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  چكیده
دست یافته  آن، به مفاهیمی از داشته و برخورد اختیار، و جبر چون: فلسفی، کالمی و پیش بامبانی پیچیدۀ از بشر

 اختیار و جبر» های:روش تفسیری، نظریه با که یافته، «یالطرفین جدلی» را «جبرواختیار» نیز است. این جستار
 ازاختیـارتـا» ،«لطف الهی)جبر( کسب و )اختیار( اقدام»، «مسخّرِمختاری»، «جبرِاختیاری»، «مجبورِمختار» ،«مطلق

 پایان بحثِبرای فرجام دادن به این وو...راتحلیل کرده «وجبرکلی/تحقیق تخلّق ،تیقن ،جزئی های:جبر =اختیـار
 تفویض، و به جبر باورمند بینابین،دیدگاه  زیرا از رهایی یابد. ه میانه ای را پذیرفته، تا از بد سرانجامی نیز،راناپذیر
 به منطقی، به تایید و (اَمرٌبینَ األَمرَینِ) بینش نظری میانه و عملیمنظر  از ،انسانسویی  از مشرك بوده و و کافر
اراده  این پژوهش، اما ه است.آوردروی می )اختیار(گاهی بدان)جبر( ،گاهی بدینبوده که  مندنیاز مسأله دو هر
 خداوندی خواستهطول  در آن اراده را و داندمیناو  همیارِ یزدانی وعرض اراده  در مطلق و ی راانسان اختیار و

به  پرداخته و کثرت، و به جمع این اضداد «وحدتِ عشق» نظریۀ: با جدل، از اینرو برای گریز از است. دانسته
 یكمنظرِ از تا راه میانه ای را خواستار بوده اند عشق، ابزار با عارفانِ شاعر، و «سنایی» این نتیجه دست یافته که

 با بنیان خویش را پژوهش پیش رو، براین پایه، عارفانه بنگرند.  جدل برانگیز،موضوعِ  هر به(حدت)وگرایی
 «عشق»مبنای آن دانسته و بر نیز را ...(فـویضتَ ال و ال جبـرَ) میانه بنای نظریۀ بناکرده و «وحدتِ عشق» دیدگاه

از  حقیقت یابی، هدف را نگریسته و به مبانی عقلی، )خیرمحض( راه میانه شناخته که از «وحدتی»راز هم، را
 .داده استشناسانده  «ملت دو و جنگ هفتاد» میان

 .سنایی، جبر، اختیار، نظریۀ وحدت عشقها: کلیدواژه
 

 مقدمه. 1

(،استدالل های تفویض/انسان ازدیرباز،برای فهم مسائل بنیادینی چون:جبر)عدم اراده درافعال(واختیار)اراده درافعال
ای به جبر)اشعری و...(،برخی به جدلی وفلسفی فراوانی داشته وهرکس به تعبیری ازآن،دست یافته است.عده

باره افعالى است که این حوزه،دردرپرسش بنیادین اختیار)معتزلی و...( وبعضی به هردو)شیعه امامیه(باورمندبوده اند. 
یاهم به اراده  انساناراده که به یا ایندخالتی نداشته؟وانسان درآن  بوده داوندیخاراده ازآیااین افعال زند.میسر ازانسان

،نیست.پاسخ این مسأله کالمی راباید تفویضوجبر ؟تحلیل این پرسش درتوانو اختیار انسان و هم به اراده الهى است
گاه به دیدگاه جبری وگاهی به خوانیم،هنگامی که اشعارشاعران عارف رامی؟«عشق و عرفان»پرسان بود یا از« عقل»از

های مذهبی واعتقادی آنان کارآسانی نیست واز سویی رسیم.با این حال اظهارنظردقیق درباره گرایشباوری اختیاری،می
کرده است.برای باید دانست که فضای حاکم برجوامع گذشته،راهِ اظهارنظرصریح را برشاعران وعالمان محدود می

است. درپژوهش پیش رو،ابیاتی ران بزرگ به درستی شناخته وشناسانده نشدههمین،باورهای برخی ازشاع
برگزیده شده تامگر باورِدرونی آن شاعران عارف، نیزنگاه کالمی وعارفانه  (ق529 – ۴۶۷)ازقصایدومثنوی حدیقه سنایی
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فارسی است که لفظ ومعنی را نظیر نویسندگان واستادان بیازوی »بازشناسانده شود.اما چرا سنایی؟زیرا«جبرواختیار»به
وسخن شناسان ودقیقه [....]به درجه کمال رسانیده،دشوارترین معانی راازجهت تعبیردرجزل ترین عبارات پرورانیده

عرفان درشعر  سنایی آغازگرهمچنین  (2۶8- 2۶۷: 138۴فروزانفر،)«خاضع نموده یابان رادربرابرقدرت وقوت فکر خود
 شریعه»درنیز شریعت وطریقت را،«حدیقه الحقیقه»حقیقت رادره ودوران ساز بود، وی شاعریدرحقیقت .فارسی است

 .جمع کرده است«الطریقه
های شاعر، پرداخته؛زیراسنایی درآن این جُستار،بانگاهی دیگرگونه به شرح اشعارگُزین شده،باهدف بازکاوی اندیشه     

،جبرواختیار،قضاو قدر، مسأله 1تعالیصفات باریابیات،توحید رامبنا قرارداده وعقایدخویش رادرباره ذات و
گناه،امرونهی،لطف پروردگار و...بیان کرده است.اماپیش ازاین پژوهش، اندیشمندانی درجستارهایی به مسأله: 

اندیشه های توحیدی وکالمی »پژوهشگرانی به:2«متکلمان مسلمانمولوی وویی آثارسناجبرواختیاردر»
پرداخته اند وصاحبِ قلمی، درجایی به نظریۀ سنایی  ۴«اد و فرجام شناسی عرفانی سناییمع»،جستارپیشگانی به:3«سنایی

پرداخته  ۶«ییسنا میحک یدرنظام فکر یعدل االه»ودرپژوهشی دیگربه: ،5«یکالم الهقدیم و حادث بودن »در:
د؛این گرد احساس می،رسدوازاختیارگرایی،فکرفلسفی زجبرگرایی،بوی اندیشۀ کالمی بـه مشام میازآنجاکه،ااست.

های فلسفی وعرفانی،بازخوانی کرده وتقابل-تحلیلی،عقایدِسنایی ازجبرواختیارراازمنظرکالمی-تحقیق باروش توصیفی
ونه درپی است  کثرگرایی یاپلورالیسم دینیتنظری ودیدگاههای گوناگون رانیزبرشمرده؛اگرچه دراین مقال،نه خواستارِ

 ؛۷«خطیبم وخصم،مُـصیمـن مُ»و انحصارطلبی اعتقادی
ازحقیقت نسبی ای  ها،هریك بهره ها ونحله این معناکه فرقه باپذیرشوازاین رو،راه رابرای آزاداندیشی بازگذاشته      

،دست خواهی حدتو/گرایی یكبابه جمع این اضدادوکثرت،«وحدِت عشق»؛کوشیده است تابرمبنای نظریۀ:دارنـد
 ،ازراه میانه خواهی است.«هفتادودوملتجنگ »یابد.چراکه،هدف:حقیقت یابی ازمیان

 

 جبر و اختیار. 2
 ای صـوفیانه ـ عارفانه است که دامنۀ آن به قلمرو کالمـی وسـپس مـسأله ـ ای دینـی جبرواختیار،نخست،مسأله 

ای که ازآن بدست داده  عارفانه -های صوفیانه ـ دینی وطرح های کالمی فلسفه نیزگسترش یافته ودرجنب طرح
پذیرش جبر،معمای مسؤولیت انسان ومعمای  با (.88ب: 1388)دادبه،هـایی فلـسفی ـ عقلی نیزپیدا کرده است اند،طـرح

قانون و شودوبا قبول اختیار)تفویض(معمای محدود شدن قدرت خدا واستثناپذیری خلق گناه ازسوی خدامطرح می
 .(8۷)همان:نماید چهره می،یتاستثناناپذیر علّ

 (101: 1938جرجانی،) ،بـه معنـی نفی فعل از انسان ونسبت دادن آن به خداست«ردَقَـ»دراصطالح در برابـر :جبر     

 8«ق128جهم بن صفوان، مقتول در.»1پیشینه های مهمِ جبری گرایی)انسان مجبور(رامی توان درکالم این افراد یافت:.
 .9«ق32۴م، ابوالحسن اشعری.»2

به معنی انتخاب کردن یا برگزیـدن یك چیز از میان دو یا چند چیز، با ارادۀ آزاد انسانی  اصطالحدر ،اختیار:اختیار      
اختیــاری هــست ».آری:(2/151 :1۴05سیدمرتضی،) است، هم بدان شرط که انتخاب به اجبار و اکراه صورت نگیرد

اختیار با دو اصطالح کالمی ـ ،(5/29۶۷ :1359مولوی،مثنوی،)«رامنکــر نتــانی شــد عیــان حــسّ /گمــان مــارابــی
قدر و تفویض، وجهی از یك حقیقت را  مرتبط است وهریك ازاصطالحات اختیار،«تفویض»و«ر قَدَ»فلسفی یعنی 

،بیانگر واگـذاری کردارهـای ارادی انـسان بـه انـسان از سـوی خداست؛ «تفویض »کنـد. بـدین معنا که:اوالً، بیـان مـی
درباره اراده واختیار .(88ب: 1388)دادبه،دربرابرجبر، حاکی ازاستناد کردارهای ارادی انسان به قـدرت اوست ،«رقَدَ»ثانیاً، 

