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 تجسم آمال: عطار و بازآفرینی آرزوها از طریق حالج و شيخ صنعان 

 

 هدی محبتیم
 

 چکيده 

کم بخش  طورکلی در هر روایتی، اگر نه کِل شخصیِت راوي، دست در هر هنر روایی و به 

می عمده  بازگویی  او  شخصیت  و  شخص  از  مستقیم  اي  خود  که  آثاري  در  چه  شود؛ 

شخصیت می  بازآفرینی  به  که  آثاري  در  چه  و  حادثه آفریند  و  می ها  هم  ها  عطار  پردازد. 

عرفانی  ي آثار ماندگار ادبی در میراث روایی ن آفریننده تری عنوان یک راوي بزرگ که مهم به 

صورتی مستدل و مستند  ماست، از این قاعده برکنار نیست. هدف این مقاله آن است که به 

ي عطار از آفرینِش شیخ  و با تکیه بر آثار اصلی عطار، اثبات کند که هدف اولیه و عمده 

و دیگر آثار، بازتولید آمال و ا    الطیر منطق و    االولیاء ةتذکر و حالج در    الطیر منطق صنعان در  

ویژه »مِن برتر و نهاِد خویش«، از طریق خلق و بسط آن دو شخصیت است که  هداف و به 

اي کاماًل تاریخی و عینی دارد و دیگري در مرز میان افسانه و واقعیت جا گرفته  یکی چهره 

الی که در ذهن و  ها و آرزوها و آم است. در واقع، عطار از طریق این دو، تمامی خواسته 

بخشی  دلیل وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، موفق به تحقق روان داشته، اما به 

ها و از  آفریند و در متن این قصه صورتی بسیار جذاب و گیرا  باز می ها نشده است، به بدان 

 نشیند. ي خود می یافته ها، به تماشاي مِن تحقق طریق آن 

 ی راوي، حلّاج، رواي، شیخ صنعان، عطار.  بازآفرین های کليدی:واژه 

 
 زنجان دانشگاه یفارس اتیزبان و ادب دانشیار golmakan110@yahoo.com 

 99/ 20/2تاریخ پذیرش مقاله:                  4/9/98تاریخ دریافت مقاله: 
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 . مقدمه 1

می گوناگون  جهات  از  فارسی،  کالسیک  ادبیات  تأمل  کارکردهاي  و  دقت  با  تواند 

شیوه به  و  شود  از  بازخوانی  یکی  کند.  یاري  و  کمک  را  امروز  انسان  مختلف،  هاي 

بهجنبه عظیم،  میراث  این  در  مهم  ساحتهاي  بازشنا خصوص  آن،  عرفانی  و  هاي  سی 

حتی بازسازي شخصیت خویش از طریق الگوهاي نمادین ادبی و عرفانی است؛ به این  

ي خود  معنا که هنرمند ادیبِ عارف، آمال و آرزوهایی که خواهان آن است و در زمانه

هاي عرفانی و آرمانی  ها متحقق باشد، در وجود شخصیتیابد، اما دوست دارد بداننمی

با تمسک به این شیوه، هم منِ پنهان و مطلوب خویش را  کند. هنرمند  خویش خلق می

می میتحقق  و جویندگان  به خواهندگان  و  در  بخشد  بسیار  گزندهاي  از  هم  و  رساند 

 ماند. ي خویش، در امان میعصر و زمانه

مجموعه  در  عمیق  بی تأمل  متدولوژي  فهم  و  عطار  آثار  تصویر  ي  و  خلق  در  او  مانند 

ي عطار  رساند که هدف اولیه ي بصیر را به این دقیقه می ، خواننده ها ها و شخصیت روایتگري 

بازآفرینی قصه  به از  آمال تحقق گونه ي حالج و شیخ صنعان،  بازآفرینی خود و  ي  نیافته اي 

 صورتی مستدل و مستند بدان پرداخته شده است. خویش است که در این مقاله به 

 

 ی موضوع . پيشينه و سابقه2

و    الطیر منطقویژه در  جایگاه حلّاج و شیخ صنعان، در آثار عطار و به  ي نقش ودرباره

به  االولیاءة تذکر هم  زیادي،  مقاالت  در ضمن او،  هم  و  مجزا  و  مستقل  تألیفی  صورت 

توان به این چند مورد  ها میاي همخوان و مرتبط، نوشته شده است که از میان آنمقاله

 ها اشاره کرد:ي بحثبراي آشنایی با شیوه

ي  هاهایی میان زندگی و اندیشهي خود، به ذکر شباهت(، در مقاله1386مهرآوران )  

نامشخص ازجمله  است؛  پرداخته  هماننديحلّاج  و  تن  دو  هر  زندگی  در  بودن  هایی 

(، به تفصیل از شیخ صنعان و معانی  1373هاي عمیق عرفانی. مسگرنژاد )مباحث و نکته

اي از معانی رمزي این  (، به پاره1391سودا )و مآخذ مرتبط با آن یاد کرده است. آتش
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غایی هدف  و  کرده  توجه  از    داستان  عاشقانه  تفسیري  را  رمزي  روایت  این  از  عطار 

سرگذشت انسان دانسته و شیخ صنعان را سرنمون ازلی دنیا و سفرهایش را هبوط آدم  

 وحوا به زمین و... دانسته است. 

برایشان در کتابدر این مقاله توان ها و مقاالت دیگر میها که همانندهاي دیگري 

شباهت ذکر  به  اگرچه  میافت،  و شیخ صنعان هایی  حلّاج  و  عطار  افکار  و  زندگی  یان 

هیچپرداخته در  اما  خاص  اند،  منظر  این  از  شخصیت  دو  این  به  تألیفات،  این  از  یک 

اند. در واقع، بازسازي هنرمندانه و عمیق این دو روایت را به قلم عطار  و ذهن  نپرداخته

نکته عارف  این  شخصیت  بازآفرینی  به  او،  زبان  دردمنو  و  بدان  دان  و  نداده  پیوند  د 

 اند. متنی یاد نکردهنپرداخته و به تفصیل از مستندات و شواهد و دالیل درون و برون

 

 . ضرورت و اهميت موضوع 3

استخراج، تصفیه و بازگفت مباحث و موضوعات ادبیات کالسیک و نگاهی دیگرگون و 

اسالمی فرهنگ ایرانی   ي دلسوزان سنگ، از وظایف مهم همه تازه به آن میراث مهم و گران 

به  پاسخ و  که  نو  نگاهی  واقع،  در  است.  فارسی  ادبیات  از ویژه، متخصصان  بخشی  گوي 

 هاي جدیدتر باشد، امري ضروري است.هاي نسل مشکالت و تعارض 

اي از حالج و شیخ صنعان و خود عطا،ر براي  از همین روي، بازگفت و روایت تازه

نسل   زندگی  به  سلطه معناددادن  از  که  بزرگانی  و  استادان  براي  امید  ایجاد  و  ي  امروز 

روزمرگی و  عام  آمدهقواعد  ستوه  به  میها  تازه  معنایی  و  درک  و  از  اند  یکی  جویند، 

 هاست. گونه تحقیقات و کاوشهاي مهم در اینضرورت

هاي  اي مباحث مهم در نوشتهرغم اهمیت موضوع و البته طرح پارهاي که علیمسئله

کوب، دکتر شفیعی کدکنی، دکتر پورنامداریان و خی استادان بزرگ، مثل  دکتر زرینبر

چنان هنوز  حیطه،  این  بزرگان  نگرفته  دیگر  قرار  تدقیق  و  تأمل  مورد  شاید  و  باید  که 

می مقاله  این  منظري  است.  از  کمیاب،  و  تخصصی  کامالً  موضوعاتی  طرح  با  کوشد 

از آن و دیگر، نگاهی دوباره به حالج و شیخ ص نعان و نوع برخوررد و روایت عطار 
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بسیار بدیعی که عطار در نوع نگاه خویش به میان کشیده است، اندکی آن هاي  طرح نکته

اي گونه تر سازد. محقق و استاد و طالب امروزي را نیز به هاي بزرگ را ملموس شخصیت 

بی  که  دهد  بی تابی تسکین  و  همه قراري ها  براي  متداول،  ان هاي  همه سان ي  در  و  ي ها 

تر ها، جهان را براي خویش قابل تحمل مثاًل با تأسی به آن   روزگاران بوده است و عطار 

اي کارکردي و راهبردي که در میان محققان و ادیبان روزگار کمتر به ساخته است. نکته می 

 آن توجه شده است.

