
  معرفی و بررسی نثر 
 اثر محمود فاریابی

 می، واد  بروررد()استادیار گروه زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه آزاد اسال پروین رضایی

 چکیده

زنئدگی  اثب محملد رار ابی ئ نل سندۀ سدۀ ششم ئ اسئت کئه       األنبیاءمحاسن یاألولیاء فمقاصد

است. ا ن اثب تاکنلن تصحیح و چاپ اد بانه بیان کبده شکلبها شان را  ها ی ازو داستان پیامببان

 بۀ وا گانی  بیئان کنئا ی  کثئبت    است. النای دارنّی ملتدر نزد ک شدهبه نثب است. نثب آن نشده

آرا ئی  ملازنئه و تبصئیس     ایمئزدوج  واج تبکیبات بد س و شالبانه  انلاع یناس  تیمیح  ت مین

ا  ورئلر تصئاو ب  نثئب روان و آهنگئین و ... از     ههنبمندانه از آ ات و گاه تأو ل ذوقی آن ۀاستفاد

گیب کبده و بدان ارزش ادبی و هنبی تب ن ابزارها ی است که شالبانگی ا ن اثب را چشمببیسته

آن اسئت بئا روش    ملارد  ادشده تمش نل سئندگان ا ئن مقایئه بئب     ۀاست. بب پا واال ی بخشیده

های خموالی تصاو ب متلدّد و پیچهای اصیی نثب ا ن اثب را از البهمطایله و تحییل محتلا  و ژگی

ری ا ن نثئب ارزشئمند و ناشئناخته را بئبای     طب ق زمینۀ ملبزبانی و بیانی استخباج کنند و بد ن

تأییف ا ئن اثئب را    ۀمندان ا ن دسته ملدللات رباهم آورند. چلن رار ابی انگیزمحقّقان و لمقه

هئای مفصّئلِ   یز قصّئه های مببلط به هبکدام از انبیاء  بهدرازسخنی کتب پیشین بیان کبده  قصّه

)ع   مختصئب و مجمئل اسئت و    ا بت  لسف )ع   ا بت محمّد )ص  و ا بت ملسئی  

هئا از  پبدازی و درازآهنگی نسبی ببخی یمیهاست و سجسروا ت و انتقار ملنا ردای یف  نشده

 نلع اطناب ممل نیست  بیکه یانب یف  و ملنا در آن در اایت التدار است.

 سی نثب ادبی.شنارار ابی  سبکمحملد   األنبیامحاسن یاألولیا فدمقاص  هاکلیدواژه
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 مقّدم  ا۷
 اامدبن محملدبن ابلایمحامد ن لمادایدّاثب  األولیاء فی محاسن األنبیاءمقاصدنسخۀ خطّی 

مذهب سدۀ ششم هجبی است. به لقیدۀ ببخی نل سندۀ متشبّع و انفی یاب رار نیایحسیاب

(3 :Friedman, 2010) نصتاب الحقائق وةخالصتتهتذیب ملبوف د گبی با لنلان  کتاب وی 
است. در کتاب اخیئب  نگاشته  .ھ ۵۹۷) سار ر اخمق و اکمت دارد که درد الدقائقمضتةغا

 .اسئت ی نظب خلاننده را بیش از هب چیزی به خلد ملطلف کبدهاب رار یدتیلق یهایدیبستگ

 بخارا بهئ امبوز کستانیتای شمار در یلزیان اب رارئ  ا ن نل سنده در یلانی از زادگاهش

 مآخذ رباوان  و منابس ببرسیرالم لیی. کبد لیم کسب ار د آن یانف مکاتب در و مهایبت

 نیامد. دستبه وی االار از اطّملی بیش از ا ن 

بخش پاکستان  که کاتبی به نئام  گنج ۀکتابخان ۸32۴ۀ در تدو ن ا ن مقایه از نسخۀ شمار

و    به خ ّ نستلییق آن را کتابت کئبده .ھ1۰33لیی ملیبخان در سار ) محمّد ربزند سید سید

زندگی پیامببان و وقا س ببیستۀ  ۀا م. ا ن کتاب دربارصفحه است  استفاده کبده 332دارای 

 یهئا ینگ و چهارگانه یخیفا ۀی دربارمختصب ایات آنان به نثبی شیلاست و در پا ان نیز

نل سنده ملتقد است چلن تا لصب او االیب آثار ملیئلد   .استآورده شده ی )ع لی ا بت

آور بلده  دبورت تأییف کتابی ملیز و مفید که ایفئاظ و ملئانی   لر و ممرطّدر ا ن زمینه م

است تا همّئت بئه   آن منقّح و مهذّب باشد و خلانندگان را تصد س ندهد  وی را بب آن داشته

خصئا ص ارلئار و   »تأییف ا ن کتاب شب ف گمارد. هدرش از تأییف کتئاب آن اسئت کئه    

ان را در درتبی یمس آورد تا در کمار رصاات بئبای  نفا س اقلار انبیاء و صفات محملد آن

ای متقن باشد و او نیز از ا ن میان ببکات و مثلبئاتی اندوختئه   مندان ا ن وادی صحیفهلمقه

 . (۲: ۱۳۰۳فاریابی، )« باشد

  در زمئان ایئپ قتیئغ    (۳: ۱۳۰۳، همـان)نامیئده  « روزنامۀ سلادت»رار ابی کتابش را  که 

است که کتئابش  . وی امید داشته1استهیم  از پادشاهان سیجلقی نلشتهخاقان ابلایمظفب اببا

اسن تلیییی هلشمندانه ملتقد اسئت چئلن مطایلئه و     ۀمقبلر یهان رالا ب گبدد و با ارای

