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Abstract 

Since the language of mysticism is mysterious and Cryptic, the mystical speech in 

specific spiritual cases is manifested as Shathiiat when expressing its observations 

and findings. Therefore, paradoxes have a close relationship with the divine 

mysteries in a way that it can reflect private thoughts of a Sufi mystic in higher 

mystical stages. In this arena, Attar Neyshabouri  is a mystical poet whose school 

has devoted a special section of his Ghazals to these Shathiiat in such a way that we 

can find the foundation of his mystical thoughts in the analysis of his Ghazals 

Shitahit. This article aims to analyz the Shathiiat in Attar Neyshabouri ’s Divan of 

Ghazals. It also tries to analyze the main verses of Attar's Divan in which the 

concept of “Shathiiat” is hidden by inductive-analytic method. Thus, the analytical 

philosophy of Attar’s views on Shathiiat based on its construing motif and the 

importance of his views in this regard can be explained and clarified to see to what 

extent and in what way the “Shathiiat” have infiltrated into Attar Neyshabouri ’s 

Divan of Ghazals and odes.  

Keywords: Attar Neyshabouri, Divan of Ghazals, Shathiiat, pantheism, 
language of mysticism. 
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  عطار غزليات دیوان در شطحيات تحليلی بازشناسی

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  شیرزاد طایفی

  
 ایران هران،ت طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، و ادبیات زبان رشته ارشد کارشناس  عاطفه شاهسوند

 چکیده 
 در خود تمکاشفا و مشاهدات بیان در عرفا گفتار است، رمزگونه و تمثیلی زبانی عرفان، زبان که آنجا از 

 دارد؛ هیال اسرار با تنگاتنگی ارتباط شطحیات، رو، این از کند؛می جلوه آمیزشطح روحانی، خاص حاالت
 این در. شدبا انیعرف باالي مراتب در عارف یک شخصی تفکرات بنیان کنندۀمنعک  تواندمی چنان که
 او اتغزلی در شطحیات این از ايویژه بخش وي، مکتب در که است عارفی شاعر نیشابوري، عطار عرصه،
 باز يو غزلیات شطحیات واکاوي در را وي عرفانی هاياندیشه بنیاد توانمی که طوري به است؛ یافته راه
 به دهش سعی آن در که است نیشابوري ارعط غزلیات دیوان در شطحیات مااله، این بررسی موضوع. یافت
 مورد ست،ا مستتر هاآن در «شطح» مفهوم که شاعر این دیوان از ايبرجسته شواهد تحلیلی، -استارایی روش
 اهمیت و آن سازندۀ هايمایهبن پایة بر شطح دربارۀ عطار نگاه تحلیلی فلسفة طریق، این از تا گیرد قرار بررسی
 و تغزلیا دیوان» در ايشیوه چه به و اندازه چه تا «شطحیات» که شود روشن و بیینت باره این در وي نظر
 است. یافته راه «نیشابوري عطار قصاید

 .  عرفان زبان وجود، وددت شطح ات، غزل ات، دیوان ن شابوری، عطارها: کلیدواژه
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 مقدمه
نگاه هنري به »از  مندياي با الهام از سرچشمة ذوق فطري، ضمن بهرهعرفان در هر دوره

( توانسته است پیوند خود را با مخاطبان خاص خود تاویت 6839)شفیعی کدکنی، « الهیات
کرده، آن را ژرفا بخشد و در ازاي آن، هنر، پیوند انسان را با زیباشناسی برقرار ساخته و به 

 درک»ان انسان یادآور شده تا زمینة فطري این ذوق را با زیبایی فراهم آورد. در این می
واسطه و ناب است که نیازي به دانش و اسباب ندارد، بلکه شهود چیزي شهودي، درکی بی
اند، امور خاص (. اموري که به درک شهودي وابسته6836)نیوتن، « سواي دانش است

ریق دانش، تنها از طاختیار و بیاز مواردي است که بی« شطح»روند. در این میان شمار میبه
اي از شود و شخص عارف در اظهار کردن آن، ارادهر زبان عارف جاري میناخودآگاه ب
 خود ندارد. 

این پژوهش بر آن است که جایگاه شطحیات عرفانی را در دیوان غزلیات عطار و ناش 
این شطحیات را در تبیین شخصیت عرفانی این شاعر عارف بررسی کند و در دیدگاه کلی 

هاي برجستة شطح در دیوان غزلیات که نمودها و نمونهها پاسخ داده شود به این پرسش
عطار در چه سطحی و چگونه بازتاب یافته است. همچنین شطحیات مطرح شده در غزلیات 

 تواند به شناسایی چهرۀ عرفانی این شاعر نامدار کمک کند.عطار، چگونه می

 . پیشینة پژوهش0
شابه در عرفان در آثار شاعرانی هایی کلی در زمینة موضوعاتی متپیش از این، پژوهش

چون سنایی، عطار و موالنا مورد بررسی قرار گرفته است، اما موارد کلی و اندک مانند 
شوند؛ وحدت وجود یا فنا و باا تنها زیرمجموعة بسیار کوچکی از شطحیات محسوب می

ال انجام حآن هم در غزلیات عطار تا به « شطح»بنابراین، پژوهشی جداگانه با عنوان مختص 
تواند نخستین کار جدي در زمینة شطحیات عطار نشده است. از این رو، نوشتة حاضر می

 نیشابوري شمرده شود.

 . روش2
روش  ها بهفرآیند این پژوهش با استخراج مواد خام مربوط به شطح و طامات و بررسی آن

اسنادي شکل گرفته  واي تحلیلی مبتنی بر استاراء با تکیه بر مطالعات کتابخانه -توصیفی
 است.
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 ها. یافته3
روري ابتدا تعریفی از شطح، ض« قصاید و غزلیات عطار»پیش از تحلیل شطحیات در دیوان 

عبارت است از بیان نکات اسرارآمیز پنهان در دل شخص عارف « شطح»رسد؛ به نظر می
ورت کلمات ه صناگزیر بگونه زبانی نیست. به همین دلیل که قابل ترجمه و بیان به هیچ

شود. از آنجا که شخص عارف در زمان بروز شطح در حال مخصوصی نما بیان میمتناقض
ود که از شبرد، از این رو، چنین کلماتی از دیدگاه او، تجربة شخصی او تلای میبه سر می

بسا عرفایی چون حسین بن رسد و چهدیدگاه عامه، خالف شریعت ظاهري به نظر می
؛ 6646اند )تهانوي، گونه شطحیات خود نهادهها( جان بر سر این 886ماتول منصور حلّاج )
 (.6813و پورنامداریان،  6878؛ عطار نیشابوري، 6832؛ بالی شیرازي، 6838باخرزي، 

با توجه به این تعبیر، شیخ فریدالدین عطار نیشابوري، عارف بزرگ قرن ششم و هفتم 
ن بیانی خود را با شطح درآمیخته است. از آنجا شود که زبادر زمرۀ عارفانی محسوب می

که شطحیات متضمن تجربیات روحانی یک عارف و در تعامل با ظهور اسرار الهی در 
ناخود آگاه وي است؛ بنابراین، بیانات عرفا در قالب نثر یا نظم مبین تفکر روحانی و 

ي وان عطار نیشابورتواند باشد؛ از این رو، در دیشخصی شخص عارف در زمینة الهیات می
 شطحیات قابل بررسی خواهد بود.  -اي از غزلیات اودر بخش ویژه-

براساس میزان اهمیتی که عطار براي مفاهیمی چون وحدت وجود، عدم و وجود، فنا و 
باا، عشق و کفر و ایمان قائل است و با توجه به محتویات دیوان قصاید و غزلیات او و 

-ل میها تشکیرا مفاهیم عنوان شده و نیز قلندریات و حالجیهاینکه درونمایة غزلیات وي 

دهد، شطحیات دیوان عطار را به ترتیب اهمیت و اولویت در قالب عناوین وحدت وجود، 
-نفی و اثبات، کفر و ایمان )کفر و دین(، عدم و وجود، فنا و باا، عشق، قلندریات و حالجیه

 ها قابل تاسیم و بررسی است.

