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چکيده
کت ،جریکا فر ک تصکف ک دبنکا
پس از شکل گیکر زدکت ت کت تک عیر و ک ا ا کنا
درآمیختن اکسیر وشق ا مس زدت پتیت آمت ا بثر ورفاب بیز از طکن بثکر زادتابک متفلکت شکت ا
رشت ا بمف یافت .این بثر بیز شاخ ا از بثر دی ا ت ک از گفب دا پرککار رد بثکر کتهدکا
بخست ا دام دجر در شل دا مخت ف حتیث ،تفسیر ،خطا ا بام فده ا ت .ایکن بفشکتار
گفبگیشل گیر ا پتیت آمت بثر ورفاب از درا بثر زادتاب ا رشت ا بمکف آ را رر ک ا
تنیین م ک ت؛ ا راین پس از ث در ارۀ و ک اا کنات تلکفین زدت ک رر ک بثکر زادتابک ا
ایژگ دا ،هرهدا رتر ا آعار آ پرداخت شته ا در ادام از گفبگ تلفین بثر ورفاب عکت
از اارد شت وشق در بثر زادتاب  ،خن میا آمته ا ت .اتفج مهمترین ایژگ دکا بثکر
ورفاب  ،این بتیج حاص شتک دم جریا دا زدت ا تصف ا دم بثردکا مر کفب ک ایکن دا
ت ا گریز از آ فده ا ت.
ب  ،م صف دیاللتیک اا ستگ
واژههای کليدی :زدت ،تصف  ،ورفا  ،بثر.

 .1استاد و عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم؛

habibabbasi45@yahoo.com
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 -1مقدمه
بي شكتصوف ز بنوجيانو بيبومبو  وودشدفوودشود  رحقيقو ،صوفر تووفو 
تك شلن فدۀيان بيزس كمزعازضز  بي يش ي  ريز  نفرو  ووت وو  شوافز  
شامتانج ياۀومدشبوف .بعودز شوا حتوا زشيوا(ع) تبودنلحكفشو زسو شيبوم
سلنن عابي ،ودبمشث بمزسلفب بدگيشؤشج ،رشي صو بم ت بعيجش نع  رگتر ش 
پاربگتاشد.زگاچم رر گ رحتا رسفو(ص)بيز ود يف  زشو  بوملوفويز وويج
زود،حتا پي شبا(ص)بف بد؛زش  ودزس شي،بعدز س وچالموجوايبوم لنولشفدل وي
رشدفززنندهزين ف  .رحقيق علل زسب بيكوم رشوكلگيواي رشوديانو  وودشوؤ ا
زنجي بمشامدانج و زش رهشيشف  :
بف بد ،بشففرو ي بيزبمشم رشي نندكم ر 
 .1زس  :رلا  ،ن زبتزريبسوي ريوسو كومبنودهرزبوم رع تقوفي،عبو ،
باشيزبگيوز  .رسون ببوفي سويا سولف 
تاجد توقيا بي  بيمز  تشيانم 
شيتفز ن ف .بويتا نود،
صو بۀ حتا (ص)بيزيلفهو نيز  بدگي زودزبمرز 
زنجومم رشكلگياييان  ودبسي رشؤ ابف بد.
 .2شازنطزيدم عي سي سي:ز يملمتبدنلحكفش بمسلنن  تغيياشاكزخ فو  
زبدق و بم ششق ينگو يشفدلفشي شسلم ب  ظافرطبقمزشوازفي ،ررشود
يان  ودتأ ياگتزربف .
 .3پدند شد فالمو يفقاي  نني بيزبولمو يك شيشفدلفكمپيفسدمبوميودزو
بززع رحف ه نجشيپا زخدند.
 .4روب بي شسيوي ،بم نژه ناو يشسيوي  رسا شيجو يزس شي.
بمظ وا،زبدنشۀخشي  ربيجشسلم ب تو تأ يا نو

1

شكوي سوفرهوو نيكومشدتومج

عيد زبتزر تففنفبف ،پدند شد  و رزبمسم توا  بيو  زخديو ر وودسوف .ز .
زگاچمپيغمبا(ص) ب رزز زفازط رزنجك رشنعشيكا ؛زش بعدو بوم نوژهپواز  بكومبوم
بب وفدفح شسلم ب ،بيا شبميزناه،غن ئميبسي رح صل بمشدننمشندقلشود،شفيو 
زخد  كشمكشو يبسي ريشي بفكيش گا ند.وميجزشا،عدهزيز  زوودز شسولم رز
بمبش بۀزعدازضعليم ضعي زيدم عي  ش ،بم وود تقشوف ز زشو  .يومغ وو زنوج
ره ،ودبف  .زود،ع بد،فقيا،ب سك ل ري ررع ن زشا نج زحك شانع  شازع 
ي ب فقا  ود ر بي سوف كفشو بف بود نكسواتو شويكا بودتو بواسوياه سون 
رسفو(ص) صو بم يعملكنند .
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رپ ن سدۀ وجاي وديكمزشايسو ه سونوي پدنودهزيفوا يبوف ،كومكوم
پيچيده عميقشد  ربا ن بمپدندۀيمعي يان بي زرزيلفزعد زصفوتبودنلشود.بوم
بب و ،حلقمو نيبازي عظ لصمگفني تعليم شف هو يزنجپدندۀيمعيشكلگافو .
زنجحلقمو ،بعدو بم بسد ؛ يان  ودبيزبمحاكدي ننيب گازنشويخو صتبودنلشود 
 نژگيشمد خف رزپيدزكا :بفس  نژگيتعبدي كمب شب وغم رزبج بفزفل ز رز 
عب
زود