مهم  واقع،  یافته در  و  ترین  مسئله  این  دریافت  پژوهش،  این  و  ي  مستند  کاماًل  اثبات 

و   صنعان  شیخ  یعنی  مهم،  شخصیت  دو  این  از  عطار  روایت  که  است  نکته  این  مستدل 

زمانی است. به این معنا که عطار  طور کامل هم حالج، امري درزمانی نیست؛ بلکه امري به 

گوید و در حالج و  کند، بلکه سخن از خویش و زبان حال خود می گذشته را روایت نمی 

صنع  تحقق شیخ  و  متعالی  من  می یافته ان،  را  خود  می ي  و  نکته جوید  باوجود  بیند.  که  اي 

برخی اشارات، کمتر در جایی بدین تفصیل و صراحت و با این استناد و استدالل و ترتیب،  

 ام، ندیدم. رغم تفحص بسیاري که کرده کم من علی بدان پرداخته شده است یا دست 

 

 ی بحث و اصل موضوع . زمينه4

میعط را  همار  ابوعبدالرحمان توان  اصفهانی،  ابونُعیم  همچون  افرادي  معدود  ردیف 

تر در باب تراجم  سُلَمی، ابن بزّاز، خواجه عبداهلل انصاري و جامی، از افراد داناتر و آگاه

ویژه به  ، ایرانی به شمار آورد. کمتر کسیو احواِل عارفان و مشایخ، در کل تمدن اسالمی

پهنه زبان در  به  فارسی،  ي  آثارش،  تمامی  که  هست  عطار  و مثل  غزلیات  دیوان  جز 

چه  به  ، رباعیات باشد.  مشایخ  و  عارفان  و  اولیا  احوال  و  افکار  و  زندگی  درگیر  نوعی 

ي اولیاست و چه  که اصالً و اساساً یادنامه  االولیاءة تذکرصورت مستقیم و صریح  در  به

منظومهبه در  غیرمستقیم  و صورت  اقوال  یادکرد  از  ماالمال  همگی  که  داستانی  هاي 

 هاست.  حکایات آن
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به  و  بارها  پایانعطار  شیداییِ  و  این شیفتگی  از  به  صراحت  نسبت  ناپذیرِ خویش، 

در همه عرفا  و  دم می اولیا  مختلف  در مواضع  و  مقدمه  ي عمر  در  مثال  براي  ي  زند؛ 

آورد پس از آنکه حدود چهارده دلیل در فضیلت صوفیان و سخنانشان می  االولیاء،ة تذکر

ي نجات جوامع از امراض روحی و هاي دردمند و مایهي روحها را سرمایهو کالم آن 

ین کند. او چنداند، رغبتش را براي گردآوري، حتی یک کلمه از آنان یاد میروانی می

نمی  نویسد:می سخن  این  جز  که  داشتم  و  »دلی  کُره  به  مگر  شنید،  و  گفت  توانستم 

وظیفه ایشان  سخن  از  الجرم  ماالبُدّ.  و  که  ضرورت  بوَد  تا  را  روزگار  اهل  ساختم  اي 

بود که بی کاسهبدین مائده هم بادِ دوستی اي یابم... و دیگر باعث آن  سببی از کودکی، 

وقت مفرِّح دل من سخن ایشان بود... دیگر باعث  زد و همهیاین طایفه در دلم موج م 

ها بود از چند وجه... و توان گفتن که آن بود که چون این سخنی بود که بهترینِ سخن

 (. 55و54: 1394در آفرینش، به از این کتاب نیست« )عطار، 

ي  بارهي آثار منظوم و منثور عطار و تدقیق و تأمل دربا خوانشِ چندین و چندباره

ي نیشابور  توان دریافت که فرزانهي گفتار فریدالدین در باب مشایخ  و عارفان، مینحوه

چنان دل نداده است که به حالّج و شیخ صنعان. یک از این انبوهِ پیران و اولیا، آنبه هیچ

پایه بر  و  واقعاً  که  مشاهیري  و  بزرگان  موجود   چه  و  داشته  وجود  تاریخی  اسناد  ي 

شان  ها که گَرد افسانه گِردشان را گرفته است و واقعیتِ وجود تاریخید و چه آنان بوده 

 اي از ابهام بوده است. در هاله

ي ایدئال  عنوان یک شخصیت واقعی و تاریخی، نمونهها، حلّاج بهي آناز میان همه

الگوي مجسم زندگی روحی و روانی عطار است و شیخ صنعان، اسوه آرمانی و  و  ي 

ها زیستن و  اي است که عطار همواره همچون آنیافتههاي تحققتعالیِ شخصیتنوع م

امکانِ   عمل،  در  اما  داشت،  خود  زبان  حتی  و  ضمیر  و  ذهن  در  را  بودن  آنان  مثل 

 بخشیدن آن را در خویش نیافت. فعلیّت

آثار  ها را بیشتر از نام و یاد حّلاج در  عطار گاه نام و یاد و اقوال و افعال برخی شخصیت 

بیشترین حجم یادکرد را به    االولیاء ة تذکر که مثاًل بایزید بسطامی در  آورد؛ چنان خویش می 
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خود اختصاص داده است یا از ابوسعید ابوالخیر، با الفاظی چنان محترم و عزیز یاد شده 

نسب  برخی  رسانده نامه که  بدو  هم  را  عطار  معنوي  شفیعی ي  )رک.  : 1378کدکنی،  اند 

دهد، عطار ها، قرائن و شواهد استواري هست که نشان می ي این باوجود همه (. اما 71و 70

هیچ  به  را  خود  آرماِن  و  نمی شخصیت  نزدیک  حاّلج  همچون  بدان کس  که  است  دیده 

پردازیم. به احتمال فراوان، مولوي از نخستین کسانی بوده است که زودتر از همه به می 

هاي بسیار نزدیک پی برده که در همان سال این قرابت و بلکه همسانی معنوي و روحی  

می  او  روحی  تبارشناسی  به  عطار،  به به  و  امتداِد پردازد  را  عطار  فریدالدین  صراحت 

 داند.شخصیت حّلاج می 

فارغ از صحت و سقم روایاتِ افالکی، نفس وجود یا ظهور چنین حکایتی در زمان  

ي همسانی و همسویی ها دربارهي نوع نگرش آندهندهو زبان موالنا و اصحابش، نشان

نکته این  است.  حلّاج  با  عرفانش  و  عطار  درونشخصیت  قرائن  که  است  آثار  اي  متنی 

ها  ي آنکنند که یادکرد همهعطار هم به فراوانی و قوّت، آن را تأیید و بر آن تأکید می

 کنیم. وار مواردي را یاد میکشاند. اما براي نمونه و اشارتسخن را به اطناب می

 عطار در غزلی با مطلع: 

 پیر ما وقت سحر بیدار شد        خرقه را بفکند و در خَمّار شد 

 ( 277:  1392)عطار،  

از بد و نیک  اي میگونهحکایت  آورد: مردي از مردان دین که شراب عشق، او را 

می بیزار  میجهان  بر  اسالم  از  میسازد،  زُنّار  و  کُفار  به  و  اهل  گردد  در  غلغلی  گراید. 

 گوید:  بیند و وقتی همه ترسان و نگران اویند، میافتد و او پندها را بند میاسالم می

 ار در شهر بدمستی کند        هرکه او پردل شد و عیار شد )همان(  شاید              

کُشند.  کنند و میکشند و سنگسار مییابند و بردار مینهایت آنکه خلق او را کشتنی می

گردد و شود و از درختِ عشقِ دوست برخوردار میپیر در معراج خود، محرم اسرار می

آخر. ا  الی  دیگر  روایتی  اگر  که  و  ماجرایی  اوست  بسیار شبیه حکایت  نباشد؛  حلّاج  ز 

 گوید که:عطار در انتهاي غزل می
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 د  ـــه ابرار شـقصّه این پیر حلّاج این زمان              انشراح سین                 

 ي او رهبر عطار شد )همان( در درون سینه و صحراي دل              قصه                

روانی خود ورسم حلّاج را رهبر سلوک روحیو به اسم، راه در اینجا عطار صریحا   

ي اشعارِ قلندري یا طاماتی  داند. این البته منحصر به همین مورد نیست، بلکه در همهمی

بیخودانه مییا  پردلی  مردان  چنین  از  سخن  هرگاه  خویش،  وهلهي  در  اول  گوید،  ي 

 لع:که در غزلی دیگر با مطمرادش حلّاج است و بس؛ چنان

ـ پیرِ م     ار دگر روي به خمّار نهاد      خط به دین بر زد و سر بر خطِ کفار نهاد ـــا بــ

