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چکیده: با وجود نقد و بحث های متعدد درباره منظومه های 
هویت  هنوز  )627ق(،  نیشابوری  عطار  به  منسوب  و  جعلی 
نشده  شناسایی  آنها  از  یک  هیچ  اصلی  سرایندگان  واقعی 
است. از میان این منظومه ها، دو منظومه مظهر العجائب و 
لسان الغیب سروده شاعری شیعی از قرن نهم هجری است که 
برای تمایز از عطار نیشابوری او را با نام عطار تونی می شناسیم. 
خطی  نسخه  دو  به  توجه  با  او  واقعی  هویت  مقاله  این  در 
به دست آمده به خط او شناسایی شده است )کتابخانه ملی 
ش  دهخدا،  لغتنامه  مؤسسه  کتابخانه  IV.2.57؛  ش  روسیه، 
6(. نظام الدین احمد بن حسین بن محمد شاه غفاری تونی در 
سده نهم می زیست و نسب خود را به ابوذر غفاری می رساند. 
او در انجامه دو نسخه مذکور اطالعات مهم و قابل توجهی 
درباره شرح حال خود به دست داده که جزئیات آنها در مقاله 

به دقت بررسی و ارزیابی شده است.
غفاری به دلیل کتابت نسخه ای از مظهر العجائب که شامل 
سمرقند  در  883ق  در  بود  صحابه  بر  علی)ع(  تفضیل 
محکوم به اعدام شد؛ ولی با وساطت خواجه عبیداهل احرار 
و شیخ االسالم هرات از مرگ رهید. در این واقعه کتاب مظهر 
سوزانده  سمرقند  در  بیگ  الغ  سلطان  مدرسه  در  العجائب 
آن  پی  در  و  رفت  هرات  به  سمرقند  از  اتفاق  این  از  بعد  شد. 
سمرقند،  در  883ق  در  که  طوری  به  کرد.  متعددی  سفرهای 
884ق در هرات، 894ق در زاویه بسطامیه قاهره، 896ق در مراغه 
و تبریز و 899ق در کاشان بود. او در حله نقاره خانه ای برای مقام 
و  فقرا  اقامت  برای  زاویه ای  مراغه  در  و  الزمان)ع(  صاحب 
اطالعات  این  کرد.  وقف  و  ساخت  غفاریه  نام  به  مسافران 
تنها اطالعات قطعی و غیر قابل خدشه درباره زندگی غفاری 
است و به اشعار او در این خصوص در اغلب موارد نمی توان 

استنناد کرد.
باعث  عطار  به  العجائب  مظهر  منظومه  انتساب  چون 
و  صفویه  دوره  در  عطار  مذهب  درباره  پردامنه ای  جدالهای 
حتی شک در انتساب تذکرة االولیاء به او شد، این جدال ها در 
ادامه گزارش شده است. در پایان مقاله هم سایر آثار منسوب 
به عطار دسته بندی و تاریخ احتمالی سرایش بعضی از آنها 

بررسی شده است.

کلیدواژه: عطار نیشابوری، عطار تونی، مظهر العجائب، لسان 
الغیب، تذکرة االولیاء، شعرای شیعی قرن نهم، شعرای فارسی 

زبان قرن نهم.
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The True Identity of Attār Tooni
By: Seyyed Mohammad Hossein Hakim
Abstract: Despite numerous critiques and debates 
about counterfeit poems attributed to Attar Nishapur 
(627 AH), the true identities of the original poets 
have not yet been identified. Among these poems, 
two poems Mazāher al-Ajāeb and Lesān Al-Ghayb 
are written by a Shiite poet from the ninth century 
AH, who we know as Attar Tooni to distinguish him 
from Attar Nishapur. In this article, his true identity 
has been identified according to the two manuscripts 
found in his handwriting (National Library of Rus-
sia, the library of Dehkhoda Lexicon Institute, No. 
6). Nezamoddin Ahmad bin Hossein bin Muham-
mad Shah Ghaffari Tooni lived in the 9th century and 
traces his lineage to Abudhar Ghaffari. In compiling 
the two aforementioned manuscripts, he presented 
important and significant information about his 
biography, the details of which have been carefully 
examined and evaluated in the article. 
Ghaffari was sentenced to death in 883 AH in 
Samarkand for writing a copy of Mazāher al-Ajāeb 
which talked of the superiority of Ali (AS) over his 
companions; however, he escaped death through the 
mediation of Khaje Obaidullah Ahrar and Sheikh 
al-Islam. In this incident, the book Mazāher al-Ajāeb 
was burned in Sultan Alagh Beig School in Samar-
kand. Afterwards, he travelled from Samarkand to 
Harat and made several trips, so he was in Samar-
kand in 883 AH, in Harat in 884 AH, in Cairo in 
894 AH, in Maragheh and Tabriz in 896 AH, and in 
Kashan in 899 AH. He built and dedicated a Naqa-
reh Khane in Hilla, and a place for the residence of 
the poor and travelers in Maragheh named Ghaffaria. 
This information is the only definitive and inviolable 
information about Ghaffari’s life, and his poems in 
this regard cannot be cited in most cases. 
 Due to the fact that the attribution of Mazāher 
al-Ajāeb to Attar caused widespread controversy about 
Attar’s religion during the Safavid period, and even 
cast doubt on the attribution of Tazkirat al-Awliya, 
these controversies are reported below. At the end of 
the article, other works attributed to Attar are classi-
fied, and the possible date of composition of some of 
them is examined. 
Key words: Attar Nishapur, Attar Tooni, Mazāher 
al-Ajāeb, Lesān Al-Ghayb, Tazkirat al-Awliya, the 
Shiite poets of the ninth century, Persian poets of 
the ninth century.

ين  اهلوّية احلقيقّية للعّطار التو
السّيد حمّمد حسني احلكمي

اخلالصـة: رغـم وجـود العديد من النقود والبحـوث حول املنظومات 
املزّورة واملنسـوبة إىل العّطار النيشـابوري )627 هـ  (، إاّل أ ّنه مل يمّت 

حّت اآلن تشخيص الناظم احلقييق ألّي واحدٍة مهنا.
ومـن بـن هـذه املنظومـات هنـاك منظومتـان مهـا مظهـر العجائـب 
التاسـع  القـرن  مـن  الشـيعة  الشـعراء  أحـد  نظمهمـا  الغيـب  ولسـان 
اهلجـري والـذي أطلقنـا عليـه اسـم العّطار التوين لتمييـزه عن العّطار 

النيشابوري.
 إىل النسـختن 

ً
ّيـة احلقيقّيـة لـه اسـتنادا وهـذه املقالـة تبـّن أّن اهلو

اخلّطّيتـن املوجودتـن يف )مكتبـة مؤّسسـة لغتنامـة دهخـدا، ع 6( 
هي أ ّنه نظام الدين أمحد بن حسـن بن حمّمد الذي مّت تشـخيص 
خّطـه )املكتبـة الوطنّيـة الروسـّية، ع IV.2.57(. وكان شـاه غفـاري 
يعود نسـبه إىل أيب ذّر الغفاري. وقد   يف القرن التاسـع، و

ً
التوين حّيا

ذكر يف هناية النسختن املذكورَتن معلومات مهّمة جديرة باالهتمام 
بالتفصيـل  مفرداهتـا  وتدقيـق  حبهثـا  املقالـة  ـت 

ّ
وتول حياتـه،  حـول 

وبصورة دقيقة.
وقد تعّرض الغفاري بسبب كتابته لنسخٍة من مظهر العجائب اليت 
تشتمل عىل تفضيل عيّل عليه السالم عىل غيره من الصحابة إىل 
احلكم باإلعدام يف مسرقند سنة 883 هـ  ؛ لكّنه جنا من هذا احلكم 
بوسـاطة قـام هبـا اخلواجـة عبيـد اهّلل  أحـرار وشـيخ اإلسـالم هـرات، 
كتـاب مظهـر العجائـب مّت إحراقـه يف هـذه الواقعـة مبدرسـة  إاّل أّن 
سـلطان ألـغ بيـك يف مسرقنـد. وبعـد هذه احلادثة تـرك مسرقند وانتقل 
إىل هـرات، مّث قـام بعـدٍد مـن األسـفار، متّثلت يف تواجده سـنة 883 
ية البسطامّية يف  هـ  يف مسرقند، ويف هرات سنة 884 هـ  ، ويف الزاو
يز سنة 896 هـ  ، ويف كاشان  القاهرة سنة 894 هـ  ، ويف مراغة وتبر

سنة 899 هـ  .
ـة بـى تكيـة )نّقارخانـة( ملقام صاحـب الزمان 

ّ
وعنـد تواجـده يف احلل

باسـم  ين  واملسـافر الفقـراء  يـة إلقامـة  زاو مراغـة  بـى يف  كمـا  )ع(، 
كلتا املنشأتن. ّية، وأوقف  الغّفار

الـيت ال ميكـن  الوحيـدة  كيـدة  األ املعلومـات  املعلومـات هـي  وهـذه 
التشكيك فهيا حول سيرة الغفاري، حيث ال ميكن االستناد يف هذا 

املجال عىل أشعاره يف أغلب املوارد.
ومّلـا كان انتسـاب منظومـة مظهـر العجائـب إىل العّطار قد أثار جداًل 
 حـول مذهـب العّطـار يف العصـر الصفـوي، بـل حـّت حـول 

ً
واسـعا

انتسـاب تذكـرة األوليـاء إليـه، األمـر الـذي يشـير املقـال لـه مـع بيـان 
تفاصيل تطّورات تلك اجلداالت.

العّطـار  إىل  املنسـوبة  اآلثـار  سـائر  حـول  نقـاٌش  املقـال  هنايـة  ويف 
يخ املحتمل إلنشاد البعض مهنا. النيشابوري والتار

مظهـر  التـوين،  العّطـار  النيشـابوري،  العّطـار  األساسـّية:  املفـردات 
العجائـب، لسـان الغيـب، تذكـرة األولياء، الشـعراء الشـيعة يف القرن 

التاسع، شعراء اللغة الفارسّية يف القرن التاسع.
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م شـده اسـت کـه بخشـی از منظومه هـای منسـوب  بـه فریدالدیـن محمد بـن ابراهیم 
ّ
امـروز ایـن نکتـه مسـل

عطار نیشـابوری )627ق( سـروده شـخصی اسـت که او را با نام عطار تونی می شناسـیم؛ اما وقتی محمد 
ینـی قریـب یـک قـرن قبـل )1905م( شـرح حـال عطـار را می نوشـت، در انتسـاب منظومه هـای مظهـر  قزو
کـه در ابیاتشـان می دیـد،  العجائـب و لسـان الغیـب بـه عطـار تردیـد نداشـت و بـا همـه سسـتی و ضعفـی 
ینـی، 1905: ط - یـا(. بعد از  در نقـل مطالـب مربـوط بـه زندگـی عطـار از آنهـا بـه خـود تردیـدی راه نـداد )قزو
کـرد. در  یتـر بـا بررسـی دقیقتـر آثـار منسـوب بـه عطـار آنهـا را از نظـر سـبک بـه سـه دوره تقسـیم  او هلمـوت ر
تقسـیم بندی او آثار دوره اول متمایل به صنایع ادبی اسـت مانند خسـرونامه و مختارنامه و دیوان. دوره 
کـه تکـرار فـراوان دارد و خـوب طرح ریـزی نشـده اسـت ماننـد اشـترنامه و جوهـر  دوم شـامل آثـاری اسـت 
الـذات و باالخـره دوره سـوم کـه دوره پیـری شـاعر اسـت و منظومه هایـش نظـم و ترتیـب نـدارد ماننـد مظهر 
العجائـب و لسـان الغیـب (Ritter 1938: 134-173).1 نخسـتین بـار محمـود شـیرانی در 1922-1927م بـا 
کـرد  کلمـات و سـبک ایـن دو منظومـه بـا دالیـل متعـدد انتسـاب آنهـا را بـه عطـار رد  دقـت در مضامیـن و 
)شـیرانی، 291-292، 297، 348-379(. او تألیـف مظهـر العجائـب را مربـوط بـه پایـان نیمـه اول سـده 
نهـم هجـری و بـه صـورت دقیقتـر ربـع اول سـده دهـم بـه روزگار سـلطنت شـاه اسـماعیل صفـوی )907-
کتـاب را بـه عطـار  930ق( دانسـت )همـو، 378-379(. شـیرانی در مقالـه مفصـل خـود انتسـاب 14 
کـرد و در نهایـت فهرسـت تصنیفـات قطعـی و مسـلم او را در ده عنـوان برشـمرد )همـو، 408(.  قاطعانـه رد 
چنـد سـال بعـد )1320ش( سـعید نفیسـی بـدون اطـاع از نوشـته شـیرانی بـا شـرح و بسـط مفصـل ایـن دو 
کـه اهـل تـون )فـردوس امـروزی( بـود و منظومه هـای خـود را بـه عطـار  منظومـه را از شـاعری دیگـر دانسـت 
نسبت می داد )نفیسی 1320: 145-167(. بدیع الزمان فروزانفر هم مدتی بعد از منظری دیگر چند دلیل 
کید  بـر ادلـه نفیسـی افـزود )فروزانفـر 1340: 29-30(. شـفیعی کدکنـی نیـز در همیـن مسـیر پیـش رفـت و تأ
کـه حتـی مشـخص نیسـت همـه ایـن منظومه هـای منسـوب بـه عطـار نیشـابوری از یـک نفـر باشـد و  کـرد 
یده باشـند. او معتقد اسـت  کار مبادرت ورز یخ به این  کـه عطارهـای متعـددی در طول تار ممکـن اسـت 
منظومه های نسـبت داده شـده به عطار نیشـابوری دسـت کم اثر سـه آدم مختلف در سـه زمان متفاوت با 
لحن و اسـلوبی تقریبا متفاوت و ذهنیت متفاوت مذهبی اسـت که هر سـه هم آثار مسـلم و قطعی عطار 
مانند مصیبت نامه و اسـرارنامه و منطق الطیر و الهی نامه را سـروده خود می دانند )مقدمه منطق الطیر، 

87؛ مقدمه اسرارنامه، 72-69(. 

در میـان ایـن منظومه هـا، شرح حال نویسـان عطـار بـرای ذکـر وقایـع حیـات او از سـه منظومـه بیشـترین 
کـه از  کـرده بـود تـا حـاالت عطـار را بـه قرائنـی  کـه سـعی  ینـی  کرده انـد. بـرای نمونـه محمـد قزو اسـتفاده را 
ینی، ص و(؛ به جز منظومه های مسـلم عطار، نوشـته خود  اشـعار خودش مسـتفاد می شـود، بنویسـد )قزو

ره سـوم تغییر داد و آنها را بی شـک جعلی و به قلم شـخص دیگری  یتر بعدا با توجه به تحقیقات سـعید نفیسـی نظرش را درباره آثار دو 1.  البته ر
جز عطار نیشابوری معرفی کرد. او همچنین بر خالف نظر نفیسی اظهار داشت که شاعر کتابهای گروه سوم نمی تواند همان شاعر کتابهای 

( Ritter, 1960, pp. 752,754).گروه دوم باشد
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که بیشـتر محققان به  کرده اسـت: نخسـت خسـرونامه )گل و هرمز(  را بر اسـاس همین سـه منظومه تحریر 
کرده اند، اما مسلما از عطار نیست2  اطاعات مقدمه آن در باب زندگی عطار در تحقیقات خود استناد 
و بـه قولـی سـراینده اش تابـع اسـلوب رایـج شـعر فارسـی اوایـل قـرن نهـم و اواخـر قـرن هشـتم هجـری اسـت 
)مقدمه مختارنامه، 44( و به قولی دیگر از حدود قرن هفتم تا اوایل قرن هشـتم )مقدمه الهی نامه، 48( 
و بنا بر حدس سـوم شـیخ عطار ابوعبداهلل محمد میانجی )د. 619ق( در حدود سـال 600ق آن را سـروده 
که بیشتر اطاعات تذکره های متأخر درباره شرح حال عطار  است )نحوی 1389(. دوم مظهر العجائب 

که سخن این مقاله درباره این دو منظومه اخیر است. از آن اخذ شده است. و سرانجام لسان الغیب 

دو منظومه مظهر العجائب و لسـان الغیب سـروده همان شـخصی اسـت که سـعید نفیسی برای تمیزش 
ی داد )نفیسـی، 149، 156  از عطـار نیشـابوری، بـا توجـه بـه انتسـابش بـه شـهر تون نـام »عطار تونـی« را به و

و...(.

یخی ای باالسـتقال  کـه بـا نـام »عطار تونـی« می شناسـیم در هیچ تذکره یـا کتاب تار نـام و نشـان شـاعری 
یـا بـه اسـتطراد ذکـر نشـده اسـت و همـه اطاعـات موجـود دربـاره او مسـتند بـه سـروده های خـود اوسـت. 

کذبشان، شخصیت او را چنین ترسیم می کند: که فارغ از صحت و  مجموعه اطاعاتی 

او دقیقـا خـود را هم نـام عطـار نیشـابوری یعنـی فریدالدیـن محمـد عطـار می خوانـد و خـود را از نسـل ابـوذر 
غفاری معرفی می کند:3

یش بــــــــا ایشــــــــان منم تنــــــــم همچــــــــو جــــــــد خو ایشانســــــــت  حــــــــب  داغــــــــدار 

گواســــــــت یم حق  گو یی همچو من اینجا کجاســــــــت همچو بوذر راســــــــت  راســــــــتگو

)لسان الغیب، 38-37(  

کــــــــری حیدر اســــــــت اســــــــتفضــــــــل مــــــــن از چا بوذر  حقیقت  در  بابــــــــم  که  چون 

  )همان، 168(

که  ک باز بودن ابوذر در راه ارادت به امیرالمؤمنین)ع(، باعث شـده اسـت  این رابطه نسـبی با ابوذر و نیز پا
کند و به همین دلیل تکرار نام او در این دو منظومه قابل قیاس با دیگر  شاعر به هر مناسبتی از ابوذر یاد 
صحابـه نیسـت )بـرای نمونـه رک: مظهـر العجائـب، 21، 76، 77، 85-80، 110، 131، 136، 233، 260، 

2. برای دالیل رد انتساب این منظومه به عطار رک: مقدمه مختارنامه، 34-59؛ مقدمه الهی نامه، 63-48.
3. دو کتاب مظهر العجائب و لسان الغیب هنوز به صورت انتقادی تصحیح و منتشر نشده اند. از این رو بعضی از ابیات نقل شده از آنها در 
یاد نسخه های این کتاب با هم، منقوالت  ینی و حافظ محمود شیرانی و نفیسی متفاوت است. به دلیل تفاوت ز این مقاله با ضبطهای قزو
این سـه نفر نیز در بسـیاری از موارد اختالف دارد. مثال به نسـخه مظهر العجائب مورد اسـتفاده شـیرانی ابیات متعددی از سـوی شـیعیان و 
سـنیان الحاق شـده اسـت. همچنین ظاهرا برگهایی از نسـخه او با لسـان الغیب آمیخته شـده بود.با توجه به این نکته در این مقاله عمومًا 
زن و قافیه ابیات نشـده ایم و معنای آنها بیشـتر مدنظر بود، چه این کار منوط به یک تصحیح انتقادی دقیق  متعرض اشـکاالت در ضبط و و

کوتاه ممکن. که نه انجام آن هدف این مقاله بود و نه در این زمان  و جدی است 
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261، 266؛ لسان الغیب، 21، 39، 132، 134، 147، 173(.

بنـا بـر ابیاتـی متعـدد تبـار شـاعر از شـهر تـون )فـردوس کنونـی( بـود؛ اما خـودش در نیشـابور به دنیـا آمد و در 
مشهد رضوی اقامت داشت:

آمــــــــده معمــــــــور  تــــــــون  از  مــــــــن  آمــــــــدهاصــــــــل  نشــــــــابور  شــــــــهر  مولــــــــدم 

شــــــــد فریدالدیــــــــن لقــــــــب از اهــــــــل دیدهســــــــت نــــــــام مــــــــن محمد ای ســــــــعید

آمــــــــدم عطــــــــار  علــــــــم  بــــــــاب  ز  آمــــــــدم مــــــــن  اســــــــرار  یــــــــای  گو الجــــــــرم 

)مظهر العجائب، 150(  

گــــــــردد ســــــــعادت رهنمــــــــون کــــــــرا  تــــــــونهــــــــر  و  نیشــــــــابور  هســــــــت  او  منــــــــزل 

همنشــــــــین  ســــــــعادت  باشــــــــد  کــــــــرا  شــــــــد به ســــــــوی مشــــــــهد ســــــــلطان دینهر 

باشــــــــدم در مشــــــــهد ســــــــلطان ســــــــرای اصلــــــــم از تون اســــــــت و نیشــــــــابور جای

)همان، 129(  

محتــــــــرم شــــــــهر من تــــــــون اســــــــت و نیشــــــــابور هم گشــــــــتم  طــــــــوس  زمیــــــــن  در 
)همان، 149(4  

گذرانده بود: او سیزده سال ابتدای زندگی را در مشهد 
همــــــــه ملــــــــک خراســــــــان انگبین شــــــــدشــــــــه من در خراســــــــان چون دفین شــــــــد
خوشحالبــــــــه وقــــــــت کودکی من ســــــــیزده ســــــــال5 و  خوشــــــــوقت  بوده ام  مشهد  به 

ینی، ص ح به نقل از نسخه موزه بریتانیا از مظهر العجائب(   )قزو

کـه در کودکـی در تون هشـت مـاه بیمار و زار بـود تا آن که  بنـا بـر ابیاتـی از مظهـر العجائـب او مدعـی اسـت 
گرفت )مظهر العجائب، 257- یا از ایشـان  به دسـت امیرالمؤمنین شـفا یافت و نام عطار را در همان رؤ

.)258

آن شــــــــاه جان مــــــــرا عطــــــــار خواند  جهانچون  ملــــــــک  در  عطــــــــار  شــــــــدم  مــــــــن 

او گفتــــــــار  ینــــــــده  گو نیــــــــم  گــــــــو مــــــــن  عطــــــــار  جهــــــــان  در  یــــــــد  بگو او 

)نفیسی، 150(  

کـه در آن منظومه جوهر الذات به او عطا شـد، لقب  یایی  کـه بعـد از رؤ کـرده اسـت  در جایـی دیگـر اشـاره 

4. برای دیگر اشارات او به شهر نیشابور رک: مظهر العجائب، 61، 144، 272، 152.
5. در نسخه مورد استناد نفیسی هیجده سال آمده است )نفیسی، 152(.
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گرفت )مظهر العجائب، 37(. با این همه مشخص نیست چرا در مواردی خود  عطار را از امیرالمؤمنین 
کـه تکـرار بیـت قبلـی  را بـه نـام »عطـار ثانـی« خوانـده اسـت )همـان، 61، 266؛ لسـان الغیـب، 132، 142 

است(.

کرده و به تعبیر خودش جهان را سـر به سـر دیده بود )همان،  سـراینده در طول عمر خود آفاق را سـیاحت 
کرده بود: یارت  159 و 160(. از جمله مدتی مجاور مکه و مدینه شده و بعدتر مزار همه ائمه را ز

گفته ام حیــــــــدر  پیــــــــش  در  ســــــــخن  بنوشــــــــته اماین  مکــــــــه اش  مقــــــــام  در 

شــــــــد اظهــــــــار  علــــــــی  قبــــــــر  ســــــــر  بعــــــــد از آنــــــــی جوشــــــــش عطــــــــار شــــــــد در 

)همان، 168(  

بــــــــود تولــــــــدگاه  شــــــــاپورم6  بــــــــودشــــــــهر  راه  رضایــــــــم  حرمــــــــگاه  در 

چشــــــــم به  رفتــــــــم  عشــــــــر  اثنــــــــا  پشــــــــممرقــــــــد  پوســــــــت  از  کنده ام  را  دشــــــــمنان 

گشــــــــتم معتکف مــــــــن عرفدر حــــــــرم چند ســــــــال  گشــــــــت ســــــــّر  یقینــــــــم  تــــــــا 

کــــــــرده ام زمــــــــزم  آب  انــــــــدر  پیمــــــــوده امغوطــــــــه  را  دوســــــــت  قــــــــدس  راه 

کمــــــــمبحــــــــر و بــــــــر همچــــــــون مدینــــــــه منزلــــــــم حا اینجــــــــا  خواننــــــــد  عرشــــــــیان 

بــــــــود مــــــــن  مقــــــــام  مغــــــــرب  و  بــــــــودمشــــــــرق  مــــــــن  عیــــــــان  باطــــــــن  و  ظاهــــــــر 

جــــــــا نیشــــــــابور  بــــــــه  کــــــــردم  اوفتــــــــاد از مــــــــن بــــــــه عالــــــــم ایــــــــن صداعاقبــــــــت 

او چــــــــون رســــــــی در شــــــــهر نیشــــــــابور تــــــــو ک  خــــــــا از  بشــــــــنوی  فقــــــــری  بــــــــوی 

)همان، 57(  

کرده است:  همچنین یک بار با اغراق سفرهای دور و دراز خودش به شرق و غرب جهان را فهرست 
بــــــــی عشــــــــق ردم بــــــــه مجذو دمشــــــــقســــــــر بــــــــر آو و  مصر  و  مکــــــــه  کــــــــردم  ســــــــیر 

گشــــــــته ام خراســــــــان  بــــــــا  ری  و  یــــــــده امکوفــــــــه  ببر را  جیحونــــــــش  و  ســــــــیحن 

رفتــــــــه چون اهــــــــل خطا در ســــــــوی چینبلکــــــــه هندســــــــتان و ترکســــــــتان زمیــــــــن

رنــــــــگ از در توقان )کذا؛ ترفان( به ســــــــرحد فرنگ رنــــــــگ  اوان  دیــــــــده  و  رفتــــــــه 

)همان، 119(  

کـرده )همـان، 69( و مجموع سـروده هایش را یک جا فزون از صد هزار )مظهر  او خـود را پرنویـس توصیـف 

6. در کتیبه  تجدیدبنای مقبره عطار در 891ق هم شـهر نیشـابور با نام شـاپور خوانده شـده اسـت )اعتمادالسـلطنه، 3: 893(. این نامگذاری 
بدین سبب است که بنا بر بعضی روایات شهر نیشابور به دست شاپور، پادشاه ساسانی، بنا شده است. برای نمونه رک: اسفزاری، 1: 242.
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یسـت هـزار بیـت برشـمرده اسـت. دربـاره تعـداد تألیفاتـش هـم در دو  العجائـب، 284( و جایـی دیگـر دو
که هفتصد  کرده  کرده است )نفیسی، 165(. جایی هم اشاره  جای مختلف دو عدد چهل و صد را ذکر 

کتاب خوانده است )مظهر العجائب، 189(.  و ده 

گوشه نشینی سروده  سراینده شیفته ناصر خسرو بوده و چند بار ابیاتی در ستایش او و اقتدایش به او در 
است )مظهر العجائب، 52، 57، 87، 184؛ لسان الغیب، 60، 149، 188(. 

