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  مقدمه

ادبيات عرفاني  مجازي زبان ـ از آن زمان به حوزة تصوير و تصويرگري ـ به معني كاربرد
، كه حاصل را در مواجهه با تجربيات عرفاني گام نهاد كه عارف زبان معمول و روزمره

در اين حال، امكانات تصويري زبان، پاي به . لحظات ناب روحي او بود، عاجز و ناتوان يافت
در اين . تا در انتقال بخشي از بار معرفتي اين تجربيات، عارف را ياري رساند عرصه نهاد

اند آثار نابي  اند و توانسته يابيم كه در اين راه موفق بوده يميان تنها معدودي از عارفان را م
. العاشقينعبهران بقلي است در اثر ماندگار خود آنها روزبه جاي بگذارند؛ از جملة هاز خود ب
روحي، و نگارش مستقيم  ه گزارشي است صادقانه از يك تجربةاثر عرفاني ك در اين
 زبان است كه موجبات تنوع در شگردهاي» قطب استعاري«هاي قدسي، غلبه با  دريافت

فردي  اين اثر، مشحون از تصاوير منحصربه اي كه گونه تصويرگري را فراهم كرده است؛ به
ان است و شايد بتوان ادعا كرد چنين تصاويري تا است كه مولود ذهن خالق و مبتكر روزبه

  .پيش از وي سابقه نداشته است
رومن ياكوبسن، فرايند حركت زبان بر محور  ، در نظرية»قطب استعاري زبان«از  مراد     

اي باشد كه  گونه هاي زبان به هم قرار گرفتن نشانهمشابهت است؛ به اين معنا كه كنار 
سجع،  بر اين اساس عناصري همچون تشبيه، استعاره،. سازد شباهت را به ذهن متبادر

اند، در اين قطب از  بنا شده) كامل يا ناقص(اي بر پاية شباهت  گونه كه به... رمز، جناس و
  .گيرند زبان جاي مي

 روزبهان، العاشقينعبهرعرفاني در  تاكنون دربارة نقش تصويرگري و رابطة آن با تجربة     
 كارل ارنست در كتابي تحت ژوهش خاصي صورت نگرفته است؛ جز آنكهبه صورت مجزا، پ

 العاشقينعبهردر » كشف و التباس«ماية  روناي به د اشارات پراكنده روزبهان بقليعنوان 
، ارنست( اش دانسته است لي روزبهان در بيان تجارب عرفانياص كرده است و آن را استعارة

 در مبحث تأثير تجربة هاي رمزي مز و داستانران در همچنين پورنامداري. )77: 1377
طور جنب آن بهليف كتاب، اشاره دارد و در بر كيفيت بيان، به محتوا و سبب تأعرفاني 

، پورنامداريان( پردازد تجربيات شخصي روزبهان مي مختصر به نقش خيال در بيان معاني و
بررسي سبك نثر « واناي است تحت عن آخرين پژوهش در اين زمينه، مقاله). 65: 1383

ش حاضر شبيه است، اما كه موضوع آن تا حدودي به پژوه» العاشقينشاعرانه در عبهر
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عناصري كه در  ژوهش حاضر است؛ زيرا در آن به همةمذكور اعم از پ مقالة مطالب
اند پرداخته شده است كه تصوير و زبان مجازي،  نقش داشته العاشقينعبهرشاعرانگي نثر 

   ). 41: 1385، بزرگ بيگدلي( اصر استاز آن عن يكي
 و شگردهاي تصويري روزبهان العاشقينعبهراضر كوشيده است زبان تصويري ح مقالة     

د و نقش تصاوير را در بازتاب انديشه و ذهنيات و تجربيات او تبيين كند و را تحليل كن
ستگاه تصاوير او اينكه چه ارتباطي ميان اين تصاوير و تجربيات روزبهان وجود دارد؟ خا

  بيشتر از كدام حوزه است؟ و پربسامدترين ساختارهاي تصويري او كدام است؟
  

  العاشقينعبهرمعرفي 
 ).606ـ522(از روزبهان بقلي  پرستي اي است در عشق و جمال نوان رسالهع عبهرالعاشقين

 ني به رشتةبه دنبال يك واقعة روحالف آن را آيد، مؤ گونه كه از مقدمة اين رساله برمي آن
كه همان جمال قدم » جنّي لعبت«آورد كه طي آن با معشوق آسماني خود  تحرير درمي

كند و بنا به درخواست او و در پي اين پرسش  مالقات مي، )65: 1383، پورنامداريان( است
يك فصل در تشريح  و در سي» ورزي را به خداوند منسوب كرد؟ توان عشق آيا مي« كه

دهد اني داد سخن ميعشق انساني و رب.  
هاي آغازين آن اغلب در  هر فصل كتاب متشكل از چند پاراگراف است كه پاراگراف     

اللي و جدلي هستند؛ هاي مياني، استد توضيح يك اصل و عقيدة عرفاني است؛ پاراگراف
كنندة اعتقاد و نظر شخصي روزبهان دربارة اصل  منعكس ها كه معموالً اين پاراگراف

حقيقت رسند؛ در ر ميهاي پيشين است، آگاهانه و تصنعي به نظ ه در پاراگرافمطرح شد
پردازد و  تثبيت سخنان خود، به استدالل مي هاي مذكور، روزبهان به منظور در پاراگراف

در اين بخش از . كند هاي پيشين تصوف، استناد مي گفتمان گاهي به آيات و احاديث و
هاي پاياني هر فصل كه  در حالي كه پاراگراف. ي داردكالم وي، حقيقت زبان، نمود بيشتر

حبوب و معشوق است، شاعرانه و شورانگيزند و محصول نگارش خطاب به يك م عمدتاً
مجازي زبان، بر در اين بخش از كالم روزبهان، جنبة . لفخودانگيخته از ناخودآگاه مؤ

ايد بتوان هر يك از ش .ردآو ثر او را فراهم ميشود و سبب شاعرانگي ن متن اثر مسلّط مي
شود، قابل  براي زبان عرفان قائل مي) 1387( ها را با سطوحي كه فوالدي اين پاراگراف
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هاي آغازين كه به منظور تدوين عرفان  ست؛ به اين ترتيب كه در پاراگرافانطباق دان
ود بيشتري دارد، در زبان عرفان، نم» عقلي سطح استداللي و«نظري نگاشته شده است، 

