
 پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمی، سال یازدهم، 

 یکم، وشماره بیست
 ،1398پاییز و زمستان 

 169-186صفحات 

 غزلیات عطارهای عرفانی در اَشکال تقابل
 

  فاطمه مجیدی

 فاطمه ابویسانی

های بارز کالم عطار، برآمده از تجربیات نما به عنوان یکی از ویژگیمتناقض چکیده:

رفتن او از دنیای مادی و مواجه با  و مکاشفات عمیق درونی اوست که در پی فراتر

ها را در عرفان عطار بسیاری از حقایقی را که ما آن آید. گسترةدست میحقایق برتر به

ترین کند و زبان عرفان که گویای ناببینیم درکنار هم تعریف میتضاد هم می

عرفانی، پارادوکسیکال می نمای تجربةمتناقض لحظات عارف است در پی خصلت

را  آنان، ما ها و روابط دوسویةو تناقض هامل در ژرفای این تقابلتأشود. به این ترتیب 

ده کند. براساس پژوهش حاضر که تر میبه حقیقت عرفان عملی عطار نزدیک

حیرت و » ، «درد و درمان»، «غم و شادی»های نمای عرفانی ازجمله تقابلاقضمتن

. اَشکال شودمیگروه تقسیم  هشتو... بررسی شده است روابط طرفین تقابل در « یقین

زمان دوطرف تقابل در شخصیت انسان های: حضور همها به صورتاین پارادوکس

طولی)الزم  نما، رابطةهای متناقضیهوار سوکامل، عین هم شدن طرفین، حرکت دایره

ملزوم(آنان، تحول معنایی یکی از طرفین و برتری آن بر طرف دیگر، تضاد طرفین،  و

گذر از هر دو طرف برای درک حقیقت عرفان، یکسانی طرفین در نظر عارف، قابل 

 مالحظه است.  

 رغزلیّات عطانما، زبان عرفان، تقابل عرفانی، متناقض ها:کلیدواژه

                                                                                                 
  نویسنده مسئول( دانشگاه نیشابور ادبیات فارسیزبان و استادیار( e-mail: fateme.majidi@gmail.com 

 ی ارشد دانشگاه حکیم سبزواریدانشجوی کارشناس                   e-mail: abavisanif@gmail.com 

 1/3/1397 پذیرش مقاله:؛  5/10/1396 دریافت مقاله:مقاله علمی پژوهشی است؛ 
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 مقدمه:
نماها هم در این متناقض .دهدهای بسیاری را مقابل خواننده قرار میمل در دنیای عرفان، تقابلتأ

نمایی یکی از که متناقضطوریمحتوای تفکر عرفانی و هم در کالم عرفا نمود بسیاری یافته است به

نمای ذات متناقضشود. این خصلت، برآمده از های کالم عرفا محسوب میترین ویژگیبرجسته

ترین حاالت روحانی که شطحیات عرفا که برآیند نابهای عرفانی است؛ چنانویژه تجربهعرفان به

مهم در  نمایی است. اما نکتةاز متناقض آنان و حاصل کشف و شهودهای عرفانی است، سرشار

دو خصلت  که اغلب مفاهیم عرفانی با حضورهاست چنانهای عرفانی، ناقض نبودن آنتقابل

 روند.شمار میشوند و مکمل یک مضمون واحد بهمتناقض در کنار هم تعریف می

لحاظ تاریخی در تکامل ویژه غزلیات او که بهدر میان آثار عرفانی، در شعر و عرفان عطار به

های بالغی و عرفانی ترین ویژگینمایی یکی از بدیهیای دارد، متناقضغزل عرفانی جایگاه برجسته

های ادبی و بالغی کالم عطار هم در راستای مضامین شود؛ حتی بسیاری از تقابلحسوب میم

توان مفاهیم می ،دیوان عطارگیرد. از نظر محتوایی هم با توجه به جامعیت موضوعی عرفانی قرار می

 نمای بسیاری را بررسی کرد.متناقض

صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته به نما در عرفان و آثار موالنا و عطارپیش از این، متناقض

و یا  ض پرداخته شدهآن با تناق ةهای موجود در زبان عرفان و رابطاست که بیشتر به بررسی نظریه

اما  ،نمای خاص مانند وحدت و کثرت و یا فنا و بقا مورد بررسی قرار گرفته استتنها یک متناقض

 غزلیات عطارنماهای عرفانی در در این پژوهش سعی شده است با بررسی تعداد بیشتری از متناقض

نماهای عرفانی و تری از مجموعة متناقضگیری کلیقرار گرفتن آن ها، نتیجه و تحلیل تقابل و نحوة

 ها ارائه شود. بطة بین آنها و رانواع تقابلای نیز از ابندیدسته دست آید وروابط بین طرفین تقابل به

 رفین تقابل است که از نوع رابطةهای عرفانی عطار، روابط بین طنماقابل تعمق در متناقض نکتة

-ای تازه میآید که عمق عرفان عطار را جلوهوجود میدو سویه، اَشکال مختلفی از تعابیر عرفانی به

نمایی به عنوان یکی ت عطار، نگاهی به متناقضها در غزلیابخشد اما پیش از پرداختن به تحلیل تقابل

 های عمدة زبان عرفان خواهیم داشت.  از ویژگی

عرفانی عطار  باالتری داشته و اساس اندیشة مدغزلیات عطار بساتقابل که در ده در این پژوهش 

 گیرد بررسی و تحلیل شده است. می را دربر
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 نماتناقضم   .1
های بسیاری با طبیعت و هایی که تفاوتعمیق عرفانی اوست؛ تجربههای کالم عارف برآیند تجربه

بر دهد که کامالً مبتنیفیزیک دارد و نگرشی خاص از هستی و شناختی برمبنای شهود به او می

ناپذیری تجربیات کشفی و همواره بر وصفهای درونی است. از همین روست که عرفا یافته

ها با استفاده از کلمات و ابزارهای عقلی و طبیعی اظهار ان آناند و از بیکید کردهتأشهودی خود 

های تجربهناپذیری یکی از بارزترین ویژگیاست که توصیف له سبب شدهئمساند. این عجز کرده

برانگیز در عرفان مورد توجه قرار های عرفانی مطرح شود و زبان عرفان به عنوان یک مقولة بحث

برآیند عوامل متعددی است ازجمله پارادوکسیکال بودن تجربة عرفانی،  ناپذیریاین توصیف بگیرد.

