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1.Introduction 

Tazkerat al-Awliya by Attar Neyshabouri is one of the most 

important texts in the Persian language, which is extremely important 

both in terms of including the quotations and anecdotes of 97 famous 

mystics of Islam and Iran and in terms of Persian prose. This great 

work has been edited several times so far, the most famous of which, 

is the edition of the late English orientalist R.A. Nicholson in 1905. 

Recently, an edition of Tazkerat al-Awliya has been published, which 

should be considered the most scholarly edition of this book. This 

edition of Tazkerat al-Awliya, which was compiled by Mohammad 

Reza Shafiee Kadkani and spent a lot of time, has been prepared using 

38 manuscripts and the use of many sources, including Persian, Arabic 

sources. The editor in introduction has written of more than one 

hundred and seventy pages, deals with the method of editing the text 

of the book and its structure and content and in the second volume, he 

has tried to mention the copies of the exchanges as well as the detailed 

comments on the quotations and anecdotes contained in  Tazkerat al-

Awliya. 

Attar Neyshabouri has used Arabic sources in editing Tazkerat al-

Awliya rather than using Persian sources. With his poetic and beautiful 
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prose, he has poured Arabic quotations and phrases in the form of 

Persian language and has created an exhibition of the most beautiful 

examples of Persian prose in this book. However, he also makes 

mistakes in quoting or translating from Arabic. 

 The author, who while studying and carefully editing the new 

Tazkerat al-Awliya, noticed some forms of mistakes and ambiguity in 

a number of quotations, searched the Arabic sources of the quotations 

and, after finding the Arabic origin of them, compared them with the 

text of Tazkerat al-Awliya. And noticed corrections in the Persian text 

and their correct form in Arabic sources, and finally presented its 

findings in the form of this article. 

 

2.Methodology 

In the present study, we have dealt with 14 cases of the quotations 

of Tazkerat al-Awliya and according to the origin of those words in 

the Arabic sources used by Attar, we have shown that in 13 cases, the 

text of Tazkerat is different from the Arabic principle of the saying. 

These differences in the recordings were either due to Attar's 

misreading or misunderstanding of the Arabic sources he used, or to 

the difficulty in the source he quoted. In one case, we have discussed 

the meaning of a word - in a word by Abu Hafs Haddad Neyshabouri - 

and we have explained the word in question in a meaning other than 

that edited by the editor of the book. In addition to showing the 

alteration of the text of the Tazkerat with their Arabic origin, the 

source that was probably used by Attar is also discussed in most of the 

quotations discussed. What is presented in this article can be 

considered as commentaries on these fourteen quotations that guide 

the reader of Tazkerat al-Awliya to their correct text as well as the 

correct understanding of the words of the mystics from whom these 

sayings have been quoted. 
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3.Discussion 

In the following section, we will describe the 14 cases mentioned in 

the text of the article in the order of the book. Arguments, references 

and sources are given in the confrontation text. 

1-3. Quotation 17/31 

The word فرستادن is ambiguous in this quotation, but according to its 

Arabic origin, it is clear in Sufi sources that the translation or 

quotation of this word has been corrected. What Attar called فرستادن is 

actually فراستدن. 

2-3. Quotation 28/159 

In this quote, the word is شاید vague and meaningless in the context 

of speech. But according to the Arabic origin, it is clear that شاید the 

corrected form of the word is آساید. 

Carefully in the sources before Attar who have quoted this word, it 

can be accepted that Attar took this word from the translation of the 

Risalat al-Qushairiyya, which was one of his most important sources 

in Tazkerat al-Awliya. 

3-3. Quotation 30/52 

Although the word خلق has meaning in this quotation, in the Arabic 

origin of this quotation, it has come instead of خلق the word حق. 

4-3. quotation 35/31 

In this quotation, too, although the word موت means death, the 

consensus of the Arabic sources who have quoted this quotation leads 

us to accept the authenticity of جوع. According to the narrations of this 

word in four Arabic sources, Attar's translation is closer to the Arabic 

text of the Risalat al-Qushairiyya. 

 5-3.Quotation 38/4 

This statement of Abu Hafs Haddad Neyshabouri is also an 

anecdote related to the period when he was a blacksmith. The editor of 

Tazkerat al-Awliya has explained the meaning of the word action in 

this commentary in the book: 
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 " He wants to say: 'As long as I saw my action, it was useless. When 

sincerity came to me and I no longer valued my action and did not see 

it, then the goal was achieved". 

But the meaning of عمل here is not طاعات و عبادات but  کار و حرفه و

 and it is about Abu Hafs blacksmith's job, nor spiritual obedience ,کسب

and worship. 

6-3.Quotation. 43/103 

The word نسبت has no specific meaning in this quotation. Carefully 

in the Arabic sources, it is clear that the corrected نسبت is نشست. 

7-3.Quotation. 43/133 

In this word, in all three Arabic sources that have quoted it, the final 

word of the phrase is جود. It is clear that the misreading of جود  to  

 is tied to a point, and it is very natural that the scribes of the earlyخود

manuscripts of Tazkerat al-Awliya  خود was read / written جود. 

8-3.Quotation. 43/200 

This word is mentioned in the form of مصادفه in both Arabic books 

that have quoted it, and since there is a discussion, مصادفه in a sudden 

sense is in complete harmony with the subject of the speech. . 

9-3.Quotation 43/240 

The second part of this statement is confused and ambiguous in the 

text of the book.The correct form of the sentence should be as follows: 

ر البالء وبالؤه کلّه عزّ الفقر بح . 

10-3.Quotation 50/59 

According to the Arabic origin of this quotation, هیچ چیز is the 

converted form of هیچ خیر. 

11-3.Quotation 55/27 

In this quotation, as we saw in paragraphs 2-6, the word نشست is 

relatively misreaded to نسبت. 

12-3.Quotation 62/14 
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This statement, as stated in the book, has a semantic contradiction 

because in it, ادب is opposed to مداومت بر ادب. According to its Arabic 

origin, it is clear that the second ادب has replaced خدمت. 

13-3.Quotation 75/110 

In this quotation, the verb صورت نبندد   , which the correct form of it is  

 .صورت ببندد

14-3.Quotation 75/160 

In both cases, instead of the word نقد in the book, the word وقت is 

used in Arabic sources, and this is true. 

