
 

 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  1931 پايیز و زمستان، 44شمارة  دورة جديد، ،21سال 

 
 دربهان بقلی از قرآن کریم و احادیث های اثرپذیری روزتحلیل شیوه

 األرواحمشرب

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 دانالهام سیّدکتر 

 چکیده
 

های اثرپذيری روزبهان از آيـات و اااديـو و   در اين پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی شیوه 
مشـهور بـ     االرواحمشـرب شود. روزبهان بقلـی در  بررسی می االرواحمشربرويکرد تأويلی او در 

هـر  دهد. های عرفانی ارائ  میهزارويک مقام ضمن تبیین مبانی سلوک طرح منسجمی دربابِ مقام
شـوند.  وپردا تـ  مـی  ها بـا اسـتناد بـ  تربیـری یرآنـی يـا زفاـی از اااديـو سـا ت          يک از اين مقام
شـود.  های عرفانی در اين اثر مشاهده مـی های بسیاری در طرح مقامستیزیها و یاعدههنجارگريزی
ی همـراه  هـای بسـیار  گیری روزبهان از آيات یرآن و اااديو نیز در اين اثـر بـا نـوآوری   شیوة بهره

دهـد گـرايش   شود. نتايج اين بررسی نشان مـی است ك  در اين پژوهش ب  بررسی آنها پردا ت  می
های جديدی در وارهاصطالح روزبهان ب  تأويل آيات و اااديو با ایتباس زفای و مرنايی ب  سا ت

یتی زمینـة  تـوجهی بـ  بافـتم همـراه و بافـت مـویر      شود. عالوه بـر ايـن، بـی   عرفان اسالمی منجر می
های در ـور توجـ    كند. از ديگر ويژگیگردانی و ارائة تفسیری اشاری از آيات را فراهم میبافت
هـای عرفـانی اسـت كـ      ها در طرح مقـام آوايیهای زفای و همهای روزبهان رعايت تناسبایتباس

 شوند.غازباً در فرايند نا ودآگاه تجرب  بر زبان ظاهر می
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 .االرواحمشربوزبهان بقلی، یرآن، گردانی، رتباس، بافتای  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

های عایم فکری و اعتقادی شاعران و نويسندگان یرآن كريم و اااديو ازجمل  سرماي 

صورت گسترده در متون منثور و مناوم فارسی تأثیر داشت  است. در اين مسلمان است ك  ب 

انـد.  اهیم یرآنی و نیز اااديـو مروـومین( د داشـت    میان متون عرفانی بیشترين تأثیر را از مف

های مختلفی صورت گرفتـ  و  گیری از اين منابع در آثار عرفا در ادوار مختلف ب  شیوهبهره

پـذير آيـات یـرآن در    با مقاصد گوناگونی همراه بوده است. توج  ب  وجوه بـاطنی و تأويـل  

در عرفـان اسـالمی فـراهم     جديـدی را  گیـری سـنت  یرن ششم و هفتم هجـری زمینـة شـکل   

ای كـ  در یـرن   گونـ  شود؛ بـ  های ايجاد تحوزی بنیادی فراهم میكند. در اين دوره زمین می

يابد. روزبهان بقلی ازجملـ  عرفـای   عربی اين تحول مجال ظهور و بروز میهفتم با ظهور ابن

گیـری  شکلهای آوردن زمین گرای یرن ششم هجری است ك  نقش مؤثری در فراهمتأويل

گیـری از آرای كالمـی در تبیـین موضـوعات     اين تحول داشت  است. توجـ  بـ  بـاطن، بهـره    

های ذویی او از آيات یرآن ازجمل  نکات اائزاهمیتی اسـت كـ  در تمـامی    عرفانی و تأويل

 شود.  آثار او مشاهده می

غازباً بـا   آثار روزبهان توج  ب  یرآن و مرارف ازهی است ك يکی از وجوه دارای اهمیت 

هـای مختلفـی   شـود. روزبهـان در آثـار  ـود بـ  شـیوه      ها و تفسیرهای باطنی همراه میتأويل

گیری او از آيات یرآن و شیوة بهره كند.ارتباط نزديک و مرناداری با یرآن كريم بریرار می

هــای مرمــوزی كــ  بــرای ای كــ  در یازــبگونــ نایــر اســت؛ بــ اااديــو در نــو   ــود بــی

ها در كتـاب  گنجد. بارزترين نمونة اين نو  تأثیرپذيریی و ایتباس ذكر شده، نمیتأثیرپذير

شود ك  در اين پژوهش ب  بررسـی  االرواح ـ مشهور ب  هزار و يک مقام ـ او ديده می  مشرب

 شود.آن پردا ت  می

 بیان مسئله -1-1

رای از سـلوک  گیری از آيات یرآن ب  تبیین طاألوراح با بهرهروزبهان در كتاب مشرب

كند و ب  اين شیوه بـر  و در مررفی مراال سلوک ب  آية یرآن يا اديثی استناد می پردازدمی

االرواح و نقـش  افزايد. نار ب  اهمیت یرآن كريم و اااديو در مشـرب اعتبار كالم  ود می
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 ها بوده است:دادن ب  اين پرسشمؤثر آن در تبیین مراال سلوک، اين پژوهش در پی پاسخ

گیری روزبهان از آيات یرآن و اااديو چگون  است؟ وجوه اهمیت تأثیرپـذيری  شیوة بهره

 های داشت  است؟روزبهان از آيات و اااديو چیست و او در اين زمین  چ  نوآوری

 پیشینة تحقیق -1-2

هايی انجام شـده اسـت؛ ازجملـ  پـل نويـا      دربابِ تأثیرپذيری زبان عرفا از یرآن پژوهش

پـردازد  ب  اثبات ايـن مطلـب مـی    تفسیر یرآنی و زبان عرفانیكتاب مشهور  ود  د در1919(

 تالیی صوفیان زبان ك  دهدمی نشان و ك  واژگان صوفی  ريش  در یرآن و تفسیر یرآن دارد

دربــارة شــیوة كاربســت آيــات و اااديــو در آثــار  اســت. یــرآن یرائــت و رواــانی تجربـة 

گیـری در  هايی صورت گرفت  است. نیری و روغنپژوهشهای تأويل او نیز روزبهان و شیوه

« ازبیـان هـای عرفـانی روزبهـان در عبهرازراشـقین و عـراي      مقايسة تأويـل »پژوهشی با عنوانِ 

ــراي     1931( ــقین و ع ــل را در دو اثــر عبهرازراش ــانی تأوي ــی  د مب ــی م ــان بررس ــد. ازبی كنن

لیـل كـاربرد آيـات و اااديـو در     بررسـی و تح »پورنامداريان و رستاد در پژوهشی با عنوانِ 

د با س  ديـدگاهم دسـتور، مرـانی و بیـان آيـات و اااديـو را بررسـی        1932« (شرح شطحیات

های ایتباس از یرآن كـريم بررسـی شـده اسـت؛ ازجملـ       هايی نیز شیوهكنند. در پژوهشمی

د 1934( «نقـد و بررسـی ایتبـاس از یـرآن بـا نگـاه بالغـی       »ای با عنوانِ علی صباغی در مقاز 

هـای ادبـی جديـد بررسـی و تحلیـل      های یرآنی را از ديدگاه بالغـت سـنتی و ناريـ    ایتباس

االرواح شده ب  شـیوة كاربسـت آيـات و اااديـو در مشـرب     های انجامكند. در پژوهشمی

 توج  نشده است. 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

هـايی همـراه   ح با نـوآوری االرواگیری روزبهان از آيات و اااديو در مشربشیوة بهره

هـا و ابتکارهـای روزبهـان در ايـن زمینـ  مبـانی       است. با بررسی آنهـا ضـمن تبیـین نـوآوری    

شود؛ با اين وصف، هدف از ايـن پـژوهش تبیـین جايگـاه یـرآن و      سلوكی او نیز شنا ت  می

