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1. Introduction 

Critical discourse analysis explains about how and why discourse is 

produced. Mystics intuitively obtain a unique language that needs to 

be deciphered, which is "the product of ideology" (Vodak,2001: 115). 

Bayazid and Roozbehan have also produced and recreated their 

distinct mystical discourse according to their ideology by choosing 

specific words and syntax. This study aims to answer this main 

question: How did the two mystics represent their mystical world and 

circumstances? Furthermore, to show possible differences and 

similarities. 

 

2.Methodology 

In this research, with the analytical-comparative method and based on 

the analysis of Fairclough's critical discourse, the ascension of 
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Bayazid Bastami and Roozbehan Baqli has been analyzed. Based on 

this, three paragraphs of Bayazid and Roozbehan Baqli's Ascension 

Letter have been selected as a textual body. Then the authors' critical 

language is analyzed and interpreted in verbal and cryptic signs. 

Fairclough offers a ten-question model for descriptive-level text 

analysis to reveal the implications of language. The first seven 

questions are based on empirical, relational and expressive values that 

the formal features of the text have. Words or syntactic constructions 

show empirical, relational, and expressive values. These values have 

an abstract, practical or action meaning. The eighth question deals 

with the coherence of in-text and out-of-text. The ninth question 

examines the interactive systems in discourse, and the tenth question 

deals with the structure of the text in advancing the author's goals. 

  

3. Discussion 

3-1. At the description level 

The words "looking with the truth, seeing the truth with the truth" 

show Bayazid's attempt to destroy egoism. Bazid pays much attention 

to God. He thinks of the destruction of ego. The Ascension is based on 

a revelation he saw in his youth. His revelations are formed in the 

state of sleep, sleep and wakefulness or awakening . 

3-2. At the level of interpretation 

Bayazid shows that every action has a proportionate reaction. There 

are a lot of declarative sentences and active in his words, so he is able, 

not defeated. Roozbehan Baqli also claims that a needle from God has 

been opened on him. He has advanced in the stage of purification. 

Roozbehan saw the sea, the island and the palace of Quds differently 

before his Ascension, but after his Ascension (the state he has 

experienced), he sees the sea, the island and the palace of Quds as one. 

In his ascension letter, God, angels and Khidr are present. The 

dialogue between God, Khidr and the hadith of the mystic soul has 

been reported. Roozbehan Baqli thinks about death, seeks refuge in 

God from evil, and receives refuge and good news from God .  
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3-3. Analysis of two ascents at the level of explanation  

In explaining, socio-cultural structures and relations are considered. 

Socio-cultural issues are non-discourse and are a subset of discourse 

practice. Fairclough calls discourse a "social matrix of discourse" 

(Jorgensen & Phillips, 2014: 149). Bayazid is a distinguished figure in 

Iranian mysticism. He is closer to the original Islam. Free will and 

effort are the two pillars of Bayazid's conduct. Of course, he does not 

consider effort alone to be sufficient and believes that it can not be 

achieved with effort alone, nor can it be achieved without effort. His 

mystical discourse is human endeavour snd free will. This discourse 

becomes less and less in the following periods as far as there is a 

roughness in the mysticism of Ibn Arabi (Hakima and Mohseninia, 

1396: 36). The principle of Khorasan mysticism is to pay pure 

attention to God and know the unreal (virtual) existence. After 

Bayazid, this discourse becomes less and more attention is paid to 

non-God (world). The mystics of later periods pay attention to the 

world, the relation of the world with God, the relation of man to God, 

and the relation of man to the world; they give originality to man and 

the world. This view starts from Hallaj and is extreme in Ibn Arabi 

and his subjects. Therefore, attention to man has started from Hallaj 

and can be seen in his followers, disciples and influencers. Roozbehan 

Baqli is influenced by Hallaj. By describing some of Hallaj's 

circumstances and speeches, he has linked Persian Sufism with the 

Baghdad school. 

Next point: Roozbehan Baqli's social, economic and political 

conditions are different from Bayazid's social, economic and political 

conditions. Roozbehan lived in a time when thinkers did not have a 

good opportunity to express their talents and express their thoughts; as 

a result, they had to enter monasteries. This causes the mystic to be 

isolated and distanced from society. The same monasteries were also 

built by princes and ministers and were governed by their policies. An 

example of the socio-political situation of that time: Roozbehan Baqli 

did not greet the ruler of Shiraz and threatened the ruler of 

Roozbehan. The fact that the jurists, scholars and thinkers had to 
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welcome the ruler shows the prosperous society. In the end, it is 

reminded that mystical discourse is formed on the non-existence of 

God (unity). Unity is the axis of mystical discourse that manifests 

itself in annihilation and unity. Manifestation, austerity, seeking, 

diligence, prayer, discipleship, etc., find meaning with the centrality of 

unity. Mystical discourse is spectral. The farther away from the centre 

(unity), the less mystical discourse fades. The original mystical 

discourse is formed on the non-existence of beings and the absolute 

existence of God. Seekers of the path of God actively strive to achieve 

such knowledge, and the authorities pass the conduct home, so the 

identity of the seeker is formed on the axis of non-existence, and the 

spectrum of selfishness and selfishness, non-intuition and non-desire 

in the seeker become less and less and true monotheism. 

 

4. Conclusion  

Applying analytical comparative method, this study has reviewed 

parts of the ascension of Bayazid Bastami and Roozbehan Baqli based 

on Norman Fairclough model. The results indicated that Bayazid and 

Roozbehan have produced and recreated their distinct mystical 

discourse by choosing specific vocabularies and syntax. Revelation, 

dialogue, and manifestation are the three common pillars of Bayazid 

and Baqli, but the intellectual, ideological, and mystical structure of 

each has subtle differences. Bayazid's mystical discourse is formed on 

the basis of me (Man) / God (Him) and there is no mediator in it that 

during the purification of the soul and divine attraction, human 

annihilation and human identity become impossible by perishing in 

Truth, and nothing but Truth remains. but Roozbehan's discourse is 

formed around the characters of Roozbehan (humans), angels, Khezr 

and God. In this discourse, angels are the mediators between he and 

God, and Khezr is the symbol of Man’s old man and guide. 

Meanwhile, at the end of Bayazid's ascension, all his attributes, his 

gestures and his language became monotheistic, but Roozbehan was 

asking God for a good end. Roozbehan was afraid of death and 

Bayazid passed away. Bayazid's contribution to the original Iranian 
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mysticism is far more prominent than Roozbehan. Bayazid Bastami's 

mystical discourse is based on Bayazid / God. Moreover, free will is 

prominent in his discourse. This discourse resets the two concepts of 

human endeavour, seriousness and promotion in this world and the 

hereafter. Bayazid is distinguished by certainty and hearing the voice 

of God, and interacting with God. Roozbehan Baqli Mystical 

Discourse is formed around the personalities of Baqli / angels, the 

older man and God. One side is the Baqli and the other side is the 

angels, the older man and God. His discourse is in the spectrum of 

monotheism. Roozbehan Baqli's emphasis is on happiness. These two 

ideas (Bayazid's thought and Roozbehan's thought) have created two 

different methods: Bayazid's discourse is based on God. There is no 

mediator; he speaks the truth and with him. 

On the other hand, in Roozbehan's discourse, there are mediators 

such as Khidr and angels. Bayazid's discourse seeks to be God-

centered and unjustly destroyed. The social situation of Bayazid's 

time, his influence on Islam and his discipleship with Imam Sadegh 

(AS), which many scholars have accepted, have been effective in 

producing his discourse. In contrast, Roozbehan Baqli has a more 

humanistic and ontological thought, so he pays more attention to the 

status of man and the place of existence than Bayazid. Given the 

political and social situation of his time, this idea has led to the 

production of a humane and ontological discourse in which the desire 

for personal growth and prosperity and the emphasis on proportional 

determinism are seen. Baqli sees himself as a chosen one, which is his 

special revelation, and any self-identification is far removed from the 

truth of God alone (absolute existence). 

 

Keywords: ascension, Bayazid Bastami, Roozbehan Baqli, discourse 

analysis, Fairclough. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 لیتحل کردیرو با یبقل روزبهان و دیزیبا یهامعراجنامه یقیتطب یبررس

  فرکالف یانتقاد گفتمان
 3رضایی؛ حسین حسن2؛ مرتضی قاسمی6فاطمه حکیما

 چکیده

گوید و با توجه به بافتِ تحلیل گفتمان انتقادی دربارۀ چگونگی و چرایی تولید گفتمان سخن می

-رو با روش تحلیلی شده دارد. پژوهش پیشزبانی سعی در موشکافی گفتمانِ تولیدزبانی و بروندرون

فرکالف بازنگری مدل نورمن  هایی از معراجنامۀ بایزید بسطامی و روزبهان بقلی را با تکیه برتطبیقی بخش

دهد که بایزید و روزبهان با انتخاب واژگان و نحو خاص، گفتمان متمایزِ عرفانی است. نتایج نشان میکرده

گو و تجلی سه پایۀ مشترک معراج بایزید و بقلی است، واند. مکاشفه، گفتخود را تولید و بازآفرینی کرده

های ظریفی دارد. گفتمان عرفانی بایزید بر محور انی هر کدام تفاوتاما ساختار فکری، ایدئولوژیکی و عرف

ای وجود ندارد که در طی تهذیب نفس و است و در آن میانجی یا واسطهمن )انسان(/ خدا )او( شکل گرفته

ماند، شود و جز حق چیزی باقی نمیانسان با فنا شدن در حق، مستحیل می هویّتزایل و  انانیّتکشش الهی 

است. در های روزبهان )انسان(، مالئکه، خضر و خدا شکل گرفتهگفتمان روزبهان حول محور شخصیت اما

این گفتمان مالئکه و خضر واسطۀ بین او و خداوند هستند و خضر نمادِ پیر و راهنمای انسان است. ضمناً در 

هان از خداوند طلب فرجام است، اما روزبپایان معراجِ بایزید همۀ صفات اشارات و زبان او توحیدی شده

-در عرفان اصیل ایرانی  سهم بایزیداست. هراسد و بایزید به حق پیوستهنیک دارد. روزبهان از مرگ می

 تر است. به مراتب از روزبهان برجسته اسالمی
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 معراج، بایزید بسطامی، روزبهان بقلی، تحلیل گفتمان، فرکالف.: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

شناسی، هایی مانند انسانای است که در رشتهرشتهگرایشی بین» ان انتقادیتحلیل گفتم

مند ساختار، شناسی و غیره به مطالعات نظامشناسی، نشانهشناسی، زبانشناسی، روانجامعه

گفتمان ( تحلیلگر  621: 6311زاده، آقاگل«)پردازد.کارکرد و فرایندهای تولید گفتار می

کمک فنون موجود در این رویکرد، پرده از صورت ظاهر متن  به استانتقادی موظف 

 های زیرین زبان مخفی مانده آشکار کند.بردارد و آنچه در الیه

 شرح و بیان مسئله.1-1

شرط تهذیبِ نفس ممکن  و آن را برای همگان به عارفان به عروجِ روح تأکید داشته

 گوید: کدکنی میشفیعیدانند. می
اند که عبارت است از زبان و قلمروِ واژگان و به یاری تأمّل در آوری یافتهشگفتصوفیه نردبانِ  

