
76-53،صفحات1396پاییزوزمستان،32خرد،شمارهجاویدان

مطالعهمقاماتعرفانیازمنظرعطّار
براساسمجموعآثاروی

 پور روشندلاشرف 
 حکمت شاهرخ                                                                                 

چکیده
هاا    فاان و وهام ممیاآن ان ای رینار   اا      ترین رکن عر توان مهم سیر و سلوک را می
ا ریاضات و  با و ییار   ار پیار  کاارران     سالک واقعی با عنایت حق  معرفتی را ست.

و تاا   گااارر  طریقت را یکی پس ای رینر  پشت سر مای مراحل و مقامات  ،مجاهدت
 توا د بم مقا  رینر  ران یابد.   را بم خوبی ارا  کررن باشد  مییما ی کم حق یک مقا

 ی ساارن و شااعرا م، مقاماات را    خور بم یباا  کم رر تما  اثار گی استرعارف بآ عطّار
ر،  نان خاصی رارر و مقامات رینر  چاون فقا  کند. او بم توبم، یهد و ورع   مطرح می

ایان  وشاتار بار ان     کناد.  ختنی و کماال مطارح مای   صبر، توکل و رضا را رر  هایت پ
طارح، بساامد و  یاآ      بپاررایر و شایون   عطّارمقامات رر اثار مختلف مطالعم است تا بم 

هاا  مطالعااتی بام رو      رارنهاا را بررسای  مایاد.  یاآ باا اساتزارن ای       کمّ و کیاف ا  
 تحلیلی بم برخی ای ابهامات و سؤاالت رر این یمینم، پاسخ رهد. اتوصیزی 
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مهمقدّ
. واژن تصوف یاراور پیما ی است کم ای روی اول بین خداو د و ا سان بستم شادن اسات  

م ای منبع عرفان کند ک سیر و سلوک عملی معرّفی می   فرهنگ معین تصوف را یک طریقم
کم ا ساان ای  اینو معنا  خاص عرفان یعنی  .(2292:2،1363)معین، سرچشمم گرفت است 
عالم را بشناساد و   امورها و کشف و شهور حقایق،  ها و مجاهدت طریق تحمل ریاضت

 بم معرفت پروررگار  ایل شور.
ران   ا  معرفت رر  آر ان رستم ای صااح   طریقمعرفان »کوب معتقد است کم  یرّین

عتمار رار د تا و اشراق، بیشتر ا ف اهل برهان رر کشف حقیقت بر ذوقاست کم برخال
 .(9:1382)یرّین کوب، «بر عمل و استدالل
و شاناخت  است ا  ای متون عرفا ی مربوط بم منایل و مقامات روحا ی  بخش عمدن

 سآایی رارر. ماهمیت باین مقامات و احوال رر عرفان و تصوف 
این احاوال   .اتزاق   ر رار دغیر ارار  بورن احوال بسیار  ای عارفان و بآرگان رر 

توا د رخل و تصرف کند اماا مقاماات اکتساابی     ا ها  می حزظگارا هستند و عارف رر 
م»ایناد و   یهد و ریاضت و مجاهدت بم رست می هستند و بم ا م  ا ّا مموما  مما مم « لا مماا  ا
ررباارن   کم او راست پاینان و مقامی مشخص.یک ای ما  یست منر این هیچ (164/)صاافات 

ذوقای و  شااید  ها   ارات گو ااگو ی وهاور رارر کام      ا مقامات سیر و سلوک و تعدار
 .ها  شخصی عارف باشد براساس تجربم
و  هاا و مجاهادات   رر پیشانان خداسات رر ا جاا  عباارت     توقف بندن»معنا  مقا  

 .(95:1382، )سراج طوسی« و بریدن ای خلق و پیوستن بم خدا ریاضات
 رل ا  و عناایتی ای ها ا  حاق بار     هابماحوالی کم بم طور غیر ارار  بم صورت 

مرار »شور.. ر او رائمی بشور، مقا   امیدن مییما ی کم رر وهو شور ا سان سالک وارر می
ساالک بارا  او حاصال     سعی و کوششا  است رر مرات  سلوک کم بم  ای مقا  مرتبم

هرچم بم محض موهبات بار   » .(59:1381)کاشا ی،« پایرر ر و روا  رارر و یوال  میشو می
و بای بام ههاور    تعمد سالک، شور بی ها   حق وارر میرل پاک سالک ران طریقت ای 

ساالک   امند و چون حال رائمی شد و ملکام   گررر، ان را حال می صزات  زس یایل می
 .(163:1362، سجّار )« خوا ند گشت، مقا  می

 اد و تاا ساالک    ا ورع، یهد، فقر، صبر، توکل و رضا با هم متزاوت هزت مقا  توبم،
کام   مقا  رینار وارر ایاد چناان   توا د بم  ل ررک  کررن باشد  مییک مقا  را بم طور کام

  .(274:1393)هجویر ، کند را بیان می این  کتم  یآ محجوبکشف الجویر  رر کتاب ه
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بیناد و همام، او    رسد کم رینر خاور را رر میاان  مای    ا  می بم مرحلمسالک واقعی 
 رهد. الحق سر میفریار أ ارر پایان سیر خور  بیند و می

شور بم   جامند بم کلی ای ررون رگرگون میا مقامات کم بم اتحار میسالک بم واسطم 
گاار ای  البتّم این مقامات و  .(123:1382) صر، گررر او می حقیقتاین صورت کم ان مقا  

  بم حضارت حاق   کم سرا جا هستند ییاه ها گا  هایی سالک  یست بلکم ایندف ها ها 
کام ساالک    ن اسات هاا  وار  این حااالت و مقاماات    شو د و فراتر ای  همم منتهی می

 وار  ها و مرات  مختلاف بام   ، پس ای گاشتن ای وار  امم مصیبتروحا ی رر من ومم 
 ،رارر بورن است رر ررون خور او قرارها بم ر بالش  بیند ا چم کم سال و میرسد  هان می
« ریدار  زس با  زسریدار با خویش یا »کم ای ان بم  شور ل  و مطلوب یکی میایعنی ط
 .(47:1382)پور  امداریان،  شور تعبیر می

 عطّار
عارفان و شاعران بآرگ ایاران، توا ساتم اسات تا ثیر ییاار  رر عرفاان       ، یکی ای عطّار

اسالمی راشتم باشد و رر ان تحول ییار  ایجار کند. او مضامین عرفان   ر  و عملای  
تارین   مهام  مختار امام عی کادکنی رر مقدمام   شزیاست. را رر اربیات فارسی وارر کررن 

وف هستند و موهوریت خور را اب تصرا د کم تما  اثار  رر ب را این می عطّارویژگی 
 .(19:1392عطّار،) ن استصرف تصوف کرر یکل بم طور
عرفا ی رینر  یست. او باا شایون و سابک     معمول بم رو  عطّارها  عرفا ی  اموین

پور اماداریان رر بااب ایان  کتام     خاص خور سعی رر تعلایم عرفاان و تصاوف رارر.    
کننادن یاک   را باید بیان  عطّار  امم مصیبتو  الطیر منطقو   امم الهیسم کتاب » ویسد:  می

را بیاان  رورن سلوک عرفا ی را ست کم بم ترتی  مراحل شریعت و طریقت و حقیقات  
او رر تصوف بم هر سم مرحلم شاریعت، طریقات و    . (131:1394)پور امداریان، «  مایند می

 است.  کند و این شیون کامالن توهم میحقیقت 
ست کم او بم شیون تمثیل و بام  و اثار  این ا عطّارار حائآ اهمیت رر باب ی کتم بس

شیدن و پایش چشام   ها  عرفا ی را  بم تصویر ک ها  مختلف توا ستم است وار  شکل
عشاق،   ؛هاا  او، هزات وار  طلا     ، تااج مثناو   الطیر منطقکم رر  مجسم  ماید. چنان

پنج   امم مصیبتشمرر. رر  سالک برمی رت، فقر و فنا را برا معرفت، استغنا، توحید، حی
 د ای: حس، خیال، عقل، رل و هان. رر واقاع رر هار   ا کند کم عبارت وار  را مطرح می
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و رر  یاباد  یاهلل خاتمم ما  با طل  شروع و بم فقر و فنا  فیرو اثر پیمورن مراحل کمال 
 .شو د و رر پایان طال  و مطلوب یکی می رسد  هایت سالک بم خورشناسی می

ر حس    ر و ها را ب تزاوت رر حقیقت و تعدار این وار مان فرویا زر علت الآّ بدیع
هماوارن بام کماال ا ساا ی      عطّاار . (249:1389 )فرویا زار،  را اد  ررهم شهور متصوفم مای 

تما  مقاماات عرفاا ی، رر همام اثاار      فکر ا سان برتر و ارما ی  و ررک و ا دیشد  می
 پرتو ا داختم است. 

