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1. Introduction 

One of the important aspects of Roozbehan, a mystics of the sixth 

century AH, is the reflection of the mystical experiences in his works. 

An analysis of his specific mystical language is possible using the 

Tensive square model. The Tensive process of discourse shows that 

the mystical language is not a static and predetermined action, but it's 

a constant process of becoming through which the mystical experience 

is canalized through the language and indicates the "dynamic" process 

of becoming. The Tensive process, by means of interaction of two 

cognitive and emotional dimensions of discourse, and due to the 

principle of the fluidity of the signs reveals the convergent and 

divergent relations of the mystical language. "Abhar al-asheqin" is one 

of the Roozbehan's works which deals with his mystical experience in 

the heavens of the world of meaning and discovery and intuitions. It 

includes a report of his visits to the "land of the Kingdom", and then 

returning to the earth and his affection for love . 

 

2. Methodology 

intensity is same  emotional dimensions  and extensite is same 

cognitive dimensions. For forming of discourse  need  to three factor,  

sujet I, this place and now that create Embaryage of discorce . and 
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from change to three factor,  sujet I, this place and now to no I,  

nothis place andno now, happen enonciatifs of discorce . 

interaction of two cognitive extensite and intensity forming 

Tensive square. based on kind of interaction of of two cognitive 

extensite and intensity, create four form of Tensive square model, 

amplification, attenuation, accendence and  decandence . 

 

3. Discussion 

The analysis of  Roozbehan's mystical language in the book of 

Abhar al-Asheqin  reveals that the extensiveness which  concentrates 

on  the emotions and  feelings  of " subjective  I" , is in  its own 

highest point  in Tensive square model  due to  the constant attention 

to the  subjective  factor of "I" an  speaking about  his personal 

mystical states and experiences and thus increasing  the emotional  

dimensions  of discourse  . Although sometimes apparently due to the 

arrival of factors, debrayage of the subjective agent "I" occurs, but the 

hidden presence of   mystique can be well understood in speech . 

For example, when Roozbehan speaks of the existence of Deus 

that is hidden behind objects in fact it is  from  his own view  that  is  

said  and  it is through special attention to the phenomena that he has 

watched the essential theophanism  in  these phenomena  and 

ultimately in human figure. Or when God speaks in the position of 

unio mystica of Deus and mystique, the mystica's hidden presence 

can also be understood in rank of unio mystica and annililation; 

therefore, due to the unity-minded thought and the attention to the 

annihilation status of mystique and all beings to Right, despite the 

apparent implications of debrayge, we also face embrayage 

enonciatifs . 

In this unity-minded view, the enonciateur, though apparently 

keeps distance himself from the subjective agent of "I", but in fact 

makes a connection with a higher and more real “I”, who is Deus   

who speaks in   his tongue and looks at things through his eyes . 

 

4. Conclusion 

Though apparently due to the transfer of the subjective agent from 

the "I" to the absent ego, the enonciatifs debrayge is sometimes done 

among discourse of   mystique describing the beautiful one, but since 

the speech gets into the rank of unio mystica and love and 
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annililation, in fact, the principle of speech is still in the realm of 

discourse. Sometimes the subjective agent of "I" describes his 

beloved.  When describing the characteristics of the beloved, 

although apparently he keeps distance from the subjective "I”, but in 

fact he describes his passionate emotions and feelings. Therefore 

paying attention to the characteristics of the beloved from love view 

of mystica in position of unio mystica, increases the emotional of 

discourse. 

From the two-dimensional analysis of the emotional and cognitive 

discourse based on the tensive square model, it can be resulted that 

presence in the rank of unio mystica and annililation brings the 

emotional dimension of discourse of mystique to its perfection. 

Speaking of the status of unio mystica brings about the constant 

presence of the subjective “I" in realm of discourse and above all, the 

presence of the immense and unique "I" of Right in the mortal entity 

of mystica and unity with the truth of existence, and the emergence of 

all existence within the mystica increases and brings the emotion of 

speech to its perfection. 

The places in where Roozbehan travels, are located in mundus 

imaignaliss   or the Eighth Climate, which is the place of the visions 

and the journey and ascensions of mysticas. These places are located 

in the land of spirit beyond this universe. The mundus imaiginaliss   

is a special and real world that reflects the ego and self of every soul 

for it , so the extensite of speech  is expanded by the expansion of the 

place to the rank  of the no place and no address , that leads us to the 

locative debrayge and extensite of the speech . 

The time of discourse or the time of mystical experience is also 

"the time of inspiration." Unlike "chronological time", this time is 

qualitative and non-quantitative and is referred to as "sacred or 

transhistorical”. Because it is not quantitative, its beginning and end 

and its head and below - that is, the past, the present, and the future - 

are collectible. It is transhistorical that the mystics experience the 

spiritual events, mystical officials, and meetings with mystics of past 

times at that time. 

This research analyzes Abhar al-asheqin' s mystical language 

based on the Tensive square model. The results showed that the 

mystic language of Rouzbehan is subjected to an increasing structure. 

Also, its language like the lyric language is oriented towards the inner 
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facet of language. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 بهار و تابستان، 74شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
 تنشیمربّع تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 3مسعود آلگونهدکتر ، 2 حسین آقاحسینی، دکتر 1فسايیرزهرا افتخا

 چکیده
 

هـای  هجری، بازتـاب سسـتردة تجربـ     ت روزبهان بقلی از عارفان قرن ششميکی از وجوه اهمیّ
پـیير  تنشـی امکـان   مربّع عرفانی در آثار وی است. تحلیل زبان عرفانی ويژة او با استفاده از الگوی 

ال اسـت. فراينـد تنشـی    ا و سـیّ عنوان يک كنش پويت پژوهش در معرفی زبان عرفانی ب است. اهمیّ
بلکـ  بازتـاب    ،شـده نیسـت   زبان عرفـانی، كنشـی ايسـتا و از پـیش تعیـی       ك  دهدسفتمان نشان می

را « شــدن»الیت تجربــة عرفــانی در ســانت زبــان اســت و فراينــد زنــدة صــیرورت همیشــگی و ســیّ
واسـةة اصـل   فتمـان و بـ   نمايد. فرايند تنشی با استفاده از تعامل دو بعد شـناتتی و عـایفی س  بازمی

از  عبهرالعاشـقی  سـازد.  سو را در زبان عرفانی مشخص میسو و ناهمهای همها، رابة سیالیت نشان 
شـهودها و  وهـای عـالم معنـا و كشـ     جمل  آثار روزبهان است ك  ب  تجربة عرفـانی او در آسـمان  

پـردازد.  او بـ  عشـم مـی    و سپس بازسشت ب  اقلیم تـا  و ابـت ی  « ارض ملکوت»ديدارهايی در 
فــونتنی و »در ايــ  پــژوهش بــر اســات الگــوی تنشــی  العاشــقی عبهــرروش تحلیــل زبــان عرفــانی 

تنشـی در زبـان عرفـانی روزبهـان تـابع سـاتتار        مربّـع  دهد ك  الگـوی  است و نشان می« زيلبربرگ
 افزايشی است و زبان او همچون زبان متون غنايی ب  درونة زبان متمايل است.
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 .تنشی، فشاره مربّع زبان عرفانی، روزبهان،   :کلیدیهایاژهو

 

 مهمقدّ -1

ثبت  ،روزبهان بقلی شیرازی از عارفان قرن ششم هجریت عرفان از جمل  داليل اهمیّ

كردن مراتب عرفانی تويش است. های عروج و ییهای رونانی و بیان لحظ تجرب 

فاعلی عارف « م ِ»پرعایف  و انسات های اصیل عرفانی تود و نضور پرداتت  ب  تجرب 

های تاصی موجب پديد آمدن زبان عرفانی با ويژسی ،نظیر استك  در ادبیات عرفانی كم

عنصر عشم در  توج  ويژه ب  ،های عرفان روزبهانبرای روزبهان شده است. از ديگر ويژسی

سرفت  ت پیالقضاالی و عی اج، انمد غزّمکتب نلّ ةك  در ادامادبیات عرفانی است 

، اش در عرفان  اس میآثار او در ادبیات فارسی و نقش ويژه اهمیتدر باب  .استشده

مولوی، عراقی و نافظ  بزرسی چون اوندی، عةار، ارفانبرای فهم آثار ع»برتی معتقدند 

 .(17:9288، حمصحّ ةمقدم )روزبهان،« در آثار روزبهان بسیار ضروری استتحقیم 

های رونانی روزبهان عنوان نخستی  كتاب مستقل در باب عشم، از تجرب  ب  عبهرالعاشقی 

 سويد. می و مراتب عشم، سخ 

بر  نويا اي  زبان را است.درونی  ةتجرب زادذات و همهمانی است ك  بز ،زبان عرفانی

ب  دو نوع متمايز عبارت و اشارت تقسیم  المحجوبكش بندی هجويری در اسات تقسیم

 ةعناصر بنیادی فکر دينی دربار ك اي  زبان را از قرآن  ةسويد بررسی دوبارمیكند و می

-Paul. )(1: 9242، نويا  ن.) كردبايد، آغازكندمیجهان را برای ذه  مسلمان فراهم

Noya ) ؛ صورتصوصیاتی چند را داراست شناتتی زيبايی ديدساهزبان تاص روزبهان از 

 انتقالمعانی و  برای بیانتشبی  و تزانم تصاوير بديع و بکر ك  استعاره و يعنی  ؛تیال فشرده

