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 چکیده

و مکوان و   سو   یکاز  بهتجر کنندۀ پایداری بین ادراک ارتباط متقابل و تجربۀ عرفانی،در فرایند درک 

به مکان پ یایی و حرکت  ،که وج د فاعل تجربه گ نه همانفضای رخدادها از س ی دیگر برقرار است. 

ت صوی  مکوان و    انجامود.  درونی عوار  موی  به دگرگ نی نیز در فضای تجربه  قرار گرفتنبخشد،  می

راه تعامل با مکان در ت صی  ترین  نیست. ساده سان یکهمیشه عارفان، رخدادها در کالم این فضای 

در یوک مکوان    ،رخدادهای شه دیتمام کاربرد آن در اشاره به م ضعی هندسی است.  تجربۀ عرفانی،

دهد کوه   بلکه در فرامکانی رخ می ،نه در عالم ماده ،یاتتجرباین اما  ،افتد خاص برای عار  اتفاق می

به عب ر از مکان مادی و حض ر  ،ضای تجربهحض ر فاعل در فکاهد.  پی ند عار  را با دنیای مادی می

های متفاوتی از فضوای ایون    ت صی  تجربۀ عرفانی، براساسانجامد.  در فضاهای جدید یا خلق آن می

ت ان به  یو فضاهای حص ل تجربیات عرفانی را م ها مکانترین  مهم ط رکلی به. ش د رخدادها ارائه می

 .9؛ المکان .4؛ مکان رمزی .9؛ مکان شنیداری .2؛ تجربهمکان مادی وق ع  .1پنج دسته تقسیم کرد: 

در « مکوان » طرحوی در بوام مؤلفوۀ    ،ضمن بررسی و تحلیل این فضواها حاضر، پژوهش  مکان زمانی.

 .دهد دست می بهپدیدارهای عرفانی 

 

 فضا، فضای هندسی، المکان، مکان، مکان رمزی، مکان شنیداری.، تجربۀ عرفانی: کلیدی های واژه
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 قدمهم. 1

. است کردهاز م ض عاتی است که ذهن دانشمندان عل م مختل  را به خ د مشغ ل « مکان»

. شو د  کالم مطور  موی  فلسفه و  جغرافیا و در بسیاری از عل م مانند فیزیک واین م ض ع 

بحثی که  ترین یجدو البته دانند  میمکان را یک بعد م ه م  ،بسیاری از متکلمان اسالمی

داللت بر نو عی  شان ش د، بحث در بام آیاتی است که ظاهر مطر  می نامدر میان متکل

فهوم و درک معنوی و    آنکوه درصودد   متکلموان بویش از  درواقع، مکان برای خداوند دارد. 

ارتباط خداوند بوا مکوان    عقیدۀ دینی خ د را دربارۀک شند  ماهیت مکان باشند، پی سته می

: نوک )خطابی و جدلی دارد  ، بیشتر جنبۀسخنان این جماعتسبب، ت جیه کنند و به همین 

 ن و نوه ، نه مکوان مو ردن ر متکلموا   آثار عرفانیاما مکان در  ؛(2/499: 1987، دینانی ابراهیمی

 ،در ایون دسوته از آثوار    عل می همچ ن جغرافیا و فیزیوک اسوت.   م ردن رفضای هندسی 

، بحوث از  یابود  موی  زبوان راه  به عرصوۀ ها و رخدادهای عرفانی  که دریافت هنگامی ویژه به

 فراوانی دارد.اهمیت  ،مکان و فضای معن ی حاکم بر فرایند تجربه

ایون نو ع مکوان     دهد. در مکان هندسی خاصی رخ می تجربۀ عرفانیبدون تردید هر 

اموا   کنود؛  عار  با آن ارتباط برقورار موی  ترین ن ع فضایی است که  ترین و ابتدایی سطحی

مکوان   به فضای مادی رخدادها نیسوت. بوا عبو ر از    مکان در پدیدارهای عرفانی منحصر

دنیایی و او را با  ش د برای عار  پدیدار می حقایق معن یاز سرشار  هندسی معم ل، قلمرو

گیرد  . جریان پدیدارها و مکاشفات عرفانی در فضایی معن یی شکل میسازد میم اجه  تازه

عب ر از مکان مادی و ش د.  میت صی  عارفان در کالم های مختلفی  به ص رتو این فضا 

 نتایج این مکاشفات است.از  ،رسیدن به ن عی المکان

ت جوه بوه    ،در بررسی و تحلیل مکان و فضای حاکم بر پدیدارها و تجربیوات عرفوانی  

 نماید: ی زیر ضروری میها پرسش

 ؟به چه معناست تجربیات و مکاشفات عرفانیمکان در و 

هندسی و مادی است یا فضای معن ی ایون آثوار را    فضایمنحصر به  این مؤلفهآیا و 

 گیرد؟ می هم در بر

 چیست؟ تجربیات عرفانیاقسام مکان در و 

 کند؟ میهدفی را دنبال چه  ،یا ت صی  مکان تجربهنام ذکر  با ،تجربه یا راوی آن فاعلو 
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ی بررسوی و تحلیول   این پژوهش در پی یافتن راهی بورا  های مزب ر، پرسش به بات جه

 بندی اقسام آن است. و طبقه ،تجربیات عرفانیتمام در  «مکان» ۀمؤلف

 تحقیق پیشینۀ .2

اختصواص   مؤلفۀ مکانشناختی  عناصر زیباییبررسی و نقد  به آثار فراوانی ،در زبان عربی

جمالیات را با عن ان  ( Gaston Bachelard) غالب هلسا کتام غاست ن باشالر. است یافته

شوناختی   ه بررسوی زیبوایی  بو  (1334) شاکر نابلسی. است کردهترجمه  (2776)باشالر،  المکان

الزموان و  کتام خ د،  در (2778) . بادیس ف غالیاست پرداختهدر روایات عربی  مؤلفۀ مکان

و  ؛اسوت  کردهعار دوران جاهلیت بررسی را در اش زمان و مکان، المکان فی الشعر الجاهلی

. در شو د  همچنان احسواس موی   «ربۀ عرفانیتجفضای  درمکان »بحث البته جای خالی م

، تاکن ن اختصاص یافتهاین م ض ع به بررسی  ،زبان فارسی هم جز چند مقاله که م ردی

های آن در مت ن ادبی و عرفانی  ت جهی در بام این مؤلفه و ویژگی درخ رتحقیق جامع و 

ناختی عنصر مکوان  ش بررسی زیبایی»ای به  در مقاله (1988) . ج اد اصغریاست نشدهانجام 

های زمان و مکان روایوی را در   مؤلفهنیز  (1988) . اب الفضل حرّیاست پرداخته« در داستان

 .است کردهبررسی  های قرآنی قصه

ی عرفوانی  هوا  روایوت ایون مؤلفوه در    جنبۀ عرفانیمختصر منبعی که به بررسی یگانه 

