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 چکيده
شورانگیز خود، به موضوع دیدار  هاي رندانه و  توجهی از غزل عطار نیشابوري در بخش قابل 

اي را به  ها، واقعه با شاهد قدسی یا مِن برتر و ملکوتی خویش پرداخته است. او در این غزل 

میانجی حّس و عقل  نوعی معرفت درونی، شهودي و کاماًل شخصی بی تصویر کشیده که به 

و فردیت و   اشاره دارد؛ به همین سبب، از زبان، نگرش، سبک و سیاق خاصی برخوردارند 

ها که ساختاري  خوبی نمایان است. عطار در این دسته از غزل ها به خالقیت شاعر در آن 

می داستان  و  دارند  روایی  کاماًل  و  آن گونه  غزل توان  را  قصه - ها  راوي  نامید،  هاي  داستان 

ي معنایی داستان شیخ  ها را زمینه ي اصلی آن مایه حوادث روحی خویش است؛حوادثی که بن 

ي احوال عاطفی و شهودي، شاعر به قطب استعاري  دلیل غلبه زند. به ان و حالج رقم می صنع 

گیرد. رؤیاگونگی،  شود و براي بیان منظور خویش از رمز و نماد بهره می زبان متوسل می 

آید و به همین دلیل، باب تأویل را به  ها به حساب می تناقض و ابهام سرشت ذاتی این غزل 

آمیز  ي وجه اخباري و عاطفی، لحن جدي و حسرت د. همچنین غلبه گشای روي خویش می 

 ها برشمرد. توان از دیگر مختصات این دسته از غزل شاعر و نیز تناسب صورت و محتوا را می 
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 مقدمه   .1

ترین شاعران مکتب عظیم عرفانی است  ؟ق(، یکی از برجسته 627- ؟537نیشابوري )عطار  

هاي روحانی خویش  هاي معنوي و زیباترین تجربهترین اندیشهترین و باطراوت که لطیف 

عرصه در  جهانجهان  يرا  این  است.  گذاشته  یادگار  به  خود  از  عرفانی  که  بینی  بینی 

تجربه با شطح»نخستین  ابوالحسن    ا وههاي آن  بایزید بسطامی، حالج،  منثور  شعرهاي 

اي  شود، رودخانهالقضات همدانی آغاز می احمد غزالی و عین  خرقانی، ابوسعید ابوالخیر،

گیرد و در بستر گونه عارفان سرچشمه میآورد که از کوهسار بلند وجود اینرا پدید می

اندیشه به هم میتاریخ  )شفیعی کدکنی،ها  و    که(. عطار  45:  1378آمیزد«  »در شریعت 

(،  99:  1377شمع شبستان زمانه« )شوشتري،طریقت یگانه بوده و در شوق و سوزوگداز  

با صدق و اخالص از تصوف زاهدانه به تصوف عاشقانه روي آورده و معرفت قلبی را  

  ذهنی« وي، او را  يشرط انس با »منظومه خواننده بهبر معرفت عقلی برتري داده است.  

از مردانی خواهد یافت که »نه مرد روزگار خود و نه مرد روزگار ما، بلکه مرد زمان و  

آن را به وجود    عصري هستند که ممکن است تکامل بشر و علو انسانیت از این پس،

 : یک(. 1353آورد« )فروزانفر،

ی است، از همان آغاز  ترین مراحل تکامل شعر عرفان غزلیات عطار که یکی از مهم

به هفتم  مهمقرن  نمونهعنوان  شعر    يترین  دوستداران  موردتوجه  فارسی،  عرفانی  غزل 

دومین اوج شعر عرفانی فارسی است. پس از او،    ،سنایی  فانی بوده و شعر او بعد از عر

حیرتجالل  بلند  خیزاب  سه  بزرگ،  موج  »سه  دارد.  قرار  مولوي  اقلیم الدین  سه  آور، 

اغراق شعر  شعر عرفانی فارسی و بی   ي کرانهضاي بیپهناور، سه کهکشان مستقل که ف

اند و یکدیگر  کنند و درضمن کمال استقالل، سخت به یکدیگر وابستهجهان را احاطه می

 (. 44:  1378شفیعی کدکنی، کنند« )را تکمیل می

از غزل  بسیاري  تصویر می در  واقعه  یا  نوعی سرگذشت  تحول  هاي عطار،  که  شود 

که شامل    هاي ويکند. در میان غزل ا سالک طریقت را بیان میناگهانی روحی عارف ی

 1ها دارند.غزل   يساختاري خاص و متفاوت با بقیه  ،غزل   70حدود  شود،  غزل می  872
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غزل این  تجربه در  نوعی  بیانگر  که  غزل   يها  شمار  از  و  است  و  شهودي  رندانه  هاي 

هد. این احوال که از نوع  دپیر او رخ می ، تقریباً احوال مشابهی بر عطار یا  هستندقلندرانه  

اي روحانی  حقیقت »بیان تجربهدرعرفانی و دریافت شخصی و درونی است،    اي واقعه

میانجی حسّ و عقل اشاره دارد و مستلزم ایجاد  است که تلویحاً به حصول معرفتی بی

ریاضت حاصل می  و  با زهد  که  : 1390)پورنامداریان،آید«  شرایط روانی خاصی است 

هاي او در کنار دیگر مضامین شعرش قابل  گرچه چنین مضمونی در اغلب غزل ا(.  17

 اما در این چند غزل، ساخت و بافت و کارکرد مخصوص به خود را دارند.  ؛استنباط است

ها به تصویر درآمده، دیدار با شاهد قدسی یا من ملکوتی سالک که در این غزل  يتجربه

   دهد.ها را تشکیل میمعنایی آن يي اصلی و زمینه مایهبن
 

 تحقيق   هایو سؤال ئلهبيان مس . 1. 1

عربی  الدین کبري و ابنزمان با کسانی مثل سهروردي، نجمزندگی عطار تاحدودي هم

هاي عملی، هاي روحی و ریاضتبود که همه اهل کشف و ذوق بودند و ازطریق تجربه

گفتند، ها میدریافته بودند و سخن از دیدههاي گسستن از »من« تجربی خویش را  لحظه

هایی قرار دارد که معاصران او نیز  عطار در جریان افکار و تجربه بنابراین 2ها.نه از شنیده

سینا آغاز شده بود، در غزلیات  تر با ابنها که »پیشبه آن مشغول بودند. این افکار و تجربه

(. در بسیاري از  87: 1390)پورنامداریان،   نعکاس یافته است«عطار بیش از دیگر شاعران ا

هاي دیدار با خویش را در پیکر صورت زیباي انسانی معشوق  ، تجسّم تجربههایشغزل 

انگیزد و او را از مسجد و صومعه به  بینیم که شور عشق را در »او« یا در »پیر او« برمیمی

 کشاند. میخانه و خرابات می

ناشی از استعدادهاي روح و روان آدمی است و در شرایطی  هایی از این نوع که  تجربه

ي دینی و مطلق  ( نوعی »تجربه1875 -1961)  (Jung)بیر یونگ  آید، به تعخاص پدید می

دارد« و »کسی که این تجربه به او دست داده باشد، صاحب  چرا برنمیواست که چون

گران میگوهر  معنا  زندگی  به  که  است  جهان  بهایی  به  و  تازهبخشد  اي  بشریت شکوه 
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. آنچه زمینه  (208- 207:  1386ونگ، )یاراي آرامش و ایمان است«  چنین کسی د  ،دهدمی

  ي هآورد، »شیوهایی را براي عارفان و سالکان طریقت فراهم میو امکان تحقق چنین تجربه

ها که  (. آن40:  1390و خلوت آنان است« )پورنامداریان،آمیز توأم با ذکر  زیست ریاضت

  ي نشینی، خلوت و ذکر مدام را پیشه ست از دنیا و تعلقات آن شسته و ریاضت، گوشهد

دل، چشم به تماشاي یار و دیاري    يو در خلوت خاموش خویش، »از دریچه  خود ساخته

 اند که نه عقل را از آن خبر بود و نه حس را بدان راه«.گشوده

که   آسمانی خویش  با اصل  نفس سالک  یا  در  دیدار روح  بر غزلیات،  عطار عالوه 

اصلی اغلب آثار او را شامل    ي همایهایش نیز به تصویر و توضیح آن پرداخته، بنمنظومه

