
 ترویجی سخن تاریخ - نامه علمیدوفصل

  1396ستان تابو  بهار، 25، ش11س

   120تا  103صفحات 

 
Biquarterly Journal Sokhanetarikh   

Vol.11, No.25, Spring & Summer 2017 

P 103 - 120 

  امامیالدوله سمنانی به مثابه سنّی دوازدهعلاء

  قاسم جوادي
  مرتضی عادلی**سید

  چکیده

سنّت و گانه اهلزمان با اعتقاد به خلفاي سهشود که همامامی، بر کسی اطلاق میدوازدهسنّی 

به عنوان امـام، معتقـد بـه  گانه شیعهگري، با خطاب نمودن تمام امامان دوازدهماهیت سنّی

هاي مختلفی در جهـان تسـنن بـا اي از امامت براي آنان باشد. در قرون متمادي، شخصیتگونه

امامی دارد، رکن هایی نزدیک به سنّیان دوازدهاند. از جمله افرادي که اندیشهر وجود داشتهاین باو

الدوله سمنانی، از عارفان بزرگ قرن هفتم محمد بیابانکی، معروف به علاءالدین ابوالمکارم احمدبن

ر ها و تمایلـات شـیعی وي و اظهـاو هشتم هجري است که مذهبش از سویی با توجه به گرایش

گري او، همواره مورد ، و از دیگر سو با عنایت به قراین سنّیبیتهاي فراوانش به اهلارادت

  ابهام برخی محققان بوده است.

کوشد تا با رویکردي توصیفی ـ تحلیلی، پس از بررسی و نقد قراین تشـیع رو، مینوشتار پیش

امـامی را نسـبت بـه او بیازمایـد. هاي سـنّیان دوازدهسمنانی، مذهب او را تعیین نموده و شاخصه

امـامی بـه شـمار ها بر پیر سـمنان، وي را یکـی از سـنّیان دوازدهنگارنده با مطابقت این شاخصه
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  مقدمه

گانـه و امامـان دوازده بیـتاوانی نسـبت بـه اهلسنّت، محبت فرهمواره بسیاري از اهل

اعتـدالی بـا ماهیـت در این میان، جریانی  اند.اما قائل به امامت ایشان نبودهاند؛ شیعه ابراز داشته

کنـد، بلکـه را با همان عنوان امام خطـاب می گانهکه نه تنها امامان دوازده وجود داردسنّی 

اسـت.  گانه نیـز معتـرفبه خلفاي سـهائل بوده و در عین حال، اي از امامت نیز براي آنان قگونه

، برخی از این افـراد را مـتهم بـه تشـیع اي به سبب این رویکرد نسبت به امامان شیعهعده

اي ـ به زعم خودشان ـ در تفکرات این گروه از اند که در واقع، توان هضم این تضاد اندیشهنموده

سـنّت نبـوده و بایـد آن را در ن، منحصـر در گـروه خاصـی از اهلاند. این جریـاسنّیان را نداشته

وجو نمـود. هاي برجسـته فراوانـی جسـتهاي مختلف تسنن و تصوف و در قالب شخصـیتفرقه

توانـد تـا سـنّت، در عمـل مینـزد اهل اندیشه مذکور جداي از شناخت جایگاه دوازده امـام

نان سـنّی و شـیعه گردیـده و از باورهـاي اي موجب نزدیکی فکري و عملـی میـان مسـلمااندازه

  گونه طرفین در شناخت طرف مقابل بکاهد.نادرست و افراط

الدوله سـمنانی، شود، علاءامامی درباره او میگري دوازدهاز جمله افرادي که تصور اعتقاد سنّی

برخی معروف به پیر بیابانکی، از عارفان بزرگ قرن هفتم و هشتم هجري است که مذهب او نزد 

از محققان مورد ابهام واقع شده و بعضی دیگر نیز به دلیل داشتن تمایلات شـیعی و اظهـار ارادت 

اند. نوشتار حاضر در کاوشی نو، در صدد بررسی قـراین تشـیع و بیت(ع)، او را شیعه دانستهبه اهل

اي تعیـین امـامی بـرهاي سـنّیان دوازدههاي او در مطابقت با شاخصهتسنن وي و بررسی اندیشه

 رو، با رویکردي توصیفی ـ تحلیلی به بررسی قراین تشیع سمنانی که مذهب اوست. نگاشته پیش

  کند.ها، نظر برگزیده را تبیین میدارانی دارد، پرداخته و پس از نقد آنبراي خود طرف

  امامی گري دوازدهمفهوم سنّی

 بـار ملـانخسـتینی است که گویـا امامی، مفهومگري دوازدهعشري یا همان سنّیتسنن اثنی

ه بـآن را درباره سران متشـیع صـوفیه آمیز در کاربردي طعنه ق)1098(متوفاي  محمدطاهر قمی

نویسان معاصـر اسـتفاده شـده هاي اخیر نیز توسط برخی تاریخاست. این مفهوم در سال کار برده

امـامی را در ز سـنّیان دوازدهاست. نویسنده تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهـم کـه بحـث ا

جا و نیز دیگر آثار خود، تعریف مشخصـی از ایـن افـراد صفحاتی چند از اثر خود جاي داده، در آن

دانـد کـه در آید که وي کسانی را برازنده چنین عنوانی میارائه نداده است؛ اما از نگاشته او برمی
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داشـته باشـند. (ر.ك:  ازده امـامویژه دو، بـهبیتبودن، گرایش شدید به اهلعین سنّی

را بر کسی » امامیسنّی دوازده«تر، اي تنگ) نگارنده در دایره732ـ728، ص2: ج1375جعفریان، 

گري، بـا خطـاب سنّت و ماهیـت سـنّیگانه اهلزمان با اعتقاد به خلفاي سهکند که هماطلاق می

اي از امامـت بـراي آنـان تقد به گونهبه عنوان امام، مع گانه شیعهنمودن تمام امامان دوازده

  باشد.

  مختصري از زندگانی علاءالدوله سمنانی

الدولـه سـمنانی، از عارفـان و محمد بیابانکی، مشـهور بـه علاءبنرکن الدین ابوالمکارم احمد

شاعران نامدار قرن هفتم و هشتم هجري ایران و از مشایخ بزرگ تصوف و طریقت کبرویه است. 

