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1. Introduction
The Commentators and Qur'anic scholars have discussed about
seventh verse of Surah Ale-emran (3) as key concepts such as verse of
interpretation (tavil), diligent in knowledge, and explicit and similar
verses. One of the reasons for the emergence of the issue of
"interpretation" has been explicit and similar verses. "Interpretation" is
a Quranic term in addition to the field of Quranic sciences and
interpretation, is also used in the field of literature.
This word originates from the root "awl" meaning to refer and return
and refer from one thing to another. Interpreting a similar word that is,
justifying its appearance, in such a way that it returns to its true and
original meaning and eliminates doubt. In the above verse, all the
verses of the Qur'an are divided into two explicit and similar
categories. The meaning of explicit verses is verses from which the
meaning is clearly understood. Similar verses are those verses whose
meaning is not understood by the appearance of the word and has
different meanings.
Examining the issues related to Quranic sciences in the field of
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mystical literature as an analytical-comparative method will show the
way for new issues in the field of interpretation. In this article, we will
express the views of Ayn -ol Ghozate Hamedani, and Rashid al-Din
Meybodi about the points of this verse.
A study of literary and mystical works and valuable sources such as
the works of Ayn -ol Ghozate Hamedani and Abolfazl Meybodi can
provide the basis for understanding the hermeneutical views of some
mystics as interpretive schools and their followers in later centuries.
On the other hand, two-way connection between traditional research
and modern research from the perspective of interpretation and
hermeneutic approaches to researchers and those interested in this
field.
2. Methodology
This research uses in the method of collecting information, library
resources and then qualitatively analyzes the data by argumentative
method. This research attempts to answer these questions that the
interpretive views and theories of Ain al-Qozat Hamedani and
Abolfazl Meybodi, as representatives of two currents of interpretive
thought: one is a mystic from drunkenness and the other is a mystic
from alertness, about the points related to the seventh verse of Surah
Al-emran (3), including " explicit and similar verses. What is
"interpretation" and “diligent in knowledge"?
3. Discussion
The views of Ayn -ol Ghozate Hamedani and Rashid al-Din Meybodi
on the limits and conditions of interpretation, the realm of similarities
and diligent in knowledge (rasekhan dar elm) are different in some
cases and points. According to Ayn -ol Ghozate Hamedani, in order
to understand the truth of the meanings of the Qur'an, the addressee
has to interpret it by passing through the appearance of similar words.
Interpretation is learnable but difficult; for only the chosen people
whom God has chosen can attain the knowledge of interpretation
through God, but if others want to interpret the word of God, they
remove it from their original position.
The chosen people of God are except the prophets, firmly grounded
in knowledge and the pious, who acquire the knowledge of
interpretation and are given physical knowledge (Elme ladonni).
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(Hamedani, 2020, p. 244) Ayn -ol Ghozat although he does not claim
to have achieved the interpretation of all the similarities, but he
considers himself in the group firmly grounded in knowledge.
(Hamedani, 1962: p. 300); (Hamedani, 1962: p. 280)
According to Ayn -ol Ghozate Hamedani, in addition to explicit and
similar verses of moghattae that should be interpreted, some Qur'anic
verses should also be interpreted because it has Different aspects. The
interpreter in these verses can, by reviewing and repeating and
reflecting on it a lot, achieve truths commensurate with his talent and
capacity. In the word of similar, the meaning cannot be understood
from its appearance and one must go from the meaning of the
appearance to the inside of the verse. This method of understanding is
obtained through divine teaching and the taste method.
Rashid al-Din Meybodi, verses of moghattae and motashabeh
considers the Qur'an as an interpretation and considers that
interpretation only from God. Even firmly grounded in knowledge
they do not interpret these verses and only believe in it. (Meybodi,
1982/1: p. 561) Meybodi looks at the verse with an interpretive and
legislative view. However, he is not absolutely opposed to
interpretation, and he considers the interpretation of the explicit of the
Qur'an permissible for scholars firmly grounded in knowledge in
science. In Kashf- Al asrar, we are faced with two interpretations of
condemnation and approval. Interpretations that deviate from the path
of Shari'a, books and traditions are not condemned, and otherwise,
they are acceptable and desirable.
4. Conclusion
Ayn -ol Ghozate Hamedani accepts knowledge firmly grounded in
knowledge to interpret motashabeh verses alongside divine
knowledge. Although he does not claim to have achieved the
interpretation of all the similarities, he implicitly mentions himself as
one of the examples. If Meybodi looks at the verse of interpretation
with an interpretive and legislative view and believes that the
knowledge of interpreting analogies is only for God; but it is
absolutely not against interpretation.In Kashf- Al asrar, we are faced
with two interpretations of condemnation and approval.
Interpretations that deviate from the path of Shari'a, books and
traditions are not condemned, and otherwise, they are acceptable and
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desirable. From the point of view of both interpretive thinkers, what
should be considered as commonalities is that both of them, without
any doubt, consider pure faith and submission and submission and
belief in the heart firmly grounded in knowledge necessary to the
similar verses of the Holy Qur'an.
Keywords: Ayn -ol Ghozate Hamedani, Abolfazl Meybodi, verse of
interpretation (hidden meaning), firmly grounded in knowledge,
verses of decisive & explicit and Ambiguous.
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چکیده
مبنای اصلی نوشتار حاضر ،دربارة برخی از نکات مربوط به آية تأويل (آلعمران ( )7/)3است
با تکیه بر ديدگاه های دو نويسندة اهل تصوّف و عرفان ،عینالقضات همدانی و رشیدالدّين میبدی.
اين دو متفکّر اسالمی را بايد به عنوان نمايندگان دو جريان انديشة تأويلگرا در نیمة دوم قرن پنجم
و آغاز قرن ششم هجری قمری دانست .هدف كلی مـا ،شـناخت دريافـتهـای ووقـی و عارفانـه و
تبیین تفکّرات تأويلگرايانة عارفان ،بهخصوص عینالقضات و میبدی ،نسبت بـه مـتن قـرآن كـريم
است .اين پژوهش در روش گردآوری اطّالعات ،از منابع كتابخانهای بهره گرفته است و سپس بـه
صورت كیفی به تحلیل دادههـا بـا روش اسـتد يی مـیپـردازد .نتـايت تحقیـش نشـان مـیدهـد كـه
عین القضات ،دانش راسخان را برای تأويل آيات متشابه در كنار دانش الهی مـیپـیيرد .او هرننـد
مدّعی آن نیست كه به تأويل همة متشابهات ،دست يافته ،بهطور ضمنی ،از خود به عنـوان يکـی از
مصاديش راسخان ياد میكند .درصـورتی كـه میبـدی بـا نگـاه تفسـیری و متشـرّعانه ،بـه آيـة تأويـل
می نگرد و بر اين باور است كه دانش تأويل متشابهات تنها مختصّ خداوند است؛ امّا بهطـور مللـش
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هم مخالف تأويل نیست .در كشـفا سـرار ،بـا دو رويکـرد تـأويلی نکوهیـده و پسـنديده مواجـه
هستیم .تأويالتی كه از جادة شريعت و كتاب و سنّت عدول كند ،نکوهیده و در غیر آن ،پسـنديده
و مللوب است .آننه از ديدگاه هر دو متفکّر تأويلگرا بايد به عنوان وجوه اشتراک مدّ نظر قـرار
داد ،آن است كه هـر دو بـی هـی ترديـدی ،ايمـان و سرسـپردگی محـس و تسـلیم و اعتقـاد قلبـی
راسخان را در برابر متشابهات قرآن كريم زم میدانند.
واژههایکلیدی :عین القضات همدانی ،ابوالفضل میبدی ،آية تأويل ،راسـخان در علـم ،آيـات
محکم و متشابه.

