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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Eyn al-Ghozzat Hamedani (٥٢٥-٤٩٢ AH) in his 
book Tamhidat, based on his personal perceptions and perceptions, has made 
extensive and deep interpretations of mystical, religious and Quranic content. 
The ontological view of the same judges finds meaning based on the term 
allegory. The purpose of this article is to divide the concept of representation 
from the point of view of Eyn al-Ghozzat Hamedani. 
METHODOLOGY:  In this article, the authors have done research using 
descriptive-analytical method of collecting library information. 
FINDINGS: The ontology of the Eyn al-Ghozzat sometimes leads to the ontology 
of Prophet Muhammad and the devil; In a way, without them, existence 
becomes incomprehensible. The embodiment, the simile, the unity of 
existence, the divine manifestation and the like, is the classification resulting 
from this ontological and sometimes ontological view of the same Eyn al-
Ghozzat. 
CONCLUSION:  The Eyn al-Ghozzat have been very meticulous in explaining the 
term allegory. He has indirectly divided the term allegory into subsets of 
embodiment, simile, unity of existence and manifestation, and the like. 
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 مقدمه 
تأویل معادل تقریبی هرمنوتیک است. در تعریف آن گفته میشود هرمنوتیک «علم یا نظریۀ تفسیر است» (مکاریک،  

بکار برد و بیان کرد که سخن    ارغنون، دومین بخش کتاب  العباراتیا تأویل را در  1). ارسطو واژة هرمنیا 461:  1388
). ریشۀ واژة  26-25: 1392در حکم تأویل واقعیت است و هرمنوتیک را نظریۀ عام دربارة معنا دانست (پورحسن، 

رمنیا به معناي تفسیر  و در اصل یونانی است. این واژه از اسم ه 3به معناي تفسیر کردن 2هرمنوتیک از هرمنوئین 
شناسی تأویل  به معناي مطالعۀ اصول روش   4هرمتیک   فرهنگ وبستر). در  17:  1378گران،  گرفته شده است (ریخته

). یونانیان کشف زبان و خط را به  10:  1390و تبیین مخصوصاً اصول کلی تأویل متن کتاب مقدس است (پالمر،  
د؛ بنابراین از نظر ریشه و اشتقاق این کلمه با هرمس، ارتباط روشنی ، خداي پیامرسان یونان نسبت میدادن5هرمس 

شناسی علوم  بطورکلی تعریف هرمنوتیک از معناي نشانه، هنر فهمیدن، روش).  24-23:  1384وجود دارد (واعظی،  
عناي  انسانی تا ماهیت فهم و تفسیر متن، تغییر پیدا کرده است. درنهایت میتوان گفت هرمنوتیک آشکار کردن م

ضمنی و پنهان متن است. آغاز هرمنوتیک با آثار حماسی و دینی بوده است؛ اما بعدها در عصر روشنگري، دامنۀ  
هاي دیگر دانش بشري گسترش پیدا کرد. بطور کلی شش تعریف از هرمنوتیک  آن در قالب نظریۀ فهم به شاخه
علم هرگونه فهم   -3شناسی عام لغوي  روش  -2نظریۀ تفسیر کتاب مقدس    -1بترتیب زمانی مطرح شده است:  

نظامهاي تأویل براي رسیدن    -6پدیدارشناسی وجود و فهم وجودي    -5شناسی علوم انسانی  مبانی روش  -4زمانی  
 ). 41:  1390ها و نمادها (پالمر،  به معناي نهفته در اسطوره

سه فیلسوف برجسته (گادامر، هایدگر و پل    با  ویکمدرواقع هرمنوتیک قرن بیستم و بیستهرمنوتیک معاصر:  
از ویژگیهاي بارز هرمنوتیک معاصر این است که رسالت   ریکور)، خود را از هرمنوتیک مدرن متمایز کرد. یکی 
هرمنوتیک را فلسفۀ وجودشناسی انسان میداند و خصوصیت دیگر آن پذیرش فلسفۀ پدیدارشناسی هوسرل است.  

هرمنوتیک جدید مورد پذیرش قرار گرفته است، موارد ذیل از اهمیت و جایگاه    در میان ویژگیهایی که درمورد
 خاصی برخوردار است: 

 معناي متن، مستقل از نیت گوینده یا مؤلف است. -1
متن میتواند بینهایت معناي صحیح و به عبارتی بینهایت تفسیر صحیح بپذیرد. به شرطی که این تفاسیر و  -2

 معانی: 
زبان خارج نشود؛ یعنی الف: با ساختار نحوي زبان متن مطابقت داشته باشند. ب: از حوزة معانی از چارچوب  -

مقبول لغات و اصطالحات آن زبان خارج نشوند. ج: از قلمرو استعارات و تشبیهات و کنایات مبتنی بر فرهنگ  
 سخنوران آن زبان فراتر نروند. 

 این تفاسیر با خود متناقض نباشند. -
 ه یا مفسر متن ممکن است بتواند متن را از مؤلف آن بهتر بفهمد و تفسیر کند.خوانند   -3

اي، بنیاد علوم انسانی است، با  در ارتباط علم یا فن هرمنوتیک، که به اعتقاد عده هرمنوتیک و تأویل دینی:  
نگاه ظاهري  تفسیر گفته اگر  و  میگویند  تأویل  را  آن  باشد  باطنی  نگاه هرمنوتیکی،  اگر  تفسیر  اند:  را  آن  باشد، 

 
۱. Hrmnya 
۲. Hrmnvyyn – Hermanuein -Hermeneuin 
۳. To Interpret 
٤. Hermetic 
٥. Hermes 
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مینامند. یکی از مباحث هرمنوتیک، تأثیر آن بر شیوة تفسیر متون دینی و مقدس است. شرح متون مقدس، مبانی 
). از مهمترین  9:  1378گران،  اصول و قواعدي را میطلبد که مفسر با آنها نصوص مقدسه را تفسیر میکند (ریخته