هاا  سالوک    کم شاعر وار  ار شان رهد عطّ پژوهش  نار دن بر ان است تارر این 
کام ماورر   یهاد و...   ،ورع گا م ای قبیال توبام،   اثار  بم مقامات عرفا ی هزت رر ،است

خاور   را رر اثاار  هاا ا  ی راشتم وتوهّم خاصّ است،بسیار  ای عارفان بآرگ اتزاق   ر 
 عطّاار  و  و مسلّم رر اثار منعرفا ی مقامات مطالعم بم  براین اساس ،مطرح کررن است

 مایاد. ترتیا  بررسای     پررایر و شیون طرح، بسامد و کمّ و کیف ا ها را بررسی مای  می
مطابق با   ر استار شزیعی کدکنی  هامقامات رر اثار مختلف، براساس ترتی  سرایش ا 

 است.
 

توبه.1
برحسا  لغات بام    » است. بسیار مهمتوبم اولین مقا  رر سیر و سلوک عرفا ی است و 

معنا  رهوع است و بم حس  شرع  دامت ای معاصی است... و حقیقت توبم ان است 
کم سالک ران خدا، ای ا چم ما ع وصول اوست بم محبوب حقیقی خور ای مرات  ر یاا و  

ایان مقاا  رر    .(1362:139، سجّار )« م بم ها   حق اوررعقبی اعراض  مورن رو  توهّ
باا  ا اد و   ل شدنعطار بسامد ییار  رارر. افرار ییار  رر ی دگی رچار تحوّ ختلفاثار م

م هاا » :ا د.رر قران کریم امدن است توبم مسیر هدید  رر پیش گرفتم مت ب  م لیم لم مجمیوا  
 .(31) ور/ « لم مّ نملومکممتفمح ن

کناد بیشاتر    مطرح مای  ر این مقا  رر این اثررر مور عطارچم : ا نامهالهیتوبهدر.1-1
است. توبم کلید ورور بم بهشت اسات و عاد      بم معنا  عا  ان  ؛ یعنی توبمایگنان  توبم

ای گناان و غزلات و   با تابش اسرار معاا ی   باید ی ورور بم رویخ. سالک واقعیتوبم یعن
 :رسیدن بم مقا  ا سان کامل بشور  و تکبر خور توبم کند تا شایستم غرور

 کاس اوسات   کند، اخار ای ان توبم 
 و گر خور توبام  کناد اولاین کاس    

 

 کم رر صحن بهشتش رن رهد روسات  
 کاام رر رویخ رور او بااشد و بااس 

 

 (313:1359 )عطّار ،                                                                         
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 ی من ان هملم رعاو  باور رعاو    
 ماارا رار ای غاارور خااویش توباام   

 

 ا  رر تافاات معناای کنااون چااون ذرن 
 کنون هار سااعت افاآون بایش توبام     

 

 (170ا 169)همان :                                                                           

: رر این اثر فقط یک بار ای توبم سخن بام میاان امادن اسات و     اسرارنامهتوبهدر.1-2
روح و روان ا سان ای گناهان است.   را د کم پاک کنندن میغسل یک را هما ند   عطّار ان

خاک پاا  پیاامبر )ص(      یستمکند تا شا او با اشک خور رر ررگان خداو د غسل توبم می
 .(101:1386 ،)عطار گررر

 رر معناا  عاا  ان   بارهاا ای مقاا  توبام    هم : عطّار رر این اثریرالطّمنطقتوبهدر.1-3
 صاد عاالم گناان باا یاک توبام ای سار ران       و یقین  رارر گوید. او معتقد است  سخن می

شیخ  بم خاطر عشق بم یک رختر مسیحی ی ّاار بام    ،خیآر. رر راستان شیخ صنعان برمی
رریا  رحمت الهی بم هو   ،سرا جا  با یک توبم کند و... با ی می کبندر و خو کمر می

 گیرر: اید و او مورر عزو قرار می می
 ا  عمار ای گناان   گرچم ضاایع کاررن  

 ران کم صاد عاالم گناان    تو یقین می
 

 توبم کارر  عاار مان ای حاق بخاوان      
 ای تاااف یاااک توبااام برخیاااآر ی ران

 

 (84:1372)عطار،                                                                              

قدر هم گناهکار باشد  باید ای لطاف حضارت حاق  اامیاد     هرچ ا سانای   ر عطار 
 شور: بای است و سب  پیش امدن صدها فتوح می شور ییرا رر توبم هموارن

 گر گنم کارر  رر توبام اسات باای    
 گر بم صدق ایی رر این رن تو رمای 

 

 توبم کن کاین رر  خواهاد شاد فارای    
 پاایش بااای ایااد هماای صااد فتوحاات

 

 (101)همان :                                                                                  

خداو اد کسای اسات کام      .ر و ررگار دن ای گنان بندگان استپای اب بم معنا  توبمتوّ»
کند تا وقتای متوهام عواقا  ساوا گناان       ب توبم را برا  بندگا ش فراهم میبارها اسبا

بام   روباارن  اور د و فضل خدا  متعال  یآ با پایر  توبام ا اان   اوشد د، رو بم سو  
بام   مهلتی خداو د پس ای توبم شکستن .(204:1385 )فیض کاشا ی، «گررر شان بای می سو 

 پایرر: میخوا د و  میکار را بم ررگان خور فرا رهد و روبارن ا سان گنان می بندن خور
 بار رینر چون شکساتی توبام پااک   

 ایاام بااای ا  اخاار کاام رر بنشااارن 
 

 رارماات مهاال و  نشااتم خشاامناک   
 ایاام تااو غراماات کااررن بااای اسااتارن  

 

 (102،1372عطار:)                                                                           

 چیرگی ان است:و این توبم شکستن بم علّت قوت گرفتن  زس و 



 
 1396پاییآ و یمستان ، 32هاویدان خرر، شمارن 

 
58 

 بار رینر  زس چاون قّاوت گرفات   
 

 توبم بشکست و پای شاهوت گرفات    
 

 ( 101)همان:                                                                                   

کم رینر هرگآ گرر گناان   کند واقعی می   ا سان چنان توبم : گاننامهمصیبتتوبهدر.1-4
کند و  ی ی توبم می ای راناحمد خضرویم بم رست شیخ  کم ان ریرما ند گررر  و خطا  می
هآ اطاعت کاررن   ،ان تا روی مرگش        بم واسطمخواهد  میکند کم  ا  می توبم اعتراف بم 
 :گوید کم میچنا  ار رینر  ا جا   دهدک ای خداو د

 خادا  گر بم روی و ش  کنم کاار  
 

 توباام کاارر  تااا باام روی ماارر م    

 

  یااک بختاای یااابم ا اادر رو ساارا    
  یساات کااار الّااا کاام فرمااان باارر م  

 

 (270:1392)عطار،                                                                           
 ،شور میگاارر و اهل رای  را کنار میها  ر یایی  تما  منص گاهی ا سان رر اثر توبم 

بام    امام  مصایبت رر توبم رر بیشتر ابیات  .(284)همان:کم رر راستان  صرامدن است  چنان 
 است. امدن همین معنی

 

تار و   و بسیار پختماثار من و  رینر   : عطار رر این اثر بیشتر ای هممدیوانتوبهدر.1-5
بررن است و معتقد است کار  بم ار ان راب 74و، بم مقا  توبم پرراختم است تر ای ا ها کامل

گاار باشد کم رینر بم قدر بر شما ت ثیر ا  کم ان ا  ررست و محکم بکنید، توبم باید توبم
را اد. ای   ار او عشاق     ای عشق را بدتر ای گنان مای   عطّار توبم سو  ان گنان بر نررید.

صد ، بم سو  مقتیآرویی سالک را رر سیرالی اهلل بسیار اریشمند است و همچون مرک 
  یست:پایر  برر و توبم ای ان امکان ی پیش میو هدف  های

 گزت رخم بین کم گر ای عشق مان 
 
 
 

 توبااام کنااای، توبااام بتااار ای گناااان   
 

 (572:1374)عطّار،                                                                            
همان یهد فروشی و ریا و  زاق است و رر عاوض رو    ،ای عشق  او توبم ریوانرر 

 .(646 )همان:فا ی شدن و سپس بقا یافتن است  ،عشقاوررن بم 
شکستن را  شا م ترک ترسّم و ، توبم رینر ای ابیات ریوانچنین رر موارر   هم

را د و عشق  می    را د یا توبم شکستن را مساو  با فنا  محض گر  می قلندر  و مالمت
کم توبم شکستن رر این معنا  کند گآیند و ای وهور خور رل می میهستی خور بر ررا ب
 :  معنو  استا ا  ای کمال و مرتبم ررهم

 کاار  اسات قااو  ی خاور بریاادن   
 

 صد توبام بام یاک  زاس شکساتن     

 

 خااور را باام فنااا  محااض ریاادن    
 صااد پااررن باام یااک یمااان رریاادن  

 

 (531)همان:                                                                                   
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شاور   امادن اسات. گاان مای     ریاوان ، توبم کررن موضوع رینر  است کم رر ای توبم
، اما همین توبم روبارن حجاب و ماا ع  رسد کند و بم این مقا  عرفا ی می سالکی توبم می

ا   توبم کند تا توبم، س رر حقیقت باید ای همان توبم همگررر پ او می سلوک و ران سیر
چم استغزار  شان ان است کم هنوی مان ساالک مطارح     ؛باشد  ا   صوح  ررست و توبم

 است و بم کلّی ای خور فا ی  شدن است:
 توبم بشکن تاا ررسات ایای ی کاار    

 
 

 ا  رار   صااوح  چنااد گااویی توباام   
 

 (115 )همان:                                                                                   

نار ساخن   بعضای مشاایخ بام افارار ری    بم وسایلم   خور ای توبم رارن ریوانشیخ رر 
و عطار ای چنان مشایخ ریاکار و  ا در را  شان یهدفروشی و خور مایی میگوید و ان  می

 .(11)همان: یهد اینان خریدار   دارر گوید می بیآار است واهل تآویر سخت 
ای توبم هم سخن بام    ر ریوان ای توبم رارن توسط مشایخ، توبم شکستن و توبمپس ر

 میان امدن است.
 

