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 چکیده
در  ه. ایا  شای   خی اسات زندگی شخصیتی تااری گزارش و حکایت کتبی از ابعاد  همثابنامه بهزندگی

ت جاه باه    . باش دادبیات و تاریخ محس ب می ههای اصلی و کارآمد در ح زعصر حاضر یکی از مؤلفه
تا ا   اسات  مای  های ملل مختلف به کار رفتاه نامهدی که در نگارش زندگیهای متعدالگ ها و شی ه

و ق اعادی نگاارش یافتاه و در    چه اصا     هبر پای هانامههایی به شرح زیر مطرح کرد: زندگیپرسش
هاای عرفاانی از   ناماه شناسی ملزم به رعایت چه مق التی است؟ زندگیشناسی و هستیمعرفت هح ز

بخشای باه ایا  نا   از     تهای بیاانی برو ردارناد؟ و در نگاارش و عینیا    ی و ویژگیچه جایگاه علم
هاای  نامهزندگی هشناسانروش هالعمط برایش د؟ هایی استفاده میها از چه منابع و دانشنامهزندگی

ایم. در مقام پاسخ را بررسی کرده االولیاءۃتذکر تری  مت   نثر عرفانی  یعنیعرفانی  یکی از برجسته
ادبای و تززیاه و    هاای جدیاد  گیری از نظریاه مذک ر و تبیی  آ  ک شیدیم که با بهره پرسشهایبه 

عرفاانی و تااریخی ایا  ا ار      -ی از سرشت ادبیکل   شرحیولیاءاالۃتذکرتحلیلِ ابعاد وسیع معرفتی 
گیاری  عطاار  در شاکل   ت سا  آنهاا را   هاساتفاد  هن یسی و نحا  نامهو نقش اص   زندگی یمدهارائه 
 .های ادبی و عرفانی تبیی  کنیمگزاره

 

 عطار  االولیاءۃتذکرن یسی  نامهنامه  زندگیزندگیعرفا    واژگان کلیدی:
 

 

   و ادبیات فارسی  دانشگاه ارومیهگروه زبا استاد . 1
 

* B.nozhat@urmia.ac.ir 

 زبا  و ادبیات فارسی  دانشگاه ارومیه هدکتری  رشت هآم وتدانش .2
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 مقدمه -1

کاریم در  عالی آ  در قرآ   هدر دی  مبی  اسالم به ولق و و ی نیک ی فردی تأکید شده و نم ن

شناسای اساالمی    اسات. در کتااب  آماده  (1)قلم/ «اِنَّک لَعَلی وُلُق عَظیم»)ص( باب وُلق نبی اکرم

هاایی  اند  کتابمه ن یسا  آ  را سرمشق قرار دادهناهای عالی و مقتضی که زندگینخستی  نم نه

هاای اولیااء   نامهاست؛ بالطبع زندگین شته شده )ص(است که در ولق و سیرت حضرت نبی اکرم

 است.  ن یسی ب دهنیز به تقلید از ای  سیره

در طی سال   معنا ی باه رفتاار و آداب فاردی و اجتمااعی انساا  اهمیات          اسالمیعرفا  

هاایی اسات کاه در شارح حاا  ساخنا        دهد و مال  آ  در تفحص آداب و رفتار مزم عاه می

ها تحات عنا ا    است. از ای  مزم عههاولیا و رفتار و افعا  دینی و دنی ی آنا  فراهم شد هبرگزید

ایا  آ اار از مهمتاری  و معتبرتاری  دساتاوردهای      است. در حقیقات  یاد شده« مناقب یا تذکره»

 است.  معن ی دورا  رشد و شک فایی چشمگیر عرفا  اسالمی ب ده

به صا رت روشامند   و ابتدا به زبا  عربی در فرهنگ و ادب اسالمی  در های عرفانینامهزندگی

 .گشات متاداو   نیاز  در ادب فارسی ن یسی نامهبه تبع آنها ای  ن   از زندگی سپسنگارش یافت؛ 

و  (818) عطااار نیشاااب ری االولیااایۃتااذکر  (181) و اجااه عبااداص انصاااری هالصاا فیطبقااات

ادب فارسای   عرفاا  و  در هاا ناماه ای  ن   زنادگی  هبرجستهای نم نه (898) جامی االنسنفحات

 و هاا آما زه است کاه در آ   ارزشمندی ادبی  -عرفانی ا رعطار  االولیاءۃتذکرای  میا  در  .هستند

   .استتبیی  شده یواصهای مشایخ بزرگ عرفا  اسالمی با شی هجزئیات زندگی عرفانی 

مراتاب   هرا برگزیده تا درجات و سلسل ایروایی عناصر  روایتش محدود کرد  ح زهعطار با 

پردازی  قدرت و گیرایی بیا   معن یات حااکم بار    معق   نماید. روایتآ  در چشم و انندگا  

هاایی  رفتارهاای اولیااء از جملاه مؤلفاه     و های عرفانی عطار از حااالت ها و برداشتمت   تأویل

 هعطاار در ساای  کنناد.  بازسازی می االولیاءۃتذکرهستند که سرگذشت اولیاء را به شکلی ن  در 

ادبای )عرفاانی  روانشاناوتی  فلسافی  تااریخی( ت انسات بارای          ق ادبی و فارا های والمؤلفه

ت ار و شی ا و در قالاب روایاات   نخستی  بار در ادب فارسی  حقایق متعدد عرفانی را با زبانی اس

ک شاد در  وا د مای     درآورد. وی باا زباا  روایایِ وااص    حد به ص رت معارف قابال انتقاا  مت

مرتب   ارتباط برقرار کناد و انا ا    ظاهر غیرای عرفانی بههو اندیشهاولیاء  میا  آراء  هنامزندگی

   .در چشم و انندگا  معق   نمایدهای بنیادی  عرفانی را حکایات و اندیشه
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 پژوهش هپیشین -2

 االولیااء ۃتاذکر های معرفتای  عرفانی  ساوتار روایی و اندیشه -های ادبیتاکن   در باب گزاره

کند. شده را بیشتر میامر ضرورت پرداوت  به م ض   یاد است؛ ای ای ص رت نگرفتهمطالعه

ی باا  نظارا  را بارای آشانایی کلا    های صااحب قبل از پرداوت  به بحث اصلی مقاله  دیدگاه

عرفاانی   -ا در باب سرشات ادبای  همهمتری  دیدگاهنماییم. اجما  مرور میبه االولیاءۃتذکر

های متعددی در باب قبل از عطار کتاب چنی  است: فروزانفر بر آ  است که االولیاءۃتذکر

از جهت جماع احا ا  و   » االولیاءۃتذکراست  لیک  اح ا  مشایخ بزرگ عرفا  ن شته شده

بااا روح علماای بااه  1آربااری .(88: 1515)فروزانفاار   «آنهااا تاارجیر دارد هحکایااات باار هماا

داند کاه  طی میهای جامع و مبس نگرد و ارزش و اعتبار آ  را در گزارشمی االولیاءۃتذکر

عطاار باا ایا  روش تصا یر کااملی از احاا ا  و زنادگی عرفاا را بارای مخاطباا  ترساایم          

(. شفیعی کدکنی از بُعد شاعرانگی بدا  نگریسته و بار آ   Attar, 2000: xxxiاست )نم ده

سبد تمام آ ار است. نه در فارسی بیات منث ر عرفانی  گل سردر اد» االولیاءۃتذکراست که 

آویز که هر برگ آ  دی ا  دروشاانی  ت ا  یافت نه در عربی. نثری د برای آ  میمانندی 

. پ رناماداریا  بار   (38و  53: 1581)شفیعی کدکنی  « زیباتری  شعرهای منث ر جها  است از

و  [عطاار ]عقایاد عرفاانی او   »ای از تزاارب و  را آمیازه  االولیاءۃتذکرمطالعات عرفانی   هپای

 .(511: 1591)پ رنامداریا   ندکمعرفی می« دیگرا 

چهاار گازارش از   کتااب    االولیااء ۃتاذکر  های مستقل در بااب پژوهشنخستی  از جمله 
است تا تاریخ زندگی  معاانی  ک شیدهوی در ای  ا ر بابک احمدی است.  ه  ن شتاالولیاءۃتذکر

ا  زباا  و راز(  ها  معناها و مفاهیم اق ا  عرفانی و سبک بیا  عطار را در چهار گزارش )داللت

هاای وا د  مبااحثی را در بااب     شناوتی تحلیل نماید. او در مزم  ِ گزارشبا رویکرد نشانه

یاهاای  ؤبه تحلیل ر« راز»ص رت و محت ای ا ر مطرح نم ده و در گزارش چهارم تحت عن ا  

ای   ماهیت حکایات عرفانیفر علی وزاعی به بعد(. 115: 1591)احمدی   استعرفانی اکتفا کرده

ت و گیرایی زبا  ادبی ایا  ا ار را بار اسااو اصا   و      دهد و جذابیا م رد ت جه قرار میر ا ر

چناد وی در ایا  مقالاه  تاأ یر و قادرت      کناد. هر تشریر مای مبانی نظری رئالیسم جادویی 

اما های  تحلیلای از مقا الت    ؛ (21: 1581)داند می« های بنیادی اندیشه»حکایات عطار را در 

باا  اسات.  ن یسای ارائاه نکارده   نامههای زندگیها و روشهای بنیادی   دانشاندیشهمعرفتی  

                                                           
1 . Arberry 
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 است  لایک  و زیبایی زبا  عطار پرداوته شده بیا  هشده  به تحلیل شی ها یاداینکه در پژوهش

گیاری زباا    های بنیادی  در شکلکه از اص   و مؤلفه- االولیاءۃتذکرهای زبانی به تحلیل گزاره

 -بازشناسای مضام   حماسای   » هدر مقالاست. ت جه نشده -گیرای ای  ا ر ادبی استجذاب و 

