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بررسی حیله تمثّل در تمهیدات عینالقضات
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مقدمه
تمثّل یکی از مقولههای عرفانی -حکمی است که نخستین بار در قرآن کرری مطرر
گشته است .خداوند در آیهای از تمثّل فرشته الهی برای حضرت مری (س) یاد کرده
است .فرشته ای که خود را در هیئت بشر بره مرری نمایانرد ،نمرودی کره واق ری و
واقعنما بود.
همدانی یکی از عارفانی است که به این مبحرث پرداختره و ایرن مسرئاه را در نرد
موضع از کتاب تمهیدات مطر میکند .ت بیر او از این موضرو عرهوه برر «تمثّرل»،
اصطه «حیاه تمثّل» است .این عرار

در زنردگی خرود دو دوره حیرات فکرری-

فاسفی داشته است .او در نخستین دوره ،از م تقدان به اطاعرت بری رون و ررا از
پیامبران و اقوال آنان است .وی م تقد به برتری نبوت بر والیرت بروده اسرت کره از
تفوق والیت می توان به برتری آن بر عقل و فاسفه پی برد .اکنون که نبوت از والیت
و عقل و فاسفه باالتر است ،مؤمن باید بی هیچ گفتوگو تسای انبیرا و اقروال آنران
شود .این عار

جوان ،اهل ایمان را در تصدیق آنچه که پیامبران آوردهاند بره هرار

گروه تقسی میکند:
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مصادیق فراوانی از تمثل در احادیث و آثار عرفانی ذکر شده است .عرینالقضرات

 -1گروهی هر آنچه را که پیامبران آورده و تبایغ کردهاند ،تصدیق کرده ،به خردا،
فرشتگان ،کتب ،رسوالن و آخرت ایمان آورده و در این گرایش و تصدیق نیازی بره
 -2دسته دوم عامای عاوم ظاهرند که در بحث عامی به راههایی رفترهانرد کره از
نظر اهل تحقیق پسندیده نبوده؛ بدین م نری کره از ب ضری از اربراب مرذاهب تقایرد
کرده اند به طریقی که مذهب و دالئل ایشان را یکجا پذیرفتهاند .حال ایرن گرروه از
دسته پیشین بهتر است و به کتاب زبدة و نظر بر آن نیازمند نیستند( .همان)
 -3گروه سوم آن دسته از عالمان اهل نظرند کره مریپندارنرد در عقایرد خرود از
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بحث نظری نمیبینند( .عینالقضات)9 :1379 ،
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احدی تقاید نمیکنند و اعتقادات خویش را از راه استدالل عقای و نظر برهانی کسب
کرده اند و روش ایشان در طاب عا شایستهترین روشهاست ،جر ایرن کره رون
مراحل و مراتب دانش را بدین طریق طی کردهاند میپندارند که در مقصرود خرویش
به کمال کای نائل آمدهاند و فریفتگی آنان به عاوم نظری بسیار زیاد است( .همران9 :
و)10
نمی پذیری  ،گونه از غیر انبیا پیروی و تقاید کنی  .عینالقضات قائل است کره ایرن
گروه مدعی فه و درایت هستند ،میگویند« :ما که قول پیامبران را نی بدون حجرت
و برهانی که صدق آن را اثبات کند نمیپذیری  ،گونه از غیر ایشان تقایرد کنری و و
اگر ما نی بدون بصیرت از کسی  -خواه نبیّ خواه غیر نبّی– تقاید کنری  ،ره فرقری
میان ما و عوام باقی خواهد ماندو! و این پرتگاهی ص بناک است که اهل نظرر در آن
به ههکت افتادهاند( .همان)10 :
 -4گروه هارم عده ای اندک از سالکان طریق عا نظری هستند که پس از طری
منازل عا و قطع عقبات آن ،همچنان خود را تشنه مییابند و آتش طارب در ایشران
ش اهور است( .همان )10 :عینالقضات سبب تألیف زبدة الحقایق را بهرهمندی همین
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این گروه مری گوینرد :مرا کره قرول پیرامبران را بردون دلیرل و برهران و حجرت

گروه میداند .وی مینویسد« :و این سالکان با مطال ه کتاب زبددة براالترین سرود را
می برند و مقصود من از امهی کتاب حاضر همین طبقه است»( .همان )11 :تنها ایرن

فصول تنها به جهت ایشان بوده است .این عار نظر خود را در تألیف کتراب زبددة
که حقایق زبده را در آن جمعآوری کرده ،م طو

گروه هارم میدارد؛ گروهی کره

سالک طریق عا نظری هستند ،اما بدین بسنده نکرده و آترش طارب در وجودشران
ش اه ور است .در یک کرهم رون اینران عار نظرری را برا کشرف ذوقری ممر و
ساختهاند ،منظور نظر این عار

گشته اند .به هر حال از نقطه نظرر اهمیرت مؤمنران،
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قاضی همدانی فصل اول کتاب خرود را برا ذکرر مؤمنران و تصردیق آنچره رسروالن
آوردهاند آغاز میکند و آنان را به هار دسته تقسی میکند .ی ی که نظر خواننده را
به خود م طو

میکند ،اشاره به مؤمنان گروه اول است .اینان اهل تصدیق هر آنچره

هستند که پیامبران از قبیل ایمان به خدا و فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران و روز
بازپسین آوردهاند .ویژگی این دسته عدم احساس نیاز به بحث نظری به طریق عامای
باکه باالتر از این ،صه نیست که به کتاب زبدة الحقایق نظر کننرد .بره گمران ایرن
گفته قاضی ،به آنچه که ما در ادامه بحث از عسیران مبنی بر اطاعت و ت بد صرر