های تتابع اضافات، تركیبات هنری و هماهنگیهمچنی   ؛رودمیكارانوال عرفانی روزبهان ب 

، نمايیمتناقضو  واژسانی تاص ةداير، موسیقايی همچون سجع، جنات، موازن  و تکرار

تشخص و برجستگی زبان او  ی و در نتیج زدايموجب آشنايی يی است ك هاويژسی

 . استشده

 



 3 یمربّع تنش یروزبهان بر اساس الگو یزبان عرفان لیتحل                      99 بهار و تابستان

 له ئـ بیان مس1ـ1

كند. از سلو  و میهای مدام معنوی عارف نکايتتجربة عرفانی از صیرورت و شدن

های روزبهان، بیان عروج او ب  عالم عبهرالعاشقی پی و پرواز در عوالم معنا؛ درصعودهای پی

لم تا  و ابت ی ب  عشم است؛ اي  تجرب  وقتی در متعدد رونانی و سپس بازسشت ب  عا

كند؛ بر اي  اسات در اي  پژوهش میشود، ويژسی تاص تود را پیدامیبستر زبان جاری

است. در اي  شدههای چنی  تعبیری ب  زبان عرفانی روزبهان پرداتت برای بررسی ويژسی

 مربّع قال تجربة صیرورت، الگوی كارهای اي  زبان در جهت انتو، ب  منظور تبیی  سازجهت

زبان عرفانی كنشی از  ك  دهدمی است. فرايند تنشی سفتمان نشان شده انتخاب تنشی

است ك  در « شدن»شده، منجمد و ثابت نیست؛ بلک  بیانگر روند زندة و پويای تعیی پیش

 يابد. میسیر تکاملی نشان  نمود

 

 ـ پیشینة پژوهش2ـ1

برتی از اي   است.شدهكنون مقاالتی نگاشت بان عرفانی روزبهان تادر باب ز      

 ةسبک نثر شاعران ،(9210) بیگدلی و نیکوبختبزرگ :ها بدي  قرار استپژوهش

ند و اكردهاسلوب بیان و تخیل بررسی ،العاشقی  را از منظر موسیقی و نظم در بیان، زبانرعبه

های ظرفیت  است و زدايی كردهمل از نثر روزبهان آشنايیاند ك  اي  عواب  اي  نتیج  رسیده

 ،(9211) نژادعلی و فتونیدهد. میاش افزايشهای رونانیزبان معیار را برای ثبت تجرب 

نقش اي   كرده ضم  تأمل دربررسی العاشقی رعبهدر را های تصويری روزبهان رساتتا

 ها آن میاننحوة ارتباط و  و ذهنیات روزبهانهای ب غی در بازنمايی انديش  تصاوير و شگرد

ب  بررسی  ،(9211) فاموری .قةب استعاری زبان در نوشتار او غالب است ك  اندهدادنشان

چگونگی »از اي  مفهوم برای تبیی  او پردازد. در آثار روزبهان می« التبات»اصة ح عرفانی 

لتبات در توضیح مکاشفات، همان نقشی را د؛ عالم اكنمیاستفاده «ارتباط بای  و ظاهر هستی

تود را  ،مجرايی است ك  تداوند در آن و از یريم تمثل و دارد ك  عالم تیال نزد اب  عربی

هم پیوست  در تشبیهات ب  ،(9210ديگران )آقانسینی و  .كشاندب  چشم بندسان برسزيده می

« ایتشبی  نوزه»عنوان قالب یرنی بادر « استعاره مفهومی» ةبا الهام از نظريرا  عبهرالعاشقی 
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ای ای، عناصر يک مجموع  در تةابم با عناصر مجموع در تشبی  نوزه اند؛كردهبررسی

ای و اسات تشبی  نوزهاند ك  در بررسی اي  مت  برو ب  اي  نتیج  رسیده سیردمیديگر قرار

شود. می نويسنده نمايان كش  ارتباط عمودی پراكنده در آن زيبايی اثر و انسجام فکری

كار وساززبان روزبهان، در اي  تحقیقات توج  ب   ةشده در عرصهای يادعلیرغم پژوهش

ها زبان روزبهان را اي  پژوهش ةاست؛ از سويی ديگر هماو مغفول مانده نشی زبانت الگوی

يکم وآنک  نظريات جديد در قرن بیست، نالاندكردهتی بررسی بر اسات ب غت سنّ

توان روش می عنوان يکو ب  استزبان بوده ةل پژوهشی در عرصيراهگشای بسیاری از مسا

تنشی چندي  مقال  منتشر  مربّع . در باب فرايند تنشی يا جستدر فهم متون از آن بهره

معناشناتتی از مثنوی های نشان ضم  تبیی  ويژسی ،(9219است. اسماعیلی و ديگران )شده

سیری فرايند تنشی را بررسی و تحلیل كرده شکل ةمعنايی ب  تنشی و نحو مربّع از  فرايند سیر

دهد و میدنبال پاسخ ب  اي  پرسش هستند ك  چگون  فرايند تنشی شرايط سفتمانی را تغییرب 

سیرد. میيافت  از یريم رابةة انساسی و تنشی در سسست با تودش قرارچگون  عارفی راه

كمانگیر و عقاب، بر شناتتی دو شعر آرشمعناضم  تحلیل نشان  ،(9213داوودی مقدم )

های تجويزی، القايی و رتدادی ب  بررسی اي  دو شعر از ديدساه نظريات  اسات سفتمان

 ،(9217پردازد. پاكتچی و ديگران )تنشی می مربّع معنايی ب   مربّع تقابلی سرمس و سیر از 

های قرآن كريم با ی تنشی در تحلیل فرايندهای سفتمانی سورهمعناشناسسازی نشان ب  پیاده

اند ك  فرايندهای سفتمانی سوره قارع  اند و ب  اي  نتیج  رسیدهتکی  بر سورة قارع  پرداتت 

است. ثواب رفت در كلیت آن مةابم ساتتار تنشی نزولی و در جهات سسست سفتمانی پیش

های معنايی ك  كاربردی ايستا و منجمد ندارد، ربّع ماند ك  دادهنشان ،(9217و ديگران )

شده شود؛ تا جايی ك  در راستای معانی تولیدوار از معنايی ب  معنايی ديگر متصل میزنجیره

الگوی اتصال و انفصال سفتمانی را برای  ،(9217دان )تورد. سیّوضعیت نهايی سوژه رقم می

است ك  روايت در است و نشان دادهسرفت كاربررسی انسجام ساتتاری غزلیات نافظ ب 

ها ايجادها تللی در انسجام معنايی آنهای نافظ شکلی پیوستاری دارد و سسستغزل

تنشی  مربّع نقد كاربست عملی مبحث اتصال و انفصال سفتمانی  ب  ،(9218كند. آلگون  )نمی

 ،های صوریك  اي  تحلیلاست است و نشان دادهبر متون ادبی و تحلیل صوری آن پرداتت 

های نظری مبحث ساه ضم  بازانديشی در برتی زمین است؛ آنپويايی معنا را ناديده سرفت 
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اتصال و انفصال سفتمانی ب  منظور تقويت كارايی اي  رويکرد ب  یرح چند موضوع مغفول 

 است.پرداتت 

 

 ت تحقیقـ ضرورت و اهمی3ّـ1

تعامل عد شناتتی و عایفی ك  همواره با هم دردو بُ فرايند تنشی ب  دلیل برتورداری از

كند و میسو را آشکارسو يا ناهمهای همها، رابة هستند و نیز ب  واسةة اصل سیالیت نشان 

بر كم در سانتِ زبانی آن روش  سازد. تواند ماهیّت تجربة عرفانی را دستترتیب میاي ب 

نتیج  عة  توج  ب  سیالیت و در عرفانی روزبهانزبان تببی   ،اي  پژوهشهدف اي  اسات، 

و  تنشی مربّع الگوی  كاربستبا در نتیج  اي  پژوهش  .آن نزد وی استبودن  نشیتمعنا و 

تواهد تحلیل و بررسی عبهرالعاشقی انی روزبهان را در عرفزبان ی تحقیم، هااستناد ب  يافت 