کند و این رر  طرح میعا  را م  بیشتر توبم : عطّار رر این اثر  یآمختارنامهتوبهدر.1-6
تار  رارر و گاویی    پاایین   خبر ، ررهم غزلت و بی خاص یعنی بایگشت ای  برابر توبم

و شایخ توبام را توفیاق     گوید میرر ابیات ییر  کم چنان ؛برا  شیخ چندان اریشی  دارر
 :پایرر صورت می پروررگاریید را د کم بم ت  الهی می

 
 عااامی باام گناااهی  خاار     ماان توباام 

 این ررّ و قبول خلق و این رسم و رسو 
 

 صد باغ چاو خلاد  بام گیااهی  خار       
 

 تااا هااان رار  باام باارگ کاااهی  خاار    
 

 (158:1386، )عطّار                                                                                          

  عالون بر معناتر بیان شدن است و طور کلی مقا  توبم رر ریوان کاملکم بم این تیجم 
نا  کنارگااشتن رسم و رر مع اًغالب و وع توبم شکستن اشارن شدن استضبم مو ،عا  ان

  ای کمال ا ت کم  خور ررهمسگر  و  یآ بم معنا  رستن ای  ا  و  نگ ا هواهر صوفی
م کند کم صوفیان برا  هاهرساای  با   ا  ی دگی می او رر رورن .  معنو  استا و مرتبم

موضوع ای توبم،  یآ  اور د و شیخ ای این بیآار است. یهد و توبم و پرهیآگار  رو  می
  واال بارا  ساالکان   ا رتبام ماست کم رر ریوان مطرح شدن و این موضوعی توبم کررن 
 طریق است. 

 
 



 
 1396پاییآ و یمستان ، 32هاویدان خرر، شمارن 

 
60 

ورع.2
 .بااطن ساالک شاور     ا  کم موه  تصازیم  ورع بم معنی پرهیآگار  و تقواست بم گو م

 را تاارک  محرمااات اساات. گروهاای ورع وقااوع  ایتاارس  وورع اهتناااب ای شاابهات، 
فروشاان و  کم هاهراً رر عصر عطار، یهد ای حرا  خداو د  می را ند الت و رور تجمّ
بم کسا ی کام   ،رر یک بیت ای ریوان شاعر امّا ،کرر د  مایان اغل  بدان ت اهر می وفیص

د  باشان  نران ر یا  پس ای مرگ خور  رهد کم  وید می رار دیهد و تقوا و ورع واقعی 
سات پاس   هاو پیماان ا   )خداو د( رر عهد چون با راشتن این صزات اریشمند روست

یهاد و ورع ریاایی   رر بیت رینار  صاوفی را ای    او .(27:1374)عطّار، رینر باکی  یست
 برا  شیخ حائآ اهمیت است: این رارر و برحار می

 اخاار ا  صااوفی مرقااع پااو   
 

 خرقااام مخرقااام ی تااان بااارکن 

 

 ورع مزااارو الف تقاااوا ماااآن   
 رلااااق ایرق مرائیا اااام مپااااو   

 

 (359 )همان:                                                                                   
الی  بم ذکر است کم رر رینر اثار عطار اگرچم بم مزهو  ورع و پرهیآگاار  اشاارن   

 و امدن اسات  ریوانشدن است امّا این واژن بم طوراشکار مطرح  شدن و فقط رو بار رر 
 همچاون  نااهش بام توبام      نان عطار بم ورع  توان ای ان رریافت این است کم ا چم می
 ریایی بیآار است ای ورع و پرهیآگار  ریایی  یاآ  و رروغین توبم طورکم ای همان .است

کم صوفیان برا   گررر بم اوضاع اهتماعی یمان شاعر رارر و اینها همم برمی بر حار می
 ا د. هل    ر مرر  بم ریا و یهدفروشی رو  اوررن



زهد.3
رغبت باورن بام    بی یعنی هاا است ای ههت کوچک را ستن ا رر لغت اعراض ای اشیا»

شت پا یرن بم ر یا و همم امور مار  ان یهد یعنی پ .(248: 1362سجّار ، ) «ر یا و اخرت
اگار ساالک    کنناد.  و بیهورن عمر ا سان را تلف می شو د مشغولی ا سان می کم سب  رل
شاور رل بکناد و ایان     چم ما ع این وصال مای دن بم خداو د را رارر باید ای ا قصد رسی

 پرهیآگار  است.همان معنا  راستین یهد و 
 
برر ای هملام رر   یهد را بم کار می  عطار رر این اثر رو بار واژن: نامهالهیزهددر.3-1

سای ساال اسات    کام   کند سؤال می رر مورر یاهد  افراطی راستان مرر  کم ای اویس
کناد بام    گریام مای  وکزنی بر ان اویآان کررن و ش  و روی  الم  ،گور  برا  خور کندن

ساری ش  را  بام شادت    ، اویس ان یاهاد شدن است ا  کم اشک چشمش خشک  گو م
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ا  و  پرستی  یست تو با این گور و کزن ای حق بایما دن گوید این حق کند و بم او می می
 .(370:1359)عطار،پرستی  خور را می فقط خیال

یعناای اهاال تقااو  و  یهااد را رر معنااا  واقعاای ان «ین صااالحم»امّااا رر راسااتان 
ا  ماورر   کند کم بارها بام خااطر ییباایی    اورر و ای ان ین یار می ، میپرهیآگار  بورن
صازتان   شیطان  امّا بم رلیل ایمان و تقوا  الهی، رست رر بم سینمگیرر  سوا  یت قرار می

 .ی د می
 

امّاا خاور   بسیار اشارن شدن  رر این اثر اگرچم بم مضمون یهد :اسرارنامهزهددر.3-2
 واژن بم طور اشکارا بم کار  رفتم است.

 
عطار بم یهد فروشای و مالمتای شادن     ،رر این اثر اریشمند :الطیرمنطقزهددر.3-3

مکام رر   ؛ مریادان پاس ای بایگشات بام    ند. ای هملم رر راستان شیخ صنعانک اشارن می
 گااشاتن پیار خاور   تنهاا   وها را ای برگشتن بم ریاار خاور   هواب مرید  ای شیخ کم ا 

گویند ما هم قصد راشتیم برا  کمک بم شایخ خاور یهاد فروشای      کند می  کوهش می
 کنیم و رسوایی را بم هان بخریم: 

 عآ  ان کرریم تا باا او بام هام   
 

 یهد بزروشیم و رسوایی خاریم 

 

 هم  زس باشیم رر شار  و غام  
 رین برا داییم و ترسایی خاریم 

 

 (82:1372عطّار،)                                                         
رر ررگان خداو د  م تنها یهد مسلم، اریشمند است هیچ هم بر ررگاان  ای   ر عطار 
 .او خریدار رارر

 گر بر این ررگم  دار  هیچ تاو 
 

 خر اد   م همم یهاد مسالم مای   

 

 هیچ  یست افکندن، کمتر پیچ تو 
 خر اد  هیچ بر ررگان او هم مای 

 

 (103)همان:                                                              

باا ی ران   ر یاا و ریادن   : عطّار رر این اثر یهد را ایار باورن ای نامهمصیبتزهددر.3-4
 را د:  می عقبی

 یهد چیست ایار ر یا بورن اسات 

 

 بااان ران عقباای بااورن اساات ریاادن 
 

 (466:1392)عطار،                                                            
اورر کم یهد  متعصابا م اسات و خااص     بار ای یهد خشک سخن بم میان میو رو

 عقل است  م عشق:
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 عشق گر  او کم هان را ساختی

 

 عقل را رر یهد خشک ا داختی 

 (371همان:)                                                          
ا  ای  رهاد و ذرن  ی و عشق قرار مای عطار غالباً یهد متعصبا م و خشک را رر برابر عاشق

رهاد. او یهاد  را اریشامند     را بر هها ی یهاد و یاهاد  پیشای مای     ای مقربان ررگان حق 
 .(345 )همان: امدن باشد، رر ا سان بم وهور تحت ت ثیر شور عشق و ایمان واقعیرا د کم  می

