
 

 االولیاءهاي تاریخی تذکرهدرآمدي بر بازشناسی انتقادي گزاره

 
 شیرزاد طایفی

 عضو هیأت علمی دانشگاه علّامۀ طباطبائی -دانشیار
 چکیده
بر وقایع مختلف، ظاهراً باید گویاي اسناد تاریخی معتبري االولیاء تنها اثر منثور عطّار است، که به سبب اشتمال تذکره

نماید. در هاي تاریخی آن ناگزیر میباشد؛ از این رو براي پاسخ به این مسأله و حصول اطمینان، بازشناسی انتقادي داده
ها با منابع تاریخی آناالولیاء را بررسی کرده، در تطبیق هاي تاریخی تذکرهتحلیلی، گزاره -این پژوهش به روش استقرایی

دهد مسائلی ایم. دستاورد پژوهش نشان میها پرداختهیابی این تفاوت، و به ریشهدیگر به اختالف نظرهایی دست یافته
داري عرفانی، فراوانی منابع و ایجاز در روایت، از جمله هاي مذهبی، جانبچون هدف عطار از تألیف کتاب، باورداشت

اي براي بازشناسی تواند زمینههاي این کتاب با اسناد تاریخی است. این پژوهش میمیان دادهعوامل ایجاد مغایرت 
 هاي متفاوت را نیز نشان دهد.هاي عرفانی باشد، چرایی این برداشترخدادهاي تاریخی از طرز تلّقی

 بازشناسی انتقاديهاي تاریخی، االولیاء، نثر فارسی، گزارهواژگان کلیدي: عّطار نیشابوري، تذکره
 
 مقدمه .۱

ه.ق در کدکن  540شیخ فریدالدین ابوحامد محمد، عطار نیشابوري، از مشایخ بزرگ و شاعران نامدار، در حدود سال 
نیشابور به دنیا آمد. اشتهار او به عطار به واسطۀ آن است که دکّان عطاري داشته و به اصطالح آن زمان، شغل داروفروشی 

نیز داروفروش بود و دکان عطاري داشت و شیخ، عطاري را از پدر به  -ابوبکر ابراهیم -است. پدر اوو طبابت داشته 
االولیا به این که در تذکرهالدین عطار از کودکی به سخنان صوفیه و عارفان تمایل داشت؛ چنانارث برده است. فرید

اخت؛ از بحث و جدل و قیل و قال مدرسه چندان مطلب اشاره دارد. وي از آغاز، به تحصیل علوم و فنون مختلف پرد
 راضی نبود و سرانجام به وجد و حال و ذوق و معرفت خانقاهی روي آورد. 

الدین کبري بود؛ پس عطار در طریقۀ تصوف، مرید شیخ مجدالدین بغدادي بود، و مجدالدین از خلفا و مشایخ نجم    
بی در حال حاضر بدان طریق منتسب هستند؛ اما فروزانفر با ذکر دالیل کرد و صوفیۀ ذهعطار بر طریقۀ کبراویه سلوك می

الدین در آثار عطار، و ذکر الدین کبري و کیفیت طریقۀ او، نیز عدم ذکر نام نجمهاي نجمبسیار، از مدت عمر و مسافرت
-لی قول دولتشاه را که میکند؛ ونام مجدالدین بغدادي فقط در یک مورد، در پیروي عطار از طریقۀ کبراویه تردید می

به واقعیت » العاشقین، فخرالشهداء مجدالدین بغدادي داردشیخ فریدالدین عطار خرقۀ تبرك از دست سلطان«گوید: 
 داند.  نزدیک می

عطار در تمام علوم زمان، از ادب و حکمت و کالم و نجوم و علوم دینی، از تفسیر و روایت حدیث و فقه و طب و     
هاي مختلف بود مرجعیت داشت، و ی به کمال رسیده، در نیشابور آن زمان که مرکز دانش و بحث علمی فرقهشناسگیاه

کردند. وي مذهب اهل سنت داشت و این اعتقاد در آثارش آشکار می ي امراض به او مراجعهخصوص در معالجهمردم به
ع) با خلوص و اعتقاد و اقرار به فضایل آن امام طالب(ابیبناست؛ اما مانند همۀ صوفیۀ اهل سنت، از حضرت علی

