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ه

چکیده
سئلۀهاصلیهازنهپژ هشهازنهاستهکهها ه نظرهغوالایه ا هها هاصالیهسات دظهیظرایه
ل ست؟ه شهتحق قهآ هتوصا فیه اتحل لایهاساتههغوالایهد ه ت واا ظه ل لاوهشاوزشه
ه ه تدد هارا ه صوچهاههست دظهیظریه هتحققهآ ها ه یکندهکههیب ظاندها :ه
ترفتهال ی،هتقربهاههشدا،هلق هال ی،هنظرهاهه جههال یهد هآشرظ،هداش نها ش رزنهحبهاهه
شداهد هآشرظ،هتفت کهست دظهیظریها هح ثهنظر ه هیرلی ها هارا هتحقاقهی ا هپان مه
(داش نها ش رزنهحبهاههشداهد هآشرظ)هد ه شهپ شن ده یکند ه شها چ،هقطا هی قاهه
اههدن ه هاشراجهحبهغ رهشاداهد هقلابه؛ه ه شهد م،هافاوازشه ترفاتهااههشاهداه ایها شاد ه
هرچن نها هارهازنها هاستهکههست دظهیظریها هح ثهنظر ،هکشوهج چه هیظرتهال ی،ه
ها هح ثهیرلی،هاتص فهقلبهاههیق زده هاش قه حرودهاست هنگ ندههارهازنهاا هاساتهکاهه
ه ها ائهشدهها هسو هغوالیه نتةال ر هن س ند،هالتهها ت هجر هآ ه ه جودهدا د ه
ه

کلیدواژهها :ست دظهیظری،هتقربهاههشدا،هلق هال ی،هنظر ،هیرلی،هغوالی ه
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 .1درآمد
سئلۀهست دظهزتیها ه س ئ هاس سی،هفراخدا ن،هد ا یرر،ه هلندتب

هاست هاهههر نهج ته

ش زدهگوافهنب شدهکههادی هشودهطوچهیررهازنه سئلهها هیررهنوعهاشره س

هاست ها هطرفایه

اگرهاهه ت وا ظهاشرها هقدزمهاالز مهت هکنو هتوجههنر ز م،هد ایهزا ا مهکاههط اوه سا تیها ه
اندزشرندا ها هاف طو ،ها سطو،هافلوط نهگرف ههت ه اس ه هپ نت فسهاذه نش هاادزنه سائلۀهه
مه تطوفهگش هه هد هصدده ا سا نیها ه ا ها هسارهااهه ارهازانهحاو ههااود هاناد ه[،5ه
صااص28-59؛ه،8هصااص28-59؛ه،2هص222؛ه،2هصااص28-29؛ه،92هصااص915-991؛ه،91ه
صص82-51؛ه،29هصص923-929؛هه،23هصص393-393؛ه،23هصص )221-222ه
ا هطرفیهاههش طرهلندتب

هاود هازنه سئلههاستهکاههاندزشارندا ه ل لاو،هااهه زاژهه

پژ هشگرا هاس یهد هحو هه ه ل لوهحدزث،هتفس ر،هفلسفه،هک م،هاش ق،هفلسفۀهاشا قه
ههرهکدامها هح ث ظهش صهادزنه سئلههپرداش هه ه یپردا ند ه
غوالیهزتیها هاندزشرندا هس رگهاس یهاستهکههد هش شهه ه ل لاوهیلاومهاسا یه
نطقه هک م،هاصوچهفقهه هفقه،هحدزث،هتفس ر،هاش قه هیرف هاههپژ هشه هتحق قهپرداش هه
هد ههرۀهیلومهپ شگف ههد ه

هشودشهجوءهافرادهسرآ دهاودههاست ها ها ها رهگ ر ها هازنه

یلومه ل لوهد هصددهتب نهاات ده ل لوهست دظهارآ دههاست ه ه
د ا ه سئلۀهست دظها هج ظه ل لوه(ل س یهست دظ،ها تب طهست دظها ه س ئ ه رایه
ث هش ر،هکر چ،هلذظه ه واطیها ه شتکهاود هست دظه )ه یتوا هاههکند ک هپرداشت ه
اتدها هپذزرشهذ راتبهاود هست دظ،هازنهپرسشه طرحه یشودهکهها الترزنه رتبۀهسات دظه
(ست دظهقصو هز هیظری)هل ست؟ه سئلۀهاصلیهازنهپژ هشهست دظهقصو ها هدزدگ ههغوالیه
است ههدفهاصلیهازنهپژ هشهتب ا نهدزادگ ههغوالایهد اا ههسات دظهقصاو هاسات هاارا ه
دستز ایهادزنههدفها زدهاههازنهپرسشه هپ سخهداد:هغوالیهلهه
ست دظهیظریه هتحققهآ هپ شن ده یکند؟هآز هازنه
ا ت هجر ه هس گ

هآ ه ه جودهدا دهز هازنه

نطقیه نتةال ر ههس ند؟هد هاا داهد ا ه
کند ک ه یپردا زم ه

ه زیهارا ه صاوچهااهه

ه هاا هزتادزگرهسا گ ههسا نده ه

ه هاا هزتادزگرهن سا گ ه هااههاصاط حه
ها هسات دظهیظرایها ه نظارهغوالاهیهااهه

ست دظهیظریها ه نظرهغوالی
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 .2مالکهای سعادت عظمی از دیدگاه غزالی
اتدها هپذزرشهذ راتبه ه شتکهاود هست دظها هسو هغوالی،هاههصو ظهطب تیهازنهپرسشه
طرحه یشودهکهها الترزنهد جۀهست دظه(ست دظهقصو )ها هدزدگ هها هل ست؟هاا هکناد ک ه
ه ه
د هک به ه س ئ ه ل لوهغوالیهد یز ا مهکههازش هد ه ت وا ظه ل لوهشوزش،ه
ل لفیهارا هست دظهقصو ها هکردهاندهکههاههقرا ه زرند ه
ه
 .1.2معرفت الهی

غوالیهد ه س لۀهک ر ءهالست دةه اارا هتب ا نهاحاثهسات دظه قاد تیه اه طارحه ایهکناده ه
یگوزدهکههانس ه وجود هد س ح یه ه رکبها ه حه هاد هاسته هاد ها ار هی زاهها ،ه ه
حهحق قتهانس ه اهتشت ه یدهده هد ه حهانس هصف ظه ل لوها ه وجاوداظه فا ظ،ه
زتنیهل پ ز ،هد ندگ ،هش ط ن،ه هفرش گ هجر هشدههاسات ههارهکادامها هازانهصاف ظه
اجدهست دظه لصوصهشوزشههس ند هسات دظهل پ زا هد هشاو د ،هنوشا د ،هشاوابه هه
آ وش،ه هست دظهد ندگ هد هد زد ،ه هست دظهش ط نهد هشار،ه تاره هح لاهه،ه هسات دظه
فرش گ هد ه ش هد هجر چهحضرظه اوایهاست ه
ا الترزنهد جۀهکر چه هست دظهانس هد هازنهاستهکاههد هاا طنه جاودهشاودشهصاف ظه
فرش گ ه اهاههفتل تهد آ د هارا هدستز ایهادزنههدفها زادهانسا هاا اداهااههجاوهرهذاظه
شوزشه ترفتهز اد،هت ها هازنه اههاهه ترفتهحضرظهحقهدستهز اده[،95هص ]329ه
ا هد هادا هه یافوازدهکههنفسه رکبهقلبهاسته هارا هقلبهارهاس سهفر زشهشدا نادهد ه
قرآ ه« زتلمهجنوده اکهاالههو»9هلشترز نیهاست هقلبهانس ه للوقهیر ه هد هآشرظهط لابه
ست دظهاسته هست دظهآ هد هشن شتهشدا هیوزوه هالنده رتبههاسته[95ه،هص ]329ه
ااوح دهد هک به ق صدهالف سفةه یگوزدهانس هارا هازنهکههاههست دظهااد هارسدها زده
قوههیقلیاشها هقوههاههفت هش جهگرددهت ههرۀه وجاوداظ،هاا هسلسالهه راتبشا هد هذهانشه
نقشهابندد هادزنه تن هکههانس هاا داهحضرظهحاق،هاتاده ئتاهه هد ه رحلاهۀهاتاهد هسا زره
وجوداظه اهاد ا ه یکند ها هانس ه دامهکههد هدن هاستهاههج تهتتلقهنفسهاههاد هلذظه
 9هالردثر:ه 39ه
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کریهنص بها ه یگردد ها هاتدها ه رگه ها ها نه ف نه ن هاد ،هازنهلذظهک ا هتارهگاردده ه
ست دظهااد هالیهاالادهادا هه یز اده[،93هص ]231ه
غوالیهد هک بهنف سهاح ءهیلومالدزنهد هازنها ههاظ هنظره یکنده ه یگوزدهکههاارا ه
انس هه چهست دتیهجوه ترفتهال یه جودهندا ده هازنه دی هااههصاو ظهنارنیه با نهازانه
حق قتهاستهکهها الترزنهد جۀهست دظهانس هد هآ هاستهکههانس هاههحضرظهحقه ترفاته
پ داهکند ها هارا هتب نه هتثب تهازنه دی ،ه ت فه اهاههسههدس ههذز هتقس مه یکند :ه
.9ه ترفتهاههشتره هانس بهیربه ها و ه ش اههازنه ه
.2ه ترفتهاههلغتهیرب،هتفس ر،هفقهه هاشب ه
.3ه ترفتهنسبتهاههحضرظهحق ه
ا هاتدها ها هازنهسههقسمه ت فه یگوزدهکهه ترفتها هقسمها چ،هها چهف زاد ها هاارا ه
آ ه صو هن ست ه ترفتها هقسمهد م،ها هآ هج تهکهه اسطهه هاااوا هاارا ه ترفاتهال ایه
هس ند،ه اجدها شه یا شند ه
ا هد هج تهتب نهازنه دی ه یگوزدهکهه ها هطرزقهیلمهاههلغتهیرب،هااههتفسا رهقارآ ه
ترفتهپ داه یکن مه ها هطرزقهیلمهتفس ر،هاهه ح واه ه رادهقرآ هپیه یارزمه هد ایهزا ا مه
کههارهاس سهفرا نهحضرظهحقهارا هتوک ههنفس،هلههک ه زیها زادهان ا مهدها مه ها هلاهه
ش وهه زیها رههگ رزم هاهههر نهس ها هطرزقهیلمه هآگ هیهاهه اهه هتوک ههنفس،هاسا تداده
هآ دگیهارا ههدازتهاههسو ه ترفتهحضرظهحقهارا هنفسه هاز ده یشاود هاارههرا نه
اس سهاستهکههقرآ هکرزمه یفر زد:ه«قدافلحه نه کّ هاه»9ه هد هآزاههدزگارهن اوه ایهفر زاد:ه
« الذزنهج هد اهف ن هلن دزن مهسبلن »  2ه
ا هارهازنها هاستهکهههرۀهازنه ت فهاههینوا هااوا هارا هدستز ایهاهه ترفاتهحضارظه
حقههس نده هکر چهحق قیهد ه ترفتهشداه ه ترفتهصف ظه هافت لشهاسته هجر ا ه تا فه
د ا ههرۀه وجوداظهد ه ترفتهحضرظهحقه نطو ههس ند،ه زراههرۀه وجوداظهجوءهافت چه
حضرظهحقههس نده ههرهکسها ههرهزکها ه وجاوداظهیا لمههسا یه،ها هآ هج اتهکاههفتا ه
 9هالشرسه/ه 1ه
 2هالتنتبوظه/ه 81ه
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شدا هسبح ههس نده ها هآ هج تهکهههرۀه وجاوداظهیا لمههسا یه با نهقاد ظ،ها ادهه ه
حترتهال یههس ند،ه ترفتهز اد،هد ه اق هیلمهاههازنه ه ترا هیلامهااههشاداههسا نهده[،92ه
ص ]2989ه
ه
 .2.2تقرب به خدا

