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 تالقضادر تمهیدات عین های زبان صوفیانهشاخصه
 فاطمه مدرسیدکتر 

 استاد دانشگاه ارومیه

 مریم عرب

 كارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

 چکیده 

های روحی خود را آن معانی بلند عرفانی، عواطف فردی و تجربه است كه عارفان به وسیلۀ های متفاوتش، زبانیزبان عرفانی با گونه

تورین  از مهوم . القضوات بپوردازد  های زبان عرفانی در تمهیدات عوین موردی ویژگی تا به مطالعۀ این پژوهش برآنست. دارندبیان می

توان به كاربرد اصطالحات خاص، بیان مفاهیم عرفانی چوون مکاشوفه، زبوان    القضات در تمهیدات میعین های زبان صوفیانۀویژگی

اشارت كرد كه میزان كاربرد آنهوا بنوا   ... خاموشی و رمزی، تأویل آیات، شطح، عناصر شاعرانه در نثر كتاب، آهنگین بودن، جدال با 

-شوود، امّوا آنچوه زبوان عوین     ها با اندک تفاوت در زبان عرفای دیگر نیز یافت میاین ویژگی. های مختلف، متفاوت استبر موقعیت

گیرد، او نشأت می ه و جسورانۀاست كه از سلوک رندان های زبانی اوسازد، نگاه جدید و نوآوریالقضات را از زبان دیگران متمایز می

 .فرستدچیزی كه عاقبت نیز او را بر سر دار می

 .القضات، تمهیدات، زبان عرفانی، نثر صوفیانه، ویژگیعین: هاکلیدواژه       

 مقدّمه

گوروه، از رهگوذر   آشنایی با زبان خواص هور   . ها و عواطف خود افزون بر زبان عام زبانی خاص نیز دارندهر گروهی برای بیان اندیشه

-هوای متفواوت امکوان   كارگیری آن واژگان در بافت كالم افراد آن حوزه در موقعیتشناسایی واژگان كلیدی هر حوزه و چگونگی به

آن، معانی بلند عرفوانی، عواطوف فوردی و     خاص است كه عارفان به وسیله ای از كاربرد زبان در حوزهزبان عرفانی نمونه. پذیر است

تر و عواطف و احساسوات  تر و آمال و آرزوها دست نیافتنیها پیچیدههر چه افکار و اندیشه. روحی خود را بیان می دارند هایتجربه

 .تر باشد، بیانش نیز دشوارتر است، از این رو، برای ادراک و فهم هر زبان باید دنیای متناسب با آن را شناختتر و درونیعمیق

اند كوه گونواگونی   های مختلفی از انواع زبان عرفانی ارائه كردهبندیهای مختلفی برگزیده و تقسیمنعرفا برای زبان خاص خود عنوا

موقعیت گوینوده،  : گیری آنها یک یا چند مورد از این عوامل دخالت داردهاست و در شکلبندیآنها ناشی از تفاوت در منشأ تقسیم

بیان علووم غریبوه   »ابوسعید خراز ... . كنند و اعی، ماهیّت مطالبی كه بیان میهای فرهنگی و اجتماهداف كالم، نوع مخاطب، زمینه

خواجوه  (. 4914:432سوهروردی، )« دانود و اسرار عجیبه مودع در قلوب عرفا را تنها از طریق زبان ابدی و عبارت ازلوی ممکون موی   

كند، چهار زبوان را نیوز بور    قت و محبّت تقسیم میی شریعت، حکمت، حقیپس از آنکه علوم را به چهار دسته»عبداللّه انصاری نیز 

 اولوالعلمعلوم خاص »روزبهان بقلی شیرازی (. 4912:4/413انصاری،)« زبان عبارت، زبان بیان، زبان اشارت و زبان كشف. شماردمی

زبوان متفواوت یعنوی زبوان      داند كه در این علوم از سه دسوته را عبارت از، علم معارف، علم توحید و اشارت و شطحیّات و رموز می

های آن، ما را به گمان آشنایی با زبان عرفانی و گونهبی(. 4914:33شیرازی،بقلی)« شودصحو، زبان تمکین و زبان سکر استفاده می

 .شودكند و زمینه ساز فهمِ بهتر باورها و رفتارهای آنان میدنیای خاص طبقات مختلف عارفان نزدیک می
. گزینود های عرفانی خویش بر موی ها و اندیشهزبان عرفانی زبانی است كه هر فرد برای توصیف و تبیین تجربه درخور ذكر است كه

هوای  ها و اندیشهبرای راه یافتن به دیدگاه. هایش ارتباط مستقیم دارداین زبان با اعتقادات و باورهای گوینده و تفسیر وی از تجربه

توان زبان عرفانی را كاركرد خاصی از زبان بودانیم كوه   با این وصف می. را به درستی تحلیل كردگوینده باید بتوان زبان عرفانی وی 

در . سوازد هایی است كوه آن را از زبوان ادبوی متموایز موی     هایی با كاركرد ادبی مشابهت دارد، ولی دارای پیچیدگیاگرچه در بخش

تووان از آن دو بوا   شوود كوه موی   ر دو شکل زبان عرفانی مشاهده موی ی بیان مفاهیم یا به عبارت دیگبررسی متون عرفانی دو شیوه

رود شامل اصطالحات و تعوابیر شوناخته   كار میزبان عبارت كه در متون تعلیمی به. یاد كرد« زبان اشارت»و « زبان عبارت»عنوان 

دسته از متوون هودف عوارف تنهوا بیوان      در این . كندهای عرفانی را برای خواننده تشریح و تبیین میی عرفانی است كه آموزهشده

هوای ذوقوی، هنوری و    صریح و روشن است و جنبه -درقالب نظم یا نثر -گیردمصطلحات مفاهیم تصوّف است و زبانی كه به كار می
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روست و توجّوه اصولی گوینوده بیشوترب ه ایون      ها و اختالف نظرهای كمتری روبهتفسیر و تأویل آن با دشواری. ابهام كمتری دارد

به بیان دیگر، زبان عبارت زبانی روشن و گویاست كه ذهنیّوات و تجربیوات   . گویدگوید نه اینکه چگونه میمعطوف است كه چه می

-نویوا، )« كند و مبین چیزهایی است كه به تجربه دریافته شده اسوت زبانی كه درون را به بیرون منتقل می»كند، عارف را بیان می

-ی بیان و عبارات روشن مفهومی را از علوم در موی  اند كه تنها بواسطهمختص عوام دانسته»زبان را به همین جهت این (. 4919:3

در این زبان . در مقابل، زبان اشارت زبانی پیچیده، چندپهلو، و سرشار از عناصر ذوقی است (.4912:9/446بخاری،مستملی )« .یابند

كننود كوه تعیوین هودف اصولی      ای از معانی مختلف را به ذهن متبادر موی كدام حوزهها هر ای دارد و واژهعنصر تخیّل جایگاه ویژه

تووان  موی . شوود سازند و درک متن تنها از طریق آشنایی كامل با زبان عارف مورد نظر ممکن میگوینده را برای مخاطب دشوار می

ی عرفوانی بیوان ناپوذیری آن    ژگی اصولی تجربوه  گفت زبان اشارت، توصیف تجارب عرفانی به معنای دقیق آن است و از آنجا كه وی

ی نموا بوودن تجربوه   ی بارز زبان اشارت است كه به سبب متناقضشطحیّات نمونه». گردداست تفسیر و تحلیل این زبان دشوار می

ربوه را  رسد، در صورتی كه این تناقض ویژگی خود تجربه اسوت و زبوان بوه درسوتی ایون تج     عرفانی، نادرست و متناقض به نظر می

 (. 4964:213استیس،)« كندتوصیف می

كوار  القضات، و  بیان این مسئله خواهیم پرداخت كه، زبوان بوه  ی عینهای زبان صوفیانهدر این قسمت از پژوهش به بررسی ویژگی

هم مثل خود او اهل رفته در تمهیدات، زبانی شاعرانه و آكنده از شور و هیجان است، و این نه فقط برای آنست كه مخاطبان قاضی 

اند، بلکه تا حدی ناشی از این معنی است كه، محتوای آثار او همه اذواق و مواجیود كشوفی و برهوانی اسوت و در     ذوق و عرفان بوده

ی احساس و ادراک عوام گنجایی ندارد و ظاهراً همین فقدان تفاهم با عوام و رؤسای آنها سبب شد كه قاضوی همودان بوه    محدوده

 . د، قربانی تحریکات مخالفان گردداتهام الحا

 القضاتهای زبان عرفانی عینشاخصه

كه در مجموع زبانی مخیّل، تمثیلی و رمزی   القضاتی عینهای شاخص زبان خاص صوفیانهای از ویژگیدر این قسمت به ذكر پاره

 .پردازیمهای او نمود دارد، میاست و در جای جای نوشته

 کاربرد اصطالحات خاص -4

ی نخسوت بوا   این اصطالحات به مرور زموان و در وهلوه  . زبان عرفانی همچون هر زبان خاص دیگری نیازمند اصطالحاتی ویژه است

ای كه عارفان گاه عین لفظ به گونه. توجه به مفاهیم قرآن كریم و استنباط از آن و ژرف اندیشی عارفانه در این زمینه به وجود آمد

القضوات  در زبان عین. كار بردند و گاه از طریق تغییر و تأویل از آن بهره برگرفتندا را به عنوان اصطالح بهقرآن كریم مانند فقر و فن

به عنوان نمونه، قاضی در موورد فنوا و بقوا    . كار رفته یا اینکه خود با تأویل دست به ابداع زده استنیز یا اصطالحات خاص قرآنی به

مراد از فنا فنای عبد است در حق و فنای جهت بشریت اوست »در تعریف عرفا . پرداخته است با دیدی متفاوت از دیگران به تأویل

ی عبارت از بدایت سیر فی اللّه چه سیر الی اللّه است وقتی منتهی شود كوه بادیوه  »و بقا (. 4934:966سجادی،)« در جهت ربوبیت

متحقّق شود كه بنده را بعد از فنای مطلق وجودی ذاتی مطهور از   آنگاه« سیر فی اللّه»وجود را به قدم صدق بیکبارگی قطع كند و 

 كه نظریّهدر حالی . (412همان،)« لوث حدثان ارزانی دارد تا بدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخالق ربانی ترقّی كند

به تعبیور  . تواند وجود داشته باشدشعور و بیداری معنوی نمی« خود»ا ت مبتنی بر هالكت نفس است؛ زیرا بدون فنالقضافنای عین

بنابراین، در كمال شگفتی باید . برسد« االاللّه»درگذرد و به حدِّ « الاله»توان صاحب جان دانست مگر آنکه ازدیگر، هیچ كس را نمی

این مسیر نفی، پر از خطر اسوت زیورا، چنانکوه    . تگفت كه فرآیند باال بردن شعور و بیداری معنوی، موكول به نفی خودیِ خود اس

« آن جان كه گذرش ندهنود بوه االاللّوه، كمالیّوت جوان نودارد      . در این راه جان آن باشد كه به إلی اللّه رسد»: گویدت میالقضاعین

ابراهیم را دوست گرفت؛ در اصل دوسوت  « وَ اتخذ اللّه ابراهیمَ خلیال» » :ت فقر با فنا برابر استالقضااز دیدگاه عین. (13تمهیدات،)

