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Abstract 

Looking at outstanding mystical works of literature, we see a major difference 

in using mystical terms. If we consider mystical sadness and happiness as 

mystical states that have always been influential in the way of mystics, this 

concept can have different manifestations in mystical works. The present 

study, with a descriptive-descriptive method, seeks to express differences and 

also aims to evaluate this concept by revealing the mystic's inner passions the 

in each of the interactions in their works and followed by the kind of attitude 

to examine these concepts accurately. Therefore, if each of these prominent 

men represented a stage in the mystical course of the Shari'ah (Sanai), Tartath 

(Attar), verity (Molavi) And with their constant research, their works can be 

from the beginning to the end of these stages. And depending on these 

mystical experiences and their existential capacity, "Sadness and mystical joy" 

are different.  
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 در بسط و قبض حال سازسبب عوامل تحول سير بررسی
  عنويم مثنوي و عطار الطيرمنطق ،قهالحقیحدیقة عرفانی هايمثنوي

 یرانا اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری  سمانه منصوری آلهاشم
 

 

 چکیده 
 رفانی،ع اصطالحات کارگیريبه در را ايعمده هايتفاوت عرفانی، ادبیات حوزۀ برجستة آثار به نگاهی با

 عارف هم ارکن در سلوک و سیر مسیر در همواره که بدانیم عرفانی احوال از را بسط و قبض اگر. هستیم شاهد
 پژوهش د.باش داشته متفاوتی نمودهاي عرفانی، آثار در تواندمی مفهوم این دهند،می قرار خود تأثیر تحت را

 انفعاالت از نبرداشت پرده با مفهوم این تحول سیر و هاتفاوت بیان پی در تحلیلی -توصیفی روش با حاضر
 صورتهب را مفاهیم این بر آنان نگرش نوع به تبع آن و آثار بر انفعاالت از هرکدام تأثیر عارفان، درونی
 عارفان از دامهر ک که یابیمدرمی آثار این متوالی بررسی با که صورتیبه دهد؛می قرار بررسی مورد ترجزئی
 اتحای ،(عطار) طریات ،(سنایی) شریعت-رفانی ع سلوک و سیر مراحل از ايمرحله نمایندۀ بحث، مورد
 خودهب متفاوتی رنگ تجاربش، و وجودي ظرفیت به بسته عارفی هر در مفاهیم این و هستند -(مولوي)
 . گیردمی

 بسط. قبض، مولوی، عطار، سنایی،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
است  یتب و منازلانسان و متشکل از مرا یروح یاتح يوردهاادست ینتراز مهم یکی عرفان
مراتب و منازل با عنوان  یناست؛ ا یآدم ةالزم ي،و سلوک به سمت کمال معنو یرکه در س

 کتحر. کشدیمراتب سر برم یناز دل ا «قبض و بسط» مسألة و شودمی مطرح «ماام و حال»
 ست،ا نف  تیهیب و شهودي درک و عال از ايآمیخته که نیرویی کمک به مسیر این در
 یط ،و خمچ یپرپ یرمسدر  ییتنهاکه به یسترا توان آن ن یآدم یشةاند یراز یابد؛می تحاق
  کند. یقطر

 نسبت اسانهشنجمال و يهنر نگاه مگر، ستین يزیچ عرفان: »است معتاد یکدکن یعیشف
ود وج عرفان یکه در آن نوع ستین یو میهب نید چیه انداز،چشم نیا از. نید و اتیاله به

 اختراعا ر دیو میهب جد نید کی ،یلیباشند که به هر دل یاگر کسان یحت نداشته باشد.
خود خودبه یاز مدتپ  ،اورندیب مانیا نیمفروض، بدان میهب و د طورهم به ياکنند و عده

 يهنر و شناسانهجمال ینگاه با را میهب و نید نیا که هاآن -6: شوندیم میبه دو گروه تاس
 و يهنر نگاه نیچن که ییهاآن -2 .بود خواهند میهب و نید آن عارفان نانیا ؛نگرندیم

و میهب  نیعرفان آن د ۀریاز دا رونیب یکسان نیچن ؛ندارند نید آن به نسبت ياشناسانهجمال
 (.6866 ،یکدکن یعی)شف« قرار خواهند داشت

 دو آن نیب یخاص وندیپ و بوده نید به نسبت خاص نگرش ینوع عرفان ن،یانابرب 
 رد زین حق يسوبه ریس يهاروش یتمام که است تیاهم حائز نکته نیا. است راربرق

 ،نید نیا رب هیعارفان مسلمان با تک وشده است  گیاشته شیبه نما ییبایزبه نیچارچوب د
 .دارند اریصورت کامل در اخترا به شیو سلوک خو ریس یعمل ةبرنام

 پژوهش . روش0
 ان » و «بسط و قبض» ،«رجا و خوف» چون بنیادینی ایلمس بر تأکید ضمن پژوهش این در
 و منابع طریق زا توصیفی -تحلیلی روش از گیريبهره با بحث اصلی زمینة عنوانبه «هیبت و

 ناداست همچنین مباحث و از برداريفیش و هاداده آوريجمع شیوۀ به و ايکتابخانه اسناد
 .ایمدام کردهاق منابع از استفاده با هایافته به بخشیدن
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 پژوهش . پیشینة2
 ت؛اس شده توجه بدان معدودي هايپژوهش در که است مسائلی جزو «بسط و قبض» مسألة

 عنوان (با6866) روزسوال و انجمبه پژوهش علمی وجوهاي نگارندهجست که به طوري
 و قبض» حال بررسی منتج شد که به «شم  دیوان در بسط و قبض هايخاستگاه بررسی»

پژوهش  نینهمچ. است شده تأکید موالنا تفکر در یک هر جایگاه و خاستگاه تعیین و «بسط
 یتطبیا بررسی» عنوان با ( صورت گرفته بود6861دیگري که توسط اویسی و همکاران )

 نآ یافت شد که در «هجري هشتم قرن تا صوفیه آموزشی متون در عرفانی بسط و قبض
 معانی زا چادر اینکه و صوفیه آموزشی متون در شانیتاریخ تحوّل سیر و «بسط و قبض»

صوري است. عالوه بر این دو مااله، من گرفته قرار بررسی مورد اند،گرفته فاصله خود قاموسی
 خوف ،بسط و قبض عرفانی زوجی مفاهیم بازتاب» عنوان با نامة خود( در پایان6863آلهاشم )

 بر نیعرفا زوجی مفاهیم بازتاب بیان ضمن «فارسی عرفانی متون در ان  و هیبت و رجا و
 .کرده است تأکید است خداوند جالل و جمال صفات که مفاهیم این منشأ

 نظري . مباني3
 کهبل ندارند، مشخصی و معین هايجلوه عرفانی، موضوعات سایر همانند «بسط و قبض»

به  اگزیرن و آیدمی دچار آن به خدا به وصال در راه سالک که هستند پیچیده بسیار مفاهیمی
 دل گیگرفت قبض، کلی حالت در. است ماصود به رسیدن براي روحیعواطف این از عبور
 او ان  از لد گشادگی بسط و دارد تعالیحق جاللیة صفات با پیوند که است حق هیبت از
 به هک کسانی حال تشریح در کامل، انسان کتاب در است. وابسته وي جمالی صفات به و

