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 چکیده:
کریم در اسالم بحث پیرامون تأویل، نخستین بار درخصوص آیات قرآنزمینه و هدف:  
از وجود حقایقی تودرتو    گرفته ت ئتأویل را نش  ران، معناي برخی مفسّبکار رفته است.  

بنابراین ضمن پذیرش    متشابه ارائه شده است وقرآن بویژه آیات  میدانند که در آیات  
-492( القضات همدانى  عین  یرند.گمعناي ظاهري، از معنا یا معناهاي درونی نیز سراغ می 

، همچون دیگر عرفاى قبل و بعد از خود، در نثرهاي صوفیان خود ازجمله در  ق)  525
ها یدات که آن را به درخواست گروهى از مریدانش به رشتۀ تحریر درآورده و در نامهتمه
، استناد فراوانی به آیات الهى کرده است و  از آنها در دست است  نامه   159اکنون    که

این پژوهش بر     آنها را دستمایۀ استدالل و اثبات نظریات و افکار خود قرار داده است.
تفسیر   بررسى  به  است  نامه آن  و  تمهیدات  در  قرآن  آیات  تأویل  عین و  القضات هاي 

 همدانی بپردازد و دریافت متمایز او از تأویل را مورد بررسی قرار بدهد.  
مطالعه: توصیفی  روش  پژوهش  شیوة  با  تحقیق  مطالعات  -این  مبناي  بر  تحلیلی 

القضات همدانی  در آثار عین  اي و با تکیه بر منابع اصلی و عرفانی پیرامون تأویلکتابخانه
 صورت پذیرفته است.

از تأویل در حالتها و  القضات همدانی در مکتوبات (نامهعین   ها:یافته ها) و تمهیدات 
یک   در  است.  برده  بهره  قرآن  مفاهیم  بسط  و  گسترش  بمنظور  مختلف  صورتهاي 

اساسی مستقیم القضات را در دو دستۀ کلی و  بندي کلی میتوان این تأویالت عینتقسیم
 و غیرمستقیم جاي داد.  

او و گاهی در راستاى  تأویالت عین  گیري:نتیجه القضات گاهی مطابق ذوق شخصى 
القضات در  اش بکار رفته است. عیناقناع مخاطبان و گاه جهت تکمیل گفتار حکیمانه

ر داده  سطوح مختلفی تأویلی آیات الهی و داستانهاي پیامبران از قرآن را مورد توجه قرا 
 است. 

 1399آذر  11 :دریافت تاریخ   
 1399دي    14:   داوري تاریخ   
 1399دي  26: اصالح تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In Islam, the discussion of interpretation has 
been used for the first time regarding the verses of the Holy Quran. Some 
commentators consider the meaning of interpretation to be derived from the 
existence of nested truths that are presented in the verses of the Qur'an, 
especially similar verses, and therefore, while accepting the outward meaning, 
they also find out the inner meaning or meanings. Ein al-Qudat Hamedani (٤٩٢-
٥٢٥ AH), like other mystics before and after him, in the prose of his Sufis, 
including the arrangements he wrote at the request of a group of his followers 
and in the letters which are now in the hands of ١٥٩ letters Has cited many 
divine verses and used them as a basis for reasoning and proving his theories 
and thoughts. This study intends to study the interpretation of the verses of the 
Qur'an in the preparations and letters of the judges of Hamedan and to 
examine his distinctive perception of interpretation. 
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical 
research method based on library studies and relying on the main and mystical 
sources about interpretation in the works of Ain al-Quds Hamedani. 
FINDINGS: The same judges of Hamedani in their writings (letters) and 
arrangements have used interpretation in different states and forms in order 
to expand and expand the concepts of the Qur'an. In a general division, these 
interpretations of the same judges can be placed in two general and basic 
categories, direct and indirect. 
CONCLUSION: The interpretations of the same judges are sometimes used 
according to his personal taste and sometimes in order to convince the 
audience and sometimes to complete his wise speech. At various levels, Ayn al-
Quds has considered the interpretation of divine verses and the stories of the 
prophets from the Qur'an. 
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 مقدمه 
 ما را بجز این جهان جهانی دگر است            جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است 
 ما را گویند کین نشانی دگر است                  زیرا که جز این «زبانی دگر» است 

 )4(تمهیدات: ص  
امروزه اکثر پژوهشگران و محققان در عرصۀ متون عرفانی و آثار متصوّفه بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از  

فکري عرفا و متصوّفه و اهل معرفت با سایر متفکران از قبیل علما، فالسفه و یا متکلّمان تفاوتهاي بنیادین سبک  
به  دریاف  مربوط  و  در درك  آنها  تفاوت  و  است؛ وسعت مشرب  و حیاتی  متون مقدس  در  بویژه  باطنی  معانی  ت 

گر میسازد. عرفان و تعابیر عرفانی و تفسیر  تفاوتهایی که در تمامی سطوح از جمله سطح زبانی بخوبی خود را جلوه
و اصل و حقیقی  عارف  نوعی درك و دریافت شهودي است که  احادیث در حقیقت  و  روایات  آیات،  از  متصوّفه 

کمک این کمک نوعی از کشف و شهود درك و دریافت میکند. عارف حقیقی به    را بهرون آن  ازطریق تصفیۀ د
و ذوقی استوار است به معارف و مفاهیمی دست مییابند که بیان آنها زبانی تازه   شیوة باطنی که بر دریافتهاي قلبی 

کمک زبان وین را میطلبد. «انسان به  اي نرا میطلبد؛ چراکه درك و دریافتی تازه از حقیقتی است که بیان آن شیوه
در پهنۀ بیکران هستی و زمان حضور مییابد. از مجموع شش تعریفی که از ابتدا تا به امروز دربارة هرمنوتیک ارائه  

یونانی   Hermeneueinاند دو مورد بطور مستقیم به بررسی زبان آن بازمیگردد؛ هرمنوتیک از واژة هرمنین  داده
وي را خداي آفرینندة زبان و گفتار دانسته است. زبان به آدمی در جهان،   کرایتلوسالطون در رسالۀ  اند که افدانسته

اي میان انسان و جهان هستی و هویت میبخشد و براي انسان جهان را عینی و ملموس میکند؛ بدین ترتیب واسطه
را به  عینیت میبخشد و درنتیجه آن  است و سه مقولۀ مهم، یعنی انسان، جهان و زبان با یکدیگر مفهم هستی را  

جهت نیست که در روایات ما آمده است: المرُء مجنون تحت لسانه و قلمه... این سخن گواه بر  کمال میرسانند. بی
آن است که زبان، وسیله نیست بلکه تمامیت اندیشه بدان وابسته است و آنگاه و تصوّف در اوج است که این زبان 

اي  زدایی را بصورت بسیار گستردها بدین منظور و براي عادت ستیزي اهل ظاهر، آشناییغنی در اوج باشد. عرف
وارد عرصۀ هنر سخن نمودند» (مقایسۀ سبک تأویل احمد غزالی و ابوالفضل رشیدالدین میبدي، مدرسی و الوژه: 

 ). 105ص
بات و تمهیدات چگونه تأویل  القضات بویژه مکتوپرسش پژوهش حاضر آن است که آیات قرآن در آثار عرفانی عین

القضات همدانی گاه بصورت ذوقی و اند و انواع این تأویالت کدام است؟ فرضیۀ این جستار آن است که عینشده
گاه در راستاي اقناع مخاطب و نیز تکمیل و تفهیم مطلب و آیات قرآنی در راستاي القاي مفاهیم عرفانی به مخاطب، 

 دست به تأویل زده است.
 

