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اشاره
عین القضــات همدانــی یکــی از بزرگتر یــن عرفــای نامــدار ایران زمیــن
اســت کــه در همــدان به ســال 490یــا 492ق دیــده به جهان گشــود .وی
در خانــوادهای صاحب کمــال بالیــد و بســیاری از علــوم روزگار خو یــش
همچــون فقــه ،اصول ،تفســیر ،حدیث ،کالم و فلســفه را آموخت .پس از
چنــدی بــه تصــوف گرایید و ز یــر نظر احمد غزالی و شــیخ برکــۀ همدانی

چکیده :عین القضــات همدانی از بزرگترین عرفا و متفکران
ایران با آثاری عمیق و اندیشــه های ناب اســت که محققان
بسیاری ،کتب ،مقاالت و پایان نامه های متعددی پیرامون آراء
و افکار او به رشته تحریر درآورده اند .نویسندگان در نوشتار
حاضر می کوشــند آثار چاپ شــده درباره او شامل کتب،
مقاالت و پایان نامه های موجود در ایران تا پایان سال  1392را
معرفی نمایند .در پایان نیز یک فهرست موضوعی الفبایی از
کلیه تحقیقات سه گانه مذکور را ارائه کرده اند.
کلیدواژه ها :کتابشناسی ،عین القضات همدانی.
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به ســیر و ســلوک پرداخت .از ســن چهار ســالگی شــروع به نوشــتن کرد و
آثــار گرانبهایــی را پدید آورد که اگرچه از بســیاری از آنها اثری در دســت

نیست ،با این حال برخی از آنها چون زبدة الحقایق ،تمهیدات و نامهها
و شــکوی الغر یــب کــه باقــی مانــده اســت ،بیانگــر روح حقیقتجویی و
شــجاعت بینظیر او در بیان اســرار الهی و پختگی و کمال او در آغاز راه
جوانی است .عین القضات از جمله عرفایی است که نسبت حکومت
وقــت خویــش ســخت بیاعتنــا بــود و مر یــدان را نیــز از خدمت ســلطان
بازمیداشــت .در بیشــتر منابــع قدیــم چون :خر یــدة القصــر ،تتمه صوان
الحکمــة ،االنســاب ،نزهــة االرواح ،طبقــات الشــافعیة الکبــری ،الوافــی
بالوفیات و مجمع اآلداب حســد و جهل علمای زمان و ترس ابوالقاســم
درگزینی ،وزیر سلجوقی ،از نفوذ او در میان مردم و برخی رجال درباری را
دو عامل عمده در شهادت او معرفی میدانند .سرانجام به اتهام سد راه
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ایمان مردم به ّ
نبوت ،اعتقاد به اتحاد خالق و مخلوق ،عقیده به امامت
امــام معصــوم ،دعــوی نبوت و دعــوی رؤیت الهی در شــب چهارشــنبه،
هفتم جمادی االخر سال 525ق او را جلوی مدرسهای که در آن تدریس
میکرده است به دار آویختند.

کتابشنایسموضویع
 بســطام ،داوود؛ بررسی عشــق و محبت در آثار احمد غزالی در مقایسهبا عین القضات همدانی؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی پرویز عباس
داکانی؛ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1392 :
 -پارســاپور ،زهــرا؛ تأو یــات عرفانــی در آثــار عین القضــات همدانــی؛

کتابشناسی آثار قاضی همدانی در ایران ،پژوهشی است به روش اسنادی

کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی علیمحمد ســجادی؛ دانشــگاه شــهید

 -کتابخانــهای ،مبتنــی بــر مقالــۀ «آییــن تدویــن کتابشناســی» محمــد

بهشتی.1376 :

اســفندیاری و برای ســهولت دسترســی به منابع و آ گاهی از موضوعاتی که
مورد تحقیق قرار گرفت ه است .این پژوهش همچنین بر آن است تا دریچهای
باشد برای پرهیز از تحقیقات تکراری و اتالف وقت و هزینه.

 پرهیزكار ،زرین تاج؛ نقد و بررسی ساختار نثر «عین القضات همدانی»در تمهیدات؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی احمد محمدی؛ دانشگاه
آزاد؛ واحد کرج.1374 :

کتابشناســی عین القضــات همدانــی ،مشــتمل بــر دو بخــش کلــی
کتابشناســی عین القضــات همدانــی در ایــران و فهرســت موضوعــی
تحقیقات انجام شــده اســت .بخش نخســت دارای سه قسمت معرفی
پایاننامههای کارشناســی ارشــد و دکتری ،کتب و مقاالت نوشته شــده
در ایران به زبان فارســی تا پایان ســال  1392است که به صورت الفبایی
گردآوری شــده اســت .از بیان منابع قدیمی که پارهای از آنها پیش از این
ذکــر شــد و همچنیــن تاریخهــای ادبیــات خــودداری کردهایــم .در پایان
پژوهــش نیز یک فهرســت موضوعــی الفبایی از کلیۀ تحقیقات ســهگانۀ
مذکور ارائه شــده تا محققان ضمن اطالع از عناوین پایاننامهها و کتب
و مقاالت مربوطه ،اگر در پی تحقیق هستند ،از دوباره کاری پرهیز کنند
و در صدد انجام پژوهشــی تازه باشــند و به دنبال بیان نا گفتهها باشــند.
همچنین ذکر این نکته ضروری اســت که در قسمت فهرست موضوعی

 پورمؤمنــی ،محمدکاظــم؛ وحــدت وجــود از دیدگاه حســین بن منصورحــاج ،احمد غزالی ،عین القضات همدانــی و جایگاه ابلیس و انبیاء؛
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی محمدحســین بیــات؛ دانشــگاه عالمه
طباطبایی.1388 :
 تقوایــی ،منصــوره؛ بهرههــای هنــری عین القضــات از گزارههای دینیدر تمهیدات؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی مهدی دشــتی؛ دانشگاه
عالمه طباطبایی.1389 :
 توکل ،حدیثه؛ شــرح اصطالحات عرفانی آثار عین القضات همدانی؛کارشناســی ارشــد ،بــه راهنمایــی محمدعلــی حقیقــی؛ دانشــگاه باهنــر
کرمان.1387 :

بــرای رعایــت احترام به قرآن کریم ،این کتاب عظیم الشــأن آســمانی ،با

 .-جاویدانــه ،بهادر؛ ســیری در آثار و افــکار اکابر صوفیه در باب ابلیس با

اینکه پیشتر گفتیم که ترتیب الفبایی رعایت شده است ،عنوان مربوط

تأ کید بر طواســین حالج ،تمهیدات و نامههای عین القضات همدانی،

به آن در ابتدای فهرست موضوعی آمده است.

رسالة العشق احمد غزالی و امهات آثار عطار و مثنوی مولوی؛ کارشناسی
ارشد؛ به راهنمایی محمدابراهیم مالمیر؛ دانشگاه پیام نور.1384 :

 .1کتابشناسی عین القضات همدانی در ایران
 .1-1پایاننامهها
 ابطحی نجفآبادی ،ســید محمدرضا؛ ساختارشکنی در شعر عطار،موالنا و عین القضات همدانی؛ به راهنمایی انشاء اهلل رحمتی؛ دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1390 :

2

 جماعتــی ،حســین؛ نقــش عشــق در تکامــل انســان از دیــدگاه احمــدغزالی ،عین القضات و ابن عربی؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی قاسم
ترخان؛ دانشگاه معارف اسالمی قم.1390 :
 -حجتی ،مهدیه؛ زیبایی از دیدگاه عین القضات همدانی؛ کارشناسی

 -اجیــه ،تقی؛ بررســی و شــرح نامههــای عین القضــات همدانی (ج )2؛

ارشــد؛ به راهنمایی علیاکبر افراســیابپور؛ دانشــگاه تربیت دبیر شهید

کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی محمدباقــر کتابــی؛ دانشــگاه تربیــت

رجایی.1392 :

مدرس.1374 :
 اســماعیلپور ،ولــی اهلل؛ بررســی مفهــوم جبــر و اختیــار در متــون منثــورعرفانــی :احمد غزالی ،عین القضات همدانی ،روزبهان بقلی شــیرازی؛

 حســینی ،محســن؛ بررســی ســیر تحــول نثــر شــاعرانه متصوفــه تــا قــرنهفتــم؛ دکتری؛ به راهنمایی تقی پورنامداریان؛ دانشــگاه تربیت مدرس؛
3
.1383

کارشناســی ارشــد؛ بــدون ذکــر راهنمــا؛ دانشــگاه پیام نــور ،واحــد تهران:
.1362

1

 .2این پایاننامه بدون ذکر نام واحد دانشگاهی در سایت  irandoc.irآمده است.
 .3بخشی از این پایاننامه از ص 135-175درباره تمهیدات است و از این جهت که سیر تحول نثر
شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم را دنبال میکند در خور توجه است.

 .1این پایاننامه بدون ذکر نام استاد راهنما در سایت  irandoc.irآمده است.
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 حســنی ،نرگــس؛ فرهنــگ مفاهیــم و مصطلحــات آثــار عین القضاتهمدانی؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی تقــیپورنامداریان؛ دانشــگاه
الزهراء.1384 :

کتابشناسی عین اﻟﻘﻀﺎت همدانی در ایران

 .غفوری ،محبوبه؛ علم النفس از دیدگاه شیخ اشراق و عین القضات؛کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی مر یــم ابوالقاســمی؛ دانشــگاه شــهید
بهشتی.1383 :

 -خرقانــی ،زهــرا؛ انســان کامــل از دیــدگاه عین القضــات همدانــی؛

 غیاثــی ،طیبــه؛ تحلیــل گفتمــان انتقــادی اندیشــه سیاســی  -عرفانیعین القضــات همدانــی؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی ســید علی
قاسمزاده؛ دانشگاه ولی عصر رفسنجان.1391 :

 -داوودی ،البــرز؛ بــاغ قاضــی :مجموعــه فرهنگــی  -آرامگاهــی

 -فتحی ،زهرا؛ رســاله اضحویه ابن ســینا و معادشناســی عین القضات

عین القضــات همدانــی بــا نگــرش بــه مفاهیم اصیــل معمــاری ایرانی و

همدانی.

کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی مرتضی چرمگی عمرانی؛ دانشگاه پیام
نور ،واحد بجنورد.1389 :

اسالمی؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی سعید علی تاجر.1362 :

4

ُ .درســتان ،فرزانــه؛ تعلیقــه بــر تمهیــدات عین القضــات همدانــی؛کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی محمدحســین ســرداغی؛ دانشــگاه
بینالمللی امام خمینی قزوین.1389 :

5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ تجلــی یگانگــی مذاهــب در منظومــۀ فکــری
عین القضات همدانی.

6

 فرهــادی نیــک ،لیــا؛ تعلیقــات نام ههــای عین القضــات همدانــی؛کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی مریم حسینی؛ دانشگاه الزهراء.1385 :

 دماونــدی ،مجتبــی؛ شــیطان از دیدگاه عارفان؛ کارشناســی ارشــد؛ بهراهنمایی عباس زریاب؛ دانشگاه تربیت معلم.1371 :

 دهقانــی ســاروکالیی ،زهرا؛ ســیر اندیش ـههای عرفانــی در رباعیات باباافضــل ،عین القضــات همدانــی و عالء الدولــه ســمنانی؛ کارشناســی
ارشد؛ به راهنمایی سیدمهدی رحیمی؛ دانشگاه بیرجند.1389 :

 قرقرهچی ،یلدا؛ فهرســت تحلیلی و موضوعی نامههای عین القضاتهمدانی (ج )1؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی خلیل حدیدی؛ دانشگاه
تبریز.1384 :
 کشاورزی ،سهراب؛ نقد و بررسی شطحیات در آثار چهار تن از بزرگانادب فارســی :عین القضــات همدانی ،روزبهان بقلی شــیرازی ،ســنایی

 -رمضانی ،مهناز؛ عارفان شــهید؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی دکتر

غزنــوی و ابوســعید ابــی الخیــر؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی احمد

مظاهر مصفا؛ دانشگاه آزاد؛ واحد تهران.1373 :

امیری خراسانی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان.1385 :

 -زمانــی ،محبــت؛ بررســی و تحلیل اصــول و مؤلفههای سوررئالیســم در

 كالهــدوزان ،اكبــر؛ بررســی و شــرح نامههــای عین القضــات همدانــی(جلد اول)؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی محمدباقر كتابی؛ دانشگاه
تربیت مدرس.1375 :

 .-سهرابی ،رقیه؛ مبانی و لوازم زیبایی از منظر عین القضات همدانی،

 کمــال موســوی ،ا کــرم؛ بررســی تأثیــرات ســوانح العشــاق بــر نامههــایعین القضات و اشعار فخرالدین عراقی؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی
مریم ابوالقاسمی؛ دانشگاه تربیت مدرس1382:

 سعادتی ،سحر؛ بررسی تحلیلی  -تطبیقی دیدگاههای عین القضاتهمدانی دربارۀ تأویل و فهم متن؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی مهیار
علوی مقدم؛ دانشگاه تربیت معلم سبزوار.1389 :

 گنجــی ،ســمیه؛ عــادت ســتیزی معنایــی در نثــر عرفانــی بــا تأ کیــد برتمهیدات ،تذکرة األولیا و اسرار التوحید؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی
سیدمحسن حسینی مؤخر؛ دانشگاه لرستان.1387 :

 -شــرافتی ،محمدعلی؛ نگرش خاص عین القضات همدانی به عشق؛

 مانــی ،مهنــوش؛ بررســی رؤ یــا در متون منثور عرفانی فارســی تــا پیش ازقــرن هفــت و مقایســه آن با روانشناســی تحلیلی؛ کارشناســی ارشــد؛ به
راهنمایــی ســیده مریم روضاتیــان و علیاصغــر میرباقریفــرد؛ دانشــگاه
اصفهان.1389 :

آثار فارسی احمد غزالی و تمهیدات عین القضات همدانی؛ کارشناسی
ارشد؛ به راهنمایی عبداهلل حسنزاده میرعلی؛ دانشگاه سمنان.1392 :
کارشناســی ارشــد ،بــه راهنمایــی نصــراهلل حکمــت ،دانشــگاه عالمــه
طباطبایی.1390 :

کارشناســی ارشد؛ به راهنمایی عباس محمدیان؛ دانشگاه تربیت معلم
سبزوار.1385 :
 صالحــی ،الهــه؛ تحلیــل عرفانــی تمهیــدات عین القضــات همدانی؛کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی امین رحیمی؛ دانشگاه اراک.1389 :

 .5این پایاننامه بدون ذکر نام استاد راهنما و سال انتشار در سایت  irandoc.irآمده است.
 .6این پایاننامه بدون ذکر راهنما و سال انتشار آن در سایت  irandoc.irآمده است.

 .4این پایاننامه بدون ذکر نام دانشگاه در سایت  irandoc.irآمده است.
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 محمدی هریکندیی ،سید قاســم؛ بررسی عشق در آثار عین القضاتهمدانــی؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی ســیاوش حقجو؛ دانشــگاه
مازندران.1390 :
 محمــدی ،معصومــه؛ تحلیــل و بررســی نقــش انشــاء در آثــار فارســیعین القضــات همدانــی؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی علیاصغــر
میرباقریفرد؛ دانشگاه اصفهان.1388 :
 مــرادی ،افســانه؛ شــرح و تحلیــل گز یــده نام ههــای عین القضــاتهمدانی؛ کارشناســی ارشد؛ به راهنمایی علی شیخاالسالمی؛ دانشگاه
آزاد اسالمی؛ واحد تهران مركزی.1376 :
 -مظفــری ،ســلماز؛ حدیــث ابلیــس (شــیطان در ادبیــات عرفانــی)؛

کتابشنایسموضویع
غزالــی ،تمهیــدات عین القضــات همدانــی ،عبهــر العاشــقین روزبهــان
بقلی شــیرازی ،لوایح حمیدالدین ناگوری و لمعات فخرالدین عراقی)؛
کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایــی محمود فتوحــی رودمعجنی؛ دانشــگاه
فردوسی مشهد.1392 ،

 .1-2کتابها
 اذکائی ،پرویز؛ ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفانپژوهی)؛ چاپ اول :همدان ،مادستان 266 ،1381،صفحه.
 اســدپور ،رضــا؛ از شــور و شــکفتن :بازنویســی کتــاب تمهیــدات اثــرعین القضــات همدانــی؛ چــاپ دوم :تهــران ،اهــل قلــم159 ،1382 ،
صفحه.

کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی دكتــر ســید احمد حســینی كازرونــی؛

 -افراســیابپور ،علیاکبــر؛ عرفــان جمالــی :زیبایــی پرســتی ایرانــی در

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر1379 :

اندیشــههای عین القضــات همدانــی ،روزبهــان بقلــی شــیرازی ،ابــن

 -معصومی ،فاطمه؛ عشق از دیدگاه ابنسینا و عین القضات همدانی؛

سبعین و حافظ؛ چاپ اول :تهران ،ترفند 192 ،1386،صفحه.

کارشناســی ارشــد الهیات؛ به راهنمایی شــمساهلل صفرلکی؛ دانشــگاه

 -افراســیابی ،غالمرضــا؛ ســلطان العشــاق؛ چاپ اول :شــیراز ،مرکز نشــر

ایالم.1389 :

دانشگاه شیراز 1372،521،صفحه.

 -موسوی برازجانی ،اسماء؛ مسئله ایمان در آثار عین القضات همدانی؛

 -بناپــور ،هاشــم؛ عین القضــات همدانــی؛ چــاپ اول :تهــران ،دفتــر

کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی حسن اکبری؛ دانشگاه سمنان.1390 :

پژوهشهای فرهنگی  109 ،1383صفحه.

 -موالیــی ،مریــم؛ دیدگاههــای ادبی در آثــار عین القضات؛ کارشناســی

 -پورجــوادی ،نصــراهلل؛ عیــن القضات و اســتادان او؛ چــاپ دوم :تهران،

ارشد؛ به راهنمایی مهدی محبتی؛ پژوهشکده ادبیات زنجان.1389 :

اساطیر  1384،195صفحه.

 -مهــرورزی دریــن ســو ،رقیــه؛ کارنامــۀ قرآنــی عین القضــات همدانــی؛

 َد َباشــی ،حامــد؛ عین القضــات همدانــی :حال و هــوای عقالنی زماناو؛ گــردآوری حســین نصر؛ ترجمه و تحقیق حســین مر یــدی؛ چاپ اول:
کرمانشاه ،انتشارات دانشگاه رازی 96 ،1385 ،صفحه.

 ناویانــی ،فرشــته؛ بررســی و تحلیــل دســتوری کتــاب تمهیــداتعین القضات همدانی؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایــی تقی وحیدیان
7
کامیار؛ دانشگاه پیام نور.1388 ،

 شــکیبافر ،یــداهلل و محمدکاظــم کهدویی؛ برگزیده آثــار عین القضاتهمدانی؛ چاپ اول :یزد ،خانه کتاب یزد 1373،230 ،صفحه.

کارشناسی ارشــد؛ به راهنمایی عبدالوهاب شاهرودی؛ دانشگاه تربیت
معلم تهران.1392 :

 نجفــی طورقــی ،جواد؛ گونهشناســی (مــوارد و مصادیق) عرف ســتیزیدر آثــار و افکار عین القضات همدانی؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی
رستم شامحمدی؛ دانشگاه سمنان.1382 :
 نور یــان الالیــی ،علی؛ بررســی درو نمایههای نام ههــای عین القضاتهمدانــی؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی حســین فامیلیــان ســورکی؛
دانشگاه پیام نور ،واحد مازندران.1390 :
 هاشــمی ،زهره؛ بررسی نظامهای اســتعاری عشق در پنج متن عرفانیبــر اســاس نظریــۀ اســتعاره شــناختی (بــا تکیــه بر ســوانح العشــاق احمد

 علیپــور ،مصطفــی؛ عین القضــات همدانــی (چهرههــای عرفانی )2؛ویــژه جوانــان و پژوهشــگران؛ چــاپ چهــارم :تهــران ،تیــرگان1385،96،
صفحه.
ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ صوفیــان شــهید :روایــت تحلیلــی زندگــی و اندیشــۀ
اجتماعی حالج ،عین القضات و سهروردی؛ چاپ اول :تهران ،تیرگان،
 200 ،1384صفحه.
 فتحی ،زهرا؛ پژوهشی در اندیشههای عرفانی عین القضات همدانی؛چاپ اول :تهران ،ترفند 215 ،1384،صفحه.
 .فرمنــش ،رحیــم؛ احــوال و آثــار عین القضــات المیانجــی الهمدانــی؛(بدون ذکر چاپ) تهران ،ابنسینا 384 ،1337 ،صفحه.

