
  اواخر قرن ششم و عارف نام آور و شاعر

  )عطارشیخ ( اویل قرن هفتم

  )صباح(

  

  

   مسلمانان من آن گبرم کھ بتخانھ بنا کردم
  بتخانھ درین عالم ندا کردم شدم بر بام

  صالي کفر در دادم شما را اي مسلمانان

   کھ من آن کھنھ بتھا را دگر باره جال کردم

   زادم دگر باره شدم جفتش آن مادر کھ مناز 

  کردم از آنم گبر میخوانند کھ با مادر زنا

  بھ بکري زادم از مادر از آن عیسیم میخوانند

  کھ من این شیر مادر را دگر باره غذا کردم

   بسوزانند مسکین را درین گبري" عطار"اگر 

  .باشید، اي مردان کھ من خود را فدا کردمگوه 

  



مزار او درست در محل . عطار، شاعر و عارف بزرگ در حملھ ي سپاه مغول كشتھ شد

یك ھشت ضلعي كھ بھ یك گنبد و در نھایت، یك نقطھ، یك نقطھ ي آسماني . شھادتش است

  .چیزي شبیھ بھ آن چھ خودش در منطق الطیر روایت كرده است. ختم مي شود

 
  گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم

  شبنمی بودم ز دریا غرقھ در دریا شدم

  سایھ ای بودم ز اول بر زمین افتاده خوار

  راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم

  ز آمدن بس بی نشان و ز شدن بی خبر

  گو بیا یک دم برآمد کامدم من یا شدم

  اینھ، مپرس از من سخن زیرا کھ چون پروانھ 

  در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم

  در ره عشقش قدم در نِھ، اگر با دانشی

  الجرم در عشق ھم نادان و ھم دانا شدم

  چون ھمھ تن می بایست بود و کور گشت

  این عجایب بین کھ چون بینای نابینا شدم

  خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگھی

  تا کجاست آنجا کھ من سرگشتھ دل آنجا شدم

  ل عطار بیرون دیدم از ھر دو جھانچون د

  .من ز تأثیر دل او بیدل و شیدا شدم

فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراھیم بن اسحاق عطار ، یکی از شعرا و عارفان نام آور در 

بنا بر آنچھ کھ تاریخ نویسان گفتھ اند بعضی از . اواخر قرن ششم و اویل قرن ھفتم ھجری قمری است

او در قریھ کدکن یا . ق، می دانند.ھجری ٥٣٧و بعضی سال والدتش را  ٥١٣الدت او را آنھا سال و

از دوران کودکی او اطالعی در دست نیست جز اینکھ پدرش در شھر شادیاخ بھ . شادیاخ بھ دنیا آمد

شغل عطاری کھ ھمان دوا فروشی بود مشغول بوده کھ بسیار ھم در این کار ماھر بود و بعد از وفات 

او در این ھنگام نیز . ر، فریدالدین کار پدر را ادامھ می دھد و بھ شغل عطاری مشغول می شودپد

طبابت می کرده و اطالعی در دست نمی باشد کھ نزد چھ کسی طبابت را فرا گرفتھ، او بھ شغل 



عطاری و طبابت مشغول بوده تا زمانی کھ آن انقالب روحی در وی بھ وجود آمد و در این مورد 

  :تانھای مختلفی بیان شده کھ معروفترین آن این است کھداس

خود مشغول بھ معاملھ بود کھ درویشی بھ آنجا رسید و چند بار ) داروخانھ( ھانخواروزی عطار در د

درویش بھ . با گفتن جملھ چیزی برای خدا بدھید از عطار کمک خواست ولی او بھ درویش چیزی نداد

ھمانگونھ کھ تو از دنیا می : خواھی از دنیا بروی؟ عطار گفتای خواجھ تو چگونھ می : او گفت

بلھ، درویش کاسھ چوبی خود را زیر : تو مانند من می توانی بمیری؟ عطار گفت: درویش گفت. روی

ً متغیر شد و از دکان خارج شد . سر نھاد و با گفتن کلمھ هللا از دنیا برفت عطار چون این را دید شدیدا

 .برای ھمیشھ تغییر داد و راه زندگی خود را

او بعد از مشاھده حال درویش دست از کسب و کار کشید و بھ خدمت شیخ الشیوخ عارف رکن الدین 

اکاف رفت کھ در آن زمان عارف معروفی بود و بھ دست او توبھ کرد و بھ ریاضت و مجاھدت با 

ر خود را بھ رسم عطار سپس قسمتی از عم. نفس مشغول شد و چند سال در خدمت این عارف بود

سالکان طریقت در سفر گذراند و از مکھ تا ماوراءالنھر بھ مسافرت پرداخت و در این سفرھا بسیاری 

از مشایخ و بزرگان زمان خود را زیارت کرد و در ھمین سفرھا بود کھ بھ خدمت مجدالدین بغدادی 

محمد پدر جالل الدین بلخی با گفتھ شده در ھنگامی کھ شیخ بھ سن پیری رسیده بود بھاءالدین . رسید

پسر خود بھ عراق سفر می کرد کھ در مسیر خود توانست بھ زیارت شیخ عطار برود، شیخ نسخھ ای 

  . از اسرار نامھ خود را بھ جالل الدین کھ در آن زمان کودکی خردسال بود داد

ال داشتھ و چھ در عطار مردی پر کار و فعال بوده چھ در آن زمان کھ بھ شغل عطاری و طبابت اشتغ

دوران پیری خود کھ بھ گوشھ گیری از خلق زمانھ پرداختھ و بھ سرودن و نوشتن آثار منظوم و 

در مورد وفات او نیز گفتھ ھای مختلفی بیان شده و برخی از تاریخ . منثور خود مشغول بوده است

 ٦١٦و  ٦٣٢و را ق، دانستھ اند و برخی دیگر سال وفات ا.ھجری  ٦٢٧نویسان سال وفات او را 

ق دانستھ .ھجری  ٦٢٧دانستھ اند ولی بنا بر تحقیقاتی کھ انجام گرفتھ بیشتر محققان سال وفات او را 

