
 

 
 
 
 

 

 

 مسلمان ميحک دو ۀشياند در خدا ريتصو
 (يیسنا و خسرو)ناصر

 مجرد یمجتب
 ()نویسنده مسئول

  رادمرد عبداهلل

 دهدهييچکچک
 از ریتصو نیا. است شده ميترس خاص یا گونه به يتمدن و فرهنگ هر در خداوند یمايس
 در ميمستق يصورت به است شهیاند ای مکتب كی خاص دیة باورها و عقادیيزا که خدا
 ام تالش. است گذار ريتیث آنها ينيب جهان و یدئولوژیا ساخت زين و افراد اعمال و افکار
 ميحک دو نگاه در خداوند ریتصو سهیمقا و يبررس به تا بود خواهد نیا بر نوشتار نیا در

 رهگذر نیا از تا میبپرداز "یغزنو یيسنا" و "يانیقباد ناصرخسرو" يعنی مسلمان
 ليتحل و هیتجز به آنگاه و ميابیدر را شمندیاند دو نیا اشتراک و افتراق نقاط ميبتوان
 . میبپرداز ها يتلق رزط نیا بر مؤثر عوامل

 .فلسفه کالم، س،یتقد و هیتنز ،ياله تیرؤ ،یيناصرخسرو، سنا کليدی:واژگان
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 مقدمه

   ییهـر امـر  هـر امـر    ییمعنـا کـه معنـادار   معنـا کـه معنـادار     ننیی. بد. بداستاست  بودهبوده  تتييواقعواقع  ازاز  اواو  ييذهنذهن  ررييتفستفس  گروگرو  دردر  هموارههمواره  انسانانسان  اتاتييحح
ـ اا  کـه کـه   ييزانزانييمم  بهبه  وو  استاست    شدهشده  ييمم  انانیینمانما  ييآدمآدم  زبانزبان  وو  ذهنذهن  ةةننییدردراز از  ـ ی ـ   ننی ـ معن ـ   ممعـا عـا   ییادارادارمعن ـ ت    تـر تـر   ييعمـوم عمـوم   وو  ررت
 اسـت.  اسـت.    تـر بـوده  تـر بـوده    انـدک انـدک   هاها  دگاهدگاهییو تنوع دو تنوع د  ترتر  ككیینزدنزد  گرگرییکدکدییجامعه به جامعه به   ااییفرهنگ فرهنگ   ككیی  دردر  افرادافراد  ییباورهاباورها  بودهبوده
ـ   وو  شـده شـده   ييمـ مـ   شـتر شـتر ييبب  انسـجام انسـجام   باعثباعث  ييجهتجهت  ازاز  کهکههرچند هرچند   لهلهمسئمسئ  ننییالبته االبته ا ـ ل ـ يـ خالقخالق  کنکنييل ـ فردفرد  وو  تتي ـ ی    افـراد افـراد   تتی
   بـه بـه   تـوان تـوان   ييمـ مـ   ييفرهنگـ فرهنگـ   هـر هـر   ییاعـتال اعـتال   وجوجاا  دردر  کـه کـه   اسـت اسـت   ییروروننييازهمـ ازهمـ   وو  اسـت اسـت   کشـانده کشـانده   ييمـ مـ   چـالش چـالش   بهبه  رارا

ـ نن  يياسالماسالم-ييرانرانییگوناگون بود و فرهنگ اگوناگون بود و فرهنگ ا  هاها  دگاهدگاهییشاهد تنوع دشاهد تنوع د  وضوحوضوح ـ ي ـ از ااز ا  ززي ـ ی نبـوده و  نبـوده و    ييقاعـده مسـتثن  قاعـده مسـتثن    ننی
 . . ستستيينن

ـ اا  ييزنـدگ زنـدگ   مختلـف مختلـف   ییهـا هـا   مقولـه مقولـه   بـه بـه   گوناگونگوناگون  ییهاها  نگرشنگرش  وو  هاها  دگاهدگاهییدد  تنوعتنوع ـ ی    دردر  ييجهـان جهـان   آنآن  وو  ييجهـان جهـان   ننی
   ششـم ششـم   تـا تـا   سـوم سـوم   قـرون قـرون   دردر  تـوان تـوان   ييمـ مـ   نمود بارز را خصوصـاً نمود بارز را خصوصـاً   ننییبارز دارد و ابارز دارد و ا  کامالًکامالً  یینمودنمود  يياسالماسالمفرهنگفرهنگ
ـ دد  اسـت اسـت   تمدنتمدن  ننییاا  اوجاوج  وو  یيیيطالطال  دوراندوران  کهکه ـ ی ـ اا  دردر  مـا مـا   ییروروننييهمـ همـ ازاز. . ددی ـ ی    ييبررسـ بررسـ   بـه بـه   تـا تـا   ممييبـرآن بـرآن   نوشـتار نوشـتار   ننی
  ذهـن ذهـن   دردر  خـدا خـدا از از   کهکه  ییررییتصوتصو  وو  خداخدا  رامونرامونييپپ  ششمششم  وو  پنجمپنجم  قرونقرون  دردر  يياسالماسالم  بزرگبزرگ  ممييحکحک  دودو  ییهاها  دگاهدگاهییدد
  للییمسـا مسـا   دردر  ییفکـر فکـر   وو  ييشـگ شـگ ییانداند  تنـوع تنـوع   دادندادن  بر نشانبر نشان  رهگذر عالوهرهگذر عالوه  ننییاز ااز اتا تا   ممییبپردازبپرداز  استاست  داشتهداشته  وجودوجود  آنانآنان
ـ دد  ننییاا  افتراقافتراق  وو  اشتراکاشتراک  نقاطنقاطبه به   يياسالماسالم  بزرگان فرهنگبزرگان فرهنگ  انانييدر مدر م  ييککییززييمتافمتاف ـ ی ـ   هـا هـا   دگاهدگاهی ـ پ   رارا  هـا هـا ننآآ  وو  بـرده بـرده   ييپ
 ..ممييکنکن  ييابابیی  شهشهییرر

  شدشدییندنداا  ييمم  ند،ند،ييبب  ييمم  ررییتصوتصو  بابا  انسانانسان  است،است،  بودهبوده  ييآدمآدم  وجودوجود  نفكنفكییالال  بخشبخش  هموارههمواره  ییسازساز  ررییتصوتصو  وو  ررییتصوتصو
هـم  هـم    ررییتصوتصو»»است: است:   دوطرفهدوطرفه  ییاا  رابطهرابطه  ييآدمآدم  ةةششییانداند  وو  تتييذهنذهن  ر،ر،ییتصوتصو  ةةرابطرابط. . کندکند  ييمم  للييتحلتحل  وو  ههییتجزتجز  آنگاهآنگاه  وو

تجربـه  تجربـه    ییو فکـر و فکـر   ييو احساسـ و احساسـ   ييعـاطف عـاطف   ییمجسم ساختن محتوامجسم ساختن محتوا  فهفهييفرزند نگرش و عاطفه است و هم وظفرزند نگرش و عاطفه است و هم وظ
ـ ززييبه ساحت متافبه ساحت متاف  رریی(. ورود تصو(. ورود تصو8686صص: : 83868386  ،،يي)فتوح)فتوح  ««کشدکشد  ييشاعرانه را بر دوش مشاعرانه را بر دوش م ـ ی   ییواره بـرا واره بـرا همـ همـ   ككی

  نداشتهنداشته  هاهادهدهییپدپد  ننییاا  ازاز  ييننييعع  ییتصورتصور  اواو  سوسوككیی  ازاز  راراییزز  استاست  بودهبوده  رترتييحح  وو  دهشتدهشتهمراه با همراه با   رگررگرییانسانِ تصوانسانِ تصو
  بـه بـه   وو  نداردندارد  ییسازگارسازگار  سرسر  چندانچندان  ماما  ملموسملموس  وو  معهودمعهود  تجاربتجارب  بهبه  توجهتوجه  بابا  هاهاتجربهتجربه  ننییاا  انانييبب  گرگرییدد  ییسوسو  ازاز  وو
ـ دد  انسانانسان  ذهنذهن  دردر  خداخدا  ررییتصوتصو  کهکه  استاست  جهتجهت  ننييهمهم ـ ی ـ ييهمهماا  همـواره همـواره   بـاور بـاور ننی ـ ت   نظـام نظـام   ووداشـته  داشـته    العـاده العـاده فـوق فـوق   ييت
ة ة دربـار دربـار   ییاامقدمـه مقدمـه   ذکـر ذکـر   رسـد رسـد ييمـ مـ   نظرنظر  بهبه  يياصلاصل  بحثبحث  بهبه  ورودورود  ازاز  ششييپپ. . استاستدادهدادهييمم  سامانسامان  رارا  اواو  ييشگشگییانداند

  تحـت تحـت   ممييمسـتق مسـتق   طـور طـور   بهبه  بحثبحث  موردمورد  تتييشخصشخص  دودو  کهکه  چراچرا  د،د،ییآآ  ييمم  الزمالزم  قرآنقرآن  دردر  خداوندخداوند  ففييتوصتوص  ييچگونگچگونگ
 ..انداندنستهنستهدادا  آنآن  بابا  منطبقمنطبق  رارا  خودخود  ییباورهاباورها  وو  انداند  بودهبوده  قرآنقرآن  ررييتاثتاث

   وو  عظمـت عظمـت   ننييعـ عـ   دردر  کـه کـه   یيیيخـدا خـدا   ؛؛««اضـداد اضـداد   جـامع جـامع »»  اسـت اسـت   یيیيخـدا خـدا   شـود شـود ييمـ مـ   وصفوصف  قرآنقرآن  دردر  کهکه  یيیيخداخدا
ـ یـ خـود آ خـود آ   ححییبـه تصـر  بـه تصـر    ..((8080: : )ق)ق  اسـت اسـت   ترتر  ككیینزدنزد  اواو  بهبه  ييآدمآدم  شاهرگشاهرگ  ازاز  ييبزرگبزرگ    وو  مثـل مثـل   خداونـد خداونـد   قـرآن قـرآن   اتاتی
ـ نهانها  دردر  کـه کـه   خداونـد خداونـد   ننييهمـ همـ   بـاز بـاز   وو( ( 8888ی: ی: )شـور )شـور   سـت سـت يينن  اواو  ههييشـب شـب   ززييچچ  چچييهه  وو  نداردندارد  ییمانندمانند ـ ی    وو  عظمـت عظمـت   تتی
ـ یـ »»  ،،««اهللاهللوجـه وجـه »»  جملـه جملـه   ازاز  ييصفاتصفات  بابا  استاست  ههییتنزتنز ـ   ییاسـتوا اسـتوا »»  چـون چـون   ييعبـارات عبـارات   وو  ««اهللاهللددی ـ عل    وصـف وصـف   ««العـرش العـرش ييعل
ـ اا  ازاز  ييصـفات صـفات   آوردنآوردن  گـر گـر ییدد  ییسـو سـو   ازاز  وو  تتييجسـمان جسـمان   وو  شـباهت شـباهت   گونـه گونـه هـر هـر   يينفـ نفـ   سوسوككیی  ازاز  ييعنعنیی  شود؛شود؛ييمم ـ ی    ننی

  ابابعـذ عـذ   ةةوعـد وعـد   گـاه گـاه . . ممييرحرح  وو  رحمانرحمان  حالحالننييععدردر  وو  جبارجبار  وو  عادلعادل  استاست  یيیيخداخدا  قرآنقرآن  ییخداخدا. . شدشد  ادادیی  کهکه  دستدست



 1313 ((يیيیسناسنا  وو  خسروخسرو)ناصر)ناصر  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ۀۀششييانداند  دردر  خداخدا  ررييتصوتصو 
(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .) 

