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Abstract
The influence of theology and verbal thoughts in Persian literature is an
undeniable issue, so we can observe the majority of verbal subjects in mystical
works. In this study, we consider verbal scopes of Attar in his Masnavi
including verbal theism and belief in behavioral determinism and wisdom
dysfunction. In the conception of narrative virtue, indecency, absolute purity,
and divine grace and resurrection are the most important verbal concepts of
Attar in Masnavi. But it is noticeable that Attar did not accept different verbal
thoughts absolutely. In other words, Attar's perspectives incorporated gnostic
scopes and verbal theories. For example, in the field of theism, he believed in
a beloved, lovable, and kind God while most poets knew his wrathful and
unmerciful features that whatever he does is mere justice. Generally, it could
be said that although Attar had the same views as other poets, in some cases,
one can see ideas different from the other poets’ ideas in his works.
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موضوعات کالمـي را در آثـار عرفـاني مشـاهده کـرد .در ایـن پـژوهش بـه دیـدگاههـاي کالمـي عطّـار در
مثنويهایش پرداخته شده است .ازجمله مباحث مطرحشده در این پژوهش ميتـوان بـه توحيـد و اعتقـاد بـه
جبر رفتاري ،باور به نارسایي عقل در فهم معارف ،اعتقاد به حسن و قبح نقلي ،تنزیـه مطلـق و توفيـق الهـي و
معاد که از مهمترین مفاهيم کالمي عطّار در مثنويهایش است اشاره کرد؛ اما آنچه قابلتوجـه اسـت اینکـه
عطّار بهطور مطلق همه اندیشههاي کالمي فرق را نميپذیرد؛ بهعبـارتدیگـر دیـدگاههـاي عطّـار تلفيقـي از
معشوق دارد درحاليکه اشاعره بيشتر خداوند را جبّار و قهّار ميدانند که هرچه انجـام دهـد عـدالت محـض
است .بهطورکلي ميتوان گفت که اگرچه عطّار در بسياري موارد دیدگاهي نزدیک به دیدگاه اشاعره دارد
اما در مواردي هم ميتوان اندیشههایي متفاوت با اندیشههاي اشاعره را در آثارش مشاهده کرد.

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه است.
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مقدمه
علم کالم یا عقاید دانشي در محدوده دین اسالم است که به بحث پيرامون اصول اعتقادي
و جهانبيني دیني بر مبناي استدالل عقلي و نقلي ميپردازد و در ادبيات فارسي و در آثار
عرفاني موضوعات کالمي معرکه آرا و نظر بوده است و سهم مباحث کالمي در متون
عرفاني بهاندازهاي است که بخش مهمي از آثار ادبيات فارسي را به خود اختصاص داده
است؛ و درک و دریافت این متون بدون شناخت اصول اعتقادي فرق و مذاهب امکانپذیر
نخواهد بود.
پس از وفات پيامبر بزرگوار اسالم (ص) اختالفاتي که پيرامون خالفت و اصول عقاید
ازجمله صفات پروردگار و موضوعاتي چون قضا و قدر ،خير و شر ،ایمان و ...همچنين
استنباط در فروع احکام مذهبي و روش فقهي ميان عالمان مسلمان ایجاد شد موجب تفرقه
مسلمانان و پيدایي فرقهها ي چند با آراي گوناگون گردید .در این ميان ،نام مکاتب کالمي
معتزله و اشاعره براي هرکسي که مروري سطحي بر مباحث کالمي داشته باشد نامهایي
آشناست.
ازآنجایي که اختالفات عقيدتي دو فرقه اشاعره و اهل اعتزال بر سر مسائلي چون
رؤیت باريتعالي ،جبر و اختيار و قدیم بودن یا خلق قرآن ،از سایر فرقهها آشکارتر و
معروف تر بود و این تغير سليقه و رأي منجر به مشاجرات مفصل و گاه به زدوخوردها و
انقالباتي خونين گردیده و باعث شد که طرفداران هر فرقه دیگري را به کفر و الحاد و
بدعتگذاري در دین متهم کنند و از طرفي چون اغلب بزرگان شعر فارسي گرایشهایي
به یکي از این دو مکتب داشته و آراء خود را در اثبات یا تخطئه اصول اعتقادي یکي از این
دو فرقه در آثار خویش صریحاً اظهار داشتهاند -هرچند که گاه خود مذهب اشعري و یا
معتزلي نداشتهاند -مانند :ناصرخسرو که شيعه اسماعيلي است یا خيام که فيلسوف بود و از
متکلّمان محسوب نميشود و یا در مواردي رنگ متناقض بعضي از آراء دو فرقه مزبور
توأمان در اشعارشان مشاهده ميشود -بهویژه سعدي و مولوي -درنتيجه بخش عمدهاي از
محتواي شعر قدیم فارسي را موضوعات کالمي اشعري و معتزلي تشکيل ميدهد و فهم این
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دسته از اشعار بدون شناخت اصول اعتقادي اشاعره و معتزله ميسر نيست.
فریدالدین عطّار یکي از شعراي برجسته و متعصب پيرو مکتب اشعري ،صوفي،
نظریهپرداز عرفان و شرححالنویس ،متولد 958-51 :هـ .در نيشابور؛ و درگذشتة 163 :هـ
درهمانجا است (براون ،6812 ،ج .)668 :2او در جايجاي آثار خویش و بهخصوص در
مثنوي اسرارنامه به بيان اعتقادات و اندیشههاي کالمي خود که مبتني بر افکار اشاعره
ميباشد اشاره نموده است که در ادامه با استناد به ابيات در مثنويهایش به برخي از این
اندیشهها اشاره خواهد شد .او ازجمله شاعراني است که در تمامي آثار نظم و نثر خود
دیدگاههاي کالمي را با ذوق عارفانه خود آميخته است بهعبارتدیگر در جايجاي آثارش
نشانههایي از آشنایي با کالم و مجادالت ضمني او با اهل مذهب و فرق دیده ميشود؛
هرچند خود عالقهاي به اینگونه مسائل ندارد «اما شاید او نيز مانند غزالي و قبل از او فقه
به کالم و از کالم به فلسفه و از فلسفه به علم باطن که طریقه صوفيه است گرایش پيدا
کرده است (محسني)82 :6839 ،

