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چکیده
در جستار حاضر ،استتاار فهوتیف «جوتا سستت  ،در تت استت» در ست فتت

عرفان انسا کافل عزیزالتیی نسته  ،فرصتادالاااد نجت التیی رای

فاتار

بواء لی بررس ف شید .پرسشسا پتو سش عاتار انتی ای .1 :نییستدیاا ایت
آثار کیامیک ای دریافتسا تجرب سا عرفان ت انتزاعت

تید را دربتار عتال

سست با بورهایر ای قلمر فایأ در ت تایی کردهانی؟  .2ای انطااق فیا حتیی

فایأ فقصی در استاار فهویف فتیرد بثت  ،ت جهتتستا فتدتایر شت ل

ارفت استت؟ نگارنتیاا بترا پاستیگیی بت ایت پرستشستا ،ابتتیا بت شتیی

استقرای فت سا فتیرد فطالات را اکتا

شتیاسی کتاربرد استتاار فهوتیف

«جوا سست بت فثابت در تت» را استتیرا کردنتی .ستبه بت شتیی تیصتیه ت
تثلیل ب بررس دادهسا پو سش پردا تدی .دستا رد تثقیق بیانگر آ است ک

1

شداس دیجیتال (10.22051/jml.2020.26604.1768 :)DOI

 2استادیار ار ه یبا
 3استادیار ار ه یبا

ادبیا

فارس دانشگاه اراک ،فرکز  ،ایرا (نییسدی فسئیل)؛ f-sultani@araku.ac.ir

ادبیا

فارس دانشگاه اراک ،فرکز  ،ایرا ؛ t-mirhashemi@araku.ac.ir
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نییسدیاا یادشیه ای ای استاار فهوتیف بت فدظتیر بیتا فهتاسیم

تی فاتیأ

آفریدش ،تیحیی ذاتت  ،انستا کافتل ،بلتیح حریتت ،فاتیأ ار اأ ،فاتیأ عتال ،
حی

جید ،فرگ فااد استهاده کردهانی .باض ای جهتسا فتدتایر کت

در ای آثار ،ای نگاشت در تت اجتزا عداصتر فربتی بت آ بتر پییتیهستا

انتزاع عال سست حاصل ف شتید عاتار انتی ای« :در تت /جوتا  ،آفتریدش
سست  ،یفی

آسما (فجایاً دنیا) ،جس انسا »« ،فییه /انستا  ،حضتر فثمتی

(ص) ،ر أ انسا »« ،تی  /عقل ا ل ،ر أ فثمی  ،ایسر ذا الوت »« ،رستیی

پیت فییه /رسیی آدف ب کمال» «جیاشی فییه ای در ت /فهارقتت ر أ

ای جس ».

واژههای کلیدی :فتی عرفان  ،استاار فهویف  ،جوا سست  ،در ت.

مقدمه
عارفا برا بیا بسیار ای فهاسی انتزاع  ،ای یبا رفتز  ،استتاار

تمثیلت بوتره فت جییدتی

بیی سیل فیاطب را قادر ف ساینی تا دربار فهاسی انتزاع ب شتدا ت فارفتت بوتتر دستت
یابی .نییسدی کتاب «یبا عارفا » دربار لز م بوترهایتر عرفتا ای یبتا استتااره فت اییتی« :ایت

استاارهسا ،عمالً فارفتبیش تثییلناپذیرنی؛ ییرا ب جا

یزسای ف نشیددی ک نم تیاندی بیتا

شینی بایی آ سا را با ای جانشید اضطرار بیا کرد» (فیالد  .)368 :1389 ،جوا سست ی

ای پیییه سای است ک عارفا برا تایی فهاسی انتزاعت آ بت استتااره فتیستل شتیهانتی؛ جوتا
سست ت ک فدظیر ای آ کل جوا  ،کائدا  ،عال افر عال

استر

جید آن

لق است ت ب سمتراه تمتام فراتتب

ید ،پیییه ا پیچیتیه ناشتدا ت استت (نسته 168 :1362 ،؛ نجت رای  .)56 :1386 ،بتا
دیریفان ای آغای آفریدش ینیا بشر ف اذرد ،سدیی فاسیتت جوتا سستت  ،آغتای

انجام ،اساس ش لایر  ،گینگ

لق بشر فسئل فرگ برا بسیار الیدثل فانیه است.

بیان مسئله
عارفا اسالف سا کرده انی فتداسب با نیع نگترش عرفتان

ش ل ایر عال سست  ،فایأ فقصی عال

تید بترا تهوتی فراتتب فراحتل

دیگتر پییتیهستا آ ای استتاار فلمتیس «در تت»

استهاده کددی .ر ی رد عارفا فسلما در استهاده ای استاار فربی ب ایاسا  ،در تا

ر ییین سا ،عال ه بر آن

ب طیرکل

ای سیی ریش در تجرب سا عرفان ایشا دارد ،ای سی دیگر حاصتل

پیینی ذسد آنا با قرآ کری

سیدا پیافار ائم است؛ بترا فثتال در قترآ  ،آفتریدش انستا
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فِ األرضِ نااتاً» یا نی شما را فثل ایاسان ای یفی ر یانیی

ای این ترسی ف شید « :اهلل اناَتُ

(نیأ )17/در یبا قرآ  ،ااه برا تمثیل فهاسیم
طیا (ابراسی  )24/شجر

ی تیحیی شترک ،ای تاتابیر نظیتر شتجر

ایث (سما  )26/ااه در تیصیف تیحیی عمیف

لقتت ،ای تاتابیر

سمچی «الدج الشجر یسجیا » (الرحم  )6/استهاده شیه است .در حیی
ُّ
االخرة » (اب اب جمویر .)66 :1 ،1403 ،با تأفل
ای استاار فزرع استهاده شیه است« :الدنیا مزرعه ِ
در ای نیع تاابیر تصا یر کت در قترآ

احادیت

نیز برا تیصیف دنیا

نمتید یافتت نمینت ستای ای آ ارائت شتی،

ف تیا اذعا داشت ک ای جمل فدابع الوامبیش عارفا فسلما در استهاده ای فایأ عیدت در تت
برا تایی فهاسی انتزاع  ،قرآ
افز

بر تجرب سا عرفان

احادی

بیده است.

تأثیرپذیر عارفتا فستلما ای قترآ

حتیی  ،ی ت دیگتر ای

فدابا ک عرفا را ب بورهایر ای قلمر فثسیس در ت برا سی اهت ای پییتیهستا انتزاعت
جوا سست سیق داده ،با رسا اساطیر است .شتیاسی کت در ادافت

یاستی آفتی ،فت تیاندتی

دالیل ای ادعا باشدی« :در ت در کو تری تصییرش ،بدا ب تیصتیه کت ای آ در استاطیر ا لیت
شیه ،در ت کیوان غیلپی ر استت کت رفتز کیوتا

آفتریدش کیوتا استت» (الیتاده:1372 ،

 .)262در ت کیوان یفی را ب آسما پیینی ف دسی .ایاه بر حستر
ر یاار است ک یفی

آسما نیستت ستیت بت ست نزدیتک بیدنتی (د بیکتیر.)9 :1394 ،

در ت با ریش سا فر رفت در یفی
یفی

دلتدگت د رافتتادا ای

ارایش ب باالست .ی

شا سا برکشییه ب سی آسما  ،نماد ای رابط آستما

ای کو الگیسا رابط انسا -ایاه ،ب جیدآفی انسا ای ایتاه

یتا ع تته آ استت .ای دیتتی استطیرهشداست تطایقت  ،آفتتریدش ا ل بشتر در استتاطیر سدتی ،اپت ،
اس انییدا

 ،فالز  ،فاداااس ار ای ایاه یا در ت دانست شیه است (فاضتل

سم تارا :1392 ،

 .) 20در اساطیر سدی ،نیستی انسا ای ساق ن فتیلتی شتیه استت .در فتذسب بتیدای

برسمتای ،

یایش بیدا برسما ب ال نیلتیفر پیینتی داده شتیه استت .ایت کوت الگتی را فت تتیا در استطیر

کییفرث رست ایاه رییاس/ریااس ای نطهت ا فشتاسیه کترد (بوتار99-90 :1376 ،؛ حست یاده،

 .)255 :1381تمام سست شداس آیی کاباال اسطیرهشداس آیتی یوتید بت صتیر ستمالیک در
ا ه ا ب نام در ت حیا فارف شتیه استت .در تت حیتا  ،در تت دانتش ،در تت فترگ،

در ت ار اأ در ت کیوان ای جمل استااره سای سستدی ک با ت ی بر حتیی فاتیأ در تت بت

تیصیف پیییه سا انتزاع جوا

لقتت (حتیی فقصتی) پردا تت انتی .در تتاریخ ادیتا  ،در تت

نمیدار عال فرض شیه است ک عال را ت رار ،تلییص ب صیر رفز تمثیل ف کدتی (الیتاده،

 .) 262 :1376در ا پانیشاد ،عال در ت است با این ک ریش در آستما دارد شتاو بتراش
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فاندی یرشیی بتر یفتی استترانییه شتیه استت (سمتا  .)267-266 :در «بوگتید ایتتا» ای در تت
آفریدش ب نام پیبل  ،سی ب فیا آفیه است ک بیخ آ ب سی باال شتا ستایش ر بت پتایی

فاتی فیقایتت بشتر در

است ( .)173 :1374در ت کیوان در «بوگیدایتا» نمتایشدسدتی عتال

جوا است (الیاده .) 267 :1376 ،تشای عال سست ب در ت در ادبیا فا ست ر ا داشتت استت.

