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عطار ي تذكرة االولياحضرت علي و اهل بيت (ع) در  سيما و سيرة
  نيشابوري
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  **مجومرد يغالمرضا هاتف

  چكيده
منظور توضيح و ايـراد   آموزش مفاهيم معرفتي، يا تأليف رسائلي به هايي براي كتاب تدوين
 قصد به چنين نگارش آثاري از جانب مخالفان و هم شده مطرحشُبهات  در خصوصجواب 

 راستين اهـل عرفـان، همـواره،    هاي اقوال و افعالِ قُدوهو ذكر  معرفت راهنمايي جويندگان
 بوده پردازان تصوف و عالمانِ عرفان اسالمي هاي مهم فكري و علميِ نظريه يكي از فعاليت

چنين بـر مبنـاي سـليقة شخصـي يـا       و هم نويسنده اعتقاد به بنا اين دسته از آثار، در است.
 سـخنان  و هـا  تصوف، معموالً سرگذشـت  اصولي مباحث او، ضمن طرح باورهاي مذهبي

است. در اين ميـان، محتـوا و مضـمونِ برخـي از آثـار       شده گردآوري بزرگان طريقت نيز
عرفاني، يكسره به توضيح درخصوص سرگذشت و ذكر اقوال اهـل طريقـت اختصـاص    

است كـه عطـار در    هاي فارسي در زمينة عرفان از جمله تذكره است. تذكرة االولياي،  يافته
 از شرحِ احوالِ بزرگان اولياء و مشايخ صوفيه توجهي ويژه نشـان داده اسـت. يكـي    ن بهآ

و چند تـن   ع)علي ( حضرت سخنان و تذكرة االوليا، بيانِ سيره در مبناي مهم و موضوعات
 برخي از مباني فكري و رفتاري به توصيف است. اين شرح و توضيح، ع)بيت ( اهل ائمة از

تصوف بر مبناي باورهاي  و عرفان علماي در واقع است. منجر شده بمتن كتا در بزرگان آن
 الگـوبرداري از  (ص) و صحابة ايشان، رسول اكرم سيرة از ضمن پيروي اعتقادي خويش،

انـد.   داده سرمشقي متقن، همواره مدّ نظر قرار  عنوانِ بيت (ع) را نيز به اهل سخنان زندگي و
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ع) بـر مبنـاي   صادق (امام  ع) وباقر (ع)، امام (  علي امام سخنانِ و سيره سيما، مقاله، اين در
  است. شده تذكرة االوليا بررسي و تبيين

ع)، امام جعفر ( ع)، امام محمدباقر( يعلتذكرة االولياء، عرفان و تصوف، امام  :ها دواژهيكل
  ع).صادق (

  
  مهمقد .1

هــا،  گيــري، ويژگــي هــاي شــكل دربــارة عرفــان و تصــوف اســالمي، خاســتگاه آن، انگيــزه
ها و بسياري از موضوعات مرتبط با آن نيز، فـراوان سـخن گفتـه شـده      ها، آموزه شخصيت

است. آنچه در خالل اين اقوال متنوع مورد اتفاق اكثر پژوهشگران واقع گرديده، مبـينِ ايـن   
م، مرام يا مسلكي به نـام عرفـان و تصـوف وجـود نداشـته      موضوع است كه در صدر اسال

صـورت   ص)، بـه حضـرت ( است. ياران پيامبر (ص) گرداگرد وجـود خورشـيد ماننـد آن    
ص)، با انشعابي كه در بـين مسـلمانان پديـد    پيامبر (كردند. پس از  مستقيم كسب فيض مي

دريافـت پاسـخِ    منظـور حـل مشـكالت و    چنين بـه  آمد، اهل سنت براي كسب فيض و هم
. گـروه نخسـت، علمـاي اهـل     قراردادندديني خود، مراجعه به دو گروه را مدّ نظر  سؤاالت

تازگي مسلمان شده بودند. در صدر اين گروه،  كتاب نام داشتند. ايشان، بنا به ادعاي خود، به
گـروه  شود. فعاليت ايـن   داري مشاهده مي االحبار و تميم اي چون كعب هاي شناخته شده نام

كه اهل سنت  نخست، منجر به رواج اسرائيليات در ميان برخي از مسلمانان شد. گروه ديگر
دادند، صـحابة نبـي مكـرم اسـالم بودنـد.       در مراجعه به آنها توجهي ويژه از خود نشان مي

اما پـس از عصـر   ؛ مراجعه به اين گروه ديگر نيز، از نظر دستگاه خالفت ممنوعيتي نداشت
مردم واقع شدند. در  تيموردعناي كه از صحابة رسول معرفت آموخته بودند، صحابه، تابعان

واقع، مردم در الگوپـذيري و دريافـت سـيرة رسـول اكـرم (ص) از ايـن چنـدگروه درس        
  ).1382:3آموختند. (ر.ك: برتلس، مي

اُمرا و  ژهيو بهو در واكنش به گرايش برخي از مسلمانانِ سست اعتقاد ـ   با گذشت زمان
ي، در روش تعـدادي از  نيخـودبرترب ي و اطلبيـ دنگري،  الن حكومتي ـ به تجمل، اشرافي عام

اي  عمدتاً از اهل سنت و جماعت بودند، زندگي سـخت و زاهدانـه   اعتقاد كه پاكمسلمانانِ 
مĤبانـة حاكمـان و    شكل گرفت كه هدف اصلي از آن اعتراض به نحـوة حكومـت اشـراف   

نبوي بود. تنهـا نـامي كـه در ايـن ادوار بـراي موسـوم        ةشد فراموشيادآوري سنت و سيرة 
  شد، زاهد يا عابد بود. از آن استفاده مي اعتقاد پاكساختن اين گروه 
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، ايـن بيـنش و روش   مـرور  بهكم نامِ صوفي پيدا شد.  حدود دو قرن سپري گرديد تا كم
نت و جديد ـ كه در واقع نوعي واكنش اعتراضي و اجتماعي بـه تبـديل خالفـت بـه سـلط      

حكومت اشرافي بود ـ نام تصوف را بر خود پذيرفت. تصـوف، نـامي بـود كـه دشـمنان و       
؛ كردند مخالفان مرام و مسلك عرفاني در آغاز براي خوارداشت اهل عرفان از آن استفاده مي