 .7این پایاننامه نیز بدون ذکر نام واحد دانشگاهی ،در سایت  irandoc.irآمده است.
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کتابشناسی عین اﻟﻘﻀﺎت همدانی در ایران

 -مایــل هــروی ،نجیــب؛ خاصیــت آینگی :نقد حــال ،گــزاره آرا و گزیده

 -اســدپور ،رضا؛ «عشــق چیزی دیگر اســت :گذری بر شرح سید محمد

آثــار فارســی عین القضات همدانــی؛ چاپ اول :تهران :نشــر نی،1374،

گیســودراز بــر تمهیــدات عین القضــات همدانی»؛ اطالعــات حکمت و

 456صفحه.

معرفت ،شمارۀ  ،10دی ،1386ص.53-57

 مستعلی پارسا  ،غالمرضا؛ ابلیس میانۀ تكفیرو تقدیس: بررسی كتابنظــر عین القضــاتهمدانــیدر موردابلیسو ارتباطآن با نظاماحســن؛

 افراســیابی ،غالمرضــا؛ «زندانی بغــداد(: )1حقایقی از زندگی و فلســفۀعین القضات همدانی»؛ گوهر ،شــمارۀ 23و  ،24بهمن و اسفند،1353
ص.1074-10179

 عین القضــات همدانــی ،عبداهلل بن محمد؛ نام ههــای عین القضاتهمدانــی (ج )3؛ بــه اهتمــام علینقــی منــزوی و عفیف عســیران؛ چاپ
دوم :تهران ،بنیاد فرهنگ ایران 444 ،1348،صفحه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «زندانــی بغــداد ( :)2حقایقــی از زندگــی و فلســفۀ
عین القضات همدانی»؛ گوهر ،شمارۀ ،26اردیبهشت1354؛ ص-145
.141

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تمهیــدات ،مقدمــه و تصحیــح و تحشــیه و تعلیــق
عفیف عسیران؛ چاپ هشتم :تهران 523 ،1389 ،صفحه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «عقایــد عرفانــی عین القضــات همدانــی»؛ چهارمین
کنگرۀ تحقیقات ایرانی ،1353 ،1 ،ص.43-50

 .1-3مقالهها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «عین القضات همدانی در کتاب ســلطان العشــاق»؛

 -آزاد همدانی؛ «مشــاهیر همدان»؛ ارمغان ،ســال  ،17شــمارۀ  ،6شهریور

فرهنگ فارسی ،شمارۀ  ،1بهار 1373؛ ص.88-103

چاپ اول :تهران ،علم 250 ،1389 ،صفحه.

 ،1315ص.433-440
 -اذکائی ،پرویز؛ «حقیقت یا روایت :دیدگاههای عین القضات همدانی»؛

 اکبــری ،منوچهــر؛ «مقایســه ســبكی مصبــاح الهدایــه امــام خمینــی وتمهیــدات عین القضــات همدانــی»؛ سبکشناســی نظم و نثر فارســی،
شمارۀ  ،7بهار  ،1389ص.3-11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «حکیــم الهــی همــدان»؛ معــارف ،شــمارۀ  34و ،35

 -امامی جمعه ،سید مهدی؛ «عین القضات در آینۀ هرمنوتیک مدرن»؛

فروردین و آبان  .1374ص.120-138

دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه اصفهان ،دورۀ دوم ،شــمارۀ

هستی ،دورۀ  ،2سال سوم ،شمارۀ  ،11پاییز  ،1381ص.19-35

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «مــزارات همــدان (»)1؛ میــراث جاویــدان ،ســال
سیزدهم ،شمارۀ  ،51پاییز  ،1384ص.31- 44

 ،39زمستان  ،1383ص.21-34
 -انــوار ،ســید عبداهلل؛ «جلــد ســوم و مقدمــۀ آقــای دکتــر منــزوی بــر ایــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «مــزارات همــدان (»)2؛ میــراث جاویــدان ،ســال
سیزدهم ،شمارۀ  ،52زمستان  ،1384ص.47-62

 اسداللهی ،خدابخش؛ «ارکان پنج گانۀ اسالم از دیدگاه عین القضاتهمدانــی»؛ پژوهشهــای اعتقــادی کالمــی ،شــمارۀ  ،10تابســتان ،1392
ص.51-70
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «اندیش ـههای عرفانی عین القضات در باب ابلیس»؛
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،شمارۀ  ،14بهار  ،1388ص.9-26
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «اندیشههای عرفانی عین القضات در موضوع عشق»؛

نامههــا :نامههــای عین القضــات همدانی»؛چیســتا ،شــمارۀ  ،171مهــر
 ،1379ص.119 -122
 انصــاری ،قاســم (مترجــم)؛ «دفاعیات عین القضات همدانی»؛ نشــردانش ،ج  ،2شمارۀ  ،3،1361ص.44-56
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 بابایی ،نصرت اهلل؛ «شهادت عین القضات همدانی»؛ حافظ؛ شمارۀ ،30تیر ،1385ص.22
 بشردوســت ،مجتبــی؛ «میــراث عین القضــات»؛ پژوهشهــای ادبــی،شمارۀ  ،7زمستان  ،1385ص.72 -85

پژوهشهــای زبــان و ادب فارســی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی

 -بناءپــور ،هاشــم؛ «عین القضــات همدانــی صوفــی شــهید»؛ بیمــه و

دانشگاه اصفهان ،دوره جدید ،شمارۀ  ،1بهار  ،1388ص.31-44

توسعه ،شمارۀ  ،3پاییز  ،1384ص.58-59

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «شــرایط و مقدمــات ســلوک از دیدگاه عین القضات
همدانی» ،پژوهشهای زبان و ادبیات فارســی دانشکده ادبیات و علوم
انســانی دانشــگاه اصفهــان ،دوره جدیــد ،شــمارۀ  ،6تابســتان ،1389
ص.49 -60

 . 8در جلــد چهــارم فهرســت مقــاالت فارســی در زمینــۀ تحقیقــات ایرانــی ایــرج افشــار ایــن مقالــه با
همین عنوان ذکر شــده اســت ،اما وقتی به خود نشــر دانش مراجعه کردم با این عنوان مواجه شدم:
دفاعیــات و شــهادت عیــن القضات همدانی اســت از نصــراهلل پورجوادی و بعد آمــده :دفاعیات
عیــن القضــات همدانــی ،ترجمه و تحشــیۀ رســاله شــکوی الغریب ،دکتر قاســم انصــاری ،تهران،
منوچهــری 98 ،1360 ،صفحــه کــه معلــوم میشــود بر این ترجمه و تحشــیه قاســم انصــاری ،دکتر
پورجوادی بر این ترجمۀ او مقاله نوشته است.
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 پارســاپور ،زهرا؛ «دیدگاه عین القضات در باب حروف ،حروف مقطعهو نقــط»؛ لســان مبیــن ،ســال  ،3دورۀ جدید ،شــمارۀ  ،6زمســتان ،1390
ص.31-47
 پورجــوادی ،نصــراهلل؛ «عین القضــات و امــام محمد غزالــی»؛ معارف،شمارۀ  ،3آذر  -اسفند  ،1363ص.33-36
 پورجــوادی ،نصــراهلل؛ «برکــۀ همدانــی :اســتاد ّامــی عینالقضــات»؛معارف ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،3آذر و اسفند  ،1365ص.499-529

کتابشنایسموضویع
 ،1392ص.10-14
 خراســانی ،مجدالعلــی؛ «عین القضــات همدانی»؛ ارمغان ،ســال ،8شمارۀ  ،61فروردین  ،1306ص.31-41
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 خدیوجــم ،حســین؛ «عین القضــات همدانــی»؛ آرش ،شــمارۀ ،16فروردین  ،1347ص.98-100
 دان شپــژوه ،محمدتقــی؛ «احــوال و آثــار عین القضــات»؛ راهنمــای
کتاب ،سال  ،3شمارۀ  ،1اردیبهشت  ،1329ص.196-202

 پورجوادی ،نصراهلل؛ «فلســفه مذاهــب از نظر عین القضات همدانی»؛نشر دانش ،ج  ،1شمارۀ  ،4خرداد و تیر .15-21 ،1360

 دباشــی ،حمید؛ «عین القضات همدانی و رســاله شکوی الغریب او»؛ایران نامه ،شمارۀ  ،41زمستان  ،1371ص.57-74

 جابری نســب ،نرگــس؛ «یــک حــرف از هــزاران حــرف از مکتوبــاتعین القضــات همدانــی»؛ فکــر و نظــر ،شــمارۀ  ،7-6بهــار و تابســتان
 ،1387ص.154-164
 حاجیاننــژاد ،علیرضــا؛ «معرفــت از نظــر عین القضــات همدانــی»؛دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،ش  168و ،169
زمستان  1382و بهار  ،1383ص.41-60
 ّحجــت ،محمد؛ «تطبیق زبان عرفانی و شــیوۀ نــگارش عین القضات
همدانــی و ابــن عر بــی»؛ ادبیات تطبیقی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان،
دورۀ جدید ،سال  ،1شمارۀ  ،5زمستان  ،1390ص.101-122

 حسنی ،حسین و مجید منصوری؛ «تأملی درنامههای عین القضاتهمدانی»،کهــن نامــۀ ادب پارســی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات
فرهنگی ،سال ،1شمارۀ  ،1بهار  ،1392ص.1 - 10
 حســنی ،نرگس؛ «ســیمای محمد در آثار عین القضــات همدانی»؛ دوفصلنامــۀ علمــی پژوهشــی ادبیات عرفانی دانشــگاه الزهراء ،ســال اول،

