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 آثار سنایی آینة در الهیصفات 
 خلیل حدیدیدکتر 

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 چکیده

وصف »، «نعت پیامبر» :موضوعات مختلفی نظیر کنار در «صفات الهی» :نپرداختن به موضوع کالمی و عرفانیِ مهمّی چو

را از اشعار شاعران پیش از وی « سنایی»ازعوامل بسیار م ثّری است که خصوصیات شعری « ل علم و معرفتفضای»و « قرآن

نهد و در ی هستند، گردن میکه جزء اصول اولیّۀ اعتقادی اسالم« توحید عبادتی»و « توحید ذاتی»سنایی به . سازدمتمایز می

، «صفات ثبوتیه»در بخش : نمایدهای خود را بیان میهای مهم کالمی، دیدگاهبا طرح نکته( توحید صفاتی)بحث اصلی مقاله 

 نیز بر این باور است که حقیقت و باطن آیات متشابه، در ورای ظواهر« صفات سلبیّه»داند و در قسمت اهلل را قدیم میکالم

یا « تعدّد»در زمینۀ  اما خدا چه در دنیا و چه در آخرت، دیدنی نیست: است معتقد« رؤیت»همچنین درمورد . هفته استآنها ن

صفات الهی همچون ذاتِ وی، قدیم است و از : یعنی از یک سو معتقد است سخنانی دو گانه دارد؛« فات با ذاتعینیّت ص»

سنایی، قصد دارد در : توان گفتمی. است که هیچ شریک و نظیری ندارد سوی دیگر، بیان می دارد که ذات او تنها حقیقتی

نماید با نگاهی نو و همه جانبه، حقایق و دقایقِ با تحقیق و علم پیش رود و نیز سعی می( توحید)پرداختن به اصل دین 

ای ان و متفکرانِ اسالمی، شیوهنظر باشد، برگیرد و همچون دیگر صاحب ای کهمربوط به این بحثِ کالمی را از نزدِ هر فرقه

پدید آورد تا جویندگان راستین آن اندیشه و تفکر را به « خداشناسی»خصوص،  های مختلف کالمی بهدید در زمینهجامع و ج

 .کار آید

 .سنایی، صفات الهی، عرش، رؤیت: هاکلیدواژه

 مقدمه - 4   

توان او را تنها یک عارفی مسلمان تلقّی کرد که از راه دل باه  نمی (ها و مکاتیبدیوان، حدیقه، مثنوی)طبق آثار کنونی سنایی

توان یافت که بار حکایم و ماتکلّم باودن او داللات      معرفت حقایق نائل می گردد، بلکه در البالی آثار وی، شواهدی مفصّل می

و « اقارار باه وحادانیّت وی   » ،«عناوان رب شناخت خدا به»که آن را به « خداشناسی»تردید، بحث در زمینۀ بی. آشکاری دارد

نعات پیاامبر، وصاف قارآن،     : ، در کنار موضوعاتی چون(، ذیل توحید4916جرجانی، )اندتعریف کرده« نفی هرگونه شبه از او»

، از عوامل بسیار م ثّری است که سبک وخصوصیات شعری سنایی را از شعر شاعران پیش از وی متمایز ساخته ...فضایل علم و

هاای وی  طور قطع، مشخص نماییم، بلکه سعی داریم با طارح بحاث  ن مقاله برآن نیستیم که مذهب سنایی را بهما در ای. است

و گشودن پاره ای از افکار چند پهلو و احیاناً مبهمِ او، در این باب، باا تکیاه بار شاواهد کاافی از آثاار       « خداشناسی»در زمینۀ 

 .ترشویمسنایی، به دیدگاه های کالمی وی نزدیک

 اثبات واجب -4-4

در ایان  . با یک فیلساوف دهاری ثابات مای کناد     « ابوحنیفه»عالم در ضمن مناظرة « حدوث»تعالی را از راه « واجب»سنایی 

را نیز اصل هستی و قدیم می داند و حکم شرع و « هیولی»و « آخشیج»، «طبع»مناظرة دهری، مُنکر حدوث عالم است، حتی 

باا طارح   ( ق.ه431.م)« ابوحنیفاه »سانایی از زباان   (. 211، ص4962سنایی، )نمایدر تلقّی میسنّت را در این زمینۀ ریا و تزوی

فوق، تحت، کوه، صحرا، برف، بااران، روشانایی، تااریکی، خورشاید، و     : های عالم هستی از قبیلحدوث همه موجودات و پدیده

 (.4)آید ستارگان درصدد اثبات صانع برمی

 مراتب توحید -1

، 4931مطهاری،  )مقصود از توحید ذاتی آن است که ذات حق تعالی، یگانه است و مثل و مانندی نادارد  : یتوحید ذات -4-1

با وقوف به اینکه توحید ذاتی جزء اصول اولیۀ اعتقادی اساالمی اسات، از   « سنایی»(. 443، ص4932و سبحانی،  91، ص 2ج

ود یکی است و هر چه در وهم و خاطر ناقص بشاری آیاد، او   بیقین، واجب الوج: آن سخن فراوانی به میان آورده و معتقد است

نیست و ذات وی از هر گونه تمثیل و مانندی مبرّاست و هر کس در صفت وی، شبه و مثل اندیشد، دل سیاهش نقاش کفار و   
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: ر شده اسات این اندیشه از این آیات الهی متأثّ(. 2)ضالل به خود گرفته است و آن ذات، دور از دسترس دانش بشری قراردارد

 (.1اخالص، آیۀ )« وَ لَم یَک ن لَهُ ک فواً اَحد»و نیز ( 44شوری، آیه)« لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٍ»

از این توحید، این است که خدا از هر گونه صافتی خاالی اسات و اثباات هار گوناه       « معتزله»مقصود : توحید صفاتی -1-1

(. 34و  31تاا، ص الشهرستانی، بای )دن به وجود دو قدیم خواهدبودصفتی برای حق تعالی، در حکمِ شرک و در نهایت، قائل ش

؛ امّاا  (34-31، ص4962و الهیجای،   91م، ص4332غزالای،  )نیز از آن، عینیّت صفات حق تعالی، با ذات اوست « شیعه»مراد 

صافات الهای معتقاد     سنایی هم بر قِادمِ . باشدصفات پروردگار، همچون ذات وی، قدیم و زائد بر آن می« اشاعره»طبق عقیدة 

 .دهد، در جای خود سخن خواهیم رانددر این زمینه که بحث اصلی مقالۀ حاضر را تشکیل می. است

ها بلکه تمامی کارها به مشیّت وارادة خدا صورت می گیارد و  مراد از این توحید، آن است که همۀ ذات: توحید افعالی -9-1

