
 

 
 پژوهشنامه عرفان

دوفصلنامه علمی، سال یازدهم، 
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 ،1398پاییز و زمستان 
 59-81صفحات 

 

 غزالیالدین  احیاء العلوممسیر تعالی در 
 امیر غنوی

 
ترسیم مسیر سلوک معنوی دغدغة بزرگ عارفان مسلمان بوده و بخش  چکیده:

بزرگی از ادبیات عرفانی به آن اختصاص یافته است. اما آنچه مغفول مانده سهم 

بزرگ غزالی در این عرصه است. این نوشته تأملی است انتقادی در طرح غزالی در 

د غزالی در  . در تحلیل این طرح تالش شده است تا کلمات خواحیاءالعلوم

هایش مبنای توضیح باشد و هدف سلوک و هر یک از مراحل سیر تصویر شود. نوشته

در نقد طرح غزالی تأکیدی خاص بر ارزیابی مستندات قرآنی و روایی غزالی بوده و 

ها و تعابیر قرآنی نیز نقد شده است. نتایج این تحقیق های ارائه شده از  واژهتحلیل

است و بررسی نقادانة  غزالی احیاء العلوم الدینوک در کتاب ترسیم دقیق مراحل سل

 هدف سلوک و ساختار طرح او.

 ، محبت خدااحیاء العلوم الدینمسیر سلوک، غزالی،  :هاواژهکلید

  

                                                                                                 
         عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی                   e-mail: amir.ghanavi@gmail.com 

 1/7/1395؛ پذیرش مقاله:  5/11/1394مقاله علمی پژوهشی است؛ دریافت مقاله: 
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 :مقدمه

هجری قمری در طوس به دنیا آمد و ایام  450حجت االسالم، ابوحامد، امام محمد غزّالی، در سال 

وچهار سالگی به استادی اندوزی و جهانگردی کرد. او در سیکودکی و جوانی را صرف دانش

 نظامیه بغداد رسید. 

ز بغداد بیرون گریز شد. به بهانة زیارت کعبه اسالگی برای تصفیة روح خود مردم 39وی از 

ها در حجاز و شام و فلسطین با خویشتن به رفت، چندی با گمنامی به جهانگردی پرداخت و سال

 خلوت نشست تا داروی درد درونی خود را پیدا کند.

در  و ناشناس پوشژنده درویشان لباس به مدت کشید و در این طول سال ده سفر غزالی این

زهد،  بر نمود و پیوسته اقامت در شام کرد. حدود دو سال و حجاز گردش سالمقد، بیتبالد شام

 برای شد و معتكف دمشق کرد. مدتی در جامعمواظبت می و تألیف و تصنیف فكر، عبادت، خلوت

 . پرداخت رفتگری دمشق به سمیساطیه در خانقاه و پرهیز از خودپرستی نفی شكستن

ترین مبادی معروف او برخی از .و آرام معتدل تصوفی البته رسید، تصوف ت بهدرنهای غزالی

 را رد کرده و وحدت وجود را نپذیرفت. و اتحاد و فنا و وصول تصوف مانند حلول

حرمت و عزتی داشت.  دودمان این و بزرگان سالطین نزد تمام معاصر و با بیشتر سالجقه غزالی

شدید  هایاز آنان را عتاب و گاه برخی داشت و خدمت تربیت ها حقاز آن بعضی به نسبت او

 داد.کرده و پدرانه پند می

اند. در جامعیت او همین بس که او در در باب عظمت و جامعیت علمی او سخن بسیار گفته

های بسیار دارد. او های فراوان و نوآوریشناسی و اخالق نوشتهتصوف و عرفان، فلسفه، کالم، روان

 وپنج سالگی چشم از جهان فروبست.هجری، در پنجاه 505در سال 

 در میان بود که الدینعلوم احیاء بزرگ اش کتابساله از سفر ده غزالی آورد بزرگره

 . برخی درکمتر نظیر داشته و مورد توجه عامة نویسندگان اخالقی بوده و هست اخالقی هایکتاب

حاجی خلیفه؛ ) «عمّا ذَهَبَ االحياء ألَغنيو بقي  االسالم كتب لو ذهبت»اند: تعظیم این کتاب گفته

 .(23: 1، جق1410

از تبویب و تنظیمی منسجم و قوی برخوردار بوده و نشان از عظمت علمی امام  احیاءکتاب 

کتاب در چهار بخش عبادات، عادات، مهلكات و منجیات تنظیم شده که بخش محمد غزالی دارد. 
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اول از چگونگی ارتباط با خدا و بخش دوم از نحوة ارتباط با مردم بحث کرده است. دو قسمت 

آخر به مهلكات و منجیات اختصاص دارد؛ اموری که انسان را به هالکت رسانده یا نجات 

  1بخشد.می

 تحلیل طرح
توان یافت. مقایسة میان عناوین بحث منجیات با غزالی را در بخش چهارم کتاب می طرح سلوکی

و مشاهدة تشابه زیاد میان این دو، و همچنین توجه به ارجاعات غزالی  2ترتیب نوشته ابوطالب مكی

تواند ما را به این نتیجه برساند که غزالی در مراحل سلوک تابع نظر می القلوبقوتبه کتاب 

ابوطالب بوده است؛ زیرا طرح هر دو با توبه آغاز شده و درنهایت با محبت، با همان نگاه صاحب 

یابد و در این میان صبر، شكر، خوف، رجا، زهد، توکل و درنهایت محبت ، پایان میالقلوبقوت

  3اند.شدهبا ترتیبی همسان ذکر 

ترین تفاوت در این هایی میان دو طرح حكایت دارد. اولین و شاید مهمتر از تفاوتبررسی دقیق

نكته است که ابوطالب مكّی در مقام شمارش مقامات اهل یقین است، اما غزالی به بررسی اموری 

طالب به عنوان پرداخته که مایة نجات آدمی است. از نگاه غزالی، تمامی اموری که در نوشتة ابو

رود. او از اموری مانند نیت و شمار میبخش بهمقام آمده همانند ذکر مرگ و تفكر از امور نجات

وگو کرده و همانند توبه و صبر و شكر به هر یک صدق، مراقبه و محاسبه، تفكر و ذکر مرگ گفت

ه را دلیل بر همسانی توان مشابهت میان ابواب دو نوشترو نمیبابی را اختصاص داده است. ازاین

توان مدعی شد که غزالی همانند ابوطالب مكی در مقام بیان طرحی طرح آن دو دانست و حتی نمی

 برای سیر و سلوک بوده است.

کند که غزالی به مراحل و مقامات سلوک نیز تر بخش منجیات مشخص میاما بررسی دقیق

رائه کرده است. برای درک دیدگاه توجه داشته و در همین بخش طرحی برای مراحل سلوک ا

 غزالی پیرامون مسیر سلوک باید به نكات زیر توجه داشت: 

: 13تا: ج)غزالی، بی «من احبه اهلل فهو في اعلي الدرجات»گوید او در وصف مقام محبت می .1

ب آنكه خدا او را دوست بدارد در باالترین درجات است. این بیان همراهی او را با ابوطال (.114

  (.82: 2، جق1417)مكی دهد مكی درخصوص باالترین درجة سلوک نشان می
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او در جایی دیگر محبت خدا را غایت قصوای مقامات دانسته و تمامی آنچه پس از آن به  .2

  4آورد.شمار میهای آن بهای از میوهآید را میوهدست می

وة العليا من الدرجات فما بعد فإن المحبة للَّه هي الغاية القصوى من المقامات، و الذر

إدراك المحبة مقام إال و هو ثمرة من ثمارها، و تابع من توابعها، كالشوق، و األنس، و 

الرضا و أخواتها، و ال قبل المحبة، مقام إال و هو مقدمة من مقدماتها، كالتوبة، و الصبر، 

