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چكيده
ــائلى  ــتي اصول مذاهب و جريانهاي فكري رايج و نحوه مواجهه صحيح با اين عقايد، يكى از مس نظريه درس
ــا ارائه داليل و مثالهاي گوناگون،  ــه عين القضات در آثار خود به توضيح و تبيين آن مى پردازد. وى ب اســت ك
ــاس عقايدى اســت كه بر پايه آنها مذاهب و مكاتب مختلفى ايجاد شده  ــتى اصل و اس معتقد به صحت و درس
است و به سالكان حقيقت توصيه مى كند در برخورد با عقايد و نظرات گوناگون، سعه صدر بيشترى داشته و به 
ــطحي، برطرف و دركي درست از حقيقت مذاهب  ــتجوى حقيقت آنها برآيند، تا اختالف آراء و نزاعهاي س جس
حاصل گردد. اگرچه عين القضات تا جاى ممكن مى كوشد داليل و مثالهاى متعددى بر مدعاى خود بيان كند، 
اما بر مبناى روش عرفانى، درك حقيقت اين مسئله را ـ آن گونه كه خود يافته است ـ منوط به كشف و شهود 
ــيوه درســت برخورد با  مى داند. نظريه عين القضات از دو جهت اهميت دارد: اول، از لحاظ اخالق پژوهش، ش
ــتي  ــزايى در همزيس آراء و عقايد مختلف را بيان مى كند، دوم، به لحاظ اجتماعي و كاربردي، مى تواند نقش بس

مسالمت آميز مذاهب و نحله هاي فكري مختلف ايفا كند.
كليدواژه ها: عين القضات، اختالف، حقيقت، معرفت، مذاهب، اصول.

القضات همدانى به  عين  تقريبى  نگاه 
مختلف مكاتب 
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مقدمه
ــاهد پيدايش مذاهب و مكاتب  تاريخ تفكر همواره ش
ــمگير اجتماعي به  ــه گاه تبعات چش ــي بوده ك مختلف
ــته اســت. در اين ميان، مسئله   اساسي اين  همراه داش
ــن مذاهب و نحله هاي  اســت كه وظيفه ما در قبال اي
ــردي را بايد  ــت؟ و چه رويك ــف چيس ــري مختل فك
ــم؟ آيا اصل  ــن اختالفات اتخاذ كني ــه با اي در مواجه
ــايع و رايج  ــت نحله هاي فكري همان نظر ش و حقيق
ــن بحث و  ــا نمي توان وراي اي ــت؟ آي ــه اس در جامع
گفتگوهاي سطحي رايج بين مردم، حقيقتي ژرف تر و 
ــه از اصلي ثابت و حقيقي برخوردار  عميق تر يافت ك
ــد چگونه اين حقايق و اصول،  ــد؟ اگر چنين باش باش
ــده و به صــورت غيرمعقول  بدين صورت متحول ش

درآمده اند؟
ــوان اتخاذ كرد:  ــئله مى ت ــع كلى در اين مس دو موض
ــطحى و ساده انگارانه  اول اينكه با عقايد مختلف، س
ــورد نماييم و حقيقت را تنها در انحصار يك نظر  برخ
ــل بدانيم. بر اين  ــته و غير آن را باط ــده پنداش و عقي
اساس چندان تأملى در عقايد گذشتگان ننموده و تنها 
بر پايه آنچه نقل گرديده، قضاوت نماييم. اما رويكرد 
ديگر اين اســت كه اخالق پژوهش و تفكر را رعايت 
نموده، عقايد ديگران را محترم و آنها را نيز بهره مند از 
حقيقت بدانيم، هرچند ممكن است مكاتب و ادعاهاى 
باطل و دور از حقيقتى نيز وجود داشته باشد، اما مهم، 
نحوه مواجهه ما با اين نظرات و بررسى اصل و اساس 
عقايد رايج است؛ زيرا بدون مداقه در نظرات مختلف، 

نمى توان آنها را طرد نموده و به فراموشي سپرد.
ــانى  ــم ـ از جمله كس عين القضات ـ صوفي قرن شش
ــف پرداخته  ــالها به تحصيل علوم مختل اســت كه س
ــتجو كرده اســت.1 وى  ــته را جس و آنچه اهميت داش
ــهاى متداول زمان  ــفه، كالم، علوم بالغى و دانش فلس
ــطحى نگرى و  خود را به  خوبى فراگرفته و ما را از س
داورى شتاب زده در مورد نظرات مختلف، بازمى دارد. 

1 . زبدة  الحقائق، ص5.

او توصيه مى كند: «تأمل و چند بار خواندن به فزونى 
ممارست و شكيبايى شبانه روزى، بذر و مايه اى براى 

فهم حقيقت مى شود».2
ــعي و تالش نگارنده بر آن اســت  ــتار س در اين نوش
ــل عين القضات،  ــا توصيف و توضيح نظر و دالي كه ب
نحوه مواجهه و رويكرد وى را با مذاهب3 و نحله هاي 

فكري مختلف عصر خود تبيين نمايد.

نظريه عين القضات
عين القضات همدانى موضع خود درباره درستى اصل 
ــا را در آثار خود به  ــب و روش برخورد با آنه مذاه
ــور پراكنده بيان كرده اســت. توجه به آن، ما را در  ط
ــي نظرات وى كمك  ــناخت صحيح و نقد و بررس ش
ــدا به توضيح ابعاد مدعاى  ــد. از اين رو در ابت مى نماي

وى مى پردازيم.
1) صحيح بودن اصول مذاهب و عقايد

از نظر عين القضات، عموم مردم و علماي دين، مذاهب 
و مكاتب فكري بسيارى را باطل مى دانند؛ زيرا از ديد 
ــيدن به  ــكل و راه وصول و رس ــا ادراك حق مش آنه
حقيقت، طوالني و پرخطر است. از سوي ديگر مردم 
ــان آنها غالبًا  ــت ناتوان بوده و راهنماي از درك حقيق
ــن رو نحله هاي فكري و مذاهب  ــتند. از اي گمراه هس
ــته و از اصل صحيحي برخوردار  زيادي را باطل دانس
ــر عين القضات باطل بودن اصل و  نمى دانند. اما به نظ
اساس اعتقادات يك جريان فكري، محال است. وى 
در مكتوبات خود مى گويد: «اصول مذاهب بعيد است 
ــود، ال بل محال بود از آنجا كه منم. اما از  كه دروغ ب
آنجا كه حكم عموم خلق است ال بل از آنجا كه حكم 
ــت، اين نه محال نمايد و نه  خصوص علماى دين اس
ــده چه بعيد بود در اينكه در عالم،  بعيد؛ زيرا كه گوين

2 . شكوى الغريب، ص157.
ــتفاده مى كند.  ــيار در كالمش اس 3 . عين القضــات واژه مذاهب را بس
ــت، بلكه اين اصطالح را  ــالمى نيس منظور وى از مذاهب، مذاهب اس
ــلوك به كار  ــير و س براى كليه مكاتب، عقايد و مراتب مختلف در س

مى برد.
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مذاهب فاسد بود كه ادراك حق غامض است و راهش 
دراز است و پر خطر است. و افهام خلق قاصر است و 
راه نمايان همه يا اغلب گمراه اند. پس ضرورت است 

خود كه مذاهب باطل بيش بود در عالم».4
ــاليانى  عين القضات در ادامه بيان مى كند كه خودش س
ــراه بوده اما بعدها از  ــا عقيده اين گروه موافق و هم ب
طريق سلوك و كشف، به اين حقيقت رسيده است كه 

بايد اساس و اصول مكاتب فكري صحيح باشند.5 
ــب هيچ اختالفي  ــه در اصول مذاه ــب ديگر آنك مطل
ــاني كه به حقيقت نرسيده اند؛  نيست، مگر در بين كس
ــن در بين واصالن به حقيقت نوعي اتفاق نظر و  بنابراي
وحدت، وجود دارد. از اين رو حديث «اختالف امتي 
ــاره دارد نه  رحمة» به وجود اختالف در فروعات اش

در اصول.6
2) نقش زبان و الفاظ در معرفت

جنبه ديگر سخن عين القضات، در مورد رابطه معرفت 
ــت معرفت، در قالب  و زبان اســت. از نظر وى حقيق
ــاظ و كلمات نمي گنجد و زمانى كه معانى غيبي در  الف
الفاظ جهان محسوس ريخته  شود، براي عامه مردم كه 
به ظواهر، انس و عادت يافته اند، به درستي قابل درك 
و دريافت نمي باشد.7 توضيح آنكه قاضي، بين علم و 
ــا را در برابر هم قرار  ــده و آنه معرفت تمايز قائل ش
مى دهد. وى در تعريف علم و معرفت چنين مي گويد: 
ــوزگاري آن را در چند  «علم آن اســت كه هرگاه آم
جا بيان كند، همگي آن را يكسان ـ مانند او ـ بفهمند 
ــابه (چند  ــي معرفت آن اســت كه جز با الفاظ مش ول
ــرد»8..9 معرفت، علم لدني  ــوان آن را بيان ك پهلو) نت

4 . نامه ها، ج2، ص311.
5 . ر.ك: همان.

6  ر.ك: همان، ج2، صص247و248.
7 . ر.ك: دفتر عقل و آيت عشق، ج2، صص372و373.

ــورد تفاوت ميان علم و  ــب اصفهانى در كتاب مفردات در م 8  . راغ
معرفت چنين مى گويد: «المعرفة و العرفان إدراك الشىء بتفكر وتدبر 
ــاده اإلنكار» (المفردات في غريب  ــره، و هو أخص من العلم، ويض ألث

القرآن، ص560).
9 . زبدة  الحقائق، ص67.

