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 عطار ۀمسیر کمال معنوی سالک مصیبت نام بررسی صفات عاشق و معشوق در

 *سبیکه اسفندیار

     

 چکیده

 

 بوسایهه د  خصیایم وراوری عاخا        ،عرفاان  ۀبه عنوان یک نظریه پرداز در حوز عطار نیشابوری         

وی اسام رننواون وای    صعود وعنا  ۀسالک طریقم را به صفاتی که الزو سترگ وییبم ناوه, وعشوق در اثر

صافا   پرتو  ن وقاله سعی وی خود که دریفنا بکشاند. در ا ۀوعشوق حقیقی در ورتب ۀا  را به سراپرد خود تا

تبیاین فراز فر دناای راع عشا      .به .. زاری ودام, نفی خودبینی  ،سرگردانی ،برجسته ای چون غیر , صبر

 .نوودن این صفا  تبیی ۀ  وفهوم حقیقی عش  را در سای پرداخم

  وعنویول تکا ،صفا  عاخ    وعشوق ،عطار ۀوییبم ناو :واژه های کلیدی
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 مقدمه

وثنوی عرفانی وییبم ناوه با ندف اتیال عاخ  به تنها وعشوق حقیقی، سهوک سالک وییبم ناوه را با      

حکایا    خصییتهای وصتهف اجتواعی درآویصته   آووزع نای عرفانی را در پرتو آنها تبیین نواودع اسام.   

وقاال  چههگانه ای وی گذرد که عرصاۀ وعرفام ساالک باه     سالک وییبم ناوه برای رسیدن به وعشوق از 

صفا  الهی بعنوان وقدوه ای برای وعرفم ذا  خدا ند اسم، یکی از وهوترین صافاتی کاه عطاار در پا      

ظانر حکایا    خصییتها وورد ترهیل قرار وی دند، صفا  عاخ    وعشوق در طریقم عش  اسم که باه  

لی ترین وقید وقاوا    رفیع ترین قهاۀ وراحال عرفاانی عشا  اسام.      ، عااحیاء عهوم الدینغزالی در قول 

در این وقاله سعی وی خود که نظرگاع عطار راجع به عاخ    وعشاوق   حقیقام    ( 1/1752: 2631)غزالی، 

 عش  وورد ترهیل قرار گیرد تا وعارف تازع ای در این رابطه نوودع خود. 

 

 عطار ۀنوی سالک مصیبت نامبررسی صفات عاشق و معشوق در مسیر کمال مع

 طریق عشق، برترین کار آدمی در دنیا

عطار در حکایم سوم از وقالم بیسم   نشتم، عش  را برترین کار خه  وای خواناد   بای چیاز باودن          

خه  را در برابر غم عش ، نیچ وی داند   وعتقد اسم که آدوی در راع عش ، نر چه که دارد باید بباازد   در  

 ص، جز عش  را گردن ننهد:نهایم اخال

 خه  را گر اندک   بسیار نیسم               از غم وعشوق بهتر کار نیسم

                                   (7265) 

   جهان وی خواند   وعتقد اسمسعاد  د ر، جان ووسی را عالم عش    وایۀدر وقالم سی   د م نیز، پی    

، نیچ نییبی از د  جهان نصواند برد؛ که آفرینش انساننکند، بازندع اسم   نر که در جهان آفرینش عاخقی 

نیسم. سالک طریقم نیز در جستن عشا     جهان جز یافتن آن حبّ در  کار حقیقیاز سر حبّ ح  بودع   

 تنها وعشوق ازلی ای که اصل کل عالم اسم، راع وی پیواید   جز عش  به وعبود در دل ندارد:

 ووسی کهیم                    عالم عش  اسم   دریای عظیمجان »پیر گفتش 

 در جهان عش  ا  دارد سب                        عش  ا  را وی سزد، الر ، به ح 

 عش ، د لم خانهً نر د  جهانسم           نر که عاخ  نیسم دا ش در ویانسم
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                            (7755- 7772) 

 انعشق مخصوص انس 

اسام؛ اگرچاه    هرفانا اعساهوکی  طریقتی که سالک وی پیواید، برای رسیدن ا  به عش   اقعای از طریا        

یدن باه وعشاوق     نووارع انداف گوناگونی به عنوان وقیود اصهی سفر سالک وطار  وای خاوند. اوّاا رسا     

ساالک باه ایان    نهایی سیر سالک اسم که انداف دیگر در این  صال یا بارای رسااندن    وعشوق خدن، نقطۀ

به عالم عش  که باالی نوه اسم نتاوان  »قول سهر ردی عش  د  پایۀ اصهی دارد:   صال، ترق  وی یابند. به

« رسیدن تا از وعرفم   ورّبم د  پایًه نردبان نساازد. عاالم عشا  ونتهاای عاالم وعرفام   وربّام اسام.        

شتن آدوای در وفهاوم عشا  اسام       ، خاص گدر اینجا انویم داردنکته ای که ( 153ق:  2635)سهر دی، 

رسیدن عاخ  در راع عش  به وعشوق که از ویان کل وصهوقا  عالم، تنها آدوی در چنین طریقتای باه کواال    

خواند رسید؛ به نوین جهم چون سالک در وقالم پنجم، از حاوالن عرش یاری وی طهبد، آنان پ  از بیان 

ا    اُنا    نشانۀرا   عاخ  بودن  دوی وی خواندآ را خاص خوف خویش از حول عرش بر ر ی نوا، عش 

وی لرزد   ظرفیم گاام نهاادن در وسایر عشا  را     نووارع از خوف به خود فرخته را اُنسی نیسم. از این ر  

 ؛ که کار والیک نوه در خدوم انسان بودن اسم   عش ، نوه کار انسان:ندارد

 ش  نتوان ساختنزیر بار عرش، در جان باختن                 کیویای ع

 چون والیک در زوین   آسوان                 بسته دارند از پی وردم ویان ...

 عش  چون خاصّیم انسان بود               گر وهک عاخ  خود ان  آن بود

 اُن ، انسان را بود از وا وصواع                 آنچه اینجا نیسم زین جا  اوصواع

                                                   (2353- 2352   2351- 2356) 

چنانکه پیش تر نیز بیان خد، سالک برای ا لین بار، در وقالم آدوی به حضر  آدم حوالم دادع وی خود؛     

اوا سالک در وقالم بیسم   سوم که در باب  حوش اسم نیز، راننوایی وصتیری وی خود. آنجا که سالک 

ساالک   ،وی گوید   از آنان وی خواند که نوچون خود ر قرآن   داستان آنان با پیاوبراند از تواوی حیوانا 

 ضعیف وی خوانناد. دلیال دیگار    راع عش    در کوی دینخود را را از پستی به وقام باالتر برسانند؛  حوش 

ساالک آن   ان به اعوالی کهم وعرفتش، عور فانی آنان اسم   عدبرای عدم یاری سالک در طری  عش   حش

را سبب برتری وقام  حش دانسته اسم. در این اور، عنکبو  استرالب را وثال وی زند که از عظوم آفتااب  

  ر خنی دادن ا  به جهانی بی خبر اسم، اگرچه خود در ورلّ آفتاب جای دارد. از این ر ،  حاش در ایان   
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د   باا  جاود خاوریدگان طریقام،     وقالم، سالک را به جای حضور نزد نر که جز عاخقان راع، ونع وی کنا 

 یاری خواستن از سایر کاینا  را از سوی اخرف وصهوقا  نادرسم وی داند:

 نیک بین کز تشنگی وردن تو را              بهتر اسم از نام وا بردن تو را ...

 عالوی پر عاخ  خوریدع اند                   جوهه صاحب درد   صاحب دیدع اند

 از وور   وگ ؟            گوییی جز وا ندیدی نیچ ک  ... چه طهب داری تو

                  (5115   5162- 5162) 

 ناروایی خودبینی عاشق در برابر غیرت معشوق 

خشاوگین  خااع  در ر ی خویش وای نگارد،    نزد خاع ی وانر غالو قتی ، ر حکایم سوم از وقالم د مد    

د ری عاخا  از   د ییام نشاانۀ     در حاریم عشا ، خارک اسام      عاخ دیدنخود . خدع، غالم را وی کشد

نواوارع بار   عاخا  نیاز   نظار  وعشوق وی باخد. بنابراین نوانگونه که نظر وعشوق نووارع بر عاخا  اسام،   

والوم غالم  در خاع به نوین دلیل که غیر  وعشوق جز  حد  را در حریم عش  نوی پذیرد؛ وعشوق باید؛

که تو دعوی خدوم خهریار داری، اوا از عش  ر ی خویش بیقراری   جاز   دبه ا  خطاب وی کنکشته خدع، 

ون چنان وعشوقی نظر بر عاخ  کند، خود خدوم خود نوی کنی؛ در حالی که ورا نووارع نظر بر تو اسم. چ

