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تاريخ دريافت5231/2/32 :

تاريخ تأييد5231/2/32 :

مهدی حمیدی پارسا *

*

تصوف شیخ احمد غزالی ،تصوفی عاشقانه است که در آن ،حسن و عشق از
عناصر اصلی سلوک شمرده میشوند .حسن از پی تجلی و عشقق از پقی دیقدن
حسن میآید .با دیدن حسن ،شور عاشقانه حادث میشود؛ پق
پ

عشقق ومقواره

از تجلی حسن است .در این مقاله ابتدا عشقق و حسقن را از من قر غزالقی

توضیح داده ،سپ

چند ویژگی اصلی آنها را در رابطه با وم بررسی کردهایم کقه

عبارتاند از :برای انسان بودن عشق ،کرشمه حسن و کرشمه معشوقی ،اشقتقا
عاشق از عشق و اشتقا معشو از تجلقی حسقن ،و تشق ی ی بقودن حسقن و
عشق .در نهایت به بحث ونر از نگاه غزالی پرداختهایم .او ونر را با تشبیه مرتبط
میداند .ونرمند حسن را میبیند و آن را در اثرش مینمایاند؛ پ

ونرمند از آنجا

که حُسنبین است ،عاشق است و از آنجا که حسن را مقینمایانقد ،اوق تشقبیه
است .در پایان به ونر مطلوب از دید غزالی میپقردازیم؛ ونقری کقه از بیخقودی
ونرمند برخاسته است و دراصطالح آن را «ونر بیونری» مینامند.

واژگان کلیدی :احمد غزالی ،حسن ،عشق ،ونر ،تجلی ،تشبیه.
* دانشجوی دکتری رشته حکمت هنرهای دینی دانشگاه ادیان و مذاهب قم (.)hamidiparsa@gmail.com
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مقدمه

شیخ احمد غزالی از مشایخ متصوفه و از نخستین کسانی است که تصقوف او بقر
طریق محبت است .کتاب سوانح العشا او اولین کتاب عشق نامه اسقت کقه بقه
دست ی ی از مشایخ صوفیه بر طریق محبت نوشته شده اسقت .سقال ان القی ا
ومگی بر یک طریق مشی نمیکنند .عطار در مقدمقه تذکر ۀ االولیقا مقینویسقد:
«اولیا مختلفاند؛ بعضی او معرفتاند و بعضقی اوق معاملقت و بعضقی اوق
محبت و بعضی او توحید و بعضی ومه» (عطار .)91 :9831 ،عارفقان بسقته بقه
حاالتی که در ایشان غلبه دارد ،در ی ی از سه دسته مذکور در کالم عطقار اقای
می گیرند .غلبه ی ی از این سه مقام ،نافی دو مقام دیگر نیست؛ به ایقن معنقا کقه
سال ی که او محبت است ،از معرفت دور نیست ،بل ه حاالت او در مسیر سیر
و سلوک ،بیشتر بر مبنای محبت و عشق است و ومینگونه است سال ی کقه بقر
مدار معرفت است .از این ن ر است که عرفا با واود تفاوت احقوا ،،وقمد،انقد.
برای مثا ،،صدرالدین قونوی با این ه بر طریق معرفت اسقت ،مرشقد فخرالقدین
عراقی است که بر طریق محبت است و کتاب لمعات را که یک عشقنامه اسقت،
بر سنت سوانح مینویسد .قونوی لمعات را لب فصوص الح قم مقیدانقد؛ حقا،
این ه فصوص بر طریق معرفت نوشته شده است (پرزوکی .)11 :9833
از ن ر اذب و سلوک نیز عارفان در دو دسته اای مقیگیرنقد :یقا مجقذوب
سالکاند و یا سالک مجذوب .مجذوب سالک ابتدا به سمت حق اذب میشقود
و سپ

به سلوک مشغو ،میشود و سالک مجذوب ابتدا در مسیر سیر و سلوک

وارد میشود تا بعد اذبات الهی شام حالش شود .در میان عارفان ،برخی بیشتر
حو ،عشق میچرخند و احوا ،عاشقانه دارند و برخی دیگر بر محور عق طواف
میکنند و احوا ،عاقالنه دارند .دسته او ،مشمو ،حب خداوند وستند؛ ابتدا حقق
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آنها عاشق حق میشوند.

تصوف غزالی عاشقانه است؛ لذا بیشتر به محبت و عشقق تواقه دارد و البتقه
این به معنای بیتواهی به تهذیب و مجاودت نیست .اگر در سقوانح سراسقر از
عشق میگوید ،در نامهوا و در رساله عینیه از ضرورت مداومت بر ذکر و تقید بر
شریعت بسیار میگوید .آنچه در این نوع از تصقوف بسقیار مق ثر و مهقم اسقت،
تواه به حسن و اما ،است .در این مقاله ابتدا بهاختصار به معنا و منشأ حسن و
عشق از دید غزالی میپردازیم و سپ

به تفصی اوصاف این دو مقولقه و رابطقه

متقاب آنها را بررسی میکنیم و در نهایت به ونر میپردازیم.
حُسن

واژه حسن از واژهوای اصلی و مهم تصوف عاشققانه غزالقی و از کلیقدواژهوقای
مهم در زیباییشناسی عرفانی است .حسن بر زیبایی داللت دارد .الفقا دیگقری
چون اما ،و بها نیز با تفاوتوایی بر زیبایی داللت دارند .معنای حسن ،عامتقر
از زیبایی حسی است و به ومین دلی  ،در ترامه فارسی حسن« ،نی ویی» معاد،
مناسبی است که معنایی فراتر از زیبایی حسی دارد.
در نگاه عرفانی ،زیبایی و حسن کامالً انبه واودی دارند .حسن امری اسقت
عینی و مواود که بهویچروی وابسته به ناظر نیست .زیبایی در عالم وسقت؛ چقه
ناظری آن را ببیند یا نبیند ،و چه ناظر زیبا بودن آن را تصدیق کند یا ن نقد .بیقان
تعریفی برای زیبایی مش

