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ه
 چکیده

ه جا چهه ع صارههیشن ساهه عرفاتهه حاز ههد ها ر  ههکههگن ههی عرف هرات تأثه  مه   بسهۀلئ س
ها ه ربازبهباههههههزکیها هازنهجنبهه.شزدهیبر سهگزن گز هیه هجنبهها هتزاندی هاسته ف هزهطرح

هبا ههانسا  ههکاهههاستها تب طيهتأث راته اقعیهگن ههد هع   هکسبه عرفت،ه هدزگریه ربزبهبه
هآ بهه  شهتحل لای،ههنخسته اههۀجنبه.هد هازنه ق لهدا ده عرفته کنندهاف ضههۀ نولهبههخدا ند
اساتهههعق کن م.هازنهتأث رههمهتأث ريهبن  دزنهد هغ زته هک  کردهدنب چه یه،یغوالهدزدها ههم

غ زاته ههج هتن ا هباههتاأث رهگنا ههد هههههه  هد هازنه.کسبه عرفته  ههمهتأث رهد هفرآزنده هفرآ  د
کرد هعق هباههههک  کردهعق ،هد هسههح ثهتأث رهد هغ زته جزديهعق ،هتأث رهد هلگزنگیه  ي

هد هگنا هههتأث رپردا زم.هه ین ظرهبههد كه هد ز فتهحق قتهه حق زق،ه هتأث رهد هاحس سه ها اد
ه.بزدهنخزاهده ق لههنزاهبحثه ح هآ ه فرآ  ده ه عرفتهفرآزند

 

 .گن ه،هک  کرد،هالیعق ،هغ زت،هغوههه:ها واژهکلید
 

                                                           
.هازنه سئلههبخشهکزلکیها هبحثه فصلیهاستهکههنگ  ندههد هبحثهس   ک  هتأث رهگن ههبره عرفاتهد هه9

کههتحتهنظ  تهاس  ده صطفیه لک   ههتأث رهگن ههبره عرفتهب هتک ههبرهآ اءها  مه حردهغوالیشهپژ ه
 س دهه هد هآزندههبههل پهخزاهده س دهبادا هپرداخ اههاسات.هنگ  نادههبارهخازدهفار ههههههههبههانج مه ی

هند.داندهکهها ه حر تهدلسز انهه هنظ  تهع لر نههاس  ده صطفیه لک   هد هازنهپژ هشهقد دانیهکه ی
 m-poursina@sbu.ac.irه:ب ش یهش  دهدانشگ هه.هاس  دز  1
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 1. درآمد1

ایهه قزلاهههۀجادهبگ ارزم:هگنا ههباهه نولاهههههههپازل هقادز ه اهباههه»هۀ سا ف چهد ه ق لاهه رالده
خازاهمهد هازانه ق لاههبگاززمهکاههگنا ههب زادهبارایهههههههههه ی نه»گززد:هه یه1«شن خ یه عرفت

 هد هه[p. 201 ,19]«هشن خ یهبههحس بهآزاد.ههد هاص ه عرفتهایههف لسزف  ه س حیه قزل
ه یه  فکارا هباههههه نهازنهادع ه هپ شن  دهخزد،هبههتفص  ه ه زوب ن نههد هخالچهدزدگ هتب 

هۀه ،هاندزشا د هباههگنا ههباهه نولاههههههپردا دهکهه  یهدزگرهآ ز ف نهاع ق داتیها هازش  ه ی
ا ههرایههعلهۀسیهبهه نولاهشن ه عرفتا ر  ههه،بههنظره س ف چخ یهاست.هشن ه عرفتیهاههزل ق

 اههه هآ ،ق،هلگزنگیهتکززنهب   ه ه هآنههه اه  هحقهب   هآ  د هبههسنخه  انشن سیه هاخال
ا کا  هتأث رگاذا یههههۀلئتزانادهبا ه ساهههه ی هبن برازنهک  الًهه3دهده یدا زمه ز ده داقههقرا ه

ایهجدیهداش هه هبههازانه زضازتهتزجاههکنادهکاهههههههعزا  هغ ر عرف یهبره عرفته زاج ه
ا هتأث رهداش ههب شاد.هبنا برازنهپ گ اریهههههشخص تهاخالقیهانس  ه رکنهاستهد هب   ه ی

ف لسازف  ،هع  فا  ه ههههآ هدس ههه یهتأث راتهگن ه،هتزجههکرد هبههدزدگ ههۀشن س نه عرفت
جدّهبههاثراته عرف یهگنا ههاع قا دهداشا هه ههارهههههههع لر  هاخال،قهد هطزچهت  زخهاستهکههب

د هازنه ق لههباههانجا مههههآنهه.هاندههخزدها هآ هبرحذ هداش ه ش زکدامهط لب  ه عرفته اهبهه
ه سدهک  یهد ههر نه اس  هاست. ی

گنا ههبارهههه شادههبحثهتأث رهگن ههباره عرفاتهگا ههباههصاز تهبر سايهتاأث رهشان خ ههههههههه
ه يهعرف نيهکههد هآ هگن ههتن  ه  نعيهبرهسره اههکشفه هشا زده يهعرفا ني،هآ هههه عرفت

 هغوالايهن اوهد هههشازدههه ایهآزدهطرحهههمهبههنحزهخ ص،ه عرفتهخداه هنف ،هبههحس به ي
اگرهنگ ههغواليه اهباهههه4.دهدهبدا هتزجهه يهک ر  يهسع دتآث  هگزن گز هخزدها هجرلههد ه

ه يههبر سيه  زضزتهفز،قهتن  هد هازنهگس رههبر سيهکن م،هب زدهآ ه اهبههزكه عن ها هحز 
آ  نادههه عرف يهسخنهبهه    ه ايهه شن س  هد ب  هشن س نههب ر  هکن مه زراه عرفته عرفت

                                                           
تاأث رهگنا ههباره عرفاتهبا هتک اههبارهآ اءهههههههه:هپز س ن ،ه هراه)   ارا(،ههههبرایهتب  نهب ش رهازنه زضزتهنکه.1

ه.19-94،هصصه9385قم،هپژ هشگ ههفرهنگه هعلزمهاسال ی،ههآگزس  نهقدز ،
2. Westphal, Merold, “Taking St. Paul Seriously: Sin as an Epistemological 

Category” 
،ه9318  سا   ههه،1،هشار  ههه9د  هههاندزشاههدزنای،هههۀازنه ق لههبههقلمهاس  ده صطفیه لک   هد هفصالن  ه

 هبههل په س دههاست.ه41-3ه تصفح
 ;Craig, v. 3, p.365; v. 5, p. 268 & 274; v. 8, p. 204:ههه.هبرایهپیهبرد هبههلگزنگیهازنه  ندهناکه3

v. 9, pp. 617-618 ه
ه.518،هصه1،هجه99:هههبههعنزا هنرزنههنکه.4

http://jrt.shirazu.ac.ir/?_action=article&vol=301&issue=303&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1378%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-166
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تازا ه عرف ایهههد هاصطالح،ه عرفتهع نيهاسته ه عرفتهعرف نیهبهه عن یهفز،قه اهنریهکه
هتزا هدزگرا ه اهن وهبدا ه ع قدهس خت،هدانست.ههع نی،هکههبههنحزيه ي
هتن ا هههتازا هادعا هکاردهازانهاساتهکاههغوالايهناههههههههههتره ايههه يهدق قها  هآنهههب هبر سي

هايههدا دهبلکااههآ ه اهد هگساا رهباازد هگناا ههباارايهشاا زده يهعرفاا نيهاع قاا دهههبااهه اا ن 
هشاررد.هد هههتر،ها ه  ر ارزنه زانا هظ از ه هفعل اتهعقالن اتهد هانسا  ه ايههههههههبس   ه س  
غوالاي،هناههصارف ًهههههۀتزا هگفتهکههتب  نه هتحل  هتأث رهگن ههبره عرفتهد هاندزشه اق ه ي

هتارهههبر سيهتأث رهزاكهع  ا هغ ر عرف ايهبارهسا حته عرف اي،هبلکاههد ه عنا زيهعر اقههههههههه
ترهبر سيهلگزنگيهظ ز هز هعدمهظ ز هعقالن تهد هانس  هاست.هد هنظا مهفکاريهههه س   ه

هايههشا زهههۀغوالي،هتب ا نهسا   ک  هتاأث رهگنا ههباره عرفاتهعبا  تهخزاهادهبازدها ها ا اهههههههههه
ز بيهبهه عرفتهعقالني،هع نيه هزق نيهکههعق هد هبس رهترب اتهاخالقايهنفا هههههد هدست

هز بد.هبدا هدسته ي
 

 ر گناه بر معرفتسازوکار تأثی. 2

برد هبههلگزنگيهتأث رگذا يهگن ههبره عرفاتهد هنظارهغوالايه سا لومهتزجاههباههد ههههههههپي
دهدهکههگن ههنهههکههتحل  ه  ه تهگن ههد هنظرهغواليهنش  ه يها چهازن.ه زضزته  مهاست

صرفً ه صفيهن ظرهباههنازاهيهخدا نادهد هخصازصهافعا چهبلکاهه صافيهنا ظرهباههح اثههههههههههه
ص دزقهخازدهاسات.هازانهادعا هکاههخاالمه ويه شا ز هغوالايهد هههههههههاال ريه هذاتيه هنف 

خصزصهحسنه هقبحهاالهيهاهشرعيهافع چهاسات،هبا هتک اههبارهآنهاههغوالايهد هتحل ا ههههههههه
کنادهباهههههاال ريهگن هه هتقس ر تهآ هب   ه ايهه  ه تهگن ه،هغ زتهن  زيهانس  ،هآث  هنف 

عبا  تها هتحل ا هاثاراتهههههد هازنهصز تهتحل  هتأث رهگن ههبره عرفت،ه.[1 سده]هاثب ته ي
هاال ريهگن ههبرهس حتهعق دتيهخزاهدهبزد.هنف 

