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چکیـده
ترین مشایخ صوفیه و نیز احمد غزالی به عنوان یکی از برجسته

ی از نامداران فرهنگ ایرانی، پس از طی مراحل طریقت و منازل یک
مبالغه . سلوك، یکسره به تربیت صوفیان و خدمت بدیشان پرداخت

ایم اگر بگوییم که مشهورترین مریدان و شاگردان وي نکرده
دیدار احمد غزالی و درك محضر . القضات همدانی بوده استعین

و معنوي قاضی داشته است وي چنان تأثیر شگرفی برسلوك فکري 
بر . اي او قابل مشاهده استهکه بازتاب آن در جاي جاي نوشته
ایم تا این تأثیر و تأثّر در ابعاد همین اساس در این نوشتار کوشیده

گوناگون کاویده شود؛ باشد که حلقات بیشتري از زنجیرة ارتباط 
.خته آیدعرفان خراسان با نواحی غرب ایران بویژه ناحیۀ همدان شنا

احمد غزالی، عین القضـات همـدانی، تصـوف    :هاکلید واژه
دفاع از ابلیس، شاهد بازيخراسان، 

دانشگاه پیام نوراستایار گروه زبان و ادبیات فارسی 1
khatamipur@yahoo.com

From Khorasan to Hamedan
(The study of the influence of Ahmad Ghazali

on Ein Alghozate Hamedani)
Khatamipour,Hamed

Assistant professor of Persian language and literature,
Payame noor University

Abstract

Ahmad Ghazali is one of the most outstanding
Sufi sheikhs and one of the famous persons of Iran
culture as well. Having mastered Sufism practices
and also sciences of that era, Ghazali spend a
lifetime in training Sufis. It is no exaggerating to
say that the most famous student of his was  Ein
Alghozate Hamedani, he met Ghazali and was
deeply impressed by him, as it can be seen in his
writings. Therefore this study is an attempt to
investigate this influence to shed some lights on
the relation between the theosophy of Khorasan
with that of western areas of Iran in particular
Hamedan.
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قدمهم
منابع اصلی براي نگـارش ایـن مقالـه، آثـار مسـلّم غزالـی و       

آثار فارسـی مسـلّم احمـد غزالـی کـه      . القضات بوده استعین
سوانح، : ازبه وي وجود ندارد عبارتندهاآنتردیدي در انتساب 

، بحرالحقیقـه آثار فارسی دیگر یعنی . ها و عینّیهالطیر، نامهرساله
هـا آنگونه که سبک نگارش و انشـاء  ن، آ»روح و پندنامه«مقالۀ 

ــی ــان مـ ــخه  نشـ ــه نسـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــد و نیـ ــایی دهـ هـ
. تواند نوشتۀ احمد غزالی باشدکه از این آثار موجود است، نمی

انـد  آثار عربی مسلّم وي نیز آنگونه که آقاي دکتر مجاهد نوشته
1.التوحید استشامل مجالس و التجرید فی کلمه

: نیز ـ به فارسی و عربـی ـ عبارتنـداز    القضاتآثار مسلّم عین
، )عربی(الغریبها، تمهیدات و شکوي، نامه)عربی(الحقایق زبده

هـا آنالبته آثار او چنان که خودش در کتاب شکوي الغریب نام 
57: 1378همـدانی،  . (شمارد حدود یازده اثر بوده استرا برمی

هـاي خـود   در این فهرست البته نامی از تمهیدات و نامـه ) 58ـ 
ها در این فهرست، عجیـب نیسـت،   عدم ذکرنامه. نیاورده است

ها احتماال در زمان حیـات وي  آوري نامهچرا که تدوین و جمع
صورت نگرفته و قاعدتا ایـن کـار پـس از فـوت وي صـورت      

اما عدم ذکر نام تمهیدات در این فهرسـت شـاید   . پذیرفته است
کـج فهمـی عـوام و    به دلیل صبغۀ صوفیانۀ شدید مطالب آن و

جویان حکومت نیز بوده باشد و او در واقع با نیاوردن نـام  بهانه
تا از گرفتاري به اتهامات تازه اجتناب کند، بـه  «این اثر کوشیده 

عالوه در شکوي الغریب غرض او ذکر فهرسـتی از همـۀ آثـار    
بـه هـر روي   ) 197: 1376کـوب،  زرین(2.»خویش نبوده است

یه بر چهار اثر مسلّم وي که در آغـاز ذکـر   پژوهش حاضر با تک
.گردید،صورت گرفته است

مجموعه : زالی بنگرید بهبراي نسخه شناسی آثار فارسی و عربی احمد غ1
مقدمۀ : همچنین بنگرید به265و 162آثار فارسی احمد غزالی، صفحات 

.مجالس، مقدمه ، ص نه: هر رساله و نیز
34ـ 4مقدمۀ تمهیدات، صص : براي بررسی بیشتر در این باره بنگرید به2

33-27صص3و نیز نامه هاي عین القضات ، ج 

در تألیف این مقاله ـ که ظاهراً براي نخستین بار بدین شـکل   
القضات، بـه  و شیوه صورت می گیرد ـ آثار احمد غزالی و عین 

دقّت و مکرّر مورد مطالعه و مداقّه قرار گرفته است و نگارنـده  
شخصیت را براساس ترتیب تاریخ کوشیده است تا آثار این دو

هـا  و نیز براساس معتبرتـرین تصـحیحات و چـاپ   هاآنتألیف 
.مطالعه کند

آثار غزالی برخی یکبار و برخـی بیشـتر از یکبـار تصـحیح و     
چنان که کتاب مجالس تنها یـک بـار توسـط    . چاپ شده است

هـاي  آقاي دکتر مجاهد تصحیح و چاپ شده است، امـا کتـاب  
بیشـتر از یـک بـار تصـحیح     هاالطیر، عینیه و نامهسوانح، رساله

.شده است
با مطالعـۀ  .  3سوانح تاکنون نه بار تصحیح و چاپ شده است

بینیم که تصحیح هلموت هاي متعدد و متفاوت این اثر میچاپ
ریتر، مستشرق نامدار آلمانی، با توجه به رعایـت کامـل اصـول    

صحیحی است که ترین تتحقیق و تصحیح علمی، همچنان دقیق
.از سوانح به چاپ رسیده است

غزالی نیز پیش از این دو بار توسط آقایـان دکتـر   الطیررساله
جدیدترین تصحیح این . مجاهد و پورجواري چاپ شده است 

اثر توسط استاد شفیعی کدکنی و براساس نسخۀ نویافتـۀ آن در  
مـتن  ) 119: 1383عطـار،  . (سفینۀ تبریز صورت گرفتـه اسـت  

.د مراجعۀ ما، همین تصحیح اخیر بوده استمور
اثر دیگر غزالی که تاکنون چهار بار تصحیح و چـاپ شـده،   

تصحیح آقـاي  هاآنها، بهترین عینیه است که از میان این چاپ
4.دکتر مجاهد است

هاي احمد غزالی که در واقع مکتوبـات اوسـت خطـاب    نامه
آقایـان دکتـر   القضات همدانی، تـاکنون دوبـار و توسـط   به عین

مجاهد و پورجوادي بـه چـاپ رسـیده اسـت، کـه مـتن مـورد        
.مراجعۀ ما، متن آقاي دکتر مجاهده بوده است

مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، : گرید بهبراي مشخصات این چابها بن3
سوانح، تصحیح نصراهللا پورجوادي، : براي چاپ نهم بنگرید به.97ص 

1359انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 
مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، : براي چاپهاي دیگر این اثر بنگرید به4
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هـاي متعـدد   القضات برخالف آثار غزالـی، از چـاپ  آثار عین
توســط عفیــف الحقــایق و تمهیــداتزبــده. برخــوردار نیســت

بـه سـعی   ) جلـد اول و دوم (ها نیز عسیران تصحیح شده و نامه
مشترك علینقی منزوي و عفیف عسـیران و جلـد سـوم توسـط     

متن شکوي الغریب . علینقی منزوي تصحیح و چاپ شده است
هم از روي ترجمۀ دکتـر قاسـم انصـاري، مـورد اسـتفاده قـرار       

