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چکیده 
سیر و سلوک را میتوان مهمترین رکن عرفاان و وهام ممیاآن ان ای رینار اا هاا
معرفتی را ست .سالک واقعی با عنایت حق و ییار ار پیار کاارران باا ریاضات و
مجاهدت ،مراحل و مقامات طریقت را یکی پس ای رینر پشت سر مایگااارر و تاا
یما ی کم حق یک مقا را بم خوبی ارا کررن باشد میتوا د بم مقا رینر ران یابد.
عطّار عارف بآرگی است کم رر تما اثار خور بم یباا ی ساارن و شااعرا م ،مقاماات را
مطرح میکند .او بم توبم ،یهد و ورع نان خاصی رارر و مقامات رینر چاون فقار،
صبر ،توکل و رضا را رر هایت پختنی و کماال مطارح مایکناد .ایان وشاتار بار ان
است تا بم مطالعم مقامات رر اثار مختلف عطّار بپاررایر و شایون طارح ،بساامد و یاآ
کمّ و کیاف ا هاا را بررسای مایاد .یاآ باا اساتزارن ای رارنهاا مطالعااتی بام رو
توصیزی ا تحلیلی بم برخی ای ابهامات و سؤاالت رر این یمینم ،پاسخ رهد.

واژگانکلیدی :عطّار ،مقامات ،عرفان ،سیر و سلوک .
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مقدّمه 
واژن تصوف یاراور پیما ی است کم ای روی اول بین خداو د و ا سان بستم شادن اسات.
فرهنگ معین تصوف را یک طریقم سیر و سلوک عملی معرّفی میکند کم ای منبع عرفان
سرچشمم گرفت است (معین .)2292:2،1363 ،و معنا خاص عرفان یعنی اینکم ا ساان ای
طریق تحمل ریاضتها و مجاهدتها و کشف و شهور حقایق ،امور عالم را بشناساد و
بم معرفت پروررگار ایل شور.
یرّینکوب معتقد است کم «عرفان طریقم معرفت رر آر ان رستم ای صااح اران
است کم برخالف اهل برهان رر کشف حقیقت بر ذوق و اشراق ،بیشتر اعتمار رار د تا
بر عمل و استدالل» (یرّین کوب.)9:1382،
بخش عمدن ا ای متون عرفا ی مربوط بم منایل و مقامات روحا ی است و شاناخت
این مقامات و احوال رر عرفان و تصوف اهمیت بمسآایی رارر.
بسیار ای عارفان و بآرگان رر غیر ارار بورن احوال اتزاق ر رار د .این احاوال
گارا هستند و عارف رر حزظ ا ها میتوا د رخل و تصرف کند اماا مقاماات اکتساابی
ا ا
ممّا م مملا مماا ا مموما »
هستند و بم یهد و ریاضت و مجاهدت بم رست میایناد و «ما
(صاافات )164/هیچیک ای ما یست منر اینکم او راست پاینان و مقامی مشخص .ررباارن
مقامات سیر و سلوک و تعدار ا ها ارات گو ااگو ی وهاور رارر کام شااید ذوقای و
براساس تجربمها شخصی عارف باشد.
معنا مقا «توقف بندن رر پیشانان خداسات رر ا جاا عباارتهاا و مجاهادات و
ریاضات و بریدن ای خلق و پیوستن بم خدا» (سراج طوسی.)95:1382 ،
احوالی کم بم طور غیر ارار بم صورت هابما و عناایتی ای ها ا حاق بار رل
ا سان سالک وارر میشور یما ی کم رر وهور او رائمی بشور ،مقا امیدن میشور«..مرار
ای مقا مرتبما است رر مرات سلوک کم بم سعی و کوشش ساالک بارا او حاصال
میشور و روا رارر و یوال میپایرر» (کاشا ی« .)59:1381،هرچم بم محض موهبات بار
رل پاک سالک ران طریقت ای ها حق وارر میشور بیتعمد سالک ،و بای بام ههاور
صزات زس یایل میگررر ،ان را حال می امند و چون حال رائمی شد و ملکام ساالک
گشت ،مقا میخوا ند» (سجّار .)163:1362 ،
هزت مقا توبم ،ورع ،یهد ،فقر ،صبر ،توکل و رضا با هم متزاوتا اد و تاا ساالک
یک مقا را بم طور کامل ررک کررن باشد میتوا د بم مقا رینار وارر ایاد چناانکام
هجویر رر کتاب کشف المحجوب یآ این کتم را بیان میکند (هجویر .)274:1393،
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سالک واقعی بم مرحلما می رسد کم رینر خاور را رر میاان مایبیناد و همام ،او
میبیند و رر پایان سیر خور فریار أ االحق سر میرهد.
سالک بم واسطم مقامات کم بم اتحار میا جامند بم کلی ای ررون رگرگون میشور بم
این صورت کم ان مقا حقیقت او میگررر ( صر .)123:1382،البتّم این مقامات و گاار ای
ا ها هدف هایی سالک یست بلکم اینها گا هایی هستند کم سرا جا بم حضارت حاق
منتهی میشو د و فراتر ای همم این حااالت و مقاماات وار هاان اسات کام ساالک
روحا ی رر من ومم مصیبت امم ،پس ای گاشتن ای وار ها و مرات مختلاف بام وار
هان میرسد و میبیند ا چم کم سالها بم ر بالش بورن است رر ررون خور او قرار رارر،
یعنی طال و مطلوب یکی میشور کم ای ان بم «ریدار با خویش یا ریدار زس با زس»
تعبیر میشور (پور امداریان.)47:1382 ،

