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   واکاوی رویکرد دینی و نمادگرایی عرفانی در رمان

 »جبل قاف« عبد اإلله بنعرفه
 نوع مقاله: پژوهشی 

 قشالقیجمال طالبی قره
 ایران  ،تهراناستادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان، 

 08/1400/ 03: پذیرشتاریخ  12/05/1400 : دریافتتاریخ 

 چکیده 
هزاره ا آغاز  میالدی،  ز  سوم  هویترمان ی  راستای  در  عربي  مغرب  و  نویسان  معاصر  رمان  به  بخشي 

آثار ارزشمندی با صبغه عرفاني ، و  دیني گذاشتهگسستن زنجیرهای تقلید از غرب، قدم در وادی سنت  

نموده  بین،    اند. خلق  این  عبددر  جه  تجربه  به  بنعرفه  الهام اإلله  بودن،  پیشگام  مؤلفه پذیری  ت  های از 

متعدد   آثار  ارائه  اهمیت ویژهدیني، و  برخوردار است از  مهم ای  از  های  ترین تجربه . رمان »جبل قاف« 

هجری در شهر مرسیه   561نگاری ابن عربي اندکي قبل از تولد در سال  عرفاني بنعرفه است که به سیره

پرداخته است. جستار حاضر با  سپاری در دامنه کوه قاسیون دمشق  و خاک   638تا وفات وی در سال  

رویکرد توصیفي تحلیلي به خوانش رویکرد دیني و نمادپردازی عرفاني در این رمان پرداخته است. از  

یافتهمهم  است  ترین  این  پژوهش  ایده  های  راستای  در  که  قرآن  آیات  از  بسیاری  با  رمان  بینامتني  که 

االله بنعرفه با تلفیق خیال با    نموده است. عبد  مرکزی داستان است، صبغه دیني و عرفاني آن را تقویت

و   اعداد  نمادین  قالب  در  را  کامل  انسان  و  وجود  وحدت  جمله  از  عربي  ابن  دیني  اندیشه  واقعیّت، 

آن رنگ همه  تأویل  که  است  تصویر کشیده  به  اشکال هندسي  و  ابنیه  معماری  و  اندیشه  ها  بر  دایر  ها 

های عرفاني در  صوفیان و ظهور کرامت   ت. تمرکز بر مقاماتوحدت وجود و انسان کامل ابن عربي اس

 ی عرفاني خاصي بدان بخشیده است. های رمان، صبغه بسیاری از صحنه 

 

       داستان معاصر، عرفان، عبداإلله بنعرفه، رمان جبل قاف ها:واژهکلید
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 مقدمه .1
و تعداد روی همتای غربي خود بوده،  ی قرن گذشته دنبالهرمان معاصر عرب طي چندین دهه

رمان از  داشتهکمي  نوآوری  خود  آثار  در  عرب  رماناندنویسان  درک  .  با  عرب  نویسان 

و نیازهای  باید منعکس کننده دردها    ژانر داستانيهای جوامع خود و با ایمان به اینکه  واقعیت 

باشد، به تقلید از غرب خاتمه داده، و در کمتر از یک قرن به وجود مستقلّ    های خویشملّت 

نویسان غرب و بازآفریني میرات گذشتگان در  روی از دستانخود عینیت بخشیدند. توقف دنباله

ای به رمان معاصر عربي داد، و سهم مغرب عربي در این امر چشمگیر  ساختاری نو، هویت تازه

در نکته  دو  ذکر  اینکه،  بود.  اوّل  دارد:  مجال ضرورت  عربي    این  سدهمشرق  گذشته  در  های 

نویسان مغرب عربي در  است. لیکن رمان  بخش مغرب عربي در فنون ادبي بودهپیشگام و الهام

از میراث گهربار اسالمي، شکل جدیدی    پذیریراستای نوگرایي و غنای تجربه روایي، با الهام

از آن با عناوین مختلفي و گوی سبقت را از مشرق عربي ربودند که  ه  ریزی نموداز رمان را پایه

و این بدان معني نیست    همچون رمان عرفاني، رمان صوفیانه و تخیّل تاریخي یاد شده است.

و هست. بلکه منظور این است که    دهای بو ی ناشناختهکه رمان عرفاني در مشرق عربي پدیده 

دوم اینکه،  تری نسبت به همتای مغربي خود قرار دارد.  از لحاظ غنا و کیفیت در سطح پایین

وعرفان، حوزه تصّوف  رمانجهان  که  است  پویایي  و  ی  مراکش  ویژه  به  عربي  مغرب  نویسان 

آثار    ،الجزائر برای به تصویر کشیدن پیوند ادبیات با دین پیشگام این حوزه  شدند و این، در 

رمان    عبد جمله  از  مراکشي  بنعرفه  یافت اإلله  نمود  خوبي  به  قاف«  توانست »جبل  او  و  با    ، 

نگاری ابن عربي عارف و  گیری از نمادهای عرفاني و صوفیانه به سیرهتصویرپردازی زیبا و بهره

اسالم   به  بپردازدصوفي مشهور جهان  تحلیلي  توصیفي  با روش  بررسي   دنبال. جستار حاضر 

این  در  عرفاني  نمادگرایي  و  دیني  بود  رویکرد  و  هرمان  مي،  پاسخ    کندتالش  زیر  به سؤاالت 

 دهد: 

مؤلفهـ   قالب چه  در  ابن عربي  و عرفاني  دیني  قاف«  هایي  اندیشه  »جبل  رمان  متجلي  در 

 است؟  شده

 ـ نمادهای عرفاني به کار رفته در رمان »جبل قاف« چه کارکردی دارند؟ 

 چه نمودی در این رمان دارد؟ های صوفیانه و مقامات عارفانکرامت ـ 
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 . پیشینه پژوهش 1ـ 1
پژوهش قاف  جبل  ویژه  به  عرفاني  رمان  آنچه درباره  در  است.  نگرفته  مستقلي صورت  های 

 آید اشارات گذرایي به این مقوله شده است:  مي

پایان2011)  رايب حممد شيهوـ   با ( در  اردن  البیت  آل  نامه کارشناسي ارشد خود در دانشگاه 

به بررسي فرایند   واية جبل قاف لعبد اإلله بنعرفة أمنوذجًا«»رواية السرية الغريية بني الواقع واملتخّيل: ر عنوان  

 نویسي از متن تاریخي به ادبي پرداخته است. تبدیل سیره

( داوود شادلو  زینب صابرپرور و  در رمان 1394ـ  دیني  بررسي »جریان  به  ( در جستاری 

ژوهش زبان و فصلنامه پ  37اند. این پژوهش در شماره  فارسي پس از انقالب اسالمي« پرداخته

 ادبیات فارسي چاپ شده است. 

ای با عنوان »گفتمان عرفان در رمان ( در مقاله 1395ـ جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری )

سنتي  در این جزیره سرگرداني و ساربان سرگردان« به بررسي سه گفتمان سنّتي، مدرن و نیمه 

پژوهشنامه نقد ادبي و بالغت منتشر  اند. این پژوهش در شماره اول  اثر سیمین دانشور پرداخته

 شده است.   