و

پذیرش اقوال انبیا -نقل خواهی کرد ،اشاره دارد .ایرن یرک دوره از حیرات فکرری-
اعتقادی عینالقضات است که به حسَب ظاهر طرفدار اندیشهورزی و فاسرفه در امرر
ایمان نیست.
اما وی در دوره دوم زندگی خود ،دارای حیاتی متفاوت است که بررسی آن حائ
اهمیت می باشد .او در این بخش از زندگی از الک تسرای محرب بیررون آمرده ،برا
غ الی مخالفت ورزیده ،پیرو ابنسینا می گردد .وی به تب یت از ابنسینا وارد مباحث
اخروی و بیان حقیقت آنها میگردد و عمهً به تمثّل روی میآورد و امرر آخررت از
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اهل نظر است .در نظر این عار  ،نه تنها این گروه احتیا بره بحرث نظرری نردارد،

قبیل گور و امور واقع در آن را از نو تمثّل می داند؛ اموری ون سؤال نکیر و منکر
در قبر و عذاب در آن ،با موجوداتی همچون کرژدم و امثرال ذلرک .بهشرت و دوز
روزگار این اشکال آمده است که دو فرشته [= نکیر و منکر] گونه میتوانند در یک
لحظه به سراغ ه ارنفر جان داده بروند .ی ی که در پاسخ بدان میگوید ایرن اسرت
که :باید به این امر اعتقاد داشت؛ اما او به پیروی از ابنسینا قائل به تأویل ایرن گونره
امور اخروی است .به طور کای به این امور اعتقاد دارد ولی در تفسیر و تبیرین آنهرا
قائل به تأویل شده است؛ که اگر در این مقوالت راه تأویل را پیش نگیری د ار امور
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 .1تأويل يا تمثل
به نظر میرسد ،مراد عینالقضات از تأویرل ،تمثّرل باشرد کره در نردین موضرع از
تمهیدات که نماینده دوره دوم حیات و تحول و گونه تفکر و اندیشه اوسرت ،بردین
آخرت را به صورت مادی وصف کردهانرد و ایرن همران تمثّرل اسرت کره آن را در
تمهیدات مطر و بررسی میکند .با توجه به آنچه بیان شرد وجره کراربرد اصرطه
حیاه تمثّل روشن میشود؛ ت بیر از امور غیر مادی به حیاه امرور و الفرام مرادی کره
مصداق خارجی دارند .عینالقضات مبحث تمثّل را از قرآن کری اقتبراس مریکنرد و
مصادیق آن را در برخی از مواضع تمهیدات بیان می دارد.
برای بررسی این اصطه در تمهیدات و برخی از متون عرفانی ،بیان م نی لغوی،
ماهیت و ظر

ظهور متمثّل برای متمثّل له ضروری است؛ از این رو در ابتدا به ایرن

سه مقوله پرداخته خواهد شد.
 .2تمثّل در لغت و اصطالح
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موضو پرداخته است .در یک کهم ،وی م تقرد اسرت کره قررآن و احادیرث ،امرور

با توجه به ارتباط م نی لغوی واژه تمثل با حقیقت آن ،پیش از ورود به مبحث ،واژه
تمثل با رجو به برخی از کتابهای لغت بررسی میشود .ریشه اصای این واژه ،سه
دارد بر مناظرت ی ی به ی دیگر و این که ی ی به ی ی میماند و یکی شبیه و
نظیر آن دیگری است»( .ابن فارس1429 ،ق )938 :تمثّل مصدر باب تف ّل ،اس فاعِل
آن متمثِل و اس مف ول آن متمثَل است .راغب اصفهانی مرینویسرد« :ممثَرل یر ی
است که به شکل ی ی غیر از خود درآمده باشد»( .راغرب اصرفهانی)481 :1376 ،
ه او تمثال را شیء مصوَر میداند و تَمثَلَ را به تَصَورَ م نری مریکنرد« :تمثرال هرر
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حر  :م ،ث ،ل ،میباشد .ابن فارس می نویسد« :مِثل اصل صحیحی است که داللت
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ی ی ،شکل و صورت آن است[ ،و] تَمَثَلَ ی نی شکل و صورت یافت» (همان482 :
) بنابر این م نی ،راغب آیه هفده سوره مری را به عنوان شاهد مثال این م نی ذکر
می کند :فتمثَلَ لها بشراً سَویّاً( .همان)
 .3ماهیت تمثل
ی ی به ی ی یا کسی به کسی ،یا ی ی به کسی ،یا کسی به ی ی است .برا ایرن
بیان این پرسش در ذهن برانگیخته میشود که :آیا تمثل به م نی تغییر ماهیت ی ی،
در شباهت به ی یا کس دیگر میباشد یرا ایرن کره اصرهً تغییرر مراهوی صرورت
نمیپذیردو
در پاسخ باید گفت :تمثّل در حقیقت به م نی تغییر ماهیت و حقیقرت یر ی یرا
کسی نیست .به عبارت دیگر فرشته متمثِل و مری متمثَلٌ لها است و رو بدون اندک
تغییر ماهوی خود را به هئیت بشر به مری مینمایاند .دلیل این مطاب گفته خداونرد
است« :فتمثل لها بشراً سویاً» ی نی رو ما [= روحنا] خود را به صرورت بشرر بررای
مری متمثل ساخت .عهمه طباطبائی فرموده است« :در حالتی که جبرئیل خرود را بره
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باتوجه به م نی واژه تمثل ،در بیان ماهیت آن باید گفرت :تمثّرل بره م نری شرباهت

مری م رفی کرد بر جنبه و حقیقت مَاَکی خود باقی بود و تبدیل به بشر نگشت و در
صورت آدمی ظاهر شد و مری ه او را به صورت بشر دیرد .تمثرل جبرئیرل بررای
نه به این م نی که مَاَک تبدیل به بشر شد و ماهیرت خرود را تغییرر داد( .طباطبرائی،
 35 ،14 :1384و )36
 .4ظرف ظهور متمثِل
مسئاه مه بررسی در باب ظر
ظر