 اریبلکه اراده واخت،ستیفهم وفکرن وانیانسان وح انیاختالف م نیبزرگتر»که:کند یم انیب«ژان ژاك روسو»انسان،
ونظارت  میاراده مقرون به تصم»:نوشت کهردیبااریواخت میاراده وتصم یدرتفاوت معنولی  (1390:11ی،جعفر)«است

نه ؛است رهیچ، میتصمو بر اراده اریدرواقع اخت یعنی(89: 1390ی،جعفر)«.باشد یاست ماریگاه اخت که جلوه«من»وتسلطِ
ابوحنیفه .»1:ه انداپیشینه های مهمِ اختیارگرایی)انسان مختار(ازکالم ایشان مشهود بودامّ .معنا تصور بشود كبه ی نکهیا



 1287   /   «وحدت عشق»از منظر جبر و اختیار با نظریۀ نگاهی به سنایی  

 - 1/22۷: 1998)االشعری،مقاالت،« معتزله. » 113«333ابومنصورماتریدی م».شارح وپیروآرای کالمی ابوحنیفه،2 10«ق 150م

)ر.ك: ناصر خسرو، . بزرگان اسماعیلی مثل: ناصر خسرو5 (138۴:2/81)ر.ك:صابری، « فرقه زیدیه /مشابه معتزلی». 4 (228
 .(2۶2: دیوان ،قصاید، 1353
به ترتیب ،خالص ۀدر عالم اسالم فرقه های معتزله، زیدیه، اسماعیلیه، امامیه، ماتریدیه،اشاعره و جبری»ازاین روی،     

 .(91: 1385حیدری، )«ازبیشترین تا کمترین حوزه اختیار رابرای انسان ها قائل بوده اند
 

 تحلیل جبر و اختیار 2-1
ها وآفرینش گناهان  خلق بدی .2معنی شدن مسؤولیت اخالقی ـ دینی انسان بی. 1:آید ا ببارمیمدو مع برگزیدن جبر؛با 

محدود شدن قدرت .1: شود ر(؛نیز دو معما پدیدار میانتخاب اختیار)تفویض= َقدَ اما با (90ب:1388)دادبه،.از سوی خدا
استثناناپذیرعلّیت ازدیدگاه استثناپذیری قانون کلی و .2خدا ومخدوش شدن نظریۀ توحیـد افعـالی از دیدگاه کالم

 .(91)همان: !ماند دو معما باقی می شود و معما حل می دو راه، با انتخاب هریك از دو ی.فلسف
معمایی با عنوان مسؤولیت و ناسازگاری آن را با یك سره مجبور بودن ، دیدگاه اعتقادیبا جبرگرایان :حل معما ها     

اگر مؤمنان را به دوزخ برد  . خدا هرچه کند نیك است و عین عنایـت و لطـف بینند و برآنند که انسان در میان نمی
 (92)همان:.ماند معمایی حل نشده در نگاه جبرگرایان باقی نمیکه با این تقسیر و کافران را به بهشت، عین عدل است

 معما کوشیده و تفکیك خالق )خـدا( و فاعـل )انـسان( در حـل« کسب»اشاعره با طرح نظریۀ »دراین راستا
نمی آورندو به نظر می گناه بشمارآفریدگارِرا خداوند،«تواناسازی/اِقـدار»ظریـۀاما اختیارگرایان باطرح ن .(9۴)همان:«اند

والً،خداوند توانایی انجام دادن کردارهای ارادی انسان را به انسان رسدکه شبهه های پیش آمده را نیزحل کرده اند که: ا
به هیچ روی افعال ارادی  ثانیاً، (93)همان: کند= دخالت خدا این توانایی را در انسان خلق می می بخشد و به تعبیری

دهد تا کردارهـای ارادی خـود  کنـد؛ بلکـه بـا تـوان بخشیدن به انسان، بدو امکان می انسان را در انسان خلق نمـی
هم به توحید افعالی خلل  شود و حدود نمیبدین ترتیب، هم قدرت خدا م 12.دخالت انسان د=را خـود انجـام دهـ

 گردد آید و از انسان هم سلب مسؤولیت نمی گنـاه و شـرور بـشمار نمیآفریـدگارِ ،خـدا همچنـین آید. وارد نمی
 (.93ب:1388اصغر، به نقل از:دادبه، 33۴، 323ق: 138۴مانکدیم،)

 

 گرایی سناییجبر 2-2
به نظر می رسد سنایی،بر پایۀ آیاتی . (2۴8، 3۴۶، 39: 1388)ر.ك: شفیعی،سنایی را اشعری و جبری می دانند اندیشمندانی،

که می  برداشتی جبری داشته ( 3؛ غافر:20؛بروج:123-121؛هود:۴2؛ نور:18؛ مائده :28؛ آل عمران: ۷8؛نسا: 1۶5و19)بقره : ازقرآن
کفرو دین هر دو »و (۴5: 1359)حدیقه الحقیقه، «توانند کرد کو فرمود...هر چه بودست وهر چه خواهد بود/آن »:سراید

 (100و ۶0همان: )«دررهت پویان/وحده ال شریك له گویان/کفر و دین پرورِ روان تو اوست/اختیار آفرین جان تواوست

ازاوست/ روزی همه راروح وروز وروزی ازاوست/نیکبختی ونیك روزی »گاهی نیز با نگاه رحمانی،جبر راتفسیرکرده:
هریکی پدید آورد/ درِ انبار خانه، ُمهر نکرد/ کافرومومن وشقی وسعید/همه راروزی و حیات جدید/حاِء حاجت 

  .13(105 -10۶)همان:« هنوزشان درحلق/جیمِ جودش، بداده روزی خلق
 

 اختیار گرایی سنایی 2-3
             درقرآن  هیآ سیصدحدود .اختیارگرایی برداشت کرده است (۷۶و۷0)اسرا: رسدسنایی،برپایۀ آیاتی ازقرآنبه نظرمی

اساساً  .(231: 1390ی،جعفر) عمل وکار،به خود انسان نسبت داده شده است اتیآ نیاشاره داردو درتمام ا یانساناریبه اخت
یـارسـت ای اخت این دلیل / آن کنمیا اینکه فردااین کنم» انجام دادن وندادن کار، خود دلیل اختیارست:

جنبش جبر،خلق عالم راست/جنبش اختیار،آدم »:این است که اختیارگرایی سنایی گواهِ ( 302۴/ 5 :1359مولوی،مثنوی،)«صنم
اختیارست شرح  / آدمی رامیان عقل وهوا ل آور/عبه ف راست/تو به قوت خلیفه ای به گوهر/قوت خویش را
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نسبی برای وی اثبات  انسان را ازجبرمطلق می رهانـد واختیـاری »مولوی هم .(3۷3و۷-12: 1359حدیقه الحقیقه،)«.کرَّمنا..
 جبرگراییِ اشاعره را نمی پذیرد:  ،(۶39)همان:باب نهمازسویی نیز سنایی (10۶ب:1388)دادبه، 1۴«کند می

  یچون توبر ذره ای حساب کن
 

 یور به شبهت بود عتاب کن 
 بود عذاب دهی یور حرام 

 
 یعقاب دهروز محشر بدان  

 ز بنده ظلم و خطا یکی پسند 
 

 تو جزا یچرا ده یور تو ران 
 چون حوالت کنم گنه به قضا 

 
 یگفته در نامه کفر الیرض 

 کنیم و داده رضا یخود گنه م 
 

 قضا یپس حوالت کنیم سو 
 پادشاها مرا بدین بمگیر 

 
 خودکنم خودکشم جزاو زحیر 

 گفت  نتوان  توظلم  درصفات 
 

 سگی در جوال نتوان خفتبا  
 ره نمودی رسل فرستادی 

 
 یبر تو جایز کجاست بیداد 

 یگر تو بر بنده کفر خواسته ا 
 

 یوز مکافات آن نکاسته ا 
 این معانی به ظلم شد منسوب 

 
 منزه زظلم و جور و عیوب یا 

 آنچه ما را به ظلم شد باره 
 

 15بود از نفس شوم اماره 
مشابه آن در  و (3۷2/  ۷8: قصار 13۷5)نهج البالغه،ابیات سنایی که انسان مختاراست، در سخنان امیرالمومنیناما گواه        

گفت »با این تفاسیر باید:  آمده است. (3۷2و28۶: 13۷9)کلینی،اصول کافی، کتاب التوحید،باب الجبروالقدر،حدیث اول
با این تفاسیر به نظر می آید  (308۶/ 5 :1359مولوی، مثنوی،) «اختیارتوبه کردم از جبر ای عیار/ اختیارست، اختیارست، 

کسی که قائل است به تشبیه وجبر،کافرومشرك »که به سنایی نسبت جبری دادن به معنای کفرآمیز، درست نباشد. زیرا
به پیامبران و هرچند،گاه شده  (1/11۷: 138۷شیخ صدوق،)«.است ودردنیا وآخرت ما]امام هشتم[ازاوبیزاروبری هستیم

 .همان()«اندنسبت می دهند قول به تشبیه و جبر را،... بلکه افترا بسته»...امامان معصوم)ع( 
 

 جهد و توفیق -قضا و قدر الهی. 3
.در (92: 1385برحسب تصریح مکررآیات قرآن باوربه حاکمیت قضاوقدر الهی تقریباً مورداجماع مسلمین بوده)حیدری،

قضا، وجود جمیعِ موجودات درلوح محفوظ،باهم]است[وقدر،وجود موجودات درزنجیرۀ »اند:تعریف قضا وقدر آورده 
. با این تعریف قضای الهی، جمیعِ (152: 1938جرجانی،)«زمانیِ تحققِ خارجیِ آن ها بعد ازحصولِ شرایطِ هرکدام

  (را دربردارد وقَدَر نیز محقق شدن قضای الهی است.خاص و عام و نیك و بدموجودات)
که خاص و عام و  /مسلمانان سرای عمر، در گیتی دو دردارد»اما وجودِ بقا وفنا،قضاست وتحقق آن ها،قدر است.     

