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چکیده

کشف االسرار دربردارندة مشاهدات روزبهان از عالم ملکوت استت عرفتا
در حالتی بین خواب و بیداری که به آن واقعه میگویند ،به رؤیتت ییتب

می رسند کشف و تحلیل زبان واقعه ،با توجه به حالت روانشناختی آنها

نیازمند شناخت روان است آنچه عارف در درون خود میجوید و سفری

که از خود آیاز و باز بته ختود ختتم متیکنتد ،بته کشتف ستاحتی من تر

میشود که امروزه ناخودآگتاه نامیتده متیشتود از نرتر یونتم ،مکاشتفه
پرده برداشتن از اعماق نفت

اناتانی استت و اساستال حتالتی روانشتناختی

بهشمار میرود ناهشیاری و شهود ناگهانی ،در خیالبافیهای کهنالگتویی

شتتباهت باتتیاری بتته حالتتت واقعتته دارد ایتتن پتتزوهر بتتا تمرکتت بتتر

کشف االسرار روزبهان ،به دنبال پاسخی برای این پرسر است که با توجه
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به مرتبۀ عتارف ،کتدا یت

از مراحتل فراینتد فردیتت در واقعتههتا نمتود

بیشتتتری دارد و «ختتود» چگونتته همتتۀ تصتتاویر را درجهتتت بازنمتتاییاش

سازماندهی و کنترل میکند روزبهان در واقعهها ،مرتبته و حیییتت درون

را در کاتتوت خیتتال مشتتاهده متتیکنتتد او ستتیر درون را بتته گتت ار در

«سرزمین های ناشناخته» تعبیر میسازد مهمترین تصاویر کهتنالگتویی در

مشاهدات وی «خود» و «پیر» است وی پیوسته به حدیث «رأیت ربّتی فتی

أحان صورته» ارجاع میدهد در مکاشفات وی ،صورتهای احان خود

یا رب شخصتی ،در هیئتت مرتاهر حاتی از جملته اشتکال نتور ،مانتداال،

جواهرات و از خ انۀ خیال پدیدار متیشتوند ت لتی قدرتمنتد ختود در

مرتبۀ وحدانیت ،سبب کمرنم شتدن ستایه و برجاتتگی پیتر شتده استت

وحدت زادة مرتبۀ عشق در سلوک استت در ایتن مرتبته ،کتل هاتتی در

صفت زیبایی خداوند مت لی میشود

واژههای کلیدی :روزبهان ،کشفاالسرار ،واقعه ،خود ،پیر

مقدمه
روزبهان بیلی شیرازی ،از عرفای قرن ششم (  )522است نابت وی را بیلی نوشتهاند؛ زیرا
دکان بیلی داشت ،اما روزی دکان و صتندوق را رهتا کترد و همته چیت را بیترون افکنتد و

جامههای خود را بدرید و به صحرا رفت و مدت شر سال و نتیم را در بیابتانهتا گ رانیتد
سپ

آرا گرفت و روی به تصوف آورد (روزبهان )8 :1366 ،شتهرتر بته شتاس استت

«روزبهان خود را شااح فارس میخواند» (روزبهان)18 :1382 ،

دو زندگی نامه از روزبهان به نا های روحال نان و تحفة اهلالعرفتان بته قلتم نوادگتانر

زیر عنوان روزبهاننامه نوشته شده است (ارنات ،)14 :1377 ،اما آنچه متورد توجته استت،

زندگینامهگونه ای است که به قلم خود روزبهان به نا کشتفاالسترار و مکاشتفاتاالنتوار
نوشته شده است «کشفاالسرار شبیه زندگینامههای بودائیان و شرححتالهتایی استت کته

تأکید آن ها بتر زنتدگی درونتی راوی در ارتبتا بتا قلمروهتایی استت کته درک مکتانی و

ناسوتی ما را از واقعیتت بترهم متیزنتد» (روزبهتان :1393 ،بیاتتوهفتت) کشتفاالسترار

گ ارشهای وجدآمی  ،شاعرانه و باشکوه از واقعههای روزبهان در مدت چهل سال است
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روزبهان در واقعهها مرتبه و حیییت درون را در کاوت خیال مشاهده متیکنتد او ستیر
درون را به گ ار در «سرزمینهای ناشناخته» تعبیر میکند (همان )149 :واقعته از نرتر عرفتا
حالتی بین خواب و بیداری است که بر اثر ریاضتت و م اهتدت نفت

حاصتل متیشتود و

ویزگی آن ارتبا با ییب است صاحب مصباحالهدایة دربارة واقعه مینویاد« :اهل خلتوت
را گاه گاه در اثنای ذکر و استغراق در آن ،حالتی اتفاق افتد که از محاوسات یایتب شتوند
و بعضی از حیایق امور ییبی بر ایشان کشف شود؛ چنانکته نتایم در حالتت نتو » (کاشتانی،
)124 :1382
واقعه دریچهای به عالم ملکوت است پوشتیدنیهتای ییبتی پت
سال

از تحمتل ریاضتت بتر

مت لی میشوند درواقع ثمرة مشیتی است کته یتی ستالهتا ختدمت و انت وا تحیتق

می یابد ی الی گوید :گمان مبر که روزن دل به ملکوت بیخواب و بیمرگ گشاده نگردد
که چنین نیاتت؛ بلکته ا گتر در بیتداری کاتی خویشتتن را ریاضتت کنتد و دل را بتا عتالم
ملکوت مناسبت دهد تا چنان شود که از خویشتن بیخبر شود و از همه عالم بتیخبتر شتود،
اگرچه بیدار بود آن روزن گشاده شود و آنچه در خواب بینند دیگران ،وی در بیداری بیند،
و ارواح فرشتگان در صورتهتای نیکتو وی را پدیتدار آیتد و پیمبتران را دیتدن گیترد و
ملکوت زمین و آسمان به وی نمایند (ی الی)4 :1354 ،
برایناساس آنچه فرد در خواب میبیند ،درصورت گشتادهبتودن روزن دل بته ملکتوت

میتواند در بیداری نی ببیند در مصباحالهدایه آمده است که اگر کشف حیایق امتور ییبتی
در حال حضور باشد بیآنکه سال

یایب شود ،آن را مکاشفه میگویند (کاشتانی:1382 ،

 )124در اصاالح صوفیه «حیییت کشف از ح اب ،بیرونآمدن چی ی است بر وجهی که
صاحب کشف ،ادراک آن چی کند به صفتی که پیر از آن ادراک نکترده باشتد» (رازی،
 )310 :1384در کشف ،ح اب بین اناان و ختدا کنتار زده متیشتود ،امتا جلتوه و شتدت
ظهور ییب به درک متعالی هر اناانی در مکاشفه باتگیدارد
رؤیت خداوند در واقعههای روزبهان بهصورت کشف و التباس رخ میدهد التبتاس آن

است که خدا در قالب صفات و افعال از یریق ظهور بصری مت لتی شتود (ارناتت:1377 ،

 )78کشف و التباس در واقعه های روزبهان تلفیق عرفان و اساوره استت؛ زیترا «مهتمتترین
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کارکرد مشترک اساوره و عرفان ،انگی ة نیرومند تیرب اناتان بته ختدا یتا ختدایان استت،

انگی های که اساییر با پایینآوردن خدایان به ساس زندگی زمینی اناان و عرفان با باالبردن

ان اان به ستوی ملکتوت خداونتدی بتدان دستت یافتته استت» (مرفتری )149 :1388 ،اگتر
کارکرد اساوره تن لی است و کارکرد عرفان صعودی ،کشف و التباس دربردارنتدة هتردو

است رؤیت های روزبهان ،نوسان میان کشف و التباس است؛ زیترا گتاه روزبهتان در جمتع
ملکوتیان حاضر است و نوری سپید و شگفتانگی را مشاهده متیکنتد و از دستت خداونتد

جا شراب میگیرد و گاه خداوند است که بر در ربا روزبهان یبل مینوازد و در خانه بتر
بالین فرزند بیمارش میایاتد

کشف و التباس ت ربهای وصفناشدنی ،حیرتانگی و نامتعارف است و ظاهرال مختالف

آموزههای آیین رسمی و مدرسهای است؛ بنابراین ،وقتی عارف مشاهدات خود را نیل میکنتد،

از واقعیتی خبر میدهد که در نرر دیگران مبهم ،درکناکردنی و حتی کفرآمی است:

«این برای من مشکل بود ،زیرا وقتی مرد با علم عادی و مرستو ایتن میامتات را درک

نمیکنند ،عرضه داشت آن میامات رنج بایار میبرد؛ بنابراین ،آنان بر ما خرده میگیرنتد و
مورد عتاب قرار میدهند و در بحر بال فروافتنتد» (ارناتت )59 :1377 ،بترایناستاس وقتتی
آنچه از «بدیهیئت عالم ازل» بیان میشود ،اصاالح «شاس» می گیرد که تا حتدی صتوفی را

مصون می دارد بیان پارادوکای و رم پردازانه و جنبتههتای هنتری و زیبتاییشناستانۀ کتال

عارفانه که با درهمشکاتن هن ارهای معمول زبان همراه استت ،راه ن تاتی استت کته بتاب
تأویل را در شاحیات عرفا باز نگه میدارد

«رم در عرفان مفهومی کلی یا اجتماعی و ثابت نیات؛ بلکه وجدانی و فردی و لغ ان و

متغیر است» (ستتاری )8 :1384 ،کشتف و تحلیتل ایتن زبتان نیازمنتد حرکتت ذهنتی بترای

دریافت معنای پوشتیده و کنتارزدن صتورت کلمتات و تصتاویر استت بتا توجته بته حالتت

روانشناختی واقعهها ،رم ها منعک کنندة تحوالت و تکامتل ستفر درونتیانتد و حتاکی از

حیییتی که از پنهانیترین الیههای ضمیر اناتانی متیجوشتد آنچته عتارف در درون ختود

می جوید و سفری که از خود آیاز و باز به ختود ختتم متیکنتد ،بته کشتف ستاحتی من تر
میشود که امروزه ناخودآگاه نامیده میشود از نرر یونم ،مکاشفه پردهبرداشتن از اعمتاق
نف

اناانی است و حالتی روانشناختی بهشمار میرود (یونتم )184 :1354 ،ناهشتیاری و
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شهود ناگهانی در خیالبافیهای کهنالگویی شباهت بایاری بته حالتت خلاته یتا ختواب و
بیداری دارد که در آن عارف به رؤیت ییب میرسد و آن را واقعه مینامد

مبانی نظری

عالوهبر ناخودآگاه فردی که فروید از آن سخن گفت ،الیۀ عمیتقتتر دیگتری وجتود دارد
که کلی ،جمعی و ییرشخصی است؛ محتویات آن به هیچ فرد خاصتی تعلتق نتدارد و از آن
تمامی افراد بشر است یونم این الیۀ عمیق را ناخودآگتاه جمعتی 1نامیتد فردیتت ،فراینتد

مهمی است که در ناخودآگتاه رخ متیدهتد فراینتد فردیتت ،از محتوریتترین مباحتث در

روانشناسی تحلیلی یونم است یونم نخاتینبار آن را در سال  1921در کتاب سنخهای
روانشناسی مارح کرد وی بتا ماالعتۀ تعتداد زیتادی از مترد و تحلیتل ختوابهتای آنتان

دریافت که خواب نهتنها به چگونگی زندگی خواب بیننده باتگیدارد ،بلکته ختود بخشتی
از بافت عوامل روانی آن است او همچنین دریافت که خواب درم موع از ی

ترکیتب و

شکل باینی تبعیت میکند و آن را «فرایند فردیتت» نامیتد فراینتدی کته موجتب متیشتود
شخصیت فرد بهمرور ینیتر و پختهتر شود (یونم)142 -141 :1383 ،
از سویی ،یونم فردیتیافتگی را فرایندی دینی متیدانتد بته عییتدة وی ت ربتۀ دینتی،

ت ربۀ معنوی فرد از جنبهای از روانر است کته کهتن ،باستتانی و جمعتی استت؛ ت ربتهای
فراشناختی ،ماندگار ،متعالی و ت ربۀ خدا در درون ماستت؛ پت

فراینتدی دینتی و معنتوی

است که کیفیت دینی خود را از یریق ت ربۀ جمعیبودنر میگیرد به بیان دیگر ،بهوستیلۀ
تکامل بینر خود نابت به ماهیت روان ،ی

دورنمای دینی شکل میگیترد و فترد ادراک

میکند که خود هوشیار او بر چی ی قرار دارد که نابت به شخصیتر عمیقتتر و بنیتادیتتر

استتت (پتتالمر )212 -211 :1385 ،فراینتتد فردیتتت ،حلیتتۀ اتصتتال و انابتتاق مباحتتث عرفتتان
اسالمی و هر نوع روش رازآموزی است از دیدگاه میرباقریفترد ،عرفتان استالمی و دیگتر

روشهای ستلوک نتوعی فراینتد فردیتتانتد مراحتل مختلتف ،هتدف و یایتت در عرفتان
اسالمی هماو با فرایند فردیت است و هردو آنها منابق بتا فاترت اناتانی هاتتند ایتن دو
روش استکمالی (فرایند فردیت و عرفان اسالمی) از الگویی یکاان بتا چتارچوبی مشتخ

پیروی میکنند ( )192 -191 :1389فردیت «کتارکرد متعتالی» روان محاتوب متیشتود و
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متضمن رنج است و بتا پیوستتگی ناخودآگتاه و خودآگتاه و ارتبتا و پیونتد خودآگتاه بتا

مرک یترین هاتۀ روان ،به تمامیت من تر متیشتود «تمامیتت در اناتان دستتاورد مکاشتفۀ
خویشتن است که تمامی عناصر هشیار و ناهشیار فرد آدمی را با یکدیگر همختوان و متحتد

میکند» (مورنو)121 :1388 ،

گا بعدی یونم در راه شناسایی روند کمالجتویی ،پترداختن بته محتویتات ناهشتیاری

جمعی بود او محتویات ناهشیاری جمعی را کهنالگو 2نامید کهنالگوهتا انباشتته از معنتا و

قدرت اند و در تمامی ت ارب درونی و عرفانی نفوذ متیکننتد آنچته بتا کشتف و شتهود و

تخیل شکل میگیرد ،مثل هنر و ادبیات ،تابع الگوی کهتنالگوهاستت بته بیتان پتالمر ،ایتن

تصاویر موجود در اعماق ناهشیاری جمعی ،تراهرات ماهیت ساختاری خود روان محاتوب

میشوند ( )168 :1385و ایلب بهصورت خوابها ،پندارها و کشف و شهودهای ناگهتانی،
ناگهان پدیدار میشوند

کهن الگوها در اشکال مختلف و متنوعی نمایان متیشتوند شتکلهتای متنتوع آنهتا بتا

مراحل گوناگون فرایند فردیت تغییر میکند فردیت شامل چهار مرحله است :روبهروشتدن
با سایه ،آنیما و آنیموس ،پیر و خود هری

از مراحل چهارگانۀ فردیت ،بتا م موعتهای از

نشانهها مت لی میشوند نشانههای متنوع ،درم موع در پی تثبیت ی

مرحله بهکتار گرفتته

میشوند ج ئیات مراحل مثل رنتم هتا ،اشتکال ،اشتیا و در کنتار مرحلتۀ اصتلی استتحالۀ
درونی ،رم هایی هاتند که معنای پوشیده را مؤکد میکنند

شتتهودهای روزبهتتان نشتتاندهنتتدة ماهیتتت و خاستتتگاه سرفتتی هاتتتند کتته از آن مت لتتی

شدهاند پیروی تصاویر از مناق ییرعیالنی کهتنالگوهتا متانع از آن متیشتود کته آنهتا را

خیالبافیهای ل ا گایخته و بی اساس شمرد خدا سوار بر مرکب همچون ترکتی لشتکری
ظاهر میشود یا در هیئت شیر انبیا را میبلعد و
ه یانی کفرگونه من ر میشوند

این تصاویر را اگر اساورهزدایی کنیم ،به

پزوهر حاضر بر رم گشایی و تحلیل تصاویر واقعههای روزبهتان متمرکت شتده استت

این تصاویر بصری ،جمعی و ازلی در عین ارتبا با نیرمایههای اساییری ،بیانی نمتادین از

کل وضعیت روان محاوب میشوند آنها بدون ارجاع به مدلولهای عینی ،با زبانی رم ی
بر واقعیتی درونتی داللتت دارنتد؛ ستنتی کته در میتان صتوفیه و در ستاحی گاتتردهتتر در
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آیین های رازآموزی متداول و پ یرفته شده است مائله ای که بر این اساس مارح میشود،

