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چکیده

فریدالدین عطار نیشابوري شاعر قرن ششـم و هفـتم هــ .  ق، در چهـار مثنـوي تعلیمـی      
رجـا کـه   هنامه در خالل تعالیم عرفـانی خـویش   یبتالطیر و مصنامه، منطقاسرارنامه، الهی

علیمـی و  پـردازد و بـدین ترتیـب انـواع ت    هاي تغزلی مییابد به سرودن داستاناي میبهانه
آمیزد.غنایی را به هم می
ردن هـا بـا مشـخص کـ    رسد.  این داستانها در چهار اثر فوق به صد میتعداد این حکایت

گـردد و بـا برشـمردن    هـا آغـاز مـی   عیت اجتماعی آنجنسیت عاشق و معشوق و بیان موق
گیري تیجهنیابد و با هاي ظاهري و باطنی و نیز احوال و روابط میان آن دو ادامه میویژگی

پذیرد.پایان می

عطار، تعلیمی، تغزلی، غنایی، عاشق، معشوق.ها: کلید واژه



أ

گفتارپیش

بـه  فریدالدین عطار نیشابوري شاعر و عارف مشهور قرن ششم و هفتم هجري قمري است که
هـا و  وهشهاي ادب و عرفان بخش قابل توجهی از پژسنگ در زمینهدلیل به جا گزاردن آثار گران 

ـ  هـا هاي ادبی را به خود اختصاص داده است. آثار عطار به دلیل قابلیـت تحقیق اکنون از ي فـراوان ت
هـاي  جلوه«اند و پژوهش حاضر با عنوان اندازهاي گوناگون مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهچشم

وان تعلیمـی  قصد دارد آن دسته از آثار وي را که داراي عن» هاي تعلیمی عطارشعر تغزلی در مثنوي
ر دهد.هستند از دیدگاه حضور مضامین تغزلی در این اشعار مورد بررسی قرا

وق، در این باره باید گفت جایگاه تغزل که شامل مضامین وصف طبیعت و نیـز اوصـاف معشـ   
زش ي ادب غنایی است و اشعار تعلیمی نیز با هـدف آمـو  گردد در حوزهعاشق و حاالت عشق می

ن فتد راه یـا آیند. با این حـال گـاه شـاه   معانی و مفاهیم اجتماعی، اخالقی، عرفانی و غیره پدید می
ط شـاعران  عرفانی که توس–هاي تعلیمی هاي شعر تغزلی در آثار تعلیمی و به ویژه منظومهمضمون

اند هستیم.صوفی مسلک پدید آمده
ت کـه  بررسی این نوع آمیختگی و طرح تغزل در این دسته از آثار نکته و مبحث جدیـدي اسـ  

رون نیستند.ار عطار نیز از این قاعده بینماید و آثي تحقیقات ادبی ضروري میشناخت آن در حوزه
ا کـه فرصـتی   نامه هـر جـ  الطیر و مصیبتنامه، منطقي اسرارنامه، الهیهاي چهارگانهعطار در مثنوي

اه و یـا  ي کوتـ هاي عاشقانهیابد در خالل تعالیم خویش و به مناسبت موضوع به سرودن داستانمی
هـاي ز ویژگیااتی اندك و خواه بسیار تشکیل شده باشند ها خواه از ابیپردازد. این حکایتبلند می

-ورد میمها در چهار مثنوي تعلیمی عطار به صد اصلی شعر تغزلی برخوردارند. تعداد این حکایت

وزده مـورد  نامه، ننامه، سی و سه مورد در الهیرسد که از این تعداد چهل و چهار مورد در مصیبت
خورد.سرارنامه به چشم میالطیر و چهار مورد در ادر منطق



ب

ي ائـه شـود و بـا ار  ها با معرفی شخصیت اجتماعی عاشق و معشوق آغاز مـی اغلب این داستان
ا گیـرد. امـ  یاي پایـان مـ  یابد و با آوردن نتیجهتوصیفات، شرح احوال و روابط میان آن دو ادامه می