ن اإليمان و الزهد و غيرها و سائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب ع

  (.40: 14تا، جغزالی، بی) بإمكانها
ای برای محبت خدا ها را مقدمههمچنین تمامی مقامات گذشته مانند توبه، صبر، زهد و غیر آن

از نظر او مقاماتی مانند توبه، صبر، زهد، خوف و رجا همگی  .(40: 14تا، جغزالی، بی)پندارد می

مقامات و مقدماتی هستند که یكی از دو رکن محبت خدا یعنی تخلیة قلب از غیر خدا را موجب 

  5شوند.می

اما کدام محبت اوج سلوک است؟ محبت خدا به بندة خویش یا محبت بنده به پروردگار خود؟ 

کند. و روند رشد این دو محبت پاسخ این پرسش را روشن می گیریهای شكلتأمل در زمینه

شود و رشد شناخت به فزونی محبت به پروردگار با شناخت و ایمان به او حاصل می محبت بنده

فأوّل ما ينبغي أن يتحقق أنه ال يتصوّر محبة »انجامد. غزالی در بیان حقیقت محبت آورده است: می

 (.44: 14تا، جغزالی، بی) «يحب اإلنسان إال ما يعرفه إال بعد معرفة و إدراك إذ ال

شود. این محبت ادامه درک اموری خاص در محبوب است؛ محبت در زمین معرفت سبز می

 ند از:اعبارت و ها در خمیرة انسان نهاده شده استای که عشق و عالقه به آنگانهامور پنج

 محبت انسان به خود، به کمال و به بقای خود؛ –

 حبت به آن که به او احسان کرده و بر دوام و بقایش مدد رسانده است؛م –

 پیشه کرده است؛محبت به کسی که به مردمان احسان –

 محبت به آنچه ذاتاً زیباست، چه این زیبایی ظاهری باشد و چه باطنی؛ –

 .(51 :14تا، جغزالی، بیمحبت به آن کس که در درون مناسبتی کوچک با او دارد ) –

-انسان به خود و به آنچه به او مربوط است و به هر آنكه تناسبی میان او و خود می درحقیقت،

  .بیند، محبت دارد
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ها اوست و تواند داشته باشد؛ زیرا اصلِ همة محبوبها میمحبت به خدا ریشه در همة گرایش

انة محبت گهای پنجدرحقیقت محبوبی جز او نبوده و دیگری استحقاق محبت را ندارد. تمامی سبب

 .(51 :14تا، جغزالی، بیدر او جمع است و تصور آن در حق دیگری جز وهم و خیال نیست )

رشد محبت به پروردگار ثمرة دو چیز است: خالی شدن دل از محبت غیر حق و رشد معرفت 

بنده به پروردگار خود؛ زیرا دل آدمی ظرفی است که دو محبت ناهمساز خدا و دنیا را در خود 

که طالب قوت یافتن محبت حق در دل خویش است باید که محبت غیر او را از دهد. آنیجای نم

 .(76 – 78: 14تا، جغزالی، بی)دل بیرون کند 

ها رها شود و از معرفت حق سرشار گردد. اما محبت اوج محبت بنده آنجاست که از وابستگی

در بنده آغاز شود. محبت او همسان پروردگار به بندة خویش پیش از آن است که معرفتی و محبتی 

ها در او حاضر و حاصل است. محبت که همة خوبی (97: 14تا، جغزالی، بی)های دیگر نیست محبت

هاست تا به دل، او را دیده و به جوارش راه معنای برداشتن پرده از دل آنازلی او به بندگانش به

 (.97: 14تا، جغزالی، بی)یابد 

اش برای غیر ست که او را از غیرحق آزاد کرده و جایی در دل بندهاوج این محبت آنجا

رسد که در دل او جز گونه که محبت حق به بندة خویش آنجا به اوج میخویش نگذارد؛ همان

 محبت حق نمانده باشد.

دست آوردن یكی از دو . مقاماتی چون توبه، صبر، زهد و رجا همگی مقدماتی است برای به3

. ایمان 1رهایی دل با (. 78 :14تا، جغزالی، بییعنی خالی کردن دل از محبت غیر خدا )رکن محبت؛ 

. ترس و امید را به دنبال دارد که این دو نیز 2به خدا و به روز واپسین، بهشت و آتش آغاز شده و 

ساند و این رهای آن می. زهد در دنیا و همة بهره4آورد و آدمی را به . توبه و صبر را به ارمغان می3

روايت الطهور شطر »وشوی دل و رسیدن به یكی از دو رکن محبت است که: همه مقدمات شست

 )طهارت نیمی از ایمان است( به آن اشاره دارد. «االيمان

های صدق توکل آورده است: اگر کسی مال . غزالی در کتاب توحید و توکل، در بیان نشانه4 

همید که دزدیده شده، باید در دل خود را شادمان بیابد؛ زیرا خود را در جایگاهش نیافت و حتی ف

داند که خداوند آن مال را از او نستانده جز برای آنكه رزق او را در آخرت بیفزاید. اما اگر دل می

زیرا توکل مقامی  ؛(16: 14تا، جغزالی، بی)او از این حادثه به درد آمد او به مقام توکل نائل نشده است 
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دادة دنیائی خویش تأسف ز زهد و زهدی در کار نیست جز برای آنكه بر از کفاست پس ا

ها شادمان نشود. اما وضع این فرد برعكس است پس چگونه توکلش نخورده و از به کف آمده

صحیح خواهد بود. آری! مقام صبر او صحیح بوده اگر که آن را پنهان نموده و شكوة خویش 

یز قادر نبود تا جایی که دلش رنجور شد، شكایت بر زبان آورد و به آشكار نكند ... اگر بر این ن

وجو برآمد، پس آن سرقت بر گناهش افزوده است؛ زیرا برایش کوتاهی سختی در تالش و جست

 دستش از مقامات و دروغ بودن همة ادعاها آشكار شده است.

د؛ ترتیبی که در آن توکل بیان غزالی نشان از اعتقاد او به ترتیبی خاص در سیر و سلوک دار 

برتر از زهد بوده و رسیدن به توکل مستلزم عبور از این منزل و حائز شدن چنین کمالی است. صبر 

منزلة محروم بودن اوست از هرگونه مقامی تر از زهد و فقدان آن در سالک بهنیز مقامی است پایین

  در سلوک. 

گشا دارد که تصویر ما از نگاه او به مراحل راه، بیانی احیاء. غزالی در بحثی دیگر از کتاب 5

کند. او در کتاب هایش با ابوطالب مكی را نیز مشخص میتحلیل سلوک را کامل کرده و تفاوت

گیری خوف و رجا تلقی کرده خوف و رجاء، یقین را همان قوت ایمان دانسته و آن را عامل اوج

 . (131و  50: 2، جق1407کلینی )داند است. غزالی این دو را سبب توانمندی بر صبر می

دنبال خود مقام مجاهده، تجرد برای ذکر خدا و تفكر مدام در او را خواهد اما این صبر نیز به

 .(24: 13تا: جغزالی، بی)آورد 
 دهد که از نگاه غزالی:این بیان نشان می

ن به خدا، به روز یقین اولین مقام از مقامات دین است. یقین همان قوت ایمان است؛ ایما .1

 واپسین، به بهشت و دوزخ و...؛ 

 انگیزد؛ یقین ترس از آتش و امید به بهشت را برمی .2

بخشد. صبر بر مكاره، با تكیه بر قوت امید و صبر خوف و رجا، قدرت بر صبر و تحمل می .3

 تواند به توبه و جدادربرابر شهوات با تكیه بر قدرت خوف است. اکنون صبر است که می

 از گناهان کوچک و بزرگ بیانجامد؛ شدن

 ؛خدا ادی یبه خلوت برارساند و صبر آدمی را به مقام مجاهدت می .4

 آفریند؛ام ذکر، انس میدنبال دارد و دودوام فكر، کمال معرفت را به .5
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  ؛انجامد و...کمال معرفت به همراه انس به محبت می .6

زیرا محبت به خداست که  محبت در پی خویش رضا و توکل و سایر مقامات را دارد؛ .7

 دهد.رضای به فعل او و اطمینان به عنایتش را نتیجه می

صبر  خوف و رجاء  شمارد: یقین گونه برمیغزالی در این بخش، نهایت مقامات را این

  مجاهده و تجرد  هدایت و معرفت  محبت و انس. در این تصویر از عناوین مستقل برای

 توبه و زهد نشانی نیست.