»ابن عريب يف الروايتني العربية والرتکية: دراسة  ( در پژوهشي با عنوان  2019)  عبدالستار احلاج حامدـ  
به بررسي شخصیت ابن عربي در این دو رمان پرداخته    مقارنة بني رواييت جبل قاف وزداير األندلسي«

ین نتیجه رسیده است که اختالف شخصیت ابن عربي در این دو  است. نویسنده در پایان به ا

 رمان ناشي از زاویه نگاه نویسندگان و اهداف بازآفریني بوده است.  

عالقـ   فاتح  و  مجال  مقاله2020)  ذابح  در  عنوان  (  با  بنعرفة ای  اإلله  عبد  عند  العرفانية  »الرواية 
الوجود« بنعرفه  مشروعية  عبداإلله  جایگاه  بررسي  معاصر    به  عرفاني  رمان  مقاله   اند.پرداختهدر 

 چاپ شده است.  »إشکاالت يف اللغة واألدب«مجله   3مذکور در شماره 

الراميـ   با عنوان  (  2021)  لبين  التارخيي يف رواية جبل قاف«در رساله دکتری خود  در   »التخييل 

 پردازی تاریخي در این رمان پرداخته است. مراکش به بررسي خیال احلسني الثايندانشگاه 

پژوهش این  رویکرد  از  که  هیچهمچنان  در  پیداست  مقوله  ها  در کدام،  بحث  مورد  های 

تنها در مقاله   بنعرفه در    ذابح مجالپژوهش حاضر مورد توجه قرار نگرفته است، و  به جایگاه 

 رمان عرفاني پرداخته شده است.   
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 های آن در اندیشه بنعرفه اه رمان عرفانی و مؤلفهگتخاس .2
بازآفریني   صدد  در  اسالمي،  تمدن  و  فرهنگ  تاریخ،  با  دوباره  پیوندی  ایجاد  با  عرفاني  رمان 

با با  مستقل،  روایي  در ساختار  پیشینیان  غنيّ  مؤلفه  زسنت  زیباشناختي  تعریف  و  معنوی  های 

خاستگاه این نوع رمان را باید در قرآن و تفکّرات عارفان گذشته تاریخ اسالم جستجو    است.

بازخواني    . الزم به ذکر است که رمان عرفاني به دنبال تقلید از گذشتگان نیست، بلکه دنبالکرد

در فرمي جدی آنان  پرفروغ  ادبي  رابطه گسیختهمیراث فکری، فرهنگي و  ترمیم  انسان  د، و  ی 

از   را  دین  انسان،  زیرا  دارد؛  اسالمي  عرفان  به  مبرمي  نیاز  معاصر  انسان  است.  آن  با  معاصر 

ی هستي بوده، دور ساخته  رسالت واقعي خود، که رهنمون ساختن او به شناخت واقعي فلسفه

و بسیاری از مردم دین را های مادّی بر زندگي انساني غالب گشته،  است. از سوی دیگر، ارزش

اند. لذا »پژوهش در ادبیات عرب تنها با  ابزاری برای گرایشات و تمایالت دنیوی خود درآورده

ریشه پیرامون  بحث  و  رسید،  خواهد  تکامل  اوج  به  و صوفیانه  عرفاني  سنت  به  های  گرایش 

ردد، و باید میراث داستان و رمان عربي نباید محدود به بررسي مقامه، منامه و سیر و مالحم گ 

بازآفریني    (.40م:  1987)فضل،  های مربوط به کرامات را نیز در بر بگیرد«  تصوف همچون داستان

میراث گذشتگان در رمان معاصر را باید در علل زیر جستجو کرد: اوّال، بخشي از میراث دیني، 

یي دیني است. دوّم بخشي به رمان عربي، بازگشت به میراث رواداستاني بوده، و الزمه اصالت 

اینکه، دین وجه غالب بر جوامع عربي است. لذا هرگونه پرداختن به میراث مذکور، در واقع  

آید که رمان  این سؤال پیش مي  حال  (.139م:  2002)وتار،  پرداختن به واقعیات جامعه عربي است  

سختي است. از  این دو از هم کار    عرفاني چه تفاوتي با رمان تاریخي دارد؟ باید گفت تفکیک

مي موضوعي  در حوزهلحاظ  را  عرفاني  رمان  از  توان  یک،  هر  زیرا  گنجاند؛  تاریخي  رمان  ی 

مي بهره  کلّي  چارچوبي  و  سند  عنوان  به  تاریخي  مراجع  و  ساختار،  منابع  لحاظ  از  اما  برند. 

ا  نویس واقعي کسي است که حوادث تاریخ راهداف و نوع محتوا با هم تفاوت دارند. »داستان

ای در آن بدمد و بر استمرار نتائج آن تأکید ، و روح تازهکشیدهاز چارچوب گذشته خود بیرون  

، برای اینکه بتوان عنوان رمان عرفاني را بر داستاني نهاد  دیگراز سوی    (.15م:  2014بنعرفه،  )کند«  

»روایت کننده    در او جستجو کرد:های زیر را  باید مؤلفه  و آن را از رمان تاریخي متمایز نمود،

ارشا منظور  به  تصوف  شیوخ  از  یکي  عرفاني  این  د تجربه  روایي    سالکان  متن  باشد.  طریق 

 مشتمل بر مضامین اخالقي، و در جستجوی ذات مطلق الهي با زباني نمادین و سمبولیک باشد.
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م: 2003)ستار،    عرفاني اشاره داشته باشد«به کرامات و رؤیاهای صادقانه و کشف و شهودهای  

رمان عرفاني در تفکّر بنعرفه مبتني بر دو مفهوم است: اوالً، نوشتن با واژگان نوراني با گذر   (.40

پذیری از قرآن و رموز نهفته در حروف از عالم واقع و قدم نهادن در دنیای تخیّل خلّاق، و الهام

کند. ی انسان تبدیل ميانتظاری برای ذات تشنهقابلاحل غیرای که متن رمان را به سآن، به گونه

گیرد. بر این اساس، او حوادثي را که  ثانیاً مفهوم عصر حاضر که گذشته و آینده را نیز در بر مي

بازخواني مي پیوسته است  به وقوع  گنجانده شدن در در گذر زمان  از  کند و رمان عرفاني را 

و رعایت تسلسل    گذشتهازد. اگر چه سلطه روایت با افعال  سچارچوب رمان تاریخي دور مي

نیز ملحوظ است  آن  در  الوراری،    زماني حوادث  رمان    (.10م:  2015)ر.ک:  به  بنعرفه  این رویکرد 

 جایگاه او را از دیگران متمایز ساخته است.  ،عرفاني

 

 خالصة رمان »جبل قاف«  .3
نگاری ابن عربي است و بنعرفه زندگي و تجربه ی اصلي رمان از آغاز تا پایان سیرهمایهدرون