هـا را  ه آنکـ هاسـت  آزاد در این داسـتان هاي ي فراوان عطار از نقش مایهي قابل توجه استفادهنکته
خصـیت  ها، به ویژه شهاي ظاهري و باطنی شخصیتبیش از هر چیز براي به تصویر کشیدن زیبایی

فـراوان  گیرد. حساسـیت ي عشق به کار میهاي عاشق در مواجهه با پدیدهمعشوق و نیز بیان حالت
این مقولهه ابیات فراوانی تنها به وصفي زیبایی و عشق به قدري است که گاعطار نسبت به مقوله

یـن  اکند و یابد تا آنجا که گویی عطار هدف اصلی از سرودن حکایت را فراموش میاختصاص می
راي باي بهانهها راکند که شاید او سرودن این داستانمسئله این تصور را در ذهن خواننده ایجاد می

بروز احساسات و عواطف شخصی خویش ساخته است.
عشـوق  مو هـاي عاشـق   هاي شعر تغزلی که به ویژگـی این پژوهش با تکیه بر آن جنبه از جلوه

اختصاص دارد در سه فصل تنظیم گشته است.
شـش عنـوان   پردازد و شاملبه معرفی کوتاهی از عطار می» ي عطاردرباره«فصل اول با عنوان 

در گـردد کـه  معنوي، مذهب و آثار عطار مـی ينامهنام و نسب، والدت و وفات، شرح حال، نسب
شکیل ي آثار وي به چهار اثري که در این مجموعه بستر پژوهش را تبخش اخیر ضمن معرفی همه

دهند پرداخته شده است.می
بـی، لـزوم   ي انـواع اد شامل تعاریف و نظریات مختلف دربـاره » انواع ادبی«فصل دوم با عنوان 

شی، ادبی نمایسیر انواع ادبی در اروپا، شرق و ایران؛ همچنین بررسی انواعبندي آثار، بررسیدسته
حماسی، تعلیمی و غنایی است.

بـه  در بحث شعر نمایشی، تراژدي، درام و کمدي تعاریف کوتاهی دارنـد و ایـن نـوع شـعري    
شده است. رسیاي که در یک قرن اخیر تا حدودي در ایران مورد توجه قرار گرفته، برهعنوان پدید

رد هاي طبیعـی، مصـنوعی و دینـی مـو    هاي مختلف حماسه و نیز حماسهدر شعر حماسی نیز زمینه
اند.توجه قرار گرفته

یر ایـن  پس از آن شعر تعلیمی، تعریف آن و نظریات ارائه شده در این زمینـه، همـین طـور سـ    
خش شـعر  سی بررسی شده است. در بهاي آن در ادبیات فاري شعري در ایران و اروپا و قالبگونه

عري ز انواع شـ غنایی نیز عالوه بر بررسی این نوع شعري در اروپا و ایران، از تغزل به عنوان یکی ا
غزلـی در  هاي شـعر ت نام برده شده و به تعریف و بیان معانی مطرح در آن پرداخته شده است. جلوه

شود. شعر تعلیمی عنوان دیگري از این قسمت محسوب می
منبـع  آوري شده از چهـل و یـک  برداري و تدوین مطالب جمعنوشتار فصل اول و دوم با فیش

شکل گرفته است که به جز یک منبع خارجی سایر منابع فارسی هستند. 