غوالیهد ه ون هدزگرهک بهنف سهاح ءهیلومالدزنهادی ه یکندهکههست دظهاشار هد هقاربه
اههشداه هنظرهد ه جههال یهاسته هازنها رهجوها ه ترف یهکهها هآ هااههازرا ه هتصادزقهزا ده
یشود،هتحققهنریز اد ها هارا هتأز ده دی زشها هتئو هیرف هد هازنهس حتها رهه یگ رده ه
یگوزدهکههیرف هن وهارهازنها ندهکههست دظهن زیه هقصوا هانس هد هتقربهاههشداست هااهه
هر نهج تهآ ه ه یگوزندهکهه ها هآتشهج نمهترسیهندا زم،هااهههرا هسا هکاههآ ا چه ه
ه ه ص چهاههحو الت نهن ست،هالتههشواس ۀهاصلیه هلق هال یه هد ده ه نا ه هنگرانایه
آ
اصلیه هح به هیدمهدزدا هز هاست ه
ارهاس سههر نهتحل هاستهکههیرف هاارهازانها نادهکاههاگارهکسایهشاداه اهااههشا طره
دستز ایهاههها رهدزگر هغ رها هحضرظهحق،هز هیوضهیب دظهکند،ها هااههتحق اقهفاردهلئا مه
است هاهههر نهس هاگرهفرد هشداه اهاههش طرها شتهز هترسها هآتشهیب دظهکند،ها هن وهفرده
پس یهاست هارهاس سهلن نهنگرشیهاستهکههفردهی فهشداه اهتن هاههشا طرهذاتاشهیبا دظه
یکنده هجوهذاظهحضرظهحقهل وهدزگر ه اهط لبهن سته هنسبتهاههحو زا ه ه او هها ه
ا ش یهشوقیهندا ده ها هآتشهج نمههراسیهندا د،هالتهه حشتها ها هآتشهفراقهحضرظهحاقه
است ه زراهاگرهآتشهفراقهارهقلبیهاس هز اد،هتر مهقلبه اه یسو اند،ههرا هطاو هکاههآتاشه
سو ا هاجس مه اه یسو اند،ه زراهآتشهفراقهآتشیهاستهکههقلبه ه اه یسو انده هشاتلههها ه
آ هارهقلبه ه ا نهه یکشد:ه«ن هللاهالروقدةهال یهتطل هیلیهاالفئده»،ه هآتشهج نمهتن هساره ه
ک شها هاجس مهاست ه
ارهاس سه قد ظهپ شگف ه،هغوالیهن هه یگ ردهکههاگرهد دهجسر نیه اهاا هد دهقلبایه
ق زسههکن م،هد دهجسر نیهاس هنت وترها هد دهقلبیهاسته هاص ًهق اا ه ح سابههن سات ه
ادزنهج تهش زس ههن ستهکسیهلن نه دی زیه اهد ا هی لمهآشرظهانت هکند،ه زاراه شا اهه
آ هد هدن هن وهز فته یشود ه

239

هفلسفهه هک مهاس ی،هس چهل ه ههف م،هشر هد م،هپ ز وه ه س ه9313
Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015

غوالیهارا هتب نه دی زشها هش و هترث هاس ف دهه یکنده ه یگوزدهکسیهکههشا د نیه
تر مه جودشه اهفراهگرفت،هاگرها ه اهد ه ترضهآتشهز ها و هاس هآ ا دهندههقارا هدهناد،هااهه
ش طرهشدظهسر هقلبیه وجههلن نهآال یهنریشود هاهههر نهس هکسیهد ه دا هجنا ه
اههک ا هاش غ چهدا ده هغضبهتر مه جودشه اهد ارگرف ههاست هاگرهد هازنه هجراح تیهاهه
اد ها ه ا دهشود،ها هآ ه اهاحس سهنریکند ه زراهغضبهاههس هآتشیهاستهکههقلابها ه اهفاراه
گرف ههاست هاهههر نهج تهاستهکههپ برهگرا یهاس م(ص)ه یفر زند:هغضبهقطتاهها ها ه
آتشهاسته هسوش نهقلوبهشدزدترها هسوش نهاجس دهاست،ههر نها رها یثه یشودهکههفارده
د هاراارهسوش نهقلوب،هسوش نهنت وتره(سوش نهاجس م)ه اهفرا وشه یکند ه
ااوح ده یافوازدهکههه کتهحق قیهن اود هاا هشرشا ره هآتاشهجسار نیهن سات،ه زاراه
ازنه ها یثهتفرقهایض ه هاجواه یگردنده ها هش وهه ه ف تیه یتوا ها هازنهتفارقهایضا ه ه
اجواه ب ههکرد ها هاریتسهآ ها رهز ها و هکهها نهقلبه ه حبواشهتفرقهاز ا ده ایهکناد،ه
ه کته اقتیه حسوبه یشوده هد دشها هد ده هجسر نیهشدزدترهاست ه
غوالیهارهازنها هاستهکههاگرهفرد هص حبهاصا رظه ها هقلبایهسال مهارشاو دا ها شاد،ه
ازنهحق قته اهد ه یکند،ها هاگرهکسایهاها هدچه هاصا رظهنب شاد،هشادظهد دهقلبایه اه
احس سهنری کند،هاهههرا نهج اته رتانهاسات،هلنا نهد د ه اهاسا هنات وهتارها هد ده
جسر نیهتصو هکند ه
ارهاس سهنگارشهااوح اد،هد هلنا نهافاراد هصاف ظهل پ زا ه هد نادگ هغلباههدا ده
هصف ظهفرش گ هظ و هپ داهنتردههاست ها هاگارهااریتسهد هفارد هصاف ظه ئتاههظ او ه
هت لیهز اد،هارا ها هلذتیهجوهلذظهنودزتیهاههحضرظهحقه ه نا ه هالرایهجاوهد دهه ارا ه
هح بهن ست هاهههر هس هکهه هذائقاهه اها هطرزاقه اا ه هشان د ه اها هطرزاقهگاوشه
ان مه یده م،هلاذظهقاربه ه نا هه ارا ه اهن اوهتن اه ها هطرزاقهقلابهد ایهزا ا مه هاگاره
کساایه اجاادهقلاابهنب شااد،ها هلن ا نهد ه هاحس ساایهن ااوهارشااو دا هنلواهاادهاااودهه[،92ه
صص ]2323–2323ه
اتدها هپذزرشهازنهحق قتهکههست دظهقصوا هانس هد هتقربهاههشداست،هپرسشهجاد ه
دزگره طرحه یشودهکههحق قتهتقربهاههشداهل ست؟هغوالیهد ه س لۀهنف سه نةهالط لب نه
هیردةهالس لت نهد هصددهپ سخگوزیهاههازنهپرسشهار یآزاده ه ایهگوزادههکاهههارشایهادیا ه
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کرده اندهحق قتهقربهاههشداهد هازنهاستهکههانس هک ه هسو ههللاه اهد هسا حتهقلابهااهه
فرا وشهاسپ ده ها هازنهن ح ههاههآ ا شهنر رهدستهز اد ه
غوالیهازنهدزدگ هه اها هدزد هقبوچهنرینگرده ه یگوزدهکههفرا وشهکارد هکا ه ا هساو ه
هللاهد هس حتهقلبه س لۀه تقربهاههحضرظهحقهاست،هنههشودهنودزتیهاههحضرظهحاق ه زاراه
ازنهیر ه(اشراجه هسو ههللاها هس حتهقلب)هط ظهقلبها ه هساو ههللاهاسات،هد هصاو ظه
تحققهلن نهیرلی،هشداها هاندههح نرهشواهدهاود،ه زراها نهشداه هاندهاشهح ایهجوهشوده ه
یوا ضه جودهندا ده هاگرهان ن ته هیوا ضهآ هف نیهگردده هانس هادزنهحق قاتهتفطانهز ااده
کههقوامههرۀهی لمههس یهاههزدهقد ظهحضرظهحقهاست،هد هن ههقربهاههحضرظهحقهارا ه
ا ه نتشوه یگردد هد هصو ظهتحققهلن نهح ل ی،هاگرهی فهنطقهکند،هد هحق قتهنطاقها ه
ا هشود شهن سته هاهههر نهس هاگرهاشنود،هشودشهاس ر عهنتردههاست،هالتههد ه اق هشاداه
نطقهکردهه هشن دههاست هاهههر نهج تهاستهکههیرفا هد هدن ا هشاداه اهاا هلشامهزقا نه ه
اص رظه هد هآشرظها هلشمهسره یا ننده[،93هصص ]929–929ه
ه
 .3.2لقای الهی
غوالیهارهازنها هاستهکهها الترزنهد جۀهساته دظهانسا ه(سات دظهقصاوا)هد هآ هاساتهکاهه
انس هلق هحضرظهحقه اه قصدهشوزشهقرا هدهاده هدا هآشارظه اه حا هاسا قرا ه هدن ا ه اه
نوچه هاد ه اه رکبهشوزشه هایض هآ ه اهاههینوا هشد هاشهقرا هدهده[،92هص ]9893ه
ا هد هذز هتواه،هاتدها هتب نهازنهادی هکههتواهه سا لهۀه سا د هااههسات دظههاااد هاسات،ه
یگوزدهکههد هآشرظهست دتیهجوهلق هحضرظهحقه جودهندا ده ههارهکاسهکاههااههدزادا ه
حضرظهحقهن ز هنگردده هازنهتوف قها ها هسلبهگردده ها هحضرظهحقه ح وبها شد،هح راًهه
فردهشقیهاسته هلن نهفرد ها نها ه ها و هکههادا ه هتر ز هدا ده( ساو ههللا)هاا هآتاشه
فراقه هآتشهج نمهد هح چهسوش نه دا مهاسته هد هی لمهآشرظهازنهحق قاته اهد ایهز ااده
کهها ر هجوهپ ر ها هش واظه هانسهاههی لمهف نیه هاس غراقهد ها و هکاههش زسا ههاف اراقه
هس ند،هسببهد ها ها هلق هحضرظهحقهن ست ه
غوالیه یگوزدهکههانس هارا هاقب چهاههسو هحضرظهحقه هلق هال یها زادهط لابهاناسه ه
ا ها ها هطرزقهد امهذکرشها شد هانس ها ه ترفتهنسبتهاههحضرظهحقهاههحدهساتهۀه جاود ه
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شودشه حباتهال ایهد هقلابها هاز ا ده ایهشاوده هد هسا زهۀهازانه حباتهد ایهز اادهکاهه
گن ه هسببهایراضهانس ها هحضرظهحقه یگردنده هااهههرا نهسا هپ ار ها هشا ط نه
کههدشرن هشداههس ندهسببهد هانس ها هشاداه ایهگردناد هااد هشاکهاارا ه سا د ه
اههقربهال یها زدها ها و هکههسببهاُتدها هحضرظهحقه ایهگردنادهاج نا بهکارده هانصارافه
ا هلن نها و ها هیلم،هندا ته هیومهاز ده یگاردد،ه زاراهکسایهکاههندانادهگن ها هساببه
د ها هحضرظهحاقه ایهگردنادها هکارد هها هن صاوابهشاوزشهپشا ر ههنرایهگاردده ها ه
س رهن صوابهشودهارنریگردده ه تن هارگشتها هازنه سا رهن د ساتهتار ه هیاومهاسات ه
اد هشکه ت نیهسهگ نهه(یلم،هتر ه هیوم)هارا ه صاوچهااهه حباوبهنار هاساته[،92ه
ص ]2333–2333ه
غوالیهارهازنها هاستهکههغذا هقلوبهد هان مهط ی ظهال یه هسا ت،هتانتمه هسات دظه
قل وبهد هآشرظهلق هحضرظهحقهاساته هغ زاته هاا الترزنهلاذظهسات دظها هطرزاقهلقا ه
حضرظهحقهق ا هاک س بهاسته ها هشرازطهنر هج تهدستز ایهاههلق هال ی،ه ترفاته ه
حبتهنسبتهاههحضرظهحقه یا شد ه
ارهازنهاس سهاگرهکسیهنسبتهاههحضرظهحقه ترفته ه حبتهنداش هها شاد،ه انتمهااهه
نترتهیظر هلق هال یهنریگردد،ه زراهد هصو تیه حبتهحضرظهحقهد هقلبهکسیهاز ا ده
ی شودهکههنسبتهاهها ه ترفتهداش هها شده هد هصو تیهانسهااههحضارظهحاقهد ها هاز ا ده
ی شودهکهه دظهطوالنیهاههذکرها هاش غ چهداش هها شد هپسهانسهاههحضارظهحاقها هطرزاقه
د امهذکرهتحققه یز اده ه ترفتهاههشداها هطرزقهد امهفترهتحققه یز ااده ه ا هد هینصاره
حبته ه ترفته ااطهه س ق مه جودهدا د،هادزنه تن هکهههرهلههاره قدا ه ترفتهنسابتهااهه
حضرظهحقهافو دههشودهاهههر هنسبتهاره وا ه حبتها هن وهافو دهه یشاوده هااهههرا نه
ق سه هیدمهاش غ چهاهها و هدن و ه هد امهذکرهال یهنسابته هسا ق مه جاودهدا د هاادزنه
ج تهت هشواغ هدن و ها هقلبهاشراجهنشودهانس هارا هد امهذکرهال یهآ دههنرایهگاردده ه اهه
ه زیها هشواغ هدن و هقط هش واظها ها و هدن و هاست هانس هد هس زۀهقط هش واظها ها او ه
دن و هتر ز هاههش رهد ها هاز ده یشوده هش ره اها ادهه یکنده ها هشرهنفرظهپ داه یکناده ه
اگرهانس ها هقلبشهادزنهنت هه اقوهگرددهکههست دظها هد هآشارظهد هگار هان ا مهش اراظه ه
ط ی ظهاسته هاههش راظه هط ی ظهد ها هاز ده یشود،ههملن هکههاگرهفاردهی قا هاادزنه
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ته ه گ نیهاست،هقطتاًههااههاجارا ه