 

  قـرآن قـرآن خداونـد در  خداونـد در    ررییاندک از تصواندک از تصو  ييهمه بخشهمه بخش  ننییو او ا  گنهکارگنهکار  بندگانبندگان  بخششبخشش  ددیینونو  گاهگاه  وو  دهددهدييمم  سرسر  دوزخدوزخ
 است.است.
  ننييچنچن  ةةارائارائ  ااییآآ  اصالًاصالً  وو  بودبود  خواهدخواهد  چگونهچگونه  ررییتصوتصو  ننییاا  ممييکنکن  ارائهارائه  خداوندخداوند  ازاز  منسجممنسجم  ییررییتصوتصو  ممييبخواهبخواه  اگراگر
  ییاا    نـوع رابطـه  نـوع رابطـه    شودشودييمم  مطرحمطرح  ننییاا  سؤالسؤال  ننییاا  تبعتبع  بهبه  کهکه  ییگرگرییدد  ةةمسئلمسئل  نه؟نه؟  اایی  استاست  ررییپذپذامکانامکان  ازاز  ییررییتصوتصو

  داسـت داسـت ييپپ  ناگفتـه ناگفتـه . . کندکندييمم  برقراربرقرار  ششییخوخو  خالقخالق  باباخود نسبت به خداوند خود نسبت به خداوند   ييذهنذهن  ررییاست که فرد از خالل تصواست که فرد از خالل تصو
  ييشـگ شـگ ييهمهم  وو  ییجارجار  ییررييتیثتیث  باورانباورانننییدد  ييزندگزندگ  ییهاهالحظهلحظه  وو  اعمالاعمال  باورها،باورها،  ييتمامتمام  دردر  مسئلهمسئله  ننییاا  تتيياهماهم  کهکه
  ییرهارهاییتصـو تصـو   گونـاگون، گونـاگون،   یيیيهـا هـا ههووييشـ شـ   بـه بـه   ششییخـو خـو   آثـار آثـار   دردر  ربازربازییدد  ازاز  مسلمانمسلمان  شمندانشمندانییانداند  ییروروننييهمهمازاز. . دارددارد
  يياسالماسالم  ييدتدتييعقعق  وو  ییفکرفکر  ییربناهاربناهاییزز  ،،ییخداوندخداوند  رِرِییتصاوتصاو  ننییاا  ةةهمهم  دردر  البتهالبته. . انداند  دادهداده  ارائهارائه  رارا  خداوندخداوند  ازاز  ييمختلفمختلف
 ..استاستشدهشده  لحاظلحاظ

 سيتقد و هيتنز

از هـر  از هـر    ييالالتعتع  ییذات بارذات بار  کهکه  ییااگونهگونهبهبه  است،است،  خالقخالق  سسییتقدتقد  وو  ههییتنزتنز  اسالماسالم  دردر  خداوندخداوند  ییهاهاييژگژگییوو  ازاز  ييککیی

ـ اا  بهبه  صراحتاًصراحتاً  قرآنقرآن  گوناگونگوناگون  مواضعمواضع  دردر. . شودشودييدر آن است منزه و برتر شمرده مدر آن است منزه و برتر شمرده م  تتییمادماد  ةةکه شائبکه شائب  ییززييچچ ـ ی   ننی

ُکون»»: : مانندمانند  يياتاتییآآ  بهبه  توانتوانيينمونه منمونه م  عنوانعنوانبهبهکه که   استاستشدهشده  اشارهاشاره  مسئلهمسئله ُکونُسْبحخَن اهللَِّ َعامَّ ُيْْشِ   (،(،8383)حشر: )حشر:   ««ُسْبحخَن اهللَِّ َعامَّ ُيْْشِ

ِة َعامَّ يَ »» ِة َعامَّ يَ ُسْبحخَن َربَِّك َربِّ اْیِعئَّ ا َکبك ا      ُسكْبحخَنُه َو َتعكخىُسكْبحخَنُه َو َتعكخى»»(، (، 886886)صافات: )صافات:   ««ِصُفونِصُفونُسْبحخَن َربَِّك َربِّ اْیِعئَّ وُیكوَن ُعُلكوك ُِ ا َکبك ا  َعكامَّ َي وُیكوَن ُعُلكوك ُِ   ««َعكامَّ َي

  وو  ييقدسقدس  ساحتساحت  هموارههمواره  يياسالماسالم  اتاتییرواروا  وو  قرآنقرآن  فراوانفراوان  داتداتييتیکتیک( اشاره کرد. مسلمانان به خاطر ( اشاره کرد. مسلمانان به خاطر 8383)اسراء: )اسراء: 

ـ تنزتنز  ييچگـونگ چگـونگ   وو  تتاایيیيجزجز  دردر  هرچندهرچند  اند،اند،رفتهرفتهییپذپذ  ررییناپذناپذخدشهخدشه  وو  استواراستوار  ییاعتقاداعتقاد  صورتصورت  بهبه  رارا  خداوندخداوند  منزهمنزه ـ ی   ههی

 (. (. 866866  -3636ص ص : : 83308330  ،،ييدارند )حلبدارند )حلب  يياختالفاتاختالفات  گرگرییکدکدییخالق با خالق با 
ـ یـ کـالم ا کـالم ا   علـم علـم   عالمـان عالمـان   ةةووييشـ شـ مختلـف در جهـان اسـالم،    مختلـف در جهـان اسـالم،      ییفکـر فکـر   ییهاها  گروهگروه  انانييمم  ازاز  کـه  کـه    بـود بـود   گونـه گونـه ننی
و و   دادهدادهمورد کنکاش قـرار  مورد کنکاش قـرار    ييو افعال الهو افعال اله  اسماءاسماء  وو  صفاتصفات  وو  ذاتذات  مقولهمقوله  چهارچهار  ییپرتوپرتو  دردر  رارا  خداوندخداوند  ییهاهاييژگژگییوو

ـ اا  مـا مـا   کـار کـار   ةةووييشـ شـ   امـا امـا   کردند،کردند،ييمم  انانييبب  رارا  خودخود  نظرنظرموردمورد  ییهاهاشهشهییندندو او ا  ءءموارد آراموارد آرا  ننییکدام از اکدام از ادر هر در هر  ـ ی   گونـه گونـه ننی
  وو  ممييهسـت هسـت   یيیيسـنا سـنا   وو  ناصرخسـرو ناصرخسـرو   ییهاهاشهشهییانداند  تیثراتتیثرات  وو  راتراتييتیثتیث  دنبالدنبالبهبه  شترشترييبب  نجانجاییاا  دردر  کهکهچراچرا  ؛؛بودبود  نخواهدنخواهد
ـ نن  مقـوالت مقـوالت   ننییاا  ههبب  کهکه  چندچندهرهر  ممييداندانيينمنم  محضمحض  ييکالمکالم  انانییجرجر  بهبهمنحصرمنحصر  رارا  تیثراتتیثرات  وو  ررييتیثتیث  ننییاا ـ ي   ممييخـواه خـواه   ززي

 ..پرداختپرداخت
  صـفت صـفت   نـه نـه   موصوف،موصوف،مضاعف است. او نه موصوف است و نه المضاعف است. او نه موصوف است و نه ال  يينفنف  دديية توحة توحالزمالزم  ههييلليياسماعاسماع  دگاهدگاهییدد  دردر»»
  ««از اسم و رسم و صفت استاز اسم و رسم و صفت است  باالترباالتر. خدا . خدا عالمعالمالال  نهنه  استاست  عالمعالم  نهنه  ،،ييالحالح  نهنه  استاست  ييحح  نهنه  الصفت،الصفت،  نهنه  استاست
  ییاا  ییمکتب فکرمکتب فکر  ممييتوجه است که نخست بدانتوجه است که نخست بدان  انانییجهت شاجهت شا  ننییمطلب بدمطلب بد  ننیی(. ذکر ا(. ذکر ا0808صص: : 83888388  ،،یی)دفتر)دفتر

  ییهـا هـا شهشهییانداند  سراغسراغ  بهبه  نشنشييبب  ننییاا  بابا  سپسسپس  وو  کندکندييمم  ههییکه ناصرخسرو به آن تعلق دارد چگونه خداوند را تنزکه ناصرخسرو به آن تعلق دارد چگونه خداوند را تنز
 ..ممییبروبرو  ناصرخسروناصرخسرو
  رارا  ييصفتصفت  گونهگونههرهر  ییوو  ها،ها،شهشهییانداند  وو  هاهاکسکس  وو  زهازهاييچچ  همههمه  ازاز  برتربرتر  استاست  ييتتييالوهالوه  خداوندخداوند  خسروخسروناصرناصر  نظرنظر  دردر
را را   معتزلهمعتزله  انهانهییخردگراخردگرا  ییهاهاشهشهییانداند  ييحتحت  کهکه  استاست  ییحدحد  بهبه  تاتا  راستاراستا  ننییاا  دردر  اواو  تالشتالش  وو  کندکندييمم  يينفنف  خداوندخداوند  ازاز
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ـ   اواو(. (. 0303-6868ص ص : : 83388338)ناصرخسرو، )ناصرخسرو،   کشدکشدييمم  چالشچالش  بهبه  ززيينن  ،،انداندشدهشده  گفتهگفته  ددييتوحتوح  رامونرامونييپپ  کهکه   آنجـا آنجـا   ييحتـ حت
ـ اا  بـر بـر )ص( )ص( امبراکرمامبراکرمييپپ  ازاز  ييثثییحدحد  بهبه  تمسكتمسك  بابا  شودشودييمم  خداوندخداوند  ييجابجابییاا  وو  ييسلبسلب  صفاتصفات  ازاز  سخنسخن  کهکه ـ ی   نکتـه نکتـه   ننی
ـ بابا  اساساًاساساً  بلکهبلکه  ؛؛ستستيينن  خداخدا  ازاز  زشتزشت  صفاتصفات  يينفنف  خداوندخداوند  ههییتنزتنز  ازاز  هدفهدف  کهکه  کندکندييمم  ددييتیکتیک ـ ی صـفات مخلـوق   صـفات مخلـوق     ددی