ز آن جهت که انسان را در تمام کارهای خود، مختار و دارای اراده می دانناد،  معتزلیان ا. به نحوی، خواستۀ ذات مقدّس اوست

توحید افعالی اشاعره نیز بدان معناست که هیچ موجودی دارای هیچ اثری نیست و همۀ آثاار، مساتقیماً از   . منکر این توحیدند

ن عقیده بیان کنندة جبر محض می باشاد؛ اماا   البته ای. این، خالق مستقیمِ افعالِ بندگان، حق تعالی استسوی خداست؛ بنا بر

توحید افعالیِ مورد نظر شیعه آن است که ضمن اصالت نظام اسباب و مسبّبات و قائم بودن هر اثری باه سابب نزدیاک خاود،     

 (.63-66، ص2، ج4931مطهری، )قائم به ذات پروردگار است و این دو قیام، در طول همدیگرند نه در عرض یکدیگر

ساخنانی  ... مولاوی، حاافظ و  : یابیم که وی همچون دیگر بزرگان ادب پارسی، نظیرعلی سنایی را بررسی کنیم، درمیاگر آثار ف

اگار  . هم دیدگاهی مبنی بر دخالت آدمی در افعال خود دارد و هم بیاناتی در خصوص جبار : یعنی: چندگانه در این زمینه دارد

آساانی بررسای کنایم و باه نتاایج      تاوانیم دیادگاه سانایی را باه    ، دریابیم، نمیراحتیبتوانیم نظرگاه دیگران را در این بحث به

مشخصی برسیم؛ زیرا بیانات وی همچون دیگر معتقدات او مختلف است، از سویی، به اختیار آدمای در گازینش افعاال خاود،     

گوناه اثاری   انساان دارای هایچ   و از سوی دیگر، بر این اعتقاد است که همۀ آثار و افعال از سوی خداسات و ( 9)دهد حکم می

: تاوان گفات  این، می؛ بنا بر(3)گردداستنباط می( االمربین االمرین)همچنین از برخی از سخنان وی، دیدگاه شیعه (. 1)نیست 

نگرد و این مورد و مواردی دیگر که در جاهای خود ذکار خواهناد شاد،    وی به تمام نظرات در این موضوع، به دیدة احترام می

 .ها را به یکدیگر نزدیک سازدهایی هستند که او قصد دارد نظرات مختلف گروهنمونه

مراد از توحید در عبادت، آن است که جز ذات حاق تعاالی، هایچ موجاودی شایساتۀ پرساتش و       : توحید در عبادت -1-1

-91هماان، ص  )تشود و در حکم خروج از دایرة توحید اساالمی اسا  عبادت نیست؛ زیرا پرستش غیر وی، شرک محسوب می

پدیاد آوردن جهاان،    -2. انتها و مبرّا بودن از هار گوناه عیاب و نقاص    کمال بی -4: دو مالک برای پرستش معبود هست(. 94

 .انسان و بخشیدن جسم و جان و نعمت و برکت

د به یکی از این دو توحید ذاتی و توحید در عبادت، جزء اصول اولیّۀ اعتقادی اسالمی هستند، یعنی اگر کسی در اعتقاد خو    

 (.94همان، ص)این، احدی از مسلمانان با این دو اصل مخالف نیستمسلمان نیست؛ بنا بر،اصل خللی وارد کند،

و این، همان انگیزة پرستش پیامبران و اولیای ( 6)پرستدانتهای وی میسنایی، معبود خود را بیشتر به سبب کمال و جمال بی

 (.3)پردازدیوة زاهدان، به خاطر رهایی از عذاب جهنّم، به ستایش خداوند  میالهی است، هرچند، گاهی به ش

 سنایی و صفات الهی -9

توحید صفاتی معتزله، در معنی خالی بودن ذات از هر گوناه صافتی   . بحث توحید صفاتی، مورد اختالف معتزله و اشاعره است

اناد  و ماراد شایعه از آن،    ، خوانده«معطّله»ویژه، اشاعره، معتزله را باشد؛ به همین دلیل، در تاریخ علم کالم، اهل سنّت، به می

و  41و  11، 12ق، ص 4913اشاعری،  )عینیّت صفات با ذات و مقصود اشاعره از آن، عدم وحدت صفات با ذات پروردگاراسات  

 .گرددمی در همین بحث است که دیدگاه توحیدی اشاعره از معتزله متمایز(. 631 -639، ص 4، ج 4931بدوی، 

وی صفات قدیم خادا را  . باشدسنایی به قدم صفات الهی معتقداست واین امر برخالف نظرمعتزله و شیعه و موافق اشاعره می  

 :کنداین گونه بیان می

 ...جالل و عزّ قدیمش نبوده مُدرکِ خلق                                  نه عقل یابد بر وی سبیل مثل و مثال   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

619 
 

 ...ساحت قِدَمش نگذرد قیامِ ف هوم                                       نهاده قهر قدیمش به پای عقل عقالبه    

 جالل وحدت او در قدم به سرمد بود                                   صفات عزّت او باقی است در آزال   

 (913-913، ص 4962سنایی، )                                                                                         

، «صفات عزّت او باقی اسات در آزال »و « جالل وحدت او در قدم»، «قهر قدیم»، «ساحت قدم»، «جالل و عزّ قدیم»توصیفات 

 :را قدیم خوانده است بیانگر قِدم صفات حق تعالی، از منظر سنایی است و یا ابیات زیر از او که صفات کمالی پروردگار

 ...مقدّسی که قدیم است از صفات کمال                             منزّهی که جلیل است بر نعوت جالل   

 صفات قدس کمالش بری ز علّت کون                           نمای بحر لقایش بداده فیض وصال   

 (913همان، ص)                                                                                       

 سنایی و صفات ثبوتیّه  -9 -4

صاانع، مکارم، واحاد، کاامران،     : سنایی بارها به این صفت ثابت و شامل حق تعالی، در کنار صفاتی همچاون : قدرت -4-4-9

انعاام،  )« وَ هُوَ عَلی ک الّ شایء قادیر   »: ات قرآن، از جملهاین بیان از آی(. 3)حیّ، قیّوم، عالم، رازق، اوّل، آخر و قاهر اشاره دارد 

 .سرچشمه می گیرد( 43آیۀ

معلومِ علمِ حق، تعالی است؛ علمش بر هماه چیاز   ،از منظر سنایی، از خاک تا افالک و حتّی فراتر از آسمان ها،: علم -1-4-9

داناد؛ ناه   آن مای «کشف تفصایلی »م الهی را از نوع سنایی عل: توان گفتهمچنین می(. 3)محیط و عالم السرّ و الخفیّات است 

