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چکیده

سئلۀهبس ه مهتأث راته عرف یهگن ههکهها ر ههد هحاز ه ه عرفاتهشن ساهیه ع صارهه جا چهه
هازنهجنبهها ه ربازبهباهه
ه
جنبهه یهگزن گز هبر سیهشزد.هزکیها
طرحهز ف ههاسته یتزاندها ه ه
تأث راته اقعیهگن ههد هع هکسبه عرفت،ه هدزگریه ربزبهبهها تب طيهاستهکاهههانسا ههباهه
ضهکنند ه عرفتهدا د.هد هازنه ق لههجنبۀهنخسته اهبهه شهتحل لای،هآ ه
خدا ندهبهه نولۀهاف ه
همها هدزدهغوالی،هدنب چه یکن م.هازنهتأث رههمهتأث ريهبن دزنهد هغ زته هک کردهعق هاساته
هازنج هتن ا هباههتاأث رهگنا ههد هغ زاته ه
ههمهتأث رهد هفرآزنده هفرآ د هکسبه عرفت.ه هد ه
ک کردهعق ،هد هسههح ثهتأث رهد هغ زته جزديهعق ،هتأث رهد هلگزنگیه يهکرد هعق هباهه
یپردا زم.هتأث رهگنا ههد ه
حق زق،ه هتأث رهد هاحس سه ها اد هن ظرهبههد كه هد ز فتهحق قته ه
فرآزنده عرفته هفرآ د هآ ه ح هبحثهازنه ق لههنخزاهدهبزد .ه

کلیدواژهها:هههعق ،هغ زت،هغوالی،هک کرد،هگن ه.

. 9هازنه سئلههبخشهکزلکیها هبحثه فصلیهاستهکههنگ ندههد هبحثهس ک هتأث رهگن ههبره عرفاتهد ه
پژ هشهتأث رهگن ههبره عرفتهب هتک ههبرهآ اءها مه حردهغوالیهکههتحتهنظ تهاس ده صطفیه لک ه
بههانج مه ی س دهه هد هآزندههبههل پهخزاهده س دهبادا هپرداخ اههاسات.هنگ نادههبارهخازدهفار ه
یداندهکهها ه حر تهدلسز انهه هنظ تهع لر نههاس ده صطفیه لک هد هازنهپژ هشهقد دانیهکند .ه
ه
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 .1درآمد

1

رالده سا ف چهد ه ق لاهۀه«پازل هقادز ه اهباهههجادهبگ ارزم:هگنا ههباهه نولاهۀه قزلاههایه
ی خازاهمهد هازانه ق لاههبگاززمهکاههگنا ههب زادهبارایه
یگززد:ه« نه ه
عرفتهشن خ ی»1ه ه
ف لسزف ه س حیه قزلههایهد هاص ه عرفتهشن خ یهبههحس بهآزاد.ه»ه][19, p. 201ه هد ه
تب نهازنهادع ه هپ شن دهخزد،هبههتفص ه ه زوب ن نههد هخالچهدزدگ هه یه فکارا هباهه
ز ف نهاع ق داتیها هازش ه یپردا دهکهه یهدزگرهآ هه ،هاندزشا د هباههگنا ههباهه نولاهۀه
قزلههایه عرفتهشن خ یهاست.هبههنظره س ف چ،ها ر هه عرفتهشن سیهبهه نولاهۀهعلرایها ه
سنخه انشن سیه هاخال،ق،هلگزنگیهتکززنهب ه ه هآنههه اه هحقهب هآ د هبههآ هه ه اه
یتزانادهبا ه ساهئلۀها کا هتأث رگاذا یه
یدهد3ه هبن برازنهک الًه ه
دا زمه ز ده داقههقرا ه ه
عزا هغ ر عرف یهبره عرفته زاج هایهجدیهداش هه هبههازانه زضازتهتزجاههکنادهکاهه
شخص تهاخالقیهانس ه رکنهاستهد هب ه یها هتأث رهداش ههب شاد.هبنا برازنهپ گ اریه
عرفتشن س نۀهتأث راتهگن ه،هتزجههکرد هبههدزدگ هه یهآ هدس ههف لسازف ،هع فا ه ه
ه
ع لر هاخال،قهد هطزچهت زخهاستهکههبههجدّهبههاثراته عرف یهگنا ههاع قا دهداشا هه ههاره
کدامهط لب ه عرفته اهبههش ز هخزدها هآ هبرحذ هداش ههاند.هآنهههد هازنه ق لههباههانجا مه
ی سدهک یهد ههر نه اس هاست .ه
بحثهتأث رهگن ههباره عرفاتهگا ههباههصاز تهبر سايهتاأث رهشان خ ههشاده هگنا ههباره
عرفته ه يهعرف نيهکههد هآ هگن ههتن ه نعيهبرهسره اههکشفه هشا زده يهعرفا ني،هآ ه
همهبههنحزهخ ص،ه عرفتهخداه هنف ،هبههحس به يهآزدهطرحه ایهشازده هغوالايهن اوهد ه
آث هگزن گز هخزدها هجرلههد هک ر يهسع دتهبدا هتزجهه يهدهد4.هاگرهنگ ههغواليه اهباهه
زضزتهفز،قهتن هد هازنهگس رههبر سيهکن م،هب زدهآ ه اهبههزكه عن ها هحز هبر سيهه يه
عرفتهشن س نههب ر هکن مه زراه عرفتهشن س هد ب ه عرف يهسخنهبهه ه ايهآ ناده
.1هبرایهتب نهب ش رهازنه زضزتهنکهه:هپز س ن ،ه هراه( ارا)،هتاأث رهگنا ههباره عرفاتهبا هتک اههبارهآ اءه
آگزس نهقدز ،هقم،هپژ هشگ ههفرهنگه هعلزمهاسال ی،ه،9385هصصه .19-94ه

2. Westphal, Merold, “Taking St. Paul Seriously: Sin as an Epistemological
”Category
ازنه ق لههبههقلمهاس ده صطفیه لک هد هفصالن هۀهاندزشاههدزنای،ههد هه،9هشار هه،1ه سا ه،9318ه

صفح ته41-3هبههل په س دههاست.ه
.3هبرایهپیهبرد هبههلگزنگیهازنه ندهناکهه:ه ;Craig, v. 3, p.365; v. 5, p. 268 & 274; v. 8, p. 204
 v. 9, pp. 617-618ه
.4هبههعنزا هنرزنههنکهه:ه،99هجه،1هصه .518ه
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کههد هاصطالح،ه عرفتهع نيهاسته ه عرفتهعرف نیهبهه عن یهفز،قه اهنریتازا ه عرف ایه
ع نی،هکههبههنحزيه يهتزا هدزگرا ه اهن وهبدا ه ع قدهس خت،هدانست.ه ه
ا هآنهههب هبر سيهه يهدق قهتره ايه تازا هادعا هکاردهازانهاساتهکاههغوالايهناههتن ا ه
بااهه ا ن هباازد هگن ا ههباارايهش ا زده يهعرف ا نيهاع ق ا دهدا دهبلکااههآ ه اهد هگس ا رههايه
بس ه س ه تر،ها ه ر ارزنه زانا هظ از ه هفعل اتهعقالن اتهد هانسا ه ايهشاررد.هد ه
اق ه يهتزا هگفتهکههتب نه هتحل هتأث رهگن ههبره عرفتهد هاندزشۀهغوالاي،هناههصارف ًه
بر سيهتأث رهزاكهع ا هغ ر عرف ايهبارهسا حته عرف اي،هبلکاههد ه عنا زيهعر اقهتاره
ه س ه ترهبر سيهلگزنگيهظ ز هز هعدمهظ ز هعقالن تهد هانس هاست.هد هنظا مهفکاريه
غوالي،هتب ا نهسا ک هتاأث رهگنا ههباره عرفاتهعبا تهخزاهادهبازدها ها ا اهۀهشا ز هايه
د هدسته ز بيهبهه عرفتهعقالني،هع نيه هزق نيهکههعق هد هبس رهترب اتهاخالقايهنفا ه
بدا هدسته يهز بد .ه
 .2سازوکار تأثیر گناه بر معرفت
پيه برد هبههلگزنگيهتأث رگذا يهگن ههبره عرفاتهد هنظارهغوالايه سا لومهتزجاههباههد ه
زضزته مهاست.ها چهازنهکههتحل ه ه تهگن ههد هنظرهغواليهنش ه يهدهدهکههگن ههنهه
صرف ًه صفيهن ظرهباههنازاهيهخدا نادهد هخصازصهافعا چهبلکاهه صافيهنا ظرهباههح اثه
نف هاال ريه هذاتيه ص دزقهخازدهاسات.هازانهادعا هکاههخاالمه ويه شا ز هغوالايهد ه
خصزصهحسنه هقبحهاالهيهاهشرعيهافع چهاسات،هبا هتک اههبارهآنهاههغوالايهد هتحل ا ه
ه تهگن ه،هغ زتهن زيهانس ،هآث هنف هاال ريهگن هه هتقس ر تهآ هب ه ايهکنادهباهه
اثب ته يه سده[.]1هد هازنهصز تهتحل هتأث رهگن ههبره عرفت،هعبا تها هتحل ا هاثاراته
نف هاال ريهگن ههبرهس حتهعق دتيهخزاهدهبزد .ه
غواليهد هتعرزفهگن ه،هآ ه اه خ لفتهب ها رهاالهيه عرفيه ايهکناده[ه،1هجه،4هصه]91ه
ليهتحل هه يه يهنش ه يهدهندهکهههرۀهک ه ،هاحسا سهها ،هخزاسا ههها ه هزا هح ايه
افک يهکههال ف تهنف ه اها هخدا ندهبههخزده هآنهههن ظرهبههآ هاست،هبر يهگرداننادهن اوه
د ه راتبيهگن ههبههحس به يهآزنده[]1ه هاتف ق ًهآ هل اويهکاهها هسازيهخازدهغوالايهباهه
صراحتهبهه نولۀهتحل ه نشأهتأث رهگن ههبره عرفتهاظ ه يهشزدهعبا تها هب گرداناد ه
ال ف تهک ه ههرههج نبۀهنف ها هخدا ندهاست.ه[،94هصصه.]15-14هبن برازنهبارايهپايه
برد هبههاثراته عرف يهگن ههد هاص هب زدهبههح ثهال ف تيهگن ههتزجههکرد .ه

