
  
  
  
  
  
  

  تصوير ابليس در انديشه عين القضات همداني
  

  ماندانا هاشمي 
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 

  چكيده 
گيرد اما با ژرف كاوي مي توان در بحث درباره تضادهاي عالم، ابليس عامل اصلي َر در تقابل با خير قرار مي 

  به اين نتيجه رسيد كه ناسازي ها ظاهري اند و حقيقت پنهان دراين ظواهر متناقض سازگاري آنهاست .
بر اساس آموزه هاي ديني ابليس در برابر خداوند ايستاد و سجده نكرد  و سوگند ياد كرد كه آدميان را گمراه 

بليس نظرات گوناگون ابراز كرده اند عارفان و متصوفه اند  عكس كند يكي از گروه هاي فكري كه درباره ا
  العمل اين گروه درباره نقش ابليس متفاوت است .

يكي از ديدگاه هاي مخاطره آميز درباره ابليس توسط گروهي از متصوفه مطرح شده است آنان ضمن دفاع از 
عرفي مي كنند برجسته ترين نماينده اين ابليس او را ستايش كرده اند و به عنوان بزرگترين موحد جهان م

جريان خاص ، حالج است و پس از او عين القضات كه شيفتگي و همدردي او با ابليس كمتر از حالج 
  نيست و در ستايش اين ملعون ابدي بي پرواست .

ليل و در اين مقاله بر آنيم تا ضمن آشنايي با عين القضات و ريشه هاي فكري او در چند محور با نوع تح
  تبيين او درباره ابليس آشنا شويم اين محورها عبارتند از :

  الف) بررسي زمينه هاي عقايد عين درباره ابليس 
  د) تقابل محمد(ص) و ابليس   ج) آفرينش و ابليس   ب) عشق ابليس 

  و ) فلسفه وجودي ابليس     ه) جدايي فرمان و ارادت و نقش تقدير 
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  بطه انسان و شيطان ح)را    ض ) ابليس ، سالك و سلوك 

  ط) نور سياه ابليس 
  واژه هاي كليدي 

 نور سياه . –جبار  –رحمان  –ابليس  –عشق 

 
  

  مقدمه 
بنياد هستي برنا سازي ها وتضاد است . تضادهاي عيني و ذهني چون شب و روز ، آسمان و زمين ، گرما و 

  سرما ... خوبي و بدي ، زشتي و زيبايي ، قهر و لطف ، كفر و ايمان ، فرشته و ابليس ! 
و هر امر اما به راستي فلسفه تضادها چيست ؟ مسلما يكي از ريشه هاي مهم آن پيدايي و نمودگي است 

  متعالي با ضد خويش شناخته مي شود .
در بحث درباره تضادهاي عالم هستي ابليس يا اهريمن به عنوان عامل اصلي شر و بدي كه در تقابل با خير 
قرارمي گيرد مطرح است . پرسشي كه همواره درباره ابليس پيش مي آيد اين است كه هدف از خلقت او چه 

پرستنده پروردگار بود چرا عصيان كرد ؟ آيا او يك نيروي ضد پروردگار يا بود ؟ او كه سال ها بهترين 
برخاسته از ذات الهي است ؟ خير و شر در جهان چگونه توجيه مي شود آيا جهان دو قطبي است قطبي 
متعلق به خير و قطبي متعلق به شر ؟ آيا ابليس خالق شُرور است يا آن كه وجودي شرور است كه بر اساس 

  رينش در موجوديتش خيري نهفته است .طرح آف
با ژرف كاوي مي توان به اين نتيجه رسيد كه ناسازي هاظاهري است و حقيقت پنهان دراين ظواهر متناقض ، 
سازگاري آنهاست . بر پايه نظري كه حالج مطرح مي كند ؛ ذرات جهان با نامي از نام هاي الهي مرتبطند و 

  الهي اند .هر يك از موجودات هستي تجلي نام 
بر اساس آموزه هاي ديني ابليس در برابر خداوند ايستاد و از فرمان سجده سر باز زد و سوگ كند ياد كرد كه 
آدميان را گمراه كند . قرآن به عنوان كامل ترين كتاب آسماني بيش از پيش به اين معنا مي پردازد و از شيطان 

  كند .يت الهي به گمراه كردن مي پردازد ، ياد ميبه عنوان دشمن هميشگي وسوسه گر كه در دايره مش
اند از نظر اين گروه ابليس عاشقي بزرگ است صوفيه با ديدگاه هاي مختلف و متفاوت درباره ابليس نظر داده

  كه نخواست جز پروردگار بپرستد.و مطيع اراده حق بود و امر پروردگار را اجرا نكرد.
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مه اي از قهر به او پوشاند ولي خاصان درگاه ، او را چنان كه هست مي خداوند در ظاهر ابليس را راند و جا
در روزگار حالج آغاز شده است . عين القضات  4شناسند مساله عصيان ابليس و كوشش در تبرئه او از قرن 

يكي ديگر از نمايندگان پرشور اين تفكر است كه جان در راه عقيده مي دهد  6همداني عارف و متفكر قرن 
دليل عقايد محوري عين القضات در اين زمينه و اثر پذيري عارفان ديگر از اودر اين مقاله بر آنيم تا به به 

تشريح ديدگاه هاي مختلف عين القضات همداني درباره ابليس بپردازيم به همين دليل ضمن بيان مقدماتي 
ج گرفته است به بررسي افكار وي درباره عين القضات ، زندگي و آثار افكار او خصوصا تاثيراتي كه از حال

پرداخته شده است . بديهي است مهم ترين نقطه نظرات عين القضات را مي توان در كتاب نامه ها ، تمهيدات 
  رساله و شكوي الغريب او يافت .

  اميد است اين مقاله بتوند راه گشاي شناخت بخشي از انديشه هاي اين عارف بزرگ باشد .
  به نام پروردگار

  ي عين القضات همداني زندگ
) مي 1»(قاضي همداني «ابوالمعالي عبداهللا بن محمد از نوابغ و مشايخ بزرگ صوفيه كه در تمهيدات خود را 

ه.ق در همدان متولد شد . نبوغ او خيلي زود آشكار شد و از سن بيست سالگي آغاز به  492خواند ؛ در سال 
  نوشتن كرد و آثار متعدد تصنيف نمود .

