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 چکیده:

فرم و محتواي هر متن ادبی تأثیري مستقیم بر یکدیگر دارند، به نحوي  زمینه و هدف:  
که نمیتوان آنها را از هم مجزا کرد. بستگی به دیدگاه نویسنده یا شاعر، فرم یا محتوا  
از جمله   میتواند بر دیگري غلبه کند و داللتهاي متن را تغییر دهد. مختارنامۀ عطّار 

مشترك رباعی، داراي محتواهاي متعددي است.  متونی است که با وجود فرم و قالب  
شناسی است، تا  بندي و نگاه سبک فهم و درك این محتواهاي گوناگون نیازمند طبقه 

بتوان با استفاده از تجزیه و تحلیل این رباعیات، به سبک محتوایی و معنایی آنها دست  
سی و با توجّه به  شناپیدا کرد. بر همین اساس در این مقاله تالش شده با رویکرد سبک 

این  در    محتواي رباعیات مختارنامه، مضامین این اثر در رباعیات تجزیه و تحلیل گردد. 
  گرفته است. قرار تحلیل و تجزیه و مورد  استخراخ  عطّار  رباعیات  مضامین پژوهش

 بر   مبتنی  اطّالعات   تحلیل  و  تجزیه  براي  پژوهش  این  در  تحقیق  روش  روش مطالعه:
بررسی    از   منظور.  است  تحلیلی  و  توصیفی  شناسی،سبک   رویکرد   با   کیفی  پژوهشهاي

  محتواي   هم  که  است  مفهومی  تکرارشوندة  و  معنامند  هايدرونمایه   به  پرداختن  مضامین،
 . میکند نمایان را  اثر زیباشناسی و  فرم و هم  میدهد  سامان  را  ادبی متن

سرایان برتري  رباعیات عطّار را میتوان از جهات مختلف بر اشعار دیگر رباعی   ها:یافته
داد، از جمله مفاهیم ناب اخالقی و عرفانی که هیچ زمان تازگی خود را ازدست نخواهند  

 داد. 
مهمترین  درونمایه  گیري:نتیجه عاشقانه  و  خیّامی  فلسفی،  تعلیمی،  عارفانه،  هاي 

  مرگ  نفس،  تزکیۀ  حیرت،  توحیدگرایی،   همچون  این اثر است که مضامینی  هايدرونمایه 
 عشق الهی را دربر میگیرد.  و قلندریات دنیا، اعتباريبی و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The form and content of any literary text 
have a direct effect on each other, so that they can not be separated. 
Depending on the point of view of the author or poet, the form or content can 
overcome the other and change the meanings of the text. Attar Mokhtarnameh 
is one of the texts that has many contents despite the common form and format 
of the quatrain. Understanding these various contents requires classification 
and stylistic view, in order to achieve the content and semantic style of these 
quatrains by analyzing them. Accordingly, in this article, an attempt has been 
made to analyze the contents of this work in the quatrains with a stylistic 
approach and considering the content of the quatrains of the mandate. In this 
research, the themes of Attar's quatrains have been extracted and analyzed. 
METHODOLOGY: The research method in this study is to analyze information 
based on qualitative research with a stylistic, descriptive and analytical 
approach. The purpose of examining the themes is to deal with meaningful and 
repetitive themes of a concept that organizes both the content of the literary 
text and the form and aesthetics of the work. 
FINDINGS: Attar's quatrains can be superior to other quatrains's poems in 
various ways, including pure moral and mystical concepts that will never lose 
their novelty. 
CONCLUSION:  Mystical, didactic, philosophical, Khayyami and romantic 
themes are the most important themes of this work which include themes such 
as monotheism, astonishment, self-cultivation, death and discredit of the 
world, Qalandariat and divine love. 
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 مقدمه 
، مضامین ادبی و قرار گرفتن ترتیب آنها از نظرگاه قواعد زبان و ادب ها، لغتها سبک شعري یعنی مجموعۀ کلمه

فارسی. سبک مفاد معنی هر کلمه در اندیشۀ شاعر و طرز تخیّل و بکار بردن آن تخیالت از جنبۀ حاالت فکري 
 روشی   شناسیشاعر میباشد که به وضعیت دورة زندگی، عقاید درونی، دینی، فرهنگی و ادبی او بستگی دارد. سبک

. میدهد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  مشخص کرده  را  نویسنده  یا  شاعر  یک  فکري   و  ادبی  زبانی،  مضامین  که  است
متمایز میکند، فرم و زبان است، امّا نوع محتواي متن نیز میتواند هم   صورت غالب متن ادبی را از غیرادبیآنچه به

بنیانهاي اندیشگانی مؤلّف و تجربۀ زیستۀ او را به نمایش بگذارد و هم فرم و قالب متن را دچار تغییرات و ساماندهی 
یک دوره میتواند هم   کند که در القاي محتوا، تأثیري مضاعف داشته باشد. مسلّماً شرایط فکري و سیاسی حاکم بر

فرم و هم محتواي متن را تحت تأثیر قرار دهد، بر این اساس فرم و محتوا، میتوانند تابعی از کاربرد شرایط فرهنگی  
 دوران خود باشند.  

شناسی تمام شالودة شعري و اندیشۀ یک  شناسی مضامین یک شاعر باید بگوییم که این نوع سبکدر تشریح سبک
اي که در شعر خود بکار برده است به هد و در این بین شاعر با تشخّصهاي شعري و مضامین ویژهشاعر را بروز مید

شناسی مضامین، اسلوبی ارزشمند براي نوعی به سبک خاص خود میرسد و از دیگر شاعران متمایز میشود. سبک
با این معیار سنجش   شناخت هویت فردي، عقیدتی، ادبی، فرهنگی و ایدئولوژیک یک نویسنده یا شاعر است و

 میتوان وجوه فکري و اندیشگانی هر شاعري را مشخص کرده و به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. 
با کارکردهاي زبانی این متن در ارتباط است؛   مختارنامهمسلماً انتخاب معانی و محتواهاي گوناگون در رباعیات  

انتخاب قالب رباعی به ایجاز زبانیچراکه  با معنی درگیر میکند و  دلیل اختصار و  اي که دارد، مخاطب را بیشتر 
شناسی فکري این رباعیات بهتر میتواند ارزش فرمی و تأثیرگذاري مضاعفتري دارد؛ بر همین اساس توجّه به سبک

 محتوایی مختارنامه را نمایان کند. 
هاي  درونمایه  شامل  کلّی  صورتب   که  رباعی است  2300باب و    50عطّار با    رباعیات  از  جامع  اي مجموعه  مختارنامه

 دینی   بزرگان  تمجید  توحیدگرایی،  همچون  مختلفی  مضامینعرفانی، تعلیمی، اخالقی، فلسفی، خیّامی و عاشقانه، با  
وجود  .  اندسروده شده  الهی  عشق  و  قلندریات  دنیا،  اعتباري بی  ،مرگ   نفس،  تزکیۀ  ،عرفان  ،) ص ( اکرم    پیامبر  جمله  از

 آن   به  خاصی  توجّه  باید  که  است  اهمیّتی   حائز  نکتۀ  ارزشمند  اثر  این  درعرفانی، قلندري و عاشقانۀ ناب    مضامین
 رباعیات   این  در  اخالقی،  و  عرفانی  هاي تجربه  ابراز.  شده است  پرداخته  موارد  اینتفسیر    به  تحقیق  این  در  و  داشت

 هر  براي  مختارنامه  رباعیات  در  آنچه.  میباشد  بندي تقسیم  و  تجزیه   قابل  هم  باب  صدها  در  که  است  متنوع  حدّي   به
 فراوانی   هاي بهره  آن  از  میتوان   که  معنوي است  و  اخالقی  نکات  بیان  است،  ارزشمند  و  سودمند  اي خواننده  و  محقّق
 و  بیشتر  اثر  این  در  را  خود   روحی  هاي تجربه  و  هالحظه  عطّار  .بردبکار    را  آنها  دینی   و  علمی  تحقیقهاي   در  و  گرفت

شناسی مضامین این اثر گامی مهم در شناخت منظومۀ ، ازاینرو سبکاست  کرده  نمایان  آثارش  دیگر  از  متنوعتر
 فکري عّطار است و این مقاله توانسته این مضامین را در مختارنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 
 پژوهش سابقۀ 

عطّار کارهاي تحقیقی محدودي همچون «رباعی روایی در مختارنامۀ عطّار نیشابوري»   در باب رباعیات مختارنامه 
از مؤمنی و شکوفگی، «مضامین تعلیمی متأثّر از عرفان در مختارنامۀ عطّار» از خراسانی و محقق انجام شده است،  