 ت و سابقۀ پژوهشضرور
بررسی ساختار تأویل در یک متن هم در قالب بررسی واژگان و هم در حدّ درك و دریافت مفاهیم نهفته در ساختار 

شناسی در اندیشۀ یک عارف یا صوفی حائز اهمیت است. افزودن بر آن  تأویلی با توجه به بسامد آن از نظر سبک
اعتمادتر خواهد بود و هم هم راز و رمز تأویلی آن هم موفّقتر و قابل درك و دریافت معانی نهفته در یک اثر، با ف

روي، ضرورت تحقیق پیرامون مفاهیم تأویلی در اندیشه و   لذّت مطالعه متن را براي خواننده بیشتر مینماید از این
بصورت بسیار    القضات همدانی کهدست در حیطۀ ادبیات متصوّفه مانند عیناي چیرهآثار عارف بزرگ و نویسنده
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بخوبی احساس و دینی مورد توجه قرار داده است،    حیانیهنرمندانه و عمیقی مفاهیم تأویلی را در پس متون و 
 میشود. 

اسالمی با توجه به مبحث تأویل و هرمنوتیک تحقیقات درخور و مبسوطی تا به امروز انجام -در حیطۀ عرفان ایرانی
شناس فرانسوي  «پُل نویا»، «هرمنوتیک رآن و زبان عرفانی» از شرقگرفته است؛ بعنوان مثال کتاب «تفسیر ق

فلسفی و نظریۀ ادبی» اثر «واینس هایمر جوئل»، کتاب «ساختار و هرمنوتیک» و نیز «ساختار و تأویل متن» از  
ف  بابک احمدي از جمله کتب بسیار سودمند در زمینۀ تأویل هستند. درخصوص تأویل در کالم عارفان و اهل تصوّ

 نیز مقاالتی نوشته شده است: 
بندي هاي کاربرد آیات را بصورت دسته) در مقالۀ «تأویل آیات قرآن در تمهیدات» شیوه1397میرزایی و نوروزپور ( 

 ) در مقالۀ 1389فرد و نیازي ( اند. میرباقري القضات مورد بررسی قرار دادهشده بیشتر در تمهیدات عینبندي و طبقه
القضات همدانی در بخشی از مقاله ضمن بررسی تجارب دیگري با عنوان بررسی و تحلیل زبان عارفی در آثار عین

) 1389مقدم و سعادتی ( القضات دارند. علوي القضات اشاراتی به تأویل آیات قرآن و آثار عینعرفانی و شطحیات عین
همدانی» رابطۀ لفظ و معنا و چندگانگی معنا را در زبان   القضاتنیز در مقالۀ «نقد و تحلیل نگرش هرمنوتیکی عین

) نیز ضمن مقالۀ «تأویل آیات قرآن در متون فارسی»  1387اند. محمدي (القضات مورد توجه قرار دادهعرفانی عین
ضمن بیان برخی از نظریات، دیدگاههاي متفاوت درخصوص تأویل را مطرح نموده و درجهت تفهیم آنها از فالسفه، 

اي با عنوان «تأویل  ) در مقاله1382هایی را ذکر کرده است. ابراهیمی ( فا و متفکران اسماعیلی مذهب بویژه نمونه عر
قرآن در مثنوي» نیز ضمن توجه به عقل جزئی و باطل بودن آن از نظرگاه موالنا به مبحث تأویل توجه نموده است. 

آن از دیدگاه ناصرخسرو» به بیان دیدگاههاي ناصرخسرو اي با عنوان «قرآن و تأویل  ) در مقاله1381روحانی ( 
ارشد و مقطع دکتري هاي دورة کارشناسینامهپیرامون قرآن، تأویل، تنزیل و تحلیل آنها پرداخته است. آنچه از پایان 

ن و القضات با عارفان و متکلّماهاي عینپیرامون موضوع مورد پژوهش یافت شد بیشتر به مقایسۀ افکار و اندیشه
القضات با سهرودي، غزالی، سنایی، ابوسعید و یا روزبهان بقلی فیلسوفان دیگر پرداخته است، مانند مقایسۀ عین

تقریباً اثر قابل توجه دیگري یافت نشد. با توجه به سابقۀ پژوهش نگارندگان در این جستار برآنند تا ضمن توجه به 
القضات اي به این موضوع بپردازند و با توجه به اغراض و اهداف عینالقضات از منظر تازهمقولۀ تأویل در آثار عین

 در استفاده از تأویل آیات گوناگون و روایات، به این موضوع بپردازند.
 

 بحث و بررسی  
 شناسی تأویلمفهوم

اندیشۀ گرفتن چیزي تا آخرین پیامدهاي آن» (معناشناسی تأویل و اعتبار معرفتی آن در  تأویل «عبارت است از پی 
معنی بازگشت و رجوع است. «تعریف هرمنوتیکهاي سنتی    ). این واژه از ریشۀ «اَوَل» به95مالصدرا، نویا: ص ص

از این واژه همان «کشف معنا» است، زیرا بر این باورند که معنا قطعیت دارد اما هرمنوتیکهاي مدرن تأویل را  
ان معتقدند که معنا قطعیت ندارد» (معناي متن، ابوزید: ص آفرینش معنا یا معناهاي تازه تعریف میکنند زیرا آن

21.( 
ها و چند مفهوم کلیدي مواجه میشویم. اینکه هدف غایی هنگامی که از تأویل در عرفان سخن میگوییم با گزاره   

). 125ص  عرفانی،کُربَن:  سینا و تفسیرو نهایی تأویل یعنی «بازگرداندن متن به معناي حقیقی و اصیل خود» (ابن
رو میتوان ). ازاین28از دیدگاه متصوّفه «تأویل از اصلیترین فرآیندهاي تفکر انسان است» (معناي متن، ابوزید: ص  
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). در اینجا توجه به  48آسیابادي: صتأویل را در مقابل مفهوم تنزیل قرار داد (نقش تأویل در زبان عرفان، محمدي 
اصلی از سنخ معناي استعاري و مجازي نیست، بلکه «تأویل نصّ   این نکتۀ اساسی حائز اهمیت است که معناي 

سینا  ظاهر قرآن را به معناي اصیل و حقیقی یعنی به حقیقت آن که تشبیهات نصّ ظاهر رمز آنند برمیگرداند» (ابن
صوفیه آن   رو سنّت تفسیري در تقابل با تأویل صوفیانه قرار میگیرد. باور). ازاین127عرفانی،کُربَن: ص    و تفسیر

است که «سخن را به معناي اصلی آن بازگرداند و همین مسئله موجب خروج آن از قراردادهاي عادي و رسمی 
عرفان، زبان زبان  در  تأویل  (نقش  نمیپذیرند»  زبانشناختی  توجیه  هیچ  آنها  از  برخی  چنانکه  میشود،  شناختی 

 ). 68آسیابادي: ص  محمدي 
 

 کریمتأویل در قرآن
بکار رفته است که از این میان هفت مورد آن در داستان حضرت یوسف (ع) بکار    لفظ تأویل هفده مرتبه در قرآن 

معنی امر باطنی و مرموز مورد استفاده قرار گرفته است.   رفته است. در داستان حضرت موسی(ع) نیز در دو جا به
رو تأویل از امور آموختنی  ست، مطرح شده است، ازاینسورة یوسف مسئلۀ تعلیم و تعلم از سنخ آموختن ا  6«در آیۀ  