                                                 
گاهی از کیفّیت نا ۱  (.۱/۲۰۸: ج ۱۳۷۸گراری شاهان سلجوقی )نک. طاهر و افاار، . برای آ
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یل ئان  ببای شئب لت « گنج ملانی»متابلت مآثب پیشینیان از یلازم شب لت است  مطایلۀ ا ن 

 .(همان)دبوری است 

رازی که  مرصادالعباد  هجل بی و  کشف المحجوب  ها ی چلن کتاب ا ن کتاب  در کنار

اند  در الزۀ لیلم د نی و التقادی و شب لت اند و به لصب مؤیّف نزد کاز نظب زبانی شبیه

ای ز بئا در سئتا ش پبوردگئار آالئاز     است  با سطلری چند مشتمل بب تحمید ئه نلشته شده

اش نثئب پختئه و اد بانئه    دییئل بئه  األولیاءمقاصد ابد. شلد و با نلت پیامبب اسمم ادامه میمی

ارزشمند است و گذشته از سمست کمم و آسانی روا ات  گاه به مدد تخئیّمت شئالبانه و   

گیبد و با نثبی پخته و آراسته به نثبهای مسئجّس  پبدازی و کمم آهنگین  رنگ شلب میسجس

ببای نثئب   (۳۲۰ــ۲/۲۲۹: ج ۱۳۷۰)مبالم بهار  ها ی کهبب مؤیّفه زند. لموهو مصنلع پهیل می

هئای یفظئی و ملنئلی  ملازنئه  ازدواج  سئجس       اسئت  ازیمیئه ویئلد آرا ئه    رنّی ببشمبده

ها ی با یخت دوم قبآنی ها  کنا ات  تشبیهات  تمثیمت  استلارات و ... رباوانی سجستناسب

 است.دهها ی روا ی ایات انبیا شسبب تما ز ا ن کتاب از سا ب کتاب

 پیشینۀ پژوهش ا۲
)درایتـی، )دنا   های ایراننوشتهدست ۀفهرستواردر    وییتصحیح نشده اکنلنت األولیاءمقاصد

فهرستتت نستتخ و  (http://www.aghabozorg.ir) وبگئئاه آقئئابزرگ تهبانئئی   (۹/۱۱۰۲، ج ۱۳۸۹
اسئت.  شئده ملبرئی   (۷۲۸: ۱۳۶۴؛ تسـبیحی، ۴: ج ۱۳۵۷)منزوی،  بخش پاکستانگنج ۀکتابخان

)نـک. اسئت  دکتبی در دانشگاه اصفهان ا ن کتاب را تصئحیح کئبده   ۀنگارنده در قایب رسای
 . (۱۳۹۶رضایی، 

 مطالب  ا۳
های تار خی در ذکب محاسن انبیئای ایهئی اسئت. مطایئب اصئیی      روا ت ۀدارند بب ا ن اثب در

 است  های ز ب بیان شدهکتاب ذ ل لنلان

  یئلط   میابئباه   صئایح   هئلد   نلح  س ادر  ثیشی  صف آدم ۀقصّ  لایم نش آرب ۀقصّ»

  لشئس    طلر ارت ز ۀقصّ  قارون  بقبه ذبحی  سامب ی ملس  بیشل  لب ا  لسف   لقلب 

  مئئاروتو  هئئاروت  هدهئئد  مانیسئئی  یقمئئان  داوود  لیشئئملی  ذوایکفئئل  سئئسیای  اسیئئای
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  نصئئبایبخئئت  صئئبا  میئئک تُبَّئئس  ملطیئئه بوئئب ۀقصّئئ   اصئئحاب کهئئف لنس   ئئنیذوایقئئبن

  ملئباج   اهللرسلر دمحمّ  لیر اصحاب ی سیل یی ح   م مب  ا زکب  ب زَلُ  االخدود اصحاب

تئب ن  ؛ از ا ن میان  طئلالنی «)لمب  لثمان و لیی  ن راشد یخیفاو  ااد ابب  بدر ابب

)ع   ابئباهیم  صفحه  به  لسف )ع   محمّد )ص   ملسی )ع   سئییمان   1۵ها )بیش از قصّه

هئا  )ع  و سپس لیسی )ع  اختصاص  ارته و ببخی اوییئا  ئک  ئا دو صئفحه بیشئتب بئدان      

 است.اختصاص نیارته

 شلد گلنه آالاز میکتاب ا ن

ت ناطقئه را در اطئباف یسئان انسئان ود لئت او      سپاس و ستا ش مب خدای را کئه  ئاقلت قئلّ   

ه دُرَر و آلیی دانش گبدانیده و نلر د ئدۀ  است  و دُرج خاطب خطیب ارباب اکمت را یا گانهاده

 ۀصنا س داده  قادری که یز بب د لیئم قئد مش بئه لبصئ     ۀخبدمندان را قُلّت ملبرت نَلر شجب

کنئد و دُرود  رسد  کب می که یز ری  لاطفتش را ت ارشاد و هدا ت نصب نمیلایم لدم نمی

و بئب   ئ   ایسَّئمم  و ةایصئیل لییئه  ئاو بب مشتبیِ ریک رسایت و سهیل  َمَن نبلّت محمّد مصطفی  

ا ئن   ۀکننئد  و سیّم تسئییماً کثیئباً. امئم   اند اسمم ۀکتب ا مان و لنلان صحیف ۀ اران او که د باچ

گل ئد کئه    کتاب محملدبن اامدبن ایحسَن ایفار ابی ئ اتم اهلل مبامه و اطار بقایه و ا امه ئ مئی    

تگان و تقیُّل نملدن به آثار ا شان از یئلازم  نزد ک خبدمندان و اصحاب دانش متابلت مآثب گذش

ایخصلص به االار انبیا و مجئاری امئلر ا شئان بئدان وسئا ل کئه       شب لت لقیدت است  لیی

اند. و آرتئاب صئدق مقصئلد را بئب     همگنان  صبح ملایی را از مطیس مشا لت رسل مطایله کبده