ه
ه
ه
ه
ه

هفلسفهه هکالمهاسال ی،هس چهل ه ههف م،هشر هد م،هپ ز وه ه س

964ه

ه9313

Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015

د مهازنهکههکند ک هد هنظ مه عرف يهغواليه هتزجههبهه حز ها يهاصالیهاندزشاهۀها ه ه
سخن هصرزحهخزده يهحک زتها هازنهدا دهکههغواليهعا ليهتارزنه رتباهۀه عرفات،هزعنایهه
عرفتهنبزيهز هکشفي،ه اهعقالنيه يهشررد.ها هدزادها ه عرفاتهزق نايهايهکاههد هساطحه

نبزيهتحص ه يهشزدهع نيه هعقالني،ه هاس کر چههر ه عرفتهعقليهد هسطحهپ ز نهتاره
حسزبه يهشزده[.]5هب هازنهب ،هتأث رهگن ههبره عرفتهعب تها هتأث ريهخزاهدهبازدهکاهه
گن ههد ههرۀه راح هکسبه عرفتهبرهج يه يهگذا ده ه ن ه يهشزدها هازانهکاههعقا ههد ه
س رهاس کر چهاخالقيهاه عرف يهاشها هسطحهدانيهبههسطحهع ليهصعزدهکند .ه
طلبهدزگرهازنهکه،ه تحل هتاأث راتهگنا ههباره عرفاتهبا ه جازدههراهۀهتحل ا هها يه
انشن خ ي هاهعقالني،هبهه ويهغوالي،هد هاص ه ب نيهبره جدا ه هاد اكهشخصيهاست.ها ه
د ه ع جه يهگززدهبره هآ د هبرايهک ف تهتأث ره عص تهه ه هاس تهد هشا زتهها هد ه
ت زكهکرد هنف هبههنحزيهکههاس عدادهفطريهآ ه اهبرايهد ز فتهحق زقها ه ا هببارد،ه
دشزا ،ه ه« اه،هعب تها ه جدا ه هعرف هاست» .د هع نهح چ،هخزده يههر هج هبههآ د ه
دل ه يهپردا ده هتحل لیه انشن خ ي هاههعقالنيهبرایهآ ها ا هه يهکناده[ه،94هصاصه-14
ازنکههانس هه هب ه جزتهبههاند
.]15هازنهش زه9هح کیها هازنهاستهکهها هدزدهغوالی،هب ه ه
خزده هب هتأ هد ها تب بهه یه

ه

هس حتهه يهنفس نيهخزده يهتزانندهد ب هد سا يهزا ه

ن د س يهتحل هه يهفز،قهدا يهکنندها هد ه اق هد ه رتبۀهع لی،هازنه سئلههن اوه ب نایه
برهبره هاست؛هلکنهطرزقهبره نيهتن هش زس ۀهسنخهخ صيها هانس هه هاساتهکاههدا ايه
زژگيه زيهخ صهانده هبهه رتبههایه ی سندهکهها هسزیها هع لیهتارزنه رتباهۀه عرف ایه ه
ه

ازر نیه عرفیه یشزد1.ه ه
ه

. 1هبن نهآبراه زمه ع قدهاستهکههغوالیهد هب هدزدگ هها یهخازدهگا هها هشا زهههک را هاسا ف دهه
کند؛هزعنیهبههگزنهایهسخنه یهگززدهکههع هه ردمها ه اه ع قدهبهه وزیهبپندا ندهد هح لیهکهه ویه
ه
یه
اصلیه یهآ هن ست.ه[]16, p. 148هن اوهناکهه:ه “Al-Ghazali’s Theory of Causaility”, Studio
Islamica, 67 (1988), pp. 75-98ه ه
دستز بيهبهه عرفتهخدا نده اه رتبههبره نيه عرفيه يهکناده[،1هصه
.2هغواليهد هالج مهالعزامههع ليهترزنه رتبهه ه
]311ه هد ه وا هالعر ه[،95هصه408؛هن و:ه،90هصه]101ه هک ر ه[،99هجه،1هصصه]511-518هشربه
«ذک ت»ه ه« زرکی»ه اهبرايهدس بيهط لبه عرفتهبهه عرفتهع ليهشرطيهضر يه ايهشاررد؛هبا هداشا نه
ازنهشرازطهط لبه عرفته یهتزاندها ه اههتفکره هبره بن يهبره هبهه عرفتهن ز هآزد.ها هازنه ه یهتزا هگفاته
کههسخنهفز،قهالذکرهغوالي،هن ظرهبهه عرفتهبههس ک هتأث رهگن ههبره عرفتهد هسطحهع ليهعقالنيهاست .ه
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 .3حیثیتهای تأثیرات معرفتی گناه
تأث ريه اهکههگن ههد هفرآزندهتحص ه عرفتهبرهجا يه ايهگاذا ده ايهتازا ها هد هح اثه ه
ز دهبر سيهقرا هداد.هزکيها هح ثهتغ راتهنفا هاال اريهايهکاههد هخازدهانسا هپدزاده
يهآزند؛ه هدزگريها هح ثها تب طيهکههانس هب هخدا ندهبهه نولاهۀهاف ضاههکنناده ه عرفاته
دا د.ه زراهغواليهتررکوهخزده اهد هبحثه عرفتها هزاكهسازهباهرهاسا کر چهاخالقايهعقا ه
ررکوه يه کنده ها هسزيهدزگرهبرهاشرا،قهعقا هفعا چ،هتاأث رها هلازحه حفازاهزا ها شا ده ه
ههدازتهاالهي .ه
ا هسزيهدزگر،هازنههرهد هح ثه يهتزانندههمهد هتأث راتيهکههگن ههبارهفرآزنادههکسابه
عرفته يهگذا ده ح هتزجهه اق هشزنده ههمهد هتأث راتيهکههگن ههد هفرآ د هازنهفرآزنده
برهج يه يهگذا د.هد هتأث رهگن ههبرهفرآزندهکسبه عرفتهن وهال مهاستههمهبههتأث ریهکاهه
گن ههد هطلبه عرفتهبرهج يه يهگذا دهتزجههکن مه ههمهبههتاأث ريهکاههد هطايهطرزاقه
کسبه عرفتهدا د.ههرهن ن،هازنهکههگن هه ه عرفتههرهکدامهانزاعيهدا نده زجبه يهشزده
کههد هتحل هتأث رهگن ههبره عرفتهتزجههداش ههب ش مهبههازنهکههکدامهنزتهگنا ههبارهکادامه
نزته عرفتهلههنزتهتأث ریهبرهج يه يهگذا د .ه
د ه هازنهح ث تهه یهگزن گز ،هد هازنه ق لههبههدنب چهز ف نهتاأث ره عرف ایهگنا هه
د هع هکسبه عرفتهازم.هازنهتأث رههمهتأث ريهبن دزنهد هغ زته هک کردهعق هاساته؛ه ه
همهتأث رهد هفرآزنده هفرآ د هکسابه عرفاتهکاههبر سایهآ ه جا لیهدزگاره ایهطلباد.ه
هرهن نهبر سیهتأث رهگن ههد هغ زته هک کردهعق ،هخزده ب نایهبارهتاأث ریهاساتهکاهه
اش غ چهبههدن ه ها ز ه حسزسهد هآ ه یگذا ده هآ هن وهب هعن زتهبههنقشهال ف تهذهانه
بهه طلزبهق ب هبر سیهاست.هبن برازنهد هقدمهنخستهب زادهدزادهذهانهد هلاهه ضاع یه
یتزاندهبههحق قتهز ه عرفتهدستهز بد .ه
ه
 .4اشتغال ذهن و دستیابی به معرفت
د هبحثهتأث راته ثبته ه نفيهس حتهه يهع طفي هاها اديهبرهسا حتهعق ادتيهه[3ه،ه،]4ه
ازنه سئلۀه مهتحل ه هتب نه یشزدهکههفرآزنادهتحصا ه عرفاتهباد ها هتبا بهبا ه
عزاطفه هخزاس ههه يهانس هبههپ شهنريه ده هالب ههازنها تب بهاعمها هتأث راتهپش ب ه
ه ثبتهآ هه هبرايه س د هبهه عرفته هتاأث راتهب دا نادههزا ه نحارمهکنناده هآ ههاههد ه
فرآزنده عرف يهاست .ه
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زکيها هجنبههه يهازنهتأث رگذا يهنقشهال ف تهذهنهزا هسا حتهعق ادتيهباههل اويه
استهکهه يه خزاهدهبدا ه عرفتهپ داهکناد.هاگارهذهانهد هج اتهحق قاته طلازبهقارا ه
نگ رد،هحق قتهبرازشه کشزمهنريهشزده[،1هجه،3هصه95؛هن و:ه،94هصه.]14
شربهاصليهدزگريهکههغواليهبارهآ هتأک اده ايه دهنقاشه«خزاساته»هخازدهط لابه
عرفتهد ه س د ها هبهه عرفتهاست.ههنگا يهکاهه یها هصاالح تههراهۀهانسا هها هد ه
فطرتهخزدهبرايهحک زتهگريهآزنۀه جزدش هنسابتهباههکا هعا لمهساخنه ايهگززاده ه
« عرفته بزب ت»ه اهبهه نولۀه سار نوچهن ا زيهساع دت،هسرشا ههشادههد هفطارتههراهۀه
انس هه ه عرفيه يهکند،هب هتأک دهبرهازنهکهه«ا ّچِهازنهک هبهه ج هدتهتعلقهدا ده هاخ ا هه
اهبهه يه اههاست»ه[،99هجه،9هصه]39ه«خزاست»هخزدهانس ه اهپ زاهۀهازانهحرکاتهقارا ه
يهدهده ه یگززدهکهه حرتهگس رد هاالهيهد ه عرفتهبخشيهبرايههرۀهانس ههاهه«تن ا ه
برايهدچهه زيه نکشفه يهگارددهکاهه عار هآ ههاههشازنده»ه[،1هجه،3هصه9.]90ه یهد ه
تب نهازنهخزاسته یهگززد:ه«تعر ه[ز هپ شهداش نهخزدهبرايهنفح ته حرتهاالهي]هبا ه
پ ک وههس خ نهقلبه هپ کس يهاشها هبديه هت رگيهح صا ها هاخاال،قهنکزه ادههح صا ه
يآزد».ه[،1هجه،3هصه90؛ه،99هجه،9هصه.]39
ه
طلبکرد هازنهبيهه ج هادته هبايههپ اريهپخ اهه ه اهه ف اهه
یهتصرزحه يهکندهکهه« ه
استهن زد»ه[،99هجه،9هصه،]33ه هپ ش رها هآ ه يهگززده« هبدازتههرۀه ج هادتهبازدهه
است،هلن نکههحقهاهسبح نهه هتع ليهاه يهگززده:ه هاذکرهاسمه باكه هتب ّا هال اههتب ا الً،ه
زعنيها ههرۀهل وه هگسس ههگرد،ه ههرگيِهخزدهبهه يهده،ه هبههتدب رهدن ه شغزچه شاز،ه
کهها هخزدهک ِهتزه استهکند»ه[،99هجه،9هصه.]39ه هبههازنهترت بهتب نهخزاساته اهباهه

