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تحلیل جغرافیای نمادین مکان-کهف در تفسیر عرائسالبیان
روزبهان با رویکرد نقد مضمونی
راضیه حجتیزاده

1

2

تاریخ دریافت95/11/15 :
تاریخ تصویب96/06/07 :

چکیده

یکی از وجوه تأثیرگذاری قرآن کریم بر تفسیرهای عرفانی ،توجه به بعد

زمان و مکان در زن گی بشری است .نظریه های گونداگونی در ندد ادبدی

معاصر به تحلیل سیمای مکان می پردازن که از آن میان ،نظریۀ افق-منظدر
میشل کولو در تحلیل تفسیر عرفانی روزبهان کارآمد تر اسدتز زیدرا اید

نظریه بهعنوان شاخه ای از ند مضمونی قادر است مکان را از عنصدری در

پسزمینۀ روایت ،به عنصری نمادی و معنادار تبد یل سدازد و جهدانبیندی
عرفانی را از خالل تعامل میان انسان و محیط تبیی سازد .با توجده بده اید

امر سؤال اینجاست که چه رابطهای میان مکدان-کهد

و نردرع عرفدانی

روزبهان در عرائس البیان وجود دارد .بهاجمدال مدی تدوان گفدت روزبهدان
بیشتر رویکردی پ ی ارشناختی به مدولۀ مکدان دارد .ادار نمدادی از ید

1
2
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خاطرۀ ازلی است که عارف مدیکوشد در مسدیر سدلوو خدود آن را در

قابهای مختلفی از مکاشفههای خدود نمایدان سدازد .عدارف در توصدی
قابهای خود در ی

مکان نمی مان  ،بلکه از مکانی به مکان دیرر گدذر

میکن  .از ای رو ،گاه از که

ب ن به که

رعایدت و سد س بده کهد

ایرت ،روح ،محبت و جز آن عبور میکن ز بنابرای مدیتدوان گفدت کده

مکان در تجربدۀ عرفدانی ،واقعیتدی محصدور و عبدور ناپدذیر نیسدت ،بلکده
واقعیتی انعطاف پدذیر اسدت کده عدارف را در مسدیر صدیرورت و سدلوو

همراهی میکن .

واژههای کلیدی :تفسیر عرائسالبیان ،روزبهان ،ندد مضدمونی ،افدق-
منظر ،مکان ،که .

مقدمه

حضور عناصر زمانی و مکانی در ادبیات ،چه بهصورت مجازی و اسدتعاری و چده بده شدکل

حدیدی یا واقعنمایانه امری رایج بوده است .رویکردهای معاصر بده مفهدوم مکدان ،در قالدب
جریددانهددا و نظریددههددایی همچددون بوطیدددا یددا شعرشناسددی ج،رافیددایی ،روایدتشناسدیهددای
ج،رافیایی ،ند های ج،رافیایی ،ج،رافیای ادبیات ،مفهوم ان یشه-افق ،روایتشناسدی مکدان
و ند بومشناختی به ای موضوع میپردازن  .امروزه حجم نظریههایی که به مفهوم مکان در
آثار ادبی اشاره دارن  ،بهسبب اهتمام بیشتر به علم ج،رافیا و تفوق نسبی آن بدر علدم تداریخ،
رو به فزونی گذارده است .از میان ای رویکردها ،پژوهش حاضرمضمون مکان را براسدا
نظریۀ میشل کولو و دی گاه ان یشه-منظر وی در تفسیر روزبهان از سدورۀ کهد

بررسدی و

تحلیل میکن  .رویکرد مزبور بهعنوان بخشی از بوطیدای ج،رافیای ادبی ،در پی آن است تا
با بررسی مکان یا مکانهایی خاص دریاب رابطۀ انسان بدا جهدان و محدیط ،چرونده در مدت
انعکا

مییاب  .مفهوم منظر یا افق در ان یشۀ کولو شاه ی بر «چن بع یبدودن پ ید ههدای

انسانی و اجتماعی ،وابستری متدابل میدان زمدان و مکدان ،تعامدل میدان طبیعدت و فرهند

و

بددارخره رابطددۀ امددر نمددادی و ایرنمددادی اسددت» (کولددو .)11 :2011 ،مفهددوم افددق مددا را
فرامیخوان تا بدهجدای مطالعدۀ مکدان در قالدب تدابدلهدای دوگاندهای همچدون بار/پدایی ،
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محسو /نامحسو  ،روحانی/جسدمانی ،طدول/عر

و مانند آن ،بدهگوندهای متفداوت در

ای باره بین یشیم .درواقع منظر ،حاصل تعامل انسان با مکان اسدت .بده تصدور کولدو ،محدال
است که سوژه یا فاعلی بتوان به ابژهای نظر کند  ،بد ون آنکده جسدم و ذهد او از منظدر و
دورنمایی که پیشرو دارد ،متأثر نشود .دیرر اینکه منظر یا افدق ،تنهدا ید

معندی یدا تفسدیر

ن اردز چرا که زاویۀ دی و ذهنیت بینن ه ،پیوسته در حال ت،ییر و حرکت است (ن
)20 :2011و معانی متفاوتی از ی

 .کولو،

مکان واح استنتاج میکن  .در حدیدت ،انسان آگداه بدا

اتصال به جهان و مکان ،تصویری از خویش ارائه میده  .در تفسدیرهای قرآندی نیدز کده از
تجربههای شهودی عارف برآم هان  ،آنچه اهمیت دارد رسی ن به خودشناسی یا بسترسدازی
برای تجربههای مکاشفهای بع ی استز بنابرای هر مکان یا ج،رافیایی در بیدرون ،درنهایدت
به توصی

قلمرو نفس و ج،رافیای روانی آن منتهی میشود .بر ای اسا  ،بهنظدر مدیرسد

که رویکرد ان یشه-افق کولو ،بهعنوانشاخهای از رویکرد بوطیدای مکانی که بدا پیوند میدان
جسم و روح و درون و بیرون مالزم است ،روع مناسبی برای تأمل دربارۀ مفهوم کهد

یدا

اار در تفسیر عرفانی روزبهان باش .
پیشینۀ پژوهش و نقد مضمونی

تاکنون درخصوص مکان در ادبیات ،بهویژه از منظر رویکردهای نو در ند ادبی ،پژوهشدی

ج ی صورت نررفته است .از میان مع ود آثار موجود در ای زمینه ،تنها میتدوان بده مدالدۀ
اکبرپوران و عباسی ( )1391اشاره کرد که مفهوم گسسدت در سداختار افدق را بدا اسدتناد بده
نظریۀ کولو ،در شعر ناظم حکمت بررسی کرده است .از میان سایر پدژوهشهدا مدوارد زیدر
قابلذکر است:

 اص،ری (« :)1388بررسی زیباییشناختی عنصر مکان در داستان» ،توجده بده مکداناز وجه نظری و کاربرد آن در آثار داستانی مطمح نظر نویسن ه بوده است ،اما ای

پددژوهش ،رویکددرد تطبیدددی و کدداربردی ندد ارد و منحصددراب بدده تبیددی مبددانی
زیباییشناختی مکان اختصاص دارد.
 مالمیر و یزدلی (« :)1393بررسی نشانههای زمانی و مکانی در کشد المحجدوب،رسالۀ قشیریه و تذکرۀارولیاء» ،ای مداله مکان را بهعنوان موضوعی مسدتدل دنبدال
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نمیکن  ،بلکه به آن بهعندوان ابدزاری بدرای انتددال احسدا

و تجربدۀ امدر ق سدی

مینررد.
 یوسددفی و حی د ری (« :)1393ج،رافیددای عرفددانی» ،ای د پددژوهش در سدده محددورج،رافیای طبیعی ،ج،رافیای عرفانی قرآندی و ج،رافیدای عرفدانی انتزاعدی عرفدا بده
موضوع ج،رافیا بهطور اعم و از نراهی هستیشدناختی مدیپدردازد ،امدا بده کهد
اشارهای ن اشته و تأویالت خدود را بیشدتر بدر آرای سدهروردی و عرفدانپژوهدانی
چون کورب مبتنی کرده است.
 مشتاق مهر و دستمالچی (« :)1395ج،رافیای ملکوتی و اوقات عرفانی» ،اید مدالدهبه توصی

ج،رافیای ملکوتی و توجیه شرق و ارب عرفانی میپدردازد و بدا ذکدر

نمونددههددایی از اسددطورههددا و رس ا ةا طیره ا مددیکوش د تددا پیون د رمکددان را بددا
صورتهای عینیِ زمینی بررسی کن  .به ای منظور ،نمونههایی از مشدرق و م،درب
و اوقات عرفانی را بههمراه ساکنان و زائران ای ار

ملکوتی از درون آثار ارائده

میده .
گذشته از آثار فوق ،از کتاب ارزشمن ار

ملکدوت و کالبد انسدان در روز رسدتاخیز (از

ایران مزدایی تا ایران شیعی) به قلم هانری کورب بای نام برد که برای نخستی بار به جمع و
تشریح آرای فیلسوفان و عارفان نامی شیعی نظیر اب عربی ،ص رال ی قونیوی ،سدهروردی،
عب الکریم جیلی ،محم رهیجی ،ص رال ی شیرازی ،فیض کاشدانی و چند تد دیردر در
باب تصویر زمی  ،عالم مثال ،اقلیم هشتم و هورقلیا همت گماشت و با رویکردی پ ی ارشناسدانه
و از دریچۀ تفکر اسالم شیعی ای منظومه را تشریح کدرد ،امدا نرداه اید ان یشدمن چنانکده
پی است ،بیشتر جلوهای فلسفی دارد و جهتگیری ادبی و بالای در آن راه نیافته است.
مدالۀ حاضر تنها پژوهشی اسدت کده موضدوع مکدان را در قالدب ید