عرفاني وی را از زبان قهرمان داستان )ابن عربي( و با ضمیر متکلم به تصویر کشیده است. این  

از   یک  بخش  61رمان  هر  برای  بنعرفه  و  شده،  تحّوالت   تشکیل  با  متناسب  خاصّي  عنوان 

اب سال  زندگي  رمضان  از  زماني  منظر  از  رمان  حوادث  است.  برگزیده  عربي  هجری    560ن 

قمری و اندکي قبل از والدت ابن عربي از زني پارسا و پاکدامن به نام »نور« در شهر مرسیه 

نابسامان شهر مرسیه اندلس را در زمان فرمانروایي امیر »ابن  آغاز مي گردد، و نویسنده اوضاع 

شود. اما خیلي زود و  کشد. ابن عربي در این شرایط بحراني متولد مييمردنیش« به تصویر م

کند.  پس از اتمام حکومت ابن مردنیش به اشبیلیه مهاجرت کرده و مدتي را در آنجا سپری مي 

بیند، و او به تحصیل علوم زندگي ابن عربي در اشبیلیه فراز و فرودهای زیادی را به خود مي

و توحید، تفسیر و نحو عریي پرداخته، و در زماني کوتاه قرآن را قرآن، فقه و حدیث، اصول  

مي بود  حفظ  پدرش  دوستان  از  که  رشد  ابن  با  نبود،  بیش  نوجواني  حالیکه  در  سپس  کند. 

مي به  مالقات  سفر  برای  عربي  ابن  دل  در  عجیبي  اشتیاق  مادرش،  و  پدر  فوت  از  پس  کند. 

و جان آید، و این، تأثیر شگرفي در دل  بوجود ميمشرق زمین به ویژه مکّه و انجام فریضه حجّ  

مي بر جای  به  او  و  و...  نقطهگذارد،  بزرگان  با  دیدار  و  عربي  ابن  سفرهای  آغازین  تبدیل  ی 
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ابن عربي در سال  شودمي با فوت  نهایت  او در قمری و خاک   638. حوادث رمان در  سپاری 

 رسد.دامنه کوه قاسیون دمشق به پایان مي

  

 ی عنوان در رمان »جبل قاف« معناشناس .4
توان به  های موجود در عنوان آثار ادبي است که ميمعناشناسي ابزاری برای گشودن پیچیدگي

کوه قاف به    (.68ش:  1398)ر.ک: بالوی و دیگران،  دنبال آن به رابطه بین عنوان و آثار ادبي پي برد  

در عرفان اسالمي داشته، و در متون تفسیری و    گي خاصّيعنوان یکي از اساطیر عربي برجست

د از قاف »کوهي از جنس زمرّد است که محیط به دنیاست و  خورد. مراروایي نیز به چشم مي

. کوه قاف به عنوان نمادی از یک حقیقت و یا موجودی  ..رنگ آسمان، بازتاب رنگ آن است 

توان از که مي   (12ش:  1386رضاداد،    )جاللي وآرماني در عالم مثل همواره در عرفان مطرح است«  

»نماد  عنوان  به  را  آن  بنعرفه  که  کرد،  تعبیر  نیز  مقام  و  حال  مرتبه،  مرحله،  عنوان  به  آن 

انسانعالمت  به  که  است  گرفته  الهي  ميهای  عطا  باریتعالي  معرفت  در  رونده  فرو  شود«  های 

ه شکل هدفمندی از کتاب فتوحات  را ب  رسد بنعرفه همین مفهومبه نظر مي(.  152م:  2020)عبداله،

مکّیه گرفته، و به نقل قول ابن عربي از رفیقِ موسي السرداني اشاره دارد که: »وقتي به کوه بلند  

قاف ـ که خداوند با آن زمین را احاطه کرده، و با مار بزرگي که با حلقه زدن دور این کوه،  

از خلقت خداوند گفت...«   زده سرش را به دمش وصل کرده است ـ رسیدم .. موسي شگفت 

جـ   عربي،  مي  (.192:  5)ابن  حلقه  قاف  کوه  دور  مار  وقتي  است  دمش  واضح  به  او  سر  و  زند 

توان در آن با  آید. و دایره تنها شکل هندسي است که ميچسبد، کوه به شکل دایره در ميمي

ای اندیشه ابن دایره  پایان به نقطه آغازین یا همان تولد بازگشت. و این همان ساختارحرکتي بي

از   نقطه  هر  و  دارد،  محیطي  و  مرکز  دایره  هر  مانند  هستي  عالم  است  معتقد  که  است  عربي 

ای  محیط، همزمان هم نقطه آغاز است و هم نقطه پایان. هر موجودی پس از تولد حرکت دایره

رخي آیات  گردد، و این مفهوم بخود را شروع نموده، و در نهایت به نقطه آغازین خود بر مي

از جمله   اأْلَْمُر ُكلُُّه﴾قرآني  يُ ْرَجُع  اأْلُُموِر﴾و    (123)هود:    ﴿َوإِلَْيِه  َعاِقَبُة  اَّللِه  ﴿َوإِلَْيِه و    (22)لقمان:    ﴿َوِإََل 
ای هستي در ساختار روایي رمان نیز نمود یافته است، به  تصّور دایره  است.(  83)یس:    تُ ْرَجُعوَن﴾

نقطهگونه از  حوادث  بافت  که  و  ای  گیالني(  )عبدالقادر  الدین  محیي  نام  به  عارفي  فوت  ی 

 گردد. والدت عارفي دیگر به نام محیي الدین )ابن عربي( آغاز مي
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 های عرفانی در رمان »جبل قاف« مؤلفه .5
 شود:  با مطالعه رمان »جبل قاف« خواننده با ساختارها و موضوعات عرفاني متعددی روبرو مي

 . بینامتنی با آیات قرآن و ادعیه دینی 1ـ5
اإلله بنعرفه در جریان روایت سیره ابن عربي، بسیار از آیات قرآن در جایگاه متن غایب    عبد

مي آیات  بهره  با  رمان  در جای جای  ميگیرد، وخواننده  روبرو  دیني  ادعیه  و  در قرآني  شود. 