اي ثروتمنـد ق در روستاي بیابانک، در نزدیکی سمنان در میان خـانواده659ال وي در ذیحجه س

زیسـت و همچـون ق) می736ــ654متولد شد. پیـر سـمنانی، در دوره ایلخانـان مغـول (حـک: 

اش به دربار آنان راه یافت و مدتی از عمر خود را در مناصب دیـوانی و وزارتـی ایلخانـانی خانواده

ق بـه بهانـه بیمـاري، از دربـار 685ق) سپري نمود؛ اما در سال 690ـ683شاه (حک: چون ارغون

آنان کناره گرفت و پس از چندي، به جرگه صوفیان پیوست و از دسـت نـور الـدین عبـدالرحمن 

اسفراینی کسرقی، از مشایخ کبرویه، خرقه پوشید. در میان کسانی کـه از محضـر شـیخ اسـتفاده 

چون: شیخ محمود مزدقـانی، صـدر الـدین حمویـه، خواجـوي هاي معروفی توان ناماند، میکرده

ها و کرمانی، شیخ خلیفه (رهبر جنبش سـربداران) و... را مشـاهده نمـود. پیـروان او کـه تنـدروي

دهنـد. پیـر را تشـکیل می» علادولویه کبرویـه«عربی شهره است، شاخه اشکالاتش نسبت به ابن

تلف اسلامی همچـون: حجـاز، شـامات، بغـداد و هاي بسیاري به مناطق مخبیابانکی که مسافرت

ق، تـا پایـان عمـر در خانقـاهش در 732خراسان داشت، پس از آخرین سفر حـج خـود در سـال 

ق در 736ودوم مـاه رجـب سـال اقامـت گزیـد و در بیسـت» برج احـرار«آباد، معروف به صوفی

: 1380خوانـد، ؛ میر281: ص1370؛ جـامی، 380: ص1362زادگاهش درگذشت. (ر.ك: سـمنانی، 

؛ 289ـــ288و109، ص2؛ همــان، ج496و147، ص1: ج1383؛ کربلـائی تبریــزي، 7516، ص13ج

تـوان بـه: ) از آثـار فـراوان وي می80ـ27: ص1391؛ نصرالهی، 70ـ55: ص1334صدر سمنانی، 

، و العروة لأهـل الخلـوة والجلـوة، چهل مجلس یا رساله اقبالیه، مصنفات فارسی، آداب الخلوة

  محاضر للناظر الحاضر اشاره نمود. مناظر ال
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  نزاع پیرامون مذهب پیر بیابانکی 

امر مهمی که در باره سمنانی میان محققان محل اختلاف واقع گردیده اسـت، مسـئله تعیـین 

؛ امـین، 136، ص2: ج1377اند. (شوشـتري، مذهب اوست. برخـی در اثبـات تشـیع وي کوشـیده

) امـا در مقابـل، قـراین دیگـري در آثـار 329ـ321: ص1381؛ محمدي، 88ـ87، ص3: ج1406

توان او را سنّی قلمداد کرد. گروه نخست، قـراین مبنـی بـر ها میسمنانی وجود دارد که بنا بر آن

بودن وي را با توجه به اوضـاع و احـوال مـذهبی دوره زنـدگانی سـمنانی و وجـود تعصـبات سنّی

ادات شـیعیان در مکتوبـات پیـر بیابـانکی، مذهبی فراوان، همچنین، یافتن مواردي همسو با اعتق

هـاي اسـتنادي جـا گزاره) در این83: ص1391انـد. (نصـرالهی، حمل بر مسائلی نظیر تقیه نموده

  آید. نظرات بیان خواهد شد و پس از آن، رأي نگارنده و دلایل آن در پی می

  قراین استنادي براي اثبات تشیع سمنانی

اند که در ادامه، به چند مـورد از ان، به شواهدي استناد جستهبرخی براي اثبات تشیع پیر سمن

  ها اشاره خواهد شد.ترین آنمهم

 بر خلفا اعتقاد به برتري امام علی. 1

، هاي مطابق با اعتقادات شیعی، بعد از پیامبر اسـلامالدوله سمنانی، در یکی از اندیشهعلاء

دانـد؛ خود را نسبت به دو گروه در حیرت می کند. ويرا برتر از همگان معرفی می امام علی

. انـدتـرجیح داده ، دیگـران را بـر علـیاند که پس از پیـامبریکی از این دو گروه، آنانی

را  دارد که امـام علـیصراحت اعلام می) پیر بیابانکی با این کلام به188: ص1371(سمنانی، 

  داند.از تمام اصحاب برتر می

 یت براي امام علیاثبات امامت و وصا. 2

دومین امر، آن است که وي در رساله منـاظر المحاضـر للنـاظر الحاضـر، امامـت، وصـایت و 

شـمرده و بـراي اثبـات آن، بـه حـدیث غـدیر  را حق امام علی جانشینی حضرت پیامبر

دانسته و  ) نیز آیه تبلیغ را در حقّ امام علی197ـ135: ص1371جوید. (سمنانی، تمسک می

بیان نموده، چنـین  از سوي پیامبر یه اکمال دین را پس از ابلاغ ولایت امیرمؤمناننزول آ

ظاهر گردید و اولیا در متابعت از سید اولیا،  گوید که سرّ این وصیت، در اولیاي امت پیامبرمی

الدوله در اثـر مزبـور، بارهـا از ) علاء350: ص1369، از آن بهره جستند. (سمنانی، یعنی علی
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) کـه 194و169، 148،168: ص1371کـرده (سـمنانی، » امام ما«تعبیر به  رمؤمنان، علیامی

  بیانگر امام دانستن ایشان است. 

گانه نیـز سـخن از خلافت خلفاي سه پیر سمنان در این رساله، از عدم رضایت امام علی

ــل می ــخنش نق ــد س ــقیه را در تأیی ــه شقش ــایی از خطب ــه و فرازه ــمنانی، گفت ــد. (س : 1371کن

) همچنین، کسانی را که معتقد به رضایت ایشـان از خلفـا هسـتند، افـرادي جاهـل 175ـ169ص

  )57: ص1371شمارد. (سمنانی، می

 بیتارادت فراوان به اهل. 3

مباهات نمـوده و آن را از  بیتسنّت، به محبت اهلویژه اهلهمواره بیشتر مسلمانان، به

دوله سمنانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و محبت فراوانـی الاند. علاءمسلمات دین اسلام شمرده

هاي مختلـف، محبـت و ابراز داشته است. وي در موارد متعدد و به مناسـبت به خاندان پیامبر

  ارادت خویش را به ایشان نشان داده است.

تی از عایشه در الدوله در اوایل نامه به مولانا تاج الدین کرکهري، آیه تطهیر را با نقل روایعلاء

) سـپس، 348: ص1369دانسـته اسـت. (سـمنانی،  بیت طهارتشأن نزول آن راجع به اهل

: 1369نقل نموده است. (سمنانی، » بیتیعترتی أهل«حدیث ثقلین را از ابوسعید خدري با عبارت 

: 1369کنـد. (سـمنانی، را لازمه مؤمن بودن معرفـی می بیت) در ادامه، محبت اهل348ص

  )349ص

)، 351: ص1369ورزیده (سـمنانی، اش از سادات بوده و بدان فخر بسیار میوي که گویا جده

  نویسد:می بیتدر عباراتی از نامه مذکور، در باب محبت اهل

بیت را، بعضی تقلیدي باشد، بعضی صلبی، بعضی نسـبت قلبـی، بعضـی و دوستی مردم، اهل

نسبت صلبیه و قلبیـه و حقیـه هسـت والحمدللـه  نسبت حق، و این بیچاره را من حیث التحقیق،

تر، آن است که این معنی از چشم خلق مخفی است و ظـنّ مـردم بـه علی ذلک. و از همه خوش

من برخلاف این است؛ أخفاها أجلاها. اگر نه به سبب اقتراح خاطر عزیز شما بودي و آن مبالغه که 

ري است میان بنده و خدا، گـو خلـق هرگـز نموده، هرگز این معنی بر قلم نراندمی؛ چه عقیده س

  )351: ص1369(سمنانی،  1».قولوا قولوا فما أردتم قولوا«ندانند نه به کس امید دارم و نه بیمی. 