رویکدرد ادبدی و

تفسیری مشخص و تعری ش ه و با روع ندد مضدمونی ،در تفسدیرهای عرفدانی بررسدی و
تحلیل میکن .
تعری

مضمون در ند مضمونی ،با تعری

ند مضمونی ،مضمون نه موضوع یا محتوای ی

مصطلح و رایج آن تفاوتی آشکار دارد .در
اثر ،بلکده مجمدوع درلدتهدای ضدمنی و
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ایرمستدیمی است که به مص اقهدا و معناهدای صدریح و مسدتدیم ید

متندافزوده مدیشدود

(ریشارد .)81 :1961 ،مضامی سنتی عم تاب جنبهای انتزاعی دارن ز درحالیکه ند مضمونی،
در عو

مطالعۀ کلی طبیعت ،ویژگی و کیفیتی از آن را مانن ویژگیهای زمانی و مکانی،

یا عناصر اربعه شامل آب ،باد ،خاو و آتش،به شکلی خاص بررسدی کند  .بدرای اسدا ،
ای مداله به پرسشهای زیر پاسخ میگوی :
ال ) چه رابطهای میان مکان-که
روزبهان وجود دارد؟
ب) ویژگیهای معنایی و بالای که

در تفسیر عرائسالبیان با منظر و ذهنیت عرفانی
بهعنوان ی

مضمون کالن در ای اثر ک ام

است؟
جغرافیای نمادین و مکان

نمادپردازی ،قلمروگستردهای از دانشهای بشری را دربرگرفته است .از ای میان ،تدا جدایی
که به حوزۀ مطالعات ادبی ارتباط مییابد  ،نمدادپردازی در قلمدرو ج،رافیدای ادبدی،در پدی
ترسیم گونهای ج،رافیای نمادی یدا تحلیدل مکدان-فضدا بدا نردرهای نمدادی در تفسدیرهای
عرفانی است .شای بتوان در ی

نراه کلی ،ای طور استنباط کرد که بده مکدان از دو حید

عم ه میتوان نرریست :نشانهشناختی وروانشناختی .ب ی ترتیب ،مکان از ی

سدو ،دارای

هویتی مستدل نیست و منحصراب در پسزمینه موضوعی دیرر به آن اشداره مدیشدود .چنانکده
االدب نظریدههددای روایدتشناسدی ،آن را بددهعندوان صدحنه و زمیندۀ اولیدۀ وقدوع حددواد و
روید ادها و دارای کددارکردی توصدیفی و فرعددی معرفددی مدیکنند ز یدا بددرعکس ،مکددان را
فینفسه واج هویتی مستدل میبینن که بهجای آنکه صرفاب دروازۀ ورود به روی ادها باشد ،
روی ادها و اشخاص را تابعی از شرایط و ساختارهای خود میسازد و در تکوی و گسدترع
فضای کلی ی

مدت و معناهدا و درلدتهدای آن ،ندشدی اصدیل و تأثیرگدذار دارد .در اید

حالت ،مکان بر جهانبینی فردی و گروهی درلت و بر آن تأثیر دارد و جهانبینیهدا نیدز بده
نوبۀ خود ،در شناخت بشر از جهان پیرامونی ،قلمروها و گسترۀ آن ندشآفرینی میکنن  .در
میان ندشههای اولیۀ ج،رافیایی ،بهویژه از قرن دهدم هجدری بده اید سدو ،رنردی از تخیدل و
نمادپردازی را میتوان دی ز بهعنوان نمونه «تصدور مسدلمانان دربدارۀ زمدی  ،همدواره تحدت
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تأثیر کوه قاف بهعنوان ندطۀ مرکزی کیهان بدوده اسدت و هفدتاقلدیم زمیندی کده بده شدکل
تصویرهایی از آنچه در آسمان است جلوهگرمیش ن  ،درواقع متناظر با هفدتاقلدیم آسدمان
بودندد » (ادریسددی .)26 :1390 ،درهرحددال ،مددا بددا نددوعی «ج،رافیددای قلمددرو خیددال» در
مکاننراریهای اسالمی مواجهیم .نرارن ه در اینجا درص د توصی

و تحلیل قلمرو همدی

ج،رافیای نمادی است .منظور از ج،رافیای نمادی در اینجا ،تبیی رابطۀ میان مکدان بدا روان
و نفس انسانی از ی

سو ،و با جهانبینی عرفانی از سوی دیرر است .در متون ادبی یا متون

تأویلی صوفیانه نیز آفاق یا مکان بهعنوان نشدانه و رمدزی بدر سداحت و قلمدرو نفدس و روان
تلدی و تأویل ش ه است و همی امر ،زمینۀ وسیعی را برای شدکلگیدری خیدالپدردازیهدای
مکانی و در مجموع ،بوطیدا یا زیباییشناسی مکان فراهم میکن .
غار در نمادگرایی صوفیانه

از نمونههای ارتباط عارفانه با حق در قرآن کریم ،یکدی سرگذشدت حضدرت مدریم ( ) و
دیرر خفتران که

است که در هردو نمونه هم ،به موقعیت مکانی آنها اشاره ش ه اسدت.

لویی ماسدینیون بدا انجدامدادن پژوهشدی مفصدل دربدارۀ تفسدیرهای قد یم عرفدانی ،شدیعی و
اسماعیلی ،به اه اف و ویژگیهای معادشناسانۀ ای سوره اشاره میکن و آن را اپوکدالی س
اسالمی مینام  .بهعالوه ،میافزای که اار همان پناهراهی است که مهد ی از آنجدا ظهدور
عیسی (ع) را در آخرالزمان انتظار مدیکشد ( 1ماسدینیون .)113 :1954 ،ادار افسدو

جایراهی است که اولی بدار رسدتاخیز اصدحاب کهد

همدان

در آن بدهوقدوع پیوسدتز و بدا اید

وص  ،با پایان دور زمان پیون دارد .ماسینیون همچنی عنوان مدیکند کده در آمدوزههدای
رازآلود شیعی ،اار نمدادی از امیرالمدؤمنی علدی (ع) اسدت (همدان )111:و در آمدوزههدای
اسماعیلی ،معرف و رمز «تالی» (همان) .از ای دو نمونه درمییابیم کده ادار دیردر نده ید
مکان ساده ،بلکه بهمنزلۀ شخص انسانی است کده در درون خدود ،معندای تداریخ و حدیددت
خلدت را متجلی کرده است.
اولی عارفی که به که

اشاره میکن  ،حسی منصور حالج است .او در ضدم ابیداتی

در دیوان خود ،به داستان اصحاب که

چشمزدی دارد:
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العشّددداق نهدددم

مدوتی مد الحدبن و قتلددی لمددا حنثددوا

و اللّددده لدددو حلددد

قددوم اذا هجددروا مدد بع د مددا وصددلوا

مدداتوا و ان عدداد وصددل بعدد ه بعثددوا

تددری المحبنددی صددرعی فددی دیددارهم

کفتیااة الکه د  :ر ی د رون کددم لبثددوا
(الحالج)127 :2002 ،

از ابیات فوق بهنظر میرس که حالج اار را چه بهعنوان مکانی خاص و چه بهمثابده نمدادی
درلتکنن ه بهکار نبرده است .در نراه او آنچه اهمیت دارد ،بیان حدال عشدق اسدت کده بدر
نمدددادگرایی یدددا هدددر عمدددل دیردددری برتدددری دارد .بددداای همددده ،از اظهدددارات سدددلمی در

حدائقالتفاسیرای گونه برداشت میشود که او در بازتعریفی نمادی از اار ،مانن بسدیاری از
عارفان و مشایخ پس از خود ،آن را رمدزی از معرفدت اصدیل و ایراکتسدابی و در تدابدل بدا

شناخت عرضی و اکتسابی در جهان مادی مدیداند  .در اید تعرید  ،ادار مکدانی ذهندی و
معنوی و رمزی از مرکز عالم ،جایی فراسوی زمان و مکدان اسدت« :الکهد
ظلّ وا معرفة] االصلیة ر یزائلهم بحال ،لذل

وو الدرقیم] فدی

خفی علی الخلق اثدارهم» (سدلمی ،1368 ،ج

.)257 :1

با تکیه بر حدائقالتفاسیر ،بهنظر میرس که اب عطا از جمله عارفدانی اسدت کده پدیش از

روزبهان بیشتری اهتمام را به فحوای ای سوره داشته است .چنانکه در تفسیر آیه «ثانی اثْنَی ِ
اِذْ هُما فی الْ،ارِ» ،آن رابه محل قرب و که
ای نخستی باری است که که
که

هنوز به بیان ی

انوار در عالم ازل تعبیر میکند (همدان )96 :و

بهمنزلۀ مکانی معنوی و انتزاعی تأویلمیشدود .بداای همده،

حال از احوال عرفانی محصور مان ه است و آن را پیوسدته بده حدال

انس و قرب منتسب میکنن  .چنانکه اب عطا در ادامه میافزاید « :حدق میدان ایشدان و اایدار
حائل ش و آنها را به اار انس خود مأوا داد و مدام ام بخشدی  .سد س آندان را از خدویش
فانی و از خواست و اراده و معانی خود اائب کرد تا در حضرت او والده و حیدران بمان ند »
(همان .)121 :با آنکه اب عطا شرحی مبسوط از تفسیر آیات ای سوره بهطور ج اگانه ارائده
میده  ،که