 ی عرفوانی هوا  حکایوت تانی سواختار داسو  ا عن ان ب (1983) قدسیه رض انیانپرداخته، کتام 

 االولیوا  توذکر  و  اسرارالت حید و المحج م کش ی ها حکایت )مکان(فضا  ،است. در این اثر

کدام از این  در هیچاما بررسی فضا و مکان رخدادها و پدیدارهای عرفانی  است، شدهبررسی 

 ش د. می بررسیبرای نخستین بار در این مقاله خ رد و این م ض ع  منابع به چشم نمی

 در پدیدارهای عرفانی مؤلفۀ مکاناهمیت  .9

کار دارد. هور انسوانی در هور زموانی بوا آن سورو       است کهجزو م ض عاتی زمان مکان مانند 

. پرسند میها  آن کنند، اما کمتر از ماهیت اشخاص به ضرورت وج د زمان و مکان اعترا  می

ت انود از   ش د که به آسانی نموی  انسان با مشکل بزرگی م اجه می ،به مجرد طر  این پرسش

ماهی با آم است. مواهی  واقع نسبت انسان با زمان و مکان همانند نسبت  هآن رهایی یابد. ب

اینکوه   نیست. انسان نیوز بوه حکوم    مسئله، آم برای او زید میکه پی سته در آم به حکم این

، دینوانی  ابراهیموی )سود  پر نمیها  آن برد، از ماهیت و حقیقت هم اره در زمان و مکان به سر می
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ی مختلفوی کوه موا را بوه مفهو م آن      هوا  داللتو « مکان»لفظ  درحقیقت،؛ اما (2/492: 1987

ی ها تفاوتکه  گ نه همان ،بدون تردیدسازد، تن ع و گستردگی چشمگیری دارد.  رهنم ن می

د وجو  ماهیت فلسفی آن و کارکرد این واژه در زبان ادم  ه م لغ ی مکان ومف آشکاری بین

 ش د. میدیده ی آن در این سه ح زه ها داللتبین  آشکاریارتباط معنایی دارد، 

در  (19/969: 1479)من و ر   اسوت. ابون  « ک ن» اسم مکان از ریشۀ در لغت «مکان»لفظ 

از مجمو ع  «. حادث»را به معنای « کائن»و  داند می «حدث»را به معنای  «ک ن» العرم لسان

و فروع آن « ک ن»ی گ ناگ ن برای لفظ ها فرهنگها و  نامه تعاری  و مفاهیمی که در لغت

ش د که مکان در نزد لغ ی ن م ضعی است که داللت  برداشت می گ نه این، است شدهذکر 

بحث از ارتبواط مکوان و    کند و لفظ مکان با وج د انسان مقارن و مالزم است. بر خلق می

در پوی یوافتن پاسوخی بوه ایون      ان فیلس فش د. بسیاری از  وج د در فلسفه نیز مطر  می

ست؟ آیوا مکوان   ل از اشیا دارد یا عین خ د اشیاوج دی مستق ،هستند: آیا مکان ها پرسش

هستی م ج دات هم مرتبط است؟. پرداختن به مباحوث   ی یا با شی ۀامری است صرفاً کمّ

ین ارتباط ب ،اما آنچه مسلم است حاضر است،فلسفی این ح زه خارج از چهارچ م پژوهش 

 .است ساختهمکان و وج د هم اره ذهن متفکران را به خ د مشغ ل 

 .اسوت  آمیختوه ای است که با ذات و طبیعت وج د انسان درهوم   ماهیت مکان به گ نه

تفکر و حاالت روحی فرد یا اق امی است که با آن ارتباط پایودار   مکان نمایانگر فرهنگ و

و افکوار در  تمودن   ی است که فرهنوگ و م ارد همچ ن بستر کنند؛ در بسیاری برقرار می

کند بر تغییر  لفظ مکان داللت می»یابد.  گیرد و استمرار می شکل می ش د و دامان آن زاده می

ش د،  ش د که مکان م ضعی است که انسان در آن مت لد می حیات انسانی. از این لفظ دریافت می

 «گردد و از حالی به حال دیگر می ،ش د یکند، دچار تغییر و دگرگ نی م ، زندگی می گردد مستقر می

و همچو ن   مکان م ضعی سرشوار از زنودگی اسوت    ،با این وص  .(131: 1338)احمد سلیم، 

جم د و ایستایی خارج  ک د واز حالت ر ،حیات م رو  خ دپ یایی دلیل  که به ظرفی است

ده نیست؛ خ اه این زندگی، دارای فای ،که زندگی با آن ارتباط برقرار نکند مکان تازمانی» ش د: می

... مکانی که زندگی در آن رسو خ نکورده باشود    ای از ستارگان یا حی ان یا ستارهزندگی بشر باشد 

 .(117 :2778)ف غالی، « مکان نیست

فاعل بین عار  و یا همان  ای هم ارتباط پایدار و دوس یه های عرفانی جریان تجربهدر 
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به حرکت  نین فاعلی پ یایی وکه وج د چ گ نه همان و مکان برقرار است.و  تجربۀ عرفانی

ی فاعول آن کموک   بوه تحو ل و دگرگو ن    ،بوه فضای تجر ، قرار گرفتن دربخشد میمکان 

به عب ر از مکان مادی و  ،آنو فاعل  ی عرفانیرخدادها در ارتباط بین فضافرایند  کند. می

ی در یک مکان خاص رخدادهای شه دتمام هرچند  انجامد. رسیدن به فضایی معن ی می

بلکوه در   ،هندسوی نوه در عوالم مواده و مکوان      تجربۀ شه دی ،افتد برای عار  اتفاق می

 ،به این فرامکان دستیابی کاهد. که پی ند عار  را با دنیای مادی می دهد رخ میفرامکانی 

هوا   ت که در محودوده انسان آن اس های برجستۀ یکی از خصلت درواقع است. خاص انسان

انسانیت انسان هم به همین  ها را بشکند؛ خ اهد محدودیت ماند، بلکه هم اره می یباقی نم

ای  محدودهو حی انات  و اعم از فرشتگان، جمادات، نباتات،م ج دات  همۀ ط رکلی بهاست. 