کـه  عطـار تونـی شـیعه بـود )نفیسـی، 156-159( و در مذهـب خـود سـخت تعصـب داشـت، تـا جایـی 
گاه افـکار غالیانـه بـر تفکـرش غالـب می شـود. در حقیقـت دو منظومـه مظهـر العجائـب و لسـان الغیـب 
ستایشـنامه امیرالمؤمنیـن)ع( اسـت و اسـم مظهـر العجائـب هـم بـه وضوح از شـعر معروف نـاد علیا مظهر 
العجائـب... گرفتـه شـده اسـت. او معتقـد بـود ایـن کتـاب از عـرش اعظـم آمده اسـت )مظهـر العجائب، 

کتابت آن را عین عبادت می دانست: که  265( و تا جایی به مظهر العجائب خود می بالید 
کــــــــن پرهیــــــــز  یــــــــا  ر از  بــــــــرادر  کــــــــنای  تیــــــــز  نوشــــــــتن  بهــــــــر  را  خامــــــــه 

گیــــــــر گیرمظهــــــــرم از روی حرمــــــــت پیــــــــش  یــــــــش  درو ین  از یــــــــاد  را  ســــــــخن  این 

بفهــــــــم و  یــــــــس  بنو اخــــــــالص  ســــــــر  ر هیــــــــچ وهــــــــماز  در دل از حاســــــــد میــــــــاو

شــــــــماراز تــــــــو ایــــــــن صــــــــورت بمانــــــــد یــــــــادگار ز  رو شــــــــود  تــــــــو  شــــــــفیع  او 

جوان ای  عهــــــــد  بســــــــته ام  مــــــــن  خدا  بــــــــاغ جنانبا  تــــــــو در  بــــــــی   کــــــــه نباشــــــــم 

بهشــــــــتکــــــــرده ام عهد آنکــــــــه این مظهر نوشــــــــت در  نباشــــــــم  او  بی  زمــــــــان  یک 

کتابــــــــت می کنــــــــی را  تــــــــو مظهــــــــر  می کنیگــــــــر  عبــــــــادت  معنــــــــی  در  کــــــــه  دان 

مظهرســــــــت ذات  وصــــــــف  مــــــــن  درســــــــت مظهر  را  احمــــــــد  علم  شــــــــهر  آنکــــــــه 

)نفیسی، 164؛ مظهر العجائب، 264(  

همیـن ابـراز عقایـد بی پـروا هم سـبب شـد تا مردم قصـد او کنند و خاطرش را بیازارند )همان، 87؛ لسـان 
الغیـب، 173(. او را رافضـی بداننـد و او نیـز در مقـام دفـاع از خـود بـر آیـد که در حقیقت رافضیان کسـانی 

که از علی)ع( برگشته اند )مظهر العجائب، 82، 95، 262؛ لسان الغیب، 125، 147-146(.  هستند 

که در منظومه های  احتماال با توجه به فضایی که عطار تونی در آن روزگار می گذرانده و با توجه به ابیاتی 
خـود در مذمـت خلفـا، هـر چنـد بـا مایمـت، و فقهـای مذاهـب چهارگانـه اهـل سـنت )مظهـر العجائب، 
ی داشته یا حدس می زده است مصائبی برایش به وجود بیاید  223-224( آورده، دشواریهایی پیش رو

کشته شدن ترسی در دل ندارد: گفته است از  که 
عالمان از  بیــــــــن  تصنیــــــــف  همــــــــه  عیاناین  نکردنــــــــدی  بــــــــوده  حــــــــق  آنچــــــــه 
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کشــــــــتن همچــــــــو تو بگــــــــو مــــــــن نمی ترســــــــم ز  گفتــــــــا  علــــــــی  اســــــــرارم  زانکــــــــه 

)همان، 74(  

ایـن اظهـار تشـیع بی پـروا در مظهـر العجائـب باعـث شـد فقیهـی از فقهـای سـمرقند بـه اتهام رفـض فتوا بر 
کـه اموالش به  کمـه کردنـد و شـورش عـوام علیـه اش سـبب شـد  وجـوب قتـل او بدهـد. در نتیجـه او را محا
غـارت بـرود و خانـه اش خـراب شـود. خـودش نیـز از شـهر بیرون رانده شـد تا شـاعر سـالهای پیـری را آواره و 
بی خانمـان بگذرانـد. بـه ایـن واقعـه در مواضـع متعـددی از منظومـه لسـان الغیـب اشـاره شـده اسـت. از 
یده و فتوا به سوختن کتاب مظهر داده  جمله زیر عنوان »اشاره به فقیه سمرقندی که با شیخ عداوت ورز

است« شاعر چنین ماجرا را شرح داده است:
گفته ام حــــــــق  از  مظهــــــــر  کتــــــــاب  بشــــــــنفته اممــــــــن  مصطفــــــــی  لســــــــان  ز  و

مــــــــدح و اوصــــــــاف علی المرتضاســــــــتانــــــــدرو گفتــــــــار لو کشــــــــف الغطاســــــــت

شبیهظلــــــــم بی حــــــــد کــــــــرد بــــــــر مــــــــن آن فقیه معنی  ین  در شــــــــیطان  با  هســــــــت 

جمع تــــــــو  خلقان  کــــــــرده ای  جــــــــورم  یــــــــن میدان چو شــــــــمعبهر  تا بســــــــوزی ام در

رافضی ســــــــت اینجا  عطــــــــار  علی ســــــــتگفتــــــــه ای  اوالد  اتبــــــــاع  پیــــــــرو 

علــــــــی تفضیــــــــل  عطارســــــــت  یــــــــن صــــــــورت بلیپیــــــــش  کشــــــــتنی باشــــــــد در

اب شــــــــوم
ّ

کــــــــذ کــــــــرده بــــــــه جمعــــــــی او هجوملعنــــــــت حــــــــق بــــــــاد بر  کــــــــو به ما 
ترکمــــــــان7 بــــــــراق  مســــــــند  ســــــــر  بــــــــانبــــــــر  ز او  گشــــــــاده  در چنیــــــــن ظلمــــــــی 

کــــــــرده تــــــــرکان اتفــــــــاق کــــــــه دارد او نفــــــــاقبــــــــر ســــــــر مــــــــن  تــــــــا بریــــــــزد خــــــــون 

فتــــــــوی ای در خــــــــون مــــــــن بنوشــــــــته ایای فقیــــــــه اینجــــــــا بــــــــه مــــــــن پیچیده ای

کــــــــرده ای یــــــــده ایقصد جــــــــان و مــــــــال و عرضم  ببر مــــــــن  ز  جانــــــــم  پــــــــاره 

افتــــــــاده ام تــــــــو  دســــــــت  از  در  بــــــــه  داده امدر  جانــــــــان  بــــــــه  دل  تــــــــوکل  در 

گشــــــــته ام از دســــــــت تــــــــو کــــــــوگــــــــرد عالــــــــم  بــــــــه  کــــــــو  را  بیدادیــــــــت  گفتــــــــه ام 

کــــــــرده ایخــــــــط به خــــــــون دوســــــــتان بنوشــــــــته ای یــــــــران  و احزانــــــــش  کلبــــــــه 

مرتضــــــــیجمــــــــع گشــــــــتند خلــــــــق بهــــــــر قتــــــــل ما حــــــــب  عطارســــــــت  جــــــــرم 

ری با  کرمان )632ق( دانسته است )براون 1367: 194(. این داو 7. ادوارد براون براق ترکمان را همان براق حاجب نخستین امیر قتلغ خانیان 
توجه به زمان زندگی عطار تونی در قرن نهم درست نیست. 

کرد و شورشـش سـرکوب و خودش در 832ق کشـته  از براق ترکمان عجالة اطالعی به دسـت نیامد؛ اما او با براقی که در زمان شـاهرخ شـورش 
راءالنهر، متفاوت است. شد و نیز با براق خان )963ق(، از امرای شیبانی ماو
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کردنــــــــد خلــــــــق بــــــــه حلقبــــــــا مســــــــکین چه هــــــــا  رانندم  تیــــــــغ  تــــــــا  خواســــــــتند 

گمــــــــانعاقبــــــــت مــــــــا را ز دســــــــت این ســــــــگان حــــــــق خالصــــــــی داد از وهــــــــم و 

فقیه ای  نبــــــــود  ســــــــود  ســــــــفیهبغــــــــض حیــــــــدر  ای  باشــــــــد  جانــــــــت  یــــــــان  ز آن 

مظهــــــــرم بســــــــوزی  او  بغــــــــض  ز  درد ایــــــــن ســــــــوزش بــــــــه محشــــــــر می برمتــــــــو 

ســــــــبقداد خواهــــــــم از تــــــــو آن جــــــــا پیــــــــش حق نمی خواهم  فــــــــردا  یــــــــن  از غیــــــــر 

غافــــــــل از ســــــــر خــــــــدا و دیــــــــد دوســــــــتزان بســــــــوزی مظهرم کان اســــــــم اوســــــــت

سوزشــــــــش از  حــــــــذر  ســــــــمرقندی  کنــــــــی ز آتش در این جا پوششــــــــشای  چون 

را و مــــــــدح  جملگــــــــی  بســــــــوزی  بی حیــــــــاهــــــــم  ای  بــــــــدار  شــــــــرمی  خــــــــدا  از 

بــــــــر ســــــــوزنده اش بــــــــاد  یــــــــزدان از در خــــــــود رانده اشلعنــــــــت حــــــــق  کــــــــه  چون 

پلیــــــــد ای  مایــــــــی  عصــــــــر  یــــــــد  یز می کنــــــــی نفس حســــــــین این جا شــــــــهیدتــــــــو 

تــــــــو کار  ایــــــــن  مکــــــــن  ســــــــمرقندی  تــــــــوای  نــــــــار  در  را  یــــــــش  خو می فرســــــــتی 

ســــــــوختن ببایــــــــد  یــــــــی  گو ببایــــــــد دوختنمظهــــــــرم  چشــــــــم مظهــــــــر خــــــــوان 

کســــــــان کــــــــرد لعنــــــــت بی کراندر جهــــــــان خواننــــــــد مظهــــــــر را  بــــــــر تــــــــو خواهند 

خــــــــدا بــــــــا  حوالــــــــه  کــــــــردم  تــــــــرا  آخــــــــر جــــــــزامــــــــن  تــــــــرا  می دهــــــــد ای ســــــــگ 

کــــــــرده ای پیــــــــش آیدت خایــــــــدتآنچــــــــه بر مــــــــن  اینجــــــــا  مردم خــــــــوار  گــــــــرگ 

گــــــــردد ایــــــــن جا حــــــــال تو یــــــــر و بــــــــاال  تــــــــوز مــــــــال  گــــــــردد  تــــــــاراج  جملگــــــــی 

او ر  زو از  بشــــــــنوی  چــــــــون  پســــــــر  اوای  گــــــــور  و  روان  بــــــــر  کــــــــن  لعنتــــــــی 

جــــــــوان ای  گــــــــردان  شــــــــاد  را  مــــــــا  رســــــــانروح  نــــــــادان  آن  کفــــــــر  بــــــــر  لعنتــــــــی 

تــــــــو ســــــــزا یابــــــــی بــــــــه محشــــــــر ای لعینبر مــــــــن اندر ایــــــــن جهان بگذشــــــــت این

ســــــــخن ای لعین بگذشــــــــت ایــــــــن ظلمت به من این  ســــــــان  بدین  مانده  ابــــــــد  تا 

)نفیسی، 163-162(   

و موارد متعدد دیگر بدین ترتیب:
بی حیا آن  اســــــــت  گشــــــــته  مــــــــا  تــــــــرا مهــــــــر رضــــــــا...منکــــــــر  بــــــــوده  بــــــــدل  کت 

کــــــــو رافضی اســــــــت در طریقــــــــت پیــــــــرو دین علی اســــــــت...منکــــــــری عطــــــــار را 

کــــــــن اینجــــــــا ای دنی زنی...تــــــــرک قصد مــــــــن  از  کمتــــــــر  کــــــــه  مــــــــن  یم  نگو تــــــــا 
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کــــــــرده ای انــــــــدوده ایقصــــــــد مــــــــن بــــــــا مظهــــــــرم پر  گل  بــــــــه  خورشــــــــیدم  روی 

دهر بــــــــه  را  مظهــــــــر  فرمــــــــای  تیــــــــغ مــــــــردی بــــــــر ســــــــرت راند بــــــــه قهرســــــــوختن 

تــــــــو کار  ایــــــــن  مکــــــــن  ســــــــمرقندی  تــــــــوای  نــــــــار  در  را  یــــــــش  خو می فرســــــــتی 

کــــــــرده ای جــــــــا  یــــــــه  هاو در  را  یــــــــش  کــــــــرده ایخو پیــــــــدا  چه  شــــــــیطان  منــــــــزل 

کنــــــــد ســــــــمرقندی  مظهــــــــر  کنــــــــدســــــــوزش  بنــــــــدی  او  نــــــــار  در  را  یــــــــش  خو

ســــــــوگوار لعنــــــــت  بــــــــه  باشــــــــد  ابد  شــــــــمارتــــــــا  در  زخ  دو اهــــــــل  بــــــــا  او  آیــــــــد 

لعیــــــــن ای  تــــــــو  از  بیــــــــزار  چــــــــون نبــــــــردی پی به ســــــــر ایــــــــن یقینانبیــــــــا 

تــــــــو بیــــــــزار  کــــــــرده ای  را  تــــــــو...اولیــــــــا  انــــــــکار  کــــــــرده ای  شــــــــریعت  در 

کســــــــان کــــــــرد لعنــــــــت بی کراندر جهــــــــان خواننــــــــد مظهــــــــر را  بــــــــر تــــــــو خواهند 

گــــــــردی لعنتــــــــی یــــــــد شــــــــوم  بدیچــــــــون یز اینجــــــــا  لعیــــــــن  ای  نبــــــــود  نیــــــــک 

ر کــــــــرده ای از جــــــــور و زو گورآنچــــــــه با مــــــــن  می بــــــــری ایــــــــن ظلم را بــــــــا خود بــــــــه 

دیــــــــده ام فــــــــراوان  جــــــــور  ســــــــگان  گردیــــــــده اماز  در بــــــــه در در ایــــــــن جهــــــــان 

ممات در  هــــــــم  جفا  تــــــــو  از  حیــــــــات  ایــــــــن صفات در  نبــــــــود در شــــــــریعت  نیک 

کــــــــوردل فقیــــــــه8  بینــــــــد  مــــــــرا  بهــــــــلکــــــــی  را  او  آمــــــــده  تقلیــــــــد  بــــــــه  چــــــــون 

را تقلیــــــــد  دل  لــــــــوح  از  را برتــــــــراش  توحیــــــــد  انــــــــدرو  راه  شــــــــود  تــــــــا 

)لسان الغیب، 160-158(  

کفر شیخ داده بود«: که فتوا به  زیر عنوان »اشاره به فقیهی 
نــــــــارت سزاســــــــتعقل و هوشــــــــت جمله بغض مرتضاست زخ و  در شــــــــریعت دو

یــــــــد یز و  شــــــــداد  و  فرعــــــــون  کــــــــرده ای جــــــــور مــــــــن اینجــــــــا بــــــــر مزیدوارث 

کــــــــرده ای شــــــــرم تــــــــو باد دادآنکــــــــه بــــــــر من  تــــــــو  از  محشــــــــر  ز  رو در  می کنــــــــم 

شــــــــدی عقبــــــــا  و  دنیــــــــی  زدیروســــــــیاه  فتــــــــوی  صــــــــورت  در  را  دســــــــت 

اســــــــت مرتضی  از  بــــــــه  بوبکر  کی رواســــــــتگفتــــــــه ای  این چنین تفضیل پیشــــــــم 

تــــــــو قهــــــــر  از  نظــــــــر  داری  مــــــــن  کــــــــه حیــــــــدر بــــــــه ازوســــــــوی  گفتی  کــــــــه چــــــــرا 

اســــــــت من  دیــــــــن  در  عطــــــــار  قتــــــــل او ایمــــــــان و تلقین من اســــــــت...کشــــــــتن 

علی تفضیــــــــل  اســــــــت  عطــــــــار  بلیپیــــــــش  فتــــــــوی  ایــــــــن  در  باشــــــــد  کشــــــــتنی 

8. اصل: فقیر.
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اســــــــت گفته  اعظم  دیــــــــن  در  در چنیــــــــن تفضیل او پیوســــــــته اســــــــتمجتهــــــــد 

اســــــــتگفته اســــــــت بوبکر افضل از علی اســــــــت رافضی  ندارد  معنی  ایــــــــن  که  هر 

دل بــــــــه  بایــــــــد  علــــــــی  بغــــــــض  ایــــــــن بــــــــود بــــــــر حجت ســــــــنی ســــــــجل ذره ای 
)همان، 164(  

لعیــــــــن زان  دارم  بســــــــیار  دل  یقیــــــــنبــــــــار  مظهــــــــر  گفتــــــــن  بــــــــرای  از 

او از  بــــــــردم  خــــــــدا  پیــــــــش  دل  چــــــــون بســــــــی تیــــــــر جفــــــــا خــــــــوردم از اوبــــــــار 

جان بــــــــه  کشیدســــــــتند  مردان  دل  خانــــــــدانبــــــــار  والی  بهــــــــر  از  خاصــــــــه 

خــــــــدا مــــــــرد  ای  بــــــــردار  دل  مــــــــابــــــــار  مجــــــــروح  ســــــــوزنده  دل  از 
  )همان، 90-89(

کــــــــرده حکم بکــــــــمآن ســــــــگ ملعون بــــــــه قتلم  چــــــــو  را  او  انداختــــــــم  نظــــــــر  از 

ذره ای خــــــــوارج  از  نــــــــدارم  دره ایغــــــــم  نهــــــــاده  مــــــــا  بهــــــــر  ز  گــــــــر 

ترککانســــــــت بســــــــاق  در  او  از چنیــــــــن نفــــــــرت زمین اندر فغانســــــــتدره 

اتفــــــــاق اینجــــــــا  کــــــــرده  تــــــــرکان  بــــــــه  نفــــــــاقاو  او  کــــــــه دارد  مــــــــن  بهــــــــر خــــــــون 

یقیــــــــن اینجــــــــا  مــــــــا  دیــــــــن  نــــــــدارد  امیــــــــناو  بدانســــــــته  را  بوحنیفــــــــه 

اوســــــــت آل  و  مرتضــــــــی  محــــــــب  ایــــــــن چنین کــــــــس را بباید کند پوســــــــتنــــــــی 

اســــــــت دشــــــــمن  بوحنیفه  خــــــــوارج  بغض حیدر پیش او بس روشــــــــن اســــــــت ای 
)همان، 106(  

لعیــــــــن ســــــــوزد  را  عطــــــــار  اســــــــفلینگفتــــــــه  مقــــــــام  باشــــــــد  او  جــــــــای 

قهــــــــر بــــــــه  ســــــــوزی  را  عطــــــــار  زهــــــــرمظهــــــــر  ز  می نوشــــــــی  زّقــــــــوم  شــــــــربت 

اســــــــت مرتضی  مــــــــدح  اســــــــتمظهــــــــر عطــــــــار  مصطفی  نعت  آیــــــــات  وانــــــــدرو 
)همان، 141-140(   

که تــــــــو مظهر ســــــــوختی جامــــــــه ای از بغــــــــض حیــــــــدر دوختــــــــیایــــــــن ســــــــزایش 

گــــــــردان ای جــــــــوان را شــــــــاد  مــــــــن  رســــــــانروح  نــــــــادان  آن  روی  بــــــــر  لعنتــــــــی 

کــــــــرده بــــــــر مــــــــن و بــــــــر مظهــــــــرم کافرمظلــــــــم  ین بــــــــس  کــــــــذب و در کنــــــــم  گــــــــر 

کــــــــرده اســــــــت لعنت روا بــــــــه ظالم  جــــــــا حق  بســــــــیار  یشــــــــتن  خو کالم  در 
)همان، 170-169(   
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گشــــــــته جملــــــــه بهــــــــر قتــــــــل ما مرتضیجمــــــــع  حــــــــب  اســــــــت  عطــــــــار  جــــــــرم 

گمانعاقبــــــــت مــــــــا را ز دســــــــت این ســــــــگان و  بــــــــی وهــــــــم  حق خالصــــــــی داد 

  )همان، 171(

کتاب مظهر شیخ را سوزانده بود«: که  با عنوان »خطاب به فقیه سمرقندی 
اوســــــــت گفت  کین  مظهرم  بســــــــوزی  غافــــــــل از ســــــــر خــــــــدا و دیــــــــد دوســــــــتتو 

که مدح مرتضی اســــــــت پیش مــــــــا این مدح و این دفتر هبا اســــــــتمظهرم ســــــــوزی 

اســــــــت مظهر  عجایب  انــــــــدر  کــــــــش حیــــــــدر حیه در اســــــــتمرتضــــــــی  اســــــــم پا

سوزشــــــــش اینجا  تــــــــو  ســــــــمرقندی  پوشــــــــشای  اینجــــــــا  آتــــــــش  از  می کنــــــــی 

وفات از  بعــــــــد  مظهــــــــرم  بســــــــوزی  کــــــــی یابــــــــی نجــــــــاتچون  از عــــــــذاب نــــــــار 

کــــــــی بــــــــود ایمانــــــــت ای بی دیــــــــن قبولچــــــــون بســــــــوزی آیــــــــت و گفت رســــــــول

خداســــــــتدر کدامیــــــــن مذهب این معنی رواســــــــت وجه  این  که  مظهر  ســــــــوزش 

بیــــــــخ تقــــــــوی را یقیــــــــن بر کندن اســــــــترد حــــــــق از شــــــــرع بیــــــــرون رفتن اســــــــت

اســــــــت مرتضی  علــــــــی  بغض  حــــــــق  اســــــــترد  مصطفی  حدیث  رحمــــــــن  گفته 

بــــــــر ســــــــوزنده اش بــــــــاد  رانــــــــده اش لعنــــــــت حــــــــق  از در خــــــــود  یــــــــزدان  زانکــــــــه 
)همان، 184(9  

بایـد سـوزانده شـود، شـاهد  کتـاب خـودش  بـه جـز  کتابـی  هـر  بـود  کـه معتقـد  ترتیـب سـراینده  ایـن  بـه 
کتاب خودش شد: سوخته شدن 

کالم یــــــــن  که برون شــــــــد ز کتابــــــــی  والســــــــالم هــــــــر  تــــــــو  را  جملــــــــه  بســــــــوزان  رو 

)مظهر العجائب، 267(  

در هـر صـورت او از ایـن واقعـه جـان سـالم بـه در می بـرد و بـرای فرونشـاندن عصبانیت خود منظومه لسـان 
الغیب را می سراید و در آن به این ماجرا مکرر اشاره می کند.

کبـری )همـان،  یـه بـوده اسـت. او چنـد بـار از نجم الدیـن  کبرو عطـار تونـی ظاهـرا از پیـروان و دلبسـتگان 
و  باخـرزی  سـیف الدین  و  بغـدادی  مجدالدیـن  ماننـد  پیروانـش  و   )261  ،249  ،93  ،65  ،40  ،29  ،20
رضی الدین علی الال )همان، 65، 261( به احترام یاد و اقوال و احوال ایشان را ذکر کرده است. همچنین 
اشـارتی بـه طریقـه ذهبیـه دارد )همـان، 40(. منتسـبان بـه ذهبیه هر چند مشـایخی همچـون نجم کبری و 

9. بـرای نمونه هایـی از اشـارات دیگـر او بـه ایـن واقعـه در منظومـه لسـان الغیـب رک: 70، 92، 180؛ بـرای اشـاره بـه واجـب القتـل بـودن خودش در 
کیش اهل تسنن رک: 49-50، 89، 138، 147؛ و اشاره به غارت خان و مانش، 88.
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بغدادی را از اقطاب خود می شمرند، اما نام ذهبیه به عنوان نام یک سلسله از صوفیان از قرن نهم ظهور 
کرده است. پیدا 

یـه نسـبتی نـدارد  کبرو کـه عطـار نیشـابوری بـا سلسـله  کنـون مشـخص شـده اسـت  بـا تحقیقـات جدیـد ا
کبـری و  )فروزانفـر 1340: 19-30؛ مقدمـه منطـق الطیـر 63-64(. امـا عطـار تونـی چنـد بـار بـه نجم الدیـن 
کـرده اسـت. هـر چنـد ایـن احتمـال دور از ذهـن نیسـت که به دلیل شـهرت انتسـاب  جانشـینانش اشـاره 
گمان را تقویت  کرده باشد؛ اما شیوه بیان او بیشتر این  یه او این اشارات را مکرر  کبرو عطار نیشابوری به 

یه است. کبرو که خود دلبسته  می کند 

کـه سـال عمـرش از صـد  کـرده اسـت؛ یعنـی وقتـی  او سـال تألیـف مظهـر العجائـب را 584ق )؟( ثبـت 
گذشته بود )مظهر العجائب، 283(.

***

کتابخانـه ملـی روسـیه در سـنت پترزبـورگ10 مجموعـه ای شـامل سـه منظومـه مظهـر العجائـب، جوهـر  در 
کـه بیـن سـالهای 884-896ق در هـرات و مصـر و احتمـاال  الـذات و لسـان الغیـب نگهـداری می شـود 
کاتـب در انتهـای هـر منظومـه، انجامـه مفصلـی نوشـته و در   .)IV.2.57 کتابـت شـده اسـت )ش مراغـه 

کرده است.11 گزارش  مجموع ضمن پنج انجامه شرح تقریبا مبسوطی از زندگی خود را 

انجامه پایان دفتر اول جوهر ذات )گ 224پ(:
تمـام شـد دفتـر اول از جوهـر الـذات مـن کالم شـیخ المحققیـن و سـلطان العارفیـن...12 شـیخ 
مـاه  والرضـوان در هـراة در غـره  الرحمـة  و علیـه  العزیـز  روحـه  و  قـدس سـره  فریدالدیـن عطـار 
کشـیده  مبـارک رمضـان سـنه اربـع و ثمانیـن و ثمان مائـة بـر دسـت بنـده ضعیـف نحیـف جفا
ظلمت چشـیده، نظام الدین بن حسـین بن محمد شـاه بن حیدر بن ماید بن حسـین بن علی 
بن سالم اهلل بن عتیق اهلل بن ابی غانم بن احمد بن ابی الغنایم محمود ابن ابی الفضل بن افضل 
بن ابی راشد بن هاشم بن ابی الفضایل فاضل بن مفضول بن ابوالکرم یحیی بن عقیل بن زکریا 
یـن )کـذا؛ ذر( بـن ابی ذر غفاری رضی اهلل عنه بعد از واقعه سـمرقند که این فقیر را  یحیـی بـن ذر
ین کتاب  به جهت کتاب مظهر العجائب شیخ فریدالدین عطار قدس سره گرفته بودند که در
تفضیـل علـی بـر صحابـه کبـار بسـیار اسـت و کسـی کـه ایـن کتـاب دارد او رافضـی و بدمذهب 

کتابخانه دولتی لنینگراد خوانده می شد. کتابخانه قبال با نام  10. این 
11. همـه اطالعـات ذکرشـده دربـاره ایـن نسـخه برگرفتـه از مقالـه برتلـس بـا نام »نسـخه خطی پرارزشـی از فریدالدیـن عطـار در کتابخانه همگانی 
یر  دولتی لنینگراد« در معرفی این نسخه است. علی رغم آن که بعضی از عبارات متن صحیح به نظر نمی رسد؛ اما چون اصل نسخه یا تصو
کتفـا کنیـم. در بیشـتر مـوارد مشـخص نیسـت این اغـالط در اصل نسـخه بوده یا  نسـخه در دسـت نبـود، مجبـور شـدیم بـه ذکـر قرائـت برتلـس ا

برتلس متن را بد خوانده است.
که  ین در این اسـت  کرده اسـت. ولی اهمیت این عناو ین پرطمطراق ذکرشـده برای عطار را حذف  12. برتلس به گفته خودش در این جا عناو

کاتب نسخه ما را نسبت به عطار نشان می دهد. مجموعه آنها ذهنیت 
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اسـت و کتـاب مذکـور را در مدرسـه سـلطان الـغ بیـگ میـرزا در سـمرقند بـر آتـش نهادنـد علمـاء 
آنجـا و بسـوختند و ایـن فقیـر را نیـز حکـم به قتل کردند و متاع خانه با فرزندان بـه تاراج بردند. اما 
به روحانیت حضرت نبی علیه السالم و اهل بیت او از آن بلّیه بی حمایت خلق نجات یافت 
یـم مـاه رجـب المرجب سـنه ثـالث و ثمانین  یـخ دو و بـه هـرات آمـد و ایـن واقعـه سـمرقند بـه تار
یـن قضیـه کبیـر مهلـک اکثـری اکابـر و فضـالی آن دیـار و آن ملـک صاحـب  و ثمانمائـة بـود و از
ین فتح  وقوفنـد. الهـی توفیـق رفیـق گـردان کـه از مـا دلـی نیـازارد، اگر چـه مـا آزرده ایم. اما چـون از
ین فقیر سـوخته آتش ظلم زمان،  مخلـص واقـع شـد، واجـب نمود یادگاری نوشـتن کـه تا بعد از
هر اهل دلی که آن را مطالعه نماید این مخلص را به فاتحه یا دعایی خیری یاد کند، او را حق 
سبحانه و تعالی در دونیا اجر نیکی روزی کناد. بحق محمد وآله. جهت آنکه این کتاب بسیار 
بزرگ و متبرک است چنانچه در منقول عنه این جوهر الذات اسم مبارک سلطان االبرار قاسم 
االنوار نوشـته بود که این کتاب مطالعه نموده، مصحح اسـت و دیگر آنکه در آن کتاب نوشـته 
بـود کـه ایـن کتـاب از کتابـی نوشـته شـده که به خـط مبارک شـیخ فریدالدین عطار قدس سـره 
ین کتاب شـریف واقع شـده باشـد از کاتب دانند و به نظر شـفقت راسـت  بوده. اگر سـهوی در
یـده بـاد و لعنـت خـدا و مالیکـه و النـاس اجمعین گرفتار باشـد، هر آن کسـی که این  کننـد آمرز
کتاب شریف را عزیز ندارد و به پل دنیا بفروشد، مگر به هدیه به عزیزی زاهد و فاضل بدهد که 
کی شـیخ قدس  بزرگان دین بسـیاری در کتب خویش تعریف بزرگی و کمال و فقر و دانش و پا

سره کرده اند. علی الخصوص چهار کس: 
اولهم قاسم:

کرد ترکیب که قاســــــــم  ین شــــــــربت  یابــــــــیاز عطــــــــار  کلبــــــــه  در  مگــــــــر 