ی چنئد از خصئا ص ارلئار و    اکمِ ا ن سلابق  یزوریک اسن هدا ت به ارشاد ا شان د ده به

سلابق سلادی در ا ن بیاض یمس کبده آمد و مسالی امیئده   بی مایسمنفا س اقلار انبیا لییهم

  .2ئ1  1۰33هب ک را به یف  لَذب و ملیز در سیک تحب ب منخبط گبدانیده شد )رار ابی  

 پذ بد  گلنه پا ان میکتاب ا ن

األیفئاظ و   آالیه ئ ا ئن درر و آلیئی البا ئب      ف ئ ییّت میک لطلف و پادشاه ریل ۀبه الر و قل

سابقه و الاقه بیاض و سلاد امم کبده شد. البض اار و مآر طیئب ردئای   ایملانی را بی بدا س

لقد ر ا ل را به نظب اشفاق و افاوت مطایله  ۀدوستان بلد و اسن دلای کسانی که ا ن واسط

قبا ح و مقابح اقیقئت و مجئاز    ۀو تجاوز بب چهبکند و ازسبِ صدق و للا د و ار ار ذ ل لفل 
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صبف تأمّل و تأنی تفصّی کند  ا تصئبف تأمّئل را از   لبارات و استلارات وی پلشند. امّا اگب بی

  آورده باشئند  12 ۀ)اجبات  آ ئ  «ایظَّنِّ إِثْم بَلْ َ إِنَ» ۀنقصان اار منشی دانند خلد را در ورط

 ۀرصاات و زبئد  ۀخمص لظمته ئ آن است که ا ن ییّت ثقت به ری  ر ل مف ل بب اطمق ئ  

تلئایی   شئاء اهلل  بمالت مقبلر یهان رالا ب گبدد و از قدح و طلن مصلن و محبوس مانئد إن 

  .1۶2  1۰33تمم بایخیب )رار ابی  

یاب  وایت ا۴  نها ی فا 
هئا ی  آنان در قایب روا ئت و داسئتان و بئبش    نقل روا ات انبیا و اوییای ایهی و سبگذشت

تئب اسئت. بئبای آشئنا ی بئا بخئش       تب و پسند دهتب  ادبیوار از ایات ا شان شنیدنیداستان

هئا و آگئاهی از سئبک روا ئت و نثئب مؤیّئف        بخش انبیا و محتلای آن ۀروا ت در ذکب قصّ

 شلد به ا بت محمّد )ص  و ا بت ملسی )ع  نقل میها ی از کتاب رایسبخش

اند کئه آن سئیاره چئلن    لنها ئ چنین آورده  اهلل رقمةبن لباس ئ  داهللاهل تفسیب لب ۀزمب ۀاز قدو

خئلد پیئاده شئد  در     ۀبلد مسارت به قبب رسانیدند و به بطحای مکه رسیدند  اییمئه از مطیئ  

اهلل یای به تبد ل کسلت مشنلر گشت. چلن به ابنای سبل میحق شد  هلدج محمّد ئ صیّی پناه

وار در اطباف و الاشی آن یا گاه و وادی دوان شد و از رت. وایهئ را از وی خایی  ا وسیّملییه

بستان شبف پبسیدن گبرت. به هب ممب که گذر کبد از مطیئلب خئلد    ۀصادر و وارد خبب باکلر

آورد و چئئلن بئئاد در وار انئئین و انئئین دردنئئاک از صئئمیم سئئینه ببمئئینشئئانی ند ئئد. متلیّئئس

بلد و منهیان کاروان خبب الا ب شئدن طنئبای   رسایت سبگشته می ۀصحیف ۀیلی د باچویست

هاشم به طیئب مهتئب   . با اشباف قب ش و الیان بنیمنشلر سبوری به سمس لبدایمطیب رسانیدند

ایمیلک بب بئباق دویئت سئلار    بیبون آمد و آن سلار سالد ااسان را مقببان میک به ربمان میک

پئاکش بئه قیئم ایطئاف مبئدع البا ئب       شجبی رسانیده بلدند و بئب اوراق در   ۀگبدانیده  به سا 

ثبت کبده  بلئد از شئبانبوزی هئادی      1ۀ )ایشبح  آ  «کصَدْرَ کَیَ أَیَمْ نَشْبَحْ»ابوف و کیمات 

نلر یمار نیّب سپهب  ۀواسطتلریق پادشاه ریلف لبدایمطیب را به ز ب آن درخت رسانید  قبتی به

لقئد سئلادت از کئدام     ۀت؟ ای واسئط مئن انئ   بین او بیفزود. سؤار کبدپیامببی در چشم یهان

 ۀبئن لبئدایمطیب. مئنم یگبگلشئ    بن لبداهللای؟ زران مبارک ... ببگشاد و گفت  أنا محمّددوده
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بارگئاه ا شئان را    ۀمهتبانی که مشاهیب لبب لقا ئل سئلادات و یم ئل ملهبئات خئدمت لتبئ      

. مئنم پسئب لبئداهلل    کبده منتهای مقاصد از ورای نقاب اصطناع ا شان مشاهده ۀو چهباند دانسته

اارد لبدایمطیب. ا ن بشارت از یف  هما لن مبشب بشب به سمس یدّش رسید. از بئاالی مبکئب   

به نشیب آمد و گبدی که به گبد محیای میملن سید رسل محی  گشته بلد به کُمّ اشفاق و اکبام 

ات اشئک شئادی بئب    وار قطبکم گبدانید و بب یزع میلز و مقبل مبارک وی بلسه داد و سحاب

ایسّمم ئ در اجب افاوت گبرته از روی زمین بب  اطباف وینات خلد باران کبد و سید را ئ لییه 