                                              
ایـن بنـد از سـخنان وي اسـتناد  بـه ،ن براي اثبات تشیع سمنانیاباید دانست برخی معاصر ،. در باب عبارت مذکور1

  در ادامه خواهد آمد.  ،اند که بررسی آنجسته
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ورزید که حتی به سـید مـدمن ارادت می همچنین، پیر بیابانکی تا جایی به خاندان پیامبر

گفـت: جاه، محبت فراوانی داشـت و می الخمري که نه مال داشت و نه جمال، و نه علم و ادب و

من نسبت به طاعات خود، جز به دوستی این سید، آن هم به خاطر نسبت سیادتش، امیدي ندارم. 

  )350: ص1369(سمنانی، 

 بیتگانه اهلامام دانستن امامان دوازده. 4

از  یعهگانه شمطلب دیگر در نزدیکی اندیشه سمنانی با تشیع، امام دانستن امامان دوازده

، تأکیـد فراوانـی بـر بزرگداشـت دوازده بیتجانب اوست. وي جداي از محبت شدید به اهل

خوانده است. او در برخی موارد، به طور عام، تمام ایشان را امام » امام«داشته و آنان را  امام

را قصد نموده است؛ بـراي نمونـه، در بـاب نطفـه  خطاب نموده و در مواردي، بعضی از ائمه

  نگارد:می بیتصلبی، قلبی و حقی داشتن امامان اهل

را یعنی حسن و حسین و زیـن  بیتغرض از این بیان، آن است که [هر] ده از ائمه اهل

، از این هـر سـه نطفـه العابدین و باقر و صادق و کاظم و رضا و نقی و تقی و عسکري زکی

و حقی بهره تمام بود و مهدي را ـ علیه  از نطفه قلبی نصیبی وافر بود و امیرالمؤمنین علی را

سلام الله و سلام جده خاتم النبیین ـ از هر سه نطفه نصیبی أکمل و حظی أوفر من حیث الإعتدال 

  )230: ص1369لا غالباً ولا مغلوباً خواهد بود. (سمنانی، 

معتقد دانسته و می» امام«را  بیتگردد که وي دوازده امام اهلاز این عبارت، روشن می

 بیـتبه ایشان بوده است. پیر سمنان در جاي دیگر هم با خطابی عام، به تکریم امامان اهل

  دارد:سنّت در نگاه به آنان برحذر میاشاره نموده و مردمان را از پیروي عوام اهل

را بس معظـم دانیـد و در حـقّ ایشـان، متـابع عـوام  بیتباید که ائمه اهلو شما را می

گفتنـد و  بیـتهایی که در حق ائمـه اهلاشید؛ چه به سبب غلو روافض و دروغسنّت نباهل

پندارند که نهند؛ میچه حق ایشان است، عظمی نمیکنند، ایشان را چنانپنداشتند که دوستی می

دانند که ابوحنیفه مفـاخرت بـه اند و نمیتر بودهابوحنیفه و شافعی یا بایزید و جنید از ایشان بزرگ

نازید و بایزیـد و می بیتکرد رضی الله عنه، و شافعی به مداحی اهلعفر صادق میمحبت ج

جنید اگر خاك پاي ایشان یافتندي، توتیاي چشم خود کردندي و ایشان را مقامی بوده اسـت کـه 

  )223: ص1366زبان از تقریر آن، عاجز آید. (سمنانی، 

خ نیز از برخی امامان شیعه ماننـد: امـام همچنین، در موارد متعددي مانند رساله تذکرة المشای
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، امـام موسـی ، امام جعفـر صـادق، امام محمد باقر، امام زین العابدینحسین

)، به طور خـاص 223: ص1366(سمنانی،  ) و امام رضا320: ص1369(سمنانی،  کاظم

  یاد کرده است. » امام«با تعبیر 

کـه شـیخِ از سـوي اوسـت، آن اسـت  مطلب دیگري که مؤید امام دانستن دوازده امام

استناد جسته است؛ براي نمونـه، در  سمنان بارها در مسائل مختلف به قول امام جعفر صادق

خصوص حرمت خوردن خرگوش به کسی که براي او خرگوش آورده بود، عرضه داشت: هـرکس 

اسـت و چـون ، حرام از گوشت آن بخورد، او نخواهد خورد؛ زیرا بنا به قول امام جعفر صادق

  )158: ص1366یکی از بزرگان آن را حرام دانسته، نخوردن، بهتر است. (سمنانی، 

  نقد و بررسی قراین تشیع سمنانی

بر خلفاست که پیربیابانکی در آثار خـود از آن  نخستین قرینه، اعتقاد به برتري امام علی

تنها کسی نیسـت کـه چنـین سنّت، او سخن گفته است. در این باره باید دانست که در میان اهل

کند؛ بلکه افراد دیگري از سنّیان نیز هستند که جداي از نقل جایگاهی را براي حضرت ترسیم می

: 1419طلحـه شـافعی، فراوان فضایل حضرت، ایشان را بالاترین مرجع در احکام دیـن (ر.ك: ابن

نبـع حلـال و ) و مرجـع و م33: ص1409صـباغ مـالکی، ؛ ابن249: ص1424؛ الموصلی، 120ص

) معرفی نموده 33ق: ص1409صباغ مالکی، ؛ ابن120ق: ص1419طلحه شافعی، حرام (ر.ك: ابن

اند تا خلفا را از دیگران متمـایز گرداننـد. همچنـین بعضـی، و براي سخن خود، قیدي هم نیاورده

سـعد بصـري، اند. (براي نمونـه، ر.ك: ابـناحادیثی مبنی بر داناترینِ افراد بودن ایشان نقل کرده

ــالکی، ؛ ابن344، ص3: ج1411؛ حــاکم نیشــابوري، 258، ص2: ج1410 ؛ 33: ص1409صــباغ م

نسبت به اصحاب و دیگران، نشـانه  ) پس، باور به برتري امام علی161: ص1426شبلنجی، 

  ویژه شیعیان نیست، تا بتوان آن را معیار تشیع و تسنن یک مسلمان قرار داد.

