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چکیده
عین القضات همدانی ( 525م) یکی از مشهورترین عارفانی است که آثارگوناگونی از او در
زمینههای عرفان ،فلسفه و دین به زبانهای فارسی و عربی برجای مانده است .تمهیدات ،یکی از
مهم ترین آثار فارسی اوست که گذشته از اهمیّتی که در عرفان دارد ،از نظر نثر شاعرانه و زبان
تصویری و خیال انگیز ،شایان توجه است .این مقاله به بررسی شگردهای تصویرساز عین القضات در
این اثر پرداخته و نمونههایی از آن را در مقابل دید مخاطبان قرار میدهد .استعارۀ محوری عین
القضات را در این کتاب« ،تقابل» تشکیل می دهد .ضعف زبان روزمرّه و ناتوانی آن در بیان تجربیّات
ناب روحی عارف ،عاملی است تا کالم او سرشار از تخیّل ،عاطفه ،موسیقی و سایر عناصر خیالانگیز
باشد .بر اساس یافته های این پژوهش ،تشبیه ،تمثیل ،کنایه و رمز به همراه بیان نقیضی ،مجاز،
تلمیح از پر بسامدترین شگردهای تصویر سازی هستند که از نثر کتاب آشناییزدایی کرده و باعث
فردیّت و تشخّص این اثر از سایر نثرهای گفتمان محور صوفیّه شده است .عناصر تصویرساز
تمهیدات  ،کارکرد ایضاحی و روشنگرانه دارند و از خاستگاه طبیعی و دینی برخوردارند .بسامد باالی
واژههای دیداری اثر ،بیانگر طریقت عشق و جمالپرستی عین القضات است.
کلمات کلیدی :عین القضات همدانی ،تمهیدات ،تصویر ،نثر عرفانی ،نثر شاعرانه.
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 -1مقدمه
تمهیدات یکی از مهمترین تألیفات عین القضات همدانی است که در سال 521
هجری به زبان فارسی در عرفان ،کالم و فلسفه به رشتۀ تحریر درآمده است .عین
القضات تجارب روحی و ادراکات شهودی خود را در مسیر سیر و سلوک و وصول به
محبوب و تحمّل سوز و گداز عاشقانه و درک لذّات حاصل از مکاشفات و دریافت
معانی غیبی و حقایق الهی به زبانی ساده و موسیقایی در ده تمهید ،در پاسخ به
سؤاالت دوستان و مریدان خویش بیان کرده است.
این کتاب هم به جهت نثر شاعرانه و هم از نظر درونمایه و محتوا در میان آثار
منثور متصوّفه از اهمیت خاصی برخوردار است .اندیشههای حلّاج ،احمد و محمد
غزّالی به همراه نظریات ابن سینا در جای جای کتاب به وضوح دیده میشود .عین
القضات از آن دسته اندیشمندان و عارفانی است که عشق و جمالپرستی ،اساس
طریقۀ او را در عرفان تشکیل میدهد .واژههای بصری و دیداری و اصطالحات عرفانی
و کالمی و فلسفی چون عشق و مشتقّات آن (عاشق و معشوق) ،آفتاب ،آتش ،بت،
بُرقع ،بهشت ،جمال ،جنّت ،جوهر ،چشم ،چراغ ،چهره ،حجاب ،حضور ،حلول،
حقیقت ،خورشید ،خوف ،دل ،دوست ،دیده ،راز ،روح ،رؤیت ،زلف ،نور ،زُهد ،سالک،
سرّ ،سماع ،شاهد ،شراب ،شرع ،شریعت ،صحرا ،صفات ،صورت ،طلب ،ظاهر ،عالَم،
علم ،غم ،غیب ،غیرت ،فراق ،فنا ،قالب ،قرآن ،قلب ،قهر ،کافر ،کفر ،محمّد(ص)،
مذهب ،مرید ،مشاهده ،مصطفی ،معرفت ،مقام ،مُلک ،ملکوت ،موجود ،مؤمن ،نفس،
واجب ،واقعه ،وجود و وصال از واژههای پر تکرار عین القضات را در این کتاب تشکیل
میدهند که از نگاهی فلسفی و اندیشۀ عرفانی ،هنری و ادبی حکایت دارد.
آنچه در نگاه نخست در تمهیدات به چشم میخورد ،تأویلهای () interpertion
بسیار زیبای عین القضات از آیات و احادیث و استشهاد به کالم صوفیّه است که با
زبانی موسیقایی و با استفاده از عناصر بدیعی زبان برای اثبات اصول و عقاید فکری
او شکل گرفته است .نویسنده در این اثر با استفاده از ابزارهای زبانی و بیانی سعی
میکند تا ظرفیّت زبان عادی را افزایش دهد و بخشی از تجربههای روحانیاش را که
بیانناپذیر مینمایند ،ثبت نماید .از همین روست که نثرش همچون نثرهای شاعرانه
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سرشار از جلوههای موسیقایی زبان از جمله ،سجع ،جناس ،موازنه و ترصیع ،تکرار،
تضاد ،تتابع اضافات ،واجآرایی و صورتهای خیالی چون تشبیه ،استعاره ،مجاز،
کنایه ،رمز ،تمثیل ،تلمیح ،پارادوکس و دیگر عناصر شعری است.
با این حال کارکرد این شگردهای تصویری و تصرّفات ذهنی در نثر عین القضات
صرفاً اضافی و زینتی نیست ،بلکه جنبۀ ایضاحی و الزامی دارد .امکانات تصویری
زبان در کالم نویسنده در جهت توضیح و تبیین نظریۀ تقابل ( )oppositionبه
عنوان اندیشه و استعارۀ محوری عین القضات ،تداعی معانی و القای باورهای او به
مخاطبان نقش بسزایی ایفا میکند .زبان به کار رفته در این ک تاب از مرزهای عادّی
خود خارج می شود و عین القضات تجربۀ روحی خود را با زبان عاطفی بیان میکند.
زبانی که از دنیای پ ر هیجان و پر شور درون او خبر میدهد .اصوالً کشف افقهای
تازه در تجربیّات باطنی و شهودی با هیجان شدید عاطفی همراه است و در زبان به
عنوان محمل اندیشه ظهور و بروز مییابد .مجموعهای از گزارههای ندائی،
استفهامی ،تعجّبی ،دعایی در صفحات تمهیدات به چشم میخورد .عین القضات در
بخشهایی از کالم خود به منظور تثبیت سخنان خود به استدالل میپردازد و به
آیات و احادیث و گفتههای پیشین متصوّفه ،استناد میکند1)255( .بخش به منظور
تدوین عرفان نظری نگاشته شده است که در آن «سطح استداللی و عقلی» زبان
عرفان نمود بیشتری دارد و در بخشهایی که محصول نگارش خودانگیخته و
ناخودآگاه مؤلّف است )249،248( ،کالم شورانگیز و شاعرانه میشود و «سطح
محاکاتی و رمزی» (فوالدی )149 :1387،زبان عرفان ،نمود پر رنگتری دارد.
«در کالم عین القضات ،اندیشه و احساس پیشاهنگ زبان و تجربههای روحی
عارف است و مطالعۀ آثارش ،بر جهانبینی ما میافزاید .برای رسیدن به قلمرو
خلّاقیت او دانایی ،اندیشه و الهام باید دست به دست یکدیگر دهند تا لحظهای از
لحظههای فکری عین القضات از افق غیب روی بگشاید» (شفیعی کدکنی.)560 :1392 ،