 (.41)؛ یعنی خداوند به همه چیز، به نحوِ جزئی و مفصّل و قبلی، علم دارد «کشف اجمالی»

 :گویدصراحت میشمارد و بهسنایی مانند صفات دیگر خدا، علم او را قدیم می: قِدم علمِ حق، تعالی -4-1-4-9

 (44)کرت ها                              بر علم قدیم تو پیدا شده پنهان ها در ذات لطیف تو حیران شده ف   

 (46، ص 4962سنایی، )                                                                                        

آخر، رازق و غافر برای باری تعالی ذکار   قیّوم، قادر، قاهر، اوّل،: را همراه صفاتی چون« حیات»سنایی صفت : حیات -9-4-9

برای حق تعاالی، ثابات شاده اسات، پاس باه       ... علم، قدرت و: نماید و بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه صفاتی چونمی

 (.42)اقتضای آن صفات، دارای صفت حیات نیز خواهد بود 

دهاد  ی، ورای چون و چراست و آنچه را اراده می کند، انجام میاز آنجا که حکم و امر حق تعال: گویدسنایی می: اراده -1-4-9

(49.) 

، رحایم، راحام   (محاوّل )قادیم، حاال گاردان    : وی به این صفت خدا در کنار صفاتی مانناد  (:سمع و بصر)ادراک  -0-4-9

دراک باه واساطۀ آالت و   گفتنی است که مراد از ادراک وی، همان علم اوست به اشیا؛ نه به معنی ا(. 41)اشاره نموده است ...و

 (.419انعام، آیۀ )مُدرک بودن حق تعالی، در قرآن نیز آمده است (. 114، ص4936حلی، )حواسّ 

موجودات حادث، یارای : کند و معتقداستتلقّی می« حادث»سنایی ضمن قدیم شمردن حق تعالی، ماسِوی را : قدم -1-4-9

وی، در نهایات، علّات   (. 43)گونه نسبت و قیاسی بین آنها نیسات  یرا هیچسخن گفتن و توصیف او را که قدیم است، ندارند؛ ز

داند و بر این اعتقاد است که آنکاه خاود، نیساتی و مارگ را باه      وی می« آفرینیمرگ»ناپذیری پروردگار را قدیم بودن و زوال

اناد،  که طبیعت را قدیم تصاوّر کارده   همچنین در ابیاتی نسبت به کسانی(. 46)شود گاه نیست و نابود نمیآورد، هیچوجود می

 (.43)تعریض دارد 

 :اهلل، حاکی از نفی حدوث آن استسخنان سنایی درمورد کالم: تکلّم -5-4-9

 سخنش را ز بس لطافت و ظرف                                        صدمت صوت نی و زحمت حرف   

 سخنش در حروف کی گنجد                      صفتش را حدوث کی سنجد                          

 هاشوهم حیران ز شکل صورت هاش                                       عقل واله ز سرّ سورت   

 (434، ص 4933سنایی، )                                                                                         
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های شنیداری و عالئم نوشاتاری  قسمت: گویداست که می( ق.ه991.م)« ابوالحسن اشعری»ی یادآور سخنان بیت نخست سنای

بیات زیار از   (. 441و  413، ص 4اشاعری، ج  )قرآن مخلوق، امّا از حیث اصل کالم که عبارت از فعل خدا باشاد، قادیم اسات    

 :کندسنایی نیز همین نکته را تأیید می

 خبرهمچونقش گرمابه استخوابه است                                 بیحرف با او اگرچه هم   

 (431، ص 4933سنایی، )                                                                                                 

کالم خدا که براساس عقایداشاعره اسات،به  ، اعتقاد وی را به قِدَمِ (صفتش راحدوث کی سنجد)امابیت دوم بخصوص مصرع اول

 .اثبات می رساند

ماراد از کاالم   . شامارد کالم خدا را نفسی و معناوی مای  « اشعری». معتقدند« قرآن»به قدیم بودن « اشاعره»و « اهل حدیث»

(. 36، ص4تاا، ج شهرساتانی، بای  )شاود  نفسی، همان امر ثابت در ضمیر متکلم است که باا گونااگونی عباارات، مختلاف نمای     

تنهاا باه مُحادَث    « معتزلیاان »(. 43، ص4963حلای،  )دانندحتی حروف، حرکات و کلمات مکتوب قرآن را قدیم می« حنابله»

اگار قارآن را   : چناین اسات  ( ق.ه143.م)معتزلی« عبدالجبّار»استدالل . دانستند« مخلوق»بودن آن بسنده نکردند؛ بلکه آن را 

ر کنند که این کتاب به صورت ابادی، هماراه خداسات؛ همچناین، ممکان اسات از       غیرمخلوق بگوییم، ممکن است مردم تصوّ

درماورد قارآن، از لفاظ مخلاوق     ( ق.ه149.م)« شیخ مفید»(. 243، ص3م، ج4363عبدالجبار، )توحید به ثنویّت کشیده شوند 

برای اثبات قول خود، به آیۀ ؛ وی (43 -43ق، ص.ه4934مفید، )قرآن، کالم خدا و مُحدَث است : استفاده نکرده و معتقد است

-استناد کرده است که در آن، قرآن، به مُحدَث بودن خود، اشاره مای ( 2انبیاء، آیۀ )« ...ما یَأتیهم مِن ذِکرِ رَبّهِم مُحدث»شریفۀ

 .به معنی قرآن است« ذکر»ضمناً کلمۀ . نماید

اهلل را قادیم وناامخلوق مای    ؛ زیرا مانند آنان، کاالم در این بحث، به نظر اشاعره گرایش دارد« سنایی»همان طور که گفته شد، 

از « الحقیقاه حدیقاه »سنایی در مقدمۀ بااب دوم کتااب   . خواندحروف یا حرکات آن را قدیم نمی« حنابله»خواند؛ امّا همچون 

پیادا کناد،    قرآن، کالم خدا و نامخلوق است و هرکس به مخلوق بودن آن اعتقاد: نویسدمی( ق.ه214.م)«احمدبن حنبل»قول 

اهلل ای از ردّ آن قسمت از سخن حنابله، مبنی بر قِدم حاروف وحرکاات کاالم   اینک نمونه(. 434، ص4933سنایی، )کافر است 

و آنها که مِثقلۀ ظاهر بر قدم داشتند، قِدم حروف را گمان بردند و آن سخن پاک، خود، محیط بر ازل و مُدرک »: «مکاتیب»در

 (. 23، ص4962سنایی، )« ...بر ابد

 (.43)داند اش، حقّ و مطابق با واقع و به دور از کذب و هرگونه نقصان میسنایی کالم الهی را همچون وعده: صدق -3-4-9