شود. این اصل آسمانی که با تعلیم و هدایت خود نفس را براي کوچ از غربت زمینی  می

حانی، اي است که در پیکري انسانی و در نقش پیري روکند، فرشتهتشویق و راهنمایی می

د. این اندیشه که حاکی از عقیده به دو شودر عالم مثال در افق دید روح سالک ظاهر می

روح براي انسان است که یکی در زندان بدن محبوس است و دیگري در عالم روحانی  

و سوابق آن   یات عرفانی و اشراقی مطرح شدههاي گوناگون در ادبمقام دارد، به صورت

 (.240:  1367توان دید )رک. پورنامداریان، اسالم می  را حتی در آثار پیش از

توجهی از غزلیات عطار را چنین  بخش قابل  يمایهجاکه بنبا توجه به این مسئله و ازآن

ازلحاظ محتوا،    مسئلهمضمونی به خود اختصاص داده، در این پژوهش، ضمن بررسی این  

 پاسخ داده شود:  اساسی  هايه به این سؤال شدفرم )صورت( و کارکرد، تالش 

با توجه به ذهنیت و بینش شخصی    دیدار ارائه کرده و  عطار چه گزارشی از این  - 

 هایی بر او متجلی شده است؟وي، این اصل آسمانی به چه صورت

 اند؟ ها از حیث ساخت و کارکرد چگونهاین غزل  -

 

 . هدف و ضرورت انجام تحقيق ۲.1

ها  هاي عطار است که در آنتحلیل آن دسته از غزل هدف از انجام این تحقیق، بررسی و 

ها  ي دیدار وي با شاهد قدسی تصویر شده است. ازآنجاکه بسامد این دسته از غزل تجربه



ـ ــــــــــــــ احمد سنچولی /...عطار و دیدار با شاهد قدسی ـ ـــ  115 ــــــــــــــــــــ

 

ها  گیر است و زبان، نگرش و سبک خاصی دارند، بررسی آندر دیوان وي نسبتاً چشم

 منظور شناخت میزان فردیت و خالقیت شاعر ضروري است.به

 

 روش انجام تحقيق  . ۳.1

دقت  تحلیلی است. در این پژوهش تمام غزلیات عطار به- روش انجام تحقیق، توصیفی

غزل با ساختاري خاص و متفاوت    70غزل دیوان وي، حدود    872مطالعه شده و از میان  

 وتحلیل شده است.  ها شناسایی و ازحیث ساخت، محتوا و کارکرد تجزیهي غزل از بقیه

 

 تحقيق  ی . پيشينه۴.1

توان از آثار پورنامداریان نام  هاي مرتبط با موضوع دیدار با خویش، میپژوهش  يربارهد

،  هاي رمزيرمز و داستاناو در کتاب    تفصیل از این موضوع سخن گفته است.برد که به

دیدار با  در کتاب    .داندحتی مربوط به آثار پیش از اسالم می  هایی را تجربهچنین    ي سابقه
واقعهسیمرغ به شرح  پرداخته وهاي روح،  رؤیاهاي عارفان  و  کتاب    انی  از  در بخشی 

را نیز به موضوع فرامن، گفتار و تجربیات عارفان در این حیطه و در پی   آفتاب  يهسای

 اختصاص داده است.  ي غزل موالناگونههاي خالف عادت و وحیآن جنبه

  27( به بررسی ساختار و روابط متقابل واحدها و عناصر متعدد در  1382طاهري )

ي ساختاري زنجیري و عمودي )محور  گون عطار بر اساس ترکیب دو شیوهغزل روایت

ها در ادبیات فارسی دانسته.  نشینی و جانشینی( پرداخته و او را مبتکر این نوع غزل هم

  االنس نفحات و    اءیاالولتذکرههاي  ( با بررسی حکایت1389) ی شاهدي  و هدایتکهدویی  

روانبر مفاهیم  تجربهاساس  م  يشناسی،  با  تبیین  دیدار  را  شخصی  ربّ  یا  روحانی  ن 

تفسیر و واکاوي موضوع تجربه1382. امامی )اندکرده به  با خو  ي (  ویژه  یشتن بهدیدار 

. حسینی  هاي یونگ پرداختهطبق اندیشه  يمثنو   شاه و کنیزک   يآنیما و آنیموس در قصه 

هاي مربوط به دیدار با زن رؤیایی به تبیین مختصات  ( با ذکر دو نمونه از حکایت1388)

می دیدارها  )آن  حسینی  همچنین  در1386پردازد.  پري  مختلف  معانی  پیرامون  شعر    ( 
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قرار خود به کار  موالنا براي جان بی داند که  فارسی تا امروز بحث کرده و آن را نمادي می 

الگوهاي یونگ، رمزهاي موالنا را براي این مفهوم  ( ضمن طرح کهن 1391برد. محمدي ) می 

ي دیدار  ي نارسیس و تجربه ( پیوند میان افسانه 1394بررسی کرده است. قریشی و همکاران ) 

ي غزل موالنا واکاوي   یونگ در گستره ویژه  شناسی به هاي روان با خویشتن را با توجه به دیدگاه 

 اند. ي مشابه و در معنا متفاوت را تبیین کرده و مرز و حدود این دو پدیده 

 

 . بحث و بررسی ۲

 . محتوا 1. ۲

هاي روحانی است که  نهایت خویش، در شمار تجربهتجلی معشوق به یکی از صور بی

ناآگاه سرچشمه میشناختی است که  تعبیر یونگ »معرفتی روانبه از  گیرد«  مضامین آن 

ي روحی ا (. این معرفت عارفانه که تجربهjung: 223؛ نقل از: 152: 1390)پورنامداریان،

روانی است، نتیج  یا  که مستلزم  پیداشدن فضاي روحی خاصی حاصل می   يهدر  شود 

ال آن ریاضت، تحمل گرسنگی و تشنگی، ترک دنیا و دست بازداشتن از نفسانیات و امث

هایی از نوع خواب و رؤیاست که  ي شخصی و تجربهمعرفتی مولود حافظهاست. چنین  

هاي ناشی از آن، بر احوال خویش آگاهی ندارد. عواطف و هیجان  يغلبه جهت  گوینده به

گوید.  در چنین فرایندي از نوشتار، گوینده از ذات تجربه و دیدار و مشاهده سخن می

هاي ذوقی است که از  و نگارش معانی و تجربه  3«ور عاطفیها »ش وجه غالب این غزل 

شب و    ها زمان واقعه،که در اغلب این غزل ازآنجاذهنیت شاعر سرچشمه گرفته است.  

می  ویژهبه است،  سحر  غزل هنگام  این  که  دریافت  مولودتوان  و   يتجربه  ها  شخصی 

شهودي )واقعه، رؤیا( است و از ذات    يی است و گوینده غرق در تجربهدریافت درون

 گوید.  تجربه و عین دیدار خویش سخن می

هاي فراوانی دارد  ي اهل ذوق، نمونهایی در میان صوفیههگزارش و بیان چنین تجربه

هاي  بیش از دیگر شاعران انعکاس یافته است. عطار در بسیاري از غزل   عطار  غزلیاتو در  

شتر به یک  این شعرها بی  . اي را آورده استن تجربهنگیز خویش، گزارشی از چنیشورا
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با واقعیت سازگار نیست.   ؛ماندرؤیا می زیرا وقوع چنین حوادثی در عالم واقع چندان 

اینکه سحرگاهان نگاري مست و الیعقل وارد مسجد شود و دوزانو در مقابل پیر بنشیند  

تأثیر زیبایی و جمال ز تحتتأثیر سخنان و نیو جام می یا دردي به او بدهد و پیر تحت

آن نگار یا جام می یا دردي که از دست او نوشیده، از راه زهد و دیانت برگردد و به کفر  

طریق  زنار ببندد و سپس ازاین ،لولی مستِ يیا به کیش آن زیباروي ترسازاده روي آورد

ت و امکان  به مقام کشف و شهود برسد و به اسرار دست یابد، در عالم واقع نامحتمل اس

ها »چنانچه رؤیا نباشد، رؤیاگونه  رو این غزل اینکلی منتفی است؛ ازن بهواقعیت داشتن آ

البیت ذهن شاعر  ؛ تعبیر و تأویلی که از متاعاست و مثل رؤیا نیاز به تعبیر و تأویل دارد