چو /یکی قفل ازقضادارد، یکی بند از قدر دارد/دو دردارد حیات ومرگ کاندر اول وآخر/نیك و بد بدین هر دوگذر دارد
 .(105، 3-1، ب 9)سنایی، ق آید قدر این بند برداردچو هنگام فنا /هنگام بقا باشد قضا این قفل بگشاید

 شده (۴3مومنون  3۴اعراف ؛ 1۴5آل عمران ؛11منافقون ) برداشت ازآیات،به گونه ای درباره بقا درقضا وفنادرقدر     
یعنی،کوشش)اختیار(رامقدمه  حکیم سنایی به جهدوتوفیق،قضاوقدروتاثیر توفیق الهی درهدایت انسان نظردارد.است.

کن/...جهد برتوست، بر خدا توفیق/ زانکه توفیق، جهد راست بندگی کن توجهدخود می»می داند: )جبری(توفیق الهی
اختیاری که برآمده ازمفاهیم سالِك به هرروی  .(۷0۷؛سنایی،مصفا:92؛نیز دراین معنا،ر.ك:همان:28۷: 1359)حدیقه الحقیقه، «رفیق

اختیار( و کشش)جبر( پایه گذاری شده که در ابیات سنایی مجذوب و مجذوب سالك است بر دو اصل کوشش)
کوشش ازتن،کشش زجان خیزد/چشش ازترك این وآن خیزد/جهد کن تا زنیست هست شوی/از شراب »مشهود است:

جهد »گواه گفتارسنایی برآمده ازنظر قرآنی است که .(۴۷9و۴۷8؛نیز دراین معنا: 28۷: 1359حدیقه الحقیقه،)«خدای مست شوی
 .(۴0؛حج:۶9؛عنکبوت:1۴)ر.ك:توبه: «ده و توفیق ونصرت ازخداستازبن

  
 گناه از نگاهِ قضا و قدر و جبر و اختیار 3-1

  ،1ق :1388)سنایی، «بسیارگنه کردیم،آن بود قضای تو/شایدکه به مابخشی،ازروی کرم آنها»درمسألۀ گناه وقضای الهی:
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 عصیان، طاعت و اشاعره معتقد است که تمام افعال بندگان ازایمان و سنایی به شیوه تفکر» دکترکدکنی آورده: (۶9، 2۶ب
طبق اعتقاد  نیز (2۴8، 1388)همان،  «اوست تقدیر مشیت و تمامی آنها به اراده و است و همه وهمه مخلوق خداوند

 یثربی: ؛28: 13۷2)ر.ك:کاشانی، است عصیان طاعت و ایمان، از اعم خالق افعال بندگان، و خالق اعیان حق تعالی، صوفیه،

 هیچ گونه اختیاری ندارد. که آدمی مجبور مطلق است و سنایی این نیست مراد که رسدبه نظر می اما (112نسفی: ؛521
بلکه دارای حالتی بین آن  بلکه براین اعتقاد است که بندگان درافعال ارادی خود نه مجبورِ مطلق اندونه مفوضِ مطلق.

هرچه  تا به خودی خود، بدین معنی که حق تعالی درمملکت خود بنده را به حال خود رها نمی کند  قرار دارند دو
الـدین همـایی، غیـر  به نظر استاد فقید جـالل .(155: 1389 اسداللهی، به نقل از ،29-30: 13۷2 )کاشانی، انجام دهد بخواهد؛

 نیـز از فیلسوفان ایرانی، به ویژه آنان که شیعۀ امامی بوده اند بسیاری ااهلل ولی از عارفـان شـیعی، از جملـه شـاه نعمت
سخن حکیم سبزواری  حکیم سبزواری، خاصه صدرالمتالهین و اند، در مسلك جبر و اختیار از مولوی تأثیر پذیرفته

 :که 1۷ همان سخن مولوی اسـت 1۶«فِعلُنا هو و اَلفِعلُ فِعلُ اهللِ» مبنی بر
 حــق هــر دو ببــینکــردِ مــا و کــردِ 

 
 کــردِمــاراهــست دان، پیداســت ایــن 

 گــر نباشــد فعــل خلــق انــدر میــان 
 

 پـس مگـو کـس را چـرا کـردی چنـان 
 خلـق حـق، افعـال مـا را موجـد اسـت  

 
 فعــل مــا آثــار خلــق ایــزد اســت 

 (1/1۴80 :1359مولوی، مثنوی،)                                                                                     

داند. زیرا اگر وی گناه کردن را قضای کنند نمیازاین روی،سنایی گناه کردن را به آن معنا که اشاعره تصور می      
ا در پی بخشش الهی بود؟ اصوالکسی درپی بخشش طلبی است که گناه به کرد؛ چرتصور می« جبر»الهی به معنای 

اختیاروی صورت گرفته باشد.چنانچه امام هشتم معاصی وگناهان را،به امر وارادۀ خدا نمی داند واما گناه را که به قضا 
یعنی،گناه ازقضای الهی  18و قدرومشیت و علم خدا مرتبط می داند ولی می فرماید:خدا، عقاب می کند گناهکار را

روزی ابوحنیفه از نزد حضرت صادق )ع( بیرون رفت به حضرت موسی بن جعفر »است وازامر او نیست.نیزفرموده: 
خالی ازسه نفرنیست یا ازخداست،ولیکن ازاو نیست »فرمود:«ای جوان از کیست معصیت؟»)ع( برخورد، عرض کرد:

به سبب عملی که از او صادر نشده است ویا ازخدا وبنده است،یعنی  وسزاوار نیست که کریم عذاب کند بنده خود را
هردوشرکت دارند در معصیت،ولیکن ازبرای شریك قوی روانیست که ظلم کندشریك ضعیف را و یا ازبنده است،بلی 
ازاوست.پس اگرخداوند اورا عذاب نمود،به سبب گناه اوست واگر اوراعفوفرمود،به سبب کرم وبخشش حضرت حق 

کسی »فرمود: خدای عزوجل فرمود:همچنین فرمود از رسول خدا )ص( شنیدم که می (1/113:  138۷)شیخ صدوق،  «است
که راضی نباشدبه قضای من وایمان نیاورد به قدرمن، خدایی راطلب کندغیر ازمن ورسول خدا فرمود که در هر قضا 

 .(11۶ /1: 138۷)همان، « در پروردگار،خیر مومن در آن استو ق
چراکه خود  رامجبوربرگناه می خواند.درحالی که سنایی زبان حال ابلیس رابیان می کند. 19درجایی سنایی،ابلیس     
شفیعی،در اقلیم  ؛8۷2-8۷1: 133۶؛سنایی،مصفا،۶23و132-133: 1359)ر.ك:حدیقه الحقیقه، گناهکارومغرورمیداند اورا

اوبه جبرالهی ظاهرگشته ومختارنیست،ظلم  )جزیی/کلی( گناهعذاب گناهکاری که  باری، (59 – 58: 13۷3روشنایی،
اگـرکردارهـای جزئـی »گویـد: ابـن سـینا اززبـان معترضـان مـی چنانچه (۴۷؛ انبیاء:۴0)نساء:است.اما خداکه ظلم نمی کند

به باور -.چگونهخدا گناه کفرراهم نمی پسندد (2/۴۴2ق:1۴13،ابن سینا)«چیست؟ انـسان نیـز جبـری اسـت،عِقـاب بـرای
؛توبه: 5۷)آل عمران:  دوستدارکافروظالم وفاسق نیز نیست برگناه بنده خرسنداست؟درحالی که خداوند -جبرگرایان

 خدا .که انسان درآن مختاربوده است (1۷؛فصلت:1۷؛غافر:۷9)بقره: برای اعمال زشتی استنیزالهی  عذاب .(۶۴و۴2؛مائده:9۶
 (233و2۷۶؛بقره: ۶2؛مومنون: ۴2؛اعراف:152)انعام:  به کاری بیرون ازتوان وعقل نکرده مکلف مجبور به گناه و هیچ کسی را

خود نشان  درحالی که خشمِ مخلوق، نباید خشمناك از خطای آنها شد. دیگر خطا ست؟به  مجبورمخلوق  اگر و
 ای،نهحتی به گو .(5/30۴9 :1359مولوی، مثنوی،) «خشم در تو شد دلیل اختیار/تا نگویی جبریانـه،اِعتذار» اختیارست.