در «ینی بوم یس » در ت سهت شا

در شرفداف جوا را «در ت ششپولی
است (.)89 :1362

یک ریش  ،نماد ایت تصیر شیه است ( .)3 :1370نظتاف

واربیخ» آدف را برگسا ای در ت تصتییر کترده

عارفا فسلما نیز فتأثر ای با رسا اسطیرها  ،در ت را نماد رفز کیوا

کردهانتی « .در تت کیوتان در با رستا استاطیر  ،جتید یتاسر
اسالف  ،سییت اساطیر

آفریدش قلمتیاد

اقات داشتت در عرفتا

سستت تلقت شتیه

ید را باییافت  ،ب صتیر نمتاد رفتز ای جوتا

است» (کالنتر صادق تثصیل )87 :1395 ،؛ برا فثال اب عرب در رسال شررة ال ی سستت
آفریدش را فثل در ت ف دانی ک اصل ش یف آ ای دان «ک » بر است
با دان سست بار ر شیه است .ای ای دان د شا

قیر است ( .)96 :1376در شرأ تار

بیار ،1363 ،

.)346

کا

کینیّت «سستت »

رست است ک جیسر اصل آ اراده فرع آ

س عال سستت بت در تت تشتای شتیه استت (فستتمل

 .)639 :2فیلی نیز تمثیل در ت را برا جوا سست ب کار برده استت (:1382

پو سشگرا در ای تثقیق ب دناال پاسخداد ب ای پرسشسا سستدی .1 :سریک ای نییستدیاا

فیرد بررس کیامیک ای دریافتسا تجرب سا عرفان ت انتزاع
کمک قلمر فایأ در ت تایی کردهانی؟ .2

تید دربتار عتال سستت را بتا

نگاشتسا یا انطااقسای فیا اجزا تش یلدسدی

د حیی فایأ (در ت) فقصی (پیییه سا انتزاع عال سست ) ش ل ارفت

استاار فهویف فیرد بث

را تش یل داده است.

جهتسا فتدتایر

پیشینۀ پژوهش
تاکدی دربار استاار فهویف در فتی عرفان پو سشستای نگاشتت شتیه استت ،ای جملت فقالت

«استاار فهویف نیر در دییا شمه» ( )1389نیشت فیدا بودام ک در آ  ،کارکردسا استاار نیر

یش سا تصییر فربی ب آ در غزل سا فیلی بررس شیه ایت نتیجت بت دستت آفتیه

استتت ک ت شتتدا ت فارفتتت فقیل ت ا بصتتر استتت ک ت در جایگتتاه انگتتار استتتاار ا لی ت در
ر سا ت دییا شمه نمیدار شیه است .در فقال «استاار فهویف ر یش در فاار

بواء لی»
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( )1392ای فواا یری ف ر سم ارا  ،نییسدیاا بتا تثلیتل تیصتیف استتاارهستا ر یشت ت

استاارهسای ک در آ سا ای اصطالحا حیی ایاسا

انتزاع استهاده ف شید ت در کتاب فاار
عرفان

ر ییین سا ،برا قابلدرککرد فهتاسی

ب بیش ای دیتیااهستا فوت بواء لتی دربتار فستائل

کالف دست یافت انی .در فقال «تثلیل شدا ت استاار فهویف جمال در فثدی

شمه» ( )1395نیشت ذ الهقار عالف

طتاسره کریمت  ،کارکردستا استتاار فهوتیف جمتال

یش سا تصییر فربی ب آ در فثدی

بیانگر آ است ک انگار استاار

دییا

دییا شمه بررس شیه استت .دستتا رد پتو سش

یا نی دیین است ،در ر سا ت ای د اثر نمایتا استت.

نییسدیاا ب فای ای استاار فهویف را نظری رؤیت دانست انی ک ای نظری با ر د بت اهتمتا
عرفا در بافت استاار جمال قرار ارفت

ای این یک اییه ب استااره یبا سدر فدتقل شتیه

است .فقال «استاار شدا ت عشق در فثدی فیالنا» ( )1397ای دا د اسبرس

سمی تصتییق بت

بررس استاارهسای پردا ت ک با فثیریت عشق در فثدی نمید داشت است .ای استتاارهستا اتاه
تصییر فثات ای عشق ارائ دادهانی ااه صها
بر

یوا سا فده عشق را برجست کردهانی ،در

فیارد نیز د پولی یا دث بیدهانی .در فقال «بررس استاار فهویف عرفا

رابا استت در

دییا حافظ» ( ) 1397نیشت جوانی ست سازعلیبیر سویال ییر  ،دیتیا حتافظ بت عدتیا فتدت

درنظر ارفت شیه است ک استاار فهویف عرفا

رابا است ،در تتار پید آ نقتش بستت

بتا

بررس ای استاار فهوتیف فت تتیا نقشت ا ای ذست حتافظ بت دستت آ رد .در فقالت «استتاار
فهویف عشق

یش سا فادای فرتاط بتا آ در ترکرة االولیا عطتار» ( )1397ای یسترا عااست  ،بتا

بررس استاار فهویف عشق

یش سا فادای فربی ب آ نظیر شیق ،د ست  ،فثاتت  ...بت

ای نتیج رسییه ک عطار در تکرة االولیا برا فهویمسای عشق ای حتییهستا فلمتیس ف تا ستا،
فهاس ی عید  ،جانیارا

ااه بر

فهاسی ذسد در حیی فاتیأ استتهاده کترده استت .بیشتتر ایت

استااره سا نیز ش ءبدیاد یا سا تاربدیاد است .سمچدی در پایا ناف «بررس استاارهستا فهوتیف در
عاورالااشتتقی » ( )1390نیشتتت یستترا تتیاداد  ،نییستتدیه در فتتت عاورالااشتتقی بتتا استتتاارهستتا
سست شدا ت  ،جوت

سا تار فیاج شیه ب ای نتیج رسییه است ک استاارهستا فهوتیف

ای اثر براساس انسجام فادای در ارتاا با ی تییگر قرارارفتت انتی بتر پایت فتیلستا شتدا ت

نظامفدی فدسج  ،فجمیع ا ای شا سا استتاار را ایجتاد کتردهانتی .فتری آیتاد در «استتاار
فهویف عشق در غزلیا سدای

عطار فیالنا» ( ،)1393سیر نز ل یا صاید استتاار فهوتیف

عشق در غزل سا ای س شاعر را بررس کرده ب ای نتیجت دستت یافتت کت ته تر عاشتقان ای
سدای تا فیالنا ای عشق ب فثاب یسی ب سمت عشق ب فثاب جی حرکت کرده است .التزار فیریایت
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در «تثلیل استاارهسا فهویف در غزلیا شمه» ( )1393با ارائت ایت دلیتل کت دریافتت اف تار
فیلی در غزلیا شمه ای الب ال تداقضایی سا عرفان دشیار است ،ب تثلیل استتاارهستا

فهویف ای غزلسا پردا ت تا ب کمک ای استاارهسا ،س جوا غزلیا شمه قابلفو تر شتید
س ی ایا فیتلف انییش سا فیلی کشف بررس شید.

نیتز جایگتاه در تت در فتتی عرفتان

با جید پو سش سای ک در حیی استتاار فهوتیف

صیر ارفت است ،تاکدی پو سش فستقل انجام نشتیه استت کت بت بررست استتاار فهوتیف

پیییه سا سست ب فثاب در ت در فتی عرفان ببرداید .در جستار حاضر ،نگارنیاا با تیجت بت

یش سا تصییر ت رارشینی در ت در فتی عرفان ب بررس نگاشت فرکز «جوا سست ،

در ت است» در ای فتی ف پرداینی.
استعارۀ مفهومی
فطالاا یبا شداس در دی دس ا یر فاسیت جییی برا استااره تاریف کرده است ک براستاس
آ  ،استااره (فهویف ) فرایدی فاال در نظام شدا ت
برا ا لی بار در کتاب لی ا

ادراک بشر است .نظری استتاار فهوتیف

جانسی با عدیا استاارهسای ک با ر داری فطرأ شی .براساس

آنچ در ای کتاب آفیه ،فاسیت نظام فهویف انسا ای بدیاد استاار است ای آنجتا کت استتااره

در شدا ت درک پیییه سا افیر نقش فوم دارد ،کتاربرد آ فقتط بت حتیی فطالاتا ادبت

فثی د نم شید ،بل

 .) 22-21 :1396لی ا

نثی ادراک ،انییش

عمل فا را ستا تار فت بیشتی (لی تا

جانسی با ت ی بر شیاسی یبان ر یفره بتا درنظراترفت

جانستی ،

یوات ستا

حیی فایأ ،انیاع استاار فهویف را ب س دست استاارهستا ستا تار (،)Structural metaphor