از جانب اوست که سـمنانی در  و وصایت براي امیرمؤمنان، علیقرینه دوم، اثبات امامت 

سنّت، تنها نیسـت. افـرادي دیگـري بسـان حمداللـه مسـتوفی شـافعی این امر نیز در میان اهل

) نیز که کمتر 113: ص1375روزبهان خنجی (خنجی، ) و ابن214ـ213، ص2: ج1380(مستوفی، 

دانند. جداي می را امام و وصی رسول خدا کند، امام علیها تردید میکسی در تسنن آن

و » امـام«از آن، باید دید که منظور افرادي چون سـمنانی کـه رویکـرد صـوفیانه دارنـد، از واژه 

  توان تشیع کسی را اثبات کرد.چیست. بنابراین، صرفاً با چنین سخنانی نمی» وصی«
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نبودن آن بر تشیع وي، دلیلاست که  بیتسومین قرینه، ارادت فراوان ابوالمکارم به اهل

بیـت سـنّت، بـه لـزوم محبـت و احتـرام بـه اهلبراي اهل علم روشن است؛ چراکـه بیشـتر اهل

اذعان داشته و عملاً بدان پایبند هستند. با وجود این، نباید به این قرینه نیز براي ثابـت  پیامبر

ند نامه سـمنانی بـه تـاج کردن تشیع افراد، تمسک جست؛ ضمن اینکه برخی از کسانی که معتقد

: 1381الدین کرکهـري، صـراحت تـام بـر شـیعه بـودن وي و در واقـع تقیـه او دارد (محمـدي، 

)، تنها به صدر عبارت که گویا آن هم فقط در صدد اظهار دوستی و محبت قلبی مخفیانه 322ص

ادامـه همـان اند؛ زیرا پیر بیابانکی در است، کفایت کرده و از ذیل آن غافل شده بیتبه اهل

و اصحاب ایشان  نامه، ابراز داشته است که محبت فراوانی نیز نسبت به عایشه، همسر پیامبر

) افـزون بـر 351ــ350: ص1369که جان و مال خود را در راه حضرت بخشیدند، دارد. (سمنانی، 

تنهـا این، در همان نامه، از رافضی خواندن خود از جانب اهل شام اظهار تعجب کـرده و خـود را 

  )  350: ص1369داند. (سمنانی، و دشمن آل ابوسفیان و مروان می دار آل محمددوست

نکته دیگر آنکه اگر مشی سمنانی مبتنی بر تقیه بوده است، چرا در رساله مناظر المحاضر این 

با عنایـت بـه حـدیث غـدیر  رویه را دنبال نکرده و آن را در اثبات امامت و ولایت امام علی

مـذمت  گانه را به واسطه گرفتن خلافت از امیرمؤمنـان، علـیدر مواردي خلفاي سه نگاشته،

کند؟ البته باید مشاهده نمود که سمنانی این رساله را در کجا و در چه زمانی نوشـته اسـت تـا می

  بتوان تحلیل بهتري در باب تقیه او ارائه کرد.

تنهایی سمنان است. این امر نیـز بـهاز سوي شیخ  قرینه پایانی، امام دانستن دوازده امام

بودن برخـی از آنـان امـامی کـه در سـنّیگر تشیع او باشد؛ زیرا تمام سنّیانِ دوازدهتواند اثباتنمی

روزبهان خنجـی تردیـدي نیسـت، چنـین بنمانند: خواجه محمد پارسا، عبدالرحمن جامی و فضل

یف، آخرین قرینه هم در اثبات تشیع سـمنانی، گانه شیعه دارند. با این توصباوري به امامان دوازده

  گر نیست. یاري

  بودن سمنانیدهنده سنّیقراین نشان

بودن وي را نیز بررسی نمود تا به نگاهی جامع درباره مـذهب اکنون باید قراین مبنی بر سنّی

کی اسـت، جا که یکی از مقدمات نظر برگزیده نگارنده، اثبات تسنن پیر بیاباناو دست یافت. از آن

  شود.بودن وي پرداخته میرو، به بیان شواهد اثبات سنّیازاین
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 گانهبزرگداشت خلفاي سه. 1

نیکی یاد کـرده و بـراي گانه بهالدوله سمنانی در موارد متعددي در آثار خود از خلفاي سهعلاء

؛ 262و197، 196، 195، 156: ص1366نمایـد. (ر.ك: سـمنانی، آنان از خداوند طلب رضـایت می

نمـوده » صـدیق«و » امیرالمـؤمنین«) همچنین، وي از ابوبکر تعبیـر بـه 75: ص1369سمنانی، 

ـــوان 89: ص1369؛ ســـمنانی، 196و156، 99: ص1366(ر.ك: ســـمنانی،  ـــا عن ـــر ب ) و از عم

) 315: ص1369؛ سـمنانی، 262و  195: ص1366کنـد. (ر.ك: سـمنانی، یاد می» امیرالمؤمنین«

گانه اسـت کـه همـواره در بزرگداشـت آنـان سنّت نسبت به خلفاي سهاین رویه، روش تمام اهل

جا که پیر سمنانی نیز از این قاعده پیروي کـرده اسـت، ایـن ستایند. از آنکوشیده و ایشان را می

  بودن او به شمار آورد.اي مهم بر سنّیتوان قرینهامر را می

 تسنّت و جماعسنّت و مذهب اهلبزرگداشت بزرگان اهل. 2

گري سمنانی وجـود دارد، بزرگداشـت و احتـرام بـه بزرگـان قرینه دیگري که در اثبات سنّی

: 1369؛ سـمنانی، 67و 65: ص1366سنّت از جانب اوست. وي بارها اصحاب (ر.ك: سمنانی، اهل

ــامبر351و109، 34، 13ص ــران پی ــی همس ــمنانی،  ) و برخ ــه (ر.ك: س ــد عایش : 1369مانن

سـنّت جـاي آثـار خـود، امامـان فقهـی اهلاست. همچنین، در جاي ) را تمجید کرده203و75ص

، 50، 26، 25، 19: ص1369؛ سمنانی، 156و155، 105: ص1366بسان: ابوحنیفه (ر.ك: سمنانی، 

، 25، 19: ص1369؛ سـمنانی، 156و155، 105: ص1366)، شافعی (ر.ك: سـمنانی، 116و71، 58

ـــمنانی116و71، 58، 35، 32، 26 ـــک (ر.ك: س ـــل (ر.ك: ) و ابن116و19: ص1369، )، مال حنب

خوانـد. می» امام«) را ستایش کرده و ایشان را 116: ص1369؛ سمنانی، 240: ص1366سمنانی، 

ها آنچه را برخلاف وي معتقد است که باید ائمه مجتهد را بزرگ داشت و طعن نکرد و از اقوال آن

  )223ـ222ص: 1366تر بوده، برگزید. (سمنانی، نفس و به تقوا نزدیک

ترین اعتقـاد سنّت و جماعت، آن را پاكداري از اعتقاد اهلهمچنین، در مواردي نیز در جانب