کند؛ تصویری که در آن مقامات به مجموع این کلمات، تصویر دقیق از مسیر سلوک ترسیم می

 اند: ترتیب زیر  آمده

 ؛یقین به خدا، روز واپسین، جهنم و بهشت .1

 ؛خوف و رجا .2

 ؛صبر و توبه .3

  ؛و تجرد 6مجاهده .4

  ؛7زهد .5

  ؛هدایت و معرفت و انس با خدا با دوام فكر و ذکر .6

 .رضا، توکل و سایر مقاماتمحبت و به همراه آن  .7

نگاه غزالی و  و فهرست فوق تفاوت 8مقایسة میان مقامات سلوک در کتاب ابوطالب مكی

نوا با ترین عنصر یعنی غایت سلوک همدهد. طرح غزالی در مهمرا نشان می القلوبقوتصاحب 

ه آن جایگاهی طرح ابوطالب است، اما غزالی در این بخش نیز بر محبت تأکیدی خاص داشته و ب

 ویژه بخشیده است.

گیری فضائل است؛ زیرا از نگاه غزالی، رسیدن به محبت خدا مرکز توجه سالک و محور شكل

های ای برای رسیدن به این محبت است، گاه برای تخلیة دل از محبتمقدمه پیشینهای تمامی گام

محوری است برای دیگر  دیگر و گاهی برای سرشار کردن دل از معرفت و محبت او. محبت نیز

 فضایل؛ زیرا انس، رضا، توکل و شوق همگی ریشه در محبت خدا دارند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 23

https://erfanmag.ir/article-1-1039-fa.html


 ویکسال یازدهم/ شماره بیستپژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/                                                                        66

گانه سلوک فراتر از تأمالت ابوطالب مكی در های غزالی از رابطة میان مقامات هفتتحلیل

روی اندیشه ابوطالب مكّی دانست، گرچه تأثیر توان او را دنبالهاست و نمی القلوبقوتکتاب 

 در ترسیم بدایت سلوک و نهایت آن انكارناشدنی است.   قوت القلوب کتاب

  طرح غزالی نقد

طرح غزالی از دو جهت نیاز به نقد دارد: از جهت هدف تصویر شده برای سلوک؛ از زاویه درستی 

 و انسجام مراتب و مراحل سیر. 

 . نقد هدف1

دگار شامل حال بنده شده، غایت سلوک در این طرح رسیدن به جایگاهی است که محبت پرور

ها از او برداشته و چیزی جز محبت حق در دل او نماند. در رفعت این جایگاه تمامی وابستگی

هدف  تواندیتوجه به چند نكته م توان آن را نهایت سلوک تلقی کرد؟سخنی نیست، اما آیا می

 نشان دهد: ریمس نیمحبت را در ا گاهیرا مشخص کرده، جا ینیسلوک د

قراری او در هر سطحی از سلوک، حكایت از قابلیت های نامحدود انسان و بیرفیتظ . 1. 1

از همین  (42)نجم:  »الْمُنْتَهى رَبِّكَ إِلى»( 18)مائده:  «إِلَيْهِ الْمَصيرُ»نهایت او دارد. آیاتی چون رشد بی

این محبت حق کند. غایت سلوک خود حق است نه محبت او. آری، نهایت حكایت میغایت بی

کشاند و به سالک استقامت بر مسیر سوی او میبرد و بهساز سلوک است، به راه میاست که سبب

 نهایت ندارد.انگاشتن خدای بینهایت معنایی جز غایتبخشد. اما ظرفیت رشد بیمی

نهایت به معنای سوی خدا و رشد مدام، وصول هدف نیست که پذیرش سیر بیر سیر بهد  .2. 1

منزلة اوج سلوک. در چنین سلوکی، مطلوب رسیدن به باالترین سرعت ای است بهنفی هر نقطه

شود. راه او را باید با پای او است و بیشترین امنیت، و این دو در همراهی خدای مقتدر حاصل می

 رفت و از حراست او برخوردار شد. 

هدایت کند. صراط در لغت راهی خواهیم که ما را به صراط مستقیم در سوره حمد از خدا می

؛ (228: 6، ج1360/ مصطفوی  314: 7، جق1414منظور ؛ ابن407: ق1412  )راغب اصفهانیاست واضح و هموار 

بر استحكام، از کوتاهی راه برد. واژة مستقیم نیز افزونرو را در خود گرفته و با خود میراهی که ره

ترین قطه، مسیر مستقیم است. صراط مستقیم یعنی کوتاهترین راه میان دو ندهد که کوتاهخبر می
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و بر بندگی  (161)انعام: مسیر تا هدف؛ راهی هموار و واضح. صراط مستقیم بر دین تطبیق شده 

 ترین و هموارترین راه تا به مقصد همین است. که کوتاه (61)یس: پروردگار 

هم فقط در حق یک بر داده شده و آنیافتگان به صراط مستقیم خبار از راهدر قرآن تنها یک

هرکه به خدا تمسک جوید . (101عمران: )آل «مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»گروه: 

 به راه راست هدایت شده است.

، ق1410)فراهیدی، اعتصام در لغت تالش برای حفظ و مصون ماندن است با تمسک به دیگری 

چنگ زدن غریق به چیزی که او را از غرقاب نجات دهد. در  (.331: 4، جق1404فارس ؛ ابن314 :1ج

دوم. امید و اطمینان به دیگری.  ؛مفهوم اعتصام دو نكته نهفته است: اول. احساس عجز و ناتوانی

 دهد و هم از امید و اطمینان به حق. اعتصام به خدا هم از احساس عجز و ناتوانی خبر می

رساند و از آیه از قالب فعل مضارع بهره گرفته شده که معنای استمرار فعل را می در

 دارند.یافتن کسانی خبر داده شده که دست از دامان او برنمیهدایت

اند که عجز و ناتوانی خویش را دریافته، دست یافتگان صراط مستقیم آنانآموزد که راهآیه می

رو رهاند؛ راهی روشن که ترین راه را یافتهدارند. اینان کوتاهست نمیاند و از طلب دبه دامان او شده

قَالَ هذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ »دار آن است: برد؛ چرا که او خود عهدهرا در خویش گرفته، پیش می

 .(41)حجر:   «مُسْتَقِيمٌ

ی افزون گیرد و سالک با هر گام تازه از محبتها تعلق میحبت خدا به همة خوبیم . 3. 1

دنبال دارد؛ غزالی در حد محبت حق را بهپایان ارمغان بارِش بیبرخوردار خواهد بود. سلوک بی

تذکری بجا، میان انتساب خدا به صفات و افعال و اتصاف مخلوقات به این دو فرق گذارده، محبت 

احت پروردگار های نفسانی از محبت را از سسازی او دانسته و تحلیلحق به بندگان را همان سبب

 نفی کرده است.