ظهور متمثّل برای مت اَقِ تمثّل است .ب رگان عرفان،

تمثل را عال خار نمیدانند و موطن آن را عال میدانند .امام محمّرد غ الری
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وجود را به پنج قس تقسی کرده که وجود حسی ،یکی از آن اقسرام اسرت .او قائرل
است ی ی که در قوه باصره انسان تمثل مییابد وجود خارجی ندارد؛ با این وصف،
متمثل در حسِ متمثل له راه مییابد« :متمثل در ش انسان تمثل مرییابرد و وجرود
خارجی ندارد؛ بنابر این موجود حسی است که ویژه حواس متمثل لره اسرت و فررد
دیگری در ایرن حرس برا او شررکت نردارد»( .غ الری1416 ،ق )240 :از ایرن کرهم
است .ثالثاً متمثل وجود خارجی ندارد .براساس نظر و گفته امام غ الی مبنی بر عردم
وجود متمثل در خار  ،این سؤال مطر می شود که مَاَرک در کردامین ظرر

بررای

مری ظهور یافتو
 .5ظرفِ ظهور مَلَک برای مريم
بنابر نظر امام غ الی پاسخ این پرسش که جبرئیل در کدام ظر

برای مری ظاهر شد،

روشن میگردد .در پاسخ باید بگویی مَاَک برای مرری در حرس و ادراک وی واقرع

شد نه در عال خار و ت بیر «بشراً» شاهد بر این مطارب اسرت .در کتراب حقیقرت
مکاشفات آمده است« :این آیات شاهد بر این مطاب است که فرشته در همان حرالی
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نکتههایی برداشت میشود :اوالً تمثل از مقوله ادراک است .ثانیاً ادراک از نرو حرس

که به صورت بشر تمثل یافته بود ،باز فرشته بود ،نه اینکه بشر شده باشد .نانکه به
کارگیری لفظ بشر نشان می دهد ،تنها کالبد بشری یافته است نه آن که انسران شرده
تمثل جبرئیل برای مری به صورت بشر ،بدین م نی است که به آن صورت در حس
و ادراک مری محسوس شد ،نه این که واق اً ه به آن صورت باشد؛ باکه در خرار
از ادراک وی صورتی (= اف ایتی) غیر [از] صورت بشرر مرادی داشرت»( .افتخراری،
)222 :1392
بر این اساس همین م نی از تمثل ،با م نی لغروی آن لفرظ منطبرق اسرت؛ رون
هنگامی که میگویی  :ی ی برای کسی در صورت خاصی متمثّل شد ،ی نی آن یر
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برای او به همان صورت درآمد و او آن را به صورت همان یر تصرور و مشراهده
کرده است نه این که در اصل به آن صورت باشد و دیگران ه ل وماً آن را به همران
صورت ببینند .بر این اساس میتوان قائل شد که تمثّل فرشته به صورت بشر ،ظهرور
او برای بیننده به صورت بشر است.
براین اساس «اینگونه تمثهت بیان و زبان خاصری بررای ادراک حقرایق براطنی و
اساسی دیگری در ذهن خاجان مییابد و آن منشأ و سر شمه حیاه تمثل اسرت .بره
دیگر سخن ه عامل یا عوامای موجب ایجاد این رخداد میشودو
 .6سرچشمه حیله تمثل
سر شمه رویداد تمثل برای آدمی راجع به اتصال انسان به عالمی ورای جهران مراده
است .هرگاه نفس انسان متوجه عال غیر مادی و مبادی عالیه شود و گرفتراریهرای
حسی خود را ک کند ،برای نفس گشایش حاصل میگردد و از بند تخیل بره جانرب
قدس رها میشود .ابنسینا گوید « :ون گرفتاریهرای حسری کر شرد و کر تررین
گرفت و بندها بازماند ،دور نیست نفس را گشایش هایی باشد کره از بنرد تخیرل بره
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اطه از غیب است»( .همان )225 :با روشرن شردن ظرر

ظهرور متمثِرل ،پرسرش

جانب قدس رها گردد و سپس تصویری غیبی در آن نقش ببندد و به عال تخیرل راه
یابد و در حس مشترک نقش ببندد( .ابنسینا1423 ،ق 380 :و)381
کتب فاسفه مشائی و اشراقی از قبیرل اشرارات و شرفای ابروعای سرینا و  ...فصرای
مخصوص نوشتهاند و خهصه همه نوشتههرای آنهرا یرک یر بریش نیسرت و آن
عبارت است از اتصال نفس ناطقه انسانی به مبادی عالیه و ارتسام صرورَ از آنهرا در
نفس انسانی»( .کاشانی :1376 ،مقدمه )91 ،با تأمل در کهم شیخالرئیس و همایی کره
گفته اش برآیند و محصول مطال ه و غور در آثار گذشتگان حکمت و عرفران اسرت،
ظر

وقو این رویدادها مشخص میگردد .باتوجه به ظر

ظهرور متمثِرل و نقرش

] [ DOR: 20.1001.1.20086555.1395.1.24.8.7

در این باره همایی نوشته است« :درباره رؤیا و امکان اطه برامور مغیبه در غالب

189

ی

اساسی بریدن از عال حس ،نقش اصای خیال به عنوان ظر

بررسی حلیه تمثل در
تمهیدات عینالقضات

اینگونه امرور روشرن

میشود.
 .7نقش خیال در تمثل
ابن عربی خیال را اوسع الم اومات دانسته است و بر این باور مینویسرد« :خیرال برا
مجرد از مواد ناتوان است .بدین سبب ،خیرال امرر مجررد را بره شرکل خراص و در
صورت اشیائی از همین جهان می نمایاند .او تمثل برخی از امور مجرد را در صورت
اشیاء مادی ماموس بیان میدارد« :دانش را در صورت شیر یا عسل و می و مرواریرد
می بیند و اسهم را به صورت گنبد و ستون و قرآن را در هیئت روغن و عسل و دین
را در صورت بند و حق را در صورت انسان و نور مشاهده میکند»( .ابن عربی ،بری
تا)306 ،1 :
ابن عربی در تبیین سرمنشأ تمثل را ،با تمسک به همین موضو در سروره مرری ،
منشأ آن را از حضرت خیال میداند .او مینویسد« :تمثل فرشته بره صرورت مررد از
حضرت خیال است و در واقع مرد نیست؛ باکه فرشته است کره در صرورت انسران
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این گستره عظیمی که دارد می تواند بر هر ی ی حک کنرد؛ امرا از پرذیرش م رانی