: 1369خوانـد. (سـمنانی، می» امت وسـط«شمرده و آنان را در قیامت بر همین مذهب دانسته و 

  گوید: ) البته گاهی از برخی رفتار آنان انتقاد نموده و می16ص

و جماعت، یک چیز ناشایسته دیدم و از بزرگان ایشان مرا عجب آمـد.  سنّتمن در میان اهل

داند که ائمه مجتهد، ازین سـخنان کنند. خداي میو آن آنکه هریک، امام قوم دیگر را تکفیر می

  )222: ص1366که متأخران در حقّ ایشان گفتند، بیزارند. (سمنانی، 
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امامان مجتهد را جز اظهار حق ندانسـته و تمـام سـخنان  وي در ادامه سخن مذکور، مقصودِ

  شمارد. ها را داراي اجر و ثواب میآن

 انتقاد از شیعیان و رافضی پنداشتن آنان. 3

سنّت تأکید کرده و از سویی دیگر، در داري از اعتقاد اهلالدوله سمنانی، از سویی بر جانبعلاء

رخی را به سخره گرفته است؛ براي نمونه، وي در جـایی مواردي از شیعیان انتقاد نموده و گاهی ب

» شـدهخربنـده رافضی«نـام گرفـت، » خدابنده«سلطان محمد خدابنده را که پس از اظهار تشیع 

نامیده است؛ چراکه وي دستور داده بود تا نام خلفاي اربعه را در خطبه نگویند و به جـاي آن، نـام 

) این سخن از سوي سمنانی و ذکـر 261: ص1366سمنانی، دوازده امام را بر زبان جاري سازند. (

نماید که وي سنّی باشد؛ وگرنه چرا باید از این کـار رنجیـده دلیل آن از سوي او، بیشتر چنین می

  خاطر شود؟ 

دانـد. ) خود را از آنـان نمی217: ص1366همچنین، وي شیعیان را روافض خوانده، (سمنانی، 

هاي ي شامیان به او داده شده بود، برنتابیده و در یکی از رسـالهسمنانی نسبت رفض را که از سو

) البتـه پیـر 351ــ350: ص1369نگارد. (سمنانی، خویش، عباراتی را در پاسخ به این انتساب می

ابـو سـفیان و و بغـض آل محمـدبخشد که اگر دوستی آلبیابانکی کلامش را چنین پایان می

  ضی بدانند.مروان، رفض است، همگان او را راف

 سنّتنویسان اهلحالدانستن وي از سوي شرحسنّی. 4

شود، مطـرح شـدن وي مطلب دیگري که براي اثبات تسنن ابوالمکارم بدان استناد جسته می

نویسان ماننـد عبـدالرحیم اسـنوي در حالسنّت است. برخی از شرحنویسان اهلحالدر کتب شرح

) و حاجی خلیفه در کشف الظنون (حـاجی خلیفـه، 349: ص1تا]، ج(اسنوي، [بی الشافعیۀطبقات 

. همچنـین، انـدترتیب از بزرگان شافعی و مالکی محسـوب نموده)، وي را به866، ص1: ج1413

سـنّت را ) که شرح حـال عارفـان اهل281: ص1370عبدالرحمن جامی در نفحات الأنس (جامی، 

  ت. الدوله سمنانی نیز شده اسیادآور علاء 2ذکر نموده،

                                              
سـید  ی واللـه ولـعدم پرداختن جامی به شرح حال عارفان شیعی مانند شاه نعمت جهتبه  ،. برخی از عالمان شیعی2

بر ایـن حقیقـت نقـل  متنی مبنی ،قزوینی اصغر حکمت به نقل از علامهاند. علیاز وي انتقاد نموده ،محمد نوربخش

 ادنیجمیع کسانی را که  شرح حال در کتاب مشهور خود... در تراجم احوال صوفیه و عرفا،[جامی] «... : کند کهمی

کسـانی را کـه او  از حتـی بعضـی ؛اند، مفصلاً و مبسوطاً در کتاب مزبور ذکر کرده اسـتانتسابی به این طایفه داشته
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هـا، اذعـان با وجود اینکه این افراد در مذهب سمنانی توافق ندارند، اما نکته مشترك تمام آن

  بودن اوست.به سنّی

 نگرش و شیوه سنجش مسائل فقهی سمنانی مطابق با مذهب شافعی. 5

اي و فقهـی این عارف برجسته قرن هفتم و هشتم، گاهی در آثار خود به بیان مسـائل فرقـه

هاي پیر بیابانکی در باره ها اعتقاد برگزیده خود را بروز داده است. از بررسیدر خلال آنپرداخته و 

ها و مذاهب مختلف، مانند: جبریه، قدریه، معطله، مشبهه، رافضیه و شافعیه و یادآور شدن درشـتی

، پـردازد. (سـمنانیکنیم که یک شافعی به این امـر میهاي هریک از این فِرق، برداشت مینرمی

  )  312ـ307: ص1362

الدین نیز نماز، روزه، زکات، حج و جهاد را بر اساس فتـاواي شـافعی نقـل مالابد فی در رساله

: 1369سنّت را ذکر نموده است. (سمنانی، نموده و در مواردي، فتاواي امامان فقهی چهارگانه اهل

کـه بـاور غالـب  ) براي نمونه، درباره عمل شستن یـا مسـح پـا در وضـو، شسـتن را112ـ13ص

) و یا در اعمال حج، درستی عمل را با فتواي 21: ص1369سنّت است، اختیار کرده (سمنانی، اهل

  )63و  62: ص1369شافعی سنجیده است. (ر.ك: سمنانی، 

 الحسن العسکريبناعتقاد به وفات حضرت محمد. 6

نـوع بـاور او بـه حضـرت کنـد، الدوله سـمنانی را نفـی میبودن علاءاز دیگر قراینی که شیعه

حســن بنآن اســت کــه محمد اســت. اعتقــاد پیــر ســمنان دربــاره امــام مهــدي حجــت

به دنیا آمده، از چشم مردم پنهان شده، وارد دایره ابدال گشـت و پـس از چنـدي،  عسکري

 ،سـپس .رسیده و نوزده سال در این مقام بـوده اسـتابدال قطبیت  چنان عمر یافته که به مرتبه

ــات ن ــده اســتوف ــن گردی ــه دف ــوده و در مدین ــمنانی، م ــمنانی، 532: ص1362. (س : 1366؛ س

شود که روافض بر این باورند که حضرت به صورت پنهانی به حیـات ) وي متذکر می217و71ص

                                                                                                          
ها در روي کثافـات و در کوچـه :گویـددهـد و مـیدست میه ها باحوال آن اره، مطالبی در بنامد...می» مجذوب«

ها مریض و عاري از عقل و تمیز و شـعور ماند که صاف و ساده این بیچارهاند... مثل این میکردهها زندگی میمزبله

