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 یراز فخر شهیاند در رفتار یرمعرفتیغ و یمعرفت یها انگاره شیپ لیتحل

 12/09/1397 دریافت: تاریخ 1قربانی هاشم
 02/02/1398 پذیرش: تاریخ 2نیارکی ابوالحسنی فرشته

 چکیده
 رفتار یراز .شود یم یبررس (فعل) رفتار صدور ندیفرآ از یراز فخر لیتحل جستار، نیا در

 لیتحل مختلف یها مؤلفه از افتهی بیترک یبافتار در بلکه ،یعامل تک صورت به نه را انسان
 ؛یرمعرفتیغ و یمعرفت ییها انگاره شیپ از است یندیبرآ رفتار ،یراز نظر هیپا بر .کند یم

گاه  یراز .کند یم لیتحل یمعرفت یها انگاره شیپ در او که است یا دهیا نیتر مهم یآ
گاه  مصلحت و اراده همچون مؤثرات از یاریبس و کند یم یبررس فعل یداع مثابه به را یآ

گاه عنوان به یداع ،یراز فیتعر در .دهد یم ارجاع بدان را مفسدت و  وجود به انسان یآ
 لیتحل از گذشته مقاله نیا در .شود یم یبند صورت فعل در سرور و کمال ر،یخ لذت،

گاه نیا در یعمل عقل گاهیجا ف،یتعر نیا  ینظر عقل از آن یور بهره یچگونگ و یآ
 صدور در یرمعرفتیغ یها انگاره شیپ گاهیجا از یراز یتلق ییبازشناسا است. شده میترس
 یخداباور ،یکالم سطح در است. شده یبند صورت یفراکالم و یکالم سطح دو در فعل

 مؤثرات ،یانسان نفوس یماهو اختالف ،یفراکالم سطح در و ،خدا خواست و
 همکاران، و همساالن یها گروه و یفرهنگ یفضا ،یاجتماع بافتار ،یشناخت معرفت
 در مهم یها نهیزم عنوان به یساز یدرون ۀلئمس زین و طیمح ه،یتغذ ،یمزاج و یبدن ساختار

گا یده شکل و جادیا گاه یراز هینظر ند.ا هشد لیتحل رفتار صدور و یهآ  در همواره را یآ
گاه در یرمعرفتیغ یها مؤلفه که است آن بر و کند یم حفظ فعل صدور  عنوان به یآ

 یریپذ نیجانش تیثیح نیبنابرا و گذارند ریتاث فعل صدور رب کینزد مؤلفه نیتر مهم
 ندارند. گریکدی به نسبت هطردکنند

 ها کلیدواژه
گاه ،یداع رفتار، ،یاراد فعل ،یفخرراز    یرمعرفتیغ یها مؤلفه ،یآ
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 مقدمه .۱
 لحاظ غیرمعرفتی و معرفتی 1یها انگاره شیپ انسان افعال تحقق برای مسلمان اندیشمندان

 که داده انجام آن صدور یها نهیزم و رفتار مورد در ییها لیتحل رازی فخر .کردند یم
 این همچنین .سازد مشخص را زمینه این در رازی جایگاه تواند یم آنها تحلیل و اییشناس

 یها یساز هینظر بود. خواهد نیز یا سهیمقا رویکرد با ییها پژوهش ساز نهیزم ییشناسا
 کلی قلمرو سه به توان یم را عوامل این .شود یم طراحی رفتار عوامل درباره امروزه مختلفی

 کرد تقسیم برون و درون تعامل و تعاطی به معطوف عوامل و یانسان برون ،یانسان درون
کید و انتخاب در تعاملی نظریات (.40 :1 ،1389 )کیلن  عوامل ند.ا متفاوت عوامل بر تأ
 مانند بیولوژیکی عوامل ،ها زشیانگ عواطف، و هیجانات شناخت، نظیر اییه مؤلفه درونی

 غرایز و فطرت و سرشت جنسیت، وراثت، و ژنتیک انسان، هورمونی یها تیفعال و مغز
 همساالن، والدین، فرهنگ، رسوم، و آداب و جامعه به توان یم برونی عوامل از ند.هست

 این .است مختلف عوامل تأثیرگذاری میزان کرد. اشاره مذاهب و ادیان و اجتماعی قومیت
 و رازی تصویرسازی از سؤال ساز نهیزم تواند یم فعل صدور یها نهیزم شیپ در تحلیل
 بر ناظر بیشتر مسلمان اندیشمندان رویکرد باشد. رازی جامعیت وجه و یریپذ انطباق

 رفتارهای ژهیو  به و رفتار عامل ترین مهم شناخت است. عقالنی یها تیفعال و شناخت
 و فعل صدور و یریگ میتصم توان انسان که است شناخت با و شود یم معرفی اخالقی
 رفتار ژهیو به و رفتار سان بدین کند؛ می پیدا را بدان عملی التزام و شر از خیر یبازشناس
 تصویرسازی شود یم تالش جستار، این در عقل. و تأمل شناخت، از است تابعی اخالقی

 رفتار صدور عوامل تحلیل شود. طراحی رفتار غیرمعرفتی و معرفتی یها انگاره شیپ از رازی
 مواجهه نوع درباره تواند یم بازطراحی این .است مؤثر اخالقی رفتار عوامل بازنمایی در

 پژوهش سؤاالت رو این از .باشد مفید آن یها نهیزم و تحوالت و اخالقی رشد با رازی
 ؟دهد یم ارائه ارادی فعل معرفتی یها انگاره شیپ از تحلیلی چه رازی است: اینها حاضر
 مزاج و مغزی مدارهای و ها هورمون ژنتیک، و سرشت جامعه، نظیر دیگر عوامل جایگاه

 از رازی تحلیل ؟چیست رازی تصویرسازی در رفتار صدور غیرمعرفتی عوامل عنوان به و...
 در را آنها آیا دارد؟ قرار جایگاهی چه در انسان از رفتار صدور بر غیرمعرفتی عوامل ریتأث

گاهی کنار گاهی پیدایش ساز نهیزم نگاه یا کند یم تحلیل آ  نشان مقاله این در ؟دارد آنها به آ
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گاهی که شود یم داده  و معرفتی مؤثرات اما ،است فعل صدور بنیاد رازی تحلیل در آ
گاهی ایجاد در فراوانی غیرمعرفتی یها نهیزم  به توجه با او، تحلیل رو نیا از و ،اند لیدخ آ

گاهی حفظ بر مبتنی که ای ویژه الگوی  سهم ،است غیرمعرفتی یها لیتحل از غفلت عدم و آ
 دارد. رقیب یها لیتحل به نسبت ممتازی

 ارادی فعل صدور ندیفرآ .2
 تحلیل یا مرحلهـ چهار یفرآیند در را انسان ارادی فعل صدور (86 :19 ،1420) رازی

گاه (1) کند: یم  سالمت (4) ،اراده (3) ،جازم لیم (2) ،فعل مالئمت و منفعت به یآ
 است: آورده صورت  نیبد را مرحله چهار این المطالب در 2.فعل انجام بر قدرت و اعضا

 یا منفعت بر لیم (3) ،فعل حصول بر جازم درونی اجماع (2) ،اعضا سالمت و قدرت (1)
گاه و تصور (4) ،لذت  مراتب عنوان به چهارگانه این از او (.41-40 :9 ،1407 )رازی یآ

 و دارد فعل صدور تحلیل در زیادی اهمیت امر این .کند یم یاد فعل به نزدیک چهارگانه
 بر ناظر که ،فرآیند این علمی مبادی .دارد یم  نگه گشوده را دیگر عوامل از بسیاری نقش

 میان در دهیفا  به تصدیق و مطلوب تصور اساس بر عمدتا   است، رازی تحلیل نخست مرحله
 بر .(355 :6 ؛11 :4 ؛273 :2 ،1383 )مالصدرا شود یم طراحی مسلمان اندیشمندان

گاهی و شناخت تصویر، این اساس  را فرآیند این رازی است. ارادی فعل نخست عامل آ
 :9 ،1407 رازی ؛87 :1 ،1420 رازی) داند یم عقلی و ذاتی طبیعی، ضروری، لزومی،

گاهی گاه هر :دیگو یم او (.43  آن خواستار انسان شود، حاصل فعل یسازگار هم بر آ
 رازی) شود یم متحقق فعل قدرت، وجود و عضالنی قوای سالمت صورت در و شود یم

 خیری آن در باشد داشته اعتقاد که کند می محقق را فعلی هنگام  آن انسان (.88 :1 ،1420
گاهی با همسنخ انسان فعل (.39 :9 ،1407 رازی) دارد وجود  ،است انسان اراده و میل و آ

گاهی با سازگار هم نیز او اراده و میل و گاهی را فعل بر اراده ایجاد عامل رازی است. آ  انسان آ
 در (.76 ،1406 رازی ؛87 :1 ،1420 رازی) داند یم فعل در منفعت و لذت وجود بر  یمبن