اما مفهوم محبت یعنی گرایش آگاهانه دور از ساحت ربوبی نیست، گرچه مصداق محبت در 

بندگان با لوازمی همراه است که تناسبی با ساحت حق ندارد. پروردگار زیباست و زیبایی را دوست 

اختن به محبوب است و . الزمة محبت، توجه و پردهایی که همگی مخلوق او هستندزیبایی 9دارد

  10ها.گذرد جلوة محبت حق است به زیباییهمة آنچه در هستی می
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یابد؛ چرا که آدمی صاحب اختیار است و ای میهای تازهها در انسان جلوهمحبت حق به زیبایی

های تازه. تالش برای بازگشت و انتخاب راه درست و شستن خویش از جایگاه ظهور برای زیبایی

ای از زیبایی در انتخاب و گزینش است و محبت حق و توجهی ویژه را به ارمغان ها جلوهآلودگی

 .(222)بقره:  «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين»خواهد آورد که خود فرمود: 

، تقوا، ای از محبت حق را پدیدار خواهد کرد. ایمانهای تازهوصول به درجات تازه، جلوه

های تازه محبت صبر، احسان، برپایی قسط، توکل و قتال در راه او منازل و مواقفی است که جلوه

پایان و نوا با درجات بیحد و هممحبتی بی؛.و ...( 76عمران: ؛ آل195بقره: )حق در انتظار سالک هستند 

 زیبای سلوک.

با آن شروع شده و با آن ادامه  محبت خدا همیشه همراه است و مددکار؛ محبتی که همه چیز

خواهد یافت و آنجا که سالک به اوج خود برسد نهایت محبت حق را نیز تجربه خواهد کرد، اما 

توان پایان این اوج را جز در اعتصام نمیپرسش این است که این اوج کجاست. در سلوک بی

 شتابی.سویش میاو بهتصویر کرد؛ جایی که نهایت سرعت و امنیت حاصل است چرا که با پای 

های تازة حق با بر خلطی است میان محبت حق و رضای او؛ محبتخن غزالی مبتنیس. 4. 1

رسد اما رضایت او آنجاست که بنده در جایگاه شایستة خود قرار تجلی هر حُسن و جمال سر می

 بگیرد.

 سه پیشنهاد دارد: اول. و برای آن تر آمد که غزالی تعبیر محبت خدا را محتاج تأویل دانستهپیش

 .دادن امكان قرب است به او و سوم تا پروردگار خویش را ببیند؛ دوم. برگرفتن پرده از دل بنده

 بخشیدن این امكان است به بنده در ارادة ازلی پروردگار. 

مقصود خود را با ذکر مثالی از قرب یافتن در بارگاه سالطین توضیح العلوم احیاءمؤلف 

مندی از شاهان گاه کسی را به جهت تكیه بر قدرت یا استفاده از مشاورت و یا  بهرهدهد؛ پادمی

او داشته، او را به قرب خویش  کنند و گاه نظر به اخالق پسندیدةخدمتش به خود نزدیک می

های خوانند. محبت پروردگار به بندة خویش را باید از جنس تقرب دوم دانست که خصلتمی

 (.98: 14تا، ج)غزالی، بیدنبال داشته است ت حق را بهپسندیدة بنده، محب
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سخن غزالی غفلتی است از مرزهای رضا و محبت؛ باید میان محبت خدا به بندة خویش و 

گیرد، اما آنچه ای از حسن و جمال تعلق میرضایتش از او فرق نهاد؛ محبت حق به هر جلوه

 پسندد. اهی است که پروردگارش بر او میآورد وصول بنده به جایگدنبال میرضایت او را به

مثابة خلط میان رضا و محبت پوششی است بر ضعف استدالل غزالی؛ زیرا تلقی رضایت خالق به

توان نقطة غایی سلوک دانست؛ محبتی اوج سلوک، ادعایی است قابل دفاع اما محبت حق را نمی

 ای جوششی نو دارد.  و رسیدن به هر حسن و جمال تازه 11که با تبعیت از رسول

روشن نیست؛ در سخن  نسبت میان محبت عمیق عبد به خدا و محبت پروردگار به بنده . 5. 1

تدریج از وابستگی و همه، قلب بهرسد و بااینغزالی، ایمان با دو بال خوف و رجا به توبه و صبر می

مدام، دل را به وسعت شود. مجاهده به همراه خلوتی برای فكر و ذکر محبت غیر خدا پاک می

 کند. رسانده و برای نزول معرفت خدا و حبّ او آماده می

اگر تمام سخن غزالی را بپذیریم نتیجة آن رویش محبت عمیقی است نسبت به پروردگار در 

گیرد و با دل عبد، اما جای این پرسش باقی است که محبت ربّ چگونه و بر چه اساسی شكل می

ابت کرد که محبت عمیق عبد به محبت ربّ انجامیده و اوج سلوک، از نظر توان ثکدامین دلیل می

  12توان یافت.شود. در سخن غزالی برهانی بر این مدعای کلیدی نمیغزالی، محقق می

رساند سبقت است نه محبت؛ غزالی در تمثیلی از بارگاه الهی از آنچه به مقام قرب می. 6. 1

رساند، گویی قرار گرفتن در جوار لک را به قرب میگوید و از محبت حق که ساقرب می

 رساند. غایت کار است و محبت حق به بنده او را به این مقصود می –قرب  –پروردگار 

او در این بحث به روایت مشهور قرب فرائض و نوافل نیز توجه دارد؛ حدیثی قدسی که از 

 اند:دیرباز اهل عرفان به آن عنایتی خاص داشته

ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ بُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَيْ يَتَقَرَّ

سَانَهُ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ إِذاً سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ ِبهِ وَ لِ

، ق1407کلینی ) الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ 

 (.264: 3ج
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های دقیقی دارند و درهم ریختن مرزهای اما باید توجه داشت دو مفهوم قرب و محبت تفاوت

ها و رفتارها در قرآن و کلمات معصومان برخی تالشگشا نیست. کلمات و مفاهیم مشگل

 اند: آفرین تلقی شدهقرب

  14و همچنین رکوع و سجود؛  13. نماز1

 ( 74: 2و ج 187: 1، جق1407)رک:کلینی . اطاعت؛ 2

  (؛264: 3، جق1407)رک: کلینی . انجام واجبات و مستحبات 3

   (؛172: ق1406بابویه )رک: ابن. گریستن از ترس پروردگار 4

 (؛ 362: ق1406، )ع()منسوب به امام رضا. خوراندن غذا و قربانی کردن 5

 (؛ 28: 4، جق1405جمهور، ابی)رک: ابن. پیاده به حج رفتن 6

 (؛80: 2، جق1407)رک کلینی . سالم ماندن از محارم الهی 7

  15. انفاق؛8

  16. صدقه؛9

  17. درخواست از خدا؛10

  18. خلوص نیت؛11

 19والیت؛. 12

 20. عبادت خدا؛13 

 21. تالش برای نزدیكی به پروردگار؛14

توان جامع تمامی عناوین گذشته دانست؛ زیرا همة عناوین پیشین از تالشی عنوان آخر را می

برای نزدیكی به خدا حكایت دارد که پاداش قرب را نیز به دنبال خواهد بود. همچنین شاید این 

بات در ایمان، تقوا، صبر و احسان؛ اموری که قرآن از معیت و همراهی موارد مصداقی باشد برای ث

اما آنچه متقرب و طالب قرب را به مقام مقرّبان و  22ها خبر داده است.پروردگار با صاحبان آن

  .(11و  10واقعه: ) «أُولئِك الْمُقَرَّبُونَ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ»رساند سبقت است: می اهللصة خا

سوی اوست که قراری در سلوک بهتازی است و به هیچ حدی قانع نماندن. این بیسبقت پیش

 دنبال دارد، همان جایگاهی که در دعا طالبش هستیم: ارمغان قرب مدام را به
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يْكَ قَرِّبْ عَلَيْنَا إِلَهِي فَاسْلُكْ بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ إِلَيْكَ وَ سَيِّرْنَا فِي أَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَ

عُونَ وَ الْبَعِيدَ وَ سَهِّلْ عَلَيْنَا الْعَسِيرَ الشَّدِيدَ وَ أَلْحِقْنَا بِالْعِبَادِ الَّذِينَ هُمْ بِالْبِدَارِ إِلَيْكَ يُسَارِ

)مجلسی  مُشْفِقُون بَابَكَ عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ وَ إِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ يَعْبُدُونَ وَ هُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ 

   (. 147:  91، ج ق1403

ترین مسیرها برای میهمانی بر های وصول به خود بكشان و در کوتاهخدایا ما را در راه
تو حرکت بده، دور را بر ما نزدیک و سختی شدید را بر ما آسان کن و ما را به 

بر درب تو گیرند و مدام سوی تو سرعت میبندگانی ملحق کن که با شتابشان به
پردازند و این در حالی است که از کوبند و تنها برای تو در شب به عبادت میمی

 اند.هیبت تو به تحیر و ترس رسیده

اند. مراد از تعبیر قرار به درگاه تو رسیده و در قرب تو آرام گرفتهاین بندگان پرشتاب و بی

. بهرة نیكان، چشیدن از شهد قرب در روایت فوق همان رسیدن به قرب اوست 23اهللوصول الی

  24اند و آبشخوری جز آن ندارند.نوش جاری تسنیماست، اما مقربان جرعه

های بحث قرب نداشته و با خلط آن با بحث محبت خدا بر دشواری غزالی توجهی به ظرافت

 بحث خویش افزوده است.

قرب و مقام محبت خدا را روایت قرب نوافل نیز به ادعای غزالی ربطی نداشته و وحدت مقام 

دهد، بلكه سخن از تالشی ویژه برای تقرّب است که محبت و لطفی خاص پاداش آن نشان نمی

 است.

دهد که بنده برای نزدیكی ترین کارهایی خبر میتوضیح اینكه روایت در بخش اول از محبوب

های دیگر او خبر زند؛ یعنی واجبات الهی و در ادامه از تالشبه پروردگارش به آن دست می

. فراتر رفتن از -ها نافله –دارد دهد؛ تالش برای نزدیكی به پروردگار با انجام آنچه او دوست میمی

هم برای رسیدن به قرب و نزدیكی، بنده را محبوب ها، آنها و محبوبواجبات و توجه به نافله

خدا را بر جای گوش، چشم،  آورد؛ محبتی کهدنبال میخدایش کرده و قرب و محبتی خاص را به

 بخشد.  گوید و اگر درخواستی کند به او مینشاند، اگر او را بخواند پاسخش میزبان و دست او می
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 . نقد ساختار2

طرح سلوکی غزالی نه در ترسیم نقطة آغاز موفق است و نه منطقی درست در ترتیب مراحل دارد. 

 ن این گونه برشمرد:تواترین مشكالت در ساختار طرح او را میمهم

های کوچک و بزرگ زندگی، یقین ثمرة سلوک است نه نقطة آغاز آن؛ انسان در تصمیم .1. 2

ای را نشیند. حتی آنجا که عواقب گزینهکند و به انتظار علم نمیبا رجحان و گمان هم اقدام می

تدریج تردیدها عمل به کند. با اقدام وسادگی عبور نمیهای ضعیف نیز بهسنگین بداند از احتمال

 رسد که یقین نتیجة عمل است نه مقدمة آن.ها از راه میکنار رفته و یقین

که برای شروع، احتمال نیز کند درحالیغزالی سلوک را با یقین به خدا و دنیایی دیگر آغاز می

و حتی راند. بیم و امید، صبر، توبه کافی است و انگیزة دفع ضرر محتمل آدمی را به پیش می

 ای بیش از احتمال یا رجحان نیاز ندارد. مجاهده به پشتوانه

کند، اما از چگونگی رسیدن به این ایمان قوی سخنی غزالی یقین را به قوت ایمان تفسیر می

هایی است که تر از گامندارد. آنچه برای وصول به این ایمان قوی باید تدارک دید دشوارتر و مهم

معنای نادیده گرفتن بخش روع طرح سلوکی از یقین و قوت ایمان بهپیش روی سالک است و ش

ها بزرگی از سلوک معنوی است؛ بخشی که در روایات و همچنین آیات آخر سوره حجرات  به آن

 (.59 – 183: 1392 ،غنوی)اشاره شده است 

سی از ک 25اسالم، ایمان و تقوا مراتبی است که باید برای وصول به یقین از آن عبور کرد.

 –رسد که پس از پذیرش دعوت دینی و رسیدن به ذهنیتی متفاوت تردیدها رها شده و به یقین می

و رفتارهایش  -ایمان  –ای در او سبز شده های تازهها و نفرتبا حرکت در مسیر تازه عشق –اسالم 

یقین یا قوت ایمان  توان اولین مقام دین رابر مدار امر و نهی حق )تقوا( تنظیم شده است. چگونه می

که تا رسیدن به این مرحله راهی دراز در پیش است؛ راهی که هر طرح سلوکی دانست درحالی

 ناگزیر از توضیح آن است.

تواند خوف از آتش و امید به بهشت پدید بیاورد گرچه علم، ایمان و احتماالت هم می.  2. 2

دنبال دارد و امید نیز به چیزی خطر، ترس را بهافزاید؛ احتمال جدی همچنین یقین بر حرارت آن می

ویژه آنجاکه محتمل آتش دوزخ باشد یا بهشت حق. منزلگاه دوم بسیار بیش از احتمال نیاز ندارد؛ به

 زودتر از منزل اول در انتظار سالک خواهد بود.
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نگام نیازمند یقین و محتاج خوف و رجا نیست؛ آدمی به ه –صبر  –استقامت بر مسیر  .3. 2

کند و با قوت احتمال یا ارزش محتمل، ها با احتمال و رجحان عمل میانتخاب و دربرابر گزینه

گیری یقین کند. ظرفیت برای صبوری و استقامت بر مسیر موکول به شكلپیشه میصبر و پایداری 

ها زمینة لنیست که حتی بدون ایمان و بدون علم نیز عقالنیت در رفتار و توجه به احتماالت و محتم

 کند.الزم برای صبر را فراهم می

صبر و مجاهده را باید در یک رتبه قرار داد؛ صبر قدرت مقاومت سالک است دربرابر  .4. 2

کشش معاصی و مجاهدت نیز بردباری اوست در انجام طاعات. آنچه غزالی در توضیح مجاهدت 

همام اسكافی ؛ ابن91: 2، جق1407نی کلی)گوید چهرة دیگر صبر است نه حقیقتی تازه و متفاوت می

 (.206: ق1404شعبه ؛ ابن64: ق1404

کند؛ دربرابر گیرد در سه عرصه خود را نمایان میهای بردباری و صبر شكل میآنجاکه زمینه

قد  -صبر به هنگام مصیبت  –کند های دشواری که فكر، روح و رفتار را از تعادل خارج میصحنه

که پیگیری مقدمات، ایستادگی دربرابر  –صبر بر طاعت  –راست کردن در زیر بار تكلیف 

هایی که دنبال دارد، و مقاومت دربرابر همة جاذبهمشكالت و رساندن کار به انجام و سرانجام را به

و این چهره از صبر یعنی  -صبر دربرابر معصیت  –خواند سالک را به خروج از مرزهای الهی می

های الهی برترین صبر است و برترین های رنگارنگ و تجاوز نكردن به حریممقاومت دربرابر جاذبه