.گرفته است

:روش تألیـف
در این مقاله، قبل از ورود  به بحث اصلی، براي روشن شدن 

ك معنوي و تربیت صـوفیانه  زمینۀ بحث، مختصري دربارة سلو
با هاآنو نیز شرح آشنایی القضاتعینو مشایخ احمد غزالی و 

ایم و در سپس وارد موضوع اصلی مقاله شده. ایمیکدیگر آورده
چند بخش مجزّا به تبیین تأثیر احمد غزالـی بـر عـین القضـات     

سـتایش  «در دو بخش نخست ایـن قسـمت یعنـی    . ایمپرداخته
اي در توضیح این دو سر فصل و مقدمه» بازيشاهد«و » ابلیس

سـپس مواضـعی را کـه    . ایمآوردههاآنآنگاه تاریخچه و سابقۀ 
پس از ایـن  . ایمآمده است ذکر کردههاآناین دو مسأله در آثار 

اشعار اعم از فارسی و عربی، : دو بخش عمده، آنچه آمده شامل
صـوف و  جمالت و عبارات عربی، حکایات، سـخنان مشـایخ ت  

باشد و در پایان نیز ذکـر  تعابیر، تمثیالت و توصیفات مشابه می
القضات، نام احمـد غزالـی را در   شمارة صفحاتی است که عین

.آثار خود آورده است
ها چنین بوده است کـه  روش اعمال شده در تمام این بخش

نخست بیت یا مطلب مشابه و مشـترك، از نوشـتۀ غزالـی نقـل     
نبال آن، شمارة صفحه یا صفحات آن مطلب در شود، آنگاه به د

.القضات بیایدآثار غزالی و عین

مختصري دربارة احمد غزالی و عین القضات همدانی
مشـایخ  ینتـر بـزرگ یکـی از  ) ه ق520-458(احمد غزالـی 

صوفیه در نیمۀ دوم قرن پنجم و اوائل قرن ششـم هجـري و از   
وزگاران خـود در  وي سرآمد همر. نامداران فرهنگ ایرانی است

ــان جایگــاهی    ــود و از چن ــی ب ــان نظــري و تصــوف عمل عرف

برخوردار بود که اغلب نگارشـهاي خانقـاهی پـس از خـود را     
البته علو مرتبۀ معنوي وي محصـول تـأثیر   . تحت تأثیر قرار داد

ا  . هاي صوفیان بزرگ خراسان و بغداد هم بـوده اسـت  آموزه امـ
خـاص و در منظومـۀ   هرچه هست وي عارفی است با سـلوکی  

فکري وي همه چیز تحت تأثیر عشـق اسـت چنـان کـه مـنش      
مجموعـه آثـار   «غزالـی .(بنـامیم » طریق عشق«صوفیانۀ او را باید 

)1376:18،»فارسی
احمد غزالی در خاك پر موهبت خراسان زاده شد و بالیـد و  
مواهب این خاك چندان زیاد بود که فرد مسـتعدي چـون او را   

شاید وجود دو عامل در خراسان در . رش داددر دامن خود پرو
تکامل شخصیت صوفیانۀ وي تأثیر بسزایی داشته است؛ نخست 

بایزیـد  . ظهور بایزید بسطامی حدود دویست سالی پیش از وي
هـایش در  سنگ بناي تصوف خراسان را بنیاد نهاده بود و آموزه

دو دیگر تأسـیس  . هاي بعد به شکل عمیقی اثر داشتمیان نسل
ویـژه کـه اربـاب    ه هاي متعدد در این سرزمین، برونق خانقاهو

.قدرت نیز خود حامی صوفیه بودند
احمد غزالی از همان آغاز کودکی در خانۀ یک صوفی زاهد 

بـا  ) 500تـا 400متوفّی بین(و فقیه شافعی، یعنی ابوعلی راذکانی
: 4، ج 1966سـبکی،  .( عوالم تصوف و عرفان آشنا شـده بـود  

پس از این نیز تحت تربیـت  ) 193: 6و نیز ج 285رة ، شما91
اج    یکی از مشایخ بزرگ آن روزگار یعنی ابوبکر بن عبـداهللا نسـ

»شـیخ خراسـان  «که خود مرید و جانشـین  ) 487متوفّی(طوسی
بود پرورش )469-380(ابوالقاسم کُرَّکانی) 53: 1993سلفی، (

) 217: و سمرقندي، بی تا379: 1370جامی، . (یافت
وي به جز خدمت پیران روزگـارش بـا آثـار دیگـر بزرگـان      

القلوب ابوطالب مکّی و نیز آثار و سـخنان  گذشته همچون قوت
.حارث محاسبی، جنید، شبلی و بایزید آشنا بوده است

به هر روي احمد غزالی پس از طی منازل سلوك، بـه مقـام   
کتـب  چنان که اربـاب تـذکره و   –ارشاد رسید و در این مدت 

همتش را صرف تربیـت صـوفیان و خـدمت    -تراجم نوشته اند
ــود  ــان نم ــه ایش ــی، . (ب ــمارة 16: 2، ج1376رافع و 1147، ش

، ج 1329و عسـقالنی،  285، شـمارة  91: 4، ج1966سبکی، 
1 :293 (
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احمد غزالی در طول مدت ارشـاد و دسـتگیري از صـوفیه،    
خی از ایشان خـود  شاگردان و مریدان بسیاري تربیت کرد که بر

در میـان ایشـان،   . به مقامات باالیی در تصوف و عرفان رسیدند
ــاگردان وي، عـــین    ــهورترین مریـــدان و شـ القضـــات مشـ

وي یکی از نوادر تـاریخ تصـوف   . بود)ه ق525-492(همدانی
از -شخصیت شگرف وي جـامع علـوم ظـاهري   . اسالمی است

درك . باطنی بـود و نیز علوم -قبیل فلسفه، کالم و عرفان نظري
محضر مشایخ روزگار و برخورداري از ارشادات ایشان موجب 

. رشد و ارتقاء مرتبۀ معنوي او گردید
: 1، ج1377همدانی، . (یکی از این مشایخ، شیخ برکه است

چنـان کـه   عین القضات) و مواضع بسیار دیگر50: 2و ج 45
مـا بـه مقـام    شده، اگوید هفت سال به دیدار او نائل میخود می

او » دسـت فـراکفش  «قرب او راهی نداشته و حتی زهره نداشته 
انی چنـان کـه      ) 45: 1همان، ج . (بکند این شـیخ و مرشـد ربـ

یاد نداشـته  » الکتابفاتحه«گوید جزقاضی در جاي دیگري می
دانسـته  نمـی » حـدیث مـوزون بـه زبـان همـدانی هـم      «و حتی 

)50: 2همان، ج .(است
ایـن گـروه از پیـران    . اسـت بـوده » امی« مشایخبرکه از زمرة 

تصوف، سلوکشان نه بر اساس فراگیري علوم متـداول عصـري   
.که از طریق تصفیۀ دل و اشراق درون بوده است

ه 520متـوفّی (المشایخ محمد حمویـه پیر دیگر قاضی، صدر
ابـن  . (اسـت ) 460-380(از اصحاب شیخ ابوالحسن بسـتی ) ق

)1370:418وجامی،1698شمارة ،2:1130،ج1963فوطی،
اما پیر و مراد تأثیر گذار و در واقع معمارِ شخصیت صوفیانۀ 

، 1976:123بیهقـی ،  . (عین القضات، احمد غزالی بـوده اسـت  
قاضی، نخستین بار، مدتی کمتر از بیسـت روز، بـه   ) 67شمارة 

محضر غزالی راه برد و حالوت این دیـدار، تـا پایـان عمـر در     
القضات در آغاز کیفیت این آشنایی را عین. ه جا ماندخاطرش ب

در ) 7-6: 1341همدانی،.(شرح داده است)الحقایقزبده(کتاب 
واقع لحن نویسنده، اهمیـت ایـن دیـدار و تـأثیري را کـه ایـن       
برخورد بر سلوك فکري و معنوي وي داشته است، بـه خـوبی   

سـلطان  «او احمد غزالـی را بـا القـابی همچـون     . دهدنشان می
نویسـد آنچـه   کند و مـی یاد می» ترجمان الحقیقت«و » الطریقت

