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الممخص:

کانت الحروف المقطعة في مطمع السور القرأنیة دائما موضوع البحث والتأویل فی التفاسیر

المختمفة .من بین العرفاء اىتم عین القضات اليمداني في کال أثریو المعروفین «تميیدات»

و «ناميا»  -بسبب مضمونيما العرفاني  -بيذه الحروف .قمنا في ىذا البحث بدراسة
تعریفو ووصفو وتفسیره ليذه الحروف ،کذلك طریقة الحصول عمی ىذه النتائج وسبب ایجاد

الحروف المقطعة من وجية نظر عین القضاة .لقد اشار عین القضاة الی عوامل مثل سعي

السالك نفسو المصحوب بالشجاعة والقوة ،النقاء والتقوی ،دور الشیخ والمعمم ،الرزق ،الوحي،
تأیید الخالق والعشق التي تعد ضروریة ألجل الوصول الى السمع وامکانیة استنباط المعنى

عن طریق واقع الرؤیا والشيود ودرك المفاىیم العرفانیة لمحروف المتقطعة.

الکممات الداللیة :الحروف المقطعة ،عین القضات ،تميیدات ،رسائل عین القضاة.
حروف مقطّعو در آثار عين القضات

دکترعليرضاحاجيان نژاد (دانشيار دانشکاه تيران)

چکيده:

نرگس مردانی (دانشجو دکتری ادبيات فارسی دانشکاه تيران)

حروف مقطّعۀ قرآن ،ىمواره مورد بحث ،تأویل و تفسیرىای گوناگون قرار گرفتو است .از

میان عرفا ،عین القضات نیز در دو اثر «تميیدات» و «ناموىا» –بو دلیل ماىیت

بررسي تعریف ،توصیف و تفسیر او
توجو کرده است .ما بو
ِ
عرفانیشان -بو این حروف ّ
از این حروف ،روش دستیابی بو این دریافتيا و دلیل آفرینش حروف مقطّعو از نگاه او

ىمت و قدرت ،طيارت و تقوا،
پرداختوایم .او بو عواممی مانند تالش خود سالک ىمراه با ّ
نقش پیر و استاد ،رزق ،وحی ،وقت تأدیب خدا و عشق اشاره کرده کو برای رسیدن بو
سمع و توان استشمام معانی از راه واقعو دیدن خواب ،شيود و درک مفاىیم عارفانۀ

حروف مقطّعو الزم است.

ٜٔ
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مقدمو:
ّ

قرآن بو عنوان وحی اليی بر پیغمبر اسالم نازل شده کو ميمترین منبع دستورات و احکام
زندگی دنیا و آخرت برای مسممانان است .قرآن در طول بیست و سو سال پیامبری

موقعیتيای مختمف نازل
حضرت رسول (ص) بو صورت تدریجی پس از نزول دفعی در
ّ
مفسران عالوه بر این در
شد .سوره ،آیو ،جزء حزب و ...بخشبندی ظاىری قرآن استّ .
عموم تفسیر مانند عموم دیگر برای مقاصد خود بخشبندیىای دیگر و اصطالحات دیگری

نیز وضع کردهاند :ناسخ و منسوخ ،محکم و متشابو و . ...حروف مقطّعو یکی از این
اصطالحات است .در نظر آنيا حروفی کو در آغاز برخی از سورهىای قرآن ،قرار گرفتو

و بوصورت ناپیوستو قرائت میشود ،حروف مقطّعو نامیده میشود .این حروف از

مختصات قرآن کریم است و در سایر کتابيای آسمانی مانند تورات و انجیل سابقو ندارد.
ّ
مفسران و قرآنپژوىان از فرقوىا و نحموىای مختمف تفسیری ،کالمی ،عرفانی و ...ىر
ّ
یک بونوعی در صدد دستیابی بو معنا و مفيوم این حروف بودهاند .اگر چو از شکلگیری

مفسران آن ار قابل تفسیر و تعدادی آن ار غیر
تفسیر در قرون نخستین اسالمی تعدادی از ّ
قابل تفسیر میدانستند ٔ.گروه نخست کو بیشتر در صدد تبیین معانی آیات قرآن بودهاند
تخصصيای مختمف مطالبی گفتواند .این حروف حتّی
اعم از عرب و عجم ،با دانش و
ّ
از نظر مستشرقان نیز دور نمانده و در این باره اظيار نظرىای شگفتانگیزی کردهاند.
حد یک یادداشت حروف آغاز نام مالکان نسخوىای
برخی از آنيا این حروف ار در ّ
خطّی قرآن در کنار آن تمقّی کردهاند ٕ.تأویل و تفسیر پذیری این حروف امکان تفسیر

فرقوای ار ىم فراىم آورده ،تا جایی کو برخی از شیعیان از آنيا بر اساس حساب جمل و

ٖ
حروفیو ىم از این اظيار نظر سوء
بيائیت و فرقۀ
 ...سال ظيور امام زمان ار یافتواند.
ّ
ّ
استفاده کرده و خود ار ولی عصر نامیدهاند ٗ.برخی با این حروف بو جمموسازی متقابل و
٘
عدهای دیگر بر آنند کو در طول زمان یا با
متناسب با عقیدۀ خود روی آوردهاند .و ّ
ظيور امام عصر معنای این حروف آشکار میشوند ٙ.ابن عربی این حروف ار جسم و

ٚ
مفسران بسیاری آنيا ار رازی یا رمزی بین
کالبد میداند و برای آن جان و روح قائل است.
ّ
خدا و پیامبرش یا رازی بین خدا و دوستانش دانستواند .رشاد خمیفو کو بو دنبال پیدا کردن

رابطوای عددی بین این حروف و آیات است ،از رابطۀ این حروف و کاربرد عددیشان در

ىمان سورهىا ،سخن گفتو است ٛ.و سعد عبدالمطمّب عدل آنيا ار بو خط ىیروگمیف و زبان
عبری یيودیان صدر اسالم ،پیوند میزند ٜ.گروىی معتقدند کو این حروف ،اعجازی برای
کافران است تا بدانند کو قرآن با ىمین حروف در دسترس است و غیر قابل تقمید.

ٓٔ

برخی

عالمو طباطبایی آنيا
اما کسانی مانند ّ
حروف مقطّعو ار از متشابيات قرآن تمقّی کردهاند؛ ّ
ٕٜ
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ٔٔ
توجو کرده-
ار در متشابيات وارد نکردهاند .و حتّی بعضی بو ظاىر نوشتاری آنيا ىم ّ
ٕٔ
عدهای ىم اصوالً پرداختن بو چنین موضوعی ار جزء الطائالت و کارىای بیيوده
اند.
ّ

میدانند کو ما موظّف بو انجام آن نیستیم.

ٖٔ

و بيتر است وقت خود ار صرف کاری کنیم

کو خدا صریحاً و بوروشنی ما ار بو آن میخواند .گروىی نیز این حروف ار جزء معجزۀ

قرآن میدانند.

ٗٔ

عرفا و صوفیو ىم کو تالش میکردند بین عقاید خود با قرآن ربطی بیابند

توجو بو حروف مقطّعو غفمت نکردهاند .زبان آثارشان پیوند محکمی با قرآن و تجارب
از ّ
عارفانوشان دارد .پل نویا در کتاب «تفسیر قرآنی و زبان عرفانی» بو تأثیر تجربو و
حاالت و مقامات عرفانی در شکل گیری این زبان خاص اشاره کرده.

٘ٔ

نکتو در اینجاست کو ىیچ یک از نظرات موجود دربارۀ حروف مقطّعو ،قابل رد یا اثبات

محمد یا –بوقول خودش در تميیدات-
قطعی نیست .عین القضات با نام عبداهلل پسر ّ
محمد ٔٙعارف قرن ششم ،نویسندهای توانا و اندیشمندی ژرف است .آثار او بیانگر ميارت
ّ
موقعیتيای اجتماعی از جممو
و استادی در حوزهىای مختمف عموم اسالمی است .او بو
ّ
ٔٚ
متعدد و عمیقند .وی
قضاوت نیز دست یافت و با وجود زندگی کوتاه و پرتالطم ،آثارش ّ

ظن حاسدان و فقیيان ظاىربین شد و جان
سن کمال نرسیده بود کو گرفتار سوء ّ
ىنوز بو ّ
بر سر اعتقاد خود نياد .او ار گرفتار ساختند و در  88یا بوقولی  83سالگی ٔٛشب
ىنگام در ىمدان بو دار کشیدند.گفتو شده بدنش ار از دار بو زیر آوردند و پوست بدنش ار

کندند و در بوریایی آلوده بو نفتش پیچیده ،سوزاندند و خاکسترش ار بو باد دادند .پس قبر

و مزاری ندارد و گودال مشيور بو چالۀ عین القضات در ىمدان ار کو مدفن او دانستواند
ٜٔ

محوریترین اندیشۀ عین القضات در منظومۀ

قصۀ جسدسوزی است.
در ّ
حد ىمان ّ
فکریاش عشق است و بو ىمین اعتبار ،صوفیو از او با تعبیراتی چون «شیخ العاشقین»،
ٕٓ

«سمطان الع ّشاق» و امثال آن یاد کردهاند.
توجو او ،حروف مقطّعو در قرآن است کو البتّو پژوىشگران نیز بو این
از موضوعات قابل ّ
ٕٔ
توجو ما در این مقالو بیشتر بو دریافتيای معنایی و تفسیری عین
مورد نظری داشتواند.
ّ

القضات از حروف مقطّعو است .بسیاری از دیدگاىيای او دربارۀ این حروف ،برخاستو از

دریافتيای شيودی و تجارب عرفانیاش است کو با تفسیرىای لغوی ،کالمی ،فقيی و...