رمزی بودن زبان عرفان و در یک کالم این نکته است که عرفان در واقع هنر است و چنان که 

شناسانه نسبت به الهیات عرفان نگاه هنری و جمال»دکتر شفیعی کدکنی در تعریف آن گفته است: 

های هر اثر هنری غیرقابل توصیف بودن آن و یکی از ویژگی (38: 1392 )شفیعی کدکنی، «و دین است

است چرا که اگر بشود هنر را توصیف و تشریح کرد دیگر آن هنر، هنر نخواهد بود. در دل همة 

-آثار هنری نوعی ادراک بالکیف وجود دارد که همان آنِ موجود در آن است. و یکی از ویژگی

 کند. موجود در آن است که آن را غیر قابل توصیف و تشریح میهای های خاص هر هنری تناقض

 نماعریف متناقضت

توانند در متضاد در یک ترکیب است که از نظر عقلی نمی مقولة نما کنار هم قرارگرفتن دومتناقض

و  (paradoxum )در التین (paradox)نما یا پارادوکسمتناقض»جا و کنار هم قرار بگیرند. یک

ی است که به معانی أبه معنی عقیده یا ر (doxa)و « متناقض با»به معنی مقابل یا  (para)مرکب از 

نما در محل کاربردهای . برای متناقض(47 :2، ج1374 )چناری، «شودبرده شده یا می کارگوناگونی به

 های مختلفی آمده است:مختلف آن، تعریف

 در نقد ادبی چنین تعریف شده است: 
اضداد است که در ظاهر، نقض آشکار مقوله است. عبارتی که در آن تناقض بیان 

معنی به نظر رسد اما تفسیر آن بستگی تام دارد به کار رفته ممکن است بیتناقض به
فهم خود عبارت و تبیین نقش تناقض در ساختار زبان... . اگر به تناقض به عنوان 

مطلب،  ته شود، خوانندةکلمات صوری نگریس ابزاری برای بیان مفهومی در پس
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متفکرانه در پی دریافت آن مفهوم پنهانی خواهدبود که در پس پرده است... .آنچه در 
اول مهم است این است که تناقض عنصری است از عناصر زبان برای انتقال  درجة
 (. 177: 1378)مقدادی،  معنی

 :پارادوکس در نقد ادبی همچنین
متناقض، نامعقول و مخالف با فهم عمومی است، ای که به ظاهر خود بیان یا قضیه

هرچند وقتی که خوب بررسی یا خوب توضیح داده شود ممکن است اساس درستی 
 (.48 :2، ج1374)چناری،  داشته باشد

در بالغت، بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مهمل است که دو امر متضاد را جمع کرده باشد؛ اما 

(. 19: 1377)چناری، ویل بتوان به آن دست یافتتأاز راه تفسیر یا  در اصل دارای حقیقتی باشد که

رسد، اما در عبارتی که غیرحقیقی به نظر می»گوید: نمایی میآلکس پرمینگر در تعریف متناقض

نما را ا.ف.اسکات، متناقض» (.15: 1377چناری، ) «شود که معتبر استبرداشت دقیق، مشخص می

رسد با خود متناقض باشد، درعین اینکه در ای که به نظر مییا اندیشه کند: عبارتچنین تعریف می

 (.15: 1377)چناری، «دارد. عبارتی که با عقیده و باور پذیرفته شده تضاد دارد اصل حقیقتی را دربر

طور مجازی و هایی است که بهدر یک سخن پارادوکسی، معموالً به خاطر یکی از واژه دلیل تناقض

شود: ارزش پارادوکس، ارزش پارادوکس گفته می کار رفته باشد. دربارةاز یک معنی بهیا در بیش 

کند و پوچی آن دهندگی آن است. ناممکن بودن ظاهری آن، نظر خواننده را جلب میارزش تکان

 (. 62: 1373)الرنس،  کندکید میتأشود بر حقیقت آنچه گفته می

 :است اینکهآمده  نماهایی که برای متناقضازجمله ویژگی
رود که عمالً در تناقض با عقل یا کار مینما برای قضیه یا بیانی بهاغلب متناقض

رو برخی پارادوکس بودن حقیقت محقق و بنابراین اساساً مهمل و کاذب است. ازاین
گونه اند. اینتواند اثبات شود منکر شدهها میهایی را که سرانجام صحت آنعبارت
)چناری،  اند( خواندهApparent paradox«)نماهای ظاهریمتناقض» ها راتناقض

 (.48 :2، ج1374

زمان در متضاد و هم همیت دارد آمدن دو اصطالح یا واژةنما یا پارادوکس اآنچه در متناقض

باشد. به آن با تضاد می است و این تفاوت عمدة یک ترکیب و یا در مورد یک شیء یا یک فرد

کید تأ (233: 1389)فوالدی،  «ناهمخوان همسازی دو سویة» ه در تعریف آن برهمین جهت است ک
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چیز و متقابل یا متخالف بودن این آن در یک جمع آمدن دو سویة»ط اساسی آن است و دو شر شده