خواند رسااند؛ چنانکاه خاود نادیادن چشام، ا  را در بااالترین جاای         ترین وقام االنادیدن عاخ ، ا  را به 

 ای داد:صور  ج

 وردم دیدع چو خودبینی نکرد               جای خود جز دیدع، وی بینی نکرد

                       (2625) 

 خودبینی معشوق، نشانه ی نقص معشوق 

خودبینی کردن، چه بر عاخ    چه بر وعشوق ر ا نیسم   این نقیی اسم در جان کسی که دعوی عش     

ر باید باخاد ناه بار خویشاتن. در حکایام ساوم از       ر عاخ    وعشوق بر یکدیگعطار، نظ عقیدۀوی کند. به 

سم که در عش  به کوال وای رساد؛ چنانکاه نار چاه دارد در راع      خقی ااوقالم بیسم   نشتم، سصن از ع

وعشوق وی بازد؛ اوا ر زی وعشوق در آینه وی نگرد   ر ی خویش در نظرش بسیار زیبا وی آید   باه قاول   

  جاز عاخا  ر ی ا  را   دیدار خویش وی گردد   بر ر ی خویش نقاب وی افکند تا نایچ کا   عطار، عاخ ِ

عطار باا  ب وی خواند. وعشوق وعیونبیند، اوا عاخ  به دلیل خودستایی وعشوق عذر ا  را وی خواند   ا  را 

نه خدا ناد؛   نفی خودبینی وعشوق وسهواً در رابطه با عش  انسان   خدا ند، به وعشوق بودن انسان نظر دارد
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  نوی توان در  جود خدا ند چون   چرا کارد   که نیچ یک از وفانیم حکایم در خدا ند ویداق نوی یابد

عاخا     نم در وقام سالک بنابراین   خرط قایل خد. از سوی دیگر خدا ند نم عاخ  اسم   نم وعشوق. 

ریقم بر خویش نظار باخاد، از   در ط لک رااگر سا را به جا آ رد.خرط خود نادیدن  نم در وقام وعشوق باید

کناد از عنایام   نظار خدا ناد د ر     اگر در وقام وعشوق بر خویش نظار  خواند خد    عاخقان به در جرگۀ

 باه خواند خد. بنابراین نظر عاخ    وعشوق، پیوسته باید بر یکدیگر باخد؛ در غیار ایان صاور ،  حاد      

عاخ    وعشاوق وعناا پیادا وای کناد کاه آن د  در       زوانی خودنادیدن گفتنی اسم . بدل خواند خدد ییم 

سون نیاز در دریافام ناای    حقیقم  حد ، یک ذا  خدع باخند   فرق از ویان برخاسته باخد؛ چنانکه نیکه

)نیکهساون،  « وربّم در وعنی صوفیانه اش این اسم که ورابّ   ورباوب وتراد خاوند.    »وی گوید: خویش 

2675 :215 ): 

 ر               عاخ  از  ی کی تواند خورد برتا بود وعشوق را در خود نظ

 تا نظر وعشوق را بر عاخ  اسم           جان عاخ ، عش  ا  را الی  اسم

 نر د  را بر یکدیگر باید نظر                تا خورد آن بر ازین، این زان دگر

 نر د  وی بایند یک ذا  آودع              بی د  بودن، در والقا  آودع

         (7217- 7215) 

 جان عاشق آتش عشق، گدازندۀ

عطار در حکایم سوم از وقالم سی   د م، سوزندگی آتش را در برابر گدازندگی آتاش عشا  نایچ    

ابار آن باه   سوزی که آتش افر ختاه در بر اخ   اقعی، در عش  آتش بار اسم، وی خواند   وعتقد اسم که ع

خاکساتر   ستان دسم در اخگر کرد، آتاش از ساوز دل عاخا     قتی در زووجنون که  سردی وی گراید؛ چون

 :وی طهبد چنین سوز   گدازی . عطار، چنین عشقی را الی  عاخ  حقیقی وی داند   برای عاخ خد

 نر که ا  در عش  آتش بار نیسم                ذرّع ای با سرّ عشقش کار نیسم

 خجهم، نوچو یخ، افسردع خدآتش از گرویّ عاخ  وردع خد                    پ  ز 

               (7337- 7333) 

 ،آتش عش ، تنها آتشی اسم که خاووش نوی خود   خود در د  عالم خور وی افکند   بر جان   جهان     

جان بر سر جانان نصواناد داد   باه وقاام فناا نصواناد      ، خ  را چنین آتشی نباخداتا ع .رقم نیستی وی کشد

یم چهارم از این وقالم، بار دیگر بر سوزندگیِ جان عاخا  تککیاد وای کناد کاه  قتای       حکارسید. عطار در 
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یوسف، تازیانه اش را  ی ختافم،نه با پا که با سر و در این ویان کنعانیان به استقبال یعقوب وی رفتند   زلیصا

طاار در نواودن   ع تازیاناه ی یوساف افر ختاه خاد.     تا از سر راع برخیزد   از آع عاخا ، به سوم زلیصا برد 

حقیقام    در برابار عشا  حقیقای،     گدازندگی آتش عش  به کار وی برد، در ظانر اغراق اسم اوا در بااطن 

حقیقی برنصواند آود؛ از دسم افکندن تازیانه   والوام  جز از عاخ    وعشوق  نیز  اسم   درک این آتش

دع، ندارد، نشان از وعرفم وعشاوق  زلیصا که چرا وعشوق، تاب آتش عشقی را که سال نا بر جان وعشوق بو

زلیصا عاخقی حقیقی اسم   کسی چون یوساف کاه خاود بار خدا ناد عشا  وای  رزد          )یوسف( دارد. 

صاحب این آتش اسم، چنان گروا   سوزی را درک وی کند؛  الّا درک این سوز از سوی بای بهارع گاان از    

 عش  ساخته نیسم.

   برتر اسم   از بیانخر  دادن حال عاخ  جا دان       از عبار

 گر زفان گردد گیتی سال نا       نم نیارد داد خر  حال نا

(7353- 7355) 

 عشق، منشأ همه ی موجودات، حتی سوزندگی آتش

 ایان   عشا  را دلیال آتاش وای خواناد.      عطار در حکایم پنج از وقالم سی   نهم، قادم فراتار نهاادع          

به کار وی برد   از آن برداخم عرفانی وی کند، در چند جای دیگار  حسن تعهیهی که عطار برای اوور طبیعی 

دروای یاباد کاه باه ا      به زباان حاال   را آتش کاوهی سصن . در این حکایم، وییبم ناوه نیز دیدع خدع اسم

سوز ودام، بدین وشتی خر نوای نگارد.    خود از تب   ا  بنگرد که ا  خطاب وی کند، وبادا از د ن نوتی در

را سبب سوزندگی آتش   تب   تاب آن وی داند   با بیانی طعنه آویز به آتش پرستانی نظر  هیال عش عطار 

وعباود الیزالای اسام    خود از عش  دارد که عاخ  آتشند   آن را وی پرستند؛ حال آنکه سوز   ر خنی آتش 

ساوز باا ا    که آن را افر خته اسم. عش  عاخ  نیز چنین سوزی باید داخته باخاد کاه آتاش د زر در ایان     

 آتش افر خته خواندع اسم: آتش عش  را خاووش کنندۀ ،نونشینی کند؛ اگرچه عطار پیش تر

 عش  را جانی بباید آتشین                 د زخی با آتش ا  نونشین

 تا دل عشاق افر زندع خد                    از تف آتش چنین سوزندع خد

 گرم در عش  دل افر ز آودعآتش از عش  اسم در سوز آودع           

 جوههً ذرّا  پیدا   نهان                      نقطهً عش  اسم، در نر د  جهان ...

 نر که ا  در عش  چون آتش نشد         عیش ا ، در عش ، نرگز خوش نشد
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                                                                (3572- 3576   3532) 

حارار  صافم آتاش اسام   آتاش وایاه ی       »جم الدین رازی در باب سوزندگی آتش عش  وی گوید: ن   

وربم اسم   کثافم صفم خاک اسم   خاک وایه ی خسّم   فر تنی بود،   نیز خاصّیم آتش سرکشای  

 عشا  چاون آتاش    (52: 2671)رازی، ...«   طهب عهوّ   رفعم بود، از اینجاسم که ابهی  سرکشی کارد    

  باالر ندع اسم که صاحبش را با ویهی خاگفم   وادا م باه بااالترین جایگااع عاالم وای رسااند.         سرکش 

ل سایر ووجودا  جهان اسم   اگرچاه  کوانیر ی عش  در  ، اثبا  کنندۀدر بیم آخر  نوچنین سصن عطار

تکاوال   اوا نیر یای کاه سابب رخاد       ،تنها در ظرفیّم آدوی اسم ،عش  الهی   رسیدن به وعشوق ناوتنانی

جاری بودن عش    وربّام خدا ناد در  جاود کاتناا      نا    سایر  جودا  عالم وی خود، گیانان   حیوا

وی گوید:  سه حکیم وسهواناسم   عهّم بودن عش ، د ام   پیشرفم جهان را؛ چنانکه دکتر نیر در کتاب 

یا  را وبدأ   ونشاک آن ناا وای    بندع با تطهیر در نی به تدریج ح  را به  سیهه ی وربّم که نوه ی تجهّ»... 

