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 چکیده:
شناسی، بلکه فرایند شناختی های معاصر، نه صرفاً ابزار زیبایی: استعاره در نظریهزمینه و هدف

وزۀ یک ح« فهم و تجربه»بنیادین ذهن انسان تلقی میشود. طبق نظریج استعارۀ مفهومی، استعارۀ 

حوزۀ مفهومی دیگر است. این تحقیق كوششی است برای مفهومی در اصطالحات و عباراتِ یک 

 السرار روزبهان بقلی. تحلیل یک استعارۀ مفهومی كلیدی در كتاب كشف

پردازی وصال خداوند تحلیلی است و بر موضوع مفهوم -: روش این مطالعه توصیفی روش مطالعه

ركز است؛ هرچند به ضرورت متم السراركشفبا اصطالحات حوزۀ مفهومی ازدواج و نکاح در كتاب 

 نیز پرداخته میشود. شرح شطحیاتو  عبهرالعاشقینبه آثار مهم دیگر شیخ یعنی 

زنددینامج خودنوشت روحانی خود كه به دزارش -السرار روزبهان در كتاب كشفها: یافته 

، «نکاح»كوشیده است با استفاده از مفاهیم حوزۀ مفهومی  -مکاشفاتش اختصای یافته است

را توصیف كند. در این استعاره، قلمرو مبدأ « وصال با خداوند»فاهیم انتزاعی حوزۀ مفهومی م

است كه مفهومی محسوس و ملموس است و قلمرو مقصد حوزۀ مفهومی « نکاح»حوزۀ مفهومی 

است كه مفهومی متافیزیکی و انتزاعی است. روزبهان با اصطالحات و الفاظ حوزۀ « وصال خداوند»

عروس، حجله، مراسم جشن و پایکوبی و نثارهایی كه داماد به عروس میکند، مفاهیم  نکاح مانند

 انتزاعی رابطج عاشقانه با خداوند را توضیح میدهد. 

برای توصیف « نکاح»: طبق نظریج استعارۀ مفهومی، وی با انتخاب حوزۀ مفهومیگیرینتیجه

وصال خداوند توضیح میدهد و هم هم نظام ادراكی و شناختی خود را درمورد « وصال خداوند»

انتظارات و توقعات خود و مخاطبان را درمورد آن تنظیم میکند. درواقع این استعاره، نظام فکری 

منتقل میکند. « وصال الهی»را به نظام فکری و فضای حاكم بر مفهوم « نکاح»و فضای حاكم بر 

نظیری است، اسالمی بیمانند و بیما از رهگذر مطالعج این استعارۀ مفهومی كه در فضای عرفان 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In contemporary theories, metaphor is considered 
not only an aesthetic tool, but also a fundamental cognitive process of the human 
mind. According to the theory of conceptual metaphor, the metaphor is 
understanding of a conceptual domain in the terms and expressions of another 
conceptual domain. This research is an attempt to analyze a key conceptual 
metaphor in the book Kashf al-Asrar by Ruzbihan Baghli. 
METHODOLOGY: The method of this study is library-analytical and it focuses on the 
issue of conceptualizing Union with God with the terms of the conceptual field of 
marriage in the book Kashf al-Asrar; however, by necessity, the other important 
works of the sheikh, i.e. Abhar al-Asheqin and Sharah Shathiyat, are also discussed. 
FINDINGS: Ruzbihan in the book Kashf al-Asrar - his spiritual autobiography, which is 
dedicated to the report of his revelations - tried to describe the abstract concepts of 
the conceptual field of Union with God by using the concepts of the conceptual field 
of "marriage". In this metaphor, the origin realm is the conceptual domain of 
"marriage," which is a tangible concept, and the destination realm is the conceptual 
domain of “Union with God” which is a metaphysical and abstract concept. Rozbahan 
explains the abstract concepts of love relationship with God with the terms and 
words of the field of marriage, such as bride, bridegroom, celebration ceremony, and 
the offerings made by the groom to the bride. 
CONCLUSION:  According to the theory of conceptual metaphor, Ruzbihan by 
choosing the conceptual field of "marriage" to describe " Union with God", explains 
both his perceptual and cognitive system about Union with God and adjusts his and 
the audience's expectations towards it. In fact, this metaphor transfers the 
intellectual system and the atmosphere governing "marriage" to the intellectual 
system and atmosphere governing the concept of "Union with God". Through the 
study of this metaphor, a concept that is unparalleled in the space of Islamic 
mysticism, we are introduced to new aspects of Ruzbihan's approach achieves the 
category of Union with God. 
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 مقدمه
اهمیت كاربرد استعاره در بیان ادراكات شهودی بحدی است كه دفتیه مییشیود كشف یک استعارۀ مناسب در 

راه ویژۀ تفکر و یک شیوۀ شناخت است؛ زیرا كشف اسیتعاره ای متعالی است، كشف یک حیطج متافیزیک، كه حیطه