 است. (233: 1389فوالدی، )«دو سویه

نما بودن تجربهبه دلیل متناقض ،در ارتباط عرفان و تناقض گفته شد ترپیشطور که اما همان

نما را به های متناقضهای حسی و مادی، زبان عرفان هم این تجربههای عرفانی در مقایسه با تجربه

فان نهفته است. های عرفانی و زبان عراساس تناقض در ذات تجربهکند. براینهمان شکل بیان می

 است:نمای وحدت و کثرت آمده متناقض برای نمونه دربارة

یک او نیست. این یکی بودن و یکی نبودن همحال هیچها اوست. بااینتمام حجاب
حال نماست. حجاب یا همان شیءِ مخلوق، خدا نیست اما درعینزمان همان متناقض

 (.207: 1388)چیتیک،  خداست

 آمده است: قشیریه رسالهدر 
بگذشتیم، جوانی را دیدم سخت شیبه ابوسعید خراز گوید روزی اندر مکه به باب بنی

گفت: یا باسعید!  نیکو روی، مرده؛ اندر وی بنگریستم، تبسم کرد در روی من و مرا
 دانستم که محبان زنده باشند همیشه، اگرچه بمیرند از سرایی به دیگر سرای شوند

 (.537-8: 1379)قشیری، 

 (.189: 1344زی،)بقلی شیرا«رویم را پرسیدند که توبت چیست؟ گفت توبت از توبت»

 آثار مولوی هم دربارة
های آثارش که هم برای مورخان عرفان و ادبیات و هم ترین جنبهیکی از جالب توجه

در یکی از  .آمیز استاو از تعابیر تناقض ، استفادةز اهمیت استشناسان حائبرای روان
 .(29: 1384)شیمل،  اندگوید: خاموش، خاموش که اشارت عشق معکوساشعارش می

تر از خاموشی به از عجز چیزی نیافتم و روشن»نویسد: از زبان بایزید می االولیاةتذکرعطار در 

  (.175: 1346)عطار،  «سخنی نشنیدمچراغی ندیدم و سخنی به از بی

 نمایی در غزلیّات عطارتناقض. م2

عرفانی است. عطار عارف شاعری نماهای تجلی متناقض ةنیویژه غزلیات او آیشعر عطار نیشابوری به

های کرد. بنابراین غزلبر زبان شعر جاری می و دیدبین خویش میرا به چشم حقیقت اهاست که آن
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 ازشود نشان های ناب عرفانی اوست و درواقع آنچه در غزل عطار نمودار میعطار برگرفته از تجربه

 حال و هوای شاعر است:

ها خود را اغلب این غزل روحی شاعر است که در ةتازگی حال و هوا و عمق تجرب
دهد و هر غزل در کل حاصل یک نوع در خویش فرو رفتن است. سفر به نشان می

های درون ذره و از ذره به کهکشان یا تصویر حاالت درونی عارفی که تمام کشش
بر نهد و پای سو میظاهری و قرادادهای اجتماعی و محترمات عرفی را ناگهان به یک

     (.   61: 1380کدکنی،)شفیعی گذاردهای عام میسر داوری

که غزل عطار، تجلی تجربیات شهودی و مکاشفات عرفانی اوست، تجربیات جاییپس ازآن

 است و که در کالم او انعکاس یافته نمایی سرشته شدههم با متناقض عطار
ار و مولوی حضور خصوص در شعر عطنمایی که در زبان عرفان و بهاین تناقض

گریز و هایی است که فراطبیعی و درنتیجه منطقبرجسته دارد ناشی از بیان تجربه
آیند و تجربه در است. وقتی حواس مادی و ظاهر به حالت تعطیل درمی تیزسزبان

افتد، کاربرد افعال مربوط به ناآگاهی و در عالمی ورای عالم واقعی و مادی اتفاق می
 (.110: 1382)پورنامداریان، هی برای بیان تجربه همه مجازی استحواس و حالت آگا

نمایی برخوردارست. عرفان است از چنین ویژگی یعنی تناقض آثار عطار که همه در حوزة

بسترها کردن زبان از پای نمایی در آثار عطار ایجاد کردهای که متناقضترین شاخصهشاید مهم

 علم است:های منطق و قواعد و قانون هر 
طبیعت، زبان را آزاد کرده از نفوذ زبان قراردادی می های وارونةاستفاده از نشانه 

های سازی معنی و شکستن شالودهکاهد... عطار از تمام ابزارهای ممکن برای وارونه
کارناول سازی »بها از سنت ای گرانجسته است. آثار او گنجینه منطق حاکم سود

گذارد. یکی از این ابزارها چندان که گفتیم پارادوکس ما میرا در پیش روی « ادبی
به   binarry oppositionsزوجیهای های زبان و تقابلاست... بسیاری از جفت

شود و زبان عرفانی خاص را همین ترتیب در ساختارشکنی عارفان شرکت داده می
 (. 109-111: 1385)مشرف، آورد پدید می
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های عرفانی و قرارگرفتن طرفین تقابل به حل پارادوکس و نحوةنماها شناخت این متناقض

بینی عارف و کند. ضمن آنکه شناخت جهانها در آثار عرفانی کمک شایانی میچرایی آمدن آن

 کند.تر میتر و قابل فهمعرفان را آسان درپی آن شناخت گسترة

 نما در غزلیات عطارمتناقض دهررسی . ب1. 2

خوف » شامل:دیوان عطار نماهای عرفانی تقابل از پرکاربردترین متناقضده  در پروهش حاضر،

 و حیرت»، «هشیار مست و»، «عشق و عقل»، «وشادی غم»، «درمان و درد»، «هجران و وصل»، «ورجا