در این دیدار بر او کشف شد و پس از آن طلـوع کـرد، از او و   
.( طلب او چیزي باقی نگذاشت و او را در مسیر فنـا سـوق داد  

)7همان،
به هر روي این دیدار، دلبستگی شگرفی در قاضی نسبت به 

از . تا پایان کار قاضی، ادامه داشـت احمد غزالی ایجاد نمود که 
هاي معدودي که احمـد غزالـی بـراي ایـن مریـد شـیفته و       نامه

ــی در       ــارات قاض ــز از اش ــتاده و نی ــی فرس ــود م ــیداي خ ش
ین دلبستگی دانسـته  هایش نسبت به احمد غزالی، اندازة انوشته

زیسـته و غزالـی در   جا که قاضـی در همـدان مـی   از آن. شودمی
شـده و  یدارهاي بسیاري میان ایشان برقرار مـی قزوین، ظاهراً د

القضـات بسـیاري از سـؤاالت و مشـکالتش را شـفاهاً  از      عین
.احمد غزالی می پرسیده است

القضات همچنین از طریق نامه نوشتن، سؤاالت خـود را  عین
هـا  پرسیده که مـتن چنـد عـدد از ایـن نامـه     از احمد غزالی می

مسائلی کـه در دیـدارها   عمدة . موجود است و چاپ شده است
شـده،  ها از جانب قاضی مورد پرسش واقع میو نیز در این نامه

عبارت بوده است از مسألۀ ذات و صفات، مفهوم وجود، عاشق 
و معشوق، مبدأ و معاد، شرح و تفسیر برخی احادیـث و گفتـار   
بزرگان، سرّ قدر و اسم اعظم و پاره اي مسائل عرفانی و کالمی 

.دیگر
وي احمد غزالی، هم در مسائل علمی و کالمی و هم به هر ر

در مسائل طریقت و عرفان نظري راهگشـا و راهنمـاي قاضـی    
بوده و بسیاري از واقعیات و احوال او را که حاصل دریافتهـاي  
ذوقی و کشفی قاضی بوده است بـرایش توضـیح داده و تبیـین    

.نموده است
ــه    ــت ک ــش، آن اس ــن بخ ــۀ ای ــر در ادام ــور ذک ــۀ درخ نکت

القضات تحت تأثیر و تربیت غیرمستقیم برادر بزرگ احمـد  عین
او . نیــز بــوده اســت) ه ق505-450(غزالــی، ابوحامــد غزالــی

نویسد که نزدیک به چهارسال، مشـغول  میالحقایقزبدةآغاز در
مطالعۀ کتب امام محمد بوده و در آن مدت، بـه غرایبـی دسـت    

همان، . (بخشیده استیافته که او را از کفر و سرگردانی نجات 
: نویسـد کند و مـی او به شاگردي این عالم بزرگ اعتراف می) 6
» امام، شـاگرد کتـب او بـوده   من اگر چه امام غزالـی را ندیـده  «
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و در جایی دیگر امام محمـد را  ) 316: 2، ج 1377همدانی، (
محمـد نیـز   «:گویدشمارد و مینیز جزء ده تن علماي راسخ می

.)281: 1377مدانی، ه(» از آن ماست
از میان آثار ابوحامد، کتابی که بدون شک بـیش از همـه بـر    

همـدانی،  .(العلـوم بـوده اسـت   القضات اثر گذاشـته، احیـاء  عین
ــدد  395و 319، 156: 2، ج 407: 1، ج1377 ــوارد متع و م
هاي دیگر امام محمد که مورد توجه قاضی بـوده و  کتاب) دیگر

: در آثار قاضی آمده است عبارتندازهاآننام و یا هاآنمطلبی از 
األنـوار  ، مشـکوه  ) 12: 1341همـدانی،  (اإلعتقـاد اإلقتصاد فـی 

ــی شــرح أســماء  )255: 1377همــدانی، ( ،  مقصــد األســنی ف
: 2همـان، ج  (و المنقـذ  ) 314: 2، ج1377همدانی، (الحسنی 

اضـی،  اي سـخنان ابوحامـد را ق  به غیر از این موارد، پاره) 318
الزم بـه اشـاره اسـت کـه     . بدون ذکر مرجع نقـل کـرده اسـت   

گیري از این آثار، در پـاره اي مسـائل   القضات در کنار بهرهعین
از . به نقد و نظر دربارة عقاید امـام محمـد نیـز پرداختـه اسـت     

ع  «توان به نظر غزالی دربارة تفسیر آیۀ جملۀ این مسائل می سـو
و ) 380: 2همان، ج )  (255/بقره(» ألَرضکُرسیه السموات و ا

)  314: 2و ج 240: 1همان، ج(نیز دربارة پیوند اسم با مسمی 
: 2و ج79: 1همـان، ج (و دربارة قابـل تغییـر بـودن اخـالق      

پرداختـه  هـا آنالقضـات بـه رد و نقـد    اشاره کرد که عین) 319
.است

ین القضـات  اینک پس از این مختصر دربارة احمد غزالی و ع
همدانی می پردازیم به توضـیح و گـزارش مطـالبی کـه قاضـی      

.تحت تأثیر احمد غزالی در آثارش آورده است

دفـاع از ابلیس-1
تـرین مباحـث   یکی از شگفت ترین و در عین حال جسورانه

القضات، مسألۀ دفاع از ابلیس منظومۀ فکري احمد غزالی و عین
. آدم استدر داستان سجده نبردنش در برابر

بینـیم کـه دفـاع از ابلـیس،     با نگاهی به تاریخ تصـوف، مـی  
، دفاع از ابلیس را بـه  االولیاءتذکرهعطّار در . اي دراز داردسابقه

ــی       ــارم یعن ــوم و چه ــدة س ــزرگ س ــان ب ــن از عارف ــد ت چن
عبداهللا تستري، جنید بغدادي، ابوالحسین نوري، شبلی و بنسهل

نامـۀ  نظر هر یک را  در زندگیدهد وابوبکر واسطی نسبت می
، 39، 5صـص  : 2و ج 227: 1عطار، بی تـا، ج  . (آورداو می
واقعیت آن است که مسألۀ دفاع از ابلـیس، پیشـتر   ) 222و 135

القضـات قـولی از   از این افراد، مطرح بوده است چنان که عـین 
ن   « آورد که می) ه ق110-21(حسن بصري  مـ إِبلـیس إِنَّ نور

).211: 1377همدانی، (» العزَّةنارِ
نیز این نظریه ) 429:متوفّی(از سوي دیگر عبدالقاهر بغدادي 

ــده      ــرب شـ ــی عـ ــاعر ایرانـ ــرد، شـ ــن بـ ــار بـ ــه بشّـ را بـ
دهـد کـه در تـرجیح دادن آتـش بـر      نسبت مـی ) 167: متوفّی(

ــی  ــد مـــ ــیس را تأییـــ ــوده اســـــتخـــــاك، ابلـــ .نمـــ
)  238: 3، ج1377همـدانی  : به نقـل از 39: 1977بغدادي، (

الزم به توضیح است که سخن بشّار بن برد، خالی از آن صـبغۀ  
اي است کـه در سـخن بزرگـان مشـایخ تصـوف دیـده       عارفانه

.شودمی
با این همه، حلّاج همچنان که در بسیاري از مسـائل دیگـر   «

آید، در موضوع دفـاع  تصوف، پیشرو و بنیانگذار به حساب می
در میـان آنچـه از   . ن کس باید به شمار آیداز ابلیس هم، نخستی

در . »طواسـین «حلّاج مانده، شعرهاي منثور زیبایی است به نـام  
هـا  این کتاب رمزي غـامض دشـوار، یکـی از زیبـاترین بخـش     

اســـــت کـــــه سراســـــر» طاســـــین االزل و االلتبـــــاس«
)147: 1382،نیکلسن(» .آن دفاع از ابلیس است

ست وجود این نظریه و استمرار جا مورد نظر ااما آنچه در این
آنچه مسلم است این است . آن در میان صوفیان خراسان است

که تفکّرات ] است[اي ۀ زنجیرهابوالقاسم کرّکانی، سرحلق« که
جی را در خراسان به مریدانحال

