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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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نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
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مقاله پژوهشی
سبکشناسی فکری رباعیات مختارنامۀ عطار
حمزه اكبری زاده ،نعمت اصفهانی عمران* ،حمید طبسی
دروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد جیرفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جیرفت ،ایران.
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* نویسنده مسئول:

زمینه و هدف :فرم و محتوای هر متن ادبی تأثیری مستقیم بر یکدیگر دارند ،به نحوی كه
نمیتوان آنها را از هم مجزا كرد .بستگی به دیدداه نویسنده یا شاعر ،فرم یا محتوا میتواند بر
دیگری غلبه كند و داللتهای متن را تغییر دهد .مختارنامج عطّار از جمله متونی است كه با وجود
فرم و قالب مشترک رباعی ،دارای محتواهای متعددی است .فهم و درک این محتواهای دونادون
نیازمند طبقهبندی و نگاه سبکشناسی است ،تا بتوان با استفاده از تجزیه و تحلیل این رباعیات،
به سبک محتوایی و معنایی آنها دست پیدا كرد .بر همین اساس در این مقاله تالش شده با
رویکرد سبکشناسی و با توجّه به محتوای رباعیات مختارنامه ،مضامین این اثر در رباعیات تجزیه
و تحلیل دردد .در این پژوهش مضامین رباعیات عطّار استخراخ و مورد تجزیه و تحلیل قرار درفته
است.
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كیفی با رویکرد سبکشناسی ،توصیفی و تحلیلی است .منظور از بررسی مضامین ،پرداختن به
درونمایههای معنامند و تکرارشوندۀ مفهومی است كه هم محتوای متن ادبی را سامان میدهد و
هم فرم و زیباشناسی اثر را نمایان میکند.
یافتهها :رباعیات عطّار را میتوان از جهات مختلف بر اشعار دیگر رباعیسرایان برتری داد ،از
جمله مفاهیم ناب اخالقی و عرفانی كه هیچ زمان تازدی خود را ازدست نخواهند داد.
نتیجهگیری :درونمایه های عارفانه ،تعلیمی ،فلسفی ،خیّامی و عاشقانه مهمترین درونمایههای
این اثر است كه مضامینی همچون توحیددرایی ،حیرت ،تزكیج نفس ،مرگ و بیاعتباری دنیا،
قلندریات و عشق الهی را دربر میگیرد.
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مقدمه
سبک شعری یعنی مجموعج كلمه ها ،لغتها ،مضامین ادبی و قرار درفتن ترتیب آنها از نظرداه قواعد زبان و ادب
فارسی .سبک مفاد معنی هر كلمه در اندیشج شاعر و طرز تخیّل و بکار بردن آن تخیالت از جنبج حاالت فکری
شاعر میباشد كه به وضعیت دورۀ زنددی ،عقاید درونی ،دینی ،فرهنگی و ادبی او بستگی دارد .سبکشناسی روشی
است كه مضامین زبانی ،ادبی و فکری یک شاعر یا نویسنده را مشخص كرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
آنچه به صورت غالب متن ادبی را از غیرادبی متمایز میکند ،فرم و زبان است ،امّا نوع محتوای متن نیز میتواند هم
بنیانهای اندیشگانی مؤلّف و تجربج زیستج او را به نمایش بگذارد و هم فرم و قالب متن را دچار تغییرات و ساماندهی
كند كه در القای محتوا ،تأثیری مضاعف داشته باشد .مسلّماً شرایط فکری و سیاسی حاكم بر یک دوره میتواند هم
فرم و هم محتوای متن را تحت تأثیر قرار دهد ،بر این اساس فرم و محتوا ،میتوانند تابعی از كاربرد شرایط فرهنگی
دوران خود باشند.
در تشریح سبکشناسی مضامین یک شاعر باید بگوییم كه این نوع سبکشناسی تمام شالودۀ شعری و اندیشج یک
شاعر را بروز میدهد و در این بین شاعر با تشخّصهای شعری و مضامین ویژهای كه در شعر خود بکار برده است به
نوعی ب ه سبک خاص خود میرسد و از دیگر شاعران متمایز میشود .سبکشناسی مضامین ،اسلوبی ارزشمند برای
شناخت هویت فردی ،عقیدتی ،ادبی ،فرهنگی و ایدئولوهیک یک نویسنده یا شاعر است و با این معیار سنجش
میتوان وجوه فکری و اندیشگانی هر شاعری را مشخص كرده و به تجزیه و تحلیل آن پرداخت.
مسلماً انتخاب معانی و محتواهای دونادون در رباعیات مختارنامه با كاركردهای زبانی این متن در ارتباط است؛
چراكه انتخاب قالب رباعی بهدلیل اختصار و ایجاز زبانی ای كه دارد ،مخاطب را بیشتر با معنی دردیر میکند و
تأثیردذاری مضاعفتری دارد؛ بر همین اساس توجّه به سبکشناسی فکری این رباعیات بهتر میتواند ارزش فرمی و
محتوایی مختارنامه را نمایان كند.
مختارنامه مجموعهای جامع از رباعیات عطّار با  55باب و  6355رباعی است كه بصورت كلّی شامل درونمایههای
عرفانی ،تعلیمی ،اخالقی ،فلسفی ،خیّامی و عاشقانه ،با مضامین مختلفی همچون توحیددرایی ،تمجید بزردان دینی
از جمله پیامبر اكرم (ص) ،عرفان ،تزكیج نفس ،مرگ ،بیاعتباری دنیا ،قلندریات و عشق الهی سروده شدهاند .وجود
مضامین عرفانی ،قلندری و عاشقانج ناب در این اثر ارزشمند نکتج حائز اهمیّتی است كه باید توجّه خاصی به آن
داشت و در این تحقیق به تفسیر این موارد پرداخته شده است .ابراز تجربههای عرفانی و اخالقی ،در این رباعیات
به حدّی متنوع است كه در صدها باب هم قابل تجزیه و تقسیمبندی میباشد .آنچه در رباعیات مختارنامه برای هر
محقّق و خوانندهای سودمند و ارزشمند است ،بیان نکات اخالقی و معنوی است كه میتوان از آن بهرههای فراوانی
درفت و در تحقیقهای علمی و دینی آنها را بکار برد .عطّار لحظهها و تجربههای روحی خود را در این اثر بیشتر و
متنوعتر از دیگر آثارش نمایان كرده است ،ازاینرو سبکشناسی مضامین این اثر دامی مهم در شناخت منظومج
فکری عطّار است و این مقاله توانسته این مضامین را در مختارنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
سابقۀ پژوهش
در باب رباعیات مختارنامه عطّار كارهای تحقیقی محدودی همچون «رباعی روایی در مختارنامج عطّار نیشابوری»
از مؤمنی و شکوفگی« ،مضامین تعلیمی متأثّر از عرفان در مختارنامج عطّار» از خراسانی و محقق انجام شده است،
ولی در رابطه با سبکشناسی رباعیات عطّار تا كنون هیچ كار تحقیقی انجام نگرفته است.
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روش مطالعه
روش تحقیق در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطّالعات مبتنی بر پژوهشهای كیفی با رویکرد سبکشناسی،
توصیفی و تحلیلی است .منظور از بررسی مضامین ،پرداختن به درونمایههای معنامند و تکرارشوندۀ مفهومی است
كه هم محتوای متن ادبی را سامان میدهد و هم فرم و زیباشناسی اثر را نمایان میکند.
بحث و بررسی
سبکشناسی فکری رباعیات عطّار
معنا و فکر موجود در رباعیات مختارنامه امری قصدی است ،بدین صورت كه قصد و نیت عطّار كامالً در شکلدیری
محتوای آن تأثیردذار است؛ چراكه با نگاهی مقایسهای به سایر منظومهها و آثار منثور عطّار میتوان همین معانی
و افکار را در آنها جست و بازیابی كرد .مضامین رباعیات عطّار در مختارنامه شامل مضامین توحیدی ،عرفانی،
اخالقی ،اندیشههای خیّامی ،فلسفی ،مرگ ،بیاعتباری دنیا ،حیرتاندیشی ،قلندریات و عشق الهی است .رباعیات
عطّار را میتوان از جهات مختلف بر اشعار رباعیسرایان دیگر برتری داد ،از جمله :مفاهیم ناب اخالقی و عرفانی كه
هیچ زمان تازدی خود را ازدست نخواهند داد« .تمام حاالتی كه بر یک عارف آداه و سالک راهبین میگذرد ،در این
رباعیها جلوهدر شده است .اضطراب عارف ،شوق او ،تحیّر او ،و بسیاری از حاالت كه كلمهای خاص برای آن نمیتوان
یافت؛ اینها همه مضامینی هستند كه در این رباعیات میتوان دید» (مقدمج مختارنامه ،شفیعی كدكنی :ص .)43
در این پژوهش به بررسی ارزشمندترین مضامین سبکشناسی فکری رباعیات عطّار در مختارنامه پرداخته شده
است كه بدین شرح میباشد :درونمایههای عرفانی ،فلسفی ،اخالقی ،خیّامی و عاشقانه.
درونمایههای عرفانی
منظور از درونمایه در اصطالح سبکشناسی ،مضمون ،تم یا فکر اصلی مسلّط در هر متن است؛ یعنی آن اندیشج
حاكمی كه كلیّت متن را تحت تأثیر قرار داده است .صرفاً تکرار یک موضوع نمیتواند بعنوان درونمایج سبکی
محسوب شود ،بلکه ادر این تکرار ،ساحات فرمی و معنایی متن را تغییر دهد میتوان دفت كه درونمایه شکل درفته
است .بر این اساس دربارۀ رباعیات عطّار در مختارنامه مضامینی بعنوان درونمایج سبکی درنظر درفته شده است
كه ضمن تکرار معنادار ،كلیّت اندیشگانی نویسنده را نیز نشان میدهد كه یکی از این درونمایهها ،مضامین عرفانی
است.
بارزترین وجه رباعیات عطّار همین درونمایههای عرفانی است كه باعث شهرت خود عطّار و خصوصاً مختارنامج وی
شده است .رباعیات عرفانی عطّار بسیار پرمغز و دارای عناوین بسیار نابی است كه برای هر محقق دینی و ادبی
تازدی و زیبایی خاصّی دارد .بارزترین مضامین درونمایههای عرفانی در رباعیات مختارنامه عطّار بدین شرح میباشد.
توحیدگرایی (خداوند ،همهكارۀ عالم ،قادر توانا و قابل ستایش است).
عطّار این عنوان را در باب اول ،چهارم و پنجم بصورت مفصّل و با شرح صفات خداوند رحمان ابراز كرده و 444
رباعی را در این باب سروده است .عطّار در رباعیات توحیدی كه سروده ،خدا را همهكاره و ناظر بر عالم هستی
میداند و تأكید میکند دربرابر قدرت الیزال خداوندی همج موجودات ضعیف بوده و باید او را عبادت و ستایش كنند.
قییدّوسییی تیییو ،میقییدّس از ادراكییی
ای پاكییی تیییو منییزّه از هییییر پاكیی

