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 *از نگاه عطارآن  و تصاوير تعليميدنيا 
   1رادمنش محمدعطا

  استاد زبان و ادبيات فارسي
  ايران - آباد واحد نجف -دانشگاه آزاد اسالمي 

  2الهام معينيان
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  ايران -واحد نجف آباد  - دانشگاه آزاد اسالمي 

  چكيده
در فاصلة زمـاني دو   از اين نظر كهرة قابل توجهي از دنيا داشته ولي عطّار با اينكه خود به

اي را  در ايران زيسته و زمانـه  هاي تركان غز و ايلغار مغول ههجوم وحشتناك به ايران يعني فتن
، از ديدگاهي درك كرده كه ظلم و فساد، فقر و بدبختي سراسر سرزمين ايران را فرا گرفته بود

دنيـا در برابـر چشـمان وي     تعليمي در واقع مناظر و تصاوير .اه نكرده استشاعرانه به دنيا نگ
نـه تنهـا مطلـوب و     اسـت كـه   مجسم شده و او آنها را در قالب شعر ترسيم كرده، تصاويري

شـود،   البته اگر گاهي تصوير زيبايي نيز ديده مي. بخش نيستند بلكه گاه مهيب و هولناكند لذت
اي بـه   ة ترس و اندوه دنياست و يا صرفاً به اين دليل كه به گونـه يا در عمق خود، در برگيرند

قصد داريـم دنيـا را از دريچـة     در اين مقاله .شوند، خوب ترسيم شده است بوط ميآخرت مر
برخـي از آثـارش   كالم او در الي  نگاه اين شاعر عارف ببينيم و تابلوهاي نقّاشي را كه در البه

از ميان آثار عطار بيشتر رويكـرد بـه   . قرار دهيم ور دة ديدهديد خواننوجود دارند، در معرض 
  .نامه، اسرارنامه و تذكرة االولياء بوده است الهي

  .تذكرة االوليانامه، اسرارنامه،  دنيا، الهيتعليمي تصوير عطّار،  :هاي كليديواژه
  

 25/1/1392: تاريخ پذيرش     8/10/1391: تاريخ دريافت *

  a_radmanesh21@yahoo.com: پست الكترونيكي

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي فصل
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

   1392شانزدهم ـ تابستان : شماره پياپي
 150تا    131از صفحة  
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  مقدمه
اي از محقّقان ادبي، متن ادبي، از هر نوع كه باشد، نبايد با نگاه ابـزاري مطالعـه    نزد عده

به عبارت بهتر متن نبايد ابزاري براي تبيين و بررسي يكـي از مفـاهيم و اصـطالحات    . شود
ح بايد ادبيت متن مورد قرار گيرد و به اصطال... شناسي، ديني و شناسي، روان فلسفي، جامعه

و بخصوص عرفاني تعميم داد چرا كـه   هنتوان به متون ك اما اين قاعده را نمي. توجه باشد
پند و نصيحت اقدام به خلـق   دادن شاعران و نويسندگان سنّتي به هدف روشنگري اذهان و

ه بـه مفـاهيم    كاز طرف ديگر چنان. اند اثر كرده آن مـورد   ه بخواهيم يك متن را بـدون توجـ
مطالعه قرار دهيم و بـه عبـارتي سـبك و سـاختار آن را تحليـل كنـيم، ناچـار بـه بررسـي          

در تعيـين  ) هـاي فكـري   ويژگـي (هاي فكري اثر هستيم چرا كه بررسي ايـن سـطح    ويژگي
  .ميت استحائز اه) شاعر يا نويسنده(ها و معيارهاي سبك آن فرد  مالك

بينـي و نگـاه بـه     بررسي جهان ،آثار عرفانيمورد  هاي بررسي فكري در اما يكي از جنبه
در بين شاعران ايران، اشعار امثال مولوي، سعدي و عطّار بيش از ديگـران عرصـة   . دنياست

در مورد عّطار اين تحقيقات بدين لحاظ مورد عنايت بـوده كـه   . چنين تحقيقاتي بوده است
ه حكايـات   همچنين . اشعارش را فقط براي جمعي از مريدان سروده است حجم قابل توجـ

چـون يكـي از   همو  بوده كه در بين مردم -اجتماعي عطّار  جايگاهساده و شيرين آن و نيز 
چنين شـاعري  يد بنابراين، نگاه كردن به دنيا از د. در اين امر دخيل بوده است - آنها زيسته

دن به ز آن و پي برمندي ا گذاري دنيا، توجه به آن، مقدار بهره تواند ما را در جهت ارزش مي
  .اش ياري رساند چهرة واقعي

و بـا  در تحقيق حاضر سعي بر آن بوده اسـت كـه از زاويـة ديـد عطّـار دنيـا را ببينـيم        
  .و آن را بشناسيمپي ببريم  ويبيني  او به جهان تعليمي هايتصويرگري

بـدانيم  الزم اسـت  بپردازيم كه عطار ترسيم كرده است،  پيش از آنكه به ديدن تابلوهايي
  عطار تا چه حد از دنيا بهره مند بوده است؟ 

طور حتم عطّار ثروت و مكنت داشته است بخصوص اينكه داروخانه اي جزو ايـن  ه ب«
ثروت بوده كه وي به واسطة درمان بيماران و فروختن دارو به آنها مبـالغ هنگفتـي در آمـد    