نان مباحث متافیزیک داه چ»به دفتج ایزوتسو: بیه معنیای كشیف بعضی ویژدیهای ظریفِ ساختار حقیقت است؛ 

(. این 35: 4393)ایزوتسو، « میتواند درک كند ظریف و فرّار است كه عقیل انسیان آن را تنهیا در قالیب استعاره

های زبان استعاری روزبهان در حیطج بیان ادراكات شهودی و مقاله كوششی است برای تحقیق در یکی از جنبه

زارش كرده د –یکی از نادرترین كتابهای عرفانی در تصوف ایرانی-السرار نگونه كه در كتاب كشفتجارب عرفانی آ

های عرفانی خود اختصای داده است و در السرار خود را به روایت مکاشفات و تجربهاست. روزبهان كتاب كشف

ج وصال ترینِ آنها توصیف تجرببرجسته های مفهومی مختلفی بهره برده است كه یکی ازها از استعارهبیان این تجربه

خداوند بمثابج نکاح است. به عبارتی دیگر، وی وصال روحانی با خداوند را همچون صحنج نکاح زمینی بین یک زن 

 و یک مرد دیده و در قالب مفاهیم این استعاره، آن را وصف كرده است.

 

 روش مطالعه
آن نامعلوم بودن مرز مکاشفه و غیرمکاشفه در برخی قسمتهای  این تحقیق در بدو امر با یک چالش مواجه بود و 

السرار كه به دزارش رؤیت اختصای بود. توضیح آنکه در مواردی مرز بین قسمتهایی از كشف السرارمتن كشف

یافته و باقی قسمتها مبهم است و این بدان معناست كه در این قسمتها نمیتوان اظهارنظر قطعی كرد كه روزبهان، 

مونه پرداخته است. برای ن زبان را در ساختار استعاری به كار برده یا صرفاً به توصیف آنچه در مکاشفات رؤیت كرده

وصف میکند، نمیتوان قاطعانه دانست كه آیا وی واقعاً در رؤیتی خود « عروسی در حجلج خداوند»وقتی وی خود را 

ه یا صرفاً از این استعاره برای بیان اشتیاق و نزدیکی خود را همچون عروس و خداوند را همچون داماد مشاهده كرد

به خداوند استفاده كرده است. شیوۀ متداولی كه معمولً در چنین مواردی پیش روی محقق قرار دارد آن است كه 

در نظر بگیرد و براساس آن فرض، تحقیق را پیش برد. بنابراین برای تحقیق در « فرض بنیادین»برای تحقیق یک 

كه وی در همج موارد مبهم، با یک بیان استعاری، نزدیکی و وصال با خداوند « فرض شد»بان استعاری روزبهان ز

تحلیلی است و متمركز بر بررسی -را در قالب حوزۀ مفهومی نکاح بیان كرده است. روش این پژوهش توصیفی

هرچند داه نیز بضرورت به كاربست این السرار روزبهان است؛ استعارۀ وصال خداوند بمثابج نکاح در كتاب كشف

 نیز پرداخته میشود.  عبهرالعاشقینو  شرح شطحیاتاستعارۀ مفهومی در دو اثر مهم دیگر وی یعنی 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

دیریهای با رشد مطالعات در حوزۀ علوم شناختی، بیش از پیش صحت این مطلب روشن شده است كه جهت

های مفهومی وی میسازند و این بدان معناست كه استعارهایماههای بنیادین یا كالن عاطفی و شناختی یک فرد را

را  های ویاستعارههای مختلف فکری و عاطفی یک فرد باید ابتدا ایماههای اصلی یا كالنبرای درک عمیق جنبه

 هایاستعارهشف كالنهایش فهم و درک میکند. بر این اساس ككشف كرد؛ زیرا هر فرد جهان را ازطریق استعاره

 های مفهومیبکاررفته در آثار یک نویسنده برای شناخت عمیق آن فرد ضرورتی تام دارد؛ چه بدون درک استعاره

ها و رویکردهای وی داشت. برپایج آنچه دفته شد این تحقیق میکوشد مهم آثار وی نمیتوان تصویری واضح از دیدداه

های یت روزبهان بقلی، صوفی پرآوازۀ قرن ششم، كه با دیدداهبه یک نیاز ضروری در حوزۀ شناخت شخص
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ای صورت درفته، هرچند سهم آثار های مفهومی در متون عرفانی فارسی تحقیقات شایستهدر باب بررسی استعاره

 السرار روزبهان صورتهای مفهومی كشفیقی دربارۀ استعارهروزبهان از میان آنها ناچیز است و البته تاكنون تحق

نام از مینا به« استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس»نگرفته است. برخی از بهترین تحقیقات عبارتند از: مقالج 

از طاهره كریمی و همکارش «  استعارۀ مفهومی در دیوان شمس بر مبنای كنش حسی خوردن»(، مقالج 4394)

 های استعاریزنجیره»و « مفهوم ناكجاآباد در دو رسالج سهروردی براساس نظریج استعارۀ شناختی»مقالج (، 4346)

از مژدان زرین « استعارۀ مفهومی رویش در معارف بهاءولد»( و مقالج 4346از زهره هاشمی )« محبت در تصوف

بررسی رابطج تجربج عرفانی و » ( نیز در مقالج جالب4399(. محمود فتوحی و همکارش )4346فکر و همکاران)

اند پیوند میان تجربج عرفانی روزبهان و تصاویری را كه وی در كوشیده« زبان تصویری در عبهرالعاشقین

 عبهرالعاشقین ارائه داده است تحلیل كنند.