 -1مقدمه
پژوهش حاضر ،به بررسی مباحث كلیدی در آية هفتم سورة آل عمران ( )3اختصاص
دارد .اين نکات در خصوص وقف و ابتدای بخشی از آيه و نقش واو در «والرّاسِخون
فیالعلمِ»  ،محکم و متشابه ،تأويل ،و معانی و مصاديش راسخان در علم ،به روش تلبیقی
میان دو جريان انديشة تأويلگرا در قرن پنجم و ششم و با تکیه بر مصنّفات عینالقضات
همدانی (متوفّی 040 ،هـ .ق) و كشفا سرار رشیدالدّين میبدی (نیمة اول قرن ششم) مورد
واكاوی قرار می گیرد .منابع مورد استناد پژوهشگران ،آثار قلعی و مسلّم و در دسترس

عینالقضات همدانی (رسالة شکویالغريب ،كتاب زبدةالحقايش ،مکتوبات و تمهیدات) و
نیز كشفا سرار و عدّةا برار ابوالفضل رشیدالدّين میبدی (دورة ده جلدی) بودهاست.
يکی از د يل اهمّیت بررسی تلبیقی آثار عینالقضات و كشفا سرار میبدی آن است
كه با وجود آنكه هر دو مصنّف با يکديگر معاصر بودهاند ،يکی بیشتر نمايندة تصوّف
عاشقانه و ديگری نمايندة تصوّف معتدل (عابدانه-عاشقانه) است و از اين روی ،دو روش
يا گرايش تأويل آيات قرآن را پیش رو داشته اند و در تأويل آيات متشابه ،جريان نسبتا
متفاوتی را دنبال كردهاند .نويسندگان در اين نوشتار ،به طرح انديشههای اين دو عارف
مسلمان در زمینة آية هفتم سورة آل عمران ( )3و نظريات آنان در مورد تأويل و امتیازات و
مصاديش راسخان در علم میپردازند.
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 -1-1بیان مسئله
آننه در اين مقاله ،مورد بررسی و تحقیش قرار میگیرد ،تبیین ديدگاهها و انديشههای
عینالقضات همدا نی و ابوالفضل میبدی دربارة برخی نکات مربوط به آية هفتم سورة آل
عمران ( ،)3از جمله «محکم و متشابه»« ،تأويل» و «راسخان در علم» است .نويسندگان اين
مقاله در پی رسیدن به پاسخ اين سؤال هستند كه ديدگاهها و نظريّات تأويلی عینالقضات
همدانی و ابوالفضل میبدی ،بهعنوان نمايندگان دو جريان انديشة تأويلگرايانه :يکی عارفی
اهل سکر و ديگری عارفی اهل صحو ،دربارة نکات مربوط به آية هفتم سورة آل عمران
( ،)3از جمله «محکم و متشابه»« ،تأويل» و «راسخان در علم» نیست؟
 -2-1پیشینۀ تحقیق
دربارة آية هفتم سورة آلعمران ( )3بهخصوص مفاهیم كلیدی آن نون تأويل ،محکم و
متشابه و راسخان در علم و نگونگی آگاهی آنان از دانش تأويل در حوزة الهیات و علوم
قرآنی تحقیقات گستردهای شکل گرفته است .غالب تحقیقات ،به بررسی آثار مفسّران و
قرآنپژوهان در حوزة علوم قرآنی و دينپژوهی اختصاص دارد ،امّا در حوزة تأويل و
پژوهشهای تلبیقی در زمینة آثار عینالقضات همدانی و يا رشیدالدّين میبدی میتوان به
پژوهشهای زير اشاره كرد:
در زمینه موضوع تأويل در كشفا سرار میبدی ،حجازی و ديگران ( )0341در مقالة
«تحلیلی بر آيات متشابه از منظر هرمنوتیک با تکیه بر كشفا سرار» ،به بررسی و تحلیل
برخی از آيات متشابه در نوبت سوم كشفا سرار با رويکردهای هرمنوتیکی (سنّتی و
مدرن) پرداختهاند .میرزايی و نوروزپور ( )0347در مقالة «تأويل آيات قرآن در تمهیدات»
به تبیین شیوههای تأويل از منظر عینالقضات و نگونگی انتقال از معنای اوّلیة آيات به
معنای ثانويه روی آوردهاند .مقالة عرب و مدرّسی ( )0341با عنوان «جايگاه قرآن و تأويل
آن در تمهیدات عینالقضات» از ديگر پژوهشهاست كه در آن به دريافتهای تأويلی
متمايز قاضی در تمهیدات اشاره دارد .غفاری ( )0311در پاياننامة ارشد خود با عنوان
بررسی آراء و اندیشههای عینالقضات به بررسی تأويالت عرفانی عینالقضات در
تمهیدات و نامهها میپردازد .سعادتی( ،)0314پژوهش خود را به بررسی تلبیقی
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ديدگاههای عین القضات با انديشمندان معاصر غربی در باب هرمنوتیک و فهم متن با عنوان
بررسی تحلیلی تطبیقی دیدگاههای عینالقضات همدانی دربارۀ «تأویل» و
«فهم متن» به انجام رسانده است .قاسمی ( )0311در مقالة «ابلیس در ادبیات عرفانی با
تکیه بر كشفا سرار و آثار عینالقضات» با پژوهشی تلبیقی ،دو جريان انديشه در قرن
ششم را دربارة ابلیس بیان میكند .محمّدی ( )0310در بخشهايی از مقالة «تأويل از نگاه
موافقان و مخالفان» با طبقهبندی میان نظريات موافقان و مخالفان نسبت به تأويل ،به بیان
تناقس نگرشهای میبدی در باب تأويل روی میآورد و در اين زمینه به سنجش انديشة
وی با عینالقضات میپردازد.
بنابراين ،تا آنجا كه بررسی شد ،بیشتر پژوهشگران به جنبههايی از موضوع ،نون
تأويل توجّه نموده اند و يا به ملالعة موردی يکی از موضوعات و قصص قرآنی در يکی از
اين دو كتاب روی آورده اند .توجّه به آية میكور از منظر دو مصنّف با وجود عدم مشابهت
حوزة كار هر يک (عینالقضات در عرفان و ابوالفضل میبدی در تفسیر) در سلح ادبیات
عرفانی و نیز بیان ديدگاه های هر يک در قلمرو تأويل در باب فهم متن قرآن ،كار نوينی به
شمار میآيد كه تاكنون پژوهشی بدان اختصاص نیافته است.
 -3-1ضرورت و اهمّیت تحقیق
واكاوی و بررسی مباحث مربوط به علوم قرآنی در حوزة ادبیات عرفانی به گونة
تحلیلی -تلبیقی راهگشای مباحث تازهای در حوزة تأويل و دانش خواندن متن خواهد

بود .بررسی آثار ادبی و عرفانی و منابع ارزندهای نون آثار عینالقضات همدانی و كشف-
ا سرار میبدی كه خود خاستگاه انواع تفکّرات اسالمی نوين در قلمرو ادبیات عرفانی
خواهد بود ،میتواند زمینه را برای دريافت نگونگی تأمّالت هرمنوتیکی برخی عارفان به
عنوان نمايندگان نحلههای تأويلگرايانه و نیز پیروان آنان در قرنهای بعدی فراهم سازد .از
طرفی ،ارتباطی دوسويه را میان پژوهش های سنّتی با تحقیقات نوين از منظر تأويل و
رويکردهای هرمنوتیکی پیش روی محقّقان و عالقهمندان در اين حوزه قرار دهد.
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 -4-1مبانی نظری تحقیق
آية هفتم سورة آلعمران ( )3به لحاظ مفاهیم كلیدی آن همچون «تأويل»« ،راسخون
در علم»« ،آيات محکم و متشابه» ،مرجع ضمیر «هاء» در «مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ» ،جايگاه نحوی «و»
در«و الرّاسخون فیالعلم» ،محل بحث و نزاع مفسّران و قرآنپژوهان بوده است .آيه ننین
است:
«هُوَ الَّیِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّیِينَ
فِی قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَالْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَیَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (آلعمران (.) 7/)3
اوست كسى كه اين كتاب [= قرآن] را بر تو فرو فرستاد .پارهاى از آن ،آيات محکم [=صريح
و روشن] است .آنها اساس كتابند؛ و [پارهاى] ديگر متشابهاتند [كه تأويلپیيرند] .امّا كسانى كه
در دلهايشان انحراف است براى فتنهجويى و طلب تأويل آن [به دلخواه خود ]،از متشابه آن
پیروى مىكنند ،با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشهداران در دانش كسى نمىداند[ .آنان كه]
مىگويند« :ما بدان ايمان آورديم ،همه [نه محکم و نه متشابه] از جانب پروردگار ماست» ،و جز
خردمندان كسى متیكر نمىشود.
 -1-4-1آیات محکم و متشابه و بررسی واژۀ «تأویل»

