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الهییامرا فتح  کورش,  علی,  ,  ی, 

القضات   نی(. ع 1400, قاسم. )ییصحرا

بر    دی)با تاک   ییو پسا ساختارگرا  یهمدان

(. یدر آثار هنر  یو عرفان  ی قرآن  م یمفاه

 . 61- 44(, 44)18, یهنر اسالم

در همدان متولد شد و در همان شهر   .ق( قرن ششم ه)القضات همدانی، عارف برجسته ایرانی  عین

باک بود که  و بی  ه اندیشمندی بلندمرتب  ، به جرم ارتداد به قتل رسید. عین القضات  ه.ق(   ۵2۵)در  

های ژرفش  او تمهیدات است که اندیشه  ۀ برجستیکی از آثار  قرار گرفت.    شمنان و حسد د  ک مورد رش 

شکنانۀ  نقد شالودهدر آن منعکس شده است. امروزه یکی از نظریات برجسته، پسساختارگرایی است.  

های  شود. دریدا نفی متافیزیک حضور و نفی تقابلهای غالب غرب معنا میدریدا در تقابل با فلسفه

دهد. در این شکنی قرار می هرکزمحوری را در تعریف اصلی شالوددوگانه، نفی لوگوس محوری و م

قت در تقابل  محوری در مقابل نوشتار، غیاب در تقابل با حضور، حقیدیدگاه، اگرچه دریدا از نفی کالم

گوید، اما هدف او این نیست که نوشتار را بر گفتار، مجاز را بر حقیقت یا غیاب  با مجاز و ... سخن می 

معانی  های متافیزیکی به  تواند با نفی مؤلفهرا بر حضور ترجیح دهد؛ بلکه معتقد است که متن می

-یلی، برخی از این خصیصهتحل  -در این پژوهش، براساس روش توصیفی   تازه و متعددی دست یابد. 

شالوده مؤلف،  های  مرگ  مجاز،  مقابل  در  حقیقت  نفی  و  حقیقت  واحد  تعریف  نفی  مانند  شکنی 

تقابل نفی  از طریق  متن  غالب  ارزشایدئولوژی  و  مقابل حضرت ها  در  ابلیس  تقابل  نفی  مانند  ها 

بررسی   را  ایمان...  مقابل  در  کفر  نفی  قر.  ایمکردهمحمد)ص(،  مفاهیم  نیز  این  آثار هنری  در  آنی 

 منعکس شده است. 

 اهداف پژوهش 

   ؛پساساختارگرایی و همدانی  القضات عینهای بازشناسی اندیشه .1
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 مقدمه 

های فکری در جهان اسالم حاکی از وجود اندیشمندانی بزرگ در این عرصه است. اندیشمندانی که بررسی  بررسی نظام

هایی که گاه تا عصر حاضر و در قالب نظریات فلسفی  ست؛ اندیشهاندیشه آنهاعمق    ۀدهندنشانساختارهای فکری آنها  

های فکری وی  قابل  مله اندیشمندانی است که انگارهجالقضات همدانی، فیلسوف قرن ششم ازاند. عینجدید تداوم یافته

  نوعیناپذیری خورده است،  ( پیوند جدایی2004-1930شکنی که با نام  ژاک دریدا ) شالودهتعمیم به عصر حاضر است.  

اصول  های فلسفی و نظری غرب و به قصد تزلزل در  در پاسخ به جریان میالدی  60  مکتب فلسفی است که در اواخر دهه

های آن در فرانسه شکل گرفت. این جریان فکری از طریق مرکززدایی، فروپاشی ساختارهای مفروض و واژگونی  و پایه

شده را متزلزل  های پذیرفتهفرضها و پیششده، قطعیتساختارهای مسلط فکری و فلسفی، بسیاری از مفاهیم ثبت

 کرد.

تحریر درنیامده است. با این حال    ۀثر مستقلی با این عنوان به رشتدهد تاکنون ابررسی پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می

عین اندیشه  بررسی  به  متعددی  پرداختهآثار  )اند.  القضات  همکاران  و  فاطمه  مقاله(،  1390مدرسی،  عنواندر  با    ای 

-در مقاله(،  1398فدوی، صبا و حمزئیان )القضات است.  عین  شحطیحات   به بررسی مختصات،  «القضاتشطحیات عین»

اند.  القضات پرداختههای عینبه بررسی بنیادی آثار و اندیشه،  «القضات همدانیشناسی عینمبانی هستیی با عنوان »ا

ع از رفتارهای  ، به دفا«القضات در باب ابلیسهای عرفانی عیناندیشهای با عنوان »در مقاله(،  1388اسداللهی، خدابخش )

، به  «تأویل آیات قرآن در تمهیدات»  ای با عنوان(، در مقاله1397پور )پردازد. میرزایی، نرجس خاتون و نوروزابلیس می

های مرتبطی که نوشته  رساله درخصوص این موضوع القضات در تمهیدات پرداخته است. های قرآنی عینبررسی تأویل

دانشگاه  در  ،  « القضات همدانیویالت عرفانی در آثار عین»تأ   ای با عنواننامهپایان(، در  1376پارساپور، زهرا )  شده است:

نامه گرچه در ظاهر به موضوع حاضر، بسیار نزدیک است؛ اما  این پایان  به این موضوع پرداخته است.  شهید بهشتی،

اندیشمندان غربی پرداخته است. در این  القضات همدانی با  های تأویل از دیدگاه عینن تفاوت درواقع، پارساپور به بیا

عین متون  است. اثر،  نگرفته  قرار  پژوهش  مورد  تأویل  هرمنوتیکی  مباحث  نظر  از  الهه    القضات،  مرزیجرانی،  صالحی 

پایان(،  1389) »نامهدر  عنوان  با  عینای  تمهیدات  عرفانی  به«القضاتتحلیل  نیز  کتاب  ،  در  عرفانی  مباحث  طورکلی 

 با این تفاسیر در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به این موضوع بپردازد.   ی کرده است.تمهیدات را بررس 

 وی  تمهیدات  القضات وشناخت عین .1

قرن  )القضات همدانی، عارف برجسته ایرانی  علی میانجی، معروف به عینبنحسنبنعلیبنمحمدابیابنابوالمعالی عبداهلل 

خانواده   و  دی بوشافع  ویبه جرم ارتداد به قتل رسید.  ه.ق( ۵2۵)در همدان متولد شد و در همان شهر در   .ق( ششم ه

القضات، شاگردان و هواداران بسیاری داشت  ا بودند. عینقضبودند که همگی فقیه و اهل    ی از شافعیان سرشناس  نیز  او

اما تاریخ دقیق تولد    ؛القضات همدان بوده استزادگاه عین  . شدنداشراف دربار سلجوقیان محسوب می  ها، آنکه بعضی از  

  سخن خود زادگاه  از و نکرده  خویش نام عنوان به عبداهلل به ای اشارهالقضات در آثار خود هرگز او محل بحث است. عین
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د که به چه دلیل او  ندهنویسان توضیح نمیکدام از تذکرهنامد. هیچالقضات میخود را عین  او .  است  نیاورده  میان  هب

 نیز در دسترس نیست. ،القضات نامیده شده است و شاهدی که گویای مقام قضاوت او باشدعین

  ،دشمنان  که ایناین  اقرار گرفت. ت  شمنانو حسد د  ک باک بود که مورد رش و بی  هاندیشمندی بلندمرتب  ،القضاتعین