است .زیبایی امری اسقت واقودی کقه ماننقد خقود

واود درک و تصدیق میشود ،اما بیان مفهوم آن مش

است .امام محمد غزالقی

در کیمیای سعادت مینویسد« :معنای نی ویی در ور چیزی آن بود که وقر کمقا،
که به وی الیق بود ،حاضر بود و ویچ چیز در نباید و کما ،ور چیزی نوعی دیگر
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بود» (غزالی  9831ج .)535 :2زیبایی مانند واود ،امری است مشق ک و مراتقب
تش ی ی دارد .غزالی حُسن را منحصر به صورت حَسَن نمیداند .حسقن را مقی-
توان با چشم ظاور دید؛ اما حسن منحصر در این نیسقت .مقا مقیگقوییم فالنقی
خُلقی حَسن دارد و این را با چشم ظاور نمیتوان دید ،بل ه بقا عقق و بصقیرت
دریافت میشود .در واقع چنانکه صورت را میتوان بقه صقورت ظقاور و بقاطن
تقسیم کرد ،حسن نیز گاه مناسب با صورت ظاور است و گاه مناسب با صقورت
باطن .عشق و عالقه به انبیا و اولیا ،نه از باب حسن صورت ظاوری ایشان ،که از
باب حسن و زیبایی صورت باطن ایشان است؛ یعنی علم و تقوا و مانند آن .پ
حسن و اما ،،گاه متجلی در صورت ظاور است و گقاوی متجلقی در بقاطن ،و
حسن باطن ،اشرف و اعلی از حسن ظاور است (همرن .)531 :پ

حسن به نحقو

تش ی ی مراتب دارد؛ وم حسن ظاور حُسن است و وم حُسن بقاطن .در مقابق ،
حُسن قبح و زشتی نیز مراتب دارد :زشتی صورت ظاور و زشتی صقورت بقاطن.
حسن ،بهطورکلی مطلوب انسان است؛ چه مرتبه پایین آن و حسن ظاور باشد ،و
چه مرتبه باالی آن و حسن باطن ،و در مقاب  ،زشقتی منفقور اسقت؛ چقه زشقتی
ظاور باشد و چه زشتی باطن .اما برای او عق و بصقیرت آنچقه حقاکم اسقت،
حسن و قبح باطن است .او بصیرت نی وصورت زشتسیرت را منفور داننقد و
زشتروی نی وسیرت را محبوب.
منشأ حسن

سعیدالدین فرغانی در تعریف اما ،و حسقن در کتقاب مشقار القدراری و در
شرح این بیت ابنفارض که میگوید« :و سرّ اما ،منک ک مالحه /بقه ظهقرت
فی العالمین و تمت» ،مینویسد« :سوگند به سرّ امالی که از تو و ذات مطلق تقو
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به قواب عالم تجاوز و سرایت مقیکنقد و وقر شقیرینی و نم ینقی و مناسقبت و
مالئمتی پوشیده ،که به وصف و تقریر نمیآید ،در ومه عالم و عالمیان به آن سرّ
اما ،ظاور و تمام شده اسقت» (فرغاریی  .)989 :9813آنچقه از امقا ،در عقالم
وست ،ومه از اما ،و حسنی است کقه از او و ذات مطلققش در عقالم سقرایت
کرده است .پ

منشأ حسن در این عالم اوست .ابنفارض در بیتی دیگر این معنا

را ت رار میکند« :ف

ملیح حسنه من امالهقا /معارلقه بق حسقن کق ملیحقه»

(ابنفر،ض 9113م .)929 :ور مالحت و زیبایی که در ورک

است ،عاریتگرفتقه

از اما ،و زیبایی اوست و او زیبایی ور زیبایی است.
فرغانی سپ

به شرح معنای اما ،و حسن میپقردازد و مقیگویقد« :معنقای

اما ،و حقیقت آن کما ،ظهور است به صقفت تناسقب و مالئمقت ...در این قه
اما ،کما ،ظهور است تناسب و مالئمت تماماً مندرج است؛ چقه اگقر تناسقب
تماماً نباشد ،ظهور از حیث ازئی یا خلقی به سقبب آن عقدم تناسقب و اعتقدا،
کمتر باشد و قبح عبارت از آن است  ...و اما حسن نف

تناسب و مالئمت است

نه کما ،ظهور( »...فرغریی  .)982 :9813بنا بر این کقالم ،حسقن تناسقب اسقت و
ظهور کام به صفت تناسب ،اما ،است .پ

زیبایی بدون ظهور تحققق نقدارد.

از ومینااست که در عرفان اسالمی ،زیبایی را حاص تجلی حق تعالی میدانند.
شیخ احمد غزالی نیز ومین معنا را در عبارتی دیگر میگوید« :حسن نشان صقنع
است» (غزالی )82 :9811؛ یعنی ور صنعی با حسن ومراه است .صقنع و خلقق در
عرفان اسالمی تجلی حق تعالی است .مطابق حدیث کنز مخفی «کنت کنزاً مخفیا،
فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق ل قی اعقرف» (مجلسای  9831ج911 :31و.)215
خلقت خداوند آن چیقزی اسقت کقه او را از مخفقی بقودن درمقیآورد و ظهقور
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اوست .سیر منطقی بحث چنین است که ابتدا تجلی حق با خلق و صنع او اتفقا
میافتد و ومینکه حق تجلی میکند ،ظاور میشقود و ظهقور او مواقب سقریان
حسن در عالم میگردد.
عشق

مهمترین و اثرگذارترین اثر احمد غزالی کتاب سوانح العشا است و زبده اف قار
و مهمترین اندیشهوای او را باید در این کتاب سراغ گرفت .موضوع این کتقاب،
عشق مطلق یا حقیقت عشق است ،بدون این ه به اانب خاصقی مثق خقالق یقا
مخلو تعلق داشته باشد .او میگوید« :چند فص اثبات کردم ...چنانکه تعلق بقه
ویچ اانب ندارد ،در حقایق عشق و احوا ،و اعقراض او ،بقه شقرن آن قه در او
ویچ حواله نبود؛ نه به خالق و نه به مخلو » (غزالی  .)3 :9811تواقه غزالقی بقه
عشق چنان است که وقتی میخواود تفسیر قرآن بنویسقد ،سقراغ سقوره یوسقف

میرود که بیان داستانی عاشقانه است .او ی ی از واوه تفسیر تعبیر قرآنی احسن
القصص را درباره این سوره چنین بیان میکند« :این سوره احسن القصص اسقت
 ...شاید از اهت بیان چگونگی محبت و کیفیت اسقرار عشقق و مقودت و قصقه
یوسف ق علیه السالم ق زیباترین قصهواست؛ چنانکه خود وی نیز زیباترین مردم
بود» (غزالی بیتر.)99 :
بیان حقیقت عشق و تعریقف آن در قالقب کلمقات و عبقارات ،امقری اسقت
مش

 ،بل ه نشدنی .غزالی خود در اولین سطور سوانح مینویسد« :حدیث عشق

در حروف نیاید و در کلمه نگنجد» (غزالی  .)3 :9811در واقع عشق از این اهت
که مفهومش روشن ،ولی حقیقتش مخفی است ،مانند واود است .این قه مفهقوم
واود امری است بدیهی ،اما این ه حقیقت واود چیست ،امقری اسقت مشق

