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  چكيده 
زاييده ي ذهن خلّاق ايرانيان در عرصه  -زيبايي پرستي يا جمال پرستي نيز ناميده مي شودكه  -مكتب جمال

ي عرفان و تصوف محسوب مي گردد كه زيبايي را مبنا قرار داده و اصول مكتب خود را بر پايه ي آن طرح 
ه هاي اسالمي ريزي كرده اند. اين مكتب در قرن سوم هجري توسط ابوحلمان فارسي با استفاده از بن ماي

همراه با عناصر زيبايي شناسي ايراني طرح ريزي گرديد. برپايه ي جهان بيني ديني، اساس تكوين و خلقت 
عالم بر زيبايي و فعل زيباي خداوند بنا گشته و زيبايي در متن هستي موجودات و كلّ آفرينش حضور دارد. 

مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت خلق لكي  كنت كنزاً« .عارفان مسلمان در اينجا به حديث رايج صوفيه 
است و كار از پي حب » فاعل بالعشق « استناد مي جويند. كه عالم با عشق و حب آغاز گشت و خدا» اعرف

و دوستي مي كند ،نه سود و ربح . كاروان هستي با عشق به راه افتاد و همه ي موجودات بهره ور از محبت و 
  عشق شدند.

رآنيم به بررسي عنصر زيبايي كه اساس شكل گيري مكتب زيبايي پرستي است پرداخته و ژوهش ب   در اين پ 
 - عناصر اصلي آن را مورد مداقه قرار داده ، آنگاه تأثير اين عناصر را در انديشه ي يكي از بزرگان اين مكتب 

  مورد بررسي قرار دهيم. -عين القضات همداني
  .تي ، مكتب جمال ،عشق: عين القضات ، زيبايي پرسواژگان كليدي
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  مقدمه 
يا علم الجمال است ، اما بسيار به هم »  Aesthetics«جمال پرستي يا زيبايي پرستي غير از زيبايي شناسي 

مرتبط اند ، زيرا مطالعه و تاريخ زيبايي شناسي به نوعي پيشينه ي شناخت زيبايي را از ديدگاه هاي مختلف 
روشن مي سازد و به بررسي جايگاه مكتب جمال ياري مي رساند . زيبايي شناسي علم شناخت زيبايي و هنر 

ي غير از شناخت و علم ، به پرستش و عشق ورزي نسبت به زيبايي نيز مي است در حالي كه زيبايي پرست
از آغاز پيدايش هنر ، ذهن و « پردازد. براي پيدايش اين پديده ، تاريخ دقيقي را نمي توان ذكر كرد چرا كه 

به  روان آدمي دائم به زيبايي گرايش داشته است . با اين وجود ، نخستين بحث هاي نظري در اين باره را
: 1378مقدادي، » «افالطون و ديگر علماي عهد باستان چون ارسطو ، هوراس و النگينوس نسبت مي دهند.

) اما اگر بخواهيم تاريخچه ي دقيقي براي پيدايش اين علم بيان كنيم بايد گفت كه، پيدايش زيبا شناسي 307
ن را در كتابي به همين نام به كار برد آ» بومگارتن«مي رسد كه فيلسوف آلماني به نام  1750-58به سال هاي 

) 20: 1375احمدي، »(نسبتي ميان آگاهي زيباشناسانه ي آدمي و ادراك حسي او از زيبايي قائل شد.« . وي 
آرمان ها و مقاصد علوم انتزاعي كه درون مايه و محتواي آن ها از راه حواس «بومگارتن براي نشان دادن 

) در طي تاريخ عقايد مربوط به 766: 1376انوشه، »(ح را به كار برد.درك و دريافت مي شود اين اصطال
در محيط تمدن يونان و « زيبايي شناسي تحوالت طوالني و پيچ در پيچي پيدا كرده است. اين فكر اولين بار 

روم بروز كرد و بعد در قرن هجدهم رونق گرفت و سپس در نيمه ي دوم قرن نوزدهم دوباره رواج يافت و 
) بندتو كروچه معتقد است كه دريافت هنر بايد از راه 59: 1372كروچه، .»(نوز هم بسيار مورد توجه است ه

شهود و مكاشفه صورت گيرد نه از راه فكر و استدالل. در مورد آغاز دوره و مشخصات تاريخ زيباشناسي 
و هجدهم پيدا شد و در دو  زيبايي شناسي علم كامالً تازه اي است كه بين قرن هفدهم« چنين مي نويسد:

)اين رشته از زمان سقراط تا دو قرن پيش به عناوين مختلف  176همان ، »(قرن گذشته تقويت يافته است.
مورد بحث بوده ، حتّي اين رشته پيش از يونان قديم در فلسفه ي هنديان و چينيان نيز مورد توجه بوده است. 

سفه و محققّان از زيبايي ارائه مي دهند در حد حدس و گمان است اما در مورد تعريف زيبايي، تعريفي كه فال
بسياري از دانشمندان ،زيبايي را غير قابل تعريف و تعيين مي دانند و بسياري از آنان وجود اركان يا معيارهاي 

يان اين با اين همه مي توان از م« زيبايي را انكار مي كنند . در واقع در تعريف زيبايي اختالف نظر دارند 
اظهارات دريافت كه همگي در اتخاذ يك شيوه اتّفاق نظر دارند. اين هماهنگي در اين است كه ايشان در 
تعريف زيبايي چيزي مي گويند و سپس به شيوه اي محتاطانه ، برخالف تعريف اوليه ،عبارت و سخني مي 
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ا افزودن قيد كثرت و گوناگوني ،با صفتي افزايند. مثالً اذعان دارند ، ولي از صدور حكم كلّي مي هراسند و ب

) در مجموع مي توان گفت نظريه هايي كه 27: 1378غريب،»(مخالف اصل ياد شده محافظه كاري مي كنند.
در تعريف هنر و زيبايي بيان كرده اند به طور كلّي بر دو نوعند: يكي سوبژكتيو يا ذهني(دروني) و ديگري 

زيبايي چيزي نيست كه در عالم خارج وجود «ان نظريه هاي ذهني مي گويند:ابژكتيو يا عيني (بيروني) . صاحب
داشته باشد و بتوان آن را با شرايط و موازين معيني تعريف كرد ، بلكه يك فعاليت روحي صاحب حس است 

) از طرف ديگر ،صاحبان نظريه هاي عيني معتقدند به اينكه 7: 1372كروچه، »(نه صفت شيء محسوس.
يكي از صفات عيني موجودات است و ذهن انسان به كمك قواعد و اصول معيني آن را درك مي كند زيبايي «

)  از ديدگاه  7همان، »(همان طور كه معلومات ديگر را هم بر حسب قوانين مربوط به آنها درك مي كند.
ربي است و اوست هنر اعال هنر قانونگذار و م« افالطون زيبايي صالح و فضيلت است . وي معتقد است كه 

كه بايد سخن آخر در خصوص هنرها را بگويد ، زيرا وظيفه ي هنر اعال تضمين اين است كه هنرها وظيفه 
  ) 12: 1376جان،  -بيزدزلي»(ي صحيح خويش را در حيات تمامي نظام اجتماعي ادا كنند.

