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 یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 قضا و قدر در ادبیات فارسی
 یمنزو ینقی دکتر عل

 168 ۀ، پس از برگXIV – I ی ها با شمارگان رومخ، برگه 1351، سال دهم، مرداد 42 -41 ۀشمار خ،یکاوه، مون ۀمجل

های گوناگون در مناطق  های گذشته، در میان ملت ترین مسایل فلسفی است. در دوران مسألۀ جبر و اختیار یکی از کهن 

 فته است. های مختلف مطرح گردیده و تکامل یا جدا و دور از هم، به شکل 

باشد که: آیا ارادۀ انسان از عوامل محیط مادی خود  منظور نویسندۀ این ارسطو، ورود به اصل موضوع در این مسأله نمی 

بلکه منظور بحثی ادبی   ؛باشدهای محیط مادی بوده وتابع اصل حتمیت میی از سلسلۀ علل و معلول ئ و یا جز  ؛مستقل است

بلکه تنها در منطقۀ خاورمیانه و در دوران برخورد    ؛و تاریخی در بارۀ چگونگی تطور این مسأله است، آن هم نه به طور وسیع

های اسالمی  یا یهودی و مسیحیان و فرقه  ؛ افکار اقوام هندوایرانی با افکار سامی و آمیزش نظریات و آراء زردشتی، مانوی، زروانی

 ت. اس

افکند که در اثر پیوند با این مسأله شاید طرح این مسأله بتواند پرتوی بر تاریکی بخشی از گوشه کنارهای ادبیات فارسی  

علت کمبود منابع تحقیق و شرح  ه  ها را بنیز آن قطعاتی ادبی به صورت مرموز به وجود آمده است و متأسفانه دبیران ادبیات  

 دهند.مییل دانش آموزان و دانشجویان  گونه مرموز و حل ناشده تحو همان 

 مقدمه 
گاه در گذشته نتوانست آزادانه و   داشته هیچمیها و معتقدات حاکم بر جامعۀ ما برخورد  مسألۀ جبر و اختیار چون با دگم 

و    ه است های طالبان علم در بارۀ این مسأله همواره با چماق تکفیر جواب داده شدخالی از ترس و تقیه مطرح گردد. پرسش 

ردید و چه بسا که جان خود را  گمیآمد با زور مواجه نهاد و در پی تحقیق بیشتر بر می پژوهی گامی فراتر می هر آینه دانش   اگر

مسألۀ جبر و    ،روازاین  .کم نیستند ،انده داد. متفکران ایرانی که سر خویش را در راه اندیشه و تفکر باخت میدر این راه از دست 

 شرده است.  فمی اندیشان ما را همواره ه صورت عقدۀ فلسفی گلوی روشن اختیار ب
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 ی فوص  حافظ یفارس   اتیقضا و قدر در ادب
 فت: گ میالید و  نمیسلسله  این صوفی بی  ظفاح 

  1: این که مبین! آن مپرس ایه هر طرف عربد   د  ز اد گفتگوها است در این راه که جان بگ

دست  ه  تر مطرح ساخته بودند همگی بکندهبازتر و پوست تر و با زبانی  هایی که این مسأله را با روحی آزاد اندیش کتاب

فکران نوشته شده، باقی مانده  بر آن روشن   هایی که در البالی کتب رّد پاره نگاهبانان جهل از میان برده شده است و تنها از تکه

 است.  

چنان که پیش از این در    ، های ایشان دست یابیم نگاشتههای افکار آنان و به نام برخی از آثار و  وانیم به برخی از گوشه تمی

و صدها مانند آن چیزی    3مقفع و زکریای رازی و حالج ابن : از آثار ایرانشهری، وراق، راوندی، و آثار فلسفی  2گفتیم  کاوهمجلۀ  

 . اند هها باقی نگذاردجز این تکه پاره 

 منابع تحقیق در این مسأله 
که برگی چند    اند ه افکار پدران ما را به خود جلب کرده بود که کمتر کتاب فلسفی نگاشت   ایهاین مسأله به انداز   ،با این همه

صد و    شناسی ایران در پیرامون یکهای کتاباز آن را به این مسأله اختصاص نداده باشند و اضافه بر آن هم اکنون فهرست 

 دهند:میدر دوران اسالم را نشان   «جبر و اختیار»و   « قضا و قدر»پنجاه رسالۀ مستقل در موضوع 

 الذریعة إلی تصانیف الشیعة
 : ذریعهتنها در 

 
1 Z:  ،272، غزل 588نصور مهرنگ، برگۀ مگزینش و پژوهش  الدین محمد شیرازی؛ حافظ، ، شمس271، غزل دیوان حافظگنجور . 

، سال 36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوهخ(،  1389  –   1302منزوی )  نقیعلی،  لیییرانی و نبوت اسرایاشراق هندوا. نک:  222،  36ش  کاوه   ۀ مجل  2

 .224 –  218های  ، برگه1971، اوت 1391الثانی ، جمادی 1350، مرداد  9

 . 455 برگۀم، 1966 اپچ ،روزبهان یاتشرح شطححالج در بغداد بسوختند ) یفهزار تصن 3
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 «؛جبر و اختیار» رساله در حرف ج به عنوان  چهل  - یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 «؛خلق اعمال و افعال »رساله در حرف خ به عنوان  ُنه  -

 «؛ قضا و قدر»رساله در حرف ق به عنوان  چهل  -

های خطی  یاد شده است و اضافه بر آن در فهرست همگانی نسخه   « مثنوی قضا و قدر»رساله در حرف م به عنوان    هژده  -

 باشد. میکننده  مراجعه   ۀ ها مشخص گردیده و قابل استفادها، محل وجود این رساله های خصوصی کتابخانهفارسی و فهرست 

 آثار جبر و اختیار اسالمی چهاربخش 
 وان به چهار بخش زیر تقسیم نمود: تمیثار جبر و اختیار اسالمی را  روی هم رفته آ 

 ؛ اندازی صوفیان یا شطح  ؛ شطحیات  -1

 ؛ های قضا و قدریداستان  -2

 ؛ های منطقی و فلسفیتجزیه و تحلیل   -3

 های شاعرانه.تجزیه و تحلیل   -4

 مایم. نمیدیگر واگذار   ایه من در این جا هر یک را مختصر توضیحی داده، تفصیل را به مقال

 های صوفیان اندازی شطح 
انگاری در بازگویی اسرار است و در شطح در لغت به معنی گشادبازی در بیان و سهل   :انی صوف  یها ی اندازشطح   -1

 شود.  رگویی نمودن نیز گفته می و پُ  1کردن اندازی اضافه بر آن معنی به نوعی غلط بحث اصطالح عامیانۀ امروز شطح 

داشتند نه تنها خودشان تکفیر شده جان میبیان    کندهپوست خود را رک و    هندوایرانیاز آراء و افکار    ای ه صوفیانی که گوش

دست   از  را  هم   ؛دادند میخویش  سخنان  که  بودند  ناچار  نیز  طرفدارانشان  پرده بلکه  را  خویش  را  فکر  آن  نمایند  پوشی 

  ، هاگونه کتاب  ها در تفسیر شطحیات آن پیر راه تهیه کنند. هر چند که اینبخوانند و مقاالت و رساله   «غلط »ازی و حتی  اند شطح 

 
 کردن.مبحث متن مقاله:   1
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 و تألیف ُس   1( م988ق /  378د:  مانند اثر سراج طوسی )  یفارس   اتیو قدر در ادب قضا
 
  3و کتاب روزبهان بقلی شیرازی   2م( 1021  /  ق 412  د:می نیشابوری ) ل

وان به حقایق تاریخی جالب توجه دست یافت و  تمیها  لیکن به وسیلۀ آن  ؛ باشندمیواقع نیز  مزه و دور از دارای تفسیرهای بی 

دهد که در آن روزگار بر  جز فشار ایدئولوژیکی را نشان نمی   ،عبارت شطح را بررسی نمود و آن تفسیرهای نادرست چیزی  نّص 

نام  تکه   مسلما این  ، ها نبودکرده است و اگر این روپوشی مردم حکومت می  به دست ما    « غلط»و    « شطح»پاره حقایق نیز به 

یابی  های عصر ما است و به هر حال یکی از منابع دست تر از برخی تنفرنامه سید و با این همه این تفسیرها خیلی مودبانه ر می ن

 باشد و خود نیازمند مقالی جداگانه است. میبه افکار حقیقی عرفان ما  

 رهای نظم و نثداستان 
نثر  یهاداستان   -2 و  صورت    :نظم  به  را  آن  نموده  مطرح  مستقیم  غیر  روش  به  را  اختیار  و  جبر  مسأله  نیز  کسانی 

 بسیار است  . نمونۀ ایناند ههای سمبلیک منظوم و منثور در آوردداستان 
ً
زیرا که به    ؛گونه قطعات در ادبیات صوفیانۀ ما نسبتا

 . انده در امان ماند ایه فکر و اندیشه تا انداز ها، از چنگ دشمنان  علت پوشش داستانی خود و خاصیت همگانی بودن آن 

ولی ناگزیر حاصل از معتقدات موهوم حاکم بر جامعه را در   ،ها، نتایج غلط و مضحکنویسندگان و سرایندگان این داستان 

گاه با اظهار تعجب! و آه! و افسوس!  دارند و گاه میهند و او را به فکر و اندیشه وا  نمیها منعکس ساخته و برابر خواننده  آن 

نام    « برصیصا»و  « شیخ صنعان »وان از  تیمها  گونه داستان  بارز این   ۀ . برای نمونندساز بودن معتقدات او را خاطر نشان می غلط

از اسالم میان طرفداران جبر و طرفداران اختیار   ها  باشد. گویا نخستین آن میبرد که هر دو آثار مبارزات ایدئولوژیکی پیش 

دیصان  ابن فیلسوف ثنوی معروف به    Bardesane  مصحف بردیسانباشد که دیر معروف در سوریه است و دومی    مصحف سعمان 

 
 . 555  - 453 برگۀ  ،م1960چ  ،اللمع ،یسراج طوس  1
 است.  یرانیانما ا  یفرساله از وظا  ینا  ۀچاپ و ترجم  80  -  33، برگ  187  ۀدارالکتب قاهره مجموع  یسنو دست  ۀنسخ  ،یةغلطات الصوف  ی،سلم  2
 برگه. 740، 1966 ،تهران ،کربن یو مس تصحیح ی،روزبهان بقل ،یاتشرح شطح 3
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های گوناگون طبق نظریات مختلف شمرند. هر یک از این دو داستان به صورت میکه مسیحیان وی را ترسای مرتد    1باشد  یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 فلسفی در ادبیات ما نقل شده است.  