 سنایی و صفات سلبیّه -1-9

غض، حقاد،  ب. و نیز صمدی است که به تولّد و فرزند، احتیاجی ندارد« کِه و مِه»نیاز و غنیّ از از منظر سنایی، خالق، مطلقاً، بی

از . خشم و رضاایت او، از روی طبیعات نیسات   . کنیم، در ذات وی، راه نداردکینه، غضب و خشم، بدان صورتی که ما تصوّر می

. واحاد باودن وی، شمارشای نیسات    . قیامش، ضدّ جلوس نیسات . رنج و گداز و بیم و امید و خوردن و خفتن، منزّه و مبرّاست

، 4962سانایی،  )کالم او، دارای لفظ و نقش نیست و آواز و شکل، نیز، از وی بری است . آیدوصف خالق، به علم مخلوق درنمی

 (.61،66،34،32،31،39،693، صص 4933و سنایی،  913،193،619صص 

آورد و ایان،  توان دریافت که وی ازصفات سلبیّه، بیشتر از صفات ثبوتیّه، سخن باه میاان مای   با بررسی آثار کنونی سنایی، می

 .حق تعالی است که در نظام توحیدی اسالم وجود دارد« تنزیه»ایتِ اصل همان رع

سنایی در ضامن ابیاات خاود، تأکیاد دارد کاه ذات احادّیت، از اجزایای تشاکیل نشاده و آن ذات از          : نفی ترکیب -4-1-9

 (.43)ست وی، همچون اَعراض، محمول و مانند جوهر، موضوع نی: گویدشمارش، جنس و نوع، برتر است؛ همچنین می

-که در توحیدِ باری تعالی، به تشبیه خالق به خلق و نیز تجسّم قائال ( 21)« مجسّمه»و « مشبّهه»: ردّ جسمانیّت -1-1-9

شهرساتانی،  )آنچه جا و مکان داشته باشد، معدوم است؛ ناه موجاود   : اند و معتقدنداند، برای حق تعالی، جا و مکان اثبات کرده

داند و هایچ مکاانی را از   جا حاضر و ناظر می؛ سنایی با اینکه معبود را در همه(931، ص 4931ر، و مشکو 413، ص 4تا، ج بی

 (.24)کند؛ زیرا جسم، عَرَض و یا جوهر نیست یابد؛ امّا ذاتِ او را به مکان و زمان محدود نمیآیات الهی خالی نمی
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و نیز آنچه را کاه  « ، نزول«، مجیء«، یدین«وجه»، «تواءاس»: ، الفاظ قرآنی را از قبیل«مشبّهه»: سنایی و عرش -4-1-1-9

اناد  و نظایر آن را، بر ظاهر حمل کرده و آنها را با اجسام قیاس کرده« اصابع»، «قدم»، «صورة»: در اخبار وارد شده است؛ نظیر

بودند، خدا را جسام  « کرّام محمد بن»و از جملۀ پیروان « مشبّهه»که از « کرّامیّه»و ( 416 -413، ص 4تا، ج شهرستانی، بی)

دانستند و بر این اعتقاد بودند که وی از جانب عرش محدود و از جوانب دیگر نامحدود است و بر روی عرش قرار دارد؛ آنان می

جساتند؛  برای اثبات عقاید خود، عالوه بر دالیل سستِ عقالنی، به آیات و روایاتی که بظاهر، با معتقدات آنها باود، اساتناد مای   

ق، ص .ه 4144و بغادادی،   442همان، ص )« جاءَ رَبُّک وَ المَلَکُ صَفّاً صَفّاً»و « الرَّحمن  عَلَی العَرشِ استَوی»: نظیر آیاتی چون

: گویاد داند و میهای ناروا را به حق تعالی، ناشایست میکوبد و چنین نسبت؛ امّا سنایی، این اعتقادات باطل را می(243 -246

 :این نیست که او را به مکان، محدود کنی؛ بلکه باطن آن مراد است« وی علی العرشاست»منظور از 

 «استوی علی العرشی»ای که در بند صورت و نقشی                                          بستۀ    

 تصورت از مُحدَثات خالی نیست                                      درخور عزّ الیزالی نیس   

 زآنکه نقاش بود و نقش نبود                                            اِستوی بود و عرش و فرش نبود   

 استوی از میان جان می خوان                                        ذاتِ اوبستۀ جِهات مدان   

 گفتنِ المکان زِ ایمان است       کاستوی آیتی ز قرآن است                                         

 خبر استعرش چون حلقه از برون در است                                   از صفات خدای بی   

 (63، ص 4933سنایی، )                                                                                           

کند و معتقد است که اگر تخت یا خانه د به قرآن کریم، تجسیم و تشبیه را از ذات پروردگار نفی میهمچنین در جایی با استنا

 :دهند، برای رعایت احترام و شناساندن وی به بندگان استای برای وی نسبت می

 دور است در صحیفۀ کالم مسطور است                                             نقش و آواز و شکل از او   

 ینزل اهلل است در اخبار                                                    آمد و شد تو اعتقاد مدار   

 رقم عرش بهر تشریف است                                             نسبت کعبه بهر تعریف است   

 (66-63همان، ص )                                                                                           

، نه ظاهر آنها، بلکه حقیقت و بااطن آن هاا   ...و« نزول»، «استواء»: در ابیات زیر بیان می نماید که مراد از الفاظ متشابهی مانند

 :های معمولی به دور استمقصود است که البتّه، ازدسترس عقل

 ل                                        لیک عقل از حقیقتش معزولنیست شکی در استوا و نزو   

 اصبعینش بین وجه و قدم                                           تو زبان درکش از صفات قدم   

 (36، ص4961، سنایی)                                                                                             

به تجسّم و تجسّاد حاق تعاالی، باه صاورت بشار، بااور دارناد،         « مشبّهه»های کالمی و عرفانی که همچون فرقۀ از دیگر فرقه

ق، ص  4144بغادادی،  )کناد  ، دیگر انبیا، ائمّه و دیگران حلول می(ع)هستند؛ آنان، بر این اعتقادند که خدا در آدم « حلولیّه»

اندیشاند، تعاریض   های فوق الذکر، میرو که به شیوة گروه؛ سنایی درمورد حلولیان، نیز از آن(463 ، ص4931و مشکور،  233

 (.22)دارد 

هستند و بر این باورند که وصاف پروردگاار، باا چیازی کاه      « مشبّهه»، دارای اعتقاداتی مخالف با «معطّله»گروه : گفتنی است

 36، ص 4961سیّد مرتضی، .. ).باری تعالی، شیء است؛ یا موجود است وشایستۀ مخلوق اوست، جایز نیست و نشاید گفت که 

