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 پیشگفتار
 

تروان از منظرر بزرگران     مری  پرردازد وایرن را   می از آنجا كه عرفان نظری به تفسیر هستی

 و. باید وجود را شرناخت  در تفسیر هستی. عرفان نیز مالحظه كرد ومورد بررسی قرار داد

از . وجود بسیار مهرم وررروری اسرت    دیدگاه عرفان وعرفا شناخت وحدتباید دانست از 

نوعی هستی شناسی است ووجرود شناسری آن همران     عرفا ن نظری، عرفان نظری منظر

وهر چیز دیگری كه وجود دارد مظاهر . خدا شناسی است چون غیر از خدا موجود نیست

شرناخت وجرود بایرد عروالم     توان گفت برای  . میاز اسماء وصفات خداوند استای  وجلوه

از آنجرا  . وجود و هستی برد چه بیشتر وجودی را نیز شناخت تا بتوان پی به شناخت هر

نیرز جلروه    باشرد هسرتی   مری  مطلق كه گفته شده است كه خداوند وجود مطلق وزیبایی

كه از آن جمیل صفات جمالی پدید آمده است وموجودات تصرویری از  ، جمال حق است

آسمانی حق لطیف ومصرور جمیرل ومحرب    های  ت وبه گفته همه كتاباوسهای  زیبا یی

واطوار وشئون او زیبا و ها  است از طرفی دیگر حق احسن الخالقین است یعنی همه جلوه

هسرتی   حق واحد اسرت امرا مظراهر او كثیرنرد از منظرر مكترب جمرال       . خیر ونور است

جلوه نمروده وآن  ای  آینه در در حقیقت آن جمال مطلق. جلوهای از شعاع نور الهی است

بلكره رمرز   ، برای خداوند هدفی را در نظر نمری گیررد  . تصویرها همین موجودات هستند

كه خداوند چرون   دكن می شناخت فلسفه آفرینش و هدف زندگی را در این نكته جستجو

.                                                                                     خورشیدی است كه پرتو افكنی  او ذاتی اوست نره اینكره بررای كسری یرا چیرزی باشرد       

زیبرایی جلروه   انرد   لقت وهستی بطور كامل از صفات جمرال پدیرد آمرده   توان گفت خ می

. كنرد  مری  پس صفت جمال حق تعالی وجود عرالم را طلرب   باشد می ظاهر حق درهستی

وانسران را  . زیبایی وزیبایی مطلق اسرت                                              پس اگر هستی را زیبا یافتیم آفریننده آن مطلق 

 و. زائیده میشود كه عشق نرام دارد  از آنای  كه موجودی زیبا پرست بدانیم آنگاه سرمایه

شرود كره    مری  همین عشق است كه از وجود همین عشق شور واشتیاق گرمرای حاصرل  

هستی را به حركت در آورد وزندگی را به چرخش در آورده وخداونرد كره زیباسرت نرور     

پرس خداونرد   . بهرره دارد  جلوه نموده وهرچه هسرت از همران جمرال الهری    اش  وزیبایی

 . از شعاع نور الهی استای  ی مطلق است وهستی جلوهزیباست وزیبای

 



 

 
 

 



 

 مقدمه 
 

شود وبه دوبخش عرفان عملی وعرفان نظری تعریف  می از آنجایكه عرفان به كشف وشهود مربوط

پرردازد هسرتی برا همره      مری  با توجه به اینكه عرفان نظری به تفسیر هسرتی  است وتفكیك شده

سطوت وجالت خود بانمایی بس فراتر از آفررینش در نظررم جلروه كررد ونروای مروزون هسرتی        

 . كند وهمه آفریدگان را مظاهر ومجالی وی دانسته می همانگونه كه ابن عربی از هستی یاد

است وزیبایی را دوست دارد وهمین باعث شده كره در عرفران   باید اذعان كرد كه خداوند زیب 

كه هستی را تفسیر كنیم بدین صورت كه اگر وجود مطلق كره همران    نظری به دنبال این باشیم

دانریم یرا مظهرر     مری  باشد را زیبایی مطلق بدانیم هستی را شعاع نور الهی آن می حق تعالی ذات

به دنبال این هستیم كه سواالتی كره پیرامرون    دانیم می از اسماء وصفات جمال خداوندای  وجلوه

 .  هستی وعرفان نطری وجود داردپاسخ دهیم

زیبرایی جلروه ظراهر    انرد   توان گفت خلقت وهستی بطور كامل از صفات جمال پدید آمده می 

. «جمال ظاهر حق است كه منبسط بر كائنا ت اسرت » به گفته ابن عربی  باشد می حق درهستی

 .  كند می حق تعالی وجود عالم را طلبپس صفت جمال 

توان یادآور شد كه كه اگر  . میاز زیبایی خداوند استای  هستی از دیدگاه مكتب جمال جلوه 

به نام عشرق از  ای  هستی را زیبا بدانیم وانسان را موجودی زیبا پرست معنا نماییم آنوقت سرمایه

ت وآفریننرده آن مطلرق زیبرایی وزیبرایی     آن زائیده شده كه از دیدگاه زیبا پرستی هستی زیباس

هستی بایرد از  های  كند وچون زیبا یی می مطلق است وعشق قانونی است كه بر هستی حا كمیت

مخزنی زیبا سرچشمه گرفته باشد وعشق نیرویی است كه هستی را به حركت در آورده در ابتردا  

هسرتی بایرد وجرود وعروالم      باید هستی را زیبا دید نكته قابل توجه این است كه بررای شرناخت  

 .  وجودی را نیز شناخت

 یا همانگونه كه سعدی گفته است: 

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست   به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

دراین تحقیق كه در شش فصل تنظیم گردیده كه با استفاده مجموعه نظرات ودیرد گاههرای   

استناد به آیات و قرآن كریم وروایات ائمره   عرفا وفالسفه همچنین بایعنی  متفكران واندیشمندان

 . شود می وتبین هستی پرداخته معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین بهره جسته وبه تفسیر

ومورد اسرتفاده همره كسرانی     از خداوند متعال خواهانم كه این تالش نا چیز را قبول فرموده 

 .  قرار گیردكه خواهان حقیقت وسعادت هستند 
 