 

4.Conclusion 

Carefully in the Arabic sources of Tazkerat al-Awliya, the contents 

of this book can be better edited and understood. In this article, we 

have dealt with the fourteen quotations mentioned in the Tazkareh, 

and according to their Arabic sources, we have noticed Attar's 

misreading of his sources. The conclusion obtained from the 

correlation of Tazkerat al-Awliya with its Arabic sources indicates that 

in the text of Tazkerat al-Awliya, there have been alterations to its 

Arabic sources. In the text of the article, by mentioning the 

documents, the misreaded cases are mentioned and the correct form of 

the word is given. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1177 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 
 

 بازتوانیِ چهارده سخن از تذکرۀ األولیاء عطار با تکیه بر منابع عربی
 2 محسن پورمختار                                                                                                

                                                                         

  چکیده

األولیاء، بیشتر از منابع عربیِ اقوالِ مشاهیرِ تصوّف بهره برده عطار نیشابوری در تألیف تذکرة  
از منابع  ی تصحیح و فهمِ بهتر مندرجات این کتاب، بیشترین بهرهاست. با توجه به این حقیقت، برا

األولیاء به شود. در این پژوهش با تکیه بر عالمانه ترین تصحیحی که از تذکرةعربی آن حاصل می
کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی انجام گرفته است، به تحقیق در منابع عربی  و بررسی چهارده 

های متن تذکره با اصلِ عربی اقوال، دگرسانی شده است. در این راستاسخن  از این کتاب پرداخته 
ها یا حاصل بدخوانی عطار یا فهم تبیین و درباب روایتِ درست بحث شده است. این دگرسانی

گردد. روش کلی نادرست او از منابع عربی هستند و یا اینکه اشکال به منابع مورد استفاده او برمی
األولیاء در منابع عربی متقدّم بر عطار و کشف موارد تطبیق اقوال تذکرة پژوهش حاضر، جستجو و

األولیاء تصحیف اقوالی که در تذکرة اختالف روایت تذکره و منابع عربی بوده است. در بررسی
اند، نخست مورد اشکال مشخص شده و سپس با توجّه به منبع/منابعِ عربی مورد استفاده عطار  شده

یح  بحث شده است. عالوه بر این در  بیشترموارد، درباره اینکه از بین منابعی که درباره وجه صح
یک را باید منبع اصلی دانست، نیز بحث شده است. در اند، کداممحتمالً مورد استفاده عطار بوده

ای در یکی از اقوال تذکره پرداخته شده است.  یک مورد نیز به جستجو در معنای اصطالحیِ واژه
 .توان به عنوان تعلیقاتی بر چهارده قول تذکرة األولیاء محسوب داشترد یافت شده را میموا
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  مقدّمه. 2
األولیای عطار نیشابوری از مهمترین متون زبان فارسی است که هم از نظر اشتمال تذکرة

تن از مشاهیر عرفای اسالم و ایران و هم از نظر نثر فارسی اهمیت  72یات بر اقوال و حکا
العاده دارد. این اثر عظیم تا کنون چندبار تصحیح شده است که مشهورترین آنها چاپِ فوق

-میالدی است. اخیراً چاپی از تذکرة 1707مستشرق فقید انگلیسی ر.ا. نیکلسون در سال 

ترین تصحیح از این کتاب دانست. این چاپ ید آن را عالمانهاألولیاء منتشر شده است که با
األولیاء که به همّت محمدرضا شفیعی کدکنی و با صرف وقت بسیار، سامان یافته از تذکرة

وری از منابع بسیار زیاد، اعمّ از منابع فارسی، عربی نسخه خطی و بهره 18است با استفاده از 
 بیش از صدو هفتاد صفحه ای که درتاب، در مقدمهو فرنگی فراهم آمده است. مصحّحِ ک

نگاشته است، به شیوه تصحیح متن کتاب و ساختار و محتوای آن پرداخته است و در جلد 
-بدلها و نیز تعلیقات مفصّل درباره اقوال و حکایات مندرج در تذکرةدوم به ذکر نسخه

 األولیاء اهتمام کرده است. 
األولیاء اشکاالت و ابهامات متن کتاب را تا حّح تذکرةالعاده مصبا آنکه کوشش فوق

صفحه( و تعدّد منابع آن و  710حد زیادی برطرف کرده است، اما حجم زیادِ متن )
 گذارد.نظر باقی میهای کتاب، همچنان مواردی را برای بحث و دقّتتصحیفات نسخه

 . شرح و بیان مسأله2-2
یاء بیش از آنکه از مآخذ فارسی بهره برده باشد األولعطار نیشابوری در تصحیح تذکرة

از منابع عربی استفاده کرده است. بیشترین اقوالِ مندرج در تذکره در واقع ترجمه از منابع 
األولیاء به تشخیص مصحِّح ترین مآخذ عربی تذکرةمهمّ صوفیانه ماقبل عطار هستند. مهم

 لمیسُالصّوفیه ابوعبدالرحمان ، طبقات انیابونُعیم اصفهاالولیاء  ۀحلیکتاب، عبارتند از: 
فی  لمعالّ امام قشیری، قشیریهال ۀرسالال خرگوشی نیشابوری، ، تهذیب األسرارنیشابوری

)ر.ک: شفیعی  التّصوّف ابونصر سرّاج طوسی و البیاض و السواد خواجه علیِ سیرجانی
رود مورد استفاده  ل می: سی و چهار تا سی و نه(. البته منابع عربی که احتما1178کدکنی 

های توان کتاباند، منحصر به موارد یاد شده نیست و میاألولیاء بودهعطار  در تذکرة
األولیاء به عناوین یاد شده افزود. از مهمترین دیگری نیز با عنوان منابع عربی فرعی تذکرة

ُسلمی، کتاب النّور  این منابع فرعی باید از التعرّف ابوبکر کالباذی، رساالت ابوعبدالرحمن
سهلگی، مناقب األبرار ابن خمیس و المختار من مناقب األخیار ابن اثیر نام برد. عطار با نثر 
شاعرانه و زیبای خود اقوال و عبارات عربی را در قالب زبان فارسی ریخته و نمایشگاهی از 

در نقل/ترجمه از  های نثر فارسی در این کتاب آفریده است. با این حال اوزیباترین نمونه
تطاهاي األولیاء در مقدمه کتاب، تحت عنوان عربی اشتباهاتی هم دارد. مصحّح تذکرة