داخل شده است»( .ابن عربی1946 ،م )100 ،1 :با روشن شدن این مطاب کره خیرال
پایگاه ن ول و ظهور تمثل است ،به یکی از ت بیرات عینالقضرات ی نری یادگرار کره

 .8يادگار
م نی لغوی این مصدر مرکب طبق آنچه در لغتنامه آمده بردین قررار اسرت« :یادگرار
کردن ،ی ی را از بهر یادآوری و یادبود ،ساختن و مهیرا کرردن و قررار دادن [و] از
خود اثر بر جای گذاشتن»( .دهخدا )49 :1346 ،عبارت دهخدا نیازی به شر ندارد.
اف ون بر عینالقضات همدانی ،در آثار برخی دیگر از عرفا ت بیر یادگار و نمودگار راه
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یافته است که به ب ضی از شواهد اشاره میشرود .میبردی واژه یادگرار را در ترجمره
تذکره آورده است.
 .9يادگار در بیان میبدی
رشید الدین میبدی این ت بیر را در کشف االسرار آورده ،مرینویسرد« :جرایی دیگرر
غایب در یاد آید و به سبب آن فراموش در یراد آیرد .اـ ر ت رال ر جایهرا ،قررآن را
یادگار خواند ی نی تذکره و این بر سه وجه است ،یا از عقوبت ی ی یاد میکند یرا
امید در یاد بنده دهد ،یا از کرم و لطف و عطف خود ی ی یاد کند تا مهرر خرود را
در یاد بنده دهد»( .میبدی 97 ،6 :1371 ،و  )98از تقریر میبدی روشن مریشرود کره
یادگار م ادل لفظ تذکره در قرآن است و با م نی اصطهحی در عرفان ارتباطی ندارد.
به دیگر سخن ،یادگار م نی لغوی تذکره است و از دایره اصطه عرفانی خار
است .با این وصف ه او در تبیین تمثل رو خدا برای مری مینویسد« :تمثل ی نی
این که بشر کامل و نکوصورت را در دیدگان مری تصویر کرد»( .همان )27 :در
بخش دیگری ،تمثل جبرئیل را برای مری  ،تسویت خاق بر صورت بشر میداند.
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گفت :وانه لتذکرة لامتقین»( .الحاقّه )48 ،یادگار را تذکره گویند؛ زیرا که به سبب آن

(همان )51 :امام غ الی ت بیر نمودگار را برای م انی ماورایی برگ یده و به کار برده
است.

نمودگار در بیان محمد غ الی حقیقت اعمال ظاهری آدمیان است؛ بررای نمونره اگرر
ه اذان به حسب ظاهر فقط آواز است؛ اما حقیقت آن در ماه رمضان ،منع از خوردن
و مباشرت میباشد« :و بدان سبب که خرواب بردان عرال ن دیرک اسرت ،کارهرا در
خواب به صورتی باشد موافق م نی ...اکنون نگاه کن کره در خرواب گونره رو و
حقیقت وی را بر وی عرضه کردند که بانگ نماز که به صورت آوازی است و ذکری
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 .11نمودگار در تقرير غزالی
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است ،در رمضان رو و حقیقت وی منع کردن است از خوردن و مباشرت کرردن و
عجب آنکه در خواب این همه نمودگار از قیامت به تو نمودهاند و تو را خرود هریچ
آگاهی نیست از این م انی که در خبر نین است که روز قیامت دنیرا را بیاورنرد در
صورت پیرزنی زشت نین و نین ...گویند این آن دنیاست که خویشتن را در طاب
وی ههک میکردی»( .غ الی)105 ،1 :1383 ،
هر ه از آن امور در عال خواب نمودگار و تمثل مریکنرد انردکی از آن واق یرتهرا
است« :و م نی کار آن جهان را در این جهان مثال نیابند ولکن این نمودگاری انردک
است( .همان )106 ،1 :به عبارتی از این رهگذر که امور اخروی امکان شکلیرابی در
جهان ماده را ندارند ،خود را در عال رؤیا به صورت امور مادی مرینمایاننرد؛ ی نری
حقایق مجرد ن ول مادی مییابند.
عینالقضات همدانی همچون امام غ الی ،یادگار را برای ت بیر از م انی ماورایی و
مقامات تجس ناپذیر برگ یده است.

 .11يادگار در تمهیدات
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غ الی بر این باور است که امور ماورایی و آن جهانی در این جهان مثالی ندارد و

یادگار ت بیر عینالقضات از تمثل است .مرد سرالک بره مقامرات و م رانیای دسرت
مییابد که اگر بخواهد آنها را تجسر بخشرد ،تنهرا مریتوانرد در لبراس حررو

و

یادگار کردن آنها ،با پوشاندن کسوت حرو

و عباراتی از قبیل شاهد ،زلف ،خردّ و

خال امکانپذیر است و ج با این عبارات که بنیادش بر ترکیب حرو

استوار است،

نمی توان از آنها سخن گفت .او مینویسد« :تو ه دانی ای ع ی ! که این شاهد کدام
است و زلف شاهد یستو خد و خال کدام استو مرد رونده را مقرامهرا و م رانی
است که ون آن را در صورت جسمانیت عرض کنی و بدان خیرال انرس گیرری و
یادگار کنی ،ج در کسوت حرو