(خدادادي و ناآموختني) اســت و با عبارتهاي متشابه 
قابل فهم نمى باشد، بلكه همچون بيانات عاشقانه، تنها 
ــخصي قابل درك است. بنابراين هدف  با احساس ش
ــارف از به زبان آوردن چنين مطالبي، بايد تحريك  ع
شنونده به انديشيدن فرض شود كه بزرگ ترين انگيزه 
ــز همين بوده اســت.10 وى معتقد اســت:  ــان ني عارف
ــت اهللا] در نطق نيايد؛ زيرا كه  «حقيقت معرفت [معرف
ــر حروف و كلمات متعذر اســت».11 نكته مهم آنكه  ب
ــاني را از درك حقايق معاني  ــاظ، تنها كس ــابه الف تش
ــيار در حقايق  بازنمي دارد كه «به علت ممارســت بس
ــده اند كه الفت با عالم ملك آنان را از  عقلي چنان ش

انس با ملكوت جدا نمي كند».12
3) برابر دانستن عقايد در ابتداى راه و ترك عادات

عين القضات معتقد اســت اولين شرط براي طالب علم 
ــب و نحله هاي فكري  ــتن همه مذاه يقين، برابر دانس
ــت، بنابراين قائل شدن به تفاوت ميان مذاهب، در  اس
ابتداي راه، مانعي براي رسيدن به مطلوب خواهد بود. 
ــپس با ذكر مثالى توضيح مى دهد، اگر كســي  وى س
بخواهد به تفاوت كمال حضرت موسي(ع) و يا كمال 
ــد(ص) پي ببرد،  حضرت عيســي(ع) و حضرت محم
شايسته نيست پيش از رسيدن به شناخت، راه وصول 
به نتيجه را از طريق مسيحيان و يا از طريق مسلمانان 
بداند؛ زيرا شخص طالب نمي داند كه اسالم بهتر است 
ــر در پي فهم چنين  ــر و اگر بداند، ديگ ــا اديان ديگ ي
ــتن  ــد.13 همدانى در مورد برابر دانس مطلبي برنمي آي
عقايد مختلف براى مبتدى راه چنين مى نويسد: «هركه 
ــرط در راه او آن بود كه  ــب علم يقين بود، اول ش طال
ــده او برابر نمايد و اگر فرقى  ــب عالم در دي كل مذاه
داند ميان كفر و اسالم، اين فرقت دانستن در راه طلب 

او سدى بود كه او را نگذارد كه به مطلوب رسد».14

10 . ر.ك: نامه ها، ج3، صص254و255.
11 . همان، ج2، ص246. نيز ر.ك: تمهيدات، ص60.

12 . زبدة  الحقائق، ص4.
13 . ر.ك: نامه ها، ج2، صص251و252.

14 . همان، ج2، ص251. نيز نك: خاصيت آينگي، ص254.
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نكته مهم آنكه منظور عين القضات از برابر بودن كفر و 
ــالم در عبارت فوق، مدح كفر و نفى اسالم نيست؛  اس
ــته و معتقد است  ــالم دانس ــير اس زيرا خود را در مس
ــالم اســت:  ــاند اس هر چيزى كه آدمى  را به خدا برس
ــد كه كفر نيك  ــدارى كه قاضى مى گوي ــار تا نپن «زنه
ــا و كال، مدح كفر  ــالم چنان نيست. حاش اســت و اس
نمى گويم يا مدح اسالم. اى عزيز هرچه مرد را به خدا 
رساند اسالم است، و هرچه مرد را از راه خدا بازدارد 
كفر است».15 در حقيقت سخن وى ارائه روشى براى 
ــا براى درك  ــت و ترك همه پيش فرضه ــب معرف طال

حقيقت مى باشد.
ــته  ــى، عوام و اهالى روزگار را اهل عادت دانس قاض
ــد كه بى بهره از  ــبيه مى كن و خلق را به دختركانى تش
ــارت و و در زواياى عادت پرستى پنهان شده اند  جس
ــتى  ــادت و عادت پرس ــر ع ــا زدن ب و اراده پشــت پ
ــتاني  بت پرس را  ــتان  عادت پرس وى  ــد.16  ندارن را 
ــا مي گذارند  ــان پ ــيم مي كند كه بر جاي پدرانش ترس
ــنيده هاي رايج و مرسوم است. او  ــان، ش و باورهايش
ــوروث از  ــد و تعصبات م ــادات فاس ــادات را اعتق ع
ــد كه مانع ادراك  ــتان معرفي مي كن آبا، اجداد و دوس
ــردد.17 عادت، طاعت  ــاد دل آدمي مي گ و باعث فس
ــوخ مي كند و  ــتين عقايد را منس را بي ثمر و اصل راس
ــود.18 عين القضات خلق را از  مانع طلب حقيقت مي ش
ــتي برحذر داشته و ترك آن را با فراموش  عادت پرس
ــنيده ها و رجوع به دل و صبر بر سؤال ممكن  كردن ش
مي داند،  تا زمانى كه پاسخ از كرانه هاي دل طلوع كند 
ــي از يادرفته خود را بازيابد.19  و ديده بصيرت، بيناي
از اين رو اولين قدم طالبان حقيقت، ترك همه عادتها 
ــه از روي عادت  ــدي را ك ــام عقاي ــى تم ــت؛ يعن اس
پذيرفته اند، رها كرده و پيوسته در مسير طلب، طالب 

15 . تمهيدات، ص25.
16 . نامه ها، ج1، ص123.

17 . همان، ج1، ص39؛ ج2، ص92.
18 . ر.ك: همان، ج2، ص252.

19 . تمهيدات، صص12و13؛ نامه ها، ج1، ص103.

واقعى باشند: «بدان اى عزيز بزرگوار كه اولين چيزى 
ــرد طالب و مهم ترين مقصــودى از مريد صادق،  از م
طلب است و ارادت يعنى طلب حق و حقيقت؛ پيوسته 

در راه طلب مى باشد، تا طلب روى بدو نمايد ...».20
4) نقش ناقالن و راويان عقايد

نكته ديگر اينكه عين القضات بطالن و انحراف نحله هاي 
فكري مختلف را ناشي از ناقالن و راويان بد مي داند؛ 
ــخني را خوب فهم نكرده و يا  ــن صورت كه يا س بدي
ــبب قصد و غرضي خاص، آن را  بعد از فهم آن به س
ــاره مى كند  ــيار به اصولي اش تحريف كرده اند. وى بس
كه در ابتدا صحيح بوده  و با گذشــت روزگار تحريف 
شده اند. در حقيقت، به دليل آنكه گروهي فهم درستي 
از آن اصول نداشته، آنها را تكذيب و سپس با گذشت 
ــان تحريف كرده اند. عين القضات براى توضيح نظر  زم
خود مى گويد: «همه مذاهب يا اغلب مذاهب را اصل 
راســت بوده است و به روزگار منحرف شد از ناقالن 
بد».21 در ادامه مى افزايد: «و چون مى بينم و در كتب 
ــتندى  مى خوانيم كه قومى بوده اند كه اين مذهب داش
ــيار بر اين بوده اند،  و بر اين مناظره كردند و خلقى بس
ــت، البد  ــليم اس ــتقيم و فطرتى س اگر ما را عقلى مس
ــن چه مذهب بود و  ــاى آن كند كه گوييم كه اي تقاض
اصلش گويى اين بوده است كه در زبان عوام است، يا 
حقيقتى راست بوده است. و چون قومى را آن حقيقت 
ــب كردند و پس تحريف  ــى فهم نيافتاد تكذي به تمام

كردند به روزگار دراز».22
5) عدم توقف در منازل سير و سلوك

ــك حقيقت واحد معتقد بوده و تعبير او از  قاضى به ي
اين حقيقت، معرفت خداوند اســت كه موجبات لقاي 
انسان را فراهم مي سازد. اما اين حقيقت داراى مراتب 
و منازل متعدد است كه با گذشتن از مرتبه اي به مرتبه 
ــيده و نبايد در اين  ديگر مى توان به مقصد حقيقى رس
ــر منزلى تو را پندى  ــب توقف نمود؛ زيرا «در ه مرات

20 . تمهيدات، ص19.
21 . نامه ها، ج2، ص297.
22 . همان، ج2، ص298.
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ــالك حقيقت  ــد و پندى بگيرى».23 بنابراين بر س دهن
ــيدن به مقصد  ــافر كه در رس الزم اســت همانند مس
ــب بگذرد تا به  ــور مي كند، از اين مرات ــى عب از منازل
مقصود برسد. وى با ذكر مثالي در اين رابطه مي گويد: 
ــبيه در راه است و از راه است و جمله  «اى عزيز! تش
ــدا دادن. اما در منزل مقام  ــب خلق منازل راه خ مذاه
ــردن غلط بود. همدان و بغداد از منازل مكه اســت  ك
كســى را كه از خراسان آيد، اما در او مقام نشايد كرد 
ــز مقام نبود و اگر كســى از منزل مقام  ــه منزل هرگ ك

سازد راه بر وى زده آيد».24
وى در جاى ديگر با استناد به آيه قرآن، تأكيد مى كند 
ــلوك، منجر  ــير و س ــه توقف در منزلى از منازل س ك
ــرك سالك مى شود: ««ال» دايره نفى است؛ اول  به ش
ــاكن  ــن دايره بايد نهاد؛ ليكن متوقف و س ــدم، در اي ق
نبايد شد كه اگر در اين مقام سالك را سكون و توقف 
افتد، زنار و شرك روى نمايد».25 بر اين اساس معتقد 
اســت كه «كفرها بسيار است؛ زيرا كه منزلهاى سالك 

بسيار است»26..27

توضيحى در باب نظريه عين القضات
بعد از بيان نظريه عين القضات، شايسته است پيرامون 
ادعاي او به تأمل بنشينيم تا سخن او را به خوبي درك 
ــروط و قيود يك گزاره  كنيم. اولين نكته، توجه به ش
ــالوه بر موضوع و محمول آن گزاره اســت كه عدم  ع
توجه به آنها مشكل ساز است. توضيح آنكه در ادعاى 

23 . تمهيدات، ص13.
24 . همان، صص262و263.

25 . همان، ص74.

26 . همان، ص49.
27 . عين القضات براى كفر اقسامى و معانى متعددى بيان كرده است. 
ــلوك اســت كه باعث  يك معنا همان توقف در مرتبه اى از مراتب س
ــيده بماند. اما در جاى  ــالك پوش ــود حقيقت مراتب ديگر بر س مى ش
ــيم مى كند: كفر ظاهر، مربوط به كسى  ــم تقس ــه قس ديگر كفر را به س
ــرع را رد يا تكذيب كند. كفر نفس، مربوط به  اســت كه چيزى در ش
ــانى است كه نفس، بت آنها است و مصداق آيه «َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ  كس
ِإلََهُه َهَواُه» (جاثيه، 23) مى باشند و كفر سوم كفر قلب است (تمهيدات، 

ص209).