 نویسد:در باره این اشتباهات می عطّار
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در مطاوی تعلیقاتِ مصحّح خواهید دید که عطار در ترجمه یک عبارت عربی، به دلیل 
است و گاه یک عبارت عربی را  نقصانی که در نسخه مرجع او وجود داشته، دچار خطا شده

در دو جای متفاوت دو گونه ترجمه کرده است. عطار هم، با همه مقام شامخی که در شعر 
اند و خصوص که مراجع او، گاه ناقص بودهعرفانی ایران دارد، انسانی بوده جایز الخطا، به

لیاء نیستیم. با همه األوما قائل به عصمت مؤلف تذکرة آمیخته به اشتباهاتِ لفظی و تاریخی.
احترامی که برای مقام شامخ او، به عنوان شاعری عظیم الشأن و عارفی جلیل القدر قائلیم، به 

ایم که او نیز انسانی بوده است و تنگناهای خود را داشته است. مثالً در سندی این نتیجه رسیده
ست و کاتبِ آن سند، کرده است خدشه وجود داشته اکه از آن مطلبی یا حکایتی را نقل می

کلمه یا عبارتی را غلط کتابت کرده بوده است و عطار، با آن مقام شامخش، ناچار بوده است 
مطلبِ خود را بر اساس همان سندِ ناقص و غلط سامان دهد، به ناچار در ترجمه عبارت گرفتار 

 : هفتاد و چهار( 1178خطا شده است. ) شفیعی کدکنی 
ایم و با توجه به اصل آن رد از اقوال تذکرة األولیاء پرداختهمو 11در پژوهش حاضر به 

مورد، متن تذکره با اصل  11ایم که در دادهسخنان در منابع عربیِ مورد استفاده عطار نشان
ها یا ناشی از بدخوانی/بدفهمی عطار از عربی قول/اقوال متفاوت است. این تفاوت ضبط

یا اینکه  اشکال در منبعی بوده که او از آنها نقل قول منابع عربی مورد استفاده او بوده و 
در کالمی از ابوحفص حداد  _ایکرده است. در یک مورد نیز درباره معنای واژه

ایم و واژه مورد بحث را در معنایی غیر از آنچه مصحّحِ دانشمند بحث کرده _نیشابوری
مورد بحث نیز عالوه بر نشان  ایم. در مورد اغلبِ اقوالکتاب شرح کرده است، توضیح داده

دادن دگرسانی متن تذکره با اصل عربی آنها، درباره منبعی که محتمالً، مورد استفاده عطار 
اي که باید  بر آن تأکید شود این است که موارد مطرح شده در این نکتهبوده، بحث شده است. 

وجه به معنی اشتباه مصحّحِ به هیچ گردد ومقاله چنانکه ذکر شد به تطاي عطار یا منابعِ  او بر می

کتاب در گزینشِ ضبط مرجَّح نیست. مصحّح کتاب  بنابر ضوابط تصحیح متن، ضبطی را که به 

اند هر چند که آن ضبط در متن کتاب آورده احتمال بسیار از قلم عطار نیشابوري صادر شده

تواند به عنوان ت، میبنابراین آنچه در این مقاله مطرح شده اس بوده است؛نادرست می
گانه در نظر گرفته شود که خواننده تذکرة األولیاء را به متن تعلیقاتی بر این اقوال چهارده

صحیح آنها و نیز فهمِ درستِ سخنان عارفانی که این گفتارها از آنها نقل شده است، 
 کند.راهنمایی می

 . پیشینه و ضرورت پژوهش1- 2
ای که وری از منابع متعدد شناخته و ناشناختهو بهرهغالب متون کهن به دلیل قدمت 

اند و نیز به سبب تحریفاتی که در طی زمان در آنها روی مورد استفاده مؤلفان آنها بوده
اند؛ به همین سبب تصحیح متون کهن فرآیندی رو شدّت دچار تغییر و تبدیل شدهداده، به
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های جدید وجود دارد. تحقیقات و یافته به تکامل است به این معنی که همواره جایی برای
األولیاء از األولیاء عطار نیز صادق است. عطار در تألیف تذکرةاین نکته در مورد تذکرة

منابع بسیاری استفاده کرده است که استقصای همه آن منابع از عهده یک تن هرچند استاد 
شگران در اطراف و دانشمندی برجسته، خارج است. این واقعیت، لزوم تحقیق پژوه

کند. با توجه به همین حقیقت علمی است که تصحیح عالمانه تذکرة األولیاء را آشکار می
األولیاء، تحقیق در منابع عربی اقوال کتاب را برای تصحیح و فهم مصحّحِ دانشمند تذکرة

 کند:داند و در مقدمه کتاب بر آن تأکید میتر آن بسیار ضروری میدقیق
اش حاصل رة األولیاء باید از روش مولکولی استفاده کرد. این کتاب هر جملهدر تصحیح تذک

ها جهانی است ویژه اندیشه و ذهن یکی از بزرگان زهد و تصوّف است و هرکدام ازین جمله
یافتن اصل عربیِ این . ها از تمام اسناد و قراین بهره بردخویش. باید در تصحیح این جمله

األولیاء ۀعطّار، مانند اللمع ابونصر سرّاج یا طبقات الصوفیه سُلمی یا حلی گفتارها در متون قبل از
ها األخیار ابن اثیر و دهاألبرار ابن خمیس یا المختار من مناقبحافظ ابونعیم اصفهانی یا مناقب

ویژه که گاه در اصلِ عربی منقول در متون قبل از به ؛کتاب و رساله دیگر، بسیار ضرورت دارد
 (سی و یک :1178شفیعی کدکنی )  نیز اختالف ضبط وجود دارد.عطار 

األولیاء با توجه به چنین ضرورتی، نگارنده که در طی مطالعه و دقّت در تصحیحِ تازه تذکرة
متوجه مواردی از اشکال و ابهام در تعدادی از اقوال شد، به جستجو در منابع عربی اقوال 

األولیاء  مطابقت داد و خنان، آنها را با متن تذکرةپرداخت و پس از یافتن اصل عربی آن س
متوجه تصحیفاتی در متن فارسی و صورت صحیح آنها در منابع عربی شد و نهایتاً نتیجه 

