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ات ادبی ةنقش شگرفی در حوز االولیاةتذکرشاعري است که با تألیف عارف عطّار 

ترین شاهکارهاي عرفانی ادب ایران را به یادگار و یکی از شیرین احراز کردهمنثور فارسی 

ت که تنها کتاب نثر پیرایگی زبانش موجب شده اساخالص مؤلّف به همراه بی. گذاشته است

محمد بن  اسرارالتّوحید ترین آثار تاریخ تصوف ایران شمرده شود و در ردیفاو از برجسته

عطّار بیش از . از منابع قابل اعتماد قرار گیردگیري و ترویج تصوف منور در فرهنگ و شکل

اثر مؤثّر بوده و چون هدف تعلیمی داشته با زبانی ساده و رسا به القاي  محتوا در ساختار این

او سخن مشایخ . اسر کتاب مشهود استرشیفتگی او به اقوال عرفا در س. مطلب پرداخته است

داند و سالکان را با آن چراغ به جانب را بعد از آیات و احادیث بهترین راهنماي بشر می

آفرینش قلمداد  ةبهترین پدیدزد و به این خاطر کتاب خود را ساسعادت جاودانی رهنمون می

و  االولیا ¸تذکراینجا با نگاهی گذرا به احوال و آثار عطّار ابتدا صورت و محتواي . کندمی

هاي سپس ارزش. آیدمی ،است الي اقوال مشایخ نهفتهه در البهاعتقادات عرفانی مؤلّف ک

         احادیث آن مورد ارزیابی قرار  کاربرد آیات و ةنهایتاً شیوعرفانی وادبی کتاب و  تاریخی،

. گیردمی

  .، ساختار، محتوا، ارزشاالولیاةتذکرعطّار،  :هاواژهکلید
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مهمقد  

شود که در آنها احوال و اقوال هاي زبان فارسی به آثاري اطالق میتذکره

که دولتشاه سمرقندي آن را  الشّعرا¸تذکرمثل . شاعران، عارفان و بزرگان را آورده باشند

تن از شعراي فارسی زبان تألیف کرده، یا  135در اواخر قرن نهم در احوال و آثار 

شاه آن را در اوایل قرن چهاردهم در احوال و علیالصدر معصومکه نایب الحقایقطرایق

            برخی از . آثار تعداد کثیري از مشایخ و بزرگان تصوف فراهم ساخته است

         دانحوال و اقوال یک نفر تألیف یافتهاترجمۀ  اند و درعرفانی اختصاصیهاي تذکره

             ة تألیف محمد بن منور دربار اسرارالتّوحیدمثل اند نحوي محدودیت داشته وبه

شیخ  ةدربار غزنويمحمدتألیف سدیدالدین پیلژندهمقاماتالخیر یا ابوسعیدابیشیخ

بعضی دیگر از . الدین اولیانظام ةوي دربارتألیف حسن دهل فوایدالفؤاداحمد جام یا 

اي از اولیا و مشایخ تصوف عده احوال و اقوال ترجمۀ عمومی دارند و به  جنبۀها تذکره

شوشتري که در مجلس ششم از تألیف قاضی نوراهللا  المؤمنینمجالسمثل . اندپرداخته

تألیف عبدالرّحمن  نفحات االنستن از بزرگان صوفیه را آورده یا  48جلد دوم ذکر 

تن از اولیا و  72که  ااالولی ¸تذکرتن از بزرگان عارف پرداخته و  618به ذکر که جامی 

  . مشایخ را ذکر کرده است

  نگاهی به احوال و آثار عطّار

) هـ ق 618 - 540(بکرابراهیم عطّارنیشابوريابیمحمد بنفریدالدین ابوحامد 

که از روستاهاي قدیمی نیشابور » کدکن«یۀبزرگ ایرانی در قرة عارف و شاعر و نویسند

وي در  مقبرة. مغوالن به شهادت رسیده استویرانگر حملۀ است به دنیا آمده و در 

  . جنوبی نیشابور واقع است محل شادیاخ در سمت



   ١٩٣                      االولیاي عطّارةمحتوا و ساختار درتذکر

عطّار ابوبکر ابراهیم بن اسحاق به شغل عطّاري اشتغال داشته و با داروهاي پدر 

عطّار نیز در جوانی شغل پدر را ادامه داده و در پرداخته و احتماالً طبیعی به طبابت می

عنفوان  دراو . هاي عصر و معارف اسالمی مبادرت ورزیده استدانش نزد او به کسب

مشایخ طریقت ارادت داشته و ایشان را وارثان انبیا جوانی به صاحبان سیر و سلوك و 

  : گونه به آنها اشاره کرده استاین االولیا ¸تذکرشمرده و در 

 -چون از قرآن و اخبار گذشتی، هیچ سخن باالي سخن مشایخ طریقت نیست«

ورثۀ ایشان که... از جوشیدن است نه از کوشیدن... که سخن ایشان -رحمهم اهللا

  ) 5: 1380عطّار نیشابوري، (» ...انبیااند

دانیم که در نیشابور که از مراکز فرهنگی قرن از تحصیالت او همین قدر می

ششم و هفتم بوده، کسب علم کرده ولی از فرزندان و مشایخ و مریدان او اطّالعی در 

منظومش پیرو مذهب سنّت بوده اما به برجستۀ آثار به گواهی عطّار. دست نیست

او عمر ارزشمند خویش را در راه نشر . ورزیده استمی ارادت )ص(راکرمخاندان پیامب

مولوي و سنایی الدینمعارف و تبیین عرفان اسالمی سپري کرده و همانند موالنا جالل

در تشریح اصول و مبادي تصوف از جان مایه نهاده و هنر خود را در خدمت شناساندن 

   . معرفت به کار برده است

او خود در . اند اما همگی آن آثار از او نیستبه عطّار نسبت داده آثار فراوانی

است، به آثار خود چنین  سرودهمختارنامه که به احتمال زیاد در اواخر عمرش  مقدمۀ

  : کنداشاره می
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»جماعتی از اصدقاء محرم و از احبهمدم و قرینان دوربین و موافقان هم اء-

ند و زدچون صبح صادق نفس از صدق میوکه چون آفتاب دلی روشن داشتند  -نشین

چون آینه روي از صفا بدین ضعیف آورده التماس  -خندیدندمی چون شمع از سر سوز

نمودند که چون سلطنت خسرونامه در عالم ظاهر گشت و اسرار اسرارنامه منتشر شد و 

نامه از حد و محلّ کشف رسید و سوز مصیبتارواح را به ناطقۀ زبان مرغان طیورنامه 

که  -غایت درگذشت و دیوانِ دیوان ساختن تمام داشته آمد و جواهرنامه و شرح القلب

خرق و غسلی بدان را یافت، /اند که حرقاز سر سودا نامنظوم -اندهر دو منظوم

 :1386، همان(» ...و نام این مختارنامه نهادیم...رباعیاتی که در دیوان است بسیارست

70-71 (

با مقدمه، تصحیح و  مختارنامه و الطّیرمنطقنامه، ، الهیاسرارنامه، نامهمصیبت

ن و دیوا االولیا¸تذکرکدکنی نشریافته و تعلیقات سودمند استاد دکتر محمدرضا شفیعی

  . قریب منتشر خواهد شدعطّار هم به همت آن فرزانه عن

  االولیا¸تذکر 

ترین اثر منثور شیخ عطّار نیشابوري است که در ردیف برجسته این کتاب تنها

، گلستان شیخ تاریخ بیهقیمحمد بن منور،  وحیداسرارالتّآثار فاخر ادب فارسی همچون 

د ترین و معتبرترین اسناو از مهم نصراهللا منشی قرار دارد ودمنههکلیلاجل سعدي و 

خصوصی مقام  هاي عمومی ومیان تذکرهآید و در تاریخ تصوف ایران به شمار می

  . دوشمی  شاهکارهاي نثر فارسی شمرده لحاظ شیوایی از شامخی دارد و به
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  االولیا¸تذکرشکل و ساختار 