معنی «کشف  سورة کهف تأویل به    78تا    72). در آیات  7است» (تأویل آیات و احادیث از دید موالنا، کارگر: ص  
داللت پنهان کارهاست، این داللت پنهان را نمیتوان دریافت مگر با واسطۀ افق غیرعادي که همان علم لدنی است 

اند. اعتراض موسی (ع) ناشی از نوعی تأویل از این اعمال بر اساس دانش و افق فکري ن بندة صالح عطا کردهو به آ
ابوزید: ص ). آیات متشابه اصلیترین دلیل بوجود آمدن تأویل در مباحث قرآنی 380خودش بود» (معناي متن، 

جایز میدانند. «غیر از متصوّفه بیشترین  -حکمنه م-است، چراکه بسیاري از علما، تأویل را تنها براي آیات متشابه 
آن   بارز  نمونۀ  یافت.  اسماعیلیه  فرقۀ  میان  در  میتوان  را  دین"تأویل  (البرهان   "وجه  است»  ناصرخسرو 

 ).2التفسیرالقرآن، پورنامداریان: صفی
د؛ چنانکه در بحث از  اي عمیق دارالبته بحث از تأویل و درك و دریافت معناي باطنی قرآن در اسالم پیشینه       

عمران و تأکید روایات مبنی بر آنکه از سورة مبارکۀ آل   7اختالف میان عطف بودن یا غیرعطفی بودن «واو» در آیۀ  
العلم و نحن نعلم تأویله» (االتقان فی  السالم مالك تشخیص حق از باطل هستند. «نحن الراسخون فیعلیهائمه  

الدین عباس فرمود «الهم فقهه فیدعاي منسوب به پیامبر(ص) که در حق ابن) و 271علوم القرآن، سیوطی: ص ا/
کریم، همگی نشانۀ آن است که از  و علمه تأویله» (همان) و یا بحثهاي گوناگون پیرامون قرائتهاي چندگانۀ قرآن

 آغاز اسالم بحث دربارة معناي باطنی قرآن و رموز و پیچیدگیهاي آن مورد توجه بوده است. 
 

 کرد و ضرورت تأویل در عرفانکار
اي نیست و از قدیم در جوامع غربی بویژه در برخورد  نگرش تأویلی با عنوان روش هرمنوتیکی رویکرد و روش تازه

با متون مقدس رایج بوده است، «زیرا متون دینی برآمده از ناخودآگاهی است و بازنشانی مفاهیم درونی و حقایق 
شکنی دارد. این شیوه در تأویل تورات رایج بوده و دیگر ادیبان نیز از آن ل و پوستهآن در خودآگاهی نیاز به تأوی

 ).100محمدي و سرامی، ص گرایانه عرفا به قرآن و احادیث،حاجیاند» (رویکرد تأویل پیروي کرده
از یکدیگر جدا   آرامتنیدگی میان تجربۀ شهودي و برداشتهاي قرآنی است که آرامزبان صوفیان و عارفان، زادة درهم

شد و از استقالل برخوردار کشته است. آنچه صوفیه را از متکلّمان و سایر فالسفۀ اسالمی متمایز میکند کیفیت 
نگاه آنان و رفتارشان با مسئلۀ زبان است. زبان در اندیشۀ عرفانی تنها یک وسیله نیست، بلکه ماهیت و تمامیت  
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نیست جز   فکر است که در آخرین مرحلۀ کمال خویش در زبان چیزي  ازاینرو  یابد.  بروز و ظهوري  زبان  قالب 
رو صوفی، سخنی به گزافه نمیگوید «سخن میگوید تا این حضور را بیان کند» (معناشناسی تأویل و  اندیشه. ازاین

نویا: ص اندیشۀ مالصدرا،  در  آن  معرفتی  ازاین20اعتبار  شیوه).  هر  به  از سخنان رو  میگوید  لفظی سخن  یا  اي 
ناپذیري تجارب عارفانه را میتوان یکی از ویژگیهاي مشترك عرفان پارادوکسی و شطح و طامات تا زبان تأویلی. بیان

رو ناتوانی  و مکاتب شهودي دانست، چراکه «در حقیقت ساحت تجربۀ عرفانی بسیط است، اما بیان آن مرکب، ازاین
ناپذیري القضات در توضیح بیان). عین183ودفوت: ص بیان مرکب در تجربۀ بسیط آشکار است» (تجربۀ دینی، پرا

دانی که تجارب عارفانه چنین میگوید: «از دو عالم ملکوتی و جبروتی بیش از این با عالم تو نتوان آوردن دریغا چه 
اي در کسوت رموز با عالم کتابت  در این تمهید چندهزار مقامهاي مختلف را پس گذاشتیم و از هر عالمی زبده

اي البَل هذا کثیراً ... البل شعاع من اي از کاسهم. پدید باشد که از آن عالم با این عالم چه توان آورد؛ جرعهآوردی
 ). 309شمس» (تمهیدات: ص

استیس در این باره اعتقاد دارد که تجارب شهودي و عرفانی در ذات و ماهیت خود نمیتوانند به قالب کالم در 
رو این چنان است که مستقیماً تجارب خویش را درك و دریافت میکند از این  آینده یعنی احوال روحانی عارف  

اي از راز و رمز است بیانی مناسب خود را در عالم بیرون نمییابد. «پس چون احوال تجربۀ مستقیم که خود در هاله
ه است نه زمانی که آید و آنچه بعنوان تجربۀ روحانی توصیف میشود، خاطرة این تجربعرفانی بصورت مفهوم درنمی

). البته دیدگاههاي دیگري نیز وجود دارد از جمله 297-298در حال وقوع است» (عرفان و فلسفه، استیس: ص  
هاي عاطفی قلمداد میکنند که وضوح و روشنی تجارب عقالنی را ندارد و از  آنکه تجارب عرفانی را نوعی از تجربه

ناپذیري آن نیز دشوارتر  ر باشد، درك و دریافت آن سختتر و بیانسویی دیگر هرچقدر که یک تجربۀ عاطفی عمیقت
ناپذیري این تجارب عرفانی میگوید «باش تا  القضات نیز در توصیف دشواري بیان). عین293میگردد (همان: ص  

  به عالم من رسی که زحمت بشریت در میان نباشد که خود با تو بگویم آنچه گفتنی باشد. در عالم حروف بیش از 
 ). 354این در عبارت نتوان آوردن کی باشد که از ادبار خود برهیم» (تمهیدات: ص 

ناپذیري احوال و تجارب عرفانی از جمله نکات مشترك و مورد اتفاق عارفان و به استناد کتب متصوّفه این بیان   
مجموعۀ ادبیات عرفانی، که    اوپانیشادهافصل مشترك بسیاري از آیینهاي رازآلود در فرهنگهاي مختلف است. در  

اي توصیف شده است که توصیف آن و راي کالم معمول است هنري، مذهبی و فلسفی است تجارب عرفانی بگونه 
با مخاطب نیز ارتباطی دوسویه و  ناپذیري تجارب عارفانه). غیر از آنچه ذکر شد موضوع بیان62(اوپانیشادها: ص 

ارب براي نامحرمان دشوار است. در حقیقت تفاوت مقام عارف و مخاطب تنگاتنگ دارد، چراکه امکان انتقال این تج
 سبب رازپوشی و بیان مبهم و رازآلود تجارب عرفانی میشود. 