 

 بحث و بررسی

 استعاره بعنوان یک از زمان ارسطو تا دوران معاصر عمدتاً بهنظریۀ كالسیک دربرابر نظریۀ معاصر استعاره: 

شگرد زبانی برای آفرینش زیبایی در كالم نگریسته میشد. در این نگاه كه به آن نظریج كالسیک استعاره دفته 

ای بود مبتنی بر تخیل و قلمرو آن زبان مجازی یعنی زبان هنر و ادبیات دانسته میشد. این میشود، استعاره آرایه

ی معاصر استعاره كه متأثر از پیشرفت علوم شناختی عرضه شدند، رایجترین هادیدداه تا پیش از مطرح شدن نظریه

شناسی شناختی دفته شناسی كه به آن زباندیدداه درمورد استعاره بود. اما در چند دهج اخیر، یک شاخه از زبان

ظریه در این ن هایی درمورد استعاره مطرح كرد كه تلقی كالسیک درمورد استعاره را بچالش كشید.میشود، دیدداه

به استعاره نه بعنوان یک آرایج ادبی یا شگرد هنری، بلکه بعنوان یک نظام فعال در نظام شناختی انسان نگاه میشود. 

بندی میکند و بر این ها فهم و طبقهایدۀ اصلی این نظریه آن است كه اصولً ذهن انسان جهان را در قالب استعاره

ان هنری و ادبی بلکه همج زنددی است. به عبارتی دیگر ما ازطریق مدلهای فرهنگی اساس قلمرو استعاره نه صرفاً زب

چیز سروكار داریم و اصولً هیچ فعالیتی از فعالیتهای ذهنی و زبانی ما نمیتواند عاری از های رایج با همهو استعاره

تر مور انتزاعی و متافیزیکی پررنگبندی اسازی و طبقهاستعاره باشد. نقش استعاره بویژه در فهم، استباط، مفهوم

ای است كه مستقیماً نمیتواند فهم و دركی از امور انتزاعی و ناملموس شود، زیرا نظام شناختی ذهن انسان بگونهمی

داشته باشد، بلکه صرفاً میتواند بواسطج امور آشنای ملموس و عینی، امور انتزاعی و ذهنی را درک كند و در 

مفهومی ابزاری شناختی است كه امور  های مفهومی معنا و كاركرد پیدا میکنند، زیرا استعارۀاینجاست كه استعاره

ناآشنای انتزاعی و متافیزیکی را در قالب و چارچوبِ امور آشنای ملموس برای ذهن قابل درک میکند. بدین ترتیب 

پیرامون در اختیار ما میگذارد )بارسلونا،  ها تبیینی تازه از كاركرد مغز و نحوۀ ارتباط آن با جهانتوجه به استعاره

4345 :45.) 

نیم هایی كه با آنها زنددی میکاستعارهیکی از مدعیات اصلی لیکاف و جانسون در كتاب ماهیت استعارۀ مفهومی: 
این است كه استعاره برخالف تصور رایج و كالسیک، صرفاً به حوزۀ زبان و آفرینشهای ادبی محدود نمیشود، بلکه 

مرو تأثیر آن سرتاسر زنددی است؛ از نظر ایشان كمتر فعالیتی را در زنددی انسان میتوان یافت كه ماهیتی قل

ها را شکل هتنها نگاه ما به پدیدها نهاستعاری نداشته باشد. لیکاف و جانسون بر این باور تأكید كردند كه استعاره

رد امور را نیز پیشاپیش تعیین میکنند )لیکاف و جانسون، میدهند، بلکه فراتر از آن انتظارت و توقعات ما درمو
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ها و اعمال نحوۀ اندیشیدن، تجربه (. ادر درستی ادعای یادشده را قبول كنییم، بایید ب یذیریم كیه38: 6553

اند. لیکاف و جانسون یادآور شدند نظام مفهومی ما چیزی نیست كه در مان موضوعاتی مرتبط با استعارهروزانه

 ایواقف باشیم؛ بدین معنی كه ما در بیسیاری از امیور جزئیی روزانیه، كمیابیش بگونه یت عیادی بیدانحال

ها تعیین میکنند میندیشیم و عمل میکنیم. برای نمونه، استعارۀ ناخودآداه در امتداد خطوطِ خاصی كه استعاره