[ه91،هصه4،هجه1کناده]ههغواليهد هتعرزفهگن ه،هآ ه اه خ لفتهب ها رهاالهيه عرفيه ايه
ها ه هزا هح ايهههههها ،هخزاسا ههههک  ه ،هاحسا سههۀدهکهههرندههه يه يهنش  ه يه ليهتحل  

گرداننادهن اوههههنهههن ظرهبههآ هاست،هبر يافک  يهکههال ف تهنف ه اها هخدا ندهبههخزده هآ
[ه هاتف ق ًهآ هل اويهکاهها هسازيهخازدهغوالايهباهههههههه1]آزندههد ه راتبيهگن ههبههحس به ي

شزدهعبا  تها هب  گرداناد ههههتحل  ه نشأهتأث رهگن ههبره عرفتهاظ   ه يهۀصراحتهبهه نول
ازنهبارايهپايهههبن بره.[15-14،هصصه94]ا هخدا ندهاست.ههنف هۀج نبهال ف تهک   ه ههره

ه.گن ههتزجههکردهح ثهال ف تيبرد هبههاثراته عرف يهگن ههد هاص هب زدهبهه
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ا ه ههۀکههکند ک  هد هنظ مه عرف يهغواليه هتزجههبهه حز ها يهاصالیهاندزشاههههد مهازن
ه عرفات،هزعنایهههۀتارزنه رتباهههغواليهعا ليهسخن  هصرزحهخزده يهحک زتها هازنهدا دهکهه

ايهکاههد هساطحههههشررد.ها هدزادها ه عرفاتهزق نايهههه يهيعقالنهکشفي،ه ا عرفتهنبزيهز ه
تارهههاس کر چههر  ه عرفتهعقليهد هسطحهپ ز ن هه،شزدهع نيه هعقالنيهنبزيهتحص  ه ي
ب هازنهب   ،هتأث رهگن ههبره عرفتهعب  تها هتأث ريهخزاهدهبازدهکاههههه.[5]هشزده حسزبه ي
د ههعقا هکاههههزدها هازانهشهگذا ده ه  ن ه يهي راح هکسبه عرفتهبرهج يه هۀگن ههد ههر

هد.اشها هسطحهدانيهبههسطحهع ليهصعزدهکنه س رهاس کر چهاخالقيهاه عرف ي
ها يهههتحل ا ههۀتحل  هتاأث راتهگنا ههباره عرفاتهبا ه جازدههراههههههه،هکههازن طلبهدزگره

هاهعقالني،هبهه ويهغوالي،هد هاص ه ب نيهبره جدا ه هاد اكهشخصيهاست.ها هه   انشن خ ي
ها هد هههه ه هاس  تهد هشا زتهه  د هبرايهک ف تهتأث ره عص تگززدهبره  هآه يه ع  جد ه

کرد هنف هبههنحزيهکههاس عدادهفطريهآ ه اهبرايهد ز فتهحق زقها ه  ا  هببارد،ههههت  زك
ج هبههآ  د ههد هع نهح چ،هخزده يههر   «. اه،هعب  تها ه جدا ه هعرف  هاست»دشزا ،ه ه
هاههدل  ه ي -14،هصاصهه94کناده]ههرایهآ ها ا هه يعقالنيهبههپردا ده هتحل لیه  انشن خ ي

ب ه جزتهبههاند   ههه هانس  هکههازنح کیها هازنهاستهکهها هدزدهغوالی،هب هه9ازنهش زهه.[15
د سا يهزا هههه تزانندهد ب  هه يهنفس نيهخزده يهه یه    هس حتهخزده هب هتأ  هد ها تب ب

لههن اوه ب نایهههئزنه سع لی،هاهۀه يهفز،قهدا  يهکنندها  هد ه اق هد ه رتبهن د س يهتحل  
ه هاساتهکاههدا ايههههسنخهخ صيها هانس  هۀتن  هش زس هبره نيبرهبره  هاست؛هلکنهطرزقه

 عرف ایه هههۀتارزنه رتباههه سندهکهها هسزیها هع لی یهایههانده هبهه رتبهه زيهخ صه زژگي
ههه1شزد.ازر نیه عرفیه ی

ه
                                                           

ک را  هاسا ف دههههههخازدهگا هها هشا زهههها یههه.هبن    نهآبراه  زمه ع قدهاستهکههغوالیهد هب   هدزدگ ه1
 ردمها ه اه ع قدهبهه وزیهبپندا ندهد هح لیهکهه ویهههگززدهکههع  هایهسخنه یهکند؛هزعنیهبههگزنهه ی

 Al-Ghazali’s Theory of Causaility”, Studio“:ههه[هن اوهناکههp. 148 ,16اصلیه یهآ هن ست.ه]

Islamica, 67 (1988), pp. 75-98هه
،هصه1]کنادهههبره نيه عرفيه يههز بيهبهه عرفتهخدا نده اه رتبهدستههترزنه رتبهع ليههالج مهالعزامغواليهد ه.ه2

شربهه[511-518،هصصه1،هجه99]ک ر  ه هه[101،هصه90:ه؛هن و408صه،ه95]  وا هالعر ه[ه هد ه311
شاررد؛هبا هداشا نههههه اهبرايهدس   بيهط لبه عرفتهبهه عرفتهع ليهشرطيهضر  يه ايه«ه زرکی» ه«هذک  ت»

تزا هگفاتهههتزاندها ه اههتفکره هبره بن يهبره  هبهه عرفتهن ز هآزد.ها هازنه  ه یهازنهشرازطهط لبه عرفته ی
هههبره عرفتهد هسطحهع ليهعقالنيهاست.کههسخنهفز،قهالذکرهغوالي،هن ظرهبهه عرفتهبههس   ک  هتأث رهگن 
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 های تأثیرات معرفتی گناه حیثیت. 3

هتازا ها هد هح اثههههگاذا ده ايهههندهتحص  ه عرفتهبرهجا يه ايههتأث ريه اهکههگن ههد هفرآز
ايهکاههد هخازدهانسا  هپدزادههههههاال اريههزکيها هح ثهتغ  راتهنفا هه. ز دهبر سيهقرا هداد

 عرفاتههه کننادههاف ضاهههۀ؛ه هدزگريها هح ثها تب طيهکههانس  هب هخدا ندهبهه نولاهآزنده ي
رهاسا کر چهاخالقايهعقا هههه زراهغواليهتررکوهخزده اهد هبحثه عرفتها هزاكهسازهباهههه.دا د

هکنده ها هسزيهدزگرهبرهاشرا،قهعقا هفعا چ،هتاأث رها هلازحه حفازاهزا ها شا دههههههههه  ررکوه ي
ه ههدازتهاالهي.

کسابهههفرآزنادهتزانندههمهد هتأث راتيهکههگن ههبارههها هسزيهدزگر،هازنههرهد هح ثه ي
ازنهفرآزندهه فرآ  دگذا ده ح هتزجهه اق هشزنده ههمهد هتأث راتيهکههگن ههد هه عرفته ي
کسبه عرفتهن وهال مهاستههمهبههتأث ریهکاههههفرآزندد هتأث رهگن ههبرههگذا د.هبرهج يه ي
د هطايهطرزاقهههگذا دهتزجههکن مه ههمهبههتاأث ريهکاهههههبرهج يه يهطلبه عرفتگن ههد ه

شزدههکههگن هه ه عرفتههرهکدامهانزاعيهدا نده زجبه يههرهن ن،هازن.هدا دهکسبه عرفت
کههکدامهنزتهگنا ههبارهکادامههههه رهگن ههبره عرفتهتزجههداش ههب ش مهبههازنکههد هتحل  هتأث

هگذا د.هنزته عرفتهلههنزتهتأث ریهبرهج يه ي
د هازنه ق لههبههدنب چهز ف نهتاأث ره عرف ایهگنا ههههههه یهگزن گز ،هد ه    هازنهح ث ت

 هه؛اساته.هازنهتأث رههمهتأث ريهبن  دزنهد هغ زته هک  کردهعق هازمهکسبه عرفتهع   د ه
طلباد.ههکسابه عرفاتهکاههبر سایهآ ه جا لیهدزگاره ایهههههههه فرآ  د ههفرآزندهمهتأث رهد ه

هرهن نهبر سیهتأث رهگن ههد هغ زته هک  کردهعق ،هخزده ب نایهبارهتاأث ریهاساتهکاههههههه
گذا ده هآ هن وهب هعن زتهبههنقشهال ف تهذهانههاش غ چهبههدن  ه ها ز ه حسزسهد هآ ه ی

ن برازنهد هقدمهنخستهب زادهدزادهذهانهد هلاهه ضاع  یههههههبه.بهه طلزبهق ب هبر سیهاست
هتزاندهبههحق قتهز ه عرفتهدستهز بد. ی
ه
 دستیابی به معرفتو  اشتغال ذهن. 4

[،ه4ه،ه3]هه يهع طفيهاها اديهبرهسا حتهعق ادتيههههد هبحثهتأث راته ثبته ه نفيهس حت
تبا بهبا هههشزدهکههفرآزنادهتحصا  ه عرفاتهباد  ها هههه  مهتحل  ه هتب  نه یهۀلئازنه س

  ده هالب ههازنها تب بهاعمها هتأث راتهپش  ب  ههه يهانس  هبههپ شهنريهعزاطفه هخزاس ه
د ههها ههآ ه کننادهههبرايه س د هبهه عرفته هتاأث راتهب  دا نادههزا ه نحارمهههههه هآ  ه ثبته

هفرآزنده عرف يهاست.
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ذهنهزا هسا حتهعق ادتيهباههل اويهههههههال ف ته يهازنهتأث رگذا يهنقشههزکيها هجنبه
خزاهدهبدا ه عرفتهپ داهکناد.هاگارهذهانهد هج اتهحق قاته طلازبهقارا هههههههههاستهکهه ي