 (211: 2655)نیر، « کشاند، به داخل خود جذب وی کند.

 

 ناپایداری عشق صورت )خون و نجاست(    

 را بازدارنادع از اندیشاۀ   عش  ظانری   جوال صور  که آن را د اوی نیسم، عش  صور  بارۀعطار در    

  دسام یاافتن باه    طریقام عشا     ی قدم نهادن دربرا   به انسان جویندع توصیه وی کند که عوعنوی خواند

بیر ن آید که این ساودا اسام     حقیقتی جز خون   نجاسم ندارد، باید از عش  صور  که آفتاب وعرفم، 

   حاری  عهام را  جاوانی تیازفهم    حکایم سوم از وقالم بیسم   پنجم، عاخ  خدنآن حقیقم. عطار در 

کردع   از ساوز عشا  بیواار    درس   استاد را ترک که چون  بیان وی کندبه کنیزک زیبار ی استادش  نسبم

در بی جوالی کنیزک را  عاخ ،  خاگرد چونوی خود، استاد چارع را در خوراندن وسهل به کنیزک وی بیند   

باه والوام   دلش سرد وی خود. عطاار از زباان اساتاد    بر  اثر رفتن خون   نجاسم از ا  وی بیند، آتش عش 

  آن آتش سوزندع، نه آتش عش  که  ریشه دارد.خون   نجاسم  ه در جان پاک که درعشقی وی پردازد که ن

چاون زیباایی صاور  از باین       آن از جوال صور  اسم؛ از این ر  کوال وعنوی  آن آتش نوس اسم که

 نیز خاووش وی خود:نوس ر د، آتش 

 کرد نر که ا  صور  پرستی پیشه کرد                 کی تواند از صفم اندیشه

 اصل صور  نف  خهوانی تسم                    اصل وعنی جان ر حانی توسم
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 ترک صور  گیر در عش  صفم                    تا بتابد آفتاب وعرفم

 نر چه آن از خهط   خون زیبا بود                 وبتالی آن خدن سودا بود

                                                                      (5727- 5753) 

عطار از پ  این حکایم، وصاطب را به نتیجۀ وعرفم جوان نیز توجه وی دند. آن گاع که اساتاد در وقاام      

پیر طریقم، تشم خون   نجاسم را به خاگردش نشان وی دند   جوان در وی یابد که درحقیقام، عاخا    

د کنیزک تا ابد آزاد وی خواناد. کنیازک در ایان داساتان نوااد      این خون   نجاسم بودع، عطار جوان را از بن

وای  « ورد کاار »عش ، به حقیقم جوال جسوانی پی وی برد  جوال ظانری اسم که  قتی جویندۀ صور   

خود. ترکیبی که عطار آن را برای عاخقان حقیقی به کار وی برد   در نتیجه بر این وعناا تککیاد وای کناد کاه      

قم جسم   جان، طالب را به حقیقم عش  نزدیک وی کند   به چشم ا  بیاار  وای   وعرفم یافتن از حقی

 دند:

 توبه کرد   بر سر تکرار خد           حالی آن خاگرد ورد کار خد   

                                                                      (5733) 

 آن در عالم شور عشق از تجلی حق و نابینایی خلق از ظهور

خوریدگی عشا  ووسای    اسم، ازدیوانگان   خوریدگان  که خاصدر وقالم بیسم   نفتم د  جا عطار     

ووسای   در ،که از تجهای خدا ناد  بازگو وی کند را . در حکایم د ازدنم از این وقالم، خور عشقیوی گوید

تجهای  اساسای در حکایام،    ی خوند. نکتاۀ کور و چون خه  بر ر ی ووسی نظر وی کنند،   وی خودایجاد 

نادع. اگار   خدا ند بر جان ووسی اسم   بی حجاب بودن ووسی، دلیل تابش آن نور الیتنانی   بای بیار کن  

تجهی خدا ند بر جان ووسی پدید آودع اسم، بر وردوی که از این خور بی وعرفتند خور عشقی که به  اسطۀ 

د؛ بی بیری کوترین پیاواد آن اسام   اگار از    آخکار خو در طری  عش    حقیقم آگانی نیسم،   آنان را

این خور جان دنند جای خگفتی نیسم. در نتیجه، خدا ند، ووسی را اوار باه خرقاه ای وای کناد کاه ازآنِ       

صوفیانه را حجابی وی داند که آفتااب   ر عش  آن را وی درّد. عطار خرقۀعاخقی باخد که در  قم خور   ز 

 وای کناد   آناان را از آن عشا ، خاور     نی که خدا ند بر آنان تجهی را در خویش حفظ وی کند. جان صوفیا

صوفیانه پنهان اسم   الّا اگر حجاب کاوالن کنار زدع  ان نورانی ای اسم که در پ  خرقۀحاصل وی آید، ج

 آن نور حقیقای جاان خوانناد داد      نیبمخود    حد    اتیال جان آنان با جانان پدیدار گردد، وردم از 

بزرگترین حجابی اسم که آدوی برای دیدار جانان، باید آن را کنار زند تاا در عاالم ناور وطها ،     جهان، خود 
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 خدا را ببیند:

 گر به خور عش  نیسم ایوان تو را               این حکایم ب  بود برنان تو را

 گر ازین وجه  تو را یک دُرد نیسم             در رع ا ، خور   سودا خُرد نیسم

                   (5532- 5531) 

 دعوت عطار خلق را به شور عشق

عطار در بصش خاتوه ی کتاب، از ا لین چیزی که سصن وی گوید، خور عش  اسم. ا  جان خویش را     

غرق خوری وی داند که نر لرظه آن را افز ن تر وی طهبد. خوری که آدوی را به داختن آن فرا وی خواند، 

یقم اسم؛ خوری که از طهب   افتادن در وسیر طریقم، سالک را فرا وی گیرد   خور   خوق رسیدن به حق

چون آدوی نقاب در چهرع ی خاک کشد برای دیدار ح ، از این خور کفن بر خود وی درد. خوری که آدوی 

با داختن آن آزاد از جهان وی ر د   آزاد ورشور وی گردد   این، نوان خور عش  اسم که آدوی را بیقرار 

طار اتیال بی تاب دیدار خدا ند وی کند   جان سالک را در بی صبری از فراق وعشوق، وی گدازد. ع  

 عاخ :  صالاخارع ای اسم به این خور وی داند که خیرینی  سبب ،دریای حقیقم بهعاخ  را جان 

 «نل وِن وزید»این چه خور اسم از تو در جان ای فرید          نعرع زن از صد زفان 

 د خص  تو یک یک ذرّع گور                 کم نگردد ذرّع ای از جانم خورگرکن

 گر تو با این خور قید ح  کنی                    در نصستین خب کفن را خ  کنی ...

 خور عش  تو قوی ز ر افتاد                          جان خیرینم نوه خور افتاد

 الجرم نم خور دارد نم گهر ...           جانم دریایی سم آبش آب زر          

              (5255- 5253   5236- 5235) 

 زندگی عاشق به عشق، نه به جان

  نیار ی عشا    زندگی عاخ  را باه  جاود وعشاوق    در تبیین ارتباط ویان عاخ    وعشوق حقیقی، عطار    

فنای سالک حقیقام باین وای خواناد؛     جسم   جهان، سبب  در پردۀ  د ری جان سالک را   ابسته وی داند

 در حکایم نفم از وقالم سی ام، چون وجنون لیهی را در گور وی بیند، نعرع ای از سر وساتی نوانگونه که 

 :بروی آ رد   در زوان جان وی دند

 زندع ا  از عش  جانان بود   ب                الجرم بی ا  فر  رفتش نف 

                                 (7622) 
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بهرع ای داخم  نه از  صال ا ی به ایاز وی گوید که عطار در حکایم نشم از این وقالم نیز، از عش  زن    

ر اکنر زی که وروود با سپانش از    وی افتددرد فراق ر  به ورگ  بیان این عش  را، تا آنکه از  نه جرأ  

نشاان دننادۀ برتاری زن بار      ،ویاان زن   ورواود  گفتگوی  زن را وی خنود. آلوددرد آع ،جایگاع ا  وی گذرد

که ا  عشا  ایااز    وی گوید زن در جواب وروود که ایاز را به زر خریدع، برای نوونه ؛ وروود در عش  اسم

ین سصن عطار از زباان زن  عطار عاخ  حقیقی را به عش  زندع وی خواند   ابرگزیدع اسم. را به جای جان 

در ایان حکایام نیاز از     .بی بهرع گان از عش  اسام  بر وردگی   افسردگیِاعتقاد عطار  نشان دنندۀعاخ ، 

زبان زن، وروود را عاخ  صادق نوی خواند؛ زیرا ا  زندع به عش  نیسم   نستی خویش را در راع وعشوق 

زن در نوان زوان جان وی دند    ید که چرا بی جان زندع اسم  نباخته اسم؛ الجرم، با طعنه به زن وی گو

وی کند.  صال حقیقای ناه در    به اور وروود که عطار ا  را در اینجا خاع ح  خناس وی ناود، زن را دفنایاز 

ایان وقیاود باا    عشا .   یی حقیقاین جهان که در اتراد جان نا اسم در جهان غیب   رسیدن به وعنا پردۀ

طریا  عشا  اسام      خانی خانان، بزرگترین حجاب آنان در  کردن   بزرگی نوودن ونافا  دارد.پادخانی 

  نر وفهاوم دیگار را در ویایبم ناواه، باا      ، فنا فقر ا  عرفانی چون صبر، سرگشتگی،عطار رسیدن به وقاو

تا آن را در ازای گدایی  نوی بیند سهوکبه  باطل   نادسترس وی خواند   برای پادخانان رانی ،ود خانی ج

 خرج کنند.