به كسي  نيست و لذا نيازمند هايش كمهمچنين او خود اعتراف دارد كه دارائي. داشته است
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 133    دنيا و تصاوير تعليمي آن از نگاه عطار

تمكّن مالي . هم داشته استبوده كه براي او عايداتي اي  مزرعهداراي او همچنين . باشد نمي
عطّار و بي نيازي او از خلق سبب شده وي مناعت نفس خود را حفظ كند و قريحـه شـعر   

ـ    أگويي را جهت ت كـار  ه مين نيازهاي مالي به سوي مدح و مديحه سـرايي بزرگـان عصـر ب
  ). 65-6: 1374فروزانفر، ( 1»نبرد

 ،دنيا ي و عقايد عطّار درباره هن برخي شكل بگيرد كه برخالف آراال در ذؤشايد اين س
برخـوردار از نعمـت دنيـا بـوده     كـرده و   چطور است كه عطّار جهت تمكّن مالي تالش مي

كسـي  : ده استآم نامه مصيبتجواب اين ابهام در حكايت دوم از مقالة بيست و نهم . است
ـ . دنيا را مذمت كرد) ع(در پيش حضرت علي  ا در آن حضرت فرمود دنيا كشتزاري است ت

د گير عطّار از حكايت چنين نتيجه مي. ستجايي نكودنيا  آن بكاري و اگر كشت عقبي كني
  :مذموم نيست اگر در خدمت دين و عقبي باشدكه دنيا 

  ر عقبي گير پيشليك در وي كا  تو به دنيا در مشو مشغول خويش
  پس براي دين، تو دنيا دار دوست  چون چنين كردي تو را دنيا نكوست

  )356:نامه مصيبت(  
: مندي از دنيا نيز در شعر عطّار و از زبان خودش آمده اسـت از طرفي حدود زماني بهره

فـت؛  از آن بهره گر رد وك يدر كشتزار دنيا براي آخرت كار هست بايدتا زماني كه جواني 
  :ميراند شود و او را مي چه در پيري دنيا از آدمي رويگردان مي
  كرد 2جهان بر من سر پستان سيه  ز مويم تا سپيدي جايگه كرد

  ريـگيـيابم دستـن س ميـكه از ك         ريـاي پيـام از پ ادهـچنان افت         
  )202: اسرارنامه(  

  :گويد مي...  ش سخن واي دربارة ارز الهي نامه پس از مقدمه خاتمةدر 
  مـكي خانه تمامـتي در يـبه گي  اممـچو من محبوس اين پيروزه ب

  ياــا و ارض دنـمــودي ســكب  چه خواهم كرد طول و عرض دنيا
  وگر در بايدم چيزي سپند است  تـمرا ملكي كه من دارم پسند اس

  )398:نامه الهي(  
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  :و سپس گويد
  دنيا از همه كس فارغم من به  بحمداهللا كه در دين بالغم من

  )399: همان(  
   ).65: 1374فروزانفر،( اند شمردهتمكّن مالي عطّار  گوياي فروزانفر معناي بيت اخير را

قول ديگران تعريف كرده است؛ ازجمله از دنيا از از  بينش خود را عطّار در برخي موارد
هرچه تو را از حق «: ؟ گفتگويد كه از وي پرسيدند دنيا چيستمي» ذوالنّون مصري«قول 

شـيخ در جـايي ايـن تعريـف را بـه نظـم       ). 193: االولياء تذكرة(» مشغول كند، دنيا آن است
  :تاي نكرده اي اساشاره» دنيا«كشيده، اما به اصطالح 

  ودنـب  دهـبن  لـد دليـاشـا بــكج  ودنـيزي زنده بـرون حق به چـب
  باشي   بنده  يز را توـچ به قطع آن  به چيزي دون حق گر زنده باشي

  دــاشـب  دـبن  قدر موئي  وزتـهن  دــيوند باشـوئي گر تو را پـبه م
  به هر دم مي در افزائي تو در خويش  بايد كه كل برخيزي از پيش تو مي

  )246:نامه الهي(  
اين واقعيت را بدان كه دار دنيا حرف هيچ است با وجودي كه در چشـم تـو   « نيز گويد

  .)100: 1373شجيعي، ( »يچي نداردالف ه. است و آن جز حرف الف نيست پر پيچ
كنـد و   ارادة نفـي كلّـي و هـيچ بـودن عـالم را مـي      ) هيچ بودن الف(شيخ از اين مفهوم 

  :گويد مي
  ال و سودا 4ز ابجد تا ضظغال  ز اول آخرش ال 3الف هيچي

  ميان هيچ و اليي مانده بر در  اگر صد راه گيري ابجد از سر
  )115-116:اسرارنامه(  

  تصاوير برخاسته از دنيا
هـر  . ريـزد  جهان بي اندازه خون ريختـه و مـي  : شيخ از دنيا تصويري بس نااميدانه دارد

باره شادي را از مـا  شود و شام سياه آن به يك صبح روشن آن سرانجام به تاريكي تبديل مي
  .گيرد مي
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دهد با سوخت و ساز اسـت  ناني هم مياي است كه اگر تافته تنورناساز چون  يرِاين د .
شـجيعي  (ز آن بيـرون آمـد   تـوان ا  اي بدتر از جهان نيست كه نمـي  كه هيچ فتنه خالصه اين

1373 :86:(  
  ...ازـاي ب ردهـد گـوز نايـس يـكزو ب  ازـر ناسـن ديـت ايـس هـوري تافتـتن