آمده از دستتحلیل شد که آمار به بررسی و« وحدت و کثرت» و« و بقا فنا»، «پنهان و پیدا»، «یقین

 ها، به صورت جدول و نمودار زیر است.کاربرد مفاهیم عرفانی در تعداد غزلمیزان 
 عقل موضوع

 و عشق 

فنا و 

 قاب

حیرت و 

 یقین

 مست 

 و هوشیار

 غم و

 شادی

 وصل و 

 هجران

خوف 

 ورجا

 پیدا و

 پنهان

 درد و

 درمان

وحدت و 

 کثرت

 هشمار

 زلغ

575 228 291 286 270 226 220 216 208 80 

ها روابط طرفین تقابل بسته به درجات متفاوت سلوک و شرایط سالک این تقابلدر هرکدام از 

)ابتدا یا انتهای درجات عرفانی( به چند صورت رقم  و منازلی از سلوک که درآن قرارگرفته باشد

 خورد. می

 خوف و رجا. 1. 1. 2

اساس که برشوند ملزوم محسوب می یک مرتبه، خوف و رجا الزم و ، در«خوف ورجا»درتقابل 

 شود:رجا می یک رابطة طولی، خوف مقدمة

 درد کو تا در دوا خواهم رسید
 

 خوف کو تا در رجا خواهم رسید 
 (1 بیت: 388غزل ،دیوان)                      

از عرفان عطار، گذر او از تمام مراتب و مراحل سلوک و عدم توقف او در در دیدگاهی برتر 

رجا نیز نمود دارد. عطار  و خوف ةخورد که این موضوع دربارچشم میهای عرفانی بهگذرگاه

کند که از این کید میتأداند و بر مخاطب خویش راه رسیدن به حقیقت می رجا را سدّ  و خوف

 تر از خوف و رجای بندگان است.مراتب بگذرد چرا که درگاه جانان متعالی
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 درمان . درد و2. 1. 2

درمانی یابد و عشق را درد بیای برای درد عشق، درمانی نمی، عطار در وهله«درد و درمان»درتقابل 

 داند.می

 درمان چه طلب کنم که عشقت
 

 را سوی درد رهنمون گشت ما 
 (5 : ب131غزل ،دیوان)                                

درمان است اما خوشایند عطاراست و فرسا و سخت و درنهایت بیبا وجود اینکه این درد، جان

 جوی درد است.وجست که عطار دریابد چنانبر درمان برتری می

 درد بر من ریز و درمانم مکن

 

 تر استزانکه درد تو ز درمان خوش 
 (4: 61، غزل:دیوان)                                            

خواهد. این افق نگاه عطار گسترة واالتری هم پیدا عطار با اینکه در اوج درد است درمان نمی

شود و درد، درمان درد و این باالتری از سلوک، درد عین درمان می ةطوری که در مرحلکند بهمی

است که درد زمانی که به انتهای خویش برسد درمان می« درمان درد و»تقابل اوج عرفان عطار در 

پنداشتیم همان درد است و این خاصیّت چندگانة عشق است که هم درد شود وآنچه را درمان می

 هم شادی.  هم درمان، هم غم است و است و
برای فهم های منطقی را های فراوان است که قیاستناقض ذات عشق سرشته از تضاد و

 کند بنابراین عشق هم درد است و هم درمانحقایق عشق باطل و عاری از معنی می
 (.50: 1380)پور نامداریان،

 ل و هجران. وص3. 1. 2

رسیدن به  مقدمة دردناکی و سوزناکی، از این جهت که ، هجران با همة«هجران و وصل»در تقابل 

است که سرآغاز وصال با پایان  گردد. یعنی او به این باور رسیدهوصال است مطبوع طبع عطار می

ها و موانع آید و این هجران است که سالک را به مجاهده برای دور کردن حجابهجران فراهم می

 .شودمیدر قلندریات عطار بیش از هرجای دیگر مشاهده انگیزد. این الگو و رفتن به مرتبة فنا برمی

 چون نبود مرد وصل الجرم

 

 همچو مرغ نیم بسمل در فراق
 

 ...مدتی غم خواره هجران شدم 

 

 جان شدمپر زدم بسیار تا بی
 (6تا  9: ابیات 511)دیوان، غزل                             
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از همین روست که در اوج عرفان عطار وصال  .هجران در غزل عطار همواره با امید همراه است

چه هجر و چه وصال، تفاوتی ای که باشد شوند و او در هر مرتبهنظرش یکسان می و هجران در

 نگرد. کند و او به هر دو به نظر رضایت میبرایش نمی

 گر وصالست از تو قسمم گر فراق
 

 هست هر دو بر من دیوانه خوش 
 (2: بیت443غزل ،)دیوان                                  

 و شادیغم  .4. 1. 2

اما شادمانی او با  ،دهدانبساط خاطر در عرفان میعطار اصالت را به شادی و « شادی و غم»در تقابل 

 شود. شود. به این معنا که غم، عینِ شادی و شادی، عینِ غم میغم و درد تعریف می

 ای هجر تو وصل شادمانی
 

 واندوه تو عین شادمانی 
 (1: بیت828وان، غزل)دی                                                       

رسیدن به شادی  غم مقدمة شود وطولی برقرار می دیگری، بین شادی و غم رابطة در درجة

 رساند غم و درد عشق است.حقیقی میچرا که در نگاه عطار آنچه عارف را به شادی  ؛گرددمی

های خوردن و تحمل رنج و سختیداند اما رسیدن به آن را مستلزم غمعطار منتهای غم را شادی می

 داند.آن می

 دائم ای عطار با اندوه ساز
 

 تا ز حضرت امرت آید کالطرب 
 (11: بیت12دیوان، غزل)                                           