 تعیین را آن چگونگی و جهت و دهد یم شکل را رفتار بنیاد انگیزه ،یشناس روان حوزه
گاهی رازی، تحلیل بر بنا .کند یم   آن لوازم از اراده و جازم میل که ،است رفتار صدور عامل آ

گاهی لوازم از اراده دارد. وجود یدگیتن درهم و یهمپوشان یا گونه و ندهست  بر  یمبن انسان آ
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 عبارت اخذ نیز و لهئمس این (.88 :1 ،1420 رازی) است منفعت و لذت از فعل یمند هبهر
گاهی زیرا دارد؛ انسان از فعل صدور اییگر لیتقل از نشان ظاهر، در طبیعی، و لزومی ترتب  آ

 نظیر دیگری عوامل کرد. قلمداد توان ینم فعل صدور جانبه همه و فراگیر عامل را
 نیز و... ژنتیک و اجتماعی بافت شخصیتی، تیپ انگیزشی، یها لفهؤم فطرت، ،یورز عشق

گاهی کنار در  تصویرسازی کرد ادعا توان یم دارند. نقش اخالقی و ارادی فعل صدور در آ
گاهی مرحله در انسان  که است آن پی در لهئمس این .است عوامل این از متأثر فعل از آ

گاهی  روانی هیجانات احاطه خیال، قوه از تصور یریرپذیتأث ؟شود یم حاصل چگونه آ
 یشناس روان یها لفهؤم یشناس گونه ،رتیس پاک یا خطاناک ضمیر ،انسان بر نگرانه بهجان کی

 دهد یم نشان و... ژنتیک و اجتماعی بافتارهای و خانواده همساالن، یها گروه ،انسان
گاهی رازی است. مؤثرات از بسیاری تعامل محصول فعل یک صدور  فرآیند و آ
گاهی ایجاد در عوامل از بسیاری ریتأث لیدل به ،را یا مرحلهـ  چهار  فعل به نزدیک مراتب ،آ

گاهی از او .نامد یم  در یسازگار هم و منفعت این ؛سدینو یم فعل یسازگار هم و منفعت به آ
گاهی تشدید صورت  ایجاد فعل تحقق جهت انسان در جازمی شوق یا میل ،آنها به آ

 .کند یم

گاهی تحلیل .3  داعی مثابه به آ
 و منفعت به آگاهی است؛ فعل صدور فرآیند وجه ترین مهم رازی اندیشه در آگاهی

 قرار ارادی فعل صدور ساحت در گرا جهینت اندیشمندان زمره در را رازی امر این مالئمت.
گاهی و منفعت یا دهیفا به توجه زیرا ؛دهد یم  فعل تحقق تا  ینها و شوق ایجاد موجب آن از آ

 )رازی است داعی و قدرت مجموع برآیند ارادی فعل صدور است معتقد رازی .شود می
 :1 ،1420 رازی ؛205 :1 ،1986 رازی ؛23 :9 ؛78 :4 ؛303 ،73،100 ،10 :3 ،1407

 از مراد و است فعل حصول مستلزم معین داعی و قدرت مجموع (.228 :14 ؛232
 آن قدرت از رازی منظور است. فعل مؤثر سبب یا معد سبب میان مشترک قدر «مستلزم»

 رازی) ابدی تحقق فعل داعی وجود صورت در که باشد یا گونه به انسان اعضای که است
 صادر فعل اراده وجود صورت در که است حالتی یمعنا به قدرت مبدأ .(73 :3 ،1407

 استفاده صحیح مزاج و سالم بنیه تعبیر از المطالب در وی (.415 :1 ،1411 )رازی شود
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 در فعل ترجیح اقتضاکننده حالت فعل، صدور از پیش (.40 :9 ،1407 رازی) کند یم
 )رازی دیگو یم سخن داعی به توجه با آن چیستی باب در رازی که شود یم حاصل انسان

 را فعل صدور داعی وجود او ،«داعی بدون فعل تحقق» دالیل نقد با (.205 :1 ،1986
 (.513 ،463 :3 ،1420 ؛54-37 :3 ،1407 )رازی داند یم ضروری

گاهی همان را داعی رازی چیست؟ داعی که است این سؤال  این و کند یم تحلیل آ
گاهی  که است آن فعل داعی» .ردیگ یم نظر در اعتقادی و ظنی علمی، سطح سه در را آ
گاه انسان  منفعت یا راجح مصلحت ویژه فعل یک در که باشد داشته (اعتقاد/ظن/علم) یآ

: 13؛ 7: 4 ؛463، 462: 3 ،1420 ؛31، 24، 21، 9: 3 ،1407 رازی« )است کار در زائد
 انسان در جازمی میل و طلب معرفتی، ۀگان سه نیا وجود با(. 541: 24؛ 137، 132، 111

 حالت ایجاد ،سان بدین .شود یم صادر فعل اعضا سالمت صورت در که دیآ یم وجوده ب
گاه برآیند رجحان مقتضی  )رازی است زاید نفع بر فعل اشتمال بر (اعتقاد ظن، )علم، یآ
 بلکه ،نیست تصورات جنس از داعی رازی، تحلیل پایه بر (.7 :4 ،1420 ؛205: 1 ،1986

 نکند، حکم زاید نفع بر فعل یک شمولیت بر ذهن که زمانی تا زیرا است؛ تصدیقات سنخ از
 (.13 :3، 1407 )رازی شود ینم حاصل فعل بر یداع

گاه نامیدن «داعی» علت درباره گاهی ارتباط و تناسب به رازی ،گانه سه یها یآ  انسان آ
گاهی و کند یم اشاره داعی با خاص فعل در خیر از  معرفی فعل بر داعی را خیر وجود بر آ
یده نام تامه علت یا اییغ علت فیلسوفان اندیشه در داعی این رازی، سخن پایه بر .کند یم

 .(39 :9 ،1407 رازی)شود  می
 ظنی، باور مرکب، جهل بر مبتنی باور توهمی، باور دارد: وسیعی طیف انسان باورهای

 یبند میتقسمبتنی بر  نیز اعتقاد و ظن علم، گانه سه از رازی منظور اعتقادی. باور یقینی، باور
 حالت ظن   ؛است موجب( صادق )باور یمنطق یقین علم   است. اعتقادات یا تصدیق از او

 است غیرموجب صادق باور اعتقاد و نیست؛ نقیض از مانع و است راجح رجازمیغ ادراکی
 (.11 :4 ،1407 ؛242 :2 ؛345 ،344 :1 ،1411 )رازی

 رازی اندیشه در داعی یها یبند طبقه انواع بیانگر 1 جدول دارد. گوناگونی اقسام داعی
 است:
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 بندی انواع داعی . طبقه1جدول 

1 
 مجموع لحاظ (3) )توافق(، واحد فعل بر  مستقل داعی دو (2) )اخالص(، واحد یداع (1)

 حالت و داعی یک استقاللی لحاظ (4) و )مشارکت(؛ فعل بر داعی چند یا دو استقاللی
 (7 :4 ،1420 ی)راز )معاونت( گرید داعی معاضدت

2 
گاه حاجت: یداع (1)  لحاظ خود برای را آنها انسان که صورتی در مصلحت و منفعت بر  یآ

 ،1407 ی)راز شود لحاظ غیر برای که صورتی در احسان: یداع (2) است. حاجت داعی کند
3: 65.) 

۳ 
 یداع (2) باشد. فاعل خود برای ضرر دفع و منفعت حصول که صورتی در شهوت: یداع (1)

 ،1407 ی)راز باشد دیگری از ضرر دفع یا دیگری به منفعت ایصال که صورتی در حکمت:
3: 279.) 

4 
 شیطانی: یداع (2) ؛فراخواند( روحانی یسعادتمند به را انسان آنچه )هر رحمانی: یداع (1)

 :7 ،1407 ی)راز (کند دعوت یجهان نیا لذات از اریمع یب یمند بهره به را انسان )آنچه
331.) 

 خداوند تخلیق به (2) برخی و ،شود یم حاصل انسان ایقاع به قلب در آنها از یبرخ (1) 5
 (61 :3 ،1407 ی)راز شود یم ایجاد تعالی

 یجزئ (2) و کلی یداع (1) 6
 (.62 :3 ،1407 یراز) شود ینم فعل مصدر جزئی دواعی انضمام بدون کلی داعی نکته:

7 
 نیز گاه (2) دارد؛ فراگیر و تام خلوص فعل تحقق در موجود مصلحت به نسبت انسان گاه (1)

 از حاصل ارجحیت به نسبت در فاعل، صورت این در که نیست کار در تمامیت و خلوص این
 (25 :3 ،1407 ی)راز کند یم اقدام آن انجام به نسبت فعل،

8 
گاهی یداریپا (1)  زیست در پایدار امری مثابه به فعل آن )صدور فعل مصلحت به نسبت آ

گاه در ریتغ (2) یا انسان(  ،1407 یراز) 3فعل( ندادن یا دادن انجام در انسان اضطراب )به یآ
3: 27، 28.) 
 

