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چکیده
ري اسـت. ـهـاي بنیـادین ذهـن بشـاندیشیدن به نحوة خلقت انسان و جهـان از سـؤال

ها از ایام قدیم تا به امروز همیشه به فکر پیدا کردن جوابی قانع کننـده بـراي ایـن سـؤال انسان
شده که با تمایز بـین وجـود و اند. در فلسفۀ یونانی و به تأسی از آن در فلسفۀ ایرانی، سعی بوده

ماهیت به این سؤال جواب داده شود. در فلسـفۀ مشـاء، اشـراق و مالصـدرا بـه تبیـین وجـود و 
انـد. در هکـردهاي خاص خودشان را در این مـورد ارائـه ماهیت پرداخته شده و هر کدام دیدگاه

یان نهاده شده است که تـا اي بنشناسی عرفانی ویژهعرفان ایرانی با تأثیرپذیري از فلسفه، هستی
حدودي به عقاید فلسفی مشائیان، اشراقیان و حکمت متعالیه شبیه است. حکیم سنایی غزنـوي 

جا، هنگام بحث کردن در مورد موضوعات مختلفی چون: آفرینش و خلقت عالم، بهدر حدیقه، جا
ان ـش را بیـشناختی خودعدم، وصف عقل و نفس کلی، صورت و ماده و ... مبانی فلسفی هستی

نزدیکـی دارد. از الصـفاگاهی با عقاید اهل مشاء، نوافالطونیـان و اخـوانهاي وي است. نظرکرده
بـراي سـنایی برازنـده و درسـت » حکیم«توان گفت که در میان عارفان، لقب همین جهت، می

ابعـاد درصـدد بـازنمودندر حدیقـه سـناییشناسی بررسی نظرات هستیاباست. این تحقیق، 
.او برآمده استسفی شخصیت فل

سنایی، وجود، ماهیت، وحدت شخصی وجود، عدم، نفس کلی:هاکلید واژه
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مقدمه 
بحث کردن در باب موضوع وجود، هستی و آفـرینش، از مسـائل بنیـادین تفکـر بشـري 
است. در فلسفۀ یونانی و بعد از آن، در گذر فلسفه از غرب به شرق، در فلسفۀ ایرانی، رد پاي آن 

توان مشاهده کرد. در نگـاه فلسـفی، بـا تأمـل در موجـودات ها میها و مشابهتا با تمام تفاوتر
-شود که هر موجود و شیئی، داراي چیزي است که به آن واقعیت داده و مانع مـیمشخص می

شود که معدوم باشد، و همچنین داراي محدویتی است کـه آن را از موجـودات و اشـیاي دیگـر 
: 1382(نصـر،اند.خوانـده» ماهیـت«محـدودیت را و آن» وجـود«آن چیـز را د؛ سازمشخص می

) به نظر اکثر فیلسوفان و متکلمان، وجود و ماهیت در هر موجودي بـا هـم متحـد بـوده و 132
، چـرا کـه در خـارج، وجـود و استناپذیر هستند. این تفکیک صورت گرفته صرفاً عقلی تفکیک

.اندماهیت عین هم
در وسی است که بحث تمایز وجود و ماهیت را وارد فلسفۀ اسالمی کرده فارابی اولین ک

: 1986(فارابی، دانسته است.» ما هو«را در جواب کتاب الحروف، در کنار بحث از وجود، ماهیت
-بعد از فارابی، ابن سینا، سهرودي، مالصدرا و دیگران به چند و چون این تمایز پرداخته)176

در بـین فالسـفه، . زیـرا، مبحث اصـالت و اعتباریـت اسـتداردبین اهمیت . اما آنچه در این اند
یعنـی تحقـق و » بالذات بودن«. اصالت در معناي وجود دارددر باب این مبحثینظرات متفاوت

که بالـذات موجـود اسـت نـه شودبه چیزي اطالق میموجودیت و واقعیت داشتن است. اصیل 
ست نه آنکه به واسطۀ چیز دیگـري بـه موجودیـت ود ابالعرض، و تحقق و موجودیتش از آن خو

متّصف شده باشد. اعتباریت برعکس آن، عبارت است از چیـزي کـه داراي تحقـق و موجودیـت 
در ایـن بـین، )21-23:  1390(فیاضـی، تحقـق آن بـالعرض و بـالتَبَع است.بالذات نیست بلکه

. رددااصالت کدام یکسؤال این است که از بین وجود و ماهیت،
تقریباً همۀ فالسفۀ قبل از مالصدرا بر آن بودند که وجود معادل هستی فارسـی اسـت و 

کـه در . چنـاندهـدرا به هم ربـط مـیمفهوم ذهنی و اعتباري است که موضوعات و محموالت 
، ایـن »علـی شـجاع اسـت«و» حسن دانا اسـت«و » آتش گرم است«، »هوا سرد است«قضایاي 

و وجود غیـر از ایـن دهدمیاست، محموالتی را به موضوعات ربط »هست«که همان » هااست«
» عمـرو موجـود نیسـت«و » زید موجود است«گونه وجود ربطی چیز دیگري نیست و در مثال 

کـه زیـد را در دار تقـرر و کنـدداللت مـی،»موجود است«آنچه اصالت دارد، زید است و جملۀ 
توان مشاهده کرد چون تقرر ست و عمرو را نمیچون موجود ا،توان مشاهده کردجهان عین می

بـه عبـارت .تقرر و عدم تقرر عینی اسـت،عینی ندارد. پس معنی موجود هست و موجود نیست
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(سـجادي، بریم.دیگر، این هست و نیست را به عنوان وصف و حالـت زیـد و عمـرو بـه کـار مـی
1379 :511(

. در واقـع بـه دانـدمیض بر ماهیت ارابن سینا، در رابطۀ بین وجود و ماهیت، وجود را ع
. وجود، عرضی اسـت کـه بـه ماهیـت اضـافه است» وجود«، گی داردوابستنظر وي آنچه به غیر 

شود. به نظر وي، در ذات باري تعالی وجود ذاتی است نه عارضی؛ همچنـین، بـه عقیـدة وي، می
-جود و ماهیت عین همافتد، چرا که در خارج وعروض وجود بر ماهیت صرفاً در ذهن اتفاق می

)100-102: 1375. (ابن سینا، اند
داند. به نظر وي وجود فقط مفهـومی اسـت کـه در سهروردي اصالت را براي ماهیت می

گردد و در خارج هیچ صورتی ندارد. به گفتۀ وي اگر وجـود در خـارج ذهن به ماهیت اضافه می
ورت دو موجـود خـارجی خـواهیم ذهن موجود باشد، باید چیزي جدا از شیء باشد؛ در ایـن صـ

شـود، داشت. بنابراین به نظر ایشان وجود در خارج ذهن وجود ندارد، آنچه هسـت و دیـده مـی
)369: 1380(غفاري، ماهیت است.