 ست. شناسی رباعیات عطّار تا کنون هیچ کار تحقیقی انجام نگرفته اولی در رابطه با سبک
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 مطالعه  روش

  شناسی، سبک  رویکرد  با   کیفی  پژوهشهاي   بر  مبتنی  اطّالعات  تحلیل  و  تجزیه  براي   پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
 است  مفهومی  تکرارشوندة  و  معنامند  هاي درونمایه  به  پرداختن  بررسی مضامین،  از  منظور.  است  تحلیلی   و  توصیفی

 . میکند نمایان را اثر زیباشناسی و فرم و هم میدهد سامان را ادبی متن محتواي  هم که
 

 بحث و بررسی 
 رباعیات عطّار  فکري شناسی سبک

  گیريبدین صورت که قصد و نیت عطّار کامالً در شکل معنا و فکر موجود در رباعیات مختارنامه امري قصدي است، 
ها و آثار منثور عطّار میتوان همین معانی اي به سایر منظومهمحتواي آن تأثیرگذار است؛ چراکه با نگاهی مقایسه

بازیابی کرد. مضامین و  آنها جست  را در  افکار   ، عرفانیتوحیدي،    مضامین  عطّار در مختارنامه شامل  رباعیات  و 
رباعیات   .است  اندیشی، قلندریات و عشق الهیحیرت  ،دنیااعتباري  بیهاي خیّامی، فلسفی، مرگ،  اخالقی، اندیشه

سرایان دیگر برتري داد، از جمله: مفاهیم ناب اخالقی و عرفانی که عطّار را میتوان از جهات مختلف بر اشعار رباعی
ر این بین میگذرد، د هیچ زمان تازگی خود را ازدست نخواهند داد. «تمام حاالتی که بر یک عارف آگاه و سالک راه

اي خاص براي آن نمیتوان گر شده است. اضطراب عارف، شوق او، تحیّر او، و بسیاري از حاالت که کلمهرباعیها جلوه
 ).13یافت؛ اینها همه مضامینی هستند که در این رباعیات میتوان دید» (مقدمۀ مختارنامه، شفیعی کدکنی: ص 

اسی فکري رباعیات عطّار در مختارنامه پرداخته شده شندر این پژوهش به بررسی ارزشمندترین مضامین سبک
 هاي عرفانی، فلسفی، اخالقی، خیّامی و عاشقانه. است که بدین شرح میباشد: درونمایه

 
 هاي عرفانیدرونمایه

، مضمون، تم یا فکر اصلی مسلّط در هر متن است؛ یعنی آن اندیشۀ شناسیمنظور از درونمایه در اصطالح سبک
درونمایۀ سبکی  بعنوان  نمیتواند  موضوع  تکرار یک  است. صرفاً  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  متن  کلیّت  حاکمی که 

ته محسوب شود، بلکه اگر این تکرار، ساحات فرمی و معنایی متن را تغییر دهد میتوان گفت که درونمایه شکل گرف
است. بر این اساس دربارة رباعیات عطّار در مختارنامه مضامینی بعنوان درونمایۀ سبکی درنظر گرفته شده است 

ها، مضامین عرفانی که ضمن تکرار معنادار، کلیّت اندیشگانی نویسنده را نیز نشان میدهد که یکی از این درونمایه
 است.

ي عرفانی است که باعث شهرت خود عطّار و خصوصاً مختارنامۀ وي هابارزترین وجه رباعیات عطّار همین درونمایه
شده است. رباعیات عرفانی عطّار بسیار پرمغز و داراي عناوین بسیار نابی است که براي هر محقق دینی و ادبی  

 میباشد.   هاي عرفانی در رباعیات مختارنامه عطّار بدین شرحتازگی و زیبایی خاصّی دارد. بارزترین مضامین درونمایه
 

 کارة عالم، قادر توانا و قابل ستایش است).توحیدگرایی (خداوند، همه
 111عطّار این عنوان را در باب اول، چهارم و پنجم بصورت مفصّل و با شرح صفات خداوند رحمان ابراز کرده و  

و ناظر بر عالم هستی کاره  رباعی را در این باب سروده است. عطّار در رباعیات توحیدي که سروده، خدا را همه 
 میداند و تأکید میکند دربرابر قدرت الیزال خداوندي همۀ موجودات ضعیف بوده و باید او را عبادت و ستایش کنند. 

 اي پاکــی تـــو منــزّه از هــــر پاکـی                            قــدّوســی تـــو، مـقــدّس از ادراکــی 
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 در راه تــــــــو، صــــــد هزار عالــــم، گردي
 

خـاکی   آدم،  هـزار  صــد  تــو،  کــوي   در 
 )75(مختارنامه: ص                                 

 اي هشــــت بهشــــت، یــــک نثــــار در تو 
 رخ زرد و کبــــــــود جامــــــــه، خورشید منیر

 

پرده  سپــهـر،  هـفــت  تـــو وي  در   دار 
تـــوســرگش در  غـبــــار  ذرة   ـــتـــۀ 

 (همانجا)                                                
گوي اویند، چه کل هستی و «در باب توحید از نظرگاه عطّار، تمام ذرّات عالم را، با خالق راز است و همه تسبیح

ۀ معنی اوست، او همه گنج است و عالم وجود ظلِّ حضرت اویند و آثار صنع و قدرت او در جهان پر شده است. هم
صارمی: ص مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطّار،  همه طلسم او، او همه بقاست و عالم همه فنا» ( 

142.( 
  اگر   نمیبیند.  را   او   جز  رهرو  ازاینرو  میکند،  تجلّی  رهرو   بر  ذات  و  صفات   و  افعال   تمام  در  حق  حضرت  وادي،  این  «در

 رهرو وظیفۀ میگیرد و  محو قرار مقام در نداند، مؤثّر را او غیر و ببیند حق افعال  در فانی را اشیا  و افعال همۀ رهرو
انسان (   است»  توحید  مقام  به  رسیدن  اختیاري، جهت  موت  برگزیدن  و  پست  از صفات   درون  پاالیش  مرحله  این  در

 .)72 حجازي: صکامل در نگاه عطّار، 
 

 سیّدالمرسلین صلی اهللا علیه و آله وسلّم و صحابه نعت 
رباعی   19باب دوم مختارنامه شامل اکرام و بیان منزلت وجود پیامبر اکرم (ص) و صحابۀ ایشان میباشد که حدود  

هاي پاکی نفسِ یک سالک و یا یک انسان معمولی، شور و  در این باب سروده شده است. از نظر عطّار یکی از نشانه
و محبّت نشان دادن به وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) میباشد که با خواندن رباعیات موجود در این باب،   اشتیاق

اي براي ساحت پیامبر اکرم (ص) قائل شده و ایشان را الگویی بینظیر این نکته حاصل میشود. عطّار احترام ویژه
 است.  شان هم طلب یاري و رحمت داشتهو از ای براي تمام انسانهاي آزاده و سالکان راه حق معرفی کرده

ــاك  ــا ارسلن ــ ــی ز م ــ ــت عالم ــ ــم رحم ــ  ه
 حــــق کرده نــــــدا به جانــت اي گوهر پاك

 

لــوالك   از  آفـــرینشـــی  مایـــۀ   هـــم 
االفـالك  خلقـــت  لمـــا  لنـــا   لـــوالك 

 ) 87(مختارنامه: ص                                    

 ات حق (تفرید) فنا شدن در ذ
فنا شدن در ذات خداوند و پاکی نفس یکی از مباحث تکراري در مختارنامه میباشد که در بابهاي پنجم، ششم و  
هفتم آمده و عطّار بصورت تجربی و عملی آن را درك کرده و در رباعیات خود آورده است. از نظر عطّار اگر انسان 

ت وارسته شود، باید مسئلۀ تفرید را در تمام لحظات زندگی خود بخواهد نفس خود را پاك کند و در دنیا و آخر
 بکار ببرد.  