عطّار
عطّار ،یکی ای عارفان و شاعران بآرگ ایاران ،توا ساتم اسات تا ثیر ییاار رر عرفاان
اسالمی راشتم باشد و رر ان تحول ییار ایجار کند .او مضامین عرفان ر و عملای
را رر اربیات فارسی وارر کررن است .شزیعی کادکنی رر مقدمام مختار امام مهامتارین
ویژگی عطّار را این میرا د کم تما اثار رر باب تصوف هستند و موهوریت خور را
بم طور کلی صرف تصوف کررن است (عطّار.)19:1392،
اموینها عرفا ی عطّار بم رو معمول عرفا ی رینر یست .او باا شایون و سابک
خاص خور سعی رر تعلایم عرفاان و تصاوف رارر .پور اماداریان رر بااب ایان کتام
می ویسد« :سم کتاب الهی امم و منطقالطیر و مصیبت امم عطّار را باید بیان کننادن یاک
رورن سلوک عرفا ی را ست کم بم ترتی مراحل شریعت و طریقت و حقیقات را بیاان
می مایند» (پور امداریان .)131:1394 ،او رر تصوف بم هر سم مرحلم شاریعت ،طریقات و
حقیقت توهم میکند و این شیون کامالن است.
کتم بسیار حائآ اهمیت رر باب عطّار و اثار این است کم او بم شیون تمثیل و بام
شکل ها مختلف توا ستم است وار ها عرفا ی را بم تصویر کشیدن و پایش چشام
مجسم ماید .چنانکم رر منطقالطیر ،تااج مثناو هاا او ،هزات وار طلا ؛ عشاق،
معرفت ،استغنا ،توحید ،حیرت ،فقر و فنا را برا سالک برمیشمرر .رر مصیبت امم پنج
وار را مطرح میکند کم عبارتا د ای :حس ،خیال ،عقل ،رل و هان .رر واقاع رر هار
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رو اثر پیمورن مراحل کمال با طل شروع و بم فقر و فنا فیاهلل خاتمم ماییاباد و رر
هایت سالک بم خورشناسی میرسد و رر پایان طال و مطلوب یکی میشو د.
رو
بدیعالآّمان فرویا زر علت تزاوت رر حقیقت و تعدار این وار ها را بر حس
ررهم شهور متصوفم مایرا اد (فرویا زار .)249:1389 ،عطّاار هماوارن بام کماال ا ساا ی
میا دیشد و فکر ا سان برتر و ارما ی و ررک تما مقاماات عرفاا ی ،رر همام اثاار
پرتو ا داختم است.
رر این پژوهش نار دن بر ان است تا شان رهد عطّار کم شاعر وار هاا سالوک
است ،رر اثار بم مقامات عرفا ی هزتگا م ای قبیال توبام ،ورع ،یهاد و ...کام ماورر
اتزاق ر بسیار ای عارفان بآرگ است ،توهّم خاصّی راشتم و ا هاا را رر اثاار خاور
مطرح کررن است ،براین اساس بم مطالعم مقامات عرفا ی رر اثار من و و مسلّم عطّاار
می پررایر و شیون طرح ،بسامد و کمّ و کیف ا ها را بررسی مای مایاد .ترتیا بررسای
مقامات رر اثار مختلف ،براساس ترتی سرایش ا ها مطابق با ر استار شزیعی کدکنی
است.
.1توبه 
توبم اولین مقا رر سیر و سلوک عرفا ی است و بسیار مهم است« .برحسا لغات بام
معنا رهوع است و بم حس شرع دامت ای معاصی است ...و حقیقت توبم ان است
کم سالک ران خدا ،ای ا چم ما ع وصول اوست بم محبوب حقیقی خور ای مرات ر یاا و
عقبی اعراض مورن رو توهّم بم ها حق اورر» (سجّار  .)139:1362 ،ایان مقاا رر
اثار مختلف عطار بسامد ییار رارر .افرار ییار رر ی دگی رچار تحوّل شدنا اد و باا
توبم مسیر هدید رر پیش گرفتما د.رر قران کریم امدن است« :ت ب م لیم لم مجمیوا م هاا م
لم مّ نملومکممتفمح ن» ( ور .)31/
الهینامه :ا چم عطار رر مورر این مقا رر این اثر مطرح مایکناد بیشاتر
.1-1توبهدر 
توبم ایگنان؛ یعنی توبم بم معنا عا ان است .توبم کلید ورور بم بهشت اسات و عاد
توبم یعنی ورور بم رویخ .سالک واقعی باید با تابش اسرار معاا ی ای گناان و غزلات و
غرور و تکبر خور توبم کند تا شایستم رسیدن بم مقا ا سان کامل بشور:
ای ان توبم کند ،اخار کاس اوسات
و گر خور توبام کناد اولاین کاس

کم رر صحن بهشتش رن رهد روسات
کاام رر رویخ رور او بااشد و بااس
(عطّار )313:1359 ،
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ی من ان هملم رعاو باور رعاو
ماارا رار ای غاارور خااویش توباام

کنااون چااون ذرنا رر تافاات معناای
کنون هار سااعت افاآون بایش توبام
(همان 169:ا )170

.2-1توبهدراسرارنامه  :رر این اثر فقط یک بار ای توبم سخن بام میاان امادن اسات و
عطّار ان را هما ند یک غسل می را د کم پاک کنندن روح و روان ا سان ای گناهان است.
او با اشک خور رر ررگان خداو د غسل توبم میکند تا شایستم خاک پاا پیاامبر (ص)
گررر (عطار.)101:1386 ،
منطقالطّیر :عطّار رر این اثر هم بارهاا ای مقاا توبام رر معناا عاا ان
.3-1توبهدر 
سخن می گوید .او معتقد است و یقین رارر صاد عاالم گناان باا یاک توبام ای سار ران
برمی خیآر .رر راستان شیخ صنعان ،شیخ بم خاطر عشق بم یک رختر مسیحی ی ّاار بام
کمر میبندر و خوکبا ی میکند و ...سرا جا با یک توبم ،رریا رحمت الهی بم هو
میاید و او مورر عزو قرار میگیرر:
گرچم ضاایع کاررنا عمار ای گناان
تو یقین میران کم صاد عاالم گناان

توبم کارر عاار مان ای حاق بخاوان
ای تاااف یاااک توبااام برخیاااآر ی ران
(عطار)84:1372،

ای ر عطار ا سان هرچقدر هم گناهکار باشد باید ای لطاف حضارت حاق اامیاد
شور ییرا رر توبم هموارن بای است و سب پیش امدن صدها فتوح میشور:
گر گنم کارر رر توبام اسات باای
گر بم صدق ایی رر این رن تو رمای

توبم کن کاین رر خواهاد شاد فارای
صااد فتوحاات پاایش بااای ایااد هماای
(همان )101:

«توّاب بم معنا توبمپایر و ررگار دن ای گنان بندگان است .خداو اد کسای اسات کام
بارها اسباب توبم را برا بندگا ش فراهم میکند تا وقتای متوهام عواقا ساوا گناان
شد د ،رو بم سو او اور د و فضل خدا متعال یآ با پایر توبام ا اان روباارن بام
سو شان بای میگررر» (فیض کاشا ی .)204:1385 ،خداو د پس ای توبم شکستن مهلتی بام
بندن خور میرهد و روبارن ا سان گنانکار را بم ررگان خور فرامیخوا د و میپایرر:
بار رینر چون شکساتی توبام پااک
بااای ا اخاار کاام رر بنشااارنایاام

رارماات مهاال و نشااتم خشاامناک
تااو غراماات کااررن بااای اسااتارنایاام
(عطار)102،1372:

و این توبم شکستن بم علّت قوت گرفتن زس و چیرگی ان است:
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بار رینر زس چاون قّاوت گرفات

توبم بشکست و پای شاهوت گرفات
(همان)101:

مصیبتنامه :گان ا سان چنان توبم واقعی میکند کم رینر هرگآ گرر گناان

.4-1توبهدر
و خطا میگررر ما ند ان ریر کم بم رست شیخ احمد خضرویم ای رانی ی توبم میکند و
اعتراف بم توبما میکند کم میخواهد بم واسطم ان تا روی مرگش ،هآ اطاعت کاررن
ای خداو د کار رینر ا جا دهد چنا کم میگوید:
گر بم روی و ش

کنم کاار خادا

توباام کاارر تااا باام روی ماارر م

یااک بختاای یااابم ا اادر رو ساارا
یساات کااار الّااا کاام فرمااان باارر م
(عطار)270:1392،

گاهی ا سان رر اثر توبم تما منص ها ر یایی را کنار میگاارر و اهل رای میشور،
چنانکم رر راستان صرامدن است (همان .)284:توبم رر بیشتر ابیات رر مصایبت امام بام
همین معنی امدن است.
.5-1توبهدردیوان :عطار رر این اثر بیشتر ای همم اثار من و رینر و بسیار پختمتار و
کاملتر ای ا ها ،بم مقا توبم پرراختم است و 74بار ان را بمکار بررن است و معتقد است
باید توبما ررست و محکم بکنید ،توبما کم انقدر بر شما ت ثیرگاار باشد کم رینر بم
سو ان گنان بر نررید .عطّار توبم ای عشق را بدتر ای گنان مای را اد .ای ار او عشاق
بسیار اریشمند است و همچون مرک تیآرویی سالک را رر سیرالی اهلل ،بم سو مقصد
و هدف هایی پیش میبرر و توبم ای ان امکانپایر یست:
گزت رخم بین کم گر ای عشق مان

