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در قالاب   انساان  ، جهاان و ترین مفاهیم شناختی؛ یعنی خادا  مهم
جاا کاه در نیریاة    ا  آن. تصاویر شاده اسات   رویشای  قلمروهای 

گیارد،   معاصر، استعاره در خدمت فهم و شناخت انسان قرار می
 در معاارف هاا   تحلیال و توصایف ایان اساتعاره    باا  در این مقاله 

ی عرفانی و کاما در مسائل  ولد بهاءهای مهم  بخشی ا  دیدگاه
ماورد   اختیاار، تجلای و رتیات   ، جبار و  ا  قبیل وحادح وجاود  

، با تاابی ا   اساتعاره کاه گساترة ایان     اسات بررسی قرار گرفتاه  
  ولد است.  بهاء  یستی باورهای شخصی و محیط

 
هاای رویشای،    بهاء ولاد، معاارف، اساتعاره    :های کلیدی واژه

 .های مفهومی استعاره
 

 . مقدمه1
 آنهاا  در کاه  گیارد مای  قارار اساتعاره محاور    عرفاانی  متون  مرة در ولد بهاء معارف
در عالم ماورای حس  انتزاعی مفاهیم ا  ایدسته با عرفانی تجارب طی عارف شخص

دارد،  یین این مفاهیم را برای مخاطبان خودتبقصد  وی هنگامی که .شودمی رو به رو
تمثیال  و هاا استعاره کام او شود در موجب می همین امر .بیند  بان عادی را قاصر می

معرفت  عماً هااستعاره این». کنند می ملموس را ذهنی مفاهیم آن که کندبرو   هایی
شاوند و  توانند بیان نشینند که نمی یی می یرا به جای چیزها ؛بخش و تحویل ناپذیرند

به این ترتیب  (. 363: 9333)فوالدی، « ها را با این جانشینی اضحراری بیان کردباید آن
هستند وی ا  دنیای درون  توسط عارف گویای واقعیاتی تا ههای به کار رفته  استعاره

دانایم و ا    چه ما آن را مجاا  مای  آن»ری استعاره وجود نداشت؛  یرا که پیش ا  برقرا

های مختلف  بان مجا ی )مثال اساتعاره و سامبل و تمثیال( ساخن       آن در طبقه بندی
 (.  77 :9332)مشرف، « گوییم ا  نیر عارف  بان حقیقت است می

 جاور   توساط  کتاابی  شادن  نوشته با میادی 9331 سال در استعاره معاصر نیریة
 هاایی اساتعاره  ناام  به (Mark johnson) جانسون مارک و( George lakoff) لیکاف

 طار  یافات.   مجاال  (Metaphors we live by) کنایم می  ندگی ها آن بر اساس که
 جایگااه  که شد مدعی و کشیدچالش به را استعاره کاسیک های دیدگاه نیریه، این

 نیاام  و رو ماره   بان در بلکه نیست؛ سخن  یبایی برای و ادبی کام در تنها استعاره
 این نیریهاستعاره در  .گیرد می قرار شناخت خدمت در و دارد جای هاانسان مفهومی

 ا  دسته یک کردن تجربه و فهمیدن استعاره، ذاح و جوهر» شود گونه تعریف می این
 .(Lakoff and Johnson،1980:5) «اسات  دیگر چیز اصحاحاح چارچوب در چیزها

 ا  اساتفاده  بادون  هک یابد می استعاری ساختاری انسان فکری دستگاه دیگر عبارح به
 ا  پس. نیست کردن  ندگی حتی و دیگران به خود منیور شناساندن به قادر استعاره
  نادگی  در همگاانی  و رایا   حاالتی  و یاباد  می با  فضایی استعاره ،دیدگاه این طر 
 در کاه  آنجا ا . شود می خار  باغی و ادبی متون محدودة ا  و کندمی پیدا هاانسان

 «مفهاومی  استعاره» عنوان آن، به ،اردپیوند د فهم و شناخت با استعاره جدید، دیدگاه
(Conceptual metaphor) دهندمی . 

 ا  یکای . است شده اشاره فهم در قلمرو یا حو ه دو به ،تعریف جدید استعاره در
بایاد   در واقا   کاه دیگار را بار عهاده دارد     ملموس کردن حاو ة  ةوظیف هاحو ه این

« مباد   حاو ة »را  عینای  حاو ة  آنهاا  .بیشاتری نسابت باه دیگاری داشاته باشاد      عینیت 
((source domain مقصد حو ة» ،را ذهنی حو ة و »(Target domain)  اناد  نامیاده. 
« نگاشات » شاود  مای  برقارار  گزاره، کی صورح به دو حو ه این میان که را رتباطیا
(Mapping) تنااظر » دارد، وجاود  حاو ه  دو میاان  که هایی را محابقت و هاشباهت و »
(Correspondence) اسات  پاول   ماان، » اساتعارة  شاواهد،  ایان  ا  یکای  اناد.  نامیده »
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های مختلف  بان مجا ی )مثال اساتعاره و سامبل و تمثیال( ساخن       آن در طبقه بندی
 (.  77 :9332)مشرف، « گوییم ا  نیر عارف  بان حقیقت است می

 جاور   توساط  کتاابی  شادن  نوشته با میادی 9331 سال در استعاره معاصر نیریة
 هاایی اساتعاره  ناام  به (Mark johnson) جانسون مارک و( George lakoff) لیکاف

 طار  یافات.   مجاال  (Metaphors we live by) کنایم می  ندگی ها آن بر اساس که
 جایگااه  که شد مدعی و کشیدچالش به را استعاره کاسیک های دیدگاه نیریه، این

 نیاام  و رو ماره   بان در بلکه نیست؛ سخن  یبایی برای و ادبی کام در تنها استعاره
 این نیریهاستعاره در  .گیرد می قرار شناخت خدمت در و دارد جای هاانسان مفهومی

 ا  دسته یک کردن تجربه و فهمیدن استعاره، ذاح و جوهر» شود گونه تعریف می این
 .(Lakoff and Johnson،1980:5) «اسات  دیگر چیز اصحاحاح چارچوب در چیزها

 ا  اساتفاده  بادون  هک یابد می استعاری ساختاری انسان فکری دستگاه دیگر عبارح به
 ا  پس. نیست کردن  ندگی حتی و دیگران به خود منیور شناساندن به قادر استعاره
  نادگی  در همگاانی  و رایا   حاالتی  و یاباد  می با  فضایی استعاره ،دیدگاه این طر 
 در کاه  آنجا ا . شود می خار  باغی و ادبی متون محدودة ا  و کندمی پیدا هاانسان

 «مفهاومی  استعاره» عنوان آن، به ،اردپیوند د فهم و شناخت با استعاره جدید، دیدگاه
(Conceptual metaphor) دهندمی . 

 ا  یکای . است شده اشاره فهم در قلمرو یا حو ه دو به ،تعریف جدید استعاره در
بایاد   در واقا   کاه دیگار را بار عهاده دارد     ملموس کردن حاو ة  ةوظیف هاحو ه این

« مباد   حاو ة »را  عینای  حاو ة  آنهاا  .بیشاتری نسابت باه دیگاری داشاته باشاد      عینیت 
((source domain مقصد حو ة» ،را ذهنی حو ة و »(Target domain)  اناد  نامیاده. 
« نگاشات » شاود  مای  برقارار  گزاره، کی صورح به دو حو ه این میان که را رتباطیا
(Mapping) تنااظر » دارد، وجاود  حاو ه  دو میاان  که هایی را محابقت و هاشباهت و »
(Correspondence) اسات  پاول   ماان، » اساتعارة  شاواهد،  ایان  ا  یکای  اناد.  نامیده »
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 را اساتعاره  ایان  ا  تنااظر  چناد . دارد فراوانای  کااربرد  رو ماره   باان  در کاه  باشد می
 .آوریم می

  کنیدتلف میشما وقت مرا. 
  جاویی   . )در وقات شاما صارفه   اندا  خواهدکرد پساین وسیله، وقت شما را

 کرد(.خواهد

  به شما ندارم. دادنمن وقتی برای 

  کنیدصرف میشما این رو ها، وقتتان را چگونه. 
      گرفاات(کاارد هزینااهایاان السااتیک صاااف یااک ساااعت وقاات ماارا( ..                   

( (Lakoff and Johnson,1980  :7-8. 
 

هاا   عارف با کاربرد اساتعاره شخص  چرا که ؛یک فعالیّت شناختی استنیز عرفان 
فرضایه  »مفاهیمی که بار اسااس    قصد شناساندن مفاهیم انتزاعی را دارد. هایی و تمثیل
بارای   کااربرد اساتعاره   معاصر، بدون ةدر نیری (necessity hypothesis)1 «ضرورح
شاود کاارکرد اساتعاره در عرفاان      این جاست که گفته مای  قابل فهم نیست.  دیگران

  .استمفهومی یک کارکرد 
بهااء   معاارف  مفهومی رویاش در  استعارة  تحلیل و بررسی هدف ما در این مقاله

نیریاة   تاکنون چند پاووهش در بررسای و تحلیال متاون عرفاانی براسااس       ولد است.
بررسای  » ةتاوان باه مقالا    مای  آن جملاه صورح گرفتاه اسات کاه ا      ة مفهومیاستعار

)هاشامی و   «های عرفانی بایزید بر اسااس رو  اساتعاره شاناختی    شخصیت و اندیشه
در این مقاله با استفاده ا  رویکرد استعاره مفهومی شخصیت  .اشاره کرد (9332قوام، 
اگر بخواهیم اما  .مورد با خوانی قرار گرفته است به دقت های عرفانی بایزید و اندیشه

 ةبه مقال است سخن بگوییم ال ممعارف این پووهش در  درباره پیشینة طورمشخصبه
اشااره کنایم. نویسانده     (9333)فتاوحی،  « ا  کام متمکّن تا کام مغلوب» تأثیرگذار

نیاام اساتعاری گیااه     باه سایحرة   ،گوید سخن می آنجا که ا  نسبت ایدئولوژی و متن

انگاری و نوعی ادراک استعاری عقاید به مدد قوه چشایی بر این ماتن تأکیاد کارده    
هاا، رویکردهاا و    سبک شناسی نیریه ار شمند  همچنین در کتاب . (27)همان، است
بهااء   معاارف مهم اشاره شده است که در  ( به این نکتة323، 9339)فتوحی،  ها رو 
 استنمود یافته «هستی، مزرعه است»و با نگاشت مرکزی  روییدنی در فعل ولد تجلّ

 و تبیاین جایگااه واقعای    مساتقلی بارای تعیاین   تحلیلای   -توصیفی اما تاکنون پووهش
 صورح نگرفته است.   در این متن رویش استعارة مفهومی

 
 رویش ةبهاء ولد و استعار .2

اگرچاه   بهاء ولد اسات.  معارفدر  های مفهومی عمده ها ا  حو ه نیدگیاهان و رویی
یات و  ا کمّامّا خاورد   حو ة مذکور در متون عرفانی برجستة دیگار نیاز باه چشام مای     

 یان تعداد ا بسیار قابل توجه است. معارفی این حو ة مفهومی در کیفیت به کارگیر
. ایان تعاداد   استاستعاره پانزده دویست و  ،معارف های چهارگانة سمتق استعاره در

نسابت باه   این اساتعاره  بسامد  است. شده استقرامتن ا  کل های مکرر  پس ا  خوانش
درصاد   95آن باه  غیار رویشای    هاای  درصد و نسبت به استعاره 5/9متن به کل حجم 
ره در نگاه اول انادک باه   یت این استعاممکن است کمّ .قابل توجه استرسد که  می
 اما گفتنی است که گستردگی باالی این استعاره در ماتن قابال توجاه باوده     برسدنیر
یاباد کاه    به این صورح که گاهی یک استعاره تا حد یک صفحه گستر  می است؛
صاوفیانی کاه   » .بهاء در به کارگیری این نیام تصویری داردخاقیّت شان ا  این امر ن
شخصی مختص باه خاود دارناد و    تصاویر و تعابیر  ،اند های ناب شخصی داشته تجربه
« تاوان کشاف کارد    هاا را ا  خاال تصاویرهای ابتکااری مای      قیات آن ت و خاّفردیّ

جریاان تجاارب    طای شخصای خاود را   هاای   اندیشاه  بهاء نیاز  (.297: 9333)فتوحی، 
های مفهاومی ا  نیار    جا که استعارها  آن گذارد. این استعاره به نمایش می عرفانی در

و  ناده   (Dead Metaphors) هاای مارده   استعاره ةبه دودست و پویایی خاقیت ةدرج
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انگاری و نوعی ادراک استعاری عقاید به مدد قوه چشایی بر این ماتن تأکیاد کارده    
هاا، رویکردهاا و    سبک شناسی نیریه ار شمند  همچنین در کتاب . (27)همان، است
بهااء   معاارف مهم اشاره شده است که در  ( به این نکتة323، 9339)فتوحی،  ها رو 
 استنمود یافته «هستی، مزرعه است»و با نگاشت مرکزی  روییدنی در فعل ولد تجلّ

 و تبیاین جایگااه واقعای    مساتقلی بارای تعیاین   تحلیلای   -توصیفی اما تاکنون پووهش
 صورح نگرفته است.   در این متن رویش استعارة مفهومی

 
 رویش ةبهاء ولد و استعار .2

اگرچاه   بهاء ولد اسات.  معارفدر  های مفهومی عمده ها ا  حو ه نیدگیاهان و رویی
یات و  ا کمّامّا خاورد   حو ة مذکور در متون عرفانی برجستة دیگار نیاز باه چشام مای     

 یان تعداد ا بسیار قابل توجه است. معارفی این حو ة مفهومی در کیفیت به کارگیر
. ایان تعاداد   استاستعاره پانزده دویست و  ،معارف های چهارگانة سمتق استعاره در

نسابت باه   این اساتعاره  بسامد  است. شده استقرامتن ا  کل های مکرر  پس ا  خوانش
درصاد   95آن باه  غیار رویشای    هاای  درصد و نسبت به استعاره 5/9متن به کل حجم 
ره در نگاه اول انادک باه   یت این استعاممکن است کمّ .قابل توجه استرسد که  می
 اما گفتنی است که گستردگی باالی این استعاره در ماتن قابال توجاه باوده     برسدنیر
یاباد کاه    به این صورح که گاهی یک استعاره تا حد یک صفحه گستر  می است؛
صاوفیانی کاه   » .بهاء در به کارگیری این نیام تصویری داردخاقیّت شان ا  این امر ن
شخصی مختص باه خاود دارناد و    تصاویر و تعابیر  ،اند های ناب شخصی داشته تجربه
« تاوان کشاف کارد    هاا را ا  خاال تصاویرهای ابتکااری مای      قیات آن ت و خاّفردیّ

جریاان تجاارب    طای شخصای خاود را   هاای   اندیشاه  بهاء نیاز  (.297: 9333)فتوحی، 
های مفهاومی ا  نیار    جا که استعارها  آن گذارد. این استعاره به نمایش می عرفانی در

و  ناده   (Dead Metaphors) هاای مارده   استعاره ةبه دودست و پویایی خاقیت ةدرج
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(Live Metaphors)  ةدر  ماار معااارفرویااش در  ة، اسااتعار2شااوند تقساایم ماای 
  .  گیرد می اق و  نده قرارهای خلّ استعاره

محار   « گیااه اسات   ،هستی و وجود»ها را به صورح  نگاشت مرکزی این استعاره
تحات   را هاای رویشای ماتن    کنیم؛  یرا  این نگاشت تا حد  یاادی تماام اساتعاره    می

تمام آن چیزی است که وجود دارد « هستی و وجود»دهد. مراد ما ا   پوشش قرار می
بهاء ولد سه عنصر انتزاعای عماده؛ یعنای     و ما به عنوان انسان با آن در ارتباط هستیم.

