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 چکیده

 در عرفننانی و کالمننی فلسننفی، مهننم هننایدغدغننه از یکننی خداوننند و انسننان میننان رابطننة چگننونگی

 در قننرآن رهنمودهننای بننه توجننه بننا مسننلمان عرفننای و متکلمننان فیلسننوفان،. اسننتبننوده اسننالم جهننان

 هنننایاندیشنننه از برخنننی از شنننانپنننذیریتأ یر و خنننویی عقالننننی رویکردهنننای نینننز و زمیننننه اینننن

 را رابطنه  اینن  تعنارم  بندون  حنال درعنین  و متمنایز  ایگوننه بنه  هرینک  تنا  انند کوشنیده  یونانی،فلسفه

 مننذکور هننایجریننان از برجسننته اندیشننمند دو آرای بررسننی بننه کنننونی پننژوهی .کنننند تبیننین

عشننق و ادراکننات  الگننوی بننا را رابطننه ایننن مسننلمان فیلسننوفان از نمایننندگی بننه سننیناابننن .پننردازدمننی

 بنه  خداونند،  سنوی بنه  خنویی  کشنی  و حنب  و شنهود  بنا  آدمنی  اسنت  معتقند  و کنند می تبیین عقلی

 عنننوان بننه غزالننی .نماینند کسننب فرشننتگان لننذتِ پننای هننم لننذتی تواننندمننی کننه رسنندمننی مقننامی

 چننارچوا در و عرفننانی نننابودیِ و فنننا الگننوی در را خنندا و انسننان میننان رابطننه عننارف، و صننوفی

 دارای عرفنننانی فلسنننفی و دوگاننننه اینننن رویکردهنننای .نمایننندمنننی تبینننین خداونننند بنننا وحننندت

 . هستند الهیاتی و شناختیمعرفت شناختی،انسان شناختی،هستی هایفرمپیی

 سینا، غزالی، ماهیت خداوند، ماهیت انسان.عشق، فنا، ابن :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 در مننردم. اسننت خداوننند و انسننان میننان رابطننه سنناختن روشننن دیننن، هنندف تننرینژرف

 او بننه رسننیدن و خداوننند بننهشنندن نزدیننک بننرای را موجننود و ممکننن هننایراه خننود ادیننان

. دهنندمننی نشننان را خننودش بننا ارتبنناط مختلننج هننایراه نیننز خداوننند و کنننندمننی جسننتجو

 همچنننین و انسننان و خداوننند اصننلی هننایویژگننی ،قننرآن مقنندس کتنناا در و اسننالم در

 خداوننند ،قننرآن آیننات از برخننی در. اسننتشنندهبیننان  هنناآن میننان ارتبنناط مختلننج هننایراه

 دیگننر سننوی از و( ۱۱ شننوری/) نیسننت او م ننل چیننزهننیم و اسننت چیننزی هننر از برتننر

 یقنین بنه  هَلَوع لا  خَلِل َ  اإلنْيَلانَ  انَّخوانند منی  طاقنت کنم  و حنری   موجنودی  را انسان

 عجننول و ضننعیج را او و( ۱۹ معننرا /) اسننت شنندهآفریننده طاقننتکننم و حننری  انسننان

 شننندهآفرینننده ضنننعیج انسنننان و ضَلللعِیف ا اإلِنيَلللانَ وَخَلِللل َاسنننتنمنننوده خطننناا

 اسننراء/) کننندمننی عجلننه همیشننه و همننواره انسننان عَجُول للا اإلِنيَللانَ وَََللانَ ،(2۸نسنناء/)

 انسننان و خداوننند میننان عظیمننی هننایمشننابهت قننرآن دیگننر هننایبخننی در امننا(. ۱۱ آیننه

 دمینند انسننان در خننود روک از و خداوننند رُّوحِللی مِللن فِیللهِ وَنَفَخْللنُشننود مننیمشنناهده

 بسنیاری  بنر  را( هنا انسنان ) منا  ََّفْضِلیل ا  خَلَقْنَلا  مِّمَّلنْ  ََفِیلب   عَلَل   وَفَضَّلْنَاهُ ْ ،(2۹ الحجر/)

 آیننات گوننناگونی(. 70ا سننراء/) بخشننیدیم برتننری ایننمکننرده خلننق کننه موجننوداتی از

 متفنناوت هننایزمینننه وجننود بیننانگر تواننندمننی انسننان و خنندا هننایویژگننی دربنناره قننرآن

 باشد.   مسلمان اندیشمندان میان در تفکربودن چندگانه و فکری

 بیننان در عرفننان فلسننفه، فکننری دو مکتننب از نمایننندگی بننه غزالننی و سننیناابننن

 و اننندنمننوده مکتننوا را خننود هننایاندیشننه حاصننل و نمننوده تأمننل انسننان و خنندا ماهیننت

  .اندنموده بیان را خود خا  هاینظریه زمینه این در یک هر
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 سینارابطۀ انسان و خدا از نظر ابن .1

و ادراکننات  عشننق مفهننوم بررسننی بننه سننیناابننن دینندگاه از خنندا و انسننان رابطننه تبیننین در

 او تننواننمننی و نیسننت صننرف مشننایی فیلسننوف یننک سننیناابننن. شننودعقلننی پرداختننه مننی

 خننود مشننرقیِ حکمننت بننا داشننت قصنند او بلکننه قننرارداد؛ اشننراقی حکمننت مقابننل را

 در سننیناابننن .دهنند ارائننه مشننایی عقلننی بننا سنننّت  متفنناوت جدینندی فلسننفی رویکننرد

 دربننارة را وی واقعننی نظریننات مشننرقی، فلسننفة کننه کننندمننی ااهننار آ ننارش برخننی

-ت ییننر یافتننه ارسننطویی جهننان اگرچننه سننینا،ابننن مشننرقی فلسننفة در. بننردارد در فلسننفه

بنناقی  همننان جهننان محتننوای و طننرک. باشنند شننده انکننار و ردّ کننه نیسننت چنننین اسننت،

 کلننی باعقننل انسننانی عقننل. اسننتدادهرخ  عمیقننی شننکل ت ییننر حننالبننااین اسننت،مانننده

 مشننرقی حکمننت. گننرددمننی بنناطنی و درونننی خننارجی، جهننان و کننرده برقننرار ارتبنناط

 از نشنان  بلکنه  کنرد  قلمنداد  مشنایی  فلسنفة  بنه  اهمینت بنی  ایضنمیمه  تنوان نمی را سیناابن

 نصننر،ر.ک؛ ) اسننت عرفننان سننیطرة و نفننوذ تحننت عقالنننی جهننان جهننت در گننامی

 سننه سننیناابننن دینندگاه از خنندا بننا انسننان یرابطننه تبیننین منظننوربننه (۴2۹ -۴2۶:  ۱3۸۹

 و صننفات بررسننی و تبیننین بننه نخسننت بخننی در گیننرد؛مننی قننرار موردبررسننی بخننی

 است. شدهپرداخته  خداوند هایویژگی

 خدا  هایويژگی و صفات .1-1

 درک بننه رسننیدن منظننوربننه و سنینا ابننن فلسننفی تفکننر از متنأ ر  تننا اینن پننژوهی برآنسننت 

 بننرای. بپننردازد خداوننند هننایو ویژگننی صننفات بررسننی بننه خنندا، مفهننوم از درسننتی

 سننیناابننن یفلسننفه در خداوننند اصننلی هننایویژگننی و صننفات از مقصننودشنندن روشننن

 .شننود ارائننه را یونننانی تفکننر در الهننی صننفات از مختصننری و کوتنناه بحننث اسننت الزم

بننه افلننوطین و ارسننطو افالطننون، هننایدینندگاه دربنناره مختصننر توضننیحی در ابتنندا بننه

مسننلمان در  اندیشننمندان بننر آراء گننذارتأ یر یونننانی فیلسننوف و اندیشننمند سننه عنننوان

 است.شدهپرداخته  او هایویژگی و خدا باا
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 ینا  صنور  شنامل  کنه  جهنانی . اسنت  برتنر  جهنان  ینک  وجنود  بنه  قائنل  افالطون .1-1-1

:  ۱373 ر.ک؛ ملکیننان،) اسننت زیبننایی و عنندالت مفنناهیمی همچننون  نیننز و هنناایننده

 و حقننایق نننه اواهرننند، کننه محسوسننات اسننت بننراین افالطننون حکمننت اسنناس(. ۱32

 علنم  آنچنه  و گینرد نمنی  تعلنق  هنا آن بنر  علنم  و بناقی،  و اصنیل  ننه  انند، گذرننده  عوارم

 عنالم  امنور  از امنری  هنر  کنه  معننی  اینن  بنه  اسنت  معقنوالت  عنالم  گینرد می تعلق هاآن به

..  و عنندالت شننجاعت، مانننند معنننوی چننه و جمنناد و نبننات و حیننوان م ننل مننادّی چننه

 درک را آن عقنننل تنهنننا و شنننودنمنننی درک حنننواس بنننه و دارد حقیقتنننی و اصنننل

 ایننده یننا صننورت را آن و اسننت معقننوالت عننالم افالطننون نننزد در حقیقننت .کننندمننی

(. 32: ۱3۸۸ ر.ک؛ فروغنننی،) خواننننندمنننی ما ُنننل را آن مسنننلمان حکمنننای و نامننندمنننی

 واحنند افالطننون بننرای. دارننند وجننود اشننیا محسننوس از جنندا ما ُننل اسننت معتقنند افالطننون

 بننه را خننود وجننود( ما ُننل) صننور معقننول عننالم و اسننت یکننی ذاتننی جمننال و خیننر و

 دانند منی  صنور  عنالم  منشنأ  و نهنایی  اصنل  را واحند  افالطنون . اسنت  واحند  مدیون نحوی

 (.20۸: ۱3۹3 ر.ک؛ کاپلستون،)

 حرکننت و اسننت ابنندی و ازلننی و قنندیم وجننود عننالمِ ارسننطو عقیننده بننه. 1-1-2

 اسننت محننال دور علننل سلسننله در ازآنجاکننه امننا باشنندمننی الیننزال هننم موجننودات

