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1. Introduction 

Ruzbihan Baqli (died: 606 A.H.) a famous Sufi of the 6th and 7th 

centuries of Hijri, has creatd valuable works in literature of Sufism. 

Three of his works, i.e. Abhar al-Asheqin, Sharh-e Shathiyat, and 

Kashf al-Asrar are more important in Sufism studies. Abhar al-

Asheqin is a short and concise treatise that contains a summary of 

Ruzbihan's view on love and his special idea of Sufism, i.e. Jamaal 

Parasti (beauty worship). The book Sharh-e Shathiyat is also a work in 

which Ruzbihan tried to interpret the ecstatic words of a number of 

Sufis according to his special opinion. However, among the works of 

the Sheikh, Kashf al-Asrar is a completely different work, and perhaps 

it is unique in the Islamic literature, with the exception of some of Ibn 

Arabi's writings. 

 

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using library 

research. The main question of this research is: What is the 

relationship between metaphors in the work of a mystic and the 

images he observes in his mystical experiences? To answer this 

question, the constructivist approach in mystical studies and the 

Cognitive Theory of Metaphor have been employed. The case study in 

this research is the image of “bride” in Ruzbihan's works, i.e. Abhar 

al-Asheqin, Sharh-e Shathiyat and Kashf al-Asrar. 
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3. Discussion 

In a general classification, Ruzbihan's writings can be placed in two 

categories in terms of literary type (genre): 1- Writings that deal with 

his "explanation of beliefs", the most important of which are Abhar 

al-Asheqin and Sharh-e Shatahyat 2- Writings that contain his 

"explanation of mystical experinces"; the most complete of them is 

Kashf al-Asrar. It is clear how different these two types of literature 

are from each other: the author writes scientific books in order to 

explain his ideas, and the language he chooses is the referential 

language used to convey the message to the audience; however, in a 

dream-like work like Kashf al-Asrar, which is full of reports of 

mystical experiences, mystic reports on experiences that happened to 

him in trance-like states, his language when reporting those events is 

mainly emotional and non-referential. Interestingly, with all the 

differences between these two categories of Ruzbihan's works, they 

have a surprising commonality in one subject, and that subject is 

"image". In this way, in the mystical experiences that he reported in 

Kashf al-Asrar, Ruzbihan often experiences and sees the same images 

that he has used to explain his opinions in books such as Abhar al-

Asheqin and Sharh-e Shathiyat. One of the most prominent of these 

images is the "bride" image. This study tries to explain this similarity 

in an analytical way, and for this purpose it has taken help from the 

"theory of constructivism" which is a well-known perspective in 

academic mystical studies. It is also important to state that metaphor 

is used in this research in the same sense as in the theory of cognitive 

metaphor (contemporary theory of metaphor). 

Likoff and Johnson, who proposed the idea of conceptual metaphor, 

noted that our conceptual system is not something that we are aware 

of in a normal state; this means that our experience of things is more 

or less unconsciously structured along certain lines that are 

determined by metaphors, and most of our everyday conceptual 

system has a metaphorical nature. They have not discussed the impact 

of language, and images and metaphors in shaping mystical 

experiences, but constructionists such as Steven Katz and John Hick 

have extended the scope of the discussion to mystical experiences and 

revelations and believe that there is no difference - in terms of the 

active participation of mental and linguistic backgrounds in the 

formation of experiences - between ordinary experiences and 
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mystical experiences And they claimed that fundamental conceptual 

metaphors affect not only everyday experiences but also mystical and 

sublime human experiences, so It can be said that discovering the 

metaphorical system of a mystic is a key to understanding his 

mystical experiences. Following the emergence of new theories about 

the function of metaphor, important developments have also taken 

place in relation to the modern perception of mystical experiences. In 

classical theories, metaphor has been viewed as a tool of artistic 

expression; In such a view, metaphors have been merely tools to 

express mystical experiences in the form of artistic language; In the 

classical view, metaphor is a "posterior" thing, that is, the mystic first 

goes through mystical experiences and then expresses them in the 

form of metaphors, but in contemporary theories of metaphor, the 

function of metaphor has completely changed; In this view, 

metaphors are "prior" matters, which means that the mystic's mystical 

experiences are formulated in advance by his metaphorical system; In 

other words, the experiences of the mystic basically happened in the 

form of metaphors, and there is no separation between the 

individual's experiences and his metaphorical system.  

The question that exists is how to explain the similarity between what 

Ruzbihan saw in his mystical experiences and the metaphors he uses 

in his works. This question has a clear explanation from the point of 

view of constructionists; according to this point of view, Ruzbihan 

experienced nothing but his own metaphorical system in his mystical 

experiences, and his metaphorical system - in which the conceptual 

domain of "bride" was an important element - either actively created 

his mystical experiences or at least has formulated  If Ruzbihan talks 

about seeing angels, prophets and saints in the "face of brides" in 

Kashf al-Asrar, it is precisely because he used the metaphor of 

"bride" in his works to describe them, and basically the meaning his 

longing for God has been manifested and imagined for him in the 

form of images of the love of the bride and the groom. In other 

words, when Ruzbihan wanted to think about the love of man and 

God, which is an abstract and faceless love, he needed an objective 

image, which for him was the image of the bride and groom. 

Another question that deserves attention in this context, however, is 

why Ruzbihan’s mystical experiences of love of God did not take 

place in the form of other conceptual fields, like "the return of a drop 
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to the sea" or "love a particle to the sun", that were common in the 

tradition of Iranian and Islamic mystical literature, and why has he 

repeatedly observed the lovers of God and God in the form of the 

"love of a bride and a groom"? The answer to this question depends 

on Ruzbihan’s cognitive field, because the choice of "bride" image is 

closely related to Ruzbihan’s beliefs. As it is known, in the mysticism 

of Ruzbihan, divine love has a human quality, that is, a mystic 

experiences divine love in the form of love (without lust) for a 

beautiful human being; therefore, the main image of Ruzbihan was to 

express the love of man to God and vice versa in the form of a 

romantic and human metaphor, i.e. connecting the bride and the 

groom. In fact, this metaphor transfers the atmosphere governing 

marriage to the atmosphere governing the concept of divine 

connection, and causes some aspects of divine connection that are 

appropriate to the conceptual field of marriage to be highlighted and 

some other aspects to be ignored. The choice of the conceptual field 

of marriage, which indicates the romantic bond between two people, 

seems compatible with Ruzbihan’s intellectual structure and to a 

large extent shows his perception of the quality of connection with 

God. 

 

4. Conclusion 

One of the most frequent images in Ruzbihan’s theoretical works, 

including Abhar al-Asheqin and Sharh-e Shathiyat, is the image of 

the bride; Ruzbihan has used this image 34 times in Abhar al-Asheqin 

and 58 times in Sharh-e Shathyat. On the other hand, as reported by 

Ruzbihan in Kashf al-Asrar, he often sees himself and other lovers of 

God as a "bride"; in these visions, brides and grooms are described in 

parties of joy, dancing and drinking; he describes himself several 

times in bridal chamber, waiting for the groom - God - while he is 

waiting for spiritual marriage and spiritual union with God. One of 

the theories that can explain this image sharing between these two 

categories of works is the theory of constructivism. From the point of 

view of constructivists, the mental constructions and language 

patterns of each person shape his experiences, both normal and 

mystical; therefore, the mystical experiences of a mystic take place 

within the framework of his mental and linguistic constructions and 

patterns. 
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As the theory of conceptual metaphor explains, our experience of the 

world is made by our metaphorical system. Based on such an 

approach, Ruzbihan's revelations have been shaped in advance by his 

metaphors and linguistic models. In short, from the point of view of 

constructionists, Ruzbihan experienced nothing but his metaphorical 

system in his revelations, and his metaphorical system - of which the 

conceptual domain of "bride" was an important element - either 

actively created his mystical experiences or at least has formulated. 