آموخته و نظام تفکّر حلّاجی از طریق او و شاگردان خویش می
احمد غزالی به فارمدي و نساج و از نساج به

القضات همدانی می رسد، بویژه اندیشۀ دفاع از و از او به عین
احمد غزالی یکی ) 39: 1، ج 1366محمدبن منور، . (»ابلیس

ترین صوفیان مکتب خراسان است که به این نظریه از برجسته
در واقع نظریۀ دفاع از ابلیس در تاریخ . معتقد بوده است

ضدیت با تصوف بیشتر به نام و تصوف و خصوصاً در تاریخ 
نشان احمد غزالی پیوند خورده است تا به نام حلّاج، چنانکه 
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در موارد اتهام حلّاج هرگز دفاع او از ابلیس به حیث یک رأي 
)46: 1348ماسینیون، . (و پندار ضد عقیدتی مطرح نشده است

در حالی که احمد غزالی به سبب آن که توحید ابلـیس را در  
خوانده، » سیدالموحدین«بر سر منبر مطرح داشته، و او را بغداد 

ابـن جـوزي،   . (متّهم به بددینی و منسوب به زندقه شده اسـت 
)260: 9، ج 1359

واقعیت آن است که عقیدة غزالی دربارة ابلیس ارتباط تام و 
بـه طـور کلـی همـۀ     . تمام با نظریۀ کلّی او دربـارة عشـق دارد  

چرخد، بحـث دربـارة   محور عشق میمباحث تصوف غزالی بر
مالمـت و غیـرت و درد و   روح و به وجود آمدن آن، فنا و بقا،

لذّت و حتّی مباحث کالمی مانند تنزیه و تشـبیه، همـه مسـائل    
.علمی است که موضوع آن عشق است

اشـارة احمــد غزالـی بــه داســتان ابلـیس غالبــاً در دو کتــاب    
امـا صـورت تفصـیلی    . شـود او دیده مـی » مجالس«و » سوانح«

القضـات  هاي مرید و شـاگردش عـین  عقاید او را باید در نوشته
س نظریـۀ تقـدیس ابلـیس      «همدانی جست  اگر حلّـاج را مؤسـ

دهنده و مفسر بـی  القضات همدانی را باید گسترشبدانیم، عین
همتاي این اندیشه و بر روي هم تکرار شخصیت حلّاج بدانیم، 

القضات، متفکّران دیگـري  حلّاج تا عینزیرا با این که در فاصلۀ 
انـد، امـا   چون سنایی و احمد غزّالی به دفاع از ابلیس برخاسـته 

القضات هیچ کدام از نفس گرم و قدرت بیان و شیوة تقریر عین
وي در کتــاب .... انــدو شــوریدگی خــاص او برخــوردار نبــوده

تمهیدات و مکتوبات خویش، فصل مشبعی در دفاع از ابلیس و 
ایش او و در مقایسۀ نور سیاه وي با نور محمدي نگاشته که ست

القضــات عـین ... نظیـري تــاکنون بـراي آن دیــده نشـده اســت    
براساس این نظریه بسیاري از مشکالت کالمی و فلسـفی خـود   

د دو   ... را حل کرده است  در نظر عین القضات، ابلـیس و محمـ
ان شـده  اند که هـر کـدام بهـري از آن نصیبشـ    سوي عشق الهی

اي را بـه سـوي خـود مـی     است و هر کدام با بهر خویش عـده 
راز آفـرینش  .... ابلیس به ضاللت و محمد بـه هـدایت   . خواند

ابلیس و محمد در این است که هر کدام مظهر اسمی از اسـماء  
اي کـه خـداي   اما هرگز دانسته« :االهی و صفتی از صفات اویند

ر، از  یکی الرّحمن الرّحی: را دو نام است ار المتکبـم و دیگر الجب

صفت جباریت، ابلیس را در وجود آورد و از صفت رحمانیت، 
پس صفت رحمت، غذاي احمد آمد و صفت قهـر و  . محمد را

وجـه  ] القضـات عـین ) [127: تمهیـدات (» غضب، غداي ابلیس
« داند، بـا ایـن تفـاوت کـه     مشترك ابلیس و محمد را عشق می

با خدا و گناه مصطفی دانی چـه آمـد؟   گناه ابلیس عشق او آمد
: 1382نیکلسـن،  : ، به نقل از229تمهیدات، .  (»عشق خدا با او

در نظر قاضی، ابلیس زلف معشوق و محمد، خال ) 160ـ 156
. اوست و معشوق بی این دو عضـو، زیبـایی و دلربـایی نـدارد    

ج ،1377و همـدانی  118ـ 117و 30ـ 29: 1377همدانی، (
1 :476(

با عنوان نور سیاه نیـز  القضات، از ابلیس،احمد غزالی و عین
اصطالح نور سیاه که یکی از تعابیر پارادکس گونۀ «. اندیاد کرده

رود کـه  صوفیه است، در مورد ابلیس به این اعتبار بـه کـار مـی   
نور او نسبت به نور الهی، ظلمت است و اگر نـه نـور اسـت و    

از 1ي است بـه نـام ابوالحسـن بسـتی    گویا اصل تعبیر، از شاعر
:قدماي صوفیه که گفته است

دیدیم نهان گیتی و اهل دو جهان
وز علت و عار برگذشتیم آسان

زالنقط برتر دان2آن نور سیه
زان نیز گذشتیم نه این ماند نه آن

)164: 1382نیکلسن، : به نقل از 119: 1377همدانی، (

، صص 1381دي، مرموزات اس: دربارة زندگی و شرح حال وي بنگرید به1
216 -227

اشعري نیز از ابوعیسی « : نویسددکتر علینقی منزوي دربارة نور سیاه می2
دارد که ) زلف سیاه(= خدا ، وفره « : گفتوراق آرد که هشام بن سالم می

و ملل و 51: و فرق بغدادي 105: 1مقاالت االشعري ( باشدنوري سیاه می
به نقل از 144ترکۀ اصفهانی ص ترجمۀ22: 42نحل شهرستانی چ 

نور ظلمانی در سدة « :آورندو در پاورقی همان صفحه می) هشام جوالیقی
به » 224نور سیاه ص . سوم نزد قرمطیان نیز به معنی مبدأ شر بوده است

.238، ص 3هاي عین القضات، جنقل از نامه
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القضـات  ر احمد غزالی و عینذیالً شواهد این موضوع در آثا
:را می آوریم

در آثار احمد غزالی1-1
94سوانح، ص 

، ) موسـی و ابلـیس  (13،) آدم و ابلـیس (10: مجالس، صص
آدم و (49، 39، 38، 35، 34، 32، ) محمد و ابلیس(19، 14

)محمد و ابلیس(64، ) آدم و ابلیس(63، ) ابلیس
244، ص )ثار فارسی غزالـی مجموعه آ(هاي احمد غزالینامه

) نورسیاه(
القضاتدر آثار عین1-2

323و 314، 315، 304، 98-96، 75صــص1هــا، ج نامــه
)نورسیاه= سیاهخال(415،476) نورسیاه(

ــه ــا، جنام ــیس و (190-186و 160، 143، صــص 2ه ابل
د    (232-230) محمد نـور  (255) نـور سـیاه، ابلـیس و محمـ
ــیاه ــیس(412-410، ) سـ ــد و ابلـ 449و 418-416، )محمـ

)ابلیس و محمد(
)ابلیس و محمد(280-279: صص 3ها، ج نامه

د (49-30: تمهیدات، صص  49) خال سیاه، ابلیس و محمـ
د  (74و 73) نورسـیاه ( ابلــیس و (118-117) ابلـیس و محمـ

ــد ــد(126، 122-119) محمـ 189-186) ابلـــیس و محمـ
-221) کفر محمد ، کفر ابلیس(217-209) و محمدابلیس (

د (232، 233، 229 نـور سـیاه  (249-248) ابلیس و محمـ ( ،
)محمد و ابلیس(284) نور محمد و ابلیس(270، 267، 258

شاهد بـازي-2
یکی از خصوصیات تصوف عاشقانۀ احمد غزالی ـ که بیشتر  

شـاهد بـازي   -شـود یمربوط به شخصیت و صفات فردي او م
.پرستی اوستوصورت

گروهــی از صــوفیه، معتقــد بودنــد کــه جمــال خداونــد را 
اینـان بـا ایـن عقیـده     . هاي زیبا مشاهده کردتوان در صورتمی