 ل و عشق. عق5. 1. 2

هم با توجه به ابعاد متفاوت عقل در عرفان، روابط بین عقل و عشق متفاوت « و عشق عقل»در تقابل 

و عشق تضاد و تناقض وجود دارد و آن زمانی است که منظور از ای بین عقل شود. در درجهمی

یابد مکاشفات عرفانی راه نمی گاه در حوزةاست. چنین عقلی هیچاندیش عقل، عقل جزئی و مادی

 همواره مردود و مغلوب عشق است. و

 چون عقل ما عقیله است آن نکوتر
 

 به عقل این راه مسپر کاندرین ره
 

 بباشیم که عاشق وار سودایی 
 (5: بیت629غزل ،دیوان)                                       

 جهانی عقل چون خر در خالبست
 (7: بیت40دیوان، غزل)                                         
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عقل اول باشد، موهبتی الهی بر بندگان  اما زمانی که تعریف عقل، عقل ایمانی یا عقل کلی و

 آن برخوردار باشد از عقل و قوّة گونه که باید عشق را در حد کمالکامل هم هماناست. انسان 

طورکه باید تعقل هم در حد اعلی باید بهره ببرد چرا که شخصیت عارف جمع اضداد است و همان

محضر حق باشد باید به عنوان پیر و راهبر هم در بین خلق حضور داشته  در اوج تعالی روحی در

 ترتیب انسان کامل هم باید عاشق کامل و هم عاقل کامل باشد. به این ؛باشد

 الجرم هست نیستم هیچم
 

 الجرم عاقلی نیم مستم 
 (3 : بیت492غزل ،دیوان)                           

 ت و هشیار. مس6. 1. 2

وجود عشق به هم که برآمده از عقل و عشق است روابط مشابه عقل و« هشیار مست و»تقابل  در

آید و عارف کامل هم مست است و هم هشیار؛ یعنی در دیدگاه عطار هوشیاران حقیقی، مستان می

 الهی هستند و نیز تعریف او از هوشیاری، مستی است. 

 دالنستتنگ نه مست بودن از می کار
 

 گر هوشیار عشقی از دوست مست باشی 
 (2: بیت800غزل ،)دیوان                                                               

عارف فارغ از مستی و هشیاری، نه مست است و نه هشیار،  از غزلیات عطار،دیگری  در مرتبة

ندارد و از حال خویش)مستی یا هشیاری(  که در هیچ مرتبه و جایگاهی توقف ای استبلکه وارسته

 است.  خبربی

 بادة ما ز جام دیگر ده
 

 هشیارکه نه مستیم ما و نه  
 (11: بیت401غزل ،دیوان)                                         

 شود.عقل جزئی باشد سرمستی بر هشیاری برتری داده می جایی که هشیاری برآمده و نتیجة در

 ایدل بچشید جرعه تو تا ز شراب شوق
 

 زندجمله پند زاهدان از پس گوش می 
 (7 : بیت310غزل ،)دیوان                                            

 عطار که سراسر سخن از مستی عاشقانه است نمود بسیاری دارد.های گونه بیان در غزلاین

 عزم آن دارم که امشب نیم مست

 سر به بازار قلندر بر نهم
 

 ...کوبان کوزه دردی به دستپای 

 ببازم هرچه هستپس به یک ساعت 
 (1-5 : ابیات55غزل ،)دیوان                                     
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رت و یقین. حی7. 1. 2  

شود. در واری از حیرت به یقین و بالعکس مشاهده میحرکت دایره« یقین و حیرت»در تقابل 

حیرت به یقین سیر می یعنی عارف از مرتبة ؛یابی عارف به یقین استدست ای، حیرت مقدمةمرتبه

 کند.

 عشق رخش بس که در این دایره
 

 همچو من و همچو تو حیران کند 
 (11 :312غزل ،دیوان)                             

تر کند اما هرچه پیشگفتن میکه عطار با یقین، از حقیقت آغاز سخنای دیگر درحالیدر مرتبه

 )سیر از یقین به حیرت(. شودحیرت او افزوده می بر شود و مرحله به مرحلهرود متحیر میمی

 تر رفتدر این منزل کسی کو پیش
 

 به هر گامش تحیر بیشتر شد 
 (9: بیت255غزل  ،دیوان)                                                   

 درمجموع در غزل عطار یقین و حیرت همراه هم هستند و این، سبب خوشایندی حیرت شده

طوریشود بهوار از حیرت به یقین و برعکس در عرفان عطار دیده میکه حرکتی دایرهاست. چنان

 رود برتر در یقین پیش میاما هرچه بیش ،رسدیقین می مرتبةکه با حیرت به عنوان مقدمة یقین، به 

 شود.    تحیر او افزوده می

 دا و پنهان. پی8. 1. 2

 بنده و رود و هم در رابطةکار میصفات الهی به ا هم دربارةنماین متناقض، «پیدا و پنهان»تقابل  در

ها ظهور دارد. در همة پدیدهو  خدا. در ارتباط با صفات الهی، خدا در چشم خلق غایب است

 رود.کار میزمان دربارة خداوند بهپیدای پنهان است و این دو اصطالح متضاد هر دو هم درواقع خد

 چو پنهانی مدامچون پدید آیی 

 جان ز پنهانی تو درداده تن
 

 ...چون نهان گردی چو جاویدی عیان 

 تن ز پیدایی تو جان بر میان
 (5-7: 633غزل ،دیوان)                                          

 کند.آید توصیف میای برتر، خداوند را برتر از پیدا و پنهانی که به چشم بشر میعطار در جلوه  

 و چه پنهان چه می گویم چه پیدا
 

 که این باالی پیدا و نهان است 
 (2: بیت91غزل ،دیوان)                                  

شوند و در یک رابطة طولی، ارتباط بنده با خدا، الزم و ملزوم هم می در« پیدا و پنهان»اما تقابل 

 کند. الهی را درک میبا غیبت بنده از حضور مجازی خود، حضور و پیدایی 
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 تا تو پیدا آمدی پنهان شدم
 

 تر استزانکه با معشوق پنهان خوش 
 (2: بیت 61غزل ،)دیوان                                                     

اما از یک بُعد دیگر هم به این تقابل نگریسته شده و آن اینکه عظمت و هیبت حضور الهی 

 سبب ناپیدایی و غیبت بنده دربرابر آن جلوة حقیقی است. 