استتتاارهستتا

ضتتا یتتا جوتتت ( )Orientation metaphorاستتتاارهستتا سستتت شتتدا ت

( )Ontological metaphorتقسی کردنی .در استاارهسا سا تار  ،یک فهوتیم برحستب فهوتیم

دیگر سا تمدی ف شید .ب عاتار دیگتر یتک فهوتیم در تار یب فهوتیف دیگتر ستافا دست

ف شید .در استااره سا جوت ن یک فهویم براستاس فهوتیف دیگتر ،بل ت یتک نظتام کافتل ای
فهاسی نسات ب دیگر سایفا دس ف شید .در ای نیع استااره ،فهاسی را براساس جوتتایتر
فضتتای فاندتتی بتتاال ،پتتایی  ،د ر ،نزدیتتک  ...ستتایفا دس ت

فلمتتیس ف ت کددتتی .استتتاارهستتا

سست شدا ت اف ا درک آنچ را جوا است ،فراس ف کدی شییهستای ای دیتی فهتاسی
نافثسیس فاندی احساسا  ،فاالیت سا عقایی را فاندی یک سست یا جیسر فراس ف ساید .در ایت

نیع استااره فو تجربیا ب اسط اشتیا فتیاد فیتلتف شت ل فت ایترد ایت اف تا را فتراس
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ف ساید تا آ تجرب سا ب عدیا اشیا یا فیاد بایشداس شینی .انستا بتا بوترهایتر ای استتاارهستا
سست شدا ت ف تیانی تجربت ستایش را فقیلت بدتی  ،دستت بدتی

تجرب سا بیدییشی (ساشم 129 ،127-126 :1389 ،؛ لی ا

ارییتاب کدتی در فتیرد ایت

جانسی .)118 ،57 ،37 :1396 ،

اسمیت استااره فقط در کاربرد ا ه ،عاار یا جملت نیستت ،بل ت ستر استتاارها یتک فتیل

فرسدگ در ذس ایجاد ف کدی ک ینجیر رفتار براساس آ برناف ریز فت شتید .براستاس ایت

نیای بشر ب درک باینمای پیییهستا ناآشتدا بتا ت یت بتر

دییااه ،استااره برحسب ضر ر

سا ت ا هسا اطالعا قال ش ل ف ایرد در جیال ف ر
(ساشم  .)120 :1389 ،لی ا

نشا داد فهاسیم

درک ف شینی .ا در ر ی رد شدا ت
درک استااره سا شار فستلزم فو

ی یفا  ،ینیا

تییل نقش فوم ایها فت کدتی
فترگ بت شت ل استتاار

ید ب بررس استتاارهستا شتار تیجت کترد؛ ترا کت

آشدای با استتاارهستا قترارداد استت شتاعرا ست ای

استاارهسا فاد در یبا ر یفره بوره ف ایرنی تا جدا سا دیگر ای اقایت را ب فا نشا دسدتی
(لی ا .)138-137 :1390 ،

استاار فهویف در اصل فو

تجرب یتک حتیی فهوتیف براستاس حتیی دیگتر استت .ستر

استاار فهویف ای د حیی فهویف تش یل ف شید ک در آ  ،یتک حتییه در تار یب حتیی

دیگر درک ف شید .ایت د حتییه در استتاارهستا فهوتیف نتامستا

اصت دارنتی .آ حتیی

فهویف ک استاار فهویف ای آ استیرا فت شتید تتا حتیی فهوتیف دیگتر را درک کدتی ،

«حیی فایأ» آ حیی فهویف را ک بیی ر ش درک ف شید« ،حیی فقصی» ف نافدی .سریک
ای ایت حتییهستا فجمیعت فدستجم ای تجربیتا استت (کتی ش .)15 :1393 ،آنچت در استتاار

فهویف ر
دان

لی ا

ف دسی« ،نگاشت» د حییه است .نگاشت فو تری رک در سا تار استااره استت؛
استااره را «نگاشت بی قلمر سا در نظام فهویف » (لی ا « )137 :1390 ،نگاشت

(ب فهویم ریاض کلم ) ای یک قلمر

فایأ ...ب یک قلمر

فقصی( »...سما  )143 :ف دانی .بت

بیان دیگر ،نگاشتسا فجمیع ا ای تدایرستا نظتام فدتی فیتا فاتیأ فقصتی سستتدی کت عداصتر

فهویمسای حیی «ب» را بر عداصر سایهسا حیی «الف» فدطاق ف کددتی (کتی ش.)15 :1393 ،
ی

ای انگاره سا فتالق ب قلمر فایأ یا فداع است ک اغلب فهویف عید

دیگر نسات ب قلمر فایأ ،دارا فهاسی انتزاع

فلمیس است اراتا

ذسد است ک قلمتر فقصتی یتا ستی

نافیتیه

ف شید (بودام .)93 :1389 ،شااستسا فطابقتسای را کت فیتا د حتیی فقصتی فاتیأ جتید
دارد« ،تدایر» نافییهانی .په ب طیر الص  ،استاار فهویف فو حیی فقصی براساس حتیی فاتیأ
است اصل استااره بر پای نگاشت سا استتیار استت .بترا درک بوتتر فهوتیم ،نگاشتت «ستایفا
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اجتماع  ،ایاه است» را درنظر ف ایری  .در ای نگاشت ،فهاسی حیی فایأ یاد «ایاه» ب فهاسی

حیی فقصی؛ یاد «سایفا اجتماع » نگاشت ف شید .دی تدایر ای ای استااره را ف آ ری :
 -ا در شاا فثل ای بانک کار ف کدی.

 شرکت فا در حال رشی است. -بایی نیر سا را سرس کددی.

 -ای سایفا ریش در کلیسا قییم داشت.

 اکدی در یفید نرمافزار ،بایار سیاس در حال ش یفاشی است (کی ش.)23 :1393 ،فجمیع انطااقسا فرتاط با نمین باال ،در حیی فربی ب فایأ ،فهاسیم

ی شاا یا شا ،

رشی ایاه ،سرسکرد ایاه ،ریش ایاه ش یفاشی آ در ارتاا با کل ایاه فطترأ استت در

حیی فقصی ب ترتیب ،بیش یا سما شاا  ،پیشرفت ،کی ککرد سایفا  ،فایأ سایفا
آ در ارتاا با سایفا اجتماع فدظیر است.

در کتابسا انسا کافل ،فرصادالاااد فاار

استاار در ت

تیسا

نیز برا تهوی بستیار ای فهتاسی عرفتان ای

یش سا تصییر آ فاندی تی  ،ریش  ،ساق  ،شا  ،یفی  ،باغاا

 ...ب عدیا

انگار حیی فایأ استهاده شیه است .در اقع در ای س اثر« ،در ت» تصییر فرکز است بترا

تایی فهاسی انتزاع ا سمچی فایأ آفریدش ،تیحیی ذات  ،انستا کافتل ،بلتیح حریتت ،انستا
کافل ،فهارقت ر أ ای بی

 ...ک در اداف بررس ف شید.

بازنمود مفهوم عرفانی جهان هستی بهمثابۀ درخت در چند اثر عرفانی

 .1بازنمود مفهوم عرفانی جهان هستی بهمثابۀ درخت در کتاب «انسان کامل» :نسه
در کتاب انسا کافل  ،عال را ب در ت تشای کرده است با آ تصییرسای

ی در ت فتزا ،

در ت عقل ،در ت اف ا  ،در ت جید ،در ت لق ،در ت عل  ،در ت نیر در ت لقا را

سا ت است .ا برا تهوی عتال سستت اعت ای جوتا عتی

عتال غیتب ،بتا استتهاده ای استتاار

در ت ،تصییر جافا ارائ ف دسی .نسه با ب کارایر فهویم عید در تت در حتیی ته ترا
عرفان

فرییا

ید ،درک فهاسی انتزاع

ی عقل ا ل ،بلیح ،کمال ،انسا کافل ،حریتت  ...را بترا

ید طالاا عل سادهتر کرده است .پارها ای تدایرسا ک در کتاب انسا کافل در قالتب

استاار در ت برا بیا فهاسی عرفان استهاده شیهانی عاار انی ای:
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قلمر فایأ
در ت سمراه با فییه ،شا

قلمر فقصی
آفریدش سست

...

فییه

انسا

تی

عقل ا ل

نسات سر فرتا ا ای در ت با تی در ت

نسات سر فرد ای فیجیدا با یا

فراتب در ت

فراتب انسا

نسه تمام فیجیدا را ی در ت ف دانی ک فلک ا ل یا فلتکاالفتالک یفتی ایت در تت،

فلک د م یا فلک ثیابت ،ریش ای در ت ،سهتآسما با ستارهسایش (نهیس) ساق ای در ت
عداصر طاایع واراان شا سا ای در ت سستدی .آدفیا فیتی در تت فیجتیدا سستتدی

نسات سر فیجید با یا نی ،فثل نسات سر فرتا ا ای فراتب در ت با تی در تت استت فیتیه
ک بر سر در ت قرار دارد ،یبیه

الص در ت است ای سم شریفتر است سر

بت فیتیه

نزدیکتر باشی ،شریف لطیف است ( .)266 54 ،53 ،30 ،13 ،5 :1362ا فاتقتی استت تمتاف

کائدا

عیال  ،ب علت تقیم جید عقل ا ل ،ب طیر بالقیه در عقل ا ل جید دارنتی در ایت

یفید ف اییی :ی ا ل یز ک

یا آفریی جیسر بیده است ب نتام عقتل تیت فیجتیدا

عقل ا ل است ،په عقیل ،نهیس ،افالک ،انج  ،عداصر ،طاایع ،نااتا
ا ل بالقیه فیجید بیده است؛ دان

بیخ (عقیل) ،ساق (نهیس) ،شا

حییانا جمل در عقتل

(افتالک) ،بترگ (انجت )،

ال فییه (عداصر حییانا ) ،جمل در تی در ت (عقل ا ل) بالقیه فیجتید بتیدهانتی (سمتا :

 .) 135با تیج ب ای فقیف کل  ،در ادافت بر ت ای فهتاسی عرفتان کت نسته بتا بوترهایتر ای
استاار در ت درفیرد عال سست

انسا تایی کرده است ،ذکر ف شید .ای فهاسی عاتار انتی

ای :فایأ آفریدش ،تیحیی ذات  ،انسا کافل بلیح حریت.