 هاچکیدۀ این داستان 
چگونه    کردند کهشسته گالدیاتورها را تماشا می نمیتخت    خوانیم که جباران دوران گذشته برمیهم چنان که در تاریخ  

را میقوی  داستان تر ضعیف  این  را  کشت، در  قربانیمیها، خواننده خدا  و  گمراهی  شاهد  بر عرش نشسته  که  شدن  بیند 

سپس همو   ، گر و مسلط ساخته استباشد که خود او را ساده آفریده و به چنگ ابلیس سپرده که خود او را افسون میپرهیزکار  

آید و هر دو  جویانه به میدان می ین کمک به مظلوم خودداری کرده است، در پایان کار انتقامترکه در سراسر معرکه از کوچک 

 سازد. طرف )انسان و ابلیس( را عذاب ابدی و جاویدان دچار می 

 ند که نویسنده باید بدان پاسخ گوید.  کمی این صحنه در خواننده نوعی چون و چرا ایجاد 

   ،اند هنیان نزدیکتر بودکه به ُس ها  گروهی از نویسندگان این داستان 
ّ

این مشکل    تحت تأثیر عقاید سلف صالحشان، در حل

زیرا که ُحسن و    ؛وانیم به عدالت مقید سازیم تمی ویند: خداوند را ن گمیپروایی ناشی از سادگی مذهبی،  با کمال راحتی و بی 

 
ُ
 بد است.   ، نیکو است و هر چه را نهی کند ، بلکه هر چه را نمایندۀ خدا دستور دهد ؛بح بسته به عقل انسان نیستق

   .2خداوند شقی را در شکم مادر شقی آفریده و رستگار را از نطفه رستگار نهاده است 

اما   ،هندنمی  « نفس اماره»نتایج شوم ناروا را به گردن   ،اند ه گری نزدیکتر بودو یا به صوفی  ؛گروهی دیگر که شیعی مذهب

گویی داشته  یرند تا نیازی به پاسخ گمیروی این صحنه به کجا بند است؟ ن   دنبالۀ مسأله را که آیا سرنخ این عروسک )نفس( بر 

یعنی همان  ،  باشند. شاید هم در عین خاموشی، ثنویت آبا و اجدادی نهفته در ایشان، سر این نخ را به چیزی غیر از یزدان 

 اهرمن بند کنند.  

 
 شود.میفیلسوف در همین مقاله باز هم یاد   ینااز  1
2  Z:  نی، یکل  کافیصدوق،    دیتوحو نیز در    با زنجیره ُسنی )صحیح بخاری(  ه«بطن أمّ   يف  يشق  يه و الشقبطن أمّ   ي»السعید سعید ف  حدیث نبوی

 بطن أمه...«  يد من سعد فیه و السعبطن أم    يمن شقی ف  ي  سّنت، نقل است رسول خدا )ص( فرمود: »الشقمتقی هندی از علمای اهل  کنز العمال



 

 

 

آثار  ۀدست  ی اسالم  اری چهاربخش آثار جبر و اخت  تجز   ی سوم  به  تحل  هیکه    ی منطق  لی و 

 پرداخته 
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 یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

لیکن همین آثار ناقص نیز    ؛های علمی و هنری امروز ناقص و گاهی نادرست استطراحی این داستان گرچه با مقایسه 

شد سرنوشتی بهتر  های حاکم در زمان خود ناسازگار بوده است اگر به صورت مرموز و در قالب داستان نگاشته نمی چون با دگم 

بود از شر ایشان  میها باالتر از فهم حکام جاهل خوشبختانه چون انشای پوشیدۀ آن ها نداشت.  ها و رازی از آثار رو باز راوندی 

 در امان مانده است. 

 هپرداختکه به تجزیه و تحلیل منطقی دستۀ سوم آثاری 
طور که در باال گفتم   همان   :اندمسأله پرداخته  میو مستق  یمنطق   لیو تحل  هی است که به تجز  ی سوم آثار  ۀدست  -3

رو  و از برخی آثار میانه  اند ه مخالفت آشکار داشته همگی نابود شدها که رو باز بوده و با افکار مستولی بر جامعه از این بخش آن 

چون  ابن  اضحویه   قدریهسینا  چون    1و  طوسی  نصیر  آثار  برخی  انجام و  و  بیشتر    آغار  سوم  دستۀ  منابع  باقی  بگذریم  که 

ند و کمتر کار به  کمی اوز نها کمیاب است و از آه و دود و افسون! تج شکنی در آن کارانه بوده و آثار اعتراض و چارچوب سازش 

 .  «2قلم چون به این جا رسید سر بشکست » شد که بنویسند:  کمی آن جا 

اندیشی  نیک  ۀسینا و خواجۀ طوسی و دیگر اسماعیلیان بر پایۀ حس شفقت عاطفابن اما تحلیل معتقدانۀ مسأله در کتب 

ها، نمایش داده شده است، میدان گالدیاتوری  که در آن داستان   ایهشود که: صحن میو انسانی نهاده شده و در این خالصه 

ها رستکار خواهند شد  بازی است. بنا بر این نظریه، همۀ بشر پس از گذرانیدن مراحل آزمایش شب بلکه یک سن خیمه  ؛نبوده

گویند: نه    ،ین هم فراتر نهادهالقضات پا را از ااما حالج و عین   ،و درجات ایشان منحصر در نزدیکی و دوری از خدا خواهد بود

 
1 Z: َدریه دو کتاب  یمتن عرب

َ
 است. یدهجم منتشر گرد یو امسال توسط خد یزن یندوم ی فارس  ۀچاپ شده و ترجم اضحویهو  ق

2  Z:  ۀدنبال  سانینآورده و بد  یةخود الکفا  یکدر کتاب کالس   یتمشروط  یروحان  یشوایانق( از پ1329)د:    یجمله را شادروان آخوند خراسان  ینا  

  یخ کنم. ش   یاد  یشاندو روشن   یروحان  یشوایپ  ینا  یگر از عبارت پر مغز د  یستجا بد ن  یننرسد. در ا  یک بار  یتا به جا  یدهرا بر  یاربحث جبر و اخت

در   یمشروعه باشد! آخوند خراسان  ید: مشروطه باگفتیمرا در خدمت استبداد دربار قاجار نهاده بود،    یشخو   یکه مقام روحان  یلله نورفضل ا

 ! شودیگاو مجسم مشروطه مشروعه نم یجواب او نوشت: ا
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 یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

بلکه به عکس هر دو طرف عاقبت به خیر خواهند    ؛تنها دو طرف این بازی )انسان و ابلیس( به عذاب ابدی دچار نخواهند بود

 ردد.گمیشد و از این جا مسألۀ دفاع از ابلیس چنان که خواهد آمد، مطرح  

 های فلسفی شاعرانه تجزیه و تحلیل 

نخستین دورۀ حکومت صفوی، یعنی پیش از کشتار دانشمندان و متفکران در    : شاعرانه  یفلسف  یهال یو تحل  ه یتجز   -4

های فلسفی در میان م( و انتقال پایتخت از آن جا به اصفهان، سرودن نوعی منظومه1594  /  ق1002و بستن مدارس قزوین ) 

 داشت.  می حالت تعرضی   ،های قشری عامهوران آن روزگار رواج یافته بود که نسبت به دگم شاعران و اندیشه 

نامه دارد، من در مقالی در نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران شمارۀ دوم  ها را که عنوان ساقی بخشی از این منظومه

 .  1مورد بررسی قرار دادم 

پس از کشتار برخی از سرایندگان    ، سروده شده است  قضا و قدر شکن به عنوان  های چارچوب بخش دیگر از آن نوع منظومه 

ها با همان زبان فارسی  و پناهندگی صوفیان دیگر به هندوستان و تسلط ظاهریان بر دربار در اصفهان دنبالۀ این منظومه ها آن 

های روشنفکران آن روزگار کمک  ها به فهم خواست ها و یافتن وجه مشترک آن در هند ادامه یافت. مقایسه متون این منظومه

سر و سامان بیرون است. سزد که استادان محترم، دانشجویان دانشکدۀ  عهدۀ من بی   لیکن متاسفانه این کار اکنون از  ؛نماید

های چاپ نشدۀ  های ختم تحصیل به این کار راهنمایی نمایند. خوشبختانه عکس بسیاری از نسخه ادبیات را برای تهیۀ رساله 

 ها در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه گردآوری شده است. این منظومه

 
انتشارات   ین،دفتر نخست  ی،خط  یهانسخه  ۀدربار ،  ، شمارۀ دومدانشگاه تهران  یمرکز  ۀکتابخان  یۀنشری،  منزو  نقیعلی  ، یخط  هاینامهی ساق  1

 .50 - 18 ۀخ، برگ 1339دانشگاه تهران، سال 
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 یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 اختیار از نظر اهل توحید و ثنویت جبر و 

پیش از برخورد با افکار سامی خدای خارج    هندوایرانی: فکر  1( گفتم 219 -  218 ۀگر ب،  36چنان که بیشتر در )کاوه، ش 

ردند. طوایف مختلف آریاها هر یک خدا  کمی از جهان که پیش از جهان وجود داشته و آن را از عدم به وجود آورده باشد، درک ن 

با مذهب تو ردند و جهان را ابدی و ازلی می کمی را به نوعی در خود جهان جستجو   حید  شمردند. پس از برخورد این افکار 

باشد،  میترین بزرگان و ... ترین ... تران  شمرد که نیرومندترین نیرومندان و بزرگ میعددی سامی که خدا را یک واحد شخص  

 های نوینی در ایران و خاورمیانه بوجود آمد.  مذهب 

لیکن برای رو   ؛ حفظ کردندهای اسالمی که در ایران رشد یافتند کمابیش افکار ایرانی را دانشمندان آن دسته از این فرقه

کردن میان این دو فکر  آمد به جمع که مذهب حکومتی به شمار می  « حدوث جهان بعد از عدم آن »در رو نشدن با فکر سامی  

ما است،    « زروان »که همان    « زمان مطلق   / دهر  »زمان ناشی از حرکت و کلمۀ    « زمان »متناقض پرداختند. ایشان میان کلمۀ  

اما از نظر دهری حادث است،    ،فرق نهاده گفتند: جهان از نظر زمانی قدیم است هر آن که زمان بوده جهان نیز بوده است 

باشد. توجه شود: فقط متکی به خدا است نه این که از عدم به وجود  میبلکه متکی به خدا   ؛ یعنی جهان واجب الوجود نیست

 آمده باشد. 