گرشتربان اشتری رامی زند/آن شـتر قـصد زننـده می کند/خشم » چنانچه: اختیاری دارند. خشم خود، حیوانات هم در



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      1290

به  کسی را پروردگار نیز،سویی  از (3050- 5/3051)همان:« برده است بو ،پس زمختاری شتر شتر نیست با آن چوب او/اُ
 (5۴؛ یس: 29و  28؛اعراف:  205)بقره: است. نداده اعمال زشت دستور

راه  این کوشش پیامبران و بندگان در جز مختار کرده است. سوی پیامبران، پذیرش هدایت از در مردم را خدا     
 )غزالی، است. )اختیار( میزان عقل عذاب بر و عطا حقیقت محاسبه اعمال و در ای داشت؟چه فایده هدایت خواهی،

سوی عارفی چون سنایی  از جبرگرایی، بوده و چگونه خواستار جبر خداوند این نشانه ها با (۴38 تعلیقات: و 1/193: 13۶8
حدیقه )«عقل ثواب به قدر کسی را هر / جواب َگه سوال و ایزد دهد» این اساس بر آمده است. می عقل به نظر راز دو نیز

 :بشری است اختیار از قیامت هم نشان جواب در حتی سوال و(113: 1359 الحقیقه،
  زیاز تو پرسند روز رستاخ

 
 زیبرخ یکیبه خواب اندرون  یکا 

 یچرا کرد یبازگو تا بد 
 

 ...؟یچون خورد وهیو ب تامیمال ا  
 به حق  یخدا ،20نیچون ز شمرلع 

 
 سخن بگو مطلق كی نیپرسد ا 

 رسول ونیالعکه چرا قرّۀ 
 

 گشت بر دست شوم تو مقتول 
 تو بود یآن سگ که:آن قضا دیگو 

 
 تو بود... یوآن چنان فعل بد،رضا 

 را دوا بتوان ماریدل ب 
 

 چاره مدان گونهچیرا ه حُمق 
 بدی را از جزآن نیست که سنایی، برای چیست؟ رضای الهی نیست؛ «فعل بد» اصوالً آگاه کردن انسان به اینکه در      (۶39-۶۴0)همان: 

 بی معنی است. فعل بد باهدف شرمسارکردن، بدی پشیمان گردد وگرنه سوال از د که باید ازمی دان مختار جانب بشرِ 
 .(۶19/ 1 :1359مولوی، مثنوی،) «وین دریغ و خجلت وآزرم چیست؟ / این شرم چیست؟! گر نبودی اختیار» که: چرا
 برای شما بگویم که در ای ازقاعده که یك اصل و» حضرت رضا )ع( فرموده: )گناه وجبروتفویض(، این راستا در     

حق تعالی اطاعت  ست که[ا این آن، ]و را مغلوب کنید آن که او مگر نکند، کسی با شما گفتگو و آن اختالف نکنید
ملك  مهمل نگذاشته است در بندگان را غلبه و نشود به قهر و نافرمانی او، اجبار و معصیت و کرده نشود به اکراه و

اگر  است به آنچه ایشان را بر آن قدرت داده و قادر به آن مالك گردانیده و که ایشان را آنچه را ستا مالك او خود،
 بخواهد معصیت و نافرمانی و اگر اقدام کنند بر فرماید ومنع نمی و سد ها راآن و اطاعت او بر بندگان به آن اقدام کنند.

 ایشان صادر معصیت از و اگرحائل نشود و تواندمی کنند،نگذارد معصیت ب معصیت ایشان؛ و میان ایشان و حائل شود
 پس از آن فرمود:« شوندبلکه خودشان معصیت را متحمل می داخل معصیت ننموده است، ایشان را پس خداوند بشود.

 )شیخ صدوق، «، مباحثه و مخاصمه کندتواند با کسی که مخالف اوستو اطراف این کالم را، می که ضبط کند حدود هر»
138۷ :1/118.) 

 

 نهی و امر. 4
آورد: . دکتر کدکنی می(13،۶8،ب1:ق1388سنایی،)«هاپیرایه خذالن وی دستگه نهیت، ای پایگه امرت، سرمایه درویشان/»
گوید: امر تو برای است. سنایی می« لطف» یار ماندن ـ خذالن در اصطالح متکلمان نقطه مقابلخذالن یعنی بی»

ای و زیوری کشاند و نهی تو پیرایهآنان را به توفیق می« لطف»ای است، یعنی از روی سرمایهدرویشان و اهل توفیق 
. در راستای معنای (2۴۷ـ 8، 1388)شفیعی کدکنی،  «اندیار ماندن( و عدم توفیق آنان که عاصیاست برای خذالن )بی

یافتن راه راست به کردن آنچه به آن » فرمود:می« نامر بین االمری»باید آورد که: امام رضا )ع( درباره « خذالن»تأویلی 
شود که آیا از برای خدا عزوجل مشیت از امام پرسیده می اند.اند و ترك کردن آنچه از آن نهی فرمودهامر فرموده

 ها وطاعت و عبادت، پس اراده ومشیت خداوند امر به آن»ای هست دراین فعل و ترك آن؟ امام )ع( فرمودند: واراده
« خذالن»ها است و اراده و مشیت حق در معاصی نهی از آنها و سخط و غضب از آنها و رضای آنها و یاری کردن به آن

شود که بندگان را از برای خداوند در ازامام پرسیده می( 101، 138۷)شیخ صدوق ،  «و فرو گذاشتن یاری ازبرای آنهاست
به حکم خداوند  شود مگرنمی شر صادر ، عملی از بندگان ازخیر وبلی» فرمایند:عبادات و معاصی حکم است؟ وی می

برای ایشان به  حکم کردن از» فرمود: «معنی این حکم چیست؟»عرض کردم:  ها حکم است.آن از برای خداوند در و
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اعمال بر سه » که: نیزحضرت فرمود( 101)همان،  «آخرت و دنیا عقاب در ثواب و از افعال خود بر آنچه استحقاق دارند
معاصی که محرمات است. اما واجبات، پس به امر خدا و به  و .3 .فضائل که مستحبات است.2.واجبات 1 گونه است:

خدا نیست ولیکن به  اما مستحبات و فضایل، پس به امر علم او است و قدر او، به مشیت و رضای او و به قضا و
اما معاصی و محرمات، پس به امر خدا نیست ولکن به قضا و  رضای خدا و قدر خدا و به مشیت و علم خدا است و

 .(11۷همان:)«قدر و مشیت و علم خدا است و عقاب کند بر آن
 )نهی از ناشایست( محرمات و )امربه شایست( تواجبا :دو گونه از اعمال تگریروا ییسنا تیب نیا یرو به هر    

 هیامر به انجام واجبات است که سرما «سرمایه درویشان امرت،ای پایگه » مصراع نخست رسد یچنانچه به نظر م .است
 اما ،ستین خدا است که به امر یمعاص از ینه «هاپیرایه خذالن وی دستگه نهیت،» بنده است و مصراع دوم یبرا یا

کردن به نهی  و از سویی امر می کاهد. را شانیدرویِ گیفروما ،آن از یاست که دور یخداوند تیمش قدر و و به قضا
ای پاك  مختار را عتیب/ نیست جـز تشریف و خشم و نهی و و امر» انجام آن است. در کسی، نشانه مختار بودن بشر

حسن بن علی الوشا مرویست که گفت: از حضرت علی بن موسی الرضا  از نیز (.29۷3/ 5 :1359مولوی، مثنوی،)«جیب
حق تعالی عزیزتر » تفویض کرده؟ فرمود: نموده و بندگان واگذار)ع( پرسیدم و عرض کردم که حق تعالی امر را به 

حق تعالی » گناهان؟ فرمود: کند بندگان را بر معاصی وعرض کردم که جبر می« دهیاین نسبت که تو به آن می است از
به حسنات  من ای فرزند آدم!» پس از آن فرمود که حق تعالی فرموده:« حکومت او بهتر است از این نسبت تر وعادل

کنی به قوتی که من درتو تو و تو به گناهان خود سزاوارتری از من، معصیت می سزاوارترم از عمل های صالح تو و
 .(1/11۷: 138۷)شیخ صدوق، «قرار دادم

 

 فضل و لطف الهی به توّاب. 5
و  (۶9، 22،ب 1:ق1388سنایی،)«حاضر چه بیم زنسیانها؟ چون ذکر تو شد باکی؟/چه باك ز بی چون فضل تو شد ناظر،»
. دراین معنا، حضرت (۶9، 2۴)همان: ب « فضل تو همی باید، چه سود ز افغانها؟ لطف تو همی باید چه فایده از گریه؟/»

 قبول نکرده است شفاعت مرا، که ایمان نیاورده و کسی فرمود: )ص( رسول خدا» رضا )ع( روایت کرده است که:
امت من است که گناهان کبیره  شفاعت مخصوص کسانی از» پس از آن فرمود: «ن نرساندخدا او را به شفاعت م هرگز

نصیب ماست » سراید:حافظ می (1/112: 138۷)شیخ صدوق، «راهی برآنها نیست اند،کرده باشند. اما کسانی که گناه نکرده
ای است به خداشناسان ت فوق کنایهبی (192: 13۷8)حافظ،دیوان  «بهشت ای خداشناس برو/که مستحق کرامت گناهکارانند

اهلل مقوله حقّ از اگر مخصوصا ذهن حافظ گناه، در» آورد:دکترخرمشاهی می دیوان حافظ، درباره گناه در ریائی و نیز
سوءتفاهم  باریك است به سرعت مورد بس حساس و الناس، تازیانۀ سلوك است. منتهی این سخن ازنه حقّ و باشد،

رسول اکرم  امیدبخشی از و نوازحدیث روح (۴نامه،ص: پیشگفتارحافظ13۷9)خرمشاهی  «گیردت قرارمیبرداشتهای نادرس و
لَوْلَا أنَّکُمْ تُذْنُِبونَ لََخلََق » متون عرفانی نقل شده است که مناسب این مقام است: های حدیث واغلب مجموعه در )ص(

بیامرزدشان.  و گناه کنند تا آفرید،می خلقی دیگر خداوند کردید،گناه نمی اگر «:یَغْفِرُلهمْفُیذْنِبُونَ  اللَّهُ خَْلقًا
 کند ]...[ بلکه جان کالم،منظور از گناه کردن این نیست که هرکس دروغ بگوید، دغلکاری » . اما(2/132ق:13۷3)سیوطی،

باید  قلب گناه است و ردست رفتن حضو این از رود.دست می گاه حضور قلب از بسیارساده است. در ژرفنای نماز،
آن  «:.اَلتَّائُِب مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَه» فرمود )ص( رسول خدا )پیشین( «با پشیمانی ازگناه توبه کند شرمنده شود و