 کر دینی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: تأثیرات هرمنوتیک هایدگري و گادامري بر تف
امکان قرائت مختلف از متون دینی: تفسیر دینی، امتزاج افق ذهنی مفسر با افق معنایی متن است و چون افقهاي    

ذهنی به تعداد مفسران، متعدد و متفاوت است، تفسیرها نیز متفاوت میشوند و هیچ معیاري براي تشخیص برتري  
 ذهنی دیگر و یک تفسیر بر تفسیر دیگر وجود ندارد.   یک افق ذهنی بر افق

پذیر  عدم دسترسی به فهم عینی متون دینی: درك عینی متن، یعنی امکان دستیابی به فهم مطابق با واقع، امکان
 داوري مفسر، شرط حصول فهم است.  نیست؛ زیرا ذهنیت و پیش

 هیچ معیاري براي تشخیص تفسیر به رأي معتبر وجود ندارد. -3
 عدم معیار دقیق و روشنی براي فهم متون دینی. -4
 مراد و نیّت مؤلف متن در مرکز توجه نیست. در هرمنوتیک، خواننده با متن روبرو است نه با مؤلف.  -5
 پایان از متن. امکان قرائتهاي بینهایت و بی-6
 عدم معناي قطعی و نهایی و ثابت از متن.-7
 گرایی تفسیري. توجه به هرمنوتیک فلسفی و نسبیتگرایی در تفسیرهاي دینی با  نسبی-8
ها بدون مالك و معیاري براي اثبات انحرافی بودن یا غیرانحرافی بودن فِرَق دینی اعتباربخشی به تمام فرقه-9

 ).22-21:  1383(پریمی،  
متعددي که در خود  زبان عرفان اساساً زبانی رمزي و اشاري است و رمز «بدلیل مفاهیم  هرمنوتیک و عرفان:  

پنهان دارد، دستیابی به معنی دقیق آن ممکن نبوده، نیاز به تأویل داشته دارد. پس ویژگی اساسی زبان رمزي، از  
هاي جدّي و مهم صوفیه  ). یکی از آموزه65:  1375پذیري آن است» (پورنامداریان،  جمله زبان هنري صوفیه، تأویل

یش معنا را داشته باشد. بهمین دلیل، موضوع شطحیات را توجیه میکنند  این است که صورت هرگز نمیتواند گنجا
نداشتن زبان و صورت در بیان معنا است. دانش تأویل و هرمنوتیک در    آمیز، ظرفیتکه دلیل بیان سخنان شطح

تفسیر  کتب عرفانی بسیار اهمیت دارد. عموماً عرفاي اسالمی، برداشتها و دانش تأویلی خود را درجهت توضیح و  
عربی اي عرفانی با تلفیق شهود و الهامات درونی خود بیان میکنند. ابنمتون دینی (قرآن، حدیث، روایت و...) بگونه 

گونه تأویلها اساساً با  اند. اینو موالنا از شهود و دریافتهاي باطنی خود براي تفسیر و شرح قرآن بسیار بهره گرفته
داراي اصالت باشند. عرفا براساس بافت متن و تجربۀ عرفانی خود، براساس  نص قرآن منافاتی ندارد و میتوانند  

ها و دریافتهاي روحانی سنّت و میراث صوفیه، در بیان عمیق مطالب به تفسیر مطالب دینی و اعتقادي و یا تجربه
أویل قرآن  خود میپردازند. در تفسیر عرفانی، عارف براساس ذوق عرفانی و حاالت و تجربیات شهودي خود به ت

میپردازد. بر مبناي این رویکرد، آیات قرآن یا روایات و احادیث، بطنی دارند که باید از وراي ظاهر آنها درك شود.  
این درك نیز نیاز به کشف و شهود تجربیات خاص عرفانی دارد. در این تفسیرها تأکید بر رمزي و اشاري بودن  

اند؛ چراکه بسیاري از مباحث در قالب تمثیل متن قرآن دریافت کرده  آیات وجود دارد. درواقع عرفا این روش را از
ها و حکایات مبهم و اسرارآمیزي است  و به شیوة اشارت بیان شده است؛ بنابراین کتابهاي مقدس سرشار از قصه 

 . که فهم هرمنوتیکی براي دریافت زوایاي مبهم و معانی پوشیده میطلبد
 بحث و بررسی 

 کتاب تمهیدات  القضات و معرفی عین
 ۀالقضات همدانی، عارف برجستعلی میانجی، معروف به عین  بنحسن  بنعلی  بنمحمدابی  ابنابوالمعالی عبداهللا 
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  وي به جرم ارتداد به قتل رسید.    ه.ق)  525(در همدان متولد شد و در همان شهر در    .ق)قرن ششم ه(ایرانی  
القضات، شاگردان و  ا بودند. عینقضبودند که همگی فقیه و اهل    یناساز شافعیان سرش  نیز  او  ةخانواد  و   شافعی بود

القضات همدان  زادگاه عین.  اشراف دربار سلجوقیان محسوب میشدند  آنها ازهواداران بسیاري داشت که بعضی از  
  نام  بعنوان  عبداهللا  به  اياشاره القضات در آثار خود هرگز  اما تاریخ دقیق تولد او محل بحث است. عین   ؛بوده است

نویسان  کدام از تذکره امد. هیچنالقضات میخود را عین او. است  نیاورده بمیان سخن خود زادگاه از  و نکرده خویش
در    نیز  ،القضات نامیده شده است و شاهدي که گویاي مقام قضاوت او باشد د که به چه دلیل او عیننهدتوضیح نمی

 دسترس نیست. 
  ،دشمنان  که ایناین  اقرار گرفت. ت  شمنانو حسد د  کباك بود که مورد رشیو ب  هاندیشمندي بلندمرتب  ،القضاتعین