اند و در مورد چگونگی مرگ او نیز گفتھ شده کھ او در ھنگام یورش مغوالن توسط یک سرباز 

اقعھ را چنین تعریف مغول بھ شھادت رسیده کھ شیخ بھاءالدین در کتاب معروف خود کشکول این و

می کند کھ وقتی لشکر تاتار بھ نیشابور رسید اھالی نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیری 

توسط یکی از مغوالن بر دوش شیخ خورد کھ شیخ با ھمان ضربت از دنیا رفت و نقل کرده اند کھ 

خود بر دیوار با خون . چون خون از زخمش جاری شد شیخ بزرگ دانست کھ مرگش نزدیک است

  : این رباعی را نوشت

  در کوی تو رسم سرفرازی این است

  مستان تو را کمینھ بازی این است



  با این ھمھ رتبھ ھیچ نتوانم گفت

  شاید کھ تو را بنده نوازی این است

مقبره شیخ عطار در عھد تیموریان خراب شده بود بھ فرمان امیر علیشیر نوایی وزیر سلطان حسین 

عطار، یکی از شاعران بزرگ متصوفھ و از مردان نام آور تاریخ ادبیات  .و تعمیر شد بایقرا مرمت

او برای بیان مقاصد عرفانی خود بھترین راه را کھ . سخن او ساده و گیراست. مشرق زمین است

او اگر چھ در . ھمان آوردن کالم ساده و بی پیرایھ و خالی از ھرگونھ آرایش است انتخاب کرده است

د آن وسعت اطالع و استحکام سخن استادانی ھمچون سنایی را ندارد ولی آن ظاھر کالم و سخن خو

گفتار ساده کھ از سوختگی دلی ھم چون او باعث شده کھ خواننده را مجذوب نماید و ھمچنین کمک 

گرفتن او از تمثیالت و بیان داستانھا و حکایات مختلف یکی دیگر از جاذبھ ھای آثار او می باشد و او 

نامی بعد از خود ھمچون مولوی و جامی قرار گرفتھ و آن دو نیز بھ مدح و ثنای این ن اسرمشق عرف

  : مرشد بزرگ پرداختھ اند چنانکھ مولوی گفتھ است

  عطار روح بود و سنایی دو چشم او

  .ما از پی سنایی و عطار آمدیم

  

  

  
او با سوز و گداز . گیر است كالم عطار ساده. عطار شاعري است كھ شیفتھ عرفان و تصوف است

رسد ولي سادگي گفتار او  شاعري بھ پاي استاداني چون سنایي نمي ھنرگوید و اگر چھ در  سخن مي

ن با بیا» الطیر منطق«عطار در مثنوي . شود، بسیار تاثیرگذار است سوختگي ھمراه مي وقتي با دل

ھاي عرفاني نیز  عطار در سرودن غزل. برد قدم تا مقصود مي بھ رموز عرفان، سالك این راه را قدم

  . بسیار توانا است و اندیشھ ژرف او بھ بھترین شكل در این اشعار نمود یافتھ است



  
   :آثار منظوم او عبارت است از. آثار شیخ بھ دو دستھ منظوم و منثور تقسیم می شود معرفی آثار

  . غزلیات و قصاید و رباعیات است دیوان اشعار کھ شامل > -

الھی نامھ، اسرار نامھ، مصیبت نامھ، وصلت نامھ، بلبل نامھ، بی : مثنویات او عبارت است از>  -

سر نامھ، منطق الطیر، جواھر الذات، حیدر نامھ، مختار نامھ، خسرو نامھ، اشتر نامھ و مظھر 

بھ شمار از میان این مثنویھای عرفانی بھترین و شیواترین آنھا کھ بھ نام تاج مثنویھای او . العجایب

می آید منطق الطیر است کھ موضوع آن بحث پرندگان از یک پرنده داستانی بھ نام سیمرغ است کھ 

منظور از پرندگان سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود حق است کھ عطار در این منظومھ با 

منظومھ نیروی تخیل خود و بھ کار بردن رمزھای عرفانی بھ زیباترین وجھ سخن می گوید کھ این 

یکی از شاھکارھای زبان فارسی است و منظومھ مظھر العجایب و لسان الغیب است کھ برخی از ادبا 

  . آنھا را بھ عطار نسبت داده اند و برخی دیگر معتقدند کھ این دو کتاب منسوب بھ عطار نیست

عطار بھ معرفی یکی از معروفترین اثر منثور عطار تذکرة االولیاست کھ در این کتاب  :آثار منثور

  .تن از اولیا و مشایخ و عرفای صوفیھ پرداختھ است نودوشش

  ای ھجر تو وصل جاودانی

  اندوه تو عیش و شادمانی

  در عشق تو نیم ذره حسرت

  خوشتر ز وصال جاودانی

  بی یاد حضور تو زمانی

  کفرست حدیث زندگانی

  صد جان و ھزار دل نثارت

  آن لحظھ کھ از درم برانی

  من برآیدکار دو جھان 

  گر یک نفسم بھ خویش خوانی

  با خواندن و راندم چھ کار است؟

  خواه این کن خواه آن، تو دانی

  گر قھر کنی سزای آنم

  ور لطف کنی سزای آنی

  صد دل باید بھ ھر زمانم



  تا تو ببری بھ دلستانی

  گر بر فکنی نقاب از روی

  جبریل شود بھ جان فشانی

  کس نتواند جمال تو دید

  دیده بس نھانیزیرا کھ ز 

  نھ نھ، کھ بھ جز تو کس نبیند

  چون جملھ تویی بدین عیانی

  در عشق تو گر بمرد عطار

  .شد زنده دایم از معانی

گداز  او با سوز و. کالم عطار ساده گیر است. عطار شاعری است کھ شیفتھ عرفان و تصوف است

می رسد ولی سادگی گفتار او ن سنایی سخن می گوید و اگر چھ در فن شاعری بھ پای استادانی چون

با بیان " منطق الطیر"عطار در مثنوی  .است وقتی با دل سوختگی ھمراه می شود بسیار تأثیرگذار