Such a view of metaphor creates an important change in today's 

understanding of mystical experiences, because one of the implicit 

results of such a perception of metaphor is that one must basically 

seek to understand and analyze the metaphorical system of a mystic 

in order to understand the forms that a mystic sees in his revelation. 

Since metaphors have proactively and actively shaped his mystical 

experiences, it is the mystic's metaphorical system that determines his 

experience and what things and with what qualities he experiences in 

his revelations.  

 

Keywords: Ruzbihan, Mystical experience, Visions, Image, 

Metaphor, Constructivism. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  1401 بهار و تابستان، 51شمارة  دورة جديد، ،25سال 

 
 تحلیل رابطۀ مکاشفه و استعاره از منظر ساختگرایی

 در آثار روزبهان «عروس»مطالعۀ موردی: ایماژ 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 معین کاظمی فرتر دک

 چکیده
 

بـه  كشف االسراربقلی عارف نامدار قرن ششم و هفتم هجری كتابی ارجمند به نام ن از روزبها
اختصـا   از سنین كودكی تا پايان زندگیی شیخ هابه گزارش مکاشفهرا جا مانده كه سراسرِ آن 

های شـهودی از تجربـه ادهالعـهای خارق. اين كتابِ بديع، مشـوون از تصـاوير و نـونهيافته است
 ،پیـامبران ،هاديدار با خداوند، فرشتگان، پیامبران، اولیا و... است. روزبهان مکـررا در ايـن مکاشـفه

ای ديـده اسـت. از ديگرسـو، بـا بررسـی آغـارِ ایـر مکاشـفه« عـرو »فرشتگان و اولیا را در چهرة 
بهرة فـراوان بـرده « عرو »ن از استعارة شود كه در اين آغار نیز روزبهاروزبهان اين نکته روشن می

يعنی استعمال پربسـامد اسـتعارة  است. اين مقاله تالشی است برای توضیح ارتباط بین اين دو پديده
نظريـة ای روزبهـان بـا كمـ  در اغـر مکاشـفه« عرو »ای و مشاهدة در آغار ایرمکاشفه« عرو »

های ظرية ساختگرايی اين است كـه مکاشـفه. ادعای بنیادين نعرفانساختگرايی در حوزة مطالعات 
هايش، حقیقـت و عارف در مکاشفه كنندبندی میي  عارف را ذهنیت و عنانر زبانی او نورت

ديگر از نظر ساختگرايان آنچـه عـارف در  . به عبارتیكندرا در قالبِ نظامِ استعاری خود تجربه می
كه در كالمش وجود داشته اسـت. اگـر  ستاهايی همان استعاره تجسمِ، كندمکاشفاتش تجربه می

ای است كه در مکاشفات روزبهان برآمده از كالن استعاره «عرو »اين ديدگاه را بپذيريم، تصوير 
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در كالمش وجود داشته است و در آغاری مثل عبهرالعاشقین و شرح شـطویات آنهـا را بـروز داده 
 است.  
 

 .اشفه، ايماژ)تصوير(، استعاره، ساختگرايیروزبهان، تجربه عرفانی، مک  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

ه.ق( نوفیِ نامدار سدة ششم و هفتم هجری آغار  606روزبهان بقلی)وفات:  از  

سه اغر يعنی  ،نظیری در حیطة نثر نوفیانه به جا مانده است. از میان آغار اوارزشمند و كم

ف از اهمیت بیشتری در مطالعات تصو كشف االسرارو  شرح شطویات، عبهرالعاشقین

ي  رسالة مختصر و موجز است كه حاوی خالنه و زبدة  عبهرالعاشقینبرخوردارند. 

شرح ديدگاه روزبهان دربارة عشق و مشرب خا  او در تصوف يعنی جمال پرستی است. 
نیز اغری است كه روزبهان در آن كوشیده است شطویات تعدادی از نوفیان را  شطویات

 كشف االسرار و مکاشفات االنواریر كند. اما در بین آغار شیخ، مطابق مشرب خود تفس

های ابن كلی متفاوت است و شايد در تمام ادبیات اسالمی به استثنای برخی نوشتهاغری به

عربی نتوان نظیری برايش يافت. آرتور آربری خاورشنا  مشهور در اشاره به اين كتاب 

كتابی است كه برای تمام پژوهندگان رشتة  اركشف االسرار و مکاشفات االنو:»است نوشته

كارل ارنست نیز دربارة اين كتاب  ( 105: 1365آربری، «)نهايت اهمیت را دارد ،مذهب

از لواظ ادبیات نوفیانه، سندی ایر عادی است. پل نويا اين  كشف االسرار»گفته است: 

نظیر خوانده است و متن را در حوزه عرفان اسالمی، بلکه در ادبیات عرفانی جهان، بی 

نامة توان زندگیرا می كشف االسرار (50:  1377)ارنست، « كربن نیز همین عقیده را دارد.

از مکاشفات  روزبهانهای خودنوشتِ روحانیِ روزبهان دانست؛ اين كتاب حاوی گزارش

 كشف االسرارروزبهان در مقدمة  .خود از سن سه سالگی تا واپسین سالهای عمر است

به خدا سوگند كه در تمام اين مدّت تا زمان حاضر كه پنجاه و پنج سال دارم، »ست: گفته ا

روز يا شبی بر من نگذشته كه كشفی از عالم ایب برايم حانل نشده باشد. گاه و بیگاه 

 (126: 1393روزبهان، «)مشاهدات عظیم و  قديم و درجات واال بودم. شاهدِ

 

 



 115 ... ییمکاشفه و استعاره از منظر ساختگرا ۀرابط لیتحل                   1401 بهار و تابستان

 لهئبیان مس-1-1
های روزبهان را از نظر نوع ادبی)ژانر( در دو توان نوشتهلی میبندی كدر ي  تقسیم

ترينشان پردازند كه مهماو می« شرح عقايد»هايی كه به نوشته -1دسته جای داد:

وی « شرح مکاشفات»هايی كه حاوی نوشته -2 هستندشرح شطویات و  عبهرالعاشقین

شرح و عبهرالعاشقین ده در خوانن .استكشف االسرار كتاب ،آنها هستند كه كاملترينِ
كشف خود در تصوف سروكار دارد اما در « عقايد»عمدتا با گزارش روزبهان از  شطویات

چه ، او مواجه است.  ناگفته پیداست كه اين دو نوع ادبی« مکاشفات»با گزارش  االسرار

-ش میبه منظور تشريح عقايد را های علمیاندازه با يکديگر تفاوت دارند: نويسنده كتاب

كند زبان ارجاعی است كه برای انتقال پیام به مخاطبان نويسد و زبانی كه انتخاب می

كه سراسر گزارش تجارب  كشف االسرارشود؛ اما در اغری روياگونه مانند استفاده می

اند گزارش مانند برايش به وقوع پیوستهعرفانی است، عارف از تجاربی كه در حاالت خلسه

و به هنگامِ گزارش آن وقايع عمدتاً خصلت عاطفی و ایر ارجاعی دارد. به دهد و زبان امی