؛
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عشق نیز ومین ویژگی را دارد.
عشق و شور عاشقانه در اثر دیدن حُسقن حقادث مقیشقود .ظهقور و تجلقی
خداوند مواب عیان شدن حسن او میشود و موااهه مخلو با حسقن مواقب
عشق میشود .میتوان گفت میان حسن و عشق رابطهای دیال تی ی برقرار است.
حسن حق مواب عشق میشود و عاشق شدن الزمه دیدن حسن حق اسقت .آن
که عاشق نیست ،حسن الهی را در ومهاا نمیبیند ،بل ه صورت خود را میبینقد
(پرزوکی  .)83 :9812غزالی درباره آغاز و منشأ عشق میگوید« :بقدایت عشقق آن
است که تخم اما ،از دست مشاوده در زمین خلقوت د ،اف نقد  ...اصق ومقه
عاشقی ز دیدار افتد /چون دیده بدید آنگهی کار افتد» (غزالی .)89 :9811
بنابراین ،ور کجا عشقی وست ،الارم باید پیش از آن حسنی عیان شده باشد
تا دیده آن را ببیند و عاشق شود .البته این دیدگاه خاص غزالقی نیسقت .عرفقای
دیگری که در طریق محبتاند ،با عبارات مختلف بقه ایقن امقر اشقاره کقردهانقد.
روزبهان بقلی میگوید« :اصو ،عشق و دولت عشق از کشف اما ،و اال ،است،
آنجاست شهد عاشقان ،او ومه اما ،است اگر بنماید» (بقلی  .)911 :9838اصقوالً
در بررسی آرا و اندیشهوای عرفانی ،استن حرف نو کاری عبث است؛ چقه کقه
سال ان ومگی از یک حقیقت سخن میگویند و حقیقت امری است واودی کقه
شأن آن ثبوت است .بله ،مم ن است عبارات یا زاویهوقای دیقد فقر کنقد ،امقا
سخن ی ی است.
غزالی از انبهوای مختلف به عشق میپردازد و اوصافی برای آن برمیشقمارد
که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم و نسبتشان را با حسن میسنجیم.
 .1عشق برای انسان

در فص او ،سوانح این بیت آمده است« :عشق از عقدم از بهقر مقن آمقد بقه
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واود /من بودم عشق را ز عالم مقصود .روح چون از عدم به واود آمد بقر سقر
حد واود ،عشق منت ر موکب روح بود» (غزالی  .)1 :9811عشق از آغاز آفرینشِ
آدمی با او ومدم و ومراه بوده است .تا روح آدمی میخواود از عقدم بقه واقود
درآید ،در مرز واود ،عشق با او ومراه میشود .رابطه روح آدمی و عشق از ایقن
ومراوی ازلی فراتر است؛ چراکه مقصود از واود یقافتن عشقق از اسقاد آدمقی
بوده است .آدمی است که عاشق میشود .گفته شد که عشق در پی دیقدن حسقن
میآید .پ

اگر آدمی عاشق است ،وم اوست که حُسنبین است .اگر عشق برای

آدم واود یافته است ،پ

او حسن را وم درک میکند .آدمی حسقن حاصق از

تجلی را میبیند و عاشق میشود .البته گفتن ندارد که ور انساننامی حُسنبقین و
عاشق نیست؛ چشم حُسنبین میخواود که ورک

ندارد.

غزالی از این نیز فراتر میرود و در اای دیگر مینویسد:
دیده حسن از جمال خود بردوخته است که کمال حسن خود درنتواندد یافدت؛
اال در آینه عشق عاشق .الجرم از این روی جمدال را عاشد د درخدور بایدد ،تدا
معشوق از حسن خود در آینه عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد ... .پس خود
عاشق به حسن معشوق از معشدوق نددید تدر اسدت کده بده واسد ه او قدوت
مدخورد از حسن و جمال خود (همان.)12 :

عشق برای انسان است و او عاشق اسقت و از سقوی دیگقر ،معشقو کمقا،
حسن خود را در آینه عشق عاشق ،یعنی انسان مقیبینقد .پق

عاشقق مقیشقود

مجرایی که از مسیر آن ،معشو حسن خود را میبیند .لذاست که غزالی میگوید
عاشق ،که آدمی است ،به حسن معشو نزدیکتقر اسقت تقا خقود معشقو  .در
مقدمه گذشت که غزالی درباره مطلق عشق سخن میگوید که تعلقق بقه خقالق و
مخلو ندارد و در اینجا اگر از معشو و حسن او میگوید ،وم حسن آدمقی را
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شام میشود و وم حسن خدایی را .مطلب این است که بدون عاشق ق که آدمی
است ق حسن برای خود صاحب حسن وم دریافته نمیشود .انسان در ایقن میقان
حُسنبین و عاشق ،و مجرایی است که معشو حسن خود را از مسیر آن میبیند.
 .2کرشمه عاشقی و کرشمه حسن

غزالی از دو نوع کرشمه تعبیر میکند؛ کرشمه عاشققی و کرشقمه حسقن .او
مینویسد:
نیكوی دیگر است و معشوقد دیگر .كرشمة حسدن دیگدر اسدت و كرشمة
معشوقد دیگر .كرشة حسن را روی در غیری نیست و از بیرون پیوندی نیست؛
اما كرشة معشوقد در غنج و دالل و ناز .آن معنا از عاشق مددی دارد و بدد او
راست نیاید .الجرم اینجا بود که معشوق را عاشق درباید (همان.)12 :

در معشو دو نوع تجلی یا کرشمه وست؛ ی ی کرشمه حسن که مربقون بقه
کماالت ذات اوست و دیگری کرشمه معشوقی که عارض معشو میشود .فقر
این دو در آن است که در کرشمه حسن ،معشو تعلقی به عاشقق نقدارد .بقود و
نبود عاشق علیالسویه است؛ اما در کرشمه معشوقی ،واود عاشق الزم است .بقه
عبارت دیگر ،تجلی حسن از مقوله اضافه نیست؛ اما کرشقمه معشقوقی از مقولقه
اضافه است و لذا به دو طرف نیاز دارد .غزالی در توضیح این مطلب ح ایتی زیبا
آورده است:
گلخنتابی عاشق مل ی میشود و از قضا راه گذر ملک بقر آن گلخقن بقود و
گلخنتاب بیچاره ور روز منت ر عبور ملک بود تا کی بود کقه او را ببینقد .ملقک
چون به گلخنتاب میرسید ،کرشمه معشوقی پیوند کرشمه امقا ،مقیکقرد .تقا
روزی که ملک آمد و او ننشسته بود .ملک از سر ناز میخرامید .کرشمه معشوقی
و حسن ضمیمه ی دیگر شده ،کرشمه معشوقی را نیاز عاشقق دربایسقت؛ چقون
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نبود ،برونه ماند ... .حسن ملک به ذات او تعلقق دارد؛ از ایقن اهقت تعلققی بقه
عاشق ندارد:
نی حسن تو را شرف ز بازار من است