داساتا  اباراهیم ادهام از حیاث     « االولیاءۃتذکردر روایتی از « رویارویی پدر و پسر» اساطیری

شناسی ای  داساتا   نظریه اسط ره های م رد مطالعه قرار گرفته و مؤلفا  بر پایساوتار اسط ره

 هدر مقالا  (.192: 1581)علیزاده و آیادینل     اندتطبیق داده شاهنامه« رستم و سهراب»را با داستا  

مؤلفا  تعاداد محادودی از   « االولیاءۃتذکرو  کشف المحز بهای شناوتی حکایتنقد ریخت»

پارا  بررسای و    هنظریا  ههای زندگی عرفا را که بر مح ر کرامت روایات شاده  بار پایا    داستا 

عرفاانی از   -ایاساط ره تحلیل الگ ی » هدر مقال (.118: 1588  بهروزباشی و )قافلهاند مقایسه کرده

به روایات عطاار از شخصایت عرفاانی     « االولیاءۃتذکر شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت

سااوت  شاناوتی  باه تبیای    رف   هاای  اساط ره  نظریاه  هعدویه تأکید شده و بر پایا  هرابع

بررسی و » هدر مقال (. 8: 1591بخش  نظیر  طلیعه)بی استالگ یی ای  شخصیت  ت جه شدهکه 

از « عطاار  الطیرمنطقو  االولیاءۃتذکرهای تعلیمی دو مفه م انصاف و عشق در جنبه همقایس

شناسی به دو اصطالح فنیِ عرفانی در دو ا ر عطار ت جاه شاده و مؤلفاا  بسا      حیث مفه م

مقایساه   نی در دو ا ر منث ر و منظ م عطارهای زبامعنایی ای  دو اصطالح را بر حسب تفاوت

شاده بیشاتر باه بررسای     در مقااالت ککر  (.81: 1598روضااتیا  و مادنی     )اناد  و تشاریر کارده  

اسات و از حیاث رویکارد و روش    ت جاه شاده   االولیاا هتذکر ها و اصطالحات عرفانیداستا 

 تحلیل با آنچه در ای  مقاله بدا  پرداوته شده متفاوت است.

انی از رهگاذر  هاا  آراء و تزاارب عرفا   آما زه  هبخاش عماد   االولیااء ۃتاذکر از آنزا که در 

عرفاانی   –ایا  ا ار ادبای   هاای  گزاره هعناصر سازندیابد  تحلیل های روایی انتقا  میگزارش

ت اند الگا ی کااربردی متقنای را بارای تززیاه و تحلیال       های بنیادی  آ   میاندیشه هدربار

ای ایا  کتااب فاراهم نمایاد. چنای  رویکاردی باه        های تاریخی  واقعی و افساانه سرگذشت

  روش و ک ششی اسات در تبیای    دهد و تا حد ممک  چارچ ب تحلیل را ت سعه میم ض  

ایام تاا   . در ایا  ن شاته ک شایده   االولیااء ۃتذکر هشناسانتشریر ابعاد معرفت بخشی وتعینی

 بروای از  منظر ای  ازنامهبه عن ا  یک ا ر زندگی نقد ادبی هدر عرصرا  االولیاءۃتذکرنخست 

هاای بنیاادی  کتااب     تحلیل اندیشهنماییم  سپس با  بررسی ودرویکردهای مشخص و محد

   آ  را تشریر نماییم. هشناساناص   و ق اعد ساوتاری و معرفت

http://ensani.ir/fa/article/13103/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/13103/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/364349/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/364349/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 نامه  نوع ادبی زندگی -3

هایی که در ای  باب تاا حاا  صا رت    مباحث و مطالعات مرب ط به  انر یا ان ا  ادبی و نظریه

افالطا   و   هاای حکماای ی ناا  باساتا  واصاه آراءِ     و نظریاه  آراء هاست بیشتر بر پایگرفته

هاای منسازم و   ت ا  الگا ی نخساتی  نظریاه   ارسط  را می ف  شعراست. کتاب ارسط  ب ده

 انر در میا  مؤلفا  ایرا  باساتا    ه انر قلمداد کرد. اما از وج د نظری هروشمند در باب نظری

آنند که وجا د  است. بروی برنرسیدهو اعراب جاهلی هن ز سند مستد  و متقنی به دست ما 

انیا  باساتا   در که  ایر«  انر هنان شت هنظری»ت اند دلیلی بر وج د ان ا  متعدد آ ار ادبی می

های مرب ط به ان ا  ادبی همه نظریهبا ای  (.3: 1591  صابا  قربا  زرقانی و) و اعراب جاهلی باشد

سریانی آ ار حکمای ی ناا  باساتا  باه     هدر طی تط ر و تح   تاریخی و د از  طریق ترجم

ش د  لیک  آنچه نظر دانشمند بالغت اسالمی را در ای  زمیناه بیشاتر   اسالمی وارد می هح ز

بنادی عینای ایا     دارد بحث در باب ماهیت آ ار نظم و نثر است نه طبقهبه و د معط ف می

اسالمی و به ط ر وااص   هح زدر »پردازی در ای  باب. از ای  روی از حیث ان ا  و نظریه آ ار

ت بالغ هنثر  نظری هشعر  نظری هنظری ههایی دربارت ا  کتابدر ایرا  و قلمرو زبا  فارسی می

دانایم مبناهاای   اماا نمای   [...] پردازی کارد اساو آ  نظریهو م اردی از ای  دست یافت و بر

ه مفها می باه ناام  انار     های  انر چه ب ده  اصال آنها چط ر با بندیطبقه هگذشتگا  ما دربار

 (.    21 هما :)« اندنگریستهمی

کنناد  ای معرفی میشدهنامه را ن   ادبی بسیار انتقادیپردازا  جدید ادبی  زندگهدر نظری

هاایی کاه باه آ  ایاراد     های ادبای یاا فلسافه   نظریه هدو هزار سا  پیش و بعد از هم»که از 

نامه حکایت کتبای  پردازا   زندگیاز دید ای  نظریه .(298: 1591)تادیه  « اند  باقی استگرفته

)هماا :  « دهاد که راوی از زندگی شخصیتی تاریخی به دسات مای  »و شفاهی منث ری است 

زندگیناماه  »بیناد  شاناوتی نمای  گ نه تمایز روشنامه هی در م ض   زندگی کرنه ولِ (.299

ر عهاده نادارد تفااوت اساسای     اجتماعی با  هبی  زمامدار  معمار  حق قدا  و مردی که وظیف

اهمیات باشاد  اگار    زندگی هر کس هر قدر هام بای  »گ ید: و از ق   ک لریج می« گذاردنمی

در نظریاات   آنادره ما روا   (.31-31: 1582  و وار  )ولاک « انگیاز اسات  صادقانه بیا  ش د رغبت

ت آ  داناد کاه نخساتی  وص صای    جدیاد را ا اری هناری مای     هنامزیباشناسی و د زندگی

 .(298: 1591تادیه  به نقل از ) است« حقیقت هجستز ی جس ران»
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که پیشتر مطرح شد  عطاار نیاز   «  انر هنان شت هنظری»کلیِ  هقاعد هبر پای رسدمیبه نظر 

اساو آ  ا ار وا د را روایات    و بر مثل اسالف و د تص ری کهنی از ن   و ان ا  ادبی داشته

ن یسای باه   نامهطار  ضم  رعایت ق اعد جدید زندگین یسیِ عنامهزندگی هاست. در شی کرده

عطاار  اسات.  منزلت اجتماعی  چگ نگی پرورش اوالقی و عاطفی اولیاء ت جه بیشاتری شاده  

و بارای   کناد روایی و د بیا  می در شکل واصروایات ک تاه و  در قالباولیاء را  هنامزندگی

دلای داشاتم کاه جاز ایا       »رد: ی صاادقانه دا ن یسد و حسنگیزی  به و است د  میارغبت

ای ساوتم اولیا را تاا    تذکرهدّنید مگر به کُره و ضرورت و ما البت انستم گفت و شسخ  نمی

گرفتگاا  را طلاب   نشینا  و ولا ت اهل وُسرا  روزگار اهل دولت را فرام ش نکنند و گ شه

عطاار از تادوی  ایا     که هدف  بپذیریماگر  (.11: 1588)عطار   «کنند و با ایشا  رغبت نمایند

است  چنانکاه وا د نیاز    ا ر  ضم  شرح سرگذشت اولیاء  ولقِ ا ر هنری و تأ یرگذاری ب ده

 سخ  حاق  [...] د از آنزا گشایشی یابداز م  یادگاری ماند تا هر که بخ ان»بدا  اکعا  دارد: 

ت مشاخص  بایسا در ای  صا رت مای  ؛ (11 هما :)« را در د  ت  هم ا ر ت اند ب د هزار چندا 

نماایی و تاأ یر در مخاطاب و بارای بیاا  رویادادها از چاه        ش د که عطاار در پای حقیقات   

 است.  هایی بهره گرفتهشی ه

 

 نامهاصول و قواعد زندگی -1 -3

نامه عبارتند از: رعایت ترتیب زمانی ضم  نشا  داد  بس  و پرورش مهمتری  ق اعد زندگی

ناماه از راه داوال   گذاری شاعرانه باه زنادگی  زشاحساسی قهرما   حذف جزئیات بیه ده  ار

 در کتابنامه  طبق ای  ق اعد زیباشناوتی زندگی. (293: 1591ادیه  نک. ت)کرد  آهنگ گفتار 

سااوتاری زمانمناد دارناد و    ح ادث از زندگی واقعی گرفته شاده و روادادها     االولیاءۃتذکر

بس  و پارورش احساسای اشاخاص و     دهند. در ای  ا ر  برایدر زما  گذشته روی میاغلب 

دیاد  حا ادث     هپاردازی از جملاه زاویا   هاای روایات  بخشای باه آ  بار بیشاتر جنباه     تعین

 است. پردازی  زما   لح  و درونمایه ت جه شدهشخصیت
هاای ماهراناه نشاا     ها را در طارح های تذکره  منش شخصیتعطار در هر یک از بخش

اسات؛ چنانکاه بای  عناصار     ر زمانی مشخص بیا  کارده ح ادث و وقایع را نیز د هداده و هم

گیرد. اسااو زمانمنادی روایاات    ارتباط علّی وج د دارد و رویدادها با ت الی زما  ص رت می

کناد   ها در مسیر یک و  مساتقیم اسات. عطاار ساعی مای     عطار ت صیف زندگی شخصیت
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رساد در  لیک  به نظر می و د را با استناد به منابع پیشی  متق  و مستند جل ه دهد  هن شت

جا حاضر است. از نظر وی  عاارف  شخص در همهطبیعی و سنتی روایت به عن ا  س م هشی 

ت ا  ابعاد فکری  اوالقی  زندگی فردی  اجتمااعی و عرفاانیش را   در هر مقامی که باشد  می

فتاه شاده    ؛ ای  ابعاد با معیارهایی که از آداب و سل   عرفانی و اجتمااعی گر  دبازسازی نم

 قابل سنزش و ارزیابی است. 