این است که واقعه در مرحلهای از سلوک رخ میدهد که «روزن دل به ییب گشتوده شتده

است»؛ بنابراین ،سال

در مایر فردیتیافتگی ،ظهتور کهتنالگوهتای دیگتر ماننتد ستایه و

آنیما را در موقعیتهای کهنالگویی دیگر پشت ستر گ اشتته و بته ستاحت «ختود» رستیده
است؛ بنابراین ،واقعه ال امال جوالنگاه خود است پزوهر حاضر در پی اثبتات و تحلیتل ایتن

موضوع است که «خود» چگونه ساحت خیال را تصرف میکند و همۀ تصتاویر را درجهتت

بازنماییاش سازماندهی میکند

پیشینۀ پژوهش
از پزوهرهایی که دربارة کشفاالسرار ان ا شده ،متیتتوان بته میدمتۀ متریم حاتینی در

تصحیس و ترجمۀ کشفاالسرار و میالۀ «تکرارهای استاییری در کشتفاالسترار روزبهتان»

اشاره کرد میالۀ «تحلیل کارکرد ذهن روزبهان در صورتبندی ت ربههای عرفتانی او» بته-

دنبال تبیین ذاتگرایی یا ساختارگرایی تصاویر کشتفاالسترار استت پتزوهرهتای دیگتر
دربارة روزبهان ،به بررسی مفهو عشق یا التباس و در آثار وی متمرک شدهاند این اثر ،با

رویکرد روانشناسی یونم تاکنون بررسی نشده است

بحث و بررسی
تاریخچۀ واقعههای روزبهان دو مرحله را نشان میدهند :نخات واقعههای پراکنتده در سته،

هفت و پان ده سالگی مرحلۀ دو  ،واقعه های پان ده ستالگی بته بعتد استت کته هرگت قاتع
نمیشوند و با وضوح و قدرت بیشتری ادامه مییابند در مرحلۀ دو خود از قدرت بیشتتر و

ظهور پررنم تر برخوردار است فرایند فردیت نی به دو مرحلۀ اصلی تیایم میشتود :نیمتۀ
اول زندگی (از خردسالی تا جوانی) و نیمۀ دو زنتدگی (از میاناتالی تتا پیتری) بته عییتدة

یونم ،همانیورکه مشخصۀ نیمۀ نخات ،ورود به واقعیت بیرونی است ،ویزگتی نیمتۀ دو

ورود به واقعیت درونتی استت (پتالمر )209-207 :1385 ،در نیمتۀ اول ،روزبهتان بته جمتع

صوفیان می پیوندد و نیمۀ دو جدایی از شیوخ ،توجه و مراقبه بدون ارشاد راهنماست آنچه

در واقعهها نمود یافته و از یریق مبانی بحتث قابتلبررستی استت ،موقعیتت یلتب و عشتق و
تصاویر مرتبط با پیر و خود است

3
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 .1طلب و شوق
یلب و شوق یا یلب و اراده ،متوقعیتی کهتنالگتویی استت نیتروی محترک یلتب ،درک

نیصان و زشتی در وضعیت موجود است سلوک فردانیت ،زمانی آیاز میشود کته فترد بتا

سایه مواجه می شود از نرر یونم ،هرگاه کهن الگوی سایه پدیدار شود ،اناتان از تماشتای
سیمای شر مالتق دچتار ت ربتهای یریتب و خردکننتده متیشتود (مورنتو)53-52 :1388 ،

یونم این تکانۀ اولیه را «فراخوان» مینامد این مرحله در قصهها با سفر همتراه شتده استت

چنین ت ربۀ شکنندهای در شاحیات روزبهان اینگونه بیان شده است« :ترس مرا گرفته بود

و مرد اینسو و آنستو در حرکتت بودنتد متن در خرابتهای بتود و آن تا مانتد تتا شتب
فرارسید پ

آن ا را ترک کرده ،به دکها بازگشتم ،و تا سپیدهد به حال و وجد ،حت ن و

افاوسکنان و اش
یفران

ریت ان ،در آن تا مانتد والته و حیترتزده بتود کلمتات «یفرانت

،

» بالاراده بر زبانم جاری میشد زبانم از حرکت افتاد متن چنتان بتود کته گتویی

ساعتها و روزها آن ا بودها ساعتی دیگر آن ا مانتد آنگتاه حالتت وجتد بتر متن یلبته
یافت و من جعبۀ دخل و هر آنچه برای روز مبادا در دکانم بود ،در جاده افکند جامههتایم

را درید و سر در بیابان نهاد » (ارنات)65 :1377 ،

روزبهان در این مرحله همه چی را رها میکنتد او بتا جنبتهای از روان مواجته شتده کته

دارای صفات منفی است تکرار بدون ارادة «یفران

 ،یفران

» ،ییرماتتییم بیتانگر درک

او از نیصان و گناه است و «ظاهرال نه بر گناهی نامعلو  ،بلکه بر شعوری قوی بر نی

بشتری

که هم در رسوالن و هم در قدیاین یافت میشود ،داللت دارد»( 4ارنات)65 :1377 ،
سال

در گا بعدی باید خودتربیتی را آیازکند روزبهان مدتها در کوههای ایتراف

شیراز به ریاضتهای سخت میپردازد مؤلتف تحفةالعرفان پت

از توصتیف ریاضتتهتای

سخت روزبهان میگوید« :گاه می گفت :ای کوه بمتوی باتی انتوار ت لتی بتر تتو یافتتها »
(روزبهان)149 :1366 ،

او با نیروی یلب قادر به برداشتن بار سنگین خودتربیتی میشود روزبهان در رؤیتهای

خود مرحلۀ عشق و شوق را اینگونه توصیف میکند« :در قلب من عشیی به ذکر و یاعتت
حق پیدا شد در ضمیر خویر یور کرد تا آن را شناختم آنگاه عشق سوزانی دامتن قلتبم
را گرفت و آن را در آتر خود ذوب کرد دیوانۀ عشق شد و قلبم در دریای ذکر ابدی و
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در بوی قداست یرقه گردید آنگاه ج بات قدسی ،بیهیچ درد و اندوهی بر من ظاهر شتد
و دلم را با مهربانی و چشمانم را با اش

بته هی تان آورد» (ارناتت )62 :1377 ،در جتایی

دیگر میگوید« :حتی صیرنی شبه الم انین ممن یلبه الوله علی و زاد شتوقی الیته و فرحتت

ب ماله و بلاف بی» ( )Papan, 2006: 45مدت سرگشتگی ،حیرانتی و ت کیتۀ روزبهتان بته
پایان میرسد؛ به خلیفةاللهی برگ یتده متیشتود و خاتابهتای متتواتر ییبتی را متیشتنود

شگفتانگی ترین تصاویر ،از این زمان در واقعههای روزبهان رخ میدهد
«کشف عالم ملکوت و ظهور ع ایب جبروت در قلتب ،روح و ضتمیر و عیتل متن رخ
داد من در دریاهای اولیت و آخریت و قد و بیا شناوری کرد و به مرحلۀ کشف صتفات
و ذات که صخرههتای ناشتنوا و کتوههتای ستربهفلت

کشتیدة آن را برنمتیتابنتد ،رستید »

(ارنات )59 :1377 ،در تولد م دد او خود را ج ئتی جتدا از هاتتی نمتیدانتد او هتم در
دنیای درون یکپارچه است و هم خود را با دنیای بیرون یکتی متیدانتد آنچنتان منات م و
یکپارچه که جای سر سوزنی شکاف باقی نمی مانتد وحتدت زادة مرتبته عشتق در ستلوک
است« :عشق نمایشگر قدرت جاذبۀ جهانی است که سراسر عتالم شتهود را در کتل و جت ،
وحدت و قابیت میبخشد» (دالشو )124 :1386 ،در واقعههای روزبهان ،جاذبۀ متیابل بتین
عاشق و معشوق تمای را از بین میبرد« :ثم دنا منی حتی لم یبق بینی و بینه بعد کنت جلیاته،
فیال لی أنا مشتاق الی

یایه الشوق» ( )Papan, 2006: 51در این مرتبته ،خداونتد صتفات

متعالی و جمال خود را بر سال

میپوشاند« :خداوند جامۀ صتفات متعتالی ختویر بتر متن

پوشانید» (ارنات)1 :1377 ،
 .2پیر
سال

با مالقات پیر دانا به مرحلۀ تازهای قد مینهد پیردانا سرمنشأ اصلی قدرت و کیفیت
5

قدسی و هیبت آور است از نرر یونم ختود ممکتن استت در هیئتت پیتر دانتا نمتود یابتد
ارتبا عمییی بین دو کهنالگوی پیتر و ختود وجتود دارد ختود مرهتر ختدا و پیتر پیغمبتر
درونی این خداست روزبهان گاه خدا را در هیئت پیر میبیند او خدا را در کاوت شتیخی
میبیند که از کوه فرود میآید و کوه در زیتر ضتربات قتدرت قهتری او متالشتی و ناپدیتد
میشود (ارنات)119 :1377 ،
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روزبهان کشفاالسرار را با حدیث نبوی «خلق اهلل آد علی صورته» آیاز میکنتد و در