در مباحثه را بمثابج حریفمان در نبرد در نظر باعث میشود ما ناخودآداه طرف مقابلمان « جنگ»بمثابج « مباحثه»

بگیریم و یا پذیرش سخنان طرف مقابل را بمنزلج شکست در جنگ تلقی كنیم؛ حال آنکه ادر این استعاره جای 

میداد، تلقی ما از مباحثه كامالً فرق میکرد. مطابق ادعای « مباحثه بمثابج ورزش تیمی»ای چون خود را به استعاره

سون نتایجی كه در تحقیقات خود حاصل كردند، عمدتاً بر پایج شواهد زبانی بوده و این شواهد همه لیکاف و جان

حاكی از آن است كه نظام مفهومی هرروزۀ ما از ماهیتی استعاری برخوردار است. در نظر این دو محقق، اندیشج 

آنها تأكید كردند كه شیوۀ ادراک ما جا حضور دارد. بویژه استعاری داه بشکل خودآداه و داه ناخودآداه در همه

بندی دیری از مفاهیم عینی سازمانمفهومی انسان، با بهره ای است كه مفاهیم انتزاعیی در حیوزۀ نظیامبگونه

 (.461میشیود.)همان: 

 mapping) ها به الگوبییرداری اسیتعاری )نگاشت( لیکاف برای توضیح چگونگی شکل درفتن استعاره

metaphoric) های مفهومی میداند؛ وی یابی استعارهشاره میکند و آن را روشی بنیادین برای ساخت و سازمانا

 ساخته میشوند. بیه ایین ترتییب هر استعارۀ مفهومی« مبدأ بمثابج مقصد»ها براساس الگوی معتقد است استعاره

درمی او از ما به»و یا جملج « است یآدم سییردساسان »دارد: یک مبدأ و یک مقصد. برای مثال، در جملج  دو وجه

حس لمسه -نامیده میشد « بهمشبه»حوزۀ مبدأ استعاره كه در بالغت سنتی،  مشاهده میشود كییه« استقبال كرد

انتزاعیِ صمیمیت است.  تجربییج  -نامیده میشد« مشبه»كه در بالغت سنتی  -)سرما ودرما( است و حوزۀ مقصد

به، واهه در نظریج استعارۀ مفهومی برخالف نظریج سنتی استعاره، دیگر مشبه و مشبهتوجه آن است كه نکتج قابل

تعریفی كه از استعارۀ مفهومی در قلمرو  هستند )همانجا(. بر این اساس، نیستند، بلکه قلمرو یا حوزۀ مفهومی

شر می یک حوزه از تجربج بمند بین عناصر مفهوزبانشناسی شناختی ارائه میشیود عبارت است از: الگوبرداری نظام

كیه ملموس و عینی است بعنوان مبدأ، بر روی حوزۀ دیگری كه معمولً انتزاعیتر اسیت یعنیی حیوزۀ مقصد 

 شیوۀ لیکاف و جانسون برای سهولت در یادآوری نگاشتهای موجود در نظیام مفهیومی، از (.437: 4345)لیکاف، 

« مقصد، بمثابج قلمرو هدف است قلمرو»دیارها غالباً بشکل دزارهای در روانشناسی سود جستند. این یا« یادیار»

ای است كه از آن برای مجموعه -و نه خود استعاره-یک یادییار« مباحثه، جنگ است»بیان میشوند. بنابراین مثالً 

کان میدهد كه میشود. بدین ترتیب این نگاشتها به ما ام از نگاشتهای )تناظرها( بین قلمرو مقصد و مبدأ اسیتفاده

كه ییک مفهیوم انتزاعیی و ذهنیی اسیت، به كیار « عشق»را دربارۀ « سفر»قلمرو  آداهی و شیناختِ مربیوط بیه

 (.411بیریم )همان: 

 

 در آثار روزبهان« وصال خداوند بمثابۀ نکاح مقدس»استعارۀ مفهومی 

ار یک استعارۀ مفهومی كلیدی به حساب السردر كشف« وصال خداوند بمثابج نکاح»پیش از این اشاره شد كه 
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هیم ، مفا«نکاح»طبق نظریج استعارۀ مفهومی، روزبهان كوشیده است با استفاده از مفاهیم حوزۀ مفهومی  14آید.می

است كه « نکاح»را توصیف كند. در این استعاره، قلمرو مبدأ حوزۀ مفهومی « وصال عارف با خداوند»انتزاعی 

است كه مفهومی متافیزیکی و « وصال خداوند»است و قلمرو مقصد حوزۀ مفهومی مفهومی محسوس و ملموس 

انتزاعی است. روزبهان با اصطالحات و الفاظ حوزۀ نکاح مانند عروس، حجله، مراسم جشن و رقص و نثارهایی كه 