توبااام کنااای ،توبااام بتااار ای گناااان
(عطّار)572:1374،

رر ریوان او توبم ای عشق ،همان یهد فروشی و ریا و زاق است و رر عاوض رو
اوررن بم عشق ،فا ی شدن و سپس بقا یافتن است (همان.)646 :
همچنین رر موارر رینر ای ابیات ریوان ،توبم شکستن را شا م ترک ترسّم و
قلندر و مالمتگر میرا د یا توبم شکستن را مساو با فنا محض میرا د و عشق
را بر هستی خور برمیگآیند و ای وهور خور رل میکند کم توبم شکستن رر این معنا
ررهما ای کمال و مرتبما معنو است:
کاار اسات قااو ی خاور بریاادن
صد توبام بام یاک زاس شکساتن

خااور را باام فنااا محااض ریاادن
صااد پااررن باام یااک یمااان رریاادن
(همان)531:
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ای توبم ،توبم کررن موضوع رینر است کم رر ریاوان امادن اسات .گاان مایشاور
سالکی توبم میکند و بم این مقا عرفا ی میرسد ،اما همین توبم روبارن حجاب و ماا ع
ران سیر و سلوک او میگررر پس رر حقیقت باید ای همان توبم هم ،توبم کند تا توبما
ررست و توبم ا صوح باشد؛ چم استغزار شان ان است کم هنوی مان ساالک مطارح
است و بم کلّی ای خور فا ی شدن است:
توبم بشکن تاا ررسات ایای ی کاار

چنااد گااویی توبااما رار صااوح
(همان)115 :

شیخ رر ریوان خور ای توبم رارن بم وسایلم بعضای مشاایخ بام افارار رینار ساخن
میگوید و ان را شان یهدفروشی و خور مایی میرا د و عطار ای چنان مشایخ ریاکار و
اهل تآویر سخت بیآار است و میگوید یهد اینان خریدار دارر (همان.)11:
پس ر ر ریوان ای توبم رارن توسط مشایخ ،توبم شکستن و توبم ای توبم هم سخن بام
میان امدن است.
.6-1توبهدرمختارنامه :عطّار رر این اثر یآ بیشتر توبم عا را مطرح میکند و این رر
برابر توبم خاص یعنی بایگشت ای غزلت و بیخبر  ،ررهم پاایینتار رارر و گاویی
برا شیخ چندان اریشی دارر؛ چنانکم رر ابیات ییر میگوید و شایخ توبام را توفیاق
الهی میرا د کم بم ت یید پروررگار صورت میپایرر:
ماان توباام عااامی باام گناااهی خاار
این ررّ و قبول خلق و این رسم و رسو

صد باغ چاو خلاد

بام گیااهی خار

تااا هااان رار باام باارگ کاااهی خاار
(عطّار)158:1386 ،

تیجم اینکم بم طور کلی مقا توبم رر ریوان کاملتر بیان شدن است وعالون بر معنا
عا ان ،بم موضوع توبم شکستن اشارن شدن است و غالباً رر معنا کنارگااشتن رسم و
هواهر صوفی گر و یآ بم معنا رستن ای ا و نگ است کم خور ررهما ای کمال
و مرتبما معنو است .او رر رورنا ی دگی میکند کم صوفیان برا هاهرساای بام
یهد و توبم و پرهیآگار رو میاور د و شیخ ای این بیآار است .یآ موضوع ای توبم،
توبم کررن موضوعی است کم رر ریوان مطرح شدن و این مرتباما واال بارا ساالکان
طریق است.
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.2ورع 
ورع بم معنی پرهیآگار و تقواست بم گو ما کم موه تصازیم بااطن ساالک شاور.
ورع اهتناااب ای شاابهات ،و تاارس ای وقااوع محرمااات اساات .گروهاای ورع را تاارک
تجمّالت و رور ای حرا خداو د می را ند کم هاهراً رر عصر عطار ،یهدفروشاان و
صوفی مایان اغل بدان ت اهر میکرر د ،امّا شاعر رر یک بیت ای ریوان ،بم کسا ی کام
یهد و تقوا و ورع واقعی رار د وید میرهد کم نران ر یا پس ای مرگ خور باشاند
چون با راشتن این صزات اریشمند روست (خداو د) رر عهد و پیماان ا هاسات پاس
رینر باکی یست (عطّار .)27:1374،او رر بیت رینار صاوفی را ای یهاد و ورع ریاایی
برحار میرارر و این برا شیخ حائآ اهمیت است:
اخاار ا صااوفی مرقااع پااو
خرقااام مخرقااام ی تااان بااارکن

الف تقاااوا ماااآن ورع مزااارو
رلااااق ایرق مرائیا اااام مپااااو
(همان)359 :

الی بم ذکر است کم رر رینر اثار عطار اگرچم بم مزهو ورع و پرهیآگاار اشاارن
شدن است امّا این واژن بم طوراشکار مطرح شدن و فقط رو بار رر ریوان امدن اسات و
ا چم میتوان ای ان رریافت این است کم نان عطار بم ورع همچاون نااهش بام توبام
است .همانطورکم ای توبم رروغین و ریایی بیآار است ای ورع و پرهیآگار ریایی یاآ
بر حار می رارر و اینها همم برمیگررر بم اوضاع اهتماعی یمان شاعر کم صوفیان برا
ر مرر بم ریا و یهدفروشی رو اوررنا د.
هل


.3زهد 
«رر لغت اعراض ای اشیاا است ای ههت کوچک را ستن ا ها یعنی بیرغبت باورن بام
ر یا و اخرت» (سجّار  .)248 :1362 ،یهد یعنی پشت پا یرن بم ر یا و همم امور مار ان
کم سب رلمشغولی ا سان میشو د و بیهورن عمر ا سان را تلف میکنناد .اگار ساالک
قصد رسیدن بم خداو د را رارر باید ای ا چم ما ع این وصال مایشاور رل بکناد و ایان
همان معنا راستین یهد و پرهیآگار است.
الهینامه :عطار رر این اثر رو بار واژن یهد را بم کار میبرر ای هملام رر
.1-3زهددر 
راستان مرر کم ای اویس رر مورر یاهد افراطی سؤال میکند کام سای ساال اسات
گور برا خور کندن ،کزنی بر ان اویآان کررن و ش و روی الم وگریام مایکناد بام
گو م ا کم اشک چشمش خشک شدن است ،اویس ان یاهاد را بام شادت ساری ش
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میکند و بم او میگوید این حق پرستی یست تو با این گور و کزن ای حق بایما دنا و
فقط خیال خور را میپرستی (عطار.)370:1359،
امّااا رر راسااتان «ین صااالحم» یهااد را رر معنااا واقعاای ان یعناای اهاال تقااو و
پرهیآگار بورن ،میاورر و ای ان ین یار میکند کم بارها بام خااطر ییبااییا ماورر
سوا یت قرار میگیرر امّا بم رلیل ایمان و تقوا الهی ،رست رر بم سینم شیطانصازتان
میی د.
.2-3زهددراسرارنامه :رر این اثر اگرچم بم مضمون یهد بسیار اشارن شدن امّاا خاور
واژن بم طور اشکارا بم کار رفتم است.
.3-3زهددرمنطقالطیر :رر این اثر اریشمند ،عطار بم یهد فروشای و مالمتای شادن
اشارن میکند .ای هملم رر راستان شیخ صنعان؛ مریادان پاس ای بایگشات بام مکام رر
هواب مرید ای شیخ کم ا ها را ای برگشتن بم ریاار خاور و تنهاا گااشاتن پیار خاور
کوهش میکند می گویند ما هم قصد راشتیم برا کمک بم شایخ خاور یهاد فروشای
کنیم و رسوایی را بم هان بخریم:
عآ ان کرریم تا باا او بام هام
یهد بزروشیم و رسوایی خاریم

