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رفتاار ا اااف یاایخ توااه شاده کاه از ن حهاای

خاص از احوا

ختوف قابلبحرس است .ذ النون صاحی یکا از بحاساتهتاحین یاایخ

اوفیه است که در ایان پاه هش ،باا بحرسا تطبیقا گااارخ تااریخ ،
اح

ر ای شخصیت ا در این سه اثح در یابیم کاه ااه اشاتحا

هح سه اثح ،شناساندن استعالی شخصایت ذ الناون دراهات تعوایم باان
تصوف است ،ا ا انصااری در عصاح تعصاب
ذهب

عارف

وااهاه باا درگیاحیهاای

فحقهای آن ز ان در سایح تکاوین باان تصاوف ،ذ الناون را

تیحع

ا داناد .عطاار باا اساتحادۀ فاحا ان از کحا اات

ذهب

بهحهگیحی اهحانه از عناااح داساتان ،باا نگااه انتقاادی باه ر زگاار پاح از
فسادخ ا را عارف

حد

بارز

شناسد .درنتیجه تصویح ذ النون در

اثح عطار ،با تصویح ا در طبقات تحا ت است .ااا

نیاا ساع

بد ن تواه به ا ضاع ااتماع خاود ،ذ الناون را ااوف

عتادل

ا کناد
عحفا

کند که رسالت تعالیمش ،هدایت فحد بهسوی بان اخالق است ،عاارف
عتد

اخالق دار.

واژههااای کدیاادی طبقاااتالصااوفیه ،تذذذکرةاالولیذذا ،نحااااتاالنا ،
ذ النون ،شخصیت ،ر ایت.

مقدمه

بخی از تون اوفیانه ،آثاری هستند که به شاح احاوا  ،افکاار رفتاار ااوفیان باار

پحداختهاند .شح حاا نویسا کاه از قاحن د ا باا گاحدآ ری افعاا

اقاوا پیاا بح (ص)

ااابه آغاز شاد در قاحن پانجم باا گساتحخ گحتماان عحفاان ر نا گحفات ( درسا
دیگحان ،)75 :1392 ،در قحن هحتم تدا ا بییتحی یافت .در قح ن بعاد نیاا ایان ناوع آثاار از
طحی بحاسته نیاندادن اایگااه

قااا عناوی یاایخ ،ساهم بسااا در تقویات گحتماان

اوفیانه داشت« .نویسندگان حکایتهاای عحفاان  ،باحای وماو کاحدن آن فااا ایجااد
ارتباط نادیک با شخصیتها ،آنها را داستانگونه کحدهاند» (رضاوانیان )35 :1389 ،از
این طحی بح ااذبۀ آثار خود افا دهاند .حکایتهای پحاکندۀ یاایخ ااوفیه کاه در رساالۀ
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قییحیه ،شح التعحف ،کیفالماجوب الومعف التصوف نقل شدهاند ،بهاورت د نتاح

کا لتح در تذکرةاالولیا طبقاتالصوفیه نحااتاالن

عحفان بهعنوان بخش تاریخ

گحدآ ری شدهاند .تاذکحههاای

یاحا تصاوف ،ارزخهاای فحهنگا  ،ااتمااع  ،اعتقاادی،

ر انشناخت

اا عهشاناخت ز اناۀ خاود را بازتااب ا دهناد ،از ایانر طبقااتالصاوفیۀ

نحااتاالن

از ناابع تااریخ تصاوف

خوااااه عبااداص انصاااری (قااحن پاانجم) ،تذذذکرةاالولیای عطااار نییااابوری (قااحن شیاام)
اا

(قحن نهم) در شامار اساناد تااریخ ااتمااع

ایحان هستند که بحرسا گااارخهاای آنهاا از شخصایتهاای یاایخ ا تواناد تیییاحات

ااتماع در ر یکحدهای اوفیانه را نیان دهد .در این قاله با نگاه به شخصیت ذ الناون،
با تواه به کم کیف گاارخ ر ایت هح نویسنده از ا ااف احوا این ااوف نا ادار
به شباهتها تحا تهای تصویحپحدازی ا در این سه اثح دالیل آنها
ر یکحدهای احتمال در احیان تصوف را نیان
پیشینۀ پژوهش

در دهههای اخیح ،کتابها

پحدازیم تیییاح

دهیم.

قاالت فحا ان به تاویل بحرس این حکایاات پحداختاهاناد،

از آن اموهاند:
-

قالۀ «بحرس

قایساهای گوناههاای ختواف پحداخات یاک حکایات در تاون ن اور

اوفیانۀ فارس تا ابتدای قحن هحتم هجحی قمحی» (نااوی دیگاحان)1389 ،؛ در ایان
قاله ،به بحرس

قایسهای چند ر ایت از یک ااحا از دیدگاه عنااح داستان تحا ت
شاود آن ،حکایات نجااتیاافتن اباوحماۀ خحاساان از چااه

پحداخت آن پحداخته

است ،که در کیفالماجوب ،رسالۀ قییحیه ،طبقاتالصاوفیه،

به سیوۀ شیحی هولنا

هاار حکایت اوفیان تذکرةاالولیا به پنج اورت تحا ت گاارخ شده است تیییاح

-

ر ایت ااو بح اسا

نوع استحادۀ ؤلحان از این عنااح طالعه شده است.

قالۀ «تاویل شخصیت بایایاد در قااالت شام » ( ابتا )1392 ،؛ نویسانده در ایان
پااه هش ،دیاادگاه شاام
خحدهگیح ،نکتهیاب

را دربااارۀ بایایااد بسااطا

طااح

تحا ت ا را با ولوی تبیین ساخته است.

تاویاال کااحده نگاااه
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-

قالۀ «نقد تاویل حکایات کحا تهای والنا در رسالۀ سپهسااالر» (غال اساینزاده،
)1386؛ در این تاقی  ،چهال حکایات از کحا اات والناا در رساالۀ سپهسااالر نقاد
تاویل شده است .نگارنده عتقد اسات کاه ر ایاات کحا اات از قولاۀ داساتان اسات.
درنتیجه انند ر ایات تااریخ قابال نقاد بحرسا نیسات بایاد آنهاا را از دیادگاه

-

داستاننویس

ااو نقد ادب تاویل کحد.

قالۀ « یهگ های ساختاری ر ایت حکایتهای یایخ در نویهای عطار» (تقاوی
قدیحیان)1387 ،؛ در این په هش ،به بحاستهتحین یهگ ساختار ر ای داستانهاای
یایخ در ن و ههای عطار ،یعن تم یل شیوههای دخالات عطاار در احیاان داساتان
پحداخته شده

واردی انند اظهار شگحت در بحابح رفتار گحتار یایخ نسابتدادن

ا ااف به آنان که حااال نگااه ارزشا شااعح اسات ااد ر احکااا کوا در اتن
-

داستان اشاره شده است.
قالۀ «تاویل شخصیت داستان ابحاهیم ادهم بحاسا
)1386؛ نویسنده ر ایت تح
شم

-

نوی ولاوی» (غال اساینزاده،

ا اارت اباحاهیم ادهام از والناا را باا ساه را ی ،عطاار،

سوطان لد که از ن ح ز ان

فکحی به هم نادیک بودند ،با یکادیگح قایساه

کحده است.
قالۀ «اباارها عنااح شخصیتپحدازی در تون عحفان » (رضوانیان)1380 ،؛ نویسانده
د عنصااح تواایف گحاات گااو را از اباارهااای ااؤثح پحداخاات شخصاایت در تااون
داستان عحفان شمحده نقش آنها را در پحداخت شخصیتهاای کیافالماجاوب،

اسحارالتوحید تذکرةاالولیا بحرس
حکایتهای عحفان

درنهایت به عنوان اااو تاحین عناااح سااختاری

عحف کحده است.

قالۀ «شخصایت داساتان

گحتماان فحهنگا » ( یحفخحایا )1384 ،؛ در ایان تاقیا ،

شخصیتهای داساتان در قالاب یخصاههاای ااتمااع  ،فیایکا

اخالقا

عحفا

شدهاند نویسنده ،جموع توایحات یک تن را دربارۀ شخصیتهای داساتان عا ال
شکلگیحی تصویحی از آنان در ذهن خواننده دانسته است .به ن ح نویسنده ،این تصویح
به ابۀ یک از نمودهای گحتمان فحهنگ در یک ر ایت بهحساب

آید.
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روایتگری در معرفی شخصیت مشایخ

را یان ر ایتهای اوفیان ،خال زیباتحین اشکا ر ای در زبان فارس بودند حکایت
ر ایتپحدازی بهتحین اهحا بحای تعویم اندییه های اوفیانه در بستح فحهنگا آن ر زگااران
بوده است .از سوی این ر ایات ،ابااری بحای شناخت این یحا غن بهشمار
از ن ح ر ایتشناسان ،ر ایت ز ان شکل

ر ن د.

گیحد که رخداد اقعه با یک پیحنگ در

ساختار نطق باشد با بهکارگیحی عنااح ر ای یعن پیحناگ ،ااانه ،شخصایت ،فااا،
را ی  ...نقل شود؛ بنابحاین هحگونه نقل یا گحات گاوی اگاح از عناااح ر ایا بهاحه ناد
باشد ،ر ایت است.
از آنجا که در شح حاا یاا گااارخ رفتاار گحتاار ااوفیان هماواره گاارشاگحان باه
گاینش افاایش پحداختهاند« ،نوع نگاه دخالت را ی در داستان ،از نکتههای هم به یهه
در آثار کالسیک حکایات دارد .زا یاۀ دیادی کاه را ی انتخااب ا کناد ،در ایان ز یناه
تعیینکننده است.