تفاوت دارد .روشن است کو انتقال لفظی یا ترجمو بو کممۀ این نوع از تجربو با دشواری

ىمراه است .عین القضات تأکید دارد کو باید ریاضت بکشی و تيذیب نفس کنی تا بتوانی

زبان این حروف ار دریابی .البتّو عین القضات در مورد زبان قرآن ىم چنین نظری دارد و
حروف مقطّعو ار در جایی باالتر از زبان قرآن و مجمل و خالصو شدۀ آن زبان میداند

کو بالطّبع باید با رنج بیشتری بو آن دست یافت .ولی وقتی ىم آن ار دریافتی ،شادی بی
ٖٜ
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نيایتی از سوی حضرت حق -کو دوستی خاص است -بو تو میرسد.

الف) تو آنيا ار درنمیيابی

قاضی بارىا این جممو ار بو شکميای مختمف بازگو کرده است .در مرحلۀ نخست وقتی با

تکرار این جمموىا در سخنان قاضی روبرو میشویم او ار بو سختگیری یا خودبینی و خود
ار تافتوای جدا بافتو از خمق دانستن ،متّيم میکنیم ولی با رجوع بو قرآن در مییابیم قرآن
نیز بارىا بو چنین موضوعی پرداختو کو گروىی گویی نمیشنوند یا کر و کور و اللند یا

نمیفيمند و( ...بقره )88/پس بو عین القضات حق میدىیم کو فيم حقایق قرآن ار فراتر

مقدس بداند .او در عین حال ،معتقد است کو اگر
از فيم کوردالن و منکران این کتاب ّ
ٕٕ
معانی این حروف ار ندانی ،کافری و بیيوده قرآن میخوانی.
«با من بگو کو اگر ىر چو در قرآن است تو بدانستی «حم عسق .ص .یس» چیست؟ و

ِ
بجای جاىالن بنشین!»
اگر ندانی

ٖٕ

ب) تعريف و توصيف حروف مقطّعو از زبان او

اظيارنظرىای عین القضات دربارۀ حروف مانند دیگر صوفیان در اغمب موارد گزارش
حال عارف در چنان لحظو و آنی است و طبیعتاً گوناگون است؛ بنابراین او تعریف ثابتی

از حروف مقطّعو بو دست نمیدىد .نویا این مطمب ار قانون کشف شدۀ کالباذی مینامد

کو سالک بو مقتضای حقیقت «حال» کنونی خود سخن میگوید و تجربۀ صوفیانو ،اثبات

و نفی دائم است .و بیان تجربۀ عارفانو سبب سوءتفاىم میان سالکی میشود کو از

تجربۀ قبمی خود سخن میگوید با مؤمنی کو تجربۀ او ار در نیافتو است ٕٗ.عین القضات

در جایی ِ
رمز دانستن معنای این حروف را ،قرآندانی میداند ،یعنی ّاول باید مفيوم آیات
قرآن ار درک کنی تا بتوانی بو اسرار حروف مقطّعو دست یابیٕ٘ و در جای دیگر،

دانستن حروف مقطّعو ار ّاول قدم برای دانستن قرآن میداند و میگوید« :بدایت قرآندانی،
دانستن آنياست ٕٙ».و این دو نظر ،در ظاىر با یگدیگر در تضاد است .او حتّی رابطو-
حب با «کيیعص» یا
ىایی ار کو یافتو خیمی روشن ،بیان نمیکند .مانند رابطۀ عشق و ّ

محمد و...
محمد (ص) یا «ص» و ّ
ربط «طو و یس» با ّ
ِ
مبادی معرفت
 -8معرفت خدا :این حروف ،آغاز معرفت و وصف خداست .یا پردۀ جمال
است.

ٕٚ

 -2از نظر معنی و لفظ :دارای معانی بیشمار و بینيایتاند.
بینایان دارند.

ٕٜ

بی ِ
معنی پرمعنا ىستند.

ٖٓ

ٕٛ

معانی روشن برای

از معنی و مفيوم جدایند .معانی ،در عالم

سموک ،حروف دیگری دارد .قرآن،در این عالم ،یک حرف است بی ِ
نقش حروف و قائم بو

ذات ازلی است.

ٖٔ

حمال ممکوت نیاید».
حمال معانی نیست زی ار ىرگز « ُممک ّ
لفظّ ،
ٜٗ

ٕٖ

این
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معانی بینام برای صفات جالل ازلی است.

ٖٗ

و این حروف

عین القضات ،دلیل یک یا چند حرفی بودن این حروف ار زیاد

شدن معنا بر ترکیبيا ذکر کرده« :و چون خواىد کو از معنیی خبر دىد کو در آن بقمیل و
کثیر ىیچ ترکیبی نبود چنین گوید کو «ص .ق .ن .».و چون از آن معنی کو ترکیبی دارد

خبر دىد گوید« :طو .یس» .و چون بر ترکیب یک معنی زیادت گردد ،گوید« :طسم ،الم،

الر» و چون ترکیب بعض معانی زیادت گردد ،گوید« :المص .المر» و چون ترکیب زیاده
گردد گوید« :حم عسق .کيیعص» .و چون در اسمای عربی ىیچ اسمی نبود بیش از پنج
حرف اصمی ،از ىیچ معنی اخبار نکرد بشش حرف ...و اسرار این حروف ار نيایت

نی».

ٖٙ

در بارۀ لفظ و معنی نظرىای گوناگونی ىست .دىقانپور گفتو :برخی معنیداری ار مختص
مفاىیم نمادین میدانند .بو عبارت دیگر ،حامل معنا ،ىویتی زبانی ىمچون متون یا

اما معناداری منحصر بو نمادىا و الفاظ نیست .کسی مانند
ممفوظات و مکتوبات استّ .
ٖٚ
مالصد ار معتقد است زندگی اخروی معنای زندگی این دنیاست.
ّ

زبانشناسان ،معنا ار وابستو بو متن میدانند و در فمسفو ،معنای زندگی ار نسبی ،شخصی

محبتی در
توسط خود فرد ،تعریف میکنندّ .
و کسانی مانند سارتر و کامو -ایجاد شدنی ّکتاب «از معنا تا صورت» ،معنا ار صرفاً زادۀ ظرف ذىنی و نگاه خواننده و دریافت وی،

میداند.

ٖٛ

اگر این تعریف معنا ار تعمیم بدىیم ،آنگاه معنای بی معنا ،چگونو است؟ می-

توان چنین پاسخ داد کو برای کسانی کو با متن ،آشنایی کامل دارند یا اىل آن دانشند -

یعنی در اینجا اىل قرآن یا اىل باطن -با معنا ،و برای غیر اىل آن بیمعنا است.
ِ
حروف بی ِ
معنی پرمعنا ،برای ارباب بصایر ،راه نزدیکتر
 -8دلیل آفرینش این حروف :این

ٓٗ
مفرح القموب دوستان اليی در کالمش
بو خداست ٖٜ.ذکری برای صاحب قمب یا عقل،
ّ
ٔٗ
سری بین خدا و بندهاش ٕٗ،دریدن ِ
پندار ىمو
(ج ،)98 :2تسبیح روح اعظم در سحرگاه،
ّ
ٖٗ
ِ
یحبيم گرد
چیز
یحبونو بردرگاه جالل ّ
دانی انسان ،و خطاب ویژۀ دوستان اوستّ « :
آمدند ،گفتند :تا کی از زحمت اغیار؟ خطاب وا ما چنان باید کو اغیار ار در آن دخمی

نبود! پس حروف مقطّعو در جواب آنان نازل شد».

-4نشانۀ الیتناىی کالم ازلاند،

٘ٗ

ٗٗ

بو سوی دل« :درک بینيایت معنا از دید قاضی ،چیزی

نیست جز تجمّی ذات حق بر قمب آدمی از طریق اسم و کممو».

ٗٙ

کو نصیب ىر دلی از

ٗٚ
سری و با ىر جانی زبانی دیگر
سری ویژه است .چون قرآن با ىر دلی ّ
این حروفّ ،
ٜٗ
دارد ٗٛ.و چون آن جيانی و ممکوتی است تنيا دل آدمی محمل آنىاست.

