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 چکیده

 یک نظام منسجم  القضات همدانی با استفاده از جمال، جالل و دیالکتیک آن دو، عین
های وی   دسترسی به اندیشه ریزی کرده که بدون درک صحیح آن نظام، فکری را پی
های دیگر توجه دارد  قدری به این دوگانه و دوگانی این حکیم مغانی به. ناممکن است

بسا منجر به این برداشت ناصواب شود که  های او، چه دگی در بررسی اندیشهکه شتابز
 وی و ۀیکی از این دوگانه که جالل است و تجلیات آن، در اندیش. وی ثنوی است

بسا  های نادرستی از اعتقادات این طایفه منجر شده و چه عارفان خراسان به برداشت
 رمز ۀایفه که سخنان خود را در پرداین ط. موجبات مرگ آنان را فراهم آورده است

کلید رمزگشایی از  حکمت مغانی شاه. اند دهندگان حکمت مغانی کنند از ادامه بیان می
در این زمینه استفاده از عرفان نظری به . شود القضات محسوب می دستگاه رمزی عین

م هدف اصلی این پژوهش معرفی این نظا. منظور تبیین رمزهای وی بسیار راهگشاست
 .فکری و رمزگشایی از آن با استفاده از عرفان نظری خواهد بود
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 مقدمه
هر اندیشمند بزرگی برای خود یک نظام فکری دارد که درک سخنانش بدون توجه به آن 

بیرون کشیدن یک عنصر از این نظام و  ١.اهد بودنظام، دشوار و در موارد بسیاری ناصواب خو
شود نه فقط این عنصر خاص بلکه کل نظام  نهایت موجب می توجهی به عناصر دیگر، در بی

 ٢دیالکتیک جمال و جاللۀ القضات که بر پای نظام فکری عین. درستی فهمیده نشود فکری به
القضات آنچه توجه  های عین در نوشته. بنا نهاده شده، از این آسیب برحذر نبوده است

های  ای که در تمام پژوهش گونه  به پژوهشگران را به خود جلب کرده ابلیس است؛
القضات جایگاه شایان توجهی را به خود   عین  ابلیس در تصوف و عرفان،ۀ در زمینگرفته انجام

بنی همین دو . که که ابلیس تنها یک بن از دو بن نظام اوست اختصاص داده و در حالی
کند تا بتوانیم رموز مربوط به ابلیس را در آثار او رمزگشایی کنیم تا به  بودن به ما کمک می

 .درک صحیحی از سخنان عارفان معروف به مدافعان ابلیس برسیم
 
 قیتحق ۀنیشیپ

آمده  نگارش در های متعددی به ها و مقاله القضات کتاب ها و افکار عین  اندیشهۀدر زمین
ها یکی از  القضات در این نوشته عین. است   بودهمطرح ابلیس ۀ مقولها نآکه در بیشتر 

 در ]١٥٨، ص٢٩[ترین و پرشورترین مدافع ابلیس  مدافعان ابلیس و درحقیقت مهم
های او ناقص  شناسی تصوف بدون توجه به اندیشه  ابلیس.شود تاریخ تصوف دانسته می

از همه بدان پرداخته شده، مبحث جبر و  دفاع از ابلیس آنچه بیش ۀدر مسئل. خواهد بود
این گروه از نویسندگان، دفاع . آید شمار می اختیار است که از مباحث مهم کالمی به

 از ابلیس و نسبت دادن گناه وی به قضای الهی و تقدیر ازلی عارفانالقضات و سایر  عین
                                                                                                                                                                             

معنای سیستم هم  دیگر مرتبط است و به  امری واحد است که همه چیز درون آن با یک در اینجا منظور از نظام،. ١
کرانه است که همه چیز را شامل  که محدود باشد و بخشی از حقیقت را نادیده انگارد بلکه یک نظم بینیست 

 ].١٠، ص٢٦[شود  می
 و در یک کلمه، همانا تجریدی، منطقی  یافته، و نظام) دیالکتیک(ستاری در نزد مغان زروانی آشکارا جدلی  مقوالت هم«. ٢

سلک باطنی زرتشتی بر دیالکتیک جمال و جالل است و همین خط مدار م«و ] ٢٦٥، ص٢[» و فلسفی شده است
دو رنگ سیاه «، و ]١١٦، ص١٤[» توان پیدا کرد  ایرانی در دورۀ اسالمی نیز میالشهودي وحدةخاص تعلیم را در عرفان 

 همین .نشینند؛ زیرا در دیالکتیک جالل و جمال این دو مکمل یکدیگرند و سپید در عرفان زرتشتی در کنار هم می
 عارف بزرگ فهلوی  القضات همدانی، ای از تصوف اسالمی باقی مانده و مخصوصاً عین دریافت مغانی است که در شاخه

 ].٣٤١، ص١٦[» است های فارسی خود پرده از این راز نهانی برداشته  مشرب، در تصنیف
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بلیس از دیدگاه وجود  اۀهمچنین به مسئل ١].٢٧[دانند  ها می را ناشی از تفکرات اشعری آن
هایی نیز به نظام دوگانه در  در پژوهش]. ، فصل اول٢٨[اند  شر در نظام احسن نیز نگریسته

های زروانی و لزوم بررسی ابلیس در کنار   این تفکر در اندیشهۀالقضات و سابق  عینۀاندیش
ر تمام اما آنچه جای خالی آن د]. ١٥ تا ١٣، ص ٣[خوبی اشاره شده است  به) ص(محمد 
عربی  خورد، بررسی مسئله با استفاده از عرفان نظری و تعلیمات ابن چشم می ها به پژوهش

برای کشف رمز سخنان عارفانی است که به مدافعان ابلیس شهرت دارند؛ تعلیماتی که در 
 ].٤٧، ص١٢[گاه فراموش نشد   آن، ابلیسیات و رموز آن در پنهان ولی هیچۀسای

درستی، تأکید دارند که در مطالعات عرفانی و  ن و فلسفه، بهبعضی از محققان عرفا
را از  ٢ جانب شرقی و جانب غربیعارفانیا  و  شهودیان و وجودیان ۀفلسفی باید دو شاخ

القضات  عارفانی همچون بایزید، حلّاج، احمد غزالی و عین. یکدیگر تفکیک کنیم
 ها آن خود را ذیل عرفان ۀکه سهروردی فلسف ٤اند  شرقیۀ شاخعارفاناز  ٣همدانی

 صدرا ذیل ۀاند که فلسف  غربیۀ شاخعارفانعربی و پیروانش   ابن.است  تأسیس کرده
 غربی بیانی علمی و ۀ شاخعارفان]. ٤٧ ص،همان[است   گذاری شده  پایهها آنعرفان 

جانب شرقی . است  نظری دارند ولی در جانب شرقی همه چیز به زبان رمزی بیان شده
                                                                                                                                                                             

 ابلیس و گناه ۀالقضات دربار ین عۀ اندیش ۀهدف ما از آوردن این مطلب فقط نقل نظر بعضی محققان در زمین. ١
 .نه تأیید و تأکید آن. اوست

 ].٥٠٣، ص١، ج٨[گوید   از حافظان کلمه در جانب شرقی و غربی سخن میمطارحاتسهروردی در . ٢
ترین پیرو حالج در دفاع از  شک وی بزرگ بی. دهندگان حکمت خسروانی است القضات همدانی هم از ادامه عین. ٣