، اهل عرفان اين نام را بر خود پذيرفتند و مرام و مسلك خـود را بـه آن موسـوم    مرور بهاما 
  ).1393:30تي، ساختند. (هم

گيري يك چهارچوب مشخص و متمايز فكـري و معرفتـي و    با گذشت زمان و با شكل
رفتاري، تصوف و عرفان اسالمي شكلي برجسته بـه خـود گرفـت. در ايـن ادوار، عالمـان      

هاي بزرگانِ گذشته و معاصر، در هـر دوره   صوفي مسلك با تنظيم شرح احوال و ذكر گفته
از قـرن   ژهيو بهآوردند. با نگاهي به تاريخ عرفان و تصوف اسالمي، هايي به نگارش در كتاب

اي كـه قصـد    سوم به بعد، شاهد آن هستيم كه نويسندگان صوفي و عـارف، در هـر منطقـه   
فعاليت در آن داشتند، با گردآوري سخنانِ پيشوايان و بزرگـان ديـن ـ كـه مـردم آن ناحيـه       

و  همچنين با انتساب اين بزرگان مذهبي به خود دادند ـ و  گرايشي بيشتر به ايشان نشان مي
هـايي   ها مطابق با ذوق و باورهاي عرفاني خويش، مجموعه شرح و تفسيرِ سنت و سيرة آن

  اند. منظور حصول مقاصدي خاص پديد آورده به
هـايي در   اند مجموعـه  كه سعي داشته عالمان صوفي مسلك با نگارش اين آثار، ضمن آن

و جستجوگرانِ اين مفاهيم قرار دهنـد، در پـي حصـول ايـن نتيجـه نيـز        مندان اختيار عالقه
كه مدعي بودند عرفـان و تصـوف    از جانب فقها را شده مطرحاند تا ايرادات و شبهات  بوده

هاي عرفـان و   ها و سرچشمه تفكري غلط و كافرمĤبانه است، بزدايند و در عوض آن، ريشه
نين راه و روش خويش را برگرفته از سـنت و  چ تصوف را در صدر اسالم نشان دهند و هم

  سيرة نبوي و خالصه و عصارة مفاهيم قرآني معرفي كنند.
گيـريِ   هايي زبده و شكل به دنبال اين اقدام علمي، در هر عصر يا قرني، ظهورِ شخصيت

كردند با گردآوري  هايي ممتاز را شاهد هستيم. در اين ادوار، عالمان تصوف سعي مي ويژگي
ها و تفسيرهايي كـه بـر ايـن سـنت و سـيره       و نيز در شرح ن پيشوايان و بزرگان دينسخنا
وجوگران اين راه قـرار دهنـد تـا     مندان و جست هايي در اختيار عالقه نگاشتند، مجموعه مي

هـا در امـان    ها و انحراف سالكان طريق معرفت با در اختيار داشتن اين الگوها از دام بدعت
عنـوانِ سرمشـقي    توانست به هايي كه گفتار و كردارشان مي به شخصيت باشند. در اين ميان،

  راستين مورد استفادة همگان قرار گيرد، توجهي ويژه نشان داده شد.
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هايي كه در اين علم نوشته شده است، اهميتي فـراوان دارد.   از اين منظر، نخستين كتاب
 داشتند ـ  كه معاندان اظهار مي چنانها و به اعتقاد نويسندگان آن آثار، تصوف ـ   در اين كتاب

چنين سرچشمة بسـياري از اعمـال و    و هم بدعت در دين نبود بلكه منشأ اين ديدگاه تنها نه
ص) و يـارانِ نامـدار و ممتـاز آن    پيـامبر ( وار بـه دورة   ي زمان، سلسلهدر طرفتار صوفيان، 

شد. در اين بين، زندگي،  و مأخوذ از سنت و سيرة نبوي محسوب مي ديگرد يبازمحضرت 
  ص)، درخششي چشمگير دارد.پيامبر (ع) و اهل بيت علي (سيره و سخنان امام 

چنـين در سـخنان بـه يادگـار مانـده از عارفـان و        و هم ها و منابع اهل تصوف در كتاب
ع) تا امام صـادق (ع) و  لمؤمنين (اميراصوفيان قرون نخستين، دربارة زندگي، رفتار و گفتار 

شود. اين امر مبـينِ ايـن    يافت مي مالحظه قابلتأسي به گفتار و رفتار آن بزرگان، مستنداتي 
هـاي معرفتـي    هـا و آمـوزه   هاي نخسـت، آموختـه   حقيقت است كه تصوف اسالمي در قرن

اهل بيت عصـمت  ويژه  تعاليم روحاني و سيرة زندگي بزرگان دين، به خويش را برگرفته از
  كرده است. و طهارت معرفي مي

لمي،    ابونصر سراجنويسندگان متقدم صوفيه مانند  ابوبكر كالبـادي، ابوعبـدالرحمن سـ ،
ابونُعيم اصفهاني، مستملي بخاري، هجويري و عبدالقادر گيالني، در آثـار و منـابع مكتـوب    

، زهـد و روي   ف به شـمار آورده گذاران تصو السالم) را از بنيان خويش، امامان شيعه (عليهم
  اند. گرداني ايشان را از دنيا به معناي تصوف تفسير كرده

  
  . پيشينه و ضرورت تحقيق2

در تالش براي پيگيري پيشينة تحقيق در زمينة بازتابِ سـيما و سـيرة حضـرت اميـر (ع) و     
. در اين االوليا، تاكنون پژوهشي چشمگير صورت نگرفته است ديگر اهل بيت (ع) در تذكرة

» هاي امـام علـي (ع) در آثـار عطـار نيشـابوري      نگاهي به جلوه«توان به مقالة  زمينه فقط مي
پرست   ، از حميد يزدان35، شماره 1387مندرج در مجلة اطالعات حكمت و معرفت، بهمن 

ع) را در آثار معروف عطار از جملـه،  ( يعلاشاره كرد. نويسندة اين مقاله، سيماي حضرت 
االوليا، با آوردن يكي دو شاهد مثـال بررسـي كـرده     نامه و تذكرة الطير، الهي ه، منطقاسرارنام

اند، گويا پژوهشي  تا آنجا كه نويسندگان اين سطور جستجو كرده است. غير از مقالة مذكور
كامل در اين زمينه، صورت نگرفته است. نگارندگان در اين جستار سعي دارند سيما و سيرة 

شـيوة تحليلـي ـ توصـيفي      ديگـر اهـل بيـت (ع) را در تـذكرة االوليـا بـه       و ع)( يعلـ امام 
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هاي خود به تبيين نتايج حاصل از آن همت  با تحليل يافته تيدرنهاي قرار دهند و موردبررس
  گمارند.