هم زس باشیم رر شار و غام
رین برا داییم و ترسایی خاریم
(عطّار)82:1372،

ای ر عطار رر ررگان خداو د م تنها یهد مسلم ،اریشمند است هیچ هم بر ررگاان
او خریدار رارر.
گر بر این ررگم دار هیچ تاو
م همم یهاد مسالم مای خر اد

هیچ یست افکندن ،کمتر پیچ تو
هیچ بر ررگان او هم مای خر اد
(همان)103:

مصیبتنامه  :عطّار رر این اثر یهد را ایار باورن ای ر یاا و ریادنباا ی ران

.4-3زهددر
عقبی میرا د:
یهد چیست ایار ر یا بورن اسات

ریاادنبااان ران عقباای بااورن اساات
(عطار)466:1392،

و روبار ای یهد خشک سخن بم میان میاورر کم یهد متعصابا م اسات و خااص
عقل است م عشق:
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عشق گر او کم هان را ساختی

عقل را رر یهد خشک ا داختی
(همان)371:

عطار غالباً یهد متعصبا م و خشک را رر برابر عاشقی و عشق قرار مایرهاد و ذرنا ای
ای مقربان ررگان حق را بر هها ی یهاد و یاهاد پیشای مایرهاد .او یهاد را اریشامند
میرا د کم تحت ت ثیر شور عشق و ایمان واقعی ،رر ا سان بم وهور امدن باشد (همان.)345 :
.5-3زهددردیوان :بیشترین کاربرر لزظ یهد رر این اثر ریدن می شاور و یهاد کام
شیخ رر ریوان مطرح می کند بیشتر بم معنا یهد ریایی و رروغین است رر تیجم عاشق
واقعی خداو د باید ای چنین یهد استغزار بکند:
هم ی فقر خویشاتن بیاآار شاد

هم ی یهد خویش استغزار کرر
(عطّار)153:1374 ،

گویا یهد رر عصر عطار ریایی و برا هاهرسای بورن است رر تیجام او مالمتای
بورن را بر یهد ترهیح میرهد و یا گاهی یهد را همرریف ا و نگ و تآویر بام کاار
میبرر و صوفی را کم برا خور مایی یهد میوریر کوهش میکند (همان.)393 :
توبم کن ای توبم ،رل بم تاب ررافکن

چند ای این ا و نگ و یهد و ی تآویر

(همان)536 :

و چنین یهد صوفی را بم سو کزر هم سوق میرهد:
چو عآ یهد کرر  ،کزر رید

بم صد مستی ی کزر و یهد هستم
(همان)391:

.6-3زهددرمختارنامه :عطار رر این اثر ا سانها را ای یهد ریایی و رروغاین برحاار
میرارر و ان قدر ای ان بیآار است کم قصد رارر رینر ای چنین یهد ساخن بام میاان
یاورر:
ان رفت کم گزتمی من ای یهد سخن

ج

اکنون مان و ررر او و ردرر کهانا
(همان)293:

بم طور کلّی بیشترین بسامد واژن یهد رر ریوان ریدن میشور کام بیشاتر رر معناا
یهد ریایی و رروغین است و شاعر مالمتی بورن را بر یهد ترهیح میرهاد «ی یهاد و
یک امی عار رار » (عطار .)393:1374 ،شیخ رر این اثر یهد را همرریاف ناگ و ریاا و
تآویر میرا د و سالک واقعی باید ای چنین یهاد اساتغزار کناد .او ای ریاا و یاهادان
ریایی بیآار است و ا نیآن او ای گرایش بم ایین قلندر مبارین باا هامعام پار ای ریاا و
سالوس است .او ای توبم ،توبم میکند و با وهور ایماان سار ای کاافر ررمایاورر تاا
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شریعت هاهر را کم خالی ای روح عبارت و صزا باطن اسات و رر تیجام بار ای
کمالهویی کنار بناارر .یرّینکوب رر مورر هامعم شاعر می ویسد رر عصر کم عطار
ی دگی میکرر خیر و شر بم هام امیختام شادن باور و رینار ای ان صادق و اخاالص
صوفیان خست چیآ ریدن میشد .بسیار ای اهل طریقت ،شایخان خا قاان را تارک
کررن بور د و اهل معنی گوشم شین شدن بور د (یرین کوب.)161:1379 ،
.4فقـر « :حقیقت فقر یایمند است ییرا بندن هموارن یایمند است چام ا کام بنادگی
یعنی مملوک بورن و مملوک بم مالک خور محتاج است و غنی رر حقیقت حق است و
فقیر خلق و صزت عبد است بم حکم «أ تم الزقراا واهلل هو الغنی الحمید» (سجّار 1362 ،
 .)363:فقر چهارمین مقا است و رر لغت بم معنا ررویشی و تنندستی است اماا اگار
عارف این را خور ا تخاب کررن باشد ،پس رر عین فقر و یایمند  ،غنی و بی یای است
چنا کم عطار ان را سلطنت و ملک فقر می امد.
الهینامه:عطار بارها با ترکیبات مختلف ،بم مقا فقار اشاارن مایکناد ای
.1-4فقردر 
هملم :سّر فقر ،سلطنت فقر ،ملک فقر و ...ای ر او فقر سلطنت و ملک ررویشی است
کم هرکس ان را ررک کند رر حقیقت ای گدایی رها و غنی و بی یای میشور:
بم ملک فقر ،ررویشی خرید اد
بآرگا ی کم سّار فقار رید اد
(عطار)254:1359 ،

هان ا سان ای خوان فقر پرور مییابد و با همین فقار ،فخار مای وریر و رر ایان
صورت فقر همچون ور می شور و او را بم مقامی میرسا د کم سلیمان بنادگیا را
میکند (همان .)274:فقر مغآ قناعت است و هرکم را «الزقر فخر » باشد بم سلطنت فقار
میرسد .او بارها بم این حدیث اشارن میکند:
تو شاهی گر بم فقرت فخر امد
ولی مغاآ قناعات ،فقار اماد
(همان)287 :

عطّار معتقد است یما ی خلعت فقر را بم ا سان می بخشند کم رر ررگان حاق ،شا
ی دن رار کررن باشد .رر ان صورت سعارتمند می شور و رر تیجم بم مرتبما میرساد
کم چشمش خورشیدبین میشور (همان.)191:
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.2-4فقردراسرارنامه :عطار رر این اثر بم این موضوع کام فقار مایام افتخاار و فقاط
خاص پیامبر(ص) است و حدیث منقول ای ایشان کم «الزقر سوار الوهم فی الدّارین» بم
شکلها مختلزی اشارن میکند:
سااوار وهاام فقاار ایااد باام راریاان
چم می گویم کم یک تن چون پیمبر

سااانجد ذرّنا رر فقااار کاااو ین
یابااد فقاار کلاای ،ر ااج کاام باار
(عطار)171:1386 ،

او فقیر را کسی میرا د کم رر فقر خور سیان رل باشد بم خاطر اینکم پس ای سایاهی
ر نی یست .شیخ رر قسمتی رینر حضرت محمد (ص) را م هر فقار کامال مایرا اد
کسی کم اواین ا عر و فر را فراگرفتم است (همان.)100:
.3-4فقردرمنطقالطّیر :کتم مهم اینکم رر این اثر شاعر فقر را هزتماین وار سایر و
سلوک معرفی میکند کم سخن گزتن رر باب ان روا یست ،فقر وار فراموشی ،لننی،
کر و بی هوشی است و عاشق رر معشوق گم و یست مایشاور چناانکام رر پایاان
راستان منطقالطّیر ،مرغان سالک رر سیمرغ حقیقت ،محو مایگرر اد و تجلّای او را رر
خور میبینند و بم فنا فیاهلل کم همان مقا فقر است میرسند (عطار.)219:1372،
عطار عشق را سب پیدایش فقر می را اد و ساپس فقار اسات کام بام ساو کزار
راهنمایی میکند و رر اینجا من ور ای ان همان ایمان حقیقی است:
عشااق سااو فقاار رر بنشاااایدت
چون تو را این کزر و این ایمان ما د