و عبارات شاهد و خدّ و خال و زلف نمی تروان
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گفت» (عینالقضات )29 :1389 ،فوالدی اتصال نفس ناطقه انسانی به مبادی عالیره و
ارتسام صوَر از آنها را در نفس انسانی سازوکار حیاه تمثرل در بیران عرینالقضرات
دانسته است( .فوالدی)153 :1389 ،
اصطه یادگار کردن از سوی عینالقضات ت بیر وی از ساز و کار تمثرل اسرت؛
ه لفظ «یادگار» را با مصدر «کردن» همراه کرده و مصدر مرکب «یادگرار کرردن» را
مصدر مرکب «انس گرفتن» را ساخته است .بنابراین ،یادگارکردن به م نی حفظ کردن
خواهد بود .وی مینویسد« :مرد رونده را مقامها و م انیهاسرت کره رون آن را در
صورت جسمانیت عرض کنی و بدان خیال انسگیری و یادگار کنی( ...عینالقضات،
 )29 :1389مراد عار

همدانی از این سخن عبارت از ایرن م نری اسرت کره بررای

سالک مقامها و م انی دست میدهد ،که تجّس و انرس برا آنهرا و یادگرار کرردن و
حفظ آن م انی فقط در لباس حررو

و عبرارات صرورت و نمرود مریپرذیرد .نر د

عینالقضات ،عشق یکی از مقوله های متمثل است که هر لحظه به شکل و رنگری در
میآید.
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ساخته است« ،همچون «انس»که پیش از یادگار ،آن را با مصدر گرفتن همراه آورده و

 .12تمثّل عشق در تمهیدات
عشق خصوصیتی دارد وآن حیاه تمثل است که همیشه به یک شکل و حالت واحرد
ترفند و حیاه ،ارادت و اشتیاق عشاق ف ونی می یابد .عرار

همردانی در تمهیردات

میگوید« :از بهر آنکه هر ی ی که او را در اوقات بسیار برر یرک شرکل و برر یرک
حالت ببینند ،از دیدن آن وقت او را وقت مهمت آید؛ اما ون هرر لحظره و یرا هرر
روزی در جمالی زیادت و شکای اف ونتر بیند ،عشرق زیرادت شرود و ارادت دیگرر
مشتاق زیادتر( .همان )124 :حب از سوی محبوب برای محبّ در هر لحظره متمثرل
است ،همان گونه که از سوی محبّ برای محبوب جریان دارد ،تمثای دو سویه و دو
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جانبه؛ از این رو عینالقضات گوید« :یحبّه هر لحظه تمثاری دارد مرر یحبونره را ،و
یحبوّنه ه  ،نین تمثای دارد»( .همان) با پیشامد این تمثل برای عاشق ،وی م شروق
را در هر لحظه به جمال و زیبایی دیگر میبیند و عشق خود را کاماتر و تمامتر« :پس
در این مقام ،عاشق هر لحظه م شوق را بهجمالی دیگرر بینرد و خرود را بره عشرقی
کمالتر و تمامتر»( .همان )125 :گذشته از مقوله عشق ،گور نخسرتین یر از عرال

 .13گور ،اولین تمثّل
بنابر تمهیدات نخستین ی از آخرت که برای سالک م اوم میشود ،احوال گور
است؛ که آن را به تمثلّ میبیند و همه ی ها از قبیل مار ،کژدم ،سگ و آتش ،برای
سالک متمثل میشود .دیدن این امور در گور به صورت تمثل ،همه در باطن انسان
است که از خود او ،با او و به دنبال اواست .عینالقضات میگوید« :اول ی ی که
سالک را از عال م اوم کنند احوال گور باشد .اول تمثل که بیند گور باشد؛ مثهً ون
مار و کژدم و سگ و آتش که وعده کردهاند اهل عذاب را در گور به تمثل به وی
بنمایند این نی ه در باطن مرد باشد که ازو باشد .الجرم پیوسته با او باشد ،دریغا!
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آخرت است که تمثل مییابد.

ه میشنویو (عینالقضات 288 :1389 ،و  )289گذشته از عنوان تمثل که در
تمهیدات ،به نظر میرسد گرایش او به این موضو به عروض تحوالت روحی-

 .14تحول روحی ـ فکری قاضی و توجه به آرای غزالی و ابنسینا
تحول روحی ر فکری عینالقضات از برخی آثار او هویدا است .برخی از محققان برا

توجه به آثار او همین حقیقت را بازگو کردهاند؛ برای نمونه مؤلف کتاب مبانی عرفان
و احوال عارفان مینویسد« :فاسفه و کهم عصر طبع حقیقرتجروی قاضری را قرانع
نمی کرد و به دنبال مطال ات فاسفی د ار شکوک شد؛ اما آشنایی با آثار امام محمّرد
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غ الی تا حدودی به او تشفی خاطر بخشید .همین امر باعث شد که به عرفان مایل و
عمهً وارد جرگه عارفان شود»( .حابی )419 :1376 ،البته قابل ذکر است کره عرار
جوان پس از مطال ه کتب کهمی ،به دگرگونی روحی خود با مطال ه آثار امام غ الری
اشاره کرده است .با گذر از این دوره و سپری شدن هار سال میپندارد واصل شده
است .بدین ترتیب با سپری شدن یک سال دسرت تقردیر احمرد غ الری را بره دیرار
غ الی ،آشنا میگردد .ه او ،عار

همدان را در مدت بیست روز از حیررت رهرایی

میبخشد و به قرب و فنا رهنمون میشود.
عسیران م تقد است ند سال پس از تألیف کتاب زبددة الحقرائق تحرول فکرری
مهمی در عینالقضات پدید آمد و او آرای ابنسینا را به جای آرای غ الی برگ ید .او
نه تنها آرای کتب نجات و شفا و امثال آنها که با عقاید دینی ت ارض ندارنرد ،باکره
رأی های دیگر او را در رساله اضحوی که باعرث شرد غ الری بره دلیرل همران آراء،
ابنسینا را تکفیر کند ،پذیرفت و به طور ضمنی مخالفرت خرود را برا غ الری آشرکار
ساخت؛ و صریحاً برتری نظریه ابنسینا را برآراء متصوفه بیان کررد( .عرینالقضرات،
 :1389مقدمه )69 ،این تحول از ه مقوله بوده است ،از مقوله امور اخروی یرا یر
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همدان میکشاند و اینجا است که قاضی آن دیار با موال ،سرور و شیخ خود ،احمرد