  
  . نگاهي گذرا به احوال و آثار عطّار3

) عـارف و  ق .هـ 618- 540( شابوريينفريدالدين ابوحامد محمد بن ابي بكر ابراهيم عطّار 
كه از روستاهاي قديمي نيشـابور اسـت، بـه    » كدكن«شاعر و نويسندة بزرگ ايراني در قرية 

دنيا آمد و در حملة ويرانگر مغوالن كشته شد. مقبرة وي در محل شادياخ در سمت جنوبي 
  نيشابور واقع است.

بـه طبابـت    پدر عطّار، ابوبكر ابراهيم بن اسـحاق، بـه شـغل عطّـاري اشـتغال داشـته و      
پرداخته و احتماالً عطّار نيز در جواني شـغل پـدر را ادامـه داده و در نـزد او بـه كسـب        مي

هاي عصر و معارف اسالمي مبادرت ورزيده است. او در عنفوان جواني به خداوندانِ  دانش
كـه در   سير و سلوك و مشايخ طريقت ارادت ورزيده و ايشان را وارثان انبيا شـمرده، چنـان  

چـون از قـرآن و اخبـار گذشـتي، هـيچ      «گويد:  گونه به آنها اشاره كرده، مي االوليا اينتذكرة
ـ كه سخن ايشان... از جوشيدن است  رحمهم اهللاسخن باالي سخن مشايخ طريقت نيست ـ 

  .)1393:5(عطّار نيشابوري،» نه از كوشيدن...كه ايشان ورثة انبيا اند
كه از مراكـز فرهنگـي قـرن ششـم و      دانيم كه در نيشابور مي قدر نيهماز تحصيالت او 

و مريدان او اطّالعي در دست نيست.  هفتم بوده، كسب علم كرده؛ ولي از فرزندان و مشايخ
عطّار به گواهي آثار برجستة منظومش، پيرو مذهب سنّت بوده اما بـه خانـدان پيـامبر اكـرم     

مند خويش را در راه نشر معـارف و تبيـين   ورزيده است. او، عمر ارزش (ص) نيز ارادت مي
الـدين محمـد بلخـي در تشـريح      عرفان اسالمي سپري كرد و همانند سنايي و موالنا جالل

نهاده و هنر خود را در خدمت شناساندن معرفت به كار  هيما جاناصول و مبادي تصوف، از 
  برده است.
ترين آثـار   ن كتاب در رديف برجستهاالوليا، تنها اثر منثور عطّار نيشابوري است. اي تذكرة

ترين و معتبرترين اسناد تاريخ تصوف ايران به شـمار   فاخر ادب فارسي، قرار دارد و از مهم
هاي عمومي و خصوصي، مقـامي شـامخ دارد و بـه لحـاظ      آيد. اين كتاب در ميان تذكره مي

اين كتاب براي  شود. علت انتخاب شيوايي و فصاحت، از شاهكارهاي نثر فارسي شمرده مي
پژوهش حاضر، اهميت و تأثيري است كه اين كتاب پـس از دورة خـود برجـاي گذاشـته     

  است.
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  االولياء . ارزش عرفاني تذكرة4
االوليا، از نظرِ ارزش عرفاني، در رديف اسرارالتّوحيد محمد بن منـور جـاي دارد و از    تذكرة
چنين، به لحاظ اشتمال بر حجمي عظـيم   رود. هم مهم تاريخ تصوف ايران به شمار مي منابع

الصـوفيه،   هاي ادب فارسي از جمله طبقات از احوال و اقوال مشايخ تصوف، در ميان تذكره
تـرين سـند    تـرين و برجسـته   المـؤمنين، درخشـان   االنس، طرايق الحقايق و مجـالس  نفحات

  صوفيانة ايراني است.
ترين اقوال مشـايخ   اي از عالي مجموعه اي كه عطّار به تأليف آن همت گماشته، اولياءنامه

هاي عمومي مورد توجه  اهل طريقت است كه از زمان تأليف تا به امروز بيش از ديگر تذكره
شمار بهره برده شـده اسـت. بعـد از     و در تأليف آثار عرفاني از آن بي قرارگرفتهجويندگان 

اخـالص نويسـنده در ثبـت     اهميت ادبي، ارزش عرفاني اين اثر، ممتازترين جنبة آن است.
  اقوال مشايخ، لطافت آن را دوچندان كرده است.

  
  . بازتاب سيرة امام علي (ع) در تذكرةاالوليا5

عارفـان مسـلمان اسـت.     حال شرحكه ذكر شد، تنها كتاب منثور عطار در  تذكرةاالوليا، چنان
گيـرد و بلكـه برتـر     مي  اوج  اگرچه اين كتاب به نثر نگاشته شده اسـت، اما گـاه تا حد شعر

 گُـلِ  در ادبـيات منثور عرفاني،«شفيعي كـدكني، تذكرةاالوليا كتابي است كه   قول  رود. به مي
نـه در عربـي. نثـري    توان يافت و  سرسبد تمام آثار است. نه در فارسي، مانندي براي آن مي

» زيبـاترين شـعرهاي منثـور جهـاني اسـت       از  هـر بـرگ آن، ديـوان درخشـاني    كـه  دالويز
  ).42: 1378(شفيعي كدكني،

عطار در اين كتاب، از نـودوپنـج عارف ياد كرده است؛ و شگفتا كه بـه قـول خـودش    
عالم تـحقيق، ميوة  حجت نبوي، عالم صـديق،  مصطفوي، برهان  سلطان ملت«تبركاً آن را با 

دل اوليا، گوشة جگر انبيا، ناقل علي، وارث نبي، عارف عاشق، ابومحمد جعفر صادق رضي 
به آن اشاره داشته، آن است  وضوح بهكه خود  كرده است. دليل اين امر، چنان آغاز» اللّه عـنه

اي  كلمـه  ده.او بيش آم  و روايت از  از اهل بيت، بيشتر سـخن طـريقت، او گـفته است«كه: 
ود   اند. چون ذكر او كرده آمد، ذكـر همـه   چند از آن حضرت بـيارم كـه ايشان همه يكي بـ «