به طر ی سامان دهد  جهان بینی هر انسانی را شکل می ةرا که پای خدا، جهان و انسان
 کشد. ها به تصویر می در این استعارهیافته 
 
 های مفهومی .  شاکله3 
 برخاوردار  شناختی خاصیتی ا  کاسیک های استعاره خافبر مفهومی، هایستعارها

 و اجتمااعی  فاردی،  هاای ویوگای  تناسب به اشخاص  بان در دیگر عبارح به هستند؛
 دیگار  فرهنا   در دیگار  فاردی  هاای اساتعاره  با که کنند می برو  نحوی به فرهنگی
 هساتند  اجتمااعی  و فرهنگای  اساتوار  های پایه دارای هااستعاره این. شوندمی متفاوح

(Lakoff and Johnson:14-17).  تحلیال ایان   وارد شادن باه   پایش ا   به همین دلیل
ت به ذهنیّ هیشود تا حدودی در شکل د به چند عامل اساسی که تصور می ها استعاره
 کنیم. شته است، اشاره میتأثیر گذاها  خودآگاه بهاء ولد در برو  این استعاره نا
 
 تجربی عامل. 3-1

 کارده، مای  سارری  طبیعات  در هاا سااعت  آیاد کاه بهااء،    چناین برمای   معارفا  متن 
 کوتااهی  اشارة بهاء. است داشته اشتغال کار این به و داشته کشاور ی دقیق اطاعاح
 در تاو  اعوناة  و تاو  بگویم تا خواستم؛ را هرّا معین: »است داشته ای مزرعه که کندمی

 آنسات  وی جاواب  اماا  کنناد  فرامو  مرا مزرعة عنیی نکنند؛ نیری که باید من حق
 .3(953-2/953: 9333بهاء ولد، « )ما والیت  مین در مکن نیر نیز تو که

 ؛اسات  خااص  فاردی  باا  بهاء شخصی نزاع و خصومت گویای عباراح این ظاهراً
 .   است هبود ایمزرعهصاحب  او که دهدمی نشان حال عین در ولی

  ماان  مادح  او. اسات  توجاه  جالب بسیار کشاور ی دربارة او اطاعاح ا  طرفی
 تارین ظریاف  دربارة و کندمی گزار  دقیق طور به را گیاهان بعضی رشد برای ال م
 : گوید می جایی در مثاً. گویدمی سخن کشاور ی مسائل

 انگشاتی  مقداری و ببرند را سریدار شاخ. کنند وصل سریدار با را سوری گل»
 گال  شااخ  پوسات  ا  چاوب  مقادار  بادان  و کنناد  با  وی ا  پوست  یاده ای

 بانادا ه  کشاند  فارو  سریدار چوب آن در را گل شاخ پوست آن کشند بیرون
 مالناد،  آنجاای  بر کلک و کنند هموار پیشین پوست آن با و پوست بریدگی
 باه  آب ساریدار  آن چاون .  نند آنجا بر گل آنگاه پیچانند برآنجا لیفی آنگاه
: هماان ) «... شاود  کای ی و پیونادد  بادان  گال  پوسات  آن کشاد  خاود  پوست
2/33-33.)  

 
 ؛ 32-2/39) کنیممی مشاهده معارف مختلف هایقسمت در ما را موارد این نییر
 اشتغال. دارد  مینهاین در بهاء دقیق اطّاعاح ا  حکایت که (9/257 ؛935/ 9 ؛ 2/35
 ا  .داردشدة او  گرفته کار به اصحاحاح و  بان در  یادی تأثیر مسلماً کشاور ی، به

 .است بوده برخوردار  یادی قداست ا  گذشته انسان نگاه در کار، و کشت طرفی
 

 عامل جغرافیایی. 3-2
... و بار آناک   » ، محل اقامت او در منحقة وخش بوده اسات. معارفدر  به گفتة بهاء 

 ن محرب باید که چن  نزند چه کار و بر آنک سرای من به وخش باشد چه کاار،  
 (. 923/ 2همان:) «بنده را با دل نهادن چه کار
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 آنسات  وی جاواب  اماا  کنناد  فرامو  مرا مزرعة عنیی نکنند؛ نیری که باید من حق
 .3(953-2/953: 9333بهاء ولد، « )ما والیت  مین در مکن نیر نیز تو که

 ؛اسات  خااص  فاردی  باا  بهاء شخصی نزاع و خصومت گویای عباراح این ظاهراً
 .   است هبود ایمزرعهصاحب  او که دهدمی نشان حال عین در ولی

  ماان  مادح  او. اسات  توجاه  جالب بسیار کشاور ی دربارة او اطاعاح ا  طرفی
 تارین ظریاف  دربارة و کندمی گزار  دقیق طور به را گیاهان بعضی رشد برای ال م
 : گوید می جایی در مثاً. گویدمی سخن کشاور ی مسائل

 انگشاتی  مقداری و ببرند را سریدار شاخ. کنند وصل سریدار با را سوری گل»
 گال  شااخ  پوسات  ا  چاوب  مقادار  بادان  و کنناد  با  وی ا  پوست  یاده ای

 بانادا ه  کشاند  فارو  سریدار چوب آن در را گل شاخ پوست آن کشند بیرون
 مالناد،  آنجاای  بر کلک و کنند هموار پیشین پوست آن با و پوست بریدگی
 باه  آب ساریدار  آن چاون .  نند آنجا بر گل آنگاه پیچانند برآنجا لیفی آنگاه
: هماان ) «... شاود  کای ی و پیونادد  بادان  گال  پوسات  آن کشاد  خاود  پوست
2/33-33.)  

 
 ؛ 32-2/39) کنیممی مشاهده معارف مختلف هایقسمت در ما را موارد این نییر
 اشتغال. دارد  مینهاین در بهاء دقیق اطّاعاح ا  حکایت که (9/257 ؛935/ 9 ؛ 2/35
 ا  .داردشدة او  گرفته کار به اصحاحاح و  بان در  یادی تأثیر مسلماً کشاور ی، به

 .است بوده برخوردار  یادی قداست ا  گذشته انسان نگاه در کار، و کشت طرفی
 

 عامل جغرافیایی. 3-2
... و بار آناک   » ، محل اقامت او در منحقة وخش بوده اسات. معارفدر  به گفتة بهاء 

 ن محرب باید که چن  نزند چه کار و بر آنک سرای من به وخش باشد چه کاار،  
 (. 923/ 2همان:) «بنده را با دل نهادن چه کار
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گرفتاه شاده اسات. وخشااب ا      « وخشاب»در اصل ا  رودخانة « وخش»نام »
ودخاناة  رشاود.    های اصلی رودخانة جیحون محسوب می ها و شعبه سرچشمه
ریازد.   آید و ا  سمت راست جیحون به آن مای  ا  جانب شمال می» وخشاب

ناحیة کوهستانی بزرگی کاه در  اویاة باین وخشااب و جیحاون واقا  اسات        
به ختّل و این اسم به طور کلی بر همة بااد کفار کاه در سامت     معروف بود 

شد. بنابراین ختل شاامل قسامت    خاور و شمال خراسان واق  بودند اطاق می
گردیاد. ایان بااد باه      شمالی باد وخش که سرچشمة رود وخشاب بود مای 

های متعدد  ار خرم و حاصلخیز بود ... و در کنارة رودخانهیقول اصحخری بس
های غلّه خیز جای داشات و میاوة    رها و روستاهای بزرگ و سر مینآن، شه

 (.266: 9367)لسترن ، « .شد بسیار ا  آن جا حاصل می
 

به این ترتیب اقلیم  ندگی بهاء ا  نیر کشاور ی در موقعیت ممتا ی قرار داشاته  
با توجه به آن چیزی که دربارة عاقة بهااء باه کشااور ی گفتاه شاد، منحقاة        است و

 ت.گی او تأثیر  یادی بر  بان او گذاشته اس ند
 

 عقیدتی عامل .3-3
 قارآن  آیاح به آنها اغلب. است شده عجین قرآن متن با مسلمان عرفای تمامی ذهن 

 اصاحاحاح  و آیااح  ا  سرشاار  نیاز  بهااء  کاام . کنندمی استناد خود کام خال در
 ا  سرشاار  نیاز  قارآن . اسات  قارآن  آیاح تأویل سر بر او مباحث عمدة و است قرآنی
 کار به مخاطبان ذهن به تقریب برای خداوند، توسط که است هاییتمثیل و هااستعاره
 .است شده گرفته

 حاو ة  ،خاورد می چشم به قرآن در وفور به که عمده مفهومی هایحو ه ا  یکی
 محساوس  گیاهاان  توساط  انتزاعای،  مفااهیم  ا ای که بسایاری   به گونه. است گیاهان

 امر بهشت، توصیف جمله ا  مختلف های مناسبت به قرآن در رویشی عناصر. شود می

 رویاش  به انسان آفرینش نمود پیدا کرده است. حتی دیگری متعدد موارد و آفرینش
 مانناد  را شاما  خداوناد  و« َنباتاا   األرْضِ مِنَ اَنْبَتَکُمْ اهللُ وَ» شود تعبیر می  مین ا  گیاه
 (.97: نو ) رویانید  مین ا  گیاه

 فرهنا   در گیاهاان  معنویت و تقدّس به اندا ه چه تا چنین تصویری که پیداست
 ا  کای ی اسات،  خاود  تجاارب  تبیاین  پای  در کاه  عاارفی  شاخص .  افزایدمی عرفانی
 رویشای  هاای تمثیال  کناد، می برو  کامش در ناخودآگاه صورح به که هایی تمثیل
 ولد بهاء بینی جهان ا  ای عمده بخش وبه وفور وجود دارد  معارف در چنانکه. است
 باه  قرآن در که آنگونه را استعاره این او اگرچه. است گرفته قرار استعاره این پایة بر
این استعاره ا  تجربة عرفاانی   بلکه دهد نمی قرار استفاده مورد است، شده گرفته کار

 یابد. شود و معنا و صورتی نو می او متأثر می
 باه  رو آماده  رویشی عناصر حو ة در قرآن در که اصحاحاتی با ، عیناًمعارف در
. اسات  کارده  اشااره  آماده  قرآن در آنچه با متفاوح مفهومی به بهاء  اما شویممی رو
 در است؛« باد» معارف متن در و قرآن در گیاهان با مرتبطمفهومی  هایحو ه ا  کیی

 آیاه  ایان  در(. 6 :هقا الحا) «تِیَةٍعا صرصرٍ بِریحٍ فَاُهلِکوا عادٍ امّا و»: اسات  آمده قرآن
 در اماا  آماد؛  فارود  عاد قوم بر الهی عذاب عنوان به که است ویرانگر بادی« صرصر»

 وجاود  بار  کاه  شاود می ادی« ناامیدی  مهریر و صرصر باد» عنوان با باد این ا  معارف
 بهاء) گرداندمی« خشک مراد نُزل ا  را تن خاکِ اجزای» و و دمی انسان گونة گیاه
 (.  9/257 :9333 ،ولد
در قارآن باه عناوان جایگااه ابادی پرهیزکااران باه         نیز توصیفاح بهشتچنین هم

ایان  است. شاید یکی ا  دالیل اساتفاده ا    (= باغ نّهج) صورح عناصر  یبای رویشی
هاای بااطراوح، همیشاه انساان را باه آراماش        هاا و گلساتان   عناصر این باشد کاه بااغ  

(. 33: قعاه الوا) «عایم نَ تُن ا جَ حااٌ  وَ یْرَ وَفَارَوٌْ   »آید:  رساند. در قرآن چنین می می
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 رویاش  به انسان آفرینش نمود پیدا کرده است. حتی دیگری متعدد موارد و آفرینش
 مانناد  را شاما  خداوناد  و« َنباتاا   األرْضِ مِنَ اَنْبَتَکُمْ اهللُ وَ» شود تعبیر می  مین ا  گیاه
 (.97: نو ) رویانید  مین ا  گیاه

 فرهنا   در گیاهاان  معنویت و تقدّس به اندا ه چه تا چنین تصویری که پیداست
 ا  کای ی اسات،  خاود  تجاارب  تبیاین  پای  در کاه  عاارفی  شاخص .  افزایدمی عرفانی
 رویشای  هاای تمثیال  کناد، می برو  کامش در ناخودآگاه صورح به که هایی تمثیل
 ولد بهاء بینی جهان ا  ای عمده بخش وبه وفور وجود دارد  معارف در چنانکه. است
 باه  قرآن در که آنگونه را استعاره این او اگرچه. است گرفته قرار استعاره این پایة بر
این استعاره ا  تجربة عرفاانی   بلکه دهد نمی قرار استفاده مورد است، شده گرفته کار

 یابد. شود و معنا و صورتی نو می او متأثر می
 باه  رو آماده  رویشی عناصر حو ة در قرآن در که اصحاحاتی با ، عیناًمعارف در
. اسات  کارده  اشااره  آماده  قرآن در آنچه با متفاوح مفهومی به بهاء  اما شویممی رو
 در است؛« باد» معارف متن در و قرآن در گیاهان با مرتبطمفهومی  هایحو ه ا  کیی

 آیاه  ایان  در(. 6 :هقا الحا) «تِیَةٍعا صرصرٍ بِریحٍ فَاُهلِکوا عادٍ امّا و»: اسات  آمده قرآن
 در اماا  آماد؛  فارود  عاد قوم بر الهی عذاب عنوان به که است ویرانگر بادی« صرصر»

 وجاود  بار  کاه  شاود می ادی« ناامیدی  مهریر و صرصر باد» عنوان با باد این ا  معارف
 بهاء) گرداندمی« خشک مراد نُزل ا  را تن خاکِ اجزای» و و دمی انسان گونة گیاه
 (.  9/257 :9333 ،ولد
در قارآن باه عناوان جایگااه ابادی پرهیزکااران باه         نیز توصیفاح بهشتچنین هم

ایان  است. شاید یکی ا  دالیل اساتفاده ا    (= باغ نّهج) صورح عناصر  یبای رویشی
هاای بااطراوح، همیشاه انساان را باه آراماش        هاا و گلساتان   عناصر این باشد کاه بااغ  

(. 33: قعاه الوا) «عایم نَ تُن ا جَ حااٌ  وَ یْرَ وَفَارَوٌْ   »آید:  رساند. در قرآن چنین می می
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بهااء   داند. ند باغ و بهشت پر نعمت را باعث آرامش و راحتی اصحاب یمین میخداو
 :کند آیه اشاره میهای مختلف به این  به صورح

؛ تا شاخ رن و یکی  راحت شاخ ریحاناند یکی  دو شاخ پیش دل وی نهاده»
« را بادین دو نشاان بشناسای    عاالم شاقاوح  و  عالم سعادحاگر تعریف کنند 

باید که چون باغ آراساته باشای باذکر    »هم چنین:  (.2/927: 9333)بهاء ولد،
نگارد گاویی در بااغ و سابزه و آب روان      ای که در تو مای  اهلل؛ تا هر غم  ده

 (.2/67همان:« )نگرد رنجهاء وی برود می
 

که این امر نشان ا  عاقة بهااء باه    است معارفدر  های مکرر ا  واژهواژة بهشت 
 ور عناصر رویشی در کام او بی تأثیر نبوده است.و در ظه دارد های عالم باال بوستان
 

