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    )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
    )پژوهشي –علمي (

  1390ي ششم، زمستان ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
  

  *ديدگاه عين القضات در باب حروف، حروف مقطّعه و نقط 
  پارساپور زهرا دكتر

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ياراستاد
  

  چكيده
 اما ،است نگذاشته يادگار به خود از مجيد قرآن از مستقل تفسيري القضات عين چند هر

 چهار در را قرآن فهم مراتب او. آنست تأويل و تفسير و قرآن آيات به مزين او آثار سراسر
  :نمايد مي خالصه مرحله
  متّصل حروف شكل به كلمات يمشاهده - الف
  منفصل حروف شكل به قرآن جمال ي عرضه - ب
  نقط به حروف تحول -ج
   قرآن بياض قرائت و نقط محو -د

 تاهمي القضات عين ديدگاه از نقط و حروف جايگاه و معني درك مراتب، اين فهم در
 كه اي پراكنده عبارات مجموع از را خود دريافت و فهم تا برآنيم مجال اين در. دارد يخاص
 عرضه خود آثار در نقط نيز و مقطعه حروف ويژه به ،حروف مفهوم يدرباره القضات عين

 حروف از هايش تأويل نيز و نقط و حروف باب در او نگاه آيا ببينيم و كنيم بيان ،داشته
 است گفته آنچه يا است مرتبط ،اند كرده بيان او از پيش عرفاي و مفسران آنچه با مقطعه

  .اوست خود هاي دريافته و ها يافته حاصل
  

  واژگان كليدي 
  .تأويل مقطعه، حروف نقط، حروف، القضات، عين

  
  
  

                                                 
  03/08/1390 :تاريخ پذيرش نهايي    13/04/1390:   تاريخ دريافت مقاله - *

  Zparsapoor@yahoo.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه -1

 سال در »القضات عين« به معروف همداني ميانجي علي محمدبن بن عبداهللا ابوالمعالي
، كالم در ،نداشت بيشتر سال 33 شهادت هنگام كه اين با و آمد دنيا به قمري هجري 492
: 2ج ،1371(صفا. آمد مي شمار به خود روزگار نوابغ از عربي و پارسي ادب و انعرف

 آورده دست به شخصي مطالعات طريق از را خود اطالعات بيشتر وي كه است معتقد) 937
 در ) 5-7: 1379(عين القضات. است شده جواني عنفوان در او تبحر موجب امر همين و

 و زيانمند چه را ظاهري علوم تمام آموختن ،راه ابتداي رد او كه نمايد مي بيان زبدةالحقايق
 دانش و است كوتاه عمر، كه رسيده حقيقت اين به سرانجام و است كرده مطالعه سودمند چه

 به تا آورده روي كالم علم به و است دانسته حماقت را علوم تحصيل رو ازين ؛بسيار
 .است شده ترديد و تشويش دچار او بيمذه بنيادهاي ،آن از بعد اما ؛رسد دانايي و بصيرت

 هاي كتاب ،است داده نجات سرگشتگي ي ورطه از را او آنچه القضات، عين ي گفته به بنا
 براي واقعاتي آن از بعد. است داشته مشغول خود به را او سال چهار كه بوده غزالي احمد

 به غزالي احمد كه اين تا. است نيافته وقوف آنها حقيقت بر سال يك تا كه داده روي او
 مكشوف او بر حقايق ،وي مصاحبت در روز بيست از كمتر مدتي در و كند مي سفر همدان

  . است نبوده هيچ طلب در فنا طلب در جز آن از بعد و گردد مي
 از آثارش در ،خواند مي او شاگرد را خود بارها كه غزالي احمد بر عالوهعين القضات 

 و فتحه طاهر، يعني جبال واليت پير سه«. است داشته ارادت اآنه به كه برد مي نام پيراني
 يعارفانه و فكري پسندهاي شناخت با قاضي. دارد خاصي ارادت آنها به قاضي كه بركه

 خراسان پيران اقوال و غزالي احمد از كه را خود يعاشقانه – عارفانه فكري سنت ،ايشان
  )10: 1374هروي، مايل.(»رساند كمال به ،بود گرفته

 گذاشته ما اختيار در مطالعاتش سير باب در او خود كه اطالعاتي ،شد بيان كه آنچه بنابر 
 در. اند داشته نقش او روحاني و فكري حيات در بزرگي پيران و تاداناس كه دهد مي نشان
 از موارد از بسياري در القضات عين كه يابيم مي در او آثار بررسي با ،اطالعات اين كنار
 سخن تمهيدات در خصوص به خود فردي عرفاني هاي تجربه و خود شخصي هاي يافته
 او استادان اقوال يا و او از پيش يصوفيه متون در توان نمي را او كالم يريشه و گويد مي

  .يافت
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 33333333/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     
 و ايشان دشمني متعصبان، با مخالفت و اش شخصي هاي يافته و عقايد بيان در او باكي بي

 آثار در وي ،)938: 2، ج1371( صفا ي گفته به بنا. داشت پي در را او مرگ سرانجام
 بيان آشكارا ،بود الناس عوام يحوصله از بيرون كه را صوفيه حقايق از بسياري خود متعدد