 

 فراق معشوق، صعب ترین رنج دو عالم برای عاشق

 عاذاب  جاان کنادن ،  عطار در حکایم د م از وقالم سی   نفتم، سصن از درد فراق به ویان وی آ رد       

وعنای اش  ان عاخاق  که تنها ؛ دردیوی دانددر جنب درد فراق آسان  قبر، گذختن از صراط   ویزان قیاوم را

  سوز فراق ا  به چشوشاان     حال عاخ  نوی فهوندد. وسهّم اسم که اکثر خه  این سرّ را درک وی کنن را

نووارع در نظم   نثر ادبیا  جهان   از جوهه ادبیاا  فارسای، خاوریدگان عشا  باه       .جز جنون نوی نواید

باه   ناورروان این سارّ  عاخ  را فهم نکردع اسم؛ کهعاخ ، حال تهوم جنون از خهرنا راندع خدع اند   جز 

 :عاخقان را دیوانگان خطاب کردع اند ، آن را انکار کردع    حالدرک این سوز دلیل عدم 

 نر عذابی کان نوی داند یکی             جوهه در جنب فراق اسم اندکی

 تو چه دانی ای پسر سوز فراق              عاخقی داند دلی پر اختیاق

       (3516- 3515) 
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 حضور قلب جاودانه ی عاشق

درد عش   اخ  وی داند   اذعان وی دارد که چونرا حاصل کوال دردوندی در عحضور قهب عاخ   عطار   

خدا ناد را در دل خاویش   دردونادتر ساازد، سارانجام        تار را بیقرار عاخقی به نهایم رسد   نر دم ا  در

دواان، خاادی   ایان حضاور باا خدا ناد   غیبام از ور      ا دان در ورضر خدا ند خواند بود.خواند دید   ج

که خدا ند آن را رستگاری بازرگ وای    خدا از بندعا   خشنودی خشنودی بندع از خدحقیقی عاخ  اسم   

وی پرسد چرا تنها   تنگادل  حکایم دع از وقالم سی ام، پیری وعر ف در جواب جوانی که از ا  خواند. در 

 :خدا ند وی خواند   جوان را سنگدل وی خواندپیوسته در حضور با خود را  ،نشسته

 نرچه داری، تا به دل، خون گردد          درد عش  ا  چو افز ن گردد         

 چون نوه عالم خود نورنگ خون          زان نوه خون یک دلم آید بر ن

 آن دل آنگه در حضور افتد ودام              خادی دل تا ابد، گردد توام

         (7673- 7632) 

سالک پ  از رسیدن باه وقاام فناا اسام.     نکته ای دیگر که عطار در این ابیا  بدان اخارع وی کند، حال      

از ویان نوه نسم نای نیسم خدع، تنها دلی برای ا  باقی وی واند  ،کشد نیستیچون سالک نر چه دارد در 

که تا ابد وی تواند خدا ند را در آن ببیند. در  اقع وردان خادا پا  از ساهوک   رسایدن باه وقاام فناای در        

جا دانه نوان خادی حقیقای   حضورپیوسته خدا ند را وی بینند   این  خدا ند، چون به نزد خه  باز گردند،

 اسم؛ اگرچه در ظانر تنگدل   فسردع نوایند.

 

 غیرت معشوق و لزوم توجه کامل عاشق به معشوق

چون سالک در طریقم قدم نهد   عنایم   توجّه ح  را بطهبد، توجه کاول ا  نیاز بایاد باه ساوی حا           

یر ننگرد؛ چنانکه نگاع ح  وادام به سوی ا سم. عطار با توصیف وعشوق باه یوساف،   باخد   لرظه ای به غ

در حکایم د م از وقالام  خگفتی وی کند که چگونه آدوی با چنان وعشوق الهی به غیر نظر وی تواند کرد   

ند وی خواپیش تصم وجنون را  ،پادخانیدر تکیید غیر  الهی از غیر  لیهی وی گوید که چون سی   یکم، 

 ،به بتان وانر ی وجه  بنگرد   ببیند که نر یک از آن نا نیکاوتر از نازار لیهای اناد     از ا  وی خواند که  

برننه در دسم، ساوگند وای    با تیغیویان جان خود وی خواند که در را عش  لیهی   وجنون سرافکندع دارد 

 : عاخ  به غیر نظر افکند، خون جانش را خواند ریصم اگرخورد 
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 خوانی بود ورد انل راز                 تا ابد ونگر به سوی نیچ بازگر تو 

 زانک اگر جایی نظر خوانی فکند            در کنار خویش سرخوانی فکند

                         (7553- 7555) 

پاردع ی   چشاوش از پا   از صوفی ای وی گوید کاه   ر حکایم ا ل از وقالم بیسم   خشم نیزعطار د     

باه ا     در آتش عشقش وی گدازد. چون دختر از حیرانی صوفی آگااع وای خاود،    به وانر یی وی افتد  وهد

، وعشوق که صوفی چون صوفی از پ  وی نگرد   خود ا سم، وی دند بسی زیباتر از نوید خوانرش را که

 گاردن زنناد؛ چراکاه   بر این بی ادبی  را در اوتران سسم یافته، دستور وی دند که صوفی ناپصته در عش  را

 : حقیقی در طهب وعشوق ذرع ای به غیر نوی نگردعاخ  

 گفم گر عاخ  بدی یک ذرّع ا              کی خدی نرگز به غیری غرّع ا 

 صوفی پصته نبود ا  خام بود                  ورد دم بود ا    ورغ دام بود

        (5353- 5332) 

بان ابهی    در پاسخ کسی وی آ رد کاه از ا  پرساید چارا باه آدم ساجدع      را از زیاد خدع حکایم عطار،     

نکردی. این حکایم از د  نظر قابل تکول اسم؛ یکی غیر  ابهی  بر خدا ناد کاه در بصاش غیار  عاخا       

بر ابهی  اسم. ابهی  راندع خدن خویش را از درگااع   )وعشوق( بررسی خواند خد   دیگری غیر  خدا ند

ی   بزرگی خویشتن را در ویانه دیدن وی داناد. چاون ابهای  در دیادن وعشاوق الهای،       ح ، عقوبم بی ادب

از بیاان حکایام، باه    خویشتن را در ویانه دید   فروان ح  را اطاعم نکرد، از درگاع راندع خد   عطار پا   

 ابهی    عش ِ لرظه ای صوفی اخارع وی کند: یکی بودن قیۀ

 وی ندانم تا که را اینجا خکی سم      قیًه ابهی    این قیه یکی اسم       

        (5333) 

عطار در حکایم نفم از وقالم سی   نفتم نیز، غیر  خدا ند را افز ن بر عاخ  وی خواند   اینکه نر     

اندازع عاخ  برای وعشوق خویش غیر  دارد   نوی خواند که چشم ناوررم اسرار نهان ویان ا    وعبودش 

شوق بر عاخ  صدچندان اسم   چون وعشوق، خدا باخد، دوی نظار باه غیار را از داعای     را ببیند، غیر  وع

سااند   ا   عشقش نوی پذیرد؛ چون حضر  یوسف که در زندان از وردی خواسم که پیغاوش را به عزیز بر

در  یاری خواستن از غیر را از یوسف نپذیرفم   به عقوبم آن سال ناا  را از زندان آزاد کند، اوا غیر  الهی

 :زندان واند
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 گرچه غیر  بردن از عاخ  نکوسم            غیر  وعشوق دایم بیش از سم

                                                                                               (3555) 

وعشوق عاخ  تواند کشید،  ویان عاخ    وعشوق کسی در نگنجد، بار ناز وعشوقی»آودع:  ورصادالعباددر     

چنانکه وعشوق نا گذران عاخ  اسم، عاخ  نم ناگذران وعشوق اسم، خواسم وعشوق عاخا  را پایش از   