های  . مفاهیم و مسائل عرفانی و کالمی بازنموده شده در قالب استعاره4
 رویشی

 . وحدت وجود4-1
ه صاورح  ب تصویری ا  هستی اعم ا  جهان عین و عالم غیببه صورتی منسجم، بهاء 

 .دهد ارائه می یک عنصر رویشی
 حوزه رویشحوزة مبدأ: ..............................  حوزة مقصد: هستی

 بذر تخم و............................................................... گوهر ذاح حق   
  مین ..................................................................................عدم  
 درخت.................................................................آفرینش و هستی 
 

 شاهد متنی:
، جهان چون درختیست داناة گاوهر را چاون بیضاه در خیاد عادم بکاشاتند       »

اوراق و  شااخش ساما  و  تنش خااک و  بیخش آب و بادبرست  درخت عالم
هار   .نماناد که اجزای درخت بدانه  ، اینها هیچ بدان دانه نماند، همچنانستاره

. درختی را بیخ دو است: یکی در عالم عین است و یکی در عالم غیب اسات 
کنناد ا    آن بیخ عینی را خلقان مشااهده کنناد و بایخ غیبای را مشااهده نمای      

شیره و مزه میوه و غلظ تنه ا  بیخ و در آب و گل نیسات اینهاا ا  بایخ    آنک 
الم  غیاب دارد و  اکنون چون درختی است که بایخ درعا   آید غیبی بیرون می

درختیست دیگر بیخ وی در عالم عاین و شااخ و میاوه وی    شاخ سوی تست 
 (.92-2/93: 9333بهاء ولد،) «در عالم غیب و آن ایمان و طاعتست

 
خداوند  «گوهردانة »داند که ا   می «درخت»ک یبهاء ولد دو عالم عین و غیب را 

ای کاه   اما هیچ شاباهتی باه داناه    استویاح دانه محتکه درخت، اند. با این شه گرفتهری
خوبی گویاای وحادح وجاود اسات. خاصاة      ندارد. این تصویر به ،حاصل آن است

هایی کاه دارد   و تناقضها  رغم پیچیدگی علی در عرفان اسامی بحث وحدح وجود
عالم همه خداست و بیشاتر ا  یاک وجاود واقعای و محاض در جهاان        این است که

اح همان وجود واقعای  وجود ندارد. جهان هستی و مخلوقاح در حکم میاهر و تجلیّ
نسفی که به مباحث جالب توجهی دربارة وحدح وجود در قالب  شوند. محسوب می

ه اسات و  و این درخات )موجاوداح( هما   »گوید:  پردا د، می می رویشیهای  استعاره
 )نسافی، « اهل وحدح در بیان عالم و عالمیاان  همه این درخت است. این است سخن

9333 :239.)2   
پادر وحادح وجاود    » عناوان  باه  مشابه این تصویر را در کام ابن عربای نیاز کاه   

رة شاج کنیم. او در یکی ا  آثار خود باه ناام    مشاهده می ،شناخته شده است «اسامی
 ،پاردا د  که به صورتی مفصل به این بحث در چارچوب اساتعاره رویشای مای    ونالکُ

هاای   هاای مختلاف درخات هساتی و میاوه      هنگاامی کاه باه شااخه    »گویاد:   چنین می
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. درختی را بیخ دو است: یکی در عالم عین است و یکی در عالم غیب اسات 
کنناد ا    آن بیخ عینی را خلقان مشااهده کنناد و بایخ غیبای را مشااهده نمای      

شیره و مزه میوه و غلظ تنه ا  بیخ و در آب و گل نیسات اینهاا ا  بایخ    آنک 
الم  غیاب دارد و  اکنون چون درختی است که بایخ درعا   آید غیبی بیرون می

درختیست دیگر بیخ وی در عالم عاین و شااخ و میاوه وی    شاخ سوی تست 
 (.92-2/93: 9333بهاء ولد،) «در عالم غیب و آن ایمان و طاعتست

 
خداوند  «گوهردانة »داند که ا   می «درخت»ک یبهاء ولد دو عالم عین و غیب را 

ای کاه   اما هیچ شاباهتی باه داناه    استویاح دانه محتکه درخت، اند. با این شه گرفتهری
خوبی گویاای وحادح وجاود اسات. خاصاة      ندارد. این تصویر به ،حاصل آن است

هایی کاه دارد   و تناقضها  رغم پیچیدگی علی در عرفان اسامی بحث وحدح وجود
عالم همه خداست و بیشاتر ا  یاک وجاود واقعای و محاض در جهاان        این است که

اح همان وجود واقعای  وجود ندارد. جهان هستی و مخلوقاح در حکم میاهر و تجلیّ
نسفی که به مباحث جالب توجهی دربارة وحدح وجود در قالب  شوند. محسوب می

ه اسات و  و این درخات )موجاوداح( هما   »گوید:  پردا د، می می رویشیهای  استعاره
 )نسافی، « اهل وحدح در بیان عالم و عالمیاان  همه این درخت است. این است سخن

9333 :239.)2   
پادر وحادح وجاود    » عناوان  باه  مشابه این تصویر را در کام ابن عربای نیاز کاه   

رة شاج کنیم. او در یکی ا  آثار خود باه ناام    مشاهده می ،شناخته شده است «اسامی
 ،پاردا د  که به صورتی مفصل به این بحث در چارچوب اساتعاره رویشای مای    ونالکُ

هاای   هاای مختلاف درخات هساتی و میاوه      هنگاامی کاه باه شااخه    »گویاد:   چنین می
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فراهم آمده است که « نکُ»دانی که اساس و پایة آن ا  دانة  گوناگون آن بنگری، می
 گوید:  مه می(. در ادا36 : 9376)ابن عربی، « ذاتاً با آن مباین است

چرخاد و بار پایاة     پنهان است و بر نقحة دایرة آن مای « نکُ»کلمه  او در نهان»
ا  اسااتوار اساات. چااون ایاان دانااة تخاام، هسااته و میااوه و صااورتش      دانااه
گشت، بر آن شدم برای آفرینناده تصاویری قارار دهام. ا  آن جاا کاه        ظاهر

نموداری پدید نیاماده  های خلقت  هنو  برای افعال و اقوال و اعمال و رویداد
 (. 915)همان:«روییده...« کن»که ا  ریشة دانة  است، درختی را مثال آوردم

 
مراد ا  دانه، وجود محض و محلق باری تعالی است که در لباس اعیاان و کثاراح   

هاا   اما اصل و منشأ شاخه ماند های درخت به دانه نمی شاخه تجلی کرده است. اگرچه
نقل کردیم او تمام هساتی   معارفدر عباراتی که ا  متن  ه هستند.ا  دانه و قایم به دان
خداوند ریشاه گرفتاه اسات. ایان داناه در      « دانة گوهر»داند که ا   را یک درخت می

در نگاه بهاء جایی است که وجود تمام چیزها ا   «عدم»کاشته شده است. « عدم خیدِ»
عادم  مسااوی باا   (  و در نهایات او خادا را    9/333: 9333بهااء ولاد،  روید ) آن جا می

 داند: می
اهلل همااین عاادم و سااادگی و محااو  بااا  وقتاای کااه عاااجز شاادمی ا  ادراک»
محاو و ساادگی اسات ا  آن کاه ایان        دیدم. گفتم پس اهلل همین عدم و  می

شود ا  قدرح و جمال و عشق. پاس ایان عادم سااده      همه ا  وی موجود می
 (.9/23)همان:  «حدثاح را و قدیم است...حاوی و محیط است مر م

 
وحدح بین خود فاصله و تفاوتی میان مخلوقاح ة بهاء به عنوان یک عارف با دید

 داند. او معتقد است درخاتِ  ها را وابسته به یکدیگر می بیند؛ بلکه وجود آن و اهلل نمی
 عالم غیب است:خدا در جهان تعیناح در نیارح مستقیم 

هوایی که مدد ا  شفقت یافته باشد و آبی که مادد ا  رحمات یافتاه باشاد      » 
تاا چاه هاوا دارد آن عاالمی کاه وجاود هماه        چه عجب هوایی باشد یاا رب  

 (.9/993)همان:  «و اهلل اعلم روید چیزها ا  آنجا می
 
ریشه در عالمی دیگار دارد و ا   که  هستی و آفرینش درختِ، جهت معکوسدر 

شاود. ایان مساأله در ماورد      در نهایت به همان عالم منتقل میاست آنجا نشأح گرفته
قابال طار    « با گشت به اصلی واحد»انسان به عنوان یکی ا  مخلوقاح، تحت عنوان 

 است. 
باه عناوان یاک    درخات  هار   ؛دشون هایی همتای آدمی محسوب می گیاهان پدیده

فردیت ویوة خاود   ،ا  مستتر است به حسب تقدیر خاصی که در دانه»ویشی عنصر ر
هاایی   را داراست. رشد  در طول و گسترشش در عمق و انشعابش به صورح شاخه

الگاوی نموناة کاردار و     ا  هماه باه مثاباه   شود و شکفتگی درخت جدا می ةکه ا  تن
کاه باا تجدیاد حیااح ادواری      (7: 9376وبوکاور،  )د «گردد گر می وهلرفتار آدمی ج

گیاهاان و عناصار   » .دانادا   آدمی را به یاد اسحورة با گشت به اصلی واحد می ،خود
نباتی در شکل رمزی خود نمایاانگر ارتبااط عاالم ناساوح باا عاوالم برتار باوده اناد          

و شود  اصل یک گیاه ا  یک دانه است که در بهار شکوفا می (. 95: 9337) مردی، 
گردد تا در بهار سال آینده سر ا  خاک  خود با  می در  مستان دوباره به حالت اولیة

 آورد. بر

 : ند مفهوم انسان را به گیاه پیوند می معارفدر  کهپاره ای ا  تناظرها 
 حوزه رویش: مبدأ حوزة                                  انسان: مقصد حوزة  
 تخم        .............. رو  قبل ا  تعلق به کالبد در عالم غیب    
  مین ....  .............................................................  کالبد    
 شده شکوفا گیاه   ........................................................ انسان وجود    
  مستان ........  ........................................................  مرگ    
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هوایی که مدد ا  شفقت یافته باشد و آبی که مادد ا  رحمات یافتاه باشاد      » 
تاا چاه هاوا دارد آن عاالمی کاه وجاود هماه        چه عجب هوایی باشد یاا رب  

 (.9/993)همان:  «و اهلل اعلم روید چیزها ا  آنجا می
 
ریشه در عالمی دیگار دارد و ا   که  هستی و آفرینش درختِ، جهت معکوسدر 

شاود. ایان مساأله در ماورد      در نهایت به همان عالم منتقل میاست آنجا نشأح گرفته
قابال طار    « با گشت به اصلی واحد»انسان به عنوان یکی ا  مخلوقاح، تحت عنوان 

 است. 
باه عناوان یاک    درخات  هار   ؛دشون هایی همتای آدمی محسوب می گیاهان پدیده

فردیت ویوة خاود   ،ا  مستتر است به حسب تقدیر خاصی که در دانه»ویشی عنصر ر
هاایی   را داراست. رشد  در طول و گسترشش در عمق و انشعابش به صورح شاخه

الگاوی نموناة کاردار و     ا  هماه باه مثاباه   شود و شکفتگی درخت جدا می ةکه ا  تن
کاه باا تجدیاد حیااح ادواری      (7: 9376وبوکاور،  )د «گردد گر می وهلرفتار آدمی ج

گیاهاان و عناصار   » .دانادا   آدمی را به یاد اسحورة با گشت به اصلی واحد می ،خود
نباتی در شکل رمزی خود نمایاانگر ارتبااط عاالم ناساوح باا عاوالم برتار باوده اناد          

و شود  اصل یک گیاه ا  یک دانه است که در بهار شکوفا می (. 95: 9337) مردی، 
گردد تا در بهار سال آینده سر ا  خاک  خود با  می در  مستان دوباره به حالت اولیة

 آورد. بر

 : ند مفهوم انسان را به گیاه پیوند می معارفدر  کهپاره ای ا  تناظرها 
 حوزه رویش: مبدأ حوزة                                  انسان: مقصد حوزة  
 تخم        .............. رو  قبل ا  تعلق به کالبد در عالم غیب    
  مین ....  .............................................................  کالبد    
 شده شکوفا گیاه   ........................................................ انسان وجود    
  مستان ........  ........................................................  مرگ    

Text [9] ed 2.indd   149 11/25/2014   10:58:18 AM



150 / استعارة مفهومی رویش در معارف بهاء ولد

 بهار   .............( ............وجود مبد  به با گشت) رستاخیز    
 دیگر  ار  مین  ....................................( بهشت )بوستان عالم غیب    
 بهتر درخت کی با پیوند  .... .................................................... حق با وصال   
 

 شواهد متنی:
  ماین کالباد  کسای را ا  عاالم غیاب آوردناد و در      هار  تخام رو  چنانک  »

اهای خود ظاهر کردند باا   نشاندند؛ چون بلند گشتند و شکوفهای خود و هو
و  ببستان جنان در جویبار جنس خود نشااندند قالب نقلشان کردند و ا   مین 
 (.9/32: 9333)بهاء ولد، «. اهلل اعلم

 و دهاد  بهااری  نازل  را تن  مین که امیدست خو  باد اعتقاد و ایمان در... »
 اجازای  کاه  ناامیدیسات،   مهریار  و صرصار  بااد  اعتقاادی بای  و ایمانیبی در

 و دار ایماان   مساتان  فصال  چاون . گرداناد  خشاک  مراد نزل ا  را تن خاک
 و گاردد  خشاک  مارگ،  بزمساتان  تاو  تان   ماین  خااک  چون که کناعتقاد
 آوردن، تواناد  پدیاد  را وی بهار، دگرباره، با  شود مرده تو حواس های نهال
 و هااوس و هااوا باااد صاابا و شاامال. دیگرساات لااون تاان، خاااک ایاان بهااار

 وی  باان  ده سوسان . دیگرسات  ناوع  وی  ار بنفشاه  و نرگس. آر وانهاست
 راحتهاای  و طراوح آب. دیگرست گونه او حواس های نهال. دیگرست نوع
  (.257-9/256همان:  )«. نُعیدُهُ خَلْقَ  وَّلَ بَدَ نا کَما دیگرست شکل را رو 

 
اشااره کنایم و آن    و گیااه  ال م است به یک تناظر مهم در حاو ة انساان   جادر این

هدف ا  کاشتن یک گیاه یا  مربوط به کیفیت با گشت انسان به مقصد خویش است.
در باذر  ا باه شاکل یاک    دکه در ابتا  انسان رو . سیدن به ثمره و میوه استردرخت 
عملکرد در این عاالم   در نتیجة به اصل خود در با گشت ،شود کالبد کاشته می مین 

مرگ او را ا   به شکل یک میوه بر سر درخت عالم قرار گرفته است. وبه ثمر نشسته 
 کند: این درخت جدا کرده و به میوه خانة عالم غیب منتقل می

آدمیاان  ی اسات و  درختا گارددی همچاون    کاه بار مای    آسمان و  ماین این  
فتندی و بحقیقت همچنین ا که فرو می همچون میوهااند بر ]شاخ[ این درخت

 (.9/295است ... ) همان: 
 بوی خو  نیک نامی ایشان در جهان فا  گاردد اگر محبی چنین با  ]...[ 