مانده در ادبیات های روحانی باقیاند. از مجموعۀ سفرنامهها به سفر در عوالم روحانی پرداختهواژه

 اشاره کرد. )شفیعی ،توان به معراج بایزید که روایات گوناگون از آن باقی استاسالمی می

 (613-614: 6312کنی، کد

یابند که گاه دست می ایزبان ویژهبه  های روحانی خودها و آموزهدر سایۀ اندوخته عارفان

: 2116وداک، «)حاصل ایدئولوژی است.»رازگونه است و به رمزگشایی نیاز دارد و این 

برای اهل  زبان»کند: ر میهای نوینی را برایشان میسّ( درواقع اندیشه و نطق خلقِ جهان661

دست تصوف آنانی که اعتبار و امتیازی در قلمرو خالقیت و خلق فضای نو در عرفان به

 ( 434: 6312کدکنی، شفیعی«).جدید است عوالمِ ای برای خلقِاند وسیلهآورده

شود: بخش توصیف که در دو در مدل تحلیلیِ فرکالف، متن از سه جنبه بررسی می

پردازد. فرکالف این جنبه را یل واژه، جمله، فعل و قید میسطح واژگانی، و نحوی به تحل

است. در جنبۀ دوم به بندی کردهدر سطح مقدماتی قرار داده و در ده پرسش اصلی سازمان

پردازد و به بافت موقعیتی و مسائل بینامتنی توجه و در سطح سوم، با توجه به تفسیر متن می

متن، گفتمان غالب، و ایدئولوژی و قدرت حاکم  نهادهای اجتماعی و سیاسی، چرایی تولید
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تطبیقی و بر مبنای راهبردهای  -روش تحلیلی کند. در این پژوهش با بر متن را تبیین می

کارآمد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف به تحلیل معراجنامۀ بایزید بسطامی و روزبهان بقلی 

های موجود در متن توجه ۀ گفتمانهای متن به توزیع عادالندر انتخاب بریدهپرداخته و 

از عبدالرحمن بدوی و کتاب  شطحات صوفیهمنبع اصلی معراجنامۀ بایزید،کتاب است. شده

 کدکنی است. از شفیعی دفتر روشنایی

است: یکی روایتِ سهلگی و در پیوستِ کتاب، در دفتر روشنایی دو روایت آمده

هایی زنیابوالقاسم عارف گمانه. دربارۀ اهللإلیالقصددر کتاب  ابوالقاسم عارفروایتِ 

بن  یدلقاسم العارف همان ابوالقاسم جنااند که ابابعضی حدس زده»صورت گرفته؛ ازجمله 

عارف برجستۀ قرن سوم است که فصلی از تفسیرهای او بر شطحیات بایزید را،  ،محمد

نقل از سهلگی به«).استخویش نقل کرده اللمعسراج طوسی در کتاب 

 (. 41 :6314کدکنی،یعیشف

پردازد که متن عربی آن در این مقاله به معراجنامۀ بایزید با تکیه بر روایت سهلگی می

است. آمده دفتر روشناییعبدالرحمن بدوی و ترجمۀ آن در  شطحات صوفیهکتاب 

 ،های خویشبقلی نیز شرح تجارب عرفانی و مواجید روحانی خود را در کتابروزبهان

نامۀ از معراجسه بند  این اساسبر است. بیان کرده األنوارفاتشاالسرار و مکافکشازجمله 

 نویسندگان در انتقادی است و زبانِمتنی انتخاب شده پیکرۀ عنوان به بایزید و روزبهان بقلی

و به این پرسشِ اساسی پاسخ داده  شودتفسیر می و تحلیل رمزگانی و غیرکالمی هاینشانه

این کنند؟ خود را چگونه بازنمایی می و عارف دنیای عرفانی و احوالدخواهد شد که 

ازحیثِ  قلمرو و  هاپژوهشترین نیست. مشابه دارسابقپژوهشی مذکور، در قلمرو  رویکرد

 شرح زیر است:به روش

 .پیشینۀ پژوهش2-1

 های غالب مورد توجه پژوهشگران در سطح جهاننظریۀ تحلیل گفتمان در بررسی گفتمان

است. در پژوهش ها و مقاالت بسیاری در این باره تألیف و ترجمه شدهاست. کتاب

از ماریان یورگنسن و لوئیز فیلیپس نظریه و روش در تحلیل گفتمان رو، به کتاب پیش

است. در این کتاب، مدل سه بعدی تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ( توجه شده6313)
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های بسیاری ها و پژوهش. دربارۀ معراج نیز کتاباستصورت جامع توضیح داده شدهبه

هایی است که به موضوع معراج ترین کتابیکی از قدیمی المعراجانجام شده؛ ازجمله 

أنه من أقدم الكتب التي اختصّت بالمعراج، دون »است: پرداخته و در مقدمۀ آن کتاب آمده

که در این کتاب سه روایت از ( 1: مقدمه بر المعراج: 2111،صلیبا«).غيره من المواضيع

است: روایت سهلگی، ابونصر سرّاج طوسی و ابوالقاسم عارف. معراجِ بایزید گزارش شده

است: اسدی های عارفان پرداخته شدهنامهنیز به معراج و معراجخر أهای متدر پژوهش

ایی به راهنم« هاآن بررسی شطحیات صوفیه تا قرن هفتم و تنظیم موضوعی»(، در 6311)

محمود عابدی به بررسی شطحیات عارفان پرداخته و منشأ، زبان، صورت و ساختار شطح را 

ها به نامه( بیان داشته که در بررسی معراج6314است. پهلوان و محمدرضایی )بررسی کرده

بررسی ساختار محتوایی »(، در 6311های آنان نیز توجه شود. بامری)نامهزندگی

تن از پنج معراج ،ضمن توصیف معراج پیامبر)ص(« فارسیها در ادب معراجشبه

ی و روزبهان بقلی را بررسی کرده و جعربی، بایزید، مولوی، الهیمشهورترین عارفان؛ ابن

عربی از است. نتیجۀ پژوهش وی از این قرار است که معراج ابنمعراج خواندهشبه ها راآن

 6311است. در سال و دلیل متقنی بر آن نیاورده تر استبه معراج پیامبر شبیهو  برتردیگران 

نامۀ خواجه عاشوردخت، رضی و همکاران، تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات

اند. آنان به این نتیجه رسیده که ارتباط انسان و خدا  انصاری را بررسی کردهعبداهلل

 کنندۀ وجوه گفتمانیِبیان گیرد کهمیای از خوف و زهد تا عشق و رندی را دربرگستره

 های حقیقتی است.متفاوت و رژیم

 . ضرورت، اهمیت مسئله3-1

بسیار مؤثر و ی  و الگوهای تحلیل نظری هایتعیین چارچوب برای تـحلیل گفتمان انتقادی
شود. تحلیل های زیرین متن کشف میتحلیل گفتمان انتقادی، الیه. ازطریق کارآمد است
تحلیل و تفسیر  تولید، ویژۀ خود در بافت   متون ادبی هر دورهدهد می ی نشانگفتمان انتقاد

  .شودمیشـناسایی و مـعرفی  با نگاه انتقادی،  متونای و دوره فردی سبک شود و می
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 بحث و بررسی .2
 . تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف2-1

دهد، تا معانی ا ارائه میفرکالف برای تحلیل متن در سطح توصیف،  مدل ده سؤالی ر

ای و بیانی های تجربی، رابطههفت پرسشِ نخست برپایۀ ارزشضمنی زبان را آشکار کند. 

ها و یا ساخت یعنی واژه؛ ها باشدهای صوری متن، ممکن است واجد آناست که ویژگی

 باشد،ای و بیانی تأکید داشتههای تجربی، رابطهای بر ارزشنحوی جمالت به گونه

توانند بار معنای انتزاعی، کاربردی و یا کنشی داشته باشند. هایی که به نوبۀ خود میارزش

متنی منجر متنی و برونهای پیوندی که به ایجاد انسجام درونپرسش هشتم، از ارزش

کند و پرسش های تعاملی در گفتمان را بررسی میکند. پرسش نهم نظامشود، سؤال میمی

 ساختار متن ازلحاظِ ترتیب عناصر در پیشبرد اهداف نویسنده است.  دهم مربوط به کل

، تضاد در معنای بندیها، طبقهدر سطح لغت به ارزش تجربی واژهمدل فرکالف    

، رابطۀ معنادار میان کلمات؛ ازجمله: ترادف، تضاد، تکرار و بسامد واژه، ایدئولوژیکی

و غیررسمی، ارزش بیانی کلمات و  حسنِ تعبیر، کلمات رسمی خانواده بودن،هم

در سطح نحو نیز به ارزش تجربی جمالت، مشارکین، عامل توجه دارد. های موجود استعاره

کند. عالوه بر این به سازی، معلوم/ مجهول، جمالت مثبت / منفی توجه میکنشگر، اسم

ملِ ارتباط های دستوری، عاای جمالت، وجه، کاربرد افعال و ضمایر، ویژگیارزش رابطه

جمالت ساده / مرکب، ارتباط منطقی میان جمالت، و توجه به ابزارهای ارجاع به داخل و 

، تفاوت و تغییر کند. در بخش تفسیر، با بافت یا زمینه، انواع گفتمانخارج متن توجه می

شود، ازجمله: بینامتنیت، ماجرا، ها با سؤاالتی مطرح میکدام از این بخشمواجه هستیم. هر

است. در بخش انواع گفتمان به کار گرفته شدهها و زبانی که بهفاعالن، روابطِ میان آن

های معنایی و در سطحِ تبیین، عوامل اجتماعی بروزدهندۀ قدرت در سطوح گوناگون نظام

 (.646 - 661: 6313شود )ر.ک. یورگنسن و فیلیپس،نهادی، اجتماعی، و موقعیتی توجه می

   ایزیدنامۀ ب. معراج2-2

نَظَرتُ إلي رَبّي بِعَينِ القينِ بَعدَما صَرفَنِي عَن غَيرِه وَ أضَاءَني بِنُورِه، فَأرَانيِ عَجَائبِ : »(1بند )

ه إليَ أنائيَّتي فَزالَت: نوري بِنُورِه ِوَ عِزَّتيِ بِعِزَّتِه وَ قُدرَتي هویّتهِ فَنَظَرتُ بِهویّتمِن سِرِّهِ، وَ أرَانيِ 
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ه وَ أعظَامِي بِعَظمَتِه وَ رَفعَتيِ بِرَفعَتِهِ. فَنَظَرتُ إلَيهِ بِعَينِ الحَقِّ فَقُلتُ لَهُ: هویّتوَ رَأیتَ أنائيَتي بِ بِقُدرَتِهِ.