 خنود  اولنی،  علنت  ینا  العلنل علنت  آن. رسنید  غنایی  و نهنایی  علنت  ینک  بنه  بایند  بنابراین

 خیننر افالطننون زعننمبننه کننه اسننت همننان ننندارد ایمحرکننه علننت و اسننت مطلننق سنناکن

 حرکننتبننی او اسننت، مطلننق عقننل یننا فکننر ارسننطو قننول بننه و اسننت زیبننایی یننا مطلننق

 اسنت  واحند  و او ماسنوای  بنه  ننه  اسنت  خنود  ذات بنه  فقنط  او علنم  و اسنت  کامل است،

 کننه حرکتننی نظیننر اسننت شننوقی دهنندمننی موجننودات بننه اول محننرک کننه حرکتننی و

 (.۴7: ۱3۸۸ ر.ک؛ فروغی،) دهدمی وصال برای عاشق به معشوق

 تنهننا خنندا نیننز و اندیشنندمننی خننود بننه جاودانننه کننه اسننت ذات بننه قننائم فکننر خنندا،

 داشنته  خنود  فکنر  بنرای  متعلقنی  هنیم  توانند نمنی  خنود  از خنار   زینرا  شناسدمی را خود

 محبنت  توانند نمنی  او ورزیند زینرا   محبنت  خندا  بنه  تنوان نمنی  اسنت  معتقند  ارسطو. باشد
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ر.ک؛ ) داریننم را دوسننت خنندا کننهبگننوییم  تننوانیمنمننی بگوینند و مننا  پاسننخ را مننا

 (.۱3۶۴-3۶۱:  ۱3۹3 کاپلستون،

 و دانننندمنننی واحننند را حقیقنننت یعننننی اسنننت وجنننودی وحننندت افلنننوطین .1-1-3

 مبنندص از فیحننانی را موجننودات و شننماردمننی وجننود کننل منشننأ و اصننل را احنندیت

 و مطلننق صننورت نخسننتین مبنندص افلننوطین عقیننده بننه. انگنناردمننی کننل مصنندر و نخسننتین

 احنند بننه گنناهی را کننل مصنندر افلننوطین. اسننت موجننودات کننل موجنند و بننوده تننام فعننل

 تعبیرهنا  اینن  از کندام هنیم  امنا  تنام،  فعنل  ینا  و مجنرّد  فکنر  خینر،  به گاهی و کندمی تعبیر

ر.ک؛ ) داننندمننی تحدینند مایننه را توصننیفی و تعبیننر هننر و داننندنمننی تمننام و تننام را

 هننر ورای کننه داننندمننی متعننالی مطلقنناا موجننودی را خنندا افلننوطین(. 7۹: ۱3۸۸ فروغننی،

 از فراتننر اسننت، ناپننذیرتوصننیج و ادراک غیرقابننل واحنند، و اسننت وجننودی و فکننر

 حمننل او بننر تننوانیمنمننی را حیننات و ماهیننت و وجننود از یننکهننیم و اسننت جننواهر

 خنندا بننه را م بننت صننفات افلننوطین. اسننت اوصنناف ایننن تمننام از فراتننر او زیننرا کنننیم،

 از تنهننا کننند بنننابراینمننی محنندود را او کننار ایننن بننا اسننت معتقنند زیننرا دهنندنمننی نسننبت

 سننلبی صننفات طریننق از یننا جهننان بننا او رابطننه طریننق از یننا و خنندا وجننود ا بننات طریننق

 تنهننا خنندا بننرای کننه اسننت معتقنند افلننوطین. کنننیم صننحبت خنندا دربنناره تننوانیممننی

ر.ک؛ ) اسننت توصننیفی هننر از بنناالتر خنندا زیننرا داد ارائننه تننوانمننی سننلبی تعریفننی

 .( ۵۴0-۵3۵:  ۱3۹3 کاپلستون،

 سیناابن ازنظر خدا هایويژگی و صفات .1-1-4

 کننه اسننت معنننی ایننن بننه خداوننند وحنندت کننه اسننت معتقنند افلننوطین همچننون سننیناابننن

 توصننیج بننرای تننالش هرگونننه و اسننت تفکیننک و تقسننیم غیرقابننل و بسننیط خنندا ذات

 خنندا، وحنندت و بسنناطت کننه اسننت معتقنند سننیناابننن. کننندمننی نقنن  را او وحنندت آن،

 نسننبت خنندا بننه بسننیاری صننفات سننیناابننن حننالایننن بننا سننازد؛مننی تعریننج غیرقابننل را او

 در سننیناابننن. کننند نقننع را ذات مطلننق وحنندت و بسنناطت آنکننه بنندون دهنندمننی
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 جننایز خداوننند بننرای را قسننم دو و کننندمننی تقسننیم قسننم چهننار بننه را صننفات تعلیقننات،

 .استندانسته جایز او برای را قسم دو دانسته

ْ  ارِّعل   عللی  االشیاءصفات»  أو حیلوان  َِّنله  االنيلان  یوصل   َملا  احلدهما : اقيلا

 صلفن  فَنله  أِّلی   َِّنله  الشلیء  یوصل   َملا  الفلانی  و..لله  ااَّیله  الصلف   هذه و جي 

 الللنف  فللی موجللوده هیللَت العللل  فللان عللالِ  َِّنلله یوصلل  َمللا والفاللل  ... عبضللیه

 األِّلوه  فلان  الیملین  و األب مفل   الباِّلع ...  خلار   ملن  أملب  اللی  االضلاف   معهما معتببا

 هیئله  فلی  َلان  َملا  اإلضلافه  لله  َّعلب   َل   اإلنيلان  فی َّوجد االضافه هیهیئه لیين

 (.۱۸7:  ۱37۹ سینا،ابن) «...اإلضافه نف  هما ِّ  العل 

 جمیننع منن  وحندانیت  وبننودن الوجنود واجنب  ا بننات از پنا  عرشنیه  رسننالة در سنینا ابنن 

 کنه  پنردازد منی  موضنوع  بندین  علنل،  تمنامی  از اوبنودن  مننزه  نینز  و خداونند بنودن  الجهات

 و کمننالی صننفات بننه موصننوف واجننب و نیسننتند او ذات بننر زائنند الوجننود،واجننب صننفات

 حیننات، علننم، شننامل را تعننالی واجننب بننرای منندک و کمننال صننفات سننپا اسننت، نیننک

 نیننک و پسننندیده و کمننالی صننفات دیگننر وبننودن سننمیع بننودن، بصننیر کننالم، اراده،

. گنردد او برمنی  کمنال  صنفات  بنه  تعنالی  واجنب  صنفات  جمینع  کنه  اسنت  معتقد و داندمی

 او کنه  اسنت  معننا  بندین  الوجنود، واجنب  شنود منی  گفتنه  کنه هنگنامی  اسنت؛  معتقد سیناابن

 خننود غیننر موجننودات تمننامی علننت خننود و ننندارد علتننی هننیم کننه اسننت موجننودی

 (.2۴7: تابی سینا،ر.ک؛ ابن) باشدمی

 . وجود 1-1-4-1

 تنهنا  را خندا  کنه همنین  اسنت  وجنود  گرفنت  نظنر  در خداونند  بنرای  تنوان منی  که صفتی اولین

 و محننع وجننود او بنننابراین ننندارد راه او در عنندمی جنبننه گونننههننیم کننه بنندانیم موجننودی

 الوجنود واجنب  خداونند  همچننین  نندارد،  راه او در عندمی  جنبنه  هنیم  کنه  بنود  خواهند  مطلقی

 ت.اس واجب آن وجود شود فرم تنهاییبه او ذات هرگاه و است بالذات
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 . خیر محض1-1-4-2

اسننت.  محننع خیننر بذاتننه، الوجننودواجننب او تعبیننر بننه و خداوننند اسننت معتقنند سننیناابننن

 و شنود منی  داده سنوق  آن سنمت  بنه  خنود  حند  مینزان  بنه  شنیء  کنه  است چیزی آن خیر

 ننوع  هنیم  بنا  کنه  وجنودی  اسنت؛  وجنود  بنودن،  خینر . گنردد منی  کامنل  آن بنا  وجودش

 .است بالفعل همواره و نیست مقارن عدمی

 . حق بودن1-1-4-3

 نظنر قطنع  بنا  اشنیاء  ماهینت  زینرا  اسنت بنودن  حنق  بنه  احنق  نینز  و اسنت  حنق  تعالی واجب

 واسنننطهبنننه تنهنننا و دارنننند را عننندم اسنننتحقاق الوجنننودواجنننب بنننا هننناآن نسنننبت از

سننینا، ابننن) آورننندمننی بننه دسننت را حننق اسننتحقاق و یابننندمننی وجننود الوجننود،واجننب

 (. 3۶3ق :۱۴0۵

 . عقل محض1-1-4-4

 و منناده از ازهرجهننت کننه اسننت ذاتننی او زیننرا اسننت، محننع عقننل الوجننودواجننب

 ذات اسننت معتقنند سننیناابننن. اسننت محننع معقننول همچنننین اسننت، مفننارق مننادی عالئننق

 هویننت کننه جهننتازآن کننه معنننا ایننن بننه اسننت معقننول و عاقننل و عقننل تعننالی واجننب

 دارد، تعلنننق او ذات بنننه مجنننرد هوینننت اینکنننه حینننث از و اسنننت عقنننل دارد مجنننردی

 عاقننل اسننت مجننرد هننویتی دارای ذاتننی کننه حیننث ایننن از و اسننت خننود ذات معقننول

 (.27۴-270: ۱3۸۸ سینا،ابن) است خود ذات

 گونننهایننن تعننالی واجننب صننفات دربنناره شننفا کتنناا از هشننتم مقالننه در سننیناابننن

 و حل ،  أنله  و ِّعلده  شلیء  َل   مفیلد  و وخیلب  التلاْ،  فوق ِّ  َّاْ الوجودفواجب»: گویدمی

 محنع  خینر  و فنوق تمنام   و تنام  ذاتنی  تعنالی  واجنب . «شلیء  َل   یعقل   و مح  عق  أنه