زكهسززههشد هآ ،هب هتک ههبرهحذمههرۀهآنهههانس ه اهبههغ رهآ هغ زتهن ا زيه عطازمه
يهکند،ه يه س نده هقرا گارف نههراهۀهقازايهفکاريه هعقلايه هنفسا نيه اهد هج اتهآ ه
ضر يه عرفيه يهکند.هبهههر نهترت بهد هاح هءههمهزکيها ه ظ زفه علمه اهک سا نها ه
عالزقهخزدهبهه شغلههه يهدن هقرا ه يهدهده ه ايهگززادهازانهعالزاق،ه ا علمه اه شاغزچه
يدا نده هتزجههاشه اهبههخزده عطزمه يهکننده هن جهه یگ رد:ه ه
ه
هرهگ ههکههاندزشههتقس مهشزدها هد كهحق زقهن تزا ه ايهگاردد؛هباهههرا نه
دل هگف ههاند:ه«علمهبخشيها هخزده اهبههتازهنرايهدهاده گارهآنکاههتازههراهۀه
[ جزد]هخزده اهبهها هبدهي.هپ هاگرههرۀه[ جزد]هخزده اهبهها هبدهيه[با ]ها ه

ازنکههذکرهشزد .ه
قزچه ها هنگ ندهه ق لههانده گره ه
.1هتأک ده هد هنق ه ه
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ب بتهازنکهها هبخشيها هخزده اهبههتزهبدهدهد هخطري.ه هاندزشههايهکاههبارايه
ا ز هپراکندههتقس مهشزده نندهجززيهاستهکههآبشهپراکندهه ايهگاردده»ه[،1ه
جه،9هصه ]63ه

غواليهد هآث هگزن گز هخزدهب هب هه يه خ لفهد ه ن هاصليه اههز بیهبههسزيهحقه اه
يداند.ها هزكهسزههرهل ويهکههاشا غ چهباههآ ها ه
« شغلۀهدن »ه ه«آلزدگيهه يهاخالقي»ه ه
وا هال ف تهس حته عرف يهبههحق قته يهک هده اه ا ن ه ايهشاررده ها هسازيهدزگار،ه
آلزدگيهه يهاخالقيه هب الخصهگن ه ه اه ن هجديهازنه اههز بيه عرفيه يهکناده هاصاالًه
ازنه زضزته اه زضزعيهبدز يه يهشررده[،1هجه،3هص95؛ه،94هصصه .]15-14ه
بهههر نهدل ه يهضر تهضبطهنف هاخالقيه اهبرهپ كهشد هدچه«ا هعادا تهخلاقه ه
هش زتهدن ه ه شغلۀه حسزس ت»هبن ه ايهکناده[ه،99هجه،9هصه،]30ه زاراهنقاشهاصاليه
ضبطهنف هاخالقيهازنهاستهکههس حته عرف ايه اها هتاأث راتهبه دا ناده هآلازدگيهها يه
اخالقيهآ اده يهس دهت هقلبهز هعق ه[نك:ه،9هخصزصا ًهصاصه]43-31ه قافهجسا جزيه
حق قتههشزده هق بل تهد ز فتهآ ه اهپ داهکند.هبهههر نهدل هعليهع سيهعثرا هاظ ا ه
یدا دهکهه« ذاز هجديهترزنه زان هبرايهلن نهآ اديهايه حسزبه يهشزند،ه زراهافاو ه
برهازنکههتعق هقلبه اه شغزچه يهس ند،هبههتد زجهبدا هشک ه ايهدهناد.ه»ه[]18, p. 99ه ه
ه
هادا هه يهدهدهکههآ ادشد هقلبها هطرزقهآ اس گيهبههفض ز هاخالقايه ساره ايهشازده
[ .]18, p. 99ه
ح چهاگارهدقاتهکناه مه بنا يههراهۀهاشا غه التهغ رضار يههب دا ناد هها هجسا جزيه
حق قت،هبهها تب به هنف ه هبد ه هاق ض تهآ ،هزعنيهداش نه«ش زت»ه ه«غضب»هب ه
يهگردد.هبن برازنهد هآنهههد هپيه يهآزدهنخستهبههلزا مها تب بهنفا ه هباد هکاهه ا ن ه
تزجههک ا هح اثهعقالنايهباههحقا زقه ايهشازده ايهپاردا زمه هساپ هباههلگازنگيه
انصرامهز ف نهتزجههانس ها هس حته عرف يهبههاق ض ته شغزل تهه يهدن ازي؛ههآ هگا هه
لگزنگيهتأث رهگن هه اهبهه نولۀه زگردانيها هخدا نده هپرداخ نهبههآنهاهه خا لفهفر ا ه
ا ستهبره عرفتهپيه يهگ رزم .ه
ه
 .5لوازم ارتباط نفس و بدن

د هنظرهغوالی،ه عرفت،هبههلح اه جزدشن خ ي،ه نيهبرايهانسا هح صا ه ايهآزادهکاهه
نف هبههنحزيهآ د هاف ضۀه صز ه عقازالتها هعقا هفعا چهبارهخازدشهشازده هب زانادهد ه
عر هت بشهنز ه عرفتها هسزيهآ هقرا هگ ردهت هجنبۀهب لقز هعقالنيهانسا هباههفعل اته
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برسده[،94هصصه.]911-913هن وها هدزده ی،هعق ها هح ثهذاتهخزدهه چه ا نعيهبارايه
د ز فتهصز ه عقزلههندا ده هآنههه ن هد ز فتهآ هصز ه ايهشازدهعزا ا هب ار ها هذاته
عق هاند؛ه ث هازنهکهها تب بهنف ه هبد هبرايهقز هع قلههاش غ چه يهآ دهد هعا نهازانهکاهه
خزدهازنها تب به بن يهدس بيهقز هع قلههبههکر التهخزده يهشزده[،94هصصه911؛هن و:ه
،94هص.]11
الب ههصِرمهاش غ چهبههبد هانس ه اها هغ زته عرف يهخزدهد هنرايهکنادهبلکاههلاز ه
ازنهاش غ چهبههج يهبههک ه ف نهد هتحص ه عرفت،هاس قالالًه ز دهتزجههقرا ه ايهگ ارده
ز هبههنحزيهتحققه يهز بدهکههنف ه اها هپرداخ نهبههفرآزنده عرفاته نصارمه ايهسا د،ه
ن هبههحس به يهآزد.ه«تعق ه»کرد ه هتدب رهبد کرد ه(«س ست»)هد هک يهانادهکاههباهه
س زلتهب هزکدزگرهجر هنريهشزنده[،94هصه.]34
غواليه يهگززد:ه«پ هبد هگ هيهنف ه اهد هبس يهل وه هکركه يهکناده»ه[،94هصه
]64ه هازنه ق يهاستهکههبد هب هنف هد هفرآزندهتحصا ه عرفاتههرراهاي،ه هباههب ا ه
دزگر،هفر نبردا زشهکند؛هزعنيههرۀهآنهههد ها تب بهب هبد هپدزده يهآزدهب هغ زته عرف يه
نف ههرسزهشزد .ه
[نف ]ه عقزالته اهزکايهپا ها هدزگاريه[ هباههصاز تهتاد زجي]هکسابه
يهکنده زراهد هبس يها ه عقزالت،هد هبس يها هنفزسهال مهاساتها هباد ه
کركهگرف ههشزد؛ه[ا ]هباد هفر ا نبريهاشهنرايهکناده ها ه اهد ه قصازدشه
ز يهنريه س ند.ه ...هاگرهد هزكهآ هفر نبريهاشهکنده[ شان زيه عقازالت]ه
هرهز هبرقيهخ رههکنندهه يهشزدها ه[ب ]هبههدنب چهآ هل ويه ايهآزادهکاهه
فکرشه اهآشف هه هپرزش ه يهکند...ه[،94هصه .]13-11ه