 کند، و همین ستایش و احترام سبب شده که قاضی نوراهللا شوشتري او را شیعه به شمار آورد. بزرگوار، سخت ستایش می



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۳۸٤

 
هاي دیگر از میان رفته است و منظومه القلبجواهرنامه و شرحاست. دو اثر منظوم او:  االولیاءتذکرهکتاب منثور عطار     

که مجموعۀ الطیر، دیوان قصاید و غزلیات، مختارنامه نامه، منطقنامه، اسرارنامه، خسرونامه، مصیبتالهیاو عبارتند از: 
 )131-128: 1374رباعیات است. (سجادي، 

ر براي خود عبارت است از مجموعۀ مقامات و مقاالت مشایخ بزرگ صوفیه. در تألیف آن نیز عطا االولیاءتذکره«         
تر تأثیري است کند و از همه مهمدواعی بسیار داشته است که از آن جمله نزدیک پانزده سبب را در مقدمۀ کتاب ذکر می

که اقول و احوال مشایخ دارد در تهذیب نفوس. مآخذ وي البته متنوع بوده است و هر چند شیخ عادت به ذکر مآخذ و 
هجویري بیشتر نظر داشته است و از المحجوب القشیریه، و کشفالصوفیۀ سلمی، رسالۀطبقاتبیان اسانید ندارد، ظاهراً به 

ها ابونصر سراج نیز استفاده کرده است. از این کتاب اللمعحافظ ابی نعیم و  االولیاءحلیهآید که از اي موارد بر میپاره
که از ها تألیف یافته، بهره برده است؛ چنانامات آنهایی که در مقها یا کتابگذشته، در باب بعضی مشایخ از آثار خود آن

در باب شیخ کبیر ابوعبداهللا بن خفیف استفاده کرده است. در عین  ، و از سیرت دیلمی]دربارة بایزید[سهلکی  النوررساله
یات شفاهی و اي از رواهایی هم همراه بوده است و شیخ پارهها و دستکاريحال استفاده از این مآخذ ظاهراً با تصرف

 )268: 1379کوب، (زرین» روایات دیگر را نیز در آنها افزوده است.
-برد و انتظار میاالولیاء در ادبیات و عرفان، توقع مخاطب را در سایر ابعاد این اثر باال میجایگاه واالي عطار و تذکره   

االطراف براي فرهنگ و تاریخ ست، سندي جامعرود این اثر که دربرگیرندة یک سلسله حوادث و احوال و اقوال بزرگان ا
ها و دانش و معلومات خود در اسناد مورد استفاده به وجود ایرانی محسوب شود؛ اما تغییراتی که عطار بر اساس استنباط

 آورده است و افزون بر آن، چون عطار در نقل مطالب تذکرةاالولیاء ارجاعی به منابع مورد استفادة خود در تألیف این
هاي تاریخی آن بیش از کند، و نیاز به بازشناسی انتقادي گزارهکتاب ندارد، ابهام در صحت موارد مشکوك را بیشتر می

 شود.پیش احساس می
  
 . پیشینۀ پژوهش2

 هاي فراوانی دربارة او و آثارش، ازویژه ادب عرفانی، پژوهشبا توجه به جایگاه واالي عطار نیشابوري در ادب فارسی، به
هاي هایی انتقادي به برخی گزارهاالولیاء به انجام رسیده است. برخی پژوهشگران به طور بسیار پراکنده، اشارهجمله تذکره

-اند؛ اما در این نوشتار براي نخستین بار به بازشناسی انتقادي ابعاد تاریخی این کتاب پرداختهاالولیاء داشتهتاریخی تذکره
 رود.گسترده است، و پژوهش حاضر تنها درآمدي بر این واکاوي انتقادي به شمار می ایم؛ هرچند این هدف بسیار

 
 . فرضیۀ پژوهش3
االولیاء، که تعلیم و اندرز و نمایاندن الگوهایی براي . با توجه به انگیزه و هدف اصلی عطار در تألیف کتاب تذکره1

هایی با اسناد تاریخی ها و مغایرتخی این کتاب، تناقضهاي تاریرسیدن به تهذیب نفس بوده، ممکن است ابعاد و جنبه
 داشته باشد.