  ).1: 1393(عطار،
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 آن آن حــجت اهــل معاملـت،   «انجام كتاب نيز با ذكـر   كه آنديگر نكتة حائز اهميت، 
احب بـاطن و  نـبي، آن گزيدة احـفاد عــلي، آن صــ    اوالد  امـام  آن برهان ارباب مشاهدت،

كه عطار، علت اين حسن ختـام   است. شگفت آن » ظاهر، ابوجعفر محمدباقر رضي اللّه عـنه
كـه از   طايفـه از جعفـر صـادق كـرده باشـد       اين  ابتداء «به حـكم آن دانسته كه چون   را نيز

ايـن طايفـه هـم بــر ايشـان كـرده         ، خـتم والسـالم فرزندان مصطفي اسـت عـليه الصـلوة  
  ).97(همان:»آيد مي

ياد  - السالم عليه -  طالب يابعـلي بـن   هرچند عـطار در چـند جاي كتابش از امام همام،
بـه آن    را به آن حضرت اختصاص نداده است. علت اين امر  كرده است، اما فصلي جداگانه

سبب بوده كه او در نظر داشته كتابي مستقل در شرح احوال انبيا و صحابه و اهـل بيـت بـه    
به آن كتاب وعده داده اسـت. كتـابي     رش درآورد. از اين روي، ذكر حضرت امير (ع) رانگا

كه گويا به دليل حوادث روزگار، عطار مجال تأليف آن را نيافت. در ديباچة تذكرةاالوليا بـه  
شـاءاللّه در  اند. ان و اهـل بيت، سه قـوم و صـحابه انبيا«اين امر چنين اشاره شده است كـه: 

  ).1(همان:» يادگار ماند  ايشان كتابي جـمع كـرده آيد تا از آن سه قوم، مثلثي از عطارذكر 
ع) از ديدگاه اهل طريقت، موضوعي است كـه عطـار   علي (پيشوا محسوب داشتنِ امام 

تر با عنوان  به آن اشاره داشته است. در تذكرةاالوليا، سيماي آن حضرت (ع) بيش صراحت به
لقب مرتضي، اغلب بيانگر جلوة علمي و عرفـاني شخصـيت    ت.مرتضي، توصيف شده اس

  خوانيم كه (ع) است. در اين كتاب، از قول جنيد بغدادي مي نيالموحد يمول
  شيخِ مـا در اصـول و فروع و بـال كـشيدن، علي مـرتضي است، رضي اللّه عنـه، كــه  

طاقت شـنيدن  كس  ها، از او چيزها حكايت كردندي كه هيچ به پرداختن حرب  مرتضي
  ).43(همان:  ـندان علم و حكمت كرامت كرده بودآن ندارد كه خداوند تـعالي او را چ

شـود   آنچه از اين عبارت مندرج در تذكرةاالوليا در باب حضرت امير (ع) مسـتفاد مـي  
ع) را، امام و پيشواي اين گروه در علم و ( رياممبين اين نكته است كه اهل عرفان، حضرت 

ع) علـي ( بايد علم و معرفت را از  اند. يعني عارفان و صوفيان راستين مي دانسته حكمت مي
او همة معامالتش، بـال كشـيدن بـوده     چراكهبياموزند و در عمل و رفتار نيز پيرو او باشند؛ 

است. اين مطلب، بيانگر آن است كه پيشوايان تصوف، هرچند از نظـر كالمـي و اعتقـادي،    
اي ديگر اعتقـاد داشـته و    گونه ص)، بهپيامبر (ت (ع) پس از درخصوص جانشيني آن حضر

آن  مصـائب هـا و   ع) شناخت كافي داشته و رنـج علي (اند، اما از سيره و سلوك  عمل كرده
  اند. دانسته ي ميخوب بهحضرت (ع) را 
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هاي ضروري براي اهل طريقـت، حصـولِ توأمـان     به باور اهل عرفان، يكي از مشخصه
ين حصول توأمان به مفهومِ همراه ساختن علم با زهد اسـت. علـم، بـه    علم با عمل است. ا

دارد.  اعتقاد مشايخ راستين، در حكمِ عماد يا ستوني محكم است كه خانة زهد را برپاي مـي 
بايـد در علـم و معـامالت، آن     زهد بدونِ علم، فاقد سرانجامي نيكو خواهد بود. صوفي مي

امع اين هر دو بوده است. از اين روي، سخن و كالم الگويي را اُسوة خويش قرار دهد كه ج
اندر عبارت از اصول «تواند سرمشقي مناسب باشد؛ زيرا آن حضرت  علي (ع) براي اينان مي

  ).102: 1389(هجويري، » حقايق، حظّي تمام داشت
هاي علي (ع)، همه دربـارة معرفـت حـق اسـت و بـراي اهـل        دعاها، مناجات و خطبه

(ع) در دسـت    ترين حجت باشد. روايتي مشهور از حضـرت علـى   حكمتواند م طريقت مي
هر كه خود را ). «232: 2،1404ج  (مجلسي،» منْ عرَف نفسه فقد عرَف ربّه«است كه فرمود: 

). ايـن حـديث شـريف و    232: 1362(آمـدي، » شناخت، خداى خويش را شـناخته اسـت  
خت انسـان و معرفـت خداونـد اسـت ـ      روايات ديگر ـ كه بيانگر مالزمة اكيـد ميـان شـنا    

دار را فرا روى انديشمندان نهـاده اسـت.    هايي دامنه تفسيرهايي فراوان را دربرداشته و بحث
عطار در تذكرةاالوليا در ذكر جنيد بغدادي دربارة معرفت به خداوند و چگـونگي حصـول   

  گويد: آن، مي
ي، اصـحاب طريقـت چـه    سخن بـه كـرامت نگفت كي نيا  مـرتضي  [جنيد] گـفت: اگر

خـداي را بـه چـه     "كردندي؟ و آن سخن، آن است كه از مرتضي سؤال كردنـد كـه:   
او خداوندي اسـت كـه     كه  بدان كه شـناسا گـردانيد مـرا به خود، "گفت:  "شناختي؟ 

به او نـتواند بـود. هـيچ صـورتي او را  ي او را قيـاس  وجهـ  چيهـ يافـت؛ و   در نتوانشـ
  نزديكي  در  و دور است دوري خويش  در  است  هيچ خلقي؛ كه او نزديكنتوان كرد به 