ي هویّتهِ. وَ أزَالَني عَن هویّتإلهَ إلّا إنّا. فَغَيّرنِي عَن أنائيَتي إليَ  غَيري ال مَن هَذَا فَقَالَ: هَذَا لَا أَنا وَ لَا

هِ. فَلَمَّا نَظَرتُ إليَ الحَقِّ بِالحَقِّ رَأیتُ الحَقَّ بِالحَقِ، هویّتهِ فَرداً فَنَظَرتُ إلَيهِ بِهویّتهِ وَ أرَاني تهویّبِ

 (؛ 611تا: )بدوی، بی «فَبَقيِتُ فِي الحَقِّ بِالحَقِ زَمَاناً

از نظر به غیر که او مرا از پس آن -2نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین. -6» :ترجمه

 -1و  هایی از سر خویش به من نمودشگفتی -4مرا به نور خویش روشنایی بخشید و  -3خویش بازداشت و 
پس از میان برخاست نور  -1خویش  انانیّتاو در  هویّتپس نظر کردم، به -1خویش را به من نمود؛  هویّت

خویش را به بزرگی او و  انانیّتدیدم -1من به نور او و عزت من به عزت او و قدرت من به قدرت او و 
-62این کیست -66بدو گفتم -61پس نظر کردم در او به چشم حق و -1رفعت خویش را به رفعت او. 

 هویّتسوی من به انانیّتپس مرا از -61نیست خدایی جز من. -64این نه من است و نه جز من، -63گفت 
چون -61او  هویّتپس نظر کردم در او به -61نمود. خویش را به یکتایی من  هویّت -61و  خویش گردانید

ر.ک.  «)پس زمانی با حق به حق باقی ماندم -21حق را به حق دیدم -61در حق به چشم حق نگریستم 

 . (311 - 211: صص 6314سهلگی، 

قَّق الحَقَ؛ وَ إليَ فَقُلتُ: بَليِ، أنتَ الحَقُّ وَ بِالحَقِّ یُريَ الحَق؛ أنتَ الحَق وَ بِالحَقِّ یَتَحَ: (2بند )

قَالَ: الحَقِّ وَ بِالحَقِّ یُسمَعُ الحَقُّ؛ أنتَ السَامِعُ وَ أنتَ المَسمَعُ وَ أنتَ الحَقُّ وَ أنتَ المُحِقُّ، لَاإلَهَ غَيرَک. فَ

أنتَ أنتَ لَاإلَه  مَا أنتَ إلَّا الحَق؛ بِالحَقِّ نَطَقتَ. فَقُلتُ بَل أنتَ الحَقُّ و َکَالمُکَ حَقُ، وَ الحَقّ بِکَ حَق.

ا غَيرُک. فَقَالَ لِي: مَا أنتَ؟ قُلتُ لَهُ: مَا أنتَ؟ قَالَ: أنَا الحَقُّ. فَقُلتُ: أنَا بِکَ. قَالَ: إذَاکُنتُ أنَا بِي فَأنَ

لحقِ و أنتَ وَ أنتَ أنَا. فَقُلتُ: لَا تَغَرنِي بِکَ عَنکَ. بَلي، أنتَ أنتَ. لَاإلَهَ غَيرُک. فَلَمَّا أن صِرتُ إلي ا

ائِه. أقَمتُ مَعَ الحَقِّ بِالحَقِّ أنشَأ لِي جُناحَ العِزِّ وَ الكِبریَاء. فَطرَتُ بجَناحِي فَلَم أبلَغُ مُنتَهيَ عِزِّه وَ کِبریَ

وَّتِهِ وَ زِینَتي وَ طَاقَةَ لِي بِه إلَّا بِه. فَنَظَر إليّ بِعَينِ الجُودِ فَقَوّانِي بِقُةِ بِه عَنه فيِمَا لَا فَدَعَوتُه بِاإلستِغَاثَ

لَا  تَوّجَني بِتاجِ کرامَتِهِ عَليَ رَأسِي. وَ أفرَدَنِي بِفَردانيَّتِه وَ وَحَدَني بِوَحدانيَّتِه وَ وَصَفَنِي بِصِفَاتِه الَتيِ

أسَکَ بِتَاجِ کَرَامَتِي وَ تَعَزَّز یُشارِکِه فيِهَا أحَدُ. ثُمَّ قَالَ لِي: تَوَحَّد بِوَحدَانيَّتيِ وَ تَفَرَّد بِفَردَانيَّتِي وَ إرفَع رَ

کَ. وَ مَن رَآکَ رَآنِي وَ مَن هویّتي فِي هویّتبِعِزَّتِي وَ تَجَبَّر بِجَبَروُتِي وَ أخرِج بِصِفاتِي إليَ خَلقِي أرَ 

 (611 -611تا: صص )بدوی، بی.« قَصَدُکَ قَصَدَنِي
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 حق حق، به و-1 حق، ییتو-1 دید انتو را حق حق، به و -4 حق، ییتو -3ی آر -2 گفتم» ترجمه:

 و شنونده ییتو حق-1 .شودیم دهیشن حق، به و -1 حق، گرددیبازم حق یسوبه و-1 داد تحقق توان را
 حق جز یستین تو -64 گفت پس-63. ستین ییخدا تو جز-62 .قحم ییتو و-66 حق ییتو -61.شنواننده

. است حق تو، به حق، و -61 است حق تو المک و-61 یحق تو-61 گفتم پس-61 ی.گفت سخن حق به -61
-21 ؟یستیچ تو-21 گفتم-24؟ یستیچ تو-23 گفت مرا پس-22. تو جز ییخدا ستین-26 تو، ییتو-21

 .من تو و-32 توام من پس-36 ییتو من به چون، گفت-31. توام به من-21 گفتم-21. حق منم-21 گفت
-31. ستین تو جز ییخدا-31 ییتو تو،-31 ،یآر -31 بیمفر شیخو از شیخو به مرا-34 گفتم پس-33

 دو نیبد پس -46 داد مرا ایکبر و عز از بال دو -41 حق به ستادمیا حق با و-31 رفتم حق یسو به چون پس
 در -44درخواستم ازو او، به ،یادخواهیفر با و-32 دمینرس او یایوکبر عز تینها به و-42 کردم پرواز بال

 شیخو یروین به مرا و -41 ستینگر من در جود چشمِ به پس-41. ستین ابت او، به جز بدان، مرا آنچه
 کرد تنها شیخو تیفردان به مرا و -41 نهاد من سر بر که -41 کرامت تاج به دیبخش نتیز و-41 داد توان

 را او که یصفات آن -12کرد فیتوص مرا شیخو صفات به و-16 شیخو ییکتای به دیبخش ییکتای و-11
و به فردانیت من، -11 شو تیوحدان لهأ من تیوحدان به-14 گفت مرا سپس-13. ستین یبازان چیه آن در

 و-11 گردان زیعز را شیخو ،من عزت به و-11 برافراز من کرامت تاج با را شیخو سر و-11اهل فردانیت 
 شانیبد ش،یخو هویّت در مرا هویّت-11 .رو من خلقِ نزد من صفات به و-11 کن شهیپ رجبّت من جبروت به

 من آهنگ -14 کرد، تو آهنگ که هر و-13 استدهید مرا-12 دید را تو که هر-16 یبنما

 (311  - 211: صص 6314ر.ک. سهلگی، «).استکرده

بِعَينِ القُدرَةِ. فَأعدَمَنيِ بِكَونِهِ. وَ ظَهَرَ فِي بِذاته. فكنتُ به. فانقطَعَ  ةَفَنَظَرَ إليّ نَظرَ»  (:3بند )

ارت الكلمة واحدة، و صار الكل بالكل واحداً، فقالَ لي: یا أنت، فقلتُ به: یا أنا. فقال المناجاه. فص

لي: أنت الفرد. قلت: أنا الفردُ. قالَ لي: أنت أنت. قلتُ أنا أنا. و لو کنتُ أنا مِن حيث أنا لما قلت أنا. 

هِ تَوحيِداً. فَصَارَت صِفَاتي هویّتي بِهِ کَقُولِانانيّتفلما أن لم أکن أنا، فكن أنت أنت. قال: أنا أنا قولي ب

ا صِفَاتِالرُبوبيَّةِ وَ لِسَانِي لِسانِ التوحيدِ  و صِفاتي هِي أن هُو هُو . لَا إلَه إلَا هُو. فَكَانَ مَا کَانَ بِكَونِه مِمَّ

تِي إشَارَاتِ األزَليَّةِ وَ لِسَانِي قَد کَانَ وَ مَایَكونَ بِكَونِهِ یَكونَ مَا یَكوُن. صفاتِي صِفاتُ الربوبيَّةِ وَ إشَارَا

 (.611تا:  بدوی، بی«)لِسَانُ التَّوحيِد

 ظاهر من در و-3 برد عدم به مرا شیخو وجود با و -2 ستینگر قدرت چشم به من در پس»  ترجمه:   

 ،یهمگ به همه و-1 شد یکی سخن و-1 گرفت انیپا مناجات-1 و او به بودم پس-4. ش یخو ذات به شد
 تو گفت مرا پس-62! من یا-66 گفتم او به را او پس-61! تو یا-1 :گفت مرا پس -1. شد یکی
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 آنجا از-61 بودم، من من اگر-61 و من منم :گفتم -61 تو ییتو :گفت مرا-64 کتای منم :گفتم -63ییکتای
 من،  -22 :گفت -26باش تو تو سپ-21 نبودم، من من چون و -61گفتمینم «من» هرگز-61 بودم، من که
 صفات من صفات پس -24.توحید در اوست هویّت به من قول همچون او، انانیّت به من قول-23. منم
 به بود آنچه-21 بود پس-21. هو إال إله ال ، او کهنیا من وصفات توحید زبان من زبان و -21گشت تیّربوب
 من صفات-636. باشد نچهآ-631 باشد-31 ش،یخو باش به باشد آنچه -21و بود آنچه از -21 شیخو بودِ

: صص 6314)ر.ک. سهلگی،  «.توحید زبان زبانم-33 و یازل اشارات من اشارات -32و یربوب صفات

211 - 311) 
 . در سطح توصیف2-2-1

از  ،معنایی در بین کلمات وجود دارد دهد چه نوع روابطِارزش تجربی نشان می (:1بند )

نگریستن با . » قرار دارد هویّتو  انانیّتقابل میان شود که در تاین جنبه فرایندهایی دیده می

دهد. تالش بایزید را بر اضمحالل من و توجه او را به حق نشان می« حق، دیدن حق به حق

بیانی های ترین جنبهمهم کند.را برجسته می« تجلی»، اصطالح «نمودن»و « نظرکردن»تکرار 

؛ جایی که نور وجود تظلم شدن رنگبخشیدن کنایه از کمبه این شرح است: روشنایی

است و تکیۀ تکرار شده« حق»و « نمود»دو کلمۀ  .شودحق بتابد ظلمت عبد کمتر دیده می

 . دهدگوینده را بر تجلی نشان می

دهندۀ اعتقاد گوینده به قدرت و اختیار اند. جمالت مرکب نشانتمام جمالت مرکب    

زنجیرواری با هم دارند. بایزید با اسلحۀ یقین به داشتن است، زیرا جمالتِ مرکب ارتباط 

 اناهلل بر او نمای هویّت کهتا این پروردگار چیزها دیده از سرّو  پروردگار نگاه کرده

که نور و عزت و قدرتش به تا این پردازدمیبه سفر در خود  حقبا . پس از آن استشده

و  بیندمرحله با حق، حق را می . پس از اینشودنور، عزت، رفعت و قدرت حق بدل می

 . گیردنیست شدن صورت می

نویسنده درصددِ انتقال پیام به مخاطب است. این بند از نظرِ کاربرد ضمایر تنوع ندارد.      