سطح محاكاتي «هاي پاياني  و در پاراگراف» استنادي يا نقلي سطح«هاي مياني،  پاراگراف
  ١.رسد تر به نظر مي رنگزبان عرفان، پر» رمزي و

چه در سراسر اين اثر صوفيانه روي سخن روزبهان با معشوق آسماني است، با اين اگر     
وة نوشتار و يز كرد كه از نظر شيتوان دو سبك مجزا از هم را در اين نوشتار متما حال مي

 سبك نخست و طرز اصلي نگارش كتاب كه شامل: خور توجه استشگرد تصويرپردازي در
 دهد، حاوي شود و حجم عمدة مطالب آن را تشكيل مي هاي نخستين و ميانه مي پاراگراف

، به موضوعاتي از قبيل »جنّي لعبت«مطالب نظري عرفان است و در پاسخ به پرسش 
آن با عشق، كيفيت عشق  مقامات آن، حسن و زيبايي و رابطة انواع آن، مراحل و عشق،

  .پردازد مي... انساني و جايگاه آن و 
-طور قابلشود، به ودار ميسبك ديگري كه اغلب در بندهاي پاياني هر فصل نم     

 انگيزررا با لحني عاطفي و شو معشوق روزبهان مستقيماً. اي عاطفي و تخيلي است مالحظه
شود  و بدين ترتيب متن از حالت نظري صرف خارج مي )71(دهد؛  مورد خطاب قرار مي

دامنة حركت ترين  رسد تا جايي كه وسيع ن به اوج ميو كاركرد عاطفي و شاعرانة زبا
كه به بيان  و اين مجالي است براي روزبهان. گيرد استعاري متن در اين بخش شكل مي

گراي روزبهان در هر دو  با وجود آنكه ذهنيت استعاره. پردازدخود ب احوال درونيهنري 
دوم، از آن بخش غالب است و عناصر خيال در هر دو بخش حضور دارند، اما در بخش 

را در  روي كه تصاوير و عناصر خيال بيش از پيش عواطف و هيجانات دروني روزبهان
  .تري دارندثيرگذارتر و تأ حسوسكنند، حضور م مقابل معشوق منعكس مي

  
  محتوا و درونمايه

ار عرفاني را تشكيل ماية عشق و محبت، كه پايه و اساس آفرينش بسياري از آثبن
ظهور حسن و جمال قدم است كه در قالب صفات جمال خداوند بر روح  دهد، نتيجة مي

هاي خداوند تنها روح،  اين بدان معناست كه در ميان آفريده. انسان تجلي نموده است
                                                 

است عبهرالعاشقينهاي مندرج در مقاله، متن  مرجع شماره.  
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گي مقام تجلي را دارد، اما از آنجا كه روح را طاقت تجلي نيست، حسن و جمال شايست
 به سخن ديگر، در فرايند خلقت، نخست. كند قدم در لباس صفات و افعال بر آن تجلي مي

لباس شود آنگاه روح براي بازگشت به اصل بايد  حق به لباس ماديت و اشياء ملبس مي
همين نقطه، محل نزاع روزبهان با مخالفانش است . ي بخشدماديت را بدراند و خود را رهاي

  2.كنند كه منكر تجلي صفاتي خداوند در انسان هستند و او را به حلولي بودن متهم مي
، »التباس«و » كشف« ،»تجلي«هاي  اين سير روحاني و ملكوتي در قالب استعاره     

دهد كه در  روزبهان را تشكيل ميو ديگر آثار  العاشقينرعبههاي  مايه درون نيرومندترين
ه كار رفته در توجهي از تصاوير ب هاي او به نوعي مشهود است و بخش قابل سراسر نوشته

  :، تبيين اين ذهنيت استعاري او را به عهده دارند؛ از آن جمله استالعاشقينعبهر
  )4. (حالوت عشق قدم دلم را كسوت معارف و كواشف اصلي درپوشيد    
  )4. (در كنف خود برد و جامه عبوديت از من بركشيد و لباس حرّيت در من پوشانيد حق مرا    

و كمر عبوديت در مقام حريت در ميان بسته، به لباس صفات و انوار مزين شده، چهره را ... 
  3)27. (در جامه جان زده» اهللاصبغة«به خلوق جمال قدم به رشته صبغ 

ه ها و تصاوير ب ت نوعي تحرك و پويايي را در واژهجباكاربرد وسيع اين استعاره ها، مو     
تصاوير را  درصد از واژگان و 70حدودفراهم آورده است كه  عبهرالعاشقينكار رفته در 

  .شود شامل مي
ها در  كارل ارنست اين مضامين و اشارات اجتماعي را ـ كه به نوعي به مراسم انتصاب     

 ها كوششداند از كشش و  نمادهايي ميشود ـ  مربوط مير تصوف پوشي د دربار خلفا و خرقه
و اينكه معرفت به خدا، فرايندي از كشف است كه در . الهي ـ انساني و تكاپوهاي رابطة

ينكه الاقل در تصور، ذات افتد تا ا هاي عالم مخلوق يكي پس از ديگري بر مي آن حجاب
لي الهي از طريق ظهور بصري حق جود اين، تجبا و. گيرد پرده پيش روي قرار مي الهي بي

پذيرد، و وقتي خداوند اين كيفيات را به انساني عطا  در قالب صفات و افعال او صورت مي
   ).77: 1377، ارنست(دارد  تباس را به بشريت ارزاني ميكند، آن تجلي، ال مي

                                                 
   65-55ص( عبهرالعاشـقين اي از مـتن   آمارهاي ارائه شده در مقاله، حاصل مطالعة بسامدي بـر روي برگزيـده (

اختار ديداري بـودن و سـ   پويايي، شنيداري و است كه در اين صفحات، واژگان وتصاوير را از نظر ميزات تحرك و
 .غالب بالغي مورد بررسي آماري قرار داديم
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  العاشقينعبهرساختار نحوي 
فرد عرفاني است، حالت  حصربه، حاصل لحظات ناب و منعبهرالعاشقيناز آنجا كه 