با .  شرقی هستندۀ موسوم به شاخعارفانگونه که اشاره شد، گروه خاصی از  ان ابلیس، همانمدافع. ابلیس است
القضات را هم  توان عین سانی اندیشه می داند از روی هم توجه به اینکه سهروردی حالج را خسروانی می

ه عشق، استفاده القضات دالیل دیگری همچون توجه او ب البته در اثبات خسروانی بودن عین. خسروانی دانست
از رموز معروف به رموز ناری و نوری و توجه به وحدت شهود به جای وحدت وجود هم هست که در تفسیر ما 

 تفاوت میان وجودیان ۀبرای آگاهی بیشتر در زمین. شوند از حکمت خسروانی از عناصر شاخص آن محسوب می
 حکمت در شهود ۀینظر یبررس«  ۀه رسالمراجعه کنید ب) خسروانیان(و شهودیان ) عربی و اتباعش ابن(

 . ایرانۀ پزوهشی حکمت و فلسفۀدر مؤسس» سعید انواری«از » یسهرورد
شود و توسط یک مکتب  کند که از حالج شروع می پورجوادی به یک خط سیر فکری در تصوف اسالمی اشاره می. ٤

داند که عموماً اهل خراسان یا  ای می یوی این مکتب را مکتب مشایخ ایران. شود خاص و یک عدۀ معین دنبال می
 احمد غزالی،  ابوالحسن بستی، ابوالحسن خرقانی، ابوالقاسم کرگانی، ابوعلی فارمدی، «اند؛ از جمله  عراق عجم بوده

القضات که از مشایخ عراق عجم و تحت تأثیر مستقیم مشایخ  اند و عین که مشایخ خراسانی بوده»سنایی، عطار و مولوی
دهد حالج تعالیم خود را از مشایخ دیگری  وی احتمال می]. ١٦٢، ص٥[است   خصوصاً احمد غزالی بوده خراسانی

 ].١٦٣همان، ص[گوید  ها فهلویون می اند و شیخ اشراق به آن گرفته باشد که حکمای ایرانی بوده
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و ذهن  ١اند دار حکمت مغانی  خویش دارد که میراثۀمسلمان را در شجری عارفان
ی بر دهمین بیان رمزی، که دست ر. اندیشان را به بلندای رموز آنان راهی نیست کوته
 . شود  و می ، موجب تکفیر آنان در طول تاریخ شده  نامحرمان بودهۀسین

ندانستن . س و رمز آن است ابلی  شرقی،عارفانانگیز در سخنان  یکی از مطالب بحث
شمردن ابلیس  ٢زبان رمزی و اکتفا به ظاهر سخنانشان، خوانندگان را به سمت مقدس

در . است   شدهمانع  شرقی در باب ابلیسعارفانپیش برده و در درک صحیح دیدگاه 
القضات، که او را مدافع  انسان بوده و حتی عین ٣که، ابلیس همواره دشمن آشکار حالی

های ناصواب به این امر  تمام این برداشت ٤.دانند، به این امر اذعان دارد بلیس میپرشور ا
اند به رموز آن   و نتوانسته گردد که محققان از درگاه اصلی وارد این مبحث نشده بازمی

توان جایگاه ابلیس را در نظام فکری  با استفاده از اصطالحات عرفان نظری می .پی ببرند
 .ار آفرینش تبیین کردالقضات و ساخت عین

؛ بهترین راه طی کردن مسیر سلوک زیر وجود دارد دو راه عارفانبرای درک سخنان 
مشقت  این راه بسیار سخت و پر. نظر یک پیر و رسیدن به شهود و رمزگشایی رموز است

شک تمام دانشجویان ادیان و عرفان توانایی و استعداد طی این مسیر را  است و بی
آنکه به شهود   را بیاموزیم بیها آنای مدرسی  دیگر این است که به شیوهراه . ندارند

 جانب شرقی به اصطالحاتی مدرسی عارفان بنابراین، برای درک سخنان ؛رسیده باشیم
گاه اصطالحات مدرسی وضع نکرده و به کار   جانب شرقی هیچعارفاننیاز است و 

اند  گاه با یکدیگر منازعه و مخالفتی نداشته  راستین هیچعارفانبا توجه به اینکه . اند نبرده
اند، بناچار از اصطالحات جانب   یک سخن را به انحای مختلف بازگو کردهها آن  ۀو هم

 .ایم غربی برای تفسیر عرفان جانب شرقی استفاده کرده
                                                                                                                                                                             

حکمت مغانی ۀ  دربار.گیرد می بر منظور ما از حکمت مغانی همان حکمت خسروانی است که جانب شرقی را در. ١
 مقاالت بزرگداشت ۀدر مجموع» یمغان ۀگمشد حکمت« ارزشمند بابک عالیخانی با عنوان ۀمراجعه کنید به مقال

 .»زائر شرق«هانری کربن با عنوان 
دلیل عشقش به  یا گناهکار بودن ابلیس به] ٢٢٣، ص١٧[عباراتی همچون جوانمرد بودن ابلیس در سخنان حالج . ٢

موهم این تصور شده است که عارفان شرقی سخنان خداوند را در قرآن نادیده انگاشته و ] ٢٢٩مان، صه[خداوند 
که با  در حالی. اند اند و همین امر را کفر و ضاللت این طایفه دانسته برای ابلیس جایگاه رفیعی در حد تقدس قائل شده

 .ها از این سخنان پی برد توان به مقصود اصلی آن شان می دقتِ بیشتر در سخنان رمزورانه
 ].٥٣ :اسرائیل بنی، ١[» انّ الشیطان کان لالنسان عدوّاً مبینا«. ٣
 آثار در سیابل یمایس «ۀالقضات در این زمینه رجوع کنید به مقال هایی از سخنان عین  نمونهمورددر . ٤

 ].٩-٨ ص[» ۀ آدمیان کنند ام شیطان و گمراهابلیس در مق«مبحث » یهمدان القضات نیع
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 یتجل مراتب و ذات
ید اطالق هم این مقام از هر قیدی حتی ق. اولین مرتبه از مراتب عرفانی، مقام ذات است

 ة المحققةاول المراتب و االعتبارات العرفانی«: نویسد  میانیاعجازالبقونوی در . رهاست
، االعتبار المسقط لسائر االعتبارات هو االطالق الصرف عن القید و االطالق، ةالغیب الهوی

 و  کاالسماء و الصفات و کل ما یتصورة و السلبیةو عن الحصر فی امر من االمور الثبوتی
یعقل و یفرض بای وجه تُصُوِّر او تُعُقِّل او فرض و لیس لهذا المقام لسان و غایه التنبیه 

برای ) چه ثبوتی و چه سلبی(در این مقام هیچ صفتی  ].١١٦ص ،٢٠[ »علیه هذا و مثله
 و ةال اسم له من االسماء الحقیقی«: خداوند قابل تصور نیست و هیچ اسم و رسمی ندارد

 . توان سکوت کرد  و در مورد آن فقط می]١١٩ص  ،١١[» ال رسم
، بیشتری شدههمان اندازه، واجد کماالت  رود به باالتر یئیش یوجود ۀ مرتبچههر