 22و « او»بار به  21برگشت میان من و او و درفرجام، فراگیر شدن اوست. در حدودِ ورفت

جا شدن نور من با : جابهشودتبدیل می هویّتبه  انانیّتم است. سرانجااشاره شده« من»بار به 

خدا )فاعل(  کنندهاست. گفتهسخن صریحبایزید  ، بنابرایناند، ... . تمامی افعال معلومنور او

 هویّتدر  انانیّت. استمن است. البته این من تغییر یافته فاعلیتِ در پایانو بایزید است و 



 646 1041 بهار و تابستان، 21 ۀ، شمار64سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 4و  استفتهر کارفعل ماضی به  64است. از خویش بیرون آمده نابود شده و دقایقی بایزید

بایزید خویش را است. حال برای خدا و افعال گذشته برای بایزید  هایفعلفعل حال. 

 دهد.گذشته و فانی نشان می

ت، کبریا، کرامت، فردانیت، یکتایی، وحدانیّو ق، شنیدن، محق، عز حق، تحقّ (:2بند )

اند. قیدِ آری اقتدارگوینده را های انتزاعیاصطالحاتی با ارزش ،تهویّعزت، جبروت، 

دهد. او بر این است که هیچ چیزی، غیر حق نیست. سخن در این متن، براساسِ نشان می

شود. تالش و جهد وشنود بین او و خدا مطرح میصورت گفتگزارش بایزید است که به

کلمۀ است که مطابق با خواست خداست.  هر دو )خدا و بایزید( برای برپایی آن چیزی

است. گفتمان است. محور گفتمانِ بایزید بر محورِ عبد / حق بنا شدهبار تکرار شده 21حق

های ترین جنبهازجمله مهم بیانی دارند وهای کلمات ارزش غالب در این بند حق است.

و دو  ه تشبیه کردهبار روح را به انسان متحرک و دیگر بار به پرندبیانی: بایزید یک

گیری نظام نوبت. (روح متحرک است، روح پرنده استاست)وارۀ حرکتی ساختهطرح

گیرد و با قدرت دست میدست گوینده نیست؛ بلکه در دقایقی خداوند موضوع را بهفقط به

کند و این در دقایقی است که فنا صورت گرفته و حق گوینده را هالک می و صالبت منی

ت متن مربوط است به کلیت ماجرایی که سالک به است. کلیّم بر سالک یافتهسیطرۀ تا

تواند صدای او را بشنود. حق در نقش قادر متعال و با تجلی درگاه حق ایستاده و می

تناسب آن از دو ضمیرِ من و تو به  کهعبد است و خدا کنشگر  است.قهاریّت ظاهر شده

 است. بیشتر استفاده شده

)من و  هویّتو  انانیّت (،عبد و حقشدن)کلماتِ  قدرت، عدم، ذات، یکی (:3بند )

« فنا»است. استحالۀ من به او،  به کار رفتهتو( در این بند با بار معنایی عرفانی و انتزاعی به

 از آنپسنوعی تغییر من به او شروع شده و به« در من ظاهر شد به ذات خویش»اشاره دارد. 

و ... . این متن براساس د وشنبیند و با او میمیخدا و چشم سالک با دست  ،زباناست که 

 )بادر جملۀ شود. ( دیده میانانیّتو  هویّتگزارش بایزید است. در متن تقابل )من و تو؛ 

کس است و ظاهرشدن حق در اعضا و جوارح کنایه و، پارادبرد( عدم به مرا شیخو وجود
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د است، تکرار یک و یکی تأکیدی دیگر بر از قربِ نوافل است. وجود و عدم تضا

دو  و، عامل )کنشگر( در غالب جمالت واضح است. یعنی: سی شدن با حق استیکی

دهد. همچنین جمله معلوم است و یک جمله مجهول که صراحتِ کالم بایزید را نشان می

 26و  61. جملۀ اند( باقی جمالت مثبت و خبری61و  61به غیر از دو جمله، )جمالت 

این بند جمالتِ کند. در شرطی است. بایزید با جمالت اخباری، اطالعاتی را بازگو می

و  22جملۀ مرکب شرطی(، )جملۀ  21و  61جملۀ مرکب شرطی(، )جمالت  61و  61، 61)

و  3و جملۀ  31و  21جملۀ مرکب ( و )جمالت  21و  21، 21جملۀ مرکب (، )جمالت  23

آهنگ و مالت ساده به کمک حرف عطف و یا اتمام ضربج اند.( جملۀ مرکب ساخته4

آنجاکه، اگر، از»اند. جمالت مرکب با حرف ربطِ وابستگی یا به قراین معنوی به هم مربوط

اند که از نظر علم های ساده شدهباعث افزایش محتوای معنایی جمله« چون، پس،آنچه

است. نظام هیم بیشتر کمک کردهلحاظِ بالغت بر رسانگی متن و تفمعانی حشو ملیح و به

دست گرفته و با قدرت و  گیری در دست گوینده است. او کنترل موضوع را بهنوبت

کند. از خویش را شناسایی می انانیّتبایزید در پیشگاه خداوند  کند.صالبت صحبت می

فاده ضمایر من و تو مطابق بندهای پیشین و ماهیت متن که مربوط به بایزید و خداست، است

است را در خود مندرج کرده هویّتو  انانیّتاست. تعداد بسامد ضمایری که مفهوم شده

بیشتر از ضمیر تو / او « من»نسبت ضمیر اول شخص بار( به 1بار و او  1بار و تو  22)من 

 است. 
 در سطح تفسیر .2-2-2

سئله دانش در پی دارد. این م دهد هر کنش واکنش متناسب با آن رابایزید نشان می

 ذراعا يّإل تقرّب إذا و ذراعا هيإل تقرّبت شبرا العبد يّإل تقرّب إذاکند: ای را احضار میزمینه

  ؛هروله تهيأت ايمش يأتان إذا و باعا منه تقرّبت

 کینزد من به ذراعى چون و شوم کینزد بدو ذراعى شود، کینزد من به وجب کی بنده وقتى :ترجمه
  .شوم او سوىه ب شتابه ب د،یآ من سوى به میمال اگر و شوم کینزد او هب ذراع دو از شیب شود،

او از بایزید است. پس نویسی نامهمعراجی شود: تسرّآنچه در سطح بینامتنیت تفسیر می

های عارفانه در کتاب او نامۀمعراجاست. نامه نوشتهی است که معراجعنوان اولین عارفبه
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: 6311؛ عطار، 211: 6314سهلگی، ) االولیاالنور و تذکرهاب کتدر ازجمله  بازتاب دارد؛

: 6344میبدی، )های دیگر، ازجمله ای از آن در کتابهای پراکنده( و بخش614- 611

دلیل جسارت روحی و م و هم بهدلیل تقدّبایزید بسطامی هم به»(. 336-331/ 6ج

میان عارفان اسالم و  انی، دربودن در عرصۀ تجارب روحی مرتبط با االهیات عرفپیشاهنگ

فرد باقی گمان در طول قرون و اعصار منحصربهایران جایگاهی دارد که بی

پیش موجود استفاده  ها و ژانرهای ازگفتمان(. او از31-31: 6314، سهلگی«)استمانده

با  ؛ من حاالتیلي مع اهلل حاالت فيها هو انا و انا هو و لكن هو هو و انا، انا»است: کرده

حال او اوست و من، من خدا دارم. در آن حاالت من اویم و او من، ولی درعین

 (. 111: 6316)سبزواری،«هستم

 تن اسمتمکّ دهد که بایزیدنشان می بردنِ افعال معلوم  کار و به جمالت خبری فراوانی

هجویری در است. هآنچه گفته از ضمیر آگاه او سرچشمه گرفتو  لوبغنه م

در کند. وی تقسیم می« مغلوب»و « متمکن»وب کالم صوفیان را به دو گونۀ المحجکشف

کالم وی اقتدا را نشاید؛ زیرا گوینده مغلوبِ حال خود »گوید: نقد کالم حالج می

بسامد وجوه  (.232: 6311هجویری، «)نی باید تا بدان اقتدا کرداست، اما کالم متمکّبوده

باورهایش است. او خدا را به  کردنِالش وی در منتقلخبری در این بند تأکید گوینده و ت

های است تا گفتمان غالب حق و مالکیت پابرجای وی را در زمانوجه حال نشان داده

گفتمان وی  تبعِ آن به ودهد . میزان افعال مثبت تسلط بایزید را نشان میمختلف بگستراند

 . استتاثیرگذارتر شده

ست یا سبک عرفانی او هبینش عارفان عارفانۀ ویژۀ خود کهبایزید سعی دارد با گفتمان 

است. خدا « من و او / عبد و حق»بر ذهن مخاطب مسلط شود. کانون توجه گفتمان بایزید 

شناساند. براساس این گفتمان، می اوعبد را به  حقیقت پوشالیو مقتدرانه  حضور دارد

دهد، این گفتمان سعی ری نشان میشود. وجوه خبنابود می «من و او»سیطرۀ  تحتِهستی 

و اختیار  کندمینتیجۀ آن را روشن ق ندارد. گوینده نظر خویش را بیان و ت و تفوّبر آمریّ
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کارگیری جمالت خبری صحت و  بایزید با بهکند. رد و قبول آن را از مخاطب سلب نمی

 کند.تأیید می خود را قطعیت حکم

است و تنها تویی او باقی یافته و از تجرید گذشته ( را فانیاهللبایزید غیر )ماسوی  

کند آنجا که گفت: ربوبیت با بشریت از بایزید شنو که از بشریت شکایت می»است مانده

(. 211: 6311القضات همدانی، عین«)دیگر بودآن  هرگز جمع نشود و از وجود یکی غیبتِ

اتفاق افتاده و در پایانِ بند گو، ماجرا در اول شخص و دوم شخص ودر تمام لحظاتِ گفت

 شود.سوی خلق آغاز میپس از اضمحالل تو در من، سفر چهارم سالک به
سر  ترتیب آن چهار سفر را پشتعرفا برای انسان به چهار سفر معتقدند که انسان کامل به  

سوی خلق با حق  سوی حق، سفر با حق در حق، سفر از حق به از خلق بهگذارد. سفر می

)یثربی،  مقابل سفر اول است، سفر با حق در خلق که از جهتی مقابل سفر دوم است. که

6316 :412) 

 ید:سینا گوعنوان مثال ابنپرنده بودن روح در متون بازتاب دارد، به 

 هبطت اليک من المحللّ االرفلع  »

 محجوبه عن کللّ مقلله علار     
 ج

 6ورقلللاء ذات تعلللزز و تمنلللع 

 «2عتتبرقل و هي التي سفرت و لم
 

( 211: 6316، سبزواری )   

است. کشش جذبۀ حق بر عبد است و به دو اصطالح کشش و کوشش اشاره شده

کوشش تالش عبد برای رسیدن به حق است. در مشی بایزید هر دو این اصطالحات دیده 

خرقانی، «).جهد نبودبویزید را گفتند: به جهد بنده هیچ بود گفت: نی؛ ولی بی»شود. می

 میبدی گوید: (11: 6313
تا کرامت مصطفی )ع( و شرف وی بر خلق عالم جلوه کرد و تا عالمیان بدانند که مقام وی 

ربودگان است بر بساط صحبت. نه مقام روندگان در منزل خدمت؛ ربوده در کشش حق است و 

رونده در روش خویش، او که در کشش حق است در منزل راز و ناز است و او که در روش 

 (116/ 1: ج6311خواهد. )میبدی، ت بر درگاه خدمت بار همیخویش اس

به  یافتن گردد، فنای بایزید در دقایقی و بقااز دیگر مفاهیمی که از این بند استخراج می

بزرگی پیش بایزید رفت او را دید سر به گریبان فکرت فرو برده، چون سربرآورد : »ستاو
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« ود فرو بردم و به بقای حق برآوردم.گفت: ای شیخ، چه کردی؟ گفت: سر به فنای خ

. بر نیستی خود گام دهدصورت عملی و قلبی بروز می ( عبد نیازش را به641: 6311)عطار، 

 مطلق این حقیقت همان هستِ د.کنحقیقت را بر او روشن میحق انوار سپس  ،داردبرمی

 یابد.که عارف آن را به معاینه درمی ستخدا

کالم ای است که زمینهنهد، دانش رحلۀ تفسیر، ارزش متنی میآنچه به این متن در م

این  کند.پیش نمایان میازقرب نوافل و اتحاد را بیش ازجمله  .کندبزرگان را برجسته می

بشارت  است. رهاورد معراجِ بایزیدپرداخته انانیّتمتن براساس گفتمان عارفانه به شناسایی 

در دقایقی شدن با حق به یکی  ویابد  جایگاه رفیعی دستتواند به ه عبد میکاست به این

پس نظر -1نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین... »نقطۀ شروع معراج با نائل شود. 