اعماال   در میوه خانة عالم غیب، فواکههمچون مشک که بر صایه بسایند تا 
ی دنیا باوی خاو  ناام ایشاان نیایاد      ن سراایشان مجموع نباشد در صح خیر

 (.9/913)همان:
 

جا باه آن اشااره کنایم ایان اسات کاه در کاام بهااء         نکتة دیگری که باید در این
عاالم غیاب و بهشات در     .وجاود نادارد  « بهشت»و « عالم غیب»مر بندی خاصی بین 

ر ذوجاود انساان و با    ةدان اشاره به حقیقت واحدی دارند. او در بعضی مواق  او کام
 داند. رو  را ا  عالم غیب و گاهی ا  بهشت می

ا  هاوا و طاراوح و سابزة آنارا بجهاان       دانها ا  بهشت منعقد کردندچنانک »
 «فرستادند که در رود، عمال بار شااکلة خاود کناد سابز و شااخ شااخ شاود         

 (. 9/915)همان: 
 کالبااد  مااین ا  عااالم غیااب آوردنااد و درکساای را  هاار تخاام رو چنانااک »

 (.9/32)همان:  «نشاندند
 

های  یبای عالم غیب اسات کاه    در نیر او بهشت یکی ا  بوستان رسد، به نیر می
بهاء بارای بهشات ار     شود.  جا منتقل میر پس ا  به ثمر نشستن به آندرستکاانسان 

و معتقد است. ا معارف، دلیل این ادعا تکرار فراوان واژة بهشت در  یادی قائل است
 شود: های بهشت کاشته می که وجود رویشی انسان درنهایت در باغاست 

 گلساتان بهشات  هرگاه بسوی دیگر میال کاردن گرفتای ا  عاالم خوشای و      »
محروم شدی رو باهلل آوردن و بندگی او کردن در بهشت و خوشی بودنست 
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آدمیاان  ی اسات و  درختا گارددی همچاون    کاه بار مای    آسمان و  ماین این  
فتندی و بحقیقت همچنین ا که فرو می همچون میوهااند بر ]شاخ[ این درخت

 (.9/295است ... ) همان: 
 بوی خو  نیک نامی ایشان در جهان فا  گاردد اگر محبی چنین با  ]...[ 

اعماال   در میوه خانة عالم غیب، فواکههمچون مشک که بر صایه بسایند تا 
ی دنیا باوی خاو  ناام ایشاان نیایاد      ن سراایشان مجموع نباشد در صح خیر

 (.9/913)همان:
 

جا باه آن اشااره کنایم ایان اسات کاه در کاام بهااء         نکتة دیگری که باید در این
عاالم غیاب و بهشات در     .وجاود نادارد  « بهشت»و « عالم غیب»مر بندی خاصی بین 

ر ذوجاود انساان و با    ةدان اشاره به حقیقت واحدی دارند. او در بعضی مواق  او کام
 داند. رو  را ا  عالم غیب و گاهی ا  بهشت می

ا  هاوا و طاراوح و سابزة آنارا بجهاان       دانها ا  بهشت منعقد کردندچنانک »
 «فرستادند که در رود، عمال بار شااکلة خاود کناد سابز و شااخ شااخ شاود         

 (. 9/915)همان: 
 کالبااد  مااین ا  عااالم غیااب آوردنااد و درکساای را  هاار تخاام رو چنانااک »

 (.9/32)همان:  «نشاندند
 

های  یبای عالم غیب اسات کاه    در نیر او بهشت یکی ا  بوستان رسد، به نیر می
بهاء بارای بهشات ار     شود.  جا منتقل میر پس ا  به ثمر نشستن به آندرستکاانسان 

و معتقد است. ا معارف، دلیل این ادعا تکرار فراوان واژة بهشت در  یادی قائل است
 شود: های بهشت کاشته می که وجود رویشی انسان درنهایت در باغاست 

 گلساتان بهشات  هرگاه بسوی دیگر میال کاردن گرفتای ا  عاالم خوشای و      »
محروم شدی رو باهلل آوردن و بندگی او کردن در بهشت و خوشی بودنست 
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در آن و رو به چیز دیگار آوردن ... ا  بهشات و خوشای بیارون آمدنسات و      
درخت طاعت و بندگی را بشکافند و ا  وی درختهاای باا    جهان این صورح

 (.9/926)همان:  .«نعمت بهشت بیرون آرند
 
        جبر و اختیار  .4-2

شاود باه یاک باغباان نیاا        در فرآیند رشد هر گیاهی که با هدف ثمردهی کاشته می
یاد در  مهیا کند. حال بایاد د را برای رشد  های کافی شرایط مناسب است تا با مراقبت

وظیفاة باغباانی   ، حق در عالم محسوس ترین میهر به عنوان مهمساختار گیاهی انسان 
این وظیفه در دسات دو   معارفدر گیاهی انسان ساختار در بر عهدة چه کسی است. 

 گیرد. باغبان قرار می

 
 

که هر دو در رشاد   یمخدا و انسان هست عملکرد دو باغبان؛ یعنی در تناظرها شاهد
هاا تاا چاه     ساختار گیاهی انسان سهیم هستند. حال باید دید ساهم هرکادام ا  باغباان   

درباارة یاک بحاث مهام     را دیادگاه بهااء    ،بررسی سهم ایان دو باغباان   .اندا ه است

ایان موضاوع  ا  مباحاث مهام کامای       کناد.  آشاکار مای   کامی یعنی جبر و اختیار
 معاارف های کامی بوده است. بهاء در  زاع گروهشود که همیشه محل ن محسوب می

( و 9/97: 9333(، اشاعره ]نیریه کسب[ )بهاء ولاد، 9/22ان )به سه گروه جبری مذهب
  کند.  ( اشاره می933-2/937معتزله )همان: 
دو نقش خداوند به عنوان باغباان در  کنیم.  را با باغبانی خدا آغا  می خود بررسی

ه ب خدا در آغا ،به بحث آفرینش است که  طاول مربو قسمت. شود قسمت محر  می
 کاارد.  و به عبارتی انسان را مای  پاشد می«  مین کالبد»را در « رو بذر »باغبان  نوانع
: ناو  ) رویانیاد   ماین  ا  گیااه  مانند را شما خداوند و «َنباتا  األرْضِ مِنَ اَنْبَتَکُمْ اهللُ وَ»
97.) 

 :در این  مینه شواهد متنی
بار و میاوة آن ا    ، کاه  ایام  نهال روحت را در چهار دیوار تن ماا نشاانده  چو »

هاای آن ا  اجازای دیاوار کالبادح      دریچه چشم و گو  و بوی خو  میوه
 (.9/965: 9333)بهاء ولد،«...دو  می

 
در جریاان   در قسمت دوم بلکه او رسد؛ نقش باغبانی خدا با آفرینش به پایان نمی

که بهاء ا  انسان ارائاه  در تصویر رویشی رساند.  رشد به وجود گیاهی انسان یاری می
مارتبط باا نیاام رویشای؛ ا  جملاه آب، آفتااب و بااد نیاز ماورد          های  دهد، حو ه می

است. آبیاری مناساب و  مؤثر فرآیند رشد گیاه  این عوامل درند. ه ااستفاده قرار گرفت
ر نده شدن و در مقابل آب شوره و بادهای گرم و ساو ان  باد  ندگی بخش باعث س

شود. بهاء ا  مهربانی حق و توفیقاح حق در مورد انسان  موجب خشک شدن گیاه می
در مقابل ا  خوف حاق    کند. یاد می به عنوان بادهای  ندگی بخش و آبیاری مناسب

و آب شوره  )جلوة قهر( و عدم توفیقاح حق نسبت به خودبه عنوان باد خشک کننده
 کند: یاد می
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ایان موضاوع  ا  مباحاث مهام کامای       کناد.  آشاکار مای   کامی یعنی جبر و اختیار
 معاارف های کامی بوده است. بهاء در  زاع گروهشود که همیشه محل ن محسوب می

( و 9/97: 9333(، اشاعره ]نیریه کسب[ )بهاء ولاد، 9/22ان )به سه گروه جبری مذهب
  کند.  ( اشاره می933-2/937معتزله )همان: 
دو نقش خداوند به عنوان باغباان در  کنیم.  را با باغبانی خدا آغا  می خود بررسی

ه ب خدا در آغا ،به بحث آفرینش است که  طاول مربو قسمت. شود قسمت محر  می
 کاارد.  و به عبارتی انسان را مای  پاشد می«  مین کالبد»را در « رو بذر »باغبان  نوانع
: ناو  ) رویانیاد   ماین  ا  گیااه  مانند را شما خداوند و «َنباتا  األرْضِ مِنَ اَنْبَتَکُمْ اهللُ وَ»
97.) 

 :در این  مینه شواهد متنی
بار و میاوة آن ا    ، کاه  ایام  نهال روحت را در چهار دیوار تن ماا نشاانده  چو »

هاای آن ا  اجازای دیاوار کالبادح      دریچه چشم و گو  و بوی خو  میوه
 (.9/965: 9333)بهاء ولد،«...دو  می

 
در جریاان   در قسمت دوم بلکه او رسد؛ نقش باغبانی خدا با آفرینش به پایان نمی

که بهاء ا  انسان ارائاه  در تصویر رویشی رساند.  رشد به وجود گیاهی انسان یاری می
مارتبط باا نیاام رویشای؛ ا  جملاه آب، آفتااب و بااد نیاز ماورد          های  دهد، حو ه می

است. آبیاری مناساب و  مؤثر فرآیند رشد گیاه  این عوامل درند. ه ااستفاده قرار گرفت
ر نده شدن و در مقابل آب شوره و بادهای گرم و ساو ان  باد  ندگی بخش باعث س

شود. بهاء ا  مهربانی حق و توفیقاح حق در مورد انسان  موجب خشک شدن گیاه می
در مقابل ا  خوف حاق    کند. یاد می به عنوان بادهای  ندگی بخش و آبیاری مناسب

و آب شوره  )جلوة قهر( و عدم توفیقاح حق نسبت به خودبه عنوان باد خشک کننده
 کند: یاد می
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و  رسااند  مهربانی اهلل باه مشاام مای   بوی  شود باد شهوح اهلل و ان میهر کجا »
 (.2/37)همان: .«گرداند نهال تن بدان سبز وخرّم می

کنای   و چشم را و حواس را ا ین ظاهرها باندرونها بسرابة اهلل بری و نیر مای »
و جاوی   چگونه روانسات  آب قدرح ا  اهلل در چمنهای استخوانها و گوشتها

 (.2/23)همان: .«مهربانی و دوستی و شهوح و عشق و تلخی و بی مرادی
و ان شاده   بااد خاوف  تا چون بامداد این آیت بخواندند گفتم کسیست که »

 (.2/53)همان: .«کند درخت تنش را خشک میاست و 
 

 تناظرها ه درکچنان .عملکرد او در این عالم است ةخود انسان و نحو، باغبان دیگر
مشاهده کردیم، اعمال انسان اعم ا  نیک یا بد در نحوة شاکوفایی و باه ثمار نشساتن     

 نهال وجودی او تأثیر گذار است:
کساب  انادا ی و یاا    ا  بهر کدام نباح مای  تن  میندر  کسب چون بارست»

اعمال کدام نهال را آب می دهی. تن همچون  مینست و  حال چون آبست
نباح. خارستان و حنیال و طلاو و اثال و شایء مان      در وی همچون شجر و 

 (.2/63)همان:... کنی انار و سیب و آبی را مدد میکنی یا  مدد می سدر را
 

کند و هم ا  تصرّف حاق در باه    ت خود اشاره میولیّبهاء هم به مسئبه این ترتیب 
 گوید. اما بایاد دیاد بهااء تاا چاه انادا ه خاود را        ثمر رساندن نهال وجودی سخن می

له دیادگاه او  ئبیند. باا بررسای ایان مسا     میمجبور در دست خدا  حدّیمختار و تا چه 
  گوید: شود. او در جایی چنین می دربارة جبر و اختیار روشن می

نمای  مناتیم  جد اهلل، تقدیر ادی با کاری هر در کردن باید جهد و جد اکنون»
 قَادَری   قادرح،  وقات  در...  بار  قاوی  حملاة  و ناه  راه در قدم اکنون...  شود
 سار  بار،  اهلل تقادیر  معشوقة تا با  جبری عجز، و مان  وقت در و با  عاشق

 هام  و مرضی تو جبری حالت هم باشد اهلل حضرح مقصدح چون...  آید تو

 در کااری  هار  در است کلیدی چون تو طلب. باشد پسندیده تو قدری حالت
 (.9/263همان:) .«گشاید می غیب

 
اما بخشی دیگر  قرار داردغبان با اختیارشت در اکجریان کشاور ی بخشی ا  در 

ساالی یاا و   بادهاای گارم و     تی مانناد خشاک  ا  اختیار او خار  است؛ مثل اتفاقاا 
؛ ای مختار است تا مرحلهجریان رشد انسان در ساختار رویشی به عقیدة بهاء  ویرانگر.

ناتوانی و ناامیدی بایاد کارهاا را باه     ،اما در هنگام عجز یعنی باید تا  خود را بکند
 :خدا بسرارد و به او توکّل کند

هماان:  ) .«را او مار  اهلل دهاد  بار  چاه  تاا  اناداخت   ماین  در کاار  تخمِ متوکّل»
2/32.) 
 و مشاو  نومیاد  ماؤمن  ای پس. ندارد سود را خشکرا چوب مر موعیت آب»
 و تاا ه  تاو  بکساب  را خشاک  دانه اهلل که کنتا ه طاعت بجهد را اعتقاد بیخ
 (.9/221همان: « ).دیدی خلل چه الوهیتش در میگرداند  نده

 
هایی در متن هساتیم کاه در آنهاا بهااء تماام       شاهد نمونه ،چه ذکر شدعاوه بر آن

بادون دخالات او    ادهاد تاا خاد    وجود رویشی خود را در دست تصرف حق قرار می
او هیچ اختیاری  جابرردا د. در اینکار  همچون یک باغبان در  مین تن او به کشت و

توحیاد  »یعنای   ؛در عرفان یک اصل مهم توحیدی یادآور ها نمونها  خود ندارد. این 
 حقیقای  و ماؤثر  وجاود  تنها و دانندمی حق ظهور و یتجلّ را عالم . عرفا،است «افعالی
 تاا  ندارناد  وجاودی  خاود  ا  موجاوداح  آنهاا  عقیادة  باه . دانناد مای  خدا را جهان در

 و اسات  تعاالی  حق به وابسته آنها وجود که گونههمان و باشد آنها به متعلق اعمالشان
 دارد. را حکم همین هم آنها افعال هستند، حق میهر

 شود:  ها برداشت مییی ا  متن که توحید افعالی ا  آنها نمونه

Text [9] ed 2.indd   154 11/25/2014   10:58:19 AM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 155

 در کااری  هار  در است کلیدی چون تو طلب. باشد پسندیده تو قدری حالت
 (.9/263همان:) .«گشاید می غیب

 
اما بخشی دیگر  قرار داردغبان با اختیارشت در اکجریان کشاور ی بخشی ا  در 

ساالی یاا و   بادهاای گارم و     تی مانناد خشاک  ا  اختیار او خار  است؛ مثل اتفاقاا 
؛ ای مختار است تا مرحلهجریان رشد انسان در ساختار رویشی به عقیدة بهاء  ویرانگر.