در قلمرو تجربة دينی و تجربة عرفانی، ما با ساحت عاطفی زبان سر و »گفتة شفیعی كدكنی 

كه « زبان علم»شنويم نه گويیم و از زبان معرفت میسخن می« زبان معرفت»كار داريم... با 

( اما جالب آنکه با همة تفاوتی كه 32: 1392شفیعی كدكنی، «.)قلمرو زبان ارجاعی است

اين دو دسته از آغار روزبهان با يکديگر دارند، در ي  موضوع، وجه اشتراک شگفت 

كه در  یاست. بدين ترتیب كه روزبهان در مکاشفات« ايماژ»انگیزی دارند و آن موضوع 

كند كه در به و رويت میهمان تصاويری را تجر االبگزارش كرده است  كشف االسرار

برای تبیین نظرات خود از آنها استفاده  شرح شطویاتو  عبهرالعاشقینهايی چون كتاب

كوشد تا است؛ اين مقاله می« عرو »ترينِ اين ايماژها، ايماژ كرده است. يکی از برجسته

كه در « نظرية ساختگرايی»ای تولیلی توضیح دهد و بدين منظور از اين مشابهت را به گونه

مطالعات عرفانیِ دانشگاهی ديدگاهی شناخته شده است كم  گرفته است. بیان اين نکته 

نیز حائز اهمیت است كه استعاره در اين توقیق به همان معنايی به كار رفته كه در نظرية 

همة ايماژها و  ؛ استعاره با اين مفهوم،شناختی)نظرية معانر استعاره( مد نظر است ةاستعار

گیرد و ناگفته پیداست كه دايرة استعمال آن از ر ي  حوزة مفهومی را در بر میتصاوي
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 ؛ بنابراين استعاره در اين كاربرد،استعارة كالسی )يکی از مباحث علم بیان( فراتر است

 شود. مینیز ها و ... ها، تمثیلها، استعارهشامل انواع تشبیه

 

 تحقیقپیشینۀ  -1-2

روزبهان در تصوف « كشف االسرار»نوصر بفرد كتاب علی رام اهمیت و انای م

های عرفانی وی در اين كتاب از تاكنون توقیقی در مورد تولیل تجربه اسالمی، –ايرانی 

سوی موققان ايرانی انجام نشده است و تنها دو موقق بزرگ اربی يعنی هانری كربن در 

در ديگر آغارش  پراكنده ( و اشارات1389)روزبهان، شرح شطویاتاش بر مقدمه فاضالنه

روزبهان بقلی: عرفان و شطح اولیاء در و كارل ارنست در كتاب بسیار ارزشمندش به نام:
اند. از توجه نشان داده ايرانینظیر فرهنگ ( به اين میراث كم1377)ارنست، تصوف اسالمی

لعات عرفان كه رويکرد االب و مسلط مطا ةفلسف ةسوی ديگر رويکرد ساختگرايی در حوز

های آكادمی  جهان است نیز در میان موققان ايرانی ناشناخته و عرفان پژوهی در مویط

ای در زمینه خوانش ساختگرايانه از آغار عرفانی مهجور باقی مانده است و توقیق كاربردی

تولیل نظريه ساختگرايی بايد اشاره  ةزبان فارسی نورت نپذيرفته است؛ در مورد پیشین

كتاب دقیق از دو مقاله بسیار مهم استیون كتز، در  ة انزلی ضمن ترجمكرد كه عطا اهلل

( به بررسی و نقد برخی از آرای وی همت گماشته 1383)كتز، ساختگرايی، سنت و عرفان

( 1386)ملکیان، ایعرفان مقايسهاست. همچنین استاد مصطفی ملکیان در درسگفتارهای 

علی شیروانی نیز در كتاب . ستائه كردهتوضیوات سودمندی در مورد اين ديدگاه ارا

)شیروانی، واتفو رودل یربعناب آرای ادیقتی و انقیطبت هعطال: میندي هربجت ظرین یانبم

( به بررسی 1381)قائمی نیا، ی دينی و گوهر دينتجربه( و علیرضا قائمی نیا در كتاب 1388

اند. ها پرداختهرد ساختگرايی و مقايسه آن با ديگر ديدگاهرويکهای برخی از ويژگی

عرفانی و زبان تصويری  ةتجرب ةبررسی رابط» ةمومود فتوحی و همکارانش نیز در دو مقال

كاركرد استعاره در بیان تجارب عرفانی »( و 1388فتوحی و ديگران، «)در عبهرالعاشقین
تا پیوند میان تجربه  ند(كوشیده ا1395ن، فتوحی و ديگرا«)روزبهان بقلی در عبهرالعاشقین

د البته نعرفانی روزبهان و تصاويری كه وی در آغارش ارائه داده است مورد كاوش قرار ده

 است. عبهرالعاشقینموضوع كار اين دو مقاله همچنان كه پیداست نرفا كتاب 
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 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

مطالعات علوم انسانی به موضوعات  های تازة علمی در حوزةپرداختن از منظر ديدگاه

تر راجع به شود كه فهمی تولیلی و منطقیهای عارفان باعث میرازآمیزی مانند مکاشفه

شدند پیدا كنیم؛ همین مساله اهمیت و ضرورت اموری كه سابقا دستر  ناپذير تلقی می

های بهدهد. از طرف ديگر بررسی جنتوقیقاتی مانند توقیق حاضر را بخوبی نشان می

مختلف مکاشفات روزبهان بقلی به ما تصويری تازه دربارة سرشت انديشگانی وی و تمايز 

تر در مطالعات عرفان های تازهدهد و راه را برای خوانشآن با ساير عارفان جهان اسالم می

 كند. اسالمی فراهم می

 

 بحث و بررسی -2

 عروس در آثار روزبهان ریتصو-2-1

كشـف  شــودیاست كـه گفتــه مــ یبه حد یادراكات شهود انیدر ب ژمايكاربرد ا تیاهم

تفکر  ةژيراه و  ياست، كشف  یمتعال یاطهیكه ح  ،يزیمتاف ةطیمناسب در ح ماژيا  ي

 فِيظر یِهایژگيو یكشـف بعض ی[ بـه معنـاماژي]كشف ا رايشناخت است؛ ز ةویش  يو 

و فرّار است كه عقــل انســان آن  فيگاه چنان ظر  يزیاست؛ مباحث متاف قتیساختار حق

 دیـتاك زوتسـوي( همچنانکه ا35: 1383 زوتسو،يدرک كند)ا تواندیم ماژيرا تنهـا در قالـب ا

 از  ادراک انسـان كننـد،یمـ انیـب زیـمطالعات اسـتعاره ن ةشناخت در حوز هایهيدارد و نظر

 قـاتیتوق يـةر پابـ دهـد؛یرخ مـ ماژهـاياسـت و در قالـب ا یاسـتعار ،یادزيـ حد تا جهان

 یماژهـايو ا مفهـومی هـاو جانسون ادراک ما از جهان را استعاره کافیچون ل یپژوهشگران

  يـ یپس بررسـ  .( Lakoff& Johnson, 2003: 15))ن ک به سازندیما م نيادیبن

 سـتیآن آغـار ن یو هنـر یشناسـ يیبـايز هایجنبه ینرفاً بررس سندهينو  يدر آغار  ماژيا