در آية م یكور ،كلّ آيات قرآن به دو دستة محکم و متشابه تقسیم شدهاند .منظور از
محکمات ،آياتی است كه منظور صريح و روشن از آن فهمیده میشود و میتوان آن را به
مجرّد تفسیر لفظى تبیین كرد .اِحکام در قرآن كريم به سه معنا به كار رفته است :نخست،
اتقان و دقت در عمل يا گفتار كه بر اساسی متین و محکم استوار باشد ،كه در اين معنا
تمامی آيات قرآن را دربرمیگیرد؛ دوم در معنای پايدار و ثابتبودن در برابر ناپايدار است.
در اين معنا مشتمل است بر احکام ثابت در شريعت و آيات غیر منسوخ؛ امّا در معنای سوم
به معنای استواربودن گفتار يا كرداری است كه راه خلل و شبهه بر آن بسته باشد و صرفا در
اين معناست كه در مقابل آيات متشابه قرار میگیرد .متشابهات ،به آن دسته از آيات اطالق
میگردد كه معنای آن از ظاهر لفظ ،استنباط نمیشود و وجوه متعددی از آن محتمل است.
(ن.ک :معرفت)474-471 :0310 ،؛ (سیوطی )4 /4 :0314 ،بنابراين ،نون میتواند بیش از
يک معنا را بپیيرد میتوان خصیصة رمزیبودن را به آنها اطالق كرد( .ن.ک:
پورنامداريان )40 :0312 ،طبش گزارههای قرآنی ،اين فتنهجويان و بیمارد ن هستند كه
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متشابهات را دستاويز انحراف ديگران قرار میدهند؛ درصورتیكه وظیفة مؤمنان در مواجهه
با آيات متشابه ،عدم پیروی از آن است تا از سقوط در ورطة ضاللت و فتنه مصون بمانند.
يکی از د يل پديدآمدن مبحث «تأويل» آيات متشابه بوده است« .تأويل» از
اصلالحات علوم قرآنی است كه عالوه بر حوزة علوم قرآن و تفسیر ،در حیلة ادبیات هم
كاربرد دارد.
كلمة «تأويل» ،پانزده مرتبه در هفت سورة قرآن كريم با معانی مختلف آمدهاست.
(ن.ک :قرشی )020-023 /0: 0304 ،اين واژه از ريشة «اۉل» به معنای رجوع و بازگشت و
سیاست (ابن فارس )004 :0311 ،و ارجاعدادن نیزی به نیز ديگر است و دارای نهار
معنای رايت است .0« :مرجع ،مآل و عاقبت؛  .4تفسیر و تبیین؛  .3رمز و باطن؛  .2معنای
خالف ظاهر»( .شاكر)02 :0371 ،
تأويلِ لفظ متشابه ،يعنی توجیه ظاهر آن ،بهطوریكه به معنای واقعی و اصیل خود باز-
گردد و دفع شکّ و شبهه از اقوال و افعال متشابه كند( .ر.ک :معرفت)43 /0 :0374 ،
طباطبايی ،مراد از تأويل را معنايی مخالف با ظاهر لفظ میداند( .طباطبايی)14/0 :0321 ،
 -2بحث و بررسی
در اين جستار به بیان ديدگاههای عینالقضات همدانی و رشیدالدّين میبدی دربارة تأويل و
نکات مربوط به آن میپردازيم.
 -1-2آیات محکم و متشابه و دانش«تأویل» از دیدگاه عینالقضات همدانی
و ابوالفضل میبدی
بهطور كلی ،ماهیّت آننه عین القضات در زمینة تأويل ملرح میكند ،جملگی رنگ
هرمنوتیکی قوی دارد( .ن.ک :همّتی )20 :0311 ،او دربارة مقو تی نون رابلة فهم و
لیّت ،فهم و ترجمه ،تکمعنايی ،نندگانگی معنايی (ن.ک :سعادتی،)41-03 :0314 ،
نکات قابل تأمّلی ارائه نموده است.
عینالقضات ،از مجمالت و مفصّالت قرآنی سخن میگويد .مفصّالت ،آياتی است كه
در اثنای قصص قرآنی میآيد و مجمالت در طی حروف مقلّعه( .ن.ک :همدانی،
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 ) 333 :0/0314اگر حش تعالی در پرده سخن گويد و نخواهد كه نامحرمان از آن قوتی
خورند اين بیان مجمل است و اگر خبر دهد بیان مفصّل است( .ن.ک :همدانی:4/0314 ،
 )41او به جای تعريف اصلالحات قرآنی «محکم» و «متشابه»  -برخالف آننه كه در
كتب تفسیری بدان اشاره میشود -بیش از هرنیز به طور عام از كاربرد الفاظ متشابهی
سخن میگويد كه در قرآن و حديث و كالم عارفان و يا سخنانش وجود دارد .در تعريف
وی« ،لفظ متشابه» آن است كه نتوان برايش يک معنای قابل فهم برای همة مخاطبان ،ملابش
با همان لفظ ،متصوّر شد( .ن.ک :همدانی )424 :0344،ننین لفظی مجمل است و برخالف
نصّ صريح و قابل ادراک برای مخاطبان ،نیاز به تأويل دارد( .ن.ک :همدانی)21:0311،
وی غالب واژگان میكور در زبدةالحقايش را در نهايت تشابه و متشابه میداند و می-
كوشد تا برخی از فصول كتاب را برای خواص (ن.ک :همدانی ،)2 :0414،به رشتة تحرير
درآورد .بر اين پايه ،از خواننده میخواهد تا با مشاهدة الفاظ متشابه ،زبان به اعتراض
نگشايد؛ نرا كه يادكرد معانیِ الفاظ متشابه آن هم به صورتی كه ملابش با معنای حقیقی
لفظ باشد ،برايش محال بوده است( .ن.ک :همدانی )020 :0344،دايرة شمول متشابهات،
نزد قاضی ،سخنان مجملی نون استوای خدا ،غضب ،رضا ،محبّت ،فرح و موضوعاتی از
ا ين دست است كه در قرآن و حديث و كالم عارفان به كار رفته است .او منشأ خلای فهم
را در نقص دانش بشری و ضعف در علوم عربی میداند .اين سخنان ،بیانگر آن است كه
عین القضات در قلمرو زبان نیز توجّه به ظاهر الفاظ و معانی واژگان و فقهاللّغة را برای
خوانشگران متن مهم میداند.
در نگرش عارف همدانی ،تأويل و يا پیروی از آيات متشابه قرآن برای هركس،
نکوهیده و میموم است؛ نراكه تأويل مختصّ خداوند و راسخان در علم است .او كسانی
را كه برای دستيابی به تأويل و متشابهات قرآن ،در پی علم كالم میروند ،از مبتدعان و
فتّانان و مصداق آية «امّا الَّیِينَ فِی قُلوبِهِم زَيغٌ( »...آل عمران ( )7/)3بهشمار میآورد.
(ن.ک :همدانی )211 :4/0314 ،با آنكه دانش كالم برآمده از دينانديشی در صدر اسالم
بود و برای تبیین عقايد و دفاع از آنها در برابر شبهات به كار گرفته میشد (ن.ک:
ديباجی ،)411 :0312 ،با اين وصف ،میبینیم كه قاضی همدانی ،خوض در اين علم را
برای كسانی كه اهل آن نیستند ،ممنوع میشمارد( .ن.ک :همدانی)211 :4/0314 ،
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بهجز متشابهات و آيات مقلّعه ،بايد به پارهای آيات اشاره داشت كه در حوزة
متشابهات و مجمالت قرار نمیگیرد ،امّا به دلیل وووجوهبودنش محلّ تأويل است؛ يعنی
آياتی كه مخاطب با تأمّل بسیار و مرور و بازخوانی مکرّر آن میتواند از ظهر آن به بلن و
از بلن آن به ظهر در سیر و سلوک باشد و با هر بار ملالعة متن ،به نکات بديع دست يابد.
اين مللب ناظر است بر حديث نبوی مبنی بر «اِنَّ لِلقُرآنِ ظَهرًا وَ بَلنًا وَ لِبَلنِه بَلنًا اِلى سَبعة
اَبلن» (آملی )74 :0370 ،و احاديث ديگری كه جواز تأويل از جانب معصومین -
علیهمالسّالم -را صادر میكند( .ن.ک :يزدانپناه)42-7 :0344،
عینالقضات ،برای تأويلگر ،شرايلی قايل است .تأويلكننده هراندازه خود را ملزم به
رعايت شريعت -كه طريش انبیاست -نمايد و تقوا را -كه شعار اهل تصوّف نیز هست-
سرلوحة برنامة سلوک خويش قراردهد ،مسیر ادراک به حقايش پنهان كالم وحی را
هموارتر خواهد ساخت .از اين روی ،او با تکیه بر شريفة «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ» (بقره
(( ،)414/)4و نیز :نحل ( )041/)01متّقین را نیز همچون انبیا و راسخان ،مفتخر به تعلیم
بیواسلة (علم لدنّی) از جانب خداوند میداند« :گمان مبر آموزشدادن حش تنها به پیامبر
اختصاص دارد ...هركس در سلوک خويش به حقیقت پرهیزگاری رسید ،پس او به وی
ناگزير نیزی را كه نمیداند میآموزد( ».ن.ک :همدانی )422 :0344 ،رعايت آموزههای
شرع و دين و التزام عملی به تقوا ،سمع و ديدهای ملکوتی برای مخاطب میگشايد تا وی
قادر گردد كالم الهی را بیواسله از پروردگار دريافت كند( .ن.ک :همدانی:4/0314 ،
)001
عینالقضات مصمّم است تا مخاطب را به تدبّر و تأمّل در فحوای الفاظ و كنه معانی
فراخواند و او را از توقّف در ظاهر لفظ بازدارد( .ن.ک :همدانی )324 :0/0314 ،اين
مللب ،به هی وجه ناقس التفات به ظاهر آيات نمىباشد .اين نوع نگرش كه عارف متفکّر
مسلمان را همواره متمسّک به ظاهر و باطن متنِ مقدّس قرآن معرفی میكند ،بیانگر
پای بندی وی به دو جنبة شريعت و طريقت در نیل به حقايش و معارف نیز هست .ساختار
هستیشناسی عین القضات بر سه محور شريعت ،طريقت و حقیقت شکل گرفته است كه
شالودة اساسی آن بر توحید و خدامحوری قرار دارد .در مصنّفات وی آموزههای دينی و
فلسفة اسالمی ،با شور و شوق عارفانه پويايی خاصی دارد كه ننین امتیازی را در نوبت
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سوم كشفا سرار میبدی با آن وسعت نمیتوان يافت .تفکّرات قاضی ،ووقی و كشفی
است نه فلسفی محس .اين ننین انديشهای در تمام مصنّفات وی موج میزند.
ادراک و فهم حق یقت معانی از ظاهر الفاظ متشابه ،برای مخاطب میسّر نخواهد بود ،جز
در پرتو تأويل .با اين وصف ،اگر ديگران بخواهند وارد حوزة تأويل شوند ،به جای تأويل،
به تحريف كالم حش میپردازند و آن را از موضع اصلی خود دور میسازند .تأويل،
آموختنی و دشوار است .اين آموختن هم تنها از جانب خداوند نسبت به خواص صورت
میگیرد( .ن.ک :همدانی)04-03 :0/0314 ،؛ (ن.ک :همدانی)73 :0311 ،
رشیدالدّين میبدی در نوبت دوم كشفا سرار با رويکرد تفسیری در مورد محکمات و
متشابهات ،به تفصیل سخن می گويد و محکمات را به دلیل روشن و ظاهربودنش به لحاظ
لفظ و معنا بدون اشکال و اختالف برای همه قلمداد میكند( .ن.ک :میبدی-01/4 :0310 ،
 ) 07به عقیدة او آيات محکم برای علما ،قابل تأويل و تفسیر است ،ولی آيات متشابه هرگز
تأويل پیير نیست و دانش آن منحصرا در حیلة علم الهی است ،بهگونهای كه خواص هم
در برابر آن سر تسلیم و تصديش فرود میآورند( .ن.ک :میبدی )42 :4/0310 ،او ،در
همسويی با نظر ديگر مفسّران ،مواردی نون خروج دجّال ،اطّالع از وقوع قیامت و مانند
اينها و نیز حروف هجای اوايل سور قرآن را از متشابهات میداند( .ن.ک :میبدی،
)01 :4/0310؛ (میبدی)20 :0/0310 ،
دربارة ديدگاه میبدی نسبت به تأويل بايد گفت ،دريافتهای وی از اين واژه يکسان
نیست .در نگرش تفسیرگرايانه به واژه ،غالب آننه وی دربارة وجوه معنايی «تأويل» در اثر
خود میآورد ،برگرفته از اقوال ديگر مفسّران اهل سنّت و همسو با نظريات آنان است .او
ضمن بیان نظر «مقاتل» (ف )001.دربارة معانی واژة تأويل در آيات قرآن و وكر مصاديقی
از آيات ،پنت وجه بیان میكند( .ن.ک :میبدی )144 :3/0370 ،از منظر وی ،گاه تفسیر و
تأويل در ترادفند؛ لیا محکمات را قابل تأويل و تفسیر میداند و گاه میان معنای تأويل با
تفسیر تفاوت قايل است و نظر بر آن دارد كه تفسیر ،علميافتن به شأن نزول و قصة آيه
است و مفسّر در برخورد با الفاظ غريب ،سخنان موجز يا سخنی را كه حاوی قصهای باشد،
شرح و تفسیر میكند (ن.ک :میبدی)41 :4/0310 ،؛ امّا تأويل در تقابل با نصّ و تنزيل قرار
دارد (ن.ک :میبدی)331: 0 /0310 ،؛ (ن.ک :میبدی )074 :7/0310 ،و آن است كه برای
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استنباط معنای آيه ای ،آن را به معنی ديگری حمل كنند ،به شرطی كه موجب خروج از
جادة شريعت وكتاب و سنت نگردد( .ن.ک :میبدی )41 :4/0310 ،تأويل از نگاه
رشیدالدّين میبدی ،همچنانكه عین القضات همدانی بر آن است ،به الفاظ مشترک میان
معانی مختلف و يا آيات متشابه هم تعلّش دارد( .ن.ک :میبدی )41 :4/0310 ،او تأويل آيات
مربوط به تشبیه و يا تأويالتی را كه از عقل بشر سرنشمه میگیرد ،رد میكند و همچون
عینالقضات با تأويالت فالسفه و متکلّمان مخالفت میورزد.
در هرحال ،رشیدالدّين میبدی به طور مللش ،مخالف تأويل نیست .او دو رويکرد
تأويلی متضاد نسبت به آيات قرآن ارائه داده است :يکی میموم و نکوهیده؛ ديگری
مللوب و پسنديده .تأويلِ میموم آن است كه تأويلگر ،مغاير با كتاب و سنّت در ظاهر
آيات تصرف كند و آن را با تکلّف به معنای ديگری حمل كند كه متضمّن رای شخصی
اوست .در اين صورت ،امکان كاهش يا افزايش نابخردانه در معنی آيات از مفهوم اصلی
نیز هست .اين ننین تأويلی زايیدة انديشة بشری و سقیم است:
بزرگان دين و علماى سلف گفتهاند :هی امانت بدان نرسد كه در كتاب و سنّت تصرف نکنى
و از ظاهر خود بنگردانى و در آن نیفزايى و از آن بنکاهى و از تأويل و تصرّف و تکلّف
بپرهیزى ،تأويل و تصرّف در دين ،زهر قاتل است ،آن دين كه بر تأويل و تصرّف نهند باطل
است ،تأويل و تصرّف فعل دشمن است ،اقرار و تسلیم فعل دوست( .ن.ک :میبدی:2/0310 ،
)423