 طاقتیچون رخت پیدا شد از بی
 

 در کفن پنهان شدم ای جان من 
 (9: بیت677غزل ن،دیوا)                                       

 نا و بقا. ف9. 1. 2

بقای باهلل  مرتبةفنا مقدمة بقاست و بنده در نقطة پایانی فنای خویشتن، به « فنا و بقا»نمای در متناقض

 رسد. به این ترتیب روابط فنا و بقا هم طولی است و انتهای فنا ابتدای بقاست.می

 ولی روی بقا هرگز نبینی

 کلی به چو تو در وی فنا گردی
 

 گردی از فنا نیستکه تا زاول ن 

 ین بقا نیستای اتو را دائم ور
 (15و14: ابیات109دیوان، غزل)                    

غیرمستقیم  اشعارش انعکاس مستقیم و های عرفانی و مکاشفات شهودی او درعطار که تجربه

اوست و داند که فنای عارف همان بقای بقا را یک حقیقت می منظر واالتری فنا و یافته است در

 یابد.بقایش با فنای او معنا می

 گر بمیری در میان زندگی عطاروار
 

 چون درآید مرگ عین زندگانی باشدت 
 (11: بیت 19غزل ،)دیوان                                                     

فنا شود و چیز گونه شدن باید از همهشدن با حقیقت و حقدر دیدگاه عطار، عارف برای یگانه

ی سلوک عرفانی است و «فنا و بقا»ای برتر از از فنای خود هم فنا شود. به این ترتیب حقیقت درجه

 باید از آن هم گذر کرد.

 با تو و نه بی توییم چون همه نه
 

 ایمنه به بقا نه به فنا مانده 

 (7 : بیت604غزل ،دیوان)                       

 حدت و کثرت. و10. 1. 2

نما یک حقیقت در دو عبارت و دو جلوه دو طرف متناقض هم هر« و کثرتوحدت »تقابل  در

سما و ای از تجلی است، واحدی است که همة کثرات، جلوه«نماِِنیست هست»هستند. خداوند که 

ست که هر ا اینهیست، آی«نمانیستِ هست»روند و همة آفرینش که شمار میصفات الهی به
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د. پس دهگون جلوه میظرفیت و توان خود، آن یک حقیقت واحد را به اشکال گونهمخلوقی به 

 نماید.ای است که در عین یگانگی، کثیر جلوه میکثرات همان وحدت هستند و آن واحد هم یگانه

 در احد چون اسم ما یک جلوه کرد
 

 پدید در عدد بنگر چه اسما شد 
 (12: بیت380غزل،وان)دی                                   

 ها در غزلیات عطارشکال تقابل. ا2َ. 2

های مطرح شده در غزل عطار گفتیم، اَشکال قرارگرفتن دورویة تقابل تقابل بارةبا توجه به آنچه در

 بندی است.گروه قابل تقسیمهشت هایی که برشمردیم در در مجموع این تقابل

 کسانی طرفین تقابل:. ی1. 2. 2
دست بدهند در نظر عطار کامالً یکسان  گروه، طرفین تقابل بدون اینکه معنای خود را ازدر این 

به این صورت که عارف در هرکدام از شرایط که واقع شود برای او تفاوتی ندارد.  ؛نمایندجلوه می

آید که عارف با وقوف به چشم میبه« هجران و وصل»و « رجا و خوف»نمود این رابطه در تقابل 

شرایط که قرار بگیرد تفاوتی  هجران، در هرکدام از و یا وصل شرایط خوف یا رجا و مراتب و

 نماید.برایش نداشته و در نظرش یکسان می

 : ذر از هر دو طرف تقابل. گ2. 2. 2

شمار مراتب و منازل راه، خود حجاب سالک برای رسیدن به حقیقت به هرچند در نظر عطار همة

 دیوان عطاراما در بررسی  ،کدام توقف نکردز تمام آن مراتب عبور کرد و در هیچرود که باید امی

وضوح به این عطار به« عشق و عقل»و «هشیاری و مستی»، «رجا و خوف»، «بقا و فنا»های در تقابل

شوند منازل ابتدایی سلوک محسوب می ءعرفان جز موضوع اشاره کرده است. خوف و رجا که در

نظر عطار از  وجود عارف نیستند. مستی و هشیاری و حتی عشق که در باالتر دیگر دغدغةدر مراتب 

آن  جایگاه ارزشمندی برخوردار است اگر تنها بند و ادعای سالک باشد قابل اعتنا نبوده و باید از

اید آید و عارف بدست نمیکه گفته شد وحدت حقیقی با فنا بهفنا و بقا هم، چنان ةگذر نمود. دربار

 از فنا نیز فنا شود.
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  ضاد طرفین تقابل:. ت3. 2 .2

ها در تضاد و تناقض با یکدیگر معانی متعدد و مراتب مختلف معانی برخی اصطالحات عرفانی آن

 و چنین است؛ عقل« پنهان و پیدا»، «هشیاری و مستی»، «عشق و عقل»که در تقابل دهد چنانقرار می