توان در ورد ر ایاتهاای یاایخ ااوفیه ،را ی را غالاب باح ؤلاف

دانست؛ چحاکه نم گذارد سیح گاارخ خود را دنبا کند را ی ( ؤلف در نقش را ی)
جال بحای خواننده نم گذارد که خود به پیااا بحساد» (تقاوی قادیحیان)131 :1384 ،
بدینتحتیب را ی همۀ ر ایت را در اهت القای اندییه دیدگاه خود تن یم

کند.

شخصیت ،عا ل اوری در همۀ قصههاست « همۀ عوا ل دیگح ،عوات ااودی خاود
را از عا ل شخصیت کسب

کنند» (بحاهن  .)264 :1393 ،در این اورت در داستانهاای

یایخ اور ،همۀ حواد  ،وضوعات هدف ر ایت ،حبوط به هماان شخصایت یاایخ
است .شخصیتها عموالً به د شیوه به خواننده عحف

ا شاوند :الاف) ساتقیم ااحی

بااهناااویکااه را ی اائیااات ظاااهحی باااطن آنهااا را بااهاااحاحت طااح

ا کنااد؛ ب)

غیح ستقیم که در آن خواننده از گحتار کحدار آنها به شخصیت خو خاوی شخصایت
پ

بحد .با اینکه گحته شده در داستان یایخ « اوریت شخصیت کنش قاوی ا سابب

شده است که توایف از اهمیت چندان بحخوردار نباشد» (رضوانیان .)4 :1380 ،بااینحا ،
توایف قت دراهات تحسایم چهاحۀ شخصایت یاایخ باهکاار رفتاه ،توانساته اسات ا را
چنانکه را ی درن ح دارد ،باه خوانناده عحفا کناد .قتا شخصایت باه شایوۀ غیح ساتقیم
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عحف

شود« ،کنش ،گحتار ،ناا ،ایط ،ضعیت ظاهحی» تاا حاد زیاادی خوانناده را باه

ابعاد ختوف شخصیت ا آگاه خواهد ساخت (اخاوت .)141 :1392 ،اوریات شخصایت
در ر ایت یایخ انسجا

کند که ذهن خواننده از نقصهای احتماال داساتان در

ایجاد

پیحنگ بحخ دیگح از عنااح داستان ناحف

شود .در این حکایاات ،گااه در قالاب

گحت گو بد ن بهحهگیحی از اباارهاا عناااح دیگاح شخصایتپاحدازی ال پیحناگ
توایف فاا ،شخصیت
زبان ر ای

ا رای از شیخ ارائه

دهد ،تا حدی که زباان شخصایت داساتان

شود ،انند داستان بایاید بسطا  « :گحت :ل ن چون ال دریاسات»...

(عطار.)175 :1393 ،
عنصح گحت گو که ط آن فعل انحعا افکاار
نیان داده

خوقا افاحاد

یهگا هاای ر حا

شود ( یحاادق  ،)472 :1392 ،در وارد زیادی « انند داستان احمد خاح یه

بایاید بسطا » (عطار )173 :1393 ،از همتحین اباار شخصایتپاحدازی در داساتانهاای
عحفان است گاه پیکحۀ قصه را تیکیل

دهد» (رضوانیان.)16 :1380 ،

ذوالنون از منظر آثار تاریخی

یک از شخصیتهای متاز تاریخ تصوف ،ذ النون است که همواره بهدلیل تأثیحگذاری باح

تصوف ،ورد تواه ورخان قد ای ااوفیه باوده اسات ،ا اا در آثاار تااریخ  ،نااا ا را
«ثوبان فحزند ابحاهیم اخمیما

صاحی ،یکا از عابادان زاهادان یاهور از اهال صاح»

دانستهاند (ذهب  ،ب تا ،ج 102 :2؛ سعودی ،1409 ،ج  )351 :1گحتهاند« :اال ا از نوبه،
یک از قحیه های اعید صح بوده ا را حکیم ،فصی
 ،1417ج  )391 :8به ا طحیقت

زاهد شمحدهاند» (خطیب بیدادی،

ذهب خاص نسبت دادهاند از ا بهعناوان کسا کاه

نقشها نوشتههای طوسم داشته یاد کحدهاند ( سعودی ،1409 ،ج  .)351 :1اباننادیم نیاا
گوید« :از اوفیان بود که در انعت ،دسات داشات کتاابهاای تصانیف کاحد از

کتابهای ا ست :کتاب الحکن االکبح کتابالثقةفیالصنعة» (ابنندیم.)6 :1346 ،
سمعان عوت د ری عومای صح را از ی ،الک بودن ا
ذهب الک بود بحای این بود که عومای صح ا را تح

داناد

ا نویساد« :ا باح

کحدند حت به زندقاه اتهم
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کحدند» (سمعان  ،1382 ،ج  .)192 :13ا به اایگاه تاریخ ذ النون در صح اشاره
نویسد« :ابوسعید بن یون

کناد

در کتاب تاریخ صاح ا را یااد کاحده اسات» (هماان ،ج :3

 .)443نوشتهاناد« :ا کتااب وطاأ الاک ابان انا

( تاوف  )179را ر ایات کاحده اسات»

(ابنک یح ،1407 ،ج  .)248 :10سمعان به ااوف باودن ا هام اشاارات دارد « :ا
بود که در شهحخ رااع به حاالت

کسا

قا ات اهل الیات (عحفاا) ساخن گحات» (هماان ،ج

.)192 :13
ر ایت حاور ذ النون در دربار توکل بازخواست خویحه از ا با ر ایتهای تحاا ت
در نابع آ رده شده است .خطیب بیدادی به نقل از یوسف بن الاسین
ذ النون در جو

توکل حاور پیدا کحدا

توکل به ا یتاق بود بحتحی

بح عابدان زاهدان» (خطیب بیدادی ،1417 ،ج  .)393 :8سمعان
ا را بحای پاسخگوی

نویسد« :که ن با
داد ا را

گوید :توکل عباسا

رفاع اتهااا از زندقاهباودنش باه درباار ا باحد ا ساحبوند از ایان

پاسخگوی  ،توکل را شیحتۀ خود

سازد (سمعان  ،1382 ،ج 443 :3؛ ابنک یاح ،1407 ،ج

« )248 :10تاریخ فات ا را با اخاتالف ،باین  248 245هاا  .ق ذکاح کاحدهاناد» (ذهبا ،
ب تا ،ج 102 :2؛ سمعان  1382 ،ها  .ق ،ج 443 :3؛ خطیب بیدادی ،1417 ،ج .)393 :8
ذوالنون در آثار متصوفه

هدف تصوفه از نگارخ شح احوا  ،ستندساازی تااریخنگااری نباوده اسات در حاد
عحف اامال آن هم از ر ی نابع تاریخ به این وضاوع پحداختاهاناد .هجاویحی درباارۀ

ذ النون آ رده است« :ابوالحیض ذ النون بن ابحاهیم المصاحی (رض) ناوب بچاه باود نااا ا
ثوبان» (هجویحی )125 :1375 ،سوم نوشته« :در اخمیم صح کنیۀ ا ابوالحیض لقابش
ذ النون به ا الحیض بن ابحاهیم گحته
(سوم  .)27 :1424 ،قییحی ا را در عوم
به همنیین ذ النون با فقیهان اشاره

شاد .اول القاحیش باود پادرخ اباحاهیم نوبیاا
رع ادب یگانه

داند (القییحیه)26 :1374 ،

کناد« :شایخ سانت قااهح اهال بادعت ابوعباداص

احمد بن حنبل (رض) ،خصوص بود به رع تقوی حافظ حدیث پییمبح باود .ااابت
یایخ بار

دریافته بود چاون ذ الناون صاحی بیاح حااف

ساحی ساقط

عاح ف
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کحخ  . ...از اخیار قوا بارگان عیاران این طحیقت بود .راه بال سپحدی طحیا
رفت

ال ات

اهل صح به اموه اندر شأن ی تایح به ر زگارخ نکح بودند تا قات اح

از اهل صح ک

اما حا

ی را نیناخت» (هجاویحی )125 :1375 ،ساهل بان عباداص

التستحی یوسف بن الاسین الحازی از شاگحدان ذ النون بودند ( ستمو بخاری ،1363 ،ج
 .)216 :1ر ایت احاار ذ النون به دربار توکل (قییحی27 :1374 ،؛ اباونعیم ،با تاا ،ج :9
 )237نیا با اختالفات در این آثار آ رده شده است .تاریخ فات ا را از ساا  245تاا ساا
 248ذکح کحدهاند (ابونعیم ،ب تا ،ج 338 :9؛ سوم .)27 :1424 ،
با استناد به آنچه گحته شد ،در آثار تاریخ  ،ذ النون را بییتح فصای
ذهب دارای آثار طوسام

زاهادی االک -

تألیحاات در ز یناۀ عوام کیمیااگحی ا شناساند در آثاار

تصوفۀ ا اوف بار  ،دانای به اسم اع م ااحب کحا ات فاحا ان اسات تاا آنجاا کاه
«اگح از بارگان اوفیه ده تن را به اباۀ بحاساتهتاحینهاا بحگااینیم ،یقینااً ذ الناون یکا از
آنهاست» (گوحنگ رهبح .)141 :1394 ،به غیح از همگون بحخ اطالعاات تااریخ
ناا ،لقب ،ز ان تولد

ح

انناد

ذ النون ،در این نابع تقحیباً ر ایت وافا اک اح آثاار اباور،

«ر یداد احاار ذ النون به دربار توکل» است که با اشکا تحا ت آن را بیاان کاحدهاناد
این خود اهمیت این ر یداد را نیان

دهد.