ــب و مكتب فكري  ــات، با گزاره «هر مذه عين القض
حق اســت» مواجه ايم، اما اين قضيه داراى شروط و 
قيودى اســت: اوًال؛ هر مذهبي درست است به شرط 
ــود و نه آنچه كه نقل  ــه اصل آن در نظر گرفته ش آنك
ــأ پيدايش يك مذهب و  گرديده اســت. در واقع منش
ــأ و مبدأي حق و صحيح  ــه فكري خاص از منش نحل
ــاد وى مذاهبي كه به ظاهر  برخوردار اســت. به اعتق
ــند.  ــتند، در اصل به  حق و درســت مي باش باطل هس
ثانيًا؛ هر مذهبي حق است مادامي كه معانى و حقايق 
غيبى در قالب الفاظ عالم محسوس بيان شود. ناديده 
ــا را در فهم نظريه عين القضات به  ــن اين قيود، م گرفت

اشتباه مي اندازد.
ــه دوم توضيح و تبيين معناي كلمات صحيح، حق  نكت
ــح نظر خود از  ــا اســت. عين القضات در توضي و خط
اصطالحات «درســت»، «صحيح» و «حق» استفاده 
كرده  است. از اين رو بايد سؤال كرد منظور از درستي 
ــب و مكاتب فكرى  و صحــت در قضيه «اصل مذاه
درست است» چيست؟ ابن سينا در شفا سه معنا براى 
كلمه حق بيان مى كند. يكى حق به معناى مطلق وجود 
ــوم عقيده اى كه  عينى، دوم به معناى وجود دائمى و س
حكايت از شىء خارجى دارد. بنابراين به يك گزاره 
ــبت آن با واقع، صادق و به اعتبار نسبت  به اعتبار نس

واقع با آن، حق اطالق مى شود.28
ــه عين القضات از  ــن امر بايد گفت ك ــراي توضيح اي ب
«صحيح» و «درســت» تعريف خاصي ارائه نمي دهد، 
اما آنچه كه از جمع بندي مثالهاي عين القضات به دست 
مي آيد، اين اســت كه او به يك معنا صحيح و حق را 
ــيارى از  معادل با صدق به كار مي برد؛ يعنى اصل بس
عقايد و نظرات برخالف صورت ظاهريشان، صادق و 
مطابق با واقع است. اما در نظر وى معناي ديگر حق، 
ــير و طلب حقيقت اســت. طلب  مطابقت با منازل س
حقيقت از نظر او داراي منازلي است كه سالكان كوي 
ــان  ــير و سلوكش ــتعداد و درجه س حق به فراخور اس

28 . الشفاء، ص62.
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گوشه اي از آن حقيقت را بيان مي دارند و سالك نبايد 
حكم يك مرتبه را به مراتب ديگر سرايت دهد. بر اين 
ــه معاني حق و صحيحـ  خطا هم  ــاسـ  با توجه ب اس
مراتب مختلفي دارد. يك معناى خطا به عدم مطابقت 
ــه آن عقيده كاذب  ــع و حقيقت برمى گردد كه ب با واق
ــود. اگر اعتقادي را برخــالف نظر و مراد  گفته مى ش
ــير و توجيه كنيم، خطا رخ داده اســت  قائل آن، تفس
اعم از اينكه منشأ اين خطا، بدفهمي ناقالن يا مشترك 
بودن الفاظ و محدوديت و نواقص الفاظ در داللت به 
ــد. بنابراين هرگاه اعتقادي از معناي  معاني غيبي باش
ــود،  ــتي حمل ش اصلي اش منحرف و به معناي نادرس
خطا صورت گرفته است. معناى ديگر خطا مربوط به 
ــالكاني اســت كه معارف مربوط به يك منزل را به  س
كل منازل سلوك تعميم مى دهند. به عبارت ديگر اگر 
ــالكي در منزلي از منازل سلوكش توقف و معارف  س
ــزل را براي خود مقامي تلقي كند، مرتكب خطا  آن من
ــالكي راه را با هدف خلط  ــت؛ زيرا چنين س شده اس
كرده است. اين معارف، منازلي هستند كه سالك بايد 
ــيده و در جرگه  ــا عبور از  آنها به حقيقت مطلق رس ب

واصالن داخل شود.29

داليل و استداللهاي عين القضات
در اين قســمت به بيان داليل و استداللهاى وى و نقد 

و بررسى آنها مي پردازيم.
1) داليل صحيح بودن اصول مذاهب و عقايد

ــه دليل بر اين مدعا كه اساس و منشأ  عين القضات س
ــوده و اختالفي در آن  ــه مكاتب فكري، صحيح ب هم
ــاد وى به رغم نظر عموم  ــت، بيان مى كند. به اعتق نيس
ــان فكري  ــول اعتقادات يك جري ــالن اص مردم، بط

غيرممكن است.
ــب و  ــان مذاه ــالف در مي ــاد اخت ــل ايج 1. از عوام
ــرار دادن علم تقليدي و  ــاي فكري مختلف، ق نحله ه
ظني به جاي علم يقيني است. گمان، جايگاه اختالف 

29 . ر.ك: نامه ها، ج2، ص307.

ــرت، و يقين، موطن وحدت و اتفاق نظر اســت.  و كث
عين القضات در اين باره مى گويد: «اكنون اى دوست! 
خلق از علم يقين دورند و از آنكه از حقيقتش دورند، 
از طلبش هم دورند. مى پندارند كه ظن يقين بود و ظن 
نَّ َال  هرگز يقين نبود «َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُهْم ِإالَّ َظنًّا ِإنَّ الظَّ
ــْيًئا»،30 ابن عباس بايد كه در تفسير  ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ َش
اين آيت كه «اهللاُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض 
»31 مى گويد: لو فسرته لرجمتمونى بالحجاره و  ِمْثَلُهنَّ

فى روايه اخرى لكفرتمونى».32
ــاس مذاهب  ــاس متعلق يقين، اصول و اس بر اين اس
ــود دارد:  ــل در آن اتفاق نظر وج اســت به همين دلي
ــه مى بينى در راه خدا همه از  ــن مذاهب مختلف ك «اي
نارسيدگان خاست به علم اليقين. ميان مردان ديده ور 
ــى رحمه»، در  ــود؟ «اختالف امت خــالف كى تواند ب
ــائل مجتهد فيها بود، يا نه در اصول هرگز خالف  مس
ــا در فروع  ــد. ام ــيدگان نبود و نباش ــز ميان نارس ج
ــرورت بود خالف و خود ببايد و اگر نبود صورت  ض

نبندد».33
ــر عصري عاقالن،  2. عين القضات معتقد اســت در ه
ــود دارند و اگر  ــالن و ديوانگانى وج ــان، جاه عالم
ــخني بيان كند، كسي به آن اعتنا  جاهل يا ديوانه اي س
نكرده و تصور پذيرش آن را نيز به خود راه نمي دهد، 
ــت و مذهبي  ــاس آن، طريق ــد به اينكه براس چه برس
ــته نيز اين گونه  ــود. بنابراين در اعصار گذش ايجاد ش
ــخن و عقيده اي مجال پذيرش  نبوده اســت كه هر س
ــد تا آنجا كه حتي از آن طريقت و مكتبي  ــته باش داش
ــا پذيرش اين مطلب  ــكيل دهند. عين القضات ب نو تش
ــتمل بوده اســت بر علما و  مى گويد: «هر عصرى مش
ــم كه در عصر  ــال و مجانين. و يقين داني ــال و جه عق
ــمان و زمين و مابينهما موجود  ما اگر كسى گويد آس
نيست، هيچ كس را توجه نكند كه گوش به اين سخن 

30 . يونس، 36.
31 . طالق، 12.

32 . نامه ها، ج2، ص253؛ تمهيدات، ص7.
33 . نامه ها، ج2، ص247.
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ــى كه كســى در همه عالم اين سخن  كنند، تا بدان رس
باور دارد، تا بدان رسى كه خلقى بسيار اين به مذهب 

كنند و چندين هزار سال بماند در عالم».34
اين مسئله كه «عقل جمعي وقتي چيزي را رد يا تأييد 
ــارج دارد»،  ــه در واقعيت و حقيقت خ ــد، ريش مي كن
اصلي اســت كه عين القضات در اين دليل به آن استناد 
ــخن قدما به وجود  مي كند. از اين رو اگر مكتبى از س
ــترى  ــد در فهم حقيقت آن تأمل بيش ــد، باي آمده باش
ــط خرد جمعي  ــه توس نمود؛ زيرا پذيرش يك انديش
ــه  ــه، حاكي از واقعيتي در وراى آن انديش يك جامع
اســت. وى براي نمونه به سوفسطا ييان استناد كرده و 
ــخنان آنها حقيقتي ژرف تر و عميق تر از آنچه  براي س
كه نقل گريده، قائل اســت. از نظر قاضى همدانى اگر 
ــطحي باشد كه امروز رايج  مراد آنها همين سخنان س
ــد، جامعه آن  ــي آن را طرد مي كن اســت و خرد جمع
ــطاييان مجال ترويج افكارشان را  زمان نيز به سوفس
ــازند: «و چون به تحقيق  ــى داد تا از آن مكتبى بس نم
بازجويى سفسطه اين مذهب است و مى شنويم كه در 
ــته اند  ــالف قومى بوده اند كه اين مذهب داش اعصار س
ــيد  ــت، تا بدان رس كه گفتندى هيچ چيز موجود نيس
ــتى و من نيستم و آسمان و زمين  كه گفتندى: تو نيس
نيســت. و ما به حقيقت دانيم كه اكنون در اين عالم ما 
هيچ آدمى نيســت كه امكان اين در خاطرش بگذرد، 
تا بدان رسى كه بيارد گفتن و نترسد كه مردمان بر وى 
ــه اين دعوى كرد، دانيم كه هيچ كس او  بخندند و هرك
را تصديق نكرده بود و به ضرورت گفته باشند كه اين 
ــت، چه مردمان همه روزگار بر  مرد را عقل مانده نيس

يك وتيره توانند بود در چنين معانى».35
بنابراين عين القضات به اين معنا كه «واقعيتى هست و 
همه چيز خيال نيســت» اذعان داشته و اين مطلب را 
از امورى مى داند كه همه مردم به آن اتفاق نظر دارند. 
ــطاييان صحيح بوده  ــر وى اصل ديدگاه سوفس از نظ
ــخيف به اين گروه را در نقل آن،  ــبت سخنان س و نس

34 . همان، ج2، ص297.

35 . همان، ج2، ص298.