 زیـآن فـرد نسـبت بـه جهـان ن نگـریمهم از ادراک و جهـان هايیكشف جنبه ةبلکه به منزل

مـا از  ةتجربـ یاديتا حد ز ابنديیكه در ساحت زبان بروز م يیماژهايا گريد یهست. از سو

یتجربه مـ مانيها-ما جهان را در چارچوب استعاره گريد یبه عبارت دهند؛یامور را شکل م

 د.كننـیمـ نییما تع هایكه استعاره دهدیرخ م یتیفیمان كهما از امور به  ةبتجر یعني مكنی

(Lakoff& Johnson, 2003: 15 ) 
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مکاشفات روزبهان در كشف االسـرار بـه  یهاگزارش ةمطالع نیكه ح یاز نکات جالب یکي

  يـ ةاست. روزبهان در مکاشفاتش گـاه خداونـد را در چهـر ريتنوع تصاو خوردیچشم م

 ی( و گاه بـه نـورت تکركـ134: 1393، گاه گل سرخ)روزبهان، (127: 1393)روزبهان، ریش

در گـزارش مکاشـفاتش  یو نیت كـرده اسـت. همچنـي( رو198: 1393عودنواز)روزبهان، 

 بـا -خـودش جملـه از–عارفـان  امبران،یـكه فرشـتگان، پ دهدیرا شرح م هايیمکررا نونه

و  یدر مجـالس شادنوشـ یيدارهايـد نیكـه چنـ دهدیرخ م اریو بس كنندیم داردي خداوند

كشـف االسـرار  در یبه نـورت معنـادار ريتصو  ي ان،یم ني. اما در اافتندیرقص اتفاق م

  يـ ةمشـتاقان خداونـد بـه مثابـ داريـد ةو آن عبـارت اسـت از تجربـ شـودیبارها تکرار م

مشـتاقان  يیكـه گـو كنـدیچنان گزارش مـ ی. و«یعروس»مراسم   ي نیو در ح« عرو »

مراسـم بـا  نيـو خداوند در ا -خداوند -داماد دنیدر انتظار رس اندیون عروسانچخداوند هم

در كشف االسـرار  ی. ونوشاندیو به آنها باده م كندیبر آنها نثار م صد،رقیعروسان خود م

كه در آن، عرو )=مشتاقان خداوند( و داماد)خداوند(  یبعنوان مکان زین« حجله»چند بار از 

 زیمکاشفات، گاه خود را ن نيسخن گفته است؛ روزبهان در ا زین سندریم گريکديبه ونال 

نکـاح  گريکـديدامـاد اسـت تـا بـا  دنرسـی منتظـر كـه كندیم تيعرو  رو  ي ةدر چهر

 :كرد دیمشاهده خواه ريرا در ز ريتصاو نياز ا ای( نمونه1 ادداشتيكنند.)ن گ  یروحان

خـود بـه مـن  ینزديکـ یِشـرابها زخود را به بهترين نورت بر من آشکار كرد و ا -

: 1393دربرابرحـق سـبوانه بودم)روزبهـان، یمن در آن مکـان چـون عروسـ ینوشانید؛ گوي

144) 

 (133: 1393نشسته بود)روزبهان، یرا ديدم كه درنف اوّل چون عروس ليیجبر -

آسـمان هفـتم ديـدم و فرشـتگان و  یچون گذشت آنچه گذشت، خود را بر بـاال -

 (153: 1393درآن جا نشسته بودند)روزبهان، یم كه چون عروساندپیامبران را دي

درآن میان از فرشتگان و عالم ملکوت يـاد آوردم. آن جهـان را مشـاهده كـردم و  -

 یدر آن، روحانیان، ربّانیان، قدسیان، اهل جالل و جمال او را ديدم كه نشسته بودنـد درحـال

 (132: 1393زبهان،وعروسان بر تن داشتند)ر ةچون جام یهايكه جامه

 -نـوو- یيـا هوشـیار -سـکر-یدرهنگام مشاهدات كـه درحـال مسـت یگاهگاه -

چون زلفکان زنان بـود، سرگشـاده و بـا  يیعروسان دربرداشتم و بر سر من موها ةبودم، جام
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 .شــدمیزيبــا درمیــان نــديمان خــود از حجلــه خــار  مــ یعريــان همچــون پادشــاه ایســینه

 (171: 1393روزبهان،)

فرشتگان مقرب و روحانیان است كه چون شب قدر درآيـد خنـدان  هایعادت از -

 را هـاكه آن یو گاه همچون عروسان ديدممی هاشوند و بشارت دهند. آنها را همچون ترک

 (174: 1393زنان است. )روزبهان، یهمچون مو موهايی

ديگـر  یكه به لبا  تركان بودنـد و گروهـ دميفرشتگان را د یگروه ان،یدرآن م -

 (178: 1393كوه قاف مشاهده كردم)روزبهان، ةشبیه عروسان، برخی را بر قلّ

ــاال - ــا یدرب ــه ه ــرش درحجل ــدا  یع ــالل هوي ــال و ج ــفت جم ــه ن ــس، او ب ان

 (196: 1393شد)روزبهان،

 هـایانس را بر من گشود. و مرا در حجاب یآنگاه پنهان شد و ديگر بار حجله ها -

 (144: 1393آورد)روزبهان،رجاللش به گردش د ةجالل در خان

شرح و  عبهرالعاشقیندر دو اغر انلی خود يعنی « عرو »از ديگرسو روزبهان از ايماژ 

عنوان آنچه مشاهده كرده بلکه نیز بطور مکرر بهره برده است؛ البته در اينجا نه به شطویات

اده كرده است و فبار از ايماژ عرو  است 34 عبهرالعاشقین در قالب تشبیه يا استعاره. وی در

آن را بعنوان استعاره از فرشتگان و پیامبرانی كه مشتاق خداوند هستند به كار برده است؛ 

ای همچنین در مواردی از ايماژ عرو ، اضافة تشبیهی ساخته و مفاهیم انتزاعی نوفیانه

چون وحدت، قدرت، قِدَم، جالل، تجلی، جان و بها را به عرو  تشبیه كرده است. نمونه

 را در ادامه مشاهده خواهید كرد:عبهرالعاشقین ايی از اين تصاوير در ه

را حق بخودی خود ستوده، میان مالء نیکوان ملکوت گفت: عروسی اين چنین  -

 ( )عرو  استعاره از آدم )ع((35: 1380روزبهان، «) نوَّركم فاحسن نوركم»

ی نو خالنة جوهر آدم را ماه ب عرو  سرای وحدتتا اشارت كرد مر  -

( )عرو  63: 1380هاشم...مومد مصطفی نلوات اهلل و سالمه علیه.) روزبهان، 

 سرای وحدت استعاره از پیامبر اكرم ) ((

 عروسان جبروترقانان ایب، در میان مرقع پوشان ازل به بام كشور ملکوت با  -

()عروسان جبروت استعاره از 85: 1380وراء حظیرة القد  بديدم)روزبهان، 

 فرشتگان(
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 مکشوف بیند. عروسان تجلی نودر اوراق ورد نفت در باغ روی تو،  تا -

 ()تشبیه تجلی به نو عرو (71: 1380روزبهان، )