لیا ،تأويل را پرمخاطره و مهلک توصیف می كند و راهی جز تسلیم و تصديش پیش
روی مخاطب قرار نمیدهد( .ن.ک :میبدی )010-4 /0 :0310 ،از ديدگاه میبدی ،تأويل
شامل آيات مقلّعه (حروف هجا و مبهمات) و متشابهات نمی شود؛ نرا كه وی دانش اين
مقو ت را مختصّ خداوند میداند .درحالیكه عینالقضات ،جواز تأويل متشابهات را به
راسخان در علم میدهد تا جايی كه خود را نیز يکی از مصاديش راسخان میشمارد.
(ن.ک :همدانی )311 :0320 ،از نگاه میبدی ،رسالت خوانندة متن قرآن آنجا كه سخن از
صفات الهی است ،تصديش و تسلیم و ايمان بدان است نه تفکّر و تأويلگری و تصرّف ،كه
بدعت محس و كفر است( .ن.ک :میبدی ) 017 /4 :0310 ،از سويی ،در نگاه او ،همچنان-
كه قاضی همدانی هم بر آن است ،در تأويل ،توجّه به بلن آيه نبايد منجر به نفى ظواهر
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آيات گردد كه در اين صورت هالكت و ضاللت در پی دارد( .ن.ک :میبدی/0 :0310 ،
 )317او معتقد است كه آننه از آيات و اخبار در مورد صفات الهی است و انسان از
ادراكش عاجز است ،مستلزم پیيرش از سر تصديش و تسلیم است( .ن.ک :میبدی/3 :0310 ،