از  و نتوان گفت كه تحت او چيزي هست؛ و او نيسـت  خويش؛ باالي همة چيزهاست
چيزي. سبحان آن خدايي   به  نيست  و و نيست در چيزي و نيست چون چيزي چـيزي
اگر كسـي شـرح ايـن سـخن     و  "غير او. زيچ چيهنيست   است و چنين نيچن نياكه او 

  ).43(عطار:  فَهِم من فَهِمدهد، مجلّدها برآيد؛ 

شود، مربوط بـه علـم و    به حضرت امير (ع) يافت مي اي ديگر كه در تذكرةاالوليا اشاره
عدل اوست. عطار در حكايت شقيق بلخي به علم و عدالت حضـرت علـي چنـين اشـاره     

  داشته است كه:
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الرّشيد او را بخوانـد.   به كرد و به بغداد رسيد، هاروننقل است كه چون شقيق قصد كع
شقيق مـنم،   "گفت:  "زاهدى؟ تو شقيقِ  "چون شقيق به نزد هارون آمد، هارون گفت: 

.يما زاهد ني جا بهي ـ تو را تعال حق، كه هشدارگفت:  "مرا پندى ده. "هارون گفت:  "ام
ي فاروق نشانده است؛ جا به ؛ ووى از كه چنانصديق نشانده است؛ از تو صدق طلبند، 

ي ذوالنّورين نشانده اسـت؛  جا به ؛ واز وى كه چناناز تو فرق خواهد ميان حق و باطل، 
ي مرتضى نشانده است؛ از تـو علـم و   جا به ؛ واز وى كه چناناز تو حيا و كرَم خواهد، 

  ).17(همان:  از وى كه چنانعدل خواهد، 

و ارادت ايشان به آن حضرت، همـين   ين عرفادرخصوص مقام بلند حضرت علي در ب
بس كه بدانيم به باور اهل تصوف، حسن بصري يكي از مريدان آن حضـرت بـوده اسـت.    
هرچند درخصوص ارادت حسن بصري به حضرت علي (ع)، پژوهشگران به ديـدة ترديـد   

ي اللّه ] به علي بوده است ـ رض  ارادت او [حسن بصري«اند، اما عطار معتقد است:  نگريسته
  ).18(همان: » علوم، رجوع بازِ او كرده است و طريقت از او گرفت  و در  عنهما ـ

ويژه در ميانِ عالمان اين طريق، رسم بر آن بوده است كه از  و به معموالً در ميان صوفيان
تـر   اند كه به مـذاق و روش آنـان خـوش    گزيده مجموعه گفتارِ بزرگان، آن سخناني را برمي

 يعلـ ت. از همين روي، عطار در ذكر ابوحنيفه، حديثي را از قـول اميرالمـؤمنين   آمده اس مي
صورت ضمني به مقام شـامخ ايشـان نيـز اشـاره دارد. او از قـول آن       كند كه به ع) بيان مي(

ابوحنيفه را چنان ديدم كه اگر دعوى كردى كـه ايـن   «مالك انس گفت: «گويد:  حضرت مي
جملـه علمـاى عـالَم عيـال     «امام اعظم شافعى گفت: .» ستون زر است، دليل توانستى گفت

ـ عليه السالم ـ سمعت النّبى صلّى اللّه عليـه و     طالب يابو قال على بن » اند در فقه. ابوحنيفه
خوشـا بـه    »طُوبى لمنْ رآني، و منْ رأَى منْ رآني، و منْ رأَى منْ رأَى منْ رآنـي «سلّم. يقول: 

و خوشا به حال آن كس كه كسي را كـه   حال كسي كه مرا ديده و به من ايمان آورده است
  ).18همان:باشد (مرا ديده، ديده 

كند كه اهل طريقت در توصيه و اشـارت   يي ديگر از تذكرةاالوليا، تأكيد ميدرجاعطار، 
انـد. بـر    ) اقتـدا جسـته  ع( يعل به مجرّد شدن از دنيا و دل بستن به تقدير الهي، به حضرت

ع) كـه  ( يعلـ اساس روايت عطار، شيخ ابوالحسن خرقاني به اسـتناد حـديثي از حضـرت    
هر كس پيش از مشاهده مـرگ توبـه كنـد،    » منْ تَاب قَبلَ موته بِسنَةٍ قَبِلَ اللَّه تَوبتَه«فرمودند: 

به قبرستان رفته، دور  )21057 ، ح93، باب 87/  16 :حرعاملي( پذيرد. خداوند توبه او را مى
  پردازد. از چشم خلق به تهذيب نفس مي
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ابوالحسن خرقاني گفت: از آن ترسم كه فردا در قيامت مرا بينند، بيارند و به گناه همـه  
گفت: بيامدمى و به كنار گورستان فرونشستمى، گفتمى: تا اين  ؛ وخراسانيان عذابم كنند

ـ الهـى! اگـر     رضى اللّه عنهگفت: على گفت ـ   ؛ وندغريب با اين زندانيان دمى فرونشي
  ).79(عطار:  روز بود پيش از مرگ مرا توبه دهيك 

متابعت از سنت نبوي و ارادت به اهل بيت و حرمت داشت صالحان، باعث به نظرعرفا، 
، ضمن درج حكايتي از بشـر حـافي و ذكـر كالمـي از     در تذكرةاالوليا شود. بلندي مقام مي

  گويد ع)، به اين موضوع چنين اشاره شده است كه بشر حافي مي(يعلحضرت 
دانـى   اى بشر! هيچ مى "ـ به خواب ديدم. مرا گفت:   عليه الصالة و السالممصطفى را ـ  

 "گفـتم:  "و بلند گردانيد درجة تو را؟ كه چرا حق ـ تعالى ـ تو را برگزيد از ميانِ اقران  
و صـالحان را حرمـت    متابعت سنّت من كـردى  كه آناز بهر  "گفت: "نه يا رسول اللّه!

و اصحاب مرا و اهل بيت مرا دوست داشتى. از اين  و برادران را نصيحت كردى داشتى
السـالم ـ بـه خـواب      و گفت: شبى مرتضى را ـ عليه  "جهت تو را به مقام ابرار رسانيد.