 دشــتی ،مهــدی و منصوره تقوایــی؛ «بهرههای هنــری عین القضات ازشهــای معارف قرآنی ،شــمارۀ ،5
گزار ههــای دینــی در تمهیــدات»؛ پژوه 
تابستان  ،1390ص.138-150
بپــور؛ «وصف زنــدان و احوال
 دودمــان کوشــکی ،علــی و عیســی دارا درونی در زندان ســرودههای فارســی و عربی»؛ پژوهشنامۀ ادب غنایی،
سال نهم ،شمارۀ  ،16بهار و تابستان  ،1390ص.73-98
 ذکاوتــی قراگزلــو ،علیرضا؛ «خاصیت آینگی (از نجیب مایل هروی)»؛نشر دانش ،سال  ،15شمارۀ  ،6مهر و آبان  ،1374ص.380-381
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 ذکاوتــی قراگزلــو ،علیرضــا؛ «نگاهــی بــه نام ههــای عین القضــاتهمدانــی»؛ کتــاب مــاه ادبیــات و فلســفه ،شــمارۀ  11و  ،12مهــر ،1377
ص.21-23
ی در شــور و دانایی: نگاهی گذرابرتمهیدات
 رحمتــی ،جمیله؛ «دفتر عینالقضات»؛ کتاب ماه دین ،شمارۀ  ،178مرداد  ،1391ص.25-30
 -رحمتی ،جمیله؛ «غوری در رســاله شــکوی الغریب»؛ کتاب ماه دین،

شمارۀ  ،2بهار و تابستان .25-48 ،1389
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «عــادت ســتیزی در آثــار عیــن القضــات همدانــی»؛

شمارۀ  ،178مرداد  ،1391ص.42-46

مجلــۀ علــوم انســانی دانشــگاه الزهــراء ،ســال  16و  ،17شــمارۀ  61و ،62

 -رضاییــان ،محمدرضــا؛ «رمزین ههــای اندامــی انســان در رباعیــات

زمستان و بهار ،1386ص.71-100

عینالقضــات همدانــی بــا تکیه بر ادبیــات غنایی ،تعلیمــی و عرفانی»؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «ســیمای ابلیــس در آثــار عین القضــات همدانــی»؛
مطالعات عرفانی ،شمارۀ  ،6بهار و تابستان  ،1387ص.5-34

 خاتمیپور ،حامد؛ «از خراســان تا همدان :بررســی تأثیر احمد غزالی برعینالقضات همدانی»؛ پژوهشهای ادبی و غنایی ،ســال  ،1شــمارۀ ،1
زمستان  ،1391ص.92-108
 خادمــی ،ســمیه؛ «ابلیــس و ارتبــاط آن بــا نظــام احســن از منظــرعین القضــات همدانــی»؛ کتاب ماه فلســفه ،شــمارۀ  ،168اردیبهشــت

112

تحقیقــات تعلیمــی  -غنایــی ز بــان و ادب فارســی دانشــگاه آزاد واحــد
بوشهر ،شمارۀ  ،14زمستان  ،1391ص.119-138

 رضایی ،لیال و ابوالفضل محمدی؛ «فنای از خود و مرگ خودخواســته .9در فهرســت مقــاالت فارســی در زمینــۀ تحقیقات ایرانی ایرج افشــار جلد اول ،عنــوان مقاله «عین
القضات همدانی» است ،اما در خود ارمغان عنوان آن ترجمۀ احوال عین القضات است و اینکه
شماره فروردین  1306این مجله در آبان همین سال به طبع رسیده است.
 .10در جلد ششــم فهرســت مقاالت فارســی در زمینۀ تحقیقات ایرانی ایرج افشــار ،شــمارۀ صفحات
دانــش همیــن ســال و همیــن شــماره،
مقالــه ص 381-381اســت ،در حالــی کــه در خــود نشــر
ِ
صفحات  36-37است.
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در اندیشــۀ عین القضــات همدانــی و یوحنــا صلیبــی»؛ ادیــان و عرفان،
سال  ،46شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1392ص.51-62

کتابشناسی عین اﻟﻘﻀﺎت همدانی در ایران

 ،28شمارۀ  ،10دی  ،1338ص.433-438
 .-طباطبایــی ،ســید هادی؛ ابلیــس ،میانــۀ تكفیــر و تقدیــس  :بررســی

 -زیبایــی نــژاد ،مریــم؛ «نامههــای عین القضــات همدانــی»؛ کتــاب ماه

كتــاب «نظــرعین القضــاتهمدانیدر مــوردابلیسو ارتبــاطآن با نظام

تاریخ و جغرافیا ،شمارۀ  ،32خرداد  ،1379ص.22-26

احســن دکتر غالمرضا مســتعلی پارســا»؛ کتــاب ماه دین ،شــمارۀ ،178

 ســاکت ،ســلمان؛ «عشــق از دیــدگاه عین القضــات»؛ نامــۀ انجمــن،شمارۀ  ،12زمستان ،1382،ص.92-112

مرداد  ،1391ص.47-52
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «بررســی کتــاب پژوهشــی در اندیشــه های عرفانــی

 شــادروی منش ،محمــد؛ «لوایــح از کیســت؟»؛ مطالعــات عرفانــی،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان  ،1388ص.203-224
 شجاری ،مرتضی؛ «دل آدمی و ویژگیهای آن از دیدگاه عین القضاتهمدانی»؛ مطالعات عرفانی ،شــمارۀ ،15تابستان و بهار ،1391ص-102
.77
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «حقیقــت ایمــان از دیــدگاه عین القضــات»؛ فلســفۀ
دین ،شمارۀ  ،2تابستان  ،1392ص.77-104

عین القضــات همدانــی»؛ کتــاب مــاه دین ،شــمارۀ  ،178مــرداد ،1391
.58-62
 .عرب ،مریم و فاطمه مدرسی؛ «جایگاه قرآن و تأویل آن در تمهیداتعین القضــات همدانــی»؛ معرفــت ،شــمارۀ  ،161اردیبهشــت،1390
ص.97-112
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «صــور خیــال در تمهیــدات عین القضات همدانی»؛
مطالعــات بالغــی ،ســال  ،3شــمارۀ  ،6پاییز و زمســتان  ،1391ص-122
.99

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛«معرفــت از دیدگاه عین القضــات»؛ ادبیات عرفانی و
اسطوره شناختی ،شمارۀ  ،20پاییز  ،1389ص.85-112
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛«نظریۀ یادآوری و مبانی آن در عرفان اســامی با تأ كید
بــر دیــدگاه عین القضات و مولوی»؛ حكمت معاصر ،ســال  ،1شــمارۀ ،1
بهار و تابستان  ،1389ص.54-29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «وحــدت وجــود از دیــدگاه عین القضــات همدانی»؛
عرفان اسالمی ،شمارۀ  ،36تابستان  ،1392ص.29-51
 .شــریفیان ،مهدی و احمد وفایی بصیر؛ «مشــترکات سوانح ّالعشاق و
تمهیــدات عین القضات در باب عشــق و تفکــرات عارفانه»؛ عرفانیات
در ادب فارسی ،سال  ،3شمارۀ  ،9زمستان ،1390ص.91-114
 شــکیبی ممتــاز ،نسرین؛ «مســافری از تمهیــدات تا صــدای پای آب -مشــترکات عین القضات همدانی و ســهراب ســپهری»؛ حافظ ،شــمارۀ
 ،17مرداد  ،1384ص.29-32

 .عســیران ،عفیــف و علینقــی منــزوی؛ «نام ههــای عین القضــاتهمدانی»؛ کاوه ،سال  ،11شمارۀ  3و  ،4مهرماه  ،1352ص.16-22
 .عرفانی ،فرهاد؛ «غروب آخرین ســپیده  -داســتان قتل عین القضاتهمدانی»؛ چیستا ،شمارۀ  ،220تیر  ،1384ص.762-769

 علوی مقدم ،مهیار ،و سحر سعادتی؛ «نقد و تحلیل نگرش هرمنوتیکیعین القضــات همدانی»؛ پژوهشهای ادبی ،ســال  ،7شــمارۀ  ،27بهار
 ،1389ص.59-76
 .غالمــی ،طاهــره؛ «پرونــدۀ رهیافتهــای جدیــد بــه عین القضــاتی و آثار عینالقضات»؛ کتاب
ع ب ر زندگ 
همدانی :درآمدیمختص ر و جام 
ماه دین ،شمارۀ  178مرداد  ،1391ص.14-19
ی در كتاب ســلطان العشاق»؛ کتاب ماه دین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «درنگ 
شمارۀ  ،178مرداد  ،1391ص.53-57

 .-شیخ االسالم زنجانی؛ «توضیحاتی راجع به عین القضات همدانی»؛

 غالمــی ،محمدعلــی؛ «عین القضــات و اســتادان او (ازنصراهللپورجوادی)»؛ آینۀ پژوهش ،شمارۀ  ،1375 ،7ص.178-181

 .-صباح ،ا؛ «عین القضات کیســت؟»؛ کاوش ،ج  ،1شــمارۀ  ،3اسفند

 .غنــی ،قاســم؛ «عین القضــات همدانــی :یادداش ـتهای دکتر قاســمغنی»؛ لندن ،شمارۀ  ،1362 ،10ص.604-607

یادگار ،سال  ،3شمارۀ  ،4آذر  ،1325ص.66-67

11

 ،1339ص.21-27

12

 .صفائــی ،ابراهیــم؛ «آرامــگاه باباطاهر و عین القضــات»؛ ارمغان ،دورۀ .11نام نویسندۀ این مقاله نه در خود فهرست مقاالت ایرج افشار و نه در خود مجلۀ یادگار ذکر نشده است.
 .12نام نویســندۀ این مقاله نیز نه در خود فهرســت مقاالت ایرج افشــار آمده اســت و نه در خود مجلۀ
کاوه.
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 .فتحی ،زهرا؛ «اندیشۀ وحدت وجود :سیری در تفکر قاضی همدانی»؛کیهان فرهنگی ،ســال  ،19شــمارۀ  185و  ،186اسفند و فروردین ،1381
ص.86-87
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «نظــری و گذری بر احوال و آثار و اندیشــههای عرفانی

ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «آینهای در برابر آینگی (نقد و بررســی کتاب خاصیت

قاضی همدانی»؛ فرهنگ زنجان ،شمارۀ  ،15بهار  ،1380ص.129-130

آینگی)»؛ کتاب ماه دین ،شمارۀ  ،178مرداد  ،1391ص.37-41

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «مضامیــن مشــترک عرفانــی شــیخ شــهابالدین

 لوســیون ،لونــارد؛ «در جســت و جوی فنا :ســیری در کتــاب تمهیداتعین القضــات همدانــی»؛ ترجمــۀم .جــم نیا ،صوفــی ،شــمارۀ  ،16پاییز
 ،1371ص.26-35