به رسم حدغان روی بدان مهتر  عرو  جالل كبريائیاز آن چنین آمد كه اگر  -

: 1380نمودی، در منزل طلب چون موسی عمران در حق موو شدی)روزبهان، 

 ه عرو (ب( )تشبیه جالل كبرائی 75

)تشبیه قِدَم ( 78: 1380كند)روزبهان،  عرو  قِدَمتا مرد را شايستة مجلس خا   -

 به عرو (

در آينة  عرو  قدرتوار نلوات اهلل و سالمه علیه در آسمان ملکوت فعل، خلیل -

 ( )تشبیه قدرت به عرو (78: 1380)روزبهان، فعل ديده بود

: 1380ربانی آورد)روزبهان،  سرا از زوايای انسانی به حجلة ان عرو  جانو  -

 ()تشبیه جان به عرو (92

( )تشبیه بها به 121: 1380از دريچة بقا روی بديشان نمايد)روزبهان،  عرو  بها -

 عرو (

بار از تصوير عرو  بهره برده و عالوه بر موارد  58 نیزشرح شطویات روزبهان بقلی در 

دش به كار برده است. همچین ایر وفوق، عرو  را بعنوان استعاره از عارفان از جمله خ

به برای اين مفاهیم های تشبیهی ياد شده در باال، تصوير عرو  را به عنوان مشبهاز اضافه

به كار برده است: تنزيه، معرفت، جمال، اجل، اتواد، عشق، رجا، احوال، التبا ، 

 خوانید:هايی از آنها را در ادامه میمکاشفه و كبريا. نمونه

عروسان بودی ايشان را زاجری از عقل يا واعظی از علم تا دست از  دريغا اگر -

( 61: 1389بداشتندی و گرد علم اامض ايشان نگرديدندی)روزبهان، حضرت

 )عروسان حضرت استعاره از عارفان(

در عالم قد  كیست و اين درّ گسیخته از  عرو  حجلة انستو ندانی كه اين  -

ريبی نانشانست و شاهدی دل ا چیست. اسل  مشايخ عشق در میان اين زهاد قرّ

 ()عرو  استعاره از خودش(66: 1389روزبهان،نشان. )

آورد ابويزيد، از بور ازل آورد. بنمای. هرچه  آن عرو هان قامت  -

 ()عرو  استعاره از بايزيد(99: 1389روزبهان،)
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« در نفسی، تا أنا و أنت میگوئی.ای غنوی! تو هنوز »گفت:  عرو  تنزيه -

 ()تشبیه تنزيه به عرو (102: 1389ن،اروزبه)

. بنشان« عَصَی»را بروی نگار حسن ازل خال و  عرو  معرفت -

 ()تشبیه معرفت به عرو (1389:138)روزبهان،

در  عرو  عشقحريفی با اهل رسوم مکن، كه نام و ننگ ايمان با  -

 ()تشبیه عشق به عرو (222: 1389نگیرد)روزبهان،

: 1389جانم واله ديد)روزبهان، رجاء عرو جان مقدسان خوف از جالل  -

 ()تشبیه رجاء به عرو (238

: 1389را در پردة مالمت از اهل سالمت بپوشند)روزبهان، عرو  احوالايشان  -

 ()تشبیه احوال به عرو (260

 ()تشبیه التبا  به عرو (273: 1389)روزبهان، در لبا  فعل عرو  التبا  -

 

 ساختگرایی: زبان و مکاشفه-2-2

های عرفانی، از آنرو كه های عارفان بعنوان يکی از انواع تجربهبررسی مکاشفه ومطالعه 

دهد امری ای نادر است و نرفا در شرايطی خا  و برای افرادی معدود رخ میتجربه

دشوار است.  يکی از سواالت انلی حوزة فلسفة عرفان، تالش برای دستیابی به پاسخ اين 

كند چیست؟ يکی هايش تجربه میه عارف در مکاشفهچسوال است كه منشأ و سرچشمة آن

های زمینههای مركزی در اين حوزة مطالعاتی عبارت از اين است كه آيا پیشاز پرسش

شود امری سازند و يا آنچه تجربه میهايش را میذهنی و زبانی عارف، ماهیت مکاشفه

ر مواجهه با اين دتوان گفت كه مستقل از ذهن و زبان اوست؟ در ي  نگاه كلی می

، دو دسته پاسخ داده شده است؛ ي  دسته از سوی متفکرانی كه پرسش

شوند مانند: والتر استیس، رودلف اتو، رابرت فورمن و ( خوانده میEssentialistذاتگرا)

ای ایرتاريخی، فرا های عرفانی، پديدهپیروان حکمت خالده كه بر اين باورند كه تجربه

شمول، فراشخصی، های عرفانی را جهانهستند. ذاتگرايان تجربه زمانی و فرا مکانی

ای تجربه -دانند؛ از نظر ايشان وقوع تجربة خالصفرافرهنگی و مستقل از ذهِن عارف می

امکان وقوع دارد. ايشان همه يا برخی از انواع  -بدون دخالت و وساطت قوای ذهنی عارف
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دانند و اجمااًل گری ذهن مین واسطوتجربة عرفانی را مصداق تجربة موض يعنی بد

آيد و نقشی منفعالنه معتقدند كه قوای ذهنیِ عارف، هنگام تجربه به حالت تعلیق در می

های عرفانی گزارش كند. ذاتگرايان تفاوت میان تجربهنرف ايفا می بعنوان دريافت كنندة

و آن را ناشی از  دداننهای گوناگون را امری عَرَضی میشده از سوی عارفاِن فرهنگ

اند در خودِ تجربه كنند. ايشان مدعیتجربه تلقی می« گزارشِ »و « تعبیر»اختالف در 

های ذهنی و زبانی عارف تاغیری ندارند؛ هرچند در تعبیر يا تفسیرِ تجربه، زمینهعرفانی، پیش

معلومات  های ذهنی و زبانی دخیل هستند. از نظر ايشان در حاقِ تجربة عرفانی،زمینهپیش

های قبلی هیچ تاغیری ندارد. ها، انتظارات، و داوریپنداشتها، پیشحصولی، عقايد، دانسته

 ( 14: 1386)ملکیان، 

اما پاسخ ديگری كه به سوال مذكور داده شده است، از سوی متفکرانی است كه 

از  تشوند. نینین اسمارت، جان هی ، وين پرادفو( نامیده میConstructivistساختگرا)

ترين مدافع نظرية ترين و نريحنامدارترين فیلسوفان اين جريان هستند. البته سرشنا 

زبان، معرفت شناسی و » اش توت عناوين ساختگرايی استیون َكتز است كه با دو مقاله
( تأغیری قاطع در تثبیت 1383)كتز، « سرشت سنتی تجربة عرفانی»( و 1383كتز، «)عرفان

های  دانشگاهی ه عنوان نگاه االب به مطالعة تجارب عرفانی در مویطبنگاه ساختگرايانه 

های داشته است. ساختگرايان بر خالف ذاتگرايان باور دارند كه رابطة عمیقی میان دانسته