در نظرگاه او نیز ی

مضمون یا تصویری محوری محسدوب نمدیشدود.امام

قشیری (قرن  5هد .ق) با تفسیر آیۀ  9از سورۀ مبارکۀ که  ،نظریۀ خود را مبندی بدر ارتبداط
میان مکان و روح ای گونه مطرح میکن  ...« :ایشان م ت درازی را در آن اار مان ن و بده
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همی علت ،به یاران که

نامبردار ش ن  .پس ارواح و جانها دارای مکانان  ،همچنانکده

قلوب نیز به مکان و جورنگاه خود وابستهان » (قشیری ،1981 ،ج  .)379 :2باای همده ،اگدر
قشیری به رابطۀ میان کش

و تجلی با مکان ج،رافیایی زمینی اذعدان دارد ،االدب صدوفیه و

از جمله روزبهدان ،جهدت توجده خدود را از ج،رافیدای زمیندی بدهسدوی ج،رافیدای آسدمانی
برگردان هان .
از میان عارفان سنت دوم عرفانی ،از شیخ اکبر بای ندام بدرد .ابد عربدی کهد
عبارت از باط ب ن و رقدیم را ظداهر آن و بدار دیردر ،کهد
میدان  ،و س س اصحاب که

را یکبدار

را عبدارت از عدالم جسدمانی

را روحانیات انسان شامل روح ،قلب و عدل معرفی میکن

که بع از فنای جسم نیز باقی همچنان باقی است (اب عربی،1422 ،ج  .)394 :1ظداهراب ابد -
عربی در ای تعبیر اخیر خود از که

بهعنوان قوای روحانی از روزبهان تأثیر پذیرفته است.

کما اینکه در جاهای دیرر نیز به مشرب روزبهان و تدأویالت عرفدانی او نظدر داشدته اسدتز
برای نمونه عبدارت «آووا الدی الکهد » در آیده  16را نیدز تداضدای اسدتع ادی آنهدا بدرای
بازگشت به ب ن و استکمال قوای عدلی و عملی مدیداند  .درسدت عدی همدی تفسدیر را در

عرائسالبیان مشاه ه میکنیمز بنابرای تفسیر روزبهان به نسبت بدا سدایر تفسدیرهای عرفدانی

متد م و متأخر از اصالت برخدوردار اسدت و تندوع توصدیفات و چدرخشهدای زبدانی او در
پردازع مفهوم که  ،از تنوع واقعات و احوال درونی و شخصی وی سرچشمه میگیرد .و

مکان-که

از حی

مکانمن ی پ ی اری خود ،بیش یا همسن

واقعهای که درظدرف آن

اتفاق افتاده است ،اهمیت مییاب .

 .1روزبهان و تفسیر کهف در عرائسالبیان

در میان همۀ عارفان ،روزبهان شای تنها عارفی باش که بیش از دیرران صداحب مکاشدفات
و محاضرات بوده و در عالم خیال و نمادپردازیهای عرفدانی راهدی دراز پیمدوده اسدت .بده
باور او ،اار در وهلۀ نخست ،رمزی از وح ت و مدام تشبیه ،و چونان «حجلۀ زفداف» اسدت.
درعی حال ،روزبهان از توان استعاری و نمادی مکان بیش از همه مفسران بهره بدرده اسدت.
در بخشی از عرائسالبیان ذیل آیۀ  10سورۀ مبارکۀ که

میخوانیم:
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«وهمفتی نا معرفةا ذینخلقوابسجیةا فتوۀ،وفتوتهمإعراضهمعنغیرا لّه،وعان
ا کونجمیع ً،وإقب همعلی ا لّهبنعتإیوائهمإ یکهوفوصا ه،والا ججم اه،و
حصونأنسه،وقصورقدسهبذ وامهجتهم لّهب نصبألنفسهموطلبوامناهوخخلاوا
فیمزارقربهومس قطانوارشهوخه،فلم استق موافیمن زجاالنسومش هدا قدسو
راوامحبوبهمبنعتا رع یهوا ک ءه،هیجهمنورا بسطوسرّاالفتق را یا سؤاجزی خه
ا قرب توا مدان ت» (روزبهان ،2008 ،ج .)400 :2

در عبارات فوق ،که

تصویر کانونی است که استعارههدای مکدانی فراواندی

در حکم ی

را حول خود به شکل اقماری پ ی آورده است .از آن جمله ظالل ،حصدون ،قصدور ،مدزار،
مساقط و منازل که قلمروهای مب را برای جمال ،اندس ،قد

 ،قدرب ،اندوار شدهود ،اندس

بهعنوان قلمرو مدص تشکیل میدهن .
روزبهان میان اار (مکان بیرونی) با بهشت (مکدان دروندی) کده گداهی از آن بده بهشدت
روح و زمانی به عالم ق

و جنت انس نیز تعبیر میکن  ،فاصلهای قائل نیسدت و بده همدی

علت نیز عنوان میکن که خ اون  ،عالم ق

را در آن اار کوچ

وارد کرد .همانگونه

که قادر است هزار باغ بهشتی را در تنری چشمان مورچهای بیافرین  .مفهوم درهدمتنید گی
مکانی را در فحوای ای کالم روزبهان بهخوبی میتوان دریافت که چرونه دو مکدان یدا دو
ج،رافیا ،یکی ج،رافیای امر مشهود و دیرر ج،رافیای امر نامشهود به هدم گدره مدیخورند ز
بهطوریکه منازلی مانن فنا ،بدا ،تجرد و تفری را جز از طریق ای درهمتنید گی نمدیتدوان
ادراو کرد .او در جایی دیرر اشاره میکن که قول به شمار سهگانی یاران اار را میتدوان
به روح ،قلب و عدل تعبیر و س
که

را نمادی از نفس دانست که مالزم با که

را نماد ت یا ب ن میدان ز زیرا همچنانکه اصحاب که

است .سد س

به اار ،سایر انسانها نیز بده

ب ن تعلق دارن (همان ،)399 :اما نراه او به اید تعلدق ،نرداه مدادی و منفدیگرایانده نیسدت،
بلکه او معتد است هر انسانی برای استکمال علمی و عملی خود از خ اون میخواهد کده
او را به عالم سفلی و به جهان ت وارد سازد .ب ی ترتیدب ،آیدۀ کریمدۀ «اِذْ َوَی ا ْفِتْیاة اِلَدی
الْکهْ » را است عای اتصال و هبوط جسمانی تأویل میکن .
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با ای وص  ،بای گفت که روزبهان بیشتر رویکردی پ ی ارشناسانه بده مدولدۀ مکدان و
اار داردز زیرا افق دی عارف را که برخاسته از ساختار تجربدۀ اوسدت ،عنصدری وابسدته بده
مکان واقعه و تجربۀ عارفانه میدان  .در بینش او ،مجموعۀ «جهان زیسدته» عدارف اسدت کده
افق خاص او را پ ی میآورد .اید جهدان عدالوه بدر قرارداشدت در مکدان ،مسدتلزم رابطدۀ
بی ارذهانی (رابطه با دیرری) نیز هست.
البته دیرری در نظر روزبهان ،ی

دیرری عینی و مادی نیسدت ،بلکده رابطدۀ عدارف بدا

عدل ،روح و قلب او یا با ارواح دیرر اسدت .از طدرف دیردر ،دا ادۀ مکدان در ان یشدۀ او
مح ود به مکان خاصی نیست .بهعبارت دیرر ،میتوان در همی سخنان فوق ،اار را بدا هدر
مکان دیرری جایرزی کردز بیآنکه در معنی و تجربه یا افق مکان ت،ییری حاصل شود.
 .2افق درونی روزبهان در برابر افق بیرونی

افق عرفانی از دو نوع خارج نیست :یا افدی درونی است یا افدی بیرونی .افق دروندی «شدامل

تمام دی گاههایی است که میتوان دربارۀ پ ی ار یا موضوعی معی در نظر داشت تدا از آن
طریق ،نظرگاه کنونی فرد عارف راجع به موضوع یا شیء پ ی اری اصالح یا تکمیل شدودز
بنابرای «اشیا و پ ی ارهای بیرون واجد همدان معندایی هسدتن کده بدهتد ریج از طریدق افدق
درونی ،به آنها نسبت داده ش ه است» (کولو .)16 :1989 ،با ای وص  ،اار ی

صدورت

آشکار و افقها و وجوهی پنهان دارد .بع مرئدی پ ید ار ،تنهدا زمدانی موجودیدت دارد کده
اطراف یا ابعاد ایرمرئی و ایرپ ی اری دیرری مد م بر آن بع مرئی ،حضور داشته باش تدا
معنی آن را تعیی کن  .درواقع ای ی

پارادوکس پ ی ارشناختی است که وجدود در عدی

ایبت و ایبت در عی وجود نام دارد .آنچه وجهی از ی

مکان پ ید اری را اکندون بدرای

عارفی مشهود میسازد ،عمیداب به وجه یا وجوه پنهان آن بستری دارد .تنوع تعبیرهایی که در
کالم عارفانی مانن روزبهان ،حالج ،ابوعطاء ،قشیری و دیرران دربارۀ عنصدر ادار مشداه ه
میشود ،از تنوع افقهای آنها و درو وجوه پنهانی اار نشئت میگیدرد .اید واقعیدت کده
عرفددان ،در حکددم کش د المحجددوب اسددت و عم دالب بددا تبیددی دی د ههددای عددارف براسددا
نادی ههایی سروکار دارد که بخشی از محتوای ناخودآگاهی فردی یا جمعی او یا برشدی از
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تجربۀ مکاشفه و مشاه ۀ وی محسوب میشود ،موجب میشود هر عارفی متناسب با همدی
محتوای تجربه یا ناخودآگاهی روانی خود نسبت به مکان-اار واکنش نشان ده .
روزبهان برخالف سایر عارفانی که از آنها یاد ش  ،بهدنبال آن نیست که هویت ادار را
شناسایی و آن را بهعنوان ی