اناد در ارتبااط   هایی که حااوی معاانی عمیاق معرفتای و عرفاانی     گزاره االولیاءۃتذکردر 

مهم زبانی در ای  ا ار   هاند و جدایی ای  دو مق لتنگاتنگ با زبا  ادبی  سخت به هم آمیخته

اولیاء  هنامانه به زندگیبخشی شاعرعطار درصدد ارزشر نیست. انی قابل تص مهم ادبی و عرف

هاای براعات اساتهال     بخاش  ها وپردازیاست. ای  امر از راه وارد کرد  آهنگ گفتار )سزع

کرامات صا رت  بیا   وها کاربرد استعارهعطار در آغاز گزارش زندگی هر یک از اولیا( و  هگ ن

هاا و کراماات  ضام     گیری از استعارههای و د با بهرهاست. وی در ای  بخش از گزارهگرفته

تبیی  عقالنی ب د  مسأله  ت جه و اننده را به بعاد تأ یرگاذاری شخصایت روحاانی عاارف      

عنا ا  عنصار بیاا      های عطاار باا اساتفاده از اساتعاره باه     سازد. تص یر آفرینیمیمنعطف 

فضایل  »آفتاب پنها   « اویس قرنی»برای نم نه  ای دارد. گسترده هشخصیت در تذکره  دامن

شامع جماع قیامات     « کوالنا   »سایمر  قااف یقای      « ابراهیم ادهام »دریای ور   « اضعی

عطاار   )آسما  الیتنااهی اسات   « ورقانی»بر ق ابر عزت و « شبلی»تحقیق   هشیر بیش« حالج»

هاا  امکاا  ادرا    . پر واضر اسات کاه ایا  اساتعاره    (819  815  181  131  115  151  81 :1588

 کند.حقیقت اح ا  آنا  را برای مخاطب به ط ر محس و فراهم میشخصیت متعالی اولیاء و 

ها  آنهایی هستند که جایگااه واصای در القاا و تبیای  کرامات      ن   دیگر از ای  استعاره

اسات. ایا    یااده شاده   (121: 1581)انا ر شاندروف    « استعاره -کرامت»دارند و از آ  با عن ا  

کنناد و باه زباانی نماادی       ء را مشاخص مای  اصالی زیسات معنا ی اولیاا     هها هستاستعاره

 هکناد. مثال حکایااتی کاه درباار     هدایتگری عارف را در حا  حیات یا پس از مرگ بیا  می

ای وا  جمع کردند. پاس باادی باه    گفت مرا چ   پاره» است:آمدهحس  ن ری و  ورقانی

مطابق ایا    (.831 هما :) «  پر کرد و م  و د ناپدیدانب ه درآمد و هفت آسما  و زمی  از م

بیناد؛ حاا  آنکاه وی در میاا      ات وا  وج د و د مای عالم را پر از کر هها  ورقانی همگفتار

شا د  یاد می« فی اص فناءِ»نیست. ای  گفتار حکایت از حالتی دارد که در عرفا  از آ  با عن ا  

عن ا  کرامت پاس   هم از ای  ن   است وقایعی که بهو اغلب از طریق استعاره قابل بیا  است. 
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که از سر وا  رابعه و تستری صادای آواز آناا  باه    چنان ش د.از مرگ از بروی از عرفا نقل می

زدی که سر باه هار دو سارای    به سر وا  رابعه آمدند  گفتند آ  الف که می: »رسدگ ش می

گ رساتا   مرد به » (.129 هما :)« بدانچه دیدمفرو نیارم حا  کزا رسیدی؟ آواز آمد که رسیدم 

فات ال الاهَ اال اص وَحادَه ال    سهل اشارت کرد که ای سهل بگ . ساهل در گا ر باه آواز بلناد بگ    

گ یند که هر که اهل ال اله اال اص ب د  او را تاریکی گ ر نب د؛ راسات اسات   ریکَ لَه. گفت: میش

زباا  اساتدال      با ت جه به اینکه (.511 هماا : )« ت استیا نه؟ سهل از گ ر آواز داد و گفت راس

 هتاری  وسایل  ت انایی تبیی  ای  ن   وقایع فرا طبیعی و معن ی را ندارد  زبا  استعاره مناسابت 

محسا ب   االولیااء ۃتاذکر الینفاکّ   ها جزءِبیا  ای  ن   وقایع است. در حقیقت ای  ن   استعاره

قاایع  و تبیای  اما ر و و   مخاطاب باه فراسا ی جهاا  حاس     ش د  و هدف از آنها کشااند   می

ناماه از ایا    نامه آ  اسات کاه زنادگی   فراکیهانی است. اهمیت ای  نظرگاه در ن   ادبی زندگی

 (.121 :1581 ان ر شندروف نک. ) ش دنگاری متمایز میمنظر به ط ر اساسی از تاریخ

گیری مات   های بنیادی  در شکلفهتعابیر نمادی  و استعاری از مؤل به ط ر کلی ای 

شاأ  ادبای    عطاار  است که در نهایات باه زباا  عاادی و معما        ولیاءاالۃتذکر هشاعران

 ق ادبی در اسل ب بیا  عطار  بروی از پژوهشاگرا  را  شگردهای والنم دِ ای  دهند. می

با عطار نیشاب ری بُعد صرفاً و کاامالً شااعرانه   » االولیاءۃتذکرمتقاعد نم ده که ن   ادبی 

« را ن عی شعر منث ر دانسات  االولیاءۃتذکر ری مثل ت ا  ایابد تا آنزا که میو د را می

ای  بعد شاعرانگی تذکره  دلیل متق  بر ای  ادعاست که عطار  (.188 -183: 1581)شیمل  

های و د در پرورش درونمایگا  و اندیشه هبه عن ا  شاعری عارف  از هنر و بیا  شاعران

 است. فراوانی برده هبنیادی ِ تذکره بهر

 

 نمایگان درو -2 -3

تر روایی  های ک چکاصلی آ  از ساوتما  هکهنی است که درونمای هنامزندگی االولیاءۃتذکر

. باا ت جاه   اسات بینی عرفانی و لح ِ ادبی و شاعرانه تشکیل شدههای متعدد  جها شخصیت

هاایی    راوی در ایا  نا   قالاب روایای باا محادودیت      االولیااء ۃتاذکر به ک تاه ب د  روایاات  

در  (11: 1589)پایناده    «در پای ایزااد تاأ یر واحاد در و انناده     »بایسات  روست که میروبه

های جدید ادبی بحث پردازیترکیبی هنرمندانه از بیشتر عناصر داستانی بهره ببرد. در نظریه

 هریا آ  را در نظ های نیسات و ریشا  تاازه  هپدید« ایزاد تأ یر در و اننده»در باب درونمایه و 
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ادبی ارسط   هنر مبتنی بار تقلیاد  داساتا  نا عی      هبراساو نظریت ا  یافت. یادبی ارسط  م

« درونمایاه »یاا هماا    « مضام    هافساان »ش د تقلید از واقعیت است و آنچه غایت شمرده می

درونمایه و ترکیب اجزای داستا  برای ایزاد تأ یر در و انناده   هارائ هاست و مقام راوی در نح 

ادبای   هپردازا  معاصر با تأسی باه نظریا  نظریه (.125و 115: 1589)ارسط   بسیار پر اهمیت است 

هاای درونای و محتا ایی ا ار را     ارسط  و با سنزش ص رت و ساوتار معنادار درونی ا ار  ارزش 

 اند.  بررسی نم ده

 (1)ی یا درونمایهنی  فکر کلبخش در ساوتار داستاهای ادبی جدید  اصل وحدتدر نظریه

های واص را در کل ا ر و در سطحی مشخص به هم پی ناد  مایه  جمله د. درو شنامیده می

تاری باه ناام    درونمایه از حاصل جماع واحادهای دورنای ک چاک     (.21: 1591)تادیاه   دهدمی

اناد تاا ع اطاف    ای تنظیم شاده گ نهاست؛ ای  واحدهای ک چک بهتشکیل شده« هامایهب »

نامیاده  « انگیازش »مایه را بپرورانناد. اصال ایا  تنظایم     و اننده را درگیر نگه دارند و درون

 انناده باه   است و چ   و« ای میا  واقعیت عینی و سنت ادبیمصالحه»ش د و انگیزش می

را بارایش فاراهم آورد. از    نمایی( نیاز دارد  داستا  باید آ حقیقت وارگی )حست هم زندگی

عمر ط النی ا ر  بیشاتر تضامی  و اهاد     مایه مهمتر و پایدارتر باشد چه درو هر»ی  روی ا

عرضاه شا د تاا بیاانگر     « ن عی مصالر واص»ها بایست با ؛ لیک  ماندگارتری  درونمایه«شد