 و يسف تبلفرن ف  

 نژگويزخ لويكوم رتفكول توا كسو  عود 

بم بدگيش يپدندزرشد.شامتانج بسود وو ي ووديكومبو  زر شود

ي
تودرنج 

شينمس پيدزنشتصف شد،عب ر زس ز :
ش اف عشق ريان  ود ،
.1

دبستان مدينه :ودزنج بسد بسي رس ه شعمفوي تو توأ ياشسودقيملوا  
حدنثبف  پي شبا(ص) صو بۀ ي،زوگفي زودز  بف بد.زنجيانو بعودز 
زبدق وشاكزخ ف بم ششق رر گ رزشفيو رشودكوا .عصوي عليومسولنن 
عابيزشفي ررشدزنج ودتأ يابسي ر زش .سوا شدزنوج بسود زبوففرغ و ري،
شع رضيديشع نمبف .ز چندز ب زغني  حاك وو يزشوازفي بو شف و و  
شب ر هكا كمسازبج بمربتهتبعيدشد.ز  نگاشفصوي وو يشاومزنوج بسود 
شيتفز ز حذيفة بن يمان،سلم ف رسي زبفعبيدهيازحب با .


.2

دبستان بصره:زنج بسد شدأ از فاونگونديبف .ز زنوجر  زوودز  ششوق 
تشنگي گاسنگيرزتوملشيكا بد ب شج ود  رن ض بسي ر رتناياي 
رو نيخف ز  ف و يزنج بي شيكفشيدبد بازيرسيد بمع ومعلفي،عتزب
بسي ريشدوملشوي شودبد .نژگويشمدو زنوج بسود  ري ز سي سو بوف  
بزرگ  بازيبني با تصف بواپ نوموو يعق بوي  ننويشدوأ از لوا  
حدنثشيكفشيدبد.بزرگتانجشفصي زنجشكد ،حسجبصايبف .


.3

دبستان كوفه:ب زبدق وشاكزحكفش ز  ششوقبومبغودز ،كففومشاكوزفاونگوي 
سي سيزس شد  ودبصاه شدننمرزب ومبومزر بوا  سوازبج ز بنوج ،
بسد بغدز شكلگاف ؛ بسد بيكم ودزوولبصواهرز وبو گوازنشزعدززوويبوم
روبايح ر بجزسدشو سبي وب  ودزولشدننم-كمشدأ از حدنثبمبم نندگي
زحمدبجحنبلبف -يمعكا  .رزنج بسد بف كم ربيمۀ لا  وجاي
وق صففيبازيز وب رپدند شد؛خفزهزنجوق رزز  زبفو شمكففيبدزبيمنو 
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ز  ي بابجحي (زبجبدنم 2.)131:1311،نژگيعمدۀزنوج بسود ،تشويع  
زشدجگازنشسي سيبف .زنج بسد شدأ از فاونگ رزشوي شو بفيزيبوف كوم
تدز فكافلس يشا.بمشم رشي شد.ز زننج بوف كومتصوف بومشوا.عواز،.
نعنيزناز رزهپيدزكا   ر يو گسودا ن فو ؛چنودز كوم رسوا شيجزنواز 
بسد و يتصف شدعد يب گازنشو يبظاي عمليشفدل يشكلگاف  3.

وسدۀبفسديجيان تصف  رز زخاسدۀ

وجايتكفنجشوين بود.شاومتوانج نژگوي

 ،ودس ش  ويشده رض  تفكلزس  ششافرتانجشفصي و يزنوج رهزبوازويم
بجز وم،رزبعمعد نم فتيلعي ضوسدند(ع ي ي .)121:1613،
ومچن كمتصف ز بنجيان فابايبمب  ودزس شيپدند شد،بثاعاف بيبيزز بنوج
بثا زودزبمشدفودشد رشد بمفن ف .زنجبفعبثوابيوزشو خمزيز بثوا ننويزيزسو كومز 
وجواي رل وو وو يشفدلوفحودنث،ت سويا،

گفبمو يپاك ربا بثاسدهو يبفس  
خن بم ب شمبف هزس  .
رزنجبفشد ر رصد تبييجزنجشفضفعوسديمكمبثاعافو بيز  ر بثوا زودزبومچگفبوم
پدند شد رشد بمفن ف ؛ ر غ بمبارسيبثا زودزبم  نژگيو ،شفصوي وو يباتوا 
ر ب شي پا ز نم  رز زشمبش خفزويم ز كومچگفبومبو  زر شود عشوق،بثواعافو بي
تكفنجشين بد .