ازنه زضزته اهبههنحزهدزگريههمه يهتزا هد ز فت.هغواليه يهگززد:ه ه
...هازنه سلمهن ستهکههقز ه فکرههد هخزابها هکا هب ف اده هنفا ها هآ هبا ه
ازس د؛هبس يها ه زا ديهکههنف هبره خ لههاس الهدا ده ق يهاستهکاهها ه
اش غ التهن ظرهباههحازاسهخا ليه ايهشازد.هد هازانهحا چهآ ه اهد هاخ ا ه
يهگ رده هد ه طلزبهه يهخزدها هآ هاس ف دهه يهکند؛هبرايههرا نهبسا يه
ا ه عقزالتهد هخزابه نکشفه يهشزنده[،94هصه .]61ه

پ هبهه حضهازنهکههنف ها تب بهخزده اهب ها ز هبد هلنا هتنظا مهکنادهکاههقازايه
اد اکيهتحتهاخ هخزدشهب شدهت هآ هه ه اهد هج تهتحص ه عرفتهبههک هگ رد،هح يه
اگرهازنهک هد هخزابه خهدهد،هحق قته عقزچهبرازشهآشک ه يهگردد .ه
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اش غ چه زد هبههبد ه ها ز ه ربزبهبههآ هبرهح لتهقلابهتاأث ره ایهگاذا دهه هد هآ ه
احس سهه ه هخزاس ههه زيهپدزده يهآ دهکهه بنا يها تکا بهگنا ههد ههراهۀهسا حتهها يه
جزديه يهشازدهه[،1هصاصه963-951؛ه.]961-965هحا چهاگارهط افه سا ه صا دزقه
گن هه اهد هنظرهآ زمهبرهد ه بن ه يهتزان مهباههتحل ا هتاأث رهگنا ههباره هعرفاتهبپاردا زمه.ه
زکيهاش غ التيهکههبهه اسطۀهش زتهه ه هن ه يهن ظرهبههبد هبرايهنف هپدزده ايهآزناده
هدزگااريهکااد ته هت رگاايهايهکااههبااهه اسااطۀه زگرداناايها هخدا ناادهد هدچهح ص ا ه
یهشزد.هبحثهاش غ التيهکههب هآ د هبههدن هبرايهانس هپدزده يهآزادهد هاح ا ءهه هک ر اهه
ب هدا نۀه س عيها هسزيهغواليهطرحه يهشزد.ه یهب هپارداخ نهباهه زاو هکا يهها يهازانه
زضزته س ريه اهکههنف هد هد شد ها ههدمِههآ د هبههدن هطيه يهکند،ه ز دهتحل ،ه
هد هل وه اه دهنظرهقرا ه يهدهد:ه.9هفلسفۀه آ اد هانسا هباههدن ا هبارايهگارف نهتزشاهۀه
آخرت،ه.1هاش غ چهبههدن ه هحبّهآ هبهه نولۀه ر رزنه ن هبرهسره اههحرکاتهباههسازيه
سع دتهغ زي .ه
د هبحثها چهتزجههغواليهبههضر تِهشن خ نهدن ها هح اثهافعا چهخدا ناده عطازمه
استهکههبد هآ هانس هد ه س ره عرفتهبههحرکتهنرايهاف اد.ه زاجاههشاد هانسا هبا ه
پدزدههه يهاطرامهخزد،ه ر رزنهع ليهاستهکههابوا ه ه ه ن ب ه عرف یها ه اهد هتحص ه
پ ز نهترزنه رتبۀه عرفتهبههک ه يهانادا ده هنقطاههۀهآغا هحرکاتها ه اهد هفرآزنادهکسابه
عرفتهتحققه يهبخشد .ه
د هبحثهد مهغواليهب هدنب چهکرد هتأث راتيهکهها تب بهانس هبا هدن ا هد هسا حتهها يه
نفس نيها هپدزده يهآ ندهنسبتهبههتغ راتهس حتهه يهع طفيه هاها اديهاهه عرف يه يهباهه
کند ک ه يهپردا د.هد هازنهبر سيه شنه يهشزدهکههد هبرخز دهانس هب هدن ا هعاال ههباره
ازنکههس حته عرف يه اجادهب ها زيهبا ه بنا يها تبا بهحازاسهبا هخا جه ايهشازد،ه
ه
حته يهع طفي هاها اديه يهن وهکششهه ه هعالزقه هخزاس ههه زيهنسابتهبادا هپ اداه
س ه
ايهبرايهدستز بيهبهههر ه عرفتهحسیه حسزبه يهشازنده
ه
يهکنندهکهها هسززيه ب نيه
يکنند .ه
ها هسزيهدزگرههرراه نيهکههس حته عرف يه اهد هس ره عرف يهاشها داده ه
حته يهع طفيه هاها اديهب ه علَّق تها ل ۀه عرف ايهانسا هد هدن ا ،ههاگرلاهه
ا تب بهس ه
ا تب طيهد هج ته عرفتهز ف نهبههافع چهاالهيهاست،ها هبههنحزيهتغ رهشک ه ايهدهاده
کهه نجرهبههازج دهکششهه ه هخزاهشهه يهگن هآلزده يهشازد.هازانهخازاهشهها ه هعالزاقه
نههتن هاش غ چهب شها هحدهن هبهه حسزس ته اهد هپيهدا ند،هبلکههلگزنگيهپرداخ نهباهه

ه
ه
ه
ه
ه
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آ هه ه اهن وهتحتهتأث رهخزدهقرا ه يهدهند؛هزعنيها هنگ هه عرف يهبههنگ هههسازدهجزز نههباره
يهگردانند.هد هازنهح چهانس هه هخزده هحقه اهفرا زشه يهکننده هعق هه زشا هن اوههباهه
ب ه يهب ط هگرف ه يهشزند.هغواليه يهگززد :ه
پ هبنگرهکههلگزنهها رها هن هبههغذاه هلب سه ه سکنهآغ هشاده هباههکجا ه
ن يهشد...هد هازنهب نهنف هه يهخزده ه قصزده هبرگشته هب گشتهخازده
اهفرا اازشهکردنااده هساارگردا ه هگرااراههشاادند،ه هپا ها هآ هکااهه حرااته
اش غ التهدن زيهکد تهبههعق هه زشا هبخشا دهخ ا التهف سادهد هآ ههاهه
ج يهگرف ه...ه[،1هجه،3هصه .]143ه

ب هازنهب ه بن يهاصليهتأث ره عرف يهگن هه اهب زدهد هال ف ته هاشا غ ليهباههن ها يه
دستزا بيهباهه
ن ظرهبههبد هدانستهکههد هتع هب هال ف ته هتزجههبههحق زقهع ليهب شد.ه ه
عرف يهکههع نهسع دتهاست،هد هع نهح چهکهه سا لومه عرفاتهباههافعا چهخدا نادهد ه
دن ست،هن ندهال ف تيههرههج نبهه هزکسززههبدا هاست.هتحل هغواليهد ه ع جهالقادسهه
ا هتأث ره عرف يهگن ههبدزنهب هشک ه یگ رد :ه
تأث رهط ع ته ه ع صيهد ه شنيهبخشيه هت رههس ي،هبههدل هازنهاستهکاهه
سع دتهنف ه هکر چهجزهرهآ هازانهاساتهکاهه هباههسازيهحاقهکناده،ها ه
حزاسه يهبگرداند،هد هپ کيهغرقههشزد،هد هد هخزدهبرايهت بشهنز هحاقه
دا ته د.هپ ههرهآنههه ن هآ هب شد،هآ ه اها هپ شر يهاشهبا ه ايهدا ده
هبهههر هاندا ههکههب هپ ر يهش زاتها هحضارتهجاالچه هتزجاههباههج نابه
قدسه يهبگرداناده،هانازا هال ايها هآ ه زگاردا ه ايهشازند،ه ههارهلاههد ه
عقزالته زدههترهشزدهبههسع دتهنودزک ره يهگردد9ه[،94هصص.]15-14ه ه