سبکشناسی فکری رباعیات مختارنامج عطار 444/

در راه ت ی ی ی یو ،ص ی ی ید هزار عال ی یم ،دردی

در كییوی تییو ،صیید هیزار آدم ،خیاكی
(مختارنامه :ص )75

وی هیفییت س ییهیر ،پردهدار در تیییو
ای هش ی یت بهش ی یت ،ی ی یک نث ی یار در تو
سییردشیییتیییج ذرۀ غیبییییار در تیییو
رخ زرد و كبییییییود جامییییییه ،خورشید منیر
(همانجا)
« در باب توحید از نظرداه عطّار ،تمام ذرّات عالم را ،با خالق راز است و همه تسبیحدوی اویند ،چه كل هستی و
وجود ظلِّ حضرت اویند و آثار صنع و قدرت او در جهان پر شده است .همج معنی اوست ،او همه دنج است و عالم
همه طلسم او ،او همه بقاست و عالم همه فنا» (مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطّار ،صارمی :ص
.)416
«در این وادی ،حضرت حق در تمام افعال و صفات و ذات بر رهرو تجلّی میکند ،ازاینرو رهرو جز او را نمیبیند .ادر
رهرو همج افعال و اشیا را فانی در افعال حق ببیند و غیر او را مؤثّر نداند ،در مقام محو قرار میگیرد و وظیفج رهرو
در این مرحله پاالیش درون از صفات پست و بردزیدن موت اختیاری ،جهت رسیدن به مقام توحید است» (انسان
كامل در نگاه عطّار ،حجازی :ص .)76
نعت سیّدالمرسلین صلی اهلل علیه و آله وسلّم و صحابه
باب دوم مختارنامه شامل اكرام و بیان منزلت وجود پیامبر اكرم (ص) و صحابج ایشان میباشد كه حدود  44رباعی
در این باب سروده شده است .از نظر عطّار یکی از نشانههای پاكی نفسِ یک سالک و یا یک انسان معمولی ،شور و
اشتیاق و محبّت نشان دادن به وجود مقدس پیامبر اكرم (ص) میباشد كه با خواندن رباعیات موجود در این باب،
این نکته حاصل میشود .عطّار احترام ویژه ای برای ساحت پیامبر اكرم (ص) قائل شده و ایشان را الگویی بینظیر
برای تمام انسانهای آزاده و سالکان راه حق معرفی كرده و از ایشان هم طلب یاری و رحمت داشته است.
هیییم ماییییج آفیییرینشیییی از لییوالک
ه ی یم رحم ی یت عالم ی یی ز م ی یا ارسلن یاک
لیییوالک لنیییا لمیییا خلقیییت االفیالک
ح ی یق كرده ن ی ی یدا به جان یت ای دوهر پاک
(مختارنامه :ص )97
فنا شدن در ذات حق (تفرید)
فنا شدن در ذات خداوند و پاكی نفس یکی از مباحث تکراری در مختارنامه میباشد كه در بابهای پنجم ،ششم و
هفتم آمده و عطّار بصورت تجربی و عملی آن را درک كرده و در رباعیات خود آورده است .از نظر عطّار ادر انسان
بخواهد نفس خود را پاک كند و در دنیا و آخرت وارسته شود ،باید مسئلج تفرید را در تمام لحظات زنددی خود
بکار ببرد.
برتییر ز نهیییان و آشکیییارا بیییاشیییییم
چ ی یون م ی یا به وج یود خ یود هویدا باشی یم
تییو هیییچ مبییاش تییا مییا همیه باشیم
ت ی یو هی ی یچ ن ی یهی ی یی ولی ی یک می نداری
(همان :ص )456
« تفرید ،فرد رفتن از دو عالم و ترک هستی و تعلّقات است و عطّار وادی توحید را منزل تفرید و تجرید میداند .از
نظر عطّار حقیقت تفرید یگانه كردن همّت است و اقسام تفرید سه دونه باشد ،یکی در ذكر ،یکی در سماع ،دیگری
در نظر» (مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطّار ،صارمی :ص .)464
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فنای نفس و پذیرفتن تقدیر الهی
یکی از مباحث كلی دی عرفانی در مختارنامه مسئلج فنای نفس و قرار درفتن در معرض مقدّرات الهی میباشد كه
عطّار این مبحث را در باب هشتم و در قالب  54رباعی بیان كرده است .از دیدداه عطّار نفس سركش و طغیانگر
باید به سرحدِّ خوار شدن برسد ،تا ذرهای از محبّت دنیا و زرق و برق آن در وجود سالک راه حق نماند و خدا را
ناظر خود بداند .از نظر عطّار نفس سالک باید هر لحظه در پی رضایت خداوند باشد و بقای خود را منوط به ندیدن
خود و دیدن خدا بداند .در دیدداه عطّار وجود تقدیرات الهی ربطی به دخل و تصرف در ارادۀ انسان و سلب آزادی
و اختیار انسان ندارد:
آن چیییز یقیین بالی میییا خواهیید بود
ه ی یر چی یز ك یه آن ب ی یرای م یا خواه ید بود
جمعیییت مییا فنییای مییا خواهیید بیود
چ ی یون تف ی یرقه در بق ی یای م ی یا خواهد بود
(مختارنامه :ص )464
د ی ی یر م ی ییخواه ی یی كه بازیاب ی یی این راز
چون بیخودیست اصل هر چیز كییییییییه هست