اطالعات تاریخی ذوالنون به روایت انصاری ،عطار و جامی

از یان تذکحههای اوفیانه ،سه اثح طبقاتالصاوفیه ،تذکرةاالولیذا نحاااتاالنا
بحاستۀ تاریخ ااتماع
نهم است که با نگاه

از اساناد

از نابع د ن تاریخ تصوف ایحان در سه قحن توال پنجم ،شیام
تحا ت ،شخصیت ذ النون را به تصویح کییدهاند.

روایت انصاری انصاری از ذ النون اطالعات تاریخ بییتحی ارائه

کناد

ا گویاد:

«ناا ی ثوبان بن ابحاهیم است ،کنیت ی ابوالحیض ذ النون لقب ا ست .پادر ی اول
قحیش بوده ،نوب
ی داشته

ذ النون به صح بوده به اخمیم صح .شاگحد الک ان

باوده

اذهب

وطأ از ی سماع داشت فقه خوانده بود پیح ی اسحافیل بود ...نیاا گحتناد:

ناا ی فیض بن ابحاهیم ،االخمیم ول القحیش گحتند ناا ی ذ النون بن احمد گحتند
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کنیت ی ابوالحیاض بود ناا الحیض پییینۀ قو درستتح اسات» (انصااری.)11 :1362 ،
ا در ادا ه به عحف دقی خانوادۀ ا

پاحدازد « :ی را باحادران باوده ،یکا اساحافیل

دیگح الیسع نیا گحتند که ذ الکحل .ارنه خود سه بودند گحتناد چهاار بودناد :ذ الناون
عباادالباری ذ الکحاال اخااو ذ النااون ،ر ی عنااه حکای اات ف ا

ذ الکحاال عباادالخال

المعا الت غیحها ،یقا اسمه یمون ذ الکحل لقب له» (هماان) کاه ساا

فاات ا ساا

 245یا  247است.

روایت عطار عطار هیچگونه اطالعات تاریخ از ذ النون ارائه نم دهد.

روایت جامی در این بخش ،اا

به تقوید از انصاری ا ا اوااتح فیاحدهتاح باه ذکاح

یخصات از ذ النون انند ناا ،القاب ،تاریخ تولد تاریخ فات

پحدازد

گوید« :از

طبقۀ ا ل است .ناا ی ثوبان بن ابحاهیم است .کنیت ی ابوالحیض ذ النون لقاب ا سات
( »...اا  )27 :1394 ،با اموۀ « غیح از این نیا گحتهاند ،ا اا ااا ایان اسات» (هماان:
 .)27گااوی
اطالعات

ا خواهااد شاابهات طااح شااده در نوشااتۀ انصاااری را رفااع کنااد .پا

از آن

اواا درباارۀ خاانواده ،سوساوهنساب ،خوییاا ندی ،تاصایالت ،تعاالیم عناوی
کند.

ذ النون را طح

بنا بح آنچه گحتیم ،از بحرس گاارخ تاریخ در سه اثح اوفیانه اینگونه بح آیاد کاه
انصاری احفاً

کوشد بحتحی شخصیت یایخ را با کمک اطالعات تاریخ نیان دهند

از آن در اهت تاکیم گحتمان تصوف بهحه گیحد .انصاری در بییاتح اوارد ،ر ایاات را باا
سازد تا بح تأثیح سخن خود بیحااید .شیخاالسالا گحت که ایان

تکیه بح سوسوه اسناد همحاه

اسناد دراز است لیکن نیکوست (انصاری.)12 :1362 ،
گاارخ تاریخ انصاری اائ
زندگ ذ النون ارائه

نسبتاً کا ل البته گاه هماحاه باا شاک احتماا از

دهد.

عطار به زندگ تاریخ

یایخ اهمیت چندان نم دهد؛ چنانکه در قد ۀ تذذکرةاالولیا

نویسد « :اساتید نیا بیحگندا سخن بود کاه در یاک کتااب نقال از شایخ باود ،در
کتاب از شیخ دیگح .اضافات حکایات حاالت ختوف نیا هم بود .آنقدر که توانساتم
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احتیاط بهاای آ ردا (عطاار .)5 :1393 ،ا حتا باه نااا را یاان ر ایاات ساخنان اشااره
نم کند به اقوا شحاه
اا

به ذکح عبارات

بنا بح ادعای خود ،نحااتاالنا

قد ۀ این کتاب بیان
یتمل بح حقای

انند «نقل است گحتند» اکتحا

را از طبقااتالصاوفیه بازنویسا

کند« :الا آن کتاب است ،لطیاف

کند.
ا کناد .ا در

جموعاهای اسات شاحیف،

عارف اوفیه دقای لطایف این طایحه عویاه ،ا اا چاون باه زباان هاح ی

قدیم که در آن عهد عهود بوده قوع یافته به تصایف تاحیف نویساندگان باه ااای
رسیده که در بسیاری از واضع فهم قصود به سهولت دست نم دهد ،ایااً قتصح اسات
بح ذکح بعض تقد ان از ذکح بعا دیگح از ذکح حاحت شیخاالسالا
تأخحان از ی خال است ،بارها در خاطح این فقیح

عاااحان ی

گیت که بهقدر ساع طاقات در

تاحیح تقحیح آن کوشش نمایاد» (ااا  .)2 :1392 ،ااا

باا ااود اقتباا

از طبقاات،

زندگ ذ النون را با دیدگاه خود با اتکا به یقین بیان ا کناد آنچاه را کاه الزا بداناد
حذف یا اضافه
خودداری

کند.

کند .ا در نحاات از ذکاح ناااباحداران اطالعاات خاانوادگ ذ الناون

وصف شخصیت ذوالنون در سه اثر مورد بررسی

در طبقاتالصوفیه انصاری باحای تحسایم شخصایت ذ الناون از شایوۀ تواایح
شا ل نسبتدادن احات
قید انند «از ب

ساتقیم

انند «سید ،ا اا در قت خود ،بیگانۀ ر زگاار ،ساح ایان طایحاه»

پوشیده بود ،کس ا را نیناخت» اموۀ خبحی «لکن ا پییین ک

که اشارت با عبارت آ رد» (انصاری )11 :1362 ،بهحه

آیاد

گیحد.

در تذذکرةاالولیا عطار نیا با بهحهگیحی از قد های ساجع باا شایوۀ ساتقیم تواایف باا
(احت ،اموۀ خبحی قید) ذ النون را عحف

کند.

احت« :آن پییاوای اهال ال ات ،آن بحهاان حتبات تجحیاد ،آن حجات الحقاح فخاحی،
رحمةاهللعلیه ... -سالک راه بال

ذ النون صحی -
خبحی« :از ووکان طحیقت بود سالک راه باال

ال ت» (عطار )118 :1393 ،اموۀ

ال ات .در اساحار توحیاد ،ن اح ع ایم
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دقی داشت ،ر ش کا ل ریاضات کحا ات افح» (همان )119 :قید« :ب
داشت ،کس

را پوشیده

در نفحاتاالنس اا

کاه خاود

اقف حا ا نید» (همان.)119 :
نیا انند انصاری عطاار از شایوۀ تواایف ساتقیم باا آ ردن

اااحات ،قیااد امااالت خبااحی بااحای بیااان شخصاایت ذ النااون اسااتحاده کااحده اساات .ا
یهگ های فحدی ذ النون را احی  ،ساده ،واا سنجیده تحسیم

کند ،انند:

ا اا قت یگانۀ ر زگار سح این طایحه اسات هماه را نسابت اضاافت باه ا اسات.
پیش از ی یایخ بودند ،لیکن ی پییین کس بود که اشارت باا عباارت آ رد (ااا ،
.)28 :1394
بنابحاین از توایحات انصاری دربارۀ شخصیت ذ الناون ایانگوناه بح ا آیاد کاه ا در باین
گاارخ تاریخ خود ،یهگ های را به ذ النون نسبت
تعویمات

دهد کاه طااب باا سایح اهاداف

در ن ایاۀ ر ایاات ا سات .در اقاع ا توویاااً از ناوع بحاعات اساتهال باحای

ر ایات ذ النون استحاده

کند.

«در تذکرةاالولیا در بند سجع آغازین هح باب کوشش شاده اسات تاا گوناههاای از ساخن
سجع

وز ن بهکار ر د که با ناا یا لقب یا احت ااو عارف که باب به آن اختصااص
بحابحی کند» (احمادی .)145 :1391 ،در اقاع ا تاوان نسابت

دارد ،همحاه

یاان زباان

وز ن آغازین شخصیت عارف دریافت کحد .عطار ذکح ذ النون را با امالتا تواایح
کند .این امالت ،نوع فااسازی باحای تبیاین اندییاه اقاوا ذ الناون

سجع آغاز

است که با تصویحی که از ا ارائه
اا

با اقتبا

دهد ،ارتباط دارد.

از طبقاتالصوفیه سع دارد باا دقات ،از بیاان بحخا از تواایحات انصااری

انند «ا قبو بح همۀ ز انها بود» سح باز زند.