 ( 211:  1392)عطار،   

 رسد به دو بیت پایانی که: کند تا میو تقریباً همان مضامین را تکرار می

 ام، روي سوي دار نهاد  از     گفت آري زدهـــر در بـاي، سباز گفتم که أناالحق زده   

 ار نهاد ـــــاز پی پیر، قدم در پی عطدل چو شناخت که عطار در این راه بسوخت          

 )همان(

توان بر مبناي زمان طولی و خطی افقی تحلیل کرد، چون  شعر و هنر عطار را نمی 

ي ارکان و اجزاي پیرامون،  همه  وار دارند وهاي او، ساختاري اساساً دایرهشعر و منظومه

کنند. بر مبناي  سوي یک مرکز اصلی و بنیادي حرکت میصورتی هماهنگ و مکمل بهبه

اي آثار عطار، زمان و مکانِ معنا یا حادثه و عناصر، نقش ثانوي و متمم را در  تبیینِ دایره

خصوص  به  گیري و تدوین آن دارند؛ چیزي که درواقع بنیاد اصلی هنرهاي شرقی، شکل

در   را  قدسی  و  معنامحور  می هنرهاي  ایران  باالخص  حق مشرق،  )رک.  شناس، سازد 

 شوند وتوان گفت که در اینجا، این دل و پیر هستند که پیرِو عطار می (. می 31و30:  1362

سازد. روایت، این معنا را امري فرازمانی/ فرامکانی می عطار با شکستن مفهوم خطِی زمان/ 

به به او میان دل   پیر،  یا عنوان واسطه و مراد، عطار و  البته هر دل  مثابه حّلاج و مرید )و 

کند هاي مختلف(، پیوندي استوار برقرار می ها و مکان حّلاج و عطاِر نوعِی دیگر در زمان 

ها بنماید و آن را یک معناي عام سازد. تا اصل مفهوم را فراتر از اشخاص و امکنه و زمان 
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ي خویش، سر رکس از هنجارهاي  متعارف و متداول عرفی و دینی زمانه گونه که: هبدین 

 یا سنگسار! ح، »سرکشی« کند، عاقبتش دار است  برون آورد و در اصطال 

به همین رویکرد است که عطار در جایی دیگر با صراحت بیشتر، این مفهوم  باتوجه

 گوید: کشد و میرا به میان می

ـ افت ان آتش که در حالّجــهم         ان در روزگارم اوفتاده است  ــ اد         همــ

 (  164:  1392)عطار،  

تناظر میان احوال خود و حلّاج  و  تقارن  مبنا، در موضعی دیگر، نوعی  بر همین  باز  و 

 گوید:   آفریند و میمی

 هم چو این عطار بس مشهور شد         هم چو آن حلّاج بس منصور شد         

 (  283)همان، 

وا خود  در  حقیقی،  عشقِ  نوع  هر  که  مدعا  این  تأکید  و  پذیرش  با  فریدالدین  قع، 

ها و  کم، هنجارگریزي است که ناگزیر در پایان، عقوبتاي هنجارستیزي یا دستِگونه

تأکید میمالمت و  تأیید  را  کند که چنان  ها در پی خواهد داشت، دگربار همان مفهوم 

ابداً مختص و مخصوصِ حلّاج نیست. سرنوشت محتومِ    سرنوشتی، امري عام است و 

افتد و  اي به جانش میتابد و شعلههر روحی است که تنگناي عرف و عادات را بر نمی

 شود: اسرار برایش روشن می

 ه او از دارِ عشق آونگ نیست ــی چون حسین         هرک ــ وري حقیقــت منصــنیس 

 (  171و 186)همان،  

 زان می که خورد حالّج،گر هرکسی بخوردي        بر دار صد هزاران، برنا و پیر بودي  

 ( 593)همان، 

رود؛ هرچند همان آتش و همان درد و عطار در این وادي، البته تا آخر با حالّج نمی

ترین مفهوم عاشقانه در  ناکهمان عشق با اوست. اما در »افشاي سرّ ربوبیّت«، که صعب

بسیار    ، ان خدا و بنده است و اظهارش کفر است و سرانجامش دار و سنگسارارتباط می
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پرده و صریح  در این تر. عطار هرگز بیتر از حلّاج است و رویکردش هنرمندانهمحتاط

 وار و بر سر بازار از اناالحق و:گوید و مثالً حلّاجباب سخن نمی

 ا ــــ ن روحان حَلَلنا بدنا      نحـــأنا من اهوي و من اهوي ان             

 ن راي روحین حلّت بدنا؟  ـروحُه روحی، و روحی روحُه      م            

 (  65:  2008)حلّاج، 

ي عطار، از اساس براي بیان معانی سخت و سهمگین،  گوید؛ چون شیوهسخن نمی

 گونه است: ي آثارش بدیندر مجموعه

البه در  اصلی  مفهومِ  پیچاندن  الینخست،  که  هاليِ  معنایی  متدارجِ  و  متداخل  هاي 

ي  روند و هریک متمم و مکمل دیگري هستند و درنهایت فهم نکتهوار در هم میدایره

 سازند.غایی را براي بسیاري از بیگانگان و متوسطان، مشکل می

ویژه در حدیث و  هاي تمثیلی و رمزي است؛ به ي حکایت و دیگر، بیان مفهوم در پرده 

از همان شیوه زبان دیگران.   هاي  اي( قصه ي ساختار حلقوي )دایره این درحقیقت، بخشی 

اند و  اي که در آن، معنا و صورت عمیقًا به هم تنیده عطار است که بدان اشاره شد؛ شیوه 

زمانی هیچ  پایان  و  آغاز  مفهومی،  یک  حتی  و  داستان  هر  ندارند.  دقیقی  و  درست  خطی 

 (.  61و 57:  1378اشد )رک. شفیعی کدکنی،  تواند آغازگِر حکایت اصلی عطار ب می 

مجموعه در  تأمل  میبا  متن،  نمادینِ  و  اولیه  معانی  تحلیل  و  آثار  که  ي  گفت  توان 

ورزد و در دل، خواهان آن است که اي کاش  عطار عمیقاً به سرنوشت حلّاج عشق می

اه و رسالت  به جایگ توانم یا باتوجهمن هم چنین ماجرایی داشتم؛ اما به دالیلی چند نمی

 خواهم.ام، نمیتاریخی

شخصیت فردي خود عطار هم   ،همچنین، عالوه بر تغییر شرایط تاریخی و اجتماعی

پرده، بر سرِ جمع و بازار، نداي اقتلونی  باک نیست که مثل حلّاج صریح و بی آن مایه بی

خندا و  بریزند  خونش  و  بیایند  که  وادارد  انگار  را  کسانی  و  دهد  سر  ثقاتی!  و یا  ن 

»هوکشان«، طناب و ساطور و دار و تماشائیان را به سخره گیرد! چون عطار، در عین  

اندکی  دارد و میاي هشیاریش را نگه میگونهخویشیِ بسیار، همواره بهبی داند که اگر 
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تر رود و بیشتر بگوید، همان گیرودار و همان خون و دار هست. بنابراین، آگاهانه  پیش

 گوید که:بندد و در پرده میرود و زبان مینمی ترایستد و پیشمی

 ن  ـــر دار، گفتـــن        روا نبوَد مگر بـــرارگفتـ ن، تو را اســـوراي ای         

 ت        ندانم تا کسی را زان، خبر هست ــن مقاماتی دگر هســـوراي ای         

 دارم  ـــ ی نــکه جز دستوريِ آهه خود رفتن از آن راهی ندارم          ـــب         

 ه راز ـــه شرح آن، گر از دل آید آواز         بگویم ور نه اندر پرده، بـــب         

 چه گویم بیش از این امکان ندارد        که جانم بیش از این فرمان ندارد           

 (  397:  1387)عطار،  

بهاین خط هشیاري، همه با عطار هست؛  ها و حتی پس از  خصوص در منظومهجا 

 :  الطیرمنطقوادي فقر و فناي 

 ، خط بر جان نهم  م آن شرحــم       ور دهــرح آن دهــه شـــمن کیَم آن را ک      

 رح من  ــ ام در طم، چون ماندهـرح من       تن زنــم آن شــون دهــنارسیده چ     

 را  ـــ رحِ آن مـــد شـــاین ــرمـرا       زود فـــ ان مـــد از پیشــگر اجازت باش     

 چون سرِ یک موي نیست این جایگاه       جز خموشی روي نیست این جایگاه       

 ( 435:  1384)عطار،  

 گوید: و سیر او در حق هم می نامهمصیبتو در پایان سفرِ سالکِ فکرتِ 

 شکی بر هم زنم م بیـــ ردو عالــه  م       ـــا دم زنــزان سفر گر با تو اینج      

 ت جانم را ز شرحش دوریی ـــی       نیســـه دستوریــــ پیشگوَد از  ــگر ب      

 لیک شرح آن به خود دادن خطاست       گر بود اِذنی از آن حضرت، رواست       

 ( 446الف:  1386)عطار،   

ذهنی   هشیاري  خط  هیچ  واین  میان  روحی،  از  کامالً  نیشابور  پیر  وجود  در  گاه 

گذارد که او یکسره این  ترِ عقالنیِ فریدالدین، نمیتر و عظیمرود. شاید قدرت عمیقنمی

یعنی    راهی را که یک سرش قطعاً خیال و وهم مطلق است تا پایان برود و جانش را،

 تنها موجود واقعی در اختیارش، تباه سازد.