 
 هاي پژوهش. پرسش4
-ها و منابع معتبر تاریخی بیشتر در چه زمینهاالولیاء با دیگر کتابهاي تاریخی تذکرههاي گزارهها و مغایرت. تفاوت1

 ر است؟مشهودت -احوال، اقوال، کرامات، تاریخ زندگی، دیدارها و... -هایی
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االولیاء با سایر آثار تاریخی شده ها در تذکرهها و مغایرت. کدام یک از ابعاد وجودي عطار، سبب بروز این تفاوت2

 است؟
 
 االولیاء با دیگر منابع  هاي تذکرهها و تناقض. اختالف5

هایی میان ادبی، به درك تفاوتاالولیاء و مقایسۀ آن با منابع تاریخی و هاي تاریخی تذکرهکاوش در صحت و سقم گزاره
شویم، اشاره ها مواجه میاالولیاء با آنهاي تاریخی که در تذکرهاي از این اشتباهانجامد. به پارهاین کتاب با دیگر منابع می

 کنیم:می
 الف. وجه تسمیۀ حالج

گفت از اسرار با خلق سخن می«کند: ن میخواندند، این گونه بیااالولیاء دلیل آن که حالج را به این نام میعطار در تذکره
 )511: 1390(عطار نیشابوري، » گفتند.» حالج االسرار«تا او را 

و او را حالج از آن گفتند که یک بار به انباري پنبه برگذشت. اشارتی کرد، در حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق «نیز:     
 ) 512(همان: » متحیر شدند.

زن بلکه در را نیز در حق او نه در معنی پنبه» حالج«اند که لقب محتمالً همین دوستان بوده«معتقد است: کوب زرین    
زنی اند. با این همه در بین کرامات و خوارق منسوب به او اشارت به پنبهتفسیر کرده -حالج اسرار -معنی شکافندة اسرار

اي که وي داشته است. ... این که پدرش در واسط شغل و حرفهطور وضوح حاکی است از هم شده است و این نکته به 
نماید که وي نیز صنعت را از به این حرفه اشتغال داشته است، ظاهراً در همۀ روایات قابل اعتماد آمده است و چنین می

اي به اشاره )؛ ولی عطار هیچ133: 1379کوب، (زرین» داشتپدر آموخته بود و یک چند نیز به همین حرفه اشتغال می
 داند.شغل حالج ندارد، و تنها کرامات وي را سبب این نامگذاري می

 ب. فتواي جنید در اعدام حالج
آن روز که ائمه فتوي دادند که او را بباید کشت، جنید در جامۀ «داند: عطار، جنید را یکی از فتوادهندگان اعدام حالج می

چنان که دستار و دراعه درپوشید و به مدرسه » خط جنید باید«ود که : نوشت. خلیفه فرموده بتصوف بود و فتوي نمی
یعنی بر ظاهر حال کشتنی است و فتوي بر ظاهر است اما باطن را -»نَحنُ نَحکُم بالظّاهر«رفت و جواب فتوي نوشت که: 

نداشت؛ از این رو قولی که از صوفیۀ بغداد در این زمان جنید حیات «)؛ اما 511: 1390(عطار نیشابوري، .» -خداي داند
االولیاء عطار آمده است، نباید درست باشد، یا الاقل مربوط به این آخرین محاکمۀ حالج در باب حکم او در تذکره

 )145: 1379کوب، (زرین» نیست.
 پ. دیدار بایزید بسطامی با امام صادق(ع)

ها رانده شاگردي ایشان، تنها به یک اشاره اکتفا نکرده، و سخناالولیاء در دیدار بایزید با امام صادق (ع) و عطار در تذکره
 است.