ھای عرفانی  غزل عطار در سرودن .بھ قدم تا مقصود می برد رموز عرفان، سالک این راه را قدم

عطار برای  .اشعار نمود یافتھ است توانا است و اندیشھ ژرف او بھ بھترین شکل در این نیز بسیار

حیوانات قھرمان آن ھستند بھره  بیان مقصود خود از ھمھ چیز از جملھ تمثیالت و حکایت ھایی کھ

 ارسیپھا در ادب  فابل از مھمترین را یکی" منطق الطیر"جستھ است و امروزمی توان مثنوی 

بھ کمال  -است کھ سنایی آغازگر آن -بدون شک عطار سرمایھ ھای عرفانی شعر فارسی را  .دانست

عطار از  .باز کرده است مولوی رساند و بھ راستی می توان گفت کھ عطار راه را برای کسانی چون

شاعرانی است کھ در طول زندگی خود ھرگز زبان بھ مدح کسی نگشود و ھیچ شعری از او  معدود

  .در آن امیر پادشاھی را ستوده باشد یافت نمی شود کھ

  :میان مثنویھایی کھ بی گمان از اوست می توان بھ این آثار اشاره کرداز 

مثنوی عطار و یکی  بیت دارد مھم ترین و برجستھ ترین ٤٦٠٠این مثنوی، کھ حدود  -  الطیر منطق

حماسھ ای "واقع می توان آن را  این کتاب کھ در .ارسی استپاز مشھورترین مثنویھای تمثیلی 

کھ پادشاه  –کھ برای جستن و یافتن سیمرغ  عبارت است از داستان گروھی از مرغاننامید، " عرفانی

   .و در راه از ھفت مرحلھ سھمگین می گذرند بھ راھنمایی ھدھد بھ راه می افتند - آنھاست

باز می مانند و بھ بھانھ ھایی یا پس می کشند تا این کھ، پس  در ھر مرحلھ گروھی از مرغان از راه

نیست، سرانجام از این " رستم"ھفتگانھ کھ بی شباھت بھ ھفت خان در داستان  ز این مراحلاز عبور ا

 باقی می مانند و چون بھ خود می" سی مرغ"بودند تنھا " سیمرغ"مرغان کھ در جستجوی  گروه انبوه

 .آنھاست اینک در وجود خود -سیمرغ -نگرند در می یابند کھ آنچھ بیرون از خود می جستھ اند



کھ پس از عبور از  مردان خدا جویی است" سی مرغ"ظور عطار از مرغان، سالکان راه و از من

سرانجام  - حیرت، فقر و فنا یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، –مراحل ھفت گانھ سلوک 

   .حقیقت را در وجود خویش کشف می کنند

گوناگون کوتاه و مبتنی بر گفت و  مجموعھ ای است از قصھ ھای این منظورمھ در واقع -  الھی نامھ

خود کھ بیھود در جستجوی چیزھایی برآمده اند کھ حقیقت آن با آنچھ عامھ  شنود پدری با پسران جوان

   .فھمند تفاوت دارد مردم از آن می

  
نوع سیر  عطار در داستان سرائي بھ مراتب چیره دست تر از سنائي است، در آثار عطار میتوان یک

تألیف ھا و تصنیف  .دروني را بھ وضوح مشاھده کرد کھ در مورد شاعران دیگر نادر استتکاملي 

دانستھ اند و معروفترین آنھا  ھاي عطار را در نظم و نثر بھ عدد سوره ھاي قرآن یکصدوچھارده

دیگر الھي نامھ، . حدود ده ھزار بیت است دیوان قصیده ھا و غزل ھاي او کھ در :عبارتست از

نامھ، و از مثنویھاي بسیار مشھور او منطق الطیر است  مھ، پندار نامھ، اسرار نامھ، مصیبتخسرو نا

و مراتب سیر و سلوک و رسیدن بحق و توحید را از زبان مرغان  کھ نزدیک بھ ھفت ھزار بیت دارد

کنند، بیان میدارد و ھفت منزل، طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید،  کھ در طلب سیمرغ حرکت مي

  .آن شرح میدھد حیرت و فنا را در

  
مصیبت ھا و گرفتاری  از دیگر منظومھ ھای مھم عطار مصیبت نامھ است کھ در بیان -  نامھ مصیبت

کدام از آنھا جذاب و خواندنی  ھای روحانی سالک و مشتمل است بر حکایت ھای فرعی بسیار کھ ھر

دھد کھ فریفتھ ظاھر نشود و از ورای لفظ و  توجھ می در این منظومھ شیخ نیشابور خواننده را .است

   .پی ببرد ظواھر امر، بھ حقیقت و معنی اشیا

 عطار یکی از شاعرانی است کھ بھ سرودن رباعیات استوار و عمیق عارفانھ و - مختار نامھ

شده و ھمین امر  رباعیات وی گاھی با رباعیات خیام، او بسیار نزدیک .متفکرانھ مشھور بوده است

مجموعھ ترانھ ھای وی بھ  ب گردیده است کھ بسیاری از آنھا را بعدھا بھ خیام نسبت دھند و درسب

کار تمیز و تفکیک ترانھ ھای این دو شاعر  ھمین آمیزش و نزدیکی فکر و اندیشھ، .ثبت برسانند

  .بزرگ نیشابوری را دشوار کرده است

 .است اولیای تصوف دلبستگی زیادی داشتھعطار از آغاز جوانی بھ سرگذشت عارفان و مقامات 

از اولیا و مشایخ  ھمین عالقھ سبب شده است کھ او سرگذشت و حکایات مربوط بھ نودو ھفت تن



از او در کتاب کشف المحجوب ھجویری  بیش .تصوف را در کتابی بھ نام تذکرة االولیا گردآوری کند

َمی نیز چنین کار ل اگر چھ این دو کتاب بھ . صورت گرفتھ است یو طبقات الصوفیھ عبدالرحمان سُ

االولیای عطار، نزد فارسی زبانان شھرت بیشتری پیدا  علت قدیمی تر بودن ھمیت دارند ولی تذکرة

 .آخر سده ششم یا سالھای آغاز سده ھفتم ھجری تألیف شده است این کتاب در سالھای. کرده است