 االرواح، بررسی وجوه تأثیرپذيری روزبهان از آيات و اااديـو و تبیـین  اااديو در مشرب

 های او در اين زمین  است.نوآوری
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 بحث   -2

هايی از ایسام تأثیرپذيری از یرآن كريم در بین پژوهشگران مطرح است كـ   بندیتقسیم

ــ تمثیـل   1ــ تـوارد؛   2ـ ایتباس؛ 2ـ ال؛ 4ـ تضمین؛ 9ـ تلمیح؛ 2ـ اشاره؛ 1از آن جمل  است: 

ديـو شـامل ایتبـاس، تضـمین،     ـ كاربرد مستقیم آيات و ااا1د. 42-02: 1914(رک: البی، 

د. 211-236: 1936ـ پیام (طغیـانی و اجیـ ،   2ـ تلمیح؛ 2ـ تأويل؛ 4ـ تفسیر؛ 9ـ ترجم ؛ 2ال؛ 

ــ ترجمـ  (رک:   1ــ در؛؛  2ـ تضـمین؛  2ـ ال؛ 4ازمثل؛ ـ تمثیل ـ ارسال 9ـ ایتباس؛ تلمیح؛ 1

 د.23-94: 1912مؤذنی، 
رپذيری روزبهان از آيات و اااديـو  دهد، تأثیهای مذكور نشان میبندیتأمل در تقسیم

های باطنی یرآن و گرايش او ب  تأويل محدود ب  انوا ِ يادشده نیست. اعتقاد روزبهان ب  الي 

موجب شده است ك  در طرح موضوعات عرفانی مبتکرانـ  از یـرآن و اااديـو بهـره ببـرد.      

تفسیر شـطحیات   يل وب  تأوتوج  روزبهان ب  یرآن و اديو تا ادی است ك  بر مبنای آنها 

غیوران اق آواز دادند از بطنان غیب ك  ... رمز شطح عاشقان و عبارت » پردازد:عرفانی می

ای ك  مقرون اازست، آن را ب  صورت شورمستان ب  زبان اهل اقیقت و شريرت و هر نکت 

 د. 12: 1914(روزبهان بقلی، « علم و ادزّة یرآن و اديو شرای زطیف عجیب بگوی

شـطح ايشـان   »كنـد:  ان شطحیات عرفا را با متشابهات یـرآن و اـديو ییـاس مـی    روزبه

هـای بـاطنی یـرآن،    د و با بـاور بـ  جنبـ    21(همان: « متشاب  است چون متشاب  یرآن و اديو

اصول متشاب  در شطح از سـ  مرـدن   »داند: اصول متشاب  را در شطحیات ناشی از س  منبع می

 د.20(همان: « مردن ازهام اوزیااست: مردن یرآن و مردن اديو و 

هايی است طرح تفسیرهای هنجارگريز و  الف یوانین تفسیری مترارف ازجمل  ويژگی

شـود. ابتکارهـای او در تأويـل و نیـز در     هـای روزبهـان مشـاهده مـی    ك  در تفسیرها و تأويل

رپـذيری  هـای تأثی ترين شـیوه گیری از آيات و اااديو در ور توج  است. درادام  مهمبهره

 شود.روزبهان از آيات و اااديو بررسی می

 

 های عرفانیوارهرویکرد تأویلی و ساخت اصطالح -2-1

های مختلف علم اديو، عرفـان و  تأويل از اصطالاات علوم یرآنی است ك  در اوزه

بـ  مرنـای بازگشـت اسـت و     « اول»رود. تأويـل از ريشـة   علوم بالغی و ادبی نیز ب  كـار مـی  
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 مرنـا   بـ   متشـاب   تأويـلِ  دهـد. مـ   برگردانـدن  مرنـا   رودمـ   تفریـل  بـاب  بـ   كـ  هنگامی

 مرارف ك  است مأ ذ  مرنا  ب  یرآن تأويل و است مأ ذ و مرجع يک ب  آن برگرداندن

 اينکـ  »عالم  طباطبايی مرتقد اسـت:   د.9/92: 1914شود (طباطبايی، م  گرفت  آنجا از یرآن

 نوظهـور  اسـترمال  يـک  شـود، م  استرمال «زفظ ظاهر زفمخا»مرنا   در كلمة تأويل گاه 

 از هـم  مجیـد  یرآن مناور اينک  بر نداريم دزیل  هیچ شده و پیدا یرآن نزول از برد ك  است

ازبت  بر ی محققان مرتقدند تفسـیر نـاظر بـ  زفـظ و ازفـا  اسـت و        (هماند.« باشد اين تأويل

د؛ همچنـین گفتـ    122: 1919( رمشـاهی،  تأويل ناظر ب  سا تمان جمل  و نحوة تربیر اسـت  

شده تفسیر مربوط ب  روايت است و تأويـل مربـوط بـ  درايـت. يـا اينکـ  تفسـیر بـا عبـارت          

 د. 122سروكار دارد و تأويل با اشارت (همان: 

های پنهانی آيات متمركز اسـت. عرفـا   ها و دالزتتالش مفسر در تأويل بر يافتن اشارت

انـد؛  واره ب  وجوه باطنی یرآن و كشف رمـوز آن توجـ  داشـت    ازجمل  كسانی هستند ك  هم

ای ك  سنت نگارش تفسیرهای عرفانی از نخستین ايام در بین عرفا روا؛ داشت  است. گون ب 

تفسـیر  »های درونی و مکاشفات عرفا است، با عنـوان  از تفاسیر صوفیان  ك  متکی بر دريافت

هـای پیشـین   اضت متووف  متکی است ن  بر انديشـ  تفسیر اشاری ب  ري»شود: ياد می« اشاری

رسـد كـ  رمزهـای    ای مـی يابـد بـ  درجـ    وی. متووفی ك  رواش با رياضت شـفافیتی مـی  

(آتـش،  « كنـد يابد و در آن مرال  مرانی درونی آيات ب  یلـبش  طـور مـی   مقدس را درمی

هـای  ويـل اشـارت  د. روزبهان بقلی نیز ازجمل  كسانی است ك  در آثار  ود بـ  تأ 19: 1901

پنهانی آيات و اتی اااديو توجـ  داشـت  اسـت. در رويکـرد تـأويلی روزبهـان چنـد نکتـ          

 در ور توج  است: 

عرفـانی  هـای  نخست اينک  تأويل در زبان اشـاری روزبهـان ااصـل تجـارب و دريافـت     

رد دهی فرايند تأويل تـأثیر بسـزايی دا  شود در شکلاست. مکاشفاتی ك  بر روزبهان وارد می

های زفای ـ ك  ازبت  غازباً در فرايند نا ودآگـاه تجربـ  بـر     و اين امر باعو شده است تناسب

 شوند ـ در تأويالت عرفانی او مشاهده شود.زبان ظاهر می

سـازی و طـرح مقـامی عرفـانی     ديگر اينک  روزبهان با تأويل یرآن غازباً در پی اصـطالح 

ن يـا زفاـی از اـديو او را بـ  مقـامی عرفـانی       ای از یـرآ آيد. ب  اين صورت كـ  آيـ   برمی

 كنــد. ايــنشــماری ابــدا  مــیهــای بــیوارهشــود و بــ  ايــن ترتیــب اصــطالحرهنمــون مــی
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در بسیاری موارد نام ها در طرح سلوک روزبهان ب  مقامی عرفانی اشاره دارند. وارهاصطالح

ی یرآنـی اسـت. ازبتـ  از    كند، برگرفتـ  از اـديو يـا تربیـر    مقامی ك  روزبهان از آن ياد می

ــو         ــرآن و ااادي ــات ی ــی آي ــیل آن يرن ــمة اص ــر سرچش ــلوک ب ــل س ــای مراا ــاز بن ديرب

هـايی نیـز كـ  روزبهـان در مشـرب      استوار بوده اسـت. بسـیاری از مقـام    (علیهم ازسـالمد مروومین