تصوف تن از مشایخ  72ش نخست شرح احوال بخ. دو بخش است االولیاةتذکر

حضرت امام جعفرصادق علیه السالم بیان مناقب این بخش با . و بزرگان معرفت است

بخش دوم . پذیردحسین بن منصور حلّاج پایان می بیان احوال د و باوشمیشروع 

. تن از مشایخ و اولیاي دین را دربردارد 25ملحقات کتاب است که شرح احوال 

اوالً سبک و سیاق سخن در این . شمارندبخش دوم را از عطّار نمیبسیاري از محقّقان 

تن را  72کتاب همان مقدمۀ بخش با بخش نخست متفاوت است ثانیاً خود عطّار در 

هاي خطّی متأخّر به دست آمده و فقط به ذکر بخش دوم تنها در نسخه. ذکر کرده است

  . خراسان اختصاص یافته است خطّۀ مشایخ 

         به ظاهر این . کندمسجع آغاز میجملۀ  عطّار ذکراولیا و مشایخ را با چند

محتواي آنها منظور خاصی هست و آن  ردعی است اما ها متکلّف و تصنّوییگسجع

آن با متن و فضاسازي براي  نوعی براعت استهالل، رعایت آغاز مطلب و تناسب

شخصیت ها و اقوال هاي بعدي و آماده کردن ذهن خواننده براي تبیین اندیشهتوضیح

السالم را امام جعفر صادق علیهحضرت ، مۀبراي مثال مؤلّف بعد از مقد. مورد نظر است

  : کنداین گونه معرّفی می

عالم برهان حجت نبوي، آن عالم صدیق، آن  آن سلطان ملّت مصطفوي، آن«

 ، آن وارث نبی، آن عارفجگر انبیا، آن ناقل علیگوشۀ ن دل اولیا، آ ةتحقیق، آن میو

   .)12: 1380،همان(» رضی اهللا عنه -عاشق، ابومحمد جعفر صادق

امام جعفر . جهت نیستضاسازي به کار رفته، هیچ کدام بیتعابیري که در این ف

راستی بعد از پیامبر صلّی اهللا علیه و آله فرصت یافت که بر تخت صادق علیه السالم به
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بنیان نهد و عباس و روي کارآمدن بنی امیهمعرفت نشیند و مذهب جعفري را بعد از بنی

ها را به نشر معارف اسالمی بپردازد و در راه ترویج اصول و فروع دین برترین وادي

هاي گوناگون علوم اسالمی در رشته. طی کند و فقه و مذهب شیعه را استوار سازد

 هاي او مذهبتالشسایۀ حدود چهارهزار نفر از محضر او کسب فیض کردند و در 

لذا او . هاي رسول مکرّم و امیر مؤمنان بود، استوار گشتتالشادامۀ جعفري که 

  . بود» وارث نبی«و » ناقل علی«و » برهان حجت نبوي«و » سلطان ملّت مصطفوي«

  : گویدعطّار در ذکر ایشان می. هایی با متن دارداما آن براعت استهالل تناسب

-هم در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر بی...بودمحمدیان را امام همۀ ...«        

   .)13و 12، همان(»...نظیر

  : گویدباز از زبان داوود طایی می

ل است و پند دادن همه بر تو خالیق فضهمۀ شما را بر ! اي فرزند پیغمبر«       

 .)14،همان(»واجب

نیم یزید بسطامی مقایسه کبایا اگر ذکر سجع آغازین جنید بغدادي را با ذکر 

شود که جنید را به عنوان عارف صحوي معرّفی کرده و بایزید را عارف معلوم می

سیروسلوك و ة هاي ادبی نیست بلکه بیان شیویعنی این تعابیر صرفاً آرایش. سکري

عطّار اگر جنید را مفتی در اصول و فروع و مقتدا . خصال و اخالق ایشان است ویژگی

جهان پختۀ«بایزید تعابیر ةدرباراما جهت نیست راستی بیخواند، بهمی در تصوف

هاي و اینها تفاوت. بردرا به کار می»آتش محبتغرقۀ «و » العارفینسلطان«و»ناکامی

رفته به ها رفتهگویین سجعاما آ. دهدسلوك آنان را نشان میطریقت و خصوصیات 

بالفاصله به سرگذشت  گیرد وگراید و بیش از ده پانزده سطر را دربرنمیسادگی می

که در آورد و چنانپردازد و با نهایت خلوص و سادگی حکایات آنان را میمی مشایخ
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ل سلوك را هخواهد اکند، هدف تعلیمی دارد و از صمیم جان میکتاب ذکر میمقدمۀ 

راهنمایی کند و آنان را از هواهاي نفسانی بازدارد و چراغی به راه مبتدیان معارف گیرد 

براي رسیدن به این منظور بعد از قرآن و . ایشان خطرات طریقت را بشناسندتا 

توانند از عربی فیض شمارد و چون اکثر مردم نمیاحادیث، سخن مشایخ را مؤثّر می

  : گویداز این روي می. آورد تا همگان از آنها استفاده کنندبرند به زبان فارسی می

بایست و بیشتر خلق از و تصریف می و اخبار را لغت و نحو قرآنچون ... «

توانستند گرفت، این سخنان که شرح آن است و خاص و عام را اي نمیبهرهمعانی آن 

آوردم تا همه را شامل  با زبان پارسی -تر به تازي بوداگر چه بیش -در وي نصیب است

  ) 17،همان(» .بود

» گفت«یا » نقل است که«غالباً چند بارجمالت  االولیا ةتذکرصفحۀ شیخ در هر 

و گاهی د مایني سخنان اولیا و مشایخ اقدام میشیواترجمۀ سپس به . می کندرا تکرار 

پردازد و حدود نود درصد مطالب کتاب را در این به نقل قول می» پرسیدند«جملۀ با 

  : کندمی به این شیوه تألیف چنین اشارهمقدمۀ در . آوردفراهم میسه بخش 

به قدر وسع ... روزگار رااي ساختیم اهل الجرم از سخن ایشان وظیفه... «

این عهدي است که این شیوه سخن به کلیت روي . ن ایشان را جلوه دادمخویش، سخ

چون اند و اهل دل ان به لباس اهل معانی بیرون آمدهنقاب آورده است و مدعیدر 

نام  االولیا ةتذکرو این کتاب را را اولیا اي ساختم ذکرهت... اندکبریت احمر عزیز شده