 (.3۵۶ق :  ۱۴0۵همان، ) کندمی تعقل را چیزی هر و است محع عقل و حق و

 . واحد محض1-1-4-5

 و نیسننت نننوعی هننیم دارای ذاتننی جننزءبننه او و اسننت محننع واحنند الوجننودواجننب

 واحند . اسنت  الوحنده  تنام  واجنب  بننابراین . باشند منی  ذاتنی  خنود  بنرای  او ننوعی  وجود
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 هننیم بننه نیننز و ننندارد، حنندی آنکننه جهننت از اسننت واحنند و وجننود، تمامیننت جهننت از

 کمننال اسننت، مححننه وحنندت کننه جهننتاز آن و. گننرددنمننی منقسننم وجننوه از وجهننی

 اوست.به  متکی ذاتی هر حقیقت

 . عقل و عاقل و معقول1-1-4-6

 تعقننل را خننود ذات او و اسننت معقننول و عاقننل و عقننل خننود ذات بننه الوجننودواجننب

 و منناده از الوجننودواجننب ذات چننون. کننندمننی تعقننل را اشننیاء سننایر نیننز و کننندمننی

 لحنناع بننه و اسننت عقننل مجننردش، هویننت همننین لحنناع بننه اسننت، مجننرد آن عننوارم

 از او ذات کننه معنننا ایننن بننه گننردد،مننی حاصننل او ذات بننرای مجننرد هویننت ایننن آنکننه

 کنه  جهنت ازآن و اسنت؛  معقنول  خنود  ذات بنرای  پنا  نیسنت  جندا  مجنرد  حقیقنت  این

 خننود، ذات بننه نسننبت بنننابراین باشنندمننی مجننردی حقیقننت و هویننت دارای نیننز ذاتننی

 (.۱۶۶: ۱377 سینا،ر.ک؛ ابن) است عاقل

 محننع عقننل و محننع خیننر را خداوننند خننود، آ ننار از بسننیاری در سننیناعشننق ابننن

 سنینا ابنن . کنند منی  معرفنی  محنع  عشنق  را خداونند  عشنق،  رسناله  در و کنند منی  معرفی

 در عشنننق: جملنننه از اسنننت، آورده را عشنننق معننننای خنننود هنننایکتننناا از برخنننی در

 سننینا،ابننن) اسننت طبننع بننا مالئننم کننهدرحننالی نیکننی شننمردن نیکننو مگننر نیسننت حقیقننت

 جانننب از کننه عشننق از تعریننج چهننار المشننرقین منطننق در(. 377: رسننائل مجموعننه

 یکننی و اشننتباه تعریننج فرماینند سننهمننی و نماینندمننی ذکننر را اسننت شنندهبیننان گذشننتگان

 .است درست

 اینن . اسنت  غنم  همنان  عشنق  انند گفتنه  و انند نمنوده  تعرینج  "غنم " بنه  را عشق برخی

 جنندا آن از و اسننت عشننق بننا مقننارن امننری غننم اگرچننه زیننرا اسننت؛ اشننتباه تعریننج

 .نیست آن بر محمول لذا است آن معلول نه و آن علت نه شود،نمی

 بننه تعریننج ایننن نادرسننتی. اننندکننرده تعریننج " جمنناع شننهوت" بننه را عشننق برخننی

 امننا دارننند، اک ننری و اقلننی قابلیننت هننردو جمنناع شننهوت عشننق و کننه اسننت خنناطر ایننن
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 گننردد، زینناد عشننق هرچننه روازایننن و اسننت یکنندیگر بننرخالف دو ایننن اک ننری و اقلننی

 .یابدمی نقصان جماع، شهوت

 تعریننج، ایننن در. اسننت شننده عشننق از کننه اسننت دیگننری تعریننج محبننت و افننراط

 صننفت افننراط و اسننت محبننت خننود عشننق زیننرا اننند؛شننده جنناجابننه معننروم و عننارم

 (.۶0-۴۵: ق۱۴0۵، همان ر.ک؛) باشدمی محبت

 اشننارات شننرک در خواجننه. اسننت مفننرط محبننت عشننق: عشننق درسننت تعریننج

ر.ک؛ ) " عشلل  سللمی افللبا ، ااا الحللب": فرماینندمننی و شننودمننی معنننا همننین متننذکر

 (.3۶0: ۱3۶3 طوسی، نصیرالدین خواجه

 هاسننت،آن در کننه وجننودی جنبننه واسننطهبننه موجننودات همننه اسننت معتقنند سننیناابننن

 نقصنننان از خنننود، ذات برحسنننب و هسنننتند خینننرات و کمننناالت بنننه مشنننتاق همیشنننه

 " عشننق" هاسننت،آن وجننود بقنناء سننبب کننه فطننری ذوق و ذاتننی اشننتیاق ایننن. گریزانننند

 ننام  بتنوان  کنه  حقیقنی  موجنودات  سنینا ابنن (. 7: ۱3۸۸ سنینا، ر.ک؛ ابنن ) شنود منی  نامیده

 :داندمی قسم دو گذارد، هاآن بر موجود

 .هستند خیرات جمیع جامع و کمال درنهایت که هاییآن: اول

 .هستند( امکان) ماهیت و وجود جنبه دو دارای که هاییآن: دوم

 و بال ننه حکمننت هسننتند، خیننر و کمنناالت سننویبننه شننائق همیشننه موجننودات کلیننه

 نهنناد در فطننری شننوق و غریننزی عشننق ایننن کننه کننندمننی اقتحنناء چنننان خداوننند کاملننه

 و برسننند کمننال بننه بتوانننند تننا شننود گذاشننته ودیعننه بننه امکننان عننالم موجننودات تمننام

 علننت حتننی یننا و بخشننی عشننق، و شننوق ایننن(. ۹ همننان،) یابننند گننرایی خیننر سننویبننه

 و گیننردمننی نشنندت "کننل منندبر" عنننوانبننه خداوننند از کننه اسننت چیننز همننه وجننود

 موجننودات تمننام بننه غیرمسننتقیم صننورتبننه سننپا و عقننول بننه را آن ابتنندا خداوننند

 معشنوق  او نینز  و اسنت  اکمنل  و اتنم  صنورت بنه  خنود  بنه  عشنق  بننابراین . دهند منی  دیگر

 وجننود و محننع خیننر خننود ذات برحسننب خداوننند زیننرا اسننت دیگننر موجننودات تمننام

 باشنند زینناد خیننرت هرچقنندر شننود،مننی خیننر عاشننق کننه اسننت خیننر و اسننت محننع
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 غایننتِ بنننابراین ؛اسننت خیریننت غایننت خنندا. گننرددمننی بیشننتر معشننوقیت اسننتحقاق

 در خداوننند محبننت و عشننق اسننت معتقنند سننیناابننن. باشنندمننی هننم عاشننقیت و معشننوقیت

 اسننت، پننذیرفتن صننورت سننویبننه شننوق منناده، در عشننق ایننن. دارد جریننان هسننتی تمننام

 سنوی بنه  شنوق  و مینل  ارادی، هنای عشنق  در و اسنت  محنرک  سنوی بنه  شنوق  درحرکت

 در خداوننند جانننب از خیننر و عشننق بنننابراین. اسننت خداوننند یعنننی اتننم و کامننل عشننق

 (.۱7۱ -۱70 ص : ۱377 سینا،ر.ک؛ ابن) یابدمی سریان هستی تمام

 . رابطه خدا با جهان1-2

 چگنننونگی اکننننون خداونننند، ذاتنننی و اصنننلی ویژگنننی و صنننفات بررسنننی از پنننا

 توجننه بننا. دهننیممننی قننرار موردبررسننی جهننان پینندایی در را صننفات ایننن گننذاریتأ یر

 سننینا،ابننن ازنظننر شنند، ذکننر خداوننند صننفات دربنناره ازاینننپننیی کننه توضننیحاتی بننه

 و منناده نننوع هننر از او وجننود اسننت، مطلننق و متعننالی بسننیط، و واحنند وجننودی خداوننند

 متحنناد و مختلننج ویژگننی دارای هسننتی جهننان دیگننر، سننوی از مبراسننت، اسننتعدادی

 سننیناابننن .باشنندمننی تک ننر وبننودن اسننتعداد و قننوه دارای بننودن، مننادی: قبیننل از بسننیاری

 واحنند، الوجننودواجننب ایننن و ننندارد راه واجننب ذات در ک رتننی نننوع هننیم اسننت معتقنند

 وجننود بننه او(. 272: ۱3۸۸ سننینا،ر.ک؛ ابننن) اسننت دیگننر موجننودات تمننام مبنندص و منشننأ

 تنا  کوشند منی  نظنر،  اینن  بنه  توجنه  بنا  و هسنتی بناور دارد   جهنان  و خداونند  میان اختالف

 براسنناس را خننود نظریننه وی،. کننند تبیننین را وحنندت از ک ننرت پینندایی چگننونگی

 . نمایدمی توجیه فیع طریق از موجودات صدور

 اول مبنندص از موجننودات صنندور کیفیننت و عننالم خلقننت دربنناره سننیناابننن عقاینند

 و مخلوقننات حنندوث و خننالق ازلیننت و قنندم اصننل بننر مبتنننی جهننان، صننانع یعنننی

 خننود ذاتبننهقننائم او کننه اسننت ایننن خداوننندبننودن ازلننی از مقصننود. اسننت موجننودات

 خنا   طنور بنه  و نوافالطونینان  توسنط  " فنیع " نظرینه . نیسنت  نیازمنند  فاعنل  بنه  و است

 طننورکلیبننه را فننیع اسننالمی فالسننفه. اسننت رسننیده مسننلمان اندیشننمندان بننه افلننوطین
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 چنانکننه اننند،کننرده تعریننج " اسننت اشننیاء وجننود موجننب کننه ذاتننی حسننی تجلننی"

 آن بننه مسننتند را موجننودات صنندور و داننندمننی فعننل و ایجنناد سننبب را فننیع فننارابی

 تعنالی بناری  ذات از کنه  اسنت  ضنروری  فعلنی  " فنیع " اسنت  معتقند  سنینا ابنن . دانند می