و به زندان بغداد فرستادند. پس از آزادي و مراجعت به زادگاهش همدان،    هدستگیر کرد  ،را به جرم ارتداد   عاقبت او
در    هاي شخصی ودر نامه  القضاته.ق این دانشمند جوان را اعدام کردند. عین  525خر  اآل جمادي  23سرانجام در  

را انتظار    بینی کرده بود؛ زیرا او بازداشت و اعدام خود را پیش از وقوع آنهاي خود چنین عاقبتی را پیش رساله
 داشت. 
یکی از منابع اساسی    و بطورکلیالقضات  رین اثر عین ترین و مهمتجامعبدلیل ویژگیهاي خاص،    تمهیداتکتاب  

شامل ده فصل در    تمهیداتش نوشت.  اعدام   و  دستگیري   از  پیشه.ق  525محسوب میشود که آن را در  تصوف  
و چگونگی تفکر و ذهنیت او در مراحل مختلف رشدش میپردازد. فصل اول    کعرفان است که به تجارب نظري سال 

ند که چنین تمایزي  کبا خدا حاصل میگردد و روشن می رب  قتفاوت دانش اکتسابی و دانشی است که از راه  ة  دربار
  موضوع اصلی نوشته اوست.

 
 القضات با توجه به مفهوم تَمثُل شناسی عینبررسی هستی

اند و چه متونی که هدف از نگارش  درك و دریافت مفاهیم متون عرفانی، چه متونی که با هدف آموزش نگاشته شده 
تنها بیان حاالت عارف بوده است؛ در گروِ درك اصطالحات خاص عرفانی است.  آنها، آموزش به دیگران نیست و  

این اصطالحات عرفانی گاه مختص عارف است و در بعضی متون در بافتی تصویري قرار میگیرند و ازاینرو براي  
«اصطالحات  برقراري ارتباط با چنین متونی، باید اصطالحات شخصی و پربسامد این متون را دریافت و تفسیر کرد.  

هستند؛ مانند تجلی، صحو، سکر، فنا، کرامت،    )Abstract(هاي انتزاعی  رسمی عمدتًا اسمهاي معنی عربی و واژه
پیر، همت، تکوین، سالک، سلوك، دلیل، استغنا، حیرت، توبه، زهد، تجرد، رین، غین، حقیقت، حضرت، طمس، و  

معناي زبانی بکار  ري و حسی ندارند؛ بلکه بصورت نشانۀ تکها عموماً اسم معنی هستند و خصلت تصویفنا. این واژه 
 ).211-212:  1385میروند و بعنوان اصطالحات علمی تصوف شناخته میشوند» (فتوحی،  

-تمهیدات از جمله متونی است که با واژگان و اصطالحات غیرتصویري، برخوردي هنري و تصویري دارد. هستی
صطالح تمثُّل بسط داده شد است. تجلی و ظهور حقتعالی در عالم هستی القضات در برداشت و درك اشناسی عین 

القضات این دیدارها و تجلیات را با اصطالح  القضات در واژة تمثل بخوبی مشهود است. «عیندر منظومۀ فکري عین
ر جامۀ  تمثُّل تعبیر میکند. از دید وي تمثل پایۀ اساسی شناخت اسرار الهی است، تمثُل به معنی رؤیت حق د

بشریت است، چنانکه جبریل خود را در جامۀ انسانی بطریق تمثل به مریم نمود و یا در صورت اعرابی و یا در  
). از همین واژة تمثّل، گاهی بعنوان تجسیم یاد  174: 1385کسوت دحیۀ کلبی بر پیامبر ظاهر میشد» (فتوحی، 

یتی که عرفا از آن سخن میگویند، موجودات  میشود. «تجسیم یک نوع شطح رؤیت است؛ زیرا گاه در حین رؤ
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روحانی، صورت جسمانی مییابند و تجسیم یعنی همین. بایزید را گفتند: پیشِ تو به شبه زنان و مردان، خلقی را 
 ).325:  1387میبینیم. گفت: این مالئکند که از من علم میپرسند» (فوالدي،  

ر کسی قادر به تجربۀ آن نیست. «در تمثل مقامها و حالهاست.  القضات مقامی بس بلند دارد که هتمثل در تفکر عین
اي از آن مقام بدید، چون در آن مقام باشد آن مقام او را از او بستاند»  مقامی از آن تمثل آن باشد که هر که ذره

یگوید  ). او این مقام را یعنی درك و تجربۀ مقام تمثل را مقام یگانگی با حضرت حق میداند و م294(تمهیدات:  
این مقام شاهد است و در این مقام شاهد و مشهود یکی است؛ یعنی همان مقام منصور حالج در اناالحق است  

چیز اوست؛ هر چیزي در عالم و درون و برون آدمی است، تمثلی از  ). از نظر او در این مقام، همه295(همان:  
و نیرنگ عشق و حقتعالی است که ازطریق آن،  القضات، نوعی حیله  اوست. تمثل در منظومۀ فکري و زبانی عین

سالکان حقیقت را هر لحظه عاشقتر و مشتاقتر میکند. از نظر او، حیلۀ تمثل، الزمۀ ارادت بیشتر مشتاقان الهی 
است. «اگر عشق حیلۀ تمثل نداشتی، همه روندگان راه کافر شدندي، از بهر آنکه هر چیزي که او را در اوقات بسیار  

بر یک حالت بینند، از دیدن آن وقت او را وقت مالمت آید؛ اما چون هر لحظه و یا هر روزي در    بر یک شکل و
بینی ). در جهان124جمالی زیادت و شکلی افزونتر بیند، عشق زیادت شود، و ارادت دیدن مشتاق زیادتتر» (همان:  

