
 

 

 

 
 

 

 

 حاالت و مقامات عرفانی با شگردهای بالغی ةبررسی رابط
 فوالدی علیرضا
 ات فارسی دانشگاه کاشاناستادیار گروه زبان و ادبیّ

 1علی رامشه شاه عباس
 ات فارسی دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد زبان و ادبیّ دانشجوی

 (131تا  113)از ص  

 33/3/1331يرش مقاله: ، تاريخ پذ62/1/1331تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چكیده

ذهن و ضمير  ها به دنياي پيچيدة توان از فراسوي قرن از طريق آن مياي است كه  زبان عارف تنها دريچه

رفاني هاي ع چه تجربهكنند، هر ر و نثر ايشان آينگي ميهاي عرفا، خود را در شع تجربه ةراه بُرد. هم او

از تشبيه به  نيز آنهازبان بالغي  ،شود تر مي اليقين پيچيده حق اليقين و سوي عيناليقين به عرفا از علم

شود. ما در اين نوشتار، با تبيين مباني نظري مقامات  رمزگون مي ،تناقض سوي استعاره و نماد و
يعني  ،ر در كيفيّت گفتار عارفردن عوامل مؤثعرفاني از كتب صوفيه و برشم ةگان گانه و حاالت ده هفت

يا  قصدِ عارف براي تعليم»، «گوينده و مخاطب»، «عارف نوع حال و مقام»، «كرحالت صحو يا سُ»

هاي عرفاني دست  زارهاز گ بندي بالغي ديگري به دسته« عي زبانساختار طبي»و « بودن آنتجربي
و برخي احوالِ « محورتشبيه و تمثيل»است و لذا بيانش  ي در مواردي قصد عارف تعليمطوركلايم. به زده

اطوار متقابلِ در مواردي مقامات و  است؛ «استعاره محور»بيان  ،تبع آنو به محورق و معشوق، شهودعاش

و در برخي حاالت و مقامات، كالم  شودمي «كنايه محور»بيان  ،تبع آنعاشق و معشوق، رفتارمحور و به

 است.« محورو رمز گونه تناقض»و لذا  خويشي و فناست حاصل بي
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  مه. مقد1

1اگر زبان به مفهوم سوسوريِ
 (F.de Saussre) زبانِ گفتار و رفتار را بپذيريم  آن، يعني

اي جز عبور از  صوفي چاره ةبراي نفوذ به دنياي پيچيد ،(62 :1336شفيعي كدكني، : )ر.ك

آينگي  نزبا، خود را در عرفا الت و مقاماتهاي عرفاني از حا . همة تجربهپل زبان نداريم

به ها  از فراسوي قرن توان مي است كهآثار ايشان  عرفا وزبان  ةدريچكنند و تنها از  مي

را  عرفان زبان شعر در نثر صوفيهكدكني در كتاب شفيعي برد.دنياي ذهن و زبان صوفي راه 

اصيل  عرفان ؛ف، قلمرو هنري زبان استتصو»د: نويس داند و مي نگاه هنري به الهيّات مي

در كتاب  ايشان (.33 :1336)« شناسانه امكان تحقق نداردجز در يك زبان هنري و جمال

در دايرة اصوات و  هاي زباني بالغتِ صوفيه را حاصل شكستن عُرف و عادت موسيقي شعر

موسيقي  شناسي صوفيه غلبة زيبايي مركز قلمرومعتقد است داند و  موسيقي و معاني مي

رمز و پورنامداريان در كتاب  .(764: 1331كدكني، شفيعي) است( تناقض)و شطح 
، معني با هاي عرفاني د كه در تجربهشو يادآور مي رمزي در ادب فارسيهاي  داستان

ها،  اين تجربهكردن معني از تصوير ممكن نيست و در جدا د وتصوير پيوندي ذاتي دار

. هم (61: 1326)يافتِ معني، ناگهاني و ناشي از برخورد شديد عاطفي با موضوع است در

ارتباط  ،رود ميكارخيالي كه در شعر بهنوع صور »نويسد:  مي آفتاب ةدر ساياو در كتاب 

« مستقيم با احوال روحي شاعر و نوع معني و ميزان هيجانات وي نسبت به موضوع دارد

سه مرحلة شريعت، طريقت و حقيقتِ عارفان را دربارة  ايشان. (636: 1336)پورنامداريان، 

كند  با سه مرتبة يقين مقايسه مي ،برخورد با موضوع معرفت و تأثير كيفيّت آن در بيان

اليقين است و عارف در ة علم، شخص در دورة شريعت و مرتبنخستكه در مرحلة 

؛ است و لذا شكل منطقي دارد مرحلة هوشياري است و معني به قصدِ انتقال به ديگران

برد و سخن در  سرمياليقين به ورة طريقت و مرتبة عينم، شخص در ددر مرحله دو

 روازاينشود و به قصدِ انتقال معني است و  كر بيان ميحالت سُكر يا صحوِ پس از س

اليقين است و  ة حقحقيقت و مرتب ةم، دور؛ در مرحلة سوشكل كالم تصويري است

و لذا شود  ر و ذهولِ عقل و بدون قصدِ انتقال به ديگران بيان ميت سكسخن در حال

 ،زبان عرفان. فوالدي در كتاب (21-23: 1326)پورنامداريان، شكل كالم رمزي و مثالي است 
برخورد عرفا با »د: نويس ميچنين اني عرف ةبرخورد عرفا با موضوع تجرب ةشيو ةدربار

سطح تناقضي  :ند ازاار سطح زباني است كه عبارتچه ةآورندة عرفاني پديدموضوع تجرب

« نقلييا شطحي، سطح محاكاتي يا رمزي، سطح استداللي يا عقلي، سطح استنادي يا 

 ؛هايشان زيرمجموعهبا « پردازي شطح»و « پردازي تناقض»يكل طوربه ايشان. (111: 1363)
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هاي  را جنبه مناجات و آمد، تجريد، شطح، تجسيمآميزي، خالف، حستناقصيعني 

خيال ا در سطح محاكاتي، با انواعِ صورم )همان(.د اند اصلي سطح تناقضي زبان عرفان مي

ترين بستر كاربرد كه مهم (116 :)همانشويم  رو ميهروب از تشبيه، استعاره، تمثيل و رمز

در » :دنويس وي مي (.321 :)همان است فانيتعبير تجربة عر برايلزوم محاكات ، خيالصور

هاي  انواع و اقسام رفتارهاي عقالني با دستاوردهاي تجربه ،طح استداللي و عقليس

تبويب مطالبِ عرفاني و ادي و نقلي، نو در سطح است (111 :)همان« .شود عرفاني مي

 ة. در حوز(112 :)همان گيرد متقدّمان عرفا اصل قرارمي همچنين استناد به احوال و اقوالِ