 صوفيان اسرار پروا بي صوفيانه، عواطف غليان و عشق سورت و شوق يغلبه سبب به. كرد
 اظهار محابا بي ،بود وجوديان وحدت نظر ي دنباله كه را خود مذهب و كرد مي فاش را

 او كشتن اصلي دليل« :است معتقد )425: 1376(برتلس يوگني ،صفا برخالف. نمود مي
 كه شد موجب او يآوازه و علمي شأن خانوادگي، موقعيت بلكه ،است نبوده او تعليمات
 شخصيت ».ندبگير او قتل به تصميم و شوند هراسناك مخالفان به پيوستنش از او دشمنان

 جمله از بزرگان از اي عده قتل موجب كه آشامي خون وزير ،درگزيني الدين قوام
 در سرانجام. كند مي تر پررنگ را احتمال اين ،)41- 42: 1338 فرمنش،(شد القضات عين

 دار به ،كرد مي تدريس آنجا در معموالً كه اي مدرسه همان ي دروازه بر را او قهـ 533سال 
  .آويختند

 ،شود مي يافت وفور به او آثار در آن بازتاب كه القضات عين شخصي تأمالت جمله از
 قرآن از مجزا تفسيري او چند هر. است آن آيات تأويل و تفسير و قرآن باب در او تأمالت

 آن باب در تفسير و توضيح و قرآني آيات به مزين او آثار سراسر اما ،است نگذاشته جا به
 و انگيز شگفت تسلط بيانگر ،مختلف موضوع هاي در خدا كالم به او هاياستشهاد. است

 جستجوي در او و كرده قطع را او كالم يرشته ،آيه يك تفسير گاه. است او ذهن حضور
  . پردازد مي مشايخ اقوال و روايات و آيات يمقايسه به ،كلمه يك تأويل و حقيقي معناي

 در قرآن باطن. است باطني و ظاهري داراي قرآن كه است معتقد متصوفه ساير مانند او
 و حروف جز و نيست راه بدان را بيگانگان كه است شده پوشانده حجاب هزار چندين
 او مقام با متناسب قرآن از را كس هر فهم. شنوند نمي و بينند نمي قرآن از چيزي كلمات

 آيات از متفاوتي هاي ادراك و ها دريافت ،مختلف مقامات در سالك است معتقد و داند مي
 در بررسي كه شمارد مي بر قرآن فهم در سالك براي را مراحلي ،ارتباط همين در. دارد
 يمرحله چهار. خورد مي پيوند نقط و مقطعه حروف حروف، مباحث به مراحل اين باب
  :است چنين اختصار به) 98-  99: 2ج ،1362( القضات عين نگاه از قرآن فهم

  )يحبهم: (بيند مي را متصل وفحر سالك: اول ي مرحله
  )م ح، ب، ح، ي،: (دهند عرض او بر منفصل حروف در جمال: دوم ي مرحله
  .نماند حرف و گردد نقط همه حروف: سوم ي مرحله
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 را مصحف بياض ،قرآن سواد جاي به سالك و شوند محو نيز نقط: چهارم ي مرحله
  .خواند مي

 يدرباره القضات عين كه عباراتي مجموع از را خود دريافت و فهم تا برآنيم مجال اين در
 با او هاي گفته آيا ببينيم و كنيم بيان ،نمايد مي عرضه خود آثار در نقط و حروف مفهوم
 است گفته آنچه يا است مرتبط ،كنند مي بيان نقط و حروف ي درباره عرفا و مفسران آنچه

  .اوست هاي دريافته و ها يافته حاصل
  
  صوفيه نگاه زا حروف اهميت -2

 جفر علم با را حروف بحث )163: 1373( نويا. ندارد تازگي قرآن حروف باب در بحث
 سخن سيميا نام به دانشي از )1053: 2، ج1353( -8ق-خلدون ابن. دهد مي پيوند

 معتقد و اند پرداخته آن به متصوفه تصرف صاحبان از گروهي او روزگار در كه گويد مي
 متصوفه غاليان ظهور و اسالم صدر شدن سپري از پس ،مسلمان ملت در دانش اين ،است
 كرده تقسيم گونه چهار به را حروف كه گويد مي سخن گروه اين عقايد از سپس و آمد پديد

) 95: 2،ج1336( املي الدين شمس عالمه. اند شده قائل طبيعتي ،حروف از يك هر براي و
 كند مي ذكر تصوف علوم از يكي را حروف احوال معرفتكه معاصر با ابن خلدون است، 

 شود مي متذكر را اكرم رسول فرمايش آن، تأييد در و خداست كتاب معرفت آن حاصل كه
 حروف ي چهارگانه تقسيم از نيز او .»مطلعا و حدا حرف لكلّ و بطنا و ظهرا للقرآن انّ«: كه
 كه بارده حروف را غ خ، ر، ع، ، ح د، حروف مثال براي. گويد مي سخن طبايع حسب بر

 بر كه دهد مي توضيحاتي يك هر باب در سپس. نهد مي نام ،هستند روح اول ي درجه
 شد ظاهر شهيد اسم در: ش حرف«: مثال براي. است واژگان در حروف اين جايگاه اساس

  )108 :2،جهمان.(»آمد آخر عرش در او و
 تعداد ميان شباهتي نسفي ،نمودند برقرار طبايع و حروف ميان صوفيه كه ارتباطي كنار در