که ذهن  هایی هم  ترین کلیدواژه(. یکی از مهم146:  1390« )پورنامداریان،مایه گرفته است

»دوش« و دیگر مترادفات و مالزمات آن است    ي دهد، واژهجانب یک رؤیا سوق میرا به

  4خورد.ویژه در نخستین بیت به چشم میهها بکه در اغلب غزل 

ها دو شخصیت اصلی وجود دارد: پیر و نگار و نیز راوي ماجرا که خودِ  در این واقعه

جا  بایست در زمان وقوع حادثه در آن د، میدهشاعر است و با توجه به گزارشی که می

ها معمواًل »پیر« است که عطار در اغلب  اول در این غزل  حضور داشته باشد. شخصیتِ

یکی    عطار که راوي واقعه است،کند و گاه با خود  موارد از او به عنوان »پیر ما« یاد می

ناگون است. برخی از  د، متفاوت و گوشوشود. صفات و احوالی که براي پیر بیان میمی

این صفات مربوط به قبل از آشنایی وي با »نگار« و نوشیدن جام می از دست اوست و  

برخی مربوط به بعد از آن است که کامالً در تقابل با صفات قبلی قرار دارند. گاه تأکید  

هاست و گاه بر هر دو و گاه این دو شخصیت اصلی با برخی  بر یکی از این شخصیت

 یابند. هاي فرعی نیز ارتباط میشخصیتدیگر از 

ند از: عصا اندر کف، ابرخی از صفات پیر یا عطار، پیش از آشنایی او با نگار عبارت

خودبین،   زاهد  خشک،  زاهد  زاهد،  مسلمان،  دوش،  بر  صاحب  سجاده  زهدفروش، 

اهل  نشین،  نشین، سجادهنشین، مسجدنشین، صومعهپوش، کعبهپوش، مرقع ، خرقهکرامات

 ، یخ افسرده، خام و ناتمام، اهل دل و دین، امام دین و.... نام و ننگ
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ورزند  دارانی است که از روي رسم و عادت دین میمعمواًل این صفات مربوط به دین

یابند، گرفتار نوعی روي و ریا و غرور و سبب حرمت و جاهی که نزد خلق میو گاه به 

رندان و قلندران اهل درد    ویژه بهه صوفیه و عرفا،  از دیدگا بنابراین  ؛شوندخودخواهی می 

جا  دنبال نداي دل، حق یا معشوق را در همهکه دستخوش هیجانات روحی خویشند و به

منفی یافته است. چنین پیري را عطار »پیر    ي د و پرواي نام و ننگ ندارند، جنبهجوینمی

دو جهان برگرفتن و خمار و   نامد و او را به قلندري و دردنوشی و دل ازمناجاتی« می 

 کند: قلندر و کافرشدن و امثال آن دعوت می 
 اي پیر مناجاتی رختتتت بتته قلنتتدر کتتش
 خمار و قلندر شو مستتت متتی دلبتتر شتتو 

 

 دل از دوجهان برکن دُردي به بر اندر کش... 

 ور گفت که کافر شو هان تا نشوي سرکش 

 (355: 1380)عطار نیشابوري،            

پوش  ظاهر مرقع هایی یابد. پیري که بهنظر عطار، پیري است که از این صفات رپیر از  

اي بهر نام و جاه در این  ق راه سالمت جوید و زهد را وسیله خاطر قبول خلباشد و به

جهان و یا رسیدن به سعادت در آن جهان کند، پیر نیست. از دیدگاه عطار، پیر کسی است  

نام و ترک  فریاد    که همچون شیخ صنعان  انسانی  عالم  در  یا چون حالج  بجوید  ننگ 

بزند به منِ  5اناالحق   پنهان  و »از من تجربی و حقیر خویش یعنی نفس، رهایی یابد و 

آن را تحقق  خویش راه یابد و    ي خود، یعنی آن »من« جامع و گسترده  نهایت وجودبی

داند  یده« و »مرد کار« می(. چنین پیري را عطار »پیر کارد165:  1390بخشد« )پورنامداریان،  

نامی  دهد؛ پیري که به مقام ترک سالمت و خوش و آن را در تقابل با »پیر مناجاتی« قرار می

عطار در مسجد و صومعه    نداشته باشد؛ به همین سبب   رسیده و از مالمت خلق پروایی

 بیند: نشان از چنین پیري نمی

 د و در کنج صومعه تتاه مسجتتدر پیشگ

 

 رد کار کو تمیک  ده و  تت ر کاردیت ک پیی 

 (571:  1380)عطار نیشابوري،             

یافتن این »من« پنهان وجود ما، رهایی از بندها و موانع نفس    شرط تحقق و فعلیت

غرورها و عالیق مادي و رهایی از    يکه رهایی از آن در گرو شکستن همه  امّاره است

با نگار   ببه همین سب  ؛بندهاي گوناگون آن است برتر،    پیر پس از دیدار  یا همان من 
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از همه  برمی  يدست  قبلی متصف  این صفات  با صفات  کامالً مغایر  به صفاتی  دارد و 

آنمی در  که  نشانهشود؛ صفاتی  نهادینه شدهها  با  يي جامعه هاي  به  تصوف  زي  زبانی 

ها نیست، از  ه رنگ روي و ریا و خودبینی و خودخواهی در آننکدلیل آگرفته شده و به

مثبت یافته است. برخی از این صفات    يجنبه مسلک او  دیدگاه عطار و دیگر عرفاي هم

ل، فارغ از  زنّاربند، مست و الیعق  سوز،دُردنوش، خرقه   پرست،، بادهدُردآشام  ند از:اعبارت

دار  ها. پیر پس از دیقالش، رند، قلندر و دیگر صفات و مفاهیم مرتبط با آن،  نام و ننگ

از همه این شاهد قدسی، دست  برمی  يبا  بتصفات قبلی خویش  تقابل  دارد. شاید  وان 

یا پیر را پیش از آشنایی با نگار و پس از آن، در این دو بیت درنهایت ایجاز    احوال عطار

 ا و گویا دید: حال بسیار رسو اختصار و درعین

 نشتتین بتتودمدي زاهد دین بتتودم، ستتجاده

 و مستتتم مکشتت امتتروز دگتتر هستتتم، دُردي

 

 ز اربتتاب یقتتین بتتودم، ستتردفتر دانتتایی 

 در بتکده بنشستتتم، دیتتن داده بتته ترستتایی 
 (695)همان:                           

اما در برخی از  وضوح دید؛  توان بهرا می  یها چنین تقابلاین غزل   يتقریباً در همه

ه پیر  یگر فقط احوال پیر آمده و از اینکها، شکل کامل واقعه بیان شده و در برخی دآن

چهتحت خرابتأثیر  یا  خمّار  به  نیامده؛چیزي  میان  به  سخنی  رفته،  می   ات  توان  هرچند 

 ؛ ت زدهتأثیر نگار و نوشیدن دُردي از دست او به چنین کاري دس احتمال داد که پیر تحت

البته قید »بار دگر«    ؛اي به احوال پیر قبل از آشنایی او با نگار نشده استاما در غزل اشاره

باشد که ظاهراً این عمل    تواند بیانگر آنها در همان نخستین بیت آمده، میکه در این غزل 

و  پیر که دردآشام است  از همان شروع غزل،  پیر سر زده است. در غزل زیر  از  بارها 

 شود: شار از شور و مستی، از کعبه وارد خمّار میسر

 ن پیر دردآشام ما ت د ای تت ور آوری تت ر ش تت بار دگ 
 چون راست کاندرکار شد وزکعبه درخّمار شد 

 

 صد جام بر هم نوش کرد از خون دل پر جام ما  

دین  خود  کفر  ما در  اسالم  ز  شد  بیزار  شد   دار 
 ( 5)همان:                                    

زند  برد و خرقه را آتش میها، پیر از همان آغاز رخت به خمّار مییا در برخی غزل 

 بندد: و زنار می
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 بتتار دگتتر پیتتر متتا رختتت بتته خمّتتار بتترد
 

 دست به زنّار برد   خرقه بر آتش بسوخت، 

 (147)همان:                          