 چــــون مــــا به وجــود خــود هویدا باشیــم
ــه ــ ــچ ن ــ ــو هی ــ ــک میپنداريت ــ ــی ولی ــ  ی

 

بـــاشیــــم   آشکـــارا  و  نهـــان  ز   برتــر 
باشیم همـه  مــا  تــا  مبــاش  هیــچ   تــو 

 )102(همان: ص                                     
«تفرید، فرد رفتن از دو عالم و ترك هستی و تعّلقات است و عطّار وادي توحید را منزل تفرید و تجرید میداند. از  

سه گونه باشد، یکی در ذکر، یکی در سماع، دیگري   نظر عطّار حقیقت تفرید یگانه کردن همّت است و اقسام تفرید
 ).121صارمی: ص مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطّار، در نظر» ( 
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 فناي نفس و پذیرفتن تقدیر الهی
یکی از مباحث کلیدي عرفانی در مختارنامه مسئلۀ فناي نفس و قرار گرفتن در معرض مقدّرات الهی میباشد که 

رباعی بیان کرده است. از دیدگاه عطّار نفس سرکش و طغیانگر   59حث را در باب هشتم و در قالب  عطّار این مب
اي از محبّت دنیا و زرق و برق آن در وجود سالک راه حق نماند و خدا را  باید به سرحدِّ خوار شدن برسد، تا ذره

اوند باشد و بقاي خود را منوط به ندیدن ناظر خود بداند. از نظر عطّار نفس سالک باید هر لحظه در پی رضایت خد
خود و دیدن خدا بداند. در دیدگاه عطّار وجود تقدیرات الهی ربطی به دخل و تصرف در ارادة انسان و سلب آزادي 

 و اختیار انسان ندارد:
ــد بود  ــا خواه ــراي م ــ ــه آن ب ــز ک ــر چی ــ  ه
ــا خواهد بود  ــ ــاي م ــ ــرقه در بق ــ ــون تف ــ  چ

 

یقیـن   چیــز  بود   آن  خواهــد  مـــا   بالي 
بـود خواهــد  مــا  فنــاي  مــا   جمعیــت 

 )121(مختارنامه: ص                              
 گــــــر مــــیخواهــــی که بازیابــــی این راز 
ــه هـست  ــــ  چون بیخودیـست اـصل هر چیز کــ

 

بساز   خویش  بیخودي  با  و  شـو   بیــخــود 
خودي   در  چــو  یابــی  کی  باز تــو   جویی 

 )123(همان: ص                                     
 چنگ زدن به رحمت خدا

یکی از معنویترین مباحث ارزشمند عرفانی در مختارنامه لزوم توجّه همۀ انسانها به رحمت و فضل خداوند مهربان 
هاي فضل و رحمت خداوند عالم و کریم است، که عطّار این مضمون را در اکثر بابها عرضه کرده است. بیان زیبایی

بدیل در دل خوانندة رباعیات در رباعیات مختارنامه نقطۀ عطف و امیدي است که عطّار با آوردن آن ذوق و شوقی بی
نیازهاي مادي و آوردپدید می انسانها معتقد به نگاه رحمت خداوند در تمام شئون زندگی و  . در نظر عطّار اگر 

 اي غم و ناشکیبایی در درونشان باقی بماند. معنوي خود باشند، غیرممکن است که ذره
 چــــــون عفــــــو تــــــو مـــیتوان مسلم کردن
ــر کرمت ــ ــت ز بح ــ ــام اس ــ ــه تم ــ ــی ک ــ  دان

 

غــ  ز  کــی  کــردن تــا  ماتــم  گنــاه   م 
کردن عالم  دو  هــر  نثــار  قطــره   یــک 

 )83(همان: ص                                       
ــد و بس  ــو میبای ــ ــت ت ــ ــدای ــ ــک ذره ه ــ  ی
ــردان را  ــرگ ــ ــه س ــ ــ ــن هم ــ ــ ــی ای ــردامن ــ  ت

 

بس   و  میباید  تو  حمایت  لحظــه   یــک 
بـس  بــاران و  مــیباید  تــو   عنــایــت 

 (همانجا)                                               
دهندة مضامین فکري عطّار نیست، بلکه ماهیّت زبانی متن هاي عرفانی موجود در رباعیات فقط نشان این درونمایه 

ه باعث انسجام زبانی نیز شده است، یعنی  را نیز تغییر داده است. بدین صورت که تکرار این درونمایه در مختارنام
گیري کلمات و لغاتی تکراري شده هاي عرفانی باعث شکلنوعی وحدت در سطح کلمات و زبان. در واقع درونمایه 

باید گفت که عطّار در  است و نوعی تناسب واژگانی را نیز رقم زده است. در توضیح این انسجام و تکرار زبانی 
باب را به مفاهیم عرفانی اختصاص داده است و حتّی ابواب دیگر که مضامینی عاشقانه و    25مختارنامه بیش از  

اند. تکرار زبانی لغاتی همچون توحید، تفرید، فانی، بقا، غنایی دارند در راستاي همین مباحث عرفانی نگاشته شده
ویژة عطار است. درحقیقت   حیرت، روح، غیب، نفس، عزلت، خاموشی و کلماتی از این دست، حاکی از سبک زبانی

دهنده عمل میکند که اجازة ورود واژگان غیرعرفانی را  در مختارنامۀ عطّار، گفتمان عرفان همچون نظامی سازمان
به ساختار رباعیات نمیدهد و همین امر به سبک زبانی عطّار در مختارنامه تشخّص و تمایز خاصی میبخشد. مثالً 
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ي و زلف معشوق اختصاص دارد، اگرچه خواننده انتظار نوعی عشق مجازي را  وپنجم، که به صفت رودر باب سی
بینی عرفانی عطّار و ذهنیت وي، که ناشی از تحکّم گفتمان عرفان است، بالفاصله کلمات غنایی این  دارد، جهان

میبخشد؛ مثالً در    باب را از بعد زمینی خود فراتر میبرد و به آنها داللتهاي زبانی و معنایی مرتبط با حوزة عرفان
 این رباعی:

ــرفت  ــ ــزل بگ ــ ــاب من ــ ــو آفت ــ ــوي ت ــ  در ک
ــن  ــ ــی روش ــ ــت گیت ــ ــو روي تس ــ ــرت ــ  از پ

 

بگرفت  کــامــل  ذرّة  یــک  تـــو  روي   وز 
بگـرفت دل  مــرا  خــورشیــد  بدعــت   از 

 
یه کرد، امّا وقتی همین کلمات، کنندة گیتی تشبآمیز معشوقی زمینی را به آفتاب روشنشاید بتوان در نگاهی اغراق

نگاهی سبک و ذرّه در  آفتاب  و مقایسهبویژه  آثار عّطار همچون  شناسی  با دیگر  و    نامهمصیبتو    الطّیرمنطقاي 
فکري عطّار بیانگر مبحث تجلّی خداوند    تطبیق داده شود، مشخّص میشود که این کلمات در منظومۀ  نامهالهی

هستند، نه بزرگنمایی معشوقی زمینی. دیگر رباعیات موجود در این باب و ابوابی که به ظاهر معنایی غیرعرفانی 
بینی فکري عطّار، ماهیت زبانی و معنایی کلمات را  دارند، نیز همین فرایند را طی میکنند. پس میتوان گفت جهان

ن عرفانی تغییر میدهد و همین تکرار کلماتی که در سنّت عرفانی جایگاه معنامندي دارند، در متناسب با مضامی 
رباعیات عطّار شاخصۀ زبانی و سبکی محسوب میشوند. جهت تقویت این بحث میتوان ابواب دیگر مختارنامه را نیز 

ها و اجزاي مع از جمله درونمایهوهشتم که به شمع اختصاص دارد. در ادبیات فارسی شبررسی کرد، مثالً باب چهل
ژانر غنایی و عاشقانه است، مثالً با نگاهی به غزلیات سعدي، بخوبی میتوان مضامین عاشقانۀ مرتبط با شمع را  

هاي مالحظه کرد. همین شمع وقتی در بافت فکري و گفتمان عرفانی عطّار قرار میگیرد، بالفاصله با واژگان و قرینه 
 وهشتم: وبوي عرفانی پیدا میکند، مثالً رباعی دوم باب چهلرنگ زبانی بیان میشود که

 شمــــــــع  آمــــد و گفــــت موسی جمع منم
ــادر افتاده جدا  ـــ ــی ز مـ ـــ ــون موسـ ـــ  همچـ

 

لگنم   آتش  طشـت  چو  بنگــر  اینـک   و 
دهنم در  آتشــی  بمــانــده   وآنــگــه 

 )325(همان: ص                                     
اي است که براساس بنیانهاي تلمیحی یک روایت دینی کلمات موسی، آتش و تشبیه شمع به آنها از مضامین تازه

و مذهبی شکل گرفته است و در ادبیات عاشقانه تازگی دارد. پس حتی شمع وقتی در منظومۀ فکري عطار در 
عرفانی میگیرد؛ فرایندي که مدام در رباعیات عطار از نظر واژگانی و معنایی وبویی  مختارنامه قرار میگیرد، رنگ

 تکرار میشود و تبدیل به شاخصۀ سبکی و زبانی وي میگردد.
 