. طرز خاصي بر ساختارهاي نحوي متن تأثير گذاشته استه خودانگيختگي در نگارش  ب
گونه كه پيشتر ذكر شد هر فصل متشكل از چند پاراگراف است كه گذشته از همان
كار رفته در بندهاي نخستين و مياني آن كه اغلب آگاهانه و هدفمند به ه ب هاي جمله

هاي بندهاي پاياني، در اثر غلبة شور و هيجان ناشي از استغراق  اند، جملهنگارش درآمده 
و سياق متن در اين . مؤلف در لحظات ناب عاطفي، كوتاه، گسسته و فاقد انسجام هستند

متن در  (pathos) سبك شورانگيز . مواضع به نوشتار خودانگيخته و ناهشيار شباهت دارد
  .رسد هاي خيالي و عاطفي متن  به حد اعال مي هها و تكان شور جملهحركت تند و پر

هاي كوتاه و مكرر و منقطع  فقدان حروف ربط و تمهيدات پيوندي باعث شده تا جمله     
لونگينوس دانشمند  ).160(پشت سر هم بيايند و سبك مقطع نوشتار شتاب متن را تند كند 

نع سركشي و تندي و بالغي رومي قرن نخست ميالدي حروف ربط و كلمات زايد را ما
 53، 52، 34(اليه هايي همچون حذف مسند مچنين ويژگيه). 65. (داند تيزي سبك مي

از انسجام  ....) ،100، 97، 66، 62، 58(، عدم تناسب زمان افعال ...) ، 62، 57، 56، 55،
 هاي و دشواري) 104، 57، 56(نحوي و بالغي متن كاسته و گاه موجب بروز  ابهام نحوي 

  )107(. شناختي در نثر روزبهان شده است نيمع
  

 العاشقينعبهرذهنيت استعاري در 

سايه افكنده است و به  العاشقينعبهراري روزبهان كه بر فضاي متن مراد از ذهنيت استع
اوست، غلبة قطب استعاري زبان بر قطب  د راهيابي به دنياي ذهني و انديشةكلي منزلة

تفكيك حركت زبان در دو قطب استعاري و . استمجازي آن در ذهن و زبان روزبهان 
 گيري گفتمان، از نظر او شكل. اكوبسن مطرح ساختشناس روسي، رومن ي مجازي را زبان

گيرد؛ به اين معنا كه يك موضوع بر اساس شباهت يا  به دو طريق متفاوت صورت مي
باهت را، ياكوبسن تداعي و حركت بر مدار ش. آيد مجاورت، به دنبال موضوع ديگر مي

  .ناميده است» مجازي«و تداعي بر اساس مجاورت را روش » استعاري«روش 
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هت بنا شده مشاب شود كه بر پايةزباني اطالق مي استعاره در اين نظريه، بر هر رفتار     
. اي در كنار هم قرار گيرند كه شباهت را به ذهن متبادر كنند گونه باشد و عناصر زبان به

كه ... آرايي، جناس و ن تشبيه، سجع، قافيه و رديف، واجه، عناصري چوبر اساس اين نظري
هاي كامل و ناقص، معنايي يا لفظي شكل گرفته اند، در قطب استعاري  بر اساس شباهت
و از آنجا كه استعاره بر خالف مجاورت، بيشترين فاصله را ميان . گيرند زبان جاي مي

، صفوي(. دهد ين نوع كالم را به دست ميتر كند، مخيل مدلول و مصداق آن ايجاد مي
/ استعاري(حال يك شاعر يا نويسنده، به تناسب آنكه از اين دو قطب زبان  ).131: 1380
يك را برگزيند و اثر خود را بر پاية آن بنا نهد، سبك شخصي، اميال و  كدام) مجازي
  .نماياند هاي خود را مي اولويت

هاي  ني، درون انسان است و بر احساسات و دريافتاز آنجا كه قلمرو ادبيات عرفا     
ها از سويي و شخصي بودن آنها از سوي  دروني استوار است، دروني بودن اين دريافت

شود، زبان با امكانات  آورد و به اين ترتيب سبب مي ديگر، موجبات ابهام آن را فراهم مي
برسد، بنابراين، اين نوع از  ، نارسا به نظرحاالت درونيعادي خود در مقابل انتقال اين 

ادبيات به منظور رفع اين نارسايي و براي تامين و توسعة امكانات زباني خود، به سوي 
و تجربيات، در  احوال درونيتري براي انعكاس  قطب استعاري زبان كه مجال وسيع

  .شود دهد، متمايل مي اختيار او قرار مي
يابند برابر  ي اين جنبه از زبان گرايش ميدر اين ميان نيز همة كساني كه به سو     

هاي ناب شخصي، قطب  برخورداري از تجربه ه واسطةنيستند؛ صوفياني هستند كه ب
استعاري در زبان آنها از قوت بيشتري برخوردار است و تعابير و تصاوير شخصي مختص 

كاري كشف توان فرديت و خالقيت آنها را از خالل اين تصاوير ابت به خود دارند كه مي
كرد؛ صوفياني همچون روزبهان بقلي، نجم الدين كبري، عزيز نسفي كه هريك مفاهيم و 

  .كنند معاني دريافتي خود را در قالب زبان تصويري و خيالي خاصي ارائه مي
 با مطالعة آثار عرفاني، با زبان تصوف درمقابل آنها صوفياني قرار دارند كه صرفاً      

فرديتي در  گيرند و خالقيت و زبان رايج و معمول در اين آثار بهره مياند و از  مأنوس شده
قاسم   اهللا ولي، شاهكساني چون فخرالدين عراقي، شاه نعمت. شود آثار آنها مشاهده نمي

  .... انوار و
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  العاشقينعبهر شگردهاي تصويري روزبهان در
گيرد، يكي از  ي ميصوفيان گروه نخست جا بندي پيشين در زمرة ن كه در تقسيمروزبها