مکان ق سی رمزگشدایی کند  ،بلکده افدق دروندی او بده اید

موضوع ،بهگونهای است که مکان-اار برای او عالمت ی
دستر

دیرری ناشدناخته اسدت کده از

هرگونه شناختی میگریزد .البتده «العجدز عد اردراو ادراو» .درواقدع روزبهدان

بهجای آنکه اار را آینهوار تصویری انعکاسی از روان خود قرار دهد  ،از آن فراتدر مدیرود
تا به عمق دیرری پنهان در آن دست یاب  .او ای کار را با دستیابی به افقهای پنهدان در افدق
آشکار اار انجام میده  .تفسیر او از آیۀ  17سورۀ مبارکۀ که  ،اید نکتده را بهتدر معلدوم
میدارد:
«أیآیةأعظممنهذهاالیةأنهمفیوسطنیارانا کبریا ء،والیحترقاونبها فبقاوا
ب حقمعا حقمستأنسینب حق لحقبنعتفقداإلحس سفیمق ماالستئن سغ ئبین
عنهمش هدینب لّهعلیا لّه» (روزبهان ،2008 ،ج .)407 :2

واژۀ کلی ی در عبارت فوق ،مشاه ۀ حق به حق است .حق در اینجا آن دیردری اسدت کده
پیوسته در پس تصویر فرومیرود و اگرچه خود بهظاهر اایب و محجوب اسدت ،عدارف را
به سدلوکی بدیپایدان در افدقهدای بدیانتهدایی وامدیدارد کده پیوسدته از دسدتر

ادراو او

میگریزن و دور میایستن  .هر افدی ،ابت ا بهسبب افقهایی که در ورای خدود پنهدان کدرده
است ،مبهم و تفسیرناپذیر است ،اما بهت ریج که عارف در طریق معرفت پیش میرود ،افدق
نخست ،درلتهای ضمنی خود را به عارف میشناسان و قابلفهمتر میشود .بداای همده در
همان حال که از ابهام افق نخست کاسته میشود ،افقهای دیرری نمایان و متجلی میشدود.
به همی دلیل ،توضیح م رکات حسی-عرفانی مانن اار-مکان ،همواره مانن تهنشینی مبهم
و توضیحناپذیر در پدس روان و زبدان عدارف بداقی مدیماند  .اید تد اعی افدقهدا در کدالم
روزبهان ،بهسبب اهمیت بیشتر افق درونی بهجای افق بیرونی در نراه او ،بسیار بیشدتر اسدتز
بهطوریکه زبان او را به زبانی سیال و تا ح ودی سوررئال تب یل میکن که از ی
به تصویری دیرر و از ی

افق بهسوی افدی دیرر فرا میرود:

تصویر
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 .1إِذْأَوَیا ْفِتْیةإِ َیا ْکهْفِأی :که

الب ن بالتعلق بهز

 .2فَق ُوابلس نا ح جآتِن مِنْ َدُنْکأی :مد خدزائ رحمتد

التدی هدی سدما و

الحسنیز
 .3رحْمَةکم الین سباستعداخن ویقتضیهز
 .4وَهَیئْ َن مِنْأَمْرِن ا ذینحنفیهمنمف رقةا ع ما علوی،وا هباو إ ایا عا م
ا سفلیالستکم جز
 .5رَشَداً:استق مة إ یک فیسلوکطریقکوا توجهإ یجن بکأی:طلبواب التص ج
ا بدنیوا تعلقب الی تا کم جوأسب بها کم جا علمیوا عملی (روزبهان،2008 ،
ج .)399 :2
در مثالهای فوق که از تفسیر آیۀ دهم سورۀ مبارکۀ کهد «:إِذْأَوَیا ْفِتْیةإِ َایا ْکهْافِ
فَق ُوارَبَّن آتِن مِنْ َدُنْکرَحْمَةوَهَیئْ َن مِنْأَمْرِن رَشَداً» اقتبا

ش ه است ،روزبهان آیه را

به پنج بخش تدسیم کرده است و در هر بخشی ،به افدی از افقهای معندایی آیده مدیپدردازد.
که

را به ب ن ،رحمت را به استع اد ،امر را به هبوط استکمالی به عالم شدهادت و رشد را

به استدامت در طریق وصول و کمال تعبیر میکن  .او در ذیل ای تفسدیر ،تفسدیر دیردری از
همان آیه به قرار زیر ارائه میده :
 .1إیوائهمإ یکهوفوص ه،وال ججم ه؛
 .2رأوامحبوبهمبنعتا رع یةوا ک ءۀ،هیجهمنورا بسط،وسراالفتق رإ یساؤاج
زی خۀا قرب توا مدان ت؛
 .3رَحْمَة:معرفةک ملةوتوحیداعزیز؛
 .4مِنْأَمْرِن رَشَداً:منأمرمحبتک؛
 .5رُشْداً:صب بتکوا وصوجإ یوص جقدمکا ذیب زواجوامتح ن.
با مطابدتدادن میان ای دو گروه میتوان سیالیت زبان روزبهان و چرونری انتددال او را
از ی

افق معنایی به افق معنایی دیرر بهتر شناخت .او از که

تکیه بر واژۀ «ایواء» به که

بد ن در بخدش نخسدت ،بدا

وصال و از وصال به جمال و از آن به کهد

ظدالل مدیرسد .
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ظالل مؤی تاریکی است که در بخش اول ،به تداریکی ابد ان انتددال یافتده بدود و در بخدش
دوم ،با ت،ییر نسبی جلوۀ منفی آن ،هم با تاریکی سایه که یادآور عذاب «یوم الظلده» (سدورۀ
شعرا )189 :در قرآن ،و سرگذشت قوم شعیب (ع) اسدت ،ارتبداط دارد و هدم یدادآور وجده
مثبت سایه است که امنیت اار را ت اعی میکن  .بهعدالوه ،او از ید

افدق دید اری-حسدی

یعنی ب ن ،به افدی ایردی اری-حسی که صفات جمال الهی اسدت ،منتددل مدیشدود .وی بدا
آوردن واژههای دیرری مانن محبدوب ،ندور ،بسدط ،قدرب ،محبدت ،وصدول و امتحدان کده
زیرمجموعۀ عرفان عاشدانه قرار میگیرد ،گویی درص د است تا از قلمرو معرفتشناسی در
بخش نخست ،به حدوزۀ وجودشناسدی وارد شدودز زیدرا معرفدت مسدتلزم هیجدان ،پویدایی و
تحرکی است که تنها عشق آن را به جان عارف میبخش .
 .3روزبهان و پارادوکسهای مکانی

روزبهان با گزینش واژههای مذکور در محور جانشینی ،امکان گشودگی افقهدای دیردری

را نیز فراهم میکن  .واژههای انس ،قرب ،محبت ،وصال از ی

سو و واژههایی نظیر آفاق،

منازل ،مجالس که درلت بر مکان دارد ،از دیرر سو ،ذه را به ج،رافیای نمادی «خانه» یدا
معادل صوفیانۀ آن ،خانره یدا خاندداه متصدل مدیکند  .بده قدول باشدالر« ،در پ ی ارشناسدیِ
ارزعهای موجود در فضای درون ،خانه بیتردید مداهیتی شداخص دارد» (باشدالر:1392 ،
 .)43واژۀ عربی «دار» در قرآن در چن نوبت آم ه است ،از جمله در ترکیب با عبارتهدای
دیرر :دارالفاسدی (سورۀ اعراف ،)145 :دارالبوار (سدورۀ ابدراهیم ،)28 :دارالمدامده (سدورۀ
فاطر ،)35 :دارالسالم (سورۀ یونس25 :ز سورۀ انعدام ،)127 :دارالمتددی (سدورۀ نحدل،)30 :
دارالدرار (سورۀ اافر ،)39 :دارالخل (سورۀ فصدلت ،)28 :و گداه بدا اضدافهشد ن بده ضدمیر
اایب یا مخاطب بهکار رفته است :دارکم (سورۀ هود ،)65 :دارهم (سورۀ اعراف 78 :و 91ز
سورۀ عنکبوت37 :ز سورۀ رع  .)31 :در االدب مدوارد« ،دار» درلدت بدر معندی و مضدمونی
ناپسن و منفی دارد .تنها دارالسالم ،دارالدرار ،دارالمتددی و دارالمدامده بده مؤمندان و حیدات
آنها پس از مرگ اشاره دارد و باقی ،دربارۀ کافران و نزول عذاب بر آنهاست.
اار نیز در اسطورهها دوسوگراست« :هم نمداد مدرگ و ندابودی و دروازۀ جهدان زیدری
(هاد

در اسطورههدای یوندانی) اسدت هدم رمدز ندوزایی و وردت ثدانوی و از اید حید ،
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صورت مثالی بط مادر و بازگشت خیالی و رمزی به آن را میرسان » (ستاری.)76 :1376 ،
ای دوسوگرایی درتصویر «دار» در قرآن کریم هدم دید ه مدیشدود و مدیتدوان آن را ید
که الروی جمعی محسوب کرد .حال بای دی که ای تضاد جنبۀ بیرونی دارد و به مکدان-
فضای ج،رافیای طبیعی مربوط میشود یا جنبۀ درونی دارد و به تضدادهایی در ذهد و روان
انسان و بهطور خالصه ،به ج،رافیای روانی او بازمیگردد؟
روزبهان ای افق پارادوکسیکال ذات بشری را در قالب متناقضنماهای عرفانی در منظدر
خود و با الهام از مکان-اار ،در قالب هرا
ی

از مردن (پناهبردن به اار و فرار از دقیانو ) از

سو ،و میل به مردن (دعا برای قبض روح پس از بی اری) از سوی دیررنشان مدیدهد .