 .[14،هصه94؛هن و:ه95،هصه3،هجه1]شزدههازشه کشزمهنرينگ رد،هحق قتهبر
خازدهط لابههه«هخزاساته»   دهنقاشهههشربهاصليهدزگريهکههغواليهبارهآ هتأک اده ايههه

ها هد هههانسا  ههۀهنگا  يهکاهه یها هصاالح تههراهههههعرفتهد ه س د ها هبهه عرفتهاست. 
گززاده ههه جزدش  هنسابتهباههکا هعا لمهساخنه ايهههههههۀگريهآزنهفطرتهخزدهبرايهحک زت

هۀسار نوچهن ا زيهساع دت،هسرشا ههشادههد هفطارتههراههههههههۀ اهبهه نول«ه عرفته بزب ت»
هاخ  ا  ها ّچِهازنهک  هبهه ج هدتهتعلقهدا ده ه»کهههکند،هب هتأک دهبرهازنه عرفيه يهه هانس  

ازانهحرکاتهقارا هههههۀ  ه اهپ زاهخزدهانس«هخزاست»ه[39،هصه9جه،ه99]«ه اهبهه يه اههاست
تن ا هه»هها ههانس  هۀبخشيهبرايههرهاالهيهد ه عرفته گس رده حرتگززدهکهه یه هدهده ي

د هیه ه9.[90،هصه3،هجه1«ه]شازندههها ههآ گارددهکاهه  عار هههههه زيه نکشفه يهبرايهدچ
ح ته حرتهاالهي[هبا ههتعر ه]ز هپ شهداش نهخزدهبرايهنف»گززد:ههتب  نهازنهخزاسته ی

ح صا ههاشها هبديه هت رگيهح صا ها هاخاال،قهنکزه ادههههههپ ک وههس خ نهقلبه هپ کس  ي
 .[39،هصه9،هجه99ه؛90،هصه3،هجه1]«هآزد.ه ي
پ اريهپخ اهه ه اهه ف اههههههه ج هادته هبايههههکرد هازنهبيهطلب»کندهکهههتصرزحه يهی 

 ج هادتهبازدهههههۀبدازتههر ه»گززدهه هپ ش رها هآ ه يه،[33،هصه9،هجه99]«ه استهن  زد
اذکرهاسمه باكه هتب ّا هال اههتب ا الً،ههههههگززده:ه هاست،هلن نکههحقهاهسبح نهه هتع ليهاه يهه

 شاز،ههل وه هگسس ههگرد،ه ههرگيِهخزدهبهه يهده،ه هبههتدب رهدن  ه شغزچههۀزعنيها ههر
باهههتب  نهخزاساته اهه هبههازنهترت بهه.[39،هصه9،هجه99]«هکهها هخزدهک  ِهتزه استهکند

آنهههانس  ه اهبههغ رهآ هغ زتهن ا زيه عطازمههههۀب هتک ههبرهحذمههره،شد هآ هزكهسززه
قازايهفکاريه هعقلايه هنفسا نيه اهد هج اتهآ هههههههۀ س نده هقرا گارف نههراههه يه،کنده ي

همهزکيها ه ظ زفه  علمه اهک سا نها هههءهاح  کند.هبهههر نهترت بهد ههضر  يه عرفيه ي
گززادهازانهعالزاق،ه ا علمه اه شاغزچهههههههدهده ه ايههقرا ه يهه يهدن  هعالزقهخزدهبهه شغله

هههگ رد: هن  جهه یهکنندهشه اهبههخزده عطزمه ياهدا نده هتزجهه ي
گاردد؛هباهههرا نههههههرهگ ههکههاندزشههتقس مهشزدها هد كهحق زقهن تزا ه ايه

هۀدهاده گارهآنکاههتازههراههههههعلمهبخشيها هخزده اهبههتازهنرايهه»اند:ههدل  هگف ه
] جزد[هخزده اهبهها هبدهيه]با  [ها هههۀا هبدهي.هپ هاگرههر] جزد[هخزده اهبهه

                                                           
هذکرهشزد.هکههازن گرههاندهه ق لههه ها هنگ  ندهقزچهتأک ده هد هنق ه.1
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ايهکاههبارايههههب بتهازنکهها هبخشيها هخزده اهبههتزهبدهدهد هخطري.ه هاندزشه
،ه1«ه]گارددههجززيهاستهکههآبشهپراکندهه ايها ز هپراکندههتقس مهشزده  ننده

ه[63صهه،9جه
ز بیهبههسزيهحقه اهه اههه يه خ لفهد ه  ن هاصليهغواليهد هآث  هگزن گز هخزدهب هب   

ا هزكهسزههرهل ويهکههاشا غ چهباههآ ها ههههداند.ه يه«ه يهاخالقيهآلزدگي» هه«دن  هۀ شغل»
شاررده ها هسازيهدزگار،هههههک هده اه ا ن ه ايههه  وا هال ف تهس حته عرف يهبههحق قته ي

کناده هاصاالًههههز بيه عرفيه يهه يهاخالقيه هب الخصهگن ه  ه اه  ن هجديهازنه اههآلزدگي
ه.[15-14،هصصه94ه؛95،هص3،هجه1]شرردههازنه زضزته اه زضزعيهبدز يه ي

ها هعادا تهخلاقههه»شد هدچههبهههر نهدل  ه يهضر  تهضبطهنف هاخالقيه اهبرهپ ك
[،ه زاراهنقاشهاصاليهههه30،هصه9،هجه99کناده]ههبن ه ايه«ه حسزس تهۀ هش زتهدن  ه ه شغل

ها يهههآلازدگيهه   دا نادهضبطهنف هاخالقيهازنهاستهکههس حته عرف ايه اها هتاأث راتهبهه
 قافهجسا جزيهههه[43-31،هخصزصا ًهصاصههه9]نك:هس  دهت هقلبهز هعق ههاخالقيهآ اده ي

اظ ا  ههشزده هق بل تهد ز فتهآ ه اهپ داهکند.هبهههر نهدل  هعليهع سيهعثرا  هههحق قته
شزند،ه زراهافاو  هههايه حسزبه يهترزنه زان هبرايهلن نهآ اديهدي ذاز هج»هکههدا د ی

هه[p. 99 ,18«ه]دهناد.ههس  ند،هبههتد زجهبدا هشک ه ايههکههتعق هقلبه اه شغزچه يهبرهازن
شازدهههدهدهکههآ ادشد هقلبها هطرزقهآ اس گيهبههفض ز هاخالقايه  ساره ايهههه هادا هه ي

[18, p. 99].ه
ا هجسا جزيهههب  دا نادهههه التهغ رضار  يهاشا غههۀ مه بنا يههراههح چهاگارهدقاتهکناههه

ب  ه«هغضب» ه«هش زت»زعنيهداش نههآ ،بهها تب به    هنف ه هبد ه هاق ض   تهه،حق قت
آزدهنخستهبههلزا مها تب بهنفا ه هباد هکاهه ا ن ههههههبن برازنهد هآنهههد هپيه يگردد.هه ي

پاردا زمه هساپ هباههلگازنگيههههههشازده ايهههتزجههک  ا هح اثهعقالنايهباههحقا زقه ايهههههه
آ هگا ههههه يهدن ازي؛هه يهبههاق ض   ته شغزل تز ف نهتزجههانس  ها هس حته عرفهصرامان

  زگردانيها هخدا نده هپرداخ نهبههآنهاهه خا لفهفر ا  هههههۀلگزنگيهتأث رهگن هه اهبهه نول
هگ رزم.ها ستهبره عرفتهپيه ي

ه
 لوازم ارتباط نفس و بدن. 5

آزادهکاهههههبرايهانسا  هح صا ه ايهههد هنظرهغوالی،ه عرفت،هبههلح اه جزدشن خ ي،ه   نيه
صز ه عقازالتها هعقا هفعا چهبارهخازدشهشازده هب زانادهد هههههههههۀاف ضه نف هبههنحزيهآ  د

عقالنيهانسا  هباههفعل اتههههه ب لقزهۀ عر هت بشهنز ه عرفتها هسزيهآ هقرا هگ ردهت هجنب

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/39266
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/39266
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ن وها هدزده ی،هعق ها هح ثهذاتهخزدهه چه ا نعيهبارايهههه.[911-913،هصصه94برسده]
شازدهعزا ا هب ار  ها هذاتههههه ه عقزلههندا ده هآنههه  ن هد ز فتهآ هصز ه ايهد ز فتهصز

کاههههعا نهازانهههآ  دهد هع قلههاش غ چه يه کهها تب بهنف ه هبد هبرايهقزهاند؛ه ث هازنهعق 
؛هن و:ه911،هصصه94]شزدههع قلههبههکر التهخزده يه  بن يهدس   بيهقزهخزدهازنها تب ب

 .[11،هص94
کنادهبلکاههلاز هههههبد هانس  ه اها هغ زته عرف يهخزدهد  هنرايههالب ههصِرمهاش غ چهبه
گ اردههه،هاس قالالًه ز دهتزجههقرا ه ايه ف نهد هتحص  ه عرفتهبههک  ازنهاش غ چهبههج يه
سا  د،هههز بدهکههنف ه اها هپرداخ نهبههفرآزنده عرفاته نصارمه ايههههز هبههنحزيهتحققه ي
انادهکاههباههههههد هک  ي«(هس  ست)»رد هککرد ه هتدب رهبد ه«تعق »آزد.هه  ن هبههحس به ي

 .[34،هصه94]هشزندهس زلتهب هزکدزگرهجر هنري
،هصه94]«هکنادههپ هبد هگ هيهنف ه اهد هبس   يهل وه هکركه ي»گززد:ههغواليه ي

 هازنه ق يهاستهکههبد هب هنف هد هفرآزندهتحصا  ه عرفاتههرراهاي،ه هباههب ا  ههههههه[64
آزدهب هغ زته عرف يهها تب بهب هبد هپدزده يهآنهههد هۀدزگر،هفر  نبردا زشهکند؛هزعنيههر