كند، پیش از او مطرح بوده است؛ ب  عنوان مثال در جدول ذيل ب  بر ی از االرواح ذكر می

 شود:ها اشاره میقاماين م

 

 آیه یا حدیث نام مقام شمارة مقام

 د0(تحريم:  ﴾نَوُوااً تَوْبَةً ازلَّ م إِزَ  تُوبُوا﴿ توب  از طبق  مجذوبین 40مقام 

 «تُحَاسَبوا أن یَبلَ أنفُسَکُم اَاسمبُوا» محاسب  از طبق  سازکین 13مقام 

 د1(نساء:  ﴾رَیمیبا عَلَیْکُمْ كانَ ازلَّ َ إِنَّ﴿ مرایب  از طبق  سازکین 24مقام 

 د40(طور:  ﴾بِأَعْیُنمنا فَإِنَّکَ رَبِّکَ زمحُکْمِ اصْبِرْ وَ﴿ صبر از طبق  سازکین 90مقام 

گیری از آن ب  های مذكور، روزبهان با تأمل در یرآن و اديو و بهرهنار از مقامصرف

در اين پـژوهش   و ابدا   ود اوستپردازد ك  بسیاری از آنها هايی میوارهسا ت اصطالح

هـای مختلفـی سـا ت     ها ب  شیوهواره؛ اين اصطالح1شودمیواره از آنها ياد اصطالحبا عنوان 

 شود.شوند ك  در ادام  ب  بررسی آنها پردا ت  میمی

های عرفـانی بـ  سـ  صـورت     های زفای در تبیین مقامایتباسهای لفظی: اقتباس -2-1-1

 :گیردمیانجام 
ها، نـام مقـام عینـاً تربیـری برگرفتـ  از      در اين نمون اقتباس لفظ بدون تغییر:  -2-1-1-1

توـرف بـا رويکـرد تـأويلی آن را بـ  كـار       ویرآن يا اااديو است و روزبهـان بـدون د ـل   

 االرواح دارد؛ مثال:برد. اين نو  نامگذاری برای مقامات، كاربرد فراوانی در مشربمی

طرح سلوک روزبهان نقباء سـیزدهمین طبقـ  از عرفـا هسـتند. سـومین      در ـ مقام فؤاد: 

مقام طبقة نقباء مقام فؤاد است. ازنار روزبهان رؤيتم صرف  اص فـؤاد اسـت و ايـن مقـام     

شـود  های مقامات و اـاالت و عـرو؛ بـ  مقـام یـرِب یـرب ااصـل مـی        برد از یطع اجاب

اين مقام عینـاً بـ  زفاـی یرآنـی ناـر      د. روزبهان در نامگذاری 291ق: 1422(روزبهان بقلی، 

آنچ  (در غیب عـازمد ديـد، دزـش هـم بـ  اقیقـت يافـت و        »: ﴾رَأ  ما ازْفُؤادُ كَذَبَ ما﴿داشت  است: 

 د. 11(نجم:  «كذب و  یال نپنداشت
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تحذير نفوس و »هجدهمین مقام از مقامات نقباء است. نذر از نار روزبهان  ـ مقام نذر:

شود (روزبهان بقلی،   بدان عمل كند از اهل مررفت شنا ت  میاست و هرك« طرد شیاطین

د. روزبهان در طرح اين مقام ب  آية یرآن نار داشـت  اسـت و زفاـی یرآنـی را     292ق: 1422

يا ب  نذر (و صدی د دهیـد،  »...  ﴾يَرْلَمُ ُ ازلَّ َ فَإِنَّ نَذْرٍ ممنْ نَذَرْتُمْ أَوْ﴿بدون تغییر ایتباس كرده است: 

 د.216(بقره: « داند دا می همانا

در بسـیاری مـوارد نـام مقـام يکـی از مشـتقات       اقتباس یکی از مشتقات لفظ:  -2-1-1-2

ــا     ــ  ايــن ترتیــب كــ  روزبهــان ب ــا از مشــتقات زفاــی در اااديــو اســت؛ ب ــی ي زفاــی یرآن

پـردازد. بـرای نمونـ  بـ      سازی از زفظ یرآن يا اـديو بـ  طـرح مقـامی عرفـانی مـی      اشتقاق

 شود:ها اشاره میاز اين نو  ایتباستردادی 

در طرح سلوک روزبهان سابقین سومین طبق  از عرفا هسـتند. نخسـتین   ـ مقام سالمت: 

ای از یـرآن ناـر   مقام سابقین مقام سالمت است. روزبهـان در نامگـذاری ايـن مقـام بـ  آيـ       

آن روزی كـ  مـال و   » ﴾ازلَّـ َ بِقَلْـبٍ سَـلمیمٍ    يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ. إِزَّا مَـنْ أَتَـ   ﴿داشت  است: 

فرزندان (هیچ ب  اال انساند سود نبخشد. و تنها آن ك  سود برد كـ  بـا دل بـاا الص پـاک (از شـرک و      

مشـتق شـده اسـت.    « سلیم». نام اين مقام از تربیر یرآنی د00-03(شرراء: « ريب و رياد ب  درگاه آيد

يت است. عنايت آ رين مقام از مقامـات سـازکان (دومـین    سالمت ازنارِ روزبهان نتیجة عنا

های طبیرـت از در ـت یلـب فـرو     طبقة عرفاد است. ب  تربیر روزبهان در نتیجة عنايت، برگ

 لـوص  »شود. در چنین اازتی است ك  سـازک بـا   ريزد و میؤه اقیقت جايگزين آن میمی

 د.42ق: 1422زبهان بقلی، رسد (روب  مقام سالمت می« سر از مرارضة نف  و  طرات آن

اسـت. ازناـر روزبهـان در    « شـراب »مقام چهارم از مقامات عاشقان مقام  ـ مقام شراب:

هـای صـفات، شـراب    شـوند و از چشـم   اين مقام ارواح عاشقان ب  درياهـای اززـی وارد مـی   

دانـد:  د. روزبهان آية یرآن را وصـف اـال ايـن عاشـقان مـی     196نوشند (همان: نزديکی می

ای ازد عـازم  و تركیب طبع آن شراب ناب از (چشم » ﴾ازْمُقَرَّبُونَ بِهَا يَشْرَبُ عَیْناً تَسْنمیمٍ. ممنْ زاجُ ُوَمم﴿

. زفظ شراب در مقـام مـذكور   د21-20(مطففین:  «نوشندای ك  مقربان  دا از آن میباالست. سرچشم 

ن شرب را ب  شراب یرب مشتق شده است و روزبهان با رويکردی تأويلی اي« يشرب»از فرل 

 كند.تربیر می
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مراين  چهارمین مقام از مقامات مقربان است. در چنین مقـامی اسـت كـ      ـ مقام معاینه:

د. 136ق: 1422شـود (روزبهـان بقلـی،    اق ترازی بـا پوشـش یـدس بـرای بنـده آشـکار مـی       

 رَبِّهـا  إِزـ   ناضمـرَةٌ.  ئمذٍيَوْمَ وُجُوهٌ﴿كند: از یرآن اشاره میای روزبهان در طرح اين مقام ب  آي 

ای (از شـادید برافرو تـ  و نـورانی اسـت. و بـ  چشـم یلـب جمـال اـق را          آن روز ر سار طايف » ﴾ناظمرَةٌ

در آية یرآن ذكر نشده است اما بحو از « مراين ». اگرچ  زفظ د22-29ییامت: (« كنندمشاهده می

آية مذكور بدان اشاره شـده اسـت؛   رؤيت باطنی  داوند ازجمل  مبااثی است ك  در تفسیر 

(پروردگارتـان را  « نَ ربَّکُـم عَیانـاً  سَـتَرَو »كنـد:  اما زفظ مراين  را روزبهان از اديثی اتخاد می

 در اديو مذكور است. « عیان»از اشتقایات زفظ « مراين »آشکارا  واهید ديدد. 