گاهی، در تغیر و پایداری اساس بر یبند طبقه در  سنجش در آدمی عقل آمدوشد ازرازی  آ
 عقل وقوف که میزان هر به است معتقد و دیگو یم سخن فعل مفسدت و مصلحت میزان

 نیز او اضطراب و حیرت باشد، بیشتر فعل در موجود یها مفسدت و ها مصلحت به نسبت
 کمترین در که نیست بسیط و یبعد کی عالم این یها دهیپد است معتقد او .شود یم بیشتر
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 مختلف احواالت دارای و هیالچند و دهیچیپ درهم بلکه ،داد تشخیص را آنها بتوان یا مواجهه
 اختالف برحسب را یا ژهیو عمل به نسبت انسان پایداری او (.31 :3 ،1407 )رازی هستند
 و عاطفی حالت کننده افاده کار انجام در پایداری ها انسان برخی در .کند یم تحلیل نفوس

 شود یم اییناپوی و ماللت بر منجر آن بر مداومت دیگر برخی در و ،است امیال تعاطی
 به مصبوغ فعل بر یداع که صورتی در اضطراب، و ناپایداری این (.31 :3 ،1407 )رازی

 با و .رندیپذ تبدل و متغیر یجهان نیا منافع که چرا ؛ابدی یم افزایش باشد، یجهان نیا اغراض
 دیده خود به یجهان نیا اغراض به متعلق رنگی داعی است، داعی برآیند فعل که این به توجه
 اتفاق رغبت و میل در جمله از و فعل صدور فرآیند در تغیر آن تغییرپذیری به توجه با و است

 کسی اما باشد. درگیر معارض دواعی بین حیرت و تردید حالت در انسان بسا  یا و .افتد یم
 درون در را پایداری و استواری باشد، روحانی سعادات کسب و پایدار خیرات او مطلوب که

 رینظ عباراتی با مؤمنان ،این رو از داشت. خواهد یاخالقـ  یواقع یها متعلق دلیل به خود
ت  » ه   یَثبِّ ِذیَن  اللَّ وا الَّ هِ  ِبِذکرِ  َأال» (،27 :)ابراهیم« آَمن  َمِئن   اللَّ وب   َتط  ل  ق   یا» (،28 :)رعد« ال 

َها س   َأیت  ف  ة   النَّ َمِئنَّ ط  م   (.249 :11 ،1420 )رازی شوند یم توصیف (26 :)فجر« ال 
گاهی عامل به را ها مؤلفه برخی دارد تالشاو  ،العالیه المطالب در  آنها و دهد ارجاع آ

 است شده مواجه رازی انتقادی رویکرد با که عوامل این ۀجمل از .کند ینم لحاظ داعی را
 شک ،الهی وعیدهای و ها وعده ،مصلحت و منفعت کرد: اشاره هااین به توان یم

-17 ،3 ،1407 )رازی فعل داعیان عنوان به شهوت و اراده ،شنیدن و دیدن ،شناسا  فاعل
 معرفی نیت را اراده جایگاهی در رازی است. ضروری امری اراده بر فعل ترتب هرچند .(19

گاه را آن پدیدآورنده علت و کند یم  ی)راز داند یم اعتقاد و ظن ،علم گانه سه یها یآ
1420، 4: 7.) 

گاهی بنیادین یها لفهؤم مثابه به سرور و لذت .4  ارادی فعل در انسان آ
 بر منفعت از را خود تصویرسازی فخر است، شده اخذ منفعت داعی تعریف در که اآنج از

 که اموری یا سرور و لذت از است عبارت منفعت .کند یم تحلیل سرور و لذت اساس
 :3 ،1420 )رازی اییبیز به را منفعت گاه و ،(29 :3 ،1407 )رازی ندشاب دو آن به مؤدی
 این پایه بر .(65 :3 ،1420 )رازی استذکر کرده  خیر و حکمت بهگاهی  و ،(622
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 از است. متمایل هاآن یسو به انسان طبع که هستند اییه دهیپد است معتقد رازی تحلیل،
 که دریافت توان یم خود هب رجوع با و ،دارند عینی و ذاتی مطلوبیت برخی انیم  نیا

 سایر غم. و الم مقابل در سرور و لذت امرند: دو دارند مطلوبیتی چنان که اییه دهیپد
 دارند. غیری مطلوبیت شوند یم حاصل سرور و لذت حصول ۀواسط با که اییه دهیپد

 در را آن انسان گاه هر است، بالذات مطلوب سرور و لذت حصول که اآنج از بنابراین
 و است مطلوب آن خود و است سرور و لذت حصول مستلزم او تصور کند، تصور یا دهیپد

 مثابه به ،را سرور و لذت رازی (.22 و 21 :3 ،1407 )رازی است فعل بر یداع همان این
 :9 ،1407 ی)راز کند یم معرفی ذاتی نامطلوب را غم و الم و ،افعال ذاتی مطلوب ،منفعت

 معتقد و داند یم کمال و لذت را ذاتی مطلوب و محبوب ،دیگر جایگاهی در (.39 ،24
 در بیشتر لذت ؛ستبرقرار ا آنها بین دوسویه رابطه و دارند بازگشت هم به دو این است

 میزان درباره (.20 ،1406 )رازی یروحان امور در کمال و شود یم استعمال جسمانیات
 انسان نفس کیفیت و دهد یم ارجاع انسانی نفوس اختالف بهرازی  ،آنها اثربخشی و اییکار

 فعل بنابراین (.24 ،1406 ی)راز داند یم سرور یا لذت از یمند بهره چگونگی در را
 ذاتش عین آن غایت و ،است مطلوب باشد الم ازاله یا لذت تحصیل اگر انسان از صادرشده

 بالعرض مطلوبیت باشد دو این از یکی برای یا لهیوس انسان از شدهصادر فعل اگر و است؛
 شود، تصور مطلوب امر وقتی پس است؛ مالئم ادراک لذت که است آن امر این علت .دارد

 دو آن به مؤدی امور یا سرور و لذت همان منفعت بنابراین .شود یم لذت حصول سبب
 همان داعی گفت: داعی تعریف در توان یم اساس این بر (.29 :3 ،1407 )رازی است

گاهی  است. فعل در سرور و لذت وجود به انسان آ
 دلیل نیهم به اند. مراتب دارای ،باشد سرور و لذت همان که ،فعل در موجود منافع

 .است اندک لذت به نسبت او رغبت از بیشتر برتر لذت از یمند بهره به نسبت انسان رغبت
 ی)راز دارند برتری جسمانی لذات بر پایداری، لیدل به ،روحانی لذات رازی، اندیشه در

 در آن از یمند بهره و فعل در موجود لذت میزان تشخیص (.112 :8 ؛33 :3 ،1407
 جهات باشد، منافع از یا رهیکث جهات دارای واحد فعل اگر همچنین است. متفاوت ها انسان

 ،المشرقیة المباحث در (.34 ،30 :3 ،1407 ی)راز داشت خواهد نیز دواعی از یا رهیکث
 از خروج اساس بر لذت تحلیل بر یمبن ،آنها از رازی ذکریای تصویرسازی نقادی با رازی
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 کند ینم تعریف انفعال صرف را آن و داند می همراه ادراک با را لذت غیرطبیعی، حالت
 ادراک بر یمبن ،بوعلی کالم به نقادانه رویکرد با ،همچنین او (.388 ،387 :1 ،1411 ی)راز

 چه انسان، در است حالتی اهمان که ،لذت که کند می مطرح را سؤال این لذت، بودن مالئم
 (.121 ،تا یب ؛389 :1 ،1411 )رازی دارد؟ ادراک با مناسباتی

گاهی نقش .5  اخالقی رفتار در آ
 افعال النفس  عن بها تصدر ملکة دارد: اشاره سنتی معنای به اخالق تعریف در رازی

 به ،اخالقی رفتارهای (.120 ،تا یب ؛385 :1 ،1411 )رازی ةیرو تقدم غیر من بالسهولة
گاهی نیازمند آگاهی، بر رفتار مسبوقیت تحلیل پایه بر و ارادی رفتارهای مثابه  به او .هستند آ
 چینش و فرآیند بدون انسان نفس که یا گونه به دارد، اشاره نفس احاطه و یساز یدرون

 مورد سنتی تعریف بر بنا ،اخالقی افعال در ،این رو از .کند یم صادر را یا ژهیو فعل مراحل،
گاهی رازی، ۀاشار  احاطه لیدل به بلکه ،رود ینم دست از است ارادی فعل مبادی از که آ
 ،1411 )رازی شود یم صادر فعل پایداری، صفت ژهیو به و ،آن باالی درجه شناخت و نفس

 باب در رازی تحلیل پایه بر انسان گروانه لذت انگاره شیپ با که آنگاه امر این (.385 :1
گاهی  یک تکرارپذیری به تواند یم ،شود یم همراه پیشین تحلیل مطابق فعل صدور فرآیند و آ

 خلق، یانگار ملکه .شود می ملکهمنجر به ایجاد  تا  ینها ها شدنـ  تکرار این و شود منجر فعل
 بیشتری رشیپذ قابلیت آن، در لذت اخذ و فعل صدور مبادی از رازی تحلیل به توجه با
 .ابدی یم

 اختالف نفوس است معتقدرازی  انسانی، نفوس به ارجاع با خلق حسن مورد در
 جانب در و اخالقی ناپسند اوصاف اوج به توانند یم نقصان جانب در آنها دارند؛ ماهوی

گاهی است. انسان شناخت در امر این علت یابند. دست قوا در کمال نیتر ایینه به کمال  آ
 و یغضبناک نظیر ،نااخالقی و اخالقی یها لفهؤم در جسمانی و روحانی پدیدارهای از

 )رازیکند  می مشخصرا  لذات از انسان یبردار بهره نحوه و گذارد یم ریتأث ،یدلسپردگ
1420، 9: 406). 