القاب یک از شیوههای توایف ستقیم که شخصیتهای یک ر ایت را عحف

کناد،

القاب یا عنا ین است .در داستانهای یایخ ،هح اوف دارای یک عنوان عاا به نااا شایخ،
پیح ،حاد ،حشد یک عنوان خاص اسات .ایان عناا ین القااب ،یهگا هاای شخصایت
قا ات ا است یا رنگا از شاط دارد یاا

اوف را تحسیم

کند که یا نیانهای از زهد

بازگوکنندۀ شیل

ال زندگ اوف است .این القاب بیانگح تحا ت دیدگاه را ی است.
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در طبقاتالصوفیه لقب اد د است عوت نااگذاری آن ،واا فیحده بیان شده ،انناد
« ذ النون لقب ا ست» (انصاری )11 :1362 ،در اای دیگح ا نویساد :ذ الناون سایا

(انصاری.)22 :1363 ،
عطااار از در ن ایااۀ ر ایاات «ذ النااون
بح گایند« :بعد از آنکه در کیت

اهیااان» (عطااار ،)121 :1393 ،لقااب ذ النااون را

تهم به دزدی شد ،دست به کحا ات زد»

احدا چاون

چنان دیدند ،در پایش افتادند عذر خواستند .از این سبب ناا ا را ذ النون نهادند» (هماان:
.)1209
اا

قا ات را عوت لقب ذ النون بیان

به کحا ات ،بنستایند به قا ات ،قاا حا

کند« :ذ النون از آن اسات کاه ی را بنیارایناد
قت در دست ی ساخحه باود در اناده»

(همان.)28 :

نمودار  .1فحا ان شیوههای اف شخصیت ذ النون در سه اثح

یک دیگح از شیوههای تحسیم شخصایت یاایخ ،تواایف غیح ساتقیم در قالاب ر ایات
است .ر ایت خود شا ل الف) بیاان تجحباۀ عحفاان  ،ب) ذکاح کحا ات ،ج) بیاان تعاالیم از
طحی کنش پیح ،د) گحت گوی یایخ است که هح سه اثح بهناوع در تواایحات خاود آن
را بهکار گحفتهاند.

انصاری در طبقاتالصوفیه ،بحای تحسیم شخصیت ذ النون ،هیت ر ایت شاا ل ر ایات

تجحبۀ یک عحفان  ،د ر ایت بیان کنش ،سه گحت گو یک کحا ات در ز اان حیاات
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یک ر ایت از تیییع «انازۀ ذ النون» که خود دربحگیحندۀ د کحا ت است ،اساتحاده کاحده

است .در تذکحه ،س چهار ر ایت شا ل د تجحبۀ عحفان  ،هیت ر ایت بیان کنش ،هحت

گحت گو شاناده کحا ت در ز ان حیات یک ر ایت از تیییع انازۀ ذ النون آ ده کاه

خود دربحگیحندۀ سه کحا ت است.

در نحااتاالن  ،هحت ر ایت یک تجحباۀ عحفاان  ،د کانش ،د گحات گاو یاک

کحا ت در ز ان حیات یک ر ایت از تیییع انازۀ ذ الناون کاه خاود شاا ل د کحا ات
است ،آ ده است.
الف) بیان تجارب عرفانی از زبان ذوالنون

در این ر ایات ،با آفحینش حادثهای ساده ،همحاه با هیجانات ر ح
پیا

ومو

کاربحدی ارائه

در قالب گحات گاو،

شود.

در طبقاتالصوفیه د ر ایت از تجحبۀ عحفان در طبقاات ر ایاات «ساه ساحح ذ الناون»
(انصاری« )12 :1363 ،ذ النون سیا
ذ النون» سححی تم یو

اوان» (همان )22 :است .بنای ر ایات «ساه ساحح

بنای ر ایت «ذ الناون سایا

است در قالب گحت گوی بین ذ النون سیا

ااوان» پناد انادرزهای عحفاان

اوان شوریده در کناار ر د نیال ااورت

گحفته است .تأثیح عمیا ااواب ااوان ،ذ الناون را با هاوخ ا ساازد ز یناه را فاحاهم
آ رد تا انصاری در ادا ۀ این ر ایت ،احوا د ران تبعید غحبت ر زگار خود را به قوم
تصویح درآ رد« :غربتیفیکغربةالغربةالفرحدونکموالکربة( ...همان)23 :
کرةاالولیا بیان د تجحبۀ عحفان در این باب از زباان عطاار ،بحگحفتاه از تجحبیاات
در تذذ 
آز ودهشدۀ ا ست .ا این تجحبیات را اقع

با رپذیح نیان

دهد تا توانای پنادآ وزی

داشته باشند« :نقل است که ر زی یاران ا را گحیان یافتند( » ...همان.)137 :

در نفحاتاالنس در نحاات نیا د ر ایت «سه سحح ذ النون» حکایت «ذ النون سیا

اوان» (اا  )31 :1394 ،بح تجحبۀ عحفان ذ النون تأکید دارد .اا
سیا

در حکایت ذ الناون

اوان ،بد ن اشاره به ال این دیدار ،عین ر ایت در طبقاات را از زباان هحاتا باه

زبان ساده بازگحدانده است.
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ب) بیان تعالیم از طریق کرامت

یک از راههای انتقا حاهیم عحفان در ر ایات ن ور ااوفیانه ،اساتحاده از عنصاح کحا ات

است .وضوع کحا ات خوارق عادات تا قحن د ا چندان ورد تواه نبود ،ا ا از قحن سوا
تا قحن نهم ،بهتدریج شاهد سیح اعودی در انتساب کحا اات باه عحفاا ااوفیه هساتیم کاه
ورد تواه اوفیان بخصوص یایخ اوفیه اقع
وضوعات هم هح کتاب عحفان
آن کحا ات از آنان اادر

شود؛ بهگونهای که کحا ت ،یکا از

شود« .تحتیب ر اج کحا ت بیش از اینکه به کسان که

شود بحگحدد ،به خیل ع یم کحا تخواهاان کحا اتاویاان

بح گحدد؛ زیحا کحا تاوی خود سبب توسعۀ فحهنگ کحا اتگاوی

کحا اتخاواه

شود» (غال اسینزاده.)128 :1386 ،

در طبقاتالصوفیه در هیت ر ایات طبقاات در بااب ذ الناون ،د حکایات از ر ایاات
کحا ت است که در یک ر ایت د کحا ت آ ده است این نیان
بهطورکو با آنچه کحا ت نا یده
بحای اوب قبو
غح ر

دهد که «پیاح هاحات

شود ،واف نیست؛ عو الخصوص که اظهاار کحا اات

پسند دیگحان باشد .دلیل اساس

خالحت پیح هحات با کحا اات ،تاح

از

کح ،احتما اناحاف بیح نآ ادن از حقیقات اسات» (انصااری :1362 ،قد اه

 )67-66این نوع حکایات غالباً اد د ،کوتاه با زبان ساده ر ان بیان

شوند.

د حکایت دیگح در این داستان ،احفاً اختصاص به عحف شخصیت ذ النون ندارد .ااود
ر ایتهای کحا ت از حاحت عیس (ع) حاحت وسا (ع) ،تعویما باودن ایان اثاح را
کند که انصاری بحخالف دیگح تذکحهنویسان به قتاای اوسۀ در

بییتح تأیید

به ن ور بیان حاهیم تصوفۀ از این داستانها بهحه

گحفته است.

حکایات کحا ت در حکایت ذ النون ،غالباً از نوع کحا اات «عاادی»
است ،کحا ات

خاود

عهاود (یاا قادیم )

انند ط االرض ،ارتباط با اهان غیب ،غایبشدن ،تأثیحگذاشتن باح نحاو

بهخد تگحفتن پحندگان اشیای بعد از ح « .چون انازۀ ی بحدند ،گوۀ حغان یعنا
او

بح سح انازۀ ی آ دند ،پح درهم بافتند(»...همان.)13 :

بحخ از ر ایاات نیاا در قالاب ر ایتا خطا  ،تاک اااحای باا پیحنگا ضاعیف دارای
شخصیت

اد دند ،ا ا ایجاز فیحدگ

تن تأثیحگذار است.
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در تذذکرةاالولیا عطار از س چهار ر ایت ،در هحاده حکایات ،ناوزده کحا ات را طاح
کند .ر ایات کحا تا  ،ساهم قابالتاواه از تاذکحه را شاا ل ا شاود کاه ساادگ

خوخبا ری ی در نقل کحا ات ا لیاا ،ناهفقاط طاحز فکاح یاک ااوف ساادهد را نیاان
دهد ،بوکه حاک از این نکته نیا هست که در این حکایات ،آنچه ورد ن ح ا ست ،همه
اا ادعای قاوع کحا اات نیسات ،توااهدادن باه نکاات ر اای اسات کاه در آنهاا هسات
(زرینکوب .)268 :1393 ،همچنین نیان از عالقه ااداقت ا نسابت باه یاایخ اسات
بحای باالبحدن ظحفیت عنوی یک پیح یا شیخ بیان شده است .با تواه به شحایط فحهنگ
تاریخ آن ر زگار افاایش ر حیۀ کحا تخواه

کحا تسازی تعداد کحا ات تذکحه،

نسبت به د اثح دیگح بییتح است.
کحا ات این حکایت عبارتاند از :شنیدن ندای هاتف غیب  ،تصحف در طبیعات ،شاا ل
خوردن

بهخد تگحفتن پحندگان بعد از ح  ،نا

آشا یدن از آسمان ،تبدیل سانگ

به اواهحات ،ارتباط با پیا بح اهان غیب از طحی خواب.
بهحهگیحی اهحانۀ ا از عنااح داستان  ،فااسازی ،شخصیتپحدازی توایحات اائ
اوریت شخصیت کنش قوی سبب

شود تا خواننده داستان را با ر کند .پایانبنادی

ذکح اندییه در این ر ایت ،از اهمیت خاا بحخوردار است .اادا در نا نیاا از عوا ال
پیشبحندۀ آن است انند ر ایت «آن شب که از دنیا بحفت ،هحتاد ک
دیدند» (عطار :)137 :1393 ،ر ایت ذ النون

پییمبح را باه خاواب

اهیان دریا (همان .)120 :این ر ایت ،ادا اۀ

ر ایاات کحا اات دیگااحی اساات کااه نقاال را ی ا شااخص ،رخاادادهای قااوی
توااایحات بجااا ر ابااط عواا

تااوال

عوااول کااه بااح فاااای کواا داسااتان حاااکم اساات

گحهخوردگ عنااح داستان با زبان ر ایت ،تحدیدی از پاذیحخ کحا ات در باا ر خوانناده
باق نم گذارد .شایان ذکح است تنها ر ایت یتح

در هح سه اثح ،ر ایات «تیاییع اناازۀ

ذ النون» است که در تاذکحه باا فااساازی دقیا تاح افاا دن یاک کحا ات باح کحا اات،
بهگونهای زیباتح بیان شده است.