الفقورُ  »این طلوب را فقور خواننود، اوّلوش     . نبوده باشد آن كس كه دوستش گیرند، چنین نباشد كه خود در اصل دوست بوده باشد

 (.43همان،)« نقدِ وقت شود« فهو اللّه إذا تم  الفقرُ»به اصطالحی دیگر فنا خوانند، انتهای او آن باشد كه . باشد« فخری

شود كه خوار شمردن نفس و فنوایی  ت با تأكید بر مركزی بودن سلوک و ریاضت صوفیانه در نظام فکری خود، یادآور میالقضاعین 

باالترین موهبت برای طالب حق این است كوه خوود را از   »: كندالحقایق تصریح میپس در زبده. مریدی است این چنین صرفاً ثمره

و وقتوی طالوب حوق عمورش را در     . صمیم قلب در خدمت مردی بگمارد كه خویشتن را در خداوند و رؤیت خداوند فنا كرده اسوت 
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تهی بور علموای دیگور     محتوا و قالبیبخشد؛ از این همه جز نامی بیخدمت پیر خود سپری كرده باشد، خداوند او را جانی پاک می

 ربوبیّوت بوه پورده    بایود از پورده  »القضات سالک برای رسیدن به مقوام فنوا،   عین به عقیده(. 4913:14ت،القضاعین)« معلوم نیست

 كبریوا رسود، در پورده    دهعظموت بوه پور    عظمت و از پرده عزّت به پرده عزّت رسد و از پرده الوهیّت به پرده الوهیّت رسد و از پرده

اینجوا از عوارف هویچ نمانوده     « أُنظُر الی وَجهِه اللّه الکَوریم »: گویدبدو می« كُلُّ مَنْ عَلَیها فانٍ»دنیا و آخرت محو بیند « كبریا اللّه»

یکی نماید؛ پوس  « هُم وَ یُحِبُّونَهُیُحِبُّ«در این مقام « أال اِلی اللّهِ تَصیرُ األمور»: باشد و معرفت نیز محو شده باشد و همه معروف باشد

چه گویند؟ اینجا سالک هیچ نبود، خالق سالک باشد ورای این مقام چه باشد؟ بواالی  « سبحانی»و بایزید جز « الحقأنا»حسین جز 

 (.62-61تمهیدات،)« این دولت كدام دولت باشد؟

نوش كورده و از بُعود حودث بوه     « شَرابَاً طَهوراً»و شربتی از قاضی در نشانه و عالمت سالکی كه رخت به اقلیم عبودیّت دل كشیده، 

-رود و خودش بر اثر بهوره در حالت فنا، بهره و لذّت او از دنیا و آخرت از بین می»: وادی قربت طهارت و وصلت رسیده، آورده است

مانود  بینود، پوس بواقی موی    قدرت الهی آشکارا می شود، از بین رفتن حظّ خود را در سایهخداوند او را حاصل می ای كه از مشاهده

مانود، بواقی   وقتی چنین شد با خدا جز خدا چیزی بواقی نموی  . كندخواهد و بنده از فردانیت الهی تفرد پیدا میآنچه را كه خدا می

الودین رازی نیوز شونیدنی    وصف این حالت از زبان نجم(. 262همان،)« طور كه در آغاز بودنیاز در جاودانگی همانماند یگانه بیمی

. ای یگانوه شودی  پوری یکدانوه  ای دیوانه بودی اكنون كه به پرو بال موا موی  پریدی، پروانهتاكنون كه به پر و بال خویش می»: است

 (.4963:993رازی،)« از میان بر گیر بهانه، هم دُردی و هم دردانه هم جانی هم جانانه. اكنون از مایی نه بیگانه، بل كه همه مایی

 :و

هر كه را در عالم ابلیس رنجور و نیم كشته كنند، در عالم محمّد او را بشفا حاصل آرند؛ زیرا كه كفر، رقم فنا دارد؛ و ایموان، رقوم   »

 :كنداز فنا و بقا این بیت ها بیان می. ترهر چند كه فنا در این راه بیشتر؛ بقا در این راه كامل. بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نیابد

 باشد              این جان و دلم درو مجاور باشد   كافر  تو   چشم   و  خد  و   خال  گر 

                                                               (.          299تمهیوووودات،)« مووووا را صوووونما لووووب تووووو داور باشوووود   شوووورطی كوووون اگوووور زلووووف تووووو بیووووداد كنوووود           

آنچه در زبان . توان، اصطالحات عرفانی را به اصطالحات علمی و رسمی و اصطالحات استعاری و رمزی تقسیم كردبه طور كلی می

زمان با تحوّل فکری زاهدان از زهد به تودریج بوه   عبارت مورد نظر است اصطالحات علمی و رسمی است كه از قرن دوم هجری هم

ی تصوّف و نیاز جمع صووفیان و همچنوین   های اصلی عرفا و ضرورت جامعهسمت محبّت شکل گرفت و به مرور با توجّه به دغدغه

عرفای متشورّع چوون ابونصور سوراج، ابوطالوب      . ی این اصطالحات افزوده شدهای فکری نوین بر وسعت و دامنهگیری نهضتشکل

ژگان از قرآن تصووّف را بوه شورع    مکی، ابوبکر كالبادی، مستملی بخاری، قشیری و هجویری بسیار كوشیدند با اخذ اصطالحات و وا

بپیوندند و عرفان و تصوّف را عین شریعت جلوه دهند و برای این كار به وضع اصطالحاتی كه ریشه در قرآن داشته باشد پرداختنود  

ز ای كه تا قرن پنجم این اصطالحات نظم و ترتیبی خاص یافته بود و در برخی ابه گونه. كه همان اصطالحات علمی و رسمی است

به موازات ایون رونود تکواملی اصوطالحات علموی و      . كتب تعلیمی صوفیه بخشی به شرح و تفسیر این اصطالحات اختصاص داشت

رسمی، اصطالحاتی دیگر كه از طریق استعاره و وام گرفتن الفاظ مادی برای القای مفاهیم معنوی پدید آمده بود  بر زبوان صووفیه   

. كنود ر این حوزه عارف برای بیان برخی احوال خود از تعابیر مربوط به امور دنیوی استفاده مید. جاری شد و در متون راه پیدا كرد

كند و با استفاده از امکانات زبوانی خواص چوون اسوتعاره، تشوبیه،      ی خود خلع میگیردو آنها را از معانی كهنهها را بر میاو این نام

شود كه هر یک از صوفیه با ابتکارات خاص خود بور  بررسی متون صوفیه مشخص میبا . بخشدمعانی نو به آنها می... تمثیل، كنایه و

در این میان توجه خاص صوفیه به مکتب عشق به طور وسیعی واژگوان و اصوطالحات مربووط بوه     . غنای تعبیرات استعاری افزودند

دهد نوی كه اساس عرفان را شکل میعرفان سرازیر كرد و عشق مع عشق و عشق بازی و توصیف جمال ظاهری معشوق را به حوزه

های خود در ارتباط انسان و خداوند عرفا همواره زبان عشق را برای بیان واالترین اندیشه. گر شدبا الفاظ و تعابیر عشق صوری جلوه

-مظواهر آن موی   عرفا از اصطالحات استعاری محدود به عشق نیست و هستی با همه اند؛ البتّه استفادهكار بردهو بیان اسرار الهی به

 .های عارف باشداندیشه تواند زبان همه

ت را شکل می دهد و به هموین سوبب   القضافکری عین عشق به عنوان یکی از اركان اساسی عرفان اسالمی، ركن ركین منظومه    

در نظور قاضوی عشوق موذهب     (. 4934:24فتحوی، )اند یاد كرده« العشاقسلطان»و « العاشقینشیخ»چون »ابیری صوفیه از او با تع
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مذهب و ملّت محبّان خدا چیست و كدامست؟ ایشان بر مذهب و ملّت خدا باشند، نه، بر مذهب و »مشترک بین خدا و انسان است 

چون خدا را بینند لقوای خودا   . هب عشق و مذهب خدا باشند تبارک و تعالیملّت شافعی و ابوحنیفه و غیرهما نباشند، ایشان بر مذ

دین و مذهب ایشان باشد؛ چون محمّد را بینند لقای محمّد ایمان ایشان باشد؛ و چون ابلیس را بینند این مقام دیودن نوزد ایشوان    

اند از نظر قاضوی ایون   تفسیر نموده« و شوق لقا»را « حیات»و « فراق و هجران»را « موت»اگر صوفیه (. 443تمهیدات،)« كفر باشد

نیز چیزی جوز  « حیات»كه چناننیست هم« كفر و زندگی بدون عشق»او چیزی جز  اندیشه در گستره« موت». تفسیر ناچیز است

 :استچیزی كه خداوند آفریده عشق و محبّت بوده  اوّلین از نظر قاضی .تواند باشدنمی« اسالم و توحید و زیستن با عشق»

« متّصل شد، یعنی محنت شد« نون»ی با نقطه« ب» بود؛ پس نقطه« محبّت»دریغا اوّل حرفی كه در لوح محفوظ پیدا آمد، لفظ »

گردد و كوس را طاقوت آن   میمبدّل به دوستی القضات، عالم عشق، طرفه عالمی است كه در آن دشمنی از نظر عین(. 243همان،)

اند و یکی طالب عشق نیامده، از بهر آنکه بهشت نصیب نفس و دل باشد و عشق، نصویب  بهشت شدهجهانی طالب »نیست؛ چرا كه 

شاید بتوان گفت یکی از دالیل عرفا برای پدید آمدن اصطالحات استعاری پنهان ماندن جمال معنی (. 444همان،)« جان و حقیقت

توان در میان نهواد و گواه   نیست، و اسرار الهی را با هر كس نمی از دید نامحرمان و نااهالن باشد، زیرا هر كسی محرم اسرار حقیقت

گذارد كه اسرار ربوبیّت رخوت بور صوحرای صوورت     دریغا كه بشریّت نمی»القضات به بیان عین. خود بشر بودن نیز حجاب راه است

و از وجوود یکوی،   : ت با بشریّت هرگز جمع نشودیعنی كه ربوبیّ« البشرّیۀ ضدّ الربوبیّۀ فمن احتجب بالبشرّیۀ فاتته الربوبیّه»... نهد؛ 

 (. 233همان،)« غیبت آن دیگر بود

گیوری  اند، امّا با بهرهرو بودههایی روبهالقضات بیانگر آن است كه عرفا در بیان حقایق خود با چه محدودیتسرگذشت حالج و عین 

صوفیان بجای آنکه بکوشند تا زبان خود ». پوشی كردت را پردهتوان بدون ترس از تکفیر و مجازات، عبارااز اصطالحات استعاری می

الفواظ خواص راز آشونایان خوود را از      های خود در لفافوه اند كه با پوشاندن اندیشهرا به سطح فهم همه كس فرو آورند ترجیح داده

 (.4919:46نویا،)« گزند هر گونه پیش آمد ناگوار در امان نگاه دارند

 مکاشفه –ص بیان مفاهیم خا -1

دهد یا در    حالتی میان خوواب و بیوداری   تراود، مفاهیمی است كه یا در خواب به او دست میمفاهیم خاصّی كه از ذهن عارف می

