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Abstract
The present study is a descriptive-analytic study based on the Halliday functional grammar
approach in the field of relationship between text situation and context situation, to review
the obvious apocalypse discourse in the various stages of mystical experiences of Ruzbihan
Baqli. “Kashf al-asrar wa mukashafat al-anwar” is Ruzbihan Baqli autobiography that its
content is based on “the way of retelling, without the concern about transfer the mentality
to the audience”. Ruzbihan Baqli, in the position of the experimenter, prefers the
observation to the other stages of discovery, attempts to retelling his intuitive experiences
and dreams, that most of which are based on the “manifestation of the essence and
attributes of God” through eltebas. In each of his mystical experiences in various situations,
such as "awakening, a state between sleep and awakening and sleep," he has experienced
certain emotional states such as grief, confusion, astonishment, happiness and the
drunkenness, regarding his spiritual talent and his viewpoint and relation relative to each
participant. In the textual structure of the apocalypse discourse of this work, which focuses
on the retelling of the three mystical experiences of “addressing, manifestation, and
ascension”, the main characteristic of experiences is “incomprehensibility”, “passive
mode” and “transience”. The specific course of the linguistic processes in various stages of
the apocalypse from “material” to “subjective” in order to explanation the ascendant of the
human from “seeker” to the “mortality”. In all experiments, the “location” adverb has the
highest frequency, and in each experience, audience encountered a different atmosphere.
When each location changes, the circumstances and characteristics of the experience will
also vary. The author is more accurate in describing locations that are relate to the primary
modes of apocalypse, but the locations of occurrence of the final stages of apocalypse
under the domination of mystical states cannot be described with precision. Throughout the
sequential application of peripheral elements, Ruzbihan eliminates ambiguity in its speech
and makes the desired information more specific and restrictive. In this way, he outlines the
atmosphere of his own experience clearly for the audience.
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بررسی نقشگرایانة تجربههای عرفانی در رؤیانوشتهای شهودی کشفاالسرار
و مکاشفاتاالنوار «زندگینامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»


فرشته میالدی -عباسعلی وفایی
چکیده

پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی در زمینة ارتباط بافت موقعیتی و بافت متت ،بته

مطالعة گفتمان مکاشفة عیانی در مراحل مختلف تجربیات عرفانی روزبهان بقلی پرداخته است« .کشفاالسرار و مکاشفاتاالنتوار»
زندگینامة خودنوشت روزبهان بقلی است که محتوای آن براساس «شیوة بازگویی بدون دغدغة انتقال ذهنیت به مخاطب» شکل
گرفته است .روزبهانی بقلی در جایگاه تجربهگر با ترجیح مشاهده بر سایر مراتب کشف سعی در بازگویی تجربیات و رؤیاهتای
شهودی خود دارد که اغلب آنها براساس «تجلی ذات و صفات خداوند» از طریق «التباس» مطرح شتدهانتد .وی در هتر یتز از
تجربیات عرفانی خود که در حاالت مختلفی اعم از «بیداری حالتی بی ،خواب و بیداری و خواب» شکل گرفتهاند بتا توجته بته
استعداد روحی خود و دیدگاه و رابطهای که نسبت به هر یز از مشارکان دارد حاالت عاطفی خاصی از قبیل قبض سرگشتتگی
حیرت بسط وجد و سکر را تجربه کرده است .در ساختار متنی گفتمان مکاشفة ایت ،ارتر کته بتر بتازگویی سته تجربتة عرفتانی
«خطاب تجلی و معراج» تمرکز دارد مشخصة اصلی تجربیات «توصیفناپذیری» «حالتت انفعتالی» و «زودگتذری» استت .ستیر
مشخص فرآیندهای زبانی در مراحل مختلف مکاشفه از «مادی» به «ذهنی» در جهت تببی ،سیر صعودی سالز از مقام «طلب» بته
مقام «فنا» بکار رفته است .در تمام تجربیات افزودة موقعیت «مکان» بیشتری ،بسامد را دارد و در هتر تجربته مخاطتب بتا ف تای
متفاوتی روبرو میشود .هنگامی که هر یز از مکانها تغییر میکند شرایط و ویژگیهای حاکم بر تجربه نیتز متفتاوت متیشتود.
نویسنده در توصیف مکانهایی که مربوط به حاالت ابتدایی مکاشفه هستند دقت بیشتری دارد؛ اما مکانهای وقوع مراحل پایتانی
مکاشفه را تحت غلبة حاالت عرفانی نمی تواند با دقت چندانی توصیف کند .روزبهان از طریتق کتاربرد پیتاپی عناصتر پیرامتونی
ابهام را در کالم خود از بی ،میبرد و باعث خاص کردن و محدود کردن اطالعات مورد نظر ختود متیشتود .وی از ایت ،طریتق
ف ای حاکم بر تجربیات خود را به وضوح برای مخاطب ترسیم میکند.
واژههای کلیدی
تجارب عرفانی کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار التباس فرآیندهای زبانی عناصر پیرامونی احوال عرفانی.
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 -1مقدمه
«کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار» حاوی تجربیات عرفانی و رؤیاهتای شتهودی روزبهتان بقلتی در
طول  14سال است که با توجه به محتوای خود یکی از آرار انگشتشمار صتوفیه در بستتر عرفتان
اسالمی و ایدئولوژی کشف و شهود به شمار میرود .روزبهان بقلی یکی از شاخصتری ،چهرههای
صوفیه در سدة ششم هجری است که عالوه بر نقش و اهمیت او در شکلگیتری عرفتان عاشتقانه
باید به نقش خاص او در شکلگیری نوع خاصی از نظام واژگانی و اصطالحی عرفان اسالمی اشاره
کرد .کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار گزارشهایی وجدآمیز و شاعرانه از واقعتههتا و رؤیتتهتایی
است که روزبهان در متدت چهتل ستال آن هتا را تجربته کترده استت .ایت ،مجموعتة پراکنتده از
مشاهدات خط سیر روش ،و مشخصی ندارد؛ اما هر یتز از بختشهتای آن بطتور مستتقل بیتانگر
رؤیاهای شبانه و حوادث شگفتی استت کته روزبهتان از ستر گذرانتده استت .بتا در نظتر گترفت،
تکرارهای رفتاری و گفتاری نویسنده ای ،ارر را باید «میدان محاکات روزبهان از جایگاه و مرتبةة
حضرت محمد(ص)» قلمداد کرد .روزبهان ای ،ارر را در  14سالگی در پاسخ به سائلی از محبّی ،و
صادقی ،طریق الهی نوشته است:
« عاشقی از طایفة صتدیقان بتا مهتر تمتام از مت ،خواستت تتا بترای او از مکاشتفات و استرار
مشاهداتی که بر م ،واقع شده از خصایص تجلی و نزول در مقام التباس از ظهتور کامتل کیفیتات
واالی ذات حق وجد و نشوه و ...بازگویم درخواست او را شنیدم و پاسخش را اینگونه بترآوردم
و گفتم :برای م ،سخت دشوار است که ایت ،مقامتات را آشتکار کتنم چترا کته اهتل ظتاهر آن را
درنمییابند و مرا بخاطر ای ،سخنان طعنه متیزننتد و عتتاب متیکننتد و در بحتر بتال متیافکننتد.
(روزبهان بقلی .)841 :8939
شرح حال شهودی روزبهان نمونهای از متونی است که دربارة خود و غیب نگتارش یافتتهانتد.
ای ،ارر که به استثنای تعداد محدودی از کلمات و جمالت فارسی به زبان عربی نوشته شده شترح
کشفیاتی است که زندگی نویسنده را در رابطه با عالم غیب نشان میدهد .کشفاالسترار توضتیحی
بر چگونگی رابطة روزبهان با عالم غیب و شرکت او در استرار آن استت و بتا تمرکتز بتر داستتان
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زندگی روزبهان از سرگذشتنامه فراتر میرود.

8

ای ،پژوهش تالش میکند تا تجارب عرفانی روزبهان بقلتی را از طریتق فترانقش اندیشتگانی و
تکیه بر دو عنصر «فرآیندهای زبانی و عناصر پیرامونی  /افزودههای حاشتیهای » تحلیتل کنتد و بته
ای ،پرسشها پاسخ دهد:
 روزبهان بقلی در جایگاه تجربهگر تحت تأریر حتاالت عرفتانی مختلتف از چته فرآینتدها وافزودههایی برای بازگویی تجارب عرفانی خود بهره گرفته است؟
 چه رابطة معناداری میان سیر تحول فرآیندهای زبانی از «مادی» به «ذهنی» و مراتب مختلتفمکاشفة عیانی وجود دارد؟
پیشینة پژوهش

 صمدیانی غالمرضا و تقوی محمد ( )8931بررسی تجربههای عرفانی در عبهرالعاشقین بةراساس فعل :رویکرد نقشگرا پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم شماره اول پیاپی
 94بهار و تابستان  8931ص .16-13
در ای ،پژوهش به بررسی تجتارب عرفتانی روزبهتان در کتتاب عبهرالعاشتقی ،براستاس فعتل:
رویکرد نقشگرا پرداخته شده است .تجربهها بر پایة نظام گذرایی در چهارچوب دستور نقشگترای
هلیدی تجزیه و تحلیل شدهاند .با توجه به نتایج پژوهش در اغلب موارد تجربهگر فعال و کنشتگر
است اکثر فعلهای غیر رابطهای متعدی هستند و بر زمتان گذشتته داللتت متیکننتد .بتیش از 14
درصد فرآیندهای فعلی رابطهای در زمان حال اتفاق میافتد و بیش از  34درصتد تجربتههتا کته بتا
وجه اخباری بیان شدهاند قطعیت دارند .هنگام خواندن روایت ذه ،از زمان و مکتان طبیعتی ختود
جدا میشود و با راوی به لحظة دیدار و مشاهده میپیوندد.