ت که اگر خداوند ازطریق تمثل، تجلی القضات، تنها راه تجلی خدوند ازطریق تمثل است. درواقع او معتقد اسعین
نمیکرد، تمام روندگان راه حقیقت خسته و ملول میشدند؛ چراکه انسان از دیدن یک چیز به یک شکل، ملول و 
دلخسته میشود. «یحبهم هر لحظه تمثلی دارد مر یحبونه را و همچنین تمثلی دارد. پس در این مقام عاشق هر  

 یند، و خود را به عشقی کمالتر و تمامتر. لحظه معشوق را به جمالی دیگر ب
دگرم  حالی  به  تو  عشق  ز  روز   هر 
دگري  جمالی  را  حسن  آیت   تو 

 

دگرم  جمالی  بند  در  تو  حسن   وز 
دگرم کمالی  را  عشق  آیت   من 

 )125-124(همان:                                             
 ۀِنَّالجَ  لُثَاین همه آیتها جز به مثل ندانی که مَمیداند: «القضات درك بسیاري از آیات قرآن را منوط به تمثل  عین

وُتِالَّ وَونَقُ تَّالمُ  دَعِی    هنِ العِ کَ  بالُالجِ  ونُکُتَ  . تو را به جایی رساند که که سدها و کوهها چون پشم رنگین شود 
تو را بنمایند. بدانی که این همه در تن آدمی کدام صفتهاست؟   رضِألفی ا  نَدوُ فسِ مُ  وجَاجُ مَ  وَ  اجوجَیَ  . انَّوشِنفُالمَ

ي  وازَ تَ  الحقِ  ذباتِن جَمِ  ۀٌ. پس جذبیکَنبَجَ  ینَی بَتِالَّ  کَفسُنَ  كَوِدُ ي عَعدَأپس دجال، حال نفس اماره را دریابی و  
ی لَإر نظُلیَفَ رضِاأل جهِی وَلَی عَمشِیَ یتٍمَ یلَإ رَنظُن یَأ رادَأن و تو را بمیراند و فانی کند که مَ درآید ینِقلَالثَّ لَمَعَ

). در این قطعه نشان داده میشود که نمونه یا تمثل یأجوج و مأجوج و دجال و ابن  14» (همان: ...ۀِافَحَی قُبِأ ابنِ
القضات،  قحافه در وجود توست و بدنبال چیزي بیرون از خودت نباش. بطور خالصه میتوان گفت در دیدگاه عینابی

اي تازه در نظر سالکان جلوه میدهد. گاه در شکل زلف سیاه که در  حضرت حق هر لحظه خود را بشکلی و بگونه
قالب ابلیس نشان داده میشود و گاه در شکل خط و خال زیبا که در قالب حضرت محمد، تجسیم یا تشبیه میشود.  

 ی دیده میشود؛ حتی در نور سیاه ابلیس.  در چنین دیدگاهی تجلی و ظهور حضرت حق در تمام عناصر هست
 

 تمثل بمثابۀ تجسیم 
اتفاق میفتد که  بیان ساختار تمثل است. «ضمناً تجسیم همواره بصورت تمثّل  از راههاي  تجسیم درواقع یکی 

است» (فوالدي،  ) دربارة تمثّل جبرائیل بر حضرت مریم گرفته شده  17مفهوم آن از آیۀ و تَمَثّلَ لَها بَشَراً سَویاً (مریم/
بود. زبان  و تمثل، حاصل ذهن تأویل  )326:  1387 گرا و خالق عارف است. زبان نخستین صوفیان، زبان قرآن 



 91/ (با رویکرد هرمنوتیک در تمهیدات) القضات شناسی عینبندي تمثُل در هستیدسته

 

معناهاي ضمنی، مجازها، تمثیلها و نمادها از زمانی وارد زبان صوفیه شد که واژگان مذهبی از راه تأویلها گسترش  
 ). 119:  1376پیدا کرد (احمدي،  

ت، حقیقت را در اشکال مختلف، بصورت جسمانی، بتصویر میکشد؛ مثالً حجراالسود یا دیوارهاي  القضاگاه عین  
کعبه را بصورت قامتی زیبا بتصویر میکشد: «جمال کعبه نه دیوارها و سنگهاست که حاجیان بینند: جمال کعبه 

 ).  94یدات:  آن نور است که بصورت زیبا در قیامت آید، و شفاعت کند از بهر زائران خود» (تمه
القضات، قالب حضرت محمد را در کسوت بشریت، تمثل و درواقع تجسیم میداند. «مصطفی بقالب در کسوت  عین

) و  248بشریت بر طریق تشبه و تمثل بخلق نمود؛ اگرنه قلب او نور بود، نور با قالب چه نسبت دارد؟» (همان:  
ایۀ حق است (همانجا). همچنین نورِ أوَّلُ مَا خَلَقَ اهللاُ  دلیل او این است که او نوري است که سایه ندارد چون س

نُورِي را بصورت و قالب بایزید بسطامی تجسم میکند: «کعبۀ نور أوَّلُ مَا خَلَقَ اهللاُ نُورِي در قالب بایزید بود، زیارت  
ید: «اول تمثّل ). وي دربارة اولین تمثل و تجسمی که سالک در آخرت میبیند میگو94کعبه حاصل آمد» (همان:  

اند اهل عذاب را، در گور به تمثل بر وي  که بیند، گور باشد: مثالً چون مار و کژدم و سگ و آتش که وعده کرده
). در ادامه منکر را تمثل عمل گناه و نکیر را تمثل طاعت  288نمایند، این نیز هم در باطن مرد باشد» (همان:  

القضات، بناي عالم آخرت را در  ). عین289که تمثلگري کند (همان:  میداند. «مرد درنگرد، صفات خود را بیند  
تمثل و تجسم میداند. «بناي وجود آخرت بر تمثل است و تمثل شناختن نه اندك کاري است، بلکه معظم اسرار  

جبرئیل در ). او نمونۀ تمثل بگونۀ تجسیم را در تمثل  293الهی دانستن تمثل است و بینا شدن به آن» (همان:  
جامۀ بشریت بر مریم و بر صورت مردي اعرابی بر صحابۀ رسول و بر خود حضرت رسول بر صورت دحیۀ کلبی 
بیان میکند. حتی دیدن پروردگار بصورت جوانی زیبا در شب معراج براي حضرت رسول را نیز تمثل از نوع تجسم  

سم نام المُصوّر خداوند است. یعنی ظهور و تجلی و  القضات بیان میکند که تمثل درواقع تجمیداند (همانجا). عین 
تجسم المصوّر در صورتهاي گوناگون (تمام آنچه در عالم هستی در دنیا و آخرت وجود دارد) بتصویر کشیده میشود.  