 ای نودارد؛  فقط انسوان اسوت کوه محودوده     ت انند حرکت کنند و دارند که بیش از آن نمی

 .(449و442: 1983، دینانی ابراهیمی)و مرزی تعیین کرد  ت ان حد میبراین برای سیر آدمی نبنا

با مکان مادی و هندسی معم ل م اجه نیستیم فقط در تجربیات عرفانی  ،با این وص 

مکوان در تجربیوات   بنوابراین،   ها حاکم است؛بلکه فضایی معن ی نیز بر فرایند این رخداد

ن ع  براساسیح مادی یا معن ی نیست. های صریح یا غیرصر عرفانی منحصر به فضاسازی

پدیودارهای  جریوان ت صوی    در  فضواهای مختلو   هایی از  جل ه ،تجربۀ عرفانیرخداد یا 

ت ان به  عرفانی را میو فضاهای حص ل تجربیات  ها مکانترین  مهم. ش د میدیده عرفانی 

 .4ن رمزی . مکا9؛ مکان شنیداری .2؛ مکان مادی وق ع تجربه .1دسته تقسیم کرد:  پنج

 مکان زمانی. .9؛ المکان

بنودی   شوده نیسوت. تقسویم   ربیات عرفانی منحصر به ان اع یادالبته اقسام مکان در تج

ین وقوایع دارنود.   یی ص رت گرفت که نقش مؤثرتری در جریان اها مکانمذک ر بر مبنای 

 شده دانست.دی یاها مکاندو یا چند م رد از نم نۀ ت ان  برخی از ش اهد را می ،اینبر عالوه

ی مختلفی که در جریان تجربیات عرفوانی  ها مکانگذاری  بندی و نام تقسیمدر این مقاله، 

 .است هغالب هر م ضع انجام شد وج د دارد، بر مبنای خصیصۀ

 وق ع تجربه مکان مادی. 1و9

ت ان با عنو ان   دهد که می رخ می یخاص در مکان و م ضع تجربۀ عرفانیبدون تردید هر 

به حالت خ دآگاهی به  گامی که عار  با برگشتدی یا هندسی از آن یاد کرد. هنمکان ما
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کنود.   از مکوان ایون رخودادها یواد موی     گاه  ،پردازد تجربیات شه دی خ د می بیان خاطرۀ

های روحی را به  ها و ابعاد زبان است که تجربه ساحت س  یکاز من ر ص فی از  درحقیقت

تور و   یر در آن ع الم است که او را بوه کاربردهوای توازه   آورند، و از س ی دیگر س وج د می

زبان و تجربه، زندگی خالق خو د را   تالقی کشاند؛ و او هم اره در نقطۀ ان میتر زب آیین ن 

 .(248: 1932، کدکنی شفیعی)گذراند  می

ترین راه تعامل با مکان در ت صی  تجربیات عرفوانی، اسوتعمال آن بوه صو رت      ساده

ذکر و ت صی  مکانی خواص بوا اشواره بوه م ضوعی معلو م یوا         که ای گ نه بهحقیقی است 

ترین مکانی است که در آن فاعل   سطحی ،این ن ع مکان مجه ل به صراحت انجام پذیرد.

شو د:   ها مشخص موی  ای از ویژگی با مجم عه این مکان .کند حرکت و زندگی می ،تجربه

با اشیایی که در بر  .2؛ کند  قانی و تحتانی جدا میپایه، ف با مرزهایی که آن را از فضاهای هم .1»

 «ای کوه در آن محصو ر اسوت    عود زموانی  با بُ .4؛ کند ای که مهیا می با شرایط زندگی .9؛ گیرد می

. بنابراین نیازی نیست که به صراحت از این مکان نام برده ش د، (198: 1931)ب خه لز و یان، 

 به این م ضع اشاره کرد.  ،حص ل تجربه اشیا یا شرایط ت ان با ت صی  بلکه می

در  .کننود  یواد موی   وق ع تجربه یا رخوداد  مکان مادیاز های مختلفی  به شی ه عارفان

 .دهنود  بوه دسوت نموی   و ت صویفی از آن   شو د  نام این مکان ذکر میفقط  ،بسیاری م ارد

ای  بوه ذکور دقیوق زموان و مکوان واقعوه       الحکوم  فصو ص در ابتدای  (41: 1346)عربی  ابن

را بدون زیادت و نقصان از یک منبع باطنی یعنی پیوامبر  خ د پردازد که طی آن کتام  می

تُهوا  یمُبشِّر  أُرِ یسلم فه وآله ویت رس ل اللَّه صلى اللَّه علیرأ یفإن»: است کردهدریافت  )ص(اکرم

 «. دمشق ستمائة بمحروسةسنة سبع وعشرونَ و  العشر اآلخِر من محرم یف

 : مسجد جامع دمشق؛است شدهصرفاً از مکان وق ع واقعه یاد  الحکم صفص  در مقدمۀ

مکوان   ،در بسیاری م ارد ش د. نمیدیده عربی  ت صی  دیگری از این مکان در کالم ابنو 

درویشوی   »]: و است  یا حریم کعبه ل مسجدمثو ی مقدس  ها مکاناز  ،تجربۀ عرفانیوق ع 

م شود، خ اسوت کوه بوه     د، متألیروزى خبر وفات او شنبغداد. ه ب د و دوستى داشت بمجاور کعبه 

د بور  یو آ ان بوازار بغوداد موى   ید که آن دوست در میه ددرواقع .ب شدیق معل م کند، نفسى غایتحق

 یی است که در رخدادها وها مکاناز خانقاه نیز  .(119: 1981کاشانی، عزالدین ) «استرى نشسته

بویش از   ،اسرارالت حیداز آثار عرفانی مانند در برخی  برجستگی خاصی دارد. ،وقایع عرفانی
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صحبت از خانقاه در میان است و محل وقو ع بسویاری از رویودادها و     ،آثار دیگر ص فیانه

 .(278: 1983رض انیان،  )نک:های شیخ آنجاست  کرامت

نفس و مدد خ استن از همت  تزکیۀ بهدر برخی م ارد نیز عار  با مجاورت تربت مشایخ 

وقتوی  » ش د: ساز وق ع رخداد یا پدیداری معن ی می نشینی سبب آورد و این هم روی می آنان

تنها بور حکوم عوادت. کبو تری      د و رحمة هللا علیه و نشسته ب دم؛  به میهنه بر سر تربت شیخ ب سعی

 .(991: 1986)هج یری، « که بر تربت وی انداخته ب دم ای شد دیدم سپید که بیامد و در زیر ف طه

در غالب م ارد که آن است  تجربۀ عرفانیوق ع  ،ت جه در بام مکان مادی نکته درخ ر

 جزئیاتت جهی به ت صی   کند و وق ع رخداد اکتفا میمکان مادی ذکر نام  به تجربه فاعلِ

تجربوۀ  ت صوی   مت جوه   ،با عب ر از ایون مکوان موادی    م ارد عار  گ نه اینآن ندارد. در 

در برخی مو ارد   .کند برقرار نمی باط خاصی با این مکانو بنابراین ارت ش د میخ د  عرفانی

هومّ خو د را معطو       عه مبهم اسوت و راویِ تجربوه، تموام   هم فضا و مکان رخداد یا واق

 طو رکلی  بهپردازد.  آن نمی جزئیاتکند و به ذکر مکان واقعه و پردازش  بازسازی واقعه می

نقش اساسی نودارد و اگور    ،رفانیت ان گفت که مکان هندسی در وقایع و پدیدارهای ع می