 )023اين ننین گفتاری برآمده از تفکّری است كه در عین بیان تسلیم و سرسپردگی بی قید
و شرط صوفیانه بر افعال الهی ،ناظر بر التزام عارف و صوفی به گرايشهای كالمی برپاية
میهب اهل سنّت و حديث دربارة صفات الهی نیز هست( .ن.ک :میبدی)007 /0 :0310 ،
در میهب اهل حديث بحث دربارة وات و صفات الهی ،ممنوع است و تسلیم بی قید و
شرط را در برابر آن نه خداوند از طريش قرآن و سنّت نازل فرموده ،توصیه میكند( .ن.ک:
كیلر ) 40 :0342 ،درست است كه تأويل از نظر رشیدالدّين میبدی امری ناپسند و میموم
است ،با وجود اين ،اگر تأويلكننده بر پاية كتاب و سنّت عمل كند ،تأويلش نیکو و
پسنديده است( .ن.ک :میبدی)24 :1/0310 ،؛ (ن.ک :میبدی)410 :1/0310 ،
میبدی ،در بخش سوم تفسیر خود به اشارات و رموز و للايف آيات روی میآورد.
جمالت و عبارات زيبا و آهنگین وی در بیان اشارات عارفان و وكر للايف نهفتة متن ،در
خور تحسین است؛ با وجود اين ،التزام شديد وی به شريعت ،موجب شده است تا از
فروافتادن در وادی پرمخاطرة تأويلهای غامس ،آنگونه كه در آثار عینالقضات همدانی
نمود دارد ،بر حیر باشد و همواره مسیر اعتدال را بپیمايد .رشیدالدّين میبدی ،در نوبت سوم
تفسیر خود ،به تأويل آيات قرآن بر میاق اهل معرفت رو میآورد ،بیآنكه از تفسیر
ظاهری آيات ،طبش سنّت و شريعت دور گردد.
از منظر اهل تصوّف و عرفان ،عقل در ادراک مفاهیم باطنی قرآن ،ناكارآمد است؛
بلکه ،بايد با پا يش درون و از مسیر دل به حقايش ناب قرآن دست يافت .آنان ،الفاظ و
حروف قرآن را رمز و اشارهای برای دريافت باطن آيات میدانند و تفسیر خود را اشاری،
رمزی يا فیضی و شهودی مینامند .اين مللب ،برای صوفیانی كه طريش اعتدال را در پیش
دارند ،بدان معنا نیست كه نسبت به تفسیر ظواهر آيات بیاعتنا باشند؛ بلکه آنان ،الفاظ و
ظواهر قرآن را گیر و معبری برای ورود به ملکوت قرآن و در طول آن برمیشمرند .در
تفسیر اشاری ،عارف برای بیان حقايش قرآن ،از خود قرآن استمداد میجويد و به عبارتی،
خود را از نقل قرآن و حديث  ،جدا نمیسازد .نوبت سوم تفسیر كشفا سرار نیز اشاری
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است و در تفسیر اشاری مدلول ظاهر از نظر پنهان نمیماند( .ن.ک :سرمدی و شیخ:0317 ،
)10-71
در انديشة تأويلی مفسّر و متکلّمی نون میبدی ،نگاه صوفیانه در هالة تشرّع و تعبّد قرار
میگیرد و در صورت ورود به يههای زيرين متن مقدّس ،با رعايت جانب احتیاط و با
بهرهگیری از اقوال متصوّفان و خداوندان معرفت ،تأويالتی را از آيه نقل میكند .اين سخن
بدان معنا نیست كه میبدی ،برخالف همدانی ،روندگان معرفت را به فراتر از شريعت
(طريقت و حقیقت) ترغیب نمیكند .به بیانی ديگر ،تأويل و بیان اختصاصات آن در انديشة
عارف همدانی نه بسا ژرفتر و پرمايهتر از میبدی برای مخاطب ارائه میشود.
همدانی ،افزون بر التفات به ظواهر آيات -نه صرفا متشابهات ،بلکه آياتی هم كه محلّ
تأويل است -با گیر عمودی از آن به بلن متن در پی نقل مفاهیم بنیادين ديگر آيه هست.
منظور از تأويل در اينجا ،دريافتهای ووقی عینالقضات از محکمات است ،نه تأويل به
معنای مصللح آن.
او فهم متشابهات را در گرو معرفت و شناخت نسبت به آيه تعريف میكند .از منظر وی،
معرفت و شناخت ،آن معنايی است كه هرگز تعبیرى از آن متصور نشود ،مگر به واسلة
الفاظ متشابه .الفاظ در صورتی برآنها «متشابه» اطالق میشود كه معانی آنها از مدلول و
ظاهر مفاهیمشان دور باشد و به عبارتی نتوانند مقصود و مفهومى را كه در آنها گنجانیده
شده ،برسانند( .ن.ک :همدانی)424 :0344،؛ (ن.ک :همدانی ،0321 ،مقدمه014 :و .)011
از اين حیث ،معارف جزو علوم لدنّی هستند كه حقايقشان را نمیتوان با عبارات متشابه
درک كرد و فهم آن از طريش تعلیم الهی و روش ووقی به دست میآيد( .ن.ک :همدانی،
 11 :0414؛ همدانی )422 :0344 ،بنابراين ،بايد گفت باب فهم معارف -كه با زبان اشارت
نقل میشود -بسته به ادراكات ووقی و مکاشفه ای فرد است و تنها از طريش تعلیم الهی به
اهل آن آموخته میشود؛ لیا در معارف با الفاظ متشابه سروكار داريم .تأويل ،دانش و
ابزاری برای تفهیم الفاظ متشابه ،آن هم به واسلة خواص به ديگران است .از آنجا كه
الفاظ متشابه براى معانى ديگر ساخته شدهاند ،هنگامى كه به سمع مىرسند به نانار معانى
ظاهرى آنها درک مىشود.
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آننه در اين خصوص برای هر دو صوفی به عنوان دو جريان تفکّر تأويلگرای مسلمان
اهمیت دارد ،ايمان به متشابهات است( .ن.ک :همدانی)22: 0414 ،؛ نیز (:همدانی0311 ،
)74:؛ (میبدی)000 /1 :0310 ،
سکوت و تسلیم عالمان در برابر آيات متشابه و عدم تأويل آن ،ننانكه عینالقضات
بیان میدارد ،به دو شکل ملرح است :يکی آن كه راسخان ،مفتخر به دريافت علم لدنّی و
الهیاند و به همین دلیل ،نشم بصیرت آنان گشودهاست و فهم متشابهات برای آنان
روشن تر از خورشید است .بنابراين ،تأويل و تفسیر الفاظ ننین آياتی برای آنان وجهی
ندارد( .ن.ک :همدانی)74 :0311،؛ (همدانی )37 :0414،همچنانكه بارها در فصول
مختلف زبدةالحقايش نیز فهم حقايش را برای راسخان ،بی هی تأويلی درست و میسر
میداند« :كانَ لَه معنی صحیح عندَ الرّاسخینَ فِی العِلم( ».همدانی )443 :0344 ،صراحت
متشابهات نزد راسخان همچون تصريح مصللحات عرفانی نزد عرفاست كه برای افراد
عادی جنبة تلويحی دارد (ن.ک :نصری )411 :0310 ،و برای عارفان در كمال وضوح
است .همچنانكه معنای سخن عاشقان را جز عاشقان ادراک نکنند( .ن.ک :همدانی،
 )420 :0344اين در حالی است كه میبدی بر سکوت مللش و تسلیم محس در برخورد با
متشابهات تأكید میكند.
دلیل ديگر در عدم تأويل نزد قاضی ،آن است كه طلب حقايش از الفاظ منقول و
مستعار و متشابه و مشکِّک برای ديگران در نهايت دشواری است و نتیجهای جز سرگردانی
و تحیّر برای عوام به همراه ندارد( .ن.ک :همدانی)70 :0414،؛ (همدانی)417/0 :0314 ،
 -2-2شیوۀ وقف و ابتدا در آیۀ «وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی
الْعِلْمِ»
دربارة ويژگی نحوی و جايگاه «و» در بین واژة «اهلل» و «الرّاسخون» بايد گفت قول به
علف ،در میان بسیاری از علمای سنّی و اكثر عالمان شیعی از جمله ابوعلی طبرسی و
ابوالفتوح رازی با اوعان به بیوجهنبودن قرائت اهل سنّت ملرح شده است و برآنند كه « َو
الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» جملهای مستقل نیست ،بلکه علف بر «اهلل» است؛ در نهايت ،معنای آيه
ننین میشود كه هم خداوند معنای آيات متشابه را میداند و هم راسخان در علم.
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قول به استیناف ،از عالمان اهل تسنّن نون فخر رازی ،طبری ،كسايی و از اهل تشیّع،
نون طباطبايی بیان شدهاست( .ن.ک :طباطبايی )01-04 :0/0321 ،بر پاية اين ديدگاه ،بايد
پس از «اهلل» وقف نمود .در اين صورت ،معنای آيه متضمّن اين نکته است كه تأويل آيات
متشابه را فقط خدا می داند و بس؛ و راسخان در علم هم با ايمان به متشابهات ،علم آن را
مختصّ خداوند میدانند( .ن.ک :راغب ،311 :4/0372 ،ويل «شبه»)
افزون بر اين دو ديدگاه ،نگرش سومی هم از سوی برخی محقّقان ملرح گرديده است
كه با جمع بین اين دو نظريه ،تعارض بین آنها رفع میشود و بدينگونه «افادة همزمان دو
وجه تفسیری مختلف از دو زاويه برای يک آيه ،با مبنای اصولی و زبانشناختی ،در جواز
استعمال لفظ در بیش از يک معنا و نند وجهپیيری ساختارهای قرآنی میسر میشود».
(اسعدی ،طیب حسینی )443 :0341 ،طباطبايی مینويسد :ممکن است كسی به حسب
استعداد و توانايیاش از تأويل بهره بگیرد ،امّا بهرة كلی و كامل آن مخصوص خداست.
انسان میتواند به خاطر اعمال انسانی خود موجب پیدايش علمی مناسب با كردار شود و
ممکن است ملهّرين و پاكان به تأويل قرآن برسند( .ن.ک .طباطبايی، :0/0321 ،
)12،000،040،042
در هر صورت« ،راسخان در علم» از منظر قرآن كريم دارای جايگاه ويژه و وا يی
هستند .ملابش هر دو تفسیر علف و استیناف ،آية شريفه در مقام مدح آنان است.
 -1-2-2شیوۀ وقف و ابتدا در آیۀ «وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ و َالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»
از منظر عینالقضات و رشیدالدّین میبدی