ن تا كالم از كالم متمك»اي با عنوان  مقاله، فتوحي در نهپژوهشي در اين زمي مقاالت

شود كه در نوشتار  يادآور ميو  كندميسخن منثور صوفيه را واكاوي و مقايسه  ،«مغلوب

قصّه و حكايت است و در نوشتار  ،تشبيه، تمثيل ؛ن، زبان رسمي و صور بالغيمتمك

 (.16 -14: 1363توحي، )فتصاوير غريب و نمادها شخصي و متناقض نماست  ،مغلوب

تجربة عرفاني و زبان  ةبررسي رابط»اي با عنوانِ  نژاد در مقاله همچنين فتوحي و علي

 :ويسدن مي« تصويري در عبهرالعاشقين
ها به ت مبتني است و در نظر او همة راهكه طريقتِ روزبهان بر ديدار و يافازآنجا» 

ابزار رسيدن به اين معرفت و لذّت كه چشم شود ... و ازآنجا يت و مشاهده ختم ميرؤ
ها  تبع آن استعارهة شنيداري غالب است و بهديداري بر تجرب ةاست، در اين رساله تجرب

 (.17: 1366« )واژگان شنيداري در متن غالب است ةو تصاوير ديداري ... بر خانواد
اين د، معلوم ش نبا زبان عرفا طور عامهاي عرفاني به مستقيم تجربه ةرابطحال كه 

عوامل مؤثر در كيفيّت گفتار عارف و اساس توان بر آيا مي شود كه مطرح مي پرسش

 بين ابه طور خاص و مجز آيد، ا برمينه كه از آ ميهاي عرفاني شعر و نثر و مفاهي گزاره

غي از علم بيان، بديع و معاني در شگردهاي بال هاي عرفاني و حاالت و مقامات در گزاره

 اي كشف كرد؟ رابطه انهمركز آ
در حوزة ارتباط مستقيم حاالت و مقامات عرفاني با  طور خاص به كه اين پژوهشدر 

عوامل مؤثر در كيفيّت گفتار عارف را  ،نخست ؛است  صورت گرفته شگردهاي بالغي

ه ترين كتب صوفيّايم و سپس مباني نظري حاالت و مقامات عرفاني را از مهم برشمرده

هاي  به سراغ گزاره ،آيد مياز آنها بريي كه به مفهوم و معنا اتوجهو ب ايم استخراج كرده

  ايم و با انطباق مفهوم و مباني نظري اين مقامات و احوال با آن عرفاني شعر و نثر رفته

از علم  بالغي خاصبسامد و تكرار، به كشف شگردهاي  مسئلة دانستنو مالزم ها گزاره

 ايم. نايل آمدها نهدر مركز آ معاني، بيان و بديع
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 عرفانی ةر در کیفیّت بیان تجرب. عوامل مؤث2

ارف تجربه خويشي عارف، نوع مقام و حالي كه ع بي يا حالتِ صحو يا هوشياري و سُكر    

 ةبودن گزاريا تجربي قصدِ عارف براي تعليمة عرفاني، نوع گوينده و مخاطبِ گزار، كند مي

ت زبان عارف تأثير عواملي هستند كه در كيفيّجمله ، ازساختار طبيعي زبانو  عرفاني

 چشمگيري دارند.

و  شگردهاي بالغي كه  تعليمي دارند ةهاي عرفاني بيشتر جنب گزاره ،در حالتِ صحو

ولي در حالت  ،است تمثيل و تقسيم تشبيه وبيشتر  ،گيرند ميم عارف قراركال در مركز

 گويد:؛ پورنامداريان ميشود مي پيچيده و رمزگون ،روي در ابهام دارد و زبان معني ،خويشي سُكر و بي

تدريجي را از وضوح به از تشبيه ساده و صريح تا استعاره و از استعاره تا رمز، حركتِ »

 :1326)« توان مشاهده كرد ابهام در معني و از دوگانگي به وحدت در اجزاي تصوير مي

63) . 

؛ مثالً اگر شاعري بخواهد گذارد ه تأثير ميساختار طبيعي زبان در كيفيّت بيان صوفيّهمچنين 

اختار طبيعي را انتقال دهد، س« رضايت و خرسندي»را بيان كند و مفهوم  «رضا»مقام 

 گيرد: بهره  جمالتِ شرطيطلبد كه از  زبان مي
 اگردشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم

 
 اراــد لب لعلِ شكر خــزيب جواب تلخ مي 

 (73: 1363)حافظ،                          
 

 مقامات عرفانی با شگردهای بالغی رابطة حاالت و. 9

ال و مقام عرفاني ح (ق 431وفات: )محمود كاشاني عزالدّين هالكفايالهدايه و مفتاحمصباحدر 

        گونه تعريف شده است: بدين
فرود آيد و در اه به دل سالك گ مراد از حال نزديكِ صوفيان واردي است غيبي كه گاه»

شد بود تا آنگاه كه او را به كمند جذبة الهي از مقام أدني به اعلي كِشد ... و مراد از آمدو

اي است از مراتب سلوك كه در تحت قدم سالك آيد و محلِ استقامتِ او  مقام، مرتبه

 (.161: 1361« )گردد و زوال نپذيرد
ما در اين  6.ف ذكر شده استه به اختالعدد مقامات و احوال عرفاني در كتب صوفيّ

  (ق 346: وفات)اج ابونصر سر مع في التصوفاللُپژوهش، مقامات و احوال مذكور در كتاب 

 اليقين  در مرتبة حق را مقام فنا چنينداده و همرا اساس كار قرار (هفت مقام و ده حال)

 ايم. قرار داده بررسيمورد 
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 مقامات عرفانی. 9-1
 مقام توبه. 9-1-1

 مبانی نظری .الف

نويسد:  مي ؛ اواست «توبه»عبداهلل انصاري، ميدان ميدان اوّل از صد ميدان خواجه -

بازگشتن است به خدايْ، ... و اركان توبه سه چيز  ،مقام توبه است و توبه ،ميدان اوّل»

 (.16 -14: 1316)« است: پشيماني در دل، و عذر بر زبان و بريدن از بدي و بدان

پرسيدند . ةالسّالم گفته است: العَجَبُ مِمَّن يَقْنُطُ وَ مَعَه النجامنين علي عليهاميرالمؤ» -

 (.322: 1361)كاشاني،  «و االِستغفارُ بةُ. گفت: التّوةكه و ما النجّا

يعي كه خالف رضايت محبوب مرتكب شده است، پشيمان شن كارعارف از هر  توضیح:

گردد و لذا زبان او از تكلّف و تصوير  ميباز انه و شرمسار به درگاه محبوباست و خاضع

گشايد و از جُرم كثير خود و وسعت رحمتِ پروردگار  پس زبان به اقرار مي ؛خالي است

 كند. ياد مي
 

 شگردهای بالغی .ب

سجّاديه، زبان به  ةحضرت امام سجّاد )ع( در نيايش دوازدهم صحيف: اطناب و تفصیل -

 گشايد: اطناب ميتفصيل و 
ام و همچون  اي فرمانبردار و خوار ايستاده اين منم كه به درگاه تو همچون بنده !اي معبود من اينك» 