 ج استعارۀداماد به عروس میکند مفاهیم انتزاعی رابطج عاشقانج عارف با خداوند را توصیف میکند. طبق نظری

هم نظام ادراكی و شناختی خود را « وصال خداوند»برای توصیف « نکاح»مفهومی، وی با انتخاب حوزۀ مفهومی 

درمورد وصال خداوند توضیح میدهد و هم انتظارات و توقعات خود و مخاطبان را از آن تنظیم میکند. درواقع این 

ل منتق« وصال الهی»ام فکری و فضای حاكم بر مفهوم را به نظ« نکاح»استعاره، نظام فکری و فضای حاكم بر 

های وصال الهی كه متناسب با حوزۀ مفهومی نکاح است برجسته و از برخی میکند و موجب میشود برخی جنبه

 های دیگر، صرف نظر شود. جنبه

ا در ق الهی رهمچنانکه مشهور است در طریقت عرفانی روزبهان، عشق الهی، كیفیتی انسانی دارد یعنی عارف، عش

قالب عشق )عاری از شهوت( به شاهدان زیبارو تجربه میکند؛ ازاینرو ایماه اصلی روزبهان برای بیان عشق انسان به 

 عبهرالعاشقینای انسانی یعنی نکاح عروس و داماد بوده است. روزبهان در خداوند و بالعکس در قالب استعاره

ه است كه برای عشق ورزیدن به او، با دیدۀ انسانی به عالم انسانی بصراحت بیان كرده كه خداوند به وی ندا داد

آنگاه كه از ملکوت و جبروت بسمت ناسوت بازدشتم در من دردِ عشق پدید آمد و از نایافتِ جمالِ حق »بنگر: 

سرای  رنجور شدم. اما ناداه متوجه شدم كه میتوان جمال الهی را در عالم حَدَث و انسانی نیز یافت؛ از قضا از

زیبارویان دذر میکردم و نادهان جمالِ صفاتِ خداوند را در چهرۀ زیبارویان بازشناختم؛ چشم سَرم صورت زیبای 

انسان را میدید و چشم جانم جمال حضرت قدم را. در این لحظه خداوند در من ندا داد كه به دیدۀ انسانیت در 

زیبایی انسان و عشق به جمالِ زیبارویان بعنوان تجلیگاه  (. چنین باوری به46)عبهرالعاشقین: « عالم انسانی نگر

 الهی، زمینه را برای انتخاب استعارۀ نکاح فراهم كرده است.

بعنوان قلمرو مبدأ برای توضیح « نکاح»در این زمینه یک نکتج مهم جلب توجه میکند: انتخاب حوزۀ مفهومی 

بهان بسیار سازدار و هماهنگ است؛ زیرا همچنانکه معروف وصال عارف با خداوند، با نظام اندیشگانی و عاطفی روز

است برای روزبهان انسان و عشق ورزیدن به انسان و زیباییهایش بعنوان تجلیگاه خداوند، اهمیت محوری دارد؛ لذا 

 هانتخاب حوزۀ مفهومی نکاح كه حاكی از پیوند عاشقانج دو انسان است با ساختار فکری و عاطفی روزبهان سازوار ب

دهندۀ تلقی وی از كیفیت وصال با خداوند است؛ چراكه این استعاره مفهومی، نظر میرسد و تا حد زیادی نشان

نیز تصور وصال دو شخصیتی را داشته كه رابطج عاطفی قدرتمند دوسویه « وصال الهی»نشان میدهد روزبهان از 

له بودن یعنی یکی شدن و اتحاد دو شخص و از و در حج  بینشان، آنها را به نکاح یعنی حضور دائمی در كنار هم

میان بردن هر نوع فاصله ترغیب كرده است. در این تصاویر نوعاً مشتاقان خداوند با ویژدیهای حوزۀ مفهومی 

توصیف میشود. ممکن است در نگاه نخست اینکه روزبهان از « داماد»وصف میشوند و خداوند بمثابج « عروس»

تأمل نباشد، اما انتخاب بهره میبرد، چندان قابل« وصال خداوند»توضیح حوزۀ مفهومی  برای« نکاح»حوزۀ مفهومی 

های احتمالی دیگر مقایسه شود؛ مثالً روزبهان میتوانست مانند برخی وی وقتی معنادارتر میشود كه با استعاره

                                                      
ده مشاه یجز در آثار روزبهان بقل یاست كه در عرفان اسالم یخدا و انسان مفهوم نیب« نکاح » ریتا آنجا كه نگارنده مطلع است تصو. 1

نک: ) ( به آن اشاره شده استنهایبگ جدر فرق ییهانمونه ای یناسکندرا نیكاتر ینکاح عرفان )مثالً مکرراً یحینشده است اما در عرفان مس

 .(654: 4394 نگ،یفان



 494/ السرار روزبهانبررسی یک استعارۀ مفهومی كلیدی در كشف «:وصال خداوند بمثابج نکاح»

 