در تصنیفات عینالقضات در اينكه عبارت «وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» آغاز يک آية جديد
است يا در پی آية قبل و مربوط به اشارت « يعلَمُ تَأويله» آمدهاست ،سخنی به صراحت و
تأكید دريافت نمیشود .باری ،عینالقضات نه مفسّر قرآن است و نه رويکرد اصلی وی در
آثارش محلّ مباحث تفسیری است؛ لیا جستجو پیرامون نظرية او در خصوص نقش ادبی و
نحوی (واو) در «وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» امری عبث است .با وجود اين ،هرگاه به فراخور
موضوع سخن و اقتضای كالم به آية میكور اشارتی داشته باشد ،آية «وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ و َالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» را به گونهای تعبیر میكند كه نشان از علف دانش راسخان در
كنار دانش الهی دارد« :نه معنى دارد «وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»؟ اين

بهار و تابستان 1411

مقایسۀ دو مکتب تأویلی صوفیانه در زمینۀ آیۀ «تأویل»

332

تأويل كه خدا داند و راسخان در علم؛ راسخ در علم كدام باشد؟» (همدانی )2 :0320 ،در
اين صورت بايد او را در زمرة قايالن به واو علف در اين باره دانست .او در زبدةالحقايش و
تمهیدات به نحو بارزی به دانش راسخان در كنار دانش الهی اشاره دارد ،بهگونهای كه از
مصاديش راسخان در علم نیز نام میبرد.
نظر میبدی در اين باب ،همچون نظر پارهای از مفسّران ،مبنی بر وقف بر «اهلل» است.
وی ،با استناد به قرائت ابی بن كعب از مصحف انس و بوصالح ،جايگاه نحوی «واو» را در
«وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» استیناف (ابتدائیه) و راسخان در علم را از دانش تأويل محروم
میداند و بر آن است كه« :وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ .اين ابتداء سخن است ،كه بر إِلَّا اللَّهُ وقفى
تمام است .میگويد كه راسخان در علم از دانش تأويل نومیدند( ».میبدی)40/4 :0370 ،
میبدی به مقام شامخ راسخان در علم اوعان دارد؛ با وجود اين« ،وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» را به
عنوان آغاز آيهای جديد ،قرائت میكند تا تأويل را منحصرا از آنِ خدا بداند.
بنابراين ،از آننه وكر شد ،میتوان تفاوت دو روش تأويلی متن مقدّس قرآن را در
انديشة دو صوفی مسلمان كه يکی دارای روح قلندری و شور و شوق عارفانه و عاشقانه
است ،نون عینالقضات ،با ديگری كه در عین گرايش به تصوّف عاشقانه ،ملتزم به رعايت
شريعت در كنار حفظ عقايد كالمی و میهبی اهل سنّت است؛ يعنی میبدی ،در اين باب
مالحظه كرد .میبدی ،با نفی هرگونه تأويلی ،آن را منحصرا در حیلة دانش الهی میداند؛
بر اين اساس ،موضع خويش را دربارة استینافیبودن واو در آية میكور به صراحت اعالم
میكند؛ امّا عینالقضات توسّعاً قايل به دانش راسخان بر تأويل ،در كنار دانش الهی است.
 -3-2بررسی معنایی راسخان در علم و مصادیق آنان
ابن فارس در معجم مقايیساللّغة مینويسد« :راء ،سین ،خاء دارای ريشة واحدی از
معنای ثبات و قرارگرفتن است و هر راسخی ثابت و استوار است( ».ابن فارس)340 /4:
راغب میگويد« :رسوخالشّیء» ثابتشدن و استوارماندن آن نیز در نهايت پايداری است
(راغب ) 14: 4 /0372 ،و بر آن است كه راسخ در علم كسی است كه به علم و دانش
آراسته شده و شبههای به او عارض نمیشود .پس ،راسخان در علم كسانی هستند كه با
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توجّه به آية ديگر (حجرات ( )00/)24به خدا و رسولش ايمان آورده و سپس دنار ريب و
شک نشدهاند( .راغب 14/4: 0372 ،ويل :رسخ) و نیز (ن.ک :قرشی 17/3 :0303 ،ويل
واژه)
 -1-3-2معنای راسخان و مصادیق آن از دیدگاه عینالقضات و میبدی

عینالقضات با تبیین واژة «راسخان» در حوزههای روايی و قرآنی ،میكوشد تا مصاديش اين
گروه را معرفی كند .منظور از حوزة روايی ،آن دسته از روايات اسالمی است كه در منابع
فريقین ،در معناشناسی راسخان در علم با آن رو به رو میشويم .بر اين پايه ،وی به دعای
حضرت رسول (ص) دربارة ابن عباس ،مبنی بر تعلیم دانش تأويل از جانب خدا اشارت
دارد .عینالقضات اگرنه معتقد است كه با تکرار و تعمّش در كالم وحیانی میتوان به
فراخور حال و استعداد به تأويل آيات پرداخت ،امّا اين عمل را سزاوار هر تازیدانی كه
تنها به ظاهر قرآن و حديث بسنده كند ،نمیداند( .ن.ک :همدانی)03-04/0 :0314 ،
آننه عین القضات در حوزة روايی ملرح كرده ،بیانگر جنبة ايجابی در مورد راسخان
است .وجه ايجابی ،حاكی از نفوو راسخان در حريم دانش عمیش است( .ن.ک :اسعدی و
طیب حسینی )431 :0341 ،از سويی توضیح اين مللب كه راسخان در علم نه كسانی
هستند و نه ويژگیهايی دارند ،در نگاه و نگرش عارف تأويلگرايی نون عینالقضات
همدانی از اهمیت ويژهای برخوردار است .از منظر وی ،ادراک احوال آخرت با نور نبوّت
صورت می گیرد .راسخان نیز در فهم احوال آخرت در كنار گروهی از اولیا قرار میگیرند
و شايستة تأويل آن هستند( .ن.ک :همدانی)21 :0414 ،؛ (همدانی)01 :0311 ،
از صفات ديگر راسخان در علم ،ايمان به غیب است( .ن.ک :همدانی)47/0 :0314 ،
همدانی با تأكید بر اينكه ايمان راسخان بر ادراک آنان نسبت به آيات تقدّم دارد ،اين نکته
را بیان میكند كه ممکن است راسخان هم به ادراک حقايش ،اعم از متشابهات يا آيات
محل تأويل ،دست نیابند ،امّا در تصديش و ايمان قلبیشان به آيات جای هی ترديدی
نیست .در واقع ،اين تسلیم و ايمان در اثر نوعی ادراک عايد فرد میشود .از اين جاست كه
او ،بیش از هر نیز بر «ايمان» تأكید دارد:
...قرآن در پرده است و تو نامحرم ،هرگز تا جان خود در طلب او نبازی ،او خود را وا تو
ننمايد؛ زيرا كه تا خدمت او نکنی نندينسال ،محرم نگردی .كُنّا تعلّم ا يمانَ ثُمَّ نَتعلّمُ القُرآنَ.
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به نه كار آيد كه تو هر روز ختمی بکنی...اوّل ديده طلب كن ،آنگه طمع كن كه قرآن
خوانی يا دانی(. ...همدانی)037/0 :0314 ،