 231 ـــــــــــمهدی محبتی تجسم آمال: عطار و بازآفرینی آرزوها از طریق حالج و شيع صنعان/

 

تأمل ع نکتهمیق در گفتهبا  در همهها و  را  این هشیاري  آثار  او،  آثار عطار،  هاي  ي 

خویشم و امثال  ها و دعواهاي او که من بیبارگیها و شطحاي قلندروارگیرغم پارهعلی

 زند. هایی که شیخ دم از فنا و فناي در فنا میتوان دید؛ حتی آن لحظهآن، می

گفتهجلوه  هشیاري،  مستمر  این خط  اتمِّ  همه گاه  در  او  و  هاي صریح خود  مواضع  ي 

ها و تأکیدهایی که عطار بر درستی صورت  خصوص در تکیهمواضیع سخنانش است؛ به

 کند. ازجمله:هایش میو ساخت قصه

 رار            که این قصه شنیدستی تو صدبار  ـــچرا با تو کنم این قصه تک       

 ان بود ـــ بر چنـو:    نبشته در قصص پیشم عیان بود             که ابراهیم پیغم

کدکنی،  402،  384،  355،  283:  1387)عطار،   شفیعی  مصیبت  1386؛  ،  29نامه:  مقدمه 

 ( 78،  36و35

عطار اگرچه آن درد و غوغاي درون حلّاج را دارد و گاه، در ظاهرا، تیزتر و تندتر از  

می گوییاو  نمیراند،  بر  خویش  براي  را  سرنوشت  آن  عملی  و  عینی  تکرار  یا  ا  تابد 

مدام  نمی و  توأمان  حسرتِ  و  شوریدگی  نوعی  بودنش  تمام  رو،  همین  از  خواهد. 

واژهمی بسامد  است. گردد.  زیاد  بسیار  عطار  آثار  در  حیرت،  آن  همراه  و  حسرت  ي 

ه آرزوي زر و زن و جاه و  خیزد؟ او کتوان پرسید که این حسرت دقیقاً از کجا بر میمی

 خورد؟ چیزي چنین حسرت مینام ندارد، به چه

همین   از  ناشی  است،  آکنده  را  او  آثار  تمامی  از  عظیمی  حجم  که  عطار  حسرت 

ي بودن و نبودن، رهایی و قید، کفر و دین و امثال آن  نوسان و دوَران بین این دوسویه

با دادن جسم و جان حل می فنا میشاست که براي حلّاج  به  براي  ود و  رسد و تمام. 

رسد. اما عطار در ذهن و  در روان،  شیخ صنعان هم با ریختن آبرو و ایمان به انجام می

 گوید: پذیرد و بارها و بارها میهر دو را کامالً می

 ي دُردي به دست  وزهــان کـــکوبمست       پايعزم آن دارم که امشب نیم        

 م       پس به یک ساعت ببازم هرچه هست  ـــدر در دهـــ زار قلناـسر به ب       

 (  41:  1392)عطار،  
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و   ببازد  هست  هرچه  ساغر،  یک  به  و  ساعت  یک  به  که  است  آن  پی  در  واقعاً  و 

داغ و  شیخ صنعان  از  زارتر  و  در  خوارتر  و  در عمل  اما  گردد؛  حلّاج  از  رسواتر  و  تر 

سوزد، بازد، نه قرآن مینه اسالم و ایمانش را می  رود،میدان زندگی، عطار نه بر دار می

ماند! و پذیرد. عطار همچنان عطار میترسا را میچشد و نه خوکبانی بچّهنه شراب می

تعارض و  تضادها  این  بیرونی،  تکرار  و  میدانی  واقعیات  با  ذهنی،  و  درونی  هاي 

، از  االولیاءةتذکرعطار در  دلیل نیست که  رو، بی ازهمین  تر.تابکند و بیترش میشوریده

می ایجاد  همانندي  حلّاج  و  خود  شخصیت  میان  پنهان،  و  پیدا  ساحت  و دو  نماید 

کشاند که  انگاري میان عطار و حلّاج میخواسته و ناخواسته، خواننده را به نوعی همسان

 شود: هایی اشاره میمحض آشنایی به نمونه

اغراق غالباً  القابِ  و  اوصاف  در  نیشابور  پیر  آنکه  شرح  نخست  اول  در  که  آمیزي 

شود، کند و بعضاً چندین و چند سطر مینقل می  االولیاءةتذکراحوال اولیا و مشایخ در  

دهد؛ ااّل به  ي روزگار« نمیشیخِ مذکور در تذکره، لقب »شوریده  97یا    72یک از  به هیچ

 گوید:  منصور میبن ي حسینباره»خودش و حلّاج« که در

 (  609: 1379؛ عطار، 585: 1394ي روزگار بود« )عطار، قرار و شوریده»مست و بی

{ آن بود تا بوَد که از  االولیاءة تذکر»و دیگر باعث }تألیف    گوید:ي خود هم میو درباره 

ي  سایه  ي روزگار رسد پیش از اجل، او را درارواح مقدسه ایشان مددي بدین شوریده

 (. 609،  585دولتی فرو آرد )همان، 

»شوریده تعبیر  این  هیچعطار،  براي  را  روزگار«  آني  از  و  یک  و صوفی  همه شیخ 

به حلّاج.  و  خود  براي  جز  است؛  نبرده  کار  به  صفت  عارف  حلّاج،  براي  آنکه  ویژه 

اص خود  قرار« را هم افزوده که عطار بارها و بارها در آثار دیگرش آن را صفت خ»بی

دربارهمی که شیخ  نماند  ناگفته  بِشر حافیخواند.  حنبل،  آن  ،ي  احمد  شاگردانِ  که  گاه 

گیرند که تو  بینند و بر او نکته میاشتیاق و ارادت زایدالوصف استاد را به بشر حافی می

بار  روي؛ چه الیق بوَد؟، یکاي میهمه علم و اجتهاد، هر ساعت از پسِ شوریدهبا این

ي  (. اما در اینجا فقط واژه166:  1394برد )رک. عطار،  م این کلمه را به کار میدیگر ه
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نه شوریده و  است  نسخهشوریده  بیشتر  در  آنکه  دیگر  و  روزگار  نسخهي  و  ها،  بدل ها 

به قرائن متنی و  اي« آمده است که ظاهراً باتوجهاي، »بشولیدهي شوریدهجاي این کلمهبه

قراري«  گونه که وصف »بیتر است. همانبه متن اصلی نزدیک  اي سبکی، همین بشولیده

درباره درستکه  عطار  خود  توصیف  در  همه  از  بیش  است،  برده  کار  به  حلّاج  تر  ي 

داند، به  ي روح خویش میقراري« را صفت ویژهآید؛ چون شیخ، مواضع مختلف »بیمی

 گوید:عینِ همین لفظ. نمونه را می

 ران« بیش است       زان درد من از قطره باران بیش است قراهر روز حجاب »بی  

 ( 109ب: 1386)عطار،   

 ام  اام یا کدامم یا کهـــام           یا کج دانم که من اهل چهو:      من نمی

 دلی  قراري«، بینوایی، »بیی            بیـحاصلدولتی، بیتنی، بیبی        

 (  443:  1384)عطار،  

مهم یا و  همسان  واژگان  و  معانی  طریق  از  است،  مفهوم  همین  بسط  همه،  از  تر 