-شود. با وجود آنهایی هم در بین دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق دیده میالبته تفاوت
شیخ اشراق در خارج براي وجـود هـیچ حقیقتـی دانند،که هر دو، وجود را عارض بر ماهیت می

آنچه هست، ماهیت است و وجود صرفاً امري ذهنی است. امـا ،. به نظر وي در خارجیستقائل ن
حقیقـت و را داراي. وي بـراي وجـودددانـابن سینا در خارج، وجود و ماهیت را عـین هـم مـی

بـراي غیـر واقعـی و وجـود، دلیلـی . در نظر وي، ذهنی بودن تمایز بین ماهیت داندمیواقعیتی 
دیـدگاه ابـن سـینا و دربـا توجـه بـه همـین اختالفـات)27: 1388(نصر، بودن آن دو نیست.

زاده آملی حسین نصر و عالمه حسناندیشمندان زیادي چون: عالمه طباطبائی، سید،سهروردي
خ اشـراق حالی کـه شـی؛ درنا و مشائیان قائل به اصالت وجودانداند که ابن سیدر آثارشان گفته

-27: 1388؛ 412: 1383نصـر، ؛ 13-14: 1367(رك: طباطبائی، طرفدار اصالت ماهیت است.
باید به این نکته هم اشاره کرد که شیخ اشراق )54: 1386زاده آملی، حسن؛239:  1382؛26

امـا از دارد،به اصالت ماهیت اعتقـاد در آثارش به صورت واضح به این امر تأکید نکرده است که 
زمان وجـود و ماهیـت را نـاممکن دانسـته آنجا که وي بر مشاء ایراد گرفته و تحقق خارجی هم

برداشت شده است که وي براي وجود اصالً حقیقتی قائل نیست، به اصالت ماهیـت چنیناست، 
اعتقاد دارد.
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ر وي، مالصدرا به صورت صریح اصالت وجود را طرح کرده و تأیید نموده اسـت. بـه نظـ
صـادروجود از لحاظ تقرر در خارج متقدم بر ماهیات است، چرا که آنچه بالذات بوده و از مبـدأ

نیه مشترك ) به گفتۀ وي، وجود در همۀ موجودات امکا513: 1379(سجادي، است.، وجود شده
شـود. نـد، اطـالق مـیاهمۀ مصادیق وجود که در موجودیـت مشـتركبر » موجود«است و لفظ 

: یکـی مرحلـۀ اسـتدو مرحلـه داراي . این مصداق داردبدیهی است که یک مصداق وجود، عام
اي است که از همان اصل وجـود اصل وجود است که همان ذات حق است و مرحلۀ دوم، مرحله

شود. به نظر وي، اشیاي متعدد و عالم متکثر همه موجودات خاصه هستند که از اصـل افاضه می
)84-87: 1379(سجادي،گیرند.نشأت میوجود 

به نظر وي، موجودات مختلف در عالم ظهور، همگی تعینات یک حقیقـت واحـد یعنـی 
کـه استگیرد:یکی تمثیل اعداد وجود هستند. وي براي بیان این معنی از چند تمثیل بهره می

) تمثیـل 308: 1981(مالصدرا، اند.از یک تا هزار و زیادتر همگی از آحاد یعنی یک تشکیل شده
کننـدة غیـر اسـت. ، مثال نور است. نور یک چیز است، امري است که ظاهر بالذات و ظاهردیگر

درست مثل وجود منبسط بر کل عالم، یعنی حق تعالی؛ این نور در خـارج هـم موجـود اسـت و 
حضورش در خارج به تشکیک است و در مراتب مختلف شدید، ضعیف، ناقص و کامـل از حیـث 

شود. وجود هم امـر واحـدي اسـت کـه در خـارج حضـور دارد و ه میبرخوردار بودن از نور، دید
موجودات امکانیه همگی مراتب تشکیکی این وجود هستند که به تناسب مراتب خود، هـر یـک 

)87: 1379(سجادي، اند.به رنگی درآمده
که بر مصداق واحد وجود، اطالق شده اسـت. ایـن ددانوي تکثرات را امري اعتباري می

باري بوده و نمودي هستند که از بود برخوردار نیستند. به نظر وي ماهیات اعتباري، تکثرات اعت
شـود، ناشـی از همـین ماهیـات عامل کثرت و اختالف هستند. اگر در خارج کثرتی مشاهده می

گیـرد و است. اگر در خارج وجود اصیل نباشد، در آن صورت هیچ وحدت حقیقی صـورت نمـی
)15: 1367شود. (طباطبائی، اتحاد حاصل نمیمیان دو ماهیت به هیچ وجه

مالصدرا قائل به وحدت تشکیکی وجود است. وي اشیاي متعـدد و متکثـر را موجـودات 
قائم بـه ذات ،منبسط بوده و در وجود پیدا کردنکه همگی ناشی از یک وجوددداناي میخاصه

اشته است. در واقع مالصدرا در وجودي او هستند. این عقیده را وي تا حدود زیادي از عرفان برد
. چـرا کـه در کندمیطرح ماصالت وجود، همان عقیدة وحدت وجود عرفانی را با نگاهی متفاوت 

نیـزعرفان هم یک حقیقت بسیط وجود دارد که آن حقیقت واحـد، در عـین حـال همـه چیـز 
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: 1389، (یثربیآیـد.مـیهست؛ اصل همان حقیقت واحد بوده و غیر آن، شؤونات آن به حسـاب
). به قول شبستري:77-76

اريـداد سـته در اعـو واحد گشـچاريــر اعتبــد امـان را دیـجه
)12: 1385(الهیجی، 

جهان امر اعتباري است؛ مثل واحدي است که در سایر اعـداد سـاري شـده و همگـی 
رفـان تمـام در عند.هسـتنهمۀ اعـداد در واقـع تکـرار همـان یـک اند.اعداد از آن تشکیل شده

شـوند و از خـود هـیچ تحققـی ندارنـد. موجـودات خیال آن حقیقت واحد شمرده می،ممکنات
ند که به صورت نمودي از آن حقیقت واحـد در ایـن دنیـا امکانیه همگی شؤونات تجلی خداوندا