 و مستی الهی است. در پیدا فلسفی و مادی آن باشد متضاد با مفهوم عشقکه در معنی هشیاری چنان

پنهان هم، آنجاکه منظور از پیدایی، حضور همواره خداوند باشد بنده دربرابر آن حضور همواره  و

های مذکور شود که در تقابلدیگری برتری داده می ها یک طرف تقابل برپنهان است. در این تقابل

 شود.یدایی خداوند ارجحیت داده میعشق، مستی و پ

 حول معنایی یکی از طرفین و برتری آن بر طرف دیگر: . ت4. 2. 2

دیگری وجود دارد که ناشی از تضاد  نوع دیگری هم از ارجحیت و برتری یکی از طرفین تقابل بر

بر  -رسدهم می که به نظر ناخوشایند-نبوده بلکه براساس تغییر و تحول معنایی یک طرف تقابل 

 سالک منتهی به آخرین منازل سیر و« درمان و درد»که در تقابل یابد. چنانسوی دیگر آن برتری می

بالجویی و درد جستن بر درمان ترجیح داده می آن است و سلوک، به دنبال درد و بال و افزودن بر

 شود.

 طولی )الزم و ملزوم(: ابطة. ر5. 2 .2

آن یکی هاست که براساس طولی بین آن نما، رابطةطرفین متناقض یکی از پرکاربردترین روابط بین

به سرآغاز  ،پایانی یکی رسیدن به نقطة رف دیگر است که بارسیدن به ط از طرفین، مقدمه و الزمة

گر یتنها ناقض یکدهای عرفانی نهدهد تقابلطولی نشان می توان دست یافت. رابطةطرف دیگر می

-بقا و هستی جاودان می فنا و نیستی مقدمة« بقا و فنا»روند. در تقابلشمار مینبوده بلکه مکمل هم به

 گردد. دررسیدن و ادراک مفهوم شادی می درک غم، مقدمه و الزمة« شادی و غم»تقابل  شود. در

ای است که سالک با سپری عرفان، خوف و بیم الهی مرتبه ای ازهم در درجه« رجا و خوف»تقابل 

وادی هم « هجران و وصل»تقابل  یابد. دردست می نهایت به امیدواری ازسوی خداوندکردن آن در

 ن است که سالک با رسیدن به نقطةدرک وصال و رسیدن به آ هجران و طی کردن آن، الزمة

 و بنده جا که سخن از رابطةهم آن« پنهان و پیدا»تقابل  رسد. درپایانی هجران به سرآغاز وصل می

ی بنده با با درک ظهور و حضور الهی، یعن شودخویشتن مرادف میخداند است، غیبت بنده از 

هم الزمه و « بقا و فنا»تقابل  کند. درالهی را فراهم می دریافت حضور پنهان کردن خود مقدمة
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یک رابطة  رسیدن به بقا در عرفان، فنای کامل از هرچه جز آن هستی مطلق است که در مقدمة

 شود.آغاز بقا می نقطة پایانی فنا، نقطةطولی 

 وار:کت دایره. حر6. 2. 2

ة حصول کدام از طرفین مقدمه و الزمشود که هراین رابطه بین طرفین تقابل زمانی حاصل می 

بقا  و ول بقا بودحص ، فنا مقدمة«بقا و فنا»برای مثال در تقابل  پیشیننوع  طرف دیگر باشد. در رابطة

که در این یابی به آن نبود درحالیدست ةاما وسیل ،گام برداشتن سالک در طریق فنا بود انگیزة

شود، در سیر از یقین به حیرت، یقینِ دیده می« یقین و حیرت»تقابل  وار که تنها درحرکت دایره

یقین الهی  مرتبةکشاند چرا که آخرین حاصل شده برای عارف، درنهایت او را به حیرت می

 باشد.بدیل میبی اف به حیرت دربرابر آن هستی مطلق واعتر

 زمان طرفین تقابل:ور هم. حض7. 2. 2

یک پدیده یا یک شخص است که  حضور هم زمان دو طرف تقابل در نما براصل تعریف متناقض

الجمع نعةداد است و اجتماع نقیضین هم مای عرفانی که وجود عارف جامع اضنماهادر متناقض

نماها، حضور هم زمان میان این متناقض نما نمود بیشتری دارد. اما ازاین ویژگی متناقضاست، 

باشد که از میان تر میها ملموستر از سایر تقابلطرفینی که در یک بُعد در تضاد هم قرار دارند بیش

 مراتبی در تناقض وکه در « پنهان پیدا و»و  «هشیاری مستی و»، «عشق و عقل»ها، انواع روابط تقابل

تضاد کامل هم بودند که با برتری یکی بر دیگری همراه بود. اما در مراتب تکاملی عرفان، خاصیت 

له دخیل ئمسیکی از طرفین تفابل هم در این شود البته تفاوت معنایی حداقل تضاد کامالً نقض می

شود عقل به آن گفته میانسان کامل  دربارة« عشق عقل و»که زمانی اجتماع اضداد است؛ چنان

ها وجود داشت نبوده بلکه منظور عقل اول و عقل کل، عقل ایمانی و تضاد آن معنی که در رابطة

این ترتیب انسان کامل در  ضروری است؛ به موهبتی الهی است که وجود آن برای عارف الزم و

ها در حد هر دوی آن از عطار بایستی هم در کمال عقل و هم در کمال عشق قرار داشته و اندیشة

های خویش زمان در تعریف پیرو و راهبر غزلرا هم« هشیاری مستی و»اعلی برخوردار باشد. عطار 

کند که با وجود توصیف پیر، او را شخصی توصیف می برد و درویژه قلندریات خود به کار میبه

رود ظهور شمار میالهی به گاه که صفتهم آن« پنهان پیدا و»کند. نوشی، هشیار هم عمل میباده