نشینان و خلوت نهادم تا اهل خسران روزگار اهل دولت را فراموش نکنند و گوشه

گرفتگان را طلب کنند و با ایشان رغبت نمایند تا در نسیم دولت ایشان به سعادت ابدي 

   .)9،همان(» پیوسته گردند
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خواسته مردم، دنیا را این کتاب هدف تعلیمی داشته و می شیخ عطّار از تألیف

با خواندن سخنان و محل آرامش نگیرند و به آن دل نبندند بلکه به حقایق اندیشند 

با مؤلّف . آخرت برگیرندتوشۀ  -که تفسیر و تبیین آیات و احادیث است -  مشایخ

و احادیث که مضمون آنها در سراسر سخنان اولیا و مشایخ تصوف  قرآنگیري از بهره

-مید و مردم را به خواندن آن فرادانمینهفته است، این اثر را بهترین کتاب آفرینش 

  : کندکتاب چنین بیان میمقدمۀ   را در پایان  ترین اهداف تربیتی خویشخواند و مهم

ن را مرد کند و مردان را شیر مرد کند و توان گفتن که این کتابی است که مخنّثا«

و چگونه عین درد نگرداند؟ که هر . و شیرمردان را فرد کند و فردان را عین درد گرداند

برخواند و بنگرد، آگاه گردد که این چه درد بوده  -چنانکه شرط است -که این کتاب

به صحرا ها از دل ایشان است در جان هاي ایشان که چنین کارها و این شیوه سخن

   .)9 ،همان(» آمده است

مقدمۀ از آثار گوناگونی بهره برده اما سه اثر در  االولیا ةتذکرعطّار در تدوین 

  : گویدمی. ها باقی نمانده استخود ذکر کرده که امروزه اثري از آن

القلب و کتاب شرح: اگر طالبی شرح کلمات این قوم مشبع طلب کند، گو ...«

   .)5 ،همان(» ...و کتاب معرفت النّفس مطالعه کناالسرار کشفکتاب

دیگري از تاریخ برجستۀ هاي بزرگ و مؤلّف غیر از سه اثر یادشده به کتاب

- ۀحلیهجویري،  جوبالمحکشف، ابوالقاسم قشیري یۀقشیرجملۀ رسالۀ تصوف ایران از

  . حمان سلَمی نیز نظر داشته استابوعبدالرّ الصوفیۀطبقات نعیم اصفهانی، و االولیاي ابو

کی از اولیا و مشایخ یبخش است و هر بخش احوال و اقوال  72 االولیا ةتذکر

فحه است اما هیچ تناسبی میان ده ص رفتههمروي دهد که هر کدامتصوف را تشکیل می
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واسع، کند مانند ذکر محمد بن ها از دو صفحه تجاوز نمیآنها وجود ندارد، برخی از آن

 .سماك، عبداهللا خبیق، ابراهیم رقی، علی سهل، احمد مسروق و ابوعلی جوزجانیابن

رابعۀ  بعضی از آنها بیش از پانزده صفحه است مثل ذکر احوال حسن بصري، کهدرحالی

بلندترین بخش کلّ کتاب ذکر احوال و اقوال . عدویه، ابراهیم ادهم، ذوالنّون مصري

  . ز پنجاه صفحه درگذشته استبایزید بسطامی است که ا

شود و با ذکر کوتاهی از احوال ادامه میمسجع شروع می دهر بخش با یک بن

معموالً . اولیا را ذکر کند و اي است تا مؤلّف اقوال دلنشین مشایخاینها مقدمهیابد ولی

اي از زندگی برد و گوشهرا به کار می» نقل است که«عبارت در ذکر احوال مشایخ 

فضیل عیاض دربارة براي مثال . کنددرخشان بزرگی را در یک یا در چند بند بیان می

  : نویسدمی

دست آوردي، عاشق شده بود، هرچه از راهزنی بهنقل است که در ابتدا به زنی «

-تا شبی کاروانی می. گاه پیش او رفتی و در هوس او گریستیبه وي فرستادي و گاه

  ) 90،همان( »...در میان کاروان. گذشت

نقل «کند بدون این که تعبیر همانند داستان فوق را براي عبداهللا مبارك نقل می

  : را در آن به کار برده باشد» است که

شبی در . نکه قرار نداشتچنا. او آن بود که بر کنیزکی فتنه شدتوبۀ ابتداي «

  )  211 ،همان(» ...بایستاد به انتظار او معشوق تا بامداد ۀزیر دیوار خان ردزمستان 

دارد که وجود  کتاب به لحاظ نگارش انسجامیگانۀ وودهاي هفتاددر میان بخش

د و با وشع شروع میعنی هر بخش با متن مسجی. کمال رعایت کرده استشیخ آن را به
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کند و اقوال پشت از اولیا و مشایخ ادامه پیدا می بیان احوال و خصوصیات اخالقی یکی

اما کوتاهی و . پذیردمی پایان» اهللا علیه ۀرحم«و » لسالموا«شود و غالباً با سر آن ذکر می

یعنی جمالت ذکر علی . ها محسوس نیستبلندي جمالت در کوتاهی و بلندي بخش

سهل اصفهانی که دو صفحه بیشتر نیست با جمالت ذکر بایزید بسطامی که بیش از 

  : گویداحوال سهل اصفهانی میدر ذکر . پنجاه صفحه است، هیچ تفاوتی ندارد

در علم یافتم و فخر التماس کردم و در فقر س کردم توانگري التما: و گفت«

یافتم و عافیت التماس کردم، در زهد یافتم و قلّت حساب التماس کردم در خاموشی 

   .)544 ،همان(» یافتم و راحت التماس کردم در ناامیدي یافتم

  : گویددر ذکر احوال بایزید میهاي کوتاه عطّار با همان جمله

. به حج: روي؟ گفتممردي پیشم آمد و پرسید که کجا می: نقل است که گفت«

به من ده و هفت بار گرد من بگرد که حج : گفت. دویست درم: چه داري؟ گفتم: گفت

   .)166 ،همان (» چنان کردم و بازگشتم. تو این است

ارائۀ متعادل است و زبان براي  هاي هفتادودوگانهزبان شیخ در تمام بخش

که شیخ قصد تعلیمی و  از آنجا. یابدو ناهنجاري به آن راه نمی رودمطلب به کار می

دهد و با شیوایی تمام پیام خود را را در اختیار پیام رساندن قرار می تربیتی داشته، زبان