 -2نثر زاهدانه
بثا ننيكمز گفبمو يفابمبثاف رسي عابيزس ،پاز بعث پي شبا(ص) بز ولوا 
گسدا فدفح زس شي رسا شيجو يشفدلفز يملمزناز پدندزرشد ت شد و گفبۀ
غ و بثا ري شعمزس شيبف .زنجبفعبثاكومپويشز زسو  رسوجعك ونو تبلوفر زشو 
(زوج حظ ،)154،رشبميزناۀعابسد  للما گسدا هزس رشد بموفيبسوي رن فو   ر
ل و و يشفدل يش بندخنبم،شفعظم،ب شم  صي ب شم گزنجگفبمو يپيو شبا(ص)(كلمو 
لص ر) صو بمشدجليشد.ل و غ و بثا ننيوم خنبمبف كمعن صوا ننوي سي سوي ر
ب ومشي شيف .زوبدمباخيز زنجخنبمو  رباگيابدۀ ص ن  شفزعظبيزشيشد.خنبومتو 
حد يتفزبس ي نگزنجشعا ري شعمعابشف ؛شعايكم« نفز عاب»خفزبدهشيشد .
رحقيق ،وميجگسدا بثا نني شكفف ني  رصدرزس بوف كومبفشود ربني يرز

ي نگزنجفاونگش وين گ د ربني يبمف  4ب عثچن توفوشگا  شگ دي ري شعم
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زس شيشدكم زشمدزسفنسوي،سودهچاو ر  پونجموجوايرز رهربسو بازسو شيشوي
خفزبد5؛زوبدمگ دنيزس كمتبدنلحكفش زس شيبمسلنن عابي تغيياشاكز ز شدننوم
بمكففم سپابم ششقب عثشدكمبثا ننيخ وص رهبفس  ،رعصازشفيبوم نوژه ر
خنبمو نيكم ربم يمعم عيدلاب  عيدفنازناز شيشد ومچنويج ررسو نلشفدلوف
بمزغازضسي سيششفبشف  ز خلفص پو وف گيل شوۀبثوا ننوي ربم بود.ومويجزشوا
بسي ريز صو بم ت بع  شؤشن حقيقيرزبم زكنشو يزعدازضيعليملدرتي ز زشو كوم
نجرززبززرشي زبگ ش  بوم بگو هش كي ويسودي زشو ؛بو زنوجوموم،بثوا ننويخو وصرز
يتفز بز  زودزبين ف كمعب خدز  عظشا ،نكسا ياومومدشو بوف .زغلو زنوج
ش 
زودز ز  بدگي بي  يلفهو يفانبندۀ گانزز بف بد شا رزبمعصي  زعدازضعليوم
يانوو  بيوو گازنيزشووفي ر ي ر بووم خووا  تووا  بيوو  يلووفهووو يفانبنوودۀ 
فازشيخفزبدبد  ب رزز عق بخدز  تش خشيوازس بدبد .

بمظ وا،لدنمتانجبگ شدمو  رب رۀ ودبمسدۀبفس وجايب شيگا .رندوابومزوميو 
زلفزو كلم لص رشنسفببمحسجبصاي رتصف  رهوو يبعودزشو رهكوا هزسو .ز 
بفسديجكسيبف كمز زص و كد بحسج رر ّلدرنمكمش شلشفزعظي ر ودبيوزوسو ،
ف عكا .ز زنجزشارزبيزك ش ًر شجس خدمكم«كمداز اشنثوفرعابويبو شتومف زخ لوي،
تابيدي ساگاشي يف  زر كملفويز حسوجبصواي ر  بو بشودهب شود».بومبظوا ي
«ب س يشجمفعۀخنبمو يحسجز بق ن يپازكندۀ و  زبدش ر زلودزشيسوف شندزسو »
(سزگيج .)619:1331،
شن بععاف زس شيحسجبصايرزز  شاۀپيشفزن وشودگ بم،شعوا بوم«زوزوو زوثم بيوم»
شما هزبد.بفشيز زلفزو كلم لص رزنجپيشفزن وشدگ بمبم س ش رسيدهزسو ؛نعنوي
سفن ز نابجع شازوقابيع شابجعبدزهللبجعبدليا،وا بجحي ،ربيعبجخثويم،شسوا .
بجزليدع،زسف بجنزندزونفعي،زبفشسلمعبدزهللبج فبزوففلبي حسجزوبصاي .ويشن بع
ش بمزنجبكدمتفيمبكا هزبدكمكدز نكز  ب سفن خوف رزبومر يك غوت ر هزسو .
زنج زودز رزعمفش ً«بس » «،و »«،عبو » «بكو ئف »خفزبودهزبود.چاو رتجزخيواز وشو 
زودب شبا هفقيمبيزبف بد ز زنجشي فقطحسوجرزبومصوازح شؤووفكدو بخفزبودهزبود.
گمگ هز  فدايشدعلقبمزبفشسلمخفلبيكم«حكيم»خفزبدهشده،ن كا هزبدكم يشع ر 

خف رز ر ح ظشيكا ه ،وويشوعاي ر بيو ر هزسو .ز حسوجبصواي شع صواز 
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يفز تاز زلفزوبيشدايبم س ش رسيده ز زنجشي ب ندبم نوژهز ابوحازم سلمة بن ديناا 
ش وكبج نن رن كا (وم  .)613:
زنج رصاف ًش شل«شفزعظ»«،خن » «،ص ن »«،لصص» «شس ئل»بف هزسو .يو حظ ر
زوبي  زودبييجخف ،بفششسدقليب عنفز «كد بزوزود» ر هكوم رباگيابودۀگزنودهزيز 