در عموم تعاريف خود و آراء روانشناسان هنر و زيبايي را به واسطه ي تأثير آن در نفس تعريف مي كنند و 
هنر مملكتي ميان حقيقت و خيال ،ميان تمايالت فعال و رغبت هاي انفعالي « مشهور فلسفي اتّفاق نظر دارند:

يا درون گرايي ،ميان در هم پيچيدگي و گستردگي است ،زيبايي كمال نيست ولي قدرتي ثابت براي آفريدن 
) از اين اشارات چنين بر 42: 1378غريب،»(شاط و آسودگي است.حالت كامل دارد كه همان حالت اتّحاد ، ن

اوالً محققّان هنرهاي زيبا را مقارن و همراه با زيبايي دانسته اند ، چنان كه گويي زيبايي وصف « مي آيد كه 
الزم آنهاست؛ ثانياً در توصيف و تعريف ايشان از طبيعت زيبايي، وحدت، آزادي، توازن و هماهنگي ذكر مي 

ود و در اين مورد ميان تعريف هنر و تعريف زيبايي مشابهت وجود دارد ؛ هر دو بياني آزادند و هر دو ش
منشأ آسايش، نشاط، وحدت و تكامل در قواي نفس هستند، بنابراين ،هنر زيبا و زيبايي يكي است ،ياآن كه 

  )43: 1378غريب،»(در هستي است. -و كاملترين آن-هنر يكي از دو مظهر زيبايي
در جهان اسالم گرايش به زيبايي از قرآن مجيد سرچشمه مي گيرد. در اين دين خدا زيباست و جز زيبايي 

)براي خدا نام هاي زيباست ،خدا را با آن 110اسرا،– 180اعراف،»(وللّه األسماء الحسني فادعوه بها«نيافريده 
ان اللّه جميل و يحب «اسالمي آمده است: نام ها بخوانيد. اين روايت با چند جمله ي نزديك به هم در منابع

  ) به قول موالنا:454: 1339، 3خدا زيباست و زيبايي ها را دوست دارد.(كشف االسرار، » الجمال
  )  812: 1او جميل است و يحب للجمال             كي جوان نو گزيند پير زال (مثنوي،د
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) كه خداي خود را در زيباترين 13: 1339، 2كشف االسرار،»(رأيت ربي في احسن صوره «همينطور روايت 
اللهم اني « صورت ها مشاهده كردم و مانند اينها كه در دعاها قابل پيگيري است .در دعاي سحر مي خوانيم:

) خداوندا، 220: 1365مي، ق»(اسئلك من جمالك باجمله و كل جمالك جميل، اللهم اني اسئلك بجمالك كله
جستجو مي كنم ترا از زيبايي تو در زيباترين گونه ات و تمام مظاهر تو زيباست. خداوندا جستجو مي كنم 
ترا با تمام زيبايي هايت. با چنين مقدماتي عرفا و صوفيه به سوي مكتب جمال راهنمايي گرديده اند. امام 

توجيهي كه مخصوص اين جمله ي دعاست آن است كه « خميني(ره) در شرح دعاي سحر مي نويسند كه: 
بهائك به معناي زيبايي است. (اللهم اني اسئلك من بهائك بابهاه) و زيبايي عبارت از وجود، پس هر چه 
زيبايي و حسن و سنا هست همه از بركات وجود است و سايه ي آن است تا آنجا كه گفته اند، مسأله اينكه 

ايي است از بديهيات است. پس وجود ، همه اش زيبايي و جمال و نور و روشني وجود عبارت از خير و زيب
) عرفاي 56: 1371امام خميني،»(است و هر قدر وجود قوي تر باشد ،زيباييش تمام تر و زيباتر خواهد بود.

نمايندگاني  ايراني نيز با استفاده از اين پيشينه به مكتبي دست يافته اند كه از ابوحلمان ايراني تا به امروز
بزرگ داشته كه با عنوان جمال پرستي و زيبايي پرستي در عرفان ايراني و اسالمي قابل شناسايي است كه با 
نام مكتب جمال معرّفي شده است . اين بزرگان زيبايي را از خداوند به سراسر هستي گسترش داده و همه 

  چيز را زيبا ديده اند. 
  )891: ب2هر دو عالم چيست عكس خال او    (مثنوي،د         در بيان نايد جمال حال او       

  )242پرتو حسن او چو پيدا شد                عالم اندر نفس هويدا شد             (عراقي،لمعات: 
) او همان كسي است كه هر 7(سجده،» الذي أحسن كل شيء خلقه«اين همه از قرآن اخذ شده كه مي گويد: 

آفريد. از ديدگاه قرآني همه چيز زيباست و زيبايي داراي جنبه هاي مادي و معنوي ، مطلق چه را آفريد زيبا 
و نسبي ، زميني وآسماني و مانند آن است. عشق هاي مجازي هم براساس مكتب جمال غنيمت شمرده مي 

عشق شوند زيرا به عشق حقيقي منجر مي گردند و عشق انساني نردبان رسيدن به عشق الهي است .مانند 
يعقوب به يوسف يا زليخا به يوسف و مانند اينها.جنبه ي ديگر ،ارتباط زيبايي با عشق است كه سابقه اي 

  طوالني دارد و در مكتب جمال ، عشق نخستين فرزند زيبايي است:
  شهرت حسن كند زمزمه ي عشق بلند            شد ز يوسف سخن عشق زليخا مشهور 

  ) 88(وحشي بافقي ، ديوان:  
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هنگامي كه زيبايي هستي را فرا گرفته و عشق از آن زائيده شد ناگريز عاشق و معشوق پيدا شده و از گرماي 

فقط مبدأ و مقصد و زمان و مانند آن » حركت«عشق هستي به حركت و جنبش در آمده و در مكتب جمال
  نمي خواهد بلكه نياز به عشق و گرما نيز دارد. به قول عراقي:

  ر چو در كارم كرد              بنمود جمال و عاشق زارم كردحسنت به ازل نظ
  من خفته بدم به ناز در كتم عدم                  حسن تو بدست خويش بيدارم كرد   

  )367(عراقي،لمعات:    
  عناصر مكتب جمال

ات اسالمي شكل مكتب جمال كه اصول آن بر زيبايي شناسي و عرفان ايران باستان با استناد بر آيات و رواي 
مكتب اين  گرفته، مولد فلسفه اي است كه براساس آن زيبايي اصالت يافته و مبناي هستي قرار مي گيرد. 