هنف ههرسزهشزد.
]نف [ه عقزالته اهزکايهپا ها هدزگاريه] هباههصاز تهتاد زجي[هکسابهههههههه

کنده زراهد هبس   يها ه عقزالت،هد هبس   يها هنفزسهال مهاساتها هباد هههه ي
کناده ها ه اهد ه قصازدشههههاشهنرايههکركهگرف ههشزد؛ه]ا  [هباد هفر ا نبريهه

]  شان زيه عقازالت[ههههاشهکندهاگرهد هزكهآ هفر  نبري ه...د.ه س نهز  يهنري
آزادهکاهههههشزدها  ه]ب  [هبههدنب چهآ هل ويه ايهه يهکنندههخ رهههرهز هبرقي

ه.[13-11،هصه94]ه...کندهفکرشه اهآشف هه هپرزش  ه ي
ههه:گززدهتزا هد ز فت.هغواليه يهازنه زضزته اهبههنحزهدزگريههمه ي

فکرههد هخزابها هکا  هب ف اده هنفا ها هآ هبا  ههههه ه ...هازنه سلمهن ستهکههقز
ازس د؛هبس   يها ه زا ديهکههنف هبره  خ لههاس  الهدا ده ق يهاستهکاهها هه

شازد.هد هازانهحا چهآ ه اهد هاخ  ا  ههههههاش غ التهن ظرهباههحازاسهخا ليه ايهههه
کند؛هبرايههرا نهبسا   يههههه يهخزدها هآ هاس ف دهه يهگ رده هد ه طلزبه ي

ه.[61،هصه94]شزندهه نکشفه يها ه عقزالتهد هخزاب
کههنف ها تب بهخزده اهب ها ز هبد هلنا  هتنظا مهکنادهکاههقازايهههههههپ هبهه حضهازن

 اهد هج تهتحص  ه عرفتهبههک  هگ رد،هح يههه هآ اد اکيهتحتهاخ    هخزدشهب شدهت ه
هگردد.هاگرهازنهک  هد هخزابه خهدهد،هحق قته عقزچهبرازشهآشک  ه ي
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 هد هآ ههگاذا دهتاأث ره ایههقلابهههبرهح لتا ز ه ربزبهبههآ ههاش غ چه   زد هبههبد ه 
ها يهههسا حتههۀآ  دهکهه بنا يها تکا بهگنا ههد ههراهههههه زيهپدزده يهه ه هخزاس ههاحس س

هحا چهاگارهط افه سا  ه صا دزقههههههه.[961-965؛ه963-951،هصاصهه1]هشازدهه جزديه ي
ه.هعرفاتهبپاردا زمههتزان مهباههتحل ا هتاأث رهگنا ههباره ههههههگن هه اهد هنظرهآ  زمهبرهد ه بن ه ي

هآزنادهههه ه هن   ه يهن ظرهبههبد هبرايهنف هپدزده ايههش زتهۀزکيهاش غ التيهکههبهه اسط
ه  زگرداناايها هخدا ناادهد هدچهح صاا ههۀايهکااههبااهه اسااطه هدزگااريهکااد  ته هت رگااي

ههک ر ا ه ههاح ا ءهآزادهد هههشزد.هبحثهاش غ التيهکههب هآ د هبههدن  هبرايهانس  هپدزده يه ی
ها يهازانههههکا  يههشزد.ه یهب هپارداخ نهباهه زاوهههههس عيها هسزيهغواليهطرحه ي هۀب هدا ن

ه،کند،ه ز دهتحل  هآ د هبههدن  هطيه يهه زضزته س ريه اهکههنف هد هد  شد ها ههدمِ
هۀآ اد هانسا  هباههدن ا هبارايهگارف نهتزشاههههههههۀفلسفه.9دهد:ههنظرهقرا ه يهد هل وه اه د ه

  ر رزنه  ن هبرهسره اههحرکاتهباههسازيهههههۀولآ هبهه نهاش غ چهبههدن  ه هحبّه.1ه،آخرت
هسع دتهغ زي.

د هبحثها چهتزجههغواليهبههضر  تِهشن خ نهدن  ها هح اثهافعا چهخدا ناده عطازمههههه
شاد هانسا  هبا ههههه زاجاههاف اد.هههد ه س ره عرفتهبههحرکتهنرايهاستهکههبد  هآ هانس  ه

یها ه اهد هتحص  هه يهاطرامهخزد،ه  ر رزنهع  ليهاستهکههابوا ه ه ه ن ب ه عرف هپدزده
آغا  هحرکاتها ه اهد هفرآزنادهکسابهههههههۀانادا ده هنقطاههه عرفتهبههک  ه يهۀترزنه رتبهپ ز ن

هبخشد.ه عرفتهتحققه ي
ها يهههکرد هتأث راتيهکهها تب بهانس  هبا هدن ا هد هسا حتههههد هبحثهد مهغواليهب هدنب چ

 عرف يه يهباههههاها اديهاههههه يهع طفيهآ  ندهنسبتهبههتغ  راتهس حتهنفس نيها هپدزده ي
 ا هعاال ههبارههههشزدهکههد هبرخز دهانس  هب هدنهپردا د.هد هازنهبر سيه  شنه يهکند ک  ه ي

شازد،ههه اجادهب   ها زيهبا ه بنا يها تبا بهحازاسهبا هخا  جه ايههههههههههکههس حته عرف يهازن
هاها اديه يهن وهکششههس حت ه زيهنسابتهبادا هپ اداهههههه ه هعالزقه هخزاس ههه يهع طفي
شازندهههز بيهبهههر  ه عرفتهحسیه حسزبه يهايهبرايهدسته ب نيهکنندهکهها هسززيه ي

هکنند.هاشها داده يه ها هسزيهدزگرههرراه نيهکههس حته عرف يه اهد هس ره عرف ي
اگرلاههههد هدن ا ،ه عرف ايهانسا  ههههۀ  علَّق تها ل هاها اديهب هههيهع طفيه ها تب بهس حت

دهادههه هبههنحزيهتغ  رهشک ه ايها تب طيهد هج ته عرفتهز ف نهبههافع چهاالهيهاست،ها 
ها ه هعالزاقههههشازد.هازانهخازاهشههههآلزده يهه يهگن ههه ه هخزاهشهکهه نجرهبههازج دهکشش

لگزنگيهپرداخ نهباهههبلکههه،تن  هاش غ چهب شها هحدهن   هبهه حسزس ته اهد هپيهدا ندههنه
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جزز نههبارههدهند؛هزعنيها هنگ هه عرف يهبههنگ هههسازدهه اهن وهتحتهتأث رهخزدهقرا ه يهه هآ 
باههههه زشا  هن اوهههعق ه هکننده يه هحقه اهفرا زشخزدههه هانس  د هازنهح چههگردانند.ه ي

هگززد:هشزند.هغواليه يهب   ه يهب ط هگرف   ه ي
پ هبنگرهکههلگزنهها رها هن   هبههغذاه هلب سه ه سکنهآغ  هشاده هباههکجا هههه

گشتهخازدههه يهخزده ه قصزده هبرگشته هب  هد هازنهب نهنف ...ه ن  يهشد
کااهه حرااتهه اهفرا اازشهکردنااده هساارگردا ه هگرااراههشاادند،ه هپاا ها هآ 

هها ههآ ه زشا  هبخشا دهخ ا التهف سادهد ههههههکد  تهبههعق اش غ التهدن زيه
ه.[143،هصه3،هجه1]ه...ج يهگرف ه

ب هازنهب   ه بن يهاصليهتأث ره عرف يهگن هه اهب زدهد هال ف ته هاشا غ ليهباههن   ها يهههه
زا بيهباهههههدستهکههد هتع   هب هال ف ته هتزجههبههحق زقهع ليهب شد.هن ظرهبههبد هدانست

 عرف يهکههع نهسع دتهاست،هد هع نهح چهکهه سا لومه عرفاتهباههافعا چهخدا نادهد هههههه
ه ع  جهالقادسهغواليهد ههتحل  هج نبهه هزکسززههبدا هاست.هدن  ست،هن    ندهال ف تيههره

ه:گ ردبدزنهب   هشک ه یا هتأث ره عرف يهگن هه
س  ي،هبههدل  هازنهاستهکاههههبخشيه هت رههتأث رهط ع ته ه ع صيهد ه  شني

،ها ه  هباههسازيهحاقهکنادههههسع دتهنف ه هکر چهجزهرهآ هازانهاساتهکاههههه
برايهت بشهنز هحاقههحزاسه  يهبگرداند،هد هپ کيهغرقههشزد،هد هد   هخزده

هددا هاشهبا  ه ايهههآ ه اها هپ شر يهپ ههرهآنههه  ن هآ هب شد،ه دا  ته   د.
حضارتهجاالچه هتزجاههباههج نابهههههها ههپ ر يهش زات هبهههر  هاندا ههکههب ه
شازند،ه ههارهلاههد ههههه،هانازا هال ايها هآ ه  زگاردا ه ايههههقدسه  يهبگرداناده
ههه.[15-14،هصص94]ه9گرددهترهشزدهبههسع دتهنودزک ره يه عقزالته   زده

د هآ هبا ههشهتزا هگفتههرهل ويهکههعق ه اه شغزچهس  ده  ن ه زاجهه يهبرازنهاس س
کنده هال فا تهکا  لشه اههههخ طرشه يهشزد.ها  ههرهگ هه  حها ههرهآنهههپرزش  ه اقع ته ي

گردانده ه زيهز بدهدزگرهب ه اقع اتهف صالههنخزاهادهداشاته هد هازانههههههها هج نبهحقهبره ي
ه.[p. 34 ,18ز بده]ه اقع تهز ههر  هعلمه ک شفههدسته يهۀ اسطهح چهبهه عرفتهبي