ای  خواهد ظرف تازهبخشي از قاف مرسیه، مادر ابن عربي اندکي قبل از تولد او از همسرش مي

که مقطعي   «إله إال هللا احلليم الكرمي سبحان رّب السماوات الّسبع ورّب العرش العظيم»ال  بیاورد و عبارت  

يَ ْلبَ ثُوا ِإاله َعِشيهةً ازعات  سوره ن  46از دعای فرج است، و نیز آیه   ُْم يَ ْوَم يَ َرْوََّنا ََلْ  را   ُضحاها﴾ أَوْ  ﴿َكَأَّنه

از آن آب خورده و صورتش را بشوید   تا  ابن    .(10م:  2002)بنعرفه،  بر روی آن حکّ کند  تولّد 

عربي نیز در ماه رمضان اتفاق افتاد، و پدر وی با زبان روزه منتظر والدت ایشان بود، و دعای  

ذهَب الظمأ وابتلْت العروُق وثبَت األجُر »اللهُهمه َلَک ُصْمُت َو َعَلی رِْزِقَک أَْفَطْرُت    لحظه افطار ورد زبانش:
هللاُ  شاء  نمونه  (.11:  همان)  «إن  گذشت  آیه آنچه  صدها  از  که ای  است  دیني  ادعیه  و  قرآني  ی 

ا  آیات  . بنعرفه بدان استشهاد کرده است  به کار رفته در رمانقرآني و  در راستای غرض    دعیه 

گیری سیاق ایفا نموده، و این پرسش روالن بارت را  اصلي داستان بوده، و نقش مهمي در شکل

متبادر مي با  کند که متن چیست؟ او شکلبه ذهن  پراکنده و غیر مرتبط  از واژگان  گیری متن 

)بارت،    گوید: »متن بافت برگرفته از مصادر فرهنگي متعددی است«یکدیگر را نفي کرده و مي

یات و ادعیه در رمان، بسان کدهای معرفتي هستند که حقایق را  آلذا کاربست این    (28م:  1993

از سوی دیگر، اکثریت قریب به اتفاق آیات قرآني به کار رفته در رمان، در    سازند.آشکار مي

و    ی وحدت وجودشناسي »قاف« بوده، و ناظر بر اندیشه راستای تفکّر دیني، معرفتي و هستي

 انسان کامل ابن عربي است. 

 المقدس و اقامه نماز جهانی منجی در آن . بیت  2ـ5
مي قاف«  یقین  »برد  بخش  در  بیت بنعرفه  به  »سرانجام  بابگوید:  از  رسیدیم.  العمود  المقدس 

وارد شدیم. شهر با برج و باروهای زیبایي مستحکم شده بود. اولین کار ما حرکت به سمت  

ی مقدس وارد شدیم که به شکل هشت ضلعي منتظم بتدا از گنبد صخرهاألقصي بود. امسجد
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بوده و چهار درب بزرگ داشت. گنبد چهل ستون از جنس مرمر داشت، و روی دایره بیروني  

نوشته شده است. اما مسجد    ﴾وأخرجنا منها حّباً فمنه أيکلون ﴿سوره یس    33گنبد صخره، تا آیه  

اهلل   که مهدی )عجلّ  بود جایي  زیبایي  کمال  در  و محرابش  بود  معماری  اوج  در  نیز  األقصي 

کرد«   اقتدا خواهد  او  به  )ع(  عیسي  و  نماز خواهد خواند  آن  در  آنچه    (.171:  همان)تعالي(  از 

( از منظر راوی  شمول و فرادیني بودن ظهور حضرت مهدی )ع توان به اندیشه جهانگذشت مي

آفرین برای بشریت و به ویژه اسالم المقدس به عنوان مسجدی وحدتاشاره کرد، و اینکه بیت 

 و مسیحیت خواهد بود، و این همان وحدت اندیشه دیني است.  

 های عرفانی  تجلی کرامت . 3ـ5 
عرفاني است.  یکي از محورهای عرفاني مهم در این رمان، پرداختن فراوان به مسئلة کرامات  

عنوان عملي  »به  و  بوده،  معلول خارج  و  دایره علت  از  عرفاني  تجربه  عنوان یک  به  کرامات 

شکنند«  اهمیّت بسیارند... نظام علت و معلول را در هم مي دارای فرازماني، فرامکاني و فرازباني

خارج از دایره  از سوی دیگر باید توجه داشت که »کرامات گاه  (.  9ـ10ش:  1387)شهبازی ودیگران،  

گیرند و طبیعي است آن چه با تخیل در تجربیات حسّي است، اغلب رنگي از تخیل به خود مي

همراه  مي اشکاالتي  با  اندازه  همان  به  نیز  بیانش  و  دشوار،  علمي  طریق  به  شناختش  آمیزد، 

مي  (.35ش:  1391)پورنامداریان،  گردد«  مي را  قاف«  »جبل  در  کرامات  لحظاتي  ظهور  از توان  قبل 

قابله گفته  به  که  نمود  ابن عربي رصد  احساس  تولد  را  آغازین وضع حمل  »نور« دردهای  ی 

کند: پدر ابن عربي »به سرعت از مسجد خارج شد. مسرور )خدمتکار( به استقبال او آمد و نمي

نزدیک بودن وضع حمل همسرش را اطالع داد و اینکه او همانند زنان دیگر درد زایمان ندارد«  

ترین و از سوی دیگر والدت ابن عربي در ماه رمضان که به تعبیر پدرش »شریف(.  14نعرفه:  )ب 

ترین  هاست« اتفاق افتاد؛ زماني که امام جماعت مسجد در نماز تراویح، شریفترین ماهگرامي

َتْذكِ طه  ﴿ کرد:  سوره قرآن را تالوت مي  ِإاله  لَِتْشَقى  اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  أَنَ زَْلَنا  َخَلق َمآ  ّمِّهْن  تَن زِيالً  خَيَْشى  لَِّمن  َرًة 
ای اإلله بنعرفه لحظه والدت ابن عربي را نیز به گونه  عبد  (.14ص    همان:)  األْرَض َوالسهَمَواِت اْلُعَلى﴾

مسیح   مادر  حنه  شبیه  چقدر  نور!  »ای  است:  کرده  بازآفریني  مسیح  عیسي  تولد  لحظه  با 

  ﴿فَ َناَداَها ِمْن ََتِْتَها َأاله ََتَْزين َقْد َجَعَل َربُِّك ََتَْتِك َسرايّ السالم هستي آنگاه که عیسي او را آرام کرد:  علیه
َجِنّيا﴾ ُرطًَبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  النهْخَلِة  ذِْع  ِِبِ إِلَْيِك  بحث    (.11:  همان)  َوُهزِّي  در  که  گذشته  تصاویر  در  نور 

بینامتني بدان اشاره شد از ظرف منقش به آیات و ادعیه آب خورد، لذا پدر ابن عربي خطاب به  
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عدم احساس درد   (.11:  همان)ني« گوید: »اینک که آب خوردی، باید کمي هم رطب میل ک او مي

حضرت  و  )ص(  اسالم  پیامبر  والدت  بازآفریني  نوعي  به  رطب  و  آب  خوردن  و  حاملگي، 

دردهای دوران حامله  ایشان  وجود دارد،    آمنه )س(هایي که از  اساس نقل  برعیسي )ع( است.  

احساس نکرد: »زماني که به او )پیامبر اسالم( حامله شدم اصالً احساس   )ص( را  بودن به پیامبر 

دهد به من  نکردم و در دوران حاملگي اثر سنگینى حمل که بر حسب عادت به زنان دست مي 

در داستان تولد حضرت عیسي )ع( نیز به آب و رطب    (.196هـ:    1395)شیخ صدوق،  «  دست نداد

لد وی اشاره شده است. ضمن اینکه نخل در این جا از  خوردن حضرت مریم )س( در زمان تو 

 یک پیشینه نمادین دیني نیز برخوردار است. 