ٜ٘
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 -3ابوجاد عشق بر دل سالک در ُکتّاب ّادبنیاند.
ٔ٘
حروفست کو «یس و طسم»
ٕ٘

ٓ٘

ّاول حروف کو بر لوح نبشتند این

 -6تفصیل و اجمال :بیان مجمل اليی
است ٖ٘.او ِ
الف حروف مقطّعو ار بر بای بسم اهلل رجحان میدىد .زی ار پوشیدهتر است و
ِ
جمال بی ِ
محرمیت چو
نقطی الف ببینی آنگو بدانی کو
ویژۀ محرمان درگاه است« .اگر
ّ
بود».

ٗ٘

و بیان کنندۀ سوداىای خمق ،بو صورت مجمل

اصوالً از نظر قاضی ،ىر چو بو سوی اجمال ،یعنی از کممو بو سوی حرف و

نقطو و محو آن حرکت کنیم ،روح معنا افزونی مییابد.

٘٘

 -7ارزآمیز بودن :این حروف ،دارای اسرار بینيایت است.

٘ٙ

او گاه ،ىر حرف از حروف

محمد و رای
مقطّعو ار خاص یک نفر میداند«.از المر چو میدانی؟ میم المر ،مشرب ّ
٘ٚ
سری دارد ٘ٛ.آنيا ار عمم در ىیأت
المر ،مشرب ابمیس است ».چ ار کو با ىر دلی ّ
مکنون و حتّی ناميای پوشیده و مکنون اليی میداند ٜ٘.قاضی در این راستا،ترکیبيای
بودن این حروف ساختو ِ
بسیاری با پرده و در پرده ِ
مانند :پردۀ حروفٓ ٙپردۀ کيیعصٔ ٙیا

خموتخانۀ کيیعص ( )828نیز او حروف مقطّعو ار بو زیبارویانی تشبیو کرده کو چون

خاصی برسد ،نقاب از رخ معانی میگشایند و خود ار بو او می نمایانند:
سالک بو مقام
ّ
( .)223ترکیبيای دیگر در این باره« :جمال بیىمال این حروف بیمعنی (حروف
ٖٙ
ِ
ِ
مقطّعو)»ِ « ٕٙ،
جمال «ن و القمَِم
جمال «حم عسق» و «الم» (،)888
جمال کيیعص»،
ٗٙ

و غمزۀ ِ
ألف «الم» و ِ
نون «ن ،و القمم»

رون» ( )83یا «غمزۀ کيیعص»
و ما َی ْسطُ َ
ِ
گشایی اسرار نکرده و فقط تا جایی
اما در ِسرگشایی ،او بو قول خودش ،پرده
(ّ . )888
اسرار ار بیان کرده کو اجازه وجرأت داشتو٘ ٙدر حالی کو خودش ار در رازدانی از آدم و
ٙٙ
اما بو این دلخوش است کو اسرار بازگفتۀ او ار ىر
جبرئیل و میکائیل باالتر دانستوّ .
کسی نمیفيمد و تنيا بو اىمش میرسد )269(.مثل ىمۀ صوفیو و باطنیو و اسماعیمیو و

ان
شیعو و ...کو معتقدند در ورای ظاىر قرآن ،بواطن بیشماری نيفتو است و گفتواندّ « :
لمقرآن ظي اًر و بطناً و لبطنو بطن الی سبعة ابطن» ٙٚاو ىم بو ىمین اصل اعتقاد دارد .و

از طرفی میگوید تو فقط ظاىر حروف مقطّعو ار شنیدهای در حالی کو ىمۀ اسرار قرآن
ىویداست؛ اگر چنین نیست آیۀ «ما فََّرطنا من شیء» چیست؟ قرآن ىیچ معنایی ار رىا

ِ
انسان اىل و شایستوای شبیو بو حضرت رسول (ص) وجود داشتو باشد
نکرده .پس باید

کو از این قرآن ،ىمۀ آنچو ار مربوط بو سعادتمندی بشر است دریابد.

-8روشن و سخنگو بودن حروف مقطّعو :البتّو چندان ىم آنيا ار پوشیده نمیداند زی ار
ىمانگون کو قرآن فرموده این کتاب ،مبین است نو مکنون ٙٛ.و در جایی میگوید
«کيیعص» دارای معانی بینيایت و روشن است ،ولی کوران آن ار نمیبینند )488( .این
ٜٙ
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معرفی
حروف ار با ىمۀ ارزآلود بودن ،ترجمان و تفسیر سخنان دیگر خدا و رسول (ص)ّ ،

میکند« .کمال محمدی بین .نگفت کو «السالم عمی» گفت «عمینا»« ...الم» بگوید کو
ٜٙ
ألِ ِ
ف عمینا چیست .و «نون و القمم» میگوید کو نون عمینا چیست؟»

آن الح ِ
عنتی» با ابمیس چو میکند؛ و ِ
یای
کیم» با تو بگوید کو یای «لَ َ
«یای» «یس و القُر ِ َ
ِ
محمد
سالم عمیک أیُّيا ّ
النبِ ُّی َو َر ْح َمةُ اهلل و َب َرکاتو» با ّ
«کيیعص» با تو بگوید کو کاف « ٌ
چو میکند«« )223( .الم» بگوید کو ألف عمینا چیست .و «نون و القمم» میگوید کو نون

عمینا چیست؟ آنکو میشنود نوشش باد ٚٓ».کو ىر کسی آنيا ار درک نمیکند« .مردی
ف «الر» بو روزگار با وی گوید :کو ِ
باید کو ألِ ِ
عمی»
ألف «أرأیتک ىذا الذی َّ
کر َ
مت ّ
ٔٚ
چیست!»
ج) يادگرفتن ،دانستن و کليدىای آن

محدثان
مفسر واقعی ار با کسی کو تنيا نقل کنندۀ سخن دیگران است ،یکی نمیداندّ « .
او ّ
مفسران و حافظان و ناقالن دیگر اند و عالمان دیگر ٕٚ».صرفاً نقل اقوال دیگران حتّی
و ّ

مفسران حروف مقطّعو است ،کافی نمیداند .در نظر
ابن ّ
عباس را ،کو یکی از نخستین ّ
عباس یادگرفتن دیگر است و چیزی بدانستن
[اما] قول ابن ّ
او «ىمو تبع ابن َعبَّاس باشند ّ

ٖٚ
مقدم است .پس ّاول یادگرفتن است و
دیگر ».با این ىمو در نظر او ظاىر بر باطنّ ،
بعد ،دانستن .عارف باید نخست از پیمودن راه ظاىر شروع کند تا پس از آن بتواند بو

درک معانی باطنی دست یابد« .باش تا ...بدانی کو «الم ذلک الکتاب ال ریب فیو» تا
آنجا کو «و اولئک ىم المفمحون» از کدام ورق است ...تو قرآن کی دیدی؟ ىنوز رِاه
ظاىر نرفتی این اسرار ار چون توانی دانست؟»

ٗٚ

او راهىای دستیابی بو این فيم ار چنین بیان میکند :جویای حقیقت قرآن باید بو طاعت
ِ
ىمت و قدرت است -و مورد تأدیب خدا
خداوند ،طيارت تقوی- ،کو الزمۀ آنيا ىم داشتن ّ
بودن ،موصوف باشد .و عالوه بر آن باید زیر نظر پیر بو تيذیب بپردازد .البتّو عین
ِ
القضات شرایط م ِ
درجات ىر یک از آنيا میداند ٚ٘.او حتّی
درک حروف مقطّعو ار تفاوت
ُ

محمد ار بر دیگران
پیامبران ار در یک درجو از دریافت مفاىیم قرار نداده و حضرت
ّ
محمد
محمد ار بر موسی (ع) نیز برتری داده ( )888-882او دلیل برتری ّ
امت ّ
( )873و ّ
ِ
بصر و بی
(ص) ار این میداند کو چیزی از او پوشیده نیست و دارای صفت «بی َی ُ
ٚٙ
محمد نیز رابطوای میبیند .و بارىا ،این حرف ار
یسمع» است .بین «ص» و حضرت ّ

در «المص» ،ویژۀ آن حضرت دانستو است .کو «الم» آن ىمگانی و «ص» آن ویژۀ
کتاب اُ ِ
نزٌل الیک میگفتیم و چون الم
محمد ،چون المص بود،
ٌ
حضرت رسول است« .یا ّ
محمد ...اکنون صاد «المص» کو خصوص مشرب تو
است،
ً
ىدی لممتّقین میگوییم...یا ّ
ٜٚ
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است ،تو تنيا نوش کن ...چون «ص» سراسر نوش کردی «الم» بی «ص» در میان نو
با برادران»

ٚٚ

د) استادان وی چو کسانی بودند؟
توجو بو پیروی از پیر ،از چنان ارزشی نزد او برخوردار است کو میگوید« :تا پیر پرست
ّ
نشوی خداپرست نباشی» ()888
برای شناخت روش عین القضات ،در تفسیر قرآن ،نگاىی بو استادان وی میاندازیم.