. در بگشايد ایروزن عرفانی روزبهان  ةفهم تجرب ایبركوشید تواهد از اي  یريم كرد و

 عبهرالعاشقی تنشی در  مربّع دهد ك  دستب  پاسخ مةلوبی برای اي  پرسش كوشدمیادام  

تابع كدام ساتتارهای افزايشی، كاهشی، صعودی يا نزولی است؟ بنابراي ، فرضیة اصلی 

درونة زبان متمايل است و پژوهش اي  است ك  زبان عرفانی روزبهان همچون زبان غنايی ب  

 تنشی در زبان او تابع ساتتارهای صعودی و افزايشی است. مربّع 

 

 ـ بحث و بررسی2 

 ای برجست  شدهشناسی سفتمانی بیش از هر مةالع شناسی مکتب پاريس، نشان در نشان 

شود ك  اي  عامل می است. در اي  مکتب، تعامل نسی ـ ادراكی عامل انسانی  موجب

همراه نقش جنبة كند. تعامل عامل انسانی ب  ای میان دال و مدلول عملون واسة همچ

شود ك  معنا شکلی سیال می ها و تجربة زيستی در رويارويی با هر نشان ، سببوجودی نشان 

معناشناسی شد و شناسی ساتتگرا ب  نشان ب  تود بگیرد. اي  تحوالت موجب دسرسونی نشان 

كرد. تنشی تبديل مربّع معنايی و سرانجام ب   مربّع عنا را ب  چهار قةبی يعنی نظام دو قةبی م

رود. اي  الگو را میكارشناسی پساسريماسی ب تنشی ب  عنوان الگويی تحلیلی در نشان  مربّع 
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كردند )ن. ، معرفی9111نخستی  بار در كتاب تنش و معنا در سال « زيلبربرگ»و « فونتنی»

  Hebert,2001:58.) 

 

 های آن فهـ گفتمان و مؤل1ّـ2  

تواند مشتمل بر نضور توانندة مفروض/ واقعی باشد. می« سفت »مت  ب  عنوان يک         

دهد. میاي  توانندة مفروض/ واقعی در  واقع كار مخایب و يک محاوره سفتگويی را انجام

ست؛ دومی  مرنلة تحول آن، تويش ديده اشناسی س  مرنل  اساسی تحول را ب علم زبان

« پردازسفت »مرنل  سفتمانی است. در مرنلة نخست اي  علم، زبان، مستقل از 

(enonciateur ،)«پردازیسفت »يا « سفتار( »enonciationبررسی )شد و هیچمی 

نداشت و همة عوامل فردی ها در تولید سفتار وجودجايگاهی برای سخ  و افراد و نقش آن

( نام و نشان دارد، از جمل  شخص، مکان، زمان، يا ضماير discours« )فتمانس»ك  در 

 شدند. می مکانی سفتمان از محدودة تجزي  و تحلیل ب  كناری نهاده

پرداز در نظر سفت برای نقش بسیار مهمی  ،شناسی در مرنلة دوم تحوالت تودعلم زبان

در  پرداز نقش بسیار مهمیسفت رايی، ای است ك  برت ف ساتتگاست. اي  مرنل سرفت 

 ت آن مةالعات زبانی را از سرپرداز و اهمیّسفت ك  همی  نضور آنجاتولید سفتمان دارد تا

دهد. در اي  مرنل  است ك  سفتمان بدون نضور میسويی نو، شکلوآغازی ديگر و سمت

دار تولید آن است ك  شخصی عهده آنجا ك  زبان فرايندیبود. ازمعنا تواهدپرداز بیسفت 

نمايد می تدر تولید آن بااهمیّ« های فردیشاتص »در نتیج  ، استشده

(Benveniste,1966: 266.(  نضور»در هر مت  با نوعی( »presence  روبرويیم ك )

( است، اي  موضوع، مفعولی است ك  semiotiqe« )معناشناتتینشان »همان موضوع 

ت ك  بايد ب  دنبال جايگاه و نقش آن در تولید سفتمان بود، يعنی جايگاه نیازمند فاعل اس

 است پويا، در نال شکل« نضوری»در اي  مرنلة سفتمان، « پردازیسفت «. »پردازسفت »

(. مرنلة بعدی 93:9213عمل )ن.   شعیری، وكار لحظ  درسیری، قابل تغییر و لحظ 

« يابسفت »و « پردازسفت »ای ك  ، يعنی مرنل تحوالت، مرنلة تعاملی سفتمان است

(enonciataireدر تعامل با يکديگر، سفتمان را كامل )كنند؛ تألهای موجود در می
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كند. هر دو میكند، پرمیيعنی شخصی ك  تألهای زبانی را ترمیم« يابسفت »سفتمان را 

ندارد بلک  مخایب وجود« كنندهدريافت»يا « مخایب»نضوری فعال دارند؛ ديگر سخنی از 

(. 92ـ93: 9213دهد )ن.   شعیری،می يا فاعل سفتمانی« يابسفت »منفعل جای تود را ب  

شود تا آنچ  را سفتار در تود نهفت  دارد، ب  پرداز میتوان شريک سفت سفت »اسات  بر اي 

سرفت  هر سفتمان شکل»ك   كندمی (. بنونیست نیز تأكید97ـ92)همان،« عرصة ظهور بکشاند

دادن فرد دوم ب  تأثیر قرارپرداز و يک مخایب است ك  هدف فرد اول تحتاز يک سخ 

(. زبانی فردی، زمانمند و عملی بودن Benvenistte,1974:242« )شکل ممک  استهر

د. شوسرای نو و ديگرسون جلوهبار تولید ب  سون شود ك  سفتمان در هرمیسفتمان موجب

 پرداز است، ديگر زمان شکلسفت بنابراي  از عوامل اصلی تولید معنا در سفتمان، فرد يا 

 يا عمل زبانی است. تنها زمانی ك  فرد زبان را ب « كنش زبانی»سیری سفتمان است و ديگر 

يابد )ن.   میتجلی« سفتمان»افتد زبان در قالب اتفاق« كنش زبانی»سرفت  و كار

( تود مت ، فرايند آفرينش معنايی نهفت  در آن و Eco« )اكو»(. از نظر 97: 9213شعیری،

 9148)اكو،« در كش  مناسبات عناصر مت  و تلم معانی تازه است»نقش مخایب 

 دهد ب می( مؤل  با ارائة اثر ب  مخایبان، آن را در معرض تفسیر و ارتباط قرار922ـ931:

ای ك  مؤل  درست در لحظ »شود. میمؤل  با آن قةع ك  بعد از پايان يافت ، ارتباطیوری

(. او 4: 9112)همو،« میرد تا ديگر در مسیر مت  مزانمت ايجاد نکندمی ،يابدمی اثر پايان

« مخایب»و « آفريننده»معتقد است نويسنده هنگام تلم يک اثر ادبی دايماً دو نقش متفاوت 

(. پس از پايان يافت  فعالیت هنری مؤل ، 929ـ922: 9148آفريند )ن.   اكو،می را در ذه 

 ( با سروه مخایبان قرار81: 9133)ن.   همو،« فرايند ارتبایی»یور مستقل در يک اثر ب 

 سیرد.می

 

 ـ گفتمان و شمايل ارتباطی 2ـ2

« لباسی»ای مدلولی است. مت ، همچون ی و سفتمان سون ای دالّ( سون texteمت  )     

دارد. هر تغییر و ای تنگاتنگ بی  مت  و سفتمان وجودترتیب رابة تمان؛ بدي است بر ت  سف

پردازی عملیاتی است ك  منجر سفت اما »دارد. پیتنوعی در مت  تغییر و تنوع معنايی را نیز در
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پرور؛ ب  پرور است و هم سفتمانپردازی هم مت سفت شود؛ بنابراي  می ب  تولید مت  و سفتمان

پردازی ك  جنبة عملیاتی سفت پوشش و كنترل و نظارت ديگر مت  و سفتمان تحترتیعبا

كارسیری زبان از رهگیر كاركرد ب »پردازی (. سفت 70: 9213)شعیری،« سیرندمیدارد قرار

شود می (. در تعامل زبانی آنچ  موجب12:9147)بنونیست،« فردی يا استعمال شخصی است

موجب آن ب  فهم نداقلی برسند وجود مؤلفة مادی است ك  محدود د ب یرفی  سفتگو بتوانن

عنوان محصولی مادی است. سفت  ب « سفت »ب  نصارهای زبانی است اي  مؤلف  همان 

اند. بنابراي  يافت شناتتی است ك  بر نظام مشخصی استقراربرتوردار از مجموعة عناصر نشان 

: 9212دارد )مکاريک،« سرشت ايستا، بست  و كامل»  فهم معنای سفت  ب  مثاب  پديداری ك

303( ،)Irna Rima Mekaric .منوط ب  كش  روابط معنايی موجود در اي  نظام است )

البت  اسر در بحث سفتمان، تود را ب  نوزة محصول يا سفت  محدود كنیم دچار نوعی 

 شويم. ايستايی در بررسی تويش می

 