- عربی بخش ابیات. فارسی استفاده نکرده است شاید به همین علّت از شعر. رساندمی

ترین بدون شک عطّار عمده. ده بیت نیستهم بیش از ده دواز مختلف کتابهاي 

کتاب  مقدمۀمطالب کتاب خود را از متون عربی گرفته و ترجمه کرده و به این نکته در 

  . اشاره نموده است

  االولیا ¸تذکراعتقادات عطّار در 



   ٢٠١                      االولیاي عطّارةمحتوا و ساختار درتذکر

عمیق انسانی برخوردار بوده و شناخت او از معارف اسالمی،  عطّار از اعتقادات

او با اصول و مقاصد . زندموج می م، فلسفه و عرفان در تمام آثارشقصص انبیا، کال

گوید از می االولیاةتذکرمقدمۀ اي داشته و چنان که در عرفان و تصوف آشنایی گسترده

نان را مرهم دل دردمند خنان آمعرفت شوق وافري داشته و س کودکی به دوستی اهل

 .گرفته استپنداشته و قرآن و احادیث هم همیشه در کنار دلش قرار میخویش می

مشایخ  از االولیا ةتذکردر را الي سخنانی نهفته است که آنها اعتقادات شیخ در البه

تن از اولیا نیست بلکه  72شرح زندگانی االولیا ةتذکر. برگزیده و درج کرده است

هاي الهی انسانی بینی آنهاست که مؤلّف با بیان آن نگرشتصویري از اعتقادات و جهان

انسانی اندیشیدن را در آنان به وجود آورد نحوة در پی برانگیختن شوق سالکان بوده تا 

د و سخنان اولیا را سرمشق ود هواهاي نفسانی دور نگه دارلاز محیط غبارآو ایشان را 

ه تعلّقات دنیوي دل ند و بآخرت گردآورتوشۀ وشزد کند که و گ نان قرار دهدزندگی آ

و احادیث  قرآنها را تفسیر آیات شیفتۀ سخنان مشایخ بوده که آنعطّار چنان . دندنبن

و در ژرفاي سخنان بایزید بسطامی و حلّاج که هر دو از عرفاي سکري شمرده می

نگریست و وقتی که آنان میچشم دل  کرد که جهان را باچنان غوررسی می -بودند

-با سادگی کالم خود درمیرا ها گرداند آنبرمیرا از متن عربی به فارسی  سخنان ایشان

معرفتی را سیراب کند و احساسات تشنۀ کرد تا یخت و با شیوایی و لطافت عرضه میآم

زه کند که امروگاهی از کرامات مشایخ نکاتی را نقل می. اي را برانگیزددینی جوینده

د اما مؤلّف در نهایت اخالص و سادگی ناغلب خوانندگان چنین آثاري آنها را باور ندار

یکسان  خوانندگان اثرش را نیز در درك  و فهم آن کراماتهمۀ داشته و آنها را باور می

 البتّه اذهان خوش. داده استها به دل راه نمینی در باور آلترین تزلزشمرده و کوچکمی

اکثریت مردم و اهل خانقاه در پذیرفتن آن کرامات نه در زمان شیخ و نه در باور و 
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هاي حد انساناز شدند چون مشایخ را صاحبان کرامت و قرون بعد دچار تزلزل نمی

  : گویداز همین رو در ذکر احوال ابراهیم ادهم می. آوردندعادي جامعه برتر به شمار می

آن بزرگ از او . گفتته بود و سخن مینقل است که با بزرگی برکوهی نشس«

آن که کوه را گوید برو،  :پرسید که نشان آن کس که به کمال رسیده بود چیست؟ گفت

ولیکن . گویماي کوه من تو را نمی: ابراهیم گفت. حالی کوه در رفتن آمد. در رفتن آید

   .)125 ،همان (» در حال ساکن شد! آرام گیر. زنمبرتو مثال می

  : گویدذکر سفیان ثوري مییا در 

چنان که نقل است که مادرش یک روز با بام رفته بود . و از مادر ورع آمده بود«

چندان سر بر شکم مادر زد که مادر را در .و از همسایه انگشتی ترشی در دهان کرد

   .)222:همان (»خاطر آمد تا برفت و حاللی خواست

فراوان است و منظور شیخ این نبوده که ها از این دست کرامت االولیا ةتذکردر 

ها خوانندگان و اهل سلوك آنها را یقین پندارند بلکه شیخ هدف تربیتی داشته و انسان

ها اتّخاذ کرده و به ت سوق داده و نتایج تعلیمی از آنهاي معرفت و شناخرا به وادي

 .اندشگرفی داشته بینیجهاناند و بوده هاي برتريسالکان هشدار داده که مشایخ انسان

  : گویدمی به تصویر کشیدن این نکات براي

خود خرقۀ ژندة بر لب دجله نشسته بود و  ]ابراهیم ادهم[نقل است که روزي «

در گذاشتن ملک بلخ چه یافتی؟ سوزنش در دجله : یکی بیامد و گفت. زدمی را بخیه

آب برآورد، هر یکی از  سراهی مهزار . دهیده ماهیان اشاره کرد که سوزنم بازب. افتاد

ماهیکی ضعیف . مخواهسوزن خود را می: ابراهیم گفت. در دهان گرفته سوزنی زرین

کمترین چیزي که یافتم به ماندن ملک : ابراهیم گفت. سوزن او به دهان گرفته، برآورد

   .)126، همان(» آن دیگرها تودانی. بلخ این بود
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داند که هنگام پر کردن چنان کرامت می اگر مؤلّف ابراهیم ادهم را صاحب

- می کند و دوباره پر از زرشود و او نگونسار میسطل از چاه به جاي آب پر از نقره می

نکتۀ در آخر این  کند؛شود باز نگونسار میکند باز پراز مروارید میشود و نگونسار می

خزانه بر من عرضه  الهی«: کند که ابراهیم ادهم گفتاخالقی و تعلیمی را گوشزد می

   .)126 ،همان(»آبم ده تا طهارت کنم. دان که من بدین فریفته نشومکنی و میمی

ی را این به خاطر آن است که پادشاه بلخ بود و در جریان چند اتّفاق پادشاه

» امام اعظم ابوحنیفه«شیخ قبل از ذکر کرامات او از زبان . رها کرد و به طریقت پرداخت

مفاتیح العلوم ابراهیم «او را مرد خدا معرّفی کرده و از زبان جنید بغدادي او را به عنوان 

خوانده است پس از چنین کسی اظهار کرامت هیچ بعید نیست و هدف از ابراز » ادهم

  : کندچنین بیان می االولیا ةتذکرمقدمۀ  این کرامت را شیخ در 

نشینان و خسران روزگار اهل دولت را فراموش نکنند و گوشهتا اهل... «

گرفتگان را طلب کنند و با ایشان رغبت نمایند تا در نسیم دولت ایشان به خلوت

   .)9 :همان(» سعادت ابدي پیوسته گردند

تر از ولی مهمشمارد عطّار بیش از ده دوازده علّت براي نوشتن این کتاب برمی

طوري که سالکان را از هواهاي نفسانی بازدارد و آنان را به تربیتی آنهاست بهجنبۀ همه 

  . جانب سعادت جاودانی رهنمون سازد

سکري بایزید بسطامی و حلّاج را تبیین کرده و طریقت  اندیشیاز راه همعطّار 

. ختصاص داده استکتاب را به احوال و اقوال این دو عارف شگرف اعمدة دو بخش 

کتاب را در  در بخش ذکر احوال بایزید به گزارش معراج او پرداخته و بیشترین بخش
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 گفتن او دفاع کرده و او راو در ذکر احوال حلّاج نیز از اناالحقّ  اختیار او نهاده است