اگر مالصدرا قائـل بـه اصـالت وجـود ،رسدبه نظر می)8-12(آشتیانی، بی تا: شوند.مشاهده می
اکثر متصوفۀ قبل از وي، بحث اصالت وجود را با مباحثی از قبیل وحدت شخصی وجـود، است، 

: 1389( یثربـی، حدت وجـود و ... پـیش کشـیده بودنـد.کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، و
)30-37: 1386؛8-13تا: آشتیانی، بی؛194:  1389ذبیحی، ؛78-76

صدرا وجود دارد. نگاه عرفا نگاه دقیق فلسفی عرفا و مالدیدگاهبین نیزهایی البته تفاوت
تر مبتنی بر برداشت ذوقی و شهودي عرفانی است. در صورت کلی در عرفـان، نیست، بلکه بیش

کثرات مختلف از وجود نفی شده و در آن براي ماهیات و عالم متکثرات وجودي قائـل نیسـتند. 
کردند که در را چون تصویري فرض میهادانستند. در واقع آنعرفا جمیع ممکنات را معدوم می

اما از خود هیچ حقیقتی ندارد. در حالی که در فلسفۀ مالصدرا رابطۀ علـت و ،شودآینه دیده می
افـرادي چـون حسـن زاده ،معلولی و ارتباط کثرات با وجود اصل، ثابت شده است. از همـین رو

ن ـر وحدت تشکیکی وجود در عیـاند. چرا که دآملی به دفاع از وحدت تشکیکی وجود برخاسته
. انـد، کثرات و تعدد و اختالف انواع و آثـار آنـان هـم محفـوظاستود، واحد بالشخص ـآنکه وج

داند. در این عقیده رابطـۀ علـی و معلـولی حضـور آملی این عقیده را مطابق با برهان و ذوق می
-38: 1386اده آملـی، ز(حسنشود.داشته و کثرت موجودات ممکنه باطل و بیهوده شمرده نمی

37(
هرچند که در عرفان و فلسفۀ مالصدرا، وجود یک امر واحد است که در جمیـع ،در واقع

اما در فلسفۀ مالصدرا، وجود با تشکیک در سـایر مراتـب جـاري اسـت، ،ممکنات مشترك است
ن وجود و هاي تمایز بی. با توجه به تاریخچۀ بحثاندها ماهیت و وجود عین هممراتبی که در آن

توان بحـث اصـالت وجـود را طـرح ماهیت و بحث اصالت وجود و ماهیت، در عقیدة مالصدرا می
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شود، به کرده و از آن دفاع کرد. اما در عرفان، هر چند که بحث وحدت شخصی وجود مطرح می
اند کـه بـرخالف مالصـدرا، غیـر از خاطر نبود نگاه فلسفی، مباحث به این سمت سوق داده شده

بتـوان در آنجـا ،به نحوي که.حقیقی را هیچ بشمارند و اصالً قایل به وجود غیري نباشندوجود
هر چند که عرفا وجـود حقیقـی :گونه گفتتوان اینبحث از اصالت و اعتباریت کرد. بنابراین می

تـوان بحـث نمـی،شمارند اما از آنجا که براي ممکنات مختلف، وجودي قائل نیستندرا اصل می
ها پیش کشـید. در نگـاه عرفـانی، بـه دور از تفکـر وجود یا اصالت ماهیت را در عقاید آناصالت

شود. دیگر غیري وجـود نـدارد دهد و شامل همه چیز میفلسفی، وجود همه چیز را تشکیل می
: 1383سوزنچی، ؛37-38: 1386( حسن زاده آملی، ه اعتباریت یا اصالت آنها باشیم.که قایل ب

)193: 1389یحی، ذب؛145-144
تـو وجـود مطلـقی فـانـی نمـاهاي ماهاییم و هستـیما عدم

دم بـه دممان از باد باشدحملهولی شیـر علمما همه شیران
)1/602: 1389(مولوي، 

اي ما راکردهتو جلوه داري و روپوشما راايگلجوش کـردهنقـاب عـارض 
اي ما راتراوي اگر جوش کردهتو مییافتز طبع قطره نمی جز محیط نتوان

)122: 1387(به نقل از: شفیعی کدکنی، 

شناسی و آفرینش در حدیقۀ سناییهستی
هـاي گسـتردة شالوده و اساس عرفان ایرانی را شکل داده و سـایه»وحدت وجود«بحث 

د عرفانی، وجـود بر اساس عقیدة وحدت وجوتوان مشاهده کرد.آن را در اغلب متون عرفانی می
یک حقیقت بیش نیست و آن ذات مقدس خداوند است که به اختالف درجات و مراتب شدت و 
ضعف و نقص و کمال در سراسر موجودات سریان دارد. در واقع موجودات در حکم سایۀ خداوند 
هستند و از خود استقالل وجودي ندارند و همـه در داخـل ذات حـق و وحـدت او قـرار دارنـد. 

تجلی و انعکاس ذات خداوند هستند؛ در خارج بـه جـز وحـدت ،کنیماتی که مشاهده میموجود
هـاي ) در گفتـه202: 1369(همایی، یچ چیزي از حقیقت برخوردار نیسـت.مطلق و ذات حق ه

تـوان بـه موالنا، ابن عربی و پیروانش و سبک هندي به ویژه در اشعار صائب و بیدل دهلوي مـی
یدة وحدت وجود را یافت. در حدیقۀ سنایی از آنجا کـه هنـوز سـرآغاز وضوح نمایش شاعرانۀ عق
و از آن پختگی ایده هـاي عرفـانی اشـعار عطـار و مولـوي در آن استورود عرفان به بطن شعر 

هاي وحدت وجودي را در آن بـه صـورت توان اندیشهشود، طبیعی است که نمیاثري دیده نمی
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توان شواهد نسبتاً بسیاري را در حدیقه پیدا کرد و می،دبا این وجوکامل و مطلق مشاهده کرد.
اندیشۀ وحدت وجودي را پذیرفته و در باب ثابت کرد که وي هم متناسب با بستر عرفان ایرانی،

باشد:متمایل به بیان کردن وحدت شخصی وجود میوجود،
گفتی او را شریـک هـش میدار هر چه را هست گفتی از بن و بار

)62: 1374(سنایی، 
ی جویندــا او واو همــه بــهمدـــدرت اوینـت قــتها تحـــهس

)65(همان: 
اوست کز هستها به جز او نیستستــو نیـه و نـــادت او ز کهنـم

)66(همان: 
وجز از او و بـدو و بـلکه خـود اان ز زشت و نکوــوئی جهـنیست گ

)68(همان: 
بود تـو چون بهانه یـاوه مگـويهر چه هست اي عزیز هست از وي

)91(همان: 
چون همه شد یکی مجوي دوئیرت ار ز من شنويـن حضـدر چنی

)125(همان: 
صفتت ســـدّ عیـن ذات بــودودــات بــردة صفـــت پـورتـــص

)128(همان: 