دیگرو عسیران در پاسخ به این پرسش به آثار عرینالقضرات اسرتناد مریجویرد .وی
پدیداری تحول اساسی در افکار عینالقضات را در دو کتاب زبدة و تمهیدات ،بیشتر
«قاضی همدانی در کتاب زبدة می گوید :والیت ماوراء عقرل اسرت و نبروت مراوراء
والیت»( .عینالقضات )3 :1379 ،این محقق پس از نقل گفتة عینالقضرات در مقرام
بیان برداشت خود از رأی قاضی همدانی مینویسد« :از بیران قاضری همردانی نرین
نتیجه میشود :ون نبوت از والیت باالتر است ،در این صورت از خرد و فاسفه ه
برتر خواهد بود و بدین سبب انسان نمیتواند با عقل کوتاه خود دربراره اقروال انبیرا
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قضاوت کند؛ باکه بایستی ش بسته به آنهرا ایمران آورد»( .عرینالقضرات:1389 ،
مقدمه)70،
عینالقضات خود ،در موض ی از شکوی الغریب به برتری مرتبه نبوت بر والیرت
اذعان دارد« :نبوت کماالت گونراگونی اسرت کره در درجرهای ورای درجره والیرت
حاصل می شود و درجه والیت برتر از درجه عقل است و قصد ما از درجره والیرت
به آنها با بضاعت عقل ،ممکن و متصور نیست»( .عینالقضات همدانی 27 :1385 ،و
)28
کهم قاضی در بخش دیگری از زبدة بر پذیرش بی ون و رای مرؤمن داللرت
دارد که باید همچون نابینا امور آخرت را تصدیق کند« :همانطور که کور نمیتوانرد
رنگ ها را از راه حواس دیگر غیر از حرس بینرایی درک کنرد مگرر آن کره بره گفتره
دیگران م تقد شود و سخن آن ها را بپذیرد ،مؤمن هر بایسرتی ماننرد کروران امرور
آخرت را به مصداق آیه الذین یؤمنون بالغیب (بقره )4 ،تصدیق کند ...اگر روان تو به
نین ایمانی آراسته نیست بدان که شیطان تو را محاصرره کررده و در دام او گرفترار
شدهای»( .عینالقضات)93 :1379 ،
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این است که امکان دارد ولی را ی هایی کشف شود که برای عاقل ،رسیدن و آگاهی

عینالقضات انسان ض یف را از تردید در سخن انبیا بر حذر میدارد« :زنهرار! ای
ا نسان ض یف بخود اجازه نده که شک و تردیدی درباره سرخن انبیرا برر خراطر ترو
تو کوردالن وجود نداشتند ،خدا فرستاده خود را بدین قول :و کذبّ به قومک و هو
الحق (ان ام )66 ،مخاطب قرار نمی داد( .همان )96 :بنابر آنچه گفته شد ،با تفحرص
در آثار عینالقضات مثل زبدة الحقایق و شکوی الغریب برا رو جسرتجوگر قاضری
روبهرو می شوی  .او در ابتدا با غور در آثار کهمی به نوعی نارضایتی مبته میشود و
برای رهایی از آن به آثار محمّد غ الی پناه میجوید .با مطال ره آثرار امرام غ الری بره
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نوعی آرامش دست مییابد؛ اما گویا هنوز رو سرکش او را رها نکرده است تا ایرن
که با احمد غ الی دیدار میکند و فرصت مییابد با افکار او آشرنا شرود و عمرهً بره
مرزهای عرفان پا گذرد .تا اینجا با یک دوره از طرز تاقی و اندیشره عرینالقضرات
مواجهی  .بنیاد فکری قاضی همدانی در این دوره بر این اسرتوار اسرت کره نبروت از
والیت باالتر است؛ پس ،از خرد و فاسفه ه برتر است .بنابراین با عقل پرایینترر از
براین اساس وظیفه انسان در برابر اقوال انبیا ،ایمان است .ون سرخن انبیرا از غیرب
برمی خی د ،قابل فه آدمی نیست و عقل وی تاب ادراک آن را ندارد و اگر انسران از
عقل توقع دریافت سخن انبیا را داشته باشد ،به خود ست روا داشته است .اف ون برر
عدم اعتماد به عقل در تفه سخن پیامبران ،حق تردید نسربت بره آن سرخنهرا هر
وجود ندارد؛ ه این شک برابر با کفر است .این گونه انسانهای شکّاک و متکی برر
عقل ،کوردلند و آیة قرآنی« :و کذّب به قومه و هوالحق» در حق همینران نرازل شرده
است.
این عار

برای استواری نظریه خود به تمثیل متمسک می شرود.کور نمریتوانرد

رنگها را با حاسهای غیر از حس بینایی تشخیص دهرد و برا فقردان ایرن حرس ،برا
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نبوت نمی توان درباره گفته های انبیا داوری کرد؛ زیرا سمت آنان سمت نبوت است.

حواس شایی ،المسه و بویایی نمی تواند رنگ را حس کند .وظیفره نرین انسرانی
برای شناسایی و تشخیص رنگ ها اعتقاد به گفته دیگران و پرذیرفتن آن اسرت .مَثرل
یؤمنون بالغیب »...تصدیق کند .از آن رهگذر که انبیرا یرک پرا در دنیرا و یرک پرا در
آخرت و غیب دارند ،وظیفره مرؤمن ایمران بره غیبری اسرت کره اینران از آن سرخن
میگویند.
دوره دوم تحول فکری عینالقضات از تمهیدات هویدا میشرود .ایرن دگرگرونی
فکری ،تغییر و تحول سهمگینی است که باعرث اعترراض و ط رن برر وی ،و حتری
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تکفیر و قتل او شده است .عسیران میگوید« :ولی عینالقضات در کتراب تمهیردات
تمام امور آخرت را منکر میشود و اقوال قرآن و احادیثی را که بر وجود آنها داللت
می کند به تمثّل حمل می نماید و میگوید این اقوال و و اوصا