ق  «رأیتُ رَبِّی لیلۀَ المِعراجِ فِی أحسَنِ صُورَةٍ این احسن صورت تمثلست؛ و اگر تمثل نیست، پس چیست؟ ان اهللا خل
که   باشد  مصور  یکی  او،  نامهاي  از  یکی  دریغا  تمثل.  از  است  آمده  نوعی  هم  الرحمن  صوره  علی  اوالده  و  آدم 

نماینده است. خود تو دانی که این صورتها در  کننده باشد، اما من میگویم که او مصور است یعنی صورتصورت
بشنو آنجا که گفت: انّ فِی الجَنَّۀِ سُوقاً یُبَاعُ    -عمصل-کدام بازار نمایند و فروشند؟ در بازار خواص باشد. از مصطفی  

).  296فِیهَا الصُّورِ گفت: در بهشت بازاري باشد که در آن بازار، صورتها فروشند. فی احسن صوره این باشد» (همان:  
بی را بین  تجسم و تمثل خداوند در چهرة انسان در نقل قولی از ابوبکر قحطبی نیز دیده میشود. «امام ابوبکر قحط

که از تمثل چه خبر میدهد. گفت: رایت رب العزه علی صوره امی یعنی خدا را بر صورت مادر خود دیدم» (همان:  
القضات مقام تمثل را اینگونه بیان میکند که در این مقام، در تمام  ). اما نکتۀ مهم این است که عین296-297

نظور از این هفتادهزار صورت، عالم کثرت است. درواقع باید  صورتهایی که بر او عرضه میشود، خود را میبیند. م
گفت انسان در این مقام، صورتها و تجسم هر حقیقتی را میبیند و در تمام این صورتها نیز خود را میبیند؛ یعنی 
  هر حقیقتی را در خود میبیند. «باش تا بدان مقام رسی که هفتادهزار صورت بر تو عرض کنند؛ هر صورتی بر شکل 
صورت خود بینی، گویی من خود از این صورتها کدامم؟ هفتادهزار صورت از یک صورت چون ممکن باشد؟ ... مرد  

او نیست، ولیکن ازوست» (همان:   ). همچنین میگوید:  297چون این همه صفتها بیند، پندارد که خود اوست؛ 
م، و پنداشته بودم که او را میبینم، امروز  ا اي محمد هفتصد بار مصطفی را دیده   -«وقتی پیرم گفت: قدس اهللا روحه

). حاصل آنکه او معتقد است که حقیقت و شاهد حقیقی را هرگز  298معلوم شد که خود را دیده بودم» (همان:  
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). اما او اعتقاد دارد غیر  297نمیتوان دید مگر با تمثل. «آن حقیقت تمثل، بدین صورت نیکو توان کردن» (همان:  
صفات الهی قابلیت تمثل دارد و براي بیان این عقیده به شب معراج حضرت رسول متوسل میشود    از ذات خدا، تمام

که در این شب به عایشه گفت حق را ندیدم و منظورش ذات حق بود اما به ابن عباس گفت در مقام تمثل حق را  
 ). 302دیدم (همان:  

 
 تمثل به مفهوم وحدت وجود و تجلی  

گون  القضات معتقد است اگر وحدت با حیلۀ تمثل و تجسم به تجلیهاي گونهعین  :تمثل به مفهوم وحدت وجود
اي از وحدت وجود دارد. او  القضات تعریف زیبا و گستردهآمد، در حجاب همیشگی وحدت باقی میماند. عیندرنمی

هر کدام از این  معتقد است همانقدرکه وجود حضرت محمد در جهان الزم بوده، وجود ابلیس نیز الزم بوده است. 
دار نقشی هستند. حضرت رسول را خد و خال حق میداند و ابلیس را زلف و ابروي حق و دربارة  دو مخلوق، عهده

). وي معتقد است کسی مانند حالج، که اناالحق گفت و به درجۀ  119ابلیس میگوید: «پاسبان عزت آمده» (همان:  
«دریغا از دست کسی که شاهد را بیند با چنین خد و خال و  وحدت وجود رسید، این مفاهیم را درك کرده بود:  

ها، ابلیس و حالج و حضرت محمد (ص)  ). در تمام این نمونه119وار أنا الحق نگوید؟» (همان:  زلف و ابرو و حسین
  اند. «نور محمد فراگیر است و تمام هستی را دربر میگیرد. اما نباید بین او و حق دوئیت با حضرت حق یکی شده 

 ). 152:  1399دید؛ بلکه یکی هستند... اینجا خیلی زیبا وحدت وجود را بیان میکند» (ابراهیمی دینانی،  
القضات در تأویلی خاص از کلمات و حروف آیات قرآن، بیان میکند که عالم کثرات درواقع همان حروف متصلی عین

ذکر شده است. او این حروف منفصل را  هستند که بصورت منفصل در برخی از آیات (کهیعص، ق، ص، حم و...)  
خلق میخواند. «اي عزیز در این عالم که گفتم، حروف متصل جمله منفصل گردد که آنجا خلق خوانند» و عالم 
وحدت را یکپارچگی حروف در نقطه میداند و معتقد است که این وحدت زمانی حاصل میشود که سالک مبتدي  

