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 زمیه، ایران عرفاوی مهم اثر دو در: پردازی روایت های مؤلفه تطبیقی بررسی

  "التوحید اسرار و سعادت کیمیای"
 

 2 وفایی ویدا ،1 ها اصفهاوی معصومه

 ادبیبت ٍ زببى ایصگر اًسبًی، علَم ٍ ادبیبت داًطکذُ هرکس، تْراى ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ فبرسی ادبیبت زببى گرٍُ ارضذ، کبرضٌبسی داًطجَی 7

 فبرسی
 فبرسی ادبیبت زببى گرٍُ اًسبًی، علَم ٍ ادبیبت داًطکذُ هرکس، تْراى ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ علوی ّیئت عضَ 2

 

 چکیده

ًبهِ، بب رٍش تَصیفی  پبیبى پردازی در دٍ کتبة ادبی ٍ عرفبًی رکر ضذُ ایي  ّبی رٍایت ایي پژٍّص بِ بررسی ٍ ضٌبخت هؤلفِ

تي از صَفیبى ٍ عرفبی هطَْر ٍ برجستِ  دٍّب بِ صَرت اسٌبدی است کِ ضبهل احَال ٍ اقَال  رٍش گردآٍری دادُ دازد.پر هی

 454-545هبم ابَحبهذ هحوذ غسالی ).ق( ٍ اّ  957-444الخیر ) ایراى در اٍاخر قرى سَم تب قرى پٌجن یعٌی ضیخ ابَسعیذ ابی

ّبی صَفیبى برای تأثیر بخطیذى بِ کالم  ّبی رٍایی از ضگرد سَد جستي از ظرفیت.ق( است. ابذاع ٍ بِ کبرگیری حکبیت ٍ ّ 

ّب اگرچِ در سبخت ٍ صَرت ٍ هعٌب تقریببً ّوسبى ٍ ّوسَیٌذ اهب گبُ  خَد در طَل تبریخ صَفیِ بَدُ است. ایي رٍایت

هبیِ است کِ از ًظر گستردگی رٍایبت  ٍ درٍى کٌذ. در ایي حکبیبت تکیِ بر هحتَا ّب را از ّن هتوبیس هی ّبیی دارًذ کِ آى ٍیژگی

یکسَ ًگریستي ٍ یکسبى »تَاى چٌیي تعریف کرد  هبیِ اصلی را هی ّب هختلف ٍ گبُ هتضبد است، اهب درٍى هبیِ ایي درٍى

است ٍ  آٍرد ٍ ایي رٍایبت ًبهعقَل هعوَالً از پیرًگ ضعیف برخَردار ٍ ایي ًگرش خبظ رفتبری ًبهعقَل را بِ ٍجَد هی« زیستي

 ّب ٍجَد دارًذ کِ بسیبر کورًگ است. ٍگَ در ایي حکبیت ّبی دیگری هبًٌذ لحي ٍ صحٌِ ٍ گفت ّوچٌیي هؤلفِ

 

 .، کیویبی سعبدت، اسرارالتَحیذالخیر، ابَهحوذ غسالی ّبی رٍایت، ضیخ ابَسعیذ ابی هؤلفِهای کلیدی:  واژه

 



 فلسفِ ٍ عرفبى ادبیبت، هطبلعبت

 7-76، صفحبت 7937 بْبر، 2، ضوبرُ 4دٍرُ 

 

 