مصاديق بارز اين نظريه است كه زبان عادي با تمام امكاناتش براي بازتاب ذهنيات و 
هايي كه حاصل تجربيات ناب روحي اوست، نارسا و ناقص است؛ تا  و دريافت احوال دروني

شود و  آنجا كه زبان براي جبران اين نارسايي، به سوي قطب استعاري زبان متمايل مي
ست كه زبان افكند؛ از همين رو گرا بر كل متن سايه مي يتي استعارهذهن ،ترتيب به اين

اين تصاوير و عناصر . يابيم ، زباني تصويري و شاعرانه ميالعاشقينعبهررا در  روزبهان
 ، بلكه هريك از آنها در تبيين انديشهدانستهاي تزئيني و ثانوي  توان آرايه شاعرانه، را نمي

شور و هيجان و اشتياق  قش اساسي بر عهده دارند و نمايندةروزبهان، نو ذهنيات ديرياب 
او هستند، در رويارويي با تجربيات روحاني و همين ويژگي است كه سبب تشخص زبان 

هاي وي را از متون مدرسي و  آثار عرفاي ديگر شده است و نوشتهروزبهان نسبت به 
نجا كه طريقت روزبهان بر ديدار و يافت و از آ. مدار صوفيانه متمايز ساخته است گفتمان

يت، شود و لذت رؤ ها به رؤيت و مشاهده ختم مي مبتني است و در نظر او نهايت همة راه
لذت است، در اصل لذايذ روحي است، و از آنجا كه چشم ابزار رسيدن به اين معرفت و 

 ها و تصاوير عارهستاين رساله، تجربة ديداري بر تجربة شنيداري غالب است و به تبع آن، ا
  :واژگان شنيداري در متن، غلبه دارد بر خانوادة% 91ديداري، با بسامد 

  )35. (ست، زيرا عشق از حسن آدم درآمدا لكن در روي آدم بروز آفتاب تجلّي ذات و صفات... 
كه محض  - پوشيدندواح قدسي را چون نور محبت حق فروست كه ارا پس از اين جاي... 

  )18(...ار معدن صفتانو - صفات است
  4)20(. جمالش پرتو تجلي ذات بود، زيرا كه او آيينة صفات ذات بود

 - 3تجلي؛  - 2حقيقت؛  - 1توان در سه صورت  را مي عبهرالعاشقين فرايند وجودي در     
او . شناسي روزبهان بر پاية آنها استوار شده است مكاشفه خالصه كرد كه بنياد هستي

رفته كه در كل اين مراحل از نظامي از تصويرهاي همسو بهره گ براي تبيين هر يك از
تصاوير مرتبط با ) حقيقت(به عنوان مثال براي تجسم مرحلة اول : اند اين رساله پراكنده
عروس قدم، ) 91،92(عروس جان، عروس وحدت : كار گرفته استه زيبايي و حسن را ب

 نگار، نگارخانه، )65(ان تجلي نوعروس )59(حجله، حجاب، مستوري  )82(عروس جبروت 
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اين گروه تصاوير گرچه در ...  و )82،83(هاشم، باغ روي، ترك  ي لعبت، ماه بنيگل، جنّ
و اشارتگري بر يك مفهوم، يك  اند اما به دليل تعلقشان به يك خانواده متن پراكنده

  . دهند پيوسته را شكل ميتصويري درهم  خوشة
دوم، از گروه استعاري لباس، التباس و مترادفات و متعلقات روزبهان در تبيين مرحلة      

آن يك خوشة تصويري پاشيده در متن ساخته است، از نظر او عالم وجود لباسي است بر 
لباس هستي، جامة عبوديت، : ند ازا ها عبارت بخشي از استعاره: قامت ذات و صفات حق

لباس حدثان  ،)73(تباسي مالحف ال) 5(كسوت معارف، پردة صنع  )4(لباس حريت 
 و مكاشفه را با استفاده...  و، )88( ، سلب غم) 81(لباس روحاني  )80(جهان التباس  ،)79(

 ،)81(انداختن لباس : از استعارة دريدن لباس و تصاوير مرتبط با آن تبيين كرده است
استن برخ ،)130(سوزاندن حجاب  ،)73(روي نمودن، متجلي شدن، سر برآوردن از مرقعه 

  ....و )140(حجاب 
  :توان به شكل زير تصوير كرد نمودار هستي در ذهن روزبهان را مي                  

  

  
به  العاشقينعبهربيش از هر نوع عنصر ديگر در از ميان عناصر تصويرساز، آنچه كه      

ست ترين عنصر بالغي ـ ا ترين و زودياب ـ ساده» تشبيه«غي خورد ، ساخت بال چشم مي
مورد استفاده ) تركيب تشبيهي(اليه  در ساختار مضاف و مضاف عمدتاً %74كه با بسامد 

 كه تبيين انديشه و ذهنيات پيچيدةقرار گرفته است و با توجه به كاركرد اين تصاوير
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روزبهان و حسي كردن آنها است، اغلب از نوع معقول به محسوس است؛ به اين معني كه 
مفهوم باطني و عرفاني است، در مقابل يك امر  يك كه معموالً يك امر معقول و انتزاعي

چه بهتر مخاطب از مفاهيم به اين ترتيب راه را براي درك هرگيرد و  محسوس قرار مي
  :از آن جمله است. سازد فراهم مي
جهان رسد،  برج حمل دلدر  شمس عشق. بگريزد شتاء خوفدرآيد،  ربيع رجاچون «

بر  مقراض خوفبريده به  شود، بلبالن زبان هاي نوروز رجا شكوفهپر از عقل و علم 
كاروانيان . ثير رجا مطيب شوداز تأ جان ءهوازنند،  توحيد زمزمة گل انساغصان 
نشيند،  مملكت عقلبر تخت  رياض دلسفر كنند، روح در  بيابان حقيقتدر  خليقت

از  اوق رجارچون . به اشكال طبيعت فرمان دهد سلطنت انبساطدر شهر خداي به 
  .5)111،112(» بيرون آيد خسوف نقصاناز  ماه جانچشيدند،  كاس وفا