فقااار ساااو کزااار رن بنمایااادت
این تن تو گم شد و این هان ما د
(همان)67:

.4-4فقردرمصیبتنامه :ا چم رر این اثر رر مورر این مقا مطارح مای شاور عباارت
است ای :ترک رو عالم و ای سر هستی برخاستن ،بایسارماینی محاض ،همسااینی باا
خداو د ،یستی رر هست خداو د و فنا شدن ای خویشتن ،ما و من را بم یک سو هارن،
فقر کلّی فقط خاص پیامبر (ص) است ،ای گمراهی ران یافتن ،شاهی فقر ،با غم فقر شار
شدن ،افتاب فقر ،فقر هانسوی ررمان همام چیاآ ،اور فقار و بنادن شادن سالیمان رر
برابر  ،رر هررو ههان فقر تیجم اخالص پیامبر(ص) و ...رر این هاا بام اختصاار بام
برخی موارر اشارن میشور:
قطاام فقاار افتاااب خاااص اوساات
فقر اگرچم محض بی سرماینی اسات

رر رو کو ش فقر ای اخاالص اوسات
با خدا خویشاتن همسااینی اسات
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این چم بی سرماینی باشد کام هسات
چون بم چیاآ سار فارو اارر فقیار
ساار باام ساار هسااتند خلقااان ههااان

تااا ابااد هاار رو ههااا ش ییررساات
پااس ی باایساارماینی بااور گریااآ
هملااام مااارران حاااق را میهماااان
(عطار)399:1392،

فقر کلّی ،قد خاص مصاطزی اسات

باای قبااول او یایااد کااار راساات
(همان)376:

فقر تاج سلطنت است و هرکس اریو ان رارر باید ای وهور خور و هار رو عاالم
ررگارر .عطار می گوید ممکن است این سخن بم فطرت ترّهات و طامات بیاید اما بدان
هرکسی قدرت ررک ان را دارر همان طور کم خزا قدرت ررک خورشاید را ادارر
(همان.)157 :

بعد ای ریوان بیشترین کاربرر واژن فقر ،رر مصیبت امم ریادن مایشاور .فقار؛ یعنای
یستی رر هست خدا ،ای خور فنا شدن و رر احد ییستن و عد خور و بقا او:
لیااک اگاار فقاار و فنااا ماایبایاادت

یساات رر هساات خاادا ماایبایاادت
(همان)398:

.5-4فقردردیوان :رر ریوان هم فقر 34بار بام کاار رفتام اسات و بیشاتر بام معناا
برخاستن ای همم وهور و فرامو کررن هررو ههان است .فقر سرا عاشقان اسات و
رولت عاشق ان هایی است کم وهور خور را ترک گوید:
چااون فقاار ساارا عاشااقان اساات
رر عشاااق ،وهاااورت ار عاااد شاااد

عاشاااق شاااو و ای وهاااور منااادیش
رولاات بااور تااو را ای ایاان باایش
(عطار)364:1374،

حدیث فقر محرمی دارر منر کسی کم رلش ای شار و غم بر باشد .فقر سایاهی
است کم روشنیبخش ران سالکان میشور ،روشنی کام هاآاران ماان بام ان ا اداین اور
افشا ی دار د و هرگان ررون رل ای فقر سیان باشد بم عالم علو ران ماییاباد و عطاار
باید رر این ران صبور باشد ت ا بم کاهی ای این خرمن رست بیابد (همان.)254-255:
شیخ سالکا ی را کم بم این مقا رست یافتما د چون خورشید میرا اد کام ای سار
تواضع ،رر برابر ذرنا خور را پست و اچیآ میشمار د (همان.)256 :
عطار خور را رر مقا فقر ساکن و ثابتقد میرا د همچون قط اسایا ،و ان قادر
فقر را مقدس می را د کم لزظ حرمنان را بم کار میبرر (هماان .)412:رر ریاوان ترکیبااتی
ما ند بارگان فقر ،پاینان فقر ،ههان فقر ،حرمنان فقر ،میکدن فقر ،سّار فقار ،ملاک فقار،
سوار فقر ،سلطنت فقر و ...امدن است.
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.6-4فقردرمختارنامه :رر این اثر یآ مقا فقر ،مقا فنا و ای خور بیخاور اسات و
هایی کم رینر ما و منی همم ای بین میرور ،میتوان ای چیآ هآ حق و فناا رر ران
او سخن گزت مقا بی شا ی است .ای ر عطار صد ههان رر مقابل ساایم فقار ،و ام
خور فقر  ،هیچ است و این مقامی است کم بم سالک امید رسیدن بم کمال را میرهد:
با ررویشان کن و مکان تاوان گزات
گر رر فقر  ،ی خور فناگرر و بادا ک

هآ ای عد ِ بی سار و بان تاوان گزات
رر فقر ی ما و مان ساخن تاوان گزات
(عطّار)118:1386،

عطار رر مختار امم یآ همچون اثار رینر خور ای سوار فقر میگوید و ای ان پیروی
و ور میطلبد و میخواهد شبش بم روی تبدیل شور.
پس بم طور کلّی مقا فقر رر تما اثار من و عطار مطرح شدن و تقریباً همم رر یک
راستا و موضوع است کم همان فقر عرفا ی است و خاص پیامبر(ص) را ستم میشاور،
الی بم ذکر است کم ای میان این اثار بیشترین بسامد رر ریوان و سپس رر مصیبت امام
ریدن میشور و کمتر ای همم رر منطقالطّیر ،امّا با یک تزاوت مهم و ان اینکم رر این اثر
فقر ،هزتمین وار عرفا ی معرّفی شدن است و یبان رمآ و مارین منطقالطّیر و شیون
تمثیلی ان باعث شدن است کم مقا فقر را ییباتر ،هاابتر و عینیتر عنوان کند.
-5صبر:رر لغت بم معنا شکیبایی کررن است اما ای من ر عرفان یکی ای مقامات سیر
و سلوک است و بعد ای مقا توبم ،بیشترین بسامد را رر اثاار عطاار رارر .شایخ معتقاد
است کم تما تصوف رر صبر خالصم می شاور و الیمام رو سازر روحاا ی ساالک رر
مصیبت امم و منطقالطیار ،صابر اسات .خرّمشااهی صابر را ای مزااهیم کلیاد قاران
برمیشمارر کم آریک بم صدبار رر قران امادن اسات و ای خصالتهاا مهام ا بیاا
اولوالعآ و ارمی شمررن شدن است (خرّمشاهی.)674:1371،
.1-5صبردرالهینامه :رر این من ومم عطار پند و ا دری میرهد کام ساالکان بایاد رر
امور خور صبر پیشم کنند و ای صبر ایوب سخن میگوید .حق صبر را باید ارا کرر و هر
رلی کم ای ها خداو د صبر پیشم کند شار و با شاط میشور (عطار.)103:1359 ،
شیخ رر یک حکایت معنا تصوف و اراب ان را ارمیدن رر صبر و ای همم عالم و
تعلّقات ر یایی رل بریدن ذکر میکند:
تصوف چیسات ،رر صابر ارمیادن