گونه سخن گفوتن آب  این. های القای معنی به دل یا رؤیاست یا واقعه یا الهام غیبی و كشفراه»به عبارت دیگر . یا در بیداری كامل

اند گویند سخن گفتهمتصوّفه معموالً از دیدن خداوند به چشم دل، كه در اصطالح به آن مکاشفه می. دهدای به نثر میو رنگ ویژه

ت رخ داده، القضوا های غیبی كه برای عینواقعه(. 4933:293غالمرضایی،)«« رَأیَ قَلبی رَبی»و این جمله نزد آنان معروف است كه 

 .بندی به اقسامی است، كه به ذكر آنها خواهیم پرداخت قابل دسته

معرفت خود را ساخته كون كوه   ! عزیزای»: گویداو می. در باور قاضی رؤیت خداوند، در آخرت ممکن و مجاز است: رؤیت خداوند -4

وَ »: با رؤیتست از خدا بشونو  گویم هر كه امروز با معرفت است، فرداشنوی؟ میچه می. معرفت در دنیا تخم لقاءاللّه است در آخرت

هر كه در دنیا نابیناست از معرفت خدا، در آخرت نابینوا اسوت از   « مَن كان فی هذه الدُنیا أعمی فهو فی اآلخرهِ أعمی و أضَلُّ سَبیالً

« .ا نشوناختی یکی در قیامت گوید كه یا ربّ، ندا آید كه مرا مخوان كه تو خود در دنیوا مور  »: از مصطفی بشنو كه گفت. رؤیت خدا

و (. 33تمهیدات،)« ، همین معنی دارد«نَسَواللّهَ فأنساهُم أنفُسَهم»، پس در آخرتم چگونه شناسی؟ «ألنَّکَ لَم تعرِفنی فی دار الدنیا»

القضواتم،  در این مقام مون كوه عوین   » : داردكند كه نور خدا را دیده است و مشاهدات خود را چنین بیان میدر جای دیگر ادعا می

كوه  هر دو نور برآمدند و متّصل شدند و صورتی زیبا شد چنان. جدا شد و نوری دیدم كه از من برآمد( خدا)وری را دیدم كه از وی ن

 (.919همان،)« دهدخود نشان می. «رَأَیتُ رَبّی فی أحسَنِ صُورَةِ»... چند وقت در این حال متحیّر مانده بود 

میان رؤیت و مکاشفه از یک سو و رؤیت و شوق از سوی دیگر، بر این باور است كه شوهود حوق   القضات با ارتباط برقرار كردن عین

المَورءُ مَوعَ مَون    »: مرد به محبّت و متابعت اولیا و اصحاب پیغامبران، از اصحاب پیغامبر شود كوه ». در دنیا هم، میسر و ممکن است

چیزی كوه پویش   (. 212همان،)« ... رأی قلبی ربی »: ؤیت راه دهند كه، او را بدین عالم ر...چون محبّت ایشان درست گشت« اَحَبّه

ایون امور بورای تحلیول محتووای      . كنود شود اینکه وی به طور گسترده مکاشفاتی را از خود نقول موی  ت كمتر دیده میالقضااز عین

تووان دریافوت كوه از بیسوت و یوک      می« الحقایقزبده»ت در كتاب القضااز سخنان عین. شودمکاشفات عرفانی بسیار مهم تلقّی می

(. 4913:4ت،القضوا عوین )ظواهر شوده اسوت    « معارف غیبی و حاالت گران بهوای كشوفی  »سالگی تا بیست و چهار سالگی برای او 
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هوای بعود   ولوی سوال  (. 33-16همان،)« كنیمازلی مشاهده میجدایی او را از این عالم و بار یافتنش را به دربار »همچنین چگونگی 

مکاشفات او به عالم غیب و استغراقش در عالم ازلّیت رو به تزاید نهاد توا بوه حودی كوه بعضوی از موردم او را جوادوگر و حقوه بواز          

 : این مطلب را بهتر از زبان خود قاضی بشنویم. پنداشتند

ت موا را بگوو كوه موا هنووز      القضوا عین: را به خواب دیدم كه از در درآمد و گفت -صلعم-امشب مصطفی: شیخ سیاوش با ما گفت»

... ایم تو یک چند صبر كن و با صبر موافقت كن تا وقت آن آید كه همه قرب باشود موا را بوی بُعود    ساكن سرای سکونت الهی نشده

چون نگاه كوردم  . ها مستغرق شدمصبر بنالید و همگی در گفتن این بیتچون این خواب از بهر ما حکایت كرد، صبر این بیچاره از 

از نوور  . آنچه پاسخ سیاوش گفته بودم شیخ سویاوش در بیوداری طاقوت نداشوت    : را دیدم كه از در، درآمد و گفت -صلعم-مصطفی

« د كوه سوحر و شوعبده اسوت    در ساعت سوخته شده خلق پندارن. ای فرود آمدنصیبی شعله زد و از آن نصیب ذرّه -صلعم-مصطفی

 (. 294تمهیدات،)

-قاضی پس از به هالكت رساندن نفس و سركوب كردن امیال و آرزوها محو در فنوا موی  : رؤیت پیامبر گرامی اسالم و سایر انبیا -2

بور او عرضوه    دارد كه به خدا قوائم گردیوده و حقیقوت انبیوا را    در چنین عالمی اذعان می. یابدشود و به عالم كشف و شهود راه می

امّا محمّد را دیودم  . در این قیامت انبیا را بر من عرضه كردند با امّتان ایشان، هر پیغامبری دو نور داشت و امت او یک نور»: اندكرده

. ه پرسویدم از وی این واقع. از جمله پیران جهودان یکی را دیدم... امّتان او را دیدم كه دو نور داشتند... كه از سر تا پای همه نور بود

همه انبیا خوود نوور بودنود، امّوا     ... اندایشان با امّتان خود چنین گفته. اممن نیز در تورات این نعت مراتب سلوک انبیا خوانده: گفت

 (. 929-922همان،)« محمّد از همه نورتر بود

مداللّه -شیخ ابوعلی آملی 324آدینه بود نهم ماه رجب سال» :گویدخود در اواخر تمهیدات می ت در مورد آخرین مکاشفهالقضاعین

. رفتیم و این كتاب با خوود داشوتی  ت و من در خدمت او میالقضابه خواب دیدم كه تو عین -صلعم-گفت امشب مصطفی را -عمره

این كتاب را گرفت و گفت توو را، كوه بوه     -عمصل -مصطفی. تو كتاب با وی نمودی. مصطفی از تو پرسید كه این كتاب با من نمای

از . بیش از این اسرار بر صوحرا منوه، مون نیوز قبوول كوردم      ! تالقضاای عین: گفت. تو این كتاب به آستین او نهادی. آستین من نه

 (.  934ت،تمهیدا)« گفتن این ساعت دست برداشتم و همگی بدو مشغول شدم تا خود كی دیگر بار بفرماید

قاضی همدان شبی در عالم بیوداری هنگوامی كوه بوه نوشوتن كتواب تمهیودات        : رؤیت عرفایی كه قاضی شاگرد آنها بوده است -9

ینود و از آن  بت او را در زمان حیات ندیده است در برابر خود میالقضاها قبل درگذشته و عینرا كه سال مشغول بود، محمّد غزالی

ها بود كه مرا نُه تن از علمای راسخ معلوم بودند و لیکن امشب كه شب آدینه بود كه ایّام كتاب مدّت»: كندواقعه چنین حکایت می

دانسوتم محمّود نیوز از آن    امّوا محمّود را نموی   . دانسوتم بود، دهم را معلوم من كردند و آن خواجه امام محمّد غزالی بود؛ احمد موی 

 (. 231همان،)« ماست

خوود  ی یک ماه از خود بینموده، بلکه گاهی هم به فاصلهآید نه تنها مکاشفاتی از عالم غیب به او روی میهای قاضی بر میاز گفته

اه ایون بیچواره را   دریغا در این جنت قودس كوه گفوتم یوک مو     »: گردیده استشده و مانند بیهوشی در عالم ازلیّت مستغرق میمی

پس به اكراهی تمام مرا به مقامی فرستادند كه مدّتی دیگر در آن مقام . بداشتند چنانکه خلق پنداشتند مرا موت حاصل شده است

« در این مقام دوم ذنبی از من در وجود آمد كه به عقوبت آن گناه روزگاری چند بینی كه من از بهر ایون ذنوب كشوته شووم    . بودم

برده و بورایش روشون بووده اسوت كوه هنگوام       ها را در عالم مکاشفه به سر میدر این دوران قاضی معموالً شب(. 292-294همان،)

بوه هموین جهوت كشومکش     . شوود مناجات با خدا و معاشقه با او، زحمت و خستگی توان فرسایی برای طبیعت بشری ایجواد موی  

گیرد توا خوود كودام از دو توا افتواده      او با من كشتی می»: گویدند و میكدوستانه میان خود و خدا را به مبارزه و كشتی تشبیه می

ت بوا آنچوه كوه از زبوان     القضوا این سخن عین(. 291همان،)« شود، امّا این همه دانم كه من افتاده شوم كه چون من بسیار افتادند

شود، در حالی كه قاضوی  مبارزه به پیروزی یعقوب منتهی می هدر تورات نتیج.  یعقوب در كتاب مقدّس آمده شباهتی شگفت دارد

یعقوب تنهوا مانود و موردی توا     »: داستان یعقوب در تورات چنین آمده است. داندهمدانی خود را در این مبارزه شکست خورده می

آن مورد  . به سختی فشورد چون یعقوب دید كه غلبه بر وی ممکن نیست، كف پای او را گرفت و . گرفتطلوع فجر با وی كشتی می

: نوام توو چیسوت؟ گفوت    : آن مورد گفوت  . یعقوب گفت تا مرا بركت ندهی تو را رها نکنم. مرا رها كن؛ زیرا كه صبح در رسید: گفت

یعقووب آن  . پرسی؟ و او را در آنجا بركت دادچرا نام مرا می: گفت. مرا از نام خود آگاه ساز: و یعقوب از او سؤال كرده گفت. یعقوب
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 تورات، به نقل از كتاب تجربوه )« روی خود دیده و جانش رستگار شده استنامیده چون خدا را در آن مکان رو به« فنایل»ان را مک

 (.4931:466،دینی از محمّدتقی فعالی

 زبان رمزی -9        

-راهی از جهان محسوس بوه جهوان نامحسووس موی    رمز، سمبل یا نماد یکی از ابزارهای اساسی و مهم در تصویر آفرینی است كه 

و محسوس و غیور محسووس را    ات عالم پایین و باالتوان به فراسوی جهان تصوّرات خود رخنه كرد و واقعیّبه كمک رمز می. گشاید

فورد  ادی و منحصوربه اش نیز قورارد از سوی دیگر ارتباط معنایی ،نماد تنها معنای واقعی خود را ندارد ،بنابراین. به یکدیگر پیوند زد

رمز چیوزی اسوت   » یطور كلّه ب. ساز و هم در جهان غیر واقعی وجود دارد بلکه معنایی است كه هم در ذهن ناخودآگاه رمز ،نیست

از جهان شناخته شده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس كه به چیزی از جهان ناشناخته و غیر محسوس یا بوه مفهوومی جوز    

كند به شرط آنکه این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعوی و  و متعارف خود اشاره میمفهوم مستقیم 