ناتوانی و ناامیدی بایاد کارهاا را باه     ،اما در هنگام عجز یعنی باید تا  خود را بکند
 :خدا بسرارد و به او توکّل کند

هماان:  ) .«را او مار  اهلل دهاد  بار  چاه  تاا  اناداخت   ماین  در کاار  تخمِ متوکّل»
2/32.) 
 و مشاو  نومیاد  ماؤمن  ای پس. ندارد سود را خشکرا چوب مر موعیت آب»
 و تاا ه  تاو  بکساب  را خشاک  دانه اهلل که کنتا ه طاعت بجهد را اعتقاد بیخ
 (.9/221همان: « ).دیدی خلل چه الوهیتش در میگرداند  نده

 
هایی در متن هساتیم کاه در آنهاا بهااء تماام       شاهد نمونه ،چه ذکر شدعاوه بر آن

بادون دخالات او    ادهاد تاا خاد    وجود رویشی خود را در دست تصرف حق قرار می
او هیچ اختیاری  جابرردا د. در اینکار  همچون یک باغبان در  مین تن او به کشت و

توحیاد  »یعنای   ؛در عرفان یک اصل مهم توحیدی یادآور ها نمونها  خود ندارد. این 
 حقیقای  و ماؤثر  وجاود  تنها و دانندمی حق ظهور و یتجلّ را عالم . عرفا،است «افعالی
 تاا  ندارناد  وجاودی  خاود  ا  موجاوداح  آنهاا  عقیادة  باه . دانناد مای  خدا را جهان در

 و اسات  تعاالی  حق به وابسته آنها وجود که گونههمان و باشد آنها به متعلق اعمالشان
 دارد. را حکم همین هم آنها افعال هستند، حق میهر

 شود:  ها برداشت مییی ا  متن که توحید افعالی ا  آنها نمونه
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 کالباد  و دهاد مای  رن  و هوا و آب آنرا اهلل که بستانیست همچون هاکالبد»
 اهلل و بفرساتد  کجا ا  راحتها آثار اهلل تا که باشند نهاده با  چشم گدایان چون
 .(9/2همان: « ).اعلم
نَ یَدیکَ و اٌِْ جَفَّفْتَنای اقُاومُ   یذاتی و اَثْمَرْتَه اقُومُ مُخَضَّرا  بَ ةَشَجَرَ اَوْرَقْتَ اٌِْ»
 التَّسالیم  تَعَلَّقَ مَوْاله اعْطاهُ اال  لِلْعَبْدِ هَلْ طاعَتِکَ الن ورِ عَن ابِسا ی جافا  لغَفلَةِابِ

کَما قَبِلْاتَ الخَاَ َ وَ الن اورَ مِانْ      یمِن  المَعصیةَو  الغفلةَ بِالتَّسلیمِ فاقْبَلْ هذه
 (.2/91همان: ) .«رییْغَ

 
بیناد؛   که بهاء میان اختیار خود و اختیاار خادا تعارضای نمای     ال م است ذکر شود
 داند،می« اهلل  باغبانِ» را خود« فعل» او ،دلیل همین به .داند میسو همبلکه او این دو را 

  بیند: نمی تضادی خدا فعل و خود فعل بین که چرا
 مان،  فعال  آناک  ا  رساانم  جاد  و بغایات  را کارهاا  که بودم کرده جد عزم»

 وی صان   و باشاد  تار راضی من ا  باغ خداوند تا ور م نغزتر .است اهلل باغبان
 (.2/922همان:) .«دهدمی بیش سعادح خلعت ترا و باشد نیکوتر آنجا در

 
. اسات  حاق  اختیاار  ا  میهاری  انساان،  اختیاار  افعاالی،  توحیاد  اساس بر واق ، در
 سااعد » ناام  باا  آنهاا  ا  بهاء که هستند هایی واسحه و اسباب انسان، برای حق توفیقاح
 ارییانسان  رویشی وجود به خود هایواسحه و اسباب با خدا. کندمی یاد« اهلل سیمین
 .کندمی کمک تعالی و رشد این در را انسان و رساندمی

 خناده  در تاو  جاان  بااغ  و شاود  شکفته تو اجزای بستان آیی اهلل ذکر در اگر»
 خاود  مباارک  بانفس  اهلل، کاه  کان  نیار . شاود  و ان تاو  حالات  صبای و آید
 ا  دمیادن، در بگاویی  اگار . آیدمی خنده در تو اجزای که دمدمی در چگونه
 دنادان  و لاب  همچاون  صبا و یدن اسباب که بگویم پس باشد، دندان و لب

 دناادان و بلااب اهلل دمااد، در ودناادان و لااب بواسااحه رو  چنانااک ؛اساات اهلل
 (.9/931)همان: .«دمدمی در اسباب

 
بار   معاارف )کاه ا  ظااهر    بهاء بر خاف اشاعره ماحیه کردیم که به این ترتیب

اختیاار را بارای انساان     ،و جبری ماذهبان  آید بهاء در این گروه قرار گرفته است( می
(. 933-2/937همان:شود ) کند و در این  مینه تا حدودی طرفدار معتزله می اثباح می

 ،کاه در  ماان بهااء   نباشاد  ارتبااط   بای  موضاوع  با این  تمایل به معتزله شاید این ابرا 
ماورد    هاا آنو  شاده اسات   های امن برای معتزله محساوب مای   خوار م یکی ا  پایگاه

ح عرفانی و براساس جربیادر نهایت در سایة توی اما  اند حمایت سلحان خوار م بوده
او میان اختیار حق و اختیاار   یرا  ؛داند توحید افعالی خود را در دست تصرف حق می

او و خدا وجاود نادارد    ای میان در دیدة وحدح بین او فاصله وبیند  خود تضادی نمی
 معاار   را خود اختیار»گوید:  و اختیار او جلوه و میهری ا  اختیار حق است. او می

او در قالاب نیاام    (.253-9/253همان: « )نباشد اندوهت و غم هرگز ،ندانی او اختیار
 کند. آمیز جبر و اختیار را به بهترین وجه حل میناقضت لةئرویشی مس
 

 ی و رؤیتتجلّ. 4-3
تجلای و ظهاور حاق تعاالی در جهاان       بحث ،کی ا  مباحث مهم جهان بینی عرفانیی

فاسفه، برخی . خلقت در نیر عرفا نه به معنای ایجاد؛ یعنی دیدگاه رای  در بین است
-571) الدین را ی . نجماستو صفاتش  ابلکه به معنی ظهور حق براساس ذاح، اسم

ی عباار  ا  هواور ذا  و صافا     ل ا بادانک تج » گویاد:  می  مینه  در این ق( 652
 . (396: 9336، )را ی« الوهیت است جل و عَء

-هماان لوة ذاح حق در آینة صفاح و اسما است. در دیدگاه عرفا جهان هستی ج

باه    ؛ونه کثرح و تعین مبرا اسات گاحدیت ا  هر ةخداوند در مرتب دانیم گونه که می
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 دناادان و بلااب اهلل دمااد، در ودناادان و لااب بواسااحه رو  چنانااک ؛اساات اهلل
 (.9/931)همان: .«دمدمی در اسباب

 
بار   معاارف )کاه ا  ظااهر    بهاء بر خاف اشاعره ماحیه کردیم که به این ترتیب

اختیاار را بارای انساان     ،و جبری ماذهبان  آید بهاء در این گروه قرار گرفته است( می
(. 933-2/937همان:شود ) کند و در این  مینه تا حدودی طرفدار معتزله می اثباح می

 ،کاه در  ماان بهااء   نباشاد  ارتبااط   بای  موضاوع  با این  تمایل به معتزله شاید این ابرا 
ماورد    هاا آنو  شاده اسات   های امن برای معتزله محساوب مای   خوار م یکی ا  پایگاه

ح عرفانی و براساس جربیادر نهایت در سایة توی اما  اند حمایت سلحان خوار م بوده
او میان اختیار حق و اختیاار   یرا  ؛داند توحید افعالی خود را در دست تصرف حق می

او و خدا وجاود نادارد    ای میان در دیدة وحدح بین او فاصله وبیند  خود تضادی نمی
 معاار   را خود اختیار»گوید:  و اختیار او جلوه و میهری ا  اختیار حق است. او می

او در قالاب نیاام    (.253-9/253همان: « )نباشد اندوهت و غم هرگز ،ندانی او اختیار
 کند. آمیز جبر و اختیار را به بهترین وجه حل میناقضت لةئرویشی مس
 

 ی و رؤیتتجلّ. 4-3
تجلای و ظهاور حاق تعاالی در جهاان       بحث ،کی ا  مباحث مهم جهان بینی عرفانیی

فاسفه، برخی . خلقت در نیر عرفا نه به معنای ایجاد؛ یعنی دیدگاه رای  در بین است
-571) الدین را ی . نجماستو صفاتش  ابلکه به معنی ظهور حق براساس ذاح، اسم

ی عباار  ا  هواور ذا  و صافا     ل ا بادانک تج » گویاد:  می  مینه  در این ق( 652
 . (396: 9336، )را ی« الوهیت است جل و عَء

-هماان لوة ذاح حق در آینة صفاح و اسما است. در دیدگاه عرفا جهان هستی ج

باه    ؛ونه کثرح و تعین مبرا اسات گاحدیت ا  هر ةخداوند در مرتب دانیم گونه که می
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ندارناد و ذاح خادا برتار ا      ت جاایی احادیّ  ةحاق در مرتبا   یعبارتی صفاح و اسما
شاود.   ا  آن جادا مای   واحدیت ) یکی باودن ( صافاح و اساما   اما در مرتبه  هاستآن

خداوند بر  بنابراین در عین حال که ذاح حق ا  صفاح برتر است، ا  آنها تهی نیست.
قااََ داودُ علیاه السماَم یاا رِم لِمااذا      » اساس حدیث قدسی مشهور به گن  مخفی

 «فَرَعْا اُ یْکَا لِ قَلْا الخَ تُقْلَخَفَ فَرَعْاُ ٌْأمَخفِیّا  فَاحبَبتُ  زا نْکَ تُنْکُخَلقَ قاََ: خَلَقتَ ال
پس علت آفارینش ناه ساود     ،دوست داشت که شناخته شود  (23:  9332 ،)فرو انفر
 بلکه حب و عشق خود خالق به شناخته شدن است. نیا  خلقبردن و 
شاود. منیاور ا     صعودی و نزولی محر  میی در عرفان اسامی در دو قوس تجلّ
یاتی است که موجب تحقق میاهر با درجاح و مراتبی که تجلّ» یی در قوس نزولتجلّ

فاان نیاری محار     رایان قسام در ع  . « شود ها می دارند و یا پیدایش احکام و آثار آن
عبارح است ا  تجلیاح خاصة حق کاه موجاب   »ی در قوس صعودی شود اما تجلّ می

« .شااود و منشااأ قاارب او بااه حااق تعااالی ماای صااعود بناادة سااالک گردیااده  عاارو  و
 (. این قسم در عرفان عملی محر  است.926-925 :9376)رحیمیان،

باه   خادا  و صانای   قوس نزولی را در وحدح وجود محار  کاردیم کاه آفارینش    
و بهااء آفارینش و    گاوهر خداوناد ریشاه گرفتاه اسات      ةصورح یک درخت ا  دانا 

 بیند. حق را در جهان به صورح عناصر رویشی می« صنای »
یکی شاخه بادین طارف    همه عالم را ا  یک موض  میرویاندو یا گویی که »

هاای  رد و سارید و    گلهاای رنگارنا  و سامن   و یکی شاخه بدان طارف و  
های گوناگون هر ساعتی میرویندی و هر برگی بهر ساوی میروینادی    یاسمن
   (.9/369: 9333بهاء ولد، ) .«اهلل چنین صنعی بحقایق مینمایدو 
 گلساتان  در و باشام مای  اهلل ومحب عاشق و کنممی نیر اهلل صنای ِ در اکنون»

 (.9/927)همان: .«طلبممی را اهلل سویی بهر و کنم می مشاهده اهلل صنای 
 

خدا بر  یعنی تجلی در قوس صعودی؛  جا مربوط به تجلیاما عمدة بحث ما در این
هر اسما و صفاح حق باه شامار   امی ،های جهان محسوس دیدهپ شخص عارف است.

و شخص عارفی که به ظهور و با نمایی حق در جهان ایمان دارد با نگااه باه    آیند می
بیناد چاون    و در نتیجاه خادا را مای   های این عالم در واق  اسما و صافاح حاق    پدیده
 حق ا  جهتی خود حق هستند. یاسما

ی حق را در که بهاء هرگاه تجلّد اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینبهاء ول معارفدر 
 برای او به این صورح است:  هاین مشاهد ،کند خود مشاهده می قلبجهان و در 

صاد هازار بااغ/ صاد هازار ریااحین و گال و        تجلی صفات و اسما        
 گلستان و سمن  رد سرید و... 

 شواهد متنی: 
گفاتم   .دیادم  اهلل مصور می شد مرا و در هر صفتی ا  صد هزار باغ می...   »

کند آری تا جهان را بار   چگونگی اهلل را در من نقش می آخر اهلل است که بی
در وقات ذکار اهلل بناا      من برن  چون شب تاریاک نکناد ] ... [ اجازای مان    

دارد و او را  خااک اجازای مارا گارد مای      ،اهلل برحمت ،باشد و خبر ندارد می
 .(932 /9همان: ) .«رساند بدولتها می

مای  را آثاار  و باین مای  را گلساتان  آثاار  گشای،می را او صفاح اهلل ا  پس »
 (.2/995)همان: «...بینمی را اهلل صفاح و را اهلل گشای،

 
ایان صافاح بارای او در قالاب     و کناد   خدا را در آینة صفاتش مشاهده مای  ،بهاء

های جهان  جا که هریک ا  پدیدها  آن. دهد  یباترین عناصر رویشی خود را نشان می
ی باید دید که بهاء در عناصار رویشای تجلّا   حق هستند،  یهستی میهر اسمی ا  اسما

 قحا  ةگونا  مانی که ا  تجلی گیااه  به تکرار،بیند. او  الهی را می یکدام یک ا  اسما
گاویی   ؛کناد  مای اشاره« لحیف»، در کنار آن به صفت دیگو در وجود خود سخن می
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خدا بر  یعنی تجلی در قوس صعودی؛  جا مربوط به تجلیاما عمدة بحث ما در این
هر اسما و صفاح حق باه شامار   امی ،های جهان محسوس دیدهپ شخص عارف است.

و شخص عارفی که به ظهور و با نمایی حق در جهان ایمان دارد با نگااه باه    آیند می
بیناد چاون    و در نتیجاه خادا را مای   های این عالم در واق  اسما و صافاح حاق    پدیده
 حق ا  جهتی خود حق هستند. یاسما

ی حق را در که بهاء هرگاه تجلّد اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینبهاء ول معارفدر 
 برای او به این صورح است:  هاین مشاهد ،کند خود مشاهده می قلبجهان و در 

صاد هازار بااغ/ صاد هازار ریااحین و گال و        تجلی صفات و اسما        
 گلستان و سمن  رد سرید و... 