جایجای کتابر برمبنای این حدیث ،خداوند را در لباس آد مشاهده متیکنتد «او در آن
در لباسی به صورت آد ظاهر شده بود» (روزبهان :1393 ،بیات) در واقعهای دیگتر ،ختدا

بهصورت شیخی بر وی ظاهر میشود« :فرأیت شتیخ لا مثلته و کتان ذلت

الشتیخ هتو الحتق»

( )Papan, 2006: 18او یگتانگی «ختود» و پیتر را نشتان متیدهتد؛ بنتابراین ،تمتای از بتین
میرود حضور پیر بر ل و تعلیم داللت دارد و راهنمتایی ستال

اوست نف

و انعکتاس نفت

متعتالی

در لحرهای که تصمیم به خروج از یربت ناسوت میگیرد ،بتا اصتل آستمانی

وجود خود در هیئت پیر روبهرو میشود «در این است که نف

حیییت خود را میشناستد

و با رب و پروردگار خود دیدار میکند و حیییت «من عرف نفاه فیتد عترف ربته» تحیتق

پیدا میکند آنکه سخنان پیر یا فرشتته را متیشتنود ،همتان پیتر یتا فرشتته استت کته ستخن

میگوید فرشته میگوید که نف

یا جنبۀ زمینی وجود او از چه مراتبتی بایتد بگت رد تتا بته

حضور او در عالم مثال یا به حیییت خویر در عتالم حیییتت ختود برستد» (پورنامتداریان،

 )280 :1383پیر صورت مثالی علم و حکمت مالق که هتدفر یتاریرستاندن بته قهرمتان

است و در قصههای ایرانی به شکلهای مختلف مثل خضتر ،درویتر ،الیتاس و ییتره ظتاهر
میشود (برفر)43 :1389 ،

پیر در سخنان صوفیه عالوهبر مصداق درونی ،مصداق بیرونی نی دارد روزبهان در ابتدا

شوق خدمت به صوفیان را پیدا میکند ،اما آنچه از پیوستن به صوفیان برایر رخ متیدهتد،

دربرابر مکاشفههایر اهمیت چندانی ندارد پ

بایار مختصر از دیدارهای خود با صوفیان

سخن میگوید برخالف پیر عینی که نیر چندانی در مکاشفههای روزبهان ندارد ،درعتالم

درون ،پیر پیوسته حاضر است در اولین رؤیتها ،زمانی که روزبهان از خلتق متیرمتد ،پیتر
بهدنبال درماندگی وی و نیاز به ارشاد حاضر میشتود «برستر تلیتی رستید  ،شخصتی دیتد

نیکوروی در هیئت صوفیان ،سخنی چند درباب توحید تیریر فرمود ،نداناتم که بود ،ناگتاه

از چشم یایب گشت» (روزبهان )49 :1366 ،روزبهان در یکی از واقعهها دربتارة دو پیتری

که به او روین دب اکبتر خورانیدنتد ،ستخن متیگویتد« :دو پیتر ختوشچهتره را در جامتۀ
صوفیانه دید که شکل من بودند» (ارنات )95 :1377 ،ایتن هتمشتکلی بتهنتوعی یگتانگی

وجودی روزبهان با دو پیر است
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عالوهبر اینها دیدار و حضور انبیا ،ج ئی ثابت از صحنههتای ملکتوت استت روزبهتان

بارها در رؤیتهای خود انبیا ،اولیا و مشایخ ب رگ را میبیند در این رؤیتهتا نیتر پیتامبر

اسال محوریتر از بییه است میا محمود و قرب وی به خداوند را مشتاهده متیکنتد و در
مرتبۀ اناان کامل بهعنوان مثال اعالی کشتف خویشتتن و تعتالی ،شتاهد حضتور منات م و

یکپارچۀ پیامبر اسال در محضر خداونتد استت در رؤیتتی پیتامبر ایتنگونته توصتیف شتده

است« :شبی دریای عریمی مملو از بادة سرخ دید محمد را سرمات در میانۀ دریای سرف

چهارزانو نشاته دید که جامی از بادة آن دریا به دستت گرفتت و آن را نوشتید» (ارناتت،
 )116 :1377پ

از آن پیمانهای نی به روزبهان میدهد وی نی آن را مینوشتد عتالوهبتر

اخ تعالیم ،شکل چهارزانونشاتن پیامبر داللت بر استحکا و استواری دارد پیامبر در میانتۀ
دریای سرف قرار دارد و دریا عالوهبر رم و راز بیکرانگی ،رم ضتمیر ناهشتیار استت کته

رؤیت در آن ا رخ میدهد؛ بنابراین ،آنچه رخ داده است ،مالقات با راهنمای درون است

شخصیت الهی پیر ت لی نمادین روانی است که تعالی یافتته و فتراختتر و ینتیتتر شتده

است به همین خایر ،نهنمآسا توانایی بلعیدن دریاهای نور را پیدا میکند روزبهان کتتب
آسمانی را که پیامبران به او متیدهنتد ،متیبلعتد؛ تصتویری نمتادین کته حتاکی از انتیتال و

دریافت حیییت م اهب گوناگون است

نیر ارشاد پیر زمانی هویدا میشود که پیر با خردورزی سال

را به مرحلۀ باالتر سوق

دهد شکل نمادین اخ ارشاد که با رازآمتوزی تناستب دارد ،گترفتن ،نوشتیدن یتا ختوردن

است در یکی از رؤیتها ،خضر سیبی به روزبهان میدهد سیب نی مانند بادة سترخرنگتی
که از دست پیامبر میگیرد ،قدرت بلعیدن دریاهای نتور را بته روزبهتان متیدهتد روزبهتان
سیب را کامل میخورد پ

نور است ،میبلعد

از آن دهان روزبهان باز میماند و همۀ آنچته را کته از دریتای

در بیابانها و صحراهاست که سال

موفق به دیدار پیر متیشتود روزبهتان پیتامبر را در

یکی از این بیابانها میبیند صتحرا در متوارد متعتدد رمت ی استت بترای عتالم علتوی و در

داستانهای رم ی دیدار با فرشتۀ راهنما در آن ا اتفاق میافتد حی بن ییران در ن هتگتاهی

پیرامون شهر خود با فرشته دیدار میکند در عیل سترخ و نیت رساالةفایحالاةالطفولیاة
سال

پیر را در صحرا میبیند (پورنامداریان )374 :1383 ،پیر سال

را از سرگشتگی کته
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الزمۀ بیابان و وادیهای تودرتوست ،رها میکند بیابان و گت ار از آن ،همچتون دریتا رمت

عبور است «در آرای سهروردی ،بیابتان محلتی استت بترای حرکتت روح بتهستوی تعتالی»
(ارنات )137 :1377 ،از نمونههتای ختروج از بیابتان ،متاجرای بنتیاسترائیل استت پتول

خروج بنی اسرائیل را از مصر بهمن لۀ ترکیب حیییتی تاریخی با ی

معنای مخفی تلیی می کنتد

بیابان کوشر برای رستگاری در یی این زندگی است (پورنامداریان)178 :1383 ،

 .3خود

ختتود ،کهتتنالگتتوی تمامیتتت و یکپتتارچگی استتت؛ نمتتودار عمیتتقتتترین و متتبهمتتترین الیتتۀ
ناخودآگاه است و تنها بخشی از آن به یرزی نمادین و به یاری چهرههای اناتانی بتازنموده
میشود :خود مرهر خداست او کهنالگوی تمامیت و کمال شخصتیت ،یعنتی همتان ثمترة
فردیتیافتگی و حاوی تعادل بین اضداد استت ختود ختدایی در درون ماستت (آرگایتل،
 )331-330 :1384مکاشفات روزبهان از پان دهسالگی به بعد بیانگر صتورتهتای متنتوع و
متوالی کهنالگوی خود است در آخرین مراحل ستیر« ،ختود» جتای ستال

