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تحلیل تقابلهای دوگانه در مصیبتنامۀ عطار با دیدگاه اعتدالی
سبیکه اسفندیار ،1محمود حسنآبادی ،2مریم شعبانزاده
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عطارنیشابوریدرمثنویمصیبتنامهازشگردهایادبیخاصیاستفادهمی-
کندتاعالوهبرملموسترساختنمفاهیممتعالی،نگرشتازهایازانسانوجهان
بنماید .یکی از این شگردهای ادبی ،کاربرد تقابلهای دوگانه در مسیر سالک
طریقت است .عطار معتقد است که هیچ معنایی در مسیر طریقت بدون عنصر
متقابلش به کمال و حقیقت نمیرسد؛ به همین دلیل از آغاز تا انجام طریقت،
سالکرادردریاییازعناصرمتقابلسرگشتهمیکندوراهرهاییازتناقضهاو
تضادهایعالمآفاقوانفسرادررساندنهمۀتقابلهایپیشراهشبهسرمنشأ
وحدت میداند .تقابلهایی چون لطف و قهر ،خوف و رجا ،قرب و بُعد ،تقابل
عشقوعقلو...دراینمقالهسعیمیشودکهدرپرتوتقابلهایدوگانه،نگرش
خاص و اعتدالی عطار نموده شود تا اندیشههای وحدانی او در جهت اتحاد
عناصرتبیینگردد.گفتنیاستتفاوتیکهدرروشاینتحقیقباسایرتحقیقات
پیرامونتقابلهاوجودداردایناستکهاینتحقیقدرپییافتنواژههایمتضاد
وطبقهبندیکمّیتقابلهایدوگانهنیست،بلکهمفاهیموعناصریرامیجویدکه
درورایتضادظاهری،درمسیرتکاملانسانبهسویوحدتحرکتمیکنندو
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مقدمه
«در معنیشناسی بهجای تضاد از تقابل استفاده میشود؛ زیرا تضاد صرفا گونهای از
تقابلمحسوبمیشود» (صفوی .)997:9333،اولینبارنیکالیتروبتسکویواجشناس

(9311-9133م)ازاصطالح "تقابلهایدوگانه" نام بردهاست (احمدی.)313:9339،
این اصطالح از  binary oppositionگرفته شده binary .در زبان انگلیسی نشانۀ
دوگانه بودن است و به ستارگانی که در کنار یکدیگر قرار دارند binary star ،گفته

میشود) .)Guddon’ 9111: 28

"تقابل"بهعنوانیکیازمفاهیماساسیدرزندگیانسانکهازآغازآفرینشباخلقتهستی

نمودیافت،امروزهموضوعموردتوجهوخاصیاستکهدررشتههایمختلفعلمیمالک
شناختالیههایپنهانیازجهانوانسانقرارگرفتهاست.عالوهبرتضادهاییکهجهانهستیرا
شکلمیدهندچونزمینوآسمان،روشنیوتاریکی،زشتیوزیباییودریککالمعناصر
چهارگانهایکهکائناتدرآنخالصهمیشوند،تضادهایغیرمادّینقشمهمیدرزندگیبشر
بازیمیکنندوحتینگرشاورانسبتبههستیمیسازند .
تقابلازگذشتهها،باورها،عقایدوکنشهایمردمانبودهاستودربسیاریازادیان
تقابلهای الهی -شیطانی ،نیکی -بدی ،نور -تاریکی و...دیده میشود .بنابراین به گفتۀ
برتنس«یکیازعملکردهایذهنآدمی،خلقتقابلهاست»(برتنس .)77:9336،برای
نمونهاصولاخالقیکهمهمتریندستاوردادیاناست،درتقابلهایدوگانهجلوهمیکند؛چون
نیکی،بدی،کفر،دین،طمع،قناعتو...علوممختلفنیزدربدایتونهایتبراصولمتضادبنا
شدهاند؛ترکیباتشیمیاییدرعلمشیمی،مسائلریاضی،قوانینعلمحقوق،مبانیفلسفیو ...
اگرچه موضوع تقابلهای دوگانه بهعنوان نگاهی تازه و خاص در قرن بیستم مورد
توجهزبانشناسان،روایتشناسان،نشانهشناسانو...قرارگرفتومکاتبادبیاینمفهوم
رادرمطالعاتخودموردتوجهبسیارقراردادند،اماانسانازدورةکالسیکبهاهمیت
تقابل هایدوگانهوامورمتضادپیبردهبود.مثالارسطودرمتافیزیکجهانرابراساس
تقابلهایدوگانهطبقهبندیکرد«:صورت -مادّه،طبیعی -غیرطبیعی،فعال -منفعل،کل-
جزء،وحدت-کثرت،قبل-بعدووجودوعدم»(چندلر.)951:9334،دراساطیرایرانی

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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نیزیکیازمهمترینمضامین،تقابلمیانخیروشرِوبهطورکلیﺛنویتاستکهدرآیین

زروانیریشهداردوجهانرابهدوبخشاهوراییواهریمنیتقسیممیکند (رضوانیان،
 .)295:9333
«تقابلدرروساختوژرفساختزبانودرساختارانواعادبینیزمیتواند حضور
داشتهباشد؛براینمونهژرفساختداستانرستموسهرابعالوهبرسایرعناصرزبانیو
ادبیآن،تقابلتجربۀپیروجوانمیتواندباشدیادرژرفساختبسیاریازاندیشههای

عرفانی ،برتری عالم غیب در مقابل عالم حضور و دنیای مادی دیده میشود» (نبیلو،
 .)71:9312

تقابلهای دوگانه در نشانهشناسی ساختارگرا 
«یکیازراه هایتحلیلوشناختبهترمتندرعصرجدید،یافتنالیههاورمزهای
پنهاناست.باکشفتقابلهایدوگانهمیتوانبهالیههایپنهاندرپسمتندستیافتو
ایدئولوژیایراکهمتنازآنحمایتمیکند،کشفکرد» (شریفنسب.)4:9316،این
شیوهبیشازهمهموردتوجهنشانهشناسانِساختارگراقرارگرفت.آنانتقابلهایدوگانه
رابهعنوانالگوییبرایاندیشیدنبهکارگرفتندوخودراملزمساختندکهدرهرپژوهشی،
بهدنبالتقابلهایکارکردیبرآیند»( .)Culler’ 2112: 94آنهاعناصرمتقابلرادر
همۀ سطوح خرد و کالنِ نشانهشناختی بهکار میگرفتند و با تکیه بر تقابل ،دیدگاههای
متفاوتیرادنبالمیکردند.براینمونه«رمانتیسیسمبهبازتابمفاهیممتقابلیچونعقلو
احساس،فکروعاطفه،مکاشفهواستدالالو...میپرداخت،اماسوررئالیسمبااینتفکر
که تقابلها در نقطۀ علیای هستی به وحدت ختم میشوند ،در رفع تقابلها میکوشید»
(چندلر .)946:9334،
یکی از مهمترین نشانهشناسان ساختارگرا به نام فردینان دوسوسور ،زبانشناس

سوئیسی(9357-9193م)زبانرانظامیازنشانههامیدانستکههرنشانهبیانگراندیشه-
ایدرنظاماجتماعیبشراست.ازدیدگاهاوتقابلاجزاونشانههامهمترینعاملشکل-

گیریزبانمحسوبمیشود؛زیرا«زبانسیستمیاستازواژگانیکهبهگونهایمتقابلبه
یکدیگروابستهاندودراینسیستم،ارزشهرواژهصرفابهواسطۀحضورهمزمانسایر
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عناصرتعیینمیگردد»()De Saussure’ 9151: 966مانندنظامراهنماییورانندگی
که درآن چراغ سبز در تقابل با چراغ قرمز معنا پیدا میکند .در حقیقت «سوسور تمایز
میان نشانهها را مهمتر از شباهت میان آنها میدانست» (احمدی .)313 :9339 ،او به-

خصوصبرتمایزهایسلبیوتقابلیمیاننشانههاتأکیدمیکردودرتحلیلساختگرایانه،
اصلرابرتقابلهایدوتاییقرارمیداد؛چونطبیعت/فرهنگ،مرگ/زندگی،روبنا/زیربنا
و(...سجودی .)33:9332،محققانبسیاریازشیوةسوسورتأﺛیرپذیرفتندوروشاورا
درتحلیلمتنبهکاربستند.چارلزسندرسپیرس()9133-9196جزوکسانیاستکه
خود را آغازگر علم نشانهشناسی میدانست و ساختارگرایان ،بسیاری از اصالحات و
روشهایزبانشناسانۀخودراعالوهبرسوسورازاونیزوامگرفتهاند .
ازجملهادامهدهندگانراهسوسورمیتوانبهیاکوبسناشارهکردکهواحدهایزبانیرا
باتقابلهایدوتاییمربوطمیدانست.بهعقیدةاوتقابلهایدوگانهدرذاتزباننهفتهاند
وانسانازبدوتولدباتقابلهاروبرواست.یاکوبسننخستینکنشزبانیکودکرابرآمده
از تقابل میداند؛ زیرا طبیعیترین و خالصهگوترین رمزگانی است که کودک میآموزد
(.) Jacobson, 9135: 67-61لویاستراوسیکیازکسانیکهدرمطالعاتاسطوره-