 -فرمنش ،رحیم؛ «رسالۀ لوایح منسوب به عین القضات»؛ نقش بر آب،

 مدرســی ،فاطمــه و مریم عرب؛ «بالغت نثــر صوفیانه خطابی درتمهیــدات عین القضــات»؛ کاوشنامــه ز بــان و ادبیــات فارســی،
شمارۀ  ،25پاییز و زمستان  ،1391ص.322-293

ســهروردی و عین القضــات همدانــی»؛ عرفــان اســامی ،شــمارۀ ،8
تابستان  ،1385ص.133-149
تهران ،1368 ،ص.666-669

 فرهــادی نیــک ،لیــا؛ «نگاهــی اجمالــی بــه موضوعــات نامههــایعین القضات همدانی»؛ نامۀ پارســی ،شمارۀ  ،52بهار  ،1389ص-69
.47
 فروهر ،نصرتاهلل؛ «عین القضات و شــرط راهرو و سالک در طریقت»؛فرهنگ قومس ،شمارۀ  21و  ،22بهار و تابستان  ،1382ص.211-232
 کمالیزاده ،طاهره؛ «معرفت عرفانی در آرای عین القضات همدانی»؛ادیان و عرفان؛ سال  ،44شمارۀ  ،2پاییز و زمستان ،1390ص.61-84
 .کیانــی ،فاطمــه؛ «باطنیگــری اتهــام عین القضــات همدانــی»؛پژوهشنامۀ ادیان؛ســال ،6شــمارۀ  ،12پاییز و زمســتان  ،1391ص-156
.127

ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «ســبک نــگارش تمهیدات عین القضات همدانی بر
پایۀ احوال مخاطب»؛ سبکشناسی نظم ونثر فارسی (بهار ادب) ،سال
 ،4شمارۀ  ،1پیاپی  ،11بهار  ،1390ص.375-400
ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مونــا همتی و مریم عرب؛ «شــطحیات عین القضات
همدانــی»؛ ادبیــات عرفانــی و اسطورهشــناختی ،ســال  ،7شــمارۀ ،25
زمستان  ،1390ص.167-192
ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و مر یــم عــرب؛ « نگاهــی بــه عوامــل موســیقی ســاز در
تمهیــدات عیــن القضــات»؛ قنــون ادبــی دانشــگاه اصفهــان ،ســال ،5
شمارۀ  ،9پیاپی  ،2پاییز و زمستان  ،1392ص.48-35
 -منــزوی ،پروین؛ «عین القضات همدانی»؛ وحید ،ســال  ،6شــمارۀ ،6

 .کمپانــی زارع ،مهــدی؛ «عشــقفرض راه اســت :نگاهیگــذرابهآموزۀق در آثــار عینالقضــاتهمدانــی»؛ کتاب مــاه دین ،شــمارۀ ،178
عشــ 
مرداد  ،1378ص.63-69

خرداد ،1348 ،ص.515-529
 منــزوی ،علینقــی؛ «خداشناســی و ارتبــاط آدمــی بــا خــدا از دیــدگاهعین القضــات همدانــی و دیگــر گنوسیس ـتهای اســامی»؛ چیســتا،

ی در فه م قرآن
ب از جانه ا برخاســتی :ســیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «گر حجا 
كریــم از منظــرعینالقضــاتهمدانــی»؛ کتــاب مــاه دین ،شــمارۀ ،178
مرداد  ،1391ص.31-36
 .کوشــش ،رحیــم و دیگران؛ «تحلیل وجهی از زیباییشناســی ســخنعرفانی :مطالعۀ موردی ســجع در نامههای عین القضات»؛ متن پژوهی
ادبی ،شمارۀ  ،52تابستان  ،1391ص.65-88

شمارۀ  109و  ،108اردیبهشت و خرداد  ،1373ص.736-750

نســینا و ابوســعید
ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «داوری عیــن القضــات میــان اب 
ابوالخیر»؛ چیستا ،سال  ،9شمارۀ  ،4دی  ،1370ص.508-509
ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «نگاهــی بــه کتــاب خاصیــت آینگــی :زمانه و احوال
عین القضات همدانی (از نجیب مایل هروی)»؛ چیستا ،شمارۀ  8و ،9
اردیبهشت و خرداد  ،1376ص.614-630

 گرجــی ،مصطفــی و اکــرم امانــی؛ «گوهــر حیــات معنــوی در نــگاهعین القضــات همدانــی (محمــد(ص) در مقــام بــودن یــا دیــدن)»؛
مطالعات عرفانی ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان  ،1386ص.107-130

ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «[شــطح و طامــات] در عین القضــات همدانــی و
نامههای او»؛ چیســتا ،ســال  ،9شمارۀ  2و  ،3آبان و آذر  ،1370ص-201
.195

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «نقــد و تحلیــل آپوکالیپــس در آثار عرفانی  -وحیانی و
نقش آن در گفتگوی فرهنگها»؛ پژوهشهای ادبی ،شمارۀ  ،4تابستان
 ،1383ص.145-166

 ّمحبتــی ،مهــدی؛ «تأویل بیخویش نویســی :تحلیلی تــازه ازنگرههای
ادبــی عیــن القضــا همدانــی»؛ نقــد ادبــی ،ســال  ،2شــمارۀ  ،8زمســتان
 ،1388ص.35-72

 لشــکری ،ســارا؛ «نگاهــیبه كتــاب عینالقضات همدانیو اســتاداناو»؛ کتاب ماه دین ،شمارۀ  ،178مرداد  ،1391ص.20-24
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 -محمــدی ،معصومــه؛ «بررســی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارســی
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عین القضات همدانی»؛ فنون ادبی ،ســال  ،6شــمارۀ  ،5پاییز و زمستان

مجلۀ ادبیات تربیت معلم ،ســال  ،11شــمارۀ  42و  ،43پاییز و زمســتان

 ،1390ص.139-150

 ،1382ص.51-73

 -موســوی جهان آبادی ،ســمیه سادات و ناصر گذشته؛ «سپهر دین کی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «ابیات عربی نامههای عین القضات همدانی»؛ زبان

یرکگور و طور ماوراء عقل عین القضات همدانی»؛ ادیان و عرفان ،ســال

و ادب ،شمارۀ  ،21پاییز  ،1383ص.1-27

 ،44شمارۀ  ،1بهار وتابستان  ،1391ص.129-148

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «ابیات عربی نامههای عین القضات همدانی (بخش

 موســوی ،مصطفی؛ «عین القضات همدانی :شــگفتی عالم انسانی»؛ایران شناخت ،شمارۀ  ،10پاییز .74 - 135 ،1377

 ،2قسمت »)1؛ پیک نور ،سال  ،2شمارۀ  ،3پاییز  ،1383ص.52-60
 -واعظ ،ســعید؛ «ابیات عربی نامههای عین القضات همدانی (بخش

 .-میرباقریفرد ،سید علی اصغر و شهرزاد نیازی؛ «بررسی و تحلیل زبان

 ،2قســمت  ،»)2ز بــان و ادب (متنپژوهــی ادبــی) ،شــمارۀ  ،27بهــار

عرفانی در آثار عین القضات همدانی»؛ پژوهشهای فلســفی  -کالمی،

 ،1385ص.33-46

شمارۀ  ،45پاییز و زمستان  ،1389ص.267-286

 -وزیــن ،م؛ «مــروری بر آثــار عین القضات همدانی»؛ نامۀ فرهنگســتان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و معصومه محمدی؛ «بررســی و تحلیل نقش انشــاء در
آثــار فارســی عیــن القضات همدانی»؛ شــعر پژوهی ،شــمارۀ  ،2تابســتان
 ،1389ص.185-208

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ «بررســی و تحلیــل نقــض پرســش در آثار فارســی عین
القضــات همدانــی»؛ پژوهشهــای ادبی ،ســال هفتم ،شــمارۀ  29و ،30
پاییز و زمستان  ،1389ص.149-166
 .لطیفاهلل؛ (تســویه و ترجمه) غایة االمکان فی درایة المکان تصنیفعین القضات همدانی؛ دانش ،شمارۀ  ،1364 ،1ص.184-189

شمارۀ  ،5بهار ،1375ص.102-127

 وفایی بصیر ،احمد؛ «جایگاه و ســیر تاریخی ســتایش ابلیس در ادبفارسی»؛ مجلۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،شمارۀ
 ،9بهار  ،1386ص.153-184
 یوســفی ،محمدرضــا و الهــه حیــدری؛ «نــور ســیاه :پارادوکــس زیبــایعرفانــی»؛ ادیــان و عرفــان ،ســال  ،45ش  ،2پاییــز و زمســتان ،1391
ص.171-193
 -یزدانــی ،نجــف؛ «نــگاه تقریبــی عین القضــات همدانــی بــه مکاتــب

 -نزهــت ،بهمــن؛ «نمــاد نــور در ادبیــات صوفیــه»؛ مطالعــات عرفانــی،

مختلــف»؛ مطالعــات تقریبــی مذاهــب اســامی ،دورۀ جدید ،ســال ،9

شمارۀ  ،9بهار و تابستان  ،1388ص.157-186

شمارۀ  ،34زمستان  ،1392ص.30-46

 -نصرالهــی ،یــداهلل و مهنــاز مهــدیزاد فریــد؛ «دل و بازتــاب آن در آثــار

 -یوســفپور ،محمدکاظم و اختیار بخشــی؛ «بررســی مقایس ـهای عنصر

عین القضــات همدانــی »؛ مجلــۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه

نــور در مثنــوی بــا مهمترین آثار ادب عرفانی فارســی تا قــرن نهم هجری»؛

شهرکرد ،شمارۀ  ،26پاییز ،1391ص.111-130

ادب پژوهی ،شمارۀ  7و  ،8بهار و تابستان  ،1388ص.79-99

 نصرتــی ،عبــداهلل؛ «عشــق در تمهیــدات عین القضــات همدانــی»؛همدان ،شمارۀ  ،5بهار  ،1375ص.9-11

 یوســفیپور کرمانــی ،پــوران؛ «تأملــی در اندیش ـههای عین القضــاتهمدانی»؛ فصلنامۀ ادبیات فارسی ،سال  ،5شمارۀ  ،13بهار و تابستان
 ،1388ص.1-23

 نعمتــی ،زهــرا؛ «مقایســۀ برخــی اصطالحــات تمهیــدات با چنــد متنعرفانی»؛ فصلنامۀ ادبیات فارســی ،ســال  ،6شــمارۀ  ،15بهار و تابستان
 ،1389ص.208 - 187
 نوایی ،عبدالحســن؛ «عین القضات»؛ یادگار ،ســال  ،3شــمارۀ  ،2مهر ،1325ص.63-70