 وجود . شطح وحدت3-0

یین ها تبمنظور از شطحیات وحدت وجودي، آن نوع از شطحیاتی است که محور اصلی آن
ز نظریة اي تلفیای است امسألة یکسان بودن و نبودن هستی )وجود( با خداوند و ارائة نظریه

و برابر بودن خدا با هستی به اعتبار اینکه همة هستی پرتویی از تجلیات « همه چیز خدایی»
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و قدرت  ست و نیز جدا بودن خداوند از هستی به اعتبار عیان نبودن ذات الهیخداوند ا
 مطلق بودن خدا. 

در دیدگاه خاص عطار در نوعی از وحدت وجود، ضمن رد مسألة حلول و اتحاد )عطار 
( جهان آفرینش، مظاهر تجلی الهی و جلوۀ جمال خداوند است؛ اجزائی 6813نیشابوري، 

 ي از امري واحد و حایای:از کل و کثراتی اعتبار

 این را مثاال هسااات بعیناه یک آفتاب  
 

 کااز عااک  او دو کون پر انوار آمااده 
 

 6(668/2و  917/68، 363/4: 6813)عطار نیشابوري، 

عطار معتاد است کثرت از وحدت به وجود آمده است؛ بنابراین، عالم در عین کثرت 
 تواند واحد باشد:می

 ردیگ رنااگ دم هر بااه بوقلمون چاو 
 

 ...یکبااار بااه رنگش همااه آن لایاکن   و 
 

 (62-863/6)همان:  

کار بردن بنابراین نظر، کثرت قابلیت تبدیل شدن به وحدت را داراست. عطار با به
 کند:بینی توحیدي خود را تبیین میهایی چون می و ساغر، جهانتمثیل

 گشاات یکی صااافی ساااغر با می چو
 

 ...میندیش سااااغر و می شاااد گم دویی 
 

 (818/7)همان:  

عطار در اثبات این اندیشه، تمامی معیارهاي ذهنی مربوط به جهان ح  و عال از جمله 
 کند:مکان، زمان و جهت را نفی می

 چیااااز یک جز نیساات چیز همه چون
 

 ...روزساات یک ماه و سااال بساای پ  
 

 (46/62و  236/2، 98/64)همان:  

ابراز نمود تصویري و تنزیل مراتب واالي زبان عرفان، زبان رمز است. در حایات، رمز، 
حال و ماام یک عارف شهودي در سرریز زبان حال در بستر شعري وي است. بر این 
                                                            

 . اعداد سمت راست شمارۀ صفحه و اعداد سمت چپ شمارۀ بیت است.6
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شود. خاستگاه شطح هر چه باشد در مرتبة ظهور اساس، زبان شطح نیز آمیخته با رمز می
ود شارت نمبراي اهل ظاهر و مراتب پایین عاالنیت، ناگزیر در لفافة رمز، اصطالح یا ا

یابد. از دیدگاه عرفانی، محور بنیادین انواع شطح در دیوان عطار نیشابوري، عنصر می
کنندۀ هدف سلوک باطن و منتهاي تفکر عرفانی توحید و وحدت وجود است که مشخص

وي است؛ از این رو، شیخ عطار در راستاي روشنگري بنیاد اندیشة وحدت وجودي خود 
رّه، سایه، اختر )ستاره( و ویرانه به عنوان رمز کثرات و هستی از رمزهایی چون قطره، ذ

ها بهره جسته و رمزهاي دریا، آفتاب، خورشید، گنج، آینه و سیمرغ را به عدمی انسان
 کار برده است.عنوان رمز وحدت وجود به

 . رمز سیمرغ3-0-0
ر بال و پر سیمرغ، رمز حایات مطلق و وحدت وجود است که هر دو جهان، پرورده در زی

 اش پدید نبوده، قابل درک و دریافت نیست:اوست، اما خود و آشیانه

 اسااات سااایمرغ بااال و پر جهااان دو
 

 پاادیااد آشااایااانااه  را سااایمرغ نیساااات 
 

 ( 884/2، 668/7، 2-866/6، 884/6)همان:  

 . رمز دریا و قطره3-0-2
 کار برده، رمز دریا وترین رمزي که عطار در این زمینة اعتاادي بهپ  از رمز سیمرغ، مهم

ند در تواهاست که میانسان« خودي»در ماابل آن شبنم یا قطره است که نمودار کثرت و 
 (.212/8( و به عبارتی با آن یکی شود )همان: 668/2دریاي وحدت، محو و فانی )همان: 

 همی آبسااات قطرۀ یک تو نابود و بود
 

 شاااد دریا با و آمد کنار به دریا ز که 
 

 (668/8 )همان: 

(. در ابیاتی دیگر این 246/9البته در عین این یگانگی، تمایز نیز وجود دارد )همان: 
 شود که خدا همان جهان است، اما در عین حال از آن متمایز است:معنی تداعی می
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 سااالطنت در زد جوش یااک کاال بحر
 قطره دریااا و دریاااساااات چاون  قاطاره  

 

 ...رساااید شاااکر صااادجهان بیکدم تااا 
 رسااایااد ابتر آن کاااماال ایان  چارا  هام 

 

 (883/1،3)همان: 

(؛ به همین 888/68پ  کثرت جدا از وحدت، کثیر و حافظ تعین باقی می ماند )همان: 
، 2-138/6دلیل، مادمة همرنگ شدن با دریاي باا و وحدت، فناي کثرات است )همان: 

272/6-68 ،886/69 ،696/4 ،986/1-7.) 

 خورشید . رمز ذرّه، سایه، اختر، آفتاب و3-0-3
« هاي اندیشة وحدت در شعر عطار استترین درونمایهدرونمایة ذرّه از متداول»

( که مظهر تکثر و رمزي براي فردیت انسانی است )عطار نیشابوري، 6873کدکنی، )شفیعی
 یابد:( و در ماابل حایات مطلق محو شده، اضمحالل می6813

 را ذرّه یکیک خورشااایدسااات به ره
 

 شاااااد داردعاااوي ذرّه هااار الجااارم 
 

 (286/4، 1/ 669)همان: 

( که مظهر وجود مطلق است 292/64خورشید وجود دارد )همان: در نگاه عطار، تنها یک
 اند:هاي دیگر، وجود از او یافتهو هستی

 بااوَد آفااتاااب  یااک از روشاااااناای 
 

 پاادیااد  خااانااه  هاازار در شاااااود گاار 
 

 (888/68)همان:  

( که اگر 668/6، 467/68، 99/7، 23/64همان: سایه نیز رمز کثرت و تعین بشري است ) 
 رسد:از تعین و خودي برهد در وحدت به باا می

 برسااات هساااتی ظلمت از چون ساااایه
 

 شااااد نااورالاانااور خااورشاااایااد  باار در 
 

 (68-282/6، 616/1، 132/66، 288/2همان: )
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 . رمز ویرانه و گنج3-0-4
دور از دسترس است و  (، باا و وحدت وجودي است که76/4رمز وصال )همان: « گنج»

 د:شومظهر آن است، ممکن می« ویرانی»دستیابی به چنین گنجی با فناي خودي که 

 زآنکه روممی خااااارابی خااااارابات در
 

 اسااات ايویراناه  در اسااات گنجی گر 
 

 (39/6، 34/68، 98/67، 863/8،  76/9)همان: 

 . رمز آینه3-0-5
ار خوبی آشکست که اجتماع نایضین را بهآینه نیز در دیوان عطار، رمزي از وحدت وجود ا

گرند در حالی که آینة وحدت، بدون اجزا است کند. جملة کثرات در آینة وحدت جلوهمی
 (.6874و اثري از کثرت در خود آن نیست )چناري، 

 ناامااود پاایاادا آیاانااه آن از جااملااه... 
 

 ...امدیااده نااهااان  جااملااه  از وآیاانااه  
 

 (63و  831/67، 831/63: 6813)عطار نیشابوري،  

بوده که بدون اجزاست و قابل شناخت و « وحدت مطلق»بنابراین، جوهر و ذات آینة 
 شرح و بیان نیست:

 جااوهااري چاانااان ز را کساااای لاایااک
 

 امدیااده باایااان نااه و شاااارح نااه هاایااچ 
 

 (9/ 837)همان:  

-می «همه اوست»ترین نکتة اندیشة وحدت وجودي، یعنی در نهایت عطار به تبیین مهم

 :پردازد

 آن تو همااه هم و تویی جااملااه هاام... 
 