  : نمونھ ای از نثر عطار از تذکرة االولیاء

   .پیوستھ بر صوفیان انکار کردی نقل است کھ جوانی بود و:  حکایتی از ذوالنون مصری

   ."فالن نانوا رو و بھ یک دینار گرو کن پیش: "یک روز شیخ انگشتری خود بھ وی داد و گفت

بھ یک درم بیش نمی : "باز خدمت شیخ آمد و گفت. نستدند بھ گرو. انگشتری از شیخ بستد و ببرد

باز آورد . دو ھزار دینار قیمت کردند. ببرد." فالن جوھری بر تا قیمت کند پیش: "شیخ گفت ."گیرند

 جوان توبھ". علم تو با حال صوفیان، چون علم نانواست بدین انگشتری: "شیخ گفت. گفت و با شیخ

   .کرد و از سر آن انکار برخاست

  
بن  حسین(نور منصور « : گفتھ) بلخي(جامي در نفحات االنس آورده است کھ جالل الدین رومي 

، این ».شد بعد از صد و پنجاه سال بھ روح فریدالدین عطار تجلي کرد و مربي او) منصور حالج

خزینةاالصفیاء و روز روشن نیز آورده  نکتھ را مؤلفان ھفت اقلیم و بستان السیاحھ و سفینةاالولیاء و

مسلمان «: فلسفھ اشراق بوده است و غزل معروفعطار یکي از حامالن بزرگ  شیخ فریدالدین .اند

شیخ شھاب  بدیھي است، شھادت. ، وي نیز مؤید این نظریھ مي باشد»اگر گبرم کھ بتخانھ بنا کردم من

 ھجري کھ شیخ عطار در آن پنجصدوھشتادوھفتدر سال  -الدین یحیي سھروردي فیلسوف بزرگ 

  :در آن میگوید ؤثر افتاده و کتاب اسرارنامھ را کھموقع پنجاه سال داشتھ است، در روحیھ وي بسیار م

  خدا داند کھ در گفتن اسیرم ز بس معني کھ دارم در ضمیرم

  ولیکن اصل معني بکر ماند  ز ما چندان کھ گویي ذکر ماند

برخي گفتھ اند کھ کتاب . در آن عصر سروده است اشراق با آگاھي بر واقعھ دل خراش مرگ شیخ

  .ھمین واقعھ تأثر انگیز بھ نظم در آورده است مصیبت نامھ را نیز تحت تأثیر

  
و  نقل است کھ شیخ را ھمسایھ ای گبر بود و کودکی شیرخواره داشت -  بسطامی حکایتی از بایزید

ایشان  چراغ برداشتی و بھ خانھشیخ ھر شب  .ھمھ شب از تاریکی می گریست، کھ چراغ نداشت



گبر . باز گفت چون گبر از سفر باز آمد، مادر طفل حکایت شیخ .بردی، تا کودک خاموش گشتی

د کھ بھ سر تاریکی خود باز: "گفت َ   .حالی بیامد و مسلمان شد ."رویم چون روشنایی شیخ آمد، دریغ بُو

  شعردیگري ازعطار

  ندارد درد ما درمان دریغا 

   ی سرو سامان دریغابماندم ب

  ھا نیز دیری است در این حیرت فلک

   کھ میگردند سرگردان دریغا

  ره رھی بس دور میبینم در این

   نھ سر پیدا و نھ پایان دریغا 

  جان چو نھ جانان بخواھد ماند و نھ

   ز جان دردا و از جانان دریغا

  پس از وصلی کھ ھمچون یاد بگذشت

  .در آمد این غم ھجران دریغا

  : بزرگان شعروادب پیرامون عطار چنین سروده اند 

  نا جالل الدین محمد بلخیموال

   ریزد ي رومي ام کھ از نطقم شکرالمن آن مو

  .شیخ عطارم غالمولیکن در سخن گفتن 

   عزیز آنچھ گفتم از حقیقت اي

  آن شنیدستم ھم از عطار نیز

   عطار شیخ ما و سنائیست پیشرو

  .آمدیمسنائي و عطار  ما از پس

   شیخ شبستري

   مرا از شاعري خود عار ناید

  عطار ناید کھ در صد قرن یک 

  سلمان ساوجي

   روز خاور گو سیھ شو کآفتاب خاوري

  خاوران عطار شد؟ رفت تا صبح قیامت

  کمال خجندي

   یار چون بشنید گفتارت کمال



  چون عطار ما گفت حق گوئي تو

  عبدالرحمان جامي

   را گرفتبوي مشک گفتھ عطار عالم 

  از آن منکر شود عطار را خواجھ مزکوم است

  ولي نعمةهللا

   گمان کج مبر بشنو ز عطار

  کو در خدا گم شد خدا نیست ھر آن

  خواجھ ابوالوفاي خوارزمي

   بجو از صورت و نقش بگذر اسرار

  میراث رسول و نقد اخیار بجو

  گیري در قصھ و معرکھ چھ معجون

  را ز عطار بجو رو داروي درد

  کاتبي نشابوري

   ولیک گر چو عطار از گلستان نشابورم

  خار صحراي نشابورم من و عطارگل

  کمااللدین حسین خوارزمي

   تکرار مرا خاموشي بھ ز درس و

 تجرید بھ از خلوت و ادوار مرا 

  را کشاف و ھدایھ ھر کھ خواھد او

  یک بیت ز گفتھھاي عطار مرا

  امیرحسیني

   زنده دل از دم عطار گشتم

  پاک کردم ھمچو گل قالب ز گل 

  نوربخش محمد سید

   یار بود آن را کھ بھ درگاه خدا

 ایمن ز عذاب دوزخ و نار بود 

   تاج سر سروران عالم گردد

  حضرت عطار بود گر خاک ره 

  قاسم انوار



   از این شربت کھ قاسم کرد ترکیب

  باشد عطار مگر در کلبھ 

  نسیمي

   آن کتابي کھ پر ز اسرار است

  . عطار است الطیر شیخ منطق 

پیرامون بزرگ منشی و سلوک او این نکتھ کافی است کھ موالنا و دیگر عرفای بزرگ جھان خود را 