برتر و برتر و   تبع،تبع،خداوند برتر و باالتر از مخلوقات است و بهخداوند برتر و باالتر از مخلوقات است و به  راراییزشت و بد را از خداوند دور کرد ززشت و بد را از خداوند دور کرد ز  ااییاعم از خوب اعم از خوب 
 (.(.8080صص: : همانهمان))  باالتر از صفات آنانباالتر از صفات آنان

ذات ذات   ییآالء اهلل و التوکاروا فاآالء اهلل و التوکاروا فا  ییتوکروا فتوکروا ف»»از جمله از جمله   ييثثییا تمسك به احادا تمسك به احادکه عموم مسلمانان بکه عموم مسلمانان ب  آنجاآنجا  ازاز

  دردر  ييسـخن سـخن   چندانچندان  ززيينن  ناصرخسروناصرخسرو  اند،اند،کردهکرده  ههییتنزتنز  رارا  خداوندخداوند  ذاتذات  هموارههمواره( ( 866866صص  ::  88  ،،83388338  ،،ییبدبديي)م)م  ««اهللاهلل

  خسروخسروناصرناصر  نظرنظر  ازاز  استاستبودهبوده  بحثبحث  موردمورد  يياسالماسالمکالمکالم  دردر  هموارههمواره  کهکه  خداوندخداوند  ییهاهانامنام  امااما. . ددییگوگويينمنم  بابباب  ننییاا

  خـود خـود   کـه کـه چنـان چنـان   ندارد،ندارد،  ييتتييموضوعموضوع  ییوو  نظرنظر  ازاز  همهم  بحثبحث  ننییاا  ننییبنابرابنابرا  ست،ست،يينن  خداوندخداوند  صفاتصفات  ازاز  فراترفراتر  ییززييچچ

  کـس کـس   آنآن  کهکه  داندداند  ييعاقلعاقل  هرهر  وو  استاست  گرگرییدد  ييمعنمعن  رارا  يينامنام  هرهر  وو  استاست  نامنام  نهنهوونودنود  رارا  ییخداخدا  ندندییگوگوو و : »: »ددییگوگوييمم

  نهنه  باشدباشد  ییررييتکثتکث  ننییاا  وو  ششییخوخو  تتذاذا  بهبه  باشدباشد  ززييچچ  نهنهنودونودو  آنآن  ازاز  وو  نباشدنباشد  ززييچچ  ككیی  باشدباشد  اواو  بابا  ييمعنمعن  نهنهوونودنود  کهکه

 (.(.8888صص: : 83388338  خسرو،خسرو،)ناصر)ناصر  ««گروهگروه  ننییاا  سخنسخن  دردر  ددييتوحتوح
  ششییرهـا رهـا   وو  ششییگشاگشابارز دارد. در بارز دارد. در   یینمودنمود  ییناصرخسرو بر آن در آثار وناصرخسرو بر آن در آثار و  ددییشدشد  ددييخداوند و تاکخداوند و تاک  ههییتنزتنز  ةةدامندامن
ـ يـ چچ»»  ييشمرد و حتـ شمرد و حتـ   ييبرتر مبرتر م  ستستييخداوند را از هست و نخداوند را از هست و ن    ییوو ـ   ««ززي ـ ی ـ نـه چ نـه چ »»  اای ـ ي   يينمـ نمـ   ززییاو جـا او جـا   ییرا بـرا را بـرا   ««ززي
ـ ة روحانة روحانزمرزمر  دردر  رارا  خداوندخداوند  ييکسکس  مبادامبادا  کهکه  ننییاا  ییبرابرا  اواو(. (. 3333-8888ص ص : : 83038303)ناصرخسرو، )ناصرخسرو، داندداند ـ ي بدانـد بـا   بدانـد بـا     اناني
ـ یـ گوگوييمـ مـ   انـد انـد   یيیيخـدا خـدا   دهدهییآفرآفر  ييجسمانجسمان  عالمعالم  همهم  وو  انانييروحانروحان  همهم  کهکه  نکتهنکته  ننییبرابرا  ددييیکیکتت   آنکـه آنکـه   شـان شـان ییاا  ازاز  وو»»: : ددی
ـ نزدنزد  ندندییگوگو  قولقول  ننییاا  کهکه  شانشانییاا  وو  ستستيينن  جسمجسم  ییخداخدا  ددییگوگوييهمهم  ددييتقلتقل  بهبه  کهکه  استاست  آنآن  استاست  زکارترزکارترييپرهپره ـ ی   ككی
  ییخداخدا  مرمر  کهکههرهر  وو  انداند  ییخداخدا  دگاندگانییآفرآفر  کهکه  انداند  ننااييجسم، روح است و روحانجسم، روح است و روحان  ءءمشرکانند، از بهر آنکه جزمشرکانند، از بهر آنکه جز  عقالءعقالء
 (.(.808808صص: : تاتاييبب)ناصرخسرو، )ناصرخسرو، ««باشدباشد  مشرکمشرک  کند،کند،  مانندمانند  دهدهییآفرآفر  بهبه  رارا
  ییررییتصوتصوييبب  ازاز  ییااهالههاله  دردر  رارا  خداوندخداوند  حدحد  چهچه  تاتا  خسروخسروناصرناصر  انهانهییگراگراههییتنزتنز  نگاهنگاه  کهکه  ددييفهمفهم  توانتوانييمم  ييروشنروشنبهبه
  ییددييتوحتوح  انانییجرجر  بهبه  وابستهوابسته  گرگرییدد  ییسوسو  ازاز  وو  استاست  ونانونانیی  فالسفهفالسفه  داردارراثراثييمم  سوسوككیی  ازاز  خسروخسروناصرناصر  برد،برد،ييممفروفرو
و و   ييبعد فلسفبعد فلسف  ييعنعنییبُعد بُعد   ننییاز ااز ا  خسروخسروناصرناصر  ییخداخدا. . استاست  آنآن  ةةالزمالزم  مضاعفمضاعف  ههییتنزتنز  وو  يينفنف  کهکه  استاست  ههييلليياسماعاسماع
  جبـروت جبـروت   وو  عظمتعظمت  خداوندخداوند  نجانجاییاا  دردر  کهکه  تتتفاوتفاو  ننییاا  بابااست، است،   ونانونانییدر فلسفه در فلسفه   ييعلت اولعلت اول  ههييشبشب  ارارييبسبس  ييعقالنعقالن
 ::استاست  ااییپوپو  وو  زندهزنده  ییخداوندخداوند  وو  استاستکردهکرده  حفظحفظ  هنوزهنوز  رارا  خودخود

 استاست  آنآن  ازاز  ششــييبب  ممییووــگگ  ههــرچرچــهه  ممییگوگوچهچه        تتــــــاساس  انانــــييآشآش  ششــــانانــــــالمکالمک  ییوراورا
 استاست  ممــــــييعظعظ  ررــــييسس  اواو  دردر  واقفواقف  دندنــــشش        تتــــــاساس  ممییددــقق  دودو  ررــهه  اواو  ذاتذات  وو  صفاتصفات

 (.683ص :8330)ناصرخسرو، 

ـ   يينـوع نـوع   وو  یـي یـي خردگراخردگرا  بهبه  ییادادییزز  ششییگراگرا  کهکه  ناصرخسروناصرخسرو  برخالفبرخالف  ییغزنوغزنوييسنائسنائ ـ اعتزال   نقـش نقـش   دارددارد  ییگـر گـر يياعتزال
   وو  شـور شـور   اهـل اهـل   شـتر شـتر ييبب  ییوو. . شـمارد شـمارد ييمـ مـ   انـدک انـدک   ارارييبسـ بسـ   ككییززييمتافمتاف  ييبررسبررس  دردر  رارا  محضمحض  ییخردورزخردورز  وو  تتييعقالنعقالن

   ففتصـو تصـو   اواو  يياصـل اصـل   کـرد کـرد ییرورو  امـا امـا   دارد،دارد،  ونـد ونـد ييپپ  کـالم کـالم   وو  فلسفهفلسفه  بابا  اواو  ييتتييشخصشخص  قطبقطب  ككیی  اگرچهاگرچه  وو  استاست  حالحال



 1111 ((يیيیسناسنا  وو  خسروخسرو)ناصر)ناصر  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ۀۀششييانداند  دردر  خداخدا  ررييتصوتصو 
(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .) 

 

   صـفات صـفات   هـم هـم   شـود شـود ييمـ مـ   ششییسـتا سـتا   وو  ففييتوصـ توصـ   قـه قـه ییحدحد  سـرآغاز سـرآغاز   دردر  کـه کـه   یيیيخـدا خـدا »». . اسـت اسـت   انهانهييصـوف صـوف   نگرشنگرش  وو
  یيیيسـنا سـنا (. (. 8686  صص  ::83338333  ،،يي)درگاه)درگاه  ««متشرعه و متصوفه رامتشرعه و متصوفه را  ییخداخدا  ییهاهاييژگژگییوو  همهم  دارددارد  رارا  لسوفانلسوفانييفف  ییخداخدا
  ازاز  رارا  خـود خـود   توانـد توانـد ييمم  کهکه  آنجاآنجا  تاتا  پردازد،پردازد،ييمم  خداوندخداوند  ههییتنزتنز  بهبه  کهکه  آنجاآنجا  ييحتحت  وو  نداردندارد  ییسازگارسازگار  سرسر  لسوفانلسوفانييفف  بابا

 : : ردردييگگييمم  جداجدا  فالسفهفالسفه

 ردردــــکک  ططییوساوسا  ــيــيبب  ردردــــکک  اواو  ههــــچچ  ررــهه       ردردــــــکک  ططیــیــااــــبسبس  ــيــيبب  ارارــــــکک  ازلازل  دردر
 ـيـيــــولولــمم  رترتــــحضحض  ههــــــبب  رهره  ییررــــــــنبنب       ـــــيـــــياولاول  تتــــــعلعل  وو  ـــيـــيولوليـــــيـــــهه  ازاز

 (.86ص: 8306 ،یي)سنا

  بـه بـه   تـوان تـوان يينمـ نمـ   آنآن  بـا بـا   کـه کـه   استاست  معتقدمعتقد  وو  شماردشماردييممبربر  مذموممذموم  خردخرد  یيیيسناسنا  آننهآننه  کهکه  داشتداشتنظرنظردردر  ددییبابا  البتهالبته
  ششییخـو خـو   ییترازوترازو  دردر  رارا  ززييچچ  همههمه  خواهدخواهدييمم  وو  استاست  ختهختهييگسگس  لجاملجام  کهکه  استاست  ييعقلعقل  برد،برد،  راهراه  ییخداوندخداوند  حضرتحضرت
  رارا  خـود خـود   اگراگر  عقلعقل  ييعنعنیی  شرع،شرع،  برابربرابر  دردر  اوستاوست  تکبرتکبر  یيیيسناسنا  شعرشعر  دردر  عقلعقل  نکوهشنکوهش  علتعلت  ننییترتريياصلاصل»»بسنجد. بسنجد. 