ع علوم رياضيات ، ادب ، فقه ، حديث ،كالم ، فلسفه ، تصوف و عرفان بوده و به سبب تبحري كه در او جام
  )2فقه داشته عنوان قاضي و مدرس يافته است .(

نوشتن آثار معتبر آن هم در عنفوان شباب باعث حسادت هاي سخت نسبت به او شد چنان كه در شكوي 
ورد حسد قرار گيرم در حالي كه نورس بودم و براي بيست عجبي نيست كه من هم م:«الغريب مي گويد 

سالگان و باالتر شير خواره مي نمودم . كتاب هايي نوشته ام كه پنجاه و شصت ساله ها از فهم آن ناتوانند تا 
  ) 3چه رسد به تاليف و تضنيف آنها .(

ي او بود غزالي عين القضات ديدار او با احمد غزالي سبب ايجاد تحول عظيم روحي و تاثير در زندگي معنو
را با سماع و انديشه صوفيانه آشنا نمود به گونه اي كه پيوستگي آن دو موجب رواج نوعي تصوف شور انگيز 

  و مستانه شد .
عين القضات مرشد ديگري به نام بركه داشت كه در كالس او زانوي شاگردي بر زمين زد . شيخ بركه معاصر 

احبت داشته است و همچنين به شيخ فتحه يكي ديگر از مشايخ همدان ارادت احمد غزالي بوده و با او مص
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مي ورزيده است . عين القضات اعتراف مي كند بعضي از اسرار قرآن را از بركه آموخته است ودر آثار فارسي 

  خود درباره ماجراي ابليس روايت هايي را با ذكر نام بركه نقل كرده است .
  ) به صحبت او با شيخ محمد حمويه اشاره كرده است . 4نس (همچنين جامي در نفخات اال

عين القضات در دفاعيه خود در شكوي الغريب از تعصب دشمناني كه او را ضد مذهب جلوه مي دهند مي 
  نالد و در نامه هاي خود از تكفيرهايي كه عوام از بزرگان كرده اند ياد مي كند .

ده است و معتقد است خواست پروردگار به آن تعلق گرفته است او شهادت خود را امري حتمي به شمار آور
. دشمن او يكي از ستمگران آن عصر به نام ابوالقاسم درگريني است وي وزير سلطان محمود سلجوقي بود 
ودر طول دوران وزارتش مردان متعدد را به بهانه هاي گوناگون از سر راه خود برداشته بود و براي قتل عين 

ه را چنان آماده كرده بود كه او را بي محابا در مالعام بر دار كردند به اين صورت كه شايع القضات زمين
  كردند عين القضات دعوي نبوت و يا حتي خدايي مي كند . 

بي گمان كارگزاران در گزيني كوشيدند تا با تخريب سيماي عقيدتي عين القضات در افكار عمومي فتواي 
  ) 5».(ا بر قتل او بگيرندبديع متكلم ر«علما از جمله 

عين القضات همچون پدر و پدر بزرگش عاقبت پاي دار رفت در حالي كه مناجات شبلي را در شب قتل 
  حالج در خاطر داشت مناجاتي كه خود در تمهيدات نقل كرده است :

باشد؟گفت : بار خدايا محبان خود را تا چند كشي ؟ گفت : چندان كه ديت يابم گفتم : ديت ايشان چه «
جمال لقاي من ديت ايشان باشد . ما كليد سر اسرار بدو داديم . او سر ما را آشكار كرد . ما بال در راه او 

  )6». (نهاديم تا ديگران سر ما نگاه دارند 
بر داركردند .  525او را از زندان بغداد به همدان آوردند و در شب چهارشنبه هفتم جمادي اآلخر سال 

گويد : عين القضات و حالج ، شهادت خود را شايسته و نتيجه طبيعي آشكار كردن سر  ماسينون مي«
پروردگار مي دانستند . ايشان به داستان سخنراني حالج در جامع بغداد استناد مي نمايد كه خطاب به مردم 

  ) 7»(گفته بود كشتن من بر شما واجب شرعي است.
  درباره ابليس  بررسي زمينه هاي عقايد عين القضات همداني

گروهي از عارفان مدافعان ابليس هستند از جمله عين القضات همداني كه قبل از شرح اعتقادات اودر باب 
ابليس بايد بدانيم ريشه نظريات او به كجا باز مي گردد. بر اساس راه حل اين گروه كه مبناي آن توحيد 
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) بر 8ست و فرمان سجده بر آدم آزمايشي است .(اشراقي است همه جهانيان عاقبت به خيرند و جهنم ابدي ني
  اين اساس نقش اهريمن به دو شيوه تبيين مي شود: 

و جادادن آن در بستري بزرگتر به نام اهورا مزدا نزد زرتشتيان » اهريمن«و » يزدان«الف ) با كاستن از نيروي 
ح مي دانند و وجود اهريمن را الزم و و ميترائيست ها و به نام زروان نزد زروانيان جهان را داراي نظام اصل

همين انديشه پس از اسالم به صورت دفاع از ابليس در برخي شاخه هاي صوفيان چون «نيكو مي شمرند.
  ) 9».(عين القضات ، سنائي ، عطار و مولوي ديده مي شود

اهريمن را  ب ) كاستن صفت هاي اهريمن و افزودن بر صفت هاي يزدان تا جايي كه يزدان را نور محض و
تاريكي و عدم دانستند و نتيجه گرفتند كه در جهان جز يك منبع فيض نور يا همان نور االنوار چيزي نيست . 

  هر چه از مركز تابش نوراالنوار دورتر شود و جودي ضعيف و آميخته با تاريكي است .
ت وجود تامرز يكي شدن پاره اي صوفيان از جمله عين القضات خداوند را جان جهان مي دانند و در وحد

  خير و شر پيش مي روند .
  ) 10يكي ديگر از ريشه هاي تفكرات عين القضات درباره ابليس زرواني گري دوره ساسانيان است.(

عين القضات به جاي يزدان و اهريمن در معتقدات زروانيان مصطفي (ع) و ابليس را نهاده است و در جايي 
هرم مدينه فاضله و ابليس را در راس هرم ضد آن قرار دهد از زبان  كه مي خواهد مصطفي (ع) را در راس

  )11نور من از عزت پروردگار پيدا شد و نور ابليس ازنار عزت او پيدا شد .(«پيامبر (ص) نقل مي كند:
همانگونه كه اشاره شد برخي عارفان جهان را يك صحنه بازي مي پندارند كه همه بازي گران در آن عاقبت 

عين القضات براي بيان اين نظريه جهنميان را مشمول رحمت الهي مي داند و مي گويد «خواهند شد . به خير 
در قرآن از دشمنان ياد نشده » ليس في القرآن ذكر االعداء«) صفت دوستان است زيرا كه 12» (ان لهم النار«

  است.
ره آتش طور در قرآن آمده عين القضات آتش جهنم را با آتش طور موسي يك جنس مي داند و چون دربا

چون به آتش طور رسيد ندا داده شد مبارك باد براي كسي كه در آتش (طور ) و پيرامون آن است ، « است: 
  ) 13پس آتش جهنم نيز مبارك است و فرقي ميان آن دو نيست .(

عرفاني  يكي ديگر از عوامل تاثير پذيري عين القضات ، حالج است بي گمان گرايش همه سويه در شيوه
حالج سبب شد تا عين القضات چون او بينديشد و چون وي با دليري سخن گويد از اين رو در مساله دفاع 
و ستايش ابليس هيچ يك از مشايخ و عارفان ، ديدگاه حالج را ژرف تر و زيباتر از او تحليل نكرده است 
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نور سياه با نور محمدي نگاشته كه  وي در كتاب تمهيدات فصل مشبعي در دفاع و ستايش ابليس در مقايسه.«

نظيري تاكنون براي آن ديده نشده است ... در نظر عين القضات ، ابليس و محمد (ص) دو سوي عشق الهي 
اند كه هر كدام بهري از آن نصيبشان شده است و هر كام با بهر خويش عده اي را به سوي خود مي خواند . 