  كسي را چاره جز بي چارگي نيست  جهان را بر كسي غم خوارگي نيست
  )186: اسرارنامه(  

ها و تصويرها بسيار دارد و غرضش ايـن اسـت   گونه دريغ شيخ خطاب به جهان از اين
گري چرخ چنبري بگريزي و دنيا نيز از كار تو غمناك نيست، تواني از حيله كه چون تو نمي

  !كني؟ پس تو چرا از غم ايام خاك بر سر مي
  گونهمرداردنياي 

دويد تا نماز مرده از او  ه قصه مردي عامي آمده است كه ميدر مقاله يازدهم مصيبت نام
ترسي كه سرد شود  اند و ميمردي مجذوب گفت مگر غذاي گرمي ذخيره كرده. فوت نشود

روي؟ شيخ حكايت را براي تمثيل دنيا به مردار آورده تا كساني  جهت به شتاب مي و از آن
  :كنند، مذمت كند طلب آن شتاب مي ورزند و در را كه به آن عشق مي

  ي ز دورـبين رده ميـروي چون م يـم  ورــا ناصبـردار دنيـتي از مـهس
  وين خود از جوع است بر مردان حالل  وري مردار دنيا ماه و سالـخ مي

  دـانگانهــس بيــكه بـدت زانـزنـدرگ  اندگ ديوانهـون سـا چـاهل دني
  )238: نامه مصيبت(  

اله نيز قصة مردي ديوانه است كه در گورستان رفت و در آنجـا  داستان پنجم از همان مق
وقتي كرباس كفن را ديد، گفـت ايـن كفـن از تـن مـرده      . اي را دفن كنند مرده خواستند مي

گفـت  . گفتند بردن كفن مرده روا نيست. آورم زيرا من عريانم و هيچ لباسي ندارم بيرون مي
شـد   نيد؟ در اينجا نيز دنيا به مرداري تشـبيه ك پس چرا شما روز و شب كفن از مرده باز مي

  :اندكه طالبان آن نكوهش شده
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  زـخوار ريـاي مردمـبر سر دني  اكبيزـن چون خـخاك عالم جمع ك
  گويـترك اين دنياي مرداري ب  ويـن داري بگـرار ديـر اســر سـگ

  و راـصد بال ما بعد آن بخشد ت  زان كه گر يك لقمه نان بخشد تو را
  دهد بو كه سودت يك زماني مي  دـده ي ميـانـون زيـاني چـزم هرـ

  )238:نامه مصيبت(  
برخاست و سرهنگي با اطرافيانش به  »طرّقوا«بهلول بر سر راهي نشسته بود كه خروش 

بهلول مشتي خاك برداشت و در مقابل سرهنگ ايستاد و مشـتش را بـاز   . آن گذر وارد شد
  :گويد شيخ پس از اين حكايت مي. ستود خاكي روا  نيكرد و گفت اين همه كبر از موج

  هر مردارـكر از بــهاده دام مـن  ردم آزارـع مــار طبــي مـروهـگ
  كه غافل گشته از معقول و منقول  به مرداران چنان مشعوف و مشغول

  دـار باشـردي او را كـا با مـكج  دــي مردار باشـطلوب كسـو مـچ
  )281-2: نامه الهي(  

اَلـدنّيا  «: كـه فرمـود  ) ع(نكه دنيا مردار است، اشاره است به كالم امام علي بن ابيطالب اي
    الب خالطـه الكـلـي مصبِر عها فَلين اَراديعنـي دنيـا   ). 408: 1، ج1351عجلـوني، (جيفَه فَم

  .مرداري است و هركه آهنگ آن كند بايد كه بر آميزش با سگان شكيبا شود
كنـد كـه در    دنيا را به مرداري تشبيه مـي  ،هي نامه نيز از قول عباسهنوزدهم ال ي در مقاله

وقتـي انـدك   . خورند و سپس پلنگان و سـگان و گرگـان   گلخن است، ابتدا شيران از آن مي
ـ  چيزي از آن باقي ماند، نوبت به كالغان مي جـاي  ه رسد تا فقط روث و خون از آن مردار ب

اكنـون  . بـرد  آن مردار را به هر طـرف مـي  ) سرگين(:وث آيد و ر جعل بعد از كالغ مي. ماند
هـا  آيـد كـه سـهم مورچـه      فقط استخوان مردار باقي مانده و اندكي چربي از آنها بيرون مـي 

شيران همان شاهانند؛ پلگـان همـان   . ماند شود، آنگاه استخوان خشك بر سر راه باقي مي مي
عوانان هسـتند، جعـل عامـل    ادان اين اميرانند، سگان و گرگان، اعوانان آنها و كالغان شاگر

 در اين ابيات عالوه بر اينكه شاعر تصويري از دنيا ارائه داده اهل. مالي و موران اهل بازارند
  :دنيا را نيز به تصوير كشيده است
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 137    دنيا و تصاوير تعليمي آن از نگاه عطار

  ...چو مرداري ست در گلخن به معني  اـدني«ه كه ـعباس ستا  تهـن گفـچني
  ي اوستـك از پـر آنـردارتـم وزان  همه دنيا چو مرداري ست اي دوست

  )351-2: نامه الهي(  
  :تشبيه كرده است و اهلش را به كرم ريزه دنيا را به مرداراما در جائي عطّار 