 
شاور و یهاد  کام     : بیشترین کاربرر لزظ یهد رر این اثر ریدن میدیوانزهددر.3-5

کند بیشتر بم معنا  یهد ریایی و رروغین است رر  تیجم عاشق  مطرح می ریوانشیخ رر 
 واقعی خداو د باید ای چنین یهد  استغزار بکند:

 هم ی فقر خویشاتن بیاآار شاد   
 

 خویش استغزار کرر هم ی یهد 
 

 (153:1374 )عطّار،                                                       
گویا یهد رر عصر عطار ریایی و برا  هاهرسای  بورن است رر  تیجام او مالمتای   

ریف  ا  و  نگ و تآویر بام کاار   ر و یا گاهی یهد را هم رهد بورن را بر یهد ترهیح می
 .(393 )همان: کند وریر  کوهش می   خور مایی یهد میرا کم برابرر و صوفی  می

 توبم کن ای توبم، رل بم تاب ررافکن  چند ای این  ا  و  نگ و یهد و ی تآویر
 (536 )همان:                                                                                      

 رهد: کزر هم سوق میو چنین یهد  صوفی را بم سو  
 بم صد مستی ی کزر و یهد هستم  چو عآ  یهد کرر ، کزر رید 
 (391:نهما)                                                                                  

یهد ریایی و رروغاین برحاار    ای ها را ا سان: عطار رر این اثر مختارنامهزهددر.3-6
رینر ای چنین یهد  ساخن بام میاان     قصد رارر ان قدر ای ان بیآار است کم رارر و می

  یاورر:
 ا  اکنون مان و ررر   او و ردرر  کهان     ان رفت کم گزتمی من ای یهد سخن

 ج

 (293)همان:                                                                                              
ور کام بیشاتر رر معناا     ش دن مییر ریوانیهد رر   واژن بیشترین بسامدی بم طور کلّ

ی یهاد و  » رهاد  مالمتی بورن را بر یهد ترهیح می یهد ریایی و رروغین است و شاعر
رریاف  ناگ و ریاا و     شیخ رر این اثر یهد را هم .(393:1374 )عطار، « امی عار رار   یک

او ای ریاا و یاهادان   . چنین یهاد  اساتغزار کناد   را د و سالک واقعی باید ای  تآویر می
پار ای ریاا و     بم ایین قلندر  مبارین باا هامعام  ریایی بیآار است و ا نیآن او ای گرایش 

اورر تاا   مای و با وهور ایماان سار ای کاافر  رر    کند وبم، توبم میای تاو  سالوس است.
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ای   تیجام بار   بارت و صزا  باطن اسات و رر  شریعت هاهر  را کم خالی ای روح ع
 ویسد رر عصر  کم عطار  می شاعر مورر هامعم ررکوب  ینیرّ هویی کنار بناارر. کمال

و رینار ای ان صادق و اخاالص     باور کرر خیر و شر بم هام امیختام شادن     ی دگی می
. بسیار  ای اهل طریقت، شایخان خا قاان را تارک    شد صوفیان  خست چیآ  ریدن  می

 .(161:1379 )یرین کوب، بور د  بور د و اهل معنی گوشم  شین شدن کررن
 

حقیقت فقر  یایمند  است ییرا بندن هموارن  یایمند است چام ا کام بنادگی    » :فقـر.4
یعنی مملوک بورن و مملوک بم مالک خور محتاج است و غنی رر حقیقت حق است و 

 1362 ، ار)سجّ« واهلل هو الغنی الحمید تم الزقراا أ»فقیر خلق و صزت عبد است بم حکم 

فقر چهارمین مقا  است و رر لغت بم معنا  ررویشی و تنندستی است اماا اگار    .(363:
یای است   رر عین فقر و  یایمند ، غنی و بیعارف این را خور ا تخاب کررن باشد، پس 

  امد. م عطار ان را سلطنت و ملک فقر میچنا ک
کناد ای   ، بم مقا  فقار اشاارن مای   مختلفعطار بارها با ترکیبات :نامهالهیفقردر.4-1

و ملک ررویشی است  سلطنت فقر ای   ر او ، ملک فقر و... ر، سلطنت فقسّر فقر هملم:
 شور:  یای می ایی رها  و غنی و بیکم هرکس ان را ررک کند رر حقیقت ای گد

 بآرگا ی کم سّار فقار رید اد   
 
 
 

 خرید اد بم ملک فقر، ررویشی  
 

 (254:1359 ،)عطار                                                          
وریر و رر ایان   ، فخار مای  یابد و با همین فقار  فقر پرور  میهان ا سان ای خوان 

  را ا سا د کم سلیمان بنادگی ر شور و او را بم مقامی می صورت فقر همچون  ور  می
باشد بم سلطنت فقار  « الزقر فخر »فقر مغآ قناعت است و هرکم را  .(274)همان: کند می
 کند: بارها بم این حدیث اشارن می اورسد.  می

 ولی مغاآ قناعات، فقار اماد    
 
 
 

 شاهی گر بم فقرت فخر امد تو  
 

 (287 )همان:                                                                 
، شا   بخشند کم رر ررگان حاق  م ا سان مییما ی خلعت فقر را بعطّار معتقد است 

رساد   ا  می مرتبمبم  شور و رر  تیجم رار  کررن باشد. رر ان صورت سعارتمند می ی دن
 .(191)همان: شور بین میچشمش خورشیدکم 
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و فقاط   افتخاار   ر بم این موضوع کام فقار مایام   عطار رر این اث: اسرارنامهفقردر.4-2
بم  «م فی الدّارینالزقر سوار الوه»کم ای ایشان است و حدیث منقول  خاص پیامبر)ص(

 :کند ها  مختلزی اشارن می شکل
 سااوار وهاام فقاار ایااد باام راریاان  

 گویم کم یک تن چون پیمبر چم می
 

 ا  رر فقااار کاااو ین   سااانجد ذرّن 

  یابااد فقاار کلاای، ر ااج کاام باار    

 

 (171:1386 )عطار،                                                                      
کم پس ای سایاهی  رل باشد بم خاطر این قر خور سیانرا د کم رر ف فقیر را کسی می او

را اد   )ص( را م هر فقار کامال مای    ر نی  یست. شیخ رر قسمتی رینر حضرت محمد
 .(100)همان:ا  عر  و فر  را فراگرفتم است  ینکسی کم اوا

 
و  فقر را هزتماین وار  سایر   کم رر این اثر شاعر کتم مهم این:یرالطّمنطقفقردر.4-3

، فراموشی، لننیوار  فقر  ،کم سخن گزتن رر باب ان روا  یست کند سلوک معرفی می
کام رر پایاان    چناان شاور   و  یست مای  هوشی است و عاشق رر معشوق گم  کر  و بی

را رر د و تجلّای او  گرر ا  ، محو مای یر، مرغان سالک رر سیمرغ حقیقتالطّ راستان منطق
 .(219:1372)عطار،رسند   کم همان مقا  فقر است میاهلل بینند و بم فنا  فی خور می
را اد و ساپس فقار اسات کام بام ساو  کزار          میفقر عشق را سب  پیدایش  عطار

 همان ایمان حقیقی است: ای ان ینجا من وررر ا و کند راهنمایی می
 عشااق سااو  فقاار رر بنشاااایدت   
 چون تو را این کزر و این ایمان  ما د

 فقااار ساااو  کزااار رن بنمایااادت  

 این تن تو گم شد و این هان  ما د

 

 (67)همان:                                                                                     

 شاور عباارت   مطارح مای  این مقا   چم رر این اثر رر موررا  :نامهمصیبتفقردر.4-4
سارماینی محاض، همسااینی باا      عالم و ای سر هستی برخاستن، بای  ترک رو :است ای
، هست خداو د و فنا شدن ای خویشتن، ما و من را بم یک سو  هارن ،  یستی ررخداو د

یافتن، شاهی فقر، با غم فقر شار ، ای گمراهی ران فقر کلّی فقط خاص پیامبر )ص( است
فقار و بنادن شادن سالیمان رر     ،  اور  سوی ررمان همام چیاآ   ، فقر هانشدن، افتاب فقر

، رر هررو ههان فقر  تیجم اخالص پیامبر)ص( و... رر این هاا بام اختصاار بام     برابر 
 شور: برخی موارر اشارن می

  قطاام فقاار افتاااب خاااص اوساات  
 سرماینی اسات  بی فقر اگرچم محض

 رر رو کو ش فقر ای اخاالص اوسات   

 با خدا  خویشاتن همسااینی اسات   
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 سرماینی باشد کام هسات   این چم بی
 چون بم چیاآ  سار فارو  اارر فقیار     
 ساار باام ساار هسااتند خلقااان ههااان 

 