دیگر در  نحو اندماجی و متحد با یک شود و تمام کماالت را به کثرت از ساحت آن دور می
قابل تصور یعنی  وجودی ۀچون ذات نامتناهی حق در باالترین درج .خود خواهد داشت

نحو اطالقی و بدون زیادتی نسبت   کماالت بهۀاطالق و عدم تناهی است، باالترین درج
نحو اندماجی و در هم   صفات کمال را بهۀبه متن ذات برای ذات حق ثابت است و هم

 .]٣٣٥ص، ٣٠ [پیچیده در خود دارد
نچه کثرت ایجاد  زیرا آ؛طور که اشاره شد در ذات حق هیچ کثرتی وجود ندارد همان

:  همه خفا و بطون است،کند تجلی و ظهور است و در مقام ذات هیچ ظهوری نیست می
 التی تأبی اعتبار النسب و ة الصرفة الحقیقیة لما یلزمها من الوحدة المطلقةانّ الهوی«

االضافات تنافی انتساب معنی الظهور و مایجری مجراه الیها، لما عرفت من اقتضائه 
 التقابل ة نسبۀ الحد المتقابلین و ذلک بعد مالحظة لو فرض ان تکون معروضالتکثر حتی

و » کنت کنزاً مخفیّاً« بقوله ة لیس اال کما عبّر عنه لسان الشریع فانّما ینسب الیه الخفاء
 ].١٥٨، ص١١ [»ة عن عدم الکثرةذلک لما فی معناه من اعتبار عدم الظهور الذی هو عبار

  ١؛ خداوند بندگانش را از تفکر در آن بر حذر داشته استمقام ذات مقامی است که
معرفت به ذات یک معرفت  ٢.یابد زیرا هیچ علمی جز علم خود او بر ذاتش احاطه نمی

ی لاین واسطه اولین تج. ]١٠٤ ص،٢٠ [شود اجمالی است که آن هم باواسطه انجام می
 ٣.گویند متعیّن ذات است که به آن تعین اول می

                                                                                                                                                                             
 ].٢٢ ص،٢٥[التتفکّروا فی ذات هللا . ١
 ].١١١: طه، ١[الیحیطون به علما . ٢
 تعینات کونی و وجودهای ۀل و تعین ثانی، هر دو، در صقع ربوبی حق هستند و ما هنوز وارد مرتبوتعین ا. ٣

 .ایم امکانی نشده
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 اول نیتع
این مرتبه واسطه در . ن اول استیتوان به آن علم داشت تع ای که می ولین مرتبها

یابند فراتر   با رسیدن به این مقام درمیعارفانشناخت اجمالی ذات است از آن جهت که 
این مقام را حقیقت محمدی . توان به آن علم داشت از آن نیز مقامی وجود دارد که نمی

أو «دانند که همان مقام  می) ص( نهایی سلوک پیامبر ۀ نقط زیرا آن را؛اند نیز نامیده
 .]٤٠٥ـ٤٠٤، ص٣٠[است » ادنی

 در تعین اول اسم احدیت  برخالف مقام ذات که در آن هیچ اسمی بر اسم دیگر غلبه ندارد،
 التی هی ةاالحدی«: گویند و به آن مقام احدیت هم می] ٣٥٧همان، ص[بر دیگر اسما غلبه دارد 

ذات حق مطلق از تمام ]. ١١٥، ص ٢٠[» ...ة الی اطالق الحق و سعته و غیبهت نسباقرب النعو
تمام تعینات «ویژگی این قید این است که . قیود است ولی تعین اول به قید احدیت مقید است
طور اندماجی داراست و تمام اسما و  شوند، به و کثرات را که در مراحل بعد به تفصیل ظاهر می

 ].٣٩٨، ص٣٠[» ین صفت مستهلک و مندک هستندصفات دیگر در ا
 

 یثان نیتع
اسما در این مقام ظاهر . گویند پس از تعین اول، تعین ثانی قرار دارد که به آن واحدیت هم می

 تعین ثانی که خاستگاه اسما و صفات است و کثرت اسمایی داریم مبدئیت ۀدر مرتب. شوند می
وجود کثرت اسمایی صدور اشیا از این مرتبه انجام دلیل  درحقیقت، به. شود حق هم ظاهر می

 فانّه ة صدور شیء او اشیاء عنه انّما یصحّ من حیث الواحدیة الحق و نسبیةانّ مبدئ«: شود می
 و انّها من ة النسبیة و هی مشرع الصفات و االسماء التی لها الکثرة تلی االحدیةالواحد و الواحدی

 ].٢٤٢ـ٢٤١، ص٢١[» اراتحیث الحقّ الواحد حیثیات او اعتب
» اعیان ثابته «ها آنشود که به  هایی انجام می صدور اشیا در تعین ثانی با واسطه

، ٢٢[اند   الهییتعالی برای اسما های معقولی در علم حق گویند؛ اعیان ثابته صورت می
اهر همان اعیان  ظاهر شوند و آن مظها آن ۀوسیل خواهند تا به  اسما مظاهری می].٦١ص
 به این ترتیب، در تعین ثانی دو جهت اسمایی و اعیانی وجود ].٤٧همان، ص[اند  ابتهث

ر  ناظر ب،جهت اسمایی. است) اعیان ثابته(و امکان ) اسما(دارد که دو جهت وجوب 
تعین ثانی ]. ٤٧١، ص٣٠[ کثرات امکانی است رتعالی و جهت اعیانی ناظر ب جانب حق 

 .است) اشیا( میان اسما و اعیان خارجی ۀط ایجاد کثرت از وحدت و واسۀواسط
در این عالم که خارج از صقع ربوبی .  تعین ثانی، عالم خلق قرار داردۀپس از مرتب

 ١.شود یابند و شامل عالم عقول، عالم مثال و عالم ماده می قرار دارد، اسما ظهور می
                                                                                                                                                                             

 . ارواح استه و امر عالم عقول ودخلق عالم ما» له الخلق و االمر «ۀدر تفسیر آی. ١
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. ته شود که چگونگی صدور کثرت از وحدت دانساستبیان این مطالب از این جهت 
 .  بحث صادر اول در عرفان و فلسفه استباشد، می دیگری که اشاره بدان ضروری ۀنکت

 
 اول صادر

تعالی واحد است و  گویند حق می» الواحد الیصدر عنه اال الواحد «ۀدر فلسفه براساس قاعد
 عالم خلق قرار ۀشود و آن هم عقل اول است که در مرتب از او جز واحد صادر نمی

دانند و از   تعین اول میۀ صادر اول را نه در عالم خلق بلکه در مرتبعارفان، ولی گیرد می
تعین اول و نفس رحمانی ]. ٥٦٠همان، ص[کنند  یاد می» نفس رحمانی«آن با عنوان 

لحاظ اجمال،  این مرتبه به  در اجمال و تفصیل است؛ها آنحقیقتی واحدند و تفاوت 
 صادر اول ].٥٤٩صهمان، [شود  حمانی خوانده مینفس رلحاظ تفصیل،  تعین اول و به

یابد ولی در هر  شود و تا عالم ماده امتداد می  تعین اول شروع میۀ از مرتبعارفاناز نظر 
 ].٥٤١ـ٥٤٠همان، ص[آید  صورتی درمی مرتبه به