 شواهد متنی: 
گفاتم   .دیادم  اهلل مصور می شد مرا و در هر صفتی ا  صد هزار باغ می...   »

کند آری تا جهان را بار   چگونگی اهلل را در من نقش می آخر اهلل است که بی
در وقات ذکار اهلل بناا      من برن  چون شب تاریاک نکناد ] ... [ اجازای مان    

دارد و او را  خااک اجازای مارا گارد مای      ،اهلل برحمت ،باشد و خبر ندارد می
 .(932 /9همان: ) .«رساند بدولتها می

مای  را آثاار  و باین مای  را گلساتان  آثاار  گشای،می را او صفاح اهلل ا  پس »
 (.2/995)همان: «...بینمی را اهلل صفاح و را اهلل گشای،

 
ایان صافاح بارای او در قالاب     و کناد   خدا را در آینة صفاتش مشاهده مای  ،بهاء

های جهان  جا که هریک ا  پدیدها  آن. دهد  یباترین عناصر رویشی خود را نشان می
ی باید دید که بهاء در عناصار رویشای تجلّا   حق هستند،  یهستی میهر اسمی ا  اسما

 قحا  ةگونا  مانی که ا  تجلی گیااه  به تکرار،بیند. او  الهی را می یکدام یک ا  اسما
گاویی   ؛کناد  مای اشاره« لحیف»، در کنار آن به صفت دیگو در وجود خود سخن می
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را متجلّای   بیشاتر ا  هماه بارای او لحافات خاالق      در کناار ساایر صافاح،    این عناصار 
 کنند. می

و فعل اهلل را میدیادم   لحف اهلل رفتم، فرو می عالم گلستان اهللمن در آن  ... و»
 (.9/936)همان:  .«شدم و ا  عجب بعجب می

دانم که اهلل به صورح نغزی بی نییری  بینم و می معنی اهلل گفتن را آنگاه می»
سبزها و بنفشه  ارها و گلساتانهای  گیرد ... و در هر سوی من  مرا در کنار می

  (.9/963)همان: .«آرد پدید می لحیف
 

( ؛ 9/935( ؛ )9/975( ؛ )9/922( ؛ )9/973ها در متن فراوان است ) نمونهین انیایر 
(9/231.) 

 در کاه  دقتی با کنند؛می تقسیم« جالی و جمالی» دستة دو به را خدا صفاح عرفا
 صافاح  تاأثیر  تحات  بیشاتر  بهااء،  گفات  تاوان مای  آمد، عمل به رویشی هایاستعاره
 جماال  ر فات،  قیاوم،  علم، حیاح، محبت، کرم، رحیم، رحمت،» قبیل ا  حق جمالی

 را صافاح  ایان  و اسات  گرفته قرار« سبحان لحف، ،(متن در واژه این باالی بسامد با)
 .کندمی عینی گیاهان حو ة قالب در

 
          حوزة مبدأ         حوزة مقصد                        

  عناصر رویشی زیبا             تجلی صفات جمالی      
 باغ  ...رحمان ...............................................        

 بوستان  . ...................................................رحیم         
 ها و سبزه ها گل.... سبحان................................................        
 شکوفه و باغ و بوستان .......................................................م یکر        
 درختان سبز بارور..... جمیل ................................................        
 درختان سبز بارور .....یاح ................................................ح        
 ها سبزه. ...ف .................................................لحی        

 شواهد متنی:
 تاا  دار خاود  با رویمی جهان درین رحمانیش باغ در که را اهلل نشانی کنونا»

 کااه اساات آخاارح آن و برساای ا رحیماای ببسااتان و گااذری باار بسااامت
 (.9/933همان:  ) .«است دارالسام و دارالقرار

 تاو [ قداسات ] ای پااکیزه  چه و پاکی چه اهلل ای که عنیی گفتم؛می کسبحان»
 گلهاا  هماه  خرّمی و حیواناح اصناف همه جمال و عینا و حورا نقش همه که
 روی ةکلف آر وها، همه و خوشیها و و ان بادهای و خو  آبهای و سبزها و

 (.992-9/999همان:) .«شودمی تو خاص حضرح جمال
 هماه  کنای  ادیا  اهلل کارم  حااوح  ا  افشااردی مای  را تو اهلل که دیدی چون»

  5(.2/975همان:) .«بینی او نعم بوستان و باغ و شکوفه جهان
 درختاان  و عیشاها  و شهوتها با و شخص با هایجمال با که کردممی نیر با »
 حاصال  اهلل حیااح  مشااهده  ا  را حیاتها و را جمالها همه ایشان که بارور سبز
 باثر بلک بیند؛نمی چشم به کسی را کمال و نغزی همه که بدانی تا اند،کرده
 (.9/927)همان: .«بیندمی
آن معنیها که ا  خاک آمده است ا  افتد  نک چون نیرم بر خاک میاهمچن»

آیاد   پیوندم ا  من راحاح پدیاد مای   و خوشیها چون بدان می عشقها و سبزها
 .«باااوداهلل مسااااس کااادام معاااانی لحیاااف را رو ی کااارده   حاصااال، تاااا 

 (.9/975)همان:
 

بلکاه او در   کشاد  بهاء نه تنها تجلی حق را در قالب عناصر رویشی به تصاویر مای  
حاق را بار    یبه عبارتی او تجلای اساما   ،بیند نهایت خود را نیز یک عنصر رویشی می

اسم حق شده  جلیچون او ت ؛شود فرافکنی کرده و تبدیل به یک خدا می دوجود خو
/ 9هماان، « )عاین اهلل اسات   ،ناام اهلل  نه نود و» ود حق هستند.حق ا  جهتی خ یو اسما
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را متجلّای   بیشاتر ا  هماه بارای او لحافات خاالق      در کناار ساایر صافاح،    این عناصار 
 کنند. می

و فعل اهلل را میدیادم   لحف اهلل رفتم، فرو می عالم گلستان اهللمن در آن  ... و»
 (.9/936)همان:  .«شدم و ا  عجب بعجب می

دانم که اهلل به صورح نغزی بی نییری  بینم و می معنی اهلل گفتن را آنگاه می»
سبزها و بنفشه  ارها و گلساتانهای  گیرد ... و در هر سوی من  مرا در کنار می

  (.9/963)همان: .«آرد پدید می لحیف
 

( ؛ 9/935( ؛ )9/975( ؛ )9/922( ؛ )9/973ها در متن فراوان است ) نمونهین انیایر 
(9/231.) 

 در کاه  دقتی با کنند؛می تقسیم« جالی و جمالی» دستة دو به را خدا صفاح عرفا
 صافاح  تاأثیر  تحات  بیشاتر  بهااء،  گفات  تاوان مای  آمد، عمل به رویشی هایاستعاره
 جماال  ر فات،  قیاوم،  علم، حیاح، محبت، کرم، رحیم، رحمت،» قبیل ا  حق جمالی

 را صافاح  ایان  و اسات  گرفته قرار« سبحان لحف، ،(متن در واژه این باالی بسامد با)
 .کندمی عینی گیاهان حو ة قالب در

 
          حوزة مبدأ         حوزة مقصد                        

  عناصر رویشی زیبا             تجلی صفات جمالی      
 باغ  ...رحمان ...............................................        

 بوستان  . ...................................................رحیم         
 ها و سبزه ها گل.... سبحان................................................        
 شکوفه و باغ و بوستان .......................................................م یکر        
 درختان سبز بارور..... جمیل ................................................        
 درختان سبز بارور .....یاح ................................................ح        
 ها سبزه. ...ف .................................................لحی        

 شواهد متنی:
 تاا  دار خاود  با رویمی جهان درین رحمانیش باغ در که را اهلل نشانی کنونا»

 کااه اساات آخاارح آن و برساای ا رحیماای ببسااتان و گااذری باار بسااامت
 (.9/933همان:  ) .«است دارالسام و دارالقرار

 تاو [ قداسات ] ای پااکیزه  چه و پاکی چه اهلل ای که عنیی گفتم؛می کسبحان»
 گلهاا  هماه  خرّمی و حیواناح اصناف همه جمال و عینا و حورا نقش همه که
 روی ةکلف آر وها، همه و خوشیها و و ان بادهای و خو  آبهای و سبزها و

 (.992-9/999همان:) .«شودمی تو خاص حضرح جمال
 هماه  کنای  ادیا  اهلل کارم  حااوح  ا  افشااردی مای  را تو اهلل که دیدی چون»

  5(.2/975همان:) .«بینی او نعم بوستان و باغ و شکوفه جهان
 درختاان  و عیشاها  و شهوتها با و شخص با هایجمال با که کردممی نیر با »
 حاصال  اهلل حیااح  مشااهده  ا  را حیاتها و را جمالها همه ایشان که بارور سبز
 باثر بلک بیند؛نمی چشم به کسی را کمال و نغزی همه که بدانی تا اند،کرده
 (.9/927)همان: .«بیندمی
آن معنیها که ا  خاک آمده است ا  افتد  نک چون نیرم بر خاک میاهمچن»

آیاد   پیوندم ا  من راحاح پدیاد مای   و خوشیها چون بدان می عشقها و سبزها
 .«باااوداهلل مسااااس کااادام معاااانی لحیاااف را رو ی کااارده   حاصااال، تاااا 

 (.9/975)همان:
 

بلکاه او در   کشاد  بهاء نه تنها تجلی حق را در قالب عناصر رویشی به تصاویر مای  
حاق را بار    یبه عبارتی او تجلای اساما   ،بیند نهایت خود را نیز یک عنصر رویشی می

اسم حق شده  جلیچون او ت ؛شود فرافکنی کرده و تبدیل به یک خدا می دوجود خو
/ 9هماان، « )عاین اهلل اسات   ،ناام اهلل  نه نود و» ود حق هستند.حق ا  جهتی خ یو اسما
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در حقیقات کاارکرد اصالی    »؛  یارا   اتفاق می افتد« ذکر». این فرآیند در جریان (27
کر خادا پاس   ذ «در نهایت وحدح او با خداست وحدح ابعاد وجودی انسان و ذکر،

 ساراپا  ،کاه ساالک  طاوری   شاود.  های دیگر جاری می اندام ةبه هم»ا  استیا بر قلب 
شود و هر عضوی ا  او ا  موهاا تاا انگشاتان در حالات وجاد در ذکار خادا         قلب می
هاا،   دهناد؛ چارا کاه انگشاتان و دیگار انادام       جویند و ذکر اهلل اهلل سر مای  شرکت می
 .(33 -32: 9333 ،)محمد اده «ای ا  قلب هستند سایه

نییاری   بصورح نغزی و بی دانم که اهلل بینم و می را آنگاه می معنی اهلل گفتن»
گرداناد و حاورا و    مرا نیز صاورح نغاز مای    مالد و گیرد و می مرا در کنار می
هاا و بنفشاه  ارهاا و گلساتانهای      هدر هر سوی من سبزگرداند و  عیناء من می
]...[ و اگر در وقت  ند آرد تا شاخ و بل  آن بر اندام من می لحیف پدید می

بهااء  ) .«نبینم این اهلل گفاتن ا  مان درسات نیایاد    ها  اهلل گفتن مثل این عجایب
 .( 963/ 9: 9333ولد، 
اگر در ذکر اهلل آیی بستان اجزای تو شکفته شاود و بااغ جاان تاو در خناده      »

. نیر کن که اهلل بنفس مبارک خود چگونه تو و ان شود آید و صبای حالت
خندیادن،  دمد کاه اجازای تاو در خناده )او، اشااره دارد کاه ماراد ا          در می

 (.9/931)همان: .«آید وصال بلحایف اهلل است( می
 
ها ا  عاین ذکار اهلل    اکنون چون همه مزه» گوید: چنین میدربارة اهمیت ذکر بهاء 

است و همه عشقها و ذوقها و جمالها ا  عین اهلل است و سرمایة سعادح خود در عاین  
  (.9/291)همان:« .ذکر اهلل است؛ پس هماره در  بان ذکر اهلل دارم

کردن خدا و غافل شدن ا  ذکر او موجب محاروم شادن    در طرف مقابل فرامو 
 ی می شود:ا  گلستان تجلّ
 چون سمن  ار و گلستان خوشیها را  کردم، همه چیز بدرگاه اهللچون عزم »

هرگااه کاه اهلل   دیادم ]...[ و   دیدم و اهلل و صفاح اهلل را می و حور و قصور می

، اکناون خاود را   آیام  ا  ایان بااغ بیارون مای    بینم که  ، میکنم را فرامو  می
-9/935هماان: ) .«کان  پرست و در وی نیر مای  گفتم که خاص مر اهلل را می

936 .) 
 

در »ی نقاش مهمای دارد.   ونگی این تجلّا گخداوند در چکه  ال م است ذکر شود
بلکاه باه   یابد که فی الحقیقه او خداوند را نه به نفس خاود   عشق عرفانی، جان در می

بلکاه باا    او خداوند را ناه باا دیادگان خاویش     بیند ... وساطت و ا  طریق خداوند می
هماان   (.253: 9336)ساتاری،  « .بیناد  نگرد، مای  نگاهی که خداوند به چشمان وی می

صاورح آتشای در یاک     باه طور که بر حضرح موسی در یک بیابان سرد و تاریک 
  درخت متجلی شد.
بنده با حق یک ارتباط دو طرفه است. این رابحة دو  ةرابحدر تجلی، به این ترتیب 

  یرا: ؛رسد به ظهور میدر نما   طرفه در عبادح و مخصوصاً
ای  نما  تقاضا برای چیزی نیست؛ بلکه یک ابزار، یک نحوة وجود و وسایله »

ای برای ظاهر ساختن خدایی اسات کاه    برای خلق و ایجاد است؛ یعنی وسیله
ای است برای رتیت حق؛ ولی یقیناً ناه ذاح   است، وسیله خود را عیان ساخته

حق فی ذاته؛ بلکه رتیت حق در قالب آن صورح که حق خاود را ا  طریاق   
 (. 363: 9332 کربن،) .«سا د آن صورح و برای آن صورح عیان می

 
نماا    ،حق را در  یباترین عناصر رویشی مشاهده می کندتجلی که بهاء پس ا  آن

 کند: خود را این گونه توصیف می
)بهاااء  .«هااای او رکااوع و سااجود اساات  نمااا  چااون درختاای اساات. شاااخ »

 (  9/232: 9333ولد،
بدین که گرد سرای ایمانست ا  سرای ایمان  ر ان و باغهاء اعمال صالودر »

آن اهلل اکبار اسات و    در باغها درآی اول ر یست پر میوه و آن صالوة اسات  
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، اکناون خاود را   آیام  ا  ایان بااغ بیارون مای    بینم که  ، میکنم را فرامو  می
-9/935هماان: ) .«کان  پرست و در وی نیر مای  گفتم که خاص مر اهلل را می

936 .) 
 