ها هم بسیار فراوان است. در واقع، بسامد  ي آثار عطار که ازقضا حجم آنمتناظر در همه

آن لفظی  و  معنایی  مترادفات  و  واژه  دو  این  حلّاج،  کاربرد  احوال  و  عطار  آثار  در  ها 

زبه میقدري  که  است  بییاد  و  روزگاري  »شوریده  یکتوان  از  را  »درد قراري«  و  سو 

ذات آن دو است و نیز تکاپوي دائم براي فنا و یگانگی با خدا  عشق« را که همزاد و هم

،  242،  240: 1384را از دیگر سو، ویژگی مشترک در احوال و آثار هردو دانست )عطار،  

 (. 133، 128،  97ب:  1386؛ همان،  462، 461، 161،  160الف:1386؛ همان، 436، 441

می واقع،  نحوهدر  که  گفت  بهتوان  حلّاج،  اقوال  و  احوال  از  عطار،  روایت  ویژه  ي 

ي زندگی او، پیش و بیش از آنکه بیان یک روایت تاریخی باشد، نوعی  آخرین صحنه

یابد.  تبلور مینمایشنامه است از آمال و آالم درونی خود عطار که در شخصیت حلّاج  

نمایشنامه این  در  حلّاج  عطار  نام  به  مردي  احوال  و  اخبار  روایتگر  آنکه  از  بیش  واره، 

شوریدگی راوي  بیباشد،  و  عشققراريها  و  دردها  و  به  ها  خویش  غریب  میل  و  ها 

 فناست.
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روي، لحن و نگاه عطار در بازگفت ماجراي حلّاج، بیش از آنکه مانند دیگر  ازهمین

دردمندانه،  مشایخ،   زنده،  حماسی،  لحنی  باشد،  تاریخی  سرگذشت  یک  بیان  لحن 

محورانه و پرخون است؛ یعنی همان آمال و آالمی که عطار در درون دارد، حلّاج عاشق

منسوب به عطار    يسرنامهبیرسد  نظر میبخشد. بهاي آن را  تحقق میگونهدر بیرون به

آخرین صحنه از  خبره،  ناظران  برخی  در  ي  را  حلّاج  در    االولیاءة تذکرقتل  شیخ،  خود 

اي براي آن، برگرفته و ساخته باشند؛ با این مضمون که اگر حتی سرِ  واقع همچون نظیره

نکته ببُرّید،  هم  را  نمیعطار  را  او  أناالحق  هاي  که  همچنان  کنید.  نابود  و  محو  توانید 

هیچ را  عطار:حلّاج  خود  قول  به  سازد.  تباه  نتوانست  میانِ  »س  چیز  در  و  ببریدند  رش 

آمد که أناالحق... پس  یک اندام او آواز میسربریدن، تبسم کرد و جان بداد... و از یک

می أناالحق  آواز  خاکستر  از  بسوختند.  او  چناناعضاي  هر  آمد؛  کشتن،  وقتِ  در  که 

میقطره که  پدید میي خون  اهلل  آب،  چکید،  سر  بر  انداختند؛  دجله  به  درماندند.  آمد. 

 (. 595و594: 1394گفت... )عطار، همان أناالحق می

می سخن  که  بریده  سري  که  را  تصویر  این  پیشعطار  دربارهگوید،  ي  تر 

نکتهبنعثمان است.  برده  کار  به  این مسئله  عفّان هم  با  او  ذهنی  درگیري  بیانگر  که  اي 

 است:  

 سر تنش  آن بی  سر، دشمنش           کرد قرآن ختم،الجرم چون کرد بی         

 (  143الف:  1386)عطار،  

جانانه )عطار،  دفاع  حلول«  اهل  نه  و  است  اتحاد  اهل  »نه  او  که  حلّاج  از  عطار  ي 

نکته610:  1379 یادکرد  نیز  و  ابن(  نیکِ  آن هاي  آوردنِ گواهی  بر  خفیف و شبلی و  ها 

که تقریباً تا    ( چیزي610ها )همان،  ها و شایبهدرستی اعمال حلّاج و برائت او از تهمت

است  کمیاب  عطار  می  ، عصر  همه  از  همبیش  احساس  همین  با  مرتبط  سنخی  تواند 

جاي در  عطار  آنکه  ضمن  باشد.  حلّاج  با  او  نکتهروحی  آثارش،  گفتهجاي  و  هاي  ها 

به را  میحلّاج  نمیوفور  و  نکته آورد  نه  و  گردد  فراموش  او  یاد  نه  بلندش  گذارد  هاي 

به برخی نامه، ضمن نقلِ ماجراي  کنیم. عطار در الهیها اشاره میاز آن  پستی گیرد که 
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در   که  حلّاج  حقیقت  االولیاءةتذکروضوي خون  سالک  به  است،  آورده  توصیه  هم  جو 

از غوغاي خلق مهراس )رک. عطار،  می باش و هرگز  مرد  (.  194-193:  1387کند که 

می حکایتی  دیگر،  موضعی  در  که  حلّهمچنان  آن،  در  که  توصیه  آورد  را  پسرش  اج 

)رک. همان، می را مشغول خواهد کرد  تو  او  نداري،  مشغول  را  نفس  »تو  اگر  که  کند 

 (.55: 1367کوب،  ؛ رک. زرین34:  1382؛ رک. پورنامداریان، 610و357

منطق  و  در  زبان  بریدن  بیان  و  حلّاج  کردن  دار  بر  حکایت  نقل  ضمن  هم،  الطیر 

 گوید که: می، کاهش خون  دست و پایش و زرديِ رنگ رخسارش از

 د راه         دست برّیده به روي همچو ماه  ــــ د آن خورشیـــــ زود درمالی      

 تر کردم کنون  ي مرد است خون         روي خود گلگونهگفت چون گلگونه      

ـ ت         ی  ـــرویی باشدم اینجا بسم کسی         سرخـــم زرد در چش ـــا نباشــ

 (  335:  1384)عطار،  

  اسرارنامه داند. عطار در  و سربازي در راه عشق را کمترین چیز براي سردارِعشق می

می عارفی  را  حلّاج  نکتههم،  باالترین  و  واالترین  ادراکِ  به  که  رسیده  داند  توحید  ي 

سوزد؛ چراکه با ذاتِ حقیقت خداوندي  است. حلّاج  یعنی جانی که از آتش درون می

مرتبهدرگیر گش است.  میته  بدان  کسی  کمتر  که  با  اي  رسد؛ چون عموم عارفان صرفاً 

رو است که دیگران نه خون  انعکاس ذات حق درگیرند و حلّاج با خود ذات او. ازهمین

 سوزند:خورند و نه میمی

 ون آن حلّاج، آتش در تو افتد  ــــاگر جز عکس، چیزي بر تو افتد            چ     

 وش            درآیی چون خُم خمخانه در جوش ــي پندارت از گپنبهبرآري      

 ( 156ج:  1386)عطار،   

می ذات  به  رسیده  را  حلّاج  اگرچه  که  است  مقام  همین  در  مثل  و  درست  داند، 

 کند که:نسبت حلول و اتحاد را از خود و او نفی می االولیاء،ة تذکر

 ولیکن کار، استغراق عام است    حلول و اتحاد اینجا حرام است                

 (  156)همان، 
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می      به خواب  را  حلّاج  کسی  که  است  منظومه  همین  بُریدهدر  که  در  بیند  جام  سر، 

 پرسند:  کف دارد و چون تأویل آن را می

 دهد جام!  چنین گفت او که سلطانِ نکونام           به دستِ سربریده، می      

 ( 116)همان، 

ي  تر به حقیقتِ معنایی و معنوي مسئلهانگار نگاهی عمیق الطیر،منطقعطار در اواخر 

اندازد. او از  روزگاريِ خود و حلّاج  میقراري و شوریدهعشق و نیز درد و وحدت و بی

گوید که پس از اعدام و سوختن و خاکسترشدنِ حلّاج، چوبی به  فردي شیدا سخن می

آید و با چوب آن  آن است، میدست میگیرد و بر سر طشتی که خاکسترِ پیکر حلّاج در  

می بر  میرا  برهم  و  درهم  و  زمزمهآشوبد  و  میکند  آنکنان  میپرسد:  أنا  که خوش  زد 

الحق، او کجاست؟ خاکسترِ او اینجاست؛ اما آن بانگ أناالحق و آن گلوي گوینده کجا  

می جواب  خود  و  همهرفته؟  از  که:  گفتهگوید  آن  شنیدهي  و  بودهها  پیک ها،  و  رها،  ها 