 جایــگاه قــرآن و تأویل آن در تمهیــدات عین القضــات همدانی ،مریمعرب و فاطمه مدرسی( .1390،مقاله)

 نیکو همت ،احمد؛ «عین القضات همدانی :عارف بزرگ قرن پنجم»؛ارمغان ،دورۀ  42و  ،43شمارۀ  ،3خرداد  ،1352ص.211-213

 کارنامۀ قرآنی عین القضات همدانی ،رقیه مهرورزی درین سو.1392 ،(پایاننامه)

 .-واعــظ ،ســعید؛ «ابیــات عر بــی نام ههــای عین القضــات همدانــی»؛

سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394

 .2فهرســت موضوعی پژوهشهای انجام شده دربارۀ عین القضات
همدانی
 .2-1عین القضات و قرآن کریم
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 -زیبایــی از دیــدگاه عین القضــات همدانــی ،مهدیــه حجتــی.1392،

عینالقضاتهمدانی ،مهدی کمپانی زارع( .1391 ،مقاله)

(پایاننامه)

 .2 -2اندیشههای عرفانی عین القضات همدانی
 -ارکان پنــج گانۀ اســام از دیــدگاه عین القضات همدانــی ،خدابخش

 -ســیر اندیش ـههای عرفانــی در رباعیــات بابــا افضــل ،عین القضــات

اسداللهی( .1392،مقاله)

همدانــی و عــاء الدولــه ســمنانی ،زهــرا دهقانــی ســاروکالیی.1389 ،

 انســان کامل از دیــدگاه عین القضات همدانی ،زهــرا خرقانی.1389،(پایاننامه)

(پایاننامه)
 -سیمای محمد در آثار عین القضات همدانی ،نرگس حسنی.1389 ،

 بررســی رؤیــا در متــون منثــور عرفانــی فارســی تــا پیــش از قــرن هفــت ومقایسه آن با روانشناسی تحلیلی ،مهنوش مانی( .1389 ،پایاننامه)
 -بررســی مفهــوم جبــر و اختیــار در متــون منثــور عرفانــی :احمــد غزالــی،

(مقاله)
 عادت ستیزی در آثار عین القضات همدانی ،نرگس حسنی.1386 ،(مقاله)

عین القضــات همدانی ،روزبهان بقلی شــیرازی ،ولیاهلل اســماعیلپور،

 -عادتســتیزی معنایــی در نثــر عرفانــی بــا تأ کید بــر تمهیــدات ،تذکرة

( .1362پایاننامه)

األولیا و اسرار التوحید ،سمیه گنجی(1387 ،پایاننامه)

 -بررســی مقایســهای عنصر نــور در مثنوی بــا مهمترین آثــار ادب عرفانی

 -عرفــان جمالی :زیباییپرســتی ایرانــی در اندیش ـههای عین القضات

فارســی تــا قــرن نهم هجــری ،محمدکاظــم یوســفپور و اختیار بخشــی،

همدانــی ،روزبهــان بقلــی شــیرازی ،ابــن ســبعین و حافــظ ،علیاکبــر

( .1388مقاله)

افراسیابپور( .1386،کتاب)

 -پژوهشی در اندیشــههای عرفانی عین القضات همدانی ،زهرا فتحی،

 -عقایــد عرفانی عین القضــات همدانی ،غالمرضا افراســیابی.1353 ،

( .1384کتاب)

(مقاله)

 -تأملــی در اندیشــههای عین القضــات همدانــی ،یوســفیپور کرمانی،

 -عین القضــات همدانــی :شــگفتی عالــم انســانی ،مصطفــی

پوران( .1388 ،مقاله)

موسوی( .1377،مقاله)

 -تجلــی یگانگــی مذاهــب در منظومــۀ فکــری عین القضــات همدانی،

 -فلســفه مذاهــب از نظــر عین القضــات همدانــی ،نصــراهلل

زهرا فتحی( .پایاننامه)

پورجوادی( .1360،مقاله)

 -تحلیــل گفتمــان انتقــادی اندیشــه سیاســی  -عرفانــی عین القضــات

 -فنــای از خــود و مــرگ خودخواســته در اندیش ـههای عین القضــات

همدانی ،طیبه غیاثی( .1391 ،پایاننامه)

همدانی ،لیال رضایی و ابوالفضل محمدی( .1392 ،مقاله)

 -تمهیــدات ،عبــداهلل بــن محمــد عین القضــات همدانــی ،مقدمــه و

فســتیزی در آثــار و افــکار
 -گونهشناســی (مــوارد و مصادیــق) عر 

تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران(.1389 ،کتاب)

عین القضات همدانی ،جواد نجفی طورقی( .1382 ،پایاننامه)

 -حقیقــت یا روایت :دیدگاههای عین القضات همدانی ،پرویز اذکائی،

 -گوهــر حیات معنــوی در نگاه عین القضات همدانی (محمد(ص) در

( .1381مقاله)

مقام بودن یا دیدن) ،مصطفی گرجی ،و اکرم امانی( .1386،مقاله)

 -خاصیت آینگی :نقد حال ،گزاره آرا و گزیده آثار فارسی عین القضات

 -ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان پژوهی) ،پرویز

همدانی ،نجیب مایل هروی( .1374،کتاب)

اذکائی( .1381،کتاب)

 دیــدگاه عیــن القضــات در بــاب حــروف ،حــروف ّمقطعه و نقــط ،زهرا

 -مبانــی و لــوازم زیبایــی از منظر عین القضات همدانی ،رقیه ســهرابی،

پارساپور( .1390 ،مقاله)

( .1390پایاننامه)

 -رمزینههای اندامی انســان در رباعیات عین القضات همدانی با تکیه

 -نقــد و تحلیــل آپوکالیپــس در آثــار عرفانــی  -وحیانــی و نقــش آن در

بــر ادبیــات غنایــی ،تعلیمــی و عرفانــی ،رضاییــان ،محمدرضــا.1391،

گفتگوی فرهنگها ،مصطفی گرجی(.1383 ،مقاله)

(مقاله)
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 -نــگاه تقریبــی عین القضــات همدانــی بــه مکاتــب مختلــف ،نجف،

حــاج ،تمهیــدات و نام ههــای عین القضــات همدانی ،رســالة العشــق

یزدانی( .1392 ،مقاله)

احمــد غزالــی و امهــات آثــار عطــار و مثنــوی مولــوی ،بهــادر جاویدانــه،
( .1384پایاننامه)

 -نماد نور در ادبیات صوفیه ،بهمن نزهت( .1388 ،مقاله)

 -سیمای ابلیس در آثار عین القضات همدانی ،نرگس حسنی.1387 ،

 .2-3ایمان از منظر عین القضات همدانی
 حقیقــت ایمــان از دیــدگاه عین القضــات ،مرتضــی شــجاری.1392،(مقاله)

(مقاله)
 -شیطان از دیدگاه عارفان ،مجتبی دماوندی( .1371 ،پایاننامه)

 -مســئله ایمــان در آثــار عین القضــات همدانــی ،اســماء موســوی

ن ب ا نظاماحســن،
 -نظرعینالقضاتهمدانیدر موردابلیسو ارتباطآ 

برازجانی( .1390،پایاننامه)

ی پارسا ( .1389 ،کتاب)
غالمرضا مستعل 

 .2-4بررسی آثار عین القضات همدانی از دیدگاه نظریههای ادبی

 -نــور ســیاه :پارادوکــس زیبــای عرفانــی ،محمدرضــا یوســفی و الهــه

 -بررســی و تحلیل اصول و مؤلفههای سوررئالیســم در آثار فارســی احمد

حیدری( .1391 ،مقاله)

غزالــی و تمهیــدات عین القضــات همدانــی ،محبــت زمانــی.1392 ،
(پایاننامه)

 .2-7جایگاه اصطالحات عرفانی نزد عین القضات همدانی
 -شــرح اصطالحات عرفانی آثار عین القضــات همدانی ،حدیثه توکل،

 ساختارشــکنی در شــعر عطــار ،موالنــا و عین القضــات همدانــی،سید محمدرضا ابطحی نجفآبادی( .1390 ،پایاننامه)

( .1387پایاننامه)
 -فرهنــگ مفاهیــم و مصطلحــات آثــار عین القضــات همدانــی ،نرگس

 عین القضــات در آینــۀ هرمونتیــک مدرن ،ســید مهدی امامی جمعه،( .1383مقاله)

حسنی( .1384 ،پایاننامه)

 .2-8جایگاه تأویل نزد عین القضات همدانی

 -نظریــۀ یــادآوری و مبانــی آن در عرفــان اســامی بــا تأ كیــد بــر دیــدگاه

 -بررســی تحلیلی  -تطبیقی دیدگا ههــای عین القضات همدانی دربارۀ

عین القضات و مولوی ،مرتضی شجاری(.1389 ،مقاله)

تأویل و فهم متن ،سحر سعادتی( .1389 ،پایاننامه)

 -نقد و تحلیل نگرش هرمونتیکی عین القضات همدانی ،مهیار علوی

 -تأویالت عرفانی در آثار عین القضات همدانی زهرا ،پارساپور.1376 ،

مقدم و سحر سعادتی( .1389،مقاله)

(پایاننامه)

 .2-5تمهیدات و سوانح

 .2-9جایگاه دل نزد عین القضات همدانی

 مشــترکات ســوانح ّالعشاق و تمهیدات عین القضات در باب عشق و

یهــای آن از دیــدگاه عین القضات همدانی ،مرتضی
 -دل آدمــی و ویژگ 

تفکرات عارفانه ،مهدی شریفیان و احمد وفایی بصیر( .1390،مقاله)

شجاری( .1391،مقاله)

 .2-6جایگاه ابلیس در اندیشۀ عین القضات همدانی

 -دل و بازتــاب آن در آثــار عین القضــات همدانــی ،یــداهلل نصرالهــی و

 -ابلیــس و ارتبــاط آن بــا نظام احســن از منظــر عین القضــات همدانی،

مهناز مهدی زاد فرید( .1391 ،مقاله)

سمیه خادمی( .1392،مقاله)