بیییخییود شیو و با بیخودی خویش بساز
تییو كی یابییی چییو در خودی جویی باز
(همان :ص )463

چنگ زدن به رحمت خدا
یکی از معنویترین مباحث ارزشمند عرفانی در مختارنامه لزوم توجّه همج انسانها به رحمت و فضل خداوند مهربان
و كریم است ،كه عطّار این مضمون را در اكثر بابها عرضه كرده است .بیان زیباییهای فضل و رحمت خداوند عالم
در رباعیات مختارنامه نقطج عطف و امیدی است كه عطّار با آوردن آن ذوق و شوقی بیبدیل در دل خوانندۀ رباعیات
پدید میآورد .در نظر عطّار ادر انسانها معتقد به نگاه رحمت خداوند در تمام شئون زنددی و نیازهای مادی و
معنوی خود باشند ،غیرممکن است كه ذرهای غم و ناشکیبایی در درونشان باقی بماند.
تییا كییی ز غییم دنییاه ماتییم كییردن
چییییییون عفییییییو تییییییو مییییتوان مسلم كردن
یییک قطییره نثییار هییر دو عالم كردن
دان ی یی ك ی یه تم ی یام اس ی یت ز بح ی یر كرمت
(همان :ص )93
یییک لحظییه حمایت تو میباید و بس
ی ی یک ذره ه ی یدای ی یت ت ی یو میبای ید و بس
بییاران عنییایییت تییو میییباید و بیس
ت ی یردامن یی ای ی ی ین هم ی ی یه س ی یرد یردان را
(همانجا)
این درونمایههای عرفانی موجود در رباعیات فقط نشاندهندۀ مضامین فکری عطّار نیست ،بلکه ماهیّت زبانی متن
را نیز تغییر داده است .بدین صورت كه تکرار این درونمایه در مختارنامه باعث انسجام زبانی نیز شده است ،یعنی
نوعی وحدت در سطح كلمات و زبان .در واقع درونمایههای عرفانی باعث شکلدیری كلمات و لغاتی تکراری شده
است و نوعی تناسب واهدانی را نیز رقم زده است .در توضیح این انسجام و تکرار زبانی باید دفت كه عطّار در
مختارنامه بیش از  65باب را به مفاهیم عرفانی اختصاص داده است و حتّی ابواب دیگر كه مضامینی عاشقانه و
غنایی دارند در راستای همین مباحث عرفانی نگاشته شدهاند .تکرار زبانی لغاتی همچون توحید ،تفرید ،فانی ،بقا،
حیرت ،روح ،غیب ،نفس ،عزلت ،خاموشی و كلماتی از این دست ،حاكی از سبک زبانی ویژۀ عطار است .درحقیقت
در مختارنامج عطّار ،دفتمان عرفان همچون نظامی سازماندهنده عمل میکند كه اجازۀ ورود واهدان غیرعرفانی را
به ساختار رباعیات نمیدهد و همین امر به سبک زبانی عطّار در مختارنامه تشخّص و تمایز خاصی میبخشد .مثالً
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در باب سی وپنجم ،كه به صفت روی و زلف معشوق اختصاص دارد ،ادرچه خواننده انتظار نوعی عشق مجازی را
دارد ،جهان بینی عرفانی عطّار و ذهنیت وی ،كه ناشی از تحکّم دفتمان عرفان است ،بالفاصله كلمات غنایی این
باب را از بعد زمینی خود فراتر میبرد و به آنها داللتهای زبانی و معنایی مرتبط با حوزۀ عرفان میبخشد؛ مثالً در
این رباعی:
وز روی تیییو یییک ذرّۀ كییامییل بگرفت
در ك ی یوی ت ی یو آفت ی یاب من ی یزل بگ ی یرفت
از بدعییت خییورشییید مییرا دل بگیرفت
از پ ی یرت ی یو روی تس ی یت دیت ی یی روش ی ین
شاید بتوان در نگاهی اغراقآمیز معشوقی زمینی را به آفتاب روشنكنندۀ دیتی تشبیه كرد ،امّا وقتی همین كلمات،
بویژه آفتاب و ذرّه در نگاهی سبکشناسی و مقایسهای با دیگر آثار عطّار همچون منطقالطّیر و مصیبتنامه و
الهینامه تطبیق داده شود ،مشخّص میشود كه این كلمات در منظومج فکری عطّار بیانگر مبحث تجلّی خداوند
هستند ،نه بزردنمایی معشوقی زمینی .دیگر رباعیات موجود در این باب و ابوابی كه به ظاهر معنایی غیرعرفانی
دارند ،نیز همین فرایند را طی میکنند .پس میتوان دفت جهانبینی فکری عطّار ،ماهیت زبانی و معنایی كلمات را
متناسب با مضامین عرفانی تغییر میدهد و همین تکرار كلماتی كه در سنّت عرفانی جایگاه معنامندی دارند ،در
رباعیات عطّار شاخصج زبانی و سبکی محسوب میشوند .جهت تقویت این بحث میتوان ابواب دیگر مختارنامه را نیز
بررسی كرد ،مثالً باب چهلوهشتم كه به شمع اختصاص دارد .در ادبیات فارسی شمع از جمله درونمایهها و اجزای
هانر غنایی و عاشقانه است ،مثالً با نگاهی به غزلیات سعدی ،بخوبی میتوان مضامین عاشقانج مرتبط با شمع را
مالحظه كرد .همین شمع وقتی در بافت فکری و دفتمان عرفانی عطّار قرار میگیرد ،بالفاصله با واهدان و قرینههای
زبانی بیان میشود كه رنگوبوی عرفانی پیدا میکند ،مثالً رباعی دوم باب چهلوهشتم:
و اینیک بنگییر چو طشیت آتش لگنم
شمییییییییع آمیییید و دفییییت موسی جمع منم
وآنییگییه بمییانییده آتشییی در دهنم
همچییییییون موسییییییی ز مییییییادر افتاده جدا
(همان :ص )365
كلمات موسی ،آتش و تشبیه شمع به آنها از مضامین تازهای است كه براساس بنیانهای تلمیحی یک روایت دینی
و مذهبی شکل درفته است و در ادبیات عاشقانه تازدی دارد .پس حتی شمع وقتی در منظومج فکری عطار در
مختارنامه قرار میگیرد ،رنگ وبویی عرفانی میگیرد؛ فرایندی كه مدام در رباعیات عطار از نظر واهدانی و معنایی
تکرار میشود و تبدیل به شاخصج سبکی و زبانی وی میگردد.
پذیرش حق و همه از او دیدن
این نگرش عطّار در باب بیستویکم با سروده شدن  34رباعی آورده شده است .پذیرش حق و خدا را همهكارۀ عالم
دانستن امری كامالً عقالنی و منطقی است .از نظر عطّار بشریت بحدی رسیده است كه عظمت خدا و وجود خالقی
بیهمتا را پذیرا شده است و چنین خدایی همج امورات جهان را بدست دارد و ادر او بخواهد ،میتواند ما را به كماالت
و صفات خودش نزدیک كرده و حتی دنیا را كن فیکون كند .با توجّه به چنین نگرشی عطّار به همج انسانهای آزاده
و جوینددان راه حق و حقیقت پیشنهاد میدهد تمام اعمال خود را پاک و پاكیزه كنید و دست از دناهان و معاصی
بشویید ،تا خدای قادر و صاحب دنیا و عقبی به بهترین وجهی شما را هدایت كرده و خلیفج خود در روی زمین
قرار دهد.
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از خیییود نییتیییوان راه مییعییانیییی كییردن
یییک قییطییرهای و هییزار بییحرت در پییش