 .1 -1مبدأ آفرینش :نسه عقل ا ل را فایأ آفریدش ف دانی .ا برا تایتی ایت نظتر در قالتب
استاار در ت ک برا عال سست تصییر کرده ،ف اییی ای آ جوت ک آدفیا آ ری فیجید
ای فیالیی س اان بیدنی ک ای آبا افوا پییی آفینی ،ب دلیل سمتی تتأ ر ،آدفیتا فیتی در تت

فیجیدا فثسیب ف شینی (فییه نیز در فرحل آ ر ر

در ت پییی ف آیی)

ی ت افتل

رشی د ر ت در ار تی آ است ت افل انسا نیز ابست ب عقتل ا ستت .بتر ایت استاس بایتی
اهت عقل ،تی در ت فیجیدا است .نسه ت افل رشی انسا را در ار عقتل ا فت دانتی.

انسا ای عقل ا ل ک فایأ آفریدش است ب جید آفیه باتی ای رشتی ت افتل ،د بتاره بت عقتل
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ف رسی؛ فثل در ت ک ب اسط تیم ای یفی ف ر یی باتی ای بالیتی
سست

فیتیهداد د بتاره بت
ی انستا

تی ف رسی « .را ک سر یز ک در آ ر پییا آفی ،در ا ل سما بیده باشی

ب عقل رسیی ،تمام شی .په عقل ا ل س آغای است س انجام .نسات ب آفی فایأ است نسات

ب بایاشت فااد است» (.)72 :1362

 .2-1توحید ذاتی :نسه در تایی فاسیت عقل ا ل ف اییی :عقل ا ل قل
علت فیلیقا

ک

آدم فیجیدا است ب صها

یا تاال آدم را بر صیر

تجل ذا

برفادا عقیی

ا الق یا آراست است ای ایدجا اهت انی

1

اشر

عقیل است ( .)72 :1362ای اهت نسه

«ا ّ اهلل لق آدم عل صیرت » (سیی فرتض  ،بت تتا )128 :استت ،فاتی فهوتیم

یا نی در سست است؛ با ای شرأ ک تلق عارفان
جید تجل ذا

بر حی

بر انسا را در حیی

تیا،

ی اب عربت ای صتیر

یا نی در سستت قترار دارد کت آ را «تیحیتی

ذات » یا ف دانی .ا فاتقی است ک تمام عال بر صیر

یا نی است اطالق صیر

یا نتی

فذکیر ،ای آ ر تیجی کرده است ک آدم جافع سم عال است عل

ب عال  ،یز ب جز عل ا ب
بایی بر صیر

یا

ید آفرییه است سیچیک ای عقتیل نهتیس ای بتار تاتال

فیض قایل نم تیاندی کرد ،اال عقل ا ل ک اعل
ک یادآ ر حیی

رسیلاهلل

یدش نیست؛ ییرا در عال

یا باشی .سدگاف ک

یا

یز جز ا نیست .په نتاازیر ،عتال

یا عال را در عیدیتش یاسر کرد ،عتال تجلت اتاه ا شتی.

په یا با نگاه ب عال جز یدش را نم بیدی (ب تا )346 :2 ،بر ای اساس در نگتاه ابت عربت ،
عال یویر ذا

یا نی است .ا آفریدش بر صیر الو را بر تمام سست عال سست بر صتیر

الو است .نسه فهویم عرفان « حی

جید» را با تیسل ب استتاار در تت در ایت نمینت نیتز

فطرأ کرده است « :ای در ت [در ت سست ] سم است سم ایت در تت استت .ایت استت
سی اسل حی در بیا عال
سست فدثصر در ذا فتاال

 .3-1انسان کامل :سی

عالمیا » ( .)281 :1362فدظتیر ای حتی

جتید آ استت کت

یا نی است فاسی اهلل نمید ،یویر تجل ا سستدی.

نسه ای فطرأکرد ای اصل ک «آدفیا فیی در ت فیجیدا انی»

آ بیده است ک ای ای فیا « ،انسا کافل» را فمتای کدی .ا فاتقی است ک کمال در فییه (آدف )
است .دلیل برتر انسا بر دیگر فیجیدا

اید

انسا فسجید فیجیدا

است ک «انسا کافل» در فیا آدفیا است« :تمام اجزا عال در کار عر

آدف پییا شی فالیم شی فارا فیجیدا ای طر

فالئ

است نیز آ

بیدنتی تتا در آ تر

آدف است کمال ایدجاست .ای جوت آن
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کمال در فییه است فیی در ت فیجیدا آدف است .په کاا فیجیدا آدف است ،ای آ
جوت ک جمل فیجیدا کارکدا

است .فالئ

سستدی ر

در آدفت دارنتی آدفت فستجید فالئ ت

فیجیدا ک آدف را سجیه ف کددی ،ای برا آ است ک «انسا کافل» در فیا

آدفیا است .په جمل آدفیا طهیل انسا کافلانی» (سما .)251 :

نسه آدفیا را طهیل انسا کافل ف دانی فاتقی است ک سر سال

برا رسیی ب فراتتب

انسان نیایفدی یار انسا کافل است .ا فراتب انسان در جتید ستالک را فثتل فراتتب در تت

ف دانی ک برا یویر فراتب ید ب شیخ فراد (باغاا ) نیای دارنی .انسا سماندی در ت فراتتب
دارد .سما طیر ک در ت برا رشی نمی ب یفی نرم فیافق نیای دارد ،ب باغاتا نیتز نیتای دارد
تا ار

اشاک را پاک کدی فثافظت کدی تا آفت ب آ نرسی تمام فراتب در ت یاد تد ،

شا  ،برگ فییه پیییار شینی سریک در قت فداسب ،ید را ب تماف یاسر آش ار کددتی.
نسه سالک بی

شیخ را ب فیی بیابان

سالک پر رد شتیخ دانتا را بت فیتی بیستتان تشتای

ف کدی« :په عقل ا ل ب فثاب تی در ت است جمل فراتب در تت در تیت در تت فیجتید
است .فراتب انسان (ا الق نیک ،طوار  ،عل  ،فارفت ،کشتف استرار ،یوتیر انتیار) در جتید

سالک برا یاسرشی نیای ب باغاان حاذق؛ یاد شیخ فراد دارد تا با ریاضتسا فجاستی ستا،

تربیت پر رش یابی .تربیت پر رش ییر نظر دانا پیر بسیار اسمیت دارد .ب صثات دانا اف ا
نیارد کس ب جای برسی .فیی بیابان

سراز برابر نیست» (سما .)88 :
قلمر فایأ

فراتب در ت (تد  ،شا  ،برگ )...

یدرست با فیتی بیستتان کت باغاتا ا را پتر رده باشتی،

قلمر فقصی
فراتب انسان (ا الق نیک ،طوار

باغاا

انسا کافل

فیی بیستان

سالک پر رد شیخ

فیی بیابان

شیخ

سالک بی

)...

 .4-1بلوغ و حریت :تدوا تدایر ک در باب فهویم بلیح حریتت ،در قالتب استتاار در تت
فطرأ شیه عاار است ای:
قلمر فایأ
رسیی

پیت فییه

قلمر فقصی
رسیی ب کمال
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در ای نگاشت ،فهاسی حیی فایأ یاد «رسیی

پیت فییه» با فهاسی حیی فقصی یاد «رسیی

ب کمال» فتدایر شیه است .ای نظر اسل حی  ،آدف در ای دنیتا سمچتی فستافر در سیر ستهر
است .سی

ا ای ای سهر ،رسیی ب کمال است یفان ک انسا ب کمال تید رستیی ،بایتی بتا

در ت سس ت قطع پیینی کدی .نسه نیل آدف ب کمال نوایت ید را «بلیح» قطتع پیینتیش ای
دنیا را «حریت» ف

یانی .ا ف اییی :سر یز ک در عال فیجید است نوایت دارد .نوایتت ستر

یز بلیح آ است غایت سر یز حریت است .یفان ک فییه بر ر

ید برسی ،عرب اییی «فییه بالغ اشت»

در ت برسی بت نوایتت

ی فییه بای ای بلیح ای در ت جیا شتید پیینتی ای

در ت جیا کدی ،عرب اییی« :فییه حر اشت» ( .)132 :1362یفان ک آدف ب کمتال نوایتت
ید (بلیح) رسیی ،فارا آدف تمام ف شید؛ فیی در ت فیجیدا ب کمال ید رسییه است

بایی ا را ای ش ا

جیا کددی پیینتی ا را ای در تت فیجتیدا قطتع کددتی تتا بت حریتت برستی.