که در قررآن آمرده

است برای مردم عامی آورده شده است؛ بنابراین بهتر است اثبرات ایرن مردعا را بره
سخن او واگذار کنی »( .عینالقضات :1389 ،مقدمه)71 ،
را بینای عال تمثّل کنند ،آنگاه بدانی که کار ون است و یست .بینای عال آخرت
و عال ماکوت جماه بر تمثّل است .بر تمثّل مطاع شدن نه اندک کاریست .مرگ را
به جایگاهها شمّهای شنیدی که ه بودو  .»...ه او در ادامه گوید« :اول تمثل که بیند
گور باشد؛ مثهً ون مار و کژدم و سگ و آتش که وعده کردهاند اهل عرذاب را ،در
گور به تمثّل به وی نمایند ،این نی ه در باطن مرد باشد»( .همان 287 :و )288
این عار  ،گور را در خود انسان می داند و میگوید« :گور را نی در خود طارب
می کن .مصطفی(ص) همه روز این دعا کردی :الاه ّ! إنیّ أعوذبکَ مِن عرذابِ القَبرر.
بشریت آدمی خود همه گورست ،از آن ب رگ نشنیدهای که او راگفتند :هَل فِی القبررِ
عذابٌو فقال :القبر کاّه عذاب .گفتند :آدمی را درگور ،عذاب باشدو گفت :گور همره
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در نظر او بصیرت به عال تمثل ،انسان را بینای واق یات میگرداند« :باش! ترا ترو

عذاب است؛ ی نی وجود بشریت آدمی خود همه ،عذاب است .گرورِ طالبران ،قالَرب
باشد بَ دَ ما که همه را گور ،قالَب خواهد بودن»( .همان)288 :
ه در خود باشد .همه محجوبان روزگار را این اشکال آمده است که دو فریشرته در
یک لحظه به ه ار شخص ون توانند رفتنو بدین اعتقاد بایرد داشرتن .امرا ابروعای
سینا ...این م نی را عالمی بیان کرده است در دو کامه آنجا کره گفرت :المنِکرر هرو
سیِی ء و النکیر هو ال مرل الصرال  .گفرت :منکرر عمرل گنراه باشرد و نکیرر
ال مل ال َ
طاعت ...ی نی که نفس آینه خصال ذمیمه باشد ،و عقل و دل آینه خصال حمیده بود.
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مرد درنگرد ،صفات خود را بیند که تمثّلگری کند و وجود او عذاب او آمرده باشرد؛
پندارد که آن غ یری باشد ،آن خود او باشد و ازو باشد .اگر خرواهی از مصرطفی نیر
بشنو آنجا که شر عذاب گور کرد« :فقال :إنّما هی أعمرالک تررَد الریک »( .همران:
)289
همه این سخنان درباره امور اخروی رون گرور ،عرذاب ،فرشرتههرای سرؤال و
رساله اضحوی از ابنسینا است .عسیران مینویسد« :قاضی همردانی آشرکارا ،رسراله
اضحوی ابنسینا را که درباره امور آخرت نوشته شده و با عقاید دینری مبانیرت دارد
پسند کرده (همان :مقدمه )71 ،و میگوید« :ای دوست! در رساله اضرحوی مگرر کره
نخواندهای که ابوس ید  ...پیش بوعای سینا نوشت که :دلَنی عای الدّلیل فقال الررئیس
ابوعایّ ...الدخول فی الکفرِ الحقیقی و الخررو مرن االسرهم المجرازی» (ابرنسرینا،
1953م 39 ،2 :و )89 :1364
ابوس ید از ابوعای سینا راهنمایی خواست و او در رساله اضحوی پاسخ مریدهرد
که راهنما ی نی دخ ول در کفرر حقیقری و خرار شردن از اسرهم مجرازی و آنگراه
عینالقضات با شنیدن این سخنان از ابروعای سرینا ،ابوسر ید را ایرنگونره توصریف
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جواب ،عذاب قبر و مار و کژدم ،درباره امور اخروی است .سر شمه ایرن گفترههرا

میکند« :اما من می گوی که شیخ ابوس ید هنوز ایرن کامرات را نچشریده برود؛ اگرر
شیده بودی ر همچنان که بوعای و دیگران که مط ون بیگانگران آمدنرد رر  ،او نیر
قاضی گفته ابنسینا را از رساله اضحویه در ارتباط با امور اخرروی بره صرراحت
بیان میدارد و موافقت خود را با وی ابراز میکند .عسیران در ارتباط با پاسخ ابنسینا
پیرامون کفر حقیقی و اسهم مجازی مینویسد« :پاسخ ابنسینا درباره کفرر حقیقری و
اسهم مجازی که عینالقضات آن را نقل کرده است ،در رسالة اضحویه که امرروز در
دست ماست وجود ندارد؛ ولی در همین رساله می بینری کره نظرر قاضری همردانی
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درباره امور آخرت با نظر ابنسینا توافق تام دارد .در این صورت روشن میشود کره
عات پسند این رساله و برتری دادن ابنسینا بر ابوس ید ،فقط به سبب مخالفت او برا
ظاهر شری ت است؛ اما [عهوه بر آن] ستودن رساله اضحوی بدان عات است که این
رساله شامل بحثی فاسفی است درباره انکار م اد جسمانی»( .همران ،مقدمره )72 :از
آنجا که شیخالرئیس به مادی بودن امور اخروی تمرایای نردارد ،بره تأویرل در امرور

 .15شک ابنسینا در مادی بودن امور آخرت
ابنسینا خود ،عات شک در مادی بودن امور اخروی را به صرراحت بیران مری دارد.
وی برای گری از مادی بودن امور ماورای ماده به تأویل متوسرل مریشرود و م تقرد
است اگر در این امور م تقد به تأویل نگردی  ،فقط امرور ناپسرند و محرال در امرور
شرعی عاید ما می شود« :اگر [به] آنچه در شر نسبت به امرور آخررت آمرده اسرت
بدون تأویل م تقد شوی  ،نتیجه ای ج امرور ناپسرند و محرال عایرد نخواهرد شرد».
(ابنسینا)53 :1364 ،
عینالقضات ه دقیقاً م تقد به نظر ابنسینا است و بنابر گفته عسریران در مقدمره
تمهیدات« :عینالقضات عقیده شیخالرئیس را در کتراب تمهیردات تأییرد مریکنرد و
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ماورای ماده قائل است.