وي دانـد.وجودي براي جز حق قائـل نبـوده و وجـود حقیقـی را صـرفاً از آن حـق مـی
سنایی براي تبیـین هـر چـه بیند.داند و دوئی در بین نمیبهانه میوجودهاي دیگر را مجازي و

رفـان که در دنیاي عهاي مشهوريبهتر وحدت شخصی وجودي که به آن اعتقاد دارد، از تمثیل
ها، نور است. وي مراتـب مختلـف وجـود را کند. یکی از این تمثیلند، استفاده میاکامالً مصطلح

:استچون نوري دانسته که نشأت گرفته از آفتاب حقیقت 
نـور کــی از آفتـاب دور بــودجنبش نــور ســوي نــور بود

)65: 1374(سنایی، 
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هاي حسی است که براي بیان و اثبات ذات ترین تمثیلمثّل جستن به نور، از کاربرديت
نـور «حق به کار برده شده است. شاید بتوان گفت که در این مورد سهروردي با مطـرح کـردن 

دانست که جایگاه اصلی را دارد. وي حقیقت الهی را نور محض یعنی همان نور االنوار می» االنوار
هـاي رود. بنابر دیدگاه سهروردي، جهان در همۀ درجات و واقعیتودي به شمار میمنبع هر وج

غفـاري، ؛73: 1388(نصـر، جز درجـات مختلـف نـور و ظلمـت نیست.وجودي خویش، چیزي 
اي التقاطی از مشاء، اشراق و عرفـان بنیـان نهـاد ) بعد از وي مالصدرا، فلسفه356-353: 1380

که دال بر وحدت وجود » برهان صدیقین«ده است. وي در بیان که به حکمت متعالیه مشهور ش
)87: 1379. (سجادي، بردبهره می، از همین ایدة سهروردي استبا تشکیک در مراتب مختلف 

قش و نقـاش هـم از تمثیل نعالوه بر تمثیل نور، سنایی براي نشان دادن این حقیقت،
اند داند که از جانب وجود حقیقی ایجاد شدهنقشی میوي ممکنات را چون استفاده کرده است. 

و از خود تشخص و اختیاري نداشته بلکه فقط نمود دارند:
استوي بود و عرش و فرش نبودزآنکه نقــاش بــود و نقــش نبود

)65(همان: 
رست و نقشبند خدايـش امـنقعقل تخته است و نفس نقش نماي

)299ن: (هما
ترین تمثیل به کار گرفته شده براي بیان وحدت شخصی وجود در حدیقه ، تمثیـل گویا

آینه است. سنایی تجلی خداوند بر آدمی و همۀ موجودات را همانند جلـوة روي آدمـی در آینـه 
شود، تصویر ذات حق است:داند. به نظر وي آنچه در آینۀ صورت آدمی مشاهده میمی

آنـک در آیـنه بــود نـه تُــويبه شکـل بُـويگـرچه در آیـنه 
خبر استآیـنه از صورت تو بیدگـري تو چون آیـنه دگرست
از نور استصورتکان پذیرايآینۀ صورت از صفت دور است

)68(همان: 
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البته باید به این مطلب هم اشاره کـرد کـه سـنایی در بیـان مبحـث آفـرینش و توحیـد 
هـاي الـقه، مثــا در جاهاي دیگر حدیــکند امان میـهاي وحدت وجودي را بیخداوند، اندیشه

ه وي هر چند که تحت تأثیر تفکـر توان گفت کمی،شود. بنابراینزیادي از این عقیده دیده نمی
دهـد، امـا شایع وحدت وجودي قرار دارد و آن را به صورت در خور توجهی در حدیقه نشان می

اش هـم ایـن اسـت کـه وي در ل اصـلیـدر گسترانیدن و پروراندن آن نقش چندانی ندارد. دلی
کند. مورد نظر وي نمیحدیقه زیاد خودش را درگیر مباحث باریک عرفانی نظیر اتصال، فنا و ... 

اي است که دعوت به دنیاگریزي کرده و دنیا را غیر حق و باطـل و بیهـودهبیشتر عرفان عابدانه
داند که باید از آن کناره گرفت.می

دل ز اغیـار جملگـی برگـیربود تو آن مپذیرهر چه جز حق
)167: 1374(سنایی، 

رفان عابدانه را نقل کرده است؛ چرا کـه این بدین معنی نیست که وي در حدیقه فقط ع
مـا در حدیقـه بـا شـاعري ؛ در این کتاب تا حدودي رد پاي شهود، اشـراق و عشـق وجـود دارد

هـاي خـود از آبشـخورهاي مختلـف کنیم که با وجود عارف بودن، در ترسیم اندیشهبرخورد می
اما شود.گذار شمرده میبهره گرفته است. از یک طرف، وي شاعري است که عارفی نامی و تأثیر

ترین دانشمندان اهللا خلیلی وي را یکی از بزرگیگر، کسی است که افرادي چون خلیلاز طرف د
) به عبارت دیگر، وي 147: 1378(دِ بروین، اند.روزگار خود در حکمت و فلسفه به حساب آورده

و فلسـفه اسـتفاده تـر از حکمـت هاي عرفانی خود بـیشعارفی است حکیم، که در بیان اندیشه
کرده است.

که با مبحث در اندیشه سناییعرفانی ـفلسفیمقولۀدر ادامۀ این مقاله، به بررسی چند 
پردازیم:می، نیز مرتبط استوجود و آفرینش 

خلق از عدم-1
طبـق ایـن شـود.مطـرح مـیو کالمـیمتون دینیدراست که موضوعیخلق از عدم، 

که ابن عربی بحث اعیـان از اینپیشنیستی به هستی درآورده است.خداوند جهان را از عقیده،
؛ عقیدة غالب همین تفکـر اسـت، )183: 1375( قیصري رومی، آوردثابته را به صورت مدوّن در

:کنیممشاهده میدر حدیقۀ سنایی هم به وضوح آن راتفکري که
ارــرد تــزیز کـودي عــخوار براــرد تــز کـز چیـاچیـاو ز ن

)61(همان: 
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را مسـلم اسـت قـدمذات اوعدمرا مقدمستصنـع او
)87(همان: 