-Embaryage et debrayge) گفتمانیصال و انفصال ـ عوامل ات3ّـ2

enonciatifs) 

كند؛ اي  سیری كاركرد نشان ، سخ  بايد بی  درون  و برون  ارتباط برقراربرای شکل       

ها های اصلی سفتمان است. درون سیری است ك  از شاتصواقع موضعارتباط و تبادل در

( سفتمانی است. extensiteستره )ها همان س( سفتمانی و برون intensiteهمان فشاره )

شود. برای می های مختل  در مت ، اتصال سفتمانی نامیدهپرداز با نشان سفت نضور مستقیم 

باشند تا عملیات سیری سفتمان س  عامل سفتمان )م ، اينجا، اكنون( بايد نضور داشت شکل

های سفتمان )م ، اينجا، اندلیل بازسشت ب  بنیسیرد. اي  عملیات ب شکل« اتصال سفتمانی»

( و سخ  در 38ـ30: 9211شود )ن.   همو، می اكنون( موجب محدوديت نوزه سفتمانی

(. در چنی  919: 9217اي  شرايط راهی جز جستجوی وضعیت اولی  ندارد ) ن.   شعیری،

ويرپرداز تود و دنیای تود را ب  تصسفت بند است، وضعیتی ك  كنش سفتمانی بر اتصال پای

دار، جهت»های انفصالی شود. اما شاتصمی كشد و راه بر سسترده شدن سخ  بست می

نال »دلیل همی  دسرسويی سخ  ب  فراسوی مرزهای هستند و ب « سوپیير و دسربرش
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 جو رهانگر و واقعیتيابد و تويشت  را از نضور بست ، ارجاعمی امکان هجرت« زيستی

های آن چ  از فشارهسردد و سرمی فتمان از محدودة تويش تارجكند. در اي  نالت سمی

های انفصالی سبب تعدد و كثرت در شود. در نتیج  شاتصمی بر سسترة آن افزوده كاست 

 داشت. سخ  شده بسط و سسترش آن را در پی تواهد

 

 ( Tencive squareتنشی ) مربّع ـ اَشکال 7ـ2 

پی و زنجیروار از درهای پیعناشناسی نوي ، تولید سفتمانميکی از اصول اساسی نشان    

های ويژة ديگری ك  ها محل تولید سفتمانكدام از اي  سفتمانسفتمان است ك  هردل هر

ای هوشمند را از تواند یرنوارهمی رو سفتماناي شوند. ازمی هستند،« نضور»وابست  ب  

با مةالعة اي  فرايند، شرايط بررسی تولید معنا را فراهم توانمی كند وفرايند در جريان ارائ 

های هوشمند سفتمان، یرنوارة فرايند تنشی است. در اي  یرنواره آورد. يکی از یرنواره

 نگرتري  تا پررنگاز كم»آيد ك  معنا می وجودای ب میان عناصر نشان  ـ معناشناسی، رابة 

و « فشاره»(. یرنواة تنشی شامل دو بعد 924: 9217)شعیری،« تري  شکل آن در نوسان است

است. فشاره همان بُعد عایفی و سستره بُعد شناتتی و هوشمند است و فرايند تنشی « سستره»

( 921ـ922: 9111اسات نظري  فونتنی )ن.   سیرد. برمیدر تعامل میان اي  دو بعد شکل

 شکل Yو  Xاسات دو محور برسون  دارد. اي  یرنواره یرنوارة تنشی سفتمان چهار

محور بسط يا سستره )برون (  Yمحور قبض يا فشاره )درون ( و محور  Xاست. محور سرفت 

 نمايند.سون  هم پیوندی فشاره ـ سستره ك  نحو كنشی سفتمان را بازمیاست. چهار

 (: يا اوج فشاره عایفی: اي  ساتتار با افزونیamplificationـ ساتتار افزايشی )9

 سیرد.يافت  هماهنگ فشاره و سستره )هم پیوندی مستقیم افزايشی( شکل می

ها: اي  ها و سستره(: يا كاهش همزمان قدرت فشارهattenuationـ ساتتار كاهشی )3

 پیيرد. می ساتتار با كاهش هماهنگ سستره و فشاره )هم پیوندی مستقیم كاهشی( صورت

 ثر محدود شدن سستره و افزايش فشاره ايجاد(: بر اaccendenceـ ساتتار صعودی )2

 شود. )هم پیوندی معکوت افزايشی( است. می
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(: اي  ساتتار با افت فشاره و باز شدن سستره )هم decandenceـ ساتتار نزولی )7 

 (. 77: 9213پیوندی معکوت كاهشی( همراه است )ن.   شعیری،

 

  روزبهان عرفانی زبان تحلیل برای تنشی  مربّع الگوی کاربست ـ5ـ2

تنشی، ابتدا در هر  مربّع در اي  پژوهش برای بررسی زبان عرفانی روزبهان بر اسات     

كنیم و بر اسات اتصال يا انفصال می بخش، عوامل اتصال و انفصال سفتمانی را مشخص

بر عوامل مکانی، زمانی و عاملی، اوج سرفت  فشاره يا افت آن و بسط سستره يا تمركز آن را 

تنشی از نوع صعودی، مربّع كنیم ك  می كرده تعیی  روی محورهای افقی و عمودی مشخص

سو است  و سپس ب  تحلیل مت  بر اسات اي  همسو و يا نانزولی، افزايشی يا كاهشی، هم

 پردازيم.می هایرنواره

 

  عبهرالعاشقینفی متن ـ معر6ّـ2

در ادبیات صوفیان  با موضوع عشم تألی  هايی است ك  از جمل  كتاب عبهرالعاشقی 

در فصل  های عرفانی شخصی روزبهان است. اوشده است و  نتیجة انوال و تجرب 

پس از سیر در عالم  او .كندمیروايتسیر معراج تويش را  ،عبهرالعاشقی نخست 

 سردد و جمال عالم غیب، ارواح و عالم معانی را ب میربوبیت واصل ب  جهان ،عبوديت

و ب  مقامات و  پردازددر منزل مکاشف  ب  سیر در صفات نم می؛ بیندچشم ملکوتی می

 ةمشاهدب  آيد و یی  ب  پرواز درمیلّبا مرغان عرشی در هوای عِ ؛يابدمی كرامات دست

روزبهان  .9رسدبا شهود جمال الهی ب  مقام محبّت میساه ؛ آننشیندتجلی جمال نم می

  ب  فضل نم در درياهای معرفت او شناور شده با نکمت از كند كسپس روايت می

است و ب  عالم صفات فعل رسیده. سپس ب  مدارج تونید و لةفیات و قهريات سیشت 

لبات  ،اي  مدارجیی روزبهان پس از 3 رود.تفريد و تجريد رسیده ب  سوی عالم ازل می

مت و كبريايی و انبساط و تةاب عظ شود ومی ااز صفات ندوثیت مبرّ وپوشد قدم می

  سويد:می االسراركش شنود. در نس  و قرب نم می
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در عالم غیب دنیايی ديدم منوّر ب  نوری تابنا . تداوند را در لبات ج ل و جمال »       

 شکوه ديدم؛ او جامی از دريای محبت برای م  ريخت و مرا ب  مقام انس مفتخر و

كردم، بر باب  نمود و چون م  از فضای قدم سیر سردانید. او عالم قدت را ب  م 

 . (929: 9244ارنست، روزبهان، ب  نقل از « )كردمعزت توق 

م از دَنماياند و در عی  قِتود ب  او می عزتِ ،تداوند، فنای تونید اي  تةابِ از پسِ

ب  رسیدن از . روزبهان پس 2سرداندمید و ب  بقای تويش باقیكنمیرسم ندوثیت فانی

 نیز دريافت تجلی جمالی را ،های ج لتةاب عظمت و كبريايی تداوند و ديدار جلوه

تويش او را از مقام  پناه در ،ساه نمآنشود؛ كند و بعد از فنا باقی ب  بقای نم میمی

سويد و او را عاشم یمای با او سخ واسة بی رساند وبندسی سیرانده ب  مقام نرّيت می

نامد. روزبهان ك  ب  مقام بقای بعد فنا رسیده مةابم نديث قرب میو محب و آزاده 

فرمايد ك  با ديدسان بصر و نظر او شده ب  او تةاب می و سمع چشم و  تداوند نوافل

همانا تو از ؛ م  ببی  و با سمع م  بشنو ب  نکم م  نکم ك  و دوست بدار ب  نبّ م 

 .ايمنی و در پناه لة  منیاولیاء منی و در كن  عصمت منی؛ از قهر م  

 

 تنشی مربّع ـ تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی 4ـ2

 در بند نخست، روزبهان آغاز سیر تويش را از عالم عبوديت ب  عالم ربوبیت روايت

بیند و صرف تجلی مشاهده كند. در اي  سیر ك  جمال ملکوت را ب  چشم ملکوتی میمی

نوشد و عشم قدم او را ب  معارف و كشفیات محبت ذوالج لی مینگرد، از شراب نم را می

 كند.می نايل

چون از سیر عبوديت، ب  عالم ربوبیت رسیدم و جمال ملکوت ب  چشم ملکوتی بديدم »