 .2-10خداشناسی از منظر عین القضات همدانی

 -اندیشــههای عرفانــی عین القضــات در بــاب ابلیــس ،خدابخــش

 -خداشناســی و ارتباط آدمی با خدا از دیدگاه عین القضات همدانی و

اسداللهی( .1388 ،مقاله)

دیگر گنوسیستهای اسالمی ،علینقی منزوی( .1373 ،مقاله)

 -جایگاه و ســیر تاریخی ســتایش ابلیس در ادب فارســی ،احمد وفایی

 .2-11شرایط سلوک از دیدگاه عین القضات همدانی

بصیر( .1386،مقاله)

 -شرایط و مقدمات سلوک از دیدگاه عین القضات همدانی ،خدابخش

 حدیــث ابلیــس (شــیطان در ادبیــات عرفانــی) ،ســلماز مظفــری،(1379پایاننامه)

 -عین القضــات و شــرط راهــرو و ســالک در طریقت ،نصــرتاهلل فروهر،

 -ســیری در آثار و افکار اکابر صوفیه در باب ابلیس با تأ کید بر طواســین

سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394
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منزوی( .1370 ،مقاله)

 [شــطح و طامــات] عین القضــات همدانــی و نامههــای او ،علینقــیمنزوی( .1370 ،مقاله)

 رســاله اضحویه ابنسینا و معادشناســی عین القضات همدانی ،زهرافتحی( .پایاننامه)

 شــطحیات عین القضــات همدانــی ،فاطمــه مدرســی و مونــا همتی ومریم عرب( .1390 ،مقاله)

 .2-15عین القضات و آثارش
 -برگزیــده آثــار عین القضــات همدانــی ،یــداهلل شــکیبافر و محمدکاظم

 نقــد و بررســی شــطحیات در آثــار چهــار تــن از بــزرگان ادب فارســی:عین القضــات همدانــی ،روزبهــان بقلــی شــیرازی ،ســنایی غزنــوی و
ابوسعید ابی الخیر ،سهراب کشاورزی( .1385 ،پایاننامه)

کهدویی( ،1373،کتاب)
 خاصیــت آینگــی (از نجیب مایل هــروی)» ،علیرضا ذکاوتــی قراگزلو،( .1374مقاله)

 .2-13عشق از دیدگاه عین القضات همدانی
 اندیشــههای عرفانــی عین القضــات در موضــوع عشــق ،خدابخــشاسداللهی( .1388 ،مقاله)
 بررســی عشــق در آثــار عین القضــات همدانــی ،سید قاســم محمــدیهریکندیی( .1390 ،پایاننامه)
 -بررسی عشق و محبت در آثار احمد غزالی در مقایسه با عین القضات

 عین القضــات همدانــی و رســاله شــکوی الغر یــب او ،حمید دباشــی،( .1371مقاله)
 غایــة االمــکان فــی درایــة المــکان تصنیــف عین القضــات همدانــی،لطیفاهلل (تسویه و ترجمه)( .1364 ،مقاله)
 -غوری در رساله شکوی الغریب ،جمیله رحمتی( .1391 ،مقاله)

همدانی ،داوود بسطام( ،1392 ،پایاننامه)

 -لوایح از کیست؟ محمد شادروی منش( .1388 ،مقاله)

 -بررســی نظامهای استعاری عشــق در پنج متن عرفانی بر اساس نظریۀ

 -مروری بر آثار عین القضات همدانی ،م ،وزین( .1375 ،مقاله)

اســتعاره شــناختی (با تکیه بر ســوانح العشــاق احمد غزالی ،تمهیدات
عین القضــات همدانی ،عبهر العاشــقین روزبهان بقلی شــیرازی ،لوایح
حمیدالدین ناگوری و لمعات فخرالدین عراقی) ،بیبی زهره هاشــمی،
( .1392پایاننامه)
 عشــق از دیدگاه ابنسینا و عین القضات همدانی ،فاطمه معصومی،( .1389پایاننامه)

 .2-16عین القضات و احمد غزالی
 از خراســان تــا همــدان :بررســی تأثیــر احمــد غزالــی بــر عین القضــاتهمدانی ،حامد خاتمیپور( .1391 ،مقاله)
 بررســی تأثیــرات ســوانح العشــاق بــر نامههــای عین القضات و اشــعارفخرالدین عراقی ،اکرم کمال موسوی( .1382 ،پایاننامه)

 .2-17عین القضات و استادان او

 -عشق از دیدگاه عین القضات ،سلمان سا کت( .1382 ،مقاله)

عین القضات و استادان او ،نصراهلل پورجوادی( 1384،کتاب)

 عشــق در تمهیدات عین القضــات همدانی ،عبداهلل نصرتی.1375 ،(مقاله)

 .2-18عین القضات و باطنیگری
یگــری اتهــام عین القضــات همدانــی ،فاطمــه کیانــی.1391،
 -باطن 

ق در آثار عینالقضات
 عشقفرض راه است :نگاهیگذرابهآموز ۀ عش همدانی ،مهدی کمپانی زارع( .1378 ،مقاله)

(مقاله)

 .2-19عین القضات و تمهیدات

 -نقش عشــق در تکامل انســان از دیدگاه احمد غزالی ،عین القضات و

 -از شــور و شــکفتن :بازنویســی کتــاب تمهیــدات اثــر عین القضــات

ابن عربی ،حسین جماعتی( .1390،پایاننامه)

همدانی ،رضا اسدپور( .1382،کتاب)

 -نگــرش خــاص عین القضــات همدانــی بــه عشــق ،محمدعلــی

 -بررســی ســیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم ،محسن حسینی،

شرافتی( .1385،پایاننامه)

( .1383پایاننامه)

 .2-14عین القضات ،ابنسینا و ابوسعید ابوالخیر

 -بررســی و تحلیل دســتوری کتاب تمهیــدات عین القضات همدانی،

 -داوری عین القضــات میــان ابنســینا و ابوســعید ابوالخیــر ،علینقــی
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فرشته ناویانی( .1388 ،پایاننامه)
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 -بالغــت نثــر صوفیانــه خطابــی در تمهیــدات عین القضــات ،فاطمــه

 -مضامیــن مشــترک عرفانــی شــیخ شــهابالدین ســهروردی و

مدرسی و مریم عرب( .1391،مقاله)

عین القضات همدانی ،زهرا فتحی( .1385 ،مقاله)

 -بهرههــای هنــری عین القضــات از گزارههــای دینــی در تمهیــدات،

 .2-24عین القضات و کی یرکگور

منصوره تقوایی( .1389 ،پایاننامه)

 ســپهر دیــن کــی یرکگــور و طــور مــاوراء عقــل عین القضــات همدانی،سمیه سادات موسوی جهانآبادی و ناصر گذشته( .1391 ،مقاله)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مهدی دشتی و منصوره تقوایی( .1390،مقاله)
 تحلیــل عرفانــی تمهیــدات عین القضــات همدانــی ،الهــه صالحــی،( .1389پایاننامه)
 تعلیقــه بر تمهیــدات عین القضات همدانی ،فرزانه ُدرســتان.1389 ،(پایاننامه)
 در جســت و جــوی فنــا :ســیری در کتــاب تمهیــدات عین القضــاتهمدانی ،لوسیون ،لونارد( .1371،مقاله)
ی در شــور و دانایــی  :نگاهیگــذرابــرتمهیــداتعینالقضــات،
 دفتــر جمیله رحمتی( .1391 ،مقاله)
 ســبک نــگارش تمهیــدات عین القضــات همدانــی بــر پایــۀ احــوالمخاطب ،فاطمه مدرسی و مریم عرب( .1390 ،مقاله)
 عشــق چیــزی دیگــر اســت :گــذری بر شــرح ســید محمد گیســودراز برتمهیدات عین القضات همدانی ،رضا اسدپور(.1386 ،مقاله)
 نقد و بررســی ســاختار نثر عینالقضات همدانــی در تمهیدات ،زرینتاج پرهیزكار( .1374 ،پایاننامه)

 .2-25عین القضات و محمد غزالی
 -عین القضات و امام محمد غزالی ،نصراهلل پورجوادی( .1363،مقاله)

 .2-26معرفت عرفانی از منظر عین القضات همدانی
 معرفت از دیدگاه عین القضات ،مرتضی شجاری( .1389،مقاله) معرفــت از نظر عین القضات همدانی ،علیرضــا ،حاجیان نژاد 1382و ( .1383مقاله)
 معرفــت عرفانــی در آرای عین القضــات همدانی ،طاهــره کمالیزاده،( .1390مقاله)

 .2-27معرفی عین القضات :زندگی و شهادت او
 آرامگاه باباطاهر و عین القضات ،ابراهیم صفائی( .1338 ،مقاله) احــوال و آثــار عین القضــات المیانجــی الهمدانــی ،رحیــم فرمنــش،( .1337کتاب)
 احوال و آثار عین القضات ،محمدتقی دانشپژوه( .1329 ،مقاله) بــاغ قاضــی :مجموعــه فرهنگــی  -آرامگاهــی عین القضــات همدانیبــا نگــرش بــه مفاهیم اصیــل معمــاری ایرانی و اســامی ،البــرز داوودی،

 .2-20عین القضات و داوری میان ابنسینا و ابوسعید ابی الخیر
 داوری عین القضــات میــان ابنســینا و ابوســعید ابوالخیــر ،علینقــیمنزوی( .1370 ،مقاله)

( .1362پایاننامه)
تهــای جدیــد بــه عین القضــات همدانــی :درآمــدی
 پرونــدۀ رهیاف ی و آثار عینالقضــات ،طاهره غالمــی.1391 ،
ع ب ر زندگ ـ 
مختصــر و جام ـ 

 .2-21عین القضات و زندان

(مقاله)

 دفاعیات عین القضات همدانی ،قاسم انصاری( .1361،مقاله) وصــف زنــدان و احــوال درونــی در زنــدان ســرودههای فارســی و عربی،علی دودمان کوشکی و عیسی دارابپور( .139 ،مقاله)

 توضیحاتــی راجــع به عین القضات همدانی ،شــیخ االســام زنجانی،( ،1325مقاله)
 -حکیم الهی همدان ،پرویز اذکائی( .1374 ،مقاله)

 .2-22عین القضات و سپهری
 -مســافری از تمهیــدات تا صــدای پای آب  -مشــترکات عین القضات

 -زندانی بغداد ( :)1حقایقی از زندگی و فلســفۀ عین القضات همدانی،

همدانی و سهراب سپهری ،نسرین شکیبی ممتاز( .1384 ،مقاله)