 -1مرجع شمارههای مندرج در این بخش ،متن تمهیدات است.
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 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
مقصود از «تصویر» در این پژوهش «به مجموعه امکانات بیان هنری اطالق
می شود که زمینۀ اصلی آن انواع تشبیه ،استعاره ،اسناد مجازی ،رمز و گونههای
مختلف ارائۀ تصاویر ذهنی است» (شفیعی کدکنی .)13 :1358 ،امروزه تصویر ()Image
یکی از پرکاربردترین اصطالحات نقد ادبی به شمار میرود که سابقۀ بحث از آن در
ادبیّات عرب و فارسی به بالغیون و ناقدانی چون جاحظ بصری (255م) ،قدامه بن
جعفر (337م) ،رمّانی (389م) ،ابوهالل عسگری (395م) و عبدالقاهر جرجانی
(471م) بازمی گردد که در آثار خود به اهمیت نقش تصاویر در متون ادبی و تأثیر
آن بر مخاطبان ،پرداختهاند (فتوحی.)37 ،39 :1385 ،
میان تجربههای عرفانی و زبان رابطۀ مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد .عارفانی که
دریافتها و مکاشفات خود را از عوالم ناشناخته و غیر محسوس به زبان شاعرانه و
عاطفی بیان میکنند ،زبان روزمرّه را در بیان تجربههای خود ناقص و ناکارآمد
مییابند ،ناچار کالمشان به استعاره و رمز و بیان نقیضی سوق مییابد .آنان به دلیل
بیانناپذیری تجارب عرفانی ،میکوشند از زبان تصویر و امکانات گستردۀ آن برای
ایضاح و روشن کردن مقصود خود کمک بگیرند .یکی از راههای شناخت تجربۀ دینی
یا عرفانی ،توجه دقیق به زبان به کار رفته در متون عرفانی است (خلیلی.)24 :1396 ،
این مقاله میکوشد تا تمهیدات عین القضات همدانی را از حیث تصویر مورد
بررسی قرار دهد و با ارائۀ شواهد و نمونههایی از متن کتاب ،شگردهای تصویری
نویسنده را تحلیل نماید .همچنین نشان دهد که تصاویر چه نقشی در بازتاب
اندیشه و تجربیّات او ایفا میکنند؟ استعارۀ محوری عین القضات در این اثر کدام
است؟ خاستگاه این تصاویر بیشتر از کدام حوزه است؟ پربسامدترین ساختارهای
تصویری این اثر کدام است؟ مکتبی که عین القضات در تصوّف پیرو آن است ،چه
تأثیری در ساختار اجزای سازندۀ تصاویر ارائه شده ،داشته است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
با وجود نوشتن کتابها و مقاالتی دربارۀ عین القضات همدانی که به همّت
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کسانی چون زرین کوب ،شفیعی کدکنی و  ...انجام شده است ،هنوز اندیشههای این
عارف نامی و زیباییهای نثر او در ابهام قرار دارد .آنچه موجب ضرورت انجام این
تحقیق شده این است که متون منثور عرفانی بویژه تمهیدات عین القضات همدانی
از حیث تصویر و صور خیال کمتر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون دربارۀ بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات ،به صورت مجزّا پژوهش
خاصی صورت نگرفته است ،اما مقاالتی که به نوعی به موضوع این اثر به طور جزئی
مربوط می شوند ،عمدتاً به مبحث نماد «نور» در عرفان و تلقّی عین القضات از این
نماد که برگرفته از آیۀ نور قرآن (آیۀ  )35است ،پرداختهاند .از جمله میتوان به مقالۀ
محمّدرضا یوسفی در مج ّلۀ ادیان و عرفان با عنوان «نور سیاه ،پارادوکس زیبای
عرفانی» (یوسفی ،)176 :1391 ،مقالۀ بهمن نزهت در مطالعات عرفانی با عنوان «نماد
نور در ادبیّات صوفیّه» (نزهت ،)167 :1388 ،مقالۀ ناصر نیکوبخت با عنوان
«سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی -اسالمی» در مجلّۀ مطالعات عرفانی
(نیکوبخت )195 :1387 ،و همچنین مقالهای با عنوان «در پرتو انوار معنوی» از وفایی
که در آن به تحلیل ساختاری تجربۀ عرفانی عرفا از جمله عین القضات در تمهیدات،
در باب نماد نور (وفایی)180 :1388 ،پرداخته شده ،اشاره کرد.
 -2شیوههای بیانی تصویرساز در تمهیدات
 -1-2تشبیه
عمده تشبیهات به کار رفته در تمهیدات ،از نوع تشبیهات فشرده (اضافۀ

تشبیهی) است که با بسامد  %54عمدتاً در ساختار مضاف و مضافٌ الیه به کار رفته
و بنا به نوع کارکردی که در تبیین تجربههای ذهنی و روحانی فرا زمینی و منحصر
به فرد عین القضات دارند ،مشبّهی معقول را به مشبّه بهی محسوس ،مانند میکند و
 آمار ارائه شده در متن حاصل مطالعۀ بسامدی از ساختار غالب بالغی در صفحات  110– 90متن تمهیدات
است.
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با این کار ،آن امر ذهنی را عینیّت میبخشد.
از آن جملهاند:
«دریغا! قفل بشریّت بر دلهاست و بند غفلت بر فکرها و معنی "أَفَال یَتَدبَّرون
القُرآن أَم عَلی قُلوبٍ أَقفالُها" این باشد)11(».
« هر که نزد کعبۀ گِل رود خود را بیند و هر که به کعبۀ دل رود ،خدا را بیند».
()95

«گفت :حکمت آن است که تا جمال خود را در آینۀ روح تو بینم و محبّت خود
در دل تو افکنم)272( ».
و همچنین است ترکیبهای تشبیهی زیر:
بوتۀ عشق ( /)14بُرقع طلعت ( /)19حجاب بُعد ،گوهر حقیقت ،حجاب معرفت
( /)41پردۀ الهیّت ،پردۀ صمدیّت ( /)47زمین دل ،زمین فنا ( /)55شراب معرفت
( / )56صحرای جبروت ( /)62آیینۀ دل ( /)72دایرۀ اللّه ( /)74قبلۀ اخالص (/)76
«ص» بحر ( /)80گنج رحمت ( /)90آتش عشق ( /)99 ،100 ،156صیّاد ازل
( /)108جوهر جان ( /)113زنجیرهای نور و لطف ( /)136کسوت بشریّت (،248
 /)165حجاب بیگانگی ( /)171مفتی دل ( /)198نور نبوّت ( /)204رخت بیخودی
( /)233هُدهُد جان ( /)239آفتاب عزّت ( /)248آفتاب حقیقت ()249
مقیّد بودن این ترکیبات به وصف یا اضافه از نکات جالب توجه در تشبیهات
فشردۀ عین ا لقضات است که او برای بیان تجربههای روحانی و خاص و بیانناپذیر
خود و نیز برای غلبه بر نارساییهای زبان از آن سود میبرد .بر اساس این شیوۀ
زبانی و موسیقایی ،نویسنده آگاهانه از به کار بردن کلمات بسیط خودداری میورزد
و مطالب ذهنی اش را که عمدتاً برخاسته از تجربیّات ناب شخصی و عوالم شهودی
اوست ،در قالب ترکیبات وصفی و اضافیِ دو ،سه یا حتّی چهار واژگانی بیان میکند.
برخی از این ترکیبات که از بسامد نسبتاً باالیی در متن تمهیدات برخوردار است ،در
زیر به عنوان شاهد مثال ذکر میگردد:
بادِ رحمتِ عشقِ الیزالی ( /) 54دایرۀ الی نفی قِدَم ( /)74تختۀ وجودِ تو (/)85
ق ازل ( /)105آینۀ نو ِر صمدی ( /)273پروانۀ دلِ انسانیّت (/)277
دامِ جمالِ عش ِ
صراطِ مستقیمِ حقیقت ()289
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تعمّق در ساختار اجزای سازندۀ تشبیهات فشردۀ عین القضات در تمهیدات،
بیانگر ذهنیّت دینی ،عرفانی ،فلسفی و کالمی اوست که با اشراف از پیچ و خمهای
زبان ،توانسته است تا حدّی بخشی از عوالم روحانی او را برای مخاطب روشن سازد
و تنوّع و تازگی خاصّی نسبت به سایر متون متصوّفه به نثر سرشار از موسیقی کتاب
بخشد.
اگرچه تشبیهات عین القضات در این اثر ،از حوزهها و خاستگاههای گوناگونی
چون فلس فه ،کالم ،عرفان و طبیعت نشأت میگیرند ،با این وجود تشبیهاتی که
خاستگاه دینی دارند ،از بسامد باالتری برخوردارند.
بخش اعظم تشبیهات فشردۀ تمهیدات ،استفاده از آیات و احادیث در طرف
معقول تشبیه است که حکایت از کاربرد هنرمندانۀ عین القضات از این عبارات به
طریق تکمیل و تتمیم کالم و آشنایی ذهن و روان و اُنس گوینده با کالم حق و
سخن پیامبر (ص) دارد .در این نوع از تشبیه ،تمام عبارت عربی در سویۀ معقول
تشبیه ،در جایگاه مشبّه ،به کار میرود و در مقابل آن امر محسوسی قرار میگیرد.
در این حال درک و دریافت آن تشبیه منوط به دانستن معنای آیه و حدیث است.
همچنین موجب آشنایی زدایی ( )Defamiliarizationاز نثر عین القضات و فردیّت و
تشخّص آن از سایر متون صوفیّه میگردد .نثری که اوّلین ویژگی آن تأویل و تفسیر
آیات و احادیث در جهت اثبات آرای مؤلّف است.
نمونههایی چون:
« کفر و ایمان هر ساعت رونده را شرط و الزم باشد ،چنانکه سالک خبری دارد و
ضلَنَّهُم » خالص نیابد)49( ».
ن « وَلَأُ ِّ
هنوز خود را چیزی باشد ،از دست راهز ِ
ج "کُنتُ کَنز ًا مَخفیّاً فَأحبَبتُ أَن اُعرَف" نصیبی دهند و هم
«خلق از معرفت گن ِ
صحبتان را)90( ».
«و قومی را در کعبۀ "اَنا مَدینهَ العِلمِ و عَلیُّ بابُها" شربتِ "أَبیتُ عِندَ رَبّی"
ت "وَ َسقاهُم رَبَّهُم شَراب ًا
میدهند ...مستان او در کعبۀ "عِندَ مَلیک مُقتدرِ" از شرب ِ
طَهوراً" مستی کنند و طایفۀ دیگر در خرابات "فَأَلهَمَها فُجُورَها" بی عقلی کنند».
()120

«ای دوست باش تا به کتابخانۀ "اَوّلُ ما خَ َلقَ ال ّلهُ نُوری" رسی ،آنگاه استادِ
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"أدَّبَنی رَبّی فَأحسَنَ تأدیبی" قرآن را بال واسطه بر لوح دل تو نویسد)174( »...