هدف مقاله
این مقاله بر آن است؛ ضمن بيان کلياتي دربارۀ موضوعات کالمي با توجه به مشرب عطار،
اندیشههاي توحيدي او را با توجه به مثنويهایش نقد و بررسي کند؛ بررسي اندیشههاي
کالمي عطّار ازآنجهت اهميت دارد که او یکي از جریانهاي اصلي و منبع الهام بسيار از
عقاید اسالمي است و سالکان طریق همواره از عطّار بهعنوان روح سير و سلوک عرفاني یاد
ميکنند.

کلیات موضوعات موردبحث
 نارسائي عقل :برخالف معتزله که عقلگرا بودند و بيشتر پایههاي فکري خویش را براستداللهاي عقالني بنا ميکردند ،گروهي نيز همچون اشاعره بهعنوان مکتبي رو در روي
معتزله قرار گرفته بودند ،عقل را پس از شرع و در مرتبة دوم قرار داده بودند و بيشترین
استنادهاي آنان بر اساس کتاب و سنّت پيامبر بود (صابري ،6838 ،ج.)298 :6
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 رؤیت :اشاعره معتقدند خداوند موجود است پس قابل رؤیت است؛ اما درعينحال نبایدبراي خدا جهت ،مکان ،صورت و ...تصور کرد و او را در مقابل خود فرض کنيم
(شهرستاني ،6812 ،ج.)628 :6
 افعال انسان و مسالۀ کسب :اشعري معتقد است خداوند خالق افعال است و انسان تنهاکسب کننده فعلي است که خداوند آن را به دست این انسان ایجاد ميکند .وي خود معتقد
است «:حقيقت در نزد من این است که معناي اکتساب و کسب کردن ،وقوع فعل همراه و
همزمان با قوۀ حادث است .پس کسب کنندۀ فعل ،کسي است که فعل همراه قدرت در او
ایجاد شده است» (اشعري.)982 :6585 ،
 اعتقاد به جبر :جبر به معناي نفي فعل اختياري از انسان و نسبت دادن همة افعال بهخداوند است .اعتقاد به اینکه انسان مجبور است و تحت ارادۀ خداوند است و هر کاري که
انسان انجام ميدهد خداوند از قبل معيّن کرده است.
 حسن و قبح اعمال :اشاعره مالک حسن و قبح اعمال را شرع دانستهاند؛ یعني هرچيزي که شارع بدان امر کرده حسن است و هر چه از آن نهي کرده قبيح ميباشد .و عقل
مالک تعيين حسن و قبح نيست (مشکور.)93 :6879 ،
 توحید :در وجوب وجود ،یعني هيچ موجودي جز ذات مقدس الهي واجبالوجودبالذات نيست .نخستين و مهمترین اصل اعتقادي و زیربناي نظام اعتقادي و ارزشي اسالم
بوده و داراي مراتبي است.
 توحید ذاتي :به معناي یگانگي ذات خداوند است؛ مثل و مانندي ندارد. توحید صفاتي :بر یگانگي ذات و صفات پروردگار عالميان داللت دارد. -توحید افعالي :آنچه در این جهان پر رمز و راز صورت ميپذیرد ،فعل اوست؛
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موجودات همانطور که قائمبهذات خویش نيستند؛ در تأثير و فعل نيز استقالل ندارند.
 -توحید عبادی :فقط خداوند را موردستایش و تسبيح قرار دهد.