ای جوز ارتبواط برقورار     انگیوزه  ،برد نام میهم فاعل تجربه در هنگام بازسازی وقایع از آن 

بیشتر ایون مکوان در    جزئیات ،در دو م ضع کند. کردن با مکان و تعامل با آن را دنبال می

 :ش د جریان بازگ یی رخداد عرفانی ت صی  می

د. حکایت زیر از همین ی  نقشی در جریان واقعه داشته باشاین ت ص زمانی که. 1و1و9

 مق له است:

 م کرّکوان خ ابلقسو یو شو و ز  یقدس هللا روحه العزو د  یخ ما اب سعیاند که روزى ش آورده

شوان  یک تخوت و جمعوى درو  یو در ط س با هم نشسته ب دند، بر و ه  یرحمة هللا علو 

ست؟ ین هر دو بزرگ چیا منزلت ایشى بگذشت که آیدرو ستاده. به دلِیشان ایش ایپ

هرکس خ اهد کوه دو پادشواه   »فت: ش کرد و گید حالى روى بدان درویخ ما ب سعیش

)محمود   «ک دل، گ  درنگور  یک تخت، بر یک وقت، بر یک جاى، در یند در یهم ب به

 (.1/67 :1986بن من ر، 

را هم ت صوی   ن دیگر این مکا جزئیات ،ن یسندهولی  ، س است، تمکان وق ع این واقعه

 در روند رخدادها دارد. یمؤثر ، نقشو البته این ت صی  ؛«بر یک تخت»کند:  می
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 عرفانی مطر  اسوت.  هاینمایی و حقیقی جل ه دادن رخداد واقع زمانی که انگیزۀ .2و1و9

خاص و حقیقی  به م ضعی مستند کردن واقعهدر پی  ،در این م ضع است که روایتگر تجربه

 ت جه است: در این زمینه قابل اسرارالت حیدت جه به حکایتی از  .آید یبرمجل ه دادن آن 

د یر سو یکه گفت از ام و رحمه هللا و  شن دم  لباشىین محم د بن ایر امام عزالدیو از ام

د و قودس هللا روحوه     یخ موا اب سوع  یوقت که ش ب على عرضى شن دم که گفت در آن 

گفت، مون هنو ز جو ان و     حمد مجلس میدر خانقاه استاد ب ا ز و به ط س آمد و یالعز

ار جمع آمده ب دند، چنانکوه بور   یک دك ب دم. با پدر به هم به مجلس شدم و خلق بس

موا را   خِیفتاد. شیاز زحمت زنان، ک دکى خرد از کنار مادر از بام ب ...در و بام جاى نب د

بگرفوت  د آمد و آن ک دك را یدو دست در ه ا پد«  رشیبگ»چشم بر وى افتاد گفت: 

دم و اگر به خوال   یش دیعلى س گند خ رد که به چشم خ د ب یس ...ن نهادیو بر زم

 .(98: همان) ، هر دو چشمم ک ر باد دمیش ندین است و به چشم خ یا

ن نده بیم آن دارد که خ اننده یا شو  ،راوی واقعه در جریان نقل کرامت اب سعید اب الخیر

 دربوا ابزارهوای مختلو  سوعی      ،عاین در چند م ضو بنابر از پذیرش این رخداد سر باززند؛

راویوان ایون واقعوه را     ، سلسوۀ با دقتی تمام ،رد. در ابتدای حکایتدا این رخداد نمایی واقع

پردازد و البته بوه ن ور    به ذکر دقیق مکان وق ع این رخداد مینیز کند. در ادامه  معرفی می

در آن وقت که شیخ ما بوه طو س   »دارد: نمایی ن ای جز حقیقت انگیزههم رسد از این کار  می

گند بور  س یک با ذکر نیز . پس از نقل حکایت «گفت آمد و در خانقاد استاد ب احمد مجلس می

. شاید یکوی  «سید ب علی س گند خ رد که به چشم خ د دیدم»: ورزد میوق ع این حادثه تأکید 

آن است که  ،کند کید میهایی که راوی در چند م ضع بر حقیقی ب دن این واقعه تأ از علت

 .استگریز   عقل ،دور از ذهن و به تعبیر دیگر ،عناصر این روایت

 یمکان شنیدار .2و9

در فقوط   جزو م ض عاتی است که نوه  ،دیدارینیدن و تقابل یا تناظر آن با حس بحث از ش

ماننود فلسوفه و   و های علو م انسوانی     بلکه در دیگر شاخه ،سیشنا زبانمباحث نقد ادبی و 

تورین حو اس انسوان     از مهوم  ،دیداری و شنیداریش د. حس  نیز مطر  میو سی  شنا روان

 کوه  ای گ نوه  بوه  گشوایند،  و حقوایق را بوه روی او موی    از ادراکوات  هایی دریچههستند که 

ت ان مره ن ایون دو حوس    های معن ی زندگی بشر را می ترین دستاوردها و دریافت بزرگ
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هوای   عکس، دیدگاهاری مقدم بر حس شن ایی است یا بردکه آیا حس دیایندربارۀ  دانست.

در بیشتر  ش د. از حس شنیداری بعد از حس دیداری یاد می غالباً ؛است شدهمختلفی مطر  

ه رسیدن به حقیقت برابر است با رسیدن بو  زمین و  مغرم ازجملهدنیا و  های عرفانی  فلسفه

 intuition شو د. واژۀ  آن یاد موی از  enlightenmentن عی ن ر یا روشنایی که با واژۀ 

بر ادراکوات مبتنوی بور     ،دارد زمین کاربرد بسیار عارفان مغرمنیز که در میان فیلس فان و 

 از ریشوۀ  وارتبواط دارد   با حس دیداری مستقیماً  ش د. این واژه اطالق می های غیبی الهام

 .(29: 1983جعفری،  )نک: است شدهگرفته به معنی دیدن  intueriالتین 

؛ انود  مخالفوت ورزیوده  « مح ردیود »ت در ط ل تاریخ بوا سونّ  فیلس فان البته بسیاری از 

 :گ ید آنان است. وی در مخالفت با این سنت رایج میجزو  (Kierkegaard)گ ر  هکری یک

ای کوه   بیند لمس کنود. چورا او بوه فاصوله     خ اهد هرچه را می فیلس   دیدمح ر می

دهود. بورای   گو ش فرا  ... او برای فهمیدن بایود ارد؟گذ ترام نمیهستی مقرر کرده، اح

 انین دست ری به گ ش خوتم  ش د. تمام ق چیز به گ ش ختم می ... همهشنیدن بشتابد

یک هارم نی بوزرگ  ، همچ ن ا نیز در قالب م سیقی ساده و خالص... آن دنیش ند می

 .(91و98 :1389الل، )اِ ش د ارائه می

رود کوه   آنجا پیش موی  تادر تأکید بر شنیدن  ی فرانس (Jacques Ellul) ژاک االل

راه رسویدن بوه حقیقوت و    یگانه گر و  تداعی )در شکل شفاهی و گفتاری(زبان  گ ید واژۀ می