مطابق جهان بيني ويژه اي شكل گرفته كه براساس آن مي توان به چهارچوب فلسفي،جهان شناسي،انسان 
برخي از عناصر اصولي اين مكتب شناسي و جامعه شناسي اين مكتب رسيد. در اين قسمت از پژوهش به 

  اشاره كرده و در ادامه به بررسي اين عناصر در آثار عين القضات مي پردازيم.
: مكتب جمال برخالف ساير مكتب هاي فلسفي كه در برابر هدف خلقت به زيبايي هدف اصلي آفرينش)1

مي داند و نوميد نمي كند، نوعي پوچ گرايي(نيهيليسم) رسيده اند خوش بين است و غايت انسان را پوچ ن
بلكه زيبايي را به عنوان هدف خلقت و فلسفه ي آفرينش معرفي مي نمايد كه بهترين پاسخ را براي پرسش 
هاي معنوي انسان داراست . در مكتب جمال ، هستي جلوه اي از شعاع نور الهي است . در حقيقت آن جمال 

ي در آن، موجودات هستي اند. براي خداوند هدفي در  مطلق در آينه اي جلوه نموده و تصاوير منعكس شده
نظر نمي گيرند ،بلكه رمز شناخت فلسفه ي آفرينش و هدف زندگي را در اين نكته مي جويند كه خداوند 
چون خورشيدي است كه پرتو افكني او ذاتي اوست نه اينكه براي كسي يا چيزي باشد. خداوند براي كسي 

بلكه زيبايي ذاتي اوست و در سرشت زيبايي نيز جلوه گري قرار دارد، يعني  يا چيزي، هستي را نيافريده،
  فلسفه ي آفرينش در جمال ازلي نهفته است. به قول حافظ:

  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد                    عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
  مه نقش در آينه اوهام افتادحسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد           اين ه

  اين همه عكس مي و نقش مخالف كه نمود          يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد
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  )187(حافظ، ديوان:      
از طرفي چون درك عشق بدون زيبايي امكان ندارد، بزرگان اين مكتب گاهي برهمين اساس عشق را به 

  عنوان هدف آفرينش تعيين مي كنند.
 يك قطره از درياي عشقست           فلك يك سبزه از صحراي عشقست.  جهان 

  ) 284(هاللي جغتايي ،ديوان: 
آثار و نوشته هاي عين القضات يكسره در بيان عشق و عاشقي،جمال و جمال پرستي و تفسير هستي در رابطه 

ن اصول نه تنها رابطه ي ي عاشقانه ميان خلق و خالق و شيفتگي به آن جمال مطلق مي باشد كه براساس اي
  عاشقانه ميان انسان ها بلكه ميان انسان و حيوان با گياه و جماد نيز به وجود مي آيد.

از نظر عين القضات زيبايي است كه عشق را مي آفريند وتمامي ذرات هستي با نيروي عشق در حركتند . اين 
اندن انسان به كمال مطلق و مقام قرب عشق مهمترين راز و رمزي كه در خود دارد اينست كه وسيله ي رس

اي عزيز به خدا رسيدن فرض است ،و البد هر چه به واسطه ي آن به خدا رسند فرض باشد به .« الهي است 
نزديك طالبان . عشق ، بنده را به خدا رساند ، پس عشق از بهر اين معني فرض راه آمد. اي عزيز، مجنون 

) اين دعوت عمومي در مكتب 97: 1373عين القضات، »(ان توان باختن.صفتي بايد كه از نام ليلي شنيدن ج
جمال به منزله ي دعوتي جهاني ، به سوي بهروزي و سعادت است، يعني با اين دعوت انسان ها را مي توان 

  به تكامل الزم در زندگي مادي و معنوي شان رساند. از اين رو از منظر عين القضات،عشق همه چيز است.
اي دوست ؛عاشقان را دين و مذهب ،عشق باشد. كه دين ايشان ، جمال معشوق باشد، آنكه مجازي بود، تو «

) نكته ي اساسي در 286همان، »(او را شاهد خواني. هر كه عاشق خدا باشد،جمال لقاء اللّه مذهب او باشد.
ر عاشقي جمال معشوق خود اي عزيز،اگ«اين عشق بازي، اصالت دادن به زيبايي است. وي معتقد است كه 

بيند، و در ادراك جمال او غرق شد، نداند كه در وجود ، چه مي بود ، و في بعض االوقات كه چنان غرق 
نبود در ادراك جمال معشوق ، البد او چيزي بر سر بود كه بدان بداند كه كي مي آيد و كي مي رود وكه 

خاصيت اين عشق است چه به صورت زميني جلوه  ) مهم ارزش و163همان ، »(نشسته است و كه خفته...
نمايد چه به صورت آسماني .دليل توجيه ي اين بزرگان براي عشق زمني اين است كه ، بدون درك و 
دريافتي از عشق زميني محال است كه كسي به مرحله ي عشق آسماني برسد ، چنانكه بدون استفاده از 

توان به شناخت عقلي و معرفت رسيد. براي سير و سلوك  حواس و عبور از مرحله ي شناخت حسي ، نمي
مبتديان هيچ گريزي جز عبور عاشقانه از عشق مجازي به سوي عشق حقيقي نيست و اين همه ي سخن 
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دريغا عشق فرض راه است همه كس را «مكتب جمال درباره ي عشق زميني است . به بيان عين القضات 