آيا اقرارم به كارهاي ناپسند در  !ام ... اي معبود من بينوايي عيالوار، شرمسارانه دستِ خواهش دراز كرده

 (.33: 1361« )بخشد؟ ات ميها مرا از عذابِ تو نج بخشد؟ و اعترافم به زشتكاري پيشگاه تو مرا سود مي

 و توبة نصوح در مثنوي معنوي:
 سزد اي خدا آن كن كه از تو مي

 وقت تنگ آمد مرا و يك نفس

 گر مرا اين بار ستّاري كني

 ام بپذير اين بار دگر توبه

 

 گزد... كه ز هر سوراخ مارم مي 
 پادشاهي كن مرا فرياد رس

 توبه كردم من ز هر ناكردني

 ه صد كمرتا ببندم بهر توب

 (271: 1362)مولوي،                        

و  ،كند داللت بر عظمت و سنگينيچيزي كه  ه و عصيان خود را بهشاعر گنا تشبیه: -

در ذاتِ اين نوع  .كند تشبيه مي ،بر بزرگي باشد و كرم خداوند را بر امري كه دالّ رحمت

 اي اغراق نهفته است: تشبيه گونه
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 شتي توفيق كجاستلنگر حلم تو اي ك

 

 ي كه كرديــد از ظلمــــو نوميـــمش

 

 هار غفران موجـــرآرد بحــــون بـــچ

 رم راـــاه جـــو كــــوه عفـــپيش ك
 

 ايم كه در اين بحر كرم غرقِ گناه آمده 

 (731: 1363)حافظ،                         
 پذير استكـــه دريـــاي كــــرم توبــه

 (143: 1326)مولوي،                        
 د گناه خلق را ...ــــردانـــو گــــمح

 وريـــرب ال اــي نيست يـــچ وزنـــهي

 (636: 1321)اسيري الهيجي،             

 9مقام ورع مقام زهد و. 9-1-2

 مبانی نظری .الف 

ترين  و پايينورع داراي مراتب است » :ورع چنين آمده است دربارةي تهانو كشّافدر  -

اجتناب و باالترين مرتبة آن  مرتبة آن، اجتناب از چيزي است كه خداوند نهي كرده است

 (.1763: 6ج  ،1367ي،نوتها) «از چيزي است كه دل را از ياد خدا غافل سازد و ورع ترك شبهات است

 ري،قشي) «زيرا كه حالل مباح است از قِبَلِ حق ؛گروهي گويند: زهد اندر حرام بود» -
1371 :147.) 

 .كند و فريبنده مانند مي ناكي كه بايد از آن پرهيز شود، به امري پليد ههحرام و شب كارعارف آن  :توضیح
 شگردهای بالغی .ب

 (612: 1367)فروزانفر، و طالّبُها كِالبٌ  جيفَةٌالدُّنيا : تشبیه -

 جهانِ سُست نهاد مجو درستي عهد از

 

 مــــعال ه درــــار دان كـــآز را م
 ون سگان و ديو انگارــــم را چــــظل

 اووس استــو طــــورت آرزو چـــص

 

 عروسِ هزار داماد است هكه اين عجوز 
 (61: 1363)حافظ،                          

 رْ شكمـــه خاك، سيــــز بـــود جــنش

 وارــــش خـز و آتـــريـــس و آبــــنج
 ــوس استحاي منـــود و پـال مسعـــب

 (334 -332: 1363)سنايي،               

كند تا عاشق  ميچون زني نابكار مفسد است كه مردان را به خويش غرّه  [دنيا]ل وي ثَمَ» :تمثیل -

 (.42-41 :1، ج 1321)غزالي،  «كند و آنگاه به خانه برد و هالك كند

كه در  اژدهابه چشم سر و آن همانا كه گويي .... اين اژدها ببينند  :حهۀ مُصراستعار -

 .(34)همان: ميان جان باشد ديدني نيست 

 مصرّحه از نفس امّاره. ةاژدها: استعار
 زنند صفير رش ميــره عــو را ز كنگـــت

 
 چه افتادست دامگهه در اين ــندانمت ك 

 (61: 1363)حافظ،                         

 ي.گه: استعارة مصرحه از دنياي ماددام



 113/ حاالت و مقامات عرفانی با شگردهای بالغی ةبررسی رابط

 مقام فقر. 9-1-9

 مبانی نظری .الف

يكي از متأخّران گويد... فقير نه آن بود كه دستش از متاع و زاد خالي بود، فقير آن » -

بود كه طبعش از مراد خالي بود، چنان كه خداوند تعالي وي را مالي دهد، اگر مراد 

تصرّف  حفظ مال باشدش غني بود و اگر مراد تركِ مال باشد هم غني بود كه هر دو

 (.32: 1333)هجويري، « است اندر ملكِ غير...

 ،و مردمان توانگري جستند دتوانگري پيش آم ،ابراهيم ادهم گفت: درويشي جستيم» -

 (.717: 1371قشيري، )« ايشان را درويشي پيش آمد

و نيازمند خداوند تعالي است و نيازمندي به  نياز از همة خلق بي ،عارف فقير توضیح:

 كالم است. گونةتناقضساز ساختار ن توانگري است و همين زمينهند عيخداو
 شگرد بالغی .ب

در ناكامي، و مرادِ من در  [پيامبر]ا آنچه نصيبة من است و كام من امّ» :تناقض -

)رازي، « الفقرُ فخريو توانگري و فخر من در فقر است  نامرادي، و هستي من در نيستي،

1367 :111) 
 ه من ارزاني دارـــا بـــر خدايــدولتِ فق

 

 ه هنگام درد راحت جاني مراــه بــاي ك

 

 ي نداري الفِ درويشي مزنـرگـب برگ بي

 

 من است  تمكين و  حشمت  سبب  رامتـك   كاين 

 (44: 1363)حافظ،                                  
 ي مراـر گنج روانـــي فقـــه تلخـــه بــوي ك

 (161: 1326)مولوي،                                
 نــردان مكــنام جان چو  عياران نداري رخ چو

 (611: 1361 ،)سنايي                               
 

 مقام صبر. 9-1-1

 مبانی نظری .الف

ز مؤمن آيد اچه پيش ؛ نِصفٌ صبر و نِصفٌ شكر. چه هردر خبر است: االيمانُ نِصفان» -

پس اگر  ؛قدر الهي و حاصلِ ارادت و اختيار حق است و نتيجة قضا نعمت و بال، داند كه

بر آن شكر  ،بود ة مالذّ و محاببر آن صبر تواند كرد و اگر از جمل ،از جملة مكاره بود