ــط ديگران مى داند. اما سؤال اساسى آن است كه  توس
اصل سخن آنها چه بوده است؟ قاضي در پاسخ به اين 
سؤال مي گويد اين مطلب همانند تحريفي است كه در 
نقل قرآن ممكن اســت صورت گيرد. به عنوان نمونه، 
ــارت «ال اله اال اهللا» معناي واحدي را القا مي كند؛  عب
ــه نقل نكند،  ــر كســي اال اهللا را با ال ال ــن رو اگ از اي
ــخن كاذبى بيان كرده اســت. اما در مورد عقيده اي  س
ــبت داده اند معتقد است وقتي  ــطاييان نس كه به سوفس
ــان  آنها مي گويند «هيچ چيز موجود نيســت» مرادش
اين اســت كه هيچ چيز موجود نيست، جز وجود حق 
ــاني كه بعدها سخن آنان را نقل كرده اند  تعالي. اما كس
قســمت دوم را حذف كرده و دانسته يا ندانسته باعث 
تحريف اين مذهب شده اند. بنابراين نظر سوفسطاييان 
ــم مي داند كه به  ــاب موجودات عال ــده اى در ب را عقي
ــاره دارد:  ــك بودن همه خلق در برابر خداوند اش هال
ــطه را  «مقصود از اين همه آن اســت كه مذهب سفس
ــه اكنون در  ــت، اگرچ اصلى راســت بايد كه بوده اس
ــت، كه روا نيســت كه كسى اين  آن تحريف افتاده اس
خود در هيچ عصرى بيارد گفتن. و اگر كســى بگفت 
ــوش به وى نكند. پس چون  ــود كه هيچ كس گ الزم ب
مذهبى بباشد و خلقى بسيار بر آن مذهب باشند، اين 
ــت، خداى تعالى  را اصلى بايد و آن را اصل ظاهر اس
ــْيٍء َهالٌِك ِإالَّ َوْجَهُه»36 و «ُكلُّ َمْن  مى گويد: «ُكلُّ َش
َعَلْيَها َفاٍن»37 و معنى اين نه آن اســت كه وقتى نيست 
ــت، و اين  گردد، كه همه وجود هم امروز نيســت اس
ــى التحقيق مذهب  ــت، و عل ــب ارباب بصاير اس مذه
ــطه همين اســت. اما تحريف از كجا شروع شده  سفس
ــد كه چون تمامى سخن نقل نكند،  است آنجا كه باش
هيچ قرينه نبود كه صاحب بصيرت را گواهى دهد كه 
َل اهللاُ  اين راست است. و اين در قرآن است كه «َما نَزَّ
يَن»39 و «ال اله» اما اگر  ــْيٍء»38 و «َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّ ِمْن َش

36 . قصص، 88.
37 . الرحمن، 26.

38. ملك، 9.
39. ماعون، 4.
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«اال اهللا» با «ال اله»  نقل نكند دروغ بود».40
ــود را با ذكر نمونه هاى  عين القضــات در ادامه نظر خ
ــى التحقيق  ــد: «و عل ــح مى ده ــر، چنين توضي ديگ
زناردارى و بت پرستى و آتش پرستى و ديگر مذاهب 
ــا نه اگر  ــه بود، ي ــى البد بايد ك ــه را اصل ــنيع هم ش
ــتى و  كســى به روزگار ما گويد: زناردارى و بت پرس
ــتى حق است كسى باور نكند، و ما دانيم كه  آتش پرس
در آن روزگار كه اين پيدا شد اگر همين بوده است و 
بس، هيچ كس اين مذهب را اتباع نكردى، چون اتباع 
ــال است كه  كردند و عالمى در اين بودند، و چندين س
آتش مى پرستيدند، دانيم كه اصل اين كار، كارى ديگر 

بوده است كه به ما نرسيده است»41..42
ــري از دليل دوم  ــه اى بيان ديگ ــن دليل به گون 3. اي
ــد با اين تفاوت كه در اين دليل بيشترين تأكيد  مى باش
ــر فرهيخته اســت. از نظر عين القضات توجه و  بر قش
ــه در فهم نظرات  ــار فرهيخته يك جامع ــت اقش عناي
ــب و نحله فكري، حاكي از برخوردارى آن  يك مذه
مذهب از اصل و حقيقت محكمي بوده كه سبب توجه 

40 . نامه ها، ج2، ص301.
41 . همان.

42 . منظور عين القضات دفاع از هيچ يك از اين مذاهب نيســت. وى 
همه آنها را منسوخ و باطل مى داند، و تنها دين راستين از نظر او اسالم 
است. منظور او اين است كه اين مذاهب به اين صورت كه به ما رسيده 
ــت، صحيح نيست و تحريف شده اســت. البته در همه موارد اصل  اس
ــد، اما در بعضى موارد  ــن مذاهب و نحله هاى فكرى را بيان نمى كن اي
ــاراتى مى كند، مثًال در مورد زنار بستن مى گويد اين عمل در اصل  اش
ــانه كمال بندگى و عبوديت حق اســت (همان، ج2، ص156). در  نش
تمهيدات نيز براى توجيه زناردارى مى گويد: سالكان حضرت الوهيت 
ــنا و از باطن خود آگاه  داراى تفاوت اند، برخى از آنها كه به دين آش
ــان موافق  ــتند كه ظاهرش ــد كه در باطن خود زنار دارند، خواس بودن
ــكن ربوبيت است، آكنده  ــد: «و گفتند اگر باطن كه مس ــان باش باطنش
ــه كفر و ضاللت بود، اگر ظاهر كه محل نظر خلق اســت زنار دارد،  ب
ــتى  ــى نيســت» (تمهيدات، ص205). برخى ديگر كه در حال مس باك
ــتانه گفتند كه برخى را كشتند و برخى را  ــتند و سخنهاى مس زنار بس
ــه دريغا خلق نمى دانند  ــر ديوانگى حمل كردند. بعد اضافه مى كند ك ب
ــت، كفر و زنار آنها در راه  ــه از كفر و زنار مقصود آنها چه بوده اس ك
ــارات عين القضات و توجيهات و  خدا اســت (همان، ص206). از عب
ــالت او برمى آيد كه منظور او از زنار و يا بت و ... چيزى غير از  تأوي

معانى ظاهرى است.

اين قشر از جامعه به آن شده است؛ زيرا انديشه باطل، 
ــته و نگاشتن كتابها و  شايستگي بحث و گفتگو نداش
وجود گفتگوها و مناظرات، پيرامون مذاهب و مكاتب 
ــت از اصل و حقيقت  ــف در طول تاريخ، حكاي مختل
درســت آنها دارد. اگرچه نبايد از نظر دور داشت كه 
ــد، ظاهر بوده و  ــف برخى مذاهب و عقاي وجه تحري
ــيارى از مكاتب و مذاهب غامض و  وجه تحريف بس
ــكل اســت. عين القضات در اين باره ضمن اشاره  مش
ــورد تغييرپذيرى اخالق مى گويد:  به نظر غزالى در م
ــل كه خواجه امام  «بدان اى دوســت عزيز كه آن دلي
غزالى آورده اســت بر آنكه اخالق تغيير پذيرد چيزى 
ــكل نيســت تا توان گفت كه قدما ندانستند و اين  مش
ــالق تغيير نپذيرد و چندين  مذهبى قديم اســت كه اخ
ــياه كردند. و اگر كشف اشكال به  هزار ورق در آن س
ــانى بودى مگر چنين دراز نكشيدى و قدما از  اين آس
آن مذهبى برساختندى. پس ضرورت بود كه هركه را 
عقلى درست بود، طلب آن كند كه اين در اصل گويى 

چه بوده است؟»43..44
نقد و بررسى

در بررسى اين داليل مى توان به موارد زير اشاره كرد:
در دليل اول اختالف بين مذاهب، به مردمي نسبت داده 
ــده است كه ظن و گمان را به جاي يقين پنداشته اند  ش

43 . نامه ها، ج2، ص324.
ــخن خود را با انتقاد از گروهى آغاز مى كند كه ظاهراً  44 . غزالى س
ــان قابل تغيير نيســت. مى گويد اگر اخالق  معتقد بودند كه اخالق انس
ــه وصايا و موعظه ها و  ــان قابل تغيير نبود، در آن صورت هم ــد انس ب
ــن و معلمان بى فايده مى بود. اعتراض  ــاى پيامبران و اولياى دي تأديبه
ــته و  او به غزالى اين اســت كه غزالى حرفى را در دهان عده اى گذاش
ــت، در حالى كه معلوم نيست اين عده، كه غزالى از  آن را رد كرده اس
ــند  ــت، واقعًا اين حرف را زده باش معرفى آنان نيز خوددارى كرده اس
ــعادت، ج2، ص9؛ احياء علوم  ــند (نك: كيمياى س و بدان معتقد باش
ــدون اينكه منظور  ــده عين القضات، غزالى ب ــن، ص100). به عقي الدي
ــت،  ــخن آنها پرداخته اس ــد، به ابطال س ــى خصم را دريافته باش اصل
ــم و  ــئله عينيت و غيريت اس ــئله تغييرپذيرى اخالق، مس غير از مس
مسّمى و طريق حصول معرفت از مسائلى است كه به نظر عين القضات 
ــت تحريف هم عدم فهم مقصود  ــا تحريف صورت گرفته و عل در آنه
اصلى گويندگان آن بوده اســت («عين القضات و امام محمد غزالى»، 

صص63-53).
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و از وصول به حقيقت بي بهره اند، اما در ميان كساني كه 
به يقين رسيده  و حقيقت را شهود كرده اند، اختالفي در 
اصول نيســت. قيصرى با اشاره به اين مطلب مى گويد: 
ــراد از ذوق، علوم و معارفى اســت كه به وجدان و  «م
كشف حاصل مى شوند و برهان و كسب و اخذ به ايمان 
ــد و مرتبت خود معتبرند و ليكن  ــد اگرچه در ح و تقلي
ذوق كه وجدان و كشــف است علم عيانى است و بقيه 
علم خبرى اند و خبر مانند عيان نيســت».45 از اين رو 
«هر علم كه از راه ذوق به دســت نيامده باشد علم اهل 

اهللا نيست».46 
تأكيد بر شهود و ذوق نشان مى دهد كه حصول حقيقت 
ــّر عدم اختالف در  ــت از اين راه ممكن بوده و س معرف
كشف و شهود را مى توان در حضورى بودن آن جستجو 
ــهود، مواجهه با حقيقت بى واسطه  كرد. از آنجا كه در ش
صــورت مى گيرد، خطا و اختالف در آن معنا ندارد، اما 
فروع و ظنيات كه در زمره علوم حصولى اند، مى توانند 
ــباب اختالف نظر قرار گيرند. از اين رو خطاناپذير  اس
ــهود، قابل پذيرش بوده و اختالفى ميان كسانى  بودن ش
كه به اين مرتبه دست يابند، نيست، اگرچه ممكن است 
ــان آن حقايق و ارائه آنها در قالب علوم حصولى،  در بي
آراي متفاوتى به وجود آيد. اما نبايد از نظر دور داشت 
ــهود و ذوق تنها براى خود شخص حجت بوده و  كه ش
ــا بيان حصولى آن  ــار آن براى ديگران ب بحث از اعتب

ممكن است. 
دليل دوم عين القضات، به نحو جزئي قابل اثبات است؛ 
ــي پيروان يك مكتب  ــرا ميان رد و تأييد خرد جمع زي
ــه كلي وجود  ــودن اصول آن مذهب، رابط ــا صحيح ب ب
ندارد. نمى توان گفت هر آنچه جمعى آن را تأييد كنند، 
ــه گرفت توجه  ــد. اما مى توان نتيج حق و صحيح باش
ــدن آثار مختلف در مورد عقيده اى  عمومي و نوشته ش
ــترى در برخورد با چنين  خاص، بايد ما را به دقت بيش
ــه و برخورد  ــته و از قضاوت عجوالن ــه اى واداش نظري

45 . شرح فصوص الحكم، ص245.