القضات درخصوص این عدم درك و دریافت عامۀ مردم از مفاهیم عرفانی از تمثیل کور و ادراك و قوة تشخیص  عین
میگوید «به تمامی از این طایفه حدیث کردن ممکن نبود، زیراکه رنگ استفاده میکند و پس از بیان این تمثیل  

).  42اي و رمزي نتوان گفت» (تمهیدات: صخود عبارت از آن قاصر آید و افهام خلق آن را اقمال نکند و جز در پرده
د است: هاي خویش نیز به تکثر معنایی دربرابر الفاظ در بیان حقایق و تجارب عرفانی معتقالقضات در نامهعین

«الفاظ را معانی بسیار بود و هر معنی که درجات متفاوت درو روا بود و یک لفظ بود که برآن همه درجات داللت 
دیگر از دالیل گرایشات ). البته یکی  405کند شاید که تصرف کنند در آن همۀ درجات به یک منهاج» (همان: ص  

القضات صوّفه با قرآن و اصطالحات قرآنی است. چنانکه عینتأویلی عارفان بجز آنچه که ذکر شد آشنایی عرفا و مت 
نیز با تأسی از سنت عرفانی براي قرآن ظاهر و باطنی را لحاظ میکند «انّ آلقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی 
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). «ظاهر آن 302سبعه البطن هرآیتی را از قرآن ظاهري هست و پس از ظاهر باطنی تا هفت بطن» (همان: ص  
روف و کلماتی است که در کتاب ثبت شده است. آنچه مفسّران و حافظان و ناقالن قرآن فرامیگیرند همین ظاهر ح

). به 388است. اما در وراي این حروف و کلمات باطن و حقیقت قرآن نهفته است» (میراث تصوّف،  لویزن: ص  
جهت تحلیل و توضیح مبانی عرفانی و تصوّف،  القضات در آثار خود، بویژه در مکتوبات و تمهیدات در  هرترتیب عین

چیز را از نگرش با تأویالت مختلف خویش مباحث گوناگون را بصورت تأویلی بیان نموده است عارف و صوفی همه
باطنی و درونی میبیند. در این دیدگاه حقایق نهانی از عالم کثرت میگذرند و گذر از کثرت تا رسیدن به وحدت 

القضات همدانی در توصیف این نوع از ادراك ه ناخودآگاهی براي عارف دگرگون میشوند. عینیعنی از خودآگاهی ب
گویی بوجهل و بولهب قرآن عارفانه با دو لفظ «حقیقت» و«مجاز» براي قرآن به شرح دیدگاه عارفانه میپردازد. «چه

قرآن از ایشان خبر داد: صمٌ بکمٌ... وقت دانستند یا نه؟ دانستند از جهت عربیّت حروف اما از حقیقت او کور بودند و  
باشد که لفظ قرآن اطالق کنند و مقصود از آن حروف و کلمات قرآن باشد و این اطالق مجازي بود. در این مقام 
قرآن چنین گوید که کافران قرآن بشنوند: و انّ احد من المشرکین استجارك فأجر حتی سِمع کالم اهللا. اما حقیقت 

قرآن را اطالق کنند جز بر حقیقت قرآن اطالق نکنند و این اطالق حقیقی باشد در این مقام که   آن باشد که چون
گیري  القضات بر این باور و اندیشه است که جهت بهره). عین170-171گوید که کافران نمیشنوند» (تمهیدات: صص

رآن هیچ نامحرمی را هرگز قبول کند از دریاي بیکران معانی قرآنی باید اهلیت داشت: «زنهار این گمان مبر که ق
 ). 177و با وي سخن گوید قرآن غمزة جمال خود با دلی زند که اهل دل باشد» (همان: ص 

 
 سطوح تأویل

فی  راسخان  و  قرآن کریم «خاص خداوند  آیات  و  تأویل  متنوع  تأویلهاي  میتوان  عرفانی  آثار  در  اما  است  المعلم 
از   تأویل در زبان عرفان، محمدي  متعددي را مشاهده کرد که بسیاري  آنها دربارة مسائل عرفانی است» (نقش 

). در تأویل مستقیم «ابتدا متن اصلی یا الیۀ ظاهري بیان میشود و پس از آن، تأویلی با هدف 105سر: ص  کله
که در اي باطنی صورت میگیرد. این ساخت موازي را میتوان ساخت اصلی و بنیادین تأویل نامید  دستیابی به الیه

 ).  106آیات قرآن کریم و تفسیرهاي عرفانی ریشه دارد» (همان: ص 
در تأویل غیرمستقیم «توازي میان دو الیۀ سطحی و باطنی رعایت نمیشود و گویی معناي تأویل در متن منتشر 

دلول دور  یک و آشکار میان دال و مبهشده است. در این نوع تأویل، از شکل دو الیۀ موازي، همراه یا تناظر یک
هاي مستقیم و غیرمستقیم و سطح ظاهري و باطنی داراي ). در تأویل بجز توجه به الیه109میشویم» (همان: ص  

تر باشد، در الیۀ سطحی و ظاهري، مفهومی عمیقتر و پیچیده  مستترسطوح دیگري نیز هست؛ هر اندازه که مفهوم  
هند بود. آگاهی عارف و میزان کشف و شهود روحانی او هاي باطنی از وسعت بیشتري برخوردار خوادرحقیقت الیه

هاي بیشتري را از یک تأویل استخراج نمود. این مسئله سبب میشود تأویل ازسوي دیگر سبب میشود که بتوان الیه
م تعبیري تأویل خواننده را رق  موجود در یک متن دو حالت بیابد؛ برخی از تأویالت را خواننده میتواند دریابد که به

 محور مینامند. را تأویل گویندهمیزند و برخی دیگر از تأویلها را گوینده در کالم خود ذکر میکند که آن
 

 القضات رویکردهاي تأویلی عین
مندي از القضات همدانی در بهرهدر میان صوفیان و عارفان عرصۀ زبان و ادب فارسی بجرئت میتوان گفت عین

کمک این شیوه بسیاري از دریافتها و ادراك شهودي رقیبترین نویسندگان نثر عرفانی است که به  بی تأویل یکی از  
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القضات با زبان نمایش گذاشته است. عیناي هنرمندانه به  شیوه  خویش را با زبانی تازه و متفاوت از زبان معمول به
ر میسازد و با زبان تازة خود جزئیات بیشتري از کریم را آشکاجمله قرآنتأویلی معانی پنهانی از متون مقدس از 
اي به آیات، روایات القضات همدانی در میان اهل تصوّف و عرفا، دیدگاه ویژهآیات و روایات دینی بدست میدهد. عین

و احادیث دینی دارد و همواره میکوشد با نگرش دگرگون خود بر اذهان خفته نهیب برند و به آنان که از قرآن و 
 آوري نماید که هدف اصلی و بنیادین از نزول قرآن بر رسول اکرمیث تنها به قشر ظاهر آن بسنده میکنند یاداحاد

القضات براي پردازي به غایت و باطن آنهاست. عین(ص) فهم معانی باطنی و درونی آیات و گذر از ظاهر و لفظ
که بسیاري از کسانی که با قرآن در ارتباطند   قرآن دو لفظ حقیقی و مجازي را بکار میگیرد و بر این باور است

درك و فهم یکسانی از باطن آیات ندارند و فهم هریک از آنان با دیگري متفاوت است. «چه گویی بوجهل و بولهب 
قرآن دانستند یا نه؟ دانستند ازجهت عربیّت حروف اما از حقیقت او کور بودند و قرآن از ایشان خبر داد صُمٌ بکمٌ 