 تااا ابااد هاار رو ههااا ش ییررساات  

 ساارماینی  بااور گریااآ   پااس ی باای 

 مااارران حاااق را میهماااان   هملااام
 

 (399:1392)عطار،                                                                                 
 فقر کلّی،  قد خاص مصاطزی اسات  

 

 باای قبااول او  یایااد کااار راساات      
 
 

 (376)همان:                                                                                         
عاالم   رو فقر تاج سلطنت است و هرکس اریو  ان رارر باید ای وهور خور و هار 

گوید ممکن است این سخن بم فطرت ترّهات و طامات بیاید اما بدان  ررگارر. عطار می
 طور کم خزا  قدرت ررک خورشاید را  ادارر   هرکسی قدرت ررک ان را  دارر همان

 .(157 )همان:
؛ یعنای  شاور. فقار   ریادن مای    امم مصیبتبیشترین کاربرر واژن فقر، رر  ریوانی بعد ا

 عد  خور و بقا  او:ای خور فنا شدن و رر احد ییستن و  یستی رر هست خدا، 
 بایاادت لیااک اگاار فقاار و فنااا ماای 

 

 بایاادت  یساات رر هساات  خاادا ماای  
 

 (398)همان:                                                                                         

بام معناا     بیشاتر  و بار بام کاار رفتام اسات     34هم فقر ریوانرر  :دیوانفقردر.4-5
ههان است. فقر سرا  عاشقان اسات و   وهور و فرامو  کررن هررو  برخاستن ای همم

 گوید:  رولت عاشق ان هایی است کم وهور خور را ترک
 ساارا  عاشااقان اساات   چااون فقاار 

 رر عشاااق، وهاااورت ار عاااد  شاااد 

 

 عاشاااق شاااو و ای وهاااور منااادیش 
 رولاات  بااور تااو را ای ایاان باایش    

 

 (364:1374)عطار،                                                                                
فقر سایاهی   .حدیث فقر محرمی  دارر منر کسی کم رلش ای شار  و غم بر  باشد

روشنی کام هاآاران ماان بام ان ا اداین  اور        ،شور بخش ران سالکان می است کم روشنی
عطاار   یاباد و  علو  ران مای رون رل ای فقر سیان باشد بم عالم افشا ی  دار د و هرگان ر

 .(254-255)همان:ا بم کاهی ای این خرمن رست بیابد باید رر این ران صبور باشد ت
را اد کام ای سار     خورشید  می ا د چون بم این مقا  رست یافتمشیخ سالکا ی را کم 

 .(256 )همان: شمار د ا  خور را پست و  اچیآ می بر ذرن، رر براتواضع
، و ان قادر  را د همچون قط  اسایا  می قد  مقا  فقر ساکن و ثابت عطار خور را رر
ترکیبااتی   ریاوان رر  .(412)هماان:  برر را د کم لزظ حرمنان را بم کار می فقر را مقدس می

ما ند بارگان فقر، پاینان فقر، ههان فقر، حرمنان فقر، میکدن فقر، سّار فقار، ملاک فقار،     
 ، سلطنت فقر و... امدن است.سوار فقر
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خاور  اسات و    ، مقا  فنا و ای خور بیرر این اثر  یآ مقا  فقر :مختارنامهفقردر.4-6
توان ای چیآ  هآ حق و فناا  رر ران    می ،رور هایی کم رینر ما و منی همم ای بین می

ههان رر مقابل ساایم فقار، و  ام     ای   ر عطار صد . شا ی است مقا  بی او سخن گزت
 :رهد ، هیچ است و این مقامی است کم بم سالک امید رسیدن بم کمال را میخور فقر

 و مکان  تاوان گزات     با ررویشان کن

 گر رر فقر ، ی خور فناگرر و بادا ک 

 

 ای عد ِ بی سار و بان  تاوان گزات    هآ  
 رر فقر ی ما و مان ساخن  تاوان گزات    

 

 (118:1386)عطّار،                                                                   
گوید و ای ان پیروی   می ای سوار فقر ن اثار رینر خورهمچو  یآ  امممختاررر  عطار
 روی تبدیل شور.خواهد شبش بم  و میطلبد  و  ور می

همم رر یک  اًشدن و تقریب حمن و  عطار مطر اثار رر تما فقر مقا  ی پس بم طور کلّ
 شاور،  ی است و خاص پیامبر)ص( را ستم میعرفا  رراستا و موضوع است کم همان فق

  امام  مصیبتسپس رر و  ریوانالی  بم ذکر است کم ای میان این اثار بیشترین بسامد رر 
 ین اثراکم رر و ان اینا با یک تزاوت مهم امّ ،یرالطّ منطقشور و کمتر ای همم رر  می ریدن

  و شیون یرالطّ منطقرمآ  و  مارین  یبانو فی شدن است عرفا ی معرّ وار  فقر، هزتمین
 تر عنوان کند. تر و عینی کم مقا  فقر را ییباتر، هااباست تمثیلی ان باعث شدن 

 

شکیبایی کررن است اما ای من ر عرفان یکی ای مقامات سیر رر لغت بم معنا  :صبر-5
شایخ معتقاد    و سلوک است و بعد ای مقا  توبم، بیشترین بسامد را رر اثاار عطاار رارر.  

شاور و الیمام رو سازر روحاا ی ساالک رر       ست کم تما  تصوف رر صبر خالصم میا
صابر را ای مزااهیم کلیاد  قاران     مشااهی  صابر اسات. خرّ   ،الطیار  منطقو   امم مصیبت
 هاا  مهام ا بیاا     دبار رر قران امادن اسات و ای خصالت   شمارر کم  آریک بم ص برمی

 (.674:1371مشاهی،)خرّاولوالعآ  و ارمی شمررن شدن است 
رهد کام ساالکان بایاد رر     عطار پند و ا دری می این من وممرر  :نامهالهیصبردر.5-1

 حق صبر را باید ارا کرر و هر گوید. امور خور صبر پیشم کنند و ای صبر ایوب سخن می
 .(103:1359 )عطار، شور رلی کم ای ها   خداو د صبر پیشم کند شار و با  شاط می

 م عالم وشیخ رر یک حکایت معنا  تصوف و اراب ان را ارمیدن رر صبر و ای هم
 کند: تعلّقات ر یایی رل بریدن ذکر می

 تصوف چیسات، رر صابر ارمیادن   
 

 طماااع ای هملااام عاااالم بریااادن  
 

 (144)همان :                                                                             



 
 مطالعم مقامات عرفا ی ای من ر عطّار بر اساس مجموع اثار و 

 

 
 

67 

مقاماات رینار هام    بم یابی             بینیم کم شاید رست و اگر بم رقت بم موضوع بننریم می
کنار هم ذکار   صبر را رر ، رضا ورر ها  رینر شاعر صبر سالک باشد.  حاصل و  تیجم

خواستم هر رو را مترارف یا مالی  هم عنوان کند ییرا تا ا سان رر  کررن است و شاید می
 .(209 )همان: توا د صبر پیشم کند ،  میابر حوارث و پیشامدها راضی  باشدبر

 
عطار رر این اثر  یآ بم صبر توهّم رارر و ا ساان را رر کشاف   :اسرارنامهصبردر.5-2

کند کم هآ ایان   اسرار هستی و امدن بم ر یا و رفتن ای ان بم صبر و خموشی توصیم می
خاموشای و صابور  راهای     .را د صبر می  دارر و  یآ خوشی عاشقان را  تیجما    چارن

ت اسارار حاق و   ر و ا سان کام رر شاناخ  شو است کم سب  رسیدن بم مقامات واال می
 :است هآ این رو راهی  دارر افرینش ههان  اتوان
 رور یایاان رای اگااان   اام ان کااو ماای 

 

  اام ان کامااد خباار رارر ای ایاان ران    
 

 (89-90: 1386 )عطّار،                                                                
 گوید: کند و می بم صبور  رعوت می اطریقت ر، سالک و  یآ شیخ رر این اثر

 صاابور  پیشاام کاان اینااک طریقاات 
 

 خموشاای پیشاام گیاار اینااک حقیقاات 
 
 

 ( 226)همان:                                                                                        

، یکای ای   امام  مصایبت و هام رر   الطیار  منطاق : عطار هام رر  یرالطّمنطقصبردر.5-3
سایر   واسطم ان رر را د تا بم ها  طالبان حق و مرران واقعی را صبر ورییدن می ویژگی

 برسد و این ای عهدن هرکسی ساختم  یست:صد و مقصور  هایی مق لی اهلل بمإ
 

 رر طلااا  صااابر  ببایاااد مااارر را 
 

 بایاااد بسااای طالباااان را صااابر مااای

 

  
 

 صاابر خااور کاای باشااد اهاال ررر را   

 صااابر  اام افتااد هاار کساای    طالاا  

 

 (184-185)همان:                                                                      
ا  مارین است کم با سزر مرغان بام ساو  سایمرغ    ا  روحا ی امّ سزر امم یرالطّ منطق
اسات. بام عقیادن عطاار     هم سازر  روحاا ی     امم مصیبتطور کم  همان یابد. تحقق می

ا ساان    ت ارارنهرکدا  ای این سزرها صبر اسات چارا کام موها  تقویا       بهترین توشم
یات بام کماال    کناد و رر  ها  ها و مشکالت ران می مقابلم با سختی  شور و او را امارن می
ای هلماات  زاس و   ، صابر رماآ و رای گاشاتن    رسا د. بم طور کلی، رر بینش عطار می

و بم عقیدن عطار صد کتاب صبر هم بخوا ی  ت ور و هاورا نی اس  رسیدن بم سرچشمم
 .(214)همان: ا   دارر باید بتوا ی رر عمل صبر راشتم باشی فایدن
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صبر بهترین   سزر روحا ی سالک است کم توشماین من ومم  :نامهمصیبتصبردر.5-4
شیخ رر این اثر این گو ام صابر را توصایف     یار ران برا  طی مراحل مختلف ان است.