تـوانگران بـه    گفت: چه نيكوست شـفقت  "يا اميرالمؤمنين! مرا پندى ده."ديدم. گفتم: 
رِ درويشـان بـر تـوانگران     ؛ ودرويشان، براى طلبِ ثوابِ رحمانى و  از آن نيكوتر، تكبـ

  ).12(همان: جهاناعتماد بر كرم آفريدگار 

كـه اهـل طريقـت در شخصـيت، كـردار و گفتـار، حضـرت         به باور عطار، عالوه بر آن
اند، در پوششِ ظاهر نيز  آورده ميشمار  علي(ع) را سرمشقي شايسته و بايسته براي خويش به

اند. صوفيان معمـوالً در   و از جمله به حضرت امير(ع) اقتدا كرده به خلفاي نبي مكرم اسالم
اند. جامة پشـمين و مرقّعـه، لبـاس     ساخته پوشش ظاهر، خود را به پوشيدنِ صوف مقيد مي

ز موارد استحسان در ا» لباس خرقه«صوفيان بوده است. پوشيدن خرقه يا به اصطالح ايشان 
مراد از استحسان، استحباب امري و اختيار رسمي است كه متصوفه «نزد صوفيه بوده است: 

دليلـي واضـح و    كـه  آناند از جهت صالح حال طالبان، بي  آن را به اجتهاد خود وضع كرده
  ).146: 1372عزالدين كاشاني، »(برهاني اليح از سنّت برآن شاهد بود

در «الهداية نوشته است كه براي لباس خرقه  محمود كاشاني، در مصباحهرچند عزالدين 
قبـل از او، هجـويري و    ) امـا 297همـان:  »(اند الَا حـديث ام خالـد   سنّت آن را سندي نيافته

پيـامبر  انـد و پوشـيدن آن را بـه     ديگران آن را به سنّت رسول(ص) و صحابه مستند ساخته
اند  كوشيده صوفيان بنا به اعتقاد و ادعاي خود مي اند. ص) و خلفاي آن حضرت نسبت داده(

در هر امري، از سنّت و سيرة نبوي(ص) و اصحاب آن حضرت پيروي كننـد. در پوشـيدن   
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اند. آنـان   ص) يا خلفا مستند كردهپيامبر (لباس نيز، ايشان نوع لباس خود را به نوع پوشش 
ويژه از قرن ششم به بعد،  صوفيه، بهاند. در كتب  براي صوف و مرقّع، ارزشي ويژه قائل بوده

كه فالن صوفي خرقـه از دسـت كـدام شـيخ      در اهميت خرقه و سلسلة اسناد آن، يعني اين
اهللا وارد شـده يـا    پوشيده يا به تعبيري ديگر به دست كدام راهنماي طريقت در سلوك الـي 

شـود. در   ديده مـي كه از جانب كدام مراد مأذون به هدايت و ارشاد شده، مطالبي فراوان  اين
  االوليا نيز، در داستان حسن بصري آمده است كه: تذكرة

و به حكم شفقتى  كرد ام سلمه ـ رضى اللّه عنها ـ تربيت و تعهد او [حسن بصري] مى  
خداونـدا، او را مقتـدايى    "گفتـى كـه:   كه بر وى داشت، شيرش پديد آمد. پيوسـته مـى  

تن از صحابه را دريافت و هفتاد بدرى را  سى تا چنان شد كه صدو "گردان، خاليق را.
 تبود ـ رضى اللّه عنه ـ و خرقه از او گرفـ     طالب يابارادت او به على بن  ؛ وديده بود
  ).3(عطار: 

  
  ع) در تذكرةاالوليا( . بازتاب سيرة امام محمدباقر6

سيار غني هايي ب ها و توصيف ع)، جمله( االولياء، در توصيف سيماي امام محمدباقر در تذكره
 مقـام  يعالآن امامِ  رينظ كمآورده شده است. اين توصيفات، نشان دهندة شأنِ واال و عظمت 

عطار در معرفي آن حضرت و ختم ذكر اين طايفه به  االولياست. (ع) در نظر صاحبِ تذكرة
  ايشان گفته است:

ة احفـاد  آن حجت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اوالد نبى، آن گزيد
 كـه  آنـ بـه حكـم     رضى اللّه عنهعلى، آن صاحب باطن و ظاهر، ابوجعفر محمدباقر ـ  

الة و  ابتداء اين طايفه از جعفر صادق كرده شد كه از فرزندان مصطفى است ـ   عليه الصـ
  ).97(عطار:  آيد ن طايفه هم بر ايشان كرده مىـ ختم اي السالم

 شود. فرايض، اطالق مي جز بهدر اصطالح صوفيان، به مجموعة اعمال عبادي،  »معاملت«
به معني رسيدن به درجة شهود و كشف باطني » مشاهدت«چنين  ). هم738: 1393سجادي،(

). استفاده از اين دو اصطالح، در توصيف سيماي نوراني و تبيـين كـردار   733است. (همان:
عمل و سيرة آن امام (ع)  ة اين امر است كهدهند اننشع)، ( روحاني حضرت امام محمدباقر

خواهند با گام گذاشتن در طريق عرفان، به شناخت و قـرب الهـي    براي تمام كساني كه مي
  نائل گردندد، حجت و برهاني استوار بوده است.
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منـدي ايشـان از    عالوه بر آن، عطار پس از نقل لقب باقر براي آن امام همام (ع)، به بهره
كنيت او ابوعبداللّـه بـود و او را بـاقر    «گويد:  علوم و كرامات مشهور اشاره كرده، ميدقايق 

و او را كرامات مشهور است به  خواندندى. مخصوص بود به دقايق علوم و لطايف اشارت
ي جا به. شايد بتوان گفت استفاده از اصطالح كرامات )97(عطار:  »آيات باهر و براهين زاهر

سعي وافر در كاربرد و انتساب آن بـه امامـان معصـوم داشـتند، بـه آن      كه شيعيان  معجزات
االوليا قصد بيان اين نكتـه را داشـته كـه حضـرت امـام       جهت بوده است كه نويسندة تذكرة

  چون ساير مشايخ، از بزرگان تصوف و عرفان بوده است. محمدباقر، هم
  

  . بازتاب سيرة امام جعفر صادق (ع) در تذكرةاالوليا7
هاي منحصر بـه   ع)، بيانگر برخي از ويژگيصادق (ات توصيفي عطار دربارة امام جعفر عبار

فرد آن امام (ع) است. شيعيان نيز در موصوف بودنِ آن حضرت به اين اوصـاف، اعتقـادي   
االولياء عالمي صوفي است، در معرفي امام جعفـر   راسخ دارند. از آنجايي كه نويسندة تذكرة