در حکایم نشم از وقالم سی   نفتم، خبی ورواود  ( 53: 2671)رازی،  ...«خواسم عاخ  بود وعشوق را 

از سر بصشش، غالم بسیاری را آزاد وی کند   به ایاز وی گوید که وی خوانی تا اوشب آزاد  کنم   ایاز، باا  

خشم، پاسخ وی دند که اگر وردی، تو خود را از بند زلفم آزاد کن. عطار، در باب ناز وعشوقان، وعتقد اسم 

ش نم باخد، باید به جان کشید. ایاز، در وقام غالم اوا وعشوق وروود   ورواود، در وقاام   که اگر این ناز، آت

خاع اوا عاخ  قرار دارد. پ   به قول نجم الدین رازی، باید خواسم وعشوق را بر نر چیز ترجیح دناد؛ کاه   

د   رد داعی عش  جز در وقام تسهیم   خشنودی از نر آنچه عاخا  وای گویاد   وای خواناد، نبایاد باخا       

خواسم وعشوق ناگذران اسم. از این ر ، اگرچه سصن ایاز، تنها در وقام بندع بر خاع ساصم وای آیاد؛ اواا     

خویش باید کشد؛ چنانچه سالک، در نر عقبه    ونزل، باید وربّ  آید، خاع نیز ناز بندۀپای عش  که به ویان 

نازل وی کناد را از سار جاان بپاذیرد   در       وسهم وعشوق باخد   نووارع سصتی نایی که خدا در راع بر ا  

برابر نیازی که ح  به طرفه العینی اجابم نوی کند وگر به  قام آن، اعتاران نکاردع   نظار از حبیاب بار       

 وگرداند که خشم عاخ  را در پی خواند داخم:

 ناز وعشوقان اگر آتش بود             توبه جان وی کش که نازی خوش بود

                                              (3517) 

 غیرت عاشق در ندیدن غیر، روی معشوق را

؛ وصیوصااً آنگااع کاه    را وورد تککید قارار وای دناد   عطار در حکایم خشم از این وقالم، غیر  عاخ      

وی خواند؛ چون  ،جانش در حیر  از ح  تعالی فر  وی ر د   در بیصودی حاجتی از سر غیر  بر خدا ند

این حکایم که در وناجا  از خدا ند خواسم تا در رستصیز نوه را کور ورشور کند تا کسی جاز ا   بزرگ 

ر ی ح  را نبیند، اوا پ  از ودتی، از آنچه که خواسته بود بازگشم   گفم که ورا در قیاوام کاور گاردان    

در عالم وستی   خاوریدگی   طار عقیدع دارد، آنچه وردان راع،تا از جوال پرفر غم، ورا از خود دریغ نیاید. ع

آن نا بر ح  اسم   چنین غیرتی از عاخقان حقیقی بروای آیاد    آ رند، گاع از سر غیر  عاخقانۀ به زبان وی

که جان خویش را در نستی وعشوق فنا وی کنند   جز ح  نوه چیز را نفی کردع   تنها  جود حقیقی را در 
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 ا  وی بینند:

 جان خود را غرق حیر  داختند        عاخقان از ب  که غیر  داختند     

 از سر جان پاک بروی خاستند                نرچه خان بایسم وی درخواستند

                               (3533- 3535) 

عطار در حکایم سوم از وقالم سی   یکم، به غیر  پادخانی اخارع وی کند که به غالوش اور کرد تا      

ی آ رد، چون خاع آینه را سیاع از دم غالم یافم، از سر این بی حروتی   نظری که غالم به برای ا  آینه ا

  غالم حکایم چون از  تفرّق در وذنب عش ، کفر اسم ،عطار ا  را کشم. به عقیدۀخویش افکندع بود، 

کشته  ر ی خویش ندانسم، از غیر  خاع عاخ ، ید   خاع را آینۀسر خودبینی ویان خویش   خاع فرق د

 کار عش  آنگاع توام خود که عاخ ، وعشوق خود    رق برگردد، بی آنکه از عش ِ»آودع:  لوایح. در خد

وقالم در حکایم ا ل از (    52)نودانی، بی تا: « عاخ  چیزی بکاند یا در حسن وعشوق چیزی بیفزاید.

سجدع نوی  بر آدموعشوق،  ابهی  از سر غیر  بهبیان خد،  «غیر  وعشوق»بیسم   خشم نیز که در بصش 

. اگر با توجه به سصن ابهی  از زبان پیر، ابهی ، ودّعی نگریستن جز به ر ی ح  نبود   از آنجا که خود کند

را عارف به سرّ الهی وی دانسم، ودعی بود که سر وویی به غیر ننگریسته اسم، پ  برخالف نتیجه ای که 

دع نوی داند، م وی آید، ابهی  خود را در اوتران الهی رد خدر انتهای داستان صوفی   دختر وانر  به دس

ن صوفی با ابهی  خود نشان   یکی دانستن داستاعش  رد خدع وی خواند در اوتران  را صوفی ،عطار اوا

رد خدن ابهی  در اوتران نیز نسم. نکته ای که در این جا باید یادآ ر خد، غیر   اعتقاد عطار بر دنندۀ

 . ابهی وشهود اسم کاوال دفاع عطار از ابهی  غیر  عاخ ، نسبم به خدا ند اسم که درابهی  به عنوان 

از سر غیر  بر خدا ند، د راد ر آدویان را از طهب ح  بروی گرداند   نوی خواند که کسی جز ا  ر ی 

  غیر   دجود آنکه ابهی  خویش را در ویان وی آ رد   نافروانی وی کنوعشوق را ببیند. از این ر ، با  

 ، اغهب خاعران عارف وسهک از ا  دفاع کردع اند. وی نوایدوعشوق ا  را عقوبم 

آنگاع که سالک از نزد ابهی  باز وی گردد، پیر ابهی  را عالم رخک   ونیم وی خواند؛ چون آن گاع که از     

ر ی حا  را   ، پاسخ داد، چون تاب آن که کسی جاز وان  ند، چگونه در د ری ح  صبوری وی کندا  پرسید

آن قرب نوی دانم. دفاعیا  عطار از ابهی ، ورا  نیسام   عطاار آن     جز خویش را خایستۀندارم   ببیند، 

نفای وای کناد   ا  را وتوارّدی وای      نیاز  گاع که عش  ا  را به ح  وی ستاید، از زبان پیر، خودخوانی ا  را 

 عاخ  حرام اسم، سرکشی کردع اسم:م، از فروان ح  که نافروانی اش بر خواند که از سر رخک   ونیّ
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 د ر استادع ام تیغی به دسم         باز وی رانم، از آن در، نر که نسم»گفم 

 تا نگردد گرد آن در نیچ ک                 در نوه عالم ورا این کار ب  ...

 د ر استادم که نتوانم که ک                 ر ی ا  بیند، به جز ون، یک نف  ...

                               (5377- 5373   5375) 

وی آ رد   حکایم صوفی   وانر   وعرفتیچون عطار، حکایم نا را در پی آووزع نای عرفانی یا کالوی     

را پ  از کالم ابهی  آ ردع اسم که خود را در عش  ح  خال  وی داند؛ وی تاوان اینگوناه نیاز قضاا       

خاود را در عشا  حا  رد     ،م رد خدن صوفی در اوتران عش ، برخالف صوفیکرد، که ابهی  با بیان حکای

 خدع نوی داند   وعتقد اسم که جز ر ی ح  را ندیدع   نصواند دید.

 گرچه نستم راندع ی درگاع ا                   سر نپیچم ذرّع ای از راع ا 

 سوی یارتا نهادستم قدم در کوی یار                    ننگرستم نیچ سوجز 

 چون خدم با سرّ وعنی نم نف               ننگرم نرگز سر وویی به ک 

                         (5331- 5335) 

 عذاب برداشته شده ی قیامت از عاشقان  

که اگر کسی به کوال وقام عش  رسد، از عذاب قیاوم عطار در بیان سوز   درد عاخقان، وعتقد اسم    

حکایم چهار از وقالم سوخته اسم. در  وعشوقا عاخ  در این جهان، صدنا بار در راع رنایی وی یابد؛ زیر

، یریی بن وعاذ وی گوید که اگر د زر را در قیاوم به ون بصشند نیچ عاخقی را در آن نوی سی   نفتم

ار   سوزانم که ا  صدنا بار در راع وعشوق سوخته اسم. از این حکایم بروی آید که عطار عقیدع دارد، ک

بار عاخ  در این جهان   حساب ا  در قیاوم چون سایر وردوان نیسم   آن که در وقام عش  کاول گردد، 

ا  را گنانی نیسم تا در قیاوم عذاب خود. از این ر ، در طهب وعشوق  ،چون نوه کار   بارش با خداسم

 :عذابرنایی جا دان از نم الهی رفتن نم  صال را در پی د ارد   

 عش  اگر بالغ خوی               از عذاب جا دان فارغ خوی در وقام

                           (3551) 