ها يهن شايها هپارداخ نهباههههههها هت رگايه«هزا ف نهقلابهههههقد هجالب»  وا هازنه عرفته
،هجه1 هال ف تهبادا هاساته]هه«هقرا گرف نهبهه ح ذاتهحق»ه يهدن زيه ههه ه هکششهش زت
اش غ چهعق هبههاق ض   تها تب بهنفا هبا هباد ه هههههح چهب زدهتزجههداشتهکه.ه[31،هصه9

بههحق زقه اهن اوهههکرد هعق هيلگزنگیه  شزدهبلکهههرينهز بيهتن  ه  ن ه عرفته،تدب رهآ 

                                                           
هشد هبههسع دتهتزجههکن د.هتره هنودزكه عقزالتترهشد هد ههههتعب ره   زدهبه.1



 919هتأث رهگن ههبرهغ زته هک  کردهعق هد هاندزشۀهغوالی

The Impact of Sin on the End and Function of Reason in al-Ghazali's Thought 

دا هشاد هال فا تههههخدشاههکههتزا هگفتههدهند.هبههب   هدزگر،ه يه یتحتهتأث رهخزدهقرا ه
آ هگ ههکههعق هگن هک  انههبههک   هعق هبههسزيهحق زقهبههنحزهدزگريهن وه رکنهاست:ه

ه.کندهحق قته  يه ي
ه
 ۀگناهکارانا کردن عقل به حقاای  )روی کاردن    تأثیر گناه در چگونگی روي. 6

 عقل به حقای (

بر سيهتأث رهگن ههبره عرفتها هح ثهتأث رهبن  دزنیهکههگن ههبرهک  کردهعق هدا دهعبا  تهه
بههحق قتهاست.ها هدزدهغوالايهنفا هد ه جاههدا د:هههههکرد هعق ه  يا هتزجههبههلگزنگيه

زکيهبههسزيهبد ه هزکيهبههسزيه ب دیهع لیه هعقازچهب لفعا .هد ه جاههنخساتهنب زادهههههه
ا هآنههه ق ض يهبد هاستهاثرهبپذزردها  هد ه جههبههسزيه ب ديهع ليهب زدههرازا ههههنف 

هۀريهزا هفعل اتهزا ف نهجنباههههکر چهعق هنظاهزعنیهپذزرندهه ه  أثرهب شدهت هبههکر چهخزده
هن   هآزد.هعقالنيهخزد

گاردده رکانههههب زستها هآنههه ق ض يهبد هاسته  أثرهازنهسخنهغواليهکههنف هنري
ه،ثه برّاهداش نهآ ها هاش غ التهغ رضر  هن ظرهبههآ هد هنظرهگرف ههشازدهاستهتن  ها هح 

دهدهلگزناههگنا هها ه اهههههترهدزگريههستهکههتزجههبههآ هنش  ه يه جهه  مج ههد هازنا  ه
ه.گذا دهبره عرفتهتأث ره يهتأث رهبن  ديهبرهک  کردهعق 

ن تهدستهز بادهکاههههب لفع هعقالهۀتزاندهبهه رتبهعقالنيهز ه  ع ليهنف ه ق يه يهۀجنب
  هبهه ب ديهع ليه هعقزچهب لفعا هکناده هد هد ز فاته عقازالت،هنسابتهباههآ ه راتاب،هههههههه

ايهکاههد هآ ههه[ها  ه سا د هباهه رتباهههه164،هصه95؛ه911-913،هصصه94 نفع هب شده]
شازدهکاههعقا هبا ههرراهايهفضا ز ههههههههعق هبههلن نهانفع ليهدستهز بده ق يهح ص ه ايه

 ههفر تن نههبرهتزانرنديهخزدهتک ههکنادهلزدهبرهتزانرنديهخزد،هآهگن ههۀاخالقي،هبههج يهتک 
هن    نديهخزده اهبههد ز فته عقزالتها هازنهد زههه ز دهتزجههقرا هدهد.

با ههکرد هبههصز تهاسا قاللیه هههتک هه،نخسته.تک ههبرهتزانرنديهعق هد هصز تهدا د
سازيهعقا هکسابههههها زيهکاهها ههههد هازنهح لاته عرفاتههه.ن   یهنسبتهبهه راتبهع ل ههبی
صاز تهد م،هبا هعن زاتهباهههههههشزنده حد د،ه نکد ه هن ظرهبههع لمهه حسزسا تهاسات.ههه ي
 هحا کريهاساتهکاهه عاو چهههههه[911،هصه93]هکنادههايهاستهکههخط هنريهقزههکههعق هازن
ز ه[ه10،هصه3،هجه1]ههتزاندهبهه ح ذاتهلزحه حفزاهقرا هگ رده ه ي [1،هصه91]شزدههنري
 [.164،هصه95]هبهه عرفتهک هع لمهدستهپ داهکنده هکرد هبهه ب ديهع له  يب ه
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کناد؛ههرا  ههههصز تها چه ضع  يهاستهکههتاأث رهگنا ههبارهکا  کردهعقا هازجا ده ايههههههه
شزد.هد هازانهح لات،هد هههه يه[36صهه،9جهه،99]همهحج به اهه«هعلم» ضع  يهکههد هآ ه

 ناههبادا ه راتابههههايهکههآ ه اهآگ هه اق ،هعق ه  هبهه ب ديهع ليهنکردههت هب هتک ههبرها اده
پا ز نهکاردهههههۀال ف تهبخش دههاست،هحق زقه اه نفعالنههتحص  هکند،هبلکاهه  هباههجنباههه

هاست.هخزد حز انههبرهتزانرنديهخزدهۀتک استهکههاق ض زشه
طرزاقهعا ديههههۀز بدهکههبهه اساطههايهدسته يهعق هد هح لتهنخستهتن  هبدا ه رتبه

ز بده ها هساطحه عرفاتهههه کر چه ي سده ليهد هح لتهد مهاسهکسبه عرفتهبهه عرفته ي
ه سد.هع ليه يهۀدانيهبهه رتب

ه يه  نازعيهباره  کارد هنفا هباههههههههغواليهد هتب  نه جزدهشن خ يه عرفت،هب هب   
دا دهکههشربهاصليه سا د هباهه عرفاتهههههب  ه هاظ   ه يه یه.کنده ب ديهع ل ههتأک ده ي

ا هبگ ردهت هصاز تهکا هههزق نیهازنهاستهکههقلبهبهه ح ذاتهلزحه حفزاههرهز هآزنههقر
اس سيهتزجاههدا دهههۀازنهتعب ره هبههازنهنک هۀع لمهد هآ هانعک سهپ داهکند.هغواليهد ههر

 ا د  هباهههههۀتزاندهبهه عرفتهبرسدهکهه  يهال ف تهخزده اها هجنباههکههعق هتن  ه ق يه ي
 راتبهع ليهد هع لمه عطزمهکند.هعق هز هقلبهد هح لتهد مهاستهکههبهه عرفتهزق ناي،هه

هز بد.ه  شنه هپ كها هکد  اتهدسته ي
ا  هازنهسخنه اهنب زدهتن  ها هازنهبعده ز ده الحظههقرا هدادهکههقلبهد ه ضع  يهکاههه

کند؛هبلکاهههه اهد ز فته يگرددها هلزحه حفزاهز هعق هفع چه عقزالتههپ ک وهه هپ راس هه ي
ب زدهبههازنه طلبهتزجههجديهکردهکهه عن يهقرا گرف نهقلبههرهز هآزنههباهه حا ذاتههه

لگازنگيه  کارد هعقا ه)زا هههههلزحه حفزاهز ه  کرد هعق هبهه ب ديهع ليهد هد جاهها چهه
ه.ز بيهاسته عرفتهۀلئقلب(هبهه س

بههد ز فتهحقا زقهههد خ نهتزومهب هعُجبهبههتزانرنديهخزد،هاحس سهن   هعق هب هلشم
لاز هنگا ههههه،هد؛هبن برازنهاگرههمهبهه با ديهعا ليه  هکنادهههها ه ب ديهع ليه اها هدسته ي

د ها  هگا ههعقا هههه.ه ه  يهنکردههاستهه هندا دهد ه اق هبدا ه ندانههبدا هپ راس هه هفض لت
 هکاههدهه هب هاع ق دهقطعيهباههازانههگذا دههپ هد ه س ره عرفته يهآ  دهح ليهکههسرهفر ده ي
؛ه هح يها هازنهگر  هن د ساتههآ  دهتزانرنديهخزده اهبههحس بهنري،ها جهتزانرنديهاست

استهب زادهتن ا ههه«هع جو» ه«هن تزا »ز ف نهبهه عرفتههگوزندهکههلز هد هدستهن وهد  يه ي
هد هان ظ  هاعط يه عرفتها ه نب ه  فز،قهب شد.
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هاهعرف نيهفر تني،هپ كه يه ههرراهیهعق هب ده هد هح ليهکههپ كهشزهب هفض لتهاخالقي
شازد؛ها ا ها ههههکنده هد هن  جهه  شنهبههنز هحق قاته ايهههح   هاسته  هبهه عرفته يه هبي

آلزدهبههسراغهکسبه عرفته ف نهبادزنه عن ساتهکاههههههدستهداد ههر نهفض لت،ه هگن ه
خزد حز انههبارهآ هباههساراغهکسابههههههۀعق هد هح چهفرزف گيهبههتزانرنديهخزد،ه هب هتک 

د هازنهح لته  ن هبو گيهکههبرهسره اههد كهحق قتهقرا هدا دهازنهاساتهه  د.هه عرفته ي
دهدهکههب ر  هه هب هکا هظرف اتهخازدهباهههههههح کمهبرهعق هاج  ههنريهۀکههنگ ههخزد حز ان

تريها هتزان زيهخزدهدستهپ داهکند.هعق هد هازنهح لتهباههههحق زقه  هکنده هبههظ ز هع لي
کندها هلشمهد خ نهب هتر مهتزانا زيه ههه هتک هه يآلزدهبههخزدهتزجههههر  ه  وا هکههگن ه

ه  ند.هظرف ت،هبههحق قتهب  ه ي
هاهعقالنايههههنريد ه اق هعق ه ؛هتزاندهبههسرتهب اله  هکنده گرهب ه صفهفر تنيهاخالقاي

هاههز هبههب   هدزگره  کرد هعق هبههسرتهب ال،هزعنيهتج  وهعق هبهه صفهفر تنيِهاخالقایه
هعقالني.