لنعمو ي زودزبۀعصا غ نجزسو (ومو .)445–44،بسوي ريز لنعوموو ي نگوابيوز ر
كد بو ي ود رهو يبعد،ز يملم ركد بزوزودعبدزهللبجزومب ر  كد بيبموميجبو  
ز زحمدبجحنبل شدهزس .بزرگتانجشجمفعۀبوم سو  شودهز زنوجلنعوموو ،بويگمو 
حلیةاالولیاء ز اپاحجمزبفبعيمزص ا بيزس  .
بزرگتانجشفصي و ي ودكم ريشنثفرز  ب بمي يش بدهزس حسجبصوايكوم
سا شد زودز  شاسفزر بسد  ودبصاهزسو  ومچنويجعموابوجعبودزوعزنزخلي وۀ زوود
وسدندكمومخنبمو ي زودزبم ومب شمو يل بلتفيايز ز بمي يش بدهزس 1.عو هبوا
زنج شفصي بزرگب ندز زفاز  نگايش بند و شنبم ش وكبج نن رن كا كمبسي ر
زول رع تقفي  ود تا  بي بف بد.شدوف شنثوفريكومز زنوج زوودز بوميو يش بوده،
ششدملبازلفزو،خنبمو  ،صي ب شمو   ع و  شن ي

 ب شمو نيزس كمشفضفعشووفري

 و  عف بم ود توا  بيو   شو گيبوازي بودگيزخوا ي  رشو للو  رز هوو ي
؛بم نژه ب كمبوم
طا ر  زس  .رزنجبثاگازنشبسي ريبملصمو يپي شباز  يف  زر 
زشا عظ لصمگفنيششغفوبف بد،ز زنجلصمو  رضمجخنبمو يخف سف شوييسودند.ز 
زنجبزرگ شدف شنثفريبوميو يش بودهكوم وود عفزطوف زفكو رخوف رز ر وو بيو 
كا هزبد.زنن   نگا زودز بيزز ل و و يشفدلفشثلگزنجگفنمو  خن بوموو   صو ن  
شفزعظ ز عيم شن ي

سف يسدندت شا رزبم ود تا  بي  عف كنند .

لا  حدنث ر ضفحتاكي و  تصفناو  س خ و يبثا ودزبمبسي رتأ ياگتزربف .
صد،.شامتانجشؤو ۀزنجگفبمبثازس  خشوي  خوف خودزبيوز ر بايسودمزسو  
ب بسي رس ه ل بلفامي زر .لدنمتانجز اشسدقليكم رزنجحف هبوم سو شو رسويده،
كد بزوزود زوال ئقتأويفعبدزهللبجشب ر ،نكيز  زودز بزرگ رۀبفس زس .زنوج
كد بشدتمج ن كانمم زح نثشان م زلفزو زخبو ر زوودز زعومز صوو بم تو بعيج
زس .زگاچمزنجكد ب رباگيابدۀباخيشت شيجصففي بمبيزوس ،زش بميتفز  رزكدو بي
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رحف ۀتصف بمشم ر ر ؛چمعنفز  شتمف كليكد بز ش ويمحف ۀ وود تعو ويم
فازتابمير  .

 -3نثر عرفانی
چن كمپيشتازش رهشدشنبعزصلي ب  زودزبم،لا  حدنثن بومتعبيوايومو  بو 
ننيزس ؛ ب بيكم ر غ بوملوا ،حودنث خن بوموو يحتوا پيو شبا(ص) خل و ي
رزشدنجشود شي شد،ز روگترت سياش ساز شسولم بسوط گسودا ن فو .بو تفيومبوم
زسدنب طش ساز ز  ن لا بي،حف ۀ زژگ بي شعن ني ب  ننيكومكومگسودا ن فو تو 
بج كمشفي فازوم شد شقدش تكفنج ب يدنديشد.ز يملۀزنن ،ب ندز شق تلبوج
سليم كمش سابزرگي رحف هت سيابمشم رشي ند،نو كوا ؛وموفكومت سويا يشوول
ريفعزولشانع  طانق شدهزس .شق تل ،زر سنديت سيايبف كمتفسطزبجعبو  
شسلم ب ز ويمبني با هشد.ز لا رزبمسمگفبمخفزبشو ظوي،تو رنفي زسودع ريلازئو 
كا .زنجخفزبشو يسمگ بمبمز زنجزشك رز ز «كمساز  ب بيچند ياي ر ر كوم ر
عيجزحدفزبات سياو ظيشدفيمت سياب طنيبيزوس »(بفن  .)196:1393،
زنجفا نندگسدا  ب  نني رحف هشعني،تفسطشق تل،شفيو گسودا  بسوط بو 
رعاضن بملفوي رسنحزفقي غن يبيشدا  رسنح زژگ گا نود.پواز گسودا 
خطزفقي ب ،شازت طفوي شع بي بيزبسطن ف .زنجوممشفي شدكومشقودش ل 
بازيرسيد بمتجابۀب طني  ب تأ نليفازومشف  .رت سياشنسفببمزش يع اص (.ع)
ز روگترلازئ ب طنيلا شع بيشدعد يبازيلا كشفشيشوف .زشو يع واصو (.ع)
بازيلا چا رلنمن سنحل ئلزس :عب ر ،زش ر ،ون نف حقو نق.وواكابومحسو 
شيزز تجابمعاف بيخف بمنكيز لنمو يچا رگ بم س شين بد(وم  .)131،
كمكم ر ب  زودزبمكم ب بيسو ه سونويبوف ،تووفويوديپدنودزرشود ز شيو 
زودز ،ع رف بيپدند شدبد  ريخلقكا بدكومزنوج و ررزشويتوفز حلقوۀ زسوطبثوا
زودزبم ع رف بمبمشم ر ر ؛ن بمتعبياسبكشن س ز  و ب عنفز بثابين بيجن كوا  .ر
كد بزودعا ومتو زودصف ب شم ريز صففي بي شدهكمكد بو  ب شمو نيبگ شدمزبود.
باخيز  ب  رسدۀسف كمسا غ ينبش يان تأويفتصف زس ،شي نسدند باخي
ز  ب  رسدۀچا ر  بدگيشيكا بد؛زش بيشدا ب رزبمعنفز زصو بتصنيفن كد بن 
ب شمبمي شن سيم؛بلكمبميا زلفزو زخب رش  رخو وشنو بعتصوف زسو شيكومبومطوفر
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ش ويبقلشده،شن خدمشدهزبد.چمبس تأوي  ب كمص ح زودعا ن زبوجبودنمبوم وو 
زش رهكا هزبد،ز شي رفدم بمش واگزباسيدهزس .ومچن كوم و ر زوودز ز ويومشو وي
بف  ،رصففيۀ رۀبفس بيزش ويبف هزسو  زصوو بتوأويف تصونيفبيوزز طانوق
ر زن ،زنجشياز زر بدهرزبازيش بقلكا هزبد؛ش بندكد ب زبزوعب ز شوقيقبلفويكوم