  كه مردار است و مشتي كرم ريزه  زهـتيـيا در سـل دنـو با اهـمش
  )350: نامه الهي(  
  اهل دنيا، كرمانند

  :تشبيه شده است» كرمان در نجاست«به  طلبان و رياستو در بيت بعد اهل دنيا 
  چو كرمانند در عين نجاست  به يك ره اهل دنيا و رياست

  )همان(  
  دنيا زندانِ

كند، دنيا را شـوريده   در مقالة دهم الهي نامه پدر در جواب پسر كه طلب جاه و مقام مي
انسـان را بـه    توانـد  داند كه تنها راه خالصي از آن طاعت است و تنها طاعت مي زنداني مي

اي عالي برساند و به دنبال جاه و مال و مقام رفتن انسان را دچار وبال وسختي خواهد  مرتبه
  : گيرد؛ پسر از پدر پرسيد بيات زندان در مقابل جاه قرار ميادر اين . كرد

  فرشته دائم از جهل است در چاه  از جاه ست نه عيسي بر فلك رفته
  )232: نامه الهي(  

  :پاسخ گفتو پدر در 
  ... توان شد از بلندان به طاعت مي  پدر گفتش درين شوريده زندان

  )همان(  
دن و آوردن كرد كه خدايا آيا دلـت از ايـن بـر    اي كه به خدا شكايت در حكايت ديوانه

  :كند بيند و تصوير مي دنيا را چنين مي ،آدميان نگرفته است؟ ديوانه
  وزش ز هر روزش بتر بودكه هر ر  پا و سر بود اي بي يكي ديوانه

  نه از پس هيچ ره بودش نه از پيش  دلش بگرفته بود از خلق و از خويش
  چو نيست اين آفرينش را سري باز  ي راز زبان بگشاد كاي داننده
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  ... .دلت نگرفت يا رب زآفريدن؟   ترا تا كي ز بردن و آوريدن
  منبراي اين، چنين سرگشته ام   بسي گرد جهان در گشته ام من

  نگوسارم بدين زندان فكندند  ز پستان الستم باز كندند
  )254: نامه الهي(  

  :انداند و آن قدر جان كنده تا مردهاهل زندان در اين زندان به دنيا آمده
  بسي جان كنده آخر جان بداده  به صد سختي در ين زندان بزاده

  )198:  اسرارنامه(  
  ديگ نيلي

. ندان و هم به ديگي تشبيه شده اسـت اسرار نامه دنيا هم به ز سيزدهم ةمقالدر ابياتي از 
شاهي بـر گـذر از راهـي     :اي بين ديوانه و پادشاه است سومين حكايت از اين مقاله، مناظره

پرسد اين  شاه از او مي. نگرد ي سري را پيش رو نهاده و به آن مي بيند كه كاسه اي مي ديوانه
اي؟ مجنون پاسخي زيركانه و البتّه در خـور   يش رو نهادهي سر را از بهر چه سودايي پ كاسه

ي خـود   پيشـه  ام و تـو را هـم   كه اي پادشـاه مـن انديشـه كـرده    : دهد تفكّر و تدبر به او مي
ي سر گدايي است يا شخصي چون تو پادشاه؟ ولي در عمـري   دانم اين كاسه نمي. ام دانسته

يا سه گز بيشتر نيست و تو را نيز كه اين همه ي من از دن ام كه بهره فهميده ،كه از من گذشته
نان است و تو هم همـين   هروزي من دو گرد. همين است هملك و سپاه و نعمت داري بهر

كنـي؟ ايـن    رّ را رها نمـي مني اين همه خدم و حشم و كرّ و فَ همچونپس چرا تو كه . طور
ـ وؤمس ه گردنـت در آخـرت   ليت و تعهد را رها كن چرا كه اگر نكني همه غل و زنجيري ب

  .خواهند بود
كند و صفاتي چون گذرا و فـاني، ناسـاز و    شيخ پس از اين حكايت؛ دنيا را توصيف مي

شود و دنيا را به زندان و ديگي نيلي كه پـر از بـال و    ارزش بودن را يادآور مي نامساعد و بي
اندوه، رنج و بـال  كند و انسان را به عبرت گرفتن از دنيايي كه با غم،  محنت است تشبيه مي

  :دهد توأم است پند مي
  يـدگانـان زنــردم در ميـمـب  يـانـدان فـرگ در زنـيم مـز ب

  همي جوشد درين نيلي نهنبن  بسا جانا كه همچون نيل در تن
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  يازد به جان دست اجل چون گربه مي  چو ديگ عمر سر باز است پيوست
  بازـرـگ سـرم و ديـش ربهـدارد گـن  ازـاي ناسـن كه در دنيـازم مـچه س

  )194: اسرارنامه(  
  زندان نبي

از اين زندان بـه همراهـي    »رحمت عالميان«گويد كه  مي» )ص(صفت معراج رسول «در
  :ئيل به دارالملك روحاني سفر كردجبر

  ورـرق رو آورد از نــراقي بـب  درآمد يك شبي جبريل از دور
  وحاني سفر كنبه دارالملك ر  كه اي مهتر ازين زندان گذر كن

  )98: اسرارنامه(  
  پارگين آز

به تصوير كشيده  اي  دنيا را به صورت گنداب و مزبلهاز اسرارنامه، عطّار در مقالة چهارم 
  :است

  به كلّي دل ز بند سخت برگير  ازين زندان دنيا رخت برگير
  داني كه از چه باز ماندي يـنم  ديـمان  آز  نـارگيـپ ان ـمي