  . تشریح نموده است را او» ات غرایبواقع«خوانده و » ، فی سبیل اهللاقتیل اهللا«

. تتبیین الهامات عرفانی مشایخ اس االولیا ةتذکرعطّار در  هايکوششبخشی از 

منظور داشته و در واقع به اتّصال روحی عرفا با منبع و  یعنی ارتباط آنان را با خداوند

به ) 207 -202ص(طامی سبایزید ب نامۀی اعتقاد داشته و با آوردن معراجهست سرچشمۀ

 چشم«نامه عجایبی را با بایزید در آن معراج. استمعراج روحانی او مهر تأیید نهاده 

در بخشی از آن از زبان خادم بایزید بیان . رسیده است »استغنادرجۀ «دیده و به » یقین

  : داردمی

 که مرا در رؤیا چنان دیدم: گفتعنه شنیدم که میاهللاز بایزید بسطامی رضی... «

-شفیعی(» ...در طلب پیوستن به اووجوي حق تعالی و ها بردند در جستآسمان به 

   .)326: 1384کدکنی، 

که دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور همچنین در کتاب 

  : در احوال و مقامات بایزید بسطامی است، آمده است

چون بازآمد بر سر تاجی از . رفتدلم به معراج می: که بایزید گفت و نقل است«

گرفت و پیش خود بنشاند و ا برحق تعالی مر... میان کمري از رضا  محبت داشت و بر

اي مرا به وحدانیت بیار: گفتم. دارند که ترا ببینندخلق من دوست می! اي بایزید: گفت

مرا یگانگی تو، و به احدیت رسان که چون خلق تو مرا ببینند، آنجا تو  شخود و درپو

م در این مرادم بداد و این تاج کرامت بر سرم نهاد و از مقام بشریت. باشی نه من

  ) 303: 1388خرقانی، (»...گذرانید

مالقات کنند همچنان که بالل توانند انبیا را مشایخ میکه  عطّار اعتقاد دارد

ی امام شافعی، احمد حنبل و بشر حافدربارة ند و از او بیخضر را می) 130ص( خواص
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تواند نداشته باشد گوهر عشق را نمی» درد«اما تا زمانی که سالک عارف . کندسؤال می

  . کندبخشد و در جان انسان شکوه و معرفت ایجاد میعشق دردآمیز بینایی می. پیدا کند

سخن عطّار را فراگرفته که ترین موضوعی است ترین دغدغه و وسیعدرد اساسی

کند سعی میمؤلّف دهد و ترین عنصري است که محتواي سخن او را تشکیل میو مهم

. خوانندگان آثارش از آن کامیاب شوند تا آنان را به عالمی فراتر از محسوسات بکشاند

غلب تعلیمی است و هایش که ااین نکته در غزلیاتش که غالباً عاشقانه است و در مثنوي

         هاي گوناگون متجلّیهاي سلوك است، در قالبوادي که چراغ االولیاةتذکردر 

 ةتذکرسازد و کتاب بوي دلپذیر درد مشام جویندگان شعر او را معطّر می .شودمی

و » فردان را عین درد گرداند«را هم براي القاي همین درد تألیف کرده است تا  االولیا

رد بوده است آگاه گردد که این چه د«هاي مشایخ نیز براي این بود که خواننده قولنقل 

ان شیخ صنعان به عنونظیر کمتان نیز قبل از آغاز داس الطّیر منطقدر . »هاي ایشاندر جان

  : گویدمی فضاسازي و براعت استهالل

  

  عـشـق رادرد و خـون دل بـبایــد عـشق را      قصۀ مـشـکـل بـبـایـد «

  سـاقیـا خون جــگر در جـام کـن        گـر نـداري درد از مـــا وام کـن

  دوزپردهدر گهگــاه جان را پـرده  سـوز       عشق را دردي بـبـایـد پـرده

اي درد از همه عــشّاق بــــه                        آفاق بـــه       ذرههمـــهاي عشــق از ذره

  مـــدام        لیک نـبـود عـشـق بی دردي تمامآمـد کاینات مغــز عشـق 

  و درد نیست       درد را جـز آدمـی درخورد نیـست را عشق هستقدسیان

  ) 56: 1374عطّار، ( 
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  االولیا ةتذکر یخیارزش تار