 پذیرش حق و همه از او دیدن 
کارة عالم  رباعی آورده شده است. پذیرش حق و خدا را همه  31ویکم با سروده شدن  این نگرش عطّار در باب بیست

تن امري کامالً عقالنی و منطقی است. از نظر عطّار بشریت بحدي رسیده است که عظمت خدا و وجود خالقی دانس
بیهمتا را پذیرا شده است و چنین خدایی همۀ امورات جهان را بدست دارد و اگر او بخواهد، میتواند ما را به کماالت 

وجّه به چنین نگرشی عطّار به همۀ انسانهاي آزاده و صفات خودش نزدیک کرده و حتی دنیا را کن فیکون کند. با ت
و جویندگان راه حق و حقیقت پیشنهاد میدهد تمام اعمال خود را پاك و پاکیزه کنید و دست از گناهان و معاصی 
بشویید، تا خداي قادر و صاحب دنیا و عقبی به بهترین وجهی شما را هدایت کرده و خلیفۀ خود در روي زمین  

 قرار دهد.  
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 ز خــــــود نــــتــــــوان راه مــــعــــانــــــی کــــردن ا
 اي و هــــزار بــــحرت در پیــشیــــک قــــطــــره

 

کــردن   جــاودانــی  مــلــک  بــه   آهــنــگ 
کـردن   تــوانی  چــه  یـــا  کنــی  چــه   آخــر 

 ) 180(همان: ص                                      
 هــــمــــی بــــایــد برد جــــان مــــحــــرم درگــــاه  

 از خــــویــــش بــــدو راه نــــیــــابــــی هــــرگــــــــز 
 

بــرد   بــایــد  آه هــمی  پــر  و  غــم  پــر   دل 
بـرد  بـایـد  هــمــی  راه  او  ســـوي  زو   هـــم 

 (همانجا)                                               
 امیدواري به خداوند رحمان 

فانی در رباعیات مختارنامه مبحث امید و امیدواري به نگاه خداوند رحمان است که عطّار این نظیر عراز مباحث بی
جو و حتی رباعی سروده است. عطّار به همۀ انسانهاي حقیقت  16وهشتم و در قالب  مضمون زیبا را در باب بیست

نشوند و در راه پرفرازونشیب انسانهاي عادي چنین عرض میکند که هیچگاه از درگاه خدا و حتی روزگار ناامید  
آمده را تحمّل کرده و پشت سر بگذارند. از دیدگاه عّطار یکی از بزرگترین زندگی و سیر الی اهللا سختیهاي پیش

القائات و ترفندهاي شیطان براي از راه بدر بردن انسانها از راه حق، همین دادن حس ناامیدي در فکر و وجود آنها  
خود را به سمتش کج کرده و به او متوسل و امیدوار شوند. عطّار در این رباعیات به ما نوید    میباشد؛ تا جایی که راه

 بخیر میکند. میدهد که اعتماد و امید به خداوند رحمان انسان را از همۀ تعلقات دنیوي رهانیده و عاقبت
ــاري  ــر ک ــ ــم در ره او ب ــ ــی ــ ــد ن ــ ــرچن ــ ــ  ه
 ر در پــــــرده چــــــو زیــــــر چنـــگ مینالم زا

 

باري  وجهـی  هیـچ  بــه  نیــم   نــومیــد 
باري  یــک  مــن  زاري  بــکنــد   کــاري 

 )214(همان: ص                                    
ــن  ــ ــم ک ــ ــري در دل درویش ــ ــا نظ ــ ــان ــ  ج
ــم که خاك میباید شد ـــ ــیدانـ ـــ ــن مـ ـــ  ایـ

 

چــاره  جــان  چــارة  کـن یا   انـدیشــم 
خــاك کن  گــر  خویشم  ره  خاك   کنی 

 )215(همان: ص                                    
 هاي فلسفی درونمایه

مضامین فلسفی در رباعیات مختارنامۀ عطّار، نمود خاصی دارد و زیبایی این اثر را دوچندان کرده است. مضامین 
 اعتباري دنیا و مرگ، میباشد. بیفلسفی که عطّار در مختارنامه بکار برده است شامل عناوینی چون حیرت، 

 حیرت  
حیرت یکی از عناوین برجسته در رباعیات فلسفی مختارنامه میباشد که عطّار در بابهاي نهم، دهم و یازدهم بطور  
مفصّل به این مبحث پرداخته است. معناي حیرت در رباعیات مختارنامه و دیگر رباعیات ایشان معنایی متفاوت با  

شاعران فلسفی دارد. در رباعیات عطّار منظور از حیرت این است که سالک راه حق درمانده و حیرت در رباعیات  
حیران است که چگونه به انوار الهی دست پیدا کند و همچنین دربرابر عظمت کبریایی خدا دچار بهت و حیرت 

دچار شک و حیرت  کیشانش در چگونگی پیدایش خلقت زمین و آسمانهامیشود، ولی شاعري همچون خیّام و هم
 هستند. 

ــم ــان رفتی ــ ــن بیاب ــ ــن دری ــ ــوي یقی ــ ــر ب ــ  ب
ــم  ــ ــودی ــ ــر ب ــ ــب و روز در تفک ــ ــري ش ــ  عم

 

رفتیم   جان  عالــم  بــه  تــن  عــالــم   وز 
رفتیم  حیران  و  درآمدیــم   ســرگشتــه 

 )424(همان: ص                                     
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 حیرت در باب شناخت عالم غیب و روح   
یکی از حیرتهاي بزرگ عّطار پی بردن به اسرار عالم غیب و شهود و شناختن روح انسانها میباشد. عطّار در باب 

شده رباعی به این موضوع مهم پرداخته و در خود ابیات جوابهایی را به سؤاالت مطرح140دهم و یازدهم با سرودن  
آید که در وادي عرفان و راه حق ه عطّار این نوع حیرت و سرشکستگی براي کسانی پیش میداده است. از دیدگا

 اند و الّا افراد معمولی و عوام در این حیرتها قرار نمیگیرند. طی طریق کرده
ــاد  ــ ــر افت ــه مضطــ ــ ــن واقع ــ ــل دری ــ ــم عق  هــ
ــره در سی سال  ــم این گ ــ ــه گشای ــ ــم ک ــ  گفت

 

رفـ  دســت  ز  روح  افتاد هــم  سـر  بــر  و   ت 
افتــاد  دیــگــر  هـــزار  و  گـــره  آن   بــود 

 )505(همان: ص                                     
  و   نمیبرد  مقصود  سرمنزل   به  راه  هرگز  ولی  مینهد،  معرفت  به   نیل  و  سیروسلوك  راه   در  گام  خود  عشق  تمام  با  «وي 

 اسرارنامه،   الطّیر،منطق  نامه،مصیبت  در.  میتراود  افکارش   و  ابیات  از   حسرت  و  حیرت .  نمیشود  نائل  شهود  و  کشف  به
  کدکنی: ص   صور خیال در شعر فارسی، شفیعی( میدهد» نشان را سرگشتگی   این شکلی، به مختارنامه و نامهالهی
245 (.  

 اعتباري دنیا و مرگ بی
اصلی فکر و اندیشۀ عطّار بوده است. مباحث دنیوي و ذمِّ آن در بابهاي چهاردهم،    اعتباري دنیا شالودةیاد مرگ و بی

بیست و دوم، بیست و سوم، و بیست و چهارم آورده شده است. مضمون دنیا و عناوین مرتبط با آن و یاد مرگ با 
دنیا را جایگاهی بسیار پست و اي در رباعیات مختارنامۀ عطّار بکار رفته است. عطّار با نگاه عارفانۀ خود  نگاه ویژه

در   واال  نکنند  توجه  آن  و ظواهر  دنیا  به  راه حق میخواهد  و سالکان  انسانهاي خداجو  از همۀ  و  برشمرده  ذلیل 
 آلودگیهاي نفسانی و شهوانی گرفتار خواهند شد. 

ــــج و ستــــم باید دیــد ــان رن ــا کــــی ز جهــ ــ  ت
ــینیرزد همه کون ــ ــچ م ــ ــه هی ــ ــه ب ــ ــا ک ــ  حقّ

 

ــد   ــد دی ــم بای ــ ــش و ک ــ ــ ــد خیال بی ــ ــا چن ــ  ت
ــد  ــم باید دی ــ ــه غ ــ ــن هم ــ ــرا ای ــ ــچ چ ــ  از هی

 ) 601(مختارنامه: ص                                 
ــوري  ــد خــ ــ ــان چن ــم جــهــ  اي دل اي دل غــ
 در گوشــــۀ گلخنــــی کــــه پر خــــوك و سگنــد 

 

ــو  ــ ــب آمده جان چند خــ ــ ــه ل ــ ــدوه ب ــ  ري  و ان
ــه آتش به از آن چند خوري  ــ ــقمــه ک ــ ــن ل ــ  ای

 ) 612(همان: ص                                     
 چندجانبه  بینشی   مرگ،  به  وي   که  میدهد  نشان  عطّار  آثار  در  آن  مترادفهاي   و  واژة مرگ  کاربردهاي   بر  «درنگ
با  حتی   طوریکه  میکند؛  جلب   گورستان  بسمت  را  بشر  نوع  توجه  دائم،  عطّار  که   است  تن  مرگ  به  عنایت  دارد. 