چندی بعد وی در خدمت مجد الدین بغدادی شاگرد نجم الدین . در برابر عطار کوچک می دانستھ اند 

در ھمان زادگاه خویش در سال  کبری بھ کسب مقامات و دانش پرداخت و بعد از سفرھایی کھ کرد

  .میالدی درگذشت  ١٢٢٩ھجری برابر با  ٦٢٧

عطار بھ . ھمراه با عشقی سوزان سخنان خود را بیان کرده است , دلنشین , عطار با کالمی گرم  

وی درون خانقاھا و زندگی دراویش را بھ سبکی زیبا . مشھور است  نداشتن آثار متعدد در میان عرفا

  . ان کرده است برای مردم بی

دیوان قصائد و غزلھا و ترانھ ھای او پر است از معانی دقیق عرفان و خصوصا با غزلھای او 

غیر از دیوان مفصل عطار . تکاملی خاص و قابل توجھ در غزلھای عرفانی مالحظھ میگردد 

بلبل , الطیر منطق , وصیت نامھ , مصیبت نامھ , الھی نامھ , مثنویھای متعدد او مانند اسرار نامھ 

باقی . . . مفتاح الفتوح و , لسان الغیب , مظھر العجایب , خسرو نامھ , مختار نامھ , شتر نامھ , نامھ 

ولی شاھکار ھمھ این ھا . ھمھ این نوشتارھای بھ نحوی بسیار زیبا عرفان را بیان کرده اند . است 

  . بیت اروششصد چھارھزمنطق الطیر منظومھ ای است بالغ بر . منطق الطیر است 

داستانی تخیلی ولی بر پایھ اساس . در این کتاب بحث بر سر پرنده ای داستانی بھ نام سیمرغ است 

از میان پرندگان ھدھد نقش . سیمرغ ھمان حضرت حق است . زندگی انسان نوشتھ شده است 

دلیل وابستگی  ھریک بھ. ھدھد نقش پیر مرشد را دارا می باشد . راھنمای آنان را برعھده میگرد 

در میان راه بھ دلیل . ھای مادی زندگی روزمره خویش از سفر بھ جایگاه حضرت حق در میمانند 

و تمثیل بھ داستان شیخ صنعان ) موانع بزرگی کھ در زندگی انسان وجود دارد(دشواری ھای بسیار 

ی گذر از ھفت سیمرغ راھ. سیمرغ پای در راه رسیدن بھ بارگاه حضرت حق می شود , در طلب 

فقر و فنا می شود و , حیرت , توحید , استغنا , معرفت , عشق , وادی عرفان و سلوک یعنی طلب 

بسیاری دیگر از پرندگان تا چند مرحلھ نخست بیشتر نمی توانند وارد شوند و از ادامھ راه باز می 

وانستند ھفت مرحلھ را در ھمھ مرغان با بال و پری شکستھ و درمانده باقی میماند کھ نت. مانند 

این منظومھ . در آنجا بھ عجز و ناتوانی و حقارت خویش در برابر سیمرغ اعتراف میکنند . بگذرانند 

مقام و . شاھکاری عرفانی محسوب می شود کھ زندگی انسانھا را با زندگی پرندگان نمایش می دھد 



بھ حساب می آید  اناز سھ عارفکھ خود یکی و موالنا منزلت عطار در حدی است کھ صائب تبریزی 

  : انددرباره عطار چنین گفتھ 

  : صائب تبریزی 

  میتوانم خاک پای عارف رومی شدن

  در سخن ھرچند عطار و سنایی نیستم

   خواھد رسید رتبھ صائب بھ مولوی

  .گر مولوی بھ رتبھ عطار می رسد

با ھمھ مقامى كھ در عرفان دارد درباره وى » مثنوى«جالل الدین مولوى بلخى سراینده كتاب مشھور 

  : مى گوید

ار گشت ّ   ھفت شھر عشق را عط

  .ما ھنوز اندر خم یك كوچھ ایم 

  

   

  
منطق » منثور، غزالي است کھ آن را با» رسالةالطیر«سرمشق عطار در این کتاب بھ نحو اکمل 

و عالوه بر آن  مشاجره بین انسان و حیوان کھ رسالھ معروفي از اخوان صفاست درآمیختھاز » الطیر

تألیف ھاي مھم شیخ عطار بھ نثر فارسي  از .نیز سود جستھ است» سیر العباد الي المعاد سنائي«از 

 در آن شرح حال و اقوال و. ھجري تألیف کرد ششصدوھفدهاست، کھ آن را در سال » تذکرةاالولیاء«

تصوف و عارفان بزرگ را بھ نثري ساده و شیوا  کرامت ھاي نود و شش تن از پشوایان طریقت

بزرگ و از عارفان نامي است کھ مقام معنوي و تأثیر وجود او  شیخ عطار از شاعران .نگاشتھ است

  .معنوي بسیار با اھمیت و در خور توجھ و دقت مي باشد در تاریخ تفکر



  
  : طارسرگذشت شیخ صنعان ازع

  گر مرید راه عشقي فكر بدنامي مكن 

  شیخ صنعان خرقھ رھن خانھ خمار داشت 

شیخ صنعان پیر صاحب كمال و پیشواري مردم زمان خویش بودو قریب پنجاه سال در كعبھ اقامت 

نتي . آسود آمد از ریاضت و عبادت نمي ارادت او در ميۀ ھر كس بھ حلقـ. داشت شیخ خود نیز ھیچ سّ

اسرار بھ مقام  پنجاه بار حج كرده و در كشف . آورد بیحد بجا مي ۀ گذاشت و نماز و روز  را فرو نمي

  .كرامت رسیده بود

  ھر كھ بیماري و سستي یافتي 

  از دم او تندرستي یافتي 

  پیشوایاني كھ در پیش آمدند

  پیش او از خویش بیخویش آمدند

كعبھ گذارش بھ روم افتاده و در برابر بتي چنان اتفاق افتاد كھ شیخ چندین شب در خواب دید كھ از 