گیري و گسترش تصوف تاریخ ارزشمند تصوف ایران است و در شکل این اثر

اولیا و مشایخ را در این  ارزشمندسخنان برگزیدة  ،مؤلّف. داشته استسزایی سهم به

کتاب نقل کرده که منابع بسیاري از آنها از بین رفته و تنها حکایتگر آنها خود شیخ 

کرده، امروزه هیچ اثري از  دکتابش یامقدمۀ اي که در عطّار است و سه کتاب برجسته

درجاي  االولیا ةتذکرهاي شیخ عطّار جز قول بسیاري از نقل. ر اختیار نداریمآنها د

رسوم  و زندگی مشایخ و آداب ئل توصیف بعضی از مسا. دیگري نیامده است

بخشی از مردم ها و رسوم خانقاهی و آداب رایج در میان گذشتگان از قبیل شغل

  . نظیر استهاي تاریخی این اثر کمارزش

اولیا و مشایخ ذکر نکرده اما  شیخ عطّار هیچ تاریخی را براي تولّد و مرگ

ت از جمله در ذکر جنید بغدادي گاهی ماجراي مرگ برخی از آنها را توضیح داده اس

  : گویدمی

گفت مرا ... نزدیک آمد گفت خوان بکشید و سفره را بنهید چون وفاتش«

و حالی قرآن خواندن آغاز کرد و ... گریست پس در سجود افتاد و می... وضو دهید

   .)450 - 449 ،همان(»بداد دیده فراز کرد و جان... خواند ومی

  : گویدخال میمرگ ابندربارة 

       چنان خندید و چون بمرد همنقل است که چون وفاتش نزدیک آمد، می«

   .)449 ،همان(» چون بدیدند، مرده بود. مگر زنده است: طبیب گفت. خندیدمی

  : کندمقدار اکتفا میخفیف به این نباز ماجراي مرگ ا



   ٢٠٧                      االولیاي عطّارةمحتوا و ساختار درتذکر

غُلی . اي عاصی بودممن بنده: نقل است که وفاتش نزدیک آمد، خادم را گفت«

بعد از . رپذیردبر گردن من نه و بندي بر پاي و همچنان روي به قبله بنشان باشد که د

-می. خبر مکناي بی! هان: هاتفی گفت که. یحت شیخ آغاز کردمرگ، خادم این نص

   .)578 ،همان (» ما را خوار کنی؟ والسالمة کردخواهی که عزیز

تاریخی را رعایت  اقوال اولیا و مشایخ تا حدودي ترتیبشیخ در ذکر احوال و 

رج کرده و به اقرب احتمال در منابع خود نیز تاریخ دقیق والدت و وفات آن بزرگان د

شروع کرده که به  السالمرا با ذکر امام صادق علیه خود االولیاةتذکرعطّار . نشده بود

منصور حلّاج به پایان برده که به سال بنبه شهادت رسیده و با حسین) ق.148(سال 

بدون ذکر  او. عباسی شهید شده استبه دستور وزیر مقتدر عباسی، حامدبن) ق.309(

شهادت امام جعفرصادق فاصلۀ . تاریخ به درج احوال و اقوال آن بزرگان پرداخته است

آیا . یک صدو شصت و یک سال است) 309 -148(دارآویخته شدن حلّاج تا تاریخ به 

ها میان همین سال ردر این مجموعه از آنها نام برده همگی اولیا و مشایخی که عطّار د

آنان به تحقیق اطّالعی همۀ درگذشت اند؟ پاسخ این است که ما از سال وفات یافته

م و سوم و تا اواخر بزرگان در قرن دو دانیم که اغلب اینمی ولی همین قدر. نداریم

در  .براي ما روشن استت برخی از آنان که امروزه یسته اند و تاریخ فوقرن چهارم ز

حداد و ابوبکر  ابوحفصبراي مثال . ترتیب تاریخی آنان رعایت نشده است االولیاةتذکر

-حالیدر. وده استالی باند، ولی دقیقاً معلوم نیست چه سسوم در گذشتهة وراق در سد

از طرف . درج شده است 59دومی در بخش احوال و  38بخش  رداولی احوال که 

آمده به لحاظ تاریخی بعد از  28دیگر احوال و اقوال سهل تستري که در بخش 

. آمده، درج شده است 45و ابوسعید خرّاز که در بخش  39حمدون قصار که در بخش 

درگذشته اما حمدون قصار به ) ق.283(در صورتی که سهل تستري به سال 
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تیب تاریخی رعنی اگر تی. اندفوت کرده) ق.277(سعید خزّار به سال و ابو) ق.271(سال

 50هاي باالتر از بخش هبلک 28شد، ذکر احوال و اقوال تستري نه در بخش رعایت می

از ذکر یا ذکر حلّاج که آخرین بخش کتاب است قاعدتاً باید قبل . گرفتقرار می

است ) ق.309(چون تاریخ شهادت حلّاج . شدمی درج خفیفمحمدبنابوعبداهللا

شصت سال بعد از او یعنی حدود )  ق.371(به سال  خفیفکه ابوعبداهللا درحالی

براي مثال ذکر  .ل استبخش ملحقات این آشفتگی بیش از بخش او رد. درگذشته است

) ق.269متوفی (ابوحمزة بغدادي از  قبل) ق.378متوفی (طوسی نصر سرّاجاحوال ابو

پنجاه و شش  رددو صفحه و ذکر ابوالحسن خرقانی  ذکر ابونصر سرّاج در. آمده است

  . صفحه تألیف یافته است

  

  االولیا ةتذکرارزش عرفانی 

محمد بن منور  رارالتّوحیداسنظیر از نظر ارزش عرفانی در ردیف این کتاب کم

رود و به لحاظ ترین منابع تاریخ تصوف ایران به شمار میسنگدارد و از گرانجاي 

هاي عمومی اشتمال بر حجم عظیمی از احوال و اقوال مشایخ تصوف درمیان تذکره

منین و المؤ، مجالسالحقایقاالنس، طرایقالصوفیه، نفحاتطبقاتادب فارسی از جمله 

اي که اولیانامه. ایرانی استنۀ صوفیاترین سند ترین و برجستهدرخشان المحجوبکشف

ورده و از زمان تألیف تا به امروز ترین اقوال اولیا را فراهم آعالیعطّار تألیف کرده، 

هاي عمومی مذکور مورد توجه جویندگان قرار گرفته و در تألیف آثار بیش از تذکره

جنبۀ ارزش عرفانی این اثر بعد از اهمیت ادبی ممتازترین . اندعرفانی از آن بهره جسته

نده در ثبت اقوال مشایخ لطافت آن را دو یسو اخالص نو هآن را به خود اختصاص داد

  . چندان کرده است
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سلوك و تعلیمات عرفانی شیخ عطّار طریقت براي رسیدن به حقیقت رنگ  رد

سایۀ  پردازد و دررد به ریاضت مینۀ دگیرد و سالک با پشتواشریعت به خود می

سالک با چشم عشق . بینددل هویدا میآیینۀ  مجاهدت و صفاي باطن شاهد ازلی را در

کند بدون این که به ها را با مجاهده سپري میوادي  پردازد ودردآمیز به سلوك می

بیند و شناسد و هستی را به کمال میعشق خرقه و دستار نمی. ظاهري توجه کندخرقۀ 

  : نکات عشق اشاره کرده استهمۀ به قول ویلیام چیتیک عطّار به 

مضامین عشق همۀ عطّار ... بخش نفس است عشق واقعیت بنیادین و وحدت... «

   .)107: 1388چیتیک، (» را تدوین کرده است

عرفان عطّار با درد عشق و شور و شیدایی درآمیخته و طریقت او با این ویژگی 

از فرق اي توان او را به فرقهد و نمیوشکدام از مکاتب صوفیه یافت نمی چدر میان هی

  . تصوف منسوب کرد

شرح و توضیحات ناب و  االولیاةتذکرهاي مهم عرفان یکی از ویژگی

ارزشمندي است که شیخ در تبیین اصطالحات گوناگون عرفانی از زبان اولیا و مشایخ 

نیامده  االولیاةتذکربرخی از این اصطالحات به این شیوه در هیچ کتابی جز . آورده است

  : از آن جمله. است

  : معناي عرفانی فقر از زبان جنید بغدادي

   .)445: جاهمان(» خالی شدن است از اشکال فقر... ت فقر دریاي بالس«

  : معاذبنو نیز معناي آن از زبان یحیی
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   .)370 :جاهمان(» عالمت فقر خوف فقر است«

  : معناي عرفانی معرفت از زبان حسن بصري

   .)43 :همان جا(» اي خصومت نیابیخود ذرهدر معرفت آن است که «

  : و نیز معناي آن از زبان احمد انطاکی

اول اثبات  درجۀبه . معرفت چیست؟ گفت؟ مدارج آن سه است: گفتند«

سیوم آن که درجۀ دوم بریده کردن دل از ما سوي اهللا،  درجۀوحدانیت واحد قهار و 

  ) 410، جاهمان(» .هیچ کس را از عبادت کردن آن راه نیست

که از  سرشار از این اصطالحات عرفانی است و معانی گوناگونی االولیاةتذکر

  . ادب عرفانی را زینت بخشیده استگنجینۀ ورده شده، آنها آدربارة سوي مشایخ و اولیا 

طلبی تدر عرفان او عافی. ي لذّات دنیوي و خوش باشی نیستعرفان عطّار برا

را فراگرفته  االولیاةتذکرهاي طلبی اقوال همۀ شخصیتتدر عوض عاقب. توان یافتنمی

اي است که عارف را به اتّصال برساند و او را به دریاي فنا وسیلهعرفان عطّار . است

. تعلیمات عرفانی شیخ استعمدة وحدت و رسیدن به دریا از اهداف . پیوند دهد

عرفان او پرستش مهرآمیز خداوند است که در آن خوفی نیست و این پرستش از روي 

گري گون در کتاب او جلوههاي گونااصطالحات عرفانی به صورت. پذیردمهر انجام می

بدون شک . نگرندمی هاي متفاوتهاي مختلفی به آنها از زاویهکنند و شخصیتمی

. نخواهد شدمیسر  االولیاةتذکربه فرهنگ اصطالحات جامع عرفانی ایران بدون توجه 

  . نداشته است هاي مختلفهمه اصطالحات با نگرش هیچ اثر عرفانی این
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االولیا¸تذکرارزش ادبی 