جويد كه متناسب با محتواي صوفيانة متن باشد. اين تعبيرات  سود مي ع) از تعبيراتيصادق (
عبارتند از: سلطان ملّت مصطفوى، برهان حجت نبوى، عالم صديق، عالم تحقيق، ميـوة دل  

 هركـدام اوليا، گوشه جگرِ انبيا، ناقل على، وارث نبى و عارف عاشق. اين القاب و اوصاف، 
آن امام در ميـان   رينظ كمگرف هستند كه مبينِ شخصيت ش حال نيدرعمفيد معانيي ژرف و 

  اهل بيت است.
از مرتبة مكاني و زماني حضرت امام جعفر صادق (ع) در بـين ائمـة هـدي،     نظر صرف

عطار، علت شروع كتاب خود، با نام مبـارك آن حضـرت (ع) را، در ارتبـاط بـا جايگـاه و      
چنين در نظر صـوفيان دانسـته،    و هم منزلت برتر ايشان در بين اهل بيت عصمت و طهارت

  گويد: مي
اما به سبب تبرّك به صادق ـ رضى اللّه عنه ـ ابتدا كنيم، كه او نيز بعـد از ايشـان بـوده      

و روايت از او بيش آمده،  چون از اهل بيت بيشتر سخنِ طريقت او گفته است ؛ واست
ذكر او كرده آمـد ذكـر    وناند. چ اى چند از آن حضرت بيارم، كه ايشان همه يكى كلمه

  ).1(عطار:  همه بود

انـد.   كـرده  شيعيان از ديرباز، رييس مذهب خويش را امام جعفر صادق (ع) معرفـي مـي  
ة دو واسـط  بهكه در حوزة خراسان بيش از ديگران فعاليت داشتند،  فقهايِ حنفي مذهب نيز
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سال تحصيلِ پيشواي خود در نزد امام جعفر صادق، انتسابِ فكري خود را به آن حضـرت  
هـاي ممتـاز خـويش محسـوب      را يكـي از ويژگـي   مسـئله رساندند. فقهاي حنفي، اين  مي
كردند.  هاي درسي خويش جذب مي داشتند و از اين طريق، فراگيران بسياري را به حوزه مي

شگرد سعي داشته است با ذكر نام امام جعفر صادق در آغاز  رسد عطار نيز با اين به نظر مي
كتاب، براي عرفان و تصوف نيز انتسابي به ائمة هدي بـه دسـت آورد. لـذا در ادامـة كـالم      

  گويد: ع) و ارادت به اهل بيت ميصادق (خويش، دربارة عظمت مقام امام 
نى يكى دوازده است و نبينى كه قومى كه مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند؟ يع

دوازده يكى. اگر تنها صفت او گويم، به زبان عبارت من راسـت نيايـد، كـه در جملـة     
و اعتمـاد   قُدوة جملة مشـايخ بـود   ؛ وتكلف به كمال بود و اشارات و عبارات بى علوم

و همه محمـديان را امـام    مقتداى مطلق بود و همة الهيان را شيخ بود ؛ وهمه بر او بود
هم اهل ذوق را پيشرو بود و هم اهل عشق را پيشوا. هم عباد را مقدم بـود و هـم   بود. 

يف اسـرار تنزيـل و   زهاد را مكرّم. هم در تصنيف اسرار حقايق، خطير بود، هم در لطـا 
  ).1(عطار:  نظير تفسير، بى

ع) صـادق ( افزون بر اين تعابير عالي، دو جملة زيبا و دو حكايت از زندگي امام جعفـر  
اين قسمت از كتاب تذكرة االوليا اسـت. عطـار، حكـايتي از مالقـات داود      بخش نتيزيز، ن

با امام صادق (ع) را آورده است كه در آن مالقـات، داود   ق) ـ  165طايي ـ عابد مشهور (م  
فرمايد كه تو را بـه   كند. امام (ع) در پاسخ مي ع)، تقاضاي پند و اندرز ميحضرت (طايي از 

امام ترين خلق هستيد،  گويد شما فاضل حاجت؟ اما با اصرار داوود، كه مي پند چون من چه
  فرمايند: ع) با خضوع مي(

اى فرزنـد پيغمبـر!    "اى. تو را به پند من چه حاجت؟ گفت:  يا باسليمان! تو زاهد زمانه
يا باسليمان!  "گفت:  "شما را بر همة خاليق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب.

ترسم كه به قيامت، جدّ من دست در من زند كه: چـرا حـقِ متابعـت مـن      ن مىمن از آ
اى است كه  نگزاردى؟ اين كار به نسبت صحيح و نسبِ قوى نيست. اين كار به معامله

معجون طينت او  كه آنبار خدايا!  "داود بگريست و گفت:  "شايستة حضرت حق افتد.
بتول، بدين حيرانى است، داوود كـه   از آب نبوت است، جدش رسول است و مادرش

  ).1(عطار:  اشد كه به معامله خود معجب شود؟ب

  در حكايتي ديگر آمده است:
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بياييد تا بيعت كنـيم و   "نقل است كه با موالى خود روزى نشسته بود. ايشان را گفت: 
ايشـان   "عهد بنديم كه هر كه از ميان ما در قيامت رستگارى يابد، همه را شفاعت كند.

يا ابن رسول اللّه! تو را به شفاعت ما چه حاجت؟ كه جـد تـو شـفيع جملـة      "گفتند: 
كه به قيامت در روى جـد  بدين افعال خود شرم دارم صادق گفت: من  "خاليق است.
  ).1(عطار:  خود نگرم

  :كه نياع) حكايتي بسيار زيبا آورده است مبني بر صادق (عطار دربارة كرامات امام 
وزير  "تا بكشيم. برو و صادق را بيار "نقل است كه منصور خليفه، شبى وزير را گفت: 

و به عبادت مشغول شده و دست  زلت گرفتهيى نشسته است و ع او در گوشه "گفت: 
هـر   "و اميرالمؤمنين را از وى رنجى نه. در آزار وى چه فايده بود؟ از ملك كوتاه كرده

چون صادق درآيـد   "چند گفت، سودى نداشت. وزير برفت. منصور غالمان را گفت: 
ور در حـال  وزير، صادق را درآورد. منصـ  "و من كاله از سر بردارم، شما او را بكشيد.