-خدا به انسان قرار مای « تشبیهِ»هرگونه صفاتی را از ذات حق تعالی، در برابر « تعطیلِ»؛ سنایی، (143، ص 4931و مشکور، 

 (.      29)دهد 

قد نیست و به نظر او، حقیقات و بااطن آن هاا در    از مجموع سخنان فوق، می توان دریافت که سنایی به ظاهرِ متشابهات، معت

باشد، بنا براین، کسانی که در این مرتبه از عقل قرار دارناد  ورای ظاهر، نهفته است؛ اماعقول اغلب آدمیان ازدرک آنها عاجز می

مین معنی ذکر مای  را در تقریره« کوران و فیالن»باید از سخن گفتن و درواقع، از تأویل آن، خودداری کنند و تمثیل معروف 
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دهد که های معمولی قرار دارند، هشدار میای فراتر از انساننماید، ولی نسبت به کسانی که از نظر کمال عقل و فهم، در مرتبه

شاود  در ظواهر آیات متشابه گرفتار نشوند، زیرا این امر، موجب گمراهی و محاروم شادن از دساتیابی باه حقیقات قارآن مای       

 .(34، ص4933سنایی، )

-بر این اعتقاد بودند که خداوند محلّ حوادث است و سخنان، اراده و دریافات « کرّامیّه»: نفی محل حوادث بودن -9-1-9

ق،  4144بغادادی،  )اناد  هایی هستند که در او حادث شاده ها و برخورد او با صفحۀ باالی جهان، عرضهای وی، اعمّ از شنیده

-صفات خدا، حادث است و بر حسب نو شدنِ حوادث، آنها نیز نو و یاا کهناه مای   ؛ همچنین مطابق نظر آنان، (243 -243ص 

از باورهای دیگر آنها این است که خدا در ازل قادر نبوده؛ بلکه بعداً قادر شده است؛ همچنین داناا نباوده و ساپس داناا     . گردند

تعاالی، از دیگاری و راه یاافتنِ ضاعف و      طبق بیان سانایی، تاأثّرِ حاق   (. 444 -413، ص 4تا، ج شهرستانی، بی)گردیده است 

 (.21)نقصان بشری در وی، ممکن نیست 

خدا، چه در دنیا و چه در آخرت، با چشام سار، قابال رؤیات نیسات؛      : گویدسنایی، بصراحت، می: سنایی و رؤیت -1-1-9

ثبات مدّعای خاود، باه ناکاامی    خبراست و در برخی از ابیات، برای اهمچنین معتقد است که علم محدود ما از رؤیت ذات او بی

 :کنددر دیدار خدا، استناد می( ع)موسی

 حقیقت نه از آن گمشدگانمهر که گوید که خدا را به قیامت بتوان دید                      او نبیند به   

 (933، ص4962سنایی، )                                                                                                    

 خبر علم ما ز رؤیت اوستذات او را که از هویّت اوست                                   بی   

 (39، ص4961سنایی، )                                                                                                   

 واریدار                                           اَرِنی گوی گشته موسیعقل آلوده از پی د   

 چون برون آمد از تجلّی پیک                                   گفت در گوش او که ت بتُ اِلیک   

 (34، ص4933سنایی، )                                                                                                    

شهرستانی، بای  )اند که به امکان رؤیت خدا در دنیا و وقوع آن در آخرت قائل« اشاعره»البتّه این گونه اعتقاد با اصول توحیدی 

، متنااقض  (436، ص2، ج 4963و صدر حاج سید جوادی و همکاران،  614 -331، ص 4، ج 4931و بدوی،  411، ص 4تا، ج

و صدر حاج سایّد   29-22، ص 4963حلّی، )کنندموافقت دارد که چنین اعتقادی را ردّ می« شیعه»و « معتزله» و با معتقدات

 (.436، ص2، ج4963جوادی و همکاران، 

گوناه شاریکی   الوجود یکی است و هیچسنایی هم مانند همۀ مسلمانان، به این اصلِ توحیدی که واجب: نفی شرک -0-1-9

لاو  »شک، به آیاۀ شاریفۀ   وی در این بیان، بی(. 22)معتقد است و در این زمینه، دادِ سخن داده است برای وی متصوّر نیست، 

 .نظر داشته است( 22انبیاء، آیۀ )« کان فیهما آلهه الّا اهلل لَفَسَدتا

یی، ذکار گردیاد، در اندیشاۀ سانا    ( سنایی و صفات الهای )همان طور که در مدخل این بحث : تعدّد صفات با ذات -1-1-9

س، بار کسای کشاف    صفات خدا قدیم و بری از علت کون است و مثل و مانندی برای وی، متصوّر نیست وحقیقتِ آن ذات اقد

 (.26)توان چیزی دریافت چراست و از چگونگی آن نیز نمی چون واین، صفات وی، همچون ذاتش بیبنا بر. نخواهد شد

 :مغایر است؛ نظیر( تعدّدِ صفات با ذات)م که با سخنان قبلیِ وی امّا در آثار سنایی، به برخی از ابیات برمی خوری

 یکی اندر یکی، یکی باشد                  باشد                        اندکی   نه  فراوان نه    

 هرگز اندر یکی غلط نبود                   نبود                  سقط    بدو     دویی    در   

 ...را در درون شمار و شکی است                               چه یکی دان چه دو که هردو یکی استتا تو    

 ذات او بر ز چندی و چونی                       افزونی             هست از    بزرگیش   نه    

 (61، ص4933سنایی، )                                                                                                    

ایان بیاان، باا دیادگاه شایعه      . زیرا ابیات فوق، بیان کنندة این عقیده است که ذاتِ وی، یکی اسات و دویای در آن راه نادارد   

ن بحاث  قابل ذکر است که ای(. 213 -214، ص4939الهیجی، )مطابقت دارد که به عینیّت صفات با ذات حق تعالی، معتقدند 
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باشد؛ زیرا دوگونگی و دوگانگی ساخن سانایی، در ایان ابیاات مشاهود      های گذشته، محلّ تأمل میای از بحثنیز همچون پاره

 . است

داناد  و صمدی مستغنی از والدت و فرزناد مای  « کِه و مِه»نیاز مطلق و غنی از وی خالق را بی: نفی فقر و احتیاج -5-1-9

(23.) 