اش از سوی های عرفانیذهنی و زبانی عارف از يکسو و تجربه پیشین، چارچوب و پیشینة

است كه شخص عارف در مکاشفاتش توت تاغیر  لديگر وجود دارد. از نظر آنها موا

های عرفانی توت تاغیر اش نباشد از اينرو از نظر ايشان، تجربههای قبلیزمینهپیش

از ( 14: 1383شوند )كتز، های ذهنی و زبانی عارف شکل دهی میها يا ساختچارچوب

ای بدون دخالت و تاغیر قوای ذهنیِ مکدرِک وجود نظر ساختگرايان امکان وقوع تجربه

های فرهنگی، تاريخی و ینهزمهای عرفانی كامالً متاغر از پیشندارد در نتیجه تجربه

های شخصی ذهن و زبان عارف خواهند بود. رابرت فورمن، فیلسوف دين معانر، ويژگی

ساختگرايی عبارت از اين ديدگاه است كه شاكلة زبانی »ويد: گدر تعريف ساختگرايی می

های عرفانی او را تعّین بخشیده، شکل داده و يا و مفهومی عارف به طريق مهمی، تجربه

های سالیان سازد. فضای ساختگرايی بر گسترة حیرت آوری از مقاالت و كتابمتکون می
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که در مورد تجربة دينی، معنويت و در واقع اخیر سلطه يافته است؛ نه تنها در مورد عرفان بل

بخش اعظم دين نیز اين تفوق وجود دارد. ساختگرايی، نیروی مورک بیشتر مطالعات 

ای دربارة متدينان بوده است. موققانی كه دربارة گروه خانی از تاريخیِ االهیاتی و زمینه

ند كه چگونه تجارب پردازند، معموالً در تعقیب اين مطلب هستمتدينان به مطالعه می

 ( 24: 1384فورمن، «)زمینة وی توت تاغیر واقع شده است.شخص، توسط سنت يا پیش

قول اند كه بین نظرهايی كه دارند در اين ديدگاه همساختگرايان علی رام اختالف        

معلولی وجود دارد يعنی آنچه عارف تجربه -عارف رابطة علّی« تجربة»عارف و « ذهن»

های ذهنی و زبانی اوست.  ايشان با پیروی از سنت فلسفیِ امانوئل زمینهمعلول پیش كند،می

 -های عرفانیهای عادی و تجربهاعم از تجربه-ای اند كه هیچ تجربهكانت بر اين عقیده

ای دور بماند؛ از اينرو در هر نوع تجربه« گرذهنِ فردِ تجربه»نیست كه از دستبرد و تصرف 

كانت در »های زبانی فرد فعاالنه دخالت دارند: و موتويات ذهنی و ساخت هازمینهپیش

بر اين عقیده است كه ما قادر نیستیم واقعیتِ فی نفسه]=نوِمن[ را  نقد عقل موضكتاب 

فضا، زمان، مفهوم  -مستقیماً تجربه كنیم بلکه تنها قادريم از طريق تعداد مودودی مقوالت

ها منبع و منشأ اين گفت ما انسانمواجه گرديم. او میبا جهان اطراف  -وحدت و ایره

همان: «)توانیم واقعیت را درک كنیم.مقوالت هستیم و تنها در چارچوب آنهاست كه می

واسطة ذهن و زبان( وجود ندارد. هیچ تجربة خالصی )يعنی بی»گويد: ( استیون كتز می26

واسطه بودنشان وجود ندارد ای بر بیانهتر تجربه، هیچ نشنه تجارب عرفانی و نه انواع عادی

های بسیار پیچیدة دهند. بدين معنا كه تمام تجارب از راهو دلیلی بر اين امر به دست نمی

( جان 2: 1383كتز، «)شوند.معرفتی، پردازش شده، سازمان يافته، و برای ما حانل می

نمود كه ساختارِ درونی كانت استدالل »گويد:آور ساختگرايی میهی ، ديگر مدافعِ نام

بخشد. الزم نیست كه ما كل نظرية پیچیدة كانت را شناسیم تعین میذهن به آنچه كه ما می

بپذيريم تا بر اسا ِ فرضِ اساسی او متقاعد شويم كه ذهن نه تنها دريافت كنندة منفعل 

مان شناسی معرفت از آن زمان]=زنیست بلکه پیوسته نقش فعالی در ادراک دارد. روان

كانت[ تا حدی به تفصیل نشان داده است كه چگونه مکدرِک به انجام فعالیت پیچیده و چند 

طور بینی مشغول است؛ فرايندی كه بهبندی، ارزيابی، حذف و پیشسطوِی انتخاب، گروه

( از نظر ساختگرايان هر تجربة 63:  1382هی ، «)ناخوداگاه در تمام اوقات ادامه دارد
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های فرد است چون متأغر از ذهن و زبان منوصر بفرد عارف و پیش زمینهعرفانی منوصر ب

شود. همة آنچه مدافعان ساختگرايی دربارة دخالت فرهنگیِ خا ِ وی نورت بندی می

-گويند دربارة پیشاش میهای عرفانیبندی تجربههای ذهنی عارف در نورتزمینهپیش

به تبع ويتگنشتاين اين باور البه يافته است كه  های زبانی نیز نادق است زيرا امروزهزمینه

ای ماهیت ذهن و زبان يکی است و زبان نه نرفا ي  میانجی و ابزار ارتباط بلکه پديده

كند و يا به تعبیری كه لیکاف و جانسون بندی میهای ما را نورتاست كه فعاالنه تجربه

زد. از اين منظر، رويکرهای ساكنیم میاظهار كردند، جهانی را كه در آن زندگی می

معانر به استعاره از جملة نظرية لیکاف و جانسون در مورد استعارة شناختی يا استعارة 

ها نیز گیرند زيرا جوهرة اين نظریمفهومی نیز به نوعی ذيل نظرية ساختگرايی قرار می

از جملة -مند زبانی هر فرد، انواع تجارب اوها و الگوهای نظامچنین است كه استعاره

 دهند. وی را شکل می -تجربة عرفانی

 

 رابطۀ دوگانۀ استعاره و تجربه-2-3

طور كه اشاره شد آنچه ساختگرايانی چون استیون كتز دربارة نقش الگوها و همان

اند نزديکی و مشابهت بندی مکاشفاتش گفتههای ذهنی عارف در نورتزمینهپیش

توان گفت اند و در واقع میستعارة شناختی بیان كردهبسیاری دارد با آنچه نظريه پردازان ا

كه هر دو گروه از موققان مذكور بر اين ديدگاه اساسی اتفاق نظر دارند كه تجارب انسان 

های به طور كلی)هم تجارب عادی و روزمره و هم تجارب عرفانی( در قالب استعاره

 سرشتی استعاری دارد. های انسان اساساًافتد و ماهیت تجربهبنیادينش اتفاق می

پردازان معانر استعاره، لیکاف و جانسون از سايرين نامبردارتر هستند. از بین نظريه

اين تفکر را مطرح كردند كه « استعارة شناختی»يا « استعارة مفهومی»ايشان با طرح موضوع 

ين دو موقق ادعا ها اساسا متاغر از ايماژها و تصاوير زبانی آنها است. اساختارِ شناختی انسان

شود بلکه سراسـر زندگی اند استعاره، تنها به حوزه زبان و خالقیت هنری مودود نمیكرده

طوری كه نظـام مفهومیِ هرروزة گیرد، بهمان را نیز دربر میو از جمله حوزة انديشه و عمل

 &Lakoffماهیتی اساساً اسـتعاری دارد ) -كنیمكه براسا  آن فکر و عمل می -ما 

Johnson, 2003: 4ای ادبی يا يکی از نـور كـالم (. استعاره در اين تبیین فقط آرايه
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شود. توقیقات لیکاف و نیـست، بلکـه فرايندی فعال در نظامِ شناختیِ بشر موسوب می

هـا و امـور دارد و جانسون غابـت كرده كه استعاره، نقش مهمی در شـناخت و درکِ پديـده