يتزا هگفتههرهل ويهکههعق ه اه شغزچهس ده ن ه زاجههشد هآ هبا ه
برازنهاس سه ه
يکنده هال فا تهکا لشه اه
اقع ته يهشزد.ها ههرهگ هه حها ههرهآنهههپرزش هخ طرشه ه
ا هج نبهحقهبره يهگردانده ه زيهز بدهدزگرهب ه اقع اتهف صالههنخزاهادهداشاته هد هازانه
ح چهبهه عرفتهبيه اسطۀه اقع تهز ههر هعلمه ک شفههدسته يهز بده[ .]18, p. 34ه
وا هازنه عرفته«بههقد هجالهزا ف نهقلابه»ها هت رگايهها يهن شايها هپارداخ نهباهه
ش زتهه ه هکششهه يهدن زيه ه«قرا گرف نهبهه ح ذاتهحق»ه هال ف تهبادا هاساته[ه،1هجه
،9هصه.]31هح چهب زدهتزجههداشتهکههاش غ چهعق هبههاق ض تها تب بهنفا هبا هباد ه ه
تدب رهآ ،هتن ه ن ه عرفتهز بيهنريهشزدهبلکههلگزنگیه يهکرد هعق هبههحق زقه اهن اوه
هنودزكترهشد هبههسع دتهتزجههکن د .ه
ه
.1هبههتعب ره زدههترهشد هد ه عقزالته
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یدهند.هبههب هدزگر،ه يهتزا هگفتهکههخدشاههدا هشاد هال فا ته
تحتهتأث رهخزدهقرا ه ه
ک هعق هبههسزيهحق زقهبههنحزهدزگريهن وه رکنهاست:هآ هگ ههکههعق هگن هک انههبهه
حق قته يه يهکند .ه
ه
 .6تأثیر گناه در چگونگی روي کردن عقل به حقاای (روی کاردن گناهکاراناۀ
عقل به حقای )
بر سيهتأث رهگن ههبره عرفتها هح ثهتأث رهبن دزنیهکههگن ههبرهک کردهعق هدا دهعبا ته
ا هتزجههبههلگزنگيه يهکرد هعق هبههحق قتهاست.ها هدزدهغوالايهنفا هد ه جاههدا د:ه
زکيهبههسزيهبد ه هزکيهبههسزيه ب دیهع لیه هعقازچهب لفعا .هد ه جاههنخساتهنب زاده
نف ها هآنههه ق ض يهبد هاستهاثرهبپذزردها هد ه جههبههسزيه ب ديهع ليهب زدههرازا هه
پذزرندهه ه أثرهب شدهت هبههکر چهخزدهزعنیهکر چهعق هنظاهريهزا هفعل اتهزا ف نهجنباهۀه
عقالنيهخزدهن هآزد .ه
ازنهسخنهغواليهکههنف هنريهب زستها هآنههه ق ض يهبد هاسته أثرهگاردده رکانه
استهتن ها هح ثه برّاهداش نهآ ها هاش غ التهغ رضر هن ظرهبههآ هد هنظرهگرف ههشازده،ه
ا هد هازنهج ه جهه مهترهدزگريههستهکههتزجههبههآ هنش ه يهدهدهلگزناههگنا هها ه اهه
تأث رهبن ديهبرهک کردهعق هبره عرفتهتأث ره يهگذا د .ه
جنبۀهعقالنيهز ه ع ليهنف ه ق يه يهتزاندهبهه رتبۀهب لفع هعقالن تهدستهز بادهکاهه
هبهه ب ديهع ليه هعقزچهب لفعا هکناده هد هد ز فاته عقازالت،هنسابتهباههآ ه راتاب،ه
نفع هب شده[،94هصصه911-913؛ه،95هصه]164ها ه سا د هباهه رتباههايهکاههد هآ ه
عق هبههلن نهانفع ليهدستهز بده ق يهح ص ه ايهشازدهکاههعقا هبا ههرراهايهفضا ز ه
اخالقي،هبههج يهتک ۀهگن هآلزدهبرهتزانرنديهخزد،هفر تن نههبرهتزانرنديهخزدهتک ههکنادهه ه
ن نديهخزده اهبههد ز فته عقزالتها هازنهد زههه ز دهتزجههقرا هدهد .ه
تک ههبرهتزانرنديهعق هد هصز تهدا د.هنخست،هتک ههکرد هبههصز تهاسا قاللیه هبا ه
بین یهنسبتهبهه راتبهع ل ه.هد هازنهح لاته عرفاتهها زيهکاهها هسازيهعقا هکسابه
ه
يهشزنده حد د،ه نکد ه هن ظرهبههع لمهه حسزسا تهاسات.ههصاز تهد م،هبا هعن زاتهباهه
ازنکههعق هقزههايهاستهکههخط هنريهکنادهه[،93هصه]911ه هحا کريهاساتهکاهه عاو چه
ه
نريهشزده[،91هصه ]1ه يهتزاندهبهه ح ذاتهلزحه حفزاهقرا هگ ردهه[،1هجه،3هصه]10هز ه
يکرد هبهه ب ديهع ل ههبهه عرفتهک هع لمهدستهپ داهکنده[،95هصه.]164
به ه
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صز تها چه ضع يهاستهکههتاأث رهگنا ههبارهکا کردهعقا هازجا ده ايهکناد؛ههرا ه
ضع يهکههد هآ ه«علم»ههمهحج به اهه[،99هجه،9هصه]36ه يهشزد.هد هازانهح لات،هد ه
اق ،هعق ه هبهه ب ديهع ليهنکردههت هب هتک ههبرها ادههايهکههآ ه اهآگ ه ناههبادا ه راتابه
ال ف تهبخش دههاست،هحق زقه اه نفعالنههتحص هکند،هبلکاهه هباههجنباهۀهپا ز نهکاردهه
استهکههاق ض زشهتک ۀهخزد حز انههبرهتزانرنديهخزدهاست .ه
عق هد هح لتهنخستهتن هبدا ه رتبههايهدسته يهز بدهکههبهه اساطهۀهطرزاقهعا ديه
کسبه عرفتهبهه عرفته يه سده ليهد هح لتهد مهاس کر چه يهز بده ها هساطحه عرفاته
دانيهبهه رتبۀهع ليه يه سد .ه
غواليهد هتب نه جزدهشن خ يه عرفت،هب هب هه يه نازعيهباره کارد هنفا هباهه
ب ديهع ل ههتأک ده يهکند.ه یهب ه هاظ ه يهدا دهکههشربهاصليه سا د هباهه عرفاته
زق نیهازنهاستهکههقلبهبهه ح ذاتهلزحه حفزاههرهز هآزنههقرا هبگ ردهت هصاز تهکا ه
ع لمهد هآ هانعک سهپ داهکند.هغواليهد ههرۀهازنهتعب ره هبههازنهنک ۀهاس سيهتزجاههدا ده
کههعق هتن ه ق يه يهتزاندهبهه عرفتهبرسدهکهه يهال ف تهخزده اها هجنباهۀه ا د هباهه
راتبهع ليهد هع لمه عطزمهکند.هعق هز هقلبهد هح لتهد مهاستهکههبهه عرفتهزق ناي،ه
شنه هپ كها هکد اتهدسته يهز بد .ه
ا هازنهسخنه اهنب زدهتن ها هازنهبعده ز ده الحظههقرا هدادهکههقلبهد ه ضع يهکاهه
پ ک وهه هپ راس هه يهگرددها هلزحه حفزاهز هعق هفع چه عقزالته اهد ز فته يهکند؛هبلکاهه
ب زدهبههازنه طلبهتزجههجديهکردهکهه عن يهقرا گرف نهقلبههرهز هآزنههباهه حا ذاته

لزحه حفزاهز ه کرد هعق هبهه ب ديهع ليهد هد جاهها چهلگازنگيه کارد هعقا ه(زا ه
قلب)هبهه سئلۀه عرفتهز بيهاست .ه
عق هب هلشمهد خ نهتزومهب هعُجبهبههتزانرنديهخزد،هاحس سهن هبههد ز فتهحقا زقه
ا ه ب ديهع ليه اها هدسته يههد؛هبن برازنهاگرههمهبهه با ديهعا ليه هکناده،هلاز هنگا هه