در نفحاتاالنس اا

نیا انند انصاری ،از هحات ر ایات خاود د ر ایات را باه ذکاح

کحا ت اختصاص داده است که در یک ر ایت د کحا ت را ذکاح ا کناد .کحا اات ،در
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این حکایت غالباً از نوع کحا ات «عادی»

عهاود (یاا قادیم )

انناد باهخاد تگاحفتن

پحندگان اشیا بعد از ح  ،ر ی آب راهرفتن ظاهحکحدن اشایای قیمتا اسات .ر ایات
اهیان» در نحاات (اا  ،)30 :1394 ،اایگاین حکایت «زندان شدن ذ الناون

«اوان

احمد حنبل» (انصاری )19 :1363 ،در طبقات شده است .در ایان ر ایات ،ذ الناون را ی
اوان قهح ان است .ذ النون در راه سحح دریای از صح به اده ،اوان

حقعدار را القاات

کند که به ا تهمت دزدی زدهاند اوان بحای رفع اتهاا از کحا ت کمک ا خواهاد.
در ساختار این داستان ،عا ل کان کنش قوی شخصیتها توایحات که بح فااای ایان
ر ایت حاکم است ،طحح یکپارچه
التما

نسجم از داستان ارائاه ا دهاد ،انناد « احا از ی

اابت بود ،ا ا هیبت ی حا نم گذاشت به سخنگحاتن باا ی کاه ساخت عایاا

ر زگار بود از عبادت خال نه» (اا .)30 :1394 ،
ج) بیان تعالیم از طریق کنش

از راههای توایف شخصیت ،نیاندادن شخصیت در حاین عمال اسات کاه خوانناده را باه
خصوایات ا رهنمون

سازد از ر خهای اسات کاه باحای عینا کاحدن شخصایت

گحتار ذ النون بحتحیخواه ا بح دیگح اوفیان ر زگارخ بهکار گحفته شده.

در طبقاتالصوفیه بیان تعالیم از طحی کنش در طبقات ،از دیگح ر ایات بسا د کمتاحی

دارد ،انند «پییین کس که وی در پای ن الید احمد حبیا باود( »...انصااری:1362 ،
 )22است که کنش «به پای ذ النون افتادن چیت

وی سحید خود را باه پاای ا الیادن»،

اگحچه با چند حادثۀ دیگح همحاه است ،درنهایت تحاوق ذ الناون را باح دیگاح یاایخ نیاان
دهد.
در تذکرةاالولیا بعد از کحا ات ،ر ایات کنی در این اثح کاربحد بییتحی دارناد؛ ر ایاات
که عطار تعالیم خود را در قالب کنی پویا زنده نیان ا دهاد ،انناد ر ایات ناانباحدن
خواهح بیح ،چهل ر ز بحای ذ النون نخوردن نانها بهدلیل تما
.)124

با دست زندانبان (هماان:

در نفحاتاالنس ر ایت کنی در نحاات نیا به تقوید از طبقات همان ر ایات «ذ الناون
احمد چیت » (اا  )30 :1394 ،است.
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د) بیان تعالیم از طریق گفتوگو نقلقاو هاا باهدلیال بتنا باودن باح گحات گاوی
اض یا کنش گحتاری که در قالب گحت گو یا در قالب تکگوی یا بهاورت امواهای
خبحی فارغ از عنااح داستان بیان
حادثهای ساده ،گحت گوها شکل ر ای
در طبقاتالصوفیه ر ایات احاوا

شوند ،ر ایت اسوب نم شاوند ،ا اا باا آفاحینش
گیحند تا ومو تح کاربحدیتح شوند.
رفتاار ذ الناون در طبقاات ،باا هادف تعوایم باان

تصوف همحاه است شاید به همین دلیل ،از هیت ر ایت ذ النون در طبقات ،ساه ر ایات
بحاسا

گحت گو شکل گحفته بییتح بح بیان ر ایت در قالب گحت گو تأکیاد دارد .ایان

حکایات با امالت کوتاه ،ساده با اژگان کهنه ارائه شده است اغوب بد ن پایانبنادی
ناسب به ن اور نکتاهگاوی باه پایاان ا رساند ،انناد ر ایات «حساین رازی ذ الناون»
(انصاری.)19 :1362 ،
در تذذکرةاالولیا طح آنان از زبان ذ الناون ،جموعاهای از یا

احاا ا را باه تصاویح

کید .این گحت گوها گاه نقل از زبان ذ النون است ،انند «ذ النون گحت :اعحابا را
دیدا در طواف ،زرد نایف گداخته» (عطار  )127 :1393گاه نقل از دیگح اوفیان
انند گحت گوی «حسین بن یوسف رازی با ذ النون» (همان.)135 :

در نفحاتاالنس د ر ایت از ر ایات اا

بح پایۀ گحت گوسات« ،ر ایات عایاای

ذ النون» (اا  )31 :1394 ،که به تقوید از طبقات نوشته شده اسات در قالاب ذکاح ساحح
ذ النون ،ناد عایای به بیان بان

هم از عحفان

پحدازد.

نمودار  .2فحا ان نوع ر ایت گاارخ ر ای در سه اثح
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زاویۀ دید

یک دیگح از قولههای ر ایتشناسا  ،زا یاۀ دیاد اسات .زا یاۀ دیاد ،نااوه شایوۀ بیاان

ر ایت است؛ پنجحهای است که همۀ اخبار ر ایت از آنجا باه خوانناده نتقال ا شاود .در

حکایات یایخ ،نوع نگاه دخالت را ی از عوا ال هام تأثیحگاذار باح خاطاب اسات.
ااوالً در این ر ایات ،سواشخص بح همۀ اوانب فکحی ،شخصیت  ،خو

خواطح اشحاف دارد گاه پیحنگ ضعیف داستان را نسجم عین

خاوی

کند.

حتا

در طبقات ،بخش ر ای کتاب در خد ت بخش غیحر ای است کاه باا هادف تبیاین

تحهیم بان تصوف

آنان را امعآ ری

آغاز

ذهب حنبو

بهاورت اوسهای ارائاه ا شاد شااگحد انصااری

کحد؛ بنابحاین بخش ر ای طبقاات باا عباارت «شایخاالساالا گحات»

شود .بدینتحتیب که را ی به نقل از انصاری باا زا یاۀ دیاد داناای کال باه شایوۀ

را ی بح ن داستان  ،در وضع شاهد عین ر ایت را ارائه
این نوع زا یۀ دید را با هدف تحکح انصاری نیان

کند که خاود ،ساازگاربودن

دهد؛ چحا که ا یکهتاز عحاۀ تعوایم

عقاید ااو فکحی خود است باید نط ا در ر ایت حاکم باشد.
در تذکحه ،عطار بعد از قد اۀ ساجع

ااح خاود ،باه ساحاغ ر ایاات

زبانیان با زبان قد ه تحا ت است .نقل ر ایت از سه طحی است:

ا ر د کاه

زا یۀ دید ا شخص بد ن دخالت را ی ،به نقل از ذ النون که یک از شخصایتهاای

فحع داستان است ،انناد « حغاک نابیناا د اساکحه» (هماان )119 :یاا را ی داناای کال
اد د ،به نقل از را ی که ذ النون شخصیت ااو داستان است ،انند «نقل است کاه ر زی

یک پیش ا آ د .گحات اا دارا هایچ نادارا .سانگ از ز این بحداشات باد داد .آن

سنگ را به بازار بحد .ز حد شده بود .به چهاراد درا بحح خت باز اا داد» (همان.)123 :

را ی دانای کل اد د ،به نقل از را ی کاه ذ الناون شخصایت فحعا داساتان اسات،

انند ر ایت ذ النون عابد (همان .)121 :در این ر ایات ،را ی باهااورت یااهدهگاحی

نحعل است که عموالً در داستان نقی بحعهده ندارد .ر ایاتهاا خطا

نساجم اسات

نقل اینگونه ر ایت ،به ن ور تأثیحگذاری بییتح بح خاطب است .حکایات عطار ،عموالً با

عبارت «نقل است» آغاز

شاود ،ا اا خوانناده یاا ر ایاتشانو باا سابک

تحاا ت ر باهر

شود ،تن یکدست که «ناه نویسانده دارد ناه فاحاهمآ رناده» (احمادی.)133 :1376 ،
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نویسندهای که ر ایتشنو ا را

بییتح تأثیح

شناسد ،تحکح ا را

گیحد خود را با ا در یک سط

در نفحاتاالنس بهاا ر ایت «اوان
غیحقهح ااان اساات .اااا

داند.