).  176-175اي برسد حروف همه نقطه گردد» (تمهیدات:  اشد. «چون پاره نباشد و به میزانی از پختگی رسیده ب
در این تمثل، قرآن با حروف متصل در عالم پیش از خلق، رمز وحدت است اما هنگامی که نازل شد و بصورت  

ل  کلمات جاري شد، به کثرت درآمد. یعنی قرآن تا پیش از نازل شدن به منبع حق تعالی اتصال داشته و پس از ناز 
هستند ولی از آنها بینهایت جمله ساخته میشود. حروف از الف و   32تا  29شدن، منفصل میشود. «تعداد حروف 

الف از نقطه ساخته میشوند. نقطه واحد است و طول و عرض و عمق ندارد و دیده نمیشود، اما بیشمار حرف و  
:  1399تعالی است» (ابراهیمی دینانی،  جمله از آن ساخته میشود... نقطه همه چیز است. پس نقطه حق تبارك  

277   .( 
 

 تمثل بمثابۀ تجلی 
القضات، هستی را براساس عشق تفسیر میکند و از طرفی از نظر او تمثل  نکتۀ مهم در این باب این است که عین

  نیز تفسیر عشق جهان هستی به خداوند و عشق خداوند به انسان است. «یحبهم هر لحظه تمثلی دارد مر یحبونه 
همچنین تمثلی دارد. پس در این مقام عاشق هر لحظه معشوق را به جمالی دیگر بیند، و خود را به عشقی کمالتر  

 ). 210و تمامتر. پس «یحبهم تمثل و تجلی یحبونه است» (تمهیدات:  
«هرگز دانی که قوت و حظ معشوق از چیست؟ و عاشق نصیب از چه یابد؟ و عاشق خود به چه زنده است؟ و از  

شق نیز بیان نتوان کرد جز به رمزي و مثالی که از عشق گفته شود و اگر نه از عشق چه گویند و چه شاید گفت؟ ع
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اگر عشق در زیر عبارت آمدي، فارغان روزگار از صورت و معنی عشق محروم نیستندي اما اگر باور نداري از این  
 بیتها بشنو: 

محالست  تو  از  بیان  که  دریغا  عشق   اي 
به   تو  سیاهتانس  زلف  آن  به  و   ابرو 

 
 

محالست   تو  از  حظ  و  باشد  خود  ز  تو   حظّ 
خالست  ز  تو  حیوه  و  خَدّست  ز  تو   قوت 

 )125(همان:                                                  

است  القضات عشق را نمیتوان دریافت مگر در عالم تمثل: «دریغا که از عشق اهللا که عشق کبیر  پس از نگاه عین 
هیچ نشان نمیتوان دادن که بیننده در آن باقی بماند؛ اما آن چیز که در هر لحظه جمال خوبتر و زیباتر نماید عالم 

) و دلیل آن این است که «جز لیس کمثله شیء دیگر هیچ عبارت و شرح  124-123تمثل را بر کار دارد» (همان:  
 ). 124نباشد» (همان:  

بی تو  عشق  دارد چون  جمالی   نشان 
دارد  خیالی  و  تمثل  لحظه   هر 

 

دارد  کمالی  خود  وجود  اصل   در 
دارد حالی  چه  که  دریغا  عشق   این 

 )124(همان:                                                   
او هدف از خلقت انسان را در تجلی بیان میکند. «حکمت آن است که تا جمال خود را در آینۀ روح تو بینم» 

). و یا میگوید: «هرچه در عالم الهی ست، عکس آن در جان تو پدید کرده است. تو این ندانی، باش تا 272(همان:  
ترا بیناي عالم تمثل کنند، آنگاه بدانی که کار چونست و چیست. بیناي عالم آخرت و عالم ملکت جمله بر تمثل 

میگیرد شطحیات منصور حالج و بایزید  ). پس نتیجه 282است. بر تمثل مطلع شدن، نه اندك کاریست» (همان:  
بسطامی در بیان همین تجلی و درواقع بیانی تمثلی است. «اي دوست آنها که در این زمرة واشوقاه الی لقاي اخوانی 

القضات دربارة تمثل و تجلی ). اما نظر نهایی عین 274باشند، حسین منصور را و بایزید را معذور دارند» (همان:  
این است که حقتعالی خود را بر صورتی که بیننده میخواهد تجلی میکند. یعنی اگر بیننده حق   حقتعالی به بنده

را در نور متصور باشد بصورت نور میبیند. «اما آنچه تو صفات خوانی که اول ما خلق اهللا نوري از آن نشان باشد؛  
مثل به وي نماید. در این مقام من  گري کند بدان صورت که بیننده خواهد بتخود را جلوه -جل جالله –چون او 
القضاتم، نوري دیدم که از وي جدا شد؛ و نوري دیدم که از من برآمد؛ و هر دو نور برآمدند و متصل شدند،  که عین

 ).  303و صورتی زیبا شد چنانکه چند وقت در این حال متحیر مانده بودم» (همان:  
 

 تمثل بمثابۀ تشبیه 
هودي، به حوزة مجازهاي زبانی وارد شدند و از زبانِ مجازي بیشترین بهره را بردند.  هاي شصوفیه براي بیان تجربه

ساخت مجازهاي زبانی، تشبیهِ عوالم غیرحسی به حسی در زبان صوفیه شکل گرفت. تشبیه ترین ژرفدر گسترده
بود که در زبان مجازي صوفیا اتفاقی  به عالم محسوس، مهمترین  البته  عوالم غیب و دنیاي ماورایی  ن رخ داد. 