آهیینییگ بییه مییلییک جییاودانییی كییردن
آخییر چییه كنییی ییییا چییه تییوانی كیردن
(همان :ص )495

جییان مییحییرم دردییاه هییمییی بییایید برد
از خییویییش بییدو راه نیییییابییی هییردییییز

دل پییر غییم و پییر آه هییمی بییاییید بییرد
هیییم زو سیییوی او راه هییمییی بیایید بیرد
(همانجا)

امیدواری به خداوند رحمان
از مباحث بی نظیر عرفانی در رباعیات مختارنامه مبحث امید و امیدواری به نگاه خداوند رحمان است كه عطّار این
مضمون زیبا را در باب بیستوهشتم و در قالب  44رباعی سروده است .عطّار به همج انسانهای حقیقتجو و حتی
انسانهای عادی چنین عرض میکند كه هیچگاه از درداه خدا و حتی روزدار ناامید نشوند و در راه پرفرازونشیب
زنددی و سیر الی اهلل سختیهای پیش آمده را تحمّل كرده و پشت سر بگذارند .از دیدداه عطّار یکی از بزردترین
القائات و ترفندهای شیطان برای از راه ب در بردن انسانها از راه حق ،همین دادن حس ناامیدی در فکر و وجود آنها
میباشد؛ تا جایی كه راه خود را به سمتش كج كرده و به او متوسل و امیدوار شوند .عطّار در این رباعیات به ما نوید
میدهد كه اعتماد و امید به خداوند رحمان انسان را از همج تعلقات دنیوی رهانیده و عاقبتبخیر میکند.
نییومییید نیییم بییه هییچ وجهیی باری
ه ی ی یرچن ی ید ن ی یی ی یم در ره او ب ی یر ك یاری
كییاری بییکنیید زاری میین یییک باری
در پییییییرده چییییییو زیییییییر چنیییگ مینالم زار
(همان :ص )641
ج ی یان ی یا نظ ی یری در دل درویش ی یم ك ی ین
اییییییین میییییییدانییییییم كه خاک میباید شد

یا چییارۀ جییان چییارهانیدیشییم كین
دییر خییاک كنی خاک ره خویشم كن
(همان :ص )645

درونمایههای فلسفی
مضامین فلسفی در رباعیات مختارنامج عطّار ،نمود خاصی دارد و زیبایی این اثر را دوچندان كرده است .مضامین
فلسفی كه عطّار در مختارنامه بکار برده است شامل عناوینی چون حیرت ،بیاعتباری دنیا و مرگ ،میباشد.
حیرت
حیرت یکی از عناوین برجسته در رباعیات فلسفی مختارنامه میباشد كه عطّار در بابهای نهم ،دهم و یازدهم بطور
مفصّل به این مبحث پرداخته است .معنای حیرت در رباعیات مختارنامه و دیگر رباعیات ایشان معنایی متفاوت با
حیرت در رباعیات شاعران فلسفی دارد .در رباعیات عطّار منظور از حیرت این است كه سالک راه حق درمانده و
حیران است كه چگونه به انوار الهی دست پیدا كند و همچنین دربرابر عظمت كبریایی خدا دچار بهت و حیرت
میشود ،ولی شاعری همچون خیّام و همكیشانش در چگونگی پیدایش خلقت زمین و آسمانها دچار شک و حیرت
هستند.
وز عییالییم تیین بییه عالییم جان رفتیم
ب ی یر ب ی یوی یقی ی ین دری ی ین بیاب ی یان رفتی یم
سییردشتییه درآمدیییم و حیران رفتیم
عم ی یری ش ی یب و روز در تفک ی یر ب ی یودی ی یم
(همان :ص)161
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حیرت در باب شناخت عالم غیب و روح
یکی از حیرتهای بزرگ عطّار پی بردن به اسرار عالم غیب و شهود و شناختن روح انسانها میباشد .عطّار در باب
دهم و یازدهم با سرودن 415رباعی به این موضوع مهم پرداخته و در خود ابیات جوابهایی را به سؤاالت مطرحشده
داده است .از دیدداه عطّار این نوع حیرت و سرشکستگی برای كسانی پیش میآید كه در وادی عرفان و راه حق
طی طریق كرده اند و الّا افراد معمولی و عوام در این حیرتها قرار نمیگیرند.
هییم روح ز دسییت رفیت و بییر سیر افتاد
هییم عقییل درییین واقعییه مضطییر افتییاد
بییود آن دیییره و هیییزار دیییگییر افتییاد
دفت ی یم ك ی یه دشای ی یم این د یره در سی سال
(همان :ص)555
«وی با تمام عشق خود دام در راه سیروسلوک و نیل به معرفت مینهد ،ولی هردز راه به سرمنزل مقصود نمیبرد و
به كشف و شهود نائل نمیشود .حیرت و حسرت از ابیات و افکارش میتراود .در مصیبتنامه ،منطقالطّیر ،اسرارنامه،
الهینامه و مختارنامه به شکلی ،این سردشتگی را نشان میدهد» (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ص
.)615
بیاعتباری دنیا و مرگ
یاد مرگ و بیا عتباری دنیا شالودۀ اصلی فکر و اندیشج عطّار بوده است .مباحث دنیوی و ذمِّ آن در بابهای چهاردهم،
بیست و دوم ،بیست و سوم ،و بیست و چهارم آورده شده است .مضمون دنیا و عناوین مرتبط با آن و یاد مرگ با
نگاه ویژه ای در رباعیات مختارنامج عطّار بکار رفته است .عطّار با نگاه عارفانج خود دنیا را جایگاهی بسیار پست و
ذلیل برشمرده و از همج انسانهای خداجو و سالکان راه حق میخواهد به دنیا و ظواهر آن توجه نکنند واال در
آلوددیهای نفسانی و شهوانی درفتار خواهند شد.
تییا چنیید خیال بییییش و كییم بایید دیید
تییا كییی ز جهییان رنییج و ستییم باید دیید
از هی ی یچ چ ی یرا ای ی ین هم ی یه غ ی یم باید دی ید
ح ّق ی یا ك ی یه ب ی یه هی ی یچ م ی یینیرزد همه كون
(مختارنامه :ص)454
و انییدوه بییه لییب آمده جان چند خیییوری
ای دل ای دل غییم جیهییان چنیید خییوری
اییین لییقمیه كییه آتش به از آن چند خوری
در دوشییج دلخنییی كییه پر خییوک و سگنید
(همان :ص)446
«درنگ بر كاربردهای واهۀ مرگ و مترادفهای آن در آثار عطّار نشان میدهد كه وی به مرگ ،بینشی چندجانبه
دارد .با عنایت به مرگ تن است كه عطّار دائم ،توجه نوع بشر را بسمت دورستان جلب میکند؛ طوریکه حتی
دیوانگان ،عطّار را بیشتر در دورستان مشاهده میکنند» (نیایش فیلسوف ،ابراهیمی دینانی :ص .)373
درونمایههای تعلیمی و اخالقی
ارزشمندترین قسمت رباعیات مختارنامه ،بیان مضامین تعلیمی و اخالقی میباشد؛ چونکه عطّار با بیان این مفاهیم
ارزشمند اخالقی و نکات ادبی ،راهی روشن و آموزههایی بینظیر و آماده در اختیار جوینددان راه حق و حقیقت و
سالکان درداه احدیّت و همچنین پژوهنددان علوم دینی و عرفانی قرار داده است .نکات تعلیمی و اخالقی مختارنامه
در بابهای دوازدهم ،پانزدهم ،شانزدهم ،هفدهم ،هجدم ،نوزدهم و باب بیستم بیان دردیده است.
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شکایت از نفس و ذمِّ خویش
شکایتهای عطّار از نفس خود و سرزنش آن و توصیه به این نگرش از عناوینی كلیدی رباعیات مختارنامه میباشد و
ایشان در باب دوازدهم با سرودن  36رباعی این مضمون را تشریح كرده است .عطّار در شکایت از نفس خود به
سالکان راه حق و همج انسانهای حقیقتجو این نکته را یاد آور میشود ،كه همیشه به دنبال تزكیج نفس خود بوده
و هیچگاه از نفس خود راضی نباشند .از دیدداه عطّار با سرزنش نفس در برابر دناهان و لذّتهای دنیوی ،كماالت
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.
بییا نفییس پلییید همنشییین میبینییییییم
دل را ن ی یه دنی ی یا و ن ی یه دی ی ین م ی ییبین یییم
صیید شیییر و پلنییگ در كمییین میییبینم
چ ی یون شی ی یری ش ی ید مویم و در بن هر موی
(همان :ص)556
از ك ی یس چ ی یو سخ ی ین نم ی یی ذی ی یری آخ یر
چن ی یدان ب ی یدوی از پ ی یی شه ی یوت كه م رس