«عالفت نوایت آ باشی ک ب ا ل ید رسی» (سما  .)133 :فثل تی ادیم ک بای ای نشی نما
رسیی ب بلیح ،فییهاش پییی ف آیی فیی سر یز تی سما

یز باشی « .ی ب تی رستیی ،بت

نوایت ید رسییه است دایره تمام شی .دایره تا ب ا ل ید نرسی ،تمام نشی تی بت ا ل تید

رسیی تمام شی» (سما ).

 .2بازنمود مفهوم عرفانی جهاان هساتی باهمثاباۀ درخات در کتااب مرصااداععباد:
نج الیی رای نیز در فرصاد ای فهویم عید در ت در حیی ته ترا عرفتان بت طتیر استترده
بوره ف ایرد .انیاع فهاسی انتزاع فربی ب عال سست ک رای بر آ است تا با استهاده ای قلمر

فایأ در تت ،آ ستا را تایتی کدتی عاتار انتی ای :فاتیأ ار اأ (ر أ فثمتی ) ،فاتیأ عتال (نتیر

فثمی ) ،عال فل ی  ،فهارقت ر أ ای قالب ،نظر الو

آ سا (فایأ ار اأ ،فایأ عال  ،فهارقت ر أ ای قالب) بررس

کمال انستانیت کت در ادافت باضت ای
یاسی شی.

 .1-2مبدأ ارواح :رای فایأ ار اأ انسان را نیر ر أ فثمی (ص) ف دانی .ا برا تایی نظر
ید ای استاار در ت بوره ف ایرد .نگاشتسای ک در کتاب فرصتادالاااد بترا تایتی فهتاسی

عرفان فطرأ شیه ب قرار ییر است:
قلمر فایأ

قلمر فقصی

شجره

آفریدش
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حضر فثمی (ص)

ثمره فییه

ر أ فثمی

تی

نج الیی رای نیز فاندی نسه  ،عال سست یا عال کایر را سمچی در ت ف دانی .ا در جای ای

کتاب فرصاد ،حضر فثمی (ص) را ب علت تقیم جید ر أ ا بر دیگتر ار اأ (ابتیاالر اأ)

یانی ( )39-38 :1386در بیش سا دیگر ای کتتابش فاتقتی استت حضتر فثمتی (ص)

ف

ثمره ف یی در ت سست است .سمچدا ک تیت فیتیه ستاب پیتیایش در تت فت شتید ،جتید
حضر فثمی (ص) ساب پییای آفریدش فایأ ار اأ انسان است« :آفریدش بر فثتال شتجرها
است

یاج علیه الصلو والسرم ثمر آ شجره شجره ب حقیقت ای تیت ثمتر باشتی» (سمتا :

 .)37رای با ای استیالل نتیج ف ایرد کت حضتر فثمتی (ص) فاتیأ ار اأ انستان استت؛ ا
ار اأ انسان را فایأ فیلیقا ف دانی ای آ جوت ک حضر فثمی یبیه

الص فیجیدا

ثمر شجر کائدا است ک «لیالک لمتا لقتت االفتالک» ،فاتیأ ار اأ انستان را ر أ پتاک

فثمی ف دانی فاتقی است تی ثمره فایأ ار اأ انسان نیر ر أ فثمی (ص) است .جمل
آفریدش بر د قس است :فلک فل ی یا عال

ار اأ عال نهیس .عال ار اأ ب د دست علی

جزء عال ار اأ علی

ار اأ ج  ،شیاطی

لق افر .فل ی نیز بتر د قست استت :عتال

حییا

سهل تقسی فت شتید .ار اأ انستا

فلتک

ر أ نافی جزء عال ار اأ ستهل سستتدی.

فایأ فدشأ ای قس  ،ر أ فثمی (ص) است (سما .)63 ،48 ،39-37 :

 .2-2مبدأ عاعم :رای بای ای ذکر فایأ عال ار اأ درفیرد فایأ عال سستت ستی فت اییتی
فاتقی است ک حضر رسیل (ص) سمچی فییها بر در ت آفریدش استت

تی در تت ای

تی فییه پییی ف آیی ،کل عال سست ب اسط جید حضر رسیل (ص) پییتی آفتیه استت

نیر فثمی نیستی فیجید بید ک ای پرتی نیر احییت پییی آفتی .رای نثتی پیییآفتی ستایر

فیجیدا ای نیر فثمی را بیی این شرأ ف دسی ک ای قطرا نیر فثمی ار اأ انایا ،په ای
آ ار اأ ا لیا ای انیار ا لیا ار اأ فؤفدا

فثمی پییی آفی .سبه شجر جسمانیا
شا

 ...پییی آفی .ریشت ستا عتال فل تی ای تیت ر أ
برگسا حییانیا

در آ ر نیز فیی انسانیت بر سر

در ت کائدا پییی آفی« :شیص انسان بر فثال شجرها است .تی آ شجر ر أ پتاک

فثمی صل اهلل علی

سل «ا ل فا لقاهلل ر ح » دان

پییی آیی ،آ ا شجره بر ر

ابتیا ای تی  ،بیخسا در ت در یفی

یفی یاسر شید ،آ ا بر شجره ثمره پییی آیی ،سمچدی ای تیت
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ر أ فثمی صل اهلل بیخ سا عال فل ی پییی آفی .په شتجر جستمانیا ای ایت بتیخستا بتر
یفی عال فثسیس یاسر شی ای شجر جسمانیا برگسا حییانیا بر است .په ثمر

ر

انسانیت بر سر شاو شجر کائدا پییی آفی» (سما )403 :؛ پته فاتیأ عتال  ،نتیر فثمتی (ص)

است .برا اثاا ای افر ،نج رای ای این استیالل ف کدی :نیر فثمی ک فایأ عتال استت،

بر فراتب فل یت ا ار اأ اذر ف کدی تا آنجا ک ب آ ر فیجیدا ف رسی کت عداصتر فهترده
سستدی .نج رای درفیرد گینگ تالق نیر فثمی ب سایر فیجیدا ف اییی :پرتی نتیر ر أ
یاج (ص) بای ای اذر ای فراتب فل یتیا ار اأ ،بر فل یتیا نهیس اذر ف کدی ،تا آنجا ک

ب ف ل ی عداصر رسیی بر فثال پراار ک ارد دایره برآیتی .تی بت نوایتت رستی ،سترد بت ست
پیینید ی

بید (سما  .)62-57 :نج رای په ای بیا فایأ ار اأ فایأ عال بیتا فت کدتی کت

در ت آفریدش در حقیقت ،جید حضر فثمی (ص) است .ا فثمی (ص) را در ت آفریدش،
فالئ ت را بترگستا

فل یتیا را ریش سا ای در ت ،جسمانیا را تد آ  ،انایا (ع) را شا

ای در ت ف دانی...« :تی آفریدش ک ای اصل تی پرتی نیر احییت ب جید آفی ،فثمتی (ص)
بید ثمر س ا بید شجر آفریدش ب حقیقت س

بیخسا آ شجره تصیر ک

فالئ

سر

جید فثمی است .سر

فل یتیا استت،

جسمانیا است تد آ شجره انایا (ع) شا سا شتجره

برگ سا شجره بیا ثمر آ شجره در عاار نگدجی ...په سمچدا ک شجره در ثمره

تاای باشی ثمره در شجره تاای است تا سیچ ذره ای شجره نیست ک ای جید ثمره ال است ای

سرّ بزرا استت» (سمتا  .)63 :پته براستاس ایت نگاشتت کت «حضتر فثمتی (ص) ،در تت
آفریدش است» ف تیا تدایرسا ییر را برا حیی فایأ فقصی ذکر کرد:
قلمر فایأ

قلمر فقصی

در ت آفریدش

جید حضر فثمی (ص)

ریش

فل یتیا

تد

جسمانیا

شا

انایا

برگ

فالئ

 .3-2مفارقت روح از قاعب و کمال انسانیت :نگاشتسای ک برا فهویم عرفان فهارقت
ر أ ای قالب کمال انسانیت در فرصادالاااد ف تیا درنظر ارفت بیی قرار است:
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قلمر فایأ

قلمر فقصی

در ت

جس انسا

فییه

ر أ انسا

جیاشی فییه ای در ت

فهارقت ر أ ای جس

آفتاب جوت پر رش فییه

نظر الو
کمال انسانیت

فییز

نج رای آدف را دارا پدج حال ف دانی :ا ل حال عیم ،د م جید در عال ار اأ ،سیم حالت
تالق ر أ ب قالب ،وارم حالت فهارقت ر أ ای قالب پدج حالت اعاد ر أ ب قالب (سما :

 .)404-400رای کالای انسان را ب سا در ت فرض کرده است ر أ انسان را ثمتر انستانیت
پییست ر أ انسان بر سر شا

ف دانی .ا نثی پیییآفی

کالای یا شیص انسان

فهارقت ای

آ را ای این شرأ ف دسی :یفان ک اهت شی ک ای ر أ فثمتی  ،ریشت ستا عتال ار اأ در

عال فل ی ب جید آفی در فرحل آ ر برگ سا حییانیا یاسر اشت ثمر انسانیت بر سر
شا

در ت کائدا پییی آفی .ای بیا فاداست ک ر أ انسان بر سر شا

آفی ،ل ر أ انسان برا سمیش ب بی تالق نییاسی داشت؛ بل

کالای انسان پییتی

بای ای فیت بایی ای بی جتیا

شید .رای در لز م فهارقت ر أ ای بی فت اییتی :ر أ بایتی قالتب را تترک کدتی تتا در حالتت