دستگیر کردند و به زندان بغداد فرستادند. پس از آزادی و مراجعت به زادگاهش همدان،    ، را به جرم ارتداد  عاقبت او

االخر    23سرانجام در   اعدام کردند. عین  ۵2۵جمادی  را  این دانشمند جوان  نامه  القضاته.ق  و در  در    های شخصی 

 را انتظار داشت. بینی کرده بود؛ زیرا او بازداشت و اعدام خود را پیش از وقوع آنهای خود چنین عاقبتی را پیشهرسال

طور کلی یکی از منابع اساسی،  و بهالقضات  ترین اثر عینترین و مهمجامعهای خاص،  به دلیل ویژگی کتاب تمهیدات،  

شامل ده فصل در عرفان    تمهیدات،ش نوشت.  اعدام  و  دستگیری  از  پیش   ه.ق  ۵2۵شود که آن را در  محسوب میتصوف  

ۀ  پردازد. فصل اول دربارو چگونگی تفکر و ذهنیت او در مراحل مختلف رشدش می  ک است که به تجارب نظری سال 

  کند که چنین تمایزی موضوع گردد و روشن میرب با خدا حاصل می ق تفاوت دانش اکتسابی و دانشی است که از راه  

  اصلی نوشته اوست.

 شکنیژاک دریدا و شالوده. 2

های مختلف  یکی از اندیشمندان برجستۀ قرن بیستم است که نویسندۀ آثار پیچیده و دیریاب در زمینه  1، ژاک دریدا

(. البته  7: 1388دانند )نوریس، ترین و دشوارترین آثار تاریخ میاست. بسیاری از منتقدان و شارحان، آثار او را از دقیق

از منتقدان مانند هابرماس بازتولید ساختارهای    ۵مک کارتی 4، ریچارد رورتی3، جان سر2،گروهی  آثار دریدا را  نیز   ... و 

:  هماندانند )اندیش میگر و آشفتهسرای مکار، تحریفدانند. بنابراین، او را سخنای سوفسطاییان می سخنوران حرفه

 (.  243، 231و  230، 228، 219

مطرح شد )سلدن،    «ساختار، نشانه و بازی در علوم انسانی»  ۀژاک دریدا در مقال  ۀبه وسیل  1966این نظریه در سال   

عنوان راهی برای خوانش  ریشه داشت. دریدا از این روش به  های سوسور (. درواقع نظریات دریدا در اندیشه182:  1377

به صرفاً  آن  از  و  کرد  استفاده  متون  نقتمام  می عنوان  او  شیوه  این  به  نکرد.  استفاده  ادبی  پیشد  های  فرضتوانست 

 .  (Abrams, 1999, 59)متافیزیکی تفکر غرب را مورد تردید قرار دهد.  

تاثیر فراوانی بر نقد ادبی گذاشت    1970غرب مطرح شد. این نظریه در دهۀ    ۀاین نظریه ابتدا با هدف بررسی مجدد فلسف 

شکنی دقیق،  شالوده -1شود:  و توجه منتقدان آمریکایی را به خود جلب کرد. این جریان فکری به دو شاخه تقسیم می
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فرانسوی با نام دریدا گره    شکنی )آمریکایی(. شالوده  6قید و بند یا منحرفشکنی بی شالوده  - 2ناب یا مقید )فرانسوی(  

با نام مکتب ییل در پیوند    ، شودشکنی منحرف نیز گفته میشکنی آمریکایی که به آن شالودهخورده است و شالوده

میالدی توسط گروهی از اندیشمندان و استادان ادبیات تطبیقی دانشگاه ییل، هارولد    70  ۀاست. مکتب ییل در اوایل ده

  دومان  ۀ نظرهایی دربارشکل گرفت. البته اختالف 10و با محوریت پل دومان 9وزف هیلیس میلر ج8، جفری هارتمن7،بلوم

شکنی،  در شالوده(.  216:  1388داند )نوریس،  دا میوجود دارد. کریستوفر نوریس، دومان را بیشتر متمایل به مکتب دری

شده را به یک  های پذیرفتهفرضها و پیش مایهنتوان درواساسی بر یافتن تناقض در متن است. از طریق تناقض می  ۀپای

توان ایدئولوژی  می  ،ها نگاه کرد. با نشان دادن اینکه کدام قطب در موضع برتر استنظری متفاوت به آنسو نهاد و از نقطه

 مشخص کرد.   ،را که در پرداخت اثر نقش داشته

شکنی در جهت  معنایی نیست. شالودهیرانی متن یا بیشکنی به معنای وبرخالف برداشت اولیه از این نظریه، شالوده

خواهد سلطۀ  (. این دیدگاه می388:  1372محوری متن است )احمدی،  های معنایی و سویۀ کالمویران کردن داللت

وری  محهای کالمکند. دریدا بر خالف دیدگاهمعنایی و معنای برتر را از بین ببرد و از ارائۀ معنای نهایی، اجتناب می تک 

شود و امکان  وسیله ساختار متافیزیکی متن شکسته میتواند، معانی متعدد تولید کند. بدین معتقد است که هر متن می

(. نکتۀ مهم اینکه در این دیدگاه هر متن با خود در تعارض است و  387شود )همان: شمار دیگری داده میمعناهای بی 

به عبار از تقابلتی هر متن، مجموعههیچ متنی دارای ساختار منسجم نیست.  به  ها و تعارضای  های درونی است و 

 تواند ساختار کامالً منسجمی داشته باشد.  همین دلیل نمی

های غالب فلسفی غرب شکل گرفته  افالطونی و گفتمان  ۀ در تقابل با فلسف   ،کندشکنی بیان میآنچه دریدا در باب شالوده

-درک شالودهمحوری و متافیزیک حضور برای  های دوگانه، لوگوسهایی مانند تقابلاست. در این دیدگاه، درک گزاره

های  پردازد که در آن هر متنی براساس تقابلرسد. این دیدگاه به نقد ساختار تفکر غربی می نظر می  شکنی الزامی به

توان  از طرفی می  .  ضور/ غیاب و ...هایی مانند جسم/ روح، گفتار/ نوشتار، حقیقت/ مجاز، حتقابل  ؛ گیرددوگانه شکل می 

ها به کشف معناهای  شکنی و هرمنوتیک ارتباط عمیقی وجود دارد. درواقع هر دوی این دیدگاهگفت که بین شالوده

 رسد.  شکنی، ناگزیر به نظر میهای مرتبط با شالودهها و نظریهپردازند. توضیح گزارهنهفته در متن می 
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 القضات آثار عینشکنی در شالوده .3

برداشتشالوده دلیل  به  عرفا  آثار  در  به شکنی  آنچه  از  و  های دیگرگونه  اعتقادات  فرهنگ،  یا  عنوان واضحات در دین 

گوید:  القضات حتی دربارۀ دگرگونی معانی شریعت توسط حقیقت می افتد. عینباورها، از دیرباز وجود داشته، اتفاق می

القضات،  ست که حقیقت، این معانی شریعت را مقلوب کند« )عینایست! واال بیم آن  »هنوز وقت زیر و زبر بشریت ن

(. ظاهرا وی معتقد است که معانی حتی معانی شریعت که به صورت احکام مطرح هستند، بنابر قاعدۀ تبدیل،  62:  1377