 آورد.  ها را به ارمغان میرتبه

نسبت زهد با صبر و مجاهدت روشن نیست؛ زهد تغییر ذائقة سالک است. زاهد ارزش  .5. 2

ر گستردة آخرت نگاه او را به دیگرسو کشانده است. غزالی زهد را داند اما مواجهه با بازادنیا را می

 – 110: 13تا، ج)غزالی، بیداند تغییر دید انسان نسبت به دنیا و رجوع رغبت انسان از دنیا به آخرت می

یاما غزالی روشن نم (.17اعلی: ) «وَ االْخِرَةُ خَيرٌ وَ أَبْقَى»تغییری که حاصل این دریافت است:  (.109

 شود. این تغییر دید چگونه حاصل میکند که 

ها و ریزد؛ تلخی دوری از محبوبصبوری و مجاهدت، تلخی و شیرینی به کام سالک می

های تلخ و شیرین مجالی است برای مقایسة میان شیرینی تقوا و قرب و همراهی. این تجربه

را تغییر داده و رغبت به تقوا را و تدریج ذائقة سالک ای که بههای دنیا و آخرت؛ مقایسهشیرینی

 26آورد.توجهی به دنیا را پدید میبی
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تر مؤمن ابتالئات حق است نه صبوری و عمل او؛ با رسیدن به ایمان و تن مرکب بزرگ  .6. 2

)رک:  گیردآیی شدت میتر میشود و هر گام که پیشبارش بال آغاز می 27سپردن به والیت حق

همام )ابن رساندتا جایی که تمامی وجود تو را در برگرفته به رشد و رویش می (259: 2، جق1407کلینی، 

 (.33: ق1404اسكافی 
ها و وشوی از وابستگیآید. شستابتالئات طرحی است در متن هستی که به یاری سالک می

ن آثار بال تریگاه هستی مهمها، تغذیه فكر و روح، ورزیدگی و درنهایت پیوند دادن به تكیهآلودگی

 است. 

؛ 401، 20: 1، جق1407رک: کلینی، ) محنت و امتحان است که دل را برای ایمان و عشق بیشتر

 )دیلمی، ترفزون برای تقوا و رعایت ،(397 :ق1417؛ طبرسی، 113: ق1414؛ طوسی103: 1376طاوس، ابن

  رساند.مدد می 28و حتی برای رسیدن به رضا و خشنودی (63: 1، ج1385،  حیون؛ابن 135 :ق1408

ها را نمایان های دیگر را از دل ما بیرون ریخته و ضعف و زشتی آنهای او محبوبامتحان

مؤمن را سرشار از ایمان  هایش برگرفته و سینةها و رفاقتها پرده از محبتکند. او در این معرکهمی

 کند.و عشق خویش می

کند. دیدن نتیجة نافرمانی و چشیدن حق اهمیت تقوا و ماندن بر سر مرزها را نمودار میابتالئات 

 کند.دار میهای طاعت، نهال تقوا را تناور و ریشهشیرینی

مان و با تجربة مكرر های ابتال است؛ با نشان دادن پایان تلخ آرزوهای شیرینرضایت نیز از میوه 

ایم، باور به حكمت حق و به محبتش، با آن زبان به شكایت گشودهتدبیرهای زیبایی که در مواجهه 

 شود.در دل ما جای گرفته و رضایت در عمق جان ما کاشته می

رساند عجز و استعانت است نه دوام فكر و کثرت آنچه معرفت و محبت را به اوج می .7. 2

-هایی کوتاه در مسیری بیهای اوست و او با پای خویش گامذکر؛ معرفت بنده گرفتار محدودیت

نهایت راه کند اما آنجا که تا بیدارد. فكر و ذکر عبد در مسیرهای کوتاه کارگشایی میانتها برمی

اند و این راه را در پیش است و دل لبریز از اشتیاق به آشنایی و انس، فكر و ذکر او کوتاه و لرزان

اوست که فكر آماده شده در مسیر درست از  توان رفت. باجز با استعانت از او و با پای او نمی

یابد و شدت یافته، کند و با اوست که ذکر، لقلقة زبان نشده، با شرایط مطابقت میحصارها عبور می

 گردد.اثربخش می
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رضا الزمة محبت نیست؛ ضعف دیگر سخن غزالی در آثار و لوازمی است که بر محبت  .8. 2

 29اند.ق و انس از لوازم و آثار محبتکند. از نظر او، رضا، شومترتب می

اما تحلیل مفهومی رضا و محبت بر تفاوت و فاصلة میان این دو داللت دارد؛ زیرا دوست داشتن 

هایی از رفق، احسان گیرد که جلوهحق مستلزم راضی بودن از او نیست. محبت حق در دلی جای می

تواند با وفایی محبت خدا در دل، میها و شكو جمال او را مشاهده کند. اما درک این جلوه

توان هایی نیز همراه باشد و به ناخشنودی از تشریع یا تكوین او برساند. میاندیشی و بدفهمیکج

 محبّ بود ولی از اموری نیز راضی و خشنود نبود. 

اش بدانیم باز سخن او پذیرفتنی حتی اگر مراد غزالی از محبت را محبت پروردگار به بنده

داند به قرب پروردگار و قرب مستلزم رضا نیست نه ؛ زیرا او محبت ربّ را رسانیدن بنده مینیست

 رضای ربّ و نه رضای عبد. 

و  30کند که نیل به رضای ربّ پیش از رسیدن به قرب اوستغزالی خود تصریح می

ر دید توان پای بر بساط قرب او نهاد. رضای عبد نیز موکول به تحولی دخشنودی حق نمیبی

اوست؛ اوست که باید در تمامی قضای تكوین و تشریع، حكمت و محبت را ببیند تا لبخند رضایت 

 بر لبش بنشیند. 

ها مقدمة و لمس محبت او در همة صحنه ها و شهود حكمتآری، کنار رفتن حجاب

گیری رضاست ولی مسلماً مراد غزالی این نیست چه در این صورت باید غایت سلوک را شكل

 رضا دانست و محبت را مقدمة حصول آن.

و احساس  31رساند دیدن ضعف خویشآنچه محبت حق و اعتماد به او را به توکل می  .9. 2

عجز است. مشكل دیگر در تحلیل غزالی ادعای او در همگامی توکل با محبت است. توکل، شهود 

محبت و حتی  32ظار بكشی.عجز خویش است و اینكه با اطمینان به او، حضورش را در معرکه انت

گشایی که عجز و اعتماد بر پروردگار، دلیلی کافی برای توکل نیست و جایی دست به توکل می

  ناتوانی دیگران را باور کرده باشی.

 (.177: 13تا، جغزالی، بی)داند غزالی خود نیز توکل را برخاسته از باوری عمیق به توحید می

روید و اعتماد به توحیدی که جز برای او قدرتی نبیند. چنین باوری تنها بر شاخة محبت خدا نمی

 حق و شهود عجز را در پشت خود دارد.
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 :نتیجه
بینی یک دهد.  دقت یک فیلسوف، روشنهای شخصیتی غزالی را نشان میهای غزالی ویژگیطرح

ها، نشان از قدرت گذاریها و ظرافت در هدفطرحعارف و دغدغة استناد یک فقیه. ساختار دقیق 

اش از امراض نفسانی و مشكالت پیش روی سالک، های پختهاو در تفكر عقالنی دارد و تحلیل

سازد و توجه بسیارش به آیات و روایات رنگی از فقه به بینی او را آشكار میعرفان و روشن

هایی جدی در گرفتار ضعف اءعلوم الدیناحی همه طرح او دردهد. بااینهای او مینوشته

های متقن اخالقی و عرفانی برگرفته از گذاری و تعیین ساختار سلوک است و با آموزههدف

 ها دارد. معارف اهل بیت فاصله

 ها:نوشتپی
 (.4 – 12: 1376، حلبیبرای مطالعه بیشتر درخصوص زندگی غزالی )رک  .1

فروع أحوال المتقين تسعة، أوّلها التوبة، و الصبر، و الشكر، و أصول مقامات اليقين التي ترد إليها  .2