ای هم گناهی چون دروغ البته اگربنده (2/۷۴: 138۷)شیخ صدوق، .کسی که توبه کند مانند کسی است که بی گناه باشد
بازآ، بازآ، » چشم به فضل و بخشش خدا داشته باشد. دست دهد و را از امید نباید سپس پشیمان شود دهدو...انجام 

 «صدبار اگر توبه شکستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست/ پرستی بازآ/گر کافر و گبر و بت / هر آنچه هستی بازآ
 گفت: باشد که به سبب گناه در بهشت شود، گفتند چگونه؟بنده » فرمایند:)ص( می رسول خدا (31)اباالخیر، دیوان: 
 که ابلیس گوید که باشد اندگفته و به بهشت رسد تا باشدپیش چشم وی می آن در و آن پشیمان شود از گناهی بکند و

 .(32۶ /2: 13۶1)غزالی،« می این گناه نیفکند در کاش که من وی را



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      1292

گشتی ، زاختیـارخـویش وان پشیمانی که خوردی ازبدی/»راست:درواقع توبه وپشیمانی نیزنشانه اختیا    
( پس چنانچه پیش ازاین گفته شد،هر کس ازگناهی توبه کند؛با فضل الهی 3025/ 5 :1359مولوی، مثنوی،«)مهتدی

 بخشیده خواهد شد.سنایی
چه خوش بود آن وقتی، کز سوز دل از شوقت/ »کند.ای با سوز را نفی نمینیزمنکر توبه)اختیار(و گریه نبوده وگریه     

داندکه لطف فایده میای رابی(درحقیقت سنایی،گریه12،۶8،ب1:ق1388سنایی،«)کاریم، از دیده گلستانهادر راه تو می
 (2۴،۶9همان:ب)»فایده ازگریه؟/فضل توهمی باید،چه سود زافغانها؟ لطف توهمی باید چه»وفضل الهی همراه آن نباشد. 

 واجابتی است اختیار ا،دع زیرا، بود. مقام رضا در دعا با بخشایش الهی، لطف و اینرو می بایست طالبِ فضل و از
 ابت را/زانکه داندخدای ان زانکه دل داری وانابت نه/ اجابت نه/ تودعاگویی و» :است درسایه حکمت)جبرالهی(

طالبان فضل،  دعاخوانان و این جاست که تمناخواهان و از .(1359:۴3۶)حدیقه الحقیقه، «حکمتش مانع است استجابت را
رضای دوست طلب/  وصل چه باشد فراق و»باری .(2۷؛حدید۷2؛توبه:1۷۴)ر.ك:آل عمران:باشند «رضا مقام رضا/» البِط باید
دوستان زو همه لقا خواهند/ در دعا  زو » سنایی دارد:نیز  .(3۶۶: 13۷8)حافظ،دیوان  «او تمنایی غیر او از حیف باشد که

 (.1359:335)حدیقه الحقیقه، «همه رضا خواهند
 

 قدیم و حادث .6
تو حدیثی » و (1359:12۷حدیقه الحقیقه،)«با قَِدم حدث طفل است... تاابد»سنایی،درباره عدم سنخیتِ حادث باقدیم آورده:

صفت قدیم »و اما .(109همان:)«ای حدث با قدم چه کار تو را؟...»و (110همان:)«زِقدم/ ای ندانسته بازسر ز َقدم نفس مزن 
که  «پیدا شده پنهانها برعلمِ قدیم تو، در ذاتِ لطیف تو،حیران شده فکرت ها/ » رابرای علم حق ازآن جهت آورده:

عارض  ذات او چنان نیست که چیزی در قدیم است و اوهمچون ذات  صفات او و دیگر نشان دهد علم باری مانند
اینست که  آنهاست]...[ مشکلی که وجود دارد که علم خداوند به اشیاءعین وجود برخی معتقدند حادث شود ]...[ یا

بگوییم اگر  شود واین منتهی به جبرِمطلق می دانسته واز ازل می پس افعال بندگان را علم االهی ازلی وقدیم است، اگر
ذات او حاصل شود  حدوث در که تغییر و نتیجه آن خواهد بود آید،حدوث اشیاء بوجود می حصول و بعد از علم او

که خداوند عالم به اشیاء است  که سنایی ازکسانی است که معتقدند شوددانسته می «پیدا شده پنهانها» تعبیر ]...نیز[ از
 (2۴۶: 1388)شفیعی کدکنی،  «اوقات آنها. در

مصراع دوم آورده  را در «پیدا شده پنهانها» اگر چه: کند.احتیاط بیان می که سنایی عقیده خود را با رود گمان می      
 به حضرت رضا )ع( عرضه داشت:« حسین بن خالد» داند.این باره حیران می در است. اما درمصراع نخست، فکرها را

تعالی همیشه عالم است به علمی و قادر است به قدرتی و حی است حق ند:گفتیابن رسول اهلل از جمعی شنیدم که می»
 قدیم است به قدمی و سمیع و شنواست به سمعی و بصیر و بینا است به بصری، فرمود:  به حیاتی و

 د.ای نداراز والیت ما بهره با خدا گرفته است و خدای دیگر و متدین به این معنی شود، کسی که این طور بگوید     
شنوا و بیناست به ذات خود، یعنی اینها صفات  خداوند عزوجل همیشه دانا و قادر وحی و قدیم و آن فرمود: پس از

: 138۷)شیخ صدوق، «مشبهه قائلند چیزی که مشرکین و مبراست از ذات است و بلند است شأن او، بلندی عظیمی و

چنانچه امام  اوقات آنها. که خداوند عالم به اشیاء است در باشدکه سنایی عقیده داشته  به نظر نمی رسد اینرو از .(1/9۶
. به عبارتی سنایی (1/95: 138۷)همان، «وجود اشیاء هست به تمام اشیاء قبل از عالم بود و خداوند،» فرماید:می رضا )ع(

 در کردار انسانها، اعمال وتو،  پایه علم قدیم بر شوند وحیران می های انسانی درباره صفات ذات تو،اندیشه گوید:می
نوشتم »ازحمدان بن سلیمان مرویست که گفت:  رسد.به پیدایی می هرگاه خدا اراده کند، مانده است و پنهانیِ تقدیر،

به حضرت رضا )ع( که آیا کردار بندگان آفریده شده است یا نه؟ پس آن جناب در جواب من نوشت که افعال و کردار 
 یعنی پنهان بود و سپس پیدا شد. پس باور سنایی در (112)همان،  «بندگان درعلم خدا مقدّر بود پیش از آفریدن بندگان،

 با گفتار امام، همسوست. این اشعار
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اهـــل  جبـــری ومیـــان  در /بـشر حـشر همچنـین بحـث اسـت تـا» بوده، دیرباز از اختیار و مبحث پیچیده جبر

الزمۀ  استمرار، توجه داشته که ایناین بحث اهمیت فلسفی به مولوی  واقع، در (5/321۴ :1359مثنوی، مولوی،)« قَـــدر
کـه  ق(525)ه عـین القـضااز سویی  (100ب:1388)دادبه،است. الزمـۀ زنـدگی خردمندانـۀ بـشری پرسشهای فلسفی و

 ای عزیز،» :یدگومی و کند توصیف می «مسخّر مختاری» انسان را ،فیلسوفانه است آزاداندیشی دارای تمایل فلسفی و
 معین نیست؛ بلکه مسّخرِ  یك کار اما آدمی مسخّر یکـی مـسخّرکـاری معین است، ملکوت است هـر ملك و هرچه در

پس چون  صفتی نیست. مختاری، جز آدمی را آدمی بستند . اختیار در آتش بستند، چنان که احراق در مختاری است،
 .(189،190: 13۴1عین القضاه ، ) ...«وجود آید او کارهای مختلف در واسطۀ اختیار از بـه ]آدمـی[ محـل اختیـار آمـد،

تصریح می کند که: انسان، مضطّری است در صورت  ،سبزواری، در حاشیۀ خود بر اسـفار صـدرالمتألهینمالهادی 
 (1،حاشیه 22۴ /2ق:1338)سبزواری، .ر خود اجبار داردمختار یا مختاری است که در اختیا

پردازد تا نشان دهد که سالك با اعتقاد به اختیار،  می «از اختیـار تـا اختیـار» کاشـفی، بـه ظـاهر بـه بیـان سـیر     
کند تصریح مینهد و  رسد اما بر مراتب سیر سالك نام جبر میکند و سـرانجام هم به اختیار میکار خود را آغاز می

جزئی  جبر [یکم] و جبر چهار است:» :درحقیقت مجبور است «که نفس او را اختیاری هست» بداند آنجا که سالك باید
وعد و ، نهـی و را اختیاری هست که امر بدایت حال باید دانست که نفس او سـالك را در اسـت و این ضّد اختیار و
اما از مجبوریت خود آگاهی  حقیقت ایشان مجبورند، چـه در اگر اختیـار نباشـد و امر بی آن متفرّع است... و عید بر و

مرتبۀ توحید صفات است  آن در تخلّـق و ر]سـوم[ جبـ مرتبۀ توحید افعال اسـت و ندارند؛ ]دوم[ جبر تیقن و آن در
 .ندتحقیـق خوان آنرا جبـرکلی که  جبر ]چهارم[ نمایند و مشاهده می متوسطان در این مرتبه، مجبوریت خـود را و

بعدالفناء اخص الخواص را دست دهد و در این مرتبه جبر و جـابر و مجبور یکی باشد و باز این جا اختیار روی  بقای
 (9۶ب:1388،به نقل از دادبه،۶۶، ۶5ش: 13۷5کاشفی، لب لباب، )  ...«نماید، و چنانکه در بـدایت مختار بوده، اینجا نیز باشد