انـد، بـی روپـوش و مالحظـه و بـه      دیـده هر جا زیبا رویی می«
. »انـد اند و سجده مـی کـرده  افتادهآشکار، پیش وي به خاك می

)31: ، جزء نخستین1375فر، فروزان(

بعضـی از  «:نویسـد شادروان استاد فروزانفر در این بـاره مـی  
صوفیان نیز پرستش جمال و زیبایی را موجب تلطیف احساس 
ــال    ــذیب اخــالق و کم ــبب ته ــرانجام س ــت روح و س و ظراف

اند و گاهی آن را ظهور حق و یا حلـول وي  شمردهانسانیت می
سردستۀ این گـروه  . انددانستهمیبه نعت جمال در صور جمیله

زیسـته و  وي ظاهراً در قـرن سـوم مـی   . ابوحلمان دمشقی است
احمد غزالـی  « ) 30:همان.( اندخواندهمی» حلمانیه«پیروانش را 

مقتـول  (و عین القضات میانجی از اعاظم صـوفّیه  ) 520متوفّی (
525(

علـی  و ) 635متـوفّی  (و اوحدالدین حامدبن ابی الفخر کرمانی
ــري  ــوفّی (حری ــی  ) 645مت ــدین عراق ــوفّی (و فخرال )688مت

هاي شـاهد بـازي و جمـال    هم بر این عقیده بوده اند و داستان
ــوفیه     ــات صـ ــال و حکایـ ــب رجـ ــان در کتـ ــتی ایشـ پرسـ

)31: همان. (»مذکور است
شایان ذکر است که انتساب این رفتار به احمد غزالی غالباً در 

گرفته است و آن گونـه کـه   کتب تذکره و تراجم رجال صورت
اي به این آید وي در آثارش اشارهاز بررسی آثار او به دست می

.مسأله نکرده است
ترین کتابی که به این ویژگی تصوف احمد غزالی اشاره قدیم

او کــه از مخالفــان . ابــن جــوزي اســتالمنــتظمکــرده اســت، 
سرسخت احمـد غزالـی اسـت یکـی از اشـکاالتی کـه بـه وي        

او حکایتی را از قول ابوالحسـین  . پرستی اوسترد، جمالگیمی
آورد که یک بار ابوالحسین درحق یک غالم ترك بن یوسف می

خواجـه  . اي به وي نوشـت که در تملّک خواجه احمد بوده نامه
چون نامه را خواند، فریادي برآورد و غـالم را صـدا زد، غـالم    

اي بـر میـان   سهبرخاست و از منبر باال رفت و خواجه احمد، بو
ابـن جـوزي،   . (دو چشم او زد و گفت این است پاسخ آن نامه

)262ـ 260: 9، ج 1359
خود نیز حکایت دیگـري  تلبیس ابلیسابن جوزي در کتاب 

، 384ابـن جـوزي،   . (آوردپرستی احمد غزالی میدربارة جمال
)294: 1، ج 1329همچنین عسقالنی 

دوین به شاهد پرستی احمـد  پس از ابن جوزي، رافعی در الت
رافعـی ضـمن شـرح حـال مظفّـربن سـیدي       . غزالی اشاره دارد
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ــان  زنجــانی مــی ــه یکــی از غالم ــی ب نویســد کــه احمــد غزال
الدوله، عالقه و نظر داشت و وقتی در جامع شهر بر منبـر  شرف

بود، ناگاه آن غالم داخل شـد و غزالـی سـرش را بلنـد کـرد و      
ي را بر زبان جـاري کـرد، آنگـاه    نگاهش به غالم افتاد و اشعار

رافعـی،  . (اش را از سربرداشت و به سوي قاریـان افکنـد  عمامه
)3131شمارة 435: 3، ج 1376

این ویژگی تصـوف احمـد غزالـی در آثـار مریـد و شـاگرد       
القضات همدانی نیـز قابـل تحقیـق و مطالعـه     اش، عینبرجسته
ــ القضــات در نامـه عــین. اسـت  تــر در لهــا و بــه صـورت مفص

قاضـی در تمهیـدات   . ره کرده اسـت تمهیدات به این مسأله اشا
ایـن  ! اي دوسـت « :نویسدکند میجا که دربارة تمثّل بحث میآن

: گفت. کنددار، که خواص امت را آگاه میخبر را نیز گوش می
و جـاي دیگـر  » إِِیاکُم و النَّظَر إِلَی المرد فَإِنَّ لَهم لَوناً کَلَـونِ اهللا 

» المعراجِ علی صوره شـابٍ أَمـرَد قطَـط   رأَیت ربی لَیلَه « : گفت
نویسد که هر چه بـه او  او در ادامه می) 294: 1377همدانی ، (

مقامی که او آن . اند همه از بهر رسیدن او به این مقام استداده
چه دانی که ایـن مقـام بـا هـر     ! دریغا«. نامدمی» شاهد بازي«را 

کافرم که اگر هر چه به من دهنـد نـه از بهـر    ! کندیمکسی چه 
دانی که ایـن چـه مقـام اسـت؟ شـاهد بـازي       ... این مقام است 

دریغا مگر که هرگز ترا شاهد بـازي نبـوده   ! شنويچه می. است
است و آنگاه جگرت از دسـت عشـق و غیـرت آن پـاره پـاره      

)295: همان. (»نشده است
مکـان رؤیـت حـق در    در ادامۀ همـین بحـث، صـراحتاً بـه ا    

تو هنوز این قدر نمی دانـی کـه   ... « :کندصورت زیبا اشاره می
هـا نصـیبی از شـاهد بـازي     بر دل! شاهد از براي محبوب باشد

. حقیقت در این شاهد مجازي که روي نیکـو باشـد درج اسـت   
جـانم فـداي   . آن حقیقت، تمثّل بدین صورت نیکو توان کـردن 

زي باشـد کـه پرسـتندة شـاهد     کسی باد که پرستندة شاهد مجـا 
)297: همان. (»حقیقی خود نادر است

چنان که پیشتر گفته شد ایـن مسـأله در آثـار احمـد غزالـی      
مورد اشاره قرار نگرفته است اینک براي شواهد ایـن مسـأله در   

:آثار عین القضات بنگرید به
156-155، صص 1ها، ج نامه

320-319، صص 2ها، ج نامه
.321و 303، 297-293صص تمهیدات،

اشعـار-3
ـ فارسی القضات، اشعاري هست هاي عیندر البه الي نوشته

اشعاري به . شودو  عربی ـ که در آثار احمد غزالی نیز دیده می 
بـدون  . هاي بیت، رباعی، مصرع و یا بیشتر از یک بیـت صورت

رك القضات تمام این اشعار مشتتوان ادعا کرد که عینشک نمی
را از احمد غزالی اقتباس کرده و فرا گرفته بوده است، اما قرینۀ 

شود ادعا کنیم اکثر ایـن اشـعار حاصـل    محکمی که موجب می
القضـات اسـت، دلبسـتگی    تأثیر مستقیم احمد غزالـی بـر عـین   

شگرف احمد غزالی به شعر است چنان که او در میان کالمـش  
و اسـتناد  شـود یمـ و براي موضوعات گوناگون به شعر متوسل 

بیـت  7بیـت فارسـی و   116(بیـت شـعر   123وجـود  . کندیم
در کتاب کوچک و کم حجمی همچون سوانح، که بنـابر  ) عربی
.نوشـته شـده اسـت   » )القضـات عین(در غلبۀ محبت وي«قولی 

خود بهتـرین گـواه   ) 91: 1375به نقل از غزالی، 59: هدایت (
انی که بـا احمـد غزالـی    به هر روي نویسندگ. بر این مدعاست

الدین اند مانند عین القضات، حمیدالدین ناگوري، نجمآشنا بوده
اي از اشعار و ابیات آثـار احمـد   رازي و  فخرالدین عراقی، پاره

مهمتـر از همـۀ ایشـان، میبـدي     . اندغزالی را در آثار خود آورده
بسـیاري از ایـن اشـعار را    االسـرار کشـف است کـه در تفسـیر   