 ي وجود  چیزي دیگر نیست! اکنون جز مشتی گردوغبار، در این ویرانه

هایی فرعی و برگذر، ناچار، گفت و نگفت و بود و نبودمان  ایم و ذرهما که در سایه

می تفاوتی  آنچه  داشت؟  بیتواند  حقیقی،  و  است  اصل  )رک.  که  ماندنی  و  است  نیاز 

عظیم خو437:  1384عطار،   حیرت  در  هیچ(. عطار  براي  قطعی  معنایی  که  چیزي  یش 

خواند )رک. عطار،  ي بیهودگی میها را همه افسانهها و شنیدهها و گفتهیابد و کردهنمی

 گوید:بارها و بارها، می ، وار(؛ درمانده462و461الف:  1386

 تر ر         هر زمانم بیش کُن، سرگشتهـــ ت و آغشتهــ اي دلم هردم ز ت           

 ش  ــبمیرم از غمِ بسیار خویش         میـام در کار خویدر تحیّر مانده          

 ر  ـ ن، بیشتــــگرفتتر        هر زمانم کمخویشنیست در عالم ز من بی          

 (  462و461الف:  1386)عطار،  

وسویی دیگر، تجسم همین الگوهاست. بدین  شیخ صنعان هم براي عطار، از سمت

که شیخ ص در معنا  همواره  که  است  درون عطار  از  ابعادي  آن  تحقق  درحقیقت،  نعان 

عادت و  قلندروارگی  و  رهایی  و  آزادگی  عرفهواي  و  اما  ستیزيسوزي  سوخته،  ها 
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گاه فرصتِ رهایی نیافته است و در این قصه، به پیوسته در حبس و تنگنا مانده و هیچ

 فته است. بهترین شیوه، مجال خویشکاري و تحقق عینی و عملی یا

چهرهازهمین تراژیکرو،  بسیار  عطار،  حلّاجِ  همهي  از  زیباتر  و  و  تر  صوفیان  ي 

اي  گونهي بر دار کردن او که بهویژه صحنهآمده است؛ به  االولیاءةتذکر عارفان دیگر در  

هاي عطاري است. درست نظیر آنچه بیهقی در ذکر  ي ایدئال بسیار نافذ و مؤثر، القاکننده

کشد که اگرچه با  سازد و  بر میآورد و حسنکی میجا میبر دار کردن حسنک وزیر به

مثل  کتاب تاریخی،  دیگر  گردیزي هاي  فاصله  اثیرنابو    تاریخ  و  تفاوت  دیگران  ي  و 

رسد بیهقی هم در نقل آن نظر میهاست! بهبسیار دارد، اما بسیار گیراتر و زیباتر از آن

هاي فروخفته و  ماجرا، بیشتر در پی ترسیمِ تصویري تأثیرگذار و نمایشی و بیان ایدئال 

واقعیتگشتهخاموش بیانِ  تا  است  خویش  به ي  تاریخی؛  با  هاي  و  قرینهخصوص  ها 

 گیرد که باید در جایی دیگر بدان پرداخت.ي روایی که به کار میشگردهاي ماهرانه

طریق    از  او  دارد؛  رویکردي  چنین  هم،  صنعان  شیخ  شخصیت  آفریدن  در  عطار 

همه صنعان،  شیخ  ماجراي  نکتهآفرینش  در ي  که  را  سختی  و  سنگین  و  دقیق  هاي 

بهمنظومه بهویژه غزلیات و رهاي خود،  پراکنده و پریشان گفته است،  باعیات،  صورتی 

می میجمع  جهت  و  ساخت  و  صورت  و  یککند  و  یکجا  و  بهبخشد  صورتی  باره، 

 گوید. کند و باز میبخش و ماندگار، روایت میهنرمندانه و تأثیرگذار و لذت

شیخ صنعان در واقعیت تاریخی یا حضور کالمی و داستانی خویش، هرکه باشد و 

بهبااول  مینوي،  ر  )رک.  باشد  شده  اسالمی  ملل  ادبیات  وارد  هرکسی  ؛  3:  1340دست 

زرین گوهرین،  270-268:  1356کوب،  رک.  رک.  شفیعی  322-320:  1385؛  رک.  ؛ 

در  190-181:  1384کدکنی،   که  نیست  تردیدي  تبدلی    الطیرمنطق(،  و  تحول  عطار، 

برتر(  ژرف و عظیم می بلکه فرامن )منِ  به من و  ي درون عطار مبدّل  آزادگشتهیابد و 

یکمی من  این  دستگردد.  یکباره،  براي  میکم  بر  همهبار،  بر  و  قالبآشوبد  و  ي  ها 

می و هنجارها  ذهنی  بندِ  و  قید  هر  از  آزاد  و  گردد  یگانه  و  صاف  خود،  با  تا  شورد، 

 اجتماعی و آیینی، خویشتنِ خویش را به تماشا بنشیند! 
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بی بشاید  »در  که  نیست  تذکرهجهت  از  اصطالحات  سیاري  و  لغت  کتب  و  ها 

گویند  شود و به ضرس قاطع، کسانی میصوفیان، شیخ صنعان  مراد و مرشد عطار می

صد مرید داشت و در میان ایشان، بزرگانی واصلِ  که صنعان، نام شیخی است که هفت

بود« )گوه رین،  حق و کاملِ مطلق بودند و خواجه فریدالدین عطار هم یکی از ایشان 

1385  :320  .) 

هاي خفته  ي خواستهعطار با آفریدن شخصیت شیخ صنعان و طرح داستانی آن، همه

ها و آثارش، ي وجود خویش را که در طیف وسیعی از منظومهنیافتهو آرزوهاي تحقق

است،  به پراکنده  قلندري،  و  طاماتی  غزلیات  باالخص  و  رباعیات  و  غزلیات  خصوص 

هماهنبه و  مؤثر  میصورتی  باز  یکجا  و  بهگ  میگونهگوید.  که  همهاي  گفت،  ي  توان 

تغییر   و  ترسابچه  به  به کلیسا و دچارشدن  از حرم  داستان، مثل حرکت  بنیادین  عناصر 

به و  شیخ  عشقِ  ناگهانی شخصیت  پذیرشِ  )که شرط  دختر  اصلی  چند شرط  آن  ویژه 

ست و جالب آن است که  صورتی پراکنده و متناوب در آثار دیگرِ عطار ه شیخ است(، به

 دهد:ها را به خود نسبت میي این کنشعطار در این مقام، همه

کند  وهفت غزل، مستقیم این احوال خود را آفتابی میکم در سیشیخ نیشابور دست

پردازد. اگر  ها میها نیز بدانهاي میانی منظومهو در بخش عظیمی از رباعیات و بخش

آنهمه آورده  ي  هم  کنار  همهها  تقریباً  گردد،  حذف  تکراري  موارد  و  عناصر  شود  ي 

دیده می داستان شیخ صنعان  یادکرد همهاصلی  زیرا  این غزل شود؛  و  ي  رباعیّات  و  ها 

نکته که درحقیقت، شیخ  ابیات مثنوي این  بهتر  تبیین  براي  نیست.  ها، ممکن و میسور 

نها منِ  که  است  تعیّنات  و  قیود  از  رهیده  عطار  همان  ساخته  صنعان  هویدا  را  خود  ن 

از آن برخی  به  تنها  تقریباً خالصهاي میها اشارهاست،  از  کنیم. در غزل زیر، عطار  اي 

 گوید:ماجراي شیخ را که براي خود او پیش آمده است، باز می

 ی  ـــ ه نادان ـــ رون آمد از دیر بـــ ون بُت روحانی      سرمست بـــ ی، همچــ ي لولترسابچه

 ی ـــ گ مسلمانـــ الي می، از ننـــ در بر، ناقوس و می اندر کف      در داد صــ انزنّار و بت 

 م بنشست؛ آن ماه به سلطانی  ـــِت دلــ کردم در چشم و لب و زلفش      بر تخچون نیک نگه
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 دانی م جانا؟ گفتا که تو میـــه کن ـــ ادم       گفتم چ ـــ اي وي افتـــ ارش در پـــم زنّـ بگرفت

 وزانی هم قبله بگردانی ـــرقه بس ـــ م خـــ پوش!       ه ل منت باید، اي پیر مرقعـ ص ر وــــگ 

 ه برخوانی  ـ ق ما، سطري دو ســـه دیر آیی، محراب دگر گیري       وز دفتر عشـ و بــــ با ما ت

 ان و دل فانی  ــرون آیی و ز جـــ ا، شرطت بَُود این هر سه       کز خویش بـد مـــ اندر بُنِ دی