معنی بود؟ یک ساعت مرا باش تا بدانی که تبدیال  شوند. »دریغا شنیدی وَ إذَا شِئنَا بَدَّلنَا أمثَالَهُم تَبدِیالً چه  دیگرگون می

القضات  القضات است. اما اساس تفکر عینبینی عینشکنی در جهانله یکی از اصول شالودهئچه باشد« )همان(. همین مس

 شکنی بنا نهاده شده است.  شناسی یا وجودشناسی بر پایۀ شالودهدر هستی

 های دوگانه بلالقضات در نفی تقاشکنی عینشالوده .3.1

هایی  گیرد. تقابلهای دوگانه شکل میپردازد که در آن هر متنی براساس تقابلاین دیدگاه به نقد ساختار تفکر غربی می 

پاشد. بنابر آنچه شکنانه ازهم فرومی مانند جسم/ روح، گفتار/ نوشتار، حقیقت/ مجاز، حضور/ غیاب و ... در نقد شالوده

هایی  ( با تأکید بر رهیافت12:  1388ها )نوریس،  های دوگانه و تزلزل در باورها و قطعیتتأکید بر نفی تقابلگفته شد، با  

: 138۵های متافیزیکی )مکاریک،  ( با تکیه بر شکستن سنّت فلسفی غرب و انگاره170:  1382در خوانش متن )کالر،  

 . گیردشکنی شکل می( شالوده4۵3 -4۵2

 در وجودشناسی ابلیس شکنی شالوده .3.1.1

شناسی سوسوری،  های غالب غرب برداشت ارسطو از غایت هستی، دانش مطلق هگلی، زبانترین گزاره در فلسفهمهم

ها همواره دو قطب مقابل  های دوگانه، لوگوس و متافیزیک حضور است. در این فلسفه پدیدارشناسی هوسرل و ... تقابل

یابند که این  است و یکی باید ردّ تا دیگری، تأیید شود. همۀ مفاهیم زمانی معنا میوجود دارد که یکی طفیلی دیگری 

های تقابلی آن را معنا ببخشد. تقابل حضور/ غیاب، تقابل گفتار/ نوشتار، تقابل قطعیت/ نسبیت،  تفکر دوتایی، اندیشه

های دوگانۀ  پروا بر تقابلعرفایی است که بی  القضات ازجملهتقابل مرکز/ نامرکز در آثار افالتون کامالً مشهود است. عین

ای از دو  شده، به معنای تازههای دوگانۀ پذیرفتهتازد و با شکستن و فروپاشی تقابلمسلط بر باورها و اعتقادات کهن می

ا  القضات به هیچ وجه در تقابل بشناسی و البته وجودشناسی ابلیس، عینیابد. در هستیها دست میقطب این تقابل

دهد، بلکه تعریف ثابت کهنۀ ابلیس را تغییر  حضرت محمد )ص( و کفر او را در تقابل با ایمان محمد )ص( قرار نمی

ای دیگرگونه، خیر در برابر خیر تعریف شود؛ بلکه از زاویهدهد. ابلیس در این دیدگاه، شر در برابر خیر تلقی نمیمی

هان هستی ضرورت کامل دارد. لزوم وجود ابلیس در عالم را اینگونه  شود. وی اوالً معتقد است که ابلیس برای جمی

کند: »خد و خال این شاهد شنیدی؟ زلف و چشم و ابروی این شاهد دانی کدامست؟ دریغا که نور سیاه بر ترسیم می

اهلل    الّإدار  دریغا چه دانی که شاه حبش کیست؟ پرده( یا »118:  1377القضات،  اند؟« )عینتو، باالی عرش عرضه نکرده
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  « ینَعِجمَأم  هُینَّغوِلُ   َکتِزَّعِ بَِفو لعنت غذای وی آمده است که    خوانی که اغوا پیشه گرفته است است که تو او را ابلیس می

دار یعنی حاجب، یعنی نگهبان بارگاه الهی است.  (. ابلیس در این ساختارگریزی جدید، شاه حبش است، پرده30)همان:  

 اعتمادترین شخص به اندرون بارگاه است.  ترین و قابلرواقع نزدیک نگهبان بارگاه، د

داند که دارای سلطنتی بسیار گسترده است. سلطنت او تمام دایرۀ  می القضات، شیطان را در درگاه الهی، سلطانی  عین

گیرند.  ی به نام شیطان نمی های زیادی جواز عبور به حریم الهی را از سلطانگیرد. در این دایره، انسانمی  ال اله را دربر

الَ إلهَ عالم عبودیت است و فطرت و االّ اهللُ عالم الهیّت و والیت عزت. دریغا  »گوید:  عالم ال اله و عالم إالّ اهلل می بارۀو در

در دایرۀ   اال اهلل رسند  بدور  ظُلمَۀٍ؛ پس چون  فِی  الخَلقَ  خَلَقَ  اهللَ  إنَّ  و  باشد  اله  آیند.«  روش سالکان در دور ال  اهلل 

القضات معتقد است که هزاران سالک و روندۀ راه حقیقت در عالم ال اله به طمع گوهر  (. عین 74:  1377القضات،  )عین

را    که »پاسبان حضرت اال اهلل ایشانراه نیافتند؛ چرا  ،اال اهلل قدم در راه نهادند و به عالم اال اهلل که عالم ابلیس است

القضات، ابلیس مظهر صفات الجبار و المتکبر است »اگر الجبار  (. از نظر عین74حیران« )همان:  بداشت سرگردان و  

المتکبّر القهار صورت بندد که نباشد، صورت توان بست که ابلیس و کفر او نباشد. پس پدید آمد که سعادت محمد،  

  .(187شقاوت ابلیس نبود« )همان:  بی

وید: گمراه کردن خلق توسط ابلیس، حقیقی نیست؛ بلکه مجاز است و به صراحت  گالقضات در دفاع از ابلیس میعین

داند »ای عزیز هر  داند و هدایت حضرت محمد )ص( را نیز مجاز میاین وظیفۀ اضالل خلق توسط ابلیس را مجاز می

ا دان... راه نمودن  ا رکاری که با غیری منسوب بینی بجز از خدای تعالی آن را مجاز میدان نه حقیقت؛ فاعل حقیقی، خد

دان... گیرم که خلق را اضالل، ابلیس کند. ابلیس را بدین  دان، و گمراه کردن ابلیس، همچنین مجاز میمحمد مجاز می

   .(188صفت که آفرید؟« )همان: 

 شکنی در تعاریف کفر و ایمانشالوده .3.1.3

آید. در این دیدگاه براساس  است که ایمان از دل کفر بیرون میداند؛ بلکه معتقد  تنها مردود نمی القضات کفر را نهعین

ای از عبودیت است که  تفکر دیرینۀ شریعتی، کفر آخرین مرحلۀ سقوط انسان یا سلک نیست، بلکه برعکس، مرحله

ل توضیح  القضات مثالی را مفصتواند ایمان را درک یا تجربه کند. برای درک بهتر این دیدگاه، عینبدون آن، سالک نمی

دهد. وی معتقد است که در ذکر ال اله االاهلل مرحلۀ ورود به ایمان، کفر است که در ال اله یعنی نیست خدایی بیان  می

  ،جز خدای یکتا که مرحلۀ ایمان است  ،تواند به مرحلۀ اال اهللنمی  ، شده است. تا سالک از این مرحلۀ کفر عبور نکند