 ذات و اسننت خننود ذات بننه عننالم هننم خداوننند چننون یعنننی شننود،مننی ناشننی او تعقننل و

. شننوندمننی صننادر موجننودات و عننالم او، تعقننل و علننم ایننن از کننند،مننی تعقننل را خننود

 و فعننل حننال در همننواره کننه اسننت خداوننند ذاتننی تعقننل و ابنندی علننم فننیع درواقننع

 (.۶-3: ۱3۸3 ر.ک؛ همان،) است ایجاد

 موجننب او تعقننل. اسننت محننع عقننل نیننز و جهننات جمیننع مننن واحنند تعننالی واجننب

 و الواحنند قاعننده همچننون فلسننفی، مبننانی از اسننتفاده بننا سننیناابن.گننرددمننی عننالم صنندور

 از اسننت معتقنند او. نماینندمننی تبیننین را اول عقننل صنندور تعننالی، واجننببننودن بسننیط

 خننودش ذات اعتبننار بننه اول عقننل و گننرددمننی صننادر اول عقننل تعننالی، واجننب ذات

 وجننوبی حی یننت علننتی، و مبنندع اعتبننار بننه و گننرددمننی امکننانی ممکننن حی یننت دارای

 آن امکننانی حیننث از و شننودمننی صننادر شننیء یننک آن وجننوبی حیننث از. اسننت دارا را

 و فعنال  عقنل  بنه  اینکنه  تنا  دوم، عقنل  از ترتینب  همنین  بنه . گنردد منی  صنادر  دیگنر  شیء

 (.۱۹0-۱۸۹ :۱377 ر.ک؛ همان،) رسدمی هیولی

 معتقنند و داننندمننی خداوننند بننه موجننودات تننریننزدیننک را مجننرده عقننول سننیناابننن

 براسنناس را عننالم هنناآن و کنننندمننی دریافننت خداوننند از را ازلننی علننم عقننول، ایننن اسننت

 بننه محنندود را جهننان بننا خنندا رابطننه سننیناابننن رسنندمننی نظننر بننه. کنننندمننی ایجنناد علننم ایننن

خداونند   علنم  بنر تکینه  بنا  جهنان،  وجنود  رونند  طنورکلی، بنه  بلکنه  کنند نمنی  صندور  نظریه

. داننندمننی پویننا حننال،درعننین و یکپارچننه و بسننیط را خداوننند ذات او،. افتنندمننی اتفنناق

 و را خننودش او، زیننرا شناسنندمننی و داننندمننی را جهننان خداوننند کننه اسننت معتقنند سننیناابننن

(. ۸۸: 200۶ ر.ک؛ الکیننزی،) شناسنندمننی و داننندمننی را باشنند گرفتننه نشنندت او از آنچننه هننر

 علننم خننود، ذات بننه خداوننند علننم: گرفننت نظننر در جهننت سننه از تننوانمننی را الهننی علننم

 و داننندمننی ححننوری را ذات بننه علننم سننینا،ابننن. ایجنناد از پننا علننم ایجنناد، از پننیی
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ر.ک؛ ) معلننوم هننم و عننالم هننم و اسننت علننم هننم ذات، بننه او علننم کننه نماینندمننی تصننریح

 و دارد علننم خننود ذات بننه تعننالی واجننب کننه اسننت معتقنند او(. 272: ۱3۸۸ سننینا،ابننن

 بننه علننم مسننتلزم علننت بننه علننم" فلسننفی اصننل طبننق. اسننت ماسننوی تامننه علننت او ذات

 . است ماسوی به علم مستلزم خود، ذات به واجب علم که یابیمدرمی " است معلول

 مطننرک را مرتسننمه صننور ماسننوی، بننه تعننالی واجننب علننم تصننحیح بننرای سننیناابننن

 اسنت بنوده  موجنود  اشنیاء  خنارجی  وجنود  از قبنل  اشنیاء  صنور  کنند منی  بینان  و کنند، می

 مننوط  اشنیاء،  بنه  تعنالی  واجنب  ازلنی  علنم  بننابراین  دارد، علنم  اشنیاء  صنور  بنه  خداوند و

 ححننوری علننم نحننو بننه و تعننالی واجننب ذات در اشننیاء آن علمننی صننور ارتسننام بننه

 علننم. هسننتند ذات الزم و ذات بننه قننائم صنندوری، قیننام نحننو بننه صننور ایننن اسننت،

 علننم .داننندمننی فعلننی و حصننولی علننم را مرتسننمه صننور ایننن طریننق از اشننیاء بننه واجننب

. اختنراعی  بنه  مختنرع  علنم  م نل  اسنت،  معلنوم  مبندص  علنم  آن در کنه  اسنت  علمنی  فعلی

 ایننن براسنناس سننپا و کننندمننی خلننق خننود نننزد را صننورتی نفننا فعلننی، علننم در

 گوننه اینن  تعنالی  واجنب  آفریننندگی . کنند منی  ایجناد  خنود را  معقنول  و معلنوم  صورت،

 وجننود کننه اسننت علمننی انفعننالی علننم دارد، قننرار انفعننالی علننم آن، مقابننل در .اسننت

 بنه  خندا  علنمِ  سنینا ابنن  کنند  پیندا  علنم  آن بنه  عنالم  کنه  اسنت شنده  سنبب  معلوم خارجی

 بنه  خداونند  علنم  اینن  وی،. دانند منی  مرتسنمه  صنور  براسناس  نینز  را ایجناد  از پنا  اشیاء

 حینث  از را جزینی  امنور  الوجنود واجنب : گویند منی  و دانند منی  کلنی  را جزئینات  و اشیاء

 دارننند کننه کلننی صننفات جهننت از را جزئیننات یعنننی کننند،مننی درک هنناآن کلیننت

 (.۱7۹ ،۱3۸۸ ر.ک؛ همان،) کندمی درک

 . ماهیت انسان1-3

 بررسننی بننه خداوننند، هننایویژگننی و صننفات دربنناره سننیناابننن رویکننرد بررسننی از پننا

 .پردازیممی سیناابن دیدگاه طبق انسان ویژگی
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 و معرفننت بنناالتر مراتننب بتواننند انسننان آن در کننه روشننی دریافننت و درک منظننوربننه

 بررسننی را انسننان هننایویژگننی اسننت الزم کننند، کسننب را خداوننند مححننر در ایسننتادن

 تنا  شنود منی  موجنب  سنینا، ابنن  فلسنفه  در جزئینات بنه  خندا  علنم  از روشن تبیینی عدم. کنیم

  ارتبنناط بنننابراین، جزئننی بنندانیم؛  و فننردی روابننط طریننق از را خنندا بننا ارتبنناط نتننوانیم

 :  گرددمی حاصل زیر طریق دو یکی از تنها خداوند با

 آن. مختلج انواع در معرفت و علم طریق الج( از

 .آیدمی دستبه  خداوند تجلی با که شوق و عشق طریق ا( از

 خداوننند آنچننه دریافننت آمننادگی کننه اسننت ایننن شننخ  وایفننة روش، دو ایننن در

 را خداوننند بننا ارتبنناط از هنندف سننیناابننن طننورکلی،بننه. کننند کسننب را نماینندمننی اعطننا

 ارتبنناط یننک خنندا، بننا ارتبنناط روش ایننن در. نماینندمننی خالصننه دوم روش در بیشننتر

 همانننند ای،رابطننه. اسننت ابنندی زننندگانی یننک و خداوننند تجلننی طریننق از مسننتقیم

 خداوننند، بننا اتحنناد و ارتبنناط نننوع ایننن. دارد خداوننند بننا فعننال عقننل کننه ایرابطننه

 . بننه(۹2: 200۶ ر.ک؛ الکیننزی،) دهنندمننی نشننان را سننیناابننن عرفننان از سننطح بنناالترین

 و اسننتعداد انسننان روک باینند خداوننند، بننا ارتبنناط و عرفننان از مرتبننه ایننن تبیننین منظننور

 قننوای ارسننطو، از پیننروی بننه سننیناابننن .شننود واقننع مننورد بررسننی  را آن هننایتوانننایی

 یننا انسننانی کننند. قننوهمننی تقسننیم قسننم نبنناتی، حیننوانی و انسننانی سننه بننه را انسننانی نفننا

 متوجننه عملننی، عقل.شننودمننی تقسننیم نظننری عقننل و عملننی عقننل گننروه دو بننه ناطقننه

 ایننن از معقننوالت دریافننت و بنناال عننالم متوجننه نظننری، عقننل و اسننت آن تنندبیر و بنندن

وی همچنننین عقننل نظننری را بننه چهننار     (. 330: ۱37۹ سننینا،ر.ک؛ ابننن) اسننت عننالم

دسننته عقننل هیننوالنی یننا بننالقوه، عقننل بالملکننه، عقننل بالفعننل و عقننل مسننتفاد تقسننیم       

 از تننوانمننی کننه امننوری جملننه (. از۹۹و ۹7 و ۹۶: ۱3۸۸ر.ک؛ همننان، ) اسننتنمننوده

 : که است این برشمرد نفا النیعق مراتبشناسی وجود

 زمننان و حننا بننر مقنندم و بالفعننل ادراک هننیم دارای امننر ابتنندای در انسننان نفننا. الننج

. دارد را معقننوالت درک و پننذیرش اسننتعداد کننه اسننت هیننوالنی صننورتی بلکننه نیسننت
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 اشنیاء  عقلنی  صنور  توانند منی  و دارد را هسنتی  حقنایق  همنه  دریافنت  اسنتعداد  انسنان،  نفا

 کسننب هسننتی مبننادی بننه اتصننال طریننق از هاسننتآن ذات و حقننایق بننر مشننتعمل کننه را

 (.۱۶۱: ۱3۸3 ی ربی،) ندارد وجود بالذات ایناشناخته چیز سیناابن ازنظر. کند

 نفننا بننرای قینناس و برهننان و اسننتدالل طریننق از معقننول و ادراکننی صننور همننه. ا

 صنور  کسنب  از پنا  نفنا  اسنتعداد  و آمنادگی  دنبنال  بنه  صنرفاا  بلکنه  گنردد نمی حاصل

 .گرددمی افاضه بدان عقلی اولیات موهوم، و متخیل و محسوس

 برهننان، و قینناس تشننکیل و انتننزاع ترکیننب، تحلیننل، فکننر، جملننه از نفننا افعننال همننه.  