مندي از معانی بیکران قرآن باید از اهلیت برخوردار بود:  ) و بر آن است  که جهت بهره170(تمهیدات: صعُمیٌ»  
«زنهار گمان مبر که قرآن هیچ نامحرمی را هرگز قبول کند و با وي سخن گوید قرآن غمزة جمال خود با دلی زند  

 ). 177ن: صکه اهل باشد انّ فی ذلک لذکري لمن کان له قلب گواهی میدهد» (هما 
 

 تأویل به گونۀ غیرمستقیم 
از رابطۀ تناظر و مستقیم و آشکار میان نشانه  آن هاي دال و مدلول زبانی دور میشویم، پاي مجموعۀ زمان که 

را تأویل غیرمستقیم نام نهاد. البته ذکر این نکته الزم و ضروري آید که میتوان آن  دیگري از تأویالت بمیان می
مستقیم و غیرمستقیم خاصّ زبان عرفان نیست، بلکه در سرتاسر متونی که به نوعی چندالیه است که تأویلهاي  

هستند میتوان این نوع از تأویالت را مشاهده کرد. «اگر از داللتهاي اندیشگانی و معرفتی تأویل در کشف معنا و 
اي باطنی را میتوان همچون روشی معنشده با متن بگذریم، تأویل در معناي گذر از متن به  نوع رابطۀ معناي کشف

تأثیر را در گسترش زبان عرفان و تولید مضامین و بنمایه هاي متون عرفانی داشته است» دانست که بیشترین 
 ). 68آسیابادي: ص  (هرمنوتیک و نمادپردازي در غزلیات شمس، محمدي 

م حالت تأویلی را در بطن خود منعکس  القضات گاه در عبور از ساخت و الیۀ اول بصورت غیرمستقیتأویلهاي عین   
کس باشد اما حج حقیقت نه کار هر کسی باشد. در راه حج زر و سیم باید  میسازند: «اي عزیز حج صورت کار همه

 ).5/132که را مسلّم باشد» (تمهیدات: فشاندن در راه حق، جان و دل باید فشاندن این 
ردار است و در گذر از ظاهر به باطن، مضمون اصل خویش را بیان این نمونه از برساخت تأویلی بسیار محکمی برخو

نموده است. این زیرساخت تأویلی عبارت است از دو معناي مذکور: یکی معناي اغوي «حج ظاهر» و دیگري معنایی 
که حاصل خروج از بافت عادي و مرسوم زبان است و در گفتمان عرفانی تنها معنا مییابد و آن «حج باطن» است 

ه خود تأویلی از جان گذشتن، کشتن نفس، پیروي از پیر و مراد، طواف دل بجاي آوردن و مفاهیم یاز این قبیل ک
 هاي دوم و سوم دیربابتر و دشوارتر باشد، تأویل هنریتر است: مانند این نمونه:میباشد. گفتنی است هرچه این الیه

القضات هاي عیناند» (نامهبراي بلّغ ما انزل الیک آفریده  «تا کی زبان را در مکار بکار داري؟ زبان تو اگر واصلی 
 ). 220همدانی: ص

اي الهی و در ردیف انبیا و اولیا قرار  معناي عام را رسول و فرستادهدر مثال یادشده بصورت غیرمستقیم انسان به  
ده است را خطابی به عارف داده است و خطایی که به پیامبر در آیۀ مبارکۀ «یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک» ش

واصل دانسته است که با حرکت از تأویل مستقیم به تأویلهاي غیرمستقیم، معنا را پنهان و دیرباب نموده است. در  
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نمونۀ دیگر نیز که برداشتی تأویلی از مباحث قرآنی است میتوان شاهد دیدگاه تأویلی در ساختی غیر از ساخت 
بارت دیگر مدلولی پنهان در زیرساختی بظاهر آشنا در جمله وجود دارد که مفهوم ع  معمول و آشناي تأویل بود. به 

تأویلی را میسازد: «چون به همگی دل خود فرمان پیر را نباشد پشت بر فرمان کرد، زیراکه روي دل با دگري کرد 
رخصوص  ). که «وجهت وجهی» د276/  157و جهت وجهی از او باطل شد و ایاك نعبد دروغ شد» (همان: ص  

 کالمی است که حضرت ابراهیم (ع) با حق میگوید: «وجهت وجهی للذي فَطَر السماوات و االرض». 
البته این شیوه کمک بسیار   در تأویل غیرمستقیم حرکت مضمون و زبان برمبناي تغییر بافت معنایی است که 

رنظر گرفتن معناي باطنی بافت، القضات آنجا که قصد دارد با دزیادي به پیشبرد متن و گسترش آن میکند. عین
معناي عمیقتري براي متن خود لحاظ کند، از اینگونه تأویالت بهره گرفته است و در نمونۀ ذیل با حرکت زبان 

بنیان مواجه هستیم: «قل ابااهللا و آیاته و رسوله کنتم تستهزؤن چه گویی؟ مرا براساس یک ساخت ژرف و تأویل
). که از مخاطبان آیه که اهل استهزا و ریشخند زدن بر  240ص/    150ی» (همان:که میگوییم متهم میداندر این

بوده (ص)  اکرم  بصورت پیامبر  تأویلی  زیرساخت  در  عبارت  این  در  است.  کرده  تأویل  خویش  مخاطبان  به  اند، 
به مخالفان به مریدان به مقام پیامبر (ص) تأویل نموده است و مخالفان خویش را  غیرمستقیم مقام خویش را نسبت

 پیامبر در آیۀ مبارکۀ «قل ابااهللا و آیته».
مقصود از این نوع تأویل چنانکه گفتیم، بخشهایی است که در آنها تأویل به قصد و نیت ظاهرسازي معناي درونی 

فته القضات بعنوان نمونه در تأویل آیۀ «سُبحانک العِلم لَنا ال ما علّمتَنا» چنین گهاي زیرین است. عیندر الیه
است: «جالل ازل یک تجلی کند و نقد اولین و آخرین به تاراج دهد و گوید مدعیان را بیارید و صد و بیست و 
چهار هزار بنی آنجا نیست گردند. هیچ تمییز ایشان را بنماد که سبحانک ال علم لنا پس جمال ازل خود را عرض 

عبارت بوضوح و روشنی با تأویل از نوع مستقیم مواجه   ). در این366/  9کند تا اّلا ما علمتنا گفته شود» (همان:  
جزء  هستیم که حاصل حرکت متن از الیۀ اولیه یعنی ظاهر به الیۀ دوم و تأویل آن است. الیۀ تأویلی بصورت جزءبه

موازات نخستین الیه شکل میگیرد که این ساختار و فرآیند دوالیه و موازي به قصد و هدف آشکار ساختن و به  
ترین شاخصۀ تأویل مستقیم است. توجه به این نکتۀ اساسی در اینجا ضروري است که رابطۀ «دال»  ، برجستهمعنا

القضات «کالم مالئک را در حق و«مدلول» در این عبارت بر توجیه لغوي و زبانی استوار نیست. در این عبارت عین
پرستان یهودي در زمان موسی (ع) به  تور به گوسالهانبیا تأویل کرده است» و یا در آیۀ «فاقتلوا انفسکم» که از دس

اي با مخالفت کردن با او که فاقتوا انفسکم قتل نفس تأویل نموده است: «اي دوست تو خود هرگز نفس را نکشته
 ). 281به چه به سیوف المجاهدات و المخالفات» (تمهیدات: ص