.نقل کرده است) به شکل مستقیم از روي سوانحاحتماال(
در آثـار  -اعـم از فارسـی و عربـی   -ذیالً به ذکر این اشـعار 

:القضات می پردازیمغزالی و عین
ابیات فارسی3-1

رباعی
ده ام ز زلف تو ستمــــــــاز بس که کشی

تم از آن دو زلفین بخمـــــــــــموئی گش
ا تو به هم همزین پس چه عجب اگر بوم ب

1ف تو یک موي، چه افزون و چه کمــدر زل

به نقل از . تاین رباعی در عرفات العاشقین به نام احمد غزالی آمده اس1
327مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، ص 



101 )برّرسی تأثیر احمد غزالی بر عین القضات همدانی(از خراسان تا همدن

)38- 37سوانح، صص (

)با اندکی اختالف(281، ص 1ها، جنامه
چون از تو به جزعشق نجویم به جهان

هجران و وصال تو مرا شد یکسان
ق تو بودنم ندارد سامانـــــبی عش

خواهی تو وصال جوي و خواهی هجران
)12سوانح، ص (

413و بیت دوم آن در ص 300، ص 1ها، جهنام
101تمهیدات، ص 
دیم نهاد گیتی و اصل جهانــــدی

ت و عال برگذشتیم آسانـــــوز علّ
یه زال نقط برتر دانـــــــوان نور س

1زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن

)37سوانح، ص(
255، ص 2ها، جنامه

249و 119تمهیدات، صص 
ن شد از عدم مرکب مابا عشق روا

ب ماـــروشن ز چراغ وصل دایم ش
زان می که حرام نیست در مذهب ما

ب ماــــــتا بازِ عدم خشک نیابی ل
)4سوانح، ص (

312، ص 3نامه ها، ج 
چون آب و گل مرا مصور کردند
جانم عرَض و عشق تو گوهر کردند

کردندتقدیر و قضا قلم چو تر می
برابر کردندحسن تو و عشق من 

)8سوانح، ص (
تنهـا  ) تصحیح ریتر(هاي چاپ مورد استفادة ما در نسخه بدل

مصرع اول از بیت اول آمده است اما در چـاپ دیگـر سـوانح،    

223مرموزات اسدي، ص : دربارة این رباعی ابوالحسن بستی بنگرید به1
)یادداشتهاي مترجم(164تصوف اسالمی، ص :و نیز ) تعلیقات(

صورت کامـل  ) مندرج در مجموعه آثار فارسی غزالی(110ص
.رباعی آمده است

)با اندکی تفاوت(11، ص 2ها، ج نامه
)با اندکی تفاوت(113تمهیدات ، ص 

ل تا بدرند پوستینم همه پاكــــــب
هر تو اي یار عیار چاالكــــــــاز ب

درعشق، یگانه باش و از خلق چه باك
وق ترا و بر سر عالم خاكــــــمعش

)16سوانح ، ص (
)با اندکی تفاوت(143، ص 2ها، ج نامه

اي ماه برآمدي و تابان گشتی
تیگرد فلک خویش خرامان گش

چون دانستی برابر جان گشتی
2ناگاه فروشدي و پنهان گشتی

)17سوانح، ص (
210ص 2ها، ج نامه

ن جهانی زندهـــروزي دو سه، تا در ای
ت بادا اگر به جانی زندهـــــــــشرم

ق مباش تا نباشی مردهـــــــــبی عش
3ر تا بمانی زندهــــــــــدر عشق بمی

)296زالی، ص آثار فارسی غمجموعه(
با اختالف زیـاد در بیـت دوم بـه ایـن     98در تمهیدات، ص 

:صورت آمده است

به نقل . این رباعی در عرفات العاشقین به نام احمد غزالی ثبت شده است2
319احمد غزالی، ص از مجموعه آثار فارسی

سرودة احمد غزالی دانسته شده 209این رباعی در نزهه المجالس ص 3
296مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، ص : به نقل از . است
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روزي دو که اندرین جهانم زنده
رمم بادا اگر به جانم زندهــــــش

آن لحظه شوم زنده که پیشت میرم
و آن دم میرم که بی تو مانم زنده

چندان نازست ز عشق تو در سر من
تو بر من تا در غلطم که عاشقی 

یا خیمه زند وصال تو بر در من
یا در سر این غلط شود این سر من

)30سوانح، ص (
فقـط بیـت اول بـا انـدکی     ( 370و 93، صص 1ها، ج نامه

)اختالف
)با اندکی اختالف(236تمهیدات، ص 

شماري که کندیارم نکند غلط،
جوري نکند در اختیاري که کند

)ار فارسی غزالیمجموعه آث(119عینیه، ص 
342و 302، ص 1ها، ج نامه

کس نیست بدینسان که من مسکینم
کز دیدن و نادیدن تو غمگینم

)84سوانح، ص (
)رباعی کامل(412، ص 1ها، ج نامه
358، ص 2ها، ، جنامه

)رباعی کامل(106تمهیدات، ص 

گ از بر آبگینۀ شامی بردارـــسن
1یا منزیرا که در این شهر تو باشی 

295آثار فارسی غزالی، ص مجموعه

الفصحا، ، مجمع59العارفین ص این بیت از یک رباعی است که در ریاض1
سته شده از احمد غزالی دان574، ص 2الحقایق ج و طرائق145، ص 1ج

342است به نقل از مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، ص 

474و 174در صـفحات  . 210و 83، صـص  2نامه هـا، ج  
.همین جلد، تنها مصرع اول آن با کمی اختالف آمده است

در من نرسی تا نشوي یکتا تو
کاندر ره عشق یا تو گنجی یا من

) صورت کامل رباعی(87سوانح، ص
هـا، ج  این بیت نیز در نامه، مصرع دوم84، ص 2ها، جنامه

.آمده است172، ص 2و ج 158، ص 1

بیار پور مغان را بده به پور مغان
2که روستم را هم رخش روستم کشدا

)23سوانح، ص (
)فقط مصرع دوم(241و 153، صص 1ها، جنامه

بیـــت (216،ص ) مصـــرع دوم(210، ص 2هـــا، جنامـــه
چهـار بیـت   341ل، صبیتی دیگـر از ایـن غـز   321،ص )کامل

.دیگر از این غزل
)مصرع دوم(288، ص 3نامه ها، ج

عشق پوشیده ست هرگز کس ندیدستش عیان
اي بیهوده تا کی زنند این عاشقانـــــــــالفه

دار خود در عشق الفی می زندـــهر کس از پن
دار خالی وز چنین و از چنانــــــعشق از پن

10سوانح، ص 
217، ص2نامه ها، ج

)با کمی تفاوت(286تمهیدات، ص 

هاي عین القضات این بیت و دیگر ابیات آن در سوانح احمد غزالی و نامه2
دیوان : بنگرید به. با اندکی تغییر از یک غزل امیرمعزي اقتباس شده است

.772امیر معزي، ص 
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لعبی دگر از پرده برون آوردي
ها که در این پردة توستبس بوالعجبی

)مجموعه آثار فارسی غزالی(197عینیه، ص 
)رباعی کامل(409، ص 2ها، جنامه

در دام به طمع، مرغ بسیار افتد
پروانه به طمع نور در نار افتد

)40سوانح، ص (
:به صورت474، ص 2جها،نامه

گر عشق حق خویش طلب خواهد کرد
د کردـــــــبس مدعیا که او ادب خواه

)مجموعه آثار فارسی غزالی(190عینیه، ص 
313، ص 3ها، جنامه

گوید در معنـی ایـن   از خواجه احمد غزالی بشنو که چه می«
:»المؤْمنُ مرآه المؤْمن«حدیث 

الت این دل استــــــاي خدا آیینۀ روي جم
جان ما برگ گل است و عشق تو چون بلبل است

م بی وجودـــــــــدر جمال نور تو خود را ببین
م مراد هر یکی خود حاصل است پس در این عال

این شعر هفت بیت اسـت کـه   (282-281تمهیدات، صص 
.)براي رعایت اختصار ادامۀ آن را نیاوردیم