 «عالقج ذره به خورشید»یا « ابردشت قطره به دری»های مفهومی عارفان دیگر، وصال خداوند را با استفاده از حوزه

های جهان ذهنی روزبهان؛ توضیح دهد كه در آن صورت دیگر نه از عشق انسانی خبری بود و نه از دیگر خصیصه

برای توضیح وصال خداوند، تلقی خای خود از رابطج انسان با « نکاح دو انسان»اما وی با انتخاب حوزۀ مفهومی 

 اندیشگانی و عاطفی وی كامالً هماهنگ است. خداوند را ارائه كرده كه با نظام

یز نشرح شطحیات و  عبهرالعاشقینالسرار، در دو كتاب اصلی دیگر خود یعنی نظر از كتاب كشفروزبهان صرف

استفاده كرده است و عاشقان خداوند را عروسی دانسته كه « وصال خداوند بمثابج نکاح»بکرّات از استعارۀ مفهومی 

هایی از مکاشفات روزبهان را در كتاب با خداوند بمثابج داماد متحد میشوند. در ادامه، نمونه های انسدر حجله

السرار كه در آنها وصال خداوند در چارچوب حوزۀ مفهومی نکاح توصیف شده است مشاهده میکنیم؛ كشف

وشت ندر قسمت پی اتشرح شطحیو عبهرالعاشقین های مربوط به استفاده از تصویر یادشده در كتابهای نمونه

 24مقاله ذكر خواهند شد.

هایی چون در آن، روحانیان، ربّانیان، قدسیان، اهل جالل و جمال او را دیدم كه نشسته بودند درحالیکه جامه -

 (.436السرار: جامج عروسان بر تن داشتند )كشف

ن ستاردان میدرخشید. دو را دیدم كه در صف اوّل چون عروسی نشسته بود و چون ماه در میا« جبرییل»و  -

 (.433ای سرخ با طراز سبز به بر داشت )همان: دیسوی او چون دیسوی زنان بلند بود و جامه

ها یافتم و بر هر بساطی كه ها و حجابها مشاهده كردم. مجالس انس را در آن حجلهپس او را در میان حجله -

رابهای نزدیکی خود به من نوشانید؛ دویی من در آن نشستم او خود را به بهترین صورت بر من آشکار كرد و از ش

 (.411مکان چون عروسی دربرابر حق ّ سبحانه بودم )همان: 

 (.453و فرشتگان و پیامبران را دیدم كه چون عروسانی در آنجا نشسته بودند )همان:  -

و مرا به مقام انبساط  خانج عروسان را كه منزل جالل الهی بود دیدم. حق ّ خود با همج وجودش بر من ظاهر شد. -

و وجد و حال وارد كرد. ذوقی از آن نصیبم شد كه چون آن هردز نچشیده بودم. او شور و شوق و عشق مرا 

 (.454میخواست. پس بحدی به من نزدیک شد كه توان توصیف آن را ندارم )همان: 

جامج عروسان دربرداشتم. و بر داهی در هنگام مشاهدات كه در حال مستی )سکر( یا هوشیاری )صحو( بودم، داه -

ای عریان همچون پادشاهی زیبا در میان ندیمان خود سر من موهایی چون زلفکان زنان بود، سردشاده و با سینه

ای در پروازم و تمامی حاضران بارداه را از حجله خارج میشدم. خود را میدیدم كه در عالم ملکوت چون پرنده

                                                      
 داماد( خوانده است:= ) را عروسانِ خداوندانبیا و عارفان نیز بارها  شرح شطحیاتو  عبهرالعاشقین روزبهان در -1

( )عروس 35: عبهرالعاشقین) «فاحسن صوركمصوَّركم »نیکوان ملکوت دفت:  اینچنین عروسی را حق بخودی خود ستوده، میان مآل -

 (استعاره از آدم

( )عروس سرای 43)همان:  محمد مصطفی صلوات اهلل و سالمه علیه تا اشارت كرد مر عروس سرای وحدت و خالصج جوهر آدم را ... -

 (.وحدت استعاره از پیامبر اكرم

)عروسان جبروت  (95)همان:  ان جبروت وراء حظیرۀ القدس بدیدمپوشان ازل به بام كشور ملکوت با عروسرقاصان غیب، در میان مرقع -

 .استعاره از فرشتگان(

 را زاجری از عقل یا واعظی از علم تا دست از عروسان حضرت بداشتندی و درد علم غامض ایشان نگردیدندی دریغا ادر بودی ایشان -

 .( )عروسان استعاره از عارفان(44)همان: 

ج انس در عالم قدس كیست و این درّ دسیخته از سلک مشایخ عشق در میان این زهاد قرّا چیست. غریبی تو ندانی كه این عروس حجل -

 .)عروس استعاره از خودِ روزبهان( (44 :شرح شطحیات) نانشانست و شاهدی دلنشان

 .بایزید( )عروس استعاره از (44: شرح شطحیات) هان قامت آن عروس بنمای. هرچه آورد ابویزید، از بحر ازل آورد -
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ایی خود نیافتم. دویی آنان به دیدن من با شوق و مهربانی شادی میکردند. ولی من میدیدم، امّا هیچکدام را به زیب

حق سبحانه و تعالی رسیدم )همان: نزد ایشان درنگ نکردم و به پرواز خود بسوی مراتب روحانی ادامه دادم تا به 

474.) 