اله اال اهلل چه ذوق داری. جهد آن کن که ال اله واپس گذاری و بحقیقت اال اهلل رسی.  برسد »ای عزیز ندانم که تو از ال 

شود  (. در این تفکر ال اله از عالم نفی شروع می73: 1377القضات، چون به اال اهلل رسی، امن یابی و ایمن شوی« )عین

توان تقدم و  قابل تناقض است. در هر تقابلی میرسد. »نفی و اثبات از نوع تمی   ،و به عالم اثبات که عالم اال اهلل است

کثیر می و  واحد  تقابل  در  مثال  گفت.  بر دیگری سخن  یکی  تناقض  تاخر  تقابل  در  اما  است،  مقدم  واحد  توان گفت 
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 الهی، قاسم صحرایی کورش امرایی، علی فتح

توان از تقدم یکی بر دیگری سخن گفت. تا یکی مقدم شد دیگر تناقض نیست و معنی این سخن این است که نفی  نمی

گرای  (. بر اساس آنچه گفته شد، دیدگاه مطلق 149:  1399معناست« )ابراهیمی دینانی،  اثبات بدون نفی بیبدون اثبات و  

های خارج  های دوگانه، یکی از گزارهالقضات منتفی ست. از نظر دریدا، واژگونی تقابلبرتری کفر بر ایمان، از نگاه عین

تنها برتری یک قطب را بر  های دوگانه نهدریدا با نفی تقابل شدن از سیطرۀ متافیزیکی و متافیزیک حضور است. درواقع

ها، قطعیت ارزش یک قطب بر دیگری را نیز از بین  خواهد با برعکس کردن اولویتبلکه می  ؛ بردقطب دیگر از بین می

حضور، ابدا به معنای  کند که نفی متافیزیک  کند. اما در نهایت اذعان می ها نیز تعادل ایجاد میگونه میان ارزشببرد. این

 (.182: 1380و ایگلتون  3۵ -38: 1381اتمام و پایان متافیزیک حضور نیست )دریدا،

از نظر وی، »کفر میانۀ مرتبت عبودیت است و اوسط طریق حالت است و در آخر هدایت جز نصفی نیست باضافت با  

. پس هیچ ایمانی وجود ندارد مگر آنکه در  (48: 1377القضات، ضاللت و ضاللت همچنین نسبت دارد با هدایت« )عین

ها باید  القضات، تمام انساندرون خود کفر را نیر به همراه دارد. کفر همواره به هدایت اضافه است. درواقع از نظر عین

ن  ابتدا مرحلۀ عبودیت در کفر را تجربه کنند و سبب به هدایت و ایمان برسند اما در آن صورت نیز مطلقا هدایت و ایما

گوید: »ای محمد تو هنوز  وجود ندارد؛ چون همواره درون هدایت و ایمان، قسمتی کفر وجود دارد. از اینجاست که می 

اند؛ باش تا  دار فبعزتک الغوینهم اجمعین تو را راه ندادهای و به پردۀ آن نور سیاه که پردهمیانۀ عبودیت نرسیدهه  ب

 دهندت 

رفتبی نتوان  قلندری  ره   دیده 

ست  ایمان  قاعدۀ  خود  اندر   کفر 

 

رفت   نتوان  مدبری  کوی  به   دزدیده 

رفت  نتوان  کافری  به  آسان   آسان 

 ( 49-48: 1377القضات همدانی،  )عین           

ات حق تعالی  ذالقضات، از آنجا که راه به  بینی عینها و خلقت است در جهانحتی حضرت رسول نیز که اکمل انسان

پرستد نه  هنوز آن نور سیاه یعنی ذات حق تعالی را درک نکرده است پس خدای متصور خود را مینبرده است پس  

 (.  111: 1399خدای حقیقی را )ابراهیمی دینانی، 

کرد و به وقت نیت گفت: کافر شدم و زنار بر خود گوید: »شیخ ما یک روز نماز میالقضات از زبان شیخ خود میعین 

یعنی در هنگام نیت شیخ، ال اله اال اهلل برایش تجلی نیافت. »شیخ به وقت  (؛ 49: 1377القضات،  ن اکبر!« )عیبستم اهلل

نماز به محض نیت خود را کافر یافت... هر کس از خداوند تصوری دارد، ولی این شرک و کفر است، چون این خدای  

منزه و    ، کنماوندا تو از آنچه من تصور میاهلل در نماز نیز به همین معناست، یعنی خدساختۀ ذهن بشر است و سبحان

شود کفر در تقابل با ایمان نیست؛ بلکه درآمیخته  طور که دیده می(. همان111:  1399باالتر هستی« )ابراهیمی دینانی،  

 با ایمان است.  
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ن هنوز در این دو  داند. »آنکه هنوز با کفر باشد و با ایماالقضات، هم کفر و هم ایمان را حجاب سالک می درنهایت عین

کند  (. کافر کسی است که به مقامی رسیده است که هر کسی آن را تجربه نمی123:  1377القضات،  حجاب باشد« )عین

»ای عزیز اگر بدین مقام رسی کافری را به جان خری که خد و خال دیدن معشوق جز کفر و زنار دیگر چه فایده دهد؟  

گفتن این کلمات. هرگز مسلمان کافر را دیدی؟ از حسن و  ه  بیچاره را معذور داری بباش تا رسی و بینی! آنگاه این  

اند و هیچ کس را خبر نیست! تا این کفرها نیابی بایمان نرسی و چون  جمال محمد رسول اهلل جمله مومنان کافر شده

 نقش شده و ایمانت تمام، این وقت  ال اله اال اهلل محمّد رسول اهلل  پرستی را بینی، بر درگاهبه سرحد ایمان رسی و بت

  ،(. کسی که مقام محمدی را در خال احدیت ببیند118-117:  همانباشد و کمال دین و ملت در این حال نماید« )

یابد  »کسی که به مقامی برسد که نور محمدی را خال  رسد؛ یعنی این مقام را کسی درنمیشود و به کفر میکافر می

خواهد  شود و اینجا مقصود از کفر یعنی این مقام کار هر کس نباشد و شجاعت و فهم بسیار میکافر می  ،احدیت ببیند

پرستی است و برعکس مردم عامه و قشریون او را کافر  و کسی که به این مقام کفر برسد، ایمان عامه مردم برایش بت

 (. 203 1399اهیمی دینانی، « )ابر.گویددانند. درواقع، از درجات و مراتب فهم و ایمان افراد سخن می 

و هر دو حجاب نیز    ناخواه برای سالک وجود دارندپس درواقع در این دیدگاه کفر و ایمان دو حجاب هستند که خواه 

شود. »از طرفی در مقام ذات که وحدت محض است، صفات  مفهوم میضرورت دارند چون یکی بدون دیگری کامال بی

رسد مگر حضرت ختمی  معناست و همه کس به این مقام نمین هم آنجا  دیگر بینیز معنی ندارند پس کفر و ایما

مرتبت )ص( که فرمودند به جایی رفتم که دیگر هیچ کس یعنی حتی موسی و عیسی )ع( هم نبودند و این معنای او  

شمع و شاهد را در  بندی زیر دربارۀ کفر کامال آشکار است: »شکنی در ساختار جملهشالوده(.  208همان:  ادنی است« )