م(  1631  /  ق1041  د:ی تا امروز نیز در ایران ادامه داشته و به وسیلۀ فیلسوف عصر صفوی میرداماد ) این طرز فکر آریای

پس این جملۀ مشهور که ]یکی بود و یکی    ، توضیح داده شده است که: چون تفکیک میان علت و معلول ممکن نیست  مفصالً 

 ن تصور کرد.  واتمی گاه خدا را بدون فیض ن چون هیچ  ،هیچی نبود[ غلط است   ،نبود

 
و نبوت    یرانیاشراق هندوا،  224  –  218  یها، برگه1971، اوت  1391  الثانیی ، جماد1350، مرداد  9، سال  36  ۀشمار   یخ،، مونکاوه  ۀ مجل  1

 خ(. 1389 – 1302) یمنزو نقیعلی ،یلییاسرا
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 یفارس   اتیدر ادب قضا و قدر 

ترین شکل آراء فالسفۀ ثنوی، جهان مادی ما را سنتز  ساده   ،1( یاد شد 623  ۀگر ب،  38  ۀر امتر در )کاوه، ش چنان که پیش 

.  2شد مینامیده    « معدل »رد. سنتز در اصطالح ایشان  کمی برخورد میان دو جهان متناقض )نور = خیر( و )ظلمت = شر( فرض  

و قدرتی بر زشتی و بدی ندارد. صدور بدی از وی محال   ایه گونه سلط  هان روشنایی( هیچفتند )مبداء نیکی = جگمیایشان 

گونه قدرتی بر خیر ندارد و محال بود که خوبی از او بزاید و این قانون کلی    است و به عکس، )مبداء بدی = جهان تاریکی( هیچ

ردند، این دو اصل ثنوی در مکتب  کمی. تعبیر  «سنخیت الزم است میان علت و معلول  »و    « جز یکی نزاید  ، یکی» را به عبارت:  

 گانه قرار گرفت.  نئوافالطونی اسکندریه نیز مورد قبول واقع گردیده و مبنای تصویر عقول عشره برای افالک نه 

و اصل  م( همگی این د1864  /   ق1281د:  م( تا سبزواری ) 1035  /  ق427  د:سینا ) ابن عد از اسالم فالسفۀ ایران از  ب

مآب آن را رد  نی نیان و برخی شیعیان ُس البته همۀ ُس  ؛3اند هها نگاشت ها مقاله و رسالۀ مخصوص در اثبات آن ثنوی را پذیرفته ده

 . اندهکرد

که جهان مادی ما است به وجود آمد، این جهان مرکب از اجزای    «معدل »باری از برخورد دو جهان متناقض جهان سوم  

ترین اجزای جهان سوم است، از عناصر نیکی و بدی مساوی ترکیب یافته، و  یافته متناقض آن دو جهان است. انسان که تکامل 

وانند اختیار انسان را سلب  تمی واند عامل هر یک از نیکی و بدی قرار گیرد. هیچ یک از این دو قدرت جهانی نتمیبنابراین  

کشاند. همین اختیار انسان اساس مسئولیت اخالقی  سوی بدی می ه  یا ب  ؛سوی نیکیه  کنند و تنها عقل انسان است که او را ب

 دهد. میاو را تشکیل  

یلۀ و بنا بر این کلمات: توفیق خدایی، هدایت الهی، شفاعت، نجات کسی به وسیلۀ دیگری و نیز گمراهی کسی به وس 

ها به دست یک شخص باشد و  چنین بهشت و جهنمی که کلید هر دوی آن دیگری و اضالل خدا، مکر، استدارج نادانان، و هم 
 

 نقیعلی  ،یالدیهفتم م  ۀاشراق در سد،  626  -618  ۀ، برگ1391، شوال  1971، دسامبر  1350، آذرماه  9، سال  38  ۀخ، شمار ی، مونکاوه  ۀمجل  1

 خ(.1389 – 1302) یمنزو
 .252  ،1ج،  ملل و نحل ،یشهرستان 2
 . 32  – 31  ،5ج  ،یعهذرچون هم ،یشناس کتاب یهافهرست 3
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 یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

زیرا که به نظر آنان چون انسان مرکب از عناصر نیکی    ؛برای ایشان نامفهوم بوده است  ، ل ناشی از توحید عددیئ مانند این مسا

سوی نیکی و بدی  ه  د که به هر طرف که انتخاب کند، بگراید. پاداش طبیعی گرویدن بعقل وی آزادی کامل دار   ،و بدی است

 باشد. میو اصول و اتحاد با جهان نیکی محض روشنی است و کیفر طبیعی کار بد اتحاد با جهان تاریکی و زشتی  

چند اصل پیشین مورد پذیرش   شود که این قانون ثنوی )اختیار بشر و اصالت عقل( نیز مانندمیپس از سدۀ هفتم دیده  

نیان، صاحبان این افکار  البته در آغاز کار ُس   ؛گروهی از مسلمانان و همۀ فالسفۀ آنان و به ویژه ایرانیان و شیعه قرار گرفته است

اینان خدا را مجبور و بشر را مختار    «ند اقدریان مجوسان مسلمان » نامیده و در حق ایشان حدیثی ساختند که:    «قدری»را  

مخصوص در بارۀ توضیح این فکر نگاشته و در   ایه سینا رسالابن شمردند.  میدانستند، سلسلۀ علل و معلول را ناگسستنی  می

ها را در داخل  نیز منکر هرگونه خرق عادت شده و کوشیده است تا برای معجزات راه حل طبیعی بیابد تا آن   اشاراتو    شفا

 . 1ها طوری جا دهد که موجب از هم گسیختگی آن را فراهم نسازد زنجیرۀ علل و معلول 

 «خیر ـ شر»به جای  «هستی ـ نیستی»ثنویت 
باشد که از صفات وجودی جهان تاریکی و زشتی کاسته شده    ایه ی مرحلهای ثنویت و توحید اشراقترین حلقه شاید مهم 

شوند. تا آن جا  میمترادف    « نیکی»با    « هستی»ها  یرند. در برابر آن گمیمترادف قرار    «نیستی»و کلمۀ    «بدی»کم کلمۀ  و کم 

ترین فیلسوف ثنوی که صفات وجودی را به جهان خیر اختصاص داد و عدم آن صفات را، صفتی برای  دانم قدیم میکه فعال  

میالدی در کردستان شمال    222تا    154های  باشد که در سال ( میBardesaneدیصان )بردیسان  ابن جهان تاریکی شمرد،  

ه  ب  توراتترین کتاب به زبان سریانی پس از  به جا مانده است کهن   «قدری»  ۀو کتابی که از او در مسأل  زیست غرب ایران می 

سف هنوز به فارسی ترجمه نشده  أآید که مشتمل بر اصول فلسفۀ ثنوی ایران در سدۀ دوم و سوم است و با کمال تحساب می 

 
 . شودی م  یده، نمط سوم و دهم داشارات ،یناس ابن 1
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اما حهان شر تاریک،   ،ادراک همگی صفات جهان روشنی و نیکی استفت: زندگی، دانش، توانایی، احساس،  گمیاست. او  یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 .  1باشد میحس  مرده، جاهل، ناتوان، و بی 

رو آن را  مبنای توحید اشراقی قرار گرفت و گروهی از اشراقیان میانه  « هستی ـ نیستی»در سدۀ هشتم میالدی این ثنویت 

 خواندند. میدادند که طرفداران توحید عددی را ثنوی  میش نشان  شعار خویش قرار داده، چنان شوری در بارۀ آن از خوی

ها جز عدم  بدی   و اما شر  ، ولی تنها نیکی است که وجود دارد ، آیدجهان ما مرکب از نیکی و بدی به نظر می   اینان گفتند:

کشتن، نابودکردن زندگی است و    :وشیدند تا هر زشتی و بدی را از راهی به عدم تفسیر نمایند، مثالً کمیچیزی نیستند. اینان  

جهان یکی است و آن    أ آید و بدین طریق مبد به شمار نمی   أ پس جهان تاریکی و نیستی مبد   ، احتیاج به علت ندارد  « عدم»چون  

 مبداء خیر باشد و شر جز عدم چیزی نیست.  ،وجود مطلق است

 
ّ
ی است )خدای یگانه( است نه مخلوق او پس طرفداران توحید  و بنا بر این نظریه هر چیز در جهان ما جزیی از وجود کل

 دهند ثنوی هستند.  میعددی که مخلوق را در برابر خالق قرار  

یعنی هر کس که اشیا را مخلوق وجود    ،2ویی گمیای ثنوی! تو هنوز در نفسی که انا! و انت!    فت:گ می بایزید بسطامی  

ت و موحد کسی است که جز خدا چیزی نبیند. و در حقیقت مدرسۀ بایزید بسطامی با  کل بداند جز او به نظر ایشان ثنوی اس 

 را موحد نموده است.  هندوایرانی موحدین یهودی را ثنوی و ثنویان  ،ایه درج 180 دش یک گر 

 
 .025  ،1ج،  ملل و نحل ،یشهرستان 1
 . 89 ، برگۀ1966چ تهران،  ،یروزبهان بقل ،یاتشرح شطح 2
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 توحید عددی یهودی  یفارس   اتیقضا و قدر در ادب
پرستیدند وحدت خدای ایشان وحدت  یهود خدای یگانه را می   :1( گذشت 218  برگۀ،  36چنان که پیشتر در )کاوه، ش 

توحید   اهل  را  خود  ایشان  است  شخصی  و  واژۀ  میعددی  و  این    « عددی»خواندند  افزودم.  بدان  گرفته  شهرزوری  از  من  را 

 انسته است.  یید و دومین را باطل دأ را در برابر هم قرار داده نخستین را ت « عددی»و  « اشراقی» دانشمند دو گونه توحید 

  «همگان » به معنی  « یگانگی اشراقی »گانگی و ... است در صورتی که مقابل دوگانگی و سه   « یگانگی عددی »  :بگفتۀ وی

 است و مقابل ندارد. آری مقابل او عدم است، پس خدا وجود همه است و در مقابلش جز عدم چیزی نیست. 