کند تا از بعضی  دانستن این مراتب و اصطالحات عرفان نظری به ما کمک می
 . جمال و جالل رمزگشایی کنیمموردالقضات در  سخنان عین

 
 محفوظ لوح و محبت

القضات در تمهیدات مطلبی دارد که آغاز دیالکتیک جمال و جالل را در باالترین  عین
دریغا اول حرفی که در لوح محفوظ پیدا « :ای رمزی بیان کرده است گونه  آن بهۀمرتب
 "محنت"صل شد؛ یعنی  مت"نون" ۀ با نقط"ب" ۀ نقط پس،.  بود"تبمح" لفظ  آمد،
القضات، دانستن جایگاه و کارکرد  منظور درک صحیح این سخن عین به]. ٢٤٥ص[» شد

ویژگی بارز لوح محفوظ وجه قابلی اوست و وجود وجه قابلی . استلوح محفوظ ضروری 
های متفاوتی  که مصداق دهد و فاعلی در تمامی مراتب، به لوح محفوظ این امکان را می

القضات باید به لفظ  بردن به مصداق لوح محفوظ در این سخن عین  پیبرای .بپذیرد
اشاره دارد که فناری از  یا یعشق ۀ به رقیق»محبت«در اینجا . کنیمای  ت توجه ویژهبمح

استتبع ذلک التجلی و الشعور انبعاث تجلٍ آخر لظهور «: کند گونه تعبیر می آن این
 ة بین الکمالین فتحرّک ذلک التجلی حرکةتصل مة تنزیهیة عشقیةالکمال االسمائی لرقیق

 ة نحو ظهوره معبراً باحببت ان اعرف فلم تصادف محالً قابالً اذ ال غیر ثمّة مقدسةغیبی
 حکم ة العشقیة ذلک المیل العشقی الی اصله و عاد، لکنّه غلبه بتلک القوةفرجع بقو
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جود المطلق علی حکم  التی هی عین باطن الوة الذاتیةالظهور المعبّر عنها بالرحم
 الخفاء الحقیقی الذی هو باطن الغضب المسبوق بباطن ةالالظهور المکنّی عنه بمالبس

»  فعاد متعیناً تعیناً قابالً لتحقیق مطلبه الغایی الذی هو عین الکمال االسمائیةالرحم
 ۀآورد که حلق میان می ای سخن به  عشقیۀ فناری در این نوشته از رقیق].٢٠٢، ص١٩[
 ۀاین رقیق. است) تعین ثانی(و کمال اسمایی ) تعین اول(تصال میان دو کمال ذاتی ا

 ۀاست که پس از مرتب »احببت ان اعرف«همان  »کنز مخفی«عشقی با توجه به حدیث 
سوی ظهور کمال اسمایی  اول به) تعین( آن، تجلی ۀواسط قرار دارد و به» کنز مخفی«

ور به قابلی احتیاج دارد که همان تعین ثانی تعین اول برای این ظه. کند حرکت می
وجود   آن اعیان ثابته بهۀواسط که به است ١همان فیض اقدس» احببت ان اعرف«. است
 یعنی همان تعینی  با توجه به این سخنان، لوح محفوظ همان تعین ثانی است؛. آیند می

در این . است) ی عشقۀیا فیض اقدس یا احببت ان اعرف یا رقیق(» محبت«که قابل لفظ 
مرتبه از مراتب هستی است که اسما از یکدیگر متمایز و محبت از محنت قابل تشخیص 

 ۀالقضات، به عمد واژ عین. و پیچیده است مندمج همپیش از آن همه چیز در . شود می
برد تا بتواند نشان دهد اختالف میان محبت و محنت،  کار می ت را به جای عشق بهبمح

 .شود به این ترتیب دیالکتیک جمال و جالل آغاز می. ستفقط یک نقطه ا
 

 ظهور ۀمرتب در جالل و جمال
این . شوند جمال و جالل تقسیم می  ۀبندی کلی به دو دست اسمای الهی در یک تقسیم

 ۀویژگی بارز اندیش. اسما در عالم خلق به مظاهری احتیاج دارند تا ظاهر شوند
وی از همان ابتدا در کنار محبت . هاست  مظاهر آنالقضات توجه به جمال، جالل و عین

 ،١٧ [»اند در هر لطفی هزار قهر تعبیه کرده«: گوید کند و می به محنت هم اشاره می
دلیل رانده شدن از  ابلیس به. شد مظهر محبت، احمد و مظهر محنت، ابلیس]. ٢٤٥ص

 خدا را دوست این دیوانه«: نویسد القضات می عین. درگاه همواره دچار محنت است
گفتند اگر . ت دانی که چه آمد؟ یکی بال و قهر و دیگر مالمت و مذلتب محک مح داشت؛

ت بر وی عرض لمحک بال و قهر و مالمت و مذ. کنی نشانی باید دعوی عشق ما می
» در ساعت، این دو محک گواهی دادند، که نشان عشق صدقست. کردند؛ قبول کرد

 توجه این است که مقسم در مورد احمد و ابلیس، یان شاۀ البته نکت].٢٢١همان، ص[
                                                                                                                                                                             

ها  واسطۀ فیض اقدس اعیان ثابته و استعدادهای آن به. شود  فیض اقدس و فیض مقدس تقسیم می فیض الهی به دو دستۀ. ١
 ].٦١، ص٢٢[شوند  واسطۀ فیض مقدس این اعیان در خارج حاصل می آیند و به وجود می در علم حق به
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ای دریغا گناه ابلیس عشق او آمد «:  عشق استها آندرحقیقت گناه هر دو . عشق است
یعنی عاشق شدن ابلیس  ١با خدا و گناه مصطفی دانی که چه آمد؟ عشق خدا آمد با او؛

لیغفر لک هللا ما تقدّم «ه خدا را گناه او آمد و عاشق شدن خدا پیغامبر را گناه او آمد ک
 عشق ۀ اما دربار].٢٢٩همان، ص[»این سخن را نشان شده است »من ذنبک و ما تأخّر

پس . مقصود آن بود که گفتم که خدا جز عاشق خود نیست... «: نویسد خدا به پیامبر می
در . ]٢٢٠، صهمان[»  بود مر خود را ـعزّوعالـ ت مصطفی هم محبت خدای بگفتم مح
و عشق ابلیس به خداوند آنچه بسیار  ق خداوند به خودش و به مصطفیدرک عش

طور که اشاره شد سهروردی   زیرا همان؛ بیانات فلسفی شیخ اشراق است،راهگشاست
وی در نظام فلسفی خویش . است  گذاری کرده اش را ذیل عرفان جانب شرقی پایه فلسفه

دهد و انوار دیگر را نورهایی   میرا در رأس قرار» نوراالنوار« که یک نظام نوری است
شوند  می  از نوراالنوار دورتر  اندازهاین نورها هر. اند داند که از نوراالنوار ساطع شده می
نورهای عالی نسبت به نورهای سافل قهر و غلبه . شوند تر می همان مقدار هم ضعیف به

وار نسبت به تمام نوراالن. دارند و نورهای سافل نسبت به نورهای عالی محبت دارند
ترین و  کاملنورهای دیگر قهر و غلبه دارد و تنها نسبت به خود عشق دارد، زیرا 