»:امـر«خلـق را حاصل سنایی
وآنچه گوید نبی هم از امرست  از امرستآنچه زاید ز عالم 

)154(همان: 
همه از امـر دان و امـر از حقخرد و جان و صورت مطلق

)88(همان: 
:دانـدمی» کـاف و نـون«و 

از یـاسیندهان پـردیده را یککرده از کاف و نون بدرّ ثمین
)67(همان: 

عالوه بر تأثیر پذیري از عقیدةدینی متکلمین که عدم را عـدم زمـانی در بیان خلق از عدم،
کـه ـالصـفا انسنایی تا حدود زیادي تحت تأثیر عقاید نوافالطونی، فلسفۀ مشاء و اخودانند،می

طبـق قرار دارد.ـ) 89: 1383(غنی،بودافالطونیاز اقوال ارسطو و مباحث نوايآمیزهعقایدشان 
ماننـد صـدور سـخن از سـخنگوي یـا ماننـد صـدور صدور جهان از خداوند،عقیدةاخوان الصفا،

.مردشـفضـلی از جانـب آفریـدگاررا بایـد . در واقع ایجـاد جهـاناستروشنایی است از آفتاب
ارادة خداونـد هـم بـا زنـد،گو در کارش مختار است و اگر بخواهد حرف میسخنطور که،همان

سنایی براي بیـان ایجـاد خداونـد، بـه )202: 1380(اخوان الصفا،خود دست به ابداع زده است.
را جا وي عقاید فلسفی کند. در واقع در ایناستفاده می» ابداع«تر از واژة بیش» خلق«جاي واژة 

گفتنـد کـه خلـق، هسـتی بازگو کرده است. اخوان الصفا میان خلق و ابداع فرق قائل شده و می
؛ دادن یک چیز از چیز دیگر است، اما ابداع هستی دادن چیزي است از چیزي کـه نبـوده اسـت

افلوطین هم با تفاوت خلق »توساعات«) در92: 1380الصفا،(اخوانیعنی هستی دادن از نیستی.
سـینا در ) ابن687: 1997براي آفرینش احد از لفظ ابداع استفاده شده است. (افلوطین، و ابداع

اي از گونـه واسـطهداند که میان او و فاعـل هـیچنمط پنجم اشارات و تنبیهات ابداع را فعلی می
)217-218: 1390قبیل ماده یا آلت یا زمان نباشد.(بهشتی،

پیک مسرع تستعقل با روحعرش تا فرش جزء مبدع تست
)60: 1374(سنایی، 

جهتشو بعد و ششجسم چونهست نقطـه و خـط و سطـح با صفـتش
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خــالـق ایــن ســه از  درون  زمــانمبــدع آن ســه از وراي مـکـان
)81(همان: 

چ در دسـت اوــع دسـت و آنــصـانمبـدع هست و آنـچ ناهسـت او
)87ن: (هما

ها، عدم نقیض وجود اسـت در حـالی خلق از عدم، مقبول نظر فالسفه نیست. به نظر آن
که اتصاف شیء به نقیض آن محال است. از همین رو، فالسفه جهان را مثل خدا قدیم و ازلـی و 

و نیـازي ) اشاعره این قدم و ازلیت عالم را بـه معنـاي بـی285: 1389(یثربی، دانستند.ابدي می
عدم احتیاج به خالق و آفریننده دانستند، به همین علت به سـخره گـرفتن فیلسـوفان و تکفیـر 
آنان پرداختند. آنان در مقابل این عقیدة فالسفه، حدوث زمانی عالم یعنی خلق از عدم را واقعی 
دانستند. اگر ما حدوث زمانی عالم را بپذیریم و بگوییم آغاز آفـرینش بـا عـدم و نیسـتی اسـت، 

هـا موجـود انـد؛ گـاهی آنایم. چرا که در این نظر، ماهیات از آغاز بـودهاصالت را به ماهیت داده
هستند و گاهی معدوم، و در حالت عدم از وجود برخوردار نیستند. براي رفع کـردن ایـن ایـراد، 

حـال، ظهـور در که وجود ممکن است در حالت عدم هم موجود باشد، امـا در آنشودمیگفته 
درآن به عدم اضافه نشده است. در واقع با ظهور ممکن از معـدوم، وجـود بـه ندارد و وجود عین 

)1375:36(قیصري رومی،شود.ماهیت اضافه می
را ذکر کـرده اسـت. وي خلـق از» اعیان ثابته«ابن عربی براي رفع نقیضۀ خلق از عدم، 

ودات در علم حق حضور و ثبوت عدم را خلق از اعیان ثابته دانسته است. به نظر وي، اعیان موج
سـازد. بـه عبـارت ها، موجـود مـیدارند. خداوند این اشیاء معدوم را از طریق افاضۀ وجود به آن

دیگر وي این عدم را عدم مضاف دانسته است نه عدم مطلق؛ چرا که عدم مطلـق امکـان تحقـق 
(قیصري وجود دربیاید.ۀ در خارج را ندارد، در حالی که عدم مضاف امکان آن را دارد که به عرص

)182: 1375رومی،
الهیجی در شرح این ابیات شبستري:

کــزو پیداست عکس تــابش حــقعـدم آیینۀ هستی است مطلق
)95: 1385(الهیجی، 

زدعدملوحبرنقشهـزارانچو قاف قدرتش دم بر قلم زد
)5- 6(همان: 
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ه نظر وي، اعیان ثابته موجودات در علم حق حضور دارند، عدم را اضافی دانسته است. ب
ها نسبت به خارج است نه نسبت به حق. اند و نسبت دادن عدم به آناما در خارج معدوم

)6: 1385(الهیجی، 
دانست؛ مالصدرا با بررسی کردن عقاید غزالی گفته است که غزالی هم عدم را مطلق نمی

ست، یکی نسبت به خودش و دیگري نسبت به خدا. ماهیات دانوجهی میبلکه وي عدم را دو
: 1981(مالصدرا،حالی که نسبت به خدا وجود دارند.نسبت به خودشان معدوم هستند، در 

-ث اعیان ثابته و خلق جدید در ابنگیري از نظرات غزالی و با توجه به مباح) وي با بهره342
ده است. به رکمطرححرکت جوهري را عربی و شاگردان وي هم چون صدرالدین قونوي، بحث 

اند و براي غلبه بر نقص خود همواره در سیر تمام موجودات عالم در جستجوي کمالصدرا،نظر 
شود (ال تکرار فی برند. از آنجا که تجلی الهی هرگز تکرار نمیو تغییر و صیرورت به سر می