اما توحید عددی مستلزم آن است که خدا مختار و فعال مایشاء باشد و انسان و کارهای انسان مخلوق خدا بوده و در نتیجه  

ند و  کمی او است که برخی از مردم را هدایت  .2باشد می  أیک مبد اراده باشد. همه چیز )خوب و بد( مخلوق انسان مجبور و بی 

می  گمراه  را  قدیم برخی  عقیدۀ  این  بخش سازد.  کم   ؛است  توراتهای  ترین  یهود  گشته،  لیکن  فکر  این  زشتی  متوجه  کم 

آورده آن را به واسطۀ حیواناتی  کردن را به خدا از صورت مستقیم در  پس نسبت گمراه   ، بودن این روش را درک کردندظالمانه 

شر را از ایشان گرفته کوچکتر نموده به    أچون مار )در قصۀ آدم و حوا( دانستند و پس از برخورد یهود با ثنویان اعتقاد به مبد 

 ها را به گردن او نهادند. صورت شیطان مخلوق خدا پذیرفتند و تمامی گمراهی 

 مسیحیان 
یس  ئ، شیطان نزد ایشان بیش از نزد یهود اهمیت یافت. ر یس بیشتر با افکار هندوایراناما مسیحیان از طرفی در اثر تما

)یوحنا؛   ) 30:  14/    31:  12جهان مادی  تاریکی )کولوسا؛  4:  4کورنتین؛    2( و خدای جهان مادی  و  13:  1( و سلطان   )

نیان خود در یونان و هند گرفتند و جزو  ( خوانده شد مسیحیان به صورت ظاهر ثالوث را از پیشی 14:  2سلطان مرگ )عبرانیان؛  

نظریۀ فلسفی    ،لیکن از طرف دیگر چون بنیادگذاران مسیحیت همان یاران یهودی مسیح بودند  ؛اصول خویش قرار دادند

 
 الثانیی ، جماد1350، مرداد  9، سال  36  ۀشمار   یخ،، مونکاوه  ۀمجل،  خ(1389  –  1302)  یمنزو  نقیعلی  ،یل ییو نبوت اسرا  یرانی اشراق هندوا  1

 . 224 – 218 یها، برگه1971، اوت 1391
 ها. و جز آن  6:  45و  12:  26 یشعیاو سفر ا ؛ 39: 23 یهو سفر تثن ؛21: 4سفر خروج تورات،  2
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مبد  یفارس   اتیقضا و قدر در ادب دو  میان  تضاد  علمی  مفهوم  کردند  مسخ  نفهمیده،  را  آریایی  ثالوث    أ ثالوث  از  است  مادی  جهان  پیدایش  موجب  که  را 

 آن را به صورت سه صفت برای یک چیز در آوردند. در حقیقت باز به توحید عددی یهود باز گشتند.  انداختند و  

ند و هر که را خواهد گمراه  کمی»خدا هر که را خواهد هدایت    ( گوید:21  -  18:  9ولس در پیام خود به )رومیان؛  پ

 سازد.« برای شراب گوارا و کوزۀ دیگر برای کثافت می  ایه ل، کوز گر از یک گِ چنان که کوزه سازد هم می

البته مسیحیان کلمۀ هدایت را    ؛ و در نتیجه مسیحیان نیز مانند یهود هدایت و ضاللت بشر هر دو را به خدا نسبت دادند

اختیار و مذهب اسالم  . با این همه، ایشان هنوز مذهب مسیح را طرفدار  انده تبدیل کرد  » اقساء »و کلمۀ گمراهی را به    »تبریر » به  

 . 1شمرند میرا مذهب جبری  

 بحث جبر و اختیار میان مسیحیت و مانویت
های استوار ثنویان گاه ردد که یکی از تکیهگمینگاشته است، آشکار    3علیه مانویان   2از بررسی ردی که سنت اگوستین 

 لۀ جبر و اختیار بوده است.  أبر یهود و مسیحیان همین مس  هنگام رّد 

اداره    : اندهفتگ میثنویان   و  آفرید  از خارج  را کسی  مانند  کمی اگر جهان  و  بسته  او  به  نامریی  با رشتۀ  و همۀ مردم  ند 

کردن به کسی که قدرت  زیرا که اختیارداشتن شرط تکلیف است و امر و نهی   ؛پس تکلیف معنی ندارد  ،اراده باشندعروسک بی 

 
 . 48  ،3ج  ،ینیمارد یسجرج ، برگرداناوت یگلودو ،یعلم االهوت العقائد ی مختصر ف 1
مذهب بوده و    یها خود مانو مدت   یدرگذشت. و م  430کرده و در    یمتولد گشته و در رم زندگم  351در    یقاشمال آفر  یاز بربرها  ینوستگا  2

 ST. Augustin: یکتاب به نشان ینا ینینگاشته است. اصل الت یمانو  بر رّد  یکهکنترامانبه نام  یو کتاب یدرس  یشد و به مقام کاهن یحیسپس مس

Contramanicheos    سف أاست باکمال ت  یثنو   ۀو فلسف  یمانو   یند یمیکتاب با آن که از منابع قد اینچاپ شده است.    یساآثار آباء کل  ۀمجموعدر

  ۀ که در صفح   یصاندکتاب مانند کتاب ابن   ینا  ۀ ترجم  یمعرب دار  یورش از    یشپ  یرانا  ۀاست. باکمبود منابع که ما از فلسف  یامده در ن  ی هنوز به فارس 

 .رودیمبه شمار   یاتاز ضرور یمکرد یاد یشپ
 است. یدجا مف ینا ی( نوشتم برا220برگۀ ، 36ش  ،کاوهکه در ) یچند سطر  یتمانو  ۀ دربار  3
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نیم برخی کارها را اگر بخواهیم انجام  کمی و اختیار ندارد، غلط است. به اضافه این که ما در خودمان قدرت و اراده احساس   یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 دهیم.دهیم و اگر نخواهیم انجام نمی می

کتاب   این  در  اگوستین  می سخت  سنت  خود  و  به  بن کمیپیچد  از  که  هدایت وشد  حق  او  آید.  بیرون  و بست  کردن 

وید: خداوند برای  گمی ، اما برای آن که در تلۀ جبر نیافتد و مجبور به انکار تکلیف نشود  ،داردمیکردن را برای خدا نگاه گمراه 

برد و  میکار  ه  ب  ؛ یا بدخویش را در راه نیکخلق کرده و سپس او را رها نموده است و این انسان است که ارادۀ    «اراده »انسان  

دۀ جزیی تابع همان فعل است  اردد. در پاسخ به گفتار ثنوی که: ارادۀ کلی امری موهوم است و ار گمییا کیفر    ؛ مستحق پاداش

 پس خالق فعل و خالق اراده یکی خواهد بود.    ،آفریند که انسان آن را می 

 خالق اراده خدا و خالق فعل انسان است.  وید:گ می ند و  کمی اگوستین ایستادگی 

 توحید زروانی و جبر 
اندیشه  همان  و ستد  یورش عرب داد  از  پیش  و همسایگان سا طور که دیدیم؛  ایرانیان  ژادشان در مدارس نمیها میان 

با توحید عددی یهود و ثالوث مشخص مسیحی    هندوایرانیداشت، افکار ثنوی و تضاد مینصیبین جریان جندیشاپور، حران،  

از مکتب مانوی در )کاوه؛ شدرهم آمیخته و مکتب ( و از مدرسۀ  220  ۀگر ب،  36  ۀر امها و آراء جدیدی را به وجود آورده بود. 

کرده بودند در جای دیگر    نیان ثنویت را با ثالوث جمع که مانند دیصا  Marcionsدیصانی در صفحۀ پیش یاد شد و از مرقیونیان  

کرده و دومین حلقۀ وصل میان ثنویت و توحید اشراقی    یاد خواهد شد و در این جا باید از زروانیان که ثنویت را با توحید جمع 

 یاد نمایم.    ،هستند

 ردند. کمی زروانیان درست برعکس مانویان فکر 

از تصادم میان دو جهان ازلی )روشنایی و تاریکی( در مرز مشترک آنان، جهان سوم )جهان مادی ما( حادث    مانی گفت:

 شده است.  

سینا دهر( در  نهایت و به اصطالح ابن زروان اکرانک )و به اصطالح محمد زکریای رازی زمان بی   :فتندگ میاما زروانیان  

ناستودۀ    ۀبه وجود آمد، پس به خود مغرور شد و تکبر گرفت و از این اندیش  «یزدان » بارۀ خویش اندیشید و از اندیشۀ نیکوی وی  
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بست  دادند و در نتیجه به همان بن میتز قرار  زاییده شد ... و بنابراین زروانیان سنتز )با معدل( را پیش از تز و آنتی   « اهریمن» او   یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 شت. گمیزیرا که به نظر آنان باالخره منبع خیر و شر به یک سرچشمه منتهی    ؛افتادندتوحید عددی وارد شده و به تلۀ جبر می 

حالج و یاران وی داستان ایرانی زروان   ،شودمیرو دیده  پس از یورش عرب عقاید زروانی در گروهی دیگر از اشراقیان میانه

لیس و سرپیچی ابلیس درهم آمیختند و چون  پدر اهریمن و یزدان را با قصۀ یهودی خلقت آدم و دستور سجده به مالئکه و اب

ناچار چنان که خواهد آمد از ابلیس دفاع کردند.    ،گروه مالئکه )ایزدان( و گروه ابلیس )اهریمنان( هر دو را مخلوق خدا دیدند 

ئکه و شیاطین امند که در آن مال نمی  «عالم ملکوت»شیاطین را  ،  این گروه از صوفیان جهان ایزدان )مالئکه( و جهان اهریمنان 

ه  خوانند که در آن رنگ خیر و شر بمی  « عالم جبروت»را  « جهان زروان » تر از آن جدا و مستقل از یکدیگر هستند و مرحلۀ عالی 

 
ّ
رنگ  نیمه» و    «رنگ جبروت بی »فرما است. این گروه از صوفیان دو عالم  رنگی و یگانگی حکم ود و در آن جا بی ر میی از میان  کل

ها است  نند که عالم مادی ما انسان کمی فرض    « عالم ناسوت»خوانند و در باالی  می  « عالم الهوت »روی هم به نام    را   « ملکوت

از اختیار تهمتی دارد ارادۀ جبروت است. عالم ناسوت را    ،و  هم    «عالم رنگین»یعنی اختیار ظاهری است و در واقع مجبور 

 یابد و به گفتۀ مولوی:آید اختالف می می  «عالم رنگین »یکی است همین که به   « رنگیعالم بی »امیدند همه چیز در نمی

 1ای در جنگ شد ای با موسی موسی     رنگی اسیر رنگ شد  که بی   چون 

 های اسالم جبر و اختیار در فرقه
ها  ، با یورش عرب مدارس ایران بسته شد و کتب کتابخانه 2( اشارت رفت 618  برگۀ،  38  ۀر ا م چنان که در پیش )کاوه؛ ش

آتش مدت  گرمابه ها  گردیدزنۀ  و    ، ها  دانشمندان  رفت،  غالف  به  شمشیرها  و  شد  سیر  گرسنگان  آن  شکم  که  همین  ولی 

بودند اندیشه  برده  بدر  سالمت  به  جانی  که  قد  هم   ،ورانی  دوباره  باشند،  گذرانیده  خویش  سر  از  را  سیل  که  درختانی  چون 

 
زهر و پازهر و ظلمات و نور و  هک چنان ،اندتیو فرعون هر دو مسخر مش یموس هک ان آنیدر ب  ،121، بخش ی دفتر اول از مثنو  ،مثنوی معنوی 1

 . خلوت تا ناموس نشکنده کردن فرعون بمناجات
،  1971، دسامبر  1350، آذرماه  9، سال  38  ۀخ، شمار ی، مونکاوه  ۀمجل ،  خ(1389  –  1302)  ی منزو  نقیعلی  ، یالدیهفتم م  ۀاشراق در سد  2

 . 626 - 618 ۀ، برگ1391شوال 
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زمان با عقاید سادۀ مسلمانان در آمیخت    آغاز کردند و به نشر علم و فرهنگ برخاستند. نظریات فلسفۀ اشراق در این  ،برافراشتن یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

خودنمایی کرد. وجه مشترک این دو روش همان اصول اشراق بود که    «رومیانه »و  «تند»و تطبیق داده شد و با دو روش متمایز 

 ردید و بنا بر آن:گمیخالصه   «اتصال دایم و عمومی انسان با خدا » ها در یکی از آن 

 
ا
های  دادن تمرین واند باگذرانیدن مراحل علمی معین و سلوک و انجام تمییعنی هر کس   ،فیض الهی همگانی است :اول

 علمی معین به مبادی عالیه متصل و سپس با آن متحد گردد.