  )107: اسرارنامه(  
  جايگاه ديوان
  :و منظور از ديو اهل دنيا هستند نگاه ديوان تصوير شدهستدنيا گاهي نش

  ريوانـجهاني خلق، ديوان غ  گذر كن زين نشيمنگاه ديوان
  )182: اسرارنامه(  

  نما غول آدم
 :اي ديگر بيان شده استوق به گونهو در بيتي تصوير ف

  گندم نمايي كه جو بفروشي و  جهانا غولي و مردم نمايي
  )187: اسرارنامه(  
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  گلخن
فرشتگان بارگاه رد و مسجود الهي دا همقام خليفانسان آورد كه  عطّار به ياد مخاطبين مي

رها كرد و  ست بايدنيا را كه همچون گلخن ازندگي در دشود كه  متذكّر ميپس  است، الهي
  :دادواز پر - ستاسراي باطراوت الهي كه گلشن و  - را به عالم قدس روح

  نه تاجي از خالفت بر سر توست؟  نه مسجود مالئك گوهر توست؟
  ا كنـو گران طبعي رهـن شـبه گلش  نـا كـخن رهـلـاي گ ليفه زادهـخ

  )116:نامه الهي(  
عـالم  كه در بيت فوق مقصد نهايي و ميعادگاه انسان و خداست، در بيـت زيـر   » گلشن«

به هر روي عطّار  .استو گلخن عالم فرودين كه انسان از آن آمده الهي و جهان برين است 
به مناسبت حكايت شبلي كه با جواني آشنا شد كه چون به زيارت كعبه رفت، دلـش را  از  

قدر ضعيف و ناتوان شد كه بيم آن بود جانش را از دسـت بدهـد، از زبـان     دست داد و آن
  : گويد جوان مي

  ز صحن گلشنم در گلخن انداخت  انداخت كرد و آتش در من دلم خون...
  ...ز هر وقتم به يك ساعت جدا كرد  ردـك ال ـرم مبتـقـماري و فـيـب  هـب

  )260:نامه الهي(  
ا      - شيخ به مناسبت حكايت جهودي قمار باز كه چشمش را در بـازي قمـار باخـت امـ

هود داريـم زيـرا بـا    ما وضعيتي بدتر از آن ج :گويد مي - حاضر نشد از دينش دست بردارد
كه از ايـن   اينكه چشم بينا داشتيم اما دل پر نور خود را در كنج گلخن دنيا باختيم در حالي

  :درعين غفلت بازي را واگذار كرديمخبر بوديم و  باخت بي
  به غفلت باختي در كنج گلخن  دل پر نور خود با چشم روشن... 

  لت جان و تن رابيالودي به غف  تن راـخويش هوت ـبپالودي به ش
  )200: اسرارنامه(  
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  لوح كودكان
جهان مانند لوحي است كه كودكان بر : اي پرسيدند كه كار خدا چيست؟ گفت يوانهداز 
نگارد و گاهي نيز  خدا گاهي از آغاز تا پايان لوح را مي. كنند نويسند و گاهي پاك مي آن مي
  اثبات چيست؟كند؛ پس كار او جز محو و  باره آن را پاك ميبه يك

  »ديوانه حق را چيست كاري؟«كه اي   اريـيد از آن ديوانه سـيكي پرس
  هان راـدان ج يـدي چنان مـر ديـاگ  لوح كودكان را«چنين گفت او كه 

  ترد بازـسـي بـّش كلـن نقـي ايـگه  گارد ز آغازــوح بنـه گاه آن لـك
  »نيست كاريات و محوش ـبجز اثب  اريــوده روزگـاره بـن نظّــدر اي

  )327: نامه الهي(  
  نطع شطرنج

و زيباتر از تصوير لوح سرمشق كودكان باشد چون به  رسد گوياتر اين تصوير به نظر مي
هـا هسـتيم و   شطرنج گاه شاهد آرايـش صـف   ي آن شوريده جان در صفحه ي هقول گويند

و ديگري جاي آن  رود يكي از خانه اي مي. كنند گاهي شاهد اينكه دو صف با هم مقابله مي
  :چينند كنند و دوباره از نو مي ميگيرد و چون صفحه از شاه خالي شود، آن را خراب  را مي
  »بيني آن كار جهان را؟ چون مي«كه   ان راـده جـيد آن شوريــي پرسـيك

  ...رنجـطع شطـون نـدم چـنه آيـبعي  اين جهان پر غم و رنج«: چنين گفت
  )327: نامه الهي(  

  آباد خراب و سراب
اقي بركشيده ديد كه بر سـر آن همـايي از گـچ سـاخته     طشيخي كارديده ايواني رفيع و 

بـي شـرمانه اينجـا     - خوانند كه تو را طاير دولت مي - اي مرغ ناساز: شيخ گفت. شده بود
نشيني، سـاية تـو ارزش نـدارد،     گشايي و بر سر قصري مي آمده اي هر روز بر ايواني پر مي

رانـد و آن را بـه   سپس شيخ از ناپايداري جهان سخن مي. اري به همراه آن استزيرا ناپايد
  :نمايد مي بمه عالم به چشم تو خواگويد اگر از پندار بگذري هكند و ميسراب تشبيه مي
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  ودي عقل و جان راـويدايي نبـه  اگر پايندگي بودي جهان را
  مايدـن يـي مـرابـتي خـه گيـهم  دـمايـن يـيا سرابي مـهمه دن