رد روزبهـان بـا   در اينگونـ  مـوا  سازی بـا آن:  اقتباس لفظ قرآنی و ترکیب -2-1-1-3

پـردازد.  وارة عرفانی مـی ایتباس زفای یرآنی و تركیب آن با زفای ديگر ب  سا ت اصطالح

های عرفانی پیش از روزبهان سابق  نداشت  است. برای سازی برای تبیین مقاماين نو  تركیب

 شود.ها ذكر میسازینمون  تردادی از اين تركیب

مین مقام از مقامات نقباء است. ازنارِ روزبهـان ايـن   پانزده ـ مقام رؤیة احیاء الموتی:

شـود و  مقام برتر از مقام رؤيت است. در اين مقام انوار یدرت و اکمـت و علـم ظـاهر مـی    

كنـد تـا در بحـرِ    شـود و آرزو مـی  عارف با ديدن صرفم ذات و صفات در افرال مغرور مـی 

ایاء ازموتی است ـ غوطـ     د ـ ك  همان ا نکرة النکرة« (هاترين ناشنا ت ناشنا ت »

 كَیْـفَ  ربِّ أَرِنمـی ﴿د. روزبهان در طرح اين مقام ب  آية 294ق: 1422بخورد (روزبهان بقلی، 

ناـر   د226(بقـره:  « بارپروردگارا، ب  من بنما كـ  چگونـ  مردگـان را زنـده  ـواهی كـرد      » ﴾ازْمَوْت  تُحْیِ

شـدن بـا زفـظ    و ضـمن تركیـب   از آية یـرآن ایتبـاس شـده   « إایاء ازموتی»داشت  است. زفظ 

 در اشاره ب  مقامی عرفانی ب  كار رفت  است.« رؤيت»

 واره با اقتباس معناییساخت اصطالح -2-1-2

كـ  نـام   كنـد؛ در اـازی  ای از یرآن استناد مـی های عرفانی روزبهان ب  آي در بسیاری از مقام

روزبهان ب  تناسـب آيـ  و    مقام و زفظ آن ب  صورت مستقیم در آي  مدّ نار ذكر نشده است.

پردازد. در ادامـ  بـ    بافت كالم از آي  برداشت مفهومی دارد و ب  طرح يک مقام عرفانی می

 شود.هايی از اين نو  ایتباس اشاره مینمون 
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انفراد اوزین مقام از مقامات مقربان است. روزبهان در تبیین اين مقـام بـ     ـ مقام انفراد:

بگـو  داسـت (كـ  رسـول و كتـاب فرسـتندد،       » ﴾ذَرْهُمْ ثُمَّ ازلَّ ُ یُلِ﴿كند: میای از یرآن استناد آي 

دروایع انفراد مقامی اسـت كـ  روزبهـان آن را بـا تأويـل آيـ  و        د.31(انرام: « سپ  آنها را بگذار

كند. ازمنار روزبهان انفراد اوزین مقام از مقامـات مقربـان و   ایتباس مفهومی از آن مطرح می

وســیلة (جداشــدن از هرآنچــ  جــز  داســت بــ « اإلنفمــرادُ ممــا دونَ ااِ بــااِ: »عبــارت اســت

نشانة تواید است؛ ب  صورتی ك  فرد مقرب با فردانیت  داوند مترال  داوندد. انفراد اوزین 

زند و ب  شود. و سرّ او رسوم عبوديت را كنار میاز نف  و یلب و روح و اظ  ود جدا می

 د.103ق: 1422شود(روزبهان بقلی، میاوصاف ربوبیت متوف 

مقام توفیة یـوت مقـام سـیزدهم از طبقـة سـازکان اسـت. ازناـر        ـ مقام تصفیة القوت: 

روزبهان  داوند صفا را در  وراک االل و پوشاک االل، و یهر و یساوت را در اـرام و  

ای از یـرآن  د. روزبهان با طرح اين موضو  و استناد ب  آيـ  99شبهات یرار داده است (همان:

 ممـنْ  كُلُـوا  آمَنُـوا  ازَّـذمينَ  أَيُّهَـا  يـا ﴿كند: و اديثی در اين زمین  مقام توفیة یوت را مطرح می

(بقـره:  « ای ك  ما نویب شما كرديم، بخوريـد ای اهل ايمان، روزی االل و پاكیزه» ﴾طَیِّباتم مَا رَزَیناكُم

(االل و ارام آشکار اسـت و بـین    «مُتَشابِهاتٌ أمورٌ هُمابَینَ و بَیِّنٌ ازحَرامُ و بَیِّنٌ ازحَاللُ»؛ د112

آن دو، امور متشاب  استد. هرچند ك  در آية مذكور بر ززوم یوت طیب تأكید شـده اسـت،   

 شود.در تربیر یرآنی و همچنین در اديو مشاهده نمی« توفیة یوت»زفظ 

ن است. هنگـامی كـ    اين مقام، مقام بیست و دوم از مقامات عاشقا ـ مقام رؤیة العقل:

شود، انوار صفات در جـالل آيـات بـرای او هويـدا     عقل در جوالن در آيات ازهی كامل می

د. روزبهان در طرح اين مقام ب  آية یـرآن ناـر داشـت     191ق: 1422شود (روزبهان بقلی، می

تد بـرای  ردمنـدان   همانـا در ايـن كـار آيـاتی (از ربوبیـ     » ﴾إِنَّ فمی ذزمکَ زَآياتٍ زمأُوزمی ازنُّه ﴿است: 

 كند.. روزبهان با ایتباسی مفهومی از آية یرآن اين مقام را مطرح مید24(ط : « پديدار است
 

 سازی(زدایی و بازبافتگردانی )بافتبافت -2-2

اند و فهـم ايـن شـرايط    آيات یرآن در شرايط زمانی، مکانی و مویریتی  اصی نازل شده

ايی دارد. مفسران همواره ب  نقش اين شـرايط در فهـم   در فهم و تفسیر صحیح آنها نقش بسز

اند؛ زيرا بدون توج  ب  اين شـرايط ممکـن اسـت مرنـايی     ای داشت و تفسیر آيات توج  ويژه
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نار از رويکردهای تفسیری، در بین عرفـا   الف مقوود برای آي  درنار گرفت  شود. صرف

  سـیاق آيـات را ناديـده    شـود كـ  رويکردهای تـأويلی و هنجارشـکن ديگـری مشـاهده مـی     

 برد.كار میگیرد و آيات را در بافت زمانی، مکانی و مویریتی ديگری ب می

، ازجمل  موضوعاتی است كـ  در  (context)شناسان بافت تربیر زبانبحو از سیاق، و ب 

شناسـی اسـت كـ  مرنـا را در     ای از نشـان  شود. كاربردشناسی شا  كاربردشناسی مطرح می

آيـد كـ  بافـت    كند. در كنار متن، متنی است كـ  تـؤام و همـراه بـا آن مـی     سی میبافت برر

هايی از فرايندی يکسانند. بافت ساير رويـدادهای غیرزبـانی   شود. بافت و متن جنب نامیده می

شـود.  گیرد؛ يرنی تمام اوضـا  و ااـوازی كـ  مـتن در آن بـاز و گسـترده مـی       را نیز دربرمی

رود كـ  وایرـاً مـتن در آن بـ  ویـو       بـین مـتن و مـویریتی بـ  كـار مـی      عنوان پلی بنابراين ب 

های مختلفی از بافـت مطـرح اسـت. در    بندید. تقسیم90: 1939پیوندد (هلیدی و اسن، می

زبـانی (مـویریتید (رک: صـفوی،    زبانی و بـرون بندی كلی بافت ب  دو نو  درونيک تقسیم

زبـانی  شـود. بافـت درون  ل بافـتد تقسـیم مـی   : ذيـ 1932د يا زبانی و وضری (داد، 26: 1934

شود و اطالعـاتی را در ا تیـار مـا یـرار     دراصل محیطی است ك  ازطريق جمالت سا ت  می