ای پارادوکس هم رن

زمانی دارد و هم صب،ۀ مکانی .از ای رو ناگزیر برای تبیی آن بای
مضمونی روش شود.

فاصلۀ میان زمان و مکان و رابطۀ ای دو با مرگ از حی

پارادوکس گذشته و حال در افق مکانی تجربۀ عرفانی

تعری

افق ،در ندد مضدمونی بدا مفهدوم منظدر رابطده دارد .منظدر ،2مجموعدهای معندادار و

متشکل از عناصر پراکن ه در ید

مکدان اسدت کده بدا ید

یک یرر مشاه ه کردز بنابرای منظر ،تنها ی

قسمت از ی

نرداه بتدوان آنهدا را در کندار
مکان یا پ ی ار را در دستر

ادراو میگذارد ،اما بهدلیل آنکه ای عناصر به شکل معنادار و درلتمن ی کنار یکد یرر
قرار گرفتهان  ،بینن ه بای آنها را تأویل کن تا پیام آنها را دریاب  .از تعرید
میشود که هرکس ،در مدام سوژه یا فاعل ادراو ،ی

فدوق معلدوم

منظر واح را به شیوههای متفاوتی

معنی میکن  .ای نحوۀ تفسیر ،به شرایط زیست او بستری تام دارد.
شرط زیسدت عارفانده نیدز در وهلدۀ نخسدت ،بدودن در حدال یدا اکندون یدا بدهاصدطالح،

اب الوقت بودن است .عرفا از حال ،به باط زمان نیز تعبیر و هستی درجهانی خود را پرتاب-
ش ه در اینجدا و اکندون مدیدانند و «وقدت» را بدهعندوان بخشدی از شدرایط و موقعیدتهدای
وجودی خود چنی تعری
تعری

میکنن « :هو باط الزمان و صدله» (العجدم ،1999 ،ج .)333 :1

حال در اصطالح عرفانی بهعنوان «ت،یر األوصاف علی العب » (اب عربی،1421 ،ج :1

 )554با تعری

آن بهلحاظ ل،وی بهصدورت «نه یاةا م ضایوبدایةا مساتقب » (جرجدانی،
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 )36 :1370ارتباطی تنراتن

دارد .ت،ینر اوصاف ،زمانی رخ میدهد کده هسدتی سدال

مرز مکان و بیمکانی و زمان و بیزمانی واقع شود ،یعنی در ی

در

برزخ که گاه برزخ ماضی

و آین ه است و گاه برزخ ماضی و حال .وجود ای برزخ وجودی در تفسیر اب عربی از آیۀ
«حَتَّی اِذا بَلَغَ بَی َ السَّ َّی ِ وَجَ َ م ْ دُونهِما قَوْماب ر یکادُونَ یفْدَهُونَ قَوْرب» (سدورۀ کهد )93 :
بهنحوی مشاه ه میشدود« :ثُدمَّ َتْبَدعَ طریددا بالسدیر فدی اللّده حَتَّدی اِذا بَلَدغَ بَدی َ السَّد َّی ِ ی:
الکونی  ،و ذلد

مرتبتده و مدامده األصدلی» (ابد عربدی ،1422 ،ج  .)412 :1سد یدأجوج و

مأجوج که در نظر برخی مفسران و ج،رافی انان ،نمداد نهایدت عدالم و حد فاصدل بهشدت و
دوزخ شناخته میش  ،حکم برزخی نمادی را دارد کده عدارف را در دو مکدان یدا دو زمدان
معلق نره میدارد :نخست مکان درون (روح و تمدایالت معندوی) و مکدان بیدرون (جسدم و
ارایز طبیعی) ،و دوم ،زمان اکنون و زمان گذشته.
حال بای دی زمان و مکان چرونه در ای برزخ جای میگیرد .میدانیم که همسازش ن
ناگهانی احساسی در لحظۀ اکنون با احساسدی مشدابه در گذشدته ،موجدب تد اعی خداطرات

میشود .در ای حال ،لحظههای گمش ه «بازیافته» میشون و در اعماق زمدان گذشدته جدان

میگیرن و فضایی سراسر در فراموشی فرورفته را درمینوردن تا بده سدطح آگداهی آدمدی
برسن  .پس «به یاری حافظه ،زمان چیزی ازدسترفته نیست و ب ی گونه فضدا نیدز ازدسدت-

رفته نخواه بود» (پوله .)61 :1390 ،حافظه را از ی

منظر میتوان بر دو گونه تدسیم کدرد:

حافظۀ ه فمن و آگاه و حافظۀ ایدرارادی و ناخودآگداه .حافظدۀ ایدرارادی بدرخالف ندوع
نخست ،امکان حفظ و نره اری دورتری افق گذشته را در اختیدار مدا مدیگدذارد .خداطرۀ
گذشتۀ خود را با پنهانش ن در افدق اکندون ،و بدهعندوان محتدوا و زمیندۀ ثدانوی آن پ ید ار
میکن  ،یعنی گذشته بهعندوان «ادر

ثدانوی» حدال و اکندون ادراو مدیشدود و «درسدت

هنرامیکه انتظار میرود گذشته تمدام سدطح آگداهی آدمدی را پوشدان ه اسدت ،از تصدرف
آگاهی میگریزد» (کولو.)61 :1989 ،
در بسیاری از تجربههای عرفانی ،ای حافظه ایرارادی است که نددشآفریندی مدیکند .
حافظۀ ایرارادی در اصل ،تأثری و منفعل استز زیرا گذشتۀ دور در ای حافظه ،بدهصدورت
ی

احسا

و اثرپذیری محض آشکار میشود که در ابت ا عاری از هرگونه تصویر اسدت،
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اما آگاهی سال

 ،ای بارِ عاطفی و تاثری مبهم و رازآمیز را با تصویری روش و متمدایز در

زمان اکنون پیون میدهد  .عدارف در تصویرسدازی از تجربدۀ مکاشدفات و واقعدات پیشدی
خود ،ابت ا اثر و حسی از گذشته را در خود احسا

مدیکند و سد س در ضدم یدادآوری

میکوش تا صحنهها و تصویرهای مرتبط با آن را در درون خدود بدازآفرینی کند  .بدهدلیدل
آنکه ادراو آن تأثیر ،مد م بر ایجاد یا ت اعی تصویرهاست ،زبان عارف نمادی مدیشدودز
زیرا در نماد ،هر بار ،محتوا خود را از منظدری و در قالدب تصدویری متفداوت مدینماید  .بده
همی دلیل ،ارزع ی

تصویر در دورههای زمانی مختل

ت،ییر میکن .

تصویر اار-مکان نیز از ای نظر استثنا نیست .دگردیسی فضا را در تصویرسدازیهدای او
همچون دگردیسی در قالب هر نماد دیرری میتوان دی  .در نوشدتههدای او بارهدا شداه یم
که تحت تأثیر تجربهای دروندی ،فضدایی ذهندی پ ید ار مدیشدود کده پهندای آن بده میدزان
گستردگی احسا

یا احوال تجربهش ۀ او بستری دارد:

«...إیشمعجبمنأصح با کهفوا رقیممن بثهمفایا کهافث ثم ئاةسانینو
زی خۀفإنهمفیمراقدأنسن ،وبس تینقدسن ،غ ئبونفین عانغیرنا ،فاإنفایساعة
قدرتن ،إن نحن ونشقورخۀمنبس تینغیبن  مش مّا ع مین،یهیمونفایا باواخیو
ا قف رأبدا،وم أالهرن فیکمناالی تا کبریأعجبمنح همأ فمرۀ،و یسفی
ع ما قدرۀا قدیمةعجزعنإیج خک موهومومعدوم» (روزبهان ،2008 ،ج .)397 :2

خاطرۀ که  ،ابت ا به شکل خاطرهای با فاصلۀ زمانی دور آشکار میشود ،امدا واقعیدت اید
است که ای فاصله تنها جنبۀ زمانی و تدویمی ن ارد ،بلکه در اصل ،فاصلهای مکدانی اسدت.
ای خاطره که از ناخودآگاه نشئت میگیرد ،به تعبیر فروی  ،تصویر ی

خداطرۀ واپدسزدۀ

آاازی است که نشانی از خود را به شکل تأثرات و ادراکاتی بهجا گذاشته است ،اما هرگدز
قادر نیست بهصورت درلت و معنایی آگاه درآی یا توسط عارف نمادینه شود .پس پیوسته
در ژرفای حافظه شبحوار پرسه میزن تا آنکه بدا رسدی ن بده آگداهی ،بده معندایی مشدخص
دست یاب  .روزبهان برای رسی ن به تصویر آن خاطرۀ ازلی ،بای ق مبهقد م سدلوو کند و
در تجربههای روانی خود به عدب بازگرددز چدرا کده دسدتیابی بده آن خداطرۀ ازلدی ،جدز از
طریق قرارگرفت در افق آن خاطره میسر نیست .بده همدی علدت ،او باید در مسدیر سدلوو
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خود در قابی از تصویر قرار گیرد .هر خاطره ،با قابی و تصویری در ارتباط است .هر بار کده
عارف در ناخودآگاه خود اور کن  ،قابهدای دیردری بده اید قداب اولیده اضدافه خواهد
ش .ای سلوو در بی مکانها و افقهای تجربه همدان اسدت کده از آن بده دگردیسدی فضدا
تعبیر میشود .در قرآن کریم نیز میخوانیم« :یدوْمَ تُبَد َّلُ الْدأَرْ ُ اَیرَالْدأَرْ ِ وَ السَّدماواتُ وَ
بَرَزُوا للَّه الْواح الْدَهَّار» (سورۀ ابراهیم .)48 :ای تب یل ار