دهد. در دُردي می کند و به عطار یا پیر،جاي نگار، رند خراباتی ایفاي نقش میگاه به 

عنوان زاهدي صاحب کرامات، عصا در کف و سجاده بر دوش )از  غزل زیر، عطار که به

هاي درویشی و زهد و تقوي(، سحرگاهان به خرابات رفته تا رندان را به طامات  نشانه

گو با یکی از رندان خراباتی و نوشیدن  وگفتاز  پس    کند،)درویشی و تصوف( دعوت  

کند  خویش رها و با جانان مالقات می   ياو، عقل زهدفروش و جان کهنه   دُردي از دست 

 یابد: و به اسرار دست می
 ستتتوي خرابتتتاتستتتحرگاهی شتتتدم 

 عصتتا انتتدر کتتف و ستتجاده بتتر دوش
 خرابتتتاتی متتترا گفتتتتا کتتته اي شتتتیخ

 توستتت  يهبتتدو گفتتتم کتته کتتارم توبتت 
 متتترا گفتتتتا بتتترو اي زاهتتتد خشتتتک
 اگتتر یتتک قطتتره دُردي بتتر تتتو ریتتزم
 بگفتتت ایتتن و یکتتی دُردي بتته متتن داد
 چتتو متتن فتتانی شتتدم از جتتان کهنتته

 

 کتتنم دعتتوت بتته طامتتات کتته رنتتدان را 

 کرامتتات کتته هستتتم زاهتتدي صتتاحب 
 بگو تا خود چتته کتتار استتت از مهمتتات
 اگتتتر توبتتته کنتتتی یتتتابی مراعتتتات
 کتتته تتتتر گتتتردي ز دُردي خرابتتتات
 ز مستتتجد بتتتاز متتتانی وز مناجتتتات...
 خرف شتتد عقلتتم و رستتت از خرافتتات

 د بتتتا جانتتتان مالقتتتات...متتترا افتتتتا
 (12-11)همان:                      

نوشیدن می از دست او دچار تحول روحی اما در اغلب موارد پس از دیدار با نگار و  

وش که از روي نادانی با بت و زنار و ناقوس و می بر کف از  لولی  ي. ترسابچهشودمی

رباید و به وي که اظهار عشق و تمناي  غزل )عطار( می  يآید، دل از گوینده دیر بیرون می

 گوید:کند، میوصل می

 گر وصل منت بایتتد اي پیتتر مرقتتع پتتوش

 
 ه بستتوزانی هتتم قبلتته بگردانتتیهم خرقتت  

 (659)همان:                           

وش که در این غزل، عطار را به ترک خودي و تحقق »من« پنهان  لولی  ياین ترسابچه

  پوش ظاهري درآید و پیر حقیقی و کاردیده شود، ئت یک پیر مرقع خواند تا از هیاو می
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آید و هوش  زنان میشب نعرهمستی است که نیمنیم  برِسیم  اي دیگر از همان نگارِچهره

 رباید:از دل عطار می

 مستتتت بتتترم نتتتیمشتتتبی ستتتیمنتتتیم
 هتتتوش بشتتتد از دل متتتن کتتتو رستتتید

 

 زنتتتتان آمتتتتد و در در نشستتتتت نعتتتتره 

 ...جوش بخاستتت از جگتترم کتتو نشستتت 
 (53)همان:                            

پیر    ،دهد و از تأثیر آنیا پیر او »می عشق« می   ي دیدار با زیبارویی که به عطارماجرا

واقعه که همواره زاهد و صومعهیا صا از حب  بوده، رخت  نشین و معتکف در مسجد 

می مغان  دیر  و  خرابات  و  میخانه  به  صومعه  و  بنمسجد  از  این  مایهبرد،  اصلی  هاي 

در میان مردم  نامی خود را  یا عطار همچون شیخ صنعان، خوشپیر    سرانجام هاست.  غزل 

شود و فقر و  ونشان مینامدر و اوباش و بدنام و سرانجام بیدهد و رند و قلن از دست می

 هاي عطار بیان رمزي آن است:آید و غزلاي که به گفتار نمیکند؛ تجربهفنا را تجربه می

 بگریخت درمیخانتته شتتدپیر متتا از صتتومعه
 بتتر بستتاط نیستتتی بتتا کتتم زنتتان پاکبتتاز

 داد شتترحبا چیتتزي کتته نتتتوان  یافت آشنایی

 

 شتتد کتتش و مردانه کشتتان ُدردي درصتتف ُدردي  

 ...عقل انتتدر باختتت وز الیعقلتتی دیوانتته شتتد
 وز همتته کتتار جهتتان یکبتتارگی بیگانتته شتتد...

 (209)همان:                              

کهع کسانی  دیگر  نیز همچون  تجربه  طار  دارچنین  بیانهایی  از  و ناپذیري  ند،  معنا 

کند. یکی از دعاوي مکرر صوفیان این است که بیان آنچه  بحران تنگناي زبان شکوه می

 پذیر نیست:اند، امکاندیده
 اگتتر گتتویم بتته صتتد عمتتر آنچتته دیتتدم

 
 ستتتر متتتویی نیایتتتد زان بتتته گفتتتتار... 

 (319)همان:                         

آن با تعبیر بحران  پردازان مکتب ساختارشکنی از  »این همان بحرانی است که نظریه

پیروان او در نقد ساختارشکنی براي    و  دا یدر  ژاک .  اندکردهکور یاد    يآپوریک یا نقطه 

معانی آن    ي توان دربارههاي بغرنج متن که نمیست معنایی و تناقضباشاره به تنگنا و بن

»آپوریا« مدد گرفته از اصطالح ارسطویی  (. در  42:  1389اند« )فتوحی،  تصمیم گرفت، 

شود  خود دچار تناقض می چنین حالتی گوینده مغلوب حال خویش است و متن خودبه
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کند. تناقض میان آنچه متن در  و تنش میان اندیشه و صورت منحرف شده را فاش می 

آنچظاهر می با  بگوید  بگوید. خواجهخواهد  است«  »مجبور  انصاري میه  گوید: عبداهلل 

ر و عبارت از  »عبارت کردن از یافت ممکن نیست، از یافت عبارت نیست، مرد از آن پُ

ها به شمار  (. تناقض و ابهام سرشت ذاتی این غزل 42:  1389هروي،    آن ناتوان« )انصاري

( از Burton) برتوند است و درحقیقت این نوع سخنان که ناشی از فیضان وجوآید. می

می  یاد  جادویی«  »امالهاي  تعبیر  با  آدونیس،آن  )رک.  ساختار  162:  1385کند  نوعی   ،)

حسنشطح )رک.  است  بخشیده  عطار  کالم  به  »سوررئالیستی«  و  و گونه  میرعلی  زاده 

کند و سخن خویش  صراحت از آن یاد میاي که عطار خود به(. نکته86:  1394نصرتی،  

 شطح و غیرقابل فهم دانسته است:را 

 هتتتاي متتتراالطیتتتر ستتتخنمنطتتتق

 این غزل شتطح استت و قتوالش متنم

 

 دانتتتد ستتتلیمانش تتتتوییکتتتس نمتتتی 

 این ستخن حتق استت و برهتانش تتویی

 (680:  1380)عطار نیشابوري،         

 گیرد:شود و حالتی سِحرگونه به خود میزبان در چنین موقعیتی رمزي می
 دارم نتته تتتن دارم متتن دارم نتته جتتان کاري که  ازاین 

 همه عالم پر است از متتن ولتتی متتن درمیتتان پنهتتان 

 

 چو من من نیستتتم،آخر چتترا گتتویم کتته متتن دارم    

 مگتتر گتتنج همتته عتتالم نهتتانی بتتا خویشتتتن دارم    

 ( 680)همان:                                             

انفعاالت روحی عطار در دیدار با معشوق روحانی  این تناقض و ابهام، ناشی از فعل و  

به شکل است. معشوقی که در جریان ژرف  احساساتش  هاي  ها و هیئت ترین هیجانات و 

دهد، خود  هایش از او ارائه می شود. توصیفی که عطار در یکی از غزل گوناگون بر او ظاهر می 

کند و هم  هم اقرار می گویاي این مسئله است. معشوقی که هم مست است و هم هشیار،  

 انکار، از هوشیاري نه عاقل است، نه دیوانه، از سرمستی نه در خواب است و نه بیدار: 
 درآمتتتد دوش تتتترکم مستتتت و هشتتتیار
 ز هشتتتیاري نتتته دیوانتتته نتتته عاقتتتل