 به خوبیبه دارند، توأمان را قبض حال در عین و بسط حالت و آمدهنایل معشوق دیدار
 نارک در و با هم مفهوم دو این وجود اینکه و عرفانی تجارب در مفهوم دو این جداناپییري

 دو این بین همیشه عارف اینکه و شودمی باالتر مراحل به عارف سیر سازسبب که است هم
 که است ماام این در»: گوید( می6831) نسفی شو. می اشاره ست،ا حرکت و سیر در حالت
 با اندرون به روز، همة و آیدمی پیش آسایش فراق از و دهد ترجیح وصال بر را فراق عاشق
 اشقع ساعت آن نوازد،می لطفشبه  گاهی معشوق و شنودمی معشوق از و گویدمی معشوق
 (.6831 نسفی،« )است قبض در عاشق ساعت آن و گدازدمی قهرش به گاهی و است بسط در
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 حبتم اوایل آن بروز زمان دارد؛ مشخصی زمان «بسط و قبض» اینکه توجهقابل  نکتة 
 است. دل اتصف غلبة نتیجة «بسط» و نف  صفات ظهور نتیجة «قبض» از این رو، است؛ خاص
 کندمی استراق نف  دل، استبشار از و آیدمی فرود سالک دل بر خداوند از واردي گاه البته»
 شدن وارد از بعد عارف پ  .(6814 سهروردي،)« شودمی قبض سبب بسط، در افراط با و
 تحال به عارفان رو، از این دارد؛ سروکار حاالت این از یکی با به طور دائم مرحله این به
 و دارند فراوان تأکید قلب در همیشگی شوق و حزن این حضور لزوم و «بسط و قبض»

 تحرک به را سالک ايمحرکه نیروي همانند شادي و حزن این که است این بر اعتاادشان
 اب اما کند، مشاهده را ماصود اصل خویش، سیر در نهایت تا کندمی تحریک جلو رو به
 عموان از یکی خود حجابی، همچون محرکه نیروي این ازلی، محبوب و ماصود به رسیدن
 یاراختبی حق، جانب از است محبتی عوامل این همة. شود برطرف که باید و است رسیدن
 آن و کندمی مطرح خصوص این در را جدیدي ( اصطالح6871) میبدي رو،از این  سالک؛

 گرداند طمنبس را بنده تعالی خداي که باشد آن «خفا ماام در بسط: »است« خفا ماام در بسط»
 او و دگنج او در اشیاء همة تا خلق به حق از بود رحمتی این و باطناً مابوض و ظاهراً خلق با
 (.6871 میبدي،) «نگنجد شیئی هیچ در
 تأمل قابل که دیگري نکتة بزرگ، عرفاي دیدگاه از مفهوم دو این به کلی نگاهی در    
 معتاد هجویري کهچنان است؛ دیگري بر مفهوم دو از یک هر برتري دربارۀ ایشان نظر است،
 قبض اندر.. .بسط رتبت از است تررفیع قبض رتبت کی اند،آن بر یگروه مشایخ از»: است
 نف ، قهر و بشریت گدازش المحاله و لطف و نوازش بسط اندر و است قهر و گدازش
 هک اندآن بر گروهی و است اعظم حجاب آن آنکه جهت از آن، پرورش از باشد ترفاضل
 تادیم المتع کتاب اندر آن ذکر تادیم آنکه از قبض رتبت از تر استرفیع بسط رتبت
 جز انعارف سرور و ثبور قبض اندر و است سرور بسط اندر نیز و... آن بر است مؤخر فضل
 از هترب وصل محل اندر قرار پ  نه؛ ماصود فصل در جز ثبورشان و نباشد معروف وصل در
 کی دد؛پیون بنده به حق از کی است ]؛[ معنی یک دو هر بسط و قبض... فراق محل اندر قرار
 و شود ماهور سر یا ماهور بدان نف  و شود مسرور بدان سر یا کند نشان دل بر آن چون
 نف  قبض دیگري سر بسط اندر و باشد وي نف  بسط یکی، قلب قبض اندر و مسرور نف 
 بعد در نهایت .(6836هجویري، ) باشد انفاس تضییع کند، عبارت این جز آن از آنکه و وي
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 هم از مفهوم دو این که رسدمی نتیجه این به هم هجویري خود نظرات، ینا همة طرح از
 .است غیرممکن دیگري وجودبی  یکی و جداناپییرند
 «اتشطحی شرح» است قید شده آن در عرفانی حالت دو این بروز اسباب که جایی تنها
 حالت ود سطب و قبض» :است رفته اشاره آن در چند اسبابی به که است (6818شیرازي ) بالی
 انوار متراک و سلطنت حجب و توحید قهر به را ایشان کنند قبض را؛ عارفان است شریف
 را انایش چون. بستاند بشریت اوصاف از را ایشان تا ایشان دل در حشمت رکوب و عظمت
 کرس حال وجد با حالت را ایشان خطاب، طیب و صفات حسن و جمال کشف به کند بسط
 قدم در تسرس فناي قبض اصل. ببخشند و بگویند کنند سماع و صرق تا دهد دست صفا و
 .(6818 شیرازي، بالی) ابد مشاهدۀ در سرست بااي بسط اصل و

 . بحث و بررسي4
 ؛است شده خاکی زندان این اسیر و افتاده جدا خویش اولیة موطن از انسان عرفا، باور در

 رحلةم» کند؛می تالش آن براي و دارد درخود را اصل به بازگشت دغدغة بنابراین، همیشه
 نکهای و است موجود وضع با آشنایی زندان، این از رهایی و اصل سويبه سیر در تالش اول
 توانمی را سنایی . شخصیت(6836 پورنامداریان،)« ببردپی  جهان این در خود غربت به روح
 حاصل که یاهحد در رو،از این  آورد؛ حساببه سلوک مراحل از مرحله همین معرف
 از فتنگ سخن با که بینیممی شاعري را وي اوست، زندگی تحول از بعد و پایانی هايسال
 مردمی عرفان رنگ عرفانش جامعه، از خود رنج و اندوه و بیان دنیایی هايتلخی و هامرارت
 رفانع عرفانش، و دارد جامعه به رو دیگران از بیش که شاعري عنوانبه و گیردمی خودبه

 فرس در دائم و تابدبرنمی را مکانی هیچ روحش دلیل همین به شود؛می شهره است، مردمی
 و ظلمات جهان در خود غربت به بردنپی  از بعد» سلوک و سیر این در دوم مرحلة است.
 فرشتة که خویش آسمانی اصل با عارف آن در که است ايمرحله این و است تن زندان

 سیر در راه موجود موانع با را او فرشته این و( 6816کوب، زرین) «کندمی دیدار راهنماست،
 او راهنماي فرشتة و دارد قرار مرحله این در که است سالکی عطار کند.می آشنا سلوک و

 دنشیکی  سويبه سیر حال در و گیاشته سر پشت را دنیا عارف مرحله این در است؛ هدهد
 هاغم این همة که بردهپی  کهدرحالی اوست با نزندا هايناراحتی و غم پ  است؛ حق با