کاهالن و نادرست باوران  و ] نــبالنمَتــرك کــن ایــن جمــع جبــرِ» :تنگاه دیگرگونه عرفانی می توان گف با      
 جبری است عین اختیار جان، چو جبر است. «22حق معیت با ]که در واقع[ 21جـان چـو یـابی ازآن جبـرِ  تـا خبـر را[
با ورود به  ه وبراهین گذشت آمده از ادلّه و اختیارگرایی برمرحلۀ پذیرش  از اختیارکه چون سـالك از حتی فراتر و

به موضوع  گرایی( وحدت) یك گرایی منظر چون از و (108ب:1388دادبه،) 23.رسد می «جبر چو جان» بـه حـوزۀ عـشق،
 (.111)همان: .بیند که عین اختیار است عارف وحدتگرا در برابر خود جبری می پردازد، همانند هرمی

راهی  «ل اَمرٌ بینَ األَمرَینِبَ  فـویضال جبـرَ وال تَ» این که: مبنی بر )ع( متکلمان امامیه با تکیه بر قول معصوم اما      
هـم چنانکه خواجه نصیر تصریح کرده است، خدا را فاعـل  انـد و سخن گفته «اِقدار» اند، هم به نوعی از میانه جسته

اند و سرانجام فالسـفه، بـه  را فاعل قریب کردارهای ارادی خود بشمار آورده بعیـد کردارهـای ارادی انـسان و انسان
 انسان را آدمی، مـدد مبانی فلسفی، ضمن لحاظ کردن نقش خدا و انسان در انجـام گـرفتن کردارهـای ارادی 

 و می دارد بدیع اظهارحکیم سبزواری نظری  ،این راستا در .(52۷-1۷/500الف:1388دادبه،) اند دانسته «مختار ِ مجبور»
که چونان سواری زیر گرد و غبار نهفته است، یعنی ناپیداسـت اختیارهای  حق تعالی، «اختیاربالذّات» کند: اعالم می

 سبزواری، )«هست مسؤول نیز ،است انـسان بـه سـبب آنکـه دارای اختیار وجود آورده است و در بالعرض انسان را

: 1390ی،جعفر:ر.ك) هستند اریاخت و جبر یاصل هیفروع دونظر که از دهیعق شانزده باًیتقرمیان  از روی، به هر (39۴: ق1285

 ]جبر[ یلیقدرت تمام وسا اصلِ» دیدگاه آن: که از است چرا نظریات دیگر بیش از ،هیامام هینظراقناع عقلی  ،(225-220
 «باشدیوسائل مربوط به انسان م آن قدرت و از یاریاخت یبرداربهره است و ازخداوند ،باشندیم کار یعیکه عوامل طب

 .(225 )همان:
 

 راز پنهان ماندن باورها 2۴تقیه. 8
 ، 1ج:1۴12،یحرّعامل)شده است. استنادآن  جواز برکه  متقنی است اعتقادات محکم و از (28:غافر ؛10۶: نحل؛28آل عمران:) تقیه

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
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ترك کن » گوید:می به موسی بن جعفر)ع(کرده، رو ق( 198ـ  1۷0) هارون الرشید خلیفه عباسی .(29، باب1۶وج25باب 
 .(1/۶۶: 138۷)شیخ صدوق،  «کنندتقیه را که بنی فاطمه به آن معروفند و همیشه تقیه می

 شاعران و...را عالمان و امامان و صریح بر جوامع گذشته راه اظهار نظر که فضای حاکم بر تقیه نشان ازآن دارد     
تقیه را تنها به معنی ترس از بیان چیزی دانست. بلکه تقیه پرهیز ازگفتاری که فتنه  ایدکرده است. نبگاهی محدود می

 نیست. جا واجب نبوده و هر عقیده در و خیز است یا گفتن آن دردی را دوا نمی کند. ازسویی نیز اظهار نظر
تمسك  احادیث امامان معصوم نیز به براین باور بوده و (ق ۷35درگذشته ) چنانچه عّزالدین محمودبن علی کاشانی      

دوست  همه بیشتر باطن از در نهد وتفضیل می دیگر صحابه ترجیح و بر را )ع( وی حضرت علی 25جسته است.می
که وی شافعی  شود. درباره حافظ نیز اگرچه گفته می(10:مقدمه138۷)کاشانی،داند واجب نمی آن را ظهار اماا دارد؛می

 .(2/905: 13۷9)خرمشاهی،شویمخوریم، باتردید روبرو میر برمیاشعا به اشارات شیعی وی درگاه  هر مذهب است. اما
 نصوص ابیات حافظ که اشعریگری ازاوبر از دالیل تاریخی؛ قطع نظر از» گوید:بهاءالدین خرمشاهی درباره حافظ می

 توان با قطعیت شاعر وپس نمی .2۶ی استمنتها اشعریگری اعتدالی و آمیخته با عناصر فلسفی ـ شیعی ـ اعتزال آید.می
طرفی عالمه همایی  از تفویض معرفی کرد. یا یا قائل به جبر گفتاری دارای مذهبی خاص و ای را با ابیات ونویسنده

 تفویض معتزلی را اشعری و وسط میان جبر حد اختیار، و جبر مورد کاشانی در» نگارد:کاشانی می درباره عقایدی از
 لکن امر تفویض و ال و جبر ال به سخن امام صادق)ع(: و االمرین اعتقاد داردبین به امر شیعیان، مانند ومعتقد است 

نگارستان  از » :این رو از راه رهایی است. راه میانه، و متن( 30ـ29و۴۴مقدمه:13۷2)کاشانی، «متمسك شده... االمرین،بین
موضع سنایی  . ]به نظر میرسد[(1359:189)حدیقه الحقیقه، «طُمطُراق اختیار و ننگ جبر رهی از تا آی/ نقاش طبیعی برتر

 از و (91 :1385)حیدری، .«معتزله فاصله بسیاردارد اشاعره و با حدودی شیعه امامی است و تا تریدیه و ما همسوی با
اشقانه خود را حاضر نیست ع تجارب عارفانه و احوال و» و (۷۴: 13۷0)مرتضوی،« عاشقانه است ،عرفان سنایی» که آنجا

 اختیاری جبرِ ممکن است،  .(28۷-28۶: 133۶)سنایی،مصفا،. «مقتدرترین سلطنت دنیوی معاوضه کند ترین وگسترده با
تفویض شیعی است. آنچنانکه عاقلی، زیرِ تیغ جبری َحجّام، با  ال جبر و پذیرفته که نوعی برداشت ال )پارادوکس( را

 اختیار خود برود.
ازحافظان دین و  (،120: 13۷8دیوان  )حافظ، «دارش حافظ از معتقدان است گرامی» به هر روی سنایی نیز مانند:      

آن است که در شناساندن مذهب و  داشت یك عارف در گرامی را گرامی داشت. اما معتقدان به آن است و باید او
مشمرد. امام صادق )ع( نیز  مطلق یا قائل به تفویض و اختیاررا جبرگرای  مسیر احتیاط را رها نکرد و او اعتقاد او

 گرد، جعفر گردِ » این پایه: بر .2۷«مکن رها احتیاط را مسیر دارد، احتیاط وجود درتمام کارهایی که زمینه»فرماید: می
 اگر» یعنی: (198، 9،ب 2۷:ق 1388)سنایی، «.هم دین جعفری و دو، هم دنیا زانکه نبود هر گردین جعفری جوئی همی/

توان هم دین جعفری داشت و زیرا نمی در پیرامون اوباش، را جویایی، التفویض و...[ و جبر ]ال مذهب امام صادق
: 1388)شفیعی کدکنی،« توان جمع کردرا با یکدیگر نمی برخوردار بود. دین و دنیا 28)زر جعفری( دینار جعفری هم از

۴۴9.) 
 

 نتیجه
 جبر» نیاز،بی پروردگارِ اما ی.گفتارهای مطلق خداوند برآمده از جِینتا مگر .است یبازنگر ازمندین نسبی و یاجهینت هر
بوده که  مندنیاز مسأله دو هر به تایید منطقی، به و عملی منظر از نیز، انسان پایه احتیاج بشری آفرید. بر را« اختیار و

الطرفین  جدلی ،مسألۀ فلسفی دیگر چونان هر اختیار و جبرکه  آنجا از ه است.گاهی بدان روی می آورد گاهی بدین و
مشرك است.  قائل به تفویض، و کافر قائل به جبر، این رفت که: چنانچه پیش از و بوده بحث دربارۀ آن پایان ناپذیر و

 قدرت و و خداوندی هدابه ار راافعال انسانى پی آن است تا  نظریه میانه در برگزید. پس می بایست راه میانه ای را
 نیست او همیار یزدانی وعرض اراده  در مطلق و ،اراده واختیارانسانباید دانست که  اما بنیادگذاری کند.اراده انسانى 

 .علت تامه افعال اختیارى اوست جزیی از انسان،توانایی  اختیار و و خواسته یعنى. است خداوندی خواستهطول  در و



 1295   /   «وحدت عشق»از منظر جبر و اختیار با نظریۀ نگاهی به سنایی  

اختیار  و است آدمی حاکم برافعال ،«اَمرٌبینَ األَمرَینِ» می رسد حکم به نظر .نبوده استکار دراختیار او  زمینه زیرا
 ،فـویضتَ ال و َجبـر ال» همچون نظر درحقیقت برگزیدن راه میانه، یزدانی دارد. ارادهبا  علّى و معلولى ی، پیوستگی انسان

اینرو پذیرفتنی  از است. ناپذیراین جدل پایان مطلق بوده که پایانی بر اختیار و جبر زا بگونه ای گریز «ل اَمرٌبینَ األَمرَینِبَ
 حدتگرایی(و)یك گرایی منظرِ  چنانچه از .اندای بودهپی راه میانه عشق در ابزار با عارفانِ شاعر، سنایی و بگوییم: است که