را متیگیترد

حیییتی که در عرفان از آن به فنا تعبیر شده استت« :ثتم جعلنتی متصتفال بصتفاته ثتم جعلنتی
متحدال ب اته ثم رأیت نفای کأنی هو» ()Papan, 2006: 78
روزبهان خدای درون را بر فراز کوه مالقات میکند صعود از کوه ،یعنتی آزمتون ارادة
دستیابی به خویشتن خویر (یونم )196 :1383 ،کتوه بتهمعنتای میصتد زیتارت و صتعود
است دیدار با مایس در گرو صعود به کوه است« :آیا دیدن مایس دگرگونشده را یتالبی
به آن کوه صعود کن و خود را بشناس» (یونتم )116 :1368 ،از ستویی کتوه میتدس کته
آسمان و زمین در آن ا به هم متیپیوندنتد ،در مرکت جهتان قترار دارد (الیتاده)26 :1384 ،
مرک محل ت لی خدا و تکترار حتوادا استاییری استت کتوه ،شتکوه ،هیبتت و قداستت
بارگاه خدای درون را بازمینمایاند؛ بنابراین ،در فراتاریخ روان ،جایگاه ویزهای دارد

در قصةالغربةالغربیاة ستهروردی «بتاالرفتن از کتوه بترای دیتدار بتا پتدرنورانی استت

آن است که ماافر نغمهها و آوازهای کیهانی را میشتنود ،ماهیتان چشتمۀ حیتات و صتخرة

زمردین را میبیند» (حاینی )54 :1389 ،در رسالةالطیر ابنسینا ،هشتتمین کتوه ،کتوه قتاف
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است؛ همان ناک اآباد ،شهری است که «حضرت مل

» آن است؛ شهر فرشتتگان روحتانی

(ستاری)123 :1384 ،
کوه قاف از زمرد سب است و کبودی آسمان بر اثر تابر نور زمتردین آن استت؛ قتاف
همان البرز اساورهای است ،جایگاه سیمرغ این کتوه جایگتاه ایت د مهتر و در قترآن مرهتر
قدرت و قداست است (برفر )117 :1389 ،کوههای ییب ،کبریا و کوه قاف در واقعتههتای
روزبهان مرک مکاشفهاند« :و رأیت فی تل

المکاشفات جمیع ال بال یأتین الی قرب الحق

سبحانه و مع کل واحد من ال بال شربه من شتراب قدستی لجلتی ففرحتت بت ل

فرحتا»

()Papan, 2006: 52
در واقعهای خدا ت لیای را که از سمت شرق بر موسی داشتت ،بترای روزبهتان تکترار
میکند« :او با من چنان سخن گفت کته بتا موستی ،و چنتد کتوه شتکافته شتد متن در ستینا
روزنهای در خود کوه از سمت شرق دید خدا از این روزن بر من ت لیکترد متن ختدای
را چنان دید که گویی موسی خدا را میدید ،او از فراز کوه سرمات به پای کوه فروافتاد»
(ارناتتت )118 :1377 ،شتترق جتتای برآمتتدن آفتتتاب و هیتتولی در مغتترب ،جتتای فروشتتدن
روشنایی است
جایگاه انوار قاهره در حکمت اشراقی ،مشرق خوانتده متیشتود نتور محتی یتا جهتان
فرشتگان از هر ماده یا تاریکی تهی و بنابراین ،دربرابر دیتدگان موجتودات فناپت یر نتامرئی
است درمیابل این مشرق ،مغرب استت (پورنامتداریان )352 :1383 ،ختدا بارهتا از ستمت
شرق مت لی میشود «رأیته فی المشرق» ( )Papan, 2006: 70خود نابت به کهنالگوهای
دیگر قدرتمندتر است و بروز بیشتتری دارد روزبهتان پیوستته بته حتدیث «رأیتت ربتی فتی
أحان صورته» ارجاع میدهد صورتهای احان خود یا رب شخصی بهعنتوان نشتانههتای
تمامیتتت در اشتتکال هندستتی ،نمودهتتای حیتتوانی و گیتتاهی ،جتتواهرات و اشتتیا و مت لتتی
متتیشتتوند؛ بنتتابراین ،ختتود همتۀ تصتتاویر بصتتری را هماهنتتم بتتا یکتتدیگر درجهتتت بتتروز
قدرتمندش سازماندهی میکند به م موعهای از رنمها و اشیا شکل میدهد کته همگتی
ی

چی را تأیید میکنند و آن دستیتافتن بته مرکت استت واقعتههتای وی گت ارشهتای

وجدآمی از ت لی «خود» در هیئت مراهر حای است
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 .3-1شیر

از جلوههای خود شیر است شیری که روزبهان را میبلعد ،ظهور پرهیبت خود در چهترهای

حیوانی است (روزبهان )127 :1393 ،روزبهتان در مشترباالرواح ظهتور و بلعیتدن شتیر را
یکی از میامات سلوک میدانتد« :فیمقامِرؤیةانوارِالصّفةِالعظماةوالکبریاا فایلباا 
االسدعلیرأ جبلالقافحیناکلجمیعاالنبیاا واالولیاا» (بته نیتل از پورنامتداریان،
 )106 :1383پ

از آن شرح این میا را مینویاد

 .3-2اشکال هندسی

سال

میا تمامیت ،خود را در اشکال هندسی از جمله دایره و مربتع مشتاهده متیکنتد از

نمونههای اشکال هندسی ،نمود خود در هیئت چهارگوش کعبه است که در مرتبۀ اتصتال و
رفع تاریکی ،بهجای کاای سیاه در لباس نور ظاهر میشتود« :ورأیتالکعبةبینذلکالنور
وعلیهلبا منالنورالخاصماارأیاتمللاه» ( )Papan, 2006: 26پرکتاربردترین نمتاد
هندسی نماد مانداالست «رم مانداال ،نمودگار مفاد یا دادة روانشناختی ماتیلی استت کته
مشخصۀ پدیدارشناختیاش این است که همواره تکرار میشود و همه جا یکی است نتوعی
اتم مرک ی که ساختار درونی و معنای یایبر م هول است» (ستاری)14 :1384 ،
گتل ستترخ و تکتترار آن در واقعتههتتای روزبهتتان ،نمتتودی گیتتاهی از اشتتکال تودرتتتوی
مانداالست روزبهان بارها خداوند را در شکوه گل سرخ میبیند« :خداوند گلهای سرخ بر
چهره و گیاوان من افشاند گلی از صورت من به میان صوفیان افتاد و ایشتان بتهواستاۀ آن
بانم برآوردند و به پتایکوبی برخاستتند» (ارناتت )108 :1377 ،در واقعتههتای روزبهتان،
تصتتویری از بیابتتانهتتای تودرتتتو داده متتیشتتود بیابتتانهتتایی کتته از تمتتوج اشتتکال دوار
شکلگرفتهاند و سال

در مرک آنها راهی به سوی خویشتن را یی متیکنتد شتکل دوار

آفرینر در واقعهها ،در  70،000بار حرکت اناان بهسوی خدا و  70،000بار حرکتت ختدا
بهسوی اناان تکمیل میشود اناان کاملی که بر فراز و در وسط دایرة مانداال قرار دارد ،بتر
کشتتف نیروهتتای درونتتی ختتود متمرکت شتتده استتت« :تورهتتای تمرکت حتتواس بتتر سراستتر
بیابانهای ییب گاترده شد تا پرندگان انوار ملکوت به دا افتند» (ارنات)137 :1377 ،
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در واقعههای روزبهان ،خداوند کوهها و بیابتانهتا را درمتینتوردد تتا روزبهتان را ببینتد
روزبهان نی در سفر خود بیابانها و صحراها و دریاهای بیشماری را پشتت ستر متیگت ارد
تا به ملکوت خویشتن برسد تصویری که از یریق این رفتوآمد میتدس شتکل متیگیترد،
دایرهای است که چرخه ،پیوستگی و ارتبا مداو بعد ملکوتی و ملکی را ترسیم متیکنتد
این دایره ،ب رگترین و دلخواهتترین دایترهای استت کته دایترههتای تودرتتوی بیابتانهتا و
صحراها را در خود دارد و جغرافیایی تکاملیافته از فرایند فردیت را نشتان متیدهتد همتین
چرخته در داستتان آفترینر اناتتان نشتان داده شتده استت قتتوس ن ولتی آفترینر و قتتوس
چرخه و حرکت دائمی است« :روح را بر سیصتد و شصتت

صعودی عروج روح تیارن ی

ه ار عالم روحانی و جامانی ،ملکوتی و ملکی گ ر خواهیم داد ،و در هر عتالم او را ن لتی
انداختهایم و گن ی از بهتر او دفتین کترده ،تتا آن روز کته او را در استفل عتالم اجاتا بته
خالفت فرستیم ،این ن لها و گنجها با او روان کنیم بر این خ این و دفتاین کت