 اند؛ تا این کفر واپس نگذاری، مومن ایمان احمدی نشوی خراباتِ خانۀ کفر نهاده

رفت  نتوان  سرسری  عشق  ره   اندر 

ایمان   بیابی  کفر  از  پس  که   خواهی 

 

بیبی  و  بال  و  رفت درد  نتوان   سری 

رفت  نتوان  کافری  به  ندهی  جان   تا 

 ( 341: 1377القضات،  )عین                      

 ها محور و گریز از عدم قطعیتعقل ۀشکنی در اندیش شالوده .3.2

اند مانند حقیقت، جوهر، معرفت، ارزش و ... مورد پرسش که در اندیشۀ غرب جایگاه و ارزش یافتهرا  دریدا مفاهیمی  

می  این  قرار  طریق  از  زیرا  است؛  قائل  زیادی  اهمیت  مجاز  و  ایهام  استعاره،  برای  و  عدم  آرایهدهد  تاویل(،  )قابل  ها 

بر سخن بدون ابهام و ...    د گویی برتری دارایهام و شطح   ،استعاره  ، ره مجازهموا  کند.ها، نمود بیشتری پیدا میقطعیت

شکنی، اساس نقد بر یافتن تناقضات درون  شالوده  نشان دادن ایدئولوژی با توجه به غالب بودن یکی از دو طرف قطب.

های  شود. با مشخص کردن قطبشده استفاده می مایۀ پذیرفتهمتن است. در این روش از تناقض برای رد کردن درون

 توان ایدئولوژی حاکم بر متن را کشف کرد.  ها، میطرف قطب  تقابل و نشان دادن برتری یک 
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نشان دادن عدم قطعیت در هر متن با توجه به اینکه هر متن از یک    نظر است:شکنی دو هدف عمده مورددر شالوده

 سلسله معانی متناقض و احتمالی تشکیل شده است.  

 ؛ نشان دادن ایدئولوژی با توجه به غالب بودن یکی از دو طرف قطب -1

 .(Tyson, 1999: 254نشان دادن محدودیت ایدئولوژیکی متن بر اساس تضادها ) -2

 .تعاریف متعارف و پدیرفته شدۀ گذشته به ایدئولوژی غالبی برای خودش می رسدال بردن ؤبا زیر س

توان به این  های متافیزیک حضور، میشکنی و نفی مؤلفههای شالودهطور کلی در کتاب تمهیدات براساس دیدگاهبه

داند و قائل به  ا متکثر میهای معنایی در تعریف حقیقت، آن رها و تعویقالقضات با ایجاد تعلیقنتیجه رسید که عین

: 1377القضات، داند )عینگذارد و تمام امور نظام هستی را مجاز مییک معنای نهایی و ثابت نیست. وی پا را فراتر می 

دهد و معتقد است که عشق و دیوانگی  یح می جمحوری، ترالقضات دیوانگی را بر متافیزیک خرد و لوگوس(. عین188

 (.  98: همانها افزون آید«  )»سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقلبر خرد ارجح است.  

 نفی متافیزیک حضور    .3.3

های بعد از خودش، متافیزیک حضور بود. در دیدگاه افالطونی، گفتار پیوسته بر نوشتار برتری میراث افالطون برای نسل

ای، گوینده و شنونده هر دو  شده است؛ زیرا در برخورد محاورهو نوشتار، شکل ناقص و ناتمام گفتار محسوب می  رد دا

پذیرد؛ اما در نوشتار، نویسنده  حاضر هستند و درواقع گفتگو بر پایۀ وجهۀ حضور میان گوینده و مخاطب صورت می

افیزیک حضور است. پس در نگاه متافزیک حضور، حضور  واسطه از بحث متغایب است و این همان تعریف مستقیم و بی

پردازد که  یونانی به تعقیب ترفندها و تمهیداتی می  ۀفلسف   ۀهمواره بر غیاب، برتری دارد. »دریدا در متون خود دربار

نظام به صورت  وسیله  آن  به  است«  نوشتار  قرار گرفته  و خاستگاه  نفس  با مضامین حقیقت، حضور  تقابل  در  مندی 

 (. 107: 1397ریس، )نو

گیرید.  های دوگانه شکل میپردازد که در آن هر متنی براساس تقابلشکنی دریدا به نقد ساختار تفکر غربی می اما شالوده

شکنانۀ خود از هم  های جسم/ روح، گفتار/ نوشتار، حقیقت/ مجاز، حضور/ غیاب و ... را در نقد شالودهدریدا تمام تقابل

( 12:  1388ها )نوریس،  قطعیت های دوگانه و تزلزل در باورها و  ر آنچه گفته شد، با تاکید بر نفی تقابلپاشد. بنابفرو می 

های متافیزیکی  تکیه بر شکستن سنت فلسفی غرب و انگاره  و(  170:  1382هایی در خوانش متن )کالر،  کید بر رهیافتتأ

  .مختصات مرگ مؤلفه است زیکی ا .(4۵3 -4۵2: 138۵)مکاریک،  گیرد شکنی شکل می شالوده

نویسنده در دیدگاه بارت، یکی از خوانندگان متن است و بر مفسران و خوانندگان دیگر برتری ندارد. متن به حوزۀ   •

شود؛ جایی که معنا از حوزۀ قصد نویسنده خارج است... نویسنده بیشتر مواقع  شناختی مجزایی مربوط میهستی

(. از نظر بارت خود نویسنده هم در زمان نوشتن، معنای  98و    9۵:  1990داند چه معنایی در سر دارد )ویلسون،  نمی
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شود و پدری ندارد که از او دفاع کند. این متن  ثابت و نهایی در نظر ندارد. متن با تمام شدن، درواقع یتیم می

یرد. تکثر معنایی مدنظر بارت یا دریدا، از همین جا  گتوسط مخاطبان و خوانندگان، مورد تاویل و تفسیر قرار می 

 شود.  شروع می

نویسنده • یا بعضی را رد کندبعد  از بعضی معانی دفاع  ندارد که  به نشانه  ؛ای وجود  با توجه  ها  و بلکه مخاطبان 

گونه که  ها آنجاست که از نظر دریدا، این دالیابند. اما نکته ایندر متن به معانی متعددی دست می  ی هایدال

شوند و  های دیگر منتهی میها به دالشود، بلکه دالبه مدلول خاصی ارجاع نمی  مستقیماً  ،کندسوسور بیان می

های  نظام  های سایر های زبانی را همچون نشانهساختارگرایان نشانهشود. »سبب تکثر معنایی از یک متن می  ،همین

دانستند و استدالل    - دال و مدلول  -ء تابلوهای راهنمایی و رانندگی( متشکل از دو جزای مانند )عالئم نظامی یا  نشانه

سانان( را به  جانوری پستاندار از تیره گربه)کردند که دال در زبان مثالً )گربه( الگوی آوایی است که مدلول خاص  

رفته در دال آشنا  کارلگویی آوایی بهبرای کسانی که با داللت ا  ،کند و این مدلولذهن شنونده یا خواننده متبادر می

 معلوم است. ،باشند

رو هر  ایناز  ؛الگوی آوایی گربه با الگوی آوایی سگ تفاوت دارد.  حاصل تفاوت و تمایز دال است  ، این تشخیص  •

می  تداعی  را  متمایزی  مدلول  خواننده  یا  شنونده  ذهن  در  دال  دو  این  از  می  کندیک  را  خاصی  داللت  اما  و  سازد. 