   )13ابليس به ضاللت و محمد به هدايت .(
بنابراين اگر حالج برجسته ترين نماينده جريان دفاع از ابليس است عين القضات سمبل روشنگري آن است . 

خلق از ابليس نام شنيده «عين القضات در تمهيدات همه چيز را به اراده الهي معطوف مي كند او مي گويد : 
ريغا چرا نازدرسر دارد ؟ از بهر آن كه اند نمي دانند او را چندان نازدرسر است كه پر واي هيچ كس ندارد د

هم قرين آمده است با خدوخال چه مي گويي ؟ هرگز خدوخال بي زلف و ابروو وموي كمال دارد ؟ ال واهللا 
  )14».(كمال ندارد

يكي ديگر از ريشه هاي عقيدتي عين القضات به انديشه هاي فيلسوفي به نام ابن برديصان بازمي گردد كه 
ا نيك مي داند و ناشي از يك علت و بدي ها را عدم علت آن را همه عدم مي داند و همه جهان هستي ر

زماني كه در نامه ها درباره نور سياه مي گويد مقصودش ان است كه اگر ثنويان ، درك خليل الرحمان را 
كردند و داشتند و به معني توحيد اشراقي رسيده بودند سياهي بودن شيطان يا عدمي بودن شرور را درك مي 

  )15به جاي ثنويت به توحيد مي گرويدند.(
  عشق ابليس 

زمينه هاي فكري عين القضات در كنار يكديگر به اين نتيجه مي رسد كه در مذهب عاشقان ، مهجوري 
) به همين جهت عين القضات شاگرد مكتب عاشقانه احمد غزالي ، عشق را 16برازنده تر از عاشقي است .(

مي دهد و زواياي پنهاني وجود ابليس را به وسيله عشق مي كاود . يكي از اين زوايا  محور عقيده خود قرار
مهجوري ابليس است عشق مي كوشد عاشق را در نظر معشوق آورد و آن چه عشق وجود عاشق را هدف 

  ناوك بال سازد براي اين معني است تا ورا منظور معشوق كند و معشوق باشد كه روي بر او آورد .
گر از زواياي پنهاني وجود ابليس كه مرتبط با عشق است تفاوت ميان فرمان و ارادت معشوق است يكي دي

گاه او فرماني مي دهد اما اراده اش چيز ديگر است و هدف او نيز آزمايش باطن عاشق است عين القضات 
  ) 17انتخاب فرمان و نافرماني از ارادت را ، ناتمامي در عشق مي داند .(

الي براي ترجيح ارادت بر امر ، مي گويد فرمان سجده بر آدم فقط محكي بود براي شناختن آن قاضي در مث
» اسجدواالدم«كه بر خواست معشوق واقف است و او معلم پخته و سوخته فرشتگان بود . اي درويش 
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محكي بود تا كه بر ارادت مطلع است ؟ و به خواست معشوق مكاشف ، چون همه سجده كردند و معلم 
  نكرد معلوم شد استاد پخته تر و سوخته تر از شاگردان بود .

  باران تو را دوخته ام باراني     گر بر سر من خار و خسك باراني 
  ) 18»(فراق معشوق اختيار كرد به قوت مشاهده ارادت و باك نداشت 

دي ديگر و بر قاضي بر آن است كه عشق الهي تقسيم شده است نيمي را جوانمردي گرفت و نيمي را جوانمر
اساس نظر حسين بن منصور حالج جوانمردي رابراي پيامبر اكرم (ص) و ابليس ، اثبات مي كند . و تحليل 
او آن است كه پيامبر ذره اي از عشق را براي موحدان به ارمغان مي آورد و ابليس ذره اي از عشق را بر مغان 

  ) 19نصيب موحدان ايمان بود و نصيب مغان كفر .(
  ش و ابليس آفرين

عين القضات ديدگاه عاشقانه خود را در ماجراي آفرينش درباره ابليس مطرح مي كند همان ديدگاهي كه 
  مباني آن در افكار حالج و پس از آن احمد غزالي طرح ريزي شده است . 

دوم عين القضات داستان آفرينش را از دو ديدگاه بررسي مي كند ديدگاه اول عدم سجده ابليس و ديدگاه 
  لعنتي شدن او .

او درباره ابليس بر نكته مهمي تاكيد دارد و آن اين است كه در سر با او سخني گفتند ودر ظاهر چيز ديگر او 
براي روشن شدن مطلب مثال حضرت يوسف (ع) و برادرش بينامين را عنوان مي كند كه در پرده با او رازي 

رباره ابليس نيز چنين سد پنهان با او راز گفتند و با رضاي او گفت و از بيرون پرده او را متهم به دزدي كرد د
  ) 20به ظاهر روسياهش كردند.(

بنابراين در تفسير عين القضات ، ابليس با دو صدا روبرو بود يكي او را به سجده آدم مي خواند و در نهان او 
يسه كرده توضيح مي دهد خداوند به ) عين القضات امر به آدم و ابليس را مقا21را از اين كار باز مي داشت .(

آدم و حوا امر كرد به درخت نزديك نشوند و به درخت نيز الهام نمود كه همراه و متوجه آدم باشد پاسخ 
  ) 22ابليس نيز در واقع واكنش به امري بود كه در سر به او گفته شده بود .(

آن چه كه در سر به او گفته شده بود لعنت  بنابر اين عدم سجده ابليس به آدم و يا به تعبير قاضي ابليس به
الهي را در پي داشت اما اين لعنت براي ابليس عاشق ، تاج سر و طراز آستين است . لعنت غذا و قوت ابليس 