 
ا
 شود. فیض الهی همیشگی است، یعنی در هیچ زمان قطع نمی   :ثانیا

یا کسان   ؛بلکه به ارادۀ انسان بسته است و نه به کس  ؛انتخاب خداو بنا بر این اصل اشراقی، ارتباط با خدا )پیغمبر( نه به  

 شدنی نیست.  چون فیض الهی قطع   ،شودمیمنحصر است، چه برای همه امکان آن هست و نه به کس ختم 

 اشراقیان تندرو )غالت(
ه مرحلۀ اتصال به مبادی عالیه و ب   1مانند خود او عالم باشد   ،جانشین پیغمبر پس از وی باید  فتند:گ میتندروان اشراقی  

و صاحب وحی    2فتند: جانشین نبی باید نبی گمیرسیده بود و مانند پادشاهان ساسانی دارای فرۀ ایزدی باشد و به زبان عربی  

خواندند.    4« الزمان ةحج»مختار را ملهم شمرده او را    3شدنی نیست. چنان که کیسانیان زیرا که فیض الهی قطع   ؛و الهام باشد

 
د:   ینیکل، 53اصول الکافي، برگۀ  به جاهل نسپارد ) یشند و خداوند کار خو اجاهل  یخالفت همگ یانمدع  ین کردند که ا یت از امام صادق روا 1

   .م(940 /  ق 329
 . 158 ۀم(، برگ1037ق/ 429)م  یعبدالقاهر بغداد ،یناصول الد 2
 ( آوردم. 621، ص 38در )کاوه؛ ش یشاندرباره ا ی تندرو هستند و مختصر یهااز فرقه  یکی یسانیانک 3
 یسچندان سل  ی آن با زمان، معن  یباست و ترک  ینهب  یبه معن  تشوم که چون حج  یادآور جا    یندر ا  . من باید 47برگۀ    ، بغدادی،الفرق   ینالفرق ب  4

  ۀ ها آن را بلهج و سپس عرب   اندخواندهیم  «زروان  ۀها، مختار را »خواجدر آن عصر فارس  یعنی  ،بوده  «که معرب »خواجه  یستدور ن  بخشد،ینم

به کار    «»آقا   یبه جا   یراندهم در ا  ۀخواجه تا سد  ۀ. واژباشدی م  یغمبرپ  و  لقب امام  «عالم  ۀما »خواج  ی مذهب  یات گفته باشند. در ادب  جهخود ح

 .رودی به کار م یگر د یاز کلمات فارس  یاری و لبنان مانند بس یهسور  یحیانمس  یاندر م یمعن مان صورت وه به یزاست و تاکنون ن رفتهی م
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 2«خاتم النبیین» و آیت    1شمردند م( اسماعیلیان بنا بر اصل اشراقی دوام فیض محمد را آخرین پیغمبر نمی10  /   ه 4تا سدۀ )  یفارس   اتیدر در ادبقضا و ق

خواندند تا به  کسر تاء نمی   ردند و بهکمی خوانده و خاتم را به معنی نگین تفسیر  را مانند برخی دیگر از مفسران با فتح تاء می 

 . 3معنی آخرین پیغمبر باشد 

رد، دارندگان آن سخت مورد تعقیب قرار گرفتند و در اثر فشار  کمی و چون این افکار در شرعیت حکومت خلفا خدشه وارد 

م(  737  /   ق 119) سعید و یارانش در  بن  سوز کردن مغیره  جمعی غالت و زنده دستگاه خالفت که نمونۀ آن در کشتارهای دسته

   . شودمی، دیده  4خواندند میبه جرم آن که جانشینان پیغمبر )علی و فرزندانش تا امام باقر( را نبی )پیغمبر(  

تبدیل    5خواجه به  شاید    و   «حجه» و    « امام» را به کلمۀ    « نبی»نشینی شدند. ایشان کلمۀ  اشراقیان تندرو مجبور به عقب 

امام و حجت خواندند. اینان همۀ خلفا و فرمانروایان عرب را پس از پیغمبر غاصب حق امام واقعی که  کرده، جانشین پیغمبر را  

آنان را    ،مانند پیغمبر عالم بوده است  تّبری از ایشان و دشمنی با  خواندند و تمام جانشینان ظاهری پیغمبر را تکفیر کرده، 

 واجب شمردند. 

 واکنش خلفا در برابر اشراقیان 
همگی جاهل بودند. چنان که دیدیم این موضوع حربۀ فعالی به   ، م( جز چند تن ایشان 9  /  ه 3رمانروایان عرب ) خلفا و ف

لیه  اداد. به همین سبب خلفا بااین نظریۀ اشراقیان که: باید فرمانروا دانشمند بود و با مبادی عمیدست اشراقیان مخالف رژیم  

 
 . پنجم ۀمقال هشتم،فصل  یروت،چ ب سجستانی، ،ةاثبات النبو  1
2  Z:  ْم و  :  40، آیت  33  شمارۀسورت احزاب  ،  قرآن کریم

ُ
اِلک ٍد ِمْن ِرج  ح 

 
ا أ ب 

 
ٌد أ م ّ ان  ُمح  ا ک  ِکْن    م 

َٰ 
ِه و  ل

ّ 
 الل

 
ُسول ین  ۗ و    ر  ِبِیّ م  الن ّ ات  ْيٍء   خ   ش 

ّ
ِل

ُ
ُه ِبک

ّ 
ان  الل ک 

ِلیًما ﴿  (40داناست. )  یزیاست؛ و خدا به هر چ یامبرانفرستاده خدا و خاتم پ یول یست،از مردان شما ن یک یچمحّمد، پدر ه/  ﴾40ع 
 . 13برگۀ ، 22چ بوالق ج  ،م(922ق/  310 د:)، طبری یرکب یرتفس 3
 .  176، 1ج  ،الملل و النحل ی،و شهرستان ؛6، 1ج ، اشعری،یینمقاالت االسالم 4
 است. یغمبراز القاب امام و پ ینات«کا ۀخواج ۀما کلم  یمذهب  یاتدر ادب 5
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باعقل فعال ارتباط گیرد( و به اصطالح روزگار ساسانی: باید فرۀ ایزدی داشته و به  : بتواند  1متصل باشد )و به اصطالح فارابی  یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 ورزیدند.  سخت مخالفت می  2اصطالح دوره اسالمی: باید نور محمدی داشته باشد 

اندند  سواد خوی به معنی بی فقهای سنی درباری برای توجیه جهالت و نادانی خلفا، تن به نادانی پیغمبر داده و محمد را امّ 

   .3و برای این ادعا از قرآن دلیل آوردند که در دو جا محمد را پیغمبر امی خوانده است 

 
 .95 برگۀ یروت،چ ب فارابی، ،ةالفاضل ینةآراء اهل المد 1
 ۀبوده است که هم جنب  یمعنو   یکرده و مقصود هر سه مفهوم  یرتعب  «غالت به »اتصال به عقل فعال  یو نورمحمد  یساسان  یزدیا  ۀاز فر   یفاراب  2

 . است گرفتهی مرا در فرمانروا در نظر   یعلم ۀو هم جنب یخانوادگ
3  Z:   ِج :  158و    157  یت آ  ،7، شمارۀ  اعراف  ۀسور ِذي ی 

ّ 
ي ّ ال ِمّ

ُ ْ
ِبي ّ اْل  الن ّ

 
ُسول ِبُعون  الر ّ ت ّ ی  ِذین  
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ُ
ُه ۙ أ ع   م 

 
ْنِزل

ُ
ِذي أ

ّ 
ور  ال ُعوا الُنّ ب  هم آنان که پیروی کنند از آن رسول )ختمی( و پیغمبر اّمی که در تورات و انجیلی که  /    ات ّ

ها را امر به هر نیکویی و نهی از هر زشتی خواهد کرد و بر آنان هر طعام پاکیزه یابند که آناوصاف( او را نگاشته میهاست )نام و نشان و  در دست آن

دارد )و دین اند از آنان برمیگرداند و احکام پر رنج و مشتقی را که چون زنجیر به گردن خود نهادهو مطبوع را حالل، و هر پلید منفور را حرام می

آورد(. پس آنان که به او گرویدند و از او حرمت و عزت نگاه داشتند و یاری او کردند و نوری را که به او نازل شد پیروی افق فطرت بر خلق می آسان و مو 

 .ندانمودند آن گروه به حقیقت رستگاران عالم

Z:  ،ِمیًعا : 158اعراف ْم ج 
ُ
ْیک

 
ِه ِإل

ّ 
 الل

ُ
ُسول ي ر  اُس ِإِنّ ا الن ّ ه  ُیّ
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ل

ُ
اِت و  ق او  م  ُك الس ّ

ْ
ُه ُمل
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ه  ِإال
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 ِإل

 
ْرِض ۖ ال

 ْ
ِه و  اْل

ّ 
آِمُنوا ِبالل

 
ُسوِلِه   ُیِمیُت ۖ ف ر 

ِه و  
ّ 
ِذي ُیْؤِمُن ِبالل

ّ 
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ِ
ي ِمّ

ُ ْ
ّ اْل

ِ
ِبي اِتِه و    الن ّ ِلم  ُدون    ک  ْهت  ْم ت 

ُ
ک

ّ 
ل ع 

 
ِبُعوُه ل ها آسمان  ییکه فرمانروا  ییآن خدا  یم،س بشر رسول خدابگو که من بر همه شما جن/    ات ّ

 یغمبری آن پ  ،یامّ   یغمبرو هم به رسول او پ  ید به خدا آر  یمانا  یدپس با  میراند،ی و م  کندی که زنده م  یستجز او ن  ییخدا  یچاز آن اوست، ه  ینو زم

 .یابید یتباشد که هدا ید،او شو  یرودارد، و پ یمان او ا خنانکه بس به خدا و س 
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امی   وید:گ می در جای دیگر   یفارس   اتیقضا و قدر در ادب یهودیان مردم غیر در  ولی  ،  1پیغمبری از خودشان فرستاده شد   ،هابرای  حقیقت: چون 

ی در آن چند جا به  از قرآن بدین نام خوانده شدند و امّ امیدند، اعراب که غیر یهود هستند در سه جا  نمی  « یامّ   » یهودی را  

بی  به معنی  نه  است  فقها معنی عرب  بعد،  اما چون در سدۀ  برای معجزه بی   ظاهرِ   ، سواد،  را  قرآن مورد  سوادی محمد  بودن 

اشراقیان و بعدها شیعه بنا بر روایتی  طور که دیدیم    ولی همان   ،یت شدب و تث   یداستفاده قرار دادند، این معنی در میان عامه ماس

 که نقل شد جهالت را نه برای امام و نه برای پیغمبر جایز نشمردند. 