پ راس هه هفض لته ندانههبدا هه هندا دهد ه اق هبدا هه ه يهنکردههاست.ها هگا ههعقا هد ه
ح ليهکههسرهفر ده يهآ دهپ هد ه س ره عرفته يهگذا ده هب هاع ق دهقطعيهباههازانهکاههده ه
ا جهتزانرنديهاست،هتزانرنديهخزده اهبههحس بهنريهآ د؛ه هح يها هازنهگر هن د ساته
ن وهد يه يهگوزندهکههلز هد هدستهز ف نهبهه عرفته«ن تزا »ه ه«ع جو»هاستهب زادهتن ا ه
د هان ظ هاعط يه عرفتها ه نب ه فز،قهب شد .ه
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عق هب ههرراهیهب هفض لتهاخالقي هاهعرف نيهفر تني،هپ كه يهشزده هد هح ليهکههپ كه
هبيهح هاسته هبهه عرفته يهکنده هد هن جهه شنهبههنز هحق قاته ايهشازد؛ها ا ها ه
دستهداد ههر نهفض لت،ه هگن هآلزدهبههسراغهکسبه عرفته ف نهبادزنه عن ساتهکاهه
عق هد هح چهفرزف گيهبههتزانرنديهخزد،ه هب هتک ۀهخزد حز انههبارهآ هباههساراغهکسابه
عرفته يه د.هد هازنهح لته ن هبو گيهکههبرهسره اههد كهحق قتهقرا هدا دهازنهاساته
کههنگ ههخزد حز انۀهح کمهبرهعق هاج ههنريهدهدهکههب ر هه هب هکا هظرف اتهخازدهباهه
حق زقه هکنده هبههظ ز هع ليهتريها هتزان زيهخزدهدستهپ داهکند.هعق هد هازنهح لتهباهه
هر ه وا هکههگن هآلزدهبههخزدهتزجهه هتک هه يهکندها هلشمهد خ نهب هتر مهتزانا زيه ه
ظرف ت،هبههحق قتهب ه يه ند .ه
د ه اق هعق هنريهتزاندهبههسرتهب اله هکنده گرهب ه صفهفر تنيهاخالقاي هاهعقالنايه؛ه
ز هبههب هدزگره کرد هعق هبههسرتهب ال،هزعنيهتج وهعق هبهه صفهفر تنيِهاخالقایه هاه
عقالني .ه
تف تهعقالن تهخزد حز انههکههعب تها هعقالن يهاستهکههغواليهد هش ز هفالسافهه
يهدزدههاستهب هعقالن تهحقه حز انههد هازنهاستهکههد ها ليهتک ۀهعقا هبارهتزانرناديه
خزدهبره حز زتهخزدبو گهب نيهبن ه يهشزده هد هد يهتک ههبرهتزانرنديهخازدههد هپرتازه
اف دگي.هد ها ليهب ه کرد هبههخزد،هبههحق زقه يهاندزشاد؛ه هد هد ايهبا ه کارد هباهه
حق قتهبههحق قته يهاندزشد .ه
ب هازنهب ه شنه يهشزدهکههگن ههنههفقطها هبُعدهفعلايهخازد،ه هناههفقاطها هد زهاهۀه
ص دزقهخ صهخزد،هبلکههد هاص هبههدل ه نعيهکههد هک ه زکردهاصليه جازدهانسا ه
پدزده يهآ دهک کردهعق ه اهد هبن دهخزدهدل هاشک چه يهکند.ههر هعقليهکههبههلح اه
ذاتيه هس خ يهخط ن پذزرهاسته ه يهتزاندهبهه عرفتهک هع لمهدستهپ داهکند،هب هگنا هه
بههخزده شغزچه يهشزده هنريهتزاندهبهه اق ه هبهه ب ديهع ليهکند .ه
کرد هبهه ب ديهع ليهز هبههب الهد هسخنهغوالي،هعب تها هفضا لته ندسا يهعقا ه
هتج وهآ ه بهههرراه نيها هفض ز هاخالقيه هعقالنيهاست.ه کارد هعقا هباههبا الهتن ا ه
د هح ليه حققه يهشزدهکههنگ ههخزد حز اناهۀهنفا هشکسا ههشازده هترا مهآنهاههعقا ه
اه شغزچه يهدا دهعب تها هاحس سهتزانرنديه ها ک ه عرفتهز بيهاشهشزده هازانهتن ا ه
ب هنگ ههخ ضع نههعق هباههحق قاته سارهاساتهباهههرا هتب نايهکاههغوالايهد هبحاثه
«حج بهبزد هعلم»ه طرحه ايهکناده[ه،99هجه،9هصه.]36هد هازانهبحاثهغوالايهتحصا ه
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علمهز هتعلمه اه ن هدستهزا بيهباهه عرفاتهزق نايهنرايهشاررد؛هتصاز يهکاههب شا رهد ه ه
طرزقهصزف ههبرايهن هبهه عرفتهشک ه يهگ رد؛هبلکهها هباره«تحصا هپ راسا هها هگنا هه
علمه»هپ يه يهفش د .ه
اع ق دهغواليهبههبرتريه اههتحص هعلمهبرهطرزقهصزف هه[،99هجه،1هصصه]511-518ه
بره بن يهازنهتب نهصز ته يهپذزردهکههبهه حاضهازانهکاههنگا ههعا لمهباههعلامهخازد،ه ه
نگ ههگن هآلزده هخزد حز انههب شد،هزعنيههرراههب هازنهگر هز هاع ق دهب شادهکاههحق قاته
هر هاستهکهه نهز ف ههام،هحرکته يهد هتحصا ه عرفاتهدلا هتزقافه هزا هانحارامه
يه شزد.هتزقفها هآ هج تهکههدزگرهاحس سهن هبههپ شر يهد هتحص هعلمهنرايهکناد؛ه ه
هانحرامها هآ هج تهکههح يهاگرهبههتحص هعلمه هتعلامهب شا ره شاغزچهشازدهناههباهه
ع مهن به هبرجزش دهها هسرلشرۀه ع م،هبلکههبههق لبهه زيهت ايها هحق قاتهدساته
يهز بد.هبههب ه يه« رکنهنگرددهکههازنهک ه اههرگوهحق قتهک ه ه علزمهشزد»ه[،99ه
جه،9هصه .]31ه
هنگ يهکههگن ههانب ش هه يهگردد،هدچها هد ز فتهحقه ه صلحتهدزنهن ب نا ه
يهشزده هح يهآ هگ ههکههل ويهد ب هحق زقهاخر يه يهشانزد،هلنا هد ه
قلبشهاس قرا هنريهز بدهکههد ها هاس عدادهعر هپدزدهآ د؛هلنا هکاههگاززيه
آ هسخنه اهنشن دههاسته[،1هجه،3هصه .]93ه

ق يهکههغواليه يهگززده«ع لمهاگرهخززش نهخ ليهبکنادها هعلامهآ زخ اهه هدچهبادا ه
شغزچهندا د،هآ هعلمهگذش هه يه اهحج بهنب شد»ه[،99هجه،9هصه]31هباههل اويهجاوه
تأث ره عرف يهگن ههنريهاندزشد؛ه زراهسخنهاصليه یهازنهن ستهکاههعا لمهد هطلابهعلامه
تن هبهه ج هدههب هنف ه هتوک اهۀهد هخازدها هآلازدگيهگن ها هبپاردا دهتا هعلامهد ها ه
هر نندهل ويهکهه صزفهه يهگززندهبرجزشدهبلکاهه ايهگززادهنگا ههخازده اهباههطلابه ه
تحص هعلمها هگن ههبپ رازده هد هح ل يهبههتحص هعلمهبپردا دهکههتن ه يهبههحق قاته
داش ههب شد،هنههآ هکهه يهبههحق قتهکنده هقلبهخزده اها ههرهعلريهکههبههطرزقهعا ديه
تحص هکردههخ ليهکندهت هعلمها هد ها هجزش د هگ رد .ه
خ ليه کرد هقلبهز هذهنها هعلازم،هخصزصا ًهعلازمهنا ظرهباهه حسزسا ته ه خا الته
لگزنهه سرهاست،هد هح ليهکههانس ها رِهدانس هه اهدانس ههاسات هآزا ه ايهتازا هگفاته ه
کههغواليهد هپيهاظ ا هازانهساخنهاساتهکاههانسا هب زادهآنهاهه اه ايهدانسا ههاساته ه
فرا زشهکنده هبکزشدهآ ه اها هذهنهخزدهب ر هببرد هآز ه يهتازا هل اويهدانساته هد ه
ع نهح چهندانست هخصزصا ًهبا هتزجاههباههازانهکاههغوالايهلنا نهکا يه اه زکازچههباهه
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بهک گ ريها اد هخزدهع لِمه ايهکناده ه ايهگززاده«دچهبادا ه شاغزچهنادا ده»ه[،99هجه،9ه
ه
ص]31؛ه الّ هن دانس نهآنهههدانس ههشدههبهها اد هفرده ربزبهن ست.هآنههها اديهاستهنزته
زاج ۀهشخصهع لمهب هعلمهخزدهاست:ه لن هباههعلامهخازدهبنگاردهکاهها هعازا هنگا هه
گن هآلزدهبدا هد ها هبر ند .ه
زنج ستهکهه«آ هعلمهگذش ه»هد هح ليهکهههسته هع لمهبدا هعلمهدا دهدزگاره ا ن ه
ا ه
پ شر يه يهد هفرآزنده عرف يهن سته هد ههر نهح چهاستهکهه عرفت،ه صفِهجزشاشه
ا هد ،ه ه الليه هفرا انيه هازق هپ داه يهکند.هد هازنهسطحها ه عرفت،ها کا هتردزاده ه
خط ها ه ه يه د .ه
ازنهتحل هغواليها هتأث ره عرف يهگن هه زجبه يهشزدهکهه یهد هب هشرازطهکسايه
کهه يهتزانده عرفته اهبيهپرده،هخ لصه هصرزحهد ز فتهکند،هبرههر نهد هشاربهترک بايه
تأک ده ده هتحص ه عرفتهبهه عن يهحق قيهکلرهه اه زکزچهبدا هه هس د .ه
تزض حهسخنهازنهکههغواليهک بهه زيهلز هقزاعدهالعق د،هاالق صا دهفايهاالع قا دهه ه
ت فتهالفالسفۀهخزده اهبرايهعرزمه ردمهق ب هاس ف دهه يهدانده هح یه کلر ه اههامهد ه
ازنهاس ف دههد ه دزفه ردمهع یهقرا ه یدهد9.ها هخزاصه اهبههبرخیه ز هخازده نناده
ک بهصبره هشکره ه حبته هتزک هد هاح ءه هالرقصدهاالسنیه هن اوهالرضانز هباهههعلایه
غ رهاهلهها ج ته یدهده ه یگززد:ه ه
هاگرهخزاس يهبههحقا زقهازانهعق ادههباد هاب ا مه ه الحظاهه عرفاته
صرزحهپ داهکنيهجوهد هبرخايهک ا بهها يه ا هکاهها هغ اراهلشهد زا ه
هازنکههفرزف ههشازيه هخازدته
نشدههب هآ ه زاجههنريهشزیه هبپره وها ه
اهش زساا ۀهآ هبااداني،ه هد ه عاار هاظ اا هصاارهزحه دّه[ هانک ا ]هقاارا ه
بگ ري».ه[،8هصه.]38