رموز بوا   . (4964:22پورناموداریان، )« ای پیدا از واقعیتی ناپیدا شومرد توان رمز را نشانهبنابراین به اختصار می. ی نگرددمسلّم آن تلقّ

هوای ناآگواهی و متعلّوق بوه قلمرویوی ورای قلمورو        ابد كه حامل شرایط روحی خاص و برآمده از زمینوه یمعانی و تجاربی پیوند می

القضوات  بدین ترتیب موضوع بیان رمزی از نوع مفاهیم معرفتی است كه به قوول عوین  . های معمولی و مشترک باشدمعانی و تجربه

لفاظ مشابه متصوّر نیست، و موضوع معرفت عوالم مابعدالطبیعوه و   آلت ادراک آن بصیرت است و هرگز تعبیری از آن جز از طریق ا

بنابراین رموز اصووالً بوا احووال و عووالم و تجوارب و       . غیر محسوس است و آلت ادراک آن بصیرت یا روح یا دل یا تخیّل فعال است

رموز در پیونود بوا هموین     . اد نیسوت های واقعی و مادی و معمولی و مشترک میان افور كند كه از نوع تجربهحقایقی ارتباط پیدا می

 (3همان، )« .احوال و عوالم و آثار است كه باید مورد تأمّل قرار گیرد

لی در شدند تحووّ  گزیرنا عارفان دیگرات به بیّات درونی خود را فراتر از حدّ الفاظ یافتند برای انتقال این تجرعرفا هنگامی كه تجربیّ

از جملوه معوانی   . آن را در محوور افقوی گسوترش دادنود    گزیر زبان را تنگ دیدند نا آنان عرصهبه این معنی چون . زبان ایجاد كنند

از »ی عرفوا  به طور كلّو . ت زبان را افزایش بخشیدندمختلف و چندگانه برای كلمات در نظر گرفتند و با وسعت معنایی كلمات ظرفیّ

تعلیمی داشته از  فاتشان كه جنبهاند و در مصنّه استفاده كردهی شخصی داشتزبان رمز آمیز در مکاتبات و مراسالت خود كه جنبه

ای فراتور بورای آن   گنجود بایود حیطوه   ت این معانی در كلمات نموی القضابه بیان عین. (4344:991سراج،)« انداین زبان بهره نبرده

 امّوا نکتوه  (. 941تمهیودات، )« شوود ی كه همّت است گفته میگویی كلمات خود نگفت؛ این كلمات بر بیان مراتب عال»: متصوّر شد

تی است كه باید گفت رمز بیانگر كیفیّ نخست پرسشدر پاسخ به این  اند؟مهم این است كه چرا عرفا از زبان رمزآمیز استفاده كرده

ان و معیوار عقول مشوکل و گواه     از سویی بیانش با زبان معمولی دشوار و گاه محال است و از سوی دیگر فهم و پذیرش آن بوا میوز  

واضوح و صوریح از بوین     شورح و بیوان   رمزگرایی آنست كه عطوفت و بزرگی احساسات، عواطف و مدركات با هدف از. ناممکن است

ه بوه منوابع مقودم و    با توجّ. گیردكند و كالم در سایه روشن صراحت و ابهام قرار میاستفاده از رمز محیطی شاعرانه ایجاد می. نرود

 :توان دو دلیل عمده را برای استفاده از زبان نمادین برشمردر میمتأخّ

الفواظ بوه   . كرانگی قابل بیان با هور لفظوی نیسوت   الهی عارف با آن همه عظمت و بی واالیهای اندیشه: ت ادراكات عرفانیماهیّ -4

 زیورا زبوان وقتوی    ؛بخشدز این گنجایش را وسعت میها داشته باشد و رمبه عنوان مدلول  را عنوان دالها باید گنجایش این ادراكات

بودین   شوود و كند و مجازی میاز سطح معانی شناخته شده، تجاوز می داردی را بیان ات حسّتجربیّ ای خارج از حوزهتجربه بخواهد

محصور نیست، و معانی نامحصور است و چوون  الفاظ موضوع جز » :گویدت همدانی میالقضاعین. بخشدمی ژرفارمز سخن را   گونه

معانی صد چندان الفاظ بود، البد اشتراک در الفاظ ضرورت بود، و نیز هر لفظ كوه موضووع اسوت معوانی ظواهر را بووده اسوت، آن        

 .(4911:2،236ت،القضاعین)« مسمیّات كه عموم نبینند و ندانند، آن را هیچ لفظی موضوع نیست

بیوان   الضومیر خوود را  فی های معمولی برای این داده شده تا مازبان به انسان» :گویدرابرت سوث می: سرّپوشی و كتمان حقایق -2

ای اهمیّوت  این اصل تا درجوه  .(4961:43،باطنی)« الضمیر خود را پنهان كندكنند، امّا به انسان زرنگ برای این داده شده تا ما فی

 (.934تمهیدات،)كند كه بیش از این اسرار بر صحرا ننهد ت گوشزد میالقضاكه پیامبر در عالم خواب به عین داشته

او . گزیند زبوانی سواده و شوفّاف اسوت    ت برای بیان معانی درونی خود بر میالقضاذكر این نکته خالی از لطف نیست، زبانی كه عین

دار رفوتن او گوواه ایون     دهد و بور چوبوه  دارد و در این طریق هراسی به دل راه نمیها و باورهای خود را با صراحت بیان مییشهاند
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دیگر بود؛ آنان در پوشاندن اسرار و سرّّ دلبران در حدیث دیگران گفتن، مهوارت  رسمی او و هم مسلکانش ازلونی امّا شیوه. مدّعاست

زبان رمزی در نظور عرفوا حودّ فاصول میوان دو عوالم       . كردنداین رو بخش اعظم اعتقادات خود را به رمز بیان میای داشتند از ویژه

ای برای بشر قابل فهم كند، امّا از نظر او زبان نمادین نیز همچون زبوان  توانست مفاهیم ماورائی را تا اندازهامکان و شهود بود كه می

آالیوش  آنها با زبوانی سواده و بوی    از این رو، بهتر است درباره. را آن چنان كه هست بازتاب دهد تواند حقایق عالم برینمتعارف نمی

با ایون هموه، سوخنان او بوه مقتضوای ماهیّوت و جونس        . تر از آنچه كه هست جلوه نکندسخن گفته شود تا مسائل عرفانی پیچیده

. شوود گیرد و زبان او بوه رموز و پوشویدگی متمایول موی     بهام قرار میای از ااطّالعات آن، كه مربوط به عالم قدس است، گاه در الیه

 (4931:943مدرسی،)از انواع رمزهایی است كه در كالم قاضی نمود یافته است ... رمزهای جانوری، نوری، كیهانی، خمری، و 

 شطح -1

ه بوه هموین مقولوه بتووان     نیز شاید بوا توجّو  شطحیات عرفا را . ای ارزشمند در القای معانی عرفانی نیستزبان در نظر عارف وسیله

شوود و در نتیجوه در   ی و با اهمیّت تلقّوی نموی  القای معانی ارزشمند نیست چندان جدّ به عبارت دیگر آنجا كه وسیله. توجیه كرد

گیورد تنوگ   می هیجانات عاطفی مجال اندیشیدن منطقی را كه با زبان صورت غلبه» .روداستفاده از آن چندان احتیاط به كار نمی

ها و معانی پیوسوته و منطقوی   هایی پراكنده و در مقایسه با اندیشهكند و گاهی چنان تنگ، كه حاصل اندیشه را به صورت گزارهمی

 .(4931:43پورنامداریان،)« نمایدحالت هوشیاری و كنترل بر زبان غریب و نامأنوس و خالف عادت می

موراد  . شودنظر صوفیان سخنی است كه هنگام اضطراب و اضطرار از اهل معرفت صادر میشطح در لغت به معنی حركت است و از 

ن عاجز و نواتوان  آراند كه عقل از درک در این هنگام عارف سخنانی بر زبان می. خودی استاز اضطراب و اضطرار حالت جذبه و بی

حتّی درک ایون تعوابیر   . اندامأنوس و بیگانهنه مردم عادی با آنها كند كات عرفانی خود را با تعابیر و واژگانی بیان میاو تجربیّ. است

در سخن صوفیان شطح مأخوذ است از حركات اسرار دلشان، چون وجد »: پس از حالت جذبه نیز برای خود عارف غیر ممکن است

انوار الهام كه عقوول ایشوان را    قوی شود و نور تجلّی در صمیم سرّ ایشان عالی شود، بنعت مباشرت و مکاشفت و استحکام ارواح در

چون ببیننود  . جوالن كنند االكبریا، و در عالم ب حادث شود، برانگیزاند آتش شوق ایشان به معشوق ازلی تا برسند به عیان سراپرده

ید، زبوان  آآید، سرّ به جوشش درآید، جان به جنبش دراختیار مستی در ایشان درو اسرار عظمت بی نظایرات غیب و مضمرات غیب

 .(4914:31شیرازی،بقلی)« آیدبه گفتن در

هنگامی كه واجد توانایی تحمّل حقایق الهی را . شطح عبارتی غریب و گفتاری بال اراده در حالت وجد و ناهشیاری است بر این پایه

ایون سوخنان كوه در مجوالس     . رانود كه بر قلبش وارد شده ندارد آنها را در قالب عباراتی كه نااهالن از درک آن عاجزند بر زبان می

در نظر عرفا شطح آنجا كوه   .انگیختشد اغلب خشم متشرّعه و فقها را بر میجاری می ،سماع و وعظ و خطابه و تذكیر بر زبان عرفا

أویول  به همین دلیل آنها به تفسیر و ت. قالنی و ناپسند استعبه خدا نسبت داده شود حق است و اگر به عارف نسبت داده شود غیر

 . ات روی آوردندشطحیّ

تر گواهی از قرآن صادق! جوانمردا»: گویددهد و میآن را به كتاب مقدّس نسبت می گو پیشینهت در دفاع از عرفای شطحالقضاعین

مَون  »كوه  چه بود؟ هیچ فرقی هست میان این« اللّهَمَن یُطِع الرَّسولَ فَقَد أََطاعَ »؟ با من بگوی تا «مَن أَصدَقَ مِنَ اللِّهِ قیالً»خواهی؟ 

اگر . ست، و لیکن تو را وقت فهم این نیست؟ همه یکی«إنَّ الَّذینَ یُبایِعونَکَ إِنَّما یُبایِعونَ اللّهَ»و « سُبحانی»و « رَآنی فَقَد رَأی الحَقَّ

معوذور   -ره–بر تو عرض كنند، حسین بون منصوور، بایزیود    « اِخوانی واشَوقاه اِلی لِقاءِ»كه چیست، بدانی« اَلمُؤمِنونَ كَنَفسٍ واحِدَةٍ»

توان در عقلش سخن گفت و شطح را با هر كس نمی كند با هر كس باید به اندازهاو توصیه می(. 4911:4،961ت،القضاعین)« داری

، دست بور خواطر او   «كَلَمُوا الناسَ عَلی قدرِ عُقولِهِم»و اگرنه؛ . دربازد اگر در حالت سکری بر زبانش أناالحقی رود، سر... »: میان نهاد