آدییه نییشیییوی تیییا بنیییمییییری آخیییر
یییک دییام بییییه صییدق بییرنگیری آخیر
(همان :ص)544

نیازمندی به مالقات با همدمی محرم
یکی از ارشادات عطّار در باب پانزدهم نیازمندی به مالقات با همدمی محرم میباشد كه با سرودن  65بیت رباعی
آن را تشریح كرده است .ارشاد و سفارش عطّار در این باب به همج انسانها و منجمله سالکان راه حق این هست
كه در طول زنددی خود باید مرشد و راهنما انتخاب كنند تا در رسیدن به هدف و مقصد خود به بیراهه نروند و
راه را از چاه تشخیص دهند و همچنین در مواقعی كه به بیراهه میروند پیر یا مرشد بتواند او را راهنمایی و
دستگیری كند.
در دردم و درد عشیییق مییییییییجویییم مین
چن ی یدان ك ی یه ب ی یه درد عش ی یق می ویم م ین
تییا بییو كییه بییدانییید كه چه میگویم من
ك ی یو سوخت ی یهای ك ی یه ج ی یان او م ی ییس یوزد
(همان :ص)434
عزلت و اندوه و درد و صبر گزیدن
از مضامین ناب عرفانی در مخ تارنامه مبحث عزلت و صبر است ،كه عطّار این مضمون را در باب شانزدهم و با
سرودن  64بیت رباعی به رشتج تحریر درآورده است .عقیدۀ عطّار در این باب این است كه یک انسان حقیقتجو
یا یک سالک راه حق باید برای رسیدن به كماالت نفسانی ،خود را در معرض هر نوع بال و سختی قرار دهد و در
این راه صبر فراوان و طاقتی عظیم داشته باشد والّا به سعادت و حقیقت دست پیدا نمیکند و در نیمج راه از پا
درمیآید.
در زیییر قییدم شییو چیو زمین پست نیاز
ت ی یا ك ی یی باش یی چ ی یو آسمان در تکوتاز
ورنیییه پییس و پیش می دو و كژ میبیاز
د ی ی یر صب ی یر كن ی یی كن ی ید ك ی یار ت یو راست
(همان :ص)449

سبکشناسی فکری رباعیات مختارنامج عطار 447/

« در بینش عطّار صبر در سیر الی اهلل ،نقش اساسی و بنیادی دارد ،زیرا استقامت و صبر درمقابل رنجها و سختیهای
مبارزه و جهاد با نفس رمزوراز موفقیت در طلب و رسیدن به مطلوب است .پایه و اساس تصوف عطّار بر فقر و صبر
بر آن قرار دارد .عطّار معتقد است صبر در فقر موجب میشود هستی عارف در هستی نامحدود حق محو و فانی
شود و ذات و صفات حق از جمله استغنا و بینیازی او در وجودش پدیدار شود» (بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار
عطّار نیشابوری ،دستجردی :ص .)44
خاصیّت خاموشی گزیدن
عطّار این مضمون تعلیمی و اخالقی را در باب هفدهم و در قالب 61بیت رباعی سروده است .جدا از كالم عطّار
خاموش بودن یکی از سفارشات موكّد اهلبیت (ع) و بزردان دینی ماست كه توصیج فراوانی بر آن شده است .عطّار
هم بنا به سفارشات بزردان دینی و عالمانی كه او را تعلیم دادهاند ،این امر مهم را سرلوحج كار خود قرار داده و
تأكید زیادی روی آن دارد .از نظر عطّار خاموشی یکی از حکمتهای بزرگ الهی است كه ادر سالک در آغاز راه خود
را به آن عادت بدهد خیلی زودتر به مقصد میرسد و نیمج راه را س ری كرده است.
بییی مشغلییه و خییروش بنشیییین آخییر
د ی یر بح ی یر ن ی یهای ز جوش بنشی ی ی ین آخ یر
ور وقیییت آمیید خمیییوش بنشیین آخییر
دییر نییام و نشییان خویییش دوییی بردییو
(مختارنامه :ص)479
«در نظر عطّار غایت عرفان ،یکی شدن با هستی مطلق و درک حضور است؛ اهل تحقیق برای چشیدن طعم این
حضور معنوی ،ریاضتهایی برشمردهاند كه «خاموشی» از جمله آنهاست و نهتنها در مبادی سلوک ،كه بیشتر در
آن جنبج تربیتی مراد است ،كه در وصال نیز سالک خود را ملزم به سکوتی میکند كه حاصل اندیشج تیزنگر صوفیانه
در تجربههای عرفانی است» (نقد و تحلیل مفهوم سکوت عارفانه از دیدداه عطّار ،قاسمی و ماحوزی :ص .)6
همّت بلند داشتن
عطّار این مضمون را در باب هجدهم با سرودن  55بیت رباعی به رشتج نظم درآورده است .در دیدداه عطّار بلند
همتی بزردترین خصلت مردان خداست و در راه رسیدن به مقامات عالی عرفانی واجبترین امر ،داشتن ارادهای
قوی و همّت بلند میباشد .ادر سالک راه حق و انسانهای كمالطلب در این طریق تنبلی و سستی به خود راه دهند
در همان اول راه به زمین میخورند و به بیراهه میروند.
یییک یییک جییزوش نقییطیج حکمت باید
در راه ط ی یلب مرد ب ی یه یم ی یت ب ی یای ی ی ی ید
چشمییش بییه ادب دلییش به حرمت باید
ور روی نمییاییییدش جییمییالی كییه م رس
(همان :ص)443
دوری گزیدن از تفرقه و جمعیت بستن
از دیگر مواردی كه عطّار در راه طریق سلوک الی اهلل برای سالکان راه حق سفارش كرده است ،دوری دزیدن از
تفرقه میباشد .این مضمون در باب نوزدهم در قالب 61رباعی سروده شده است .منظور عطّار از ترک تفرقه این
است كه انسانها با دوری از اجتماع و افراد نمیتوانند به جایی برسند ،زیرا در راه رسیدن به مراحل عرفانی و دذران
امورات زنددی نیازهایی دارند كه در تنهایی برآورده نمیشود.
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ه ی یرچن یدك ی یه بی ی یرون و درون خواه یی دید
هییر روز هییزار پییرده بییر خویشتیین تنییی