کسانی کو او با ىمۀ وارستگی و آزادگی و دوری از تقمید در نوشتار و گفتار ،بو آموزندگی
امی و درس
از آنان اشاره کرده یا تاریخ نام آنان ار ثبت کرده است .بسیاری از آنان ّ
محمد غزالی  -2احمد غزالی  -8محمد حمویو -4فتحو  -3برکو -6
نخواندهاندّ -8 :
طاىر .کو این سو نفر عارفان شورنده در قرن پنجماند کو اُ ّمی و نانبیسنده بودند .البتو
فتحو و طاىر ار ندیده است -7 .شیخ سیاوش کو او ىم ساده و بیپیرایۀ عموم ظاىر

است -8 .شیخ مودود کو او ار شیخ ما خطاب کرده -9 .عشق؛ کو با عنوان «پیر
ٚٛ
محمد معشوق طوسی کو عاقمی دیوانو بود و بو
عشق» از او نام میبرد -81 .شیخ ّ
ٜٚ
امی
قول عین القضات ،تُرکی قبا بستو بود .ىمچنین در مورد استفادۀ قاضی از مشایخ ّ

بویژه فتحو و برکو و طاىر.

ٓٛ

او در بین استادان خود از چند پیر سخن میگوید :پیر فتحو و برکو و طاىر .این پیران،

چنان کو خود میگوید اُ ّمی ىستند و قال و یقول نمیدانند و دو تن از آنان اصالً در قید
حیات نبودهاند ،ولی وی میگوید کو ىرچو میدانم از آنياست .اگر در اظيارات عین

امی او کو حقیقت قرآن ار از
القضات در چگونگی دستیابی بو معارف قرآنی و استادان ّ
تأمل کنیم ،بو نظر میرسد کو یاد گیری قرآن اکتسابی نیست .پیران اٌ ّمی
آنان دریافت کردهّ ،

توجيی ىستند .کسانی کو خواندن و نوشتن نمیدانستند و
در حوزۀ
تصوف ،شمار قابل ّ
ّ
ٔٛ
دانش اکتسابی ندارند مانند ابوالحسن خرقانی .حتّی طاىر ار از عقالء مجانین دانستواند.
افزون بر این ،این بيرۀ معنوی محدود بو دورۀ حیات نیست .چنانکو عین القضات بارىا
یادآور شده کو بو زیارت ویژهای از طاىر و فتحو رفتو «من زیارت طاىر و فتحو کنم ،تو
ٖٛ

ٕٛ
(اما) بنتوانی».
نیز زیارت کنی،
ّ
عین القضات در زمان حیات برکو از راه خدمت بو او تفسیر و قرآن و دیگر عموم ار

آموختو .برکو خود سواد مدرسوای نداشتو ولی در نظر قاضی بيتر از ىر کس ،مفيوم

قرآن ار درمییافتو .پس از مرگ او ىم بر سر تربتش حاضر میشده .برکو خود مرید فتحو

و فتحو نیز مرید طاىر یا بوقولی باباطاىر بوده است .کو البتو این دو نفر در زمان عین
ٜٛ
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القضات ،روی در نقاب خاک داشتواند .بنابراین ،بو نظر میرسد دریافتيای او از قرآن،
بیشتر بر مبنای دریافتىای شيودی است.

ه) ديگر عوامل مؤثّر در فيم حروف مقطّعو از نظر عين القضات

دیدن خواب ،واقعو و شيود ،رزق ،وحی ،وقت ،عشق و تأدیب خدا .روشن است کو ىمۀ

اینيا بدون زمینو سازی خود سالک امکانپذیر نیست.

 -8رزق :رزق و روزی و نصیب و چگونگی کسب آن از مباحث بسیار ميم در شرع،
کالم ،اخالق و عرفان است ،بو نحوی کو کمتر کتاب تعمیمی در حوزۀ اعتقادی میتوان

توجو نداشتو باشد .عین القضات نیز بارىا آن ار یادآور شده ،از جممو
یافت کو بو این ميم ّ
این کو گاىی سخنان خود ار ناتمام و در پردهای از ابيام ،بیان میکند؛ شاید درک آن ار
بو استعداد و حدس مخاطب وا مینيد تا آن ار تأویل کند یا بر اساس روزی خود بو

دریافت و کشف حقایق برسد نو این کو ىمو ار خوِد قاضی بیان کند« .نشنیدهئی «حم
عسق» ؟ مقتضی کرم نبود کو راه قرب ورو در بندد ...اینت بمعجب حدیثی! ندانم تا کو

ازو قوت خواىد خورد!»

ٗٛ

رزق در قرآن بو معنی عطا و بخشش مستمر ،بيرهای از خیر و نیز بو معنای خوراک

روزانو آمده و روزی معنوی ار ىم در بر میگیرد.

٘ٛ

نیز عطایی کو از آن منتفع میشوند

نبوت و عمم نیز رزق گفتو شده.
خواه طعام باشد یا عمم و یا غیر آن .در قرآن مجید بو ّ
ٛٙ
طیب ،رزق حسن و رزق
بوتصریح قرآن توسعو و تنگی روزی در دست خداست .رزق ّ

کریم از انواع رزق است کو در قرآن بو آنيا اشاره شده.

ِ
بجالل قدر لم یزل کو
عین القضات گاىی دستیابی بو تفسیر قرآن ار رزق خود میداند«« :

چون تفسیر «و المّیل إذا یغشی» ابتدا کردم ،اگر از این معانی کو نوشتم ذرهای در عمم
خاطر من گذشت ،تا دانی «ومن یتَّ ِ
ِ
ق اهلل یجعل لو مخرجاً و یرزقو من
من بود ،یا در
ٛٛ

حتسب» ٛٚ.با این حال نصیب ىر دلی از حقیقت این حروف ،جداگانو است.
الی
ُ
حیث َ
 -2وقت« :وقت در اصطالح صوفیو و عرفا معنایی دارد کو معموالً با معنی َنفَس یا دم
یکی نیست .گاىی نیز کم و بیش بو یک معنی است ...بو معنای «اکنون» ...ىمان َنفَس
ٜٛ
اما تعریف خالصۀ عین القضات از وقت چنین است« :و الصوفی ابن َوقتِ ِو.
استّ ».
ٜٓ
در ىر َنفَسی آن گوید و آن پوید کو باشد».
عین القضات برای نوشتن ،وقت ار در نظر میگیرد« .ىمۀ روز در خاطرم میبود کو در
نماز دیگر بر تر ِ
این حدیث چیزی نویسم .چون ِ
بت فتحو بکردم و بخانگاه باز آمدم ،در
خاطرم آمد کو بباید نوشت .و ندانم کو وقت چو امال کند».
ٜٜ

ٜٔ

چنین است کو مؤلّف
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تميیدات خود ار تسمیم وقت مینماید .او در جایی دیگر در ناموای بو یکی از مخاطبان

چنین جواب میدىد« :تو کور و کر باش وقت ار کو ت ار از آن نصیبی نیست».

ٕٜ

اثر وقت در فيم قرآن«« :طو» در حق عمر خطاب کرد آنچو کرد ،و خواىرش کو
میخواند ندانم کو دانست کو چو میگوید ،یا نو چون وقت سایو افکنده بود».

ٖٜ

مد دریاست ،اگر
گاىی منظور ،موقع نزول و برخورداری از فیوضات اليی است« .وقت ّ
ميمی داری درآی ،کو ىمو ار راه است ...صبر کن تا در دریای غیب غرق شوی ،آنگو

مایسطُرون»
ت» .ىرگز ندیدهای «ن و َ
الحو ُ
القمم و َ
نينگ ،عظمت تو ار فرو برد «فَالتَقَ َموُ ُ
ٜٗ
ین».
یا ّ
لین و اآلخر َ
االو َ
سید ّ
اما عنایت اليی یا
اىمّیت ویژهای دارد ّ
با آنکو وقت و مراقبت و درک حقیقت آن ،نزد عرفا ّ
خذالن از آن ،تعیین کنندهتر است« :بمعم باعور ار کو چيار صد سال بر سر سجاده وقت

خود ار مراقب بود ،از درگاه ما برانید کو راندۀ ماست «کان ذلک فی الکتاب مسطو اًر».
ِ
ِ
لطف طو روی وا ما
بکمند
عمر خطاب ار کو الت و ع از ار چندین سال سجود کرد،

کنید».

ٜ٘

گاىی وقت ،نزد عین القضات کارکردی خالف آنچو در آغاز بو نظر میرسد دارد؛ زی ار بو

مدتی حالتی و وقتی روی نمودی کو اندر سالی چند
خذالن نزدیکتر است« :این شیفتو ار ّ
ِ
ِ
رون»
اوقات نام خدای -تعالی -بر زبان نتوانستمی راندن تا
جمال «ن و القمَم و ما َی ْسطُ َ
این بیچاره ار بنواخت و قبول کرد)83( ».