شناسی خود به تأﺛیر تقابلهای دوگانه توجه داشت نیز تقابلهای دوگانه را مهمترین
کارکردذهنجمعیبشرمیدانست.بهنظروینیاکانواجداداساطیریماچونازدانش
کافیبرخوردارنبودند،برایدرک وشناختجهانپیرامونخوددستبهخلقتقابلهای
دوگانهمیزدند؛ازاینروساختارتفکرانسانبررویتقابلهایدوگانهایمثلخوب/بد،
مقدس/غیرمقدسو...بناشدهاست(برتنس .)77:9336،
همچنینگریماسکنش هایروایترابهسهدستۀدوتاییتقسیمکردوژاکدریدااز

زمرةپساساختارگرایان،ازتقابلهایدوگانهدرروششالودهشکنیخودبهرهبرد(مقدادی،
 .)943:9373


تقابلهای دوگانه در مصیبتنامۀ عطار
«بهعقیدةصاحبنظرانیکهتقابلهایدوگانهرابرایرساندنمعنیمتنموردتوجهقرار
دادهاند ،تقابل اصل معرفت بهشمار میآید» (حقیقت .)519 :9335 ،عطار در مثنوی

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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مصیبتنامهباتأکیدبرایناصل،تقابلهایدوگانهرابرایالقایمعانیعرفانیموردتوجه
قرارمیدهدودرپستضادهاوتناقضهایجهانهستی،بهدنبالیافتننقطۀوحدتو
اعتدالِوجوداست.توجهعطاربهعناصرمتقابلعالوهبربازتابیکهدرکلماتدارد،در
مفاهیمومضامینخاصیجلوهگراستکهشالودةفکریعطاررامیسازندودرجریان
یکسیرتکاملی،سالکرابهمبدأآفرینشوتنهامقصودالهیمیرسانند .

در مقالۀ "تقابلهای دوگانه در غزلیات عطار نیشابوری" به چند دلیل برای کاربرد

عطارازتقابلهایدوگانهاشارهشده؛«از جملهضمیرناخودآگاهشاعر،محیطاجتماعی،
تعلیمیبودنوعرفانیبودنآﺛارعطار»(روحانیوقادیکالیی.)217-214:9315،اگرچه
دالیلیادشدهدرکاربردعطارازتقابلهابیتأﺛیرنیست،امامهمتریندلیلتوجهعطاررا
باید در عرفانی بودن آﺛار او جستجو کرد .جهان عرفان بهعنوان عرصهای از تقابلهای
جهاندرونوبرونسالکطریقتکهبطورتدریجیومرحلهبهمرحلهاورابهمقامات
باالترهدایتمیکند،درعینحالمهمترینعاملیاستکهسببمعرفتوحیرتسالکاز
معانیغیبیمیشود.حیرتودوگانگیسالکزمانیکهباتقابلهایجهانطریقتروبرو
میشود،اورابهجستجویبیشتربرایرهاییازاینتقابلهاوادارمیکندودرنهایتاورا
بهوحدتیمیرساندکهدرآنهمۀتقابلهادریکتبدّلناگهانیدرهمیکیمیشوند .
«بهطورکلیبایدگفتکههمۀمتونعرفانیدرپی کشفوحدتمیانتعیناتمتکثر
هستندواساسجهانبینیعرفانیدربرزخیمیانعالممعقولومحسوسحاصلمیشود؛
بههمینسببعرفاومتصوفهبهمرتبۀسومیدروجودقائلاندکهدرآنعوالمدوگانهبه
آشتیمیرسندوبایکدیگرپیوندمییابند؛مانندعالمعقلوحس،عالمغیبوشهادت،
عالمملکوملکوتو(»...حیاتی .)93:9333،


بیان مسأله و هدف تحقیق
ازآنجاکهآغازتاانجامطریقتدرمصیبتنامه،سرشارازمقاماتوصفاتیاستکه
فراترازارتباطتقابلی،درمواجههباحقیقتالهیدریکنقطهیکدیگرراکاملمیکنندو
سببتعالیسالکطریقتمیشوند،الزمدیدهشدکهموضوعتقابلهایدوگانهدرایناﺛر
موردتحلیلقرارگیرد.بنابراینباتکیهبریکیازرهاوردهایمهمنشانهشناسیساختارگرا
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یعنیتحلیلمتونبراساستقابلها،میتوانبههدفعطارازکاربردعناصرمتقابلنزدیک
شد؛ تقابلهایی که هرکدام نشانهای معرفتی قلمداد میشوند و حامل آموزهها و مفاهیم
عرفانیهستند .
روش بررسی در مقالۀ حاضر این است که بهجای یافتن تقابلهای لفظی و بررسی
آماری،مفاهیموصفاتمتقابلازمنظرعرفانیوتفسیرمعناییموردتوجهقرارگیرندوبا
تأکیدبراعتدال،بههدفمتعالیعطارکهبهوحدتختممیشود،نزدیکشد .


پیشینۀ تحقیق
تاکنوناﺛرمستقلیبهبررسیتقابلهایدوگانهدرمثنویهایعطارنپرداختهاست،اما

درزمینۀتقابلهایدوگانهبهچندنمونهمیتواناشارهکرد.مانند"تقابلهایدوگانهدر
غزلیاتعطارنیشابوری" ازمسعود روحانی و محمدعنایتیقادیکالیی"،بررسیتقابل-

هایدوگانهدرحدیقهسنایی"ازمحمدامیرعبیدینیاوعلیدالئیمیالن"،بررسیساختار

تقابلرستمواسفندیاردرشاهنامهبراساسنظریۀتقابللویاستروس"ازروحاهللحسینی

واسداهللمحمدزاده"،تقابلهایدوگانهدرداستانهایعامه"ازمریمشریفنسب"،بررسی
تقابلهای دوگانه در غزلهای حافظ" از علیرضا نبیلو" ،بررسی نشانه شناختی عناصر
متقابل در تصویرپردازی اشعار موالنا" از زهرا حیاتی و "تحلیل تقابلها و تضادهای

واژگانیدرشعرسنایی"ازطاهرهچهری،غالمرضاسالمیانوسهیلیاریگلدرّه .

بحث و بررسی
الف .بررسی تقابلهای دوگانه در مصیبتنامۀ عطار با دیدگاه اعتدالی 
موضوع تعادلِ تقابلهای دوگانه بهعنوان یکی از آموزههای اساسی در مصیبتنامۀ
عطار،زمانیجلوهگرمیشودکهامورمتضادفراترازخاصیتتناقضیومادیشان،درجهت
هدفیمتعالیحرکت میکنندو عطارتضادذاتیآنهارادر مسیرسالکطریقتازمیان
برمیداردوصفاتمثبتومنفی،هردورابهدلیلنوعهدفوخالقهدف،مثبتنشان
میدهد .یعنیبههماناندازهکهصفاتوعناصرمثبتسالکرادررسیدنبهنقطۀکمال
یاریمیکنند،بههماننسبت،صفاتوعناصرمنفینیزپیشبرندةسالکبهسویحقیقت

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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الهیهستندوسالکموظفاستکهمیاناینتقابلهااعتدالایجادکندودرایناعتدال
مداومتوپیوستگیداشتهباشد .
صفاتمتقابلیکهدراینمقالهموردتحلیلقرارخواهندگرفتعبارتنداز:قهرولطف،
خوفورجا،قربوبُعد،حیرتازسرنادانی (نخستین)وحیرتازسرمعرفت (پایانی)،
جسموروح،صبرمحمودوصبرنامحمود،عقلوعشق،دیوانهوسالک ،وجودوعدم
(نفیواﺛبات).