 (. 118: 1595 اسک لز نک. )جذاب و اهد ب د واقعیت باشد  در غیر ای  ص رت مسأله غیر

ی سته و آزاد  ایساتا و  ها )پمایهای و بحث از انگیزش  ان ا  مختلف ب درونمایه هدر نظری

رفتار با  هها )دانای کل  محدود  مختل ( نح پ یا( و ارزش متفاوت آنها و ان ا  مختلف راویت

زما  و مکا   ان ا  شخصیت )ایستا و پ یا و مثبت و منفی( و تمهیدات گ نااگ   در طارح و   

یای  و بررسای   ای  تمهیدات با سبک داستانی اصلی با جزئیات تماام و باه تفصایل تب    هرابط

هاا(  مایاه هاا و با   ه )درونمایاه ای  بخش  به دو اصل بنیادی  نظریدر (. 113 هما :) استشده

نشا  داده ش د. از دیادگاه   االولیاءۃتذکرای عاطفی و جذابیت درونمایه ش د تا تأ یراشاره می

اوالقای و  زندگی ن ابغ و چگ نگی پارورش  » هنامه از ای  لحاظ که به مطالعزندگی رنه ولک

پردازد از ارزش درونی واصی برو ردار است و از ای  جهت بایاد از  می« فکری و عاطفی آنها

 (. 31: 1582: و وار  )ولک آ  دفا  کرد

ای  در یاک روایات یاا داساتا   حضا ر دو نیاروی متفااوت دیاده         درونمایه هبر نظری بنا

ش د و دیگاری نیاروی وارده   مین یسنده وارد  هواسطیکی نیرویی که از محی  بی»ش د: می
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 هواساط نیرویی کاه از محای  بای    (.118 :1595 )اسک لز  «ن یسداز سنت ادبی که او در آ  می

اساتقبا   »شا د و در انتخااب درونمایاه و مضام   نقاش مساتقیم دارد       ن یسنده وارد مای 

 ر دارد  و تص یر و اننده در ضمیر آگااه ن یسانده حضا   (؛ 21: 1591)تادیه   است« و انندگا 

جماعتی از دوساتا  وا د   »کند: حتی اگر صرفاً انتزاعی باشد. عطار از ای  امر چنی  یاد می

حاا  ایشاا .    هدیدم به سخ  ای  ق م  و مرا نیز میلی عظیم ب د به مطالعرا  رغبتی تمام می

شاد و التقااطی کاردم دوساتا  را و     کاردم  دراز مای  و سخ  بسیار ب د اگر همه را جمع می

هاای فرهنگای و   از یک سا  نیاروی سانت    االولیاءۃتذکردر (. 8و 1: 1588 )عطار  «یشت  راو 

ن یسنده وارد شده( و از س ی دیگر نیروی سانت ادبای بادی  ا ار      هواسط )که بی اجتماعی

 هرساند تا با گذشتگا  ارتباط برقرار کند. بر پایا دهد و به مخاطب یاری میزندگی دوباره می

مضم   جهانیِ زندگی  عشاق و   االولیاءۃتذکراصلی  هعطار  درونمای هسابقیروایت جذاب و ب

هاای  مایاه ای از با  عمده و در آمیازه  بخش مرگ در م رد اولیاء است. ای  درونمایه طی دو

 است: تر و با مصالر واص که پایبند به سنت ادبی است  تبیی  و ت صیف شدهک چک

ی روایاات ارتبااطی   شا ند و باا طارح کلا    از مای ت مسزع آغا ها که با جمالمقدمه -الف

هدفمند و معنادار دارند. لح  عطار در ای  بخش در عی  شاعرانگی به قدری صادقانه اسات  

کند در نخستی  نگااه اجماالی  زنادگی او را شا رانگیز     که در باب هر عارفی که صحبت می

از  همچنای  ا وبار اسات.   است و از اعما  آنا  ب« دانای کل»اید. در ای  بخش  راوی نممی

هاای طا النی   هاا از ت صایف  کند  در معرفی شخصایت آنزا که قالب روایت ک تاه ایزاب می

ها در ای  قسمت به دقت انتخاب شاده و در مفها می   است. به همی  دلیل وا هاجتناب شده

و ش د  به طا ر ضامنی   است. هر اسم یا ت صیفی که از شخصیت ارائه مینمادی  به کار رفته

 هالهای  آ  دَعاما   هآ  ولیفا »نمادی  داللت بر منش ظاهری و حاالت روحی شاخص دارد:  

جهاا  ناکاامی شایخ     هالخالیاق اجمعای   آ  پختا    هنامتناهی  آ  سلطا  العارفی   آ  حز

بحق با د و قطاب    هبایزید بسطامی. اکبر مشایخ و اعظم اولیا ب د و حزت ودای ب د و ولیف

ریاضات و کرامات و حاالت و کلمات او را اندازه نبا د. و در اسارار و    عالم ب د و مرجع اوتاد و

ت انس و محبا  هم قرب و هیبت ب د غرقحقایق نظری نافذ و جدی بلیغ داشت و دایم در مقا

 .(198: هما )«   در مزاهده و د  در مشاهده داشتب د و پی سته ت

ادگی بیا  و لح  عاطفی کاه از  پردازی هنرمندانه  سباال  ایزاز در گفتار  سزع هدر قطع

اند  ت جه و اننده را به شخصیت بایزید بساطامی معطا ف   شده در سنت ادبیاص   پذیرفته
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ای است که بیانگر رفتار ظاهری و منش باطنی ها به گ نهدارد. در ای  گفتار  انتخاب وا همی

شارای  متعادد    او در سل   عرفانی است و بروای از سازایای اوالقای و اعماا  وی را در    

های ک تاه وا د باا محادودیتی کاه در عناصار      کند. عطار در روایتزندگیِ روحانی بازگ  می

تأ یر واحاد و  »پردازا  ادبی آ  هنظری هرا برگزیده تا بنا به گفت است  عناصریروایتش داشته

باا ت جاه باه    « دیاد  هزاویا »ایزااد کناد. در ایا  میاا  عنصار      را در مخاطبا  و د « یگانه

دید راوی در داساتا  ک تااه  اهمیات واصای دارد؛ زیارا راوی باا انتخااب         همحدودیت ح ز

را به حداقل ضروری آ  کاهش دهد و در عی  »ت اند ط   روایت دید می هتری  زاویمناسب

: 1583؛ صاادقی   12 :1589 )پایناده  « حا  بیشتری  اطالعات را در اوتیاار و انناده قارار دهاد    

شاخص اسات. وی باا    دیاد سا م   هکه عطار در ا ر و د انتخاب کرده  زاویدیدی  هزاوی(. 211

اوالقای و   هحااالت عرفاانی و وصاایص پیچیاد     شخص )دانای کل( عمقمکاربرد وسیع س 

 کند.روانی عرفا را بر مخاطبا  القا می

دهد و شامل شااگردا    اصلی روایت تذکره را تشکیل می هگزارش زندگی اولیا که تن -ب

در ای  بخش  راوی روایتِ و د را به داناش و  های عرفانی اولیا است. تعالیم و آم زه استادا  

گ یاا هار یاک از     کاه  رودچیاز چناا  پایش مای    کند و هماه ها محدود میبینش شخصیت

ها از طریق گفتار و پردازی در ای  ن   گزارششخصیت ه. شی ها و د راوی هستندشخصیت

کالم را به شخصایت حکایات    هبایزید گزارش شده  راوی رشت زیر که از هرفتار است. در قطع

و اهد اطالعات بیشتری به مخاطب گ نه میسپارد و گ یا راوی  و د بایزید است و بدی می

گفت »گردد: تبدیل می« شخصاو »به « شخصس م»دید از  هبدهد؛ در چنی  روایاتی  زاوی

حضرت او را شاید و نکردم. شبی از نماازِ  بایدم که یک نماز کنم که در همه عمر و یش می

گزاردم؛ هر بار که فار  شادمی گفتمای: بِاه از ایا      وفت  تا وقت صبر چهار رکعت نماز می

باید. نزدیک ب دکه صبر بدمد  وتر بیاوردم و گفتم الهی م  جهد کردم تا در و ر ت  ب َد اماا  

 )عطاار   «  بایزید را یکی از ایشاا  گیار  رندنمازا  بسیانب د  در و ر بایزید است. اکن   ترا بی

شا د. وی مخاطاب را از   دیاد بایزیاد باازگ  مای     هدر ای  گزارش  روایت از زاوی (.219 :1588

هاا  کند و اگر ت ضیحی نیز نسبت به وقایع و دیگار شخصایت  احساسات و افکار و د آگاه می

 همی  شخصیت است.  هش د به واسطارائه می

 

 



 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی بهمن نزهت و یحیی حسینایی      111

 

 بیان هوسیل هثابمنامه بهزندگی -4

ن یسنده م ض   آ  را برای پاساخ  »است و « بیا  هوسیل»نامه زندگیدر نگاه منتقدا  ادبی  

نا عی ادبای در    االولیاءۃتذکربا (. 293: 1591)تادیه  « استبه نیاز طبیعت پنها  و د برگزیده

از روحای  یک راوی  برای پاساخ باه نیا    مقامگیرد که عطار در عرفا  و ادب فارسی شکل می

کاه   ایدرونمایهاست. ن   نگارش و و د  در بیا  آ  استعداد قابل ت جهی از و د نشا  داده

اسات؛ گ یاا    در ای  ا رعطار  ههای زندی آشکار تزربهای  کتاب وج د دارد  به ن عی تزلدر 

ز ااست. عرفانی و د  بازسازی کرده ههای مشایخ بزرگ عرفا  را در ظرف تزربعطار  اندیشه

عطاار در عاالم    های  روی بروی نفس بازگ یی اق ا  و حاالت مشایخ بزرگ را زیسات دوباار  

ام فانی از آغاز جا انی تاا واپسای  ایا    ند که گفتارهای عراند و برآنو سل   قلمداد کردهسیر 