  
گذشته از تشبيهات مفرد كه در آنها يك امر انتزاعي به يك امر محسوس تشبيه      

كار رفته است كه در آنها يك امر ه شده است، گاهي تشبيهات جمع نيز در اين رساله ب
از آن . شود به چند چيز تشبيه مي... خوف، عشق و انتزاعي و عقلي، همچون شوق، وجد،

  :جمله است
»زند، تا  ادب مي اره را به تازيانةخوف از حق تعالي سوط جبروتي است كه نفس ام

 ي كه حجب طبيعيآتشي است كبريائ. دب باشددر حضرت جبروتي به آداب انبيا متأ
 .)109(» سوزاند، حرمت و وقار عاشق از آن خيزد در دل روحاني همي

ا عبوديت در بوتة عشق خوف منجنيقي است كه از آن سنگ امتحان اندازند، ت«
 گران عشق باشد كه خوف در عشق انساني مركب خدمت معلوم راي آن بت... بگدازند

 ها عاشق برنيايد، معشوق از پردة باني منهاج معرفت، تا بدان پايهست، و در عشق را
  .6)110(» رجا وي را بيرون نيايد

  
 اليه مذكور، جز در ساختار مضاف و مضافشود، صورت بالغي  گونه كه مشاهده مي همان     

اين . ندرت در قالب ساختار جمالت فعلي و اسنادي نيز آمده است هب) تشبيهي اضافة(
 توجهي برخوردارند؛ معقول به محسوس هستند، از تنوع ساختاري قابل تشبيهات نيز كه عمدتاً

  :زير ساختارهاي از آن جمله است
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  اسنادي                                                                                                              جملة
از حق دوسـتان را دري گرانمايـه    )محبت( اين: به مشبه) مسند+ (مشبه) اليهمسند(

                            )28( .است
  )22( .صفات ذات بود آينة)او: ( به مشبه) تركيب تشبيهي -مسند+ (مشبه) اليهمسند(
 عشق تخم فعل قـديم : به مشبه )اليـه  مضاف و مضاف -مسند(+ مشبه )اسم-مسنداليه(
                          )63( .ستا
مصباح عشق را روغن از حسن : به مشبه) اليه مضاف و مضاف(+ مشبه )مكنيه استعارة(

              )47( .قدم است
                                          )144(. عشق مرغ جانگداز است: به مشبه )موصوف و صفت(+ مشبه)اسم(

  
  فعلي ةجمل  

افسـر شـاهي از نـور    : بـه  مشبه )اليه مضاف و مضاف(+ مشبه  )اليه مضاف و مضاف(
                )27(.كبريايي به سر نهاد

روح قدسـي را نـور آن   : بـه  مشبه )تمييز -اسم(+ مشبه )مفعول -موصوف و صفت(
  )64( .دان )دل(شمع 

) اليه مضاف و مضاف(ست كه در نوع فشرده هاي فوق، كاركرد تصاوير همان ا در نمونه     
 عناصري ه وسيلةاي خاص و ملموس كردن آن براي مخاطب ب مورد نظر بود؛ تبيين انديشه

  .است» طبيعت« آنها اغلب حوزةكه خاستگاه 
كار رفته در اين اثر كه به دليل بسامد چشمگير آن، ه هاي ب نوع ديگري از تشبيه     
هوالء "در منزل «قول تشبيه؛ توجه است، استفاده از آيات و احاديث است در سوية مع قابل

ديث يا بخشي از آيه و ح(در اين نوع از تشبيه، تمام عبارت عربي » بودم "نا عنداهللاشفعاؤ
رود و در مقابل  كار ميه در سوية معقول تشبيه در مقام مشبه ب) اي از آن آن و گاهي واژه

گيرد؛ در اين حال دريافت آن تشبيه منوط است به دانستن  آن امر محسوسي قرار مي
طور مستقيم يا و اين ساختار غير از آيات و احاديثي است كه به. معناي آيه و حديث

  .كار رفته استه در متن اثر بتلميحي 
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لقد «اين بحث بشنو، كه در جهان عقل جز جان را نشايد آنچه گفتم كه خلوق حسن «
بودم، » نا عنداهللاهوالء شفعاؤ«وست؛ در منزل در روي ت» خلقنا االنسان في احسن تقويم

و استغفر «ه روي نمود، به تلقين او ك» فاعلم انّه ال اله الّا الّله«تا عروس وحدت از حجرة 
ذنبكسنريهم«از شرك التباس مستغفرم، كه در مقام مراقبه از صورت تو آية » ل «

خو كردم تا » هذا ربي«را در مقام عشق از اصل باز دانم، زيرا كه در منزل وبرخواندم، آنگه ت
  7)108( .»مجذوب شدم

هاي روزبهان،  يشهن انددومين عنصر بالغي است كه در تبيي» استعاره«پس از تشبيه،      
اي  هاي مكنيه ها از سويي شامل استعاره اين استعاره. كند اي را ايفا مي كننده نقش تعيين

انسان شود كه در آن عضوي از اعضاي انسان يا عواطف و اعمال مختص او به غير  مي
اليه به  امد مضاف و مضافبسجاي اين اثر در ساختار پر شود و در جاي نسبت داده مي

  : خورد از آن جمله است يچشم م
هاي جان، عقل كل به عالم غيب درنگرد، و در كارخانة جمال به  هر زمان از دريچه«

رقامِ انوار نقوش اسرار بيند، طراوت سرّ عشق را بر مزيد كند؛ اشكال عالم فعلي از حومة 
 هاي باغ شكوفه. فلك دل براندازد، تا حواصل اطيار عشق از طعمة حدثان مطهر كند

قدرت از باد الفت بوي آن به مشام جان آورد، عشق جان در عشق جانان صدچندان 
  )107( .»شود

اختيار چشم جانم در آن آينه بماند و شور عشق بر من غالب شده بود، ديدة جان  بي«
در صانع بماند، و چشم عقل از كافري در صنيعت؛ به چشمِ جان جمالِ قدم ديدم، و 

  8)5( .»م تصرف كردمبه چشم عقل صورت آدم فه
فشرده اغلب در صورت  شود كه آنها نيز اي مي هاي مصرحه و از سوي ديگر شامل استعاره