داناد شااید باه هماین دلیال از ا

اهیان» که ذ الناون در قااا ر ای ا شاخص،

بااا نقاال کومااه بااه کوماۀ ر ایااات از طبقااات بااا حااذف عبااارت

«شیخاالسالا» ،در حکم را ی ب ن حی همسط خواننده است که «هیچگوناه ا تیاازی باح
ا ندارد اینگونه در تعوی داستان با خواننده شحیک

شود» (با یک .)174 :1392 ،

شخصیت

در طبقاتالصوفیه شخصیتهاای عاا
ذهب
نا

انناد خوا  ،خااص انناد یاایخ رهباحان

انند احمد حنبل ،بییتحین بسا د را به خود اختصاص دادهاناد .در ر ایات ذ الناون،
از یاغل گح ههای ختوف حدا نیست که این خود تأییدکننادۀ هادف انصااری از

بیان این ر ایات است.
در تذذکرةاالولیا شخصیتهای ر ایت ذ النون ،از یان اقیار گوناگون حدا بحخاساتهاناد.
ذ النااون شخصاایت ااااو

ااحدا بازرگااان ،زن گبااح ،اهاال صااح ،توکاال ،پیااحزن،

خواهحبیااححاف  ،زناادانبان کااه گاااه شخصاایتهااای ااااو ر ایااات ا هسااتند حت ا
شخصیتهای زن در تذکحه دارای نقی بساا تأثیحگذارند.

در نفحاتاالنس اگحچه شخصیتپحدازی در نحاات ،بهشدت تأثح از طبقات است ،ا اا
نقش شخصیت رهبحان دین

یایخ ،کمحنگتح

اود گاح ههاا افاحاد عااا اواناان

بییتح است.

نمودار  .3فحا ان شخصیت در سه اثح
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جدول  .1ساختار کو تعدادی از ر ایتهای طبقاتالصوفیه
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تذکرةاالولیا

ساختار کدی تعدادی از روایتهای ذوالنون در

از هحت ر ایت طح شده در نحاات شش ر ایت اقتبا
«ذ النون

اهیان دریا» ورد اختالف است.

از طبقات اسات ااحفاً ر ایات
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جدول  .2ساختار ر ایت ذ النون

تحدیل و بررسی
هح سه ؤلف بحاسا

اهیان دریا (در نحااتاالن )

چیمانداز تاتتأثیح وقعیت خود شخصیت ذ النون را باه تصاویح

کییدهاند ناخودآگاه از دریچۀ ن اا ارزش

بینند؛ چحا کاه هاح

شیوۀ تحکح خود ا را

ؤلف در در ن یک بافات فحهنگا قاحار دارد .هاح ساه نگارناده در پا بحتاحی بخیا
استعالی شخصیت ذ النون

کوشند تا الگوی

اال در سیح تعویم تحبیت باان تصاوف

ارائه دهند.
قایسۀ شح حا ذ الناون در ایان ساه تاذکحه ،باا آثاار تااریخ
انصاری نیان

آثاار تصاوفۀ ز اان

دهد که با اود تواه عالقۀ انصاری به ارائۀ اطالعات

ستند از زنادگ

ذ النون ،در طبقات ،هیچ اشارهای به اقعۀ «احاار ذ النون به دربار توکل باحای استیااا
افکار عقایدی که حدا آن را از الااد

دانستند ،نیده است (این ر ایت تقحیبااً در اک اح

نابع تا ز ان انصاری آ ردهشده) انصاری ر ایت کحا ت «همزندانبودن ذ النون با احمد
حنبل» (انصاری )19 :1363 ،را اایگاین آن کحده است .در این ر ایت ،نگااه اعتحاضا ا
را به ا ضاع سیاس حاکم ،فتنهها ،آشوبها درگیحیهای فحقهای انند فتنۀ حاد بودن یا
نبودن قحآن که کیتار فحا ان را بهدنباا داشات ،ا تاوان دیاد .ایان داساتان «قادیمتاحین
حکایت بحخورد یک اوف با یک فقیه» (همان ،قد ه )82 :که انصاری بد ن تواه به نااا
حاکم ز ان دقی ایان اااحا ،ذ الناون را باارزی سیاسا

عحفا

ا کناد .در طبقاات،

فحا ان استحاده از «گحت گو» «کحا ت» در ر ایات ذ النون به یک انادازه اسات ،ا اا در
قایسۀ با د اثح دیگح گحت گو نوع غالب ر ایاات اسات باا در ن ایاههاای «تعوایم باان
تصوف» « ،اور قحاردادن شخصیت شیخ» «نادیککحدن عقاید فقها با اوفیان».
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اساساً وضوع ورد باث انصاری در حکایت «ذ النون سه ساحح» (هماان )12 :عوام

انواع آن است ،انند عوم توحید که حا ی اطالعات درخوری است ،ا در قالب ر ایتا از
یک سحح تم یو

تیحی

بان عحفان

با نقال از را ی ساواشاخص از زباان را ی ا شاخص قهح اان هام باه

پحدازد هم در کما ایجاز ،با بیان یهگ های از ذ النون دیگح

یایخ ،تصویحی تناقض از حدا اوفیان ارائه

حقیق دست
خو

یابد که حت خواص آن را در

دهد .در این ر ایت ،ذ الناون باه عوام

نکحدند.

انصاری ذ النون را دارندۀ سه عوم توبه ،توکل حقیقات ا داناد باه هماین عوات از
هجور

شود عوت زندان شدنش باثهای کال

ناسب بحای تاویل ،تحسیح بیان آ وزههای عحفان

شح انواع عووا

بیند :ا

است .ا این یهگا را ز یناۀ

تطبی آن با بان اعتقادی خود یعن

عوم توحید  ...هحتم عوم کالا  . ...انصاری در ادا اه ،طااب

با عقاید حنبویان عوم کالا را عوم هال

دانست

احدا باهدلیال نااتوان در در

حااهیم

عحفان ا را از خود د ر کحدند .ا ن ح انتقادی خود را نسبت به دعیان بارگان تصاوفه

اعالا

دارد بهگونهای از ا ضاع حاکم بح ااوفیان اباحاز ناخیانودی ا کناد .انصااری

احفاً در این ر ایت ،تصویحی ا رای با ذکح کحا ت

اض

پحرنگ از ا ارائه

دهاد.

«ا را هجور کحدند بح ا بحخاستند به انکار راندن تا آنکه از دنیا بحفات» (هماان)13 :
فقط با دیدن کحا ات از ا آن هم بعد از ح

کحد (همان.)13 :

در باین احدا قباولیت عااا فحاگیاح پیادا

این د ر ایات ،جاا بااث حصاو در اورد عواوا دهگاناه را باحای انصااری فاحاهم

سازد تا با تحسیح ،نقد درنهایت تعویم آ وزههای تصوفه طاب باا آیاین حنبوا اذهبان

در ا ضاع احوا سیاس

دین

شود که نطب با آیین اسالا باشد.

وتهب قحنهای چهارا پنجم ،تصویحی از تصوف ارائه

شخصیت یایخ بعد از آن رهبحان ذاهب انند «احمد حنبل» ،بح ادر شخصیتهای

داستان ذ النون هستند .اهمیت این اشخاص بهاندازهای است که ناهتنهاا ااای باحای دیگاح
طبقات ااتماع نیست ،بوکه از عواا حت خواا نااا ا باحد کاه تاوان در

ندارند .در اقع ا نیا کتب از تصوف را تح یج

شایخ را

کند که بح پایۀ رعایت زهد شحیعت

بتن بح فحدگحای یعن همان تصوف ااوی است.
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خوااه عبداص انصاری ( )481-396یک اوف

تعصاب اهال سانت باح اذهب ا ااا

احمد بن حنبل است در شعحی که به عحبا ساح ده گحتاه اسات « :ان هماه عماح حنبوا
زیستم

ایت

کنم که همگان نیا ذهب حنبو اختیار کنند» (شحیع کادکن :1394 ،

.)30
شحیع کدکن ( )29 :1394دربارۀ ر زگار انصاری

نویسد« :از لااظ تااریخ تعصاب

در خحاسان ،باید عصح ا را ا ج تعصب دانست .ی از گاند خالحان خود در ا ان نماناد
چندان ادا ا با اشعحیها

عتال ها در هحات این عصح باال گحفته بود که آنهاا باا هماۀ

اختالفات که داشتند با یکدیگح تاد شدند در سا  438از ا ناد سوطان سعایت کحدناد.
کار به اای کیید که ا را بازداشت کحدند در زندان نادیک پوشنگ زنادان کحدناد
از رهای بااز باه هاحات آ اد در

یک سا زندان بود .پ

همچنان ورد طعن انتقاد حاسدان

خاود را آغااز کاحد ،لا

خالحان خود ،بهخصوص اشعحیان هحات ،بود».