یم شیخ المحققین محمود جبستری: و دو
ناید از شــــــــاعری خــــــــود عــــــــار  کــــــــه در صد قــــــــرن چون عطــــــــار نایدمــــــــرا 

سیم خواجه ابوالوفا خارزمی )کذا( علیه الرحمة:
میــــــــراث رســــــــول و نقد اخیــــــــار بجواز صــــــــورت و نقش بگذر اســــــــرار بجو

گیری بجــــــــودر معرکــــــــه قصه چــــــــه معجون  عطــــــــار  ز  را  درد  داروی  رو 

و چهارم موالنا عبدالرحمن جامی:
گرفت را  عالم  عطار  گفته  مشک  خواجه مزکوم است از آن منکر بود عطار رابوی 

ینهـار ای بـرادر عزیـز کـه منکر شـیخ نباشـی که آتـش در خانه دنیا و آخرت خـود می زنی نعوذ  ز
که رسید  ین کتاب شریف یافت و به نظر اهل اهلل هر جا  کاتب العبد هر چه یافت از که  باهلل 
مقبـول بـود. امیـد دارم کـه هـر کـس مطالعـه نمایـد مقبـول قلوب جمیـع اولیا گردد ان شـاء اهلل 

تعالی. 885م.
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انجامه دفتر دوم جوهر ذات )گ 441ر(:
کتب هذا الکتاب الشـریف المسـمی بجوهر الذات المحتوی بنص و آیات، المشـتمل  قد 
کالم سـلطان الواصلیـن اکمـل المتقدمیـن، افضـل  علـی نکـت لطیفـة و نصـح بلیغـة مـن 
المتأخریـن، صاحـب الکشـف و االسـرار، شـیخ االبـرار، شـیخ فریدالدیـن عطـار نیسـابوری 
یـة سـلطان العارفیـن قـدوة اهـل یقیـن،  یـة بزاو قـدس سـره فـی مصـر المحروسـة و قاهـرة المعز
جامـع الکلمـات االنسـیة، صاحـب النفـس القدسـیة، ابی یزیـد البسـطامی علیـه الرحمـة من 
تحت القلعة بمصر مذکوره فی یوم الثبت )!( خامس عشر جمادی اآلخر سنة اربع و تسعین 
و ثمانمائة علی ید الضعیف المحتاج الی رحمة اهلل تعالی نظام الدین احمد بن حسـین بن 
محمـد شـاه بـن حیـدر بـن ماید بن حسـین بـن علی بن سـالم اهلل بن عتیق اهلل بـن ابی قائم )!( 
بـن احمـد بـن ابی الغنایـم محمـود بـن ابی الفضـل بـن ابی راشـد بـن هاشـم بـن ابی الفضایل بن 
ین )کذا؛ ذر( بـن ابی ذر الغفاری  مفضـل بـن ابی الکـرم یحیـی بـن عقیـل بن زکریا یحیی بـن ذر
که فی حق ابی ذر  کاینات علیه السـالم در وصف او فرموده  که حضرت سـید  رضی اهلل عنه 
مـا اضلـة الخضـراء وال اقلـة الغبـراء علی ذی لهجة اصدق من ابـی ذر و امیرالمؤمنین علی بن 
ابی طالب علیه السالم نیز فرموده اند که ابن ذر )!( منی وانا منه عفی اهلل له ولوالدیه ولجمیع 
امـة محمـد صلـی اهلل علیـه و سـلم تسـلیما کثیـرا. و بعـد از کتابـت این کتاب شـریف، مظهر 
العجائب شیخ مذکور بزرگوار نوشته خواهد شد در یک جلد ان شاء اهلل و حال آن که علماء 
یخ سنه ثالث و ثمانین و ثمانمائة در مدرسه سلطان الغ بیگ  کابر و فضالء سمرقند به تار و ا
بن شـاهرخ بن تیمور گورکان جمع شـدند و این کتاب شـریف را بر آتش نهادند و بسـوختند، 
کتاب  کاتب این  که تفضیل علی بن ابی طالب علیه السـالم درو بسیارسـت و  به جهت آن 
را به جهت نوشتن این کتاب شریف حکم به قتل کردند و خانه و متاع آن به تاراج بردند، در 
قطـاب خواجـه عبیداهلل سـمرقندی سـلمه اهلل و ابقاه و علماء و شـیخ  زمـان حیـات قطـب اال
که واقع شـده بود در سـمرقند، واجب نمود  االسـالم هراة سـلمه اهلل منع این صورت فرمودند 
کشیده سرگردان  ین فقیر حقیر جفا این هر ]دو[ کتاب شریف را در یک جلد نوشتن تا بعد از
کتابی نوشـته  کتاب شـریف از  دنیای بی وفا مطالعه نمایند تا ایشـان را نیز معلوم شـود و این 
که این کتاب از  که به خط مبارک سلطان االبرار قاسم االنوار قدس سره بر آن نوشته بود  شده 
گر سـهوی واقع شـده  کتابی نوشـته شـده که به خط مصنف اسـت علیه الرحمة و الرضوان. ا
کتاب را نفروشـند و عزیز دارند و به  کنند و این  کاتب دانند و به نظر شـفقت راسـت  باشـد از 
کابر و  اهل اهلل بدهند تا مطالعه فرمایند که حضرت شیخ عطار قدس سره بسیار بزرگ اند و ا

گفته اند.  فضال و مشایخ زمان مدح ایشان 

اول موالنا شمس الدین محمد:
یزد و لیکن در سخن گفتن غالم شیخ عطارممن آن مالی رومی ام که از نطقم شکر ر
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و در مثنوی نیز می باشد:
آن همــــــــه بشــــــــنودم از عطــــــــار نیــــــــزآنچــــــــه گفتــــــــم از حقیقــــــــت ای عزیز

و حضرت شیخ محمود چبستری نیز فرموده اند.13

کتب عطار در منقبت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش سروده شده است با این  که در  انجامه ابیاتی 
عنـوان: »منقبـت امیرالمؤمنیـن و فرزنـدان معصوم او علیه السـام که شـیخ فریدالدین عطار در کتابهای 
کـه مذکـور خواهـد شـد فرمـوده چـون منطـق الطیـر و هیـاج نامـه و مصیبـت نامـه و الهـی نامـه و  خویـش 

که نوشته شود« )451پ(: کتابهای دیگر حاضر نبود  خسرونامه و اشترنامه و مختارنامه و 
یخ شهر شعبان المعظم در بالد مصر فی سنة اربع  تمت االنتخاب بعون الملک الوهاب بتار

و تسعین و ثمانمائة بر دست فقیر حقیر نظام الدین بن حسین...14 غفاری رضی اهلل عنه.

بونی )کذا(«. یر نام او نوشته شده است: »المشتهر به حیدر بار و با خطی دیگر ز

انجامه لسان الغیب )گ 526پ(:
گفتار سـلطان المحققین و برهان المدققین زبدة الفقراء و  کتاب لسـان الغیب از  تمام شـد 
قـدوة الصلحـاء اکمـل المتقدمیـن و المتأخرین صاحب الکشـف واالسـرار شـیخ فریدالدین 
بیع االول سـنة سـتة و تسـعین و ثمانمائة بر دسـت بنده  عطار قدس سـره در غره ماه مبارک ر
ضعیـف خـادم الفقـراء و الصلحـاء نظام الدیـن احمـد بـن حسـین بـن محمـد شـاه... غفـاری 
یسـنده و  از اصحـاب کبـار حضـرت رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و سـلم. االهـی از خواننـده و نو

کن برحمتک یا ارحم الراحمین. شنونده حمت )کذا( 

و دوباره زیر آن: »المشتهر به حیدر باربونی )کذا(«.

انجامه یک قصیده عطار )گ 527پ(:
یخ  کتاب شـریف سـعی نموده شـد تا به اتمام رسـید به تار کتابت این  مدت دوازده سـال در 
سـنه سـتة و تسـعین و ثمانمایـة حـرره العبـد الفقیـر الحقیـر الـی رحمـة اهلل البـاری نظام الدیـن 
بونـی  احمـد بـن حسـین بـن محمـد شـاه بـن حیـدر بـن مایـد)؟( الغفـاری المشـتهر بحیـدر بار
یـارت حرمیـن شـریفین و روضـه منـور  )کـذا(. چـون کاتـب العبـد الفقیـر ایـن ثالثـه شـریف از ز
حضـرت نبـی علیـه السـالم و ائمـه اثنـا عشـر رضـوان اهلل علیـه و علیهـم اجمعیـن بازگشـته، 
متوجـه خراسـان بـود، چـون بـه والیـت بغـداد بـه شـهر حلـه رسـیده، نقاره خانـه دو طبقـه عالـی 
جهت امام الحی الحاضر القایم ابوالحسن صاحب الزمان محمد بن حسن العسکری علیه 
که سـالها بر زمین می زدند از زمان غایب شـدن آن حضرت تا این  السـالم سـاخت و نقاره ای 

گهان قطع شده است. 13. به نوشته برتلس انجامه در این جا نا
کامل ذکر شده بود، اما برتلس آن را نقل نکرده است. کان او تا ابوذر به صورت  14. در نسخه نام نیا
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زمان بر باالی آن عمارت بود، در مقابل مقام شـریف آن حضرت در لب آب فرات از خالص 
مال خود. و از آن جا چون به خطه طیبه مراغه به تبریز رسیده شد، هیچ مقام نیافت که نزول 
یه  مبارکه15  فقرا و آینده و رونده و ابنای سبیل تواند بود، سه سال پیوسته توقف کرده شد و زاو
از خالـص مـال خـود جهـت فقـرا و ابنـای سـبیل و آینـده و رونـده و غیر ذلک سـاخت و بعض 
کرده شـد و آن بقعه مشـهور و منسـوب  رقبات طیبه از باغ و زمین خریده، وقف آن بقعه خیر 
ین  یـه بـه زمـان دولت سـلطان یعقوب بن حسـن بیک علیه الرحمـة. مقصود از اسـت بـه غفار
گـر عزیـزی بـه مطالعـه ایـن کتـاب شـریف برسـد ایـن مخلـص را بـه دعـای خیـر  کتابـت آنکـه ا
یـاد کنـد؛ جهـت آنکـه ایـن فقیـر خود را، مال خـود را، فدای راه خدا کـرده و اقلیم اربعه را تمام 
یارت ظاهر و باطن انبیا و اولیا و ائمه دین و پیشوایان یقین... )آسیب دیده(  گشته، جهت ز

کتاب... نمی شود. والسالم. آنکه این ثالثه عزیز داند و... 

کرد  کتابت نسخه در 899ق نسخه دیگری را استنساخ  نظام الدین احمد غفاری سه سال بعد از اتمام 
ی دو بخش است: منتخب مثنوی مولوی )گ 1ر - 33پ16( و لسان الغیب )گ 34پ - 191ر(.  که حاو
که شـعرای مختلف در مدح عطار  بعد از لسـان الغیب هم، یک قصیده در مدح امیرالمؤمنین و ابیاتی 
کتابخانه مؤسسه لغتنامه دهخدا )ش  کنون در  سروده  اند، به خط همو نوشته شده است.17 این نسخه ا
6( نگهداری می شود. نسخه از آغاز و وسط )بعد از برگهای 34، 47، 175، 181، 190( افتادگی دارد.18

کرده است. ک« ضبط  کلمه را به غلط »دیا 15. برتلس این 
که در صحافی جا به جا شده است. 16. برگهای 29-33 مربوط به آغاز نسخه است 

یـش حضـرت شـیخ عطـار را مـدح گفته انـد« و از این افـراد: موالنای روم، شـیخ محمود  کابـر دیـن در کتابهـای خو 17. بـا ایـن عنـوان: »جماعتـی ا
جبسـتری در گلشـن، سـید قاسـم انوار، صاحب کنوز الرموز امیر سـید حسـینی سـادات هروی، سـید نعمت اهلل ولی، سید محمد نوربخش، 
کاتبی نیشابوری، موالنا عبدالرحمن جامی،  کمال الدین حسین خوارزمی، خواجه سلمان ساوجی، موالنا  خواجه ابوالوفاء خوارزمی، موالنا 
شیخ کمال خجندی، سید نسیمی )193پ، 197ر - 197پ(. همه این ابیات با تفاوتهایی جزئی در یک سفینه متعلق به اواخر قرن نهم 
یخـی، گ 76ر - 76پ(. مطلـب جالب دیگر همـان صفحه »تصانیف  و اوایـل قـرن دهـم از نسـف و بلـخ نیز نوشـته شـده اسـت )سـفینه تار
حضرت قطب االولیاء شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری قدس سره العزیز« است. در این لیست کتابهایی به عطار منسوب شده که 
کتابهایی را از عطار  که در حدود زمانی اوایل قرن دهم در آن مناطق چه  اسمشـان در منابع دیگر نیامده اسـت و همچنین مشـخص می کند 
می دانسـتند. نـام کتابهـای ذکرشـده در آن جـا چنیـن اسـت: معرفـة النفـس، کشـف االسـرار، هیـالج، شـترنامه، جواهـر الـذات، شـرح القلب، 
جینـی نامـه، سـیاهی نامـه، تذکـرة االولیـاء، منطـق الطیـر، لسـان الغیـب، مظهـر العجائـب، گل و خسـرو، قصایـد، غزلیـات، مصیبـت نامـه، 
وصلت نامه، اسـرارنامه، پندیات، معراج نامه، حیدری نامه، جنت نامه، گنج العرش، حلقوم نامه، کشـف القبور، بحر االسـرار، بلبل نامه، 

کشف القلوب، تاج الرجال، آتش نامه، الهی نامه، مختار نامه، جمجمه نامه، بیسرنامه )گ 76ر(. مفتاح الگنج، 
18. بـرای معرفـی نسـخه رک: دانش پـژوه 1342: 29-30؛ طباطبایـی بهبهانـی 1398: 10-11. در هـر دو فهرسـت معرفـی »منتخـب مثنـوی« 
کاتـب از فضـالی قـرن نهـم هجـری اسـت و از آثـار او جنگـی ارزشـمند در  کـه  از قلـم افتـاده اسـت. همچنیـن در فهرسـت اخیـر اشـاره شـده 
کتابخانـه مجلـس )ش 9466( متعلـق بـه نظام الدیـن  کتابخانـه مجلـس موجـود اسـت. امـا ایـن نکتـه درسـت نیسـت و جنـگ مـورد نظـر در 
یسـته اسـت. چنـد مقالـه در معرفـی ایـن جنـگ نوشـته و صاحب  احمـد بـن تاج الدیـن علـی غفـاری مازندرانـی اسـت کـه در قـرن یازدهـم می ز
یـات آن بـه خوبـی معرفـی شـده اسـت. رک: دانش پـژوه 2537: 13-15؛ صادقی، 353-358؛ حافظیـان بابلی، 154-155؛  جنـگ و محتو

یوسفدهی، 67-9.
به دالیلی چند بسـیار محتمل اسـت که این نسـخه رونوشـت از روی خط غفاری باشـد نه اصل خط او. وجود اغالط عجیب در انجامه کاتب 
)»افضـل المتأالخریـن«، »نیشـاری« بـه جـای نیشـابوری، »علیـه الصولـة« بـه جـای علیـه الصلـوة، »رضـوان اهلل علیهـم و علیهـم اجمعیـن« و 
کتابتی در متن با وجود تصحیح نسخه به دست شهاب الدین ساوه ای )گ 191ر(  »رفاحیت« و »حض« به جای حظ(؛ باقی ماندن اغالط 
یادی در حاشیه با عالمت سه نقطه شک که نشان از ابهام در صحت متن دارد )مانند گ 1ر، 1پ، 2ر، 2پ، 3ر،  و عالمت گذاری ابیات ز
3پ، 4ر، 4پ، 5ر، 5پ، 6ر، 6پ، 7ر، 7پ، 8ر، 48پ، 54ر، 54پ، 55ر، 55پ، 56پ، 58ر، 60پ، 62ر، 71پ، 72پ، 73ر، 
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هر چند به دلیل افتادگی آغاز و انجام منتخب مثنوی، نام فراهم آورنده آن در نسخه نیامده؛ اما به قرینه 
کـه جامـع تعمـد داشـته، همـه ابیـات مربـوط بـه امیرالمؤمنین در مثنـوی را حتما انتخاب کند، بسـیار  آن 

کاتب یعنی نظام الدین احمد غفاری باشد. گزیده اثر ذوق خود  که این  محتمل است 

این نسخه دو انجامه دارد:

در پایان لسان الغیب )گ 190ر- 191ر(:
تمت الکتاب بعون الملک الوهاب از لسان الغیب سلطان المحققین و برهان المدققین، 
زبـدة العلمـاء و قـدوة الفقـراء، اکمـل المتقدمیـن و افضـل المتأخریـن، صاحـب الکشـف 
واالسـرار، شـیخ فریدالدیـن محمـد عطـار نیشـابوری علیـه الرحمـة والرضـوان وعلیـه التحیـة 
یـارت حرمیـن  کـه از ز والغفـران در غـره شـهر مبـارک ذالحجـه سـنه تسـع و تسـعین وثمانمایـة 
شـریفین و روضه منور حضرت نبی علیه الصلوة والسـالم و ائمه اثنا عشـر رضوان اهلل علیهم 

79ر سـه بـار در حاشـیه یـک بیـت، 79پ، 80ر، 82پ، 83ر، و... . معمـوال هـر جـا بیتـی در ضبـط تفـاوت داشـته با این عالمت در حاشـیه 
که خارخار این شـک را بر می انگیزد. برای اطمینان باید خط این نسـخه را با نسـخه روسـیه سـنجید  مشـخص شـده اسـت( مطالبی اسـت 
یـر از کتابخانه هـای روسـیه، ایـن کار میسـر نشـد. بـه جـز این، دو نسـخه روسـیه و دهخدا در  کـه عجالـة بـه دلیـل هزینـه گـزاف درخواسـت تصو
ین دارد و با شمسه ها و سرلوحهای مذهب و مرصع آراسته شده است.  تزئینات تفاوت عمده ای با هم دارند. نسخه روسیه آرایشی نغز و زر
یسـی شـده اسـت )برتلس، 510(. اما نسـخه دهخدا سـاده و بی آالیش اسـت و هیچ عنصر تزئینی در آن به کار نرفته  ین آن نیز شنگرف نو عناو
کاتب از نوشـتن رقم خود  که  که احتماال یکی از این نسـخه ها رونوشـتی از خط غفاری اسـت  اسـت. آیا این عدم تناسـب نشـانه  آن نیسـت 
که بدون دیدن اصل نسخه  ر داشت  کرده است؟ البته این نکته را نیز نباید از نظر دو یده و تنها به نقل انجامه نسخه قبل اکتفا  رز اجتناب و
ری کرد. آیا شـخصی چون غفاری که دایم در سـفر بود، و 12 سـال طول کشـید تا کتابت  روسـیه درباره آن نسـخه هم به قطعیت نمی توان داو
یک نسـخه )نسـخه روسـیه( را به پایان برسـاند، می توانسـت در طول این سـالها نسـخه ای را از هرات تا قاهره و مکه و مدینه و عتبات عراق و 
یبا بیاراید یا آن نسخه هم رونوشتی آراسته و مزین  کرده، به صورتی ز که برتلس توصیف  گونه  تبریز و مراغه همراه خود داشته باشد و آن را آن 

که از روی خط او تهیه شده است؟ است 
سعید نفیسی مشخصات نسخه ای از لسان الغیب در تملک خودش را گزارش کرده است که خواجه قوام الدین نظام الملک خوافی )830-

کـرده بـود )نفیسـی 1320: 123، 155(.  کتابـت  یـر سـلطان حسـین بایقـرای تیمـوری )875-911ق( در سـفر حـج بـه خـط خـود  ز 903ق( و
یـرا مشـخصاتش نـه جـزء 1081 نسـخه  اوکـه در سـال 1344 بـه کتابخانـه مرکـزی  سرنوشـت ایـن نسـخه بعـد از نفیسـی مجهـول مانـده اسـت، ز
دانشـگاه تهـران منتقـل شـد، ثبـت شـده اسـت و نـه ضمـن 77 نسـخه ای کـه همچنـان تـا آخـر عمـر در خانـه اش باقـی مانـده بـود. در فهرسـت 
کتابخانه شـخصی سـعید نفیسـی به قلم خودش هم به این نسـخه اشـاره ای نشـده اسـت )موجود در دانشـگاه تهران، ش 8734(. به گمان 
یرا در صفحه خاتمه قصیده عطار در برگ 193ر یادداشت تملک  قریب به یقین نسخه مورد نظر سعید نفیسی همین نسخه دهخداست. ز
ر او بـه سـجع: »المتـوکل علـی اهلل ومـا توفیقـی اال بـاهلل، عبـده نظام الملـک 907« نقـش بسـته اسـت.  شـخصی بـه نـام نظام الملـک و مهـر مـدو
یر )نظام الملک( بود و کاتب در انجامه از سـفر حج خود سـخن گفته اسـت، احتمال دارد  ز چون لقب کاتب )نظام الدین( نزدیک به اسـم و
یر معنون تیموری اسـت. مخصوصـا آن که به  ز مجموعـه ایـن عوامـل ایـن گمـان را بـرای مرحـوم نفیسـی ایجـاد کـرده باشـد که نسـخه به خـط و
گـر همیـن نسـخه مـد نظـر  تصریـح خـودش موقـع نوشـتن آن جمـالت کتـاب در دسترسـش نبـوده و آن سـطور را از روی حافظـه نوشـته اسـت. ا
گر این نسـخه هم مّد نظر نفیسـی نباشـد، قبول این سخن  یخ مهر با زمان زندگی نظام الملک خوافی سـازگار نیسـت. حتی ا نفیسـی باشـد، تار
زارت و ضمـن رقابتهـا و دسیسـه های متعـدد دسـتگاه دیوانی تیمـوری فرصت  ره و بسـیار دشـوار اسـت کـه خواجـه نظام الملـک خوافـی در دو
زارت مجدالدین  کوتاه در زمان و کرده باشد )او از 875 تا زمان مرگ در 903 جز فترتی  کتابت یک منظومه شیعی از نوع لسان الغیب را پیدا 
زارت تکیـه زده بـود(. مضـاف بـر ایـن بـه نوشـته خواندمیـر،  محمـد کـه دسـتگیر و اموالـش مصـادره شـد، همـواره بـا فـراز و فرودهایـی بـر مسـند و
خواجه قوام الدین خوافی در عین حالی که در حل و فصل کردن »معامالت دیوانی« و »مهمات سلطانی« متبحر و باتجربه بود؛ اما در دانش 
و فضایـل کم بهـره بـود و »بـه وفـور فضایـل نفسـانی اّتصـاف نداشـت« )خواندمیـر 1317: 418( و از چنیـن شـخصی کتابـت یـک منظومـه چند 
ر از واقعیت است. همچنین در شرح حال او به سفر حجش هیچ اشاره ای نشده است. کتابی دیگر، دو هزار بیتی، چه لسان الغیب و چه 

که در ذیحجه 901ق به دست علی بن حاجی مذهب نوشته شده،  کتابخانه مجلس شورای اسالمی )ش 2603(  منبع نسخه لسان الغیب 
یرا عالوه بر یکسانی ضبط متن، کاتب در پایان دو یادداشت الحاقی  با واسطه یا به گمان قوی تر بدون واسطه، همین نسخه دهخدا است. ز

کرده است. این نسخه، یعنی قصیده در منقبت امیرالمؤمنین علی)ع( و اشعار در مدح عطار، را عینا نقل 
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و علیهـم )کـذا( اجمعیـن بازگشـته، متوجـه خراسـان بـود، چـون بـه والیـت بغـداد به شـهر حله 
رسـید؛ نقاره خانـه ای دو طبقـه در مقابـل مقـام صاحـب الزمـان جهـت صاحـب الزمـان امـام 
الحی القایم ابوالحسن محمد بن حسن العسکری علیه السالم ساخت در لب آب فرات از 
خالـص مـال خـود و نقـاره ای که سـالهای بسـیار و قرنهای بی شـمار بر زمیـن می زدند، بر باالی 
آن عمـارت بـرد. و از آن جـا چـون بـه خطـه طیبـه مراغـه بـه تبریـز رسـیده شـد، هیچ مقـام ندید 
کـردن جهـت  کـه فقـرا و صلحـا و ابنـای سـبیل در آن جـا نـزول کننـد. واجـب نمـود عمارتـی بنا
رفاحیـت )کـذا؛ رفاهیـت( فقـرا و آینـده و رونده. حضرت باری تعالی جل و عال نصرت داد تا 
یه به سه سال تمام شد و بعضی رقبات  یه شریف منسوب و مشهور به غفار این عمارت و زاو
یه مذکور  کرده شد و بنیاد زاو یه مبارکه جهت ابنای سبیل  از باغ و زمین خریده، وقف آن زاو
یخ سنه اربع و تسعین و ثمانمایة در ایام دولت سلطان یعقوب بن سلطان حسن بیگ  به تار
که لّب  کتاب شـریف  کاشـان رسـیده شـد، این دو  علیه الرحمة بود و از آن جا چون به شـهر 
یـخ مذکـور تـا  کـه مشـهور و معـروف آفاقنـد، نوشـته شـد بـه تار کتابهـای ایـن دو بزرگـوار  لبـاب 
کتـاب شـریف  یـن دو  صلحـا و فقـرا و علمـا و سـادات و قضـاة و ائمـه دیـن و راه روان یقیـن از
زگار سرگردان  فیض و حض )کذا؛ حظ( و نفعی یابند و گیرند و این شکسته خاطر پریشان رو
کـرده و از سـرحد خطـای19 تـا  کـه مـال و جـان خـود فـدای راه خـدا  کننـد  را بـه دعـای خیـر یـاد 

یافته.  یه فرنگ هر جا اهل حضور و اهل قبور بوده، در اسکندر

ای یـار عزیـز چـون بـه مطالعـه ایـن دو کتاب شـریف برسـی، به نظـر حقارت درو نظـر نکنی که 
سـخنان اهـل اهلل اسـت و اهـل دلـی کتابـت کـرده. حـرره العبـد الفقیـر الحقیـر، خـادم الفقهاء 
والصلحـاء، نظام الدیـن احمـد بـن حسـین بـن محمـد شـاه بـن حیـدر بـن مایـد بن حسـین بن 
علـی بـن سـالم اهلل بـن عتیـق اهلل بـن ابی غانـم محمـود بـن ابی الفضـل بـن ابی راشـد بـن هاشـم 
یـن  یـا یحیـی بـن ذر بـن ابی الفضایـل فاضـل بـن مفضـل بـن ابی الکـرم یحیـی بـن عقیـل بـن زکر
بـن )کـذا؛ ذر بـن( ابـی ذر الغفـاری رضـی اهلل عنـه کبـار اصحـاب صفـه حضـرت رسـول علیـه 

کن برحمتک یا ارحم الراحمین.  یسنده و شنونده نعمت  السالم. الهی بر خواننده و نو

که ابیاتی  بعد از »قصیده در شـرح حال اهل دنیا و منقبت امیرالمؤمنین علی علیه السـام« )گ 193ر( 
از آن چنین است:

گزینبنگر که این جهان به جعل داده انگبین کرده بسی احمقان  بر اهل فضل 

دایم بگرد خرمن شیطان است خوشه چینتیغی برای قتل محقق کشــــــــیده است

کّره حمــــــــاری برین براق ین...کرده ســــــــوار  بر پشــــــــت اهل راز نهادست بار ز

راه دیندر این لســــــــان تو مظهر ســــــــّر عجایبی مــــــــردان  تو  مــــــــدح  و  ثنا  ید  گو

کلمه توفان )کذا؛ تورفان یا ترفان( افزوده شده است. 19. باالی آن با همان خط اصلی نسخه 
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تا مر کتاب مظهر ما باشــــــــدت حصیناندر لســــــــان غیب ببین سر دوست را

کالم من به دعای موالیانســــــــت که هستم ترا امینختم  کالم غیب  بشــــــــنو 

یایی لســــــــان من از شــــــــاه اولیاست بستان تو از لســــــــان من اینجا در ثمینگو

کالم من حاسدینختم اســــــــت بر والیت حیدر  غماز  مشــــــــرک  چشم  کوری 

تمت القصیده از گفتار صاحب الکشـف واالسـرار شـیخ فریدالدین محمد عطار نیشـابوری 
یـخ سـنه تسـع و تسـعین و ثمانمایـة حرره العبـد نظام الدیـن احمد بن  قـدس سـره العزیـز بـه تار

حیدر بابا تونی الغفاری رضی اهلل عنه.