گرفت. از  ذشت، اعراب با تمدن آشناتر شده و در نتیجه تسلط ایشان ریشه می گمیباری، هر چه زمان بر حکومت عرب  

را تعدیل   بیابانی خود  اکمی طرفی عقاید خشک  را داخل عقاید خویش  رده مقداری  و یونانی  ایرانی  ز عقاید فلسفی اشراق 

کردند و ایشان ناچار به افکار اشراقی  نشینی میبه ویژه اشراقیان را وادار به عقب   ،پذیرفتند و از طرفی با فشار خود مخالفان می

 دادند. میروز رنگ قشری و عربی بیشتر  خویش روزبه 

 رواشراقیان میانه 
دادند، در صدد جمع میان عقیدۀ اشراقی دایر به: میراقیان که با دستگاه خالفت نرمش بیشتر نشان  این گروه از اش

ُس  و فقیهان  و میان عقیدۀ خلفا  بودن محمد و بستهادامه داشتن فیض الهی  به: آخرین پیغمبر  ایشان دایر  شدن وحی  نی 

 برآمدند. 

لیکن پس    ؛ ن جاهل است و مخالفت با ایشان حرام و گناه استحکومت دنیوی حق خلفا و همین فرمانروایا  اینان گفتند:

شوند. و بر طبق  مینامیده    « ولی»و    « محدث»که    انده تن به اختالف روایات( عالم و معصوم بود  20تن )یا    40از مرگ پیغمبر  

میرد خدا کسی دیگر را ناشناخته  هر گاه که یکی از آنان می »   ماند زمین از حجت )شاید؛ خواجه( خالی نمی» اصل اشراقی که:  

 
1 Z:  اِتِه و   :2  یتآ ،جمعه ،62ۀ شمارۀ سور ْیِهْم آی 
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 یختبزرگوار از همان مردم برانگ  یغمبری( پدانستندیکه خواندن و نوشتن نم  ی قوم  یعنی)  یعرب امّ   یانکه م  ییاوست خدا/    ق

همه   یناز ا  یش و همانا پ  آموزدی م یو حکمت اله  ی و احکام کتاب سماو  یعتو شر   سازدی ها را پاک مو آن   کندیخدا تالوت م   ی وح  یاتکه بر آنان آ

 آشکار بودند. یدر ورطه جهالت و گمراه
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م( مطرح  9  /ه 3حکیم ترمذی سدۀ )   1ختم االولیاء دارد. شاید برای نخستین بار این عقیدت در کتاب  میقرار  بر به جای وی   یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 گردیده شد. 

 های وصل میان ثنویت و توحید اشراقیحلقه 
گانه پیروان ایشان  یارانشان و در نسل بعد، زاهدان هشت ( گفتم که اهل صفه و  618  ۀگبر ،  38  ۀ ر امپیش از این در )کاوه؛ ش

دریابند و در میان مردم پخش نمایند.    ایه ها را تا انداز شاید نخستین تازیان بودند که توانستند با افکار اشراقی آشنا گردند و آن 

نشین شده بودند و نوعی  انه یا خ  ؛یا در بدر  ؛در جامعۀ نوین که حکومت به دست جهال افتاده و دانشمندان جملگی کشته

شد، برای پذیرش انواع مختلف افکار اشراقی در عرض یکدیگر زمینه به دست آمد  مییا کمبود نظریه احساس    «؛ خالء فکری»

های  های جدید اسالمی با گروهدادن هریک از فرقه با کمبود منابع تحقیق، تطبیق   های نوین گردید. فعالً و موجب پیدایش فرقه 

طور که یاد کردم،    لیکن همان   ؛مایدنمیکاری دشوار    ،اندهشراق ایرانی که حلقۀ وصل میان ثنویت و توحید اشراقی بودا   م قدی

افکار صوفیان پیرو مدرسۀ بایزید بسطامی با مکتب دیصانی نزدیک بوده و آراء حالج و یارانش با مدرسۀ زروانیان شباهتی دارد  

رو آوردم خود  : حالج که وی را در اشراقیان میانه ها مرزهای قطعی نشان داد مثالً ین دو گروه وان در میان اتمی و با این همه ن 

سابقۀ تندروی و غلو داشته است و پس از آن که به دفاع از ابلیس کشانیده شد، شیعیان از وی دوری جسته او را از خویش  

 براندند. 

 
 . 586برگۀ  ، 1965 ،یروتب .چ  (،م9 /ه3)  ۀسد یترمذ یمحک ،یاءولختم ال  1
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 سیلبا یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 قضا و قدر و دفاع از ابلیس
پیش کشیده و سپس احمد    1م( 922ق /  309کشتۀ )   حالج  رآن جا که به خاطر دارم نخستین با  مسألۀ دفاع از ابلیس را نا

آن را گسترش    3م( 1130  /   ق525ک:  )   القضات همدانی آن را گرفته و پس از وی شاگردش عین   2م( 1126ق/  520  د:غزالی ) 

 داده به صورت یک نظریۀ فلسفی در آورد.  

بین و متعصب به مجرد دیدن این عنوان با نوعی تکبر ناشی از سادگی آن را حمل بر نفهمی فیلسوفان  ر ظاه  ایه شاید عد 

 القضات و استادش غزالی و حالج و دیگران بنمایند.  بزرگی هم چون عین 

نظریات خویش را بر ماتریالیسم دیالکتیک که مولود علوم دو قرن اخیر است، قرار  از طرف دیگر شاید روشنفکرانی که پایۀ  

لیکن    ؛ ، نداشته باشندانده ، تحمل شنیدن آراء فالسفۀ هزار سال پیش را که هر یک ستارۀ درخشان عصر خویش بوداندهداد

به ویژه ملت خودمان هستیم، نباید آن را سرسری    چون ما مانند هر ملتی دیگر ناچار از بررسی تاریخ تطور و پیشرفت افکار بشر و

 گرفته بازیچه قرار داده و سبک بشمریم.  

 بوده است.  میها و پدران ما  مسألۀ وجود ابلیس و سپس دفاع از وی مراحلی از پیشرفت فکری انسان 

در تمام شئون زندگی ما    تر از برخی عقاید خرافی پیرزنانۀ امروز ما است کهپایۀ فلسفی آن با همه سستی خیلی محکم 

 نیم.کمی ها را احساس نباشد و ما در اثر عادت خود مضحک بودن آن میحتی در قانون اساسی کشور ما منعکس  

 پایۀ احمد پیغمبر اسالم قرار داده است.  حالج ابلیس را در جوانمردی هم حال  به هر  

 
 یئة،المش   ینو طاس   ؛509  برگۀم،  1966  ،چ تهران  ،روزبهان  ،یاتشطحو    ؛55  –  41  برگۀ،  ازل  ینطاس   ؛م1913  یسرچ پا  ، حالج،ینساطو   1

 .  527 برگۀ ،یاتشطحو  ؛57 – 56 برگۀ
 . 39 - 38 برگۀم، 1944چ تهران  ق(،520 –  452) یاحمد غزال ،سوانح عشق 2
 . 412/  255/  187/  7، 2ج  ؛ 97،  1ج ،القضاتعین یهانامه  3
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 إ ، این دعوی )فتوت( کسی را مسلم نشد وید:گ میاو   یفارس   اتیقضا و قدر در ادب
ّ

 ...   1 ابلیس و احمد را ال

در    ،سالک در راه از ابلیس درگذرد  و در جای دیگر گوید:  2ندکمی در جایی همین کالم حالج را تایید    القضاتعین

 .  3تر است گلیم این وقت ابلیس گوید: این مرد از من سیاه 

و شرور    و در جایی گوید: ابلیس، بل گفتی: خواجۀ خواجگان  نگفتی  گاه  ابوالقاسم گرگانی هیچ  غزالی گفت: شیخ 

 ...   4قدر و خال جمال ازل  ّر مهجوران و ِس 

برکت گفت: سرور مهجوران به است از خواجۀ خواجگان و از اغالط برخی سالکان است که ابلیس صلوات    وید:گ میو باز  

سیاه تحفۀ معشوق باشد، عاشق آن را نباید حتی با نسیج  از دوست لعنت آمده است ... اگر گلیمی   زیرا که تحفۀ او   ؛دهند ...

 .5...  عوض کند ... عاشقان را رحمت و لعنت معشوق برابر است  ،ممزوج

شمرد که جبراییل  میتر از همۀ ایشان  و باز ابلیس را استاد مالئکه و پخته   6قوت ابلیس است   «لعنتی»یای    و باز گوید:

 . 7...  نگرد  ه او دزدیده ب

   .8سجده کن آدم را! و در نهان به او گفت: جز مرا سجده مکن!  خدا در آشکارا به ابلیس گفت:

؟ ... گیرم که خلق  انده یطان چه کار کننده است، پس جبراییل و شکننده و گمراه اگر خدا هدایت  و در جای دیگر گوید:

 را ابلیس گمراه کند! ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ ...  