  ...برآري، عالمي بيني همه خواب   اگر غربال پندار خود از آب
  )307: نامه الهي(  

  كهن دير پرفسانه
هاي گوناگون است، در صورتي و بـه شـرطي خـوش و    دنيا كه مانند ديري پر از افسانه

، يـازدهم اسـرارنامه   ةعطار در آغاز مقال خوب خواهد بود كه از مرگ سراغي در آن نباشد؛
  :كند سخن را با اين بيت آغاز مي

  انهــتي در ميـسـه مردنـر نـاگ  خوش است اين كهنه دير پرفسانه
  )177: اسرارنامه(  

  سراي محنت
  :محنت سرا مرگ عامل جدايي ماست گويد در اين مي پس از آن

  مـد با هـذارنـگـبن يـا را مـه مـك  را اين است ماتمـن محنت سـدر اي
  تيـوش در كيسـاخـه مرگ نـاگر ن  ستيـي و كيـانـدگـستي زنـوشـخ

  خوف عدم نيست وجود ار هست بي  دوران غم نيست نشاط ار هست بي
  )همان(  

  و زال فرزندخور رستم سهراب كش
چنـين  . پـرود مگـر بـراي كشـتن     دنيا فرزندان زيادي در شكمش دارد، كه آنهـا را نمـي  

اما بالفاصله پس از  ،آورد ا را به خاطر ميهاي دنييكي از مشهورترين فرزند كشي تصويري
او را  پـرورد تـا   فرزندش را مي ،زال پر از دستان :گويد با ايهام تناسبي دلنشين مياين تشبيه 

  :بخورد
  كه او جز رستمي سهراب كش نيست  اي در مغز، هش نيست جهان را ذره

  ستانـدا پاي ـت سر تـي اسـكه او زال  گويم خطا گفتم چو مستان چه مي
  ردنـــام گــاكـرا ن  غــن تيــنه ايـب  وردنـهر خـرورد از بـپ و را ميـت

  )324: نامه الهي(  
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  جامه و بدعهد زال رنگين
ايم، تصوير پيرزني اسـت كـه بسـيار    ترين تصويري كه از دنيا ديدهترين و قالبيبرجسته

) ع(اي را بين او و عيسـي  عطّار به ذكر اين تصوير بسنده نكرده و مناظره .زشت روي است
رفت، پير زالِ سپيد مويِ پشت دو تايِ فتاده  به راهي مي) ع(عيسي مسيح : ترتيب داده است

هـاي   دنداني را ديد، با چشمِ ازرق و دستي خون آلوده به چند رنگ نگارين كـرده و جامـه  
زال زشـت   اي«: از وي پرسيد. صد رنگ پوشيده و در هر تار مويش منقار عقابي فرو هشته

عيسـي گفـت  » آن چيزي كه تو در آرزويش هستي«: ؟ جوابش داد»تو كيستي !تالحروي م :
هـاي رنگـين بـه تـن      هپرسيد چرا در حجابي و ايـن جامـ  . »آري«: گفت» تو دنياي دوني؟«

ام از آن روي كه كس مرا بـه عيـان نبينـد، زيـرا هرگـاه چهـرة       در پرده«: اي؟ پاسخ دادكرده
ام بـدان جهـت رنگـين و    مردم ببينند، در كنار من نخواهند نشست، جامه زشت و كريه مرا

اي زنـدان خـواري و   «: گفـت ) ع(مسـيح  . زيباست تا عالمي را به زرق و برق خود بفريبـد 
مسـيح  . »از بهر زينت و فريـب مـردم  «: پاسخ داد» چرا يك دستت خون آلود است؟! مذلّت
ه به خواري و زاري كشتي و بر آنهـا سـتم روا   آيا رحمت نيامد بر اين همه آدميان ك«: گفت

دانم اين است كه جملگي را بايد در  آنچه مي. دانم چيست من رحم نمي«: گويد مي» داشتي؟
فريبـي، شـفقت    نهـا را مـي  آيا بر اين گروه مردم كه آ«: پرسد مسيح باز مي. »خون غرق كنم

  »آري؟ نمي
  شتـيا آرزو دادار دنـي ديـبس  تــاك كز عقبي علو داشـيح پـمس
  ...د از دورـرزالي ديـبه ره در پي  ورــرقة نـت روزي غـرف ر ميـگـم

  فق نبودمـي بر هيچ كس مشـول  چنين گفت او كه من شفقت شنودم
  انيـتد به دام من جهـاف يـه مـك  انيــر زمــالم هـرد عــم در گــمن
  ...» م منمريد خويش را پير آمد  نـدم مـير آمـوگـس را گلـه كــهم

  )180-181: نامه الهي(  
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  ارخانهمق 
كه روي چـون مـاه، زلـف     كند ميري تشبيه مقامبه را در داستان جهودي قمار باز، دنيا 

را نيـز  او كنـد و ديـن و دل پـر نـور      گيرد و به اين بسنده نمي سياه و جواني را از آدمي مي
  :گيرد مي

  ن درباخته پاكيزي چنيـهمه چ  اكـة خـانـرخـقامـا در مـاال ي
  وـه درباختي تـف سيـهي زلـگ  گهي روي چو مه در باختي تو