ایان کنایام ای    کم اهن را سرکم اهن کررن و پشم را رر ریدن اهن کررن است و کند می
 برربار  بسیار ییار است:

 پشاام را رر ریاادن اهاان کااررن اساات  صبر چیست اهن سکاهن کررن است
 

 (466:1392)عطار،                                                                                 
ها  ها و سختی آها  اریشمند رر گرو تحمّل ریاضتمعتقد است رسیدن بم چیعطار 
هر  ، شابلی خواهاان گاو   کم رر حکایت شبلی و هنیاد  ا هاست. چنان برابر و صبر رر

 (.)همان اید گوید بم ریاضت و صبر بم رست می یشور و هنید بم او م می
 

رفتم است. ای   ر عطار ان کس بار رر ریوان بم کار  54این واژن :دیوانصبردر.5-5
شاور پاس او ساالک را     رسد و بر اسرار اگان می کم صبر پیشم کند قطعاً بم یقین هم می

 را د:  یآ شیخ صبر را لننر  برا  کشتی امید می کند. رعوت بم صبر و خاموشی می
 بار سرر  باربان و صبر لننر یافتم  گر رر ان رریا کسی کشتیّ امید افکند

 (397)همان:                                                                          
را د ارا   خور را سم کار میههان و پیش رفتن ای  رو عطار رای مشهور شدن رر هر

 ، صبر کررن و یبان ای سخنان و گزتار بیهورن بستن:بورن
 اگر خواهی کم رر پیش افتی ای خاویش 

 رینااار صااابر کاااررن  یکااای ارا  و 
 

 اگر رساتت رهاد ایان هار سام حالات      

 

 ببایااد کاارر  اچااار   ساام کااارت ماای   
 

 سااایم رایااام یباااان بساااتن ی گزتاااار 

 علاام باار هاار رو عااالم ین چااو عطّااار 

 

 (315)همان:                                                                                        

معا ی مختلف صبر رر این اثر بیشتر همان معنا  کلّای اسات   :مختارنامهصبردر.5-6
یابند  ، کارهایت سامان میاست. شیخ معتقد است اگر صبر کنی کم رر اثار رینر  یآ امدن

ین سرگررا ی ساب   اابور  ا ساان    و گان ا و اگر صبر  کنی باید سرگرران تال  کنی
 :شور می

 گر صبر کنی، صبر کند کار تو راست

 

 باای  رو و کاژ مای   پس و پیش میر م   و 
 

 (161:1386 )عطار،                                                                                     
رر گوید  را د و می معشوق را کار  رشوار و کافر  می وصالکررن برا  عطار صبر

برابر رور  ای معشوق بسایار  صبر رر  رر این اثرشو .  یم ای سگ هم بدترصورت  این
 :مطرح شدن است
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 با عشق تو رست رر کمر خواهم کرر
 هرر  ی تو شورشی رگر خواهم کارر 

 

 چون یلف تو رل ییر و یبر خواهم کرر 

 سگ بم ی من ای تو صبر اگر خواهم کارر 

 

 (223)همان:                                                                                             

شااید ای   ار او   پس ای مقا  توبم، مقا  صبر بیشترین بسامد را رر اثاار عطاار رارر   
 هایچ  . عطاار رر بااب  دیابی بم مقامات رینر همم حاصل و  تیجم صبر سالک باش رست

 .ع سخن  نزتم استمی و هامقا  یا موضوع رینر  این قدر کلّ
 

اوسات  رر لغت بم معنا  کار خور را بم خدا واگاار کررن و اعتمار کررن بم :توکل.6
رر لغات  » کناد.  شور و اعتمار بم  زاس را افاآون مای    کم سب  سعی و تال  ا سان می

مقا  واالیی است کم هآ خاواص   تزویض امر است بم سو  کسی کم بدو اعتمار باشد،
معیار شناختن توکال، اعتماار بام     ر کلیبم طو ن را ررک  می کنند.اای عرفا و موحدان 
 .(145:1362،سجّار )« ستن ای غیرحق است و گس

م راشاتم اسات و رر یاک    عطار بم این مقاا  توهّا  این اثر  : ررنامهلهیادرتوکل.6-1
ن را بهتر و بیشتر ای خور کم مرر  ههارا د و این ل را پی کررن یبان میقسمت ای ان توکّ

 تعلّقات ر یایی کررن:  ن و ترک هان و همم، ای خور فنا شدخواستن
 توکّال چیسات پای کاررن یباان را     
 فنااا گشااتن رل ای هااان برگاارفتن  

 

 ی خاور بام خواساتن خلاق ههاان را      

 همااااام ا اااااداختن ان برگااااارفتن

 

 (144:1359 )عطّار،                                                                   

است. شایخ    امم الهیرهد  کّل را بم طور مستقیم توضیح میتوعطّار بهترین اثر  کم 
معنا  ای همم چیآ قطاع امیاد    کند توکل را رر ضمن حکایتی کم ای شقیق بلخی  قل می

ای خون خور گلنو م سااختن  ، خور را رر میا م  دیدن و کررن، فقط بم خدا امید راشتن
کم م هر عشق و فناا و   کند حالج میا  پنها ی بم  )رر پایان این حکایت اشارنرا د.  می

گویاد کام باا یاک رر  رر      ساخن مای  وقتی شقیق بلخی ای توکّل خور  .توکل رر حق بور(
، هاوا ی ای میاان   کناد  شور و حتّی ا جاا هام  یاای  بام ان پیادا  مای       هی ، راهی مکم می

بام  گیرر کم توکّل تاو تماا  و کماال  باورن اسات چاون        خیآر و بم او ایرار می مجلس برمی
ای   ار عطّاار    .ا  میآان وابستنی و فکر رر باب ان یک رر  گویی اعتمار  بم غی   داشاتم 

 .(145 )همان: بای  است و ای همم تعلقّات رل بریدن و بم ها ان پیوستن است توکل پاک
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: ای   ر عطّار سالک واقعی باید توکّل کند و مسیر عاشقان را اسرارنامهلدرتوکّ.6-2
 ها  هراسیدن و فدا  معشوق شدن است: همان ای مشکالت و سختیطی کند کم 

 ببایاد شاد چام پیچای     ضرورت می
 باام ران عاشااقان باارین قااد  تااو   

 

 توکّل کان کام او را اد کام هیچای      

 چم باشای ای سانی رر ران کام تاو    

 

 (182)همان:                                                                                  
 .(104)همان: درا  حضرت علی)ع( را غوّاص رریا  توکّل می اسرار امم یآ شیخ رر 

 

رر این روبار صزت  .امدن است توکل رو بار رر این اثر واژن :الطّیرمنطقتوکّلدر.6-3
کم بم ترتی  رر صازحات   رابار صن مصر  و شیخ والنّوذ هملم ای مشایخ بآرگی است

 شور. می اثر مشاهدنهمین  218و  144
 

ماورر   فقط یک بار این واژن بم کار رفتم اسات ان هام رر   :نامهمصیبتلدرتوکّ.6-4
ل راشت. او شخص قا عی بور کم ای ران و صاح  عآلتی کم روی و ش  بر خداو د توکّ

. ریاد  ل کارر کرر. یما ی رو مهمان برایش امد و بام خادا توکّا    فرمان خدا سرپیچی  می
طعامی برا  ا ها ای ها   غی   رسید. شروع بم گستاخی کارر کام سارا جا  خداو اد     

یجام  لی کم کررن بور  تفرستار و توکّ ا  پر ای غاا  توسط غال  ییبارویی برا  ا ها سزرن
 .(309:1392)عطار،رار 
ان را ار رر این اثر فقط یک بار این لزظ بم کار رفتم است و عطّ :دیوانتوکّلدر.6-5

کم سروران و مرران متقی رر صف مجاهدن و تال  بر ان ساوار   را د هما ند مرکبی می
 .(572:1374)عطار، شو د می
 

بام   بم مزهو  توکّل اشارن شدن است اما ایان واژن این اثر : رر مختارنامهلدرتوکّ.6-6
خاور رر    ارارنکم عطار معتقد است بم  ابیات ان بم کار  رفتم است، چنانرر  طور صریح

 شور و سالک باید کار خور را بم حق واگاارر. کارها تصرف کررن سب  اضطرار می
 ییاار   ابیاتار بسامد باالیی  دارر اگرچم ها  عطّ ل رر من ومملزظ توکّ تیجم اینکم 

و رر  اًا  کم توکل را منحصر ن من وممیبهتر .رر باب مزهو  توکل بم خداو د وهور رارر
 .تاس  امم الهی توضیح رارن (قیق بلخیش)ت یحکایک 
 

رر لغت بم معنی خشنور  و  سلوک عرفا ی، رضا است. و اخرین مقا  رر سیر:رضا.7
رر اصطالح اهل تصاوف شاار  رل اسات بام ا چام پایش ایاد و        »خرسند  است و 
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خشنور  کررن بم هرچم ای قضا  الهی بم بندن رسد و فروتر ای این مرتبم صبر است و 
رساد راضای    چم ای حق برایش مای اگر سالک بم ا  .)ا ندراج( «مای این مرتبم تسلی ترباال

حقیقت ایمان، رضا بم رضا  روسات باورن   » شور. ا  برا  تسلیم می باشد، رضا مقدمم
 )رساتنار،  «خویش بم ذات اقدس الهی سپررن اسات تسلیم امر او گرریدن و امور  است.