گیرد. به دنبال آن، ابن طاعون شدیدی اندلس و شهرهای مغرب عربي را فرا مي  571سال  

بیند که نقطه عطف حوادث و سرآغاز  شود، و خوابي ميعربي خردسال دچار تب شدیدی مي

دهد که به نوعي نشان دهنده کرامات عرفاني او است: »در سومین  تشکیل مي  طرح داستان را

ام. در عالم ام گمان کردند مردهروز تب، به نوعي شبه بیهوشي دچار شدم تا جایي که خانواده

خواستند. شخص بسیار زیباروی و معطری  ای را دیدم که مرگ مرا ميبیهوشي مردمان بد قیافه

کرد تا اینکه بر آنان چیره شد. از او پرسیدم: کیستي؟ در پاسخ ن دفاع ميرا نیز دیدم که از م

کنم. به هوش آمدم و پدر را دیدم که گریان باالی  گفت: سوره »یس« هستم که از تو دفاع مي

مي قرائت  را  یس  سوره  و  ایستاده  او سرم  به  بودم  دیده  که  را  آنچه  از ختم سوره،  پس  کند. 

رسد به نظر مي  (.69)بنعرفه:  کم بهتر شد و دوران نقاهتم شروع شد..«    گفتم. پس از آن حالم کم

تواند به دو دلیل باشد: اول اینکه راوی در صدد خلق فضای  کثرت کرامات در »جبل قاف« مي

عرفاني بوده، و با تلفیق خیال و واقعیت به کارکرد نمادین کرامت عینیّت بخشیده است، و دوم 

 اینکه در صدد رفع شبهات پیرامون شخصیت ابن عربي برآمده است.        

   تجلی مقام صوفیان . 4ـ5
رمان ميبا صحنه  خواننده  مواجه  زیادی  رگههای  به  آن  در  که  مقامات صوفیان  شود  از  هایي 

مرتبه اولین  زهد  مقام  است.  شده  سفارش اشاره  خود  مریدان  به  صوفیه  شیوخ  که  است  ای 

نمونهمي زنان  به  نسبت  زهد  مادرش  کنند.  به  خطاب  عربي  ابن  که  است،  مرتبه  این  از  ای 

اي أّمي! إّنك تعلمني أيّن زاهد يف النساء، وليس ذلك رغبة عن السنة النبوية، وإمّنا أان رجل اخرتت گوید: »مي
داني که من رغبتي به ازدواج ندارم و  مادر جان! مي  اآلخرة على الدنيا فأخاف أن يشغلنين عّما أان فيه: 
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دهم، و بیم آن دارم که زنان مرا این امتناع از سنّت پیامبر نیست. من آخرت را بر دنیا ترجیح مي

شاهد دیگر بر زهد ابن عربي کنار گذاشتن منصب نویسندگي در   (.121)بنعرفه،  از آن بازدارند«  

ایي ها گذشت و من دارپوشي از دارایي خود و همنشیني با فقراست: »سالدیوان انشاء و چشم

نمي و  کردم،  واگذار  پدرم  به  را  دولتي،  خود  منصب  داشتن  علیرغم  و  کرد.  چه  آن  با  دانم 

عهده و  دادم،  ترجیح  بزرگان  با  همنشیني  به  را  فقرا  با  نماز مجالست  آن  در  و  شده  قبور  دار 

 (.155: همان)کردم« خوانده و خلوت مي

شود که: »بنده از خدا به  ه مواجه ميدر باب مقام توبه نیز خواننده از زبان عربي با این جمل

، همان)آورد«  آورد، و به بیان واضح، از یک اسم الهي به اسم الهي دیگری روی ميخدا روی مي

گوید: »در این شهر مقام نور را از مصطفي به مي  »قاف بال قفا«در مقام نور نیز بنعرفه در    (.153

عی محله  در  واقع  ازهر  مسجد  در  این  و  بردم،  افتاد«  ارث  اتفاق  الخیل  کاربرد   (.152:  همان)ن 

هللا نور السماوات ﴿ کند، و ناظر بر آیه آگاهانه واژه نور در این عبارت داللت بر وحدت وجود مي
باشد. مقام صبر، فناء، معراج و توکّل از دیگر مقاماتي است که خواننده با مصادیق  مي  ﴾واألرض

 شود. آن مواجه مي

 نشینی تا فتح  . از خلوت 5ـ5
»من أخلص هلل أربعني صباحاً ظهرت  عرفا و صوفیان با استناد به روایتي از پیامبر )ص( که فرمودند:  

لسانه« علی  قلبه  من  احلکمة  طرق خلوت  (281ش:  1380)رازی،    ينابيع  از  یکي  عنوان  به  را  نشیني 

ای برای دریافت انوار  ه حقّ را مقدمه تهذیب نفس سالک دانسته، و انقطاع از مردم و پرداختن ب

بنعرفه خلوتالهي مي از راهدانند.  به عنوان یکي  تعالي روحي نشیني را  باطني و  های معرفت 

کند. او از زبان داند که سالک با تحمل ریاضت انواع مختلفي از ذکر را نیز در آن تجربه مي مي

آغاز، خلوتابن عربي مي »در  کوتاه گوید:  من  نمي  نشیني  فراتر  از چند ساعت  رفت...  بود و 

سپس آن را طوالني کرده و یکبار، چهار روز خلوت کردم و در خالل آن فتحي اتفاق افتاد که 

ابو  قاضي  نمود«    با  اقرار  بدان  هم  او  و  مواجه شدم  رشد  بن  داستان    (.92)بنعرفه،  ولید  بنعرفه 

که »پدرم مرا نزد او فرستاد تا دستوری    کنددیدار ابن عربي با ابن رشد را این گونه روایت مي

ای برای تسهیل دیدار  ای در قرطبه را به او بدهم. البته این امر بهانهقضایي درباره فروش خانه

با ابن رشد بود که عالقمند بدان بود. پدرم برای اینکه شأن او حفظ شود و چنین تصور نگردد  

گذا قرار  او  با  اینگونه  است  دیدار  طالب  او  بر  که  و  نبوده  بیش  نوجواني  زمان  آن  بود.  شته 
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من  چهره بر  که خداوند  فتوحاتي  نیز  و  تکریم  خاطر  به  دید  مرا  بود. چون  نروییده  مویي  ام 

ارزاني داشته بود، از جایش بلند شد و پرسید: آری؟ گفتم: آری. چون دید منظورش را فهمیدم، 

گفتم: خیر. حالش دگرگون شد و    تر شد. وقتي علّت خوشحالي او را احساس کردم،خوشحال

آیا   یافتید؟  آنگاه پرسید: کشف و شهودهای عرفاني را چطور  او دست داد.  به  شکّ و تردید 

خیر. و بین آری و خیر است که    ـکند؟ گفتم: آری  هماني است که به اندیشه و نظر خطور مي