ج

-مثنويهاي تغزلیفصل سوم آخرین فصل این مجموعه را با عنوان عاشق و معشوق در داستان

دهد. این فصل داراي هفـت بخـش شخصـیت اجتمـاعی، جنسـیت،      عطار تشکیل میهاي تعلیمی 
هـاي ظـاهري و   هاي ظاهري و باطنی معشوق و نیز شخصیت اجتمـاعی، جنسـیت، ویژگـی   ویژگی

باطنی و احوال عاشق است.
د و پـس از  ي چهار اثر تعلیمی عطـار پرداختـه شـ   براي فراهم آوردن این فصل ابتدا به مطالعه

شـوق  ها براساس آنچه عاشق و معهاي عاشقانه و نامگذاري حکایتو جدا نمودن داستانتشخیص
ه تـک تـک   کبرداري از ابیات صورت گرفت. به این ترتیب اند، فیشها بدان خوانده شدهدر داستان

ردیـد و  گهاي جداگانه ضبط هاي این فصل باشد در فیشتوانست شاهدي براي عنوانابیاتی که می
هـاي  شتـر را داشـت در فـی   بندي در دو عنوان متفاوت و یا بـیش تی که بیتی قابلیت دستهدر صور

ي هها در دستشبندي گردید. پس از آن با قرار دادن هر یک از فیهاي متفاوت دستهجداگانه و با نام
هاي مختلف فصل آغاز شد. در هر قسمت ابتـدا بـا توجـه بـه     مخصوص به خود کار نوشتن بخش

خته شد.ها از چهار اثر پرداي نمونهاي کوتاه تهیه گردید و در آخر به ارائهمقدمهعنوان، 
در ست کـه تنهـا  اهاي ارائه شده از هر اثر چهار یا پنج مورد الزم به یادآوري است تعداد نمونه

ت یـا  اهد هفـ ي کل ابیـات شـ  ها از ده یا پانزده مورد تجاوز کند و یا شمارهصورتی که تعداد نمونه
یابد. هشت باشد این تعداد اندکی افزایش می

ربـوط بـه آن  هاي هر اثر نیز براساس ترتیب تاریخی پدید آمدن اثـر م ترتیب قرار گرفتن نمونه
غ بـدین  است که این ترتیب براساس پژوهش جناب آقاي دکتر تقی پورنامداریان در دیدار با سیمر

نامه.. مصیبت4،الطیر. منطق3ه، نام. الهی2. اسرارنامه، 1قرار است: 
ي شـماره ي دیگر آنکه در ذیل هر نمونه به ترتیب نام اثر به صورت مخفف و پـس از آن نکته

ره هسـتند،  نامه به دلیل آنکه ابیات این اثر فاقـد شـما  بیت آن ذکر گردیده است و در مورد مصیبت
ي صفحه و شماره سطر آن عنوان گشته است.شماره

زم براي هاي البرداريي این فصل هستند، فیشههایی که تشکیل دهنددر ضمن عالوه بر بخش
فتار عاشـق  هاي احوال و رفتار معشوق در ارتباط با عاشق و احوال و رتدوین دو بخش دیگر با نام

ـ در ارتباط با معشوق صورت گرفته بود که به دلیل آنکه شمار عنوان ه حـدود هاي این دو قسمت ب
ز گشـت بـا صـالحدید اسـتاد راهنمـا ا     رسید و باعث حجیم شدن رساله مـی صد و پنجاه مورد می

افزودن این دو بخش به رساله خودداري شد.
ـ به هر روي پس از پایان یافتن فصل سوم رساله، صفحاتی با عنوان نتیجه شـود. ه مـی گیري ارائ

ده در ي آماري از مطالب عنـوان شـ  ارائههاي عطار واین قسمت شامل بررسی مختصري از داستان
فصل سوم است. 
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ی و ي پایانی اینکه نگارش لغات این مجموعه براساس نظرات دکتـر علـی اشـرف صـادق    نکته
بـان و  انتشارات فرهنگسـتان ز » فرهنگ امالیی خط فارسی«سرکار خانم زهرا زندي مقدم در کتاب 

ادب فارسی است.
ه ضـمن  نامداریان کام جناب آقاي دکتر تقی پورنم از استاد بزرگوار و فرزانهدادر اینجا الزم می