  1۰33)رار ابی   پشت مبکب آمد و در چند سالت ملدود آن کیمیای سلادت را به مکه رسانید

  .131ئ13۰

بده  امّئا بئه   پئبدازی کئ  شلد  با ا نکه مؤیّئف در ببخئی یاهئا یفئ     که مماظه میچنان

ملسی )ع  در ا ئن کتئاب نیئز بئد ن      ۀاست. بخشی از ذکب قصّبند بلدهنل سی نیز پایکلتاه

 شکل است 

  اآل ه او را بب ۷ ۀ)قصص  آ  «أُمِ مُلسى وَ أَوْاَینا إِیى»لاطفت  ۀاِشفاق و افاوت مادرانه و سابق

 ۀو در آن سئفینه  کئه سئکین   آن آورد که دراار تابلتی بسئاخت و ربزنئد را سیبشئیب گبدانیئد     

سلادت بلد  بنهاد و بب ش ّ رود نیل ا ستاد و گفت  خداوندا! بب د کبمت را رریئق ملارئق ا ئن    

ردیس بیچاره گبدان! به ابا ل تلکل التصئام نمئلد و تئابلت را در آب انئداخت. افئ  میئک       

شئیب  رامت هنگئام تقادئای نفئس از پسئتان ااسئان       ۀریلف اارس و ملاون او گشت و دا 

ملاهب لمیم میک کب م به میقات ااتیئاج شئببت    نمایتسکین درْ دادن گبرت و از یام یهان

نلشید و ]بطی  ابکت آب آن تابلت را بلد از ا ّام و ییایی که مبقی ایات گشتی  می خلشگلار

رنئگ  قیبگلن شب را نقاب سئیماب  ۀدر باغ خاص ربللن آورد. چلن ایزای تباشیب صبح چهب

قدم بلدندی  بیبون آمدنئد و آن  د  یمالتی از یلاری  که بب سماط مطاولت ثابتکشی در روی

خلد رسانیدند. آسیه  ارئتِ آن   ۀدهنددُرّ صدف لصمت را از روی آب ببداشتند و نزد ک ربمان

 ۀتببیت وی صادق گبدانید. خببِ  ارتِ آن واسط مفاخب ا ّام شمبد و رالبت به ۀخمص سمیه را از

و اقارت او ما را نا به بب وی آ ئد   ویید پیید رسید. بیامد و گفت  نبا د که به ازدرالقد پاکی به 

اسئت  پشئت خئلد بئه مئا      بندگی آراسته گبدانیئده  ۀو ذات دویت  که گلش اخمص را به ایق

ببداشت. گفت کئه شئلاهد صئفای بئاطن بئب       نما د. آسیه به بباهین ساطس آن نقار از خاطب وی
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پیئدا  چئلن در کنئار     وی ۀبشئب  ۀس است و دال ل اسن سیبت بب صفحصفحات ا ن ربزند الم

  .۴۸  1۰33وی گبدد )رار ابی   ۀاالتناء ما پبورش  ابد  لبق ظاهبش زایب ارلار ناپسند د

ا جاز در بیان سبگذشت پیامببان از نکات مهم سبکی ا ن اثب است. مایبای کشته شدن 

 است د ن شکل ملیز و ادبیانه روا ت شدهدست ملسی )ع  باسباییل به کی از کفار بنی
از ا ی  طفیی قدم بب سب مبقات صَبی نهاد و به اوج ریک بیلغ رسید. روزی در بازار مصئب  

رنجانید و به ا لاد اسباییل را میکبد  گبوهی از اَشِدای کفار و اشقیای قب   کی از بنیطلاف می

رسئایت و   ۀپینئامببی طئاووس اَ کئ    ۀابقکبد. صمبت سو تهد د بب اقدام مکبوهی تحب   می

تلئدی و تلئبّض    ۀآن داشت که آن دلیف را از ورط اهلل را ببلندییب گیشن نبلّت  ملسی کییم

 رَاسْتَناثَهُ»خمص و مناص رساند. چلن به مت بر آن مظیلم رسید   ۀا شان بیبون آرد و به مبای

  از تلئذ ب متلسئف بئه کئبم وی پنئاه      1۵ ۀ)قصص  آ ئ  «ایَّذی مِنْ شیلَتِهِ لَیَى ایَّذی مِنْ لَدُوِّه

کئه  ویلد قبطی زد؛ چنان ۀای بب چهب  یطمه1۵ ۀ)قصص  آ  «لَیَیه رَقَ ى زَهُ مُلسىکَرَلَ»یست 

  .۴3  1۰33لدم شد )رار ابی   ۀروان دوان از پیش او به درواز

 شناس  نثر کتاب سبک ا۵
اطنئاب و   دییئل بئه های ز ئب گئاه   ش دارد. در نملنهدر ا ن اثب  مؤیّف بیشتب به نثب رنّی گبا 

  است االباق  ملنی ردای یف  شده
 را انجئم  ۀخئلرد سار ۀبزالای بدانست  است  آسمان کمان ۀدر گلش که را انسان مبادیبی ... وتب

 د ئده  پئیش  رشئا  التصئام  ۀسئابق  بی را طلارق و الاد  چاه دیل بد د  ببوج ۀمنطق چباگاه در

 را ثب ئا  مبوار د ۀخلش بگبرت  پاشگلنۀ ارمک در ای ماهی تأمل  و تفکّب طلر تِشس به آورد 

 ششم سبای طارم از اکبب سلد که زمان در آن استدالر ویه به کبد ... و نگاه تفکّب صدق نظب به

  .۶2ئ۶1  1۰33و ... )رار ابی   با ستانید یهان بام ۀگلش بب را کیلان ۀطییل و بنملد خلد ۀچهب
 

است تا بهتب ن و استلارتب ن تلئابیب را بئبای   لشیدهک األولیاءمقاصداار  نل سندۀ باا ن

در ا ئن  ارایۀ مطیب ببگز ند و اثبش را تا سطح نثبهای پخته و رنّی زمئان خئلد ببکشئاند.    