 ...چیسااات؟ آن غیرتسااات که چیسااات 
 

 (76/62)همان:  

با اینکه  کندرسد و بیان میعطار در رویارویی سرگردانی و حیرت به نوعی دوگانگی می
شود. به عبارت دیگر، فردیت قطره در گاه دریا نمیقطره و دریا یکی است، اما قطره هیچ

(. 6813شود )محمدي، رود؛ در واقع، فردیت آن در دیگري محو میز بین میپیوستن به دریا ا
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نجد، گبنابراین، به اثبات غامض بودن این تجربه و اینکه این مفهوم در حیطة برهان عالی نمی
 :یابیمپردازد. خالصة این نظریه را در این غزل که ابیاتی از آن بیان شده است، میمی

 شاااود کی سااالطااان مارد  گاادایای  هار 
 گار باادین برهااان کنی از من طلااب 

 ایسااات قطره عمااان دریاااي هم گرچاه 
 

 ...شاااود کی سااالیمااان آخر ايپشااااّه 
 این سااخن روشاان به برهان کی شااود... 

 ...شاااود کی عاامااان دریاااي ايقااطااره
 

 (68و  3، 272/9: 6813)عطار نیشابوري، 

داوند ز هستی خاي ااین نوع شطح، بیانی از این حایات است که هر شیء یا جسمی، آینه
است و از آنجا که درک این حایات دشوار است، بیان تجربة آن نیز دشوار است؛ چراکه 
در پرتو رسیدن به این حایات، یگانگی در عین دوگانگی و دوگانگی در عین یگانگی پدید 

آید و در واقع این نوع شطح، حاصل برخورد وحدت با کثرت و تاابلی است که بین می
هاي بشري و فرابشري در برخورد جنبة جسمانی و روحانی آدمی و مصداق وحدت و کثرت

 شود.در عالم روحانیت به صورت شطح وحدت وجود نمایان می

 . شطح نفي و اثبات3-2

لهیات شود که در زمینة ازمان یک خصوصیت از جمله تناقضاتی محسوب مینفی و اثبات هم
ات نفی، نفی صف«شود؛ عی منجر به بروز شطح میهاي شرها و زمینهمایهو در تاابل با بن

 (.6837)بالی شیرازي، « بشریت و اثبات، اثبات سلطان حایات است
گیرند؛ یعنی در چنین دیدگاهی، نفی عین اثبات است و در واقع برابر با یکدیگر قرار می

 نفی ما سوا و از جمله انانیت انسان، اثبات ذات یگانة حق است:

 ایین بر چناانکه  شاااو فرو نفی کوي باه 
 

 اسااات اثبااات عین نفی دایرۀ گرد کااه 
 

 (84/8: 6813)عطار نیشابوري، 

ثبات گیرد. این نوع ادر ماابل اثبات حایات مطلق، اثبات خودي و وجود بشري قرار می
شود؛ بنابراین، در نزد شریعت هر که خود خوانده می« اثبات اول»در دیدگاه اهل حایات، 

ر است و در نزد اهل حایات هر که خود را اثبات کند )اثبات اول(، کافر را نفی کند، کاف
 (6837و به نال از بالی شیرازي،  6878است )عطار نیشابوري، 
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 ايمااانااده  اول اثاابااات  در تااو چااون
 

 ...کنب در سااار خود ننگ از ايمانده 
 

 (6/9: 6813)عطار نیشابوري،  

 :رسدنمیرد به محو در حق و فنا نمیبنابراین تا زمانی که سالک از خودي و نف  

 باااز زنااده نااگااردي  و نااماایااري  تااا
 

 ادبباای هسااااتاای  بااار صاااادهاازاران  
 

 (6/1)همان:  

از نظر عطار، تحاق نفی خودي و از ره اثبات بر آمدن )فناء باهلل( با یک جرعه می عشق 
 شود:میسر می

 عشااق می جرعه یک به و کرامات و داشاات دین
 گشااات میه سااراساایمااه  کوي بادیان   عاطاار  

 
 

 آمد بر کرامات و دین از و شاااد بیخود 
 آمااد بر اثبااات ره از و شااااد نافی  تااا

 

 (222/1)همان: 

 . شطح کفر و ایمان )کفر و دین/ کفر و اسالم(3-3
ویژه شطاحان، سالک در طی طریق به سوي حق در چندین مرحله، از دیدگاه اهل حایات به
یمان ها الزمة راه است تا بتواند به اکفرها و ایمانشود که در واقع این گرفتار کفر و ایمان می

( و چون به ایمان نهایی رسد، دیگر کفر و ایمان در دایرۀ 6836نهایی دست یابد )فوالدي، 
وصال او با حق جایی ندارد. بر این اساس، کفر از دیدگاه عرفا دو گونه است: یکی کفر 

شریعت گوید و هر ک  شرع را رد یا  ظاهر و دیگر کفر باطن. کفر ظاهر آن است که ظاهر
تکییب کند، کافر است و کفر باطن هر آن چیزي است از تکثرات و تعینات و... که مانع و 
حجاب رسیدن به نهایت طریات و وصال حق است که جوهرۀ دین و اسالم حایای است 

 (.6846الاضات همدانی، )عین
مان یابد؛ دین و ایفا، معانی دوگانه میدین و براساس آن، ایمان نیز بر پایة نظریات عر 

 «گاه که همه بگیارد و در حق فانی شود، حایات ایمان یافتآن»حایای که در واقع 
( و دیگر دین و ایمانی که در حصار عادات شریعت و عبادت ظاهري 6837شیرازي، )بالی

حق،  صرف، نمودار توحید عددي عادتی است مجازي که از حایات حایای و درد عشق
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ات هاي طریتهی است؛ بنابراین، از این دیدگاه، ایمان نیز در این نوع خود در محدودۀ حجاب
 گیرد.جاي می

کار برده شده در این دو ساحت متضاد )کفر براساس این اعتااد، لغات و اصطالحات به
و دین( از نظر کاربردي و پییرفتن بار معنایی مثبت یا منفی، برخالف صورت اولیه و 

غانه هاي مروند؛ بدین معنا که اصطالحات دینی، معناي منفی و واژهکار میقراردادي خود به
یابند که در واقع با این تحول در بستر اشعار عرفانی، تبدیل به و خراباتی، معناي مثبت می

، کنند )پورنامداریانبینی و تفکرات خاص گوینده را الاا میشوند که جهانرمزهایی می
بدین ترتیب در نگرش عرفانی و از بُعد تأویلی، تناقض ظاهري و معنایی اشعاري که  (.6879

 شود.چنین اصطالحاتی را در خود دارند، تبیین می
عطار نیز به عنوان شاعري عارف در ارتباط با کفر و دین و مفاهیم مربوط به آن در 

اندیشه و ناخودآگاه وي رویارویی با جامعة دینی و اعتاادي عصر خویش و الااي آنچه در 
یافته از آراي دیگر عرفا را در دیوان غزلیات دهد، نگرش خاص و ترکیبباره رخ میدر این
ورزي و زهد عادتی و تهی از واقعیت را ناتوان شمرده و به صوفی دهد. وي دیننشان می
 اي بیزاري جوید:ورزيکند از چنین شریعتزده، توصیه میعادت

 خااویشاااتاان زهااد و دیاان در عاااجاازي
 

 شااااو باایاازار تااهاای دیاان زیاان و خاایااز 
 

 (9/ 978: 6813)عطار نیشابوري، 

است؛ درد عشق الهی که با درد دین عجبین شده و بدون « درد»حایات دین از نظر عطار، 
 (.6879و پورنامداریان،  6831کوب، آن، دستیابی به اسرار حایای ناممکن است )زرین

 نیااافاات ک  خااامی بااه او گاناج   سااارّ
 

 بااایاادشمی دیاان درد و عشاااق ساااوز 
 

 (3/ 898: 6813)عطار نیشابوري،  

ه در یافته از آن کبه همین دلیل است که برخاستن از زهد عادتی و ترک تزویر نشأت 
اي است که ناگیشته از آن، دعوي دینداري نماید در دیدگاه عطار مرحلهمی« کفر»نظر عوام 
 باطل است:
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 مکن تو دین يدعو نااگایشااته   کفر از... 
 