شود. او پیدایی است که از خداوند گفته می که دربارةباشد چنانالجمع میةنعزمان هر دو ماهم
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هستی  ها وتمام پدیده نماید و از نظر مردم پنهان است اما حضور او درنهایت پیدایی، پنهان می

 پنهانی است. هویداست و او نهایت پیدایی و

  هم شدن طرفین تقابل: ن. عی8. 2. 2

برد سر میافتد که عارف در انتها و غایت عرفان بهشدن طرفین تقابل در عرفان زمانی اتفاق مییکی

این رابطه هرکدام از طرفین، پایه و  نگاه او برتر از دیدگاه عادی و ظاهربین مردم است. در و دریچة

که فنا همان بقاست و منظور عرفا از نشود چنااساس تعریف و بیان ویژگی طرف دیگر محسوب می

هر دو سوی تقابل، یک حقیقت در « کثرت وحدت و»گویند همان فناست. در تقابل آنچه بقا می

ها از بین رفته است و در نگاه او آنچه ما کثرت های آنباشند که در نظر عارف تفاوتدو جلوه می

هستی یک وحدت است که  ترتیب همةاینبه .تی در عین کثرتنگریم وحدت است اما وحدمی

هم تعریف عطار از شادی غم « شادی غم و» ها متکثر جلوه نموده است. در تقابلکثرت شمار همةبه

تقابل ندارد. در  عشق هم جز شادی برای عارف دربر عشق خوردن است و در کنار آن مفهوم غم

، تنها نگاه عطار دراند و الهی ةبادتعریف عطار هوشیاران واقعی مستان  هم در« هشیاری و مستی»

درد طلب، درد  هم که عطار همه دردجوست و« و درمان درد»اند. در تقابل مستان، هوشیاران کامل

 عشق خود درمان عشق است و تعریف درمان در نظر او همان درد عشق است. 

 :نتیجه
را با  در غزلیات عطار ماآن های برجسته است و بررسی نما در زبان عرفان یکی از ویژگیمتناقض

نمای متناقض دهبررسی براساس نماید. های این شاعر عارف و زبان فردی وی آشناتر میتجربه

 و درد»، «هجران و وصل»، «رجا خوف و» ند از:اکه عبارت غزلیات عطاردر عرفانی پربسامد 

« و بقا فنا»، «پنهان و پیدا»، «یقین و حیرت»، «هشیار مست و»، «عشق و عقل»، «شادی و غم»، «درمان

. اَشکال این قابل تقسیم بندی استگروه  هشتروابط طرفین تقابل در ؛ «وحدت و کثرت» و

طرف تقابل در شخصیت انسان کامل، عین هم  زمان دوهای: حضور همصورتها بهپارادوکس

آنان، تحول معنایی  ملزوم( و )الزم طولی نما، رابطةهای متناقضوار سویهشدن طرفین، حرکت دایره

یکی از طرفین و برتری آن بر طرف دیگر، تضاد طرفین، گذر از هر دو طرف برای درک حقیقت 

 عرفان، یکسانی طرفین در نظر عارف، قابل مالحظه است.
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 نامه:کتاب
من انجتهران: هنری کربین،  ، تصحیح و مقدمهشرح شطحیات(، 1344) .شیرازی، روزبهانبقلی –

 شناسی فرانسه در تهران.ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و تهران:  ، چاپ سوم،دیدار با سیمرغ (،1382) .پورنامداریان، تقی –

 .مطالعات فرهنگی

 ،سایه در خورشید مجموعه مقاالت: ، «نمایی در غزلیّات عطارمتناقض»(، 1374). چناری، امیر –

 .45-86نیشابور: ، 

 نشر و پژوهش فروزان روز.تهران: ، نمایی در شعر فارسیمتناقض(، 1377). ــــــــــــــــــ   –

قم: دانشگاه محمدرضا رجبی، چاپ دوم،  ، ترجمهدرآمدی به تصوف(، 1388) چیتیک، ویلیام. –

 ادیان و مذاهب.

 آگاه. تهران: ،چاپ دوم ،پارسی زبور(، 1380) .کدکنی، محمدرضاشفیعی –

 ، تهران: سخن.ان شعر در نثر صوفیهزب(، 1392ـــــــــــــــــــــــ، ) –

، ترجمه و تحقیق معنوی موالنا گنجینه، «موالنا: دیروز، امروز، آینده» (،1384) .ماریشیمل، آن –

 .25-39مروارید، تهران: الدین عباسی، چاپ دوم، شهاب

الزمان بدیععثمانی، تصحیح  احمد ترجمه، ریهیقش لةرسا هترجم (،1379) قشیری، ابوالقاسم. –

 .علمی و فرهنگیتهران:  چاپ ششم، فر،فروزان

  .زوارتهران: ، تصحیح محمد استعالمی، االولیا ةتذکر (،1346). فریدالدین محمد ،نیشابوری عطار –

 چاپ چهارم، تقی تفضلی،، تصحیح دیوان عطار(، 1366).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 .علمی و فرهنگیتهران: 

 .سخن با همکاری فراگفتتهران: ، چاپ سوم، زبان عرفان(، 1389) .فوالدی، علیرضا –

 تهران: اطالعات. ،فاطمه راکعی ، ترجمهشعر درباره(، 1373) .الرنس، پرین  –

)مجموعه  عطارشناخت، «شکنی منطق وحشت در آثار عطارشالوده»(، 1385مشرف، مریم )  –
 .105-116 دانشگاه فردوسی،مشهد: کوشش محمدرضا راشد محصل، به مقاالت(
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تهران: فکر ، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی )از افالطون تا عصرحاضر((، 1378) .مقدادی، بهرام –

 روز.
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