الف .1 .قهر و لطف
یکیازتقابلهایدوگانهدرطریقتسالکمصیبتنامهکهبهظاهردردوجهتمخالف
ومتناقضازهمقراردارند،امادرحقیقتیکدیگرراکاملمیکنند،لطفوقهرالهیاست.
عطاررسیدنبهحقیقتراتنهابهواسطۀصفاتشناختهشدةمثبتمیسّرنمیداند،صفات
منفیرانیزیکیازعواملمهمپیشبرندهمیخواندومهمترازهمه،وجودصفاتوامور
متضاد را در کنار هم ،سازندة تعادلی میداند که او را آهسته و پیوسته به حقیقت الهی
نزدیکخواهدکرد:
گرشررابلطرفاوخرواهیبرهجرام قطررررعکررررنوادیّقهررررراوتمررررام 
بررریبرررالودرددرمررراننبرررودت 
زانکررهترراایررننبررودت،آننبررودت 
 

(عطار )935:9334،

بهعقیدةعطارقهرخداوندبهاندازةلطفاوبرایسیرسالکضروریاستو چهبسا
آنان که بیشتر مورد لطف پروردگار هستند ،بیشتر از سایر بندگان گرفتار قهر و عذاب
می شوند؛اگرچهبهچشممردماناینلطف،قهربیاید.عطاردرپسمضمونلطفوقهر
الهیبهایننکتۀاساسیاشارهمیکندکههرچهتقربوبهواسطۀآنمعرفتبندهنسبتبه
حقبیشترباشد،خوفاوازقهرالهیبیشترخواهدبود.مقاملطفوقهرخداونددقیقاًدر
راستایمقامخوفورجایسالکقراردارد؛زیراازسوییقهرحق،خوفسالکرابه
دنبالداردوازسویدیگرلطفاو،رجایسالکرا :
بیشکآنکسغرقهتردرخرونبرود
لطررفاودرحررقهرررکافررزونبررود 
 

(همان)973:
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یکیازرنجهاییکهبهخصوصدیوانگانمصیبتنامهبهآنمبتالهستند ،گرسنگیاست.
عطارگرسنگیرابهعنوانیکیازمصادیققهر،مخصوصبندگانخاصخدامیداندوآنرا
سببمعرفتمیخواند.اینکهخداوندبندگانشرادررنجگرسنگیوبیچیزیقرار میدهد،
برایرساندنآنانبهگنجیاستکهجزبهرنج،بهدستنمیآیدوبهقولعطار،چونگرسنه
ازجانخویشسیرگردد،بهجانانگرسنهخواهدگشتودرجستجویتنهاوجودحقیقی
سرگشتهوبیقرارخواهدشد.بنابرایندرتوجیهلطفقهرنمایخداوندوبهعبارتیقهرلطف
نهادحق،حقیقینهفتهاستکهخداوندبهواسطۀآن،سالکرابهسمتخودمیکشاند.چون
بندهمدامدر رنج وسختی باشد،در یادخداوندمداومتخواهدداشت تا جایی که وجود
خویشراازیادبردهوتماموجودشبهحقنگرانخواهدشد؛بهاینسببعطاردرحکایتی،
گرسنگیدهروزةدیوانهرابالییمیداندکهدرزیرآن،گنجلطفخداوندپنهاناستواین
گنج،مخصوصدوستانخداست :
زیرررآنگررنجکرررمبنهررادهاسررت ...
هربرالکرینقرومراحرقدادهاسرت 
دوسرررترازانگرسرررنهداردمررردام 

تررازجررانخررویشسرریرآیرردتمررام 

چونزجانسیرآیرد اودردردکرار گرسررنهگرررددبررهجانررانبرریقرررار 
 



(همان )971-973:

الف .2 .1 .لطف یا قهر ،به تناسب ظرفیت انسانها
نکتۀ مهمی که در رابطه با صفت لطف و قهر الهی وجود دارد ،ارتباط میان ظرفیت
انسانهاوسالکاندربهرهمندیازلطفیاقهرالهیاست.خداوندباتوجهبهمراتبسالکان
وظرفیتوجودیآنان،لطفوقهرالهیرانازلمیکند.عطاربرایروشنشدناینموضوع،
حکایتریاضتچهلسالۀمریدذوالنونونرسیدناوبهشهودومکاشفهرابیانمیکندکه
در آن ذوالنون به مریدش توصیه میکند دست از عبادت خداوند بردارد و سیر بخوابد.
زمانیکهمریدبهخوابمیرود،شاهدلطفومحبتخداوندبهخویشوعتابخداوندبا
ذوالنوناستکهچرابندگانراازبارگاهالهیدورمیکند.عطاردراینحکایت،اینمفهوم
رااززبانذوالنونبیانمیکندکهدرراهخداوند،برخیرابهمددلطفپیشمیرانندو
پیش می خوانند و برخی را به مدد قهر و این دوگانگی ،به ظرفیت و خصلت راهروان
طریقت مربوط است چون لطف خداوند به مرید این حکایت با وجود ترک نماز و قهر

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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خداوندبهذوالنوندرمقامپیرکامل.نکتۀمهماینجاستکهذوالنونبهایننظرِبهظاهرقهر
حق،دلشادمیشودونظریۀعطارملموسترمیگردد؛زیراآنچهدردیدگاهعطاراهمیت
دارد،آننظروعنایتیاستکهازسویخداوندصادرمیگردد؛خواهایننظرازلطفباشد
وخواهقهر.نکتۀمهمدیگردرانتخابحقتعالیاستبراینزولقهرولطف.نمیتوانآن
لطفرادلیلبرتریمقاممریدواینقهررادلیلفروتربودنپیرازمریددانست.همانگونه
کهبیانشد،نزولقهرولطفالهیبهظرفیتراهروانمربوطاست.ذوالنونازسرمعرفت
وآگاهی،مریدرابهترکنماز،خفتنوترکریاضتفرامیخواند؛زیرادرمقامپیردانسته
کهنظرلطفحقشاملمریدنمیگردد،پساورابهترکاعمالامرمیکندتاحق،بهنظر
قهردراوبنگرد؛کهطریقتانسانهامتفاوتازیکدیگراستوهرکسراازراهیدیگر
میبرند :
شیخچرونبشرنودازآنسرگشرتهراز گفررت«امشرربترررککررنکلزررینمرراز
ترراگرررازلطفررتنمرریآیرردپیررام،
نانبخورسیروبخسربامشربتمرام 
رهپنرردارمکررهلطفررتنیسررتراه
کر 
برروکررهازعنفرریکنررددرتررونگرراه
زان
هرررکسرریراازرهرریدیگررربرنررد 

گررهزپررایآرنرردوگررهازسررربرنررد»

 

(همان)222:

الف .)2 .قرب و بُعد
یکیازنظراتیکهعطاردربارةقربالهیمطرحمیکند،لزومقرارگرفتنانساندرجهان
مادیوبُعداوازمبدأآفرینشاست.عطارتقابلیراکهدرصورتِمفهوم ِقربوبُعدوجود
دارد،درمواجههباحقیقتالهیازمیانبرمیداردوبُعدانسانراضرورتودلیلیبرایرسیدن
بهمقامقربحقمیخواند.عطاربابیانایننکتهکهخداوندبانزولآدمیبهزمینونهادن
جاناودرلباسجسم،انسانرابهبُعدمبتالساخته،نظریهایرامطرحمیکندکهدرآننهتنها
امورمتضادیکدیگررانفینمیکنند،بلکهدرمسیرتکاملمعنوی،انسانراپیشمیرانند.
عطاررابطهایمستقیممیانبُعدوقرببامفهومطلبقائلاستکهدوریرامهمترینمحرک
برایطلبنزدیکیمیخواند.جهانمادیوجسمبهعنوانحجابجان،درعینحالکهانسان
رابهبُعدودوریازمعشوقالهیمبتالمیسازد،علتیاستکهاورادرمسیرطلبقربالهی
پیشمیراندوسببدریدهشدنحجابجسمووصالباجانانمیشود.بنابراینبرایرسیدن
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بهمقامقرببایدبهدرکحقیقتبُعددراینجهانرسیدودراینمسیرهرکسبُعدرابیشتر
ببیند،بیشتردرطلبقرببیقرارمیشود:
بُعدخاکازقرربآنکامرلترراسرت کر نکررهآنمهجررورترواصررلتررراسررت
هرکمانکرزپرسکشرندشبریشتررتیررراو،برریشررک،شرروددرپرریشتررر
 

(همان927:و)617

نکتۀمهمیکهدررابطهباقربوبُعدوجوددارد،بُعدجاودانیهمۀموجوداتآسمان
و زمین جز انسان است .تا پیش از آدمی ،سایر صاحبان مقاالتی که سالک طریقت از
محضرآنانطلبیاریمیکند،خویشراشایستۀقربخداوندنمیدانندودرحقیقتاز
ظرفیتوجودیوصالدرسراپردةقربمحرومهستند؛حتیفرشتگانمقربخداوندنیز
بهقربحاصلازفنایفیاهللنمیرسندوجزطلب،دردوسرگشتگی،راهبهمقامیبرتر
ندارند .بُعد کاینات زمین و آسمان و تقرب آدمی ،در مقالت ابلیس که از عنایت قرب،
گرفتار غرور گشت و دشمن جاودانۀ انسان شد ،به وضوح دیده میشود .عطار اصل
سرکشیابلیسازسجدهبرآدمیراحسد برمقامآدمنزدحضرتحقوعنایتخاص
خداوندبرظرفیتمعرفتاومیخواند؛ازینرودربیانماجرایابلیسوبُعدجاودانۀاو،
چونسالکازابلیسمیپرسدکهچگونهدردوریحقصبوریمیکند،ابلیسپاسخمی-