دارند. از نظر ایشان، هر دالی، نه به یک مدلول  ول تردید روا میلساساختارگرایان دقیقاً در همین قطعیت و ثبات مد پ

های زبانی  رو نشانهازاین ؛ شودهای دیگر مربوط میاز دال یدهد که آن به زنجیرهای بلکه به دالی دیگر ارجاع می  ، خاص

مرگ مؤلف، از لحظۀ تولد متون عرفانی،  .  (3۵:  138« )پاینده،  اندازد تعویق میثبات آن را به    جای ایجاد داللتی با   به

  ،کندکند مطالبی که بیان میکید میالقضات در تمهیدات بارها تأ. عینافتدکنند، اتفاق میگونه که خود عرفا بیان می آن

چینی برای  نی براساس تمهید و مقدمهریزی نشده است. نظام ساختارمند ذهبراساس ساختار ذهنی و عقالنی ثابتی پایه

  ، کندالقضات بیان میکند آنچه  در کتاب عینکید میالقضات تأشود. در صورتی که عینیریزی مبیان مطالب برنامه

شده و آماده  تعیینکند، از پیشالقضات برنامۀ خاصی ندارد. درواقع آنچه او بیان میبراساس الهام است و ذهن خود عین

ای و  داند چه معانی و مفاهیمی در سر دارد. »شمهافتد. پس او دقیقا نمی لکه در همان لحظۀ نوشتن، اتفاق مینیست، ب

 (. ۵6: 1377القضات، قدری چنانکه دهند و چنانکه آید گفته شود«. )عین

کند، همان نظری است  داند قرار است چه بگوید و چگونه شروع یا تمام  هایی که خود گوینده نیز نمی این اسرارگویی 

گوید که بیان مطالب به ارادۀ وی نیست » قاضی  القضات با صراحت میکند. عینکه بارت در مرگ مؤلف مطرح می

این سخن و  از کجا؟  از کجا؟ گوینده نمیفضولی همدانی  اسرار  گوید، شنونده چه داند که چه  داند که چه میهای 

شود،  را در درک مطالبی که ناخودآگاه و بدون اراده بر زبان او جاری می(. وی حتی شنونده  1۵:  همانشنود؟ « )می

معنایی محض نیست؛ بلکه به معنای تکثّر معنایی است که برای  دارد. البته این معذور داشتن به معنای بیمعذور می 

و به معانی مختلفی دست  های موجود در کالم اها و دالآید. زیرا هر مخاطب با توجه به نشانهمخاطب او به وجود می
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 الهی، قاسم صحرایی کورش امرایی، علی فتح

القضات این ساختارگریزی و مرکزگریزی حاصل از دیدگاه مرگ مؤلف را به بهترین شکل و با بهترین  کند. عینپیدا می 

کند: »چون حال چنین آمد که گفتم من نیز چنانکه آید، گویم و از آنچه دهند به من نیز زبده  دلیل اینگونه بیان می

تیب نگاه نتوان داشت که سالک رونده را اگر متلون بود و در تلون بماند متوقف شود و ساکن  بر خوان کتابت نهم، و تر

گردد و سخن گفتن حجاب راه او باشد اما اگر سخن گوید و اگر نه بر چه خطر باشد، اما ترتیب و نظم و عبارت در  

این هنوز نصی نتوان آوردن.  باشد من عرفکسوتی زیباتر  باشد.اهلل کل لسانه  ب خاص  این سخن هنوز    همین معنی 

تحقیق و حکمت نباشد. اما خاص الخاص خود رسیده باشد و او را با خود ندهند و اگر دهند روزگار به حساب گذارند  

های چند  نهایت دارد اگر دستوری یابد از خدا با اهالن، سخنو خود به جایی باز نماند که آنگاه آن وصف کند. مقام بی

دلیل    ، (. در این بخش، آنچه مشهود است18:  هماناهتدای مریدان بگوید و ترتیب نگاه نتواند داشتن« )از بهر اقتدا و  

گوید او خاص الخاص است و این چنین شخصی به دستور خدا مطالبی برای هدایت  ساختارگریزی مطالب است. وی می 

نظم و ترتیب سخن از پیش اندیشیده باشد.  تواند  طبیعتا نمی  ،شودکند اما چون به نوعی بر او الهام میمریدان بیان می 

شیار یا  واین است که زبان هرگز کامال ه  ، نظر مخاطب باشدشکنی باید مدهایی که در شالودهترین نکتهیکی از مهم

ن  (. متافیزیک زبا46: 1397خودآگاه نیست که بتواند از بند متافیزیک زبان بر اندیشه، رهایی کامل پیدا کند )نوریس، 

شیار و  وشیار و خودآگاه است. یعنی اگر زبان از قید استعاره و مجازها خارج شود، هویت هوگوید: زبان هبر اندیشه می 

رسد چون  شیاری کامل نمیوشکنان معتقدند که زبان هرگز به هست که دریدا و شالودها یابد این در حالی  خودآگاه می

استعاره  و  مجازها  قید  از  تهی  هرگز  پنجرهنمیها  رو  هیچ  به  »زبان  به  اشود.  استناد  )با  یا  نگشوده  واقعیت  به  رو  ی 

(. از  20: همانکند« )های مقرر ایجاد میاز داللت ایهسازد؛ زبان شبکۀ پیچیدگو نمیحقیقت اییی دیگر( آینهاستعاره

کند. به همین دلیل، ادبیات در موضع  یچش مینظر دریدا زبان چه شکل ادبی و چه غیرادبی آن، برنامۀ فلسفه را دچار پ

 (.  42)همان: گیرد  مطرح بوده است( قرار نمی  موهوم نسبت به زبان فلسفی )چنان که در فلسفۀ متافیزیک غرب

 حقیقت و مجاز .3.4

خواننده وجود  های مخاطب و  ها، رویکردها و تفسیر و تاویلدریدا هم مانند نیچه معتقد است که حقیقت در پس دیدگاه

توان  ها و تکثر معنایی مخاطب است. از طرفی چون حقیقت، امری واحد نیست، نمیدارد. به عبارتی، حقیقت، تاویل 

به  واقع میدر  (.7-6:  1386متن را دارای حقیقت و معنای واحدی دانست )ضمیران،   نگاه متافیزیکی  این  توان نفی 

به را  تمهیدات دید. شاید  حقیقت  متافیزیکی حقیقت، مهمخوبی در  نفی  این  ادعا کرد که دقیقا  ترین دیدگاه  بتوان 

 القضات باشد.  عین

مهم از  عینیکی  فکری  منظومۀ  در  اصطالحات  مسترین  زبانی  ئالقضات،  و  فکری  منظومۀ  در  تمثّل  است.  تمثّل  لۀ 

سالکان طریق، هر لحظه به شکل و درکی  القضات، نوعی حیله و نیرنگ عشق و حق تعالی است که از طریق آن،  عین

یابند. از نظر او، حیلۀ تمثل، الزمۀ ارادت بیشتر مشتاقان الهی است. »اگر عشق حیلۀ تمثّل  تازه از حقیقت دست می