 اشارة جاي ها، مؤلف به ند؛ در اين نوع از استعارهاليه در متن اثر حضور دار مضاف و مضاف
فهومي جاي آنكه از واژگان معمول و قاموسي براي بيان م همستقيم به مفاهيم انتزاعي و ب

 هاي قالب تركيباستفاده كند، با استفاده از امكانات واژگاني زبان، هربار اين مفاهيم را در 
 كند و اين ويژگي كه تا حدودي بازتاب ذهن تكرارناپذير اليه ارائه مي جديد مضاف و مضاف

هاي  شود؛ از آن جمله است تركيب طلب اوست، خود موجب تشخص زباني او مي و تنوع
  : »فرشتگان«  ةاي واژج هزير ب
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در مرآت جمالش چهرة جمال ازل پيدا بود، از آن سيارگان سماوات رسالت، به نعت «
زيرا كه هر دو كعبة صفت . ملكوتيان پيش آدم هحرمت پيش او سجود كردند، چنانك

پرستان قدم بدان دو شاهزادة عدم سجود  شارق آفتاب ازليات، از آن آفتاب بودند و
 )28( .»كردند

ه واسطة گردنكشان ملكوت و سراندازان جبروت در غيب احديت، اين سخن از حق ب«
و آن ـ بشنيدند، از سر سوداي عشق به نگارخانة قدرت رفتند،  عليه اهللا احمد ـ صلوات

  )33( .»...شاهد نوآمده از ازل بديدند
ي به اگرچه قدم او را به قدم رساند، مزدوران افالك آسمان اسرار در شور الابال«

  )64( .»...رياحين حسن انسان بياسايند
چون لطايف كالمش بشنيدم، رقاصان غيب در ميان مرقع پوشان ازل به بام كشور «

82( .»...القدس بديدمةحظير ملكوت با عروسان جبروت وراء(  
بياني روزبهان، جز در تبيين مباني فكري او، در جاي ديگر نيز نمود دارد  اين شيوة      

است كه اين ويژگي نيز به ذهنيت شاعرانه روزبهان و ) ص(ر اشاره به نام پيامبر و آن د
تواند  گردد؛ ضمن آنكه اين نوع از كاربرد استعاره مي حركت استعاري زبان او باز مي

  :باشد) ص(نشانگر ذهنيات و ميزان و نوع اعتقاد او به پيامبر 
 دولت راه طريقت و شاهين چون چشم مهد سكر و موضع التباس شريعت و شهسوار«

عليه ـ  اهللاهللا عليه ـ در سمع فطرت و آينه قدرت آدم ـ صلواتبستان حقيقت ـ صلوات
  )33( .»...به چشم جان نقش جانان ديد،

»قاب قوسين«افعي اجل، مرغ بستان  مغرب ازل، و پازهر هر غلبة چو جان عنقاء« ،
اهللا و سالمه عليه ـ در منزل صلوات مدار افالك كونين، سيد بريات محمد مصطفي ـ

  9)120( .»...نكرت بودي، از مقام عيانش با بيان فرستادي
هاي  تنوع ساختاري در كاربرد تركيبات تشبيهي كه پيشتر از آن ياد كرديم در تركيب      

توان به  از آن جمله مي. شود رود نيز ديده مي بكار مي) ص(استعاري كه براي ناميدن پيامبر 
  :داختارهاي زير اشاره كرس

غواص  )33( شاهين بستان حقيقت: )تركيب تشبيهي( اليه مضاف+ )اسم(مضاف
   )23( بحر عبرات شوق

   )29(حسن قدم   ةزبد): استعاره مكنيه( اليه مضاف+ )اسم(مضاف
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ميهمـان   ،)67(» و نفخت فيـه « ةزبد): آيه و حـديث ( اليه مضاف)+ اسم( مضاف
  )32(»قاب قوسين«

را به دو گونه تقسيم كرديم و  العاشقينعبهرهاي  گونه كه پيش از اين پاراگراف مانه     
گونة دوم را كه روزبهان معشوق عرفاني و من ملكوتي خود را مستقيماً مورد خطاب قرار 

 هاي ثيرگذارترين نمونهترين و تأ توان هنري دانستيم، مي هاي كتاب ترين بخش دهد هنري مي
ديگري كه اين بخش را  يز در همين بخش مشاهده كرد؛ مشخصةا نتشبيه و استعاره ر

اي است با عبارات و تركيبات متنوع و بلند كه  دهد، زبان خطابي ويژه تر جلوه مي هنري
  :باشد در نوع خود قابل توجه مي

العذاري، اي كيمياي تو اهل صفوت شوخي و خليع آشوب از نقش بازار صفاءاي پر«
ناي تو، اي سرماية دل خردمندان در طلب حقيقت به مطالعة جان در جزع لعل رع

آيات تو، اي خلف خليفة اول در سراي نيكوان با معرفت، اي نكتة فلسفيان، اي رمز 
عشق در مداوات جنون محبت در ديوان طبيبان، اي سكون اطفال مهد اسرار، و اي 

مان به صولجان شموس حقيقت انوار، درآي در ميادين جانم، تا به تركي گوي اي
بگذراني، و حللِ كارخانة رسم آدم بر » ايدناه بروح القدس«عشق از مقطع حدثان به 

  10)71(. »تن و جان از شوخي بدراني
هاي روزبهان را به عهده  در كنار عناصر بالغي ياد شده كه بازنمايي افكار و انديشه     

عناصر زباني ديگري نيز حضور دارند  كنند، دارند و موجبات شاعرانگي اثر او را فراهم مي
 توان كاركرد هاي معنايي متن دارند، نمي كه عالوه بر آنكه نقش مهمي در باالبردن گستره
» تكرار«توان از عنصر  از جمله آنها مي. آنها را در تبيين ذهنيات روزبهان ناديده گرفت

  .ياد كرد
تقد است كه نامد و مع زدوج ميكارل ارنست، اين شگرد تصويري را اسلوب بالغي م     