 صمدیانی غالمرضا ( )8931بررسی تجربه های عرفانی در تمهیةدات براسةاس فعةل بةاتأکید بر رویکرد نقشگرا نشریة ادب و زبان دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شتهید بتاهنر

کرمان سال  81شمارة  91بهار و تابستان  31صص .811 – 861

ای ،پژوهش به بررسی تجارب عرفانی عی،الق ات در کتاب تمهیدات براساس فعل و با تأکیتد
1

 .دربارة کتاب کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار در ایران تاکنون بجز ترجمهای که مریم حسینی از ای ،کتاب به فارسی ارائه

داده ارر مستقلی به طبع نرسیده است .در آمریکا نیز پروفسور کارل ارنست که پژوهشهای مختلفی دربارة روزبهان و مکتب
فکری او انجام داده در کتاب «روزبهان بقلی» خود از ای ،کتاب استفاده کرده است.
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بر رویکرد نقشگرا پرداخته است .تجربهها بر پایة نظام گذرایی تجزیه و تحلیل شتدهانتد .بستامد و
درصد وقوع انواع فرایندها پس از بررسی تمامی افعال موجتود در ایت ،تجتارب بته عنتوان یتز
شاخص سبکی لحاظ شده است .هم چنی ،تالش شده تا با بررسی انتواع فعتلهتای بکتار رفتته و
بسامد واژگان پرکاربرد همچون عشق دیده نور جمتال دل جتان و مترادفتات آنهتا در کتتاب
تمهیدات تأریر تجربة عرفانی بر بیان عی،الق ات توصیف تفسیر و تبیی ،شود.
 -2چارچوب نظری پژوهش
 -1-2فرانقش اندیشگانی :بازنمایی الگوهای تجربه در قالب فرآیندها
در دستور نقشگرا فرض بر ای ،است که الگوهتای تجربته در قالتب فرآینتدها و از طریتق فترانقش
اندیشگانی در زبان بازنمایی میشوند .ازای،رو از طریق بررسی فرآینتدهای موجتود در جمتالت و
افعال و درنهایت تعیی ،بسامد هر یز از انواع آنها میتتوان از تجتارب تفکترات و دنیتای درون
نویسنده آگاه شد .سازوکار بیتان فترانقش اندیشتگانی و تجربتی در زبتان «نظتام گتذرایی» استت.
نظامگذرایی واقعیّت را به صورت فرآیندهای ششگانه بازمینماید .ای ،فرآیندها همتراه بتا شترایط
زمانی و مکانی و شرکتکنندههایی که نقشهای معنایی مختلفی را به عهده میگیرنتد بته کتاربران
زبان ای ،امکان را میدهند که واقعیت را آگاهانه یا ناخودآگاهانه به شیوههای خاصی بازنمایی کنند.
هر فرایند سه عنصتر دارد .1 :خود فرآیند :2 ،مشارکین در فرایند :3 ،موقعیةتهةای مربةوب بةه
فرایند .مشارکی ،فرایند عناصر دخیل در فرایند هستند که زمان مکتان شتیوه و شترایط فراینتد را
تعیی ،میکنند .فرایندها مشارکی ،و بستر وقوع رخدادها معموالً بته ترتیتب در قالتب گتروههتای
فعلی اسمی و قیدی در دستور زبان بازنمایی میشوند.
 .1فرآیندهای مادی :به تجربه ما از دنیای بیرون مربوط هستند و بر انجام کاری یا رختداد واقعتهای
داللت دارند و اعمالی فیزیکی نظیر ساخت ،نوشت ،رفت ،باز کردن و غیره را دربرمیگیرند.
 .2فرایندهای ذهنی :به تجربه ما از جهان خودآگاه و درونتی مربتوط هستتند و شتامل ادرا
شناخت و واکنشهای ذهنی میشوند؛ از طریق افعالی مانند در کردن و فکر کردن.
 .3فرآیندهای رابطهای :فرایندهایی مربوط به توصیف یا شناسایی و رابطه بتی ،دو مفهتوم بتا
استفاده از افعال ربطی مانند بودن شدن به نظر رسیدن تبدیل شدن و غیره.
 .4فرآیندهای وجودی :وجود داشت ،و اتفاق افتادن چیزی کته از طریتق افعتالی ماننتد وجتود

بررسی نقشگرایانة تجربههای عرفانی در رؤیانوشتهای شهودی کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار 13 /
داشت ،ظاهر شدن آویزان بودن باقی ماندن و غیره بیان میشوند( .ای ،فرایند بی ،فراینتد متادی و
رابطهای قرار دارد).
 .5فرآیندهای رفتاری :ای ،گتروه از فراینتدها بته رفتارهتای جستمانی و روانشتناختی انستان
مربوط میشوند .افعالی مانند نگاه کردن گریه کتردن لبخنتد زدن نفتس کشتیدن آواز خوانتدن و
نشست.،
 .6فرآیندهای کالمی :فرایندهایی از نوع «گفت »،ای ،فرایندها از طریق افعتالی ماننتد صتحبت
کردن گزارش دادن پرسیدن بیان میشوند (هلیدی  .)11-16 :8939و ر ( :پهلواننژاد و زمرّدیان
.)69 :8919
جدول  :1ارتباب سه الیة بافت موقعیتی و الیههای معنایی زبان (هلیدی .)11-16 :8939
بافت موقعیتی