اند اما مي دانم او را خود از خلق عالم از ابليس نام شنيده«است و چون دلباختگان رحمت از آن لذت مي برد 
در درد ابدي دارد و قوت او لعنت است كي پياپي مي رسد و او نوش مي كند چنان  كسي ياد نيست كه روي
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كه دوستان ، رحمت و او از رحمت متنفرتر از آن است كه دوستان از لعنت . جهانيان را از اين نقطه چه خبر 

  »؟
  عاشقان را جام مي باخم مي هم سنگ ده             هر كسي را بانوا و در خور فرهنگ ده 

در نظر قاضي طوق لعنتي كه بر گردن ابليس ، افتاده است براي او گرامي ترين هداياست چرا كه از جانب 
عين القضات مي گويد كسي كه به ماهيت و » و ان عليك لعنتي الي يوم الدين «معشوق است كه فرمود 

د رحمت و لعنت در كيفيت هديه معشوق بينديشد عاشق نيست . عاشق حقيقي آن است كه گليم سياه و سفي
  ) 24نظر گاهش يكي باشد .(

واين يادآور حكايت شبلي است كه هنگام مرگ خاكستر بر سر كرد و گفت : از ابليسم رشك مي آيد و آتش 
غيرت ، جانم مي سوزد كه من اينجا نشسته او (ذات الهي ) چيزي از خود به كسي (ابليس ) دهد و آن 

م ديد مي خواهم كه مرا بود كه اگر لعنت است نه آخر از آن اوست و اضافت لعنت به ابليس است نمي توان
نه در اضافت اوست آن ملعون خود قدر آن چه داند ؟ چرا عزيزان امت را ارزاني نداشت تا قدم بر تارك 

  ) 25.»(عرش نهادندي ، جوهري داند قدر جوهر 
  )26نامد .(خواجگان و سرور مهجوران ميبه همين دليل قاضي با پيروي از ابوالقاسم گركاني او را خواجه 

  تقابل ميان محمد (ص) و ابليس 
يكي از جنبه هاي نگرش عين القضات به ابليس وجود دو قطب آفرينش حضرت محمد (ص) و ابليس است 

مي كند . او خداوند را داراي دو نام مي  كه آن گونه كه ذكر شد ديدگاه او را به ديدگاه زروانيان نزديك
كه از صفت جباريت ابليس را بوجود آورده و از صفت » جبار و متكبر «و » رحمان و رحيم «خواند 

پس صفت رحمت غذاي احمد آمد و صفت قهر و غضب غذاي ابليس بنابراين «رحمانيت محمد (ص) را 
ر اين مبنا قاضي ادعا مي كند كه خداوند ابليس را با ) ب27.»(هدايت خلق با محمد و ضاللت با ابليس است 

صفت اضالل آفريده است و سخن حضرت موسي (ع) با خداوند را كه فرمود : ضاللت سامري فتنه توست 
مورد استناد قرارمي دهد و ابليس را نيز چون سامري مي داند ونتيجه مي گيرد كه اوست كه هر كه را بخواهد 

  ) 28اهد هدايت مي كند .(گمراه  و هر كه را بخو
قسم به ابليس مي داند و در نتيجه » واليل از اعسعس «قاضي در نگاهي تفسير گونه قسم به شب را در آيه 

از صفت هدايت بر مي آيد . اما نكته جالب آن است كه » الصبح اذا اتنفس «اين قسم از صفت ضاللت و 
  ) 29اين دو تفاوت قايل است خود پرست مي خواند .( قاضي اين دوصفت را يكسان مي داند و آن را كه بين



 1079    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  همچنين عين القضات ، ابليس را سرچشمه كفر و برخاسته از كان قهر و خشم مي داند :
  در عالم خاك مدتي مهمان است   دل مركب حق است كه دراين زندان است 

  ت گه جان در دل و گاه در دل جان اس  دل زنده به جان و جان بود زنده به حق 
  پس نور علي نور نه در قرآن است     از نور پروردگار روح فرا ديد آمد 

  )30سرچشمه كفر و مسكن شيطان است (    آن نور سيه زكان قهر و خشم است 
در عين حال وي يادآوري مي كند كه اگر چه ابليس بر بساط قهر و قدم نهاده است و روي در جالل عزت 

مقامي است در عشق كه اميد به از خورد ، يعني به از يافت .«يدوار است ازل دارد همچنان به عنايت الهي ام
  باشد . ابليس در اين مقام نطقش همه اين است :

  در دامن تو دست به كاري زده ام     بي كار مخوان مرا كه آخر صنما 
ر بساط قهر دارد اي برادر هان و هان تا در دلت گذر نكند كه ابليس از او دل برگرفته  است كه اگر چه قدم ب

  و روي در جالل عزت ازل از اين خالي نيست كه :
  ) 31تا بو كه عنايتي كني در كارم (    دل بر بكنم اميد كي مي دارم 

گناه ابليس عشق او با پروردگار و گناه مصطفي عشق پروردگار با اوست اين گناه همان امانت عشق است كه 
  )32ميان آدم و آدم صفتان تقسيم كرده اند .(

نقش ابليس در تقابل با رسول اكرم (ص) چنين توجيه مي شود كه كسي كه ابليس را رنجور كند در عالم 
دريغا مگر هرگز عاشق پروردگار و مصطفي نبوده اي و در اين ميانه ابليس تو را :«محمد او را شفا مي دهند 

فر ، رقم فنا دارد و ايمان رقم بقا تا وسوسه نكرده است ؟ در عالم محمد او را به شفا حاصل آرند زيرا كه ك
  ) 33.»(فنا نباشد بقا نيابد هر چه فنا در اين راه بيشتر بقا در اين راه كامل تر 

  جدايي فرمان و ارادت و نقش تقدير 
همان گونه كه در بخش آفرينش و ابليس اشاره شد عين القضات در دفاع از ابليس فرمان و ارادت الهي را 

ز نظر او فرمان معشوق محكي براي سنجش عيار نهاد عاشق است فرمان بردن او نشانه جدا مي كند . ا
ناپختگي و نافرماني نشانه كمال است . عين القضات ابليس را نسبت به ارادت الهي آگاه مي داند و دليل مي 

خود  نديدي اي دوست كسي كه بر ارادت دوست و معشوق:«آورد كه فرمان سجده محكي بود براي ابليس 
مطلع بود خالف فرمان او كند در موافقت ارادت او چه مي شنوي ؟ ابليس بر ارادت پروردگار مطلع بود كه 
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آن محكي بود تا خود كيست كه به فرمان او » اسجدواآلدم «او نمي خواهد كه ابليس ، سجود كند چون گفت

  تر بايد كه بود .استاد از شاگرد پختهسجود غير مي كند همه سجود كردند اال معلم فريشتگان البد چنين بود 
  باران تورا دوخته ام باراني     گر بر سر من خارو خسك باراني 

  ) 34.»(فراق معشوق اختيار كرده بر سجود غير 
قاضي همداني نقش مهمي را براي تقدير در ماجراي ابليس قائل است . او عمل آدم را كه از گندم ممنوعه 

) بنابراين تقدير و قضاي الهي 35جده نكرد جريان قلم و قضاياي قدم مي داند .(خورد و عمل ابليس را كه س
  بر آن قرار گرفته بود كه ابليس ، مطرود درگاه شود و نافرماني او بهانه بود .