وی همچنین برای هر علت نوری نسبت به ]. ١٣٦ـ١٣٥ص، ٢ج، ٨[زیباترین اشیا است 
 صدرا در شرح خود بر ].١٤٨صهمان، [د دان معلول خود محبت و قهر را توأماً می

داند، زیرا از خود  ه معلول را همان عشق علت به خود میحکمت اشراق، عشق علت ب
دلیل تعلق  این عشق از سر فقر و نیاز نیست، بلکه به. ای بر معلول داشته است افاضه

هرچند (یعنی علت در معلول زیبایی و کمال خود را ]. ٦٣، ص٣١ [معلول به علت است
   ٢.تبیند و همین موجب عشق علت به معلول اس می) طور ناقص به

: داند القضات پیامبر را مظهر اسمای جمالی و ابلیس را مظهر اسمای جاللی می عین
                                                                                                                                                                             

نویسد پیامبر از نور عزت و  القضات می عین. شود شان داده میایزد مهر در ایران باستان با دو رمز نور و آتش ن. ١
عشق خداوند به (ال به پایین  حرکت نور از با].٢٦٧ ص،١٧[اند  ابلیس از نار عزت خداوند آفریده شده

تواند به  القضات می این سخنان عین. است) عشق ابلیس به خداوند(و حرکت آتش از پایین به باال )) ص(محمد
 .اره داشته باشدایزدمهر اش

القضات، عشق او  آنچه همچنان جای ابهام دارد این است که ابلیس هم معلول است، ولی بنابر سخن عین. ٢
ن خرد بهره اتوان از بیان اصحاب جاوید برای توضیح این مطلب می. جانبه است و از سوی خداوند نیست یک

 خودِ خداوند است ولی با هر تجلی دور دهد آنچه متجلی شده است در حقیقت وقتی تجلی رخ می. جست
بیان  به]. ١٠١، ص٢٣؛ ٢٥ـ٢٤، ص١٠[افتد که شر است و خداوند نیست  شدن از مبدأ تجلی هم اتفاق می

.  وجوب و امکان وجود داردۀافتد دو جنب ای که خارج از صقع ربوبی اتفاق می توان گفت در هر تجلی فلسفی می
 .کان با خداوند نسبتی نداردوجوب با خداوند نسبت دارد ولی ام
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؟ »المتکبرالجبار« و دیگر »الرحیم الرحمن«یکی : ای خدا را دو نام است اما هرگز دانسته«
پس صفت . از صفت جباریت ابلیس را در وجود آورد و از صفت رحمانیت محمد را

 صفات ].٢٢٧، ص١٧ [» قهر و غضب غذای ابلیسرحمت غذای احمد آمد و صفت
فناری با توجه . جمالی میل به بروز و ظهور دارند و صفات جاللی میل به خفا و بطون

 ة حکم الظهور المعبّر عنه بالرحمة العشقیةغلب بتلک القو«: نویسد همین نکته می به
وی  .]٣٢٣، ص١٩[»  علی حکم البطون المعبّر عنه بأنهی باطن الغضب المسبوقةالذاتی

گوید با این  کند که بدان اشاره شد و می  عشقی صحبت میۀدر این متن از همان رقیق
که از (بر حکم بطون ) شود که از آن به رحمت ذاتی تعبیر می(نیروی عشقی حکم ظهور 

 جاللی هم یالبته درنهایت اسما. کند غلبه می) شود آن به باطن غضب تعبیر می
القضات هم  عین ١.شوند اهر سازند، ولی به شکل سایه ظاهر میخواهند خود را ظ می

 هرگز ]...[ سایه صورت ندارد، اما سایه حقیقت دارد«: داند  احمد میۀابلیس را سای
 "ال" ۀ آفتاب محمد چه آمد؟ دریغا مگر که نور سیاه را بیرون از نقط ۀای که سای دانسته
القضات از نور   منظور عین].٢٤٨، ص١٧[ » محمد چه باشد؟ۀای تا بدانی که سای ندیده

زلف و چشم و ابروی این شاهد دانی که کدامست؟ دریغا مگر که نور «: سیاه ابلیس است
اند؟ آن نور ابلیس است که از آن زلفِ این شاهد  سیاه بر تو باالی عرش عرضه نکرده

خد و ) ص (هللا ابلیس زلف این شاهد و محمد رسول «].١١٨همان، ص[» اند عبارت کرده
 ].١١٧همان، ص [»خال شاهد است

 
 اهیس نور

 ۀ درک رمزهایش محتاج نگر  حکمت مغانی است وۀالقضات همدانی دنبال  عینۀاندیش
وی به پیروی از حکمت مغانی به دو مینو باور دارد که توأمان هستند و از مبدأ . مغانی

این دو . است ٣و دیگری بد ٢ نیکاه آناند؛ یکی از   نشأت گرفته» اهورامزدا«نام  هباالتری ب
ها هم نور خواهند  وقتی مقسم نور است قسیم. مینو، که از عالم مینوی هستند، دو نورند

                                                                                                                                                                             
 .از بیانات شفاهی دکتر بابک عالیخانی. ١
 .سپنته مینیو. ٢
 انگره مینیو. ٣
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ولی نورِ مینویِ بد، نسبت با نورِ مینویِ  زیرا چیزی خارج از نوراالنوار وجود ندارد، ١شد
همان، ص [» استنسبت با نور الهی ظلمت خوانند و اگرنه نور ... «: نیک سیاه است

ابلیس . خواند القضات این دو مینو را به دو نام اسالمی احمد و ابلیس می عین]. ١١٩ـ١١٨
ابلیس . تواند مظهر للغیر باشد باشد و ابلیس نمی» مُظهر للغیر«نور سیاه است، زیرا نور باید 

وشاننده اند؛ بنابراین، ماهیت ابلیس پ مظهر اسمای جاللی است و اسمای جاللی پوشاننده
عزته ان  الجالل هو احتجاب الحق سبحانه عنا به«: نویسد کاشانی می. است و نه آشکارکننده

در تعالیم زروانی که باطن کیش ]. ١٩، ص٢٤[» حقیقته و هویته کما یعرف هو ذاته نعرفه به
ها با رمز یقین و شک  صفات جالل و جمال و ظهور آن] ٢٣، پانویس ص١٥[زرتشتی است 

از یقین زروان ) یا سپنته مینیو(هرمزد .  است تولد اورمزد و اهریمن نشان داده شدهزروان و 
شک زروان اشاره است به اینکه حقیقت «. وجود آمد از شک زروان به) انگره مینیو(و اهریمن 
چنانکه ) صفت جالل( متعالی است از اینکه در حد و قیدی بگنجد قیالحقاةقیحقمطلق یا 

 از روی لطف و رحمت در قیالحقا ةقیحقاست به اینکه حقیقت مطلق یا یقین زروان اشاره 
؛ بنابراین، ابلیس در نظام ]٣٤١، ص١٦[» )صفت جمال(کثرات عالم خود را ظاهر کرده است 

این . القضات از این منظر قابل توجه است که مظهر اسمای جاللی خداوند است دوگانی عین
اند،  فان جانب شرقی که تحت تعالیم مغانی بودهتوان نادیده گرفت و عار مظهر را نمی