معراج بایزید با مکاشفه و سیر در است. شروع شده« خویش انانیّتاو در  هویّتکردم، به 

و از تجلی جاللی حق  ا دیدار کردهاست. او پروردگار رحاصل شده و مشاهده باطن

با یقین، تجرید، تجلی و کشف توانسته اختیار خود را در  ؛ همچنیناستبرخوردار شده

  .قدرت حق نابود کند

صفاتش عبارت دیگر حاصل او از معراج آنست که  نقطۀ بازگشت وی از معراج یا به

مددکار  این راهِ صعب او را جرید دراست. تربوبی و اشاراتش ازلی و زبانش توحیدی شده

 مُوسَى جَاءَ لَمَّا وَای بند مذکور، با آیات قرآن منطبق است: تجلی: دانش زمینهاست. بوده

 رَّاسْتَقَ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انْظُرْ لَكِنِ وَ تَرَانِي لَنْ قَالَ إِلَيْکَ أَنْظُرْ أَرِنِي رَبِّ قَالَ رَبُّهُ کَلَّمَهُ وَ لِمِيقَاتِنَا

، (643اعراف: ) ...؛صَعِقًا مُوسَى خَرَّ وَ دَکًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا تَرَانِي فَسَوْ َ مَكَانَهُ

بودن ؛ فانی(13فصلت: )...الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ فِي وَ الْآفَاقِ فِي آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ

 قَصَصْنَاهُمْ قَدْ رُسُلًا وسخن گفتن خدا با بنده: (؛ 21)الرحمن: کل من عليها فان: اهللماسوی

؛ نظرکردن: (614نساء: ) ؛تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ وَکَلَّمَ عَلَيْکَ نَقْصُصْهُمْ لَمْ وَرُسُلًا قَبْلُ مِنْ عَلَيْکَ

(؛ و ... . و احادیث متعددی 41(؛ )انعام: 11(. )مائده: 11)روم:  ...اللَّهِ هرَحْمَ آثَارِ إِلَى فَانْظُرْ

البالغه، )شرح نهج« رایت ربی فی أحسسن صوره»... است: که در این باره روایت شده

 عَبْدِي یَزَالُ الَ: یَقُولُ تَعَالَى اَللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ اَللَّهِ صَلَوَاتُ قَالَ وَ»(؛ 221/ 3الحدید، جابیابن
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 بَصَرَهُ وَ بِهِ یَسْمَعُ اَلَّذِي سَمْعَهُ کُنْتُ أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أُحِبَّهُ حَتَّى لِي مُخْلِصاً بِالنَّوَافِلِ إِلَيَّ یَتَقَرَّبُ

: 6462دیلمی، « )أَعَذْتُهُ اِسْتَعَاذَنِي إِنِ وَ أَعْطَيْتُهُ سَأَلَنِي إِنْ بِهَا یَبْطِشُ اَلَّتِي یَدَهُ وَ بِهِ یُبْصِرُ اَلَّذِي

اليّ اليّ! فأنا لک »... (؛ 224/ 1تا: جبی، بروسوى حقى)يلبِين قَه عَبّي بِرَ رأیتُ؛ ( 222 /6 ج

 (311: الجزءاالول/ 6461، جمعه بن على عبد .«)و أنت لي

 معراجنامۀ روزبهان بقلی .2-3

 حرَموات بَبع السَسَ وقَفَ يبِحاري الغَي صَفت فِبابي اني کوشِیام شَذکرت في أا تَمَ وَ»( 1بند)

ن مَ ، وَهِإرتفاعِهایه لِال نَ ظيماًعَ صراًزیره قَسط الجَوَ أیتُرَ ظيمه. وَزیزه عَجَ حرِالبَ سطِي وَفِ . وَظيمَعَ

 ميعِن جَي مِي لِلّجَتَ –نّ اهلل تعالي إ ددها، وَحصي عَا یُروازن، لَ الفوقَ نتهي بَصَرِي مُلَإ صرِالقَ حتَتَ

. سدزیره القُ: جَالَه؟ قَزیرَه الجَذَهَ ا: مَلتُقُدس. فَالقُ حرُال: بَقَحر؟ فَا البَذَاهَهي، مَلَ: إلتُقُفَ وازن.الرَ

ال اهِمان جَالزَّ کَلِي ذَفِ نتُکُ ان. وَكَه المَلّن عِي اهلل عَالَعَدس. تَالقُ صرُ: قَالَصر؟ قَا القَذَاهَ: مَلتُقُفَ

ان ا. فَهَلُّ: کُالَقَا. فَنهَمِ هَطعَقِ لتُأکَ وَ هَاحَفَي تُانِأعطَ وَ -السالمعليه –ضر لخِا أیتُرَق. فَقائِالحَ لومِعُبِ

: 6313)بقلی، .« هُيرَغَ يئاًشَ ارأیتُمَ وَحراً بَ کانَ ريَي الثُّلَإ رشِالعَ نَأن مِکَ أیتُرَ ه. وَلتُدأکَدر قَا القَذَهَ

1) 

 یایدر آسمان هفت یورا بیغ یصحراها در کهنای-2 آورمیم ادی به یجوان روزگار از آنچه» ترجمه:

 یکاخ رهیجز انیدرم و -4 ،بود فراخ یارهیجز ایدر نیا انیم در -3. دمید مکاشفه به را یپهناور و میعظ
 تاب چشمانم که ییجا نیبلندتر تا کاخ نیا ریز از -1 .نبود یااندازه را آن ارتفاع که -1 داشت قرار بلند

 پس-1. شد یمتجل من بر هاآن روزن از یتعال یخدا و -1. بود یشماریب یهاپنجره-1 داشت، دنید
 ست؟یچ رهیجز نیا -61گفتم-64. قدس یایدر -63: گفت او -62 ست؟یچ ایدر نیا-66! ایخدا-61: گفتم

 خداوند-22 .قدس قصر-26: گفت-21 ست؟یچ قصر نیا-61: گفتم-61 قدس، ۀریجز-61: گفت او -61
 -السالم علیه -«خضر»-24 .بودم بهرهیب قیحقا علوم از زمان آن در-23 است منزه و یمتعال ان،مک علت از
 را آن تمام-21: گفت مرا سپس-21 .خوردم را آن از یا پاره من و-21 داد من به یبیس او -21 .دمید را

 ییایدر چونان را نیزم تا عرش از آن، از پس-31. امخورده آن از مقدار همان به زین من رایز-21 بخور،

 (611همان: .«)آمدینم من چشم به آن جز یزیچ-36و  دمید

وَ رَأیتُ جَماعةَ مِنَ المَلَائكَةِ وَ کَأنَّ مِنَ المَشرقِ إليَ المَغربِ بَحراً، وَ مارأیتُ شَيئاً » (:2بند )

تُ البَحرَ و سَبّحتُ فيِه. فَلَمّا غيرَه. فَقالوُا ليَ أدخل فيِ هَذَا البحرِ و إسبَح فيِه إلي المَغربِ. فَدَخل
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بَلَغتُ إليَ مَوضِعِ الشَّمسِ مِن وَقتِ العَصر فَرَأیتُ جِبال المَشرقِ وَ المغربِ جَبيالت وَ رأیتُ جماعةَ 

مِن المالئكةِ علَي جِبالِ المَغربِ وَ کانت متشرقة بِنورِ الشَمسِ. فَصاحوُا وَ قَالوا: یَا فالن، إسبَح وَ 

وَ أنتَ بَعده.  -کَرَّم اهللُ وَجهَه –طالب بن ابيفَلمَّا بَلغت جبالً قَالُوا: ما عبَّر هَذا البَحرِ الّا عليلَاتَخَف. 

... وَ رَأیتُ أیضاً کَأنّ جَميع الخَالیق فِي دَارِ، وَ لَهُم سُورٌ وَ بَينَهم سُرجٌ کَثيرَةٌ بِنَهَارِ، و مَاقدرتُ عَلي 

سطحَ الدارِ وَ رأیتُ عَلي هيئةِ نفسي شيخَين جملَين علي زيّ الصوفيةِ. و الدخولِ عَليهِم. فَصعّدتُ 

رأیتُ قدراً معلّقا في الهواء و تحتَ القدرِ طاقه شيحان، تحترقُ بنيرانِ اللّطيفةِ بالدخان و رأیتُ سفرةَ 

منهما سفرته معلّقةَ بالمظلةِ. فسلّمتُ عليهما. فتبسّما في وجهي و کان شيخَين مليحَين. و أخذ واحد 

و فتحها و بين السّفرة قصعة لطيفة و رغيفان حواري و کسر بعض رغيفات في القصعة. ثمّ قلب القدر 

علي القصعةِ و کان کالدّهنِ األصفرِ. ليَس فيِه ثفل بل شيء روحاني لطيف و أشار اليّ بأن آکل. 