  فلسفه وجودي ابليس 
 از نگاه قاضي عالم هستي ، عالم اضداد است سفيدي و سياهي ، آسمان و زمين ، جوهر و عرض ، طاعت و

عصيان ، ايمان و كفر و ... ابليس و محمد(ص) بنابراين اگر در برداشت عارفانه عين القضات از اهرمن آن 
همانا موافق نگره زرواني بايد او را يكي از « سرور مهجوران به مثابه يگانه وجود بدفهمي نشان ندهيم ، 

  ) 36.»(يگانه وجود بزاده اند  دوگانه وجود وصف كرد كه درست هم پايه مزدا اهوراست و هر دو از آن
وجه ديگر از فلسفه وجودي ابليس داعي بودن است و اين امر با مظهريت او از جالل الهي قابل تبيين است 

داني كه ابليس كيست ؟ داعي است در راه او وليكن دعوت مي كند از او و مصطفي دعوت مي كند با او و «
  ار فرادداشت كه خلق را بگويد كه :جاللت لم يزل واليزال ، ابليس را بدين ك

  ) 37پا چندان كش كه برگليمت باشد (  خواهي كه همه كار سليمت باشد 
ابليس چون سگ درگاه الهي است و غالم صفت قهر و آنان كه به بارگاه الهي راه نمي يابند در عالم نفي ال 

و بدان چون سگ درگاه عزت حق  مي مانند . در حقيقت ابليس وسيله اي است براي تمايز و تفارق خوبان
بر بدان پارس كرده آنان را مي راند و آن كه رانده مي شود راه به جايي ندارد اما او را با آشنايان درگاه 

خداي تعالي هر چه :« حضرت حق كاري نيست . همچنين ابليس ، واسطه آفرينش ضاللت و كفر است 
به واسطه اين واسطه آدمي ، فريشته يا شيطان بود .  آفريد به دو قسم آفريد بعضي به خودي خود وبعضي

بعضي به واسطه آفريد چون علم مصطفي و انبيا كه به واسطه جبرييل پيدا كنند و چون ضاللت بوجهل و 
  ) 38كفار كه به واسطه  ابليس وجنود ا و بود ..(

  ابليس ، سالك و سلوك 
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عين القضات محك و معيار محبت را بال و قهر و مالمت و مذلت مي داند . مقام ابليس از مقاماتي است كه 
چون سالك به مقام ابليس رسد آن وقت تصديق ابليس تواند :« سالك در طريق الي اهللا از آن عبور مي كند 

د پس المحاله ابليس را در راه و از كرد ، زيرا كه اكنون صاحب ذوق است ... گاه سالك گرم روتر از ابليس بو
  ) 39.»(بيند و از اودر گذرد اينجاست كه ابليس گويد اين مرد از من سيه گليم تر است 

وظيفه سالك از نظر عين القضات آن است كه به حديث پر فريب ابليس گوش ندهد چرا كه راه قوت ابليس 
  ) 40ان او ممكن است .(با او متفاوت است و قرب سالك فقط با گوش نكردن به سخن

  ) 41سالك بايد از مكر الهي انديشه كند همان گونه كه ابليس از مكر الهي نرست .(
من الشيخ له ال دين «در حوزه انديشه قاضي نقش مهمي دارد قاضي اصل » مراد«، » شيخ«و » پير «واژه هاي 

بخشي از نامه ها پير پرستي را بهتر از  را مي پذيرد و بر وجوب همراهي شيخ با مريد تاكيد مي كند ودر» له 
  ) 42خدا پرستي مي داند .(

قاضي سعادت سالك طالب را در آن مي داند كه با كل روح وقلب در خدمت و اصالن باشد وعمر خود را 
در احترام به او فنا كند تا خداوند به او زندگي پاك و خوش خشد . اعتقاد او به پير تا حدي است كه بي اذن 

تا پير خرابات فرمان ندهد ، كس را زهره آن نباشد كه :« آگاهي به رموز عالم معنا را غير ممكن مي داند پير 
  ) 43را تواند ديدن .(» قل الروح من امرربي «عروس خرابات خانه 

نشانه پيرآن است كه پخته باشد و هدايت پروردگار را به عنوان دليل راه بپذيرد و مريدي مترادف با داشتن 
رادت است . پير مي تواند در باطن خواص تصرف كند تا حدي كه قاضي مي گويد اگر پير به سالك فرمان ا

دهد كه اهللا گويد ابليس از او مي گريزد اما اگر سالك خود گويد بدون ارشاد پير ابليس سخن او را به بازي 
  ) 44گرفته مي خندد.(

غرور فريب شيطان مي داند و تاكيد مي كند تنها پيري مي  همچنين عين القضات تكبر در برابر پير را ناشي از
  داند كه شياطين را چگونه بايد از نهاد مريد بي علم بر انگيزد .

قاضي از جنگ سالك با نفس و شياطين درون به صورت حرب ياد مي كند و ياد آوري مي نمايد جنگ با 
مي داند چه چيزي به مريد بگويد تا هر روز  نفس و شيطان بيشتر رنگ خدعه دارد چرا كه تنها پير است كه

  ) 45همه وجود او را فرا گيرد .(» ال اله اال اهللا «گروهي از شياطين از نهاد سالك برخيزند تا سرانجام 
وي ضمن تاكيد بر ضديت فرمان و ارادت توضيح مي دهد مريد بايد ابليس صفت باشد و با پيروي از اراده 

مريد ابليس صفت بايد بود تا از او چيزي آيد خود را در فرمان تافتن ديگر است و خود «فرمان را گردن ننهد:
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بر ارادت معشوق مطلع بودن  را در ارادت معشوق يافتن ديگر بر فرمان معشوق مطلع بودن ديگر است و

ديگر جوانمردا فرمان بيرون است و ارادت ، درون اگر مثال پدري فرزند خود را گويد كه بسيار مرا منواز كه 
از تو خجل شوم و با آن پسر اكرام پدر زيادت كند مخالفت او نيست لعمري مخالف فرمان است وليكن 

  مخالف ارادت نيست .
ز گفتي كه برو خدمت ديگري كن و اوبرفتي خطا بودي آن كس كه در آن مقام اگر سلطان محمود ،وا ايا
  )46فرمان برد ناپخته است .(
  رابطه انسان  و شيطان