هاي معمولي  كيد بر اينكه مفاهيمي از قبيل ازل و ابد از مرز تجربهروزبهان از آن براي تأ
همچنين او معتقد است ). 73: 1373، ارنست( كند اي مادي خارج است استفاده ميو دني

صف معنايي آن مشخص است در و اي را كه محدودة ممكن است او كلمهدر اين شيوه 
 كند كه خداوند فراتر از آن محدودة كار ببرد، ولي در عين حال خاطر نشان ميه خداوند ب

هاي كلمه  دوديتگويي بالغي كلمات يعني فراتر رفتن از مح اين دوباره... رود معنايي مي
  .)86: همان( ضمن حفظ شكل و هيأت آن
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 اندازد، كه ژگان مكرر، فاصله مياي ميان وا گاه حرف اضافه: اند اين تكرارها بر دو گونه     
  :روند مانند كار ميه كيد بر مفاهيم انتزاعي باين ساختارها، بيشتر به منظور تأ

طنات ، ونغمات در نغمات، سوزش در سازش، حضور در حضوراولش هموم است، «
كاري در  بي، شوب در آشوب، آخوابي خوابي در بي بي، هيجان در هيجان، در وطنات

ن عشق محكم شد جان و دل را عقرب عشق نيش پرورد، زهر زد بكا چو. كاري بي
   )61( .»در بكاست، حزن در حزن

نوع از تكرارها كه  روند و اين كار ميه گاه هردو كلمه مكرر در يك تركيب اضافي ب و     
مجازي قابل بررسي است معطوف به درونة زبان است و به ذات خود زبان  بيشتر از جنبة

در حقيقت اين ساخت حركتي است از برونة زبان كه . هد نه به بيرون از آند ارجاع مي
در آنجا الفاظ و عبارات نارسايند به سوي باطن و عمق آن؛ تا به اين ترتيب زبان از غناي 

اليه،  در اين نوع تصويرپردازي، مضاف. دالزم براي بازتاب تجربيات عرفاني برخوردار شو
  :مانند. دهد مق آنها سوق ميذهن را از سطح واژگان به ع

در بزمگه اين عشق نزد عروس  جانِ جانهر دم در اين دم لباس افعالي از سرّ عشق «
  )81( .»اندازند، تا آنگهش اين عشق مسلم شود پنهاني قدم بر مي

بايد، زيرا كه آن رخش توحيد  نيستي نيستيرا علف  توكل مركب رضاست، آن«
  )105( .»علف نشايد بي
به قوت شوق، قرب بر  قربِ قربن به جناح شوق در قرب پرواز كند، در چون جا«

  11)135( .»آيد مزيد مي
است كه در زبان عرفان نقش } »يت«+ اسم معني {عنصر ديگر، ساخت مصدر جعلي      

اين ساخت از ظرفيت معنايي . مهمي در سوق دادن ذهن به عوالم انتزاع و تجريد دارد
در واقع حركت انتزاعي ذهن و عدم . ي انتزاعي برخوردار استبااليي براي بيان معان

خود متضمن » اصطفاء«به عنوان مثال . شود ظرفيت زبان به كاربرد اين ساخت منجر مي
و از اين . افزايد از آن بار انتزاع را در كلمه مي» اصطفائيت«معناي ذهني است، و ساختن 

 ،121(مربوبيت  )39(حريت، جزويت  )50،18(قبيل است حدوثيت، عبوديت، اصطفائيت 
134 .(  
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  گيري نتيجه
چرخد، بر  حول محور آن مي) از نظر محتوايي و زباني(ماية فكري روزبهان كه اثر او  بن

  .نهاده شده است، كه بازتاب جهان بيني عرفاني اوست» كشف و التباس«پاية 
بان روزبهان، به قطب استعاري زبان، ذهن و ز) مجازي/ استعاري(از ميان دو قطب      

و تجربيات روحاني  احوال درونيتري براي بيان  متمايل است كه امكانات و مجال وسيع
دهد و همين امر موجب تشخص زبان روزبهان و تمايز اثر او از متون  در اختيار او قرار مي

  .مدرسي و گفتمان مدار شده است
ارهاي زباني متنوع ـ مضاف و در ساخت» بيهتش«هاي بالغي گوناگون،  از ميان صورت     

 اليه، جمالت اسمي و فعلي، تشبيه جمع ـ بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده مضاف
، بخش قابل توجهي از تصاوير اين رساله را »استعاره«است و پس از آن صورت بالغي 

پيچيده و شود كه كاركرد اغلب اين صور بالغي، تبيين انديشه و ذهنيات  شامل مي
 .ديرياب روزبهان و ملموس كردن آنها است

هاي گوناگوني  ها و خاستگاه از حوزه العاشقينعبهرهرچند مواد و عناصر تصويرساز      
 است، از بسامد بيشتري» طبيعت«فراهم آمده است، اما عناصري كه خاستگاه آنها از حوزة 

 .برخوردار است

 عبهرالعاشقينيت و ديدار مبتني است، در بر رؤآنجا كه اساس طريقت روزبهان از      
 .هاي شنيداري غالب است هاي ديداري بر خانوادة استعاره خانوادة استعاره

  
  :هاپي نوشت

شود كـه  ، براي زبان عرفان چهار سطح قائل ميزبان عرفان علي رضا فوالدي در كتاب. 1
جتمـاع نقيضـين   سـطح تناقضـي يـا شـطحي كـه در ايـن سـطح، بـه ا        .1: نـد از ا عبارت

سطح محاكاتي يا رمزي كه در آن بـا  . 2.خوريم كه مهمترين آن شطحيات عرفاست رميب
سطح استداللي يا عقلـي، نقـش اصـلي ايـن سـطح،      . 3. شويمانواع صور خيال مواجه مي
ليفي دارد و بـه  اسنادي يا نقلـي كـه بيشـتر جنبـة تـأ      سطح.4.تدوين عرفان نظري است

: 1387فـوالدي،  ( پردازد اقوال متقدمان عرفا مي ناد به احوال وتبويب مطالب عرفاني واست
149(.  
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تا رسيدگان شريعت بر مـا  . ستا يت آدم قبلة عشاقرؤيت كون قبلة زهاد است، و رؤ. 2 
  )35(در آن ننگريد؟  تر، چرا و گويند كه آيات خلق سماوات عظيمخرده گيرند، 