  )96همان ، »(شق مخلوق مهيا كن تا قدر اين كلمات ترا حاصل شود.،دريغا اگر عشق خالق نداري ، باري ع
اين انديشه ي بلند راهگشاي انسان امروز به سوي زندگي برتر خواهد بود. اين پير مكتب جمال ، اهميت 
عشق انساني و زميني را با شواهد و بيان هاي متعدد بيان كرده تا از اعتراض متشرعين عصر خود در امان 

. اما سخن او با هدف الهي است ولي عشق زميني را نيز چاشني آن كرده و با اين ديدگاه ،عشق هاي اين بماند
جهاني از مرگ نجات مي يابند و زندگي انسان را لطف و گرمايي خاص مي بخشند. گرمايي كه امتداد آن 

،و چون بي آينه معشوق بواسطه ي آينه مطالعه ي جمال آفتاب توان كردن علي الدوام.«عشق آسماني است 
پرستش جمال صوري و « ) آنان معتقد بودند كه103همان، »(ديدن محال است ، در پرده ديدن ضرورت باشد.

عشق و دلباختگي به زيبايي مجازي راه وصول به جمال معنوي يعني جمال مطلق است. اين دسته از عرفا 
ال الهي است و بنياد طريقت را براساس زيبايي بيان مي دارند كه جمال ظاهر آينه ي طلعت غيب و مظهر جم

 1369، 2غني،».(دوستي متّكي ساخته و به تمام مظاهر زيبايي از جمله صورت زيبا، عشق مي ورزيده اند
:402 (  
فه در بسياري از موارد با استفاده از تمثيل و با استناد به عرفا و متصو: استفاده از تمثّل براي بيان منظور) 2

. عين القضات  در  اديث به استحكام سخن خود پرداخته و ميزان مقبوليت آن را باال مي بردند.آيات واح
استناد به آيات و احاديث تسلّط عجيبي نشان داده و از نظم و نثر تشبيهات و تركيبات بسيار استفاده كرده 

ا بر عشق مي نهد و بر اين باور اساس و پايه ي خلقت ر....» كنت كنزاً مخفيا «است. او نيز با تأكيد بر حديث 
است كه عشق حتّي براي سالك و راهروي مبتدي هم بهترين دليل راه است وآن را كاملترين پير و شيخ مي 

هر كه را پير عشق نباشد او رونده ي راه نباشد . عاشق به معشوق به عشق تواند رسيدن ، و « پندارد كه 
 1373(تمهيدات، ». شق بكمالتر دارد، معشوق را به جمالتر بيندمعشوق را بر قدر عشق بيند . هر چند كه ع

) انسان كاملترين آينه اي است كه خدا را در آن مي توان ديد،زيرا بيشترين زيبايي ها در انسان جمع 284:
همه «شده وخداوند با خلق انسان مي خواهد خود را بشناساند و كشف حجاب نمايد، به قول ويليام چيتيك:

ا اوست؛در عين حال، هيچ يك او نيست. اين تمايز و عدم تمايز نوعي پارادوكس است . ي حجاب ه
خدا نيست؛اما در عين حال و با يك نظر ديگر، خداست.عالوه بر -به عبارت ديگر شيء يا مخلوق-حجاب

ارد. اين،هيچ راهي براي يافتن خدا جز از طريق حجاب، كه هميشه او(خدا) را نهان خواهد كرد ، وجود ند
آفتاب حقيقي هميشه جايي طلوع مي كند كه دقيقاً همان جا غروب كرده است. خدا را هرگز نمي توان يافت؛ 
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با اين حال او در هر چيزي يافت مي شود؛ چرا كه چيزي وجود ندارد كه تجلّي وجود او 
  )207: 1382چيتيك،»(نباشد.

حب اللّه عبداً عشقه و عشق عليه ،فيقول: عبدي گفت : اذا ا -عليه السالم-مصطفي « به بيان عين القضات: 
ي ،و انا عاشق لك و محبگفت: او بنده ي خود را عشق خود » لك ان اردت و اولم ترد انت عاشقي و محب

بنده را گويد: تو عاشق و محب مايي ، و ما معشوق و حبيب توايم. ه ك و گفت ،كند؛آنگاه بر بنده عاشق باشد
اگر تو خواهي اگر نه . دانستي كه جوهر عزّت ذات يگانه را عرض ، و » أنا لكم شئتم ام أبيتم« قال اللّه تعالي:

  ) 112(همان ، »عرض جز عشق نيست؟
او در بيان نقش اساسي عشق زميني و آسماني در هستي با استناد به اشعاري ارواح لطيف را تحت تأثير قرار  

  عظمت معنوي عين القضات است: داده است . اين اشعار بيانگر احساسات پاك و
  بر سين سرير سر ، سپاه آمد عشق             بركاف كالم كلّ ، كاله آمد عشق«

  برميم ملوك ملك،ماه آمد عشق                  با اين همه يكقدم ز راه آمد عشق
  او خود راييست عاشق شدن آيين چون من شيدايست              اي هر كه نه عاشقست

  )99(همان،       »لم پير هر كجا برناييست                    عاشق بادا كه عشق خود سوداييست در عا
يكي از جنبه هاي جمال پرستانه ي عقايد عين القضات ، موضوع تمثّل محبوب است. كه آن را حيله ي «

دي را تمثّل عالم باطن عشق و باطن عارف خوانده ، چنانكه يكي از نام هاي الهي ،مصور، مي باشد، جهان ما
) 38: 1386افراسياب پور،»(قرار داده و بيان كرده همه ي پيامبران و اولياء صورت هاي مثالي را ديده اند.