اقادام باه گاردآوری ایا      »اسات:  زندگی عطار  روح و کها  او را باه وا د مشاد   داشاته     

های بعد از عهد مکتب آغاز شده باشد. از قرای  پیداست کاه از  هما  سا  ها باید ازیادداشت

 هاست تاا وقتای تاألیف و تصانیف مزم عا      وقتی دست به التقاط سخنا  مشایخ و ائمه زده

هاای زیاادی بار وی    ساا   اسات  بایاد  های جداگانه به پایاا  آورده «باب»ها را در یادداشت

عرفاانیِ   هالعااد واقعای و واار ق   رنامداریا  حکایات فرا. پ(11: 1538ک ب  )زری « گذشته باشد

داند کاه از زباا  عطاار    می« ای ممک هی  شک و تأویل همچ   تزربه بی»را  االولیاءۃتذکر

بنابر ای  دیدگاه  سخ  اولیا را نه تنها در متا   تااریخی    (.511و  298: 1591)ش د روایت می

رویکارد  ت ا  شنید و بازو انی کرد. ای  ن   می ن یس نیزنامهشخصی زندگی هبلکه در تزرب

کاتای اسات     هعرفانی کاه رابطا   هاساو مبحث ارتباط زبا  و تزربهای عرفانی بردر پژوهش

 .(288: 1535ن یا  نک. )ش د. تشریر می

 هکنناد هاای عرفاانی عطاار حااکی از نقاش تعیای       چنی  رویکردی به سیر آراء و تزربه

 االولیااء ۃتذکر یت زندگی عرفانی اوست؛ چنانکه بروی  گفتارهاگفتارهای مشایخ در سرن ش

 االولیااء ۃتاذکر »انگارناد:  هایش میعطار از جمله مثن یدیگر فکری و معن ی آ ار  هرا پشت ان

 -بناا باه بااوری مشاه ر    -چند که هاست  هرمعن ی و بنیا  فکری و عرفانی مثن ی هپشت ان

اسااو  ا  نیاز بر رسد پ رنامداریبه نظر می .(21: 1538 )احمدی « استپس از همه ن شته شده

هاای عطاار   را قبال از مثنا ی   االولیااء ۃتاذکر آوری چنی  رویکردی است که تدوی  و جماع 

و شاباهت آ  باا    االولیاءۃتذکرعرفانی عطار در  هداند و برآ  است که ساوتار عمیق تزربمی
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وصاا ص بخااشِ دوم هااایش وجاا د هرگ نااه تردیااد در باااب انتساااب ایاا  ا اار  بااهمثناا ی

 (.211 -259: 1591)پ رنامداریا    (2)سازدی منتفی میرا به او به ط ر کل االولیاءۃتذکر

بیاا    هوسیل اصلی گ ید که ج هراز س ی دیگر  عطار در تذکره از درد و رنزی سخ  می

 ریشاه در امار  ی قدسای تعبیار کارد کاه     حست ا  به ای  درد متعالی را می». یا تذکره است

غایت کاار   (.21: 1533 )پراودف ت « گیردنشأت میتر روحانی ساحتی ال هی و و از ردماورایی دا

ایا  کتاابی اسات کاه     »: عطار در تذکره  تبلیغ و تبیی  ای  دردِ قدسی برای و اننده اسات 

مردا  را عای  فارد کناد و فاردا  را     مرد کند و شیر رردا  را شیکند و مثا  را مرد میمخن

دهاد   چند عطار ای  ن   درد را در تذکره ت ضایر نمای  هر (.12 :1588 )عطاار  « عی  دَرد کند

وبرناد:  ده و تنها اولیااء از حقیقات آ  با  لیک  از دید وی ای  درد  در وج د اولیاء نهادینه ش

  (.151 هما :) «گ ینددانند که چه میدردگینی کاری دیگر است و ایشا  »

آورد کات پنداری با اولیاء را نیز برای عطار پدید می  ن عی حس همتذکرهدرد متعالی در 

که کارکرد آ  در بیا  کامالً آشکار است. بیا  عطار در ای  مرحله به قدری صاادقانه اسات    

عطار مصائب جانکاه اولیااء را در   گ یند.واسطه با و اننده سخ  میمثل اینکه و د اولیاء بی

بارد:  بار فرو مای کند که مخاطب را در اندوهی رقتآور وصف میسل   عرفانی چنا  هیزا 

« ک دکی باز درد زده ب د و طلبگاار جنید همه درد و ش  ق ب د و ابتدای کار او آ  ب د که از »

گفت کاه ایا  ناه آ  درد    شبلی همی»کند: شبلی به داشت  دردِ ازلی مباهات می (.جاهما )

مخلاص درد و  »و شایخ وقات ابا علی دقاا ق      (818 هماا : ) «است که به دارو درماا  پاذیرد  

اما تأ یرگذارتری  دردی که سراپای وجا د عطاار را فارا گرفتاه      (. 811 هماا : ) است« اشتیا ق

وجا د اب الحسا  ورقاانی انعکااو      ههای منحصر به فردی در آینا دردی است که با ویژگی

و گفت چ   به جا  نگرم جانم درد کناد   »یابد و از بُعد معرفتیِ عمیقی برو ردار است: می

و چ   به د  نگرم دلم درد کند  چ   به فعل نگرم قیامتم درد کند  چا   باه وقات نگارم     

 ت اَم درد کنی. الهی نعمت ت  فانی است و نعمت م  بااقی؛ و نعمات تا  مانم و نعمات ما       

 .(312و  888 هما :) «ت یی

دارد تاا حااالت روحای    و اننده را بر آ  می (5)در تذکره« درد»احساو و ارزش معرفتیِ 

عطار را م رد تأمل قرار داده  در کان   ای  تأمل به ای  باور برسد که ای  حاالت نفسانی کاه  

ص رت تعلیمات واقعای نیاز در رفتاار او نما د     است  بهبر حسب ظاهر در گفتار او بیا  شده

ت ا  گفت کاه  است. بنابرای  می عطار در سیر و سل   عرفانی هو حاکی از زایش دوباریافته 



 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی بهمن نزهت و یحیی حسینایی      118

 

وسایله   که  و د عطار است و مهمتاری   هزبا  و تزرب هواسط  محص   مستقیم و بیتذکره

 ای است که دیگر ان ا  ادبی قابلیت بیا  آ  را ندارد.تزربیات آزم ده هبرای ترسیمِ زند

 

 تی شناختأویل روان -5

کلی رمزگشاایی یاا فهمیاد  معناای ا ار      ط رشناوتیِ تأویل  بهی و روشمباحث کل هدر گستر

ناد کاه غایات علام تأویال      علام تأویال برآن   هتأویل است. بروی از متفکارا  نظریا  کان   علم 

شاناوتی  و از ای  ن   تأویل تحت عن ا  تأویال روا  « کهنی مؤلف مت  است هبازسازی تزرب»

دیاده  های شالیر ماور )فیلس ف آلمانی( گرایش واصی به ای  م ضا    ر نظریهکنند. دیاد می

رود و وا دش  تحقق ای  تأویل شخص از و دش بیرو  می». وی بر آ  است که برای ش دمی

واسطگی کامل عمل کهنی ای  شخص اویار را در   گذارد تا بت اند در بیرا در جای مؤلف می

شاناوتی  نزدیکای کامال باه آ      ر نهایت مقص د از تأویل روا د (.111-111: 1533 )پالمر « کند

قلاب تأویال   »ایا  نظریاه  رساید  باه      هاسات. بار پایا   چیزی است که در مات  قصاد شاده   

منتقدا  ادبی نیز با ایا   متعاقباً  (.111 :هما )ش د ر میعلم شه دی میس هبر پای« شناوتیروا 

ناماه وا د را   زندگی هند که ن یسندپردازند و برآنینامه مزندگی رویکرد به تحلیل کارکرد بیانیِ

کند تا بک شد که او را در  کند  و اننده نیز و د را باه قهرماا  شابیه    به قهرمانش شبیه می

   .(293 :1591 )تادیه « کند تا بک شد که چ   او عمل کندمی

شارح قا می   »د: نمایا ناپذیر مای ای بیا تزارب عرفانی اولیا به گ نهچند از دید عطار  هر

لیک  از  (.12 :1588عطار  )« چگ نه در زبا  م  گنزد که ایشا  و د مذک ر ودای و رس لند

اح ا  اولیاء برای وی چنادا  دور از دساترو    هکرد  دوبارشناوتی  تزربهمنظر تأویل روا 

هاا قارار دهاد تاا ضام       جای دیگر شخصیتک شد تا و د را بهعطار در روایاتش می. نیست

را  حاالت و تزربیات آنا   ت صیفی مناسب و معق   از حاالت آنا  به مخاطباا  بدهاد؛   اد

تا ا   اولیا  شروح متعددی از آ  مای  هناپذیر ب د  تزربرغم بیا لذا وی معتقد است که علی

هاای  به دست داد. سخ  اولیاء مبتنی بر نکات دقیقی است که با هر بار شرح یا تأویل  جنبه

تار  که را که در سخ  ایشا  به شرحی حاجت و اهد افتاد  اولیهر : »یابدای میمعنایی تازه

 .(12 هما :)« به سخ  ایشا  نگرد و باز شرح دهدکه 

اسات؛ یعنای از آنچاه    ای شاکل گرفتاه  افساانه های روایی غیراغلب از شکل االولیاءۃتذکر

کار و نفساانیات عمیقای سارو   اقعیات برتر گیرد و گاهی نیز با ومستند و واقعی است مایه می
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دارد. پر واضر است که برای رسید  به قلب تأویل و ادرا  واقعیات برتر نفسانی به رویکارد  

 هک شد تاا نا عی از تزرباه عرفاانی را کاه در حیطا      شه دی نیاز است؛ از ای  روی عطار می

با رویکارد  شناوتی و های مشتر  نیست  در پرت ی تأویل روا زندگی عادی و از ن   تزربه

عرفانی بایزید بسطامی را که حا     ه  تزربدر مت  زیر برای نم نه عطار شه دی ا بات کند.