 ديفکن دین بنیاااد گردي کفر محو گر 
 

 (121/1)همان:  

نماید. میخانه و خرابات که نماد در پرتو چنین اعتاادي است که اندیشة مالمتی رخ می
خبري است در ماابل مسجد که جایگاه حضور عال و آگاهی ظاهري خویشتنی و بیبی

 گیرد:( میهب و غرور دینی است، قرار می618)همان: 

 باارآورد کااافااري  بااه دسااااات دل
 هااا کاارد از تااوبااه و زهااد تااوبااه   

 

 ...باارآورد  قاالاانااااااااااادري    آیاایاان  
 باارآورد کااافااري  و شاااااد مااؤماان 

 

 (62و 616/3)همان:  

به موازات همین بیان تمثیلی، پیر خانااه، رخت از خانااه به سوي میخانه و دردي و 
شود. در واقع عطار نفور میزند و زهد و توبه مکشد، آتش بر خرقه ریایی میخرابات می

تعریض خود نسبت به اوضاع اجتماعی عصر و نفاق حاکم بر آن را در کسوت این ابیات 
 دارد:آمیز اعالم میاعتراض

  برد خمّار بااه رخاات مااا پیر دگر باار 
 

 ...برد زنّار به دساات بسااوخت آتش خرقه بر 
 

 (67/ 641)همان:  

ه هر آنچه در طریات عرفان مانع از رسیدن به عطار نیز مانند عموم عرفا معتاد است ک
گیرد به ن« خودي»شود؛ بنابراین، سالک تا زمانی که از کفر معبود شود، کفر محسوب می

 که ایمان حایای است، نخواهد رسید:« حایات»

 دل در اثري دین از بینمنمی و عامار   شااااد
 

 شاااد نخواهم دیناادار خویش، نهاااد کافر  وز 
 

 (68/ 282)همان:  

توان گفت که کفر، مادمة دینداري در پرتو ظهور عشق است؛ به انداز، میز این چشما 
 داند:همین دلیل عطار چنین کفري را عین دین می
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 عشاااااااااااق ره قااالوز اساااات کاافاار
 

 نیسااات مااختصاار کاافاار تااو عشاااااااق  در 
 

 (66/ 36)همان:  

 کااافریساااات گر تو عشاااااااااق رویاااماااه
 

 منسااات دیاان کااافااري صاااد چانایان    ایان  
 

 (13/66)همان:  

بنابراین براساس این دیدگاه، عارف در رسیدن به ماام حایات اگر از بند کفر بیرون 
آنچه  شود وآید؛ بنابراین، آنچه کفر خوانده میآید در وراي آن در بند ایمان گرفتار می

اند؛ یکی حجاب کفر و دیگري حجاب ایمان. به همین در ظاهر ایمان، هر دو حجاب راه
ن به ماام فنا و شهود حایات و دریافتن سرّ عشق حایای در چنین ماامی جهت براي رسید

ا هها )کفر و ایمان( عبور کند؛ چراکه آنجا ماامی است که حجابباید از هر دو این حجاب
 اند:برخاسته

 عشااق ساارّ ذرّه یک که شااناس یاین دل اي
 

 نیساات پدید ایمان وسااعت و کفر ضاایق در 
 

 (7/ 37)همان:  

  هاي دنیایی و جهان حکفر و دین نیز مانند دیگر معیارهاي متضاد، زاییدۀ ماامدر واقع 
یک از قراردادهاي جهان نشانی در عالم اتحاد و یگانگی، هیچاند، اما در ماام فنا و بیو عال

 ملک، کاربردي ندارد.
 ،ناپییري مصادیق عوالم فنا و توحید و غوطه خوردن در دریاي حیرتدر اینجا تعریف
ین ترین ویژگی اکارگیري مفهوم گنجایی به مهمدارد که بار دیگر با بهعطار را وامی

لة کفر و ها در ارتباط با مسأنانشدنی آنناپییري و تعریفمفاهیم عظیم عرفانی؛ یعنی بیان
 ایمان اشاره کند:

 ایاامااان نااه عشاااااات  در مااانااد کاافاارم نااه
 

 نااگاانااجااد در ایاامااان و کاافاار ایاانااجااا کااه 
 

 (1/ 626)همان:  

در جهت بیان رمزي مفاهیم دریافته در شهودات روحانی، نوع دیگري از شطح کفر و   
ایمان در غزلیات عطار نیشابوري وجود دارد که رابطة آن دو را با زلف و رخ معشوق 
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کند. در غزلیات عرفانی، تجلی صفات حق در قالب پیکر انسانی معشوق جلوه مشخص می
در نگرش عرفانی مظهر کثرت و نیز صفات « زلف»انداز، ین چشمکند؛ بنابراین، از هممی

گر اند که گرفتاري در آن نشانجاللی خداوند است. شکن زلف معشوق را دام بالیی دانسته
عاشای است. به عبارت دیگر، همان بیرون آمدن از شریعت عادتی است که به مدد عشق 

ود و شرو، از آن به کفر مجازي تعبیر می پییرد و پیشتر به آن اشاره شد؛ از اینامکان می
رود. در ماابل زلف سیاه، رخ زیباي معشوق کار میبه این منظور به« کفر زلف»ترکیب 
و  663، 27گیرد که به اعتبار سفیدي و روشنی، مظهر ایمان یا اسالم است )همان: قرار می
دانی و الاضات همرا عین (. عطار نیز به تأثیرپییري از چنین اعتاادي که سرچشمة آن626

توان دانست در دیوان خود کلمة زلف را که از بسامد باالیی حسین بن منصور حالج می
دهد در برابر رخ معشوق که آیت دین است؛ بنابراین، برخوردار است، مظهر کفر قرار می

 کند:زلف را رهزن خود و روي یار را راهبر خود معرفی می

 رن است و کفروي تو و موي تو کآیت دی
 

 رهبر عطااار گشاااات رهزن عطااار شااااد 
 

 (828/1، 6-694/3، 898/62، 73/4،  667/9)همان: 

شوند، از آنجا که زلف و رخ، هر دو از لوازم کمال و زیبایی معشوق محسوب می
برمبناي این تعبیر، هم کفر و هم دین )ایمان( در رسیدن به ماصد حایای سالک عارف 

زلف که گرفتاري آن درد عشق را در پی دارد، مادمة ایمان و  الزم و ضروري است. کفر
گیرد و در حایات کلید دستیابی به ایمان حایای و اتحاد با حایات دار شدن قرار میدین
 است:

 گاایاار  تااو زلااف ماایهااب  و باایااا  گااو
 

 شاااود دیاانااداري کااه خااواهاادماای کااه هاار 
 

 ( 68-36/6، 661/66، 686/62، 686/3، 274/68)همان: 

 توان چنین تصور کرد:تیب سیر اندیشة عطار را در این زمینه، میبدین تر

 ایمان حایای )باا، وحدت وجود(  ←فنا      ←ایمان    ←کفر   
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 . شطح عدم و وجود3-4
زمان یک چیز از جمله تناقضاتی است که در بیان مفاهیم مربوط به معرفت نیستی و هستی هم

 یابد.یالهی از دید عرفا به صورت شطح بروز م
عدم، نیستی است و وجود، هستی و هستی از دو دیدگاه مورد بررسی است: یکی هستی 

ترین حجاب طریات سالک است. سالک؛ یعنی همان وجود جسمی و تعینی او که مهم
وجودي که نفی آن در شرع کفر است و اثبات آن در عرفان کفر و هستی دیگر، آن بخش 

اابل ماهیتی عالم ملک و ملکوت )جسم و روح( را از وجود سالک است که در حایات ت
کند. همچنین نوع دیگر وجود، وجود مطلق الهی است که وجودهاي دیگر در مطرح می