ز طانقسم ع ر زن بمش رسيدهزس  9.

باخيشوقق شقيقبلفيرزلدنمتانجكسيشي زبندكم«تعان يز ش اف  رشو بيتفكول
بمعنفز نكيز «زحفزوع رف »بم س  ز هزس »(بفنو  )132:1393،ع رفو بيكومبعودز 
يبمشنصۀظافررسيدبدبمطفركلويز سو نم ر شوجبثوا زودزبومبيوا  شدبود.بيشودا و ر
عاف بيزيكم رزنج رهنعني رۀتكفنجتصف بمرشدۀتأويف ر شدن بازيتعليمزصوفو
شب بيزعدق ز  نني عاف بي ن بازيتبليغتصف  رشي شا  بيز فو عز   ربازبوا
شف و
بف  .
تصف ش بند نگاعلف زس شيز شياز و يشامزس زس كوم ر غو بوم ويولپاويوز
3

بم نژهشف و

و يساسفد بمفقيا  شدكلم  شسدندكا  بملوا  حودنث

صففي بزرگز بفشدج،گ د ربني بف ؛ز وميجر بسي ريز گ دمو يزر بدۀصففي بن كوم
جوو  رشنو ي
شبدنيباگ د ربني يبف ه،ز شيو رفدومزسو ؛ وويخفشوبفد بمبفشويز زنو 
كد بو يتتكاه شق ش  ومچنيج رب شمو نيكومبيشودا وو زخفزبيو زسو ،بوميو ي
ش بدهزس .زنجب شمو  رباگيابدۀزبدنشمو   نودگ هوو يصوففي بفسوديج رزشوفرشفدلوف
ب س بي عب ي غياهزس .ب زنجوممبميتفز  و رزبمش اف  زلعويز واتوأوي يبومشوم ر
ر ؛زوبدومباخوي رزنوجشيو   گ و بومبومبگو ر  و ر ب شوموو  تصو بي يپا زخدنودكووم
رباگيابدۀزبدنشمو نش بف  6.
زنجوممشفي شدت تصف كمبمتعبيازبجخلد « ر غ تناو طانقوۀعبو تيبومشوم ر
شيرف  زحك  ز سينمو يري وفازگافدمشويشود»(زبوجخلود .)692:1316،بومعلوم
شد بيتبدنلشف .بيشكشا عتأويفبز  ب ب زحس بي بمتنظيمزصفو زفك رشو بوا
بني و يلا بي سندي زخ ليومازهبوف  زنوجزشوا رز زنولسودۀسوف وجواير ي ز .
شؤو ز ويۀتصف زس شيباخ يان ش نع رتصف  ،رزنج شينمبمعلم يش خموو ي
نگاتأسيكا بد .
ب زسدن بمشصن  ب شمو يصففيمكمبمش رسيده،ح ر شو سبيز ويجكسيزسو كوم
بمبگ ر  رحف ۀ ود تصف پا زخ .كد بو يز ز بفسديجبفشودموو يك شول رزنوج
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شفضفع

شما هشيشف ؛ز يملمكد بالرعاية لحقوق اهللرزب ندفكاكوا .زنوجز وا،ز وويج

كد بتأوي يشو سبيبيس ؛بلكمپيشز  كد بفاملا رزكمشبدنويبوافاونوگك شوي
زس ،بفشدمبف  ب  رومعادخف  رزنجحوف هچنودز ت و تيبودزر .شو سوبي رپ نو 
شازحلفكايخف ،بم رشازحل غو نج كومكومبومتصوف ر ي ر  بوم فو عز  
پا زخ .پاز بفشدمو يز ب ندبمرس ئلتسداي ينيد كد بو يزبفسعيدخواز  حكويم
تاشتي  رح ج  ،كد بب اي  رسازج،ك ب في،شكي،سلمي،زص ا بي،لشوياي
وا يزبص ري غززوي ...زش رهكا  .
بثاصففيۀ رۀبفس تدز وم بثا زودزبمزسو ؛بثوايكوم ضوفحبوا غلبوم زر  
ع ط مز ،ع ط مزيص ل بمزس .زنجبثاومچف بثا زودزبمز لوا  حودنثبسوي رشدوأ ا 
كمكمبش بمو يشنح ر ظ واشي شوف ؛سوفنيكومتو حود يبومغموفض پيچيودگي
شيرسد زنجز  نژگيو يبثاعاف بي ر رۀ