ابداع ایفاظ و تبکیبات نئل و  آن  ذاتی ظاهب ایفاظ تلیه دارد و لنصبه بیشتب ب نل سنده کتاب

یز سجس که لنصب ذاتی نثب مصنلع و متکیّف است  تمامی مختصات د گئب  است.  ببساخته

 تلان د د. نثب رنّی را در ا ن کتاب می
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 بر س  سبک نثر  ا۷ا۵
تئلان در شئمار   را مئی  األولیاءمقاصتدرار ابی پیبو سبک یملی نثبنل سانِ مصنلع است و 

آن بسئیار بیشئتب از    ۀادبی و تکیّفات شالبانقبار داد. تصنلات  کلیله و دمنهها ی چلن کتاب

مآبی در نثب پبرنگ اسئت و ینئات رارسئی را    های لببیتبسمت نصباهلل منشی است. نشانه

است. کتاب بیش از آنکئه راوی تئار د زنئدگی پیئامببان باشئد       ایشلاع خلد قبار دادهتحت

های یفظی بئیش از  های ادبی است. رار ابی از میان آرا هپبدازی و خلدنما ینملداری از قیم

ایمئزدوج  اشتقاق و ت ئمین  آرا ی  یناس اشتقاق و شبههب چیز به تناسب میان کیمات  واج

خیار تشئبیه  اسئتلاره و کنا ئه را بیشئتب پسئند ده و بئه تئزاام         گبا ش دارد و از بین صلر

 است.تصاو ب اهتمام یدّی داشته

د گب نل سندگان سدۀ ششم  از زبان لببی ببای بیان تشبیهات و استلارات رار ابی مانند 

 است. تنیده استفاده کبدهو کنا اتِ درهم

است آالاز شده« آرب نش لایم»های پیامببان با مبحث نامها ن کتاب به سنّت سا ب زندگی

آ ئات   کمئک  به استکلشیدهرار ابی و بیانی بسیار شالبانه و تلبیباتی رصیح و یز ل دارد. 

و  رارسئی  و لببئی  شئلاهد  و نقل اشلار و گاه گلناگلن تشبیهات استلارات و اااد ث و و

 بئه  را خئلد  کئمم  هئای لببئی   مهجلر و کهن رارسی در میئان انبئله وا ه   کار ببدن یناتبه

اار  بئا کئارببد   وی درلینبیارا د.  یفظی و ملنلی صنا س و ادب پیبا ۀ خاص و به ایشیله

ئئ   رسئید  ئ که در دورۀ رواج سبک مصنلع لباقئی بئه اوج خئلد    و زبان شلب در نثب لناصب

نثبش را تا سباّد ممکن با صئبنۀ لببّیئت و آ ئات و اااد ئث و امثئار لببئی پبداختئه و        

است. ببای ا ن مؤیّف کئه  درپیِ بسیار دوری یستهآراسته  امّا از اطناب ممل و متبادرات پی

اسئت   دانسئته  األولیاءمقاصتدتئأییف   ۀدر ا ن زمینئه را انگیئز  های پیشین درازسخنی کتاب

ملنا و  ۀاست و کفهای بسیار رنگ نباختهپبدازیروا ت و وصف و بیان داستان در ببابب یف 

  اب است. انتقار مقصلد تار خی و روا ی نیز ببیسته و آسان

  ی )نحئلی  تلرسئ شناسئانۀ د گئب کتئاب از د ئدگاه د    وار به مئلارد سئبک  در ز ب نملنه

 ا م ی پبداختهزبان و ینگارش

بئه   بااکو ه  (۱۰۷ ،۴۸ ،۳۱: ۱۰۳۳)فاریـابی،  زبانی یابه زفان  فا س  کهنی هاواژه کا برد( ۷
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 .(۹)همان:  «لۀ نارسیم»ملنی 

 اقیسئ بئه  نثؤم و یمس هایاسم یببا نثؤم صفت کارببد  )( مطابقت صفت و موصو ۲

 االطارا   میناقاۀ سال  (۴۶ )همان: معطل  ریتصاو   (۳۴ ،۴)همان:   ینام حّباتی   لبب زبان دستلر

 .(۳۵ )همان:

ت گبرئ  دهیگبدان  (۵۸)همـان:  گبرت کبدن محل  «گرفت» فعل با نیدغاز  هایلفع کا برد( ۳

 گبرت ررتن  (۱۲۵)همان:  گبرت ببخلاندن  (۱۸۶)همان:  گبرتند کبدن مطایبت  (۱۱۲)همان: 

 .(۱۴۳)همان: 

 .(۲۱۰)همان:   نسلان یمس) نسوانات  جمع جمع   دکا بر ( ۶

اردل  (۱۳۴)همـان:   بوزمندانئه یپ) مساتوفزوا   برسااخت  و نااد  های( کا برد قیدها و صفت۵  پا

خئلد را   وا ذلول  (۱۴۹و  ۱۳۱ــ۱۳۰)همان:  متوّجعان و  وا متوّجعو  وا وال ؛ (۱۴۱)همان:   کاممً)

 .(۷۵)همان:  مبکب او گبدانید

ربزندان او را کئه هب ئک نئلر      »مردم  چشمیایِ به العینانسان  کا بردکا برد ترکیبات کم( ۴

 .(۴۴)همان: ...« وی بلدند  العینانساناسمم بل  ۀد د

 مآب  افراط  د  نثر عرب  ا۷ا۷ا۵
نظیب ا ئن  گیبد. خلد میمآبی در نثب رنگ ارباط بهلببی األولیاءمقاصدهای در ببخی قسمت