در قحن پنجم ،هحات اایگاه بود که در آن ،درباارۀ بحخا از نکاات دقیا شاحیعت،
احیانهای فکحی گوناگون ر درر ی هم در کیمکش بودند .ایان نکاات عباارت باود از:
احات خدا ،حد

یا قدا قحآن ،سئولیت آد

ذهب بود ،حدیث در

اختیاار .انصااری کاه اادث حنبوا -

داد .در چنان ایط تعویمات ا خن

عاری از ابههگیاحی

نم توانست بود ،باه هماین دلیال اسات کاه ا باا شادت تنادی « ،بتادعان» خصواااً
اشعحیان را نکوهش

کحد» (دنیا .)170 :1379 ،درنتیجاه طبقااتالصاوفیه شاح احاوا

یاایخ ،ز ینااهای را بااحای ا فاحاهم ا آ رد تااا آرا اعتقاادات حنبویااان را طااح سااازد.
«انصاری در سائل کالا ،ایل به تجسیم تیابیه باوده ایان ناوع عقیاده ،در خحاساان آن
عصح به یهه در هحات آن ر زگاران ر اج داشته است» (شحیع کدکن .)27 :1394 ،
ا با ذکح توایحات دقی
نیان

فااسازی ناسب ،ا ضاع ااتماع

حد ان ر زگار خاود را

دهد .تمایل تواه زیاد حدا به ریاضت فقاح رضاایت باه زنادگ فقیحاناه ...

کا الً یهود است .ر ایاات

انناد حکایات ابواالساود کا (انصااری ،)26 :1362 ،آییناۀ

تماانما ناظح باح ا ضااع نابساا ان فحهنگا

فقاح اقتصاادی احدا آن ر زگاار اسات .در

شحایط که تصوف ،سیح تکا ل گستحخ خود را ط کحد ،تاذکحۀ ا نیاا در راساتا در
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حااالت عارفاان در قالاب ناااات

بدنۀ هماان تکمیال تکاوین قاحار گحفات .انعکاا

امالت زیبا شاعحانه ،نخستین ااورت کتاوب زباان اسات کاه در بیاان عاارف باه د
اورت ن ح سجعدار د بیت بهکار رفته این ا ح با قحینههای که در دست اسات ،نیاانگح
سااابقۀ چنااین شااکو از بیااان عااارف در ای احان پ ایش از اسااالا اساات (ی حب ا .)40 :1377 ،
نااات ،از طبیع تحین قدیمتحین اور تجو زباان شاعح در کاربحدهاای انتقاا عواطاف
است (شحیع کدکن  .)35 :1394 ،ناااتها امالت ادیبانه شعحهای طبقات الصاوفیه
که حاال انبعاثات شور عنوی خوااه است ،از اندگارتحین زیباتحین بخشهاای ایان
کتاب است که این تذکحه را از دیگح تذکحهها تمایا ا ساازد ،باا استیاهاد باه آیاات
ر ایات اشعار عحب

بهحهگیحی از انواع اناا

ساجع ،سایح تعوایم باان

دلنیین آراسته ساخته است .به این تحتیب شیخاالسالا
ا لیا در قاا دار

تصاوفه را

کوشد تا با باهکااربحدن ساخنان

در ان ،ر حیۀ شاگحدان خاود را تقویات کناد آناان را تعاال بخیاد

(دنیا.)170 :1379 ،
از ر خ تد ین

اتوای کتاب ،اینگونه بحداشت

شود که قصد انصااری از تقحیاح

این کتاب ،ارشاد حیدان تعویم بان اوفیه بوده است نه تد ین تألیف کتاب« .ازیان
ر ی یان این کتاب با تنهای که انگیاۀ اساس در تاألیف آنهاا ،فاحاهمآ ردن کتااب
تد ین احوا

نقال گحتاههاا اقاوا یاایخ باوده اسات ،تحاا ت عمادهای ااود دارد»
ن م ضعیف پحاکندگ

(انصاری ،قد ه .)11 :1362 ،بههمریختگ

طالب بهخصاوص

ر ایتهاای حباوط باه دیگاح یاایخ حااحت عیسا (ع) حااحت وسا (ع) ؤیاد
ضعیت اوسۀ پحشور باث آزاد خوااه عبداص است .بنابحاین انصاری ذ الناون را عاارف
ااوی عتقد به شحیعت

دافع اعتقادات خود در آشوبهای ز اان ،ا لاین کسا کاه

ااو عحفان را با زبان اشارت بیان کحد ،عحف
این راه را با قادا د

عنایاات خادا طا

شخصیت این عارف را بعد عحفت  ،عبادی
یافته است.

کند .ا که دارای عوم حقیقت اسات

ا کناد باه عباارت
ذهب ا

هامتاحین ابعااد عنصاح

داند که هویت عحفاان  -اذهب
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نوع قایسۀ این ر ایتها در تذکرةاالولیا با ر ایتهای یابه در طبقات نحاات عال ه
بح نیاندادن تواه

هارت عطار در استحاده از شیوههاای داساتانپاحدازی بهاحهگیاحی از

عنااح داستان ،آشنای ا را با زبان استعاره نیا آشکار

سازد« .استعاره نوع عا ل شاکوه

اانبخی است» (رضوانیان )264 :1389 ،نگاه عمی گوینده را به ا ور کال
غیحکال

نیان

استعاره ،انایع لح

حتا

دهاد (هماان .)265 :در حکایاات عطاار ،اانایع عناوی انناد تیابیه
انند انا  ،سجع زبان عحفان انند ر ا تأ یل سبب ااذابیت

تأثیحگذاری کالا شده است .شحیع کدکن رابطۀ زباان داساتانهاای ااوفیانه را باا زباان،
عنادار

داند

گوید« :در چنین یدان  ،نقش زبان که با پیحنگ داستان گحهخاوردگ

دارد ،از سائل اساس است در یک کاالا ،تااریخ تکا ال اناطااط تصاوف باا تااریخ
تکا ال اناطاااط زبااان اااوف اساات» (شااحیع کاادکن  .)65 :1380 ،عطااار در بازسااازی
شخصیت ذ النون ،زبان اساتعاره را باه خاد ت ا گیاحد تاا اقعیتا
نا أنو

تنااقض شااعحانه

به ذ النون ببخید .آن شامع اماع قیا ات ،آن بحهاان حتبات تجحیاد( ...هماان:

.)119

کاااربحد  34ر ایاات در تااذکحه بااحای عحفا شخصاایت ذ النااون باا وضااوعات تنااوع

ااتماع  ،فحهنگ

عحفان آن ر زگار ،بستحی ناسب را بحای شاناخت ر زگاار عطاار

شخصیت ذ النون فحاهم آ رده است .ر ایتهای عطار از ذ النون ،آیینۀ تماانمای سائل
عاالت ر زگار عطار است.
نقل است که گحت :حا د ست باود فقیاح ،فاات کاحد .ا را باه خاواب دیادا .گحاتم:
خدای با تو چه کحد؟ گحت :بیا حزید گحت :بیا حزیدا تو را بدان سبب که از سحوگان دنیا
هیچ نستدی با همۀ احتیاج (همان.)127 :
ا با زبان تند ب اابا حاکمان ز انش را اکوا تسویم خود
که به گواه تاریخ ،اا کیاندن یو به ایاحان خحابا

ساازد« .حاکماان

کیاتار احدا با گنااه ،نتیجاهای

دیگح بههمحاه نیا ردند» (پیحنیا اقبا آشتیان  ،ب تا.)615 :
عطار ر ایت «ذ النون

توکل» (همان )124 :را بهاناهای قاحار ا دهاد تاا باهگوناهای

تحا ت با آنچه دیگحان نقل کحدند ،از یان ر ایاتش فحیاد اعتاحاض خاود را بوناد کناد .ا
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این ر ایت را با سه ر ایت دیگح همحاه

کند تا دیگح اقیار اا عاه را نیاا باا خاود هماحاه

سازد .شخصیت پیحزن خواهح بیح حاف در این داساتان چیامگیح اسات« .پیحزنا نیساته
بود ،پیش ا آ د گحت زنهار تا از ی نتحسید که ا هم چون تو بندهای اسات از بنادگان
خدا تا خدای عا ال نخواهد هیچ نتوان کحد ».در اای دیگح ،ا  40شابانهر ز در حاب ،
چهل قحص نان خواهح بیح حااف را نما خاورد ،باهدلیال آنکاه «باه دسات زنادانبان گاذر
کحد» (همان.)124 :
عطار با اور قحاردادن کویت ا ضاع سیاسا  ،ااتمااع

فحهنگا ر زگاار خاود کاه

دارای اتوای آکنده از فساد ،قتل ،غارت تجا زگحی آن هم در نقطۀ ا ج خود باود ،از
یایخ اسطورههای از اخالقیات فاائل انسان خو کاحد تاا شااید بتواناد عطاش اا عاۀ
بالزده تینۀ عحفت ز انش را سیحاب سازد :پادزهحی قوی در بحابح زهاحی هواک .عطاار
بهدلیل شیل طبابت ارتباط نادیکش با حدا ،با اساارت باد ن توااه باه حمایاتهاای
حا یان عوالم درباریان ،خود را تما اً قف تصوف کاحد رشاتۀ پیوناد خاود را باا عا اۀ
حداد ستانه انتقادگحا را به ذ الناون نسابت

حدا گستحخ داد .عطار ،تصوف ااتماع

دهد ا را اوف سکحی ،پییوای ال تیان ااحب اسحار کحا اات کحا اات افاح،
سالک زاهد ،بارزی سحسخت در بحابح حاکمان عصح خود

داناد کاه حاحال عحفاان را

ط کاحده دارای عوام حقیقات اسات .هامتاحین اال هاای عطاار باحای ایان ااوف ،
حداگحای  ،آر انگحای

ر حیۀ حماس بود دارای هویت عحفان -ااتمااع باهشامار

ر د.