نت ههیلمهپ داهکندهکههس تهجسر نیها هد هگر هح
ازنهیر هتر ز هپ داه یکنده[،92هص ]3933ه
ا هد ه ون هدزگرهاح ءهیلومالادزنه[،92هص]9893هاارهازانهنت اههتأک اده ایهکنادهکاهه
ش ص تهانس هیلمه هحترتهاسته هاشرافهانواعهیلم،هیلمهاههحضرظهحق،هصاف ظه هافتا لشه
یا شده هاهه اسطۀهازنهیلمهانس هاههکر چه ی سد ها الترزنهد جۀهست دظه هصا حهانسا ه
ازنهاستهکههانس هد هجوا هحضرظهحقهقرا هگ رده هاههلق ها هن ز هگرد ه
ه
 .4.2نظر به وجه الهی در آخرت

غوالیهد هارشیه وان هدزگرهک بهنف سهاح ءهیلومالدزنهنظرهاهه جههال یهد ه هآشارظه اه
اههینوا ها الترزنهد جۀهست دظه ترفیه ایهکناد ها هد هذزا هاحاثه نات تهنفاوسهد ه ه
س ش و،هادزنه سئلهه یپردا ده هارا هافارادهاتادها ه ارگهل ا ه تباهه(ه لتا ،ه تاذا ،ه
ن ج ه هف ئوا )ها هکردهه هآشرزنه تبهه اه تبۀهی ف ،ه قراا ه هسا اق ه ترفایهکاردهه ه
یگوزدهکههی ف ه هس اق هد ه ه س ش وهاههنتریها هقب هحو الت ن،هقصره ،ه وه،هش ر،ه
یس ،هشراب،هش رزنیه هتوج یهندا نده هاگرهاههآ ه هلن نهنتریهایط هشود،هاههج تهستۀه
جودزش ها هتر ها هازنهنتمهق ن هنریشوند،هالتههآ ه هل و هجوهلذظهنظرهاهه جههال ایه اه
ط لبههنریکننده هنظرهاهه جههال یهارا ه قرا ه هس اق ه االترزنهد جۀهست دظه ها الترزنه
د جۀهلذظهاسته هاهههر نهج ته ق یها ه ااتۀهید زههد ا هلگونگیهتر زا ها هااهها شاته
پرسشه یشود،ها هد هپ سخه یگوزدهکهها چها زدهاهههرس زههتوجههشوده هد ه تبۀهاتاد هااهه
اه هش نههتوجههشود ه
ی ف ه ه قرا هگر هیههس ندهکهه حبتهت مهاههپر دگ هش نههآ ه ه اها هش ناههه ه زناته
آ ه ها ههرها رهدزگر هغ رها هشدا،هح یهشودش ،ها داشا ههاسات ه نات ته قراا هد ه ه
ق تهاههس هفردهی شقیهاستهکههتر مهتوجاههآ هااههساو ه جاهه تشاوقه هتفتارهد اا هه
تشوقه تطوفهگش ههاسته هد هح لتهاس غراقهتوجههاهه تشوق،هح یها هشودشهن وهغ فا ه
است،هادزنهج تهاگرهش ئیهاههادنشهاص اتهکنادهآ ه اهاحسا سهنرایهکناد ها هازانهح لاته
ی ف،هاههفن ها هذاظهشودشهتتب ره یشود هازنها رهاادزنه تناههاساتهکاههیا فهد هغ اره
شودشه س غرقهگش هه ههرۀههرّش،هاهههامّهه احاد ه(زتنایه حباواشه)هتبادز هشادهه هد ه
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قلبشهارا هغ ره حبواش،هایمها هشودهز هغ رهشود،هج زیها قیهنر نده،هکههادا هتوجههنر زاده ه
ازنهح ل یهاستهکههد هآشرظهاههسو ه«قر هی ن»ه تطوفه یگردده هلن نهحا ل یهد هدن ا ه
اههقلبهه چهاشر هشطو هنریکند ه
ااوح دهارا هتف مها ره دی زشها هش و هترث هاس ف دهه یکناده ه ایهگوزادههکاهههاگاره
کسیهلشرشهکو ها شد،ه ن ه هارا ها هق ا هتصو هن سته ههرچن نهاگرهکسیهگوششهکاره
ا شد،هصو ظهصداه هد هقلبشهشطو هنریکند،ها هاگرهلشمه هگاوشها هسا لمها شاد،هصاو ظه
ن ه ه هصداه هارا ها هق ا هتصو هاست هاهههر نهس هاگرهکسیهپارد هها ه هح ا بهجلاو ه
لشمه هگوشها هقرا هگ رد،هنریتواندهحق قته ن ه ه هصداه ه اهد ز اد ه
دن هد هحق قتهح بهس رگیهاستهکههلشمه هگاوشهانسا ه اها هکا ه ایهانادا د هپاسها ه
واج ۀه انس ها ه رگه هان ق چهاههدن هدزگر،هازنهح به ه ا ن هسا رگها هاا نه ایه ده ه
لشمهانس ها ن ه هگوشها هشنواه یشوده هحق زقهآ هلن هکهههستهارا ها هکشوه یشاوده
هد هلن نهح ل یهد ه یکندهکهها الترزنهد جۀهست دظه ه االتارزنه رتباهۀهلاذظهنظارهااهه
جههال یهاسته[،92هصص ]2328–2325ه
ه
 .5.2داشتن بیشترین حب به خدا در آخرت
غوالیهد هارشیهآث ش،هست دظهقصواه اهداش نها شا رزنهحابهااههشاداهد هآشارظه ترفایه
یکنده هج تهتب نهازنه دی ه یگوزدهکههست دترندترزنهافرادهد ه هق تهکسایهاساته
کههقو ترزنه ها الترزنهد جۀه حبتهاههشداه اهدا د،ه زراهآشارظهااهه تنا ه هآ د هااهه
سو هشداه هد هست دظهلق هال یهاست ه
ارا ه حبها الترزنهنترتهآ هاستهکههاتدها ه دظه هشوقه هان ظ هااههساو ه حباواشه
هآ ده ه ش هد هجر چه حبوبهاههصو ظهدائریه هاد هنقصه هکد ظه هاد ه ق ابه ه
واحمه هف غها ههرهگونههشوفهانقط عهت هاادزتهادا ههز اد ه
ااوح دهارهازنها هاستهکهه وا هنترتهلذظهاهه وا هحبه حابه ااسا ههاسات هازانه
سلنهادزنه تن هاستهکهههرهاندا ههاره وا ه حبته حبهنسبتهاهه حبوبه(حضارظهحاق)ه
افو دههشود،هاره وا هلذظها هن وهد هآشرظهافو دهه یشوده ه نۀهازنهحبهاههشاداه اهانادهه
د هدن ه ه یکند ه
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غوالیهارهازنها هاستهکههحبهاههشداها ر هذ راتابه ه شاتکهاسات هد هتب ا نهازانه
دی ه یگوزدهکهه د هقلبههره ؤ نهاههشداهحبهااههشاداه جاودهدا د،ه زاراه حباتها هاصا ه
ترفتهق ا هتفت کهن ست ها ه وا هازنه حبتهد هقلوبه ؤ ن نهزتس هن سات،هد هارشایه
قلوبهازنه حبتهکمه هد هارشیهدزگرهاره وا هازنه حبتهافو دهه یشود،هت هاهه رحلۀهیشقه
اههحضرظهحقه ی سد ها هز دآ ه یشودهکههاکثره ردمها ه حباتهد هحادهایلایهنسابتهااهه
حضرظهحقهایا رهانده هاگرهکسیهتر ز هاههافوازشه حبتهشاداهد هقلابشه اهداشا هها شاد،ه
غوالیهد هطرزقهذز ه اهپ شن ده یکند ه
ه
 .1.5.2روش اول :قطع عالقه به دنیا و اخراج حب غیر خدا در قلب