كردم و از توان رونانیان مائده مقامات و كرامات بخوردم. با در منازل مکاشفات سیر

رف تجلی مشاهده نم ب  چشم يکتايش بنگريدم مرغان عرشی در هواء علیی  پريدم و ص

و شراب محبت ذوالج لی از قدح جمال صرف ب  میاق جانم رسید. ن وت عشم قدم 

 (.7: 9282)روزبهان،« دلم را كسوت معارف و كواش  الهی درپوشید
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. سیری ك  سرآغاز معراج اوستسیر رونانی روزبهان، از عالم عبوديت ب  عالم ربوبیت 

سويد. در میست بلک  سیر جان است؛ در نتیج  از شدن و تغییر نال عارف سخ جسمانی نی

 رود و عارف با زمان و مکانی ديگر روبرومی سواي  سیر زمان و مکان ظاهری ب  يک

سويد اما زمان در تجربة عرفانی زمان تاصی است سخ  می شود. روزبهان از فعل سیشت می

شمارش »از عالم  و شامل ك  ارسةو آن را جريان مداومی « عییبی»يا « آفاقی»ك  با زمان 

، متفاوت است؛ اي  زمان «داندنركات بر نسب قبل و بعد و از لحاظ تقدم و تأتر می

-Frederick(. )281: 9281است )كاپلستون، « متصل»یبیعی يا آفاقی وص  جسم و 

Charles Coplestonجريان اكنون و تا آينده در وقف  از سیشت  تا( يعنی پیاپی و بدون

« زمان آفاقی»است ك  برت ف « زمان انفسی»است؛ لیک  زمان تجربة عرفانی ب  تعبیر كرب  

رو آنشود و ازياد می« تاريخ مقدت يا فراتاريخ»و از آن  ب  كمی زمانی است كیفی و  غیر

و آينده آن با هم نیست، آغاز و پايان و صدر و ذيل آن يعنی سیشت  و نال ك  كمی 

 وكنند؛ كش توانند جای تود را عوضشدن است؛ در زمان انفسی، نوادث میجمعرقابل

دهد میهای عرفانی، م قات با اولیاء روزسار سیشت  در اي  زمان رخشهودها و تجرب 

( روزبهان نیز در اي  زمان انفسی يا تاريخ Henry Corbin(. )91ـ94: 9212)كرب ، 

 است، صعود رونانی و جادة تکامل تويش را دام  يا بخشی از ابديت بیکرانمقدت ك  ا

هم و همچون يک  های عارفان، سیشت ، آينده و نال تنیده درپیمايد؛ در واقع در تجرب می

 جريان دارد.  آن ك  همان زمان نال استلحظ  و يک

است، او زمان واقعی را   واقعی تقاوتاز ديدساه برسسون نیز میان زمان واقعی و غیر

(dureمی ) شدهترجم « ديرند»معنای ديمومیت، استمرار، دوام و تداوم است و ب  نامد ك  ب 

است. ديرند ب  معنای سیالیت و پويايی محض است. در واقع زمان واقعی، نو ب  نو شدن و 

عارف در صیرورت و پويايی و سیالیت است، اي  زمان واقعی در نقیقت زمانی است ك  

سستراند و نو لحظ  مرزهای وجود تويش را میكند و هرمیمسیر صیرروت و تکامل یی

ناپیير، يک جهش و سسترش )صیرورت( است كنشی است يگان  و تقسیم»سردد؛ ديرند می

است؛ هرسز نیست تواند اندازه سرفت  شود. اي  واقعیت از ب  ب  باال در سی ن پیوست ك  نمی

 (. اي  نگرش  ب  زمان موجب997و992: 9207)بوتنسکی، « ره در شدن استبلک  هموا

شود ك  میان اشیاء وندتی ايجاد شود؛ يک نوع وندت استعاری ك  زمان و مکان می
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هم ريخت  سلسل  مراتب و آمیخت  زمان و ريزد. اي  ب می همآمیخت  و سلسل  مراتب ب 

هستی و »شود. در سانت آناسوژيک، مییدهمکان، ويژسی سةحی است ك  آناسوژيک نام

شناتتی برتوردارند و بنابراي  وج  بیانی همة اعیان آن از نوعی وندت و يگانگی معرفت

معناشناسی نزد ( »N. Frye(. )908ـ973: 9244)فرای،« بست  آن اساساً استعاری استهم

وار است. سةح لفظی يا پیروی از سرايش مسلط در قرون وسةی بر چهار الي  است دانت  ب 

واسةة نوع (. عارفان ب 99: 9218)ب  نقل از آلگون ،« تاريخی، تمثیلی، ات قی و آناسوژيک

انداز اي  رو عارف جهان را از چشمبینند؛ ازای نمینگرششان میان تود و اشیاء هستی فاصل 

 بیند ك  در هوای عِلّیی یم همراه مرغان عرشیبیند. وقتی روزبهان تود را ب می اشیاء بیرونی

-.Jعقیدة فونتنی )سويد. ب میوجودی تويش سخ پرد از همی  نگرش وندتِمی

Fontanille( و زيلبربرگ )C. Zilberberg« )شود می فشاره همان انرژی است ك  سبب

است ك  در دنیای نمايند و سستره همان ساتتارهای كمیتر بروزتا انسات و ادرا  زنده

 9111« )نمايندمینسات و ادرا ، جريان شوشگر نسی ـ ادراكی را هدايت يا كنترلا

( است. اي  ساتتار amplificationتنشی ساتتار افزايشی ) مربّع (.شکل اول از اشکال 97:

سیرد. در اي  میپیوندی مستقیم افزايشی( شکليافت  هماهنگ فشاره و سستره )هم با افزونی

كنند. ما در می نیز رشد سیرند عناصر كمیمین میزان ك  عناصر كیفی اوجهماساتتار ب  

همراه اي  یرنواره با فرايندی روبرويیم ك  موجب افزايش هیجانات و منةمِ شناتتی ب 

سیرند میيکديگر است. دو جريان عایفی )درونی( و شناتتی )بیرونی( در تعامل با هم قرار

عامل فاعلی  آيد.می ها ب  دستها و سسترهشی اوج همزمان فشارهسون  فرايند تن و بدي 

رو عایف  و اي سويد؛ ازمیاز سیر تود در عوالم معنا و يافت  ن وت عشم قدم سخ « م »

ی تاكی «اينجا»سیارد ك  سیرد. از سويی او ب  عوالمی قدم میدر نتیج  فشاره سخ  باال می

و « اكنون فراتاريخی»يابد. عامل زمانی ما و زمینی نیست؛ در نتیج  سستره نیز افزايش می

ة دور است. بنابراي  عامل زمانی نیز موجب بسط نوزاست ك  از زمان تقويمی ب « انفسی»

شود. همزمانی افزايش فشاره وسستره موجب افزايش تنش سخ  میسخ  و افزايش سستره

 شود. می
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نوع  سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی عامل فاعلی

 یرنواره

م  با مرغان 

 علیی 

فراتاريخ  

 )اكنون(

عالم ربوبیت، منازل 

مکاشفات )ن  اينجا( / 

 اقلیم هشتم

 افزايشی افزايش افزايش

ر كردن سیر تويش در صفات و مراتب و مقامات، در بند بعدی، روزبهان برای مصوّ

 كشد.می نقشی از دريا و امواج و سانل پیش چشم

امواج قهريات و  ،در لجة معرفت ب  نم توانگر سشتم و از لجة آن ب  سفینة نکمت»

فريد و لةفیات ببريدم و ب  سوانل صفت فعل رسیدم ب  مدارج و معارف تونید و ت

تجريد سوی عالم ازل رفتم و لبات قدم يافتم، تةاب عظمت و كبرياء و انبساط و 

نس  و قرب بشنیدم، فناء تونید، عزت تود ب  م  نمود و مرا در عی  قدم از رسم 

 (.7: 9288)روزبهان،« كردكرد و ب  بقا باقیندوثیت فانی

رخ « پردازسفت »لحظ  و توسط بار و در فعالیتی زبانی است ك  يک« سفتمان»هر      

(؛ 0: 9148است )انسومبرو و دوكرو،« ويژسی تاريخی ـ رتدادی»رو دارای اي از ،دهدمی

بار رخ تواند دوبار تولید شود. هر تجربة عرفانی نیز برای هر عارف، تنها يکيعنی نمی

آيد فرود میزيرا تجلی نم تکرارناپیير است. اي  تجرب  وقتی در پیکرة زبان  ،دهدمی

 شود ك  توسط عارف در قالب كنش زبانی بیاندارای ويژسی تاريخی ـ رتدادی می

پرداز، زمان و كنش زبانی او عنوان سفت شود. چنی  سفتمانی وابست  ب  شخص عارف ب می

بار و توسط دارد، تنها يکاست. در واقع سفتمانی ك  از تجربة عرفانی روزبهان پرده برمی