ندة ي  مدل فرهنگی در ذهن است. از ايـن منظر، اسـتعاره بر حـسب در حقیقت پديد آور

های ناآشنا، با تکیه بر اطالعات قبلـی ضـرورت و نیـاز بـشر بـه درک و بازنمايی پديده

گیـرد و نقشی بسزا در تنظیم رابطة انسان با امور دارد. همچنین تعداد زيادی از شـکل مـی

گیرند و بسیاری از ها نورت میا نرفاً برحسب استعارههای مهـا و استنباطبندیطبقه

ای بـه زمینة هـا از زمینـهمفـاهیم انتزاعی، از طريق انطباق استعارِی اطالعات و انتقـالِ دانـسته

 ( 120: 1389يابند.)هاشمی، ديگر، نظم می

ناختی های عرفانی و نظرية استعارة شانديشة انلی نظرية ساختگرايی در تولیل تجربه

ها فهم های عادی آن است كه انوال ذهن انسان، جهان را در قالب استعارهدر تولیل تجربه

های هنری و ادبی بلکه كند و بر اين اسا  قلمروِ استعاره نه نرفا خالقیتو طبقه بندی می

های رايج با همه های فرهنگی و استعارههمة زندگی است. به عبارتی ديگر ما از طريق مدل

بندی امور ز سر و كار داريم. نقش استعاره بويژه در فهم، استنباط، مفهوم سازی و طبقهچی

ای است كه شود زيرا نظام شناختی ذهن انسان بگونهتر میانتزاعی و متافیزيکی پررنگ

تواند تواند فهم و دركی از امور انتزاعی و ناملمو  داشته باشد بلکه نرفا میمستقیما نمی

آشنای ملمو  و عینی، امور انتزاعی و ذهنی را درک كند و در اينجاست كه  بواسطة امور

های مفهومی ابزارهايی كنند زيرا استعارههای مفهومی معنا و كاركرد پیدا میاستعاره

شناختی هستند كه امور ناآشنای انتزاعی و متافیزيکی را در قالب و چارچوبِ امور آشنای 

ها، تبیینی تازه از كنند. بدين ترتیب توجه به استعارهملمو  برای ذهن قابل درک می

گذارد.)ن ک: بارسلونا، كاركرد ذهن و نووة ارتباط آن با جهان پیرامون در اختیار ما می

1390  :10) 

لیکاف و جانسون يادآور شدند نظام مفهومی ما چیزی نیست كه در حالـت عـادی 

ناخودآگاه در  ایاز امـور كمـابیش به گونهواقف باشیم؛ بدين معنی كه تجربة ما  بـدان 

شوند و بخـش اعظـم بندی میكنند نورتها تعیین میامتداد خطوطِ خانی كه استعاره

( از نظر 124: 1389هرروزة ما از ماهیتی استعاری برخوردار است)هاشمی،   نظـام مفهـومی

مفهومی ي  حوزه از تجربة  مند بین عنانرآنها استعاره عبارت است از الگوبرداریِ نظام
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تر عنوان مبدأ، بر روی حوزة ديگری كه معموالً انتزاعیبشر كـه ملمو  و عینی است به

البته لیکاف و جانسون به بوث دربارة  .(137: 1392)لیکاف،  اسـت يعنـی حـوزة مقصد

ا ماند ابندی مکاشفات نپرداختهها در نورتتاغیر ساحت زبان و ايماژها و استعاره

های عرفانی و ساختگرايانی چون استیون كتز و جان هی  دامنة بوث را به تجربه

اند و بر اين باورند كه هیچ تفاوتی بین تجارب معمولی و تجارب مکاشفات نیز كشانده

بندی آنها وجود های ذهنی و زبانی در نورتزمینهعرفانی از لواظ مشاركت فعاالنة پیش

های مفهومِی بنیادين نه تنها تجربیات روزمره بلکه تجربیات عارهتندارد و مدعی شدند كه اس

های دهند بنابراين كلید درک تجربهعرفانی و واالی انسان را نیز توت تاغیر خود قرار می

های تازه اند. به تبعِ پديد آمدن نظريهعرفانیِ عارف را كشف نظام استعاری وی دانسته

ها نیز همی نیز در رابطه با تلقِی امروزی از مکاشفهمدربارة كاركرد استعاره، تووالت 

های كالسی ، به استعاره به عنوان ابزار بیان هنری نگريسته نورت گرفته است. در نظريه

ها در قالب زبان ها نرفا ابزارهايی برای بیان مکاشفهشده است؛ در چنین نگاهی استعارهمی

است « پسینی»آن بوده است كه استعاره امری  هاند؛ در نگاه كالسی  تلقیِ عمدهنری بوده

گذراند و سپس آنها را در قالب استعارههای عرفانی را از سر میيعنی عارف نخست تجربه

های معانر استعاره، كاركرد استعاره كامال دگرگون شده كند اما در نظريهها بیان می

های عارف پیشاپیش ال تجربهواند يعنی ان«پیشینی»ها اموری است؛ در اين نگاه استعاره

های عارف در شوند؛ به عبارتی ديگر انوال تجربهبندی میتوسط نظام استعاری او نورت

های فرد و نظام استعاری گونه جدايی بین تجربهگیرند و هیچها نورت میقالب استعاره

تعاری او سهای ي  عارف فهم نظام اوی وجود ندارد. در اين نگاه، كلیدِ شناخت مکاشفه

 شود. تلقی می

 

 تصویر عروس در زبان و مکاشفات روزبهان-2-4

اشاره شد كه ساختگرايان و نظريه پردازان استعارة شناختی بر اين باور هستند كه تجربة 

های گوناگون ما ها فعاالنه ادراک و تجربهانسان از جهان، ماهیتی استعاری دارد و استعاره

ابراين كشف نظام استعاری ي  فرد راهنمای مهمی برای درک ندهند باز امور را شکل می

های او از جهان است. حال به موضوع مورد بوث خود يعنی ايماژ عرو  در آغار تجربه
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توان مشابهت بین گرديم: سوال مورد نظر ما در اين توقیق آن بود كه چطور میروزبهان باز

برد هايی كه در آغارش به كار میهرآنچه روزبهان در مکاشفاتش رويت كرده با استعا

توضیح داد؟ اين سوال از نظر ساختگرايان توضیح روشنی دارد؛ از نظر ايشان روزبهان در 

كه -مکاشفاتش چیزی جز نظام استعاری خود را تجربه نکرده است و نظام استعاریِ او 

رفانی او را عهای يا فعاالنه تجربه -عنصر مهمی از آن بوده است« عرو »حوزة مفهومی 

از  كشف االسراربندی كرده است. اگر روزبهان در ساخته و يا دست كم آنها را نورت

مشاهده كرده است « چهرة عروسان»گويد كه فرشتگان و انبیا و اولیا را در اين سخن می

برای تونیف « عرو »دقیقا بدان سبب است كه وی پیش از اين در آغار خود از استعارة 

كرده است و اساساً معنای اشتیاق به خداوند برای او در قالب تصاوير عشق  هآنان استفاد

شده است. به عبارتی ديگر آنگاه كه روزبهان عرو  و داماد تجلی يافته و تصور می

نورت است بیانديشد نیاز به خواسته دربارة عشق انسان و خدا كه عشقی انتزاعی و بیمی

نزد او همانا تصوير ونال عرو  و داماد بوده است.  قالب و تصويری عینی داشته است كه

كند؛ همچنانکه ذكر شد ذهن انسان، امور انتزاعی را بر اسا  امور عینی فهم و تجربه می

در مورد روزبهان حوزة مفهومی انتزاعیِ عشق انسان و خدا بر اسا  حوزة مفهومی عینی 

است و چنین است كه وی  هعشق بین ي  زن و مرد در مراسم عروسی فهم و تجربه شد

 مکررا مشتاقان خدا را همچون عروسان رويت كرده است. 