 ایهس روح بر او گرفتگی و غم که همچنان پ  است، ماصود به رسیدن اصل، و ناپایدار
 . است مشهود آن در کار سرانجام و دنیا از رهایی اندیشة خاطربه شادي از هاییبارقه دارد،
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 و روح صداي -مثنویات در-او  شعر»: گویدمی خصوص این در (6873کوب )زرین
 اعرش روح آزار و زخم از چیزي است، قصه شعرش وقتی حتی است؛ روحانی احساس فریاد
 «تنیس کردنی تفسیر اما است، دریافتنی که دارد انعکاس بیانش شیوۀ و شکل در
 مرحلة در و رفته فراتر مراحل این همة از موالنا این در حالی است که .(6873 کوب،زرین)

 عرفانی آثار سایر همانند مثنوي، در او هدف هر چند دارد؛ قرار خداوند به دلدادگی و عشق
 ینا منجر به فراموشی که است عمیق قدريبه او در دلدادگی و عشق تأثیر است، «تعلیم»

 . شودمی بسط نمودهاي او و غلبة کالم در هدف
 انسان هاست.غم و اهشادي روحی، هايهیجان از سرشار هاانسان همة زندگی تجربة
 وانتنمی از این رو، کند؛می سپري حالت دو این از در یکی را خود زندگی لحظات تمامی
 حساببه نامستث مورد این در نیز عارفان باشد؛ خالی حاالت این از حالتی از که یافت را انسانی
 نام «بسط و قبض»خدا  با ارتباط در شادي و غم از اعم هاآن درونی آیند و حاالتنمی
ست ا متفاوت ارتباط این عمق و نوع ها،آن از یک هر وجودي ظرفیت به توجه با گیرد.می
 یرتأث واحدي امر بساچه است و متفاوت عارفان در حاالت این موجد عوامل دلیل همین به و

 قبض حال دیگري براي و بسط حال عارفی به طوري که براي باشد؛ داشته هاآن بر متفاوتی
 متفاوتی ثیرتأ واحد امر زمانی، مختلف هايموقعیت به توجه با اینکه یا به همراه داشته باشد را
 مجبور» ،«مرگ»، «دنیا» ،«عشق» حاالت این ایجاد دالیل ترینمهم از. باشد داشته فرد یک بر
 شود.توان نام برد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته میرا می «بودن مختار و

 عشق. 4-0
 خوف و زهد با تصوف و عرفان نضج دوران -آن دوم نیمة ویژهبه-قمري  هجري دوم قرن
 و دشومی منتهیعشق  به خویش سیر تکاملی طی با زمان مروربه شود، امامی آغاز خدا از

 ولیه،ا قرون برجستة هايچهره از» کهچنان کند؛می پیدا عارفان نزد ايویژه جایگاه محبت
 خستینن و افزایدمی صوفیه زهد بر جدید ايهلأمس عنوانبه را الهی عشق دیث، حعدویهرابعة
راه دور و دراز  يو دورنما گیردمی درخشیدن الهی عشق بارقة او کلمات اليالبه از بار

  .(6838 ،پوریوسف) «آیدیم یداتصوف در پرتو آن پ
 تسهیل و خلات اتبمر گیريشکل عرفانی، مباحث تریناساسی از یکی عنوانبه عشق
در طول -له بسته به نوع نگرش عارفان أمس یناما هم شود،می سبب را کمال سويبه حرکت
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 مکنم گاه گیارد؛یها مآن روحیرا بر حالت  یمتفاوت یراتتأث -یفارس یادب عرفان ۀدور
 اهگ و فرو ببرد قبض حالت به را هاآن و شود یادآور هاآن بر را فراق از ناشی اندوه است
 . شود سبب بسط را حالت و بگیارد نمایشبه دیدگانشان ماابل در را وصال شوق
 فتگیگر جلوۀ هم عشق، مسألة درخصوص مولوي عطار و سنایی، آثار به کلی نگاهی در
 ةناط-ییسنا یمدرخصوص حک»که چنان کرد؛ مشاهده توانمی را روح گشادگی هم و

 هدرگا چاپلوسان از را او شاعري، و شعر آغاز در -یعرفان و تصوف در شعر فارس ینآغاز
 دربار از یدریوزگ عملش نهایت و دربار بزرگان ستایش کالمش نهایت که بینیممی پادشاه
 ،(6878 کوب،زرین)« بردمی سربه شادي و غم در عمر و ورزیدمی عشق گفت؛می شعر بود،
 زده،دل هاخوشی از و بیزار عشق از تاداف اتفاق او در که تحولی در نتیجة زندگی پایان در اما
 به غربت خود در این جهان و تازه شد؛ آغاز او روحی اناالب و فرو برد زهد گریبان در سر
 ریدگیدنیا ب از هايسال همین حاصل «الحقیقهحدیقة» پی برد؛ زمینی عشق این از فراتر عشق
 شد. بنا عشق و زهد توحید، پایة بر او،
 کارهب منظوم آثار در باراولین  براي را آن که است الهی عشق سنایی، رموردنظ عشق اما»
 دارد، ار فیلسوفان خداي صفات هم حدیاه، در شدهتوصیف  خداي کهازآنجایی و گیردمی
 گاه و است خرابات در معشوقکان همانند گاه( 6878 درگاهی،) ]...[«متصوفه  و متشرعه هم
 ن رو،از ای است؛ خدایی چنین به عشق بارز ویژگی تیسخ پ  وتخت؛تاج در شاهان چون
 حریم در پا نتوانند دروغین مدعیان تا ریزدمی زهر عاشاان جام در هر لحظه عشق سلطان
این در  است؛ وي در قبض حالت موجد عشق رو،از این  .(6873 زرقانی،) بگیارند عشق

 و عشق و رودمی عشق از لحاص هايمحنت استابال به کامل رضایت با او حالی است که
 عتادم و دهدمی ترجیح بر هرکاري آن را داند ومی یکدیگر ملزوم و الزم را روح گرفتگی
 .است راه این غم نشانگر خود کلمه، تصحیف: است

 تاالااااایاان  مااحاادّث نااباااشااااد  بااد
 فااشیااتااألاا بااه نااگاار مااحااباات  در

 

 نیب مااحااناات مااحااب باااشااااد  کیاانا  
 شفیتصاااح اساااات محناات همااه زان

 

 (6826 ،ییسنا) 

 یرکسه انتظار در یسرانجامیب ندارد؛ یهدف و شدیاندینم شیخو سود به عاشق ،او دید در   
 .ندیگزیم را عشق که است
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 موجود خود حظّ عشاااق در نیسااات
 

 ماااصااااود بااا چااکااار را عاااشاااااااان  
 

 (827: همان) 

 «سطب و قبض» آن آسمانی و زمینی جلوۀ در دارد؛ دیگري شکوه عشق، از عطار سخن اما
 گویی هک یابیممی روایتگري را عطار عاشاانه، هايداستان در در واقع دید؛ توانمی توأمان را