 .(361: 1361)كاشاني، « كند

« ها و روي ترش ناكردن خوردن تلخياز صبر، گفت: فرو [جنيد]و پرسيدند از وي » -

 .(643: 1371 قشيري،)

 ،رسد، با زبانِ كنايي به او مي و معشوق ماليمات سلوك ناعارف در برابر آنچه از  توضیح:

 كند. ل و شكيبايي خود را بيان ميتحم



 11، شمارۀ پیاپی 1931، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6ادب فارسی، سال / 121

 شگرد بالغی .ب

 کنایه  -
 ور اي عطار و تن در ده به صبرــخون خ

 
 يدتو آسان، كس ند ييـوـج ه ميـــچكان 

 (632: 1333ار، )عط                           

 كردن.خوردن: كنايه از تحملخون
 م روي از درت نتابمــردي آبــد بـهرچن

 
 عي رعايتر كز مدتور از حبيب خوشـــج 

 (37: 1363)حافظ،                            

 روي از در نتافتن: كنايه از ارادت بسيار.
 كفايت است يــدام سنگ دل بـــجانا ك

 
 غ تو جان را سپر نكردــمِ تيــيش زخپ كو 

 (132 :)همان                                    

 .و صبر كردن: كنايه از پايداريجان را سپر
 

 لمقام توکّ . 9-1-1

 مبانی نظری .الف 

ا پناهيدن. جنيد را ل پرسيده شد، گفت: فقط به خداز ابوعبداهلل بن جال معناي توكّ» -

 (.131: 1366اج طوسي، )سر« تكية دل در تمامي احوال بر خداوند :گفت ،ل پرسيدنداز معناي توكّ

ل چيست؟ گفت: آن كه شير و اژدها و آتش نشان توكّ [ابوالحسن خرقانيگفتند ]به » -

 (.134: 1361ار، )عط« بود و دريا و بالش هر پنج تو را يكي بود كه در عالم توحيد همه يكي

داند و با زبان كنايي  وند ميل را ذات خدكّارف در همة احوال تنها مرجع توع توضیح:

 كند. برتافتن از ماسوي اهلل را توصيه ميروي
 شگرد بالغیب. 

 کنایه -

 ام ام ديدن اوست چاره اره پارهـاي دل پ

 
 مكن  جهان  اين بر  تكيه  من  پشت اوست پناه و 

 (266: 1326)مولوي،                                

 اعتماد.نداشتن ايه از نكردن: كنتكيه
 ن آمد همه بادـاسباب و علل پيش م

 
 ل بنيادــگهود ز كــــا بـــر كجـــر بحــب 

 (1643)همان:                                     

 اسباب و علل. ناكارآمدياسباب و علل باد بودن: كنايه از 
 

 ي االّ اهلل و آن گاهي ز كوته ديدگيـگوي

 
 يــر عالم زنــلم و گه تكيه به رقم بر عاـگ 

 (337: 1361)سنايي،                          

 كردن.تمادزدن: كنايه از اعتكيه



 121/ حاالت و مقامات عرفانی با شگردهای بالغی ةبررسی رابط

 مكن  تكيهكرمش  است جهان بر طبع هسفل
 

 ده ثبات قدم از سفله مجويــديجـهان  اي 

 (163: 1363)حافظ،                           
 

 مقام رضا. 9-1-6

 نظریمبانی  .الف 
و استقامت رضاي بنده استواري دل باشد بر هر دو طرف قضا: اِمّا منع، اِمّا عطا؛ » -

كه اگر به منع واقف شود و يا به عطا : اِمّا جالل و اِمّا جمال؛ چنانسرّش بر نظارة احوال

سابق شود، به نزديك رضاي وي مساوي باشد، و اگر آتش هيبت و جالل حق بسوزد و 

« و جمال وي بفروزد، سوختن و فروختن به نزديك دلش يكسان شوديا به نور لطف 

 (.623 -626: 1333)هجويري، 

آورد و آن را  فرومي از محبوب سر زند، سرتسليم و رضا عارف در برابر هرگونه كيفيّت جاللي كه توضیح:

د و جمالت شرطي سازگاري داربا انگارد و لذا ساختار طبيعي كالم  داشتني ميشيرين و دوست

كند، با  جمع مي گويند، كه به آن جامع مي« رضايت»گاه دو يا چند مورد را در صفت ادعايي  كهآنجااز

 .(34: 1333شميسا، : ر.ك)است  پذيرتطبيق، از صنايع بديعي «جمع»صنعت 
 شگردهای بالغیب. 

 جمالت شرطی -
 ر نفرين دعا گويمــر دشنام فرمايي وگــاگ

 
 را خارـلب لعل شكد ـــزيب واب تلخ ميــج 

 (73: 1363)حافظ،                             

 دازي به قهرـوازي به لطف ور بگـــبن رــگ

 
 من رواست وان زجر تو برمن ر م تو برـحك 

 (733: 1331)سعدي،                          

 اـه رضـــد به خدمتش كــپيام ما كه رسان

 
 خشنود رم خسته داري ازـاي توست گـرض 

 (731 :)همان                                    

 سوختر دلم بخواهي ـوام گــر تــمطيع ام

 
 خستر تنم بخواهي ـوام گــر حكم تــاسي 

 (334 :)همان                                    

 .شتني استداشيرين و دوست ،ي آسماني براي عارفآن كيفيّت جاللي از بالها و قضا :تشبیه -
 زيـــذاق من ريـــر در مــر اگـــزه

 
 وردــر بشايد خـــون شكــــو همچـــبا ت 

 (711 :)همان                                 
   

 حاالتِ عرفانی. 9-2
 حال مراقبه. 9-2-1

 مبانی نظری .الف 
بت بود و اين اصل همه چيزها مراقبت دانشِ بنده بود به اطالع حق بر وي و استدامتِ اين علم مراق» -

خويش فارغ شده باشد ... و داند كه حق مگر پس از آنكه از محاسبة  ،بود. )كس( بدين درجه نرسد
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بيند و اقوال او  داند و افعالِ او مي بيند و به دل او نزديك است، احوال او مي سبحانه و تعالي او را مي

 (663: 1371 قشيري،« )شنود مي

دعاها و  ر، پيوسته دمراقبت خويشداند و براي  وند را شاهد و ناظر اعمال خود ميعارف خدا :توضیح

 شود. مي ها آن را يادآور مناجات
 شگرد بالغی .ب

 فرمايند:  )ع( در مناجات شانزدهم صحيفه سجّاديه ميالعابدين  امام زين وصف: -

اي و  يدهها كه از من پوش ستايش براي توست. چه بسيار عيب !پس اي معبود من»

اي، و  اي و بدانها شهرتم نداده اي و چه بسيار گناهان مرا كه نهان داشته رسوايم نكرده