 های خود را در قالب این مقاله ارائه کرد.یافته
از آنجا که تذکرة األولیاء به تصحیح شفیعی کدکنی اخیراً انتشار یافته، هنوز تحقیقات 

-اند و تحقیق حاضر از جمله نخستین پژوهشر اطراف آن به مرحله چاپ و انتشار نرسیدهد

 شود. هایی است که در باره اقوالی از  این تصحیح ارجمند نگاشته می
 

  .بحث و بررسی1
األولیاء ذکر با توجه به آنچه در باال راجع به اهمیّت تحقیق در منابع عربی اقوالِ تذکرة

-األولیاء، مطرح ویافتهل بررسی شده آن کتاب در ذیل به ترتیب متنِ تذکرةشد، چهارده قو

 شود: های پژوهش در هر مورد ارائه می
و منع کردن و سخن  فرستادن. و گفت: تقوي به سه چیز توان دانست: به 2- 1

 (711: 1178)عطّار . گفتن
این قول،  به شرح واژه فرستادن در این سخن شقیق بلخی مبهم است. عطار پس از نقل 

 گوید:پرداخته و درباره فرستادن می سخن گفتنو  منع کردن،  فرستادنواژگانِ  
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 )همان( «فرستادن، دین بود؛ یعنی آنچه آنجا فرستاد وی راست.» 
 هاهراً عطار از این شرح  راضی نشده و توضیحی دیگر داده است:  
« عنی اوامر به جای آوردی.و دیگر معنی آن است که آنچه فرستادی دین است؛ ی» 

 )همان(
، خالی از تکلّف به جای آوردن اوامر و یا دین به  فرستادن پیداست که  معنی کردنِ

 نیست.
ابوعبدالرحمن سلمی  طبقات الصوفیهاما با توجه به اصل سخن شقیق بلخی که در  

آمده است،  البیاض و السواد(  و 71: 1787)قشیری  رساله قشیریه( و 71: 1777)السُلمی 
 شود که در ترجمه/ نقل این سخن، تصحیف ر/ داده است:معلوم می

) السیرجانی  في أخذه و منعه و کالمه.: وقال شقيق: يُعرَفُ تقوي الرجل بثلثة أشياء
1170 :711 ) 

شود که منظور وی آن بوده که تقوایِ هر با توجه به اصل عربی سخن شقیق مشخص می
کند )از قبیل مزد کار و هدیه(  و آنچه که ز دیگران قبول میشخص را با آنچه که او ا

توان شناخت. کند )از قبیل رشوه یا مال حرام( و نیز نوع سخنان او میپذیرد و رد مینمی
بوده که ترجمه دقیق  فراستدنخوانده/نوشته است، در واقع  فرستادن هاهراً آنچه که عطار

ست خود او یا کاتبان اولیه تذکره )چون هیچ نسخه در منابع عربی اوست که به د أخذ واژه
تصحیف شده است. این قول در ترجمه رساله  فرستادنبدلی برای آن ذکر نشده است( به 

 قشیریه به صورت ذیل ترجمه شده است:
« گفتن.کردن و سخنو هم او گوید که پرهیز مرد به سه چیز بتوان دانست: بگرفتن و منع» 

 (.12 :1127)عثمانی 
؟ گفت: آنگاه که تود را جز آن وقت نبیند شاید.گفتند: درویش تو را کی 1-1

 (.171: 1178)عطّار  که در وي بود
معنی است. اما با مبهم و در بافتِ سخن بی شایددر این قولِ سهل بن عبداهلل تستری واژه 
 727/7: 1127ابوعبدالرحمن سلمی )سُلمی  الفتوةتوجه به اصل عربی این قول که در کتاب 

( و رساله قشیریه و البیاض و 700/10تا:ابونعیم اصفهانی ) اصفهانی، بی األولیایحلیۀ( و 
-صورت تصحیف شایدشود که ( آمده است، مشخص می177: 1170السواد) السیرجانی 

 است. آسایدشده واژه 
 ذي هو فيه.وسئل سهل بن عبداهلل متي يستريح الفقير؟ فقال إذا لم ير لنفسه غير الوقت ال

 (177: 1787)قشیری 
کی برآساید، گفت: آنگاه که خویشتن را جز  سهل بن  عبداهلل را پرسیدند که درویش»

 (.177 :1127)عثمانی  «آن وقت نبیند که اندر ویست



 یعرب منابع بر هیتک با عطار اءیاألول تذکرة از سخن چهارده یِبازخوان                        78

صورت مغشوشی از  Cرسد که نسخه های این قول، به نظر میبا دقّت در نسخه بدل
 اصل روایت عطار را در خود دارد:

 (.770) شفیعی  رویشی کرا شاید کفت آنرا که خود را جز آن وقت نبیندد
اش باید به حساب از نسخه مورد استفاده  C این ضبط را که بیشتر نقاشیِ کاتب نسخه 

 توان به صورت ذیل بازسازی کرد:آورد، می
 .درویش کی آساید گفت آنگاه که خود را جز آن وقت نبیند 
-، بسیار نزدیک است و میترجمه رساله قشیریهه به روایت و این صورت بازسازی شد 

توان پذیرفت که عطار این سخن را از ترجمه رساله قشیریه که یکی از مهمترین منابعِ او در 
 گرفته است. 2تذکرة األولیاء بوده

 (111: 1178)عطّار  صبر کند. تلق. و گفت: صابرترین تلق آن کس بود که بر 2- 1
تهذیب در این قول سری سقطی با معناست اما در اصلِ این قول که در اگرچه واژه خلق 

آمده  حق واژه خلق( نقل شده، به جای 711: 1170) السیرجانی االسرار و البیاض و السواد
 است:

 (.171: 1777)خرگوشی  أصبر الناس مَن صبر علي الحقوعن سری السقطی قال: 
در اثر  _د و معمول بوده است که کاتبهای خطی معهوهاهراً چنانکه در کتابت نسخه

ای را مکرّر بنویسد، عطار و یا واژه _خستگی یا عدم تمرکز حواس و پراکندگی خیال
اند. فرضیه دیگر آن است که عطار یا نخستین کاتبان تذکره، واژه خلق را دوبار نوشته

ند. چنانکه گفته کاتبان تذکرةاألولیاء واژه حق را به شکل خلق خوانده و کتابت کرده باش
نماید، تر میشد، واژه خلق هم در این کالم با معناست اما آنچه که ضبط حق را اصیل