 كتاب با را مكتوب كتاب جهت اين از و كرده مشاهده عالم مفردات و تهجي حروف
 عالم مفردات ،)ملك عالم(مفصل كتاب اين در« :گويد مي او. است دانسته همسان مبسوط
 هشت و بيست عالم مفردات كه جاست ازين و اند كلمات عالم مركبات و اند تهجي حروف
 حروف مفردات كه آن جهت از. حيوان و نبات معدن،: آمدند سه عالم ركباتم و آمدند
  )374: 2،ج1377 نسفي،.(»حرف و فعل و اسم: اند سه مركبات و اند هشت و بيست تهجي
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 35353535/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     
 ذكر مي كند، را نوراني حروف از تعدادي جدولي در) 29- 35: 1999(الحموي جهينه

 را مبسوطي توضيحات يك هر باب در و شمارد مي بر را آنها صفات و مرتبه فلك، عالم،
  .كند مي ارائه قرآن در حروف اين جايگاه يدرباره جمله از

 تنوع و گسترش براي را زمينه حروف، به گونه تأويل و رمزآميز هاي نگاه اين
 كه طوري به ؛كند مي فراهم قرآن حروف و كلمات ،آيات از صوفيانه هاي برداشت
 شخصي هاي يافته و ها دريافته ،تر بينانه خوش نگاهي با يا و ذوقي بيشتر آنها هاي ديدگاه

 و رازآميز موارد از بسياري در خود ها، تأويل و هاسيرتف اين بيان كه اين گو. آنهاست
 درك به قائل كسي مقربان و اوليا جز ،تفاسير اين قائالن و ناقالن قول به و است رمزگونه

 را حالج قول ،خود شطحيات شرح در )501: 1344(بقلي روزبهان. بود نخواهد مفاهيم اين
 :است سرّ يك اين كه كند مي تأكيد نهايت در اما ،سازد واضح را آن دارد قصد و كند مي نقل

 و عربي هاي حروف اين نه هست، چند حروفي را ثاني قوس صاحب«: گفت) حلّاج(
 ما« ميم حرف بدان كه -اعلم واهللا-  قال» .است ميم آن و واحدست حرف آن. عجمي
 بدان كه دنو اهل الّا خاليق جميع او سرّ و »اوحي ما« ميم. كرد مبهم حق كه خواهد »اوحي

  ».اسرار در گويند سخن گاه گاه
 و معاني به مفسران توجه هاي زمينه از يكي ،مقطعه حروف باب در توضيحات و تفسير

 حروف باب در سور از يتعداد درآغاز ،تفاسير ترين كهن در. است قرآن در حروف كاربرد
 ،)136: 1373(نويا. است شده درج مطالبي خداوند كالم در آنها از استفاده داليل و مقطعه

  :است كرده تقسيم گروه دو به مقطعه حروف باب در را ها ديدگاه و تفاسير مجموع
 تفسير درصدد نبايد و نيست گشودني كه است رازي ،حروف اين كه برآنند گروهي: الف

 را آنها حتي و دادند تعميم نيز حروف ساير به را امر اين متصوفه بعدها. آمدبر آن
 صوفيه ،زمان گذشت با. است نهاده رازي آنها در خداوند كه كردند تلقي زنده موجوداتي

 ،دارند رازي خود با حروف ساير و مقطعه حروف چه اگر كه گفتند سخن باب اين در نيز
 شكل به خود آثار در آنها. يابد دست آن به سلوك لمراح طي در تواند مي سالك اما

  .پرداختند حروف رمز و راز و معاني بيان به مبهم يا آشكار
 به كه كنند مي معنا و تفسير بودن غازآ حرف اساس بر را مقطعه حروف ديگر گروهي: ب
 جمح بيشترين ،تأويالت گونه اين. يابند مي معنايي ديگر حروف با تركيب در اعتبار اين

 در نسفي نمونه براي. دهند مي اختصاص خود به مقطعه حروف از را صوفيه تفاسير
  :است داشته بيان غازهاآ حرف اساس بر مقطعه حروف از را خود تأويالت تفسيرش،

  )526: 2ج ،1354 نسفي،(ما ملك و سنا و طول به سوگند: طسم
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36363636

  )542: 2،جهمان(سائالن سؤال و طالبان به سوگند: طس
 سهل مثال براي. دادند نسبت قرآن حروف يهمه به را مقطعه حروف ويژگي ينا صوفيه

  :گويد مي چنين »بسم« تفسير در)283 متوفي( تستري عبداهللا بن
 الذّهبي،.(»جلّ و عزّ مجداهللا: الميم و جلّ، و عزّ اهللا سناء:السين وجل، عزّ اهللا بهاء: الباء«

  )362: 3 ،ج1962
  
  القضات عين نگاه زا مقطعه حروف و حروف -3
 قرآن حروف بحث ،است شده مطرح القضات عين آثار در گسترده شكل به كه مباحثي از

 حروف اين معناي و فلسفه ي درباره وضوح به او چند هر. است مقطعه حروف ويژه به
 اين يدرباره را او ي انديشه پاي رد توان مي او يپراكنده سخنان از اما ،گويد نمي سخن

  .كرد نبالد حروف
 است »عشق ابجد« يا »مجمل سرّ« ،دارد قرآن حروف از القضات عين كه خاصي تعبير