 افشتتتتاند بتتتتر دیتتتتنزمتتتانی کفتتتتر می

 

 ز ستتتر تتتتا پتتتاي او اقتتترار و انکتتتار 

 ...ز سرمستتتی نتته در ختتواب و نتته بیتتدار

 ...انتتداخت بتتر دارتختتت متتیزمتتانی 
 (319-318)همان:                    
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  ي اهد قدسی یا من ملکوتی یا فرشته ها، نگار یا همان ش شخصیت اصلی دیگر این غزل 

که تلقین    شودمیصورت پیري زیبارو و روحانی ظاهر  فردي است که براي فیلسوف به

واقعهکن حکمت می و  و مکاشفات  رؤیاها  در  و  عارفانهد  در سیماي    يهاي  اهل ذوق 

  رک. پورنامداریان، رساند )شود که محبت و عشق عارفانه را به کمال میمعشوق ظاهر می 

چهره51:  1390 در  حق  تجسّم  که  او  او(.  پیر  یا  عطار  بر  است،  انسانی  صورت  به  ي 

ت و  مست، نگاري مسبر، نیممست، ترک خطا، ترک سیم  يترسابچه، ترسازاده، ترسابچه

شود و با نوشاندن جام می یا دُردي، عطار و پیر را از قید  الیعقل و امثال آن ظاهر می

رهاند و عشق  خودخواهی و اسارت نفس و از ماندن در بند تعلقات مادي و نفسانی می

 یابد.  که بر اسرار دست میايگونه، بهرساندعارفانه را در او به کمال می

توان به دو دسته تقسیم  براي معشوق ذکر کرده، می   غزل   70در این  صفاتی را که عطار  

شمع نیکوان،    مانند   ؛جمال و مهربانی اوست  مربوط به زیبایی،کرد: برخی از این صفات،  

مهربان، ترسا  ماه  شنگانهبت  بت  مو،  پریشان  مه  ،  کنعانی،  یوسف  روحانی،  عیسی   ،

زلف و... که چشم و سیهسیه   ،رلب، دلبري سرمستها، شک، خورشید جانخورشیدچهر

 . ها اندک استبسامد این صفات در این غزل 

شود  دلی و نامهربانی وي می دوم صفاتی است که مربوط به جفاکاري و سنگین  يهدست

 ها، توصیف این جنبه از شخصیت اوست:توجه برخی از غزل و بخش قابل
 ترستتتابچه اي دیتتتدم زنتتتار کمتتتر کتتترده

 مستتجدخوشچلیپتتاوش بنشستتته بهفبتتا زل
 از تختتته ستتیمینش یعنتتی کتته بناگوشتتش
 از جتتادویی چشتتمش برخاستتته صتتد غوغتتا
 چتتون متته بتته کلتته داري پیتتروزه قبتتا بستتته
 روزي که ز بتتد کتتردن بگرفتتت دلتتش کلّتتی

 ستتیرابشاستتت اندرلب ي حیوانصدچشتتمه

 

 در معجتتزه عیستتی صتتد درس ز بتتر کتترده 
 کتتردهوز قبلتته روي ختتود محتتراب دگتتر 

 گشتتته رخستتاره چتتو زرکتتردهخورشید خجل
 تتتا بتتر ستتر بتتازاري یکبتتار گتتذر کتترده
اق کمتتتر کتتترده  زنتتتار ستتتر زلفتتتش عشتتتّ
 بگذاشتتته دستتت از بتتد صتتد بتتار بتتتر کتترده

 جگرکرده...دل را بتتس تشتتنهوین عاشتتق بتتی
 (585:  1380)عطار نیشابوري،            
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 ايدل و دینتتتی ستتتر از ختتتط بتتتردهبتتتی
 

 ايدستتتتت افتتتتتادهستتتتر و پتتتتایی ز بتتتتی 
 (603)همان:                           

شنگ ه تتت ترسابچ  زی تتت اي  دلداري تت ی  نادره   ن 

 
زین نمکی خوش   زین    خواري   جگر   طرفه   شوخی 

 ( 638)همان:                                     
 وشتتاقی اعجمتتی بتتا دشتتنه در دستتت 
 کمتتتتر بستتتتته، کلتتتته کتتتتژ برنهتتتتاده

 

 شستتت   چتتون  زلتتف  و  دستتت   آلتتوده  خون  به 
 مستتتت سر و پرخشتتتم و ابتتترو بتتتر گتتتره

 (52)همان:                           
 ي غمتتازش بتتی تیتتر جگتتر دوزدهم غمتتزه

 
 غ ستتر انتتدازدتتتت ي طتترارش بتتی تیهتتم طتترّه 

 (177)همان:                          

چشم و  خراباتیان، مستسخن، نگار  روي و تلخ، ترشو نیز صفاتی همچون: مست شبانه

 و....   دل دل، سیهرک قلندر، ترک هندو، جفاکار، سنگین، تک چگل، تر خراب

در یک غزل هم به    اغلببرخی از پژوهشگران، این صفات متضاد و متناقض را که  

القضات همدانی  خورد، با توجه به نور سیاه ابلیس و نور محمدي که در آثار عینچشم می

ار از آن سخن رفته، مربوط دانسته و معتقدند که »عطار با سوابق  با شرح و تفصل بسی

القضات آشنایی داشته و تجلی معشوق بر پیر را  ویژه با حالج و عینهدفاع از ابلیس و ب

ی که  (. این تجل161ّ:  1390اند« )پورنامداریان،ی حق بر پیر در صفات جاللی دانستهتجلّ

القضات با سموم   قول عین انجامد، بهها میبستگیبه فناي کلی عاشق و ترک تعلقات و دل

اما اگر از آن بگذرد،    ؛ است که گاهی این سموم قهر رونده را بزند و نابود کند  همراهقهر  

 (.255: 2، ج1377القضات همدانی،عین رک. رسد )به خدا می

کند، هم  تجّلی می ها  با توجه به این مسئله، معشوقی که بر عطار یا پیر او در این غزل 

چشم است و هم در  زلف و سیه صورت زیباي انسانی دارد؛ زیرا چون ماه زیباست و سیه 

ي نور سیاه ابلیسی،  القضات درباره کسوت نور سیاه متجّلی شده که با توجه به سخنان عین 

مظهر قهر و صفات جاللی است؛ بنابراین »تجّلی این پیکر هم فیض محبت را نصیب پیر  

اقتضاي اندیشه و استعدادهاي روحی و جّو  د و هم قهر صفات جاللی را و بر هرکس به کن می 

می  تجّلی  وي  )پورنامداریان، ذهنیت  ازاین 164:  1390کند«  زاهد  (؛  پیر  بر  یا  عطار  بر  رو 
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شود تا با حسن  مسجدنشین که از زهد فسرده است، در هیئتی از قهر و زیبایی متجّلی می 

گري  دلی و سیه وروشوق عشق گرم کند و هم با سموم قهر الیعقلی، سیه خود، پیر را به آتش ش 

 او را از شریعت عادتی و شهرت زاهدي به کفر عاشقی و بدنامی و فقر و فنا بکشاند. 

شباهت به  شود، بیهاي عطار ارائه میدر غزل   البته تصویري که از این شاهد قدسی

نیست. معشوقی که »همان ترکان  ل شعر سبک خراسانی  تصویر معشوق مطرح در تغزّ 

خوار، جوي، خونند و عربدهانوجوان لشکري در قرون نخستین تاریخ ایران بعد از اسالم

رحم ها بی(، و وي نیز همچون آن303:  1383وفایند« )شمیسا،کش، خنجرگذار و بیکمان

معشوقی که  گر( و نامهربان است. ار )سیهدل( و ستمگر و مکّ)سیه دل و جفاکار و سنگین

ها معشوق  در این غزل  از ذهنیت عطار مایه گرفته و ریشه در فرهنگ و ادب سنتی دارد.