عرفوا   شاید مراد از رمز نیز همین سخنان پوشویده (. 9،933:همان)« نهد، تا آن دریای درون او موجی نزند كه جهانی را ویران كند

ت القضوا عوین . شوود خودی گفته نمیسخنانی كه جز از سر بی یابند؛باشد كه نیازمند شرح است و معنی آن را تنها آشنایان در می

شونونده چوه   ! گویود داند كه چه موی های اسرار از كجا؟ گوینده نمیقاضی فضولی همدانی از كجا و این سخن»: یک جا گفته است

را غایب بینم آنچه گوویم مورا خوود اختیوار      چون خود»: در جای دیگر بیان كرده است كه(. 43تمهیدات،)« !شنودداند كه چه می

از جمله اتّهاماتی است كه قاضی همدان به سبب بیوان  ... توحید ابلیس، رؤیت خداوند، كفر و ایمان، فنا و بقا و(. 43همان،)« نباشد

 .آنها قربانی تحریکات معاندان شد
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كند تا با تر میار درونی است كه زبان را شیواتر و شاعرانهكردن افکبرخی معتقدند شطح روشی برای تأكید و تأثیر بیشتر و برجسته

-:4964،اسوتیس )« استفاده از ادوات و امکانات بالغی و زیبا كردن آن خواننده را به تأمّل وادارد و سریع و سطحی از موضوع نگذرد

اد كه از جمله محسنات معنوی است برای جموع  ها و تضّبا شعور و آگاهی ادبی از پارادوكسیا نویسنده  تردید شاعربی .(263-266

اختیار در حالوت  امّا شطح بی ؛كند تا پیام خود را در عین زیبایی به مخاطب برساندكردن بین دو معنی متقابل در كالم استفاده می

و متمکّن شوده و بوا نوور الهوام     دهد و نور تجلّی حق در ضمیر دل اعارفانه هنگامی كه عارف شعور عقلی خود را از دست می جذبه

مسولّم  . ، بنابراین با وجود ارزش زیباشناختی قصد شواعرانه در آن وجوود نودارد   شودجاری میزبانش  بر شودر آنها میعقل او مسخّ

نوه تنهوا از   توانند به نتایجی سودمند دست یابند و گرنه نوااهالن  آنست كه تنها آنها كه اهل معرفتند از رهگذر این تأمّل و تفکّر می

 .آیند گرفتار می گمراهی نیز به ورطهندند بلکه باین تأمّل و تفکّر طرفی برنمی

 تأویل -3      

-های درونی و پیچیوده های هستی الیهاز دید عرفا، پدیده. قلمرو موضوعی سخنان عرفا، امور نامتعارف و مفاهیم رازآلود است       

شوند كه بوا  اند و زمانی به درستی فهمیده میبه اعتقاد آنان معانی فرا مادی. نمود ظاهری آنهاستتر و نغزتر از ای دارند كه شگرف

 یابی به نوعی معرفت پنهان دربواره این تلقّی عرفا زمینه ساز گرایش آنان به تأویل برای دست. شهود و یا از طریق تجلّی درک شوند

 . از آیات و روایات رهنمون شده استهای تازه حقایق هستی شده و آنان را به برداشت

گاه گاه نوعی تأویول و رمزگشوایی   ( ص)حتّی در سخنان پیامبر گرامی اسالم. ای نیستتازه تأویل عرفا از نظر نفس تأویل پدیده    

« تووان یافوت  موی ( ع)آن در تفسیر منسوب به امام جعفور صوادق   های تأویل را با رنگ عارفانهترین نمونهكهن». شده استدیده می

: هجوویری معتقود اسوت كوه    . امّا در متون صوفیانه، تأویل بیش از حد معمول و متعارف رواج داشته است(. 492-4919:491نویا،)

اموور   تووان دریافوت كوه عوارف هموه     از همین جمله موی (. 4913:421هجویری،)« امور شرعی ظاهر به باطن پیوسته است جمله»

القضوات دریافوت ممتواز و متموایز او از تأویول      دیدگاه ادبی عین ترین خصیصهشاید بتوان گفت ناب. انددشریعت را قابل تأویل می

در كل آثار منثور فارسی تا قرن ششم به جز ناصرخسرو كوه دیودگاهی اساسواً بواطنی دارد، هویچ نوشوته یوا        »توان گفت می. است

اگرچه در آثار منثور پس . ها و اقسام آن پرداخته باشدتأویل متن و الیه توان یافت كه بدین گستردگی به مسئلهای را نمینویسنده

« القضات از جوانب گوناگون بدین گسوتردگی و ژرفوی پرداختوه باشود    توان دید كه همسان عیناز قرن ششم نیز كمتر متنی را می

هوای  ای جملوه هایی درخشان از پواره ا نمونهتمامی آثار او شرح و بسط مراتب رمزی و معنایی كالم است ب(. 4933:2/333محبّتی،)

هوای شواعران و   ها و نکتوه های او چیزی نیست جز شرح مراتب معنایی كلمات اولیا و انبیا و گفتهبه این معنی كه نوشته. مندتأویل

تأویول عرفوانی    گاه در مظنّهچنانکه بر همین مبنا، بسیاری از ابیات و عبارات ادبی را كه هیچ. كاتبانی كه امکان تأویل معنایی دارند

كشود  های معنایی تازه بیرون میكشاند و از بطن این اقوال كامالً ادبی، الیهاند، به سمت و سوی جهانی تازه میو كالم رمزی نبوده

ابووبکر، بوه   رفوت و  در راه مدینوه موی   -صولعم -چون مصوطفی »: شودهای این گونه برخورد در هر چهار كتاب او دیده میكه نمونه

عووام پندارنود كوه او را از آن رنجوی بوود؛      . را پای برهنه شده بود و بوبکر او را در دوش گرفوت  -صلعم-خارستان رسیدند؛ مصطفی

كوه بووبکر آن سواعت، وقوت     هویچ دانوی  . عمر خویش آن شادی ندیده بوود  در همه -واللّه اعلم-ندانند كه تاریخ، روزگار ابوبکر بود،

(. 4911:4/469القضات،عین)« ارجو كه بشنوی، امّا تو را هنوز گوش عاشقان نیست! گذرانید؟ بشنوء كدام بیت میخویش را به انشا

گشاید و گاه در حودّ یوک موتکلّم    تأویل می لهای را در طرح و بسط مسئها و قلمروهای تازهالقضات افقبر همین نگره است كه عین

القضات در باب اشعاری كه در آثار خوود بوه عنووان شواهد     عین. آفریندیر و تفسیری تأویلی میها، تصواشیاء و پدیده باطنی از همه

او به ایون  (. 246همان،)شعر را  بیند نه تصوّر گویندهشعر می هر شعری، تصویر خویش را در آینه گوید كه خوانندهآورده است، می

 .گشایدترتیب باب تأویل را در اشعار می

القضات قرار به آسمانی بودن قرآن و اهمّیت آن در اسالم، آیات قرآن بیش از هر سخن دیگر، مورد استناد و تأویل عین با توجّه     

توان به جرأت بیان داشت كه  كمتر جایی از كتاب تمهیدات او را می توان یافوت كوه خوالی از ایون     ای كه میگرفته است، به گونه

. آیید كه او در مواردی به این موضوع اشارت كرده كه قرآن را ظاهر و باطنی اسوت ه نظر میذكر این نکته ضروری ب. خصیصه باشد

آنچه باعث شده قرآن با مقام »همان طوری كه . او هر جا كه از زبان عبارت استفاده كرده است حال مخاطب را در نظر داشته است

گر شود تنها در نظر گرفتن فهم مخاطبین اسوت كوه ایون خوود     وهبلند خود در لباس حروف و اصوات و عبارات و الفاظ جل و مرتبه
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هوای توو در   وگرنه قرآن را الیه(. 4429:431،مالصدرا)« شفقتی از جانب خداوند بر بندگان است و گرنه خاک كجا و كالم خدا كجا

بَ وَ ال یوابس إال فوی كِتوابٍ    ال رَطو »هر چه هست و بود و خواهد بود، جملوه در قورآن اسوت كوه     ». دانندتوست كه جز اهالن نمی

قرآن در چندین هزار حجاب است، تو محورم نیسوتی؛ و اگور در درون پورده تورا راه      ! امّا تو قرآن كجا بینی؟ هیهات هیهات. «مُبین

زلیسوت بوا دوسوتان    قرآن خطاب لم ی! «إنّا نَحنُ نزَّلنا الذِكر و إنّا لَهُ لَحافِظون»دریغا . رود بر تو جلوه كردیبودی، این معنی كه می

از ایون رو دسوت بوه تأویول     (. 463تمهیدات،)« خود، و بیگانگان را در آن هیچ نصیبی نیست جز حروفی و كلمات كه بظاهر شنوند

 این تأویل؛. زندمی

 :مفهوم كلّی آیه یا حدیث است گاه بر پایه -4

یَأتی عَلی أمّتی زموان یَجتَمِعوون   : از مصطفی بشنو كه گفت! «ساهونوَیلٌ لِلمُصَلّین الّذینَ هُم عَن صَالتِهم »! شنویدریغا چه می» 

نماز آن باشد كه ابوراهیم خلیول طالوب    . این نماز كنندگان كه شنیدی، ما باشیم. «فی المَساجِد وَ یُصَلُّون وَ لَیسَ فیما بَینَهم مُسلِم

 (.34همان،)«« رَبِّ اجعلنیُ مُقیمَ الصلوةِ وَ مِن ذُرِّیَتی»آنست كه 

كوه آن مطلوب در   چنوان سوازد آن ای از آیات قرآن مستند میكند، سپس مطلب خود را به آیهگاه نویسنده مفهومی را بیان می -2

 :حکم برداشتی تأویلی از آیه است

حوقّ   در راه حجّ زر و سویم بایود فشواندن، در راه   . ای عزیز حجّ صورت، كار همه كس باشد؛ امّا حج حقیقت نه كار هر كسی باشد»

 (.39همان،)« این باشد« من استطاع الیه سبیالً». این كرا مسلّم باشد، آن را كه از بند جان برخیزد. جان و دل باید فشاندن

: رسود ها به معنی مورد نظر خوود موی  كند و با توضیح در باب بعضی واژهدر مواردی، نویسنده تأویل را با جزئیّات بیشتر نقل می -9

دلیول  « وَ كانَ عَرشُهُ عَلَی الماء»؛ كجا طلب آن آب كنی؟ «وَ جَعَلنا مِن الماءِ كُلَّ شَیءٍ حَیّ»جویی آبی دیگر میدریغا جز این آب »

ایون دریوای   : گفوت ( ع)علوی بون ابوی طالوب    . «وَ البَحرِ المَسجُور»شده است بر طلب این آب؛ و بر این آب سوگند خورده است كه 

التَسُوبّّوا الوریحَ   »: بوی، و آن كدام باشد آنست كوه مصوطفی گفوت   اد كه دیدی بادی دیگر میو جز این ب. مسجور باالی عرش است

«« نواُر اللّوه الموقَودَُة الَّتوی تَطَّلِوعُ عَلَوی اأَلفئِودَة       » ؟ جز این آتش، آتش شووق را در دل خوود تواب ده كوه    «فَإنَّها مِن نَفَس الرَحمَن

 (. 466همان،)