گاهي جبرئيل به صورت دحيه ي كلبي بر پيامبر (ص) ظاهر شده كه جوان زيبا رويي بود ، چنانكه بر 
ظاهر شده و پيامبر (ص) در ماجراي معراج حضرت موسي (ع) و حضرت مريم نيز به صورت هاي زيبا 

) عين القضات در جاي ديگري 294(همان ، » رايت ربي ليله المعراج علي صوره شاب أمرد قطط. «فرمود: 
تمثّل به رأي قاضي پايه ي بيداري و تفكّر است ، زيرا با عالم باطن سرو كار دارد . «چنين بيان كرده است: 

در بازار هستي عرضه شده است و اساساً در ذات هستي قرار گرفته است ، مگر اين صورت نمايي به قول او 
نه اين است كه، هست مطلق، مصور است ، از خود صورت هاي گوناگون نشان مي دهد و دلها را در پي آن 

  ) 296همان ، »(صور مي دواند.
جيد عميق دست يافته ، يكي از عين القضات بسيار در پي اين صور دويده است و خود از طريق تمثّل به موا

تمثّالتي كه قاضي به آن دست يافته و بر اثر آن به شك و حيرت بيداري آور رسيده، تمثّل حق بوده است به 
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سان صورتي زيبا . ظاهراً همين تمثّل بوده است كه عين القضات منظومه ي فكريش را بر پايه ي ديدار و 

نزد » شاهد«تعبير كرده است . البتّه » شاهد بازي«ش را به گونه ي مشاهده ي زيبايي بنا كرده و اسلوب سلوك
او خداست . مصور كه صورت حقيقي است و دلهاي شاهد باز را به خود دربند كرده است. با اين وجود، او 
شاهد مجازي و شاهد بازي مجازي را نيز انكار نمي كند بلكه بين شاهد و صورت حقيقي و صورت و شاهد 

باطي مي بيند به اين گونه كه روي نيكو در عالم مجاز ،باز هم از طريق تمثّل ،از صورت حقيقي مجازي ارت
) چنانكه 91: 1374مايل هروي ،»(امارت دارد و شاهد مجازي ،به اين طريق ،خبري از جمال حق القا مي كند.

ثّل است . ان اللّه خلق تم» احسن صورت«رأيت ربي ليله المعراج في أحسن صوره ،اين :«در تمهيدات آمده 
آدم و اوالده علي صوره الرحمن هم نوعي آمده است از تمثّل . از مصطفي بشنو آنجا كه گفت : ان في الجنه 
سوقاً يباع فيها الصور ،گفت كه در بهشت بازاري باشد كه در آن صورت ها فروشند بر دلها نصيبي از شاهد 

نيكو باشد درج است . آن حقيقت تمثّل بدين صورت نيكو  بازي حقيقت در اين شاهد بازي مجازي كه روي
توان كردن . جانم فداي كسي باد كه پرستنده ي شاهد مجازي باشد كه پرستنده ي شاهد حقيقي خود نادر 

) اين مشاهده ي محبوب در چهره ي زيبا ،در حقيقت نوعي دلباختگي به 147:  1373عين القضات ،»(است.
  ه عين القضات مي سرايد: زيبايي مطلق است. چنانك

  ناديده هر آن كسي كه نام تو شنيد              دل، نامزد تو كرد و مهر تو گزيد 
  )151چون حسن و لطافت جمال تو بديد             جان بر سر دل نهاد و پيش تو كشيد   (همان، 

كتب جمال ، اصالت انسان و از عناصر ديگر م اصالت انسان و رابطه ي عاشقانه ميان انسان و خداوند:)3
عشق حضرت احديت به خلق ، تابع و ظلّ عشق به ذات خود است «عشق دو طرفه بين خلق و خالق است. 

. كه ذات او چون كل حسن و حسن كل است، و او عين علم به ذات خود است و به علم حضوري به ذات 
ناظر است بنابراين حسن اعظم خود . هميشه تمام اوصاف حسنش بر خود حاضر ، و به جمال خويش 

نزدش حاضر است. حضور حسن كامل لذّت و ابتهاج كامل است و آن منشأ عشق كامل، بلكه عين عشق 
است. پس شهود حق ذات خود را شهود حسن كامل است و شهود حسن كامل عشق است. پس حق عاشق 

د، عاشق و معشوق است و چون خود و عشق كامل به ذات خود است و بذاته ، هر چند غيري در بين نباش
الهي »( بالضروره عشق به هر چيز الزمه اش عشق به آثار اوست ، پس خدا را عشق به آثار و مخلوقات است.

  ) 279: 2،1362قمشه اي،
  )8571:ب1خلق ما به صورت خود كرد حق      وصف ما از وصف او گيرد سبق  (مثنوي،د
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) و چون 650: 1374(رازي، » للّه تعالي آدم علي صورتهخلق ا«انسان به صورت الهي خلق شده است  
خداوند انسان را به صورت خود آفريده او كه زيبايي مطلق و جمال محض است ، انسان نيز جلوه ي تمام 

آدم «آن زيبايي مي باشد. ابن عربي اين اصالت انسان عرفاني را به بهترين بيان در فصوص الحكم بيان كرده 
ي خالفت بوده و مرتبه ي او جامع جميع مراتب عالم ،پس آينه ي مرتبه ي الهيه آمد و چون مخلوق از برا

قابل ظهور همه ي اسماء شد. خليفه ي حقيقي حضرت سبحاني و آينه ي جمال نماي رباني اوست . كون 
: 1368 خوارزمي ،»( جامع ، انسان كامل است كه مسمي است به آدم و غير را اين قابليت و استعداد نيست.

) بهترين شاهدي كه بر عشق عميق و پاك عين القضات  وجود دارد، اشعار زيباي فارسي و عربي اوست ، 56
  كه جالب ترين نكات مكتب جمال را با اشتياق و ذوقي عجيب بيان مي كند :

  يلبس ثوبي كرم و مجد        فبتن في عيش لذيذ رغد«
  ا متّشحاً بالرنّد  وبت جذالن و هند عندي              المثله

جامه هاي بخشش و بزرگي به تن كرده و شب را در عيش خوش و گوارا به روز آورده ،و من در حالي كه 
هند در كنارم بود و گلوبندي از گل خوشبوي زند به گردن داشت و مي بوسيدمش ، شب را به روز مي 

) عين القضات در نامه هاي 58: 1374(مايل هروي،» آوردم و به بوسه گل سرخ گونه هايش را مي چيدم.
از اين كه رأيت ربي اللّه في احسن صورة أمرد، قومي با ديد « خود از جمال پرستي سخن به ميان آورده : 

آمده اند كه جمال مي پرستند و پندارم كه مذهب اين قوم به اصفهان شنيده باشي چه گويي؟ اگر كسي 
) اين 156: 1364، 1(عين القضات،» صرة امرد،وا داده بود. مذهب ايشان را وا دهد ،رأيت ربي في احسن

مطلب بيانگر اين است كه بزرگان مكتب جمال عقايد خود را پوشيده نگه مي داشته و از عوام پنهان مي 
كردند. ديگر اينكه طرفداران اين مكتب در عصر عين القضات فراوان بودند و وي با رعايت احتياط از آنها 