در »ی نقاش مهمای دارد.   ونگی این تجلّا گخداوند در چکه  ال م است ذکر شود
بلکاه باه   یابد که فی الحقیقه او خداوند را نه به نفس خاود   عشق عرفانی، جان در می

بلکاه باا    او خداوند را ناه باا دیادگان خاویش     بیند ... وساطت و ا  طریق خداوند می
هماان   (.253: 9336)ساتاری،  « .بیناد  نگرد، مای  نگاهی که خداوند به چشمان وی می

صاورح آتشای در یاک     باه طور که بر حضرح موسی در یک بیابان سرد و تاریک 
  درخت متجلی شد.
بنده با حق یک ارتباط دو طرفه است. این رابحة دو  ةرابحدر تجلی، به این ترتیب 

  یرا: ؛رسد به ظهور میدر نما   طرفه در عبادح و مخصوصاً
ای  نما  تقاضا برای چیزی نیست؛ بلکه یک ابزار، یک نحوة وجود و وسایله »

ای برای ظاهر ساختن خدایی اسات کاه    برای خلق و ایجاد است؛ یعنی وسیله
ای است برای رتیت حق؛ ولی یقیناً ناه ذاح   است، وسیله خود را عیان ساخته

حق فی ذاته؛ بلکه رتیت حق در قالب آن صورح که حق خاود را ا  طریاق   
 (. 363: 9332 کربن،) .«سا د آن صورح و برای آن صورح عیان می

 
نماا    ،حق را در  یباترین عناصر رویشی مشاهده می کندتجلی که بهاء پس ا  آن

 کند: خود را این گونه توصیف می
)بهاااء  .«هااای او رکااوع و سااجود اساات  نمااا  چااون درختاای اساات. شاااخ »

 (  9/232: 9333ولد،
بدین که گرد سرای ایمانست ا  سرای ایمان  ر ان و باغهاء اعمال صالودر »

آن اهلل اکبار اسات و    در باغها درآی اول ر یست پر میوه و آن صالوة اسات  
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وع و سجود و مفتا  آن در طهاور و وضاو ]...[    کر ارکان قیام وحایحهاء آن 
آر چو باران که بر سر درختاان فارو آیاد باه بهاار،       ریز و غسل می آبها بر می

 «دساات و پایتااان باارگ و میااوه ماازه باارون آیااد...     ا یاان چااوب خشااک 
 (2/96)همان:

 
باینَ   ة مقسوم ة هی عباد و»گوید:  رفه چنین میط ابن عربی دربارة این عبادح دو

نِصْفین: فنِصْفوا لِل هِ و نِصْفُوا لِلعَبْدِ کَما وَرَدَ فِی الخَبَرِ الصمحیحِ عن  بتوتاهللِ و بینَ عَبده 
بینی و بینَ عَبدی نِصْافین. فنِصافُوا لای و نصافُوا      ةَانَّهُ قاََ قَسمْتُ الصَ -تعالی -اهلل

   (. 523 :9366،)پارسا« لِعَبدی ما سأَ...
  توان نشان داد: را به این صورح می ای ا  تجلی حق ین ترتیب خاصهبه ا
 

 درخت و گلستان  .....ی )آفرینش و صنای ( در قوس نزول                                                           
 تجلی صفاتی و اسمایی در جهان 

 ... باغ و گلزار و  ..فاح بر عارف( .در قوس صعودی )تجلی ص                                                               
 
  ار و گلستان ....... بنفشهصفاح و اسما .............. تجلی ر ذکر بر قلب عارف به عنوان وسیلةتأثی

 ............... گلزار و..............تبدیل شدن عارف به اسم حق در اثر ذکر.....................................
 .......................................................  ر  پر میوهن ذکر و عبادح تصویر نما  به عنوان مهم تری

 .......................... محروم شدن ا  گلستان تجلیق ..............فراموشی حق و با  ماندن ا  ذکر ح
 
رسیم. این مباحث ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.  ی به رتیت میبحث تجلّر ادامة د

او  ،اداماه در  ،دهاد  رخ میدر قالب عناصر رویشی  بهاءبرای که تجلی حق ینپس ا  ا
 بیند. و می کندمیخدا را به همین صورح رتیت 

گلازار و               خردا  دیدن، مشاهده کردن، نظرکرردن و نظراره کرردن   
 ها ها و شکوفه سبزه سمن  ار/گلستان/ 

 واهد متنی:ش
 هاا سابز  و گلزارها و خوبان صورتهای و عشقها و شهوتها ا  چیز همه گویی»
 اهلل همه این ا  کنممی مشاهده که دیگر هایعجایب همه ا  و روان آبهای و
مای  مان  باه  را خاود  اهلل صاورتی  هار  ا  که کنممی مشاهده باهلل و بینم می را

: 9333بهااء ولاد،  ) «...چردمی اهلل  ار بنفشه و  ار سمن در من اجزای و نماید
2/962.) 
 را اهلل صافاح  و عجایاب  تاا  باهلل کردمی سفر من رو  که دیدم می رن  با »

 نورها همه کردممی مشاهده انوار  و صفاتش با را اهلل چون...  کند مشاهده
 (.9/232)همان: .«دیدممی را شکوفها و هاسبز و هاجمال و
 و عشاقها  و عجایبهاا  هازار  صاد  خداوناد،  بمعنای  باهلل کنممی نیاره چون و»

 و خاو   آبهاای  هازار  چناد  لحیاة  هار  و بینممی قبلها و شهوتها و مصاحبتها
 (. 9/953همان: ) .«عجب گلزارهای و و لحیف بادهای

 مان  پاای  تا سر ا  اهلل که دیدم عنیی رفت؛ اهلل مشاهدة به دلم که بودم درین»
[ هماه ] مان  ادراک و مان  اجازای  ایاتاف  بصار  و سم  و پُرست اجزای همه

 (.9/922همان:) .«آیدمی اهلل ا  که است شکوفه
 

های کامی بوده  رتیت حق ا  دیربا  در  مرة مباحث مناقشه برانگیز در میان فرقه
و « حاق ابزار دیدن » این قضیه مربوط به های کامی بر سر بحث و جدال ةاست. عمد

 بوده است. بهاء ا  نیر کامی، جزو عرفای اشعری است و عقاید« جایگاه دیدن حق»
 گیرد ر صورح میدربارة رتیت به این صورح است که رتیت حق با چشم سَاشاعره 

 چنادان  آخارح،  در ایا  دارد امکاان  دنیاا  در رتیات  اینکه دربارة اشاعره دیدگاه»اما 
 برخای  دارناد،  نیار  آخارح  در رتیات  باه  آناان  بیشاتر  هرچناد . است نشده مر بندی
بهاء خاود باا ایان مباحاث      (.31: تا بی جعفری،« )دنیاست در رتیت موهم سخنانشان
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 واهد متنی:ش
 هاا سابز  و گلزارها و خوبان صورتهای و عشقها و شهوتها ا  چیز همه گویی»
 اهلل همه این ا  کنممی مشاهده که دیگر هایعجایب همه ا  و روان آبهای و
مای  مان  باه  را خاود  اهلل صاورتی  هار  ا  که کنممی مشاهده باهلل و بینم می را

: 9333بهااء ولاد،  ) «...چردمی اهلل  ار بنفشه و  ار سمن در من اجزای و نماید
2/962.) 
 را اهلل صافاح  و عجایاب  تاا  باهلل کردمی سفر من رو  که دیدم می رن  با »

 نورها همه کردممی مشاهده انوار  و صفاتش با را اهلل چون...  کند مشاهده
 (.9/232)همان: .«دیدممی را شکوفها و هاسبز و هاجمال و
 و عشاقها  و عجایبهاا  هازار  صاد  خداوناد،  بمعنای  باهلل کنممی نیاره چون و»

 و خاو   آبهاای  هازار  چناد  لحیاة  هار  و بینممی قبلها و شهوتها و مصاحبتها
 (. 9/953همان: ) .«عجب گلزارهای و و لحیف بادهای

 مان  پاای  تا سر ا  اهلل که دیدم عنیی رفت؛ اهلل مشاهدة به دلم که بودم درین»
[ هماه ] مان  ادراک و مان  اجازای  ایاتاف  بصار  و سم  و پُرست اجزای همه

 (.9/922همان:) .«آیدمی اهلل ا  که است شکوفه
 

های کامی بوده  رتیت حق ا  دیربا  در  مرة مباحث مناقشه برانگیز در میان فرقه
و « حاق ابزار دیدن » این قضیه مربوط به های کامی بر سر بحث و جدال ةاست. عمد

 بوده است. بهاء ا  نیر کامی، جزو عرفای اشعری است و عقاید« جایگاه دیدن حق»
 گیرد ر صورح میدربارة رتیت به این صورح است که رتیت حق با چشم سَاشاعره 

 چنادان  آخارح،  در ایا  دارد امکاان  دنیاا  در رتیات  اینکه دربارة اشاعره دیدگاه»اما 
 برخای  دارناد،  نیار  آخارح  در رتیات  باه  آناان  بیشاتر  هرچناد . است نشده مر بندی
بهاء خاود باا ایان مباحاث      (.31: تا بی جعفری،« )دنیاست در رتیت موهم سخنانشان
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 آشاکار اسات   ،کامی درگیر بوده است و این محلب ا  اشاراتی که باه معتزلاه دارد  
   (.9/23: 9333)بهاء ولد،

ء درایان قضایه   بهاا به همین دلیل در وهلة اول ممکن اسات تصاور شاود دیادگاه     
باه ناوع دیگاری ا      کاه او  دهد نشان میهای رویشی  اما استعاره دیدگاه اشاعره باشد

او هرگاه ا  دیدن حق ساخن   شود. یاد می« رتیت قلبی»رتیت قائل است که ا  آن با 
  :کند گوید در کنار آن ا  عناصر رویشی یاد می می

 داخال  بینم کجا را تو عجب. توام طالب و توام عاشق من اهلل ای که گفتممی
 دیوار چهار که همچنان که مرا داد الهام اهلل. بینم جهان خار  ای و بینم جهان
 هار  و بیناد نمی ترا و بتو است  نده و دارد خبر تو ا  تو قالب عالم و تو کالبد
 بااجزای  تو آثار اما خود بیرون ا  نه و خود اندرون ا  نه بیندنمی ترا که چند
 ا  هام  اگر اما است، اهلل بصر و نیر و است اهلل آثار همه اینها ... و رسدمی تو
 جهاان  خوبان بصورتهای نیر پس شوی؛ ترشروی و کومو باهلل نگری جا این
 روان آبهااای و هاااساابز و گلهااا و آساامان سااتارگان و  ایشااان خوشاایهای و

 مشااهده  را اهلل کنای مای  مشاهده را آنها چو پس... کنمی آنجهان و اینجهان
 (.292-292)همان:...  باشی کرده

 
ا  طرفای   ؛که خدا به او داده است می بیناد « نیری»را با  حقبهاء معتقد است که 

فاح حق اسات و در واقا  خاود    کردیم که این جهان میهر اسما و صدر تجلی اشاره
نگاه به این میاهر در واق  نیر در خداست. او ا  بین این میااهر، جهاان    حق است و
کناد   با چشم سَر مشاهده مای نه خدا را  ،به این ترتیب بهاءگزیند.  ها را بر می روییدنی

در قالاب   بلکه او خدا را در قلاب خاود    گیرد و نه این مشاهده ذاح حق را در بر می
 تجلی صفاح حق هستند. میاهری که کند؛ میاهر او مشاهده می

ای  هاای پیچیادة کامای نیسات. او باه مرحلاه       رتیت حق در نگاه بهاء شبیه بحث
 اینکه وجود با کند. صوفیه رسیده است که خدا را در میاهر جهان هستی مشاهده می

 اهال  آرای البتاه  و کامی آرای تأثیر تحت رتیت لةئمس جمله ا  اعتقادی، مسائل در
 و رو  همواره عقاید، بیان حیث ا  اند،شده واق  سنت )اشاعره(  متکلمان و حدیث
 بار  اتکاا  بر عاوه گرفتند، پیش در آنها که روشی. اندگرفته پیش در را خاصی شیوة

 قلبای  هاای  افتاه ی آن و کارد مای  استفاده نیز دیگر منب  کی ا  قرآن آیاح و احادیث
 گذاشته مهمی تأثیر رتیت، مقولة ا  صوفیه بینش در الهامی، منب  همین. بود خودشان

  .است
ة  و آن مرباوط باه عاطفا    رتیت در نگاه بهاء ا  منیری دیگار قابال بررسای اسات    

یات بااالی   کمّ. است که بر سراسر متن سایه افکناده اسات   لذح، سر ندگی و شادی
و ... دلیلی بر این ادعا « جمال»و « ها راحت»، «مزه»، «سرور»، «خوشی»هایی  مثل  واژه

بیشاتر تحات تاأثیر     در مقابال  .گویاد  کمتر ا  قهر حق یا جبر او سخن مای  بهاءاست. 
به همین دلیال او حاق را در   گیرد.  خدا در جهان قرار می «جمال»و  ها  یباییالحاف، 

 هاای جلاوه   یبااترین  د.نبخشا ببیند که این  یبایی را به بهترین نحو تحقق  وری میصُ
 جمال کامل تجلی سرخ، گل. »هستند  یبا هایگلستان و ها گل هستی، جهان در حق
 کاه  شاود مای  حاق  جمال محو قدر آن بهاء،(. 932: 9367 شیمل،« )است باغ در الهی
  بیند:می را خدا که است این مثل بیند،می را گلستانی که  مانی

 جماال  ا  کنناده خبر صبا باد چون ها هسبز و سماعها و بجمالها عشقها اکنون»
 (. 9/937: 9333بهاء ولد،) .«وسفیستی
 ایان  ببینای  کاه  را بساتانی  صاورح  هر و کنی می مشاهده که را جمالی هر و»

 وقتای  و شاود مای  بایش  وقتی و شود می کم وقتی تو در است اهلل ا  آثار همه
 ایان  خوشای  است چیزی سهل پس  ندمی بیرون تو ا  دیگرگون های شاخه
 (.9/95)همان: .«جهان

 
 مشاایخ  ا  ریاک بهاء در  یبایی عناصر رویشی، جلوة جماال حاق را مای بیناد. ه    

 ا  برخی. اندبرگزیده را روشی سلوک، و سیر مراحل و حق به رسیدن راه در صوفیه
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 اهال  آرای البتاه  و کامی آرای تأثیر تحت رتیت لةئمس جمله ا  اعتقادی، مسائل در
 و رو  همواره عقاید، بیان حیث ا  اند،شده واق  سنت )اشاعره(  متکلمان و حدیث
 بار  اتکاا  بر عاوه گرفتند، پیش در آنها که روشی. اندگرفته پیش در را خاصی شیوة

 قلبای  هاای  افتاه ی آن و کارد مای  استفاده نیز دیگر منب  کی ا  قرآن آیاح و احادیث
 گذاشته مهمی تأثیر رتیت، مقولة ا  صوفیه بینش در الهامی، منب  همین. بود خودشان

  .است
ة  و آن مرباوط باه عاطفا    رتیت در نگاه بهاء ا  منیری دیگار قابال بررسای اسات    

یات بااالی   کمّ. است که بر سراسر متن سایه افکناده اسات   لذح، سر ندگی و شادی
و ... دلیلی بر این ادعا « جمال»و « ها راحت»، «مزه»، «سرور»، «خوشی»هایی  مثل  واژه

بیشاتر تحات تاأثیر     در مقابال  .گویاد  کمتر ا  قهر حق یا جبر او سخن مای  بهاءاست. 
به همین دلیال او حاق را در   گیرد.  خدا در جهان قرار می «جمال»و  ها  یباییالحاف، 

 هاای جلاوه   یبااترین  د.نبخشا ببیند که این  یبایی را به بهترین نحو تحقق  وری میصُ
 جمال کامل تجلی سرخ، گل. »هستند  یبا هایگلستان و ها گل هستی، جهان در حق
 کاه  شاود مای  حاق  جمال محو قدر آن بهاء،(. 932: 9367 شیمل،« )است باغ در الهی
  بیند:می را خدا که است این مثل بیند،می را گلستانی که  مانی

 جماال  ا  کنناده خبر صبا باد چون ها هسبز و سماعها و بجمالها عشقها اکنون»
 (. 9/937: 9333بهاء ولد،) .«وسفیستی
 ایان  ببینای  کاه  را بساتانی  صاورح  هر و کنی می مشاهده که را جمالی هر و»

 وقتای  و شاود مای  بایش  وقتی و شود می کم وقتی تو در است اهلل ا  آثار همه
 ایان  خوشای  است چیزی سهل پس  ندمی بیرون تو ا  دیگرگون های شاخه
 (.9/95)همان: .«جهان