اي و نشان  ام و تو از آنها پرده برنگرفته ها كه بدانها آلوده گشته چه بسيار آلودگي

 (.163-167: 1361العابدين،  )زين !«اي بدنامي برگردنم نيفكنده
 

 حال قرب. 9-2-2

 ی نظریمبان .الف 

 (.12)ق :  «أقربُ مِن حَبل الوريد و نحن »فرمايند:  مفهوم قرب مي بارةشريفه در ةخداوند در آي  -

سالك در عين جمع با غيبت از از استغراق وجود  عبارت استفه لفظ قرب در عرف متصوّ»  -

 (.316: 1361)كاشاني،  «صفاتِ خود

دارد و از سويي ذات او مبرّاي از ه، خداوند با همة عالم وحدت بنابر تعاليم صوفيّ توضیح:

او نيست، از  ، ولي حقيقتشود عارف با زوال صفات بشري عين او مي .همه عالم است

كالم را  گونةتناقضا زمينة ساختار شود. همة اينه تر است و ديده نميرگ گردن نزديك

 آورد. فراهم مي
 شگرد بالغی .ب

 تناقض  -
 م و بيشـي كـــو حديث بــبشن نــز م
 در عدم شدـور انــي را ظهــو هستـــچ

 

 ويشـادي از خــو دور افتـــزديكي تـــز ن 
 دـم شــد و بيش و كــرب و بعـــاز آنجا ق

 (133: 1366)شبستري،                       

)انصاري، از جاني. تر  پندارند و نزديك دهند و برتر از آني و دورت مي از نزديك نشانت مي

1343 :64) 
 ن استـه مـن بـر از مــت زديكـدوست ن

 ه توان گفت كه دوستـم با كــه كنــچ

 

 ن از وي دورمــه مــر كــت جبـن عــــوي 

 ورمـــــن مهجــــن و مــــارِ مـــدر كن

 (33: 1366)سعدي،                            

 ظهوري ـري نوعـــر مظهـــرده در هــك

 
 ا زو دور دورـــك و مــيدزـــا نــه مــاو ب 

 (161: 1321)اسيري الهيجي،               



 129/ حاالت و مقامات عرفانی با شگردهای بالغی ةبررسی رابط

 

 1انس حال حال محبّت و. 9-2-9

 مبانی نظری .الف

 (.124: 1371 ،قشيري)« االّ به ديدار محبوب ،هوش نيايدبود كه خداوند وي به اي  محبّت مستي» -

هر »...  قرار:بدين صادق عالماتي ذكر كرده استبراي محبّ  الهدايهمصباحصاحب  -

حُسن كه بر او عرضه كنند بدان التفات ننمايد ... بر ذكر محبوب مولع و مشعوف بود... 

 (.731: 1361)كاشاني،  «مشاهده جمال محبوب و وصال او در شوقش تقصان نيارد

مستوحش  محبوب و مأنوس خودي آن است كه از غيرو از عالماتِ اهل انس يك» -

باشد... و عالمتي ديگر آنكه چنان با ذكر محبوب انس گيرند كه در عموم اوقات 

عالمتِ ديگر دوام محادثه با  ،مستغرق تفكّر و تذكر او باشد... و از رؤيت اغيار غايب ...

 (.763 -766 :)همان« محبوب

س است كند و مدام با ذكر محبوب مأنو كسي جز محبوب اعراض ميعارف از هر توضیح:

 گو دارد. وو با او محادثه و گفت
 شگردهای بالغی .ب

 قصر یا حصر -

 خ صحبت اغيار بركنمـه بيـــم كــخواه

 
 الِ دوستـز نهــم جــا نكنـاغ دل رهـدر ب 

 (763: 1331)سعدي،                          

 يستن ما جز به رخت ناظر ةدــردم ديـم

 
 ذاكر نيست ر تو راــما غي ــةرگشتــدل س 

 (41: 1363)حافظ،                             

 مـــوانــرفت نتــــو گـــز تـــار جـــي

 
 مـــــوانـــود نتــــو شنــــز تـــام جــن 

 (772: 1361)سنايي،                          

 ام همه از ياد رفته است دهـــها كه خوانآن

 
 مـكن رار ميـــه تكـــديث دوست كــاالّ ح 

 (122: 1331)سعدي،                          

     .(731: 1361)كاشاني،  است و شعف ذكر محبوب، سبب التذاذ تكرار: -

 افتد و با وصف رابطه دارد. محبّت در حالت مشاهده اتّفاق مي :وصف -
 جمالت خوش اي جاه و رويان يوسف مه اي
 در او آتش وش آبي تو تو مه  ةچهر  اي

 

 خوش  خيالت و  نقش  اي  شيرين  اي وخسرو  اي 
 آب زاللت خوش  آتش تو نادر هم  هم

 (763 :)همان                                         

 كنند يك مست اينجا بيش نيست مستان سالمت مي  كنند اي جانِ جان اي جانِ جان مستان سالمت مي

 (336: 1326)مولوي،                                      

 ار منـزنه يـار بـن، اي يـــار مـن اي يـــار مـاي ي

 
 و غمخوار من  اي دلبــر ودلــدار مـــن، اي محــرم 

 (246)همان:                                                 
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 حال خوف. 9-2-1

 مبانی نظری .الف 

 اامّ ؛ر دو گونه باشد: خوف عقوبت و خوف مكرد كند و بخوف از ايمان به غيب تول» -

تصديق وعيد و مطالعة جنايت ...  :ندمؤمنان را بود و سبب آن دو چيزم خوف عقوبت عوا

محبّان صفات را بود كه تعلق با صفاتِ جمالي دارند... و از صفات جاللي  امّا خوف مكر

 .(366: 1361)كاشاني،  «مانند عقوبت و قهر و سخط خايف و محترز باشند

الوقوع  ع مكروهي كه اسبابِ حصول آن ممكنباطن به سبب توقخوف عبارت بود از تألم »  -

 .(344: 1343ادي، )سج« باشد يا مظنون به ظنّي

 گر مخوف جلوه صورت حالتيز قهر و خوف و صفات جاللي است بهآنچه ا توضیح:

 رد.بيم دااز آن د و كنمي يشود و عارف هماره آن را يادآور مي
 شگردهای بالغی .ب

)دخان: « الزَّقّوم طعامُ األثيم، كالمُهْلِ يَغلي فِي البُطونْ كَغلي الحَميم ةِاِنَّ شَجر»: تشبیه -

73-72). 
 آيـــد انـــدر كـارباز قهرش چــو 

 رش بســـام زهـــان را طعـنگرد

 

 ودـر دوزخ بــــاي هفت ســـاژده

 