رضا شار بورن رل است رر تلخی قضا...و تلخی » :ون امدن استای یبان ذوالنّ .(53:1385
  .(133:1387 )عطار،« قضا و هو  یرن روستی رر عین بال  ایافتن بعد ای

 

عطار معتقد است اگر بندن ای خداو د رضا بجویاد ایان  شاان     :هنامالهیدررضا.7-1
ای خداو د راضی باشد باید بنشیند و صابر پیشام    ساست ییرا هرک  ارضایتی خور بندن

 رسد شار باشد:  و باید بم ا چم ای حق می دهخوا ا ببیند خداو د برایش چم میتکند 
 کسی کو رر رضا عین کماال اسات  
 رضا رن صبر کن بنشبن و مخارو  

 

 چو راضی او رضاا هساتن محاال اسات     

 پآ  مستیآ و کم هاو   چم سورا می
 

 (209:1359 ار،عطّ)                                                                               

 گوید عطار می .امدن است  امماسراررر رضا فقط یک بار واژن :اسرارنامهرضادر.7-2
رط یعنای شایخ شا    ایاد راضای باا     مای یش چم برایات پا  اگر خداشناس هستی بم ا 

 د:را  مرتبم رضا میخداشناسی را 
 مکاان رر هاایچ کااار   اسپاساای   

 

 رضااا رن رر قضااا گاار حااق شناساای  
 

 (224:1386 ار،عطّ)                                                                                

و راستان شیخ صانعان ای  )ص(  پیامبر عت ار رر قسمت : عطّیرالطّمنطقرضادر.7-3
و هار مقصاور    را اد و  موهور  را رر پنان پیامبر)ص( می شیخ هر. گوید میرضا سخن 

 رضا  او:  هدفی را  تیجم
 هان را لقاا  تاو باس اسات      ریدن

 

 هر رو عالم را رضا  تاو باس اسات    
 

 (17: 1372)عطار،                                                                                 
 وی رضا  اوست مقصور  کم هست اوست موهور  کم هسترر پنان 

 (17)همان:                                                                                         

رهد کم ای  ها پند و ا دری می بم ا سان  امم مصیبتار رر : عطّنامهمصیبترضادر.7-4
طل  کنید کم رضا  حق رر  هستید شار باشید و رضا  او را پیامبر)ص( کم امتاین

 ست:رضا  او
 بنااااادگی او کااااان و ایار باااااا   چون تو هستی امات او شاار باا    
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 یااار و هاااوا  او طلااا   و گران ا
 

 رر رضااا  حااق رضااا  او طلاا    
 

 (376:1392عطار،)                                                                                 
ور امادن اسات و رویخ ای غضا  و    هشیخ معتقد است بهشت ای رضا  هان بم و

 (. 442)همان: خشمی کم رر هان ا سان  هزتم بورن است
 
   خرر و هان خاور را بساتم   ان میه: سالک واقعی تما  بالها را بم دیوانرضادر.7-5

 د:طلب هر رو عالم فقط رضا  روست را می ای و را د بم رضا  حق می
 تای بااال هرکساای گریااآان اساا    

 گر رضا  تاو رر باال  مان اسات    
 

 ایاان رهاای طالاا  بااال  توساات     

 هااان ماان بسااتم رضااا  توساات    
 

 (19:1374عطار، )                                                                                 
 ههااانای هماام فااارغم کاام رر رو  

 

  یایااد باام هااآ رضااا  تااوا      ماای 
 

 (380همان:)                                                                                        
اید راست است و عاشق  باید رر ان  سو  بندن میم هر تیر بالیی کم ای ها   حق ب

  رّلقا  او  ایل شاور و یماا ی ای سا   م را بم هان بخرر تا ب د کم بال  ها انیکژ بننرر با
 .(81)همان: ررک کررن باشد کم مقا  رضا را  ورش با خبر میاین بالها 

ا  باس   را اد و ایان  کتام    ی مای ران رسیدن بم کمال را رضاا بام قضاا  الها     اعرش
 ا نیآ است: شنزت

 قضا  عمر کنی و رضا رهی بم قضا ، چو کار افتارکنی اگر کمال طل  می
 (719)همان:                                                                                      

ای ساگ  گوید  برر و می ار ای  زس خور بم خداو د پنان می: عطّمختارنامهرضادر.7-6
 زس ا ساان   .گو م کم تو رضایت راشتی  بور ان  ا ی دگی   زسم رهایم کن کم یک لح م

هرگاآ رر بناد رضاا   زاس خاور      کم  رهد بدکیش و بدایین است و شیخ بای تاکر می
 .(124:1392ار،)عطّ  باشید

 رر بند رضا   زس بدکیش مبا  یک ر  و رر پیش مبا ای پس منشین 
 )همان(                                                                                          

ایان  تسلیم باشد کم  رر برابر سر وشت و تقدیر  کم بور ی استا سان هموارن باید 
ار رضایت عطّ .(181)همان: پیو در پس ترس ای ان بی فایدن است تقدیر حتماً بم وقوع می

و یک مرتبم و مقا  عرفا ی  کند ضایت بندن ای خداو د را ستایش میر و بندن خداو د ای
 رهد. هشدار می سالک ای اینکم رر بند رضا   زس خور باشد،بم ا را د امّ می
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 بینایم.  مای   امام  الهای و سپس رر  ریوانی بیشترین بسامد واژن رضا را رر بم طور کلّ
بایاد بام    ساالک  تر اسات.  تر و پختم کامل ثار رینرامدن است  سبت بم ا ریوان چم رر ا

 یآ شرط رسیدن او  .لقا  حق گررررار حق پی ببرر و شایستم رضا برسد تا بم اس مرتبم
 .قضا  الهی است برابر کمال راضی بورن رر بم

نتیجه
عطّاار   .، هموارن مورر توهم اهل تصوف بورن استترین رکن عرفان سیر و سلوک، مهم

تبیاین مراحال    ما  موهوریت اربی خاور را وقاف تصاوف و   ف بآرگی است کم ترعا
بام شارح     امم مصیبتو  یرالطّ منطق  رو من ومماو عالون بر اینکم رر  .سلوک کررن است

... ، یهاد و بم مقامات عرفا ی ما ند توبم، ورع ، رر تما  اثار ها  سلوک پرراختم وار 
  امام  مصایبت و  الطیار  منطق،  امم الهی  خصوص سم من ومم و اثار  بماست توهم کررن 

یکساان  ا هاا  و بساامد   طارح مقاماات    ا شایون امّ ،ک رورن کامل سلوک عرفا ی هستندی
  یست و رقیقاً اهمیت این مقالم بم سب  همین بررسی است.