 ،شد بيان كه چنان او. شود مي شامل را قرآن حروف ي همه بلكه مقطعه حروف تنها نه كه
  :گيرد مي نظر در را مراحلي قرآن فهم در

 كسوت در دهد خبري خود ملكوت و ملك اسرار از را محبان كه خواست او !عزيز اي«
 حم، ص، ق، يس، كهيعص، ال، المر، الم، :گويد. نشوند مطلع آن بر نامحرمان تا حروف
 حروف و خوانند مجمل سرّ ،عالم در را حروف اين... طس طسم، المص، طه، ن، عسق،
 آنجا كه گردد منفصل جمله متصل حروف گفتيم كه عالم اين در عزيز اي. خوانند ابجد
 جمال و آيد بدر پرده ار خود چون است متّصل كه پندارند »يحبونه و يحبهم«: خوانند خلق
 برسد اي پاره چون باشد، همچنين كنند عرض او ي دهدي بر منفصل حروف در را خود

  )172: 1373 القضات، عين. (»گردد نقط همه حروف
 خود ادعاي ناي براي و دارد استنباطي چنين»القول لهم االيات فصلنا لقد« يآيه از او

 بر كه است عشق دابج همين او نگاه در مقطعه حروف. كند مي استشهاد آيه اين به بارها
 به ملكوت و ملك اسرار بيان را حروف اين كاربرد از هدف وي. نويسند مي سالك دل لوح

: 1ج ،1362 القضات، عين.(نشوند مطلع آن از نامحرمان تا داند مي حروف كسوت در محبان
368(  
 سوره در جايگاهشان و آنها نوع آنها، تعداد حروف، اين بصيرت اهل براي است معتقد او

 ؛»كهيعص« چون ؛است حرف پنج تركيب تعداد باالترين مثال براي. است تنبيهاتي داراي
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 با) 289: 2ج ،همان.( باشد حرف پنج از بيش كه نبود اسمي هيچ عربي اسماي در كه چرا
 ي پرده ،حروف اين كه است معتقد و داند مي قرآن فهم بدايت را حروف اين فهم حال اين

  )295: 1ج همان، نيز و 246: 2،جهمان.(است معرفت مبادي جمال
  
  القضات عين نگاه از حروف معاني به دستيابي طريق -4

 اين براي القضات عين كه تفاسيري و معاني مأخذ كه اينست شود مي مطرح كه سؤالي
  كجاست؟ حروف اين معاني به دستيابي راه ،او نگاه از يا و چيست كند مي ذكر حروف

 گويد مي و شود مي قائل تمايز آنها به كردن پيدا علم و حروف معاني گرفتن ياد ميان او
 تبع به همه. كند بيان را مقطعات حروف كه است نداشته را قدرت اين كسي هيچ تاكنون كه
 اينها ارتباط اما. محمد ميم و جبرييل الم و دبو اهللا الف :گفت كه گويند مي سخن عباس ابن
: 2،جهمان.(آنست به كردن پيدا علم از غير عباس ابن قول گرفتن ياد. داند نمي كسي را

291(  
 اين تا كند طي را كمال مراحل بايد شخص .داند نمي مكسبي را حروف علم او حقيقت در
 احمد استادش) 367: 1ج همان،.(بنويسند وي محفوظ لوح بر تعالي خداي قلم با را معاني
 نه و است مكشوف مقطعه حروف ملكوتي حقيقت نه كه دارد تصريح امر اين بر نيز غزالي

 بدان معني اسم چه هر كه بدان سرّ ديگر و« :پذير امكان كلمات و حروف قالب در آن بيان
 علم رب نگنجد، حدود حضيض در كه آمد عاصي زفان و بيان و كلمات و حروف بر نشست،

  )250: 1370 غزالي،.(»بود اين »ادراك االدراك درك عن العجز«. بود عاصي فهم و
 كسب واقعات طريق از را خود دانش او كه ادعاست اين بيانگر القضات عين هاي نوشته

 گذارد مي ميان در او با را خود هاي تجربه از اي نمونه ،غزالي احمد به اي نامه در. است كرده
 از بيماري پيش در بار يك: واقعه« :است يافته دست مقطعه حروف معناي به خواب در كه

 »بمكه ارض« گفتم من دارد؟ معني چه»عسق حم« كه پرسيد من از كسي. شدم غايب خود
  )245: همان.(»بودم نشنيده و بودم نديده تفسير اين هرگز من و

 »عسق حم« و بيمار ي واقعه: جواب«: گويد مي القضات عين به واقعه اين باب در غزالي
 حمي« ،»حم« و است »العزة حمي« مّكه كه آن اول. بدان سر دو: جهان و جان. آن معني و

. است حصن اين حرم آن حصيني. است عشق توحيد ترجمان »اهللا اال الاله«. است »العشق
  )250 :همان.(»مكه حديث گفتي راست

 علم با ،است كرده تجربه خواب در القضات عين كه را آنچه غزالي كه است گونه اين و
 دريافت گواه تواند مي القضات عين گفتار در كه ديگري ي نمونه. نمايد مي تأييد خويش
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38383838