بت را چه نياز که بتپرستش نبود

اما وقتی ملک خود را در مقام من وری مییابد ،کرشمه معشوقی و نقاز را بقر
حسن میافزاید؛ در اینجا معشو به عاشق نیاز دارد .معشقو در مققام من قوری
باید ناظری داشته باشد« .کرشمه معشو در حسن ومچو ملحی است در دیق،،
تا کما ،مالحت به کما ،حسن پیوندد» (همرن.)21-28 :
کرشمه حسن (تجلی) مواب حدوث عشق میشود .این مربون به ذات است
و بود و نبود عاشق در حسن معشو اثر ندارد .عاشق ومه فقر و نیاز به معشقو
است؛ اینجا نیاز از سوی عاشق به معشو آغاز شده است .معشو چقون حسقن
خود را در آینه عشق عاشق میبیند ،کرشمه معشوقی آغاز میکند .این کرشمه بقه
واود عاشق وابسته است و در اینجا نیاز معشو به عاشق آغاز میشود.
 .3اشتقاق عاشق از عشق ،و اشتقاق معشوق از تجلی حسن

غزالی در فص چهارم سوانح میگوید اشتقا عاشق و معشو از عشق است
و در فص  78میگوید« :اسم معشو در عشق عاریت اسقت و اسقم عاشقق در
عشق حقیققت .اشقتقا معشقو از عشقق محقا ،و تهمقت اسقت» (همارن.)51 :
بنابراین ،فقط عاشق حقیقتاً از عشق نصیب دارد و اسم معشو در عشق حقیققی
نیست ،بل ه اعتباری است .س ا ،اینجاست کقه :اگقر اشقتقا معشقو از عشقق
نیست ،پ

از چیست؟ پاسخ این است که معشو نتیجقه تجلقی حسقن اسقت.

حسن پیش از تجلی وست و اما صاحب آن ونوز عنقوان معشقو نقدارد .وقتقی
تجلی واقع شود ،عشق اتفا میافتد و صاحب حسقن معشقو مقیشقود .پق
اشتقا معشو حقیقتاً از حسن است و اعتباراً از عشقق؛ لقذا غزالقی مقیگویقد:
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«معشو خزانه عشق است و اما ،او ذخیره اوست» (همرن.)11 :
میتوان گفت چنانکه عشق علت واقود عاشقق اسقت ،حسقن نیقز مواقب
پیدایش معشو گشته است .عاشق و معشو به دو تعین از یک حقیقت وستند؛
به تعین حسن و اما ،مطلق« ،معشو » نامیده میشود و به لحا تعقین ادراک و
رؤیت حسن و اما« ،عاشق» نامیده میشود .برای ادارک حسن باید تجلی اتفا
افتد که غزالی از آن به «کرشمه حسن» تعبیر میکند؛ مجالی این تجلی آینه عشق
عاشق است.
 .4عشق و حسن اموری وجودی و مشکک

عشق و حسن اموری واودیاند .براساد مبنای وحدت واود ،عالم سراسقر
واود است و این واود واحد و یگانه است و دو ندارد .ورچه در عالم وسقت،
حاص تجلی حق است؛ اما تجلی مراتب تش ی ی دارد .واود شقدت و ضقعف
دارد؛ اما حقیقت آن ی ی اسقت .امقور واقودی نیقز ومقین خاصقیت را دارنقد.
بنابراین ،حسن و عشق نیز ومچون واود ،اموری مشق ک و ذومراتقب وسقتند.
غزالی در مقدمه سوانح مینویسد« :چند فص اثبات کردم در حقایق عشق  ...کقه
در او ویچ حواله نبود؛ نه به خالق و نه به مخلقو » (همارن .)3 :در ایقن عبقارت،
غزالی به مراتب عشق اشاره میکند؛ عشق منتسب به خالق که شام عشق خقالق
به خالق ،و خالق به مخلو میشود ،و عشق منتسب به مخلو که شقام عشقق
مخلو به خالق ،و عشق مخلو به مخلو میشود .او با اشاره به آیه «یُحِذُُم
یُحُُِونَه» (مرئده )51 :به عشق خالق به مخلو و عشق مخلو به خالق میپردازد.
در اای دیگر غزالی میگوید عشق به حق از روز الست در روح انسان نهقاده
شده است؛ لذا این عشق از درون به بیرون میآید و عشق خلق از برون بقه درون
میرود .عشق به حق چون در درون انسان نهقاده شقده اسقت ،بازتقاب آن را در
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بیرون مییابیم؛ یعنی از درون به بیرون میرود .میتوان میان ایقن کقالم غزالقی و
ن ریه تذکار ارتبان برقرار کرد .در روز الست د ،حسن حق را دیده و عشقق در
او نهاده شده است .اگر بعدوا از تجلیات حق در عالم حسنی مییابقد ،یقادآوری
آن حسن ازلی و بیدارکننده آن عشق درونی است .امقا «عشقق خلقق از بقرون در
درون رود .اما پیداست که تا کجا تواند رفت؛ نهایت او تا شغاف است کقه ققرآن
در حق زلیخا بیان کرد" :قد شغفها حُبّاْ" و شغاف پردة بیرونی د ،اسقت» (همارن:

 .)83عشق به خلق برآمده از اان انسان نیسقت ،بل قه واردشقده بقه آن اسقت و
نهایتی برای آن وست.
مرتبه عالی عشق ،عشق حق به خود است .غزالی میگوید« :وم او عاشق وقم
او معشو وم او عشق» (غزالی  .)91 :9811مطابق حدیث «ان ا امی و یحقب
الجما ،»،خداوند امی است؛ یعنی کرشمه حسن دارد .او خودش دوستدار ایقن
حسن است؛ لذا عاشق خود میشود و چون عاشق خود شقود ،معشقو شقود و
کرشمه معشوقی نیز بنماید .مراتب دیگر عشق ذی این مرتبه عالی قرار میگیرند.
نتیجه این ه ،غزالی از مراتب عشق سخن مقیگویقد .در ن قر او ،عشقق یقک
حقیقت واودی مش ک است .عشق خلق به خلق نیز از ان