مشتیی رگ و استخیوان و خیون خواهیی دید
بییا اییین همییه پییرده راه چیون خواهی دید
(همان :ص )714

یکرنگی گزیدن
عطّار در باب بیستم مضمون یکرنگی ،را در قالب  64رباعی سروده است .در دیدداه عطّار صفت یکرنگی از صفات
بزرگ مردان خداست كه باعث میشود انسان و یا سالک زودتر به اخالص و صداقت دست پیدا كند ،والّا با نیرنگ
و بیصداقتی به هیچ مرحلهای از انسانیت و كماالت الهی دست پیدا نمیکند .عطّار انسانهای ریاكار و بیصداقت را
نکوهش كرده و دورویی را برابر با كفر دانسته است .وی درمورد یکرنگی چنین ابراز میدارد كه انسان دنهکار از
مؤمن ظاهرنمایی كه نیمی از كارهایش در ظاهر عابدانه و نیمی از اعمالش شیطانی و در خفا انجام شود ،بهتر
است .عطّار همچنین در این رباعیات از منافقانی نام برده كه هیچ بویی از دین و دیانت نبردهاند و خدای متعال از
درون و سرّ آنها آداه میباشد و در نهایت این انسانهای منافق رسوای خلق و جهان میشوند.
نییه مؤمیین اصلییی و نییه كییافییر بییدرست
ای در ره دییین و كییار كییفر آمییده سسییت
ییییا مفسیید فییاش بیییاش یییا زاهیید رست
بیییر روی و ریییا طییاعت تییو معصییت است
(همان :ص)797
درونمایههای خیامی
تعدادی از رباعیات عطّار با رویکرد خیّامی سروده شدهاند .در مختارنامه مبحث قلندریات و خمریات ،كه از مضامین
مشترک این دو شاعر میباشد ،در باب چهلوچهارم در قالب 77رباعی سروده شدهاند.
قلندریات
نوع ویژهای از رباعیات عطّار نیشابوری هستند كه به شیوهای متفاوت ،دیدداه عرفانی او را درجهت القای اندیشههای
مالمتیاش مطرح كردهاند؛ به عبارت دیگر ،غزلهای مالمتی و قلندری عطّار ،این امکان را برای ما فراهم كرده كه
سبک فکری ایشان را در زمینج انتقادات اجتماعی و نکوهش زاهدان ریاكار و ظالم دریابیم .سبک فکری عطّار در
رباعیات قلندری مختارنامه ،بر پایج اندیشج مالمتی و با بهرهدیری از عناوین قلندری كه فرافکنی و تغییر رویه است،
استوار میباشد:
دردی دركییییش كیییه مییرد مایی آخر
ت ی یا چن ی ی ید ز زاه ی ی ید ری ی یای ی یی آخ ی ی ی یر
ای رنیید قییلنییدری كییجییایی آخیییر
م ی ی یرا جگ ی یر از زه ی ید ریای یی خون ش ید
(همان :شمارۀ)4476
«از دیدداه اجتماعی ،هدف عطّار از بکادیری اندیشههای قلندری در واقع فریاد بیزاری و دلزددی از ریازددی عصر
خود و جوّ دینی حاكم بر جامعج زمانج وی است ،كه با نگاهی منتقدانه به آن نگریسته شده است .از این دیدداه،
زبان قلندریات ،زبان اعتراض است؛ بدینسان نعرۀ قلندرانج روح آزاده و طبع لطیف عطّار در این نوع شعری ،افزون
بر اشاره به از خودی رهیدن ،نوعی مبارزه با ریاكاری و زهدفروشی را نیز منعکس میکند» (بررسی قلندریات در
دیوان عطّار نیشابوری ،طایفی و شاهسوند :ص .)64
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د ی یر زه ی ید كن ی یی س ی یوز و د ی یدازت ببرد
زنه ی یار ب ی یه د ی یرد م ی ین مگ ی یرد ای زاه ید

عییجییب آورد و شییوق نیییییازت ببییرد
كییاییین رنیید قلنییدر از نمییازت ببییرد
(همان :شماره)4475

اغتنام فرصت و خوشباشی
عطّار در باب اغتنام فرصت و خوش باشی رباعیات متعددی در باب چهلوچهارم سروده كه در این قسمت به تفسیر
آن می ردازیم .ادر بخواهیم در باب خوش باشی و اغتنام فرصت عقاید عطّار را مشابه خیّام بدانیم و او را متهم به
الابالیدری كنیم ،جفای بسیار بزردی دربارۀ عطّار روا داشتهایم؛ چراكه عطّار عارفی خداترس و بااخالص بوده كه
تمام عمر در پی تزكیج نفس و پرورش روح خود و اطرافیانش بوده است ،ولی خیّام در رباعیاتش منظوری متفاوت
از عطّار داشته و آن هم دعوت به خوشباشی برای لذّت جویی مادّی و دنیوی در مدت كوتاه عمر بوده است .در
دیدداه عطّار اغتنام فرصت به این معناست ،كه باید از لحظات كوتاه عمر در راه سیروسلوک بهره ببریم و تالش
كنیم تا به سعادت ابدی و رضایت الهی دست پیدا كنیم:
قصییدی دارد بییه جییان پیاک مین و تیو
م ی یی خ ی یور ك ی یه فل یک بهر هالک من و تو
تییا سبییزه برون دمیید زخییاک مین و تو
ب ی یر سب ی یزه نشی ی ین ك ی یه عم یر بسیار نماند
(همان :شماره)4447
چ ی یون د ی یل بشکف ی یت ساعت ی یی ب یرخیزیم
ب ی یاش ی ید ك ی یه به ی یار دی ی یگر ای ه یمنفسان

بییر شییادی مییی ز دسیت غیم بگریزییم
دییل میییریییزد ز بییار و مییا میی ریزیم
(همان :شماره)4449