  تنهـا تنهـا   نـه نـه   گـر گـر ییدد  گـردد گـردد   ييمصـطف مصـطف   عتعتییشـر شـر   تـابع تـابع   اگراگر  امااما  ..شودشودييمم  نکوهشنکوهش  ييسختسختبهبه... ... بداندبداند  شرعشرع  ازاز  ازازييننييبب
  هـم هـم   نکتـه نکتـه   ننییبـد بـد   ددییبابا(. (. 868868صص: : 83888388  ،،يي)زرقان)زرقان  ««شودشودييمم  همهم  احتراماحترام  وو  عزتعزت  ییدارادارا  بلکهبلکه  ستستيينن  دهدهيينکوهنکوه
  دردر  وو  اسـت اسـت شـده شـده   ييمم  شترشترييبب  هموارههمواره  ییوو  عمرعمر  انانییپاپا  تاتا  یيیيسناسنا  یيیيگراگراعقلعقل  وو  ييعقالنعقالن  التالتییتماتما  کهکه  داشتداشت  توجهتوجه
  اختصاصاختصاص  عقلعقل  ييبررسبررس  وو  ففييتوصتوص  بهبه  مستقلمستقل  ييفصلفصل  بوده،بوده،  ««قهقهییحدحد»»  ودنودنسرسر  مشغولمشغول  کهکه  عمرعمر  آخرآخر  ییهاهاسالسال
 (.(.ننييششييپپ))  استاستدادهداده
  شدهشده  برگرفتهبرگرفته  کهکه  مضمونمضمون  ننییاا  وو  شودشودييمم  شروعشروع  خداوندخداوند  ههییتنزتنز  بابا  استاست  یيیيسناسنا  اثراثر  ننییترتربرجستهبرجسته  کهکه  قهقهییحدحد
 : : گرددگرددييمم  تکرارتکرار  کراتکراتبهبه  ززيينن  یيیيسناسنا  آثارآثار  ررییساسا  دردر  استاست  ممییکرکرقرآنقرآن  اتاتییآآ  ازاز

 للــــــــــييييــــــتختخ  ازاز  دسدســــــمقمق  اواو  تتــــصفصف       للــــــــييــتمثتمث  ززاا  زهزهــــــمنمن  ششــــذاتذات  تتــــهسهس
 دهدهــــــــننییآآ  ههــــــنن  رشرشــــــآخآخ  دهدهــــــامامــــــــنن        دهدهــــــــــننییزازا  ههــــــنن  وو  دهدهــــیيیيزازا  تتــــــــسسيينن

 ددــــــونونــييپپ  ازاز  دسدســــــمقمق  ييــــالالــــمثمثييــــــبب        ددــــــانناننــــــمم  ازاز  زهزهــــــــمنمن  ییررــــيينظنظييــــبب
 (.83ص: 8306 ،یي)سنا

ـ تنزتنز  دردر  چـه چـه   توانـد توانـد ييمـ مـ   کـه کـه   آنجـا آنجـا   تـا تـا   ییوو  کهکه  استاست  ننییاا  یيیيسناسنا  ةةدرباردربار  تیملتیملقابل قابل   ةةنکتنکت ـ ی    چـه چـه   وو  خداونـد خداونـد   ههی
   عبـارت عبـارت بـه بـه . . نکنـد نکنـد   عـدول عـدول   آنآن  ننييمضـام مضـام   وو  قرآنقرآن  ازاز  تاتا  دارددارد  ييسعسع  ددییگوگوييمم  خداخدا  ازاز  سخنسخن  کهکه  ییگرگرییدد  مواردموارد  دردر
  شـده شـده ذکـر ذکـر   قـرآن قـرآن   خودخود  دردر  کهکه  یيیيهاهاگزارهگزاره  بابا  شودشود  انانييبب  ييفلسففلسف  ییهاهاگزارهگزاره  بابا  آنکهآنکه  ازاز  شترشترييبب  یيیيسناسنا  ههییتنزتنز  گرگرییدد
   ::شودشودييمم  ننااييبب

 ييــــــتهته  سهسهييکک  وو  ببــــييجج  ددــــازگشتنازگشتنــــــبب       ييــــــــروزبهروزبه  ییراراــــــــسس  زآنزآن  ووــــــــوهوه  الال
 اساســــشنشن  ییداداــخخ  ررــاطاطــــخخ  ززــــجج  ستستييچچ       اساســــييقق  وو  حسحس  وو  عقلعقل  وو  وهموهم  ازاز  ررــرترتــبب

 (.80ص: 8383 ،یي)سنا
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(Mojtaba Mojarad   / Abdollah Radmard) 

 

 ::اایی

 للذوذوــــمخمخ  اواو  ازاز  ازازــــيينن  وو  تتــــاساس  ددــــصمصم       زولزولــــمعمع  اواو  ازاز  ارارــشمشم  وو  تتــــاساس  ددــــــــاحاح
 ممــههوو  وو  شناسدشناسد  حسحس  کهکه  ييصمدنصمدن  آنآن  وو       ممــفهفه  وو  ددــداندان  عقلعقل  ههــکک  ييــــنن  ددــــاحاح  آنآن

 (.88: 8306 ،یي)سنا

  للییقاقا  کند،کند،ييمم  دوردور  خداوندخداوند  ازاز  رارا  ييصفتصفت  نوعنوع  هرهر  کهکه  ناصرخسرو،ناصرخسرو،  برخالفبرخالف  یيیيسناسنا  ززيينن  خداوندخداوند  صفاتصفات  موردمورد  دردر
 ::استاست  خداوندخداوند  ییبرابرا  صفاتصفات  وجودوجود  بهبه

 داندان  دشدشــــییررــــــفف  وو  ادرادرــــقق  وو  ممــــللااــــعع       داندان  دشدشــــييمجمج  وو  ططــاساســــبب  وو  ابضابضــــــقق
 ررــــــــبصبص  وو  ععــــسمسم  المالمــــکک  اواو  تتــــصفصف       ررــول و قصول و قصــز طز ط  ييــــاکش تهاکش تهــــپپ  ذاتذات

 (.83ص: 8306 ،یي)سنا

 ::ددییگوگو  ييمم  گرگرییدد  ییدر جادر جا  اایی  

 اوستاوست  ااــمم  ونونــچچ  ههــنن  رانرانــامامــکک  وو  ددــواحواح       تتــاوساوس  ااــــوانوانــــتت  وو  رمرمــــمکمک  وو  ععــــانانــــصص
 ررــافافــــغغ  وو  ررــــــاهاهــــــقق  وو  ققــــــــخلخل  رازقرازق       دردرااــــــقق  وو  ممــــالالــــــعع  وو  ومومــــــييقق  وو  ييــــحح

 (.86ص: 8383 ،یي)سنا

  بـا بـا   خسـرو خسـرو ناصـر ناصـر   نگـاه نگـاه   دردر. . استاست  متفاوتمتفاوت  همهم  بابا  خداوندخداوند  ههییتنزتنز  دردر  ممييحکحک  دودو  ننییاا  دگاهدگاهییدد  شدشدگفتهگفته  آننهآننه  بنابربنابر
ـ نن  رارا  اواو  دربـاره دربـاره   دندنييشـ شـ ییانداند  جرأتجرأت  خودخود  بهبه  ييآدمآدم  ييحتحت  کهکه  یيیيخداخدا  م،م،یيیيروبروروبرو  ررییتصوتصوييمنزه و بمنزه و ب  کامالًکامالً  یيیيخداخدا ـ ي   ززي
  ییخـدا خـدا   استاست  گرگرییدد  ییااگونهگونهبهبه  وضعوضع  یيیيسناسنا  دردر  امااما. . شودشودييمم  ههییتنزتنز  نابناب  ييفلسففلسف  کردکردییرورو  بابا  کهکه  یيیيخداخدا  دهد،دهد،يينمنم
. . استاست  قرآنقرآن  وو  ننییدد  متنمتن  ازاز  برگرفتهبرگرفته  ييههییتنزتنز  باشدباشد  ييفلسففلسف  کهکه  ننییاا  ازاز  ششييبب  آنآن  ههییتنزتنز  شودشودييمم  ههییتنزتنز  اگراگر  یيیيسناسنا
ـ تنزتنز  کهکه  دارددارد  اعتباراعتبار  زانزانييمم  همانهمان  بهبه  یيیيسناسنا  نگاهنگاه  دردر  خداخدا  صفاتصفات ـ ی ـ اا  وو  خداونـد؛ خداونـد؛   ههی ـ ی ـ نن  ننی ـ ي    اسـلوب اسـلوب   ازاز  برگرفتـه برگرفتـه   ززي
  ففييتوصـ توصـ   وو  ههییتنزتنز  وو  دهدهییبربر  قرآنقرآن  ازاز  کسرهکسرهیی  ناصرخسروناصرخسرو  کهکه  ستستيينن  ييمعنمعن  ننییاا  بهبه  سخنانسخنان  ننییاا  البتهالبته. . استاست  قرآنقرآن
   دردر  یيیيسـنا سـنا   سـهم سـهم   کـه کـه   اسـت اسـت   معنـا معنـا   ننییبـد بـد   بلکـه بلکـه   دهـد، دهـد، ييمم  انجامانجام  صرفصرف  ييفلسففلسف  ییباورهاباورها  براساسبراساس  رارا  خداوندخداوند
  وو  ؛؛ييفلسـف فلسـف   ییباورهاباورها  براساسبراساس  تاتا  استاست  شترشترييبب  ارارييبسبس  ييننییدد  ییباورهاباورها  براساسبراساس  خداوندخداوند  ههییتنزتنز  وو  ففييتوصتوص  وو  ننييييتبتب
 ..استاست  عکسعکس  مسئلهمسئله  ننییاا  خسروخسروناصرناصر  دردر

 ريتصاو از یفهم

ـ یـ »»  ،،««وجـه وجـه »»  ماننـد ماننـد   ييصـفات صـفات   بابا  خداوندخداوند  گاهگاه  قرآنقرآن  دردر  کهکه  شدشد  گفتهگفته  ترترششييپپ  . . اسـت اسـت شـده شـده   ففييتوصـ توصـ ... ...   وو  ««ددی
ـ مم  دردر  وو  اسـالم اسـالم   جهانجهان  دردر  مسئلهمسئله  ننییاا ـ ي  . . اسـت اسـت داشـته داشـته   ييگونـاگون گونـاگون   ییهـا هـا انعکـاس انعکـاس   مختلـف مختلـف   فِـرقق فِـرقق   ییباورهـا باورهـا   اناني
   ننيـي يـي تبتب  وو  ييبررسـ بررسـ   مـورد مـورد   مسـئله مسـئله   ننییاا  بهبه  نسبتنسبت  رارا  یيیيسناسنا  وو  ناصرخسروناصرخسرو  خاصخاص  نگاهنگاه  تاتا  ممييکوشکوشييمم  نجانجاییاا  دردر  اامم



 1717 ((يیيیسناسنا  وو  خسروخسرو)ناصر)ناصر  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ۀۀششييانداند  دردر  خداخدا  ررييتصوتصو 
(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .) 