هرکدام از گویندگان و نویسندگان صوفیه در بکارگیري مجازهاي زبانی به شیوة خاص خود عمل میکردند. تشبیهات  
و تمثیلها گاه تبدیل به رمز و نمادهاي پیچیده میشد که با هیچ روش ادبی و منطقی قابل تحلیل نبود. «زبان  

 ). 241:  1385و تصدیقهاي منطقی نمیتوان بدان رسید» (فتوحی،  صوفی را باید کشف کرد، زیرا از روش قیاسها  
القضات درمورد ابلیس و دفاع از او بعنوان زلفِ معشوقِ  هاي تمثل بمثابۀ تشبیه در دیدگاه اساسی عینیکی از نمونه

قدرکه خال و خد و نور سفید براي چهرة زیبا اهمیت دارد، زلف  القضات، هماحقیقت، دیده میشود. از نظر عین
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چه گویی شاهد بی  سیاه و نور سیاه نیز وجودش الزم و ضروري است تا شاهد حقیقت، زیباییهایش آشکار شود. «
ش  فراپی   د که دو حالت بود و دو نوررسرونده بدان مقام    د،زلف زیبایی دارد؟ اگر شاهد خد و خال و زلف، صورت بند

ور ابلیس؛ و تا ابد با این دو مقام  نآید که عبارت از آن یکی خالست و یکی زلف، و یکی نور مصطفی است و دیگر 
 ). 30(تمهیدات:  »  سالک را کارست

 
نور سفید و خد و خال:  به  بگونهعین  تشبیه حضرت محمد  اي دربارة حضرت محمد (ص) سخن  القضات 

او بر اساس مشرب اشعري، هم کالم حق و هم باطن محمد (ص) را قدیم  میگوید که در هیچ کتابی نیامده است. 
). همچنین او عبودیت پیامبر  30: 1399میداند و مرگ را تنها در قالب و صورت پیامبر میداند (ابراهیمی دینانی، 

خال تشبیه  دیده میشود که حضرت محمد به نور سفید یا خد و    تمهیداترا خالی بر چهرة ربوبیت میداند. بارها در  
اهللا  دریغا چه میشنوي خال سیاه مهر محمد رسول «میشود که نماد زیبایی و جمال و صفات لطف خداوند است.  

 اال  اله   ال  جمال خد.  ندارد  کمالی  خالبی  ال اله اال اهللا ختم و زینتی شده است. خد شاهد هرگز    ةمیدان که بر چهر
  خال   این  سر  در  عاشقان  جان  صدهزار  و   نبودي  متصور  خود  و  نداشتی  کمال  هرگز  اهللارسول   محمد  خالبی    اهللا

اهللا  ) و در جاي دیگر میگوید: «خد و خال معشوق جز چهرة نور محمد رسول 29» (تمهیدات:  است  شده  شاهد
 ).  117مدان... نور احمد خد و خال شده است بر جمال نور احد» (همان:  

 
القضات، حضرت محمد (ص) نماد هو  شناسی عیندر هستی  تشبیه حضرت محمد (ص) به آیات لطف الهی:

اهللا الخالق الباري المصور است. او میگوید اگر این آیه را بشود نادیده گرفت، میتوان محمد و ایمان او را نیز نادیده  
  گرفت. پس ازآنجاکه نادیده گرفتن این آیه منجر به کفر است، نادیده گرفتن حضرت محمد و ایمان او نیز کفر 

 ).  187خواهد بود (همان:  
 

واژة ابلیس از ریشۀ بلس به معناي اندوه زیاد ناشی از نومیدي است. در عربی   تشبیه ابلیس به نور سیاه و زلف:
). عبدالقاهر بغدادي دفاع از ابلیس را براي اولین بار به 292/  1:  1375نام او عزازیل است (صدر حاج سیدجوادي،  

به خاك بوده است (عبدالقاهر  یان کرده است که عمل ابلیس بدلیل برتري آتش نسبتبشاربن برد نسبت داده و ب
ابلیس درمقابل آدم را    ةبن منصور حالج در شعرهاي خود به نام طواسین امر به سجدحسین  ).29:  1367بغدادي،  

 که  را  او  وريمهج   حکایت  و  سرمیدهد  شکوه نوعی آزمون شمرده است، نه یک فرمان. سنایی نیز از زبان ابلیس  
سنایی(میکند    بیان  زیبا  زبان  به   گرفته  قرار  خدا  لعنت  هدف  اکنون  و  بود  ملکوت  معلم  روزي  - 871:  دیوان 
  خواجۀ   لقب  با  را  او  و  آوردنمی  بزبان  را  او  نام  هیچگاه  ابلیس،  به  حرمت  فرط  از  کرگانی  ابوالقاسم  شیخ ).872

سنایی و احمد غزالی نیز در دفاع از ابلیس،  ).  1/97  و416/  2:  تمهیدات(میکند    یاد  مهجوران  سرور  خواجگان و
زیبایی خلق کرده  اما عینتصاویر  میرود. در  اند.  بشمار  ابلیس  مدافع  بزرگترین  کامالً    تمهیداتالقضات همدانی 

یان نهاده  مشهود است که قسمتی از دفاعیۀ خود را از شیطان بر مبناي تفکرات حالج و پیر خود احمد غزالی بن
است. او تمرّد ابلیس را از فرمان الهی، امري اعتباري میداند و نه حقیقی. او مؤمن واقعی است؛ چراکه هرگز حاضر  

القضات اوالً معتقد است ابلیس براي جهان هستی ضرورت کامل دارد. لزوم وجود  نشد بر غیر او سجده کند. عین
و خال این شاهد شنیدي؟ زلف و چشم و ابروي این شاهد دانی ابلیس در عالم را اینگونه ترسیم میکند: «خد  

دریغا چه دانی که شاه حبش  «). و یا  118اند؟» (همان:  کدامست؟ دریغا که نور سیاه بر تو، باالي عرش عرضه نکرده 
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است که و لعنت غذاي وي آمده    اهللا است که تو او را ابلیس میخوانی که اغوا پیشه گرفته است  الّإدار  کیست؟ پرده
 ).30(همان: »  ینَعِجمَأم  هُینَّغوِفبعزتک أل