غوالیه یگوزدهکههقلبهانس هاهه سا هظرفایهاساتهکاههد هآ هسارکهه هآبهاا ههامهجرا ه
نریشوند،ها زدهآبه اهش جهکرده هسرکهه اهد هآ ه ا دهکرد ها هد هازنه او دهااههآزاهۀه ب کاهۀه
« جت ههللاهلرج ه نهقلب نهفیهجوفه»ه(احوابه/ه)3هاس ش ده یکنده ه یگوزدهکاهههکرا چه
حبهاههشداهآ هاستهکههانس هشداه اها هتر مهقلبشهد ستهادا ده هانس ه دامهکههقلبشهااهه
غ رهشداهتوجههدا د،هادا ه تن هاستهکههگوشۀهقلبشهاههغ رهشداه تطوفهاست ه
ا هد هادا هه یافوازدهکههاهههر ه وا هکههقلبهانس هاههغ رهشداه تطاوفه ایهگاردد،ها ه
وا هحبهاههشداهد هقلبشهک س هه یشوده هد هتأز دهازنهادی هاههآزۀه ب کۀه«ا هالذزنهق لواه
ان ههللاهثمهاس ق وا»ه(االحق فه/ه)83هاس ش ده یکنده ه یگوزدهکاههه تنا ه«الهالاههاالههللاه»ه
آ هاستهکهه تبوده ه حبوایهغ رها هشدا هسبح هن ست،ه زراههره حباوایه تباودهاسات،ه ه
انس هد هق ده حبواشهاست،هاهههر نهج تهقرآ هکرزمهتبت تهانس ها ههاوا هنفاسه اهااهه
تن هیبودزتههوا هنفسه ترفیه یکنده ه یفر زادههکاههه«أ أزاته انهاتلاذهال اهههاوا ه»ه
(الفرق ه/ه)33ه هاهههر نهج تهاستهکههپ برهگرا یهاس مه(ص)ه یفر زند:ههارهکاسها ه
هاش صهذکرهالهالههاالههللاهاگوزد،هداش ها شته یشود ه
غوالیه یگوزده رادها هاش صهد ه ت فهاس یهازنهاستهکههانس هقلبشه اهاارا هشاداه
ش لصهکنده هتن هشدا هسبح ،ه حبوب،ه تبوده ه قصودهقلبشها شد هاگرهکسیهااههلنا نه
ح ل یهدستهز اد،هدن هاهه ث اهه ندا هارا ها ست،ه زراهدن ه ن ه شا هده ه حباوبها ساته ه
رگهارا ها ه ه زیها هازنه ندا ه ه ف نهاههسو ه حبوبه یا شد ه
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ارهاس سهازنهتحل ،هزتیها هاساب بهناتوهحابهال ایهد هقلاوبهحابهدن ا هاساته ها ه
زر رویهه هحبهدن هحبهاههش نواده،ه چ،هفر ندا ،هشوزش ندا ،هل پ ز ،هاا غهها ه ه
است ها هارهازنها هاستهکههکمترزنهحبهاههدن ،ها یثهک هشه حبتهحضرظهحاقهد هقلابه
انس ه یشود،هادزنهج تهتصرزحه یکندهکههح یهآ هفرد هکههقلبشهااههصادا هشان د ه
صدا هپرندگ ه هنس مهسحرگ ه هتر ز هدا د،هازنها ره ب نهدچاس گیها هااهها او هدن او ه
استه هاهههر نه وا ه ااس گیهاههنتمهدن و ،ها ه وا ه حبتها هاههشداهک س هه ایهشاوده ه
اهههر هاندا ههکههفردهاههدن هانسهداش هها شد،ها ه وا هانسها هاههشاداهک سا هه ایهشاوده ه
هرچن نهاهههر هاندا ههکههانس هاهها و هدن و هتتلاقهداشا هها شاد،ها ه اوا هقاد تشهد ه
آشرظهک س هه یشود ه
ااوح دهج تهتب نها ره دی زشها هش و هترث ها رهه یگ رده ه ایهگوزادههکاههه ااطاهۀه
دن ه هآشرظ،ه ش اهه ااطۀه شرقه هغربهاست هاهههر هسا هکاههانسا ههارهقاد هااههشارقه
نودزکه یشود،ها لضر هها هغربهد ه یگردد ه ااطۀهدن ه هآشرظها هح ثهقاربه هاتاد،هااههه
س ه ااطۀه شرقه هغربها هزتدزگرهاست،هزتنیهاهههره وا هاههدن هتقربها وز م،هااهههرا ه
اندا هها هآشرظهف صلهه یگ رزمه ها لتتسهاهههرهاندا ههکهها هدن هد هشوزمهاهههرا ه اوا ه
اههآشرظهنودزکه یشوزمه[،92هصص ]3933–3932ه
ه
 .2.5.2روش دوم :افزایش معرفت به خدا
غوالیهاههجدهارهازنها هاستهکهه وا ه حبتهانس هاههشداهاهه وا ه ترفتهانس هاههشاداه
هازنه حبتهارهقلبه ااس ههاساته ها هساو ه حباتهااههتط ارهقلابها ه
ه ستته هاس
جر هشواغ ه هی زقهدن و ه ااس ههاست هازنه نت تهاههس هااذ هاساتهکاههد ه ا نه
یک زم،هد هصو تیهکهه نه اها ه وان هاپراز م،هد هازنهصو ظها هازنهاذ هد شاته حباته ه
ترفته ی زده هآ هاذ هکلرۀهط به ا هاساتهکاههشدا نادهآ ه اهااههد شاتهپا کیهتشاب هه
یکندهکهه زشهاشهاس وا ه هش شهاشهد هآسر هاست ه«نربههللاه ث ًهکلرةهط بةهکشا رهةه
ط بةهأصل هث اته هفری هفیهالسار ءه»ه(ااارهاه مه/ه)23ه هد هساو ه هدزگارهشدا نادهااره ااطاهۀه
س ق مه هسلن هپ ک وهه هیر هص لحهتأک ده یکناده ه ایهفر زاد:ه«إل اههزصاتدهالتلامه
الط به هالتر هالص لحهزرفته»ه(ف طره/ه )99ه
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غوالیه یگوزدهکهه رادها هک مهط بهد هآزۀه ب کهه ترفتهاست،هارهازانهاسا سه ادییه
یشودهکهه ف دهآزههازنهاستهکهه ه ترفته هیرا هصا لحه ااطاهۀه سا ق مه جاودهدا ده ه
یر هص لحه نۀه ن سبیهارا ه ترفتهحضرظهحقهفراهمه یکنده ههرهلههااره اوا هیرا ه
ص لحهافو دههشود،هاهههر هنسبتهاره وا ه ترفتهانس هنسبتهاههشداهن وهافو دهه ایهشاود ه
یر هص لحه نها هارا هط ظهقلبها هدن د س یهفراهمه یکند،ها هاس ررا هازانهط ا ظه
ااس ههاهه ترفتهانس هاههشداست ه
ا هد هادا هه ی افوازد:هیلمههمها چهاسته ههمهآشر،ه ارادها ها چهااود هیلام،هیلامه ت لاهه
استهکههغرضهآ هیر ه(صف هقلبه هط ظهآ )هاست،هتا ه ناهۀهت لایهحضارظهحاقهد ه
قلبهفراهمهشود،هد هصو ظهتحققهازنهغرضهقلبهاههیلمه ت شفهه زنته یز ااده هد هصاو ظه
تحققهیلمه ت شفهه ترفتهانس هنسبتهاههحضرظهحقهاز ده یشوده هد هس زۀهازنه ترفاته
حبتهنسبتهاههشدا هسبح هد هقلبهانس هاز ده یگاردد ها ها هاا بهتشاب هه تقاوچهااهه
حسوسه یگوزدهکههاگرهانس نیهدا ا ه واجه ت دچها شاد،ه ق ایهل اوه زبا زیه اهاا هلشامه
ظ هر هاب ند،ه ه ه حبتهنسبتهادا هد هقلبها هاز ده یگردد،ه هپسها هپ دازشه حباته
د هقلبهلذظهاز ده یگردد ه
ارهاس سهازنهتحل ه هلذظه حبتها هزکهج نبه ه ا ه حباته ه ترفاتها هج نابه
دزگرههربس گیه س ق مه جودهدا د،هزتنیهافوازشه ترفاتهنسابتهااههحضاهرظهحاقهساببه
افوازشه حبتهنسبتهاههحضرظهحقه یگردد،ه هفو نیه حباتهنسابتهااههشادا هسابح ه
سببهفو نیهلذظه حبه یگردد ه
ح چهازنهپرسشه طرحه یگرددهکههلههیوا لیهسببهافوازشه ترفاتهانسا هنسابتهااهه
حضرظهحقه یگردد؟هااوح دهد هپ سخهادزنهپرسشه یگوزدهکههافوازشه ترفتهنسابتهااهه
شدا ه سبح هد هگر هانقط عهشواغ هدن و ها هقلب،هفترهص ف،هذکرهدازری،هت شهک فیهارا ه
طلبه هنظره س ررهد هشداه هصف ظها ه ه لتوظهآسر ه ه هس زره للوق تشه یا شد ه
ا هد هادا هه یگوزدهکهه اص هاههازنه تبههاههد هدس ۀهاقوز ه هناتف هتقسا مه ایهشاوند ه
اقوز هکس نیههس ندهکههد هگ مهنلستهشداه اه یشن سد،هسپسها هطرزاقهشادا،هغ ارهشاداه اه
یشن سند هنتف هکس نیههس ندهکههاا داهاههافت چهشداهآگ هیهپ داه یکننده هپاسها هطرزاقه
افت چهحضرظهحقهاههف ی ه(شدا هسبح )هپیه یارند ها هآز ظه«ا هلمهزتوهارااکهاناههیلایه
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ک هشیهش د»ه(فصلته/ه)53ه ه«ش دهللاهانههالهالاههاالههاوه»ه(آچهیرارا ه/ه)92ه اهااههیناوا ه
ش هده دی هشوزشهذکره یکنده[،92هص3933ه–ه ]3935ه
ه
 .6.2تفکیک سعادت قصوی از حیث نظری و عملی
غوالیهد هارشیهآث شها هاظ هنظرهکلیهد ا هست دظهقصاو هاج نا بهکاردهه هآ ه اها هد ه
ح ث تهذز ه و دهک شهقرا هدادههاست ه
ه
 .1.6.2از حیث نظری ،سعادت قصوی :کشف جالل و عظمت الهی
ااوح دهارا هتب نهازنه دی ها هاحثهط ظهاس ف دهه یکنده ه یگوزدهکههپ ا بره حراتهه
(ص)هفر ودههاست:هط ظهنصوهازر هاست9،هزتنیه د د هظ هرها هن س ظهظ هر ه هپا ه
کرد ها طنها هشب زثه ه ذاز هنصفیها هازر هاست ها هد هج تهتتل هازنه دی ه یافوازدهکهه
ازنهادی زیهص ئبهاست،ه زراهط ظهدا ا هل ه رتبۀهذز هاست :ه
 9هظ هره اها هاحداثه هشب ثته هظ هر هاوداز م ه
.2هایض ه هجوا حه اها هگن هه هاوههتنظ وهنر ز م ه
.3هقلبه اها ه ذاز ه هاش قهنتوه دههتط رهنر ز م ه
.3هسرّه اها ههرهلههغ رهحقهتت لیهاست،ه نوههنر ز م ه ه
ل ا نه رتباۀهط ا ظهاا الترزنه رتبااۀهآ هاسااته هازاانهط ا ظه لا صهپ ا برا ه
هصدزق هاست ها هد هادا هه یافوازدهکههط ا ظهد ههاره رتباهها هنصاوهآ هکا هد ههرا ه
رتبههاست ه هغ زتهقصوا ه رتبۀهل ا مه(تنوزاههسارها ه ساو ههللاه)هآ هاساتهکاههجا چه
هیظرتهشدا هسبح هارهفردهط هره نتشوهشاوده هتا ه ا نیهکاههآثا ها هغ ارهشاداهد ه
د هانس ها شدهحق قته ترفتهشدا هسبح هد هآ هد هظ هرهنریشوده هاادزنهج اته
استهکههشدا نده ن هد هقارآ ه ایهفر زاد:ه«قا ههللاهثامهذ هامهفایهشونا مهزلتباو ه»2ه ه
اهههر نهش طرهاستهکههشداه هغ رهشداهد هزکهدچهجر هنریشونده هحضرظهحاقهااههها چه
 9هالط و هنصوهاالزر ه(هرو،هاحیاء علوم الدین )213/9 ،ه
 2هاالنت مه/ه 19ها هپ برهاگوهشداههرهه اهفرس ده،هآنگ ههاگذا هت هد هژ ف ها ط هشودهاهها
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کسهد دچهندادههاست هشدا ندهد ههقرآ هکارزمهازانهحق قاته اهلنا نها ا ه ایهکناد:ه« ا ه ه
جت ههللاهلرج ه نهقلب نهفیهجوفه»  9ه
ه
 .2.6.2از حیث عملی ،سعادت قصوی :اتصاف قلب به عقاید و اخالق محمود
ااوح دهارهازنها هاستهکههست دظهقصوا هانس ها هح ثهیرلیهغ رها هست دظهقصاوا ها ها ه
ح ثهنظر هاست هادزنهج ته یگوزدهکههغ زتهقصاوا هانسا هد هیرا هدچهآ هاساتهکاهه
قلبه اهاههیق زده شر عه هاش قه حروده ترو هگردانده هانس ه نیهادزنهصفته س حسانه
صوه یشودهکههیق زدهف سده هاش قه ذ ومهکههنقا ز هآ هاساتها هصافحههدچهااههکلایه