 علت جهل و ،شود یم ناشی شناخت عدم از حسدورزی، و بخل نظیر ،اخالقی رذایل
 و نظری قوه مستقیم ریتأث امر این (.102 :10 ،1420 )رازی است حسدورزی و بخل اصلی



 33، شمارۀ 1398بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       172

 طهارت سبب اییدار بخشش است معتقد رازی .دهد یم نشان اخالق حوزه در را شناخت
 بنیادین تعلق ورز بخل که حالی در است؛ بدان دعوت و آخرت در سعادت حصول و نفس
 روند این بر را خود زندگی سبک که انسانی دهد یم نشان این .دهد یم قرار اییدنیاگر را خود
 همچنین ندارد. را الزم شناخت دهد یم ترجیحگرایی  آخرت بر را اییدنیاگر و دهد یم قرار

 خداباوری لوازم از بندگان به احسان و النعم( )ایصال یبخش گانیرا ،ورزیحسد زمینۀ در
 )رازی است نکردهدرک  صحیح را خداباوری ندارد را اخالقی مؤلفه این که کسی و ،است

1420، 10: 102). 
 به را خیر و بودن حق دلیل به را حق که است آن در انسان کمال رازی، اندیشه مطابق

 :9 ؛333 :8 ؛112 ،58 :7 ،1420 ؛103 :8 ،1407 )رازی بشناسد بدان عمل دلیل
 قوه متعلق بر هم و است ناظر نظری قوه متعلق رب هم شناخت تعریف، بر مبنای این (.419

 ،است ملحوظ قبمطا ادراِک  و علم نخست، حالت در .خیر شناخت و حق شناخت :عملی
 دو در انسان کمال این رو از (.58 :7 ،1420 )رازی حیصح و محور عدالت فعل دومی در و

 2 جدول عملی. عقل و نظری عقل قوه :کند یم نفس قوای به تعبیر آنها از رازی که است امر
 رازی، دیدگاه بر بنا .است مختلف مواضع در رازی نزد عملی و نظری عقل کارکرد نمایانگر

 .شود یم نامیده عملی عقل خیر، تشخیص و ارادی رفتار در ریتأث حیث از شناخت، این
 رازی تلقی 4دارد، وجود عملی و نظری عقل حوزه در که یا گانه سه نظریات میان از بنابراین

 ادراکات یشناس گونه در تفاوت منتها .دارند شناختی حیثیتی هقو دو هر که است این
 ساحت در خیر امور شناخت به عملی عقل و حقیقت شناخت به نظری عقل آنهاست؛

 علم را عقلی فعالیت و ردیگ یم نظر در معنا هم عقل با را علم جایی در رازی .پردازد یم رفتار
 یا پدیده کمال و حسن به علم این ؛داند یم آنها نقصان و کمال و ها دهیپد قبح و حسن به

 :2 ،1420 )رازی است فعل ترک بر یداع نقصان و قبح بر علم و ،فعل انجام بر یداع فعل
 است. عملیقوۀ عقل  به توجه با تحلیل این (.422

 . کارکرد عقل از دیدگاه رازی2جدول 

 عملی عقل کارکرد نظری عقل کارکرد 

 در و است موجودات معرفت در آن کمال 1
 پیدا تام تجلی آن حقایق و ءاشیا صور آن

 اخالق به متصف که است این در آن سعادت
 افعال صدور مبادی که یا گونه به بشود فاضله
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 سانه ب نفس که است یا گونه به .کند یم
 و ملکوت قدس آن در که شود یم یا نهیآئ

 شناخت )نظیر ابدی تجلی الهوت جالل
 افعال و صفات و ءاسما و توحید و خداوند

 او(.

 حاصل یا ملکه آن صاحب برای و گردد کامل
 صالح عمل انجام بر آن واسطهه ب که شود

 و خدا اطاعت )نظیر باشد توانمند
 ؛114 :19 ،1420 ی)راز او( گزاری خدمت
1407، 8: 104.) 

 (.270 :8 ،1420 ی)راز اخالق بر ناظر معارف و علوم به متعلق 2

 عالم از حاصل معقوالت صور ارتسام ۳
 مفارقات

 تصرف جسمانیات عالم در آن واسطهه ب انسان
 (127 :8 ،1407 )رازی کند یم

4 
 علوم از نفس یبردار بهره بر نظری قوه

 مجردات عالم از تصدیقی و تصوری
 است. استوار

 تعریف آن در تصرف و بدن تدبیر به عملی قوه
 ،1406 رازی ؛221 :7 ،1407 ی)راز شود یم

77) 

 ،1420 )رازی آن انجام جهت از خیر شناخت حقیقت شناخت 5
 (.18 :31 ؛515 :24 ؛87 :31

 (.78 :16 ،1420 ی)راز مردمان بر شفقت خداوند امر به تعظیم 6

 )رازی یاخالق و خیر کار به عملی قوه استکمال حق معرفت به نظری قوه استکمال 7
 (112 :7 ،1420 رازی ؛65 :2 ،1986

8 

 قوه این ادراکات بر گاه (1) عاقله قوه
 قوه؛ این خود بر گاه (2) ؛شود یم اطالق

 لواحق و ماده از مجرد جوهر بر گاه (3)
 (.116 تا یب ؛366 ،1 ،1411 )رازی آن

 کار به معنا  سه این در اشتراک به عملی عقل
 امور میان آن وسیلهه ب که یا قوه (1) :رود یم

 (2) ؛شود یم داده تمییز قبیح امور و حسن
 استنباط قبیح و حسن امور آنها از که یمقدمات

 و حسن به متصف که یافعال (3) ؛شود یم
 (.116 ،تا یب )رازی اند قبح

 

  :دیگو یم نایس  ابن به استناد با رازی عملی، و نظری عقل شرح در ،المباحث در
 جزئی امور در ملأت به مختص است یا قوه و است کلی آرای مختص که دارد یا قوه انسان

 آن در قبح و حسن و مضرت، و منفعت و است ترک یا انجام شایسته آنچه بر معطوف
 تأمل و قیاس یا گونه آن در و رندیگ یم قرار شر و خیر کلی دسته دو در و است ملحوظ

 :2 ،1411 )رازی. است آینده بر معطوف جزئی امر در تأمل آن غایت و شود یم لحاظ
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413) 

 (2) و عملی قوه دانستن ادراک سنخ از (1) است: مهممطلب  دو حداقل گویای تحلیل این
 و استنتاج و نظری عقل ساحت از اخالق( حوزه ویژه طور به )و یعمل عقل یریگ بهره

 قیاس. ساخت
 .قبیح گاه و اند حسن گاه انسان افعال دیگو یم عملی عقل معناشناسی تحلیل در وی

 و ،است کسب به محتاج گاه و شود یم حاصل کسب بدون بدان علم گاه نیز قبح و حسن آن
 :1 ،1411 ی)راز باشد او با سازگار هم که است مقدماتی نیازمند آن اکتساب این رو از

 نظری عقل نیازمند قیاس و استنتاج همچنین و خود مقدمات در عملی عقل بنابراین .(367
 سخن استنتاج و قیاس یا گونه قالب در نظری عقل از عملی عقل یریگ بهره از رازی است.