(. در حوزۀ عرفان آن بخش از 1/1اند )همان: برابر این وجود یگانة محض در حکم عدم
شرک است؛  وجود که برخوردار از روح الهی است، ارزشمند است و وجود تعینی عین

چراکه عدم است و چنانچه منیت سالک به عدم تبدیل و فنا شود، این عدم عین وجود 
است؛ چراکه پ  از فنا با استغراق در دریاي وجود الهی به باا و هستی جاوید دست 

اي هیابد. بازتاب مفاهیم بیان شده در دیوان غزلیات عطار به عنوان مبناي اعتاادي اندیشهمی
 گر است.شطح عدم و وجود جلوهوي دربارۀ 

 از نظر عطار نیز هر دو عالم زاییدۀ عدم است:

 عاادم فاارزنااد  هساااات عااالاام  دو چااون
 

 یاافات   کاه  سااااماان  و سااربی وجودي پ  
 

 (684/6)همان:  

(؛ بنابراین، سالک عارف 836/2و  44/67هستی عدمی سالک، حجاب راه اوست )همان:   
 سد:رسم تعینی( به باا یا وجود یافتن ابدي مینماي وجودي)جدر سایة فناي عدم هستی

 گشاااات عاادم تااو وجااود کااه گااه هاار
 

 گاااردد وجاااود عااادمااات  حاااالااای  
 

 (689/6)همان:  

از رهگیر چنین اعتاادي است که نه وجود، معنی وجود دارد و نه عدم معنی عدم؛ 
ه ک بنابراین، این عدم در معناي فناي خودي، تنها به نام عدم است و در واقع عدمی است

 وجودبخش است و سالک را از مرحلة فنا به بااء باهلل رسانده است:
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 بااااز ايمااااناااده وجاااود باااه تاااو تاااا
 ساااااااااااز عاادم بااا و وجااود ز بااگاایر 
 اساااات وجااودبااخااش  عاادم چااو آري

 

 ...اساااات دام هااااااااازار  تااو گااردن در 
 ...اساااات نااام بااه عاادم عاادم، کااه زیاارا

 اساااات غااالم جااان بااه مااوجااوداتااش  
 

 (1و  4، 96/6)همان:  

رابطه نیز عطار دلیل تحاق عدم )فنا(و یافتن وجود )هستی حایای، باا( را عشق به  در این
 داند:یگانة مطلق می

 شااااد عاادم داعاای تااو عشااااق چااون
 

 ...شااااد  ماااتاااهااام وجاااود باااه ناااتاااوان 
 

 (842/66، 814/61و  6/ 282)همان: 

 گونه خواهد بود:بدین ترتیب سیر تفکر عطار در زمینة شطح عدم و وجود، بدین

 وجود )باا، وحدت وجود(   ←عدم )فنا(    ←)هستی سالک(   وجود 

 . شطح فنا و بقا3-5
منظور از شطح فنا و باا، آن نوع از شطحیات است که بر اضمحالل صفات بشري در صفات 

« دیتانحالل فر»خداوندي و یا فناي در ذات او تأکید دارد و بر پایة این نوع شطح که شطح 
شود و در عین حال باقی و بر محو می« من»(، هویت 6879ی ، نیز نامیده شده است )است

ماند؛ به عبارت دیگر، از یک سو فناي صفات و از سوي دیگر، بااء به ذات رخ جاي می
)بالی  شودفانی به صفات بشري و باقی به ذات الهی می« من»دهد؛ بدین معنا که هویت می

 «کشف و شهود بال واسطة خداوند است فنا شرط اولیة»(. به زبان دیگر، 6837شیرازي، 
توان گفت که شطح و طامات صوفیانه در ماام فناء فی اهلل و (؛ از این رو، می6876، 6)ریتر

نماید؛ چراکه در این ماام، عارف وجودش سرشار از صفات حق می شود؛ بااء باهلل رخ می
این  پ  اگر در پ  چون به خود نگرد، گویی چنان است که به خداوند نگریسته است؛

ات ( صفت خلق نیست و در حایأنا الحق یا سبحانی ما أعظم شأنیمرتبه، سخنی ظهور یابد )
 گوید )شطح(.این صفت حق است که  سخن می

                                                            
1. Ritter, H.  
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 در دیدگاه عطار نیز فنا به معنی عدم رؤیت یا محو صفات بنده است:

 گاایشااات صااافااات از چااو را خااود جااان
 

 دیاااادم آتشااااایااان  دریااااي  غااارق  
 

 (6/ 467: 6813ابوري، )عطار نیش

عطار در دیوان خود، پیوسته از فنا سخن گفته و معتاد است که با فناي وجود جزئی و  
یات توان به حعدمی بشري در منبع الیزال الهی و به واسطة اتصال به سرچشمة هستی، می

 (؛ بنابراین، فنا را 62-68و  867/3، 849/4، 222/28، 226/67جاوید دست یافت )همان: 
 زاید، بااست:داند و معتاد است کمترین چیزي که از فنا میمادمة باا می

 فاانااا کااز شااااو فاانااا خااواهاای باااااا گاار
 

 بااااسااات زایاادمی کااه چاایاازي کاامااتااریاان 
 

 (392/9، 84/2، 496/7، 416/69، 277/8، 61/ 29)همان: 

عتااد عطار، فناي ذاتی و صفاتی است که سالک چون از ذات و صفات فناي حایای در ا
 در عین یگانگی به جاودانگی باا دست خواهد یافت: -در پی آن -ویش فانی شودخ

 بااااشااااد آن درساااات سااااخااان اماااا
 هر گااه کااه فنااا شاااود از این هر دو 

 

 گااردد فاانااا خااود صاااافااات و ذات کااز 
 در عاایاان یااگااانااگاای باااااا گااردد      

 

 (6-3/ 684)همان: 

انگی به وجود حق عطار در دیوان غزلیات، باا را عالوه بر معنی حیات جاودان و یا جاود
کار برده است که خود سدّ راه سالک و مایة تفرقه و در معنی اثبات هستی و نف  نیز به

 پریشانی خاطر اوست:

 باااااااا پااانااادار باااه افاااتاااادم در چاااون
 

 ...یااافااتاام   پااریشااااان  را خااود باااااا  در 
 

 (62-439/68، 264/6، 64-782/68، 867/6)همان:  

ن این ر سیر فنا و رسیدن به اتحاد و یگانگی و تبییبدین ترتیب، او مراتب فکري خود را د  
( به طور خالصه در این ابیات بیان 6837شیرازي، )بالی« فنا بدایت توحید است»اصل که 
 کند:می
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 تاساا این باا دوساات، اي هسااتی این از شااو فانی
 وحشااات ازین بگریز کااثاارت از طاالااب دوري 

 از غیر تبرّا کن بااا دوساااات تولااّا کن
 

 اسااات ایاان خاادا بااه راهاات کاای تااا هااوا راه ان 
 اساات این لاا دوساات اي وحدت از شااو یکرنگ
 اسااات ایان  ال ز مااصااود  کان  الاّا  ساار در ساار

 

 (62-16/68: 6813)عطار نیشابوري،  

 توان در نظر گرفت:سیر این گونه شطح در اشعار دیوان عطار را بدین صورت می

 )حیات ابدي، وحدت وجود(باا ← فنا )در هر دو معنی( ← باا )اثبات هستی بشري( 

 . شطح عشق3-1
فَسوفَ یَأتیَ اهلل بِاَومٍ ﴿( و بر اساس 62)اعراف/ 6﴾ اَلَستُ بِرَبّکُم...﴿در اعتااد صوفیه، به حکم 

( که در آن خدا آدمیان را دوست دارد و 9/49: 6813)عطار نیشابوري،  2﴾یُحِبُّهُم وَ یُحِبّوُنَه
را به اعتبار بایستگی تجلّی صفت جمال الهی، بنیان  آدمیان خدا را، اساس آفرینش هستی

نهاده بر عشق می دانند؛ عشق خداوند به خود که خواست خود را در آیینة هستی ببیند؛ 
بنابراین، محبت میان خدا با بنده از نظر صوفیه دو سویه و در قالب عاشق و معشوق است 