نبینوی كوه در   »: كنود شخصی خود آیات را تأویل موی  یعنی قاضی براساس خواست و ذوق و قریحه گاه تأویل كامالً ذوقی است -4

از بهر این معنی در سور گرفتوه اسوت نواز و غونج و دالل، و او خوود سَور        ! واجب آمد گفتن« أعوذُ بِاللّه مِنَ الشَیطانِ الرَجیم»نماز 

 (.424همان،)« همین نازست« تَه مِن طینخَلَقتَنی مِن نارٍ وَ خَلَق». متکبّران و خودبیناست

( ص)های حضرت آدم، یوسوف، موسوی، محمّود   ای از داستانپاره. های تأویل عرفانی، قصص قرآن كریم استیکی دیگر از زمینه -3

 .ت، بوده استالقضاهای مناسب، بیشتر مورد توجّه عینبه دلیل داشتن زمینه... و

گوید كه باالی عرش هفتاد حجابست مجاهد اندر تفسیر این آیت می« وَ قَرَّبناه نَجِیّّا»: گویدچه می( ع)ببین كه با موسیعزیز ای » 

ها تا جمله را واپس گذاشت، تا یک حجواب بمانود میوان موسوی و میوان      كرد در این حجابسلوک می( ع)از نور و ظلمت، و موسی

ُنوِدَی ِمن شواطِیِء الووادِی األَیموِن فوی الُبقعَوِۀ المبارَكَوِۀ مِونَ        »موسی آوازی شنید كه « ر إِلیکربِّ أرِنی أَنظُ»: خدای تعالی، گفت

« او توان دیود و شونید   واسطههدان كه كالم و رؤیت باین درخت، نور محمّد را می. «إِنّی أنا اللّهُ ربٌّ العالمین» یا موسی: الشَجَرَةِ أن

 (.414همان،)

ظاهراً این شویوه در تفسویر منسووب بوه اموام      . قرآن است لقضات تأویل حروف مقطعهااز وجوه تأویل در نثر عین یکی دیگر-6     

مشرب محمّد است، و رای « المر»میم : ای؟ بشنوچه فهم كرده« المر» دریغا ای دوست از كلمه». كار رفته استبه( ع)جعفر صادق

باش تا ». ها را به صورت حرف به حرف تأویل كرده استای از حروف واژهات گاه پارهالقضعین(. 226همان،)« مشرب ابلیس« المر»

-با ابلویس چوه موی   « لعنتی»با تو بگوید كه یای « یس و القُرآنِ الحَکیم« »یای»گذر كنی؛ آنگاه « وَ نَفَختُ فیه مِن رُوحی»بر یای 

 (.223همان،)« كندبا محمّد چه می« بیٌّ و رحمۀ اللّه و بركاتهسالمٌ علیک أیّها الن»با تو گوید كه كاف « كهیعص»كند؛ و یای 

 عناصر شاعرانه -6

توان كاركرد خاصی از زبان دانست كه از كاركردهای دیگر زبوان متموایز   می -زبان عبارت و اشارت –زبان عرفانی را در هر دو بخش

درآمیختگی زبان شاعرانه و بیونش عرفوانی   ». های زبان عرفانی، به ویژه زبان اشارت، شاعرانه بودن آن استیکی از ویژگی. گرددمی
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جموال   مشواهده )زیبوایی   شاعرانه هر دو بر بینش شوهودی و تجربوه   توان ناشی از این امر دانست كه نگرش عرفانی و تجربهرا می

هوایی را از ایون جهوان    ای شاعرانه از هستی دارند و پیوام شاعران تجربه(.  4931:439آشوری،)« تکیه دارند( طبیعت و جمال حق

زبوان  . آنهاسوت  زبان این افراد همان تجربه. كندعارفان نیز صدق می اند، این موضوع دربارهكنند كه دیگران از آن غافلدریافت می

این امر از طریق اسوتعاره و خاصویّت چنود    . به آنها ببخشدای خواهد با گسترش بُرد معنایی كلمات روح و زندگی دوبارهعرفانی می

خوود خاصویّت چنود معنوایی را افوزایش       زبان عرفانی با ماهیّت شاعرانه. گرددمعنایی كلمات و رمز آمیز گشتن آنها امکان پذیر می

یش یافتند و زبان شوعر را ابوزار   صوفیه نگارش شعری را نخستین ابزار برای بیان اسرار خو»: در تأیید این سخن باید گفت. دهدمی

پیونود   بینیم كه پیش از اسالم و عصر وحی وجود داشته است و آن اعواده در این دیدگاه استمرار چیزی را می. برتری برای معرفت

، از نظر صوفیه هنر یعنی شکل، سمبل، مجاز، صورت، وزن و قافیه را در كوالم خوود پیراموون خودا    . استوار میان شعر و غیب است

« كنود های آنان را از رهگذر بعد هنری آنها حس میبرد و ابعاد تجربههای آنها لذّت میكار بردن؛ خواننده از تجربهوجود و انسان به

 (.4919:23آدونیس،)

: نگورد كند كه هر كس خود را در آن میهایی رمزآمیزی تشبیه میداند، و آن را به آینهالقضات همدانی سخن خود را شعر میعین

كه آیینه را صورتی نیست در خود؛ امّا هر كه در او نگوه كنود، صوورت خوود     آخر دانی "این شعرها را چون آیینه  دان  "جوانمردا»

دان كه شعر را در خود هیچ معنی نیست؛ امّا هر كسی ازو آن تواند دیدن كه نقد روزگار او بود و كمال كوار  همچنین می. تواند دید

 (. 4911:4/246ات،القضعین)« اوست

آنان خداوند را جمیل . اندآمیختهای كه دارند به زیبایی زبان عرفانی را با زبان شعر در میعارفان با بینش خاص و تجربیات روحانی

كه همین اصل . دانندها را مظهر جمال خداوند میدانند و برآنند كه صفات خداوند اقتضای ظهور دارد، زیباییو دوستدار جمال می

افراط یافته است، مخالفت فقیهان را نیز با آنان برانگیخته و سبب شده است بر رفتارهایی از مشایخ تصووّف   نزد بعضی از آنان جنبه

اند تا هرآنچوه را كوه   اند و كوشیدههای خویش نیز رعایت كردهآنها اصل زیبایی را در نوشته. انگشت بگذارند و آنان را نکوهش كنند

دالیل دیگری نیوز داشوته اسوت، كوه در ایون       این زیبایی نویسی و شاعرانگی بجز اصل جمال دوستی عرفا. یبا بنگارندنویسند زمی

 .القضات خواهیم پرداختای از آنها خاصه در بیان و زبان عینقسمت به ذكر پاره

. ود است و لبریوز از عشوق و عاطفوه   افکار و اذهان صوفیه از یک سو حساس است و تأثیرپذیر و از سوی دیگر مدعی داشتن شه -4

عشوق و عاطفوه و    آفرینود و از سووی دیگور، سوخن را صوبغه     نماهای زیبا موی همین اذهان از یکسو، سخنان شطح آمیز و متناقض

گونه سخنان در شطحیّات و نثرهوای تغزلوی سووانح    این. روداحوال بر قلم می خاصه آنجا كه در غلبه .بخشداحساس و بیقراری می

چون طالبی را كه در طلب درست بود خواهند »: گویدالقضات میعین. شودسوررئالیستی نزدیک می به شیوه... عشاق، تمهیدات وال

وا گشایند و به راه غیوب درآینود و در درون دل او    -یعنی خدا -كه راه وا خود نمایند، كمند جمالی از فتراک دوستی از دوستان او

و ما ادراک ما القارعۀ؟ آدمی بیچاره را اینجوا وجوود   . استجیبواللّه: اگر گوید من یدق الباب؟ گویند. القارعۀزدن گیرند كه القارعۀ ما 

 :چنین بود آری. یوم یکون الناس كالفراش المبثوث. نماند

 چون علم پادشا به هر درآید             فتنه و غوغا به شهر بیش نبینی        

 (.941-4911:2/993القضات،عین)« ...گرددكوه اینجا پاره پاره 

های خیال در نثر عرفانی قاضی تشبیه است كه به صورت تشبیهات گسترده؛ بلیغ، ترین صورتاز مهم. های خیالفراوانی صورت -2

القضوات نشوأت   های خیال افزون بر اینکه از ذهن و تخیّل خالق و فعال عیناین صورت. شودالمثل نمایان میمثال، تمثیل و ضرب

القضات بیشتر كسانی هستند كوه بوا اسوتدالل عقلوی     گیرد، ابزاری برای بیان مفاهیم او نیز هست به خصوص كه مخاطبان عینمی

سازد به همین دلیل عناصر مذكور، هم نثر را شاعرانه می. سروكار ندارند، و از این رو مطلب باید برای آنان محسوس و ملموس شود

دهود و  به قرار موی ای از قرآن را مشبه یا مشبهالقضات در تشبیهات خود گاه آیهبرای نمونه عین. بیان معانی است و هم دست افزار

دهند؛ شربت قهر و كفر می« فَألهَمَها فُجورَها» خانهقومی را هر لحظه در خرابات». های او می شوداین كار سبب زیباتر شدن نوشته

 مستان او در كعبوه ... این حالت باشد« وَتَقویها»دهند، می« أَبیتُ عِندَ رَبّی»شربت « ینَۀُ العِلمِ وَ عَلِیٌّ بابُهاأنا مَد» و قومی را در كعبه

عقلوی  بوی « فَألهَمَها فُجورَها» خانهدیگر در خرابات مستی كنند و طایفه« وَسَقاهُم ربُّهُم شَراباً طَهورا»از شربت « عِندَ ملیکٍ مُقتَدِرٍ»

 (.421همان،)« كنند
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شود یکی دیگر از وجووه زیبوایی نثور    هایی كه نثر از طریق آنها موزون و خوش آهنگ میهای صوتی و لفظی و تقارنهماهنگی -9

پذیرد و از خواندن گونه كه طبع میكند آنخیزد و آهنگی خاص در آن ایجاد میصوفیانه قاضی است كه از موسیقی كالم او بر می

هوایی مهوم از كوالم كوه گواه بوه وزن       این موسیقی كالم در قالب هم آوایی و جناس، تکرار، و موزون بودن بخوش . بردآن لذّت می

های عارفان را برای مطیع كردن نفس امواره، گووش دادن بوه كوالم     ابن سینا یکی از ریاضت. شودشود دیده میعروضی نزدیک می

خواجه نصویر طوسوی در تأییود    (. 4963:441سینا،ابن)ن خوش آهنگ بودن است داند؛ كالمی كه یکی از چهار شرط آپندآموز می

كنود  دارد كه سخن آهنگین با نوای مالیم، نقوش بسویار موؤثری در پوذیرش سوخن از سووی مخاطوب ایفوا موی         این نظر بیان می

پیرایوه بوا   او بوا زبوانی بوی   . بی داردالقضات در تمهیدات زبانی واعظانه و تعلیمی است كه حالت خطازبان عین(. 4911:944یثربی،)

رغم تندی و تیزی، تحت شود و مخاطب را علیای موارد آهنگین و موزون میامّا همین زبان در پارهگوید؛ مخاطبان خود سخن می

ا بوا جوان   آهنگ كالم او آهنگی طبیعی است كه شونونده آن ر . كنددهد و نفوذ كالم را در شنونده دو چندان میتأثیر خود قرار می