« بافـتم همـراه  »دهد ك  در ادامة ايجاد ارتباط مؤثر است (هماند از بافت زبانی بـا عنـوان   می

مورد نار است (رک: هلیـدی و  شود؛ يرنی بافت زبانی ك  همراه وااد زبانی متن نیز ياد می

 .د101: 1939اسن، 

را  (context of situation)مازینوسـکی بـرای نخسـتین بـار اصـطالح بافـت مویریـت        

رفت. مناـور  مرنای بافتم همراه (بافت زبانید ب  كار میكار برد. تا پیش از او واژة بافت ب ب 

کـی مکـانی و زمـانی بالفوـل را     د. بافـت فیزي 46: هماناو از بافت مویریت محیط متن بود (

درناـر گرفـت.    (micro context)توان بافت مویریتی با ب  عبارت ديگـر، بافـت  ـرد    می

ناپذير زمان و مکـان تشـکیل شـده اسـت     بنابراين بافت مویریتی دروایع از دو محور تفکیک

« ولاسـباب نـز  »يـا  « شـأن نـزول  »د. در سنت تفسیر یرآن ترابیری چون 132: 1903(ساسانی، 

 توانند مودایی از بافت مویریتی درنار گرفت  شوند.می

های اما بافت منحور ب  بافت زبانی و مویریتی يا زمان و مکان بالفول نیست؛ بلک  بافت

توان در  وانش و تفسیر متن درنار گرفت ك  از را نیز می (macro contexts)تری كالن

اجتماعی اسـت. بافـت بینـامتنی عبـارت اسـت از      جملة آنها بافت بینامتنی و بافت فرهنگی و 
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يافتـة  زمینـة سـازمان  د و بافت فرهنگی پ 123: 1939ارتباط با ديگر متون (هلیدی و اسن، 

و  123كنـد (همـان:   بخشد و تفسیر آن را محـدود مـی  انديشگانی است ك  ب  متن ارزش می

 د. 132-131: 1903نیز رک: ساسانی، 

هايی از بافت متنی، مویریتی و فرهنگـی فرـال   متن سرنخ در هنگام  وانش و تفسیر يک

كنند. اما گاهی تغییراتی در عناصـر  شوند و زمینة فرايند پويای تربیر و تفسیر را فراهم میمی

شود و ناـام  پذيری نیز دچار دگرگونی میافتد. با تغییر بافت فرايند مرنیبافتی متن اتفاق می

گردانـی دانسـت؛   تـوان نـوعی بافـت   شـود. ايـن فراينـد را مـی    بر متن درهم ريخت  می ااكم

نـوعی  افتـد و بـ   هـايی اتفـاق مـی   گیرد دگرگـونی ك  در بافتی ك  متن را در بر میایگون ب 

كنند و درنتیج  در روابط میان مـتن  شوند يا تغییر میها يا عناصری اذف يا افزوده میسازه

گیرد. ویتی متنی از بافـت نخسـتین   های ديگر دگرگونی صورت میبارتی متنعبا بافت و ب 

زدايی در بافـت  شود و زمانی ك  پ  از بافتزدايی میشود، دچار فرايند بافت ود جدا می

گردانی شود. هر دو فرايند نوعی بافتسازی میگیرد، دچار فرايند بازبافتجديدی یرار می

 د. 131: 1903است (ساسانی، 

فراينـدی پیوسـتاری و    سـازی زدايـی و بافـت  زدايـی يـا بافـت   سازی و بافـت فرايند بافت

ناـر  مرنـا بـ   مراتبی است. متنی ك  ممکن است در كنش ارتباطی و برای مخـاطبی بـی  سلس 

هـای ديگـری   برسد، در كنش ارتباطی ديگری و برای مخاطبی ك  ب  یراردادهـای رمزگـان  

رسـد  ناـر مـی  دريافت باشد و از سوی ديگـر متنـی كـ  بـ     دسترسی دارد، ممکن است یابل 

اش بریـرار كـرد، ممکـن اسـت بـا      هـای سـازنده  ای بـین اليـ   تـوان ارتبـاط بـافتی یطرـی    می

های ديگر یطریت ظاهری  ود را از دست بدهد و دستخوش بازی تفسیرها شدن الي افزوده

 د. 212-219: 1939شود (سجودی، 

هـايی اسـت كـ  زمینـة ايجـاد      كند، ظرفیتدر متن فراهم می گردانی راآنچ  زمینة بافت

پـذيری آن  كند. بالغـت آيـات یـرآن و تأويـل    های مختلف را فراهم میها و تأويل وانش

ای هنجـارگريز و ضـمن فراينـد    گونـ  زمینة مناسبی را برای عارفان فراهم كرده اسـت تـا بـ    

فراينـد در متـون عرفـانی كـ  ااصـل       سازی كننـد. ايـن  گردانی آيات یرآن را بازبافتبافت

شـود؛ زيـرا بیـان در اينگونـ  متـون      وفور مشـاهده مـی  های باطنی هستند ب اشارات و دريافت

هـا در  گردانـی های عقالنی و منطقی است. اينگون  بافـت هنجارگريز و  ار؛ از چهارچوب
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ان بقلـی نیـز   االرواح روزبهـ شـوند. در مشـرب  ای از تفسیر ذویی و اشاری محسوب میگون 

ای  ـوانش آزادانـ    رسد گون نار میشود ك  ب های فراوانی از اين فرايند مشاهده مینمون 

هـا اشـاره   گردانـی برای نمون  ب  تردادی از ايـن نـو  بافـت    و ناآگاهان  از آيات یرآن است.

 شود.می
بین االرواح بـ  مقامـات مجـذو   بـاب اول مشـرب   :الـذات  تجلی رؤیتها الروح ـ مقام

ای كـ  در عـازم امـر و    شود؛ جذبـ  ا تواص دارد. طرح سلوک روزبهان با جذب  شرو  می

شود و ب  اين ترتیب  داونـد بـا ذات، صـفات و افرـال     پیش از ايجاد جسم بر روح وارد می

مقام رؤيت تجلـی  »كند. چهارمین مقام از مقامات مجذوبین ب   ود بر روح انسانی تجلی می

 ا تواص دارد.  « وسیلة روحذات ب 

رسد،  داوند بـ  ذات  ـود بـر آن    هنگامی ك  روح در مقام پیشین ب  تجلی صفات می

 واهـد تـا مقـام    رسـد و مـی  كند. روح در چنین مقـامی بـ  اازـت سر وشـی مـی     تجلی می

كند و او را ربوبیت ارتقا پیدا كند؛ در اين اازت  داوند با عزت ذات  ود بر آن تجلی می

ترتیـب، روح بـرای پـذيرش مشـیت     ايـن گردانـد. بـ   ة كبريای  ود مقهـور مـی  واسطة غلبب 

د. روزبهـان  19ق: 1424گردد (رک: روزبهـان بقلـی،    داوندی آماده و مسترد عبوديت می

 پ  آنگاه ك » ﴾صَرمقاً مُوس   َرَّ وَ دَكًّا جَرَلَ ُ زملْجَبَلِ رَبُّ ُ تَجَلَّ  فَلَمَّا﴿در تبیین اين مقام ب  آية 

« هـوش افتـاد  تجلی  دايش بر كوه تـابش كـرد، كـوه را منـدک و متالشـی سـا ت و موسـی بـی        

تقاضـا  رؤيـت    ( ددربابِ اين آي  و اينک  چرا اضرت موس كند. استناد می د149(اعراف: 

كرد، مبااو مختلفی در تفاسیر مطرح است؛ ازجمل  اينک  جمر  از جـاهالن بنـ  اسـرائیل    

دا را ببینند تا ايمان آورند و او از طرف  دا مأموريت پیدا كرد كـ   اصرار داشتند ك  بايد  

. د922/ 2: 1911اين تقاضا را مطـرح كنـد تـا همگـان پاسـخ كـاف  بشـنوند (تفسـیر نمونـ ،          

بـرا   ـودش تقاضـا  مشـاهده كـرد       ( دو آن اينک  موس ااتمال ديگری نیز مطرح است 

ر يـک نـو  ادراک و مشـاهده بـاطن  بـوده      وز  مناور او مشاهده با چشم نبود؛ بلک  مناـو 

كـ  رسـیدن بـ      واست ب  چنین مقام  از شهود و مررفت برسد، درااز م  ( داست. موس 

گفت: چنین رؤيت  هرگز  ( دوز   داوند در پاسخ موس  چنین مقام  در دنیا ممکن نیست.