دهدکهنهاوراشایستگیدرگاهخداونداستونهتابقربوصال؛پسبهتراستکهاز
دوربایستدودردورکردنآدمیانازحضرتحقبکوشد :
نیسررررررتمشایسررررررتۀدرگرررررراهاو 
دوراسررررتادمکررررهمررررندرراهاو 
چرررونبسررروزمدوراولررریتررررازو 
دوراسرررتادم،نرررهپرررانرررهسررررازو 
دوراسررتادم،زهجرررانتیرررهحررال چرروننرردارمتررابقررربآنوصررال 
 

(همان )336:

الف .3 .حیرت نخستین و حیرت پایانی 
معموالًانتهایهرموضوعیدرمصیبتنامه،بهحیرتوسرگردانیختممیشود.حیرت
توأمبادردطلبهموارهدرمصیبتنامهتأکیدمیشودوسالکناگزیربهمداومتدراین
صفتاست؛زیرااینمداومتدرپایانطریقت،سالکرابهمقصودمیرساندوچنانکهدر
مرادالعارفین بهنقلازکتابشرحتعرزف آمده«:عارفترینکسبهخداآنباشدکهبه
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خدامتحیّرگردد»(قلی.)922:9337،درمنطقالطیر،وادیحیرتبعدازوادیمعرفتو
توحیدآمدهاست،اما درمصیبتنامهپسازآنحیرتنخستین،حیرتینیزازسرمعرفت
برجانسالکپدیدمیآید.بنابرایندرمصیبتنامهشاهددونوعحیرتمتضادهستیم؛
حیرتیازسرنادانیوحیرتیازسرداناییومعرفتکهیکیدرآغازسفرودیگریدر
پایانسفرجلوهگرمیشود .
سالک مصیبتنامهدرابتدایسفربهدودلیلدچارسرگردانیدرحیرتمیشودکهما
از آن به حیرت نخستین یاد میکنیم .دلیل اول ناشی از ندانستن و عدم معرفت و دلیل
دیگر،وجودتناقضیاستکهدردرونسالکازتضادهایدرونیوجهانبیرونوجود

دارد.نکتۀمهمدراینمرحله،ارتباطیاستکهعطارمیاندردمندی(اسفندیار:9331،
 )976-967و تناقضی که سالک را به وادی حیرت میکشاند ،ایجاد میکند .سالک هر
کاریدراینمرحلهمیکند،درداورابهعکسآنعملفرامیخواند،تاآنجاکهتفاوت
هرچیزبرایسالکازبینمیرودوهمهچیزبرایاویکسانمینمایدواینچنین،سالک
درآغازکارباحیرتیازسردردطلبونادانی،سیرخویشرادرملکوتودردریاییاز
تضادهاوتناقضهامیآغازد :
ردهزارانقلرررزمپرخرررونبدیرررد...
صرر 
صرررردهزارانراهگونرررراگونبدیررررد
گشررتحیرررانسررالکافتررادهکررار


الشرررهمررررده،راهدور،افترررادهبرررار
(عطار )944-945:9334،


عررریندانررراییمررررانرررادانیاسرررت 

کر رلزنرررادانیمرررن،حیرانررریاسرررت 

(همان)231:

حیرتنهاییازسرمعرفتزمانیاتفاقمیافتدکهسالکدرمقالتچهلمبهبارگاهجانمی-
رسد و نسبت به همۀ چیستیهای جهان هستی و نیستی معرفت پیدا میکند .معرفت الهی و
مواجههباحقیقتمهمترینعاملیاستکهسالکرابهتحیّریفوقحیرتنخستیندچارمیکند
واینحیرتمصادفاستبامحوشدندروجودالهیوبیخبریکاملازدوجهانیکهتنها
سایهایازذاتالهیاست.سالکدراینمرحلهدرمییابدکههرچهازشوق،دردطلب،جهدو
سرگشتگیمدامشبوده،همهازسویبارگاهجانوجانانبودهاستودرکاینحقیقتاورادر
حیرتیعظیمفرومیبرد :
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غوطهخروردوگشرتنراپروایجران...
سررالکالقصّرره،چررودردریررایجرران
آنهمرررهسرگشرررتگیهرررردمرررش

وانهمررررهفریررررادوآهومرررراتمش

نررهزتررندیررداوکررهازجرراندیررداو

نررریندیررردازجرررانوجانررراندیرررد

درتحیرماند،شستازخرویشدسرت

پاکگشتازخویشودرگوشهنشسرت

 

(همان )661:

گفتنیاستکهبسامدوکیفیّتسرگردانیوحیرت سالکدرمصیبتنامهبیشازمنطقالطیر
است.درواقعآنحیرتنخستینو لزومسرگشتگیمدامسالکدرمنطقالطیروجودندارد؛در
حالیکهعطاردرآغازمصیبتنامهبراینمفهومتأکیددارد،چهحیرتنخستینازسرعظمتحق
وعدمدرکسالکازحقیقتوچهحیرتنهاییکهازسرمعرفتجاناست.

الف .6 .خوف و رجا
یکیازمهمترینصفاتیکهعطارازآغازسفرسالکبرلزومآنتأکیدمیکند؛خوفی
استکهنشانازمعرفتسالکبرعظمتخداوندداردوهمراهبودنآنباصفتمتضادش
یعنی رجا که موجب اعتدال سالک در طریقت میشود .در آموزههای عطار تقابل میان
خوفورجاکامالازمیانبرداشتهمیشودوایندوصفتمتضادهمانندقهرولطفالهی،
بهنقطۀوحدتختممیشوندوبهیکاندازهراهبرسالکبهسویحقیقتالهیمیگردند.
عطارازآغازتاانجامسلوکبراینامرتأکیدمیکندکهسالکبایدازیکسوازعظمتو
هیبتپروردگاردرخوفوبیمباشدوازسویدیگردرطلبمعرفتووصالباحقدر

مقامرجا.غزالیدرکیمیایسعادتضرورتایندومقامرابرایسالکچونزمامیمی-

داندکهاورابهدرستیپیشمیبرد«:بدانکهخوفورجاچوندوجناحاندسالکراهرا
که به همۀ مقام های محمود که رسد به قوت وی رسد ،چه عقبات که حجاب است از
حضرتالهیتسختبلنداست،تاامیدیصادقنباشدوچشمبرجمالحضرتالهیت
نیفکند،آنعقباتقطعنتواندکرد.رجاچونزماماستکهبندهرامیکشدوخوفچون
تازیانهاستکهویرامیراند»(غزالی .)335/2:9376،
عطاربرایملموسساختناینمفهومدرهمانآغازطریقت،ازخوفجبرئیلبهعنوان
مقربترینفرشتهمیگویدکهباوجودمرتبۀباالدرقدرتوعظمت،ازهیبتحقخودرا

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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خائفیمیخواندکهاگرقدمیازجایگاهخویشفراترنهد،تجلزیحقپروبالشراخواهد
سوخت.نکتۀاساسی،اشارةعطاربهخوفِبدونرجایجبرئیلاست.اگرچهمقامخوفاز
همانآغازسفربرایسالکضروریاستونشانازدرجاتشناختاودارد،اماعدمهمراه
بودنخوفبارجامانعیادکردنوشناختحقودرادامه،عدماعتدالسالکدرراهرسیدن
بهحقیقتیمیشود کهدرمسیرآنگامبرمیدارد؛چنانکهجبرئیلبهدلیلدوریازرجا،در
همانمرتبۀخوفباقیماندوبهمراتبباالیکمالدستنیافت :
زینهمههیبتکهبرجرانمرناسرت آنچهبرسپیداسرتپنهرانمرناسرت
مررننرریمازخرروفشرراداوهنرروزنیرررارمکرررردیررراداوهنررروز
مررری
 