اين ننین مللبی مبنی بر تقدّم ايمان بر فهم ،با آننه در مکتب اگوستین (-231
302م ).ملرح است ،مشابهت دارد .باور به اصالت «ايمان» به مثابة زيربنای فهم كتاب
مقدّس از انديشههای اصلی اوست( .ن.ک :علوی مقدّم)71-11 :0347 ،
دقیقهای ديگر كه میتوان به عنوان يک جريان فکری روشمند در فهم متن در انديشة
عین القضات قلمداد كرد ،آن است كه هرنند علم لدنّی ،موهبتی از جانب خداوند بر
راسخان علم است؛ با اين وصف اين بدان معنا نیست كه آنان از سیر و سلوک و نیز ارتباط
مستمر با متن و خوانش مکرّر الفاظ آن مستغنی باشند .همدانی ،بر ممارست و استمرار و
بازخوانی مکرّر متن ،تأكید فراوان دارد .بر اين پايه است كه گزينش اندک واژهها در
جهت تکرار و بازنگريستن در آنها را به مخاطبان توصیه میكند( .ن.ک :همدانی:0344 ،
)421،410
نکتة ديگر كه عینالقضات بدان میپردازد ،در باب نگونگی نقل حقايش عالمِ غیب
برای عوام است .عارف نون بخواهد حقايش را برای مخاطب در عالم حسّ و مادّه بر زبان
بیاورد ،ناگزير است تا با لباس الفاظ و در كسوت حروف عالم شهادت ،با مخاطب ارتباط
ايجاد كند .بنابراين ،پرواضح است كه واژههای مستعار از جهان شهادت قادر به تبیین
حقايش جهان غیب نخواهد بود؛ زيرا معانیِ به كاررفته در اين واژهها از مدلول و ظاهر
مفاهیمشان بسیار دورند؛ در اين صورت ،الفاظ در قالب مجمل و متشابه قرار میگیرد و
مستمعان ناگزيرند در هنگام شنیدن آنها ،همان مفاهیم نخستین عالم مادّه را از وهن
بگیرانند و همین مللب بر فهمشان پیشی میگیرد .از اينروی ،سالکان بهضرورت ،به تغییر
تعابیر خود نیازمند شدهاند تا به واسلة آن واژهها ،حقايش را به ديگران تفهیم نمايند .اين در
حالی است كه حقايش نهفتة عالم غیب برای راسخان در علم ،راز و رمز خود را از دست
میدهد و معنايی درست و مبرهن دارد( .ن.ک :همدانی471 :0344 ،و410و )444
عینالقضات همدانی در رسالة شکویالغريب به اين نکته اوعان دارد كه توضیح و
تفسیر الفاظ مجمل برای راسخان ،روشنتر از آفتاب است (ن.ک :همدانی)74 :0311 ،؛
همچنانكه سخنان غامس و يا دشوار در باب مباحث معرفتی نیز از اين گونهاند و تأويل آن
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برای راسخان در علم ،پنهان و پیچیده نیست( .ن.ک :همدانی )37 :0414 ،او معتقد است
در صورت تخلّش به اخالق الهی و رعايت مراتب تقوا و سیر و سلوک ،خوانندة متن به
مرتبهای ارتقا خواهديافت كه آيات ،با او به گفتگو مینشیند .اين مللب ،ناظر به سخن امام
علی (ع) است كه فرمود« :ولکَ القُرآن فَاستَنلِقُوهُ وَ لَن ينلش ولَکن اَخبِركُم عَنهُ( »...امام
علی :)321 :0341 ،اين نور همان قرآن است .آن را به سخن آريد ،اگرنه هرگز با زبان
عادی سخن نمیگويد ،امّا من از جانب او شما را آگاهی میدهم .در واقع ،همدانی بر اين
باور است كه در پرتو معرفت نفس و تقرّب به گويندة متن (متکلّم) است كه متن با
مخاطب به سخن در می آيد و حقیقت آن بر خوانشگر مکشوف و در نتیجه متشابهات نیز
نون محکمات میگردد:
...اينجا مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرفَ رَبّهُ خود ضرورت بود .خَلشَ آدمَ عَلی صُورَةِ الرّحمَن در
ديدة تو ظاهر گردد .الرَّحمن عَلی العَرشِ استَویَ تو را مکشوف گردد .يُدبّرُا مر مِنَ السَّماءِ الَی
ا رضِ تو را محقّش شود .يُنزِّلُ اهلل الی الَّسماءِالدُّنیا بر تو تجلی كند .متشابهات همه تو را
محکمات شود .اينكه در شر ع گويند كه تَخَلّقُوا بِاخالقِ اهلل و قرآن گويد :كونُوا ربَّانیّین همه
اين را دان كه میرود در حش ايشان( . ...همدانی)304 :0/0314،

در انديشه و نگرش عینالقضات ،علم لدنّی مختصّ پیامبر (ص) نیست ،بلکه افرادی
كه به حقیقت تقوا و پرهیزگاری رسیدند ،نیز در شمار برخورداران علم لدنّی محسوب
میشوند( .ن.ک :همدانی ) 422 :0344 ،از سويی ،آن هنگام كه علم لدنّی بر بنده افاضه
گردد ،ديگر به تأويلگری متن محتاج نیست؛ نراكه «تأويل» برای ادراک حقايش نهفتة
درون متن است و تا آن هنگام ضرورت دارد كه نشم معرفت و بصیرت انسان گشوده
نشده باشد؛ همان طور كه موسی (ع) حقیقت كار خضر (ع) را درک نکرد تا آنجا كه
خضر (ع) گفت« :سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَلِعْ عَلَیْهِ صَبْراً» (كهف ()74/)01؛ درحالیكه
اگر تا هنگام گشودهشدن نشم معرفت میشکیبید ،بیوساطت تأويل ،به مشاهدة حقیقت
نايل میشد( .ن.ک :همدانی)422-424 :0344 ،
عینالقضات مصداق عینی راسخان در علم را نیز ننین وصف میكند كه برای وی نُه
تن از علمای راسخ معلوم شدهاند .وی بیآنكه به نامهای اين نُه تن اشارهای نمايد به
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فاششدن نفر دهم نیز طی واقعهای كه برايش رخ میدهد ،اوعان میكند .قاضی همدانی،
تنها در گزارش واقعة اخیر از احمد و محمّد غزّالی به عنوان راسخان در علم نام میبرد:
اى دوست مدّت ها بود كه مرا نُه تن از علماى راسخ معلوم بودند؛ و لیکن امشب ،كه شب
آدينه بود كه ايّام كتابت بود ،دهم را معلوم من كردند و آن خواجه امام محمّد غزالى بود-
رحمة اللّه علیه .-احمد را مىدانستم ،امّا محمّد را نمىدانستم؛ محمّد نیز از آن ماست.
(همدانی)411 :0320 ،

اينكه در واقعة میكور به وی گفته میشود« :محمّد نیز از آن ماست» بیانگر آن است
كه عینالقضات خود نیز از همین گروه است .مؤيد اين سخن را بايد در بخشهای ديگر
سخنانش دريافت .وی در تمهیدات از اين ادعا پرده برمیدارد:
هر كه خواهد كه بىواسله ،اسرار الهیّت شنود؛ گو :از عینالقضات همدانى بشنو« .إنّ الحشَّ
لَیَنلِش علَى لِسانِ عُمَر» اين باشد .اگر ممکن باشد كه از سمع و بصر و حيوة و علم و قدرت
حشّ -تعالى -نیزى از موجودات و مکوّنات بیرون باشد ،ممکن بود كه از سمع و بصر و
قدرت ننین رونده خالى و بیرون باشد .هرنه در موجودات بود بر وى پوشیده نباشد «وَ ما
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» .اينجا حلول روى نمايد؛ سرّ «تخلّقوا بأخالقِ اللّه»
باش( .همدانی)311 :0320 ،