 بش بمو يشونحزسو .زنوجبوفعبثوارز

بميتفز فقطز رزهزر ن بيو يفني س خد ريبارسيد رز زومي  عظم  رز رن فو ؛
نازبفشدج رزنج ي ،ك ريع شق بمزس .وميجزشوابثوا زودزبومزيرزكومشبدنويبوالوا  
حدنثبف  تقانب ًبم شود شويشود،ز روگوترتأ نولگسودا  ز تو كومكومب نسودۀ
گززر تجابمو ي نژۀصففي شد  زژگ  ب رشعن نيتو هزين فو .بثواعافو بيحجوم
ل بلتفيايز  رشكدفببمي يش بدهرز رحف ۀتصف  رباشيگيا  زنجوممبموف زر
بفعيبگا بموسدي -ركنو ر نبو نيوو  يوتزبي وو ي -ح صولتأشولر شوجبينو  
ژر زبدنش زس  .
زگاچم رشنثفرعاف بي رۀبفس ت حد يوومز حيوثفوا  ل وو  وومز حيوث
شودفز شتمف شدكثا شدنفعزس ؛نعنيششدملبازبدنشمو يحكمي،ت سيا تأ نللوا ،
ب
حوودنث زيووززي ،ب رو و  عق نوودشفدلووف،زبس و شن سووي،زخ و ،.خدزشن سووي ،ز 
خ بق وي،زصن ح عافو بي،شواحزحوفزو زلوفزوبزرگو تصوف زسو  بيوزل وو وو ي
شدعد يش بندگوزنج گفنوم،ب شوم،حك نو ،رسو وم كدو ب زر ؛زشو وموۀ وو  نژگويوو  
خص نصششداكي زربد؛ز يملم :
 .1بفعشعاف شفيف  رومۀزنج رشعافديلوفتيزس ؛
 .2ع هبازسدشا  زسدن بملا  حدنثبمزلفزوباخيبزرگو بيوز ر وو 
تمثلشدهزس ؛
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 .3سيناۀبُعدخن بي رزنج ر،شف ط رزبمژر زبدنشوي تأشول تعموقفواز
شيخفزبدت شدنبم بيدزرشف  زنجخف ،غ ن زصليتصف بف هزس ؛
ز گ دمو وو يرزنو زسو نو بومتعبيواي ر
 .4زنج رشبدنيباگ دم بيشد
و ز بش بمو ي ب بيِشدم نزز بش بمو يشددز و رگفبمو ي نگابثازسود ه
شدهزس ؛
 .5بثازنج رر شج،صانح ش

 خ ويز واگفبمزبا  تعقيدزس ؛ز زنوج

حيثبمبثا زودزبمبز نكشيبم ند.
ي
رزنجي ب نسدمزس ن ريشف كومبثوا زودزبومشوصوفوشوازننيزيدمو عيوسي سو 

زس كمبفنسندگ  تو تأ ياگ دم ي ويخدز بدلازر زشدند بثواع رف بومشوصوفو
شازننيزس كمصففي ز گ دم يم ويحقشدوأ ابف بود.ز ومويجر ز بثوا زودزبومبيشودا
بفيزبتزربمشش ي شيرسد بثاع رف بمبمتنا شبدنيبابفعيتبشويا زودوتزفزسو ،كوم ر
باخيبمفبمو ت حد يبش ط ربيزوس .زوبدمزنجزشاچندز غانو بيسو ؛ نوازبومتعبيوا
لا سفجپ ،ش بند رخ پ زس (زبازويم .)24/

 -4ویژگیهای عمدۀ نثر زاهدانه و نثر عارفانه
وميان و ي ود تصوف  ووم بثاوو يشابوفطبومزنوج بولومشوصوفو ن وكديوك
زبسدگيبمسن  گانزز سن زس ؛پاب گزنا نژگيو يبسي ريبازيزنوج يانو  
بثاوانكشيتفز يس  .رزنجي بميا پاويزز زط وۀك بمطفرفااس  زربومشوم ري

ز زنج نژگيو زش رهشيكنيم.زوبدومگ دنويزسو كومبوازيزوولشوانع   زوودز ،لوا  
حدنث زخب رك ن شيكا  ،ويزولطانق ،زض فمبا ،چيوز نگواي ،وومبوم بو 
خف ،شيخفزسدند.بم بب وزحس

چنيجبي يبف كمبثاعاف بيكمكمتكوفنجن فو ؛بثواي

كمگا وي رزونايخفزبدهزبد گا وي رز رشم ربثاعلميفكاكوا هزبود11.زنوجبثوا
تو تأ ياشازنطزيدم عي سي سيخ صيز بنجگفبمزيخ صبثوا ننوينعنويبثوا زودزبوم
بيا  شد؛ت  ي كمشيتفز ز زنج بفعبثا ودي بثاعاف بيبازباگ دۀعن ربوم« بو 