اما از مجازات سخت نجات پيدا نكرد و عاقبت نيز جان بر سر اين عقايد گذاشت.  چون  حمايت مي كرده،
دروازه ي ورود به مكتب جمال عشق و عاشقي است ،در همه ي آثار خود ،انسان ها را به عاشقي فرا مي 

كساني كه خواند و به پيمان عشق تا شهادت پا بر جا مي ماند و مراحلي را پشت سر نهاده كه براي همه ي 
دريغا، جهان و جهانيان كاشكي عاشق بودندي ،تا :«عاشق نيستند دلسوزي مي كند و چنين بيان مي دارد كه 

) از اين كلمات مي توان دريافت كه اسراري بر وي 127: 1373(عين القضات،» همه زنده و با درد بودندي.
او شريك بودند . اين محبت سرشار او به هويدا گرديده بود كه آرزو مي كند ديگران هم در اين مراتب با 
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پس از عشق عالم محبت پيش خواهد آمد ،و «انسان و انسانيت نيز در نتيجه ي عشق است . چنانكه مي گويد:

  را گوش دار.» يحبهم و يحبونه«روي خود خواهد نمود. اي عزيز، 
  م كرددوش آن بت من دست درآغوشم كرد          بگرفت و بقهر حلقه در گوش

  )220همان، »(گفتم صنما ز عشق تو بخروشم                لب بر لب من نهاد و خاموشم كرد 
يعني محبت را ثمره ي عشق مي داند ، كه پيام اصلي مكتب جمال همين محبت است، كه زاييده ي عشق 

سان را از مهلكه هاي است. چنانكه عشق نيز از درك و دريافت زيبايي بوجود آمده است. اين محبت عميق ،ان
بدان كه محبت نزديك خلق عبارت است از ميلي كه «فكري و اجتماعي مي رهاند . در نامه ها آورده كه: 

آدمي را بود به ادراك چيزي كه طبع او را موافق آيد و نغمات موزون و الحان خوش محبوب آدمي است كه 
ست كه ادراك ذوق را موافق آيد و صفات نيكو ادراك سمع را موافق آيد و مطعومات لذيذ محبوب آدمي ا

موافق آدمي است كه ادراك دل را موافق آيد. لذا هنر محبوب همه عالم است. اكنون هر آدمي كه نظري 
) 210: 1373عين القضات ،»(راست است و بر انواع هنرها افتاده است نظر او خود هنر حقيقي دوست دارد.

همه ي پديده هاي انساني مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه اين عشق  او از طريق عشق و محبت به تحليل
تا عاشق را در عالم « زاييده ي جمال ، به اصل خود ميل دارد و زيبايي جو است. در لوايح مي نويسد: 

) پيرامون ارتباط عشق و 2عين القضات،بي تا  :»(صورت و معني قبله بود به جز جمال معشوق صادق نبود.
عشق از توجه به وجهي مقدس است او روي در حسن و دلربايي و مالمت و جان افزايي «گويد:  زيبايي مي

دانه و دام  اوست پس بدين نسبت هر كه در جهانست غالم اوست و همگنان دانند كه سرّ او را بقايي و فنا 
ق حقيقي و انسان را ) او خداوند را معشو38(همان، » وجهي بود كه از توجه مقدس بود و يبقي وجه ربك.

نمونه ي عاشق شيفته مي داند ،چنانكه اين رابطه را دو سويه دانسته و نتيجه ي مهم اينكه ، طبق قاعده ي 
سنخيت بايستي بين عاشق و معشوق متشركات ،مناسبات و همساني هايي باشد كه اين برداشت به عظمت 

ميان عاشق «ت وجود عارفانه همين نكته است. انسان و اصالت انسان مي انجامد. بلكه اساس نظريه ي وحد
) نتيجه ي ديگري كه از اين 44همان، »(و معشوق به نوعي مناسبت بايد تا عشق از كن مكون جمال نمايد.

مطلب عايد مي شود اين است كه ،وجود و موجود خاصيت ذاتي دارد كه گرايش به سوي زيبايي است 
ود به حكم خاصيت بدان مايل شود و به طبع بدان چون كمال جمال به سمع رسد حقيقت وج.«

) ديگر اينكه زيبايي معشوق تنها با كمك و ياري عشق دريافته مي شود كه راز و رمز خلقت 52همان،»(شتابد.
كمال حسن معشوق جز در آينه ي عشق نتوان ديد و از اين «و فلسفه ي هستي در اين نكته نهفته است كه : 
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ظهار حسن معشوق بايد، اي درويش اگرچه معشوق به سرمايه ي حسن غني است، جهت وجود عاشق براي ا
اما وي را براي اظهار خود بر خود آينه  اي بايد تا خود را دريابد، المومن مراه المومن سرّ اين معني است 

» بدين نسبت عاشق به حسن معشوق از معشوق قريب ترست اگرچه ميان عكس و عين مباينت نيست.
  ) 39(همان،

  
: يكي ديگر از عناصر مكتب جمال ، جايگاه واالي زن در هستي به عنوان معشوقي زيبا و مقام واالي زن)4

منبع الهام و ظرافت و راهنماي معنوي است كه انسان را به كمال الهي راهنمون مي گردد. همه ي بزرگان 
ختري مي شود و اين عشق او را به مكتب جمال به ماجراي شيخ صنعان اعتنا كرده اند كه در پيري عاشق د

در تمدن هاي باستاني نيز همواره الهه ها و زناني آسماني سراغ داريم كه انسان «مرحله ي باالتري مي رساند. 
ها را به تكامل معنوي فرا مي خوانند. اين زن است كه واسطه ي فيض الهي مي شود و عشق و محبت را 

آورد . چنانكه آناهيتا يا ناهيد ، چيستا ،دئنا، پارند واشي از همين نقش براي همه ي انسان ها به ارمغان مي 
برخوردارند چنانكه نوشته اند ايرانيان باستان ، سه الهه را كه بي گمان از دينانت عيالميان گرفته و خودي 

. ايرانيان شيعه در ) الهه دختر، آناهيتا 3) الهه همسر،آرمئيتي 2) الهه مادر،دئنا 1كرده بودند و مي پرستيدند. 
عصر آل بويه ،آمنه ،خديجه (ع) و حضرت فاطمه(ع) را كه به ترتيب مادر ،همسر و دختر پيامبراند جايگزين 

  )15: 1375ستاري، »(سه الهه ي ياد شده كردند.
  در مكتب جمال اين زن گرايي به يكي از اصول عقايد عرفاني تبديل شده است.  