برجست و پيشِ صادق بازدويد و در صدرش بنشاند و به دو زانـو پـيش او بنشسـت.    
مرا پيشِ  كه آن "گفت:  "چه حاجت دارى؟ "غالمان را عجب آمد. پس منصور گفت: 

پس دستورى داد و به اعزازى  "خود نخوانى و به طاعت خداى ـ عزّوجلّ ـ بازگذارى.
تـا   هوش شـد  ل لرزه بر منصور افتاد و سر دركشيد و بىدر حا ؛ وتمام او را روانه كرد

ايـن   "به روايتى تا سه نماز از وى فوت شد. چون بازآمد، وزير پرسيد كه:  ؛ وسه روز
 گفت: چون صادق از در درآمد، اژدهايى ديدم كه لبى به زير صفّه نهاد "چه حال بود؟
من از بـيمِ آن   ؛ ومرا گفت: اگر او را بيازارى، تو را با اين صفه فرو برم ؛ وو لبى بر زبر

  ).1(عطار:  هوش شدم و از او عذر خواستم و بىگويم  اژدها ندانستم كه چه مى

المحجوب هجويري، ايـن حكايـت    هرچند در برخي از منابع اهل تصوف، مانند كشف
رسـد بـا در    ) ولي به نظر مي114ويري:دربارة امام محمدباقر (ع) نقل شده است (ر.ك: هج

عنـوان   و محسوب داشتن آن بـه » اوليا«نظر گرفتنِ اعتقاد به صحت ظهور كرامات بر دست 
عطار نيشابوري نيز قصد داشته است  )73: 1371(ر.ك: كالبادي، » ولي«هاي  يكي از ويژگي

رفان و تصوف را با ثبت اين معجزات در رديف كرامات، مشكلِ انتساب اهل بيت (ع) به ع
  برطرف نمايد.
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  گيري . نتيجه8
گـردد كـه مشـايخ راسـتينِ      چه در اين جستار به آن پرداخته شد اين نتيجه مستفاد مي از آن

گيـري ايـن مـرام و مسـلك، همـواره در اصـول و        عرفان و تصوف اسالمي، از آغاز شكل
عنوان سرمشق به طالبان طريق  چنين در اقوال و كردار، الگوهايي راستين را به و هم اعتقادات

اهـل   ژهيـ و بهاند. اين الگوها، زندگي، كالم، سيره و سيماي بزرگان دين،  عرفان معرفي كرده
هـاي نخسـت عرفـان و تصـوف      اند. اين الگوپذيري، در منابع مكتـوب دوره  بيت (ع) بوده

قصـد  اي كـه   اسالمي، به خوبي مشهود است. نويسندگان صوفي و عـارف، در هـر منطقـه   
و همچنين با انتساب اين  فعاليت در آن داشتند، با گردآوري سخنانِ پيشوايان و بزرگان دين

ها مطابق با ذوق و باورهاي عرفاني  و شرح و تفسيرِ سنت و سيرة آن بزرگان مذهبي به خود
وجوگران و سالكان  مندان و جست هايي فراهم آورند تا عالقه خويش، سعي داشتند مجموعه

هـا و   ها و آشنايي با اين الگوها از دام بدعت رفت با در اختيار داشتن اين مجموعهطريق مع
توانسـت   هايي كه گفتار و كردارشان مي ها در امان باشند. در اين ميان، به شخصيت انحراف

  عنوانِ سرمشقي متقن مورد استفادة همگان قرار گيرد، توجهي ويژه نشان داده شده است. به
انـد.   اي ديگـر نيـز بـوده    ك با نگارش اين آثار، در پي حصول نتيجهعالمان صوفي مسل

كه مدعي بودند عرفان  از جانب فقها را شده مطرحاند تا ايرادات و شبهات  ايشان قصد داشته
هاي  ها و سرچشمه و تصوف تفكري غلط و كافرمĤبانه است، بزدايند و در عوضِ آن، ريشه

چنين راه و روش خويش را برگرفته از  دهند و هم عرفان و تصوف را در صدر اسالم نشان
  كنند.سنت و سيرة نبوي و خالصه و عصارة مفاهيم قرآني معرفي 

هاي مختلف و متناسـب بـا موضـوع     االوليا، در باب عطار نيشابوري نيز در كتاب تذكره
ين منظور حصول همان نتايج، به ذكر سيره و سخنان اهل بيت (ع) ـ از اميرالمـؤمن   سخن، به

ع) ـ توجه نشان داده است. در توصيفات او از اهل بيـت (ع) و نيـز در    صادق ((ع) تا امام 
سخنان منقول از آن بزرگان، عالوه بر اينكه برخي رسوم عرفا، به آن اقوال مستند شده، شيوة 

عنوان  و نظاير آن نيز، به برخورد آن بزرگواران در علم و عمل، تحملِ شدايد، برخورد با دنيا
االوليـا، سـخناني از    چنـين در تـذكره   است. هـم  شده يمعرفالگو و سرمشق به طالبان طريق 

درياي گوهربار كالم ائمه (ع)، آورده شده است كه اهل طريقت در توجيه اصول، افكـار و  
اند. اين امر مبـينِ ايـن حقيقـت     آداب و اصطالحات خويش، از آنها نيز استفاده فراوان برده

هـاي معرفتـي خـويش را     ها و آموزه هاي نخست، آموخته سالمي در قرناست كه تصوف ا
ويژه اهل بيت عصمت و طهـارت   تعاليم روحاني و سيرة زندگي بزرگان دين، به برگرفته از
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كرده است. نويسندگان متقدم صوفيه، در آثار و منـابع مكتـوب خـويش، امامـان      معرفي مي
ي ايشـان را  گردان يرو، زهد و  تصوف به شمار آوردهگذاران  السالم) را از بنيان شيعه (عليهم

  اند. از دنيا به معناي تصوف تفسير كرده
توان گفت عرفان و تصوف اسالمي تا جايي كه متكي و مستند به سيره و  درمجموع، مي

امـا بـا گذشـت    ؛ سخنان بزرگان و پيشوايان دين بوده، در مسيري صحيح قرار داشته اسـت 
در كـالم و رفتـار ايـن گـروه در      كـه  چنـان روزگار و با دور شدن از اصول و مباني خـود،  

  انحراف شده است. خورد، گرفتار بدعت و هاي مختلف به چشم مي قرن
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