ش زرد شد و به خود  کشند. رنگ رخسارهای خود پر ميها از جسمها، و گردنها از النهدل 

ای  این پاسخ ابن عربي نمونه  (.75ـ76:  همان)لرزید و ال حول گویان نشست و قصد مرا فهمید«  

از فتوحات اوست؛ زیرا او آن زمان خردسال بود و در برخورد با فیلسوف بزرگي همچون ابن  

 توانست در مقام مناظره و بحث با او باشد.  رشد، علوم دیني را یاد نگرفته بود، و نمي

  

 نمادهای عرفانی در رمان جبل قاف  .6
مهم  از  ویژگيیکي  عرترین  رمان  »رمز، های  است.  سمبولیک  و  نمادین  زبان  به  گرایش  فاني 

عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتي است که بر معني و مفهومي ورای آنچه  

به ویژه متون   (.4ش:  1391)پورنامداریان،  نماید، داللت دارد«  ظاهر آن مي کاربست نماد در متون 

ست که به شرح و تبیین نیازمند است. رمان »جبل  ای برای ابراز تفکرات ذهني اعرفاني شیوه

باشد. از آنجا های آن مشتمل بر رمز ميقاف« سرشار از نمادهای عرفاني است و غالب بخش

ادبي کمک آثار  پنهان  زوایای  بهتر  مفاهیم و درک  انتقال  به  نمادها  این  کندمي  که کشف  در   ،

 پردازیم: بخش به بررسي نمادپردازی در آن مي

 . اعداد و حروف 1ـ6
پیرامون داللت اعداد بر معاني دیگر بین پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد. برخي معتقدند  

)ر.ک: اعداد بر همان معاني ظاهری خود داللت دارند و برخي دیگر قائل بر معاني ثانویه هستند  

ب  (.15هـ:  1438خلف،   نماد  و  سمبل  عنوان  به  عرفا  اندیشه  در  و حروف  برخي  اعداد  بیان  رای 

رساند حقایق به کار رفته است. آنچه در این سطح بیش از همه به نمادین بودن حروف مدد مي

شود. هر یک از بیست و هشت  »ارزش عددی است که برای هر حرف در نظام ابجد لحاظ مي 

ارزش این  که  دارد  را  خود  عددی  ارزش  عربي،  الفبای  الفبای  حرف  دستور  طبق  بر  گذاری 

مي قدیمي   انجام  مشخص  تاریخ  یک  تعیین  منظور  به  اعداد  شمارش  هدف  با  و  گیرد« سامي 
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فلسفه اعداد در »جبل قاف« حضور پررنگي دارد و برخي اعداد از جمله  (.  26ش:  1381)شیمل،  

چهار، هفت، دوازده و... در جای جای رمان مورد توجه بنعرفه قرار گرفته است. او در وصف  

گوید: »اما دوات، از طالی ناب و مربعي شکل بود، و خلي داستان مي»دوات« از زبان راوی دا

ها بود. در کف دوات  تر از کناریروی هر نمای آن سه قوس نقش بسته، که قوس میاني بزرگ

های مختلف  هفت سوراخ تعبیه شده بود که هر کدام به جوهرداني از جنس شیشه و پر از رنگ

ای از قرآن مزیّن شده بود. روی نمای  رگانه دوات با آیهشد. هر یک از نماهای چهامنتهي مي

ولو أمّنا يف البحر »و بر روی نمای دوم عبارت برگرفته از قرآنِ    ﴾بسم هللا الرمحن الرحيم﴿اول کلمه  
و نهایتاٌ روی نمای چهارم    ﴾والَبحُر ََیُّده ِمن بَعده َسبعُة أحبرٍ ﴿و بر روی سّومي آیه    «من َشجرٍة أقالم  

هللاِ ﴿آیه   نَِفَدت َکلماُت  الیه   ﴾ما  با  مشبک  طالی  از  گنبدی  همچنین  بود.  بسته  از نقش  هایي 

های رنگي شیشه دارای دستگیره بر روی دوات گماشته شده بود، که برای باز و بسته کردن  تکّه

   (.15م: 2002)بنعرفه، شد دوات استفاده مي

الیه گذشت،  قرآني  آیات  به  آن  شدن  منقش  و  دوات  توصیف  دربارة  و آنچه  ظاهری  ی 

ساخت متن دایر بر برخي رموز و مفاهیم دیني و عرفاني دهد. امّا ژرفبیروني متن را نشان مي

های تأویلي زیادی بر روی خواننده گشوده شود. بنعرفه با توصیف  شود افقاست، که باعث مي

دوات   اثبات شخصیت هنرمندانه  و  باریتعالي،  کمال  اثبات صفت  دنبال  به  عربي  ابن  زبان  از 

توان به این فهم رسید که مربعي انسان در وجود اوست. با تأمّل در تصویرپردازی دوات، مي

بودن آن ناظر بر عدد چهار است و »این عدد به طور عمومي بر معاني تمامیت، عدل، اتحاد،  

دارد اشاره  اینکه مي  (27ش:  1386)کوپر،  «  یکپارچگي و عقل  الهي کما  بر چهار رکن  دالّ  تواند 

یعني اول، آخر، ظاهر و باطن باشد. و از حاصلضرب سه قوس در چهار ضلع یا نمای دوات  

)قدير، قدوس، قيوم، قائم، قريب، قادر،   آید که اشاره به دوازده اسم الهيعدد دوازده به دست مي
قابض  قدمي،  قوي،  قاهر،  قائل(  قهار،  ميمي،  شروع  »قاف«  با  که  بینامتني  کند  مقوله  این  و  شود، 

زیبایي هم با عنوان رمان دارد. و اما عدد هفت که در تصویرپردازی دوات بدان اشاره شد، نماد  

تواند ناظر بر صفات  های هفتگانه ناشي از حرکت »قاف« به دور هسته مرکزی است، و مي دایره

د. از سوی دیگر همین عدد از یک پشتوانه دیني برخوردار است که  گانه ذاتي خداوند باشهفت 

باشد، و این مقوله خواننده را به اندیشه  ها و زمین در هفت روز ميدایر بر تفکّر آفرینش آسمان

 سازد.  وحدت وجود و تجلّي موجودات در ذات باریتعالي رهنمون مي
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رموز   به  عربي  ابن  عالقه  از  قاف«  »جبل  در  به  بنعرفه  و  برداشته،  پرده  اعداد  و  حروف 

آن تحلیل  و  گوناگون  عددی  ميمعادالت  اشاره  )ابجدی(  جمل  حساب  اساس  بر  در ها  کند. 