ب
«خدا جلّ جاللِه این همه که میگویم و صد هزار چندین داده است در مکت ِ
"کَتَبَ فِی قُلُوبِهُمُ األیمان" به زبان مع ّلمِ "وَ عَلَّمَ آدَمَ األَسماءَ کُلُّها" در مدرسۀ "عَلَّ َم
ن ما لَم یَعلم" معلوم من کرده است)203( ».
بِالقَلَم عَلَّمَ األِنسا َ
ن الشَجَرَهِ أن یا موسی" کالم را مستمع باش و شجرۀ
«از شجرۀ "نُودِیَ مِ َ
"تَخرُجُ مِن طُورِ سینا" ترا خود بر سَ ِر س ّر زیتونی رساند)263( ».
«بوی "مَن َعرَفَ نَفسَه" بوییده باشد و شرابِ "عَرَفَ رَبَّه" چشیده باشد)271( ».
تشبیه گسترده نیز بخشی از صور خیال عین القضات را در تمهیدات تشکیل
میدهد .هر چند بسامد آن کمتر از تشبیهات فشرده است ،اما در تصویرآفرینی عین
القضات نقش و جایگاهی دارد .در این تشبیهات هم عمدتاً مشبّهی معقول به مشبّه
بهی محسوس مانند میشود .پدیدهها و عناصری که در این رابطۀ همانندی قرار
میگیرند ،برخاسته از ماهیّت خاصّ تجربۀ عاطفی نویسنده است.
نمونههایی از متن اثر:
« یعنی خود را نزد وی چنان دیدم که سبویی نزد دریایی عظیم .از دریا ،چه بر
توان گرفت؟» ()8
«مریدی جان پیر دیدن باشد ،چه پیر آیینۀ مرید است که در وی خدا را ببیند و
مرید ،آیینۀ پیر است که در جان او خود را ببیند)30( ».
«زهی ذرّهای که آینۀ کلّ موجودات و مخلوقات آمده ،چون در ذرّهای موجودات
ببیند ،ندانم که از موجودات چه بیند)55( ».
«مؤمن منتهی مرغی است که در عالم الهیّت میپرد و بیسبب و حیلتی روزی
به وی میرساند)70( ».
«دریغا قرآن ،حبلی است که طالب را میکشد تا به مطلوب رساند)168( ».
« عبودیّت ،خالی است باال گرفته بر چهرۀ جمال ربوبیّت)275( ».
 -2-2استعاره
کاربرد این شیوۀ بالغی ،در تمهیدات از بسامد باالیی برخوردار نیست .موضوع اثر
و همچنین مکتب تصوّف خراسان که عین القضات را با وجود زندگی در غرب ایران
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از پیروان آن به شمار میآورند ،عمده دلیل این امر میتواند بود .زبان عرفانی عین
القضات ساده و مبتنی بر تشبیه و تمثیل و تأویل آیات و روایات است .همین مسئله
باعث میشود که زبان استعاری چندان در کالم او مشهود نباشد .با این وجود،
استعارههای برساختۀ ذهن و زبان عین القضات به دو شکل فشرده و گسترده قابل
بررسی است.
 -1-2-2استعارة مکنیّه
در این نوع از استعاره ،ما با ترکیباتی مواجه میشویم که در آن اغلب نویسنده
عضوی از اعضای انسان یا عواطف و اعمال مخصوص او را به غیر انسان در ساختار
مضاف و مضاف الیهی (اضافۀ استعاری) نسبت میدهد و در تبیین اندیشهها و
مشهودات روحانی خود ،تصاویری تازه و متنوّع میآفریند و هیجان و تأمّل را در
مخاطب برمیانگیزد.
از جمله:
« و هر چه بر تو مشکل گردد ،جز به زبان دل سؤال مکن و صبر کن تا رسی».
()13

س بصر و چشم سر آن را ادراک نتوان کرد الّا به
« ...افزونی و زیادتی که به ح ّ
حسّ درونی و به چشم دل)26( ».

«هر که معرفت نفس خود حاصل کرد معرفت نفس محمّد (ص) او را حاصل
شود و هر که معرفت نفس محمّد (ص) حاصل کرد ،پای همّت در معرفت ذات اللّه
نهد)57( ».
و ترکیباتی چون:
چهرۀ ال اله االّ اللّه ،خدّ جمال ال اله االّ اللّه ( /)29جمال ن و القلم و ما یسطرون
( /)35دیدۀ دل ( /)40،31موت چشم ( /)34دهان دل ( /)156،66جمال اسالم
( /)68زبان قالب ( /)69گوش هوش ( /)74روی جمال و فضل ( /)87روی عهد ازل،
جمال کعبه ( /)94جمال روح ( /)149ید قدرت ( /)151سمع باطن ( /)169جمال
قرآن ( /)171گوش قال ( /)196پای همّت ( /)271،219گوش جان ( /)220جمال
شریعت و حقیقت ( /)242دست هوا ()247
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به کارگیری واژه های دیداری در جهت انتقال و حسّی کردن مفاهیم ذهنی مورد
نظر عین القضات در این ترکیبات قابل اعتناست .جان زیباپسند عارف و نگاه او به
صفاتی که بیانگر لطف و رحمت خداوند است ،در اجزای ساختار اضافات استعاری
نویسنده مشهود است.
جانبخشی به اشیا یا تشخیص ،از دیگر جلوههای رنگارنگ خیال در تمهیدات
است که در آن عین القضات ،از طریق افزودن یکی از اعضا یا صفات مربوط به انسان
به مفهومی انتزاعی ،چون نور ،کفر ،صبر ،عشق و ...به نوعی باعث حرکت و پویایی
تصاویر شده و آن را خیالانگیز کرده است .تصویر به دست آمده در این نوع از
استعارۀ مکنیه ،برخالف تصاویر فشردۀ باال ،گسترده است:
« ...کفر و اسالم دو حالت است که از آن البدّ است مادام که با خود باشی ،اما
چون از خود خالص یافتی ،کفر و ایمان اگر نیز تو را جویند ،درنیابند)25( ».
« "ثُمَّ رَشَّ َعلَیهِم مِن نُورِه" این نور با وی به مناجات درآید)74( ».
س فِی صُدورِ النّاس" با تو حرب نکرده است؟» ()120/121
«مگر که هرگز "یُوَسوِ َ

«[خواجه سیاوش] چون این خواب [خواب دیدن پیامبر و سخن آن حضرت در
باب عین القضات] ار بهر ما حکایت کرد ،این بیچاره از صبر بنالید)234( ».
« دریغا بیم آنست که عشق پوشیده درآید و پوشیده بیرون رود و کسی خبر
ندارد)284( ».
برای نمونههای دیگر رجوع شود به صفحات:
()273،264،157،147،114،102،82،74،63،28،19،12،8،3