کـه نحـوه بیـان مطالـب  کـی از آن اسـت  کـه از ایـن انجامه هـا بـه دسـت می آیـد حا مجمـوع اطاعاتـی 
مظهـر العجائـب تـا جایـی تنـد و غالیانـه بـود کـه نسـخه ای از ایـن کتـاب بـه واسـطه آن کـه شـامل تفضیل 
امیرالمؤمنیـن)ع( بـر صحابـه کبـار بـود و نویسـنده آن رافضی و بدمذهب، در 2 رجب 883ق در مدرسـه 
سـلطان الـغ بیـگ میـرزا در سـمرقند20 سـوزانده شـد و کاتـب آن نسـخه نیز بـه دلیل استنسـاخش به مرگ و 
گر پیگیری قطب االقطاب خواجه عبیداهلل سمرقندی و علما  تاراج خانه و آزار فرزندان محکوم شد. و ا
و شیخ االسام هرات نبود بی شک زندگی کاتب آن نسخه، نظام الدین احمد بن حسین بن محمد شاه 

که نسب به ابوذر غفاری می برد، پایان یافته بود.

کاتـب بـه محـض رهایـی بـه هـرات پنـاه  بـرد و سـال بعـد در غـره رمضـان 884ق در آن جـا  در هـر صـورت 
کرد. ولی استنساخ بخش دوم تا ده سال بعد یعنی شنبه 15 جمادی  کتابت  بخش اول جوهر الذات را 
یه بایزید بسطامی در قاهره به پایان رسید. او تا شعبان 894ق در  اآلخر 894ق به طول انجامید و در زاو
کرد و آخرین بخشهای این مجموعه را در 896ق و احتماال  مصر بود و بعد از آن به سمت شرق حرکت 
در مراغه به پایان رساند. در این مدت طوالنی که کتابت این نسخه به طول انجامید، کاتب مسافرتهای 
یارت کرد. در حله نقاره خانه ای برای مقام  متعددی انجام داد و مکه و مدینه و بقاع ائمه در عراق را هم ز
یه سـاخت و وقف کرد.  یـه ای بـرای اقامـت فقرا و مسـافران بـه نام غفار حضـرت مهـدی)ع( و در مراغـه زاو
کاتب این نسخه، شرح احوال دوازده ساله خود را در  بدین ترتیب نظام الدین احمد بن حسین غفاری، 
انجامه های این مجموعه به دسـت داده اسـت. او در انجامه نسـخه دوم شـرح مسـافرتهای خود را مکرر 
کـه در 899ق در کاشـان بـوده و در غـره ذیحجه آن سـال کتابت آن  کـرده و ضمـن تکـرار آنهـا متذکـر شـده 

نسخه را به پایان رسانده است.

در  می دهد  نشان  یخی  تار مصادر  و  منابع  دیگر  با  نسخه  کاتب  توسط  ذکرشده  اطاعات  سنجش 
گفته خاف واقعی نیست و نشان همه آنها را می توان در منابع همعصر او دید. البته بعضی  سخنان او 

از جزئیات ذکرشده در ترقیمه های نظام الدین احمد غفاری نیاز به موشکافی و بررسی بیشتری دارد. 

یخ، مدرسان، طالب و اهمیت این مدرسه رک: بارتولد، 202-197. 20. درباره بنا، تار
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او از »قطب االقطاب خواجه عبیداهلل سـمرقندی سـلمه اهلل و ابقاه و علماء و شـیخ االسـام هراة سـلمه 
بـرده اسـت. خواجـه عبیـداهلل احـرار  نـام  کـه مانـع اجـرای حکـم قتلـش شـدند،  کسـانی  بـه عنـوان  اهلل« 
کن سمرقند بود، عاوه بر نفوذ معنوی،  سـمرقندی )806-895ق( شـیخ بزرگ طریقت نقشـبندیه که سـا
کمـک بـه مـردم بسـیار  گسـترده ای بـا سـاطین و امـرای روزگار خـود داشـت و از ایـن روابـط بـرای  روابـط 
اسـتفاده می کـرد. بخـش عمـده نامه هـای او بـه امیـر علیشـیر نوایـی )906ق( سـفارش نامه هایی اسـت که 
گزارشـی  برای حل مشـکات مختلف مردم و وسـاطت امور آنها نوشـته شـده اسـت.21 در احواالت احرار 
کـه از سـوی شـیخ زین الدیـن خوافـی تکفیـر و ممنوع المنبـر شـده بـود، دیـده  هـم دربـاره کمـک بـه واعظـی 
کاشـفی 2536، 1: 179-182(. در زمـان  می شـود )نیشـابوری، عبـداالول، 175-176؛ فخرالدیـن علـی 
کم بـود که همچون  کتابسـوزی در سـمرقند، سـلطان احمـد میـرزا بـن ابوسـعید )872-899ق( حا واقعـه 
پدرش به غایت به خواجه احرار احترام میگذاشت )نوشاهی، 58(. از سوی دیگر احرار به عطار ارادت 
کاشـفی،  بـه مناسـبت می خوانـد )نیشـابوری، عبـداالول، 311؛ فخرالدیـن علـی  را  او  داشـت و اشـعار 
یارت مزارات نیشـابور، قبر عطار  2:480؛ سـمرقندی 1388: 170، 217(22. دور نیسـت در سـفرش برای ز
کرده باشد )نیشابوری، عبداالول، 172(. احترام احرار به عطار حتی باعث دغدغه مندی  یارت  را هم ز
کـه از یکـی از مریـدان او، محمد بـن امین الدین، برای  او دربـاره مـزار عطـار هـم شـده بـود. سـفارش نامه ای 
سـپردن تولیـت مـزار متبـرک شـیخ االسـام فریدالدیـن عطـار بـه شـیخ زاده زین العابدیـن، از اوالد او، در 
دست است، مؤید این معناست )Gross, 263(. مقام بلند عطار نزد نقشبندیه از این کام جامی، دیگر 
صوفـی مهـم طریقـه نقشـبندیه آن عصـر، در نفحـات االنـس )تألیـف بیـن 881-883ق( هـم بـه وضـوح 
ی  کـه در مثنـویات و غزلیـات و مشـخص می شـود: »و آن قـدر اسـرار توحیـد و حقایـق اذواق و مواجیـد 
)عطار( اندراج یافته، در سخنان هیچ یک از این طایفه یافت نمی شود« )جامی، 597(. با این تفاصیل 
کاتب و  به احتمال فراوان، انتسـاب این منظومه ها به عطار موجب وسـاطت احرار و سـبب نجات جان 

رهایی اش از بند و زندان شده است.23

منصب شیخ االسامی هرات در این روزگار به خاندان تفتازانی تعلق داشت و در زمان واقعه مدرسه الغ 
بیگ، قطب الدین یحیی بن شمس الدین محمد بن سعدالدین مسعود تفتازانی )د. 887ق( عهده دار 
آن بود. به نوشته خواندمیر، یحیی از اواخر زمان شاهرخ )حک: 817-850ق( تا اوایل استقال سلطان 
یان، را به  حسـین میرزا بایقرا )حک: 878-912ق( منصب شـیخ االسـامی شـهر هرات، پایتخت تیمور

کادمی علوم ازبکسـتان تاشـکند، ش 2178 به خط خود  یحان بیرونی، آ 21. مجموعـه ایـن نامه هـا در مرقـع امیـر علیشـیر نوایـی در کتابخانه ابور
احـرار محفـوظ اسـت. متـن ایـن نامه هـا بـر اسـاس همیـن مرقـع بـه صـورت عکسـی و حروفـی و همراه بـا ترجمه انگلیسـی در این کتاب منتشـر 

شده است:
The Letters of Khwajah 'Ubayd Allah Ahrar and His Associates, Jo-Ann Gross, Asom Urunbaev, Brill, 2002, 544 p.

همچنین رک: نوشاهی، 39-40 و 541-542؛ باخرزی 1383: 151.
که بعضی از ابیات مورد اشاره خواجه عبیداهلل احرار در هیچ یک از اشعار و منظومه های مسلم و قطعی عطار پیدا نشد.  22. عجیب است 
یـه روابـط نقشـبندیه و شـیعه بـه تقابـل جـدی و خصومـت آشـکار بینجامـد. بـرای  ره صفو 23. هنـوز چنـد سـالی بایـد می گذشـت تـا در آغـاز دو

گزارشی درباره این عداوتها رک: الگار، 1398: 195-201؛ ترهار، 1385.
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عهده داشت )خواندمیر 4: 106(.24

یـان یعنـی دو  بدیـن ترتیـب بزرگتریـن و برجسـته ترین عالمـان دو مرکـز علمـی و ادبـی و دو پایتخـت تیمور
شهر سمرقند و هرات در استخاص و رهایی نظام الدین احمد از مرگ هم نظر و موافق بودند. 

یـه بایزیـد بسـطامی در قاهره، واقع در زیر قلعه آن شـهر،  غفـاری در شـنبه 15 جمـادی اآلخـر 894ق در زاو
کتابت بخش دوم جوهر ذات را در آن جا به پایان برد. او بایزید را با القاب »سلطان العارفین، قدوة  بود و 

اهل یقین، جامع الکلمات االنسیة، صاحب النفس القدسیة« ستوده است.

عصر ایوبی و مملوکی دوره زرین تصوف در مصر بود. بنا بر نوشته ابن بطوطه، مصر )قاهره( در آن روزگار 
یش هم  یـش بود و بیشـتر دراو کـدام مخصـوص گروهی از دراو کـه هـر  زوایـا و خانقاههـای بسـیاری داشـت 
که مردمی اهل ادب و در مسـلک تصوف صاحب اطاع هسـتند )ابن بطوطه،  از عجم )ایرانیان( بودند 
یه  گـرم بودن بسـاط صوفیـان در مصر به آن جا رفـت و مدتی در زاو 1: 204(. غفـاری هـم احتمـاال بـه دلیـل 
بایزیـد بسـطامی شـهر قاهـره مقیـم شـد. در قـرون هفتـم تـا دهـم هجـری در مصـر و شـام سلسـله بسـطامیه 
یـه و خانقـاه بـه نـام ایـن طریقـت در بیت المقـدس و نابلـس و حلـب و قاهـره  رونـق داشـت و چندیـن زاو
یـش بسـطامیه وجـود  یـه مخصـوص دراو بـر پـا بـود. از جملـه تنهـا در حلـب و نواحـی اطـراف آن جـا 15 زاو
ی 11:  کـه همـه زیـر نظـر ابوبکـر بـن نصـر بن عمر بـن هال الشـرف )846ق( اداره می شـد )السـخاو داشـت 
96(. در بیت المقدس هم فقرای بسطامیه حضور داشتند و شیخ عبداهلل بن خلیل بسطامی )794ق( 
کـرده بـود )العلیمـی 2: 62، 100، 142، 260، 278، 302، 306(.25  یـه ای بـه نـام ایشـان وقـف  در آن جـا زاو
یـه بایزیـد بسـطامی در قاهـره در سـال 696ق در زیـر قلعـه جبـل آن شـهر بـه دسـت محمـد بـن اصیـل  زاو
بـن محمـد همدانـی از نـوادگان بایزید بسـطامی و به دسـتور ملک حسـام الدین الچیـن منصوری )696-

698ق( سـاخته شـد. ملـک الناصـر محمـد بـن قـاوون )709-741ق( در 726ق مصایـی بـر آن افـزود 
یـه در اصـل بـرای  کـرد. زاو و ملـک الظاهـر ابوسـعید جقمـق )842-857ق( در 847ق بنایـش را تجدیـد 
اقامت شیخ تقی الدین رجب بن اشیرک عجمی )724ق( ساخته شده بود )علی باشا مبارک، 2: 286 
ی، 72؛ جومـار، 199(. بـه ایـن جهـت مقریـزی )845ق( آن را با نام  و 6: 60-61؛ رمـزی، 10: 28؛ الششـتاو
یش عجم بود )مقریزی،  یه تقی الدین تا روزگار مقریزی منزل دراو کرده اسـت. زاو یه تقی الدین معرفی  زاو
4: 310(. نـام »تکیـه عجـم« هـم بـر ایـن اسـاس بـه آن اطاق شـده اسـت. بنابراین کاما طبیعی اسـت که 
کرده باشد. اسناد بر جای مانده نشان می دهد در  غفاری این مکان را برای اقامت و نزول خود انتخاب 
یه محل آمد و رفت بوده اسـت. در همین سـالها ابن شـویخ )906ق(  حدود زمانی اقامت غفاری این زاو
یه سیدی تقی الدین عجمی بسطامی در قاهره،  خرقه تصوف خود را از شیخ محمد بسطامی، شیخ زاو

ره فقه فارسـی را بر اسـاس آرای اهل سـنت و با عنایت به آرای شـافعی به نام  24. او در 880ق در هرات به دسـتور سـلطان حسـین بایقرا یک دو
ره تیموری رک: عبدالرزاق  روضة االسالم نوشت )کتابخانه مرعشی، ش 1591(. برای اشاراتی دیگر به منصب شیخ االسالمی  او در متون دو

سمرقندی، 804 )ضمن حوادث سال 861ق(؛ اسفزاری 1: 141 و 2: 199.
.Geoffroy, p. 215 25. همچنین برای اطالع بیشتر درباره زوایای بسطامیه در بیت المقدس و نابلس رک: حفیظی 1385؛
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یه نشـینان ایـن مـکان، احمـد بـن عبدالحـق بـن شـرف الدین،  کـرد )غـزی 1: 74، 177( و یکـی از زاو اخـذ 
یه بسـطامیه(  در شـعبان 903ق نسـخه ای از کتاب الفرائد فی حل شـرح العقائد النسـفیة را در آن جا )زاو
یه تا روزگار ما باقی است )عاصم  کتابخانه آستانه قدس رضوی، 4: 213(. این زاو کرد )فهرست  کتابت 
محمـد رزق، 3: 687-696( و مـردم محلـی آن جـا را بـه عنـوان مـزار بایزیـد بسـطامی محترم می شـمارند 

)احمد تیمور باشا، 24(.

محـل اقامـت بعـدی غفـاری مقـام امام مهدی)ع( در شـهر حله اسـت. غفاری می گویـد از زمان غیبت تا 
که او در سفرش به حله )قبل  ی زمین انجام می شد تا آن  کار رو روزگار او در این مقام نقاره می زدند. این 
از 893ق( از اموال خود نقاره خانه ای عالی و دو طبقه  برای مقام آن حضرت در لب رود فرات ساخت.

دربـاره منشـأ ایـن مقـام و زمـان بنـای اولیـه آن اطـاع دقیقـی در دسـت نیسـت؛ امـا می دانیـم دسـت کم از 
نیمـه اول سـده هفتـم هجـری بـر پـا بـوده اسـت )الحلـی، 25-29، 83-84  26(. قدیمی تریـن اشـاره به این 
مقـام و ظهـور امـام زمـان از آن جـا در کتـاب عجایب الدنیا، نوشـته مؤلفی ناشـناخته از اهالـی آذربایجان 
که مردم شیعه مذهب شهر حله قبه ای عظیم و بسیار آراسته و  کرده است  در 617ق، است. او تصریح 
پرتجمل در آن شهر ساخته اند و معتقدند صاحب الزمان از آن جا ظهور می کند )عجایب الدنیا، 187(. 
که این اطاع به استناد کدام منبع ذکر شده است. بر اساس نوشته های  در آن جا مشخص نشده است 
عجایـب الدنیـا می دانیـم مؤلـف آن کتـاب بـه شـهرهای کوفه و بغداد سـفر کرده بود )اسـمیرنووا، یکصد و 
که او یا خود این بنا را در آن شـهر دیده باشـد، یا بنا  کاما محتمل اسـت  هشـت - یکصد و نه(. بنابراین 
بـر شـنیده هایش در شـهرهای مجـاور حلـه ایـن مطلب را نوشـته باشـد.27 سـابقه مراسـم نقاره نـوازی در آن 
کـرده، دسـت کم بـه یـک قـرن و نیـم قبـل از او باز می گـردد. به نوشـته ابن  کـه غفـاری بـه آن اشـاره  مقـام هـم 
کـرده بـود، هـر روز بعـد از نمـاز عصـر صـد مـرد مسـلح  گـذر  کـه در 725ق از حلـه  بطوطـه )703-779 ق( 
بـا شمشـیرهای آختـه و اسـب یـا اسـتری زین کـرده، از نـزد امیـر شـهر بـه ایـن مقـام روان می شـدند و جلـوی 
درب مقام می ایسـتادند و برای ظهور امام دعا می کردند. آنها تا مغرب در همان جا طبل و شـیپور و بوق 
که امام از این مقام غایب شد، از همین جا نیز ظهور می کند )ابن  می نواختند و معتقد بودند همان طور 
که  کرده است  کوتاهی  بطوطه، 2: 56 و 4: 174(. ابن خلدون )732-808ق( هم به این موضوع اشاره 
یـاد مأخذ او همـان گفته ابن بطوطه اسـت )ابـن خلدون،  بـا توجـه بـه رابطـه او بـا ابـن بطوطـه بـه احتمـال ز

که در آن جا درباره این مقام ذکر شده، به سال 636ق باز می گردد. یخی  26. قدیمی ترین تار
27. مصحـح روسـی عجایـب الدنیـا، لیدیـا پاولوونـا اسـمیرنووا، معتقـد اسـت مؤلـف آن کتـاب شـیعی یا طرفدار تشـیع بوده اسـت )اسـمیرنووا، 
که در موارد متعدد  کاتب شیعه مذهبی  ل او بر پایه ذکر جمله اشهد ان علیا ولی اهلل بعد از شهادتین است. اما  یکصد و نه، 243(. استدال
عبـارات سـالم و تحیـت یـا لعـن بـه متـن افـزوده اسـت )همـان، یکصد و نـه، 71(، به همان دالیل می توانسـته این جمله را نیز بـه متن بیفزاید و 
صـرف وجـود شـهادت ثالثـه در عجایـب الدنیـا تشـیع مؤلـف را اثبـات نمی کند. بلکه برعکس از متن شـواهدی خالف این سـخن به دسـت 
می آیـد، ماننـد خطـاب خلفـای عباسـی بـا لقـب امیرالمؤمنیـن )عجایـب الدنیـا، 55، 76، 79، 99، 156(، اشـاره بـه خراب بودن شـهر قم به 
کتـاب اهـل سـنت یعنـی شـرح  یـاد مـردم آن شـهر در مذهبشـان )همـان، 209(، منحصربـودن تنهـا منبـع حدیثـی او بـه یـک  سـبب تعصـب ز
یـه از پیامبر )ص 106؛ و صورت کامـل آن روایت در عجایب المخلوقات، 628(  السـنة فـّراء بغـوی )ص 19(، نقـل حدیثـی در فضیلـت معاو

کشتن قرمطیان در ری )ص 193(. نیز رک: 26، 168. وآشکارشدن دین حق به دست سلطان محمود پس از 
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کتفا کرده که اعتقاد  1: 381(. حمـد مسـتوفی در نزهـة القلـوب، تألیـف 738-740ق، بـه ذکر این نکته ا
کـه امـام در سـامرا غایب شـده، اما از مقام منسـوب به ایشـان در حلـه ظهور خواهد  اهـل حلـه بـر آن اسـت 
کـرد. )حمـد مسـتوفی 1396، 2: 780 (.28 در یـک رسـاله مختصـر شـجره سـادات هـم که احتمـاال در قرن 
نهـم در مازنـدران نوشـته شـده، بـه موضـوع ظهـور امـام از حلـه و اسـب بسـتن بـرای ایشـان در آن جـا اشـاره 
گ 17پ؛ جعفریان، 1397: 129، 140(.29 با این تفاصیل اشـاره غفاری به وجود  شـده اسـت )مختصر، 
کنار شـرح مفصل ابن بطوطه از نحوه انجام  نقاره خانه در مقام صاحب الزمان در حله و نواختن آن، در 
که در زمان غفاری هم اعتقاد به ظهور امام از حله شـایع بوده اسـت. از آن  این مراسـم مشـخص می کند 
که اجماع علمای شـیعه بر ظهور امام مهدی از مکه اسـت، اشـاره غفاری به این مطلب قدیمی ترین  رو 
گر  نمونه موردی مخالف آن به قلم یک شـیعی اسـت و با اسـتناد به این سـخن دور از واقعیت نیسـت، ا
ایـن اعتقـاد عوامانـه او در ظهـور امـام از مقـام شـهر حلـه را نشـانه کم دانشـی و عوام بودن غفاری در مسـائل 
یخی هم دارد. شـهر حله در سـال 495ق به  عقیدتی بدانیم. البته سـخن غفاری یک اشـتباه فاحش تار
دستور امیر سیف الدوله َصَدَقة بن منصور بن ُدَبیس َمزیدی اسدی )د. 501ق(، از امرای خاندان شیعه 
مذهـب بنی َمزیـد، سـاخته شـد؛ ولـی او متذکـر شـده که از زمان غیبـت، یعنی سـال 329ق، نقاره زدن در 

این مقام در شهر حله انجام می شده است.30

یه ای در مراغه اسـت. بـه گفته او چـون در مراغه  کـرده، سـاخت زاو کـه غفـاری بـه آن اشـاره  بنـای دیگـری 
یه ای از خالص مالش  هیچ مکانی برای نزول فقرا و مسافران نبود، طی سه سال اقامت خود در آن جا زاو
بـرای فقـرا و مسـافران و در راه مانـدگان سـاخت و درآمـد چنـد رقبـه بـاغ و زمیـن را نیز بـه آن اختصاص داد. 
کار در زمان سلطان یعقوب بن اوزون حسن آق  کرد. این  یه وقف  یه را هم بر بقعه مشهور به غفار خود زاو

قویونلو )حک: 883- 11 صفر 896ق( انجام شد.

کـه در حـدود سـال 728ق در  یـه شـهرت دارد، مقبـره ای اسـت  کنـون در مراغـه بـا نـام غفار کـه ا بنایـی 
دوره سـلطنت ابوسـعید ایلخانی )حک: 716-737ق( سـاخته شـده و احتماال مزار امیر شـمس الدین 
یه ساخته شـده  کنون نشـانی از زاو یلبر، 184(. ا یه اسـت )گدار، 304-312؛ و قراسـنقر نایب السـلطنه سـور
ویرانه هـای  قبـل  قـرن  یـک  حـدود  تـا  امـا  نیسـت  گنبـد  ایـن  اطـراف  در  غفـاری  نظام الدیـن  دسـت  بـه 

ر نیسـت این مطلب  28. مسـتوفی به حله سـفر کرده بود و در نزهة القلوب )2: 1085( از مشـاهدات خود در آن شـهر سـخن گفته اسـت. لذا دو
هم از مشاهدات خودش باشد.

 در آذربایجـان، 
ّ

29. رسـم انتظـار فـرج بـا شـباهتهایی در آداب در قـرون مختلـف در بعضـی از شـهرها و جوامـع شیعه نشـین از جملـه منطقـه بـذ
کاشان، سبزوار، اصفهان، بحرین و مناطقی از شام انجام می شده است. برای اطالعات بیشتر رک: جعفریان، 2: 1347-1343.

30. از موارد باال مشـخص می شـود که طی دسـت کم سـه قرن مسـئله ظهور امام از حله با شـدت و ضعف در آن شـهر شـایع بود و بخشـهایی از 
فضای شـهر حله علی رغم وجود حوزه فقهی مهم و حضور علمای مشـهور، مسـتعد پذیرش آن چنان عقایدی بوده اسـت. یک نشـانه دیگر 
ر خود  یادی را دو خـروج شـخصی بـه نـام ابوصالـح در رمضـان 683ق از حلـه با ادعای نیابت صاحب الزمان)ع( اسـت. او با ایـن ادعا مردم ز
گرفت تا آن جا که سـرانجام بعد از چند درگیری از جانب حکومت سـرکوب شـد. رک: الحوادث الجامعة  گزافی از ایشـان  کرد و اموال  جمع 
یـت و خـروج سـید محمـد بـن فـالح مشعشـعی )870ق( اسـت کـه در حلـه بالید و  والتجـارب النافعـة، 439-441. مـورد دیگـر ادعـای مهدو
یت  گرد ابن فهد، سـید محمد نوربخش )869ق( هم ادعای مهدو یشـاوند ابن فهد حلی )841ق( بود. دیگر شـا گرد و خو درس خواند و شـا

داشت.
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مدرسـه ای در مجـاورت آن باقـی مانـده بـود31 )گـدار، 304؛ صاحـب نسـق، 411-412(. ایـن احتمـال دور 
کارکـرد مـورد نظـر  کـه بـه مـرور زمـان  یـه مـورد نظـر غفـاری همیـن مدرسـه باشـد  کـه زاو از واقعیـت نیسـت 
بانـی خـود را از دسـت داده و بـه مدرسـه تبدیـل شـده اسـت. بـا توجـه بـه سـیاق سـخن نظام الدیـن احمـد 
یـه بـه نسـبِت غفـاری او ارتباطـی نـدارد و پیـش از او، ایـن اسـم بـه همیـن  گنبـد بـه غفار نامگـذاری آن 

صـورت شـهرت داشـته اسـت.32

که هزینه ساخت این بناها در حله و مراغه را  کرده است  کید  غفاری در هر دو نسخه روسیه و دهخدا تأ
که در واقعه سمرقند خانه و متاعش به تاراج رفته  کرده است. بدین ترتیب او  از اموال خودش پرداخت 
که بتواند مبالغ هنگفتی صرف ساخت بناهای عام المنفعه  بود، چند سال بعد به اندازه ای توانگر شد 
گفته هـای خـودش هـم نکتـه ای دربـاره آن بـه دسـت نمی آیـد.  کنـد. منبـع مالـی او مشـخص نیسـت و از 
یشـان ماهیانـه از بیسـت تا سـی درهم مقرری  کـه در زوایـا و خانقاههـای مصـر بـه تناسـب بـه درو می دانیـم 
کفـاف سـاخت دو بنـا در  پرداخـت می شـد )ابـن بطوطـه، 1: 204(؛ امـا ایـن مبلـغ و مبالـغ نزدیـک بـه آن 
که غفاری مدعی اسـت، نمی دهد. آیا او از طرف سـلطان یعقوب آق قویونلو  حله و مراغه شـبیه آنچه را 
کرده اسـت؟ یعقوب هم رابطه خوبی  که از او در انجامه هر دو نسـخه اش یاد  حمایت مالی شـده اسـت 
با صوفیه داشـت )سـید حسـین زاده، 322-334( و هم دانش پرور و هنردوسـت بود و دربارش به مرکزی 
بـرای تجمـع هنرمنـدان و شـاعران تبدیـل شـده بـود )همـو، 335-377(. همچنیـن با این که خود سـنی 
مذهب بود )همو، 311(؛ اما در امور دینی و مذهبی تسـامح داشـت )همو، 313، 315، 316( و باورهای 
شیعی در دوره او و دولتش مجال عرضه و بروز یافت33. سالهای اقامت غفاری در مراغه و تبریز، دوران 
صلـح و ثبـات حکومـت سـلطان یعقـوب بـود و غفـاری هـم از ایـن فضا بهره مند شـد و مدتـی را در آرامش 
کـرده، مشـخص می شـود او  کـه همـراه نـام سـلطان یعقـوب ذکـر  کـرد. از دعـای رحمـت و مغفرتـی  سـپری 
کرده  کاشـان حرکت  بعد از مرگ سـلطان یعقوب )11 صفر 896ق( منطقه آذربایجان را ترک و به سـمت 
است. این دعا که بعد از مرگ یعقوب بر قلم غفاری جاری شده، نشانه اعتقاد واقعی کاشانی به یعقوب 
اسـت؛ زیـرا در ایـن زمـان یعقـوب مـرده بـود و امیـد بهره بـرداری مالی از طـرف یعقوب برای غفـاری متصور 
نبـود تـا بـه آن خیـال او را بسـتاید. پـس از مردن سـلطان یعقـوب در 11 صفر 896ق و کشته شـدن وزیرش، 
کنده شدند  قاضی عیسی ساوجی در 8 ربیع االول 896ق، علما و هنرمندان گردآمده در دربار ایشان پرا

کرده باشد.  )سید حسین زاده، 348(. دور نیست غفاری نیز به همین علت آذربایجان را ترک 

31. آخرین نشـان از دایربودن فعالیتهای علمی این مدرسـه، نسـخه ای از کتاب رسـالة فی معرفة المؤنث السـماعی تألیف ابن حاجب اسـت 
کتابت شده است. رک: طیار مراغی 1379: 216. که در سال 1226ق در این مدرسه 

یـه را بـه دلیـل نسـبت غفـارِی نظام الدیـن ذکـر کرده انـد. رک: کارنـگ، 55-57. حتی  32. برخـالف بعضـی کـه وجـه تسـمیه ایـن مـکان بـه غفار
یه به مرمت آن اقدام کرده باشد. یتر است که غفاری به دلیل انتساب این بقعه به خاندان ابوذر و تسمیه اش به غفار بالعکس این احتمال قو

رهـای شـیعی بـر بعضـی از سـکه های  33. ماننـد انتصـاب والـی شـیعی بـرای شـهر آمـد )سـید حسـین زاده، 315-316( و توجـه بـه شـعایر و باو
ره او )ترابی طباطبائی، 75-76 و نیز 21(. ضرب شده در دو
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در چهار انجامه کاتب شهرت خود را »حیدر باب تونی« ذکر کرده است34. »باب« که ظاهرا تلفظ محلی 
بابا است، عنوان برخی از مشایخ صوفیان آسیای مرکزی بوده است. از جمله هجویری ضمن ذکر یکی 
یشـان آن دیار و مشـایخ بزرگ را بـاب خوانند« )الگار  از پیـران فرغانـه بـه نـام بـاب عم می گوید: »و همه درو
که عنوان مشهوری برای صوفیان  کلمه »بابا« باشد  1375: 13(. به جز این احتمال دارد منظور او همان 

به ویژه از قرن ششم در آذربایجان بود )کوپریلی، 20(. غفاری هم در هر دو منطقه تردد داشته است.