 آسمان را بدون زمین، جوهر را بدون عرض و محمد را  سیاهی، اند سفیدی را بی نخواسته
 ].١٨٧، ص١٧[ابلیس تصور کنند  بی

 
    سیابل و احمد ن؛یزم و آسمان

نویسد که هللا   می]٣٥: ، نور١ [»هللا نور السموات و االرض «ۀالقضات در تفسیر آی عین
وی  ٢.های آن هستند عرض) احمد و ابلیس(ت است و این دو نور زوجود ذات و جوهر ع

نور احمد ]. ٢٥٨ـ٢٥٧، ص١٧[شمارد  ها و زمین می این دو نور را اصل و حقیقت آسمان
. اصل زمین و عالم مادی و جسمانی است ها یا عوالم روحانی و نور ابلیس اصل آسمان

                                                                                                                                                                             
 »  نورۀآورند«معنای  این واژه به. شود نامی است که به ابلیس اطالق می» لوسیفر«در زبان انگلیسی. ١

)light bringing (است .Lûci و پسوند » نور« به معنایferذیل واژه ٣٢ [است» کند نچه حمل میآ«معنای   به ،
Lucifer ٥٦ پانویس ص،١٠؛.[ 

توان برای او جوهر و   زیرا خداوند فراتر از ماهیات است و نمی؛در اینجا منظور از جوهر، جوهر فلسفی نیست. ٢
گویم، جوهر و عرض  این جوهر و عرضِ عالم محسوس نمی«: نویسد القضات هم می خودِ عین. عرض قائل شد

 ].٢٥٧، ص١٧[» گویم قی میحقی
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شیخ اشراق در نظام نوری . گشاست  به این سخنان هم، حکمت اشراق راهبرای پی بردن
نور در دستگاه فکری وی رمزی از آگاهی . خود عالوه بر نور به ظلمت نیز قائل است

ظلمت رمزی .  مدرِک ذات خود و ذوات دیگر است،است؛ جوهری که مجرد از ماده باشد
 جواهر ها آنسهروردی به . خود نیز غافلندآگاهی است؛ اجسام از خود غایب و از غیر  از نا

 زیرا اجسام برزخ ؛ برازخ است،دهد  میها آننام دیگری که سهروردی به . گوید غاسقه می
نور احمد اصل و . ]٦٨ ص ،١٣[اند   آسمانیۀ انسانی و جواهر مجردۀو حجاب نفس ناطق

 کننده  روشنو ) آگاه از خود(حقیقت عوالم مجرد از ماده است، زیرا نوری روشن 
مدرکِ (است و نور سیاه ابلیس حقیقت زمین و عالم مادی است، زیرا نه روشن ) مدرِک غیر(

] ٧٥:، ص١[» خلقت بیدیّ«القضات در تفسیر  عین). مدرکِ غیر(کننده  است و نه روشن) ذات
؛ بنابراین، دو دست خداوند یکی ]٢٥٩،ص١٧[گوید که این دو دست همان دو نور است  می
حمد و دیگری نور ابلیس است که مظاهر اسمای جمال و جاللند و انسان، که با دو نور ا

 . دست خداوند سرشته شده است، مظهر تام و تمام اسمای الهی است
 قلب المؤمن بین اصبعین«در حدیث » اصبعین«القضات سماوات و ارض را همان  عین

کند که در آن پیامبر  ره می و به حدیثی اشا]٢٥٩همان، ص [داند می »من اصابع الرحمن
التسبّوا «: داند کند و آن را از نفس رحمانی می منع می» ریح«مردم را از دشنام دادن به 

مثل القلب مثل «: در حدیثی آمده است]. ١٤٧همان، ص[» الریح فانّها من نفس الرّحمن
رح آن  با اشاره به این حدیث، در شالقضات عین .» تقلّبها الریاحة بارضٍ فالةریش
لم دو ها در عا گرداند، و دل های خود می دلها را باد رحمت الهی در عالم«: نویسد می

باد از نفس رحمانی است و نفس رحمانی ]. ١٤٦همان، ص[» کند انگشت جوالن می
های جمالی و جاللی خداوند  قلب انسان پیوسته در معرض تجلی. تجلی خداوند است

القضات از سماوات و   منظور عین به این ترتیب، .کند ی تغییر مپیوستهتبع آن  است و به
   ١.شود کامالً آشکار می» اصبعین«ارض دانستنِ 

 
                                                                                                                                                                             

 ۀجایگاه ایزد وای میان. در اساطیر ایران است) ایزد باد( توجه به ایزد وای   ذکر دیگر در این زمینه،شایان ۀنکت. ١
آسمان و زمین یعنی در میان این دو منطقه نورانی و ظلمانی است که خوبی و بدی در آنجا با یکدیگر کارزار 

 آن ۀ، در داستان آفرینش آمده است که اورمزدْ ایزد وای را آفرید تا به واسطهشبنددر . ]١٣٦، ص٦[کنند  می
در عرفان نظری، نفس رحمانی اولین تجلی خداوند است که در تمام . ]٣٦، ص٤[آفرینش مادی را انجام دهد 

نظر  به. گیرد  آن صورت میۀواسط به) مادی و روحانی( آفرینش لمراتب تجلی حضور دارد و در حقیقت، ک
القضات همدانی در رمزگشایی خود از حدیث مذکور به ایزد وای نظر داشته و آن را معادل ریح و  رسد عین می

 .است  نفس رحمانی دانسته
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 ذات و اهیس نور
در اشاره به ابلیس ] ١١٩ ص همان،[ پیروی از ابوالحسن بستی  القضات نور سیاه را به عین
شاره به ذات خداوند نور سیاه را ا) همچون شبستری(برد، ولی بعضی از عارفان  کار می به
در توضیح این مطلب باید گفت که ذات خداوند درنهایت بطون و خفاست و  ١.دانند می

که تعین اول است » أو ادنی«هم از مقام ) ص(حتی پیامبر . احدی را بدان دسترسی نیست
طور که اشاره شد نور باید ظاهر بالذات باشد ولی ذات خداوند  همان. اند پا فراتر نگذاشته

باید دقت شود که این . ظاهر نیست و درنهایت خفاست؛ بنابراین، نور است ولی نوری سیاه
دلیل محجوب بودن ذات است، اما  وجه، بار معنایی منفی ندارد و فقط به هیچ سیاهی به

القضات دربان درگاه  ابلیس به بیان عین. سبب حاجب بودن است سیاه بودن ابلیس به
تو عاشق مایی، : ه دربانی حضرت عزت فرو داشتند و گفتندابلیس را ب«: خداوند است

این ویژگی ابلیس به ]. ٢٢٨همان، ص[» غیرت بَرِ درگاه ما، و بیگانگان از حضرت ما بازدار
 .  قهّاریت و صفات جاللی خداوند است  عزت،ۀاین دلیل است که وی جلو

) تی علم پیامبرح(ذات خداوند پنهان و دور از دسترس علم بشر است و هیچ علمی 
در یک  .یابد ولی ذات دوست داشت که شناخته شود پس تجلی کرد به آن احاطه نمی