م متالشـ  شـد   ا  بر كوه كرد و كوه از هـ برا  تو ممکن نیست و برا  اثبات مطلب، جلوه
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د. بر ی مفسران مرتقدند اين تفسیر بر الف ظاهر آي  اسـت و بـا برضـی    920-923(همان: 

 د.923(همان:  روايات ك  در تفسیر آي  وارد شده، سازگار نیست

تفاسیر ديگری نیز درباِب بحو رؤيت در ايـن آيـ  مطـرح اسـت؛ ازجملـ  اينکـ  مـراد        

د 0/962 1914(طباطبــايی، « علــم ضــروریطلــب »از ديــدن  داونــد را  ( دموســی اضــرت

های نفسانی و تیرگی گناهـان ااصـل   شدن اجابكنند و چون اين علم با زائلتوصیف می

 و ییـد  در و ماديات بند در ك  مادامی ترانی داد؛ زيرا انسانشود،  داوند ب  او جواب زنمی

 كـ   اسـت  ا روی یزندگان در تنها و شودنمی علمی چنین ب  است، هرگز مشرف جسم بند

د. اما همة اين مرـانی بـ    911گردند (همان: می مشرف شرف اين ب  مؤمن و متقی هایانسان

مربـوط اسـت. تفسـیر روزبهـان از ايـن آيـ  چنـد         ( دبحو رؤيت و مشاهده اضرت موسـی 

 ( دـ در بافت آي  بحو از تجلی  داوند بر اضرت موسی1تفاوت اساسی با بافت آي  دارد: 

ـ ازنارِ بافت مویریت نیز 2گیرد. روزبهان آن را تجلی ذات اق بر روح درنار میاست؛ اما 

برداشت روزبهان و بافت آي  متفاوت هستند؛ تجلی  داوند در بافت آي  بـ  زمـان اضـرت    

مربوط است و در برداشت روزبهـان بـ  عـازم ذر و زمـانی كـ  هنـوز جسـم انسـان          ( دموسی

 آفريده نشده بود.

زدايـی، بافـت آيـة مـّدنار (بحـو تجلـی  داونـد بـر         ن در فراينـد بافـت  دروایع روزبها

كـار  سازی، آن را در مرنای جديـدی بـ   زند و در فرايند بازبافتاضرت موسید را كنار می

برد و بافـت  كار میرود. ازبت  تشابهاتی نیز بین بافت جديدی ك  روزبهان آي  را در آن ب می

شدن اضـرت موسـی   ر ی مفسران  ردشدن كوه و بیهوشآي  وجود دارد. ازجمل  اينک  ب

ــی   ــر ازهــی م ــان: را نشــان  واردشــدن یه ــد (هم ــز  ردشــدن  .د912دانن ــان نی كــوه و  روزبه

 گیرد.را جلوة یهر  داوندی درنار می ( دموسی شدن اضرتبیهوش

االرواح سـیر مقامـات مجـذوبین در مشـرب    ـ مقام دخـو  الـروح فـی الملکـوت:     

بـرد و از ايـن مقـام    ويکم هنوز روح در عازم ذر ب  سـر مـی  ك  تا مقام بیست ای استگون ب 

شود. ازناـرِ روزبهـان مجـذوب،    ازوورةد روح ب  جسم وارد می فی د وزها فی ازروح (مقام

روح انســانی اســت كــ  در عــازم ذر جذبــة اــق را درک كــرده اســت. در مقــام چهــاردهمِ 

كمال تربیت برسـد. روزبهـان مرتقـد اسـت كـ        كند تا ب مجذوبین روح در ملکوت سیر می

های ملکـوت از عـرش و كرشـی و تمـامی مقامـاتم مرلـوم وارد        داوند روح را در اجاب
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د. در ايـن یسـمت روزبهـان بـ      12ق: 1424كرد تا مقامات را بشناسد (رک: روزبهان بقلی، 

 د12(انرـام:   ﴾ضِ وَ زمیَکُونَ ممنَ ازْمُـویمنمینَ وَ كَذزمکَ نُرِی إِبْراهمیمَ مَلَکُوتَ ازسَّماواتم وَ ازْأَرْ﴿آية 

داند ك  ب  رؤيـت صـفات   كند و اين آي  را موداق سیر روح در عازم ملکوت میاستناد می

ك  چنین بحثـی در بافـت آيـ  مطـرح نیسـت. بـ  بـاور بر ـی         رسد؛ دراازیو عین جمع می

 نشـان  از مناـور »ده اسـت:  مفسران در اين آي  بیشتر بر سلط  و ااكمیت  داونـد تأكیـد شـ   

 دهـد  نشـان  ابـراهیم  بـ   را  ـود   داوند ك  است آن  اطر ب  زمین، و آسمان ملکوت دادن

 ايـن  كـ   ویت  زيرا دارند، و  ب  اشیاء ك  استناد  جهت از و اشیاء، مشاهده طريق از منته 

 كنـد م  اکم درنگ ب  كند، نار عازم موجودات ب  ك  كس  هر نبود، شركت یابل استناد

 پـ   نیسـت،  آنهـا  در جار  ناام مدبر و ديگران مرب  موجودات، اين از هیچ يک اينک  ب 

 از بـاره ايـن  در اينکـ   بـدون  و تراشـیده  را آنهـا  بشر دست ك  هستند هاي مجسم  هابت اين

 مرقـول  اينکـ   از غافـل  انـد، نهاده آنها بر را  داي  اسم باشند، داشت  دستور   داوند ناای 

 د. 249/ 1: 1914(طباطبايی، « باشد او  ود مازک و مرب  انسان پروردةستد نیست

در تأويل روزبهان از اين آي  چند نکت  در ـور توجـ  اسـت: روزبهـان بافـت مـویریتی       

بـرد. در فراينـد   كـار مـی  ريزد و آن را در بافت جديدی ب می(زمانی و مکانید آي  را درهم 

ان عازم ذر و پیش از د ول روح در صـورت اسـت. بافـت    سازی زمان مدّنار روزبهبازبافت

 مکانی آي  نیز عوازم ملکوت از عرش و كرسی و مقامات مرلوم درنار گرفت  شده است.

روزبهان مرتقد است عارفی كـ  سـیر ازـی اا را طـی      ـ مقام وصو  العبد مقام القهر:

ايـن زطـف و یهـر او را بـ      گـذارد و  را پشت سر مـی « یهريات»و « زطفیات»های كند، راهمی

شوند. روزبهان برای تبیین مقام یهر و نیز استدالل بر مقام یهـر و  مررفت يا انکار رهنمون می

اسـتناد   د0(شـم :  « و ب  او شر و  یر او را ازهام كرد» ﴾تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَزْهَمَها﴿زطف ب  آية 

م فجور و تقوی در اين آي  ترلـیم بايـدها   كند. در تفاسیر چنین آمده است ك  مراد از ازهامی

 كـ   اسـت  اين ازهام از مناور»د و 21/42: 1911و نبايدها ب  انسان است (رک: تفسیر نمون ، 

 بـرايش  و تقـوا،  يـا  اسـت  فجـور  دهندم  انجام ك  فرل  ك  شناسانده انسانها ب  تراز   دا 

: 1914(طباطبـايی،  « سـت ا اعمـاز   چگونـ   فجـور  و اعماز ، چگون  تقوا ك  كرده مشخص

كنـد  ك  روزبهان فجور و تقوی را در اين آي  ب  زطـف و یهـر تربیـر مـی    د. در اازی26/266