 طارع سنایی، روزگار از گرفتن با فاصله. است کرده لم  وجود تمام با را عشق درد خود،
 حریمش در پا نتواند مدعی هر تا آمیزدمی درد و غم با خداوند را که عشق نیست معتاد دیگر
 شایستة و تابدمی مستعد ارواح و پاک هايدل بر فاط که است نوري عشق:» بلکه ،بگیارد
 مامت خالل در- او صنعان شیخ داستان رو،از این  باشد. مندبهره آن از که نیست هر کسی
ر د دارد؛ ايویژه رنگ و جلوه عطار، بیان شور و قدرت خاطربه -«الطیرمنطق» هايداستان
 بادتع هاسال از بعد شیخ در خود دارد؛ را امید و بیم با آمیخته غم تان،داس فضاي حال عین
 و خوکبانی و مسیحیت آیین راه، این در و شده عاشق روزگار بد از مریدان پرورش و

 عشق، .بازدمی عشق در راه را دین و عال تا رفیع جایگاه از چیزهمه و برگزیده را زُنّاربستن
 وقمعش به عاشق رسیدن با شده رفع موانع تمامی پایان، در اما د،برمی رسوایی حد تا را او
 که ستا فراوانی هايتناقض از سرشته عشق ذات» او نگاه در بنابراین، کند؛می جلوه بسط
 «درمان هم و است درد هم عشق. کندمی باطل عشق حاایق فهم براي را منطای هايقیاس
گوید، سخن می لیلی عشق وصف در مجنون بانز از . همچنین وقتی(6838 پورنامداریان،)

 و در عین حال دلگشاست داند،ها میناخواسته و هادشواري از ايآمیخته را هر چند او عشق
 بسط. عامل

 کاا  هاایااچ آفااریاان نااخااواهاام ماان
 او دشنام یک مدح صامد  از ترخوش

 

 ب  و باااد لایالی   دشااانااام مان  ماادح 
 او نااام عااالاام دو ماالااک از بااهااتاار 

 

 (6811 عطار،)  

 وحدت نظریة ویژهبه-عربی ابن هاياندیشه با سوهم نوعیبه عارفان در میان عطار
خاصی دارد.  عرفانی گیريجهت با خدا، انسان رابطة دربارۀ رو،از این  است؛ -او وجودي
 فاتص گاهتجلی را انسان تعالیحق است؛ عاشاانه ايرابطه انسان و خدا رابطة وي، از نظر
 دگیزن با ماارن آغاز خلات، در انسان و خدا ارتباط ورزید. عشق او بر پ  اد،قرار د خویش
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ز این ا اوست؛ نهاد در و فطري خدا به انسان شیفتگی و عشق بوده و اعلی بهشت در انسان
 . ندارد راه قبض و اندوه آن در رو،

-می یانمبه صحبت پرمخاطره وادي هفت از نیز انسان سیر تکاملی مراحل بیان در عطار

 است طلب از سلوک راه آغاز»: است معتاد وي است. «عشق» هاوادي این از یکی که آورد
 زا عبور در و است عشق وادي در گیاشتنقدم  از ناچار طالب پ  است؛ عاشق کار طلب و
ر س زیان، و سود حسابگر عال سلطة از و خردمی جانبه  را محنت و خطر هرگونه وادي این
 هک گیردمی اوج حدي به دو عالم هر کلید دست آوردن. با به(6873 کوب،ینزر) «پیچدمی
 .نباشد او به رسیدن یاراي را کسی

 پدید او عشاااق ذوق شاااد را هرکه
 

 کاالاایااد  را عااالاام دو هاار یااابااد زود 
 

 (861: همان) 

 به مدرس و مفتی و فایه یک از را او کهچنان بود؛ شگرف بسیار موالنا در عشق تأثیر
 اشتغال ايجبه که بود تبریز شم  پر هیجان عشق این آغاز، در کرد؛ بدل شیدا و شقعا یک
 همین طریق از کرد و ورغوطه بسط و سماع جو در کلیبه را او زاهدانه هايریاضت به

 وب،کزرین) شد مرتبط است، روحانی هیجان و ذوق سراسر که عالمی با رقص و موسیای
 ائناتک تمام با وجود آمدبه او در که شوقی با در نتیجه ت؛پرداخ خدا وجويجست به( 6868
 وديخ انحالل شم ، عشق در واقع گرفت. فاصله رکود از و شد هماهنگ کمال تکاپوي در
 از یرهای تجربة) رقص ،(اسباب بر اعتماد ترک) رو، فاراز این  بود؛ الهی مطهر وجود در او
 ارمغان آورد وبه  او براي را( ح  ماوراي يدنیا در نفوذ) شعر و سماع و( حشمت و وقار
 فهمهمه هايتمثیل در قالب تعلیمی مثنوي بر سرودن او قصد هر چند که شد امر سبب همین
 و بنهاد کف از اختیار دامن هیجان، و شور غلبة اثر داشت در بشریت تمامی هدایت در

 عشق ورش از ناخواسته ق،تحای مرتبة به رسیده عارف عنوانبه و کند میل علو به سخنش
 راث رو، همین از است؛ وي حاکم مثنوي کل بر که است عشق شور همین زند و دم خویش
 نیز فتألی آغاز همان از» البته دانست. عرفانی بسط حالت براي بارزي نمونة توانمی را وي
 انان،وخمثنوي عنوان با ايطباه حتی شد؛می خوانده سماع مجال  در قدرگران کتاب این
 .(6838 زمانی،) «خواندندمی دلکش صوتی با را مثنوي
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 گاال و آب اناادر بساااتااه هااايجااان
 شااوند رقصااان حق عشااق هواي در

 مپرس خود هاجان و رقص در جسامشاان  
 

 دل شااااد هاگل و آب از رهند چون 
 شاااونااد ناصاااانبی بادر  قرص همچو
 مپرس خود آنها از جااان گرد وانااک

 

 (6868مولوي،) 

 صرقا آن بیان از زبان که دارد هوایی و حال -بو و رنگ هر چه از رهایی دکلی-حق  عشق
 برد،می پناه آسمانی عشق زده و بهدل زمینی عشق از که شد گفته سنایی درخصوص. است
 ایعاش را رو، اواز این  الهی؛ عشق به رسیدن براي کندمی ايمادمه را زمینی عشق مولوي اما
شاه آن ردن پادب» داستان در کهچنان ستاید،می را آن الهی و زمینی جنبة دو هر که بینیممی

بساط خاطر را عاملی بر ان عشق و دیستایم را ینیزم عشق «طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند
 لک چگونه که کندمی شگفتی اظهار عشق نیز قدرت این از حال نیع در داند وآدمی می
 :دهدمی قرار خویش انبساط و ديشا تأثیر تحت را انسان وجود

 ساااکون بی قراربی شااانگ عشاااق
 

 جاانااون در را تاان کاال آرد در چااون 
 

 (2327همان: ) 