طماااع ای هملااام عاااالم بریااادن
(همان )144:
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و اگر بم رقت بم موضوع بننریم میبینیم کم شاید رستیابی بم مقاماات رینار هام
حاصل و تیجم صبر سالک باشد .شاعر رر ها رینر ،رضا و صبر را رر کنار هم ذکار
کررن است و شاید می خواستم هر رو را مترارف یا مالی هم عنوان کند ییرا تا ا سان رر
برابر حوارث و پیشامدها راضی باشد ،میتوا د صبر پیشم کند (همان.)209 :
.2-5صبردراسرارنامه :عطار رر این اثر یآ بم صبر توهّم رارر و ا ساان را رر کشاف
اسرار هستی و امدن بم ر یا و رفتن ای ان بم صبر و خموشی توصیم میکند کم هآ ایان
چارنا دارر و یآ خوشی عاشقان را تیجم صبر میرا د .خاموشای و صابور راهای
است کم سب رسیدن بم مقامات واال میشور و ا سان کام رر شاناخت اسارار حاق و
افرینش ههان اتوان است هآ این رو راهی دارر:
اام ان کااو ماایرور یایاان رای اگااان

اام ان کامااد خباار رارر ای ایاان ران
(عطّار)89-90 :1386 ،

و یآ شیخ رر این اثر ،سالک طریقت را بم صبور رعوت میکند و میگوید:
صاابور پیشاام کاان اینااک طریقاات

خموشاای پیشاام گیاار اینااک حقیقاات
(همان)226:

.3-5صبردرمنطقالطّیر :عطار هام رر منطاقالطیار و هام رر مصایبت امام ،یکای ای
ویژگی ها طالبان حق و مرران واقعی را صبر ورییدن میرا د تا بم واسطم ان رر سایر
إلی اهلل بم مقصد و مقصور هایی برسد و این ای عهدن هرکسی ساختم یست:
رر طلا ا

صااابر ببایاااد مااارر را

طالباااان را صااابر مااایبایاااد بسااای

صاابر خااور کاای باشااد اهاال ررر را
طالاا صااابر اام افتااد هاار کساای
(همان)184- 185:

منطقالطّیر سزر امما روحا ی امّ ا مارین است کم با سزر مرغان بام ساو سایمرغ
تحقق مییابد .همانطور کم مصیبت امم هم سازر روحاا ی اسات .بام عقیادن عطاار
بهترین توشم هرکدا ای این سزرها صبر اسات چارا کام موها تقویات ارارن ا ساان
می شور و او را امارن مقابلم با سختیها و مشکالت ران میکناد و رر هایات بام کماال
می رسا د .بم طور کلی ،رر بینش عطار ،صابر رماآ و رای گاشاتن ای هلماات زاس و
رسیدن بم سرچشمم ور و هاورا نی است و بم عقیدن عطار صد کتاب صبر هم بخوا ی
فایدن ا دارر باید بتوا ی رر عمل صبر راشتم باشی (همان.)214:
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.4-5صبردرمصیبتنامه :این من ومم سزر روحا ی سالک است کم توشم صبر بهترین
یار ران برا طی مراحل مختلف ان است .شیخ رر این اثر این گو ام صابر را توصایف
میکند کم اهن را سرکم اهن کررن و پشم را رر ریدن اهن کررن است و ایان کنایام ای
برربار بسیار ییار است:
صبر چیست اهن سکاهن کررن است

پشاام را رر ریاادن اهاان کااررن اساات
(عطار)466:1392،

عطار معتقد است رسیدن بم چیآها اریشمند رر گرو تحمّل ریاضتها و سختیها
و صبر رر برابر ا هاست .چنان کم رر حکایت شبلی و هنیاد ،شابلی خواهاان گاوهر
میشور و هنید بم او میگوید بم ریاضت و صبر بم رست میاید (همان).
.5-5صبردردیوان:این واژن  54بار رر ریوان بم کار رفتم است .ای ر عطار ان کس
کم صبر پیشم کند قطعاً بم یقین هم میرسد و بر اسرار اگان میشاور پاس او ساالک را
رعوت بم صبر و خاموشی میکند .یآ شیخ صبر را لننر برا کشتی امید میرا د:
گر رر ان رریا کسی کشتیّ امید افکند

بار سرر

باربان و صبر لننر یافتم
(همان)397:

عطار رای مشهور شدن رر هر رو ههان و پیش رفتن ای خور را سم کار میرا د ارا
بورن  ،صبر کررن و یبان ای سخنان و گزتار بیهورن بستن:
اگر خواهی کم رر پیش افتی ای خاویش
یکااای ارا و رینااار صااابر کاااررن
اگر رساتت رهاد ایان هار سام حالات

ساام کااارت ماایببایااد کاارر اچااار
سااایم رایااام یباااان بساااتن ی گزتاااار
علاام باار هاار رو عااالم ین چااو عطّااار
(همان)315:

.6-5صبردرمختارنامه :معا ی مختلف صبر رر این اثر بیشتر همان معنا کلّای اسات
کم رر اثار رینر یآ امدن است .شیخ معتقد است اگر صبر کنی ،کارهایت سامان مییابند
و اگر صبر کنی باید سرگرران تال کنی و گان این سرگررا ی ساب اابور ا ساان
میشور:
گر صبر کنی ،صبر کند کار تو راست

و ر م پس و پیش میرو و کاژ مایباای
(عطار)161:1386 ،

عطار صبرکررن برا وصال معشوق را کار رشوار و کافر میرا د و میگوید رر
این صورت ای سگ هم بدتر میشو  .رر این اثر صبر رر برابر رور ای معشوق بسایار
مطرح شدن است:
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با عشق تو رست رر کمر خواهم کرر
هرر ی تو شورشی رگر خواهم کارر

چون یلف تو رل ییر و یبر خواهم کرر
سگ بم ی من ای تو صبر اگر خواهم کارر
(همان)223:

پس ای مقا توبم ،مقا صبر بیشترین بسامد را رر اثاار عطاار رارر شااید ای ار او
رستیابی بم مقامات رینر همم حاصل و تیجم صبر سالک باشد .عطاار رر بااب هایچ
مقا یا موضوع رینر این قدر کلّی و هامع سخن نزتم است.
.6توکل :رر لغت بم معنا کار خور را بم خدا واگاار کررن و اعتمار کررن بم اوسات
کم سب سعی و تال ا سان می شور و اعتمار بم زاس را افاآون مایکناد« .رر لغات
تزویض امر است بم سو کسی کم بدو اعتمار باشد ،مقا واالیی است کم هآ خاواص
ای عرفا و موحدان ان را ررک می کنند .بم طور کلی معیار شناختن توکال ،اعتماار بام
حق است و گسستن ای غیر» (سجّار .)145:1362،
.1-6توکلدرالهینامه :رر این اثر عطار بم این مقاا توهّام راشاتم اسات و رر یاک
قسمت ای ان توکّل را پی کررن یبان میرا د و اینکم مرر ههان را بهتر و بیشتر ای خور
خواستن ،ای خور فنا شدن و ترک هان و همم تعلّقات ر یایی کررن:
توکّال چیسات پای کاررن یباان را
فنااا گشااتن رل ای هااان برگاارفتن

ی خاور بام خواساتن خلاق ههاان را
همااااام ا اااااداختن ان برگااااارفتن
(عطّار)144:1359 ،