عالوه بر وجود آن در منابع عطّار، این است که صبر بر آزار و ایذای خلق امری است 
معمول و شایع و در متون غیرصوفیانه هم بسیار به آن توصیه شده است. اینکه صابرترین 

شود که بر آزارِ خلق صبر کند سخنی است آشنا و معهود اما صبر بر حق سی دانستهمردم ک
دهد. در این که در منابع عربی تذکره هم آمده، سخن را بیشتر رنگ و بوی صوفیانه می

تواند قابل توجه شود میزمینه، مقایسه قولِ سری سقطی با سخنی که ذیالً از شبلی نقل می
 باشد: 

 .الصبر فى اهلل :فقال ؟أىّ صبر أشدّ على الصّابرين :لى الشبلى فقال لهقيل: وقف رجل ع
 :قال ؟فأيش :قالففغضب الشّبلى  .ال :قال .مع اهلل الصبر :قال .ال :قال .الصبر هلل :قال .ال :قال

 (711 :1170) السیرجانی  فصرخ الشبلى صرخة کاد تتلف روحه. :قال .عن اهلل الصبر
در بازار فروتتندي و بر طبق نهادندي، سزاوار بودي  مرگو گفت: اگر . 4- 1

: 1178)عطّار . مرگشان آرزو نکردي و نخریدندي جز اهل آترت را که هیچ
127) 
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معنادار است امّا اجماعِ منابع  مرگدر این قول یحیی بن معاذ رازی نیز اگرچه واژه 
را بپذیریم. این قول  جوع لتدارد که اصااند ما را بر آن میعربی که این قول را نقل کرده

نقل شده و  تهذیب االسرار، البیاض و السواد و رساله قشیریه، اللمع فی التصوّفیحیی، در 
خوانده/داشته  الموت را الجوع آمده است. اینکه عطار/ منبعِ او، الجوع  در هر چهار مورد،

کامالً محتمل  و او آن را به مرگ ترجمه کرده باشد، با تصحیفات معمول در خط عربی
 است.
هایی که از این سخن یحیی بن معاذ در چهار منبع یاد شده آمده با توجه به روایت 

تر است و به احتمال زیاد منبع عطار است، ترجمه عطار به متن عربی رساله قشیریه نزدیک
 بوده است: _و نه ترجمه آن _در نقل این سخن، متن عربی رساله

اهلل تعالي لو علمتَ أن الجوع يباع في السوق ما کان ينبغي وقال يحيي بن معاذ رحمه 
 (707: 1711. )سرّاج طوسی لطالب اآلخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره

وقال يحيي بن معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لکان ينبغي المريد محقوقاً إذا دخل 
 (178: 1777. )خرگوشی السوق أال يشتري غيره

معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لما کان ينبغي لطالب اآلخرة إذا دخلوا  وقال يحيي بن
 (177: 1170. ) السیرجانی السوق أن يشتروا غيره

وقال يحيي بن معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لما کان ينبغي لطالب اآلخرة إذا دخلوا 
 (711: 1787)قشیری  السوق أن يشتروا غيره.

اگر گرسنگي بفروختندي در بازار، اصحاب آخرت هيچيز واجب يحيي بن معاذ گويد »
 ( 717 :1127)عثمانی  «نکند که خريدندي مگر آنرا.

بداشتم تا کار دست از من بنداشت . اگرچه من دست از کار می1-5
 (107 :1178)عطّار  فایده نبود.

به این سخن ابوحفص حداد نیشابوری در تذکرة األولیاء در ضمن حکایتی مربوط 
دورانی که او در کار آهنگری بوده آمده است. مصحّح تذکرة األولیاء در تعلیقات کتاب، 

 سُلمی نقل کرده: طبقات الصوفیهو حلیۀ األولیاء متن عربی این سخن ابوحفص را از 
؛  710/10تا . ) اصفهانی، بیترکتُ العملَ فرجعتُ اليه، ثمّ تَرکني العمل فلم ارجع إليه

 (118 :1777السُلمی 
 و درباره معنای آن توضیح داده است: 
دیدم، سودی نداشت، وقتی اخالص به سراغ خواهد بگوید: تا عمل خویش را میمی» 

دیدم، آن وقت من آمد و من دیگر هیچ ارزشی برای عمل خویش قائل نبودم و آن را نمی
 (1781 :1178)شفیعی کدکنی « مقصود حاصل شد.
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اند؛ آنجاکه ضیحات سخنی از ابوالحسن خرقانی نیز ارجاع دادهایشان در این باره به تو 
 «جوانمردان دست از عمل باز ندارند تا عمل ازیشان دست باز ندارد.»ابوالحسن گفته است: 

( و در توضیح این سخن خرقانی ، با ذکر حکایتی از او و 271: 1178)عطار نیشابوری 
یشابوری، عمل را مترادف با طاعات و عبادات ابیاتی از منطق الطیر و سخنانی از خرگوشی ن

 شوداند که التفات به آنها و شاد شدن از آنها و یادکرد آنها باعث عجب و غرور میدانسته
 (. 1111 :1178)شفیعی کدکنی 

کنیم اما درباره معنای عمل/ کار در سخن در اینجا درباره کالم خرقانی بحث نمی
 ابوحفص باید گفت:

است. آنچه این  کار و حرفه و کسبکه  طاعات و عباداتدر اینجا نه  عملمنظور از  
 کند سه مورد ذیل است:معنا از عمل را در این قول ابوحفص تأیید می

این سخن ابوحفص را در  جوامع آداب الصّوفیۀابوعبدالرحمن سُلمی در کتاب  الف: 
أله کسب/حرفه و بحثِ کسب و توکّل آورده است. وی ضمن برشمردن آداب صوفیه، مس

 گوید:تقابل آن با توکّل را نیز مطرح کرده و در ابتدای بحث می
: 1177. )سُلمی ومن آدابهم أن ال يقعدوا عن الکسب إالّ بعد أن يصحّ لهم التوکّل وطريقته 
178/1 ) 

آورد که: و پس از نقل سخنانی از ابراهیم خواص، همین سخن ابوحفص حداد را می
 ترکتُ العمل...  