 کرد: اییبازنم چنین توان یم شد، تبیین آنچه پایه بر ،را استنباط این فرآیند .دیگو یم
گاهی که کند یم پیدا تحقق هنگام  آن ارادی رفتار( 1)  برای بنابراین باشد؛ داشته وجود آ
گاهی ارادی، رفتار انجام گاه (2) .است الزم شرط آن بودن خیر از آ  خیر یا بودن خیر از یآ

 استنباط نظری عقل ساحت در کلی احکام از و است کلی داعی یک رفتار یک داشتن
 و تجربیات مقبوالت، مشهورات، اولیات، های همقدم از حوزه این در رازی .شود یم

 در کلی مقدمات طریق از عملی عقل که معناست بدین امر این .کند یم یاد مظنونات
 از عملی، عقل آن، از بعد( 3. )کند یم استنباط و استنتاج را کلی یرأ نظری عقل ساحت
 محسوس یا جزئی مقدمات انضمام به ،()کبری نخست استنباط از حاصل کلی احکام

 جزئی نتایج آن پایه بر سپس و( 4. )کند یم استنباط را عملی عقل جزئی احکام ،()صغری
 عملی جزئی امور استنباط و استنتاج و ادراک عدب   در خواه عملی عقل بنابراین .کند می رفتار

 استنتاج در انیب  نیا با .است نظری عقل نیازمند و مبتنی عملی امور در تصرف در خواه و
 )رازی شود می تشکیل پیوسته منطقی قیاس دو مرحله، دو طی عمل، با مرتبط جزئی احکام
1411، 2: 413.) 

گاهی در اثربخش عوامل .6  ری)تأث فعل یسازگار هم و منفعت  به آ
 فعل( صدور در غیرمعرفتی یها لفهؤم

گاه ایجاد یها نهیزم  تحلیل سطح دو در توان یم را رازی اندیشه در انسان ۀگان سه یها یآ
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-یشناخت روانسطح  و ،یشناخت انسان-یشناخت معرفت سطح ،یدتیعق-یکالم سطح :کرد
 .یشناخت جامعه

 الهیاتیـ  کالمی سطح .6-۱
گاه رازی نخست، ساحت در  داند یم انسان در خداوند ایجاد معلول را منفعت وجود بر یآ

گاه پیدایش تحلیل، این در(. 43-42: 9 ،1407؛ 297: 2؛ 88، 87: 1 ،1420 )رازی  یآ
 و ،شود یم حاصل تسلسل و دور مشکل باشد، انسان فعالیت یندآبر اگر فعل، منفعت بر

 او .است خداوند خارجی علت آن .دانست دخیل آن ایجاد در را خارجی علت باید ضرورتا  
 آگاهی حصول(. 41: 9 ،1407 )رازی است اضطراری صورت به افعال صدور است معتقد

 .است اضطرار سبیل بر بلکه ،انسان اختیار به نه اختیاری، فعل صدور فرآیند در نخستین
 منتهی هکرد خلق ئا  ابتدا خداوند آنچه به نهایت در ،ندیکدیگر بر مترتب هرچند افعال عیادو
 داعی بر متوقف را انسان فعل صدور دیگر، جایگاهی در (.463 :3 ،1420 )رازی شوند یم
 ؛116 :7 ،1420 )رازی داند یم خداوند جانب از و خداوند مخلوق را داعی آن که کند یم
 که فعل (.355 :3 ،1407 ؛541 :24 ؛19 :16 ؛337 :14 ؛96 :13 ؛494 :12 ؛190 :8

 فرد خود آن احداثی علت یا ؛شود یم حادث علت بدون یا داعی آن است، داعی بر متوقف
 به نخست صورت است. خداوند آن ایجادی علت یا و ،شود یم دیگر داعی نیازمند و است

 ؛257 :8 ،1420 )رازی است باطل تسلسل لیدل به دوم صورت و علت بدون تحقق لیدل
 ایجاد به دارند ریتأث فعل صدور در که داعی و قدرت مجموع این رو از (.55 :9 ،1407

 به مستند سبب، فعل واسطهه ب تکوین، لحاظ به انسان فعل بنابراین و ،است خداوند
گاهی آن در آنچه به علم انسان در خداوند (.322 :8 ،1420 رازی) است خداوند  لذات و آ

 انسان از احسان فعل صدور مثال، برای (.542 :24 ،1420 ی)راز کند یم ایجاد را است
 ،1420 )رازی است خداوند از داعی آن حصول و است احسان داعی حصول بر متوقف

12: 472.) 
 دفاع غیرقابل یدیگر و دفاع قابل یکی و است ساحت دو در تحلیل این در رازی سخن

 عدم صورت در ،و یا چندمرحله فرآیند اساس بر فعل صدور که رازی سخن این .است
 صدور تحلیل از خود رازی .است پذیرشی قابل تحلیل است، ضروری و واجب معارض،
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 .است مضطر اختیاری فعل در انسان که کند یم یاد این از و دیگو یم سخن اختیاری فعل
 مقدمات اگر .کند ینم ایجاد فعل بودن اختیاری در خللی ضرورت و وجوب این اما

 )رازی ابدی یم تحقق آن ضرورتا   نباشد، کار در مانعی و شود، متحقق امر یک ضروری
 این اما است؛ علت تحقق ظرف در معلول وجود ضرورت نظیر این(. 45: 9 ،1407

گاهی که ایده این اما .است قیاسی ضرورت بلکه ،نیست اختیار سلب معنای در ضرورت  ،آ
 ها انسان افعال و است خداوند ایجاد اساس بر فعل، صدور معرفتی شفرضیپ عنوان به

 تکوین به کلی طور به ها انسان افعال و ،کند یم خلق را آن خدا که است ای دواعی بر مستند
 چرا ،ستا ها انسان افعال موجد خداوند یا (143 :2 ،1407 ی)راز شود یم واقع خداوند

: 2؛ 57: 9 ،1407 ی)راز دیآ یم پیش انسان در دواعی تسلسل صورت این غیر در که
را  یا دهگانه دالیل کند یم تالش لیتفص به رازی ،المطالب در .نیست پذیرفتنی(، 143

 جبرانگارانه مواجهه و دهد یم رخ الهی قدرت و ریتقد به بندگان افعال که کند یبند صورت
 (.74-35: 9 ،1407 ی)راز دارد وجود موضع این در

 فراالهیاتیـ  فراکالمی سطح .6-2
 انسان، یعنی ،شناسا  فاعل است معتقد ،داند یم خداوند را داعی و قدرت موجه رازی هرچند

 طور به ها انسان افعال هرچند اوست؛ داعی و قدرت فعل   در مؤثر زیرا است؛ حقیقی فاعل
 کالمی، تحلیل از گذشته (.73 :3 ،1407 )رازی دارند قرار الهی قضای نظام در کلی
 وجوه بر بیشتر آنها در که است اییشناس قابل رازی آثار در نیز دیگری یها لیتحل

 کلی رویکرد دارد. کیدأت یختشنا معرفت و یختشنا جامعه ،یختشنا روان ،یختشنا انسان
 بدنی ساختار و مزاج جامعه، هیجانات، نظیر ها لفهؤم از بسیاری ریتأث پایه بر ها تحلیل این

 رفتار صدور در و... انسانی نفوس اختالف انسان، شناسانه معرفت ۀمواجه نوع انسان،
 است.

 او آثار در انسانی نفوس اختالف باب در رازی موضع .نفوس ماهوی اختالف .الف
 دو هر انتقادی بازخوانی به تنها تردید حالت دررازی  المشرقیه المباحث در .است متفاوت

 دو هر و پردازد یم )ابوالبرکات( نفوس ماهوی اختالف و (نایس ابن دیدگاه )نظیر اتحاد طرِف 
 مفاتیح تفسیر و العالیه المطالب در اما (.384-383 :2 ،1411 )رازیکشد  می نقد به را

 :9 ،1420 ؛107 :8 ،1407 )رازی داند یم مختلف ماهوی لحاظ به را ناطقه نفوس ،الغیب
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 عارض ها انسان بر ماهوی اختالف سبب به مختلفی احوال دیگو یم سبب بدین و ،(406
 واحدی ۀشیو بر انسان دو است بعید که ینحو به ،کند یم پیدا اختالف آنها افعال و شود یم

 :1 ،1411 )رازی سدینو یم استعداد از جایگاهی در باشند. گفتار و باورداشت و رفتار در
گاه همه قابلیت انسانی هر که نیست چنین است معتقد و (406  ی)راز باشد داشته را ها یآ
 از ها انسان یبردار بهره میزان شود یم موجب انسان نفوس اختالف این (.387 :2 ،1411
 در (.24 :3 ،1407 )رازی باشد متفاوت ،دارد مدخلیت فعل داعی در که ،سرور و لذت

 به و افعال آن تبع به و ها انسان یها باورداشت اختالف درونی یها علت از یکی ،المطالب
 تحلیل این در .کند یم معرفی ناطقه نفوس نوعی اختالف را اخالق خود   حیتصر

 یدرون حوزه دو در را اخالقی رفتار و یا آموزه اختالف اسباباو  ،یشناخت نییتب
 ناطقه، نفوس ماهوی اختالف :کند یم اییشناس [یانسان ]برون یرونیب و [یانسان ]درون

 علل عنوان به که هستند یا گانه سه ها انسان اعضای اشکال اختالف و ها انسان مزاج اختالف
 و ،ییجو تفوق و برتری حیثیت عادت، و الفت امر سه به برونی، علل از .دنشو یم یاد درونی