ص را بزداید و کماالت جدید را براي آفریند تا نواقخداوند در هر آن، تجلیات تازه میالتجلی)،
موجودات حاصل آورد. پس مادة هر موجودي پیوسته و هر آن، بی آنکه لباس قدیم خود را از 

بندد. این تغییر سري میپوشد و با صورتی جدید پیوند هماي میتن بیرون کند، لباس تازه
به عقیدة وي ي است.توان دید. این همان حرکت جوهرقدر سریع است که به چشم نمیآن

- عالم از طریق حرکت جوهري مدام در حال خلق جدید است؛ یعنی عالم در هر آن حادث می
ن ـاي که وجود عالم در هر لحظه مسبوق به عدم آن در لحظۀ قبل است. ایشود، به گونه

-419: 1383(نصر، توان نقطۀ آغازي پیدا کرد.وجه نمیهیچنهایت است و براي آن بهبیحدوث 
418(

تري دارد. در باور عارفان، عدم صرفًا نقیضی براي در دیدگاه عرفانی، عدم مفهوم وسیع
(چیتیک، شود.خانۀ عالم و کارگاه هستی و وجود شمرده میگاه نهانوجود نیست، بلکه گه

) به قول موالنا:191-190: 1383
تا ببینی صنع و صانع را به همپس در آ در کارگه یعنی عدم

)2/762: 1389ولوي، (م
ـــه عـــدم کارگـــه صـــنع الهـــی هســـت. ابتـــدا معـــانی موجـــودات از ذات حـــق ب

ــی ــاري م ــدم ج ــالم ع ــوي ع ــوس ــود ش ــوي وج ــه س ــدم ب ــارت حــق از ع ــا اش ــپس ب ند و س
ـــی ـــپار م ـــد.رهس ـــث 30-36: 1389(مظفري، گردن ـــون بح ـــانی، همچ ـــاور عرف ـــن ب ) ای

ــرف ــدم را برط ــق از ع ــۀ خل ــادي نقیض ــدود زی ــا ح ــه، ت ــان ثابت ــیاعی ــنایی م ــازد. س س
ــر آن ــالوه ب ــل ع ــق را حاص ــود، خل ــی خ ــرب کالم ــه مش ــا ب ــه بن ــون«ک ــاف و ن ــی» ک -م
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بنـــا بـــه مشـــرب عرفـــانی، همچـــون موالنـــا عـــدم را کارگـــه هســـتی و در واقـــع دانـــد،
داند:وجود بالقوه می

او چــراغی بــدو فــرستادهآدم از مــادر عــدم زاده
)191: 1374(سنایی،

یعنـی » رحـم«صور ممکنات قبل از حضور در عالم موجودات، همگـی در به نظر سنایی،
انـد و گه از کارگه نیستی و عدم به عـالم امکـان وارد شـدهعلم خداوند موجودیت داشتند، و آن

اند:هستی پیدا کرده
چون تو را کرد در رحم موجود تر ز وجودآن نبینی که پیش

)75(همان: 

عقل، نفس کلی-2
رك: »(الواحـد ال یصـدر عنـه اال الواحـد«تر عرفا، قاعـدة فلسـفی هم چون بیشسنایی 

) را پذیرفته و همچون فیلسوفان مشائی اولین ابداع خداونـد را عقـل 136-137: 1368مشکور، 
داند:می

داده ورا بمعـرفـتشراه عقل اولین نتیجه از صفتش
)61(همان: 

ها عقل استگزیدهبرتر از برعقل استها آفریدهکاول
)62(همان: 

وي عقل را مأمور اجراي اوامر الهی معرفی کرده است:
پذیرنفس نقاش و طبع نقشگیرحکم فرمان و عقل فرمان

)90(همان: 

عقل با روح پیک مسرع تستعرش تا فرش جزء مبدع تست
)60(همان: 

طۀ سایه با صاحب سایه است:در نظر سنایی، رابطۀ عقل کل با خداوند هم چون راب
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خیلتاشیست جان ز لشکر اوبانیست عقـل بــر در اوســایه 
)147(همان: 

آنکه سایۀ خداش گویند اوستخوستعقل سلطان قادر خوش
)297(همان: 

ــال ــرف در ع ــۀ تص ــال وظیف ــل فع ــاء عق ــفۀ مش ــده در فلس ــر عه ــماوات را ب ــاده و س م م
کلی محوّل کرده است. وي ) سنایی این وظیفه را به نفس310-311: 1389(پورنامداریان، دارد.

اختصاص داده اسـت و در آن، نفـس کلـی را اولـین » نفس کلی«بخشی از حدیقه را به معرفی 
خلق و انشاء خداوند خوانده است:

نـه همـه جاي چـهره بنماییم   اول خلق در جهان مائیم (از زبان نفس)
)347(همان: 

مبدع االسبابومنشیء النفسمـلهم االلـبابوب العقل واه
)61(همان: 

داند:وي نفس را سرشته از نور می
وي ز عکس رخ تو دیو چو حور    (خطاب به نفس)          زنورایزدت سرشتهگفتم اي

)346(همان: 
و آن را راهنما و مدبّر عالم ناسوت:

ئـد و رهنماي نـاسـوتمقاگفت من دست گرد الهوتم
)347(همان: 

و آیینهـوي زمین از رخ تاي زمـان ز تـو عیـد و آدینه
)346(همان: 

کند:و برزگر مزارع ملکوت معرفی می
وتـــبـرزگر در مـزارع ملککسی چنو کم شنود در سلفوت

ه است:به نظر سنایی نفس کلی واسطۀ فیض رسانی و اثربخشی عقل کل بر عالم ماد

مایه صـورت پذیـر و جسم صورعقل شد خامه نفس شد دفتر
)156(همان: 

بند خداينقـش امرسـت و نقشعقل تخته است و نفس نقش نماي
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)299(همان: 

نوافالطونی و اخـوان الصـفا اسـت. در این دیدگاه وي هم به احتمال زیاد تحت تأثیر عقاید
است که واسطۀ میان عالم طبیعت و عقل است و ی (اقنوم سوّم)نفس کلاندیشۀ نوافالطونی این 

) در رسـائل اخـوان الصـفا هـم 40-41: 1378(پورجوادي، گیرد.طبیعت قوت خود را از آن می
-کند و از عقل به نفس کلی افاضه مـیآمده است که خداوند حقائق اشیاء را به عقل افاضه می

یطی است که مدرك حقیقت اشیاء است و نفس کلی، جان ها عقل، حقیقت بسگردد. به نظر آن
آید. حقیقت اشیاء از طریق عقل به نفس کلی افاضه شـده و از طریـق همۀ جهان به حساب می