باب سبیل المکاسب وأصول سنتهم خواجه علیِ سیرجانی نیز این سخن ابوحفص را در  ب:

(  در این باب از کتاب 107:  1170آورده است. )السیرجانی  البیاض و السواداز کتاب  فیه
البیاض و السواد، سخن راجع به شغل و کسب و ترجیح یا عدم ترجیح توکّل بر آن است و 

( 77هایی چون حجامت ) قول ( و حرفه17ات، از بازار ) قول در ضمن اقوال و حکای
 شود.( یاد می17( خزفروشی) قول 17( ریسندگی) قول 77آسیابانی ) قول 

حکایتی را که عطار پیش از این سخن ابوحفص و پیوسته به آن آورده، در واقع  ج:
را رها کرد و  تعلیل و توضیحی است بر آنکه چرا و چگونه ابوحفص  حدّاد شغل آهنگری

 به زمره اهل توکّل پیوست:
وَ بدا لهم مِن اهلل ما لم خواند که گذشت و این آیت مییک روز نابینایی در بازار می»

خود ( دلش بدان فکرت مشغول شد؛ چیزی بدو درآمد و بی17/12.) یکونوا یَحتسبون
سندان نهاد.  گشت. به جای انبر، دست در آتش کرد و آهن سر/ شده بیرون گرفت و بر

گردانید. گفتند: دست زدند، نگاه کردند. آهن دیدند در دست او میشاگردان که پتک می
سوزد. این چه حال است؟ او بانگ بر شاگردان زد که: بزنید! گفتند: ای استاد، کجا او نمی

زنیم، چون پاک شد. بوحفص باخود آمد. آهن تفته دید در دست. و این سخن بشنود که 
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آهن از دست بیفگند و دکان را به غارت اجازت ای بزد و ک شد بر کجا زنیم؟ نعرهچون پا
ما چندگاه خواستیم به تکلّف که این و شاگردان متحیّر شدند در کار او. پس گفت:  داد

اگرچه  من تا آنگاه که این حدیث حمله آورد و ما را از ما بستد. و  کار رها کنیم نکردیم
پس روی به ریاضت سخت نهاد و . تا کار از من بنداشت فایده نبود بداشتمدست از کار می

 (107: 1178)عطّار  «.عزلت و مراقبت پیش گرفت
دراین  سخنِ ابوحفص حدّادِ نیشابوری راجع به شغل آهنگری  عمل/کاربنابراین 

 اوست و نه طاعات و عبادات معنوی.
ه با فکرت بود در میدانِ و بلندترین آن است ک هانسبتترین . و گفت: شریف6- 1

 (177: 1178)عطّار  توحید.
 االسرارتهذیبدراین قول جنید معنای محصّلی ندارد. این قول در  نسبت واژه

آمده و در  البیاض و السواد( و 11: 1787)قشیری  رساله قشیریه(،  171: 1777)خرگوشی 
آمده  المجالسرت بینیم به صومی نسبتهر سه کتاب آنچه را که در تذکره به صورت 

 عربی را به مجالساست. درواقع عطار ال نشستتصحیف شده  نسبت است. پیداست که
تر است، ترجمه کرده بوده و با سیاق زبان فارسی هماهنگ مجلسکه برگردانِ  نشست

 تصحیف شده است.  نسبتهای تذکره به است و این واژه در دستنویس
)  الجلوس مع الفکرة في ميدان التوحيد.وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعالها، 

 (122: 1170السیرجانی 
« ها نشستن بود بفکرت اندر میدان توحید.جنید گوید شریفترین و برترین مجلس»

 (71 :1127)عثمانی 
. و گفت: درِ جمله علوم نفیس و جلیل، بذلِ مجهود است و نبود کسی که 7- 1

 (171 :1178)عطّار  .تود تداي طلبد از طریق
آمده است.  البیاض و السوادو  حلیۀ األولیاءسُلمی،  طبقات الصوفیهاین سخن جنید در 

قرار گرفته و از آن  بذل مجهوداست که در برابر  جوددر هر سه کتاب، واژه پایانیِ عبارت، 
به یک نقطه بسته است و  خودبه  جود فروتر دانسته شده است. واضح است که تصحیف

خوانده/ نوشته  خودرا  جوداألولیاء، های اولیه تذکرةکاتبانِ نسخه بسیار طبیعی است که
باشند. ترجمه عطار در بخش دوم جمله، مجمل و حتّی ناقص است. ترجمه کامل بخش 

 توانست باشد:دوم سخن جنید چنین می
و برابر نبود کسی که تداي طلبد به بذل مجهود با آنکه او را طلبد از طریق  

  جود.
طبقات شود که منبع عطار، ه روایت عطار و سه متن نامبرده، مشخص میاز مطابق

 سُلمی بوده است: الصوفیه
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سمعتُ الجنيدَ يقول: بابُ کلِّ علم نفيسٍ جليلِ بذل المجهود وليس مَن طلبَ اهلل ببذل 
 (172: 1777) السُلمی  المجهود کمَن طلبه مِن طريقِ الجود.
بذل المجهود؛ وليس مَن طلبَ اهلل ببذل المجهود کمَن  وقال الجنيد: بابُ کلِّ علم نفيسٍ

 (71: 1170)السیرجانی   طلبه مِن طريقِ الجود.
تا: . )اصفهانی، بیسمعتُ الجنيدَ يقول: فتح کلِّ باب وکل علم نفيس بذل المجهود

771/10) 
است. هرگاه که دل را ناگاه دولتی روي نماید آن  مصادقه. و گفت: وجد 1- 1

 (177: 1178)عطّار  .وجد است
آمده است ودر هر دو کتاب  تهذیب األسرارو  اللمع فی التصوّفاین سخن جنید در 

است و از آنجا که   مصادفۀ آمده، به شکل مصادقهآنچه که در تذکرة األولیاء به صورتِ 
بحث وجد در میان است، مصادفۀ به معنای ناگهانی با موضوع سخن هماهنگی کامل دارد. 