 (.35 :9 ،1407 ی)راز کند یم اشاره اندیشه در ممارست و یورز استدالل
 برخی ؛اند دهیبل برخی و اند یزک خود جوهر در و بالذات ها انسان برخی دیگو یم رازی

 سعادت طلب از و اند یجسمان لذات لیتحص  یپ در برخی دل؛ سنگ برخی و اند میرح
 هر الی آخر. و خسیس؛ برخی و اند فیشر برخی ؛اند آن عکس برخی و گریزان روحانی

 ؛437 :18 ،1420 )رازی اند فیتضع و اشتداد و نقصان و کمال قابل مقامات این از یک
 نفوس برخی است معتقد انسانی مختلف یها ستیز به استناد با رازی (.35 :9 ،1407

 برخی و دارند حقیقی یها دانش و خداحضوری و خداباوری به متمایل و نور به گرایش ذاتا  
 تفاوت اساس، این بر (.35 :9 ،1407 ؛440 :26 ،1420 )رازی ندیایدن این پی در

 مختلف یها نهیزم در مختلف استعدادهای لحاظ به ها انسان طبایع زوال غیرقابل و جوهری
 با وی سخن اما ،داند یم دشوار امری را اوصاف این تغییر رازی اگرچه است. مشاهده قابل

 معرفی ششگانه عوامل از یکی عنوان به را عامل این او بلکه ندارد؛ ناسازگاری تربیتی مسائل
 کیدأت انسان یریپذ تیترب در خارجی عواملنقش  بر ، اوعادت و الفت بحث در .کند یم

 در انسان ممارست همچنین .داند یم مؤثر اخالق و عقاید داشتن در را آن چگونگی و دارد
 شده خلق یا گونه به ناطقه نفس ،او ریتعب به که چرا .دهد یم قرار کیدأت مورد را یورز شهیاند
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 (.437 :18 ،1420 )رازی باشد داشته را عقلی انوار و کلی معارف پذیرش قابلیت که
یست یر یگ جهت و کلی کردیرو  .ب  یها یژگیو از یریرپذیتأث با ،انسان .آدمی ز
 در نفوس بین اختالف رازی .دهد یم بروز آنها با متناسب افعالی خود، ارتباطی یها ساحت
 نفس .گرداند یبازم ضعف و خست یعنی آن مقابل و آن شرف و نفس قوه به را اصلی صفات

 در شرافتمند نفس حقیر. افعال حقیر نفس و دهد یم انجام شرافتمند و بزرگ افعال توانا
 :2 ،1411 )رازی است مفارق علل سان به رحمت و کرم خیریت، عفت، حریت، حکمت،

 یشگیاند یفضا به توجه با انسان هرگاه دارد؛ اشاره یساز یدرون هب مسئله این (.414 ،413
 و فرهنگی فضای نیز و رشدیافتگی و (پژوهشگرانه حیثیت سان به خواه و تقلید پایه بر خواه)

 اوصاف مزاجی، و جوهری اختالف لحاظ از ،خود درونی کیفیت به توجه با نیز و اجتماعی
 یساز یدرون این کیفیت با همسو و ازترهم او بعدی افعال سازد، درونی بیشتر را اخالقی
 یها یدلبستگ و باشد اندک نفس بدنی تعلقات اندازه هر که است آن بر رازی بود. خواهد

 ،یورز عدالت .ابدی یم فزونی و... رحمت و عفت و حریت در بیشتر، او عقالنی
 حرص، سفه، ،ییگو دروغ جور، و نفس؛ شرافت ۀالزم بلندهمتی و حلم، ،یگفتار راست

 علت به گاه صفات این دیگو یم او است. خسیس نفس ۀالزم یهمت کوچک و یخواه ادهیز
 جوهری تفاوت دلیل به گاه و ،تربیت نظیر خارجی امور سبب به گاه مختلف، یها مزاج
 است: قسم دو بر افعال (.416 :2 ،1411 )رازی است جوهری اختالف به قائالن نزد افراد

 خیرات طلب آن داعی که یافعال و ،است جسمانی خیرات طلب آن داعی که افعالی
 بر ،این رو از .شود یم نفس در راسخ ملکات حصول سبب افعال کثرت است. روحانی

 :27 ،1420 )رازی ردیگ یم فزونی دنیا به او تمایل است، غالب نخست گونه که کسی
 استیال بدن بر کههستند  یا گونه به برخی ،شود یم صادر افعال آنها از که نفوسی (.501
 ریتأث ،این رو از دارد؛ وجود باال عالم به نسبت آنها وجود در ییباال گرایش و دارند

 آنها ریتأث دارند، بدنی لذات به تعلق که نفوسی اما دارند. جهان سازوکار در یا قدرتمندانه
کری َنَفَعِت  ِإن   َفَذکر  » آیه (.622 :3 ،1420 رازی) دارد محدودیت  رازی گفتهر ب بنا که ،«الذِّ

 اختالف سبب به که است مسئله این تحلیل پی در است، ناقصان تکمیل و ارشاد مقام در
 از برخی حتی .برد یم انتفاع آن از شنید، را تذکیر آن که کسی هر که نیست چنین نفوس
گاهی تنها نه که کرد تحلیل چنین توان یمرا  مؤلفه این .کنند یم ضرر آن شنیدن  فعل بر آ
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 اساس بر و فرهنگی و اندیشگی فضای اساس بر آنن شد تکرار و فعل بلکه ،گذارد یم ریتأث
گاهی بر یساز یدرون  دارند. تعاملی ارتباطی دو این و ،گذارد یم ریتأث آ

 عامل چهار از جایگاهی در رازی .آدمی مزاج و ،بدنی ساختار ،تغذیه ،محیط .ج
 (2) ،طیمح (1) :کند یم یاد رفتار صدور کیفیت و اخالقی تنوع بیرونی عوامل عنوان به

 اوصاف لحاظ به آدمی زیست یها مکان و سرزمین در سماوی اجرام ریتأث و ستارگان
 :7 ،1407 )رازی یبدن ساختار و مزاجی اختالف (4) ،هیتغذ( 3) ،ناپسند و پسندیده

 زیست یها مکان یشناس گونه و ستیز  طیمح ریتأث در توان یم را دوم و اول عامل (.149
 سردسیری، خشکی، رطوبت، لحاظ به انسان که اییه نیسرزم نوع کرد. بازسازی آدمی

 نظیر جدید یها دانش در دارد. ریتأث آدمیان رفتار در ،کند یم زیست آن در و... یریسگرم
 و روانی ساختار بر اییجغرافی و اقلیمی ،شناختی بوم ثیراتأت واکاوی به محیطی یشناس روان

 محیط با انسان ارتباط .(Atkins & Hart 2003, 155-164) شود یم پرداخته آدمیان رفتاری
 از بسیاری امروزه باشد. رفتار یریگ شکل مهم عوامل از یکی سان به محیط شود یم موجب

 و ذهنی، تربیت فرهنگی، فضای کودکی، دوران تربیت جمله از عواملی ریتأث بر شناسان روان
 ؛1392 شاددل، و کاوندی .کن) دارند کیدأت اخالقی و روانی یها واکنش بر محیط نیز

 محیط ارتباطمورد  در کلی، طور به (.1389 دیگران، و کار نقره ؛1387 همکاران، و صفری
 گرا، امکان رویکرد اختیاری، رویکرد دارد: وجود کلی رویکرد چهار حداقل رفتار و

 سر دو در جبری و اختیاری رویکرد (.81 ،1389 دیگران و کار )نقره جبرگرا و گرا احتمال
 یا دنک یم تصویر ممکن صورت نیتر یحداقل در یا را رفتار بر محیط ریتأث اولی و ،اند فیط

 بر یمعلولـ  یعل رابطه ترسیم با جبری رویکرد و ،شود ینم قائل آن برای اثری هیچ
 در را محیط ریتأث رازی میان، این در دارد. کیدأت رفتار بر محیط ریتأث بودن کننده نییتع
 .کند یم ترسیم فعل معرفتی مبادی در ثیرگذارأت علل از یکی سان به فعل صدور یساز نهیزم

 بودن حرام و حالل به توجه با اسالمی بافتار در امر این دارد؛ کیدأت تغذیه بر رازی همچنین
 دارد. وافری اهمیت انسان شخصیت ساخت در غذا

 .دارد ریتأث نفس فعل در مزاج دیگو یم جالینوس به استناد با نیز مزاج مورد در رازی
 در دیگر سوی از یغضبناک نیز و دارد؛ فزونی یغضبناک صفراوی، مزاج در مثال،برای 

 دهنده نشان این .دهد یم افزایش را بدان متعلق مواد و صفراوی حالت بدن در تراکم، صورت
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 قوه نفس: اصلی قوای از رازی (.150 :7 ،1407 )رازی است یکدیگر در بدن و نفس ریثأت
 یادآور و (51 ،1406 )رازی کند یم یاد کبدی شهوانی قوه و قلبی غضبیه قوه ،دماغی ناطقه