از این خواب آشفتھ گشت و دانست كھ راه دشواري در پیش دارد كھ جان بدر بردن از . كند سجده مي 

اندیشید كھ اگر بھنگام در این بیراھھ قدم نھد راه تاریك بر وي روشن گردد و اگر . آن آسان نیست

آخر االمر بھ رفتن مصمم گشت و مطلب را با . ماند سستي كند ھمیشھ در عقوبت و شكنجھ خواھد

مریدان در میان گذاشت و گفت باید زودتر قدم در راه بنھم و عزم سفر روم كنم تا تعبیر خوابم معلوم 

كردند تا  یاران در سفر با وي ھمراه گشتند و بھ خذاك روم قدم گذاشتند و ھمھ جا سیر مي. گردد

  :دیدند چون آفتاب درخشان ناگھان در ایواني دختر ترسائي

  عشاق بود ۀ ھر دو چشمش فتنـ

  ھر دو ابرویش بخوبي طاق بود

  روي او از زیر زلف تابدار 

  اي بس آبدار بود آتش پاره 

  ھركھ سوي چشم او تشنھ شدي 

  در دلش ھر مژه چون دشنھ شدي 

  چاه سیمتن بر زنخدان داشت او 

  ھمچو عیسي بر سخن جان داشت او



ب سیاه از چھره برگرفت آتش بھ جان شیخ انداخت و عشقش چنان او را از پا در آورد دختر جون نقا

دي بر . حتي ایمان و عافیت فروخت و رسوائي خرید. كھ ھر چھ داشت سر بسر از دست داد عشق بحّ

  .وجودش چیره شد كھ از دل و جان نیز بیزار گشت

كار ۀ دان بر جاي ماندند و از پي چاراو را بھ این حال زار دیدند حیران و سرگر, چون مریدان

اما چون قضا كار خود كرده بود ھیچ پندي اثر نداشت و ھیچ داروئي دردش را درمان نمي . برآمدند

شب نھ یك دم بخواب رفت و نھ . تا شب ھمچنان چشم بر ایوان دوختھ و دھان باز مانده باقي ماند. كرد 

  .نالید مي  پیچید و زار از عشق بھ خود مي . قرار گرفت

  گفت یارب امشبم را روز نیست 

  شمع گردون را ھمانا سوز نیست

  ام شبھا بسي  در ریاضت بوده 

  خود نشان ندھد چنین شبھا كسي 

  كشند ھمچو شمع ازتف و سوزم مي 

  كشند  شب ھمي سوزند و روزم مي

نھ . كرده است آمد كھ گوئي روز قیامت است یا خورشید تا ابد غروب شب چنان بھ نظرش دراز مي 

صبري داشت تا درد را ھموار كند و نھ عقلي كھ او را بھ حال خویش برگرداند؛ نھ پائي كھ بھ كوي 

  : یار رود و نھ یاري كھ دستش گیرد

  رفت عقل و رفت صبر و رفت یار این چھ دردست این چھ عشقست این چھ كار؟

اما شیخ . یك راھي پیش پایش گذاردندمریدان بھ گردش جمع شدند و بھ دلداریش زبان گشودند و ھر 

  : گفت  با استادي بھ ھر یك جواب مي

  ھمنشیني گفت اي شیخ كبار

  خیز و این وسواس را غسلي برآر

  شیخ گفتا امشب از خون جگر

  ام صدبار غسل اي بیخبر كرده 

  آن دگر گفتا كھ تسبیحت كجاست

  كي شود كار تو بي تسبیح راست 

  گفت آن را من بیفكندم زدست 

  تا توانم برمیان زنار بست 

  آن دگر گفتا پشیمانیت نیست

  یك نفس درد مسلمانیت نیست 



  گفت كس نبود پشیمان بیش از این 

  كھ چرا عاشق نگشتم پیش از این 

  آن دگر گفتش كھ دیوت راه زد

  تیر خذالن بر دلت ناگاه زد

  زند گفت دیوي كو ره ما مي 

  زند الحق كھ زیبا مي , گو بزن

  فتا كھ با یاران بسازآن دگر گ

  تا شویم امشب بھ سوي كعبھ باز

  گفت اگر كعبھ نباشد دیر ھست 

  ھوشیار كعبھ شد در دیر مست 

چون ھیچ سخن در او كارگر نیامد یاران بھ تیمارش تن در دادند و با دلي خونین بھ انتظار حادثھ 

  .نشستند

ت و از اندوه چون موي باریك روز دیگر شیخ معتكف كوي یار شد و با سگان كویش ھمطراز گش

عاقبت از درد عشق بیمار گشت و سر از آن آستان بر نگرفت و آنقدر خاك كویش را بستر و . شد

اي كھ زاھدان در كوي ترسایان   اي شیخ كجا دیده«بالین ساخت تا دختر از رازش آگاه شد و گفت 

ناز و تكبر بھ یك سو نھ كھ «: گفتشیخ » .آورد مقیم شوند؟ از این كار درگذر كھ دیوانگي بار مي 

  . یا دلم را باز ده یا فرمان ده تا جان بیفشانم,  عشقم سرسري نیست

  دھم  روي بر خاك درت جان مي 

  دھم  جان بھ نرخ روز ارزان مي 

  چند نالم بر درت در باز كن

  یكدمم با خویشتن دمساز كن

  ام از اضطراب  گرچھ ھمچون سایھ 

  ».فتابدرجھم از روزنت چون آ

نھ زمان , شرم دار كھ ھنگام كفن و كافور تست! اي پیر خرف گشتھ«: دختر با سختي پاسخ داد كھ

شیخ از سرزنش » كني و با این پیري عشق بازي؟  با این نفس سرد چگونھ دمسازي مي! عشق ورزي

ن كار دختر گفت اگر راستي در ای. دختر دل از جاي نبرد و ھمچنان با او از غم عشق سخن راند

چون شیخ بھ این كار تن . اي نخست باید دست از اسالم بشویي تا ھمرنگ یار خویش بشوي  ایستاده

از او خواست كھ پیش بت سجده كند و قرآن را : در داد دختر او را بھ قبول چھار چیز دعوت كرد