میداند که داراي سلطنتی بسیار گسترده است. سلطنت او تمام  القضات، شیطان را در درگاه الهی، سلطانی  عین
دایرة ال اله را دربر میگیرد. در این دایره، انسانهاي زیادي جواز عبور به حریم الهی را از سلطانی به نام شیطان  
نمیگیرند. او درمورد عالم ال اله و عالم اال اهللا میگوید: ال اله عالم عبودیت است و فطرت، و اال اهللا عالم الهیت و  
والیت عزت. دریغا روش سالکان در دور ال اله باشد و إنَّ اهللاَ خَلَقَ الخَلقَ فِی ظُلمَۀٍ؛ پس چون بدور اال اهللا رسند در 

القضات معتقد است هزاران سالک و روندة راه حقیقت در عالم ال اله به طمع  عین  ).74دایرة اهللا آیند» (همان:  
گوهر اال اهللا قدم در راه نهادند و به عالم اال اهللا که عالم ابلیس است راه نیافتند؛ چراکه «پاسبان حضرت اال اهللا  

هر الهی است. او دربان است و  ایشان را بداشت سرگردان و حیران» (همانجا). ابلیس در این دیدگاه غالم صفت ق
هر کس را، که الیق بارگاه الهی نباشد، از درگاه او میراند. «دانی که پاسبان حضرت کیست؟ غالم صفت قهر است  

 که قد الف دارد که ابلیس است» (همانجا).  
 

«اگر الجبار    القضات، ابلیس مظهر صفات الجبار و المتکبر است.از نظر عین   تشبیه ابلیس به آیات قهر الهی:
المتکبر القهار صورت بندد که نباشد، صورت توان بست که ابلیس و کفر او نباشد. پس پدید آمد که سعادت محمد،  

ابلیس نبود» (همان:  بی ابلیس،  ). عین187شقاوت  ابلیس میگوید: گمراه کردن خلق توسط  از  القضات در دفاع 
اضالل خلق توسط ابلیس را تمثل و حیله میداند. «اي عزیز  حقیقی نیست، بلکه مجاز است و بصراحت این وظیفۀ  

هر کاري که با غیري منسوب بینی، بجز از خداي تعالی آن را مجاز میدان نه حقیقت؛ فاعل حقیقی، خدا را دان...  
راه نمودن محمد مجاز میدان، و گمراه کردن ابلیس، همچنین مجاز میدان... گیرم که خلق را اضالل، ابلیس کند.  

). و در جاي دیگر بیان میکند که هدایت توسط حضرت محمد، که  188ابلیس را بدین صفت که آفرید؟» (همان:  
 ). 189مظهر حمد است، و ضاللت توسط ابلیس صورت میگیرد (همان:  

 
 گیري نتیجه

سالکانِ  القضات، نوعی حیله و نیرنگ حقتعالی است که ازطریق آن،  بینی عینتمثل در منظومۀ فکري و جهان
حقیقت را هر لحظه عاشقتر و مشتاقتر میکند. از نظر او، حیلۀ تمثل، الزمۀ ارادت بیشتر مشتاقان الهی است. در  

اي تازه بیابد و همین امر سبب  این دیدگاه، تمثل سبب میشود که سالک هر لحظه حقتعالی را در ظهور و جلوه
رواقع تمثل را گاهی در معناي تجسم تلقی میکند که آن  القضات دمیشود از دیدار و لقاي حق ملول نشود. عین

هم ظهور نام المصور است؛ یعنی ظهور و تجلی و تجسم المصور در صورتهاي گوناگون (تمام آنچه در عالم هستی 
در دنیا و آخرت وجود دارد) بتصویر کشیده میشود. عالم کثرت در نگاه او خوب و بد ندارد؛ چراکه همه چیز ظهور،  

از نامها و صفات اوست. همانقدرکه حضور حضرت ختمی  تجلی، مرتبت در عالم الزم و  تجسم یا تشبه به یکی 
بایسته است تا صفت لطف خداوند بظهور برسد، حضور شیطان نیز الزم و بایسته است تا صفت قهر الهی معنا  

تمثل و تجلی حقتعالی به بنده این است  القضات دربارة  شناسانۀ عین داشته باشد. اما مهمترین نکتۀ تفکر هستی
که حقتعالی خود را بر صورتی که بیننده میخواهد تجلی میکند. یعنی اگر بیننده حق را در نور متصور باشد،  

 بصورت نور میبیند. 
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  نویسندگان  مشارکت 
آزاد  دانشگاه   انیعلوم انس ادبیات و    دانشکدة در  بمصوّ فارسی  ادبیات  و زبان دکتراي دورة  ۀرسال از  مقاله  این

 طراح و  داشته  هبرعهد را رساله این راهنماییالهی  علی فتحآقاي دکتر   .استشده استخراج آباد اسالمی واحد خرم 
 متن  تنظیم و  هاداده گردآوري  در رساله این پژوهشگر  نوانعب آقاي کوروش امرایی  . اندبوده مطالعه این اصلی
ها و راهنماییهاي  به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهقاسم صحرایی  آقاي دکتر  . اندداشته   شنق  نهایی

 پژوهشگر سههر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت در .اندتخصصی این پژوهش نقش داشته
  . استبوده 

 
  قدردانی  و  تشکر

علوم  ادبیات و    دانشکدة پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر  مراتب میدانند  الزم  خود بر  نویسندگان 
 دادند، یاريپژوهش   این  کیفی ارتقاء  و انجام  در  را  نویسندگان  که آباد آزاد اسالمی واحد خرم دانشگاه   انسانی 
 .نمایند  اعالم

 
  منافع  تعارض

 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 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  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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