 

ـ يـ عقعق  -ییفکـر فکـر   انانییجرجر  بهبه  وابستهوابسته  ناصرخسروناصرخسرو  شدشد  گفتهگفته  کهکه  گونهگونههمانهمان. . ممييدهده  قرارقرار    ازاز  کـه کـه   اسـت اسـت   ييخاصـ خاصـ   ييدتدتي
ـ   -يياسـالم اسـالم   یـي یـي خردگراخردگرا  گـر گـر ییدد  ییسـو سـو   ازاز  وو  ييونـان ونـان یی  یـي یـي خردگراخردگرا  سـو سـو ككیی ـ معتزل    نگـرش نگـرش   سـوم سـوم   ضـلع ضـلع   دردر  وو  ييمعتزل
   البتــهالبتــه  اســت،اســت،  ييللییتــیوتــیو  ييموضــعموضــع  للییمســامســا  ننیــیــاا  دردر  ناصرخســروناصرخســرو  موضــعموضــع. . ردرديــيــگگييمــمــبــربــررا دررا در  يياســالماســالم-يينــنــییدد
ـ   جـامع جـامع در در   ییمتناسـب باشـد. و  متناسـب باشـد. و    ههييلليياسـماع اسـماع   ییفکـر فکـر   ييارائه داده و با مبـان ارائه داده و با مبـان   ييکه امام فاطمکه امام فاطم  ييللییتیوتیو ـ الحکمت    ننييالحکمت

ـ ة اة ادرباردربار  رارا  ««ددييتقلتقل  اهلاهل»»  ییهاهادگاهدگاهییآنجا که دآنجا که د ـ ی    آنـان آنـان   التالتییتـیو تـیو   ازاز  ییااپـاره پـاره   وو  ذکـر ذکـر   خداونـد خداونـد   صـفات صـفات   گونـه گونـه ننی
   کلمـات کلمـات   »»  ازاز  ييناشـ ناشـ   مختلـف مختلـف   التالتییتـیو تـیو   ذکرذکر  دردر  رارا  افرادافراد  انانييمم  نظرنظراختالفاختالف  وو  پرداختهپرداخته  هاهاآنآن  ردرد  بهبه  آوردآوردييمم  رارا
ــگردانگردان  ییجــاجــا  ازاز  رارا ــي ــ  ««دندني ــم ــدييم ــددان ــه  رارا  ييکســانکســان  موضــعموضــع  ییوو(. (. 8888-8888صــ صــ : : 83388338)ناصرخســرو، )ناصرخســرو،   دان ــهک    دردر  ک

ـ نن  رنـد رنـد ییپذپذييمـ مـ   رارا  آنآن  فقطفقط  وو  کردهکرده  اراريياختاخت  سکوتسکوت  خداوند،خداوند،  ررییتصاوتصاو  للييقبقب  ننییاا  مقابلمقابل ـ ي ـ یـ گوگوييمـ مـ   وو  کـرده کـرده   ردرد  ززي    ::ددی
 جهـل باشـد   جهـل باشـد     ييو اقرار به نـادان و اقرار به نـادان   ممييآن ندانآن ندان  ررييو لکن تفسو لکن تفس  ممییبگروبگرو  تتییآآ  ننییگفتند ما بدگفتند ما بد  انانییخودراخودرا  ررييتفستفس  اهلاهل»»

 (.(.8383صص: : 83068306  ،،یيیي)سنا)سنا  ««نه علمنه علم
   ییخــداخــدا  کــهکــهچــراچــرا  دارد،دارد،  وارانــهوارانــهانســانانســان  ییررییتصــوتصــو  کــهکــه  باشــدباشــد  معتقــدمعتقــد  یيیيخــداخــدا  بــهبــه  توانــدتوانــديينمــنمــ  خســروخســروناصــرناصــر
   هرچنـد هرچنـد   ییوو. . اسـت اسـت رفتـه رفتـه فـرو فـرو   محضمحض  ههییتنزتنز  دردر  کهکه  مقدسمقدس  وو  ييمتعالمتعال  قدرقدر  آنآن  استاست  مقدسمقدس  وو  ييمتعالمتعال  اراريياو بساو بس
   وو  سـاخته سـاخته   روشـن روشـن   رارا  هـا هـا ننآآ  سـرعت سـرعت   بـه بـه   امـا امـا   کندکندييمم  استفادهاستفاده  ررییتصاوتصاو  گونهگونهننییاا  ازاز  گاهگاه  ززيينن  اشعارشاشعارش  دردر  خودخود  کهکه
 ::کندکندييمم  ننييييتبتب

 ييــــالمالمــمظمظ  وو  ااــجفجف  وو  ورورــجج  زارزارــهه  ااــبب  ررــگگ       ییبرآبرآ  چهچه  ژرفژرف  ننییاا  ازاز  وو  ررييگگ  ییخداخدا  دستدست
 ييــاطماطمــفف  استاست  جهانجهان  دودو  هرهر  ییخداخدا  دستدست        ننييزمزم  بربر  ههــکک  ااــداندان  ردمردمــمم  للعقعق  ههــبب  ددــداندان

 (.860ص :8363)ناصرخسرو، 

 ::ددییگوگوييمم  گرگرییدد  ییجاجا  دردر  اایی

 الالالال  ووــولولــلل  ررــــپپ  وو  متمتيياقاقــبب  ررــوهوهــــگگ  ررــــپپ       استاست  ییخداخدا  خوبخوب  سخنسخن  هاهاسخنسخن  ییااییدردر
 (.6ص :8330)ناصرخسرو، 

  شـعر شـعر   کـه کـه   فرضفرضششييپپ  ننییاا  گرفتنگرفتننظرنظردردر  بابا  وو  ممییبشوبشو  ررنثنث  زبانزبان  وو  شعرشعر  زبانزبان  تفاوتتفاوت  بحثبحث  واردوارد  مميينخواهنخواه  اگراگر
ـ يياهماهم  خودخود  ذاتذات  بهبه  وو  استاست  اواو  شهشهییانداند  خدمتخدمت  دردر  اواو  نثرنثر  مانندمانند  ناصرخسروناصرخسرو ـ ت ـ بابا  نـدارد؛ نـدارد؛   ييت ـ ی ـ دد  دردر  ممیيیيبگـو بگـو   ددی ـ ی    وانوانی
  بـاز بـاز   ررییتصـاو تصـاو   ننییاا  همههمه  دردر  کنکنييلل  افت،افت،یی  توانتوانييمم  ندرت،ندرت،بهبه  البتهالبته  دست،دست،  ننییازاازا  ییررییتصاوتصاو  اگرچهاگرچه  همهم  خسروخسروناصرناصر
  بعـد بعـد   دردر  ييحتحت  خسروخسروناصرناصر  ییخداخدا  ييعنعنیی. . شودشودييمم  دهدهییدد  موجوداتموجودات  بابا  خداوندخداوند  انسانس  دمدمعع  وو  ييتعالتعال  وو  تتییفرّارفرّار  يينوعنوع
 ..ييانتزاعانتزاع  ییررییتصوتصو  اایی  گرگرییدد  ییامرامر  ازاز  استاست  ييللییتیوتیو  اایی  ززيينن  اشاشییررییتصوتصو
   هسـت هسـت   کـه کـه   گونـه گونـه آنآن  اگرچـه اگرچـه   خداونـد خداونـد   شـناخت شـناخت   یيیيسـنا سـنا   نظرنظر  دردر. . استاست  گرگرییدد  ییااگونهگونه  ازاز  یيیيسناسنا  ییخداخدا  امااما
  خسروخسرو  ناصرناصر  گونگونفلسفهفلسفه  ییهاهاشهشهییانداند  ازاز  فراترفراتر  ارارييبسبس  مصنوعمصنوع  وو  صانعصانع  انانييمم  ييعاطفعاطف  ةةرابطرابط  امااما  ستستيينن  ررییپذپذامکانامکان
 ..استاست



 رادمرد عبداهلل، مجرد یمجتب 1111

(Mojtaba Mojarad   / Abdollah Radmard) 

 

 ييــــــرونرونــــــــييبب  وو  دروندرون  ووــــککــــيينن  وو  تتــزشزش       ييــــــونونــــــــچچ  ازاز  تتــــــــاساس  ارغارغــــــفف  اواو  ذاتذات
 تتــــــاساس  ييــاعماعم  ادرادرــــمم  اتاتــاثباثب  ووــــــهمنهمن       تتــــسسيينن  ررــــبب  اواو  هستهست  اتاتــــاثباثب  ههــــکک  زآنزآن
 ارداردــــــنن  دردر  ممــوهوه  ههــــــبب  ييــونونــــــــچچ  ككــييلل       دارددارد  ییادرادرــــــمم  ههــــــکک  ييــــاعماعم  ددــــــــــداندان

 (.88ص: 8383 ،یي)سنا

ـ دد  یيیيسـنا سـنا   ،،قـرآن قـرآن   دردر  خداونـد خداونـد   ررییتصـاو تصـاو   وو  صفاتصفات  بابباب  دردر ـ ی    دارد،دارد،  خسـرو خسـرو     متفـاوت بـا ناصـر   متفـاوت بـا ناصـر     کـامالً کـامالً   ييدگاهدگاهی
  اایی  وو  پرداختهپرداخته  هاهاآنآن  دردر  ييچونچونووچندچند  بهبه  بخواهدبخواهد  آنکهآنکهييبب  دارددارد  مانمانییاا  آمدهآمده  قرآنقرآن  دردر  کهکه  للييقبقب  ننییاا  ازاز  ییمواردموارد  بهبه  اواو
 ::کندکند  للییتیوتیو  اارر  هاهاآنآن

 زولزولــــــــمعمع  ششــــــقتقتييحقحق  ازاز  للــــــعقعق  ككــــييلل       زولزولــــــنن  وو  واواــــــاستاست  دردر  ييــــــشکشک  تتــــسسيينن
 دمدمــــــــــقق  اتاتــــصفصف  ازاز  کشکش  دردر  انانــــزبزب  ووــــتت       دمدمــــــقق  وو  ههــــوجوج  وو  ننــــييبببب  ششــننــييــععــاصباصب

 ییداداــــــــخخ  اتاتــــصفصف  دردر  ههــــــطعنطعن  ددــــزنزنــــنن       ییداداــخخ  ذاتذات  ههــبب  ودودــــــبب  ارفارفــعع  ههــــکک  ررــهه
 (.80ص: 8306 ،یي)سنا