 ی آن چیز که جویانی  ـــ ري یابـــ خبز بیــ ک          خود بی شوي به دید اندر تا مست   می خور تو 

 ی ـــ م انسانـــ حق زن در عالـــ اد أناالـــ ن بر تو که تویی جمله        فریـ هرگه که شود روش 

 خود را ز خودي بِرهان، کز خویش تو پنهانی   ی    ـ ا بین ـ ز که تــ ود، برخیــار ز راهِ خ ـــعط

 ( 660-659:  1368)عطار،   

آید و بر تخت دل  اي که مثل ُبت روحانی است، از دیر برون می در این غزل، ترسابچه 

مرقع  )پیر  می عطار  می پوش(  شرط  سه  و  قبله  نشیند  بسوزانی،  خرقه  وصال:  براي  نهد 

و   گیري  دگر  محراب  و  آیی  دیر  به  و  بگردانی،  مست  تا  خوري  می  چندان  هم  دیر  در 

أناالحق در عالم انسانی در اندازي. چنان که  بی  خود شوي؛ به حدي که مثل حّلاج، فریاد 

از  پیداست، مهم  ترین عناصر اصلی داستان شیخ صنعان در همین یک غزل هست؛ خالی 

 در غزل دیگر هم با مطلع:  حشو و زواید. 

 ر زلفش رسواي جهانم کرد  ــوداي س ــرد        ساي ناگه، قصد دل و جانم کترسابچه

 (  159-158: 1392کند )رک. عطار، مضامین غزل پیشین را تکرار می

 و درغزل دیگر هم به مطلع: 

 دازد         بس سر که ز هر سویی، بر یکدگر اندازد  ـــرده بران ـي مستم، گر پترسابچه

 کند؛ ازجمله:به برخی دیگر از عناصر داستان شیخ صنعان اشاره می

 رِ ادهم، تاج و کمر اندازد  ــ ون پسـگر عارضِ خوب او، از پرده برون آید        صد چ

 دستار دراندازد   ه سر اندازي،ـــی بـــ ش       حالـــگر تایبِ صدساله، بیند شکنِ زلف

 (  179-177)همان، 

تواند صد چون پسر  کند که میاي را ترسیم میي ترسابچهعطار در این ابیات، چهره

ي خویش( را به زمین زند و شکنِ زلفش،  ادهم )ابراهیم ادهم، پیر و عارف بزرگ زمانه
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آغاز   شبیه  بسیار  که  تصویري  دراندازد؛  را  صدساله  تایب  دستار  و  شیخ  سر  داستان 

صنعان است. شیخی که او پیر عهد خویش بوده و در کرامت از هرچه گویی بیش بوده  

ساله داشته است. خصوصاً شبیه ابیاتی است که مریدان، شیخ را به  و حج و نماز پنجاه

جاي  کنند و شیخ: زناّر بهتوبه و تسبیح و نماز و محراب و سجده و مسلمانی دعوت می

پرستی  جاي محراب  نماز و بتجاي توبه، روي نگار بهبودن بهشیخ  تسبیح، بیزاري از

 (. 290-289  :1384گزیند )رک. عطار، جاي مسلمانی را بر میجاي سجده و عشق بهبه

 عطار همچنین در غزلی دیگر با مطلع: 

 ي زلف در بناگوش  د حلقهــــ ي شکرلبم به دوش           صهـــترسابچ        

 به برخی مضامین، ازجمله: ضمن اشاره

 ي زلف، حلقه در گوش داشت          زان حلقهصد پیر قوي به حلقه می        

 (  406:  1392)عطار،   

( و آن 267:  1382پردازد )پورنامداریان،  ترین عنصر داستان شیخ صنعان میبه مهم

وننگ، با  یدِ نامدهد. ازجمله برباددادنِ آبرو و خرعناصر را مستقیم به خودش نسبت می

 نوشیدنِ شراب:  

 ي من فتاد صد جوش  چون بِستدَم آن شراب و خوردم          در سینه         

 وش  ـ اد         کردم همه نیک و بد فرامــگ بر بـــ وننه نامـــدادم هم         

یز  نشسته بود ن  -ظاهراً از همین خودبینی  –ي سیاهی که بر قلب شیخ صنعان  و به نقطه

 کند که: اشاره می

 وش  ـــم در آغـــآورد دو عالم یک قطره از آن شراب مشکل                     

 پوش ت            شد هر دو جهان از آن سیهــیک ذرّه سواد فقر در تاف          

 وش  ـــي فقر شد وفاکجانم ز سر در کون برخاست            در شیوه          

   (360:  1392)عطار،  

 در غزلی دیگر هم:

 ان دیدم، زنّار میانِ من  ــروز چنــ نشین بودم        امدي زاهد دین بودم، سجاده     

 (  539)همان،      
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ها  ي غزل هاي ظاهري ترسابچه در همههمچنین، وصف مفصلی که عطار از زیبایی

در حکایتِ شیخ  می ترسا  زیبایی دختر  از  اوست  بلیغ  و  توصیفات مفصل  یادآور  کند، 

 (. ازجمله در غزلی با مطلع:287:  1384)رک. عطار،   الطیرمنطقصنعانِ 

 ي عیسی، صد درس زِ بر کرده زهــدر معجر کرده      ــار کمــدم، زّنــدی ـــی یترسابچه

 گوید: می

 گشته،رخساره چو زر کرده خورشید خجل    ش  ـي سیمینش، یعنی که بناگوشه ــاز تخت

 ک بار گذر کرده ــازاري، یـــر بــا      تا بر ســاز جادویی چشمش، برخاسته صد غوغ

 رده  ـــر کـــاق کمـــارِ سر ِزلفش، عشزُنّ  قبا بسته     داري، پیروزهه به کله ـــون مَـــچ

 رده  ــجگر کدل را بس تشنه ي حیوان است اندر لب سیرابش    وین عاشق بی چشمه صد 

 ( 586-585:  1392)عطار،  

هاي معنایی چنین غزلیاتی از یک سو و عناصر مفهومی  ها میان پارهدرکل، مشابهت

توان همه را بازگفت. در  زیاد است و نمیداستان شیخ صنعان از دیگر سو، واقعاً بسیار  

غایت معنایی    به حقیقت،  کنم و آن این است که این مقام، تنها به موردي مهم اشاره می

 قصه شیخ صنعان چه بوده و عطار چرا آن را ساخته است؟  

می مشکل  بسیار  مسئله،  این  توضیح  اشارتدر  پایان  توان  در  عطار  که  گفت  وار 

گونه بود که باید  آورد که میان شیخ و خدا، غباري سیاهاي میکتهي شیخ صنعان، نقصه

پنجاه  بر می اعمال عظیمِ عبادي شیخ، مثل  تمامی  بنیاد ِشخصیت و  خاست؛ غباري که 

نمازگزاريداريحج و روزه  بیها و  اعمال عبادي  را تحتهاي و  قرار  پایان دیگر  تأثیر 

د! او باید رها گردد تا طعم حقیقت توحید  گذارد شیخ صنعان از خود برهدهد و نمیمی

 هم هست. الطیرمنطقو فنا را بچشد که هدف اصلی داستان اصلی 

ي چیزهاي  هاي عجیب وغریب و گذشتن از همهدر واقع، تمامی این هنجارشکنی

شراب مثل  مألوف،  و  مصحفمحبوب  زنّاربندي،  براي  خواري،  خوکبانی،  و  سوزي 

 زدایش آن غبار ِسیاه میان شیخ و خدا!  رسیدن به همان  نقطه است:
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گذرد و شرایط عجیب دختر ترسا را  هاي خویش میها و داشتهي دادهشیخ از همه

رود و شیخ به  آورد. درنهایت، غبارِ کدورت از میان میجا میپذیرد و شروطش را بهمی

 شود. اي دوباره دریا میرسید. قطرهرسد که از آن بود و باید میهمان جایی می

 ها با مطلع: عطار در یکی از غزل ها، سازيبه این زمینهباتوجه

 تنهایی ن و زنّاري در دیر، بهــون مــد به ترسایی      اکنـد از زه ــ م افکنــایترسابچه 

   (695:  1392)عطار،   

 دهد:ادامه می 

 ده و سودایی  ــبنشسته بُدم غمگین، شوری    که نه آن نه این دین، یعنی  ودوش از غمِ کفر 

 ا چند ز رعنایی!  ــان     کاي عاشق سرگردان، تـــدا، جان ـــــدر داد ن ان ـناگه ز درون ج

 ا، تو گوهرِ دریایی  ـــوي دریــاز آي سـو چنین تنها      بـ روزي دو سه گر از ما، گشتی ت

 ي مایی  ن دعوي، گر سوختهـبرتر شو ازی معنی، نه کفر و نه دین اولی    پس گفت در این

 چ نمانی تو، اینجا شوي آنجاییــر هیــگ  ه خوانی تو؟   ــدانی تو، وین قصه چعطار چه

 ( 696)همان،  

ها میان آن داستان و غزلیات، در این مقام ممکن  ي مشابهتبدیهی است که ذکر همه

آن مبانی  از  برخی  به  اما  نیست  مطلوب  باب  ها،و  نمونه  از  خمشت  اشاره  ي  روار، 

اي  ریزي چنان قصهکنیم. براي اینکه تا حدودي روشن شود مراد اصلی عطار از پیمی

اصل و بنیاد حکایت شیخ صنعان که همان دچارشدگی و دگرگونی شیخ    چه بوده است.