دلیل دور  در هر تجلی به  خداوند تجلی کرد تا شناخته شود ولی،،بیان پارادوکسیکال
رویم و به عالم ماده   در مراتب تجلی پیش می اندازههر. شود تر می  پنهان شدن از ذات،

القضات در اشاره  شاید عین. شود تر می تر و آگاهی کم شویم نورها ضعیف تر می نزدیک
باش تا وقتی به جمال ازل بینا گردی پس تو را «: نویسد همین مطلب است که می به
پس تو را . پس از وصال متواصل فربه گردی.  آن جمال کندۀ ناز و کرشمۀتدریج پرورد به

ی به عالم حجاب راه دهند که الفطام عن المألوف اندک اندک از عالم انّه لیغان علی قلب
پس به فراق رسی، پس روی مهجوری بینی، پس بویی توانی برد از جاللت دولت . شدید
 ].٤١٧ـ٤١٦، ص٢، ج١٨ [»ابلیس

در عالم ماده نیز .  ذات محجوب است و رمز آن نور سیاه استۀخداوند در مرتب
از نور ) القضات به بیان عین(یقتِ ماده خداوند محجوب است زیرا ماده حجاب است و حق

 ٢ آن دو نور سیاه، هیچ بیانی بهتر از بیان رنه گنونۀبرای مقایس. سیاه ابلیس است
                                                                                                                                                                             

 ].٧٩، ص٩[به تاریکی درون آب حیات است   سیاهی گر بدانی نور ذات است. ١
ذاران جاویدان خرد که پس از مطالعه در گ االصل و از بنیان حکیم و عارف فرانسوی) م١٩٩١ـ١٨٨٦(رنه گنون . ٢

وی در . از وی آثار متعددی برجای مانده است. های هندو و دائو به اسالم گروید و مسلمان شد  آیینۀزمین
 .پردازد گرایی دنیای متجدد می به نقد کمیّت» آخرالزمان عالئم و تیکم ۀطریس«کتاب 
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اصطالح  آخرالزمان عالئم و تیّکم ۀطریسگنون در کتاب خود با عنوان . نیست
»analogia «ترین نقطه دهد که بنابر قانون آنالوگیا پایین برد و توضیح می کار می را به، 

درنتیجه هرگاه یک اصل به . انعکاسی تاریک یا تصویری معکوس از باالترین نقطه است
همین  به. ن نوعی تقلب و بدل از آن اصل استمترین وجه غایب شود، غیابش متض کامل

د لابلیس بوزینه یعنی مق«: اند دلیل، بعضی آن را به زبان علم کالم، چنین بیان کرده
شمار  ظهور آن به نور سیاه ابلیس که سیاهی و ظلمات عالم ماده .]٥ـ٤ص [»خداست

ترین نقطه، انعکاسی تاریک از باالترین نقطه یعنی ذات و سیاهی  عنوان پایین رود، به می
افتد  القضات بگوییم آنکه با ابلیس مقابل می تر و به زبان عین اگر بخواهیم دقیق .آن است

پیش از این  ١. و تمام خداوند استم احمد مظهر تا زیرا؛خداوند نیست بلکه احمد است
قانونی که رنه گنون مطرح . داند  احمد میۀالقضات ابلیس را سای هم اشاره شد که عین

داند،  از باالترین نقطه می »تاریک«ترین نقطه را انعکاسی  کند و براساس آن، پایین می
 . القضات است  توضیح همین سخنان عینطور دقیق به

 
 سیابل نور و احمد نور یورا

القضات کفر و   و عینعارفاندر پایان باید به این نکته هم اشاره کنیم که از دیدگاه 
انّ الکفر و االیمان مقامان من وراء العرش حجابان بین هللا و «:  حجابند ایمان، هر دو،

نیست » کبریاء هللا و ذاته« و سالک منتهی جز در حجاب ]١٢٢، ص١٧[» بین العبد
برای رسیدن . به این ترتیب، ایمان هم حجاب است ولی حجابی از نور]. ١٢٣ ص همان،[

انّ لله سبعین الف حجاب من نور «: گذر کرد ٢های ظلمانی و نورانی به هللا باید از حجاب
]. ١٠٢همان، ص[»  لو کشفها الحرقت سبحات وجهه کل من ادرکه بصرهةو ظلم
اند و به یزدان  داند که ثنویان در آنجا مانده اه میالقضات آخرین حجاب را نوری سی عین

 سیاهی آن  بودند،) ع(که اگر همچون حضرت ابراهیم  در حالی. اند و اهریمن قائل شده
: فرماید خداوند در قرآن می].  ٩١، ص١، ج١٨[داد که مقصد نیست   نشان میها آننور به 

ها و   ملکوت آسمان]٧٥: النعام، ا١ [»و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و االرض«
القضات آن را نور احمد و ابلیس  ها و زمین است که عین زمین همان حقیقت آسمان

: همان، االنعام [»هذا ربی: فلمّا رأی القمر بازغاً قال«  ۀالقضات در تفسیر آی عین. دانست
                                                                                                                                                                             

ینیو قرار دارد زیرا سپنته مینیو مظهر تام و تمام اهورامزدا است و به بیان مغانی انگره مینیو در برابر سپنته م. ١
 ].٧٦ ص،١٥[آید  خودِ او به شمار می

 ].١٠٢، ص١٧[» های نورانی چون نماز و روزه و صدقه و تسبیح و اذکار الی سایر االخالق الحمیده حجاب«. ٢
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 »هذا ربی:  قالةفلمّا رأی الشمس بازغ«داند و در تفسیر   مهتاب را نور ابلیس می]٧٧
که حضرت ] ٢١٣ و ٢١٢ص ، ١٧[داند   آفتاب را نور احمدی می]٧٨: همان، االنعام[

انّی وجهت وجهی للّذی فطر السموات و «: و گفت  فراتر رفتها آناز هر دو ) ع(ابراهیم 
القضات توقف در این دو نور را  عین. ]٧٩: ، االنعام١ [»االرض حنیفاً و ما أنا من المشرکین

 خیر اعلی قرار  ورای این خیر و شر،.  باید از آن دو گذشت داند و معتقد است شرک می
این خیر محض در زبان اسالم . ی ندارد و همه خیر محض استددارد که هیچ ض

 .تعالی، در زبان کیش زرتشت اهورامزدا و در میان زروانیان زروان است حق
 

 یریگ جهینت
ه یک دوگانه قائل است که این دوگانه در القضات همدانی در نظام فکری خود ب عین

های مختلفی همچون آسمان و زمین، آفتاب و مهتاب، سیاهی و  تمام هستی به شکل
ها  کدام از این دوگانه هیچ. سپیدی، خیر و شر، کفر و ایمان و احمد و ابلیس نمود دارد

که مقصد اصلی ای قرار دارد  ها یگانه دیگری قابل تصور نیست ولی ورای این دوگانه بی
القضات حول همین محور  های عین تمام نوشته. شود و باید به آن رسید محسوب می

اش از مغان   استادان مشرقیۀواسط گردد که محور توحید و آن میراثی است که به می
  .دریافت کرده و با رموزی شرح و بسط داده است

 
 منابع

 میکر قرآن] ١[
 ماه، آبان ،٤٣ ش تهران، ستا،یچ. همزاد دو ۀافسان). ١٣٦٦ (زیپرو ،)تمانیسپ (ییاذکا] ٢[