 . ) 373 ابراهیمی دینانی: صنیایش فیلسوف،  ( میکنند»  مشاهده گورستان  در بیشتر را عطّار دیوانگان،
 

 هاي تعلیمی و اخالقی درونمایه
، بیان مضامین تعلیمی و اخالقی میباشد؛ چونکه عطّار با بیان این مفاهیم  ارزشمندترین قسمت رباعیات مختارنامه

هایی بینظیر و آماده در اختیار جویندگان راه حق و حقیقت و ارزشمند اخالقی و نکات ادبی، راهی روشن و آموزه
و اخالقی مختارنامه سالکان درگاه احدیّت و همچنین پژوهندگان علوم دینی و عرفانی قرار داده است. نکات تعلیمی  

 در بابهاي دوازدهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدم، نوزدهم و باب بیستم بیان گردیده است.
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 شکایت از نفس و ذمِّ خویش 
شکایتهاي عطّار از نفس خود و سرزنش آن و توصیه به این نگرش از عناوینی کلیدي رباعیات مختارنامه میباشد و 

رباعی این مضمون را تشریح کرده است. عطّار در شکایت از نفس خود به    32سرودن  ایشان در باب دوازدهم با  
جو این نکته را یاد آور میشود، که همیشه به دنبال تزکیۀ نفس خود بوده سالکان راه حق و همۀ انسانهاي حقیقت

ذّتهاي دنیوي، کماالت و هیچگاه از نفس خود راضی نباشند. از دیدگاه عطّار با سرزنش نفس در برابر گناهان و ل
انسانی طی میشود و انسان به آرامش حقیقی در دنیا و آخرت نائل میشود. به نظر عطّار پرداختن به عیوب دیگران 

 باعث ایجاد فاصله از انوار الهی و افتادن در راه و دام شیطان میشود. 
ــم  ــ ــ ــیبین ــ ــن م ــ ــه دی ــ ــا و ن ــ ــه دنی ــ  دل را ن

ــد مویم و ــ ــري ش ــ ــون شی ــ  در بن هر موي  چ
 

میبینــــــم   همنشیــن  پلیــد  نفــس   بــا 
مــیبینم  کمیــن  در  پلنــگ  و  شیــر   صــد 

 )552(همان: ص                                     
ــر ــري آخ ــ ــیپذی ــ ــن نم ــو سخــ ــ ــس چ ــ  از ک
ــوت که مپرس ــ ــی شه ــ ــدوي از پ ــ ــدان ب ــ  چن

 

تـــا    نــشـــوي  آخـــر آگــه   بنـــمیـــري 
آخـر  بــرنگیري  صــدق  بــــه  گــام   یــک 

 )561(همان: ص                                    
 

 نیازمندي به مالقات با همدمی محرم
بیت رباعی   20یکی از ارشادات عطّار در باب پانزدهم نیازمندي به مالقات با همدمی محرم میباشد که با سرودن  

جمله سالکان راه حق این هست  آن را تشریح کرده است. ارشاد و سفارش عطّار در این باب به همۀ انسانها و من
ر رسیدن به هدف و مقصد خود به بیراهه نروند و که در طول زندگی خود باید مرشد و راهنما انتخاب کنند تا د

و  راهنمایی  را  او  بتواند  مرشد  یا  پیر  میروند  بیراهه  به  که  مواقعی  در  و همچنین  دهند  تشخیص  از چاه  را  راه 
 دستگیري کند. 

ــن  ــق میپویم م ــه درد عشــ ــ ــه ب ــ ــدان ک ــ  چن
ــه ــ ــو سوخت ــ ــیســوزد ک ــ ــان او م ــ ــه ج ــ  اي ک

 

 در دردم و درد عشـــق میـــــــجویــم مـن 
من میگویم  چه  که  بــدانـــد  کــه  بــو   تــا 

 )636(همان: ص                                     
 

 عزلت و اندوه و درد و صبر گزیدن
با  از مضامین ناب عرفانی در مختارنامه مبحث عزلت و صبر است، که عطّار این مضمون را در باب شانزده م و 

جو  بیت رباعی به رشتۀ تحریر درآورده است. عقیدة عطّار در این باب این است که یک انسان حقیقت  21سرودن  
یا یک سالک راه حق باید براي رسیدن به کماالت نفسانی، خود را در معرض هر نوع بال و سختی قرار دهد و در  

سعادت و حقیقت دست پیدا نمیکند و در نیمۀ راه از پا  این راه صبر فراوان و طاقتی عظیم داشته باشد والّا به  
 آید. درمی

 وتاز تــــا کــــی باشــی چــــو آسمان در تک
ــو راست ــار ت ــ ــد ک ــ ــی کن ــ ــر کن ــ ــر صب ــ ــ  گ

 

نیاز  پست  زمین  چـو  شــو  قــدم  زیــر   در 
میبـاز کژ  و  دو  می  پیش  و  پــس   ورنـــه 

 )668: ص(همان                                    
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«در بینش عطّار صبر در سیر الی اهللا، نقش اساسی و بنیادي دارد، زیرا استقامت و صبر درمقابل رنجها و سختیهاي 
موفقیت در طلب و رسیدن به مطلوب است. پایه و اساس تصوف عطّار بر فقر و صبر   مبارزه و جهاد با نفس رمزوراز

بر آن قرار دارد. عطّار معتقد است صبر در فقر موجب میشود هستی عارف در هستی نامحدود حق محو و فانی 
ی صبر در آثار بازتاب مفهوم قرآن» ( پدیدار شود  نیازي او در وجودششود و ذات و صفات حق از جمله استغنا و بی

 ).99دستجردي: ص عطّار نیشابوري، 
 خاصیّت خاموشی گزیدن 

بیت رباعی سروده است. جدا از کالم عطّار   24عطّار این مضمون تعلیمی و اخالقی را در باب هفدهم و در قالب
ست. عطّار بیت (ع) و بزرگان دینی ماست که توصیۀ فراوانی بر آن شده اخاموش بودن یکی از سفارشات موکّد اهل

اند، این امر مهم را سرلوحۀ کار خود قرار داده و هم بنا به سفارشات بزرگان دینی و عالمانی که او را تعلیم داده
تأکید زیادي روي آن دارد. از نظر عّطار خاموشی یکی از حکمتهاي بزرگ الهی است که اگر سالک در آغاز راه خود  

 میرسد و نیمۀ راه را سپري کرده است.  را به آن عادت بدهد خیلی زودتر به مقصد
ــه ــ ــر ن ــ ــر بح ــ ــرگ ــن آخ ــ ــ  اي ز جوش بنشی

ــو ــ ــی برگ ــش گوی ــ ــان خوی ــام و نشــ ــ ــر ن ــ  گ
 

آخــر  بنشیـــن  خــروش  و  مشغلــه   بــی 
آخــر  بنشیـن  خمـــوش  آمــد  وقـــت   ور 

 )678(مختارنامه: ص                                
غایت عرفان، یکی شدن با هستی مطلق و درك حضور است؛ اهل تحقیق براي چشیدن طعم این   «در نظر عطّار

تنها در مبادي سلوك، که بیشتر در اند که «خاموشی» از جمله آنهاست و نهحضور معنوي، ریاضتهایی برشمرده
اندیشۀ تیزنگر صوفیانه   آن جنبۀ تربیتی مراد است، که در وصال نیز سالک خود را ملزم به سکوتی میکند که حاصل

 ). 2قاسمی و ماحوزي: ص نقد و تحلیل مفهوم سکوت عارفانه از دیدگاه عطّار، هاي عرفانی است» ( در تجربه 
 

 همّت بلند داشتن
نظم درآورده است. در دیدگاه عطّار بلند   بیت رباعی به رشتۀ   50عطّار این مضمون را در باب هجدهم با سرودن  

اي  همتی بزرگترین خصلت مردان خداست و در راه رسیدن به مقامات عالی عرفانی واجبترین امر، داشتن اراده
طلب در این طریق تنبلی و سستی به خود راه دهند قوي و همّت بلند میباشد. اگر سالک راه حق و انسانهاي کمال 