 گیرینتیجه

، بار  «توحیاد »ه در قسمت های مختلف مقاله مالحظه گردید، نگاه سنایی به جزئیّاات مختلاف موضاوع کالمای     همان طور ک

عناوان مثاال، اگار در بحاث     باشد؛ باه های مختلف میمبنای اصول اعتقادی یک فرقۀ خاص کالمی نیست؛ بلکه دارای اندیشه

حق، تعالی، نیز مطابق باا اعتقاادات   « رؤیت»گوید، در زمینۀ یسخن م« اشاعره»، موافق با معتقدات «قِدم کالم اهلل»مربوط به 

اسات و  « معتزله»و « شیعه»متمایل به تأویلِ .. .و« عرش»: ، نظیر«متشابهات»بحث می کند و یا درمورد « معتزله»و « شیعه»

را باه یکادیگر نزدیاک    « هاشااعر »و « شیعه»کند هر دو عقیدة متضاد هم بیاناتی دوگانه دارد و سعی می« قِدم صفات»در باب 

سانایی ضامن   : مجموعۀ این عوامل موجب می شود که بگوییم. نیز وضع به همین منوال است« توحیدافعالی»در بحث . سازد

نگارد و ساعی   پایبندی به همۀ مبانی و اصول اسالم و پرستش معبود، به مسائل مختلف کالمی با دیدگاهی روشن و وسیع می

ای نو و جامع از مجموع باورهای کالمی به قصد دارد شیوه: ای که باشد، برگیرد و نهایت اینکهر دستهدارد عقاید صحیح را از ه

 .گوی نیازها و مشکالت مربوط به مسائل کالمی و نظایر آن باشدوجود بیاورد تا نه تنها مقلّدِ صِرف نباشد، بلکه بتواند پاسخ

 (شواهد متن مقاله از آثار سنایی)یادداشت ها 

 :های ابوحنیفه در این مناظرههایی از حجتگوشه -4

 نبینی فوق و تحت و کوه و صحرا و بِحار؟می   شوم دون                     می  خربط   کافر   زندیق ای سگ    

 گاه برف و گاه باران، گاه روشن گاه تار  م                        گاه خشک و گاه ن  گشاده  گه  ابر و گاه    

 ...دارد چو نارماه و انجم را از او روشن همی ان                         سیارگ      خسرو نبینی بر فلک این می   

 تا پدید آید ز صنع وی بتان قندهار  به ذات                        قادر و قائم   حکیم و  باید  صانعی    

 عقل از تو کی پذیرد این سخن را بر مدار                       فیلسوف   حکیم و   طبع نادان کی پدید آرد   

 آب و آتش خاک و باد ای مُلحدک حجّت بیار     ها با یکدگر چون ساختند                     این مخالف طبع   

 رتی کردست کاراین چه حجّت باشد آنجا صو    ای                      یونان خانه  گوید بدیدم من بهآنچه می  

 قادر و مُعطی و دانا خالق بَرّ و بِحار                            و لم یزل    رو بگو ایزد یکی قائم به ذات   

 ...مَحدَث آمد چار طبع و چار فصل روزگار      چار طبع                         ما نبودیم او پدید آوردمان از    

 ( 213-219دیوان سنایی، ص)                                                                                              

 :هایی از اشعار سنایینمونه -2

 بیقین، واجب الوجود یکی است                                             هر چه در وهم و خاطر آید نیست   

 (421های سنایی، صمثنوی)                                                                                           

 صفت او مقدّس از تخییل                              تمثیل                   هست ذاتش منزّه از    

 نامده آخرش نه آینده                            زاینده                       نیست زاییده و نه    

 مثالی مقدّس از پیوندبی                            مانند                       از  منزّه   نظیریبی   

 نبود فعل او به مثل و غرض                                               کو نه از جوهر است و جسم و عرض   

 (39همان، ص)                                                                                                         

 گیر کفر و ضاللهرآنکه در وصفش شبه و مثل اندیشد                                   بود دل سیهش نقش   

 (913همان، ص)                                                                                                         

 شبهی که دور از دانش ماییمثل و بیهمتایی                   تو آن بیمثلی و بیضد و مانندی که بیایا بی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

614 
 

 (333همان، ص)                                                                                                         

 :شواهدی از آثار سنایی در این زمینه -9

 تو نکوکار باش تا برهی                                                      با قضا و قدر چرا ستهی؟   

 (32حدیقه، ص)                                                                                                 

 تدریج اطلستو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک                       برگ توت است که گشته است به 

 (913دیوان، ص)                                                                                                             

 وهر                                               قوت خویش را به فعل آورای به گتو به قوت خلیفه   

 آدمی را میان عقل و هوا                                                      اختیار است شرح کرّمنا   

 شد میان رسته غیبآدمی را مدار خوار که غیب                                                 جوهری    

 از عبیدان ورای پرده چرا                                                    اختیار اختیار کرده تو را   

 ای باشیتا تو از راه خشم و قلّاشی                                                   یا دَدی یا بهیمه   

 (939حدیقه، ص)                                                                                                       

 :هامثال -1

 جبر را ما رمیت کن ازبر                                                   باز دان از رمیت سرّ قَدر   

 (461حدیقه، ص)                                                                                             

 کار حکم ازلی دارد و نقش تقدیر                                       که نوشته است همه بوده و نابوده در آن   

 (112یوان، صد)                                                                                                 

 علّت رزق تو به خوب و به زشت                                      گریۀ ابر نی و خندة کشت   

 سبب رازقی یقین دانم                                                همه از توست نانم و جانمبی   

 (413حدیقه، ص)                                                                                                 

 انقیاد آر ار مسلمانی به حکم او ازآنک                                   برنگردد ز اضطراب بنده تقدیر قدر   

 (233دیوان، ص)                                                                                                  

 :دهدهای زیر از سنایی گرایش او را به بین جبر و اختیار نشان مینمونه -3

 از نگارستان نقاش طبیعی برتر آی                                      تا رهی از ننگ جبر و طمطراق اختیار   

 (433دیوان، ص)                                                                                                    

 ازپیِ احیای شرع و معرفت کردی جدا                                تیرگی زاصحاب جبر وخیرگی زاهل قَدَر   

 (263ن، صهما)                                                                                                   

 تا بگفت او جبریان را ماجرای امر و نهی                                 تا بگفت او عدلیان را رمز تسلیم و رضا   

 بازرستند از بیان واضحش در امر و حکم                                 جبری از تعطیل شرع و عدلی از نفی قضا   

 فرمان شرع                                وآن دگر تاجی نهاد از یفعل اهلل ما یشاءاین کمر ز ایاک نعبد بست در    

 (96همان، ص)                                                                                                    

 مجبور بُده است یا مُخیّر        در سجده نکردنش چه گویی                                    .. .  