از ديدگاه تشريعي ، عين القضات توصيه مي كند كه رسيدن به وحدانيت با بيرون كردن لباس هايي كه شيطان 
بر تو بود كه شيطان دوخته بيرون بايد كرد اگر قصد كعبه جوانمردا ! هر لباس كه :«دوخته است امكان دارد 

  )47».(داري 
  كم شدن معصيت دور شدن از مغلطه هاي شيطان است و بازگشت از راه شيطان با توبه ميسر است : 

  ) 48»(وچون از راه شيطان ، بازگردي آن گه توبه بود و اهللا يحب التوابين «
ردگار مبلغين دين شيطانند بنابراين عين القضات بر وجود ابليس آدم رو ظاهر بينان و ريان كاران به نام پرو

  )49اذعان دارد و معتقد است آن كه به دنبال ابليس مي رود شيطان او را رها نمي كند.(
بندگان شيطان كوران كار حقند و دشمن پروردگار ورسول در عين حال تحريكات شيطان النسي چون زنجير 

  )50»(ونعوذباهللا من تحريك سالسل شياطين االنس:« پروردگار پناه مي برد  است و قاضي از آن به
پنداري ابليس بر درگاه دولت «گاه انسان بنده بندگان ابليس مي شود زيرا ابليس مراكب و جنود خاص دارد 

طبل بود. دوستان خدا زهره دارد كه بچخد حاشا وكال ! اما بنده سلطان بود كه بر مركب سلطان نشيند تا وا اص
مركب خاص غالم ديگر بود ومركب سلطان ديگر و مركب سلطان ، غالم را نتواند بودن بر مركب سلطان 
نشستن براي مركب است نه براي غالم . اي عزيز مراكب خاص ابليس و جنود او خود پيداست و مركب 

  ) 50». (خاص سلطان خود پيدا 
اينجا اگر صبر كني درم درم سود كني وگرنه «ست.همچنين صبر سبب منفعت و عجله راه زني شيطان ا

  ) 52».(راه بر تو بزند » العجله من الشيطان«حقيقت دان 
از نظر عين القضات يكي از درهاي بهشت ، دل است از راه دل انسان به دوزخ نمي رود زيرا شيطان را به آن 

باشد وقتي ذكر گفته شود  و هواي دنيا راه نيست . بنابراين آن ذكري كه بر زبان مي آيد بايد با قلب يكي 



 1083    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

) و طبيعتا هر آنكس كه با فريفته 53وشيطان پرستي بر انسان مسلط باشد انسان دروغ گويي بيش نيست .(
  شدن به دنيا و آخرت از حق وا ماند قرين شيطان است .

در وجود انسان مي قاضي دريافت حقايق ديني را منوط و موقوف به مسدود كردن تمام راه هاي نفوذ شيطان 
داند و با حديثي كه مورد استناد عرفا است تذكر مي دهد اگر شياطين اطراف دل آدمي را احاطه نكنند همانا 

  ) 54ملكوت آسمان ها و زمين را مي ديد .(
همچنين خودرايي برابر است با بندگي شيطان و تا زماني كه شياطين در دل نفوذ دارند جايي براي فرشتگان 

عين القضات بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه در صورت دور كردن شيطان ملكوت ، بر انسان  نيست .
  عرضه خواهد شد.

يكي از سالح هاي شيطان ، هوا و شهوات عاجل است و قومي كه اين سالح شياطين را در درون ندارند از 
  )55سان زخم مي زند.(عباد مخلصند . عادت نيز كمين گاه شيطان است كه از آن طريق بر ان

قاضي همدان هر آن چه را كه انسان را از راه خداوند باز دارد ابليس ناميده است و راه رهايي از شيطان و 
هيچ داني كه حصار نهاد خود چون بايد داد تا آن شيطان :«جنود او را خدمت كفش مردان پروردگار مي داند 

پرس كه علي الخير سقطت خدمت كفش مردي كن چون تو  كه در آن پادشاهي مي راند تسليم كند ؟ از من
  )56.»(را قبول كرد ، شيطان خود بر خيزد 

  نور سياه ابليس 
همانطور كه ذكر شد يكي از وجوهي كه قاضي با در نظر گرفتن تقابل وجودي حضرت رسول اكرم (ص) و 

د . خلق پيامبر و ظهور او از عالم ابليس بر آن تاكيد دارد ، اشاره به نوريت محمد (ص) و ناريت ابليس دار
است و ازل  ابد با » لوالك لما خلقت االفالك «ورود به عالم » كنت كنزا مخفيا واحببت ان اعرف «مخفي 

)  در مذهب تصوف اتصال جمله سالكان به نور مصطفي (ص) است و 57خلقت ايشان معنا يافته است .(
محمدي ، صفت اخص خداوند است كه از همه پوشيده الزمه رويت حق ، رويت نور محمدي است . نور 

  داشته شده است و حقيقت محمدي صورت اسم اعظم است كه جامع جميع اسماء است .
برخي از بزرگان تاريخ تصوف كه از ابليس با عنوان بزرگترين موحد جهان ياد كرده اند با قرار دادن ابليس 

نور محمدي «در برابر » سياه ابليس «ه عالي فتوت از نور در كنار حضرت رسول اكرم (ص) به عنوان دو نمون
سخن مي گويد و در درون ملعوني و مهجوري ابليس مقام واال و برجسته اي براي او قائل مي شوند . » 
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اصطالح نور سياه يكي از تعبيرات پارادوكس گونه صوفيه است ودر مورد ابليس به اين اعتبار به كارمي رود 

  )58به نور الهي ظلمت است وگرنه نور است .(كه نور او نسبت 
مورد توجه خاص عين القضات است نور سياه يا قبض ابدي يا » نور سياه «ماهيت نوراني ابليس با اصطالح 

واژه نور در فلسفه خسرواني معني .«به اصطالح قومطيان نور ظلماني باقي مانده انديشه دوبني ايراني است 
  سفه مالصدر است .نزديك به معني وجود در فل

در اصطالح صوفيان وعارفان نور عبارت است از تجلي حق به اسم ظاهر كه مراد وجود عالم ظاهر است در 
نور قلوب عارفين است به توحيد » نور«لباس جميع صوراكوانيه از جسميات و روحانيات و به روايت كشاف 

  )59»(حق.
عدم فرض شود نياز به علت ندارد زيرا علت عدم را بي نور سياه و سفيد مبدا خير و شرند اگر نور سياه 