 .پذیردكند و از آن اثر میخود احساس می

هوا و  بالغت منبری خود، ضمن تکرار اندیشه القضات با استفاده از شیوهعین. یکی از عناصر موسیقی ساز در كالم قاضی تکرار است

سطح موسیقایی كالم و خوش آهنگ كند تا ضمن باال بردن های مختلف تکرار میباورهای عارفان، واژگان و تركیبات را نیز به گونه

گاه این تکرار در قالب تکرار واژه یا عبارت در پایان جمله بوه صوورت قرینوه صوورت     . كردن آن، بر نقش ایقاعی سخن خود بیفزاید

 :كندها را پیدا  میای كه حکم ردیف در مصراعكند به گونهپذیرد و آهنگی نیز در كالم ایجاد میمی

 توری با دل بردحقیقتم و نهادم دس»

 و دلم دستوری با جان مصطفی برد

 و روح مصطفی از حق تعالی دستوری یافت

 و دلم از روح مصطفی دستوری یافت

 حقیقتم از دل دستوری یافت

 (. 41تمهیدات،)« و زبانم از نهاد و حقیقتم دستوری یافت

تکورار ایون حورف    . اسوت « واو»مناسبتی تام دارد تکورار زیواد   القضات های تکرار كه با زبان ساده و طبیعی عینیکی دیگر از گونه 

قبول و   شود تا خواننده در پایان هر جمله ضرب آهنگی دلنشوین را كوه ناشوی از فورود آمودن آهنوگ كوالم در جملوه        موجب می

ه عوالوه، ایون شویوه    ب. بعدی است احساس كند و از این اوج و فرود منظم در جمالت متوالی لذّت ببرد برخاستن آن در آغاز جمله

شود تا جمالت پیوسته و پی در پی خوانده شوند و خوانش كالم سرعت گیرد؛ به ویژه در جمالت كوتاهی كوه پشوت سور    باعث می

-هم« و من رزقناه منّا رزقاً حسناً»از آن كنز و علم و رزق كه ایشان را دهند »: ای از این دست استجمالت زیر نمونه. آیندهم می

خلق نثار كنند، و ایون   قدر و حوصلهه،؛ آن ب«العلم الیحلّ منعه»صحبتان و مریدان را از آن زكوتی و نصیبی دهند كه هم قرینان و

القضوات حضوور دارد از عوامول    هوایی نیوز كوه در كوالم عوین     سجع گونوه (. 33همان،)«« و ممّا رزقناهم ینفقون»آیت را كار بندند 

گیرد مانند این به سبب مصاحبت مستمر قاضی با قرآن، ناخودآگاه در ساختار كالم او جا می رسدموسیقی ساز است كه به نظر می

« تور هر چند كه فنوا در ایون راه بیشوتر؛ بقوا در ایون راه كامول      . كفر، رقم فنا دارد؛ و ایمان، رقم بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نیابد»: عبارت

 (.299همان،)

آوایوی و سوجع و   حساس وزن عروضی كند، موجی از آهنگ و وزن غلبوه دارد كوه حاصول هوم    آنکه شنونده االقضات بیدر نثر عین

ها، تعداد هجاهوا یکسوان یوا بوه هوم      ای از قرینهنزدیک بودن تعداد هجاهای هر قرینه به یکدیگر است و چه بسا كه در تمام یا پاره

 :را احساس كردتوان وزن كامل عروضی شود میای كه آورده میدر نمونه. نزدیک باشد

 (.44همان،)« اگر برگ آن داری كه اوّل قدم جان دربازی برساز باش» -

 مفاعیلن مفعولن فعولن فعولن مفعولن مستفعلن  

 (.46همان،)« ما را از خودی خود ساعتی با حقیقت ده» -

 مفعولن فعالتن فاعالتن مفاعیلن  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

452 
 

 خاموشی(           

سوازد و باعوث جهول    سازی از این ادراكات تنها واقعیّت آنها را مخودوش موی  ز این رو هر نوع مفهومادراكات عرفانی بیان ناپذیرند ا 

اش توان به وضووح بیوان كورد و آنچوه نتووان گفوت بایود دربواره        آنچه را گفتنی باشد می» ویتگنشتاین به گفته. شودمخاطبان می

یابود مهور   های خود را بواالتر از هور تعبیور و تفسویری  موی     بنابراین آنجا كه عارف یافته (.4963:393ویتگنشتاین،)« خاموش ماند

 .زندخاموشی بر لب می

-گردنود و موی  شوند و به دنیای عوادی بواز موی   تاب میكنند امّا گاه بیپیامبران در روشنایی هدایت سیر می»اكهارت معتقد است 

 :شودما سخن بگویند امّا ناگاه مهر خاموشی به دالیل زیر بر لبانشان زده میاند با اند و دانستهخواهند از آنچه دیده

 . اند كه فهم بشر قادر به تصویر آن باشدتر از آن جستهآنان با نور بصیرت خود لطف و عنایت خداوند را عظیم -

تواننود تصووّری از آن در   بنوابراین نموی   شوود، اند تنها مخصوص اوست و در ذاتی دیگر یافت نمیصفاتی كه آنان در خداوند یافته -

 .ذهن ایجاد كنند و آن را بازگو نمایند

توصیه ت القضاعینآنجا كه به  (.4964:233،استیس)« اند اسرار ربّانی است كه باید سر به مهر باقی بماندآنچه آنها دیده و شنیده -

 .شاهدی قوی بر این مدّعاست (939تمهیدات،) «.بر صحرا منهبیش از این اسرار »شود می

 :توصیه به خاموشی براساس آنچه عرفا خود معتقدند به دالیل زیر است

پیشتر نیز گفته شد كه زبان عادی از شرح و بیان تجارب عرفانی قاصر است، به این معنی كوه بوا زبوانی    : زبان تنگ بودن عرصه -4

ی سوخن  آخور عرصوه  »ای سخن گفت كه روشنگر ماهیّت آن باشود  توان از تجارب صوفیانه به گونهكه خود مولود تجربه است نمی

آرد فراخنوای  این معنی كوه تنوگ موی    او و باز معنایی است ورای عرصه آید در فراخنای عرصهسخت فراخ است كه معنی تنگ می

پس خاموشوی او نوه از كموی معنوی     . ماندكشدش، حرفش را و صوتش را كه هیچ عبارت نمیكشدش، در میكش میعبارت را فرو

: ای فراتر برای آن متصوّر شدگنجد باید حیطهمات نمیت این معانی در كلالقضابه بیان عین(. 4963:33تبریزی،)« است از پریست

 (. 941تمهیدات،)« شودگویی كلمات خود نگفت؛ این كلمات بر بیان مراتب عالی كه همّت است گفته می»

گواهی حورف   در نظر عرفا غافالن، خام و اغیارند كه در نزد آنها نباید از خیر و شر گفت، حتّی : وجود اغیار و نااهالن و نامحرمان -2

گوید و آنگاه كه مخاطب عارف متناسب با ظرفیّت مخاطب خود سخن می. و دم و قافیه نیز اغیارند و باید در برابر آنها خاموش ماند

ها در درون خود دارد او به اسراری واقف است كه تنها صواحب سورّی   عارف دنیایی از ناگفته. بنددمناسب نیابد لب از سخن فرو می

از این امر بوه عنووان    استیس. را دریابد و در پی كسی است كه برای دریافت حقایق و اسرار او اهلیّت الزم را داشته باشدباید تا آن 

نابینایی معنوی یا كوردلی یاد كرده است، یعنی توصیف حاالت و تجارب عرفانی برای آنان كه قدرت فهم آنها را ندارند مانند آنست 

بورای كسوی كوه چشوم نودارد ادراک      »: گویدت در تأیید این مطلب میالقضاعین. را برای كور مادرزاد وصف كنند كه رنگ خاصّی

تووان آن را  ها غیر ممکن است حتّی اگر نابینایی خود اعتراف كند كه اعتماد راسخی به حقیقت رنگ یافته است باز هوم نموی  رنگ

 (.33همان،)« ول تصوّرات باطل استپذیرفت زیرا اعتراف او محص

در سلوک عارفانه حفظ اسرار از اصول است و بهترین روش در این راه خاموشی و مهر بر زبان نهوادن اسوت،   : افشا نکردن اسرار -9

 .زیرا اسرار ایزدی آن را آموزند كه دهانش را از افشای آن ببندند

. رپوشی است و هر كه فاقد این خصیصه باشد در این طریق نوامحرم اسوت  سیر و سلوک عارفانه خاموشی و س شرط ورود به عرصه

 نتیجوه . البتّه پیداست كه باید اسرار را از اغیار حفظ كرد آنجا كه غیر باشد اسرار هویدا نیست و آنجا كه غیر نباشد اسراری نیسوت 

و مخالفت با این اصل سولوک،  « رار الهی كفر استافشای اس»در واقع . پنهان كردن اسرار الهی، فیضان این اسرار بر دل عارف است

بیشتر سبب هالک عاشق در این راه افشاء سرّ است، زیرا كوه  »: گویدت میالقضاگونه كه عینهمان. مستلزم تنبیه افشا كننده است

مَون بَودَلَ   »شوق ارتداد بود و ارتداد موجب قتل در عالم طریقت افشای السر الربوبیه كفر ثابت است و كفر بعد از ایمان به غیرت مع

غیرت حق بر اسرار الهی عاملی مؤثر در احتراز عارف از سخن و خاموش ماندن است؛ امّوا  (. 4911:16ت،القضاعین)«« دینَه فَاَقتُلَوهُ 

چند نمّامی و جاسوسی بکردم، و چند اسرار الهوی بور    دریغا ببین كه»: كنددر زمانی كه گریزی  وگزیری از گفتن نیست نمّامی می

« اگرچه غیورت او مسوتولی اسوت بور داشوتن وجودهوا      « إفشاءٌ سرّ الربوبیۀ كفرٌ»اگرچه گفتن این اسرار، كفر آمد كه ! صحرا نهادم

 (. 263تمهیدات،)
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: رسیدن به باوری در این بواب اسوت كوه    -احوال و آثارش همهبه شهادت –ت القضاترین بار وجودی عینشاید بتوان گفت، سنگین

گیورد كوه بنویسود؛    سازد چون تا قلم به دست موی در میبنویسم یا ننویسم؟ تعارضی سهمگین كه در هر دو صورت او را زار و پرده

كنود كوه اگور    خوود حوس موی   مرگ را در حلقوم جان  نویسد، پنجهیابد و چون نمیمی( ننوشتن)امکان بودن خود را در خاموشی 

-ماند كه با كدام یک از ایون دو موی  هایی مدید و مداوم، در میسرگشته در میان اضطراب. ننویسد، بی درنگ خفقان خواهد گرفت

من مضطربم كه هر كدام كه آمد و ». های وقتش را به هم پینه كند كه هیچ یک از این دو حال اختیارش نیستتواند ناگزیر، وصله

درک ایون  ! ای عزیوز . مختارم كه فقط مضطر نوشتن یا ننوشوتن باشوم  . چون آن لحظه من از آن اویم. د؛ همان را برگزینمغلبه كر

گاه در نوشتن و گفتن : گویمبرای همین است كه می. ترین كلید درک جهان بینی من در عالم نوشتار استاختیار در اضطرار، مهم