  كي تواند آدم از حوا بريد             چون پي يسكن الهياش آفريد   
  كلّميني يا حميرا مي زدي  آنكه عالم مست گفتش آمدي     

  ) 3581-3: ب1باطناً مغلوب و زن را طالبي    (مثنوي،د  ظاهراًبر زن چو آب ار غالبي
حبب الّي من دنياكم «در قرآن نيز از زناني چون حوا، بلقيس ،مريم و ... نام برده شده و اين گفته ي پيامبر كه 

  »النساء و الطيب وقره عيني في الصاله 
) از دنياي شما به سه چيز عشق مي ورزم :زن ، بوي خوش و نور چشمم نماز حاكي از 352: 1347(آملي،

اين است كه عشق ورزي نسبت به زنان از سنّت هاي پيامبران محسوب مي شده است. عين القضات عرفان 
به نمايش گذاشته و تمامي عناصر انساني ، اجتماعي و مترّقي را در انديشه هاي  مثبت را در كمال خود

عارفانه ي خود و در چهارچوب مكتب جمال نشان داده است.يكي از نمونه هاي زيباي اين نمايش از زبان 
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، و هر كه خدا را دوست دارد البد كه رسول او را كه محمد است دوست دارد«عين القضات اين گونه است: 

شيخ خود را دوست دارد،و عمر خود را دوست دارد ، از بهر طاعت،و نان و آب دوست دارد ، كه سبب بقاي 
او باشد ، و زنان را دوست دارد كه بقاي نسل منقطع نشود، و زر وسيم دوست دارد  كه بدان متوسل تواند 

ين را دوست دارد. عاشق سراي بود بتحصيل آب و نان. بلكه، سرما و گرما برف و باران و آسمان و زم
) حتّي امروزه هم عارفي با اين 140: 1373عين القضات ،»(معشوق دوست دارد ، و همه عالم سراي اوست.

اين هنر كه پيشرفته ترين افكار و انديشه ها را با توجه به نياز هاي اساسي « واقع بيني سراغ نداريم بويژه
رفانه با همه ي مايه هاي ديني و قرآني قوي خود ، ارائه داده انسان تشخيص داده و در قالب يك مكتب عا

است . مكتبي كه توانايي دارد ، به سواالت و نيازهاي انسان فردا نيز پاسخ دهد. اين توانايي را بايستي در 
  )338: 1380افراسياب پور، »(فلسفه ي قدرتمند اين مكتب جستجو كرد.

.  
يكي از اصول عقايد عرفان اسالمي روحيه ي مدارا طلبي و ميانه روي و پذيرش  ميانه روي و تساهل:) 4

از آن ياد    »Ploralism«اديان و عقايد مختلف و احترام به مخالفان است، كه امروزه به عنوان كثرت گرايي 
ه عقايد مي شود. كثرت گرايي به معناي دست برداشتن از دين و اعتقادات نيست ، بلكه به معناي اينست ك

خود را به ديگران تحميل نكنيم و حق انتخاب ،تفكّر و حق جويي را به همه بدهيم. در اين مكتب ، كثرت 
گرايي و احترام به عقايد ديگران در نهايت خود ديده مي شود. در مورد انسان كامل و مرد خدا مي خوانيم كه 

مسجد باشند؟ گفت : در خرابات هم شيخ ما را پرسيدند كه مردان خدا، در « محمد بن منور گفت:
) اين اصل در مكتب جمال به تكامل رسيده و بزرگان اين مكتب در تحمل 96: 1354اسرار التوحيد، »(باشند.

عقايد مخالف قرن ها جلوتر از زمان خويش مي انديشيدند. كثرت گرايي كه تمدن غرب قرن ها بعد به آن 
از همان سده هاي نخستين مورد توجه بوده و همواره سالكان را بدان  رسيد ، در ميان عرفاي ايراني و اسالمي

:« رهنمون بودند.  عين القضات كه بهترين نمونه ي تفكر بلند مكتب جمال است  در اين مورد مي نويسد كه 
گر هر كه طالب علم يقين بود اول شرط در راه او آن بود كه كلّ مذاهب عالم در ديده ي او برابر نمايد، و ا

فرقي داند ميان كفر و اسالم ، اين فرقت دانستن در راه طلب او سدي بود كه او را نگذارد كه به مطلب رسد. 
 1373(عين القضات،» همه ي مذاهب يا اغلب را اصل راست بوده است و به روزگار محرّف شد از ناقالن بد.

  ت و همه ي حقيقت جويان است. ) عمده فايده ي اين كثرت گرايي ،آغوش گشودن براي جذب حقيق255:
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: يكي ديگر از اصول مكتب جمال توسل به سماع در حركت انسان به سوي كمال است. چنانكه سماع ) 5
) از نظر 220عين القضات ،بي تا:»(السماع محرّك القلوب الي عالم الغيوب «عين القضات در لوايح  مي نويسد:

مجالس سماع ديده مي شود قلب را به عالم قدسي نزديك مي اين مرشد انساني ، حتّي رقص كه در برخي از 
شبي من و پدرم و جماعتي از ائمه ي شهر ما :« سازد . گزارش هايي از چنين مراسمي را ارائه مي دهد 

حاضر بوديم در خانه ي مقدم صوفي . پس ما رقص مي كرديم و ابو سعيد ترمذي بيتكي مي گفت . پدرم در 
) و 250: 1373(عين القضات،» ه امام احمد غزالي را ديدم كه با ما رقص مي كرد.بنگريست پس گفت: خواج

جمال صورت محبوب آدمي است كه ادراك بصري را موافق آيد ، و نغمت موزون و :«در نامه ها بيان كرده 
الحان خوش محبوبيت آدمي است كه ادراك سمع را موافق آيد و مطعومات لذيذ محبوب آدمي است كه 

ذوق را موافق آيد ،و صفات نيكو محبوب آدمي است كه ادراك دل را موافق آيد و از اين سبب است  ادراك
كه چون از كسي هنري بداني او را محبتي در دل تو پيدا شود. و از اين طريق است كه شاگرد ،استاد را 