46 . فتوحات المكيه، ج2، ص574.

ــطحي با آن بازدارد. به عنوان نمونه، گاه ممكن است  س
ــتباه به نظر برسد، اما  ــهورى در ابتدا اش كالم افراد مش
چه بسا با تأمل و تفكر بيشترى بتوان به وجهى صحيح 
در آن دســت يافت. ابن سينا در كتاب اشارات با اشاره 
ــان با  ــه اين گونه موارد بيان مى كند ممكن اســت انس ب
ــخنان افراد مشهور به حكمت، كه ديگران  مواجهه با س
به فضيلت آنها شهادت داده اند متحير شده و اين سخنان 
را مخالف صريح عقل تلقى كند. همانند سخن كسى كه 
مى گويد يك شىء را نمى توان دوبار مشاهده كرد و يا 
حتى يك دفعه هم نمى توان ديد! و يا اينكه شىء وجود 
ــه ندارد، بلكه وجودش باالضافه است. به نظر  فى نفس
ــينا مى توان اين قبيل سخنان را به گونه اى تفسير  ابن س
كرد كه قابل قبول باشند. به عنوان مثال منظور كسى كه 
ــىء را نمى توان دوبار مشاهده كرد، آن  مى گويد يك ش
بوده اســت كه اگر چيزى را ديديد مرئى بالذات همان 
صورت شىء رويت شده است كه در ذهن حاصل شده 
ــود دارد. اگر  ــت، آن صورت نيز وج ــا رؤيت هس و ت
ــود، صورت ديگرى  ــىء توجه ش بار ديگر به همان ش
ــه به  ــن تحقق مى يابد و از آنجا كه رويت هميش در ذه
اعراض شىء تعلق مى گيرد نه به ذات شىء، آنچه ديده 
ــىء، بنابراين  ــود، اعراض شىء است نه خود ش مى ش
ــود.  ــىء يك بار نيز ديده نمى ش مى توان گفت حتى ش
ــخن را كه هيچ چيز فى نفسه  ــينا در ادامه اين س ابن س
ــراقيه موجودات  ــه اضافه اش ــاره ب وجودى ندارد، اش
ــته كه عين الربط به علت هستى بخش مى باشند.47  دانس
ــخن بوعلى همانند تفسير عين القضات در  در حقيقت س
مورد سوفسطاييان است؛ زيرا از نظر ابن سينا نيز سخن 
ــه حقيقت صحيحى  ــان ب آنان برخالف معناى ظاهريش
ــيخ الرئيس در  ــخن اخير ش ــاره مى كند. عالوه بر س اش
ــات، ابن عربى نيز در  ــتقاللى ممكن مورد عدم وجود اس
فتوحات مكيه، ظاهر قول خويش در خيالى بودن عالم 
ــد. اما به اعتقاد  ــطاييان نزديك مى بين را با نظر سوفس
ــال آنكه از نظر  وى، عالم خيال عرفا واقعى اســت ح

47 . ر.ك: شرح الهيات شفا، ج1، صص426و427.
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سوفسطاييان، خيال واقعيتى ندارد.48
ــر عين القضات به خرد  بيان اين نكته الزم اســت كه اگ
جمعى و پذيرش همگان تكيه مى كند، به سبب وجوهى 
از حقيقت است كه در كالم افراد مى تواند وجود داشته 
باشد. در حقيقت از نظر وى اگر در سخنى هيچ حيثيت 

درستى متصور نباشد، پذيرش همگانى پيدا نمى كند.
2) دليِل تأثيرگذارى زبان و الفاظ در معرفت

عين القضات معتقد است حقيقت معرفت در قالب الفاظ 
ــات نمي گنجد و زمانى كه حقايق و معانى غيبي،  و كلم
در قالب الفاظ عالم محسوس بيان مي گردد، براي عامه 
مردم به درستي قابل درك و دريافت نمي باشد. وى در 
كتاب نامه ها، الفاظ را به لفظ مشترك، متواطي، متشابه 
ــر مثال تعريف  ــرده و آنها را با ذك ــيم ك ــول تقس و منق
ــيم بندي با تفاوت اندكي در كتابهاي  مي كند.49 اين تقس
ــده است.50 او معتقد است اصل وضع  منطقي نيز بيان ش
لغات براي معاني عالم محســوس بوده و انسانها براي 
امورى كه در محدوده قواي حســي متعارف آنها است، 
ــه خارج از  ــد و براى آنچ ــاظ مي پردازن ــه وضع الف ب
قلمرو درك حســي آنها است، لغت و اصطالح خاصي 
ــالكان حق ناچارند براى بيان  ندارند. به همين دليل س
ــهودات خود از الفاظ جهان محسوس بهره گيرند و  مش
ــئله در فهم حقايق غيبي مشكالتي را به وجود  اين مس
ــده است. از سوي ديگر،  آورده و باعث بدفهميهايى ش
ــتراك  الفاظ، محدود و معاني، نامحدودند و بنابراين اش
ــخنهاى  ــرورت مى يابد: «در بيان آنكه س در الفاظ ض
ــز چنين نتواند  ــترك الدالله بود و ج واصالن البد مش
ــه الفاظ موضوع جز محصور  ــود. و اين بدان بدانى ك ب
نيست و معانى نامحصور است و چون معانى صد چند 
ــاظ ضرورت بود و نيز  ــتراك در الف الفاظ بود، البد اش
ــت،  هر لفظ كه موضوع اســت معانى ظاهر را بوده اس
ــميات كه عموم نبينند و ندانند، آن را هيچ لفظى  آن مس
ــميات  موضوع نيســت. اكنون در عالم ملك چون مس

48 . ر.ك: وحدت وجود به روايت ابن عربي و اكهارت، صص379و380.
49 . نامه ها، ج2، صص303-257.

50 . ر.ك: منطق، ج1، ص68.

مدرك است عموم را به ديده ظاهر، البد آن را الفاظى 
موضوع است چون سما و ارض و جبل و ... و مدركات 
ــگان را، البد آن را  ــم ملكوت چون ظاهر نبود هم عال
الفاظى موضوع نبود. و چون كســى خواهد كه آن خبر 
ــوع، لفظى به طريق  ــد او را از آن الفاظ موض دهد الب
ــوق در شعر عرفانى)  ــتعاره (مثل بت و صنم و معش اس

ببايد گفت».51
ــو درباره پيچيدگي و چند اليه اي  ــيهيكو ايزوتس توش
ــد: «در نظر  ــر عين القضات مي گوي ــان از نظ ــودن زب ب
عين القضات همداني هيچ چيز از حقيقت دورتر از اين 
ــه يك ميان يك  ــور كنيم تطابقي يك ب نيســت كه تص
كلمه و معناي آن برقرار اســت. جهان پديده اي است با 
ــتي بي نهايت ظريف، انعطاف پذير و سيال، چنان  سرش
ثبات خشــك و تغييرناپذيري را ندارد كه با خشكي و 
ــته باشد  انعطاف ناپذيري صوري كلمات همخواني داش
ــيع معني كه در پس  ــه با ميدان وس ــه در مقايس ... كلم
ــت، چيزي بيش از نقطه خرد كم  ــترده اس هر كلمه گس
اهميتي نيســت. كلمه فقط دروازه تنگي است كه ذهن 
ــه اي از معنا پا  ــق آن، به درياي بيكران ــاني از طري انس
ــرون كلمه اي كه  ــتن از بي مي گذارد ... صرفًا با نگريس
ــت، مشكل بتوان درباره پهنا  بدين سان به كار رفته اس
ــط اين كلمه اكتفا  و ژرفاى معنايي كه قرار اســت توس
ــي مصداق پيدا  ــرد. اين خصوصًا وقت ــردد، داوري ك گ
ــده در قالب يك كلمه اتفاقًا  مي كند كه معناي ريخته ش

پشتوانه اي از تجارب عميق عرفاني داشته باشد».52
ــه زبان عرفاني تنها منحصر به الفاظ و اصطالحاتي  البت
ــت، بلكه عالوه  كه مفاهيم عرفاني را منتقل مي كند نيس
ــدي نيز وجود دارند  ــا، تمثيلها و نمادهاي جدي بر آنه
ــان تجربه عرفاني  ــق آنها قادر به بي ــه عارف از طري ك
خود مي شود. اين نمادها و تمثيلها زبان اشاره را ايجاد 
ــان تر تجربه عرفاني  ــيله آن آس كرده كه مي توان به وس
را بيان نمود. به گفته نويا در حقيقت تمثيلها توصيفاتي 
ــد به عناصر  ــي از طريق آنها مي كوش ــتند كه صوف هس

51 . نامه ها، ج2، صص286و287؛ زبدة  الحقائق، ص4.
52 . ميراث تصوف، ج1، ص388.
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ــته و از آن در گذشته  روحاني تجربه اي، كه در آن زيس
ــد.53 از همين رو است كه  ــت، هيئتي ملموس ببخش اس
ــهادت  عين القضــات معتقد اســت الفاظى كه از عالم ش
ــوند، از داللت به حقايق عالم غيب  به كار گرفته مى ش
ــده، به  ــپرده ش ناتوانند: «اين معانى كه در اين الفاظ س
ــان دور است. آنها براى داللت  جد از ظاهر مفهوماتش
ــود،  بر معانى اى غير از اين معانى كه از آنها قصد مى ش
ــه هر گروهى را  ــده اند»54 و «علما مى دانند ك وضع ش
ــروه، مورد اتفاق  اصطالحاتى اســت كه در ميان آن گ
اســت و هركسى، اصطالحات هر طايفه اى را نمى داند، 