بر و ي طرح کلی این پژوهش، راهنمایی بنده را برعهـده گرفتنـد و بـا وجـود کسـالت بـا صـ       ارائه
خداوند ي تمام اشکاالت این جانب را برطرف نمودند، صمیمانه تشکرو قدردانی نمایم. ازحوصله

سالمت ایشان را دارم.منان آرزوي صحت و
کده و رئـیس پژوهشـ  –همچنین از استاد عزیز و ارجمندم جناب آقاي دکتر ابوالقاسـم رادفـر   

طر نامه را برعهده داشـتند، بـه خـا   ي پایانه امر مشاورهک-مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی 
ـ زارم و از خـداي بـزرگ   دریغشان در طول نوشتن رساله سپاسگهاي بیدقت نظر و راهنمایی راي ب
کنم.ها را میایشان آرزوي بهترین

یرفتند اله را پذاز سرکار خانم دکتر سهیال صارمی نیز که بر نگارنده منت نهاده و داوري این رس
هتـر آن  بي خود این جانب را در اصـالح هـر چـه    ي نظرات هوشمندانهي دقیق و ارائهو با مطالعه

ارم.یاري کردند، سپاسگز
حتـرم کـه   مهمچنین از مسئول محترم کتابخانه جناب آقاي فرخ امیرفریار و تمـامی کتابـداران   

امکان دسترسی اینجانب را به منابع میسر ساختند، ممنونم. 
همیشگی و هايدریغ و تشویقدانم از پدر و مادر عزیزم به خاطر زحمات بیدر نهایت الزم می
م.وقفه سپاسگزاري نمایهاي بیسر مهربانم به خاطر همراهی و کمکدلسوزانه و نیز از هم
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عطاريدرباره

تر باشـد تـار و پـود    هاي بزرگی مردان تاریخ این است که مرد هرچه بزرگیکی از نشان«

کشد و چنان او میياي گرد چهرهشود. معتقدات مردم چنان هالهتر بر گرد او تنیده میافسانه بیش

1»شود.حقیقت فداي افسانه میاندازد که اي بر رخسار او میپرده

زندگی عطـار در ابـر ابهـام    يدر میان بزرگان شعر فارسی، زندگی هیچ شاعري به اندازه«

خود یکی از دالیل تبلور شخصـیت او باشـد کـه مثـل     «شاید همین پوشیدگی 2»نهفته نمانده است.

3»ان باشد.حقیقت و رؤیا و افسانه و واقعیت در نوسيدیگر قدیسان عالم در فاصله

هایی از زندگی عطـار کـه   به هر روي در این پژوهش نگاهی گذرا خواهیم داشت بر بخش

نمایند. تر میاعتمادتر آن را روشنمنابع قابل

نام و نسب .1
نام و نسب عطار يچه در غالب منابع و تحقیقات موثق دربارهآن«پورنامداریانيبنابر گفته

اش ین است که لقب او فریدالدین، نامش محمد، تخلص مشهور شـعري مشترك و پذیرفتنی است ا

و فروزانفر سبب تخلص وي به عطار را به نقل از محمد قزوینی 4» عطار و اهل نیشابور بوده است.

5اند، دانسته است.خواندهاشتغال به شغل طبابت و نیز داروفروشی که آن را عطاري می
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وفات  /والدت. 2
انـد هریـک بـه نتـایجی متفـاوت از      تحقیق در احوال و آثار عطار پرداختـه محققانی که به 

هــ .ق و  530سـال  6اي که سعید نفیسـی اند، به گونهدیگري در باب سال تولد و مرگ وي رسیده

و 9هـــ .ق و شــفیعی کــدکنی618هـــ .ق و 540ســال 8و فروزانفــر7کــوب هـــ .ق، زریــن627

پذیرند. هـ .ق را براي تولد و مرگ وي می637هـ .ق و553سال 10پورنامداریان

شرح حال  .3
نویسان، عطار در روستاي کدکن، واقـع در ربـع شـامات    مورخین قدیم و تذکرهيبه گفته