ارکندههشود ه
ا هد هج تهتب نه دی ه یافوازدهکهه د هازانهسا حتهکا هانسا هسات ده اهااههد هن راهه
یتوا هتقس مهکرد:هن رۀهنلستهک ه د د هقلبها هیق زدهن صاوابه هاشا قهن پساندهاسات ه
ن رۀهد مهک ،ه ترو هس ش نهقلبها هیق زاده شار عه هصاوابه هاشا قه حراوده هپساندزدهه
است هتحققهن رۀهنلسته نهه اهارا هتحققهن رۀهد مهفراهمه ایهکناد هد ه اقا هن راهۀها چه
شرطهتحققهن رۀهد مهاست هپ کیها هج تهیق زدهد سته هاش قه حراودهزاکهن راهۀهازرا ه
استه هپ کیهجوا حها ه تص ته هن رۀهدزگرهازر هاسته هازنهد هن رهه ق ظهازر هاساته ه
هره ق یه لصوصهطبقها هش صهاست هاندههت ها هطبقههفر تارهیباو هنتناد،هنرایهتوانادهااهه
طبقۀهفراترهدستهز اد هاهههر نهج تهانس هت ها هط ظهدچها هشو ه هن پسنده ها س ه
اههشو ه هپسندزدههف غهنشود،هاههط ظهسرها هصف ظهنتوه دهه هیرا ظهآ هااههصاف ظه
س ودههدستهنریز اده[،98هص ]213ه
غوالیهد هک بهاسرا ه ه ر ظه ههازنهاحثه اهااههگوناهها هدزگارهپ گ ار ه ایهکناده ه
یگوزدهکهه ههدا ا هسههد جۀه( تبۀ)هذز هاست :ه
 9ه هیروم ه
 2ه هشصوص ه
 3ه هشصوصهشصوص ه
 9هاالحوابه/ه 3هشدا ندهارا هه چه رد هد هد نشهد هدچهن دههاست ه
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ا هسپسههرهزکها هازنهسهه رتبهه اهلن نهتون حه یدهد :ه
 9ه رادها ه هیرومهآ هاستهکههفردهشتمه هفرجهشوزشه اها هقض هش واظهنگههدا د ه
 2ه رادها ه هشصوصهآ هاستهکههص ئمهلشم،هگوش،هدست،هپ ه هدزگرهجوا حه اها ههاره
نوعهاوهه هگن ههد هنگ ههدا د ه
 3هآشرزنه ها الترزنه رتبۀه ه،ه ههشصوصهشصوصهاست،ه رادها هازنه رتباهۀه ههآ ه
استهکههص ئم،هقلبهشوزشه اها ههرته هفر زه،هاندزشهه هدن و ه هااههصاو ظهکلایها ه
هرها رهغ رهشدازیهد هنگههدا ده هافط ه هگشود هازنه ههد هآ هاستهکههانس هارهجوهشداه
ه هق تها ندزشده هتفترهکند هز هاهها هدزگرهتفترها هن ظرهاهها و ه د ه هدن و ها شد ه
ااوح دهد ا هتفترهد ا ها و هدن و هنت ها ه مه اهز دآ ه یشوده ه یگوزدهکههتفتاره
د ا ها و هدن و هاههصو ظه طلقه ذ ومهن ست،هالتههاگرهتفترهد ا ها و هدن و هااههناوییه
ن ظرهاهها و هدزنیها شد،هازنهتفترهنههتن ه ذ ومهن سات،هالتاههتوشاههآشارظهن اوه حساوبه
یگردد هاهههر نهج تهاه هدچهگف هاندههرهکههد ه هاههفترهافطا ه هها شاده ههرا شه
ادا هتتلقهگ رد،هاههج تها ادهه هتفترهد ا هافط ه ههد ه هارا ها هگن ههنوش هه یشاود،ه
ه ویاود،هد ه
زراهازنها ره ب نهآ هاستهکهه ثوقها هاههفض هحضرظهحقه هزقا نها هااهه
حدهکف زتهن ست ه
ا هد هادا هه یافوازدهکههتن هپ برا ،هصدزق ،ه ه قرا ها هی د هاجاراه هتحقاقه ههد ه
تبۀهسومه( هشصوصهشصوص)هار یآزند هسلنهگف نهد هازنها ههاههد ا اهنریان د،ها ه
ه س صاتبه هتوانفرس سات ه زاراه
تحققهالش د ه هج ههیر هپوش ند هآ ،هکا هاسا
تحققهآ ه نوطهاهه هآ د هد هایلیهد جههاههسو هحضرظهحقه هایراضهاههتر مه تنا ها ه
ک ه هسو ههللاه ه استهاهه تن هآزههشرزفهه«قا ههللاهثامهذ هامهفایهشونا مهزلتباو ه»ه
است9ه[،98هص ]533–532ه
غوالیهد هذز هاحثهاقس مهنترتهال ی،هاهه زژگیه هست دظهیظریه یپردا د ها ها هزاکه
ح ثهنترته اهاههد هقسمه( طلقه ه ق د)هتقس مه یکنده ه صداقهنترته طلقهد هآشرظه اه
ست دظهاندههاههنو چهد هجوا هحضرظهحقه ه صداقهنترته طلقهد هدن ا ه اهازرا ه هحسانه
 9هاالنت مه/ه 19ه
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شلقه ها و هکهه ؤزدهازنهد ههس ند،ه ترفیه یکنده ه صداقهنترته ق اده اه ا چه ترفایه
یکندهکهه رتنهاستها هج یهاههص حهدزنه ها هج یهارهنر هدزنهفردهترا مهشاوده[،92ه
ص ]2829ه ها هح ثهدزگرهنترته ه اهاههد هقسمهذز هتقس مه یکند :ه
 9هنترته زیهکهها هن ح ۀهذاتش ه طلوبههس ند،هز هاهها هدزگره طلوبهلذاتهههس ند ه
 2هنترته زیهکهها هن ح ۀهذاتش ه طلوبهن س ند،هالتههاههج اتهغ زا ظهدزگاره طلاوبه
هس ند،هز هاهها هدزگره طلوبهلغ رهههس ند ه
غوالیه صداقهقسمها چهنترته اهست دظهاشار ه ترفایه ایهکناده ه ایهگوزادهسات دظه
اشر هکهها الترزنهد جۀهست دظهاستهاههش طرهل ه زژگیهجوءهنتراتهحق قایه حساوبه
یشود ه زژگیه هل گ نۀهست دظهاشر هیب ظاندها  :ه
 9هست دظهاشر ،هست دتیه ندگ ه هپ زدا هاسته هفن ه هن اود هآ ه اهت دزدهنریکند ه
 2ه ست دظهاشر ه قر ها هسر هدائرایه هشا لصهاساته هسار هآ ه شاوبهاا هغامه ه
ن اح یهن ست ه
 3ه ست دظهاشر ه قر ها هیلریهحق قیه هش لصهاسته هازنهیلمه شوبهج ه هن دانیه
ن ست ه
 3هفردهست دهاههست دظهاشر ها هغن هحق قیه هش لصهارشو دا هاست،هاهههر نهج اته
ه چگ ههفقره هن دا هآ ه اهت دزدهنریکند ه
ا هد هادا هه یافوازدهکههاههش طرهازنه زژگیها هل گ ناههسات دظهاشار هاساتهکاهه
پ بره حرت(ص)ه یفر زند:ه«الی شهاالهی شهاآلشرة»ه نادگیهشاوشه هسات دظهحق قایه
نحصرهد هح ظ،هشوشیه هست دظهاشر هاست،ه زراهح ظه هست دظهدن و ها ر هفن پاذزر،ه
شوبها هغمه هاند ه،هن دانیه هن دا هاست هج لبهآ هاستهکههپ برهگرا ایهاسا مه(ص)هازانه
فر زشه اهد هد ه وقت ته ض دها هد ا هح تشها هنرودههاست ه
پ برهاس مه(ص)هزکها هازنهفر زشه اهد ههنگا مهحفارهشنادقهکاههد ها جهگرف ا ،ه
ن دا ه ه ص زبهاود،های هکردنده ها هدزگرهازنهحدزثهشرزوه اهد هح ةهالوداعهکاههد ها جه
اق دا ه ه حبوا تهاودها هفر ودند ه
ش هد هدزگرهکهه ؤزدهازنه دی هاستهکههسات دظهیظرایه هحق قایهانسا هد هسات دظه
اشر هاستهازنهح دثههاستهکههشلصیهد هحضو هپ برهگرا یهاس م(ص)هگفت:هپر دگ اه
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نها الترزنهحدهنترته اها هتوه سئلتهدا م هپ ا برهفر ودناد:هآزا ه ایهدانایهکاههاا الترزنه ه
ک ترزنهحدهنترتهل ست؟ه ردهپ سخهداد:ها هپ برهشداه نها هآ هآگ هیهنادا م هپ ا بره
حرته(ص)هفر ودند:ها الترزنه هک ترزنهحدهنترتهآ هاستهکههانس ه ا دها شتهشاوده ه
ا هست دظهاشر هارشو دا هشوده[،92هص ]2823ه
ه
 .3نقد و بررسی دیدگاه غزالی
نقده هار سیهدزدگ ههغوالیهد ا هست دظهد ه ق زسهها هدزدگ هها ها هس زره فترا هسلوها ره
نرودهپ داه یکند هادزنهج تها هلندهنت ههد هازنه نههش لیها هلطوهن ست ه
ه
نکتۀ اول :تمایز دیدگاه غزالی از ارسطو
ازنهنت ههارهآگ ه هنسبتهاههت زخهفلسفه،هت زخهاش ق،ه هفلسفۀهاش قه سا و هن ساتهکاهه
اندزشرندا ه سلر هد هتب نهنظ مهاش قیها هج تیها ها سطوه أثرهااود هاناد هالب اههاذیا ه
ادزنهحق قتهاهه تن هیدمهپذزرشهتر زوه هتف قهدزادگ ههاندزشارندا ه سالر ه ها ساطوه
د ا ه س ئ هاش قیه هاهه زژههد ا هست دظهن ست هتر زوه هدزادگ هها ساطوه هغوالایها ه
ج ظهذز هق ا هتوجههاست ه
ه
اوّل :اعتقاد به خدای واحد
ا هدزدگ هه و ش هفلسفههازنها ره سلمهاستهکاههد هفلسافهۀها ساطوزیهآثا ها های قا دهااهه
شدا ه احد،هادا ه تن هکههد هادز هااراه ریها هآ هاحثه یشود،ه جودهنادا ده ههرچنا نهد ه
ازنه دی هن وهه چهتردزد ه جودهندا دهکههنظ مهاش قیهکههغوالیها هآ هدف عه یکنادها کا ه
آ هارهتوح دهن دههشدههاسته ه کنه ک نه هاص هاالصوچهنظ مهاش قایه ههرچنا نهنظرزاهۀه
ست دتیهکههغوالیها هآ هدف عه یکندهارهپ زههای ق دهاههشدا ه احدهان هن دههشدههاسته هآثا هه
ه هست دظهقصو ها هدزادگ ههغوالایهااههصاو ظه اناحه شا وده
ازنهای ق دهد هتت نه
ه هیراده هسات دظهیظرایها ه نظارهغوالایه ترفات،ه
است هارههر نهاس سهاستهکهه
تقرب،هحب،هلق ،هنظره هکشوهج چه هیظرتهازنهشدا ه احده یا شد ه
ه
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دوّم :ارتباط اصول و باورهای اخالقی با دین
ارهاس سهنظ مهاش قهدزنیهکههغوالیها هآ هدف عه یکند،هاشا قها هج ا ظه تادده(تترزاو،ه
توج ه،هکشو،ه هتضر نهیرلی)ه اههدزنهن هدا د هاهها هدزگر،هاره بن هاشا قهدزنایهکاهه
غوالیه داف هآ هاست،هاش قهد هتترزوههرههزا هدساتهکامهارشایه وناوی ظ،ه حراوالظه ه
اهدافهاش قیهاههزکهدس هها هگوا هه ه ها ه هدزنیهن نادهاسات ههرچنا نهاشا قهد ه
توج هههرههز هحداق هارشیها هگوا هه هاش قیهاههارشیها هگوا هه هدزنیه ااس ههاست ه
ی ههارهازنهاش قهد هدستز ایهاهههرههز هدستهکامهارشایها هگاوا هها هاش قایهااهه
گوا هه ه ها ه هدزنیهن ندهاست هالب هه ااس گیهاش قهاههدزنهتن ها هج ظهپ شگف اهه
ن ست،هالتههاش قهد هتضر نهیرلی،هزتنیهیر ،هاهههرههز هارشایها ها شهها ه ههن ها ه
اش قیهاهههرههز هحداق هارشیها ها ه هدزنیهن ه برمهدا د ه ه
ارش فهنظ مهاش قیهغوالی،هد هنظ مهاش قیها سطوهلن نه ااس گیه زیها هدزنه ش هدهه
نریشود هالب ههن گف ههپ داستهکهه جودهز هنفیهلن نها تب طها زیه ا هدزانه هاشا قهد ه
تب نهنظرزۀهست دظها سطوه هغوالیهتأث رهشگرفیهدا د هااهههرا نهج اتهغوالایهد هتب ا نه
دزدگ هه ل شههمهاههصو ظهاز ایه ههمهاههصو ظهسلبیها ها ه هدزنیها رهه ایهگ ارده
هاههشدظهتحتهتأث رهآ و هه هاش قیهاس یهاست،ها ا هلنا نهتاأثر هد هتب ا نهنظرزاهۀه
ا سطوزیه ش ودهن ست ه
ه
سوّم :تمایز در غایات