و میخوارگي را  ,اما شیخ یكي از چھار را اختیار كرد. بسوزاند و خمر بخورد و چشم از ایمان بربندد



شیخ كھ مجلس را . بھ دستش داد  دختر او را بھ دیر برد و جام مي. برگزید و از سھ دیگر سرباز زد

  , اندازه  تازه دید و حسن میزبان را بي

  
  :شیخ ابوالحسن خرقاني بر سردر خانقاه خود نوشتھ بود

چھ آن كس كھ بدرگاه باري تعالي . مپرسید) نامش( ایمانشدھید و از  نانشھركھ در این سرا درآید، "

دریایي است بھ  جوانمردي:"و گفت). نورالعلوم"!(ارزد، البتھ بر خوان بوالحسن بھ نان ارزد جانبھ 

  ).نورالعلوم" (یكي سخاوت، دوم شفقت، سوم بي نیازي از خلق ونیازمندي بھ حق: سھ چشمھ

داریم، بیاییت بیماري غفلت جملھ . باشدھمھ یك بیماري داریم، چون بیماري یكي بود دارو یكي :"گفت-

  ).نورالعلوم" (تا بیدار شویم

آتش كبر و حسد اگر آتشي ازتنور تو در جامھ تو افتد زود كوشي تا بكشي، روا داري كھ : "شیخ گفت-

  )نورالعلوم" (در دل تو قرار گیرد كھ این آتشي استكھ دین ترا بسوزاندوریا 

طلبد و ابوالحسن در بند آن بود كھ  زھدكند، زاھد زیادتي  علميي عالم بامداد برخیزد طلب زیادت"-

  ).تذكره االولیا"(بھ دل برادري رساندسروري 

نقل است كھ وقتي در خانقاه وي از كرامت سخني میرفت وھر یك از آن جماعت چیزي مي گفتند -

  ).تذكره االولیا"(كرامت جز خدمت خلق نباشد:"شیخ فرمود

، اول علمایي كھ بر دنیا حریص باشند، و دیگر طایفھچندان فتنھ نیست كھ از دو دین را از شیطان "-

  ).تذكره االولیا"(زھادي كھ از علم بي بھره گردند

كردم كھ ھرگز جنگ اتفاق نیفتد و با  صلحبا خلق خدا چنان :"ازو پرسید كھ در دنیا چھ كردي؟ گفت-

نامھ "(كردم كھ تا كنون صلح نكردم، و ھر چھ مرا رسید این دو چیز رسید جنگينفس از بدایت عمر 

  ). دانشوران

  
عشق و شراب چنان او را بیخود كرد كھ . از دست یار گرفت و نوش كرد  عقل از كف داد و جام مي

دانست از مسائل دین و آیات قرآن از یاد برد و جز عشق دلبر چیزي در وجودش باقي  ھر چھ مي 

دختر او را از . د و چون بكلي بیخویش گشت و از دست رفت خواست تا دستي برگردن یار بیفكندنمان

اگر در عشقم پایداري باید كیش كافران را اختیار » .عاشقي را كفر باید پایدار«: خویش راند و گفت

  .كني تا بتواني دست در گردنم بیندازي و اگر اقتدا نكني این عصا و این ردا



كھنھ او را در كار آورده بود چنان شیدا و مست گشتھ و طاقت از دست  جوان و مي  شیخ كھ عشق

  .داده بود كھ یكبارگي بھ بت پرستي تن در داد و حاضر شد پیش بت مصحف بسوزاند

  دخترش گفت این زمان شاه مني

  الیق دیدار و ھمراه مني 

خشنود گشتند او را بھ دیر خویش  ترسایان از اینكھ چنان زاھد و سالكي را بھ طریق خویش آوردند

شیخ یكباره خرقھ را آتش زد و كعبھ و شیخي را فراموش . رھبري كردند و زنار بر میانش بستند

عشق ترسازاده ایمانش را پاك شست و بھ بت پرستیدنش و واداشت و چون ھمھ چیز را از دست . كرد

  : داد روي بھ دختر آورد و گفت

  عشق خمر خوردم بت پرستیدم ز‹‹ 

  كس ندیدست آنچھ من دیدم ز عشق 

زد تا عشق تو خرقھ بر  قریب پنجاه سال راه روشن در پیش چشم داشتم و دریاي راز در دلم موج مي 

  ”اكنون تا چند مرا در جدائي خواھي داشت؟ . تنم گسست و زنار بر میانم بست

. ابین من گران است و تو فقیريمي داني كھ ك! اما اي پیر دلداده. آنچھ گفتي راست است«: دختر گفت

اي بستان و سرخویش  نفقھ , خواھي باید سیم و زر فراوان بیاري و چون زر نداري اگر وصل مرا مي 

  »بار عشق مرا بھ دوش بكش, گیر و مردانھ 

ھر دم بنوعي از خویش مي ! كني چھ نیكو بھ عھد خویش وفا مي ! اي سیمبر سرو قد«: شیخ گفت

. چھ خونھا از عشقت خوردم و چھ چیزھا در راھت از دست دادم. پایم مي نھي رانیم و سنگي پیش

  :یاران از من روي برگرداندند و دشمن جانم شدندۀ ھمـ

  من چون كنم , ایشان چنان, توچنین

  »من چون كنم , چون نھ دل باشد نھ جان

ني مرا اختیار كني تا دل دختر بر او سوخت و گفت حال كھ سیم و زر نداري باید یك سال تمام خوكبا

یاران . شیخ از این فرمان ھم سر نتافت و خوكباني پیش گرفت. پس از آن عمر را بشادي بگذرانیم

از آن میان كسي . چون این شنیدند مات و حیران شدند و از یاریش رو برگرداندند و عزم كعبھ كردند

با ما عزم سفركن یا ما نیز چون  فرمان تو چیست؟ یا از این راه برگرد و«: نزد شیخ شتافت و گفت

تو ترسایي گزینیم و زنار بر میان بندیم یا چون نتوانیم ترا در چنین حال ببینیم از تو بگریزیم و 