ن به اصل )روز الست( و به معشوق توا(؛ پ  هم از این راه عشق است که می6879)ستاري، 
 حایای رسید؛ به همین دلیل پایة معرفتی عرفا بر عشق نهاده شده است.
ن سرّ تریداند؛ بزرگعطار نیز به عنوان عارفی برجسته، اساس عالم هستی را عشق می

، 4-363/2، 283/6، 27/68: 6813بااي دنیا که تنها وسیلة معرفت است )عطار نیشابوري، 
(؛ به همین جهت، در دیوان غزلیات وي، بیشترین سخن بعد از فنا، سخن 88/9-1، 366/7

عشق است که در زبان نرم و شورانگیز عطار که حکایت دل سوختگی و عاشق بودن وي 
 اي ازسرگیشته و حایای دارد، جاري است.است و حکایت از تجربه

حسی  انسانی و احساساتاز آنجا که عشق حالت و صفتی است که از حیطة حالت طبیعی 
ر حوزۀ ساز پیدایش بسیاري از تناقضاتی است که دو عالی بشري بیرون است؛ بنابراین، زمینه

 گونه که در انواع شطیحاتدهد. همانشریعت نظري اساس شطیحات عرفانی را تشکیل می

                                                            
 62اعراف، آیة  . سورۀ6

 94مائده، آیة  . سورۀ2
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ا دارا رگیشته نیز به آن اشاره شد، تنها عشق، توانایی به تحاق رساندن هدف واالي عرفان 
 است.

از نظر عرفاي وحدت وجودي، کل آفرینش، تجلی ذات الهی است و از این طریق صفات 
شق ع»شود؛ پ  ها ساري و مستتر است. عشق نیز از صفات الهی محسوب میاو در پدیده

(؛ به همین دلیل است که در 6837بالی شیرازي، « ) منتهاستچون از جمال او آمد، از آن بی
 شود که بیکران است و قعرش ناپدید:به دریایی تشبیه می دیدگاه عطار

 ناااپاادیااد  قااعاارش  دریااایساااات عشااااق
 

 ...گاااهااار ماااوج و آتاااش دریاااا آب 
 

 (18/1، 874/61، 481/3، 823/64: 6813)عطار نیشابوري، 

دهد و تنها راه نجات زاهدي را که از عطار، عشق را در ماابل زهد قشري قرار می
اند. دورزي عادتی، فسرده شده است، سوز آتش عشق میریعتخودبینی و پندار ناشی از ش

زهد  ارزش واو در مسجد نشستن و عبادتی را که فاقد احساس عاشاانه به معبود است، بی
نامد؛ از این رو، در بسیاري از غزلیات دیوان، معشوق )نگاري مست، ترسابچه ظاهري می

با  رود وعه( به سراغ زاهد افسرده میپرستی شریعتی )مسجد و صومو...( در جایگاه عادت
ود؛ شکشاند. این عمل در شریعت مرسوم، تعبیر به کفر میبادۀ عشق او را به کفر عاشای می

 نماید:آمیز میبه همین دلیل است که این نوع غزلیات عطار، شطح

 ماااهاای چااو الیااعااااال و مسااات نااگاااري
 زاناااو باااه ماااا پااایااار پااایاااش درآماااد

 فساااردي هاماچو یخ از زهااد کردن  
 

 ...پاااگااااهااای مسااااجاااد  در از درآماااد 
 جاااهاای و آب اساااایاار اي گاافاات باادو

 بساااوز آخار چاو آتاش گاااهگاااهی...    
 

 (69-68، 134/7)همان: 

داند؛ چراکه در سایة این عشق است عطار در زمینة معرفت الهی، عشق را هدف خود می
این رو، (؛ از 668/6، 662/68شود )همان: که رسیدن به حیات جاودانی از طریق فنا میسر می
شود و از آنجا که اظهار وجود در برابر معشوق، عشق یکی از اصول وحدت و فنا محسوب می

رجام کشاند که فاي میاثبات دویی و عین شرک است؛ از این رو، عشق، عاشق را به نیستی
 آن باا و جاودانگی است:
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 گشااات گاام ذرّه چااو خااود هساااتاای  در
 

 شااااد مااعااتااباار    عشااااق ز کااه ذاتاای 
 

 (667/68)همان: 

اي است که صدر و آستان آن یکی است؛ جهان همسان و یکرنگ عشق، چونان دایره
بنابراین، عالم عشق از تمامی معیارهاي متضاد جهان حسی از جمله ماوالتی چون کفر و 
ایمان که زاییدۀ تمایزآفرینی و دوبینی عال در زمینة اعتاادات میهبی است، مبرا است. به 

عشق، برتر از کفر و ایمان و تردید و یاین است؛ بنابراین، براي  عبارت دیگر، ذات یگانة
 دستیابی به اسرار عشق الهی از کفر و دین که هر دو حجاب راهند، باید گیر کرد:

 سااات دایااره هاامااچااون عشاااق بااارگاااه...
 

 بااود یااکسااااان  آسااااتااان  بااا او صاااادر 
 

 (9-2/ 216)همان: 

 کن گیر دین و کفر از خواهی عشااق ساارّ گر
 

 اساات دین و کفر جاي چه آمد عشااق که کانجا 
 

 (78/2)همان:  

عطار، در پرتو اعتاادات خود مبنی بر خودپرستی خدا و اینکه خداوند در ازل خواست 
یات یک ها را همه تجلکه خود را در آینة آفرینش ببیند، ضمن بیان مراتب آفرینش، آفریده

ی ، آن یگانة مطلق و حایات ازلکند و از این دیدگاهحایات و کثرات یک واحد معرفی می
 دهد:را هم در ماام عاشق و هم در ماام معشوق قرار می

 بیش هزار هزاران صاانع و اساات صااانع یک
 

 ...آمااده ناامااودار  عاالاام  ناااااد  ز جااملااه  
 

 ( 363/2)همان:  

 بااطانات    ماعشااوق  و عااشااق  تاو  ظااهار   اي
 

 آمااده طاالاابااکااار  دیااد کااه را مااطاالااوب  
 

 (366/7)همان:  

 هست، اوست و جز او، همه هیچ: در نهایت هرچه  
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 اوسااات ماعشاااوقاه   او، عشاااق و او عااشاااق 
 

 اسااات آماده  یاار  هماه  چون تاو  کایسااتای   
 

 (87/64)همان:  

که  اي پیچیده و به هم پیوسته استبدین ترتیب در دیدگاه عطار، عشق عرفانی، شبکه
 نیست؛ بهفهم آن دشوار است؛ چراکه مملو از رمز و راز است و عبارت و بیان، محرم عشق 

انی در نماي عرفناپییر است و اگر به ضرورت در زبان ناگزیر متناقضهمین دلیل تعریف
آمیز خواهد بود؛ به عبارت دیگر، عطار با وجود پرداختن به این کسوت الفاظ درآید، شطح

 ناپییر خواهد بود:نوع شطح از زوایاي گوناگون آن، باز بر آن است که شطح تعریف

 نگنجد داسااتان در نااتحساا حاادیااث جااانااا
 

 نگنجد زبان صااد در عشااااات راز ز رمزي 
 

 (62-32/6، 6-682/7، 961/2، 969/3، 32/66، 688/2، 688/62)همان:  

 داند:عطار در عالم خاکی، تنها حسین بن منصور حالج را مظهر عاشق حایای می

 کردنااد عشااق دعوي رهاارو هاازار چانادیان   
 

 اساات نگین چون منصااور طریات خاتم بر 
 

 (78/9)همان:  

 . قلندریات3-7
ابد. یهاي مالمتی شاعر در آن انعکاس میگونه اشعاري است که بنیاد اندیشهقلندریات، آن

چهرۀ قلندر در دیدگاه ظاهري جامعه، چهرۀ انسانی است که به موازات عدم پییرش 
یز ن معیارهاي عرفی و ارزشی حاکم بر جامعه، خود را حتی پایبند رسوم ظاهري شریعت