های نمايد اين است كه چرا مکاشفهاما سوال ديگری كه در اين زمینه شايان توجه می

های مفهومی ديگری كه در سنت ادبیات عرفانی روزبهان از عشق به خداوند در قالب حوزه

نورت « عالقة ذره به خورشید»يا « بازگشت قطره به دريا»نند اايرانی و اسالمی رايج بوده م

« عشق عرو  و داماد»نپذيرفته است و چرا مکررا دوستداران خداوند و خداوند را در قالب 

مشاهده كرده است؟ پاسخ اين سوال در گروِ توجه به ساحت انديشگانی روزبهان است چرا 

قايد روزبهان دارد. همچنانکه مشهور است عارتباط نزديکی با « عرو »كه انتخاب ايماژ 

در طريقت عرفانی روزبهان، عشق الهی، كیفیتی انسانی دارد يعنی عارف، عشق الهی را در 

كند از اين رو ايماژ انلی قالب عشق)عاری از شهوت( به شاهدی زيبارو تجربه می

ای عاشقانه و هرروزبهان برای بیان عشق انسان به خداوند و بلعکس در قالب كالن استعا

به نراحت بیان  عبهرالعاشقینانسانی يعنی ونال عرو  و داماد بوده است. روزبهان در 
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كرده كه خداوند به وی ندا داده است كه برای عشق ورزيدن به او، با ديدة انسانی به عالم 

آنگاه كه از ملکوت و جبروت به سمت ناسوت بازگشتم در من دردِ عشق »انسانی بنگر: 

توان جمال الهی آمد و از نايافتِ جمالِ حق رنجور شدم. اما ناگاه متوجه شدم كه می دپدي

كردم و ناگهان را در عالم حَدَث و انسانی نیز يافت؛ از قضا، از سرایِ زيبارويان گذر می

جمالِ نفاِت خداوند را در چهرة زيبارويان بازشناختم؛ چشم َسرم نورت زيبای انسان را 

جانم جمال حضرت قدم را. در اين لوظه خداوند در من ندا داد كه به ديدة  ديد و چشممی

(چنین باوری به زيبايی انسان و عشق به 12: 1380روزبهان، «)انسانیت در عالم انسانی نگر.

فراهم كرده « عرو »گاه الهی، زمینه را برای انتخاب ايماژ جمالِ زيبارويان بعنوان تجلی

انتخاب حوزة مفهومی عروسی و ازدوا  زن و مرد برای تونیف  ااست. در واقع روزبهان ب

حوزة مفهومی عشق موجود بین انسان و خداوند، هم نظام ادراكی و شناختی خود در مورد 

دهد و هم انتظارات و توقعات خود و مخاطبان را از آن تنظیم ونال خداوند را توضیح می

ای حاكم بر ازدوا  و نکاح را به نظام ضكند. در واقع اين استعاره، نظام فکری و فمی

شود برخی از كند و موجب میفکری و فضای حاكم بر مفهوم ونال الهی منتقل می

های های ونال الهی كه متناسب با حوزة مفهومی نکاح است برجسته و از برخی جنبهجنبه

انسان  وديگر، نرف نظر شود. انتخاب حوزة مفهومی نکاح كه حاكی از پیوند عاشقانة د

رسد و تا حد زيادی نشان دهنده تلقی وی است با ساختار فکری روزبهان سازوار به نظر می

 از كیفیت ونال با خداوند است.

 

 گیرینتیجه-3
و  عبهرالعاشقینيکی از تصاوير بسیار پر بسامد در آغار علمی و نظری روزبهان از جمله 

شرح بار و در  34 عبهرالعاشقین رايماژ)تصوير( عرو  است؛ روزبهان د شرح شطویات،
كشف بار از اين ايماژ بهره برده است. از سوی ديگر، آنگونه كه روزبهان در  58 شطویات

رويت « عرو »گزارش كرده، بارها خود و ديگر مشتاقان خداوند را به مثابة ي   االسرار

نیف میونوشی تها عروسان در مجالس شادمانی و رقص و بادهكند؛ در اين رويتمی

كند ونف می –خداوند -شوند؛ وی، خود را نیز چندين بار در حجله و منتظر داماد 

هايی كه كه در انتظار نکاح روحانی و اتواد معنوی با خداوند است. يکی از نظريهدرحالی
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تواند اين اشتراک ايماژ بین اين دو دسته آغار را توضیح دهد نظرية ساختگرايی است. از می

های ذهنی و الگوهای زبانی هر فرد، تجارب او اعم از تجارب رايان ساختگنظر ساخت

های ي  عارف در كنند؛ بنابراين مکاشفهبندی میعادی و تجارب عرفانی را نورت

 پیوندند. ها و الگوهای ذهنی و زبانی او به وقوع میچارچوب همان ساخت

ما از جهان را نظام استعاری ما  دهد تجربةآنگونه كه نظرية استعارة مفهومی توضیح می

ها و مدلهای روزبهان، پیشاپیش توسط استعارهسازد. بر پاية چنین رويکردی، مکاشفهمی

اند و او در اغنای تجارب عرفانی همان ايماژهايی را رويت بندی شدههای زبانی او نورت

اش مشاهده لمیعكند كه پیش از اين در ذهن و زبان او وجود داشته است و در آغار می

شود. به طور خالنه از نظر ساختگرايان، روزبهان در مکاشفاتش چیزی جز نظام می

عنصر « عرو »كه حوزة مفهومی -استعاری خود را تجربه نکرده است و نظام استعاریِ او 

های عرفانی او را ساخته و يا دست كم آنها را يا فعاالنه تجربه -مهمی از آن بوده است

كرده است. چنین نگاهی به استعاره، توول مهمی در تلقیِ امروزی از تجربه بندینورت

كند زيرا از نتايج های عارف برای پژوهشگران ايجاد میهای عرفانی و تولیل مکاشفه

هايی كه عارف در مکاشفه ضمنی چنین برداشتی از استعاره آن است كه برای فهم نورت

و تولیل نظام استعاری او رفت چه نظام استعاری  كند بايد اساسا در ندد فهمرويت می

كند عارف چه چیزهايی و با چه بخشد و تعیین میعارف است كه به تجربة عارف تعین می

های ها بطور پیشینی و فعاالنه تجربهكند زيرا استعارهكیفیاتی را در مکاشفاتش تجربه می

 اند.بندی كردهوی را نورت

 

 هایادداشت 

خدا و انسان جز  نیب« نکاح » ريتصو ،اطالع دارد راجع به متون عرفان اسالمی كه نگارنده تا آنجا.1

اشاره شده  مکرراًبه اين تصوير  یویاما در عرفان مس ؛مشاهده نشده است یدر آغار روزبهان بقل

 ،نگیانبه)ف دینگاه كن. (هانیبگ ةدر فرق يیهانمونه اي یاسکندران نيكاتر ینکاح عرفان است )مثالً

1389 :201) 
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