 -8ذوق :ذوق و شيود ،از دیگر لطایفی است کو عین القضات ،دریافتىای خویش ار
مدیون آن میداند .ذوق برای وی حالتی اليامی یا وحیگونو دارد« .و ىر چو نوشتوام در

این مکتوب و دیگر مکتوبيا ىمو از ذوق نوشتوام ...و اگر نو آنستی کو بو طری ِ
ق ذوق

م ار این معانی معموم شده بودی ...ىرگز م ار کی این دلیری بودی کو در شرِح حروف

مقطع چون «طو و یس و حم و المص» این ىمو بنوشتمی کو ىر گو کو چیزی نویسم این
ف ار پیش آید ،و م ار مقيور کند تا بنویسم .و چنان بود کو اگر خواىم کو ننویسم نتوانم».

ٜٙ

 -4وحی :عین القضات ،حروف مقطّعو ار وحی بو بنده میداند ٜٚ.او وحی قرآن و حروف
مقطّعو ار ِس ّر خدا با دوستانش مینامد کو حتّی پیامبران دیگر از آن بیبيره بودند« .سخن
ِ
محمد نگویند .از ِس ّر
امت ّ
اما س ّر جز با دوستان و گدایان ّ
و کالم با ىمو کس گویندّ ،
َو ْحی تا کالم ،بسیاری مراتب و درجات است)888( ».
او نوشتوىای خود ار سخن از زبان خدا میخواند« :ىر چو در مکتوبات و امالی این
بیچاره خوانی و شنوی از زبان من نشنیده باشی ،از روح مصطفی (ص) شنیده باشی و

ىر چو از روح مصطفی شنیده باشی ،از خدا شنیده باشی...آنچو گویم م ار اختیار نباشد،
ٓٓٔ
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آنچو بوقت اختیار دىند خود نوشتو شود )88-87( ».نیز ()837

 -3خواب و واقعو :خواب ار برخی از عرفا از مقولۀ کرامت و خاطر رحمانی و گاىی آن
ٜٛ

ار از زمرۀ احوال تمقّی کردهاند.
گاه در خواب یا واقعو است کو گشایش برای وی رخ میدىد« :یک بار در پیش بیماری از

ارض
خود غایب شدم .کسی از من پرسید کو «حم عسق چو معنی دارد؟» من گفتمٌ :
بمکة .من این تفسیر ىرگز ندیده بودم و نشنیده بودم ٜٜ».در سؤال و جوابی کو با استادش

احمد غزالی دارد نیز در مورد خواب و دریافتىایی کو از این راه است ،بحث شده

است.

ٓٓٔ

 -6تأدیب خدا :او بو تأدیب و لوازم آن از سوی خداوند ،با ترکیبىایی زیبا یاد کرده
استُ « .کتّاب ّأدبنی ربی»ٔٓٔ نیز «کتّ ِ
فأحس َن تأدیبی» =جایی کو معنای
اب ّأدبنی رّبی
َ
ٕٓٔ
مق اهللُ نوری» (بدانی کو «ن و القمم»
این حروف ار درمییابی .در کتابخانۀ « ّأو ُل ما َخ َ
ِ
أح َس َن تَأدیبی» (قرآن ار بالواسطو بر لوح دل نویسد و
چیست)874( ).
استاد « ّأدبنی ربی فَ ْ
القمَم» و «طو» ( )874خانۀ «ن
معنای «ن و القمم» ار بدانی )874( ).ادب خانۀ «ن َو َ
یحبيم»
و القمم» ( ،)882جریدۀ «حمعسق» و جریدۀ « ّ

ٖٓٔ

حب دوسویو باخداست کو انسان ار الیق شنیدن وحی و اسرار میکند:
 -7عشق؛ عشق و ّ
«یحبونو» از «یحبيم» در خموتخانۀ «کيیعص» شنودند آنچو شنودند ٔٓٗ.نیز «آن طالبان
کو مطموب باشند جملۀ اسرار و عموم در طی اَلِ ِ
ف «الم» بینند)847( ».
ّ
و) حواس ظاىر و باطن و دريافتيای اليی
مفاىیم دور از ذىن ،برای بیان شدن بو کمک حواس پنجگانو یا واژگان ممموستر در ذىن
حسی ممموس است .از واژهىای شیرین یا تمخ برای
انسان ،استعاره میشوند .مثالً خوردنّ ،
ِ
آسانی مفيومی ذىنی ،خیمی استفاده شده است.
نشان دادن خوبی یا بدی یا سختی یا
در قرآن کور بودن و الل بودن و حرف زدن و دیدن و شنیدن ،میتواند معنایی عمیقتر

از آنچو ما انسانيای عادی دریافت میکنیم داشتو باشد .در آیۀ  46سورۀ حج در مورد

کسانی کو عبرت نمیگیرند آمده « :در حقیقت ،چشمىا کور نیست لیکن دلىایی کو در
سینوىاست کور است ».و در آیۀ ( /811اعراف) در مورد کافران فرموده« :و بر دل-

ىایشان ُمير مینيادیم تا دیگر نشنوند».
اىمیت ویژهای
شامو ّ
شامو :در حواس مادی برای دریافت پیاميای معشوق ،سمع و ّ
ّ -8
دارند .پیام وی و بوی وی ،ىدیوای است کو از راه دور بو عاشق ،میرسد .او دربارۀ ربط
اما «ىو» دو حرف است :یکی ىا و
بین «ىاء» حروف مقطّعو و فيم آن چنین گفتوّ « :
یکی واو ...در میان مقطّعات ىا درآمد« :کيیعص» و «طو» ،اما واو ندیدندی کو
ٔٓٔ
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اما از واو ىمو بی-
نیست ...بویی از ىاء «ىو» بو مشام انبیا و اولیا میرساندّ ،
٘ٓٔ
خبرند».

 -2سمع« :سمع» نیز یکی از واژگان کمیدی عین القضات در دریافت معنای حروف

مقطّعو است .او مرتّب گوشزد میکند کو تو سمع نداری یا سمع الزم است و ....
ٔٓٙ
در قرآن«سمع بو معنی فيم و درک و طاعت نیز آید چنانکو راغب و دیگران گفتواند».
ىمچنین سمع و عقل ،در کنار ىم بو کار رفتو« :و قالوا لَو ُکّنا َنسمع اَو َن ِ
عق ُل ما ُکّنا فی
َ
(ممک)81/
اَصحاب السَّعیر» ُ
در عرفان ،سمع بو معنای استعداد داشتن و تسمیم بودن ىم ىست .در قرآن ،وقتی کافران

میخواىند از پیامبر عیبجویی کنند ،میگویند کو خیمی بو حرفيا گوش میدىد و اُ ُذن

است.

دیدن یا شنیدن باطنی و دریافت وحی ،در تعریف عممی نمیگنجد .چون در روانشناسی

اما وقتی کو قرآن بر پیامبر وحی می-
چنین شخصی ،ىذیانی یا ّ
توىمی ،خوانده میشودّ .
شد ،فقط پیامبر آنيا ار می شنیدند .پس در این مورد ،پیامبر ،سپس مسممانان و بعد کافران
در مراحل مختمفی از سمع ىستند .چنان کو دانستن نامىای گوناگون قرآن با سمع درونی،

بس ْمع ظاىر نتوانی شنید؛ اگر َس ْمع درونی
ّ
میسر است« :قرآن ار چندین ىزار نام استَ ،
داری ،در عالم «حم عسق» این ناميا پوشیده با تو در صح ار نيند)874( ».

در پژوىشی با موضوع سمع ،تصریح شده کو بعضی از متکمّمین« ،سمع» ار مترادف
وحی میدانند؛ زی ار وحی ار از طریق شنیدن دریافت میکنند.

ٔٓٚ

و آنچو ار کو در قرآن،

تکبر ،ستم،
حس تشخیص و ابزار شناخت آدمی از جممو سمع شده :کفرّ ،
سبب سمب ّ
ٔٓٛ
پیروی از ىوسىای سرکش ،لجاجت و سرسختی در برابر حق برشمرده است.
عین القضات ،حروف مقطّعو ار وحی بو بندۀ دارای سمع میداند ٜٔٓ.او حتّی ّاو ِل قرآن-
دانی ار دانستن حروف مقطّعو و آخر آن ار مقام موسی میداندکو خدا با او سخن گفت و
صدای حق بو سمع او رسید)42( .

 -8دیدن و دریافت غمزه :گاىی دریافتىای رمزی و تأویمی از اجزاء حروف ار حاصل

ِ
جيان عشق طرفو جيانی است تا نیایی،
غمزۀ آنان بو عارف میداند« :ای دوست!
نبینی ...،معذوری کو ىرگز «کيیعص» با تو غمزه نزده است».