هایشان همچون و چهره داه ]فرشتگان[ همچون عروسانی ]بودند[ كه آنها را موهایی همچون موی زنان است -

 (.471)همان:  .زیباترینِ ایشا

 (.479دروهی دیگر ]از فرشتگان را[ شبیه عروسان مشاهده كردم )همان:  -

ای ریخت كه وصف آن نتوانم. آنگاه خود را در سرای جالل بر بساط انس با خداوند دیدم، و او برای من چنان باده -

 (.495)همان:  .به مقام وصال و انس و جمال رسید

 (.444)همان:  .های انس، او به صفت جمال و جالل هویدا شدر بالی عرش در حجله -

های جالل و قدس وارد های صفت وی را در لباسهای دونادون مشاهده كردم، تا مرا در حجابهای حجلهلطیفه -

داده بود. او در عالم قدس از هایی از دل سرخ را دیدم كه حق ّ تعالی آنها را با نور و روشنایی خود زینت پرده كرد.

ای در پشت من، دروهی عاشق افتاده بودند. پس حق سبحانه دفت: در ورای هر پرده ها مشاهده میشد.میان پرده

 (.655ورای هریک از این حجابها صد جبرئیل به شمشیر شوق كشته شده است )همان: 

 (.659)همان: ]خداوند[ دست ]قلبم[ را درفت و او را در آغوش خود جای داد  -

جامهای دشایشش افزایش داد. پس وجدی زیبا و بیمانند نصیبم شد. زمان دذشت و آشکاری و  اشتیاق مرا به -

كمال قدس ذاتش رو به تزاید بود. چون او را در دار جالل و بر بساط قرب الهی دیدم، شوق من به او زیاد شد و از 

 (.493)همان:  او خواستم تا مرا در زیبایی و وصالش شریک سازد

او ]= خداوند[ میرقصید و با او تمامی پیامبران و فرشتگان میرقصیدند. تا حدّ ممکن به  من نزدیک شد. او آنچنان  -

آشکار ظهور كرده بود كه دویی ماه بدر را در شب چهاردهم میدیدم كه دردادرد او سیارات بودند و این تصویر، 

 ها فرشتگان بودند و نزدیکترینشان به او جبرئیلهق سبحان بود و آن سیارلباسی عجیب از مقام التباس بود. و او ح

داه آرزویی را از وی طلب نمیکردند و خداوند هم به آنان مهربان بود و بود. دویی ایشان به او عاشق بودند و هیچ

مرا افزود )همان:  اش بودند. پس مرا به خود نزدیک ساخت و از عالم قیومیت و قدمیت قربِدویی ایشان خانواده

449.) 

-  

 «وصال خداوند بمثابۀ نکاح»نگاشتهای استعارۀ مفهومی 

وصال خداوند »در استعارۀ مفهومی « نکاح»و « وصال خداوند»در ادامج نگاشتها یا تناظرهای بین دو حوزۀ مفهومی 

 ارائه خواهد شد: « بمثابج نکاح

 یامبران و فرشتگان( عروسِ خدا )= داماد( هستند.مشتاقان خداوند )روزبهان، سایر عارفان، پ :0نگاشت 

ایشان ]= عارفان[ نیز آنچه توانستند از سنگینی بالیا و ریاضتها و مجاهدات تحمّل كردند و عروسان حضرتش  -

 (454السرار: )كشف دردیدند

 (.464)همان:  های عروسان ملکوت كجا است؟]دربرابر زیبایی خداوند[ چهره  -

ظهور عروسان غیب ]= فرشتگان[ بر سجادۀ عبادت نشستم و ضمیرم در اقطار ملکوت سیر شبی در طلب نیمه -

 (.431)همان:  میکرد
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 شادی ناشی از وصال خداوند، شادیِ مراسم جشن و رقص نکاح است: :2نگاشت 

 (.419)همان:  .]در مراسم جشن[ به سویم آمد و مرا به رقص خواند، با او رقصید -

ه من نزدیک شد و مرا به رقص واداشت و با من رقصید و دراین مورد من را در میان او روی سوی من كرد، ب -

 (.459دیگران مخصوی كرد )همان: 

 محل وصال مشتاقان با خداوند، حجله است: :8نگاشت 

 (.411)همان:  های انس را بر من دشودآنگاه پنهان شد و دیگربار حجله -

 ر دل و عطر از جانب داماد به عروس است:رحمت خداوند در حق مشتاقان، نثا :4نگاشت 

هایش برخوردار و بارها او بر من دل سرخ و مروارید و یاقوت افشاند و بارها نزد او، در دار قدس از شراب چشمه -