ارند؛ اي مالمتی و منفور دپروایی در نگاه کلی جامعه، چهرهکند. قلندران به جهت این بینمی
بنابراین، اساس اندیشة قلندري، مالمت است که در نتیجة شکستن تابوهاي جامعه به دست 

دهد. بر همین اساس، شعر قلندري، شعري آید و اساس آن را بیزاري از ریا تشکیل میمی
هاي رسمی، عرفی و اخالقی و دینی شاعري مانند عطار سعی دارد در آن ارزش است که

هاي دیگري را که از نظر ارباب شریعت و عرف عمومی جامعه را نفی کرده، به عک  ارزش
و عطار  6831ها کند )شفیعی کدکنی، شود، جانشین آنمحسوب می« ضد ارزش»اجتماع، 
در  تواند به عنوان قرار گرفتن بستري مناسبندري می(؛ بدین ترتیب شعر قل6813نیشابوري، 

هاي معترضانه نسبت به اوضاع سیاسی و دینی یک جامعه در اشعار عرفانی  جهت الااي اندیشه
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، 989/6، 7-437/6، 64-431/66منجر به بروز شطحیات شود )همان:  -خصوص غزلیاتبه-
ثیر از مشرب مالمتی، دایرۀ واژگانی (. در این جهت در اشعار قلندرانه به تأ787/6، 286/8

مردود و کلمات منفور و مخالف عایدۀ اهل شرع و تاریباً وسیعی مانند قلّاش، خرابات، 
یابد که طبیعتاً با بار معنایی مثبت در ماابل واژگانی چون مسجد، میخانه، دردي و... ظهور می

 گیرند. قرار می شوند،صومعه، زهد، خرقه و... که داراي بار معنایی منفی می
است؛ عشای قلندرانه و مالمتی که « عشق»محور اصلی در قلندریات دیوان عطار، یکی 

عامل اصلی شکستن تابوهاي ارزشی است و دیگري نفی غرور و ریا و نفاقی است که از 
بدیل ت« اي تهی از مغزپوسته»مصداق هاي ظاهري عرف و شرع نشأت گرفته و شریعت را به 

 دهد:ترین حجاب طریات یک عارف را تشکیل میبه طوري که مهمکرده است؛ 

 سااالوس خرقة این شااد خراباات  جااروب ... 
 

 باارسااااتاام  زرق از آماادم باارون دلااق از 
 

 (988/6، 66-841/68، 877/6، 3-888/7، 4و  2-432/6، 68-436/3، 862/7)همان:  

اعث و این امر بسیر محتوایی قلندریات عطار، منظم و بر مسیري مشخص استوار است 
بیت کها را به صورت تتوان آنشده که ابیات در قالبی منسجم قرار گیرند؛ به طوري که نمی

گیري هدف واالي عرفان رخ داده و ترتیب ماامات جدا کرد و این مسأله به موازات شکل
وعة جمکار برده شده در زیرمکشد؛ بنابراین، اصطالحات بهعشق، فنا و باا را به تصویر می

هاي معترضانه در جهت این نوع شعري، رموزي از مفاهیم عرفانی بیان شده و الااي اندیشه
 آن است:

 مسااات ناایاام امشاااب کااه دارم آن عاازم
 سااار بااه بااازار قالاناادر در نااهم پ    

 

 دساااات بااه دُردي کااوزۀ کااوبااان پاااي 
 سااااعات ببازم هرچه هسااات...  باه یاک  

 

 (9و 46/4)همان:  

، گونهرانة عطار، غزلیاتی است که به صورت حکایتهاي رندانه و قلنددر میان غزل
لی این هاي اصکشد. شخصیتروایتی شاعرانه از یک تحول شگرف روحی را به تصویر می

وق ، نماد تجلی صفتی از صفات معش«ترسابچه»هستند. « ترسابچه»و « پیر»ها گونهحکایت
ایجاد عشق و در نتیجه  ( و در واقع پیک عشق است که عامل6879حایای )پورنامداریان، 
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هاي حالج و در بعضی موارد است که اغلب نمادي از شخصیت« پیر»تحول در شخصیت 
 شیخ صنعان یا خود عطار است. 
سایة  گیرد و درآورد عشق به وسیلة ترسابچه از مرتبة خودي میپیر مناجاتی به مدد ره

بناي شود. در واقع منائل می بدنامی و کافري عشق به شیوۀ فار و فنا به هدف عالی عرفان
تعارض  نشدنی در خودي و از خود گیشتن است که این مفهوم بیانگونه غزلیات، رمز بیاین

با ظواهر شرع با بیان ناتوان عبارات به صورت رمزگونه و تمثیلی در قالب اشعار قلندرانه و با 
 آمیز ظهور یافته است:ظاهري تناقض

 دوش شااااکااارلااابااام  تااارساااااباااچاااة 
 دساااات در شااااراب ماان باار آمااد
 باارخاااساااات  کااون دو ساااار ز جاااناام 

 

 ...گااوش باانااا  در زلااف حاالاااااة  صااااد 
 ...نوش این کن من یاااد بااه کااه گفتااا
 ...وفاااکااوش  شااااد فااااار  شاااایااوۀ  در

 

، 4-188/6، 66-196/6، 9-161/6، 66-169/7، 69، 1، 818/4: 6813)عطار نیشابوري، 
 و...( 489/ 946، 183-186/ 761، 117 -386/111، 184/68-61

 ها. حالجیه3-4
ترین شطح تاریخ ها( کسی است که بزرگ886حسین بن منصور حالج )ماتول به سال 

ران عص( را همأناالحقتصوف و عرفان ایرانی به او نسبت داده شده است. قول توحیدي وي )
او تأویل به کفر و زندقه کرده و او را زندیق خوانده به دار آویختند. بر این اساس هر سخنی 

خود در زمرۀ شطحیات قرار خوديهاي او به اب وي به منزلة تأیید نظریات و اندیشهدر ب
وي و فرجام به دار کشیده  أناالحقصراحت از حالج و قول گیرد. عطار در غزلیات خود بهمی

شدن او به صورت تک بیت، سخن به میان آورده است و او را مظهر عشق و فناي در حق 
 کند:معرفی می

 حسااین چون حااااایااااای صااورماان ناایسااات
 

 ناایساااات آونااگ عشااااق دار از او کااه هاار 
 

 (988/6، 419/7، 847/64، 812/66، 841/8، 224/3، 68/7)همان: 

ها، عطار شرح سرگیشت حالج و دگرگونی احوالش را به در نوعی دیگر از حالجیه
عنوان  نکار بردصورت روایت و با بیانی رمزي مشحون از اصطالحات مغانه و قلندري و با به



 3143پاییز و زمستان  | 2شماره  | 3سال  |ادبیات پژوهی در دو فصلنامة علمی عرفان | 314

 

کند؛ می خودي و فنا معرفیکند و در این نوع بیان نیز عشق را رمز تحاق بیروایت می« پیر ما»
 ها جدا و تحت عنوانگونه غزلیات از قلندرانهبه همین دالیل و براساس همین مضامین، این

 شود:ها بررسی میحالجیه

 نااهاااد خاامااّار بااه روي دگاار بااار مااا پاایاار
 خرکردي آ تو کااه ینا بود چاه  پیر اي گافتم 
 باااز در ساار ايزده أنااالاحق   کاه  گافاتام    بااز 

 

 ...نهاد کف ار خط بر ساار و زد بر دین به خط 
 ...نهاد یااار جااان و دل بر مرا داغ کین گفات 
 ...ناهااد   دار ساااوي روي امزده آري گافات  

 

 (626/6، 3و  628/4)همان:  

أیید ن در واقع از یک سو به تهاي پیوستة آگیري از این نوع شعري و مضمونعطار با بهره
ویژه اندیشة وحدت وجودي وي و نیز نوع تفکر او در باب عشق به-هاي حالج اغلب اندیشه

، وي نیز نظر داشته است. از سوي دیگر أناالحقپرداخته و از این طریق به تأویل قول  -و فنا
 ه به منتهايکند کبا این عمل در واقع خود را نیز یک صوفی وحدت وجودي معرفی می

 سلوک عارفانه؛ یعنی فناء بااهلل نائل آمده است )شهود عارفانه(.