کنود   الل از پ لس قدیم نقل موی اِ .(11)هموان:   صرفاً ابزاری برای درک واقعیت است چشمِ

 .(87)همان:  «ایمان حاصل شنیدن است»که 

م اسوت یوا حوس    حس شن ایی مقود  ،م ض ع که در تجربیات عرفانیپرداختن به این 

نماید کوه حوس    اما ت جه به این نکته ضروری می ،استمپژوهش  دیداری، خارج از ح زۀ

در »ایون حوس    .داردای  جایگواه ویوژه   ،های معنو ی  ها و دریافت جریان ادراکدر  شن ایی

در  کوه  ای گ نوه  بوه  ،(129 :1333، هکبابو  صبحی) «حس استترین  ، ق یاشارات عقلی و فهم رم ز

هوایی از معوانی    دریچوه  ،یا غیبوی  مادیصدایی م ارد با گ ش سپردن به نغمه یا خیلی از 

 ش د. باطنی برای عار  گش ده می

م ضعی م ارد  برخیی مختل  برای عار  نمایان است. در ها مکانهای این حس در  جل ه

مکانی است کوه در آن غلبوه بوا     آید، ه میان میکه در جریان پدیدارهای عرفانی از آن سخن ب
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 های مختلفی ازجملوه قرائوت قورآن و    ت اند شامل نغمه میصداها شنیداری است. این صداهای 

وجد و ش ر و غلبوه   دهد و او را به قرار می تأثیر تحتشن نده را یا هر ص تی باشد که آواز مؤذن 

کوه ابو حمزۀ    ، چنوان باشدغاز وجد و مستی سرآت اند  میآواز یک پرنده  حتیش د؛  رهنم ن می

بغودادی و کوه مریود وی ]حوارث       روزی ابو حمزۀ » یک مرغ دگرگ ن شود:  بغدادی با شنیدن نغمۀ

مرغوی داشوت    شواه  ،حال ب د؛ و حارثسبی  ب د و به نزدیک وی اندر آمد، مردی مستمع و صاحب  محا

 .(216: 1986)هج یری،  «زدای ب نگی بکرد. ب حمزه نعرهکه بانگ کردی. اندر آن ساعت با

. بوا  نامیود « مکان شنیداری» ت ان را در جریان پدیدارهای عرفانی می ها مکان گ نه این

و بودون در ن ور   فقط از راه صداها مکان شنیداری مکانی است که زیبایی آن  ،این وص 

 :2778الی، ؛ ف غو 19 :1334نابلسوی،   )نک: ش د ت صی  می ،شناختی گرفتن دیگر م اهر زیبایی

گو ش  رد و بوا مکوان ضورورتی نودا     و دیداری رویارویی مستقیم ،در چنین م ضعی .(233

م ارد  گ نه ایندر  ش د. ای رهنم ن می واقعه مکان، عار  را به غماتی خاص درسپردن به ن

سواز رخوداد    و سوبب سوازد   موی را با دنیایی از معانی م اجوه   سالکحس شن ایی است که 

گیورد.   جریان سماع نیز در عرفان تحث تأثیر این حس شکل می ش د؛ میای عرفانی  واقعه

اء و الّا فترکه یحتاج الى ثلثة اشیالسماع »داند:  جنید یکی از شرایط سماع را مکان مناسب می

و البته این مکوان بایود شورایطی     ؛(186 :1314ب نصر سراج، )ا «اولى االخ ان و الزمان و المکان

پیری آنجا حاضر باشود   ،باید تا چ ن سماع کنی»خالی از اغیار باشد: که ینا ازجملهداشته باشد 

 .(673: 1986)هج یری، « به حرمت و دل از اشغال خالیو جایی از ع ام خالی و ق ّال 

ماهیوت   های عرفانی منحصر به م ضع خاصی نیست. مکان شنیداری در جریان واقعه

با گو ش  عار   که ای سته است. اگر نغمهآن وابصدای مکان شنیداری به ماهیت نغمه یا 

 مکوان هوم از مق لوۀ    ،موادی باشود   ، نغموۀ گیورد  سپردن به آن در جریان واقعه قورار موی  

یک پرنده در زیر  که گ ش سپردن به نغمۀ ی مادی و هندسی مرس م است؛ چنانها مکان

 شنیداری:ت صیفی است از مکان مادی  ،درخت

 ش داشت و وجدى تمام و کارى به رونق؛ همى وقتى خ ،میج انى ب د در ارادتى ع 

ر آن درخت آمود در  یز ،ستینگرمرغ باز به آواز آن ،ناگاه آواز مرغى به گ ش وى آمد

د عهود  یو فسخت عقد اللَّه؛ کل بانگ کند. هاتفى آواز داد که گر بارید ،که مرغانت ار آن

 .(6/912 :1911)میبدی،  ر ما انس افتادیدادى که ت  را با غما باز

نشوانی کوه از   فقوط  ش د و  نمی یادمکان وق ع تجربه از به صراحت  ،در بسیاری م ارد
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 مرب طشده در این مکان به ص ت و نغمۀ منتشر ،ش د میعارفان دیده کالم  ع دراین م ض

 :این ت صیفات است های زیر از مق لۀ نم نه ؛است

ه به آواز مغنّیی مشغ ل دم کیشى را دی: درودی ی هللا عنه و گ رضو على رودبارى  اب و 

  :فتگ ن مىیه ص تى حزکس ب آن .دی گ ز گ ش بنهادم تا وى چه مىی. من نشته ب دگ
 کفّووووى بالخضوووو عِ  دُّمُووووأ

 

 عینبالصَّووو لوووى الّوووذى جوووادَإ 

 

 

 .(931و 938: 1986)هج یری،  فتادیى بکرد و بش بانگیآن درو

)طو ر:  عَذامَ ربِّکَ لَ اقع*  إنَّ: *مر برخ اند و رضی هللا عنه و   گ یند: مردی پیش عو 

 .(914)همان:  ای بزد و بیه ش بیفتاد ، وی نعره(1

 بر وجدى. بری سعتر آى: گفت مى که دیشن آدمى از رفت، بازارى در شانیا از کىیو 

: گفت می که دمیشن چنان: گفت آمد؟ دایپ چه از وجد که گفتند را وى. گشت ظاهر او

 .(2/617 :1986)غزالی،  «نىیب من ىیک ین تا کن سعى ى،اَ ،یبرّ تر اسع

آغوازگر   روحوانی ای  نغمه. گاه سازداما همیشه نغمه مادی نیست که عار  را دگرگ ن 

نوه   ، مکان شنیداری،در این ص رت است. تجربۀ عرفانیو درک یک تح ل درونی عار  

گفوت در  د کوه مورا   ید گ یزیبا»: مکان معن ی و غیبی است ، بلکه از مق لۀیک مکان مادی