ت. «از تفاسیر رواقیون بر داستانهاي هومر تا سنّت این نوع تأویلها در سنت عرفانی بسیار رایج و مورد توجه اس
 ). 49تأویل در دینهاي یهود و مسیحیت» (سرچشمۀ تأویل، سندمل: ص

اینها همه براساس ساخت و موقعیت تأویل در دو الیۀ ذکرشده استوار هستند. خروج از قرارداد عادي زبان و      
ضات بچشم میخورد. وي گاه با روش و ساختاري این چنینی القبافت زبانی و ساخت و سیاق لفظی آن در آثار عین

دست به تأویل مستقیم مفاهیم عرفانی میزند؛ در تأویل آیۀ «من یطع الرسول فقد اطاع اهللا»، اطاعت از پیرو مراد 
القضات هاي عینتأویل نموده است. «چون از پیر ترسی از خدا ترسی و من مطیع الرسول فقد اطالع اهللا» (نامه

 ).54/ بند6مدانی: ه
معنایی موجود و بافت اولیه و ورود به ساخت جدید معنی، اصطالحات و مفاهیم    در تأویل مستقیم، با گذر از الیۀ

عرفانی خلق میشوند و این روند خلق نمادهاي عرفانی را قوّت میبخشد. به همین دلیل است که تحقیقات مبتنی 
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شم غزلیات  در  نمادپردازي  و  (هرمنوتیک  مییابد  اهمیت  نمادپردازي  در  بویژه  تأویالت  اینگونه  س، بر 
 ). 76-82آسیابادي: صص محمدي 

 
 تأویل از نظر اقتضاي حال مخاطب 

بسمت معنا هدایت اقتضاي حال مخاطب در مسئلۀ تأویل یکی از مبانی دیگري است که سطوح تأویلی را از ظاهر  
خویش   میکند. خواننده به دالیل مختلف و عوامل گوناگونی مانند میزان درك و دریافت میتواند بنا به اقتضاي حال 

تأویلهاي متفاوتی از یک اثر داشته باشد. «ادبیات نوعی ارتباط است که از شاعر یا نویسنده آغاز میشود و براي 
آفرین است تا با ادراك و تأویل خود آفرینش اثر هنري را به پایان  اي تصویرساز و معناتکمیل آن نیاز به خواننده

ادبی تا حدي است که میتوان کنش خواندن را یکی از کارکردهاي  رساند؛ به این سبب اهمیت خواندن در آفرینش  
هرمنوتیک دانست، زیرا خواندن متن نوشتار را به گفتار زنده تبدیل میکند و بسته به افق فکري و لحن مخاطبانی 

در حکم که متن را میخوانند تأویلها و برداشتهاي مختلف شکل میگیرد. اهمیت این نکته تا آنجاست که اثر ادبی را  
 ). 15را بگشاید» (ادبیات چیست؟ سارتر: صآن دعوتی میدانند تا خواننده میتواند معناي 

در ارتباط میان نویسنده و متن آنچه معناي متن را رقم میزند، استراتژي تعامل متن و خوانندة آن است. «تأویل 
  دیالکتیک داده میشود شکل میگیرد.  ازطریق تعامل دانش خواننده و دانشی که بطور مفروض به نویسنده نسبت  

شناسی میشود که براساس آن خواننده از دانش الزم در خوانش  به بروز نوعی تأویل نشانهمنجر  خواننده و متن  
متن و بدون دخالت نویسنده بسوي دستیابی به نیّت متن حرکت میکند. حرکتی که منتهی به گشودگی اثر در 

). در حقیقت اقتضاي حال مخاطب کمک میکند تا  64-68شناسی، اِکو: صص  تأویل میشود» (نشانه  ثغور حدود و  
اي بیان کند که نیت متن در سایۀ نیت خواننده و متناسب با احوال او باشد، نویسنده یا گوینده مطلب را بگونه

 گردد.یعنی انتظارات و خواستهاي خواننده بر متن تحمیل میشود تا درك و دریافت خواننده سبب تأویل متن 
محور زمانی رخ میدهد که خواننده بتواند براي آنچه نویسنده تأویل برمبناي اقتضاي حال مخاطب یا تأویل مخاطب

تأثیر فرآیند شناخت و درك و فهم  تأویل نموده است وجوه تأویلی دیگري نیز درنظر بگیرد و معناي متن تحت
أویالت را در نمادهاي غیرمستقیم میتوان یافت. نمادهایی القضات این نمونه از تمخاطب شکل میگیرد؛ در آثار عین

نماد اینگونه  در  نمیگردد.  امر ختم  یک  به  تنها  آنها  معنایی  دامنۀ  و  به که چندوجهی هستند  خواننده  پردازیها 
اي را میتواند  مقتضاي تجارب، درك و دریافت و شناخت خویش و شرایط فکري و بافت موقعیتی تأویلهاي چندگانه

ظ نماید؛ بعنوان مثال در عبارت: «و جعل الظلمات و النور روي واپوشد. اهللا نور السماوات و االرض خود را جلوه لحا
دادن گیرد. جالل همه جالل گردد و قهر همه لطف باشد و شر همه خیر بود و وصال ابدي و لذت سرمدي با تو  

 ). 420/ 93القضات همدانی: هاي عیننماید» (نامه
در این عبارت ظلمات میتواند بنا به درك و دریافت خواننده تأویالت متفاوتی داشته باشد. نفس، قهر و غضب الهی،  
شرور عالم، جالل حق و... یا در واژة «صراط» در این عبارت: «اي دوست صراط نیز در خود باید جستن و انّ هذا 

سوي و«صراط» در بافت جمله ذهن خواننده را به سمت   ). قرار گرفتن378صراطی مستقیمًا فاتبعوه» (تمهیدات: ص
معناي تأویلی سوق میدهد. بافت و ساختار حاکم بر جمالت ذهن را از پذیرش معناي اصلی و اولیۀ صراط بازمیدارد.  
در این عبارات، صراط راه رهایی از خودي، منیّت و تمام لوازم آن است. در حقیقت، بافت حاکم بر جمله سبب 

عبارت بهتر مفاهیم مختلف صراط معناي تأویلی چندگانه روي بیاورد. درك مفهوم یا به  ذهن خواننده به  میشود  
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در این عبارت، نیازمند تأویل است و آنچه سبب میشود دست به تأویل بزنیم، بافت عرفانی جمله است؛ به بیان 
 دیگر، شرایط و اقتضاي حال متن سبب تأویل مفهوم «صراط» میگردد.