 گیري بحث و نتیجه
ان گفت تواي که میآمیز است؛ به گونهزبان شعري عطار نیشابوري در دیوان، زبانی شطح

 یابد.هاي عرفانی وي، در شطح نمود میبنیاد اندیشه
مایة شطحیات بن -6گیرد: مورد توجه قرار می آمیز، چند نکتهدر بررسی این زبان شطح

ه دهد؛ هنجارشکنی زبانی کآمد تشکیل میعطار را نیز هنجارشکنی )انحراف از نُرم( و خالف
کند )فنا و باا، کفر و دین، نفی و اثبات و عدم و وجود( که لفظ و معناي ظاهري را درگیر می

یای و باطنی گفتار عرفا، مورد اهمیت قرار از این منظر، لزوم تأویل و پرداختن به معنی حا
یابد و از این نظر، هنجارشکنی عرفی و عادتی که در زمینة شریعت نمود می -2گیرد. می

اه گیرد. از این دیدگدیدگاه ظاهري و آلوده به تزویر و ریاي متشرعان زمانه مورد ناد قرار می
 -در پرتو بلندنظري و آزاداندیشی وي- ویژه در غزلیاتترین ویژگی عطار را بهتوان مهممی

اي مالمتی همعرفی کرد؛ تا جایی که اندیشه« نفی تعصّب»بر هم زدن تعصب و یا به عبارت بهتر 
ندۀ شناسی، بازگوکندهد و از دیدگاه جامعهالشعاع قرار میو قلندرانة وي را در این زمینه تحت

 ی و سیاسی جامعة عصر خود است.تفکرات و نگاه معترضانة عطار نسبت به اوضاع دین
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از دیدگاه عرفانی، محور اساسی انواع شطح در دیوان عطار، توحید و وحدت وجود  
ین کند و در ااست که هدف نهایی سلوک باطنی و غایت اندیشة عرفانی وي را مشخص می

 جهت، سخن اصلی، تأکید بر عشق و فنا است و بازتاب گستردۀ آن در تمامی انواع شطح در
ام سخن عطار است که تم ةآیین ،عشقتوان گفت گر است؛ به طوري که میغزلیات جلوه

سوختن  ،عشق عطارکند؛ چراکه اي مستایم برقرار میو با فنا، رابطه نگردهستی را در آن می
 .و از خود فانی شدن است

ست؛ ا در نگاهی کلی، عطار در پرداختن به انواع شطح به تمامی زوایاي آن نظر داشته 
کرد؛  ايهاي کلیشهتوان شطح را محدود به تعریفاما نکتة مهم این است که در اینجا نمی

ناپییر است و این اي از شطحیات شده که تعریفتنهایی وارد جرگهزیرا عطار خود به
عبیر کرده ت« گنجائی»افزا از آن به ناپییري همان مصادیای است که این عارف حیرتتعریف
ظر گنجد، پرداخته است. نتیجه اینکه شطح از ننفی به نفی اینکه راز در کلمه میو با فعل 
د؛ چراکه مانناپییر باقی میهمچنان تعریف -با وجود پرداختن به زوایاي گوناگون آن-عطار 

 اگر شطح در قالب تعریف بگنجد، دیگر شطح نیست. 

د تواندر این زمینه نمیاز آنجا که عرفان، متصل به جهانی نامتناهی است، پژوهش  
تر و محدود به حدودي خاص باشد؛ بنابراین، می توان از زوایاي مختلف به طور گسترده

پرداخت. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، نه تنها از « شطح»تر به موضوع عمیق
 ردي وشناسی فشناسی اجتماعی، روانهاي آسیبدیدگاه زبانی و محتوایی، بلکه در زمینه

هاي ناختهتوان به آن پرداخت تا ناشاجتماعی و نیز بررسی انتاادي در حیطة مکاتب فلسفی می
علم عرفان در رابطه با شخصیت عرفانی عطار نیشابوري شناخته شود و بیش از پیش چهرۀ 

 عرفانی این عارف برجسته سیماي خود را نمایان کند.
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 سروش. مید آیتی. تهران:(. ترجمة عبدالح6876)قرآن کریم. 
 . تهران: سروش.4. ترجمة بهاءالدین خرمشاهی. چ عرفان و فلسفه(. 6879ت. ) استی ، و.

. به کوشش ایرج اآلداباوراداالحباب و فصوص(. 6838باخرزي، ابوالمفاخر یحیی بن احمد. )
 . تهران: دانشگاه تهران.2؛ فصوص اآلداب. چ 2افشار، ج 

. صوفیان شرح شطحیات: شامل گفتارهاي شورانگیز و رمزي(. 6832بهان. )بالی شیرازي، شیخ روز
. تهران: 4به تصحیح و مادمة فرانسوي از هنري کوربن. ترجمة مادمه از محمدعلی امیرمعزّي. چ 

 طهوري.

االسرار ببیان ترجمة منطق مکاشفات صوفیان )شطحیات(:(. 6837. )_____________________
 . تهران: شفیعی.6ح و تدوین از قاسم میرآخوري. چ ترجمه، شر االنوار.

 . تهران: علمی و فرهنگی.8. چ هاي رمزي در ادب فارسینرمز و داستا(. 6813پورنامداریان، تای. )

دیدار با  الاضات همدانی،سیري در یک غزل عطار، همراه با عین(. 6879اااااااااااااااااااااا . )
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 2. چ و شعر و اندیشة عطارهفت مااله در عرفان  سیمرغ:

 مطالعات فرهنگی.

 بیروت: لبنان. کشاف اصطالحات الفنون و العلوم.(. 6661تهانوي، شیخ محمدعلی. )

مجموعه مااالت ، سایه در خورشید. «هاي عطارنمایی در غزلمتناقض(. »6874چناري، عبداالمیر. )
. 6. چ 2. به اهتمام دبیرخانه کنگرۀ جهانی عطار. ج طار نیشابوريکنگرۀ جهانی بزرگداشت ع

 نیشابور: آیات.

جمة تر .دریاي جان: سیري در آراء و عااید شیخ فریدالدین عطار نیشابوري(. 6874ریتر، هلموت. )
 . تهران: الهدي.6. چ 2عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبوردي. ج 

 تهران: سخن.اي بال سیمرغ. صد(. 6831کوب، عبدالحسین. )زرین 

 . تهران: مرکز.2. چ عشق صوفیانه(. 6879ستاري، جالل. ) 

. تهران: 8چ  از میراث عرفانی بایزید بسطامی.: دفتر روشنایی(. 6839کدکنی، محمدرضا. )شفیعی
 سخن.

. تهران: 6چ  نگاهی به زندگی و غزلهاي عطار.: زبور پارسی(. 6873. )____________________
 گه.آ

. تهران: 6چ  هاي یک ایدئولوژي.دگردیسی قلندریه در تاریخ:(. 6831. )____________________
 سخن.

. بررسی و تصحیح متن و توضیحات تذکرة االولیاء(. 6878عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمد. )
 . تهران: زوّار.1و فهارس محمد استعالمی. چ 
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. 9به اهتمام و تصحیح تای تفضلی. چ  دیوان.(. 6813). ______________________________
 تهران: علمی و فرهنگی.

ا(. تالاضات همدانی، ابوالمعالی عبداهلل بن محمد بن علی بن الحسن بن علی المیانجی همدانی. )بیعین
 . تهران: طهوري.2با مادمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران. چ  تمهیدات.

_____________________________________________________________________( .6846 .)
 ، با مادمه و تصحیح و تحشیه و تعلیاات عفیف عسیران. بی چا. تهران: دانشگاه تهران.تمصنفا

 . قم: فراگفت.2. چ زبان عرفان(. 6836فوالدي، علیرضا. )

 ان: ادیب.. تهر6. چ بررسی اندیشه عرفانی عطار(. 6813محمدي، احمد. )

 . تهران: علمی و فرهنگی9. ترجمة پرویز مرزبان. چ معنی زیبایی(. 6836نیوتن، اریک. )
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