. تر استهاي گوناگونی که دارد، از همه درخشانارزش ادبی این کتاب در میان ارزش

و  تاریخ بیهقیدر کنار شاهکارهاي ادب فارسی همانند  االولیاةتذکر االولی¸تذکر

این اثر اگر در طول هفت . آیدبه شمار می زبان فارسیاز شیواترین آثار  اسرارالتّوحید

تمجید قرار گرفته، بعد از اخالصی که از قلم مؤلّف تراوش کرده، قرن مورد توجه و 

به ظاهر بیش از نود درصد کتاب اقوال خود . هاي هنري و ادبی خود استمدیون جنبه

هاي اصلی که در متناما آن اقوال . وردهیخ است که مؤلّف آنها را فراهم آاولیا و مشا

اند و این گونه سند ا و روانی را نداشتهاند، این صفعربی مندرج بوده اغلب به زبان

  حتّی . اندنین ارزش ادبی و هنري پیدا نکردهاند و چمعتبر یک زبان قرار نگرفته

ابوعبدالرّحمان  الصوفیۀطبقاتابونعیم اصفهانی،  حلیه االولیايهاي عربی از جمله تذکره

- بنابوالفرج عبدالرحمان صفوه الصفوهسلَمی، سیرالسلف ابوالقاسم تیمی اصفهانی و 

اخالص  سایۀ این توفیق در. اندنرسیده هرگز االولیاةتذکرشهرت به جوزي نیز علی

حوزة اش حاصل گشت و موجب شد کتابی جذّاب و شورانگیز در مؤلّف و روانی قلم

هایی از کتاب را به خاطر بسپارند و در فارسی پدید آید که دوستداران آن بخشادب 

  . هاي انگلیسی، فرانسوي و عربی ترجمه کنندخود به کار برند و به زبانهاي نوشته

هاي لفظی و معنوي پیرایه و دور از پیچیدگیسراسر کتاب بی ردزبان شیخ 

نفوس بیشتر  ردیی کالم افزونی یابد و تأثیر آن همین عامل موجب شده که زیبا. است

به عنوان براعت استهالل به شمار  ها رانکه باید آ -هاي آغاز هر بخشگوییسجع. شود

ها اي به کتاب بخشیده و موجب تنوع و پویایی متنویژه ع هنري و ادبی روش -وردآ

آید فهم آن براي اي پیش میگر ندرتاً جملها. ها را زنده نگه داشته استشده و گزارش
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شورانگیزي فخامت و ین موارد در حد ناچیز است و به شود، اخواننده دشواریاب می

مثل . هاي مسجع متکلّف کتاب از یک دهم هم کمتر استمتن. کنداي وارد نمیآن لطمه

  : عدویه آوردهرابعۀ سجعی که در آغاز ذکر 

  عشق و اشتیاق، آن سوختۀ ستر اخالص، آن  ةخدرخاص، آن مستور ةآن مخدر«

: جاهمان(» ...عدویه  رابعۀقرب و احتراق، آن نایب مریم صفیه، آن مقبول رجال،  شیفتۀ

72(   

قابل کمال توجه است که بعد از چند سطر آغازین از  االولیاةتذکرکالم شیخ در 

دکتر نظر انشایی و دستوري از درك و دریافت اکثریت مردم دور نرفته و به قول استاد 

  : کوبزرین

ی داشته است سخن را تا حد این کتاب عمداً سع ردرود که شیخ احتمال می... «

و لطف و زیبایی این کالم از ادراك و تداول عام خلق نگه دارد محدودة  ردممکن 

 این نکته هم که او در تصنیف کتاب و در تقریر حاالت بزرگان، ناظر به. جا استهمان

-زرین(» دهدلطف و زیبایی بیشتري به کالم او می تنبیه و ارشاد اهل عصر بوده است،

   .)57: 1383کوب، 

سال پیش به تصحیح  روان استاد محمد قزوینی که حدود یک صددشا

برخی از خصایص به و حواشی سودمندي برآن نگاشته،  مقدمۀپرداخته و  االولیاةتذکر

و » سادگی«کتاب اشاره داشته و در انشاي متن دو صفت  صرفی، نحوي و لغوي

اما این سادگی و شیرینی در سراسر . را صفت بارز آن قلمداد کرده است» شیرینی«

در ذکر . کشدکند و خواننده را به سوي خود میکتاب در جمالت کوتاه جلوه پیدا می

  : گویدبایزید بسطامی می
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تو هرگز : گفتند. نزلی چند برفت و بازآمدم. بار عزم حج کردنقل است که یک«

اي را دیدم، تیغی کشیده، مرا این چون افتاد؟ گفت؟ در راه زنگی. ايعزم فسخ نکرده

اهللا ترکت : پس مرا گفت. اگر بازگردي نیک و اگر نه سرت از تن جدا کنم: گفت

الحرام البیت و قصدت ورديبه آبه بسطام گذاشتی و روي به کع خداي را! ببسطام! «

  ) 165 :همان جا(

سراسر متن آن یک جمله  ردشاید . هاي آشکار این کتاب استیایجاز از ویژگ

  : گویددر ذکر سفیان ثوري می. یافت نشود که به اطناب گراییده باشد

 مجمرة از مال سلطان چون. جامع نشستی مقصورةر دو سفیان را عادت بود که «

   .)225: جاهمان(» شستنتا آن بوي نشنود و دگر آنجا نعود ساختند از آن جا بگریخت 

آید و به لحاظ ترین آثار غنایی ادب فارسی به شمار میاین کتاب از برجسته

طوري که شادروان ها و مملو از ترکیبات و تعبیرات است بهبالغی سرشار از زیبایی

- در وصف کتاب(بخش گفتار سوم  رد شناسیسبکبهار در جلد دوم کتاب ارزشمند 

را برشمرده و تعداد زیادي از لغات کتاب را به  آن  هايژگیبرخی از وی) هاي صوفیان

  : است اظهار نظر کرده گونهسبک آن این دربارةهمراه معناي آنها درج کرده و 

ن فصیح دري ااین کتاب نیز یکی از کتب عمده و مهم و از مآخذ بزرگ زب«

و اي از قرن ششم در آن پیداست مع هذا در متن کتاب ند آثار برجستهاست که هر چ

روایات منقوله از شیوه و طرز نثر قدیم انحراف جایز نشمرده و داراي همان خصایص 

تنها قیود ظرف را که در کتب  -باشدو اعتبار و همان شیوه و سبک عهد سامان می

ه مخصوص قرون شش و هفت است، ک» در«آورند غالباً » اندر«سبک قدیم بالاستثنا 

  ) 205: 1373بهار، (» ...ضبط کرده است
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سپس بهار به برخی از منابع کتاب اشاره کرده و بعضی از اشتراکات را آورده و 