توانگر شدن »افتد؛ میزمان مشخص و یی يک كنش زبانی اتفاقرداز و در يکپيک سفت 

، سفتمانی «ب  نم در لجة معرفت و امواج قهريات و لةفیات را بريدن ب  سفین  نکمت

ك  اي  سیر در امواج قهريات و لةفیات و جز پیيرد؛ همچنانبار انجام میاست ك  تنها يک

بار قابل روی د، در قالب زبان و فرايند سفتمان نیز يکدهبار برای عارف رخ میآن، يک

 دادن است. 
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يابد. می فشاره افزايش« م »در اي  بند از روايت تجربة عرفانی، با تکی  بر عامل فاعلیِ  

بريدن امواج قهريات و لةفیات، ب  مدارج تونید و تفريد و تجريد ب  سوی عالم ازل رفت  و »

، هم  توسط عامل فاعلی «مت و  و انبساط و نس  و قرب شنیدنلبات قدم يافت ، تةاب عظ

نماياند و او را در عی  می شود. در پايان نیز فنای تونید، عزتِ تود را ب  اومی انجام« م »

 دارد. می كند و ب  بقا، باقیمیقدم از رسم ندوثیت فانی

نکمت،  ةلجة معرفت، سفین» يابد.میاما ب  دلیل انفصال عامل مکانی، سستره افزايش

صال از عوامل انفصال مکانی و سسترش نوزة سخ  است. اتّ« سوانل صفت فعل و عالم ازل

ها، عبارتند شود. اي  شاتصمی و انفصال سفتمانی موجب افزايش يا كاهش فشاره و سستره

جا( عملیات )اينجا، غیر اين« مکانی»)اكنون، غیر اكنون( و « زمانی»)م ، او(، « عاملی»از 

شود و سفتمان را ب  سوی می «فاعلی»و « مکانی»، «زمانی»انفصال سفتمانی سبب تغییر عامل 

كرد ك  اي  عمل دهد. برای تولید سفت  بايد عوامل متعلم ب  سفتمان را نفیمی سوق« سفت »

 (.31: 9213ممک  است )ن.   شعیری،« انفصال سفتمانی»يا « برش»از یريم عملیات 

های عرفانی زمان منفصل تاصی است ك  از آن ب  سون  ك  زمان روی دادن تجرب نهما

ها نیز مکان تاصی است ك  شود مکان اي  سرسیشتمیتعبیر« فراتاريخ يا تاريخ مقدت»

كند. اي  اقلیم  يا عالم واسة  همان عالم تیال يا ياد می« اقلیم هشتم»سهروردی از آن ب  

شوند؛ از جمل  میدارند و واقعبسیاری از مکاشفات و وقايع در آن جای»عالم مثال است ك  

های شهودی ك  هر نفس بشری هنگام رنلت از دنیا شهودهای پیامبران و عارفان، واقع 

 9210)كرب ، « پیونددهای عرفانی و... در اي  عالم ب  وقوع میكند، نماس تجرب  می

است و « عالم مادی محض و عالم مجردات»یان (. اي  عالم در نقیقت واسةة م78ـ70:

جهان شناسی كامل »مخصوص ب  تود است و بدون وجود آن يک « صور غیر مادی»دارای 

روست ك  عارفان و از جمل  روزبهان موضوعات اي (؛ از721: 9212)نصر، « آيدنمیدستب 

سوانل صفات »ثل روزبهان از المآورند. فیمیشمارب انتزاعی را ب  مثابة يک عامل مکانی 

سويد ك  در واقع میو جز آن سخ « فعل، منازل مکاشفات، عالم ازل، جهان جمال

. با است( واقع74: 9210)ن.   كرب ،« ارض ملکوت»هايی است ك  در ها و مکانسرزمی 

 فاعلی است، فشاره سخ  افزايش« م »افزايش فشاره ك  نتیجة افزايش عایف  و انساسات 
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يابد و با بسط عامل مکانی تا عالم سوانل صفت فعل بر سفی  نکمت ب  سوی عالم ازل، یم

سیرد و میيابد. با افزايش همزمان و توأم اي  دو، تنش سخ  نیز اوجمیسستره سخ  نیز بسط

 شويم.میما با یرنواره افزايشی روبرو

عامل 

 فاعلی

نوع  سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی

 هیرنوار

سفین  نکمت، سوانل  فراتاريخ )اكنون( م 

صفت فعل، عالم ازل )ن  

 اينجا(

 افزايشی افزايش افزايش

 در بند بعد، روزبهان از راه يافت  ب  مقام نريت و فرارفت  از جايگاه عبوديت سخ 

 ت رسیدهشود ك  اكنون ب  جايگاه نريّمی ایك  نم، عاشمِ بندهسويد. رسیدن ب  مقامیمی

نم مرا در كن  تود برد و جامة »شود. می است. سويی جايگاه عاشم و معشوق ديگرسون

صِرتَ عاشقاً وامقاً محباً شائقاً »عبوديت از م  بركشید و لبات نريت در م  پوشانید و سفت 

بِسَمعی وَانةِم نُرّاً شَةّانَاً عارفاً مًلیحَاً مُوَنِدَاً صادِقاً فَاصنَع بِصُنعی وَانظُر بِنَظَری وَاسمَع 

(. ترجم : تو عاشم دوستدار محب آزاده شةاح ملیح موند 7: 9288)روزبهان، « ةقِیبنِ

وسیلة ديدسان م  بنگر و ب  وسیلة شنوايی صادقی هستی؛ پس ب  آفرينش م  تلم ك  و ب 

 م  سوش ك  و ب  وسیلة زبان م  سخ  بگو.

« ی م ، اينجا و اينک استآمیختگی س  عنصر اساس»سرچ  فرايند سفتمانی ناصل 

(Courtes,1998:52) سازد، و نضور اي  س  عامل، زمینة اتصال سفتمانی را فراهم می

« غیر اكنون»و « غیر اينجا»، «غیر م »با عملیات انفصال سفتمانی ب  « اكنون»و « اينجا« «م »

ای  نقش شود، در هنگام بروز فشاره يا قبض سفتمانی، انسات و ادرا  و عومی تبديل

كنند میفعال دارند. اما در سستره يا بسط، تعدد، كثرت يا كمیت نقش اصلی را ايفا

وجودی و تکی  ب  دلیل نگرش وندتِ(. لیک  در ادبیات عرفانی ب 22:9213)شعیری،

سانت نیستی و فنای عارف و جملة موجودات در مقابل ذات نم، باوجود داللت عوامل 

وجودی، ن با اتصال سفتمانی روبرويیم. در اي  نگرش وندتِظاهری بر انفصال، همچنا
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سیرد اما در نقیقت ب  م  واالتر و میفاصل « م »ظاهر از عامل فاعلیِ پرداز سرچ  درسفت 

سويد و با میتعالی است ك  از زبان او سخ سردد ك  ذات نممیتری متصلنقیقی

 ر ما، نضرت نم، تود، عارف را در پناهنگرد. در بند مورد نظديدسان او ب  اشیاء می

 رساند. می سیرد و او را از مرتبة عبوديت ب  مقام نريتتويش می

در اي  پاي  از مراتب م قات تدا، او عاشمِ محب و مشتاقِ بندة عارف و چشم و سوش 

 كرد ازمصری نکايتالنونوذ»سويد: مصری میشود. عةار از زبان ذوالنونمی و زبان او

سیرم، م  ك  تداوندم سوش او باشم تا چون بنده ای را ب  دوستی»تعالی ك  سفت: نم

بشنود و چشم او باشم تا ب  م  ببیند و زبان او باشم تا ب  م  سويد و دست او باشم تا ب  م  

 كند: مینی را مکرراهمی  مع نیز« االسراركش »در . روزبهان (903: 9248« )سیرد

 ام ديدم. او مرا از میان نوررا با صفات قدرت، ج ل و ازلیت بر بام تان  م  تدای»       

لی و نبیب منی. و تو. امداد: روزبهان، م  تو را برای والی محض عشم برسزيدهآواز

زيرا م  تدای توام و تو را در هر مقصدی ك  داری  ؛مترت و غم ب  تود راه مده

 :9244ارنست، روزبهان، ب  نقل از « )كنمن میلک  تو را ب  بلیات عشم امتحا ؛مراقبم

18) . 