نداشتی، همه روندگان راه کافر شدندی، از بهر آنکه هر چیزی که او را در اوقات بسیار بر یک شکل و بر یک حالت  
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تر بیند،  یا هر روزی در جمالی زیادت و شکلی افزون  دن آن وقت او را وقت مالمت آید؛ اما چون هر لحظهبینند، از دی 

القضات، تنها راه  بینی عین(. در جهان124:  1377القضات،  تر« )عینعشق زیادت شود و ارادت دیدن مشتاق زیادت

کرد تمام روندگان  خداوند از طریق تمثّل، تجلّی نمی تجلّی خدوند از طریق تمثّل است. درواقع او معتقد است که اگر  

شود. »یُحِبُّهُم هر که انسان از دیدن یک چیز به یک شکل، ملول و دلخسته میشدند؛ چراراه حقیقت خسته و ملول می

الی دیگر  جم ه  لحظه تمثّلی دارد مر یُحِبُّونَهُ را و هم چنین تمثلی دارد. پس در این مقام عاشق هر لحظه معشوق را ب

 (. 12۵-124همان: تر« )تر و تمامعشقی کماله  بیند و خود را ب

شکنانه، معتقد است که حقیقت یک امر واحد نیست که بتوان یک تعریف واحد از  القضات در یک دیدگاه شالودهعین

طریق تعویق معناها به  لۀ تمثل به زیبایی تکثر معنایی و رسیدن به معانی مختلف را از  ئآن ارائه داد. او از طریق مس 

شکنانۀ تمثل، حضرت حق، در  توان گفت که در دیدگاه شالودهکند. به طور خالصه میواسطۀ تعدد معانی را مطرح می 

دهد. پس این حقیقت واحد  ای تازه در نظر سالکان جلوه میالقضات هر لحظه خود را به شکلی و به گونهدیدگاه عین

القضات از معنای حقیقت در این بیان این امر است که او  است. تعریف متفاوت عینهای مختلف  قابل تکثر به جلوه

شود و گاه در شکل خد و خال زیبا که در قالب  حقیقت را گاه در شکل زلف سیاه که در قالب ابلیس نشان داده می

ام عناصر هستی دیده  آورد. در چنین دیدگاهی تجلّی و ظهور حضرت حق در تم حضرت محمد، به تمثّل یا تجسم درمی

 شود حتی در نور سیاه ابلیس. می

درواقع یکی از معانی حقیقت است. »باش تا    ، بینیگوید هر آنچه در عالم کثرات به عنوان حقیقت میالقضات می عین

بدان مقام رسی که هفتاد هزار صورت بر تو عرض کنند؛ هر صورتی بر شکل صورت خود بینی گویی من خود از این  

پندارد که    ،ها بیندها کدامم؟ هفتاد هزار صورت از یک صورت چون ممکن باشد؟ ... مرد چون این همه صفتصورت

او نیست، ولیکن ازوست« )عین او معتقد است که حقیقت و شاهد  297:  1377القضات،  خود اوست؛  آنکه  (. حاصل 

 شکلی خاص.ای و توان دید مگر در هر تجربه، به گونهحقیقی را هرگز نمی

داند و نه حقیقت: »ای عزیز هر کاری که  صراحت گمراه کردن ابلیس و هدایت حضرت رسول را مجاز میالقضات بهعین

ا دان... راه نمودن محمد  با غیری منسوب بینی جز از خدای تعالی آن را مجاز میدان نه حقیقت؛ فاعل حقیقی، خدا ر 

دان... گیرم که خلق را اضالل، ابلیس کند. ابلیس را بدین صفت  مجاز میدان و گمراه کردن ابلیس، همچنین مجاز می

کند که هدایت توسط حضرت محمد که مظهر حمد است و ضاللت  ( و در جای دیگر بیان می 188همان:  که آفرید؟« )

 (.189: همانگیرد ) توسط ابلیس صورت می

 مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری  .4

یکی از مضامین مهم، مربوط به قرآن و موضوعات عرفانی است. یکی از این    تبع آن هنر اسالمی،اسالمی و بهدر فرهنگ  

ای عمیق در دست  مایهمفاهیم مربوط به نور است. تأکید قرآن بر تمایز میان نور و نار و بازتاب آن در عرفان، دست 
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های شفاف، براق، نرم و مواج  منعکس  و آسمانی را با رنگ معانی لطیف    ، هنرمندان مسلمان نهاده است که در آثار خود

ایرانیان به اسالم و پذیرش اصول و قواعد این دین تازه، توسط ظهور و    اسالمی پس از گرایش  - ایرانی. هنر  اندساخته

نظر و سیر  های تجسمی و در عین حال تأکید بر تکوین یافت. گریز از تسجد و بازنمایی صور معقول و تجریدی در فرم

. نگارگران مسلمان مبتنی بر منابع  ای در هنر ایرانی پدید آوردتازهشناسی، رویکرد  از منظر معرفتی و جمال  در طبیعت

ند،  یگزو متون دینی و عرفانی و نیز با توجه به اینکه مضامین دینی و عرفانی و حماسی را برای تصویرگری خود برمی

رند. در این  یدر باب معانی پرداخته و سعی کامل داشتند فرم را به تبع به کار گ  در فرم و ساختار به تعمق و تحقیق

گون  میان تأکید وسیع قرآن، روایات و متون عرفانی بر رنگ و ماهیت آن نیز قدرت شگرفش در تجلی و تأللو گونه

های آفریده خویش  رگریها در نگابین و روشن هنرمندان مسلمان بر انتخاب آگاهانه و هوشمندانه رنگ معانی حجت

 (.97- 87: 1396)بلخاری قهی، بود 

الکبار در نگارگری استفاده شده است. در نگارگری  رنگ قرمز تند تن اجنبه در جنگ با امیرالمؤمنین علی)ع( در احسن

گری نور  جلوههای درخشنده، شفاف، براق، سیال، مواج و جاری )همچون خیال( برای ایرانی در کاربرد نور و نار از رنگ 

 این موضوع قابل مشاهده است. 1های ناری استفاده شده است. تصویر های غلیظ و شدید برای بیان جلوهو از رنگ 

 

 ه.ق، مأخذ: شاهکارهای نگارگری ایران. 988اجنه توسط امیرالمؤمنین علی)ع(، هنرمند نامعلوم، احسن الکبار،  کردن  سخر  : م1ُتصویر
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بلکه    ؛، رنگی سرخ و متمایل به سیاه ندارددهد آتش این آثارنشان می  و  انیت انبیا و اولیاست آتش نماد روحانیت و نور

تقدس و رحانیت ملکوتی    ۀدهندنشان  ،کشد، آتشی که از سر انبیا زبانه می2کامالً طالیی و شفاف است. در نگاره شماره  

 است.

 

 هنرمند نامعلوم. ه.ق،  9۵6معراج پیامبر، خمسه نظامی،    :2تصویر

های عالم و مبانی کتاب آسمانی، باعث به وجود آمدن آثار گوناگون  نگاه عارفانه و شهودی هنرمندان مسلمان به پدیده

گیری هنر اسالمی شد که روایتگر زیبایی نقش بسته از تجلیات ذات اقدس الهی در دنیای خاکی  نظیر متعالی و شکل بی

 (.1: 1394، است )رهنما

عنوان یک نماد مذهبی و عرفانی در هنر معماری  وفور در هنر نگارگری اسالمی منعکس شده است، بهمفهوم نور که به

ترین صفت خدا در تمامی ادیان است. در مذاهب ابتدایی انسان سعی داشته تا با  اسالمی نیز بازتاب یافته است. نور عام

)کالنتری    را پاسخ دهد. بارزترین نمود خدایی نور و رونشنایی بوده است  استفاده از تجلیات بارز طبیعی نیاز پرستش خود 

مفهوم نور در معماری اسالمی نیز چه در ظاهر و چه در باطن حضور دارد. نقش نور در معماری    (.2:  2016و دیگران،  
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در معماری اسالمی    یکی از وجوه نوراسالمی نمود تجلی است. در حقیقت نور مؤثرترین بخش از معماری اسالمی است.  