بویژه مضامین شهودي مطرح میشوند، راه براي متون عرفانی، با توجه به این نکته که مضامین و مباحث عرفانی    در
روي خواننده قرار میگیرد، او را با طیف تأویل بیشتر از هر متنی هموار میگردد. این افق معنایی زمانی که پیش  

رو ح پیام آن به عوامل گوناگونی مرتبط میشود؛ ازایناي از مفاهیم مواج میسازد که شدت ابهام یا وضوگسترده
هاي متن، تنها به این دلیل که تماشاگر یا مخاطب مانند معماري میتواند متن را بیافزاید و اثر را معنا کند. «نشانه

ساختار و هاست» ( اي به نشانهمخاطب، معنا یا معناهاي خاص را به آنها نسبت میدهند، معنا مییابند و معنا افزونه
 ). 214تأویل متن، احمدي: ص

القضات مفاهیمی را مطرح میسازد که کنشِ بازخوانی آن میتواند نوعی رمزگشایی دلخواه یا دلبخواه از متن عین
هاي متفاوت هنري او بواسطۀ مخاطب باشد؛ بعنوان مثال: در عبارت رزق جان و دل، خواننده با توجه به برداشته

کس را دهند که و هو الذي ویلی گوناگونی را از این عبارت برداشت کند: «رزق قالب همهخود میتواند معانی تأ
یرزقکم من السماء و االرض اما رزق جان و دل هر کسی را ندهند و من رزقناه مناً رزقاً حسنا» (تمهیدات: ص 

188.( 
 

 تأویل ذوقی و کشفی 
انی حاصل نوعی معناگریزي است. این میل حاصل خارج  گذر از بافت معنایی ظاهري و توجه به تأویل در متون عرف

درپی و مداوم از بافت اولیه و انعقاد معناي تازه است. تأویل عمدتاً با منطق عقالنی در ارتباط است و شدن پی
نیازمند توانمندیهاي نظري و علمی خاصی است. تأویل حتی در میان فرق و مذاهب گوناگون اسالم نیز از وجوه 

برخوردار است. اسماعیلیه (باطنیه) بعنوان سردمداران توجه به مسئلۀ تأویل در قرون نخستین اسالم، درك افتراقی  
و دریافت عقالنی را مبناي تأویالت خویش قرار میدادند، درحالیکه بینش و نگرش صوفیه بر درك و معرفت شهودي 

 فیانه میشود. استوار است و همین قضاوت تفاوت سبب ایجاد روش ذوقی در تأویل صو 
در دیدگاه ذوقی و زیبانگر عارف و صوفی، تأویل مایه و اساس سازگاري اندیشه و افکار آنان با سنت و شریعت 
است؛ گرچه «این شیوه را علماي سنت و معتقدین به ظاهر قرآن قبول ندارند و فقط باطنیان و قائلین به تأویل  

اند، اند و طریقۀ مخالف عامه را پیروي میکردهدیث مشکوك میرفتهاند و بدنبال احاکه همواره جزو دستۀ اقل بوده
اند تا دلیل و سندي بر صحّت مدعاي خود دانسته باشند و بتوانند آیات قرآن را برحسب اجتهاد و چنین میخوانده

واست نوعی تأویل کنند که مؤید مقاصد خودشان باشد. از قرن دوم هجري به بعد هرکس که میخاستنباط خود به  
اي بیاورد و مطلبی در دین بگوید که تا آن وقت دیگران نگفته بودند، از این در داخل میشد که ظاهر طریقۀ تازه 

آیات قرآن داراي باطنی بلکه باطنهایی است و مراد از آن غیر از چیزي است که از معناي معروف لغات مفهوم 
را بفهمد و ظاهر قرآن در حکم پوست است و باطن آن در  میشود و انسان باید در علم راسخ باشد تا معنی باطنی  

 تاریخ و فرهنگ، د» ( حکم مغز است و بسا باشد که ظاهر مایۀ رنج و عذاب باشد و رحمت و رفاه در باطن آن باش
 ). 171-172مینوي: صص 

دارد. البته در   القضات همدانی نیز نمودشناسی متصوّفه و عارفان در تأویالت عیناین حکمت ذوقی و گونۀ هستی
اینجا الزم است در باب تأویل ذوقی (کشفی) و عقلی نکاتی مدّنظر قرار گیرد. در باب تأویل چنانکه گفتیم دو  

بر بکارگیري تمام امکانات تفسیر ظاهري، نتیجۀ تفکرات گرایش عقلی و کشفی وجود دارد. «تأویل عقالنی عالوه
ام از راه کشف درونی شخصی مفسر را نیز در خود دخیل مینماید.  یا تأویل باطنی عبارت است  ا تأویل کشفی 
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(تأویالت قرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی،   ازطریق درك مستقیم و شهودي مفهوم باطنی کلمات و آیات قرآن»
 ). 36لوري: ص

تند که بصورت گاه عقالنی در سنت هسبنابراین تأویالت کشفی و ذوقی حاصل الهام فردي و بعضاً فاقد هرگونه تکیه
توجه به شأن القضات از اینگونه تأویلهاي ذوقی گاه بیذوقی در راستاي تأویالت عرفانی نمود و ظهور مییابند. عین

اي از سورة توبه درخصوص ترك جهان توسط عده  46اي از قرآن، بهره گرفته است. بعنوان نمونه در آیۀ  نزول آیه
از رسول  از تو اجازه مسلمانان و اجازه خواستن آنان  اهللا (ص) مطالبی آمده است که خداوند میفرماید «کسانی 

آورند و دلهایشان شک آورده است... اگر براستی آهنگ بیرون آمدن میخواهند که به خدا و روز قیامت ایمان نمی 
و شأن نزول  توجه به زمینۀ تاریخی  القضات بی). عین46داشتند حتماً براي آن سازوبرگی فراهم میدیدند» (توبه:

این آیه، فارغ شدن از انانیت و خودپرستی را بعنوان یکی از شروط سالک و اصل میداند و در تأویل آیۀ مذکور 
میگوید: «باش تا از خود به در آیی بدانی که راه کردن چه بود و لو اَرادوا الخروج العدوا لَه عُدّه» (تمهیدات: ص 

14/25.( 
هاي این حروف و فهم ویژگی اتصال و انفصال آنها را چنین تأویل  درك نقطهنیز در تأویل حروف مقطعۀ قرآن  

اي عزیز در این نموده است: «این حروف (حروف مقطعۀ قرآن) را در عالم سرّ مجمل خواند و حروف ابجد خواننده
ه متصل است عالم که گفتم، حروف مقطعه، جمله منفصل گردد که آنجا خلق خواننده یُحبهم و یُحبونه پندارند ک

چون خود از پرده بدرآرد و جمال خود در حروف منفصل بر دیدة او عرض کنند، همچنین باشد ي ح ب ه م اگر  
اي که تو را ابجد عشق  اي برسد، حروف همه نقطه گردد. اي عزیز تو هنوز بدان نویسندهمبتدي باشد چون پاره

القضات به تأویل مرتبۀ حقیقی و ماهیت  درحقیقت عین).  171- 173القضات همدانی: صص  هاي عیننویسند»  (نامه
که معتقد است کمتر کسی از راز (ي ح ب ه م) آگاه است و در ادامه میگوید «پس حروف دست زده است؛ تا جایی  

 فصلنا اآلیات نشان این همه است» (همان). 
یم اي آتش بر ابراهیم سرد و سالمت باش» از سورة مبارکۀ انبیا «قلنا یا نارا...» «گفت  69القضات در تأویل آیۀ  عین

آتش را در این آیه، آتشِ دل ابراهیم (ع) دانسته و تأویلی متفاوت و کامالً شاعرانه و ذوقی از این مسئله ارائه داده 
اي بزدي که است. «با آتش دل ابراهیم این خطاب نکردند واگرنه این خطاب میکردندي آتش دل ابراهیم شعله

اي آتش ندیدي! مگر آن بزرگ که از اینجا گفت: بارخدایا مرا یک لحظه با دوزخ گذار کس چنان ذره  هرگز در دنیا
اي از آتش دل مشتاقان بر آتش دوزخ آید، چنانکه کافران  ما بیکبارگی نجات یابند. اگر ذره  تا بیگانگان از آتش دل 