 مشاهده تمهيدات در، باشد -بيداري عالم در بار اين اما - شهود طريق از حروف معاني
  :كنيم مي
 چه هر كه رسيدم يجاي به ،نوشتم مي را كلمات اين كه بود آدينه شب كه شب آن دريغا«
 چه كه كردي فهم كه بايستي كسي دريغا. بديدم اول حرف در باشد و بود ابد و ازل در
. »بينند »الم« الف طي در علوم و اسرار ي جمله ،باشند مطلوب كه طالبان آن. گويم مي

  )347: 1373عين القضات، (
 و معنا كالم، حاصل ،گويد مي سخن حروف باب در القضات عين كه موارد از بسياري در

 باز سر خويش شخصي هاي دريافت و ها يافته بيان از او و نيست حروف باب در تفسيري
 راه را تو اندر پرده بدين هنوز و داني نمي تو كه كند مي گوشزد خواننده به مدام و زند مي

 ،كند مي بيان حروف از را خود تأويل يا تفسير و معنا او كه اندكي موارد بررسي با. نيست
  :گفت پاسخ مهم سؤال دو به توان مي

  چيست؟ حروف از او تفسير و تأويل اساس و مبنا: الف
  ؟ است منطبق صوفيه متون در موجود هاي تأويل و معاني با او هاي گفته حدي چه تا: ب
  
  القضات عين ديدگاه از حروف معاني مبناي -5
 نظر اظهار صراحت به رآنق حروف باب در القضات عين كه مواردي معدود بررسي با
 آن در حرف آن كه عبارتي يا واژه با شده ارائه تأويلي يا معنا ميان ارتباط توان مي ،كند مي

  :نمود تقسيم نوع چند بر ،است آمده
 حرف آن توضيح يا و تأويل معني، عنوان به كه است اي واژه نظر مورد حرف: الف

 را »حم« كه بينيم مي غزالي به القضات عين ينامه همان در مثال براي. است شده پيشنهاد
 ها تأويل بيشتر كه صوفيه تفسيري و عرفاني متون ساير برخالف. خواند مي »العشق حمي«
 ي نمونه دو جا اين در. است نادر بسيار آن ي نمونه القضات عين آثار در ،است اساس اين بر

  :كنيم مي ذكر او آثار در را تأويل گونه اين از ديگر
  )201: همان.(»المرسلين سيد يا« كه يعني ؛دارد را معني همين»  الحكيم والقرآن سي«

 كفر كاف به هرگز ،نبيند »كهيعص« كاف مرد تا خدا قدر و جالله ب! جوانمردا
  )130: 1ج ،1362 القضات، عين.(نرسد
 صوفيه آثار ساير به نسبت القضات عين آثار در ها تأويل گونه اين حجم مجموع، در

 تفسير و االسرار كشف تفسير نسفي، تفسير چون تفاسيري به مراجعه با. است اندك سيارب
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 ذكر قابل. اند شده تأويل اساس اين بر مقطعه حروف اتفاق به قريب كه يابيم مي در سلمي
 اثر يك در حتي بلكه ،نيست يكسان حروف اين از مفسرين و عرفا تأويل تنها نه كه است

 همانند ،شود مي بيان متفاوت سور آغاز در يكسان ي مقطعه حروف زا كه هايي تأويل نيز
 مثال براي. نمود مالحظه ها واژه انتخاب در را مفسر ذوق جز مبنايي توان نمي و نيست
 نسفي. بود نموده تأويل »العشق حمي« را »حم« القضات عين ،رفت اين از پيش كه چنان

 كه هايي»حم« تعداد به است، شده تأليف القضات عين آثار با زمان هم تقريباً كه تفسيري در
 ،است آمده غافر و احقاف جاثيه، دخان، زخرف، شوري، فصلت، مؤمن، سور سر بر

  :نمونه براي. دارد متفاوتي هاي تأويل
  )674: 2ج ،1354 نسفي،.(عظيم خداوند مشيت و حلم به سوگند: مؤمن ي سوره در
  )715 :2، جهمان.(ما منّت و شما حاجت به سوگند: دخان ي سوره در
  )720 :2، جهمان.(مجيد حميد به سوگند: جاثيه ي سوره در
 با) آغاز حرف در اشتراك جز به(لفظي اشتراك يا ارتباط نوعي ،نظر مورد حرف: ب

. شود مي پيشنهاد حرف آن تأويل يا معني عنوان به كه دارد عباراتي يا و عبارت تركيب،
 آثار در آيات ساير باب در هم و مقطعه حروف باب در مه تأويل گونه اين هاي نمونه
 ميان واجي يا لفظي تشابه نوعي آنها در گفت توان مي حقيقت در. است فراوان القضات عين
  :نمونه چند. دارد وجود آن تأويل با آيه يا كلمه
 لوح في مجيد قرآن هو بل« ايشان اند محفوظ لوح اهل خوانند مجيد قرآن اي پرده در«
 اللوح في حرف كلّ«: گفت كه را كس آن باد نوش »المجيد القرآن و. ق«. »فوظمح

  )100: 2ج ،1362 القضات، عين.(»القاف جبل من اعظم المحفوظ
 قدر و قضا آيات و كرامات و معجزات عجايب ،رسد صفت اين بدايت به سالك چون و«

 از گردد مبذول را لكسا كه آن بدايت از دان كنايت »كهيعص« كاف و شود، مكشوف او بر
 ما و والقلم. ن« كه بيند نون ،رسد »كن« نهايت به چون و است اعظم اسم كه »كن«