ب داشته و شرح حال مشایخ عرفا و صوفیه محسو ءحتی این دسته از اشخاص را جز ،نفحاتجامی در . اند... بوده

بینیم می مع ذالک، .در کتاب خود درج کرده استها آن را با استقصاي کامل و تفصیل جمیع حرکات و سکنات نآنا

سید محمد  ،شیخ آذري طوسی اسفراینی ،الله کرمانیسید نعمت :شیعه مانند که از ذکر مشاهیر مشایخ عرفا و صوفیه

الدین اردبیلی و پسرش شیخ صدرالدین اردبیلی و بسیاري دیگـر صفی شیخ ،نوربخش و پسرش شاه قاسم نوربخش

 )400ـ399ص: 1363(حکمت، » . کلی خودداري کرده...هب ،ایشان ياز نظرا
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  کند. دهد و با این سخن، حساب خود را از شیعیان جدا میخود ادامه می

زمان او، چنین اعتقـادي نسـبت بـه امـام  رسد، هیچ گروهی از شیعیان حداقل دربه نظر نمی

)، ایـن 28: ص1366نویس چهل مجلـس (سـمنانی، داشته باشند. گویا به گفته مقدمه مهدي

تنها ابوعبدالله محمد خوارزمی، صاحب مفاتیح العلوم است که در قرن چهارم، بـاور مـذکور را بـه 

  نگاشته است:» رجعت«دهد. وي ذیل واژه برخی شیعیان نسبت می

: 1428، رجوع الإمام بعد موته وعند بعضهم بعد غیبتـه. (خـوارزمی، الرجعۀ عند بعض الشیعۀ

  )38ـ37ص

عشریه شکل گرفتـه و بسـیاري از عالمـان اي است که مذهب اثنیقرن هشتم هجري، دوره

اتفاق داشتند و گمـان  بزرگ شیعی اعتقادات آن را تدوین نموده و همگان بر غیبت امام عصر

گفته اعتقاد داشته باشد. نیـز بـا فـرض کسی از شیعیان در این زمان هنوز به عقیده پیشرود نمی

وجود چنین گروهی در میان شیعیان، هیچ دلیلی در دست نداریم که پیـر سـمنان جـزء آن گـروه 

  رود.الدوله سمنانی به شمار میهاي شیعه نبودن علاءبوده است. بنابراین، این امر نیز از نشانه

و نطفـه  گانـهاي متفاوت، پس از بیانی درباره امامـان دوازدهجایی دیگر در گفته وي در

  نویسد:صلبی، قلبی و حقی داشتن ایشان، در حیات و ممات حضرت تردید کرده و می

و مهدي را ـ علیه سلام الله وسلام جده خاتم النبیین ـ از هر سه نطفه نصیبی أکمل و حظّـی 

غالباً ولا مغلوباً خواهد بود. اگر در حیات است و غایب، سـبب غیبـت او،  أوفر من حیث الإعتدال لا

تکمیل این صفات است؛ تا چنان شود که در حدّ اوسط افتد و از افراط و تفریط ایمن گـردد و بـر 

شک در وجود خواهد آمد و بـه کمـالی کـه بیـان حق، ثابت. و اگر هنوز در وجود نیامده است، بی

لصلاة والسلام ـ خواهد رسید و دعوت او، شامل تمام عالم خواهـد گشـت و مصطفی است ـ علیه ا

  )  231ـ230: ص1369او، قطب روزگار خود در مقام سلطنت خواهد بود. (سمنانی، 

در دوره زنـدگانی پیـر بیابـانکی از سـوي  نگارنده، این تردید را نیز درباره حضرت حجـت

  شمارد. خواهد یک عالم شیعی باشد، روا نمیکسی که می

سـنّت همچنین، سمنانی در مواردي، سخنانی بیان داشته که با اعتقاد عمومی شـیعیان و اهل

کنـد؛ بـراي نمونـه، بـا نقـل درباره حضرت همخوانی دارد؛ اما اشاره به حیات یا وفات ایشان نمی

بـوده، در  از نسل حضرت فاطمـه کند که مهديبر این نکته تأکید می روایتی نبوي

گستر او پس از پُرشدن دنیا از ظلم و جور، شامل تمام عالم زمان ظهور نموده و دعوت عدالتآخرال

  )288و231: ص1369خواهد شد. (سمنانی، 
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تـوان عقیـده او را اعتقـاد یـک شـیعه دانسـت؛ در هر صورت، با توجه به سطور گذشته، نمی

اند و توجیـه داشـته مهدي ویژه که قاطبه شیعیان در عصر او، باور به حیات و غیبت حضرتبه

) و دیگـران بـه دلیـل 137ــ136، ص2: ج1377برخی مانند قاضی نورالله شوشتري (شوشتري، 

  رسد.گفته، چندان قابل قبول به نظر نمیپیش

  امامی بودن سمنانیسنّی دوازده

هـاي شـیعی هـا و تمایلتواننـد گرایشدر گذشته، مشاهده شد که برخی از قراین مذکور می

الدوله را نشان دهند؛ اما دلایل و مستندات دیگري نیز وجود دارند که در تناقض با این امـور، ءعلا

پنـدارد؛ ولـی بـا کنند. نگارنده همه قراین تسنن سمنانی را یقینی نمیبودن وي را اثبات میسنّی

ضـی گانه، رافخصوص مواردي چون: بزرگداشت خلفـاي سـهها، بهکنار هم قرار دادن مجموع آن

، و خواندن شیعیان، داشتن نگاه فقهی شافعیان و تردید در مورد حیات و ممات حضرت مهدي

مذهب تـوان وي را فـردي سـنّینیز با توجه به نقدهایی که نسبت به قراین تشیع او وارد شد، می

  قلمداد کرد. 

سـمنانی،  الدولـه رو، در نگاهی نو و بـا نظرداشـت تمایلـات شـیعی و سـنّی علاءنوشتار پیش

ها و جـا شاخصـهدانـد. در اینامـامی میگري دوازدههاي وي را مطـابق بـا جریـان سـنّیاندیشه

هاي این عارف قرون میانه اسـلامی مـورد هاي اصلی سنّیان دوازده امامی در آثار و اندیشهویژگی

  بررسی قرار خواهد گرفت.