ب قالا  ،ذ ق ای فاار

غیا حاصل کدی آالیش ک ر أ ای س نشید با اجسام حاصتل کترده

بید ،در فهارقت آ ب تیریج ای ا بر یزد دار باره صتها ر حانیتت تید را بت دستت آ رد

ب فزاحمت قالب ،ای فارفت قربت حضر عز بر یردار شید .په ثمر ر أ ک بتر در تت
قالب در اثر آفتاب نظر الو رسیی پیت شی ،بایی قالب را ترک کدی؛ فثل فیی انگیر کت باتی ای

رسییهشی بایی ای در ت انگیر جیا شید (سما  .)403 ،402 :ب بیان دیگر ،ر أ فثمی (ص)
تی در ت انسا است؛ انسان ک

ید نسی ا ای عال کایر است .ریش سا عال ار اأ ای ر أ

فثمی ب جید آفی .ای ریش سا ر حانیت ،در ت جسمانیت سبه ر أ انستان بتر ستر شتا

کائدا پییی آفی .ر أ در اثر س نشید با اجسام ،صها
آالیش کسب صها ر حان

برا درک فاار

ید را ای دست ف دستی بترا ید د

غیا ک در عال اجسام تتیا ادراک آ را

نیاشت ،بایی بی را ترک کدی؛ فثل انگیر رسییه ک بایی ای شا

جیا شید.

ای نظر نج رای شر رسیی آدف ب کمال انسانیت ،قطع سراین پیینی یا جسمانیت استت.

رای فاتقی است اار

حت در آ یفان ک انگیر رسییه پیت بر ر

در ت (جست ) قترار

داشت ای آفتاب نظر الو فید ف ارفت ،ی پا در جستمانیت داشتت ،بر ت ای یوات ستا
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طیدت جسمان فثل رطیبت ترش ب فید آفتاب اضاف ف شی .انسا تدوتا پته ای فترگ ت یادت
جسمانیت ای انسا فدقطع ف شید ت قادر یاسی بید تثت نظر آفتاب لطف الو

یفان ک تصر

ب فقام «کمال انسانیت» یا فییز برسی؛ الات

آ یفا ک ر أ در قالب باشی (یفتا حیتا )

یفان ک قالب را فهارقت کدی (بای ای فرگ) ،در سرد یفا نیای ب نظر آفتاب الو دارد؛ فثل

انگیر ک آ ااه ک بر در ت است ،برا پیتت شتی نیتای بت آفتتاب دارد باتی ای جیاشتی ای
در ت س ب آفتاب نیای دارد تا بتیانی ب فییز تاییل شید ،ل فییزشی ک فقتاف

ذ ق دیگر دارد .انگیر پیت بر ر

فگر آن

االتتر استت

در ت ،سراز ب فقام فتییز (کمتال انستانیت) نمت رستی؛

ای در ت کدیه شید ب آفتاب فجرد (نظر لطف الو ) پر رده شید تا ب فتییز شتیری

تاییل شید (سما  403 :ت .)404

 .3بازنمود مفهوم عرفانی جهان هستی بهمثابۀ درخت در کتاب معاار
کتاب فاار

بواء لی با استهاده ای در ت

بهاءوعاد :در

ابست سا آ (یفی  ،باح ،شا  ،برگ ،ش یف )...

ترکیاا تشایو ییاد سا ت شیه است؛ نظیر در ت جید ( ،)98 :1 ،1338نوال تت (سمتا :

 ،)256نوال فد (سما  ،)282 :یفی ت (سما  ،)142 :الستا صدایعاهلل (سما  ،)147 :بیستا عشق
فثات (سما  ،)163 :باح نمای (سما  ،)188 :عتال الستتا (سمتا  ،)196 :شتجر فلتک (سمتا :

 ،)283ش یف ر أ (سما  ،)19 :تی ر أ (سما  ،)34 :تی انهاس (سمتا  )52 :تشتایوات فثتل
تشای ستاره ب برگ (سما  ،)283 :تشای آدف ب در ت (سما  ،)7 :تشتای ایمتا بت تدت در تت

(سما  ،)40 :تشای نمای ب در ت (سما  )282 :تشای سرد جوا ب باح (سما  .)50 :ن ت شتایا

ذکر درفیرد ب کارایر تشایوان ای ای دست در فاار

بواء لی آ است کت ای جملت عتیافل

ک تا حی د در ش ل دس ب ذسدیت نا یدآااه بواء لی در ایت یفیدت (استتهاده ای اصتطالحا

فرب ی ب ایاسا
جغرافیای

داشت

در تا برا بیا فقاصی عرفان ) فؤثر بیده ،عال ه بر عیافل عقیتیت  ،عیافتل

تجرب نیز بیده است؛ را ک بواء لی در سریفی سرساز غلت یتز « تش» اقافتت

ساعت سا در طایات ب کار کشا ری

باغیار فشغیل بیده است (یری ف ر سم ارا

 .) 146-141 :1392انیاع فهاسی فربی ب عال سست ک بواء لتی بتا استتهاده ای استتاار فهوتیف
در ت آ سا را تایی کرده است ،عاار انی ای :حی
احی ،فرگ رسیی ب

جید ،تجل

ان غیب .نگاشتسای ک در کتاب فاار

در ت ،برا ذکر فهاسی عرفان فطرأشیه ب قرار ییر است:

یا نی ،بایاشت بت اصتل

بواء لتی در قالتب استتاار
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قلمر فایأ

قلمر فقصی

در ت

جوا

تی

دان ایسر (ایسر ذا الو )

باغاا

یا نی

ریش

آب باد

ساق

اک

شا

آسما

برگسا

ستارهسا

 .1-3وحدت وجود /تجلی خداوند :فدظیر ای ای تجل  ،تجلت شتوید یتا فتیض فقتیس
است؛ یاد در آ  ،اعیا ثابت فم دا آش ار شیهانی درنتیج عال ب جید آفیه استت .تجلت
ر نی است ک ط آ ذا حق در فرتا اطالق ،ید را در فقییا

بیی لثاظ ف تیا تجل را ف مل نظری حی

کثرا نمایا ف ستاید

جید دانست ک عویهدار تیجی کثر فشوید

په ای اعتقاد ب حی فثض است (طریق  .)135 :1387 ،حاصل کالم آن
جز یک جید حقیق

فطلق جید نیارد.

بواء لی نیز جوا را ی در ت ف دانی .در فاار

عال سم

یاستت

بواء لی ترکیاات نظیر «در تت عتال »

«در ت جید» ( ) 98 :1 ،1338آفیه است .ای در ت عال  ،در ت است ک یک ریش آ در
عال عی

دیگر در عال غیب است« :سر در ت را د بیخ است :ی

در عال عی

ی ت در

عال غیب است .آ بیخ عید را لقا فشاسیه کددی بتیخ غیات را فشتاسیه نمت کددتی ای آن ت
شیره ،فزه ،فییه غلظت تد ای بیخ در آب ال نیست ای سا ای بیخ غیا بیر
 .)14-13 :2تی

بذر سر د عال ای «دانت اتیسر» استت تیت

ف آیی» (سما ،

دانت ایت در تت عتال را

یا نی در یی عیم کاشت است؛ یاد انسا را لق کرده است .ییه باغاان برا ب ثمرنشانی

رسیی ب کمتال ،در فاتار

نوال جید انسا

بواء لتی در درجت ا ل برعوتی

یا نتی استت

2

(سما  .)165 :1 ،ای باغاا کس است ک س بذر را فت کتارد ست فت پر رانتی .بواء لتی در
اداف درفیرد دیگر اجزا در ت عال ف افزایی ک ریش در ت عال آب باد ،ساق اش اک،
برگسایش ستاراا سستدی .ا بای ای فطرأکترد

شا اش آسما

بیا فایأ ،جید عال سست را فظور تجلیا

با ایسر ذا

یا نی ف دانی؛ سر دی عال  ،در یاسر سیچ شتااست

یا نی نیارد .ا ف اییی سمچدا ک ریش  ،ساق

عداصر اربا  ،آسما

ستاراا (فیلیقا

گتینگ آفتریدش بشتر

شا

در ت شای دان نیستتدی،

یا) نیز شای ایسر ذا نیستدی ،ل اصل فدشأ سم
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ای دان

«جوا

کثترا حضتیر دارد:

قای ب دان است؛ یاد ذا حتق در فرتات اطتالق ،در فقیتیا

ی در ت است .دان ایسر را ی بیضت در یتی عتیم ب اشتتدی ،در تت عتال برستت،

بییش آب باد تدش اک شا ش سما ا راق ستار ای سا سیچ بیا دانت نمانتی ،سمچدتا
 .)14-13 :2بواء لی در جای دیگر ف اییی :ااتر بتاح

ک اجزا در ت بیان نمانی» (سما ،

بیستا غیا را نم بید  ،بار ای باح بیستا ک اهلل در تی ف نمایی نظر ب

ای ید ف یاب

سر جمال را ک فشاسیه ف کد

ای اهلل است (سما .)15 :1 ،

ای آن

سر فزه ک

سر صیر بیستان را ک باید  ،ای سم آثار

 .2-3بازگشت به اصلی واحد :در ت ای سیی ب فیجب ر ا بید ت یاد حرکت ای بذر
دان ب ریش  ،س اق  ،شا

فییه تیا م ای حیتا در ر شت فتیا م ت تصتییر ای ینتیا

پایا ناپذیر نماد جا دانگ است .ای
رستا یز تجیییحیا است ک ی

ر

فمتا ایاستا

حیا

ای آفییه سا بدیادی ادیا

 .)367 -365 :1387ای ستتی دیگتتر ،ستتر در ت ت فردیتتت یتتو

در تتا نشتانگر فترگ،

کتب فقتیس استت (فتالرب،

تتید را دارد؛ رشتتی طتتیل آ ،

استردا در عمق ،انشااب آ ب صیر شا سا ک ای تد در ت جیا ف شینی ش هتگ آ ،

سم ب فثاب الگی نمین رفتتار کتردار آدفت جلتیه فت کدتی (د بیکتیر .)7 :1394 ،در فاتار
بواء لی آفیه است ک در ت سست

آفریدش ک ریش در عتالم دیگتر دارد ای آنجتا نشتئت

ارفت است ،درنوایت ب سما عال فدتقل ف شید (یریت ف تر سم تارا  )149 :1392 ،کت ایت

فسئل را ف تیا برا انسا نیز ب عدیا ی
قالب اصل فرگ فااد فطرأ کرد.