 «سوت یى، ترا مثل نت  مثل ت ی :دم. گفتیمن  من بترسد  ت  مثل منى. اى مثل یزیاى باب که یغ

ش د و از س ی دیگور   از س یی یک المکان محس م می« غیب. »(144: 1914)روزبهان بقلی، 

 .است شدهدر آن ت صی   ،شنیداری است و خداوند که یک مق لۀ گ ی بایزیدو جریان گفت
 رمزی مکان .9و9

هوای عوالم    آید، ناگفته هنگامی که روایتگرِ تجربه در پی بیان تجربیات شه دی خ د برمی

رمز عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و » کند. معنا را با زبانی رمزی و نمادین بیان می

اریان، )پ رنامود « کند نماید، داللت می عبارتی است که بر معنی و مفه می واری آنچه ظاهر آن می

تو ان از   را می« رمزی»یا « سطح محاکاتی» ؛استزبانی  ای ویژگی س  یکرمز از . (4: 1919

ف الدی،  )نک:ش یم  با ان اع ص ر خیال م اجه می آندر  که های زبان عرفان برشمرد ویژگی

رهای نام عرفانی سرچشومه  از پدیداست و نم داری از عالم معناس  از دیگرو  (192: 1983

های ص فیانه  رؤیاها و واقعه های پیامبران و ها و داستان اسط رهای از  بخش عمده. گیرد می

سوینا و شویخ    ت ان داستان رمزی نامید. بسیاری از آثار ابن و نیز ن ع خاصی از تمثیل را می
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ایون آثوار   و جزو  عقل سرخ ،لسالمان و ابسا، الطیر رسالة، بن یق ان ّ حی ازجملهو اشراق  

های واقعوی نبو دن    رسد، نشانه به ن ر می ها این داستانبیشتر نگاه اول در  است. آنچه در

ش ند   صی  میای مطر  و ت به گ نهها  آن و ح ادث در ها مکان ها و ام ر است. شخصیت

  .(268و263: 1919)پ رنامداریان، خ اند  ی و واقعی نمیای عاد که با تجربه

هوای   شوگردها و شوی ه  عارفوان،  کوالم  کلی ط ر های رمزی و به داستانکاربرد رمز در 

جوزو ایون    ،در راسوتای طور  مفواهیم رموزی     مؤلفۀ مکوان گیری از  گ ناگ نی دارد. بهره

گیوری نو ع خاصوی از مکوان در جریوان پدیودارهای عرفوانی         ست که به شوکل شگردها

را  یدیگر مکان یا فضای ،ذکر آن بافاعل تجربه مکانی است که  ،مکان رمزیانجامد.  می

یک بعد و یوک سوطح از    بهمعنا  ها مکان گ نه ایندر . (19 :1334نابلسی،  )نک:کند  راده میا

ایون  هوای معنوایی    الیهتأویل و تفسیر و البته  ش د های عینی یا ذهنی محدود نمی تجربه

ی رموزی از یوک   ها مکان تمام ش د. اگر ناممکن نباشد، به سادگی هم انجام نمی ها مکان

 کلی تقسیم کرد: ها را به دو دستۀ ان آنت  ن ع نیست و می

موا را بوه   ولوی   ،ی مادی اسوت ها مکاندر ظاهر از جنس  یی استها مکان ،اولدسته 

در این سخن اب الحسن خرقانی از « دریا»کند.  فضایی جز مکان هندسی مرس م منتقل می

 بوه  تا برفتم اند؟ هچ نانیا: که گفتم .غربااند از مرد چهارصد که دیرس من به»همین مق له است: 

عطوار  ) «نب د چیه خداى جز به را شانیا که ب دند آن غربا دمیبد. دمیرس ن رى به تا دمیرس ىیایدر

 (.932: 1986نیشاب ری، 

بوه  در برخی مو ارد  ی مادی نیست و ها مکان یی است که از مق لۀها مکان ،دسته دوم

کرسوی   عورش و  شو د؛  یر موی ه و پدیداری عرفوانی تفسو  ای سل کی یا تجرب مقام و مرتبه

نماید و البتوه   تر می ساده ها مکاندر برخی م ارد تأویل این ن ع . این ن عای است از  نم نه

شطحی از بایزید  ،روزبهان بقلیاند.  پرداختهها  آن گشایی برخی ازعرفا خ د به تفسیر و رمز

موه خو د را برابور    یمن خد از سر مستى گفت یزیروزى اب »کند که درخ ر ت جه است:  نقل می

د کوه  آور ای عرفانی سخن به میان می . بایزید از تجربه(86: 1914)روزبهان بقلی،  «عرش بزنم

ت ان یک مکان رمزی محس م  است  عرش را در اینجا می در مقابل عرش الهی خیمه زده

ط سخن انبسوا »کند:  تفسیر می گ نه ایندر مقابل عرش الهی را کرد. روزبهان حض ر بایزید 

  ت، و مسوتى بور حسون   یو ازل ر اتحاد تعزّز، تکبر با جان در مشاهدۀیافتن حالوت وصل، تأثیاست، 
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در عرش الهوی از من ور   اقامت . (81و86)همان:  «دیرون آیت، از آن مستى بیت، دع ى رب بیابد

انبساط و مشاهده و مستی حاصل از آن. بایزیود در   بهان برابر است با رسیدن به مرتبۀروز

 او از کوى ی و» داند از محو  شودن در حوق:    یگر رسیدن به عرش الهی را عبارت میجای د

: گفوت  قلوم؟...  و لو   : گفت. منم: گفت ؟ کرسى گفت: منم.: گفت ست؟یچ عرش: که کرد سؤال

هسوت   هرچه قتِیحق به شد، مح  حق در هرکهبلى، : گفت دیزیبا. شد خام ش مرد. منم همه آن

 .(119: 1986نیشاب ری، )عطار  «است حق همه . دیرس]

 مورّ   رفعنوى »کنود:   هم در ضمن شطحی از بایزید نقول موی   (982: 1314)اب نصر سراج 

بایزیود   ؛«تکیب حودان  نّىیز فقلت روكی ان حبّ نی خلقى إنّ دیزی أبای لى وقال هیدی نیب فأقامنى

اسوت از   ت صویفی  «بوین یدیوه  »اسوت.   او را تا مقابل دستانش باال بردهگ ید که خداوند  می

قابلیوت تأویول و   و البتوه ایون عبوارت     ،غایت عروج بایزید و وصو  فضوای ایون عوروج    

 دارد. تفسیرهای گ ناگ ن

هوای   درک الیوه و البته عارفان وج د ندارد در کالم  ها مکاناز این زیادی رمزگشایی 

ین از حسبرای نم نه،  نخست است؛دش ارتر از گروه  ،ی رمزیها مکاناین دسته از  معنایی

کس که بوه قو س دوم    گمان نکنم که سخن ما را جز آن»که  است شدهبن منص ر حالج نقل 

حالج از  ،. در این شطح(11: 1986)حالج،  «تر از ل   است نییبفهمد، و ق س دوم پا است دهیرس