شناوتی به ادرا  شه دی آ  تأویل روا  همتمرکز است  ت صیف و سپس بر پای« فنا»مح ر 

و یک بار در ول ت ب د  بر زفانش برفت که: سُبحانی مَا اَعظَمَ شاأنی  چا     »کند: تأکید می

ای بر زفا  تا  برفات. شایخ گفات: واداتا       با و د آمد  مریدا  با او گفتند که چنی  کلمه

پاره کنیاد. پاس هار یکای را     ای بگ یم مرا پارهوصم  بایزیدتا  وصم  اگر ازی  جنس کلمه

کاه  کاردی بداد که اگر نیز چنی  سخنی آیدم  بدی  کاردها مرا بکشاید. مگار چناا  افتااد     

مریدا  قصد کردند تا بکشندش. وانه از بایزیاد انباشاته با د. اصاحاب      بار هما  گفت دیگر

آمد که کسای کاارد   زدند چنا  کارگر میوشت از دی ار بیرو  گرفتند و هر یکی کاردی می

شد. بایزیاد  آمد. چ   ساعتی چند برآمد آ  ص رت ورد میبر آ  زند  هی  زوم کارگر نمی

نشست  اصاحاب در آمدناد و حاا  بگفتناد. شایخ       ای وُرد در محرابپدید آمد چ   صع ه

 .(212 هما :)« بینید  آ  بایزید نب داست که میگفت بایزید ای  

ساازد  وی را باه اندیشاید     مشی که زندگی دینی برای عطاار فاراهم مای   در اینزا و 

  از کند؛ اما بارای تبیای  و تفهایم آ   آ  یاری می هدوبار هعرفانی بایزید و تزرب هتزرب هدربار

و اهد که برای فهام ایا  م ضا       گیرد و در نهایت میالهیات و استدال  شه دی بهره می

اگر کسی گ ید ای  چگ نه »شه د و مکاشفه تزربه یا در  کند:  هفرد شخصاً آ  را به واسط

 (1). (212 هما :)« تا کسی به واقعه آنزا نرسد شرح س د ندارد [...]ب د؟ گ یم 

های تبیی  و فهم مات  محسا ب   د مبحثِ تأویل  ترجمه یکی از روشهای جدیدر نظریه»

از ایا  روی   (؛11: 1533)پاالمر   « پاردازد ش د؛ در واقع مترجم در حی  ترجمه به تأویل مای می

دهد. در تأویل عالوه بر آشانایی باا فرهناگ و تااریخی کاه      فهم مت  در پرت ی تأویل روی می

هاا   ی از کهنیت مؤلف نیز اهمیت دارد. در پرت  ای  مؤلفاه است  آگاهمت  در آ  به وج د آمده

هاای پنهاانی مات  را کشاف     یاباد و الیاه  کننده نسبت به مت  گسترش میآگاهی تأویل هدامن

گشاتارهای فرهنگای   »شناسای در مبحاث فرایناد    هاای روایات  کند. از ای  روی در نظریاه می

 (.Doloughan, 88 :2011-(89 اسات دهمؤلف و والق ا ار قلماداد شا    همثابمترجم به 1«روایت

                                                           
1 . CulturalTransformations of Narrative 
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تا جهی  مؤلفی آگاه  اطالعات معرفتای قابال   همثابسخ  اولیاء به هبنابرای  عطار در حی  ترجم

 است.به مخاطبا  و د عرضه داشته

 

 های بنیادیناندیشه -6

)مارتی   یکی از وص صیات بسیار مهم روایت است « شناوتیمعرفت»شناسا  از منظر روایت

«   روح انساا  تحا  »هاای روایتای اسات و    رای ویژگای نامه دااز آنزا که زندگی (.11: 1591

ب است؛ از ایا   شناوتی نیز بر آ  مترتمعرفت هنبکشد  جرا به تص یر می( 298: 1591)تادیه 

 اندبرشمرده« اوالقی  دینی  عقیدتی و سیاسی  انتقادی  فلسفی»روی برای آ  کارکردهای 

  روحای اولیااء معطا ف باه گذشاته      رویدادها و جزئیات تح   االولیاءۃتذکر. در (293 هما :)

 ماارتی   ناک.  ) کنناد است و ای  رویدادهای گذشته در پی رواب  علّی و معل لی معنا پیدا مای 

ها و در پی عللِ رویدادها ب د   باالطبع  اشکا  درونیِ رواب  علی و معل لی پدیده(. 11 :1591

ه تباع آ  مبحاث وج دشناسای را باا کارکردهاای متعادد دینای         شناسی و بمعرفت همسأل

شناسای و  اوالقی  فلسافی و عرفاانی در پای و اهاد داشات. بناابرای  دو م ضا   معرفات        

 هستند. االولیاءۃتذکردار های بنیادی  و دامنهوج دشناسی از اندیشه

 

  شناسیمعرفت -1 -6
امکاا  معرفات    ههایی دربارپرسش هیک م ض   فلسفی است و پژوهش دربارشناسی معرفت

بعد از بخش براعت اساتهال  گ ناه و معرفای     االولیاءۃتذکرعطار در  است. و چیستی معرفت

ت معرفات و  وج دشاناوتی  باه ماهیا    هم رد نظر  ضم  ت جه به س یشخص  هابعاد برجست

 پاردازد. او ساعی دارد باا بیاا     چگ نگی شناوت جها  هستی و ارتباط انسا  باا وادا مای   

رناگ  شناسای عرفاانی را بارای و انناده پر    آمیز و برگزیده  ابعادی از معرفتحکایات حکمت

هاا و  نماید. در چنی  ساحتی  راوی بیش از آنکه روایتگر زندگی عرفانیِ عرفا باشاد  پرساش  

شاناوتیِ  هاای معرفات  حاالت درونی و د را در قالب گزارش حا  آنا  بازگ  کرده و پرسش

حقیقت معرفت عرفانی پیراما   چاه    کند:در عمق وج د مخاطب ایزاد می برانگیزی راتأمل

ت ا  به ای  شناوت رسید؟ چه کساانی از ایا  شاناوت    گیرد؟ چگ نه میمح ری شکل می

ت ا  ای  شناوت را به دیگرا  انتقاا  داد؟  برو ردارند و ت ا ِ تفسیر آ  را دارند؟ چگ نه می

هاایی هساتندکه در   یار آ  چیسات؟ اینهاا پرساش    های ای  شناوت و عنصر تعبمحدودیت
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د و کها  مخاطاب را   نآیسالک پدید می هبرای رسید  به تزرب یضمیر راوی به عن ا  روش

شناوتی اویراً در نقاد و  شناوتی و معرفتوج دهای د. ای  سؤا ندارعط ف مینیز به و د م

ند و گارایش باه   نماا هسات  منتقادی  متنااق    ههای پساامدر  کاه باه گفتا    تحلیل داستا 

 (.55- 52: 1589پاینده  نک. ) پارادوکس دارند  مطرح است

؛ زیرا معرفات بایش از آنکاه    رسدناپذیر به نظر میای تعریفبه گ نه« معرفت»تذکره  در

ت ا  به آ  نزدیک شد و حادود  یک مفه م انتزاعی باشد  نمادی است که با علم شه دی می

 ر  د معرفت چ   است؟ گفت هفات دریاسات از ناار و نا    از ن ری سؤا  کردن»آ  را فهمید: 

  و آوری  را باه  لیای گردی در حلق او چنا  که اومهگاه لقچ   هر هفت را گذاره کردی آن

در عرفاا   معرفات حقیقایِ انساا  پیراما   محا ر        (.181 :1588 )عطار « یک لقمه فروبردی

 ب حقیقای وا د را در مقاام    گیارد. بسایاری از عرفاا مطلا    ت حید وداوند سبحا  شکل می

هر کاه را معرفات   »دانند: تری  شکل ارتباط انسا  با ودا میج یند و آ  را عالیمعرفت می

در د  جای گرفت  درست آ  است که در هر دو سرای نبیند جز او و نشن د جز او مشاد    

در حکام  اسات   عرفا معتقدند  شناوتی که عاارف باه آ  د  بساته   (. جاهما )« نب د جز بدو

دارد و عاارف را در حادود   س ائیّت یا حزابی است که او را از ت جه به ماورای معرفت باز می

هفتصاد هازار   »کند؛ زیرا معارف در حکم م اناع وصا لند:   تزارب معرفتی و د محب و می

(. 311 هماا : ) «جه است از حقیقت تا بارگاههزار دراست از معرفت تا به حقیقت و هزاردرجه 

تری  حزابی باشد که بسایاری از عرفاا   ت اند لطیفا چنی  اعتباری در عی  حا  میمعرفت ب

ویزد که عارف ای  حزاب و ملزوماات  ش ند. ای  حزاب لطیف  هنگامی برمیگرفتار آ  می

از دید  اشایا و هاال    معرفت عبارت است »آ  )هستی عارف( را در ت حید الهی فانی کند: 

  .(189 هما :) «همه در معنی

کند  نا عی نااهمگ نی در شاه دهایی    مهمی که ت جه مخاطب را به و د جلب می هنکت

گاردد  گذرد و در نهایت به ص رت فکر غالبی ظاهر مای تدریج از برابر چشم او میاست که به

راهنماایِ مباانیِ    هرشات سر عنا ا   تا ا  از آ  باه  جای ا ر مشاه د اسات و مای   که در جای

را از حضارت قادو باه     [انساا  ] تعاالی او  حق»سالمی یاد کرد: تی در عرفا  اشناومعرفت

او  و  نمایاد بای  دارد  و او را به ولق مای ت او را نیابت میلیفتی فرستاد تا در والیت انسانیو

ای  کس را نه عبارت ب َد نه اشارت نه زبا  و نه د  و نه دیده و نه حارف و ناه صا ت و ناه     