ٓٔٔ

قابمیت و رشدی برای شنونده یا مخاطب در نظر دارد کو تا بو آن درجو از کمال
قاضیّ ،
نرسد ،معانی ار در نمییابد.
مفسر ار خورده
 -4چشیدن و نوشیدن :عین القضات در یک رویکرد ،حروف ار خورنده و ّ
تصور میکند .مادام کو اجزاء حروف مقطّعو او ار نخورده باشند ،او از حقایق قرآن
شده
ّ
ٕٓٔ
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بیخبر خواىد بود .از این منظر ،فارغ از شگردىای ادبی ،حروف مقطّعو اجزاء تشکیل

دىندۀ آیات و سور قرآن است وقتی میگوید:
ٔٔٔ
ِ
اما برای
بود».
ّ
«چون ألف «الم» تو ار نخورده باشد کی بدانی کو «أىذا الذی» چو َ
محمد،
خاصان ،خالف این است ،آنان این حروف ار نوش میکنند چنانکو برای حضرت ّ
«نوش كردن ص و المص» ار بو کار برده)826( .
ز) تأويليای ديگر او از حروف مقطّعو

عین القضات طرح بزرگی بو نام تفسیر حقائق القرآن داشتو کو موانعی از قبیل پرداختن
ٕٔٔ

ميمات دینی» توفیق تألیف آنيا ار از چنگ او ربوده است.
بو «واجبات عینی و ّ
-8یکی از دریافتيای او ،قرائت حقیقی از قرآن است .چ ار کو منظور از قرائت قرآن ،تنيا
روخوانی کردن قرآن نیست .منظور ،قرائت حقیقی و واقعی آن است .زی ار قرآن میگوید اگر

این قرآن ار بر کوهىا فرو میفرستادیم ،فرو میپاشید .میگوید تو نو تنيا راه ار نرفتوای کو
ىنوز وارد آن ىم نشدهای.

ٖٔٔ

سر «ُیحبُّيم و
 -2گاىی این حروف ار بو نقطو و کممو تعبیر کرده است :در نقطۀ طو ( ّ
ُی ِحّبونو» جممو ت ار بنماید )888-881( ).و«دریغا ای دوست از کممۀ «المر» چو فيم
کردهای؟» ()226

توجو نموده« :جوانمردا! ُى ْم در
ٖ -تداعی لفظی :با گفتن حروف کاف و ىاء بو کيیعص ّ
«ُیحبُّيم» « ُک ْم» بود ،چنانکو « ُک ْم» در «نحن اولیائکم» .اینجا بود کو کاف ىا بود .تو
ٗٔٔ

یا پس از گفتگو دربارۀ

«کيیعص» شنیدهیی ،و لیکن بگوشی کو بوجيل ار نیز بود».
الف و ِ
الم «الحمدهلل» بو «الم» پرداختو است ٔٔ٘.و یا کاف ّاو ِل «كيیعص» ار با نون «ن
و القمم» پیوند زده و بو «کن» کو اسم اعظم است ،رسیده ٔٔٙ.نیز «جبل» قرآن ار بو جبل

یا کوه قاف ( )878و سپس کوه قاف ار بو «ق و القُر ِ
آن المجید» ربط داده است.
 -4بعضی از حروف مقطّعو ار ترکیبی میداند -کو کار جدیدی نیست -.چنانچو در
ٔٔٚ

ٔٔٛ
اما تأویل عارفانۀ تازهای از آن دارد:
تفسیر سورآبادی بو این مطمب اشاره شده.
ّ
«جوانمردا! از قرآن بشنو« :الر ،حم ،ن» این حروف در ّاول سو سورت گفتو است ،و ىمۀ

الرحمن» است .اگر «ن» شاىد سالک است« ،الر» مشيود جالل لم یزل است.
حروف « ّ
و اگر الف «الر» شاىد وصل است« ،ن» شيود غیب است .و «حم» عمی الحالتین
جبروت ذات است.

ٜٔٔ

ِّد ُو ِلد آدم»« .یس
سید میخواند کو« :أنا َسی ُ
محمد (ص)] خود ار ّ
 -3تعبیر او از یسّ [« :
ِ
َو القُر ِ
سید المرسمین )218( ».او خطاب «طو و
الحکیم» ىمین است .یعنی کو «یا ّ
آن َ
محمد (ص) بو شمار آورده « :یا محمد! «و تُ ِع ُّز من تشاء» دیدی،
یس» ار برای تعظیم ّ
ٖٓٔ
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ذل من تشاء» ىم ببین ...یا محمد! «طو» و «یس» .شنیدی ،اکنون « ِ
اکنون «و تُ ُّ
ب
أحس َ
َ
ٕٓٔ
آمنا» بشنو!»
ُ
الناس أن یترکوا أن یقولوا َ

 -6او برای ىر جزء از حروف مقطّعو تفسیری دارد مثالً در مورد ىر کدام از حروف
کيیعص ،تعبیری و تأویمی دارد کو ىر بار ىم با دیگری متفاوت است.

یای «کيیعص» با تو بگوید کو کاف «سالم عمیک أیُّيا النَّبِ ُّی و رحمةُ ِ
ِ
اهلل و َب َرکاتو» با
ٌ
َ ََْ
یحبيم در کيیعص قران کرده ٕٔٔ».و
یحبونو با یای ّ
محمد چو میکند )223( .و «ىای ّ
ّ
جایی دیگر گوید« :تا مرد کاف کيیعص نبیند ،ىرگز بو کاف کفر نرسد».

ٕٕٔ

 -7گاىی رویکرد وی از حروف مقطّعو ،معنی موجود در زبان عربی است؛ مثالً در مورد

«ن» در «ن و القمم» ،آن ار بو معنای «نون» عربی یعنی «ماىی» تفسیر و تأویل کرده

است.

ٖٕٔ

 -8ذکر تسبیح با حروف مقطّعو[ :این حروف] «تسبیح روح اعظم است در سحرگاه»

ٕٗٔ

ىمچنین در مکاتباتی کو با خواجو احمد غزالی دارد از بعضی حروف مقطّعو بوعنوان ورد
یا ذکر یاد شده است« :تسبیح «کيیعص حم عسق» ىر شب ىفتاد بار بگوید».

ٕ٘ٔ

اگر

آن ار بوعنوان اسماء اليی بو کار برده باشد ،شبیو آن است کو بو حضرت عمی (ع)

نسبت دادهاند کو در دعاىا «یا کيیعص» و «یا حم عسق» میگفتند یا در جنگيا با «یا

عمیا (ع) کان یقول فی دعائو یا کيیعص ،یا حم عسق و لعمو
کيیعص» ندا میکردندّ « :
ٕٔٙ
أراد یا منزليما».
پی نوشتىا

ٔ

 .رضایی اصفيانی ،محمد عمی؛ «مفيوم شناسی ضوابط و قواعد ترجمۀ قرآن» ،صص .883-821

ٖ

 .رضایی اصفيانی ،محمد عمی؛ «مفيوم شناسی ضوابط و قواعد ترجمۀ قرآن» ،ص .882

ٕ

طعو» دانشنامۀ جيان اسالم ،ج ،88ص . 81
 .طباطبایی ،سید کاظم؛«حروف مق ّ

ٗ

 .فالح آباد ،احمد عمی و رضانژاد ،عزالدین؛ «تحمیل توقیت ظيور حضرت ميدی (عج) در روایت

ابولبید ،ص .811

٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

سنت ادبی آغازیو و گونوىای آن در قرآن» ،ص . 83
 .معروف ،غالم رضا؛ « ّ
 .مروی ،ىادی؛ «چيار نکتو دربارۀ قرآن» ،ص . 9

 .ابن عربی ،محیی الدین؛ ترجمۀ فتوحات مکیّو ،ص .877
 .ر.ک .بو ک ّل ِ
متن :خمیفو ،رشاد؛ تحمیل آماری حروف مقطّعو.

 .ر.ک .بو اثر وی :عدل ،سعد عبدالمطمب؛ ىیروگمیف در قرآن (تفسیری نوین از حروف مقطّعو).

ٓٔ
ٔٔ

 .توفیقی ،حسین؛ «تفسیر قطعی سوگندىای قرآن مجید» ،ص .37

 .طباطبایی ،سید کاظم؛ «حروف مقطّعو» دانشنامۀ جيان اسالم ،ج ،88ص .21

ٗٓٔ
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ٕٔ
مدرسی ،فاطمو؛ «جایگاه قرآن و تأویل آن در تميیدات عین القضات ىمدانی» ،ص
 .عرب ،مریم و ّ
. 71
ٖٔ

 .شمتوت ،شیخ محمود؛ «حروف مقطّعو در سرآغاز سورهىا و آراء دانشمندان دربارۀ آن» ،ص .89

٘ٔ

 .نویاُ ،پل؛ تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،صص 831و.293-288
 .عمیپور ،مصطفی؛ صوفیان شيید ،ص .64

ٗٔ

ٔٙ

 .توفیقی ،حسین؛ «تفسیر قطعی سوگندىای قرآن مجید» ،صص .37 -36

ٔٚ

ِ
کارک قاضی در دین
 .وی در نامو ىا خود ار قاضی نامیده« :و ما ار بدعا یاد دارد و گوید :یا رب!