نظام واژگان دستور
مادی

گسترة
سخن

معنتتتتتتای

کتتتتتارکرد

ستتتتتتتتاختار

اندیشگانی

اندیشگانی

گذرایی

معنتتتتتتای

کتتتتتارکرد

بینافردی

بینافردی

ذهنی
فرآیند

رابطهای
رفتاری
کالمی
وجودی

ارتبةةةةاب
زبانی

گزارندة
{منش}
سخن

عنصر وجه

فاعل
عنصر خودایستا

ساختار وجه

فعل واژه
باقیمانده

متمم
ادات

عوامتتتتتتتتل
ساختاری

شیوة
سخن

معنای متنی

کتتتتتارکرد
متنی

ستتتتتاختار

آغازه {آغازگر}

آغازگی

آویزه{پایانبخش}

ستتتتتاختار

اطالع کهنه

اطالعی

اطالع نو

عوامتتتتتتتتل

ارجاع

غیرساختاری

حذف و جایگزینی
انسجام

ادات ربط
انسجام واژگانی
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 -2-2فرانقش اندیشگانی و افزودههای حاشیهای  /عناصر پیرامونی
بکارگیری افزودههای حاشیهای در فرانقش اندیشگانی مطترح متیشتود .افتزودههتا قستمتی از
سیستم گذرایی را تشکیل متی دهنتد؛ ایت ،عناصتر پیونتد نزدیکتی بتا فرآینتدها دارنتد .بکتارگیری
افزودههای حاشیه ای و توضیح زمان مکان چگونگی و غیره در متورد وقتوع فرآینتدها متیتوانتد
بازنماییکنندة نگاه نویسنده به دنیای اطرافش به رویدادها و تفکر وی نسبت به دنیای بیرون باشتد.
ازای،رو میزان ریزبینی و توجه نویسنده به جزئیات نیز میتواند به سبکی شخصی یا گروهی تبتدیل
شود .بطور کلی افزودهها در انتقال مفهوم معنا و قصد نویسندگان نقش به ستزایی دارنتد .یکتی از
کارکرد افزودهها آن است که با دادن اطالعات بیشتر در مورد وقوع یز فرآیند بهگونتهای ابهتام را
از بی ،میبرند؛ بهبیاندیگر افزودهها بطور دقیق چگونگی انجام فرآیند را توصیف میکنند .همچنی،
بیان میکند که عناصر حاشیهای م مون تجربی مت ،را باال میبرند؛ زیرا باعث محتدود و «ختاص
کردن» اطالعات دادهشده میشوند .عناصر حاشیهای (افزودههای حاشیهای) :ای ،عناصر نشاندهنتدة
«زمان» «مکان» «دلیل» و «شیوة» وقوع فرآیند هستند و بطور مستقیم در فرآیند درگیر نیستند؛ بلکته
در مورد آن به ما اطالعاتی متی دهنتد .طبتق الگتوی هلیتدی و متیست ،در بنتدهایی کته بازنمتایی
تجربیات هستند فرآیندها عناصر مرکزی هستند؛ یعنی نزدیتز بته مرکتز و بطتور مستتقیم درگیتر
فرآیند هستند .در مقابل عناصر حاشیهای بطور مستقیم در فرآیند ح ور ندارند و جنبتة حاشتیهای
دارند و جزییات بیشتری راجع به رخداد به ما میدهند .ای ،افزودهها اغلب در تمام انتواع فرآینتدها
به کار میروند .البته باید گفت برخی از آنها با انواع خاصی از فرآیندها بیشتر ذکر میشوند؛ بطتور
مثال افزودههای مربوط به موضوع اغلب با بندهای ذهنی و کالمی همراه هستند .هلیتدی و متیست،
( )1441عناصر حاشیهای را از  9منظر توصیف میکنند:
 به عنوان عناصری که همراه با فرآیند میآیند و زمان مکان و شیوة رخداد را نشان میدهند؛ای ،عناصر به سؤاالت «چه وقت» «کجا» «چگونه» و «چرا» پاسخ میدهند.
 عناصر حاشیهای بهعنوان افزوده عمل میکنند؛ به ای ،معنا که آنها نمیتوانند بهعنوان فاعتلبند باشند.
 افزودهها بهصورت گتروههتای استمی نمتیآینتد؛ بلکته بتهصتورت گتروههتای قیتدی یتاحرفاضافهای میآیند.
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افزودههای حاشیهای از دیدگاه هلیدی و متیس ،بطور کلی در  1نوع تقسیم شدهانتد« :تفصیلی»،
«گسترشی»« ،تشریحی» و «برجستهسازی».
الف)  .1تفصیلی
 گستره :ای ،افزودهها فاصلة زمانی و مکانی رخداد فرآیند را بازنمایی میکنند و بته ستؤاالت«چه مدت» و «چه مسافتی» پاسخ میدهند.
 مسافت :ای ،افزودهها مسافتی را که فرآیند در آن رخ داده نشان میدهند. دیرش :ای ،نوع افزودهها مدت زمان انجام فرآیند را نشان میدهند. بسامد :میزان تکرار انجام یز فرآینتد را نشتان داده و بته ستؤال «هتر چنتد وقتت؟» پاستخمیدهد.
الف)  .2موقعیت :ای ،افزودهها زمان و مکان انجام فرآیند را بازنمایی متیکننتد و بته ستؤاالت
«چه وقت» و «کجا» پاسخ میدهند« .زمان» «مکان» ابزار ای ،افزودهها هستند.
الف) .3شیوه :ای ،افزودهها چگونگی انجام فرآیند را نشان میدهند و  1زیرمجموعه دارند:
 وسیله :ابزاری که فرآیند با آن انجام میشود .ای ،افزوده به نقتش فتاعلی مشتارکان نزدیتزاست و معموالً با حروف اضافهای مانند «به وسیلة» و یا «از طریق» هستند.
 کیفیت :ای ،افزوده در پاسخ به «چگونگی» مطرح میشود. مقایسه :ای ،افزودهها از طریق یز گروه حرفاضتافهای کته کلمتات «ماننتد» و «بترخالف»هستند بازنمایی میشوند .ای ،حروف اضافه بیانگر شباهت یا تفاوت هستند.
 درجه :ای ،افزودهها با عباراتی همراه هستند که میزان را نشتان متیدهنتد؛ «زیتاد» «کتامالً»«کمی» و «عمیقاً» از ای ،دسته هستند.
 انگیزه :ای ،افزودهها دلیل انجام فرآیند را نشان میدهند و به سته نتوع «علةت»« ،قصةد» و«ذینفع» تقسیم میشوند و «به خاطر کسی» «به نفع کسی» و «از طرف کسی» را شامل میشوند.
الف)  .5احتمال :افزودههایی که احتمال وقوع فرآیند به آنهتا بستتگی دارد .در ایت ،افتزوده 9
زیرمجموعه وجود دارد.
 -شرایط :ای ،گروه نشان میدهد که چه شرایطی باید برای انجام فرآیند فراهم شتود و همتراه
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با گروههای حرفاضافهای مانند «در صورتِ» و «در شرایطِ» همراه هستند.
 پذیرش :بهنوعی نشاندهنتدة تقابتل هستتند و از طریتق گتروههتای حترفاضتافهای ماننتد«صرفنظر از» «علیرغم» و غیره مطرح میشوند.
 پیشفرض :ای ،افزودهها به معنای «شرایط منفی» و با عباراتی مانند «در نبودِ» و «در غیتاب»بازنمایی میشوند.
ب) گسترشی
ب)  .1همراهی :ای ،نوع افزودهها بازنمایی کنندة تشریز یتا عتدم تشتریز مستاعی در انجتام
فرآیند هستند؛ یعنی معنای «و» و «یا» را دارند و به سؤاالت «و چته کستی /چته چیتزی دیگتری؟»
پاسخ میدهند« .با» و «بهعالوه» (با معنای مثبت) و «بتدون» و «بته جتای» (بتا معنتای منفتی) .ایت،
افزودهها دو زیرمجموعه دارند:
 همکنشی :فرآیندی را بازنمایی میکند که در آن دو شرکتکننده درگیر هستند. افزایشی :هر دو شرکتکننده «کارکرد مشارکتی» یکسانی دارند با ای ،تفاوت که یکی از آنهتاباهدف ایجاد یز «ت اد» ظاهر میشود.
ج) تشریحی
ج)  .1نقش :ای ،نوع افزودههتا معتانی «بتودن» و «شتدن» را بازنمتایی متیکننتد و بتا بنتدهای
«ارتباطی» و از نوع «توصیفی» یا «تأکیدی» مطابقت دارند .ای ،افزوده دو زیرمجموعه دارد:
 ظاهر :به سؤال «بهعنوان چه؟» پاسخ میدهد و معنای «بودن» را بازنمایی میکند. ماحصل (نتیجه) :به سؤال «به چه چیز؟» بامعنای «شدن» پاسخ میدهند.د) برجستهسازی
د) .1موضوع :ای ،افزودهها با فرآیند کالمی مرتبط هستند و معادل افزودهای «گفته» استت .ایت،
افزوده به سؤال «در مورد چه چیزی؟» پاسخ میدهد و با حرف اضافة «در متوردِ بتا توجته بته در
خصوص و غیره» همراه هستند.
د)  .2زاویة دید :ای ،افزودهها دو زیرمجموعه دارند:
 -منبع :به گوینده در بند کالمی مرتبط است (با مفهوم همانطور که فالنی گفتت) و بتا حتروف
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اضافة مرکب همراه است مانند« :طبق گفتة وی» «طبق» و غیره.
 نقطهنظر :به «حسگر» در بند ذهنی (با مفهوم همانطور که فالنتی فکتر متیکنتد) ارتبتاط دارد(برای توضیح بیشتر ر  :رضویان و احمدی .)914 -911 :8931
 -3-2ارتباب متن و بافت در دستور نقشگرای هلیدی
هلیدی ضم ،اشاره به آراء مالینوفسکی فرث و دل هایمز در زمینتة بافتت متوقعیتی در صتدد
تعیی ،مناسبتری ،الگوی بافت موقعیتی است و در نهایت چارچوبی ساده برای توصیف ای ،مفهوم
ارائه میدهد .وی مت ،را نمونتهای از محصتول و نمونتهای از فرآینتد معنتای اجتمتاعی در بافتت
موقعیتی به خصوص میداند .هلیدی در حوزة بافت موقعیتی سه مفهوم را مطترح متیکنتد کته بته
تفسیر بافت اجتماعی مت ،یعنی محیطی که معنا در آن مبادله میشود کمز میکند .ای ،سه مفهتوم
به ما ای ،امکان را میدهد که توصیفی دقیق از ماهیت مت ،ارائه بدهیم:
 .1گسترة سخ :،به آنچه روی می دهتد یتا بته ماهیتت آن کتنش اجتمتاعی اشتاره دارد :آنچته
مشارکان به آن میپردازند و آنچه که زبان در آن بخش اساسی و مهم به شمار میآید چیست؟
 .2منش سخ :،به کسی که شرکت میکند به ماهیت مشارکان به موقعیت و نقتشهتای آنهتا
اشاره دارد :چه نوع روابط نقشی میان مشارکان برقرار است روابط موقتی یتا دائمتی هتر دو نتوع
نقش گفتاریای که در مکالمه میپذیرند یا کل مجموعه روابط اجتماعی معناداری که در آن شرکت
دارند؟
 .3شیوة سخ :،به نقشی که زبان ایفا میکند یا به آنچه مشارکان از زبان انتظار دارند کته در آن
موقعیت برایشان انجام دهد اشاره دارد :که عبارتند از سازمانبندی نمادی ،مت ،وضعیت مت ،و نقش
مت ،در بافت از جمله نقش کانال( :آیا به صورت شفاهی است یا مکتوب یا ترکیبی از هتر دو؟) و
وجه بالغی مت ،مثالً آنچه توسط مت ،با توجه به مقولههایی مثل ترغیب بازگویی تعلیمی و ماننتد
آن حاصل میشود.
در نظریة زبانی هلیدی معنا محصول سه فرانقش است که هر کدام همزمان و به یز میتزان بته
معنای کل پیام کمز میکنند :فرانقش بینافردی اندیشگانی و متنی .هر کتدام از ایت ،فترانقشهتا از
رهگذر یز ساختار فعلیت مییابند:
 -فرانقش اندیشگانی :از رهگذر ساختار گذرایی؛
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 فرانقش بینافردی :از رهگذر ساختار وجه؛ فرانقش متنی :از رهگذر ساختار آغازگری و یز عامل غیرساختاری به نام انسجام. -4-2ترجیح «مشاهده» بر سایر مراتب کشف در اندیشة روزبهان
هر یز از عرفا در آرار خود یکی از مراتب کشف را بر دیگری برتر دانستهانتد .بطتوری کته افترادی
مانند ابونصر سّراج در کتاب اللّمع و علی ب ،عثمان هجویری در کشفالمحجوب مکاشفه (به معنتای
ح ور) را بر مشاهده و سایر مراتب کشف رجحان دادهاند .در حالی که عبدالکریم هوازن قشتیری در
رسالة قشیریه احمد غزّالی در رسالة بحرالحقیقه و قطبالدی ،اردشیر عبادی در صوفینامته مشتاهده
را از دیگر مراتب کشف برتر دانستهاند( .ر  :ابونصر سترّاج ( )916 :8911هجتویری )116 :8911
(قشیری ( )883-881 :8969احمد غزالتی  )11-11 :8916و (عبتادی  .)811-811 :8961روزبهتان
بقلی نیز با پیروی از افرادی چون احمد غزالی و اردشیر عبادی مشاهده را بتر ستایر مراتتب کشتف
رجحان داده است .مکاشفات وی حاالت مختلفی دارند که برخی در حالت ختواب برختی دیگتر در
حالتی بی ،خواب و بیداری و برخی دیگر در حالت بیداری شکل گرفتهاند.
 -5-2انواع مکاشفه در کشفاالسرار و مکاشفاتاالنور
مکاشفه در «کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار» در حاالت مختلفی از قبیل «مکاشفه در بیةداری،
مکاشفه در حالتی بین خواب و بیداری و مکاشفه در خواب» مطرح شده که در قالب هر یتز از
آنها رؤیاهای شهودی روزبهان شکل گرفته استت .کشتف در بیتداری از آشتکارتری ،و معتبرتتری،
مکاشفههاست .مهمتری ،مکاشفه در بیداری دیدار و سخ ،گفت ،با خدا بیواسطه استت .برختی از
مکاشفات در حاالتی مانند رؤیا و خواب و خیال روی میدهد .محمد غزالی از خوابهتای روشت،
و رمزآمیز نیز سخ ،گفته و رؤیاها را بر حسب ظرفیت روحی و اشتغال فکری افراد متفاوت دانسته
و خواب عارف واصل با سالز مبتدی و ارر آن در روح آنتان را متفتاوت ارزیتابی کترده استت .از
نمونههای مکاشفه عارفان در خواب میتوان به دیدن خداوند در خواب و ستخ ،گفتت ،او دیتدن
رسول اکرم(ص) در خواب و سخ ،گفت ،با وی دیدن پیامبران دیگر در خواب شنیدن از ستروش
غیبی در خواب و دیدن فرشته در خواب .دیدن ابلیس در خواب دیدن عاقبت کار مشتایخ بعتد از
مرگ در خواب .اطالع از رؤیای دیگران دیدن نور مشایخ دیدن عارفان در خواب و تأییتد احتوال
در بیداری اشاره کرد (پناهی .)899 -841 :8931
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 -6-2ویژگیهای تجربة عرفانی و نمود آن در رؤیانوشتهای کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار

ویلیام جیمز در پژوهشی با عنوان «تنوع تجربة دینی» به چهار مشخصتة اصتلی تجربتة عرفتانی
اشاره میکند .وی توصیف ناپذیری ،1کیفیت معرفتی ،2زودگةذری 3و حالةت انفعةالی 4را وجته
مشخصتتة تجربتتة عرفتتانی متتیدانتتد( .جیمتتز  )119-111 :8938در میتتان ایتت ،مشخصتتههتتا
«توصیفناپذیری» در گفتمان مکاشفة کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار نمود بیشتری یافته است:
 وی را دیدم که از یکی از اتاقهای خانهام «در بهتری ،صورتها» بیرون آمد دلم را غارت وضمیرم را فانی کرد پس «بار دیگر به شکلی دیگر».
 اگر هر ذرّهای از عرش تا ارض به یاری زبان م ،میآمد باز هم «توانایی بیان صتفت کمتالجمال و حس ،او را نداشتم»( .روزبهان .)818 :8939
 او منزّه است و وجودش با گذشتت زمتان در محتل مشتاهده و هنگتام آشتکاری دگرگتوننمیگردد« .در هر وصفی او مطابق احوال آنان که توصیفش میکنند تعریف میشود» اگرچته او در
ازل همانگونه است که بوده و هیچگاه با اشتارههتای موجتودات عتالم حتادث محتدود نمتیشتود
(روزبهان .)814 :8939
 -7-2التباس :طریق تجلی ذات و صفات خدواند در رؤیاهای شهودی روزبهان
تمام تجربیات عرفانی روزبهان بقلی که براساس دیدار با خداوند مطرح شدهاند بطتور کامتل از
طریق «التباس» شکل گرفتهاند و خداوند در جلوهها و تصاویر مختلف خود را بتر وی ظتاهر کترده
است:
 و م ،خدا را در صورت جالل و جمال و عظمتت کبریتاییاش مشتاهده کتردم و او را بتهغایت مبهم یافتم و گفتم :خدای سرور م ،و موالی م !،تا کی تو را به طریق التباس مشاهده کتنم؟
به م ،قِدَم و بقای خالص خود را بنما و گفت :موسی و عیسی ای ،مقام را درنیافتند آنگاه خداونتد
ذرّه ای از نور ذات ازلی خود را مکشتوف ستاخت نزدیتز بتود کته جتانم از هتم متالشتی شتود
(روزبهان .)814 :8939
1

. Ineffability
. Noeticquality
3
. Transiency
4
. Passivity
2
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مفهوم «التباس» در فرهنگهای مختلف با توضیحاتی از قبیتل «پوشتیده شتدن شتوریده شتدن
موضوعی را با موضوع دیگر آمیخت ،و به لباس درآمدن» تعریف شده است .با استناد به آراری مانند
شرح اصطالحات تصوف به نظر میرسد که ای ،مفهوم قبل از روزبهان در نزد صتوفیه جایگتاهی
نداشته است .اهمیت غایی «التباس» به عنوان یکتی از مفتاهیم محتوری در اندیشتة روزبهتان در آن
است که او برای تبیی ،چگونگی ارتباط باط ،و ظاهر هستی یا به تعبیری دیگر «قدیم و حادث» از
ای ،مفهوم بهره می گیرد .عالم التباس در نزد روزبهان در زمینة توضیح رؤیاها و مکاشتفات همتان
نقشی را دارد که عالم خیال در نگرش اب،عربی ایفا میکند .ای ،عتالم در نتزد وی از ستویی دیگتر
همان عالم واقعیت و مجرایی است که خداوند در آن و از طریق تمثل خود را در تصویر و هیئتتی
دلخواه به چشم بندگان برگزیده میکشاند .عالوه بر ای ،باید افزود که برای روزبهان «سراسر هستی
محل التباس نور عشق است»( .فاموری )869 :8913
 -3تحلیل دادههای پژوهش «تحلیل تجارب عرفانی روزبهان بقلی براساس رویکرد نقشگرایی»
کشف و شهود که از قرن پنجم تا اواخر قرن هفتم به عنوان ایدئولوژی غالتب در اندیشتة صتوفیانه
مطرح شد نزد هر یز از صوفیه تعاریف خاص و منحصر به فردی داشت .در ایت ،میتان تعتاریف
روزبهان بقلی حول محور دیدار با خداوند شکل گرفته است« :کشف رفع پوشیدگی است بر فهتم.
چنان شود که به چشم میبیند و حقیقتش ظهور ملز و ملکوتستت و جتالل قتدم جبتروت دیتده
عارفان را در دیدة ایشان پوشیده .سنای جالل خود تا بدان جمال وجهتش بیننتد .آنگته بته ملتز
غیبش درنگرند و از هر صفتی فهمی در معرفت کننتد»( .روزبهتان بقلتی  .)111 :8911بتر استاس
همی ،نگرش اصل و پایة تجربههای عرفانی وی بر «دیدار با خداوند» تحقق یافتهانتد .روزبهتان در
مسیر مکاشفه و سلو شهودی در رؤیاهتای ختود در ابتتدا سته مرحلتة مهتم را ستیری متیکنتد:
«خطاب ،تجلی خداوند ،معراج» .نخستی ،مرحلة رؤیای مکاشفة روزبهان با یز خطاب از ستوی
پروردگار آغاز میشود« :تو پیامبری!» ای ،خطاب در روزگتار جتوانی روزبهتان صتورت متیگیترد.
زمانی که« :در آن زمان واله و دیوانة عشق بودم و دل م ،شناور دریتای ذکتر ازلتی و بتوی ختوش
قداست بود» (روزبهان .)841 :8939
جدول  :2ارتباب بافت موقعیتی و بافت متنی تجربة عرفانی خطاب «گستره ،منش و شیوة سخن»
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«تجربة عرفانی «خطاب» در روزگار جوانی روزبهان و در صتحرا و بیابتان زمتان گتزاردن نمتاز
عشاء شکل گرفته است .در ای ،تجربه خداوند به طریق التباس در زیّ مشتایخ صتوفیه و شخصتی
خوشسیما بر وی تجلی یافته است .مشارکی ،و عامالن سخ ،در ای ،تجربه «خداوند و روزبهتان»
هستند« .توصیفناپذیری و ناتوانی گوینده از بیان جزئیتات مشتاهده» مشخصتة بتارز ایت ،تجربته
هستند».
نوع مشاهده «گسترة سخن»

-

خطاب خداوند «شنیداری :تکگویی» و «دیداری»
 -صحرا و بیابان در جستجوی آب برای وضو

موقعیت و زمان

 روزگار جوانی وقت گزادن نماز عشاءوجه بالغی متن «شیوة سخن»
نوع التباس

-

بازگویی «بدون دغدغة انتقال ذهنیت به مخاطب»
 -شخصی خوشسیما در زیّ مشایخ

مشارکین «منش سخن»

-

خداوند روزبهان

فرآیندهای غالب در ای ،تجربه در رابطه با روزبهان «فرآیندهای ذهنی» و در رابطه بتا خداونتد
«فرآیندهای کالمی» هستند .پرکاربردتری ،افعال نیز در نخستی ،مرحلة مشاهده از مصتادر «گفةتن،
دیدن و استن» مطرح شدهاند .روزبهان در نخستی ،تجربة خود که «حالت سرگردانی و حیرت» بر
وی عارض میشود و نمیتواند توصیف دقیقی از آن ارائه بدهد برای بتازگویی حالتت ختویش از
فرآیندهای ذهنی و رابطهای در ساختار جمالت منفی و حرف ربط «اما» کمز میگیرد:
 بر فراز تیهای در آن نزدیکی شخص خوشستیمایی را در زیّ مشتایخ دیتدم امتا قتادر بتهسخ ،گفت ،نبودم او مطلبی دربارة توحید گفت اما م ،چیزی نفهمیدم سرگردانی و حیرت بر م،
عارض شد (روزبهان .)841 :8939
عالوه بر عارض شدن حالت «سرگشتگی و حیرت» در پی خطاب الهی «حالت تةرس» تمتام
وجود روزبهان را احاطه میکند .فرآیندهای رابطهای در ساختار جمالت کوتاه توصتیفی و همیایته
از طریق حرف ربط «واو» ای ،حالت را بازگو میکنند:
 ترسیده بودم و مردم در ای ،سو و آن سو در حرکت بودند در حالی که به حالت اضتطرابو اندوه بودم و اشز میریختم .زبانم از حرکت افتاد( .روزبهان )841 :8939
روزبهان بعداز غلبة «حالت وجد» به کنشتگر فرآینتدهای متادی تبتدیل متیشتود؛ کتنشهتایی
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یکسویه که خداوند دلیل شکلگیری آنها است؛ اما در ساختار فرآیند نقشی ندارد:
 آنگاه حالت وجد بر م ،غلبه یافت .به دکّانم بازگشتم جعبة دخل و هر آنچه در دکّانم بتودرا در راه افکندم .جامههایم را دریدم و سر به صحرا نهادم( .روزبهان )841 :8939
بعداز مرحلة خطاب و ابالغ پیامبری مشاهدات بعد که بخش عمدة تجربیات عرفتانی روزبهتان
را رقم میزنند بر حول محور «تجلی ذات و صفات خداوند از طریق التباس» شکل گرفتهاند:
جدول  : 3ارتباب بافت موقعیتی و بافت متنی تجربة عرفانی تجلی خداوند «گستره ،مةنش و
شیوة سخن»
تجربة تجلی نیز به مثابه تجربة «خطاب» در روزگار جوانی شکل گرفته است .ای ،تجربه که غالبتاً در
حالت خواب یا حالتی بی ،خواب و بیداری شکل گرفته در نیمههای شب رخ داده استت .بتا توجته بته
اینکه ای ،تجربه در حالت بیداری اتفاق نیفتاده مکان مشخصی ندارد و گوینده بیش از هر چیتز در زمینتة
توصیف مکان تجربه سرگردان است؛ مکانی سیال که به اقت ای هر تجربه متغیر است.
نوع مشاهده «گسترة سخن»

 -تجلی صفات حق «دیداری»