عشقق خلقق بقه

حق است ،ولی در مرتبهای ناز،تر .حسن نیز مراتب دارد .غزالقی گقاه از حُسقنی
سخن میگوید که با حواد قاب درک نیست و با چشم سر دیده نمیشود :حسن
تو فزون است ز بینایی من /راز تو بقرون اسقت ز دانقایی مقن (همارن .)92 :ایقن
حسنی است که درک آن از حد و اندازه چشم سر بیرون است و با دانایی و علقم
فهمیده نمیشود .او در اای دیگر مینویسد« :اما ،او ن رگاه د ،است» (همارن:

 .)89این اما ،را از با د ،نمیتوان دید و میقان ایقن حسقن بقا حسقنی کقه بقا
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حواد درک میشود ،فاصله بسیار است .این مرتبقه از حسقن را قلقب مقیبینقد.
قلبت قابلیت قبقو ،و درک ایقن زیبقایی را دارد و وقتقی آن را ببینقد ،عاشقق آن
میشود .حسن بذاته ارزش است و طبعاً بقاالترین مرتبقه آن ،کقه حسقن معنقوی
است ،ارزشمندترین است ،اما غزالی در این مرتبه از حسن متوقف نمیشود و به
مراتب ناز،تر آن وم ن ر دارد .او را به اما،پرستی و شاودبازی متهم کردهانقد؛
از آن اهت که به زیبارویان تواه داشقته اسقت .ایقن حسقن کقه در زیبارویقان
میبینیم ،با حواد درک میشود .به عبارتی حسنی است حسقی ،امقا حقیققت آن
نیز ومچون حسن معنوی ،حسن است .اامی میگوید:
ندد اهل توحید و تح یق این است که کامل آن کسد بود که جمال م لق حق
سبحانه در مظاهر کوند حسد مشاهده کند به بصر؛ همچنانکه مشاهده مدکندد
در مظاهر روحاند به بصیرت  ...و جمال با کمال حق دو اعتبار دارد :یكد اطالق
که ح ی ت جمال ذاتد است من حیث هد هد و عدار ایدن جمدال م لدق را در
فناء فد اهللّ سبحانه مشاهده تواند کرد و یكد دیگر ،م یدد و آن از حكد تنددل
حاصل آید در مظاهر حسیهّ یا روحانیه .پس عار اگر حسن ببیند و آن جمدال
را جمال حق داند ،متندل شده به جمال کونیه[ ... .علت اینكه] جماعتد از اکدابر
چون شیخ احمد غدالى و شیخ فخرالدین عراقد ه که به م العۀ جمدال مظداهر
صوری حسد اشتغال مدنمودهاند ،آن است که ایشدان در آن صدورت مشداهده
جمال م لق حق سبحانه مدکردهاند و به صورت حسد معت د نبدودهاندد (جدامد،
.)833 :2231

پ

در این عالم مادی ،مرتبهای از حسن و زیبایی دیده میشود که البته برای

عارف و سالک این حسن تنز،یافته حسن الهی است« .در نزد عارف دویی واود
ندارد .صورت ظهور باطن است و صفت تجلی ذات ،عشق مجازی از اهت ناز،
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بودن از مطلق عشق و عینیت و تشخص یافتن مجازی است؛ وگرنقه در حقیققت
اما ،،دوگانگی نیست» (،یرضی بیتر.)981 :
اامی در لوایح مینویسد« :امی علیاالطال حضرت ذوالجقال ،و الفضقا،
است .ور اما ،و کما ،که در امیع مراتب ظهور اسقت ،پرتقو امقا ،و کمقا،
اوست؛ آنجا تافته و ارباب مراتب بدان سمت اما ،و کما ،صفت یافته» (جرمی

 .)53 :9838خالصه این ه ،حسن و عشق حقایقی یگانه وستند .سالک به حسن و
عشق مخلو نیز ن ر دارد ،اما منتهای ومت او مراتب عالی حسن و عشق است.
هنر مطلوب هنرِ بیخود یا هنر بیهنری

غزالی یکاا بهطورمستقیم درباره شاعران سخن میگوید که سخنش به طعن
و ان ار است .او این دو بیت را نق میکند:
گفتم صنما مگر که جانان منـی
مرتد گردم گر تو ز من برگردی

چـون نيك نگه کردم خود جان منی
ای جان و جهان تو کفر و ايمان منی

و بعد در تصحیح شعر میگوید:
اینجا که گفته است« :مرتد گردم گر تو ز من برگردی» مگر مدبایست گفتن
«بد جان گردم گر تو ز من برگردی» ،ولیكن چون گفتار شاعران است ،در نظد
و قافیه مانند .گفتار عاش ان دیگر است و گفتار شاعران دیگر .حدّ ایشان بیش از
نظ و قافیه نیست و حدّ عاشق جان دادن (غدالد.)21 :2231 ،

در اینجا شاعر بما وو شاعر ،یعنی شاعری که در بند لفظ است و مینشقیند و
آگاوانه کلمات را پ

و پیش میکند و شعری میسراید و به آن آن لعاب و آرایه

می بندد ،مورد طعن غزالی است .شاعری کقه در بنقد فقن خقود اسقت و نهایقت
حدش وزن و قافیه است ،از ن ر غزالی مطلوب نیسقت .او از معنقا دور اسقت و
معنا را فدای لفظ میکند .شاعرِ قافیهاندیش یا به عبارتی ونرمنقد ونقرورز کقه در
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بند ونرش است ،حدش ومان قافیه و فن است .چنین شاعری به «خود» اسقت و
اگر حرفی از عشق میزند ،الف عاشقی اسقت .نهایقتا او بقدایت عشقق اسقت.
غزالی میگوید« :خود را به خودا خود بودن دیگر است و خود به معشقو خقود
بودن دیگر ،خود را به خودا خود بودن خامی بدایت عشق است» (همرن.)23 :
این ه شاعر به خود شعر بگوید؛ یعنی عاشق نیست .چنین شعری از آشنا بودن
شاعر با ت نیک و فن شاعری برمیخیزد ،نه از اتصا ،اان شاعر به اان معشو .
این ه مولوی میگوید:
تو مپندار که من شعر به خود می گويم