 -2-2-2استعارة مصرّحه
عین القضات با استفاده از این نوع از استعاره ،درحقیقت دایرۀ محدود واژگان را
برای بیان تجربههای روحانیاش وسعت میبخشد و از نو به نامگذاری پدیدهها
میپردازد .می توان جلوگیری از تکرار ،بیان غیر مستقیم مفاهیم ،زیبایی و
تأثیرگذاری کالم بر ذهن مخاطب را از عمده کارکردهای این شگرد بالغی و
تصویری در تمهیدات به شمار آورد.
از آن جملهاند:
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«چون فتوح فتح و نصرت خدای تعالی درآید که "إِذا جاءَ نَص ُر اللّهِ َو الفَتح" ،این
قفل (استعارۀ مصرّحه از بشریّت) از دل بردارد)11( ».
« میان مرد و میان لقاء اللّه یک حجاب (استعارۀ مصرّحه از جسم) دیگر مانده
باشد ،چون ازین حجاب درگذرد جز جمال لقاء اللّه دیگر نباشد؛ و آن یک حجاب
کدامست؟» ()29
«سالک چون بینای این خلعت (استعارۀ مصرّحه از صبر) شود ،چندانی شکر بر
خود واجب بیند که خود را قاصر داند از شکر این نعمت)245( ».
« آفتاب (استعارۀ مصرّحه از خدا) را به چراغ نتوان شناخت ،آفتاب را هم به
آفتاب شاید شناخت)283( ».
با توجه به این نکته که «تقابل» اندیشۀ مرکزی و منظومۀ فکری عین القضات را
در این کتاب شکل میدهد ،استعارههای برساختۀ ذهن و زبان او از نام پیامبر اکرم
(ص) و ابلیس و نوع نگاه خاص او به این مسئله و برخورد تأویلی او از آیات و روایات
در جهت اثبات و تبیین افکار تا حدّی بحث برانگیز او در مسائل دینی و کالمی،
جالب توجه مینماید.
نمونههایی چون:
«و صد هزار جان عاشقان در سر این خال شاهد (استعارۀ مصرّحه از محمّد)
شده است)29( ».
« دریغا چه دانی که شاه حبش (استعارۀ مصرّحه از ابلیس) کیست؟» ()30
« دانی که پاسبان حضرت (استعارۀ مصرّحه از ابلیس) کیست؟ غالم صفت قهر
است که قدّ اَلِف دارد)74( »...
« دانی که این آفتاب (استعارۀ مصرّحه از نور محمّدی) چیست؟» ()126
 -3-2مجاز
به عقیدۀ اغلب منتقدان و بالغیون ،تعیین مرز میان حقیقت و مجاز کار بسیار
دشواری است .حتّی بعضی معتقدند که تمام کاربردهای زبان ،مجازی است .در مورد
لغات و تعبیراتی که ما از ریشۀ تاریخی و سابقۀ آنها آگاهیم ،شناخت مرز میان
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حقیقت و مجاز تا حدّی آسانتر مینماید .همچنین شناخت دقیق سبکشناسانه از
یک اثر و تکرار استعمال کاربردهای مجازی یک واژه در طول یک دوره ،از خالل
متون عرفانی راهنمای مناسبی در نیل به این هدف است (شفیعی کدکنی.)88 :1358 ،

مجازهای به کار رفته در تمهیدات ،از نوع مجاز مرسل است .به عقیدۀ یاکوبسن،
مجاز مرسل نوعی رابطۀ مجاورت است که در آن یک لفظ به لفظ دیگر ارجاع
میدهد؛ چرا که به آن مربوط یا با آن مجاور است و بنابراین مجاز مرسل با محور
هم نشینی یا محور ترکیب مطابقت دارد (هومر.)66 :1388 ،
مجازهای این اثر اغلب در ساختار اسمی و فعلی ،به همراه عالیق جزئیّه ،حالیّه،
سببیّه ،الزمیّه و  ...در حوزههای مفهومی دینی ،عرفانی ،فلسفی و کالمی ،در جهت
تفهیم و تبیین اندیشههای عین القضات ،حائز اهمیتاند.
نمونههایی از متن اثر:
«امّا در این ورقها (مجازاً :کتاب) بعضی سخنها گفته شود که نه مقصود آن
عزیز بوَد ،بلکه دیگر محبّان باشن د که وقت نوشتن حاضر نباشند ،ایشان را نیز
نصیبی باید تا نپنداری که همه مقصود تویی)6( ».
«انبیا  -علیه السّالم -با جماعتی از سالکان ،طالب خدا بودند .سرِ (مجازاً :رئیس)
ایشان ابراهیم خلیل و موسی بودند)19( ».
« امّ پختگی که در میوه پدید آید آن را اسباب است :خاک بباید و آب بباید و
هوا بباید و تابش آفتاب (مجازاً :نور) و ماهتاب بباید)27( ».
«دریغا! خلق به ظاهر قرآن قناعت کرده اند و همه از او پوستی (مجازاً :ظاهر)
ببینند)177( ».
«سودا (مجازاً :اندیشه) مرا چنین بی خود و شیفته میگرداند که نمیدانم که
چه میگویم!» ()237
کارکرد این ایماژ ( ) Imageدر سخنان واعظانۀ عین القضات در راستای تأثیر و
نفوذ سخن در مخاطب ،همچنین زیبایی و سادگی و خوش آهنگی و در عین حال
ایجاز در بیان ،قابل تحلیل و بررسی است .ضمن اینکه باعث ایجاد شوق در مخاطب،
جهت درک و جستوجوی مفاهیم تازه میشود و بیان گوینده را هنری میسازد و
به نثر تنوّع میبخشد و آن را از یکنواختی میرهاند.

بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی 89 /

 -4-2کنایه
کنایه از رایجترین شیوههای بیان هنری است که در متون ادبی ،عرفانی بویژه
آثاری که سبکی تعلیمی دارند ،فراوان دیده میشود .دو وجهی بودن (رجایی:1372 ،
 )324این جلوۀ خیال انگیز( ،معنی حقیقی– معنی ثانویه) در جهت بیان غیر
مستقیم موضوع و تبیین و تفهیم اندیشههای واالی شهودی عین القضات،
کارکردهای اخالقی ،اجتماعی ،دینی و عرفانی دارد .این ابزار بیانی و تصویری در
تمهیدات ،در خدمت روشن نمودن مسائل کالمی ،فلسفی و عرفانی بخصوص
چگونگی رابطۀ جهان غیب با عالم مشاهده و کشف معارف و حقایق واالی
متافیزیکی است که برای عین القضات در جهان المکان روی نموده است.
این کنایات با بسامد نسبتاً باال از نظر شکل و ساختار نحوی به صورت ترکیبات
و جمالت اضافی یا وصفی به چشم میخورد .تأمّل در ساختار این کنایات که اغلب
برگرفته از عناصر طبیعت ،زندگی انسان و دنیای محسوس و مادّی هستند ،میتواند
ما را در کشف رازهای پنهان اندیشۀ عین القضات یاری دهد .بسامد باالی این شگرد
ادبی و هنری در این کتاب با توجه به مباحث بحث برانگیز مطروحه در آن ،میتواند
با انگیزههایی چون بیانناپذیری ادراکات شهودی و انتزاعی ،ترس از بیان بی پردۀ
افکار و اندیشهها ،آشناییزدایی ،اصل رسایی کنایه نسبت به حقیقت ،جلب توجه
مخاطب و گیرایی سخن ،صورت گرفته باشد .ضمن اینکه عین القضات از راه
تصویرآفرینی این شگرد بیانی ،به نمایش غیر مستقیم مفاهیم دینی و عرفانی خود
میپردازد و به سخن خود شادابی میبخشد و میخواهد مخاطب با نیروی خیال و
استدالل ،معنای مورد نظر او را کشف کند.
نمونههایی از کنایات تمهیدات:
«اگر برگ آن داری که اوّل قدم جان دربازی ،برساز باش ،و اگر نتوانی تُرّهات
صوفیان و مجاز و تکلّفات صوفیانه ترا چه سود دارد؟» ()15
«جمال اسالم آنگاه بینیم که رخت از معبود هوایی به معبود خدایی کشیم.
عادتپرستی را مسلمانی چه خوانی؟» ()68
«پس محرومان و مهجوران را بینی بر در بمانده؛ چون خلق بر در و تو درون
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خانه نشسته)87( ».

«پس "وَجَّهتُ وَجهِی" خود را بر تو جلوه دهد ،خودی ترا در خودی خود زند تا
همه او شوی؛ پس آنجا فقر روی نماید)215( »...

«عاشق چون خواهد که معشوق را بوسه دهد و یا با وی رازی گوید ،اگر کسی
جز از وی حاضر باشد ،پی گم کند؛ یعنی که حدیث میکنم در گوشش)278( ».
از خود به درآمدن ( /)173،25،12خود را بازنیافتن ( /)24از خود گریختن
( /)25پای بر همه زدن ( /)26خیمه زدن ( /)36روی نمودن
( /)312،215،176،149،127،81،51از س ِر زبان گفتن ( /)72کمر بندگی بستن
( /)87کار بستن ( /)89از بند جان برخاستن ( /)93هم سرّ شدن ( /)131او را با
خود دادن ( /)133از کون و مکان درگذشتن ( /)154بُرقع برداشتن ( /)168راه
بردن به درون ( /)169صورت بستن ( /)313،294،187زنّار داشتن ( /)205روز دین
( /)227راه نبردن در معنی ( /)228فروداشتن ( /)228بر کسی نگرفتن (/)238
زهره داشتن ( /)266از پوست بیرون آمدن ( /)271سر برزدن ( /)299پاره پاره
شدن جگر ( /)304جان کندن ()337
 -5-2رمز
به دلیل خارج از دایرۀ محسوسات بودن تجارب شخصی ،عاطفی و باطنی عین
القضات به همراه دشواری بیان چنین ادراکات شهودی با زبان معمول و متعارف،
باعث گردیده است تا رمز و اشاره بخش قابل توجهی از کالم او را در تمهیدات شکل
دهد (پورنامداریان .)43 :1375 ،اصوالً بیان مفاهیم مجرّد و فرا زمینی عالم تجربیّات
عرفانی او چه در حالت سُکر و چه در حالت صحو با زبان رمزآمیز ممکن است.
نویسنده بارها به این نکته اذعان میکند و میگوید:
« عبارت از آن قاصر آید و افهام خلق آن را احتمال نکند و جز در پردهای و
رمزی نتوان گفت و نصیب خلق از معرفت این طایفه جز تشبیهی و تمثیلی نباشد».
()43،42