اگرچوه ایون   (. 4911:2/423ت،القضوا عوین )« ی و اللی، تا وجود در حمایت خاموشی بمانود گریزم تا وجود برنخیزد؛ گاه در گنگمی

برد كه تباه او بدین دو پناه می. برای امتداد وجود ضروری است، امّا هیچ كدام در ذات، مطلوب او نیست« خاموشی و گفتار»تناوب 

نویسوم در  نویسم پنداری دلم در آن خوش نیست و بیشتر آنچه موی هر چه می»: دارد كهمیكشد و مویه بر نگردد، و ناچار رنج می

 (. 4/431:همان)« این روزها همه آن است كه یقین ندانم كه نوشتن آن بهتر است از نانوشتن

ریزد و چوون بوه خوود    مینویسد و اسرار به صحرا كند و ناگزیر میآید و او را غرق نوشتن میدر متن دریای بی خویشی، موجی می

هراسود و  نویسونده موی  . ها مطلوب جماعت است و نه او خشنود به گفتن آنهوا شود؛ چون، نه نوشتهآید، از آنچه نوشته نادم میمی

آیود،  رسود و بوه خوود موی    گوید و چون به ساحلی میشود و میرحم دریا، برده میبی قاضی، مثل اسیری در لجه. رمدخواننده می

نویسود، دوبواره   چون مدّتی نموی (. 434همان،)خورد كه هیچ اختیاری در رفتن و نوشتن از آن من نبوده است ن غلیظ میسوگندا

دریغوا هور   ». آویزد تا خود را تحمّل كندگیرد و ناچار به دامان نوشتن میآید و خأل و خلوت و اضطراب، جانش را میفشار مرگ می

(. 924تمهیودات، )« گذارد كه از كتابت با مکتوب باشوم گیرد؛ و نمییزم، كتابت مرا بدست میخواهم كه از عالم كتابت بگرچند می

دانم یک بارگی نوادان شودمی توا از خوود خالصوی      كاشکی چون نمی»: دارد كهانگیز برمیهای درددر نهایت خسته از هر دو، مویه

ن به غایت، و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم، خوود  از آشوم نویسم؛ رنجور میچون در حركت و سکون، چیزی می. یافتمی

نشاید و چون در تفضیل انبیا چیزی نویسم، خود نعوذباهلل و چون از احوال عاشقان نویسوم؛ خوود نشواید، و چوون احووال عواقالن       

واگوویم هوم نشواید و     نویسم هم نشاید و هر چه نویسم هم نشاید و اگر گویم هم نشاید و چون خاموش گردم هم نشاید و اگر ایون 

 (. 4911:2/431ت،القضاعین)« احوال من چنین است. اگر خاموش شوم هم نشاید

قاضی همدان در بطن این رنج دراز و فرساینده از درگیری مدام با حقیقت كتابت و گریز از آن رهیوافتی توازه از وجوود آدموی بوه      

عرف و عوادت و   رسد كه از حوزهكم به ساحتی میوجودی كه كم. پیش است و در زمان گرفتاروجودی كه از زمانه : دهددست می

نوشوتن بورای او، بیوان طبیعوی     . مانود افتد، امّا همچنان گرفتوار موی  قانون و آیین و حتّی سرشت و طبیعت و ذات وجود، پیش می

: یابود كوه  ها گرفتار گشته است و امکان ظهوور نموی  عد و آیینتنگ زمان و زبان و عادات و قوا های درون است كه در چنبرهآفریده

و بر كاغذ جوز موراد كاتوب نبشوته     (. 494همان،)« نویسم، و انگار كه نویسم چه تا كسی بود كه خریدار بودآنچه در دل دارم نمی»

: یابود ری دارد و نه امکوان ظهوور موی   اوست كه نه تاب مستو ذات خلّاق خداگونه نوشتن، آینه(. 9/913:همان)« نیاید در نظر عموم

بوه هموین دلیول    (. 923هموان، )« توانم و آنچه به تکلّف باید نوشت، من از آن خوود مقصّورم  آنچه به طبع خواهم كه بنویسم نمی»

اگرچه »: داردكلمه و بیان میدریغا از دست این : گویدنالد و به صراحت میت از نوشتن و ننوشتن، همسان و همزمان میالقضاعین

آنها كه دربند بودند خود زهره و یارای آن نداشتند كه : از برای این سخن خونم بخواهند ریخت، امّا دریغ ندارم و بترک خود بگویم

ای ر شونیده آخو ! دریغا اگرچه خونم بخواهند ریختن امّا دریغ ندارم»: گویددر جایی دیگر می(. 266تمهیدات،)« از این اسرار گویند

امّا دانم كوه گوویی كلموات خوود نگفوت؛ ایون       ! رهم؛ امّا هنوز دورست ؛ امّا اَرجو كه از ادبار خود باز«شَرُّ النّاس مَن أَكَلَ وَحدَهُ»كه 

 (.941-913همان،)« .شوكلمات بر بیان مراتب عالی كه همّت است گفته می

 سخن آخر         

ند؛ به ویژه از تنگنای زبان خود در بیان حقایق معنوی و محدودیت فهم مخاطبان در دریافوت آن  اعارفان از زبان فراوان سخن گفته

برخی نیز به اصوطالح سوازی روی آورده و   . اندگروهی در مواجهه با این مشکل خاموشی پیشه كرده و زبان سکوت برگزیده. حقایق

گزیند كه هوم عووام از آن   القضات زبانی را بر میاند؛ امّا عینه كردههای روحی خود را در زبانی رمزی و نمادین عرضباورها و تجربه
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-امّا گاه آن. زبان او زبانی است تعلیمی از این رو ساده گفتن اقتضای این گونه زبان است. طرفه برچینند هم صاحب دالن و خواص

 .گرددر میشود به طوری كه فهم آن برای عموم دشواگیرد كه تصویری و رمزی میچنان اوج می

هوای گونواگون و در   ای از سوخنانی اسوت كوه او در زموان    القضات بدان جهت است كه تمهیدات او، مجموعهفراز و فرود زبان عین 

طبیعی است كه زبان تعلیمی او هنگام آموزش باورها و چگوونگی سولوک عرفوانی و آداب    . حاالت مختلف بر زبان جاری كرده است

كاربرد اصطالحات و مفواهیم خواص، زبوان    . های روحی خود متفاوت باشدن احساسی او در گزارش تجربهمریدی به مخاطبان با زبا

روند كه میوزان شودّت   القضات به شمار میهای زبان عرفانی عینترین ویژگیرمزی، شطح، تأویل، عناصر شاعرانه وخاموشی از مهم

شود؛ امّا آنچه زبان او خصوصیات با اندكی تفاوت در زبان سایر عرفا نیز دیده میاین . كندهای گوناگون تغییر میآنها بنا بر موقعیت

 .سازد، نگاه جدید او به این مقولّه استرا از سایرین متمایز می

 منابع     

 .حبیب اللّه عباسی، تهران، نشر مركز ، ترجمهتصوّف و سوررئالیسم( 4919)، احمد علی سعید آدونیس -

 .چاپ دوم، تهران، نشر مركز ،شعر و اندیشه( 4931)، داریوش آشوری -

 .حسن ملکشاهی، تهران، سروش ، ترجمهاشارات و تنبیهات( 4963)ا، حسین بن عبداللّه سینابن -

 .بهاءالدین خرمشاهی، تهران، سروش ترجمه ،فلسفه و عرفان( 4964)، والترترانس استیس -

 . جلد، تهران، توس2، تصحیح محمّدسرور موالیی، مجموعه رسائل فارسی( 4912)انصاری، خواجه عبداللّه  -

 .تهران، آگاه ،زبان درباره( 4961)، محمّدرضا باطنی -

 .، چاپ سوم، تهران، طهوری، تصحیح هانری كربنشرح شطحیات( 4914)، روزبهان بقلی شیرازی -

 .، تهران، سخنی آفتابدر سایه( 4931)پورنامداریان، تقی  -

 .تهران، علمی و فرهنگی ،های رمزیرمز و داستان( 4964)پورنامداریان، تقی  -

 .، تصحیح محمّدعلی موحد، تهران، خوارزمیمقاالت (4963)الدین محمّد ، شمستبریزی -

 .تصحیح محمّد امین ریاحی، چاپ سوم، تهران، نشر علمی ،مرصادالعباد( 4963)الدین ، نجمرازی -

 .، طبع لیدن، تصحیح نیکلسوناللمع فی التصوّف( 4344)، ابونصر عبداللّه بن علی سراج طوسی - 

ابومنصور بن عبدالمومن اصفهانی، به اهتمام قاسوم انصواری، تهوران،     ترجمه ،المعارفعوارف( 4914)، ابوحفص عمر سهروردی -

 .علمی و فرهنگی

 .منوچهری، تصحیح عفیف عسیران، چاپ هشتم، تهران، تمهیدات (4933)ت همدانی القضاعین -

قاسوم انصواری،    ، ترجمه(الحقایقالغریب و زبدهشکوی ترجمه دو رساله)حقایق دفاعیات و گزیده( 4913)ت همدانی القضاعین -

 .تهران، منوچهری

 .جلد، تصحیح علینقی منزوی، تهران، اساطیر9 ،هانامه( 4911)ت همدانی القضاعین -

 .، تهران، منوچهری، تصحیح رحیم فرمنشلوایح (4911)ت همدانی القضاعین -

 .تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،شناسی نثرهای صوفیانهسبک( 4933)، محمّد غالمرضایی -

 .، چاپ دوم، تهران، ترفندهمدانیالقضات های عرفانی عینپژوهشی در اندیشه( 4934)فتحی، زهرا  -

 .، چاپ سوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیعرفانی دینی و مکاشفه تجربه( 4931)، محمّدتقی فعالی -

 .جلد، تهران، سخن2 ،از معنا تا صورت( 4933)، مهدی محبّتی -

-راهنمایی حسین آقاحسینی و علی اصغر میرباقری فرد، پایان، بهتحلیل زبان عرفانی در آثار عطار( 4933)، مریم محمودی -

 .ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان دكتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده نامه

مقواالت ششومین هموایش     مجموعه «یالقضات همدانرمزپردازی در تمهیدات عین»( 4931)مدرسی، فاطمه و مریم عرب  -
 .فارسی، دانشگاه مازندران المللی انجمن ترویج زبان و ادبیاتبین
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 .جلد، چاپ دوم، تهران، اساطیر4، تصحیح محمّد روشن، التعرف لمذهب التصوّفشرح( 4912)، ابوبکر مستملی بخاری -

 .جلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی3، اسفار العقلیه االربعهالحکمه المتعالیه فی ( 4429)مالصدرا  -

 .اسماعیل سعادت، تهران، مركز نشر دانشگاهی ترجمه ،تفسیر عرفانی و زبان قرآنی( 4919)، پل نویا -

 .محمود عبادیان، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ترجمه ،فلسفی -منطقی رساله( 4963)، لودریک ویتگنشتاین -

 .، تصحیح محمود عابدی، چاپ چهارم، تهران، سروشالمحجوبکشف( 4931)، علی بن عثمان هجویری - 

 .، چاپ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسالمیعرفان فلسفه( 4911)یحیی، یثربی  -
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