الرجاء، و الخوف، و الزهد، و التوكل، و الرضا، و المحبة و هذه محبة الخصوص و هي محبة 

 (.317: ق1417)مكی،  المحبوب

ن البته غزالی برای رضا عنوان مستقلی در نظر نگرفته و آن را از توابع محبت دانسته است. همچنی .3

کند؛ زیرا فقر یعنی کوتاهی دست انسان از دنیا خود یكی از در کنار زهد از فقر بحث می

بخش است. غزالی صبر منجیات است همچنان که زهد یعنی دست شستن انسان از دنیا نیز نجات

دهد، هرچند در درون هر و شكر را در یک کتاب و خوف و رجا را نیز در یک کتاب جای می

کند. همچنین عنوان توکل را با توحید همراه کرده و به ل از هرکدام ارائه مییک، بحثی مستق

عنوان کتاب محبت را با لوازم و توابع او این نكته اشاره دارد که توکل برخاسته از توحید است. 

 کند.آن یعنی شوق، انس و رضا همراه می

ای از ه از توابع محبت و میوهاو برخالف ابوطالب مكّی، رضا را مقامی مستقل تلقی نكرده بلك  .4

 (.123: 14تا، ج)غزالی، بی داندهای آن میمیوه

رجاء، هي مقدمات ليكتسب بها لفما ذكرناه من المقامات كالتوبة و الصبر، و الزهد، و الخوف، و ا» .5

  (.78: 14تا، ج)غزالی، بی« أحد ركني المحبة، و هو تخلية القلب عن غير اهلل
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و  دید (117: 4تا، ج)غزالی،بی توان دری را در تحلیل مجاهده مییل غزالنگاه  اجتماعی و اص .6

 (. 325: 13عربی، ج)ابنمقایسه کنید با 

سوی چیزی بهتر از آن تعریف شده است درستی زهد را انصراف رغبت از چیزی بهبه احیاءدر )  .7
 (.108: 13تا، ج)غزالی،بی

أحوال المتقين تسعة، أوّلها التوبة، و الصبر، و الشكر، و أصول مقامات اليقين التي ترد إليها فروع  .8

الرجاء، و الخوف، و الزهد، و التوكل، و الرضا، و المحبة و هذه محبة الخصوص و هي محبة 

 (.317: 1، جق1417مكی ) المحبوب

و امام  )ع(، امام مجتبی)ع( ، حضرت علی)ص(خدااین سخن از رسول ؛«الجمال إن اهلل جميل يحب» .9

بابویه ، ابن442و  438: 6، جق1407؛ کلینی 194: 11، جق1408الحدید، ابی)ابن نقل شده است )ع(صادق

 (.28: 2، جق1405جمهور ابی/ ابن613: 2، ج1362
 (.1106: 1375قیصری،  :)رکاند عرفا نیز از این معنا سخن گفته .10

رساند آورده را به مراتبی میایمان، (31عمران: )آل «يُحْبِبْكُمُ اللَّه فَاتَّبِعُونيقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ » .11

 «...اِن اهلل يُحبُ» :هایی که در قرآن با تعبیرای از محبت حق را تجربه کند؛ جلوههای تازهکه جلوه

به مراتب  های جدیدی است که سالک رامعنای عنایتهای تازه، بهاز آن یاد شده است. محبت

 شود.باالتر رهنمون می

اقتضای حكمت حق، این توجه و معنای توجه و پرداختن خاص او بدانیم بهاگر محبت خدا را به .12

شود که دغدغه و یابد. محبت حق از زمانی آغاز میپرداخت با انتخاب درست انسان ارتقا می

شود. پدیدار می –توبه  –ط و تالش برای بازگشت از مسیر غل –تطّهر  –تالش برای پاک شدن 

 «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ»عقالنی در بیان قرآنی نیز بیان شده است:  ةاین نكت

اش خواهد های خاص حق به سراغ بندهیعنی از همان آغاز حرکت و تالش، محبت (222)بقره: 

 آمد. 

 ،ق1413 بابویه،ابنو  265: 3؛ جق1407)کلینی؛  «قَالَ الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ )ع(الرِّضَاعَنْ أَبِي الْحَسَنِ » .13

  (. 416: 4ج

 یمیتم) «: تقرب إلى اهلل سبحانه بالسجود و الركوع و الخضوع لعظمته و الخشوع)ع(عن علي» .14

 یمیتم)« : ال يقرب من اهلل سبحانه إال كثرة السجود و الركوع)ع(عن علي» (.323 :ق1410 ،یآمد

 (.791 :ق1410 ،یآمد
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وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أاَل  يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِوَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ ِباللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ » .15

 .(99)توبه:  «رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌمُ اللَّهُ فيإِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُ

 (.395 :ق1410تمیمی آمدی، ) «الصدقة أفضل القرب آمدي: )ع(عن علي» .16

 (.199: ق1410 ،یآمد یمیتم) «: التقرب إلى اهلل تعالى بمسألته و إلى الناس بتركها)ع(عن علي» .17

اَدْنُوَ »: تعبیر (.93 :ق1410 ،یآمد یمیتم) «بإخالص نيته : تقرب العبد إلى اهلل سبحانه)ع(عن علي» .18

در دعای کمیل حكایت از این دارد که نزدیكی مخلصین در باالترین سطح  «مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلصينَ

 است.

 انْتَهَى وَ نَدَبْنَا إِلَيْهِ  بِمَا عَمِلَ  وَ حُبَّنَا أَخْلَصَ  وَ بِنَا اللَّهِ  إِلَى تَقَرَّبَ  وَ فَضْلَنَا عَرَفَ  مَنْ  النَّاسِ  أَسْعَدُ» .19

 (.115: ق1410 ،یآمد یمیتم) «مَعَنَا الْمُقَامَةِ دَارِ فِي هُوَ وَ مِنَّا فَذَاكَ  نَهَيْنَا عَنْهُ عَمَّا

 (.199: ق1410 ،یآمد یمیتم) «: ما تقرب متقرب بمثل عبادة اهلل)ع(عن علي» .20

 (.199: ق1410 ،یآمد یمیتم) «يزلف المتقربين إليه: تقرب إلى اهلل سبحانه فإنه )ع(عن علي» .21

)بقره:  «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقين» (.46؛ انفال: 249و  153)بقره:  «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ» .22

و إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ » (19)انفال:  «وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنين» (.123و  36و توبه: 194

 (.128)نحل:  «مُحْسِنُون

إِنَّ »: )ع(قَالَ )ع(عن أبی محمد العسكری»در روایت دیگری از این وصول به سفر تعبیر شده:  .23

سفری که ( 380: 75؛ جق1403)مجلسی،  «يْلِالْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِامْتِطَاء اللَّ

 آید.دست نمیجز با سوار شدن بر مرکب شب به

حِيقٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ عَلىَ الْأَرَائكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فىِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّ» .24

لْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَ مِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بهَا مَّخْتُومٍ خِتَمُهُ مِسْكٌ وَ فىِ ذَلِكَ فَ

ای که آبشخور ای از تسنیم دارد، چشمهنوشند بهرهآنچه خوبان می (.28 - 22)مطففین: « الْمُقَرَّبُونَ

و ایشان را مقربان است. تسنیم یعنی باالتر رفتن و اوج گرفتن، آنچه عطش مقربان را جواب داده 

 تر شدن است. کند همین رفعت یافتن و نزدیکسیراب می

یابد که مسیر خود را تا ایمان گرایشی است برخاسته از شناخت، و ایمان در وجودی قوت می .25