و یا در تمهید دهم مینویسد:
«آخر دانی که عبارت و مثال ازین مبیّنتر و معیّنتر نتوان گفتن ...از هر عالمی
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زبده ای در کسوت رموز با عالم کتابت آوردیم .پدید باشد که از آن عالم با این عالم،
چه توان آوردن)309( ».
رمز در کالم عین القضات مفهومی گسترده دارد .او مفاهیم انتزاعی در زبان را
نیز رمز میخواند؛ بنابراین الفاظی چون اُنس ،عشق ،جمال ،لطف ،قهر ،تجرید  ...در
معانی غیر از معانی ظاهری آن تلقّی میشود .همچنین اشیا و عناصر طبیعت را در
کالم او از جمله زمین ،ماه ،شب ،آسمان ،خورشید ،روز و  ...باید به معانی و مفاهیم
دیگر تأویل کرد .نور ،رنگ ،عشق و عناصر شاهدانه ،عالیم اختصاری قرآن و نام انبیا
بخصوص نام پیامبر اکرم (ص) از اصلیترین رمزها و نمادهای عین القضات در
تمهیدات به حساب میآیند .بی گمان درک این نمادها به دلیل شخصیبودن
( ) Personalتجربیّات مؤلّف سخت و دشوار است و تنها داشتن اتّحاد روحی با او و
آشنایی با چنین عوالمی میتواند پرده از برخی اسرار بگشاید.
 -1-5-2نور
نماد نور اصلیترین و کلیدیترین نشانۀ معنایی در فهم تمهیدات است« .این
نماد پیشینۀ تاریخی در میان آئین میترایی ،زروانی و بعدها در آئین زرتشتی و
مانوی داشته و در دین و فرهنگ اسالمی به نیکوترین وجهی پرورش یافته است»
(هاکس.)879 :1377،

عین القضات در تأویل و تفسیر آیۀ شریفۀ «ال ّلهُ نورُ السَّموات و االَرض» رمز
«نور» را به خداوند و همچنین با شخصیّت انبیا به خصوص پیامبر اکرم (ص)
تطبیق میدهد و مینویسد:
« دریغا هرگز تفسیر این آیت که گفته است؟ آنگاه کسی را توقّع باشد که من
نیز بگویم! من در هیچ کتاب ،تفسیر و بیان این آیت ندیدهام ،اما ندانم که تو دیده
ای یا نه؟ من دیدهام ،اما در کتاب "وَ عِندَهُ أُمُّ الکِتاب" بی حرف و صوت .ولکن
نمیدانم که چون با حرف و صوت آرام چگونه بود! »()255،254

او در ادامه تعابیر بسیار نغز و زیبایی بیان میکند و ضمن ردّ نظریّۀ متکلّمان و
به تعبیر خود «علمای جهل» در باب نور ،به اثبات نور خدا میپردازد و با ذکر نظریّۀ
امام محمّد غزّالی ،واژۀ نور را برای تعریف و توصیف خدا به کار میبرد (وفایی:1388،
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 )18و میگوید « :نور آن باشد که چیزها به جز از نور نتوان دید ،و ظلمت به نور
ظاهر شود .اگر نور این معنی دارد ،اطالق نور حقیقی بر خدا آید و بر دیگر نورها به
اسم مج از افتد .همۀ موجودات عالم ،خود معدوم بودند .پس به نور او و قدرت و
ارادت او موجود شدند .پس چون وجود آسمان و زمین از قدرت و ارادت او باشد،
"اَللّهُ نُو ُر السّمواتِ و االَرض" جز وی نباشد)256( ».
عینالقضات به واسطۀ نماد نور پدیدهها و تجربیّات درونی خود را به شکل
ادراکات حسّی بیان میکند .او مکاشفات باطنی و نیز مفهوم «فنا» را با نماد نور
تشریح میکند:
« دریغا سالک را مقامی باشد که نور ،مصباح زجاجه باشد به میان مرد و خدا.
پس آتشی از "زَیتونَ ٌه مُبارَک ٌه" بتابد که این آتش در شراب کافوری تعبیه کرده
باشند .شراب کافوری تابش مصباح باشد که از دور با پروانه گوید" :قُومُوا لِ ّل ِه
قانتینَ" چون پروانه دل از احرام گاه وجود نور ،به عالم "عَلی نُورٍ" رسد ،آتش " عَلی
نُورٍ" با او بگوید که وجود چیست .دریغا می گویم پروانه در عین آتش سوخته گردد
و یکی شود .پس در این مقام نار ،نور شود و "نُو ٌر عَلی نُورٍ" گردد)261،260( ».
نویسنده همچنین با استفاده از نماد نور ،اساسیترین مباحث دینی و عرفانی را
مانند مسئلۀ رؤیت ،نور محمّدی ،عهد اَلَست و مقام فنا ،به روشنی بیان میکند.
عین القضات با تأمّل در نور خدا ،دو نوع نور دیگر را نیز در رابطه با شخصیّت
حضرت محمّد (ص) توضیح میدهد و آن نور سفید و نور سیاه است (همان .)182 :در
اندیشۀ او نور سفید ،نماد حضرت محمّد و نور سیاه ،نماد سایۀ آن حضرت است که
ذاتش از نور خالص ایزدی است؛ در واقع او میخواهد با نماد نور سیاه ،بی سایه
ل لَهُ» اثبات کند .آنجا که
بودن پیامبر را در روایت «کانَ یَمشی فِی األَرضِ َو ال ظِ َّ
میگوید:
«دریغا نمییارم گفتن که عالمها زیر و زبر شود! سهل بن عبداللّه ببین که چه
می گوید :مصطفی به قالب ،در کسوت بشریّت بر طریق تشبّه و تمثّل به خلق نمود.
اگر نه قلب او نور بود ،نور با قالب چه نسبت دارد؟  ...و اگر قالب داشتی چنانکه از
آنِ من و تو باشد ،چرا سایه نداشتی چنانکه ما داریم؟ "کانَ یَمشی وَ ال ظِلَّ َلهُ" ای
دوست دانی که چرا او را سایه نبود؟ هرگز آفتاب را سایه دیدی؟ سایه ،صورت
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ندارد ،اما سایه حقیقت دارد .چون آفتاب عزّت از عالم عدم ،طلوع گردد از عالم
وجود ،سایۀ او آن آمد که "وَ سِراجاً مُنیراً" دانستی که محمّد سایۀ حق آمد و هرگز
دانسته ای که سایۀ آفتاب محمّد چه آمد؟ دریغا مگر که نور سیاه را بیرون از نقطۀ
«ال» ندیدهای تا بدانی که سایۀ محمّد چه باشد؟» ()248
او همچنین از نور سیاهی یاد میکند که ابلیس از آن خلق شده است .از دیدگاه
عین القضات ،این نور سیاه بر اساس خواست و مشیّت الهی به وجود آمده است تا
حقیقت نور سفید محمّد (ص) درک شود .مینویسد:
«ای عزیز آب سبب حیات و قُوت ماهی آمد ،اما سبب موت دیگران آمد .اینجا تو
را معلوم شود که " َو تَمَّت کَ ِلمَ ُه رَبِّکَ صِدقاً َو عَدالً" چه باشد .اینجا بدانی که آفتاب
نور اللّه چرا گوهر مصطفی را سبب منوّری و نور آمد و گوهر ابلیس را سبب ضاللت
و مُظلمی و ظلمت آمد که تا از نور محمّد ،ایمان خیزد و از نور ابلیس ،کفر و خذالن
خیزد ...ای عزیز ،حکمت آن باشد که هر چه هست و بود و شاید بود ،نشاید و
نشایستی که به خالف آن بودی .سفیدی هرگز بی سیاهی نشایستی " ...وَ بِضِدِّها
تَتَبیَّنُ األشیاء" این ُبوَد .مصطفی – علیه السّالم – سبب رحمت عالمیان بود ،اما در
حقّ ابوجهل ،سبب آن بود که تا کمال شقاوت گوهر او از او پیدا شد .هرگز شنیده-
ای که نور سیاه ابلیس و ابوجهل از سر تا قدم با نور احمد چه میگوید؟» (-188
)186