نیز نوعی دگردیسدی در مکدان

را میرسان  ،اعم از اینکه مکان بیرونی باش یا مکان درونی .عزیز نسفی (قدرن  7هدد .ق) در
تفسیر ای آیه میگوی :
«ب ان که به نزدی

اهل وح ت ،سما عبارت از چیزی اسدت کده بده نسدبت علدوی و

مفیض باش به مرتبهای که فرود وی است و ای فیضرسانن ه شای که از عالم اجسدام
باش و شای که از عالم ارواح باش  .و ار

عبارت از آن چیزی است کده بده نسدبت

سفلی و مستفیض باش از مرتبهای که باری وی است و ای فیض قبولکنن ه شای که
از عالم اجسام باش و شای که از عالم ارواح بود .پس ی
هم سما باش و ب ی سبب ،سما و ار

چیز شای کده هدم ار

و

عامتر از روح و جسم اسدت و سدما و ار

را

آدم و حوا خوانن » (نسفی.)314-313 :1391 ،

ای قابهای تفسیری و تصویری مختل

از مکدانهدایی مانند ار

سدما و کهد

کده در

کالم عارفان به انحای گوناگون مشاه ه میشود ،نشان از وجود منظرهایی است که هری
با فرورفت در ناخودآگاهی خود و بازگشت به خاطرۀ ازلی ،به آن دست مییابن  .روزبهدان
نیز ار

را در قاب تجربۀ خود مینه و آن را ای گونده توصدی

مدیکند « :اإلشا رۀفای

ا حقیقةإ یتبدجأرضقلوبا ع رفینمنصف تا بشریة،وأوص فا نفسا نیةوا خاواطر
ا رخیئةإ یا روح نیةا مقدسة نورشهوخجم جا حقوتبادجسامواتاألرواممانعجاز
ا حدوثیة،وصف ته وضعفه عنرؤیةأنوارا عظماة» (روزبهدان ،2008 ،ج  .)272 :2عدارف
در یافت و توصی

قابهای خود ،از مکانی به مکان دیرر گذر میکند  .از اید رو گداه از

ب ن به که

روح ،محبدت و جدزآن عبدور

که

رعایت و از آنجا به که

میکن  3.در ای حال ،که

ایرت ،که

قلمرو مب  ،و رعایت ،ب ن ،ایرت ،وصدل و نظدایر آن قلمدرو

مدص استعاره مکانی را تشکیل میدهند کده هربدار در قدابهدای متفداوت و بدا اسدتفاده از
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قلمروهای مب و مدص متع دی عرضه میشون ز بنابرای هر قاب ،استعارهها و تصدویرهای
مخصوص به خود را دارد که با قابهای دیرر متفاوت است .ب ی ترتیدب مدیتدوان گفدت
که مکان در تجربۀ عرفانی ،واقعیتی محصور و عبورناپذیر نیست ،بلکه واقعیتی انعطافپدذیر
است و عارف را در مسیر ش ن و سلوکش همراهی میکن .

نمودار  .1استعارۀ مفهومی اار که

در آثار روزبهان

الف) رابطۀ میان داللتهای مکانی و زمانی در تجربۀ عرفانی

مطابق با مبانی پ ی ارشناسی زمان ،دوربودن گذشته بهمعنای پایانیدافتری آن نیسدت ،بلکده

گذشته پیوسته در منظرهدای موجدود در حافظدۀ شدخص وارد مدیشدود و از اید راه تحدول
مییاب  .همواره چیزی در گذشتۀ ما روی میده و تا زمانی که ما زن ه هسدتیم ،آن خداطره
نیز زن ه است .گذشته تکهای نامعی از ی

واقعه را با خود نراه میدارد و از طریدق همدی

تعی ناپذیری گذشته است که هستی ما نه یکباره کامل و نه یکباره مندضی میشدود (کولدو،
 .)57 :1989فاصله یا دوری و تعی ناپذیری سبب میشود که گذشته همچون حدال و آیند ه
افقساز باش  .اهمیت سرنوشدتسداز گذشدته را در جریدان تکدوی شخصدیت معندوی ید
عارف میتوان از طریق ارجاع مکرر به تدابلهدای ازل و ابد شدناخت .فاصدلهای کده یداران
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که

تا رسی ن به اار پشتسر گذاشتن  ،نماین ۀ ازل (گذشته)ز و مرگ و رسدتاخیز آنهدا

در اار ،نمایانرر اب (آین ه) است .درهمتنی گی ازل و اب و کنار هم قرارگدرفت آنهدا در
بسیاری از متون و اشعار ،گواه آن است که افق آین ه جز بهواسطۀ افق گذشدته قابدلادراو
نیست و اساساب ای دو همزمان در ی

افق ج اییناپذیر قرار میگیرن .

نکتۀ شایان توجه آنکده علدیرادم درلدت ازل و ابد بدر مفهدوم زمدان ،در االدب متدون
عرفانی ،ویژگیهای افق بر آن حاکم است و عمالب نشان از پیوستری میان زمدان و مکدان در
ذه و زبان عارف دارد .افقهای گذشته ،به شکل ناخودآگداه در ورای نرداه آیند هنرراندۀ
آگاهی عرفانی حضور دارد .ای ترکیب گذشته و آیند ه ،هدم افدق پدیشنررانده و هدم افدق
پسنررانه را با خود بههمراه دارد .درواقع نراه گذشتهنرر یا پیشنررانه ،هیچگداه فدینفسده
منظر وسیعی را پیشروی عدارف نمدیگشدای  ،بلکده سدال

از طریدق اید نرداه مدیتواند

منظرهای دیرری را از طریق یادآوری تصویر خاطرۀ پیشینی که در تجربۀ گذشته او جریان
کن  .روزبهان در تفسیر آیۀ  18سورۀ که  ،به تصویرهای زنجیرهواری اشاره

دارد ،کش

میکن که بهظاهر در حکم «حال» جاری است ،اما درواقع مانن بسیاری دیرر از تجربهها و
واقعددات عرفددانی ،ندده در حددال کدده در گذشددته جریددان دارد .خدداطرهای در گذشددته کدده در
ناخودآگاه عارف ران ه ش ه است ،در لحظۀ جذبه ناگهان راهی برای بیرونآم ن از کمدون
پی ا میکن :
«وَنُقَلِّبُهُمْذاتَا ْیمِینِوَذاتَا شِّم جِأغرقهما حقسبح نهفیبح رأو یتهوأخرویته،و
قلبهمبنفسهذاتیمیناألزج،وذاتشم جاألبد،قلبهممنرؤیاةاألفعا جإ ایأناوار
األسم ء،ومنأنواراألسم ءإ یأنوارا نعوتواألوص ف،ومنه إ یرؤیةأنوارا ذات
قلبهمفیک نفسمنع مصفةإ یع مصفة،وهممعهمفیسیرهمباینا صافتین،
فأخاربأرواحهمإ یصح ریاألزج،وآزاجاألزج،وأخاربقلوبهمفیباواخیاالبا خ،و
آب خاالب خ» (روزبهان ،2008 ،ج .)409 :2

با توجه به تفسیر فوق که در حدیدت ،برداشتی دیرر از تجربۀ عرفانی کهد

اسدت کده اید

بار از منظری خاص روایت میشود ،میتوان دریافت که گوین ه از درلتهای مکانی یمی
و شمال ،بالفاصله به درلتهای زمانی انتدال مییاب ز بهگونهایکه شمال به اولیدت و آزال و

 / 144تحلیل جغرافیای نمادین مکان-کهف در تفسیر عرائسالبیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی

یمی به اخرویت و آباد تب یل میشود .دریا یا بحار در مرکز تصویرسازی قرار مدیگیدرد و
از آنجا سلسلۀ تصویرها همانن موجهای دریا ،یکی پس از دیرری ،از ر یت افعدال و اندوار
اسما گرفته تا انوار نعوت و انوار ذات ت اعی میشود.
خاطرهای در ناخودآگاه عارف ،ابت ا ر یت افعال در عالم صدفتی از صدفات ذات الهدی
را در ضمیر او زن ه میکن  .س س ای خاطره ،تصاویر دیرری را از مکاشفۀ عدوالم صدفات
به یاد میآورد و از مجموع آنها ،امکان گزارع مکاشفهای که در زمان حال بدرای عدارف
رخ داده است ،در زبان ایجاد میشود .پس مکاشفۀ زمان حدال ،تنهدا بده اینجدا و اید مکدان
اختصاص ن ارد ،بلکه بهلحاظ تاریخی عارف نیدز وابسدته اسدت .منظدور از حید

تداریخی،

موجود با جهان یا بدا هسدتی دیردر اسدت» (ورندو .)178 :1372 ،حید

تداریخی

«رابطۀ ی

عارف نیز هرچن در زمان وقوع تجلی ،م تی از وی اایب میشود و او را بهسبب اتصال بدا
وجود مطلق ذات الهی ،به بیزمانی ه ایت میکن  ،اما پس از عبور از تجلی ،آنچه میماند
تنها ی