 ارزشبی نظرش در را نامالیمات همة و دهدمی مولوي شعر به نشاط و شادي رنگ عشق،
 و لطف را معشوق بالي و قهر بسط، حالت و عشق موالنایی غرقة در نتیجه کند.می جلوه
 ندارد. او معشوق از شکایتی نگرد؛ از این رو، هیچمی آن در رضا چشم به و داندمی مترح
 ره نگرد؛نمی را ماام و مال از اعم دنیایی امور ناص و فزونی حق، جمالی صفات بر ناظر
 رو،ز این ا رود؛استابالش می به و دلجان  با است معشوق جانب از چون بیفتد، که اتفاقی
 :زندمی تساهل دم و خوشباشی از مستایم صورتبه شعارا تمامی در

 بااخر خااناادان خااريمای  اناااري گار 
 کاانااد خااناادان را باااغ خااناادان نااار

 

 خااباار  او دانااة ز خاانااده  دهااد تااا 
 کنااد مااردان از ماارداناات صاااحااباات

 

 (726-763همان: ) 
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 . دنیا4-2
 و ديما هايوابستگی و خاکی قالب در روح اسارت عرفانی، ادب هايمایهبن از یکی

 ستهب نیست و واحد عارفان همة نزد در «دنیا» مفهوم است. این در حالی است که آن نکوهش
است و روي آوردن بدان هم  متفاوت شانروحی هايهیجان بر آن تأثیر ها،آن زاویة دید به

 هايزهآمو و اسالم دین تعلیمات از تأثر با آید؛ سناییمی حساببه قبض هم و بسط عامل
تأثیر  و کندمی توصیه را اهلل ماسوي از رویگردانی خویش، عصر آلودۀ محیط در صوفیان
 یش،حوادث عصر خو تحت تأثیر نیز عطار و کندخالصه می  قبض را در روح در دنیایی امور
 مولوي، اما دهد،می ارائه آن از قبض با آمیخته تصویري همواره و ندارد دنیا از خوشی دل
 .شمردمی نکند، عامل بسط غافلت یاد خدا از که زمانی ا تار دنیایی امور و دنیا

 ضرعت خواهد بامی تو از همان گونه که خداوند را عمر کل که است این بر سنایی توصیة
 هزار از هک باشد خواسته را او گریة خداوند که کسی حال به خوشا و ببر سربه او درگاه به

 است. بهتر خنده

 گاارد زاري گااردِ بااه حااق درِ باار
 

 فاارد در دریاان شااااوي زاري بااه کااه 
 

 (6826سنایی، ) 

 اوساات خندان ازوساات گریان آنکه
 

 اوساات سااندان اوساات یاد بی که دل 
 

 (64همان: ) 

 تیح تصوف آغازین شکل عنوانبه زهد دارد؛ حدیاه در بسیاري بازخورد دنیا از دوري
 ددهمی ادامه اول دورۀ ايهو و حال همان در خود حرکت تصوف نیز به مفاهیم تکامل از بعد

 جودوبه زهدي و اخالقی شعرهاي عرصة در نو بالغتی وي سنایی، به رسیدن تا اینکه با
 هايديب و دنیا از شکایت و شکوه از پر او بنابراین، حدیاة ؛(6868 کدکنی، شفیعی) آوردمی
-زشتی ات ستا فرصتی دنبال به همواره او. بدان است اشتغال از حاصل روحی گرفتگی و آن

 به سپردهل د انسان براي که هایینمونه بهترین از یکی کند. بیان را دنیا سپردگی بهدل هاي
 مثیلت گیرد،می یاري عرفانی هايمثنوي معمول آرایة تمثیل، از آن بیان در و آوردمی دنیا
 یخ، و اردنیاد انسان فروش،حایات یخ در فروشد؛می یخ تابستان در که است فروشییخ
دل  آن سود به و دارد را آن فروش امید که است یخی همان او سرمایة پ  اوست، دنیاي



 211 |منصوری آلهاشم  | ... بسط و قبض حال سازسبب عوامل تحول سیر بررسی

 

 اندگاريم و دوام مانع و است یخ تابستان )مرگ(، دشمن از اینکه آفتاب غافل است. بسته
 .آن
صور مت تواننمی را خوشی هیچ است، مرگ آن پایان که در دنیایی عطار بینیجهان در»
-منطق» بنابراین، در ؛(6878 شجیعی،)« درکمین است غم صد آن خوشی هر پ  در و بود

 یوۀش پیرو که گوید و در عین حال، عطارمی موضوع سخن این با ابراز ناراحتی از «الطیر
 چون که هددمی تعلیم خواننده به است، شوریدگی و وجد طریاة بر مبتنی عاشاانة تصوف
 سرخوش و گرفته ببینی، نامرادي چه و برسی مراد هب چه گیرد،می هر دو مراد و نامرادي
 این خواري. از نه است عزت از پ  است؛ خداوند از رسدمی تو به که رنجی زیرا نشو؛
 مثیلیت هايداستان از در یکی کهچنان گیرد؛می خودبه را باشیخوش رنگ او، اثر قسمت
 اب چنان را میوه آن غالم دهد،می چاکرانش از یکی به ايمیوه پادشاهی روزي ،«الطیرمنطق»

 شخو را شاه چنان او دیدن است. نخورده لیییي بدان چیزي هرگز گویی که خوردمی لیت
 هم نیمی خوري،می خوش ب  غالم، اي: گویدمی و کرده را آن خوردن هوس که آیدمی
: گویدمی و کشیده در هم چهره چشد،می را آن چون دهد،می شاه به نیمی غالم ده. من به

 خپاس در غالم خوري؟می شیرینی و لیت بدان چگونه را تلخ میوۀ این! است تلخ عجب
 :گویدمی

 رسااد گنجی دمم هر دسااتت ز چون
 

 رساااد؟ رنجی مرا تلخی یک باه  کی 
 

 (6811)عطار، 

 رد و منالید دنیا هايتلخی از که دهدمی هشدار« الطیرمنطق» سراسر در گونهاین عطار
 ار آدمی و دهدمی برباد را ایمان ذوق دنیا دوستی» که نباشید دنیایی هايهشخوا حصار
 و( 6878 شجیعی،) «مانید[]می سرگردان و حیران دنیا رنج و در کندمی آز و حرص گرفتار
 ،ندارد را خداوند هايحکمت از بسیاري درک و دریافت توان انسان عال اینکه به بارها
 دانیم.می ناپسندش است، اما نیک ما براي که هاییاتفاق بساچه» :است معتاد و کندمی اشاره
 دنیا رو، از این کنید؛ سپري شادي روزگار در و نباشید غمگین آمده،پیش هايتلخی از پ 
 . «هم قبض و بسط است عامل هم او دیدگاه در

 اهجایگ مولوي اندیشة در آورندمی حساببه گمراهی سرمنشأ را آن عارفان که دنیایی
 از را انسان که چیزي هر به است قلب قتعل ،مولوي از نظر دنیا تعریف دارد؛ دیگري

http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
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 یمعن در دنیا جزو دارد،می نگاه حاضر خدا پیشگاه در را انسان آنچه پ  ؛کند غافل خدا
 .آیدنمی حساببه آن منفی

 باادن غااافاال خاادا از دنیااا چیساااات
 

 زن و ماایاازان و ناااااده و قااماااش نااه 
 

 (6868 ،يمولو)