میگوید" :سؤال منکر و نکیر ه در خود باشد ،همه محجوبان روزگار را این اشکال
اعتقاد باید داشت"»( .همان ،مقدمه )72 :بدین ترتیرب طرر ایرن مباحرث از سروی
عینالقضات در تمهیدات ،زمینه را برای درک و دریافت دیدگاه او از موضو تمثل و
ارتباط گرایش او را به نظر شیخالرئیس در ارتباط با تمایل وی به تأویل امور ماورای
ماده به نحو روشن و مستّدل فراه میسازد.
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نتیجه
قبول دعوت به امور خیر و عدالت اجتماعی از سوی مردم ،در حکر امرری خره
طبع و غری ه آنان است ،ون نفس حیوانی بر نفس ناطقه یرگری و برترری دارد و
دعوت پیامبران را با قهر و ترس قبول میکند؛ از این رو ،ابنسینا بر این براور اسرت
که باید همه احوال نیکوکاران و بدکاران را در روز بازپسین بیان نمرود ترا آن جهران
انبیا برای این که مردم را جذب عال آخرت کنند ،لذّات و آسایش آخررت را بره
شکل مادی در قالب الفام مادی بیان میکنند .این روش بیان مادی امور اخروی را به
شکای عوامپسند برای غالب مردم قابل فه میکند .از این رو ،ابرنسرینا و ترابع او-
عینالقضات -قائل به تمثّل ،آن ه برای عوام مردم شدهاند و اما عینالقضات خود را
نیازمند تمثیل امور آخرت نمی داند؛ زیرا ه اسرار عال غیب را میبیند و ه براالتر
از آن آماده است تا دیگران را آگاه گرداند.
بنابراین برای تمثل در تمهیدات مصادیقی بیان شده اسرت؛ برخری بازگشرت بره
ت بیر از م انی ماورایی در قالب اصطهحات عرفانی دارد ،پارهای دیگر از آنها ،تمثل
امور مجرد به هیئت مادی است مانند تمثل جبرئیل به شکل دحیره ،بخشری از امرور
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برای آنان به گونة ماموس ظاهر و مجّس گردد.

مادی ه نظیر تمثل دنیا به هیئت پیرزن مشاطه ،به اشکال مادی دیگر متمثل میشرود
در نظر عینالقضات عشق نی تمثل دارد و دم به دم و هر لحظره جمرال خرود را بره
اساس تمثل بر پایه زبان خاص به منظور تبیین امور آنجهانی ،اخروی و مجرد نهاده
شده است.

منابع
 ابن سینا ،حسین بن عبداـ1953( ،م) ،رسائل ابن سینا ،به اهتمام حامی ضریاء اولکرن ،بری را،.
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هیئتی به عاشق می نمایاند .این خود حیاة مؤثری برای انجذاب عاشق است؛ بنرابراین
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استانبول ،دانشکده ادبیات استانبول.

ی

بررسی حلیه تمثل در
تمهیدات عینالقضات

 ،)1364( ،_____________________ ترجمه رساله اضحویه ،مترج نام اوم ،تصرحی و ت ایرق
حسین خدیوج  ،اپ دوم ،تهران ،انتشارات اطهعات.
 ابن فارس ،ابوحسین احمد( 1429ق) ،م ج مقاییس اللغة ،بری را ،بیرروت ،دارإحیراء الترراث
ال ربی للطباعة و النشر و التوزیع.

 افتخاری ،مهدی( ،)1392حقیقت مکاشفات ،اپ اول ،ق  ،آیت اشراق.
 دهخدا ،عای اکبر ،)1346( ،لغتنامه.

 راغب اصفهانی1376( ،ش) ،مفردات الفام القرآن ،تحقیق :نردی مرعشرای ،راپ دوم ،تهرران،
انتشارات مرتضوی.

 طباطبائی ،سید محمدحسین ،)1384( ،المی ان فی تفسریر القررآن ،راپ هفرت  ،قر  ،دارالکترب

االسهمیه.
 عینالقضات همدانی ،عبداـ بن محمّد ،)1389( ،تمهیدات ،تصحی و تحقیرق عفیرف عسریران،
اپ ده  ،تهران ،منو هری.
 ،)1379( ،______________________________ زبدة الحقایق ،تصحی عفیف عسیران ،ترجمره
مهدی تدین ،اپ اول ،تهران ،مرک نشر دانشگاهی.
 ،)1360( ،______________________________ دفاعیات (شکوی الغریب) ،ترجمره و تحشریه:
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 حابی ،عایاصغر ،)1376( ،مبانی عرفان و احوال عارفان ،اپ اول ،تهران ،انتشارات اساطیر.

قاس انصاری ،اپ اول ،تهران ،کتابخانه منو هری.
 غ الی ،محمّد ،)1383( ،کیمیای س ادت ،تصرحی  :حسرین خردیوج  ،راپ یرازده  ،تهرران،
انتشارات عامی و فرهنگی.
 فوالدی ،عایرضا ( ،)1389زبان عرفان ،اپ سوم ،تهران ،انتشارات سخن با همکاری انتشرارات
فراگفت.
 کاشانی ،ع الدین محمود( ،)1376مصبا الهدایه و مفتا الکفایه ،تصحی جهل الردین همرایی،
اپ پنج  ،تهران ،مؤسسه نشر هما.
 میبدی ،رشید الدین ،)1371( ،کشف األسرار و عدة األبرار ،تحقیق و تصحی عایاصغر حکمرت،
اپ پنج  ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
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1416( ،__________ ق) ،مجموعه رسائل اإلمام الغ الی ،الطبعة األول  ،بیروت ،دارالفکر.
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