علتي بس است و اگر شيطان ، موجود فرض شود ناگزير شد شرنسبي و اضافي است نه مطلق زيرا همه چيز 
در پايان عاقبت به خير مي شود. عين القضات كه قبض ابدي يا جاودانگي در جهنم را نمي پذيرد و به نوعي 

تقد است همه چيز را عاقبت به خير مي داند با نور سياه را كمال درد مي خيمه شب بازي جهاني مع
چون «) از نظر عين القضات منظور از والدت ثاني قدم نهادن از ملك به ملكوت است و مي گويد 61داند.(

سالك به والدت ثاني رسد حجب ملكوتي بماند ميان او ميان خداوند عزوجل پس يك يك برخاستن گيرد و 
حجاب ، نوري سياه است كه ثنويان آن جا بماند اند و يزدان و اهرمن گفتند اگر خليل صفت بودند آخرين 

بديدند و ليكن افول آن » هذا اكبر» «ال حب االفلين .«ي سياهي آن نور وا ايشان نمودي كه آن نه مقصد است 
  )62».(نديدند ... قيوم بديدند و قيام نديدند 

داني آن نور « ازنور سياه از پاسبان عزت و دربان حضرت حق سخن مي گويد: عين القضات در تعريفي ديگر
» في ظلمات البر و البحر «كشيده است در ظلمات » فبعزتك الغوينهم اجمعين «سياه چيست ؟ شمشير 

فضولي و خود را بي اختيار كرده است پاسبان عزت آمده است دربان حضرت اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
ت دريغا از دست كسي كه شاهد را بيند با چنين خد و خال و زلف و ابرو و حسين وار انا الحق شده اس
  )63».(گويد 

اصطالح نور سياه را قبل از عين القضات اولين بار ابوالحسن بستي در قالب يك رباعي مطرح كرده است 
  ت در نيافته اند: رباعي مرموزي كه صوفيه آن را مشكل دانسته اند و صورت و معني آن را درس

  وز علت و عار برگذشتيم آسان     ديديم نهان گيتي و اهل دو جهان 



 1085    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  )64زان نيز گذشتيم نه اين ماند و نه آن (    و آن نور سيه زالنقط برتر دان 
در مرتبه فناي فنادر سلوك عرفاني كه عارف در باالترين مقام تجليات نور يه نوري به رنگ سياه مي بيند و 

  ر از اين مقام به مرحله بقا باهللا مي رسد .سپس با گذ
همچنين قاضي محمد (ص) را سايه حق دانسته است و سايه آفتاب محمد را نور سياه در تعريفي ديگر 

) گاهي نيز از نور 66گردد و قوت اضالل ابليس ازضياي آفتاب است.(اصالت نور سياه به سياهي ماده باز مي
  )67مي برد .( سياه به عنوان مترادف حجاب نام

او براي سالك در طي طريق ، مقامي متصور است كه در آن مقام ، نور سياه بر وي عرضه مي كنند . آن نور 
مقارن است با سموم قهر كه از صفت قهاريت الهي سرچشمه مي گيرد بنابراين قاضي به سالك توصيه مي 

داوند مي رسد و چه بسيار كساني كه در اين كند از آن مقام درگذر چرا كه چون آدمي از آنجا در گذرد به خ
  )68مقام مقام كرده اند و سموم قهر نيستشان كرده است .(

« تعبير ديگر عين القضات از ابليس و نور او به عنوان خال روي معشوق است تا چشم بد بر او نرسد 
بود باش تا جمال خود  جوانمردا! آن چه مي دانم تو آن راهرگز نداني . خال و روي معشوق به كمال جمال

بيني آن گه كه بداني كه ابليس ، خال است يا سيد المرسلين نبايد كه چه خال تو بيند تا چشم بد به عين 
  )69».(كمال است اين خال تو بر كمال جمال تو را از دشمنان نگاه مي دارد 

ه از مبدا بودن تنزيل رتبه يافته براي عين القضات كه به مرحله توحيد اشراقي رسيده است ؛ اهرمين يا نور سيا
به صورت خال جمال معشوق و زلف سياه او جلوه مي كند و از اين ديدگاه ابليس يا نور سياه را باشر مرتبط 
» كرده مي گويد شر حقيقي وجود ندارد و شيطان ، شر نسبي است مثل حجامت شدن كودك توسط مادرش

).70(  
است و عين القضات نيز مي گويد شاه حبش يا همان ابليس بايد  اين خال سياه چون مهري از مشك بر شكر

زنهار دهد تا سالك مهر را بشكند و شكر را بر دارد و از آخرين حجاب سياه برگذرد و به حقيقت برسد 
).71(  

ابوعيسي وراق نقل شده است كه هشام بن سالم مي گفت : پروردگار وفره يا زلف سياه دارد كه «همچنين از 
خد و خال اين شاهد شنيدي زلف و :« ) به همين دليل عين القضات مي گويد 72» .(ياه مي باشد نوري س

چشم و ابروي اين شاهدداني كدام است؟ دريغا ! مگر نور سياه برتر باالي عرش عرضه نكرده اند ؟ آن نور ، 
  )73»(ابليس است كه از آن زلف سياه شاهد عبارت كرده اند 
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ال آخرين مرحله قبل از فناي في اهللا و بقاي باهللا است و پس از آن هيچ موجوديتي باقي بدين ترتيب پهنه سياه

  نمي ماند و همه ، او مي شود .
نور سياه «اما برداشت و تعبير زيباي عين القضات ازنور سياه ، تجلي آن به صورت نهنگ است او معتقد است 

، هفت وادي سلوك را به دو مرحله طلب و  ) عطار74»(به صورت نهنگي سفيد بر سالك عرضه مي شود
عشق و سه مرحله آموختن علم كثرت ، برزخ ، علم وحدت و دو مرحله وصول ، فنا و بقا تقسيم مي كند. او 
وادي چهارم را درياي استغنا مي نامد و مي گويد سالكان بايستي پس از آموختن علم كثرت از اين دريا 

سند نهنگي كه پروردگار در درياي استغنا جاداده است مانع مي شود كه هر بگذرند تا بتوانند به علم وحدت ر
  )75سالك بتواند به سادگي از اين مرحله بگذرد .(

مي توان مرحله شك در راه سلوك با مرحله استغنا يا وادي چهارم از هفت وادي عطار تطبيق داد آزمايشي 
دت آزمايش در مرحله استغنا آن قدر دشوار است كه براي بيرون شدن از عالم كثرت و وارد شدن به عالم وح
  از صد هزاران يكي مي تواند آن را به درستي بگذراند .