مگر اينكه به راه آنان رود».55 
ــم ماوراي  ــد، ارتباط با عال ــه آنچه ذكر ش ــا توجه ب ب
ــهودى و  ــبب بيان ناپذيري حقايق ش ماده و طبيعت، س
ــب يا عجزي در  ــه اين امر معلول عي ــود ك غيبى مي ش
ــان اســت. عين القضات درباره كوتاهي  فهم يا عقل انس
ــور را به كار برده  فهم عامه، تمثيل رنگ و شــخص ك
ــرد نابينا از  ــد چنانچه كســي بخواهد براي ف و مي گوي
ــخن بگويد، ناچار اســت از  چگونگي ادراك رنگها س
ــتراكات و  ــتفاده كند، تا از راه بيان اش حواس ديگر اس
ــته خود را محقق  ــات حس بينايي با آنها، خواس افتراق
سازد و البته در اين صورت نيز تصديق آن براي انسان 
ــود56 و در جاي ديگر مي گويد:  ــوار خواهد ب نابينا دش
«به تمامي از اين طايفه حديث كردن ممكن نبود؛ زيرا 
خود عبارت از آن قاصر آيد و افهام خلق آن را احتمال 

نكند و جز پرده اي و رمزي نتوان گفت».57 
نقد و بررسي

اين بيان كه اصل وضع لغات مربوط به عالم محسوسات 
ــخن  بوده و الفاظ در داللت بر معاني غيبي ناتوانند، س
ــفيات  معقولي اســت. در حقيقت دو راه براى بيان كش
ــه اگر او بخواهد  ــارف مى توان فرض كرد، مگر آنك ع

53 . تفسير قرآنى و زبان عرفانى، ص267.
54 . شكوى الغريب، ص148.

55 . همان، ص35.
56 . ر.ك: مصنفات عين القضات همداني، صص88و89.

57 . تمهيدات، ص42.

ــاهده كرده، سكوت كند. يك روش  در مورد آنچه مش
ــاظ خاصى را براى  ــرض امكان، الف آن اســت كه به ف
ــه در اين صورت  ــاهدات خود به كار گيرد ك بيان مش
ــه و غير از خود او،  ــه و تخاطبى صورت نگرفت مفاهم
كســى معناى كالمش را فهم نمى كند. در مقابل، روش 
ــتفاده كند كه  محتمل آن اســت كه از الفاظ متعارفى اس
مدلول آنها، بيشترين قرابت و نزديكى را به معناى مورد 
ــال براى توصيف حالتى  ــر عارف دارد؛ به عنوان مث نظ
ــتى استفاده كند. اما نبايد از نظر دور  خاص از لفظ مس
داشت كه به هر حال عارف از الفاظ متعارف و مأنوس 
اين جهانى استفاده كرده و ممكن است در مواردى فهم 
مدلول حقيقى و مورد نظر او دشوار باشد. رمزى بودن 
ــاره دارد؛ بدين معنا كه از  ــز به همين مطلب اش كالم ني
ــده است كه در ابتداى امر آن معناى  الفاظى استفاده ش
ــازد، اما مخاطبان بايد  ظاهرى را به ذهن متبادر مى س
ــبب  ــند. به همين س ــى فهم معناى حقيقى آن باش در پ
ــيارى از حكما و عرفا به ناتوانى زبان در بيان كامل  بس
ــيخ اشراق در مورد استفاده  حقيقت، اذعان كرده اند. ش
ــراق  ــراى بيان حقيقت، در مقدمه حكمة االش از رمز ب
ــخنان پيشينيان همه به  اين چنين بيان مى كند: «البته س
رمز بيان مى شده اســت و بنابراين هر آنچه ديگران بر 
ــته اند و بتاخته اند، اگرچه متوجه جهت و  آنان رد نوش
ــخنان آنان مى تواند باشد، ليكن متوجه  روى آشكار س
ــد؛ زيرا رموز  خواســت و مقصود كلمات آنان نمى باش
ــرد و مطرود دانســت و رد بر آن از  ــوان رد ك را نمى ت
ــپس  خرد بيرون اســت كه نخســت فهم بايد كرد و س
ايراد».58 وى در تلويحات نيز به اين نكته تصريح كرده 
و سخنان بسيارى از حكماى يونان را به صورت رمز و 
مجازگويى دانسته كه لزومى به رد آنها نيست.59 از نظر 
ــينا نيز مراد بزرگان و فضال از استفاده رموز براى  ابن س
ــان نمى باشد:  بيان حقايق، همان معانى ظاهرى سخنش
ــوز، يقول الفاظا  ــن الفضالء من يرمز ايضا برم «و ان م

58 . ترجمه حكمة االشراق، ص18.
59 . ر.ك: مجموعه مصنفات، ج1، ص112.
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ظاهره مستشنعه او خطا و له فيها غرض خفى، بل اكثر 
ــن اليوتون من جهه غلطا او  ــاء، بل االنبياء الذي الحكم

سهوا هذه وتيرتهم».60
بنابراين حقيقت معرفت، حقيقتي وراي عالم محسوسات 
ــوده و تا وقتي اذهان مردم از انس با عالم  و ماديات ب
ــاده، منزه نگردد، به آن مرتبه راه نمي يابند. از اين رو  م
به اعتقاد عرفا، ادراكات عرفانى بيان ناپذيرند و هر نوع 
مفهوم سازى، واقعيت را  پوشانده و مخاطب را به جهل 
مى اندازد. عرفا، مشكل بيان ادراكات عرفانى را مربوط 
ــتيهاى  ــت مى دانند: يكى ماهيت زبان و كاس ــا دو عل ب
ــان حاالت عرفانى و ديگرى ماهيت خود آن  آن در بي
ــر اول، هرچند عرفا از كلمات خاصى  ادراكات. از منظ
استفاده مى كنند، ولى تجربه خود را بيان ناپذير دانسته 
ــده ذاتًا ناتوان از بيان  ــتفاده ش و معتقدند كه كلمات اس
ــتند. در حقيقت، زبان محصول حيات  ــان هس تجربه ش
ــوتى ما است و براى بيان حقايق معنوى و الهوتى  ناس
تناســب ندارد. از منظر دوم، عرفا ماهيت عرفانى را به 
ــت؛ زيرا ابزار  ــه اى مى دانند كه ذاتًا قابل بيان نيس گون
تعبير و بيان به منظور انتقال مفهومى  به ديگرى استفاده 
ــو محسوس  ــود، ليكن تجارب عرفانى از يك س مى ش
ــاتى  ــوى ديگر، از محسوس ــه مفهوم و از س ــتند ن هس
ــتند كه هركسى قوه احســاس و ادراك آنها را در  نيس
ــى معتقدند  ــد.61 به همين جهت برخ ــته باش خود داش
ــت، يكى زبان سكوت و  زبان اصلى عرفان، دوگانه اس
ديگرى زبان رمز. زبان عادى ما براى تجربيات روزانه 
ساخته و پرداخته شده، و تداعى معانى مفاهيم گوناگون 
ــمه در حواس پنج گانه دارد، يا از تأمل فكر  يا سرچش
ما بر داده هاى اين حواس حاصل مى شود، در حالى كه 
ــروكار عرفان با حقيقتى وراى عالم حواس و وراى  س
تصور و تصديقى اســت كه پايه و اساس علم حصولى 

قرار مى گيرد.62
ــخن عين القضات  ــر اين نكته مهم اســت كه س ــا ذك ام

60 . الشفاء، ص65.
61 . ر.ك: وحدت وجود به روايت ابن عربي و اكهارت، صص463و464.

62 . ر.ك: جاودان خرد، ص316.

ــت به امور غيبى صادق اســت و  ــط در مورد معرف فق
ــهود  بنابراين دليل او تنها در مورد مكاتبى كه داراى ش
بوده اند، مصداق مى يابد و بيشتر هم مثالهاى قاضى در 
اين قلمرو اســت. اما جاى اين پرسش وجود دارد كه 
تمام مكاتب اين گونه نيستند كه بيان حقايق شهودى در 
قالب زبان محسوس كرده باشند. بنابراين ادعاى كليت 
در مورد صحت ادعاى اصل مذاهب ناصحيح مى باشد.
3) دليل برابر دانسـتن عقايد در ابتداى راه و ترك 

عادات
از نظر عين القضات، طالب حقيقت در صورتى مى تواند 
ــود  ــب و نحله هاي مختلف، تفاوت قائل ش ميان مذاه
ــناخته  ــه حقيقت آن مذاهب و نحله هاى فكرى را ش ك
باشد، در حالى كه اين امر برخالف طالب بودن شخص 
ــبب  ــت؛ زيرا وى در ابتداى راه بوده و به همين س اس
ــد. از اين رو وجود  ــه حقيقت مى باش ــي وصول ب در پ
ــده،  ــاي از پيش تعيين ش ــبب قضاوته پيش فرض، س
مي شود كه نادرستي فهم را به همراه دارد: «بايد جمله 
مذاهب در راه سالك در ديده او يكى بود و يكى نمايد 
و اگر فرق داند و يا فرق كند، فارق و فرق كننده باشد 
ــب را حجاب راه بود ...  ــه طالب. اين فرق هنوز طال ن
ــر از ترك عادت  ــه ابتداى حالت بهت ــچ مذهبى ب و هي

نداند».63
ــوى ديگر طالب در طلب حقيقت بايد اخالص ـ  از س
ــه نحله و مذهب خاص  ــه معناي نفي هرگونه تعلق ب ب
ــرده و حقيقت را به خاطر خود حقيقت  ـ را رعايت ك
ــناخت يقيني طالب  طلب كند. از اين رو الزمه  عدم ش
ــتن  ــت مذاهب و اخالص در طلب، برابر دانس از حقيق
تمام مذاهب است. عين القضات در اين باره مى نويسد: 
«اى دوســت! ... آن كس كه خواهد تا فرق ميان كمال 
ــوى و كمال محمدى ـ صلعم ـ  ــوى و كمال عيس موس
بداند، كســى شايد كه پيش از رسيدن بدين علم گويد: 
ــد ادراك اين فرق، چنان كه  ــودان حاصل آي از راه جه
ــايان حاصل شود  جهودان گويند؟ يا گويد: از راه ترس