وچرا برخوردار است و پیر تسلیم بالشرط و ناگزیر اوست. او چوناز قدرت مطلق و بی

 دهد. کند و گاه تسلّی میدهد و گاه امر میکند؛ بلکه گاه پند میفقط دلبري نمی

، موضوع مالمت  هدها بر آن بسیار تأکید ش مهمی که در این دسته از غزل ازجمله نکات  

نامی است که »عطار  اعتنایی به خوشي طریقت، یعنی بی ه باز دشوارترین عقو گذشتن  

بسنده نکرده تنها در حد نظر   خود را حداقل در قلمرو زبان  بلکه عمالً  ؛در این زمینه 

هاي او، اعتراف به  آن قرار داده است. در غزل   يهیچ پروایی در معرض و مسیر تجربه بی

همهمی قلندري  و  رندي  و  کفر  و  میخواري  به چشم  )پورنامداریان،جا  :  1380خورد« 

داشتن از زهد    وننگ و عارعشق با مالمت و رستن از نام  يها، رابطه غزل   (. در این100

  آشکار بیان شده و یادآور الً  دار بستن کامعشق و دل به مهر آن دل   ينامی درنتیجه و نیک

هاي نگرش عرفانی  مایهتردید از بنصنعان و مقصود اصلی آن است که بیداستان شیخ  

تکرار و به   در سراسر آثار او پیدا و ناپیدا حضورش دیده و احساس  و به  عطار است و

 شود. هاي وي بیان میهاي گوناگون در غزلشیوه

ایش تا آنجا  زهد و تعبد افسانه  يدختري ترسا، با همه شدن بر  ا عاشق  شیخ صنعان ب

گاه لطف حق  گزیند و آنکند و کفر و ترسایی را برمی رود که اسالم را رها میپیش می

سوزي  دشوار و ایمان  يبخشد. چنین تجربهاي که گرفتارش شده، نجات میاو را از ورطه
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عا تصوف  به  زاهدانه  تصوف  و  پخته  عارف  تا  است  بدل  الزم  و  شودشقانه  منظور   .

  ي براي بیان و توضیح آن پرداخته، خمیرمایهمقصودي که عطار داستان شیخ صنعان را  

شک و گریز از  ست. ازنظر عطار زهد خوهاي ااي از غزل مالحظهگیري تعداد قابلشکل

جویی است. زاهدي  توجه زاهد به خلق و راه و رسم سالمت  يشر و شور عشق، نشانه 

نامی در میان  گریزد و راه سالمت و خوشوایی و بدنامی حاصل از عشق میکه از رس

و وصال را تجربه نکرده است )رک.   گزیند، هنوز از خویشتن نرسته و فناخلق را می

 (.   94- 93: همان

 

 . فرم )صورت( ۲. ۲

ابیات با ساختار غزل   البته گاه از حیث تعداد  قالب عمومی این شعرها، غزل است که 

بیت دارند، داراي ساختاري کامالً روایی    23تا    7ها که بین  چندان تناسبی ندارد. این غزل 

داستان در شعر  -»عطار را شاید بتوان مبتکر غزل   ها،اند. با توجه به این غزل گونهو داستان

  ولوي گسترش یافت« )همان،فارسی شمرد که بعدها با توجه به حجم عظیم دیوان کبیر م 

با هم پیوند    اغلبعرفانی،  عاطفی و    يدلیل وحدت تجربهها به. ابیات غزل (301:  1390

افتد. زمان و کنند که در زمان و مکانی معین اتفاق می اي را نقل میمعنایی دارند و واقعه 

مکانی که ازنظر شریعت داراي نوعی تقدس و حرمت است. زمان واقعه سحرگاه است  

:  1374هاي روحانی است )رک. همان،مان براي تجربهترین زکه از دیدگاه عرفا، مناسب 

جا را ترک  پیر یا عطار پس از واقعه آن  ( و مکان معمواًل کعبه یا مسجد است که193-194

د: پیر و نگار. راوي  ها نیز دو نفرن شخصیت  6آورد.ار یا میخانه روي میکند و به خمّمی

  ر شاهد ماجراست و احوال خود ظاه ها خود عطار است که بهاین غزل   يواقعه در همه

ها تناسب است  ترین ویژگی این غزل مهم   ؛ بنابرایندهدیا پیر یا احوال نگار را گزارش می

اند که  ها برقرار است. صورت و محتوا چنان به هم پیوسته که میان صورت و معنی آن

نیز بر آن تأکید  اي که منتقدان جدید  کند. نکتهخواننده هیچ عنصري را زاید احساس نمی
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دانند  ناپذیري شکل و محتوا میرین ویژگی شعر را یگانگی و جداییتکنند و اصلی می

 (.87: 1386)رک. برسلر، 

تا احوال روحی خویش را روایت کند و    دهکوشی  ها با بیانی روشن،عطار در این غزل 

چند به رؤیا و  هایی که هر. تجربه بدهدش را به خواننده  ا یهاي عرفانگزارشی از تجربه

رسد که شاعر در  اما به نظر می  لم ناخودآگاه شاعر شکل گرفته؛ماند و در عاخواب می

ها بر ترک  زیرا در تمام این غزل   ؛است  دادهحالت آگاهی یا خودآگاهی گزارشی از آن را  

آوردن به  و روي  بی ناشی از زهد ریا تأکید شدهطلنامی و سالمتخودخواهی و خوش

البته شاعر که راوي قصهمعرفت عاشق  هاي حوادث  انه همچون شیخ صنعان و حالج. 

آنکه خود خواسته باشد،  کند و »بیصورت غیرمستقیم توصیه می روحی خویش است، به

گذارد تا ازطریق شعر او آن را در ذهن مخاطبان می  يهبخشد و تعلیم را برعهدت میمسرّ

 (.301: 1390« )پورنامداریان،خود کشف کنند

ها در اغلب موارد داراي توالی زمانی طبیعی است و  داستان -ساختار اصلی این غزل 

ي قبلی  عد از واقعهاي برود که در امتداد زمان هر شخصیت یا واقعهاي پیش میگونهبه

یابد. این ساختار را که ازنظر زمانی سیري طبیعی دارند  داستان حضور می-در طرح غزل 

شناسی  رود، ازلحاظ ریخت روي خط تاریخی زمان تا پایان پیش میو از زمانی آغاز و  

 هاي زیر خالصه کرد:توان در جملهمی

 شود؛نشین یا پیري زاهد آشکار می. زیبارویی بر زاهدي صومعه1

 ؛ نوشاندکند یا جامی شراب به او میزیبارو پیر را به عشق دعوت می .2

 رود.پیر از کنج مسجد و صومعه به میخانه و خرابات می .3

ها، سوم شخص یا راوي داناي کل است و در برخی موارد دید در اغلب غزل   يزاویه

غزل  اغلب  شخص.  آناول  در  و  است  واقعه  توصیف  فقط  گفتها  میان  وها  گویی 

نمیها  شخصیت پارهشودانجام  در  اما  غزل ؛  از  گفتاي  میو ها،  غزل  گوهایی  راوي  ان 

 گیرد. )شاعر( و نیز پیر با شاهد قدسی یا دیگران ازجمله رند خراباتی صورت می



ـ   128  (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــ

 

از لغات دشوار و تلمیحات    ها، سلیس، روشن و عاريزبان عطار در این دسته از غزل

میان الفاظ ازطریق تضاد، طباق،    ادبی است. تناسبِ  يهاي متکلفانهدور از ذهن و آرایه

آرایی و گهگاه ایهام و استخدام آن هم درحداعتدال، بیشترین  النظیر، تکرار، واجمراعات

معمواًل    کند.توجه خواننده را به هنر شاعري عطار جلب می   ،هایی است که در شعر اوآرایه

تنهایی عامل  که خود بهاي است  گونهها بهها در این دسته از غزل پیوند موسیقی و واژه

زیبایی تلفیق کلمات و کاربرد برخی صنایع شعري، طبیعی    شود.معرفت و القاي معانی می

و ذاتی شعر عطار است. عموماً زبانش یکنواخت است و از سبک و سیاق واحدي تبعیت  

و براي    ها متناسب با مفاهیمو واژه  است  کند. سخنش سرشار از کنایات و استعارات می

 پیرایه و صمیمی است: بی  طورکلی زبانش ساده،شود. بهکردن وزن به حشو متوسل نمیپر

 دوش درآمتتتتتد ز درم صتتتتتبحگاه

 زلتتف پریشتتانش شتتکن کتترده بتتاز

 از ستتتر زلفتتتش بتتته دل عاشتتتقان

 مستتتت بتتترم آمتتتد و دُردیتتتم داد

 