11رخ دیده به جهان گشود.ينیشابور کهن و در جلگه

هـ 596-595هايسالياش ابوبکر بوده و در میانهبنابر مشهور نام پدر وي ابراهیم و کنیه

12در حدود هشتاد سالگی دیده از جهان فروبسته است.،.ق

کـه بنـابر   » مزار شیخ ابـراهیم «معروف به » پیر زروند«در ده کدکن زیارتگاهی است به نام 

لی، این مکان مزار پدر عطار و مورد  تقدیس و احترام ااعتقادات و اطالعات کهن باقی مانده نزد اه

13آنان است. 

شود به وقت مستفاد میو هرمز)خسرونامه (یا گل شیخ در يچنان که از گفته«او نیز مادر 

درگذشـت و آن زن اهـل معنـی بـود و نفـس مـؤثر وآه       ،که عطار سرگرم سرودن آن منظومه بودآن

رفت که طریـق زهـد پـیش گرفتـه و خـدمت      گذار داشت و مدت بیست سال میسحرگاهی عرش

گرمی شیخ بود. وفات او به سـال پانصـد و نـود و هشـت یـا      و پشتاستظهاريگزیده بود و مایه

14»ششصد و سه اتفاق افتاده است.

بنا بر حدس شفیعی کدکنی، عطار به احتمال قوي داراي همسر و فرزندانی بوده است و به 

این ،جوانی گفتـه شـده  يبرخی از محققان بر روي چند رباعی او که در مرثیهيوي مطالعهيگفته
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ور را براي آنان ایجاد کرده که دست کم یکی از فرزندان وي در زمان جوانی و حیات عطـار در  تص

15گذشته است.

از تحصـیالت و سـفرها و جزئیـات    «او موجود اسـت  يدر آثار عطار و اسنادي که درباره

ی چون نیشابور در عصر او مرکز فرهنگی بزرگی بـوده و یکـ  ؛زندگی او اطالع روشنی وجود ندارد

از چند مرکز علمی و ادبی تمام عالم اسالمی، بنابراین نیازي نبوده که وي بـراي کسـب دانـش بـه     

هاي الزم را در همان شـهر فـرا   دانشيشهرها و نواحی دیگر سفر کند و طبیعی است که وي همه

16»گرفته باشد.

محـیط بـر   به تصریح فروزانفر او مردي مطلع از علوم و فنون ادبی، حکمت، کالم، نجـوم، 

بصـیر در  ،خـود يعلوم دینی نظیر تفسیر و روایت، احادیث و فقه بوده است و به اقتضـاي حرفـه  

17طور آگاه از مبادي طب.شناسی و شناخت خواص ادویه و همینگیاه

ارتباط معنوي خویش را با ،گونه اطالعی دردست نیست و خوداز اساتید و مشایخ او هیچ«

18»شن نکرده است.یک از مشایخ عصر روهیچ

ــادي چــون قـــحطی  ــام در نیشــابور حــوادث زی هــاي هــاي مکــرر در ســالدر همــان ای

هـ .ق، تجاوزهاي غزان کـه یـک بـار    553سوزي بازار عطاران در سال هـ .ق، آتش532،543،552

جا و غارت و کشتار وسـیع مـردم در   نعظیم آيهم به گرفتاري سلطان سنجر به دست غزها و فتنه

هاي میان غزان و محمود بن محمد خاقان سمرقند و مؤید آي ابـه  هـ .ق منجر شد، جنگ548سال

ها را هم ندیده باشد، وصـفش  کدام از آنرخ داده است که عطار اگر هیچ605عظیم سال يو زلزله

دادها بـه چشـم   چنـدانی از ایـن رخـ   يترها شنیده است. با این حال در آثار وي نشـانه را از بزرگ