ٜٔ

 .مایل ىروی ،نجیب؛ خاصیت آینگی ،ص .88

ٕٔ

 .ر.ک : .پارساپور ،زىرا؛ «دیدگاه عین القضات در باب حروف ،حروف مقطّعو و نقط» ،صص

ٕٕ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،8ص .42

ٕٗ

 .نویاُ ،پل؛ تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،صص 83و.86
 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2ص .888

ٕٚ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .246

محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،جٔ ،ص )ٜٗ٘
و دنیا تمام کن! » (عین القضات ،عبداهلل بن ّ
ِ
ماتیکان عین القضات ىمدانی ،ص .6
 . ٔٛاذکائی ،پرویز؛
ٕٓ

 .ىمان ،ص .86

مدرسی ،فاطمو؛ «جایگاه قرآن و تأویل آن در تميیدات عین القضات
 .46-88و عرب ،مریم و ّ
ىمدانی» ،صص .882-97

ٖٕ .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2صص .289-288
ٕ٘
ٕٙ

ٕٛ
ٕٜ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .42

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .826
 .ىمان منبع ،ج ،2ص .482

ٖٓ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .289

ٕٖ

 .ىمان منبع ،ج8؛ ص .248

ٖٔ .ىمان منبع ،ج ،8ص .888
ٖٖ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .98

ٖ٘

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .842

ٖٗ

ٖٙ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .863
 .ىمان منبع ،ج ،8صص .866 -863

ٖٚ

محمد؛ تميیدات ،ص .88
 .عین القضات ،عبداهلل بن ّ
محبتی ،ميدی؛ از معنا تا صورت ،ج ،8ص .838
ّ .

ٓٗ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .826

ٖٛ
ٖٜ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2ص .289

ٔٗ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .288

٘ٓٔ
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 .ىمان منبع ،ج ،2ص .437
 .ىمان منبع ،ج ،8ص .863
 .ىمان منبع ،ج ،2ص .61
 .ىمان منبع ،ج ،8ص .826

ٗٙ

محبتی ،ميدی؛ از معنا تا صورت ،ج ،8ص .66
ّ .
 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2ص .219

ٜٗ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .246

ٗٚ
ٗٛ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص.88

ٓ٘

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .868

ٕ٘

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .98

ٔ٘

ٖ٘

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .42

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .888

ٗ٘

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .479

٘ٙ

 .ىمان منبع ،ج ،8صص .866 -864

٘٘

٘ٚ
٘ٛ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .888
 .ىمان منبع ،ج ،2ص .482
 .ىمان منبع ،ج ،2ص .219

ٜ٘

 .ىمان منبع ،ج ،2ص  289و ج ،8ص .221

ٔٙ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .288

ٓٙ

ٕٙ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .848
 .ىمان منبع ،ج ،8ص .826

ٖٙ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .884

٘ٙ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .278

ٗٙ

ٙٙ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .38

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .888

ٙٚ

محمد بن اسحاق ،)8888( ،اعجاز البیان فی تفسیر امّ القرآن ،ص .828
 .صدر ّ
الدین قونیویّ ،
 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،8ص .811

ٓٚ

 .ىمان.

ٙٛ
ٜٙ

ٔٚ
ٕٚ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .848

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .888
 .ىمان منبع ،ج ،2ص .31

ٖٚ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .298

٘ٚ

 .ىمان منبع ،ج  ،8صص .828-826

ٗ .ٚىمان منبع ،ج ،2ص .882

ٔٓٙ
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 .ىمان منبع ،ج ،2ص .287

ٚٚ

 .ىمان منبع ،ج  ،8ص .827

ٜٚ

 .پورجوادی ،نصراهلل؛ عین القضاة و استادان او ،ص .38

ٔٛ

 .پورجوادی ،نصراهلل؛ بابا طاىر ،ص .74

ٚٛ

 .مایل ىروی ،نجیب؛ خاصیت آینگی ،صص .28 -8

ٓٛ

( .ىمان ،صص .828-99

ٕٛ

 .در مورد ارتباط خرقانی با تربت بایزید -کو بیش از صد سال با ىم فاصلۀ زمانی دارند -نیز در

الدین؛ تذکرة
تذکرة االولیای عطّار ،چند داستان نقل شده .رجوع شود بو( :عطّار نیشابوری ،شیخ فرید ّ
مقدمۀ قزوینی ،ص  )374در احادیث شیعو از قول حضرت عمی (ع) و
االولیا ،بوکوشش نیکمسون و ّ

امام جعفر صادق (ع) و موسی کاظم (ع) نیز آمده کو بو زیارت قبور بروید زی ار خوشحال میشوند و

انس مییابند از زیارت شما .و حضرت عمی (ع) میفرمایند« :اگر زیارت پدر و مادر کنید باید کو
حاجتی کو دارید نزد قبور ایشان از حق سبحانو و تعالی طمب کنید کو مستجاب میشود( ».مجمسی،

محمدتقی بن مقصود عمی؛ لوامع صاحبقرانی (شرح الفقیو) ،ج ،2صص )462 -468
ّ
ٖ . ٛعین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،8ص .27
ٗٛ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .888

ٛٙ

 .قرشی،سید عمی اکبر؛ قاموس قرآن ،ج ،8صص .88 -82

ٛٛ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .219

٘ٛ

 .شریعتمداری ،جعفر؛ شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونو ،ج ،2صص .862 -868

ٛٚ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2ص .288

ٜٛ

 .پورجوادی ،نصراهلل؛ نسیم انس ،ص .88

ٜٔ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .83

ٖٜ

 .ىمان منبع ،ج  ،8ص .438

ٜٓ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2ص .837

ٕٜ

 .ىمان منبع ،ج  ،8ص .286

ٜٗ

 .ىمان منبع ،ج ،8صص .288-282

ٜ٘

 .ىمان منبع ،ج  ،8ص .876

ٜٚ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .284

ٜٜ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،8ص .412

ٜٙ

ٜٛ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .818

 .قشیری ،عبدالکریم؛ ترجمۀ رسالۀ قشیریو ،ص .697

ٓٓٔ

 .غزالی ،احمد؛ مکاتبات خواجو احمد غزالی با عین القضات ىمدانی ،صص .46 -43

ٕٓٔ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .818

ٔٓٔ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،8صص .869-868

ٖٓٔ

 .ىمان منبع ،ج ،2صص .471 -469

ٔٓٚ
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 .ىمان منبع ،ج ،8ص .437
 .ىمان منبع ،ج ،8صص .881 -829

ٔٓٙ

 .ر .ک : .قرشی،سید عمی اکبر؛ قاموس قرآن ،ج.8

ٔٓٛ

 .ىمان ،ص .83

ٓٔٔ

 .ىمان منبع ،ج ،2صص .39-38

ٔٓٚ
اميات سبک عراقی»،
 .فیضی ،آمنو؛ «سمع و استماع و معناىا و مضافات آن در ادب عرفانی ّ
ص .42
ٜٔٓ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،8ص .284

ٔٔٔ

 .ىمان منبع ،ج ،2صص .889

ٖٔٔ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج ،2ص .882

٘ٔٔ

 .ىمان منبع ،ج ،8صص .449-448

ٔٔٚ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .811

ٜٔٔ

 .عین القضات ،عبداهلل بن محمد؛ ناموىای عین القضات ىمدانی ،ج  ،8ص .224

ٕٔٔ

 .ىمان منبع ،ج  ،8ص  836و ج ،8ص .878

ٕٔٔ

 .مایل ىروی ،نجیب؛ خاصیت آینگی ،ص .43

ٗٔٔ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .876

ٔٔٙ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .878

ٔٔٛ

 .عتیق نیشابوری ،ابوبکر؛ تفسیر سورآبادی ،بو تصحیح سعیدی سیرجانی ،ج ،4ص .2888

ٕٓٔ

 .ىمان منبع ،ج ،2ص .211

ٕٕٔ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .881

ٖٕٔ

 .ىمان منبع ،ج  ،8ص .288

ٕٗٔ

 .ىمان منبع ،ج ،8ص .828

ٕٔٙ

 .مجمسی ،محمد باقر بن محمدتقی؛ بحار االنوار ،ج 88باب ،2ص 81و ج 82باب82ص .468

ٕ٘ٔ

 .غزالی ،احمد؛ مکاتبات خواجو احمد غزالی با عین القضات ىمدانی ،ص.83

کتابنامو:

محمد ميدی فوالدوند ،چاپ دوم ،قم ،دارالقرآن الکریم
قرآن کريم ()8888؛ ترجمۀ ّ
محمد خواجوی ،باب -8
ابن عربی ،محیی الدین ()8888؛ ترجمۀ فتوحات مکيّو ،ترجمو ،تعمیق و ّ
مقدمۀ ّ
 ،4چاپ ّاول ،تيران ،مولی
ِ
ماتيکان عين القضات ىمدانی ،چاپ ّاول ،ىمدان ،مادستان
اذکائی ،پرویز ()8888؛
پارساپور ،زى ار ()8891؛ «ديدگاه عين القضات در باب حروف ،حروف مقطّعو و نقط» ،فصمنامۀ لسان

مبین ،سال سوم ،دورۀ جدید ،شمارۀ ششم46-88 ،

پورجوادی ،نصراهلل ()8874؛ عين القضاة و استادان او ،چاپ ّاول ،تيران ،اساطیر
)8884( ------------؛ نسيم اُنس ،چاپ ّاول ،تيران ،اساطیر)8894( -------------؛ باباطاىر ،چاپ ّاول ،تيران ،فرىنگ معاصر

ٔٓٛ
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توفیقی ،حسین ()8898؛ «تفسير قطعی سوگندىای قرآن مجيد» ،قرآن شناخت ،سال پنجم ،شمارۀ ّاول،

پیاپی 78-38 ،9

محمدتقی آیت الميی ،شیراز ،دانشگاه شیراز
خمیفو ،رشاد ()8863؛ تحليل آماری حروف مقطّعو ،ترجمۀ ّ
دىقانپور ،عمیرضا ()8898؛ حکمت صدرايی و معنای زندگی ،چاپ ّاول ،تيران ،بنیاد حکمت اسالمی

صد ار

محمد عمی ()8884؛ «مفيوم شناسی ضوابط و قواعد ترجمۀ قرآن» ،پژوىشيای
رضایی اصفيانی،
ّ
قرآنی ،ش 42و 883-821 ،48
)8889( ---------------؛ «آيات ميدويت در قرآن از منظر احاديث تفسيری» ،فصمنامۀ

مطالعات تفسیری ،سال ّاول ،شمارۀ 848-888 ،4
شاکر ،کمال مصطفی ()8879؛ ترجمۀ خالصۀ تفسير الميزان ،ترجمۀ فاطمو مشایخ ،ج :8چاپ ّاول،
تيران ،انتشارات اسالم

شریعتمداری ،جعفر ()8884؛ شرح و تفسير لغات قرآن بر اساس تفسير نمونو ،ج ،2چاپ دوم ،مشيد،

بنیاد پژوىشيای اسالمی

شمتوت ،شیخ محمود ()8882؛ «حروف مقطّعو در سرآغاز سورهىا و آراء دانشمندان دربارۀ آن»،

سید کاظم طباطبایی ،مشکوة ،شمارۀ 48-81 ،78
ترجمۀ ّ

مصحح :جالل ِ
الدن
محمد بن اسحاق ()8888؛ اعجاز البيان فی تفسير امّ القرآن،
ّ
صدر الدین قونیویّ ،
آشتیانی ،قم ،دفتر تبمیغات اسالمی حوزه عممیو قم

طباطبایی ،سید کاظم)ٖٔٛٛ(،؛ «حروف مقطّعو» ،دانشنامۀ جيان اسالم ،ج88-76 ،88

عتیق نیشابوری ،ابوبکر ()8888؛ تفسير سورآبادی ،بو تصحیح سعیدی سیرجانی ،ج ،4تيران ،فرىنگ

نشر نو

عدل ،سعد عبدالمطمب ()8888؛ ىيروگليف در قرآن (تفسيری نوين از حروف مقطّعو) ،ترجمۀ حامد

عباسی ،چاپ ّاول ،تيران ،سخن
صدقی و حبیب اهلل ّ
مدرسی ،فاطمو ()8891؛ «جايگاه قرآن و تأويل آن در تمييدات عين القضات ىمدانی»،
عرب ،مریم و ّ

معرفت ،سال بیستم ،شماره 882-97 ،868

مقدمۀ قزوینی ،چاپ سوم،
عّ
الدین ()8873؛ تذکرة االوليا ،بوکوشش نیکمسون و ّ
طار نیشابوری ،شیخ فرید ّ
تيران ،صفیعمیشاه
عمیپور ،مصطفی ()8884؛ صوفيان شييد ،چاپ ّاول ،تيران ،تیرگان
محمد ()8898؛ تمييدات ،مقدمو و تصحیح وتحشیو و تعمیق :عفیف ُع َسیران،
عین القضات ،عبداهلل بن ّ
چاپ ّاول ،تيران ،اساطیر

)8887( -----------------؛ ناموىای عين القضات ىمدانی ،بو اىتمام :عمینقی منزوی و

عفیف ُعسیران ،ج 8و ،2چاپ دوم ،تيران ،اساطیر

)8887( -----------------؛ ناموىای عين القضات ىمدانی ،بو اىتمام :عمینقی منزوی،

ج ،8چاپ دوم ،تيران ،اساطیر
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غزالی ،احمد ()8836؛ مکاتبات خواجو احمد غزالی با عين القضات ىمدانی ،بو اىتمام نصراهلل

پورجوادی ،تيران ،خانقاه نعمت الميی

الدین ()8898؛ «تحليل توقيت ظيور حضرت ميدی (عج) در
فالح آباد ،احمد عمی و رضانژاد ،عز ّ
روايت ابولبيد «بازنمايی ترفند بيائيت در استناد بو يک روايت»» ،حکمت اسالمی ،سال ّاول ،شمارۀ

دوم823-818 ،

فیضی ،آمنو ()8887؛ «سمع و استماع و معناىا و مضافات آن در ادب عرفانی امّيات سبک
محمد ابراىیم مالمیر ،دانشگاه رازی ،دانشکده ادبیات
عراقی» ،ارشد ،راىنماّ :
قرشی،سید عمی اکبر ()8888؛ قاموس قرآن ،ج ،8چاپ نيم ،تيران ،دار الکتب االسالمیو

قشیری ،عبدالکریم ()8843؛ ترجمۀ رسالۀ قشيريو ،با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر،

تيران ،بنگاه ترجمو و نشر کتاب

مایل ىروی ،نجیب ()8889؛ خاصيت آينگی ،چاپ دوم ،تيران ،نشر نی

مجمسی ،محمد باقر بن محمدتقی (8418ق)؛ بحار االنوار ،تحقیق و تصحیح جمعی از محقّقان ،ج،82
باب82و ج ،88باب  ،2بیروت ،دار إحیاء التراث العربی
محمدتقی بن مقصود عمی ()8898؛ لوامع صاحبقرانی (شرح الفقيو) ،ج ،2چاپ ّاول ،تيران،
مجمسیّ ،
دریای معرفت
محبتی ،ميدی ()8888؛ از معنا تا صورت ،ج ،8چاپ ّاول ،تيران ،سخن
ّ
محبتی ،ميدی ()8888؛ «تأويل بیخويش نويسی (تحليلی تازه از نگرهىای ادبی عين القضات)»،
ّ
تخصصی نقد ادبی ،سال دوم ،شماره 72-38 ،8
فصمنامۀ
ّ
مروی،ىادی()8888؛«چيار نکتو دربارۀ قرآن»،سفینو ،سال ششم ،شمارۀ 27-9 ،28

معروف ،غالم رضا ()8889؛ «سنّت ادبی آغازيو و گونوىای آن در قرآن» ،فصمنامۀ مشکوة ،سال

بیست و نيم ،شمارۀ 49-29 ،819

نویاُ ،پل ()8878؛ تفسير قرآنی و زبان عرفانی ،ترجمۀ اسماعیل سعادت ،چاپ ّاول ،تيران ،مرکز نشر
دانشگاىی
)Muqatta'at (the broken letters
in the works of 'Ayn al-QuzatHamedani
Abstract
Muqatta'at (the broken letters) in the Holy Quran have been always studied and
interpreted in different ways. 'Ayn al-Quzat Hamedani, among the other mystics,
has paid attention to these letters in his two works, both with mystical nature,
namely "Tamhidāt" (preludes) and "the Letters". 'Ayn al-Quzat's definition,
description and interpretation, the way he could get such understandings, and the
reasons for creation of Muqatta'at are being analyzed in present study. He has
pointed to something such as the wayfarer's own efforts with courage and
strength, his purity and piety, the role of Sheikh, aliment, revelation, time,
chastisement of God and love that are all necessary to achieve the power of
hearing and getting the meanings through event, dreaming, mystic intuition and
understanding of Muqatta'at.
Keywords: Muqatta'at (the broken letters), 'Ayn al-Quzat Hamedani, Tamhidāt
(preludes), the Letters of 'Ayn al Quzat.
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