قاضي نيز توضيح مي دهد نهنگي كه بر سالك عرضه مي شود نمايانگر سموم قهر است و عاشق يك نقطه 
اه مي برند تا بدان گاه نور سياه در صورت نهنگ سفيد عرضه مي شود چه مي شنوي ؟ گ« درد مي شود ؛

مقام و آن مقامي است كه چون آدمي از آن جا بگذرد به پروردگار رسد و گويند بس كس كه بدين مقام رسد 
و او را سموم قهر بزند مسكين عاشق اينجا يك نقطه دردگردد و از فرق تا قدم همه اين گويد :    اي دل به 

  )76بسياري را ( كو چون تو به بادداده    چه زهره خواستي ياري را 
  .15تمهيدات، عين القضات همداني ، تصحيح عفيف عسيران، ص  )1
 .1795دايره المعارف فارسي ، غالمحسين مصاحب ، جلد دوم، ص  )2

 .75شكوي الغريب ، ص  )3

 .414نفحات االنس ، جامي ، ص  )4

 .103صوفيان شهيد ، مصطفي علي پور ، ص  )5

 .237و236تمهيدات ، صص  )6

 .111 ، ص 3مقدمه نامه ها ، ج  )7

 .239همان ، ص  )8

 .169همان ، ص  )9
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 .10پژوهش در انديشه هاي عرفاني عين القضات ، زهرا فتحي ، ص  )10

 .351تمهيدات ، عين القضات ، ص  )11

 .62قرآن كريم ، سوره نحل ، آيه  )12

 .262دايره المعارف بزرگ اسالمي ، ص  )13

 . 121تمهيدات ، ص  )14

 .163و162، صص  3نامه ها ، ج  )15

 .27نصراهللا چور جوادي ، ص استادامي عين القضات ،  )16

 . 122لوايح ، ص  )17

 .23همان ، ص  )18

 . 284تمهيدات، ص  )19

 .189تا 186صص  – 2نامه ها ، ج  )20

 . 22تمهيدات ، ص  )21

 .186، ص  2نامه ها ، ج  )22

 .416و415همان ، ص  )23

 . 244تمهيدات ، ص  )24

 .180، ص  2تذكره االولياء عطار نيشابوري ، ج  )25

 .97، ص  1نامه ها ، ج  )26

 .247تمهيدات ، ص  )27

 .7، ص  2نامه ها ، ج  )28

 .8همان ، ص  )29

 . 232همان ، ص  )30

 416و 415، صص  2نامه ها ، ج  )31

 . 229تمهيدات ، ص  )32

 . 233و 232همان ، صص  )33

 .96نامه ها ، ص  )34
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 .179و 178تمهيدات ، صص  )35

 .834، ص  1369فروردين  7-6، شماره  7مقاله اهرمن ، پرويز اذكايي ، سال  )36

 . 244-240، صص  3نامه ها ، ج  )37

 . 4، ص  2نامه ها ، ج  )38

 .246، ص  3نامه ها ، ج  )39

 .315و314، صص  1نامه ها ، ج  )40

 . 232و 231، صص  3نامه ها ، ج  )41

 .78، ص  2، ج  475، ص  1نامه ها ، ج  )42

 . 341تمهيدات ، ص  )43

 . 394، ص  3نامه ها ، ج  )44

 . 49، ص  1همان ، ج  )45

 .75، ص  1همان ، ج  )46

 .113، ص 1همان ، ج  )47

 .244، ص 1همان ، ج  )48

  .371، ص 1همان ، ج  )49
  .372، ص 1همان ، ج  )50
 .102، ص  2نام ها ، ج ج  )51

 .157، ص  2نامه ها ، ج  )52

 .177، ص  2نامه ها ، ج  )53

 .413، ص  2نامه ها ، ج  )54

 .371تمهيدات ، ص  )55

 .267تمهيدات ، ص  )56

 .268تمهيدات ، ص  )57

 .686شرح مقدمه قيصري ، ص  )58

 ، ذيل واژه نور . 15لغت نامه دهخدا، ج  )59
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 .541، بند  1ا ، ج نامه ه )60

 .91، ص  3نامه ها ، ج  )61

 .65و64، صص  2همان، ج  )62

 .249تمهيدات ، ص  )63

 . 326تمهيدات ، تعهد ،  )64

 .267تمهيدات ، ص  )65

 . 323، ص  1نامه ها ، ج  )66

 . 254، ص  2نامه ها ، ج  )67

 .49و 48تمهيدات ، صص  )68

 . 249، ص  1نامه ها ، ج  )69

 . 238، ص  3نامه ها ، ج  )70

 . 43تمهيدات ، ص  )71

 .476، ص  1نامه ها ، ج  )72

 . 120تمهيدات ، ص  )73

 . 5، داستان  44منطق الطير ، عطار نيشابوري ، گفتار  )74

 .261، ص  3نامه ها ، ج  )75

 . 40تمهيدات ، ص  )76
 

  فهرست منابع 
  قرآن كريم. )1
 .1341تمهيدات ، عين القضات همداني ، مقدمه و تصحيح عفيف عسيران ، دانشگاه تهران ،  )2

، غالمحسين مصاحب، مركز نشر دايره المعارف فارسي، متعلق به موسسه  دايره المعارف فارسي )3
 .1356انتشارات فرانكلين ، 

شكوي الغريب من االوطان ، عين القضات همداني ، مقدمه وتصحيح عفيف عسيران، دانشگاه  )4
 . 1341تهران ، 
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 . 1366نفخات االنس ، عبدالرحمان جامي، تصحيح مهدي توحيد پور، سعدي،  )5

 . 1381شهيد ، مصطفي علي پور ، تيرگان ،  صوفيان )6

 .1377نامه ها ، عين القضات همداني ، به اهتمام علي نقي منزوي و عفيف عسيران ، اساطير ،  )7

 . 1384پژوهشي در انديشه هاي عرفاني عين القضات هداني ، زهرا فتحي ، ترفند ،  )8

 . 1374دايره المعارف ، دايره المعارف بزرگ اسالمي ، كاظم موسوي بجنوردي ، نشر  )9

 . 1384عين القضات و استادان او ، نصراهللا پور جوادي ، اساطير ،  )10

 . 1341رساله لوايح ، عين القضات همداني ، رحيم فرمنش ، دانشگاه تهران ،  )11

تذكره االولياء شيخ فريد الدين عطار نيشابوري ، تصحيح متن و فهرست ها از محمد استعالمي  )12
 . 1374، زوار ، 

 .1370رح فصوص الحكم ، قيصري ، شيخ اكبر محي الدين بن عربي، انتشارات اميركبير ، ش )13

 . 1373لغت نامه ، علي اكبر دهخدا ،دانشگاه تهران ،  )14

منطق الطير ، عطار نيشابوري ، به اهتمام و تصحيح سيد صادق گوهرين ، علمي و فرهنگي ،  )15
1371 . 