 .3-3مرگ و معاد :بواء لی آسما

ای فیلیقا

یفی را سمچی در ت آدف را سمچی فییهسا ایت

در ت دانست است ک در تابستا حیا دنیی
است تا اید

با فرارسیی باد زا

ارفت باشدی ،ب دسا سا

ید ب دم ارم حرص ،ب جمعآ ر فال فشغیل

یفستا فرگ ،سمت را در آ تری نهته سترد تید بتر جتا

ف اذارد ف ر د« :فادر در ت ک غذا ف
ید شیر ف

عتال صتغیر در ستا تار در تت در

یرد ،فییهسا ی اطهتال ستر پستتا فتادر شتجر را

یرنی .سر

ب دم ارم تابستا  ،در ت جمع کرده باشتی،

جمل ب دم سرد بایپسی سم را بمانی بر د .در ت را نیز سر

شیه باشی ،جمل ب باد زا نیست شید ...ایی ای آسما

ب باد صاا شمال نستی حاصتل

یفی کت بتر فت اتردد سمچتی

در ت است آدفیا سمچی فییهانی بر ای در ت ک فر ف افتدی

ب حقیقت سمچدی است
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ای آن

آدف اار

(بواء لی،1338 ،

بر یک جا برقترار استت لتی

 .)215 :1فطابق بر

فت ر د سمچتی فیتیه ای شتاو فت افتتی»

با رسا افسان سا ،آدف فیی در ت سهت شا

استت

(د بیکیر .) 19 :1394 ،در نمین باال ،بواء لی سمچی نسه انسا را فیی در ت سست ف دانی

فرارسیی فرگ آدف را فثل افتاد فییه ای در ت تصییر ف کدی .فستمل بیار نیز جا کدتی

انسا را ب جیاشی برگ ای در ت تشای کرده است :در شترأ تاتر  ،عتال سستت بت در تت
تشای شیه است

لق ب فثابت بترگستا آ در تت ،یردشتی بترگستا نزدی ت بت فترگ

جیاشتتی بتترگ ای در تتت ب ت فرارستتیی فتترگ تصتتییر شتتیه استتت « :تتیا عتزّ ج تلّ پتتیش

فلک المی در ت آفرییه است بر آ برگ نام

ناشت  .ی آ بدیه را ستاب فترگ پییتی

آیی ،آ برگ یرد ایرد ،فلک المی بیانی ک ا را اجل نزدیک آفی .ی
فرای آیی ،برگ ای در ت جیا اردد .فلکالمی جا

بواء لی در جای دیگر با تشای ر أ ب تی در ت ت

درفتیرد جتتیای ر أ ای بتی

قتت جتا کدتی

کشیی ایرد» (.)639 :2 ،1363

کالاتی بت یفتی  ،تاایتر دیگتر

قراراتترفت آ در کدتار دیگتتر ر أستا در عتتال ار اأ بت دستتت

ف دسی :تی ر أ سرکس را ای عال غیب آ ردنی در یفی کالای نشانینی ،ی بلدتی اشتتدی
ش یف سا

ید یاسر کردنی ،ای یفی قالب نقلشا کردنی بت بیستتا جدتا در

ید سیاسا

جییاار جده ید نشانینی (،1338

 .)34 :1اهت ف شید ایاسا

عداصر ناات در ش ل رفز

ید نمایانگر ارتاا عال ناسی با عیال برتر بیدهانی (یفرد  .)15 :1387 ،بواء لی ر
فما انسا را سمچی

ر

حیا

حیا

فما در ت ف دانی .ا سما این ک فرارسیی فترگ

آدف را ب فرارسیی فصل یفستا تشای کرده است ،فااد یتا تیلتی د بتار ا باتی ای فترگ را بت

فرارسیی فصل بوار تشای ف کدی ،ل سمچدا ک عقل آدف در فو کیهیتت لقتت ا لیت بشتر
عاجز بیده ،در درک گینگ

لقت ثانیی بشر نیز ناتیا است؛ دان در فصل بوار ستر ای تاک

برف آ رد ش یفا ف شید په ای رشی نمی در فصل یفستا ای بی ف ر نی ب شت ل ا لیت
ید درف آیی تا در فصل بوار ،د باره ای اک فتیلی شید« :اعتقاد ک ک

ی

اک یفتی تت

تی ب یفستا فرگ شک اردد نوالسا حیاس تی فرده شید ،بای دار باره بوتار،
تیانی آ رد  .بوار ای

اک ت  ،سی دیگر است ...نراه بدهشت یار

سمچدا ک کما بَیأنا أ ّل لقٍ نُاییهُ .سمچدا ک ب

ی

ب

نیافت ،د م بار س بیا راه نیایی( ».بواء لی.)257 :1 ،1338 ،

را پییتی

نتیع دیگتر استت...

گین ک عقل سیچکه بتیا راه

نگاشتسای ک بواء لی برا فهاسی عرفان فرگ فااد در قالب سا تار استاار در ت

ابست سا آ فطرأ کرده ،ب قرار ییر است:
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قلمر فقصی

قلمر فایأ
یفی

در ت

آسما (فجایاً دنیا)

فییه در ت

آدفیا

فر افتاد فییه ای در ت

فرگ= جیاشی آدف ای دنیا

تی

رأ

یفی

کالای
حیاس آدف

نوال
یفستا

فرگ= فرد حیاس

بوار

فااد= پیییآفی د بار حیاس

نتیجهگیری
در عرفا اسالف  ،در ت نماد برا تایی باض پیییه سا انتزاع عال سست

جایگاه انستا

در ای عال ب شمار ف ر د .ر ی رد عارفا ب در ت ب عدیا استااره نماد بترا آفتریدش یتا
کیوا  ،عال ه بر تجرب سا عرفان آنا  ،ریش در با رسا عقییت

اسطیرها دارد .نسه  ،رای

باض ت فهتتاسی عرفتتا ن جوتتا سستتت را بتترا فیاطاانشتتا عید ت

ستتاده کددتتی .سریتتک ای ای ت

بواء لی با بوره ایر ای قلمر فایأ در ت

نییسدیاا فتداسب با نگرش نیع انییش

برا بیا دریافتسا تجرب سا عرفان

پیییهسای
حی

یش سا تصییر فرتاط با آ کیشییهانی درک

ید ،ای استاار فهویف «جوا سست  ،در تت استت»

ید ای پیییه سا انتزاعت عتال سستت بوتره جستت انتی؛

ی فایأ آفریدش ،تیحیی ذات  ،انسا کافل ،بلیح حریت ،فایأ ار اأ ،فاتیأ عتال ،

جید ،فرگ فااد.

نسه  ،سست را در ت ،عقل ا ل را تی ای در ت انسا را فیی آ فت دانتی.

بتر آ

است ک جمل آدفیا طهیل انسا کافلانی؛ را ک سما اینت کت در تت نیتای بت باغاتا دارد،

انسا سا نیز برا ط فسیر سلیک نیای ب فراقات شیخ انسا کافل دارنی .ا سالک بی
فیی بیابان

سالک پر رد شیخ را فیتی بیستتان فت دانتی.

(کمال) ای تصییر رسیی

شا

استهاده کرده است.

شیخ را

بترا عیدت کترد فهوتیم بلتیح

پیت فییه برا عید کرد فهویم حریت ای تصییر جیاشی فییه ای

نج رای نیز عال سست را سمچی در ت ف دانی ک س تی ای در ت س ثمر فیتی

آ حضر فثمی نیر ر أ فثمی است.

فاتقتی استت سمتا اینت کت تیت فیتیه ستاب

پییایش در ت ف شید ،جید حضر فثمی (ص) فاتیأ ار اأ انستان

استط پیتیایش عتال
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جس را ب فدزل در ت ر أ را ب فثاب فییها ترسی ف کدتی کت

سست بیده است .سمچدی

قت در اثر آفتاب نظر الو پیت شی ب کمال رسیی بایی ای در ت جس جیا شید قطتع تالتق

کل ای جسمانیا کدی تا سیچیک ای یوا سا جسمان فانع ای تابش آفتاب نظتر الوت نشتید

آدف ب نوایت کمال برسی؛ سما این ک فیی انگیر بای ای رسیی بایتی ای در تت جتیا شتید
سمچدا ای تابش آفتاب بوره یابی تا ب فییز شیری تاییل شید.