 ها که در وصف ا بت  لسف )ع  است یمیه

قتمام  ارت  سَب  قّرت پدر  محیا میمون بینه چشم یهانکبلد از آن  ئا  »بّ خلد بگشاد و گفت  س ۀحا

از بل ئی    .۴ ۀ) لسف  آ  «سایِد نَ باً وَ ایشَّمْسَ وَ ایْقَمَبَ رَأَ تُهُمْ ییکَلْکَأَبَتِ إِنِّی رَأَ تُ أَاَدَ لَشَبَ 

زامت  بیاند  سبای سبور اخیار انسان و لقمی آدمیان ۀنندکه روشنکبام یهان را   مشاعل نو 

ناو  ئ به  ایسّمملییهبدندی.  لقلب ئ  که مبا سجده ک خلد د دمی کایلین روح پاقایب  به انسان

ید  بُنَئی ال  ئا  »ه کئ ار  لسف را بد د. اسن نصیحتی به یای آورد ک عاقبت انبّوت سطر دخر جر

...  ۵ ۀ لسف  آ ) «یداً إِنَّ ایشَّیطانَ یِیْإِنْسانِ لَدُوّ ٌمُبینٌکَ کَیدُوا یَکرَی کَإِخْلَتِلَیى  کَتَقْصُصْ رُل ا

سد نها ت است و اسد بی اشجر  اثمر ه ک د  . ابیئیس بئب   خلنده و معربد  غیرت ۀبادی سعدان کحد

ی اغرا به  سبل احا ّ و رب ب استاده و  غرو  ۀمصطب  اقادام منهیاات و محراو اتراه  را و تحار
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ه دمار از کگبدد  ای مشتعلنایرهاو آسیب  ابد و  تسویل  به سنگ حقد ۀمقدحنما د. نبا د که می

ااصل آمد ا شان را از آن اار وقلری به تصرم اعوامو  مرو  ایاممن و تل ببآرد. به  اصطبا د ار 

   .۷۰  1۰33)رار ابی  

 اوان ب  دیاتاستشهاد فر  ا۲ا۷ا۵
ای در آن نباشد. نل سنده بئا تلسئس   را بتلان  ارت که آ ه األولیاءمقاصدشا د کمتب ببگی از 

تئب  نئللی متلئایی  ها البض خلد را بئه آ ات و استناد بدان ۀنگبش به قبآن رباتب از ذکب ساد

 است.ساخته

اب شئد. در  در قبن ششم به تقیید از نثب لببی  استشهاد به آ ئات و اااد ئث قدسئی بئ    

زبان او ]آدم  بئه  »است  اداره کبده« قلّت» ۀبقبه را به وا  ۀسلر 31 ۀشاهد ز ب بخشی از آ 

 .(۶: ۱۰۳۳)فاریابی، « به ذکب مسمیّات ناطق شد «و لیّم آدم االسماء کیّها»ذرا س مدد قلّتِ 

 کلمات، ترکیبات و عبا ات ۀکا برد هنرمندان ا۳ا۷ا۵
سازد  ساختار آهنگین و هنبمندانئۀ یممتئی   را ببیسته می لیاءاألومقاصدآنچه ینبۀ هنبی 

 خلرد  ها و اکا ات آن  به چشم میو ژه در آالاز قصّهیای ا ن کتاب  بهاست که در یای

 اشتقاق(جناس )اشتقاق و شب  ا۷ا۳ا۷ا۵
های مختیف یناس از زمبۀ صنا س پبکارببد در ا ن اثب است که بئارزتب ن ااصئل آن    گلنه

  جاد طنین و ملسیقی مناسب در کمم و تأثیب بیشتب در خلاننده استا 

را پئب درّ رصئاات گبدانئد.     مقامع مساامعر ایل او هبگاه که زبان نطق ببگشا د   سحبانکه  سبحان ئ 

  .223  1۰33سینۀ صدق گفتار او را به شلک تکذ ب خستن گبرتند )رار ابی   عقا ب اقا ب

  .11۹است )همان  ما گبدانیده بد قۀ)= سپب  و  د ق ئ ارادت رامت خلد را 

  .2۵۰شمشیب قهب خلد گبدانید )همان  قرابوی را   قابئ 

  . 2۴3اللر و نجد شام را به ذراع اخمص )= پای کلچک  پیملد )همان   عرض ا ضئ طلر و 

  . 13۴الدا خلرد )همان   قراب  قابئ بارگاه تقد ب خداوندی که سنان رمح سطلت قهبش  آب از 

 ساجن ساجینتئلان د ئد    تبکیبات مبتنی بب یناس را هم در بطئن یمئمت کتئاب مئی    
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)= پئبدۀ   جلباب تراب  (۵۳)همان: چشم   ۀ)= کاس حّقۀ حدق   (۵۱)همان: دوزخ   ۀ)= بند خان

 .(۳۸)همان: خاک  

ماز ا ن ز ادت و ئ  م    ذ ل و کد عمکثبت ... ابص پب نگبدد؛  کا آنگئاه بئه ااصئل     عمند و تلاید و تناسل  ن 

  .۴۶)همان   کبد

 المزدوجتضمین ا۲ا۳ا۷ا۵
کنئد کئه آن را   ایمزدوج را ا جاد مئی های دو  ا چندگانه در بطن یممت آرا ۀ ت مینسجس

 تلان سباغ گبرت می األولیاءمقاصدورلر در به

ا در قلئب چئاه و     بنئدگان درمانئده ر  اشاعت عاطفتو  افاضت  حمت ۀسفب ۀئ انلام نامتناهی او از گلش

یمرزق  ۀمیان زندان  وظیف   . ۶۵ رساند )همان  نعیم مستقیمو  کر

مشئک شئب لت در اایئت     ۀدالل شمال ناقاۀ نافائ به هنگام رسیدن نفحات نسیم سحب و هبلب صااب 