ب ر» « ب بفر»تعبياكا ؛چمبمگ دۀز «ز وي رزچف  رعيشزبازبدز بد،گوفنيبو زنشو 
خن بشيكنند رباش بم ب بفر؛ چف  رعيشويب زبدز بد،گوفنيبو زنشو خنو ب
شيكنند ر خبم ب ب ر»(عن ر.)154:1311،باخيز شامتوانجلودرششودا وو عبو ر 
زس ز  :
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يمغ و وا گفبمبثا،گ د ربني يزس ،زنجزشاومبم ويولخنو بيبوف 
و  ومبم ويلشف طب عفز  و بف هزس ؛

 .2زسد هز ل و لصم حك ن بازيزوق يزبدنشمو  تع ويمخفنشبومشف طبو 
عفز  .زودز  صففيم بوملصوصزببيو  صو وو  زخبو ر بو عن نو خ صوي
زشدند تو تأ يالا ز عنصار زن  ل و حك نو بوازيزلنو عشف طبو 
خف بسي ربااهشييسدند؛ نازبمگ دمگفرگيو

نفبو بي«سوفجزلنو عي،فووج

شف ط رزبمشفزفق ب  بچمگ دم كوا هشودهزسو  ،ز زرشويكنود زتوو 
شيوو سووفج زبگيووز ،فوووجرزواگفبوومكوومش نوولزسوو شووكلشووي ووود»
(.)Harland, 1999:3
 .3زنج  زخدص رز لدرششدا و يزس سيزنج گفبمبثازس ؛
 .4وا گفبۀبثات حد يبفعي زكونشعليومشوازنطزيدمو عي سي سوي ش بوۀ
خف زس .بثا زودزبم ،زكنشيعليمسي س ر گ رزشوفي ح كمو   بثوا
ع رف بم زكنشيعليمشود  فقيا  شدكلم   ش زس ؛
 .5تووو حووود يشووويتوووفز گ ووو سوووفن  زوووودز  بفسوووديجصوووففي ،
بديجۀش ج ودزتفزحفزوف زر زتآب زس بم ح صلمن وع تفشب حث ؛
 .1وا گفبۀبثاشبدنيباشيفزنيك ،سو گيبيو ،گوزننش زژگو  رسو  
فاننشبوف ونگيجعب رز زس كمزوگفيخف رزبم رسوفجشنظوف ،بلكو م
رتن س شفسيق ني زژگ شين بد؛
 .9بثاوا  سدم ر زودزبم ع رف بم رخدش زغوازض عظوي تعليمويبوف  
بيشدابازيتا ن زصفوشتوبي تع ويمزخ ليبمك رشويرفو  حقيقو وو ي
كلي ع  ر و تصفناشيشد.بثاعاف بي رۀبفسو وم بنودبثوا ننوي 
وديبيشداينبۀزبززري زشدم بُعدغ ني نعنيزبودر شانودز بيشوداشوفر 
تفيم بُعدوناي كمداشنمحبظوابوف هزسو ؛زشو  ر رۀبتو عافو  
بمشانع شودزرز   نوج شعو ر 
تصف كمصففيم ر ز شنظايشد
ننيشيبگانسدمزبد،بم ويلبينشوناي بو ووف  نگوايپيودزكوا  زر 
وناي ز بين ف  .
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نتیجهگیری
ز  چمگتش چنيجباشي ندكمب بگانسدجز سا ل  تأشل ركدو بوو يتوازيم 
شق ش  طبق تيكم رشاحزحفزوز وي ي نج  زوودز  صوففيمبومرشودۀتوانوا ر شوده،
رخفزويمن ف كمشا ششفصيشي بم نندگ سمحف ۀ نج ،ود تصف  يف بودزر  
بيشكووايانو تودز 
بميتفز بمطفرلنعگ كمواكدز شابفطبمچمللما يوسدند؛ 
يان پيشز خف زس .ز زنجوممشيتفز بديجمگاف كمبثاعاف بيز زشۀبثا وديزسو 
بثا وديبيزش خمزيز بثا ننيبومشوم رشوير .ومچنويجبومطوفرلنوعبمويتوفز بقنوم
عزنم بثاعاف بيرزششفصكا .زنجگفبوموو يبثوا رطوفوووملوازر زربودبوم رعواض
نكدنگا ت حد يتدز  تك شلومدنگاوسدند؛چم بشوففرزصوليوموۀزنوجيانو وو 
لا  سن ببفيزس  .
  سدمز  زودزبيكمسف بمچ رچفبشانع شقيدبف بود توو توأ يابعودي ووي
خدز بدلازر زشدندنكسابمخشي  خف  بفعيتقشّف زعازضز  بي گازنش زشودند 
تصفنايكمز خدز  نج ربثا ب ب بمف هشدهت حد يتصفنايزس شبدنيباي وي 
لا رن خدز؛زش   سدمز  زودزبيكمبمشفوب عشقتو تأ يابعديم ويخدز بودلوازر
گافدند،تصفنايكمز خدز  نج ربثا بو پدنودزرشود،تصوفنايع شوق بم تو حود ي
يم وشن س بمبف  سفن  ب چن زعدب ر شنزودين ف كمبومتعبيواينيود،بعودز لوا  