خاطره است که درهرحال ،به گذشته و به زمان تعلق دارد .از اید رو ،مکاشدفات و

تجربیات عرفانی ،هیچگاه از حی
میان دو قطب مخال

تاریخی فارغ نیست .هسدتی عدارف «همچدون کشاکشدی

مینمای » (ورنو :)179 :1372 ،از ی

سو ،هستی بیزمان و بیمکدان

در حال است،راق در بحار صفات (فنای صفاتی) و از دیرر سو ،هستی در زمان و در مکان و
آگاه .هستی بیزمان سرمنشأ ناخودآگاهی یا سکر عرفدانی اسدت و هسدتی در زمدان موجد
آگاهی .از تعامل میان ای دو هستی است که زبان عرفان به وجود میآی  .به دیردر سدخ ،
زبان عرفان حاصل برزخ میان خودآگداه و ناخودآگداه یدا تالقدی دو حالدت سدکر و صدحو
است .از ای برزخ زبانی ،در اصطالح پ ی ارشناسدی ،بده «موقعیدت مدرزی» یدا «وضدعهدای
نهایی» (همان )179 :تعبیر میشود .البته موقعیت مرزی ،یعنی موقعیت مشروط و مدی انسدان
را نبای مانع او برای راهیابی به تعالی دانست .برعکس ،ای موقعیت خود راهبر مدا بدهسدوی
تعالی استز زیرا «شرط وجود ح و مرز ،وجود قلمروی فراتر از آن است» (همان.)180 :
مشاه ۀ صور در وقت تجلی که عارف بههنرام وقوع آن ،در بیرون از مرزهای موقعیتی
خود و در حالت ناخودآگاهی یا سکر به سر میبرد ،موجدب ایجداد تصدویرهای پراکند ه و
گاه ض وندیض در هنرام یادآوری خداطره تجلدی در وقدت هوشدیاری یدا صدحو مدیشدود.
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همانطور که از کالم روزبهان مشاه ه میشود ،تصویر دریا و صحرا ،آب و خشکی هر دو
کنار هم قرار گرفتهان  « :ارقهم الحق سبحانه فی بحار ولیته ...فأدار بأرواحهم الی صحاری
األزل ،و آزال األزل ،و دار بدلوبهم فی بوادی ارباد ،و آبداد اربداد» .وجدود اید قدابهدا و
ت،ییر و تب یل آنهدا بد ون نظدم یدا ترتیبدی ،نشدان از سداختار ناخودآگداهی تجربدۀ عرفدانی
روزبهان است.
ب) آینده و مرگ در افق مکانی تجربۀ عرفانی

قلمرو وجود ،همدان قلمدرو ممکندات اسدت .هرگداه کده مدا در اید قلمدرو جندبوجوشدی

میکنیم ،جنبوجوع ما همواره در قلمرو امری است که در شرف بدودن اسدت ،امدا هندوز
وجود ن ارد« .درواقع تصور آین ه و تصور امور ممک  ،از لوازم وجود است .مدا آن چیدزی
هستیم که خواهیم کرد و آن چیزی هستیم که در مسیر آنیم در شرف آنیم که باشیم یا باید
بشویم» (ورنو .)317 :1372 ،از آنجا کده در ج،رافیدای نمدادی عرفدانی ،ج،رافیدای انسدانی
(درونی) و ج،رافیای طبیعی (بیرونی) بهواسطۀ ارتباط یکی بدا عدالم صد،یر و پیوند دیردری
باعالم کبیر ،با یک یرر مطابدت دارن  ،مفهوم افق همواره بهمثابۀ تصویری از آیند ه نمدودار
میشود .درواقع افق «هم مرزهای پ ی ارهای قابلر یت را تعیی میکن  ،هم آستانۀ فضایی
ایرقابلر یت و دور از دستر

را مشخص میسدازد» (اکبرپدوران و عباسدی،)121 :1391 ،

اما افق که به باور کولو ،خألیی در فضا اسدت کده انسدان آن را بدا آیند ه و تخیدل خدود پدر
میکن  ،در عرفان ،از خالل تجربۀ وجود و نیستی یا فنا و بدا تکوی مییاب  .عارف بدیش از
هر فرد دیرری خود را در مسیر صیرورت و حرکت بازمییابد  .از اید رو بدیش از دیردران
نیز به مفهوم افق و مکانمن ی حاصل از آن گره خورده است .باای همده افدق تنهدا بدهمنزلدۀ
ی

ابژۀ مکانی ساده نیست ،بلکه واقعیتی دور از دستر

اسدت کده خدارج از حیطدۀ زمدان

قرار دارد.
در عرفان ،عدی ه بر ای است که ظهور انسان کبیر بدینهایدت اسدت ،اگرچده پدارهای از

مظاهر آن در برخی زمانها به حکم آیۀ کریمۀ «یومَ تُبد نلُ ارر ُ ایدر ارر » دگرگدونی

مییاب (آملی .)69 :1364 ،انسان ص،یر نیزکه از حی

معنی صورت انسان کبیدر و نهایدت و

پایان همۀ مراتب وجود است (همان ،)69 :همچون انسان کبیر تا بینهایت در معر

تب یل
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و دگرگونی است .با ای وص  ،افق انسان همواره رو بهسوی آین ه دارد .بهتری نمونۀ ای

آین هنرری را در مفهوم مرگ میتوان دی  .انسان از طریق ان یشی ن به مرگ ،از ی

سدو

خود را در موقعیت مرزی و نهایی مییاب و از سوی دیرر ،در برابر مسئله حدیدت و ایمدان،

احسا

میکن که امری ایر از خود او وجود دارد و آن قلمرو تعالی اسدت (ورندو:1372 ،
سدو ،و دربدارۀ حدیددت و ایمدان از

 .)317تفکر دربارۀ موضوع مرگ و رنج هستی از ید

سوی دیرر ،انسان را دچدار ندوعی پدارادوکس و تنداقض وجودشدناختی مدیکند کده همدۀ

انسانها تدریباب در اذعان به آن با یک یرر توافق دارن  ،اما در خصوص چرونری البه بر آن

میان آنها اختالفنظر وجود دارد.
ای پارادوکس ،اسا

افق مکانمن داستان که

زن گی که در فراین رستاخیز اصدحاب کهد

را نیز تشکیل میده  .تبدای مدرگ و

مشداه ه مدیشدود ،بده دو فرایند کداهش و

گسترع شخصیت در روانکاوی بیشباهت نیست .فراین کاهش یا گریدز روح ،عبدارت از
تنزل سطح فکر و افت قوۀ کشش خودآگاهی است (یون

 )71 :1368 ،کده بدا فندای ارادۀ

خلق در حق در عرفان قرابت دارد ،اما برخالف مشابه روانکاوانۀ خود کده بده بدیاعتمدادی

در شخصیت فرد می انجامد  ،بده سدال

اعتمداد و شدناختی مضداع

مدیبخشد  .گسدترع

شخصیت نیز ب ی معناست که پس از تب یل و رستاخیز ،دیرر امکدان ند ارد کده شخصدیت
بهصورت نخستی باقی بمان  ،اما شخصدیت نده از طریدق عوامدل بیروندی ،بلکده تحدتتدأثیر
مؤلفههای درونی ،فدر خود را به انا مب ل مدیکند و گسدترع مدییابد  .در آیدۀ  45سدورۀ
که

نیز خ اون جمع میان ای رنج و راحت و فنا و بدا را بده آبدی تشدبیه مدیکند کده «از

آسمان نازل و بهوسیلۀ آن ،گیاهان زمی (سرسبز میشود و) درهدم فرومدیرود ،امدا بعد از

م تی میخشک و بادها آن را به هرسو پراکن ه میکن » .ای رنج رزمۀ هسدتی و از شدرایط

ممکد الوجدود بدودن اسددتز زیدرا تنهدا «ممکد » اسددت کده قابلیدت رندج و راحددت را دارد.

هنرامیکه اصحاب که

از خواب برمیخیزن  ،باز هم دا اۀ هستی با آنان همدراه اسدتز

چرا که به کسی که برای خری خوراو به شهر میرود ،سفارع میکنن که مبادا کسدی از
وضع ایشان باخبر شود که در ای صورت« ،سنرسارتان میکنن یا شما را بده آیدی خدویش

باز میگردانن و در آن صورت ،هرگدز روی رسدتراری را نخواهید دید » (سدورۀ کهد :

 .)20انسان از دو دریچه میتوان به عالم برزخ و افق آین ۀ خود وارد شود :نخست خواب و
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خیال و دیرری مرگ« .خواب ح فاصل زن گی و مرگ است و خیال ،ح فاصدل عددل و
حس» (حکمت به ندل از عباسی .)22 :1391 ،آدمی از طریق خواب یا خیدال خدود بدا عدالم

برزخ یا خیال ارتباط مییاب و از آن طریق ،م خلی برای ورود به بینهایت پی ا میکند تدا

بر تناقض و حدارت هستی مادی و مح ود خود البه کن و از ای طریق تعدالی یابد « .آندان

که فراتر از زن همان ن میخواهن زن گی کنن  ،بر حضور ج ی وای ] تناقض وقوف یافتده،
آن را به نحوی وارد تجربۀ خویش کردهان » (حکمت .)20 :1391 ،عرفا در میاندۀ خدواب و

مرگ ،به روزنۀ سومی به نام موت ارادی یا فنا قائل ش هان که مدیتواند اید تنداقض را بده
نفع هستی و وجود حل کن .

فنا و بدا ریشه در همان نمادهایی دارد که با اشاره به مضمون رستاخیز و زن گی دوبداره،

بهصورت که الرو در فرهن

های اساطیری مختل

و حتی در قصههای عامیانه و افسانهها

درآم هان  4.اار نمونۀ مکانهایی است که صفات مالزم با تجری  ،تفری  ،است،راق و تددرب

را در انسان ایجاد میکن  .در ای حال ،اار ظرف یا محل و انسان ،مظروف یا حالّ اوسدت.