  .  3۰۰  1۰33سبلت سیب زانل زد )رار ابی  

  .۴۶مان  )ه شما گبدد حّمال دمال مآلئ روا مدار د که آن رنج مار خسبان 

   .۴۷)همان   از مطیس الیبی طایس شد نها  بها ئ صبح 

 تتابع اضافات ا۳ا۳ا۷ا۵
گاه در خمر اکا ات  وی های آالاز ن و گاهو ژه تحمید هها و بهزبان رار ابی در بیان قصّه

هئا بئه   تنیئدگی وا ه است تا تزاام تصاو ب را به مدد تتئابس ادئارات و درهئم   آن داشته را بب

شئلد. در ا ئن   تب شئدن کئمم مئی   خلانی و آهنگینش بگذارد. تتابس ادارات سبب رواننما 

 بینیم کتاب  ا ن آرا ه را گاه در تبکیباتی با بیش از سه  ا چهار وا ه هم می

  .۶1  1۰33ئ یم ل ابز لفاف )رار ابی   

  . 1ئ درج خاطب خطیب ارباب اکمت )همان   

آهنگِ نهنگ زمین از رویِ شادروان االبب در قلب قییب لئذابِ ابئد یئای     ئ ما قارونِ صاابِ ثبوت را به 

  .13۸داد م )همان  

بمالئت   ۀرصئاات و زبئد   ۀئ ثقت به ری ِ ر لِ مف لِ بب اطمق ییّت لظمته آن است که ا ن خمصئ  

  .32۴مقبلر یهان رالا ت گبدد و از قدح و طلن مصلن و محبوس ماند )همان  
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و ژه تشبیهاتی از نلع محسئلس  است  بهکار ببدهتشبیه نیز به ۀا مؤیّف در کتاب خلد آر

 کانون ضامیر  نایرا غیرت  سفینۀ سین   (۲۰)همان:  ناوآ قهر ِ به محسلس  ا محسلس به ملقلر

 .(۴۸)همان:  اقدام تمییز  (۳۱)همان: 

 آرب نش یهان زبانی سییس و ساختار نحلی سئایمی دارد و بئه مئدد    ۀدر ا ن کتاب قصّ

 است و آهنگین شده پی کمم آن مسجس درهای پیاداره

در میدانِ یهان سبگبدانِ چلگان اکم خئلد گبدانیئد.   اند  کُباتِ اربله را  که لناصبِ ملیلدات

خئلابِ  ابّاتِ نامیه شد. طفمنِ ردیسِ نبات به ائدّ بیئلغ رسئید. چشئمِ نئیم      ۀنسیمِ بادِ القح دا 

رویِ یهئان بئه   هم آورد. لارضِ خئلب  زیفِ مشلشِ بنفشه را بب نبگس بیدار شد. شَمارِ شِمار

سلخته یب بِه در ۀخ ِّ سبزِ سبزه مز دِ طباوت  ارت. شقا قِ نلمان کسلتِ سهل و یبل شد. الی

  .2ببگشاد )همان    ۴۴ ۀ  آ )إسباء «ءٍ إِالَّ  سَبِّحُ بِحَمْدِهشَی مِنْ وَ إِنْ»وِردِ 

 هاها و وصفایتبیان کنای  د   و  ا۶ا۷ا۵
نیئز    هنئبی ) دارای ملنئای مجئازی     زبئانی ) بب ملنای اقیقی است که لموه کنا ه سخنی

است به رباخلر م امین و محتلای اکا ات  کنا اتی ساخته األولیاءمقاصدرار ابی در  .باشد

 هئا )هنگئام  سابقه و زا یدۀ ذهن اوست. بیشتب ن کنا ات را در تلصیف صئحنه که لملماً بی

بینیم. ببای مثار  اهم پد دار شدن روز  ا آمدن شب  و اتّفاقات )مبگ کسان و نظا ب آن  می

 اند از کنا ات آمدن صبح لبارت

  .۴2  1۰33ئ لیلق  مهبۀ شهبت خلد از روی بساط نییگلن سپهب ببچید )رار ابی  

  .۹3ئ صبح نهار بهار از مطیس الیبی طایس شد )همان  

 ب و ربارسیدن شب ببخی از کنا ات البو

  .1۰2تقد ب گیسلی لبوس شب را تار تار گبدانید )همان   ۀئ دست مشاط

    .2۹۴ظیمات به هلا ببآمد )همان   ۀئ نارۀ مشک شب گشاده شد و گبد قلا م نایق

متمسّئک شئده    (۲۹، ۱۰، ۹، ۸)نـک. همـان: های متنلع  کی از یاها ی که مؤیّف به کنا ه

 است یات انبیاست. در ذکب ایات و مبگ  لشس چنین نلشتهببای بیان مبگ و پا ان ا

ها شبا   استخمف کییم را بب ن نسق و نم  اقامت کبد و به زیب و تلب ک  رسئاق   لشس سار
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امانت   2نذ  خود  ا د گذا د  32ۀ )اازاب  آ  «نَحْبَه قَ ىثم »داشت.  قلم را از تقد م منهیات باز

 ۴شاکم زماین و دسامان  ا قرا گااه جاان و تان خاود گردانیاد و پشات و 3جا دو دامانت زندگان  ب 

  .۴3  1۰33)رار ابی  

 است کار ببدهدر بیان لمیکبد و رسایت اییاس نبی نیز بیان کنا ی به

اییاس چلن دانست که نفس بدربمای آن زمبه  به محبس نقصان اسباب ملیشت مبتاض گشئته  

یک برگرفاتکاله کفر از سر گردنهدا ت   به نزد ک ا شان آمد و به دست ]ارشاد  واست    کش  هر