 این و گذارد یم ریتأث نفس بر مزاج ابند.ی می انشعاب سه این از صفات و اخالق شود یم
 تحلیل قدرت یادسپاری، اییتوان نظیر انسانی یها ییتوانا و ادراکات حوزه در را خود ریتأث

 نشان افعال صدور نیز و آنها از کژفهمی و وارونه فهم یا پدیدارها از واقعی فهم یا مسائل
 دماغی احوال اختالف اساس بر مختلف احوال این مزاجی سبب طراحی به رازی .دهد یم
 در آن تأثیر و بدن و سر وضعیت چگونگی به او (.152-150 :7 ،1407 )رازی پردازد یم

 .کند می اشاره نیز اخالقی تنوع و تحول
گاهی ایجاد .یشناخت معرفت مؤثرات .د  رازی، اندیشه در رفتار صدور بنیاد سان به ،آ

 تأمل و عقالنیت ساحت از گذشته مؤثرات این و است استوار نیز یشناخت معرفت مؤثرات بر
 از آنها نیتر مهم است؛ استوار نیز دیگری عوامل وجود بر رازی، فکری نظام در افتهی رشیپذ

 :این قرارند
 از یکی مثابه به ظن ایجاد و تولید در رازی معرفتی نظام در نشانگان وجود 5.نشانگان

گاهی گانه سه اضالع  پرداختهه این موضوع باو  مختلفی مباحث در دارد. خاصی اهمیت آ
 فعل، تحقق معرفتی نهیزم شیپ از ییگو یستیچ و داعی تفسیر در ،العالیه المطالب در است.

 به ظن است معتقد و ،پردازد یم فعل ایجاد در اعتقاد و ظن علم، اثربخشی سنجش به
 امور نشانگان این (.16 :3 ،1407 )رازی شود یم ایجاد انسان در نشانگان وجود پشتوانه
 .اند یانسان زیست در یمختلف غیرمعرفتی و معرفتی

 مراتب دارای فعل تحقق در مؤثر عنوان به ظن رازی، دیدگاه در .دیگران گواهی
 از متأثر نیز فعل بر فعل داعی عنوان به آن ریتأثبدین سبب  و است ضعف و قوت مختلف

 مدخلیت انسان در ضعیف یا قوی ظن ایجاد در که عواملی از است. ضعف و شدت همین
 (.16 :3 ،1407 )رازی است دیگران اخبار و گواهی دارد،

گاهی انسان مواقع، برخی در دیگران. یادآوری  از فعل، داعی مثابه به را فعل بر آ
 جنبان سلسله شیطانی( یها یادآوری )مثل یادآوری این و ،کند یم کسب دیگران یادآوری

گاهی یعنی نخست گام بر ویژهه ب و ،شود یم انسان در فعل صدور فرآیند  .گذارد یم ریتأث آ
 انسان گناه، دینی تعبیر در و ،غیراخالقی رفتار نظیر مواضع برخی در رازی، گفته مطابق
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گاهی به توجهی گاهی و ،ندارد منفعت و لذت دارای فعل انجام و آ  وسوسه با بافتار این در آ
 خطاناک فعل صدور و اراده و میل ایجاد مراحل و ،دیآ یم وجوده ب شیطان یها یادآوری و

 (.463 :3 ؛88 :1 ،1420 )رازی شود یم طی
 .همکاران و دوستان یها گروه و یفرهنگـ  یفکر  فضای و اجتماعی بافت . ه

 یها فرهنگ توسط یساز یاجتماع وهیش در تفاوت موجب بافتاری یشناس گونه و اختالف
بافتار  نخست (.Whiting & Edwards 1988)شود  می رفتاری تنوع تبع به و مختلف

 و ها شهیاند آن یساز یدرون و خاص فکری فضاییک  در انسان گرفتن قرار فکری ویژه.
 لیدل به بدن، بر استعالیافته نفوس مثال،برای  .شود یم خاصی افعال صدور به منجر ها آموزه

 نفوس و ؛دهند یم انجام متعالی افعال آسمانی، روحی با و باال عالم به یافتگی ذوب تعالی
 دهند یم انجام هاآن با متناسب افعال ودهند  می ارج را بدنی لذات بدن هب افتهی تعلق ضعیف

 اندیشه در یشناخت روان حاالت .خاص یشناس روان بافتار دوم (.622 :3 ،1420 )رازی
 یاد (406-413 :1 ،1411 )رازی حقد و فرح از او مثال، برای ثرند.ؤم فعل صدور در رازی

 حالت این دارای فردگوید  می و دارد کیدأت انتقام و پایدار غضب بر حقد، تحلیل در .کند یم
 و اجتماعی بافتار سوم .کند یم ییجو یپ را غیراخالقی خطاناک شوق یشناخت روان
 شناسی جامعه و اخالقی رشد یشناس روان راین بافتار د تأثیر .همکاران و دوستان یها گروه

 فضای در گرفتن قرار (؛891-854 :2 ،1389 )کیلن است توجه مورد بسیار اخالق
 :9 ،1407 )رازی است مؤثر انسان از معین رفتارهای بروز در خاص یها گروه و اجتماعی

43.) 
 ،1407 رازی) است متعددی یها مؤلفه از متأثر آدمیان افعال فوق، یها لیتحل ۀپای بر

 صاحب خلقت اصل در که کنید فرض را انسانی .کند یم بیان را یا نمونه رازی (.32 :3
 ذیل یها یژگیو با اگر حاالت این .دارد یورز غضب ایبر زیادی استعداد که است نفسی
از این  اییه یژگیو ،دارد ریتأث او رفتار در که کند یم ایجاد ویژه شخصیت شود، همراه

 خاصی بدنی اعضای باشد؛ بودن صفراوی رایب زیادی استعداد او بدنی مزاج دردست: 
 که باشد جامعه/اقوام/سرزمینی در باشد؛ بیشتر او در قهر و استیال بر تمایل باشد؛ داشته

 او طبع باشد؛ ناکغضب رفتارهای به او موقعیت و ریاست پایداری کنند؛ ستایش را یغضبناک
 در و کنند دییتأ را روند این او دوستان و همساالن یها گروه نباشد؛ متأثر ها دهیپد دیدن با
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 به انسان آن اینها، اجتماع صورت در نمایند. مالمت و مذمت را او یغضبناک ترک صورت
 (.43 :9 ،1407 رازی) داد خواهد انجام یا ژهیو افعال که شد خواهد یا گونه

 رقیب رویکردهای و رازی لیتحل .7
 نسبت رازی دیدگاه .کند یم لحاظ فعل صدور فرآیند در آگاهی در را مختلفی عوامل رازی

 عوامل ،ها یرسازیتصو از بسیاری در .دهد یم نشان بهتر را فرایند این رقیب یها دگاهید به
 از معرفتی عوامل غیرمعرفتی عوامل تحقق صورت در گویا وستند ه هم کنار در مختلف

 رازی که تصویری اما دارند؛ یریپذ نیجانش حالت گریکدی به نسبت آنها و رود یم دست
گاهی در عوامل آن ریتأث تصویر کند یم ارائه  و است فعل صدور وجه ترین مهم عنوان به آ

 این در مختلف یها یساز هینظر میان از مثال،رای ب نیست. یریپذ نیجانش از سخنی
 صدور در (Piaget 1984, 41-42) یاجتماع مسائل و عواطف تفکر، نقش به پیاژه ساحت،

 و استدالل رب (1984) کلبرگ همانند (Piaget 1948, vii)و ا هرچند دارد؛ کیدأت فعل
کید بیشتر اخالقی یها قضاوت کید این اما ،کند یم تأ  نیست. عواطف تأثیر نفی یمعنا به تأ

کید  عواطف به بیشتر (Hoffman 2000, 250) ها شناخت به توجه رغم علی هافمن تأ
کید با ،هایت است. معطوف  شواهد از استفاده و تالش نیازمند را استدالل عواطف، بر تأ

 سبب به عنوان  نه و شود یم برده کار به آن توجیه برای اخالقی عمل انجام از پس که داند یم
 دانش و ها قضاوت یشناس گونه بر قلمرویی نظریه ر مبنایب توریل (.92 :1 ،1389 )کیلن آن

کید جنسیت نقش بر (Gilligan 2003, 2) لگانیگ و (Turiel 1985, vii) یاجتماع  تأ
 یشناخت عصبـ  یشناخت ستیز تحوالت نقش بر داماسیو نظیر اندیشمندان برخی .کند یم

کید عقالنیت در سپس و احساسات در بدن  یها ارزش یساز یدرون با که دنکن یم تأ
 در مستتر را عواطف نوسباوم همچنین (.Damasio 2003, 173) شود یم همراه اجتماعی
 و عوامل این یانگار یا رهیجز نفی رازی دیدگاه (.Nussbaum 1999, 72) داند یم استدالل