حـرف مشـكالت ذات انـدر آيـات در     عشق و حسن از معدن صفات آمد، و در لوح افعال 
سـت جـواب   ا اين. سطوات قدس ذات فناست، و عشق به حسن در عين اهللا عين بقاست

  )35(. طامات مفلسان
اهللا و. گيران طريقت رسم حلول بينند جوهرش بوالفضوالن شريعت و خرده در رنگ صفاء

  )58(فكيف آنها كه نديدند؟! كه نديدند آنها كه بديدند
  )45. (عدن دل چون بنشست، آفتاب تجلي از كوهستان روح سر بر كردروح در م. 3

سلطان تجلي جـان جـان را در طلـب جانـان از غيـر جانـان كـه منـزل التبـاس اسـت،           
  )91( ...مستخلص كند، 

  )23( .عشق تا از آن معدن به معدن انوار ذاتي رساند، معشوق به انوار قدرت ملتبس شد
  ...132، 121، 116 ،99، 79، 50، 33، 25ك صص.ر. 4
عقـل طبيعـي را بـا نفـس     . بعد از تهذيب سلطان عشق در مسكن عشق خوش نشيند. 5

و اشـرقت  «حيواني از زمين دل به زندان طبيعت به بند مجاهدة عشـق برنهـد، و زمـين    
اعـوان  . در اين جهان التباس به نور تجلي طور قدرت منور و مصفّا كند» االرض بنور ربها
ظـل  پاشند، تـا حن  م وساوس ممزوج به تخم شهوت در زمين طبيعت ميشياطين كه تخ

كنند، و از حواشـي   زار و گلزار عشق در جان عاشق تباه مي رويانند، الله كفر و ظاللت مي
، 106، 105، 101،102، 99، 92، 84، 60، 58، 57، 55 صـص : نـك  )80(. عرصة دل براننـد 

113 ،120 ،125.  
ئـي   مرضعه. شرت تجلّي پرورش دهدرا بالوان البان مبا آن طفل. ستا وجد مهد عشق. 6

فراشـي  . است كه اطفال ارواح قدسي را در مهاد اشباح انسي به شير عشق دايگاني كنـد 
  .سراي طبيعت به جاروبِ حرقت نفسِ كل دايگاني كند

وجد سلب است، و جذب است، رمز معشوق است، لطمـة كبريـائي اسـت، كشـف نـوادر      
موسيِ جان را نـزول كنـد؛ مـوج    » ارني«يادگان تجلي است، كه طور غيبي است، نزول پ

. يـت اشـكال افعـال اسـت    اسـت، رؤ  بحار قـدم اسـت، اسـتعداد آدم اسـت، بنيـاد عـالم      
  .144، 139، 137، 136، 120، 114صص: نك. )116،117(
ثالـث  «به رسم تنصر از راه » اشربوا في قلوبهم العجل و«و لب جانش را صافي از جام . 7
ـ با تهمت حلول ـ بـي زحمـت امتـزاج الهـوت در ناسـوت آن شـربت داد، و بـه         » الثهث
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» لقـد خلقنـا االنسـان فـي احسـن تقـويم      «حالوت چهرة كبريا در رنگ خضـاب خلـوق   
، 5صـص : نـك  .)57...(هاي دل گويـد  سستش كرد، تا چنين در صفت صوفيان عاشق، غم

24 ،27 ،55 ،58 ،65 ،67 ،78 ،80 ،81 ،93 ،104 ،106 ،124.  
آنگه وصلت دل، آنگه خطاب تسكين و قربت، آنگه بروز لوايح و طلـوع انـوار كشـف    . ... 8

به ديـدة ربوبيـت و چشـم جـان و عقـل      » ليس كمثله شيء«عجايب اسرار، آنگه جمال 
  .147، 132، 129، 114، 106، 83، 48، 39، 36، 27: نك )129(. بينند

رهروان عـدم، سـيمرغ مشـرق كـان و آيـت       چنانك زبدة حسن قدم، و اصل سرماية.  9
: نك )29(. »انّ اهللا جميل و يحب الجمال«اهللا عليه ـ گفت  ماكان، محمد مصطفي ـ صلي 

  .107،120، 59، 33، 32، 30، 29صص
هاست، و تحـت   هاي طرّارت چه اذيال صبح مكاشفت يا حبيبي، چه گويم كه در طرّه. 10

دل را در  ختهدر قامتـت ايـن سـو   ! هاسـت  هدتاوراق ورد خدت چه شموس و اقمار مشـا 
 چون بخرامي، شهوات نفساني از جانم بـرون رانـي، و آنكـه در   . هاست منزل عشق قيامت

  )70. (تبختر حوراء جنان قدس در جلباب خود بنماي
هزار صبحدم تجلي اسـت،  را در شب هجران جمالت هر دمي صد اي در چين زلفت جانم

هزار تـدلي اسـت؛ منـزل    صـد دلم را هر زمان با نور صـفت  وي در جهان جانم از جمالت 
روي جهان آشوب تست؛ قاب قوسين مشاهده در ميان جزع لعـل نوشـين   » دني فتدلي«
مگر نداني كه حد تنگدلي ! و اي بزمگاه رزم آوران معرفت! مشك صفت اي نافة... وست؛ت

، 114، 77، 71، 54، 42،51صـص : نـك  )78(تا كجاست؟ و منزل جانان از جان كجاست؟ 
122 ،123،...  
  )7(. هركه با ما خو كند از صرف جان جان، رنگ معدن اصلي حسن بگيرد .11

چون جمله جناح از روح در روح بسوخت، علم حقايق در سراي ازل بيندوخت، آن علـوم  
  )124(. پرد قربِ قرب مي عشق و شوق شود، و در هواءاو را پرهاء ِ

، 105، 81، 80، 65، 63، 45صص : نك )125(. درد نيست مسافران قرب قرب را جز درد بر
124 ،135،...  
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