را ایتالع

ندادهایم جمله متن نهتادها و متن دانتم کته چته نهتادها و ک تا نهتادها و چتون نهتادها »
(ن مالدین رازی)84 :1384 ،
روح اناانی از اعلی علیین به اسفل سافلین ن ول داده میشتود ،در ماتیر کمتالیتابی راه
آمده را باید بازگردد «پ

از عبور او بر چندین ه ار عوالم مختلف روحانی و جامانی ،تا

آنگه که به قالب پیوست ،هفتاد ه ار ح اب نورانی و ظلمانی پدیدآمد» (همان )102 :نور
با رهاندن خود از ظلمت ،مایری را که ن ولکرده است صعود متیکنتد آنچته در ستلوک
عرفانی و فرایند فردیت اهمیت دارد ،کشف ودیعههایی استت کته در ضتمن عبتور روح از
ملکوت به عالم اجاا به او دادهاند
کمال اناان در تکمیل قوس صعود است بیابان و صحرا مراحل مختلف و موانتع گت ار
اناان را برای دستیابی به خویشتن نشان میدهند عالوهبر گاتردگی و وسعت این خویشتتن
عریم و پهناور ،صحرا و بیابان حیرت و دشوار یی سلوک را نمادین میکنند «ختدای را بتا
صفات ع ت و جالل قد بر با خانها دید گویی تمامی جهان را چتون نتوری باشتکوه و
خیرهکننده ،تودرتو و عریم مشاهده میکرد او مرا از میان نور ،به زبان فارستی ،هفتتاد بتار
آواز داد» (روزبهان)107 :1393 ،
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 .3-3جواهرات و رنگها

جتتواهرات در واقعتتههتتای روزبهتتان جایگتتاه ویتتزهای دارنتتد در توصتتیف شتتکوه و زیبتتایی
ملکوت ،جواهرات و رنمها معنای نمادین یافتهاند مروارید و یاقوت بیشتتر از همته متورد
توجه روزبهان و ج الینف

ملکوتانتد کتارل ارناتت ،وجتود ت ئینتاتی از ایتن قبیتل را

انعکتاس ویزگتتیهتتای دربتتار شتتاهان ایرانتتی متتیدانتد ،امتتا کتتاربرد درّ و گتتوهر بتتهویتتزه بتتا
درنررگرفتن رنم آنهتا در رم شناستی رازآموزانته معنتای خاصتی دارد روزبهتان نیت در
بهکاربردن نوع خاصی از آنها یا رنتمهتای ویتزهای تعمتد دارد مرواریتد و جتواهر نمتاد
معارفیاند که از راه کشف و شهود بهدست آمدهاند
درّ و گوهر به حضور قداست در فضا و مکان تعین میبخشد برخالف زیارت ،قداستت
قابلحمل اند (ستاری« :)85 :1384 ،جهانی از مرواریدهای سپید دید و خداوند بر صتورت
جالل و جمال ،با صباحتی که ناشتی از صتفات او بتود رو بته متن کترد او از انتوار عت ت
خویر ،مرواریدها و گوهرها فروبارید من هرگ چی ی سپیدتر از آن گوهرها ،از عرش تتا
فرش ندیده بود » (ارنات )116 :1377 ،رنمها مانند جواهر از شکوه قدسی برخوردارند
«نمادگرایی در و گوهر ،علیالعمو با رنم آن پیوندی تنگاتنم دارد» (دوبوکور)116 :1376 ،
روزبهان زیباترین اح ار را قرم و سپید توصیف میکند گل سرخ را مثلی برای شکوه
خدا میآورد (ارنات )124 :1377 ،پدرش را در بهشت سوار بر اسبی سرخ میبینتد ختود
در خون ابدال رنگین میشود صحرایی میبیند فوق هفت آسمان که از گتل سترخ ستاخته
شده (همان )160 :یا تکرار گل سرخ با پارچههای مرواریددوزیشده (همان)125 :
چهرة پیامبر و روزبهان نی همچون خدا از نرر زیبایی ،شتادابی و سترخی بته گتل سترخ
تشبیه میشود گل سرخ همه جای ملکوت هات؛ زیبایی خداست و بر همته چیت انعکتاس
یافته است دنیا در دنیا گل ،ادراکی زیبا و هنرمندانه از ییب است خدا هم خود شکوه گتل
سرخ را دارد و هم گلهای سرخ و سپید ،مانند مروارید را بر سر روزبهان میری د« :خدا بته
همان صورت ،حتی با حان بیشتری فراز آمد چه میدار گلهای سرخ و ستفیدی کته بتا او
نبود او گلها را به پای من ریخت» (همان )124 :وقتی یکی از گلها به پای کوه متیافتتد،
روزبهان بر فراز کوه در تعالی بینریر خود حاادت همه را برمیانگی د
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از نرر کمپبل گل سرخ نماد عشق آسمانی استت (« )268 :1377چتون گتل لتوی

در

شرق و تصاویر ماتدیر هم مرک مرهر کمال و زبدۀالشی است بدینمعنی کته کاستۀ گتل
سرخ ،مثل پیمانتۀ زنتدگی و جتا حیتات و قلتب گتل ،برانگی اننتدة رؤیتای عشتیی بهشتت
آییناند» (دوبوکور )101 :1376 ،گاه نماد نوزایی بهشمار میآید :گتل سترخ و رنتم آن،
از نمادهای درجۀ اول تولد دوباره و سرسپاری به راهی باینی هاتند بوتۀ گل سرخ تصتویر
ی

بار زاییده ،ی

دوباره تولدیافته است (سان شتوالیه ،1385 ،ج  )746 :4در واقعتههتای

روزبهان ،بارها خدا با دامنی از گل سترخ بتر او مت لتی متیشتود شتکل گتلهتای سترخ و
چرخمانند با الیههای تودرتتو و مرک یتتی کته همچتون خورشتید زردرنتم استت ،بیتانگر
تمامیتی زیبا و رش

برانگی است

رنم سرخ در گل سرخ ،یاقوت سرخ ،یالی سرخ ،جامۀ سترخ جبرئیتل ،چهترة سترخ
پیامبر و تکرار میشوند «و مرارال رأیت الحق تعالی بین خیا الورد و ح ب التورد و عتالم
من الورد الحمر و االبیی » (« )Papan, 2006: 20قرمت نشتانۀ حیتات استت کته در سرفتا
پنهان است تحمیر در کیمیا همانا نوشدن و ت دید حیات آدمی و صنع اوست ایتن رنتم
نهتنها نماد علم خفیه ،بلکه نشانۀ مرگ عرفانی در مراسم رازآموزی نی هاتت» (دوبوکتور،
 )124 :1376از سویی سرخ ،رنم نوری است کته استیر ظلمتت شتده استت عیتل سترخ،
تحیق نف