و رفتن از حرم به دیر و دیدار با دختر ترسا و درنگِ درازآهنگ در کوي او و عشق و  

هاي مهیب است، به کوتاهی در ابیات زیر از زبان پذیرش شرط  وگو و دلدادگی و گفت

 دختر ترسا آمده است:  

 دوز ــــ رآن بسوز       خمر نوش و دیده از ایمان بــ ت و قــ سجده کن پیش ب    

 ار ــچ کـــ دارم هیــي دیگر ن ردم اختیار       با سهـــ ر کـــ ا خمـــخ گفت ـشی    

 ت از اسالم شُست  ـــ گفت دختر گر درین کاري تو چُست       دست باید پاک    

 وبویی بیش نیست  ت      عشق او جز رنگـــهرکه او همرنگ یار خویش نیس    
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 ی، به جان فرمان کنم... ـم       وانچه فرمایـــی آن کنــشیخ گفتش هرچه گوی    

 (  292:  1384)عطار،  

ي  ها و تغییر احوال شیخ و عطار، در همه جزء این شرط یبًا جزءبه توان گفت که تقر می 

ي  مایه ها را خالصه کرده است و بن ها به تکرار آمده است. دکتر پورنامداریان آن این غزل 

آن را چنین فرانموده است که پیري بسیار زهد و صاحب کمال و متعبد، دل به دختري ترسا  

اسفل می  تا  او  عشق  راه  در  و  می بندد  ضاللت  و  کفر  درکات  بی السافلین  از  رود؛  پروا 

ها حتی از زبان مریدان جانباز خود. تا سرانجام، حق که خود او را به این ورطه مبتال  مالمت 

 (. 254:  1382آورد )رک. پورنامداریان،  دهد و به راهش می کرده است، نجاتش می 

در شیخ صنعان،  تمثل خویش  از طریق  این حکایت،  در  و  همه  عطار  هنجارها  ي 

ریزد. از همه  وار، روح و روانش را به بند کشیده است، در هم میباورهایی که عادت

شکند  تر، بُتِ خودساخته از نام و شهرت و ناموس و قبول عام خویش را در هم میمهم

ها همان  سازد. در غزلیات هم، اینو خود را دگربار فارغ از نام و ننگ و خودبینی می

ق  صحنهآمال  در  که  است  عطار  ذهنی  و  شده  لبی  هویدا  دو صورت  به  مختلف،  هاي 

ي عمر و لحظه به لحظه از حیاتِ روحی و  هایی که عطار در همهاست. آمال و آرمان

ها بوده است، اما متأسفانه در زندگی عملی  اجتماعی خویش، در پی تحقق و تثبیت آن 

ها باشد. ناچار  ن حکایت یا عطارِ غزل گاه نتوانسته همچون شیخ صنعاواقعی خود، هیچ

 هاي کشنده و ممتد، چیزي نصیبش نگشته است.  جز درد و دریغ و حسرت و حیرت

پهنه بی  در  عطار  یا  تردید،  صنعان  شیخ  کنشگري  قدرِت  به  هرگز  واقعی،  زندگی  ي 

ي غزلیات خویش، نرسیده است و در این آرزو،  حسین منصور حّلاج، یا حتی شیخ رهیده 

 ها با مطلع: روي است که مثاًل در یکی از همان غزل ي سوخته و ساخته است. ازهمین عمر 

 م  ــه درباختیــابچــرس ــدر ره ت      م        ــساختییــر همــه عمــه همـهرچ

 ( 488:  1392)عطار،  

 گوید:رسد، میبه  انتها که می

 ن، تیغِ زبان آختیم )همان(ــ ه سخــار نیست         زان بــي عطرهــی بهــز سخنــج
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 و در غزلی دیگر با مطلع: 

 ی، هرگز نبوَد عارم ـه ز ترسایــم کــاي دارم       دانهــ چون من ز همه عالم، ترسابچ

 (  435-433:  1392)عطار،   

 گوید:بعد از توصیف حاالت خود می

 ت او دارم  ــ اهلیّی،  ــه در ره ترسایــــن م     ـي آن ماهنه در صف درویشی، شایسته

 ور خمّارم  ــه در خــرم محرابم، نـ م      نه محــد خرابات ــ ه رنــم، نــه مرد مناجات ــن

 ف اسرارم ـه واقــم، نــر تحقیقــ ه منکـدم      نــ رکِ تقلیــه مشــنه مؤمنِ توحیدم، ن 

 دارم  ــي پنپردهوسته چو کرم قزّ، در ــکه چو کرمِ قزّ، بر خویش تنَم پرده      پیاز بس

 است قوي در ره       کو کس که کند فارغ، از زحمت عطارم؟  بندي از زحمت عطارم،

 )همان(  

ها، نه از ضعف شخصی و شخصیتی عطار که از قدرت  رسد این تعارضبه نظر می

 هوش و میزان خردمندي اوست که بدان اشارت رفت. 

 

 گيری نتيجه. 4

و  درباره از  ي شخصیت  بعد  و  قبل  بزرگان  از  بسیاري  صنعان،  شیخ  و  حلّاج  تأثیرات 

متنی آثار عطار و  به مجموعه شواهد دروناند، اما باتوجههاي نیکو و ناب گفتهعطار نکته

هاي بعضاً صریح خود متنی و با تکیه بر گفتهنیز با در نظرداشت مستندات و دالیل برون

می نیشابور،  بزرگ  که  عارف  گفت  قصهتوان  بازگویی  و  سرودن  در  و عطار  حلّاج  ي 

اي کارا و بدیع، تمامی آمال و  بر ذکر و امتداد نام و یاد آنان به شیوهشیخ صنعان، عالوه

مطلوبات خود را باز گفته است و در مرحله اي بس واالتر، خود حقیقی خویش را در  

نوع طریق  از  عطار  واقع،  در  است.  بخشیده  تجسم  و  تجسد  آنان  تصرف  وجود  ی 

ي هنري در روایت این دو بزرگ، به بازسازي شخصیت ایدئال و آرمانی خود  خالقانه

پردازد؛ به این معنا که در بازگفت روایت حلّاج و شیخ صنعان، صرفاً به مشهورات  می

نمی اکتفا  نکتهتاریخی  و  بازگفت  در  را  طرحی  و  آنان  کند  روایت  بیان  در  را  هایی 
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ها بوده خود در تمام زندگی در پی تحقق عینی و عملی آن   سازد که اغلببرجسته می

به اما  به تحقق آناست،  قادر  بسیار،  نیست.  خاطر عوایق و موانع  در وجود خویش  ها 

بوده هم  دیگر  کسان  بسیار  شخصیتالبته  دیگر  و  حلّاج  در  که  و اند  تاریخی  هاي 

آینهاسطوره میاي،  خود  احوال  براي  نگاساختهاي  اما  شیوهاند،  و  هنري  پرداخت  ه  ي 

 سابقه است. عطار در این باب، بسیار بی یا کم

دهد،  توان گفت که عطار با نوع روایتی که از این دو شخصیت ارائه میدر واقع، می

سازد. زمانی« از آنان میکند و »روایت همها را از حالت »روایت درزمانی« خارج میآن 

بازساز این  در  عطار  که  معنا  این  نمیبه  بازگو  را  گذشته  دیگر صرفاً  در ي،  بلکه  کند، 

با خود  ي اول، از حال و زبان جان و حال خویش سخن میوهله گوید و خواننده را 

سازد که تحققِ منِ متعالی، همواره امري سخت و صعب است که باید بهایش  همراه می

 را پرداخت تا بدان رسید! 
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