 (.444)همان:  شدم. و بین من و او اسرار انبساط جاری شد

 (.454)همان:  ان چشاندو بویهای خوش دلهای سرخ و ریاحین معطّرِ قرب و وصل خود را به ایش -

 : مخصوی شدن مشتاقان به لطف خداوند، خلوت انس عروس و داماد است:3نگاشت 

های وی یک از آفریدهحق ّ تعالی در خانج انس خود مجلسی برای من آراست و خود به صفت جمال بود و هیچ -

 (.656)همان:  آنجا نبود. دویی خداوند وصالش را مخصوی من كرده بود

 نهایت وصل مشتاقان با خداوند، نماندن فاصله میان عروس و داماد است: :6نگاشت 

 دای نمانو خداوند تعالی مرا درامی داشت و مرا در نزدیکترین محلّ ممکن جا داد، آنگونه كه میان من و او فاصله -

 (.464)همان: 

تن در م« د بمثابج نکاح مقدسوصال خداون»دهندۀ مهمترین نگاشتهای موجود در استعارۀ مفهومی شکل زیر نشان

 السرار است:كشف

 «وصال خداوند، نکاح است»یادیار اصلی: 

 قلمرو مبدأ )نکاح( نگاشتها قلمرو مقصد )وصالِ خداوند(

مشتاقان خداوند: عارفان، فرشتگان و .../ 

 خداوند
 عروس/ داماد 

 مراسم جشن و پایکوبی  شادی وصال خداوند

 حجله  د و بندهمحل اتصال كامل خداون

  الطاف خداوند به مشتاقانش
نثار دل و عطر از جانب داماد به 

 عروس عروس

 خلوت كردن عروس و داماد  خداوند لطفش را مخصوی به عارف میکند.

 نماندن فاصله میان عروس و داماد  نهایت وصل عارف با خداوند
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 گیرینتیجه
تعریف كرد كه براساس آن، استعاره  ر، ماهیت جدییدی بیرای اسیتعارهنظریج معاصر استعاره، در چند دهج اخی

فرایندی فعال در نظامِ شناختی بشر محسوب میشود. در اصل  فقط آرایج ادبی یا یکی از صیور كیالم نییست، بلکیه

 .یزِ دیگر استمفهومی در اصطالحات و عباراتِ چ« فهم و تجربج»معاصر استعاره،  استعارۀ مفهومی از دیدداه نظریج

 ، مفاهیم انتزاعی«نکاح»طبق نظریج استعارۀ مفهومی، روزبهان كوشیده است با استفاده از مفاهیم حوزۀ مفهومی 

است كه مفهومی « نکاح»را توصیف كند. در این استعاره، قلمرو مبدأ حوزۀ مفهومی « وصال عارف با خداوند»

است كه مفهومی متافیزیکی و « صال عارف به خداوندو»محسوس و ملموس است و قلمرو مقصد حوزۀ مفهومی 

انتزاعی است. روزبهان با اصطالحات و الفاظ حوزۀ نکاح مانند عروس، حجله، مراسم جشن و پایکوبی و نثارهایی 

كه داماد به عروس میکند، مفاهیم انتزاعی رابطج عاشقانه عارف با خداوند را توضیح دهد. طبق نظریج استعارۀ 

هم نظام ادراكی و شناختی خود را « وصال خداوند»برای توصیف « نکاح»با انتخاب حوزۀ مفهومی  مفهومی، وی

درمورد وصال خداوند توضیح میدهد و هم انتظارات و توقعات خود و مخاطبان را از آن تنظیم میکند. درواقع این 

ل منتق« وصال الهی»بر مفهوم را به نظام فکری و فضای حاكم « نکاح»استعاره، نظام فکری و فضای حاكم بر 

های وصال الهی كه متناسب با حوزۀ مفهومی نکاح است برجسته و از برخی میکند و موجب میشود برخی جنبه

نظر شود. در این زمینه این نکته جلب توجه میکند كه انتخاب حوزۀ مفهومی نکاح بعنوان های دیگر، صرفجنبه

داوند، با نظام اندیشگانی و عاطفی روزبهان بسیار سازدار و هماهنگ است؛ قلمرو مبدأ برای توضیح وصال عارف با خ

زیرا برای روزبهان انسان و عشق ورزیدن به انسان و زیباییهایش بعنوان تجلیگاه خداوند، اهمیت محوری دارد؛ لذا 

 ی روزبهان سازوارانتخاب حوزۀ مفهومی نکاح كه حاكی از پیوند عاشقانج دو انسان است، با ساختار فکری و عاطف

 دهندۀ تلقی وی از كیفیت وصال با خداوند است.به نظر میرسد و تا حد زیادی نشان

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این هنویسند

 طبق تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسند تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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