د. مرنــايی كــ  از بافــتم همــراه كــالم در آيــة یــرآن برداشــت 22ق: 1422(روزبهــان بقلــی، 
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بـار  گـرفتن آن  شود، همانی است ك  در تفاسیر بدان اشاره شده است و روزبهان با ناديدهمی

 كند.  مرنايی ديگری را بر آي  امل می

یسم ب  آسمان و طـارق  » ﴾وَازطَّارِقِ وَازسَّماءم﴿روزبهان بقلی با استناد ب  آية  ـ مقام طرق:

 و اسـت،  كوبیـدن  مرنـ   بـ    «طَرق»مادة  از كند. طارقب  مقام طرق اشاره می د1(طارق: « آن

 پتـک  مرنـ   ب  و مطری  شود،م  كوبیده انرهرو پا  با ك  گويند جهت طريق اين از را راه

 درهـا   كـ   آنجـا  از و .رودمـ   كـار بـ   آن ماننـد  و فلزات كوبیدن برا  ك  است چکش و

 بکوبـد،  را در اسـت  ناچـار  شـود م  وارد ك  شب كس  و بندند،م  شب هنگام ب  را ها ان 

 .گويند «طارق» شوندم  وارد شب در ك  اشخاص  ب 

 ستاره همان شبان ، مسافر اين: گويدم  كرده، تفسیر را طارق اينجا در  ودش یرآن اما

  واهـد مـ   گـوي   كـ   اسـت  بلنـد  بـ  یـدر    و شودم  ظاهر آسمان بر ك  است در شان 

 را هـا تـاريکی  كـ   اسـت  كننـده   یـره  بـ  یـدر    نـورش  و كنـد،  سـورا   را آسـمان  سقف

د. بنابراين طبـق  22/926: 1911ن ، كند (تفسیر نموم  نفوذ آدم  چشم درون ب  و شکافدم 

 اشارة نص صريح یرآن مراد از طارق در اين آي  ستاره است.

همـراه آيـ    گرفتن بافت مویریتی و بافـت زدايی و نايدهروزبهان در اين بیت ضمن بافت

 قُازطَـر »كند. ترريف او از طرق چنـین اسـت:   را در مرنای ديگری استرمال می« طارق»زفظ 

  یانَـاتم  ازسِّـرُ  زیرـرفَ  ازملـکم  ایـکم  برـدَ  ازقَلـبِ  بـابِ  عَلـ   ازسِّرِ اَلقَةَ ازحَقِ قِطَارِ ضَربُ

(مقام طرق آن است ك  طارق اق، القة سمر را بر درِ یلب بکوبد؛ پ  از آنکـ  فرشـت  بـر    « ازنَّف ِ

در  د. روزبهـان 22ق: 1422(روزبهان بقلی، سمر اثر گذاشت  است تا سمر  یانات نف  را بشناسدد 

 اهـل  دل بـر  كنـد  تطـرّق  كـ   بـود  آن طوارق»شرح شطحیات ترريف مشابهی از طرق دارد: 

 القـ   اسـت،  ازهـام  بريـد  اقیقـت  در طارق. كند نو ايشان بر اقايق تا سمع، طرق از اقايق

 د.221: 1914(روزبهان بقلی، « رامن اضرت در افهام ب  شرط زند سر ابواب

 فَأَمَّـا ﴿اوزیاست. روزبهان در تبیین اين مقـام بـ  آيـة     مقام هشتم از مقامات ـ مقام یتیم:

 بِبُکـاءم  ازرَـرشُ  يَهتَـزُّ »و اـديو   د3(ضـحی:  « پ  تو هم يتیم را هرگـز میـازار  » ﴾تَقْهَرْ فاَل ازْیَتمیمَ

كنـد؛ امـا مرنـايی كـامالً متفـاوت بـا       آيدد استناد می(عرش با گرية يتیم ب  زرزه درمی« ازیَتیمِ

ك  وزی از مقـام وصـل و   گیرد. ازنارِ روزبهان هنگامیي  برای آن درنار مینشین آبافت هم
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منززـة  مشاهدة نزديکی دور بماند و ب  باليای راه سلوک ممتحن شـود، در وادی هجـران بـ    

 د.220ق: 1422ايتام است و اق او بر تمامی  الق واجب است (روزبهان بقلی، 

 

 توضیح و تکمیل معنا -2-3

األرواح همواره در پیِ تقويت مرنا بوده گیری از آيات و اااديو در مشربرهروزبهان با به 

كنـد، بـر   است؛ استناد ب  آيات یرآنی و اااديو ن  تنها ب  تبیین مفاهیم عرفـانی كمـک مـی   

دهد كـ  ايـن مفـاهیم بـر پايـة      افزايد و ب  مخاطب اين اطمینان را میاعتبار كالم روزبهان می

های زفای و مرنـايی، روزبهـان از   شده است. صرفم نار از ایتباس مبانی شر  مقدس مطرح

بـرد؛ در  آيات و اااديو بسیاری برای توضیح و تبیین مقام عرفانی و تکمیل مرنـا بهـره مـی   

 شود.هايی از آنها ذكر میادام  نمون 

يـابی بـ    مقام نهم از مقامات مقربـان اسـت. هنگـامی كـ  عـارف بـا دسـت        ـ مقام بعد:

كنـد، یهـر   های وادانیت و دريای مررفت سیر مـی رسد و در میدانب  مقام یرب میمررفت 

يابد انسان اادث هرگز بـ  وصـل  داونـد    صورتی ك  درمیشود؛ ب ازهی بر او منکشف می

رسد و در چنین مقامی است كـ  از  رسد. ب  اين ترتیب پ  از یرب ب  مقام برد مییديم نمی

. روزبهـان در تبیـین ايـن مقـام و     د132ق: 1422ان بقلـی،  (روزبهـ شـود  درک اق عاجز می

اسـتناد   د169(انرـام:  « و او را هیچ چشمی درک ننمايـد » ﴾ازْأَبْوارُ تُدْرِكُ ُ ال﴿تکمیل مرنا ب  آية 

 كند ك  ازنارِ او وصفی از بردم پ  از یرب است.می

رِ روزبهـان  مقـام دهـم از مقامـات نجبـا اسـت. ازناـ      ـ مقام االصطالم بعـد التمکـی :   

ك  اهلِ سر اق را ب  وصف كشف ذات و صفات بازبديه  مشـاهده كننـد، سـطوات    هنگامی

كنـد. (روزبهـان بقلـی،    های ازل و ابد آنها را فـانی مـی  عامت و جالل كبريا و ظهور پنهانی

 ﴾هَـ ُ وَجْ إِزَّـا  هازمکٌ ءٍشَیْ كُلُّ﴿د. روزبهان در تکمیل مرنا و تبیین مفهوم ب  آية 223ق: 1422

 كند.استناد می د00(یوص: « ازذات و نابود استهرچیزی جز ذات پاک ازهی هازک»

 

 های هنری: رعایت تناسب آوایی میان مقام و لفظ قرآنیاقتباس -2-4

  آيد روزبهان ـ  واسـت  يـا نا واسـت       چنانک  از نامگذاری مقامات و ترتیب آنها برمی

هـای متـوازی در   ناـر داشـت  اسـت. بررسـی مقـام     هـای زفاـی و آوايـی را همـواره در    تناسب
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هـا و تریـین تـوازی آنهـا بـ       دهـد كـ  روزبهـان در نامگـذاری مقـام     االرواح نشان مـی مشرب

آهنگ متوازی دزیلی بـر ايـن مدعاسـت.    های همهای زفای نار داشت  است. ذكر مقامتناسب

و هفتم، مقام تفـرح  بیست وششم از مقامات عاشقین، مقام تروح و مقامبرای مثال مقام بیست

هـای فـوت و   ؛ همچنـین اسـت تـوازی مقـام    د190-193ق: 1422(رک: روزبهان بقلی، است 