19خورد. مین
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عطـار داراي ثـروت و مکنـت    «کند:مورد عطار این چنین بیان میفروزانفر نظر خود را در 

کثیر و بـه قـول   ياي که همه روز عدهشخصی بوده واحتیاج به خلق نداشته است داشتن داروخانه

و اند محتاج به چندتن شـاگرد اسـت   خریدهبدان مراجعه کرده و دارو می» پانصد شخص«خودش 

دلیل تمکن و وسعت مالی صاحب آن نیز هست. این تمکن مالی و عدم احتیاج در زندگانی عطـار  

نیازي سبب شده است کـه مناعـت نفـس او    کنیم که همین بیاثر مهم به جا گذاشته و ما تصور می

خود را در راه هـدایت و ارشـاد   يمحفوظ بماند و براي طلب روزي مدح این و آن نکند و قریحه

20»ونشر فضیلت و دعوت مردم به سوي خدا و کماالت معنوي به کار ببرد.خلق 

و سخن پورنامداریان مبنی بر عدم ارتباط عطار بـا دربارهـا و قدرتمنـدان عصـر خـویش      

مخاطبـان او چـه در   «وي يبه گفته21برخالف دیگر شاعران و نویسندگان مؤید همین معنی است.

22» سرود.نوشت و میي آنان بود که میشعر و چه در نثر مردم بودند و برا

خوانـده  وطی ابن الفـ روایت وي پایان کار يترین مأخذ دربارهدر شرح احوال عطار قدیم

يرحمانـه بیيشود عطار به مرگ طبیعی نمرده است بلکه در حملهشده که براساس آن معلوم می

شـربت شـهادت نوشـیده    ،سـت تتـار  قوم مغول به شهر نیشابور و کشتار عام مردم این ناحیه بـه د 

23است.

معنوي ينامهنسب.4
. با ایـن  استاز اساتید عطار اطالعی به ما نرسیده،طور که در قسمت قبل اشاره شدهمان

اگرچه ارادت عطار به مشایخ عصر خود و یا بزرگان پیش از عصـر خـویش در حـد ارتبـاط     «حال 

توان  کرد، امـا  نویسان نیز هیچ اعتمادي نمیوال تذکرهمراد و مریدي در آثار او روشن نیست وبه اق

کـه در آن  االولیـاء تـذکره بستگی او به تصوف و متصوفه از آثار وي و به خصوص اثر منثورش دل
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احوال بسیاري از مشایخ را باتوجه به آثار گذشـتگان و بـا بیـانی حـاکی از اعتقـاد و احتـرام تمـام        

24» گردآورده است، پیدا است.

زدهخوانیم که دوستی این طایفه از کودکی در قلب عطار مـوج مـی  میدیدار با سیمرغدر 

ارتباط دوستانه پدر عطار با متصوفه و تمکن مالی او که امکان ترتیب مجالسی پورنامداریان و است

این رفـت و آمـدها زمینـه    يکرده و در نتیجهآشنایان صوفی فراهم میرا براي گردهمایی دوستان و

نایی عطار از همان کودکی با احوال و اقوال صوفیه فراهم شـده اسـت را علـت ایـن دوسـتی و      آش

25داند.عالقه می

معنوي عطار نظرات متفاوتی ارائه شده است. ينامهدر تعیین نسب

کبرویـه و از  يتردیدي نیسـت کـه وي از سلسـله   «دارد: با اطمینان اعالم میسعید نفیسی

نظـر وي را مـورد تأییـد    فروزانفراین درحالی است که 26است. » م کبري بودهمعتقدان به اصول عل

ارادت ينیز با استناد به مجمل فصیحی معتقد اسـت سلسـله  کوبزرین27کند. قرار نداده و رد می

و 28رسـد  مـی ابوسعید ابـوالخیر به شیخ الدین محمد بن محمد التفندريشیخ جمالعطار از طریق 

الدین محمد بن جمالتري انجام داده است با معرفی ه در این راستا تحقیقات کاملکشفیعی کدکنی