 عقلننی صننور بالفعننل ادراک حصننول و دارد آمننادگی جنبننه اشننیاء حقننایق درک بننرای

 امنننری اساسننناا عقنننل، ادراک. اسنننت اشنننیاء عقلنننی مبنننادی فیوضنننات واسنننطهبنننه

 .است آن صفات و ماده از مجرد و مابعدالطبیعی

 معلننوم از فکننر طریننق از کننه باشنندمننی تنندریابننه غالبنناا انسننان در عقلننی صننور ادراک. د

 مبننادی بننرخالف انسننان بننرای حقننایق همننه دفعننی ادراک لننذا بننرد؛مننی پننی مجهننول بننه

 (.۵۶: ۱3۸۸ سینا،ر.ک؛ ابن) است دشوار بسیار عقلی،

 امنا  دانند منی  عقالننی  معرفنت  آغناز  نقطنه  را حسنی  تجربنه  ارسنطو،  همچنون  سیناابن

 در و دارننند وجننود انسننان ذهننن از خننار  تصننورات، و هنناایننده کننه اسننت معتقنند

 از و یابننندمننی تجلننی عقننول در سننپا و گیرننندمننی نشنندت خداوننند از هنناآن حقیقننت

 را هنا اینده  و تصنورات  اینن  سنینا ابنن . گردنند منی  جناری  تنر پنایین  عنالم  و اشیاء به عقول

 چهارگانننه عقننول بننر عننالوه سننیناابننن (. ۹3: 200۶ ر.ک؛ الکیننزی،) نامنندمننی معقننوالت

 زعنم بنه . اسنت نامینده  قدسنی  عقنل  را آن کنه  اسنت  قائنل  دیگنری  عقنل  بنه  شد، بیان که

 ایننن بننه کسننی اسننت، آن از بنناالتر مراتننب و بالملکننه عقننل نننوع از عقننل ایننن جنننا او،

 یعنننی؛ باشنند قننوی و شنندید بسننیار او در حنندس قننوه کننه شننودمننی نائننل عقننل از مرحلننه

  را حنندس دائمنناا تننا گننردد آن موجننب عقلیننه مبننادی و فعننال عقننل بننه اتصننال شنندت

  بننارهیننک و دفعننی صننورتبننه فعننال عقننل در موجننود هننایصننورت و گیننرد کننارهبنن

ه نیسننت و بنناالترین درجنن  یکسننان افننراد همننه در حنندس قننوه. شننود انناهر او نفننا در
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 سننینا نفننوسابننن (.۵۵ : ۱37۵ر.ک؛ احنندی،) اسننتبرخننورداری از آن متعلننق بننه انبی 

 :نمایدمی تقسیم دسته پنا به را

 .است الوجودواجب ذات مرتبة مرتبه، نخستین

 .است عقلی جواهر و عقول مرتبة دوم، مرتبة

 . دارد تعلق انسانی کامل نفوس و فلکی ناطقه نفوس به مرتبه سومین

 عننالم و مجننردات عننالم میننان کننه اسننت بشننری نفننوس متوسننط مرتبننه مرتبننة چهننارم،

 .دارد قرار ماده

ر.ک؛ ) اسننت قرارگرفتننه منناده عننالم در کننه اسننت بشننری نفننوس مرتبننه پنننجم، مرتبننة

 (. ۴37: ۱3۶3 سینا،ابن

 نفننا .دارننند اشننتیاق کمننال و خیننر سننویبننه ایمرتبننه هننر در موجننودات نفننا

 صننور پننذیرش آمنناده وهمننی و خیننالی حسننی، صننور بننا مطالعننة امننور ادراک در انسننان،

 حننق عنننوانبننه خداوننند طالننب کننه کنناآن هننر. گننرددمننی عقلننی مبننادی از عقلننی

(. ۴۴۱ همننان،) کننند طننی را عرفننان و عبننادت زهنند، مرحلننه سننه باینند اسننت، محننع

 منصننرف محسوسننات و مادیننات در غننور از تننوجهی، و اندیشننه در تصننرف بننا عننارف

 رهننا مننادی عوائننق و عننوارم از قنندس، عننالم و هسننتی مبنندص بننه تننام اهتمننام بننا و گشننته

 و سنازد منی  متوجنه  حنق  آسنتانه  بنه  غنرور  عنالم  از را نفنا  قنوای  کنه طوریبه گردد،می

 (.370همان،) کندمی هماهنگ باطن سّر با را خیالی و وهمی قوای

 غزالی .2

 فنننا مفهننوم از دینندگاه غزالننی براسنناس را خداوننند و انسننان بننین رابطننه مننا تننالش داریننم

 سننطوک در را آن تننوانیممننی کننه اسننت عرفننانی مفهننومی( نننابودی) فنننا. نمنناییم تبیننین

 اسننت ایتجربننه اول وهلننة در فنننا اگرچننه. دهننیم قننرار بررسننی و مطالعننه مننورد بسننیاری

 دسننتبننه را آن خننویی روحننانی و معنننوی حیننات از مرحلننه بنناالترین در صننوفی کننه

 کنننه اسنننت عقالننننی تبینننین بنننه نیازمنننند و فلسنننفی مفهنننومی حنننالبنننا اینننن آورد،منننی
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ر.ک؛ ) اسننت الهننی جهننان و روک میننان نیننز و بنندن و روک رابطننه میننان  دهننندهنشننان

 (. ۱۱۹:  200۶ الکیزی، ماها

 .شننود پرداختننه انسننان و خنندا ماهیننت بررسننی بننه باینند غزالننی، ازنظننر فنننا مفهننوم تبیننین در

 مسننائل بننه خالصننه طننوربننه باینند دو مفهننوم، ایننن از غزالننی فهننم دربننارة مطالعننه از پننیی

 پرتننو در را حنندیث و قننرآن غزالننی. نمنناییم اشنناره غزالننی رویکننرد دربننارة تننوجهیقابننل

ترجمننة  از غیرمسننتقیم یننا و مسننتقیم صننورتبننه و کننندمننی تحلیننل نوافالطننونی حکمننت

ر.ک؛ ) اسننتنمننوده اسننتفاده خننود از پننیی حکمننای آ ننار نیننز و یونننان فلسننفی آ ننار

 از او پنننننذیریتأ یرهمچننننننین  .(2۹۵: ۱3۶۸ زرینکنننننوا، و ۵32: ۱373 فننننناخوری،

 آ نارش،  در غزالنی  گویند منی  مالصندرا  کنه  ایگوننه بنه  اسنت  مشنهود  خنوبی بنه  سیناابن

بنندین و اسننتپرداختننه عقلننی و خیننالی حسننی، هننایلننذت اقسننام بننه الننرئیاشننیخ مانننند

ر.ک؛ ) داننندمننی سننیناابننن تننابع بهشننت هننایلننذت در را غزالننی صننراحت،بننه ترتیننب

  (.۴7۱ :۱3۸۱ شیرازی، صدرالدین

 ایگونننهبننه اسننت فلسننفی رویکننردی عمنندتاا عرفننان و تصننوف در غزالننی رویکننرد

 شننخ  آن در کننه کننرد تأسننیا را فلسننفی عرفننانِ اولننین وی بگننوییم تننوانیممننی کننه

 و افالطننونی تعننالیم پرتننو در و منطقننی نظننامی صننورتبننه را خننود عرفننانی تعننالیم تمننام

 بیشنننتر و غزالنننی(. ۱2۱: 200۶ الکینننزی، ر.ک؛ ماهنننا) کنننندنوافالطنننونی ارزینننابی منننی

 جدینند معننانی درنهایننت و اننندبننرده سننود نوافالطننونی مصننطلحات از اسننالمی فالسننفه

 ایننن و اننندکننرده خننار  اصننلی از معننانی و کننرده توجیننه ایگونننهبننه را هنناآن و اننندیافتنه 

 هنناآن تقلینند و تبعیننت نننه دهنندمننی نشننان را اسننالمی فالسننفه ابتکننار و اصننالت موضننوع،

 (.  ۱۹:  ۱3۶۴ر.ک؛ غزالی،) را

 درک باینند فنننا، مفهننوم از غزالننی رویکننرد بررسننی در شنند اشنناره کننه گونننههمننان

  .دهیم ارائه را انسان و خدا ماهیت از درستی
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 های خداويژگی و . حقیقت2-1

 دلیننل و اسننت دسننترس در پراکنننده صننورتبننه غزالننی تمننامی آ ننار در خداوننند صننفات

 و واضننح صننورتبننه را خننود دینندگاه غزالننی کننه اسننت ایننن پراکننندگی ایننن اصننلی

 غزالننی رویکننرد رسنندمننی نظننر بننه. دهنندنمننی نشننان ا ننرش دو یننا یننک در جننز روشننن

 بسننیاری ت ییننرات دچننار اشزننندگی مختلننج مراحننل طننی خداوننند صننفات دربنناره

 موضننوعات براسنناس غزالننی هنناینوشننته در تفنناوت و رویکننرد ت ییننر اسننت؛ اینننشننده

  (.۱2۴-۱23: 200۶ ر.ک؛ الکیزی،) است ا ر هر در مختلج

را بننه  صننفاتی اشنناعره دانننیم،مننی کننه گونننههمننان و بننود مننذهب اشننعری غزالننی

 بننرایی اسننت؛ کننرده وصننج هنناآن بننه را خننود خداوننند، کننه دهننندخداوننند نسننبت مننی

 ذات قنندم بننه قنندیم و او ذات بننا م ننایر صننفات ایننن کننه گویننندمننی امننا کنننندمننی ا بننات

 صننفات کننه گیننریمنتیجننه مننی گفتننه ایننن از و دارننند اخننتالف بنناهم وحنندت در و اوسننت

 از نننوع ینک :  اسنت  دو ننوع  خداوننند صنفات  اوسنت  غینر  همانننند ننه  و او هماننند  ننه  خندا 