  )185: 1364، 1عين القضات، »(دوست دارد و مريد پير را.
  نتيجه گيري

عين القضات ،جهان جمله ظهور و تجلّي حق است و چون هر چه هست سايه و جلوه ي  از ديدگاه -
خداوند صاحب كماالت است ، بنابراين سايه ي او نيز زيباست .ظلّ جميل هم جميل است. جهان سراسر 

ه اللّ«حسن و زيبايي است؛ اما ديده ي محجوبان اسير نفس و خود پرستي ياراي ديدن اين نور را ندارد كه 
ديده ي زيبايي شناس » اشرقت االرض بنور ربها«تمامت هستي از او روشني يافته و » نور السموات و االرض

و زيبايي نگر بايد تا بتواند آن غايت حسن و خوبي و منتهاي لطف و جمال را به عيان در عالم مشاهده كند 
زيبانگري و زيبا دوستي و زيبايي جويي و عكس روي او بيند. عارفان با چنين ديدي به جهان مي نگرند. اين 

  يكي از مهمترين مضامين اشعار و نوشته هاي عارفان مسلمان است.
در تصوف عشقي و مكتب جمال غير از حق و خداوند كه قديم و واجب است موجود ديگري نيست و اين -

حقيقت هستند واز وحدت گرايي به يگانگي در هستي مي انجامد،موجودات تجلّي حق و سايه ي وجود آن 
طريق پرستش جمال صوري و عشق و دلباختگي به زيبايي مجازي هم مي توان راهي براي وصول به جمال 

  معنوي يعني جمال مطلق بازكرد.
بزرگان اين مكتب از جمله عين القضات ،به وحدت وجود نزديك شده و سراسر هستي را زيبا مي دانند  -

با خشنودي از هستي، چنان با نشاط و شادماني به زندگي مي نگرند كه در زيباي مطلق خالصه مي شوند و
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كه رقص و سماع و موسيقي را از اصول مستحكم خود مي دانند.آشتي و دوستي را پايه ي روابط انساني قرار 
داده و با ميانه روي و تساهل به تحمل عقايد مخالف مي پردازند. فتوت ، آزادي خواهي و عدالت پروري را 

  ان خود قرار داده و عشق مجازي را نردباني براي رسيدن به عشق حقيقي مي دانند.آرم
  منابع

  قرآن كريم-
  )، جامع االسرار و منبع االنوار، چاپ تهران1347آملي، سيد حيدر،(-
)،اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد،به كوشش ذبيح اللّه صفا، 1354ابي سعيد ميهني،محمد بن منور،(-

  تهران
  )، حقيقت و زيبايي(درس هاي فلسفه و هنر)، تهران، نشر مركز ،چ دوم 1376احمدي، بابك،(-
  )،عرفان جمالي، تهران ، انتشارات ترفند، چ اول1386افراسياب پور، علي اكبر،(-
  )، زيبايي پرستي در عرفان اسالمي،تهران ، انتشارات طهوري، چ اول1380افراسياب پور ،علي اكبر،(-
  )،حكمت الهي عام و خاص،تهران ، انتشارات اسالمي1362شه اي،مهدي،(الهي قم-
  )، شرح دعاي سحر،تهران انتشارات اطّالعات1371امام خميني،روح اللّه ،(-
  )، فرهنگ نامه ي ادب فارسي،تهران، سازمان چاپ و انتشارات1376انوشه،حسن،(-
شناسي،ترجمه ي محمد سعيد حنايي  )،تاريخ و مسائل زيبايي1376جان همسپرس،(-بيزدزلي،مونروسي-

  كاشاني،تهران ، هرمس
)،درآمدي بر تصوف و عرفان اسالمي، ترجمه ي جليل پروين، تهران ، پژوهشكده ي 1382چيتيك، ويليام، (-

  امام خميني و انقالب اسالمي
  )، ديوان، تصحيح پژمان بختياري، تهران ، انتشارات امير كبير1361حافظ، شمس الدين محمد،(-
)،شرح فصوص الحكم، نجيب مايل هروي،تهران ، انتشارات 1368خوارزمي،تاج الدين حسين بن حسن ، (-

  مولي
  )، مرصاد العباد، به اهتمام محمد امين رياحي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي1374رازي، نجم الدين، (-
  )، سيماي زن در فرهنگ ايران ، تهران ، نشر مركز1375ستاري،جالل ،(-
  )، لمعات، به كوشش محمد خواجوي،تهران ، انتشارات مولي1363راقي، فخرالدين ،(ع-
  )، تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، تهران ، انتشارات منوچهري1373عين القضات همداني،(-



 1469    ات فارسيو ادبي هاي زبانهمايش پژوهشپنجمين  هايمقاله

  )، نامه هاي عين القضات، علينقي منزوي، عفيف عسيران، تهران، افست1364عين القضات همداني، (-
همداني،(بي تا)، رساله ي لوايح(منسوب به عين القضات)، تصحيح رحيم كي منش، تهران، عين القضات -

  منوچهري
)، نقد بر مبناي زيبا شناسي و تأثيرآن در نقد عربي، ترجمه ي نجمه رجايي، مشهدف 1378غريب،رز، (-

  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چ اول 
  احوال حافظ، تهران ، انتشارات زوار)، بحث در آثار و افكار و 1369غني، قاسم، (-
  )، مفاتيح الجنان، تهران ، انتشارات اسالمي1365قمي، حاج شيخ عباس، (-
)، كليات زيبا شناسي ، ترجمه ي فؤاد رحماني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،چ 1372كروچه، بندتو، (-

  چهارم
  )،  خاصيت آينگي، تهران، نشر ني1374مايل هروي، نجيب،(-
  )، فرهنگ اصطالحات نقد عربي (از افالطون تا عصر حاضر)، تهران،فكر روز1378مقدادي، بهرام، (-
  )،مثنوي معنوي، تهران، انتشارات علمي فرهنگي1376موالنا، جالل الدين محمد، (-
 )،كشف االسرار و عده االبرار، به اهتمام علي اصغر حكمت، انتشارات1339ميبدي،ابوالفضل رشيد الدين،(-

  دانشگاه تهران
  )، ديوان اشعار ،به كوشش سعيد نفيسي،تهران، انتشارات سنايي1337هاللي جغتائي،(-
)، ديوان اشعار،با مقدمه ي سعيد نفيسي، انتشارات جاويدان،چ 1371وحشي بافقي، شمس الدين محمد،(-

  پنجم