ه
ه
ه
ه

آ هگ ههشرازطيه اهکههش زسا گيهاسا ف دهها هآ ه عا مه اهپدزاده ايهآ دهعبا تها ه
س د هبههسطحهاج دهد هعلزمهظ هريه هدچهکند ها هدن هپا ها ه حازهاخاال،قه ذزلاههه
عرفيه يهکنده هد هتزض حهشربهد مه يهگززد:ه«ت هآ هج هکههعطشيهجوه[عطش]هحاق،ه ه
اه ر يهجوه[اه ر مهبه]هآ ه هاش غ ليهجوه[اش غ چ]هبدا ،ه ه يهکردنیهجوهبارايهآ هد ه
تزهنر ند»ه[،8هصه .]31ه
.1هسل ر هدن ه يهگززد:ه« هازنه يه س ندهکههغواليههر هاندا هها هحق قته اهکهها هع يه يهپزشا ندها ه
کلر ههمه يهپزش ند.ه زراها هازنهح ثه نش هتف تيهنريهب ند»ه[،6هص،916هپ قی] .ه
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ضرنهازنهکههغواليهشربهتزان زيهد هآ دگيهه يها ل ههذهنيه اهن اوهباههآ هد هاضا فهه
يهکنده ه يهگززدهکاههشاخصهنب زادها هد كهسارز ه ه شانهپ ه ادگيهها يهعلازمه ه
عضالتهآ هه هن تزا هب شد؛ه هن جههگ ريه یهکند :ه

ه

بن برازنهبرايهاخذه عرفتهحق قيهجوهقلبهب صف هکهههرهز هآزنههجالز ف اهه
استهش زس ههن ست؛هازنهقلبهبهه اسطۀهقازّتهسرشاته هصاحتهن ّاتهباهه
لن نه صفيه يه سد،ه هن وهب ها ه هبرد هکد تهها يهدن ازيهکاههخازده
پزششهآلزدهه ه ُ ریهاستهکههخدا ندهب هآ هکهه هشاخصه هقلابشهقارا هه
دا دهبههدل ههر هه هقلبهه ه اها ه عرفتهخزده ن هکردههاسته[،8هصه .]40ه

 .7احساس و ارادۀ گناه مانع احساس و ارادۀ دریافت حقیقت
عال ههبرهتأث رهبن دزنهگن ههبرهلگزنگيه یهکرد هعق هبههحق زق،ه يهتزا هتاأث رهگنا هه اه
ا هح ثهاحس سه ها ادههايهکههب هآ هد هنف هپدزاده ايهآزاده هخازده ا ن هپدزادهآ اد ه
احس سه ها اد هد ز فتهحق قته يهشزده ز دهتزجههقرا هداد.هنودزكهشاد هباههگنا ه،هزا ه
قصدهگن هه ها تک بهآ ه ب نيهاستها الًهبرهاحس سیهکههانس هنسبتهبههل اويهدا دهکاهه
د ه ق ب ها رهاالهيهقرا هدا ده هث ن ًهبرها ادههايهکههبههسزيهآ ه ايهکناد.هانسا ه رتکابه
گن ههنريهشزده گرهازنهکههد هد هخزدهکشش،هعالقه،ه هال ف تيهنسبتهبههل ويهکاههد ه
ق ب هخدا ندهاستهپ داهکردههب شد .ه
د ه اق ها هآ هج هکههگن هه خ لفتهب ها رهاالهيهزا ها تکا بهکا يهاساتهکاههبارخالمه
ض زتهاالهيهب شد،هانج مهآ هجوهب هتحققهع طفهه ها ادههايه ع هب ه حبتهباههخدا ناده
هخزاس ۀها ههبهه قزتهنريهپ زندد.هبن برازنهس حتهعزاطفه ها ادههه يهانس هباهها ايههاره
گن هه اجدهع طفهه ها ادههايه يهشزدهکهه ن هتزجههز ف نهعق هباههحق ق ايهاسات.هعقا ه
برايهد ز فتهحق قتهب زدهبههع طفهه هخزاس ۀهتحص هآ ه ج اوهشادههب شاده.هباههب ا ه
دزگر،هد هقدمهنخستهب زدهنف هتحص هحق قاته اهد ساتهبادا دهه هبخزاهادههکاههآ ه اه
د ز فتهکندهت هعق ه زفقهبههادايهک کردهخزدهشزد.هد ستهاستهکههقز هع قلههد هانس ه
هر هقزههايهاستهکههحق قتهبهه اسطۀهآ هد ز فته يهشزدهز هد هآ هانعک سه يهز بدها ا ه
ازنهس خنهبدزنه عن هن ستهکههعق هبههخزديهخزدهد هبرابرهع لمه اق هقارا ه ايهگ ارده ه
حق زقهد هآ ه نعک ه يهشزندهبلکههازنهانعک سهعال ههبرهس زرهشرازطهدستهکامهبارهد ه
ع هاس سيهتک هه يهکند.ها چهقرا گرف نهآزنۀهعق هز هقلبهد هبرابرهحق قاتهبا ها اد هايه
کههخزدهانس ه يهکند.هد مهپ ک وههبزد هآ ها ه نگا ه ع صاي،هتا هاحسا سه ها اده ه ا ن ه
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هتأث ره س ق مهس حتهها يهعا طفي هاها اديه