غالمرضا افراسیابی( .1353 ،مقاله)

 .2-23عین القضات و سهروردی

 -زندانی بغداد ( :)2حقایقی از زندگی و فلسفۀ عین القضات همدانی،

 -علم النفس از دیدگاه شــیخ اشــراق و عین القضات ،محبوبه غفوری،

غالمرضا افراسیابی(.1354 ،مقاله)

( .1383پایاننامه)
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 -سلطان العشاق ،غالمرضا افراسیابی( .1372،کتاب)
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 -شهادت عین القضات همدانی ،نصرتاهلل بابایی( .1385،مقاله)

عین القضات همدانی ،منوچهر اکبری( .1389 ،مقاله)

 -صوفیــان شــهید :روایــت تحلیلــی زندگــی و اندیشــۀ اجتماعی حالج،

 .2-29نامههای عین القضات همدانی

عین القضات و سهروردی ،مصطفی علیپور ( .1384کتاب)

 ابیــات عربی نامههای عین القضات همدانی ،ســعید واعظ.1382 ،(مقاله)

 -عارفان شهید ،مهناز رمضانی( .1373،پایاننامه)

 -ابیــات عربی نامههای عین القضات همدانی (بخش  ،2قســمت ،)1

 -عین القضات کیست؟ صباح( 1339 ،مقاله)

سعید واعظ( .1383،مقاله)

 -عین القضات همدانی ،پروین منزوی( .1347 ،مقاله)

 -ابیــات عربی نامههای عین القضات همدانی ،ســعید واعظ.1383،

 عین القضــات همدانــی (چهرههــای عرفانــی  ،)2مصطفــی علیپــور،( .1385کتاب)
 عین القضات همدانی :حال و هوای عقالنی زمان او ،حامد َد َباشــی،( .1385کتاب)

(مقاله)
 ابیــات عربی نامههای عین القضات همدانی ،ســعید واعظ.1385،(مقاله)
 -بررســی درو نمایههــای نامههای عین القضات همدانــی ،علی نوریان

 -عین القضات همدانی ،حسین خدیوجم( .1347 ،مقاله)

الالیی( .1390 ،پایاننامه)

 -عین القضات همدانی صوفی شهید ،هاشم بناءپور( .1384 ،مقاله)

 -بررســی و شــرح نامــه هــای عین القضــات همدانــی (جلــد  ،)1اكبــر

 -عین القضــات همدانــی :عارف بزرگ قرن پنجــم ،احمد نیکو همت،

كالهدوزان( .1375 ،پایاننامه)
 -بررســی و شــرح نامههــای عین القضــات همدانــی (ج  ،)2تقــی اجیه،

(1352مقاله)

( .1374پایاننامه)

 -عین القضات همدانی ،مجدالعلی خراسانی( .1306 ،مقاله)

 -تأملــی در نام ههــای عین القضات همدانی ،حســین حســنی و مجید

 -عین القضات همدانی ،هاشم بناپور( .1383 ،کتاب)

منصوری( .1392 ،مقاله)

 عین القضات همدانی :یادداشــتهای دکتر قاسم غنی ،قاسم غنی،( .1362مقاله)

 تعلیقــات نام ههــای عین القضــات همدانــی ،لیــا فرهــادی نیــک،( .1385پایاننامه)

 غروب آخرین ســپیده  -داســتان قتــل عین القضــات همدانی ،فرهادعرفانی( .1384 ،مقاله)

 جلــد ســوم و مقدمــۀ آقــای دکتــر منــزوی بــر ایــن نامههــا :نامههــایعین القضات همدانی ،سید عبداهلل انوار( .1379 ،مقاله)

 -مزارات همدان ( ،)1پرویز اذکائی( .1384 ،مقاله)

 -شرح و تحلیل گزیدۀ نامههای عین القضات همدانی ،افسانه مرادی،

 -مزارات همدان ( ،)2پرویز اذکائی( .1384 ،مقاله)

( .1376پایاننامه)

 -مشاهیر همدان ،آزاد همدانی( .1315 ،مقاله)

 فهرســت تحلیلی و موضوعی نامههای عین القضات همدانی (ج ،)1یلدا قرقرهچی( .1384 ،پایاننامه)

« -میراث عین القضات» ،مجتبی بشردوست( .1385 ،مقاله)

 نظــری و گــذری بر احوال و آثار و اندیشــههای عرفانی قاضی همدانی،زهرا فتحی( .1380 ،مقاله)

 .2-28مقایسه تمهیدات با آثار دیگر
 مقایســۀ برخــی اصطالحــات تمهیــدات بــا چنــد متــن عرفانــی ،زهــرانعمتی( .1389 ،مقاله)
 -مقایســه ســبكی مصبــاح الهدایــة امــام خمینــی و تمهیــدات

120

 نامههــای عین القضــات همدانــی (ج  ،)3عبــداهلل بــن محمــدعین القضــات همدانــی ،به اهتمــام علینقی منزوی و عفیف عســیران،
( ،1348کتاب)
 نام ههــای عین القضــات همدانــی ،عفیــف عســیران و علینقــیمنزوی( .1352،مقاله)
 -نامههای عین القضات همدانی ،مریم زیبایینژاد( .1379 ،مقاله)
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 نگاهــی اجمالی به موضوعات نامههــای عین القضات همدانی ،لیالفرهادی نیک ،لیال( .1389 ،مقاله)
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سید علیاصغر میرباقریفرد و شهرزاد نیازی( .1389،مقاله)
 -بررسی و تحلیل نقش امر و نهی درآثار فارسی عین القضات همدانی،

 نگاهــی به نامههای عین القضات همدانــی ،علیرضا ذکاوتی قراگزلو،( .1377مقاله)

معصومه محمدی( .1390،مقاله)
 -بررســی و تحلیــل نقــش انشــاء درآثار فارســی عین القضــات همدانی،

 یک حرف از هزاران حرف از مکتوبات عین القضات همدانی ،نرگسجابرینسب( .1387 ،مقاله)

سید علیاصغر میرباقری فرد و معصومه محمدی( .1389 ،مقاله)
 -بررســی و تحلیل نقش پرســش در آثار فارســی عین القضات همدانی،

 .2-30نقد آثار نوشته شده دربارۀ عین القضات همدانی

سید علیاصغر میرباقری فرد و معصومه محمدی( .1389 ،مقاله)

 آینــهای در برابــر آینگــی (نقد و بررســی کتــاب خاصیت آینگی) ،ســارالشکری( .1391 ،مقاله)
 ابلیــس ،میانــۀ تكفیــرو تقدیــس: بررســی كتــاب نظــر عین القضــاتن بــ ا نظــاماحســن ،دکتــر غالمرضــا
طآ 
همدانــیدر مــوردابلیــسو ارتبــا 
مستعلی پارسا ،سید هادی طباطبایی( .1391،مقاله)
 بررسی کتاب پژوهشی در اندیشههای عرفانی عین القضات همدانی،سیدهادی طباطبایی( 1391 ،مقاله)

 تأویل بی خویش نویسی :تحلیلی تازه از نگرههای ادبی عین القضاتهمدانی ،مهدی ّ
محبتی( .1388 ،مقاله)
 تحلیــل و بررســی نقــش انشــاء در آثار فارســی عینالقضــات همدانی،معصومه محمدی( .1388 ،پایاننامه)
 تحلیل وجهی از زیباییشناســی سخن عرفانی :مطالعۀ موردی سجعدر نامههای عین القضات ،رحیم کوشش و دیگران( .1391 ،مقاله)
 تطبیــق ز بــان عرفانــی و شــیوۀ نــگارش عین القضــات همدانــی و ابــنعربی ،محمد ّ
حجت( .1390 ،مقاله)

 درنگیدر كتاب سلطان العشاق ،طاهره غالمی( .1391 ،مقاله) عین القضات و استادان او از نصراهلل پورجوادی ،محمدعلی غالمی،( .1375مقاله)

 دیدگاههــای ادبــی در آثــار عین القضــات ،مر یــم موالیــی.1389 ،(پایاننامه)

 عین القضــات همدانــی در کتــاب ســلطان العشــاق ،غالمرضــاافراسیابی( .1373 ،مقاله)

 صور خیال در تمهیدات عین القضات همدانی ،مریم عرب و فاطمهّ
مدرسی( .1391 ،مقاله)

 نگاهــی بــه کتــاب خاصیــت آینگــی :زمانــه و احــوال عین القضــاتهمدانی(از نجیب مایل هروی) ،علینقی منزوی( .1376 ،مقاله)
 -نگاهیبه كتاب عینالقضات همدانیو اســتاداناو ،ســارا لشــکری،

منابع

( .1391مقاله)

الف) کتابنامه

 .2-31وحدت وجود از دیدگاه عین القضات همدانی

اســفندیاری ،محمــد ،1374،آییــن تدویــن کتابشناســی ،آینۀ پژوهــش ،ش ،35
ص.4-16

 اندیشــۀ وحــدت وجود :ســیری در تفکــر قاضی همدانی ،زهــرا فتحی،( .1381مقاله)
 وحــدت وجــود از دیــدگاه حســین بــن منصــور حــاج ،احمــد غزالــی،عین القضــات همدانــی و جایــگاه ابلیــس و انبیــاء ،محمدکاظــم
پورمؤمنی( .1388 ،پایا نامه)

افشــار ،ایــرج ،1348-1386 ،فهرســت مقاالت فارســی در زمینۀ تحقیقــات ایرانی،
 9جلــد ،تهــران :جلــد اول تــا ســوم :شــرکت ســهامی کتابهــای جیبی بــا همکاری
انتشــارات فرانکلیــن ،جلد  :6-4انتشــارات علمی و فرهنگی ،جلــد  :9-7مرکز دایرة
المعارف بزرگ اسالمی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی) ،از جلد  9-7به کوشش
ایران ناز کاشیان.
ب) تارنما
http://www.noormags.com

 -وحــدت وجــود از دیــدگاه عین القضــات همدانی ،مرتضی شــجاری،

http://www.magiran.com

( .1392مقاله)

http://www.ensani.ir

 .2-32ویژگیهای زبان ادبی و عرفانی عین القضات همدانی

. http://www.irandoc.ac.ir

 -بررســی و تحلیــل زبــان عرفانــی در آثــار عین القضــات همدانــی،

http://www.journals.sid.ir
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