 -2-5-2عناصر شاهدانه
ب الهی و عشق به معشوق حقیقی از مضامین عارفانۀ عین القضات در
مسئلۀ ح ّ
تمهیدات است که به صورت رمز بیان شده است .او برای بیان چنین عشق عرفانی
که در دایرۀ الفاظ نمیگنجد ،ناچار از همان کلماتی استفاده میکند که برای بیان
عشق جسمانی و اوصاف و احوال معشوق به کار میرود؛ به عبارت دیگر این واژه
های عاشقانه ،آسمانی میشوند و بار معنایی تازه و معنوی مییابند .واژههایی چون
شاهد ،رخ ،چشم ،لب ،خال  ،خدّ ،ابرو  ...در کالم عین القضات نمایشی است از معانی
دریافته از طریق تجارب روحانی که مدلول آنها صور محسوس این جهانی است.
چنانکه نویسنده ،بارها این شاهد را به حق و خدّ و خال او را به نور محمّدی و زلف
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و ابروی او را به نور ابلیسی تأویل و تفسیر میکند .الزم به ذکر است که نگاه او به
سنِ صوره» است که به
این موضوع ،متأثّر از حدیث پیامبر (ص) «رَأَیتُ رَبّی فِی أَح َ
تجلّی یا ظهور حق در چهرۀ زیبای معشوق یا شاهد آسمانی اشاره دارد.
نمونههایی از متن:
«تو چه دانی ای عزیز که این شاهد کدام است؟ و زلف شاهد چیست؟ و خدّ و
خال ک دام مقام است؟ مرد رونده را مقامها و معانیها است که چون آن را در عالم
صورت و جسمانیّت عرض کنی و بدان خیال اُنس گیری و یادگار کنی ،جز در
کسوت حروف و عبارات شاهد و خدّ و خال و زلف نمیتوان گفت و نمود)29( ».
«ای عزیز دانی که شاهد ما کیست؟ و ما شاهد که آمدهایم؟ شرح عشق کبیر و
عشق میانه را گوش دار و شاهد و مشهود بیان این هر دو شاهدها نموده است .میانه
عشق را فرقی توان یافتن میان شاهد و مشهود ،اما نهایت عشق آن باشد که فرق
نتوان کردن میان ایشان ،اما چون عاشق منتهی عشق شود و چون عشق شاهد و
مشهود یکی شود ،شاهد مشهود باشد و مشهود شاهد .تو این از نمط حلول شماری
و این حلول نباشد ،کمال اتّحاد و یگانگی باشد و در مذهب محقّقان جز این دیگر
مذهب نباشد)115(».
« شاهد را شنیدی که کیست .خدّ و خال و زلف و ابروی شاهد را گوش دار .ای
عزیز چه دانی که خدّ و خال و زلف معشوق با عاشق چه میکند! تا نرسی ندانی .خدّ
و خال معشوق جز چهرۀ نور محمّد رسول اللّه مدان که "أَ ّولُ ما خَلَق ال ّلهُ نوری" نور
احمد ،خدّ و خال شده است بر جمال نور احد)117،116( »...
«دریغا چه میشنوی! خال سیاه مهر محمّد رسول اللّه میدان که بر چهرۀ "الإل َه
اِلّااللّه" ختم و زینتی شده است .خدّ شاهد هرگز بی خال کمالی ندارد .خدّ جمال
"الإالَاِلّااللّه" بی خال محمّد رسول اللّه هرگز کمال نداشتی و خود متصوّر نبودی و
صد هزار جان عاشقان در سر این خال شاهد شده است ...چه گویی شاهد بی زلف
زیبایی دارد؟ اگر شاهد بی خدّ و خال و زلف ،صورت بندد ،رونده بدان مقام رسد که
دو حالت بُوَد و دو نور فراپیش آید که عبارت از آن یکی خال است و یکی زلف و
یکی نور مصطفی است و دیگر نور ابلیس و تا ابد با این دو مقام سالک را
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کارست)30،29(».

 -3-5-2آیات قرآن و احادیث
با تأمّل در افکار و اندیشههای عین القضات در تمهیدات ،میتوان دریافت که او
همچون صوفیان قرآن را اثری رمزی و همچون آیینهای میداند که هر کس به
اقتضای حال و مقام خویش ،معنای خاصّی از آن میفهمد .کتاب خدا از دیدگاه او
عالوه بر معنی ظاهری ،دارای معانی باطنی است و تنها خواص برحسب مراتب خود
در معرفت و سلوک روحانی میتوانند آن معانی را دریابند .کشف این معانی باطنی
از طریق تأویل صورت میگیرد .نمونههای تأویل و درک و برداشت شخصی از ظاهر
قرآن را در سراسر تمهیدات می توان مشاهده کرد .عین القضات این شیوه را در
برخورد با احادیث نبوی نیز رعایت میکند و کالم رسول اکرم (ص) را در جهت
اثبات افکار و عقاید خود تأویل و توجیه مینماید.
از آن جملهاند:
«ای عزیز میگویم مگر این آیت در قرآن نخواندهای و یا نشنیدهای که "قَد
جاءَکُم مِنَ ال ّلهِ نورٌ و کتابٌ مُبین"؟ محمّد را نور میخواند ،و قرآن را که کالم
خداست نور میخواند که " َو اتَّبعوا النّور الّذی اُنزل َمعَه" تو از قرآن حروف سیاهی
می بینی بر کاغذ سفید .بدانکه کاغذ و مداد و سطرها نور نیستند)2( »...
« ای دوست بدانکه هر کاری که پیر ،مرید را فرماید خلعتی باشد الهی که بدو
دهن د و هر جا که مرید باشد در حمایت آن خلعت باشد که فرمان پیر فرمان خدا
باشد" .مَن یُطِعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاعَ اللّ َه" همین تواند بود" .وَ جَعَلنا مِنکُم أئِمّهً یَهدون
بِأَمرِنا" بیان این همه شده است)35( ».
«امّا قسم سوّم (از آدمیان) طایفهای باشند که به لبّ دین رسیده باشند و
حقیقت یقین چشیده و در حمایت غیرت الهی باشند که "أُولِیائی تَحتَ قِبائی ال
یَعرِفُهم غیری"  .و به تمامی از این طایفه حدیث کردن ممکن نَبوَد؛ زیرا که خود
عبارت از آن قاصر آید و افهام خلق آن را احتمال نکند و جز در پردهای و رمزی
نتوان گفت و نصیب خلق از معرفت این ط ایفه جز تشبیهی و تمثیلی نباشد" .وَ ما
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یَتَّبِعُ أَکثَرُهُم ألّا ظَنّاً ِّأنَّ الظَّنَّ ال یُغنی مِنَ الحَقِّ شیئاً"» ()43،42

«دریغا آن شب که شب آدینه بود که این کلمات مینوشتم ،به جایی رسیدم که
هر چه در ازل و ابد باشد در حرف اَلِف بدیدم .دریغا کسی بایستی که فهم کردی که
ف «الم»
چه می گویم .آن طالبان که مطلوب باشند جملۀ اسرار و علوم در طیّ اَلّ ِ
بینند .ابتدای ایشان ،این اسم باشد که «أللّه» تا مقلوب شود چنانکه هیچ نماند مگر
«هُوَ» ...طالبی دیگر را مقلوب شود ابتدای «أَلهادی» بود .هدایت کشش سر برزند
"وَ أِن تُطیعُوهُ تَهتَدُوا" از این باشد ...پس «أَلبَدیع» روی نماید .عالمات "نِعمَ المولی
وَ نِع َم النّصیر" روی نماید .او را به جایی رسانند که «أَلباقی» او را نیز نعت شود»...
()347

-6-2تمثیل
تصوّف عین القضات ،ساده و بیانش ( )Dictionتمثیلی است .این شگرد بالغی در
انتقال و تفهیم مفاهیم عقلی و انتزاعی او به مخاطبان بسیار مؤثّر و کارآمد است.
عین القضات با پیروی از قرآن و حدیث در جای جای اثر خود از این جلوۀ تصویری
برای توضیح و تبیین معانی مورد نظر خود استفاده میکند و آن را چون قالبی در
خدمت اندیشههای تعلیمی خود درمی آورد .ضمن اینکه او بارها از اعتقاد خود به
عالم تمثّل ،سخن میگوید .نگاه کنید به صفحات)248/287/294/296/303( :

تمثیلهای به کار رفته در تمهیدات را از حیث ساختار میتوان به دو نوع کوتاه
و بلند تقسیم کرد .تمثیلهای کوتاه این اثر حدّاقل از یک جمله تشکیل میشود و
در مواردی به صورت بیت و مصراع در کالم نویسنده ظهور و بروز مییابد ،اما تمثیل
های بلند در قالب داستان و حکایاتی میآید که بیانگر فکر یا پیام اخالقی ،عرفانی،
دینی ،اجتماعی و سیاسی است .بدیهی است که تصاویر خلق شده از راه تمثیل در
کالم مؤلّف ،برای مردم زمانۀ او ملموس است و همچون آیینهای واقعیّات اجتماعی
آن دوره را منعکس میکند.
نمونههایی از این جلوۀ خیال انگیز:
در بیان ظرفیّت و استعداد و قابلیّت و اهلیّت شنونده میگوید ...« :از عمر خطّاب
بشنو که گفت :مصطفی – صلعم – با ابو بکر سخن گفتی که شنیدم و دانستم و گاه

بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی 97 /

بود که شنیدم و ندانستم و وقت بود که نشنیدم و ندانستم ،چه گویی؟ از عُمَر دریغ
میداشت! نه حاشا و کلّا ،ازو دریغ نمی داشت ،لیکن فرزند طفل را که رضیع بُوَد از
برّۀ بریان و حلوای شکر نگاه دارند که او را معده احتمال نکند تا رسیدۀ روزگار شود.
آنگاه مأکوالت و مشروبات ،مضرّ او نشود)7( ».
«تمثیل تفاوت نسخههای طبیب در دیدار جماعتی از بیماران در بیان تفاوت
ارشاد پیر ،مریدان را)9( ».
« ای عزیز ،آشنایی درون را اسباب است و پختگی او را اوقات است و پختگی
میوه را اسباب است؛ کلّی آن است که آشنایی درون چنان پدید آید به روزگار که
پختگی در میوه و سپیدی در موی سیاه و طول و عرض در آدمی که به روزگار
زیادت میشود و قوی میگردد)26( ».
«تمثیل تابش آفتاب و محو شدن نور ستارگان در تأویل آیۀ "فَهُوَ عَلی نُورٍ مِن
رَبّهّ"» ()63
«تمثیل روح به پرنده» ()70
«تمثیل دیدار پیامبر (ص) در شب معراج ،حق تعالی را به صورت جوانی زیبا که
در اکثر متون صوفیّه نقل شده است)76( ».
« بیان نور سالک منتهی در پردۀ نور محمّد (ص) به تمثیل نور ماهتاب در میان
آفتاب و بیان نور محمّد در نور اللّه به تمثیل نور کواکب در نور ماهتاب)77( ».
«ای عزیز تو ببین که با موسی چه گوید« :وَ قَرَّبناه» و آن ندیدهای که چون
مرکبی نیکو باشد که جز سلطان را نشاید؟ اوّل رایضی باید کرد برنشیند تا توسنی و
سرکشی وی را به رامی و سکون بَدَل کند)105(».
«تمثیل مرغ و قفس در بیان ارتباط روح با جسم)160( ».
«تمثیل کودک از لفظ اسد و گرگ و مار ،حرف بیند ،اما عاقل از آن معنی بیند،
در بیان تفاوت فهم ابوبکر و عمر در مقایسه با بوجهل و بولهب از قرآن)171( ».
« قدر آفتاب ،آفتاب داند .رخت سلطان هم اسبان سلطان کشند)283( ».
«تمثیل در حدیث پیامبر که مثال مؤمن چون زنبور عسل است که پاک
میخورد و عسل طیّب می دهد و مثال کافر چون درخت خشک باشد که میوه ندهد
و جز بریدن را نشاید)329( ».
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«تمثیل قطره ای در دریا ،خود را دریا خواندن ...در بیان اینکه تابع در حکم
متبوع نباشد)336( ».
و موارد فراوان دیگر در صفحات:
(135 / 153 /159 / 179 /181 / 185 / 191 / 199 / 242 / 279 / 293/ 304 /310/ 346
131 /و )...

 -3شیوههای بدیعی تصویرساز در تمهیدات
 -1-3بیان نقیضی
یکی از مهمترین ویژگیهای سبکی عرفا از جمله عین القضات ،متناقضنما
( )Paradoxا ست .این شگرد زیبایی شناختی در بسیاری از آثار عرفانی منثور و
منظوم به کار رفته است و بسامد آن در آثار ادبی قرن ششم به بعد فراوان دیده
میشود .بررسی و شناخت این جلوۀ خیالانگیز میتواند ما را در درک بهتر از یک
متن از حیث طرز تفکّر نویسنده ،بالغت ،سبکشناسی و نقد ادبی یاری کند.
در تمهیدات ،این شگرد زبانی که حاصل برهم خوردن منطق عادّی گفتار به
دلیل مواجهه با تجربیّات غیر حسّی و بیانناپذیر است به دو شکل ترکیبی و اسنادی
دیده می شود .این بیانات از مکاشفات و ادراکات عین القضات در عالم المکان
حکایت دارد که عقل از درک آن ناتوان است .بیان هنری و تحریک عاطفه و هیجان
مخاطب از رویارویی با چنین سخ نان شطحی بر قدرت اقناع مخاطب میافزاید و آن
را تا حدّی قابل باور میکند.
از آن جملهاند:
«و حقیقت قرآن که صفت مقدّس است ،مقرون و منوط دلهای انبیا و اهل
والیت است که حیات این فِرقت بدان آمد .آن در کتاب نیست و هم در کتاب
میطلب!» ()3
«امّا از آنجا که حقیقت است ،طالب خود مطلوب است! که اگر نجویندش نجوید،
و اگر آگاهیش نکنند آگاه نشود)20(».
« تا از خود پرستی فارغ نشوی خداپرست نتوانی بودن؛ تا بنده نشوی ،آزادی
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نیابی؛ تا پشت بر هر دو عالم نکنی به آدم و آدمیّت نرسی و تا از خود بنگریزی ،به
خود در نرسی!» ()25
«امّا مرید منتهی را حضور و غیبت ،خود یکسان باشد!» ()33

« امّا چون  ...از بند رسیدن و نارسیدن خود برخاست! و از توقّع دیدن و نادیدن
پاک شد ،از همۀ آفتها و بالها رست)49( ».
«مجنون عاشق را اگرچه فنا از معشوق باشد ،اما هم بقا از معشوق یابد!» ()110
ل بسم اللّه نیست و غیر بسم اللّه نیست! اصل بسم اللّه را
«نقطۀ ب سم اللّه از اص ِ
به نقطۀ با حاجت باشد که اظهار بسم بدان باشد ،اما نقطۀ «ب» بی اسم ببین چه
باشد)114( ».
با تأمّل در کالم به ظاهر متناقض عینالقضات که حاصل تجربیّات روحانی و باطنی
اوست میتوان دریافت که این بیانات هم با باورهای عقلی ،شرعی و عرفی و هم با منطق
عادّی زبان ناسازگار مینماید .به عبارتی معرفتهای شهودی ،فردی و حضوری نویسنده
که فراتر از حدّ فکر و اندیشه است و حتّی گاهی به اشارت هم درنمیآید ،در حوصلۀ
تنگ الفاظ نمیگنجد .به دلیل محدودیّت حوزۀ کارایی زبان روزمرّه است که تصاویری
چنین متناقض و شگفتانگیز آفریده شده که ذهن مخاطب به کنجکاوی و تالش برای
دریافت معانی ورای ظاهر متناقض واداشته شده است و تنها از راه تفسیر
( )Commentaryو تأویل میتوان به گوشههایی از آن حقایق واال دست یافت.
نور به عنوان اصلیترین بُن مایۀ ( )Motifجهانبینی عین القضات ،در قالب
ترکیبهای اضافی و اسنادی ،بخش عمدهای از تصاویر متناقضنمای کالم او را
شکل میدهد .عباراتی چون:
«دریغا! مگر که نور سیاه بر تو باالی عرش عرضه نکردهاند؟! آن نور ابلیس است
که از آن زلف ،این شاهد عبارت کردهاند و نسبت با نور الهی ،ظلمت خوانند و اگر
نه ،نور است)118( ».
«دریغا! سیاهی بی سپیدی و سپیدی بی سیاهی چه کمال دارد؟ هیچ کمال
نداشتی)122( ».
«نور سیاه عزازییلی که از مغرب ابدی بیرون رود)126( ».
«هرگز شنیده ای که نور سیاه ابلیس و ابوجهل از سر تا قدم با نور احمد چه
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میگوید؟» ()188