63 . تمهيدات، ص21.
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ــايان گويند؟ پس هم نشايد كه على القطع  چنان كه ترس
ــود؛ زيرا طالب  ــلمانان حاصل ش ــد كه از راه مس گوين
ــالم، چه اگر  نداند كه ملت كفار بهتر اســت يا ملت اس
مى داند، او طالب اين كار نبود هرگز. اى دوست طالبان 
ــا بگفتند ... به جالل  ــدا اول قدم به ترك همه عادته خ
ــه در طلب فرقى داند ميان  ــدر لم يزل كه هر آدمى ك ق
ــالم بود كه  ــى و مذهبى، اگر خود همه كفر و اس مذهب
ــوز در راه خداى تعالى قدمى به اخالص برنگرفت.  هن
پس من اخلص هللا نبود. الجرم چون طلب عالميان در 
دين مزور است، ثمره اخالص ايشان را روى نمى نمايد. 
ــود؟ از مصطفا ـ صلعم  ثمره اخــالص هيچ دانى چه ب
ــرت ينابيع  ــص هللا اربعين صباحا ظه ــنو! من اخل ـ بش

الحكمه من قلبه على لسانه»64..65
ــد مى كند كه اخالق و  ــاس عين القضات تأكي بر اين اس
تعصبات موروث از آبا و اجداد و دوستان، درد مشترك 
ــر دل آنها اســت. در حقيقت  ــه آدميان و غبارى ب هم
ــته  ادراك زمانى حاصل مى گردد كه اين حجاب برداش
ــوع عالي از ادراك  ــر، مقدمه ورود به ن ــود و اين ام ش
ــبب كشــف حقيقت و اصل صحيح  را فراهم نموده و س

عقايد مي گردد.66
نقد و بررسي

64 . نامه ها، ج2، صص251و252.
ــه اى كه بايد بدان توجه نمود، اين اســت كه نظر عين القضات  65 . نكت
ــت؛ زيرا وى  ــبيه دانس را نبايد به ديدگاه كثرت گرايى در حوزه اديان ش
ــران مى داند. برخى از  ــق، و پيامبرش را بهترين پيامب ــالم را دين ح اس
اظهارات وى در اين باره چنين اســت: «و محمد پيام آور گرامى اسالم، 
ــده آفرينش و مصداق خطاب لوالك لما خلقت االفالك اســت»  برگزي
ــروه مطلوبان،  ــدات، ص23) يا «اما گ ــكوى الغريب، ص22؛ تمهي (ش
ــه يحبهم و يحبونه.  ــان مصطفى آمد و امت او به تبعيت وى ك ــّر ايش س
محمد، اصل وجود ايشان بود و ديگران تبع. موسى را گفتند جاء [آمد]، 
ــرى [او را بياورديم]، آمده چون آورده نباشد. انبيا،  مصطفى را گفتند اس
ــر و  ــد، اما خدا به جان و س ــوگند خوردن ــه نامها و صفتهاى خدا س ب
ــيها]  ــوگند ياد كرد [لعمرك، والضحى و اليل اذا يغش موى و روى او س
ــالكان به نور مصطفى  ــدات، ص30) و «انتها و اتصال جمله س » (تمهي
ــتر در پى يافتن وجوه صحت  اســت» (همان، ص303). بنابراين او بيش
انواع نظراتى اســت كه در طول تاريخ نقل شده و شايد به دليل محكوم 
ــتر در مورد سخن افراد  ــزد كند كه بيش نمودن نظراتش، مى خواهد گوش

بيانديشند و به نقل و الفاظ رهزن و موارد تحريف كننده آگاه باشند.
66 . ر.ك: نامه ها، ج1، ص39.

ــتر به عنوان يك اصــل عملي در روش  ــن دليل بيش اي
تحقيق محسوب مي شود. محقق در جستجوي حقيقت 
است براي حقيقت و ابايي ندارد كه همه اعتقادات خود 
را به بوته آزمون و نقادي بگذارد. بر اين اساس، طالب 
ــت بايد پيش از داورى در مورد نظرات و مذاهب  حقيق
ــا را مورد تحقيق قرار دهد،  مختلف، مقصود اصلى آنه
ــد. به همين سبب در  تا قضاوت او نزديك به واقع باش
ــش از يافتن حقيقت، بايد تمام نحله ها  ابتداي امر و پي
ــد و مثالهاى  ــان باش و مذاهب فكري در برابر او يكس
ــطاييان و زناردارى و ...  عين القضــات در مورد سوفس
ــن روش دارد. عين القضات در اين  ــه همي ــاره ب نيز اش
ــيدن به فهمي كامل و درســت را، گذر از  اصل، راه رس
ــتن  ــام پيش فرضهاي موجود خود مي داند؛ زيرا داش تم
ــاي قبلي  ــود آمدن قضاوته ــبب به وج پيش فرض، س
ــد تحقق چنين امرى  نادرســت مي گردد. به نظر مى رس
ــوارى اســت و به هر حال  به معناى واقعى آن، كار دش
ــردى داراى عاليق و پيش فرضهايى اســت كه بر  هر ف
ساحت عقيدتى او تأثيرگذار است، اما مهم آن است كه 
تا جاى امكان از تأثير عوامل غير شناختى بر معرفتش 

بكاهد.
4) دليل بر نقش ناقالن و راويان عقايد

همان طور كه بيان شد عين القضات معتقد است ناقالن و 
ــل ايجاد بدفهمي و تحريف در اصل  راويان بد از عوام
ــاس نظرات مذاهب مختلف محســوب مى شوند.  و اس
ــخن ناقالن و  از نظر وى دليل اين امر آن اســت كه س
راويان عقايد مذاهب مختلف، مشترك لفظي بوده و در 
ــتراك لفظي، معانى متعددي وجود دارد، همانند لفظ  اش
ــتري كه به رغم داللت بر خريدار، به ستاره آسمان  مش
ــردد. برخي از اين  ــال آن نيز اطالق مى گ ــم و امث شش
معانى، درســت و برخي نادرســت است كه عدم وجود 
ــه باعث ايجاد بدفهمي در مواجهه با عقايد مكاتب  قرين
مختلف شده اســت. عالوه بر اين، برخي از ناقالن نيز، 
ــده مذاهب مختلف فكري را درســت فهم نكرده و  عقي
ــتباه شده اند و برخي  به همين دليل در نقل آن دچار اش
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ــر به دليل قصد و غرضــى خاص يا از روي عناد،  ديگ
حقيقت را نقل نكرده اند. اين عوامل سبب تحريف اصل 
ــده اســت كه امروزه در  و حقيقت مذاهب و مكاتبى ش
ــتباه مى رسند.67 وى  ميان مردم رايج بوده و به نظر اش
ــا كه قرينه ظاهر  ــتر مى گويد: «هرج براى توضيح بيش
بود خود پوشيده نماند و آنجا كه قرائن نبود خود هيچ 
ــا بود كه دو  ــكال آنج ــبيهى كس نكند. اش حكم به تش
ــه بود، و يكى بر معنى اى داللت كند و ديگر قرينه  قرين
بر ديگر معنى. و اين در قرآن و اخبار بسيار است و در 
عقليات بسيار مذاهب فاسد از اينجا بازديد آمد. اما در 

قرآن و اخبار قريب تر است».68
عين القضات با تأكيد بر متعدد بودن اسباب تحريف، به 
ــتاري ـ كه يكي از عوامل  تفاوت زبان گفتاري و نوش
ـ   ــر ايجاد بدفهمي و نقل نادرســت نظرات اســت  ديگ
اشاره كرده و مى گويد: «در بيان آنكه تحريف را بسيار 
اسباب اســت و از چندين نوع است و در حصر نتوان 
ــود. بدان اى  ــدان وقوف نتواند ب آورد و هركســى را ب
ــخن بود كه از قائل، فهم توان كرد  دوست كه بسيار س
ــد، آن مفهوم نگردد  به وقت نطق و اگر در جايى نويس
هرگز از آن، همچنان كه مثًال كسى در حال غضب غالم 
ــود را گويد: هرچه خواهى كن! غضب او و حركات  خ
ــراد او همه، داليل بود قاطع كه او بر وجه  او كيفيت اي
وجوه مى گويد. و در حال رضا هم مى گويد پسر خود 
ــه خواهى كن! و مقصودش  ــه معين كه هرچ را در واقع
آن بود كه او را مخير مى كند عن طيبه قلب. و اين چون 
بشنوند فرق در ميان هردو مفهوم بود. اما چون بنويسد 
ــت؛ زيرا فرق حالت رضا و غضب  آن فرق نتوان نوش

نتوان نوشت».69
ــته و معتقد اســت  قاضى عنصر زمان را نيز مؤثر دانس
ــرى به صورت  ــاس عقايد فك ــف در اصل و اس تحري
تدريجى توسط راويان صورت مى گيرد و هر ناقلى در 
آن مطلب، تصرف اندكى انجام مى دهد تا آنجا كه درك 

67 . همان، ج2، ص282.

68 . همان، ج2، ص285.
69 . همان، ج2، صص303و304.

ــخن براى فردى كه در مقام فهم آن برمى آيد، نيز  آن س
ميّسر نمى شود.70
نقد و بررسى

در مورد دليل فوق مى توان گفت اين مطلب، به ارتباط 
ــايي الفاظ از يك  ــي و عناد ناقالن و نارس ــن بد فهم بي
ــتهاي نادرست  ــو و ايجاد اختالف، تحريف و برداش س
ــاره دارد. البته  ــوى ديگر اش ــب مختلف از س از مذاه
ــت، اما اين دليل،  ــود چنين رابطه اي بحثي نيس در وج
ــاي او را به نحو جزئي اثبات مي كند؛ زيرا در ميان  ادع
عوامل ايجاد تحريف، عوامل بازدارنده و حفظ كننده اي 
ــف هر عقيده و  ــور كرد كه مانع تحري ــز مي توان تص ني

انديشه اي  شوند. 
5) دليل عدم توقف سالك در منازل سير و سلوك

ــان رفت، مربوط به  ــه در داليل قبل ذكر آن به مي آنچ
ــف عقايد و مكاتب  ــى از تحري ــتباهات ناش خطا و اش
ــه در ذيل اين ادعا  ــود. اما خطاى ديگرى ك مختلف ب
ــود، آن است كه سالك در راه سير الى اهللا  مطرح مى ش
از مراتب اين راه، غايت و مقصود بسازد. عين القضات 
بيان مى دارد كه مذاهب، منازلى هستند كه سالك براى 
رسيدن به حقيقت غايى، ناگزير به گذشتن از آنها است، 
ــير، از منازل مختلف،  ــا مهم آن اســت كه در اين س ام
ــاره به آياتى از قرآن، مدعاى  ــازد. وى با اش مقام نس
ــود را چنين توضيح مى دهد: «بدان اى دوســت كه  خ
مذاهب، منازل است در راه خداى تعالى و هركه سالك 
ــا بعضى از منزل  ــه منزلى بود. ام ــود، البد هر روز ب ب
ــزل زينب و رباب/ و  ــاختند و گفتند: انزل بمن مقام س
ــيدند  ــذا مرتع االحباب. و بعضى به هرچه رس ارتع فه
ِفِليَن»71 و روز و  ــتند خليل وار كه «َال ُأِحبُّ اْآلَ برگذش
شــب اين مى گفتند: اى ساربان منزل مكن جز بر ديار 
ــل گويد «ِإنِّي َذاِهٌب ِإلَى َربِّي»72  يار من. و چون خلي
يا لوط گويد «ِإنِّي ُمَهاِجٌر ِإلَى َربِّي»،73 البد در اين راه 

70 . ر.ك: همان، ج2، صص313و314.
71 . انعام، 76.