يبه عنوان سه تن از مشایخ واسـطه الدین احمد االستادصالحومحمد التفندري، شرف الدین الراد

وافقت نیز با آوردن دالیلی مپورنامداریان29کند. این نظر را تأیید میابوسعید ابوالخیرو عطارمیان

او در آن سـامان،  ينیشابوري بودن ابوسعید، آوازه«او يدارد. به گفتهخود را با نظر فوق اعالم می

احوال و اقـوال  يدربارهاسرارالتوحیدو ابوسعید ابوالخیرحاالت و سخنانوجود حداقل دو کتاب 

در ابوسـعید احترام آمیز تر و ها دسترسی داشته است و توجه عطار به یادکرد بیشاو که عطار به آن

يو رابطـه ابوسـعید ها و غزلیاتش نسبت به سایر مشایخ صوفیه، تقریبا بـر ارادت عطـار بـه    مثنوي

30» گذارد.روحانی میان آن دو جاي تردید باقی نمی
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یک از مشایخ صوفیه منتهی معنوي شیخ به کدامينامهکه نسباین«هرچند که به اعتقاد وي 

31» بینی عرفانی عطار ندارد.ها و جهانثیري در شناخت اندیشهشود، چندان تأمی

مذهب .5
چنان که ظواهر آثار «گوید: در شرح احوال عطار در مورد مذهب وي چنین میفروزانفر

آتشـین بـه خلفـاي    ياو مذهب اهل سنت داشته است. اظهار عشق و عالقـه ،دهدعطار گواهی می

سـنت در  يو تکـریم ائمـه  خسـرونامه و ابوحنیفـه در مثنـوي   گانه و مـدح و سـتایش شـافعی    سه

صـبان کـه روي سـخن بـه     عتاندرزهاي عطار بـه م .دلیلی است ظاهر و غیرقابل انکار،االولیاتذکره

بـه حـدي صـریح و    ابوبکر وعمرشیعیان است و غلو او در دفاع از عقاید سنیان و صحت خالفت 

32»پذیرد.تند است که به هیچ روي تأویل نمی

چـه  آن«دارد: اظهـار مـی  ،33کندیارائه مفروزانفرکه نظري مشابه نیز ضمن آنشفیعی کدکنی

34»اند، همه برگرفته شده از آثاري است که هیچ نسبتی با او ندارند.درباب تشیع او نوشته

آثار  .6
خســرونامه، اســرارنامه، مقامــات طیــور، هشــت اثــر منظــوم خــود ،مختارنامــهعطــار در 

نامـه الهینیز نام خسرونامهيو در مقدمههرا برشمردشرح القلب و دیوان، جواهرنامهمه،نامصیبت

طبـع عطـار اسـت بـه ده کتـاب      يآنچـه زاده ،هـاي فوق بر کتاباالولیاتذکرهآورد. با افزودن را می

از بنابراین تنها هشـت اثـر منظـوم   ،هنوز اثري در دست نیستالقلبشرحو جواهرنامهرسد. از می

35شیخ ما باقی مانده است. 

در سـعید نفیسـی  انـد کـه فهرسـت آن را    هاي دیگري نیز به عطـار نسـبت داده  البته کتاب

36دهد.ارائه میجستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوري
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الطیـر،  نامـه، منطـق  الهـی تنهـا در انتسـاب   ،از میان کتب مذکورپورنامداریانياما به گفته

اي وجـود  به او هیچ شـک و شـبهه  االولیاغزلیات و تذکرهنامه، مختارنامه، دیوانارنامه، مصیبتاسر

37ندارد.