درونمایههای عاشقانه
عظیمترین بخش رباعیات مختارنامه ،متعلّق به درونمایههای عاشقانه میباشد ،كه در  44باب و در قالب حدوداً
هزار بیت رباعی سروده شده است .عشق واههای است كه هردز از زبان عطّار نمیافتد .مضامین عاشقانه در اكثر
قریب به اتّفاق آثار عطّار بکار رفته است و عطّار بدون واهۀ عشق و عاشقی وجه شاعری و شخصیت عرفانی خود را
ازدست میدهد .درونمایههای عاشقانج رباعیات عطّار با عناوینی همچون زلف ،خط و خال ،مشک ،مو روی نگار ،ابرو
و لب معشوق كه متعلّق به عشق زمینی میباشد ،بکار رفته است.
شوق به معشوق
مهمترین وجه و نمود رباعیات عاشقانج عطّار شوق عطّار به معشوق (خداوند رحمان) میباشد .از نکات عمده و
تکراری در بیشتر آثار عطّار ،ترجیح دادن تصوّف عاشقانه بر تصوّف عارفانه است .درونمایههای اصلی اكثر قریب به
اتّ فاق رباعیات عطّار مستقیماً با عشق و معشوق همراه شده است .عشق یکی از منازل هفتگانج سیروسلوک در
مثنوی منطقالطّیر است كه در رباعیات مختارنامه هم نمود خاصی پیدا كرده است:
جییانیییی اسیت هییزار دردسییر داده درو
جسمییی اسییت هزار چشمییج خییون زاده درو
صیید عییالییم عشییق بییرهیم افتاده درو
ی ی یک قط ی یرۀ خ یون اس یت دل بیس یرو پای
(همان :شمارۀ)4545
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دردِ عشق
مبدأ و سرآغاز عشق از دیدداه عطّار وجود درد است ،آن هم دردی كه انسان عاشق را لحظهای رها نکند .این درد،
دردی معنوی و آسمانی است كه در جابجای عالم وجود داشته و هر لحظه به سراغ انسانهای عاشق میآید و در
بین موجودات فقط انسانها به آن آداهی دارند .عشقی كه در رباعیات مختارنامه وجود دارد ،مقدّمهای است كه
حجابها و افراد خودنما را از پیش چشمش دور كند .عطّار در رباعیات خود چنان عشق را به وصف میکشد ،كه هر
خواننده ای به وجود دردِ وصال یار و ارادتش را به معشوق درمییابد .عشق عرفانی و عشق خالص الهی در برخی
رباعیات عطّار بگونه ای آشکار و هویدا شده است كه آن را با هیچ عشق زمینی و حتّی عشق خیالی هم نمیتوان
مقایسه كرد.
از هییر دو دلییی دونیییم میییبینییم مین
از ب ی یس ك ی یه امی ی ید و بی ی یم م ییبین ی یم من
استغنییاییییی عظییییم میییبینییم مییین
چن ی یدان ك ی یه ب ی یه س ی یر ك ی یار درم یینگ یرم
(همان :شماره)4454
زان پیییش كییه هییر روز بییه سر مییآیم
دفت ی یم چ ی یه كن ی یم ز پ ی یای درم ی ییآی ی ییم
تییا هییر روزی بیییر تییو بییه در میییآیم
دفتییا چییه كنییی خییاک در میین باشییی
(همان :شمارۀ)4455
« شعر عطّار ،آنگونه كه خودش آن را درک میکند ،شعر درد ،شعر جنون ،و شعر بیخودی است .چیزی است كه به
قول خودش ،عقل با آن بیگانگی دارد و بااینحال شعر حکمت است؛ حکمت دینی نه حکمت عقلی ،خود او
خاطرنشان میکند كه تا انسان بویی از این دیوانگی نشنود ،از بیگانگی كه حالت دوری و مهجوری از حکمت است
پاک نمیتواند دشت» (صدای بال سیمرغ ،زرینكوب :ص .)447
در شُکر نمودن از معشوق
در نظر عطّار بهترین نوع عرض ارادت عاشق به معشوق مقام شکردزاری هست و عاشق باید دائماً در حال شکردزاری
و یادكردن معشوق باشد والّا عشق و عاشقی معنایی ندارد .از دید عطّار ادر عاشق در پی شکردزاری از یار خود یا
روشنتر بگوییم شکردزار معبود خود نباشد ،نمیتواند عشق خود را ثابت كند و مثال یک عاشق ظاهرنما میباشد
كه خیلی زود رابطهاش با معشوق و معبودش بهم میخورد.
دل تییرک دو عییالییم از بییرای تییو كنییید
جییانییم ز میییییان جییان وفییای تیو كنیید
هییر ذره كییه لحظییهای هییوای تو كنییید
بییر تییارک خورشییید نهییید پییای از قییدر
(همان :شمارۀ)4333
ای بییی سییر و بیین دشتییه جهانییی از تیو
دییرچییه نتیییوان یییافت نشییانی از تییییو

نییامییانییده سییالییم دل و جییانیی از تیییو
غییاییییب نتیییوان بیییود زمییانییی از تیییو
(همان :شماره)4314

بیان صفتهای معشوق
عطّار در هفت باب از رباعیات خود در مختارنامه به شرح صفات ظاهری و باطنی معشوق از قبیل (زلف ،چشم ،ابرو،
خط ،خال ،لب ،دهان ،بلندای معشوق ،ناز و بیوفایی) پرداخته است .بطور كلّی میتوان دفت منظور عطّار از بیان
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خصوصیات ظاهری و درونی معشوق ،نشان دادن عظمت و زیباییهای بینظیر معنوی او میباشد و میخواهد ارادت
قلبی خود را در باب لطف و بزردی معشوق ،با بیان این صفات ابراز كند.
وز لییعییل لییب تییو لییب بییه دهیان مانیید
هییر كییاو رخ تیییو بییدییید حیییران میانید
كیییافیییر بییاشیید ادییر مسییلمییان میانیید
وانیییکس كییه سیر زلییف پریشیان تیو دیید
(همان :شماره)4115
دل روی ب ییییدان زلیییف سییرافییییراز آورد
روزی ز سیییر زلییف تییو مییویییی سر تافت

بیییا هییر شکییین زلییف تییو صیید راز آورد
سییییودای تییواش مییویكشییان بییازآورد
(همان :شماره)4156

تضاد بین عقل و عشق
عطّار در مبحث عشق و عاشقی جایگاهی برای عقل قائل نیست و معتقد است كه فقط دل و قلب عاشق بیقرار
میتواند بدنبال معشوق و یار باشد ،و به وصالش برسد و آن را حس كرده و به لذّت معنوی و درونی برسد .از نظر
عطّار حتّی عقل و دوش و چشم انسان هم قادر به حس كردن و دیدن معشوق نیست و باید ازطریق صفای باطن
به دیدار یار نائل شوند.
« تضاد میان عقل و عشق در عرفان عاشقانه ،تضادی است نادزیر ،كه جمع میان آن دو ممکن نیست .تحقیر عقل
در این مصاف از مضامین ثابت و یک پای اصلی اندیشج ادبیات عرفانی است .عطّار نیز از جمله عرفای شاعری است
كه به این تقابل ،بسیار دل بسته و این مضمون را به صوّر مختلف بازسازی كرده است» (بررسی قلندریات در دیوان
عطّار نیشابوری ،طایفی و شاهسوند :ص .)46
وز حسییرت خییود میییان خییون دارد جیای
جییانییی كییه بییه راه رهیینمییون دارد رای
در معیییرفییت خیییدای چیییون دارد پیییای
عقل ی یی ك ی یه ش ی یود به جرعهای درد از دست
(همان :شماره)4553
در بییادیییهای كییه عقییل را راهییی نیسیت
دییر هیییچ رونییدهای طلییب خییواهی كیرد

دییر كییوه درو سیییر كنیید كییاهیی نیست
شییایستییج اییین بادیییه جییز آهیی نیست
(همان :شماره)4554

تشبیه كردن عاشق و معشوق به شمع و پروانه
این مضمون عاشقانه در سه باب آخر مختارنامه (بابهای 19 ،17و  )14آمده است و عطّار بصورت وجه بسیار زیبایی
عاشق و معشوق را به شمع و پروانه تشبیه كرده است .حکایت چرخیدن پروانه به دور شمع ،از قدیماالیام نشان از
دلبستگی شدید و دائمی عاشق به معشوق است ،كه عاشق دیوانهوار به دور معشوق میچرخد و در نهایت جان
شیرین خود را ازدست میدهد .از دیدداه عطّار عاشق شیدا بسان یک پروانج دلبسته است ،كه هیچ لحظهای تاب
دوری شمع را ندارد و دیوانهوار آنقدر به دور شمع میچرخد تا بال و پرش بسوزد و از پا بیفتد.
دفییتیییا كییه ادییر كشتیییج زارم بیییاشیییی
پییروانییه بییه شمییع دفییت یییارم بییاشییی
دییر میییخیییواهییی كییه در كنییارم باشی
در رو بییه میییان آتیییش و پیییاک بسیییییوز
(همان :شماره)6536
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چیییون شمیییع جمیییال خیود به پروانه نمود
شییمعییش دفتییا چییه بییود دفییت آمیدهام