 فهومم با انسان که دنیاست در زیرا است؛ بسط عامل دنیوي حیات و دنیا مولوي، براي
 ودخ یوسف با زندان در که زلیخایی مثل ورزد؛می عشق خداوند به و شودمی آشنا عشق
 اصلی هايمایهبن از. است کاخ و قصر از زیباتر باشد، یوسف آن در که زندانی است؛ خوش
 رد مسأله این اهمیت است؛ دنیا در گرفتارشدن و معشوق از دوري و هجران غم مولوي، شعر
 که یاییدن که تفاوت این با نالد؛می آن از خویش دفتر آغاز در که است حدي به وي اندیشة
 ورقطبه. است بهتر شادي هزار از غم این پ  نکرده؛ غافلش خدا یاد از است زندانی آن در
 غازآ که نی نالة این شود،می آغاز خداوند ستایش با عرفانی آثار تمام که ونهگهمان طع،
 و لطیف صورتبه خدا، عاشاانة یادکرد» نوعی است، داده اختصاص خود به را مثنوي
 و،ر این از. نیستان به بازگشت براي نی شوق و شور قصة و( 6831 یوسفی،) «است شاعرانه
 (.6813 کوب،زرین) گیردمی دربر را مثنوي دفتر شش مضمون اصلی هستة مسأله همین

 دکنمی شااکایت چون نی این بشاانو
 اناادباابااریااده ماارا تااا ناایساااتااان  کااز
 فراق از شاارحه شاارحه خواهم سااینه

 

 کااناادماای حااکااایاات  هاااجاادایاای از 
 اناادنااالاایااده  زن و ماارد ناافاایاارم  در
 اشااااتاایاااق  درد شاااارح بااگااویاام تااا

 

 (6-4/ 6همان:  ج )

 از ایتشک را نی آواز اینکه و دارد مولوي گراییبسط ان ازنش مثنوي، بیت اولین همین
 گله رس از آواز این که کندمی ادعا  گرفته پ  را خود حرف بالفاصله ولی داند،می جدایی
 حکایت خود وطن و اصل از خود آواز در که است اينی حال نیست؛ حکایت شکایت و
 .کند ازلی وطن مشتاق را همگان تا کندمی

 کنممی شاااکاایت  جاان  نجاا  ز من
 

 کاانمماای روایاات شاااااکای  نایام   مان  
 

 (6736 همان:) 

http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/166361/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A/
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 یزن آن طبیعتاً داند؛می وصال و پختگی را هجران پایان درد ذیل ابیات که درچنان
 .کاهدمی حزن در شدنغرقه از باشی بازخوش نیکوست؛ پ  عادت

 فااراق و هااجاار آتااش جااز را خااام
 

 ناافاااق از رهاااناادوا کاای پاازد کاای 
 

 (8893-8818: انهم) 

 خدا آیینة نچو بدان که وقتی تا دنیا» وجود دارد؛ بینیخوش براي چیزي همیشه بنابراین،
 «یابیمیم آن در بودن بینخوش براي چیزي همیشه باشیم، آگاه آن بودن گیرا از و بنگریم
  .(6836 شیمل،)

 . مرگ4-3
گاه  آن متفاوت و ۀدربار یشمنداندان يهایدگاهد یده،پد ینا یتناشناخته بودن ماه یلدلبه

ها آن بر احساسات آن یرو تأث گمر ۀعارف بزرگ دربار سهنگرش  یبررس .متناقض است
-به ضقب گاه و بسط عامل مرگ بنابراین، گاه کند؛یم یانوضوح تناقض موجود را نمابه

 .آیدمی حساب
 او ايبر مرگ یاد وید؛گمی سخن نیز مرگ از کندمی یاد دنیا از جا هر سنایی طبیعتاً
 بتهال شود؛می او خاطر بسط باعث و غرور سراي این از رهایی باعث چراکه است، بخشآرام
 میالا تا او حکیمانة باورهاي بر است مبتنی آمده، مرگ درخصوص سنایی شعر در آنچه»

 دیگر تا شودمی حل حکمت با مرگ حاکی از آن است که این محض؛ دینی و عارفانه
 یز بهن دین و عرفان چون دیگري زوایاي از و نکرده اکتفا منظر این به حال با این ها؛ابزار
  .(6873 زرقانی،« )است نگریسته مرگ

 راز خااانااه  کاالاایااد   آمااد اجاال
 غلو و حاارص ز آدماای اناادخاافااتااه

 

 ...باااز نااگااردد  اجاال باای دیاان در 
 فااانااتاابااهااوا  ناامااود رخ چااون ماارگ

 

 (6826 سنایی،) 

 خداوند، به رسیدن ها،مرارت تمام تحمل نهایی فانی، هدفعر متون در کهاز آنجا 
 هرا آغاز در هنوز سنایی شود،می آغاز شریعت از کمال مسیر و است ابدي و ازلی معشوق
 دمعتا دارد، سنایی و عطار به که ايویژه ارادت با وجود موالنا سوزان. حق فراق از و است
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 از خنس اغلب ولیکن عرفان، و اندبوده دین بزرگان از عطار و سنایی حکیم هر چند» است:
 پایان در سنایی خود با وجود این، .(6812 افالکی،) «گفتیم وصال از سخن ما اما گفتند؛ فراق
 سبعین حد هب و گیشته ستّین از ما عمر سنین با آنکه»: نویسدمی چنین مکاتیبش در حیات
 ایایح ماصود به و رستن مجازي وجود از ساعت یک که ذوالجالل جالل به... گشته مشرف
 ترخوش اخروي سعادات همة به وصول از و ترشریف دنیوي مرادات همة حصول از پیوستن،

 مرگ حدیاه، در .(6876 سنایی،) «فروخته هیچ به و خریده هیچ به را همهاین و ترلطیف و
-می یفتوص نشیندل حق، حضرت سوختگاندل و عاشاان براي چنان خداوند به پیوستن و

 آن لیتی متصور نیست. از باالتر که شود

 ساارمساات حضاارتش سااوي عاشاااان
 کانانااد   ناثااار  رهاش  در دل و جااان

 

 دساااات بر جااان و آساااتین در عااال 
 کااننااد شااامااار آن از را خااویشاااتاان

 

 (6826 سنایی،) 

-می انگیزرخدادي هراس مرگ، آن را درخصوص هاانسان اندیشة به اجمالی نگاهی با

 اندیشة و اراشع به نگاه با اما شود،می ناشی از مرگپ   دنیاي بودن اشناختهن از این و بینیم
 ار زندگی که بینیممی عاشای عارف را از یک رو، او زاهد، عارف شاعر یک عنوانبه عطار
 عارف عشق و چراکه شور حجاب، این رفع را مرگ و داندمی معشوق به در رسیدن حجابی
 لایت بسط عامل و مطلوب امري آمدن به این ترس؛ پ  مرگفایق اوست در حق یاریگربه
 .شودمی

 ساات آمده جان دشاامن تو دل چون
 کن ایثار جان اسااات جان ره سااادّ

 

 ساات آمده پایان به ره افشااان، بر جان 
 کاان دیاادار و دیااده افااکاان باار پاا 

 