منهما: التعلم أيّ شيء ما في  فَأکلتُ ذَلک و کانا یأکالنِ مَعي قليل، حتي أکلت جميعا. فقال واحد

النعش. أخذنا ألجلک فلمّا قمت، تفكّرتُ فِي ذلکَ فما القدر؟ فَقُلتُ: الأعلَم. فقال: هذا دهن بنات

بخالصِ  -تعالي –عَلمتُ إلّا بَعدَ حين ان ذلک اشارة إلي سبعةِ أقطاب في الملكوتِ. و خصِّني اهلل 

 (66همان: ) .«ذینَ هُم علَي وجهِ األرضِلُبّ مقاماتِهم و ذَلک درجةُ السبعةُ ال

 چشم به آن جز یزیچ -3 و بود ایدر غرب تا شرق از-2. دمید آنجا در را فرشتگان از یگروه-6» :ترجمه

 .کردم شنا آن در-1 و شدم ایدر به-1 .کن شنا مغرب یهاکوه تا-1 و شو ایدر به -1 گفتند مرا -4. آمدینم
 .افتمی کوچک و خرد ییهاکوه را غرب و شرق یهاکوه-61 دم،یرس دیشخور مقام به عصر هنگام چون-1

 ادیفر شانیا-63. نددیدرخشیم دیخورش ورن به-62 که دمید را فرشتگان گروه مغرب یهاکوه بر-66
 دم،یرس کوه به چون-61. مده راه خود به ترس-61 و کن شنا-61 ن،فال یا-61: گفتند-64 و برآوردند

 عبور ایدر نیا از -22- وجهه اهلل کرم-26 - طالب یاب بنعلى» جز کس چیه تاکنون-21 که دادند ندا-61
 بود ییبارو را شانیا-21 و دمید یاخانه در را مردمان جمیع نیهمچن-24ی. هست نیدوم تو-23 و بود نکرده

 شوم، وارد انانشیم به نتوانستم-21 .نمودیم روشن روز هنگام در یفراوان یهاچراغ هاآن انیم در-21 و
-36. بودند من شکل به-31 که دمید انهیصوف ۀجام در را مایسخوش خیش دو-21 و رفتم بام بر پس-21

 دود بدون و فیلط یاشعله با خیش دو آن یچوبدست گ،ید ریز در -32 و دمید ختهیآو هوا در را یاگچهید
 نموده یرو من به آنان -31 و گفتم سالم-34. دمید زانیآو شانیا چادر از را ایسفره-33. سوختیم

 سفره، انیم در-31 و گشود را یاسفره شانیا از یکی-31. بودند یمهربان رانیپ هاآن-31. زدند لبخند
 کاسه در را انن یها قرص آن از یمقدار او-31. بود خالص دیسف گندم از نان رصق چند و بایز یاکاسه
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 رسوب، اما چیزی لطیف و روحانی بود، در بدون رنگ، دزر یروغن مثل را گچهید یمحتوا -41 و ختیر
 یروغن مثل را گچهید یمحتوا -42 و ختیر کاسه در را انن یهاقرص آن از یمقدار او -46. دمید زانیآو

 کرد اشارت من به -44 .برگرداند کاسه در -43 ،بود یروحان و فیلط یزیچ ما، ارسوببدون رنگ، زرد
 .خوردم را غذا آن ۀهم من -41 تا کردند یهمراه یاندک من با هاآن-41 .دمخور من -41 و بخورم-41 که
 او -14. دانمینم -13: گفتم -12 ست؟یچ گچهید آن در -16ی دانینم -11: گفت هاآن از یکی -41

 آن ۀدربار -11 برخاستم، چون-11. میآورد تو یبرا -11 که است عشنالبنات روغن نیا -11: گفت
 عالم در قطب هفت از بود یاهیکنا نیا -16 که افتمیدر -11 تا دیکش طول یمدت اما -11 کردم، شهیاند

 است یتنانهفت ۀدرج آن -13 و استدهیبرگز مقامات نیا لبّ یبرا مرا یتعالوتبارک یخدا -12. ملکوت

 (.611 -611: 6313)بقلی،  «اندنیزم یرو بر -14 که

جائت وقت خروجي مِن هذا العالم فَخُذني نفسَک وَ أدخِلني فقلتُ: الهي و سيدي، إذَا : (3بند )

معَک في حجابِ الغيوبِ. فقَال تعالي: هَكَذا یكون. ثُمّ غبت عنه و کان بعد ذلک وقت األذان السحر. 

 ؛(14)همان:  «والحمدهلل الذي اصطفاني في األزلِ بهذه المراتبِ العظيمة.

 -1 فرارسد، جهان نیا از من شد رونیب هنگام چون -4! من سرور -3 من، یخدا -2: گفتم -6»  ترجمه:

 او از -1. بود خواهد نیچن -1: گفت یتعال یخدا -1. ربب بیغ یهاحجاب درون به خود با -1 و ریبرگ مرا
 یبرا ازل در مرا  -62که را یخدا شیستا و سپاس -66. بود صبح اذان هنگام آن از پس -61 و شدم بیغا

 (611 همان:.«)دیبرگز بزرگ جمدار نیا به دنیرس
 تحلیل در سطح توصیف .2-3-1

است. ای است که عارف پیشتر در ایام جوانی دیده(: سخن براساس مکاشفه6)بند  

مکاشفات روزبهان برخی در حالت خواب، برخی دیگر در حالتی بین خواب و بیداری و 

بار(،  63روزبهان بقلی )اند. کنشگری متعلق به برخی دیگر در حالت بیداری شکل گرفته

رفته در این متن، اول شخص و سوم کاربار( است. ضمایر به1مرتبه(و خضر )ع( ) 1خدا )

زدایی فرایندهای متن، ابهام شخص هستند، اما اغلب ضمیرها اول شخص مفرد )من( هستند.

س دهد و براساگوینده براساس جمالت خبری اطالعاتی را به مخاطب می. از گوینده است

کند و جملۀ امری در متن نشان جمالت پرسشی ابهامات و سؤاالت خود را مطرح می

مافوق دارد. بیشتر  هایدهد که گوینده نیاز به راهنمایی و کمک و اجراکردن دستورمی

است. جملۀ ندایی بر اند و گزارش دربارۀ حادثی است که بر بقلی روی دادهجمالت خبری
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چندرنگی و چندگانگی در  کهقدس تأکیدی است بر اینتکرار مناجات داللت دارد. 

ساحت حق راه ندارد. جوانی استعاره از نشاط قلب و دوران شکوفایی روحانی است، 

صحرای غیب اضافۀ تشبیهی، تابِ دیدن کنایه از تحمل و ایستادگی داشتن، خضر نماد پیر، 

است. مراً به دریا تشبیه شدهاست. عرش و زمین مضم وبردن از علمیوه خوردن کنایه از بهره

 اال اهلل اشاره دارد و تنزیه را یادآور است.الهفحوای متن به ال

گان، دیدن، شرق و کنند: فرشتکه روابطی را القا می ییها(: مجموعه واژه3( و بند )2بند )

یر طالب، شیخ، جامۀ صوفیانه، پابیبنغرب، علیوهای شرقکردن، نور، کوهغربِ دریا، شنا

است.  تنانلُبّ مقامات، هفت عالم ملکوت،و النعش و هفت قطب مهربان و سفره، بنات

عالم معنا در  ویرسلوک عارفانه و پیشبه « شناکردن»سخن براساس گزارش بقلی است. 

است که به بصیرت یافتن شدن در علم و  خوردن و شناور صورت غوطهاشاره دارد که به

انجامد. به عنوان مثال امیرالمؤمنین، امام علی )ع(، می حجابخرق اندیشی بیشتر و ژرف

بنابراین ارتقا و  (.611 / 6ج : 6462)دیلمی، « لَوْ کُشِفَ اَلْغِطَاءُ مَا اِزْدَدْتُ یَقِیناً» فرمود:

. مطرح نیست صورت طولیصورت عمقی است و بهپیشروی در عالم غیب و ملکوت به

ها و هرکدام از این مجموعۀ واژه دهدسائلی را نشان میای منهزمی لحاظ دانشِ این متن به

اند که اولیای وارستۀ الهی وتادادارد که  : کوه اشاره به وتد و میخکنندمفاهیمی را ظاهر می

ولی که اخیار  سیصدولی که مکتومانند،  چهارهزار»اند و سبب سکون آن. های زمینمیخ

ولی که اوتاد  چهارولی که ابرار نام دارند،  هفتام دارند، ولی که ابدال ن چهلنام دارند، 

: 6311سجادی،«)ولی که قطب یا غوث نام دارد یکولی که نقیب نام دارند،  سهنام دارند، 

ها تنان به ابرار اشاره دارد. فرشتگان در عالم ملکوت مفاهیم و معانی را بر انسانهفت(. 113

سروکار داریم؛ شیر در عالم ملکوت ی صادقه با زبان رمز یاهاؤین رو در رکنند، ازنازل می

، تناسب معنایی دارد و یادآور تفسیری از امام طالبابیبن. گندم و علیعنی علم استمبه

 هَـذِهِ تَقْرَبَا الَ وَ»: )ع( استگندم نماد علوم اهل بیت )ع( است که فرمودند: عسکری حسن

 آل و محمد مخصوص که علم درخت یعن؛ یدینشو کینزد درخت نیا به و، ة  الشَّجَرَ

( چراغ، نور و روغن یادآور 611 / 66 ج:6413: مجلسی... .«)گرید کس نه و است محمد
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 وَصِبْغٍ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ سَیْنَاء طُورِ مِن تَخْرُجُ ة  شَجَرَ وَ»است.  سورۀ مبارکۀ نور 31آیۀ 

م هستند و کنشگران عبارتند از: بقلی، فرشتگان، غالب جمالت در این بند معلو«. لِّلْآکِلِینَ

 61بار، فرشته، پیر و خدا  23به کنشگر عبارتند از: بقلی  توجهپیر و خدا. بسامد جمالت با 

بر جمالت جمله کنشگر ندارد. بسامد جمالت خبری بیشتر است. بقلی با تکیه  61بار و 

ری نیازمندی خود را به پیر و مرشد دهد و با جمالت اماطالعاتی را به مخاطب می خبری

حضور مرشد و پیر همان نسبت کند. در این بند شش جملۀ امری وجود دارد و بهتأکید می

. توجه به ندای فرشتگان که به صورت کشف یا رؤیای صادقه نشان شودتر میهم پررنگ

 ت. سپیران ا از بر تعلیم گرفتن ِروزبهان یکیدأ. جملۀ پرسشی تبااهمیت است ،شدهداده
 تحلیل در سطح تفسیر .2-3-2

به داستان معراج رسول خدا )ص( و تجلی حضرت  پنجره تلمیحی به روزن دارد و اشاره

»... است: از امام صادق)ع( در حدیث معراج روایت شده»اهلل )ص(. حق از روزنی بر رسول

ت الهی نگریست. خداوند پیامبر گویی به ارادۀ خدا، از چیزی شبیه میان سوراخ به نور عظم

(. 443/ 6: ج6311کلینی، ...«)تبارک و تعالی فرمود: ای محمد، گفت: لبیک پروردگارم 

 میوه خوردن و به تبع آن زایش علوم و حقایق در ادب عرفانی سابقه دارد.