  )171: 1 ج ،همان(» .پيوندد »يسطرون
 از خواهي اگر بود؟ كه »الف نون« در گويي.»علينا« :گفت »علي السالم« كه گفت نه«

 الف كه بگويد »الم«! بشنوي چه نداري، سمع وليكن! بشنو »يسطرون ما و القلم و نون«
 گويد مي »القلم و نون« و ؟چيست علينا نون كه گويد مي »القلم و نون« و چيست؟ علينا

» .الصالحين عباداهللا علي و: گويد پس. باد نوشش شنود مي كه آن چيست؟ علينا نون كه
  )341: 1همان، ج(
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40404040

 «در روحي ياي به تا باش! عجب چه چيست، »لعنتي عليك انّ و«ياي كه داني نمي اگر«
 تو با »كهيعص« ياي و »الحكيم القرآن و يس« ياي آنگه كني، گذر »روحي من فيه نفخت

  )411: 2ج ،همان(» .كند مي چه ابليس با »لعنتي« ياي كه بگويند
. كنيم مي مالحظه نيز او از پيش عرفاي ساير تفاسير در را ها تأويل گونه اين ي نمونه
 تفسير در دهد، مي اختصاص عطا بن العباس ابي اقوال به را خود رتفسي از بخشي كه سلمي

  :گويد مي »ق« ي سوره آغازين ي آيه
 صلعم محمد حبيبه القلب بقوة اقسم اي »ق« قوله في عطاء ابن قال »المجيد القرآن و. ق«

 پورجوادي،(» .حاله لعلو فيه و عليه ذالك يؤثر لم و المشاهده و الخطاب حمل حيث
  )190: 1ج ،1369

 نوع اين. ندارد شود، مي پيشنهاد كه تأويلي يا معنا با لفظي ارتباط ،نظر مورد حرف: ج
  :مثال. دارد القضات عين آثار در را نمونه بيشترين توضيح و تأويل

 و است گفته سورت سه اول در حروف اين »ن ، حم الر،«: بشنو قرآن از! جوانمردا«
 يزل لم جالل مشهود »الر« است، سالك شاهد »ن« اگر.است »الرحمن« حروف ي همه

 الحالتين علي »حم« و. است غيب شهود »ن« ،است وصل شاهد »الر« الف اگر و. است
  )224: 1ج ،1362 القضات، عين(» .يزل لم به متصل او اوصاف و است ذات جبروت

 ربك يعطيك ولسوف« كه كن نوش تنها تو است، تو مشرب خصوص كه »المص«
 بي »الم« ،كردي نوش سراسر ص چون »محموداً مقاما ربك يبعثك أن عسي« .»فترضي

 الم« گوييم و كشيدي بر طغرا تو چون بركنيم توقيعش ما تا برادران، با نه ميان در »ص«
 بود »المص« چون! محمد يا »بالغيب يؤمنون الذين للمتقينً  هدي فيه ريب ال الكتاب ذالك

»ال من سبحان«. گوييم مي»  للمتقين هدي« ،است »الم« چون. گفتيم مي »اليك انزل كتاب 
  )128 و 127: 1ج،همان.(»الملكوت و الملك في خافية عليه يخفي
  : كند مي تعبير خلوتخانه به »كهيعص« از جا چند در
: 1ج،همان(» .شنودند آنچه شنودند »كهيعص« خلوتخانه در »يحبهم« از »يحبونه««

457(  
» اي؟ بوده »اوحي ما عبده الي فأوحي« سرّ هم »كهيعص« ي خانهخلوت در هرگز دريغا«

  )128: 1373 القضات، عين(
 اما،ندارند راه محرمان و مقربان جز مقطعه حروف معناي به كه باشد اين منظور شايد

  .دارد را خلوتخانه تعبير »يحبونه «و »كهيعص« باب در تنها كه اينست نكته
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 41414141/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     
 و است محمد مشرب ،»الم« ميم نه؟ يا شنوي و ييگو هرگز ندانم »المر«! عزيز اي
  )412: 2ج ،1362 القضات، عين(» .است ابليس مشرب»  المر «راي
 جيم نوع براي اي نمونه ،دوم بخش و الف نوع براي اي نمونه ،عبارت اين اول بخش(

  ).است
 براي .يافت تفاسير و عرفاني متون در مبنايي توان نمي القضات عين گفتارهاي اين براي

 حرف ميان او نوعي به كه كرد را برداشت اين توان مي ،شد ذكر كه هايي نمونه از مثال
 اساس اين بر را مقطعه حروف جا چند در .بيند مي ارتباط اكرم رسول شخص و »ص««

  :گويد مي چنين آيه اولين تأويل در »ص« ي سوره در نسفي كه حالي در ،كند مي تأويل
  )651: 2ج ،1354 نسفي،(» .خداوند هاي نام صادق و نعصا و صمد به سوگند »ص«
 براي. شود مي مالحظه حروف باب در تأويل تنوع ،القضات عين آثار خود در سويي از
 و بود دانسته»  العشق حمي« را »حم« غزالي به اي نامه در كه شد بيان اين از پيش مثال