نشان داده است که عطّار چگونه از متون عربی و فارسی پیش از خود استفاده کرده 

عنان معانی را به دست الفاظ چموش عطّار از آثاري که نقل قول هم کرده هرگز . است

از . نویسان لغات دور از ذهن و ترکیبات مهجور نیاورده استنسپرده و همانند فنی

به شیوایی انعکاس یافته، صنعت جمع  االولیاةتذکرهاي پرکار نثرهاي فنی که در صنعت

پیدا ه کتاب را دوگانۀهاي هفتاد و تقریباً در اغلب بخشو تقسیم و تشریح است که 

. ها را از منابع فارسی و عربی خود به سبک خویش نقل کرده استنکرده و عطّار غالباً آ

شود، سپس تقسیم در این صنعت مفهوم اصلی ابتدا به ایجاز به صورت جمع ذکر می

هاي زیر در متن کتاب امثال نمونه. شودگردد و هر جزء پیشین به تشریح بیان میمی

  : بسیار زیاد است

در وقت مرگ ایمان به سالمت برم  کهاول آن ... امدر غم سه چیز متحیر مانده...«

من به دست راست دهند یا نه؟ سیوم آن که در آن ساعت که نامۀ یا نه؟ دوم آنکه 

جماعتی به دست راست به بهشت برند و جماعتی به دست چپ به دوزخ، من از کدام 

   .)80:همان جا(» باشم؟

زاهد معالجه به صبر : زاهدان و مشتاقان و واصالن: اندن سه قومایشا: و گفت«

   .)369:همان جا(« اصل معالجه به والیت کندوکند و مشتاق معالجه به شکر کند و 

عید، الجرم در هیبت حاضري است شاهد و: اندبر سه وجهحاضران : و گفت«

ي است شاهد بود و حاضري است شاهد وعده، الجرم دایم در رغبت بود و حاضر

   .)485: همان جا(»حق، الجرم دایم در طرب بود

است و ها ترك هوا و دال زا ترك زینت . زا و ها و دال: زهد سه حرف است«

   .)538: همان جا(» ترك دنیا
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  االولیا¸تذکر کاربرد آیات و احادیث در

کردند و منابعی میدر نثر این دوره غالباً از آیات قرآنی و احادیث نبوي استفاده 

ن قاعده مستثنا نبوده آنها بهره برگرفته بدون شک ازآ از االولیاةتذکرکه شیخ در تألیف 

پر از آیات و  قشیریه رسالۀو  المحجوبکشفاست به ویژه دو اثر شناخته شده یعنی 

ن کتاب بر زیبایی کالم و استواري یآیات و احادیث به کار رفته در ا. احادیث است

  . زینت و آرایش معانی کالم شده استمایۀ دالیل گویندگان فزونی بخشیده و 

رود و مؤلّف خود آنها را رابطۀ لفظی به کار میاغلب آیات و احادیث کتاب با 

  : مانند. بردبراي تأکید سخن به کار می کند ومی معنی

اب فرستاد و به سورت لقمان رسید، بدین آیت نقل است که چون مادرش به کتّ«

شکر گوي مرا و شکر گوي مادر و : گویدحق تعالی می -اَشکُرلی و لوالدیکاَن : که

  ) 161:همان جا(» ...عنی این آیت پرسید از استاد در م -پدر را

: روي سوي یمن کردي و گفتی -علیه الصلوه و السالم -عالمخواجۀ گاه گاه«

نّی الجدل الیمن ابن قالرّحمن م جانب یمن همی یابمیعنی نفس رحمن از  -نَفَس... «

  ) 19: همان جا(

یعنی آن روز که کودکان را  -یوماً یجعلُ الولدانَ شیباً: فرمایدتعالی میحق...«

  ) 535: جاهمان(» ...پیرگرداند

 کند مانند معنی درج می ۀو ارائ لفظیرابطۀ  گاهی هم آیات و احادیث را بدون 

  : هاي زیرنمونه
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» ت؟ للّه خزائن السموات و االرضخوري؟ گفاز کجا می: و یکی او را گفت... «

  ) 298: همان جا(

   .)481: همان جا(» ضا باب اهللا االعظموالرّ. رضاستمقدمۀ و تفویض ... «  

تأیید و تأکید بسیار متنوع است و غالباً براي  االولیاةتذکر ردکاربرد آیه و حدیث 

. کند نه براي آرایش کالممیرود و مؤلّف به اقتضاي معناي متن آنها را ذکر به کار می

هاي خاص از آنها استفاده کرده مناسبت استعمال آنها افراط نورزیده بلکه در ردشیخ 

ملحقات بدون گانۀ پنجوطوري که در متن پرحجم کتاب با لحاظ کردن بخش بیستبه

که شیخ نیزسخنان مشایخ . صدوپنجاه حدیث به کار برده استاري حدود یکموارد تکر

از و شعر فارسی متن در برخی  آنها را به عربی درج کرده از پنجاه مورد کمتر است

  . گردددر حد ناچیز و اشعار عربی آن نیز به بیست بیت بالغ نمیها چاپ

انش موجب شده متعادل نگه داشتن بی با ناهنجار نبودن زبانش و ا االولیاةتذکر در نتیجه

ویژه قاضی و به االنسنفحاتعرفانی، از جمله جامی در نویسانکه بسیاري از تذکره

بدون شک  .ترین منبع خود قرار دهندآن را مهم مجالس المؤمنیننوراهللا شوشتري در 

شاهکارهاي نظیر را به خاطر ساختار و محتواي ارزشمندش از نظران این اثر کمصاحب

خوانندگان در  رسانی و شکوفایی باورشمارند و اشتیاق مؤلّف را در پیامادب فارسی می

گونه که مؤلّف خواسته، تألیف او را یادگاري کنند و آنالي اقوال مشایخ مشاهده میالبه

محتواي لطیف . برندمعرفت از آن فایده میمایدة نگرند و مثل ها میبراي گشایش دل

ها در جان نشیند ولی زبان شیرین عطّار می هابه لطافت باران عشق بر دل االولیاةتذکر

       . گرددانگیزد و این دو عامل موجب گرایش همگان به این اثر جاودان میشور برمی

-طبقاتهاي عمومی عرفانی از جمله ترین اثر در میان تذکرهطوري که درخشانبه
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- طرایقهجویري، المحجوبکشفنوراهللا شوشتري،  المؤمنینمجالسانصاري،  الصوفیۀ

  . آیدجامی به شمار می نفحات االنسنایب الصدر و  الحقایق
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