 ). 239تمهیدات: صرا عذاب باشد از دوزخ، دوزخ نیز عذاب یابد از آتش دل ایشان» ( 
القضات از ابلیس که در آثار وي نکتۀ قابل توجهی است نیز ذیل همین دسته از تأویالت ذوقی و دفاع هنري عین

القضات بزرگترین مدافع ابلیس در تاریخ اسالم است» کدکنی میگوید: «عینکه شفیعیکشفی وي میگنجد؛ تا جایی 
 ). 156کدکنی: ص (زبور پارسی، شفیعی

سورة فتح «لیغفرك لَکَ...» «تا خدا گناه تو را آنچه در گذشته بوده و آنچه اکنون و سپستر باشد   2آیۀ    درمورد
القضات چنین تأویلی مینماید: «اي دریغا بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را راه راست بنماید». عین

شق خدا آمد با او یعنی عاشق شدن ابلیس خدا را  ابلیس عشق او آمد به خدا و گناه مصطفی دانی که چه آمد؟ ع
اي  گناه آمد و عاشق شدن خدا پیغامبر را گناه او آمد لیغفرك لک اهللا ما تقدّم مِن ذنبک و ماتأخر دریغا که اگر ذره

 ). 230از این گناه بر کونین و عالمین نهادندي، همگی ایشان به رقم فنا مخصوص شدندي» (تمهیدات: ص
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ي از سخنان عُزیَر پیامبر به سکر عرفانی: «اگر کسی از ایشان در میان سکري غالب حدیثی راند جز  و یا تأویل و
القضات هاي عینسبحانی و انا الحق نگوید و هر که بینا بود جز این نگوید که عزیر ابن اهللا و عیسی ابن اهللا» (نامه

 ابن اهللا...» ذکر شده است.  ). که در تأویل آیۀ «و قالت الیهود عزیر598/ بند 46همدانی: 
با نگرش و دیدگاهی ذوقی و بالغی به آیات و احادیث الهی سعی میکند تا بالغت    در این شیوه، عارف و صوفی

متن خویش را بیفزاید. این تأویل با تمرکز و توجه بر مبحث اقتضاي حال گوینده، از نوع تأویل مستقیم بشمار 
اننده بعمد توسط گوینده در چهارچوبی خاص قرار گیرد. در تأویل ذوقی، تأویل آید. در این نوع تأویل ذهن خومی

تأویل ذوق  برمبناي  آیات  رمزگشایی  قاعدهو  و  قانون  هیچ  از  و  است  در کننده  (پژوهشی  نمیکند»  تبعیت  اي 
ن است در  ) و با تفسیر ظاهري آیه تفاوتهاي بسیاري دارد و ممک275پور: ص  شناسی تفسیر عرفانی، قاسمجریان

 ). 265این نوع تأویلها، موارد غیرقابل قبول نیز دیده شود (همان: ص 
 

 گیري نتیجه
هاي زبان قرآن را مشاهده  کریم میتوان برخی از ویژگیها و شاخصهاز زبان قرآن  تأسیدر آثار عرفان اسالمی به  

سیار زیاد و گوناگونی ارائه شده هاي اساسی است. در معناي تأویل توضیحات ب نمود و تأویل یکی از این شاخصه
معناي اصلی و حقیقی بمنزلۀ نوعی برگردان است اما بصورت کلی میتوان اذعان نمود که تأویل، تطبیق مطلبی به  

ها) و تمهیدات از تأویل القضات همدانی در مکتوبات (نامهباطنی و درونی مطالب به اصل و سرچشمۀ آن است. عین
بندي کلی  تلف بمنظور گسترش و بسط مفاهیم قرآن بهره برده است. در یک تقسیمدر حالتها و صورتهاي مخ
القضات را در دو دستۀ کلی و اساسی مستقیم و غیرمستقیم جاي داد. این شیوه از تأویل، میتوان این تأویالت عین

بیان به  میشود.  شامل  را  درونی  الیۀ  و  رویی  الیۀ  به  توجه  یعنی  باطنی  و  ظاهري  تأویل   برداشتهاي  در  دیگر 
آمده غیرمستقیم، سطح مفهومی آشکار نیست و تناظر میان دال و مدلول از هم دور است. با توجه به شواهد بدست

القضات میتوان براي تأویلهاي او سطوح دیگري نیز درنظر گرفت. برخی از این تأویلها از تمهیدات و مکتوبات عین
اي را میطلبد؛ تا جایی که تأویل را تلویحاً میتوان ي متفاوت و چندگانهبه اقتضاي درك و دریافت مخاطب، برداشتها

عنصري نمادین فرض کرد، یعنی گاه متن مطابق مقتضاي حال مخاطب خود دربردارندة نکات تأویلی است که در  
و   هاي پنهانی متن مخفی است. در این نوع تأویل، میزان آگاهی و دركمتن بظاهر ذکر نشده است و در الیه

دریافت مخاطب بسیار حائز اهمیت است. نوع دیگر از تأویل که به آن تأویل ذوقی یا کشفی نیز میگویند (درمقابل  
تأویل عقلی) حاصل ذوق و حاالت روحانی و کشف و شهود خاص مؤول است و اکثراً با متن آیات الهی فاصلۀ بسیار  

اي در آثار خویش القضات تأویالت شاعرانه و عاشقانهینزیادي دارد؛ چنانکه غلبۀ عنصر عشق در آن بیشتر است. ع
دارد که در این دسته جاي میگیرد و دستۀ سوم نوع دیگري از تأویل است که خارج از فضاي عرفانی نمود و جلوه 

 و حضوري ندارد و با توجه به شرایط و اقتضاي متن است.
 پی نوشت 

.ق در همدان متولد شد. ه  492القضات در سال  محمد ملقب به عین  بنالقضات همدانی: «ابوالمعالی عبداهللاعین
 کوچک،   ۀرسال  کیکتاب نگاشته که بجز    11  یو چهار سالگ  ستیاز ب  شیداشت و پ  ي سرشارالقضات نبوغ  عین
  ی العاشي قر  نوشت:  ذیل  ي اثر با عنوانها  15است. در مجموع او در طول عمر کوتاه خود    یاو به زبان عرب  گردی  آثار

 ی ال یل  یف  اقیاالشت  امالی  ۀرسال  ف،یالمفتلذ من التصر  ،جمالی  ۀرسال  ه،عالئی  ۀرسال  ،یمعرفه العوران و االعاش  یال
البعث، المدخل   یالبحث عن معن  ۀیابن اللبون، غا  یزهه العشاق و نهزه المشتاق، صوله الباذل االمون علنالفراق،  
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ال ر  ه یالعرب  یاالمون  االدب  اضهیو  الحقا  قیحقا  ریتفس  ه،یعلومها  زبده  تمه  ق،یالقرآن،  شکو   داتیمکتوبات،   يو 
نوشته   ي و  داتتمهی  کتاب  ۀ در در مقدم  رانیعس  فیعف  ).89ص  ي:پورجوادالقضات و استادان او،  عین  ( ب» یالغر

 و فقه و علم و کالم و فلسفه و تصوّف کامالً مسلط بوده است»   یو علوم ادب  اتیاضیردر    یهمدان  ضی«قا:  است
 ر ی «تفس   برکه بود و  خی و ش  یو امام احمد غزالریدر مباحث کالس پ  القضاتنیع   ).46دمۀ تمهیدات، عسیران: صمق( 

 ).91همان: ص (  برکه فراگرفت» خیقرآن را نزد ش یعرفان
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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