فالسافهههه ز انههکههعب  تها هعقالن  يهاستهکههغواليهد هش زتف  تهعقالن تهخزد ح
عقا هبارهتزانرناديهههههۀ حز انههد هازنهاستهکههد ها ليهتک هدزدههاستهب هعقالن تهحقه ي

پرتازههد ههتزانرنديهخازدهشزده هد هد  يهتک ههبرههب نيهبن ه يهخزدهبره حز زتهخزدبو گ
با ه  کارد هباهههههاندزشاد؛ه هد هد  ايهههه،هبههحق زقه ي  کرد هبههخزد.هد ها ليهب هاف  دگي
هاندزشد.هبههحق قته يهحق قت

هۀشزدهکههگن ههنههفقطها هبُعدهفعلايهخازد،ه هناههفقاطها هد زهاههههههب هازنهب   ه  شنه ي
 ص دزقهخ صهخزد،هبلکههد هاص هبههدل  ه  نعيهکههد هک ه  زکردهاصليه جازدهانسا  ههه

هر  هعقليهکههبههلح اههکند.ه يهآ  دهک  کردهعق ه اهد هبن  دهخزدهدل  هاشک چهپدزده ي
تزاندهبهه عرفتهک هع لمهدستهپ داهکند،هب هگنا ههههذاتيه هس خ   يهخط ن پذزرهاسته ه ي

هتزاندهبهه اق ه  هبهه ب ديهع ليهکند.هشزده هنريهبههخزده شغزچه ي
ه ندسا  يهعقا هههه  کرد هبهه ب ديهع ليهز هبههب الهد هسخنهغوالي،هعب  تها هفضا لته

هبهههرراه نيها هفض ز هاخالقيه هعقالنيهاست.ه  کارد هعقا هباههبا الهتن ا هههههه هتج  وهآ ه
هنفا هشکسا ههشازده هترا مهآنهاههعقا ههههههههۀشزدهکههنگ ههخزد حز اناههد هح ليه حققه ي

هشزده هازانهتن ا هههاشههز بيها ک  ه عرفت ههاحس سهتزانرنديدا دهعب  تها هه اه شغزچه ي
ههرا  هتب  نايهکاههغوالايهد هبحاثهههههههب هنگ ههخ ضع نههعق هباههحق قاته  سارهاساتهبا ههههه

هد هازانهبحاثهغوالايهتحصا  هههههه.[36،هصه9،هجه99کناده]هه طرحه ايه«هحج بهبزد هعلم»
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هشاررد؛هتصاز يهکاههب شا رهد ههههههزا بيهباهه عرفاتهزق نايهنرايههههههعلمهز هتعلمه اه  ن هدست
تحصا  هپ راسا هها هگنا ههههه»گ رد؛هبلکهها هبارهههطرزقهصزف ههبرايهن  هبهه عرفتهشک ه ي

هفش  د.هيه يپ هه«علم
ه[511-518ه،هصص1،هجه99]هاع ق دهغواليهبههبرتريه اههتحص  هعلمهبرهطرزقهصزف ه

هکاههنگا ههعا لمهباههعلامهخازد،ههههههههپذزردهکههبهه حاضهازانهههبره بن يهازنهتب  نهصز ته ي
آلزده هخزد حز انههب شد،هزعنيههرراههب هازنهگر  هز هاع ق دهب شادهکاههحق قاتهههههنگ ههگن ه

ام،هحرکته يهد هتحصا  ه عرفاتهدلا  هتزقافه هزا هانحارامهههههههه ههر  هاستهکهه نهز ف
هکناد؛هههشزد.هتزقفها هآ هج تهکههدزگرهاحس سهن   هبههپ شر يهد هتحص  هعلمهنرايهه ي

 هانحرامها هآ هج تهکههح يهاگرهبههتحص  هعلمه هتعلامهب شا ره شاغزچهشازدهناههباهههههههه
 ايها هحق قاتهدساتههههه زيهته ع  م،هبلکههبههق لبهۀ ع  مهن به هبرجزش دهها هسرلشر

،ه99«ه] علزمهشزدهحق قتهک  ه  رکنهنگرددهکههازنهک ه اههرگوه»بههب   ه يهه.ز بده ي
ه.[31،هصه9جه

گردد،هدچها هد ز فتهحقه ه صلحتهدزنهن ب نا ههههنگ  يهکههگن ههانب ش هه ي
شانزد،هلنا  هد ههههحق زقهاخر يه يه گ ههکههل ويهد ب  هشزده هح يهآ ه ي

کاههگاززيههههبدهکههد ها هاس عدادهعر هپدزدهآ  د؛هلنا  هز هقلبشهاس قرا هنري
ه.[93،هصه3،هجه1آ هسخنه اهنشن دههاسته]

ع لمهاگرهخززش نهخ ليهبکنادها هعلامهآ زخ اهه هدچهبادا ههههه»گززدهه ق يهکههغواليه ي
[هباههل اويهجاوهههه31،هصه9،هجه99«ه] شغزچهندا د،هآ هعلمهگذش هه يه اهحج بهنب شد

د؛ه زراهسخنهاصليه یهازنهن ستهکاههعا لمهد هطلابهعلامهههههاندزشهتأث ره عرف يهگن ههنري
د   هخازدها هآلازدگيهگن ها  هبپاردا دهتا هعلامهد ها ههههههههۀتن  هبهه ج هدههب هنف ه هتوک اه
نگا ههخازده اهباههطلابه هههههگززادهههگززندهبرجزشدهبلکاهه ايههههر نندهل ويهکهه  صزفهه ي
ههتن  ه  يهبههحق قاتههکهتحص  هعلمهبپردا د هد هح ل يهبهههتحص  هعلمها هگن ههبپ رازد

کهه  يهبههحق قتهکنده هقلبهخزده اها ههرهعلريهکههبههطرزقهعا ديهههنههآ ه،داش ههب شد
هتحص  هکردههخ ليهکندهت هعلمها هد   ها هجزش د هگ رد.

کرد هقلبهز هذهنها هعلازم،هخصزصا ًهعلازمهنا ظرهباهه حسزسا ته ه  خا التهههههههههخ لي
هتازا هگفاتههههانس هه اهدانس ههاسات هآزا ه ايهههلگزنهه  سرهاست،هد هح ليهکههانس  ها رِهد

هدانسا ههاساتههههکههغواليهد هپيهاظ ا  هازانهساخنهاساتهکاههانسا  هب زادهآنهاهه اه ايههههههههه
تازا هل اويهدانساته هد هههههفرا زشهکنده هبکزشدهآ ه اها هذهنهخزدهب ر  هببرد هآز ه ي

باههههکاههغوالايهلنا نهکا  يه اه زکازچههههههع نهح چهندانست هخصزصا ًهبا هتزجاههباههازانههههه
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،ه9،هجه99«ه]دچهبادا ه شاغزچهنادا دههه»گززادهههکناده ه ايهههخزدهع لِمه ايهه ک  گ ريها ادهبه
فرده ربزبهن ست.هآنههها اديهاستهنزتهه [؛ه الّ هن دانس نهآنهههدانس ههشدههبهها اد31ص

لن  هباههعلامهخازدهبنگاردهکاهها هعازا  هنگا هههههههههشخصهع لمهب هعلمهخزدهاست:ههۀ زاج 
ه.آلزدهبدا هد ها   هبر ندهگن ه
د هح ليهکهههسته هع لمهبدا هعلمهدا دهدزگاره ا ن ههه«هآ هعلمهگذش ه»ج ستهکهههزنا

پ شر يه يهد هفرآزنده عرف يهن سته هد ههر نهح چهاستهکهه عرفت،ه صفِهجزشاشهه
کند.هد هازنهسطحها ه عرفت،ها کا  هتردزاده هههها هد   ،ه ه الليه هفرا انيه هازق  هپ داه ي

ه  د.هخط ها ه    ه ي
د هب   هشرازطهکسايهه یهشزدهکهههواليها هتأث ره عرف يهگن هه زجبه يازنهتحل  هغ

برههر نهد هشاربهترک بايهههه،پرده،هخ لصه هصرزحهد ز فتهکندهتزانده عرفته اهبيهکهه ي
هه هس  د.هتأک ده   ده هتحص  ه عرفتهبهه عن يهحق قيهکلرهه اه زکزچهبدا 

 ههاالق صا دهفايهاالع قا دههه،هقزاعدهالعق  ده زيهلز ههغواليهک  بتزض حهسخنهازنهکهه
 هح یه  کلر  ه اههامهد هههداندههخزده اهبرايهعرزمه ردمهق ب هاس ف دهه يهۀت  فتهالفالسف
ا  هخزاصه اهبههبرخیه  ز هخازده  ننادهههه9.دهد دزفه ردمهع  یهقرا ه ید هازنهاس ف دهه

علایهههالرضانز هباههه هن اوهههالرقصدهاالسنی ههاح  ءک  بهصبره هشکره ه حبته هتزک هد ه
هگززد:ههدهده ه یا ج ته یهغ رهاهله

ه هاگرهخزاس يهبههحقا زقهازانهعق ادههباد  هاب ا مه ه الحظاهه عرفاتهههههههه
هها يه ا هکاهها هغ اراهلشهد زا هههههههصرزحهپ داهکنيهجوهد هبرخايهک ا بهه

هکههفرزف ههشازيه هخازدتههههبپره وها هازنشزیه ههنشدههب هآ ه زاجههنري
هزحه دّه] هانکاا  [هقاارا هآ هبااداني،ه هد ه عاار هاظ اا  هصاارههۀ اهش زساا 
 .[38،هصه8«ه]بگ ري.