 ر...رداـد كَشَف كـــر در كشـــكشف س 

 سـرش بـــام قهــان را لگــركشــس

 (133: 1363)سنايي،                      
 ه است و دوزخ فخ بودــو دانـرص تــح

 (662: 1362)مولوي،                       

 ۀ مكنیهاستعار -
 ازدــرون تــر بـــاگ رشــقاف قه

 د دامــرانــون بگستـــاو چ رــقه
 

 دازدـــگـم بـــو سيــــاف را همچــــق 

 امـــــلعـورت بــــي آرد ز صـــــگـس
 (133: 1363)سنايي،                        

 وصف -
 لـچنين هاي  گردابي وج وــبيم م و  شب تاريك

 
 هااران ساحلــا سبكبــال مـــد حــا داننـكج 

 (33: 1363)حافظ،                                  

 را ناگاه بربايدـــه سيالبي مـــتم كه دانســـچ

 تخته بشكافد كشتي كه تخته  آن د موجي برـزن

 

 ان قلزم پرخونـام در اندازد مي يـــكشت وـــچ 

 هاي گوناگون گردش ز ه فروريزدــتخت ه هرــك
 (433: 1326)مولوي،                                
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 حال رجا. 9-2-1

 مبانی نظری .الف

[ رجا]اند  بستن بود به دوستي كه اندر مستقبل حاصل خواهد بود و گفتهدل در رجا،» -

 (.133: 1371، قشيري) «نظر بود به بسياري رحمتِ خداي

كه از ذوالنّون چنان خدا، اميد در پاداش خدا ...اميد در خدا، اميد در سعة رحمت  :اميد سه گونه است» -

شتر اميد ي: خدايا سعة رحمت تو ما را بگفت كرد و مي مصري حكايت شده كه دعا مي

هاي  هاي خودمان و اعتماد ما بر عفو تو بيش از ترسمان از عقوبت بخشد تا طاعت مي

 .(113: 1366)سراج طوسي، « توست

و گون بيان واسعة پروردگار با زباني اغراق بختي عارف و رحمتِ جُرم و تيره توضیح:

م اينكه احوال عارف در آرزو و اميد دوستي و شود، ه اميدواري به رحمت او توصيه مي

داشتن به آميز چشمديگر، با زباني كنايهاز سويي  .دگردآميز بيان مي وصال با زباني كنايه

 شود. اميد و رحمت خدا توصيه مي
 شگردهای بالغی .ب

 اغراق -
 ر مور اينجاـم است از كمـوه كـر كـكم

 
 تو اي باده پرسـد از در رحمت مشـامينا 

 (33: 1363)حافظ،                          

 مي ده كه گرچه گشتم نامه سياه عالم

 
 زاليـود از لطف اليـوان بـيْ تـد كَــنومي 

 (712 :)همان                                 

 کنایه -
 شود ه اميد روي او همدم جان نميـدل ب

 
 كند خدمت تن نمي ه هواي كوي اوــجان ب 

 (664 :)همان                                    

 ديگري. ياري اميد به نداشتنهمدم جان نشدن دل: كنايه از 
 

 م مرا اي گل خندان دريابــچشمة چش

 
 و خوش آب رواني داردــد تــه اميــه بــك 

 (123 :)همان                                    

  .آب روان داشتن چشم: كنايه از اشك
 عـردوس طمـــدارم از لطف ازل جنّت ف

 

 انه فراوان كردمــي ميخـــه دربانـــرچــگ 

 (317 :)همان                                    

 داشتن: كنايه از اميد و آرزو داشتن.طمع
 

 كوشيدن چه سود آن سو و نبود ازـكشش چ  م ورنهــو واثقـــر زلف تـــه رحمت ســـب

    (762 :)همان                                       بودن: كنايه از پشت گرمي به رحمت.به رحمت واثق
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 حال شوق. 9-2-6

 مبانی نظری .الف 

مراد از شوق همان داعية لقاي محبوب است در باطن محبّ، و وجود آن الزم صدق » -

 .(711: 1361)كاشاني، « محبّت است

رخسارت و شوقِ ديدارت را خواند: خدايا از تو لذّت نگاه به  پيوسته در دعايش ميپيامبر ... » -

: 1371 ،قشيري)« جهان اهلل در آن جهان است و شوقِ ديدارِ او در اين وجهخواهم. لذّتِ نگاه به  مي

143.) 
 كز دست بخواهد شد پايابِ شكيبايي       و چنانم كردمشتاقي و مهجوري دور از ت -

 (163: 1363)حافظ،               

ت حال ؛ دربخش عمدة غزل غنايي و عرفاني ما در حالت شوق پديد آمده است توضیح:

براي  در خيال خود و برد ميسرعاشق در هجران بهعارف يا شوق غايب است و معشوق 

 كند. نيكو مانند مي چيزيالتذاذ خاطر، معشوق را به 
 شگردهای بالغی .ب

 تشبیه -
 رده استشيرين تو شور آو ةاز پست رـشك

 
 رت شور نمكدان داردــون شكــه لب چـك 

 (133: 1333)عطار،                          

 و مرا جان عزيز استـحافظ لب لعلش چ

 
 آرم  به لب ري بود آن لحظه كه جان راـعم 

 (326: 1363)حافظ،                         

 مصرّحه ۀاستعار -
 مرا اتپستة رعنه لب از ــد بــان آمــج

 
 و لب خود بر لب جانان داردـــخ آن كفــر 

 (133: 1333)عطار،                          

 مصرّحه از دهان معشوق. ةپسته: استعار
 برخيزد سرو روانم چون غمت اي ـدر دل

 
 برخيزد  وجان دل سرو اين تن من بي همچو 

 (363: 1326)مولوي،                        

   .استعاره از معشوقسرو روان: 
 

 حال اطمینان. 9-2-1

 مبانی نظری  .الف

ين آمنوا و تطمئنَّ قلوبُهم بذكرِ اهللِ اَال بذكرِ الَّذ»فرمايد:  م در آيه شريفه ميخداي كري -

 (.66)رعد: « اهللِ تطمئنُّ القلوب
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 ؛گيرند آرام مي ،كنند كه چون ياد خدا مي اطمينان سه گونه است: آرامش عوام» -

آرامش برگزيدگان  ؛هايش صبور كه به مشيّت حق خوشنودند و بر سختي آرامش خواص

تر و  چه خداوند با شكوه ؛اند كه دلهايشان توان آرام گرفتن با او ندارد كه دريافته خاص

 (.114: 1366اج طوسي، )سر« ها آرام شوند اك درآيد و دلتر است كه به ادربزرگ

كند،  دهد و عارف پيوسته آن را تكرار مي ارف آرامش ميذكر و ياد محبوب به ع توضیح:

 كند و رسد، ابراز خرسندي مي به او مي و صفات جاللي به آنچه از مشيّت حق چنينهم

 بافتِ كالم با جمالت شرطي سازگار است. لذا
 شگردهای بالغی .ب

 تكرار -
 وــر تــو بــر تــن بـن دل مـدل م

 وـرحمت تو كفِ ـــو كف تـــكف ت

 