گشت... و صد و سیزده پیر را خدمت کرد و از همه فایده پس بایزید از بسطام برفت، و سی سال در بادیۀ شام می«
گوید: ب میکو)؛ اما زرین139: 1390(عطار نیشابوري، » گرفت و از آن جمله یکی جعفر صادق بود، رضی اهللا عنه

واقع شده باشد و خواه به  234اند. در این صورت خواه وفات وي به سال مدت عمر بایزید را هفتاد و سه سال گفته«
روي داده است و مالقات  -هجري 148-ها بعد از وفات امام جعفر صادق (ع) به هر حال والدت وي سال 261سال 

 )37: 1379کوب، (زرین» آنها ناممکن خواهد بود.
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 ت. تکرار یک حکایت براي دو یا چند عارف

)، در سرگذشت احمد حواري نیز آمده 239: 1390داستان حوري که به خواب ابوسلیمان دارایی آمد (عطار نیشابوري، 
 )301است. (همان: 

 ث. احادیث مجعول
الهام بود، از ل ساختن که بیالهام از اوصاف مقبوالن است و استدال«خوانیم: در باب نخست از قول امام ششم شیعیان می

هایی که از امام آنان در بسیاري از اهل کالم شیعه دربارة این نقل قول و دیگر گفته) «16(همان: » عالمت راندگان بود.
 )53: 1392(احمدي، » اند، و یا دیدي انتقادي دارند.االولیاء بازگو شده یا یکسر مشکوكتذکره

 )ج. انکار معصومیت امام صادق(ع
خواهد هر که در قیامت رستگاري یابد، همه را شفاعت در تذکرةاالولیاء آمده است که امام صادق (ع) از موالی خود می

من بدین افعال خود شرم «فرماید: خواهد، میکند، و در پاسخ به حیرت آنان که چگونه است وي از دیگران شفاعت می
 )13: 1390ر نیشابوري، (عطا» دارم که به قیامت در روي جد خود نگرم.

شود که عطار با وجود تکریم فراوانی که براي امام جعفر گونه استنباط میگذشته از جعلی بودن حدیث، این    
 داند.صادق(ع) قائل است، وي را معصوم نمی

 چ. خلیفۀ زمان حالج
از اهل علم بر وي خروج پس جماعتی «خواند: عطار در شرح زندگی و مرگ حالج، خلیفۀ زمان وي را معتصم می

)؛ در حالی 515(همان: » عیسی را که وزیر بود، بر وي متغیر گردانیدندبنکردند و سخن او پیش معتصم تباه کردند و علی
در زمان خالفت مقتدر عباسی به جرم ادعاي باطل  309حسین بن منصور حالج در سال «که آن خلیفه المقتدر باهللا بود: 

 )418: 1374(الهامی، » دقه به قتل رسید.و کفر و الحاد و زن
 ح. دیدارهاي حسن بصري با پیامبر(ص)

دیدارهاي حسن بصري با پیامبر(ص) از دیگر مواردي است که به دلیل عدم انطباق تاریخی، از سوي پژوهشگران مردود 
 است. 

: 1390(عطار نیشابوري، » او نهادند...سلمه شد و حسن را در کنار به خانۀ ام -السالمعلیه -نقل است که روزي پیغمبر«
26( 
(عطار نیشابوري، مقدمۀ » یک، دو سال از خالفت عمر باقی مانده، متولد شد.وکه حسن در سنۀ بیستحال آن«    

 ) 23: 1379قزوینی، 
 خ. دیدارهاي حسن بصري با رابعۀ عدویه

: 1390با حسن بصري اشاره شده است. (عطار نیشابوري،  االولیاء در ذکر رابعۀ عدویه، به دیدارهاي مکرّر ويدر تذکره
66- 73( 
گوهایش با رابعۀ عدویه به کلّی در اشتباه به سر وها و گفتعطار از لحاظ تاریخی در مورد حسن بصري و مالقات«    
 ) 115: 1375(پورجوادي، » برده است. رابعه هرگز زمان حسن بصري را درك نکرده بوده است.می
 اقوال مجعول. 1خ.
گوید که اگر یک نفس در بهشت از دیدار حق محروم مانم، چندان بگریم و بنالم که همۀ اهل گفتند با رابعه: حسن می«

 )68: 1390(عطار نیشابوري، » بهشت را بر من ترحم آید.
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در بهشت را به او جا از حسن بصري نقل کرده است، نه تنها عقیده به دیدار خداوند در سخنی که عطار در این«    

نسبت داده است، بلکه از دیداري یاد کرده است که استمرار دارد. این سخن که شبیه آن به عبدالواحد بن زید و بایزید 
بسطامی هم نسبت داده شده است، بسیار بعید است که از حسن بصري باشد. مسألۀ دیدار خدا، آن هم دیدار مستمر او، 