آ  دهعبا  تها هههگ ههشرازطيه اهکههش زسا گيهاسا ف دهها هآ ه عا  مه اهپدزاده ايههههههآ 
هکند ها هدن  هپا ها ه حازهاخاال،قه ذزلاههههههدچ هه س د هبههسطحهاج   دهد هعلزمهظ هري

حاق،ه هههج هکههعطشيهجوه]عطش[هت هآ »هگززد:هکنده هد هتزض حهشربهد مه يه عرفيه ي
کردنیهجوهبارايهآ هد هههاه ر  يهجوه]اه ر مهبه[هآ ه هاش غ ليهجوه]اش غ چ[هبدا ،ه ه  ي

ه.[31،هصه8]«هتزهنر ند

                                                           
پزشا ندها ههه يه س ندهکههغواليههر  هاندا هها هحق قته اهکهها هع  يه هازنه ي»گززد:هه.هسل ر  هدن  ه ي1

ه.،هپ   قی[916،هص6]«هب ندهپزش ند.ه زراها هازنهح ثه   نش  هتف  تيهنريه  کلر  ههمه ي
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ه يها ل ههذهنيه اهن اوهباههآ هد هاضا فههههههکههغواليهشربهتزان زيهد هآ  دگيهضرنهازن
ها يهعلازمه ههههگززدهکاههشاخصهنب زادها هد كهسارز ه ه  شانهپ ه ادگيهههههههکنده ه يه ي

ه:کندهگ ريه یهزا هب شد؛ه هن  جهن تهه هآ ته عضال
بن برازنهبرايهاخذه عرفتهحق قيهجوهقلبهب صف هکهههرهز هآزنههجالز ف اههه

قازّتهسرشاته هصاحتهن ّاتهباههههههههۀاستهش زس ههن ست؛هازنهقلبهبهه اسط
ها يهدن ازيهکاههخازدهههههه سد،ه هن وهب ها ه    هبرد هکد  تهلن نه صفيه ي

هکهه    هشاخصه هقلابشهقارا ههههخدا ندهب هآ پزششهآلزدهه ه ُ ریهاستهکهه
ه.[40،هصه8ه ه اها ه عرفتهخزده ن هکردههاسته]هه هقلبهدا دهبههدل  ههر  

ه
 دریافت حقیقت   ۀگناه مانع احساس و اراد ۀاحساس و اراد. 7

تزا هتاأث رهگنا هه اهههه،ه يکرد هعق هبههحق زقهگزنگيه  یگن ههبرهلهعال ههبرهتأث رهبن  دزن
آزاده هخازده ا ن هپدزادهآ اد هههههههايهکههب هآ هد هنف هپدزاده ايههه ها ادهها هح ثهاحس س
شاد هباههگنا ه،هزا ههههههشزده ز دهتزجههقرا هداد.هنودزكهد ز فتهحق قته يه احس سه ها اد

کههانس  هنسبتهبههل اويهدا دهکاههههه ب نيهاستها الًهبرهاحس سیقصدهگن هه ها تک بهآ ه
کناد.هانسا  ه رتکابهههههايهکههبههسزيهآ ه ايهه ادهد ه ق ب ها رهاالهيهقرا هدا ده هث ن  ًهبرها

کههد هد   هخزدهکشش،هعالقه،ه هال ف تيهنسبتهبههل ويهکاههد هههشزده گرهازنهگن ههنري
ه ق ب هخدا ندهاستهپ داهکردههب شد.

ج هکههگن هه خ لفتهب ها رهاالهيهزا ها تکا بهکا  يهاساتهکاههبارخالمههههههههد ه اق ها هآ 
 حبتهباههخدا نادهههه ع   هب هايه هتحققهع طفهه ها اده هجوهب ض زتهاالهيهب شد،هانج مهآ

ه يهانس  هباهها ايههارههههپ زندد.هبن برازنهس حتهعزاطفه ها ادههبهه قزتهنريها ههۀ هخزاس 
عقا ههههز ف نهعق هباههحق ق ايهاسات.ههههشزدهکهه  ن هتزجهايه يهگن هه اجدهع طفهه ها اده
.هباههب ا  ههه ج اوهشادههب شادهههتحص  هآ ههۀب زدهبههع طفهه هخزاس برايهد ز فتهحق قته

کاههآ ه اهههبخزاهاده ههد ساتهبادا دههدزگر،هد هقدمهنخستهب زدهنف هتحص  هحق قاته اهه
ع قلههد هانس  هه د ز فتهکندهت هعق ه زفقهبههادايهک  کردهخزدهشزد.هد ستهاستهکههقز

ز بدها ا هههشزدهز هد هآ هانعک سه يهآ هد ز فته يهۀايهاستهکههحق قتهبهه اسطههر  هقزه
گ ارده هههخنهبدزنه عن هن ستهکههعق هبههخزديهخزدهد هبرابرهع لمه اق هقارا ه ايههازنهس

شزندهبلکههازنهانعک سهعال ههبرهس زرهشرازطهدستهکامهبارهد ههههحق زقهد هآ ه نعک ه ي
ايههعق هز هقلبهد هبرابرهحق قاتهبا ها ادههههۀا چهقرا گرف نهآزن.هکندهع   هاس سيهتک هه ي
 ا ن ههه وههبزد هآ ها ه نگا  ه ع صاي،هتا هاحسا سه ها ادههههد مهپ ک ه.کندهکههخزدهانس  ه ي
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ها يهعا طفيهاها اديهههههال ف تهبههحق قتهد هآ هنب شد.هازنهد هع   هتأث ره س ق مهس حت
هدهند.ه اهد هکسبه عرفتهنش  ه ي
 سده گرهازنکهها الًهانسا  هحق قاتههههبههد كهحق قتهنريهنف هد هح ثهعقالنيهخزد

تحقاقهاحسا سهخزشا زندیه ههههه،حا چهآنکاههگنا ههههبخزاهاد.ههستهبدا ده هث ن  ًهآ ه اه اهد 
ه ایهاستهکهه ا ن هدساتهزا ف نهنفا هباههاحسا سهلاذتها هد  هحق قاته ها ادههههههههها اده

هشزد.هتحص  هآ ه ی
ه انهقا  بهذنباً هف  قاههعقا هالهزعازدهال اههههههههه»برهازنهاس سهترسكهغواليهباههحادزثههه

نايهبارهتحل ا هدق قايها ههههه[هد هتزض حهتأث ره عرف ايهگنا ه،هکا  الًه ب ههه14،هصه94«ه]ابدا
پ زندده ه ا ن هد كهههايهاستهکههب هگن ههکرد هد هانس  هبهه قزته يهتغ  راته  انشن خ ي

هشزد.هحق قته ي
آ هج لبهتزجههاست،ه زراهخزدهحا کيها هههغواليها هههاس ف دد هحدزثه ه«هق  ب»تعب ره

هنودزاكه هيهکندهز هبههگناههبههگن هيه يه  يکههانس  ههازنهتحل  هاستهکههبهه حضهازن
عقا ههه کننادههدهندهه ه  زجاهههايه اهکههج تهشزد،هبهه حضهتزجههبدا ،هع طفهه ها ادهه ي

دهدهبههنحزيهکههاگرههر  ه قدا هکشاشه ها اده،هباهههههبههسزيهحق قتهاستها هدسته ي
هشد.هگ ريهشدههبزد،هبههد ز فتهحق ق يه زفقه يهسزيهحق قتهج ت
خ صايهنب شاده هشا   ههههه خصزصهحاز ه سدهکههازنهد ز فتهحق قته هن وهبههنظره ي
ا ز ه اق ههم،هنا ظرهباههههه شزده هد هحز هه ه هتک ل فههرگيه يهه ه ها  شهد ز فته اقع ت

ه  اس  يههر  هع طفهه ها ادهد ه اق ها ز ها هبرخيهد كهاگرلهه زراهشزده يه اقعيها رههر
ايهکاههد هآ هد كهههگن ههقرا هدا دها  هج زگوزنهکرد هازنهع طفهه ها ادههب هع طفاهه ها ادهه

نههبرايهحبهنف ه ها ض يههزاه يهآ هب شدهبلکههبرايهکشفهحق قت،ه ه ها ههرههحق قت
آلزدهبزد هس حتهعزاطفههکههح يهد هازنهح لتههمهگن ههدهده يهنش  هطلب نهه نفعتهنگ ه
ه س ند.هتزانستهح ص هشزدهنريه يهه هآ ه هانس  ه اهبههد ز ف يهکههب هپ کيهه ها اده
ه ها ههنگا  يهکاههانسا  هد هد   هخازدهکشاش،هعالقاه،ه ها ادهههههههه هبههپدزدهکردهتزجه
هد كهحق قاتهه عالقاهه ها ادههنگ  يهکههکشاش،هههه هآ جههکرد هبههکرد هدا دهب هتزهگن ه

کاههههايهح ثهد كهاس قالليکند؛ههمها ههدا دهتف  ته يبد  هلح اههزاه يهنفس نيهخزده
) عرفاتهههايهآ ها هح اثهد كهنشا نههههامهههلك(ه کنده) عرفتهبهه ُهپ داه يهه هآ ا هخزده

هۀ ه رتباهه نشاأههۀ،هباهه نولاههخزده  زجاهه لکازتهههۀ لکزتيهبهه لك(هکههن ظره اهبهه اسط
هکند.هههتره يهتره هحق قيهع لي
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هرهکاههحجا به  ا  هخدا ناده هقلابها ها ه  ا  ههههههه»...هگززد:ههبهههر نهدل  هغواليه ي
[هد هحا ليهکاهههه16،هصه94.«ه]شزده..هد هقلبشه  جليه يه لکزت هه لكبرخ ودهصز ته