بوده وشایدجمع این  هموار عشق، ابزار همواره با نیز،راه عرفان  عارفانه نگریسته اند.  جدل برانگیز،موضوعِاین به 
 جبـرَ  ال) میانه که بنای نظریۀ می رسد حتی به نظر بدست آید. «وحدت عشق» نظریه: جمع اضدادی است که با کثرت،

 به مبانی )خیرمحض( راه میانه است که از «وحدتی» راز هم، «عشق» زیرا مبنای عشق است. بر نیز ...(فـویضتَ ال و
 .باشد نشانگر« جنگ هفتادو دوملت»میان  عقلی، نگریسته تا حقیقت را از

 
 نوشتپی
غزالی در کتاب االقتصاد فی االعتقاد، بحث ذات و صفات و افعال خدا »به نظر می رسد دراین باره سنایی به غزالی توجه داشته است.زیرا .1

 .(۴0: 1381زرقانی،نك: )« داشته، کلیات این بحث هم در ذهن او بوده است به آنها دسترسینیزرا به صورت منظم و مدون آورده و سنایی 
می آورد که:  «ومتکلمان مسلمان ییآثار سنا اردریجبر و اخت یقیتطب یبررس»درنتیجه(،1385)نی،حسیدریحدر موضوع جبر و اختیار:الف.. 2

است و با اشاعره و معتزله فاصله بسیار دارد.)برای توضیح موضع سنایی در بسیاری مباحث، همسوی ماتریدیه و تا حدودی شیعه امامیه 
نشان میدهد که به ،«اریبه جبر و اخت یمولو گرگونهینگاه د»(،در1388الف:)دادبه، اصغر،ب. .(122تا  91صص از بیشتر در این باره، ر.ك: 

...)برای توضیح بیشتر گاهی بدان روی می آوردلحاظ عملی، هر دو مسأله مورد نیاز انسان است و انسان برحسب نیاز خود گاهی بدین و 
-1۷/500 ج، دایـرۀالمعـارف بـزرگ اسـالمی، جلـد هفـدهم،«جبر و اختیار»(،1388)ب:دادبه،نیز نك:. (118تا  8۷در این باره، ر.ك: صص از

52۷. 
اندیشه های توحیدی سنایی در مقایسه با ابن »(،درنتیجه1390،)اسداللهی،خدابخش؛فتحی، بهنامجستار های مرتبط با این پیشینه : الف. . 3

به یاری شهودِ وحدتِ « تنزیه در عین تشبیه»و « تشبیه در عین تنزیه»جمع بین اتعالی، بستایش، شناخت و شناساندن باریمی آورد که: «عربی
در آثار  یدیتوح شهیاند»(،درنتیجه1389،)شخدابخ،یاسدالله(.ب.  3۶تا 9از ؛ نیز نك:صص 31امکان دارد)ص وجود)به شیوه ابن عربی(

 حققاز منظر سنایی وصول به این توحید شروطی دارد که تدانسته  که آن «شهودی»تاکید بر جنبه  «توحید وجودی»از  سنایی رامراد  «ییسنا
در حقیقت .و تجریددتفری،کلتو ،اخالص ،رفع تعیینات بشری به یاری عشق و مرکب صبر:سازد که عبارت است ازعارف را به آن میسر می

کاکه (.ج.1۶0-1۶1. )چکیده و صصباید گفت توحید مدون سنایی توحیدی است وحدت بخش و ایجاد کننده تقریب بین مذاهب
به تطبیقِ تفکرکالمی آن دو پرداخته است.) برای توضیح بیشتر دراین «ییبرآراء سنا یغزال یکالم یها شهیاند ریتأث»(،در1388.)رش،فرهاد
 (.152تا 129از  صص باره، ر.ك:

اشاره دارند که حکیم  ،«یغزنو ییوآثار ابوالمجد سنا شهیدر اند یعرفان یفرجام شناس»در(،1392)،حسنیمیابراه ه؛یفر،مرض ییکسرا. ۴
 -معاد را جسمانی عقیده دارد و بر این اساس،در کنار کالبد جسمانی،مجرد ۀدر انسان شناسی خود به جوهر قدسی یا همان نفس ناطقسنایی، 

 .( 299تا  2۷۷از  صص)برای توضیح بیشتر در این باره، ر.ك: ...کندروحانی ترسیم می

به قدیمی بودن قرآن اعتقاد دارد اگرچه دارای دیدگاه مستقل  ،« یموردکالم اله در ییسنا شهیاند یبررس»(،درنتیجه1390.)جمالی،حمد. 5
 (.۷8تا  59از صص  )چکیده، برای توضیح بیشتر دراین باره، ر.ك:یی( همداستان است.نیست اما در مورد قرآن با اشاعره)جبرگرا

و  هیدیاست از ماتر یازهیآم  نش،یدر نظام آفر یینگاه سنا می آورد که:«ییسنا میحک یدر نظام فکر یعدل االه»، درنتیجهجمالی،احمد. ۶
است و آنجا که  یدیماتر ابدییحسن و قبح کارآمد م صیو عقل را در تشخ دیآیم انیآن جا که سخن از عقل به م یعنیاشاعره و عرفان، 

 (25)ص و عرفاست. یمسلك اشعر رویو نظام احسن است پ یعدل، سخن از لطف اله یبه جا

  .۴8: 138۴نصراله منشی، کلیله و دمنه، دراین باره، ر.ك: . ۷

 ..8۶- 8۷تا:  والنحل،بی ر.ك:شهرستانی،الملل. 8

 ۷9-۷5: 1998؛ االشعری،االبانه،81و ۷3: 1953؛االشعری،اللمع،1998:291؛االشعری،مقاالت،12۴ر.ك:همان:. 9
 .1۶: 1۴09ر.ك: ابی عذبه،. 10

  .۴33: 1985ر.ك:مغربی،. 11 
به  یمولو گرگونهیاه دنگ»(،در1388)اصغر، ،به نقل از: دادبه، 3/8م: 19۶3قاضی عبدالجبار، المغنی،  برای توضیح بیشتر دراین باره،ر.ك:. 12

 .93ص،«اریجبر و اخت
  ..۶1و۴۴: 1359برای شواهد بیشتر دربرداشت جبری،ر.ك:حدیقه الحقیقه،. 13
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 . 8۶-81 1ش: / 135۴نك: همایی، مولوی نامه،  ..10۶،ص«اریبه جبر و اخت یمولو گرگونهینگاه د»(،در1388به نقل از: دادبه، اصغر،). 1۴
  .3۷۷و3۷۴،19۴،۶۷: 1359درباره نقد جبرگرایی،ر.ك : حدیقه الحقیقه،برای شواهد بیشتر . 15

  .50ش: 13۶8سبزواری، شرح منظومه، . 1۶
.10۷:ص1388ب:به نقل از: دادبه، اصغر،؛ 80 -1/81: 135۴ ،، مولوی نامههمایی   .1۷  

 .11۷: 138۷برای توضیح بیشتر در این باره، نك: شیخ صدوق ، عیون اخبارالرضا، . 18
 .89تا  ۶از،صص «ییسنا میدرآثار حک سیدوگانه ابل یمایس»نیحسی،دریحبرای توضیح بیشتر دراین باره،ر.ك: .19

  (.2۶0: 13۶8برخی، ازلعن کردن شمر دوری می کنند.)نگاه کنید به دیدگاهِ ابوحامد غزالی:احیاء،ربع مهاکات، ترجمه خوارزمی،. 20

  .5/3188 :1359مولوی، مثنوی،. 21

 .1/1۴۶۴: 1359مولوی، مثنوی،. 22
  .3۷1۴و 1۴۶3-1۴۶8 /1: 1359مولوی، مثنوی،برای توضیح بیشتر دراین باره، ر.ك: . 23

 تقیه: پرهیز کردن و خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش در مواردی که ضرر مالی یا عرضی متوجه شخصی باشد . )همان(. 2۴
 .300، 2۷5، 29، صص 13۷2الهدایه ومفتاح الکفایه، تصحیح جالل الدین همائی، هما، تهران،  نیزر.ك عزالدین محمود کاشانی، مصباح. 25
 ۴۶5، ص 2، ج13۷9نامه علمی و فرهنگی، تهران، یازدهم، بهاءالدین خرمشاهی، حافظ. 2۶
 .23، ص 138۶قم، دوم، حدیث عنوان بصری )دستورالعمل امام صادق )ع( به سالکان( مترجم سید علی اکبر صداقت، رازبان، . 2۷
ها زر جعفری یا دینار جعفری نوعی سکه زر بسیار مرغوب بوده است که در ادبیات فارسی و عربی شهرت بسیار دارد. بعضی این سکه. 28

سنایی  های سلوك، نقدو تحلیل چند قصیده ازاند. )محمدرضا شفیعی کدکنی، تازیانهرا منسوب به جعفر برمکی وزیر خلفای عباسی دانسته
 (. ۴۴9، ص 1388آگاه، تهران، نهم، 

 
 منابع

 ش.138۷ای،چ اول،قم: امام همام،،ترجمه مهدی الهی قمشهقرآن کریم؛آفریدگار .1

 .ق1۴13 . ، به کوشش سلیمان دنیا، بیروتاالشارات و التّنبیهات؛ابن سینا .2
 ش.13۷8،تهران:ناهید ،،تصحیح جهانگیر منصور، چ اول )رباعیات(ابوالخیر،ابوسعید؛خیام؛باباطاهر؛  .3

الکتب.  ره،عالمیحققه: الدکتورعبدالرحمان عم،یطبع اول،هیالروضه البه؛عذبه،الحسن بن عبدالمحسنی اب .۴
 م1989ق/1۴09

شماره ،12ی،سالفارس اتیکاوش نامه زبان وادبمجله:،«یموردکالم اله در ییسنا شهیاند یبررس»؛جمالی،احمد .5
 .۷8 تا 59از ؛صص 1390 بهار و تابستان،22

،  22، شماره ۷سالدانشگاه سمنان، یدانشکده علوم انسان،«ییسنا میحك یدر نظام فكر یعدل االه»؛----------- .۶
 .2۶تا ۷صص از ؛138۷تابستان 

و اسطوره  یعرفان اتیادب،فصلنامه «یبا ابن عرب سهیدر مقا ییسنا یدیتوح شهیاند»؛بهنام ،یخدابخش؛فتح،یاسدالله .۷
 .3۶تا  9،صص از 1389زییپا،2۴ شماره، 8سال ،یشناخت

 تا13۷از  ؛صص1389 تابستان،23شماره ،8،سال معرفت نهیآ«ییدر آثار سنا یدیتوح شهیاند»؛خدابخش،یاسدالله .8
1۶۴. 