 شود. ، بازتابی از کاربرد نقش شمسه در معماری مسجد مشاهده می3ۀ نماد شمسه است. در تصویر شمار

 

 (.36:  1393ایلخانی، قرن هفتم هجری قمری، مأخذ: )شفیعی و دیگران،    ۀشمسه در گنبد سلطانیه، زنجان، دور  :3تصویر

بر نشان دادن سمت قبله  واقع محراب عالوهگاه نور الهی است. درعنوان یکی از اجزای اصلی مسجد، جلوهمحراب نیز به

پدیدار ساختن انوار  سوی خدا و محل جهاد با نفس است. هنرمند در تالش است برای    توجهی به  ۀجهت نماز، نقطه

جهت نیست که  برد. بیهای مختلفی بهره میدر محراب از رنگ   ،هایی که نشانی از مظهر خداسترنگ   الهی در جسم

از نقوش تو از محراب مسجد گوهرشاد  4ۀ  تو و پیچیده و متقارن است. در تصویر شماردرمحراب مسجد پر  نمایی   ،

 منعکس شده است. 



 

 

 1400،اسفند 44، شماره18دوره  ۵9
44  - 61  

 

 (.37:  1393مسجد گوهرشاد، قرن نهم، دوره تیموری، مأخذ: )شفیعی و همکاران،  محراب    :4تصویر

وفور در آثار هنری اسالمی از نظر  به  ، های قرآنی که در عرفان اسالمی نیز منعکس شده استبا این تفاسیر، اندیشه

 ساختار و تزئینات قابل مشاهده است.

 گیری نتیجه

محوری،  های غالب غرب مانند نفی متافیزیک حضور، لوگوسفلسفۀ افالطونی و گفتمانشکنی دریدا در تقابل با  شالوده

ترین دلیل نفی متافیزیک حضور را مانع از تکثر معنایی و کشف معانی تازه و  های دوگانه است. دریدا مهمنفی تقابل

دهد. اما هدف  ای متافیزیکی قرار میهشکنی را در نفی همین انگارههای شالودهداند و پایهمتعدد از طرف خواننده می

هرگز این نیست که  ...  محوری در مقابل نوشتار، غیاب در تقابل با حضور، حقیقت در تقابل با مجاز ودریدا از نفی کالم 

دار  خواهد تکثر معنایی را در خدشه بلکه می  ؛ نوشتار را بر گفتار، مجاز را بر حقیقت یا غیاب را بر حضور ترجیح دهد

های  از متن دست یابد. آنچه ما با توجه به نمونه  ایهای متافیزیکی بازسازی کند و به معناهای تازهن این انگارهکرد

-دهد که این متن با مختصات شالودهایم، نشان میالقضات همدانی به دست آوردهشایان ذکر در از کتاب تمهیدات عین

ای که در بحث متافیزیک حضور مطرح است، تعریف ترین انگارهشکنی و نفی متافیزیک حضور قابل بررسی است. مهم

ثابت می. عیناست  حقیقت تعریف  غیرقابل  را  او معتقد است که حقیقت در هالهالقضات، جوهر حقیقت  از  داند.  ای 

مجازها فرو رفته است. حقیقت را حضرت حق تعالی در پشت حیله و مکری به نام تمثل پنهان کرده است. تمثل، در  

های تکثر حقیقت است؛ زیرا در تمثل، حقیقت، هر لحظه به شکلی و  ترین مؤلفهالقضات همدانی، یکی از مهمنگاه عین
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ماند اما تجلی حقیقت به  کند. حقیقت به صورت محض، در پرده و حجاب همیشگی باقی می ای نمود پیدا میدر جلوه

شود. از طرفی تمام  لف و در هزاران صورت و نقش دیده میهای مختصورت عناصر عالم هستی در عالم کثرات به صورت

ن مثال، ابلیس، حقیقتی  وااین هزاران هزار نقش و صورت، عین حقیقت نیستند و درواقع، مجاز حقیقت هستند. به عن

ها را  ها را گمراه کند، نیست، بلکه مجاز است. همچنان که حضرت رسول )ص( حقیقتی که انسانتواند انسانکه می

القضات این دو قطب )حضرت ختمی مرتبت و ابلیس( عالم امکان  کند، نیست، بلکه مجاز حقیقت است. عینهدایت می

خود حق تعالی در پوشش    داند که از سویی نیز ها توسط حضرت حق تعالی میرا مجازی برای هدایت و ضاللت انسان

رور  های متعددی روبهبا دال  تمهیدات شود، ما در کتاب  یکه دیده مطوراز همین مجازها فرو رفته است. همان  ای و پرده

نهایت  ها درشود و این دالشود. هر دال، سبب دال دیگر میهستیم که سبب تکثیر مداوم معنا از حقیقت و مجاز می

  شود. همین دیدگاه شود. بلکه به حقیقتی در پوشش و حجاب مجازها منتهی میبه مدلول نهایی و ثابتی منجر نمی

کند،  تنها انکار نمیالقضات، هیچکدام از دو قطب کفر و ایمان را نهدربارۀ کفر و ایمان هم در تمهیدات وجود دارد. عین

آن هر دوی  الزمۀ سلوک سالک میبلکه  را  اصلی شالودهها  عناصر  از  که  تمهیدات  متن  دیگر در  مؤلفۀ  شکنی  داند. 

القضات دربارۀ  دارد. تفکر اصلی عین  ایدر این متن نمود کامال برجستههای دوگانه است که  شود، نفی تقابلمحسوب می

های متافیزیکی دوگانه است. وی برتری یک قطب تقابل  وجودشناسی انسان و ابلیس و حضرت رسول، بر پایۀ نفی تقابل

نگارۀ دیگر متافیزیک  کند. اای خلق می کند و با مخدوش کردن این برتری، معانی تازهرا بر قطب دیگر تقابل، نفی می 

های وی از پیش  کند که نوشتهدر تمهیدات بیان می  القضات بارها مؤکداًحضور در تمهیدات، مرگ مؤلف است. عین

شود. این نگاه به نگارش و نوشتار از نظر بارت مرگ مؤلف  بلکه در همان لحظۀ نگارش به او الهام می   ؛ اندیشیده نیستند

داند که قرار است چه مطالبی را به  از آنجایی که مؤلف در هنگام خلق اثر خود، دقیقا نمیدر لحظۀ نگارش متن است.  

ارۀ مرگ مؤلف در  القضات با انگتواند برای نوشتۀ خود، قائل باشد. عینپس معنای ثابت و نهایی هم نمی  ،نگارش درآورد 

 گذارد.  ود بازمیاطب و خوانندۀ خهای بیشتر را برای مخ ویل و برداشتآثار خود، راه تأ
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