تا جان در بدن دارم از عشق ترسا دختر برنگردم و چون شما خود «شیخ گفت » .معتكف كعبھ شویم

بھ كعبھ ! اي رفیقان عزیز. ھمدمي نتوانید كرد اید و از رنج دلم آگاه نیستید اسیر این دام نگشتھ 

برگردید و بھ آنھا كھ از حال ما بپرسند بگویید كھ شیخ با چشم خونین و دل زھر آگین عقل و دین و 



این سخن گفت و از دوستان روي برتافت » .زلف ترسا دختري گشتۀ شیخي از دست داد و اسیر حلقـ

  . و نزد خوكان شتافت

شیخ در كعبھ یاري شفیق داشت كھ بھنگام سفر او . تھ و تن گداختھ بھ كعبھ بازگشتندیاران با جان سوخ

ایشان آنچھ دیده . چون برگشت و جاي از شیخ خالي دید حال او را از مریدان پرسید. حاضر نبود

, از عشق او بھ دختر ترسا و زنار بستن و خمر خوردن و بت پرستیدن و خوكباني كردن, بودند

 :چون مرید آن قصھ را تمامي شنید زاري در گرفت و یاران را سرزنش كرد كھ. دحكایت كردن

چھ شد كھ بھ آساني دست از او برداشتید و تنھایش گذاشتید و چون او ! شرمتان باد از این وفاداري«

شناسي آن بود كھ جملھ زنار مي بستید و غیر  آیین حق . را در كام نھنگ دیدید جملھ از او گریختید

اما چون شیخ از یاري ما سودي ندید , چنان كردیم«: یاران گفتند» .سایي چیزي اختیار نمي كردیدتر

بایستي بھ «: مرید گفت» .صالح خود را در آن دانست كھ از ما جدا شود و ھمھ را بھ كعبھ برگرداند

  ».درگاه حق ملتزم شوید و شب و روز براي شیخ شفاعت كنید

عزیمت كردند و پنھان معتكف در گاه حق گشتند و شب و روز گریستند آخر االمر جملگي بسوي روم 

تا چھل روز نھ خواب داشتند و نھ پرواي نان و آب، تا از تضرع بسیارشان شوري در فلك افتاد و تیر 

دعایشان بھ ھدف رسید و جھان كشف بر مرید یكباره آشكار شد و بر وي الھام گشت كھ شیخ گمراه از 

مرید از شادي بیھوش گشت و . و گرد و غبار سیاه از پیش راھش برخاستھ است بند خالصي یافتھ

  .گریان و دوان عزم دیدار شیخ خوكبان كردند پس از آن بھ یاران مژده داد و جملھ 

چون بھ او رسیدند، دیدند كھ خوش و خندان زنار گسستھ و دل از ترسائي شستھ و از شرم جامھ برتن 

كمت و اسرار قرآن كھ از خاطرش فراموش شده بود بھ یادش آمد و از جھل حۀ جملـ. چاك كرده است

  . شكر بجا آورد و زار گریستۀ و بیچارگي رھائي یافت و چون نیك درخود نگریست سجد

برخیز كھ نقاب ابر از چھر ي خورشید زندگیت برگرفتھ شد و خدا را «: یاران دلداریش دادند و گفتند

برخیز و توبھ كن كھ خدا با چنان . ه راھي روشن پیش پایت گشوده گشتشكر كھ از میان دریاي سیا

  .شیح باز خرقھ در بر كرد و با یاران عزم حجاز نمود» .پذیرد گناه عذرت را مي 

: از سوي دیگر چون دختر ترسا از خواب برخاست نوري چون آفتاب در دلش تابید و بدو الھام گشت

انكھ او را از راه بدر بردي راه او را برگزین و ھمسرش بشتاب و از پي شیخ روان شو و ھمچن«

این الھام آتشي در جان دختر افكند و در طلب بیقرارش كرد چنان كھ خود را در عالمي دیگر » !بشو

  .یافت

  عالمي كانجا نشان راه نیست 

  گنگ باید شد زبان آگاه نیست 



نعره زنان و جامع دران . ه دادناز و نخوت از وجودش رخت بربست و طرب جاي خود را بھ اندو

  ميدل از دست داده و عاجز و سرگشتھ . ازخانھ بیرو رفت و با دلي پردرد از پي شیخ روان گشت

  .نالید و نمي دانست چھ راھي در پیش گیرد تا بھ محبوب برسد

  ھر زمان مي گفت با عجز و نیاز 

  كاي كریم راه دان كارساز

  ام  عورتي درمانده و بیچاره 

  دیار و خانمان آواره ام  از

  مرد راه چون تویي را ره زدم 

  تو مزن بر من كھ بي آگھ زدم 

  ھرچھ كردم بر من مسكین مگیر 

  دین مگیر دین پذیرفتم مرا بي 

شیخ چون باد بھ یاران ,خبر بھ شیخ رسید كھ دختر دست از ترسایي برداشتھ و بھ راه یزدان آمده است

دختر رسید او را زرد و رنجور و پا برھنھ و جامھ بر تن چاك  بھ سویش باز پس رفت و چون بھ

شیخ از دیدگان اشك شادي بر چھره فشاند و . دختر چون شیخ را دید یكباره از ھوش رفت. كرده یافت

  .چون دختر چشم بر وي انداخت خویش را بھ پایش افكند و راه اسالم خواست

  دادشیخ او را عرضـھ ي اسالم 

  در جملـھ ي یاران فتاد ھغلغل

از این . دیگر طاقت فراق در من نمانده است«: چون ذوق ایمان در دل دختر راه یافت بھ شیخ گفت

  .این سخن گفت و جان بھ جانان سپرد» .مرا ببخش. روم و از تو عفو مي طلبم خاكدان پر دردسر مي 

  گشت پنھان آفتابش زیر میغ 

  اي دریغ  جان شیرین زو جدا شد 

  اي بود او در این بحر مجاز طره ق

 .سوي دریاي حقیقت رفت باز

  . نویسندهفرھیختگان و مقالھ ھاي ، ، گنج سخنگسترش زبان فارسي :منابع
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