72 . صافات، 99.
73 . عنكبوت، 26.
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ــيار بود. و هركه سلوك كند بر راه ايشان، به  منازل بس
كوكب رسد و بگويد «هذا ربى» و چون به آفتاب رسد 
ــالكان  ــى» هذا اكبر گويد ... كل مذاهب از س «هذا رب
منقول اســت. آنچه محرف اســت خطا است از جهت 
تحريف. و آنچه محرف نيست منزل است. و اگر سالك 

از آن مقام سازد، خطا بود».74
واضح است كه از نظر او، بودن در يك مرتبه و تعصب 
ــيدن به حقيقت است. از اين رو  به آن، مانعى براى رس
ــته  ــد همچون ابراهيم خليل، از منازل مختلف گذش باي
ــا به آن حقيقت اصلى و علم يقينى دســت يافت: «و  ت
ــن علم يقينى در جايى بود و هركســى  ــدارى كه اي نپن
بدان راه بود! از هزار هزار سالك يكى را به علم يقينى 
ــود. چندين هزار افتاده را در راه خدا واپس بايد  راه نب
ــا به عالم علم  ــتن ت گذاشــت و از همه مردوار بر گذش

اليقين رسى».75 
نقد و بررسى

ــخن قاضى در اين دليل آن اســت كه حقيقت  مبناى س
ــدد بوده و نمى توان  ــرى ذو ابعاد و داراى بطون متع ام
ــك حقيقت آن هم حقايق  ــا كرد احاطه كاملى بر ي ادع
ــل توصيه كرده اند:  ــود. به همين دلي غيبى حاصل مى ش
ــواى  ــوى و به ماس «مبادا به عقيده مخصوصى مقيد ش
ــى كه خير كثيرى از تو  آن كفر بورزى و روگردان باش
ــود. بلكه علم به واقع از دســت تو مى رود.  فوت مى ش

پس همچون هيوال قابل همه صور معتقدات باش».76
ــي استداللهاي عين القضات اين نكته  در تحليل و بررس
ــان كرد، اگرچه او تمام اهتمام خود را  را بايد خاطرنش
ــتدالل، مدعايش را  به كار مى گيرد تا از طريق بيان اس
ــت ـ كه اصل تمام  ــد، اما خودش اين حقيق ثابت نماي
مذاهب درست و صحيح است ـ را از طريق مكاشفه و 
ــهود يافته است: «و هرچه نوشته ام در اين مكتوب و  ش
ــته ام و جز بعضى امثله  ديگر مكتوبها همه از ذوق نوش
منقول و مسموع نبود در مكتوبات من. و اگر نه آنستى 

74 . نامه ها، ج2، ص307.
75 . همان، ج2، ص247.

76 . ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص280.

ــده بودى،  ــرا اين معانى معلوم ش ــه طريق ذوق م كه ب
ــتى و  ــتى كه آتش پرس هرگز كجا در خاطر من بگذش
ــتى و زناردارى و مذهب قدر بوجه من الوجوه  بت پرس

راست است».77
نكته ديگر اينكه او در آثار خود به خصوص تمهيدات 
و مكتوبات براي تحليل و توضيح مسائل با به كارگيري 
آيات و احاديث مختلف، تأويالت و تعبيرهاي جديدي 
ــاده و  ــبك نثر او س از مفاهيم عرفاني ارائه مي دهد. س
ــوان گفت تحليلهاي او  ــت، اما نمي ت عاري از تصنع اس
ــاني قابل درك اســت. به گفته لويزن  ــن و به آس روش
ــود الفاظ نمادين  ــواري فهم مطالب وى، وج عامل دش
برخاسته از الهامات شاعرانه و اطالعات جامع فلسفي 

و كالمي و تأويلهاي عرفاني غني او است.78
و در آخر، كالم را با توصيه اي از عين القضات به پايان 
مي بريم: «مردى نه آن اســت كه سخن راست سالكان 
بر وجهى ركيك حمل بكند، آن گه در ابطال آن خوض 
كنند. مردى آن بود كه همه مذاهب را وجه راســت باز 
ــدا واكند،  ــه تحريف هر يكى پي دســت آوردند، و وج
ــى در صفت  ــد. خداى تعال ــان كه هركســى فهم كن چن
ــَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن  ــن قوم مى گويد كه «الَِّذيَن َيْس اي

َأْحَسَنُه»79».80

نتيجه گيري
ــد، مى توان گفت: عين القضات  ــاس آنچه بيان ش براس
ــاس مكاتب و مذاهب مختلف  معتقد اســت اصل و اس
صحيح و درســت بوده اســت و بين كسانى كه حقيقت 
ــهود كرده اند، اختالفى نيســت و پذيرش و تأييد  را ش
ــاهدى بر اين مدعا مى داند. در واقع وى  همگانى را ش
اعتقاد دارد اصل مكاتب و مذاهب فكرى در طول زمان 
ــن نحله ها را عوامل  ــته و علت تحريف اي منحرف گش
ــايي  ــتراك لفظ، ناقالن بد و نارس مختلفي همچون اش

77 . نامه ها، ج2، ص308.
78 . ر.ك: ميراث تصوف، ج1، ص388.

79 . زمر، 18.
80 . نامه ها، ج2، ص330.
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الفاظ در داللت بر معاني غيبي مى داند. به نظر مى رسد 
ــت ادعاهاى وى  ــه اثبات كلي ــده قادر ب داليل ذكر ش
ــت؛ زيرا نمى توان رد و تأييد خرد جمعي را مالكى  نيس
ــمار آورد و  براى صحيح بودن اصول يك مذهب به ش
تنها مى تواند دليلى بر تأمل و دقت بيشتر در برخورد با 
ــد. همچنين بيان اين نكته الزم است كه  يك نظريه  باش
اگرچه الفاظ در بيان كامل تجربه هاي عرفاني ناتوانند، 
ــخن عين القضات تنها در مورد مكاتبى كه داراى  اما س
ــهود بوده اند، مصداق مى يابد. بنابراين ادعاى كليت  ش
ــد.  در مورد صحت اصل تمام مذاهب ناصحيح مى باش
ــالن و تحريف و  ــاد ناق ــي و عن ــان بد فهم ــاط مي ارتب
برداشتهاي نادرست از مذاهب نيز امرى غيرقابل انكار 
ــل بازدارنده و حفظ  كننده اي  ــت، اما نمى توان عوام اس
ــوند،  ــه اي  مى ش ــه مانع تحريف هر عقيده و انديش را ك
نيز ناديده انگاشــت. قاضي سعى دارد با داليل و مثالها 

ــواهد قرآني، مدعاي خود را توضيح دهد، اما در  و ش
عين حال اذعان مى دارد كه خود، حقيقت درستى اصل 
مذاهب و مكاتب را از طريق كشف و شهود يافته است 
ــهود، تأكيد مى كند. اما  و همواره بر خطاناپذير بودن ش
اين اشكال وجود دارد كه شهود و ذوق تنها براى خود 
شــخص حجت بوده و بحث از اعتبار آن براى ديگران 
با بيان حصولى ميّسر مى باشد. نبايد از نظر دور داشت 
ــه ديدگاه وى نتايج كاربردى زيادى را در برخورد با  ك
ــانى كه  ــد و نظرات مختلف دربر دارد. وى به كس عقاي
ــتند، به عدم پيش داورى توصيه  ــلوك هس در وادى س
ــايرين نيز گوشزد مى كند از تعصب نسبت  كرده و به س
ــب و مكاتب فكري بپرهيزند و مقصود  به ظواهر مذاه
اصلى آنها را فهم و انصاف علمي را در مواجهه با آراء 

و انديشه هاي مختلف رعايت كنند.

- قرآن كريم.
ــر عقل و آيت  ــين، دفت ــي ديناني، غالمحس - ابراهيم

عشق، تهران، طرح نو، 1381ش.
ــين بن عبداهللا، الشفاء، تحقيق: حسن  ــينا، حس - ابن س

حسن زاده آملى، قم، بوستان كتاب، 1387ش.
ــه، بيروت،  ــن، فتوحات المكي ــي، محي الدي - ابن عرب

دارصادر، بي تا.
ــوادى، نصراهللا، «عين القضــات و امام محمد  - پورج

غزالى»، مجله معارف، شماره 3، 1363ش.
- حسن زاده آملى، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص 
ــالمى،  ــاد اس ــران، وزارت فرهنگ و ارش ــم ، ته الحك

1378ش .
ــد، المفردات في  ــين بن محم - راغب اصفهانى، حس
غريب القرآن ، بيروت، دارالعلم؛ الدار الشاميه، 1412ق. 

ــراق، تهران،  ــر، ترجمه حكمة االش ــجادى، جعف - س
دانشگاه تهران، 1377ش.

- سهروردى، شهاب الدين، مجموعه مصنفات، تحقيق: 
ــفه ايران،  ــرى كربن، تهران، انجمن حكمت و فلس هان

1396ق.
- عين القضات همداني، عبداهللا بن محمد، تمهيدات، با 
ــيران، تهران، منوچهرى،  مقدمه و تصحيح: عفيف عس

1370ش.
ــيران، تهران،  - همو، زبدة  الحقائق، تحقيق: عفيف عس

چاپ جامعه، 1340ش.
ــم  ــيه قاس ــكوى الغريب، ترجمه و تحش ــو، ش - هم

انصارى، تهران، منوچهرى، 1385ش.
ــو، مصنفات عين القضات همداني، تحقيق: عفيف  - هم
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پژوهشى امام خمينى، 1386ش.
- مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمه على شيروانى، قم، 

دارالعلم، 1380ش.
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