ـ دد. . اسـت اسـت   قـرآن قـرآن   نـ  نـ    بـه بـه   خسـرو خسـرو ناصـر ناصـر   ازاز  بنـدتر بنـدتر ییپاپا  همهم  نجانجاییاا  دردر  یيیيسناسنا  شودشودييمم  مالحظهمالحظه  چنانکهچنانکه ـ ی   دگاهدگاهی
  بـه بـه   رارا  اواو  یيیيسـنا سـنا   انهانهييصـوف صـوف   دگاهدگاهییدد  وو  کشاندکشاندييمم  ييالهالهررییتصاوتصاو  ننییاا  للییتیوتیو  ییسوسو  بهبه  رارا  اواو  ناصرخسروناصرخسرو  ييلليياسماعاسماع
  ییهـا هـا گـزاره گـزاره   بـه بـه   وابسـته وابسـته   خسـرو خسـرو ناصرناصر  مانندمانند  کهکه  ییروروآنآنازاز  یيیيسناسنا  نگرشنگرش. . ررییتصاوتصاو  ننییاا  برابربرابر  دردر  ممييتسلتسل  سمتسمت
ـ ااييبب  کنارکنار  ررییتصاوتصاو  ننییاا  بابا  تواندتواندييمم  ترترراحتراحت  ستستيينن  خداوندخداوند  ةةدرباردربار  محضمحض  ييعقالنعقالن  وو  ييفلسففلسف ـ ی   نظـر نظـر   ازاز  کـه کـه چـرا چـرا   ددی
  ییاارابطهرابطه  مستلزممستلزم  ممييمفاهمفاه  ننییاا  کاملکامل  درکدرک  بلکهبلکه  کند،کند،  درکدرک  رارا  ممييمفاهمفاه  ننییاا  خودخود  خردخرد  بابا  تواندتوانديينمنم  ييآدمآدم  یيیيسناسنا

 ::استاست  خداخدا  بابا  ييفراعقالنفراعقالن

 تتــــدسدس  ررــــبب  انانــــجج  وو  ننــييآستآست  دردر  للــعقعق       رمسترمستــش سش ســرترتــحضحض  ییووــسس  انانــاشقاشقــعع
 (.03ص: 8383 ،یي)سنا

ـ اا  دردر  معرفتمعرفت  یيیيسناسنا ـ ی ـ اا  وو. . خـرد خـرد   بـا بـا   ناصرخسـرو ناصرخسـرو   وو  خواهـد خواهـد ييمـ مـ   عشـق عشـق   بـا بـا   رارا  ییوادواد  ننی ـ ی ـ بنبن  تفـاوت تفـاوت   ننی ـ ي    ننییادادي
  مسـلك مسـلك   عشـق عشـق   رارا  ييککیی  وو  خردگراخردگرا  رارا  ييککیی  خداوندخداوند  بهبه  نسبتنسبت  یيیينهانها  معرفتمعرفت  دردر  کهکه  استاست  ممييحکحک  دودو  ةةششییانداند  دردر
 ..دهددهدييمم  نشاننشان
ـ يـ چچ  ناصرخسـرو ناصرخسـرو   مـان مـان ییاا  امـا امـا   است،است،  اواو  ییخردورزخردورز  بربر  مقدممقدم  یيیيسناسنا  مانمانییاا  . . سـت سـت يينن  ییخـردورز خـردورز   ازاز  ییجـدا جـدا   ییززي
   بلکــهبلکــه  شــودشــوديينمــنمــ  ييتلقــتلقــ  هــمهــم  ازاز  جــداجــدا  ةةمقولــمقولــ  دودو  ناصرخســرناصرخســر  نظــرنظــردردر  مــانمــانییاا  وو  ییخــردورزخــردورز  گــرگــرییدد  رريــيــتعبتعب  بــهبــه
ـ ییدد  گـزاره گـزاره   هـر هـر   دارددارد  ييسـع سـع   کـه کـه   خسـرو، خسـرو، برخالف ناصـر برخالف ناصـر   یيیياست که سنااست که سنا  ننييهمهم  یی. برا. براگوهرندگوهرند  ككیی  دودوهرهر ـ ن    يين
  ترترالزمالزم  قرآنقرآن  دردر  خداخدا  ررییتصاوتصاو  وو  ممييمفاهمفاه  گونهگونهننییاا  فهمفهم  دردر  رارا  مانمانییاا  کند،کند،  ييعقالنعقالن  للییتیوتیو  بابا  چهچه  وو  ررييتفستفس  اابب  چهچه  رارا
 . . ابدابدییييمم
 



 1111 ((يیيیسناسنا  وو  خسروخسرو)ناصر)ناصر  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ۀۀششييانداند  دردر  خداخدا  ررييتصوتصو 
(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .) 

 

 ززــــــــــییررــــــبگبگ  دهدهــــــــههييبب  االتاالتــــــــييخخ  وزوز       ززــــییآوآوــــــمم  اواو  دردر  وانوانــــــــبخبخ  ههــــــابابــــمتشمتش
 ااــــــسلمنسلمن  ههــــــــجملجمل  ارارــــــاخباخب  ههــــــــچچ  وآنوآن       ااــــــــآمنآمن  ههــــجملجمل  تتــــــاساس    ــــنن  ههــــآننآنن

 (.33ص: 8306 ،یي)سنا

 یاله تيرؤ

  ،،یی)پورجـواد )پورجـواد   اسـت اسـت   ییهجرهجر  دومدوم  قرنقرن  بهبه  مربوطمربوط  باشدباشد  افتهافتهیی  ييکالمکالم  صبغهصبغه  کهکه  گونهگونهآنآن  ييالهاله  تتییرؤرؤ  مسئلهمسئله
  بهبه  رارا  ييطوالنطوالن  ييمشاجراتمشاجرات  وو  هاهابحثبحث  اسالماسالم  جهانجهان  ییفکرفکر  مکاتبمکاتب  وو  فرقفرق  انانييمم  دردر  مسئلهمسئله  ننییاا(. (. 8888صص: : 83368336
  ،،اسـت اسـت   بـاره بـاره   ننییدرادرا  ممييحکحک  دودو  دگاهدگاهییدد  انانييبب  موضعموضع  ننییاا  دردر  ئلهئلهمسمس  ننییاا  ذکرذکر  ازاز  غرضغرض  کنکنييلل  است؛است؛  داشتهداشته  دنبالدنبال
 ..دارددارد  آنانآنان  ییسوسو  ازاز  خداوند،خداوند،  ازاز  شدهشده  ارائهارائه  ررییتصوتصو  بابا  ممييمستقمستق  ارتباطارتباط  کهکهچراچرا

ـ دد  بهبه  توجهتوجه  بابا  بودبوديينمنم  اگراگر  ييحتحت  وو  استاست  ييلليياسماعاسماع  ةةععييشش  ناصرخسروناصرخسرو ـ ی ـ تنزتنز  ییهـا هـا دگاهدگاهی ـ ی   ةةدربـار دربـار   اشاشانـه انـه ییگراگراههی
  وو  اسـت اسـت شـده شـده   شـمرده شـمرده   ززییجاجا  آخرتآخرت  دردر  اگرچهاگرچه  خداوندخداوند  تتییرؤرؤ. . شدشدييمم  سرسر  چشمچشم  بابا  خداوندخداوند  تتییرؤرؤ  منکرمنکر  خداوندخداوند
ـ ییرؤرؤ  بلکـه بلکـه   نبودهنبوده  ییبصربصر  تتییرورو  ت،ت،ییرؤرؤ  ننییاا  کنکنييلل  وو  نمودهنموده  ددييتیکتیک  آنآن  بربر  ززيينن  صادقصادقامامامام ـ ت ـ   ييت ـ قلب ـ   ييقلب ـ ی مشـاهده  مشـاهده    اای
 (.(.0808-0303ص ص : : 83308330)ناصرخسرو، )ناصرخسرو،   استاست  ييباطنباطن
  عهعهييشش  ائمهائمه  ازاز  شدهشده  واردوارد  ثثییاحاداحاد  اساساساسبربر  گرگرییدد  ییسوسوازاز  وو  انهانهییخردگراخردگرا  ییآراآرا  اساساساسبربر  سوسوككیی  ازاز  خسروخسروناصرناصر
 ::کندکندييمم  يينفنف  رارا  ييتعالتعال  ییباربار  تتییرؤرؤ

 ددــییدد  انانــجج  انانــجج  ددــوانوانــتت  انانــجج  چشمچشم  کهکه       ددــــییدد  وانوانــتت  ررــسس  ممــچشچش  ههــبب  رارا  اواو  ااــــکجکج
 (.683ص: 8330)ناصرخسرو، 

ـ   کـه کـه   آننهآننه  اساساساسبربر  راراییزز  است؛است؛  یيیيسناسنا  بابباب  دردر  ترترشگرفشگرف  ةةنکتنکت  امااما ـ پ    یيیيسـنا سـنا   ییهـا هـا شـه شـه ییانداند  دربـارة دربـارة   تـر تـر ششييپ
  اسـت اسـت آمدهآمده  خداوندخداوند  ییبرابرا  ممییکرکرقرآنقرآن  دردر  کهکه  دستدست  آنآن  ازاز  ییررییتصاوتصاو  اایی  ييحسحس  تتییرؤرؤ  بهبه  ستستییباباييمم  ییوو  شدشدگفتهگفته
ـ رؤرؤ  وو  داشـته داشـته   اعتقـاد اعتقـاد   بـدان بـدان   اشـاعره اشـاعره   کـه کـه   چنـان چنـان هـم هـم   باشدباشد  للییقاقا ـ ی ـ تیتی  آخـرت آخـرت   دردر  رارا  ييحسـ حسـ   تتی ـ یي    کردنـد کردنـد ييمـ مـ   ددیي
 ::نداردندارد  قبولقبول  رارا  خداوندخداوند  ييحسحس  تتییرؤرؤ  ززيينن  یيیيسناسنا  کنکنيي(. ل(. ل0808  -0808ص ص : : 83308330  ،،يي)حلب)حلب

 ددــــــانانــــرومرومــــــفف  ششــــــدندنــــییدد  ازاز  دهدهــــییدد       ددــــوانوانــنتنت  ددــــییدد  دهدهــــییدد  ننــــییاا  ههــــــکک  زآنزآن
 ددــــییااــشش  ششــــدندنــــییدد  دهدهــــییدد  داندانــــبب  ااــــتت        ددــــییااــــبب  ررــــدگدگ  ییاادهدهــــــییدد  رارا  دهدهــــــییدد
 ممـــــییداردار  ااــــکجکج  ششــــــدندنــــییدد  تتــــاقاقــطط         ممییداردار  ااــمم  ههــکک  ااــههدهدهــــییدد  ننــييچنچن  ههــــبب

 (.830ص: 8306 ،یي)سنا

ـ دد  ررییسـا سـا   اسـاس اسـاس بـر بـر   وو  ابتـدا ابتـدا   دردر  اگرچـه اگرچـه   استاست  داوندداوندخخ  ييحسحس  تتییرؤرؤ  منکرمنکر  ززيينن  یيیيسناسنا  نکهنکهییاا ـ ی    ییوو  ییهـا هـا دگاهدگاهی