مصـرعهاي فارسی.3-2
1ترسم که چو بیدار شوي روز بود

)مجموعه آثار فارسی غزالی(193عینیه، ص 
468، ص 1ها، جنامه

للطائف البساتین ص این مصرع ضمن یک رباعی در کتاب الستین الجامع1
به نقل از مجموعه آثار فارسی . و متفاوت با رباعی عینیه آمده است365

.359احمد غزالی، ص 

غرقاب بی پایان و لب از بی آبی خشک
) مجموعه آثار فارسی غزالی(231هاي احمد غزالی، ص نامه
به صورت بیـت و انـدکی متفـاوت در    (83، ص 2ها، جنامه
)نسخهضبط

بر شاخ طرب هزار دستان توایم
91سوانح، ص 

226، ص 2ها، جنامه

2صیادانیم و هم شکار خویشیم

25سوانح، ص 
243، ص 2ها، ج نامه

ابیات عربی.3-3

إِذا ما ظَمئْت إِلی ریقها
ه بدیالجعلْت المدامه منْ

و أَینَ المدامه منْ رِیقها
3ولکنْ أُعلِّلُ قَلْباً علیال

3سوانح، ص 
7مجالس، ص 

23، ص 1ها، جنامه

و لَو قُطِّعت إِرباً ثُم إِربـاً
واهإِلی س نَّ الفُؤاد4لَما ح

و عرفات 427این مصرع از یک رباعی است که در مرصادالعباد ص 2
العاشقین به نام احمد غزالی ثبت شده است به نقل از مجموعه آثار فارسی 

.322احمد غزالی، ص 
به نقل از مجموعه . است) هـ324متوفی (و بیت از جحظۀ برمکی این د3

.311آثار فارسی احمد غزالی ص 
و 116التعرّف ص : بنگرید به. ظاهراً بیت از ابراهیم ادهم بلخی است4

179مجالس احمد غزالی، ص 
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13مجالس، ص 
96، ص 1ها، ج نامه

ارسوف تَري إِذا انجلَی الغُب
مارأَم ح تَحتَک 1أَفَرَس

)مجموعه آثار فارسی غزالی(194عینیه، ص
183،ص 1نامه ها، ج

ت إِذا ما حدثَ النّاس بِالهويــو کُن
بکونَ بِالعی مه و ــــضَحکْتبرات
یمــــــفَصرْت إِذا ما قیلَ هذا متَ

راتــــــــــأَجِبتُهم بِالنَّوحِ و الزَّفَ

51مجالس، ص 
209ص 1ها، جنامه

أَال فَاسقنی خَمراً و قُلْ لی هی الخَمرُ
هرُــــَو التَسقنی سرّاً و قَد أَمکَنَ الج

فَبح بِاسمِ منْ أَهوي و دعنی عنِ الْکُنی
2رُــــفَالخَیرَ فی الَّلذّات منْ دونها ستْ

47مجالس، ص 
)با اندکی تفاوت(365، ص 1ها، جنامه

:آمده استترجمۀ منظوم این بیت، در متن عینیه به صورت زیر1
ـار، شک برخیزدچون بنشید غبــــــــــ

ي خريکاسب است به زیر رانت یا الشه

به نقل از مجالس احمد غزالی، . است) هـ198متوفی (ابیات از ابونواس 2
242ص 

فَادخُلْ إِذا ما دخَلْت أَعمی
أَخْرَس تإِذا ما خَرَج اخْرُج 3و

20مجالس، ص 
397،ص 1ها، جنامه
103، ص 2ها، جنامه

د أَسمعت لَو نادیت حیاًـلَقَ
4نْ الحیاه لمنْ أُناديـــو لک

68مجالس، ص 
414، ص 1ه ها، ج نام

402و 100، صص 2ها، جنامه

تَهحو إِساءمی عشاف هِهجفی و
5عنِ القُلوبِ و یأْتی بِالمعاذیرِ

)مجموعه آثار فارسی غزالی(191عینیه، ص 
)به صورت نثر و با اندکی تفاوت(469، ص 1ها، جنامه
)با اندکی تفاوت(70، ص 2ها، ج نامه

عظیمات األُمورِ مشوبهفَإِنَّ
طُونِ األَساوِدفی ب عاتدتَوس6بِم

تی  «: آمـده اسـت  2/577در کشکول 3 سـلْبل ه و سـبکی در طبقـات   » أَظُنـُّ
ر ترجمۀ منظـوم ایـن بیـت د   . این شعر را از غزالی می داند54/ 4الشافعیه 

:آمده است2/110شرح تعرّف 
باز بیرون روي خموش دو لباندر آیی فراز کرده دو چشم

که در رثاي دوستش سروده ) 105متوفی (بیت سرودة کثیرّ عزّه است 4
.261مجالس احمد غزالی، ص : به نقل از. است

قنبره مازنی بصري و در وفیات از حکم بن4/279الذهب در مروج5
به نقل از مجموعه آثار . از حکم بن عمرو شاري آمده است6/199عیان اال

.356فارسی احمد غزالی ص 
به نقل از . است) هـ220متوفی (بیت از کلثوم بن عمرو تغلبی عتّابی 6

243مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، ص 
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49مجالس، ص 
همراه با ابیات دیگري از این شعر و (123، ص 2نامه ها، ج

)با اندکی تفاوت

أُنْظُرْ إِلی ناقَتی فی ساحه الوادي
ادیم تنْ تَحري مبِالس شَدیده

)آثار فارسی غزالیمجموعه(82الطیر،ص رساله
)با اندکی تفاوت(185، ص 2ها، جنامه

مهأَربابِ النَّعیمِ نَعیمنیئاً له
رَّعتَجکینِ ما یسقِ الملْعاشل 1و

8مجالس، ص 
322، ص 2ها، ج نامه

هاي عربیمصرع.4- 3

تَشُج دییونتَأْس نْکأُخْري م 2و

5مجالس، ص 
348ـ 349، صص 1ها، ج نامه
242، ص 2ها، جنامه

شُفَعاؤُه ماؤُهنْ خُصملٌ لیو
46مجالس، ص 

)با اندکی تفاوت(158، ص 2ها، ج نامه
)با اندکی تفاوت(442، ص 3ها، جنامه

جمالت و عبارات عربی-4

به نقل از مجالس احمد . 1/87ریحانه األدب : نک. بیت از اصمعی است1
.169الی، ص غز

. عجز بیتی است از اسماء بن خارجه و یا از صالح بن عبدالقدوس است2
.165ـ 164مجالس احمد غزالی، صص : به نقل از 

مطَرَهف األَکْیاسِ و ذا نَومب2یا ح

21مجالس، ص 
469و 63، ص 1ج ها،نامه

إِدراك ،اإلِدراك كرنْ دزُ عج3اَلْع

75و 50سوانح، ص 
)مجموعه آثار فارسی غزالی(227هاي احمد غزالی، ص نامه
28، ص 2ها، جنامه

58تمهیدات، ص 

لَی اهللاِ خَلَفُهکانَ ع نْ کانَ فی اهللاِ تَلَفُه4م

مجموعه آثـار فارسـی غزالـی ص    (حید التجرید فی کلمه التو
281(

)به عنوان حدیث(173، ص 2ها، جنامه

اَلقَلَم أَحد الِّلسانَینِ
)مجموعه آثار فارسی غزالی(210عینیه، ص 
303، ص3نامه ها، ج

و المخْلصونَ علی خَطَرٍ عظیمٍ
)مجموعه آثار فارسی غزالی(194عینیه، 

135تمهیدات،  ص

: بنگرید به: اندو ابوبکر نقل کرده) ع(این عبارت را از علی بن ابیطالب 3
و نیز مجموعه آثار فارسی) تصحیح دکتر شفیعی کدکنی(465منطق الطیر، 

همچنین این جمله را مقایسه کنید با گفتاري دیگر . 333احمد غزالی، ص 
.51از ابوبکر در شکوي الغریب ص 

نیز از احمد غزالی دانسته شده است 2/75این عبارت در الکواکب الدریه 4
همچنین به عنوان حدیث و نیز سخن شبلی ) 102طبقات االولیاء، ص (

-281وعه آثار فارسی احمد غزالی ، ص به نقل از مجم. دانسته شده است
282
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کایاتح-5
1حکایت نماز کردن محمد معشوق طوسی-