بازد ههه سدهب  دا نادهههايهکهها هگن ههبههذهنه يه رکنهاستهد هب ديها رهتن  هاثرهب  دا نده
هع لمه    ايهح هب شد.هۀآ هنسبتهبهه عرفتهبهه لکزت،هبهه نول

سخنهدزگريهکههب زدهد هتحل  هتأث ره عرف يهگن ههذکرهکردهتاأث رهسرشاتهح ازانیهههه
هدانا مهگنا ههد هاصا هههههکاهه ايهههفه ب نيه هش ط نيهد ها ست.هلن  انس  هبهههرراههد ه ص

هبنا برازنههه.آزادههبهه نشأهسرشتهح زانيهانس  ه ه ق ض  تهعا طفيهاها اديهآ هپدزاده ايهههه
هه يهخازدهباههنازعيهگرف ا  هگنا ههزا هپ   اده يهههههههههت ه ق يهکههانس  هد ههرهزكها هس حت

هشا زتهههمهدزگر،هلاز ه نشاأههاست.ها هطرهسطحهاد اكها ه  أثرها هسرشتهفز،قآ هاست،ه
ه«ه با نيه»کننادهبا هد ه صافهههههاشه ايهه هغضبهکههانس  ه اه  زجههن   ه يه ندگيهدن ازيه

هشازند،هلاذاهبسا   هب شا رها هاق ضا ه يهساطحهح ازانيهانسا  ه اهههههههههههرراهه ي«هش ط ني» ه
هکنند.هههگرف   ه ي

«هر  اوهت»ه نبازدهزا هقازههه«هد هنف هخزدها ريه با نيه»غوالیه ع قدهاستهکههاگرهانس  ه
 فاتهکاهههههج هپ شه يه[هد هتخلفهخزدها ها ا رهاالهيهتن  هت هآ 91،هصه3،هجه1نداشت،ه]

کردنده هبن برازنه  وا هتأث رگذا يهتخلفه يها ها ا ارهاالهايههههاشهاق ض ه يهقزايهح زاني
 صافهه»ا  هب هعن زاتهباههههه.بزدهه يهبرخ س هها هش زته هغضبها ه يهد هحده  وا هکشش

.هدهنادههد ه  زادادهد هد   ها ه خه ايهه«هتر  اوهه قازه»بازدنشهباهههههج و جزدها ه ه «ه ب ني
شاد ه هههکنده ه س زليهدعزيه بزب تهبرايهخزده ي»کههب هداش نه صفه ب نيههنخستهازن
[.هطبعا ًهانسا  هبا هداشا نهلنا نهههههه91،هصه3،هجه1«ه]دا دهجززيه ه...ه اهد سته يهبرتري

دا هد هه زشههۀ هازنهاحس سه هخزاس خزدهن وهاهفرآزندهب   آ  ياي،هد ههاحس سه هخزاس ه
گا ههکاههعلاز يه اهههههکناد،هآ ههگ ههکههقصدهتحص  هعلامه ايهههشزد:هآ هد   هخزده  أثره ي

ه ه هشازاهده يزادههههخزده  ررکوهبرهاس دالچهۀگ ههکههبرايهاثب تهنظرزهکند،هآ هگوزنشه ي
ک فيهد هف رده هتأ  ههف ردهز هضع فه يهشزده هسخنه خ لف  ه اهز هنريهدزدگ ههخزده ي

شازده هههش طنتهد ها هح ص ه ايه»تر  وهه کههب هداش نهقزهد مهازنهکند.هش  هنريهخصزص
.ه[91،هصه3،هجه1«ه]گ اردهه[هتر  وهخزده اهبرايهاس نب به جزههباديهباههکا  ه ايهههه ...ه]قز

هاها اديه اهباهههههههکههگن ههج تهال ف تهس حتهزعنيهب هعن زتهبههازن  ه«هخازده»ها يهعا طفي
هبلکاهه نا فعيهباهه نشاأهههههنههفقطه ن فعيهد هسطحهش زاتهح زاني،،هآ ههمه« ن ف هخزد»

تر  او،هذهان،هفرزبک  اناهه ههههه گرداند،هب ههرراههشد هقازههجززيهبر يهاس  الطلبيه هبرتري



 911هتأث رهگن ههبرهغ زته هک  کردهعق هد هاندزشۀهغوالی

The Impact of Sin on the End and Function of Reason in al-Ghazali's Thought 

  دههج هپا شه ایهههکند.هلن نهذهنیهت هآ ه  أثرها ها ص فيهلز هحس دته هنف ،قهعر ه ي
ايهبا ه جازتهباههههههزعنيهاگرهد ه رحلاهههگ رد.هکليهف صلهه يههاشهبهکهها هاد ا هفطریها ل ه
ف ر دهکههلههک  يهخزبه هلههک  يهبدهاست،هد هآ هپ شر يهد ههاد اكهفطريهخزده ي

کند،هبلکههد هدفا تها هههاشهعک هآ هد ز فته اهپ داه يهتن  هبههتن سبهخزد حز يهگن ه،هنه
ها هههدالچشزد.هگززيهکههاصاالًهخازدهآ هاسا ههههه يهپش  ب  هن وه يهآ ،ه  زس هبههاس دالچ

هاند.هاندهکهها ه اهبههلن  هب   يه س ندههبزده
ه
ه
 گیری نتیجه. 8

تزان مهتأث ره عرف ایهگنا هه اهد هع  ا هکسابه عرفات،ههههههه یهگذش هه یهبرهاس سهتحل  
زعنیهتأث راتهنف هاال ریهگن ههد هنف ه ا،هتاأث ريهبن ا دزنهد هغ زاته هکا  کردهعقا هههههه

هشا غ چهباههدن ا ه ها از ه حسازسهد هآ ههههههبدان مهکههخزده ب نیهبارهتاأث ریهاساتهکاههاهههه
هگذا ده هآ هن وهب هعن زتهبههنقشهال ف تهذهنهبهه طلزبهق ب هد ز فتهاست. ی

ز بيهبهه عرفتهتزجهه هال ف تهباههههترزنهشربهدستهج هکههاصليهبههاع ق دهغوالی،ها هآ 
اخالقايههها يهههدن  ه هآلزدگيهۀ شغل،هز بیهبههسزيهحقه  علَّقهآ هاست،هد ه  ن هاصليه اه

انس  ها هجس جزيهحق قت،هبهها تب بهه ب  دا ندههاش غ التهغ رضر  يهۀاسته ه بن يههر
اشا غ چه   زاد هباههباد ه ها از هههههه.هگرددهق ض   تهازنها تب بهب  ه ي    هنف ه هبد ه ها

ه زيهپدزدههه ه هخزاس ههکنده هد هآ هاحس سه ربزبهبههآ هح لتهقلبه اها هخزده  أثره ي
ها ه هههشزد.هازانهخازاهشهههه يه جزديه يهس حتهۀن يها تک بهگن ههد ههرآ  دهکهه به ي

 هتا هجا زيهپا شههههتن  هاش غ چهب شها هحدهن   هبهه حسزس ته اهد هپايهدا نادهههههعالزقهنه
هسا  نده هساببهفرا زشایهخازده هحاقهههههههتزجهها ه اهبههخزده عطزمه ايههۀ  ندهکهههره ي
آغ  هس ره عرف یهانس  هباههههۀکههنقطه ا،هه هآ بلکههلگزنگيهتزجهه ه عرفتهبهههشزند، ی

باههنگا هیههههها ههآ دهناده هنگا ههانسا  ه اهباهههههههافع چهاالهیهاست،هن وهتحتهتأث رهقرا ه ايه
هس  ند.هعق ه یه اهبههب   ه يهب ط هگرف   ه يسزدجزز نهه ه

کرد هعق هبههحق زقه اهن اوهههتزانندهلگزنگیه  يهعال ههبرهتأث رهفز،ق،هازنهاق ض   ته ي
ز بادهکاههههخزدهقرا هدهند.هبههنظرهغوالی،هعق ه ق ایهباههحق قاتهدساته ایهههههتحتهتأث ره

کههگن هه ا ن ه  یهکارد هعقا هباهه با دیههههههه نفعالنهه  یهبهه ب دیهع لیهکند،هد هح لی
تر،هعق هاگرههمهبهه ب ديهع ليه  یهکند،هلز هنگ ههپ راسا ههههشزد.هبههب   هدق ق یهیع ل
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هه ه  يهنکاردههاسات.هعقا هتن ا هد هصاز تیههههههها ه هندا د،هد هاص هبده هفض ل رندانههبدا 
ک  ا هههۀعقالنی،هد هع نهتک -تزاندهبهه عرفتهدستهز بدهکههب ههرراهیهفض ز هاخالقی ی

کههآ ه اهبههحس بهآ  د،هب هک هظرف اتهخازدهباههحقا زقه  یههههههبههتزانرندیهخزد،هبیهآ 
هترزنهظ ز هتزان زيهخزدهدستهپ داهکند.هههکندهت هد هازنهح چهبههع لي

آزاده ا ن ههههايهکههب هآ هد هنف هپدزده ايهها هح ثهاحس سه ها ادهگن ههها هسزیهدزگر،
ج هکههانس  ها ريه با نيه هههن وها هآ ه.شزدهد ز فتهحق قته يه پدزدهآ د هاحس سه ها اد

  دهکههقزايهج هپ شهنریهتن  هت هآ ه،تر  وهاست،هد هتخلفهخزدها ها ا رهاالهيه دا ایهقز
کنند،هبلکههب هدل  هشد هبههاس  الطلبیه هشا طنت،هد ه قاد  ته ههههاشهاق ض ه يهح زاني

 گ رد.ههفرآزندهب   آ  ي،هتحتهتأث ره عرف یهگن ه  هخزدهقرا ه ی

ه
ه
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