كند؛ می را تصوير« قرب نوافل»روزبهان در اي  سةور مرتبة وندت عارف و نم يا 

است اما اي  عامل، نم است ك  سرفت عارف فاصل « م ِ»بنابراي  سرچ  عامل فاعلی از 

سويد؛ میشنود و با زبان او سخ بیند و با شنوايی او میعارف در اي  جايگاه با نظر او می

رو آنيابد، ولی ازمینزول«  م »دلیل انفصال عامل فاعلی از ظاهر ب سرچ  فشاره در اي بنابر

 سفت فشاره نیز همچنان افزايشتوانمی كندمیك  مقام وندت عارف و نم را بازسو

بی ب  مقام وندت، ب  باالتري  ند يادلیل راهيابد. اتفاقاً، شورمندی و عایف  سخ  ب می

 رسد.تود می
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عامل 

 فاعلی

 نوع یرنواره سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی

غیر م / 

 م 

فراتاريخ 

 )اكنون(

عالم ازل/ اقلیم هشتم 

 )ن  اينجا(

 افزايشی افزايش افزايش

 مهجوردر بند بعدی، سويی عارف از مرتبة مشاهدة وندت و جهانِ تةاب عاشقان  نم 

سو، عایفة سخ  ك  ناصل تیزد. از يکشود و ب  جستجوی جمال در صنع الهی برمیمی

رسد و از سويی جستجو در  عالم ندثان و جهانی میاوجاست ب « م »توج  ب  عامل فاعلی 

ای از نس  الهی در سیمای آيات، موجب انفصال عامل مکانی و جز اينجا،  برای يافت  شعل 

 شود.سخ  میسسترش جهان 

دري  شرايط امتحان از يافت و نايافت رنجور شدم. پس در جهان جمال بنشستم. روح »

كرد. تا ناس  میاز سهام عشم در سرای امتحان بخست. عقل در نس ، صانع قدم یلب

كردم. از قضا ب  سوی بازار میاز سوز سوداء عشم جمال قدم، در عالم ندثان سیر

ور ملکوت و روز جبروت جانم را ناصل شد در م  درد پیدا نیکان برآمدم. چون د

شد و تود را در امتحان عشم ديدم متواری و چون از آن عالم بازآمدم در هر صدفی 

جستم تا ناساه بر سر چهار راه مکرمات در مرات آيات، جمال آن صفات می درّ لةفی

 (. 0 :9288)روزبهان،« ديدم

 دلیل پرداتت  عارف ب  ناالت درونی تويش افزايششد، فشاره ب در سةوری ك  ياد

ساه از ك  دادن اي  مشاهده بر او يابد؛ او از رنجی ك  از چهره نمودن جمال يار و آنمی

عارف است ك  از تیر عشم در سرای « روح»سويد. عامل فاعلی همان میآيد سخ میفرود

سردد، دچار روزسار جبروت بازمیاست و چون از سردش ملکوت و امتحان تست  و زتمی 

ساه در آيینة آيات، جمال صفات نم را نافتد؛ آشود و در وریة امتحان عشم میمی درد

سیر در »شود و همی  عامل او را ب  می« سوز سودای عشم»كند. روزبهان سرفتار میمشاهده

های نردبان همتري  پاي كشاند. انسات درد و نیاز و جستجوی همواره، از ممی« عالم ندثان

سلو  و عرفان است ك  جملة عارفان بر پرورش آن در جان سالک، تکی  فراوان دارند. 
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اند و لحظ  از شرارة درد روش  داشت الدي  ك  سخ  تود را هرويژه عةار و موالنا ج لب 

ان را نیز اند. روزبهرونیة جستجوی مداوم را در مخایبان انديش  و عرفان تود پرورانده

جمال صفات نم را در « چهار راه مکرمات»دارد تا ناسهان در همی  درد ب  نركت وامی

فاعلی ب  سوز سودای عشم و « م »بیند. در اي  بند فشاره در نتیجةسرفتاری آيین  آيات او می

سیرد. همچنی  نوزة سخ  ب  دلیل میپرداتت  ب  عوای  و انساسات درونی او اوج

راه مکرمات و سسترش عامل مکانی، بسط مل فاعلی در بازار نیکان و چهارجستجوی عا

كند؛ بنابراي  با افزايش تنش باز هم با یرنواره میپیدايابد؛ در نتیج  سستره نیز افزايشمی

 شويم.میافزايشی مواج 

عامل 

 فاعلی

 نوع یرنواره سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی

فراسیشت   م 

 )اكنون(

جهان جمال، سرای 

امتحان، عالم ندثان، 

راه بازار نیکان، چهار

 مکرمات

 افزايشی افزايش افزايش

دارد. از برمیدر سةور بعدی، روزبهان از نگرش شهودی تويش، ب  هستی پرده

ويژه سیمای انسان ك  آيین  نظرساه روزبهان، عالم، هم ، محل تجلی جمال الهی است؛ ب 

جای آثار . او در جای(20 :9288تعالی است. )روزبهان، نم« تجلی ذاتی و صفاتی»

ای سیرد. اي  اصة ح در سخ  عارفان پیشی  پیشین میبهره« التبات»تويش از اصة ح 

ندارد و تاصّ تود اوست. التبات در دو جايگاه مورد توج  روزبهان است؛ يکی در 

ند ك  ب  ديدار تجلی تداو« قوت صعودی تجلی»، و در «قوت نزولی تجلی ذات»

 تکی « رأيت ربی فی أنس  صورة»تداوند در صورت انسانی اشارت دارد و ب  نديث 

ها و مکاشفات روزبهان نیز قابل (. بر پاي  التبات، رؤيت991 :9213كند )ارنست،می

و « مقام درآمدن نم در لبات افعال»تفسیر و تحلیل است. مقام التبات از ديدساه او 

(. از ديدساه روزبهان 2ـ3: 9211است )روزبهان، « تجلی در آيین  كونوص  ظهور »
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است؛ هر هاست و ذات و صفات نم در لبات صورت پوشیده شدهجهان، جهانِ التبات

كشفی م زم دريدن لباسی و رسیدن ب  التباسی برتر است. روزبهان برای نزديک كردن 

لبات قدم، جامة »است: هره جست نقیقت التبات از اي  تركیبات در عبهرالعاشقی  ب

(؛ او معراج تويش را با برانداتت  لبات 7: 9288)روزبهان ،« عبوديت نريت، جامة

كشد و نقیقت مکاشف  را با تصوير میعبوديت و پوشیدن جامة نريت و لبات قدم ب 

« سر برآوردن از مرقع »(، 19)همان، « انداتت  لبات»تركیبات و تصاويری چون 

 ( شرح972)همان،« برتاست  نجاب»( و 922)همان،« سوزاندن نجاب»(، 42)همان،

 دهد.می

« تلقنا االنسان فی انس  تقويم»مرغ باغ ازل ب  آشیان افعال در، پنهان شده بود و لبات »      

مزي  بود. صنعت « تلم اهلل آدم علی صورت »ب  جمال معنی « انس  صوركم»در نس  

)روزبهان، « د. م  بدانستم ك  آن چ  نادره بود و آن ك  بودصانع در صانع سم شده بو

9288 :0.) 

است، اما در واقع از دريچة نگاه سرچ  در نگاه نخست در عامل فاعلی انفصال ايجاد شده

شود و صنعت صانع در میيعنی عارف راوی است ك  مرغ باغ ازل در آشیان افعال ديده« م »

از یريم عملیات اتصال سفتمانی ب  سفتمان « سفت »نهايت نیز روست ك  دراي صانع سم. از

«. بدانستم ك  اي  چ  نادره بود و آن ك  بود« م »كند ك  میسردد و تود عارف بیانبازمی

و « اينجا»، «م »منزلة بازسشت سخ  ب  درون  و عوامل ك  ب « اتصال سفتمانی»عملیات 

 شود.می فشاره ولی كاهش سستره و قبض ك م شود، موجب افزايش عایف  ومی «اكنون»

نوع  سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی عامل فاعلی

 یرنواره

فراتاريخ  غیر م / م 

 )اكنون(

راه مکرمات، آشیان چهار

 افعال )ن  اينجا(

 افزايشی افزايش افزايش
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اي  جمل  تود  شود.سفت  از ضمیر غائب آغاز میدر اي  بند، فرايند سفتمان با سخ 

 عنوان عامل ديگر درون سفت  قرارآورد. زيرا مخایب عارف ب میوجودای ب برش سفت 

چشم دل در چشم صورت آمد «. ب  ديدة انسانی در عالم انسانی نگر»و مرا سفت: »سیرد. می

 (.8ـ0: 9288)روزبهان، « دادمی و جنی لعبتی ديدم  ك  ب  نس  و جمال جهانیان را در عشم

ديدة انسانی ب  عالم »دادن او ب  روزبهان برای نگريست  با اشارت  مخایب و توج 

در يک لحظة كوتاه موجب ايجاد انفصال در سفتمان و نركت از سوی سفتمان ب  « انسانی

 پرداز نضور ملموت تود را در عملیات سفتمانی نشانشود. اما ديگربار سفت سفت  می

كند. توصی  بیند ك  او را سرفتار عشم میمی« جنی لعبتی»تود  دهد و از دريچة نگاهمی

ديگر موجب اتصال سفتمانی و افزايش عایف  و  از او، بار« ديدة انسانی تويش»روزبهان با 

 شود. پرداز و در نتیج  افزايش فشاره میشورمندی سفت 

عامل 

 فاعلی

 نوع یرنواره سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی

یر م / غ

 م 

فراسیشت / 

 اكنون

چهاره راه 

 مکرمات

 افزايشی افزايش افزايش

شود؛ اي  میای ايجاددر بندهای بعدی با ورود ب  سفتگو، در فرايند سفتمان، برش سفت 

 شود.و توج  ب  مخایب موجب سستردسی سخ  می« م »سسست از جهان 

 نگارا ك  سخت دردر زمره عارفان عاشم تويی »دلی سفتمش ك  از سر توش»

توردی.سفت مرا از آن عالم بازآمدن غفلت است و ب  ما نگريست  محل آفت است. 