 زمین میخورند و به بیراهه میروند. در همان اول راه به 
ــد  ــ ــ ــ ــای ــ ــت ب ــ ــم ــه ــ ــلب مرد ب ــ  در راه ط
ــه مپرس ــالی کــ ــمــ ــــدش جــ ــ ــای  ور روي نمــ

 

باید   حکمت  نقــطـۀ  جــزوش  یــک   یــک 
باید  حرمت  به  دلــش  ادب  بــه   چشمــش 

 )693(همان: ص                                      

 جمعیت بستن  دوري گزیدن از تفرقه و
از دیگر مواردي که عطّار در راه طریق سلوك الی اهللا براي سالکان راه حق سفارش کرده است، دوري گزیدن از  

رباعی سروده شده است. منظور عطّار از ترك تفرقه این   24تفرقه میباشد. این مضمون در باب نوزدهم در قالب
نند به جایی برسند، زیرا در راه رسیدن به مراحل عرفانی و گذران است که انسانها با دوري از اجتماع و افراد نمیتوا

 امورات زندگی نیازهایی دارند که در تنهایی برآورده نمیشود. 
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ــی دید  ــرون و درون خواه ــ ــه بی ــ ــدک ــرچن ــ  ه
 هــــر روز هــــزار پــــرده بــــر خویشتــــن تنــــی 

 

دید    و خـون خواهـی  استخـوان  و   مشتـی رگ 
ایــن همـ  ـه پــرده راه چـون خواهی دید بــا 

 )749(همان: ص                                     

 یکرنگی گزیدن 
از صفات   رباعی سروده است. در دیدگاه عطّار صفت یکرنگی  29عطّار در باب بیستم مضمون یکرنگی، را در قالب  

بزرگ مردان خداست که باعث میشود انسان و یا سالک زودتر به اخالص و صداقت دست پیدا کند، والّا با نیرنگ 
صداقت را اي از انسانیت و کماالت الهی دست پیدا نمیکند. عطّار انسانهاي ریاکار و بیصداقتی به هیچ مرحلهو بی

است. وي درمورد یکرنگی چنین ابراز میدارد که انسان گنهکار از    نکوهش کرده و دورویی را برابر با کفر دانسته
مؤمن ظاهرنمایی که نیمی از کارهایش در ظاهر عابدانه و نیمی از اعمالش شیطانی و در خفا انجام شود، بهتر 

متعال از  اند و خداي است. عّطار همچنین در این رباعیات از منافقانی نام برده که هیچ بویی از دین و دیانت نبرده
 درون و سرّ آنها آگاه میباشد و در نهایت این انسانهاي منافق رسواي خلق و جهان میشوند. 

 اي در ره دیــــن و کــــار کــــفر آمــــده سســــت 
 بــــــر روي و ریــــا طــــاعت تــــو معصیــت است

 

 نــه مؤمــن اصلــی و نــه کــافــر بــدرست 
 ــد رست یـــا مفســد فــاش بـــاش یــا زاه

 )787(همان: ص                                    
 

 هاي خیامیدرونمایه
، که از مضامین اند. در مختارنامه مبحث قلندریات و خمریاتتعدادي از رباعیات عطّار با رویکرد خیّامی سروده شده

 اند.رباعی سروده شده 77وچهارم در قالبمشترك این دو شاعر میباشد، در باب چهل
 

 قلندریات
هاي اي متفاوت، دیدگاه عرفانی او را درجهت القاي اندیشهاي از رباعیات عطّار نیشابوري هستند که به شیوهنوع ویژه
؛ به عبارت دیگر، غزلهاي مالمتی و قلندري عطّار، این امکان را براي ما فراهم کرده که انداش مطرح کردهمالمتی

سبک فکري عطّار در   سبک فکري ایشان را در زمینۀ انتقادات اجتماعی و نکوهش زاهدان ریاکار و ظالم دریابیم.
لندري که فرافکنی و تغییر رویه است،  گیري از عناوین قرباعیات قلندري مختارنامه، بر پایۀ اندیشۀ مالمتی و با بهره

 استوار میباشد: 
ــر  ــ ــ ــ ــی آخ ــ ــای ــ ــد ری ــ ــ ــد ز زاه ــ ــ ــا چن ــ  ت
ــد ــی خون ش ــد ریای ــ ــر از زه ــ ــرا جگ ــ ــ  م

 

آخر   مایی  مــرد  کـــه  درکــــش   دردي 
آخـــر کــجــایی  قــلنــدري  رنــد   اي 

 )1672(همان: شمارة                                
هاي قلندري در واقع فریاد بیزاري و دلزدگی از ریازدگی عصر «از دیدگاه اجتماعی، هدف عّطار از بکاگیري اندیشه

خود و جوّ دینی حاکم بر جامعۀ زمانۀ وي است، که با نگاهی منتقدانه به آن نگریسته شده است. از این دیدگاه،  
است؛ بدینسان نعرة قلندرانۀ روح آزاده و طبع لطیف عطّار در این نوع شعري، افزون   زبان قلندریات، زبان اعتراض

بررسی قلندریات در » ( بر اشاره به از خودي رهیدن، نوعی مبارزه با ریاکاري و زهدفروشی را نیز منعکس میکند 
 ).21طایفی و شاهسوند: ص دیوان عّطار نیشابوري، 
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ــداز ــ ــوز و گ ــ ــی س ــ ــد کن ــ ــر زه ــ  ت ببردگ
ــد ــرد اي زاه ــ ــن مگ ــ ــرد م ــ ــه گ ــ ــار ب ــ  زنه

 

ببــرد  نــیــازت  شــوق  و  آورد   عــجــب 
ببــرد  نمــازت  از  قلنــدر  رنــد   کــایــن 

 )1675(همان: شماره                                
 

 باشی اغتنام فرصت و خوش
وچهارم سروده که در این قسمت به تفسیر  فرصت و خوش باشی رباعیات متعددي در باب چهل  عطّار در باب اغتنام

باشی و اغتنام فرصت عقاید عطّار را مشابه خیّام بدانیم و او را متهم به  آن میپردازیم. اگر بخواهیم در باب خوش
طّار عارفی خداترس و بااخالص بوده که  ایم؛ چراکه عگري کنیم، جفاي بسیار بزرگی دربارة عطّار روا داشتهالابالی

تمام عمر در پی تزکیۀ نفس و پرورش روح خود و اطرافیانش بوده است، ولی خیّام در رباعیاتش منظوري متفاوت 
جویی مادّي و دنیوي در مدت کوتاه عمر بوده است. در  از عطّار داشته و آن هم دعوت به خوشباشی براي لذّت

ت به این معناست، که باید از لحظات کوتاه عمر در راه سیروسلوك بهره ببریم و تالش  دیدگاه عطّار اغتنام فرص
 کنیم تا به سعادت ابدي و رضایت الهی دست پیدا کنیم: 

ــک بهر هالك من و تو  ــه فل ــ ــور ک ــ ــی خ ــ  م
ــر بسیار نماند  ــه عم ــ ــن ک ــ ــزه نشی ــ ــر سب ــ  ب

 

تـو   و  مـن  پـاك  جــان  بــه  دارد   قصــدي 
تو   و  مـن  زخــاك  دمــد  برون  سبــزه   تــا 

 )1697(همان: شماره                                
ــرخیزیم ــی ب ــ ــت ساعت ــ ــل بشکف ــ ــون گ ــ  چ
ــمنفسان  ــگر اي ه ــ ــار دی ــ ــه به ــ ــد ک ــ ــاش ــ  ب

 

بگریزیـم  غـم  دسـت  ز  مــی  شــادي   بــر 
مــیری ریزیم گــل  مـی  مــا  و  بــار  ز   ــزد 

 )1698(همان: شماره                                
 هاي عاشقانه درونمایه

باب و در قالب حدوداً   19هاي عاشقانه میباشد، که در  عظیمترین بخش رباعیات مختارنامه، متعلّق به درونمایه
افتد. مضامین عاشقانه در اکثر از زبان عطّار نمی   اي است که هرگزهزار بیت رباعی سروده شده است. عشق واژه

قریب به اتّفاق آثار عطّار بکار رفته است و عطّار بدون واژة عشق و عاشقی وجه شاعري و شخصیت عرفانی خود را  
هاي عاشقانۀ رباعیات عطّار با عناوینی همچون زلف، خط و خال، مشک، مو روي نگار، ابرو ازدست میدهد. درونمایه

 ب معشوق که متعلّق به عشق زمینی میباشد، بکار رفته است. و ل
 

 شوق به معشوق 
به معشوق (خداوند رحمان) میباشد.   رباعیات عاشقانۀ عطّار شوق عطّار  از نکات عمده و مهمترین وجه و نمود 