فطابق نگرش عارفان بواء لی ،دنیا در ت است ک ریش ا در عال عتی

غیب دارد .ای آنجا ک دان

ریشت ا در عتال

بذر ای در ت ایسر ذا الو (دان ایسر) است ،ذا حق در ای

در ت سار است در فقییا

کثرا حضیر دارد .ای سی دیگر

یفی را ی

آسما

در ت آدف را فیی ای در ت دانست ک درنوایت ،فییه (آدف ) ای در ت (سست فاد ) جیا

ف شید.

ر

فرگ آدفیتا را تی

ینیا

ر ت ینتیا

فترگ در تت در بوتار

یفستا تصییر کرده است ک انسا ای درک کیهیت آ ناتیا استت .انجتام ستی آن ت سر دتی

استاار فهویف «جوا سست  ،در ت است» در سریک ای س اثر فیرد بررس با تها

یافت است ،درنوایت کاربرد آ در یفت عید ترکرد دریافتسا تجرب سا عرفان

صاحاا ای آثار بیده است.

سای نمید
انتزاعت

پینوشت

 .1سر دی یاسر ای ر ایت فتشاب است با آفییهسا تیحیی ک اساس اسالم بر آ استیار است تاارض
دارد ،بررس سدی

دالل آ بیانگر ثاقت صی ر (ب لثاظ ذکر در فدتابع ر ایت شتیا نظیتر ال تاف ،

التیحیی ،عیی ا اارالرضا نیز فدابع ر ای اسل سدت فاندی صثیح فسل  ،صثیح بیار

فستدی احمتی)

داللت فهویف آ فطابق با آفییهسا اسالف است .برا اطالعا بیشتر بدگریی ب  :شاکر سلماس  ،فجیی،

«بررس سدی

دالل ر ایت ا ّ اهلل لق آدم عل صیرت » در فصلداف تیصص فطالاا قرآ

سهید  ،سال  ،12ش ( 45یفستا  ،)1393صص .58-52

 .2در درج د م ،ای باغاا

حتیی

ید انسا است ک بایی با تالش ییش ب سرحی کمال برسی (سما .)82/2 :

منابع

قرآ کری  .)1383( .ترجم حسی انصار  .نشر اسیه .ق .

اب عرب  ،فث الیی فثمی ب عل [ .ب تا] .الهتیحا الم ی  .دار صادر .بیر
تتتتتتتتتتت  .)1376( .شجر ال ی  .فقیف

.

تیضیح البابا سایی  .طریق ال مال .تورا .

اب اب جمویر ،فثمی ب یی الاابیی  .)1403( .عیال اللئال  .ب تثقیق فجتا عراق  .فؤسست سییالشتویا.
ق .
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الیاده ،فیر ا .)1372( .فقیف ا بر فلسه ا ای تاریخ .ترجم بوم سرکارات  .نیما .تاریز.
تتتتتتتتتتت  .)1376( .رسال در تاریخ ادیا  .ترجم جالل ستار  .سر ش .تورا .

بوار ،فورداد .)1376( .ای اسطیره تا تاریخ .شم  .تورا .
بواء لی ،فثمی ب حسی

طویر  .تورا .

طیا  .)1338( .فاار  .جلی ا ل د م .تصثیح فقیف بییعالزفا فر یا فتر.

بودام ،فیدا« .)1389( .استاار فهویف نیر در دییا شمه» .نقی ادب  .سال  .3ش  .10صص .114-91
بوگید ایتا .)1374( .سر د یایا  .ترجم فثمیعل فیحی .شرکت سواف انتشارا

حس یاده ،علیرضا .)1381( .افسان ینیاا  .بقا

فرکز بایشداس اسالم ایرا  .تورا .

یاریف  .تورا .

د بیکیر ،فینیک .)1394( .رفزسا ینیه جا  .ترجم جالل ستار  .فرکز .تورا .

راسخفودی ،فثمی .)1389( .درآفی بر یبا شداس شدا ت  .سمت .تورا .

سم ارا « .)1392( .استاار فهوتیف ر یتش در فاتار بواء لتی» .د فصتلداف ادبیتا

یری ف ر ،فواا

عرفان دانشگاه الزسراء .سال پدج  .ش  .9صص .172-137

یفرد  ،حمیرا .)1387( .نمادسا رفزسا ایاس در شار فارس  .ی ار .تورا .

ینی بوم یس  .)1370( .ازییهسا یادسبرم .ترجم فثمیتق راشی فثصل .فؤسس فطالاا
فرسدگ  .تورا .

تثقیقتا

سیی فرتض  .عل ب حسی [ .ب تا] .تدزی االنایا االئم  .شریف رض  .ق .

شاکر سلماس  ،فجیی « .)1393( .بررست ستدی
تیصص فطالاا قرآ

حیی

داللت ر ایتت ا ّ اهلل لتق آدم علت صتیرت » .فصتلداف

سهید  .سال د ایدس  .شماره  .45صص .58-52

طریق  ،عایالثسی « .)1387( .تجل در عرفا اسالف » .فصتلداف تیصصت عرفتا  .ستال  .4ش شتانزدس .
صص .163-135

فاضل  ،فیر ی سم ارا « .)1392( .رسیافت فیا فرسدگت بت ایتاه در تت در استاطیر ادبیتا » .ادب-
پو س  .ش  .23صص .33-9

فیالد  ،علیرضا .)1389( .یبا عارفا  .سی  .تورا .
کالنتر ،نیشآفری

طاسره صادق تثصیل « .)1395( .در تت در نمتادپردای ستا عارفانت

ریشت ستا

اسطیرها آ » .د فصلداف ادبیا عرفان دانشگاه الزسراء .سال  .8ش  .15صص .92-67

کی ش ،یلت  .)1393( .فقیف ا کاربرد بر استااره .ترجم شیری پیرابراسی  .سمت .تورا .

لی ا  ،جر  .)1390( .نظری فااصر استااره .با سم ار ار س ای فترجما ب کیشش فرساد ساستان .
 .2سیر فور .تورا .

لی ا  ،جر

تورا .

فارک جانسی  .)1396( .استاارهسای ک با ر داری  .ترجم راحل ادتیف ار .نشتر علمت .

فالرب ،فیشل .)1387( .نقش دی در ینیا فرد

اجتماع  .ترجم فورا تیکل  .ن  .تورا .

29 / )دوفصلنامة علمی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س

 تصتثیح تثشتی. لمذسب التصتی
یار ارشاد

اپ انتشارا

 شرأ التار.)1383( . ابیابراسی اسماعیل ب فثمی، فستمل بیار
.  تورا. اساطیر.2 .2 . فثمی ر ش

 سایفا.  فصثح تیفیق ساثان.  فثدی فادی.)1382( .  جاللالیی، فیلی
.  تورا. اسالف

.  ب استمام فثمتیافی ریتاح. فرصادالاااد ف المایأ ال المااد.)1386( . عایاهلل ب فثمی، نج الیی رای
.  تورا. فرسدگ ایرا

.  تورا. فرسدگ

 علم.12

 یبا.  تصثیح فقیف فاریوا فیل. االنسا کافل.)1362( .  عزیزالیی، نسه

.  تورا. افیرکایر.  ب استمام حیی دستگرد.  مس نظاف.)1362( . نظاف ادجی

 صتص.12  ش.  ادبپو ست.» جانستی
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Abstract
The conceptual metaphor of “the universe is a tree” in three mystical texts of the
Perfect Man by Azizedin Nasafi, Morsad al-Abad by Najm al-Din Razi and
Education by Baha'valad will be examined in this paper. The research questions are:
a) Which of their mystical-abstract experiences about the universe have the authors
elucidated deploying the territory of the tree? b) What corresponding pairs have
been shaped through interaction between the source and target domains in the
conceptual metaphor? To answer the questions, the researchers initially examined
the texts inductively and extracted instances of application of the conceptual
metaphor, "the world as a tree". The research data was then analyzed using
descriptive-analytical method. The findings indicate that the authors have utilized
the conceptual metaphor to express concepts like the origin of creation, inherent
monotheism, perfect man, puberty and liberation, the origin of spirits, the origin of
the universe, the unity of existence, death, and resurrection. Some of the
corresponding pairs in the studied works are derived from mapping tree and its
components onto the abstract phenomena of the universe, including “tree/universe,
creation and existence, earth and sky (metaphor for world), human body”,
“fruit/human, the Prophet Mohammad (PBUH), human soul”; “seed/first intellect”;
“Mohammadi soul; sublime divine essence”; “fruit growth and ripening/reaching
perfection by human”; and “fruit separation from tree/detachment of soul from
body”.
Keywords: Mystical Texts, Conceptual Metaphor, Universe, Tree.
1

DOI: 10.22051/jml.2020.26604.1768
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Arak University, Markazi, Iran
(Corresponding author), f-sultani@araku.ac.ir
3
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Arak University, Markazi, Iran,
t-mirhashemi@araku.ac.ir
2

Print ISSN: 9384-2008 / Online ISSN1997-2538