صاحب کش الحدائق از قول حکما میگوی کده «زمدان و مکدان و مدزاج و طدالع را اثدری
قوی و خاصیتی تمام است در صفات و خاصیات انسان در مبادی» (نسفی ،)167 :1391 ،امدا
در حکمت میان زمان و مکان با صفات انسانی رابطۀ علی و معلدولی برقدرار اسدت .درنتیجده

ای دو با یک یرر رابطۀ همنشینی دارند و یکدی بدهجدای دیردری بدهکدار نمدیرود ،امدا در

عرفان ،بهویژه در مکتب روزبهان که عبارت از مکتب التباسی وجود اسدت ،اید دو بدا هدم

رابطۀ جانشینی دارند « .کندار هدم نشدان ن مسدتلزم هدمزمدانی واقعیدتهدای متصدل اسدت»ز

درحالیکه جانشینی یا روی همنشینی« ،ناپ ی شد ن واقعیتدی را بدرای پ ی ارشد ن واقعیتدی
دیرر اقتضا میکن » (پوله.)87 :1390 ،

رویهمنشان ن یا جانشینی که در بالات از آن به استعاره یا نمداد یداد مدیشدود ،روشدی

است که لحظۀ اکنون با گستردهش ن و اش،ال تمامی فضا و ناپ ی ساخت تصدویرهای قبلدی

در زیر فشار خود بر گذشدته چیدره مدیشدود .در نمداد ،در هدر لحظده تصدویر ج ید ی سدر
برمیآورد و تصویر پیشی را محو مدیسدازد .در تجربدۀ عرفدانی و ان یشدۀ التباسدی نیدز هدر
تصویر ،تصویر پیش از خدود را بده ناخودآگداه مدیراند تدا خدود جدای آن را در ادراو و
آگاهی بریرد .در اار ،بهسبب تفری و تجری  ،سال

از اشدعار بده صدفات و افعدال و ارادۀ
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خود خالی میشود و در ای خأل ،هستی حق بر او ظهور مدیکند  .در اید حدال ،بدهواسدطۀ
استیالی ظهور حق ،فنا رخ میده و سال

بهطدور کامدل از شدعور بده ماسدوای حدق جد ا

میمان  .در حالت است،راق ،امکان تدرب فدراهم مدیشدود و سدال

در قدو

صدعودی ،از

مراحل و درجاتی که از آن به «اطوار هفتگانه» و «اطدوار سدبعه» (یثربدی )459 :1382 ،نیدز

تعبیر میشود ،عبور میکن  .منظور از ای تدرب ،رویهمرفته همان تکامل وجودی سدال

است .بالطبع در هر منزلی حق را بهطریق التباسی و مدی به شکل و صورتی ر یت میکن .

همچنانکه بیان ش  ،رزمۀ التبا  ،فنا ،است،راق و سکر است و ای همه ،در تصدویر ادار

خود را آشکار و نمادینه میکن  .هوشیاری اولیۀ یاران اار ،نشانرر بودن در مدام صحو قبدل

از سکر و مدام کثرت است .خواب یا مرگ موقت آنها نشانۀ مدام سکر و وح ت مجازی،

و بی اری بع از آن درلترر مدام صحو بع از سدکر و وحد ت حدیددی اسدت .سدکر نتیجدۀ
شهود است و کسی که سکرع حاصل شهود باش  ،هرگز بی ار نمیشدود (کاشدانی:1426 ،

 .)215درنتیجه بی اری اصحاب که

نیز نشانۀ خروج از مدام سدکر نیسدت ،بلکده ایشدان بدا

مرگ خود بهصورت نمادی  ،از خ اون حیرت بیشتر و معرفت افزونتر طلب کردند (ربن

زدنی تحیراب) که رزمۀ ای هر دو ،امت اد و استمرار مدام فناست .فنا از لوازم ممکنات اسدت.
هر نفسی که به مدام وح ت میرس  ،قابلیت تب یل و تکامل بداریی مدییابد تدا جدایی کده

هستی او یکسره نور میشود« .فعل نور ،ای است که هستی میبخش و فعدل ندار ،آن اسدت

که هستی میسوزد» (نسفی .)227 :1391 ،آدمی با نار ،جملۀ خیال و ادرور و تعصدب خدود

را میسوزان و با نور ،به حیرت ،انس و عشق خود میافزای  .کاربرد فعل «تدزوَّر» بدهمعندای
مایلش ن برای خورشی ی که بههنرام طلوع ،بر سمت راست اار میتاب  ،ضدم آنکده بدر

سازن گی و حیاتبخشی نور درلت دارد ،یادآور ح ی

«انَّ اهلل تعالی خلَق الخلقَ فی اللمةٍ

ثمَّ رعَّ علیهِم م نوره» (نسفی )222 :1391 ،است و رحمت الهی و صفات جمالی او را میرسان .

در ای صورت ،وح ت میان جهان و مکان را با خ ا بیشتر مدیتدوان دریافدت .در واقدع

خواب اصحاب که

که نشانهای از تدرب آنهابهسوی حق بدود ،بده حکدم حد ی

قدرب

نوافل ،در حکم رسی ن به مدام وح ت حدیدی و فنای افعال و صفات ایشان است .کوه نماد

ب ن (که الب ن) و خورشی نماد نور حق و حرکت اصحاب در هنرام خدواب بده چدو و
راست ،نماد امحای ارادۀ ایشان در ارادۀ الهی است.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 149 /

نتیجهگیری

اار در تفسیر عرائسالبیان به محلی برای یادآوری خاطرۀ مکاشفههای پیشی عارف از ی

سو ،و عامل بهیادآورن ۀخاطرۀ ازلی آفرینش و تجلی الهی از سوی دیرر تبد یل مدیشدود.

ای خاطرۀ ازلی که با خاطرۀ اار پیون خورده است ،تنها جنبۀ زمانی ند ارد ،بلکده در اصدل
دارای کارکردی مکانی-انتزاعی استز ب ی معنا که سال

برای یادآوری یا نزدید

شد ن

به آن بای در ساحت نفس و روان خود رو به گذشته سلوو کن و در ضم اید سدلوو،
خود را بهت ریج در افق آن خاطره قرار ده  .خاطرۀ مکاشدفههدای قبلدی ،خدود را در قالدب
قابهایی از تصاویر جلوهگر میسازد .مجموعۀ اید قدابهدا مکدان را در قالدب اسدتعارهای
مفهومی با قلمروهای مب و مدص متع د نشان میده ز بهطوریکه ظالل ،حصون ،قصدور،
مزار ،مساقط ،منازل ،بهعنوان قلمروهای مب و جمال ،انس ،ق
بهعنوان قلمرو مدص تعرید

 ،قرب ،انوار شهود ،اندس

مدیشدون  .مجموعدۀ اید قدابهدا ،بدهمنزلدۀ سدلوو در بدی

مکانهای مشاه ه است که از آن در ای مدالده ،بده دگردیسدی فضدا تعبیدر شد  .در مشدرب
التباسی روزبهان ،مکان نیز با انسان رابطدهای اسدتعاری و از ندوع جانشدینی دارد و مدیتواند
انسان و متعلدات آن را از قبیل تدرب ،تفری  ،تجری  ،فنا و است،راق بازنمایی کن .
پینوشت
 .1ماسینیون ای ان یشه را ظاهراب از کاشانی به وام گرفته است.
 .3ال ) تولی الی که
الکه  :ی الکه

2. Paysage

ا رع یة فإن فیه ا راحة و ارسترواح (روزبهان ،ج )77 :2ز ب) اذ آووا الدی

الب ن (همان) 399 :ز الکه

(همان) 397:ز قال ارستاذ :آواهم الی الکه

هو باط الب ن ...و الکه

هدو الدنفس ا حیوانیاة

بظاهرهم و فی الباط  ،مهد مددیلهم فدی ظدل اقبالده و

عنایته (همان)399:ز «فضربنا علی آذانهم سنی َ ع دا» (سورۀ که  :)11 :فضرب علدی آذانهدم سدتر
ال،یره ،حتی ریحسنوا اصوات ارایار فادخلهم فی قبابِ ایرتده (همدان.)400:در تفسدیر آیدۀ  17اید
سوره میافزای  « :نّه اخفاهم فی که

ارسدرار و اجلسدهم فدی متسدع ارندوار و اشده هم مشا هدۀ

الجمال» (همان .)406:موارد فوق ،نمونههایی از قابهای تصویری است که در تفسیر عرائسالبیدان

مشاه ه میشود و البته بهجز ای نمونه ها که مسدتدیم با بدر مفهدوم ادار یدا کهد

درلدت مدیکنند ،
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نمونه های دیرری نیز وجود دارد که ایرمسدتدیم و در قالدب هدای اسدتعاری اید مهدم را بده انجدام
میرسانن که در مت مداله به آنها نیز اشاره ش ه است.
 .4نمونۀ ای که الروهای گیاهی را که در قرآن کریم نیدز نشدانههدایی از آن را در قالدب تمثیلدی
می توان دی  ،یکی اسطورۀ ایشتر و دوموزی در اساطیر سومر است که پس از بازگشدت دومدوزی،
همسر ایشتر ،از جهدان مردگدان کده بده رویدش گیاهدان از دل زمدی شدباهت دارد ،خداو برکدت
میگیرد و ای امر ،سبب رویش مج د گیاهان می شود و دیرر ،پرسیاووشان که از خون سیاوع یا
ی

قهرمان اسطورهای دیرر می روی و ظاهراب وجه اشتراو جوامدع کشداورز دارای ایدزدان نبداتی

بوده است (افشاری.)1385 ،
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