(عطار )943:9334،

نکتۀقابلتأملیکهدراینرابطهوجوددارد،خوفدورازرجایهمۀکائناتآسمانو
زمین جز انسان است؛ به همین دلیل در کلز مصیبتنامه آنها از طریقت در جهت معرفت
خداوندعاجزاند.ظرفیتگامزدندرمسیرکمالالهیتنهادروجودانساننهادهشدهاستکه
میتواندمیانهمۀتقابلهایجهاندرونوبیرونشوحدتواعتدالایجادکند .
نکتۀ مهمی که در  رابطه با خوف و رجا وجود دارد ،ارتباط معکوس آن با میزان
نزدیکیوشناختخداونداست.اگرچهدرظاهر،تقربرجایبیشتررابهدنبالداردواز
شدتخوفمیکاهد،اماعطاردرآموزههایعرفانیبراینمضمونتأکیدمیکندکههرچه
معرفتوتقربانساننسبتبهخداوندبیشترباشد،خوفاونیزازحضرتحقبیشتر
خواهدبود.بهعقیدةعطارنزدیکیبهدرگاهمعشوقبههیچوجهازمیزانخوفنمیکاهد،
بلکهبههماناندازهکهرجادردلانسانِواصلومقربوجوددارد،بایدبههماناندازه
نیزازمقامالهیدرخوفباشد.عطاردرتأییداینسخن،دوریشیطانراازدرگاهخداوند
به عدم اعتدال او در مقام خوف و رجا ربط میدهد و غرور و تکبر او را سبب برهم
خوردن این تعادل میداند .در صوفینامه آمده« :هر بندهای که در توحید راسختر و در
معرفتکاملتر،ویراخوفوخشیتبیشتر(»...العبادی.)45:9367،ازاینروستکه
عطارچنینمقامیرااززبانشیطانبهپیامبرهشدارمیدهدوازاومیخواهدبرمقامیکه
اکنونداردایمنمباشد؛چراکهشیطاننیززمانیفرشتۀمقربخدابود،اماتوأماننبودن
رجایاوباخوفالهیموجبدوریاوازخداوندشد:
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گرچههستیهرمرسرولوهرمامرین

طوقمرنمریبرینوایمرنکرمنشرین


(عطار )337:9334،

هرکهاونزدیرکتررحیررانترراسرت 

کرراردوران،پررارهایآسررانتررراسررت 

(همان)974:
عطاردرحکایتدستورمحمودشاهبرگردنزدنغالمیسرکش،موضوعخوفنزدیکان
راملموستربیانمیکند.دراینحکایتزمانی کهمیخواهندغالمراگردن بزنند،محمود
دستورمیدهدکهایازرابیرونببرندتاشاهداینصحنهنباشد؛بهایندلیلکهایازمدامدر
لطفمحمودپروردهگشتهوطاقتقهرندارد.اماایازازاینسخنگریزیمیزندبهخوف
خویشازمحمودکهبهواسطۀتقربوخاصبودنمقامشهرروزازتیغهیبتوخوفشاه
کشتهمیشود :
چررونتوانرردجسررتنزدیکرریکسرری 
کرررارنزدیکرررانخطررررداردبسررری


(همان )977:


الف.5.جسم و روح 
یکی از تقابلهایی که در مصیبتنامۀ عطار از مرز تفاوت فراتر رفته و به وحدت
عرفانیبسیارنزدیکمیشود،تقابلمیانجسموروحاست.عطارعملیراکهازجسم
سرمیزند،ظهوربُعدروحانیآنعملمیداند؛چنانچهخداونددرقرآنمیفرماید«:وَمَا
أُمِرُواإِلَّالِیَعْبُدُوااللَّهَمُخْلِصِینَلَهُالدِزینَ»(البیّنه)5:بهعقیدةعطارنیزاخالصهمانمعنای
عملاستواعمالسالکدرطریقتبدوناینصفت،عملیظاهریوبدونمعنااستکه

نمیتواندرسانندةسالکبهمراتبباالترباشد؛چنانکهعبادتهرچندکهباشبزنده-

داری،نماز،روزهو....همراهباشد،تاباخلوصسالکتوأمنگردد،سببتعالیروحاو
نخواهد شد .در صوفینامه آمده« :بدان که هر عبادت که از آدمی صادر میشود قالبی
است،روحاو[عبادت]اخالصاستازدل،همچنانکهتنرابیجانقدرنیست،عبادترا
بیاخالصهیچقبولنیستوعملبیاخالصچونبناییاستبیبنیادواساسکهزود
انهدامپذیرد»(العبادی .)13:9367،
برجستهترینمصداقیکهعطارازتکاملصورتومعنابیانمیکندایناستکهصورت
معانیرادرآخرتپرندهمیخواندومعتقداستمعانیبذاتهدرجانانسانمتمکناندوجزبا

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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پیوستنبهتن،نقدآدمینمیشوند.منظورعطاربروزمعانیبواسطۀعملاست.یعنیزمانیکه
ازبُعدجسمانیانسانعملیصادرمیشود،آنمعنایروحانیجلوهگرمیشودواعتدالمیان
جسم و روح برقرار میگردد؛ اما نکتۀ مهم در چگونگی انجام عمل است .عطار اگرچه از
اخالص بهطور صریحسخن نمیگوید ،امامعنای سخن او مکمل اخالص است؛یعنی اگر
عبادتبدوناخالصچونجسمیبدونروحاست،معانیایکهازسراخالصبرمیخیزدنیز
بدون ظهور ،چون روح بدون جسم است و این دو ،ظاهر و باطن عمل و مکمل یکدیگر
هستند.عطاربرایملموسساختناخالصدرعمل،بابیانتمثیلیخلقراچوندبّهوبی
اخالصبودنعملشانراچوندرزیبردبّهمیداندکهمایۀرخنهوخرابیآنمیشود :
معنرریایکررانازسرررخیررریبررود 

صرررورتشراآخررررتطیرررریبرررود 

ذاتجرررانرامعنررریبسررریارهسرررت 

لیررکتررانقرردترروگرررددکررارهسررت 

هرررمعررانیکررانتررورادرجررانبررود 

ترررانپیونرررددبرررهترررنپنهرررانبرررود 

چونبهتنپیوستآنخاصآنتوست نیستخاصآنتوگردرجرانتوسرت 


(عطار )329:9334،

عطاربهخصوصدرحکایتحضرتداوودبهنمودنقدرتاخالصواعتدالمیانجسمانیت
وروحانیتعملمیپردازدتانهایتبروزمعناییروحانیرابهواسطۀاخالصنشاندهدوآن
هالکگشتنمردمازشنیدنآوازحضرتداووداست؛زیراآوازحضرتداوود،بروزمعناییمتعالی
والهیدروجوداووتبلوردردیالهیبودکههرکسیظرفیتدرکآنرانداشتوپیامبرخدابه
دلیلنهایتاخالصیکهداشت،معناینهفتهدرجانخودرادراینبُعدجسمانیومادّیجلوهداد :
پیرررررگفررررتشجررررانداودنبرررری 

هسرررتدریرررایمرررودّتمرررذهبی 

درمررودّت،درددایررم،خرراصاوسررت مررومگشررتهآهررنازاخررالصاوسررت

(همان)336:
الف .4 .صبر محمود و صبر نامحمود 
درطریقتمصیبتنامهشاهدتقابلدونوعصبرهستیمکهمیتوانباتعبیرصبرمحمود
وصبرنامحمودازآنهایادکرد.صبرکردنبرسختیهایراهوهموارهدرمقامتسلیمبودن،
صبرمحمودوموردتأکیدپیراستکهالزمۀسلوکمحسوبمیشودوسالکراتحت

عنایتحقبهسراپردةوحدتمیکشاند.آنچهعطاردربابفوایدصبربرایسالکمی-
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گوید،بردباریدربرابرمصایبیاستکهدرعقباتومقامات،گریبانسالکرامیگیردو
اگرسالکبهتحملسختیهابرنخیزدوﺛباتو وقارخویشرادربرابربالیا ازدست
دهد ،از رسیدن به مقامات باالتر بازخواهد ماند .وقتی سالک از نوح (ع) میخواهد که
تشنگیاورادرطلبحقفرونشاند،نوحبهمالمتسالکبرخاسته،برلزومطیکردن
عقباتوتحملمصایبراهتأکیدمیکندوسالکرابهصبرفرامیخواند:
زخمخوردمروزوشربعمرریدراز

تررابررهصرردزاریدرمررنکررردبرراز 

صرربرمرریبایرردترروراناچررارکرررد

تررراتررروانیچرررارةایرررنکرررارکررررد 

 

(همان )354:

صبردیگریکهدرتقابلباصبرمحمودقرارداردوبرایسالکناپسندونکوهیدهاست،

صبرداشتنازمعشوقاستواینکهعاشقدرفراقمعشوقیادرراهطلباوآرامباشدوبی-

قراریوزارینکند؛زیراقرارداشتنسالکازمطلوب،نشانازعدماشتیاقسالکوعدم
گرمروبودناودرراهدیدارمعشوقداردکهدراینصورت،سالکشرطاساسیعشقرازیر
پانهادهوبیهودهدعویعاشقیکردهاست.ابونصرسراج،پسازآنکهدرکتاباللزمع،ازصبر
نکوسخنمیگوید،بهصبرنکوهیدهاشارهکرده،میگوید«:مردیشبلیرادیدوگفت:کدام
صبر،صابرانراسنگینتراست گفت:صبردرخدا.مردگفت:نه.گفت:صبربرایخدا.گفت:
نه.پسگفت:صبرخدا.گفت:نه.شبلیخشمگینشدوگفت:وایبرتوپسچه مردگفت:

صبرازخدا،شبلیفریادیکشیدجانشدرآستانۀنابودیقرارگرفت»(سراجطوسی:9332،
.)913عطاردرنکوهشچنینصبریازسویداعیعشقحکایتکودکیرابیانمیکندکهبه
پیریضعیفمشتمیزند.پادشاهیکهاینصحنهرامیبیندعلتراجویامیشودوکودکدر
پاسخ،ازناروابودندعویعشقآنپیرمیگویدکهسهروزوشباستآسوده،نهاوراطلب
کردهونهجستجو.سالکچوندرطلبمعشوققدمدرطریقتمینهد،یکقدمدرعاشقی
پیشآمدهاستوزمانیعاشقواقعیخطابمیشودکههموارهبیقراروسرگشتۀمحبوب
باشدوزمانیازدردطلبنیاساید.عطاراینشرطعاشقیرادرآغازکتابهشدارمیدهد :
شرررطمعشرروقیچرروبشررنودیتمررام شرطعاشقچیسرت بریصربریمردام
عاشق،آنبهترر،کرهبریصربریبرود

دلچوبررقودیرده،چرونابرریبرود

وربوددرعشرقیرکسراعتصربور

نیسررتعاشررق،هسررتازمعشرروقدور

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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(عطار )353:9334،
سالکباهمسوییتوأمانصبرمحمودوصبرنامحمود،ازسوییبرسختیهایراهطلب
صبر میکند و از سوی دیگر در بیقراری از فراق معشوق بیصبری میورزد و این همان
اعتدالیاستکهعطاردرسایربخشهایکتابهموارهبرآنتأکیدمیکند؛زیرابدونهمراهی
پیوستۀایندوصفتمتقابلدروجودسالک،راهیبهحقیقتالهینخواهدبود :
صبرازمعشروق،عاشرقچرونکنرد  کررریتوانررردکرررردترررااکنرررونکنرررد
هرررکررهبرریمعشرروقمرریگیررردقرررار

کرریترروانبرررضررربکررردناختصررار

زانکههرکرونرانایرندیروانخرورد

بررسقفرراکررودرقفررایآنخررورد

  


(همان )353:

صبوریعاشقوبیصبریاوازمعشوقتازمانیکهسالکطریقتبهنهایتسیرتکاملی
خویشنرسیدهادامهداردواینتداومدوگانهواعتدالمیاندوصفتمتضادومتناقضدر
وجودسالکدرمقالتچهلموبافنایسالکبهاتحادالهیبدلمیشودوسالکازایندو
صفت،بلکهازهمۀصفاتمتقابلدروجودخویشمیرهد.عطاربراینشاندادنمقامفناو
رهاییسالکازجاذبهودافعۀصبر،ازعشقیکیازمردانسپاهنوحبنمنصورنسبتبهپسر
نوحمیگویدکهشاهبرایدریافتنحقیقتیامجازبودندعویعشقآنجوان،دستورمیدهد
درزمانعرضسپاه،پسرشقباازتنبرگیردوعاشقرادرآغوشکشدوپساززمانی
دستورمیدهدکهازیکدیگرجداشوند.جوانعاشقچونازمعشوقجدامیشود،برزمین
افتادهوجانمیدهدوشاهاورادرمشهدپدرومادرشدفنمیکند؛زیرامرگعاشقراگواه
حقیقیبودنعشقشمیداند.مرگعاشقهمانفنایسالکیاستکهچونبهدرگاهعشقمی-
رسد،بانیستیوجودشدروجودمعشوقباقیمیگرددواینوصالحقیقیاست.نکتۀقابل-
توجه در این حکایت ،رسیدن عاشق در نهایت بیصبری و بیقراری از معشوق به وصال
اوست .بیصبریدر کمال خویش،منجر بهفنایعاشقمیشودواگر ناشکیباییدرعشق
نباشد،عاشقآنگاهکهازمعشوقجدامیشود،همچنانزندهخواهدماند؛اماهالکتعاشق
نشانازکمالبیصبریاودرفراقمعشوقوبیصبریاوعلتفنابرایوصالجاودانهبا
معشوقاست:
چررونتوانرردگشررتیررکدمزوجرردا
جررانبرراجانررانبهررمدریررکقبررا
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الجرررمجانررانچرروعررزمراهکرررد

پیشازاوجران،قصردمنرزلگراهکررد

 (همان )357:


الف .1 .عقل و عشق
عقلدرمقاماتعارفانههموارهدرتقابلسرسختانهایباعشقومعرفتقلبیقراردارد؛از

اینروهمیشهموردنفیعارفانوشعرایشعرهایعرفانیاست،اماجایگاهعقلدرمصیبت-

نامهنقطهمقابلایننظراست.عطاردرعینحالکهبهتقابلعقلوعشقاشارهدارد،بهلزوم
هردویآنهادرراهرسیدنبهحقیقتتأکیدمیکندومرتبۀعقلرادراندیشۀعرفانیدستکم
نمیگیرد.عقلدرمصیبتنامهبهعنواننقطۀشروعومقدمۀطریقتدارایاهمیتبسیاراستو
سالکطریقت تابهکمال عقلی نرسد،نمیتواند قدمدرطریقکمالمعنوی بگذارد.هر جا
عارف بلند مقامی وجود داشته ،ابتدا در طریق علم به کمالِ رشد عقلی رسیده است؛ چون
سهروردی،ابنسینا،مولویو...دراعتقادعطار،عالِمیکهبهکمالتعقزلواندیشۀعلمیمی-

رسد؛همزمانباعنایتوجذبۀعاشقانۀحق،میلبهمعرفتِجاندراوپدیدارمیگردد .
صریحترینبیانعطاردربارةلزومکمالعقلی،آنجاستکهپیردرمقالتسیوهشتم
به ستایش عقل پرداخته و عقل را ترجمان حق ،قاضی آسمان و زمین ،حکمکننده بر
کائنات و کلید مشکالت میخواند .عطار از زبان پیر به سالک یادآور میشود که گمان
نکندمقامعقلیکهسالکبرایرسیدنبهمقامدلوجانبایدآنراپشتسربگذارد،بی
اهمیتودستیافتنبهآنبرایهرکسیمیسراست؛زیراسالهاجهدوزحمتالزم
استتامردیدرمقامعقلکاملگرددودرنهایتِکمالعقلی،قدمدرطریقتحقنهد :
پیرگفرتش:عقرلازحرقترجمانسرت 

قاضررریعررردلزمرررینوآسمانسرررت 

نافرررذآمرررد،حکرررماودرکائنرررات 

هسرررتحکرررماوکلیررردمشرررکالت ...

کرریتوانرردگشررتمررردقیررلوقررال 

درمقررامعقررلِخررودصرراحبکمررال 

رلرابررریعقرررده،گردانررردتمرررام 
رام 
عقرر
سررالهررابایرردکررهتررایررکنیررکنر

(همان)623:
عطاربرایملموسساختناینمفهومحکایتیمیآوردازشرالدولهنامیکهدرمرو
تحصیلمی کردوبادیدنزنیازهوشرفت.نکتهاینجااستکهعقلشرالدولهکامل
نیستونیمعقلیکهعطاربرایاوقائلاست،بردرگاهعشقازاوزایلمیشودوتوان

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،
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تقرببهمعشوقوورودبهدرونبارگاهعشقراازاومیگیرد :
نررردکیشررروریده،شررررالدولهنرررام
ازعرررربشرررهزادةعلمررریتمرررام
ا
اوفتررادآخررربررهمرررووشرردمقرریم

عقررلانرردکداشررتتحصرریلعظرریم...