با این همه وجه تسـمیه غفاری به حیدر باب / بابا تونی مشـخص نیسـت. حدود نیم قرن قبل از او یکی 
یه به نام میر قطب الدین حیدر تونی )830ق(، سرسلسـله حیدریه، می زیسـت که مدتی  از مشـایخ قلندر
هم در تبریز به سـر برده بود و به نام بابا حیدر شـهرت داشـت و مزارش هم در همان جا قرار دارد. به نوشـته 
ئـی، 1:  کربا یـه بـه شـهرت او رسـیده اسـت )حافـظ حسـین  کسـی از قلندر کمتـر  کربایـی  حافـظ حسـین 
467(. همه مریدان او شـیعه دوازده امامی بودند )قاضی نوراهلل شوشـتری، 1: 234( و نام او در رسـاله های 
یه از سده هشتم تا  قلندری دوره صفویه به انحای مختلف ذکر شده است )افشاری، 521-522(. حیدر
سـیزدهم در ایران مشـهور بودند و در دوران صفویه مشـایخ آنان لقب بابا داشـتند )همو(. آیا کاتب نسـخه 

ما، سعی داشته با انتخاب این نام، خود را به قطب الدین حیدر تونی و پیروانش وابسته نشان دهد؟35

***

بـه صورتـی شـگفت انگیز روایـت ذکرشـده در کتابهای مظهر العجائب و لسـان الغیب بـا روایت کاتب دو 
کـه  نسـخه روسـیه و دهخـدا در همـه جزئیـات دقیقـا مطابـق هـم هسـتند. ایـن تشـابهات بـه حـدی اسـت 
کـه سـراینده آن دو منظومه، کاتب این دو نسـخه یعنی نظام الدین  هیـچ شـک و گمانـی باقـی نمی گـذارد 
احمد بن حسین غفاری تونی است. یعنی همان شخصی که او را برای تمیز از عطار نیشابوری با هویت 

جعلی عطار تونی می شناسیم.36

بعد از آن که غفاری نسخه ای از مظهر العجائب را که سروده خودش بود، در سمرقند عرضه کرد؛ فقهای 
که در نهایت به رهایی او انجامید. غفاری بعد از ترک سمرقند عازم  آن شهر او را مستحق مرگ دانستند 
سـفر  شـد و بین سـالهای 883-896ق منظومه لسـان الغیب را سـرود تا جفاها و ظلمهای رفته بر خود را 
روایـت کنـد. او ایـن قضیـه را دسـتمایه تخیـات خـود قـرار داد تا این اتفاق را دو قـرن و نیم به عقب ببرد و 

عطار ثابت قدمی در تشیع به تصویر بکشد. 

کرده است )برتلس 515، 516(. بونی« ضبط  34. برتلس این نسبت را به صورت نامفهوم و مغلوط »حیدر بار
یـاد اسـت )بـرای کلمـه حیـدری رک: 14، 62، 66 »هسـت عطـار  کـه بسـامد کلمـات حیـدر و حیـدری در مظهـر العجائـب ز 35. علـی رغـم آن 
ری« و بـرای حیـدر رک: 20، 25، 26، 30، 31، 36، 49، 58، 84، 91، 96، 102، 108،  ایـن زمـان خـود حیـدری / یافتـه در دیـن حیـدر سـرو
یـه اسـت که معموال  117، 122، 124، 125، 127، 140 و مـوارد متعـدد دیگـر(؛ امـا ایـن کتـاب عـاری از اصطالحـات و الفـاظ مخصـوص قلندر

کار می بردند.  یان در اشعار و نوشته های خود به  قلندر
یاد دو ماجرا شـده بود؛ اما چون در انتسـاب مظهر العجائب به عطار تردیدی نداشـت، آن  36. برتلس علی رغم آن که متوجه شـباهت بسـیار ز
کتاب به دالیلی یکسان اما به فاصله دو قرن و نیم رخ داده  که برای مؤلف )عطار( و ناسخ )غفاری(  کرد  را تنها تشابه اتفاقی ماجرایی تلقی 

بود )برتلس، 513-512، 462-461(.
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کتاب لسـان الغیب درباره سـوزاندن مظهر العجائب و  این انجامه ها نشـان می دهد مسـائل ذکرشـده در 
یخی دارد، اما نه برای فریدالدین عطار نیشابوری، بلکه برای نظام الدین  پیامدهای آن کاما واقعیت تار

کاتب و سراینده دو منظومه مظهر العجائب و لسان الغیب. احمد غفاری تونی 

موارد مشابهت روایت ذکرشده در دو منظومه فوق با انجامه های نسخه روسیه و دهخدا چنین است:

ی مـدح و ثنـای امیرالمؤمنین)ع( و . 1 نقطـه کانونـی هـر دو روایـت فتـوای فقهـا بـرای سـوزاندن کتابـی حـاو
کاتب و به خطر افتادن جان اوست. به همین دلیل به  در پی آن تبعات ایجادشده برای سراینده / 
هر بهانه ای در لسـان الغیب به این مسـئله تصریح یا اشـاره شـده و در انجامه ها هم ذکر آن با خشـم 

و نفرت آمده است.

هر دو نفر شیعه ای استوار در مذهب و تا حدی غالی هستند.. 2

در هـر دو منبـع دلیـل اتهـام دقیقا با الفاظی یکسـان یعنی »تفضیـل علی بن ابیطالب بر صحابه کبار« . 3
ذکر شده است. 

محل وقوع هر دو شهر سمرقند است.. 4

شخص اصلی هر دو ماجرا منسوب به شهر تون است. او در یکی از انجامه هایش خود را »نظام الدین . 5
احمـد بـن حیـدر بابـا تونـی الغفـاری« خوانـده و دو بـار بیـن سـطور عبارت »حیـدر بابا / بـاب تونی« را 
افزوده اسـت. در مظهر العجائب و لسـان الغیب هم چند بار سـراینده منشـأ و انتسـاب خود را از این 

شهر دانسته و همین امر هم سبب نامگذاری او به عطار تونی شده است.

کاتـب فـوق الذکـر خـود را از اعقاب ابـوذر غفاری . 6 هـم سـراینده لسـان الغیـب و مظهـر العجائـب، و هـم 
کرده اند. می دانند و مکرر به این نکته اشاره 

که بین مورخان درباره فرزند داشـتن ابوذر غفاری اختاف اسـت، افرادی در قرون متأخر خود  فارغ از آن 
کرده است، با دیگر کسانی  کاتب نسخه برای خود ذکر  که  را از نسل او می دانستند.37 سلسله نسبی هم 
که خود را از نسل ابوذر دانسته اند، هم خوانی دارد.38 قدیمی ترین آنها عبدالعزیز بن ابی الغنائم بن احمد 
که یکی از نوادگانش  بن ابی الفضائل کاشانی )قرن 8( صاحب کتاب روضة الناظر و نزهة الخاطر است 
نسـب خـود را تـا او و از او تـا ابـوذر در حاشـیه نسـخه ای بـه خـط عبدالعزیـز کاشـانی برشـمرده اسـت. ایـن 

کاشان نوشته شده است: یادداشت در 945ق در 
علی بن ضیاءالدین محمد بن یحیی بن فتح اهلل بن یحیی بن حسن بن فخرالدین االمیدوار 

37. برخـی از مورخـان تصریـح کرده انـد کـه ابـوذر عقبـی نداشـت و نسـلی از او باقـی نمانـد )ابـن قتیبـه، 1: 253(. بعضـی دیگـر تنهـا بـه دختـر او 
اشـاره کرده انـد )القمـی، 1: 295-296؛ ابـن اثیـر، 1: 358( و گروهـی دیگـر »ذر« را پسـر ابـوذر و از صحابـه رسـول اهلل قلمـداد کرده انـد )ابن حجر 

العسقالنی، 2: 336-337(. در کافی روایتی درباره مرگ ذر در زمان پدرش و دفن او آمده است )کلینی، 5: 616-615(.
38.  بین این سلسله نسب با سلسله نسبی که غفاری ذکر کرده، تنها یک اختالف وجود دارد. او نام نواده ابوذر را به اشتباه به صورت عجیب 
یـا یحیـی« نوشـته اسـت. چـون ایـن ترکیـب سـه بـار در انجامه هـای او تکـرار شـده )انجامـه اول و دوم نسـخه روسـیه و انجامـه اول نسـخه  »زکر

کرده است.  دهخدا( معلوم است این ضبط به همین صورت به غفاری رسیده بود و او نیز بدون تأمل آن را تکرار 
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بن فضل اهلل بن اسحق بن فضل اهلل بن محمد بن ابی المکارم بن احمد بن علی بن ابی عالم 
بـن احمـد بـن ابی الغنایـم محمـود بـن احمـد بـن ابی الفضایـل محمـد بـن افضل بن هاشـم بن 
فاضل بن مفضل بن یحیی بن عقیل بن یحیی بن ذر بن ابی ذر الغفاری. )مجموعه شـماره 
انـوار،  رک:   .141 ص  بغـداد،  مسـتنصریه  مدرسـه  در  693ق  مـورخ  ملـی،  کتابخانـه   1556

.)80-77 :10 ،1358

ابـن شـهر آشـوب )د.  النواصـب  کاتـب نسـخه مثالـب  کـه  بـاز می گـردد  بـه رمضـان 845ق  مـورد دیگـر 
588ق(39 در انجامه نسب خود را تا ابوذر باال برده است:

مسـعود بن یحیی بن حسـن بن امیدوار بن فضل اهلل ]بن إسـحاق[ بن فضل اهلل بن محمد بن 
ابـی المـکارم بـن احمـد بـن علـی بـن ابی عالم بـن احمد بن ابـی الغنائم محمود بـن افضل بن 

ل بن یحیی بن عقیل بن یحیی بن ذّر بن ابی ذّر الغفاری.
َ

قاسم بن فاضل بن مفّض

کاتب این نسـخه، یعنی حسـین بن سـعدالدین محمد بن حسـین بن محمد بن مسـعود  نواده مسـعود، 
کرد و همین سلسـله  کتابت  کاشـی در 1008ق نسـخه ای از کتاب من ال یحضره الفقیه شـیخ صدوق را 

نسب را در انجامه آن نسخه نوشت )کتابخانه مرعشی، ش 1359(.40

که نظام الدین احمد برای خود برشمرده است. این سلسله نسب با تفاوتهای جزئی همانی است 

سفر او به کاشان در 899ق شاید بی ارتباط به اقامت گروهی از نوادگان ابوذر غفاری در این شهر نباشد. 
کتـاب بـه  کـه شـرحش گذشـت، یادداشـتی مبنـی بـر فـروش  زیـر انجامـه همـان نسـخه مثالـب النواصـب 
یـک نفـر کاشـانی )موالنـا شـاهین؟ بـن سـار بـن احمد بـن احمد بن احمد بـن احمد بن حسـن بن احمد 

کتابت نسخه نوشته شده است. کاشانی( در همان حدود زمانی 

گروهی از ایشان پیوسته در سفر بودند و آن را بر حضر ترجیح . 7 نظر صوفیان درباره سفر متفاوت است. 
می دادند. غفاری نیز در همین زمره بود. 

بنـا بـر ابیـات مختلـف مظهـر العجائـب و لسـان الغیـب، شـاعر از چین و ترکسـتان و سـیحون و جیحون و 
خراسـان تـا هندوسـتان و مناطـق مرکـزی ایـران تـا مکه و مدینـه و عتبات عراق و دمشـق و قدس و مصر تا 
سـرحد فرنـگ را دیـده بـود. در مجموعـه انجامه هـا هـم افـزون بـر سـخن کلـی کاتب درباره سـفر از »سـرحد 
یه فرنگ«، مشخصا نام شهرهای سمرقند، هرات، مصر، مکه و مدینه،  خطای توفان )ترفان( تا اسکندر
کرده، ذکر شـده اسـت. هدف  که به آنها سـفر  کنی  کاشـان به عنوان اما بقاع ائمه در عراق، حله، مراغه و 
غفـاری در همـه ایـن سـفرها رسـیدن بـه محضـر »اهـل حضـور و اهـل قبـور« بـوده اسـت و در ایـن راه اقالیـم 

کتابخانه مرعشـی، ش 1489 و مرکز احیاء میراث اسـالمی قم، ش  یر آن در  کتابخانه ناصریه لکهنو هندوسـتان که تصو 39. نسـخه متعلق به 
68 موجود است. 

کاشانی«، حسن نراقی، فرهنگ ایران زمین، ج 20، 1353ش، ص 157-149، 165، 241-237. 40. همچنین رک: »خاندان غفاری 
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کرده است. اربعه را سیاحت 

اشاره همراه با تبجیل و تعظیم و ارادت به شاه قاسم انوار )757-837ق(.. 8

کـرده  کتابـت  ی نسـخه ای  کاتـب نسـخه خـود را از رو  بنـا بـر هـر دو انجامـه بخـش اول و دوم جوهـر ذات، 
ی آن نسخه یادداشتی هم به خط انوار  کرده بود. رو که متعلق به قاسم انوار بوده و او آن را مطالعه  است 

کتابت شده است. ی خط شیخ عطار  که آن نسخه از رو نوشته شده بود، مبنی بر آن 

کاتـب در هـر دو انجامـه قاسـم انـوار را بـا تعبیر »سـلطان االبرار« خوانده اسـت. در منظومـه مظهر العجائب 
هـم آثـار ارادت و اعتقـاد بـه قاسـم انـوار مشـخص اسـت، جایـی که سـراینده بر سـبیل پیش گویـی از ظهور 

یسته است: که حتما بعد از آنها می ز حافظ و سید قاسم انوار خبر می دهد، ولی سخت پیداست 

نشــــــــین قاســــــــم  با  و  قریــــــــنشــــــــعر حافظ خوان  مولــــــــی  بــــــــا  ایشــــــــانند  زانکــــــــه 

کن گــــــــوش  ایشــــــــان  اســــــــرار  مــــــــن  کن بعد  رو ز خــــــــّم عشقشــــــــان مــــــــی نــــــــوش 

)نفیسی، 155(  

کرده است.41 کاتب در انجامه دفتر اول جوهر ذات هم یک بیت از قاسم انوار در مدح عطار نقل 

ایـن تجلیـل غفـاری از شـاه قاسـم انـوار علـی رغـم آن اسـت کـه هر دو نفرشـان نه بر یک مذهـب بودند و نه 
یه(. اما به  کبرو در یک طریقت عرفانی و سلسـله خانقاهی )یکی از مشـایخ نقشـبندیه و دیگری دلبسـته 
احتمـال فـراوان مجموعـه عوامـل سـیادت شـاه قاسـم و گرایشـات او بـه تشـیع و مقام شـامخ او در تصوف 
کابـر امیـرزادگان و همچنیـن  و نیـز رواج قابـل اعتنـای اشـعار او بیـن حلقه هـای بحـث و نظـر خانقاهـی و ا
عامه اهل ذوق در روزگار خودش باعث این احترام و مقبولیت شده است.42 خصوصا آنکه غفاری هم 
یه نشینی کرده بود. دور نیست او در خراسان و آسیای  صوفی مشرب بود و خود در مصر و مراغه مدتها زاو
مرکـزی هـم زمانـی را در خانقاههـا گذرانـده باشـد و از ایـن طریق بیشـتر تحت تأثیر اشـعار و افـکار انوار قرار 
گرفتـه باشـد. مرثیـه ابـن حسـام خوسـفی )873ق( در رثـای شـاه قاسـم انـوار نمونـه دیگـر ارادت شـاعران 

شیعی فارسی زبان در آن زمان به اوست )خوسفی، 302-301(.

کنون به یقین می دانیم که جوهر ذات سروده عطار نیشابوری و حتی خود عطار تونی   همچنین با این که ا
نیست )رک: ادامه مقاله(؛ اما غفاری با اشاره به یادداشت شاه قاسم انوار این منظومه را از عطار دانسته 

41. برای دیگر اشارات شاه قاسم انوار به عطار رک: شاه قاسم انوار، 39، 125، 140، 160، 170، 348، 356؛ نصیری جامی، 150.
زگار خودش رک: نصیری جامی، 160-161، 219، 246. امیر علیشـیر نوایی هم  42. برای نشـانه های اقبال به سـروده های شـاه قاسـم انوار در رو
تذکـره مجالـس النفایـس خـود را بـرای تیمـن و تبـرک بـا نـام او آغـاز کـرده اسـت )امیـر علیشـیر، 6-7، 183-184(. شـاهدی دیگـر بـر اهمیـت 
زگار سـلطان ابوسـعید تیمـوری )863-875ق(، انـکار و تکفیـر او و اشـعارش از سـوی مخالفـان تصوف و هم رده  قاسـم انـوار در هـرات در رو
ینده  گو دانستن او با »ثقات صوفیه« و »کّمل عالم« یعنی موالنا جالل الدین رومی و شیخ فریدالدین عطار است. برای سخنان جامی در رد 

کالم رک: باخرزی، 102-101. این 
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کـه او خـود جوهـر ذات را بـه راسـتی سـروده عطـار نیشـابوری می دانسـت و  اسـت. ایـن بـدان معنـی اسـت 
کـه قبـل از او شـاعر دیگـری ایـن منظومـه را سـروده و بـه نـام عطـار نیشـابوری شـهرت داده  تصـور نمی کـرد 
کـه در دو منظومـه مظهـر العجائـب و لسـان الغیـب هـم جوهـر ذات را ضمـن سـروده های  باشـد. کمـا ایـن 
کاتب با ذکر نام قاسـم انوار و این  که  عطار برشـمرده اسـت. به همین دلیل این احتمال نیز منتفی اسـت 

کند. عبارت پردازی خواسته باشد تا انتساب جوهر ذات را به عطار قطعی 

ارادت تمام به موالنا. 9

کـه از بهترین ابیـات مثنـوی  از منظر خودش  اعتقـاد نظام الدیـن احمـد غفـاری بـه موالنـا تـا جایـی اسـت 
کـرده اسـت )رسـاله اول نسـخه دهخـدا(. او دلیـل  کتابـت  گزیـده ای ترتیـب داده و آن را بـه دسـت خـود 
کتابت مثنوی را بهره مندی و فیض »صلحا و فقرا و علما و سـادات و قضاة و ائمه دین و راه روان یقین« 
کـه: »ای یار عزیـز چون به  کـرده اسـت  کـرده اسـت. او همچنیـن بـه خواننـدگان سـفارش  از آن کتـاب ذکـر 
که سخنان اهل اهلل است و اهل دلی  کتاب شریف برسی، به نظر حقارت درو نظر نکنی  مطالعه این... 

کرده.« کتابت 

کرده است.  غفاری مثنوی را »لّب لباب« آثار مولوی و خود مولوی را »مشهور و معروف در آفاق« معرفی 
استفاده از تعبیر لب لباب یادآور انتخاب حسین بن علی واعظ کاشفی )910ق( از مثنوی با همین نام، 
لب لباب معنوی، است که در 875ق نوشته شده است. اما این انتخاب به هیچ روی نسبتی با کتاب 

کتاب، بر اساس ترتیب ابیات مثنوی تنظیم شده است. کاشفی ندارد و بر خاف نظم موضوعی آن 

گاه بـوده )فروزانفـر 1340: 68-70(، بـا تکیـه بـر اصـول آن  کـه از داسـتان دیـدار مولـوی و عطـار آ غفـاری 
داسـتان بـه پیشـگوییهای از زندگـی مولـوی پرداختـه اسـت تـا مقـام معنـوی عطـار را باالتر ببرد. شـیفتگی 
کـه بـر سـبیل خبـردادن از آینـده از زبـان عطـار دربـاره ظهـور موالنـا و جایـگاه او  او بـه موالنـا در ایـن ابیـات 

کاما آشکار است: کرده است،  قلم فرسایی 
ید بــــــــه رومعارفــــــــی واقــــــــف ز اصــــــــل هــــــــر علــــــــوم بعــــــــد مــــــــن پیــــــــدا شــــــــود گو

گــــــــوش کن جــــــــام عرفــــــــان را ز دســــــــتش نــــــــوش کنگــــــــر تو مســــــــت وحدتــــــــی زو 

یقیــــــــن از  بپوشــــــــد  او  بنوشــــــــد  کــــــــف ســــــــلطان معنی شــــــــمس دیناو  از 

کــــــــه من نوشــــــــیده ام کــــــــه من پوشــــــــیده اماز همــــــــان جامــــــــی  ز همــــــــان خرقــــــــه  و

بــــــــدان را  او  نبــــــــی  راه  کــــــــن نهان رهــــــــرو  پــــــــس ز احمــــــــق ســــــــّر مــــــــا را 

)مظهر العجائب، 250(  

که به نظر  همچنین بنا بر تحقیق محمود شـیرانی بعضی ترکیبات و ابیات مظهر العجائب چنان اسـت 
کرده بوده است )شیرانی، 352-351(. می رسد سراینده آن مثنوی معنوی را مطالعه 
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گانه باال و تشابهات جزء به جزء مطالب دو منظومه مذکور و انجامه های نسخه روسیه و  به جز نکات نه 
که دولتشاه سمرقندی  دهخدا، بعضی دالیل دیگر هم این مدعا را تأیید و تقویت می کند. از جمله آن 
کـه در همـان حـدود زمانـی یعنـی 892ق بـه پایـان رسـیده اسـت، دوازده منظومه  در تذکـرة الشـعرای خـود 
که در میان آنها نه به مظهر العجائب اشـاره می کند و نه لسـان الغیب )دولتشـاه  برای عطار بر می شـمرد 
1382: 190(. این عدم اشاره شاید بی ارتباط با فضای مذهبی سمرقند و همان داستان کتاب سوزان در 
یاده از صد نفر طالب علم  که به گفته خود دولتشاه در همان زمان »ز مدرسه الغ بیگ نباشد. مدرسه ای 
ینت و رتبت و قدر« مدرسه ای عالی تر از آن در اقالیم نبود )همو، 362(. متوطن و موظف« داشت و »به ز

کـه قبل از  همچنیـن از هـر دو منظومـه مظهـر العجائـب و لسـان الغیـب هیـچ نسـخه ای در دسـت نیسـت 
که در بعضی از منابع معرفی  یخ نسخ قدیمی تری هم  کتابت شده باشد. تار کتابسوزان، یعنی 883ق، 

شده اند، بی تردید اشتباه است.43

کـه غفـاری بعد از قضایـای کتاب سـوزی و در معرض  لسـان الغیـب در حقیقـت بـّث الشـکوی ای اسـت 
خطر قرار گرفتن جان خود سرود. ارجاعات مکرر و مفصل و همراه با جزئیات به واقعه سمرقند در ابیات 
متعدد لسـان الغیب جای هیچ تردیدی را در این مسـئله باقی نمی گذارد. افزون بر آن یک اشـارت او به 
مکه مؤید سـرودن دسـت کم بخشـی از لسـان الغیب در مکه و مدینه اسـت )لسـان الغیب، 168، 182(. 
در انجامـه نسـخه روسـیه هـم بـه سـفر نظام الدیـن احمـد بـه مکـه بعـد از واقعه کتاب سـوزی تصریح شـده 
کـه لسـان الغیـب مدتـی بعـد از اتفـاق سـمرقند و در توصیـف همان  کـرد  اسـت. بنابرایـن نمی تـوان تردیـد 
کار  گریز می زند و با این  که به هر بهانه ای به آن  گران آمد  ماجرا سـروده شـده اسـت. این واقعه چنان بر او 
سـعی می کند آتش سـوزان درون خود را خاموش کند. او که در سـروده هایش پشـت نام عطار پنهان شـده 
که بر اسـاس مبانی اعتقادی خود سـروده بود، بر نتافت  کتاب مظهر العجائب را  بود، دشـواری سـوختن 
و شـرح همین داسـتان سـبب شـد که هویت واقعی اش عیان شـود. غفاری اصوال از آن سـنخ انسانهایی 
یـاد سـخن می گوینـد و ایـن پرگویـی در هـر دو نوع آثار شناخته شـده اش مشـخص  کـه دربـاره خـود ز اسـت 
است: هم در دو منظومه ای که سروده و هم در انجامه نسخه هایی که به خط خود کتابت کرده.44 با این 

یخ نسخه ای از لسان الغیب مورخ 802ق که در کتابشناسی عطار نیشابوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گزارش شده، صحیح  43. تار
یخ 802 را سـاختگی و جدید و نسـخه  یرا محمدتقی دانش پژوه در فهرسـت نسـخه های خطی آن کتابخانه تار نیسـت )میرانصاری، 250(، ز

مذکور را متعلق به قرن یازدهم هجری دانسته است )دانش پژوه 1364: 495-494(.
کتابخانـه ملـی تبریـز )ش 3635( از مظهـر العجائـب هیـچ رقمـی نـدارد و تنهـا در وسـط منظومـه بـا خطـی جدیدتـر ضمـن  همچنیـن نسـخه 
یخ سروده شـدن این منظومه دانسـته اسـت )مقدمه  یـخ را تار یـخ غـره صفـر 885ق نوشـته شـده اسـت. شـفیعی کدکنـی این تار یادداشـتی تار
یهای انجام شـده در این نسـخه رک:  اسـرارنامه، 80؛ مقدمـه مصیبـت نامـه، 106؛ مقدمـه منطـق الطیـر، 218؛ همچنین برای پاره ای دسـتکار
یـخ سـرایش ایـن منظومـه بی گمـان بـه مدتـی قبـل از رجـب 883ق بـاز  شـفیعی کدکنـی 1383: 103-104(. امـا بـا توجـه بـه نسـخه روسـیه، تار

کتابت شده است. می گردد. نسخه تبریز احتماال در قرن دهم هجری 
کتابخانه مجلس، ش 14558 معرفی شده، در حقیقت نسخه ناقصی  که با نام دیوان عطار تونی در  که نسخه ای  این اشاره نیز ضروی است 

که در فهرست آن را تشخیص نداده اند )حسینی اشکوری، 49-48(. از مظهر العجائب است 
44. او بعضـی از اطالعـات مربـوط بـه سـفرها و سـوانح و زندگـی خـودش را در انجامـه هـر دو نسـخه بـا الفاظـی تقریبـا یکسـان تکـرار کرده اسـت. 
همچنین در هر دو نسخه روسیه و دهخدا ابیات مدح و ثنای عطار از شاعران مختلف و همین طور یک قصیده از عطار را به عینه کتابت 
یـاد در منظومه هـای او هم دیده می شـود و ایـن تکرارهای آزاردهنده در چنـد صفحه متوالی گاه  یسـی و عبـارات تکـراری ز کـرده اسـت. مکررنو
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کـه او در دو منظومـه مذکـور در انتقـال ایـن اطاعـات محدودیـت دارد؛ زیرا هر آنچـه بر قلم جاری  تفـاوت 
می کند در حقیقت به عنوان سخن عطار نیشابوری است که عرضه می شود. اما در انجامه  نسخه هایی 
کـه کتابـت کـرده هیـچ چیـزی مانـع از آن نمی شـود که در مواجهه با مخاطبی مجهول و ناشـناخته راز دل 
را نگشـاید و جزئیات زندگی خود را مطرح نکند و درباره مخاطرات و دشـواریها و مسـافرتهایش ننویسـد 

و لختی بر مصیبتهایش نگرید.