 کار عاشق از فرط دوستی، و بی گناهی عاشق

   چاه؟  ، سایهی از یریی بن وعاذ وی پرسد که اگر عاخقی جرم بسیار کردع باخاد باالدر اداوه ی حکایم     

زانوش؛ زیرا عاخ  از ر ی اختیار جروی ورتکب نوی خود   اگر کااری  ا  پاسخ وی دند که باز نم نوی سو
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فرط د ستی وعشوق اسم   نوی توان عاخ  را برای عوهای کاه از فارط عشا      از وی کند از سر اضطرار   

سصن الزوه ی عش  ا سام؛ چاون   نیز به زبان آرد، گر سصن ورالی عذاب کرد   ا   ورتکب خدع سرزنش

ی را صعوع ی عاخقسصن  )ع( در حکایم پنج از وقالم سی   نفتم که سهیوانسصن ورال صعوع ی عاخ  

سهیوان را با لگد فار  بریازد،   گنبد وهک به جفم خویش اطوینان وی دند که اگر از ا  بصواند  وی خنود که

صاعوع ساصن ویاان     که زدع بازخواسم وای کناد،  الفی  سصن ورال  . چون سهیوان صعوع را وی کند نچنی

د؛ از ایان ر  بایاد آن را درنوخام      کنا آن را فهام  نوی تواناد  غیر، وی خواند که رازی  شوق راعاخ    وع

که کالم ویان عاخ    وعشاوق از جان    ( 567: 2653)عطار، « کالم العُشّاق یطوی   ال یر ی»ر ایم نکرد: 

عاخا    را بر صاعوۀ  والوم سهیوان  داللم دل باید خنید، نه دلیل عقل. عطاربا  آن راسصنان ر زورع نیسم 

 را در غی که سزا ار وجازا  باخد نوی بیند: ر ا نوی دارد   سصنش

 نیچ عاخ  را والوم ر ی نیسم          سوختن ا  را قیاوم ر ی نیسم

 نیسم رنج زیرکان در نیچ حال           سصم تر از صبر کردن بر ورال

 ی بر نم زندلیک عاخ  کز ورالی دم زند               گروی ا  عالو

 گر ورالی گوید ا   اجب بود                  ر حجابی افتدش، حاجب بود

                                                                    (3553- 3571) 

اسام   ند؛ بهکه وعتقد عطار، در غ   الف عاخقان را که زیرکان   خردوندان آن را برنوی تابند، تکیید نوی ک   

دارد   الف ا  ناه  گوید، چون از سر وستی   بیصودی عش  اسم، نشان از وربّم ا   اگر عاخ  سصن ورال

 وعشوق اسم. ور  در برابر خواسم؛ که برای نوایاندن وقام تسهیم از سر خودستایی

 

 نفی مصلحت اندیشی در عشق و لزوم سرگشتگی

درگاع وعشوق را  چرا کردن در آستانۀ  چون    دکنوی  را سرزنش عطار ویهرم اندیشی داعی عش     

حکایم ا ل از وقالم سی   نهم که کار عاقالن اسم، دلیل راستین نبودن عاخ  وی خواند؛ نوچون عاخ  

آنقدر با وعشوق در خانۀ  ه بود، بریافت صهی    عاقبم  عدۀکه چون ودّ  نا در انتظار وعشوق سوخته 

عاقل  را نه عاخ  که ورد در حکایم،صادقی  عطار از زباننییب واند.  از  صل بی خود چون   چرا کرد تا

درنگ در را وی بی  عاخ  بود، بر درگاع وعشوق چون   چرا نوی کرد     تککید وی کند اگر ا  خواندوی 

به ترک اندیشه   یکسرع چون گویسرگردان داعیانِ ویهرم اندیشِ عش  را    ارد وی خد. عطار  خکسم
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 اندیشۀباید به نهایم سرگشتگی   بیقراری رسید، که قرب وعشوق در که  تککید وی کنداند   گشتن وی خو

 :وی کندنیک   بد داختن در عش ، عاخ  را از وعشوق د ر 

 چند اندیشی، بدین ویدان درای           نوچو گویی گرد   سرگردان درای

 تو درد عش ویهرم اندیش نبود ورد عش              بیقراری خواند از 

                       (3513- 3515) 

ترس وی خواند؛ حاال آنکاه عاخا  را ناه      نتیجۀپ  از بیان این حکایم، عطار، ویهرم اندیشی را 

 اسم   نووارع در فکر سود   زیان،ترسی باید   نه اندیشه ای که به قول عطار، پیشه کار، ویهرم اندیش 

 عش  ا  خب خواند خد: سوز درنه جان عاخ  که ر ز ورشر 

 تا براندیشی تو کار از بددلی                 حاصهم گردد نوه بی حاصهی

 عاخقان را نیسم با اندیشه کار              ویهرم اندیش باخد پیشه کار

 عاخ  جانسوز خواند سوز عش             ر ز ورشر خب خود در ر ز عش 

                          (3552- 3551) 

 

 عاشق، الیق هرچه از معشوق رسد، چه کفر و چه ایمان

عطار به سالک طریقم نشدار وی دند که عاخ  حقیقی در برابر وعشوق، وسهم ور  اسام   از آنجاا       

خشنودی دانساته   خاود را    وق رسد چه کفر   چه ایوان، وایۀکه عاخ ، زندع به عش  اسم، نرچه از وعش

را از ویان نوه ی کهوا  بیشتر د سم « ال»حکایم چهار از این وقالم، که جنون الی  آن وی خواند؛ چون و

از  رانوه وجنون درد   سوزش  .«ال»د سم وی دارد، پاسخ داد  آیا ا  راکه   قتی از لیهی پرسید؛ زیرا داخم

اسام، ساصنی   « هال اِلا ». اگرچه در ظانر، ال که وصفّاف  جز ال، خود را الی  نیچ نوی داند   وی بیند« ال»آن 

را به دنبال دارد   آنگاع که سالک نوه چیز حتی  جود خود را « اِلّا اهلل»کفرآویز وی نواید؛ اوا این نَفی، اثبا  

 در راع وعشوق نفی وی کند، به اثبا  تنها  جود وطه    حقیقم برتر وی رسد:

 نان بودزندگی دل از عش  جان بود                       عش  جان از غوزعً جا

 نرچه از جانان به عاخ  وی رسد                گر نوه کفر اسم الی  وی رسد

                               (3552- 3551) 
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 ناروا بودن صبر عاشق از معشوق

آنچه عطار در باب فواید صبر برای سالک وی گوید، بردباری در برابر ویایبی اسم که در عقبا        

بان سالک را وی گیرد   اگر سالک به ترول سصتی نا برنصیزد   ثبا     قار خویش را در وقاوا ، گری

برابر بالیا از دسم دند، از رسیدن به وقاوا  باال باز خواند واند. اوا، صبری که برای سالک ناپسند   

ا  بیقراری   نکونیدع اسم، صبر داختن از وعشوق اسم   اینکه عاخ  در فراق از وعشوق یا در راع طهب 

زاری نکند؛ زیرا قرار داختن سالک از وعشوق، نشان از عدم اختیاق سالک   عدم گرم ر  بودن ا  در راع 

دیدار وعشوق دارد که در این صور ، سالک، خرط اساسی عش  را زیر پا نهادع   بیهودع دعوی عش  کردع 

صن وی گوید، به صبر نکونیدع نیز اخارع وی ، از صبر نکو سلهّوعاسم. ابونیر سراج، پ  از آنکه در کتاب ا

وردی خبهی را دید   گفم: کدام صبر، صابران را سنگین تر اسم؟ گفم: صبر در خدا. »کند   وی گوید: 

ورد گفم: نه. گفم: صبر برای خدا. گفم: نه. پ  گفم: صبر با خدا.گفم: نه. خبهی خشوگین خد   گفم: 

« دا، خبهی فریادی کشید که جانش در آستانهً نابودی قرار گرفم. ای بر تو پ  چه؟ ورد گفم: صبر از خ

( عطار، در حکایم چهار از وقالم بیسم   نشتم، به نکونش چنین صبری از 226: 2651)سراج طوسی، 

 سوی داعی عش  وی پردازد    در آغاز کتاب سالک را به این خرط در عاخقی نشدار وی دند:

 خرط عاخ  چیسم؟ بی صبری ودام      خرط وعشوقی چو بشنودی توام    

 عاخ ، آن بهتر، که بی صبری بود         دل، چو برق   دیدع، چون ابری بود

  ر بود در عش  یک ساعم صبور          نیسم عاخ ، نسم از وعشوق د ر

               (7277- 7275) 

ای راع عشا ، از قفاا خاوردن    عطار در حکایم پنج از این وقالم   در نفی صبوری در برابر رناج نا  

 صوفی ای وی گوید که چون به پشم نگریسم، وورد والوم رقاصِ قفا زنندع قرار گرفم:

 صبر، از وعشوق، عاخ  چون کند؟           کی تواند کرد تا اکنون کند

 نر که بی وعشوق وی گیرد قرار              کی توان بر ضرب کردن اختیار

 وان خورد              ب  قفا کو، در قفای آن، خوردزانکه نر کو نان این دی

              (7235- 7233) 

 نهایت بی صبری عاشق در فنای عاشق  

 عطار در حکایم د م از وقالم سی   د م، عش  یکی از وردان سپاع ناو  بان ونیاور را باه پسار ناو            

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

پردازد. چون خاهریار از ایان عشا  آگااع      وی گوید   در چندین بیم به  صف زیبایی بی نظیر پسر نو  وی

وی خود، فروان وی دند تا عرن سپاع کنند   پسرش قبا از تن برگیرد   عاخ  را در آغوش کشاد.  پا  از   

زوانی چون جوان عاخ  را از وعشوق جدا وی کنند، بر زوین افتادع   جان وی سپارد   خاع دعوی عشا  آن  

  از این ر  ا  را در وشهد خاندان خود دفن وی کند. سالک نیز چون ا  را نه وجاز، بهکه حقیقم وی خواند 

به درگاع عش  وی رسد، در نهایم بی صبری   خوق  صال، از خویش فانی وای خاود. اگار ناخاکیبایی در     

عش  نباخد، قرب نیز نصواند بود. نالکم عاخ  نشان از کوال ناخکیبایی ا  از فراق وعشاوق   ناخاکیبایی   

 رای  صال جا دانه با وعشوق اسم:ا  عهم فنا ب

 جان با جانان بهم، در یک قبا                چون تواند گشم یک دم ز  جدا

 الجرم جانان چو عزم رع کرد                 پیش از ، جان، قید ونزلگاع کرد

                (7377- 7373) 

 

 محو گشتن عاشق در معشوق و یکی گشتن آن دو در مقام فنا

 ز خویش به وقام  حد  در سراپردۀنگاع که سالک از وقاوا  چهل گانه گذر وی کند   با فنای اآ

توحید وی رسد، سالک در وعبود خویش گم   ورو وی گردد   دیگر  جودی وجزا از وعبود خویش ندارد. 

عنی ورو ا    وعبود یکی وی گردند؛ اگر چه به چشم ظانربینان، عاخ    وعشوق د  باخند. عطار در و

گشتن جان عاخ   در جانان در حکایم د م از وقالم بیسم   نشتم، باز نم از وروود   ایاز وی گوید که 

چون در ویدان غزنین گوی وی باختند، خاع از تواخاگری وی خواند که قضا   کند ایاز بهتر بازی وی کند 

ی عرفانی بگوید. تواخاگر چون به خاع یا خاع. عطار تواخاگر را صاحب نظر وی خواند تا از زبان ا  وفهوو

وی نگرد، ا  را ایاز   چون به ایاز وی نگرد ا  را سراپا وروود وی بیند؛ الجرم، وروود   ایاز د  تن در 

نظرش نوی آیند، نوی تواند حکم کند. جالب اسم که عطار اصرار دارد نر جا سصن از  حد    فنای کهی 

آن که وی تواند از لیهی   وجنون، فرناد   خیرین   ... بگوید. در پاسخ  اسم، از وروود   ایاز  بگوید؛ حال

به این اور، وی توان گفم که عاخقان در ادبیا ، نووارع در سوز   گدازِ فراقند؛ اوا وروود   ایاز، نووارع 

ند. وقام در  صال. پ  اگر این  صال را نوادی از اتیال ر حانی بدانیم، این د  قدوها از عشّاق دیگر پیش

فنا، ورو    حد  جز در حریم  صال ووکن نیسم؛ از این ر  عطار از عش  آن د  در وقاوا  بهند عرفانی 

سود وی جوید   وثال زیبایی در د ییّم ظانر   یکتایی باطن عاخ    وعشوق وی آ رد که اگر د  ریسوان 
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ا  ورو گردد؛ با ح  یکی خواند  را در نم بتابند، یکی خواند گشم   سالک نیز چون به ح  برسد   در

خد. ایاز   وروود نیز چنان در یکدیگر ورو گشته بودند که چشم صاحب نظر فرقی ویان آن د  نوی دید 

 که اگر به جسم د  بودند، به جان جز یکی نبودند:

 جان چو گردد ورو در جانان توام        جان نوه جانان بگیرد بر د ام

 ی            جز یکی نبود،  لیکن وعنویگرچه در صور  بود رنگ دُ 

 گر د  تار ریسوان پیدا خود                چون تو بر نم تابی اش یکتا خود

              (7223- 7225) 

 عشق، طریق پاک گشتن عاشق از حجاب ذات و  صفت و محو گشتن در هستی مطلق معشوق

 روود   ایاز را سبب رسیدن عاخ  به  وقام عطار در حکایم نه از وقالم سی   نشتم، عش  ویان و

نیستی    ورو گشتن کاول عاخ  در وعشوق وی داند. البته در حکایا  پیشین نیز، عش  دلیل  حد  ذا  

وروود   ایاز بود؛ اوا در این حکایم، صریراً عش  در برابر عقل قرار وی گیرد   سبب پاک گشتن 

ی گردد. در این حکایم، وروود از ا  وی خواند تا در آینه صاحبش از نر تعهقی، حتی در صفم   ذا  و

بنگرد که کدام زیباترند، اوا ایاز حکم آینه را ناوعتبر خواندع   آینه ی دل را بیانگر این حکم وی داند   چون 

چون  خاع بار دیگر از ایاز وی خواند تا بنگرد که در آینه ی دل کدام زیباترند، ایاز خود را زیباتر وی خواند؛

 قتی به سراپای خود وی نگرد، جز سهطان نوی بیند. عطار از زبان ایاز به کثر  جهان عاخقان    حد  

وعشوق الهی اخارع وی کند که اگر عالم سراسر پر از غالم گردد، عاقبم یک وروود بیش نصواند بود. 

ان در این عالم ججهانی خه  در  جود وعشوق گم خوانند گشم   اگر نزار عاخ  در کسو  جسم   

 دلِ آنان، جز جوال ح  را نوی توان دید: بزیند، در آینۀ

 چون ز عین عش  گردی دردناک        پاک کردی پاک از ا صاف، پاک

 چون نواند در رع عشقم صفا          ذا  وعشوقم دند، بی تو حیا 

 الجرم تا یک نف  باخد تو را            نستی وعشوق ب  باخد تو را

                     (3355- 3353) 

در حکایم خش از وقالم سی   نهم، وروود، کرّع ای را برای خکار وی تازاند   خکار، سرگشته   

بیقرار از ا  وی گریزد. چون ایاز آن حال را وی بیند، اخک وی وی ریزد   بر خکار رخک وی برد. چون خاع 

زنم، ایاز رخکش نزار وی خود که چرا  ا  را در خکار  وی گوید وی تازانوش تا ا  را بگیرم یا بر زوین
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نگیرد. باز چون خاع وی گوید که وی گیروش تا خونش بریزم، رخک ایاز صدنزار وی خود که چرا ا  را زار 

 نوی کشد   چون عاقبم خاع وی گوید وی کشوش تا ا  را بصورم، ایاز رخکش بی نهایم وی خود که 

سازد. عاقبم، چون خاع به ایاز وی گوید که اگر تو را قو  خود سازم، ورو چرا ا  را قوتی برای خویش ن

وی گردی؛ ایاز به خدا سوگند وی خورد که اگر خاع جهان از ون قوتی سازد، اکنون که غالوی ناچیزم، آنگاع 

وروود خوانم گشم. این حکایم، زیباترین   صریح ترین حکایم در ورو عاخ  در وعشوق اسم   فنای 

توحید نیسم خود  دع وی خود. چون آدوی در سراپردۀهلل سالک در وعبود به ر خنی در این حکایم دیفی ا

   در وعبود ورو گردد، نوه وعبود خواند خد   ب :

 گرم باید ورد عاخ  در نالک               ورو باید گشم در وعشوق پاک

 ا داندر رع وعشوق خود خو بی نشان           تا نوه وعشوق باخی ج

                    (3532- 3531) 

 وحدت میان عاشق و معشوق از راه دل میان جان عاشق با جانان

پ  از آنکه در وقالم بیسم   نشتم، سالک از حضور آدوی به نزد پیر باز وی گردد، پیار در تبیاین جاان       

ان برسد؛ این ندف جز از طری  )ر  (، سالک را به این وعرفم نشدار وی دند که اگر آدوی بصواند به جان

جان ویسّر نصواند خد؛ زیرا راع ویان عاخ    وعشوق نه طری  ظانری   جساوانی، کاه وعناوی   ر حاانی     

اسم   جان نا بینندۀ آن وعشوق الهی اند   جز جان،  جودی رانبرندع به جاناان نیسام. بناابراین حضاور     