صلی اکثر قریب به هاي اف عارفانه است. درونمایهف عاشقانه بر تصوّتکراري در بیشتر آثار عطّار، ترجیح دادن تصوّ
از منازل هفتگاناتّ با عشق و معشوق همراه شده است. عشق یکی  رباعیات عطّار مستقیماً  سیروسلوك در    ۀفاق 

 پیدا کرده است:است که در رباعیات مختارنامه هم نمود خاصی  یرالطّ منطقمثنوي  
 جسمـــی اســـت هزار چشمـــۀ خـــون زاده درو 

ــت دل  ــون اس ــرة خ ــ ــک قط ــ ــرو پاي ی  بیس
 

درو   داده  دردســر  هــزار  اسـت   جــانـــی 
درو  افتاده  بــرهـم  عشــق  عــالــم   صــد 

 )1090(همان: شمارة                               
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 دردِ عشق 
اي رها نکند. این درد، مبدأ و سرآغاز عشق از دیدگاه عطّار وجود درد است، آن هم دردي که انسان عاشق را لحظه

آید و در دردي معنوي و آسمانی است که در جابجاي عالم وجود داشته و هر لحظه به سراغ انسانهاي عاشق می
اي است که اعیات مختارنامه وجود دارد، مقدّمهبین موجودات فقط انسانها به آن آگاهی دارند. عشقی که در رب

حجابها و افراد خودنما را از پیش چشمش دور کند. عطّار در رباعیات خود چنان عشق را به وصف میکشد، که هر 
اي به وجود دردِ وصال یار و ارادتش را به معشوق درمییابد. عشق عرفانی و عشق خالص الهی در برخی  خواننده

اي آشکار و هویدا شده است که آن را با هیچ عشق زمینی و حتّی عشق خیالی هم نمیتوان بگونهرباعیات عطّار  
 مقایسه کرد. 

ــم من ــ ــیبین ــم م ــ ــد و بی ــ ــه امی ــ ــس ک ــ  از ب
ــرم  ــینگ ــار درم ــ ــر ک ــ ــه س ــ ــه ب ــ ــدان ک ــ  چن

 

مـن   مــیبینــم  دونیــم  دلــی  دو  هــر   از 
مـ مــیبینــم  عظیـــم   ــن استغنــایـــی 

 )1151(همان: شماره                                
ــی ــ ــاي درم ــ ــم ز پ ــ ــه کن ــ ــم چ ــ ــم گفت ــ ــ  آی

ــی ــن باشــ ــاك در مــ ــی خــ ــه کنــ ــا چــ ــ  گفت
 

مـی  سر  بــه  روز  هــر  کــه  پیــش   آیم زان 
مــی در  بــه  تــو  بـــر  روزي  هــر   آیم تــا 

 )1155(همان: شمارة                                
«شعر عطّار، آنگونه که خودش آن را درك میکند، شعر درد، شعر جنون، و شعر بیخودي است. چیزي است که به 
او  خود  عقلی،  حکمت  نه  دینی  حکمت  است؛  حکمت  شعر  بااینحال  و  دارد  بیگانگی  آن  با  عقل  خودش،  قول 

انسان بویی از این دیوانگی نشنود، از بیگانگی که حالت دوري و مهجوري از حکمت است  خاطرنشان میکند که تا
 ). 117کوب: ص زرینصداي بال سیمرغ، پاك نمیتواند گشت» ( 

 
 در شُکر نمودن از معشوق 

 در نظر عطّار بهترین نوع عرض ارادت عاشق به معشوق مقام شکرگزاري هست و عاشق باید دائمًا در حال شکرگزاري
و یادکردن معشوق باشد والّا عشق و عاشقی معنایی ندارد. از دید عطّار اگر عاشق در پی شکرگزاري از یار خود یا  
روشنتر بگوییم شکرگزار معبود خود نباشد، نمیتواند عشق خود را ثابت کند و مثال یک عاشق ظاهرنما میباشد 

 اش با معشوق و معبودش بهم میخورد.  که خیلی زود رابطه
 ــــانــــم ز مــــیــــان جــــان وفــــاي تــو کنــــد ج

 بــــر تــــارك خورشیــــد نهــــــد پــــاي از قــــدر 
 

کنـــد   تــو  بــراي  از  عــالــم  دو  تــرك   دل 
لحظــه کــه  ذره  کنـــدهــر  تو  هــواي   اي 

 )1333(همان: شمارة                             
ــــی از تــو ــه جهان ــــن گشتــ ــر و ب ــــی ســ  اي ب
 گــــرچــــه نتــــــوان  یــــافت نشــــانی از تــــــــو 

 

تـــو   از  جــانـی  و  دل  ســالــم   نــامــانــده 
تـــو  از  زمــانــی  بـــود  نتـــوان   غــایـــب 

 )1346(همان: شماره                               
 بیان صفتهاي معشوق 

فت باب از رباعیات خود در مختارنامه به شرح صفات ظاهري و باطنی معشوق از قبیل (زلف، چشم، ابرو، عطّار در ه
خط، خال، لب، دهان، بلنداي معشوق، ناز و بیوفایی) پرداخته است. بطور کلّی میتوان گفت منظور عطّار از بیان 
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معنوي او میباشد و میخواهد ارادت   خصوصیات ظاهري و درونی معشوق، نشان دادن عظمت و زیباییهاي بینظیر
 قلبی خود را در باب لطف و بزرگی معشوق، با بیان این صفات ابراز کند. 

 هــــر کــــاو رخ تــــــو بــــدیــــد حیــــران مــانــد 
ــــف پریشــان تــو دیــد  ــه ســر زل ــــکس کــ ــ  وان

 

بــه دهـان مانــد  لــب  تــو  لــب  لــعــل   وز 
اگ بــاشــد  مـانــد کـــافـــر  مســلمــان   ــر 

 )1445(همان: شماره                              
ــراز آورد ــ ــ ــ ــراف ــــف ســ ــ ــدان زل ــ ــ ــ  دل روي ب
ــویــــی سر تافت  ــو مــ ــ ــــف ت ــر زل ــ  روزي ز ســ

 

 بـــا هــر شکـــن زلــف تــو صــد راز آورد   
مــوي  تــواش  بــازآوردســــوداي   کشــان 

 )1452(همان: شماره                                
 تضاد بین عقل و عشق 

عطّار در مبحث عشق و عاشقی جایگاهی براي عقل قائل نیست و معتقد است که فقط دل و قلب عاشق بیقرار  
میتواند بدنبال معشوق و یار باشد، و به وصالش برسد و آن را حس کرده و به لذّت معنوي و درونی برسد. از نظر 

شوق نیست و باید ازطریق صفاي باطن عطّار حتّی عقل و گوش و چشم انسان هم قادر به حس کردن و دیدن مع
 به دیدار یار نائل شوند.  

«تضاد میان عقل و عشق در عرفان عاشقانه، تضادي است ناگزیر، که جمع میان آن دو ممکن نیست. تحقیر عقل  
در این مصاف از مضامین ثابت و یک پاي اصلی اندیشۀ ادبیات عرفانی است. عطّار نیز از جمله عرفاي شاعري است 

بررسی قلندریات در دیوان  ه به این تقابل، بسیار دل بسته و این مضمون را به صوّر مختلف بازسازي کرده است» ( ک
 ). 12طایفی و شاهسوند: ص عطّار نیشابوري، 

ــنمــــون دارد راي  ــــه راه رهــ ــه ب ــــی کــ ــان  جــ
ــود به جرعه ــ ــه ش ــ ــی ک ــ  اي درد از دستعقل

 

دارد جـاي   وز حســرت خــود   میــان خــون 
پـــاي دارد  چـــون  خـــداي  معـــرفــت   در 

 )1053(همان: شماره                              
ــه ــ ــادی ــ ــه عقــــل را راهــــی نیســت در ب  اي کــ

ــــده  اي طلــــب خــــواهی کــردگــــر هیــــچ رون
 

نیست   کــاهـی  کنــد  سیــر  درو  کــوه   گــر 
ایــن  نیست   شــایستــۀ  آهـی  جــز   بادیــه 

 )1056(همان: شماره                               
 

 تشبیه کردن عاشق و معشوق به شمع و پروانه 
وجه بسیار زیبایی   ) آمده است و عطّار بصورت49و    48،  47این مضمون عاشقانه در سه باب آخر مختارنامه (بابهاي

االیام نشان از  عاشق و معشوق را به شمع و پروانه تشبیه کرده است. حکایت چرخیدن پروانه به دور شمع، از قدیم
وار به دور معشوق میچرخد و در نهایت جان دلبستگی شدید و دائمی عاشق به معشوق است، که عاشق دیوانه 