کـه برای خودش  کـه او واقعه ای را  مطلـب شـگفت و عجیـب دربـاره نظام الدیـن احمـد غفـاری آن اسـت 
در عالـم واقعیـت اتفـاق افتـاده بود، عینا به عطار نیشـابوری نسـبت داده اسـت. این انـدازه از یگانگی نه 
تنهـا در هیـچ یـک از دیگـر منظومه هـای منتسب  شـده بـه عطـار دیـده نمی شـود، بلکـه بعیـد اسـت بتـوان 
نظیـر آن را در دیگـر آثـار نسـبت داده شـده بـه سـایر مشـاهیر هـم سـراغ داد. او در لسـان الغیـب آن چنـان بـا 
که همه این وقایع را به عطار نسبت می دهد و از زبان او بازگو  عطار نیشابوری احساس یگانگی می کند 
می کند.45 وقایعی که خود چند سال بعد آنها را با ذکر جزئیات در پایان یک دستنویس ذکر کرده و گمان 

که روزی همین نکته راز او را آشکار  کند؟46 نبرده است 

غفـاری از یـک سـو شـرح سـفرهای خـود را تـا جایـی کـه فضـای محـدود انجامـه یـک نسـخه خطـی اقتضا 
یخهـا را دقیـق ذکـر می کنـد؛ اما از سـوی دیگر جمع گرایشـات غلّوآمیز  دارد، بـا جزئیـات مـی آورد و همـه تار
یخی پروای صحت و سـقم  کـه در نقـل روایـات و قضایای تار و تمایـات صوفیانـه اش سـبب شـده اسـت 
کـه در منظومه هایـش داسـتانها و روایـات بی اسـاس دیـده  منقـوالت خـود را نداشـته باشـد. افـزون بـر آن 
می شود47، انجامه  دستنویس روسیه هم این نکته را آشکار می کند. او بعد از حدیث مشهور پیامبر)ص( 
کـه در  دربـاره صداقـت ابـوذر، حدیثـی از امیرالمؤمنیـن)ع( دربـاره او نقـل می کنـد )ابـی ذر مّنـی و انـا منـه( 
هیچ مصدری ذکر نشده و آشکار است که بر اساس حدیث مشهور پیامبر)ص( درباره امیرالمؤمنین)ع( 
سـاخته شـده اسـت. وجود همین روحیه بی مباالتی و تسـامح و تسـاهل در غفاری در انتسـاب قضایای 

رخ داده برای خودش و سروده هایش به شخصی دیگر بسیار مؤثر بوده است.

غفاری اهل شهر تون بود که به نوشته روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، تألیف 897-899ق، 
کثـر مردمـش بـه رفـض منسـوب بودنـد )اسـفزاری، 307(. نیز به گفتـه عبدی بیگ شـیرازی )988ق( در  ا
گ 158پ(. خود تون  ایالت خراسـان تنها دو شـهر تون و سـبزوار شـیعه بوده اند )عبدی بیگ شـیرازی، 

تـا سـرحد ابتـذال کامـل سـخن پیـش مـی رود. نمونـه ای از ایـن تکرارها، اشـارات چندین و چند باره او به واقعه کتابسـوزان اسـت که شـرح آنها 
در بخـش اول مقالـه گذشـت. ایـن نـوع تکرارهـا نشـان دیگـری اسـت بـر آن که یک ذهن واحد هم آن منظومه ها را سـروده و هـم این انجامه ها را 

کرده است. کتابت 
45. برای طرح احتمالی درباره اعتقاد به تجلی انوار و انتقال انوار الهی از یک شخص به شخص دیگر درباره عطار و پیروان او رک: مهاجری زاده 

.1391
کاتبان به انجامه ها به عنوان ابزاری تبلیغاتی رک: حکیم، 104-101. 46. برای طرح مبحثی مقدماتی درباره نگاه 

47.  به جز اسـتناد مکرر به مأثوراتی که معموال در متون عرفانی نقل شـده و اصلی ندارد، داسـتانهایی مانند عذرخواهی هارون الرشـید از امام 
کاظم)ع( برای کشـتن حالج و بخشـیدن امام او را )مظهر العجائب، 162-169( و در آتش رفتن ابوذر و سـلمان و سـالم ماندن ایشـان منقول 

گفتگوی امام صادق و بایزید بسطامی )همان، 82-78(. از 
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گناباد و طبس و ترشـیز )کاشـمر(  که در جنوب خراسـان شـامل قائن و تون و  هم جزء والیت قهسـتان بود 
می شـود. بسـیاری از مـردم ایـن ناحیـه بـه دلیـل شـیعه بودن بـه الحاد متهم شـده اند )اسـفزاری، 307(. در 
که علی رغم  قرن نهم هجری حلقه ای ادبی از شـعرای منقبت سـرای شـیعی از همین منطقه برخاسـتند 
قـوت و ضعـف در فنـون شـاعری، عمـده اشعارشـان را بـه مداحی ائمـه و منقبت سـرایی اختصاص داده 
کاتبـی ترشـیزی )839ق(، سـلیمی تونـی )854ق(، محمـد بـن حسـام خوسـفی  کسـانی ماننـد  بودنـد، 
کاشـفی، 126(، موالنـا افجنگـی48 و جـز آنهـا.49 مدایـح و منقبتهـا و  )873ق(، اخـی علـی تونـی )واعـظ 

گرفته است. تبّراهای غفاری هم با پرورش در این محیط شکل 

گـر چه اسـماعیلی(  کـه ناصـر خسـرو شـیعه )ا عاقـه شـاعر بـه ناصـر خسـرو هـم از ایـن رو قابـل تأمـل اسـت 
بـود. غفـاری چـون در شـاعری چهـره مسـتقلی نداشـت و پشـت نـام عطـار پنهـان شـده بود، نمی توانسـت 
کـه در قـرون متقدم  از شـعرای هم مذهـِب هـم روزگار خـود یـاد کنـد و بـه همیـن دلیـل از یـک شـاعر شـیعی  
ی حسـن کاشـی  کـه خـود را پیـرو کثـر شـعرای شـیعه قـرن نهـم  کـرده اسـت؛ برعکـس ا یسـت، تجلیـل  می ز
)سـده 8( دانسـته اند و مکـرر از او یـاد کرده انـد. دیگـر وجـه تشـابه نظام الدیـن احمد غفاری و ناصرخسـرو 
سرنوشـت مشـترک آنها در فعالیتهای تبلیغی شـان در برابر اهل سـنت اسـت. ناصر خسـرو هم در سالیان 
کـه او را بـه  آخـر عمـر بـه دلیـل موفقیـت در امـر تبلیـغ، بیـش از پیـش در معـرض آزار اهـل سـنت واقـع شـد 
بددینـی و الحـاد متهـم کردنـد و قرمطـی و رافضـی خواندنـد. خانـه اش را غـارت کردند و به آتش کشـیدند 
که شـاعر سـالهای آخر عمر خود  گزیر از ترک موطن خود شـد. تا جایی  کردند و او نا و حتی قصد جانش 

گذراند و نهایتا در همان جا درگذشت )دفتری، 353-352(.50 را در تنهایی و تبعید در دّره یمگان 

بـا توجـه بـه تمایـل عطـار بـه بعضـی از اصـول اعتقـادی شـیعه ماننـد عصمـت ائمـه و... )مقدمـه منطـق 
کـه اقبـال بـه تشـیع  گونـه منظومه هـای متشـعیانه و غالیانـه بـه او در قـرن نهـم  الطیـر، 62(، انتسـاب ایـن 
در سـطوح مختلـف روزافـزون بـود، چنـدان شـگفت انگیز نیسـت. مهیـا و مسـاعد بـودن زمینـه انتسـاب 
که به مناسبت  کتیبه ای  ی  که بدانیم رو چنین منظومه هایی در آن روزگار به عطار وقتی روشنتر می شود 
بازسـازی بقعه عطار به دسـتور امیر علیشـیر نوایی در سـال 891ق بر مزار او نصب شـد، افزون بر حجاری 
کرم و حضرت فاطمه و دوازده امام )اعتمادالسـلطنه، 3: 892(، این بیت از الهی نامه عطار  نام رسـول ا

نیز در ستایش امیرالمؤمنین نقش بسته است:
اســــــــت امام  گر  به مغــــــــرب  تا  اســــــــت ز مشــــــــرق  تمــــــــام  را  مــــــــا  او  آل  و  علــــــــی 

)همو، 894(51  

48. افجنگ از روستاهای نزدیک طبس است.
49. علیشـاه بـن محمـد حسـامی واعـظ )نیمـه اول قـرن دهـم( در مـزارات قهسـتان، تألیف حدود 928ق، به بعضی از سـرایندگان شـیعی کمتر 

گ 25ر - 25پ، 46ر - 46پ، 48پ. کرده است. برای نمونه رک: حسامی واعظ،  یان اشاره  ران تیمور شناخته شده آن ناحیه در دو
50. باطنی دانستن مؤلف مظهر العجائب و لسان الغیب به دلیل ذکر چند باره نام ناصر خسرو )جعفریان، 2: 1436، 1444(، بی تردید محل 

اعتنا نیست.
51. در الهـی نامـه مصـراع دوم بـه صـورت: »امیرالمؤمنیـن حیـدر تمـام اسـت« ضبـط شـده )عطـار 1387: 127( کـه نشـان می دهـد ایـن مصـراع 
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ایـن بسـتر مناسـب سـبب شـد زمینـه مقبولیـت منظومـه ای چـون   مظهـر العجائـب بـه عطـار بـا ایـن درجـه 
کوتاه زمانـی بعـد از سـرایش در  کـه نسـخه های آن بـه سـرعت و  از هـواداری از تشـیع تـا حـدی همـوار باشـد 
کتابتـش  کـه  یـان، هـرات، هـم تکثیـر شـود. نسـخه ای از مظهـر العجائـب در دسـت اسـت  پایتخـت تیمور
در هـرات در روز سه شـنبه 20 رجـب 890ق بـه دسـت محمـود بـن محمـد صوفـی مرغابـی52 پایـان یافتـه و 

کاتبش عطار را با این القاب در انجامه خوانده است:
تمـام شـد کتـاب مظهـر العجائـب سـلطان المحققین و برهـان المدققین، مرشـد الخلق الی 
لهیة(، شیخ آل نبی، فریدالدین عطار  الحق، نور اهلل القدسیة، مظهر فیضان االهیة )کذا؛ اال

گ 211پ(.53 کتابخانه ملی، ش 19080،  ولی نیشابوری... )مظهر العجائب، نسخه 

یجی به تشـیع و رواج تسـنن دوازده امامی در سـده های هشـتم و نهم در خراسـان  اما علی رغم اقبال تدر
در قالبهـای مختلـف عقیدتـی و صوفیانـه، نشـانه هایی از اختـاف و درگیـری میـان اهـل تسـنن و تشـیع 
هـم از خـال متـون و حـوادث مشـخص اسـت. شـیعیان، سـنیان را »خارجـی« می خواندنـد و سـنیان، 
کنش  گاهی شخص شاه را هم مجبور به وا شیعیان را »رافضی« خطاب می کردند.54 سطح این جدالها 

زگار بـه صـورت »علـی و آل او مـا را تمـام اسـت« برگردانـده شـده اسـت. جالـب اسـت کـه بدانیـم روی دو صنـدوق  بنـا بـه پسـند مذهبـی آن رو
یـن کرج مورخ 904ق، عینا همین بیت  ید تهران مورخ 902 و امامزاده موسـی در خورو زگار، متعلـق بـه امامـزاده ز منبـت کاری شـده از همـان رو
و نـام چهـارده معصـوم و دو بیـت مشـهور در منقبـت امیرالمؤمنیـن)ع( یعنـی نـاد علیـا مظهـر العجائـب... نقـش بسـته اسـت. رک: سمسـار، 

.68-66
گرایشات صوفیانه غفاری، صوفی بودن  52. مرغاب از توابع و نواحی هرات است. برای حدود جغرافیایی آن رک: حافظ ابرو، 34. با توجه به 

کاتب نیز جالب توجه است. این 
53. ایـن نسـخه شـامل منظومه هـای وصلـت نامـه، اسـرارنامه، مصیبـت نامـه و هیـالج نامـه هـم هسـت. بعضـی از برگهـای نسـخه جـا بـه جـا 
گزارشـی از مجموعه دیگری از آثار عطار شـامل مظهر العجائب و مصیبت نامه و  صحافی شـده اند و برگهایی هم از وسـط آن افتاده اسـت. 
کتابت ندارد؛ ولی نشانه دیگری بر تکثیر سریع مظهر العجائب در  کاتب یا محل  که هر چند نام  اسرار نامه مورخ 892ق هم در دست است 

قرن نهم است )آقا بزرگ طهرانی، 19: 301-300(.
که دقیقا با همین الفاظ مطرح شـده باشـد، در نزهة القلوب، تألیف 738- کهن ترین اشـاره به این تقابل  کردم  که من جسـتجو  54. تا جایی 

زگار را تشـریح می کنـد:  740ق، اسـت )حمـد مسـتوفی، 1: 606، 608(. سـخن جامـی هـم هـر چنـد سـوگیرانه اسـت؛ امـا دقیقـا فضـای آن رو
ینـد«  یانـکار خارجـی می گو کـه از سلسـله تقدیـم مراسـم ادب خارج انـد مـا و سـایر اهـل سـنت را بـر زبـان ز کـه روافـض وقـت  »دیرگاهـی اسـت 
)باخـرزی، 155 و نیـز بـرای مـوارد دیگـر رک: 156-157، 166، 168، 169، 179، 231(. در یکـی از ابیـات شـاه نعمـت اهلل ولـی )834ق( هـم 

اشاره ای واضح به این نکته شده است:
کیست؟ دشمن بوبکر رافضی 

کتـاب  یـش محمـد طبسـی )زنـده در 842ق(، یکـی از مریـدان شـاه نعمـت اهلل، هـم در  کیسـت؟ دشـمنان علـی )فـرزام، 336(. درو خارجـی 
کرده است )طبسی، 329(. خودش، جام جهان نمای شاهی، به همین بیت استشهاد 

کرمانی )750ق(: زگار هم دیده می شود. مانند این بیت از خواجوی  کلمه در سروده های بعضی از شاعران آن رو تقابل این دو 
کنم پشت بر عتیق که  من رافضی نیم 

یـا خارجـی کـه روی بتابـم ز مرتضـی )خواجـوی کرمانـی، 571، در مجالـس المؤمنیـن، 6: 370 مصـراع اول بـه صورتـی خـالف همه نسـخه های 
کنم پشت بر رسول.« این تغییر مشخص می کند در قرن یازدهم هجری اصطالح خارجی  که  کهن دیوان ثبت شده است: »من ناصبی نیم 

کار نمی رفته است(. دیگر در آن معنا به 
کمال بن غیاث شیرازی )848ق(: و این یکی از 

مؤمنان را رافضی خوانند، باشند خارجی
آنـک بعـد از مصطفـی مرتـد شـد و دینـش هباسـت )جنـگ شـماره 13609 مجلـس، قـرن 9، ص 361؛ در جنـگ شـماره 3528 دانشـگاه تهـران 
متعلـق بـه قـرن 10-11 در ایـن بیـت بـه جـای کلمـه »خارجـی«، »رافضـی« ضبـط شـده اسـت کـه ماننـد مـورد قبل نشـان دهنده فراموش شـدن 
معنـای ایـن کلمـه و جدالهـای مربـوط بـه آن در قـرون بعـد و تبدیـل آن بـه دسـت کاتبـان بـه کلمات آشناسـت رک: جنگ اشـعار شـیعی سـده 

رده اند(.  کمال غیاث، ص 520، 674-675 هم این ضبط دگرگون شده را در متن آو 9-11ق، ص 438. مصححان دیوان 
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گرفته است؛ اما در کتابهای  یخهای رسمی مورد توجه قرار  و موضع گیری می کرد.55 این موارد کمتر در تار
ادبـی و تذکره هـا و مقاماتهـا ماننـد مقامـات جامـی و بدایـع الوقایـع نمونه هایـی قابـل توجـه از ایـن جدالهـا 
کـه بـه صورتـی واضـح و آشـکار ایـن درگیریهـا را در سـطح جامعـه نشـان می دهـد )بـرای  ثبـت شـده اسـت 
231؛   ،196-188  ،174-166  ،159-155 باخـرزی،  220-231؛  و   250-247  :2 واصفـی،  رک:  نمونـه 

گ 46ر(. دولتشاه، 418-419؛ حسامی واعظ، 

کتاب مظهر العجائب و تکفیر مرتبطان با آن  که علت فتوای سوزاندن  با در نظرگرفتن این شرایط است 
کتـاب فهمیـده و درک می شـود. مخصوصـا کـه ایـن کار نـه در هرات، بلکه در مدرسـه اصلی شـهر حنفی 
کـه حتـی  گرفتـه اسـت. اتهـام بـه تفضیـل در آن دوره تـا آن انـدازه جـدی بـود  مذهـب سـمرقند56 صـورت 
که در سفر خود به بغداد  شیخی در مقام و شهرت و اعتبار جامی هم از مظاّن آن احتراز می کرد. جامی 
در 877ق در راه سـفر حج از سـوی علمای شـیعه بغداد متهم به ذم روافض در پاره ای از ابیات سلسـلة 

گفت:  الذهب شده بود، در پاسخ 
چون در نظم سلسلة الذهب حضرت امیر و اوالد بزرگوار ایشان را رضوان اهلل علیهم اجمعین 
گاه ما را به رفض نسـبت نکنند، چه  سـتایش کردیم، از سـنیان خراسـان هراسـان بودیم که نا
دانسـتیم کـه در بغـداد بـه جفـای روافـض مبتـال خواهیـم شـد؟ )فخرالدیـن علـی کاشـفی، 1: 

257؛ باخرزی، 169-166(.

کشمکشهای عقیدتی در خراسان و ماوراءالنهر و تفاوتهای آن با مناطق مرکزی ایران و عراق  این سخن 
را به بارزترین وجه نشان می دهد.

کفر  که در یکی از قصایدش به متهم شدن خود به  نمونه دیگر محمد بن حسام خوسفی )893ق( است 
کرده است )خوسفی، 56(. ما حسین واعظ کاشفی )910ق( هم  به خاطر نعت و حب اهل بیت اشاره 

در سبزوار متهم به تسنن و در هرات مشکوک به تشیع بود.57

ره رک: فخرالدین علی کاشفی، 2: 489 )در سخنان خواجه عبیداهلل احرار(؛ تشیع  نیز برای مواردی دیگر از تقابل این دو کلمه در ادبیات آن دو
و والی اهل بیت در ادب قدیم فارسی، 190؛ امیر علیشیر نوایی، 104.

زگار خود را در نظر داشته است که به بازتعریف آنها طبق عقائد خود می پردازد  سراینده مظهر العجائب هم همین معانی خارجی و رافضی در رو
ید برعکس گفته مخالفان، خارجی کسی است که طرفدار علی و حیدر نباشد )مظهر العجائب، 46، 187، 192، 202، 219، 223،  و می گو
262، 266(. رافضـی نیـز کسـی اسـت کـه از حـق یعنـی »شـاه حـق« )امیرالمؤمنین( برگشـته باشـد )همـان، 262، 82، 86، 95، 192، 202(. 
همچنین برای استعمال کلمه خارجی در لسان الغیب رک: 23، 25، 39، 106، 107، 115، 123، 125، 127، 147، 164، 170 و برای کلمه 

رافضی رک: 125، 146، 147، 158، 164. 
55. مانند ماجرای تغییر خطبه نماز جمعه از خلفای راشـدین به ائمه اثناعشـر در ابتدای سـلطنت سـلطان حسـین بایقرا. برای تفصیل ماجرا 

رک: عبدالرزاق سمرقندی، 1022-1023؛ اسفزاری 2: 330-329.
راءالنهـر و خراسـان و شـهرهایی چـون مـرو و بلـخ و سـمرقند و بخارا منتشـر شـد و  56. فقـه حنفـی از قـرون نخسـتین هجـری در منطقـه وسـیع ماو

کشورهای آسیای مرکزی، حنفی است.  کنون نیز مذهب غالب  تا
زگار گزارش شـده اسـت که صحتشـان محل تأمل اسـت. شـیبی دلیل اخراج  57. موارد دیگری از تکفیر به خاطر اعتقادات شـیعی در همان رو
کرده اسـت )شـیبی،  شـاه نعمت اهلل ولی در حدود 771ق از سـمرقند را تکفیر او از سـوی اهالی سـمرقند به خاطر اعتقادات شـیعی اش ذکر 
313(. اما او هیچ منبعی برای سـخنش به دسـت نداده و در هیچ مأخذی هم اشـاره ای به این مطلب نشـده اسـت )از جمله در سـه رسـاله 
بـن، منتشرشـده در انجمـن ایرانشناسـی فرانسـه در ایـران، 1361(. سـوءظن  منتشرشـده دربـاره شـرح حـال شـاه نعمـت اهلل بـه تصحیـح ژان او
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که غفاری در مظهر العجائب از احتمال مرگ خود برای سرودن این منظومه  با توجه به همین شرایط بود 
گفته اسـت )مظهر العجائب، 74(. به همین دلیل او برای حفظ جانش از انتسـاب این منظومه  سـخن 
به خود واهمه داشت و جریان سمرقند نیز نشان داد که این ترس درست بود. لذا آن را به عطار نیشابوری 
کـه هـم شـخصیتی مقبـول و وجیـه و پراهمیت بین ساسـل صوفیه و طبقات شـعرا بود58 و  کـرد  منسـوب 
کیـد بیشـتر در انجامـه نسـخه  هـم از بعضـی از اشـعارش رایحـه تشـیع استشـمام می شـد. غفـاری بـرای تأ
که آتش در خانه دنیا و آخرت خود  که »منکر شیخ )عطار( نباشی  روسیه به مخاطبان خود زنهار می زند 
می زنی«. این زنهار بیش از آنکه متوجه منکران عطار باشـد، متوجه منکران و آزاردهندگان خود غفاری 

کتابش نشوند. است تا منکر او و 

کـه غفـاری بـا همـه تـرس و خشـمی که از واقعه کتاب سـوزان سـمرقند نصیبش شـد  شـگفت انگیز اسـت 
کـه تنهـا بـا وسـاطت خواجـه احـرار و شیخ االسـام هـرات از  و مـرگ را طـوری در چنـد قدمـی خـود دیـد 
کـه »بی حمایت خلـق از آن بلّیـه درآمد«. چنین شـخصی با این  چنـگال آن رهیـد، بـاز هـم مدعـی اسـت 
که خود را با عطار  اندازه اعتقاد به خود و تجاهل در وارونه سـاختن قضایا، البته به سـهولت می توانسـت 

نیشابوری یگانه پندارد و هر آن چه تشخیص می داد، به نام او بسراید و نشر دهد.
***

کرده است: کتابهای شیخ فریدالدین عطار را در ابیاتی چنین ذکر  غفاری در لسان الغیب یک جا نام 

گیر الغیــــــــب  لســــــــان  بایــــــــد  پیــــــــرمرشــــــــدت  پیــــــــش  راســــــــتی ات  در  بــــــــرد  تــــــــا 

گــــــــوش تو کــــــــن زمانی  گــــــــردد هــــــــوش تویــــــــا بــــــــه مظهــــــــر  تــــــــا بــــــــه تــــــــو پیونــــــــد 

محرمــــــــییــــــــا به جوهــــــــر ذات بنشــــــــین یــــــــک دمی را  خــــــــدا  ذات  بــــــــود  کــــــــو 

گورکانی به شـاه نعمت اهلل ولی به خاطر کثرت مریدانش و سـعایت امیر سـید کالل نقشـبندی از شـاه نعمت اهلل نزد تیمور به  سیاسـی تیمور 
خاطر اختالف مشرب تصوف خودش با او )تقابل نعمت اللهیه و نقشبندیه( باعث اخراج نعمت اهلل از سمرقند شد. رک: فرزام، 85-75، 

125، 337-340، 612؛ الگار، 199-198.
کـه علمـای ظاهـر از رسـاله او در مناقـب اصحـاب کاملیـن و مراتـب خلفـاء  نمونـه دیگـر شـیخ اشـرف الدین جهانگیـر سـمنانی )قـرن 8( اسـت 
کـرده بودنـد و می خواسـتند هنـگام نمـاز جمعـه در مسـجد جامـع بـه آن  کثـرت مناقـب علـی)ع( بـوی تفضیـل استشـمام  راشـدین بـه دلیـل 
گر چه ادعاشـده که کتاب لطائف  یرا ا اعتـراض کننـد )نظام الدیـن غریـب یمنـی، 18(. البتـه ایـن مورد را باید با احتیاط مورد توجه قرار داد. ز
ز در  کـه امـرو اشـرفی فـی بیـان طوائـف صوفـی در سـال 750ق بـه دسـت نظام الدیـن غریـب یمنـی نوشـته شـده، امـا مندرجـات آن بـه صورتـی 
دسـت اسـت، مجموعـه ای اسـت از مطالـب اغراق آمیـز و غالبـا بی اسـاس کـه بی شـک سـالها بعـد از وفـات سـید اشـرف جهانگیر سـمنانی، 
زگار خود اشـرف سـمنانی نباشـد، که به  گر هم این مطلب واقعا از سـوانح رو یـن شـده اسـت. بـا ایـن توضیـح ا احتمـاال قـرن دهـم هجـری، تدو
احتمـال نیسـت، دسـت کم قرینـه ای اسـت بـر وقـوع اتفاقاتـی شـبیه بـه آن در حـدود زمانـی قـرن دهـم هجـری یـا پیـش از آن )برای بحـث درباره 
سـندیت کتـاب لطائـف اشـرفی رک: مجتبایـی، 143-144، 251-252؛ جهـادی، 64-66. حکایـت نقل شـده دربـاره شـاه علـی فراهـی در 
ر نیسـت که شـرح احوال  روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، 1: 339-340 شـبیه زندگی سـید اشـرف جهانگیر سـمنانی اسـت و دو

گزارش شده سمنانی، همان مطلب شاخ و برگ یافته درباره فراهی باشد(.
58. ابیاتـی کـه غفـاری از شـعرای مختلـف در وصـف عطـار در هـر دو نسـخه نقـل کـرده و القابی که او بـرای عطار در انجامه های خـود ذکر کرده 
کافی اسـت. غفاری در مجموع دو نسـخه خود ابیاتی از 13 نفر در سـتایش و  به تنهایی برای نشـان دادن عظمت و اهمیت عطار در آن زمان 
گذشـت، همه مشـایخ صوفیه هسـتند از سلسـله ها و  که نامشـان پیشـتر  کابر دین خوانده اسـت. این افراد  کرده و ایشـان را ا تکریم عطار نقل 

گاه متضاد. طریقه های مختلف و حتی 
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شــــــــوای پســــــــر بــــــــا جوهــــــــرم همخانــــــــه شــــــــو دیوانه  جهان  در  مجنــــــــون  چــــــــو  یا 

ببــــــــر هیالجــــــــم  بــــــــه  را  پــــــــی  بــــــــرو  نگــــــــریــــــــا  الطیــــــــرم  منطــــــــق  در  دمــــــــی  یــــــــا 

داده ام اســــــــرارنامه  تــــــــو  بــــــــه  کاشــــــــانه اممــــــــن  ایــــــــن  بــــــــه  بــــــــری راهی  تــــــــا 

دل حــــــــال  شــــــــرح  نامــــــــه  مصیبــــــــت  گلدر  و  آب  ابــــــــن  بــــــــر  آ  بــــــــاز  گفتــــــــه ام 

پــــــــرس عطــــــــار  بیســــــــرنامه ام  ز  پــــــــرسرو  کــــــــرار  کلبــــــــه  آنــــــــی  از  بعــــــــد 

بــــــــه ســــــــوی دوســــــــت معراجــــــــم نگرتــــــــا ز شــــــــرح القلــــــــب مــــــــن یابــــــــی خبر رو 

اوســــــــت ســــــــّر  نامه  معراج  ایــــــــن  که  مگوســــــــتزان  ســــــــّر  گفته ام  این  گفتــــــــه ای 

حکیــــــــم ای  پنــــــــد  و  نامــــــــه  بلبــــــــل  ز  المســــــــتقیمرو  صــــــــراط  همچون  نظــــــــر  کن 

فــــــــال بهــــــــر  از  گشــــــــا  را  گل  و  کنــــــــارخســــــــرو  در  را  خــــــــود  پیــــــــر  بگیــــــــری  تــــــــا 

بافتــــــــم حیــــــــدر  ز  نامــــــــه  طــــــــاق این ایــــــــوان بــــــــه عرش افراشــــــــتمحیــــــــدری 

نامه اش وصلــــــــت  بــــــــه  دوختــــــــم از وصــــــــل جانــــــــان جامــــــــه اشکــــــــرده ام وصلت 

خبــــــــر دادم  اولیــــــــا  یقیــــــــن  بــــــــراز  تذکیــــــــره  معنــــــــی  راه  بــــــــه  پــــــــی 

خــــــــوان مختــــــــار  نامــــــــه  تــــــــو  بــــــــرو  مــــــــر احمــــــــد مختــــــــار دانیــــــــا  تــــــــا شــــــــوی 

جــــــــامیــــــــا شــــــــترنامه بخــــــــوان بــــــــر خــــــــود تمام کــــــــرار  کــــــــف  از  بیابــــــــی  تــــــــا 

بیــــــــن یــــــــار  ســــــــر  نامــــــــه  الهــــــــی  یــــــــش و همــــــــه دلــــــــدار بیندر  بگــــــــذر از خو

ماســــــــت یار  کتــــــــاب  نامــــــــه  کبریاســــــــتجمجمــــــــه  صنــــــــع  آثــــــــار  و  قــــــــدرت 