 گر قادر بُد، خدای عاجز                                                      ور عاجز بُد، خدا ستمگر   

 (232همان، ص)                                                                                                     

 :د بحثشواه -6

 نماییملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                                      نروم جز به همان ره که توام راه   

 ...همه درگاه توجویم همه از فضل تو گویم                                همه توحید تو گویم که به توحید سزایی   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

615 
 

 .. .می تو رحیمی                               تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثناییتو حکیمی تو عظیمی تو کری   

 (619 -612دیوان، ص)                                                                                                    

 :مثال -3

 مگر از آتش دوزخ بُوَدش روی رهایی                      لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید                

 (611دیوان، ص)                                                                                                       

 :نمونه ها -3

 واحد و کامران نه چون ما اوست صانع و مکرم و توانا اوست                                               

 حیّ و قیّوم و عالم و قادر                                                   رازق خلق و قاهر و غافر   

 (61حدیقه، ص)                                                                                                    

 وم و قادر و قاهر                                                   اول اول آخر آخرحیّ و قیّ   

 (429های سنایی، صمثنوی)                                                                                            

 :شواهد -3

 نیست چیزی ز علم او بیرون                        هر چه بینی ز خاک تا گردون                     

 جمله معلوم اوست کو چون است   زآنچه بیرون ز سقف گردون است                                     

 هست علمش محیط بر همه چیز                                         حکم او نافذ است در همه چیز

 السّرّ و الخفیّات استعالم                   است                             اتبلیّ     جمله    دافع

 همه معلومِ اوست در پیشی                           بیندیشی                    در خاطرت   هر چه

 (423های سنایی، ص مثنوی)                                                                                            

 همه غیبی توبدانی همه عیبی توبپوشی                                 همه بیشی توبکاهی همه کمی توفزایی

 (619دیوان، ص)                                                                                                       

 :ثالم -41

 هر چه در خاطرت بیندیشی                                                همه معلوم اوست در پیشی

 (423ها، صمثنوی)                                                                                                       

 :نمونه های مربوط -44

 تو از کشف و لیکن                                     پوشیده نه بر علم قدیم تو نهانیبر دیده نهان ذات 

 (633دیوان، ص)                                                                                                      

مکاتیاب سانایی،   )ه اله هماه نقاش نفاس را خاط درکشایده      ها را قلم کرده است و استغنای درگااحاطت علم قدیم همه قدم

 (. 413ص

 :های مورد نظرنمونه -42

 حیّ و قیّوم و عالم و قادر                                               رازق خلق و قاهر و غافر

 (61حدیقه، ص)                                                                                              

 حیّ و قیوم و قادر و قاهر                                               اول  اول  آخر آخر

 (429ها، صمثنوی)                                                                                              

 نماند                            من یکی معتمد و واحد و قیوم بمانم حی و قیوم و آن دم که کس از خلق 

 (936دیوان، ص)                                                                                               

 :مثال -49

 مت ورای چون و چراستهر چه خواهی کنی که حکم تو راست                             زآنکه حک   
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 (426های سنایی، صمثنوی)                                                                                              

 :شواهد این قسمت -41

 اییقدیم حال گردانی رحیم و راحم و ارحم                            بصیر و مفضل و منعم خدای دین و دنی   

 (611دیوان، ص)                                                                                                 

 اعتماد تو بر سگ و زنجیر                                            بیش بینم که بر سمیع و بصیر   

 (33حدیقه، ص)                                                                                                  

 :نمونه ها -43

 هستیش آخر و نهایت نه                        نه                   و بدایت  اول   او   بود   

 وصوفبه قدیم است اولش معروف                                        به دوام است آخرش م   

 (421مثنوی ها، ص)                                                                                                  

 هم بر قدمت حدوث شاهد                                           هم بر ازلت ابد مجاور   

 (234دیوان، ص)                                                                                               

 چه کنی وهم را به جُستش حثّ                                    کی بود با قدم حدیث حَدَث؟   

 (61حدیقه، ص)                                                                                               

 :توان بیت زیر را از سنایی ذکر کردبه عنوان نمونه می -46

 هستی حق زوال نپذیرد                                            آنکه مرگ آفرید کی میرد   

 (121حدیقه، ص)                                                                                                

 :هامثال -43

 ما نبودیم او پدید آوردمان از چار طبع                               مُحدَث آمد چار طبع و چار فصل روزگار   

 (213دیوان، ص)                                                                                                   

 است                                         باز فردا نباشد او نوز است آسمان دی نبود امروز   

 (63حدیقه، ص)                                                                                                  

 :شواهد مربوط -43

 چوندان وصف او بیگوی و میالی ربنا میکالمش همچو وعدش حق و لیکن گفتِ او مشکل              تع   

 (311دیوان، ص)                                                                                                            

 زرق و تلبیس و مِخرقه نخرد                                     سوی توحید و صدق به نگرد.. .  

 (66حدیقه، ص)                                                                                                      

 :نمونه های این قسمت -43

 جز او نیستها بهمادّت او ز کهنه و نو نیست                                          اوست کز هست    

 (66حدیقه، ص)                                                                                                       

 ها برون است او                                  بری از چند و چه و چون است اوزآنکه زاندیشه   

 (429ها، صمثنوی)                                                                                                         

 ذات تو ز جنس و نوع برتر                       بیزار              رسم  و   توز حدّ   اسم    

 که جوهرای چنانکه اعراض                                   موضوع نهمحمول نه ای چنان   

 (234دیوان، ص)                                                                                                       

« العاوام تبصاره »مبنی بر تجسّم و تشبیه خالق به مخلوق، همین بس که صاحب « مشبّهه»و « مجسّمه»در زمینۀ عقیدة  -21

دادخواهی کند، خداوناد پاای برهناه کناد و     « یزید»، از (س)« مهفاط»وقتی در روز قیامت : در ضمن مقاالت آنان آورده است
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، مجروح است؛ امّا من او را عفو کرده ام؛ تو نیز یزیاد  «نمرود»پای من همچنان از تیر ! ای فاطمه: دستارچه بر روی بسته گوید

 (.31تبصرة العوام، ص )یزید را عفو کند ( س)فاطمه . را عفو کن

 :های این بخشمثال -24

 ذاتت نه مکان گیر و لیکن ز تصرف                            خالی نه ز آیات تو یک لحظه مکانی   

 (633دیوان، ص)                                                                                                       

 نیست معبود در مکان محدود                 هست در هر مکان خدا معبود                         

 (66حدیقه، ص)                                                                                                    

 ز مکان و زمان بری ذاتش                                         محض جهل است نفی و اثباتش   

 (429مثنوی ها، ص)                                                                                                     

 نبود فعل او به مثل و غرض                                         کو نه از جوهر است و جسم و عرض   

 (39همان، ص)                                                                                                      

 ها ببرده ز حدآن یکی رِجل گفته آن یک ید                                بیهده گفته -22

 وآن دگر اصبعین و نقل و نزول                                     گفته و آمده به راه حلول