که مراد او از قو س دوم  ، اما اینسخن به میان آورده «ق س دوم»دن به ن عی وص ل و رسی

 ستی معل م نیست.به درکجاست، 

 )مکان معن ی، غیب( مکانال .4و9

م اجهوه بوا   ، فرامکوان و فرازموان بو دن آن اسوت. در     تجربۀ عرفانیهای  یکی از ویژگی

ش د و بوا یوک الزموان و     تجربه از زمان و مکان جدا می کنندۀ ادراک رخدادهای عرفانی،

عب ر عار  با  ،ر چنین حالتید. (64: 1983ف الدی،  )نک:خ رد  ناپذیر پی ند می المکان وص 

 «فرامکان» یا« المکان»ت ان آن را  می یابد که در فضایی معن یی حض ر می ،مادی مکاناز 

خ د او محقق  تجربۀ عرفانیجهان ص فی جز به درک و دریافت  نامید. «مکان معن ی»یا 

ز رهگوذر  دیگران شریک شود، ا  تجربۀ عرفانیآن در با ت ان  راهی که مییگانه ش د.  نمی

از راه فقوط  منود محودود،    کرانه است. انسان کران بی معناجهان  ،به تعبیر دیگراست.  نزبا

 چنانکوه  .(211و217: 1932، کدکنی شفیعی) کرانگی جهان سخن بگ ید بی ۀت اند دربار زبان می
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المکان و بازسازی  جهان معنا وش د، فرایند ادراک  از ش اهد آن در کالم عرفا دریافت می

 هایی دارد: ویژگیایشان، ن در کالم آ

بوا بازگشوت بوه حالوت      ،پس از درک این تجارم ،ک رخدادهای عرفانیمدرِ .1و4و9 

 «حاضرسووازی غایووب »بووا فراینوود   وکنوود  را ت صووی  مووی ایوون تجربووه   ،خ دآگوواهی

(présentification de I’absence) تورین نقطوۀ   شده بوه دوردسوت   های ادراکی رانده گ نه 

 بورای ) دهود  مکانی خ د قرار موی  زمانی و« حال»را در ها  آن و خ اند فرامیرا  میدان حض ر

جوز شوطحیاتی    بوه  .(33: 1932 شوعیری، : نک آن اقسام و سازی غایب و حاضرسازی فرایند با آشنایی

بر زبان عوار  جواری    که در حالت ناخ دآگاهی «ع م شأنیسبحانی ما أ» و «أنا الحق»چ ن 

در بسویاری   ش د، از آن یاد می (232: 1983ف الدی،  )نک: «طح گفتمانش»ش د و با عن ان  می

فاصوله   ،بین زمان وق ع تجربه و زمان بوازآفرینی و حاضرسوازی آن   ،های زبانی از اشارت

کوه  ش د؛ چرا ل به گفتمان، گفته ناپدید میدر ص رت بازگشت کام» هست. به ن ر ژوز  ک رتز

در ت صوی   عارفان افعالی که . (26: 1932)شعیری،  «دم ج دیت آن به نفی گفتمان بستگی دار

چنانکه از ش اهد زیر  ؛زمانی است ، نمایانگر این فاصلۀکنند استفاده می تجربۀ عرفانیاین 

 ش د: عم ماً از افعال ماضی برای ت صی  این تجربیات استفاده می ،آید برمی

 .(979 :1919 القضات همدانی، )عین جدا شدکه از وى   دمیالقضاتم، ن رى د نیمن که ع ،ن مقامیدر او 

که چهل روز سور از سوج د برنداشوت.      دمیس را دیه ب دم؛ ابلیالن ن مصرى گفت: در بادذو و

 .(1/167 :1911)میبدی، ... گفت

نو ر خو د   ه ب بستد، دلم بو یدم. بعد از آنکه مرا از غین بدیقین یرا به ع د که حقید گ یزیباو 

 .(119: 1914ی، روزبهان بقل) روشن کرد

رون آمدن کوردم، آواز  یگفت: به گ رستان رفتم و چ ن قصد ب و هیاللّه علرحمة وثابت بنانی  و 

ار نفوس  یبد  چه بسیت  را بفر ،د که خام شى اهل آنینبا گفت: اى ثابت  که می  دمیاى شن ندهیگ 

 .(4/867: 1986)غزالی،  پرغم است در آن

کنود، تفواوت    دیدارهای عرفانی آن را ادراک موی در جریان پ که عار فضایی . 2و4و9

)طو ل و  های مکان مادی و هندسوی   ویژگی ،آشکاری با مکان وق ع رخداد دارد. این فضا

خو رد. ایون    را ندارد. ماهیت این مکان با ماهیت پدیدارهای عرفانی پی نود موی   (...عرض و

باطنی و معن ی است و نماید، امری  می پدیدارها که در حالت کش  و شه د بر عار  روی
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بنابراین مکان وق ع این رخدادها نیز جایی نیست جز عالم باطن. عرفا از این عالم با تعابیر 

 کنند: مختلفی یاد می

 .(144: 1914)روزبهان بقلی،  «د  ت  مثل منىیزیکه اى با بیغر مرا گفت د»د که ید گ یزیباو 

 ىکتوای ی  عوالم  در افتوه، ین ىمحلو  ىمحلو  یب در شده، برون وهم تیفیک حد از م،یقا به حقو 

 .(11: همان) «ش اهدى را او اعصارْ در نه و اماکنى، را او عناصرْ در نه ده؛یند عدم عالم زحمت

 آن»شو د:   ها به وحدت و یگانگی تبودیل موی   دوگانگی در چنین فضایی است که تمام

ه تقابول و دوگوانگی بوین    آنچ درواقع .(هموان ) «مضطرم قدمْ تجلّى از وحدت سراى در ن زاده

شو د.   یجاد میکم نیز در ذهن ما او وبعد و بیش سازد، ذهن ماست و قرم لق را میحق و خ

 اهود  حق خ دیگر انسان نخ اهد ب د، بلکه جل ۀحق به انسان برسد، انسان  اگر ن ر و جل ۀ

حوق   به حوق نزدیوک خ اهود بو د؛ زیورا جلو ۀ      حق بداند،  ب د. اگر انسان خ دش را جل ۀ

 .(993و998: 1932، دینانی ابراهیمی)ت اند از حق جدا باشد  نمی

 تر از مکان مادی وق ع تجربوه اسوت.   تر و وسیعمراتب بیش ارتباط عار  با این فضا به

در جایگواه   ،کمرنگ است، به این فرامکوان عارفان هرچه ت صیفات مکان مادی در کالم 

 ش د. جه بسیاری میی نام عرفانی ت ها روایتدر  ،فضای اصلی رخدادها

 مکان زمانی .9و9

 ه در بسویاری از علو م ماننود فلسوفه و    م ض عاتی است کاز  ،ارتباط تنگاتنگ زمان و مکان