کتــــــــاب کــــــــرده ام ای دوســــــــت بیــــــــدارت ز خواب مــــــــن ز پنــــــــدت داده ام اینجــــــــا 
گ 34پ - 35ر(59 )لسان الغیب، 155-156؛ همان، نسخه دهخدا،   

گر از این 21 کتاب، آثار مسلم عطار یعنی اسرارنامه، منطق الطیر، الهی نامه، مصیبت نامه، مختارنامه  ا
کـه بنـا بـر مقدمـه مختارنامـه قطعـا تألیـف خود عطـار بوده،  و تذکـرة االولیـاء و نیـز منظومـه شـرح القلـب را 
امـا بـه دالیلـی نامعلـوم بعـدا خـود شـاعر آن را از بیـن بـرده اسـت، به یک سـو بنهیـم، بقیـه منظومه ها آثاری 
اسـت که به نام عطار جعل شـده اسـت. بر اسـاس مطالب بخشـهای قبلی مشـخص شد که سراینده دو 
منظومـه از آنهـا یعنـی مظهـر العجائب و لسـان الغیب، بی تردید نظام الدین احمد غفاری تونی اسـت که 
کتابها یا  کرد. اما آیا مؤلف مابقی این  آنها را در دو دهه آخر قرن نهم سـرود و به عطار نیشـابوری منسـوب 
که سـعید نفیسـی اعتقاد داشـت )نفیسـی، 167(، هم همین شـاعر اهل تون  قسـمت عمده آنها آن طور 

کمتر برشمرده است: جوهر ذات، اشترنامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی  کتابها را البته با تعدادی  59. او در چند مورد دیگر هم نام این 
نامه، پندنامه، تذکرة االولیاء )مظهر العجائب، 19(، جوهر ذات، اشترنامه، لسان الغیب )همان، 270(.
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بوده است؟
ک معتبری بـرای داوری  کـه زمـان دقیـق زندگـی غفـاری و مذهـب و اعتقـادات او را می دانیـم، مـا کنـون  ا

کها جواب این سؤال منفی است.  درباره مؤلف سایر این آثار در دست است. با توجه به این ما

کوتاهـی بعـد از مـرگ او بـاز  سـابقه انتشـار و انتسـاب منظومه هـا و اشـعار مختلـف بـه عطـار، بـه فاصلـه 
می گـردد. بنـا بـر اطاعـات فعلـی مـا قدیمی تریـن منظومـه نسـبت داده شـده بـه او عجالـة خسـرونامه )گل 
کتابـت  شـده  کـه نسـخه ای از آن شـصت و نـه سـال بعـد از مـرگ عطـار بـا انتسـاب بـه او  و هرمـز( اسـت 
اسـت.60 در اواخـر قـرن نهـم هجـری آثـار منسـوب بـه عطـار بـه چهـل رسـاله و افـزون بـر صـد هـزار بیـت بالغ 
کنـون  کـه ا می شـد )دولتشـاه، 190(.61 ماحصـل ایـن بـازار پررونـق طـی سـده های بعـد بـه جایـی ختـم شـد 
کتابشناسـیها و فهرسـتهای نسـخ خطی و تذکره ها و منابع شـرح حال عطار برای او تا شـصت و چند  در 
کتاب ذکر شده است )نفیسی، 95-134 و 170؛ میرانصاری، 165-285( و تذکر ه نویسی چون رضا قلی 
کرده  است )هدایت، 1: 1352(. کتاب و رساله برآورد  هدایت )1288ق( شمار آثار عطار را بیش از 190 

که از زندگی و زمانه و  دشواری عمده در شناسایی این عطارهای دروغین و تفکیک آثار آنها در این بود 
که درباره مؤلف دو منظومه  گاهی دقیق و درستی نداشتیم. اما با اطاع دقیقی  روزگار هیچ یک از آنها آ
مظهـر العجائـب و لسـان الغیـب بـه دسـت آمـده اسـت و سـنجیدن زمـان زندگـی مؤلـف آن، مذهـب و 
اعتقادات کامی او، و ویژگیهای سبکی و زبانی این دو کتاب با دقت بیشتری می توانیم به تقسیم بندی 

کنیم.  یم و دست کم آثار برساخته یک نفر از آنها را از بقیه تفکیک  آثار عطارهای دروغین بپرداز

یک نمونه واضح منظومه هیاج نامه اسـت. هیاج نامه سـروده شـاعری سـنی مذهب اسـت و مطالب 
آن بـا اعتقـادات غفـاری سـخت مخالـف، و بـه همیـن دلیـل بـه هیـچ وجه یک نفـر نمی تواند سـراینده هر 

ی آنها باشد. دو

و بـه همیـن صـورت منظومه اشـترنامه که از آن نسـخه هایی مـورخ 807ق )کتابخانه ایندیا آفیس لندن(، 
ی تهـران(، 821ق )کتابخانـه شـخصی پروفسـور چـودی - سـویس(،  809ق )کتابخانـه دکتـر اصغـر مهـدو
828ق  و  ازبکسـتان(  جمهـوری  علـوم  کادمـی  )آ 827ق  اسـتانبول(،  نورعثمانیـه  )کتابخانـه  826ق 
زندگـی  زمـان  بـا  یخهـا  تار ایـن  و   )201-200  :10 ی  )منـزو اسـت  دسـت  در  اسـتانبول(  افنـدی  )عاطـف 
گذشـته از این سـراینده اشـترنامه بر مذهب اهل تسـنن اسـت  نظام الدین احمد غفاری مطابق نیسـت. 
و خلفا را مدح می کند )اشـترنامه، 15( و این با مذهب سـراینده مظهر العجائب و لسـان الغیب سـازگار 

 suppl.pers. 60. کهن ترین نسـخه شناسایی شـده از این منظومه در سـلخ شـوال 696ق کتابت شـده اسـت )نسـخه کتابخانه ملی فرانسـه، ش
 .Blochet, 87-88 :1434(.برای مشخصات آن رک

61. اشـاره دولتشـاه دربـاره احتمـال سروده شـدن منظومـه حیدرنامـه بـه وسـیله بعضی از مریـدان قطب الدین حیـدر زاوه ای معلـوم می کند در آن 
ری او دربـاره حیدرنامه مثبت  زگار گروههـا و افـراد مختلـف بـرای رواج عقایـد خـود کتابهـای خـود را بـا نام عطار شـهرت می دادند. البته داو رو
گر چه  است. به نوشته او چون این منظومه در جوانی عطار سروده شده، به سخنان شیخ شبیه نیست؛ اما به تحقیق سخن شیخ است و ا

یان آن نظم را بر شیخ بسته اند اما اعتقادشان درست نیست )دولتشاه، 192(. بعضی معتقدند حیدر
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نیسـت. ولـی بـا همـه ایـن احـوال سـراینده اشـترنامه، ایـن کتـاب را نتیجه خـواب دیدن حضـرت پیامبر و 
ی و پیدایش این اسـرار دانسـته اسـت )اشـترنامه، 25-26( و او هم  آب دهان انداختن ایشـان در دهان و
ماننـد ناظـم لسـان الغیـب، منظومه هـای مصیبـت نامـه و اسـرارنامه و منطـق الطیـر و الهـی نامـه را سـروده 
خود می داند )اشـترنامه، 44(. تعداد ابیات اشـترنامه در نسـخه های مختلف هم بسـیار متفاوت اسـت 
و از حـدود 3600 بیـت تـا متجـاوز از 12000بیـت در نوسـان اسـت )مقدمه اشـترنامه، پانـزده، هجده( و این 
یادی به ایـن مثنوی افزوده  خـود نشـان می دهـد بـه مرور و چه بسـا به دسـت افـراد مختلف ابیات دخیل ز

شده است.

کـه منتخـب ابیـات سـروده عطـار در منقبـت  کـه غفـاری در بخـش سـوم نسـخه روسـیه  شـگفت اسـت 
امیرالمؤمنیـن و اهـل بیـت)ع( اسـت، ابیاتـی از هفـت کتاب منطق الطیر و هیـاج نامه و مصیبت نامه و 
کرده اسـت. در این فهرسـت صرف نظر از آثار اصلی  الهی نامه و خسـرونامه و اشـترنامه و مختارنامه نقل 
عطـار، ذکـر نـام دو منظومـه هیـاج نامـه و اشـترنامه قابل تأمل اسـت. همان گونه که گذشـت بدون شـک 
و تردید این دو منظومه ارتباطی با غفاری ندارند و سـروده او نیسـتند؛ ولی غفاری از آنها ضمن تألیفات 
عطار نام برده اسـت. و این خود نشـان می دهد پیش از غفاری و از سـوی کسـانی دیگر این منظومه ها به 
عطار نسبت داده شده اند و حتی او نیز انتسابشان را مانند منظومه های مسلم عطار از قبیل اسرارنامه و 

کرده است. که به آنها در همان ردیف اشاره  منطق الطیر قطعی می دانسته 

مـورد جالـب توجـه دیگـر جوهـر ذات اسـت. سـراینده مظهـر العجائـب بی شـک بیـن منظومه هـای عطـار 
کـه سـراینده مظهـر العجائـب مدعـی اسـت که  بیشـترین عاقـه را بـه جوهـر ذات دارد. امـا علـی رغـم ایـن 
یـای صادقـه به او عطا کرده اسـت )مظهر العجائب، 37(  منظومـه جوهـر ذات را امیرالمؤمنیـن در یـک رؤ
و خـودش نیـز در مظهـر العجائـب مکـرر آن را سـروده خـودش می دانـد و توصیـه بـه خواندنـش می کنـد و در 
بیشـتر مـوارد از هـر دو کتـاب بـا هـم نـام می  برد )همـان، 19، 36، 58، 90، 110-106، 120، 130، 132، 219، 
کتاب مانند جوهر ذات در منظومه مظهر  یاد نام یک  یا و تکرار ز 226، 267، 268، 270 و...(؛ ذکر آن رؤ
که هر دو سروده یک نفر باشند. چون نسخه هایی مورخ 735ق در موزه  العجائب هم دلیل بر آن نیست 
کتابخانه ملک، ش 5974/8 )افشار 9: 115-117( از جوهر ذات  قونیه )آتش، 242-243( و 809ق در 
یـخ سـرایش آن را دسـت کم بـه یـک قـرن و نیم قبـل از مظهر العجائب می رسـاند. و  کـه تار در دسـت اسـت 
کسی غیر از سراینده مظهر العجائب و لسان الغیب است.  بر این اساس بی تردید سراینده جوهر ذات 

بـا ایـن همـه نظام الدیـن احمد غفاری این کتاب »شـریف« را سـروده عطار معرفـی کرده و در انجامه های 
خود بسـیار سـتوده اسـت. آن را »بسـیار بزرگ و متبرک« خوانده و توصیه کرده که این کتاب را نفروشـند و 
عزیـز دارنـد و بـه اهـل اهلل بدهنـد تـا مطالعه فرمایند. او کسـی که این کتاب را به پول دنیا بفروشـد، لعنت 

کتاب شریف یافت«.62 که خودش »هر چه یافت از این  کرده  کید  کرده است و تأ

62. در بیـن مجموعـه آثـار شناخته شـده بـه نـام عطـار )چـه آثـار اصلـی و چـه آثـار جعلـی(، جوهـر ذات بیشـترین هماهنگـی را بـا عقائـد غفـاری 
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کـه در نسـخه های ایـن کتاب دخـل و تصرفهای متعـددی مخصوصا از لحاظ  البتـه بایـد در نظـر داشـت 
گرفته و دور نیسـت به دلیل بعضی از شـباهتهای سـبکی و متنی این افزوده ها  عقیدتی و فکری صورت 
کتـاب را از  از همیـن نظام الدیـن احمـد غفـاری باشـد. میـزان ابیـات دخیـل در نسـخه های متأخـر ایـن 

یافت.  کتاب می توان در مقایسه نسخه های قدیمی و نسخه های مطبوع 

جوهر ذات در نسخه روسیه قریب بیست و نه تا سی هزار بیت دارد )441 برگ و هر ورق دارای سه ستون 
کتابفروشـی اسـامیه و دو  و هر سـتون تقریبا دارای 23 سـطر(؛ اما در چاپ سـنگی سـال 1318ق و چاپ 
چاپ جدیدتر دیگر بر اساس آنها )نشر اشراقیه، 1371، در دو جلد؛ و کتابفروشی سنایی، به اهتمام تیمور 
برهـان لیمودهـی، 1383( ابیـات منظومـه بـه حـدود 24000-25000 بیـت می رسـد. مقایسـه ایـن نسـخه بـا 
کهنتر از منظومه جوهر ذات به مشخص شدن نوع افزوده های غفاری و دسته بندی نسخه ها  نسخه های 
کمک می کند. و احتماال از نتایج آن بتوانیم دقیقتر به نوع ابیات الحاقی او به منظومه های عطار برسیم.

 :4 )منزوی  قاهره  دارالکتب  820ق  مورخ  نسخه  با  الفتوح63  مفتاح  منظومه های  ترتیب  همین  به  و 
3227(؛ وصلت نامه با نسخه های مورخ 812ق کتابخانه ایندیا آفیس، ش 2684 )Ethé, 618( و 824ق 
کتابخانه نورعثمانیه، ش 118/2 )آتش، 81( و 831ق کتابخانه اعتمادالدوله همدان )دانش پژوه 1346: 
کتابخانه عاطف افندی )دانش پژوه 1348: 408-409(؛ بلبل  345(؛ هدهدنامه با نسخه  مورخ 828ق 
نامه )گل و بلبل( با نسخه های مورخ مورخ 807ق )کتابخانه ایندیا آفیس، ش 2684( و 831ق کتابخانه 
اعتمادالدوله همدان )دانش پژوه 1346: 345(؛ و کنز االسرار با نسخه مورخ 826ق )دانش پژوه 1348: 

442( به دلیل داشتن نسخه هایی قدیمی تر از زمان زندگی غفاری بدون تردید از او نیستند.64

ایـن نمونه هـا نشـان می دهـد کسـانی پیـش از غفـاری ایـن منظومه هـا را بـه نـام عطـار شـهرت داده انـد و در 
زمـان غفـاری ایـن آثـار از آِن عطـار دانسـته می شـده اسـت. لذا او هم وقتـی در پی مصادره نـام عطار برای 
کتابها را تألیف  سـروده های خود برآمد، نتوانسـت بین آثار اصلی و جعلی تمیزی قایل شـود، و همه این 

کرده انـد. در هـر دو منظومـه شـخصیتهای محتـرم یکسـانی وجـود دارنـد.  کتـاب اشـاره  یتـر و هـم شـیرانی بـه وجـوه تشـابه ایـن دو  دارد. هـم ر
امیرالمؤمنیـن)ع(، ناصرخسـرو و حـالج سـه فـردی هسـتند کـه هـم در جوهـر ذات و هـم در مظهـر العجائـب از آنهـا مکـرر و بـا نهایـت احتـرام و 
عظمت یاد شده است )شیرانی، 349-350، 405-406. او البته به اشتباه استنباط کرده است که مؤلف مظهر العجائب هیچ گاه کتاب 
جوهر ذات را ندیده است؛ اما اکنون می دانیم که غفاری نه تنها با این کتاب آشنا بوده، بلکه نسخه کاملی از آن را به خط خود کتابت کرده 
یتـر، 250(.  یتـر هـم اشـاره کـرده اسـت کـه داسـتان »نـی و چـاه« کـه در جوهـر ذات آمـده، در مظهـر العجائب هم تکرار شـده اسـت )ر اسـت(. ر

گانه دالیل احترام و تعظیم غفاری به جوهر ذات دقیقتر واکاوی شود. شایسته است در پژوهشی جدا
63. دربـارۀ ایـن منظومـه و سـراینده احتمالـی آن ر.ک بـه: پژوهشـهای عرفانـی: جسـتجو در منابـع کهـن، نصـراهلل پورجـوادی، تهران، نی، 1388، 

ص 279 - 311.
64. از سـخن دولتشـاه دربـاره آثـار عطـار هـم ایـن نکتـه اسـتنباط می شـود کـه این آثـار متعلق به قبـل از غفاری اسـت. او تعداد کتابهـای منظوم 
عطار را چهل کتاب دانسـته که نسـخ بیشـتر آنها متروک و مجهول اسـت؛ اما به نام دوازده تای آنها اشـاره کرده اسـت )دولتشـاه، 190(. از این 
که در باال به دالیل عقیدتی یا نسخه شـناختی مشـخص  دوازده منظومه به جز منظومه های مسـلم عطار و گل و هرمز، بقیه همانهایی اسـت 
شـد کـه از عطـار تونـی نیسـتند )اشـترنامه، جوهـر الـذات، بلبـل نامـه، هیـالج نامـه، وصلـت نامـه کـه در نسـخه چاپی به اشـتباه وصیـت نامه 
ضبط شده است(. این نکته مشخص می کند این منظومه ها مدتها قبل از زمان دولتشاه سمرقندی به نام عطار شهرت یافته اند و در زمان 
م سـروده عطـار نیشـابوری دانسـته می شـدند. در ایـن میـان تنها یک منظومه اسـت که بـه هیچ یک از گروههـای فوق تعلق 

ّ
او بـه صورتـی مسـل

ندارد )نامه سیاه(.
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کامی با تفاوتهای  کتابهایی از چند نحله فکری و  که  کلی سـبب شـد  کرد. این داوری  عطار محسـوب 
فاحـش در زبـان و سـبک و اسـلوب سـخن، همـه از آن یـک نفـر دانسـته شـوند. غفـاری هـم کـه مخصوصا 
مسـائل اعتقـادی برایـش بسـیار مهـم بود و خـود متوجه تناقضات مذهبی و کامی سـروده های خودش با 
دیگـر آثـار عطـار بـود، بـرای حـل این معضل در صدد توجیه ایـن امر برآمد و دو مرحله برای زندگی خود )یا 
که باطن خود را آشـکار  که او در تقیه بود و مرحله ای  کرد: مرحله ای  به عبارتی عطار نیشـابوری( تعریف 

نمود:
کردنــــــــد آشــــــــکار قــــــــراردیــــــــن عباســــــــی چــــــــو  وی  انــــــــدر  بگرفتنــــــــد  خلــــــــق 

پنهــــــــان داشــــــــتم ظاهــــــــر خــــــــود را چــــــــو ایشــــــــان داشــــــــتممــــــــن طریــــــــق شــــــــرع 

نمــــــــودباطــــــــن مــــــــن بــــــــر طریــــــــق شــــــــاه بــــــــود عباســــــــی  دیــــــــن  بــــــــر  ظاهــــــــرم 

که ای عطــــــــار حیف گفتــــــــم  کــــــــز جهــــــــان رفتی تــــــــو بی گفتــــــــار حیفبعــــــــد از آن 

یقین اهــــــــل  تا  کــــــــه  ایــــــــن مظهر  کــــــــه ره برده بــــــــه دینگفتــــــــم  ینــــــــدم  خــــــــود بگو

  )مظهر العجائب، 253(

و همیـن مطلـب هـم مـورد اسـتناد تذکر ه نویسـان و علمـا و فقهـای بعـدی و مخصوصـا دوره صفویـه قـرار 
گرفت و سبب منازعات دامنه داری درباره مذهب عطار شد.

مسـئله مذهـب عطـار از اشـتغاالت ذهنـی مخالفـان و موافقـان صوفیـان در دوره صفویـه بـود. موافقـان 
کرامات مذکور  کتاب مظهر العجائب را دلیل بر تشیع عطار می دانستند و مخالفان اقوال و شطحیات و 

در تذکرة االولیاء را مخالف اعتقادات تشیع و حتی اسام بر می شمردند.

پرمناقشـه ترین جدال بین محمدتقی مجلسـی )1070ق( و میرلوحی سـبزواری )زنده در 1083ق( اتفاق 
افتـاد. مجلسـی نویسـنده تذکـرة االولیـاء و مظهـر العجائـب را یـک نفـر می دانسـت و او را شـیعی مذهـب 
کـه یکـی بـر مذهـب اهـل سـنت اسـت و  کتـاب شـده بـود  کـه متوجـه تضادهـای ایـن دو  می شـمرد.65 او 
کـه ایـن کتابها تألیف دو نفر اسـت، برای حّل تناقض  دیگـری شـیعه دوازده امامـی غالـی؛ و نمی دانسـت 
کتابهایش بر حسب شرایط تقیه  که عطار در بعضی از  کرده بود  مسئله را برای خود چنین صورت بندی 
کـرده و در برخـی دیگـر عقیـده خویـش را بی اندیشـه و تـرس به صورت صریح ابراز کرده اسـت. او با  پیشـه 
تصور آنکه مظهر العجائب سـروده عطار نیشـابوری معروف اسـت، تضاد سـایر اقوال او در تذکرة االولیاء 
و دیگر نوشـته هایش را از باب تقیه می دانسـت و او را شـیعی مذهبی متعصب می شـمرد. لذا به دفاع از 
سخنان عطار می پرداخت. از جمله در مناظره  قلمی خود با محمدطاهر قمی دو بار به این نکته اشاره 

کرده است. از جمله در روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه از مظهر العجائب  کتابها استناد  65. مجلسی در آثارش به هر دوی این 
کرده است )مجلسی، 1406ق، 12: 144( و برای تفصیل بیشتر  کودکی  عطار را نقل  کبری در  حکایت تلقین اسامی اهل بیت از نجم الدین 

کتاب تذکرة االولیاء احاله داده است )همو، 1374، 1: 41(.  کرخی، مخاطبان خود را به  شرح حال معروف 
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کرده است:
گـر شـیخ عطـار در تذکـره مـدح سـفیان کـرده، مـدح ابوحنیفـه نیـز کرده اسـت تقیتـًا، التقیة  و ا
دینی و دین آبائی. و در سایر کتب و مثل مظهر لعن و طعن کرده کما ال یخفی )اصول فصول 

التوضیح، 628، نیز رک: 625، 657(.

اما میرلوحی این توجیه را نپذیرفت و به تندی نظر مجلسـی را رد  کرد. او معتقد بود بین مظهر العجائب 
کتابهـای عطـار تفاوتـی نیسـت، زیـرا او صوفیـه ملعـون را هـم در مظهـر و هـم در دیگـر تألیفاتـش  و دیگـر 
گفته است )اصول فصول التوضیح، 628(. بنا بر ادعای میرلوحی مجلسی در دو مسئله تصوف  مدح 
و ابومسـلم خراسـانی بـه نظـرات عطـار اسـتناد می کـرد و میرلوحـی هـم در هـر دو مسـئله نظـری خـاف آن 
داشـت و معتقـد بـود دفـاع از ایـن افـکار و اشـخاص بر مبنای اعتقاد فاسـد خود عطار اسـت و ارتباطی با 

تقیه او ندارد:
یکی از زراقیه سـر از جای برداشـت و همت بر تعصب ابومسـلم گماشـت. سـبب آنکه عطار 
کـرده، بیتـی در صفـت او گفتـه اسـت. ظاهـرا آن سـید  در کتـاب مظهـر العجائـب تعریـف او 
کـه دعـوای مکاشـفت  کـه عطـار معصـوم نیسـت و بـر بطـالن )قـول( جماعتـی  گفتـه باشـد 
کسـی را از مخالفـان و  کافـی اسـت. و حـال آنکـه او بسـیار  او می نماینـد، امثـال ایـن غلطهـا 
ملحـدان ماننـد سـفیان ثـوری و حـالج و غیـر ایشـان )هـم در کتاب مظهـر العجائب( تعریف 
کرده که تعریف ایشان هیچ دخل به تقّیه هم ندارد. و پرظاهر است که مردم دیندار به سخن 
که قدمای علمای شیعه و دانایان علم رجال ایشان را مذمت بسیار  کسان  عطار با این طور 

گ 97پ - 98ر(.66 کرده اند، هرگز دوست نخواهند شد )میرلوحی، سلوة الشیعة، 

نمونه دیگر مربوط به سلسله ردیه  های متقابل محمدطاهر قمی )1100ق( و محمدمؤمن تنکابنی است67 
کـه در کتـاب فتـوح المجاهدیـن، آخریـن حلقه از این ردیه ها، به تفصیل درباره این مطالب بحث شـده 
کتـاب بـه همیـن موضـوع اختصـاص یافتـه اسـت، یعنـی »فتـح ششـم در  کـه یـک فصـل  اسـت تـا جایـی 

که در ضمن حکایات مذمت عطار و غیره نموده«. جواب تدلیسات و تزویراتی 

کثـر علمـای شـیعه بـوده اسـت )فتـوح  کـه تشـیعش مـورد قبـول ا تنکابنـی عطـار را شـیعه ای می دانسـت 
المجاهدیـن، 148 و 166(. امـا از سـوی دیگـر بـه تفاوتهـای تذکـرة االولیـاء و مظهر العجائـب پی برده بود. 
لـذا او بـرای رفـع ایـن تناقـض نـه تنهـا همـه سـخنان تذکـرة االولیاء را درسـت و قابل اسـتناد نمی دانسـت، 

کرد و آن را تألیف عطار نمی دانست: بلکه از اساس در نسبت تذکرة االولیاء به عطار هم شک 

گ 5ر- 5پ. کتاب دیگر او اعالم المحبین،  66. و نیز 
ین کتاب  67. شـامل چهـار کتـاب: نخسـت قمـی در 1075ق کتـاب تحفـة االخیار را در رد صوفیان نوشـت. سـپس تنکابنـی در 1086ق در قزو
که آن را در 1089ق نوشت،  کتاب بود  کتاب برهان قاطع جوابیه مال محمدطاهر قمی به آن  کرد.  تبصرة المؤمنین را در رد نظرات او تألیف 
یاد خود او کتاب فتوح المجاهدین را در 1090ق  گردان تنکابنی یا به احتمال ز گردان خود شهرت داد و سرآخر یکی از شا ولی به نام یکی از شا

رد. در رد نوشته اخیر قمی به قلم آو
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و منـاط اعتبـار مشـایخ اثنـی عشـری اند و بـه دسـتور تذکـرة االولیـاء را به غیـر از قاضی جور قم 
کسـی اعتبار ننموده و مؤلف آن معلوم نیسـت و در دیباچه کتاب نام کسـی مذکور نگردیده 
و ممکن است که صوفیه غیر اثنی عشری و مریدان خر، توأمان، نوشته باشند. و بر تقدیر که 
عطار نوشـته باشـد دلیل بر بدی صوفی اثنی عشـری نمی شـود، چه علمای شیعه هر سخنی 
کـه از عطـار و غیـره کـه موافق مذهب شـیعه اسـت، اعتبار نموده اند؛ و هـر چه مخالف بوده، 
از جمله افسانه ها دانسته اند و بدی و نیکی اشخاص منظور نیست. بلکه مطلب آن است 
ه نیسـت )همان، 

ّ
کـه صوفـی اثنـی عشـری هـم بوده باشـد و صوفـی منحصر در فرقه هـای ضال

.)137-136

ک از حکایـات و افسـانه های تذکـرة االولیاء که شـرعا مناط اعتبار نیسـت،  ایـن مفتـری بی بـا
کفر شبلی نموده، و با وجود آنکه علمای شیعه او را شیعه دانسته و دالیل تشیع او را  حکم بر 

که ازو باشد )همان، 148(. کلمات نزد علما ثابت نیست  بیان نموده اند و این 

هـر گاه ایـن منکـر حـق عطـار را سـنی و کافـر دانـد، چـون حـرف او را سـند در کفـر جمعـی دانـد 
و مقـاالت کـه مشـحون بـر مـدح ایشـان باشـد اعتبار نکند، با وجـود آنکه تذکـرة االولیاء معلوم 

که از عطار باشد )همان، 166(. نیست 

که حتی ما محمدطاهر قمی  یاد بود  کتاب آن چنان ز تناقض مبانی و اعتقادات مطرح شده در این دو 
که سرانجام مجبور می شود با تسامح عطار را »سنی دوازده  هم در پذیرش آن سخت مردد بود؛ تا جایی 

امامی« بداند:
تعصـب قاضـی جـور قـم بـه حـدی اسـت کـه بعـد از ایـن کـه جمعـی کتـاب مسـمی بـه مظهـر 
کـه بـه امامـت ائمـه اثنـی عشـر قایـل گشـته و جـای  العجائـب تصنیـف عطـار را بـه او نمودنـد 
معارضـه نبـود، در جـواب گفتـه کـه پـس عطـار هـم از جمله سـنیان دوازده امامـی خواهد بود. 