ا  و نه شر . ت حید در عالم قدو و یش پا  اسات و  کلمه و نه ص رت و نه فهم و نه وی
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منزّه از گفت و شن د  و عبارت و اشارت و دید و ص رت و ویا  و چنی  و چنا   ایا  هماه   

 .(353 هما :)« ت حید از ل ث بشریت منزه است شناوت ل ثِ بشریت دارد  و

ی اوت حسا شان  ه   به ت حید که در حیطمخاطب در عی  آشنایی با مبانی معرفتی وص

ادراکاات   هش د که وارج از حیطا او و امری آشناست  با ن عی شناوت و پیامدهایی آشنا می

آگااهی او نسابت باه     هاز ای  جهت که معرفت  مشخص- یِ اوست. عارف از معرفت و دحس

ا  بادو   ای که آ  آگاهی  به ص رت آگااهی محا  از واد   رود  به گ نهفراتر می -و د است

آید و ای  دقیقاً یعنی  انسا  در ای  ن   از آگاهی  هی  نا    میو یش درت جه به و یشت ِ 

تابد و در پی حذف آ  است. در حقیقت ای  ن   آگاهی در اصاطالح عرفاا   س ائیّتی را برنمی

فراتار از آ  اسات کاه در آ  وداوناد       هاست. پس از ای  مرحله  مرحل« فنا»مرادف با لفظ 

دارناد؛  بیا  مای « باص بقاءِ»نمایاند که آ  را با تعبیر او می حقیقت وج دی انسا  را به و د

ت آرمانی و متعالی انسانی است کاه عرفاا آ  را در زیسات روحاانی وا د      ای  هما  شخصی

تری  مطل ب حقیقی عاارف اسات کاه پی ساته در     کنند. ای  بُعد از معرفت  نهاییتزربه می

ت اناد  نسا  چگ نه انسانی اسات و چگ ناه مای   زندگی عرفانی و د در پی آ  است. اما ای  ا

گ ید کاه باه   انی سخ  میمعارف و د را به اطرافیا  انتقا  دهد؟ عطار در مقام پاسخ از انس

را دارد. ای  انساا   حقیقات جهاا      است و شایستگی ولیفتی حقآگاهی فراکیهانی رسیده

عنی جهاا  هساتی را بیاا     ت اند ماست  میهستی است و با قدرت نطقی که ودا به او داده

زبا  روزمره و فرارفت  از حرف و ص ت  هکند؛ منتهی نه با زبا ِ حرف و ص ت بلکه با استحال

وام ش ب د و وام شِ گ یا  که آ  حضارت ورایِ گفات و    همرد باید که گ یند»ای  جهانی: 

باا ِ  د  بگشااید. هازارا  ز   هشام زبا  باید که بسته ش د تا چ هوام شی است. نخست چشم

 ِ وداشاناوِ باان ر نبینای در    دوزخ بینی  یک د هفصاحت بینی  در درست زبانیوداتروِ با

  .(31 هما :)« دوزخ

تر  وجا دش آشاکارتر اسات و هار قادر ساخ        ی هر قدر وام شعارف در چنی  آگاهی

پ شااند. واقعیات کهنای و نا       بگ ید  حرف و ص ت چ   حزابی  وجا د نا رانی او را مای   

ش د بسیار مهمتر از وقایع و رویدادهای بیرونی است؛ به همای   به آ  حاصل میمعرفتی که 

هاای وجا دیی اسات    آگاهی از ساحت هکننده است  لحظعرفانی آنچه تعیی  هدلیل در تزرب

 که شخص عارف را احاطه کرده است.
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 شناسیودوج -2 -6
اوتی کاه شاخص   نیز یکی از مباحث فلسفی است که در یک معنی کلی به شنوج دشناسی 

من یات عرفا در ای  بعد از شناوت  تفسیر  ش د.آورد  اطال ق میدست می از پیرام   و د به

ه با دو جها  متفااوت  ت کار عرفا  کها است. بنابر اهمیمتقابل جها  چیستی جها  و ان ا 

اده کار دارد  عطار در ترسیم ای  دو جها  از دو طارح عماده و بنیاادی  اساتف    و متقابل سرو

 است:از دو ن   طرح کلی ترکیب یافته االولیاءۃتذکرکند و ساوتما  روایی می

گرایانه که با عق   بشری و ام ر هساتی منطباق اسات. عطاار  بخاش او       طرح واقع -1

ساده  هگرایانحکایات و د را به ص رت تاریخی و مستند نگاشته و طرح اصلی آ  از ن   واقع

ازگار یا ناسازگار باشد  متضم  کشامکش انساا  باا طبیعات     چند با هدف عطار ساست؛ هر

 و د و جامعه است.

طرح مق الت فراواقعی و جها  بَری  که آمیخته با کرامات و حاالت و تزارب عرفاانی   -2

معرفتای  اجتمااعی و روانای     هاست و از قدرت اقناعی برو ردار است. بر ای  مقا الت نظریا  

 ود. ها را نیز باید افزرفتار انسا 

جها  حس و دو ساحت وج دی است؛ یک ساحت مرب ط به های عطار مبتنی بر گزارش

در چنی  فضایی  گ یی او جها  بَری  و فراواقعی است. و ساحت دیگر مرب ط به گرایانه واقع

ن یسد. نخست روایتی که او و د در آ  با دو روایت م اجه است که آنها را در م ازات هم می

هاای  کند و دیگر روایتی کاه مربا ط باه تزرباه    شخص و راوی ایفای نقش میبه عن ا  س م

ها اسات. در ایا    روحانی است و او و د به عن ا  فردی آزماینده  جزوی از عناصر آ  تزربه

کناد  وجا د و ترکیاب    دو ساحت  آنچه ت جه مخاطب را بیش از پیش باه وا د جلاب مای    

و  است که در آ   مرز میا  جهاا  حاس   عطارهای چندگانه وج د شناوتی در روایت مق له

نقال اسات کاه او    »ای است: ای از چنی  گزارهش د. روایت زیر نم نهمتزلز  می  جها  بَری 

وانه هی  نب د. گفتند چرا از کسی چیزی نخ اهی تاا کاار    هرا دوتری آمد و در هم [شبلی]

وبار  غایباا  را دهناد؟ چا       ای که سؤا   بخیال  را کنند و مهما  بسازی؟ گفت ندانسته

ای شاد و روی باه واا     شبی به گ شاه دانست که شب درآمد و د  زنا  ضعیف باشد  نیم

ای  بخیال  کارِ مهما  بساز. هنا ز ایا     هواسط نهاد و گفت: الهی چ   مهما  فرستادی بی

داد و  های زر سرخ باریاد  گرفات. هااتفی آواز   مناجات تمام نکرده ب د از سقف وانه دُرُست
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گفت وُذ بِال حِساب و کُل بِال عِتاب. مردما  گفتند: ای صدیق عهد ای  زر بادی  نیکا یی از   

 .(823 هما :) «با  بدو نرسداند و دست تصرف قاللِکِ اکبر زدهکزاست؟ گفت در دارالضرب مَ

شاناوتی عرفاانی اسات کاه در آ   دو جهاا       باارزی از ماهیات وج د   ه  بااال نم نا  مت

را زیست عاارف در هار   یابند؛ زیرمحس و به ص رت دو قطب تزربه ظه ر میمحس و و غی

  که هر وج دی را س ای جها  محس و به عن ا  وج دی متعی ی است: دردو جها  متزل

و وداسات طای نمایاد؛ و در    ای که بی  او و اهد هر ن   فاصلهکند و میوج د ودا نفی می

دهد کاه از  انی به او امکا  میروح هکه تزرب( جها  غیرمحس و به عن ا  دوست ودا )ولی

 جها  حس فراتر برود  در سیر و د به س ی پروردگار به نهایت آگاهی برسد.  حد

واقعای و  فرا همق لا  شابلی از  ههاای زر از ساقف وانا   هساک باریاد    چندهردر ای  گزاره 

عاد ماادی دانسات     آمیخته با کرامت است  لیک  ای  واقعه را نباید صرفاً ت انگر شد  او از ب

شا د و وجا د   ایمانی دانست که در عمق وج د شبلی حادث می هبلکه باید آ  را زایش دوبار

ت ای  واقعه قابل تأمل است  منش معرفتای  کند. آنچه در کلیش را دگرگ   میاو و اطرافیان

دهاد.  ای معن ی رخ مای و قدرت اقناعی آ  در رویکرد به هستی است که در بط  آ  حاد ه

هاای بنیاادینی اسات کاه بروای حکایاات منادرج در        چنی  اندیشه هبر پایرسد ه نظر میب

 هبهتاری  نم نا  »اناد و ایا  ا ار را    منطبق با اص   رئالیسم جادویی دانساته  را االولیاءۃتذکر

. مات  زیار از   (15 :1581 فار  )وزاعای  اناد قلماداد نما ده  « ادبیات عرفاانی رئالیسم جادویی در 

از وا  بایزید به سر بااز  »ریزد: که مرز بی  دو جها  برای مخاطب فرو میهایی است گزاره

کرد  تاا بعاد از دوازده ساا  از تربات آواز آماد کاه ای       شده ب د  و پشت بر وا ِ او نمیمی

تی باز دار که ما  ماردی   ینی. شیخ گفت: ای بایزید  همی هماب الحس   گاهِ آ  آمد که بنش

ام. آوازی آمد کاه ای اب الحسا   آنچاه    دانم و قرآ  نیام وتهنمیام  و از شریعت چیزی امّی

اند از برکات ت  ب د. شیخ گفت ت  به صد و سی و اند سا  پایش از ما  ب دی.گفات    مرا داده

شاد  و  بلی  ولیک  چ   به ورقا  گذر کردمی  ن ری دیدمی که از ورقا  به آساما  برمای  

رم ندا کردند که ای بایزید  به حرمات  آ  نا ر   به سِسا  ب د تا به حاجتی درمانده ب دم   51