تصاویر نقیضی عین القضات ،اغلب در حوزههای دینی ،عرفانی و مفاهیمی چون
ایمان ،تقابل ،فنا ،وحدت ،اتّحاد و  ...شکل مییابد .آشناییزدایی و عادتگریزی
( ،)Deviation of the normتازگی و غرابت ،ابهام ،دو بعدی بودن و ایجاز از مهم
ترین کارکردهای این جلوۀ خیال در تمهیدات به شمار میرود .نمونههایی دیگر:
«کفر و ایمان باالی عرش دو حجاب شده اند میان خدا و بنده زیرا که مرد باید
که نه کافر باشد و نه مسلمان! آنکه هنوز با کفر باشد و با ایمان ،هنوز در این دو
حجاب است!» ()123
«دریغا روح هم داخل است و هم خارج ،او نیز هم داخل باشد با عالَم و هم خارج
و روح هم داخل نیست و نه خارج ،او نیز با عالَم نه داخل باشد و نه خارج .دریغا
فهم کن که چه گفته میشود .روح با قالب متّصل نیست و منفصل هم نیست!
خدای – تعالی – با عالَم متّصل نیست و منفصل نیز نیست)158(».
«هر که عاشق خدا باشد ،جمال لقاءُ اللّه ،مذهب او باشد و او شاهد او باشد ،در
حقیقت کافر باشد؛ کفری که ایمان باشد به اضافت با دیگران!» ()286
«و این کلمات جز کسوتی مجمَل نتوان گفتن و بیان مُجمَلِ مفصّل! از امثلهای
چند شود که مقلوب باشد به طلسمات هندسی)337( ».
و سایر موارد در صفحات)349 / 328 / 327 / 307 / 248( :
کوتاه سخن آن که ،بیان شاعرانه و هنرمندانۀ عین القضات باعث میشود که
درک این تصاویر ناسازگار ،برای مخاطب عام که از چنین تجربیاتی بی بهره است،
توجیهپذیر و قابل توج ه و تأمّل برانگیز باشد .در صورتی که عارفان آنگاه که از زبان
اشارت سخن میگویند ،روی سخنشان خواص اهل معرفت و شناسندگان اشارت و
رموز و اسرارند که نظایر آن را به تجربه دریافتهاند .کاربرد و درک چنین تصاویری،
به احوال مستمع بستگی تام دارد.
 -2-3تلمیح
یکی دیگر از جلوههای بالغی و تصویری تمهیدات ،تلمیح است .این ایماژ از

بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی 101 /

منظر ساختار نحوی به دو صورت در جای جای متن دیده میشود .در صورت
نخست ،کاربرد تلمیحات عین القضات در قالب ترکیبات اضافی به چشم میخورد .به
عبارتی عنصر اسطورۀ ( )Mythدینی به همراه اسمی انتزاعی ،ترکیب تشبیهی یا
اضافی را خلق میکند .همچون:
دجّالِ حالِ نفس امّاره ( /)14شب معراج ( /)133 ، 201عشق یعقوب (/)220
هُدهُد جان /آتش ابراهیم ( /)239عشق اُویس ()349
و در شکل دوم که از بسامد نسبتاً باالیی هم برخوردار است ،نویسنده به شیوۀ
خطبا و وعّاظ ،سخن را با اشاراتی از آیات و احادیث و کالم مشایخ همراه میکند.
بی گمان فهم و درک این سخنان منوط به دانستن آن آیه ،حدیث و گفتار صوفیان
است .از آن جملهاند نمونههای زیر:
« آسمان با او چه معرفت دارد که حامل او باشد؟ و زمین با او چه قربت دارد که
موضوع او بُوَد؟ قلب مؤ من هم مونس اوست و هم مُحبّ اوست و هم موضع اسرار
اوست)24( ».
اشاره به حدیث « :ال یَسَعُنی أَرضِی وَ ال سَمائی َو وَسِعَنی قلبُ عَبدِی المُؤمِن»
(فروزانفر)113 :1378 ،

«آن بهشت که عامّه را وعده کردهاند زندان خواص باشد چنانکه دنیا ،زندان
مؤمنان است)136/135( ».
تلمیح به حدیث نبوی« :أَلدُّنیا سِجنُ المُؤ ِمنِ َو جَنَّهٌ الکافِرِ» (همان)48 :
«دل مؤمن ما را قبول کرد ،نخست ما ،او را قبول کرده بودیم)220( ».
اشاره به آیۀ شریفۀ  54از سورۀ مائده «یُحِبُّهُم وَ یُحِبّونَه»
«دلها را باد رحمت الهی در عالمهای خود میگرداند و دلها در عالم دو
انگشت جَوَالن میکند)146( ».
ن» (همان)33 :
ن بَینَ إِصبَعَینِ مِن اَصابِعِ الرّح َم ِ
اشاره به حدیث« :قُلوبُ المُؤمِ ِ

« عالمان نارسیدۀ روزگار ،عذر مادر در پیش نهند )34( »...که تلمیحی است به
منع مادر ،اُویس قرنی را از دیدار رسول.
«عاشق هنوز م رید است و مرید را بر درخت فراق کنند در این عالم)222( ».
تلمیح بر دار کردن حسین بن منصور حلّاج (309م)
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اغلب تلمیحات عینالقضات در این کتاب به شخصیّتهای دینی از نژاد سامی
چون عیسی ( ،)12خضر ( ،)13ابراهیم ( ،)19محمّد ( ،)29مریم ( ،)91فرعون و
آسیه ( ،)119هامان و قارون ( ،)178یوسف ( ،)130اصحاب کهف ( ،)330آدم
( )229و حکایات قرآن و سخن عرفا اختصاص دارد که با توجه به موضوع کتاب و
نگاه دینی او امر تازه و غریبی نمیتواند باشد .تصویری که نویسنده با استفاده از این
شگرد بالغی برای مخاطب ترسیم میکند به نوعی دریچهای است برای ورود به
اعماق تجربیّات روحانی و الهی او .رعایت ایجاز ،همانند سازی ،استواری کالم ،حسّی
و تصویری کردن امور انتزاعی ،تأثیرگذاری بر مخاطب و خلق موسیقی معنوی در
کالم از مهمترین کارکردهای تلمیح در تمهیدات به شمار میرود.
در حقیقت عین القضات با استف اده از این شگرد ،به نوعی دست به هنجارگریزی
معنایی در کالم خود میزند و با خلق تصاویر ادبی عواطف خویش را به مخاطب القا
میکند و اندیشههای دینی و عرفان ی خود را که حاصل جهان بینی خاص اوست،
تبیین مینماید.
 -4نتیجهگیری
تمهیدات یکی از مهم ترین و بهترین آثار عین القضات همدانی است که به زبان
فارسی در ده تمهید ،به رشتۀ تحریر درآمده است .عرفان ،کالم و فلسفه از مباحث
مطرح شده در این کتاب است که نویسنده تجربیّات روحانی و عواطف شخصی و
فرامنطقی خود را با زبانی هنرمندانه بیان کرده است .تقابل میان کفر و ایمان ،احمد
و ابلیس ،نور و ظلمت ،هدایت و ضاللت و لطف و قهر استعارههای محوری عین
القضات را در این کتاب تشکیل میدهند که در قالب واژههایی چون «تمثّل»،
«آینه»« ،حجاب»« ،نور» و «زلف» در ساختار گزارههای عاطفی و انشایی ،دنیای پر
هیجان و آمیخته با شور درونی عارف را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
بیان ناپذیری تجارب و ادراکات شهودی به همراه ضعف و نارسایی زبان معمول
گفتار ،باعث گردیده تا نویسنده از همۀ امکانات زبانی و بیانی کمک گرفته و ظرفیّت
زبان عادّی را برای تبیین اندیشهها و تجربههای روحی خود افزایش دهد .موسیقی و

بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی 103 /

نظم در بیان با استفاده از سجع ،جناس ،موازنه و تکرار به همراه چینش هنرمندانه و
موزون واژگان به شیوۀ وعّاظ و البته تحت تأثیر بالغت قرآن ،کاربرد هنرمندانه از
آیات و احادیث و امثال و اشعار فارسی و عربی و نگاه تأویلی به این آیات و احادیث،
نثر تمهیدات را از عناصر شاعرانه لبریز کرده و آن را از سایر متون منثور عرفانی
متمایز ساخته است.
کاربرد واژگان در معنای خاص ،تتابع اضافات و بیان نقیضی از مهمترین
شگردهایی است که از زبان عین القضات در این کتاب آشنایی زدایی کرده و
منظومۀ ذهنی و زبانی او را استقالل بخشیده است« .تخیّل» مهمترین عنصر
شاعرانۀ عین القضات در تمهیدات است .تشبیه ،تمثیل و استعاره به همراه رمز،
تشخیص و تلمیح از بسامد نسبتاً باالتری نسبت به سایر شگردهای تصویری زبان
برخوردارند که در این میان بسامد تصاویر (تشبیه ،استعاره) فشرده بیشتر از تصاویر
گسترده است.
این صور خیال عمدتاً وظیفۀ ایضاح معنی و بیان احواالت و تجارب روحانی و
باطنی عارف را بر عهده دارند که به زبانی ساده و موسیقایی بیان شدهاند .شگردهای
تصویری تمهیدات از حوزهها و خاستگاههای گوناگونی چون کالم ،دین ،عرفان و
فلسفه فراهم آمدهاند ،اما عناصری که خاستگاه آنها از حوزۀ «طبیعت و دین» است
قابل توجهاند .از آنجا که اساس طریقت عین القضات بر عشق و جمالپرستی نهاده
شده است ،بسامد تصاویر و واژگان دیداری بر خانوادۀ تصاویر و واژگان شنیداری
غلبه دارد.
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