 هسنتند   بوتینه  صنفات  دسنته  اینن  کنه  هسنتند  ذات بنر  زائند  دوم ننوع  و انند ذات بنر  قائم آن

 ذات دربننناره بحنننث در االعتقننناد فنننی االقتصننناد در غزالنننی ،(30: ۱3۶۴ ر.ک؛ غزالنننی،)

 و کننندمننی اشنناره اوبننودن واحنند بننودن،الیننزال و ابنندی قنندیم، وجننود صننفاتِ بننه خداوننند

 قابنننل و مرئنننی صنننفت سنننپا کنننند،منننی معرفنننی ذات صنننفت را صنننفت سنننه اینننن

 خداونند  کنه  پنردازد منی  مطلنب  اینن  بنه  ادامنه  در و کنند منی  بینان  را خداونند بودن مشاهده

 میننان اسننت معتقنند وی. ننندارد جهننت و باعنند نیسننت، عننرم و جسننم نیسننت، جننوهر

 نینز  و نبنودن عنرم  و جسنم  همچنون  سنلبی  صنفات  و خداونند بنودن  مشناهده  قابنل  صفت

 ادراک، از منظننورش زیننرا ننندارد وجننود تناقحننی خداوننندبننودن باعنند و جهننت از منننزه

 را اجسنام  و هنا رننگ  منا  کنه  طریقنی  آن بنه  بیننایی  حنا  وینژه بنه  و حنا  طریق از ادراک

 دارد تعلننق اکمننل و اتننم ادراک یننک بننه کننه اسننت دینندن از نننوعی بلکننه نیسننت بینننیممننی

 هفننت خداوننند بننرای اشنناعره، عقاینند از متننأ ر غزالننی ،(۵۵ -2۵:  ۱3۸۶ ر.ک؛ غزالننی،)

 صننفات او بننرد؛مننی نننام را کننالم و بصننر سننمع، اراده، حیننات،, علننم قنندرت، صننفت
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 همنان ) دانند منی  ذات بنر  زائند  را هنا آن بلکنه  ؛دانند نمنی  ذات عنین  را ذکرشنده  گاننه هفت

 شنناخت  قابنل  خندا  آینا  کنه  اسنت  بنوده  سنؤال  اینن  پرسنیدن  بنه  ماینل  غزالنی  درواقع( ۸2: 

 اسننت معتقنند غزالننی بشناسننیم  را او تننوانیممننی حنند چننه تننا تننرروشننن عبننارت بننه و اسننت

 را صننفات ایننن واقعیننت تننوانیمنمننی مننا امننا اسننت ابنندی و دائمننی خنندا صننفات گرچننه

 خلقنننت و آفنننرینی بنننا ارتبننناط طرینننق از تنهنننا را او منننا درنتیجنننه و بشناسنننیم و بننندانیم

 .(۱2۵: 200۶ الکیزی، ر.ک؛ ماها) شناسیممی

 سننرد مفهننومی کننه فالسننفه مطلننق وجننود آن غزالننی خنندای گفننت حننال باینندایننن بننا

 صنفاتی  تشنبیهی،  صنفات  واجند  و حنی  اسنت  خندایی  بلکنه  ؛نیسنت  اسنت  احسناس بی و

 و ورزدمننی عشننق او بننه نیننز انسننان و دارد دوسننت را انسننان خنندا هنناواسننطة آنبننه کننه

 و عبننادت راه از تننا اسننت داده رخصننت انسننان بننه کننه ی اسننتیخنندا غزالننی خنندای

 راه او جننوار قننرا بننه اسننت سننپرده او بننه کننه معرفتننی پرتننو از تننرمهننم همننه از و تفکننر

  (.۵۱:  2؛جلد ۱370 شریج، محمد ر.ک؛ میان) یابد

 ماهیت و ويژگی انسان .2-2

 تننوانمنی  و دارد نننام تنن  کننه اناهری  کالبنند یکنی : اسننتشنده آفریننده  چینز  دو از انسنان 

 دل نیننز و جننان نفننا، را آن کننه بنناطن معنننای دیگننری و دینند انناهر چشننم بننا را آن

 معننای  همنان  را انسنان  حقیقنت  غزالنی . شنود منی  شنناخته  بناطن  بصنیرت  بنا  و خوانندمی

 غزالننی، نظننر از هسننتند. او لشننکر و خنندمتکار همننه غیننرازآن هرچننه و داننندمننی بنناطن

ر.ک؛ ) اسننت متفنناوت جسننم از کننامالا و کننندمننی اشنن ال را غیرمننادی فحننای روک

 یقننوه: گیننردمننی نظننر در قننوه سننه انسننان نفننا بننرای (.373:  ۱370 دینننانی، ابراهیمننی

 عملننی عقننل و نظننری عقننل بخننی دو بننه عاقلننه قننوه. غحننبیه و شننهویه ،(عاقلننه) ناطقننه

 شود:می تقسیم

 .کندمی دریافت باال عالم از را عوارم از مجرد و ضروری کلی حقایق نظری الج( عقل
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 حقننایقی عملننی عقننل.دارد عهننده بننر را آن اداره و تنندبیر و بنندن بننه مربننوط عملننی عقننل ا(

 . (32-3۱ : ۱37۴ غزالی،ر.ک؛ ) ندارند و  بات ت ییرپذیرند که کندمی درک را

 بننه رسننیدن طریننق تواننندنمننی تنهنناییبننه بشننر عقننل کننه بننود معتقنند غزالننی اگرچننه

 طریننق از حقیقننت ادراک کننند کننهمننی تصنندیق حننالبننااین امننا بازشناسنند را سننعادت

 رسننندآن مننی بننه معنندودی عننده تنهننا آنکننه نهایننت نیسننت غیننرممکن عقلننی برهننان

 متننرادف را علننم و عقننل و بننر همننین اسنناس غزالننی   (۱۶7: ۱3۵3 ر.ک؛ زرینکننوا،)

اسننت کننرده اقتبنناس فننارابی و سننیناابننن از را آرا خننود باعقننل، رابطننه در و داننندمننی هننم

 مقننام بننه او رسننیدن و انسننان سننعادت راه در را معننارف و علننوم همننه طننورکلیبننه غزالننی

 .داندمی مؤ ر حق قرا

 قننرا مرتبننه بننه او رسننیدن و انسننان سننعادت مسننیر در را علننوم همننه غزالننی اگرچننه

 او. نیسنتند  سنطح  ینک  در علنوم  تمنامی  کنه  اسنت  بناور  اینن  بنر  امنا  دانند منی  منؤ ر  الهی

 و تعلننم انسننانی  راه از یکننی: آینندمننی پدینند طریننق دو از آدمننی علننم اسننت معتقنند

 بنننندی. تقسنننیم(۶۴و ۶3 : ۱37۵ ر.ک؛ احننندی،) ربنننانی تعلنننم از طرینننق دیگنننری

  و هنناآن ارزیننابی بننا اسننت تننوصم دیگننر صننوفیان از بسننیاری مانننند علننوم از غزالننی

 را علننوم او. اسننت مبنننی اهلل الننی طریننق سننلوک و نفننا تزکیننه بننرای تربیتننی اهننداف بننر

 علننوم بخننی دو بننه را شننرعی علننوم کننند،مننی تقسننیم و غیرشننرعی شننرعی دسننته دو بننه

 محمننود، نننوع سننه بننه را غیرشننرعی کننند و علننوممننی تقسننیم معاملننه علننوم و مکاشننفه

  .کندمی بندیطبقه مباک و مذموم

 کننه کجاسننت از و چگونننه نداننند بنننده آنکننه مکاشننفه خننود بننر دو قسننم اسننت یکننی  

 ازآنچننه دوم آنکننه قسننم و اسننت برگزینندگان و اولینناء مخصننو  و شننودمننی نامیننده الهننام

 کننه ایفرشننته یمشنناهده یعنننی شننود؛مننی اسننت، مطلننعشنندهحاصننل علننم آن علننتِ و سننبب

. اسننت پیننامبران مخصننو  دارد و نننام وحننی قسننم ایننن اسننت،کننرده القنناء او دل را علننم

 استبصننار و اعتبننار را آن کننه آینندمننی بننه دسننت  آمننوختن و اسننتدالل طریننق از گنناهی

 (.3۵ : ۱  ،۱37۴ ر.ک؛ غزالی،) است علماء مخصو  و خوانندمی
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غزالننی  شننودمننی خنندا معرفننت بننه رسننیدن موجننب کننه اسننت صننوفیانه ذوق الهننام

 کنه  مقربنان  و صندیقان  تنهنا  و نندارد  بهنره  علنم  ننوع  اینن  از همنة اشنخا    اسنت  معتقد

 منزلنت  مقنام،  اینن  در یابنند  دسنت  علنم  اینن  بنه  تواننند منی  هسنتند  مبنرا  ناپسند صفات از

 نامحنندود آن در ارتقننا درجننات و اسننت مختلننج اولیننا و انبیننا و حکمننا و مرتبننة علمننا و

 مراتننب مرحلننه بلننندترین و اسننت پایننانبننی و نامحنندود خداوننند معلومننات زیننرا اسننت

 آشننکار الهننی کشننج طریننق بننه او بننرای حقننایق تمننام کننه اسننت پیننامبری مرتبننه

: همننان) شننودمننی نزدیننک خداوننند بننه بنننده کننه اسننت طریننق ایننن بننه و اسننتگردیننده

. شننودنمننی حاصننل مطالعننه و تعلننم بننه مکاشننفه علننم کننه کننندمننی تصننریح او(. ۵۹-۶۱

  (.۸۶-۸۵: 3  ،۱37۴ همان،) دل است آیینه صفای و صالح اعمال به آن حصول

 دیگننر راه دو اسننت، اشننراق و الهننام وحننی، غزالننی، نننزد در معرفننت سرچشننمه

 مصنندر راه دو ایننن زیننرا نیسننتند کننافی امننا هسننتند الزم اگرچننه حننا و عقننل یعنننی

 خطنا  امکنان  زینرا  کننیم  بسننده  هنا آن بنه  تنهنا  تنوانیم نمنی  و شنوند منی  محسنوا  معرفت