 ي زلفتش زده صتف گترد متاهحلقه 

 کتترده پریشتتان شتتکنش صتتد ستتپاه

 متتژده رستتان بتتاد صتتبا صتتبحگاه

 لتتتتم از دبرد بتتتترآورد آه...تتتتتا د

 (572:  1380)عطار نیشابوري،   

داستان شیخ صنعان و ماجراهاي حالج است.   ،هاي تلمیحی در اغلب مواردمایهبن

بنبت به صنعان،  شیخ  داستان  غزل مایهع  در  نیز  ترسایی  و  مسیحی  آیین  و هاي  نفوذ  ها 

تناسب زلف و لب و روي یابد. همچنین داستان خضر و آب حیات نیز به  گسترش می

  )ع(، موسی   معشوق، موردتوجه شاعر است. اشاراتی اندک هم به داستان حضرت یوسف

 )ع( و دیگران دارد.     )ع(، نوح )ع(، آدم

اند. تنوع اوزان  هاي مختلف و متنوع سروده شدهها ازلحاظ عروضی، در وزناین غزل 

اطفی گوناگون شاعر در لحظات سرودن  ها، بیانگر احوال عهاي حاکم بر این غزل و هیجان

ها  واژه  بارشدن اشعار با مضمون،وسیله خواسته مانع کسالتینکه شاعر بدینشعر است و ا

این اوزان مربوط یه بحر هزج و زحافات مربوط    و گاه قافیه و ردیف واحد شود. بیشترِ

غزل    17زن  بحر رمل با زحافات خود و  7.غزل در این بحر سروده شده  33  به آن است.
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می  میرا شامل  قرار  هزج  بحر  از  پس  بسامد  نظر  از  که  بحرهاي    8.گیردشود  دیگر  از 

غزل در بحر رجز    2غزل از بحر رجز که    3. در  ی به میزان کمتري استفاده شدهعروض

غزل در    4غزل در بحر خفیف؛    2است.    در بحر رجز مثمن مطوي  غزل   1مثمن سالم و  

غزل در بحر مضارع است.    2غزل در بحر مجتث و    2سرح؛  غزل در بحر من  3بحر سریع؛  

ي  ند و مایهتنوع و گوناگونی خود با محتواي اشعار هماهنگی کامل دار  ي زان با همهاین او

خوبی به  ناشی از آن را که بیان تجارب روحی شاعر است، به  يعاطفی شعر و اندیشه 

 د. ن کنمخاطب منتقل می

مورد ردیف ضمیر شخصی  دارد و نیم دیگر ندارد. در دو    ها ردیفنیمی از این غزل 

بقیه تکرار شده  موارد  فعل است که گاه  ي»من« و »ما« و در  . یک فعل در چند غزل 

ند از: نشست، است، نهاد، فرستد، برد، کرد،  ا یا پیشوندي هستند و عبارت  ها سادهفعل

می درآمد،  برآمد،  کشد،  شد،  براندازد،  کشی برآورد،  آمدم،  آید،  یافتم،  باش،  بنمایید،  د، 

عنوان ردیف آمده  غزل به  پنج روم، گرفتیم، داده، کرده، آمدي و کشی. فعل »شد« در  می

. در این فعل که  ها به خود اختصاص داده استو بیشترین تکرار را در میان این غزل 

خواسته    مفهوم »صیرورت و از حالتی به حالتی دیگر آمدن« است، شاید شاعر با تکرار آن

ها نیز نوعی  از دگرگونی بنیادین نهانی درون خویش یا پیر سخن بگوید. در دیگر فعل

تواند بیانگر تأثیر و کنشی باشد که شاهد  کنش و جنبش و حرکت نهفته است که خود می

 گذارد. قدسی بر پیر یا عطار می

 

 . کارکرد ۳. ۲

زیرا »قطب استعاري« که   نگارش یافته؛ و در سبکی نمادین ها به زبانی استعاري این غزل 

برابر »قطب مجازي« زبان قرار دارد، مجال فراخ بیان دریافتدر  براي  هاي غریب  تري 

  )یاکوبسن، کند«  شباهت حرکت می   يبان در قطب استعاري براساس رابطهکند. »زفراهم می 

اي شخصی  هو به همین دلیل سبک استعاري مناسب بیان حاالت و دریافت  (279:  1380

اي فراتر از عادات زبانی بیان کند، توسل به تازه  ي لی است. براي کسی که تجربهو تخیّ 
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زیرا »قطب استعاري امکان حرکت ذهن را در عوالم خیال و    ؛استعاره و رمز ناگزیر است

کند. هرچه خیال و شوروهیجان بر احوال مؤلف بیشتر  هاي عاطفی آماده میرؤیا و هیجان

بیان تجربهنظام استعاري متن گسترده می چیره شود،   براي  قابلیت زبان را  هاي  شود و 

 (.  49: 1389 برد« )فتوحی،شخصی و ناگفتنی باال می

ترین شگردهاي بالغی در این دسته از غزلیات  تشبیه، استعاره، نماد و پارادوکس از مهم

آورد و در شرح  فراهم میآید. تشبیه امکان بیان امور ناممکن و محال را  عطار به شمار می

  کند کمک میتشبیه به شاعر    کند.و بسط اندیشه و تثبیت آن در ذهن خواننده کمک می

حدودي براي مخاطب  نی را تای بپردازد و مفاهیم عقلی و ذهم عوالم فراحسّتا به تجسّ

 ملموس کند: 

 اي بتتتتتته دلستتتتتتتانیترستتتتتتابچه

 دوش آمتتتد و تیتتتز و تتتتازه بنشستتتت

 ستتان بتتوددانتتی کتته خوشتتی او چتته 

 

 در دستتتتتت شتتتتتراب ارغتتتتتوانی 

 چتتتتون آتتتتتش و آب زنتتتتدگانی

 چتتون عشتتق بتته موستتم جتتوانی...

 (666:  1380)عطار نیشابوري،   

خوبی فردیت و خالقیت  به،  ستفردچنین تجاربی کامالً شخصی و منحصربه جاکه  ازآن

نماد کامالً شخصی، به رمز و    هاییهویداست. عطار براي بیان چنین تجربه  ها  شاعر در آن

ند  اخورد، عبارتها به چشم میکه در این غزل  هاي رمزيآورد. برخی از واژهروي می

، خرابات، رند، بت، عصا، سجاده، مسجد، کعبه، صومعه، ساقی،  : دُرد، می، خمّار، دیراز

 .  خانه، تسبیح و...خانه، بتکده، میقلندر، خرقه، زنّار، دلق، بت

شریعت    اول مربوط به  يتوان به دو دسته تقسیم کرد: دستهها را میها و نشانهاین واژه

دوم مربوط به تصوف عاشقانه که عطار و دیگر عرفاي    يو تصوف زاهدانه است و دسته

  ي ي جامعه شدههاي نهادینهها، نهادها و نشانهپسندند و در آنها را میمسلک وي آنهم

ساختار  نیز  ها و  زبانی تصوف و شریعت به بازي گرفته شده است. از تأمل در این واژه

گیرد.  ها از زیرساخت ذهنی واحدي سرچشمه میآید که تمام این غزل ها چنین برمیغزل 

این غزل   يمایه بندرواقع   را زمینه اصلی  داستان شیخ صنعان رقم می  يها  زند. معنایی 
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درونی   حاالت  کشش»تصویر  تمام  که  اجتماعیعارفی  قراردادهاي  و  ظاهري  و    هاي 

یک به  ناگهان  را  عرفی  میمحترمات  داوريسو  سر  بر  پاي  و  مینهد  عام  گذارد«  هاي 

 (. 61: 1387)شفیعی کدکنی،

هاي شخصی است، سخن از سطح  باطنی و دریافت يکه مولود تجربه ها در این غزل 

شان  ها، باز و قلمرو معنایی رود و نظام داللت در آنآگاهی معمولی و زبان عادي فراتر می

شود.  پذیر می خود شخصی، عاطفی و تأویل گشوده است. در چنین وضعیتی، سخن خودبه

)فتوحی،استعاره »جوششی«  به  332:  1391  ها،  که  ناخودآگاه شاعر است  و محصول   )

عطار    ،در برخی موارداند و  هاي شناختی تولید شدههاي روانی و حساسیتاقتضاي انگیزه

 : را به مخاطب ارائه کندکوشد تأویلی از آن خود می

 ايدادهدوش وقتتتت صتتتبح چتتتون دل 

 چون مرا از ختواب ختوش بیتدار کترد

 متتن ز ترستتازاده چتتون متتی بستتتدم

 چتتون شتتراب عشتتق در دل کتتار کتترد

 در زمتتتان زنّتتتار بستتتتم بتتتر میتتتان

 