دنبـال هـم ذكـر    هـايی كـ  بـ    ناـر از تناسـب زفاـی مقـام    د. صـرف 193موت (رک: همـان:  

های زفای توج  رسد گاه روزبهان در استناد ب  آيات یرآن ب  اين تناسبنار میشوند، ب می

 شود.ای از آنها اشاره میت  است. برای مثال ب  نمون داش

روزبهان در مقامات سـازکان پـ  از    وپنجم از مقامات سالکی  )خُلق(:ـ مقام چهل

كند. او مرتقد است پ  از اينک  سـازک متوـف بـ  وصـف     ياد می«  ُلق»مقام رضا از مقام 

و در اين اازت صفت رضـا  كند رضا شد، درياهای صفت ازهی او را ب  عین جمع جذب می

شود تا جايی ك  مخلـویی متخلـق بـ   لـق     شود تا ب  نروت اززی متوف میبر او متجلی می

روزبهـان  « (ملک  فی من   لیقة و بخلق  مخلویا صار»شود: ازهی و جانشینی در ملک ازهی می

من » ﴾ َلمیفَةً أَرْضِازْ فمی جاعملٌ إِنِّی﴿د. روزبهان در تبیین اين مقام ب  آيات 44 ق:1422بقلی، 

و دراقیقت تـو بـ    » ﴾عَامیمٍ  ُلُقٍ زَرَل  إِنَّکَ وَ﴿و  د96: (بقره« ای  واهم گماشتدر زمین  لیف 

كند. در ترريف روزبهان تناسب زفاـی  ُلـق و   استناد می د4: (یلم« اینیکو لقی عایم آراست 

 .در آية یرآن رعايت شده است«  َلیفة»و «  ُلُق» لیقة با 

 

 

 گیریـ نتیجه3

 دهد:االرواح نشان میبررسی و تحلیل شیوة كاربست آيات و اااديو در مشرب

هـايی  وارهگیـری از آن بـ  سـا ت اصـطالح    ـ روزبهان با تأمل در یرآن و اديو و بهره

و بـا سـا ت آنهـا بـ  تبیـین مقـامی عرفـانی         پردازد ك  بسیاری از آنها ابدا   ود اوسـت می

بنـدی  را طبقـ   اـاالت  و مقامـات  از هريـک  هـا وارهاصـطالح  ايـن  سـا ت  بـا  پردازد. اومی

هـا در  وارهدهـد. ايـن اصـطالح   ارائـ  مـی   مناسـب  هـای زيرمجموعـ   هريک، برای و كندمی

های مختلفی (ایتباس زفظ، ایتباس يکی از مشتقات زفظ، ایتباس زفـظ  األرواح ب  شیوهمشرب

 شوند.د سا ت  میسازی با آن و ایتباس مرنايیو تركیب
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پـذيری آن زمینـة مناسـبی را بـرای روزبهـان فـراهم       ـ وجوه باطنی آيات یـرآن و تأويـل  

سـازی  گردانی، آيات یرآن را بازبافـت ای هنجارگريز و ضمن فرايند بافتگون كند تا ب می

كند. روزبهان ضمن استناد ب  آيـة یـرآن بـا كنـارزدن مرـانی تفسـیری آيـ ، آن را در بافـت         

هـای  برد. بیـان او در اينگونـ  مـوارد هنجـارگريز و  ـار؛ از چهـارچوب      كار میيدی ب جد

هـا  گردانـی عقالنی و منطقی است و مطابق با اصول تفسـیری مرمـول نیسـت. اينگونـ  بافـت     

ای  وانش آزادان  و برضاً ناآگاهان  از آيات ازجمل  تفاسیر ذویی و اشاری روزبهان و گون 

  یرآن است.

األرواح نـ  تنهـا بـ  تبیـین مفـاهیم عرفـانی       گیری از منابع اصیل اسالمی در مشـرب ـ بهره

دهـد كـ    افزايد و ب  مخاطب اين اطمینـان را مـی  كند، بر اعتبار كالم روزبهان میكمک می

اين مفاهیم بر پاية مبانی شر  مقدس مطرح شده است. دروایع روزبهـان بـ   ايـن ترتیـب بـ       

 دهد.انی  ود وجاهت شرعی میهای عرفتجارب و دريافت

عرفـانی اسـت و ايـن    هـای  ـ تأويل در زبان اشاری روزبهان ااصـل تجـارب و دريافـت   

های زفای ـ ك  ازبت  غازبـاً در فراينـد نا ودآگـاه تجربـ  بـر       موضو  باعو شده است تناسب

 شوند ـ در تأويالت عرفانی او مشاهده شود.زبان ظاهر می

 

 

هاادداشتی  

ب  « صلح» شةياصطالح از ر رايز ست؛ین حیدست  از كلمات صح نيا یبرا« اصطالح»ظ اطالق زف-1

بر وضع  یمخووص فةياتفاق طا»است و دراصطالح عبارت است از« كردنصلح گريکديبا » یمرنا

(رک: دهخدا، « موضو  آن زفظ یزفظ سوا یمرن داشتننیمر ینمودن برابا هم اتفاق» ،«یزیچ

األرواح در مشرب ك یاست؛ درااز یوضع جمر یپ  اصطالح نوعاصطالحد.  لي: ذ1911

از او سابق  نداشت  است،  شیها سا ت  و پردا تة ذهن  الق روزبهان است و ن  تنها پوارهاصطالح

 .شودینم اديغازباً در منابع پ  از او هم از آنها 
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سال سوم،  های ادبی ـ یرآنی،پژوهش، «نقد و بررسی ایتباس با نگاه بالغید. »1934( .صباغی، علی .2

 .40-22، ص 9ش

های عرفانی روزبهان در مقايسة تأويلد. »1931( .گیریی، محمديوسف و زیال روغننیر .9

 .123-104، ص9سال چهارم، ش  بوستان ادب،، «ازبیانعبهرازراشقین و عراي 

-های ترلیمیمضمون عیاری و جوانمردی و آموزهد. »1932جرفرپور، میالد و مهیار علوی مقدم. ( .1

-متن«. نام دشاهنام ، فیروز(مطازرة موردی: سمک عیار، دارابهای منثور ازقايی آن در اماس 

 .92-19 ، صص3 . شمارهشناسی ادب فارسی

 .121-161 ، صص11. شماره هنر«. هايی از هنر نقازیتئاتر: گوش د. »1901جرفری ینواتی، محمد. ( .2

نثرپژوهی ادب  «.ازممازکشناسی آثار نقیبنو د. »1932اسینی سروری، نجم  و ریی  بهاآبادی. ( .9
 .112-143 ، صص94 . شمارهفارسی

های عامیان  و انوا  ادبی با تکی  بر یو د. »1932ذاكری كیش، امید و محسن محمدی فشاركی. ( .4

 .92-11 ، صص24 . شمارهادب پژوهی«. نام  بیغمیفیروزشاه

فولنام  نقد «. یوج  در برابر گون : بحثی در یلمرو ناري  انوا  ادبد. »1903پور، یدرت. (یاسمی .2
 .03-29 ، صص16 . شمارهادبی

ای در آين  های اسطورهبازشناسی روايت»د. 1900مدبری، محمود و نجم  اسینی سروری. ( .2

-13 ، صص2 . شمارهادب فارسی«. های ايرانی (نو  شناسی چهار داستان عامیان  فارسیدداستان

42. 



 909 ... و میاز قرآن کر یروزبهان بقل یریاثرپذ یهاوهیش لیتحل                    97 یز و زمستانپای

. شنا تیادبیات عرفانی و اسطوره«. رتحلیل نو  ادبی سمک عیاد. »1902نوروزی،  ورشید. ( .1

 .126-192 ، صص3 شماره

های عامیان  ايرانی یبل از دوره صفوی نوشت  مررفی و نقد كتاب: رمان »د. 1900ياوری، هادی. ( .0

 .260-131. صص 2 نقد ادبی. شماره« ويلیام هانوی

 
 