گستردگی متن مربوط است. روزبهان مدعی است سر سوزنی از خدا بر او گشوده شده

است. او در تنزیه خداوند به یی که سالکِ عارف با آن مواجه شدهاست به کلیت ماجرا

رسد که تا پیش از معراجش، دریا، جزیره و کاخ قدس را گوناگون ای از رشد میمرحله

در این معراجنامه بیند. ها را یکی میگیرد، آندیده، پس از کشفی که بر او صورت میمی

یان خدا، خضر و حدیث نفس عارف گزارش م وگوخدا، عارف و خضر نقش دارند. گفت

برد و از خدا عاقبت به حضرت حق پناه میو از سوء اندیشدمیمرگ  زمانِبقلی به شود. می

نظام  است.کند. گوینده این سعادت را ازلی دانستهبودن خود دریافت میبشارتی بر نیک 

خداوند است تا ابهاماتش را وگو با دنبالِ گفتجدّ بهگیری در دست راوی است و بهنوبت

 برطرف کند.
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 تحلیل دو معراجنامه در سطح تبیین .2-0

 -شود.  مسائل فرهنگیاجتماعی توجه می -در تبیین به ساختارها و روابط فرهنگی 

اند، و زیرمجموعۀ  پرکتیس گفتمانی قرار دارد. فرکالف پرکتیس اجتماعی غیرگفتمانی

 ؛نامد( می641: 6313)یورگنسن و فیلیپس، « تمانماتریس اجتماعی گف»گفتمانی را 

و  یدرون یهامتون عرفانی بیشتر با انگیزه»همچنین توجه به این مسئله حائز اهمیت است که 

ثیر اجتماع و دوران خود أشدند؛ اما از تیبه دور از مبارزه با سیاست و اجتماع نگاشته م

)منتظری، « .هاستثر از شرایط دوران آنأمتها، ط بر آنمسلّ یهااند و گفتمانمصون نبوده

ترین کند، از درخشانای که بایزید زیست میدوره( 621: 6311رضویان و همکاران، 

دوران تاریخ ایران و در زمان اوج آبادانی خراسان است، و بافت اقتصادی منطقۀ قومس 

است ر مقدسی نوشتهمطهر بن طاه»است. اختیار و نظر خراسان بزرگ بوده نیزکامالً تحت

خراسان از حدود دامغان است تا کرانۀ رودخانۀ بلخ و پهنای آن از حدّ زرنج )در »که 

حقوق دیوانی ناحیۀ قومس داخل »سیستان( تا حد گرگان. حتی ازنظر اقتصادی نیز 

که (. ضمن این31و  31 : مقدمه بر دفتر روشنایی:6314کدکنی، شفیعی« )است.بوده« خراسان

هایش را بدون های گسترده در سطح جامعه موجب شده، بایزید اندیشهآزادیوجود 

بر سر  ها خود را در نزاعدر قرن چهارم معموالً حکومت»دغدغه و آشکارا بیان کند: 

ها نیز وارد میدان شدند و کم آنکردند، اما از قرن پنجم کمتعصبات مذهبی دخیل نمی

 «کردند.گیری میها مخالف بودند سختا آنشاهان و رجال مملکت با مذهبی که ب

است: عالوه بر این، او مطالبات سیاسی نداشته (641: 6311)منتظری، رضویان و همکاران، 

بایزید هرگز به عرصۀ سیاست جامعه پای نگذاشته و به همین دلیل، حدود هفتاد سال در »

دیشان به ستیزۀ با او کمر کمال احترام زیسته به جز موردی که گروهی از متعصبان  وکژان

: مقدمه بر 6314کدکنی، شفیعی« )است.اند و گاه مجبور به ترک بسطام شدهبسته و برخاسته

( بنابراین وجودِ آزادی بیان در این دوره در گفتمان ویژۀ بایزید نقش 21: دفتر روشنایی

 است.داشته

گی در سراسر دورۀ ترین اتفاق فرهنمهم»بایزید چهرۀ شاخص عرفان ایرانی است: 

ای است به نام عرفان و در سراسر تاریخ عرفان ایرانی اگر دو سه اسالمی ایران، ظهور پدیده
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( و 33همان: «)ها بایزید بسطامی است.باشند، یکی از آنچهرۀ نادر و استثنایی ظهور کرده

های نهخاستگاه و سرچشمۀ عرفان اسالمی قرآن، احادیث و سیرۀ معصومین )ع( است و زمی

( او به تفکر اسالم 11: 6316فرد، میرباقری«)وجود آمد.گیری آن در صدر اسالم بهشکل

و هم در آثار مورخان  االولیاةالنور و در تذکرتر است تا آنجا که در کتاب اصیل نزدیک

و متکلمانی ازقبیلِ امام فخر رازی و سیدبن طاووس و عالمه حلی به این نکته اشاره 

چندی محضر امام صادق ع را دریافته و مفتخر به سقایی سرای او بایزید یک» است کهشده

کدکنی در این باره ( شفیعی31: مقدمه بر دفتر روشنایی: 6314کدکنی، )شفیعی« است.شده

 گوید:

هجری است، حدود هشتادوشش سال  641با در نظر گرفتن سال وفات حضرت صادق )ع( که سال  

های حیات حضرت صادق )ع( را بایزید در سنین ت. اگر آخرین سالدر این میان فاصله اس

باشد، باید عمری درحدودِ صد سال برای او فرض شود و این با اسنادِ موجودِ نوجوانی درک کرده

کند، اما خالف عقل و منطق هم نیست، اند، تطبیق نمیسال نوشته سهوحیاتِ بایزید که عمرِ او هفتاد

نویسان ، به تصریح تمام زندگیمؤلف النورست در اقران بایزید کم نیست. همین عمرهایی از این د

اگر سال درگذشت بایزید را به روایات دیگری که آن را است. شش سال زیستهواو، حدود نود

تر خواهد تر و طبیعیاند ارتباط دهیم، در آن صورت مسئلۀ ارتباطِ او با امام صادق )ع( منطقینوشته

: مقدمه بر دفتر 6314کدکنی، )شفیعی .اندضی از محققان معاصر همین راه را پذیرفتهشد و بع

 (31روشنایی: 

تنهایی کافی است. البته او جهد را بهدر روش عرفانی بایزید به اختیار و تالش توجه شده

شود و بدون جهد هم ممکن نیست. این داند و معتقد است با جهد وصال حاصل نمینمی

عربی با جبر عرفان ابن»شود تا جایی که در تر میرنگهای بعدی کمدر دورهگفتمان 

( این تغییر در گفتمان به گفتۀ 31: 6311نیا: )حکیما و محسنی« شویم.زمختی  روبرو می

گذارد و فرکالف به بافت موقعیتی ارتباط دارد. بافت بیرونی در اندیشۀ عارف تأثیر می

تنها عاملی که موجب تمایز اهل تصوف »کند: او را تعیین می اندیشۀ   سالک روش عرفانی

 ( 11: 6316فرد، میرباقری«)ها بود.و عرفان از اهل زهد و عبادت شد، نوع تفکر و بینش آن

مسئلۀ سوم و مهم، توجه صرف بایزید به خدا و حباب دانستن هستی است که اصل    

دهد. هر چه از بایزید دورتر کل میبنیادی اندیشه و ایدئولوژی عرفان خراسان را ش
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شویم توجه به هستی و ارتباط هستی با خدا، ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با هستی می

عربی و اتباعش به شکل افراطی شود. این بینش از حالج آغاز و در عرفان ابنبیشتر می

 است.نشان داده شده

یاسی روزگار روزبهان بقلی با بایزید نکتۀ بعدی،  شرایط اجتماعی، اقتصادی و س 

 ،دورۀ وسطای متقدم تاریخ اسالم گویند»کند که متفاوت است. بقلی در دورانی زیست می

های چادرنشینان صحاری آسیای ای از اتحادیهزیرا بعد از سقوط خالفت عباسی، عده

مسلمان همچنین ترکان سلجوقی  ؛های متحد ایران و عراق سرازیر شدندرمرکزی به شه

مذهب پرداختند و با صوفیان از در اتحاد وارد شدند؛ در شدند و به حمایت از خلفای سنی

(  اوضاع نامساعد 21: 6311ارنست، «).خود را بر ایران تثبیت کردند ۀاین زمان بود که سلط

های خویش نداشتند، اندیشمندان را که فرصت مناسبی برای بروز استعدادها و بیان اندیشه

ها را امیران و وزیران ها وارد شوند. گاه همین خانقاههر کرد تا به زوایا و تکایا و خانقامجبو

نشینی رواج خانقاه»است. ها با سیاست حکمرانان همسو بودهساختند، بنابراین این خانقاهمی

ا شود. خانقاه رد ساخته میهای متعدّاز قرن پنجم به بعد است. از این قرن به بعد خانقاه

رضایی، غالم«)شدساختند و ازطریق فتوح و نذور اداره میبعضی امیران و وزیران می

6311 :12.) 

عالوه بر خفقان، روزبهان ازجانب حاکم وقتِ شیراز تحت فشار بوده، و این جو 

زنگی وجود های مربوط به اتابک سعدبنگزارش»است: سنگین بر اندیشه وی تأثیرگذاشته

شان از دوستی ندارد، بلکه حاکی از وضعیتی بحرانی است که میان حاکم و تنها ندارد که نه

شیخ وجود داشت. روزبهان برخالف دیگر فقها و علمای مذهبی شهر، به هنگام بازگشت 

اتابک سعد از عراق از مالقات با وی خودداری کرد. منکران و حسودان تالش کردند با 

یزانند و موفق هم شدند که وی را بر آزار و اذیت این اتفاق، اتابک را علیه روزبهان برانگ

که فقها، علما و اندیشمندان مجبور بودند (. همین212: 6311ارنست، «)شیخ تحریک کنند.

 دهد.به استقبال حاکم بروند،  اجتماع پرتملق آن روزگار را نشان می

  :در گفتمان شیخ شطاح بروز کامل دارد توجه به انسان و هستی
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شناسی روزبهان، نه عقل اول فیلسوفانۀ بوعلی سینایی است، نه نفس رحمانی هره در جهاننخستین چ

بخش است و برای همین ارواح عربی، بلکه روح است. در پرتو همین روح جانعارفی چون ابن

ها و بازگشت به مبدأ برای هر کدام از شود تا در گذشتن از آنها آفریده میقدسی است که حجاب

تحانی دشوار باشد، ولی ذات الهی با ایجاد حجاب از رشک نسبت به جمال خویشتنِ خویش آنان ام

شدن به خود دیگر عین آن شاهدی نیست که به خویشتن افتد. ذات الهی با آشکاربه غیرت می

نگریست اکنون دیگر شاهدی برون از خویشتن خویش دارد، دگری دارد که غیر اوست، و این می

خواهد به خویشتن خویش بازگردد؛ روست که ذات الهی می. از ایننخستین حجاب است

گرداند تا به تماشای خلقت اش را برمیگرِ ذات او باشد و آفریدهگذارد که آن روح نظارهنمی

خویش بنشیند؛ این نگرش به خود از طریق خود، حجاب دوم است. امتحان حجاب، همان معنای 

از آسمان به زمین )انا هلل و انا الیه راجعون(؛ و مقصود دیگری  خلقت است: یعنی نزول ارواح قدسی

 (61: 6311)ارنست،  جز این ندارد که آن ارواح سرانجام از این آزمون بیرون آیند.

شود. است و در شاگردان و متأثران وی دیده میتوجه زیاد به انسان از حالج آغاز شده  

ح بخشی از احوال و سخنان حالج، تصوف روزبهان بقلی متأثر از حالج است و با شر

روزبهان عارفی بینابین »است. دست آمده، ارتباط دادهچه از مکتب بغداد بهفارس را با آن

و معتقد است عشق ربانی و انسانی یک عشق واحد است و از  عربی استحالج و ابن

  (63 -62: 6316)میرآخوری، « شود.رهگذر عشق انسانی عشق ربانی حاصل می

. وحدت محور گفتمان گیردگفتمان عرفانی بر الموجود اال اهلل )وحدت( شکل می

ومراد، های عارفانه؛ چون تجلی، ریاضت، طلب، همت، دعا، مریدسایر نشانهعارفانه است. 