  يرـدي پـتي و آمـاخـدرين ره ب  ون تيرـجواني را و آن باالي چ
  اختي در كنج گلخنـبه غفلت ب  دل پر نور خود با چشم روشن

  )200: اسرارنامه(  
  :شاهد چنين تصويري هستيمباز هم » در موعظه«در الهي نامه 

  انة خاك،ـامر خـو در مقـهر ك«ه ـك  چنين گفته است آن دانندة پاك
  ...كه هرچش بود با يك ديده درباخت  چنان در پاكبازي سربرافراخت

  )274:نامه الهي(  
  ...ر زواليـك را آخـلـود آن مـب  چو خورشيدت اگر باشد كمالي

  )329:نامه الهي(  
به پنبـه  را اهل آن داند،  ميچون آتش را ا دنيعالوه بر آن كه ين حكايت ضمن همدر او 
  :كند ميتشبيه 

  تو چون پنبه، نسازد هر دو هرگز  جهان چون آتش است اي پير عاجز
  رد نوخيزـير تو بر گـرد اي پـمگ  يزــش تــازد آتـه نسـا پنبـب  وـچ

  )330: نامه الهي(  
  گهواره

  :برد خبري و خواب غفلت فرومي و بيداند كه دنياداران را به مستي  او دنيا را گهواره مي
  همه از مستي غفلت خرابيم  همه در مهد دنيا سير خوابيم

  )203: اسرارنامه(  
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  دنياي ژنده
خبـر از سرنوشـت محتـوم، خـود را     معنـي و بـي   انسان فارغ و غافل گم كـرده راه، بـي  

  :ي دنيا كرده است محبوس كهن جامه
  ...رد غافل وار، ناگاهـم خواهيـب  !ل افتاده از راهـا غافـاال ي

  تو بي معني، همه دعوي بماندي  يي بمانديـي دن ميان ژنده
  )195-196: اسرارنامه(  

  گونه دنياي كف
ست از تشبيه كرده كه تصويري ناپايدار ا) موج آن(دنيا را به كف دريا  عطاردر حقيقت 

  :گردد تا هواي آن خالي شود نابود ميآن جهت كه 
  كه عالم نيست عالم كفك درياست  چشم تو بيناست تو دريا بين اگر

  )115: اسرارنامه(  
  عالم چيست؟ گفتا كف صابوني كه از ني بدمي؛: كسي از ديوانة مجنوني پرسيد

  كَفك صابون: كه عالم چيست گفتا  يكي پرسيد از آن ديوانه مجنون
  )136:اسرارنامه(  

است ناگهـان گـم و فـاني    » يء هالككٌلٌ شَ«اين كف، رنگارنگ و زيباست، اما اساسش 
شود، چون  اين هيچ در دل هيچ گم مي» جهان هيچ در هيچ و هيچ اندر جهان گم«. شود مي

دريا، تو دريا را ببين، عالم كف درياست و تو بازيچة خيال خود هستي، چون طفل  قطره در
  :بيند بالغي كه عروسك را در شيشه مي

  دـآم» يء هالكـكل ش«اسش ـسا  فنا ملك و زوالش مالك آمد... 
  چيـد پيـنـچ نايد چـي هيـز هيچ  ميانش باد و او خود هيچ هيچي

  جهان در هيچ و هيچ اندر جهان گم  ان گمـد ناگهـود فاني نمايـش
  )136:اسرارنامه(  

تـوان   كه با كشتي تقوا مي دنيا به دريا تشبيه شده است» ابويعقوب النّهر جوري«در كالم 
گفت دنيا درياست، كنارة او آخرت است و كشتي او تقوي و مردمـان همـه   «: از آن گذشت

  ).517: االولياء تذكرة(» مسافر
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  رباط
حكايت ابراهيم ادهم با خضـر  . 311. ك .ر(داستان ابراهيم ادهم نامه در  الهيچنانچه در 

 سـرايي اسـت كـه دو در دارد   همچـون كـاروان  ) ع(گذشت دنيا در نظر خضر ) السالم عليه
يري از قـول  در اسرار نامه نيـز چنـين تصـو   . شوي آيي و از در ديگر خارج مي ازيك در مي

  :عطّار تكرار شده است
  كزين در چون در آيي بگذري زان  جهان را چون رباطي با دو در دان

  )191: اسرارنامه(  
برخـي از   از دنيا در برابر چشم خواننده گشـوده اسـت از قـول    ري كه عطّاربجز تصاوي

، كـه بـه برخـي از آنهـا     ستهايي دربارة دنيا دست زده ا پردازيتصويرنيز به  نزرگان عرفاب
  .كنيم اشاره مي
  سخّاره

ده هاي علما مسخّر خويش گردانيـ يعني دنيا، كه دل 5پرهيز ازاين سخّاره، :گفت ]مالك[
  ). 99: االولياء تذكرة(» است

  دنيا بيمارستان
و خلـق درو چـون ديوانگـان و ديوانگـان را در     دنيا بيمارسـتان اسـت    :گفت] فضيل[«

  ).138: االولياء تذكرة(» بيمارستان غلّ و قيد باشد
  سفّال شكننده

خداي اگر آخرت از سفّال بودي باقي و دنيا از زر فاني، سـزا بـودي   ه ب :گفت] فضيل[«
» قيالّا سفّال فاني و آخرت زر بـا  فكيف كه دنيا نيست. كه رغبت خلق به سفال باقي بودي