» تواند مطرح باشد؛ تصوفی که در زمان حسن بصري هنوز شکل نگرفته بود.نه میموضوعی است که در تصوف عاشقا
 )115: 1375(پورجوادي، 

 کند:عطار سخنان زیر را از زبان رابعه نقل می    
پرستم، بر من حرام گردان، و اگر از پرستم، در دوزخم بسوز، و اگر به امید بهشت میخداوندا! اگر تو را از خوف می«

)؛ اما پیش از عطار، خواجه عبداهللا 74: 1390(عطار نیشابوري، » پرستم، جمال باقی از من دریغ مدارتو را می براي تو
خداوندا! اگر من تو را از بیم دوزخ «موفق بغدادي نسبت داده است: بناین عبارات را به علی» الصوفیهطبقات«انصاري در 

-پرستم، هرگز در آنجاي جاي مده و فرو میار، و اگر به مهر میبهشت میپرستم، در دوزخم فرود آر، و اگر به امید می
 )240: 1362(انصاري هروي، » پرستم یک دیدار بنماي.

 . بحث و بررسی6
در ضبط وقایع و صحت مطالب خالی از مسامحه و مساهله «االولیاء یابیم که تذکرهبر اساس شواهد نقل شده در می

(عطار نیشابوري، » شود.و احادیث موضوع و اغالط تاریخی در آن بسیار یافت مینیست و مطالب ضعیف و مشکوك 
 )23: 1379مقدمۀ قزوینی، 

جوي دالیل وجود این واالولیاء، به جستهاي تاریخی در کتاب تذکرهها و تناقضاي از تفاوتپس از شناسایی پاره    
 :پردازیم. این دالیل ابعاد گوناگونی دارداختالفات می

 الف. انگیزة تألیف کتاب
اش متوجه است به ایجاد ایمان و حسن اعتقاد نسبت به مشایخ مقصود او [عطار] مسایل تاریخی نیست، بلکه نظر اصلی«

و اکابر صوفیه و هدایت خوانندگان به معارف الهی و طرق تهذیب نفس و تصفیۀ باطن و تکمیل اخالق و تلطیف حس 
 )93: 1390(فروزانفر، » انسانی.

که نویسنده قصد نقل تاریخ و حدیث ندارد و هدف وي به عبرت و وعظ و تمثیل و تهذیب معطوف شاید به دلیل آن    
گونه که باید به صحت و سقم تاریخی آن توجه نکرده است؛ زیرا در هر حال به هدف خود که تعلیم و بوده است، آن

حکایت براي دو یا چند عارف، ناشی از همین دیدگاه عطار  توان گفت تکرار یکتهذیب است، دست خواهد یافت. می
 است.

 هاي مذهبی عطارب. باورداشت
اش کمترین تأثیر را پذیرفته هاي فرديهرچند آشکار است که عطار در تألیف تذکرةاالولیاء سعی داشته گفتار او از دیدگاه

توان به ذکر احوال امام صادق(ع) اشاره کرد. ونه میکه باید با خواست وي منطبق نیست. براي نمچنانباشد، نتیجه آن
آوردن ذکر امام صادق(ع) و ستایش وي در تألیف عطار که بر مذهب سنت بوده است، از قصد وي بر پرهیز از تعصب 

به شود حدیثی را گردد و سبب میداند، به اعتقادات وي باز میکند؛ اما این که امام صادق (ع) را معصوم نمیحکایت می
 ایشان نسبت دهد که مجعول است.

 داري عرفانیپ. جانب
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هاي عرفانی وي داريهاي تاریخی را که در تذکرةاالولیاء درج شده است، ناشی از عالیق و جانبتوان برخی از اشتباهمی

هاي وي ها است که بر گزارهداريدانست، که ارادت خاص عطار به منصور حالج و خردگریزي وي، از جمله این جانب
 تأثیرگذار بوده است. 