-414، 1:ج1389شـریف، ؛ 204: 1380(اخوان الصفا، شود.وي به هیوالي نخستین رسانده می
413(

ان) عقل فعال به عنوان پیـري نـورانی اگر در رسائل رمزي ابن سینا (هم چون حیّ بن یقظ
ها به مـوطن اصـلی را بـر عهـده دارد (ابـن تمثیل شده که وظیفۀ هدایت سالکان و رساندن آن

نفس کلی را در شمایل پیري نـورانی )352–345(صصسنایی در حدیقه ،)3-6: 1366سینا،
کند:زد میها گوشي آنراـر را بـکند که از سالکان دعوت به سفر کرده و موانع سفترسیم می

گفت از کی و از کجا بـرتـرگفتم آخر کجاست آن کشور
)349(همان: 

که نداري سـر مـرور فلکتو بپرهیز از این غرور فلک
)352(همان: 

صورت، ماده، هیولی-3
ده، خـورد، اصـطالحات فلسـفی مـااز موارد فلسفی دیگري که در حدیقه به چشـم مـی

آوردنـد کـه بالفعـل صورت و هیولی است. مشائیان هر جسم را یک واحد متصل به حساب مـی
هیچ تکثري در آن وجود ندارد اما بالقوه قابل انقسام است. در تفکر مشاء هـر جسـم از دو چیـز 

گوینـد و دومـی یـک که اولی یک جوهر بالقوه است که به آن ماده یا هیوال مـییابدترکیب می
ها صـورت آن چیـزي اسـت کـه جسـم شود. به نظر آنلفعل که به آن صورت گفته میجوهر با

گـی خـارج شـده و گیرد. در واقع با افاضۀ صورت به ماده، ماده از بـالقوههستی خود را از آن می
) بحث ماده و صورت بعد از مشائیان در فلسفۀ اشراق (بـا 67: 1404(ابن سینا، گردد.بالفعل می
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-وارد شده است. سهروردي در رسالۀ یزدان شناخت مینیزمالصدرا فلسفه و ماهیتی متفاوت)
شـود: یکـی از آید از دو چیز حاصـل مـیبدان که موجوداتی که در عالم عناصر پدید می«گوید:

شـیخ »(.هیولی و یکی از صورت، و هیولی از این عالم است و صورت از آن عالم، از واهب الصـور
بـوده و ر مالصدرا هیولی و ماده چیزي است که خالی از جمیع صور) به نظ448: 1375اشراق، 

)16-17: 1422.(مالصدرا، قابل صور و هیآت است
اي دانسـته کـه سنایی در حدیقه، تحت تأثیر فلسفۀ مشاء، مایه و هیـولی را امـر بـالقوه

گردد:شود، بالفعل میوقتی قابل صورت می
بل صورتمایه را کرده قاعقل را کرده قابل سورت

)87(همان: 
وقتی صورت بـه زیرا، وي همچون مشائیان، صورت را شکل دهندة اجسام دانسته است، 

آید:رکیب واحدي درمیـورت تـه صـگردد، جسم شکل پذیرفته و بمایه اضافه می
مایه صورت پذیر و جسم صورعقل شد خامه نفس شد دفتر

)156(همان: 
نه فلک را بدست هفت کمندصورت از بهر مایه اندر بند

)311(همان: 

گیرينتیجه
تـر بـهدر آن، بـیشد وآیـمیحساببهتر نمایندة عرفان عابدانه سنایی در حدیقه بیش

هدایت سالکان توجه داشته است. از آنجا که این کتاب هنوز در مرحلۀ اول عرفان عاشقانه قـرار 
د، فنا، اتصال و ... در آن بـه صـورت کامـل رسـوخ دارد، تفکرات دقیق عرفانی نظیر: وحدت وجو

اند. پیدا نکرده
هاي فلسـفی خـود . وي اغلب در این کتاب اندیشهاستحدیقه حاصل اواخر عمر سنایی 

گرایانه آزادانه و اصالحۀکالمی خویش، رویّـهاي فلسفیده است. سنایی در بیان اندیشهنرا گنجا
: 1388م اشعري، معتزلـی، ماتریدیـه و شـیعه (رك: مشـیدي، دارد. از همین رو، در حدیقه، کال

( رك: الصفا در کنار هـم حضـور دارنـد.) و تفکرات فلسفی مشاء، نوافالطونی و اخوان281-266
)44: 1387؛ حسینی، 36-41: 1381زرقانی، 
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هر چند که در حدیقه، زیاد به مبحث هستی شناختی توجه نشـده اسـت، امـا از همـان 
تـوان ها رابطۀ خدا و موجودات را بیان داشته است، مـیاً معدودي که سنایی در آناشارات نسبت

هاي بینش غالب عرفان ایرانی، یعنی وحدت شخصی وجود در ایـن کتـاب که رگهگرفتنتیجه 
داند که در آینـۀ مخلوقـات نشـان وجود دارد. سنایی کل هستی را تجلی ذات و صفات الهی می

باطـل و بیهـوده او راقائل است و غیر تلاراي وجود الیزال خداوندي اصشود. وي تنها بداده می
انگارد.می

، در چند مورد تحـت تـأثیر فلسـفۀ مشـاء، عقیـدة نوافالطـونی و منظومهسنایی در این 
و براي بیان خلقـت بـه جـاي داندمیالصفا قرار دارد. وي خلقت را نتیجۀ امر و ارادة الهی اخوان

وي تـا حـدودي بـرخالف مشـائیان و ،. همچنینکندمیاستفاده » ابداع«ژة بیشتر از وا» خلق«
-نزدیک به نوافالطونیان و اخوان الصفا، به جاي عقل فعال نفس کلی را محیط بر عالم ماده می

داند. در نظر وي این نفس کلی است که واسطۀ فیض رسانی به عالم ماده است. در بیان ارتبـاط 
د که تا قابل صـورت نشـود، از شماراي میۀ مشاء، ماده را امر بالقوهماده و صورت، همچون فلسف

د.شوبه بالفعل تبدیل نمیبالقوه
گردد که در این کتـاب مـا بـا عـارفی با مطالعۀ دقیق حدیقه، براي مخاطب مشخص می

تـر از ابـزار عقلـی اسـتفاده روبرو هستیم که به جاي روي آوردن به ذوق و شهود عرفانی، بـیش
دارد.هاي فلسفی را بیان میدیدگاهتر ه و به جاي بیان تفکرات عرفانی، بیشکرد
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)، تاسوعات، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون.1997افلوطین، (-
)، صنع و ابداع (شـرح نمـط پـنجم اشـارات و تنبیهـات، چـاپ سـوم، 1390بهشتی، احمد، (-

تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
سفۀ افلـوطین، چـاپ سـوم، تهـران، مرکـز نشـر )، درآمدي به فل1378پورجوادي، نصر اهللا، (-

دانشگاهی.
تهـران، هاي رمـزي در ادب فارسـی، چـاپ هفـتم،رمز و داستان)،1389پورنامداریان، تقی، (-

انتشارات علمی و فرهنگی.
)، طریق صوفیانۀ عشق، ترجمـۀ مهـدي سررشـته داري، چـاپ اول،1383چیتیک، ویلیام، (-

.انتشارات مهر اندیشتهران،
وحدت از دیدگاه عارف و حکـیم، چـاپ چهـارم، قـم،)،1386زاده آملی، عالمه حسن، (حسن-

انتشارات تشیع.
،»تأثیرپذیریهاي سهروردي از حدیقۀ سـنایی در آفـرینش داسـتانهاي رمـزي«حسینی، مریم،-

.39-54، صص 1387پژوهشی پژوهشهاي ادبی، شماره بیست و دوم، -فصلنامه علمی
حکیم اقلیم عشق (تأثیر متقابل دیـن و ادبیـات در زنـدگی و آثـار حکـیم )،1378(دِ بروین،-

انتشارات آستان قدس رضوي.مشهد،مقدم، چاپ اول،ترجمۀ مهیار علويسنایی غزنوي)،
تهـران، چـاپ سـوم،فلسفه مشاء(با تکیه بـر اهـم آراء ابـن سـینا)،)،1389ذبیحی، محمد، (-

انتشارات سمت.
زلف عالم سوز (دربارة منظومۀ فکـري سـنایی غزنـوي)، چـاپ )،1381د مهدي، (زرقانی، سی-

نشر روزگار.تهران،اول،
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تهـران،چـاپ اول،فرهنـگ اصـطالحات فلسـفی مالصـدرا،)،1379سجادي، سـید جعفـر، (-
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

صـحیح مـدرس رضـوي، چـاپ حدیقه الحقیقه و شـریعه الطریقـه، ت)،1374سنایی غزنوي، (-
انتشارات دانشگاه تهران.تهران،چهارم،

، نشـریۀ »وحدت وجود در حکمت متعالیه (بررسی تاریخی و معناشناختی)«سوزنچی، حسن، -
.133-166، صص 1383، پاییز و زمستان 4پژوهشی نامۀ حکمت، شمارة -علمی 

، چـاپ دوم، تهـران، مرکـز نشـر 1)، تاریخ فلسـفه در اسـالم، ج 1389شریف، میان محمد، (-
دانشگاهی.

ها (بررسی سبک هندي و شعر بیدل)، چـاپ شاعر آینه)،1387شفیعی کدکنی، محمد رضا، (-
نشرآگه.تهران،هشتم،

)،مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانري کربن و سید حسین نصر، 1375شیخ اشراق، (-
قیقات فرهنگی.، چاپ دوم،تهران، نشر مؤسسه مطالعات و تح3ج 

گرامـی، چـاپ الحکمه، ترجمۀ محمـد علـیبدایه)،1367سیدمحمدحسین، (طباطبائی، عالمه-
سوم، قم، انتشارات طباطبائی.

تهـران،فرهنگ اصطالحات آثار شـیخ اشـراق، چـاپ اول،)،1380غفاري، سید محمد خالد، (-
انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

انتشارات زوّار.تهران،تاریخ تصوف در اسالم، چاپ نهم،)،1383غنی، قاسم، (-
الحروف، مقدمۀ محسن مهدي، بیروت، نشر دار الشرق.)،1986فارابی، (-
هستی و چیستی در مکتب صدرایی، به تحقیق حسینعلی شـیدان )،1390فیاضی، غالمرضا، (-

تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شید، چاپ سوم،
چـاپ اول،آشـتیانی،الـدینکوشـش سـیدجاللالحکم، بهشرح فصوص)،1375رومی،(ريقیص-

وفرهنگی.علمیانتشاراتتهران،
مفاتیح االعجاز فی شـرح گلشـن راز، تصـحیح محمـد )،1385الدین محمد، (شمسالهیجی،-

انشارات زوّار.تهران،رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ ششم،
)، سیر کالم در فرق اسالم، چاپ اول، تهران، انتشارات شرق.1368واد، (مشکور، محمد ج-
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ثناي سـنایی (مجموعـه مقـاالت همـایش ،»مذهب کالمی سنایی«)،1388مشیدي، جلیل، (-
چاپ دانشگاه الزهراء و خانۀ تهران،المللی حکیم سنایی)، تهیه و تدوین مریم حسینی،بین

کتاب.
فصلنامۀزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیـت ،»دم و اصالت ماهیتموالنا ع«مظفري، علیرضا،-

.27-47، صص 8،1389، شمارة 4معلم آذربایجان، سال 
، چاپ سوم، بیروت، نشر دار 2الحکمه المتعالیه فی اسفار العقلیه االربعه، ج )،1981مالصدرا، (-

احیاء التراث.
یح محمد مصطفی فوالدکار، چاپ اول، بیـروت، شرح الهدایه االثیریه، تصح)،1422، (ـــــــ-

نشر مؤسسه التاریخ العربی.
تهـران، )،مثنوي معنـوي، بـه سـعی رینولـد الـین نیکلسـون، چـاپ هفـدهم،1389مولوي، (-

انتشارات امیر کبیر.
جاودان خرد (مجموعه مقاالت دکتر سید حسین نصر)، به اهتمام )،1382نصر، سید حسین، (-

انتشارات سروش.تهران،جلد اول، چاپ اول،سید حسن حسینی،
ســنت عقالنــی اســالمی در ایــران، ترجمــۀ ســعید دهقــان، چــاپ )،1383، (ــــــــــــــــ-

دوم،تهران، نشر قصیده سرا.
انتشـارات تهران،ترجمۀ احمد آرام، چاپ نهم،سه حکیم مسلمان،)،1388، (ـــــــــــــــ-

علمی و فرهنگی.
، چاپ هفتم، تهران، موسسۀ نشر هما.1)، مولوي نامه، ج 1369ل الدین،(همایی، جال-
حکمت متعالیه (بررسی و نقد حکمت صـدر المتـألهین)، چـاپ )،1389یثربی، سید یحیی، (-

تهران، انتشارات امیر کبیر.اول،