 کنننه اسنننت او معتقننند (.۶: ۱3۶2 همنننان،) دارد وجنننود حنننا و عقنننل بنننرای اشنننتباه و

 محفننوع لننوک. اسننتشنندهنوشننته  محفننوع لننوک در را چیزهننا معننانی و حقننایق خداوننند

 کننه معننانی. دارد وجننود محفننوع لننوک در موجننودی هننر صننورت اسننت، آینننه منزلننهبننه

 فعننال عقننل کننه جننوهری یعنننی نفننا، از خننار  در حننالدرعننین هسننتند نفننا از غایننب

 آن قابلینت  انسنانی  نفنوس  همنه  غزالنی  ازنظنر . حاضنرند  شنود منی خواننده  القندس روک یا

 بننرای راه دو (.۶۵ : ۱37۵ ر.ک؛ احنندی،) نمایننند کسننب را معرفننت کننه دارننند را

 : دارد وجود محفوع لوک از ما تصور درکِ

 اینندة آنجننا در کننه دارد وجننود ملکننوت عننالم در ایویننژه و خننا  جایگنناه (الننج

 .استشده داده نشان مرموز هایروش برخی صورتبه و سرنوشت خلقت

 او کننه دهنند؛مننی فرشننتگانی از یکننی بننه را خننود فناناپننذیر و الیننزال علننم خداوننند( ا

 لننوک از سننمبلی و نمنناد ایننن و کننندمننی القنناء پیننامبران بننه را علننم ایننن خننود ینوبننهبننه

 (.۱32:  200۶ الکیزی، ر.ک؛ ماها) است محفوع
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 داننی  کسنب  منظنور بنه  و شنده  خلنق  بندنی  از انسنان قبنل   روک اسنت  معتقند  غزالی

 بایزینند و حننال  جنینند، آ ننار در تفکننر این.اسننتشننده فرسننتاده زمننین روی بننر تجربننه و

 جهننان در را انسننان روک آفننرینی از هنندف غزالننی اگرچننه. شننودمننیدیننده نیننز بسننطامی

 معرفننت و داننی  آوردن دسنت بنه   حنال بنا اینن   دانند منی  تجربنه  و معرفنت  کسنب  منادی 

  (.۱3۴  همان:) داندمی علما و عرفا برخی به مخت  تنها را واقعی

 خداوننند نزدیننک هننایویژگننی بننه بسننیار همگننی انسننان روک مختلننج هننایویژگننی

 و معرفننت مننانع و اسننت انسننان روک حجنناا و پننرده جسننم و بنندن اگرچننه. هسننتند

 را خنندا تواننندمننی خلننو  حالننت در انسننان طبیعننت حننالبننااین شننود،مننی شننناخت

 وجننود سننبب بننه جهننان ایننن آفننرینی اسننت معتقنند غزالننی(. ۱3۶ : همننان) بشناسنند

 و اسننت فرشننتگان گننوهر و ماهیننت جنننا از روک گننوهر و ماهیننت اسننت، انسننان روک

 نشننأت خداوننند یعنننی خننود ی سرچشننمه از کننه دارننند بسننیاری هننایهمانننندی بننا هننم

 .اسنت کنرده  اراده گوننه اینن  خداونند  زینرا  گشنت  بازخواهند  نینز  او سنوی بنه  و اندگرفته

 بشناسنند را خننود هننرکا" حنندیث ذکننر بننا انسننان روک و فرشننتگان خنندا، بننین شننباهت

 یننادآوری " کننرد خلننق خننودش بننه شننبیه را آدم خنندا" یننا و اسننت شننناخته را خنندا

 (.۶3: ۱3۸0 ر.ک؛ غزالی،) شودمی

 عرفننانی باورهننای مننورد در هنناتننناقع برخننی بننه غزالننی عرفننانی آ ننار بننا مطالعننة

 و سننردرگمی نننوعی آمنندن وجننود بننه موجننب مسنندله همننین کننه خننوریممننی بننر غزالننی

 آیننا کننه گننرددمننی مطننرک سننؤال ایننن و شننودمننی او عرفننانی آ ننار بررسننی در پریشننانی

گرفتننه  مرسننوم صننوفیان از کننه اسننت خالصننانه عشننق و محبننت یننک پننی در غزالننی

 " اتحنادِ " و " فننا " عرفنانی  هنای سنمبل  و نمادهنا  پنذیرفتن  دنبنال  بنه  اینکنه  ینا  اسنت شده

 است  بسطامی بایزید و حال 

  زمننانیننک در تصننوف نننوع دو بننا مننا غزالننی دینندگاه از فنننا مفهننوم در تفسننیر

 : شویممی مواجه
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 دوم، ننوع  و اسنت  الهنی  محبنت  بنه  رسنیدن  هندف  آن مرحلنه  بناالترین  در کنه  اول نوع

 را دوگانننه رویکننردی غزالننی اسننت خداوننند بنناشنندن یکننی و اتحنناد و فنننا سننویبننه هنندایت

 ایننن علننت و دارد وجننود تحنناد غزالننی عرفننانی آ ننار میننان. اسننت گرفتننه بکننار آ ننارش در

 رازهنایی  و اسنرار  کنه  اسنت  بناور  اینن  بنر  غزالنی . دانند منی  مخاطبنان  سنطح  تفاوت را تحاد

 بننرای تنهننا و شننود فنناش عننادی صننوفیان و معمننولی مؤمنننان بننرای نباینند کننه دارد وجننود

 رسننیده اسننرار مرتبننة درک بننه هنناآن دانننی سننطح کننه گننرددمننی آشننکار برگزینندگانی

 گننرایی اولننین: اسننت پذیرفتننه عرفننان در را متفنناوت گننرایی دو غزالننی همچنننین. باشنند

 کننهدرحننالی کننندمننی تأکینند نفننا یتزکیننه و خودسننازی اخالقننی، یجنبننه بننر عمنندتاا

 و اتحنناد بننه رسننیدن و چیننز همننه نننابودی و فنننا طریننق از خنندا بننا ارتبنناط بننر دوم یجنبننه

 انتخنناا بننه زیننادی حنند تننا عرفننان کننه اسننت اسننت غزالننی معتقنند نمننوده تکیننه یگننانگی

 باینند بنناالتر مراتنب بننه رسننیدن بنرای  شننودمننی انتخناا  کننه کسننی امنا  دارد بسننتگی خداونند 

  (.۱3۹-۱37: 200۶ الکیزی، ر.ک؛ ماها) کند تالش

 کننه اسننت ایننن حقیقننت و معرفننت مرتبننه بنناالترین کننه اسننت بنناور ایننن بننر غزالننی

 طنرف ازینک  عرفنان  از ننوع  اینن . نمایند  خندا  اراده تسنلیم  کامنل  طنور بنه  را خنود  انسان

 تکینه  الهنی  مطلنق  فرمنان بنه  عمینق  بناور  بنر  دیگنر  طنرف  از و اسنت  خنود  برانکنار  مبتنی

 و اتحننناد یعننننی توحیننند، از متنننافیزیکی مفهنننومی پاینننة بنننر بننناور و اعتمننناد اینننن. دارد

 ایننن بننرای غزالننی(. ۱۹7۵ شننمل، ر.ک؛ اِ) اسننتبنننا شننده جهننان بننا خننداشنندن یکننی

 :گیردمی نظر در سطح چهار مفهوم،

 کننه اننندآورده ایمننان کلمننه، واقعننی معنننای بننه کننه اسننت کسننانی شننامل اول سننطح

 ؛ندارد وجود یگانه جز خدای خدایی

 ؛اندپذیرفته نیز خود قلب با را باور این که هستند کسانی دوم سطح

 ؛دانندمی خداوند مخلوق و آفریده را چیز همه که هستند کسانی سوم سطح
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 کننه سننت(عرفا) پرهیزگننار و متقننی صننوفیان بننه متعلننق سننطح بنناالترین و چهننارم سننطح

 و اتحناد  و خنود  ننابودی  و فننا  یعننی  خندا،  جنز بنه  نندارد  وجنود  واقعناا  چینز هنیم  معتقدند

  (.۴   : ۱37۴ر.ک؛ غزالی،) خدا باشدن یکی

 اسننت معتقنند و اسننت مکاشننفه علننوم بننه متعلننق مراحننل ایننن کننه پننذیردمننی غزالننی

 صنورت  بنه  مگنر  شنود  واقنع  منورد بحنث   عامنة منردم   مینان  در عرفنان  از سطح این نباید

 خندا  بنه  نسنبت  انسنان  محبنت  هنم  و انسنان  بنه  نسنبت  خندا  محبنت  بنه  هنم  غزالنی . اشاره

 و یابنندمننی تحقننق جهننان ایننن در فقننط خداوننند بننه نسننبت انسننان محبننت دارد، اعتقنناد

شننود.  پنناک جهننل و غفلننت غبننار از انسننان قلننب کننه اسننت هنگننامی محبننت ایننن اهننور

 تننأ یر تحننت شنندتبننه کننه اسننت اصننلی اسننلوا و نظننام یننک دارای غزالننی هنناینوشننته

 اصننلی اسننت سنناختارقرارگرفتننه تجربننه و عرفننانی معرفننت فلسننفی، دانننی نبننوی، وحننی

 کنه  دارد نیناز  خنال   روک ینک  بنه  عمینق،  داننی  کنه  اسنت  اینن  غزالنی  صنوفیانة  تفکر

 از و کنند منی  نزدینک  خندا،  بنه  شنبیه  رویکنردی  بنه  اخالقنی  ازنظنر  را آن طنرف، ازیک

ر.ک؛ ) کنند منی  هندایت  الهنی  معرفنت  از مرتبنه  بناالترین  سنوی بنه  را عقنل  دیگنر  طرف

  (.۱۵۱-۱۵0:   200۶ الکیزی، ماها

 خدا و انسان . رابطه2-3

 : است مرتبه سه دارای خدا و انسان یرابطه صوفی، یک عنوانبه غزالی برای

 بننه و پذیرننندمننی اسننتداده نشننان پیننامبر کننه را آنچننه عننادی مؤمنننان اول، سننطح . در2-3-۱