 گانهاحترام و اعتقاد به خلفاي سه. 1

الدولـه سنّت، امري است که در ضمن قراین تسنن علاءگانه اهلبه خلفاي سهاحترام و اعتقاد 

سمنانی بدان اشاره گردید. عارف سـمنانی، بـه ایـن خلفـا بـه دیـده احتـرام نگریسـته و آنـان را 

  شمارد.می امیرالمؤمنین، یعنی بالاترین مقام سیاسی در اسلام پس از رحلت پیامبر

 و نقل فضایل ایشان گانهن دوازدهاحترام و اعتقاد به اماما. 2

داشته  اي به همه دوازده اماممطلب دیگر، آن است که پیر بیابانکی احترام و اعتقاد ویژه

را لازمـه ایمـان  بیتو بارها ارادت خود را به این بزرگواران ابراز کرده است. وي محبت اهل

ویژه دوازده بـه ایشـان، بـه ) و دوسـتی عمیـق خـود و احتـرام349: ص1369دانسته (سـمنانی، 

؛ سـمنانی، 223: ص1366را بارها اظهار نمـوده اسـت. (بـراي نمونـه، ر.ك: سـمنانی،  امام
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هاي امامان را نیز یادآور شده و کسانی چون: ابوحنیفـه، شـافعی، ) او فضیلت351و348: ص1369

کـه زبـان از گفـتن آن، شمارد دارشان دانسته و ایشان را داراي مقامی میبایزید و جنید را دوست

  )223: ص1366عاجز است. (سمنانی، 

 اي از امامت براي دوازده امامقائل بودن به گونه. 3

خوانـد. وي در بـاب می» امام«را  بیتهمان گونه که گذشت، سمنانی تمام امامان اهل

سل امـام امامت بر این باور است که وجود امام، همیشگی نیست؛ اما لازم است که وي فردي از ن

  گوید:باشد. او در این باره می حسین

) را نبیند؛ إلا آنکه امام باشـد، و امـام لـازم کس آن (کتاب جفر و جامع امیرالمؤمنینهیچ

اي برسد نیست که همه وقت باشد؛ اما آن کتاب، موقوف باشد تا یکی از فرزندان حسین به درجه

] نباشد و این ساعت، آن کتاب و چند چیـز، از انبیـاء السلامکه امام باشد. و امام، جز حسینی [علیه

گاه که مهدي [عجل الله تعالی فرجه الشریف] ظاهر شـود، بـدو ودیعت است و پنهان است تا آن

  )223: ص1366رسد. (سمنانی، 

، بیـانگر آن اسـت گفته در باب امام دانستن دوازده اماماین عبارت، در کنار مطالب پیش

اعتقاد داشته؛ اما کیفیت کامل این نگـاه،  گانهنانی به امامت امامان دوازدهالدوله سمکه علاء

  توان دریافت که از نظرگاه او:بر ما پوشیده است. تنها می

  اي مفقود باشد؛وجود امام، همیشگی نبوده و ممکن است در دوره. 1

 برسد. یابد تا به حضرت مهديتداوم می امامت در نسل امام حسین. 2

به  از طریق امیرمؤمنان، علی الدوله اعتقاد دارد که ولایت نبوياي دیگر، علاءزاویهاز 

) ایـن 231: ص1369خواهـد رسـید. (سـمنانی،  به حضرت مهدي گانهواسطه امامان ده

دارد. البتـه بایـد بررسـی نگاه سمنانی، مربوط به دیدگاه صوفیانه اوست که درباره امامان روا مـی

ر سمنانی از امامت چیست؟ آیا منظور همان امامت و خلافـت صـوفیانه اسـت؟ یـا نمود که منظو

دانـد، طریق محض ثواب میجایی که وي متصوفه را یگانهامامت کلامی مورد نظر شیعیان؟ از آن

، از بیت) بعید نیست که نگاه او در باب امام بودن امامان اهل223ـ222: ص1366(سمنانی، 

که این امر در مورد بسیاري از سنّیان دوازده امامی دیگـر، صـادق د؛ چنانهمین زاویه تصوف باش

: 1383؛ کربلـائی تبریـزي، 2: ص1350؛ کاشفی، 601: ص1381است. (براي نمونه، ر.ك: پارسا، 

  )378، ص2ج
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: 1362را قطب صـوفیه دانسـته (سـمنانی،  وضوح حضرت مهديافزون بر آن، سمنانی به

را از طـرق مختلـف در تـذکره  ) و برخی امامان شیعه217و71: ص1366؛ سمنانی، 532ص

  مشایخ تصوف خود گنجانده است.

 به عنوان امام دوازدهم پذیرش امام مهدي. 4

نـدارد، امـا  الدوله سمنانی، با وجـود اینکـه دیـدگاه مشخصـی در بـاره امـام مهـديعلاء

یرفتـه اسـت. هرچنـد وي در پذ بیـتدوازدهمین امام شیعیان را به عنوان امام دوازدهم اهل

)؛ 217و71: ص1366؛ سمنانی، 532: ص1362مواردي قائل به وفات ایشان شده است (سمنانی، 

)، بدون متعرض شـدن بـه اینکـه مهـدي 231ـ230: ص1369ولی در دیگر سخنانش (سمنانی، 

در آینـده دانـد کـه آخرالزمان در قید حیات است و یا از دنیا رفته، موعود آخرالزمان را مهـدي می

). بنابراین، سخن او در باب موعـود بـودن امـام 288و231: ص1369ظهور خواهد کرد. (سمنانی، 

  ، داراي ابهام است. بیتدوازدهم اهل

الدوله سمنانی وجود امامی، در علاءهاي سنّیان دوازدهعلاوه بر موارد مذکور، شماري از شاخصه

توان بـه: میت نسبی هستند. از جمله این موارد، میدارند که همگانی نبوده است؛ ولی داراي عمو

هـاي فقهـی سـنّیان تـرین جریانتعلق به یکی از دو جریان حنفی یـا شـافعی بـه عنـوان بزرگ

، داشـتن رویکـرد گانـهامامی، نگاشتن آثار یا بخشی از آن در فضـایل امامـان دوازدهدوازده

هاست. در گذشته نکی سمنانی واجد همگی آنصوفیانه و متهم شدن به تشیع، اشاره نمود که بیابا

روشن شد که رکن الدین احمد بیابانکی، از شافعیان شاخص در قرن هفتم و هشتم هجري بـوده 

 امـامو در آثاري مانند مناظر المحاضر، چهل مجلس و مصـنفات فارسـی، بارهـا بـه دوازده 

اند. ایـن ارادات و شـیعه دانسـتهارادت و محبت ورزیده است. به همین دلیل است که برخی او را 

گري وي هاي عمومی قرآن و سنّت، باید به حساب زمینه قوي صوفیها را جداي از توصیهمحبت

و داشتن روحیه تسامح و تساهل در تعصبات مذهبی دانست؛ براي نمونـه، سـمنانی در جـایی در 

  گوید: ورزي جاهلانه در مذهب میمخالفت با تعصب

ام کـه در شـهر ري، اد است و غلو در آن، مبارك نیست؛ چـه مـن شـنیدهدر تعصب، فساد زی

وقتی دو گروه شدند شافعیان و حنفیان، و به تعصب مذهب میان ایشان جنـگ افتـاد و همچنـان 

  بود تا شصت هزار مرد به شومی آن، کشته شدند.