  ).138: االولياء تذكرة(
  مزبلهدنياي 

اي است و جايگاه جمع آن سگان است و كمتـر   دنيا چون مزبله :گفت] احمد حواري[«
كه سگ از مزبله چون حاجت خود روا  كه بر سر معلوم دنيا نشيند، از آن از سگ باشد، آن

سـگان بـر ايـن    گويند كه  ار داني مزبله زباله). 366:االولياء كرةتذ(» كند و سير شود، بازگردد
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اما انسان در اين مزبلـة دنيـا از   .شوند و چون سير شدند، پراكنده مي شوند دان جمع مي زباله
  .گويد شود و آنجا را ترك نمي سگ كمتر است چون سير نمي

  دكّان شيطاندنيا 
كه دنيا دكّان شيطان است، زنهار كه از دكّان او چيزي ندزدند  :گفت] رازي ذيحيي معا[«

  ).386: االولياء تذكرة(» از پس درآيد و از تو بستاند
  خمر شيطاندنيا 

دنيا خمر شيطان است، هركـه از آن مسـت شـود، هرگـز بـه       :گفت] رازي ذيحيي معا[«
: االوليـاء  تـذكرة (» هوش بازنيايد مگر در ميان لشكر خداي روز قيامت، در ندامت و خسران

386.(  
  دنيا عروس

دنيا چون عروس است و جويندة او چـون مشّـاطة او؛ زاهـد     :فتگ] رازي ذيحيي معا[«
: االوليـاء  تـذكرة (» درو كسي بود كه روي او سياه كند و موي او بلند كنـد و جامـة او بـدرد   

386 .(  
  

  گيري نتيجه
  .كندكه انسان را از خدا غافل مي در نگاه عطّار هر چيزي است دنيا. 1
دارد ولي در نظر شيخ، دنيا مثل الفي اسـت كـه    برخالف اين كه دنيا عظمت فراواني. 2

  .هيچ ندارد
دهد، تصاويري نيست كـه انسـان را مجـذوب يـا      تصاويري كه عطار از دنيا ارائه مي. 3
  .شود باعث بيزاري و رويگرداني انسان از دنيا مي بلكهي دنيا كند،  شيفته
نگـارگر  كه با قلـم ايـن   نگاه عطار به دنيا، نگاهي بس نااميدانه است و تصاويري هم . 4
شود بلكه انسان را  كشيده شده تصاويري است كه نه تنها باعث دلسردي و نااميدي مي معنا

تصاويري همچون تنور تافته، مردار، زنـدان، گنـداب و   . كند دچار وحشت و انزجار نيز مي
كش و  بنما، گورخانه، كهن دير پرفسانه، رستم سهرا ، غول آدممزبله، جايگاه ديوان، گلخن
از متعـادل  شـايد تصـاوير    ... .جامه و بدعهد، قمارخانه، آتش و  زال فرزندخور، زال رنگين
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ا   منظر اين عارف، تصاويري مثل گهواره، نطع شطرنج، لوح كودكان و رباط دو در باشد، امـ
 يابيم كه مي اند دقّت كنيم در هنگامي كه در مفهوم ابياتي كه در بيان اين عناوين سروده شده

هدف از بيان چنين تصاوير و صفاتي براي دنيا چيزي جز دور كردن انسـان از دلبسـتگي و   
  .وابستگي به دنيا نيست

شود كه به آن از  داند و براي آن ارزش قايل مي عطار دنيا را تنها زماني قابل توجه مي. 5
دن آخـرت  يعني مشغول شدن به دنيا را در حد آباد كر. ي آخرت نگريسته شود منظر مزرعه

  .داند ي اخروي مجاز مي و گردآوري زاد و توشه
  

  ها يادداشت
  :گويد سرايي مي او در بيزاري از مديحه .1

  ي هر ناسزاواري نيم بسته  شكر ايزد را كه درباري نيم
  )253: 1370عطار، (  

 
زني را گويند كه فرزند او نماند و زني را گويند كه هـر طفـل را كـه او    : پستان سيه .2

  .)مدخل سيه پستان در زير: 1362برهان، (، بميرد شير بدهد
  :چنين تعبيري دارد» ايوان مداين«ي  خاقاني در قصيده

  اين زال سپيد ابرو و اين مام سيه پستان  از خون دل طفالن سرخاب رخ آميزد
  )360: 1357خاقاني، (  

گرفتن طفـل  سر پستان را رنگ سياه زدن با اندكي تلخي گاه براي باز: پستان سياه كردن
  .)مدخل پستان: 1343دهخدا، (رغبت گردد  تا طفل به شير بي) فطام(از شير 

  
  : مولوي نيز چنين برداشتي از مقتداي خود دارد .3

  چون الف از خود چه دارد هيچ هيچ  چـچ پيـهان پيـايم اندر ج  هـما ك
  )93: 1، ج1375مولوي، (  
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شود و بعـد   ختم مي» ضظغ«د و به شو در نظام ابجدي حروف از ا ب ج د شروع مي .4
اسـرارنامه، تعليقـات   (عمالً حرف ماقبل آخر بـود  » ال«كردند و  را اضافه مي» ال«، »ضظغ«از 

  ).316: شفيعي كدكني
  
ها فـوت   اي آن را معني كرده، از فرهنگ در توضيح خود به گونه» مالك«اين واژه كه . 5

  .ي اينانلو را ذكر كرده است ي از تيرها اين مدخل، نام طايفه زيرشده است، دهخدا در 
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