ـ نن  نجـا نجـا ییاا  دردر  کهکه  افتافتییدردر  توانتوانييمم  تیملتیمل  ييکمکم  بابا  امااما  ،،ددییآآيينمنم  نظرنظربهبه  متناسبمتناسب  چندانچندان ـ ي ـ   منطـق منطـق   یيیيسـنا سـنا   ززي ـ قرآن    ييقرآن

  ««ةةایكی راكخ نكخ رایكی راكخ نكخ ر  ةةوجوه يومئذ نخرضوجوه يومئذ نخرض»»  نوعنوع  ازاز  يياتاتییآآ  اگرچهاگرچه  آنآن  دردر  کهکه  ييمنطقمنطق  است؛است؛داشتهداشته  توجهتوجه  موردمورد  رارا
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  ییبـرا بـرا ( ( 863863: : )انعـام )انعـام   ««ا بصخرا بصخر  درکدرکيي تدرکه ا بصخر و هو  تدرکه ا بصخر و هو »»وجود دارد اما صراحت وجود دارد اما صراحت   (،(،8383-8888: : امتامتيي)ق)ق

 ..محکممحکم  ييدومدوم  وو  استاست  متشابهمتشابه  يياولاول  راراییزز  استاست  ترترمتقنمتقن  ييبسبس  ییوو

 خدا با رابطه

   ییررییتصـو تصـو   اشاشييفلسـف فلسـف   بعـد بعـد   دردر  ناصرخسـرو ناصرخسـرو   نگـاه نگـاه   دردر  خداونـد خداونـد   ررییتصـو تصـو   شـد شـد گفتـه گفتـه   تـاکنون تـاکنون   آننهآننه  براساسبراساس
ــترس. امــا در دترس. امــا در ددور از دســدور از دســ  یيیياســت؛ خــدااســت؛ خــدا  ييهــهــییتنزتنز  کــامالًکــامالً ــی    خــداخــدا  ازاز  گــرگــرییدد  ییررییتصــوتصــو  خســروخســروناصــرناصــر  وانوانی
ــنن ــي ــ  ییخــداخــدا  ازاز  ییررییتصــوتصــو  دارددارد  وجــودوجــود  ززي ــی ــه  یيیيخــداخــدا  رســان،رســان،ییاراری ــهک ــات  ک ــاتمخلوق ــد  مخلوق ــدمانن ــاغ  مانن ــاغب ــد،ییاواو  ب ــد،ن    ییخــداخــدا  ن
 ::گرگرتتییهداهدا

 راـــم در ادـبگش تـرحم یوــس و داد ره     خود نید و علم یوـس که را یداـخ شکرآن
 (88ص: 8363)ناصرخسرو، 

 راــم رـخ ازــب رانــخ روهــگ نـیا ورـج از    شیخو جان به دمیرـبخ وـت نـید هـک آن یا
 راــــم وزر و رـــمف رــحش و ابــحس روز     خدا یا تو یسو به که جز ستين هـک مــدان

 (83ص: 8330)ناصرخسرو، 

 استيس و ملك از به دو نیا ترا که را او شکر    زارـبگ و اسـبشن را انــجه دــداونــخ رــم
 (،88: صهمان)

 میاشجار در بوستان نیا در جمله هـب اـم هـک    است يبستان چو مثل را جهان یخدا ان،ـجه
 مــیارـب روـف يـاشنـچ يکـی شیوـخ ارـب ز    یداـخ درخت یا دو رـه وـوت نـم اـت یاـيب

 (.36ص: همان)

  عظمتعظمت  گاهگاهییجاجا  ازاز  خداخدا  ننییاا  همهم  بازباز  امااما  دارد،دارد،  خودخود  دردر  رارا  مآبانهمآبانه  عتعتییشرشر  ییخداخدا  ازاز  ییررییتصوتصو  خسروخسروناصرناصر  وانوانییدد
  ازاز  ییااهالـه هالـه   دردر  هموارههمواره  کهکه  استاست  یيیيخداخدا. . کردکرد  عاشقانهعاشقانه  ازازييننوورازراز  وو  ییبازبازعشقعشق  اواو  بابا  توانتوانيينمنم  وو  ددییآآيينمنمفروفرو  خودخود
 ..ممييعظعظ  منزهمنزه  ییخداخدا  شود؛شود؛ييمم  ذکرذکر  ییررییتصوتصوييبب

  عشـق عشـق   ازاز  ييسـخن سـخن   استاست  ننییدد  وو  فلسفهفلسفه  ییخداخدا  دودو  ييخوردگخوردگگرهگره  حاصلحاصل  کهکه  خسروخسروناصرناصر  ییخداباورخداباور  ساحتساحت  دردر
   راهراه  معرفـت معرفـت   بـه بـه   علـم علـم   ازاز  وو  کنـد کنـد ييمم  ییرهبررهبر  علمعلم  بهبه  رارا  ماما»»: : راراییزز  استاست  خردخرد  ازاز  سخنسخن  ارارييبسبس  عوضعوض  دردر  ست؛ست؛يينن
ـ اا  اسـت اسـت ممکـن  ممکـن    چنـد چنـد هـر هـر (. (. 880880صص: : 83088308  ،،يي)دشت)دشت««ممییآورآورييمم  مانمانییاا  صانعصانع  ذاتذات  بهبه  وو  ممييابابییييمم ـ ی    افـت افـت ییدردر  ننی

 و آن را بـه  و آن را بـه    مـتن بداننـد  مـتن بداننـد    رريياز سـطوح مختلـف تفسـ   از سـطوح مختلـف تفسـ     ييناشناش  ییااعدهعده  رارا  خسروخسروناصرناصر  ةةللييوسوسبهبه  خداوندخداوند  ازاز  متضادمتضاد
   ككیــیــ  دردر  ســتنســتنییزز  کــهکــه  رفترفتییپــذپــذ  ددیــیــبابا  کنکنييلــلــ(. (. 866866صص: : 83868386قلمــرو مســتمعان مربــوط کنند)هانســبرگر، قلمــرو مســتمعان مربــوط کنند)هانســبرگر، 

  بـه بـه   رارا  ييآدمـ آدمـ   نـاخواه نـاخواه   خواهخواه  دارددارد  ییسازسازنقش سرنوشتنقش سرنوشت  مانمانییکه در آن اکه در آن ا  ییکردکردییخردورز با روخردورز با رو  ييذهنذهن  چارچوبچارچوب
ـ   دودو  ییسازسازررییتصوتصو  ننییاا  ییسوسو ـ ی    خـدا خـدا   ررییتصـو تصـو   کـه کـه   اسـت اسـت   روروننييهمـ همـ   ازاز. . دهـد دهـد ييمـ مـ   سـوق سـوق   خداونـد خداونـد   ازاز  چندگانـه چندگانـه   اای



 7979 ((يیيیسناسنا  وو  خسروخسرو)ناصر)ناصر  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ۀۀششييانداند  دردر  خداخدا  ررييتصوتصو 
(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .) 

 

ـ يـ چچ  همـه همـه   ازاز  برتـر برتـر   وو  منـزه منـزه   ییخـدا خـدا   ازاز  ییررییتصـو تصـو   ييکـ کـ یی: : دارددارد  جنبهجنبه  دودو  ناصرخسروناصرخسرو  نگاهنگاه  دردر ـ   ززي    نش؛نش؛ییآفـر آفـر   ييحتـ حت
  ززيينن  انسانانسان  بابا  ییبرتربرتر  ننييعع  دردر  کهکه  ییخداوندخداوند  انسان،انسان،  ييزندگزندگ  دردر  ییجارجار  وو  حاضرحاضر  هموارههمواره  خداوندخداوند  ررییتصوتصو  ییگرگرییدد  وو

 ..هستهست
  وو  رفتـه رفتـه   حـق حـق   درِدرِ  تـا تـا   معرفـت معرفـت   خسـرو خسـرو صـر صـر نانا  نگاهنگاه  دردر  اگراگر  کندکندييمم  ررییتصوتصو  گرگرییدد  ییااگونهگونهبهبه  رارا  خداخدا  یيیيسناسنا  امااما
 ::شودشودييمم  ززيينن  خداوندخداوند  ییقلمروقلمرو  واردوارد  معرفتمعرفت  یيیيسناسنا  نگرشنگرش  دردر  گردد،گردد،ييمم  موقوفموقوف

 واســـح و لـعق هــب دشـکشناس هـن ور    اســـبشن راـــم رـــم تــگف شــرمــک
 وا رــــب ردــب را وـــت رــــم او لـــفض     او در اــــت كـــيـول رـــبـره لـــقـع

 (.83ص: 8383 ،یي)سنا

  ييعـاطف عـاطف   ییاارابطهرابطه  اواو  بابا  نتواندنتواند  ييآدمآدم  کهکه  ستستيينن  جبروتجبروت  وو  اوجاوج  دردر  آنقدرآنقدر  امااما  استاست  منزهمنزه  اگرچهاگرچه  یيیيسناسنا  ییخداخدا
 ::استاست  شتنشتنییخوخو  ازاز  آمدنآمدنة آن برونة آن برونالزمالزم  وو  ررییپذپذامکانامکان  یيیيسناسنا  ذهنذهن  دردر  خداخدا  بابا  داردارییدد. . کندکند  برقراربرقرار

 یداـــخ هـــب را یداـــخ يـــنيبب ســپ    یاـــج ز و انــج ز یدــآم رونــب ونـچ
 (.36ص: 8306 سنایي،)

  بنـدگان بنـدگان   بـا بـا   ییبازبازعشقعشق  اهلاهل  یيیيسناسنا  ییخداخدا  کهکه  استاست  ننییاا  خسروخسروناصرناصر  بابا  یيیيسناسنا  ییخداخدا  تفاوتتفاوت  ننییترترمهممهم  امااما
  استاست  ييساقساق  چونچون  گاهگاه  یيیيسناسنا  ییخداخدا  باشد؛باشد؛  ننييچنچن  تواندتوانديينمنم  هرگزهرگز  خسروخسروناصرناصر  ییخداخدا  آنکهآنکه  حالحال  است،است،  ششییخوخو
 ::خراباتخرابات  دردر  ییاراریی  چونچون  گاهگاه  وو

 يـاقــو ســـو ت مــیواـــت تــه مســهم    يـــاقــب وـــت و مـــیوــش يناــف هــهم
 (،880ص :همان)

 تـــاس اـــآنج ارـــنگ و نــــروش ادهــب    تــاس اــآنج ارــی هـک وــش اتـرابـخ هـب
 (.08ص :همان)

ـ يـ فهمفهم  توانتوان  ییوو  بهبه  اایی  وو  کندکند  تتییهداهدا  رارا  مردممردم  تاتا  خواهدخواهدييمم  اواو  ازاز  خداخدا  بابا  خودخود  مناجاتمناجات  دردر  خسروخسروناصرناصر  اگراگر   دندني
 ییبازبازنظرنظر  وو  ییبازبازعشقعشق  ازاز  استاست  پرپر  یيیيسناسنا  ییهاهامناجاتمناجات  بدهد،بدهد،