 
 .509 ، برگۀیاتشرح شطحو  ؛41 برگۀ، حالج ینساطو ؛ زلال  ینطاس  1
 . 187،  2ج ،القضاتعینهای نامه  2
 . 315، 1ج ،القضاتینع یهانامه: نک است که بدنما باشد. یدمف یزیاز چ یتکنا یمگلیاهس  3
 .416،  2ج، هانامه  4
 . 98 -  97،  2ج ها،نامه  5
 . 412 - 411،  1ج ،هانامه  6
 . 417، 2؛ ج 97 –  96،  1، جهانامه  7
 . 412، 2؛ ج96،  1، جهانامه  8
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این همه بالها زیر سر تو است! هر که را خواهی راهنمایی کنی و هر   ت کرده به خدا گوید: أ صفتی باید تا جر اما موسی یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 که را خواهی گمراه سازی! ...  

 سپس این غزلی را آورده است:  

 هر پردۀ مردم دریدن ــــــــــــــز ب   ار  ــــــــــهمی آرند ترکان را ز بلغ

 انی شنیدن و بتوـــــــــبگویم گر ت   ت  ــــگنه بلغاریان را نیز هم نیس

 خیدن ــــیارد چو لیکن کس نمی      تـــ خدایا این بال و فتنه از تواس

 آفریدن  2بدین خوبی چه بایست    چون ماه   1لب و دندان این ترکان 

  4دندان لب همی باید گزیدن ه ب    3ان ـــــکه از بهر لب و دندان ایش

 و به اصطالح امروز ما: دوری و دوستی با خدا دارد.   5ابلیس را قرب در بعد پیش گرفته  وید:گ می و باز  

رفع شبهه که چگونه خدا خیمه قاضی برای  باالخره  راه  شب ،  پیغمبر در می بازی  یوسف  آورده که  قرآن گواه  از  اندازد؟ 

 .  7و در پنهان او را گرامی داشت  6زد آشکارا به برادرش تهمت دزدی

 
1Z:   ،بیان شاعری، بخش نهم ناصرخسرو دهلوی. ، بهارستان، روضۀ هفتم، شعر و دیوان عبدالرحمان جامی ،گنجورآن خوبان 
 : بدین خوبی نبایست آفریدن.گنجور 2
 : که از عشق لب و دندان ایشان.گنجور 3
 . 8 -  7، 2، ج القضات همدانیی عینهانامه  4
 .315،  1، جهانامه  5
6  Z:   یَٰ    و    :70  -  69  یتآ  ،یوسف  ،12ۀ شمارۀ  سور یَٰ ُیوُسف  آو 

 
ل وا ع 

ُ
ل خ  ا د  م ّ

 
ون  ل

ُ
ل ْعم  اُنوا ی  ا ک  ِئْس ِبم  ْبت   ت 

 
ال

 
ُخوك  ف

 
ا أ ن 

 
ي أ  ِإِنّ

 
ال

 
اُه ۖ ق خ 

 
ْیِه أ

 
و چون /    ِإل

 مباش.، اندوهگین کردندچه برادران  بر آن یگرمن برادر توام و د او را گفت:داد و   یجا یشوارد شدند او برادر خود را در کنار خو  یوسفبرادران بر 

Z:    ا:  70یوسف، آیت م ّ
 
ل

 
ارِ   ف س 

 
ْم ل

ُ
ک ِعیُر ِإن ّ

ْ
ا ال ُته  ی ّ

 
ٌن أ

ّ
ِذ ن  ُمؤ 

ّ 
ذ

 
م ّ أ

ُ
ِخیِه ث

 
ْحِل أ ة  ِفي ر  ای  ق   الِسّ

 
ل ع  اِزِهْم ج  ه  ُهْم ِبج  ز  ه ّ ون  ج 

ُ
ساخت   یاچون بار آن قافله را مه/    ق

 . یددزد شکی باهل قافله، شما  یندا کرد که ا ییگاه از غالمان منادشاه( را در رحل برادر نهاد و آن  ینجام )زر
 .189،  2، جهانامه  7
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کسی که در معرکه رل شمربازی کند از کسی که رل امام حسین )ع( را    فتند:گ می گردانان قدیم  طور که تعزیه   همان  یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

   . زیرا که تحمل رنج لعنت و ناسزای تماشاکنندگان در راه خدا ثواب دارد ؛ثواب بیشتری دارد ، بازی کند

نیز   صوفیان  از  گروه  مقرب   ویند:گ میاین  بابلیس  خدمت  راه  در  را  لعنت  او  چون  است  مالئکه  دیگر  از  این  ه  تر 

 بازی الهی پذیرفته است. شب خیمه

صالحیت  اما این تخطئه نه از نظر عدم   ،نکوهش کرده است  ،القضات برخی از سالکان را که ابلیس صلوات دهند عین

  ،سیاه بود، نباید تبدیل شودبلکه متکی به یک منطق عاطفی است: یادگار معشوق چه گلیم   ؛باشد میابلیس برای صلوات  

 تر از رحمت است برای مالئکه.  بلکه لعنت برای ابلیس لذت بخش  ؛1حتی با حریر! عاشق را رحمت و لعنت برابر است 

 چیست؟  « قدر و خال جمال ازل  ّر ِس »اینک ببینیم مقصود از توصیف ابلیس به  

 یس خال جمال ازل است ابل
  ،ولی همین لکۀ سیاه اگر به جای که سزاوار است  ، جا زشتی آوردرنگ خوبی نیست و لک و پیسی بی پیدا است که سیاهی 

پس ابلیس نیز در جای خود    ، افزا باشدشود و جمال میخال نامیده    ،موجب زیبایی است  ،مانند کنار لب معشوق قرار گیرد

 افزای ازل است.  جمال 

 در این جا از کلمۀ ازل هم خدا و هم جهان خواسته شده است. 

 ابلیس سّر قدر است 
 ّر خدا است، آشکارش مسازید!  قدر ِس   گوید: ،القضات آوردهاین عبارت اشارت است به روایتی که عین

 افشای سّر ربوبیت کفر است.   و همانجا گوید:

 نبوت باطل آید.   ، ّر ربوبیت فاش شوداگر ِس   م( آرد که:886 /  ق273  د:از گفتۀ سهل شوشتری صوفی ) سپس

 
 . 98 -  97،  1، جهانامه  1
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 .  1ودر میالهی احکام حالل و حرام از میان  ّر شدن ِس در صورت فاش  و در تفسیر آن گوید: یفارس   اتیو قدر در ادب قضا

 شود که:  میپس معلوم  

 ت؛ ّر قدر اسابلیس ِس   -1

 ؛ّر ربوبیت استقدر ِس   -2

 دارد.  ّر احکام حالل و حرام را از میان بر میآشکارشدن این ِس   -3

 عین
ا
   ؟ این سّر چیست :ویدگ می ن القضات صریحا

برد میآن چه تکلیف حالل و حرام را از میان    وان مقصود او را به دست آورد: تمیلیکن با تحلیل عکس آن سه جملۀ او  

یعنی یکی از دو بازیگر    ، ّر قدر استباشد )زیرا که اختیار شرط تکلیف است( و ابلیس ِس می  «قدر »است که یکی از معانی    « جبر»

 دهد.  میهای مجبور را به صورت مختار نشان  صحنه است و انسان 

 دارد؟ میحالل و حرام را از میان بر   ّر دن این ِس و در جواب به این پرسش که چرا آشکارش

چون تکلیف را محلی جز اختیار و آزادی نیست و اگر معلوم شود که آزادی انسان موهوم است و اختیار او تهمتی   وید:گ می

 بیش نیست، پس تکلیف باطل خواهد بود. 

 ّر حرام است؟ چرا آشکارکردن این س  
 بازی بزرگ چیست؟  شب ضرر دارد؟ و باالخره فایدۀ این خیمهاز میان رفتن حالل و حرام چه 

 
 197،  2، جهانامه  1
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او بود و اگر همۀ مردم  ؛از کار بد نه از ترس جهنم   1پرهیز صهیب   دهد:می قاضی جواب   یفارس   اتیقضا و قدر در ادب مانند    ،بلکه از شرم و حیای 

پرستیدند نه به طمع بهشت و از  گاه مردم خدا را برای خدا می  آن ،  2ّر قدر نبودند کردن ِس نیازی به پنهان  ،صهیب با حیا بودند 

 . 3ترس جهنم 

حیا را به امید بهشت و ترس از جهنم به کار نیک  باید مردم بی   ،اما در وضع کنونی که هر کس به دنبال منافع شخص است

 کشانید و سپس گوید: 

 ؟  4در بهشت ار نه امید قلیه و حلواستی    پشت این مشتی مقلد خم که کردی در رکوع  

پس خدا برای    ،انده رسیدن  ،مردم جاهلند و به مرحلۀ حیا و عشق به خدا و رضوان الله که صهیب رسیده بودیعنی چون  

اما برای مردان  ،حفظ نظام اصلح، این دستگاه تشریع را به راه انداخته و پیشتوانۀ آن را بهشت و دوزخ خیالی قرار داده است

 .  5کفر و ایمان نیست خدا: هدایت و ضاللت دو صفت خدایند و فرقی میان 

 ّر قدر دانستی است؟آیا س  
 .6سازید مّر قدر فاش : آری! اگر دانستن آن ممکن نبودی نگفتی: ِس القضات گویدعین

 زنند.  چون نظام را برهم می   ،7ّر برای مردم جاهل حرام است اما آشکاراگفتن این ِس 

 
 .شد یاد ( 619برگۀ ، 38ش  ،است که در کاوه یغمبرپ یاراناز  یکی 1
 . 226،  2ج ،القضاتینع یهانامه  2
 .231،  2ج ،هانامه  3
 .115،  2ج ،هانامه  4
 .223،  2ج ،هانامه  5
 .122،  2ج ،هانامه  6
 .همان 7
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خال  . 2برای او کفر و ایمان یک رنگ است  ،1برداشته است و عذاب ندارد او قلم تکلیف از  ،ّر قدر واقف گرددسی که به ِس ک یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 .4داند که چگونه کفر و معاصی نیز با ارادۀ خدا بود میگاه   آن   ،3و جمال یکی است 
  

 
 همان. 1
 .215،  2ج ،هانامه  2
 .214،  2ج ،هانامه  3
 .213،  2ج ،هانامه  4
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 ه نامکتاب یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 نمایۀ کتاب و مقاله
النبوة  فرزند احمد )سدۀ  اثبات  اسحاق  ابویعقوب  پنجم؛ دیگر:  ه 4، سجستانی  بیروت، فصل هشتم، مقالۀ  اثبات  (، چ 

 خ. 1395، ابویعقوب سجستانی، تصحیح ویلفرد مادلونگ و پل واکر با مقدمۀ حسن انصاری، کتاب رایزن، تهران، النبوات