  .۷۶  1۰33)رار ابی   د   بستان  خص و  احت بر ایشان گشاد شدو به  من ا مان  

ینش و استخدام مفردات ا۵ا۷ا۵  دفر
بئه ملنئی    دجاامو  بطای است  ازیمیه  کار ررتهکارببد و شاذ بسیاری بههای کمدر متن وا ه

  (۲۵۹و  ۹: ۱۰۳۳)فاریـابی، « نئارس  ۀمیئل »به ملنئی   باکو ه  (۵)همان: « هابیشه»و « هامبداب»

 .(۲۰۲و  ۲۲۳)همان: « پلست»به ملنی  اهاب  (۲۲۸)همان: « تلید»به ملنی  استیالد

شئلد  ماننئد   ا ن  تبکیبئات متئبادف و مت ئاد بسئیاری نیئز در مئتن د ئده مئی         ببلموه

 تلافو  تاوی  (۱۴۲)همـان:  متقاضا و  حثمسات  (۱۳۷)همـان:  اواصال ومفاصل های متبادف

و مت ئادها ی   (۲۳۶)همـان:  متخّجلو  مستخو   (۸۹، ۱۱۶)همان:  خدمو  خول  (۱۴۳)همان: 

)همـان:  انوثاتو  ذکاو ت  (۷۰)همـان:« سئایی و قحطئی  رباخ»به ملنی  غالیبو  سعتچلن 
 .(۲۴۸)همان: « شیب ن و تبش»به ملنی  حام و  حلو  (۲۱۶

 صاویرتزاحم ت ا۴ا۷ا۵
آوری یممتی اد بانه در ساات نقئل داسئتان پیئامببان     رو کبد شالبانۀ رار ابی در گبدهم

های روا ی است. وی با کثبت تصاو ب بکب تب ن ویه امتیاز او از سا ب نل سندگان کتابمهم

                                                 
شد در راه خدا، گویی مر   مرد کاته»؛ یعنی «جا آوردَدین و وظیفۀ خود را به»کنایه از اینکه « نرر خود را درگرارد. »۲

 (.نحب: ذیل ۱۳۷۷)دهخدا و همکاران، « است بر گردن وینرری بوده
 «.مردن با رعایت وظایف»کنایه از « جا آوردامانت زندگی به. »۳
مر  تـن را بـه « لف و نار»طریق  صنعت ادبی ، به«پات و شکم زمین و آسمان را قرارگاه جان و تن خود گردانید. »۴

 ن نسبت داده و صعود جان را به شکم آسمان.پات زمی
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اسئت کئه   درپی م امین به نثب خلد ظبارتی آگاهانه و هنبورانئه بخشئیده  و بد س و خیق پی

زدگی در بستب اکا ات بئه دور  ا با دللت به تماشای ناخلدآگاه تصاو ب  از ممرمخاطب ر

 دارد می

  .22۰لِنانی کبدی  در مسامس ا شان ر خت )همان  راح یام شب لت را  که با روح در مجبای لبوق همئ 

اشتیاق و استلداد ذاتی نل سئنده   دییلبهنملنۀ یممتی که ملدلع آنها تحمید ه است و 

 است های ملیلد در آن گاه تا مبز تلقید ملنلی پیش ررتها ن لبصه  تصل بسازی در

  .1۶2ابکات اصابه  نب  دمیب بیماران در را به وایبی بشناسد )همان   ۀسابقۀ مماس ئ اکیمی که بی

تئلان د ئد کئه    های صلریانۀ نزد ک به لصب رار ابی هم میایبته ا ن مختصه را در کتاب

گئل ی صئلریان و لاررئان را دشئلاری بیئان مکاشئفات و       رمزگبا ی و ابهام دییل اصیی ا ن

 زبئان  ارانهیهشئ   لاشق متشبّلی اند. گل ا رار ابی هم در یامۀهای روای آنان دانستهتجببه

 آن تمش چنین نل سندگان رمزگبا ئی  .استرا ببای بیان آنچه در دمیب دارد ببگز ده لشق

. دنساز لسممی و محسلس با استفاده از نمادها  را دستبس از دور و یدرون یلایم که است

 یاتجببئه  ظئاهباً  کئه  ئئ  یمجئاز  لشق و یماد بیتلاب از ب یمس ن ا در آنان که است یلیطب

 رمئز  زبئان  بئه  یلنئ   اند کبده دا هل اسبار پبوایب که آنان با ز» د نیل بهبه ئ ستی اهمگان

امّا در نقطۀ مقابل ا ن تیقّی  بئه لقیئدۀ   . (۱۴۸: ۱۳۸۴ی، ستار) «اندباخته یان  اندنگفته سخن

کند نه بیئان رمئزی  بیکئه بیئان     آنچه رهم ا ن متلن را دشلار می» (۶۳: ۱۳۷۵)پلرنامدار ان 

ای است که ممیل از اصطماات صلریانه است که رهم مئتن را ملکئلر بئه رهئم آن     شالبانه

تئلان  ب از رازهای دشلاری ملنا را میبا دقّت در کیفیت ساختار یممت   کی د گ«. کندمی

تبکیبات و تشبیهات ملیلد در یممت دانست که خلد از نلع اداری و استلاری هستند و 

با اداره شدنشان بب همد گب و تنیدگی و رشبدگی تصاو ب و درنتیجه البابئت ملنئا  رهئم و    

ها تتمیم و تکمیل اداره ا ن  ببشلد. لموهرو میادراک نها ی آن بب خلاننده با دشلاری روبه

 است با آ ات و اشارات و تیمیحات قبآنی  دریۀ دشلاری را رباتب ببده

یب لقیق نهئاد   ۀاست و پستئ ای کب می که مشیمۀ مادر لدم را اکم قد مت ایّز ینین ویلد گبدانیده

  .13۹  1۰33خندان ملشلق را یطف لمیمت سبب گب ۀ بادام چشم نبگس هیوت لشاق کبده )رار ابی  
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