گاهی عاملکه  دارد کیدأتو ا .آنهاست اییواگر نشتاگذ کنار  نزدیک معرفتی عامل سان به آ
گاهی این یده سامان در اما است؛ فعل صدور در  مختلفی غیرمعرفتی و معرفتی عوامل آ

گاهی ،این رو از دارند. دخالت  حتی ؛رود ینم دست از و دارد وجود ارادی افعال تمامی در آ
 و ها تیفعال شخصیتی، تیپ ساالن،هم یها گروه نقش ،هیجانات که اییه گاهیجا در
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 همچنین باشیم. شاهد تر پررنگ به صورت فعل صدور در را مختلفی مزاجی و بدنی ساختار
 که دانند یم افراد یها وخو خلق در صرفا   را رفتار مبادی که اییه دگاهید به نسبت رازی دیدگاه

گاه یصورت به  مسائل بر صرفا   که اییه دگاهید یا ،اند افتهی سامان جیتدر به اختیاری وانه آ
 .گذارد یم شینما به را رازی دیدگاه زیر، نمودار دارد. جامعیت دارند، تاکید انگیزشی

 رفتار

گاهی  داعی مثابهبه آ
 مثابهبهو اراده  ( شوق1)

 لوازم داعی
( سالمت و قدرت 2)

ابزار صدور  سانبهانسان 
 فعل

 مثابه به قدرت و داعی
 فعل به نزدیک عوامل

 فعل صدور

 ب() و فعل به نزدیک عوامل سان به قدرت و داعی الف() رفتار: صدور از رازی فخر تصویرسازی
گاهی بر ثیرگذارأت پیشینی هالفهؤم  رفتار صدور و آ

 ثیرگذارأت پیشین عوامل و هالفهؤم
گاهی بر  فعل صدور و آ

 انسانی نفوس ( اختالف1)
 ( مزاج و ساختار بدنی2)
ی دوستان و هاگروه( 3)

 همکاران
( فضای فکری و فرهنگی 4)

 جامعه
ی شناختمعرفت ( عوامل5)

نظیر گواهی دیگران؛ 
 یادآوری؛ نشانگان

( بافتار و رویکرد و 6)
ی کلی زیست ریگجهت
 آدمی

 هی( تغذ7)
 محیط زیست ری( تأث8)
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 یریگ جهینت .8
 یشناس روان اخالق، عمل، فلسفه نظیر مختلف یها دانش و ها نهیزم در رفتار صدور فرآیند
 طراحی برای را زمینه ساحت این در یپرداز هینظر ،این رو از .است بحث مورد ...و رفتار

 فخر تصویرسازی شد تالش جستار این در .ساخت خواهد فراهم یا رشته نیب مطالعات
ورد بررسی قرار م یتحلیل غیرمعرفتی عوامل و معرفتی مبادی و رفتار صدور فرآیند از رازی
گاهی رفتار   صدور برای رازی ۀاندیش در ثیرگذارأت ۀمؤلف نیتر مهم .بگیرد  بر آگاهی است؛ آ
گاهی رازی .فعل ایجاد در سرور و کمال لذت، خیر، وجود  تحلیل فعل بر داعی سان به را آ

گاهی وا و دارد ویژه اهمیت رازی نزد آگاهی یشناس گونه .کند یم  و لذت هب مصبوغ را آ
گاهی این پی در .کند یم تصویرسازی خیر و کمال گاه و سرور  حاصل اراده و شوق آ

 به قدرت حضور صورت در و کند یم تحلیل شناخت لوازم سان به را آنها رازی که شود یم
 عقل در رازی دیدگاه به توجه با ،مسئله این .شود یم صادر فعل ،فعل تحقق ابزار عنوان
 از رازی مختلف یها یرسازیتصو و شد تحلیل است، رفتار به متعلق ساحتی که عملی

 تبیین نظری عقل ساحت از آن یور بهره و استنتاج چگونگی و عملی عقل کارکردهای
گاهی فقدان ،خالقا ساحت در .شتگ  معتقد رازی و ،شود یم اخالقی رذایل منجر به آ

 ی،نظر تنگ و یبخش گانیرا نظیر اخالقیغیر و اخالقی رفتارهای صدور در آگاهی است
 تحلیل به رازی دیگر، گامی در .دارد یا کننده نییتع نقش ...و ینگر گشوده و یورز حسادت

گاهی ایجاد در غیرمعرفتی عوامل  و یاتیالهـ  یکالم ساحت دو در مؤثرات این .پردازد یم آ
گاهی یریرپذیتأث نخست ساحت در شاخصه .شوند یم تحلیل یفراکالم  خداوند وجود از آ

گاهی و خدا خواست و  اما .شد تحلیل رازی جبرگرایانه یها دگاهید پایه براین  و خداست آ
گاهی بر مؤثر یها نهیزم شیپ تحلیل به نیز دیگری سطوح در رازی ساحت، این از فراتر  آ

 اختالف نظیر اییه لفهؤماز او  .رداختیمپ فراکالمی سطح کلی عنوان در آنها به که پردازد یم
 محیط، ،یساز یدرون مسئله و انسان زیست یریگ جهت و کلی رویکرد نفوس، ماهوی
 به دوستان و ساالنهم یها گروه و فرهنگی و اجتماعی بافت بدنی، ساختار و مزاج تغذیه،

گاهی ایجاد در غیرمعرفتی عوامل مثابه  نسبت رازی دیدگاه .کند یم یاد فعل صدور تا  ینها و آ
قرار  کیدأتمورد  وکنند  می مطرح را واحدی عامل یا که رفتار زمینه در ها دگاهید برخی به

گاهی و شناخت کنار در را غیرمعرفتی عوامل یا ،دهند می  در معتقدند و کنند یم تحلیل آ
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 متمایز ،ردیپذ یم انجام غیرمعرفتی عوامل اساس بر فعل صدور شناخت، بدون مواقعی
گاهی پایه بر رفتار صدور مورد در رازی فخر نظریه اساس، این بر .شود یم  گاه  چیه و است آ

گاهی  اندیشمندان سایر با قیاس در رازی ممتاز دیدگاه این و نیست؛ انفکاک قابل رفتار از آ
گاهی همچنین .است پیاژه و هافمن گلیگان، کلبرگ، نظیر معاصر  عوامل فیرد هم آ

گاهی ایجاد بر عواملی بلکه ،نیست نیز غیرمعرفتی است  دیدگاهی این رو از و ،ندثیرگذارأت آ
 تواند یم رازی فخر دیدگاهی بازشناس .دارند کیدأت یفیرد هم بر که اییه شهیاندا ب متفاوت

 رویکردهای و عمل فلسفه یها عرصه در پسین انهگرسنجش یها افتیره برای را زمینه
 سازد. فراهم یاخالقـ  یشناخت روان
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 ها یادداشت

 یهای هواژ از انگاره شیپ واژه پارادایم. و الگو تا فرض و خیال و وهم از ،دارد متفاوتی معانی «انگاره شیپ» .1
 و بسترها ،ها نهیزم دالیل، ،ها عامل از یا مجموعه به اشاره انگاره شیپ است. تر مناسب «عوامل» نظیر
 «تیواقع شناساـ فاعل تعامل» با انتقادی مواجهه ویژگی و یدارد و دارای حیثیت آزمون و خطای ها هیفرض

 باشد. غیرمعرفتی یا معرفتی تواند یم انگاره شیپ است.

 نامد. یم نیز بنیه اعتدال و مزاج سالمت را ءاعضا محرکه قوه (40 :9 ،1407) رازی .2
 .هاست دهیپد با او مواجهه نوع و فاعل شخصیت برآیند امر این .3
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 که افعال با آنها ارتباط و یعمل و ینظر عقل درباره مسلمان شمندانیاند نظر اختالف خصوص در .4
 یآمل یجواد ،(789 ،1375) اریبهمن اول: هینظر .نک ،داد قرار هینظرنوع  سه در را آنها توان یم
 ابن ،(54 ،51 ،29 ،1405) یفاراب دوم: هینظر ؛(353 :2 ،1375) یراز قطب ،(153 :1 ،1386)

 ابن سوم: هینظر ؛(432 :2 ،1381 ؛130: 8، 1981مالصدرا ) ،(بعد به 330 ،1379) نجات در نایس
 .(352 :2 ،1375) اشارات شرح در نایس

 تولید تا  ینها و ظن ساحت آمدن پدید در ملیأت قابل نقش رازی نظر مورد یشناس معرفت بافت در نشانگان .5
گاهی تشکیل معرفتی یها زمولفهیر رازی اندیشه در نشانگان از منظور دارند. یقین تولید  که است ظنی آ

گاهی آنها انباشت با گاه انباشت با تا  ینها و ظنی آ  .شود یم تولید یقینی دانش ظنی یها یآ