زح نث،بادانجسفجو شد .
 .1براي عوامل شكلگیري زهد در اسالم ر .ك .التصوف االسالمی82 ،ـ.11
 .8ماسینیون ،مستشرق فقید فرانسوي و حالجشناس بزرگ معتقد است ،واژۀ صوفی اولبار در نیمة دوم سدۀ دوم هجري شـاع شـد و
بر جابر بن حیان کیمیاگر معروف و اهل کوفه و داراي مذهب خاص زهد و ابوهاشم کوفی اطالق شده اسـت (داعـرهالمعـارف االسـالم،
ذعل مادۀ تصوف .55/5 ،به نقل از متصوفه بغداد.)55 ،
 .1براي دبستانهاي تصوف ر .ك .التصوف االسالمی31 ،ـ .07و نیز النثر الصوفی.01 -07 ،
 .0دربارۀ نوشتاربنیادي و گفتاربنیادي در اسالم ر .ك .متن قرآنی و آفاق نگارش مقالة بوطیقا و فضاي قرآنی01 ،ـ.50
 .5در اعن زمینه ر .ك .تمدن اسالمی در قرن چهارم.
 .3براي نمونههاعی از آثار اعنان ر .ك .حلیة االؤلیاء ،جلدهاي دوم و سوم و نیز البیان و التبیین.0057 -002 ،
 .0در کتاب الفهرست108 ،ـ ،102به شماري از عابدان و زاهدان و صوفیان با کتابهاعشـان اشـاره شـده اسـت .و نیـز ر .ك .التعـرف،
08ـ .00باب عاشر التعرف 58ـ 22و تارعخ االدب العربی ،و تارعخ نگارشهاي عربی  515ـ .530
 .2در اعن زمینه ر .ك .سبکشناسی نثر عرفانی.38 ،
 .5براي نامهنوعسی صوفیه ر .ك :از گذشتة ادبی اعران.101- 101 ،
 .17عان رعپكا وقتی به بحث درباره تارعخ ادبی سلجوقی می پردازد نثر اعن دوره را به سه دستة ادبیات محض ،تـارعیی و در خـم مـرز
میانی ادبیات علمی (عا آموزشی) و ادبیات محض تقسیم میکند و آثار عرفانی را در شمار دستة سوم قرار میدهد .ر .ك .تارعخ ادبیات
اعران .070 ،هرمان اته ،کتاب مربوط به تصوف را در شمار نثر علمی و بلیغ آورده است .ر .ك .تارعخ ادبیات فارسی.853 ،858 ،
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زبجخلد ،عبدزواحمج.)1316(.شقدشۀزبجخلد .تايمۀشومدپا نجگن ب ي.علموي 
فاونگي .تااز .
زبجبدنم،شومدبجزسو .)1311(..زو ااس .تايمۀرض تجد .زشياكبيا.تااز .
زتم،واش .)1351(.ت رنخز بي ف رسي.تايممرض ز هش ق.بنگ هتايموم بشواكدو ب.
تااز .
با كلم ،كو رو.). . (.تو رنخزل بزوعابوي.بقلومزوويزوعابيوم.زوودكدفرحلويمزونجو ر.
زرزوكد بزس شي.لم.
زحمدي،ب بك.)1391(.چا رگززر .شاكز.تااز .
أ بيا .)1333(.شدجلا بي  ف .بگ ر  .تايممحبي زهللعب سي.سفج.تااز .
زلصبا بي،زبفبعيمزحمدبجعبدزهلل.)1631(.حلیاةزل ويو  طبقو زلصو ي  .زرزوكدو ب
زوعابي.بيا .
زوج حظ.). . (.زوبي  زودبييج.حققمفف يعنفي .زرصع .بيا .
رنپك ،ن   نگاز .)1332(.ت رنخز بي زناز .تايمۀزبفزوق سمساي.سفج.تااز .
رنجكفب،عبدزووسيج.)1335(.ز گتشدۀز بيزناز .سفج.تااز .
سزگيج،فؤز .)1331(.ت رنخبگ ر و يعابي.تايمم تد نجشؤسسۀبشافااسودگ .بوم
زودم خ بۀكد ب.س ش چ پ زبدش ر  زر فاونگ زرش زس شي.تااز .
زوسيدي سم،عزنز.)1669(.شدصففمبغدز .زودزرزوبيت .زوماكززوثق فيزوعابي.
طم،ف ئزعما(.)2114زونثازوصففي .زرزوشف زوثق فيم.بغدز .
ع شا،حسج.)1664(.زودصوف زلسو شي:ش افشوم،تنوفر ،شك شو مشوجزوودنج الحیاا .
شؤسسۀعززودنجللطباعة زونشا.

 عن ربيش بفري،فاندزودنج.)1311(.تذکر االولیاء.تصويحشومدزسدع شي .زر.تااز .





ع ي ي،زبفزوع .)1613(.زودصف .الثو الروحیة فی االسالم .زرزومع ر .ل واه.
غ شاض ني،شومد.)1339(.سبكشن سيبثاو يعاف بي.تااز  .زبشگ هشايدباشدي.
زوك ب في،زبفبكاشومد.)1663(.زودعا ومتو زودصف .ضبنمزحمدشومازوودنج .زر
زوكد زوعلميم.بيا .
بفن ،پل.)1393(.ت سيالا بي  ب بعافو بي .تايموۀزسوم عيلسوع .تاواز .شاكوزبشوا
زبشگ وي.

- Harland, Richad. (1999). Literary Theory from Plato to Barthes: an introductory
history,MacmillN press LTD. London.