 وــرِ تـــــفَ اــو رخ بـــو رخ تـــرخ ت 

 وــر تــــو لب شكّــــو لب تـــلب ت
 (677: 1326)مولوي،                     

 جمالت شرطی -
 ر كُشد دستش نگيرمــم گـه تيغــب

 
 رمـــد منّت پذيــــرم زنـــــر تيــــوگ 

 (322: 1363)حافظ،                         

 ر دل ما باد حرامـداغ غمت ب تــذل

 
 طلبيم يور غم عشقِ تو دادـــر از جــاگ 

 (736 :)همان                                 
 

 حال مشاهده. 9-2-1

 یمبانی نظر .الف

؛ چه حدَثان را مشاهده از كسي درست آيد كه به وجود مشهود قايم بود نه به خود» -

مشاهدة او نتواند  ،تا شاهد در مشهود فاني نشود و بدو باقي نگردد .نور قدم نتواند بود يّطاقتِ تجل

 (.131: 1361 )كاشاني،« كرد

 مولوي گويد: -
 ر اوـــي قصــو نبينـــرادر تـــاي ب

 اك آرـت پـــو و علم دل از مــچش

 ها جانِ پاك كه را هست از هوسـره

 

 وـست مـهم دلت رُستــه در چشــزان ك 

 رش چشم دارـــدار قصــــان ديــوانگه

 اكـــوان سمــــر و ايـــد قصــزود بين

 (611: 1362)مولوي،                        

ديداري دارند  ةبيشتر جنب ،چون اين حال مبتني بر شهود مستقيم است، تصاوير توضیح:

 و چون اين حال، با خطاب مستقيم همراه است با جمالت ندايي سازگاري دارد. 
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 های بالغیشگرد .ب

! زينهار اگر روزي عاشقت از سرمستي سر ترك! اي آفتاب مشرقاي »: مصرّحه ۀاستعار -

 .(73-76: 1334)بقلي،  «زلفت گيرد ... نگويي اين چه غلط است

 آخر ببين كاين آب و گل چون بست گِرد جان ما       ، اي آفتاب از تو خجل  آفتابِ جان و دلاي  -
 (21: 1326)مولوي، 

ايها الممتحن بالعشق! كه عشق تخم فعل قديم است در زمين دل، به  اعلم»: شبیهت -

 .(23: 1334)بقلي،  «آب صفاي صفت بَرِ لذّت اسرار آورده

 جمالت ندایی -

 اي مه ز اجاللـــت خجل عشقت ز خون ما بحل
 گفت دل جاء القصاء جاء القصاء چون ديدمــت مي    

 (23: 1326)مولوي،        
 1فناحال حال یقین و . 9-2-3

 مبانی نظری .الف

يزالُ العَبدي يتقرّبُ اِليَّ بالنّوافِل حتّي اُحبُّهُ فَاذا ال: »در حديث قدسي آمده است -

« بطشٌ و بي يَسْمَعُ و يُبصِرُ و بي يَتَكَلَّمُاَحبَبْتُه كُنْتُ له سَمْعاً و بَصَراً و يَداً و مُؤيداً فبي ي
 (.361: 1367، رازي)
 .(343: 1371، قشيري)« جنيد گويد: يقين برخاستن شك بود به مشهد غيب» -

فناي ظاهر فناي افعال است و اين ؛ و فنا دو نوع است: فناي ظاهر و فناي باطن» -

نتيجة تجلّي افعال است... و اما فناي باطن فناي صفات است و فناي ذات. و صاحب اين 

صفاتِ خود بود و گاه در مشاهدة عظمتِ  حال گاه در مكاشفة صفات قديمه غرق فناي

تا چنان وجود حق بر او غالب و مستولي شود كه باطن  ؛ذاتِ قديم غرق فناي ذاتِ خود

 (.764-762: 1361)كاشاني،  «وساوس و هواجس فاني گردد ةاو از جمل

 (632: 1336 ريان،)پورنامدا اهلل و صفاتِ بشري است سويكه الزمة اتصال به حق فناي از مااز آنجا  :توضیح

« حديث قرب نوافل»بر  افتد و بنا خويشي و سُكر اتفاق مي و اين مرتبه در حالتِ بي

گونه و رمزگون است و تناقضگويد، ساختار كالم  خداوند از زبان عبد سخن مي

 .آيد ه نيز در اين مرتبه پديد ميشطحيّات صوفيّ
 شگردهای بالغی. ب

و فلك، هم او آسمان و هم او زمين و هم او عاشق و هم او هم آفتاب بود هم ا»: تناقض -

 (.132: 1343الي، غز) «وا يگانگي افتاداو معشوق... چون عوارض و اشتقاقات برخاست كار 
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روح من با روح تو بياميخت. در »در بيتي از شطح اشارت كند حسين به معشوق كه 

 (.361: 1377)بقلي، « دوري و نزديكي من توام، تو مني
 نشان كه منم يـرنگ و ب يــه بـــچ اَه
 ن ساكنـن روان مـــود ايـــيْ شـــك

 پاي ه بيـو مــــا چــدم در فنـــش مي

 مـــه منـــكـــرا چنـــانم مــيْ ببينــك 
 مـه منـــن روان كـــن ساكـــچني نـــاي

 مـــه منــادوان كـــاي پــپ يـــت بــاينْ

 (223: 1326لوي، )مو                       

  رمز -
 ارــه دستم آن نگـــي بـــداد جاروب

 سوختـاروب را زآتش بـاز آن جـــب

 

 ارــزان غبـــرانگيـــا بـــز دريــگفت ك 
 رآرــي بـــو جاروبــــز آتش تــگفت ك

 (736 :)همان                                 
 

  نتیجه  .1

ر در كيفيّت گفتار عرفاني شعر و نثر، ازلحاظ عوامل مؤثهاي  گزاره بندي بررسي و طبقه

خويشي و صحو و  كر يا بيحالت سُ، نوع گوينده و مخاطب گزارة عرفاني، يعني عرفا

كند و مباني نظري آن، قصد عارف  رف تجربه ميحالي كه عانوع مقام و ، هوشياري عارف

زبان، ما را به اين حقيقت ساختار طبيعي ة عرفاني و بودن گزاربراي تعليم يا تجربي

در شيوة رفتار و گفتار شان هاي عرفاني عرفا و حاالت و مقامات د كه تجربهكن رهنمون مي

هاي تصوف و بيان احواالتِ  ه براي تعليم آموزهداشته است و صوفيّ ا تأثير مستقيمنهآ

يا  و اند ه كرد ي استفاده ميناخودآگاه از شگردهاي بالغي خاص صورت آگاهانه وخود، به

زده است كه  خيال را رقم مياند دامنة خاصي از شگردها و صور اي كه داشته تجربهنوع 

با كشف رابطة مباني نظري اين احوال و مقامات با شگردهاي بالغي و  در اين پژوهش،ما

      لحاظِ مفهوم، اين رابطه را نشان داديم.هاي عرفاني از يق و مقايسة گزارههمچنين تطب
 جدول نمای کلی رابطة حاالت و مقامات عرفانی با شگردهای بالغی        