 درباب وجد آمده است: له قشیریهرسادر 
 (111: 1787. )قشیری الوجد ما يصادف قلبک، ويرد عليک بال تعمد وتکلّف 

 قولِ جنید در دو منبع عربی به شکل ذیل آمده است:
: 1711. )سرّاج طوسی الوجد هو المصادفة _کما اظنُّ _وذُکر عن الجنيد رحمه اهلل انّه قال

101) 
ألتُ الجنيدَ عن الوجد فقال لي: المصادفة، کلّ ما صادفه وحُکي عن الجريري قال: س

 (111: 1777. )خرگوشی القلب فهوَ وجد
عطار به درستی جمله قصار نخستین را  به شکلی اصلی خود نگه داشته و تنها فعل ربطِ 

األولیاء در واقع  عبارة أخری جمله نخست را به آن افزوده است. جمله دوم تذکرة است
ای است بر اینکه قرینه ناگاه شده است. واژه مصادفهجانشین  ناگاهآن واژه است که در 

را آورده و در جمله  مصادفهعطار در جمله نخست، همان صورتِ درست منابع خود یعنی 
بعدی آن را به ناگاه ترجمه کرده بوده؛ بنابراین، تصحیف این واژه به دست کاتبان نخستینِ 

 تذکره انجام شده است.
: 1178)عطّار  .جمله عالم است و عزاستو گفت: فقر دریاي بالست و بالي او  .1- 1

171) 
بخش دوم این سخن جنید مغشوش و مبهم است. این قول در اللمع فی التصوّف، تهذیب 

 األسرار و البیاض و السواد به صورتهای ذیل آمده است.
 (121: 1711سرّاج طوسی . )قال الجنيد رحمه اهلل الفقر بحر البالء وبالؤه کلّه عزّ

 (177: 1777. )خرگوشی قال الجنيد رحمه اهلل الفقر بحر البالء وبالؤه کلّه علم
 (112: 1170. ) السیرجانی البالء وبالؤه کلّه عزّ 2قال الجنيد رحمه اهلل الفقر يجرّ/بحر
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 -رتهذیب االسرابا روایت  اللمعرسدکه عطار، متن خود را از تلفیقِ روایت به نظر می
عزّ پرداخته است و نگارش   -خوانده عالم را با الف مقصوره و به شکل علمکه در آن 

، خبط کتابتی کاتبان تذکره باشد. هاهراً خرگوشی یا کاتبان عزاستبه صورت  است
اند. بنابراین صورت صحیح جمله و ترجمه آن نیز عزّ را علم خوانده/نوشته تهذیب األسرار
 باید چنین باشد:

 فقر دریاي بالست و بالي او جمله عزّ است.: بحر البالء و بالؤه کلّه عزّ الفقر
و گفت: علمِ بزرگترین هیبت است و حیا. چون ازین هر دو در بند . 22- 1

 (771: 1178)عطّار  .برو بنماند هیچ چیزنماند 
ر سُلمی و رساله قشیریه آمده است. آنچه که د طبقات الصوفیّهاین سخنِ ابن عطاء در 

 است: خیرات طبقات الصّوفیۀو در  خیرآمده است در رساله قشیریه، چیز تذکره به شکل 
سمعتُ ابن عطاء يقول: العلم األکبر: الهيبة والحياء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحياء لم يبق فيه 

 (171: 1787)قشیری  خير.
)  عُرّي عن الخيرات. سمعتُ ابن عطاء يقول: العلم األکبر الهيبة والحياء؛ فمَن عُرّي منهما

 (777: 1777السُلمی 
 این قول در ترجمه رساله قشیریه به شکل ذیل آمده است:

ابن عطاء گوید: علمِ بزرگترین، هیبت است و شرم، چون این هر دو از بنده بشد هیچ »
 (117 :1127)عثمانی « خیر نماند در وی.

که در متن خیر هیچبه ترکیب  فروزانفر، مصحّح ترجمه رساله قشیریه، در پاورقی، راجع
 نویسد:آورده است می

 (117: 1127)فروزانفر  «چیز.  به موافقت متن عربی اصالح شد.اصل: هیچ»
األولیاء مُصَحَّف در تذکرة چیزهیچبا توجه به اصل عربی قول و ضبط مختار فروزانفر، 

منبع عطّار رساله  کند کهاست. مقایسه این قول در سه متن یاد شده مشخص می خیرهیچ
 قشیریه و محتمالً ترجمه آن بوده است.

فقرا آن بود که با فقرا نشینند. پس اگر بینی که  نسبتِ. و گفت: عزیزترین 22- 1
)عطّار  فقیري جدا گردد از فقیر و فقر به یقین بدان که آن از علّتی تالی نیست.

1178 :771) 
 آمده است.  سوادالبیاض و الاین سخن ابومحمد مرتعش تنها در 

وقال المرتعش: أعزّ مجلس للفقير أن يکون مع الفقراء، فإذا رأيتَ الفقير يفارق الفقراء 
 (122، 117: 1170)السیرجانی  فاعلم انّه لِعلّة.

تصحیف شده  نسبتبه  نشست دیدیم در این مورد نیز واژه 7-7همانطور که در بند 
ترجمه  نشست آمده و عطار آن را به مجلس است. عالوه بر اصل عربی این قول که در آن
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ای باشد بر اینکه در بافت این قولِ مرتعش تواند قرینهنیز می نشینندکرده بوده است، فعل 
 است.  نشست مُصَحَّف نسبت واژه

؛ که ادب تدمت عزیزتر ادب . و گفت: تدمت ادب است نه مداومت بر21 -1
 (788: 1178)عطّار  است از تدمت.

األولیاء آمده است، تناقض معنایی دارد، عبداهلل منازل به شکلی که در تذکرةاین سخن 
آمده است و در ادامه سخن، ادبِ خدمت از  مداومت بر ادبدر تقابل با ادب زیرا در آن 

 تر دانسته شده است.خودِ خدمت مهم
-می آمده است و با توجه به اصل عربی آن مشخص البیاض و السواداین قول تنها در   

 شود که ادب دوم به جای خدمت نشسته است:
. ) وقال عبداهلل بن منازل الخدمة األدب، ال المداومة عليها وأدب الخدمة أعزّ من الخدمة

 (117: 1170السیرجانی 
دیدیم، در اینجا ادبِ نخستین در اثر سهو عطار یا کاتبان اولیه  1-7چنانکه در بند  

 تذکره تکرار شده است.
تذکره که متوجه این تناقض معنایی شده بوده است، بعد  Bرسد کاتب نسخه یبه نظر م 

از ادبِ دوم، کلمه علم را افزوده تا این تناقض را برطرف کند )ن.ک: شفیعی کدکنی 
1178 :1017 .) 