ال ف تهبههحق قتهد هآ هنب شد.هازنهد هع
اهد هکسبه عرفتهنش ه يهدهند .ه
نف هد هح ثهعقالنيهخزدهبههد كهحق قتهنريه سده گرهازنکهها الًهانسا هحق قاته
اهد ستهبدا ده هث ن ًهآ ه اهبخزاهاد.هحا چهآنکاههگنا ه،هتحقاقهاحسا سهخزشا زندیه ه
ا ادهه ایهاستهکهه ا ن هدساتهزا ف نهنفا هباههاحسا سهلاذتها هد هحق قاته ها اده ه
تحص هآ ه یهشزد .ه
برهازنهاس سهترسكهغواليهباههحادزثه« انهقا بهذنبا ًهف قاههعقا هالهزعازدهال اهه ه
ابدا»ه[،94هصه]14هد هتزض حهتأث ره عرف ايهگنا ه،هکا الًه ب هنايهبارهتحل ا هدق قايها ه
تغ راته انشن خ يهايهاستهکههب هگن ههکرد هد هانس هبهه قزته يهپ زندده ه ا ن هد كه
حق قته يهشزد .ه
تعب ره«ق ب»هد هحدزثه هاس ف دههغواليها هآ هج لبهتزجههاست،ه زراهخزدهحا کيها ه
ازنهتحل هاستهکههبهه حضهازنهکههانس ه يهبههگن هيه يهکندهز هبههگناه هيهنودزاكهه
تدهندهه ه زجاههکنناده هعقا ه
يهشزد،هبهه حضهتزجههبدا ،هع طفهه ها ادههايه اهکههج ه
بههسزيهحق قتهاستها هدسته يهدهدهبههنحزيهکههاگرههر ه قدا هکشاشه ها اده،هباهه
سزيهحق قتهج تهگ ريهشدههبزد،هبههد ز فتهحق ق يه زفقه يهشد .ه
ن وهبههنظره يه سدهکههازنهد ز فتهحق قته خصزصهحاز ه هخ صايهنب شاده هشا ه
د ز فته اقع تهه ه ها شهه ه هتک ل فههرگيه يهشزده هد هحز ها ز ه اق ههم،هنا ظرهباهه
هرها ره اقعيه يهشزده زراهاگرلههد كهبرخيها ها ز ه اق هد ه اس يههر هع طفهه ها اد ه
گن ههقرا هدا دها هج زگوزنهکرد هازنهع طفهه ها ادههب هع طفاهه ها اد هايهکاههد هآ هد كه
حق قته نههبرايهحبهنف ه ها ض يههزاه يهآ هب شدهبلکههبرايهکشفهحق قت،ه ه ها ههره
نگ هه نفعتهطلب نههنش ه يهدهدهکههح يهد هازنهح لتههمهگن هآلزدهبزد هس حتهعزاطفه
ادهه هانس ه اهبههد ز ف يهکههب هپ کيهآ هه ه ه
ها ه
يتزانستهح ص هشزدهنريه س ند .ه
تزجههکرد هبههپدزدهه ها ههنگا يهکاههانسا هد هد هخازدهکشاش،هعالقاه،ه ها اده ه
گن هکرد هدا دهب هتزجههکرد هبههآ هه ههنگ يهکههکشاش،هعالقاهه ها اده هد كهحق قاتهه
بد هلح اههزاه يهنفس نيهخزدهدا دهتف ته يهکند؛ههمها هح ثهد كهاس قالليهايهکاهه
ا هخزدهآ هه هپ داه يهکنده( عرفتهبهه ُلك)ه ههامها هح اثهد كهنشا نههايهآ ه( عرفاته
لکزتيهبهه لك)هکههن ظره اهبهه اسطۀهخزده زجاهه لکازته،هباهه نولاهۀه نشاأهه ه رتباهۀه
ع ليهتره هحق قيهتره يهکند.ه ه
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بهههر نهدل هغواليه يهگززد:ه«...ههرهکاههحجا به ا هخدا ناده هقلابها ها ه ا ه
برخ ودهصز ته لكه ه لکزتهد هقلبشه جليه يهشزده»...ه[،94هصه]16هد هحا ليهکاهه
رکنهاستهد هب ديها رهتن هاثرهب دا ندههايهکهها هگن ههبههذهنه يه سدهب دا ناد هبازد ه
آ هنسبتهبهه عرفتهبهه لکزت،هبهه نولۀهع لمه ايهح هب شد .ه
سخنهدزگريهکههب زدهد هتحل هتأث ره عرف يهگن ههذکرهکردهتاأث رهسرشاتهح ازانیه
انس هبهههرراههد ه صفه ب نيه هش ط نيهد ها ست.هلن هکاهه ايهدانا مهگنا ههد هاصا ه
بهه نشأهسرشتهح زانيهانس ه ه ق ض تهعا طفيهاها اديهآ هپدزاده ايهآزاده.هبنا برازنه
ت ه ق يهکههانس هد ههرهزكها هس حته ه يهخازدهباههنازعيهگرف ا هگنا ههزا هپ اده يه
آ هاست،هسطحهاد اكها ه أثرها هسرشتهفز،قهاست.ها هطرمهدزگر،هلاز ه نشاأههشا زته
هغضبهکههانس ه اه زجههن ه يه ندگيهدن ازيهاشه ايهکننادهبا هد ه صافه« با نيه»ه
ه«ش ط ني»ههرراهه يه شازند،هلاذاهبسا هب شا رها هاق ضا ه يهساطحهح ازانيهانسا ه اه
گرف ه يهکنند.ه ه
غوالیه ع قدهاستهکههاگرهانس ه«د هنف هخزدها ريه با نيه»هنبازدهزا هقازه ه«تر اوه»ه
نداشت،ه[،1هجه،3هصه]91هد هتخلفهخزدها ها ا رهاالهيهتن هت هآ هج هپ شه يه فاتهکاهه
قزايهح زانيهاشهاق ض ه يهکردنده هبن برازنه وا هتأث رگذا يهتخلفه يها ها ا ارهاالهايه
د هحده وا هکششهه يهبرخ س هها هش زته هغضبها ه يهبزد.ها هب هعن زاتهباهه« صافه
ب ني»ه جزدها ه ه ج وهبازدنشهباهه«قازه هتر اوه»هد ه زادادهد هد ها ه خه ايهدهناده.ه
نخستهازنکههب هداش نه صفه ب نيه«دعزيه بزب تهبرايهخزده يهکنده ه س زليهشاد ه ه
ه
برتريهجززيه ه...ه اهد سته يهدا د»ه[،1هجه،3هصه.]91هطبعا ًهانسا هبا هداشا نهلنا نه
احس سه هخزاس ههاي،هد هفرآزندهب آ يهخزدهن وها هازنهاحس سه هخزاس ۀه زشههدا هد ه
د هخزده أثره يهشزد:هآ هگ ههکههقصدهتحص هعلامه ايهکناد،هآ هگا ههکاههعلاز يه اه
گوزنشه يهکند،هآ هگ ههکههبرايهاثب تهنظرزۀهخزده ررکوهبرهاس دالچهه ه هشازاهده يزاده
دزدگ ههخزده يهشزده هسخنه خ لف ه اهز هنريهف ردهز هضع فه يهف رده هتأ هک فيهد ه
خصزصهش هنريهکند.هد مهازنهکههب هداش نهقز هتر وه«ش طنتهد ها هح ص ه ايهشازده ه
...ه[قز ]هتر وهخزده اهبرايهاس نب به جزههباديهباههکا ه ايهگ ارده»ه[،1هجه،3هصه.]91ه
زعنيهب هعن زتهبههازنهکههگن ههج تهال ف تهس حتهها يهعا طفي هاها اديه اهباهه«خازده»ه ه
« ن ف هخزد»،هآ ههمهنههفقطه ن فعيهد هسطحهش زاتهح زاني،هبلکاهه نا فعيهباهه نشاأهه
اس الطلبيه هبرتريهجززيهبر يهگرداند،هب ههرراههشد هقازه هتر او،هذهان،هفرزبک اناهه ه
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أثرها ها ص فيهلز هحس دته هنف ،قهعر ه يهکند.هلن نهذهنیهت هآ هج هپا شه ایه ده
کهها هاد ا هفطریها ل ههاشهبههکليهف صلهه يهگ رد.هزعنيهاگرهد ه رحلاههايهبا ه جازتهباهه
اد اكهفطريهخزده يهف ر دهکههلههک يهخزبه هلههک يهبدهاست،هد هآ هپ شر يهد ه
گن ه،هنههتن هبههتن سبهخزد حز يهاشهعک هآ هد ز فته اهپ داه يهکند،هبلکههد هدفا تها ه
دالچها ه
آ ،ه زس هبههاس دالچهه يهپش ب هن وه يهشزد.هگززيهکههاصاالًهخازدهآ هاسا ه ه
بزدهاندهکهها ه اهبههلن هب يه س ندههاند .ه
ه
ه
ه
 .8نتیجهگیری

برهاس سهتحل هه یهگذش هه یتزان مهتأث ره عرف ایهگنا هه اهد هع ا هکسابه عرفات،ه
زعنیهتأث راتهنف هاال ریهگن ههد هنف ه ا،هتاأث ريهبن ا دزنهد هغ زاته هکا کردهعقا ه
بدان مهکههخزده ب نیهبارهتاأث ریهاساتهکاههاهشا غ چهباههدن ا ه ها از ه حسازسهد هآ ه ه
یگذا ده هآ هن وهب هعن زتهبههنقشهال ف تهذهنهبهه طلزبهق ب هد ز فتهاست .ه
ترزنهشربهدستز بيهبهه عرفتهتزجهه هال ف تهباهه
ه
بههاع ق دهغوالی،ها هآ هج هکههاصليه
علَّقهآ هاست،هد ه ن هاصليه اههز بیهبههسزيهحق،ه شغلۀهدن ه هآلزدگيهها يهاخالقايه
استه ه بن يههرۀهاش غ التهغ رضر يههب دا ند هانس ها هجس جزيهحق قت،هبهها تب به
هنف ه هبد ه هاق ض تهازنها تب بهب ه يهگردد.هاشا غ چه زاد هباههباد ه ها از ه
ربزبهبههآ هح لتهقلبه اها هخزده أثره يهکنده هد هآ هاحس سهه ه هخزاس ههه زيهپدزده
حته يه جزديه يهشزد.هازانهخازاهشهها ه ه
يهآ دهکهه بن يها تک بهگن ههد ههرۀهس ه
عالزقهنههتن هاش غ چهب شها هحدهن هبهه حسزس ته اهد هپايهدا ناده هتا هجا زيهپا شه
يه ندهکهههرۀهتزجهها ه اهبههخزده عطزمه ايهسا نده هساببهفرا زشایهخازده هحاقه ه
یشزند،هبلکههلگزنگيهتزجهه ه عرفتهبههآ هه ه ا،هکههنقطۀهآغ هس ره عرف یهانس هباهه
افع چهاالهیهاست،هن وهتحتهتأث رهقرا ه ايهدهناده هنگا ههانسا ه اهباههآ ههاههباههنگا هیه
سزدجزز نهه هعق ه یه اهبههب ه يهب ط هگرف ه يهس ند .ه
عال ههبرهتأث رهفز،ق،هازنهاق ض ته يهتزانندهلگزنگیه يهکرد هعق هبههحق زقه اهن اوه
تحتهتأث رهخزدهقرا هدهند.هبههنظرهغوالی،هعق ه ق ایهباههحق قاتهدساته ایهز بادهکاهه
نفعالنهه یهبهه ب دیهع لیهکند،هد هح لیهکههگن هه ا ن ه یهکارد هعقا هباهه با دیه
ع لیه یشزد.هبههب هدق قهتر،هعق هاگرههمهبهه ب ديهع ليه یهکند،هلز هنگ ههپ راسا هه
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هفض ل رندانههبدا هه هندا د،هد هاص هبدا هه ه يهنکاردههاسات.هعقا هتن ا هد هصاز تیه ه
یتزاندهبهه عرفتهدستهز بدهکههب ههرراهیهفض ز هاخالقی-عقالنی،هد هع نهتک ۀهک ا ه
بههتزانرندیهخزد،هبیهآ هکههآ ه اهبههحس بهآ د،هب هک هظرف اتهخازدهباههحقا زقه یه
کندهت هد هازنهح چهبههع ليهترزنهظ ز هتزان زيهخزدهدستهپ داهکند.ه ه
ا هسزیهدزگر،هگن هها هح ثهاحس سه ها ادههايهکههب هآ هد هنف هپدزده ايهآزاده ا ن ه
پدزدهآ د هاحس سه ها اد هد ز فتهحق قته يهشزد.هن وها هآ هج هکههانس ها ريه با نيه ه
دا ایهقز هتر وهاست،هد هتخلفهخزدها ها ا رهاالهي،هتن هت هآ هج هپ شهنری دهکههقزايه
ح زانيهاشهاق ض ه يهکنند،هبلکههب هدل هشد هبههاس الطلبیه هشا طنت،هد ه قاد ته ه
فرآزندهب آ ي،هتحتهتأث ره عرف یهگن ه هخزدهقرا ه یگ رد.ه
ه
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