،  1350، آذرماه  9، سال  38، مونیخ، شمارۀ  اوه مجلۀ کخ(،  1389  –  1302منزوی )   نقیعلی،  اشراق در سدۀ هفتم میالدی

 . 626  -618، برگۀ  1391، شوال 1971دسامبر 

، مرداد 9، سال  36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه خ(،  1389  –   1302منزوی )   نقیعلی ،  اشراق هندوایرانی و نبوت اسراییلی

 . 224 –  218های  ، برگه 1971، اوت 1391الثانی ، جمادی 1350

الدین البغدادیةالتب ،  اصول  ) صرة  تمیمی  بغدادی  طاهر  فرزند  عبدالقاهر   ،429  / ترکیه،  1037ق  استانبول  چاپ  م(، 

 ق. 1401ق، چاپ دوم دارالکتب العلمیة، بیروت، 1356

 . 1949ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره،  428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحویة في المعاد

 انجیل 

ْهل  
َ
مدیَنة     آراُء ا

ْ
فال

ْ
ةال

َ
ل ْهل  ،  اض 

َ
مدیَنة     مبادي آراء  ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ق 339  -   259، ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابی ) ال

 م. 1959ق / 1378م(، مطبعة الکاتولیکیة، بیروت، 950 –  873 /

و انجام ) آغاز  تهران،  672  -   597، خواجه نصیرالدین طوسی محمد فرزند محمد فرزند حسن،  یح خ؛ تصح 1335ق(، 

 خ. 1374زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ چهارم، حسن حسن 

َدریه
َ
ق سینا،  ابوعلی  رئیس  شیخ  رساله  ابن پنج   ، ( عبدالله  فرزند  حسین  ابوعلی  احسان  428  –  370سینا  تصحیح  ق(، 

 خ. 1383یارشاطر، دانشگاه بوعلی همدان،  

تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه،  انتشارات بنیاد ، نویسندۀ ناشناس، پارسی  ترجمۀ رسالۀ اضحویه 

 خ. 1350فرهنگ ایران، 



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

29 

م(، چاپ بوالق،  922ق / 310، محمد فرزند جریر طبری )د: تفسیر طبری، جامع البیان عن تأویل القرآن، تفسیر کبیر یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 م. 1974/  ق1394م؛ پژوهش محمود محمد شاکر، قاهره، 1957مصر؛ دیگر: مصطفی سقا، قاهره،  

)د:  توحید صدوق  بابویه قمی  فرزند  فرزند علی  تهران،  381، محمد  ق؛ دیگر: تصحیح هاشم 1285ق(، چاپ سنگی 

 ق. 1386ق؛ نجف 1398حسینی تهرانی، مؤسسة نشر االسالمي تابع لجامعة المدرسین، قم،  

 تورات  

 ها. و جز آن  6: 45و  12: 26؛ و سفر ایشعیا 39: 23؛ و سفر تثنیه 21: 4تورات، سفر خروج 

) ، شمس حافظ شیرازی  بهاءالدین  فرزند  /  792  -  727الدین محمد  منصور  1390  –   1315ق  گزینش  و  پژوهش  م(، 

 خ. 1394، انتشارات دستان، 184خ(، غزل شمارۀ 1398 –  1313مهرنگ ) 

؛  1965ق(، چ بیروت،  295، حکیم ترمذی، ابوعبدالله محمد فرزند علی فرزند حسن فرزند بشر ِترِمذی )د:  ختم الولیاء 

 ق 1422دیگر: المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، 

 خ.  1362ق(، خوارزمی، تهران، 792الدین محمد شیرازی )د: ، خواجه شمس 271، غزل  دیوان حافظ

) روضة الخیار و تحفة البرار، بهارستان،  دیوان عبدالرحمان جامی   –   817، نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی 

 خ. 1340؛ افست تهران، 1846ین، ق(، و 898

 خ. 1355، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دیوان ناصرخسرو

 خ. 1348زاده، تهران،  ، تصحیح نصرالله تقوی، مقدمۀ حسن تقیدیوان ناصرخسرو

الشیعة تصانیف  إلی  ثابت الذریعة  الخامس،  الجزء  کوشش  چینی  –نامه  ،  به  تهرانی،  آقابزرگ  نزوی،  م  نقیعلی سازی، 

 م. 1944ق /  1363خ / 1323چاپخانه بانک ملی ایران، تهران، 

های خطی، دفتر نخستین،  ، دربارۀ نسخه نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانمنزوی،  نقیعلی ، های خطینامهساقی 

 . 50  -  18خ، برگۀ 1339انتشارات دانشگاه تهران، سال 

های خطی، دفتر شمارۀ دو،  ، دربارۀ نسخهنشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانمنزوی،    نقیعلی ،  های خطینامهساقی 

 خ. 1340انتشارات دانشگاه تهران، سال 
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الدین باخرزی،  م؛ دیگر: ترجمۀ سیف 1944ق(، چ تهران  520 –  452احمد غزالی ) ،سوانح العشاق  ، السوانح في العشق یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 خ. 1385چهری، تهران،  به کوشش ایرج افشار، انتشارات منو

م،  1966خ /1344نصر روزبهان بقلی، تصحیح و مقدمه فرانسوی هنری ُکربین، تهران،  ابی ، روزبهان ابن شرح شطحّیات

 برگ.   740

، مجموعه آثار حالج )طواسین، کتاب روایت، تفسیر قرآن، کتاب کلمات، تجریات عرفانی و اشعار(، حسین  طواسین حالج

 خ. 1386خ؛ دیگر: قاسم میرآخوری، انتشارات شفیعی، تهران، 1379دآوران، تران، فرزند منصور حالج، یا

می نیشابوری )   ، غلطات الصوفیة
 
نویس دارالکتب  ق(،  نسخۀ دست 412  -   325ابوعبدالرحمان محمد فرزند حسین ُسل

 . 187قاهره مجموعۀ  

ق(، تصحیح 429د محّمد اسفراینی بغدادی )د:  ، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزنالفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم 

قاهره،   بدر،  /  1910محمد  قاهره،  1328م  الکوثری،  بیروت،  1948ق؛ چاپ دیگر: تصحیح محمد  م؛  1977م؛ داراآلفاق 

 ق. 1408م / 1987خ؛ دارالجیل، بیروت، لبنان، 1330برگردان محمدجواد مشکور،  

 قرآن کریم 

ق /  329  -   258االسالم کلینی ) ر محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، ثقة ، اصول، فروع، روضه کافی، ابوجعفکافی

 ق.  1378 –  1375اکبر غفاری، آخوندی، دارالکتب االسالمیه، م(، پژوهش علی 941 -   872

 ق.  1321ق( آخوند خراسانی، نجف،  1329  -  1255، مال محمدکاظم خراسانی ) کفایة االصول 

  مجموعۀ آثار آباء کلیسام(،  430  –  351، سنت آگوستین ) ST. Augustin Contramanicheosبر رّد مانوی    کنترامانیکه

 م.  1961]مجموعۀ اسناد کنیسه[، چاپ پاریس،  

الفعال،   و  القوال  سنن  في  العمال  حستم کنز  فرزند  علی  عالءالدین  هندی  قاضی متقی  فرزند  قادری  الدین  خان 

 ق.  1401م /  1981جلد، چاپ پنجم،  18ق(، تصحیح بکری حیاتی و صفوة السقا مؤسسة  الرسالة، 975پوری )د: برهان 
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م؛ دیگر:  1914، ، ابونصر سراج عبدالله فرزند علی طوسی، تصحیح آلن رینولد نیکلسون، چاپ لیدن،  اللمع في التصوف یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

، دار الکتب العلمی،  اللمع في تاریخ التصوف االسالميم؛ ضبط و تصحیح کامل مصطفی الهنداوی تحت عنوان  1960چ  

 خ. 1382ق؛ انتشارات جهان، تهران.  ترجمه به پارسی مهدی محبتی، تهران،  1431بیروت،  

 . 121، دفتر اول از مثنوی، بخش مثنوی معنوی

اشراق  ، 224 –  218های  ، برگه 1971، اوت 1391الثانی ، جمادی1350، مرداد 9، سال 36، مونیخ، شمارۀ مجلۀ کاوه

   خ(. 1389  – 1302منزوی )  نقیعلی،  هندوایرانی و نبوت اسراییلی

اشراق در سدۀ  ،  626  - 618، برگۀ  1391، شوال  1971، دسامبر  1350، آذرماه  9، سال  38، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه

 خ(. 1389 –  1302منزوی )  نقیعلی ، هفتم میالدی

آباء کلیسا بر رّد مانوی    مجموعۀ آثار  ، سنت  ST. Augustin Contramanicheos]مجموعۀ اسناد کنیسه[، کنترامانیکه 

 م. 1961آگوستین، چاپ پاریس،  

 م. 1965، لودویگ اوت، برگردان جرجیس ماردینی، بیروت،  مختصر في علم االهوت العقائدي

 مصحف بردیسان. 

   .مصحف سعمان 

ین، 
ّ
 .م 1980ق /  1400علی فرزند اسماعیل اشعری، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن    مقاالت االسالمّیین و اختالف المصل

َحل الن  و  ل 
َ
ل ) الم  شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  محمد  مصر،  548  –   479،  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

 خ؛ دیگری پژوهش گیالنی. 1364انتشارات شریف رضی، قم،  م؛  1972للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

م، سپس تهران، انتشارات  1972منزوی، جلد دوم، عفیف عسیران، بیروت،    نقیعلی ،  القضات همدانیهای عین نامه

 خ. 1377اساطیر،  

 خ. 1377منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر،   نقیعلی ، القضات همدانیهای عین نامه

بیروت،    نقیعلی،  القضات همدانین های عی امهن انتشارات  1969منزوی، جلد یکم، عفیف عسیران،  تهران،  م، سپس 

 خ. 1377اساطیر،  
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ی  راز  ینیقزو   الفضلو اب  فرزند   ینالحسواب   فرزند  یلعبدالجل،  نقض بعض فضائح الروافض  يبعض مثالب النواصب ف،  نقضال یفارس   اتیقضا و قدر در ادب

 خ،  1358الدین محدث ارموی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ق(، تصحیح جالل 560)ز: 

عبدالملک  ، ثعالبی، بومنصور  شعراء أهل العصر  ي الدهر ف  یتیمة  یا   ؛ محاسن أهل العصر  يالدهر ف   ، یتیمةالدهر  یتیمة

 م 1934ق / 1352ق(، به کوشش علی محمد عبداللطیف، مطبعة المصاري، قاهره، مصر،  429نیشابوری )د: 
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