 نظر به. است دانسته »ذات تجبرو« را آن ،شد بيان) ج( بخش در كه ديگري ي نمونه در
  .دارد متفاوتي هاي برداشت خويش روحي مختلف حاالت در عارف خود ،رسد مي

 القضات عين از قبل عرفاي تفسيري آثار در توان مي را ها تأويل گونه اين از اي نمونه
  :كند مي نقل چنين خود تفسير در سلمي. نمود مالحظه

 پورجوادي،(» .االنس و القربه لبساط هديت اي طاء:»طه« قوله في عطاء ابن قال »طه««
  )88: 1 ج ،1369

 مورد يك تنها: است يكسان تأويلش يا معنا با جمل حساب اساس بر مقطعه حروف: د
  :بود جمل حساب تأويل، مبناي كه شد مشاهده

 شبه چهارده ماه چون مرد اي يعني طه. محتجبند »طه« ي كلمه اين اسرار از خلق دريغا«
  )301: 1373القضات، عين(» .باشد عزيز و منور خلق نزد كه

  .كند مي متبادر ذهن به را چهارده شب ماه كه شود مي چهارده عدد جمل حساب به طه
 القضات عين از بعد و قبل عرفاني متون در توانيم مي ،برشمرديم كه انواعي تمام در
 آنها بيشتر كه يابيم مي در ها أويلت و تفسيرها اين يمقايسه و تطبيق با. كنيم پيدا هايي مثال

 كه چنان و دارند دقيق شكل به آيات و روايات در ريشه موردي كمتر در. هستند ذوقي
 نيست قياس و استدالل آن مبناي ،شود ذكر شاهد عنوان به روايتي يا و آيه اگر ،شد بيان
 ايجاد لفظي شباهت و واجي اشتراك اساس بر كه است تبادر نوعي موارد بيشتر در بلكه
 ،است شده آورده صوفيه متون در كه هايي تأويل و تفاسير ميان در رو اين از ؛شود مي
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 اقوال از دهد مي ترجيح عارف حتي. شود مي ديده كمتر مشترك هاي تأويل و تعبيرات
  .باشد داشته آيات از را خود شخصي برداشت و تجربه و نكند قول نقل عرفا ساير
  
   القضات عين ثارآ در نقطه مفهوم -6

 كار به قرآن آيات تأويل و توضيح مناسبت به القضات عين درآثار بارها نقطه اصطالح
 جمله از ،موارد از بعضي در. است نكرده ارائه نقطه از خاصي تعريف او اما ،است رفته
 حرف در موجود ظاهري ينقطه القضات عين كه رسد مي نظر به اهللا بسم باء پيرامون بحث

 جمله از ؛است منتفي منظور اين كامالً كه هست هم مواردي اما .است داده قرار نظر دم را
  :كند مي بحث) حرف يك نه(واژه يك ينقطه ي باره در كه زير ي نمونه در

 چه محمد ي سايه كه بداني تا اي نديده »ال« ي نقطه از بيرون را سياه نور كه مگر دريغا«
  )338 و36 :همان نيز و 248: همان(» باشد؟
  :كند مي صحبت آيه يك ي نقطه ي باره در ديگر ي نمونه در
 درست خود عبوديت »ليال بعبده اسري الذي سبحان«  ي نقطه در بداني خواهي اگر...«
  )137: همان.( »...المطمئنه النفس ايها يا كه باشد نيز تو با خطاب اين تا كن

 اين باب در او از پيش كه توضيحاتي و تعاريف به نقطه اصطالح از او منظور فهم براي
  . پردازيم مي ،است آمده عرفاني متون در اصطالح
 شده تعريف چنين اصطالحات فرهنگ در عرفاني اصطالحات از يكي عنوان به نقطه

 همه اصل و است تعينات و كثرات تمام مدار و است حقيقي وحدت نقطه از مراد«:است
 حقيقي وحدت ميان خود سخن در القضات عين) 2032: 3ج ،1373،سجادي.(»است نقطه

 يعني اول يمرتبه در حقيقي واحد توصيف در او. كند مي برقرار تشبيهي يرابطه نقطه و
 راه بالفعل چه و بالقوه چه كثرت آن در كه گويد مي سخن تعالي، باري ذات حقيقةالحقيقه،

 بر)337: 1373 القضات، عين.(ستني انقسام قابل كه كند مي تشبيه نقطه به را آن و ندارد
 در ازلي نور كه طور همان كه اين آن و گيرد مي شكل ديگري هاي بحث ،تشبيه اين اساس
 وجود به حروف و خطوط نيز نقطه از ،است شده پديدار اشكال مختلف مراتب و تعينات

 يهمه اصل ،است ازلي نور همان خلقت عالم يهمه حقيقت و اصل چنانكه و است آمده
  .است نقطه كلمات و حروف

  لمشّك گردد مي شكل راناهز     تسلسل دور زين نقطه يك هر ز
  ايرـس دور در همو مركز همو     داير گشته دوري نقطه يك هر ز              
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 43434343/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     
  )731: 1374 الهيجي،(

 را ازلي نور همان وجود مراتب يهمه در كثرت عالم در بصيرت اهل چشم موالنا قول به
  :كند مي مالحظه
  كنگره هاي سايه چون عدد شد        سره نور آن آمد صورت به چون

  فريق اين ميان از فـــرق فتد تا         منجنيق از كنيد ويران كنگره
  )43: 1ج ،1373 مولوي،(