تر مهغ ز ظهد هنظرزۀهست دظها سطوزیهاههست دظهدن و ه ه ف ههدن و هانسا هنا ظرهاساته ه
ه چهاثر ها های ق دهاههدن هدزگرهد هنظرزۀهست دظها سطوزیه ش ودهن ست،ه لایهااهریتسه
د هنظرزۀهست دتیهکههغوالیها هآ هدف عه یکندهاههست دظهدن و هتن هد هحاده قد اههتوجاهه
یشوده ههدفهن زیهح ظهاشر ه ترفیه یشود،ه زراهح ظهدن و ها هح ثه نیهاسا ه
کوت هه ها هج تهک فیهن وهنتمهآ هاس هنت وهاست،ها هاریتسهح ظهاشر هح تیهاساته
کهها هح ثه نیهالز ن هیه ها هح ثهک فیهن وهنتمهآ هد هحدهایلیه هاشدهاست هااهههرا نه
ج تهست دظهدن و هد هحتمهفرعه هست دظهاشر هاهه نولۀهاص هاست ه
نگ ندههارهازنها هاستهکههتر زواظهسهگ نۀهپ شگف هه ب نهنقطۀهقوظهدزادگ ههغوالایه ه
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اریتسه ؤزدهنقطۀهنتوهنظ مهاش قیها سطوزیهاست هالب ههن گف ههنر ندهکههقبا ها هغوالای،ه
ف اای،ه ستوزه،ه هاانس ن هتحتهتأث رهدزنه قدسهاس مهازانه سا ره اهاارا هغوالایههراوا ه
کردنده[نک:ه،1هصص992-29؛ه،99ه933-925؛ه،99ه ]919-925ه
ه
نکتۀ دوم :تمایز دیدگاه غزالی از فارابی
ف اایهان نگذا هفلسفۀهاس یه هقطت ًهزتیها هاو گترزنهف لسوف ه سلر هاستهکههد اا هه
ست دظهاههکند ک هپرداش ههاست ها ه ق زسۀهآث هف اایها هآث هس زرهاندزشرندا ه سالر ه(ا ه
جرلههغوالی)هد ا هست دظ،هازنهنت هه اهد یز ا مهکههف اایها شها ههرۀه فترا ه سلر هاهه
احثهست دظ،هاههینوا هزکه سئلۀهجد هفلسفیهتوجههکردههاسته ها ش رها ههراۀهه حققا ه
سلر ،هنگرشهاج ر ییها هاره نظو ههفتر اش،ها هجرلههد هاحثهست دظ،هس طرههدا د ه
گرلههف اایهد هآث ه ل لوهشوزشهد ا ه سئلۀهست دظهااههصاو ظه را هزا ه فصا ه
احثهکردههاست،ها ها ه فص ترزن،هدق قترزن،ه هجد تارزنه ب حاثه اهد اا ههسات دظهد ه
ذز ه ب حثهاج ر ییه طرحهکردههاست،ه هااههنقاشهحا کمه هحتو اتهد هفرالنا هآ د ه
ست دظهتوجههفرا ا هکرد،ه هد ا هنقشه هشرازطهحا کمه طلاوبهج اتهاز ا دهسات دظهااهه
صو ظه فص هاحثهکردههاست ه
غوالیهارش فهف اای،ه ب حثهن ظرهاهه سئلۀهست دظ،ها هجرلههاحثهست دظهقصو ه اهد ه
ذز ه ب حثهاج ر ییه طرحهنتردههاسته هتوجههش زس هه ها زس ههاههنقشهحتو ته هج تهه
د هدستز ایهاههست دظهننرودههاسته هاههنظرهنگ ندههازانه امهتارزنهنقاد هاساتهکاههااره
دزدگ ههغوالیهد ا هست دظه ا دهاست ه
ه هست دظهقصو ها هنظارهغوالایهد ایهزا ا مهکاههتقرزبا ًهههراۀهه
ها هتأ هد ا ه
ه ها هد ا هست دظهقصو هصبغۀهفرد هدا د هز هاهها هدزگار،هگرلاههد اا ههارشایه
ه ها ه یتوا هج زیهارا هصبغههاج ر ییه ف وحهنرود،ها ا هغوالایهد هتب ا نهدزادگ هه
ه هتوج یها زس هه هش زس ههننرودههاست ه
شوزشهاهه ج ههاج ر ییهازنه
ه
نکتۀ سوم :تمایز دیدگاه غزالی از مسکویه و ابنسینا
ستوزههگرلههد هق سها هفا اایهااههنقاشهج تاهه هحتو اتهد هدساتهزا ایهااههسات دظه ه