ها دست از سرماي  ای؟ سفتم در عشم راه سم بسیار است و عقلمگر ره سم كرده

 (.8: 9288)روزبهان،« كار استعشم تو در آن عشم بی

غیر »و « غیر اينجا»، «غیر م » با عملیات انفصال سفتمانی ب « اكنون»و « اينجا»« م »

شود، در هنگام بروز فشاره يا قبض سفتمانی، انسات و ادرا  و عوای  می تبديل« اكنون

كنند مینقش فعال دارند. اما در سستره يا بسط، تعدد، كثرت يا كمیت نقش اصلی را ايفا

فاصل  بگیرد،  و عوامل مربوط ب  آن« م »(. بدي  ترتیب هرچ  سخ  از 22:9213)شعیری،
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يابد.اي  بند، سفتگوی روزبهان با مخایبی است ك  از ديدساه میفشاره و عایفة آن كاهش

 ، مخایبی ك  ب  نوعی معشوق واقع«در زمرة عارفان عاشم، نگاری سخت درتور است»او 

كوشد روزبهان را از انديشة عشم تويش بازسرداند. سرچ  با شود، در اي  سفتگو، میمی

يابد؛ لیک  صدايی، افزايش میب  فضای سفتگو مرزهای سخ  با سیر از جهان تکورود 

سخ  با پوشیدن جامة عشم بر تويش با افزايش عایف  و شورمندی، فشاره را نیز افزايش 

، «م  و تو»ب  « م »دهد؛ بنابراي  همراه با سسترش نوزة سخ  با سیر از عامل فاعلی می

 رود.تنش نیز باال می

 نوع یرنواره سستره فشاره عامل مکانی عامل زمانی فاعلی عامل

 افزايشی افزايش افزايش بازار مکرمات فراتاريخ/ نال م  و تو

های میان روزبهان و مخایب اوست. اي  سةور بعدی، ادامة سفتگو و پرسش و پاسخ

سیری عایف  يابد از تمايل سفتمان ب  درونة سخ  و اوجسفتگو ك  در فضايی غنايی ادام  می

های روزبهان از ماهیت يا هويت مخایبی دارد. پرسشو در نتیج  افزايش تنش پرده برمی

است، تا از ماهیت است ك  نگار محفل عارفان عاشم است و او را نیز سرفتار عشم نموده

و انساسات   « م »عشم تويش آساه شود و بدان معرفت بیابد؛ بنابراي  باز هم ب  جهان 

پرداز از تود آغاز كند. سفت رو يک اتصال سفتمانی را بازسو میاي  است؛ ازوج تويش مت

 سردد. پردازی بازمیكند و دوباره ب  جهان سفت میكند، ب  مخایب نظرمی

اهلل تو كیستی يا از سرّ افعال چیستی؟ سفت: سرّ الهوتی بی با م  بگوی در عی »                

ت است و جمال ناسوت از عکس جمال الهوت است. بدايت زنمت نلول در ناسو

ای صوفی! در آن عشم، »آفرينش ما راست. نهايت امر تدای راست. ب  امتحان سفت 

عشم تو در بدايت آن عشم و شرط التبات مبتدی »كار است؟ سفتم ك  اي  عشم را چ 

 (. 1ـ8: 9288)روزبهان،« و منتهی را در سکر عشم الهی ناچار است

ك  همان تاريخ واقعی و فراتاريخی است، تجلی نس  الهی در « تاريخ قدسی»در       

هايی در آيین  بود ك  همچون نقش« سنجی پنهان»تعالی سردد. نممی مسیمای انسانی محقّ

شد؛ آدم را مظهر جمال تويش كرد تا نس  تويش را بنماياند. جمال انسانی آشکار
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كند. مظهريت جمال الهی  انسان را تبیی  می«  ديدة التباتپ»كشیدن میانروزبهان با ب 

افکند. التبات، پوششی است ك  در هر مرنل  تداوند بر ذات، اسماء و صفات تويش می

پوشاند تا همرنگ ذات قديم او سردد. سپس زمانی ذات تويش را بر جامة جان آدم می

ی ب  نلول و اتحاد مانند نیست و جلّفرمايد. اي  تنور ذات تود را در نور صفات ملتبس می

آن را  ،را بايد بیرون از سل انسانی جستجو كرده روزبهان معتقد است ك  نس  آدمی

د درنغلتیم. با اي  نگاه چهرة جمال نلول و تجسّ ةی جمال الهی دانست تا ب  انديشتجلّ

 شود. میتداوند از پس غبار سل انسانی پیدا

 

 گیری ـ نتیجه3

صیرورت و پويايی و نركت  ةلئشود، مسمیهای عرفانی ديدهسانت تجرب  آنچ  در

های عرفانی عنان است. تجرب سلو  تويش با آن همومداوم است ك  عارف در سیر

پی است. در اي  درهای پینو شدنب های مدام و نو«شدن»روزبهان نیز دارای همی  ويژسی 

ل  ئتری دارد ب  سراغ اي  مسروش یت علمیاست با الگويی ك  ماهشدهپژوهش كوشش

دلیل برتورداری از دو بعد شناتتی و عایفی ك  همواره با هم تنشی ب  مربّع رويم. الگوی 

سو را سو يا ناهمهای همها ك  رابة واسة  اصل سیالیت نشان در تعامل هستند و نیز ب 

بان عرفانی در جهت انتقال تجربة كند، الگوی مناسبی برای تبیی  سازوكارهای زمیآشکار

دهد ك  زبان عرفانی كنشی از پیش تعیی  شده، صیرورت است. الگوی تنشی نشان می

است ك  در سیر تکاملی نشان  « شدن»منجمد و ثابت نیست؛ بلک  بیانگر روند زنده و پويای 

تنشی  مربّع گوی داد در النشان عبهرالعاشقی يابد. بررسی زبان عرفانی روزبهان در مینمود

های شخصی سفت  از ناالت و تجرب و سخ « م »دلیل توج  مستمر ب  عامل فاعلی ب 

 ظاهر ب تويش و در نتیج  افزايش عایف  سخ ، فشاره در اوج تود است. سرچ  ساه  در

دهد، اما نضور ضمنی عارف رخ می« م »دلیل وارد شدن عواملی، انفصال از عامل فاعلی 

« مرغ باغ ازل»كرد. مث ً وقتی روزبهان از های سخ  مشاهدهتوان در پردهمی توبیرا ب 

است در نقیقت از دريچة نگاه تويش است ك  « ب  آشیانِ افعال پنهان»سويد ك   می

سويد نضور میتعالی در مقام وندت عارف سخ ك  نماست، يا هنگامیسفت سخ 
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هايی ك  روزبهان در آن سیر يافت. از سويی مکان توان در اي  مقامپنهان عارف را نیز می

 و كند، در عالم مثال يا تیال يا اقلیم هشتم جای دارد ك  محل مشاهدات و سیرمی

شدن جهان سخ  روبرويیم. اما رو با انفصال مکانی و سستردهاي صعودهای عارفان است، از

های رونانی، ارفان واقع زمان سفتمان نیز همان فراتاريخ يا تاريخ مقدت است ك  ع

كنند. اي  میهای سیشت  را در آن زمان تجرب هايی با عارفان زمانمقامات عرفانی و م قات

الوقت است نال ك  سیر عارف در آن جاری است برابر است؛ زيرا عارف اب زمان با زمان

عرفانی  ترتیب فرايند تنشی در زبانكند. بدي و در لحظ  زندسی و سیر و سلو  می

سو با يکديگر روزبهان تابع ساتتار افزايشی است؛ زيرا دو محور فشاره و سستره هم

سرديد، زبان عرفانی روزبهان همچون زبان غنايی يابند. در پايان پژوهش مشخصمیافزايش

ب  درونة سخ  متمايل است؛ زيرا از ناالت و عوای  درونی  و جهان رونی تويش 

 های عرفانی اوست.انگر ويژه و شخصی بودن تجرب سويد و اي  نشمیسخ 
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