ناییه یا من سال

است که بهصورت فرشته ظاهر میشود و علت سرخی ختود

را اینگونه بیان میکند« :من پیری نورانیا  ،امتا آن کت

کته تتو را در دا استیرگردانید

مدتهاست تا مرا در چاه سیاه انداخت این رنم من که سرخ میبینی از آن است ،اگر نته
من سپید و نورانی و هر سپیدی که نور باو تعلق دارد ،چتون بتا ستیاه آمیختته شتود ،سترخ
نماید» (پورنامداریان)198 :1383 ،
در واقعههای روزبهان عالوهبر شکوه و مرگ عرفانی که در کتاربرد رمت ی ایتن رنتم
نهفته است ،وقایعی وجود دارند که عیل سرخ سهروردی را تتداعی متیکننتد در واقعتهای
می گوید« :خداوند از سمت چپ پیر آمد ،او مانند ستونی از زر سرخ بود» (ارناتت:1377 ،
 )109چپ مربو به ناسوت و هیولی است؛ آنیورکته شترق رمت الهتوت استت ختدای
درونیای که از سمت چپ مانند زر سرخ یالع شود ،همچون پیر اسیر عالم اجاا است
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از میان سنمهای قیمتی عالوهبر یاقوت سرخ ،مرواریدهای سپید خیرهکننده ماننتد گتل
سرخ تکرار شدهاند نور ستپید ،متوتیفی در کنتار نتور قرمت استت ستپید و قرمت بتارزترین
رنمها در واقعههای روزبهاناند «چه میدار گلهای سرخ و سفیدی که با او نبود» (همتان:
« )124نور سفید که از درون آن مروارید سفید میریختت» (همتان )125 :رنتم ستفید بتا
امور و اعمال میدس تناسب دارد «چون هر رازآموزی ،مورا یهارت و پاکی است ،سفید
رنم کاانی است که با برگ اری آیتینهتایی دوبتاره زاده شتدهانتد» (ستتاری)33 :1384 ،
مروارید نی نماد برتری و تحیق واالترین امر ممکن است (دوبوکور )132 :1376 ،رازهتا و
نوزایی که در رنم سفید است ،امر ممکتن را در رمت مرواریتد آشتکار متیکنتد در بتاور
ایرانیان ،مروارید قارة باران بهاری است که در دهان صدف میپرورد؛ بتا دریتا خویشتاوند
است و سعادت ری شی از آسمان او را در میان ه اران قارة بهاری بینریر میکند مروارید
کشفی واالست از خود که از یویهخوردن در دریای ناهشیاری صید میشتود «درۀالبیضا »
یا اناان سفید ،اناانی است که در ظرف هرمای بهوجود میآید (یونتم )189 :1354 ،در
کیمیاگری ظرفی است که «همواره بهمعنای محلی است که ع ایب در آن عمل میکننتد و
کیمیاگران ظرف را حاوی زندگیهای متوالی داناتتهانتد» (شتوالیه )236 :1385 ،ستپیدی،
پاکی اناان استحالهیافته را نشان میدهد؛ اناانی که متیدرخشتد« :رأیتت ستنا فتی ستنا و
جالالل فی جالل و بها فی بها » ()Papan, 2006: 34
یکی از تصاویر برجاته برای توصیف خود ،پیر و ملکوت نور است؛ تعبیری که با قرآن

نی تأیید میشود روزبهان در ایلب واقعهها از نتور خیترهکننتده ،باشتکوه و وصتفناشتدنی

سخن میگوید در کنار نورهای خیرهکننده ،مروارید و گلها ،آتر نی نور تولید متیکنتد
و فضای ت لی خود را شکل میدهد آتر از قدرت معنوی بایاری برختوردار استت؛ هتم

میسوزاند و فانی میکند و هم با رنم سرخ جالل و شکوه میبخشد در کیمیاگری بترای

خال

کردن فل ات استفاده میشتده استت :آتتر خاصتیت پتاککننتدگی دارد خصیصتۀ

ناپاکی آتر مربو به گناه و شر است کته در دوزخ نمتود یافتته استت ،امتا در جنبتۀ دو ،

آتر یکی از ماهرات استت (باشتالر« )32 :1378 ،گرمتایی کته از تمتاس آتتر بتا متواد
سوختنی تولید میشود ،نمودار تابر معنوی هر ت ربه و امتحتان (عرفتانی و بتاینی) شتده و
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کیمیاگران منبع آن را حفره درون دل اناان ،مرک قلتب وی کته شتبکۀ معتروف بته شتبکۀ

خورشیدی در اندا شناسی ،جایگاهر بهشمار میرود ،داناتهاند» (ستاری)45 :1384 ،

روزبهان م اهده را به آتر تشبیه میکند «متادا کته بته آتتر م اهتدت ،خبتث یبتع

اناانی محترق شده باشد» (روزبهان ،)16 :1366 ،اما آتشی که پاکی محی است و ناپتاکی

در آن نیات ،آتر بیدود است؛ یعنی آتشی که در نهایتت لاافتت استت و هتیچ اثتری از

ناخالصی و کثافت در آن نیات برخالف آتر واقعی ،اثری از خود بهجا نمیگت ارد و در
نهایت قدس و تن یه است روزبهان در توصیف دو تن از مشایخ که روین بناتالنعر بته او

میدهند ،میگوید عصایشان از شعله بدون دود بود

آنچه از دیدگاه باشالر اعتیاد به پاککنندگی آتر را تتا حتدی ساتت متیکنتد ،ایتن

است که آتر خاکاتر بهجا مینهد آنچه گ را و سپن ی است ،بتا قربتانیکتردن ختود در

مالخ آتر ،مرهر و نمونۀ جاودانگی میشود مرگ کامل و تما بتیآنکته هتیچ نشتانی از

خود بهجا بگ ارد ،ضامن رهاپارشدن و راهیافتن به عالم علتوی استت (باشتالر )88 :1378

در واقعۀ زیر رم آتر بهکار رفته و از یریق همنشینی در کنار رم های دیگتر مؤکتد شتده

است« :بدایع توحید بر من ظاهر شد ،اما آثار عالم افعال هنوز با من بود گفتم ختدایا بگت ار

تا از یریق ت رید توحید به تو برسم پ

عالم خلیت به شکل ماه شتب چهتارده ،آن زمتان

که بهصورتی تما از پشت ستیغ کوه برمیآید یا همچون جرقههای شعله بدون دود بتر متن

ظاهر گردید خداوند مرا بدان عالم راه داد من پوستتۀ عتوار

بیرونتی را فتروریختم ،امتا

نمیتواناتم بهکلی از آنها رهایی یابم؛ زیرا آن میا  ،میا قدس و تن یه و فنا بود او در آن
میا حیایق حیییت را برایم شرح داد و ضمیر من آتتر گرفتت بته متن گفتنتد :ایتن عتالم

وحدانیت است» (ارنات)79 :1377 ،

در این واقعه ،ماه گرد شب چهارده ،نشانۀ تمامیت یبیعی در ناخودآگاه استت و رمت ی

از مانداال که با درخشر سفیدرنم خود ،یهارت و پتاکی را در کنتار نتوزایی رازآمتوزی
نشان میدهد کوه مرک الها و شهود است پوستانداختن که یادآور نگاه اساییری به مار

است ،بهخایر ت دید حیاتر در هر سال ،نوزایی و تولد م دد را نشان میدهد در استاییر

یونان جاودانگی هرکول در کنار نماد آتر از یریق پوستکندن نشتان داده شتده و هتردو

معنای رم ی یکدیگر را تأیید میکنند نماد آتر در کنار سه نماد دیگر تن یه ،درخشتر و
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یهارت را بیان میکند هر چهار نماد میدمۀ دختول بته مرتبتۀ وحتدانیتانتد وحتدانیت در
معنای انا ا و تمامیت درادامه ،همین واقعه میگوید« :این عالم وحدانیت است» (همان)

 .3-4اعداد

حضور کهنالگوها در رؤیتها یا اساییر ،حضوری است که همۀ عناصر متن را بته تصترف
خود درمیآورد هیچ چی نمیتواند از قواعد محکم آنها عدول کند و این از قتدرتهتای

اع ابانگی ناهشیاری است که تا این اندازه هوشتیار و مراعتی قتوانین ختود باشتد بتراین-
اساس ،در واقعههای روزبهان ،اعداد نی کتاربردی کهتن و پررمت وراز دارنتد یکتی از ایتن
اعداد هفت و مضربهای آن است :هفتاد ه ار عالم ،هفتاد هت ار بتار حتتی وقتتی خداونتد
روزبهان را آواز میدهد ،هفتاد ه ار بار آواز خود را تکرار میکند تموج صدا با بیابانهای
تودرتو ،تصویری میسازد شبیه به دایرههتایی کته از پرتتاب ستنم در وستط آبگیتر ای تاد
میشود منشأ هر دو مرک است
روزبهان گاه خود با تأمل رم اعداد را درمتییابتد« :دو شتیخ ختوشچهتره را در لبتاس
صوفیان دید که شکل من بودند دیگچهای را در هوا آویخته دیتد و چتوبدستتی آن دو
شیخ با شعلۀ لایف بدون دود میسوخت سفرهای را از چادر آنان آویت ان دیتد ایشتان را
سال کرد و آنان روی به من نموده ،لبخند زدند؛ آنها شیوخ خوبرویی بودنتد یکتی از
آنها سفرة خود را برداشت و آن را گاترد ،در آن سفره کاستهای زیبتا و چنتد قتر
سفید خال

بود او میداری از آن قر

نتان

های نان را در کاسه شکات و محتوای دیگچته را

که مثل روینی زردرنم ،بیوزن ،اما چی ی لایف روحانی بود ،در کاسته برگردانتد او بته
من اشاره کرد که بخور و من خورد آنها با من اندکی همراهی کردند تا من آن یت ا را
خورد یکی از آنها گفت نمیدانی در آن دیگچه چیات گفتم :نمیدانم او گفت :ایتن
روین بناتالنعر است که برای تو آوردیم» (ارنات)95 :1377 ،
در ادامۀ این واقعه روزبهان رم نهفته را درمتییابتد« :دریتافتم کته ایتن کنایتهای بتود از
هفت قاب در عالم ملکوت ختدای تبتارک و تعتالی مترا بترای محتی لتب ایتن میامتات
برگ یده ،و آن درجۀ هفتتنانی استت کته بتر ستاس زمتینانتد پت