ها و یک از مثنويتوان تعیین کرد زیرا او در هیچبراي آثار شیخ ترتیب تاریخی دقیقی نمی«

ر خود نیز به دهد و چون نسبت به حوادث روزگادیگر آثار خود سال نظم و تألیف را به دست نمی

از روي قـراین  ،اعتنـا بـوده اسـت   سبب استغراقی که در فکر یا توجهی که به عالم معنوي داشته بی

38»توان گرفت.تاریخی هم این ترتیب را درنظر نمی

ترتیب پدید آمدن آثـار  ،دالیل منطقیيبا ارائهدیدار با سیمرغدرپورنامداریانبا این حال 

واند: خوي را به صورت زیر می

04، دیوان و مختارنامه.39نامهالطیر، مصیبتنامه، منطقاسرارنامه، الهی

اما براي سرودن غزلیات و رباعیات از نظر تاریخی جاي خاصی در نظر نگرفته و به گمـان  

41ها در طول زندگی شاعر روي داده است.او پیدایش آن

اسرارنامه، در چهار اثر تعلیمی هاي شعر تغزلیاز آنجا که هدف این پژوهش بررسی جلوه

است، به همین منظور از میان آثار عطار به معرفی این چهار اثـر  نامهمصیبتوالطیر منطقنامه،الهی

پردازیم. می

اسرارنامه-الف

بیت و داراي بیست و دو مقاله است که هریک از مقـاالت بـه   3309این کتاب مشتمل بر 

دارد. اصلی از اصول تصوف اختصاص 

کنـد و  هاي دلکشی را نقل مـی ها و افسانهحکایت،عطار براي شرح این اصول درهر مقاله

پردازد. هاي کالم متصوفه میدر طی آن به حل دشواري



٩

آغاز کتاب با مدح خداي تعالی و ستایش پیامبر اکرم (ص) و ثناي خلفاي اربعـه صـورت   

گیرد و پایان آن دعاي به سراینده است. می

برنده به مقصود، ترکیبات بدیع و تعبیرات بسیار تازه و ن ساده و در عین حال راهزبا

انگیز، استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث مصطفی (ص)، کاربرد اصطالحات طبی و نجـومی  دل

و فقهی و سرانجام لغات و عبـارات و ترکیبـات خـاص عطـار، همچنـین اصـطالحات تصـوف از        

42اند.هاي این کتابویژگی

با سه مثنوي دیگـر عطـار اشـاره    اسرارنامهبه دو فرق اساسی دریاي جاندر هلموت ریتر

هاي عطـار اسـت و   تر این مثنوي نسبت به سایر مثنويکند. به اعتقاد او تفاوت اول در حجم کممی

ـ     دي تفاوت دوم آن است که در این کتاب داستان اصلی یا قالبی که آن را با سـه مثنـوي دیگـر پیون

43محکم و عالی و ساختاري روشن و منسجم بدهد، وجود ندارد. 

نامه الهی-ب

بوده است کـه ایـن تحـول نـام     نامه، خسرونامهالهینام اصلی ،شفیعی کدکنیبنابر تحقیق 

در ،باشـد وزن کتاب هزج مسـدس محـذوف مـی   44هاي بعد انجام شده است.ظاهرا به دست نسل

بیت است. 7000راي بیش از قالب مثنوي سروده شده و دا

از یک مقدمه شامل مناجات و نعت پیغمبر، مدح خلفا و تحسـین نفـس ناطقـه و    نامهالهی

،شش فصل عمده شامل بیست  و دو مقاله و همچنین یک خاتمه تشکیل شده است. کل این کتاب

هـا و  سـته دانياي دانا با شش پسر خویش که هریـک بـا وجـود همـه    بیان داستان گفتگوي خلیفه

دختر يباختهباشد. به این ترتیب که فرزند اول دلهایشان داراي آرزویی در دل هستند، میآموخته

-شاه پریان، فرزند دوم عاشق سحر وجادو، فرزند سوم خواهان جام جمشید، فرزند چهارم جوینده

کیمیـا اسـت و   یافتن انگشتر سلیمان و فرزند ششم جویاي يآب حیات، فرزند پنجم در اندیشهي