تا که بيدارم و هوشيار يکی دم نزنم

یا میگوید:
من خمش کردم ای خدا ليکن

بی من از جان من خروش آمد

و یا میگوید:
ای که ميان جان من تلقين شعرم میکنی

گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم

اشاره به ومین معناست؛ یعنی مولوی شعر را حاص خودیت خود نمقیدانقد
که از ووشیاری او و آشناییاش با فنون شاعری برخیزد ،بل ه این شقعر از اقای
دیگری است که در یک ناووشیاری و بیخودی بقر زبقان او اقاری شقده اسقت.
شعری که از زبان و اندیشه خقود او اقاری شقود و حاصق خودیقت او باشقد،
مطلوب او نیست .از ومین باب است که کسی مث مولوی که دهوا وزار بیقت از
او مانده است ،شعر را ناپسند میداند و میگوید« :من از کجا شقعر از کجقاو وا
که من از شعر بیزارم و پیش من از این بَتَر چیزی نیست» (بلخی  .)31 :9853ایقن
شعر آن شعری نیست که به تعبیر خود او ،از میان اان به او تلقین شده ،بل ه این
شعر ،حاص کار شاعری است که مغز و معنا را روا کرده است و به خود ،ونرش
را در قالب رن ،دادن به الفا و تزیین پوسته عرضه میکند.
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این بیخود بودن ،ومان ونر بیونری 8است .در ونرِ بیخود ،سلیقهوا و حقاالت
ونرمند اومیتی ندارد .این ونرمند کارش بازتاب چیزی است که ونرمنقد آسقمانی
ترسیم کرده است .قصه مرا کردن رومیان و چینیان در دفتر او ،مثنوی معنوی از
این حیث االب تواه است.
این قصه را پیش از مولوی ،محمد غزالی در احیا العلوم القدین آورده اسقت.
در این قصه چینیان به خود و با چیرهدستی در فن نقاشقی ،زیبقاییوقای عقالم را
چنان ترسیم میکنند که کارشان عق و فهم آدمی را میربود .در مقابق  ،رومیقان
فقط صیق میزنند و از خودا خود خقالی مقیشقوند تقا آینقه شقوند .در نهایقت
تصویری که بر دیوار رومیان منع

میشود ،زیباتر از تصقاویری اسقت کقه بقر

دیوار چینیان است .رومیان آنقدر از نقش خالی شدند که مستعد شدند ور نقشی
را بپذیرند .این ونری است که در آن به خود بقودن نیسقت و بقه معشقو بقودن
است .این نوع ونر که در واقع بیونر شدن است ،ونر حقیقی در عرفان اسالمی و
در اندیشه غزالی است .ونر بیخودی یا ونر بیونری ،پرویز از اکتفا به حیله و فن
و ت نیک در ونر است .وقتی ونرمند ،به فن و ت نیک مقی اندیشقد ،ماننقد ومقان
 .1در هن های سنتی ش قی ،از جمله هن اسالمی ب ای هن مند تنما دانش فنی هن رافی نیسذ ،،بلهذه
باید از فن ف ات ر د تا هن ش ،هن بیهن ی شود ره این از ندانستگی یا بیدلی ب میخیذدد .در ایذن ممذا
هن مند باید نخس ،با بیدلی ندانستگی همنوا شود .ه گاه هن مند بسذندد ههذنش مومذو سذازی رنذد،
ندانستگی آغازین گ میشود اندیشه پا به میدان میگکارد .انسان در این سن،ها زمانی میتواند رارهای
بدرگ رند ره حسابگ ی اندیشه نهند .تما هم ،هن مند ت سی حمیمتذی اسذ ،رذه در در ن یافتذه از
مسی هن ش قصد متدلی ر دن آن را دارد؛ لکا هن مند خود را به نمایش نمیگکارد غالُذا گذ نذا اسذ.،
ب ای اینهه حمیم ،را بهتمامه نشان دهد باید با آن یگانه شود آنگاه از ط یق هنذ ش فمذآ آن را نشذان
دهد ،نه فن تهنیک خود را .این هن بیهن ی اس( .،ه یگل.)71-11 :1711 ،
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شاعری است که حدش وزن و قافیه است و حاص کقارش ارزشقی نقدارد؛ امقا
وقتی ونرمند از خود خالی شود و نخواود ونرمندی کنقد ،زیبقاترین و واالتقرین
ونر را به نمایش میگذارد .معنای ونر بیونری ،چنین چیزی است .در این نوع از
ونر ،نقش ونرمند در فرایند ونر دیگر نقش خالقه نیست .ونرمنقد واسقطه اسقت
برای انتقا ،معنایی که در عالم معنا دیده است و قرار نیست معنایی را خلق کند و
به می یا سلیقه خود بر ش

یا معنای اثر چیزی بیفزاید یقا از آن ب اوقد .این قه

مولوی میگوید «ای که میان اان من تلقین شعرم میکنی» به ومین مطلب اشاره
دارد .چنین ونرمندی ناق معنا و زیبایی است ،نه خالق آن .این ه غزالی میگویقد
باید خود را به معشو خود سپرد ،برای این است که اساساً شاعر بایقد از خقود
خالی شود تا صفت آینه بودن بیابد .غزالی چنقین شقاعر و ونرمنقدی را ونرمنقد
حقیقی میداند.
ارتباط هنر با تشبیه ،و بدایت عشق بودن تشبیه