آننه رشیدالدّين میبدی به عنوان جريان فکری ديگر تأويلگرای قرن ششم دربارة
راسخان بیان میكند ،بسیار سادهتر و محدودتر از عینالقضات همدانی است .او در بخش
اوّل تفسیر كه به ترجمة فارسی آيه روی میآورد« ،راسخان در علم» را در آية هفتم شريفة
آلعمران به «تمامدانشان كه در علم پاى بر استوارى دارند» (میبدی )01 /4 :0310 ،و در
آية  014سورة نساء به «دور درشدگان در علم» (میبدی )710 /4: 0310،اطالق میكند.
مصنّف در وكر مصاديش راسخان در علم و اينكه آنان نه كسانی هستند ،به جای وكر
شخص يا اشخاص حقیقی ،تنها به بیان ويژگیهای عالمان راسخ میپردازد و در اينباره نیز
نون متکلّمان مفسّر به نقل اخبار و روايات سخنان پیامبر (ص) و يا گفتار صحابه ،تابعان و
ديگر محدثان بسنده میكند تا از طريش اين روايات به فضايل روحی و اخالقی راسخان
اشاره نمودهباشد .او بر خالف عینالقضات ،خود نظر مستقلی را در اين باب ارائه نمیدهد:
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ابن عباس گفت :رسوخ ايشان و ثبوت ايشان در علم آن است كه گفتند :آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
رَبِّنا -همان است كه عايشه گفت« :مِن رُسوخ عِلمهم ا يمان بِمُحکَمِه وَ مُتَشابِهه وَ اِن لَم يَعلمُوا
تَأويلَه» -از مصلفى (ص) پرسیدند كه راسخان در علم كداماند؟ گفت« :مَن بَرّت يَمینه و
صَدق لِسانُه ،و استَقامَ قَلبُه وَ عَفّ بَلنُه و فَرجه ،فَیلک الرّاسخِ فى العِلم.

روايت میكور از پیامبر (ص) ،بیانگر اين است كه هركس اين خصلتها را (يعنی
دستش به نیکی ،زبانش به راستی ،دلش به استواری و شکمش دارای عفّت و پاكی باشد)،
در خود به صورت ملکه درآورده باشد ،میتواند از جملة راسخان در علم باشد .میبدی در
تفسیر اين بخش آيه در نوبت دوم كشفا سرار با اشاره به آية «لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ
مِنْهُمْ» (نساء ( )014/)2معنای هر دو را متضمّن اين نکته میداند كه راسخان در علم ،از
ايمان آورندگان به تمام آيات الهی اعم از محکم و متشابهاند ،نه آن را دريافتهباشند و نه
نادَريافته( .ن.ک :میبدی )40/ 4: 0370 ،او در نوبت سوم تفسیر خود ،ويل آية  014نساء
( ،)2به وكر امتیازات راسخان اشارت دارد كه ايشان با طی مراحل سلوک و عمل به
موازين شرع به مرتبة حقیقت و اسرار آن راه خواهند يافت« :راسخان در علم ايشانند كه
علم شريعت بیاموختند ،و آن گه به اخالص آن را كار بستند ،تا علم حقیقت اندر سرّ
بیافتند ،ننانكه مصلفى (ص) گفت« :مَن عَمِلَ بِما عَلِمَ وَرّثَهُ اللَّهُ عِلماً لَم يَعلم» (میبدی،
)770 /4 :0310

بنابراين ،همانگونه كه عینالقضات همدانی راه نیل به فهم متن را برای راسخان،
مستلزم رعايت تقوای الهی و پا يش نفس از روايل و نیز مجاهدت ايشان میداند،
رشیدالدّين میبدی نیز بر همین عقیده است .البته اگر عینالقضات تکرار و بازخوانی ظاهر
الفاظ را از مقدّمات فهم متن قرآن برمیشمرد ،میبدی آن را در عمل و پایبندی به شرايع
دين و پیروی از استاد و كسب دانش ،میبیند .وی در تفسیر راسخان در علم ،آنان را
متّصف به علوم شريعت ،طريقت و حقیقت میداند ،علومی كه آموختنی ،معاملتی و يافتنی
است .اوّلی را از استاد ،دومی را از پیر و سومی را بايد از حش آموخت؛ بنابراين ،راسخان،
علم شريعت را میآموزند سپس با اخالص به كار میبندند تا حقیقت را در سرّ خويش
بیابند( .ن.ک :میبدی )772 /4 :0310 ،دربارة كیفیت مواجهة راسخان با آيات متشابه و يا
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مجمل نیز میبدی انديشهای موافش با عارف همدانی ،مبتنی بر ايمان و تسلیم و تصديش دارد؛
نرا كه بخشی از اين تفکّر از انديشة میهبی و كالمی میبدی نشأت میگیرد.

 -3نتیجهگیری
در اين پژوهش با واكاوی مصنّفات عینالقضات همدانی و مقايسة آن با كشفا سرار
رشیدالدّين میبدی درخصوص آية تأويل به نتايت زير دست يافتیم:
 .0خوانش عین القضات همدانی از آية تأويل ننان است كه وی دانش راسخان را برای
تأويل متشابهات در كنار دانش الهی میپیيرد ،امّا رشیدالدّين میبدی ،با ديدگاه تفسیری به
آيه ،تأويل را مختصّ باری –تعالی -میداند؛ لیا جايگاه نحوی «واو» را در آيه ،برخالف
عینالقضات ،استینافی برمیشمرد.
 .4در انديشة عینالقضات ،تأويل تنها راه ادراک حقايش و معارف الهی است كه با گیر
از ظاهر لفظ –و نه نفی آن -میتوان به بلن متن راه يافت .او تأويل را گیر از زبان عبارت
به اشارت و عبارت میداند كه تأويلگر برای ارتباط و تفهیم حقايش برای مخاطبان از زبان
اشارت سود میجويد كه ظاهر الفاظ آن از عالم شهود است و در صورتیكه نشم بصیرت
برای فرد گشوده شود ،ديگر ابزار تأويل كارآمد نیست؛ نراكه به واسلة بصیرت،
مکاشفه ای فراسوی زبان بشری را از سوی خداوند تجربه خواهد كرد و در نتیجه ،حقايش و
اسرار آيات كماهی برای او اظهر منالشّمس خواهد بود .لیا رعايت تقوا و پایبندی بر
شريعت و سیر وسلوک در عالم طريقت مورد تأكید اوست؛ از اين روی ،متّقین را همچون
راسخان در علم ،از برخورداران علم لدنّی محسوب میكند .امّا تأويل در نظر عارف
متشرّعی نون میبدی با دو وجه نکوهیده و پسنديده مورد بررسی قرار میگیرد .از منظر
وی ،تأويالتی كه از جادة شريعت و سنّت عدول كند و متضمّن تفسیر به رای باشد ،ناپسند
و در غیر آن ،پسنديده و مللوب است .او با اعتقاد به وجود بلون متعدّد در آيات با استناد
به روايات ،برای قرآن وجوهی قايل است و تأويل آن را با احتساب شرايلی مقبول میداند.
 .3در باب مصاديش راسخان در علم بايد گفت عینالقضات موضع خود را به صراحت
مشخص میكند .افزون بر آن ،وی خود را به طور ضمنی ،يکی از راسخان در علم میداند.
در صورتی كه میبدی نه ننین ادعايی را برای خود قايل است و نه مصداق آن را در فردی
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تعريف میكند .در حقیقت میبدی ،خويشتندارانه و متشرّعانه عمل میكند و تنها به نقل
روايات و اخبار از بزرگان اكتفا میكند.
 .2ايمان به غیب پیش از ادراک آن ،مورد تأكید عینالقضات است .از ديدگاه او
رسالت خوانندة متن قرآن ،ايمان و تسلیم در برابر متشابهات (مجمالت ،صفات الهی،
حروف مقلّعه) است و همواره خود نیز بدان اعتراف دارد .جای پای اين ننین تفکّر
مؤمنانه در انديشة میبدی نیز وجود دارد.
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