، هی:دارالکتب العلمروتی:عبداهلل محمود محمدعمر،بقاتیتعل ،معی،طبع اولاالبانه؛لیبن اسماع یعل ،ابوالحسنیاشعر .9
 .م1998ق/1۴18

 :روتی،بیسوعیال یمك کارت وسفی،حققه و البدع غیاهل الز یالرد عل یاللمع ف؛---------------------- .10
 .م1953،هیکیالکاتول مطبعه

 عهیلجم هیالثالثه،التراث االسالم تر،الطبعهی:هلموت رحی،تصحنییاالسالم مقاالت؛---------------------- .11
 .م1998ق/1۴19،هیهرمان،دار الکتب العام شیو اولر لدیاسطفان ف ه،یالمستشرقه االلمان

 ش.135۷م/1938،قاهره:مصطفی البابی الحلبی،التعریفاتجرجانی،سید میر شریف/علی بن محمد؛ .12

 ش.1390ی،و نشر آثار عالمه جعفر نیموسسه تدو :تهران ،۷چ ،اریجبر و اختی؛ محمد تقی،جعفر .13

ـ و قزوینی، به کوشش دیوانالدین؛ حافظ، شمس .1۴  ش.13۷8رضا کاکایی دهکردی،چ دوم، تهران:ققنوس، ، تصحیح غنی 
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اکبر صداقت،چ دوم، قم:رازبان، (،مترجم سیدعلیدستورالعمل امام صادق)ع( به سالكانحدیث عنوان بصری؛) .15
 ش.138۶

 ق.1۴12ـ1۴09 :، قمالشریعۀالشیعۀ الى تحصیل مسائلتفصیل وسائل ؛محمدبن حسن،یحرّعامل .1۶

بهار ، 3شماره ی،مطالعات عرفانمجله:،«ومتكلمان مسلمانیی درآثار سنااریجبرواخت یقیتطب یبررس»؛نیحسی،دریح .1۷
 .122تا  91از ؛صص 1385 و تابستان

تا  ۶۶از ؛صص 138۴ تابستان،1شمارهی،مطالعات عرفان ،«ییسنا میدرآثار حك سیدوگانه ابل یمایس»؛--------- .18
89. 

،چ 2جلدی، ویرایش  2مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، ،شرح الفاظ،اعالم، حافظ نامهخرمشاهی، بهاءالدین؛  .19
 ش.13۷9یازدهم )پنجم از ویراسته دوم(،تهران: علمی فرهنگی، 

 .ش1388 .دایـرۀالمعـارف بـزرگ اسـالمی، جلـد هفـدهم، تهران، «جبر و اختیار»؛الف:دادبه، اصغر .20

 ،ینامه، دانشگاه آزاد اسالم ژهیفرهنگ و ادب، ونامه پژوهش،«اریبه جبر و اخت یمولو گرگونهینگاه د»؛ب:------- .21
 .118تا  8۷،صص از9،1388، شماره ۶و  5واحد رودهن، سال 

 ش.1381،تهران: روزگار، زلف عالم سوززرقانی،مهدی؛ .22

 .ق 1285 ،، چاپ سنگی، تهرانشرح اسرار بر مثنوی ؛سبزواری، مالهادی .23

 .ق1338،، قمحاشیه براسفار؛------------ .2۴

 .ش13۶8،، به کوشش دکتر مهدی محقق، تهرانشرح منظومه ؛------------ .25

 1359تهران:دانشگاه تهران. .)،ی:مدرس رضوحی،تصحقهیالطر عهیوشر قهیالحق قهیحد؛آدم ،مجدودبنییسنا .2۶

 ش.133۶ ،ریرکبیکوشش دکترمظاهر مصفا،تهران:ام ،بهییسنا وانید؛------------- .2۷

 .ق 1۴05، احمد حسینی و مهدی رجایی، قم ، به کوششرسائل ؛سیدمرتضی، علی  .28
 م. 195۴ ،ق 13۷3دار الکتب العلمیه، :قاهره ،چهارمچ ، جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر ؛الدینسیوطی، جالل .29

 ش.1388آگاه، :تهران،نهم ،چ]نقد و تحلیل چندقصیده از حكیم سنایی[ های سلوكتازیانه ؛شفیعی کدکنی،محمدرضا .30

 ش.13۷3 ،:آگاهتهران،1ج،ییروشنا میدر اقل؛---------------- .31

،بی : دارالمعرفهروتی،بیالنیک دیمحمد س قیتحق ،الملل و النحل؛بن احمد میالفتح محمد بن عبدالکر ی،ابیشهرستان .32
 تا.

 ش.138۷پیام علمدار، :اول، قمچ جلدی(،مترجم آقا نجفی اصفهانی، 2) عیون اخبار الرضا ؛شیخ صدوق .33

 ش.138۴ ،سمت:،تهرانتاریخ فرق اسالمی؛صابری،حسین  .3۴

هما،  :تهران،چهارمچ ،به تصحیح جالل الدین همایی،مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه؛محمود کاشانی،عزالدین .35
 ش.13۷2

، مقدمۀ، تصحیح، توضیحات، عفت کرباسی و محمدرضا مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه؛---------------- .3۶
 ش.138۷سوم، تهران:زوار، برزگر خالقی،چ

 .ش13۴1،، به کوشش عفیف عسیران، تهرانتمهیدات؛ عین القضاه همدانی .3۷

مویدالدین محمد خوارزمی/چهار جلد، به کوشش : ترجمه، 3،چاحیاء علوم الدین؛غزالی،ابوحامد محمدبن محمد .38
 ش.13۶8. حسین خدیوجم، تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

جلدی،چ دوم،به کوشش حسین خدیوجم،تهران:علمی فرهنگی، 2،کیمیای سعادت؛ ------------------ .39
 ش.13۶1

 ش.138۴ ی،،تهران:خوارزم5،چسخن و سخنوران؛الزمان عیفروزانفر،بد .۴0

 .م19۶3،، به کوشش توفیق طویل و دیگران، قاهرهالمغنی ؛قاضی عبدالجبار) همدانی( .۴1

 ،5سال،یواسطوره شناخت یعرفان اتیادبفصلنامه:،«ییبرآراء سنا یغزال یکالم یها شهیاندریتأث»؛کاکه رش،فرهاد .۴2
 .152تا 129از  ،صص1388بهار، 1۴شماره 
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و  انیاد،مجله:«یغزنو ییوآثار ابوالمجد سنا شهیدر اند یعرفان یفرجام شناس»؛حسنی،میابراه ؛هیمرض،فر ییکسرا .۴3
 . 299تا  2۷۷از  ،صص1392و زمستان زییپا،2شماره ،۴۶سال،عرفان

 ش.13۷9 ی،انتشارات اسالمقم:،ی،ترجمه وشرح:محمد باقر کمره ا9،چیاصول کاف؛جعفرمحمد،ابویراز ینیکل .۴۴

 .ق13۷5،، بـه کوشـش سـید نـصراله تقـوی،تهرانلب لباب مثنـوی؛کاشفی، مالحسین واعظ .۴5

 .ق138۴ ،، به کوشش عبـدالکریم عثمـان، قاهره]تعلیق[ شرح االصول الخمسه؛انکدیم، احمدم .۴۶

 ش.13۷0،ستوده:زیتبر ،مكتب حافظ؛منوچهری،مرتضو .۴۷

 ش.1382معین، محمد؛ فرهنگ فارسی )یك جلدی(،چ پنجم، تهران: سرایش، .۴8

 .م1985 ،، طبع اول، قاهره:مکتبه وهبهامام اهل السنه؛عبدالفتاح ی،علیمغرب .۴9

 .ش1359 ،، به کوشش رینولد الین نیکلسن، تهرانمثنوی معنوی ؛الدین مولوی،جالل .50

 ش.138۴ ،محقق،تهران:دانشگاه تهران یو مهد ینویم یمجتب حی، به تصحناصر خسرو وانید ی؛انیناصرخسرو،قباد .51

 ق.132۶ ء،اضی وسفی یمیقر یابع و ناشر:طاستانبول،هیالنسف دیشرح العقا؛ابوحفص عمر ی،فسن .52

 ش.138۴ ،، به کوشش مجتبی مینوی، تهرانکلیله و دمنه؛نصراله منشی .53

 ش.13۷5 ی،:انتشارات وآموزش انقالب اسالم،تهرانیدیجعفر شه دیترجمه:س؛نهج البالغه .5۴

  .ش135۴ ،، تهراننامه مولوی؛ الدین همایی،جالل .55

 ش.138۴،کتاب  بوستان :قم ی،عرفان نظر یثربی،سید یحیی؛ .5۶
 