  :گويد مي و كند مي بيان خط و نقطه ي درباره شبستري محمود شيخ را نگاه همين
  سير سرعت از است دايره نقطه كه        غير صورت اين تست وهم از همه

  )724: 1374 الهيجي،(
 نخست سالك كه بود معتقد  آيات فهم مراتب درعين القضات  ،نموديم مالحظه كه چنان
 منفصل حروف شكل به را آيات سپس كلمات، شكل به يعني ؛بيند مي متصل را حروف
 آيد مي در نقطه شكل به او فهم و نگاه در حروف كمال مراحل طي از بعد. كند مي مالحظه

 ويران به موالنا تمثيل در كه است اتفاقي همان اين. شود مي محو نيز نقطه نهايت در و
 عكس ،كند مي ذكر آيات فهم در القضات عين كه مراحلي. گردد مي تعبير آن از كنگره نمودن

  . كلمه به حرف و حرف به نقطه تبديل يعني؛است شده انجام نوشتن هنگام كه است مراحلي
 اهللا بسم باء ينقطه در قرآن ي همه كه گويد مي سخن قرآن فهم در مقامي از القضات عين

  :شود مي خالصه
 ي نقطه در قرآن ي همه كه بداند رسد مقام بدان چون كه باشد مقامي سالك راه بر دريغا«
 باء ي نقطه در اتموجود ي همه و است »اهللا بسم« ميم ي نقطه در يا و است »اهللا بسم« باء
  )172: 1373 القضات، عين(» .بيند »اهللا بسم«

  :كه كند مي نقل عباس ابن از روايتي ديگر جاي در
» .يفرغ لم بعد هو و الصبح عمود فانفلق گرفت كردن اهللا بسم باء شرح شب يك بوطالب«

  )99: 2ج ،1362 القضات، عين(
 در اما. رسد مي اهللا بسم باء ينقطه فهم به سالك نهايت در كه بود قرآن فهم مقام در اين
 در باء ينقطه از ديگر جاي در ،است اتصال بحث كه محفوظ لوح در قرآن نگارش مقام

  :گويد مي سخن محبت حرف
 با »ب« ي نقطه پس ؛بود محبت لفظ ،آمد پيدا محفوظ لوح در كه حرفي اول دريغا«
 هر در كه گفت جا اين از بزرگ آن مگر شد، »محنت« يعني شد، متّصل »نون« ي نقطه
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 القضات، عين(» .اند آميخته زهر به شربت هزار راحتي هر در و اند كرده تعبيه قهر هزار لطفي
1373 :245(  

 وحدت نشان القضات عين نگاه از را نقطه توان مي ،شد بيان نقطه باب در چه آن از
 حروف و كلمات و آيات كثرت از تواند مي كمال مراتب طي با سالك كه دانست حقيقي

 معرفت كسب با سپس و آيد نايل آنهاست ي همه أمنش كه وحدت ي نقطه ادراك به قرآن
 خواهد معني بياض به را خود جاي مصحف سواد و شود مي محو نيز نقطه آن حتي بيشتر

  . داد
  

  نتيجه
 شكلي به و خاص ابهامي با نقط و مقطعه حروف حروف، تفسير ي درباره القضات عين

 در. نيست راه آن باطن و حقيقت به را بيگانگان كه است معتقد و گويد مي سخن گذرا
 را نقطه و حروف فهم ،كند طي سالك بايست مي قرآن فهم در كه اي چهارگانه مراحل

 حروف از او تعبير. داند مي قرآن فهم بدايت را حروف فهم حال عين در. داند مي ضروري
  . شود مي نگاشته سالك دل لوح بر كه است »شقع ابجد« يا »مجمل سرّ« قرآن
 از برگرفته او هاي گفته كه يابيم مي در حروف از او تفسيرهاي و ها تأويل يمقايسه با

 و واقعات طريق از كه است دانشي بلكه ،نيست او از پيش عرفاي يا تادانشاس گفتارهاي
 باب در القضات ينع توضيح يا تأويل و حروف ميان ارتباط. است نموده كسب شهود

  :كرد تقسيم توان مي گونه چهار به را آثارش در حروف
  غازهاآ حرف) الف
   لفظي اشتراك) ب
  لفظي ارتباط بدون) ج
  جمل حساب) د
 هاي تأويل موارد بيشتر در ،گفت توان مي او آثار در موجود هاي نمونه بررسي با
 و لفظي خاص ارتباط توان نمي كه اين يا و است لفظي اشتراك نوعي اساس بر القضات عين

  .يافت توضيح و تأويل و لفظ ميان حرفي
 در اصطالح اين كاربرد بررسي نيز و عرفاني آثار در نقطه اصطالحي تعريف به توجه با
. است حقيقي وحدت نشان او ديدگاه از نقطه كه گرفت نتيجه توان مي ،القضات عين آثار

 ك ادرا به قرآن حروف و كلمات و آيات تكثر از تواند مي كمال مراحل طي با سالك
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 آن حتي ،بيشتر معرفت كسب با سپس و آيد نايل آنهاست ي همه أمنش كه وحدت ينقطه
  . داد خواهد معني بياض به را خود جاي مصحف سواد و شود مي محو نيز نقطه
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