 
 مشاایخ  ا  ریاک بهاء در  یبایی عناصر رویشی، جلوة جماال حاق را مای بیناد. ه    

 ا  برخی. اندبرگزیده را روشی سلوک، و سیر مراحل و حق به رسیدن راه در صوفیه
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مای  واقا   هساتی  جهان در حق های یبایی و جمال و عشق تأثیر تحت صوفیه مشایخ
 .شوند

 باه  را آدمای  صورح، عشق و جمال پرستش که دارند عقیده صوفیان بعضی»
 جماال  و دیاد  نتاوان  صاورح  در جاز  معنای،  چون که رساندمی معنی کمال
 گرفتاار  و صاورح  قیاد  در خاود  که ما پس است، غیب طلعت دارآینه ظاهر

 را خاود  طریقت بنیاد رو این ا  و داشت نتوانیم عشق مجرد معنی، به صوریم
. اناد ور یدهمی عشق صورح،  یبایی به ساخته، متکی پرستی جمال اساس بر

 در را خادا  کاه  اسات  کسانی نخستین ا  کی( ی225 متوفی)  مصری ذوالنون
 ناوری  محماد  بان  احماد  ابوالحساین  و حمازه ابو. دیدمی طبیعت  یبای صور

 (.56مقدمه :9361 شیرا ی، بقلی) «اندبوده طریق همین در نیز( 235متوفی)
 

پرساتی دانسات کاه جماال      می توان بهاء را در  مرة عرفاای جماال  به این ترتیب 
 رد.گذا ا   یبایی حق را به نمایش میای  ، شمهبرای او عناصر  یبای رویشی

 

 
 

 گیری نتیجه
بهااء ولاد ا     معاارف هاای رویشای در    استعارهکه  گیریم ، نتیجه میچه گفته شدا  آن

سراسر ماتن ساایه    و این استعاره برخوردار هستند  ای بر کمیت و کیفیت قابل ماحیه
اقانه باه کاار   به طر ی بسایارخلّ  را بهاء ولد ها این استعاره دیگر ا  سوی. است افکنده

 و اشتغال به کشااور ی، اقلایم  نادگی و عقایاد ماذهبی وی       بهاءحرفة . گرفته است
ها باا  دارند که ما ا  آن معارفدر  انعکاس گستردة قلمروهای رویشینقش  یادی در 

هاای   اساتعاره بنادی   دساته  ایام.  ناام بارده  جغرافیایی و عقیادتی  ، تجربیامل وعنوان ع
ای رویشای  ها  قلمارو دهد که  مینشان  در قالب سه حو ة خدا، جهان و انسان رویشی

حکایات ا    ،ارتباط میان این سه حو ه ای برخوردارند. ا  نیم و انسجام ویوهمتن  در
 یرا او توانسته  ؛هیم شناختی دارداترین مف ماهنگی ذهن بهاء در تبیین مهمانسجام و ه

 و میاان ایان ساه حاو ه برقارار کناد       پیوندی قابل توجهدر قالب اصحاحاح گیاهی 
وحدح وجاود، جبار و    مفاهیم عرفانی و کامی همچونبرخی  عقاید خود را دربارة

 .بکشده تصویر رتیت باختیار، تجلی و 
برخاف  که دهد میبررسی و تحلیل این مفاهیم در قالب قلمروهای گیاهی نشان 

 ،در برخی موارد ا  جمله مفاهیم مورد تحلیل مابهاء  ،آید می بر معارفظاهر  ا  آنچه
گیارد. او   اندیشد؛ بلکه عقاید او همسو با عرفا و صوفیه قارار مای   همچون اشاعره نمی

ایان امار باه     که ددارمعتزله گرایش به  «و اختیار جبر»مانند موضوع  حتی در مواردی
در پایان دهد.  ای را نشان می نوبة خود آ اد اندیشی بهاء و دور بودن ا  تعصباح فرقه

هاای   هاا همچناان باا  اسات و تحلیال      میدان تحلیل برای این اساتعاره  کنیمباید اشاره
نماایی  بارای با  هاا   صورح گرفته بخش کوچکی ا  آن چیزی است که این اساتعاره 

 دارند.
 

 هانوشتپی
1. Olaf Jäkel. (2002). "Hypotheses Revisited: Cognitive Theory of Metaphor Applied to 
Religious Texts". metaphorik.de.                                                                                                                    
2. Shokr Mohamed, Abdulmoneim, Banha. (2006). "The Metaphorical Concept “Life is a 
Journey” in the Qur’an: a Cognitive-semantic Analysis"  metaphorik.de 10/2006: 96.  

 

 کند. عدد سمت راست به شمارة جلد و عدد سمت چپ به شمارة صفحه مورد نیر اشاره می .3
کاه فلاک االفااک اسات محایط       فلاک اول، اسات و   تماام موجاوداح یاک درخات    گوید: که  ابوتراب نسفی می» .2

کاه   فلاک دوم در گفتار بهااء( و  « عدم خید»است ) شبیه به  این درخت  میننقش است،  موجوداح است، و ساده و بی
اسات. ... و   ساق ایان درخات  ، که هریک کوکبی سیاره دارند، هفت آسماناست و  بیخ این درختفلک ثابتاح است 
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 و اشتغال به کشااور ی، اقلایم  نادگی و عقایاد ماذهبی وی       بهاءحرفة . گرفته است
ها باا  دارند که ما ا  آن معارفدر  انعکاس گستردة قلمروهای رویشینقش  یادی در 

هاای   اساتعاره بنادی   دساته  ایام.  ناام بارده  جغرافیایی و عقیادتی  ، تجربیامل وعنوان ع
ای رویشای  ها  قلمارو دهد که  مینشان  در قالب سه حو ة خدا، جهان و انسان رویشی

حکایات ا    ،ارتباط میان این سه حو ه ای برخوردارند. ا  نیم و انسجام ویوهمتن  در
 یرا او توانسته  ؛هیم شناختی دارداترین مف ماهنگی ذهن بهاء در تبیین مهمانسجام و ه

 و میاان ایان ساه حاو ه برقارار کناد       پیوندی قابل توجهدر قالب اصحاحاح گیاهی 
وحدح وجاود، جبار و    مفاهیم عرفانی و کامی همچونبرخی  عقاید خود را دربارة

 .بکشده تصویر رتیت باختیار، تجلی و 
برخاف  که دهد میبررسی و تحلیل این مفاهیم در قالب قلمروهای گیاهی نشان 

 ،در برخی موارد ا  جمله مفاهیم مورد تحلیل مابهاء  ،آید می بر معارفظاهر  ا  آنچه
گیارد. او   اندیشد؛ بلکه عقاید او همسو با عرفا و صوفیه قارار مای   همچون اشاعره نمی

ایان امار باه     که ددارمعتزله گرایش به  «و اختیار جبر»مانند موضوع  حتی در مواردی
در پایان دهد.  ای را نشان می نوبة خود آ اد اندیشی بهاء و دور بودن ا  تعصباح فرقه

هاای   هاا همچناان باا  اسات و تحلیال      میدان تحلیل برای این اساتعاره  کنیمباید اشاره
نماایی  بارای با  هاا   صورح گرفته بخش کوچکی ا  آن چیزی است که این اساتعاره 

 دارند.
 

 هانوشتپی
1. Olaf Jäkel. (2002). "Hypotheses Revisited: Cognitive Theory of Metaphor Applied to 
Religious Texts". metaphorik.de.                                                                                                                    
2. Shokr Mohamed, Abdulmoneim, Banha. (2006). "The Metaphorical Concept “Life is a 
Journey” in the Qur’an: a Cognitive-semantic Analysis"  metaphorik.de 10/2006: 96.  

 

 کند. عدد سمت راست به شمارة جلد و عدد سمت چپ به شمارة صفحه مورد نیر اشاره می .3
کاه فلاک االفااک اسات محایط       فلاک اول، اسات و   تماام موجاوداح یاک درخات    گوید: که  ابوتراب نسفی می» .2

کاه   فلاک دوم در گفتار بهااء( و  « عدم خید»است ) شبیه به  این درخت  میننقش است،  موجوداح است، و ساده و بی
اسات. ... و   ساق ایان درخات  ، که هریک کوکبی سیاره دارند، هفت آسماناست و  بیخ این درختفلک ثابتاح است 
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جاا    پاس ا  آن  معدن و نباح و حیوان، برگ و گل و میوة این درختندو  های این درختند چهارگانه شاخ عناصر و طبای 
تر  تر و لحیف شود و شریف تر می جا که میوه درخت است هرچند باالتر میآید نا ک این درخت است تا به این که  مین

تار و   گردد. چون مراتب این درخت  دانستی اکنون بدان که میوه بر سر درخت باشد و خاصه درخت بود و شریف می
: 9333)نسافی، « تار باود   تر و لحیاف  تر باشد باالتر و شریف یکلحیفتر ا  درخت باشد و ا  درخت هرچیز که به میوه نزد

عاالم ملاک و   اسات و   تخام ، عالم جباروح »کند:  (. هم چنین او این محلب را به صورح مختصرتری نیز محر  می231
 (.        936همان: «)اند میوة این درخت معدن و نباح و حیواناست و  درخت، ملکوح

 ریااحینی  را عاشاقان  جهان، درین: »کشدمی تصویر به  یبا رویشی عناصر صورح به را حق صفاح نیز بقلی رو بهان. 5
 (.32: 9361بقلی شیرا ی، « )احد جال و جمال باغ ا  است،

  
 منابع
 .قرآن کریم 
    ( .9376ابن عربای، محیای الادین .)    )مقدماه،  شاجرة الکاون )درخات هساتی .

 طریق الکمال.انتشاراح تهران. ترجمه و توضیو گل بابا سعیدی. 
  ( .9361بقلی شیرا ی، رو بهاان .)  هاانری   . تصاحیو و مقدماة  عبهار العاشاقین

 انتشاراح منوچهری. تهران. کربن و محمد معین.
 2و  9جلاد   .معاارف (. 9333حساین خحیبای. )   بان  بهاء ولد، بهاء الدین محمد. 

 طهوری. فر. تهران.الزمان فرو ان صحیو و مقدمة بدی ت
 تصااحیو جلیاال شاار  فصااوص الحکاام(. 9366د. )پارسااا، محمااد باان محماا .

 مرکز نشر دانشگاهی. .نواد. تهران مسگر
     .)رتیات خداوناد ا  دیادگاه اشااعره و ابان      »جعفری، محمد عیسای. )بای تاا

 «.عربی
 ( .9333دوبوکور، مونیک .)ترجمة جال ستاری. تهاران جان رمزهای  ندة .. 

 نشر مرکز. 
 ( .9336را ی، نجم الدین .)تصحیو محمد امین ریاحی. تهاران بادمرصاد الع .. 

 سرو .
 ( .9376رحمیان، سعید .)  دفتار تبلیغااح   قام.  . تجلّی و ظهور در عرفاان نیاری

 .علمیه قماسامی حو ة 

 ( .9337 مرّدی، حمیرا .)تهاران. هاای گیااهی در شاعر فارسای     ها و رماز  نماد . 
  وّار.

 ( .9336ستّاری، جال .).نشر مرکز. تهران. عشق صوفیانه 
 ( .9367شاایمل، آن ماااری .)تهااران.. ترجمااة حساان الهااوتی. شااکوه شاامس 

 انتشاراح علمی و فرهنگی.
 ( . 9333فتوحی، محمود« .)فصلنامة علمی  .«ا  کام متمکّن تا کام مغلوب- 

 .62-35. ص 91. شماره3. سالپووهشی نقد ادبی
 _______( .9333 .)سخن. . تهران.باغت تصویر 
 _______ .(9331 .)تهاران هاا  ها، رویکردهاا و رو   شناسی نیریه سبک .. 

 سخن.
  ( .9332فرو انفر، بدی  الزماان .)  انتشااراح دانشاگاه    تهاران.  .احادیاث مثناوی

 تهران.
 ( .9333فوالدی، علیرضا .)سخن. .. تهران بان عرفان 
 ( .9332کربن، هانری .)    ترجماة انشااء اهلل   تخیّل خااق در عرفاان ابان عربای .

 جامی. .رحمتی. تهران
 (  9367لسااترن .)ترجمااةهااای خافاات شاارقی جغرافیااای تاااریخی ساار مین . 

 .(9337چاپ اول )انتشاراح علمی و فرهنگی.  تهران. محمود عرفان.
 ،فصالنامة تخصصای    .«کبرویاه  ذکر در طریقة(. »9333سید نادر. ) محمد  اده

 .25ماره . ش7ال س ادیان و عرفان.
 ( .9332مشرّف، مریم .)نشر ثالث. .. تهرانی تفسیر عرفانینشانه شناس 
 ( .9333نساافی، عزیااز الاادّین .)گفتااار هااانری کااربن.  . پاایشاالنسااان الکاماال

 کتابخانه طهوری.تهران. تصحیو و مقدمه ماریوان موله. 
 رفاانی  ع بررسی شخصیت و اندیشاة (. »9332قوام. ) ابوالقاسم هاشمی،  هره و

    .3. شماره26. سالرهای ادبیجستا«. شناختی بایزید بر اساس رو  استعارة
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 ( .9337 مرّدی، حمیرا .)تهاران. هاای گیااهی در شاعر فارسای     ها و رماز  نماد . 
  وّار.

 ( .9336ستّاری، جال .).نشر مرکز. تهران. عشق صوفیانه 
 ( .9367شاایمل، آن ماااری .)تهااران.. ترجمااة حساان الهااوتی. شااکوه شاامس 

 انتشاراح علمی و فرهنگی.
 ( . 9333فتوحی، محمود« .)فصلنامة علمی  .«ا  کام متمکّن تا کام مغلوب- 

 .62-35. ص 91. شماره3. سالپووهشی نقد ادبی
 _______( .9333 .)سخن. . تهران.باغت تصویر 
 _______ .(9331 .)تهاران هاا  ها، رویکردهاا و رو   شناسی نیریه سبک .. 

 سخن.
  ( .9332فرو انفر، بدی  الزماان .)  انتشااراح دانشاگاه    تهاران.  .احادیاث مثناوی

 تهران.
 ( .9333فوالدی، علیرضا .)سخن. .. تهران بان عرفان 
 ( .9332کربن، هانری .)    ترجماة انشااء اهلل   تخیّل خااق در عرفاان ابان عربای .

 جامی. .رحمتی. تهران
 (  9367لسااترن .)ترجمااةهااای خافاات شاارقی جغرافیااای تاااریخی ساار مین . 

 .(9337چاپ اول )انتشاراح علمی و فرهنگی.  تهران. محمود عرفان.
 ،فصالنامة تخصصای    .«کبرویاه  ذکر در طریقة(. »9333سید نادر. ) محمد  اده

 .25ماره . ش7ال س ادیان و عرفان.
 ( .9332مشرّف، مریم .)نشر ثالث. .. تهرانی تفسیر عرفانینشانه شناس 
 ( .9333نساافی، عزیااز الاادّین .)گفتااار هااانری کااربن.  . پاایشاالنسااان الکاماال

 کتابخانه طهوری.تهران. تصحیو و مقدمه ماریوان موله. 
 رفاانی  ع بررسی شخصیت و اندیشاة (. »9332قوام. ) ابوالقاسم هاشمی،  هره و

    .3. شماره26. سالرهای ادبیجستا«. شناختی بایزید بر اساس رو  استعارة
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 چکیده
ه.ق( 427-406الوونیم مد وون مولوووم   مثنوووم مونوووم  وو    

ام است که شناختم آن در فهم هشناسی ویژدربردارننة شناخت
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