 (34حدیقه، ص )                                                                                         

 هست در وصف او به وقت دلیل                              نطق تشبیه و خامُشی تعطیل -29

 (69همان، ص )                                                                                                              

 :شواهد این قسمت -21

 اندرو کثرت و تغیّر نیست                                            حاصل کار جز تحیّر نیست   

 (36ها، ص مثنوی)                                                                                                     

 در حقِ حق غضب روا نبود                                        زآنکه صاحب غضب خدا نبود   

 غضب و حقد هر دو مجبورند                                         وین صفت هر دو از خدا دورند   

 نیست اندر صفات فرد احد     غضب و خشم و حقد و حسد                                          

 (433همان، ص)                                                                                                      

 نه به خوابم نه به بحرم نه کنار و نه میانه                            نه بخندم نه بگریم نه چنین و نه چنانم   

 (936دیوان، ص)                                                                                                       

 :نمونه های مربوط -23

 بیقین واجب الوجود یکی است                                     هر چه در وهم و خاطر آید نیست   

 (421مثنوی ها، ص)                                                                                                        

 مُدبری که ندارد شریک در عزّت                                  مُعطلی است بر او وجود عقل عقال   

 (934دیوان، ص)                                                                                                        

 فاعل جنبش است و تسکین است                                   وحده الشریک له این است   

 (61حدیقه، ص)                                                                                                         

 کفر و دین هر دو در رهت پویان                                     وحده الشریک له گویان   

 (61همان، ص)                                                                                                      

 :مثال های این بحث -26

 شد                            بود دل سیهش نقش گیر کفر و ضاللهرآنکه در صفتش شبه و مثل اندی   

 (913دیوان، ص)                                                                                                     
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 حق و لیکن سرّ او مخزون همیشه بود او بی ما همیشه باشد او بی شک                        صفاتش همچو ذاتش   

 (311همان، ص)                                                                                                       

 .در متن مقاله« سنایی و صفات الهی»و نیزمراجعه شود به بحث 

 :شواهد -23

 بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی                بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی           

 (619دیوان، ص)                                                                                                          

 ز از او مخذولاحد است و شمار از او معزول                                        صمد است و نیا   

 (61حدیقه، ص)وآن صمد نی که حس شناسد و وهم                           عقل داند و فهم          نی که  احد  آن   

 (33ها، صمثنوی)همه خواهنده اند و اوست مستغنی                                  همه محتاج و اوست مستغنی    

 (.         413مکاتیب سنایی، ص)« همه نقش نفس را خط درکشیده و استغنای درگاه اله... »   

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -4

 .ق.ه 4913اشعری، ابوالحسن، االبانه عن اصول الدیانه، قاهره،  -2

 4341، مقاالت االسالمیّین، به تحقیق محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره، الجامع الصاحیح، قااهره،   ------------ -9

 .م

بدوی، عبدالرحمن، تاریخ اندیشه های کالمی در اسالم، ترجمۀ حسین صابری، بنیاد پژوهش های اساالمی آساتان قادس     -1

 .، چاپ اول4931رضوی، مشهد، 

البغدادی االسفراینی، عبدالقاهر بن محمد، الفرق بین الفرق، تحقیق محمد محیی الادین عبدالحمیاد، المکتباه العصاریه و      -3

 .م4331/ ق4144شریف االنصاری، بیروت، ابناء ال

 .، چاپ اول4916الجرجانی، شریف، التعریفات، دارالکتب العلمیه،  -6

حلّی، حسن بن یوسف، الباب الحادی عشر، به شرح مقداد بن عبداهلل السیوری،مقدمه و تحقیق مهادی محقاق، انتشاارات     -3

 .4963آستان قدس رضوی،مشهد، 

 .4936شف المراد، ترجمه و شرح ابوالحسن شعرانی، کتابفروشی اسالمیه، ، ک------------------ -3

 .، چاپ پنجم4932، قم، (ع)سبحانی، جعفر، الهیات و معارف اسالمی، م سسه امام جعفر صادق -3

 .، چاپ دوم4961تصحیح مدرس رضوی، انتشارات بابک، تهران، های حکیم سنایی، بهسنایی، مجدود بن آدم، مثنوی -41

، چااپ  4962، مکاتیب سنایی، به اهتمام و تصحیح و حواشی نذیراحمد، انتشاارات کتااب فارزان،    ------------------ -44

 .اول

 .، چاپ سوم4962، دیوان سنایی، به سعی و اهتمام مدرس رضوی، انتشارات سنایی، ------------------ -42

 .، چاپ پنجم4933ت دانشگاه تهران، تهران، ، حدیقه الحقیقه، مدرس رضوی، انتشارا-------------- -49

االنام، باه تصاحیح عبااس اقباال آشاتیانی، انتشاارات اسااطیر،        العوام فی معرفه مقاالتاالسالم، تبصرهسیّد مرتضی، داعی -41

 .، چاپ دوم4939

النای، دارالمعرفاه، بیاروت،    الفتح محمد بن عبدالکریم بن ابی بکر، الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیالشهرستانی، ابی -43

 .تابی

 .تااالقدام، به کوشش الفردگیوم، بغداد، بی، نهایه-------------- -46

 .4963المعارف تشیع، المعارف تشیع، سازمان دایرهصدر حاج سید جوادی، احمد و همکاران، دایره -43

التوحیاد و العادل، باه اهتماام مصاطفی حلمای و       وابعبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانی اسدآبادی، المغنی فی اب -43

 .4364-63همکاران، الم سسه العامه المصریه للتألیف و االنباء و النشر، قاهره، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

619 
 

 .م، قاهره4332الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد، المنقذ من الضالل،  -43

 .4962ارات الزهراء، الهیجی، عبدالرزاق، سرمایۀ ایمان، به تصحیح صادق الریجانی آملی، انتش -21

 .، چاپ اول4939، گوهر مراد، با مقدمۀ زین العابدین قربانی الهیجی، نشر سایه، تهران، -------------- -24

های اسالمی آساتان  چی، بنیاد پژوهشمشکور، محمد جواد، فرهنگ فِرَق اسالمی، با مقدمه و توضیحات کاظم مدیر شانه -22

 .، چاپ چهارم4931قدس رضوی، 

 .، چاپ بیست ونهم4931، انتشارات صدرا، قم، (ج دوم)مرتضی، آشنایی باعلوم اسالمی  مطهری، -29

المذاهب المختارات، با حواشی و مقدماۀ فضال   المفید، ابوعبداهلل محمد بن محمد بن النعمان الحارثی، اوائل المقاالت فی -21

 .ق.ه4934اهلل زنجانی، چرندابی، تبریز، 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