بهترین اثر کم عطّار توکّل را بم طور مستقیم توضیح میرهد الهی امم است .شایخ
ضمن حکایتی کم ای شقیق بلخی قل میکند توکل را رر معنا ای همم چیآ قطاع امیاد
کررن ،فقط بم خدا امید راشتن ،خور را رر میا م دیدن و ای خون خور گلنو م سااختن
میرا د( .رر پایان این حکایت اشارن ا پنها ی بم حالج میکند کم م هر عشق و فناا و
توکل رر حق بور) .وقتی شقیق بلخی ای توکّل خور ساخن مایگویاد کام باا یاک رر رر
هی  ،راهی مکم میشور و حتّی ا جاا هام یاای بام ان پیادا مایکناد ،هاوا ی ای میاان
مجلس برمیخیآر و بم او ایرار میگیرر کم توکّل تاو تماا و کماال باورن اسات چاون بام
میآان وابستنی و فکر رر باب ان یک رر گویی اعتمار بم غی داشاتما  .ای ار عطّاار
توکل پاکبای است و ای همم تعلقّات رل بریدن و بم ها ان پیوستن است (همان.)145 :
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.2-6توکّلدراسرارنامه  :ای ر عطّار سالک واقعی باید توکّل کند و مسیر عاشقان را
طی کند کم همان ای مشکالت و سختیها هراسیدن و فدا معشوق شدن است:
ضرورت میببایاد شاد چام پیچای
باام ران عاشااقان باارین قااد تااو

توکّل کان کام او را اد کام هیچای
چم باشای ای سانی رر ران کام تاو
(همان)182:

یآ شیخ رر اسرار امم حضرت علی(ع) را غوّاص رریا

توکّل میرا د (همان.)104:

منطقالطّیر :واژن توکل رو بار رر این اثر امدن است .رر این روبار صزت
.3-6توکّلدر 
مشایخ بآرگی است ای هملم ذوالنّون مصر و شیخ صرابار کم بم ترتی رر صازحات
 144و  218همین اثر مشاهدن میشور.
.4-6توکّلدرمصیبتنامه :فقط یک بار این واژن بم کار رفتم اسات ان هام رر ماورر
صاح عآلتی کم روی و ش بر خداو د توکّل راشت .او شخص قا عی بور کم ای ران و
فرمان خدا سرپیچی میکرر .یما ی رو مهمان برایش امد و بام خادا توکّال کارر .ریاد
طعامی برا ا ها ای ها غی رسید .شروع بم گستاخی کارر کام سارا جا خداو اد
توسط غال ییبارویی برا ا ها سزرن ا پر ای غاا فرستار و توکّلی کم کررن بور تیجام
رار (عطار.)309:1392،
.5-6توکّلدردیوان :رر این اثر فقط یک بار این لزظ بم کار رفتم است و عطّار ان را
هما ند مرکبی میرا د کم سروران و مرران متقی رر صف مجاهدن و تال بر ان ساوار
میشو د (عطار.)572:1374،
.6-6توکّلدرمختارنامه :رر این اثر بم مزهو توکّل اشارن شدن است اما ایان واژن بام
طور صریح رر ابیات ان بم کار رفتم است ،چنانکم عطار معتقد است بم ارارن خاور رر
کارها تصرف کررن سب اضطرار می شور و سالک باید کار خور را بم حق واگاارر.
تیجم اینکم لزظ توکّل رر من وممها عطّار بسامد باالیی دارر اگرچم ابیات ییاار
رر باب مزهو توکل بم خداو د وهور رارر .بهترین من ومما کم توکل را منحصراً و رر
یک حکایت (شقیق بلخی) توضیح رارن الهی امم است.
.7رضا:اخرین مقا رر سیر و سلوک عرفا ی ،رضا است .رر لغت بم معنی خشنور و
خرسند است و « رر اصطالح اهل تصاوف شاار رل اسات بام ا چام پایش ایاد و
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خشنور کررن بم هرچم ای قضا الهی بم بندن رسد و فروتر ای این مرتبم صبر است و
باالتر ای این مرتبم تسلیم» (ا ندراج) .اگر سالک بم ا چم ای حق برایش مایرساد راضای
باشد ،رضا مقدمما برا تسلیم میشور« .حقیقت ایمان ،رضا بم رضا روسات باورن
است .تسلیم امر او گرریدن و امور خویش بم ذات اقدس الهی سپررن اسات» (رساتنار،
 .)53:1385ای یبان ذوالنّون امدن است « :رضا شار بورن رل است رر تلخی قضا...و تلخی
ایافتن بعد ای قضا و هو یرن روستی رر عین بال» (عطار.)133:1387 ،
الهینامه :عطار معتقد است اگر بندن ای خداو د رضا بجویاد ایان شاان
.1-7رضادر 
ارضایتی خور بندن است ییرا هرکس ای خداو د راضی باشد باید بنشیند و صابر پیشام
کند تا ببیند خداو د برایش چم میخواهد و باید بم ا چم ای حق میرسد شار باشد:
کسی کو رر رضا عین کماال اسات
رضا رن صبر کن بنشبن و مخارو

چو راضی او رضاا هساتن محاال اسات
چم سورا می پآ مستیآ و کم هاو
(عطّار)209:1359 ،

.2-7رضادراسرارنامه:فقط یک بار واژن رضا رر اسرار امم امدن است .عطار میگوید
اگر خداشناس هستی بم ا چم برایات پایش مایایاد راضای باا
خداشناسی را مرتبم رضا میرا د:
مکاان رر هاایچ کااار

اسپاساای

یعنای شایخ شارط

رضااا رن رر قضااا گاار حااق شناساای
(عطّار)224:1386 ،

منطقالطّیر :عطّار رر قسمت عت پیامبر (ص) و راستان شیخ صانعان ای
.3-7رضادر 
رضا سخن میگوید .شیخ هر موهور را رر پنان پیامبر(ص) میرا اد و هار مقصاور و
هدفی را تیجم رضا او:
ریدن هان را لقاا تاو باس اسات

هر رو عالم را رضا تاو باس اسات
(عطار)17 :1372،

رر پنان اوست موهور کم هست

وی رضا اوست مقصور کم هست
(همان)17:

 .4-7رضادرمصیبتنامه :عطّار رر مصیبت امم بم ا سانها پند و ا دری میرهد کم ای
اینکم امت پیامبر(ص) هستید شار باشید و رضا او را طل
رضا اوست:
چون تو هستی امات او شاار باا

کنید کم رضا حق رر

بنااااادگی او کااااان و ایار باااااا
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ران او گیااار و هاااوا او طلااا

رر رضااا حااق رضااا او طلاا
(عطار)376:1392،

شیخ معتقد است بهشت ای رضا هان بم وهور امادن اسات و رویخ ای غضا
خشمی کم رر هان ا سان هزتم بورن است (همان.)442:

و

.5-7رضادردیوان :سالک واقعی تما بالها را بم هان میخرر و هان خاور را بساتم
بم رضا حق میرا د و ای هر رو عالم فقط رضا روست را میطلبد:
ای بااال هرکساای گریااآان اساات
گر رضا تاو رر باال مان اسات

ایاان رهاای طالاا بااال توساات
هااان ماان بسااتم رضااا توساات
(عطار)19:1374 ،

ای هماام فااارغم کاام رر رو ههااان

ماای یایااد باام هااآ رضااا تااوا
(همان)380:

هر تیر بالیی کم ای ها حق بم سو بندن میاید راست است و عاشق باید رر ان
کژ بننرر باید کم بال ها ان را بم هان بخرر تا بم لقا او ایل شاور و یماا ی ای سارّ
این بالها با خبر میشور کم مقا رضا را ررک کررن باشد (همان.)81:
شاعر ران رسیدن بم کمال را رضاا بام قضاا الهای مایرا اد و ایان کتاما باس
شنزتا نیآ است:
اگر کمال طل

میکنی ،چو کار افتار

قضا عمر کنی و رضا رهی بم قضا
(همان)719:

.6-7رضادرمختارنامه :عطّار ای زس خور بم خداو د پنان میبرر و میگوید ای ساگ
زسم رهایم کن کم یک لح م ی دگیا انگو م کم تو رضایت راشتی بور .زس ا ساان
بدکیش و بدایین است و شیخ بای تاکر میرهد کم هرگاآ رر بناد رضاا زاس خاور
باشید (عطّار.)124:1392،
ای پس منشین یک ر و رر پیش مبا

رر بند رضا

زس بدکیش مبا
(همان)

ا سان هموارن باید رر برابر سر وشت و تقدیر کم بور ی است تسلیم باشد کم ایان
تقدیر حتماً بم وقوع میپیو در پس ترس ای ان بی فایدن است (همان .)181:عطّار رضایت
خداو د ای بندن و رضایت بندن ای خداو د را ستایش میکند و یک مرتبم و مقا عرفا ی
میرا د امّا بم سالک ای اینکم رر بند رضا زس خور باشد ،هشدار میرهد.
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بم طور کلّی بیشترین بسامد واژن رضا را رر ریوان و سپس رر الهای امام مایبینایم.
ا چم رر ریوان امدن است سبت بم اثار رینر کاملتر و پختمتر اسات .ساالک بایاد بام
مرتبم رضا برسد تا بم اسرار حق پی ببرر و شایستم لقا حق گررر .یآ شرط رسیدن او
بم کمال راضی بورن رر برابر قضا الهی است.
نتیجه 
سیر و سلوک ،مهمترین رکن عرفان ،هموارن مورر توهم اهل تصوف بورن است .عطّاار
عارف بآرگی است کم تما موهوریت اربی خاور را وقاف تصاوف و تبیاین مراحال
سلوک کررن است .او عالون بر اینکم رر رو من ومم منطقالطّیر و مصیبت امم بام شارح
وار ها سلوک پرراختم ،رر تما اثار بم مقامات عرفا ی ما ند توبم ،ورع ،یهاد و...
توهم کررن است و اثار بمخصوص سم من ومم الهی امم ،منطقالطیار و مصایبت امام
یک رورن کامل سلوک عرفا ی هستند ،امّا شایون طارح مقاماات و بساامد ا هاا یکساان
یست و رقیقاً اهمیت این مقالم بم سب همین بررسی است.
با توهّم بم موارر مطرح شدن رر این مقالم ،متوهّم میشویم کم عطّار رر ماورر مقاا
توبم موضوعات گو اگو ی را مطرح کررن و توبم بم عنوان اوّلین مقا عرفا ی ای اهمیات
ییار برخوررار است .واژن توبم 74مرتبم رر ریوان بام کاار رفتام اسات و سابت بام
مقامات رینر باالترین بسامد را رارر .عالون بر ان ،این مقا رر این اثر بسیار پختمتار و
کاملتر ای اثار رینر مطرح شدن است ییرا رر اکثر ا ها توبم رر معنا عا ان اسات رر
حالی کم رر ریوان ،عالون بر این معنا بم موضوع توبم شکستن اشارن شدن کام غالبااً بام
معنا کنار گااشتن رسم و هواهر صوفیگر است و ان را مساو باا فناا محاض
می را د .همچنین موضوع ای توبم ،توبم کررن رر ریوان مطرح شدن کم مرتبما واال برا
سالکان طریق است .ای ر عطّار باید خور توبم روبارن حجاب ران سالک شاور پاس
اگر کسی بم این مقا مغرور شور باید ای توبم هم ،توبم کند.
نان عطّار بم یهد و ورع ناهی متزاوت است .بسامد واژن ورع رر اثار خیلای کام
است و فقط رر ریوان رو بار بم کار رفتم است .بیشترین بسامد مقا یهد رر ریوان ریدن
میشور کم بیش تر رر معنا یهد ریایی و رروغین است و شاعر مالمتی بورن را بر یهد
ترهیح میرهد.
شیخ رر این اثر یهد را همرریف نگ و ریا و تآویر بم کار میبرر کم سالک واقعی
باید ای چنین یهد استغزار کند .شاید رالیلی ای هملم رواج ریا ،ریاکاار  ،ت ااهر بام
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رینرار و تقوا و فخر یاهدان بم یهد و ورع باعث شدن است کم شااعر ایان همام ای
یهد ریایی سخن بنوید و بم مالمتیم گرایش پیدا کند .رر هامعما کام او مایییسات،
گروهی بم وسیلم ت اهر بم پارسایی بم خواستمها خور میرسید د و عطّار بم شدت ای
ا ان بیآار بور.
شاعر رر تما اثار ای مقا فقر سخن می گوید و بارا ان حاریم و بارگاان قایال
ا ست و سلطنت فقر را مطرح می کند و ...او فقر عرفا ی را مطرح میکند و ان را خاص
پیامبر(ص) می را د .بیشترین بسامد واژن فقر رر ریوان و سپس رر من ومم مصایبت امام
ریدن میشور و رر منطقالطّیر بسامد ان کمتر ای همم اثار رینر است ،امّاا یاک تزااوت
عمدن با ا ها رارر .رر منطقالطّیر فقر هزتمین وار سلوک معرّفی شادن اسات رر پایاان
راستان مرغان کم مار سالکان هستند رر سیمرغ حقیقت محو مایشاو د و ایان هماان
معنا واقعی فقر است .ا ها رر ذات حق فا ی می شو د و پس ای ان بم بقا مایرساند.
اگرچم رر تما اثار ،فقر بم همین معنا مطرح شدن است امّاا بام رلیال سااختار خااص
منطقالطّیر؛ یعنی یبان رمآ و تمثیلی ان موضوع ییباتر ،هاابتر و ت ثیرگااارتر بیاان
شدن است.
مقا صبر پس ای توبم بیشترین بسامد را رر اثار عطّار رارر .سالک طریق حق ،رر رو
اثر مصیبت امم و منطقالطّیر کم هر رو سزرها روحا ی هستند ،یای بم توشام و یار ران
رارر و ان چیآ یست هآ صبر و برربار و تحمل مشکالت ران کام هماین صابر رر
هایت او را بم کمال میرسا د .عطّار رر این مقا ای ع مت ان سخن میگوید .ای ار
او رستیابی بم مقامات رینر همم حاصل و تیجم صبر سالک است .شایخ هایچکادا ای
مقامات را این گو م هامع و کلّی توصیف کررن است.
رر مقا توکّل ا دیشم عطّار کامالً توکّل مدار است ،امّا این واژن رر من ومامهاا او
بسامد باالیی دارر اگرچم رر موارر ییار بم مزهو توکّل و واگاار کارها بم خداو د
اشارن کررن است .بهترین من ومما کام شااعر توکّال را منحصاراً توضایح رارن اسات
الهی امم ذیل حکایت شقیق بلخی است.
رر تما ابیاتی کم عطّار ای مقا رضا سخن میگوید بر راضی شدن بم قضا و قادر و
مطلقاً تسلیم بورن رر برابر حق ت کید میشور و همین را شرط رسیدن بم کمال میرا د.
بیشترین بسامد این واژن را رر ریوان و سپس رر الهی امم میبینیم و ا چم رر ریوان امدن
است مرتبم معنو واالتر سبت بم رینر اثار رارر.
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«هدول بسامد مقامات عرفا ی رر اثار من و عطّار»
عنوان کتاب

مقااماات عارفا ی
توبم

ورع

یهد

فقر

صبر

توکّل

رضا

الهی امم

16

-

2

15

19

4

7

اسرار امم

1

-

-

8

13

3

1

منطق الطّیر

12

-

2

7

26

2

3

مصیبت امم

11

-

5

27

20

2

4

ریوان

74

2

27

34

54

1

12

مختار امم

18

-

6

14

21

-

5
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