اي تاب عاشق شیدا بسان یک پروانۀ دلبسته است، که هیچ لحظه  شیرین خود را ازدست میدهد. از دیدگاه عطّار
 قدر به دور شمع میچرخد تا بال و پرش بسوزد و از پا بیفتد. وار آندوري شمع را ندارد و دیوانه 

 پــــروانــــه بــــه شمــــع گفــــت یــــارم بــــاشــــی
 در رو بــــه میــــان آتــــــش و پــــــاك بســــــــــوز 

 

 ــتـــا کــه اگــر کشتـــۀ زارم بـــاشـــی گف 
باشی   کنــارم  در  کــه  مــیخـــواهــی   گــر 

 )2032(همان: شماره                               
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 چــــــون شمــــــع جمــــــال خــود به پروانه نمود 
 ام شــــمعــــش گفتــــا چــــه بــــود گفــــت آمــده

 

 آمـــد زود پــــروانــه ز شـــــوق او فـــرود   
 تــا جملـــه تــو بــاشــم و نمــی یــارم بود 

 )2044(همان: شماره                               
 

 گیري نتیجه
اثر ارزشمند مختارنامه شامل  رباعیات و   هاي زیباي عارفانه، تعلیمی، اخالقی، فلسفی، خیّامیدرونمایه  عطّار در 

 قلندریات   دنیا،  اعتباري بی  و  مرگ  نفس،  تزکیۀ  حیرت،  توحیدگرایی،  همچون  عاشقانه میباشد، که شامل مضامینی
رباعیات عطّار را میتوان از جهات مختلف بر    .هستند  توجّه  درخور  و  بینظیردر نوع خود  عشق الهی میباشد و    و

اخالقی و عرفانی که هیچ زمان تازگی خود را ازدست سرایان برتري داد، از جمله مفاهیم ناب  اشعار دیگر رباعی 
 نخواهند داد.

هاي عرفانی میباشد که باعث شهرت خود عطّار هاي عرفانی: بارزترین وجه رباعیات عّطار همین درونمایهدرونمایه 
ه براي هر و بخصوص مختارنامه شده است. رباعیات عرفانی عطّار بسیار پرمغز و داراي عناوین بسیار نابی هستند ک

محقق دینی و ادبی تازگی و زیبایی خاصّی دارد. از مضامین مهم عرفانی در آغاز مختارنامه مبحث توحیدگرایی 
کاره و ناظر عالم هستی میداند و تأکید میکند دربرابر قدرت الیزال میباشد. عطّار در رباعیات توحیدي، خدا را همه

او   باید  و  بوده  عرفانی  خداوندي همۀ موجودات ضعیف  بعدي در بخش  و ستایش کنند. مبحث مهم  عبادت  را 
مختارنامه امید به فضل و رحمت خداوند متعال است. در نظر عطّار اگر انسانها معتقد به نگاه رحمت خداوند در  

اي غم و ناشکیبایی در درونشان تمام شئون زندگی و نیازهاي مادّي و معنوي خود باشند غیرممکن است که ذرّه
 بماند. باقی 

هاي فلسفی: بینش عطّار در باب مباحث فلسفی شامل حیرت و مسئلۀ مرگ میباشد. حیرت عّطار در این درونمایه 
وبرق دنیا خود رباعیات حکایت از تردیدي مقدس دارد که انسان طالب راه حق میخواهد از البالي گرفتاریها و زرق

سانی و رضایت الهی پیدا کند و همچنان حیران و سرگشته  را بیرون کشیده و راهی را براي رسیدن به کماالت ان 
 است که چگونه این راه را پیدا کند؛ ولی سرانجام با تالش و مجاهدت به این سعادت دست پیدا خواهد کرد.

اعتباري دنیا میباشد. مضمون دنیا و عناوین مرتبط با آن هاي فلسفی مسئلۀ مرگ و بیدومین مبحث در درونمایه  
اي در رباعیات مختارنامۀ عطّار بکار رفته است. عطّار با نگاه عارفانۀ خود دنیا را جایگاهی رگ با نگاه ویژهو یاد م

بسیار پست و ذلیل برشمارده و از همۀ انسانهاي خداجو و سالکان راه حق میخواهد به دنیا و ظواهر آن توجّه نکنند 
 شد. والّا در آلودگیهاي نفسانی و شهوانی گرفتار خواهند

هاي اخالقی و تعلیمی هاي تعلیمی و اخالقی: ارزشمندترین قسمت رباعیات مختارنامه همین درونمایهدرونمایه 
هاي اخالقی وافري میبرد و میتواند این عناوین اي با خواندن این رباعیات بینظیر بهرهمیباشد، چراکه هر خواننده

می و اخالقی مختارنامه در بابهاي دوازدهم با عنوان شکایت از را سرلوحۀ امورات زندگی خود قرار دهد. نکات تعلی
نفس و ذمِّ خویش، باب پانزدهم در نیازمندي به مالقات با همدمی محرم، باب شانزدهم با عنوان عزلت و اندوه و 
درد و صبر گزیدن، باب هفدهم با عنوان خاصیّت خاموشی گزیدن، باب هجدم با عنوان همّت بلند داشتن، باب 

ویکم با عنوان پذیرش حقّ نوزدهم با عنوان دوري گزیدن از تفرقه، باب بیستم با عنوان یکرنگی گزیدن، باب بیست
وهشتم با مضمون امیدواري به حق بیان گردیده است و این بابها را عطّار به زیبایی و همه از او دیدن، و باب بیست

 ست.هرچه تمامتر در قالب رباعیاتی پرمغز تشریح کرده ا
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اند و مبحث قلندریات و خمریات، هاي خیّامی: تعدادي از رباعیات عطّار با رویکردي خیّامی سروده شدهدرونمایه 
اند. قلندریات نوع رباعی سروده شده  77وچهارم در قالبکه از مضامین مشترك این دو شاعر میباشد، در باب چهل

هاي  اي متفاوت، دیدگاه عرفانی او را درجهت القاي اندیشهوهاي از رباعیات عطّار نیشابوري هستند که به شیویژه
اش مطرح کرده است؛ به عبارت دیگر، غزلهاي مالمتی و قلندري عطّار، این امکان را فراهم کرده که نظر مالمتی

قلندري   ایشان را در زمینۀ انتقادات اجتماعی و نکوهش زاهدان ریاکار و ظالم دریابیم. سبک فکري عطّار در رباعیات
گیري از عناوین قلندري که فرافکنی و تغییر رویه است، استوار میباشد. مختارنامه، بر پایۀ اندیشۀ مالمتی و با بهره

هاي عرفانی خود قرار داده است؛ بطوریکه شخصیت عاصی هاي قلندریش را درجهت بروز اندیشهایشان درونمایه 
 را از دینداران ظاهرنما ابراز کند. قلندر در اشعار بتواند براحتی انتقادات خود 

باب   19هاي عاشقانۀ میباشد که در  هاي عاشقانه: عظیمترین بخش رباعیات مختارنامه متعلّق به درونمایهدرونمایه 
افتد. مضامین  اي است که هرگز از زبان عطّار نمی و در قالب حدوداً هزار بیت رباعی سروده شده است. عشق واژه

قریب به اتّفاق آثار عطّار بکار رفته است و عطّار بدون واژة عشق و عاشقی وجه شاعري و شخصیت  عاشقانه در اکثر  
از معشوق در همۀ آثار و   باید گفت که منظور عطّار  عرفانی خود را ازدست میدهد. در تفسیر شوق به معشوق 

است و عطّار سعادت هر   اشعارش همان معبود حقیقی است که در نزد همۀ بندگان قابل ستایش و عبادت کردن
 انسانی را در توجّه کردن بسوي خالق خود میداند. 

 
 نویسندگان  مشارکت

 شده  استخراج  آزاد اسالمی واحد جیرفتدانشگاه    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتري   دوره رساله  از   مقاله  این
. اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده   بر  را  رساله  این  راهنمایی  نعمت اصفهانی عمرانآقاي دکتر    .است
آقاي .  اندداشته  نقش  نهایی  متن   تنظیم  و   ها داده  گردآوري   در   رساله  این   پژوهشگر  عنوان  به  حمزه اکبري زادهآقاي  

  محتواي  تحلیل  نهایت  دراند.  ها نقش مشاور این کار را به عهده داشتهدکتر حمید طبسی با تجزیه و تحلیل داده
 .است بوده پژوهشگرسه  هر مشارکت و تالش حاصل مقاله

 
 قدردانی  و تشکر

که در سالهاي تحصیل از   آزاد اسالمی واحد جیرفتبر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه  
 آموختن از آنهاست، قدردانی نمایم. محضرشان بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشۀ من، در نتیجۀ

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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