 .٢٦٨ـ٢٦٤ص
  ۀنام فصل. سیابل باب در القضات نیع یعرفان یها شهیاند). ١٣٨٨ (خدابخش ،یاسدالله] ٣[

 .٢٥ـ٩ص بهار، ،١٤ مارۀش پنجم، سال تهران،. یشناخت اسطوره و یعرفان اتیادب
 .توس تهران، ،٤ اپچ بهار، ردادمه گزارنده. یدادگ فرنبغ). ١٣٩٠( بندهش ]٤[
 .١٦٦ـ١٥١ ص ر،یت و نیفرورد ،٤ ۀشمار تهران، معارف، .دورو سیابل). ١٣٦٤ (نصرهللا ،یپورجواد] ٥[
 .ریاساط تهران، ،٢ لدج. ها شتی). ١٣٧٧ (میابراه پورداود،] ٦[
 ،یعرفان مطالعات .یهمدان القضات نیع آثار در سیابل یمایس). ١٣٨٦ (نرگس ،یحسن ]٧[

 .٣٤ـ٥ ص زمستان، و زییپا ، ٦شمارۀ  تهران،
 ۀمقدم و حیتصح. اشراق خیش مصنفات مجموعه). ١٣٨٨ (ییحی نیالد شهاب ،یسهرورد] ٨[

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه تهران، ،٢و١ج ،٤چ کربن، یهانر



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمو ، سال چهل       ادیان و عرفان       ١٦

 .هیالط تهران، ان،یدزفول کاظم اهتمام به ،راز گلشن). ١٣٨٢ (محمود ،یشبستر] ٩[
 فاطمه ؛یبهشت کورنگ رضا ۀترجم. جامع ةعیمابعدالطب ۀدیچک). ١٣٩٣ (وفیتیفر  شوان،] ١٠[

 .حکمت تهران، ،١ اپچ ،یصانع
 تهران، ،یانیآشت نیالد دجاللیس حیتصح. دالقواعدیتمه). ١٣٦٠ (ترکه بن یعل نیالد صائن] ١١[

 .یعال آموزش و فرهنگ وزارت انتشارات
 و بهار ،٥ و٤ شمارۀ ،٢ سال تهران، اشراق، ،توأمان و یسهرورد). ١٣٨٦ (بابک ،یخانیعال]١٢[

 .٤٨ـ٤٥ ص تابستان،
 شیهما ،یپازوک شهرام گردآورنده .یسهرورد ۀفلسف در ظلمت). ١٣٨٥( ----------]١٣[

  .٧٢ـ٦٥ ص ،١٣٨٣ بهمن تهران، معاصر، انسان و رانیا اسالم، عرفان،
 فر، یوسفی شهرام: آورنده گرد .خرد دانیجاو نظرگاه از یزرتشت نید). ١٣٨٢( ----------]١٤[

 .١١٨ـ١١٣ ص ،١٣٨٠ اسفند تهران، معاصر، انیگرا سنت دگاهید از تجدد نقد شیهما
 .هرمس تهران،. ییاوستا قیعت نصوص در یعرفان فیلطا یبررس). ١٣٧٩( ----------]١٥ [
 و اتیادب ۀدانشکد ۀمجل .تشتزر نییآ در یرازور کتاب به ینظر). ١٣٧٩( ----------]١٦ [

 .٣٤٢ـ٣٣٥ ص تابستان، و بهار ،١٥٤ـ١٥٣ ۀدور  تهران، تهران، دانشگاه یانسان علوم
 تهران، ،٨ چاپ ران،یعس فیعف: حیتصح و مقدمه. داتیتمه). ١٣٨٩( یهمدان القضات نیع] ١٧[

 .یمنوچهر
 فیعف ؛یمنزو ینق یلع اهتمام به. یهمدان القضات نیع یها نامه). ١٣٨٧( ----------]١٨[

 .ریاساط تهران، ،٢و١ جلد ،٢ چاپ ران،یعس
 حیتصح. المشهود و المعقول نیب االنس مصباح). ١٣٧٤ (حمزه محمد نیالد شمس ،یفنار] ١٩[

 .یمول تهران، ،یخواجو محمد
 نیالد دجاللیس حیتصح. القرآن ام ریتفس یف انیالب اعجاز). ١٣٨١ (نیصدرالد  ،یقونو] ٢٠[

 . یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات قم، ،یانیآشت
 .یمول تهران، ،یخواجو محمد: حیتصح. الفکوک). ١٣٧١( ----------]٢١[
 تهران، ،یانیآشت نیالد دجاللیس حیتصح. الحکم فصوص شرح). ١٣٧٥ (داود ،یصریق] ٢٢[

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات
. معنا یقیحق ندگانیجو به هیتوص: حکمت باغ در تفرج). ١٣٨٨ (اس مزیج نگر،یکاتس] ٢٣[

 . مذاهب و انیاد دانشگاه قم، ،یصالح نیحس محمد دیس ترجمه
 یالیالک میابراه عاصم حیتصح. هیالصوف اصطالحات). ق١٤٢٦ (عبدالرزاق ،یکاشان] ٢٤[

 .هیالعلم دارالکتب روت،یب ،یالدرقاو یالشاذل ینیالحس
 تهران، ،٨ جلد ،یغفار اکبر یعل حیتصح. یالکاف). ١٣٦٥ (عقوبی محمدبن ،ینیکل] ٢٥[

 .هیاالسالم دارالکتب



  ١٧  یهمدان القضات نیع یشۀاند در جالل و جمال کیالکتید

 ،٥ چ کاردان، محمد یعل ۀترجم. آخرالزمان عالئم و تیّکم طرهیس). ١٣٩٢ (رنه گنون،] ٢٦[
 . یدانشگاه نشر مرکز تهران،

 یعرفان ییجبرگرا انیجر نقد و یبررس ).١٣٩٢ (حسن ،یدیسع عبدهللا؛ پارسا، یمحمد] ٢٧[
 .١٠٩ـ٨٥ص تابستان، و بهار ،١ شمارۀ ،٤٦ سال عرفان، و انیدا. سیابل از دفاع در

 آن ارتباط و سیابل مورد در یهمدان القضات نیع نظر). ١٣٨٩ (غالمرضا پارسا، یعل مست] ٢٨[
 .علم تهران،. احسن نظام با

 یعیشف محمدرضا ترجمه. خدا و انسان ۀرابط و یاسالم تصوف). ١٣٨٢ (نولدیر کلسون،ین] ٢٩[
 .سخن هران،ت ،یکدکن

 ،٤ چاپ ،یانزل  دعطاءیس نگارش. ینظر عرفان اصول و یمبان). ١٣٩٢ (دهللای پناه، زدانی] ٣٠[
 .  ینیخم امام یپژوهش و یآموزش ۀمؤسس انتشارات قم،

 قم، ،٢ جلد ،٢ چاپ پور، یعل یمهد نگارش. اشراق حکمت). ١٣٩١ (---------- ]٣١[
 ).سمت (یانسان علوم کتب نیتدو و مطالعه انسازم ،تهران ،دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

  
 کیالکترون منابع

 )١٥/٢/١٣٩٤(     dictionary.reference.com [32] 