 اي...پیشتتتم آمتتتد مستتتت ترستتتازاده 

 ايو بستتتان بتتادهگفتتت هتتین برخیتتز 

 ايدادهگشتتتتم از متتتتی بستتتتتدن دل 

 ايدل شتد از کتار جهتان چتون ستتاده

 اي...در صتتتف متتتردان شتتتدم آزاده

 (603:  1380)عطار نیشابوري،    

یا  که دیده می چنان »ترسازاده«  به عشق و  را  این غزل، »شراب  شود عطار درخالل 

و زنّاربستن و به خرابات مغان رفتن  کند  همان »ترسابچه« را به دلداده یا معشوق تأویل می

 (. 166:  1390ورزي عادتی است )پورنامداریان،نیز همان ترک مسجد و زهد و شریعت

هاي تازه است،  ها و تجربهها که کار زبان بیانگري و کشف و خلق افقدر این غزل 

وجه اخباري »بیانگر ارتباط  ازلحاظ ساختار نحوي، وجه اخباري و عاطفی غالب است.  

ي شور  و وجه عاطفی دربردارنده  ( 287:  1390نزدیک گوینده با رخدادهاست« )فتوحی،

است.   موضوع  به  نسبت  گوینده  احساسات  و  هیجان  احوال  و  ظرف  را  زبان  شاعر 

صورت رمز  خویش ساخته و حاالت درونی خویش را به هاي عاطفیشورانگیز و هیجان

 آمیز است.ها جدي و حسرتلحن شاعر نیز در این غزل به تصویر کشیده است. 
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 گيری . نتيجه۳

مهمی است که در غزلیات عطار بیش    هاي موضوع دیدار با شاهد قدسی ازجمله موضوع

قابل یافته است. عطار در بخش  انعکاس  از غزل از دیگر شاعران عارف    هایش توجهی 

هاي عاطفی خویش را با زبانی  کوشیده تا گزارشی از احوال و تجارب روحانی و هیجان

ها را  معنایی آن  يها که زمینهد. در این دسته از غزل کنساده و صمیمی به مخاطب ارائه  

چرا دارد، وچونزند، معشوق که قدرت مطلق و بیداستان شیخ صنعان و حالج رقم می

طورکلی  ، نگار مست و الیعقل و بهعجمی، ترسازاده، ترسابچهبا صفاتی همچون وشاق ا

هی می ئتدر  ظاهر  او  پیر  یا  عطار  بر  زیبایی  و  قهر  از  و جمال ی  ازطریق حسن  تا  شود 

ها را به آتش شور و شوق عشق گرم کند و بت را نصیبشان کند و آنخویش، فیض مح

ها را از شریعت عادتی و شهرت زاهدي به  ازطریق صفات جاللی و قهرآمیز خویش، آن

 کفر عاشقی و بدنامی و فقر و فنا بکشاند.

که می این غزل  آنها  را غزل توان  داستان-ها  نامید، ساختاري  وداستان  روایی    گونه 

تجربهبه  دارند، آن  اغلبعاطفی و عرفانی شاعر،    ي دلیل وحدت  پیوند  ابیات  با هم  ها 

شود که تحول  ها به تصویر کشیده میمعنایی دارند و نوعی سرگذشت یا واقعه در آن

احوال عاطفی، شاعر به    يدلیل غلبه کند. بهناگهانی عارف یا سالک طریقت را بیان می

هاي  نشانهاغلب  کند که  استفاده می  و نمادهایی  مزهازند و از رزبان استعاري چنگ می

امکان داللتی   ي رو دایرهگیرند؛ ازاینزبانی تصوف را به بازي می يجامعه ينهادینه شده

ماند و باب تأویل  ها باز مییابد و نظام داللت و قلمرو معنایی در آنها گسترش مینشانه

هاست.  شت ذاتی این غزل تناقض و ابهام سرنگی،  گشاید. رؤیاگورا به روي خویش می

رخدادها،    دلیل ارتباط نزدیک گوینده باو بهآمیز است  ها جدي و حسرتلحن شاعر در آن

 ها غالب است.   وجه اخباري و عاطفی در آن
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 ها یادداشت
، 159،  101،  98،  89،  74،  73،  72،  55،  32،  17،  7اند از:  ترتیب عبارتها بهي این غزل. شماره1

160  ،165  ،195  ،198  ،204  ،210  ،214  ،221  ،233  ،249  ،251  ،253  ،257  ،266  ،274  ،284 ،

285  ،289  ،290  ،354  ،390  ،397  ،405  ،409  ،426  ،446  ،447  ،464  ،487  ،488  ،489  ،490 ،

498  ،513  ،540  ،541  ،542  ،597  ،608  ،613  ،614  ،675  ،719  ،733  ،736  ،756  ،767  ،780 ،

795 ،796 ،797 ،802 ،810 ،822 ،831 ،853 ،854 ،864 ،866 ،869. 

گوید نه از  ها سخن می خورد که از دیدههاي خود سوگند میالقضات بارها ضمن نوشته . عین2

القضاتم، نوري دیدم که از وي جدا شد و نوري دیدم که از  ها: »در این مقام من که عینشنیده

که چند وقت در این متصل شدند و صورتی زیبا شد، چنانمن برآمد و هر دو نور برآمدند و  

 (.303: 1373القضات همدانی،حال متحیر بودم« )عین

از عوامل سه3 نزد بالغیان یونانی یکی  بلیغ و مؤثر است که  گانه. شورانگیزي کالم  ي سخن 

از:  عبارت )پاتوس(؛  1اند  شورمندي  مرجعیت 2.  )اتوس(؛  .  )لوگوس(3مداري  خردمندي   .  

ها حاصل تأثیر عاطفی و شورانگیزي )پاتوس( است؛  (. لذا بالغت این غزل43:  1389  )فتوحی،

 یعنی شورمندي و فردیت در چنین سخنانی وجه غالب است. 

 . براي نمونه: 4

 تتتتتت ه مستتت د دوش آن ترسابچ تتت درآم

 

 ه دین من عیان استتت ا ک تتترا گفتتتتت م 

 (65: 1380)عطار نیشابوري،          

سرمس درآمتتت تتتدوش  درم تتتتتتت ت  ز   د 

 

 ن سرگردان بردتتت رار از متتتتت ا ق تتتت ت 

 (148)همان:                            

 ه می داد به پیمانه تتت ت شنگانتتتدوش آن ب

 

 ه بتخانه زنجیرکشانم کردتتت ه بتتت وز کعب 

 (158)همان:                            

5. 

 می خور تو به دیر اندر تا مست شوي بیخود   

 ه تویی جمله ت و ک تت هرگه که شود روشن بر ت 

 

 ی تت ز که جویان تت خبري یابی آن چیز بیت ک  

 ی تت م انسانت ق زن در عالتتتاد اناالحتتت فری

 (660)همان:                            
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. مسجد محل تفرقه است و هوشیاري ناشی از حضور عقل و آگاهی تجربی. اما خمخانه در  6

 (. 194: 1390مقابل آن نشان جمع و سکر معنوي و تحقق توحید حقیقی است )پورنامداریان،

اي  هاي عاشقانهها و مثنويدوبیتی. دوازده غزل در بحر هزج مسدس محذوف )مقصور( که وزن  7

و امثال آن نیز است. ده غزل بر وزن »مفعول مفاعیلن  ویس و رامینو   خسرو و شیرینهمچون 

آید. پنج غزل مفعول مفاعیلن«، بحر هزج مثمن اخرب سروده شده که وزنی دوري به حساب می

هت دارد. پنج غزل بر وزن بر وزن »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« است که به اوزان رباعی شبا 

 »مفعول مفاعلن فعولن« و یک غزل بر وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« سروده شده. 

و    الطیرمنطق. از این تعداد، سیزده غزل در بحر رمل مسدس محذوف سروده شده که وزن  8

اند. سه غزل در بحر رمل  نیز است و شاعران براي بیان مسائل عرفانی از آن استفاده کرده مثنوي

 مثمن مخبون محذوف و یک غزل در بحر رمل مثمن سالم سروده شده است. 
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