بحوث از   ،آلبرت انیشتین (relativistic) نسبیتِ ش د. پس از طر  ن ریۀ زیک مطر  میفی

 زۀ علو م انسوانی را   خیلی از متفکران حنسبیت،  ن ریۀ. به میان آمدزمان و مکان نسبی نیز 

نود و بوا ایون    گذار، گوامی فراتور   که از مفاهیم تغییرناپذیر و مطلقکشانید س  و به این سمت

 «پی ستار زمانی و مکوانی  » ، ن ریۀجریاناین  تأثیر تحت یخائیل باختینمش ند.  ت همراهینسب

(chronotope) موان فضواها  ز»یا « مکان زمانِ» ای دربارۀ در رساله خ یش را بیان کرد. او» 

(time spaces) ناپذیری از  جدایی ترین تلقی از زمان و فضا، آمیختۀکند که به استدالل می

 .(191: 1931ب خه لز و یان،  )نک:این ع امل است 

دیده های زمان و مکان  مؤلفه تمایزی میانجدایی و  ،در بسیاری از پدیدارهای عرفانی

بوه فضوایی فراتور از زموان و مکوان       ،و مکوانی با عب ر از مرزهای زمانی  عار  .ش د نمی

هوا و   یویژگ ها و نشانه نماید. انفکاک زمان و مکان ناممکن می ،رسد و در چنین حالتی می
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ایون م ضو ع در   . آمیوزد  موی هوم در  و مؤلفه در بیان تجارم عرفوانی بوه  ی این دها داللت

رفوانی سرچشومه   از تجربیوات نوام ع   س  یکشطح از  .بارزی دارد شطحیات عرفانی نم د

 ،یافتن به زبان عار ناختی دارد و از س ی دیگر با راه گیرد و بنابراین ماهیتی پدیدارش می

طا  مرزهوای زموان و مکوان را    شو  عار ِ ش د. از تصاویر ادبی و اشارات زبانی سرشار می

. کنود  را ت صوی  موی  آن  ،ن رد و با رسیدن به فضایی از جونس المکوان و الزموان    میدر

هوای ادبوی درهوم     ال و آرایوه با صو ر خیو   ،تجربیات نام عرفانی در کالم عرفا یِروایتگر

رموز و بیوان چنودمعنایی او بیورون      هیچ عارفی از قلمرو تخیل و عرفانِ درواقع .آمیزد می

نقش اصولی را  سانه و س س ری آن و  شنا زباننخ اهد ب د. در یک کالم، زبان و در معنای  

ه هسووتند عووار  دو روی یووک سووک« قووال»و « حووال»ین بنووابرا در خالقیووت عووار  دارد؛

 ش ند. که به خلق تصاویر هنری منجر می (24: 1984، کدکنی شفیعی)

. در یابود  ظهو ر و بوروز موی   تص یرهای زمانی و مکوانی   در میان این تصاویر شاعرانه، 

 رد خ گره می مؤلفۀ مکانهای  زمان با عناصر و بازتام های مؤلفۀ ، ویژگیتصاویر گ نه این

از هموین   «اء ازلبیود »هماننود  ی یهوا  انجامد. ترکیب شناختی می و به خلق تص یری زیبایی

، عار  شدم؛ چ ن منزل نماند ،سفر ابد از سر گرفتم. بعد از فناء وج د ،داء ازلیدر ب» مق له است:

 اسوت؛  زمانی «ازل»ای مکانی و  مؤلفه «بیداء» .(11: 1914)روزبهان بقلی،  «بت افتادمیه در محل

 دروازۀ»رکیوب  همچنوین اسوت ت   گیرد. شکل می «بیداء ازل»ترکیب  ،از تداخل این دو ح زه

 به عدم، راهه ب ش ى نکُ مۀیمش باز ،سراى کهن نیاز اگر  آ خ اجه» بهان:در این سخن روز «قدم

 .(17)همان: « رسى قدم دروازۀ

  نتیجه. 4

 ت ان چنین برشمرد: نتایج حاصل از این پژوهش را می

ارتباط و تعامل مسوتمری بوا مکوان و     ،عار  در جریان پدیدارها و تجربیات عرفانیو 

ی دخیول در  هوا  مکوان ترین فضاها و  مهم ط رکلی بهکند.  فضای وق ع رخدادها برقرار می

. 2. مکان مادی وق ع تجربه؛ 1ت ان به پنج دسته تقسیم کرد:  یرا م تجربۀ عرفانیجریان 

 . مکان زمانی.9؛ المکان .4؛ رمزیمکان  .9مکان شنیداری؛ 

ترین راه تعامل با مکان در تجربیات عرفانی، سخن گفتن از مکوان هندسوی    ابتداییو 

کند  ارتباط چندانی با آن برقرار نمی ،وق ع رخدادهاست. عار  در جریان ت صی  این مکان
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دو در ط فقو . کنود  را ت صوی  موی  فضای معن ی حاکم بر رخداد  ،و با عب ر از مکان مادی

نقشوی در   ،کوه ایون ت صوی    هنگامی  .1دارد: اهمیت خاصی  ،ت صی  این مکان ،م ضع

ه دادن ین وسویله در پوی حقیقوی جلو     بدهنگامی که عار   .2؛ جریان تجربه داشته باشد

 .استخ د  تجربۀ

یی که در جریان تجربیات عرفانی نم د بارزی دارد، مکان شنیداری ها مکاناز دیگر و 

و بودون در ن ور گورفتن دیگور     فقط از راه صداها  ها مکانهای این دسته از  است. ویژگی

ش د. ماهیت مکان شنیداری به ماهیت نغمه یوا صو ت    شناختی ت صی  می م اهر زیبایی

 است. وابسته شده در آنمنتشر

را  یدیگور  ، فضا یا مکوان یک مکان مادی یا معن ی ذکر باعار   ،در مکان رمزیو 

عینوی یوا   هوای   عد و یک سطح از تجربوه معنا به یک بُ ،ها مکان گ نه این در کند. اراده می

 ش د. ذهنی محدود نمی

فرامکان ب دن آن است. ارتباط عار  با این فرامکوان   ،تجربۀ عرفانیهای  ویژگی ازو 

 تر از مکان مادی وق ع تجربه است. به مراتب بیشتر و گسترده

به فضایی از  ،با گذشتن از مرز زمان و مکانعار   ،در بسیاری از پدیدارهای عرفانیو 

های زمان و مکان را درهوم   مؤلفه ،رسد و در ت صی  این فضا جنس الزمان و المکان می

 انجامد. به خلق تصاویر زمانی و مکانی می ،روایتگری این تجربه در کالم عرفا آمیزد؛ می
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