ست دظهیظریها ه نظرهغوالی

ه245

Supreme Bliss in al-Ghazali's Thought

هست دظهقصو هکر ره توجههکردههاسات،ها ا هاگارهآثا ه ساتوزهه اها هازانهح ث اتهاا هآثا ه ه
غوالیه ق زسههکن م،هد یز ا مهکههتوجهه ستوزههااههنقاشهج تاهه هحتو اتهد هاک سا به
ست دظهیظریها ش رهاست هاهها هدزگرهتوجههغوالیهاههنقشهاج ر ییهسات دظها ه ساتوزهه
کر رهاست ه
ا هاگرهآث هاانس ن هد ا ه سئلۀهست دظه اها ه ت وا ظهغوالیهپ را او هسات دظها هح اثه
توجههاههنقشهج تهه هحتو تهد هدستز ایهاههست دظه هست دظهیظریه و ده ق زسههقارا ه
ده م،هد یز ا مهکهههرهد ه فترهارجس هها هازنهح ثهنقدهجد هارهآ ها ه ا دهاسات،ه زاراه
هرهد هارهش فه ستوزههاهه زژههف اایهتوجههش زس هه ها زس ههادزنه سئلههننرودهاند ه
ا هح ث تهدزگرهن اوه ایهتاوا هااهه ق زساههدزادگ هها هفا اای،ه ساتوزه،هااانهسا ن ه ه ه
غوالیهد ا ه سئلۀهست دظهپرداشت ها هکند ک هد هآث هف اایهد یز ا مهکههازشا هااههساهه
هج تهدستز ایهاههست دظهیظریهاش ههکردهاناده ها چ،ههراۀههاسا تداده هن ف اههد ه
د هانس هج تهدستز ایهاههست دظهاههفتل تهارسد هد م،هانس هااهه با د هی ل اهههراۀهه
وجوداظه ترفتهپ داهکنده ه اجدهحترتهحق قیهگردد هسوم،هانس هقربه تناو ه جاود ه
اههشداهپ داهکند ه
ا هار سیهآث ه ستوزههد یز ا مهکههازش هاههشاشه ا هاارا هاک سا بهااههسات دظه
قصو هاش هه یکند ها چ،هانس ها هافقه دز ظهیبو هنر زده هااههافاقهفرشا گ هدساتهز ااده
[،29هصص،83ه ]21-22هد م،هانس هتوف قهد ز فتهحترتها هسا کن ه ا هاهیلایهنصا بها ه
گردده[،29هص ]19هسوم،هد هن دهانس هحرکتشوقیه هیشقیهاههسو هحضارظهحاقهاز ا ده
گردده[،22هصص ]93-93هل م،هانس هد هد هاتدهنظر ه هیرلیهاههکر چهن زیهدستهز ااده
[،29هصص ]52–52هپن م،هانس هاههنتمهایهحده هحصرها شاتهدس رسایهپ اداهکناده[،29ه
ص ]21هششم،هانس هاههحضرظهحقهتقربهپ داهکنده[،29هصص،51ه ]15ه
هارا هدستز ایه
هرچن نها هار سیه ت وا ظهاانس ن هد یز ا مهکههازش هاههل ه
اههست دظهاش هه ایهکناده ها چ،ه نفاسهانسا هیا لمهیقلایه شا اههیا لمهشا جیهگاردده[،2ه
صص22-29؛ه،3هص ]959هد م،هیق هانس ها هیق هفتا چه شا ا تهز ااده[،9هص ]38هساومه،ه
نفسهانس ها هی لمه دههت ردهز اده[،9هص ]991هل م،هانس هاههاق هسر د هدساتهز ااده
[،3هص38؛ه،99هصص ]933-925ه
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ه هدستز ایهاههست دظهف اایه هاانس ن ه اها ه ا هها ه ساتوزهه ههغوالایه
اگره
ه هف اایه هاانس ن هفلسفیترنده هتأث رپاذزر هفا اایه ه
ق زسههکن م،هد یز ا مهکهه
اانس ن ها هفلسفهها ش رها ه ستوزهه هغوالیهاست هاریتس،ه ساتوزههد ه ق زساههاا هفا اایه ه
اانس ن ها هدزنه قدسهاس مهتأثرها ش رهز ف ههاست هد ه روعها ه ق زساهه ا هها هازانه
ل ه فتره سلر هد ا هست دظهیظریهد یز ا مهکههتأثرپذزر هغوالیها هقارآ ،هحادزثه
هیرف هفو ترها هف اای،هاانس ن ه ه ستوزههاسته هازنهتاأثرههامها هح اثهاسا ف دههکرایه
ا ش رها هآز ظهقرآ ،هاح دزثه ها هیرف ه ههمها هج ته ح و ه هتب نه ک ه ش ودهاست ه
ه
نکتۀ چهارم :عدم توجه شایسته به مؤلفه ایمان در بحث مالکهای سعادت قصوی

ه هدستز ایهاههست دظهقصو هاههصو ظهنرنیهاههاحثهازرا ه
گرلههغوالیهد ها ه
توجههنرودههاست،ها هنقشهاسا هپر نگایه اهکاهه ؤلفاههازرا هد هقارآ ه هسانتهدا د،هد ه
ب حثهغوالیه ش ودهن ست هازنهکمتوج یهاهه قولههازر ه اه یتوا هاههینوا هزکهنقادهااره
دزدگ هها ه و دهتوجههقرا هداد ه
ه

نکتۀ پنجم :عدم توجه بایسته به اهل بیت

غوالیهد هآث شهی ههارهقرآ ه هسا رههپ ا برهه(ص)هااههگف ا ه هکاردا هسا زرهاندزشارندا ه
سلر ،هاهه زژههیرف هتوجهه ازدالوصفیهدا د ها ه وا هین زاتها هااههشا نوادهه تارمهپ ا بره
ه تصومهد هق سهااه هسا زرهاندزشارندا ههامها هج اته
گرا یهاس مه(ص)،هاه ها ته ها
کریه ههمها هح ثهک فیهاس هکر ره یا شد هد هصاو تیهکاهها هدزادهافاراده نصاوهح ایه
ه تصومه اجدهکر الظهیرف نیهاودهانده هاههج تهتأث رهاس ه زا دهالگوها هد ه
غ رش ته،ها
شلص تهس لت هطرزقهحق،هاه ر مهفو ترهنسبتهاههس ر هجر لیه هج لیهاه ها تها ار ه
اس هنر هاست هی ههارهازنهد هطرقهافوازشهحبهاههشدا،هغ رها هد هطرزقها ائههشادهها ه
سو هغوالی،ه حبتهاههاه ها تهن وه یتواندهاس ه ف ده هک س ها شد ه
ه