شویم کم عطّار رر ماورر مقاا     م می، متوهّبم موارر مطرح شدن رر این مقالم مبا توهّ
ت ای اهمیا  لین مقا  عرفا یبم عنوان اوّتوبم توبم موضوعات گو اگو ی را مطرح کررن و 

بام  بام کاار رفتام اسات و  سابت       ریوانرر  مرتبم 74توبمواژن  است. ییار  برخوررار
تار و   بسیار پختم ، این مقا  رر این اثرعالون بر ان را رارر. مقامات رینر باالترین بسامد

رر ان اسات  ها توبم رر معنا  عا  نر مطرح شدن است ییرا رر اکثر ا ری تر ای اثار کامل
کام غالبااً بام     شدن، عالون بر این معنا بم موضوع توبم شکستن اشارن ریوانحالی کم رر 

را مساو  باا فناا  محاض     و ان گر  است ا  کنار گااشتن رسم و هواهر صوفیمعن
ا  واال برا   مطرح شدن کم مرتبم ریوان، توبم کررن رر را د. همچنین موضوع ای توبم می

شاور پاس    م روبارن حجاب ران سالک سالکان طریق است. ای   ر عطّار  باید خور توب
 ، توبم کند. مقا  مغرور شور باید ای توبم هم اگر کسی بم این

ورع رر اثار خیلای کام     ع  ناهی متزاوت است. بسامد واژن نان عطّار بم یهد و ور
ریدن  ریوانمقا  یهد رر  بیشترین بسامد بار بم کار رفتم است. رو ریواناست و فقط رر 

 تر رر معنا  یهد ریایی و رروغین است و شاعر مالمتی بورن را بر یهدشور کم بیش می
 رهد. ترهیح می

برر کم سالک واقعی  ریف  نگ و ریا و تآویر بم کار میر هم شیخ رر این اثر یهد را
، ت ااهر بام   اکاار  ، ریشاید رالیلی ای هملم رواج ریا باید ای چنین یهد  استغزار کند.
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یاهدان بم یهد و ورع باعث شدن است کم شااعر ایان همام ای    رار  و تقوا و فخر  رین
ییسات،   ا  کام او مای   رر هامعم یهد ریایی سخن بنوید و بم مالمتیم گرایش پیدا کند.

رسید د و عطّار بم شدت ای  ها  خور می ت اهر بم پارسایی بم خواستم  گروهی بم وسیلم
 ا ان بیآار بور. 

گوید و بارا  ان حاریم و بارگاان قایال      خن میرر تما  اثار  ای مقا  فقر سشاعر 
کند و ان را خاص  ست و سلطنت فقر را مطرح می کند و... او فقر عرفا ی را مطرح میا

  امام  مصایبت   و سپس رر من ومم ریوانفقر رر   را د. بیشترین بسامد واژن ص( میپیامبر)
ا یاک تزااوت   امّا  ،اثار رینر است  بسامد ان کمتر ای همم یرالطّ منطق شور و رر ریدن می

معرّفی شادن اسات رر پایاان    سلوک فقر هزتمین وار   یرالطّ منطقعمدن با ا ها رارر. رر 
و ایان هماان    شاو د  کان هستند رر سیمرغ حقیقت محو مای راستان مرغان کم  مار سال
. رساند  شو د و پس ای ان بم بقا مای  می فا یها رر ذات حق  معنا  واقعی فقر است. ا 

ا بام رلیال سااختار خااص     فقر بم همین معنا مطرح شدن است امّا  ،اثار چم رر تما اگر
تر بیاان  گااار  تر و ت ثیر موضوع ییباتر، هاابیعنی یبان رمآ  و تمثیلی ان  ؛الطّیر منطق

 شدن است.
سالک طریق حق، رر رو  مقا  صبر پس ای توبم بیشترین بسامد را رر اثار عطّار رارر.

،  یای بم توشام و یار ران  کم هر رو سزرها  روحا ی هستند یرالطّ منطقو   امم مصیبتاثر 
رر  هماین صابر  رارر و ان چیآ   یست هآ صبر و برربار  و تحمل مشکالت ران کام  

گوید. ای   ار   این مقا  ای ع مت ان سخن می . عطّار رررسا د  هایت او را بم کمال می
کادا  ای   شایخ هایچ   و  تیجم صبر سالک است.او رستیابی بم مقامات رینر همم حاصل 

 مقامات را این گو م هامع و کلّی توصیف  کررن است. 
هاا  او   ا این واژن رر من ومام امّ ،ل مدار استل ا دیشم عطّار کامالً توکّرر مقا  توکّ
ل و واگاار  کارها بم خداو د توکّ چم رر موارر ییار  بم مزهو رر اگربسامد باالیی  دا

رن اسات  توضایح را  ل را منحصاراً شااعر توکّا   ا  کام  ن من وممبهتری ت.کررن اساشارن 
 بلخی است. ذیل حکایت شقیق  امم  الهی

 ضی شدن بم قضا و قادر و بر راگوید  ای مقا  رضا سخن می ابیاتی کم عطّار رر تما 
 .درا  ین را شرط رسیدن بم کمال میو همشور  بورن رر برابر حق ت کید می مطلقاً تسلیم 

بینیم و ا چم رر ریوان امدن  می  امم الهیو سپس رر  ریوانبیشترین بسامد این واژن را رر 
  معنو  واالتر   سبت بم رینر اثار رارر.  است مرتبم
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 «ارهدول بسامد مقامات عرفا ی رر اثار من و  عطّ»

 عنوان کتاب
 مقااماات عارفا ی

متوب  رضا توکّل صبر فقر یهد ورع 
 7 4 19 15 2 - 16  اممالهی 

 1 3 13 8 - - 1 اسرار  امم

یرمنطق الطّ  12 - 2 7 26 2 3 
 4 2 20 27 5 - 11 مصیبت  امم
 12 1 54 34 27 2 74 ریوان

 5 - 21 14 6 - 18 مختار امم




منابع
 قران کریم -

تهاران،  ا تشارات کتابزروشای خیاا ،   ، ا ندراجچاپ رو ،  ،ص بم شارد متخلّبپارشان، محم -
1363. 

 ،چااپ ششام   )شاعر و عرفاان و ا دیشام عطاار(،     ریادار باا سایمرغ   ، پور امداریان، تقی -
 .1394تهران، پژوهشنان علو  ا سا ی و مطالعات فرهننی، 

 تهاران، چاپ چهار ، ا تشارات علمی و فرهننای،  ج، 2، حافظ  امم، الّدینامشاهی، بهاخرّ -
1371. 

  .1383ا تشارات علمی و فرهننی تهران،  ،عرفان رر غآل فارسی، راستنو، محمد -

، تحقیق: صزوان عاد ان راور ، چااپ   مزررات الزاظ قران کریم، راغ  اصزها ی، حسین -
 ق.1312ها،  اول،  رارالعلم، بی

، ، ا تشارات ارمغاان طاوبی، چااپ اول   ران میکدن رر سلوک الی اهللرستنار، محمدحسین،  -
 .1385تهران، 

، ا تشاارات  ی ادگی و ا دیشام عطاار       بال سیمرغ ررباارن صدا ،یرّین کوب، عبدالحسین -
 .1379سخن، چاپ رو ،  تهران، 

 .1382تهران، ا تشارات امیرکبیر، چاپ یایرهم، ، اری  میراث صوفیم  اااااااااااا ، -
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چاپ سو ، ا تشاارات طهاور ،   ، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفا یسجّار ، هعزر،  -
 .1362تهران، 

  .1382ن، تهرااساطیر،  مهد  مجتبی،   ، ترهمماللمع فی التصوفسّراج طوسی، ابو صر،  -
، ا تشاارات تاوس   ، تصاحیح هلماوت ریتار،   الهی  امم، عطّار  یشابور ، فریدالدین محمّد -

 .1359تهران، 
تصحیح سید صارق گاوهرین،  و (، بم اهتما  )مقامات الطیور منطق الطیرااااااااااااا ،   -

 .1372تهران، ا تشارات علمی و فرهننی،  چاپ  هم،
چاپ هشتم، ا تشاارات علمای و فرهننای،    لی، ، تصحیح تقی تزضّریوانااااااااااااا ،  -

 .1374تهران، 
یعی کدکنی، ا تشارات سخن ، با مقّدمم و تصحیح محمدرضا شزاسرار اممااااااااااااا ،  -

 .1386تهران، 
چااپ ساو ،   ، با مقّدمم و تصحیح محمدرضا شازیعی کادکنی،   مختار اممااااااااااااا ،  -

 .1386تهران، ا تشارات سخن، 
ی، چاپ هجادهم،  شار   د استعالم، با بررسی و توضیح محمّاالولیا تذکرةااااااااااااا ،  -

 .1387یوّار، تهران، 
زیعی کادکنی، چااپ ششام،    ، مقدمم و تصحیح محمدرضا شمصیبت  اممااااااااااااا ،  -

 . 1392سخن، تهران،  ا تشارات
شرح احوال و  قاد و تحلیال اثاار شایخ فریدالاّدین محّماد عّطاار        الآّمان،  فرویا زر، بدیع -

 .1389، یوّار،  تهران،  یشابور 
چاپ رو ،  ، مترهم: حسین استار ولی،علم الیقین فی اصول الدین فیض کاشا ی، محسن، -

 .1385تهران، حکمت، 
، بام کوشاش  محموررضاا    لهدایام و مزتااح الکزایام   مصاباح ا کاشا ی، عآالدین محماور،   -

 .1381تهران،چاپ اول، مؤسسم فرهننی اهل قلم، اسزندیار، 
 .1364، تهران، ، امیرکبیر2، جفرهنگ فارسید،  معین، محمّ -
، ترهمم حسین حیادر  و هاار    ها  صوفیان ای ریروی تا امروی اموین، حسین صر، سید  -

 .1382تهران، ا تشارات قصیدن سرا، چاپ اول، امینی 
د عاباد ، سارو ،   ، تصحیح محمّکشف المحجوب، ابوالحسن علی بن عثمان هجویر ، -

 . 1393تهران، 