القافبخش   که    «»داّل  عربي  است،  ابن  شده  استخدام  نویسندگي  دیوان  اتفاق در  به  شبي 

)بدر( به مخ  خدمتکار خود  کتابخانه  قاف وارد مياز درب سرّی  که دربزن  با  شود  آن  های 

»... سپس وارد زیر زمیني شده و به درب  واژگاني از قرآن و اسماء الهي رمزگذاری شده بود:  

اصلي مخزن رسیدیم. درب بسته بود، و ما راهمان را در پیش گرفتیم و به درب سرّی رسیدیم 

متوجه حضو  کسي  تا  پاییدم  را  اطراف  بودم.  وارد شده  آن  از  نائب  اتّفاق  به  بار  اوّل  ما  که  ر 

﴿وإذا قُلنا ادُخلوا هذِه القريَة فُکلوا منها حيُث سوره بقره  58نگردد. چون سرم را باال گرفتم، دیدم آیه 
حسننَي﴾

ُ
امل يَغفر لکم خطاايکم وَسنزيُد  الباَب سّجدا  وقولوا ِحطّة  باالی آن نقش بسته    شئُتم َرغدا  وادخُلوا 

)بنعرفه،  است. خطاب به بدر گفتم: این آیه، کلید درب خزانه است و باید رمز آن را پیدا کنم«  

ترتيب اآلية هو »کند که  ابن عربي برای یافتن رمز درب خزانه این چنین استدالل مي  (.127م:  2002
العدد    58 على  يزيد  وذ  57وهو  فقط.  بواحد  القرآن  سور  نصف  هو  مفتاح الذي  إَل  يشري  رمبا  الواحد  لك 

النصف الثاين ألّن مفتاح النصف األول يرمز للباب الرئيس. وهذا الباب سّري. واخلزانة خزانة القرآن وهي املعرب 
عنها ابلقرية. كما أّن هذه اآلية من سورة البقرة وهي أّول سورة إذا ما أغفلنا الفاَتة. والبقرة سنام القرآن. والسنام  

ل، فأشبهت هذه السورة اجلبل، أي جبل القرآن الذي أريد أن أدخل إليه من اببه البطن كما دخلت جبل اجلم
الظاهر های قرآن که نصف سوره  57است و یکي بیشتر از    58عدد آیه  . »(127:  همان)  «من اببه 

اشاره ميمي قرآن  پنهان نصف دوم  به رمز  بسا عدد یک،  کلید نصف باشد. و چه  کند. چون 

با    اوّل، از آن  این درب سرّی است. و خزانه، خزانه قرآن است که  رمز درب اصلي است، و 

پوشي کنیم، تعبیر شده است. این آیه از سوره بقره است و اگر از سوره فاتحه چشم  »قرية«واژه  

بقره اولین سوره قرآن خواهد بود. بقره سنام )اوج( قرآن است، و سنام کوهان شتر را گویند. 

خواهم از درب پنهان آن )بقره( لذا این سوره به کوه تشبیه شده است، یعني کوه قرآن که مي

 ا این که از درب ظاهریش وارد شدم«. وارد شوم کم

 . گرمابه 2ـ6
گرمابه رفتن مادر ابن عربي را سه روز پس از تولد او به تصویر    »والدة القاف«بنعرفه در صحنه  

الثّالث بعد وضع نور مولوَدها أخذهتا رغبة ملحة للذهاب إَل احلمام واالغتسال من کشیده است:   اليوم  »يف 
در سومین روز پس از وضع حمل،  »  (.15م:  2002)همان،    ذا الشهر املبارك«أعراض الوضع خصوصاً يف ه
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نگاه بسیار   «میل شدیدی به استحمام و شستن آثار زایمان در این ماه مبارک به نور دست داد

ای است اگر صرف توصیف گرمابه را از این بخش رمان دریافت کنیم.  نگرانهساده و سطحي

آالیش از  پاکي و طهارت  نماد  اندیشه عرفا و صوفیان  در  گرمابه  که  این است  و  واقعیت  ها، 

ها و زیور آالت دل کندن از عالیق دنیوی است که بنعرفه در قالب تمثیالت و  تجرید از لباس

در  کامل  انسان  زمینه  در  عربي  ابن  اندیشه  است.  کشیده  تصویر  به  را  آن  بدیعي  تشبیهات 

توصیف بخشي از گرمابه به شکل زیبایي نمود یافته، و این امر مرهون اشاره به عدد نمادین  

منازل باشد:  مي  28 عدد  على  وعشرون  مثان  عددها  املرمر  من  زوجية  أعمدة  أقيمت  وضرهتا  الشرفة  »وبني 
اکتنفته أخبرة املاء الساخن«  قمر...ال بین بالکن و  »  (.17م:  2002،  همان)  قمر يعلو وأقمار جتول وجتلو محاماً 

های ماه برپا شده است..  دوگانه از جنس مرمر به تعداد منزلگاه  گنبد آن، بیست و هشت ستون

دادند که بخار آب داغ آن را در  ميای را زینت هایي جوالن داده و گرمابهآمد و ماهماهي باال مي

این توصیفات ناظر بر اندیشه ابن عربي در کتاب فتوحات مکیه است که ماه را  «.  بر گرفته بود

گوید: »مراد حق تعالي از ماه )قمر( و حرکت آن البد به منزله انسان کامل در نظر گرفته، و مي

خود مظهری از مظاهر حق در اسم همان عبد کامل است نه جِرم ماه، پس ماه از حیث جرم،  

عربي،  النور است«   نظر مي  (.613/  1ه:  1405)ابن  ماه  به  گانه  و هشت  بیشت  منازل  از  مراد  رسد 

چرخد، و کاربرد واژه »قمر« به شکل مفرد  همان منازل عبد کامل است که ماه بر مدار آن مي

 فاني است.  ناظر بر انسان مفرد است که سالکِ راه پر فراز و نشیب سلوک عر 

 ها. رنگ 3ـ6
این است که »هر رنگ، رنگ نمادهای عرفاني در »جبل قاف« هستند. واقعیت  از زیباترین  ها 

ای با یکي از احواالت دروني  دارای تمثیلي است خاص خودش و نیز هر رنگ، دارای رابطه 

است«   روح  و  جلوه  (.56ش:  1356)نصر،  انسان  هنرمندانه،  کاربست  با  بنعرفه  و    هایو  معنوی 

های با بسامد باال در »جبل  عرفاني خاصّي به روایت حوادث بخشیده است. رنگ سفید از رنگ

آالیشي است، که غالبا در خرقه پدر ابن  قاف« است، و در بسیاری از موارد دایر بر پاکي و بي

أخضر اللون من  وجلس بعدما توضأ يف جملسه وارتدى فوقية بيضاء وَتتها قفطان  »عربي نمود یافته است:  
»همان جایي که نشسته بود وضو گرفت.    (.8)بنعرفه:    «القباطي ويف يده سبحة يلهو هبا بني احلني واآلخر

دستش   در  و  پوشیده  دیبا  جنس  از  سبز  قبایي  آن  زیر  که  داشت  تن  بر  رنگي  سفید  عبای 

تسبیحي بود که هر از چند گاهي با آن ور میرفت«. سفید، رنگ نور و مروارید سفید است و  
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است.   سبز  زمرد  بر  ناظر  عربي  ابن  اندیشه  در  عربيسبز  باب    ابن  مکیه  فت  73در  وحات 

ميمي چیست؟  سبز  زمرد  که  کني  سؤال  »اگر  سفید گوید:  مروارید  از  برخاسته  نفس  گویم: 

مي چیست؟  سفید  مروارید  که  بپرسي  اگر  و  است«  است،  آغازین  اندیشه  عربي،  گویم:  )ابن 

بینیم که: »ملکي نمادین بودن رنگ سفید را در یکي دیگر از رؤیاهای ابن عربي مي  (91هـ:  1405

و پیداست که نور سفید در    (. 269:  بنعرفه)ه نور سفیدی همچون نور خورشید را به من داد«  قطع

 اینجا رمز وحي الهي است که هدف ابن عربي از آن تقرّب به پیامبر )ص( است.  