 (6811 عطار،) 

 راهیماب حضرت مرگ ماجراي بیان در است؛ فراوان «الطیرمنطق» در نگرش نوع این نمونة   
 زیزع قدريبه من براي جان هر چند»: کندمی بیان عزرائیل به جان سپردن از وي خودداري و

 «.ییرمپو مسرت می میل باکمال بکند اياشاره خدا اگر آن نیستم، نثار به حاضر که است
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 مرا فرمااان رسااااد دادن بجااان چون
 

 ماارا جااان، جااهاااناای ارزد، جااو ناایاام 
 

 (862: همان) 

 اآرامشش ر بدسرانجامی از ترس رخاطبه مرگ که بینیممی زاهدي را او از روي دیگر،
 خاطربه نیز مرگ یاد است، ناراحتی مایة و ناپسند او براي دنیا تنهانه رو،از این  زند؛می برهم
 ناچیز هب« الطیرمنطق» جايجاي در دلیل همین به اوست؛ رنج موجب توشه کمی و بودنمبهم 
 کند.می بیان را آن از شاینديناخو و رنج و کندمی اشاره خداوند ماابل در خود بودن

 مرگ پاایااچاااپاایچ وقاات بابایانای     ره
 چیسااات بهر دریغا چندین این دانی

 

 برگ و زاد ناادارم را ره چون گفاات 
 زیساااات نتوانساااات باااد بااا ايپشااااه

 

 ( 446: همان) 

 آن هبلک داند،نمی کار پایان را مرگ وي نیست؛ آلودحزن نگاهی مرگ، به مولوي نگاه
 جباتمو محبوب، سويبه دنیا فانی سراي از کوچ رو، این از بیند؛می کمال به رو تحولی را

 واند؛خمی سو بدان را او همواه انسان وجود الهی جزء بنابراین، کند؛می فراهم را او روحی بسط

  بدان. رسیدن شمارلحظه مولوي و است جاري مرگ در زندگی پ 

 ثقُُات یُُا اقُُتُُلُُونُُی اقُُتُُلُُونُُی
 

 حیُُات فی حیُُاتُُا قُُتُُلُُی فُُی ان 
 

 (6868مولوي،) 

 توقف زا را انساندر آن  که است مثنوي نیآغاز اتیاب در مرگ به اقیاشت ةنمون نیبهتر
 .کندمی لبریز شادي از و داردیم باز دایم اندوه و میلت در

 آمدساات خوش من همچو مرگم آنکه ز
 زناادگاای باااطاال بااه و ماارگ ظاااهاارش

 

 سااات زده اندر چنگ بعث در من مرگ 
 پااایااناادگاای   نااهااان  ابااتاار  ظاااهاارش 

 

 (8624 -8688/  6ج  :همان) 
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 اختیار و . جبر4-4
 تارگرف را او انسان، سرنوشت بر حاکم جبر که است قبض موجد زمانی ،«اختیار و جبر»

 ست،ا رفته انسان سرنوشت دربارۀ حکمی چنین ازل در چون پ  باشد؛ کرده سوءخاتمت
 عارف اگر باشد؛ هم برعک  تواندمی امر همین داشت. نخواهد را آن تغییر قدرت انسان
 نسانا سرنوشت بر حاکم جبر صورت این در باشد خداوند رحمت و جمالیه صفات بر ناظر
 .  بسط ساز حالسبب است؛ پ  چنین تفکري حتمی او سعادت خدا بوده و طرف از

 ویژههب يتأثیرپییر این نیز عطار و مولوي آثار در غزالی از سنایی تأثیرپییري بر عالوه
 و عمق حیث از غزالی و عطار با آنکه حایات در. است آشکار اختیار، و جبر مسألة در

 که نانچ و دارد بسیاري با هم قرابت هاآن تعالیم دارند، بارز تفاوت یکدیگر با سادگی
 به نسبت شاید زیستند،می دوره یک در غزالی و مولوي اگر» کند:می خاطرنشان 3نیکلسون
 دارد اطارتب با هم چنان هاآن تعالیم اما دادند،نمی نشان تفاهم چندان یکدیگر زندگی شیوۀ
 عطار ،غزالی) تن سه این آثار و احوال با آشنایی بدون ایرانی عرفان هايجنبه تمام فهم که
 اعتااد مطابق عطار موضوع، این به توجه با .(ب6816 کوب،زرین) «نیست ممکن( مولوي و
 همان از انسان سرنوشت دیدگاه، این در داند.می انسان افعال خالق را خداوند سنت، اهل
 عمل و شد خواهد همان است، خداوند خواست چه هر خورده، رقم محفوظ لوح در آغاز
 از تالمس حساب روز در خداوند بنابراین، داشت؛ نخواهد وي سرنوشت بر تأثیر هیچ انسان
 اختیار عدم عطار ذهنی هايدغدغه از یکی این رو، از کرد؛ خواهد رفتار او با انسان اعمال
 اهگن احساس و درونی ناامنی این» است.؛ کار پایان از اطمینان عدم و بودن مسؤول عین در
 عبیرت تردید و دودلی به آن از بارها که شودمی منجر دینی -اخالقی انشااق درونی ح  به
در  کهچنان .(6877 ،2ریتر« )شر و رخی عمل و ایمان و کفر میان سرگردانی یک کند؛می
 سد، اوپرمی کار عاقبت و از بیندمی خواب در را خویش پیر زمانی که مریدي« الطیرمنطق»
 :گویدمی جواب در

 مسااات و حیران امماانده  گفتش پیر
 چاه و زناادان این قعر در بسااای مااا

 

 دسااات پشااات دندان به دائم گزممی 
 جااایگاااه این تااریمحاایااران شااامااا از

 

 (6811 عطار،) 
                                                            
1. Nicholson, R 

2. Ritter, H. 
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 زد. خواهد رقم او براي عاقبتی چه خدا اینکه از نگرانی و سرگشتگی باز و

 اساات ساارگشااته بر سااال چندین که او
 راز پاارده  درون در ناادانااد  ماای
 اسااات ترپایان بی راه این زمااان هر

 

 اساات گشااته در این گرد بن و ساار بی 
 باااز پرده این تویی بارون  شاااود کای 
 ترسااات حیران درو سااااعت هر خلق

 

    ( 248: همان) 

 دینی سائلم تمامی نمادین، زبان از استفاده با حدیاه در سنایی که گفت توانمی یاینبه
 قبض و سطب توان جلوۀمی دلیل همین است؛ به گیاشته نمایش به آیین این شیفتگان براي را
 دیشدانمی کمتر کار سرانجام به است، او نیک مداريشریعت سرانجام هر چند دید؛ آن در را
 . آن متمرکز است تعلاات از شدنکنده  و دنیا بر و
 ورد وآنمی ابرو به خم دیگر موضوعات همانند اختیار و جبر مسألة با برخورد در مولوي    

 رد ار کالمی جبر»که چنان دهد؛ارائه می آن با مواجهه کالمی متفاوتی در و عرفانی دیدگاه
 جبر اما داند،می داريدین و انسانی مسؤولیت از دوري عامل و ناشایست را آن و کندمی