بنابراین گفتمان عارفانه طیفی است  ؛شوندگیرند و فعال میو ... با توجه به وحدت نقش می

ه هر میزان از این محور فاصله گرفته شود، گفتمان عارفانه کمو ببا محوریت وحدت 

گفتمان اصیل عرفانی بر نیستی موجودات و هستی آن وجود حقیقی شکل  شود.تر میرنگ

اهلل به شکل فعالی برای رسیدن به چنین معرفتی تالش است. سالکان طریق الیگرفته

سالک بر محور  نیستی  هویّتند، لذا گذرانمنزل میبهکنند و مقامات سلوک را منزلمی

و توحید  ترکمرنگو و طیف خودبینی و خودخواهی در وجود سالک کم  گیردشکل می

شود. این گفتمان صداقت، تواضع، عشق و محبت، پاکی و آبادانی و حقیقی ایجاد می

ا، کند. درمقابل، غرور، خودبرتربینی، دروغ و ریعمران را در سطح جامعه منتشر می
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های اجتماعی حول کند و پرکتیسسنگدلی و قساوت، ناپاکی ، رخوت و ... را طرد می

 .یابدورزی، تالش و اختیار و ... استیال میصداقت، محبت محور توحید با کنش

 

 گیرینتیجه.3

گفتمان وی  است.گفتمان عرفانی ویژۀ بایزید بسطامی: بر محور بایزید / خدا شکل گرفته

است و اختیار دو مفهومِ همت، جدیت و ارتقای دار کردهر، اختیار را نشانحول این محو

. بایزید به یقین و شنیدن صدای خدا کندانسان در عالم ملک و ملکوت را بازنشانی می

 ِگفتمان عرفانی ویژۀ روزبهان بقلی: حول شخصیت و در تعامل با خداست. ممتاز شده

سو بقلی است و سوی دیگر مالئکه، پیر و . یک استهبقلی/ مالئکه، پیر و خدا شکل گرفت

که با تأکید بر سعادت و  شده در طیف توحید قرار داردفعال هایخدا قرار دارند. کنش

است: گفتمان این دو اندیشه دو روش مختلف را ایجاد کردهاست. رشد فردی شکل گرفته

میانجی و واسطه وجود ندارد، او نامۀ وی نقش بایزید بر محور خدا استوار است. در معراج

هایی چون خضر و گوید. درمقابل، درگفتمان روزبهان میانجیاز حق و با او سخن می

باختن غیر حق فرشتگان حضور دارند. گفتمان بایزید سعی در خدامحوری صرف و رنگ

زد دارد. اوضاع اجتماعی زمان بایزید، تأثیرپذیری وی از دین مبین اسالم و شاگردی او ن

اند، در تولید گفتمان وی مؤثر امام صادق ع که پژوهشگران بسیاری این نظر را پذیرفته

شناسانۀ بیشتری دارد، مدارانه و هستیدرمقابل، روزبهان بقلی اندیشۀ انساناست. بوده

کند. همین اندیشه با توجه به از بایزید توجه میرو به مقام انسان و جایگاه هستی بیشایناز

ۀ ایران در زمان وی و با عنایت به اوضاع سیاسی و اجتماعی، باعث شده گفتمانی جامع

شناسانه تولید کند که در آن تمایل به رشد و سعادت فردی، تأکید بر مدارانه و هستیانسان

بیند که این مکاشفات خاص ای میبقلی خود را برگزیدهشود. نسبت اختیار دیده میجبر به

کاربرد  است.دور افتادهبه فقط اهلل بخشی به خود از آرمان منحصراًتهویّهرگونه اوست و 

رو برای جامعۀ امروز توجه به این نکته است که گفتمان اصیل عرفان خراسان به مقالۀ پیش

تر است. این گفتمان توجه خالص به حق دارد. خودخواهی  را های اسالم نزدیکآموزه
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دانستن غیرحق موجب تشویش، ناراستی و... است. این دهد اصالت کند و نشان میطرد می

گفتمان بر اختیار داشتن انسان تأکید دارد. تالش، حرکت،  نشاط فردی و اجتماعی رهاورد 

های رایج  و غالب جامعه توجه و حضور در عرفان خراسان است. در این گفتمان به گفتمان

این عوامل باعثِ رشد گفتمانِ جمعی شود. همۀ گیری  توصیه میاجتماع، نه انزوا و گوشه

 و به دنبال آن رشد فردی خواهد شد.

 هایادداشت
 است.طبع به سوی تو فروآمدهروح مانند کبوتر دارای عزت و مناعت -6

پرده روی نمود، از بصر ارباب نظر پنهان ماند و از که خود برقع برافکند، و بیبا آن -2

 دیدنش محروم گشت.

 کتابنامه
 ارسیمنابع ف .الف

 .قرآن کریم-

 . تهران: مرکز نشر علمی و فرهنگی.گفتمان انتقادیتحلیل (. 6311زاده، فردوس )گلآقا-

. روزبهان بقلی تجربۀ عرفانی و شطح والیت در تصوف ایرانی (.6311) .ارنست، کارل -

 ساالر. تهران: امیرکبیر.ترجمه، توضیحات و تعلیقات کورس دیو

 مۀترج .: عرفان و شطح اولیا در تصوف اسالمیروزبهان بقلی (.6311) ارنست، کارل. -

 .تهران: نشر مرکز .مجدالدین کیوانی

بررسی شطحیات صوفیه تا قرن هفتم ه.ق. و تنظیم موضوعی (. »6311اسدی، محمدجعفر.) -

 معلم.دانشگاه تربیت  ادبیات فارسی.وارشد زبانکارشناسی ۀنامپایانمحمود عابدی. «. هاآن

محمودی. «. ها در ادب فارسیمعراجبررسی ساختار محتوایی شبه(. »6311بامری، محمد. ) -

 ادبیات فارسی. دانشگاه زابل.وارشد زبانکارشناسی ۀنامپایان

 هوکال :کویتجزء االول. .ابویزید البسطامی شطحات الصوفیهتا(. بی) .بدوی، عبدالرحمان -

 .المطبوعات

مریم  تصحیح و ترجمۀ .االنوارمکاشفات و األسرارکشف (. 6313 . )شیرازی، روزبهان بقلی -

 .سخن: تهرانحسینی. چاپ اول. 
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 در«. نامۀ بایزید بسطامیجستاری در بابِ معراج(. »6314پهلوان، امیرحسین و رضایی، محمد. )

-4اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی، المللی ترویج زبان و ادب فارسی. دهمین همایش بین

 .6314شهریور  1

های عطار بررسی تطبیقی وحدت عرفانی در اندیشه(. »6311نیا. )حکیما، فاطمه و ناصر، محسنی -

نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشکدة ادبیات علوم و انسانی دانشگاه «. عربینیشابوری و ابن

 31 -26، صص 61، شمارۀ 1سال  شهید باهنر کرمان.

 .دارالفکر: بیروت. 1. جالبیانروح تفسیر تا(.. )بیاسماعیل، بروسوى حقى -

تهران: چاپ چهارم،  .کوشش عبدالرفیع حقیقت. بهنورالعلوم(. 6313خرقانی، ابوالحسن. ) -

 بهجت.

 .یالشریف الرض، چاپ اول، قم: 6ج ،القلوب إرشاد(.  6462محمد. ) بن حسن، دیلمى -

 تهران: مولی. .دکوشش فرزا. بهاسرارالحکم(. 6316سبزواری، مالهادی. ) -

ۀ خان. تهران: کتابفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی(. 6311). الدینسجادی، سید ضیاء -

 طهوری.

 .محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ ششم ۀ، ترجمدفـتر روشنایی .(6314) .سهلگی، مـحمد -

 .ن: سخنتهرا

 .خنستهران:  ،هیصوف نثر در شعر زبان(. 6312ی، محمدرضا. )کدکن یعیشف -

تحلیل گفتمان رابطۀ انسان »(. 6311)، محمدکاظم. پوریوسف ؛رضی، احمد ؛عاشوردخت، نادر -

نشریۀ علمی پژوهشی ادب عرفانی )گوهر  «.نامۀ خواجه عبداهلل انصاریو خدا در مناجات

 .11-11سال چهاردهم، شمارۀ دوم، صص  .گویا(

 رسولى هاشم سیدمحقق  .الثقلین نور تفسیر ق. (. 6461. )حویزى عروسى جمعه بن على عبد -

 .اسماعیلیان: قم . الجزء االول. چاپ چهارم.محالتى

مصحح نیکلسون. چاپ اول. تهران: چاپخانۀ  .االولیاةتذکر(. 6311). محمدعطار، فریدالدین -

 مظاهری.

علیق ، با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تتمهیدات(. 6311). بن محمدالقضات همدانی، عبداهللعین -

 عفیف عسیران. چاپ دوم. تهران: منوچهری.

. چاپ اول. تهران: انتشارات شناسی نثرهای صوفیانهسبک(. 6311رضایی، محمد. )غالم -

 دانشگاه شهید بهشتی.
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 . تهران: دارالکتب االسالمیه.6.  جاصول کافی(. 6311کلینی، محمدبن یعقوب. ) -

 احیاء دار :یروت. ب66. جربحاراألنوا. ق.( 6413. )محمدتقى بن محمدباقرمجلسی،  -

 .العربی التراث

انتقادی گفتمان تحلیل(. »6311کیا، حسین. ) ؛رضایی، محمد ؛رضویان، حسین ؛منتظری، فاطمه -

نثرپژوهی ادب فارسی )ادب «. از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکالف« وظایف مرید»

 .641-621، صص 44، شمارۀ 2دورۀ  و زبان(.

. شرح و تفسیر از روزبهان بقلی، چاپ اول. حالج تعالیم صوفیانه(. 6316یرآخوری، قاسم. )م -

 تهران: شفیعی.

عرفان عملی و نظری یا سنّت اول و دوم عرفانی؟ )تأملی (. »6316) .اصغرفرد، سید علیمیرباقری -

ششم، سال  های ادب عرفانی )گوهر گویا(.پژوهش«. در مبانی تصوف و عرفان اسالمی(

 .11 – 1، صص 22شمارۀ دوم، پیاپی 

چاپ . اصغر حکمتسعی علی به. 6. جاالبرارةاالسرار و عدکشف(. 6344میبدی، رشیدالدین. ) -

 تهران: امیرکبیر. .دوم

اصغر علیسعی و اهتمام . به1و  1. ج االبرارةاالسرار و عدکشف(. 6311میبدی، رشیدالدین. ) -

 امیرکبیر.چاپ ششم. تهران: حکمت، 

علیقات . چاپ پنجم. مقدمه، تصحیح و تالمحجوبکشف(. 6311عثمان. )بنهجویری، علی -

 .محمود عابدی، تهران: سروش

لویس صلیبا،.  . تصحیح و تحقیقچاپ اول .المعراجم(. 2111القشیرى، ابوالقاسم عبد الکریم. ) -

 .المکتبه بیبلیونبیروت: دار

 .تبلیغات اسالمی، چاپ هشتم.  قم: عرفان نظری(. 6316یحیی. )یثربی، سید -

. چاپ چهارم. نظریه و روش در تحلیل گفتمان(. 6313یورگنسن، ماریان و لودیز فیلیپس. ) -

 ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
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