 های خاصّ بالغی شگرد مقامات و حاالت عرفانی ردیف

 تشبيه -اطناب و تفصيل  توبه 1

 استعاره مصرّحه –تمثيل  –تشبيه  زهد و ورع 6

 تناقض فقر 3

 كنايه صبر 7

 كنايه توكّل 1

 تشبيه -جمالت شرطي  رضا 2

 وصف قبهمرا 4

 تناقض قرب 6

 وصف -تكرار -قصر يا حصر محبّت و انس 3
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 وصف -استعاره مكنيّه –تشبيه  خوف 13

 كنايه -اغراق رجا 11

 استعاره مصرّحه –تشبيه  شوق 16

 جمالت شرطي -تكرار اطمينان 13

 جمالت ندايي –تشبيه  –استعاره مصرّحه  مشاهده 17

 رمز -تناقض يقين و فنا 11
 

 

  نوشت پی
 (، زبان شناس نامور سوئيسي.1313-1614فرديناد دو سوسور ) .1

عبداهلل انصاري در عدد حاالت و مقاماتِ عرفاني در آثار صوفيّه به اختالف ذكر شده است؛ خواجه .6
، هفت وادي الطير منطقكند و عطار نيز در  ، صد مقام از مقامات عرفاني را ذكر ميصد ميدانكتاب 

 .شمرد ا برمياز مقاماتِ سلوك ر
 هاي زهد و ورع، شگردهاي بالغي آن با هم بررسي شد. به دليل نزديكي مباني نظري مقام .3
 به دليل نزديكي مباني نظري حاالت محبت و انس، شگردهاي بالغي آن با هم بررسي شد. .7

 به دليل نزديكي مباني نظري حاالت يقين و فنا، شگردهاي بالغي آن با هم بررسي شد.  .1
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 تصحيح هانري كربن، تهران، انستيتو ايران و فرانسه. شرح شطحيّات،(، 1377بقلي، روزبهان ) 

رانسوي هانري كُربن و محمّد معين، تصحيح و مقدمة فارسي و ف ،عبهرالعاشقين(، 1334)                        

 تهران، انستيتو ايران و فرانسه.

چاپ سوم، تهران، علمي و  ،هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان(، 1326پورنامداريان، تقي )

 فرهنگي.

 چاپ چهارم، تهران، سخن. در ساية آفتاب،(، 1336)                        

قادر،  ، به تصحيح محمّد وجيه و عبدالحق و غالمف اصطالحات الفنونكشّا(، 1367تهاوني، محمّدعلي )

 ، استانبول، دارقهرمان النشر و التوزيع. 6جلد 
 ، به كوشش سيّدمحمد راستگو، تهران، ني.ديوان(، 1363الدين محمّد ) شمسحافظ، خواجه

ازدهم، تهران، علمي و به اهتمام محمّدامين رياحي، چاپ ي ،مرصاد العباد(، 1367) الدينرازي، نجم

 فرهنگي.



 191/ حاالت و مقامات عرفانی با شگردهای بالغی ةبررسی رابط

ترجمة محمّدمهدي رضايي، قم، كتابخانه       ،صحيفه سجّاديه(، 1361) حسين  بن  ، امام عليسجّاد 

 طهوري.

 ، تهران، كتابخانه طهوري.فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني(،  1343سجّادي، سيدجعفر ) 

 تصحيح و تحشيه رينولد آلن نيكلسون، ترجمة مهدي، اللّمع في التصوّف (،1366سرّاج طوسي، ابونصر ) 

 محبتي، تهران، اساطير.     

 تصحيح محمّدعلي فروغي، تهران، ققنوس. غزليّات،(، 1331الدين)مصلحسعدي شيرازي، شيخ 

 تصحيح غالمحسين يوسفي، چاپ نهم، تهران، خوارزمي. ،گلستان(، 1366)                        

 به اهتمام پرويز بابايي، رامسر، آزادمهر. ديوان،(، 1361والمجدمجدود )سنايي غزنوي، اب 

 تصحيح مدرّس رضوي، چاپخانة سپهر. ،الطريقهالحقيقه و شريعهحديقه(، 1363)                        

 به اهتمام كاظم دزفوليان، تهران، طاليه. گلشن راز )متن و شرح(،(، 1366محمود )شبستري، شيخ 

 ، تهران، سخن.زبان شعر در نثر صوفيه(، 1336كدكني، محمدرضا )شفيعي 

 ، چاپ سيزدهم، تهران، آگه. موسيقي شعر(، 1331) _______________
 چاپ چهارم، تهران، ميترا. نگاهي تازه به بديع،(، 1333شميسا، سيروس ) 

الزمان فروزانفر، تهران،           مترجم ناشناس، تصحيح بديع ترجمة رساله قشيريه،(، 1371قشيري، عبدالكريم )

 بنگاه ترجمه ونشر كتاب.
الدين همايي، تهران، ، تصحيح جاللالكفايهمفتاح و الهدايهمصباح(، 1361كاشاني، عزّالدين محمود )

 كتابخانة سنايي.

 ، تصحيح سعيد نفيسي، چاپ سوم، تهران، كتابخانة سنايي.ديوان(، 1333عطار نيشابوري، فريدالدين )

با مقدمة ميرزامحمّدخان قزويني، از روي چاپ نيكلسون، چاپخانة  تذكرة االوليا،(، 1361)                       
 مركزي.

، تهران، علمي و 1به كوشش حسين خديوجم، جلد  ،كيمياي سعادت(، 1321غزالي، ابوحامد محمد )

 فرهنگي.

 تمام احمد مجاهد، تهران، دانشگاه تهران.، به اهمجموعه آثار احمد غزّالي(، 1343غزالي، احمد ) 

 . 26 -31، 13، تابستان، ش نقد ادبي، «از كالم متمكّن تا كالم مغلوب»(، 1363فتوحي، محمود )
 ،  «بررسي رابطة تجربة عرفاني و زبان تصويري در عبهرالعاشقين»(، 1366نژاد، مريم )و علي                       

 .62 -4، 13، زمستان، ش ادب پژوهي
 ، تهران، دانشگاه تهران.احاديث مثنوي(، 1367الزمان )فروزانفر، بديع

 فراگفت. -، چاپ سوم، تهران، سخنزبان عرفان(، 1363فوالدي، عليرضا )

الزمان فروزانفر، چاپ نهم، تهران،  ، به قلم بديعكلّيات شمس تبريزي(، 1326محمد )الدينمولوي، جالل
 اميركبير.

 ، تصحيح نظام الدين نوري چاپ چهارم. تهران، كتاب آبان.مثنوي معنوي(، 1362)                      

، تصحيح و تعليقات محمود عابدي، چاپ نهم، تهران، المحجوب كشف(، 1333)  عليهجويري، ابوالحسن

 سروش. 

 