 مـــــیواـــت اللــــج ودهـــب رــــمنتظ    مـــیواـــت الـــجم قــــاشـــع اـــملک
 (.886ص :همان)

  آننهآننه  یيیيسناسنا  نگاهنگاه  دردر  راراییزز  ،،استاست  انهانهییگراگرابرونبرون  ناصرخسروناصرخسرو  ییهاهامناجاتمناجات  وو  انهانهییگراگرادروندرون  یيیيسناسنا  ییهاهامناجاتمناجات
ـ اا  بـه بـه   رارا  ييآدمـ آدمـ   توانـد توانـد ييکه مـ که مـ   یيیيرورويياست و آن ناست و آن ن  يية معرفت شود درون آدمة معرفت شود درون آدمواسطواسط  تواندتواندييمم  وو  استاست  مهممهم ـ ی   ننی
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ـ اا  وو  اسـت اسـت   علـم علـم ة ة ددیيیيزازا  معرفتمعرفت  خسروخسروناصرناصر  ددییدد  ازاز  امااما  است؛است؛  عشقعشق  شودشود  رهنمونرهنمون  معرفتمعرفت ـ ی   بـر بـر   البتـه البتـه   علـم علـم   ننی
  متفـاوت متفـاوت   ررییتصوتصو  دودو  دهدهیيیيزازا  ييشناسشناسمعرفتمعرفت  دردر  متفاوتمتفاوت  نگاهنگاه  دودو  ننییاا. . استاست  استواراستوار  ييعقالنعقالن  وو  ييرونرونييبب  ییارهاارهاييمعمع
 ..استاست  خداوندخداوند  ازاز

 یريگجهينت

  خداونـد خداونـد   خسـرو خسـرو ناصـر ناصـر   دردر: : استاستشدهشده  ييمتجلمتجل  خاصخاص  گونهگونه  دودو  بهبه  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ذهنذهن  دردر  خداوندخداوند  ررییتصوتصو
ـ ییدد  وو  ييععییتشـر تشـر   ییخداخدا  گرگرییدد  جنبهجنبه  وو  انهانهییخردگراخردگرا  وو  ييفلسففلسف  ییخداخدا  جنبهجنبه  ككیی  استاستبرجستهبرجسته  جنبهجنبه  دودو  ییدارادارا ـ ن . . يين
  ييهـ هـ ییهـم سـاحت تنز  هـم سـاحت تنز    ییوو  ییروروهـر هـر بـه بـه   امااما  ستستيينن  آسانآسان  چندانچندان  خسروخسروررناصناص  ییبرابرا  اگرچهاگرچه  خداخدا  دودو  ننییاا  ببييترکترک

  ييبـا نـوع  بـا نـوع    ييخداونـد بـا هسـت   خداونـد بـا هسـت     ةةرابطرابط  نش،نش،ييبب  ننیی. البته در ا. البته در ايياو را با هستاو را با هست  ةةخداوند را در نظر دارد و هم رابطخداوند را در نظر دارد و هم رابط
 همراه است. همراه است.   تتییعظمت و جبارعظمت و جبار

ـ   ازاز  اسـت، اسـت،   بعدبعد  چندچند  ييخوردگخوردگگرهگره  حاصلحاصل  یيیيسناسنا  ذهنذهن  دردر  خداوندخداوند  ررییتصوتصو  امااما ـ ی ـ تنزتنز  سـو سـو   ككی ـ ی ـ   ههی ـ خداون    امـا امـا   ددخداون
ـ ییدد  وو  متعـارف متعـارف   حـد حـد   دردر  بلکهبلکه  فالسفهفالسفه  حدحد  دردر  نهنه ـ ن ـ ییدد  بعـد بعـد   گـر گـر ییددییسـو سـو ازاز  اسـت، اسـت، آمـده آمـده   قـرآن قـرآن   دردر  کـه کـه آنآن  يين ـ ن    يين
  سـوم سـوم   بعدبعد  وو  ردردییپذپذييمم  رارا  آنآن  ييمانمانییاا  وو  ستستيينن  للییتیوتیو  بهبه  قائلقائل  آنآن  دردر  چندانچندان  یيیيسناسنا  کهکه  قرآنقرآن  دردر  خداوندخداوند  ررییتصوتصو
ـ اا  جامعجامع  یيیيسناسنا  ییخداخدا. . رسدرسدييمم  خودخود  اوجاوج  بهبه  بندگانبندگان  بابا  ییبازبازعشقعشق  وو  عشقعشق  بابا  کهکه  خداوندخداوند  ييعاطفعاطف  بعدبعد ـ ی   سـه سـه   ننی
  بـر بـر   شاهانشاهان  چونچون  گاهگاه  وو  استاست  خراباتخرابات  دردر  معشوقگانمعشوقگان  چونچون  گاهگاه  ییوو  ییخداخدا  کهکه  استاست  ییروروننييهمهمبهبه  وو  استاست  بعدبعد
 ..عظمتعظمت  وو  تقدستقدس  اوجاوج  دردر  گاهگاه  وو  تختتخت
   ییااگونـه گونـه بـه بـه   خسـرو خسـرو ناصـر ناصـر   دردر  کـه کـه   اسـت اسـت   خـاص خـاص   نگـرش نگـرش   نوعنوع  دودو  مولودمولود  شكشكييبب  خداوندخداوند  ازاز  ررییتصوتصو  دودو  ننییاا
ـ ییدد  -ييفلسففلسف ـ ن ـ ییدد  ییااگونـه گونـه بـه بـه   یيیيسـنا سـنا   دردر  وو  يين ـ ن ـ   ييعرفـان عرفـان   -يين ـ متجل ـ   خسـرو خسـرو ناصـر ناصـر   یی. خـدا . خـدا شـود شـود ييمـ مـ   ييمتجل ـ ی    ككی
ـ دقدق  وو  شـده شـده حسـاب حسـاب   ارارييبسـ بسـ   کهکه  استاست  ننییاا  آنآن  وو  دارددارد  برجستهبرجسته  تتییمزمز ـ ي    گـر گـر ییدد  ییسـو سـو   ازاز  امـا امـا   اسـت اسـت   عـادل عـادل   وو  ققي

   وو  وصــفوصــف:» :» کــهکــه  رســاندرســاندييمــمــ  ييلــذاتلــذات  بــهبــه  رارا  انســانانســان  اواو  بــابــا  رابطــهرابطــه  ییبرقــراربرقــرار  وو  ددیــیــنمانمايينمــنمــ  ييعــاطفعــاطف  چنــدانچنــدان
ـ )ناصرخسـرو،  )ناصرخسـرو،    ««راسـت راسـت   عالمعالم  صانعصانع  مرمر  باشدکهباشدکه  ننهماهما  رارا  آنآن  مرمر  بلکهبلکه  نشودنشود  ططييمحمح  آنآن  بربر  سمعسمع  وو  قولقول ـ ب : : تـا تـا ييب
 (.(.888888صص
ـ نن  یيیيسـنا سـنا   ییخـدا خـدا   امااما ـ ي ـ   ییدارادارا  ززي ـ ی ـ مزمز  ككی ـ ی    وو  عاطفـه عاطفـه   وو  محبـت محبـت   ازاز  بـودن بـودن سرشـار سرشـار   آنآن  وو  اسـت اسـت   برجسـته برجسـته   تتی
 . . ييخودمـان خودمـان   یيیيخـدا خـدا   کنـد، کنـد، ييمـ مـ   رفتـار رفتـار   معشـوقان معشـوقان   بـا بـا   عاشـقان عاشـقان   چونانچونان  بندگانبندگان  بابا  کهکه  یيیيخداخدا. . استاست  ییورزورزعشقعشق
ـ ترتترتوونظـم نظـم   آنآن  خسـرو خسـرو ناصـر ناصـر   ییااخدخد  خالفخالفبربر  یيیيسناسنا  ییخداخدا  گرگرییدد  ییسوسو  ازاز  امااما ـ ي ـ دقدق  وو  خـاص خـاص   عـدالت عـدالت   وو  ببي ـ ي    ققي
  چـون چـون   یيیيخـدا خـدا   کنـد، کنـد، يينمـ نمـ   نخواهدنخواهد  چهچههرهر  وو  کندکندييمم  بخواهدبخواهد  چهچه  هرهر  کهکه  استاست  یيیيخداخدا  دهد،دهد،ييمم  نشاننشان  کمترکمتر  رارا

 ..معشوقگانمعشوقگان
ـ دد  دردر  ييککییززييمتـاف متـاف   ییهـا هـا شـه شـه ییانداند  ررییسـا سـا   آنآن  تبـع تبـع بـه بـه   وو  خداونـد خداونـد   ررییتصوتصو  دردر  ييدگرگوندگرگون ـ ی ـ اا  دگاهدگاهی ـ ی    ممييحکـ حکـ   دودو  ننی
   کـه کـه   ييفرهنگـ فرهنگـ . . اسـت اسـت   ششـم ششـم   وو  پـنجم پـنجم   قـرون قـرون   دردر  يياسالماسالم  -ييرانرانییاا  جامعهجامعه  ،،ييعاطفعاطف  -ییفکرفکر  انانییجرجر  انگرانگریینمانما
ـ اا. . اسـت اسـت   ييعرفانعرفان  ييننييببجهانجهان  ككیی  ییسوسو  بهبه  خردمدارخردمدار  ييننييببجهانجهان  ككیی  ازاز  گذارگذارحالحالدردر ـ ی   ييفرهنگـ فرهنگـ   ييسـ سـ ییدگرددگرد  ننی
  وو  نقـد نقـد   ییبـرا بـرا   چنـد چنـد هـر هـر . . اسـت اسـت   قـرون قـرون   ننییاا  دردر  ييروانروان  وو  ییاقتصاداقتصاد  ،،يياساسييسس  ،،يياجتماعاجتماع  مختلفمختلف  عواملعوامل  ازاز  ييناشناش
ـ دقدق  وو  مفصـل مفصـل   طـور طـور بـه بـه   ددییبابا  هاهادگاهدگاهییدد  ننییاا  ازاز  کدامکدامهرهر  ییهاهاييافزونافزون  وو  هاهاييکاستکاست  شناختشناخت  وو  ييبررسبررس ـ ي   وو  بحـث بحـث   ققي



 7373 ((يیيیسناسنا  وو  خسروخسرو)ناصر)ناصر  مسلمانمسلمان  ممييحکحک  دودو  ۀۀششييانداند  دردر  خداخدا  ررييتصوتصو 
(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .) 

 

  تحوالتتحوالت  ننییاا  ازاز  کوچكکوچك  یینمودارنمودار  عنوانعنوانبهبه  تواندتواندييمم  ممييحکحک  دودو  ننییاا  ننييبب  ييشگشگییانداند  سهسهییمقامقا  کنکنييلل  شود،شود،  ققييتحقتحق
 ..شودشود  گرفتهگرفتهنظرنظردردر
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