موقعیت و زمان

 صحراهای غیب ورای هفت آسمان -روزگار جوانی نیمههای شب

محل تجلی خداوند

 -صحرا بیابان کوه قاف میان خیمههایی از گل سرخ

وجه بالغی متن «شیوة سخن»

 -بازگویی «بدون دغدغة انتقال ذهنیت به مخاطب»

مشارکین گفتمان «منش سخن»

 -خداوند روزبهان

از تجربة روحی دیدار حق با چشم دل با عنوان «تجلّی» تعبیر شده است .سهل ب،عبداهلل تستری
اقسام تجلی یا کشف حقتعالی را چنی ،تعریف کرده است« :تجلی بر سه حال است :تجلتی ذات و
آن مکاشفه است و تجلی صفات و آن موضع نور است و تجلی حکتم ذات و آن آخترت استت و
مافیها»( .عطار نیشابوری  .)983 :8911در کتاب شرح تعرّف تجلّی کشف صتفات (علتم و قتدرت
خداوند متعال) و تجلّی ذات به معنای غلبة صفات بر بنده چنی ،شرح داده شده استت« :تجلتی بتر
سه حال است :یکی تجلی ذات و آن مکاشفه است و معنی ای ،نه آن است که امروز ذات حق بنتده
را کشف شود تا عیان به وی نگرد لک ،چون سلطان حق بر سرِّ او غالب گردد تا در سرِّ اوغیر حق
نماند از غلبة سلطان حق چنان گردد که گویی حق را میبیند ...تجلی صفات ذات است و آن جتای
نور است و معنی صفات علم و قدرت باشد و چون بنده را کمال صتفت حتق گشتاده گتردد هتر
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صفتی از صفات حق که او را کشف گردد به آن معنی از صفات منقطع گردد و ظلمت خلق منقطتع
گردد و به نور صفات حق منوّر گردد ...تجلی حکم ذات باشد در آخرت و آنچه در آخترت باشتد
امروز خبر است و حکم ای ،خبر آن است که فردا گشاده گردد .پس تجلی را بر سه مقام نهاد :یکی
تجلی از ذات که دلش از فکرت ستر صنعها صانع بیند ...تجلی ذات مکاشتفه باشتد یعنتی گشتاده
گشت ،نه منازعت کردن و ای ،کشوف غلبه باشد در ای ،جهان یعنی از ای ،تجلتی در دنیتا عبتارت
کنند که بنده را پدید آید نه آن خواهد که خدا را عیان بیند .لک ،یز معنی از صفات خدا بتر بنتده
غالب گردد ...و ای ،ظاهر است در عرف خلق که کسی چیزی بر دل او غالب گشتت چنتان گتردد
گویی در او مینگرد ...و آنکه گفت تجلی صفات ذات موضع نور باشد معنی موضع نتور آن باشتد
که قدرت حق بر او گشاده گردد و جز از حق نترسد و داند که از علم و قدرت و دیدار حق غایب
نیم و هر جا که باشم از قب ة قدرت او خارج نیستم و هر جا که روم از ملز و ستلطان او بیترون
نروم»( .مستملی بخاری .)8111 -8111 :8969
دریچة اصلی ورود روزبهان به عالم مشتاهدات و تجربتههتای عرفتانی «شتنا کتردن در دریتای
حقیقت» است .ای ،کنش و مالزمات آن به صورتهای مختلف و در موارد بیشماری ذکتر شتده و
«دریا ،شنا کردن ،شناور بودن و غرق شدن» از واژگان پربسامد در بافت متنتی تجربیتات عرفتانی
وی هستند .موقعیت و مکان اغلب تجربیات عرفانی او در آغاز مشاهدات «صحرا و بیابان» است که
روزبهان در آنها سرگردان است؛ اما در پی تجلی الهی و تحولی که در احوال روحی وی بته وجتود
میآید به دریاهایی مبدّل میشوند که وی را در خود غرقه میکنند و در نتیجة آن مراحلتی از قبیتل
شوق معرفت توحید و محبت بطور کامل با استفاده از مفهوم «دریا» مورد بازنمایی قرار گرفتهاند:
 مرا گفتند به دریا شو و تا کوه های مغرب شنا ک ،به دریا شدم و در آن شنا کردم( .روزبهان.)841 :8939
 خداوند ضمیرم را از اقلیم وجود بیرون راند تا به دریای محبت رسیدم از آن گذشتم تتا بتهدریای معرفت رسیدم از آن نیز عبور کردم تا به دریای توحید رسیدم .از آن نیز گذشتم تا به دریای
ناشناسایی و عظمت رسیدم (روزبهان .)891 :8939
 طوفان دریای وحدانیت مرا در ربود و در قاموس اوّلیت غرق کرد (روزبهان .)868 :8939 -پس فریاد کشیدم و گریستم و در دریای قرب وی فرو رفتم (روزبهان )814 :8939
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مکاشفههایی که بر پایة «تجلی» شکل گرفتهاند برخی مربوط به بیداری و گروهی دیگتر مربتوط
به حالتی بی ،بیداری و خواب و عدم هوشیاری هستند .وجه مشتر ای ،مکاشفات تجلی خداونتد
براساس «صفات جمال و جالل» است .روزبهان هیچگاه سعی نمیکند که تجربیات خود از مشاهدة
خداوند را به طریق تشبیه بیان کند و تنها دو شیوه در توصیف جلوههای خداونتد دارد :یتا آنچته را
دیده است بدون کم و کاست بیان میکند یا خود را از توصیف آن عاجز میداند و اعتقتاد دارد کته:
خدای تعالی یکتای واحد و احد و فردی است که از هر کاستی و کثرت و شتریز و ضتدّ و شتبیه
مبرّاست .در ای ،تجربیات خداوند به صورتهای مختلفی بر روزبهان ظاهر میشتود .بتا توجته بته
مختلف بودن اشکال و صورتهای متنوع تجلی 8روزبهان نیز روشهای مختلفی را برای توصتیف
و بازگویی آنها بکار میبرد:
 توصیف به صورت هیأت انسان :انسانی آراسته به گوهرهای نورانی خنتدان و بخشتنده درزیّ مشایخ تصوف در کسوت چوپان و غیره (روزبهان .)884 :8939
 به صورت موجودات جاندار دیگری بجز انسان 1:در یکتی از مکاشتفههتای ختود شتیر زردرنگی را در لباس جبروت عظمت دیدم کته جثّتهای عظتیم داشتت و بتر بتاالی کتوف قتاف بتود
(روزبهان .)811 :8939
 استفاده از ساختار جمالت شرطی با هدف اشاره به ناتوانی و عدم در مخاطتب عتام :اگترجمیع عالمیان کلمهای از آن میشنیدند از حسرت آن در حجابهای غیب و پوششهتای ملتز و
ملکوت جان میباختند (روزبهان .)881 :8939
 عدم توصیف و توسل به «اصل بالکیف» :9خداوند وجه قدیم خود را بالکیف بتر قلتب مت،متجلّی کرد (روزبهان .)811 :8939
1

 « .و گفت ای روزبهان! از ای ،دگرگونی اشکال و افعال اندوهگی ،مباش و در آنچه دیدی شز مک .،م ،تو را به مقام عیان

عیان میرسانم و تو را تا ابد بدون هیچ حجابی بر سر بساطِ قرب خود مینشانم».
 . 1در آن صحراها شیری را دیدم که طاقت وصف آن ندارم (روزبهان .)148 :8931

.3

مثالهای بیشتر در زمینة توسل به «اصل بالکیف»:

-

تا اینکه خدای را بالکیف با صفت جمال و جالل دیدم (روزبهان .)811 :8939

-

زیبایی قِدَم را در صفتی بالکیف مشاهده کردم (روزبهان )184 :8939

-

در عالم قدس حقّ سبحان را بالکیف مشاهده کردم (روزبهان .)186 :8939

بررسی نقشگرایانة تجربههای عرفانی در رؤیانوشتهای شهودی کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار 848 /
 اشاره مستقیم به ناتوانی خود از بازگویی و توصیف صورت مشتاهده :پتس جمتال او را درجالل و جاللش را در جمال دیدم هیچگاه قادر به وصف او نخواهم بود.
 تشبیه غیرمستقیم ترجیح و در نهایت برتتری زیبتایی دادن جلتوههتای حتق بتر نمادهتای:چهرههای عروسان ملکوت و حوریان بهشتی کجا است؟ و چهترة آدم و یوستف هنگتام آشتکاری
حس ،صفات و سبحات وجه الهی کجا است؟
بخش عمدة تجربیات روزبهان در ای ،مرحله شکل میگیرد و از ای ،رو در زمینة ظهور و تجلی
خداوند بر وی شاهد تنوع بسیاری در نوع و ساختار تجربیتات هستتیم کته بافتت متنتی ستاختار
جمالت و شیوة بکارگیری فرآیندها را تحت تأریر خود قرار داده است .آنچه در ای ،تجربیات بتیش
از هر چیز در اندیشة روزبهان مورد بازنمایی و بازگویی قرار گرفته «دیدار با خداوند ،سخن گفتن
با خداوند ،گرفتن چیزی از وی و بیان حةاالت روحةی و عةاطفی خةود در مراحةل مختلةف
مشاهده» است .بنابرای ،نگرش وی از ساختار فرآیندهای ذهنی «بترای بتازگویی آنچته متیبینتد و
در میکند» فرآیندهای کالمی «در زمینة بازگویی گفتهها» فرآیندهای مادی «در اشاره به کنشتگر
و بهرهور» و فرآیندهای رابطهای «برای توصیف حالت روحی» خود بهره گرفته است .اوج گفتگوی
روزبهان و خداوند در مرحلة تجلی انجام متیگیترد .جمتالت پرسشتی ستاختار نحتوی یکستان
جمالت و فرآیندهای کالمی ابزار اصلی بیان ای ،تجربیات هستتند .پرستشهتایی کته تحتت تتأریر
حالت سرگشتگی و تعجب مطرح میشوند:
 پس گفتم :خدایا ای ،دریا چیست؟ گفت :دریای قدس گفتم :ای ،جزیره چیستت؟ گفتت:جزیره قدس.
روزبهان در مرتبة بعداز سخ ،گفت ،با خداوند «گرفتن چیزی از خداوند» را تجربه میکند .در
ای ،فرآیندهای مادی روزبهان در تمام موارد «بهرهور» کنشهای الهی است:
 شبی در حال عبادت بودم خداوند بر م ،ظاهر شد و کیسهای از مشز پیش رویم انتداخت(همان.)884 :
 و بارها او بر م ،گل سرخ و مروارید و یاقوت افشاند( .همان.)886 : -در حالی که با گوهرهای نورانی آراسته شده بود از آن گوهرها نثاری فراوان بتر مت ،کترد.
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(همان.)884 :
 حق مرا بر بساط قرب خود نشاند و از شرابهای خوش خود به م ،نوشاند (همان.)144 :فرآیندهای مادی در توصیف و بازگویی کنش «رقصیدن خداوند با روزبهان» نیز در قالب فعل
«رقصیدن» مطرح شدهاند؛ مکاشفهیی که ادعای آن در نزد صوفیه بتیش از روزبهتان ستابقه چنتدانی
ندارد .ای ،ادعا و کنش آن تحت تأریر غلبة حالت انبساط و وجد حاصل شده است:
 گویی که او را مشاهده میکردم و نمیکردم به ستویم آمتد و مترا بته رقتص خوانتد بتا اورقصیدم (همان.)811 :
 او رو سوی م ،کرد به م ،نزدیز شد و مرا به رقص واداشت و بتا مت ،رقصتید و در ایت،مورد م ،را در میان دیگران مخصوص کرد (همان.)811 :
در برخی تجربیات بعتداز ستخ ،گفتت ،بتا خداونتد و گترفت ،چیتزی از وی حالتت و حتس
ناشناختهای بر روزبهان از لحاظ روحی غالب میشود که وی در زمینة توصیف آن و انتقال ذهنیت
خود به مخاطب دچار ناتوانی و تردید است .او در توصیف ای ،حتاالت از فرآینتدهای رابطتهای و
افعالی مانند «گداختن ،آب شدن ،ذوب شدن و متالشی شدن» استفاده میکند کته بته هتیچ وجته
برای مخاطب عام قابل در و ملموس نیست:

8

 قلب و کالبدم از شیرینی رؤیت او و مشاهدة جمال او میگداختند( .همان.)819 : جان م ،از شیرینی آن حالت گدازان ذوب گشت( .همان.)891 : وجه حق را به وجهی عظیم و با مهابت دیدم که گویی در حال گداخت ،بودم (همان)813 : از شیرینی مشاهدة او و مهربانی او گداختم (روزبهان .)881 :8939ای ،شیوة توصیف گاه نیز در ساختار جمالت شرطی از طریق نسبت دادن ای ،فرآیندها و افعال
به سایر مشارکی« ،عالمیان و کوهها» بکار رفته است:
 در جانم شیرینی شوق و گداخت ،روح و فنای عقل را یافتم .اگر ذرّهای از آن بتر کتوههتایروی زمی ،نثار میشد از شیرینی آن میگداختند (روبهان .)864 :8939
 اگر اهل جهان و موجودات عالم حدران او را متیدیدنتد از ارتر جتالل و کشتف جمتال او1

« .توان افشای آن رازها را ندارم .زیرا آنها از دانشهای ناشناختهای از صفتها و فعلهای خاص صادر شده بود و جز عارفان

که دریاهای توحید را سرکشیدهاند کسی از آن آگاه نیست (روزبهان .)181 :8939
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میگداختند (روزبهان .)869 :8939
 خدای را بر صفتی دیدم که اگر بر خلق تجلی میکرد تمامی آنها را از بستیاری حتالوت ولذت ذوب میکرد (روزبهان .)816 :8939
 پس وجدی بر م ،وارد شد که اگر بتر کتوههتای دنیتا فترود متیآمتد از ستنگینی آن ذوبمیشدند (روزبهان .)183 :8939
یکی دیگر از تجربه های عرفانی و روحی عارفان که در کتب صوفیه در موارد بسیار به آن اشاره
شده است «سیر در ملکوت ،چرخیدن گرد عرش و معراج» است .روزبهان نیز به پیروی از ستایر
مشایخ صوفیه از «معراج» در ردیف تجربیات عرفانی خود نام برده است:
جدول  :4ارتباب بافت موقعیتی و بافت متنی تجربة عرفانی معراج «گستره ،مةنش و شةیوة
سخن»
بازنمایی تجربة «معراج» برای گوینده نسبت به سایر تجربیات دشوارتر است؛ زیرا مشتار و عامتل
اصلی ای ،تجربه خداوند است که با آمدن به سوی روزبهان سخ ،گفت ،با وی و گتزینش وی از میتان
عالمیان باعث رخ دادن ای ،تجربه شده است .روزبهان در تجربة معراج مشارکی منفعل است از ایت ،رو
بیشتر از سایر تجربیات به بیان احواالت و تحوالت روحی خود پرداخته است.
نوع مشاهده «گسترة سخن»

 -دیدار با خداوند و معراج

موقعیت و زمان

 عالم سرّ و مشرق ازل -شب

وجه بالغی متن «شیوة سخن»

 -بازگویی «بدون دغدغة انتقال ذهنیت به مخاطب»

مشارکین گفتمان «منش سخن»

 -خداوند روزبهان

جمالتی که در توصیف تجربة معراج وی بکار رفتهاند اکثر قریب به اتفتاق جمتالت توصتیفی
کوتاه در ساختار فرآیندهای مادی هستند .روزبهان در ای ،تجربه با توجه بته اینکته ستیر صتعودی
دارد و مدام از مکانی به مکان دیگری حرکت میکند افعال مادی متعدد و مختلفی را بکار میبرد و
در مکانهایی که نام و نشان ندارند پیوسته در حال «عبور کردن درگذشت ،راه یافت ،بتاال رفتت ،و
رسیدن» است:
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 و م ،در عالم سرّ از اقطار جهان هستی عبور کردم و روحم به آسمانها صعود کترد .در هترآسمانی فرشتگان خدای متعال را دیدم اما از آنها درگذشتم تا به ح ور حتق راه یتافتم (روزبهتان
.)843 :8939
وی که در مسیر معراج و صعود «کنشگر» استت و در فرآینتدهای متادی ح تور دارد بعتداز
رسیدن و غلبة حاالتی از قبیل شگفتی و فنا برای توصیف حاالت عتاطفی ختود بتاز هتم مشتار
فرآیندهای ذهنی و رابطهای میشود زیرا در ای ،مرحله دیگر قادر به انجتام کتنش و ستخ ،گفتت،
نیست .جمالت کوتاه افعال نفی و تکرار ساختار نحوی از ویژگیهای ساختاری ای ،تجربه هستند:
 صحراها و دریاها را دیدم فنا متیشتدم متحیتر بتودم محتو متیشتدم شتگفتزده بتودمنمیدانستم که حق از کجا ظاهر شد؛ چرا که مکان و جایگاهی نبود (روزبهان .)884 :8939
کنشهایی که در تجربة معراج از سوی روزبهان انجتام متیشتوند نتیجته و مکمتل کتنشهتای
خداوند هستند .به عبارت دیگر ای ،دو مشار کنشهای دوسویهای دارند که به متوازات یکتدیگر
ای ،تجربه را رقم زدهاند:
 پس خداوند با صفت قدیم خود از مشرق ازل بر م ،ظاهر شد .وی گفت :برای تو از غیتبغیب سفر کردم .به سوی م ،آمد و به م ،لطف بسیار کرد و گفت :تتو را در ایت ،زمتان و در ایت،
مقام از همه عالمیان برگزیدم( .روزبهان .)884 :8939
جدول  :5فرآیندهای غالب در انواع تجربیات عرفانی در ارتباب با خداوند
در هر یز تجارب عرفانی روزبهان «خطاب تجلی و معراج» که با مشارکت خداوند و روزبهان
شکل گرفته اند به اقت ای مراحل تجربته یکتی از انتواع فرآینتدهای زبتانی در ستاختار جمتالت
فرآیندهای غالب هستند .در تجربة «خطاب» که محوریت آن بر «سخ ،گفت ،خداوند بتا روزبهتان»
بنا نهاده شده فرآیندهای «کالمی» در ارتباط با خداوند و فرآیندهای «رفتاری» در ارتباط با روزبهان
بسامد بیشتری دارند .در تجربة «تجلی» با توجه به اینکه محوریت تجربه بتر کتنش هتای االهتی و
ظاهر شدن خداوند بر روزبهان متمرکز شده فرآیندهای «مادی» در ارتباط با خداونتد و فرآینتدهای
«ذهنی» در ارتباط با روزبهان فرآیندهای غالب هستند .در تجربة «معراج» با توجه به ماهیت متفاوت
ای ،تجربه و کنشهای دوسویة مشارکی ،فرآیندهای «مادی» در ارتباط با خداوند و روزبهان نستبت
به سایر فرآیندها غلبه دارند.
ردیف

مشارکین

نوع تجربه

فرآیندهای غالب

مصادر فعلی
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1

خداوند  /روزبهان

خطاب

کالمی  /رفتاری

گفت / ،ترسیدن

2

خداوند  /روزبهان

تجلی

مادی  /ذهنی

گفت ،دادن  /دیدن

3

خداوند  /روزبهان

معراج

مادی  /مادی

آمدن  /رفت،

سیر مشخص حاالت عاطفی روزبهان در مراحل مختلف مشاهده
احوال عارفان در کشف را میتوان با وجد سکر بازگویی احوال (شطحیات) زودگذر بودن احوال
سکوت شادی و بهجت روح توصیف کرد .گرچه احوال عارفان در مکاشفه به مقت تای استتعداد
روحی آنان متفاوت است اما گزارشهای آنان از آن تجربههای روحی گاهی شبیه یکتدیگر استت.
یکی از حاالت مکاشفه وجد است .حالت انبساب ،سرگشتگی و وجد ،حالت عاطفی غالةب بةر
احوال روزبهان در رؤیاهای شهودی است .ابونصر سرّاج در تعریف وجد گفته است :هرچه دل با
آن رویارو شود اعم از غم و فرح همان را «وجد» گویند .خداوند از دلهتایی خبتر داده استت کته
نگاه میکنند و میبینند .همی ،بینش برای دلها «وجد» است .لرزش بیهوشتی زوال اع تا و غلبتة
بر عقل همگی از شوکت ورود وجد است (سرّاج طوسی .)919-991 :8911
تحول حاالت روحی روزبهان در مراحل مشاهده ،در تمام موارد سةیری مشةخص و قابةل
پیشبینی دارد .به این معنا که وی در مرحلة قبل از مشاهده در حالت قبض و انةدوه ،در حةین
مشاهدات سرگشته و حیران است و بعداز مشاهدات حالت بسط ،وجد و نشاب بةر وی حةاکم
میشود:

1

-

1

 .مثال های زیر با هدف بیان سیر مشخص حاالت عاطفی روزبهان در مراحل مختلف مشاهده مطرح شدهاند:
او را دیدم که از درون عالم غیب روی سوی م ،دارد گویی آوازی از درون جان خود به گوش م ،میرساند که م،
طاقت وصف آن را نداشتم .از ذوق آن صدا چنان آب شدم که چیزی شیری،تر از آن نمیدانم ناگاه او را در خانة خود به
زیباتری ،صورتی دیدم .پس فریادی کشیدم و گریستم و در دریای قرب وی فرو رفتم (روزبهان .)814 :8939

-

روی س وی م ،کرد .شیفته و سرگشته و در حال انس بودم .حال مستان بیهوشی که شادی و سرخوشی بر آنها غلبه کرده و
رفتار دیوانگان دارند بر م ،عارض شده بود .قادر به حفظ حال خود نبودم (روزبهان .)818 :8939

-

مشتاقانه در حالی که میگریستم و شیدا و مدهوش وی بودم به سوی او شتاب میکردم .چهرهام به سراپردههای مجد
رسید در حالی که از چشمانم خون می بارید فروتنانه سر فرود آوردم .در نهایت نیاز به او بودم .در مرتبة حیرت نشستم و
زاری کردم( .روزبهان .)819 :8939
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 پس حق را دیدم و م ،در حالی که در نهایت مستی بودم به مطالعة جمتال روی او مشتغولشدم .و نزدیز بود که روح م ،از جا کنده و عقلم زایل گردد .قلبم به پرواز درآیتد و جتانم فتانی
شود( .روزبهان .)811 :8939
جدول  :6سیر تحول فرآیندها در بیان حاالت عاطفی روزبهان در مراحل مختلف تجربیات
در توصیف حاالت روحی و عاطفی روزبهان در مراحل مختلف سلو شهودی یکتی از انتواع
از فرآیندهای زبانی بسامد بیشتری دارند .فرآیندهای «رابطهای» در توصیف حاالت «قبض و بستط»
و فرآیندهای «ذهنی و مادی» در توصیف حالت «سرگشتی و حیرت» غلبة بیشتری دارند.
ردیف

مراحل تجربیات

حالت عاطفی

فرآیندهای غالب

مصادر فعلی

1

قبل از مشاهده

طلب /قبض و

رابطهای رفتاری

بودن خواندن گریست،

2

حی ،مشاهده

3

بعداز مشاهده

اندوه
سرگشتگی و

ذهنی مادی

دیدن شدن گداخت ،رفت،

حیرت
بسط و نشاط

رابطهای

شدن است،

تجربة دیدار با «خود ،پیامبران ،مشایخ صوفیه و فرشتگان»
رؤیاهای روزبهان در مرتبة بعداز خداوند در رابطه با مشتارکی ،دیگتری از جملته مشتایخ صتوفیه
پیامبران و فرشتگان شکل گرفتهاند .شیوة بیان وی در ای ،مشاهدات هم بر اساس بازگویی دیتدههتا
و شنیدهها است .ساختار جمالت و انواع فرآیندها در ای ،مشاهدات با هدف بیتان رابطتة متفتاوت
روزبهان با هر یز از ای ،مشارکی ،مطرح شده است .در بافت متنی ای ،مشاهدات مشارکی ،اصتلی
مشایخ فرشتگان و پیامبران هستند که روزبهان یا سعی در توصیف حاالت آنها دارد یا تحتت تتأریر
کنشهای آنها قرار میگیرد .برخالف رابطة دوسویهای که بی ،خداوند و روزبهان حاکم بود در ای،
تجربیات شاهد روابطی یز سویه هستیم که روزبهان نقش چندانی در آنها ندارد« .مشایخ صةوفیه»
در موارد محدودی در مراحل مکاشفة روزبهان ح ور دارند .روزبهان در نخستی ،مرحلة مشاهده و
خطاب الهی مشتاق ح ور در جرگة صوفیه و خدمت به آنان میشود:
 خود را از آن حالت مکاشفه بازیافتم و شوق خدمت به صوفیان پیدا کردم .به میان صتوفیان-

در آن زمان م ،از شادی و هیجان و اشز و خوشی دست بر هم زنان بر هیأت مدهوشان و مستان بودم .زمان گذشت و
م ،در حالتی بی ،هوشیاری و مستی ح ور و غیبت و فنا و بقا بودم( .روزبهان .)813 :8939
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رفتم و مشغول خدمت ایشان شدم و بیشتر اوقاتم بته وجتد و حتال در میتان صتوفیه متیگذشتت
(روزبهان .)846 :8939
رؤیاهای روزبهان در رابطه با «مشایخ صوفیه» بر پایة دیدن عاقبت کار آنها بعد از مترگ شتکل
گرفته است .فرآیندهای مادی و کالمی مهمتری ،بستر ح ور مشایخ صوفیه هستند .ایت ،مشتارکی،
که نقش مهمی در زمینة ایجاد ظرفیت روحی برای پتذیرش تجربتههتای عرفتانی روزبهتان دارنتد
مهمتری ،کنشی که انجام متیدهنتد و روزبهتان «بهترهور» آن استت «دادن چیتزی بته روزبهتان و
خوراندن به وی» است:
 یکی از ایشان سفرهای گشود و در میان سفره کاسهای زیبا و چند قرص نتان بتود .بته مت،اشاره کرد که بخورم و م ،خوردم (روزبهان .)843 :8939
ای ،مشارکی ،برخالف سایر مشتارکی ،کته کتنشهتای مستتقیم دارنتد در رابطته بتا روزبهتان
کنشهایی را انجام میدهند که در ظاهر قابل فهم نیستند و نیاز به تأویل دارند .روزبهتان در ارتبتاط
با مشایخ صوفیه غرق در ناآگاهی است و مدام از «ندانستن و اندیشیدن» سخ ،به میان میآورد:
 یکی از آنها گفت :نمیدانی در آن دیگچه چیستت؟ گفتتم :نمتیدانتم .گفتت :ایت ،روغت،بناتالنعش است که برای تو آوردیم .دربارة آن اندیشه کردم .امّا مدتی طول کشتید تتا دریتافتم کته
ای ،کنایهای بود از هفت قطب در عالم ملکوت (روزبهان .)843 :8939
 در صحرا مشایخ صوفیه را دیدم که پوششان از خرقههای خانقاه بتود .شالهایشتان را از تت،درآورده و بر زمی ،افکندند و از مهابت آن بزرگی و عظمت در عالم دنوّ و نزدیکتی چتون دیگتران
غیرت نمیورزیدند( .روزبهان .)811 :8939
گروهی از مشایخ صوفیه هم در تجربیات عرفانی روزبهان ح ور دارند که بطور خاص از آنها
نام میبرد:
 گروهی از مشایخ را دیدم که بر سجادههایشان نشسته بودند در آن میان «جنیتد» و «رویتم»و «ابویزید بسطامی» را دیدم که با دیگر مشایخ روی سوی ح رت الهتی کترده بودنتد و جنیتد در
میان صوفیه چون ماه در میان ستارگان بود( .روزبهان .)861 :8939
 آنگاه «جنید» و «رویم» و «بایزید بسطامی» را دیدم که سوار بر اسب بتا هتم بته ستوی ختدامی روند .آنان همگی مشتاق او بودند فریاد برآوردند پای کوبیدند و در اضطراب افتادند بدان ستان
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که به سبب آن لرزه بر عالم افتاد( .روزبهان .)811 :8939
«شنیدن سروش غیبی در بیداری و سخن گفتن با فرشتگان و بطةور خةاص جبرییةل» یکتی
دیگر از مدعاهای صوفیانه است که در تجربیات عرفانی روزبهان بقلی در موارد بیشمار شاهد آنهتا
هستیم .ح ور فرشتگان در رؤیاهای روزبهان را باید از دو وجه مدّنظر قرار داد:
 .8در ارتباط با روزبهان
 .1در ارتباط با خداوند.
ای ،مشارکی ،نیز همچون خداوند بیش از هر چیز در هیئتت انستان توصتیف شتدهانتد بتا ایت،
تفاوت که برخالف خداوند که از طریق توصیفات کلی ترسیم میشد از رهگذر توصتیفات جزیتی
و ملموس مطرح شدهاند .ویژگی بارز ای ،مشارکی ،نیز همچون خداوند زیبایی  /جمال است:
 فرشتگان طرّههایی چون طرّة گیسوان زنان داشتند و صورتهای آنان همانند گلهای سترخبود و بع ی از آنها پوششهایی از نور و کالههایی جواهرنشان بر سر و جامههایی از مروارید در
بر داشتند و م ،بارها آنان را به شکل و ظاهر ترکان دیدم (روزبهان .)888 :8939
ح ور فرشتگان در بافت متنی مشاهدات در ساختار جمتالت توصتیفی و فرآینتدهای متادی و
کالمی شکل گرفته است .مهمتری ،کنشهای آنها در رؤیاهای روزبهان «نماز خواندن تسبیح گفت،
و همراهی با خداوند» است .ایت ،مشتارکی ،بطتور کلتی در مراحتل مشتاهده راهنمتا و هتدایتگر
روزبهان به دریای حقیقت هستند کته در نهایتت در مراحتل ستیر و ستلو از وی بتازمیماننتد و
روزبهان از آنها فراتر میرود:
 در هر آسمانی فرشتگان خدای متعال را دیدم اما از آنها درگذشتتم تتا بته ح تور حتق راهیافتم (روزبهان .)843 :8939
بخش قابل توجهی از رؤیاهای روزبهان به توصیف حاالت روحی و عاطفی فرشتگان در رابطته
با خداوند اختصاص یافتته استت .او بستیاری از ویژگتیهتا و حتاالت ختود از جملته «گریستت،
سرمستی و وجد و شیدایی» را به فرشتگان نیز نسبت داده است .بنابرای ،ایت ،مشتارکی ،عتالوه بتر
اینکه ظاهری به هیأت انسان دارند حاالت و عواطف انسانی را نیز تجربه میکنند:
 پس چون او متجلی شد به جهت شوق وافر به خدای سبحان و آرزوی قرب او بع تی ازایشان به چپ و بع ی به راست مایل شدند و بع ی باالی دیگران رفتند و بع ی به پایی ،ستقوط
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کردند .وقتی خداوند به آنان نزدیز شد حالت سکر و شتیدایی بتر ایشتان غلبته یافتت و کلمتاتی
سکرآمیز از قبیل لغز شطح و عباراتی نامعلوم بر زبان میراندند( .روزبهان .)811 :8939
 حق با صفت جمال و بها بر آنان ظاهر شد و خود را به ایشان نمایاند .پس فریاد برآوردند وهمگی از تأریر حس ،و زیبایی او گریستند( .روزبهان .)819 :8939
 جز جبرییل که در ح ور حق گریان بود و از فرط غلبتة زیبتایی حتق لباستش دریتده بتود(روزبهان .)836 :8939
«دیدار با پیامبران» نیز به عنوان یکی از تجربیات مکترر و متعتدد روزبهتان در کشتف االسترار
مطرح شده است .ای ،مشارکی ،در رابطه با روزبهان بیش از هر چیز در فرآینتدهای متادی ح تور
دارند و سعی میکنند تا چیزی به روزبهان بخورانند و در نتیجه چشم او را به حقایق الهی بگشایند.
 و پیامبرمان محمد «ص» را بیش از هزار بار در لباسهای گوناگون دیدم و از دست او خرمتایتازه خوردم و او خود با دو دست خود خرما به دهان م ،میگذاشت (روزبهان .)881 :8939
 بر باب عزّت ایستادم .همة پیامبران را آنجا دیدم .موسی بته مت ،تتورات را داد کته بختورمعیسی انجیل را به م ،داد تا بخورم داود زبور را بته مت ،داد کته بختورم و محّمتد قترآن را داد تتا
بخورم .ح رت آدم اسماء حسنی و اسم اعظم را به م ،نوشاند( .روزبهان .)881 :8939
 تا ای ،که دست او  -محمد «ص»  -با جام در دریا فرو رفت و جام از خالص آن شراب پترگشت و آن را به م ،خوراند( .روزبهان .)889 :8939
روزبهان گاه نیز بر ارر غلبة حالت سکر از رؤیای «دیدار با خود» سخ ،به میتان متیآورد .ایت،
نوع از تجربیات بطور خاص زمانی مطرح میشوند که وی سعی در «بیان یکةی شةدن» و ترسةیم
«نهایت تقرب» به درگاه الهی را دارد:
 گاهگاهی در میانة مشاهدات که در حال سکر و صحو بودم خود را متیدیتدم کته در عتالمملکوت چون پرندهای در پروازم تا به حق رسیدم .زیبایی او چون زیبایی مت ،و زیبتایی مت ،چتون
زیبایی او بود .در آنجا به هیأتی از آدمی درآمده بودم که هیچکس از آفریدههای حق طاقت وصتف
آن را نمیداشت و آن مرتبه مرتبة نشانپذیری و یگانگی بود( .روزبهان .)811 :8939
جدول  :7بسامد انواع فرآیندها در تجربیات عرفانی روزبهان در رابطه با سایر مشارکین
در بیان ای ،تجربیات با توجه به اینکه محوریت آنها بتر «دیتدار» قترار گرفتته استت در تمتام