 دار شده باشد.شناخت تا گرایش و احساس و تا رفتار و عمل طی کرده و در درون فرد ریشه

 (.225: ق1404 شعبه،)ابن  «وَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا التَّقْوَى مَا الزُّهْدُ قَالَ الرَّغْبَةُ فِي )ع(قِيلَ لَهُ» .26
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 (.258: 2ج ،ق1407 ،)کلینی «: ... هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ)ع(عبداهللبكير عن ابيعن ابن» .27

 (.96: 1ج ،ق1411طوسی، )  «لِرِضَاك امْتَحِنْ قَلْبِي» .28

ال مقام بعد المعرفة إال المحبة و األنس، و من ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب، و الثقة » .29

فإن المحبة للَّه هي الغاية القصوى من المقامات، و » (.24: 13تا، ج)غزالی، بی «بعنايته، و هو التوكل

إال و هو ثمرة، من ثمارها، و تابع من  الذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام

و اعلم أن الرضا ثمرة »(. 40: 14جتا، غزالی، بی) «توابعها، كالشوق، و األنس، و الرضا و أخواتها

البته غزالی پیش از  (.123: 14تا، ج)غزالی، بی «من ثمار المحبة، و هو من أعلى مقامات المقربين

سنبين في كتاب المحبة »ا برتر از مقام رضا شمرده بود. این سخنی متفاوت گفته و مقام محبت ر

: 12تا، ج)غزالی، بی «أن مقام المحبة أعلى من مقام الرضا، كما أن مقام الرضا أعلى من مقام الصبر

46.) 

قد يقرب عبدا و ال يمنعه من الدخول عليه، ال لالنتفاع به، و ال لالستنجاد به، و لكن لكون العبد » .30

 (.98: 14تا، ج)غزالی، بی  «ا من األخالق الرضية و الخصال الحميدةفي نفسه موصوف

های ساز توکل است. برای مرور نمونهها زمینههای دشوار و شهود ضعفقرار گرفتن در وضعیت .31

؛ 85و  71، یونس: 12؛ هود: 11؛ مائده: 89؛ اعراف: 79؛ نمل: 173و  160عمران: ؛ آل23)رک: مائده: آن 

  (. 81و نساء:  48؛ احزاب: 10؛ شوری: 10؛ مجادله: 28؛ قصص: 66سف: ؛ یو61انفال: 

 ،ق1410آمدی، تمیمی ) « :  التوكل التبري من الحول و القوة و انتظار ما يأتي به القدر)ع(عن علي» .32

 (.196: ق1410 ،یآمد یمیتم) «من وثق باهلل توكّل عليه»: )ع(عن علی. (196

 نامه:کتاب
اهلل  مكتبة آية، قم: شرح نهج البالغه البن أبی الحدید(، ق1404عبدالحمید، )الحدید، ابن أبی –

 المرعشی النجفی.

، قم: عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية(، ق1405الدین. )جمهور، محمدبن زینابن أبی –

 دار سید الشهداء.

چاپ دوم،  قم: دار الشریف ، ثواب األعمال و عقاب األعمال(، ق1406على )بابویه، محمدبنابن –

 الرضی.

 ، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمى. من ال یحضره الفقیه(، ق1413ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) –

 ،  قم: جامعه مدرسین.الخصال(، 1362ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) –
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الحالل و الحرام و القضایا و دعائم اإلسالم و ذکر (، ق1385حیون، نعمان بن محمد مغربى. )ابن –
 قم: مؤسسة آل البیت)ع(.. األحكام،

، چاپ تحف العقول عن آل الرسول صلى اهلل علیه و آله(، ق1404شعبه حرانى، حسن بن على. )ابن –

 دوم،  قم: جامعه مدرسین. 

دفتر قم:  السنة،فى  ةاإلقبال باألعمال الحسنة فیما یعمل مر(، 1376طاووس، على بن موسى. )ابن –

 تبلیغات اسالمى. 

بیروت: چاپ دوم، جلدی،  هددوره چهار، ةلمكيالفتوحات ا(، ، م1994الدین.  )عربی، محییابن –

  .احیاء التراث العربى دار

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمى.اللغةمعجم مقائیس (، ق1404فارس، ابوالحسین. )ابن –

 ، بیروت: دار صادر. چاپ سوم. لسان العرب(، ق1414منظور، محمد بن مكرم. )ابن –

، قم: مدرسة اإلمام المهدى عجل التمحیص(، ق1404سهیل. )همام بنهمام اسكافى، محمدبنابن –

 اهلل تعالى فرجه الشریف.

)مجموعة من کلمات و  غرر الحكم و درر الكلم(، ق1410تمیمى آمدى، عبدالواحدبن محمد. ) –
  قم: دار الكتاب اإلسالمی.چاپ دوم، حكم اإلمام علی علیه السالم(،

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. کشف الظنون(، ق1410حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل ) –

 ؛ تهران: زوار.ایرانی فالسفه تاریخ(، 1376اصغر. )حلبی، علی –

، قم: مؤسسة آل البیت علیهم أعالم الدین فی صفات المؤمنین(، ق1408دیلمى، حسن بن محمد. ) –

 الم.الس

 ، بیروت: الدار الشامیه.مفردات ألفاظ القرآنق(، 1412راغب أصفهانى، حسین بن محمد. ) –

، بیروت: دار تاج العروس من جواهر القاموس(، ق1414زبیدى واسطى، سید مرتضی حسینی. ) –

 الفكر.

 ، قم: آل البیت.إعالم الورى بأعالم الهدى(، ق1417طبرسى، فضل بن حسن. ) –

 ، بیروت: مؤسسة فقه الشیعه. مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد(، ق1411،) طوسى، محمد بن حسن –

جلد، چاپ چهارم،  10)تحقیق خرسان(؛  تهذیب األحكام(، ق1407ــــــــــــــــــــــــــــ . ) –

 تهران: دار الكتب اإلسالمیه. 

 . فةثقاقم: دار ال - األمالی )للطوسی(،(، ق1414ــــــــــــــــــــــــــــ . ) –
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   81                                                                                                   غزالیالدین  احیاء العلوممسیر تعالی در 

دار  کتاب المنقذ من الضال)مجموعة رسائل اإلمام الغزالى(، بیروت:(، ق1416غزالی، محمد. ) –

 الفكر.

 ، بیروت: دار الكتاب العربى.إحیاء علوم الدین، دوره شانزده جلدیتا(، ـــــــــــــــــ . )بی –

 .151 -190، 35، شماره آیین سلوک ، نشریه«عربیتعالی معنوی در اندیشه ابن» .غنوی، امیر –

های روایی(، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه (، سلوک اخالقی )طرح1392ـــــــــــــــــ . ) –

 اسالمی.

 ، چاپ دوم، قم: هجرت.العین(،  ق1410فراهیدى، خلیل بن احمد. ) –

  قرآن کریم. –

الدین، الل، تصحیح: آشتیانی، سید جشرح فصوص الحكم(، 1375قیصرى رومى، محمدداود. ) –

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب اإلسالمیه. الكافی( ق1407کلینى، محمد بن یعقوب. ) –

چاپ دوم، بیروت:   بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،(، ق1403مجلسى، محمدباقر. ) –

 دار إحیاء التراث العربی.

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.التحقیق فی کلمات القرآن الكریم(، 1360مصطفوی، حسن. ) –

 بیروت: دار الكتب العلمیه.  -، المحبوب معاملةقوت القلوب فى (،  ق1417مكى، ابوطالب. ) –

 الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا علیه(، ق1406منسوب به على بن موسى: امام هشتم علیه السالم. ) –
 ، مشهد: مؤسسة آل البیت علیهم السالم.السالم
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