)بدون ذکر نام محمد معشوق(22مجالس، ص 
62، ص 1ها، ج نامه

حکایت به حج رفتن با یزید بسطامی و دیدار او بـا کسـی   -
2....که او را از حج بازداشت و 

50مجالس، ص 
حکایت به صورت عکس آمده و جـاي  ( 94تمهیدات، ص 

)د عوض شده استبا یزید و آن مر

سخن مشایخ تصـوف-6
بـه چنـدین گـاه پنداشـتم کـه مـن او را       «: با یزید بسطامی-
.».خواهم، خود اول او مرا خواسته بودمی

41سوانح، ص 
12، ص 2ها، جنامه

إِنْ لَـم تَقْـدر، فَتَقَـرَّب إِلـی قُلُـوبِ      : قـالَ «: بایزید بسطامی-
طَّلی فَإِنَّه ،هیائفـی      أول هم إِسـ نْ نبـت مـ ب حـفَی ،هلیلی قَلْبِ وع ع

قَلْبِه.«
3مجالس، ص 

452و 421، صص 2ها، جنامه

»!اي من معشوقۀ تو«: ابوالحسن خرقانی-
30سوانح، ص 
370و 93، صص 1نامه ها، ج 

249، ص 2ها، ج نامه
134تمهیدات، ص 

و ) تعلیقات(205مجالس احمد غزالی، ص : دربارة این حکایت بنگرید به1
).  تعلیقات(،746الطیر، منطق

)تعلیقات(244مجالس احمد غزالی ، ص : دربارة این حکایت بنگرید به2

ي است که تا خدا بر جـا  بلَسنو را درد«: ابوالحسن خرقانی-
».خواهد بود، این درد برجا خواهد بود

)مجموعه آثار فارسی غزالی(244نامه هاي غزالی، ص 
212، ص 1ها، جنامه
249، ص 2ها، جنامه

134تمهیدات، ص 

».کَالمنا إِشاره«: جنید بغدادي-
106و 5سوانح، صص 

69الحقایق، ص زبده

توصیفات مشابهتعابیر، تمثیالت و -7
آورد کـه  غزالی در سوانح، در توصیف عشـق، جمالتـی مـی   
نکتۀ . آوردعین القضات شبیه آن جمالت را در توصیف پیر می

جالب این است که قاضی، در جایی عشـق را پیـرِ سـالک مـی     
مبتـدي  -تعـالی -اما من می گویم که دلیلِ معرفت خداي«: داند

. اشـد او رونـدة راه نباشـد   هرکه را پیـرِ عشـق نب  . را عشق باشد
عاشق به معشوق به عشق تواند رسـیدن و معشـوق را بـر قـدر     

)283: 1377همدانی، (».عشق بیند
9-8سوانح، صص 

47، ص 1ها، ج نامه
موي شدن در زلف معشوق-

37سوانح، ص 
)در ضمن یک بیت(129، ص 1نامه ها، ج

دربارة معرفت -
17سوانح، ص 

193، ص 1ها، جنامه
بوقلمون وقت-

35و 20، 5سوانح، صص 
)مجموعه آثار فارسی غزالی(234هاي احمد غزالی، ص نامه
321و 309، صص 1ها، ج نامه
319، ص 3ها، جنامه

سوار شدن رکابدار بر مرکب سلطان-
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5سوانح، ص 
69و 68، صص 2نامه ها، ج

395و 322، صص 3ها، جنامه

»....تش آمد پروانه که عاشق آ«-
59سوانح، ص 

100-99تمهیدات، صص 
»ذات، بود و روح، صفت) عشق(گاه او «-

8سوانح، ص 
113تمهیدات، ص 

انس عاشق با سگ کوي معشوق-
43سوانح، ص 

139تمهیدات، ص 
)1سورة شوري، آیۀ (»حم عسق«شرح و توضیح -

، )مجموعه آثار فارسی غزالی(222هاي احمد غزالی ص نامه
)پرسش عین القضات(

)پاسخ غزالی(، )همان(227هاي احمد غزالی، ص نامه
403و 333، 316، صص 3ها، ج نامه

65تمهیدات، ص 
الطیراشاره به داستان منطق-

)1383:119عطّار،(رساله الطیر غزالی
200، ص 1ها، جنامه

)ع(گفتار خداوند با داود نبی-
42مجالس، ص 

287، ص 1ها، جنامه
)ع(داستان هدهد و غائب شدنش از نظر سلیمان-

)مجموعه آثار فارسی غزالی(225هاي احمد غزالی، صنامه
239تمهیدات، ص 

» سالم علَینـا«تفسیر و توضیح -
اي که بـه احمـد غزالـی نوشـته و شـرح      القضات در نامهعین

الم  «برخی واقعات خود را پرسیده است، سؤالی نیز دربـارة   سـ

اي پاسخ و نون و الف آن پرسیده که احمد غزالی در نامه» علَینا
.آن را نوشته است

221ص ) مجموعه آثار فارسی غزالی(هاي احمد غزالی نامه
القضـات ص  این نامه در جلد سوم نامۀ عین).القضاتنامۀ عین(

.نیز چاپ شده است401
224ص )مجموعه آثار فارسی غزالی(هاي احمد غزالی، نامه

)پاسخ غزالی(
341، ص 1ها، جنامه
111، ص 2ها، جنامه
333و 305، صص 3ها، جنامه

مواردي که نام احمد غزالی در آثار عین القضات آمده -8
:است

ــدون ذکــر (374ـ 373، 97، 63، صــص 1هــا، جنامــه ب
.375، )احمد

بــدون ذکــر (125ـ 124و 64، 51، صــص 2هــا، جنامــه
.380، )احمد
401، ص 3ها، ج نامه

بـا  (283ـ 280، 272، 251ـ 250، 48تمهیـدات، صـص   
.394، 1،317)با لفظ پیرم(298، )لفظ شیخ ما

:نتیجه گیري
اعـم از  ( آنچه در این نوشتار بیان شد، گزاره هاي مشـترك  

در میان نوشته هاي احمد غزّالی ...) مضامین، اشعار، حکایات و
حجـم ایـن مشـترکات چنـدان     . لقضات همدانی اسـت و عین ا

منـد در تـأثیر   هست که براي محقّق و حتّی براي خوانندة عالقه
ا حقیقـت آن      پذیري قاضی از احمد غزالی ایجاد یقـین کنـد امـ
است که پژوهش حاضر، تنها تمهیدي است دربارة این تـأثیر و  

د غزالی در این جا احم» پیرم«به احتمال زیاد مقصود عین القضات از 1
است بویژه با توجه به این که یکی از کرامات احمد غزالی، دیدار با 

مجموعه آثار فارسی احمد :  بنگرید به. بوده است) ص(حضرت محمد
)مقدمه(128غزالی، ص 
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و تأثّر و محتـواي ایـن نوشـتار، بایـد دسـتمایۀ بحثـی تحلیلـی       
.جداگانه در این زمینه قرار گیرد

هر تفکّري، نقطۀ آغـازي دارد و اي بسـا کـه در ابتـدا داراي     
ط      ا بـا گذشـت زمـان و توسـصورتی ساده و بی پیرایه است ام
     ،افراد مختلف و حتّی تحت تـأثیر فرهنـگ جغرافیـایی خـاص
اجــزاء و زوایــدي بــه خــود مــی گیــرد کــه آن را بــا صــورت  

مطالعـۀ سـیر   . دهـد یمـ بعضاً متضاد نشان نخستینش متفاوت و
یک تفکر، بیش از هر چیـز مـا را از داد و سـتدهاي فرهنگـی،     
پسند و ناپسند نسلها، نوع بینش و نحوة نگـرش، پوینـدگی یـا    

هم از این روسـت کـه   کندیمآگاه ... رکود و جمود متفکّران و 
ا بررسی و تحقیق در متون کهن از منظر کشف تأثیرهـا و تأثّرهـ  

و نیز دریافت روابط پنهان و آشکار میان نویسندگان و متفکّران 
گذشته، امري مسلّم و ضروري است بویژه براي ملّتـی کـه مـی    

.خواهد پیشینه و پشتوانۀ فرهنگی خود را بهتر بشناسد
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