   و اشکال هندسی معماری اسالمی. 4ـ6
مکان و  معماری  و سردر  است،  اسالمي  معماری  بازتاب  رمان  این  در  دیني  غیر  و  دیني  های 

آن از  بسیاری  دروني  و  بیروني  است  نمای  شاعران  عرفاني  اشعار  و  قرآني  آیات  به  مزّین  ها 

قاف   (.109)بنعرفه،   در جبل  راوی  مورد عالقه  اشکال  از  دایره  از جمله  هندسي  اشکال  برخي 

بينما حنن ندخل من »  خزانه را نیز به شکل دایره ترسیم کرده است:   هایز اتاقبرخي ااست، و  
دایره در   (.110:  همان)«  جدراَّنا مخس آايت  یغرفة کبرية مستديرة کتب عل  یوصلنا إل  یحتّ   یأخر   یحجرة إل

این رمان نماد این است که خزانه قاف در دل هستي جای دارد. ماری هم که به دور کوه قاف 

کند که از تجدد حیات ناشي پیچیده و به شکل دایره درآمده است داللت بر حیات سرمدی مي

که   پنداردای ميهای دیدگاه ابن عربي است که ساختار هستي را دایرهشود، و این از ویژگيمي

 شود. صدور کثرت از واحد در آن بدون تعارض منطقي حاصل مي

  

   نتایج
نتایج  جستار حاض به  قاف  در رمان جبل  نمادگرایي عرفاني  دیني و  بررسي رویکرد  از  ر پس 

 ذیل دست یافته است: 

های برتر رمان معاصر عرب است که ماهیت دیني و عرفاني  ـ رمان »جبل قاف« از نمونه

این امر از عنوان رمان، شخصیت قهرمان داستان، فضاسازی، زمان و مکان آن پیداست.  دارد، و  

بینامتني رمان با بسیاری از آیات قرآن که در راستای ایده مرکزی داستان است، صبغه دیني و  

 عرفاني آن را تقویت نموده است. 
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ی  غنای جنبه  های مختلف رمان برهای صوفیانه و مقامات عارفان در بخشـ ظهور کرامت 

عرفاني آن افزوده است. کثرت این دو مقوله فضای عرفاني رمان را تحت تأثیر خود قرار داده  

 است. 

ها ـ اعداد از جمله چهار، هفت، دوازده، و... به شکل نمادین به کار رفته و تأویل همه آن 

ال و واقعیت  دایر بر اندیشه وحدت وجود و انسان کامل ابن عربي است که راوی با تلفیق خی

ای آن را روایت کرده است. اشکال هندسي به کار رفته در رمان و در رأس به شکل هنرمندانه

 ای هستي در تفکّر ابن عربي است. ها دایره، دایر بر ساختار دایرهآن 
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 ينية والرمزية العرفانية يف رواية دراسة النزعة الد
 جبل قاف لعبداإلله بنعرفة 

  نوع املقالة: أصيلة 
  *قشالقيمجال طاليب قره

   إيران هتران أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا،جامعة فرهنگيان، 
 

 امللخص 
الديين  الرتاث  الرواية ابلولوج يف ساحة  للميالد منحى جديدا يف  الثالثة  املغاربة منذ بداايت األلفية  الروائيون  حنا 
إلبداع هوية جديدة وكسر قيود التقليد من الرواية الغربية، ومتّكنوا من التخلص من هيمنة الشكل الرتاثي إبعادة 

بنعرفة فريدة من نوعها لكونه توظيفه واإلفادة منه وأبدعوا رواايت قيمة ذ تعّد جتربة عبداإلله  ات صبغة عرفانية. 
رائداً ابستلهامه الرتاث وتقدمي العديد من األعمال يف هذا اجملال. رواية جبل قاف تقع يف ابكورة أعمال بنعرفة 

رسية حىت وفاته عام يف مدينة م  561وهي من أهم رواايته اليت تعتين بسرية حميي الدين ابن عريب قبيل والدته عام  
النزعة الدينية والرمزية    الوصفي  التحليليودفنه على سفح جبل قاسيون بدمشق. هذا البحث درس مبنهجه    638

القرآنية  اآلايت  مع  تتناص  قاف  رواية جبل  أن  هو  الدراسة  إليه  توصلت  ما  أهم  ومن  الرواية.  هذه  الصوفية يف 
ة الرئيسة للرواية. واستطاع الروائي أبسلوب فين رائع أن يصّور وحدة  والنصوص الدينية واألدبية، وهي ختدم الفكر 

ابن   الدين  حميي  تفكري  يف  الكامل  واإلنسان  وهندسة   يبعر الوجود  واأللوان  واحلروف  األعداد  بتوظيف  ذلك  و 
 األمكنة. إضافة إَل ذلك أعطت الكرامات واملقامات الصوفية طابعاً عرفانياً ألجواء الرواية. 

 
 . الرواية املعاصرة، العرفان، عبد اإلله بنعرفة، رواية جبل قاف ت الرئيسة:الكلما
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Abstract 
From the beginning of the third millennium AD, Western Arab novelists 

have set foot in the valley of religious heritage in order to identify 

contemporary novels and break the chains of imitation of Western literature, 

and have created valuable mystical works. In the meantime, the experience 

of Abd el elah Ben arafa is of special importance for being a pioneer, being 

inspired by religious components, and presenting numerous works in this 

field. The novel "Jabal Qaf" is the first and one of the most important 

experiences of mystical storytelling in Arafa, which deals with the biography 

of Mohiy-al-Din Ibn Arabi shortly before his birth in 561 AH in the city of 

Murcia until his death and burial in 638 on the slopes of Mount Qasion in 

Damascus. The present article uses a descriptive-analytical approach to read 

the religious approach and mystical symbolism in this novel. One of the 

most important findings of the research is that the novel Jabal Qaf has an 

attractive intertextual text with the Qur'an and religious narrations and Sufi 

literary texts, and Qur'anic verses are an integral part of its various parts, and 

the novelist with an artistic style and combination of fantasy with reality, 

thought. Ibn Arabi's religion depicts the unity of existence and the perfect 

man in the symbolic form of numbers, colors, architecture of buildings and 

geometric shapes. Moreover, the Sufi authorities and the emergence of 

mystical virtues have given it a special mystical character. 

 

Keywords: Contemporary Story, Mysticism, Abd el elah Ben arefa, Jabal 
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