 .4نتیجه و ارزیابی نهایی دیدگاه غزالی دربارۀ سعادت قصوی
اتدها هطرحهدزدگ هه ه ل لوه ه نوعهغوالیهد ا هست دظهقصو هد هآث ه ل لاوهازشا ،ه
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ازنهپرسشه طرحه یشودهکههآز هازنهدزدگ هه ها هزتدزگرهتن فیه هتت ضهدا ند؟هزا هااریتسه
ا ت هجر هازنهدزدگ هه ه جودهدا د؟هد هصو ظهپاذزرشهفارضهنلسات،ه ا هاادزنهن اهه
ی س مهکههاجواه هان عه ل لوهتفترهغوالیها هزتدزگرهن س گ ههسا نده هاا هپاذزرشهزاکه
نظرزههن ل هاهه ده هااط چهتئو ه هدزگرها هشواه مهاوده هد ه روعهتفترهااوح ادها هفقاره
س گ هارشو دا هاسته هد ه رحلۀهاتدها زدهاههدنب چهد ز فتهیلتهز هیلا هازانهن سا گ ه
فت هاههینوا ه ث چهآز هازنهتئو ه ههرهکدامهاههد ها هش صها ه ندگیها ه راوطهاساتهزا ه
نه؟ه هد هصو ظهپذزرشهفرضهد مها زده جههجر هازنهتئو ه ها هشود هنگ ندههارهازنها ه
استهکههازنهنظرزهه ه ل لوهغوالیهد ا هسات دظهیظرایهاا هزتادزگرهتتا ضه هتنا فیه
ندا ند،هالتهه یتوا هازنهتئو ه ه ل لوه اهاههصو ظهذز ها هزتدزگرهجر هکرد ه
ارهاس سهزتیها هنظرزهه هااوح د،ها الترزنهد جۀهست دظهانس هآ هاستهکههانسا هااهه
شدا هسبح هصف ظه هافت لشه ترفتهپ داهکنده هجر ه ت فهد اا هههراۀهه وجاوداظهد ه
ترفتهحضرظهحقه نطو هاست،ه زراههرۀه وجوداظهجوءهافت چهحضرظهحقههس ند،ه ههاره
کسها ههرهزکها ه وجوداظهی لمههس ی،ها هآ هج تهکههفت هشدا هسابح هاساته،ه ترفاته
ز ادهازنهآگ هیه تر هیلمهاههشداسته[،92هص ]2989ه
ازنه ترفت،هاههشت هپ شگف ه،هسببه یشودهکههانس ها هح ثهنظر هجا چه هیظراته
شدا هسبح هارا ه للوقه نتشوهشوده ها هح ثهیرلیهن وهازنه نهه اهفراهمه یکندهکهه
قلبهانس هارا هیق زده حروده هاش قهپسندزدههفراهمهشوده[،98هص ]213ه
ها هج نبهدزگره ه ترفتهنسبتهاههشدا هسبح ه ه حبتهنسابتهااهها ههربسا گیه
س ق مه جودهدا د،هزتنیههرهقد هاره وا ه ترفتهانس هنسبتهاههحضرظهحقهافو دههشاود،ه
اهههر هنسبتهاره وا ه حبتهانس هن وهنسبتهاههشداهافو دهه یشاودههاارههرا نهاسا سه
یگوزدهکههد ه ه س ش وه وا هنتمها ش یهکهها ش ها هآ ه نتمه یشوند،هاههانادا هه
حب یهاستهکههد هقلوبهآ ه هنسبتهاههشداه جودهدا ده ها هطرفهدزگره وا ه حبتهآ ها ه
اههشدا هسابح ،هااهه اوا ه ترف ایهاساتهکاههآ هها ها ه جاودهاا هتتا لیهدا ناده[،92ه
ص ]3931ه
ه حبهحضرظهحقهلق هشدا هسبح ه اه قصدهشوزشهقرا ه یدهده هارهازنها هاسته
کهههرهکسیهاههدزدا هحضرظهحقهد هآشرظهن ز هنگردده هازنهتوف اقها ها هسالبهگاردده ها ه
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شدا هسبح ه ح وبها شدهح ر ًهفردهشقیهاسته هلن نهفرد ها نها ه ها و هکههادا ها ه
تر ز هدا ده( هسو ههللا)ها هآتشهفراقه هآتشهج نمهد هح چهسوش نه دا مهاسته هد هیا لمه
آشرظهازنهحق قته اهد یز ادهکهها ر هجوهپ ر ها هش واظه هانسهاههی لمهف نیه هاس غراقه
د ها و هکههش زس ههاف راقههس ند،هسببهد ها ها هلق هحضرظهحقهن س ند هاارهاسا سه
دزدگ ههغوالی،ها هشرازطهفرد هج تهدستز ایهاههلق هال ای،ه ترفاته ه حباتهنسابتهااهه
حضرظهحقه یا زده[،92هص ]3933ه
ا هسو هدزگرهارا ه حبهحضرظهحاق،هنظارهااهه جاههال ایه االتارزنهد جاۀههسات دظه ه
ا الترزنهد جۀهلذظهاست،ها هانس ه دامهکههد هازنهدن ه ندگیه یکند،هدن هاههس هح به
س رگیهاستهکههلشمه هگوشهانس ه اها هک ه یاندا ده هپسها ه واج ۀهانس ها ه رگهازانه
ح به ه ن هس رگها ها نه ی ده هلشمهانس ها ن ه هگوشها هشانواه ایهشاوده هحق قاته
آ لن هکهههستهارا ها ه نتشوه یشوده هادزنهنت ههتفطنه یز اادهکاههاا الترزنهد جاۀهه
ست دظه ه االترزنهد جۀهلذظهنظرهاهه جههال یهاسته[،92هصص ]2328-2325ه
ا هج نبهدزگرهارا ه حبه هی فهاههشدا هسبح هاو گترزنهآ هتقربهاههحضرظهحقه
است هاهههر نهج تهآ ه ه یگوزندهکهه ها هآتشهج نمهترسایهنادا زمه هااهههرا هسا ه
ه ه ص چهاههحو الت ن،هقصو ه هان ها ش یهن ست،هالتههشواس ۀهاصلیه هلق هال یه ه
آ
ن ه هالمهاصلیه هح به هیدمهدزدا هز هاست هاهههر نهج ته حبهی ف،هشدا هسابح ه
اهتن هاههش طرهذاتشهیب دظه یکنده هیب دظها هج تهدستز ایهاههحو زا ،هان ا ،هقصاو ،ه
هاصالیها هتقاربهااههشادا ه
وه ه ها ش یه هز هفرا ها هآتشهج انمهن سات،هالتاههآ
سبح ه ه حشتها هفراقهحضرظهحقهاسته[،92هص ]2323ه
غوالیهشودشها تب طه هتقربهاههحضرظه هآ د هد هجوا هحضرظهحقه هلق هال ایه
ه ترفتهال یه اهلن نهتب نه یکند:ههمهارهاس سهشاواهدهشارییه ههامهاارهاسا سهاناوا ه
اص رظ،ه قصوده ه طلوبهن زیههرۀهشراز هال یهازنهاستهکههشلقه اهاههجوا هحضرظهحقه ه
ست دظهلق زشهسوقهدهند هارا هدستز ایهاههلن نههدفه ت لیه هاو گه اهیهجوهشن شته
حضرظهحق،ه ترفتهصف ظها ،هک به هپ برا ها ه جودهندا د ها هآزاهۀه ب کاهۀه« ه اههشلقاته
ال نه االنسهاالهل تبد »ه(الاذا ز ظه/ه) 58ه اهااههیناوا هشا هد هااره ادی هشاوزشهقارا ه
یدهده ه یگوزدهکهه ف دهآزۀه ب کههازنهاستهکهه نهجنه هانسه اهآفرزادمهتا هاناده ه انه
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ا شند،هاندههجوها هطرزقهشن شته اوا تهپر دگ شه هیبودزاتهشاودشهااهه قا مهانادگیه
نری سد هاهههر نهج تهانس ها زدهشودشه هپر دگ شه اهاشن سده ها الترزنههدفهاتثاته
انب ءهتحققههر نها رهاسته هازنها رها هطرزقهح ظهدن و ه نۀهتحققهآ هفراهمه یشود ه
اهههر نهج تهپ برهگرا یهاس مه(ص)ه یفر زند:ه«الدن ه و یةهاآلشارهة» هاارهاسا سهازانه
نگرش،هحفظهدن ه قصودها ل ب ه ها لترضهدزنهاست،ه زراهدن ه س لها هاستهکاههانسا هااهه
شن شتهشوده هشدازشهاپردا د هد هل وها هدن ه(نفوسه ها واچ)هاههآشرظهتتلاقهداه ناد،هپاسه
هرهل و ها به ترفتهشداه اهسدهکند،هزتیها هاو گ رزنهگن ه هاسته هاتدها هآ ههرهل او ه
ا بهح ظهنفوسه هد ه رحلۀهاتدها بهاسب به ت شته اردمه اهسادهکناد،ها هگن ها هاسا ه
او گهاست ه
ا هد هادا هه یافوازدهکههارهاس سهازنهسهه تبهه(ا به ترفتهشدا،هح ظهنفاوسه هاساب به
ت شته ردم)هد ههرۀهشراز هحفظه ترفتهارا هقلوبه هحفظهح ا ظهاارا هااادا ه هحفاظه
ا واچهارا هاشل صهجوءها و هنر ههس نده هد ا هنر ظهحفظهازنهسهها ره ا ه لا ه
گون گو هاش فهنظر ه جودهندا ده[،92هص ]2382ه
ارهاس سه قد ظهپ شگف ه،هج زوهن ستهکههشدا ندهپ بر ه اه بتوثهگردانده ها ه اهااهه
اص حها و هشلقهد ها و هدن و ه هاشر ه أ و هگرداناد،ها ا هآ هها ه اها ه ترفاتهشاودشهزا ه
ترفتهپ برانشه ن هکنده هز ه ردمه اهاههه کتهنفوسهز ها واچهشوزشهفر هدهد هیا هه
ارهازنها ه ب حثهپ شگف هه شلصه یشودهکههگن ه هکب رههدا ا هسهه تبۀهذز ههس ند :ه
هکهه ن ه ترفتهنسبتهاههشدا هسبح ه هپ برانشهگارددهکفاره
 9ه هرهکردا هز هگف
تلقیه یشودهکهها الترزنه تبۀهگن ه هکب رههاست ه
 2هکش نهافرادهد ه تبۀهد مهقرا ه یگ رد ه
 3هد ه و دها واچهن وهد د ه هشو د ه چهز م،هن اودهکرد ها واچه ردمها هطرزقهش دظه
،ه هش نتهد ها نتها هطرزقهقسمهد غهجاوهءهگن ها هکب ارهه حساوبه ایهشاونده[،92ه
صص ]2383-2382ه
د هن زته یتوا هن ۀهاحثه هفحصه اهلن نهتلل صهنرودهکههغوالیهد هسا زهۀهاشارافه
اههیلومه ل لو،ها هقب هحدزث،هتفس ر،هک م،هفلسفه،هیرف ،هاش قههمها ه شهنقلیه ههامه
شهیقلیه ههمه شهکشوه هش ودها رههگرفته هت شهجد هنرودهکههی ههارهاس ف دهها ه
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ن ا هک به هسنته هتحل ه هیقلیهف سفهه ه تلر ها ه شهکشوه هشا ودهیرفا هن اوه
ه ه ل لفیهارا هدستزا ایهااههسات دظهیظرایهپ شان ده
ا ر هت مهارد هادزنهج ته
ه هگرلههد هگ مهنلست،ه ها هنگ ههغ اره أ ناه،ه رتانهاساتهح ایه
نرودههاست هازنه
نتةال ر هاههنظرهآزند،ها ها هتدق قه هتحق قهازنهحق قته شتوفه یگرددهکهها ت هجر ه
ه ه جودهدا د ه ه
ازنه
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