 هرا شفیع آر تا حاجت برآید. گفتم وداوندا آ  ن ر کیست؟ هااتفی آواز داد کاه آ  نا رِ بناد    

واص است که او را اب الحس  گ یند. آ  ن ر را شفیع آر تا حاجتِ ت  برآید. شیخ گفت چ   

  .(881 :1588 )عطار  «قرآ  بیام وتم هروز جمل 21دم در به ورقا  رسی
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ای از شاناوت باه روی   ای  مت  و دیگر مت   مشابه آنچه در تذکره آمده است  باب تازه

یابد؛ زیرا مت  با چنی  ساوتار معرفتی  مخاطب با مت  تدییر می هگشاید و رابطمخاطب می

تی او ای نیست که و اننده را در حیارت فارو ببارد و بار شاگف     دیگر یک مت  ساده و افسانه

درو  را در و د نهفته دارد. مت   هی و استحالهای فراحستزربه بیفزاید؛ بلکه متنی است که

کردنی و اهد آ  را دریابد  بااور رفت میبرای کسی که به ظاهر آ  ت جه دارد و بدو  ن ر مع

ریازد و فرشاتگا  باا او ساخ      میهای زر برای شخص فروست؛ چگ نه از سقف وانه سکهنی

کناد و باه   ؟ چگ نه عارف پس از مرگ  دوباره با جها ِ محس و ارتباط برقرار مای گ یندمی

 گیرد؟  میروز فرا 21انده قرآ  کریم را طی پردازد؟ و چگ نه مرد درو ناو تعلیم می

معنی و اهد با د  ضارورت   چ   با دید ظاهر و ت جه به ظاهر مت   ن   معم   مت  بی

تر رفت و ای  فراروی در مفه م نمادی  انگاشت  و یا تأویل نماید که از ای  ن   نگرش فرامی

تا ا  رساید  مگار آنکاه شارط      مت  نیست؛ بلکه ورود به عالمی جدید است که به آ  نمای 

آ  اما ر ظااهر را پشات سار      ههمدردی با عطار و سفر در عالم جا  را بپذیریم که به واسط

یابیم. دوسات یاا   میایم  و منکر آ  ب ده دیدیمنهیم و در بط ِ ظ اهر  حقایقی را که نمیمی

کند  ن ر ودا وج د ای  جهانی و آ  جهاانی  می ولی ودا  تزلی عرفانی ودا را در و د حس

انساا  باا    هش د؛ رابطا گیرد و مرگ  سبب ت قف زیست عرفانی نمیاو را پس از مرگ فرا می

چنی  ساحتی اسات کاه بار    دهد. در یابد و از حاالت پس از مرگ وبر میدیگرا  تدییر می

عطاار  ناو دآگااه در کها  مخاطاب بارای رساید  باه         هشناسانهای معرفتحسب گزارش

ادرا  و  هآیاد: شای   های وج د شناوتی پدید مای حقیقت امر و گذر از ظاهر مت  ای  سؤا 

هاای متفااوت را درهام    جهاا   ت ا  مرزبنادی های متقابل چگ نه است؟ آیا میجها  هتزرب

جها  متعالی و فرا حسی  هبه جها  فراتر از جها  محس و رسید؟ در حی  تزربشکست و 

 گردد؟ش د؟ ای  تزربه چگ نه تعبیر و تفسیر میچه حاالت و تزاربی برای فرد حاصل می

 

 گیرینتیجه -7

 همطاابق باا شای     االولیااء ۃتذکرعطار در تدوی   هشی  ن یسی نامهاص   و ق اعد زندگیبنابر 

هاای ماتق    در تبیی  و شناساند  معارف و حقایق عرفانی با روش وینی اوست. زیست عرفا

است. روش اصلی او در بازآفرینی حااالت و تزربیاات   و کارآمدی در ساحت عرفا  قدم نهاده

عرفانی مبتنی بر شه د و مداومت بر آ  در تمام لحظات عرفانی است و تمام همّ و غام او در  
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عارفا  با مشایخ پیشای  و ممانعات از فرام شای اجاداد و      هحلقای  روش  پی ندی ن  میا  

هاای او  عرفاانی و مشااهده   هنیای عرفانی است. عطار در تذکره با قدرت بیاانی کاه از تزربا   

کناد و از سرگذشات و احا ا     گزارش ادبی است بیا  می هگیرد  آنچه را الزمسرچشمه می

فهام کناد. او گااهی از ساخنا  یاک ولای        دارد تا ماجرای آناا  را قابال   مشایخ پرده برمی

همچ   دستاویزی برای پرداوت  به مسایل واص و ت ضیر در باب علم شاه دی و معرفات   

های زندگی عرفانی واساطی  منصا ر حاالج و    کند؛ مثل آنچه در گزارشعرفانی استفاده می

ابه یافات  ها حاوی اطالعاتی است که در دیگر کتب مشاست؛ ای  گزارشکالن   مصری آمده

 االولیااء ۃتاذکر همه  تصاویری که عطار از واطرات و زندگی عرفانی اولیاا در  ش د. با ای نمی

ش د انطبا ق دارد؛ ای  امار قادرت   است  با تص راتی که از آنا  در زما  حا  میترسیم کرده

 کند.  تر میهای او روش عرفا  را در گزارش هتأویل و وجه زند

 

 نوشتپی

پرداز فرمالیست روسی است. وی اصال  دستاورد ت ماشفسکی نظریه  (Theme) درونمایه -1

مایاه از  ناماد. درو  ی یا هما  درونمایاه مای  را در ساوتار داستانی یک فکر کل بخشوحدت

هاا باا   مایاه حاصل جمع ب « روایت»ش د و حاصل می« مایهب »واحدهای ک چکتری به نام 

 زمانی آنها است. -یت الی عل

هایی از آ  به عطار  که نخستی  باار از سا ی   یا بخش االولیاءۃتذکر باب انتساب کل در -2

کیال  / 2: 1588  پ رجا ادی ؛ 189: 1531جامی  نک. )  هن ز ابهام باقی است شدهجامی مطرح 

 (.االولیاءۃتذکر
صادای درد  »شیمل در کتاب ابعاد عرفانی اسالم  عطار را بیش از هر شاعر دیگر فارسی  -5

نیز ای  درد متعاالی را   نامهمصیبت هعطار در مقدم( 191: 1581 )شیمل  استنامیده« نجو ر

 (.158: 1591نزهت  نک. ) داندآگاهی عرفانی می هالزم

عطار ای  دست وقایع را که حاکی از فنا و تار  تعلقاات نفساانی اسات و بارای اویاس        -1

بددادی نیز پیش آمده بادی    هب حمزقرنی  ابراهیم ادهم  منص ر حالج  اب الحس  ورقانی  ا

 (.328-321و  889و  188و  113-118و  88 :1588 )عطار  کندشی ه تبیی  می

 

 منابع  

 .مرکز: تهرا   االولیاءۃتذکرچهار گزارش . 1538 .ب  احمدی
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 .کبیر: امیرتهرا  .ک بزری  .مؤلف و مترجم   ف  شعر . 1589. ارسط 

 .تهرا : آگاه. طاهری .ف هترجم وتارگرایی در ادبیات رآمدی بر ساد. 1595 اسک لز  ر.

    ه  ترجما «عطاار  االولیاءۃتذکربر مبنای  االولیاءۃتذکربررسی ن   ادبی ». 1581 ان ر شندروف   .

   .112 -111 (: 18)2  معارف همزلروحبخشا   

عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه باا   -یاتحلیل الگ ی اسط ره». 1591. م  بخشطلیعهو  .   نظیربی

 .59 -3(: 15) 3  ادبیات عرفانی .«تذکره االولیاتکیه بر روایت 

    ترجمه م.و. حنایی کاشانی. تهرا : هرمس.علم هرمن تیک. 1533پالمر  ر. 

زبا  و ادب  هفصلنام .«ایرانی هیک ن یسند شناسی پسامدر  در داستانی ازوج د». 1589 پاینده  ح.
 .12 -29(:  11)11 طباطبایی  هپارسی دانشگاه عالم

 .فرهنگی طه هقم: مؤسس .یزدانی .ترجمه و ت ضیر   دینی  هتزرب. 1533 پراودف ت  و.

. 5ج .ساعادت  .به سرپرساتی ا زبا  و ادب فارسی   هدانشنام .«االولیاءۃتذکر» .1588 پ رج ادی   . 

 .292 -291 .نشر فرهنگستا  زبا  و ادب فارسیا : تهر

 .تهرا : پژوهشگاه عل م انسانی و مطالعات فرهنگی  دیدار با سیمر . 1591 پ رنامداریا   ت.

 .تهرا : نیل فر .ن نهالی .م هترجم نقد ادبی در قر  بیستم  . 1591 تادیه   .

تهارا :   .عابادی  .حیر و تعلیقاات م تصمقدمه    م  حضرات القدو نفحات االنس. 1531  .جامی  

 .انتشارات اطالعات

 .  21-8 (:3)21 فرهنگستا   هنام .«االولیاءۃتذکررئالیسم جادویی در ». 1581 فر   .وزاعی

های تعلیمی دو مفه م انصاف و عشاق در  بررسی و مقایسه جنبه». 1598 و مدنی  ف.  .  مروضاتیا 

 .91 -81: (55) 9 ادبیات تعلیمی  هپژوهشنام .«عطار الطیرمنطقو  االولیاءۃتذکر

 .هرمس تهرا :   انر یهظرن. 1591 ر. و قربا  صبا   م. .م  یزرقان

 تهرا : سخ .  عطار هشیو اند یزندگ هدربار ؛مر یبا  س یصدا. 1588ک ب   .   یزر

 .تهرا : آگاه م سیقی شعر . 1581 شفیعی کدکنی  م.

هارا : دفتار نشار فرهناگ     ت .گا اهی  .  ترجماه و ت ضایحات    ابعاد عرفانی اسالم. 1581 شیمل  آ.

 .اسالمی
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