پییییروانییه ز شیییییوق او فیییرود آمییید زود
تییا جملیییه تییو بییاشییم و نمییی یییارم بود
(همان :شماره)6511

نتیجهگیری
رباعیات عطّار در اثر ارزشمند مختارنامه شامل درونمایههای زیبای عارفانه ،تعلیمی ،اخالقی ،فلسفی ،خیّامی و
عاشقانه میباشد ،كه شامل مضامینی همچون توحیددرایی ،حیرت ،تزكیج نفس ،مرگ و بیاعتباری دنیا ،قلندریات
و عشق الهی میباشد و در نوع خود بینظیر و درخور توجّه هستند .رباعیات عطّار را میتوان از جهات مختلف بر
اشعار دیگر رباعی سرایان برتری داد ،از جمله مفاهیم ناب اخالقی و عرفانی كه هیچ زمان تازدی خود را ازدست
نخواهند داد.
درونمایههای عرفانی :بارزترین وجه رباعیات عطّار همین درونمایههای عرفانی میباشد كه باعث شهرت خود عطّار
و بخصوص مختارنامه شده است .رباعیات عرفانی عطّار بسیار پرمغز و دارای عناوین بسیار نابی هستند كه برای هر
محقق دینی و ادبی تازدی و زیبایی خاصّی دارد .از مضامین مهم عرفانی در آغاز مختارنامه مبحث توحیددرایی
میباشد .عطّار در رباعیات توحیدی ،خدا را همهكاره و ناظر عالم هستی میداند و تأكید میکند دربرابر قدرت الیزال
خداوندی همج موجودات ضعیف بوده و باید او را عبادت و ستایش كنند .مبحث مهم بعدی در بخش عرفانی
مختارنامه امید به فضل و رحمت خداوند متعال است .در نظر عطّار ادر انسانها معتقد به نگاه رحمت خداوند در
تمام شئون زنددی و نیازهای مادّی و معنوی خود باشند غیرممکن است كه ذرّهای غم و ناشکیبایی در درونشان
باقی بماند.
درونمایه های فلسفی :بینش عطّار در باب مباحث فلسفی شامل حیرت و مسئلج مرگ میباشد .حیرت عطّار در این
رباعیات حکایت از تردیدی مقدس دارد كه انسان طالب راه حق میخواهد از البالی درفتاریها و زرقوبرق دنیا خود
را بیرون كشیده و راهی را برای رسیدن به كماالت انسانی و رضایت الهی پیدا كند و همچنان حیران و سردشته
است كه چگونه این راه را پیدا كند؛ ولی سرانجام با تالش و مجاهدت به این سعادت دست پیدا خواهد كرد.
دومین مبحث در درونمایههای فلسفی مسئلج مرگ و بیاعتباری دنیا میباشد .مضمون دنیا و عناوین مرتبط با آن
و یاد مرگ با نگاه ویژه ای در رباعیات مختارنامج عطّار بکار رفته است .عطّار با نگاه عارفانج خود دنیا را جایگاهی
بسیار پست و ذلیل برشمارده و از همج انسانهای خ داجو و سالکان راه حق میخواهد به دنیا و ظواهر آن توجّه نکنند
والّا در آلوددیهای نفسانی و شهوانی درفتار خواهند شد.
درونمایههای تعلیمی و اخالقی :ارزشمندترین قسمت رباعیات مختارنامه همین درونمایههای اخالقی و تعلیمی
میباشد ،چراكه هر خوانندهای با خواندن این رباعیات بینظیر بهرههای اخالقی وافری میبرد و میتواند این عناوین
را سرلوحج امورات زنددی خود قرار دهد .نکات تعلیمی و اخالقی مختارنامه در بابهای دوازدهم با عنوان شکایت از
نفس و ذمِّ خویش ،باب پانزدهم در نیازمندی به مالقات با همدمی محرم ،باب شانزدهم با عنوان عزلت و اندوه و
درد و صبر دزیدن ،باب هفدهم با عنوان خاصیّت خاموشی دزیدن ،باب هجدم با عنوان همّت بلند داشتن ،باب
نوزدهم با عنوان دوری دزیدن از تفرقه ،باب بیستم با عنوان یکرنگی دزیدن ،باب بیستویکم با عنوان پذیرش حقّ
و همه از او دیدن ،و باب بیستوهشتم با مضمون ا میدواری به حق بیان دردیده است و این بابها را عطّار به زیبایی
هرچه تمامتر در قالب رباعیاتی پرمغز تشریح كرده است.
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درونمایه های خیّامی :تعدادی از رباعیات عطّار با رویکردی خیّامی سروده شدهاند و مبحث قلندریات و خمریات،
كه از مضامین مشترک این دو شاعر میباشد ،در باب چهلوچهارم در قالب 77رباعی سروده شدهاند .قلندریات نوع
ویژهای از رباعیات عطّار نیشابوری هستند كه به شیوه ای متفاوت ،دیدداه عرفانی او را درجهت القای اندیشههای
مالمتی اش مطرح كرده است؛ به عبارت دیگر ،غزلهای مالمتی و قلندری عطّار ،این امکان را فراهم كرده كه نظر
ایشان را در زمینج انتقادات اجتماعی و نکوهش زاهدان ریاكار و ظالم دریابیم .سبک فکری عطّار در رباعیات قلندری
مختارنامه ،بر پایج اندیشج مالمتی و با بهرهدیری از عناوین قلندری كه فرافکنی و تغییر رویه است ،استوار میباشد.
ایشان درونمایههای قلندریش را درجهت بروز اندیشههای عرفانی خود قرار داده است؛ بطوریکه شخصیت عاصی
قلندر در اشعار بتواند براحتی انتقادات خود را از دینداران ظاهرنما ابراز كند.
درونمایههای عاشقانه :عظیمترین بخش رباعیات مختارنامه متعلّق به درونمایههای عاشقانج میباشد كه در  44باب
و در قالب حدوداً هزار بیت رباعی سروده شده است .عشق واههای است كه هردز از زبان عطّار نمیافتد .مضامین
عاشقانه در اكثر قریب به اتّفاق آثار عطّار بکار رفته است و عطّار بدون واهۀ عشق و عاشقی وجه شاعری و شخصیت
عرفانی خود را ازدست میدهد .در تفسیر شوق به معشوق باید دفت كه منظور عطّار از معشوق در همج آثار و
اشعارش همان معبود حقیقی است كه در نزد همج بنددان قابل ستایش و عبادت كردن است و عطّار سعادت هر
انسانی را در توجّه كردن بسوی خالق خود میداند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت استخراج شده
است .آقای دكتر نعمت اصفهانی عمران راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند.
آقای حمزه اكبری زاده به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهاند .آقای
دكتر حمید طبسی با تجزیه و تحلیل دادهها نقش مشاور این كار را به عهده داشتهاند .در نهایت تحلیل محتوای
مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
بر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت كه در سالهای تحصیل از
محضرشان بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشج من ،در نتیجج آموختن از آنهاست ،قدردانی نمایم.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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