 
(همان )253:

آن چهدرحکایتشرالدولهبرجستهاست،تقابلعقلوعشقاست.عقلیکهبهکمال
نرسیدهوطاقتکشیدنبارعشقراندارد،صاحبشراچونشرالدولههالکمیکند.عطار
بیهوشیشرالدولهراناشیازعدمکمالعقلیاومیخواند.ارتباطمیانظرفیتوکمال
عقلیموضوعقابلتأملیدراینحکایتاست.عطار،جوانعاشقراعاشقحقیقینمی-

داند؛چونعاشقبدونیافتنظرفیتعشق،قدمدرراهنهادهوعطاربهطورمستقیمواز
زبان معشوق ،عاشق را برای یافتن چنین ظرفیتی در عشق ،به سراغ علم میفرستد تا
عقلشکاملگردد :
کررراوردیرررکذرهترررابآنجمرررال
دیررردخررراتوناونرررداردآنکمرررال
پررسفرسررتادشبررهسررویمدرسرره

گفررتترراکررمگرررددشایررنوسوسرره

درمیرراناهررلعلررموقیررلوقررال

بوکررهگیررردعقررلاوانرردککمررال

 
 (همان )251:
مرگدرحکایاتمتونعرفانی،هموارهتعبیربهموت ارادی(فنایفیاهلل)میشود،اما
مرگعاشقاینحکایتازنظرعطارارزشیندارد؛زیرانشانازعدمظرفیتعاشقو
عدمکمالعقلیداردتاجاییکهحتیمعشوق،مرگشرالدولهراازسرضعفاومیداند،
نهکمالعشق :
چونچنینخراتونبدیردشدردنراک گفت«:ایگشتهزضعفخودهرالک...
توبدیندلعشقمرنمریبراختی »...
هررریچنرررامردیخرررودنشرررناختی
 (همان )241:
سالکطریقتبرایرسیدنبهمراتبعالیدرمسیرعشقالهی،بهعقلیمحتاجاست
کهاوراچونسکزویپرتابیبهعالممعنابیفکند.عقلیکهخداوندبارهایمتمادیآدمیرا
بهکاربستنآنفراخواندهوهرجاکهآیاتخویشرایادآورمیشود،آدمیرابهتعقل
دراموردعوتکردهوآنانراکهاهلخردند،دریافتکنندگانمعنایقرآنمیداند.محدودة
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عقالنیترادرعرفانبایدتاآستانۀجادةعرفاندانست،اماباشروعسلوک،عقلبهکلزی
ازوجودسالکزایلنمیشود،بلکهآﺛارعقلدرسالکتاچهلمینمقامکهمرتبۀفناو
اتصالباذاتالهیاست،دیدهمیشودودراینمرتبهاستکهسالک،عقلرابهکلزیدر
پایجانالهیقربانیمیکند.

الف .8 .دیوانگان و سالکان 
«یکی از نگرشهای خاص عطار دربارة تقابل و تضاد ،طبقهبندی او از سالکان راه
طریقت و موضوع دیوانگان» (موذنی و اسفندیار )976-967 :9331 ،است .عطار در
مصیبتنامه میان دوگروهی که هم از نظر منطقی و هم نگرش اجتماعی باهم در تضاد
هستند،اتحادایجادمیکندونگرشخاصخودرانسبتبهدیوانگاننشانمیدهد.عطار
نهتنهادیوانۀمصیبتنامهرامتفاوتازسایرعرفاموردتوجهقرارمیدهد،مقامآنانرانیز
متعالیوهمطرازمردانیمیداندکهدرمسیرطریقت گامبرمیدارند.بهبیاندیگرسالکان
طریقتدرعرفانعطاردودستهاند؛کامالنودیوانگانکههردودریکمسیروبرای
رسیدنبهیکمقصدحرکتمیکنند.دیوانگانپسازکامالنوواصالن،برترینمقامرادر
مصیبتنامهداراهستند.عطاربراینشاندادناینمقام،ذاتانسانهارابهاشجاروگیاهان
شبیهمیداندواینمثالراباظرفیتگروههایانسانیمرتبطمیکند.ویدرختانبزرگرا
ذاتانسانهایبرتریمیداندکهبهکمالمیرسندودرختانوگیاهانکوچکراذات
انسانهایبیدلومجنون.عطاردیوانهوکاملراراهرویکراهمیداند؛ اماانسانهای
کاملبابرخورداریازظرفیتالزمبرایرسیدنبهکمال،ازعهدةکشیدنباردردعشق
خداوندبرمیآیندودرمقامفنایفیاهللمحومیشوند؛درحالیکهبرخیدراینراهظرفیت
الزمبرایتکاملمعنویرانداشته،بهجنونمیرسندوخوداذعانمیدارندکهجنونشان
ازسویخداونداستوآنراپایانینیست؛ازاینروعطارطالبانحقراناگزیرازقرار
گرفتندردودستهمیخواند؛کمالیادیوانگی:
پیرررگفررتش«هسررتاشررجارونبررات

ازصررررواروازکبررررارشمثررررلذات

عاقرررلوکامرررلکبرررارشآمدنرررد

بیررردلومجنرررونصررروارشآمدنرررد

هرکرهجرانرامحررمدلخرواهیافرت

چررونشررجرسرسرربزیایررنراهیاف رت

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،


یررراکمرررالییافرررتبرررردرگررراهاو 
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یرررانرررهشرررددیوانرررهدلدرراهاو»


(عطار )317:9334،

مهمترینهدفعطاردرایننگرشتازهومقایسۀخاص،برداشتنتفاوتوحتیتقابل
میانگروهدیوانگانباکامالنوسالکانراهحقاست.عطارتقابلهایظاهریمیانایندو

گروهرابرمیداردووحدتعرفانیرابهمخاطبیادآورمیشود.درجایجایمصیبت-

نامهنظروتوجهخاصعطاررانسبتبهدیوانگانمیبینیم.عطاراینگروهخاصرامردانی
الهیمیداندکهبهواسطۀبرخاستنازهرچهخوشآیندخلقاست،خودرابهمعشوقالهی
نزدیککردهاندوجزخداوندکسیراپیشرویخودنمیبینند.

الف .3 .وجود و عدم (نفی و اثبات)
سرگشتگیانسانیکهدرابتدایراهسلوکقراردارد،یکیازمصادیقتقابلهاییاستکه
در عرفان مصیبتنامه فراتر از تفرق ،مترادف مینماید و سالک نمیتواند به سوی هیچکدام
گرایشداشتهباشد.سالکطریقتدرجستجویمعرفت،نمیتواندمیانوجودوعدمبهیقین
برسدوهموارهدرنوسانهستداشتنونداشتناست.ازآنجاکهگلوجودانسانسرشتۀ
حقوجاناوروحیاستکهخداوندازذاتخویشدراودمیدهاست؛سالکدرنهایتسیر
خویش به این معرفت دست خواهد یافت که اصالت وجود او به وجود حق است و خود
شناسیواقعی،خودنادیدندربرابرحق.ازاینروتاآدمیقدمدرطریقمعرفتننهدواز
پسظواهرمادیبهدرونپردهراهنجویدودرعالمنیستیوبیخبریحقرانبیند،پیوسته
میاننفیواﺛباتخویشمیگردد؛چوننازنینشوریدهایکهچونسخنمذکزریراشنیدکه
میگفت،خداوندگلانسانرادرچهلصباحسرشت،آهیازنهادشبرکشیدوگفتکهآدمی
بهدلاستیابهگلواگرهردوسرشتۀدستاوست،پسازآنماچیست اگرهمهاوست،
پسماکیستیم  :
ازدلوگلدرجهرانمرنبررچرهام  اوسررتجملرره،درمیررانمررنبرچررهام 
چونهمهاوست،آخر،اینجرامرنکریم
هرریچهسررتممررن،نرردانم،یررانرریم 


 (همان )394:
تاسالکبهاین معرفتنرسدکههر چهجزخداوندنابودخواهدشد وکمالاوجز
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نیستیدرهستیمطلقنخواهدبود،ازنفی واﺛبات،شک ویقینوهمۀتقابلهابیرون
نخواهدآمد.چون روستاییایکهدرمسجدجامعمروخوابیدوبرپایشکدوییبستتا
گمنگردد،اماکسیآنرابازکردوبهپایخودبست.چونبیدارشد،درتحّیرماندکه
اگرروستاییاوست،پسمنکههستم :
درمیررراننفررریواﺛبررراتممرررردامنهبهمنشردکرارونرهبریمرنتمرام
درمیررررانایررررنوآندرمانرررردهام درگمررررانودریقرررریندرمانرررردهام


(همان )394:

عطار راهرهاییازهرتفرقهورسیدنبهیقینازمیاننفیواﺛباتراتوحیدمیداند؛
توحیدیکهبنیانمعرفتاستوسالکدراینمقامبهیگانگیخداوندوکلممکناتنائل
میآید .اعتدالحقیقیوآنچهفرقمیانهمۀصفات یادشدهرادروجودسالکازمیان
برمیدارد تا حقیقت الهی جلوه کند ،در سراپردة توحید نهان است .رهایی سالک از همۀ
تضادهاوتقابلهایدرونیوبیرونیزمانیمیسرمیشودکهدرمقامفناازظاهروباطن،
جسموجانوهرچهکهکسوتهستیدارد،رهایییابدودروجودیغرقشودکهتنها
حقیقتمطلقاست.اینفناومحوشدندرمقاموحدت،هماناعتدالبرتریاستکهمورد
نظرعطاراست؛زیرااعتدالدرورایمعنایتساوی،وحدترادربطنخودداردکهدر
باالترینمرتبه،ازمیانرفتنمرزمیانتقابلهایاهمانجهانوحدتوکثرتاست:
موسرریعمرررانشگفررت«ایسرروخته تررررانگررررردیآتشرررریافروخترررره

جرراننسرروزی،تررننفرسرراییتمررامرهنیرررابیسرررویجانررران،والسرررالم»


(همان )375:
گفتنیاستعطاردربابکثرتکهنمایانندةهمۀتقابلهایجهانمادیاستووحدت،
بهیکمفهوماساسیاشارهمیکندوآندلآدمیاستبهعنوانرمزیمیاندوجهانوبه
عبارت دیگر مرز میان تقابل و عدم تقابل یعنی وحدت .عطار در معرفی دل ،اسرار دو
جهانراجمعدردلآدمیمیداندواینامربهعلتجایگاهیاستکهدلمیانجسم-
رمزتکثروعالمخودی -وجان -رمزوحدتوعالمبیخودی -دارد.درواقعدلبه
علزتارتباطیکهمیانجهانمادیوعالممعنیدارد،صاحبصفاتجسموجانهردو
است :

تحلیلتقابلهایدوگانهدرمصیبتنامۀعطاربادیدگاهاعتدالی سبیکهاسفندیار...،


گفت«ایحایرلمیرانجسرموجران 
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عکرررساسررررارتررروذرازتجهررران 

روراسررت 
رت
تراابرردازذاتترروحاصررلتر
جملررۀاسرررارهسررتونیسررتراسر
هسررررتآنذرّاتجملررررهمعنرررروی 

دایمرراپرراکازیکرریوازدویرری ...

ازاحررددوروعرردد،چررونشررنبدی 

همچوجمعرهنرهخرودینرهبیخرودی 
(همان )639-621:



الف .11.اعتدال در مداومت طلب ،رمز کمال سالک 
عطاردرمقالتبیستممفهوماعتدالرابهطورمستقیمموردتوجهقرارمیدهدوباتمثیلتقابلی
دریاوتشنگیبهاینمعنااشارهمیکندکهطلبومسیرطریقتمحتاجپویشیآهستهوپیوسته
استواینمداومتهماناعتدالیاستکهسالکبایددرتماممراحلسلوکدرنظرداشتهباشد.
عطاردریارارمزسالکتشنهایمیخواندکههرچهمینوشد،تشنهترمیشود؛سالکیکهظرفیت
باالییدرطلبداردوهرچهمینوشد،خواهانقطرهایبیشتراست.عطارازسالکمصیبتنامه
طریقتیمیخواهدکهدرآننهافزونیاستونهکمی.گفتنیاستپیرباوجودامربهمداومت
سالکدردردطلب،اورااززیادهرویوشدتمنعمیکندونقصوافزونیرامانعطریقتخوانده،
اینصفتراویژگیظرفیتباالدرطلبمعرفتمیداند :
چرررارهنیسرررتازتشرررنگیبرررردوام 
هرررکررهراسرریرابیایبایرردتمررام 
زانررکاگرررنرراقصاگرررافررزونشررود ازکمرررالخویشرررتنبیررررونشرررود 
تشرررنگیجرررانودلمررریبایررردت 

لیرررکهرررردومعتررردلمررریبایررردت 

 



 (همان )213:

عطاردرحکایتاسکندربر اعتدالدرهمۀکارهاتأکیدمیکندواعتدالراجزویاز
عقلکلخوانده،برایتأییداینمطلبمثالرسنیرامیآوردکهچونمعتدلبتابندش،اگر
صدرشتهنیزباشد،یکتامیشود؛امااگربیشازاندازهتابش دهند،ازهمبازمیشود.پس
بهتراستکهدورادورحرکتکردتابهتدریجظرفیتتقربرابهدستآورد :
اینسخننقلاستازاسکندرکهگفت

«هرررچررهگیررریمعترردلبایرردگرفررت 

درمیررانرو،نررهبررهع رززونررهبررهذلز 

زانکهجزویاستاعتردالازعقرلکرل 
2

دروسررطروتررابررودخیرررُاالمررور 
نهبهنزدیرکآیونرهمری براشدور 
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(همان )213:

تابدادنصدرشتهورسیدنبهیکتایی،یادآورگذرسالکازکثراتوتقابلهابهسویوحدت
الهیاست.آیتاهللحسینیطهرانیمیفرمایند«:کمالدررعایتاعتدالاستوآنعبارتاستاز
حائزبودنکمالانبساطدرعینکمالخوف»(حسینیطهرانی،بیتا .)75:


نتیجهگیری
بررسی مثنوی مصیبتنامه نشان میدهد که در طریقت عطار تقابلهای دوگانه نقش
اساسی در روند تکاملی انسان دارند و عطار به شیوههای مختلف از این عناصر تقابلی

استفادهمیکند.مهمتریننکتهکهدررابطهباتقابلهایدوگانهدرمثنویعطاردیدهمی-

شودورهاوردیتازهوخاصمحسوبمیشود،تأکیدبرمفهوماعتدالاست.عطاردر
تماممراحلسلوک،سالکرادرمیانجهانیازتضادهاوتناقضهایدرونیوبیرونی
غرقساخته،راهرهاییازحالسرگشتکیحاصلازآنرادرایجادوحدتواعتدالمی-

داند.ویمعتقداستزمانیعقباتسلوکرسانندةسالکبهحقیقتومعشوقالهیهستند
که سالک بتواند میان امور متضاد اعتدال ایجاد کند و به سمت افراط و تفریط نگراید.
زمانیکهعطارازنزوللطفوقهرالهیبرسالکمیگوید،برایننکتهتأکیدمیکندکهاین
دوصفتمتضادبهیکاندازهپیشبرندةسالکدرمسیرطریقتهستندیازمانیکهسالک
بهسراپردةمعشوقنزدیکمیشود،بههماناندازهکهرجایالهیدردلاوست،بههمان
اندازه نیزبایدازعظمتالهیخائفباشدتادرمسیرمعرفتخداوند،مداومتوپیوستگی
داشتهباشد.یکیازتقابلهایدوگانهکهخاصعطاراست،تقابلمیاندیوانگانوسالکان
طریقتاست.عطارتقابلمیانایندوگروهراکامالازمیانبرمیداردودیوانهرارهرو
همانراهیمیخواندکهسالکانوکامالنرا؛بااینتفاوتکهظرفیتکمترِدیوانهسبب
نرسیدناوبهمرتبۀکمالمیشود.همچنینعطارازدونوعحیرتمتقابلدرمسیرطریقت
می گویدکهاولیحیرتیاستازسرنادانیدرآغازسفرسالکودیگریحیرتیاستکه
ازسرمعرفتدرپایانطریقتگریبان سالکرامیگیرد.عطارحتیصبررانیزبهعرصۀ
تقابلهایدوگانهمیکشدوبرایعاشقصبریپسندیدهوصبریناپسندقائلمیشودکه
اولیصبوریکردنبرسختیهایراهطلبودومیبیصبریوبیقراریدرفراقمعشوق
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است.یکیازتقابلهایمهمواساسیدرمصیبتنامهتقابلمیانعقلوعشقاست.عطار
نهتنهاعقلرادرمسیرطریقتنفینمیکند،بلکهبرلزومآندرشروعطریقتتأکیدمی-

کند و معتقد است تنها زمانی سالک میتواند قدم در مسیر طلب نهد که به کمال عقلی
رسیدهباشدتاعقلهمچونسکویپرتابیاورابهجادةطریقتبیفکند .
نظریۀ اعتدالی عطار در راستای تقابلهای دوگانه زمانی به نقطۀ وحدت و یکتایی
محضمیرسدکهسالکدر نهایتبهمقامفنامیرسدودرذاتالهیمحومیشود.این
زمانمصادفاستباتبدیلهمۀکثراتبهوحدتومحوشدنهمۀتقابلهایظاهریدر

وجودسالک.اگرچهسالکدرطیسلوکمیانصفاتومقاماتمتقابلاعتدالایجادمی-

کندوتقابلهایجهانمادّیراازمیانبرمیدارد،امادرمحضرتوحیدالهی وسراپردة
معشوقاستکهتقابلهارنگباخته،همهدرنقطۀپایانیسلوکبهوحدتبدلمیشوند.
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