 / 884پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دوازدهم شماره دوم پیاپی  91تابستان 8931

تجربیات فرآیندهای ذهنی در ارتباط بتا روزبهتان فرآینتدهای غالتب هستتد .در حتالی کته ستایر
مشارکی« ،مشایخ فرشتگان و پیامبران» هر یز بته شتیوهای متفتاوت در غالتب فرآینتدهای زبتانی
متفاوت ح ور دارند.
ردیف

مشارکین

فرآیندهای غالب

مصادر فعلی

1

روزبهان /پیامبران

ذهنی  /مادی

دیدن  /خوراندن – دادن  -گشودن

2

روزبهان /فرشتگان

ذهنی  /کالمی

دیدن  /گفت،

3

روزبهان /مشایخ

ذهنی  /مادی

دیدن  /خوراندن  -دادن

4

روزبهان /روزبهان

ذهنی /رابطهای

دیدن  /بودن

شیوة کاربرد عناصر پیرامونی
نویسنده با توجه به هدف خود که « بتازگویی تجربیتات عرفتانی بتدون دغدغتة انتقتال ذهنیتت بته
مخاطب» است از افزودههای حاشیهای مختلفی بهره گرفته کته بیشتتری ،بستامد آنهتا مربتوط بته
افزودههای تفصیلی موقعیت «زمان و مکان» و گستره «دیرش» و شیوه «کیفیت» است .در هر تجربته
با توجه به موضوع تجربه مشارکان و محورهای تجربه نوع و تنوع افتزودههتا متفتاوت استت .در
تمام تجربیات افزودة موقعیت «مکان» بیشتری ،بسامد را دارد و در هتر تجربته مخاطتب بتا ف تای
متفاوتی روبرو میشود .هنگامی که هر یز از مکانها تغییر میکند شرایط و ویژگیهای حتاکم بتر
تجربه نیز متفاوت میشود« .تجربهگر» که در مراحل ابتدایی مکاشفه در «دکان صحرا اتتاق بیابتان
و بام و سکوی خانه» مقیم است در مراحل پایانی مکاشفه ساک« ،عرش» «آستمان» «ح تور حتق
تعالی» و «باالی هر باال» میشود .به تناسب تغییر مکانها سایر عناصر تجربته هتم تغییتر متیکننتد.
نویسنده در توصیف مکانهایی که مربوط به حاالت ابتدایی مکاشفه هستند دقت بیشتری دارد؛ امتا
مکانهای وقوع مراحل پایانی مکاشفه را تحت غلبة حاالت عرفتانی نمتیتوانتد بتا دقتت چنتدانی
توصیف کند .روزبهان از طریق کاربرد پیاپی عناصر پیرامونی ابهام را در کالم خود از بی ،میبترد و
باعث خاص کردن و محدود کردن اطالعات مورد نظر خود متیشتود .وی از ایت ،طریتق ف تای
حاکم بر تجربیات خود را به وضوح برای مخاطب ترسیم میکند.
جدول  :8ترتیب بسامدی افزودههای حاشیهای در بافت متنی تجربیات عرفانی روزبهان بقلی
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نوع افزوده

زیربخشهای

مثال

افزوده
موقعیت

تفصیلی

شیوه

مکان

در حوالی آسمانهای در مقام قرب

زمان

شب نیمههای شب نزدیز نماز شب

کیفیت

واله و حیران و گریان

وسیله

با صفات جمال و جاللش
با چشمانی هوشیار

گستره

انگیزه

درجه

تمامی قطرهای

دیرش

مدتی هر شب یز سال و نیم

مسافت

بلندای عرش تا ژرفای زمی،

بسامد

نُه بار بارها

علت

از فرط آن شوق

ذینفع

به خاطر تو

قصد

برای حفظ تو

نتیجهگیری
روزبهان بقلی برای توصیف تجارب عرفانی خود که در حاالت مختلفی اعتم از بیتداری ختواب و
حالتی بی ،خواب و بیداری شکل گرفتهاند با توجه به استعداد و قابلیتهای روحی ختود و ستطح
آگاهی مخاطبان و دیدگاه تردید و انکاری که نسبت به وقتوع تجتارب وی دارنتد از ستازوکارهای
زبانی مختلفی بهره گرفته است .آنچه در بافتت متنتی تجتارب عرفتانی وی غلبته دارد راهکارهتای
گوناگون «توصیف و بازگویی» هستند که تحت تأریر تنوع تجلیتات الهتی و صتورتهتای مختلتف
التباس صورت گرفتهاند .سیر تحول فرآیندهای زبانی در جهت تحتول حتاالت روحتی روزبهتان و
تحت تأریر مراحل مختلف مشاهده در تمام موارد سیری مشخص و قابل پیشبینی دارد.
نویسنده چنانکه در مقدمه بیان کرده همواره میترسد که مخاطتب نستبت بته کتالم وی حالتت
انکار و تردید داشته باشد از ای ،رو سعی میکند کته فرآینتدهای رخ داده را بتا بیشتتری ،میتزان از
جزییات بازگو کند تا کالمش دقت بیشتری پیدا کند و مخاطب را بتا ختود بته عنتوان «تجربتهگتر»
همراه سازد .با توجه به ترتیب بسامدی افزودهها آنچه از نظر روزبهان در ای ،زمینته اهمیتت دارد
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عبارت است از:
-

ارائة تصویری ملموس و واقعی در زمان بازگویی تجربیات با هتدف از بتی ،بتردن حالتت

انکار و تردید مخاطب نسبت به وقوع تجربه؛
با توجه به ای ،هدف او در توصیف مکان زمتان متدت بستامد و شتیوة رختداد تجربته تمتام
جزییات را بدون کم و کاست بیان میکنتد .ایت ،امتر ناشتی از مرحلتهای بتودن و متفتاوت بتودن
تجربیات است که هر کدام در مکان و زمان خاص و با حاالتی متفاوت رخ دادهاند.
 تالش در جهت ارائة تصویری ملموس از تجلیات خداوند از طریق التباسدر تمام تجربیات مشار اصلی خداوند است که روزبهان را تحت تأریر خواست و کتنشهتای
خود قرار داده است .صفات جمال و جالل خداوند به مثابه ابزاری تلقی شدهاند که روزبهان تحتت
غلبة آنها قرار دارد .نویسنده در سراسر مت ،بر ناتوانی خود در توصیف تجربیات حتاالت عرفتانی
خود و تجلیات خداوند اذعان کرده؛ اما همواره تالش میکند تا تصویری ملموس از ایت ،تجربیتات
ارائه بدهد .غلبة افزودههای شیوه «وسیله» و «کیفیت» ناشی از ای ،تالش است.
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