بحث تشبیه و تنزیه از بحثوای پردامنه در تاریخ تف ر اسالمی است .دربقاره
نسبت میان حق و خلق دو ن ر کلی واود دارد :ی ی آن ه ،میان حق و خلق ویچ
ارتبان واودی از خلقت نیست که این تنزیه اسقت و دوم این قه ،میقان حقق و
خلق نسبتی وست که این تشبیه است .تشبیه فایده معرفتشناسانه دارد .اگر ویچ
نسبتی میان حق و خلق نباشد ،دیگر نمیتوان حق را شناخت و باب معرفقت بقه
خداوند تعطی میشود.
مت لمان و فیلسوفان به تنزیه مای اند و عرفا او تشبیه و تنزیه با وم وسقتند.
ابنعربی میگوید« :اگر قائ به تنزیه باشی ،حق را مقید کنی و اگر قای به تشبیه
باشی ،حق را محدود گردانی؛ اما اگر قائ به ور دو امر باشقی ،طریقق سقداد در
پیش گیری و در معارف پیشوا و مهتر باشی» (ابنعربی  .)211 :9835ونقر نیقز در
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ومین انبه تشبیهی اای دارد .ونرمند او تشبیه حق اسقت و حقق را در اثقرش
تشبیه میکند .ونرمند در «ونر اسالمی میکوشد اما ،الهی را به صقورت آیقات
الهی نشان دود و به آدمیان بگوید که زیبقایی مواقود در طبیعقت ،از آن زیبقایی
الهی ح ایت میکند» (پرزوکی  .)33 :9812عرفا او تشبیه وسقتند و چقون ونقر
اسالمی ارتباطی وثیق با عرفان اسالمی دارد ،ونرمند وم به تشبیه حقق در اثقرش
میپردازد .ازاینرو ،ونر با خیا ،و عالم خیا ،مرتبط است؛ چراکه تشبیه از طریقق
قوه خیا ،مم ن است.
از این بحث که درباره نسبت ونر با تشبیه اسقت ،بقه بیقانی از غزالقی دربقاره
عشق منتق شویم:
تا بدایت عشق بود هرجا که مشابه آن حدیث بیندد ،همده بده دوسدت گیدرد.
مجنون چندین روز طعام نخورده بود ،آهوید به دام او افتاد ،اکرامش نمود و رها
کرد .پرسیدند :چرا چنین کردی؟ گفت :از او چیدی به لیلد مدماندد ،جفدا شدر
نیست .اما این هنوز قدم بدایت عشق بدود .چدون عشدق بده کمدال رسدد ،کمدال
معشوق را داند و از اغیار او را شبهد نیابد و نتواند یافت .انسش از اغیار من ع
گردد ،الّا از آنچه تعلق بدو دارد؛ چون سگ کوی دوست و خاك راهش و آنچده
بدین ماند .و چون به کمالتر برسد ،این سلوت نید برخیدد کده سدلوت در عشدق
ن صان بود و وجدش زیادت شود و هر اشتیاقد که وصال از او چیدی کد تواندد
کردن ،آن معلول و مدخول بود .وصال باید که هیدم آتش شوق بود ،شدوق از او
زیادت شود ،و این آن قدم است که معشوق را کمال داند و اتحداد طلدب کندد و
هرچه بیرون این بود ،او را سیری نكند (غدالد.)21 :2231 ،

عاشق در بدایت عشق او تشبیه است و صورت معشقو را در دیگقر امقور
میبیند .عشق او که به کما ،رسد ،اغیار را شبیه معشو نمیبیند و فقط به آنچقه
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به او منسوب است ،تواه دارد واگر از این وم فراتر رود ،از خود معشو وقیچ
طلب ن ند .در واقع عاشق در ابتدای عشق او تشبیه و در کما ،عشق او تنزیه
است و تنزیه از ن ر غزالی ،یعنی محو شدن اغیار از ن ر عاشق.
ونرمند او تشبیه است و از این ن ر ومچو آن عاشقی اسقت کقه در بقدایت
عشق است .ومینکه ونرمند اثری خلق میکند ،یعنی دارد سخن میگوید و بان،
میزند و این مخصوص ابتدای عشق است .غزالی مقیگویقد« :در ابتقدا بانق ،و
خروش و زاری بود که ونوز عشق تمام والیت نگرفته است .چون کار بقه کمقا،
رسد و والیت بگیرد ،حدیث در باقی افتد و زاری به ن اره و نزاری بد ،گقردد و
آلودگی به پالودگی مبد ،شود» (همرن .)88 :عاشق در کما ،خود حقدیث نقدارد؛
خاموش است و او ن اره ،اما ونرمند ومچون کسی اسقت کقه در آغقاز عشقق
است و خروش و زاری دارد.
به ن ر میرسد ونرمند او تشبیه ،از دید غزالقی حقداکثر تقا ابتقدای عاشققی
میرسد؛ حا ،ن ته اینجاست که چنانکه در عرفان اسالمی ،عقیده درسقت امقع
تشبیه و تنزیه است ،در ونر اسالمی وم تشبیه صرف مطلوب نیست و ونر زمانی
ارزش پیدا می کند که در آن ،امع تشبیه و تنزیه شود .ونر اسالمی ،ونری اسقت
تجریدی و انتزاعی .ونر اسالمی در عالم سنت بهویچروی ونقری ناتورالیسقتی و
حتی رئالیستی نبوده است .ونرمند با این ه در اثقرش بقه عقالم بیقرون و طبیعقت
ارااع میدود ،که این انبه تشبیهی کارش است ،ورگز سعی ن رده عالم بیرون و
طبیعت را بهطورمطلق بازنمایی کند .در قصه مرا کردن رومیان و چینیان کقه بقه
آن اشاره شد ،کار چینیان از ن ر موالنا مردود است؛ چون نوعی بازنمقایی مطلقق
طبیعت است .اگر ونرمند مسلمان او تشبیه حق بوده اسقت ،ایقن خصقلتش بقه
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تشبیه رئالیستی نینجامیده است .تشبیه واقعگرایانه به نوعی شرک خفی میانجامد.
گفته شد که در عرفان ،امع میان تشبیه و تنزیه مطلوب اسقت .بقروز صقوری و
فرمی چنین اعتقادی در ونر ،ونر انتزاعی میشود؛ ونری که میکوشقد زیبقایی را
نشان دود؛ امقا ایقن زیبقایی ،زیبقایی الهقی اسقت ،نقه زیبقایی مقادی .بنقابراین،
صورتوای ونری به نحوی غیرواقعگرایانه و نمادین ترسیم میشدهاند تا به ایقن
ش

امع میان تنزیه و تشبیه اتفا افتد .انواع مختلف ونروقای سقنتی اسقالمی

بیش ار آن ه واقعیت را نشان دوند ،ایدهوا و مفاویم انتزاعی را منع

مقیکننقد

(پرزوکی  .)33 :9812این امر به دلی انبه تنزیهی ونر است .ونرمنقد مسقلمان بقه
این شیوه ،وم نشان میدود و تشبیه میکند و درعینحا ،نشان نمیدود و تنزیقه
میکند .در این سنت ،ونری که سقعی در واققعگرایقی دارد ،ونقر نیسقت .چنقین
ونری ،تشبیه محض است و تشبیه محض محدود کردن حق است .از آن طقرف،
اگر ونر و ور صورتی بهطورکلی نفی شود ،تنزیه محض است که ایقن نیقز مقیقد
کردن حق است.
بنا بر توضیح باال ،ونرمنقد اگقر بخواوقد از خقامی بقدایت عشقق فراتقر رود،
براساد نگاه غزالی نباید معشو را به چیزی تشبیه کند ،اما اگر مطلقاً چنین کند،
او تنزیه مطلق میشود .چون تشبیه و تنزیقه صقرف ،وقر دو در عرفقان مقردود
است ،ونرمندی که در مرز میان این دو حرکت کند ،نقه بقا تشقبیه صقرف در دام
شرک می افتد و نه با تنزیه صرف حق را مقیقد مقیکنقد .از ومقین روی در ونقر
اسالمی وارد عالم مثا ،یا عالم خیا ،می شویم و از عالم مادی و محسود فاصله
مققیگیققریم (طهاای .)235 :9819 ،ایققن امققر را بققه بهتققرین ش ق