ر جان سالک پدید وای آیاد   عطاار حسان دلیال ایان راع       آدوی در نزد پر ردگار   خهود ا  در عالم وعنا، ب

دزدیدع را غیر  عاخ  وی خواند تا چشم ناوررم اسرار پنهانی را نبیند؛ چنانچه عطار در حکایم ا ل از این 

وقالم، از بیواری ایاز وی گوید   رانی کردن وروود، پیکی را به سوی ا . سصن عطار از زباان ورواود باه    

تو رنجوری یا ون، وویّد  حد    نهایم قربی اسم که ویان عاخ    وعشوق در عالم وعنا ایاز که نوی دانم 

بر قرار اسم   عاخ  را در این جایگاع، با وعشوقش پیوندی اسم که جز ر ندگان، آن را فهم نصوانند کرد؛ 

 پیوندی  رای زوان   وکان   نهان از چشم وردوان: 

 تا تو رنجوری ندانم، یا ونم      تا که رنجوریم فکر  وی کنم         

 گر تنم د ر ا  فتاد از نم نف               جان وشتاقم بد  نزدیک ب  

 واندع ام وشتاق جانی از تو ون             نیستم غایب زوانی از تو ون 

                                         (5357- 5355  ) 
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را نشسته در کنار وعشوق وی بیند   با خگفتی عذر تقیایر باه   چون پیک نزد ایاز وی رسد   وروود 

جای وی آ رد؛ وروود از رانی پنهانی ویان عاخ    وعشوق وی گوید که از رنگذر نوان راع، جانش از ایاز 

در غیبم نبودع اسم. عطار این راع پنهانی را دل وی خواند   ر ندۀ این راع را جان. عطار از زبان پیر وییبم 

آن راع پنهان را تنها وصیوص دل خانان وی خواند، نه گورانان. در  اقع پیر، خاع   گوراع را در وقابل  ناوه،

یکدیگر قرار وی دند که این تضاد، نشان از وعنی  وعنوی خاع دارد که نوان ساهطنم آدوای در عاالم وعنای     

در  صف ایان راع   اخاارع باه    اسم   آن ک  که در وعرفم جان به باالترین وقام رسیدع اسم. الجرم، پیر 

 حد  با جانان، به نوصانه بودن خاع با جانانش در در ن خانه، به رغم بیگانه بودنش در بیر ن خانه، اخارع 

 وی کند: 

 نسم جانان را به جان رانی نهان           لیک دزدیدع سم آن راع از جهان...

 ع دیدن ر ی بودچون جهانی غیر  از نر سوی بود          ر ی ا  دزدید

 نسم رانی سوی نر دل خاع را              لیک رع نبود دل گوراع را

                                     (5353   5355- 5353 ) 

عطار درحکایم پنج از وقالم نوزدنم نیز بار دیگر بر راع نهانی در دل عاخ  اخاارع وای کناد کاه چاون          

ن از خانه   دیدن صنع ح  در فیل بهاار وای خواناد؛ رابعاه دل خاویش را،      زاندی، رابعه را به خارج خد

رانی برای دیدن صانع وی داند که صنع در برابر آن نیچ اسم. اگرچه صاحب دیدگان از ظانر صنع، صاانع  

 را وی بینند؛ در قدم برتر، خدا ند را در دل خویش وی جویند   آنان را به  اسطۀ صنع نیازی نیسم: 

 ه صانع، در دلم رانی بود                   در بر آن، صنع چون کانی بود گر ب    

 چون کسی را این چنین رانی سم باز         از چه باید کرد رع بر خود دراز؟   

                                                                         (6573- 6575) 

 

 برخاستن فرق از میان  وحدت میان عاشق و معشوق و 

عطار در حکایم چهارم از وقالم سی   یکم، بار دیگر حکایتی از وروود   ایااز وای آ رد کاه ایان باار،         

وروود به سبب بیواری، سه ر ز بیهوش وی خود   در این ودّ ، ایاز نیز چاون خااع بیهاوش وای گاردد        

این بار نه در وقام وعشوق حقیقای، کاه در وقاام     زوانی به نوش وی آید که خاع نیز به نوش آودع اسم. ایاز

عاخ  حقیقی،  جودی برای خویش قاتل نیسم     جودش را نوه از خاع وی داند؛ الجرم چون خاع بیصود 
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گردد، ا  نیز بیصود وی خود   چون عاخ  را از خود  جودی ووتاز نیسم، ویان ایاز   وروود جاز ورواود   

الص   بندگی ایاز نسبم به خاع نیز اخاارع وای کناد. ایااز، یکای دیادن       نیسم. عطار در این حکایم، به اخ

خویش را با وروود، نشانۀ اخالص خویش به خاع وی خواند؛ اخالصی که وقام راستی   حقیقم ویان عاخ  

   وعشوق اسم   وقام  حد  را به دنبال خواند داخم 

یم پنج از وقالم سی   د م، از عش  ویاان  عطار بار دیگر در بیان  حد  ویان عاخ    وعشوق، در حکا   

وروود   ایاز وی گوید. ایاز بوسه زدن خاع بر دسم   پای خویش را در عاالم بیصاودی، نشاان از برداخاته     

خدن حجاب وایی   ونی در وقام  حد  وی داند   به خاع یادآ ر وی خود که چون وان در ویاناه نیساتم      

نی. عطار، در ورحهۀ  حد  اسم که سصن از به بیان نیاودن حاال  نوه تویی، پ  گویی بر خود بوسه وی ز

عاخ  وی زند؛ زیرا  حد  با فنای ذاتی سالک حاصل وی آید   این وقام برتر، نه به گفم در وی آیاد   ناه   

به فهم، عطار که بر رانر  بودن ا  در وسیر کوال خکی نیسم، از گفم این حال اظهاار نااتوانی وای کناد       

 فهم این وقاوا  را جز به طری  تجربم، رانی دیگر نوی بیند:  غیر وستقیم

 خر  دادن حال عاخ  جا دان              از عبار  برتر اسم   از بیان       

 گر زفان گردد د  گیتی، سال نا            نم نیارد داد خر  حال نا       

                                                                     (7353- 7355 ) 
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 گیری نتیجه

نتایج به دسم آودع از بررسی صفا  عاخ    وعشوق در طریقم عشا ، نشاان دننادۀ دیادگاع وعرفتای          

عطار در طریقمِ سالکی اسم که در وقام عاخ  به سوی وعبود   وعشوق خویش در حرکم اسم. عطار باا  

از بیشترین خصییتهای نوادین از عاخ    وعشوق نساتند، باه تبیاین عاالی     حکایاتی که در آنها وروود   ای

ترین وراتب عرفانی یعنی فنا، ورو    حد  پرداختاه   در ساایۀ خصیایم ناای گونااگون اجتوااعی باه        

صفا  این د  خصییم اصهی در سهوک عارفانه را خر  کردع اسم. صفاتی چون صبر   بی صبری عاخ ، 

بم به نم، خاصیم سوزندگی عش ،  صال عاخ  از طریا  جاان باا وعشاوق       غیر  عاخ    وعشوق نس

حضور حا دانۀ وعشوق در دل ساالک، نفای خاودبینی   ویاهرم اندیشای در عشا   ... عطاار جهاان را         

برخاسته از عش    آن را خاص آدوی وی داند   با انتقاد از عش  جسوانی، حقیقمِ جوالِ صاور  را خاون   

 ن کارکرد انسان در زوین وی خواند.  را از آنِ ر     وهوتری  نجاسم،   حقیقم عش
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   منابع

 رازی، نجم الدین وعار ف باه دایاه، باه انتواام ورواد اواین ریااحی، ورصاادالعباد، بنگااع ترجواه   نشار             

 .2671کتاب، 

 .2651 ل، سراج طوسی، ابو نیر، ترجوه وهدی وربتی، الهّوع فی التیوف، نشر اساطیر، چاپ ا

سهر دی، خهاب الدین یریی، با وقدوه   ترهیل ننری کوربن، تیریح، ترشیه   وقدوه سید حسین نیار،   

 ق. 2635وینفا  خیخ اخراق، نشر انجون خاننشانی فهسفه ایران، 

عطار نیشابوری، فرید الدین ورود بن ابرانیم، با وقدوه، تیریح   تعهیقاا  ورواد رضاا خافیعی کادکنی،      

 .2653اوه، نشر سصن، وییبم ن

غزالی طوسی، ابو حاود اوام ورود، احیاء عهوم الدین، ترجوه ورود خوارزوی، باه کوخاش حساین خادیو     

 .2633جم، نشر عهوی   فرننگی، 

 .2655نیر، سید حسن، ترجوه احود آرام، سه حکیم وسهوان، نشر عهوی   فرننگی، چاپ خشم، 

ن بن عهی ویانجی وهقب به عین القضا ، باا تیاریح   ترشایه    نودانی، ابوالوعالی ورود بن عهی بن الرس

 رحیم فرونش، رساله لوایح، نشر کتابصانه ونوچهری، بی تا.
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