امـذهبی سخن دیگرش در راستاي عقیده او مبنی بر دوري از تعصبات کورکورانه و بیـنش فر
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اند که پس از گروه، آنانیباشد: نخستیندر برابر سنّیان و شیعیان است و از دو گروه، در حیرت می

اند که خود را شیعه خوانده، و گروه دیگر، کسانی اندترجیح داده دیگران را بر علی پیامبر

  )188: ص1371دهند. (سمنانی، اما به بزرگان مهاجران و انصار دشنام می

امـامی بـوده و هاي اصـلی یـک سـنّی دوازدهالدوله سمنانی واجد ویژگیین توصیف، علاءبا ا

امـامی بـه شـمار آورد. بنـابراین، ترین سـنّیان دوازدهتوان این عارف بزرگ را یکی از برجستهمی

مذهب شافعی دانست که علاقه وافري توان او را شیعه نامید؛ بلکه باید وي را یک عارف سنّینمی

  شمرده است.» امام«را  گانهداشته و همه امامان دوازده بیتاهلبه 

  نتیجه

الدولـه سـمنانی، هرچنـد داراي گـردد کـه علاءگفتـه، مشـخص میبا عنایت به مطالب پیش

مذهب به شـمار ها و تمایلات شیعی بوده، اما از عارفان قرون میانه اسلامی و سنّیان شافعیگرایش

، برخـی را در تعیـین ویژه امام علی، بهبیتفراوان او به اهل رود که علاقه و محبتمی

تـوان مذهبش دچار سردرگمی نموده است. با کنار هم قراردادن قراین تشیع و تسنن سمنانی، می

زمان با اعتقاد به دریافت که وي با دوري از تعصبات جاهلانه مذهبی، از جمله کسانی است که هم

را نیز باور داشته و همگی ایشان  گانهآنان، امامت امامان دوازده گانه و بزرگداشتخلفاي سه

اش، یعنـی قطـب را تکریم کرده است. نوع امامت مورد نظر او را باید از زاویـه اندیشـه صـوفیانه

دانستن امامان نگریست؛ چراکه جمع چنین اعتقاداتی در کنار هم، بیشتر با رویکرد مـذکور قابـل 

الدولـه سـمنانی، امامی بـر علاءگري دوازدههاي جریان سنّیتطبیق شاخصهجمع است. با توجه به 

  توان وي را یکی از آنان به حساب آورد.می



 

  119 امامیه مثابه سنی دوازدهعلاء الدوله سمنانی ب

  

  منابع

سعد الهاشمی البصري، محمد، الطبقات الکبرى، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیـروت: دار ابن

 ق.1410، 1الکتب العلمیه، چ

الفصــول المهمــۀ فــی معرفــۀ أحــوال احمــد، بنحمدمبنصــباغ المــالکی المکــی، علیابن

  ق.1409، 2، بیروت: دار الأضواء، چالأئمۀ

طلحه نصیبی شافعی، کمال الدین محمد، مطالب السؤول فی مناقب آل الرسـول، بیـروت: ابن

  ق.1419، 1، چمؤسسۀ البلاغ

بیـروت: دار  الأسنوي، جمال الدین عبدالرحیم، طبقات الشافعیۀ، تحقیق: کمال یوسف الحوت،

 تا].الکتب العلمیۀ، [بی

  ق.1406، للمطبوعات التعارف دار: بیروت، ۀالشیع أعیان ،محسن سید ،امین

محمد، فصل الخطاب لوصل الأحبـاب، تصـحیح و تعلیـق: جلیـل مسـگرنژاد، بنپارسا، محمد

  .1381، 1تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چ

ت الأنس من حضرات القـدس، تصـحیح و تعلیـق: احمد، نفحابنجامی، نور الدین عبدالرحمن

 .1370، 2محمود عابدي، تهران: اطلاعات، چ

  .1375، 1جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم، قم: انصاریان، چ

عبدالله، المستدرك علی الصحیحین، تحقیـق: مصـطفی عبـدالقادر بنحاکم نیشابوري، محمد

 ق.1411، 1، چالعلمیۀ دار الکتبعطا، بیروت: 

 .1363اصغر، جامی، تهران: توس، حکمت، علی

روزبهان، وسیلۀ الخادم إلی المخدوم، تصحیح: رسول جعفریان، قم: انصاریان، بنخنجی، فضل

  .1375، 1چ

احمـد، مفـاتیح العلـوم، تحقیـق: عبـدالامیر اعسـم، بیـروت: دار بنخوارزمی، ابوعبدالله محمد

 ق.1428المناهل، 

 والفنـون، الکتـب أسـامی عن الظنون عبدالله، کشفمصطفى ابن ی حنفی (حاجی خلیفه)،روم

  ق.1413العلمیۀ،  دار الکتب بیروت:

، تصحیح: نجیب مایل هروي، تهران: مولی، العروة لأهل الخلوة والجلوةالدوله، سمنانی، علاء

1362.  
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  .1366، 1دیب، چـــــ ، چهل مجلس، تصحیح و تعلیق: نجیب مایل هروي، تهران: ا

ـــــ ، مصنفات فارسی، به کوشش: نجیب مایل هروي، تهران: شـرکت انتشـارات علمـی و 

 .1369، 1فرهنگی، چ

ـــــ ، مناظر المحاضر للمناظر الحاضر، به کوشش: حسـن حیـدرخانی مشـتاقعلی، تصـحیح: 

  .1371، 1محمد بهشتی، تهران: مروي، چ

، صـیدا و البیت النّبـی المختـاربصار فی مناقب آلمؤمن، نور الابنحسنبنشبلنجی، مؤمن

  ق.1426، المکتبۀ العصریۀبیروت: 

  .1377شوشتري، قاضی نورالله، مجالس المؤمنین، تهران: اسلامیه، 

نامه سلطانی، به اهتمـام: محمـدجعفر محجـوب، تهـران: حسین واعظ، فتوتبنکاشفی، علی

  .1350انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 

حسین، روضات الجنان وجنات الجنان، تصحیح و تعلیق: جعفر سـلطان تبریزي، حافظ کربلائی

  .1382، 1القرّائی، به کوشش: محمد امین سلطان القرّائی، تبریز: ستوده، چ

 .1381، 1الدوله سمنانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چمحمدي، کاظم، علاء

میه)، مقدمـه و تصـحیح و توضـیح: پـروین بـاقري مستوفی، حمدالله، ظفرنامه (قسـم الإسـلا

، 1اهرنجانی، زیر نظر: مهدي مدائنی، تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، چ

1380.  

 النبـأ لعتـرة المقـیم بالنعیم المسمى محمدآل مناقبالدین، شجاعبنالدین عمرالموصلی، شرف

 ق.1424، 1، بیروت: مؤسسه الأعلمی، چالعظیم

فر، تهـران: اسـاطیر، ، تصحیح: جمشید کیانتاریخ روضۀ الصفاخاوندشاه، بنمیرخواند، محمد

1380. 

، 1الدولـه سـمنانی، قـم: نشـر ادیـان، چهاي شـیخ علاءنصراللهی، میثم، بررسی آثار و اندیشه

1391.  