مققیتققوان در

نگارگریوای سنتی دید .م ان نگارهوا ،م انی مثالی اسقت و ابعقاد ،انقدازهوقا و
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فاصلهوا در آن بهویچواه شباوتی با عالم ماده ندارد .ژرفانمایی یقا پرسقپ تیو در
نگارگری اایی ندارد و ومهچیز در سطحی دوبعدی تصقویر مقیشقود .ونرمنقد
نگارگر به این ترتیب ،وم نشان میدود و وم نشان نمقیدوقد .نهایقت این قه در
اعتقاد ،امع میان تشبیه و تنزیه و در ونر ،ونر نمادین و انتزاعی ،مطلوب عقارفی
مث غزالی است.
نتیجهگیری

تصوف شیخ احمد غزالی ،تصوفی است بر طریق محبت .از اصقو ،اساسقی ایقن
نوع تصوف ،نگاه به حسن و زیبایی حق و عشق ورزیدن به حسن اوست .حسن
و زیبایی در عرفان ،انبه واودی و عینی دارد کقه منشقأ آن ،تجلقی حقق تعقالی
است .عالم و کثراتی که در آن دیده میشود ،ومه حاص تجلیقات حقق اسقت و
چون حق حسن محض است ،تجلیات او نیقز زیبقا وسقتند .بنقابراین ،ورچقه در
عالم ،لباد واود به تن کرده باشد ،زیباست و دیدن زیبایی ،عشقق را در واقود
انسان شعلهور میکند .غزالی برای عشق خصلتوایی بیان میکند؛ از امله این ه
عشق برای انسان است و از او ،آفرینش با او ومراه بوده است .عاشق بودن آدمی
به این دلی است که او حسن را در عالم میبیند .از میان ومه آدمیقان ،ونرمنقدان
وستند که حسنی را که میبینند ،بازمینمایانند .با ایقن حقا ،،وقر ونقری از ن قر
غزالی مطلوب نیست .ونرمند ورگاه در برابر حسن از خودیت خود ادا شقود و
در یک بیخودی حسقن را بنمایانقد ،عملقش ارزش دارد .ونقر چنقین ونرمنقدی،
بیونری است؛ یعنی چنان از خود تهی میشود که به خود ویچ نمیکند ،بل ه بقه
ناق کلمات و تصاویری تبدی میشود که در عالم باال دیده است.
در عرفان عقیده صحیح امع میان تشبیه و تنزیه حق اسقت .کقار ونرمنقد بقا
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تشبیه مرتبط است ،اما ومانطورکه تشبیه صرف در عقیده درست نیست ،در ونقر
وم مطلوب نیست .ونر مطلوب ،ونری است که در آن امع تشبیه و تنزیه باشقد
و در ونر اسالمی بروز این عقیده را در قالب ونر انتزاعی و تجریدی میبینیم.
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 بلخی ،موالنا جالل الدین محمد ( ،)1713فیه ما فیه ،تصحیح بدیعالدمان ف زانف  ،تم ان :امی رُی . ذذذذذذذذذذ ،)1731( ،رلیات شمس ،تصحیح بدیعالدمان ف زانف  ،تم ان :انتشارات دانشگاه تم ان. ذذذذذذذذذذ ،)1737( ،مثنوی معنوی ،تصحیح رینولد نیهلسون ،تم ان :نش ه مس. -پاز ری ،شم ا (« ،)1761حهم ،زیُایی هن در مهتب شی از» ،جا یدان خ د ،سال  ،3شماره .7

 -ذذذذذذذذذذ ،)1767( ،حهم ،هن

زیُایی در اسال  ،تم ان :انتشارات ف هنگستان هن .

 ( ،)1731عرفان ایران (مدموعه مماالت) ،تم ان :نش حمیم.، پورجوادی ،نص اهلل ( ،)1713سلطان ط یم ،،تم ان :نش آگه. ذذذذذذذذذذ« ،)1731( ،معنای حسن عشق در ادبیات ع فانی» ،جا یدان خ د ،سال  ،7شماره .7 جامی ،نورالدین عُدال حمن ( ،)1737لوایح ،با ممدمه تصحیح یان ریشار ،تم ان :نش اساطی . ذذذذذذذذذذ ،)1739( ،نوحات االنس ،با تصحیح تعلیمات محمود عابدی ،تم ان :نش سخن. جاهد ،احمد ( ،)1719مدموعه آثار فارسی احمد غدالی ،تم ان :انتشارات دانشگاه تم ان. حسینی شوشت ی ،نوراهلل (بیتا) ،احماق الحق ازهاق الُاطل ،با تعلیمات شمابالدین م عشی ندوی ،ق :انتشارات رتابخانه آی،اهلل م عشی ندوی.
 ریاضی ،حشم،اهلل (بیتا) ،آیات حسن عشق ،تم ان :بینا. صاب ی ،علیمحمد ( ،)1761سلطان عشق :ب رسی آرا اندیشههای شیخ احمد غدالی ،تم ان :نش عل . طموری ،نیّ ( ،)1761ملهوت آینهها :مدموعه مماالتی در حهم ،هن اسالمی ،تم ان :انتشارات علمیف هنگی.
 -غدالی ،احمد ( ،)1719بح الحمیمه ،به تصحیح احمد جاهد ،تم ان :انتشارات دانشگاه تم ان.
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 ذذذذذذذذذذ ،)1719( ،رساله الطیور ،تم ان :انتشارات دانشگاه تم ان. ذذذذذذذذذذ ،)1761( ،سوانح العشاق ،تصحیح علی محمد صاب ی ،تم ان :نش عل . ذذذذذذذذذذ ،)1736( ،مدالس ،تحمیق ت جمه احمد جاهد ،تم ان :انتشارات دانشگاه تم ان. غدالی ،محمد ( ،)1731ریمیای سعادت ،به روشش حسین خدیو ج  ،تم ان :انتشارات علمی ف هنگی. ف غانی ،سعیدالدین سعید ( ،)3176مشارق الدراری ،با ممدمه تعلیمات سید جاللالدین آشتیانی ،مشمد:انتشارات دانشگاه مشمد.
 مدلسی ،محمد باق (1731ق) ،بحاراالنوار ،تم ان :دارالهتب االسالمیه. -ه یگل ،ا یگن ( ،)1711هن در هن رمان گی ی ،ت جمه ع پاشایی ،تم ان :نش ف ار ان.