 بنابراین صورت اصلی این قول باید چنین باشد:
 از تدمت.تدمت ادب است نه مداومت بر تدمت؛ که ادب تدمت عزیزتر است 

هرگز بوي توحید نشنوده  نبندد . و گفت: هرکه توحید به نزدیک او صورت22- 1
 (787:  1178)عطّار  است.

البیاض و السواد (، 17: 1711)سرّاج طوسی  اللمع فی التصوّفاین سخن شبلی در 
 آمده و در هر سه مورد در برابر آنچه که در تذکره رساله قشیریه( و 17: 1170)السیرجانی
صورت آمده است که برگردان آن به فارسی  تصوّرآمده،   صورت نبنددبه شکل 
 شود و همین درست است:می ببندد/بندد

: 1787. )قشیری وقد قال الشبلي رحمه اهلل ما شمّ روائح التوحيد مَن تصوّر عنده التوحيد
172) 

 عروف او:در واقع سخن شبلی ناهر به نفی تشبیه است و بیان دیگری است از سخن م
کلّ ما ميّزتموه بأوهامکم وأدرکتموه بعقولکم في أتمّ معانيکم فهو مصروف مردود إليکم  

 (  17: 1170) السیرجانی  مصنوع مثلکم.
گرفته است و متنی که  ترجمه رساله قشیریهرسد که  عطار این سخن را از به نظر می

ه است،  مطابق با نسخه موزه بریتانیا در این قول در اختیار داشت ترجمه رساله قشیریهعطار از 
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با عالمت اختصاری مب( بوده است. توضیح آنکه در این نسخه به  701)مکتوب در سال 
آمده است و این ضبط دقیقاً  بوی توحیدکه متن مختارِ مصحّح است،  بوئی از توحیدجای 

 (.770: 1127األولیاء )ر.ک: فروزانفر مطابق است با متن تذکرة
« هرگز بوی توحید نشنوده است. بندد وید هرکه توحید بنزدیک او صورتشبلی گ»

 (770: 1127)عثمانی 
است. درین وقت  نقد . و گفت: هزار سالِ گذشته در هزار سالِ نامده تو را24- 1

 (787: 1178)عطّار  که هستی گوش دار تا تو را مغرور نکنند اشباح.
 البیاض و السواد( و 101: 1711طوسی  )سرّاجاللمع فی التصوّف این سخن شبلی در 

 آمده است: وقت ،کلمهنقد آمده و در هر دو مورد به جای واژه
. ) وقال الشبلي: ألف عام ماضية في ألف عام آتيه، هو ذلک الوقت؛ التغرّنکم األشباح

 (177: 1170السیرجانی 
ین دو واژه، به دلیلِ همسانی آوایی و نگارشی ا نقدبه  وقت عالوه بر سهولت تصحیف 
راجع  ایناست.  ضمیر اشاره  ایناألولیاء وجود دارد، واژه ای که در خود متن تذکرةقرینه

آمده الوقت  با الـ(  به صورت )است که در اصل عربیِ قول به شکل معرفه وقتبه کلمه 
دوم آمده راجع است و  وقتِنخستین که پیش از وقتِ است. در واقع ضمیر اشاره این، به 

 کند.را معرفه میآن 
 

 گیري.نتیجه2
توان از مندرجاتِ این کتاب، تصحیح و فهم األولیاء، میبا دقت در منابع عربی تذکرة

ایم و با توجّه به منابع بهتری داشت. در این مقاله به چهارده سخن مذکور در تذکره پرداخته
ای که از ایم. نتیجهدههای عطار و یا منابع او شها یا بدخوانیعربی آنها متوجه تصحیف

کند که در متن األولیاء با منابع عربی آن حاصل شده است، مشخص میمطابقه تذکرة
هایی نسبت به منابعِ عربی آن ر/ داده است. در ذیل با ذکر األولیاء، دگرسانیتذکرة
شود. )در ای که قولِ مورد بررسی در آن قرار دارد، موارد تصحیف شده ذکر میصفحه
ضبط تصحیف شده و در سمت چپ، صورت صحیح آن آمده ← راستِ عالمتِ   سمتِ

؛ 111حق ص  ←؛ خلق171آساید ص  ←؛ شاید717فراستدن ص ←است.( فرستادن 
 ←؛ مصادقۀ171جود  ←؛ خود771و  171نشست  ←؛ نسبت127جوع ص  ←مرگ

 ←؛ نقد787بندد  ←؛ نبندد787خدمت  ←؛ ادب771خیر هیچ ←چیز؛ هیچ177مصادفۀ 
و نیز  171گانه درباره ابهام کلی در قولی از صفحه . عالوه بر این مواردِ دوازده787وقت 

نیز، بحث و استدالل شده  _در قولی از ابوحفص حداد _عمل/کار معنای دقیق اصطالحِ
 است.
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 یاداشت ها

اند، کرة األولیاء بوده.شفیعی کدکنی درباره اینکه رساله قشیریه و ترجمه آن از مهمترین منابع عطار در تذ1 
 نویسد:می

ترین منابع عطار در تدوین ( نیز از مهم177الرسالۀ القشیریه امام عبدالکریم بن هوازن قشیری)متوفی » 
ای که ابوعلی بن احمد عثمانی در همان قرن تذکرة األولیاء بوده است،  هم متن عربی کتاب و هم ترجمه

بارات تذکره در مواردی، طابق النعل بالنعل، رونویسی از ترجمه پنجم ازین کتاب فراهم آورده است. ع
 : سی و پنج(1178) شفیعی کدکنی  «.رساله قشیریه است

 های البیاض و السواد به دو صورت آمده:.واژه دوم این قول در نسخه7

 های بریتانیا، ملک و مغنیسا: بحر.در نسخه اساس و نسخه کتابخانه مرعشی: یجرّ و در نسخه 
نظر کاتب نسخه اساس و نیز اینکه کاتب نسخه کتابخانه مرعشی مدّعی است که متن با توجه به دقت 

رسد نگارش : چهل و هفت(، به نظر می1170خود را از روی خط مؤلف کتابت کرده )ن. ک: پورمختار 
ی در همان بحر به صورت یجرّ اگر ضبط مختار مؤلف البیاض و السواد نباشد، سهو خواجه علی سیرجان

 اند.نسخه مؤلف است و کاتبان سه نسخه دیگر، آن را به بحر تبدیل/تصحیح کرده
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