 .ندارد وجود خداوند با مستقیم یرابطه مرحله این در امیدوارند، بهشت در زندگی

 جهننان و خنندا بننا مننرتبط کننه قننرآن اسننتعاری عبننارات و متننون دوم سننطح . در2-3-2

 تزکیننة بننا( مبتنندی جویننندگان) سننالکان مرحلننه ایننن در. کننندمننی بیننان را هسننتند الهننی

 را عشننق ماهیننت و خنندا بننا اتحنناد توبننه، همچننون مفنناهیم از برخننی توانننندمننی نفننا

 خداوننند بننه تقننرا و دوسننتی عشننق، لننذت درکِ مرحلننه ایننن در .کنننندمننی درک

 .است انسان آرزوی
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 بننه قننادر برگزینندگان آن در کننه اسننت رابطننه نننوع بنناالترین مرحلننه، . سننومین2-3-3

 فرشنننتگان و خداونننند ذات منننورد در قنننرآن رازآلنننود اسنننرار فهنننم و وتحلینننلتجزینننه

 را محفننوع لننوک و تخننت الهننی، عننرش معنننای صننوفی مرحلننه ایننن در. باشننندمننی

 اینن  در صنوفی . دهند منی  نشنان  را فرشنتگان  مراتنب سلسنله  در متفناوت  مراتنب  عننوان به

 را او بننا رودررو دینندار و خنندا بنناشنندن یکننی و اتحنناد و دوسننتی حننب، آرزوی مرحلننه

 (.۱۵3:همان) دارد

 نتیجه

 سنعی  اینن دو اندیشنمند   کنه  گردیند  تفکنرات اینن دو متفکنر مسنلمان روشنن      بررسنی  با

 بننه را مشننابهی هننایویژگننی هنناآن .نمایننند برقننرار ارتبنناط خنندا و انسننان میننان اننندکننرده

 تصننویر بننه خننود عرفننانی و فلسننفی  تفکننرِ طبننق را او بلکننه اننند،نننداده نسننبت انسننان

 انسننان و خنندا میننان هنناییشننباهت بننه روک ماهیننت از خننود فهننم در غزالننی اننند؛کشننیده

 طریننق و اسننت خداوننند ماهیننت بننا مشننابه روک ماهیننت کننه دریافننت او. یافننتدسننت

 را خننود روک بتواننند انسننان کننه شننودمننی آغنناز زمننانی خداوننند شننناخت و معرفننت

 او بننا اتصننال و وحنندت بننه خننوییشنندن فنننا بننا و سننازد خننال  خنندا روک همچننون

 خداونند  وجنود  از بخشنی  عننوان بنه  را خنود  وجنود  توانند منی  انسنان  ترتینب اینن به. برسد

 هننایتننوان شننباهتسننینا و غزالننی مننیبشناسنند. در رابطننه بننا ماهیننت خداوننند میننان ابننن 

 دهننده نشنان  کنه  داننند منی  تجلنی  و ینک فنیع   را جهنان  هنا زینرا آن ، دریافنت  را مهمی

 و ت ییننر غیرقابننل را خنندا غزالننی، مانننند سننیناابننن .اسننت الهننی جهننان و خنندا ماهیننت

 و مجننرد موجننودات و خننود بننرای اصننل در را عقلننی و عشننق امننا داننندمننی مجننرد

 را هنایی شنباهت  غزالنی  و سنینا ترتینب ابنن  اینن اسنت، بنه  گرفتنه  در نظنر  مقربی فرشتگان

 دهند. می نشان فعل خداوند ةمنزلجهان به و خدا بین

 واسننطه بنندون و مسننتقیم ایرابطننه امننا وجننود اسننت علننت سننینا،ابننن فلسننفه در خنندا

 ارتبنناط خداوننند بننا الهننی فننیع طریننق از مخلوقننات همچنننین ننندارد، مخلوقنناتی بننا
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 خداوننند امننا اسننت وابسننته و نیازمننند خداوننند بننه همیشننه جهننان اسنناس بننراین و دارننند

 خداونند  آنچنه  هنر  بنه  بایند  جهنان  نندارد بننابراین   نیناز  جهنان  بنه  الوجنود واجب عنوانبه

 و پننیی از خواهنندمننی کننه را آنچننه تمننام جهننان باشنند و راضننی کننند،مننی اعطنناء

 غزالنی خداونند   نظنر  طبنق  اسنت امنا  نمنوده  دریافنت  خداونند  از گاننه ده عقنول  واسنطه به

 طریننق از انسننان بننا را اشرابطننه خنندا ازنظننر او،. کننندمننی ایجنناد را بشننر اعمننال تمننام

 انسنان  راهنمنایی،  اینن  اسنت  معتقند  دهند، غزالنی  منی  نشنان  هنا آن هندایت  نیز و خلقتی

 را اعمننال و رخنندادها تمننام سننازد و خداوننندمننی از خداوننند کننردن اطاعننت بننه وادار را

  .بخشدمی ضرورت هاآن به و نموده آغاز

 از عشنق  اینن  کنند، منی  توصنیج  عشنق  از عظیمنی  نینروی  عننوان بنه  را خندا  سنینا ابن

 برقننرار عقننولی و خنندا بننین مسننتقیم ایرابطننه و شننودمننی افاضننه مخلوقننات تمننام بننه او

 تننالش بننه رابطننه نننوع ایننن بننه رسننیدن بننرای انسننان کننه دریافننت سننیناابننن. گننرددمننی

 عرفنانی  تجربنه  بنه  بلکنه  نیسنت  انسنان  علنم  بنه  متکنی  تنهنا  تنالش  اینن  دارد، نیاز بیشتری

 است. نیازمند عارفانه عروجی و

عقننل  توسننط تننواننمننی کننه دارد معماگونننه منناهیتی خنندا غزالننی معتقنند اسننت  

 اسنننت، اینننن  بشنننر عقنننل از بنننیی آن واقعینننت زینننرا کنننرد درک را آن انسنننانی

 بنننرای کنننه شنننودمنننی داده نشنننان خاصنننی ارواک بنننرای تنهنننا خننندا ذات معمننناگونگی

 . دارند تمایل جان عمق از خداوند با مالقات
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 ــت و منطــص(. ۱370) .غالمحسننین دینننانی، ابراهیمننی ــی نظــر در معرف  تهننران: .غزال

 امیرکبیر. انتشارات
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 ._____________ (۱۴0۵  .)اهللآیننننت مکتبننننه قننننم: .المشــــرقین منطــــصق 

 .المرعشی

 ._____________ ( بی.)بیدار انتشارات . تهران:عرشیه رسالة تا. 

 ،ــم(. ۱37۵) حسننن. احنندی ــنف  عل ــدگاه از ال ــمندان دی ــالمی دانش ــص و اس  تطبی

 .طباطبائی عالمه دانشگاه انتشارات تهران: .جدید روانشناسی با آن
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 ــرن(. ۱3۸3) طوسنننی. نصنننیرالدین خواجنننه ــارات شـ ــات. و االشـ  حسنننن التنبیهـ

 .کتاا قم: بوستان آملی. زادهحسن

 ،اندیشنننه و زنننندگی دربننناره .مدرســـه از فـــرار(. ۱3۵3) عبدالحسنننین. زرینکنننوا 

 .ملی آ ار انجمن انتشارات غزالی. تهران: ابوحامد

 ،امیرکبیر. تهران: انتشارات اندیشه. کاروان با(. ۱3۸3) عبدالحسین. زرینکوا 

 ،نصننراهلل ترجمننه .2  اســالم. در فلســفه تــاری (. ۱370) محمنند. میننان شننریج 

 .دانشگاهی نشر مرکز تهران: پورجوادی.

 ،صدرا حکمت بنیاد تهران: معاد. و مبد ( ۱3۸۱) صدرالدین. شیرازی. 

  .ــذ (۱3۶2) غزالننی، ابوامنند محمنند ــن المنق  وننند، آئینننه صننادق متننرجم ،الضــالل م

 .امیرکبیر انشارات تهران:

 .___________ (۱3۶۴ )ــکاه  تهننران: وننند. آئینننه صننادق ترجمننه ،ارنــوار مش

 .امیرکبیر انتشارات

 .___________ (۱37۴ .)کسننننمائی. اکبننننر علننننی ترجمننننه .عمــــل میــــزان 

  .سروش انتشارات تهران: دنیا. سلیمان تصحیح

 .___________ (۱37۴ .)ــاء ــوم احی ــن عل  مؤیدالنندین ترجمننه .۴ و3 جلنند دی

   جم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. خدیو حسین کوشی خوارزمی. محمد

 .___________ (۱۴۱2  .)بیروت: دارقتیبه. .الدین العلوم احیاءق 

 .___________ (۱3۸0.) ــای ــعادت. کیمیـ  خننندیو حسنننین کوشنننی .۱   سـ

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران: جم.

 .___________ (۱3۸۶ .)ــاد ــی االقتصـ ــاد فـ  پروینننز تعلینننق و ترجمنننه .االعتقـ

 .امروز حدیث تهران: انتشارات رحمانی.

 .___________ (۱3۹۱.) ــفه تهافـــت  تهنننران: فتحنننی. حسنننن ترجمنننه .الفالسـ

 .ححور کیمیای انتشارات
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 ،ــاری  (.۱373) حنننا. فنناخوری ــفه ت ــان در فلس ــالمی. جه  عبدالمحمنند ترجمننه اس

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران: آیتی.

 ،ــاری (. ۱3۹3) چننارلز. فردریننک کاپلسننتون ــفه. ت  جننالل سننید ترجمننه .۱جلنند فلس

 فرهنگی. و علمی انتشارات تهران: مجتبوی. الدین

 ،زوّار تهران: انتشارات .اروپا در حکمت سیر(. ۱3۸۸) محمدعلی. فروغی. 

 ،ــاری (. ۱377) مصننطفی. ملکیننان ــفه ت ــرب. فلس  همکنناری تهننران: دفتننر  .2جلنند غ

 دانشگاه. و حوزه

 ،قم: انتشارات بوستان کتاا. یقین. تا یقین از(. ۱3۸3) یحیی. سید ی ربی 
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