که سند اجتهاد او دانند )همان، 167-166(.68 این غریب عبارتی است و جای دارد 

کتابهای منسوب به عطار  که همه این  کمال شگفتی در این مناظرات تردیدهایی جدی درباره این  در 
تألیف یک نفر باشـد، مطرح شـده اسـت. این نگاه انتقادی به متن و مقایسـه آن با روش مؤلف در دیگر 
گـر چـه بـه دلیـل اعتقـادات دینـِی غالـب بـر ذهنـش در  تألیفاتـش، نشـانه درک تیزبینانـه تنکابنـی اسـت. ا

تشخیص مصداق به خطا رفته باشد و تذکرة االولیاء را تألیف شخص دیگری بداند.69

68. مسـتند عمده قمی در تحفة االخیار در ذکر اقوال و احوال صوفیه و رد آنها تذکرة االولیاء اسـت و به طریق اولی عطار نیز در صف نخسـت 
طعنه هـای او قـرار دارد. بـرای نمونـه رک: 18، 30، 39، 45، 57، 95، 107، 123، 125، 180، 182، 204 و... . او یـک بـار عطـار را بـه اسـتناد 

ابیاتی از جوهر ذات معتقد به وحدت وجود دانسته است، رک: 56-53.
69. قدیمی ترین تردید درباره انتساب تذکرة االولیاء به عطار به 716ق باز می گردد. نسخه دانشگاه استانبول )شFY 1376 ، مورخ 15 ذیقعده 
716ق( مشتمل است بر متن تذکرة االولیاء و ذیل آن برگرفته از کتاب اسرار االبرار و اخبار االخیار از فخرالدین احمد بن محمد بن حسین بن 
احمد طوسی که این کتاب هم به نوبه خود خالصه ای از تذکره است. کاتب نسخه استانبول بعد از ذکر این اطالعات درباره متن استنساخ  
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کـه  ذکـر بعضـی از شـطحیات و مطالـب خـاف مذهـب تشـیع و مخصوصـا مـدح خلفـا باعـث شـده بـود 
دیگرانـی هـم انتسـاب تذکـره بـه عطـار را انـکار کننـد. از جملـه حـدود یـک سـده قبـل از تنکابنـی، قاضـی 
نـوراهلل شوشـتری )1019ق( همیـن نظـر را دربـاره انتسـاب تذکـرة االولیـاء بـه عطـار داشـت. او هـم در اسـئله 
که مجموعه مکاتباتش با میر یوسـف علی اسـترآبادی معروف به یوسـف اصّم )ح 920 - زنده  یوسـفیه70 
کـه تذکـرة االولیاء تألیف عطار نیسـت و  در 1011ق( اسـت و هـم در مجالـس المؤمنیـن71 تصریـح می کنـد 

این شهرت نادرست است. 

وقتـی اسـترآبادی بـرای اثبـات سـخنش دربـاره علـم پیامبـر، سـخن اویـس قرنـی در تذکـرة االولیـاء را شـاهد 
گـر چـه »شـیخ عطـار از  کام می تـازد. او می گویـد ا مـی آورد )اسـئله یوسـفیه، 88(، قاضـی سـخت بـه ایـن 
کابـر موحدیـن و معتقدیـن« اسـت؛ امـا انتسـاب آن تذکـره بـه شـیخ مسـلم نیسـت و حتـی قدحـی هـم در  ا
این انتسـاب هسـت. قاضی در پایان می نویسـد: »می گویند که از تألیفات بعضی از مریدان شـیخ اسـت« 
)همان(. اما استرآبادی سخن قاضی را چنین رد می کند که: »این بسیار دور است، بنا بر آن که هر کس را 
آن قدر حالت باشد که کتابی چنان تصنیف کند، چه ضرور دارد که به نام دیگری کند«. البته او در عین 
ک دیـن می دانـد و از او دفـاع می کنـد، تصریـح دارد کـه بعضی از سـخنان عطار مانند  حالـی کـه عطـار را پا
ابیاتـش در مـدح خلفـا در آغـاز منطـق الطیـر را خوش نمی دارد و می گوید ما معتقد آن سـخنان نیسـتیم. او 
چنین می پنداشـت که عطار از مخالفان ماحظه تمام داشـت و از تعقیب و آزار سـنیان می هراسـید، لذا 

کتاب را به مصلحت روزگار، یعنی در حالت تقیه، نوشته است )همان، 88، 116-114(. آن 

قاضی ذیل شرح حال یحیی بن معاذ رازی در مجالس المؤمنین هم تردیدش در انتساب تذکرة االولیاء 
که به شـیخ عطار انتسـاب یافته، مسـطور اسـت  به عطار را نشـان داده اسـت: »و در کتاب تذکرة االولیاء 
کـه...« )قاضـی نـوراهلل شوشـتری، 4:  59(. در سـایر اسـتنادات قاضـی بـه تذکـرة االولیـاء در آن کتـاب هم 
نامی از عطار نیامده و همه جا از صاحب تذکره یاد شـده اسـت )همو، 4: 62، 67، 77(. او در مجلس 
ششـم از مجالـس المؤمنیـن در ذکـر صوفیـان شـیعه از عطـار بـه تجلیل یاد می کنـد و او را در غالب اوقات 
در مقـام تقیـه می دانـد و مدایـح او در حـق خلفـا و صحابـه را تأویـل می کنـد )همـو، 4: 274-293 و 6: 

یسـد: »از کتـاب تذکرة االولیاء که منسـوب  کـرده خـود، وقتـی کـه از تذکـرة االولیـاء نـام می بـرد، عبارتـی تردیدآمیـز در انتسـاب آن بـه عطـار می نو
است با فریدالدین عطار رحمه اهلل« )Ateş, 100-101(. مع االسف دلیل او در این تردید را نمی دانیم؛ اما با توجه به قدمت نسخه استانبول، 
که او هم  این تردید محل تأمل است. تردید دیگر درباره مؤلف تذکرة االولیاء مربوط به عبدالرحمن جامی )898ق( در نفحات االنس است 
آن را منسوب به عطار دانسته است. ولی عبارت جامی ابهام برانگیز است و دقیقا از آن مشخص نمی شود او در انتساب مقدمه تذکره شک 
داشـته اسـت یا کل کتاب )جامی، 596؛ مقدمه تذکرة االولیاء، شـفیعی کدکنی، چهل- چهل و یک(. همین عبارت به نقل از نفحات در 
کتـاب روضـات الجنـات فـی اوصـاف مدینـة هـرات، تألیـف 897-899ق، هـم آمده اسـت. در متن مصّحح سـید محمدکاظـم امام، ج 1، 
ص 273 عبارت مربوط به شـک درباره مؤلف تذکرة االولیاء ذکر نشـده، اما در نسـخه در دسـترس سـعید نفیسـی از آن کتاب چنین مطلبی 
موجود بوده است )نفیسی، 3(. این تردید در لطایف اشرفی هم آمده است )نظام الدین غریب یمنی،2: 363( که به دلیل عدم اصالت آن 
یرا مؤلف لطایف اشـرفی بیشـتر مطالب مربوط به شـرح حال صوفیه، از جمله همین نکته درباره انتسـاب تذکره  کتاب قابل اعتنا نیسـت. ز

گرفته است. به عطار، را عینا و بدون ذکر مأخذ از نفحات االنس 
یخ دقیق این مکاتبات معلوم نیست ولی حتما بعد از سال 1004ق بوده است. 70. تار

71. تألیف مجالس المؤمنین در 982 آغاز شد و در 1010ق به پایان رسید.
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486-487(. قاضـی نـوراهلل بـا ایـن کـه از منظومه مظهر العجائب در زمره تألیفات عطار یاد کرده اسـت، 
اما در اثبات تشـیعش به آن اسـتناد نمی کند، بلکه با ذکر ابیاتی از منظومه های مسـلم عطار یعنی الهی 
نامه، اسرارنامه، مصیبت نامه و مختارنامه و بحث کامی مفصلی درباره مضمون آنها، سعی در اثبات 
تشـیع عطار و تقیه او در بعضی از سـروده هایش می کند )همو، 4: 274-293(. این ابیات همان ابیاتی 
است که عطار خود در مقدمه چهار منظومه اش در ستایش هر چهار خلیفه سروده و به دقت این قاعده 

که تعداد ابیات مدحیه همه خلفای راشدین به یک اندازه باشد. کرده است  را مراعات 

***

کرد: کتابهای منسوب به عطار را می توان به چند دسته تقسیم  حاصل سخن آنکه 
که به قطع و یقین نوشـته عطار نیشـابوری عارف و شـاعر قرن ششـم و هفتم هجری اسـت یعنی . 1 آثاری 

کتاب: اسرارنامه، منطق الطیر، الهی نامه، مصیبت نامه، مختارنامه و تذکرة االولیاء. شش 

کتابهایی که قطعا تألیف عطار نیشابوری بوده اند؛ اما طبق تصریح خودش در مقدمه مختارنامه آنها . 2
را از بین برده است، یعنی جواهر نامه و شرح القلب.

منظومه های لسـان الغیب و مظهر العجائب که بی شـک سـروده یک شـاعر شـیعی دوازده امامی اهل . 3
غلـو و افـراط بـا اندیشـه های صوفیانـه در قـرن نهـم هجری یعنـی نظام الدین احمد بن حسـین غفاری 
تونـی هسـتند. تنهـا اطاعـات موثـق دربـاره ایـن شـخص همان مطالبی اسـت که خـودش در انجامه 
کرده اسـت و به سـروده های خودش در این خصوص  کرده، به آنها اشـاره  کتابت  که  دو دستنویسـی 
نمی توان اعتماد کرد. خوشبختانه نسخه ای از منظومه لسان الغیب به خط او موجود است )نسخه 

کتاب به خط مؤلف بدانیم. که در واقع می باید آن را نسخه اصلی  روسیه( 

کـه بـه دلیـل موجودبـودن نسـخه ای از آن مـورخ سـال 696ق در قـرن هفتم از سـوی . 4 منظومـه خسـرونامه 
شاعری حنفی یا شافعی مذهب سروده شده است.

یم ولی . 5 کـه از زمـان تألیفشـان اطاع دقیقـی ندار منظومه هایـی سـروده شـاعر / شـاعرانی از اهـل سـنت 
کهنترین نسـخه های آنها به قرون هشـتم و سـالهای آغازین قرن نهم باز می گردد. مانند جوهر ذات و 

اشترنامه و هیاج نامه.

که هنوز محتوا و نسخه های آنها به درستی بررسی نشده اند و باید بر اساس سه . 6 و سایر منظومه هایی 
یـخ کتابـت نسـخه ها، محتـوی و مباحـث اعتقـادی، و سبک شناسـی  شـاخص نسخه شناسـی و تار

کرد. آنها را دسته بندی و تفکیک 
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کتابخانه مؤسسه لغتنامه دهخدا، ش 6،  لسان الغیب، 
 انجامه نظام الدین احمد بن حسین غفاری تونی، 899ق، برگ 190ر.
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 همان نسخه، برگ 190پ
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 همان نسخه، برگ 191ر.
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 همان نسخه، انجامه قصیده در شرح حال اهل دنیا و 
منقبت امیرالمؤمنین)ع(، برگ 193ر
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کتابنامه
کتاب خطی مهم فارسی در قونیه«، ترجمه و تلخیص خیامپور، نشریه دانشکده ادبیات تبریز،  آتش، احمد )1334(، »چند 

س 7، ش 2، بهمن 1334.

آقا بزرگ طهرانی )1403ق(، الذریعة الی تصانیف الشیعة، بیروت، داراالضواء.

ابن اثیر الجزری )1409ق(، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت، دارالفکر.

ابن بطوطه )1417ق(، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فی غرائب االمصار و عجائب االسفار، قّدم له و حّققه و وضع 
کادیمیة المملکة المغربیة. خرائطه و فهارسه: عبدالهادی التازی، الرباط، آ

ابن حجر العسقالنی )1415ق(، االصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، 
بیروت، دارالکتب العلمیة.

کتابخانه  ابن شهر آشوب، مثالب النواصب، به خط مسعود بن یحیى بن حسن بن امیدوار غفاری، رمضان 845ق، 
آیت اهلل مرعشی، تصویر ش 1489.

ابن قتیبة الدینوری، ابومحمد عبداهلل بن مسلم )1992(، المعارف، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب.

احمد تیمور باشا )1934م(، »المشتهی«، الرسالة، ش 31.

اسفزاری، معین الدین محمد زمچی )1338(، روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، با تصحیح و حواشی و تعلیقات 
سید محمدکاظم امام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

کوشش رسول جعفریان،  اسئله یوسفیه: مکاتبات میر یوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نوراهلل شوشتری )1388(، به 
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. تهران، 

کوشش مهدی محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر  اشترنامه )1380(، منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، به 
فرهنگی.

اصول فصول التوضیح: مناظره علمی - نوشتاری محمدتقی مجلسی و محمدطاهر قمی در باب تصوف )1391(، در صفویه 
در عرصه دین فرهنگ و سیاست، رسول جعفریان، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کن خراسان، ج 3، با مقدمه و فهارس و  اعتمادالسلطنه )1362(، مطلع الشمس: در تاریخ و جغرافیای مشروح بالد و اما
اهتمام: تیمور برهان لیمودهی، تهران، انتشارات فرهنگسرا.

کتابخانه ملی  کتابخانه ملی ملک، ج 9، تهران،  ج و محمدتقی دانش پژوه )1371(، فهرست نسخه های خطی  افشار، ایر
ملک.

افشاری، مهران )1389(، »حیدریه«، در دانشنامه جهان اسالم، ج 14، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

الگار، حامد )1375(، »باب«، در دانشنامه جهان اسالم، ج 1، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

----- )1398(، نقشبندیه، برگردان: داود وفایى، تهران، مولی.

امیر علیشیر نوایى )1363(، تذکره مجالس النفائس، به سعی و اهتمام: علی اصغر حکمت، تهران، منوچهری.

کتابخانه ملی. کتابخانه ملی، ج 10، تهران، انتشارات  انوار، سید عبداهلل )1358(، فهرست نسخ خطی 

باخرزی، عبدالواسع نظامی )1383(، مقامات جامی: گوشه هایى از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان، 
مقدمه تصحیح و تعلیقات: نجیب مایل هروی، تهران، نشر نی.

بارتولد )1336(، الغ بیگ و زمان وی: امپراطوری مغول و دولت چغتائی، ترجمه حسین احمدی پور، تبریز، انتشارات 
کتابفروشی چهر.

براون، ادوارد )1367(، تاریخ ادبیات ایران: از فردوسی تا سعدی، ج 2، ترجمه غالمحسین صدری افشار، تهران، مروارید.

کتابخانه همگانی دولتی  برتلس، یوگنی ادواردویچ )2536 شاهنشاهی(، »نسخه خطی پرارزشی از فریدالدین عطار در 
لنینگراد«، در تصوف و ادبیات تصوف، ترجمه سیروس ایزدی، تهران، امیرکبیر.

ترابى طباطبائی، سید جمال )2535 شاهنشاهی(، سکه های آق قویونلو و مبنای وحدت حکومت صفویه در ایران، تبریز، 
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کل موزه ها. موزه آذربایجان، انتشارات اداره 

ترهار، یوان جی. )1385(، »نقشبندیه و شیعه«، ترجمه معصومه امین دهقان، در مجموعه مقاالت درباره شاه نعمت اهلل 
گردآوری و تدوین: شهرام پازوکی، تهران، انتشارات حقیقت. ولی، 

کوشش امینه محالتی،  خ 849( )1390(، به  تشیع و والی اهل بیت در ادب قدیم فارسی )جنگ عبدالکریم مّداح، موّر
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.  تهران، 

کرمانی، دهه اول رجب  تنکابنی، محمدمؤمن بن محمدزمان، تبصرة المؤمنین، خط عباسعلی درویش نعمت اللهی 
کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره 3928/4. 1215ق، 

کوشش محمود عابدی، تهران، اطالعات. جامی، عبدالرحمن )1370(، نفحات االنس من حضرات القدس، به 

جعفریان، رسول )1395(، تاریخ تشیع در ایران: از آغاز تا پایان قرن نهم هجری، تهران، نشر علم.

----- )1397(، کاربرد داستان–تاریخ در تبلیغات مذهبی مازندران قرن نهم هجری، همراه با سه رساله: 1. جامع االمثال 
خ. 2. مختصر در انساب 3. اخبار ملوک عجم و ائمه معصومین، قم، نشر مور

کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره 13609. خ قرن 9،  جنگ اشعار شیعی، مور
کرم  جنگ اشعار شیعی سده 9-11ق )1398(، تدوین: )بخشی از جنگ( علی بن احمد، تحقیق و تصحیح: زهرا پارساپور و ا

کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. کرمی، تهران، 

جومار )1988م(، وصف مدینة القاهرة وقلعة الجبل، نقله عن الفرنسیة وقّدم له وعّلق علیه: ایمن فؤاد سید، القاهرة، 
مکتبة الخانجی.

جهادی، سید امیر )1394(، »متن شناسی نسخه خطی لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی«، متن شناسی ادب فارسی، 
دوره جدید، ش 3، پیاپى 27، پاییز 1394.

کوشش مایل هروی، تهران، بنیاد فرهنگ  حافظ ابرو )1349(، جغرافیای حافظ ابرو، قسمت ربع خراسان: هرات، به 
ایران.

کربالئی تبریزی )1383(، روضات الجنان و جنات الجنان، با مقدمه و تکمله و تصحیح و تعلیق: جعفر  حافظ حسین 
سلطان القرایى، تبریز، انتشارات ستوده.

کتابخانه  کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ج 30، تهران،  حافظیان بابلی، ابوالفضل )1388(، فهرست نسخه های خطی 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

حسامی واعظ، علیشاه بن محمد )نیمه اول قرن دهم(، مزارات قهستان )تاریخ حسامی(، تألیف حدود 928ق، 
کتابت قرن 13. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش 4047،  میکروفیلم 

کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ج 41، تهران،  حسینی اشکوری، سید صادق )1389(، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

ج از مرزهای ایران«، نشر دانش، ش 116، تابستان 1385، ص  حفیظی، مینا )1385(، »گسترش سلسله بسطامیه در خار
.31-30

کتابت شده در ربع رشیدی«، نامه ایران و اسالم، دوره جدید، س 3، ش 1،  حکیم، سید محمدحسین )1398(، »کتابهای 
پیاپى 9، بهار 1398.

الحلی، احمد علی مجید )1426ق(، تاریخ مقام االمام المهدی )عج( فی الحلة، النجف االشرف، مرکز الدراسات التخصصیة 
فی االمام المهدی.

حمد مستوفی )1396(، نزهة القلوب، تصحیح میر هاشم محدث، تهران، انتشارات سفیر اردهال.

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فی المائة السابعة )1351ق(، [با انتساب نادرست به] ابى الفضل عبدالرزاق بن الفوطی 
البغدادی، تصحیح و تعلیق: مصطفی جواد، بغداد، المکتبة العربیة.

کرمانی )1369(، دیوان اشعار، به اهتمام و تصحیح: احمد سهیلی خوانساری، تهران، پاژنگ. خواجوی 

خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین )1317(، دستور الوزراء، با تصحیح و مقدمه سعید نفیسی، تهران، اقبال.
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کتابفروشی خیام. ----- )1353(، حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، ج 4، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، 

----- )1372(، مآثر الملوک، به تصحیح میر هاشم محدث، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

خوسفی، محمد بن حسام )1366(، دیوان محمد بن حسام خوسفی، به اهتمام: احمد احمدی بیرجندی و محمدتقی 
کل حج و اوقاف و امور خیریه استان خراسان. سالک، مشهد، انتشارات اداره 

کتابخانه سازمان لغت نامه دهخدا«، در نشریه نسخه های خطی، ج 3. تهران،  دانش پژوه، محمدتقی )1342(، »فهرست 
انتشارات دانشگاه تهران.

کتابخانه مرکزی  کتابخانه های عمومی و خصوصی شهر همدان«، در نسخه های خطی: نشریه  ----- )1346(، »فهرست 
دانشگاه تهران، دفتر پنجم. 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ----- )1348(، فهرست میکروفیلمهای 

----- )2537(، »جنگ نظامای غفاری«، هنر و مردم، س 16، ش 188، خرداد 2537 شاهنشاهی.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج 17، تهران، انتشارات دانشگاه  ----- )1364(، فهرست نسخه های خطی 
تهران.

دفتری، فرهاد )1395(، »ناصرخسرو«، در دانشنامه زبان و ادب فارسی، ج 6، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

دولتشاه سمرقندی )1382(، تذکرة الشعراء، به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، تهران، اساطیر، افست از چاپ لیدن، 
1900م.

کنگره جهانی  ریتر، هلموت )1374(، »عطار«، ترجمه حسین محمدزاده صدیق، در سایه در خورشید: مجموعه مقاالت 
بزرگداشت عطار نیشابوری، تهران، انتشارات آیات.

السخاوی، شمس الدین محمد بن عبدالرحمن بن محمد )بى تا(، الضوء الالمع الهل القرن التاسع، ضبطه وصححه: 
عبداللطیف حسن عبدالرحمن، بیروت، منشورات محمدعلی بیضون و دارالکتب العلمیة.

کتابخانه ملی ایران، ش 20004. سفینه تاریخی، قرن 10-9، 
ج(«، وقف میراث جاویدان، س 7، ش 4،  کر سمسار، محمدحسن )1378(، »صندوق منبت امام زاده موسی )خوروین 

پیاپى 28، زمستان 1378.

شاه قاسم انوار )1393(، دیوان شاه قاسم انوار، مقدمه و تصحیح: حسن نصیری جامی، تهران، مولی.

الششتاوی، محمد )1419ق(، متنّزهات القاهرة فی العصرین المملوکی و العثمانی، قاهره، داراآلفاق العربیة.

کدکنی، محمدرضا )1383(، »نقش ایدئولوژیک نسخه بدلها«، نامه بهارستان، س 5، ش 1-2، دفتر 9-10، بهار –  شفیعی 
زمستان 1383.

گزلو، تهران،  کامل مصطفی )1380(، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قرا شیبی، 
امیرکبیر.

شیرانی، محمود )1381(، نقد شعر العجم شبلی نعمانی، ترجمه و ویرایش: شاهد چوهدری و توفیق سبحانی، تهران، 
دانشگاه پیام نور.

کوشش رسول  کوشش محمود طیار مراغی، در میراث اسالمی ایران، ج 5، به  صاحب نسق )1376(، سفرنامه مراغه، به 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی. جعفریان، قم، 

صادقی، محسن )1388(، »چند نکته درباره جنگ نظام الدین احمد مازندرانی«، پیام بهارستان، دوره دوم، ش 3، بهار 
.1388

صفی الدین ارموی، عبدالمؤمن بن یوسف، الشرفیة فی النسب التألیفیة، به خط عبدالعزیز بن ابى الغنائم بن احمد 
کتابخانه ملی ایران، ش 1556/1ع. کاشانی، 693ق در مدرسه مستنصریه بغداد، 

کبر دهخدا، تهران، مؤسسه لغت نامه  طباطبایى بهبهانی )منصور(، سید محمد )1398(، فهرست نسخه های خطی علی ا
خ. دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی با همکاری نشر مور
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ج افشار و  کوشش: ایر طبسی، درویش محمد )1351(، آثار درویش محمد طبسی: نوشته میان سالهای 828-842، به 
محمدتقی دانش پژوه، تهران، انتشارات خانقاه نعمت اللهی.

طوسی، محمد بن محمود بن احمد )1391(، عجائب المخلوقات و غرایب الموجودات، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

کتابخانه عمومی مراغه، قم، انتشارات آل علی. طیار مراغی، محمود )1379(، فهرست نسخه های خطی 

عاصم محمد رزق )2003م(، اطلس العمارة االسالمیة والقبطیة بالقاهرة، بیروت، مکتبة مدبولی.

کمال الدین )1383(، مطلع سعدین و مجمع بحرین، جلد دوم، دفتر دوم، به اهتمام عبدالحسین  عبدالرزاق سمرقندی، 
نوائی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ش 8401. عبدی بیگ شیرازی، تکملة االخبار، دهه اول صفر 1042ق، 

عجایب الدنیا )1397(، تصحیح و تحقیق: علی نویدی مالطی، ترجمه مقدمه و تعلیقات چاپ مسکو: محسن شجاعی، 
تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

عطار نیشابوری )1905م(، تذکرة االولیاء، به سعی و اهتمام و تصحیح رنولد آلن نیکلسون، مقدمه محمد قزوینی، لیدن، 
بریل.

کدکنی، تهران، سخن. ----- )1385(، منطق الطیر، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی 

کدکنی، تهران، سخن. ----- )1386(، مصیبت نامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی 

کدکنی، تهران، سخن. ----- )1386(، اسرارنامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی 

کدکنی، تهران، سخن. ----- )1387(، الهی نامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی 

کدکنی، تهران، سخن. ----- )1394(، مختارنامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی 

کدکنی، تهران، سخن. ----- )1398(، تذکرة االولیاء، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی 

علی باشا مبارک )1982(، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القدیمة والشهیرة، القاهرة، الهیئة 
المصریة العامة للکتاب.

العلیمی، مجیرالدین الحنبلی )1420ق(، االنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، اعداد و تحقیق و مراجعة: محمود عودة 
الکعابنة، اشراف: محمود علی عطااهلل، عمان، مکتبة دندیس.

کب السائرة باعیان المائة العاشرة، وضع حواشیه: خلیل المنصور،  غزی، نجم الدین محمد بن محمد )1418ق(، الکوا
بیروت، منشورات محمدعلی بیضون و دارالکتب العلمیة.

کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ش  فتوح المجاهدین، به خط محمدعلی بن امام وردی اصفهانی، محرم 1103ق، 
1031/2 طباطبایى.

کاشفی )2536 شاهنشاهی(، رشحات عین الحیات، مقدمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات: علی اصغر  فخرالدین علی 
معینیان، تهران، انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.

فرزام، حمید )1374(، تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت اهلل ولی، تهران، سروش.

ح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، تهران، انجمن آثار  فروزانفر، بدیع الزمان )1340(، شر
ملی.

کتابخانه آستانه قدس رضوی )1325(، ج 4، مشهد، چاپخانه طوس. فهرست 
قاضی نوراهلل شوشتری )1392(، مجالس المؤمنین، مقدمه تصحیح و تعلیقات: ابراهیم عرب پور، منصور ستایش، 

محمدرضا محمدیان، محمدحسن خزاعی، محمدعلی علی دوست، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس 
رضوی، 1392.

قزوینی، محمد )1905م(. رک: عطار.

القمی، علی بن ابراهیم )1387ق(، تفسیر القمی، صححه وعلق علیه وقدم له: السید طیب الموسوی الجزائری، بیروت.
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کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی. کارنگ، عبدالعلی )1350(، ابنیه و آثار تاریخی مراغه، تبریز، اداره 

الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب )1430ق(، الکافی، تحقیق: قسم احیاء التراث مرکز بحوث دارالحدیث، قم، 
دارالحدیث.

کیانی و احمد بهشتی شیرازی،  کمال غیاث شیرازی، تحقیق و تصحیح: محسن  کمال غیاث شیرازی )1390(، دیوان 
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. تهران، 

کوپریلی، فؤاد )1375(، »بابا«، در دانشنامه جهان اسالم، ج 1، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

گدار، آندره )1371(، آثار ایران، ج 3-4، ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس 
رضوی.

کتابفروشی محمودی. لسان الغیب )1344(، با تصحیح و مقدمه: احمد خوشنویس عماد، تهران، 
ح شکن زلف: بر حواشی دیوان حافظ، تهران، سخن. مجتبایى، فتح اهلل )1386(، شر

ح من ال یحضره الفقیه، نّمقه وعّلق علیه و اشرف علی طبعه: السید  مجلسی، محمدتقی )1406ق(، روضة المتقین فی شر
کوشانپور، 1406ق. حسین الموسوی الکرمانی و علی پناه االشتهاردی، قم، بنیاد فرهنگ اسالمی حاج محمدحسین 

ح الفقیه، قم، انتشارات دارالتفسیر، 1374. ----- )1374(، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشر

خ دوشنبه 21 ربیع الثانی 1075ق در  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش 877، رساله دوم، مور مختصر در انساب، 
حیدرآباد دکن، به خط محمدعلی بن خواجه قاسمعلی مازندرانی ساروی.

کتابفروشی اسالمیه. مظهر العجائب )1345(، با مقدمه تقی حاتمی، تهران، 
کتابخانه ملی ایران، ش 19080. خ 890ق در هرات،  ------، به خط محمود بن محمد صوفی مرغابى، مور

المقریزی، تقی الدین احمد بن علی )1418ق(، المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثار، بیروت، دارالکتب العلمیة.

مهاجری زاده، غزال )1391(، »حلول عطار و عطارهای حلولی: بررسی منشأ پیدایش فریدالدین عطارهای غیرواقعی«، 
مطالعات عرفانی، ش 16، پاییز و زمستان 1391، ص 257-241.

میرانصاری، علی )1382(، کتابشناسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

کتابخانه ملی ایران، ش 38845. میرلوحی سبزواری، اعالم المحبین، به خط مؤلف، قرن 11، 

خ اواخر شعبان  میرلوحی سبزواری، سلوة الشیعة و قوة الشریعة، به خط شمس الدین بن ابوتراب حسینی نیشابوری، مور
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