 بعد نیز بحث اختیار در .(6836محرمی، ) «پییردمی نوآورانه و عارفانه تفسیري با را عرفانی
 دو هب را عالم شده، انسان ابتالي عامل اختیار، زیرا آورد؛روي می شکایت بهآن  اثبات از

 محرمی،)است  داشتهنگه  دور خداوند حضور بزم از را سانان و کرده تاسیم شر و خیر قطب
 و دور داوندخ پیشگاه از انسان اختیار و معتاد است که در نالداختیار می بنابراین، از (.6833

 موجبات قبض گمراهی، با افزایش احتمال از این رو، شود؛می محول خودش به سرنوشتش
بیان  و بردمی پناه او به اختیار اسباب فتنة و ختیارا از خدا با مناجات وي در آید.فراهم می

 لومظ انسان فاط و کندمی عرضه زمین و آسمان بر را اختیار الست، روز در کند: خداوندمی
    :داندمی اختیار را قهر آمدن فرود علت و پییردمی را آن جهول

 خود هسااات و اختیار ز عالم جمله
 تاساا فخ هسااتی این کاي دانسااته جمله

 

 ...خود سااارمسااات سااار در گریزدمی 
 اساااات دوزخ اختیاااري ذکر و فااکر

 

 (6868،يمولو) 
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 داندمی او زا بهتر را بنده مصلحت که است خدایی به کار سپردن عرفانی، معنی در اما جبر
 از ذیل اتابی در. شودمی بسط سبب جبري چنین بنابراین، است؛ دلسوزتر خودش بر او از و
 .داندشخص می دیدگاه به منوط را آن بودن قبض یا بسط عامل و گویدمی سخن جبر

 کااامااالن بااال و پاار باااشااااد  جااباار
 را جبر ایاان دان ناایاال آب چااوهاام

 

 کاااهااالن باانااد و زناادان هاام جااباار 
 را گااباار ماار خااون و را مااؤماان آب

 

 (6442-6444 همان:)

 در عاشق ارادۀ استهالک همان جبر که شودمی یادآور «عشق» مسألة طرح با در نهایت     
 تدوگانگی رخ دارد؛ دیگر ايجلوه اختیار و جبر مسألة عشق، میدان در پ  است؛ حق ارادۀ
 دايف را جان رغبت، کمال با عاشق از این رو، است. شده یکی معشوق و عاشق و بربسته
 :دارد رضایت احساس و کرده معشوق

 کرد صااابربی را عشاااق جبرم لافظ 
 نیسااات جبر و حاسااات با معیت این

 

 کرد جبر حب  نیسااات عاشاااق انکو 
 نیسااات ابر این اسااات مااه تجلی این

 

 (6412-6418همان: ) 

ري روشنگ در زبان ناش تأثیرگیار و و گرم دم گیري ازبا بهره هااین همة بیان در وي
 ردآودر می پرواز نیز به را ما خیال و نمایدمی فرا را تخیل انسان، پروازهاي وجودي ماهیت
 طارع شعر بیرونی موسیای است؛ صادق نیز عطار درخصوص مسأله همین .(6831 یوسفی،)
 انتخاب و بنديتاسیم و( 6897، 6ارسطو) او شعر طبیعت اوست. احساسات گرنشان خوبیبه
 از یکی که( 6831کدکنی، شفیعی) دهدعرضه می رمل بحر در را او شعر کلمات، نوع

 الیمم آهنگی داراي و فارسی شعر بحور میان در بحرها ترینآهنگخوش و پرکاربردترین
بر  که دارد خود در تسکینی بودن دردآلود عین در از این رو، است؛ بخشآرامش ریتمی و
  افزاید.نشینی و تأثیر کالم میدل

 

                                                            
1. Aristotle.  
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 گیريبندي و نتیجه. جمع5

 و عطار ایی،سنی )شعر عرفان سخنوران ترینبرجسته کالم در «بسط و قبض» حال بررسی با
 بروز در عارف تواند محرکمتعددي می عوامل که شویممی رهنمون مسأله این به وي(مول
 به فمعطو که عواملی یا دارند دنیایی ریشة که عواملی از اعم باشد؛ «بسط و قبض» حالت
 آن اءماور در را جدیدي حیات دنیا، از کندن دل با عارفان که ازآنجا. هستند عرفانی تجارب
 این،بنابر متمایزند؛ خود نوعانهم از حتی و دیگران از عواطف نوع این رد کنندمی تجربه
 «سطب و قبض» مسألة در موضوع اوست. این خود به مختص عارفی هر براي عرفانی تجربة

 یابد و حتی ممکن است در شرایطواحد بر روان عارف، بروز و ظهور می امر در تأثیر متفاوت
 وجودي یتظرف بسته به حاالت این از یک هر ظهور در واقع این تأثیر متغییر باشد. مختلف
زمرۀ  در اعرف بنديدسته اول، نگاه شاید در رو،از این . گیردخود میشکلی دیگر به هر فرد
دور از ذهن  بنديتاسیم هر کدام، این با توجه به بسامد اما ننماید، قبض صحیح یا بسط اهل
 /او چشم دو ییسنا و بود روح عطار» دارد:می اذعان ويمول که گونههمان. رسدنظر نمیبه
  «.میرویو عطار م ییسنا یاز پ ام

 ،یعرفان با امور اجتماع ختنیبا آم لیدل نیبه هم و داشت ايانهنوآور تیشخص ،ییسنا
 ،ریپیتیولؤمس یشناسجامعه داریهمانند چشمان ب. او کرد يدیجد ةرا وارد مرحل یشعر فارس
 عرش کلی فضاي و زبان رو،از این  شمرد؛یبرم شیجامعه را در اثر خو يهایمتینامال یتمام
 امگ عرفان خم و پرپیچ راه آغاز در وي که از آنجا اما کند،می پیدا سوق قبض سمتبه او

 کامل فتنفرو ر از و کندمی تلطیف را او اثر عرفانی، سرمستی حالت از هاییبارقه دارد،بر می
 . داردباز می قبض حالت در

گوید یم سخن سلوک و سیر از بیشتر و گیاردمی طریات در گام ،«الطیرمنطق» در عطار
 ايمیانه حالت او شعر کند،می وارد عرفان حوزۀ در را ايعاشاانه و ناب هايویژگی چون و
هم  ،؛ او هم عارف زاهد استدارد بسط حال به بیشتر گرایش با عرفانی «بسط و قبض» بین

 رنگ او اثر ه،عاشاان یا بنگرد زاهدانه به امور دیدگاه با ینکهبسته به ا بنابراین، ؛عارف عاشق
 آن هايشادي و وصل از همیشهاست واصل،  یعارف ي،مولو گیرد، امامی خودبه دیگري
به خداوند اعتماد دارد  کند،نمی جدا حال این از را او ناراحتی هیچ کهچنان گوید؛می سخن
 از بهتر را او مصلحت خدا چون ندارد؛ را چیزي دغدغة است. او سپرده به را یزچو همه
 . گرفت درنظر نمونة بسط بهترین توانمی را او اشعار بنابراین، داند؛می خودش
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