-تأثیر روح حالجی... در آثار معتبر منسوب به عطار مثل تذکرةاالولیاء، منطق«عطار به حالج ارادت تمام داشته است.     
اي هم که وي در مقدمۀ تذکرةاالولیاء نسبت به یحیی ها گذشته... تکریم و عالقهنامه همه جا پیداست. از اینالطیر و الهی

) شاید به 37: 1379کوب، (زرین» دارد، معرف گرایش خاص اوست به طریقۀ حالج.عمار و یوسف همدانی اظهار مینب
گذاري وي اي به شغل وي داشته باشد و سبب نامخواهد اشارهدلیل این عالقه و ارادت وافر عطار به حالج است که نمی

 داند.را تنها کرامات و مقام واالي وي می
قرار اندیش نیست. عاشق بیعاشق مصلحت«گوید: بینی عطار، خردگریزي وي است. عطار میاز ابعاد جهانیکی     

 )193: 1373(شجیعی، » طلبد. خرد آب است، عشق آتش. این دو با هم سازش ندارند.است. درد عشق ناآرامی می
توان برخی مطالب را از این زاویه نقد نمود. می آید، واالولیاء به چشم میهایی از خردگریزي عطار در تذکرهنشانه    

شود، به امام صادق (ع) که از سوي فقیهان شیعی رد شده است، گواهی بر این نسبت حدیثی که به خردستیزي تأویل می
 ادعا است.

 ت. فراوانی منابع
از منابع فراوانی بهره برده است. االولیاء به اعتقاد بسیاري از محققان و اذعان خود عطار، وي براي تألیف کتاب تذکره

هاي تاریخی را نیز ناشی از همین امر توان بسیاري از تناقضشود، میها و اطّالعات میهرچند این کار سبب کثرت داده
توان اشتباه در تاریخ حیات او و دخالت وي در اعدام حالج دانست. با توجه به ارادتی که عطار به جنید بغدادي دارد، می

 کی از تبعات استفاده از منابع بسیار دانست. را ی
 ث. ایجاز 

هاي تاریخی به سبب االولیاء، ایجاز آن در متن است. شاید بسیاري از گزارهههاي سبکی تذکرترین ویژگییکی از مهم
ماید. براي ناند و امروزه تشخیص دلیل این حذف و قصرها در یک بازشناسی انتقادي دشوار میکاربرد ایجاز، حذف شده

توان اشاره نکردن به شغل حالج و ارتباط آن با لقب وي را، هم در راستاي ایجازگویی عطار قرار داد و هم به نمونه، می
رسد عدم اشارة مستقیم به سال والدت و وفات مشایخ نیز، از تأثیر ایجازگویی تعصبات عرفانی وي نسبت داد. به نظر می

 االولیاء است.عطار در تذکره
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تواند مفید باشد، و هم در ها میآثاري که در سیرت مشایخ و احوال آنان تألیف شده است، هم در فهم آراء و سخنان آن
کند، و از بعد آید؛ اما کتاب تذکرةاالولیاء انتظارات را برآورده نمیکشف بعضی نکات تاریخی و اجتماعی به کار می

هایی در اي که تناقضتوان به آن استناد کرد؛ به گونهمواجه است، و از این زاویه چندان نمیهایی جدي تاریخی با چالش
ها منسوب شده، دیدارهایی که با تاریخ حیات مشایخ، وقایعی که براي آنان روي داده است، افکار و احوالی که بدان

تواند دال بر ضعف استنادات تاریخی این کتاب شود. دالیل متعددي میاند و... در این اثر مشاهده مییکدیگر داشته
داري و حتّی هاي عقیدتی، جانباالولیاء، باورداشتتوان به هدف عطار از نگارش تذکرهارزشمند باشد که از آن میان می

ن اثر هاي سبکی ایژگی ترین ویرواداري عرفانی، کثرت منابع مورد استفاده و تأکید بر ایجاز در نقل روایات که از مهم
 است، اشاره کرد. 



 
 ۱۳۸۹/ عطار نیشابوري االولیاءتذکرههاي تاریخی درآمدي بر بازشناسی انتقادي گزاره

 
توان گفت در قیاس با عمل خطیري که عطار در نگارش کتاب تذکرةاالولیاء بر آن تأکید داشته است، طور کلی میبه    

هاي ترین دلیل وجود تناقضبپرهیزد، و مهم هاي شخصیاز الگوي اعتدال پیروي نموده، و کوشیده است از اعمال دیدگاه
وجو کرد که رویکرد تاریخی در اولویت بعدي توان در انگیزة نگارش کتاب جستولیاء را، میاالتاریخی در تذکره

 اهمیت قرار داشته است.
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