ر ایت ذ النون در نحاااتاالنا

بازنویسا هماین ر ایات در طبقااتالصاوفیه اسات؛

اوف گحایانۀ اا

کند که بازنویس کتااب

بنابحاین ساختار ر ای ر ایتهاای ا نیاا بحگحفتاه از طبقاات اسات .اگحچاه گاحایشهاای
یتح

ذهب

انصاری ،ا را تمایل

انصاری را بحای ثبت شح حا یایخ بحگایند ،تحا ت نحاات با طبقات در ایان اسات کاه

«خوااه عبداص انصاری با تواه به اایط اذهب ر زگاار خاود ،باح ساح بحخا از ساائل
اعتقادی پای

فیارد که چندان دن ح اا

نیست چون همان د ییول هاا را نادارد،
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بخی ا از ایاان تعویمااات را حااذف فقااط آنچااه را ححااظ کااحده کااه سااتقیماً دقیق ااً بااا
خصوایات فاایل یایخ حتبط بوده است» (دنیا.)153 :1379 ،
از ن ح آ یختگ تصوف با افکاار پادشااهان تیماوری اناگهاا کیاتارهای پیااپ ،
رکود ایستای

بهعنوان سیوهای بحای بحتاحیطوبا

اناحاف تصوف ،شطایات ب اسا

غح ر فحق ختوف از یک طحف ،از سوی عالقه تیوی سوطان حسین بایقحا که خود
از بار تحین ح اان ادبیات در این د ره بهشمار
 ،1393ج )705 :7

ر د ( وساوی بجناوردی دیگاحان،

زیح نااآ رخ ا یحعویییح نوای  ،به عواماناد زی حمایات از عوام

ادب در هحات گستحخ طحیقت نقیبندی قابلتواه است.
اا

در چنین فاا

در درباار هاحات شاهحت بسایار

وقعیت در قاا شااعحی باار

یافت در همان حا یک از بارگان ر حان طحیقت نقیابندی شاد باا اینکاه نسابت باه

تعااد کتااب نحاااتاالنا

ااو ذهب اهل سنت تعصب بود ،با ر حیهای الیم
به پیینهاد ا یحعویییح نوای به نگارخ درآ رد آثار اا

را

از ااه ادبا نقطاۀ ا ج کماا

ادبیات کهن فارس  ،در ال تالق سنتهای درباری اوفیانه است.
اا

سخنان ذ النون تحسیح انصاری را عیناً ا آ رد ،ا اا شاواهد شااعحانه را حاذف

کند فقط اه تعویم ر ایت را نگاه
کنار

دارد

یهگ هاای گوییا

اتن انصااری را

گذارد .باید گحت کاه قادرت خاارقالعاادۀ ا لیاا کحا اات نساوب باه آنهاا در

د رههای آغازین تصوف ،عو رغم نسبتدادن کحا ات به اوفیان عحفاای باار
ا لیه ،چندان گساتحده بحاساته نما نمایاد ،ا اا در د رۀ ااا
سوسوههای تعدد تصوف ،این ا ح بسیار هم اووه
یایخ طحیقت بح یکدیگح

کند

ال

قاح ن

باا پیادایش گساتحخ
یاان بحتحی اوفیه

شاود .باا راهیااب افاحاد ناشایسات ااوف نمایاان ،باه حوقاۀ

اوفیان ااف ضمیح ،انجاادادن اینگوناه کارهاا نسابتدادن هاح ا اح ااال باه ااوف ،
سیوه دا

بحای فحیحتن عواا به ن ور رسیدن به قااد خویش

شود .شااید باه هماین

دلیل است که کحا ات ،آنگونه که در تذکحه ر اج دارد ،در نحااات باازار داغا نادارد

اا

اگحچه در واردی اند

این عمل خالحت

کحا ات را پذیحفتن

رزد آن را ا حی ناپسند

قابلقبو

شمارد.

داند ،در بییتح وارد باا
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اا

هم انند د اثح دیگح ،از شیوۀ غیح ستقیم بیان تجحبۀ عحفان  ،ذکاح کحا ات ،بیاان

تعالیم از طحی کنش گحت گو استحاده کحده است ،ا ا بازنویس اا
اندییۀ اا

انع انعکا

در ر ایتگحی ا نیده است .ا تالخ

از طحی کحا ت گحت گو بهاندازه بهحه بگیحد با زبان
نقل کند ،به غیح از د ر ایت «ذ النون

از کتاب طبقات،

کند از ر خ بیان تعوایم

الیم ،فیحده

تعاد  ،آنها را

اهیان دریا» (اا  )30 :که احتمااالً ااا

آن را

از کیفالماجوب (هجاویحی )300 :1375 ،اخاذ ااایگاین حکایات هامزنادان شادن

ذ النون با احمد حنبل گحت گوی «حسین رازی با ذ النون» کحده است (انصاری:1362 ،

 .)19ساختار کو ر ایات ذ النون در نحاات ،بحگحفته از طبقات است .نحااات باازگحدان

طبقاتالصوفیۀ انصاری حکایاتش بییتح شبیه گاارش تاریخ است .ا در حقیقات انناد
یک ؤلف اقع عمل کاحده اسات تاا را ی ر ایاات ا کمتاحین انعکاا دهنادۀ ا ضااع
ااتماع

سیاس باشد .ااا

اایگاااه سیاس ا

از آ ردن حکایات «زنادان شادن ذ الناون» شااید باهدلیال

ر حی اۀ ااف ااهکارانااهاخ ااتناااب کااحده اساات .در نحاااات ،بااا را ی

ب ن یحی ر بهر هستیم که حکایاات گحتاار یاایخ را باحخالف عطاار ،باا احتیااط بیاان
کند.
از دید اا  ،ذ النون صحی اوف

عتد  ،رئای

ساحآ د ااوفیان ا لاین کسا

است که بان اوفیانه را با ر وز بهکار بحده است .هامتاحین ابعااد عناااح اورد توااه
اا  ،یهگ های اخالق این اوف

هویت عحفان

اخالق دار ا ست.

نتیجهگیری

با اود بهحهگیحی هح سه ؤلف از نابع یتح  ،تعو به بافت فکحی ااتمااع ایجااب
کند که هحکداا با نگحش خااص چیامانادازی عاین باه بازنماای زنادگ ذ الناون
بپحدازند .اگحچه هدف یتح

هح سه تذکحه نوی  ،استیالی شخصایت ذ الناون دراهات

تعواایم بااان تصااوف بااود ،بااا بحرسا اایگاااه ذ النااون در آثااار تاااریخ

آثااار تصااوفه

در یابیم که انصاری در بخش تاریخ  ،با اتکا بح اسناد حذف بحخا ر ایاات یاتح
در همۀ آثار ،درادد نادیککحدن بان تصوف باه شاحیعت اساالا باه یاهه باه اذهب
حنبو است.
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ا با استحاده از شیوههای اف شخصیت ،در اقع بهنوع فااسازی بحای ر ایات خود
زند تا اقعیت سخن خود را باه اثباات

باث تباد ن ح در ورد عوم انواع آن دست

بحساند .انصاری با ااور قاحاردادن شخصایت ذ الناون در کناار دیگاح ااوفیان رهباحان
ذاهب ،البته با کنارزدن طبقات ااتمااع  ،باا بهاحهگیاحی از اناواع ر ایاات باهخصاوص
گحت گو کحا ت در قالب اوسات در
خود ،شخصیت ذ النون را تحسیم

با تواه به ا ضااع ااتمااع -تااریخ ز اان
تعصاب اسات در عصاح

کناد .ا کاه خاود حنبوا

تعصب درگیحیهای شدید فحقهای بهسح ا باحد ،باا نگااه تااریخ  ،ااتمااع
خود ،ذ النون را عارف دین  ،ااوی
هویت عحفان  -ذهب

عحف

اعتقاادی

دافع اعتقاادات خاود در آشاوبهاای ز اان باا

کند.

عطار نیا در ر زگار نابسا ان پح از فساد خود ،با اتکا به حدا در فاای فحاتااریخ باا
بهااحهگیااحی از توااایحات در قالااب ن ااح سااجع ،بااه تصااویحپحدازی اهحانااه از ذ النااون
پحدازد.

در تذکحه ،شخصیت ذ النون در کنار اقیار ختوف حدا بحتحی داده

شاود .ر ایاات

عطار ،بازگوکنندۀ هارت ا در بهحهگیحی از عنااح داستان تأکید بییاتح باح بعاد عحفاان
بهخاطح استحادۀ پحرنگ از کحا ات ذ النون است .ا با نگاه انتقادی ساتیاهااوی خاود باه
ا ضاع فحهنگ  ،سیاس

ااتماع اا عه ،ذ النون را عارف

ااحب کحا ات فحا ان زاهدی بارز عحف
اا

ال ت

کند که هویت عحفان -حماس دارد.

اگحچه ادعای دنبالهر ی از انصاری را دارد ،باه شاکو

سندپحدازیهای انصاری ،به شح حا ذ النون اشاره
تحا ت فاحش با تصویح ا در طبقات دارد .اا

سهوی ،ااتمااع

سع

اواا باد ن توااه باه

کناد .تصاویح ذ الناون در نحااات،
کند بد ن دغدغههای انصاری

ب تواه به ا ضاع ااتماع  ،ذ النون را اوف ای عتد عحف کند کاه رساالت تعاالیمش
هاادایت فااحد بااهسااوی بااان اخالق ا اساات .از دیااد اااا  ،ا دارای هااویت عحفااان
اخالق دار است.
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