بته یترف دب اصتغر

گردید و دید آن هفت روزن هاتند که از تمامشان خداوند بر من ت لی متیکترد گفتتم

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 111 /

خدایا این چیات خداوند که در فهم نگن د ،فرمود این هفت روزن عرش استت» (همتان:
 )95عدد هفت نماد زندگانی جاودان و ابدی است «هفت رکتن قتدرت کته هفتت ستتارة
دب اکبر نمایشگر رم ی آنهاست» (دالشو)180 :1386 ،
نتیجهگیری

یایت سلوک عرفتانی و فراینتد فردیتت ،انکشتاف عمیتقتترین الیتههتای روان استت نیتد

کهنالگویی واقعههای روزبهان نشان داد مکاشفات وی ت لی مراتب سلوک است از میتان
تصاویر کهنالگویی ،خود یا مرک درون برجاتهترین تصویر است براساس قدرت ختود و
پیوستگی آن با پیر ،کهنالگوی پیر نی ظهور بیشتری نابت بته آنیمتا و ستایه دارد ختود در
هیئت مراهر حای از جمله اشکال هندسی ،جواهرات ،نمودهای گیتاهی و حیتوانی ،نتور و
رنمها ظاهر میشود در این ت لی رم ها هماهنم بتا یکتدیگر معنتای واحتدی را کته بتر
مرتبۀ سلوک داللت دارد ،نشان میدهند؛ م موعهای از رنمها و اشیا که همگی ی

چی

را تأیید میکنند و آن دستیافتن به مرک است حضور کهنالگوها در رؤیتها یا استاییر،
حضوری است که همۀ عناصر متن را تحت تصرف خود درمیآورد هیچ چی نمیتوانتد از
قواعد محکم آنها عدولکنتد؛ زیترا ناهشتیاری در حتد شتگفتانگیت ی هوشتیار و مراعتی
قوانین خود است
پینوشت
1. The collective unconscious
2. Archetype

 3آنیما کهن الگوی دیگری است که به خصوصیات جنایتی متیابل روان مربو میشتود یونتم
آنیما را میان ی بین من و دنیای درون ،یعنی خود می داند جلوة احتمالی آنیما در عبهرالعاشیین در

خااب و گفتوگو بتا زنتی بتر ستر «چهتار راه مکرمتات» (روزبهتان )5 :1366 ،روزبهتان او را بتا
خصلت های متضاد ،مکر و جادوگری و توصیف میکند« :جنیی لعبتی دید که به حان و جمال

جهانیان را در عشق ندا میداد؛ از این کتافری ،رعنتایی ،مکتاری ،زراقتی ،شتوخی ،عیتاری کته در
یرف چشمر صده ار هاروت و ماروت بود و در حلیۀ زلفر ه ار لشتکر ابلتی

و قتارون در

تبختر آهوی عشیر شیران شکار کردی و به رعنایی زاهدان را از صتومعۀ ملکتوت بیت ار کتردی
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بود که در لب روح الیدس پیدا بود و همرهان جان و عیتل کتل و نفت

ضح

جان جانشان در دست اجل شیدا بود» (همان)7 :

کتل در آن جتان

زن درون به روزبهان میگوید« :به دیدة اناانی در عالم اناانی نگر» و در جواب سؤال «بتا متن

بگوی که در عیناهلل تو کیاتی » به روزبهان میگوید« :سّر الهوتی بتیزحمتت حلتول در ناستوت
است و جمال ناسوت از عک

جمال الهوت است بدایت آفترینر متا راستت ،نهایتت امتر ختدا

راست» (همان )7 :برای رسیدن به وحدت و تمامیت ،نیاز به گ شتتن از درگتاه روان زنانته استت

روزبهان در جواب زن درون که از او میپرستد« :ای صتوفی در آن عشتق ایتن عشتق را چته کتار

است» ،میگوید « :عشق تو در بدایت آن عشق و شر التباس مبتدی و منتهی را در سکر عشق الهی
ناچار است» (همان)8 :

 4از نمودهای سایه در زبان دین ،شیاان است؛ شیاان صورت ازلی شر و بدی است در قصههتای
عامیانه ،اسدها شکل تبدیلیافتۀ شیاان است «نفوذ م هبی اسدها را تبدیل به شیاان میکند» (پراپ،

 )166 :1377روزبهان گاه در مکاشفه های ختود ماننتد قهرمتان استاوره بتا شتیاان نبترد متیکنتد:

«حاربت مع الشیاان» ()Papan, 2006: 82

5. the wise old man
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بیلی» ادبیات عرفانی و اساورهشناختی س  10ش  37ص

109 - 69

ةالغریباة
 حاتینی ،متریم و پتریستیما جتوادی (« )1389کهتننمونتههتا در قصاةالغربا 
سهروردی» ادبیات عرفانی دانشگاه ال هرا س  1ش  2ص

73 -50

 ستاری ،جالل ( )1384مدخلی بر رم شناسی عرفانی چ دو مرک تهران
 شوالیه ،سان و آلن گربران ( )1385فرهنتم نمادهتا ترجمتۀ ستودابه فضتایل جیحتون
تهران

 رازی ،ن مالدین ( )1384مرصادالعباد به اهتما محمدامین ریاحی علمتی و فرهنگتی
تهران

 روزبهان بیلی شیرازی ( )1385شرح شاحیات تصحیس هانری کربن یهوری تهران
 )1366( _____ عبهرالعاشتتیین تصتتحیس هنتتری کتتربن و محمتتد معتتین چ ستتو
منوچهری تهران

 )1393( _____ کشف االسرار و مکاشفات االنتوار تصتحیس و میدمتۀ متریم حاتینی
سخن تهران

 روزنبرگ ،دونا ( )1374اساورههای یونان ترجمۀ م تبی عبداهللنزاد ترانه مشهد
 دالشو ،لوفلر ( )1386زبان رمت ی قصتههتای پریتوار ترجمتۀ جتالل ستتاری تتوس
تهران

 دوبوکو ،مونی

( )1376رم های زندهجان ترجمۀ جالل ستاری مرک تهران

 کمپبل ،جوزف ( )1377قدرت اساوره ترجمۀ عباس مخبر مرک تهران
 عبیدی نیا ،محمدامیر و سعیده زمانرحیمی (« )1387جلوه هتای فراواقعتی در شتاحیات
صوفیه» نامۀ پارسی ش  46و  47ص

50 -33

 ی الی ،ابوحامد ( )1352کیمیای سعادت تصحیس احمد آرا کتابخانه مرک ی تهران
 ی الی ،احمد و سیفالدین بتاخ ری ( )1377دو رستالۀ عرفتانی در عشتق بته کوشتر
ایرج افشار منوچهری تهران

 / 114صورتهای احسن «خود» در واقعههای روزبهان

 کاشانی ،ع الدین محمود ( )1382مصباحالهدایه و مفتاحالکفایه اهتما عفت کرباسی و
برزگر خالیی زوار تهران

 کاظمیفر ،معین و یالمحاین یالمحاینزاده (« )1394تحلیل کتارکرد ذهتن روزبهتان
در صورتبندی ت ربههای عرفانی او» نید ادبی دورة  8ش  30ص

148 -123

 مرفری ،علیرضا (« )1388کارکرد مشترک اساوره و عرفان» ادبیات عرفتانی دانشتگاه
اال هرا ش  1ص

167 -149

 مورنو ،آنتونیو ( )1388یونم ،خدایان و اناان متدرن ترجمتۀ داریتوش مهرجتویی چ
پن م مرک تهران

 میرباقریفرد ،سیدعلیاصغر و ییبه جعفری (« )1389میایاۀ تابییی سیر کمالجویی در
عرفان و روانشناسی یونم» ادبیات عرفانی دانشگاه ال هترا س  2ش  3صت

195

-163

 یونم ،کارل گوستاو ( )1383اناان و سمبولهایر ترجمۀ محمد سلاانیه چ چهتار
جامی تهران

 )1368( _____ چهار صورت مثالی ترجمۀ پروین فرامرزی آستان قدس تهران
 )1354( _____ روان شناسی و دین ترجمۀ فؤاد روحانی کتاب های جیبتی ،مؤساتۀ
فرانکلین تهران
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