روش پژوهش
گردآوري مطالب این مقاله بهصورت کتابخانهاي ،نرمافزارهاي رایانهاي ،بانکهاي
اطالعاتي الکترونيکي ،با روش استقرایي -تحليلي است.

پیشینۀ پژوهش
با بررسيهایي که صورت گرفته ،تحقيق جامعي در مورد اندیشههاي کالمي ،در آثار عطّار
صورت نگرفته است؛ ولي پژوهشهایي که در این حوزه صورت پذیرفته است به چند
مورداشاره ميشود؛ محسني ( )6869مقالهاي با عنوان «مباحث کالمي توحيد» در
مثنويهاي عطار دارد؛ که با روش توصيفي -تحليلي به بررسي اندیشههاي عرفاني و کالمي
عطار در مبحث توحيد پرداخته است .اوجاق عليزاده ( ،)6839مقالهاي در «تقابل عقل و
عشق از دیدگاه عطّار» دارد؛ که به بررسي و تحليل صفات عقل و برتري عشق نسبت به
عقل پرداخته است .حيدري و فالح ( ،)6868مقالهاي در «االهيّات تنزیهي در عاشقانههاي
عطّار» دارند؛ که به بررسي تشبيه و تنزیه ذات ،صفات و افعال خداوند ،در سه مثنوي
«الهينامه ،مصيبتنامه و منطقالطير» ميپردازد؛ مهديپور ( ،)6869مقالهاي با عنوان
«تعارض «در نظر و عمل» در مسئلة «جبر و اختيار» در اندیشة عطّار نيشابوري» دارد؛ که در
این مقاله به تفکيک آراي عطّار در دو ساحت نظر و عمل در مسئله ،جبر و اختيار پرداخته
است.

بیان مسئله و پرسشهای تحقیق
علم کالم به معناي استدالل دربارۀ مفهوم آیات وحي و تأویل آن تا زمان خلفاي راشدین
به دالیلي مرسوم نبود ،اما به دليل ویژگي تعقّل گرایي اسالم و وجود علماي فرهيخته،
منجر به پيشرفت علم کالم براي مقابله با افکار غيرتوحيدي گردید و سه فرقة اشاعره،
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معتزله و اماميّه مهمترین دیدگاه کالمي اسالمي را پدید آوردند ،این پژوهش بر آن است
تا اندیشههاي کالمي عطار را از البهالي مثنويهایش نشان دهد؛ و درصدد ایجاد ارتباط
ميان مثنويهاي عرفاني عطار با مباحث کالمي است که تاکنون بهصورت مستقل
موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است ،مؤلفان در این مقاله ميکوشند براي این سؤاالت
پاسخ مناسب بيابند که:
الف) مباحث کالمي در آثار و اندیشههاي عطار چه جایگاهي دارد؟
ب) اندیشههاي کالمي عطار با کدام فرقه و مذهب کالمي سازگاري بيشتري دارد؟

بحث و بررسي
 .2عدم توجه به عقل و عقلگرائي
اشاره شد که اشاعره برخالف معتزله اعتبار چنداني به آموزهها و دریافتهاي عقالني
نداشتند براي آنها اهتمام به قرآن و سنّت از اهميت بيشتري برخوردار بود .بزرگان صوفي
مسلک اشاعره ،عالوه بر اینها مقولهاي بنام عشق را هم مطرح کردند که ازهرجهتي باالتر
و واالتر از عقل بود .عزیزالدین نسفي نيز در کتاب االنسان الکامل عقل را عصاي سالک
ميشمارد که راه به ماوراء نميبرد و در این جهان رهگشاست« :اي درویش ،عقل تا به
مرتبة عشق نرسيده است ،عصاي سالک است ،اما عمارت دنياي سالک ميکند و کارهاي
دنياي سالک را باز ميکند» (نسفي.)263 :6898 ،
عطّار دربارۀ عقل ،آرایي در خور توجه دارد ،برخورد دوگانه او با عقل شایان تأمل
است .در آثار عطّار به توصيف جنبههاي مثبت و منفي عقل بر ميخوریم .سخنان او در
باب عقل گاه ستایشآميز است -در مواردي اندک -و گاه تحقيرآميز؛ و آنگاه که در مقام
آن با عشق برميآید  ،کامالً عقل گریز است و همواره در قضاوت نهایي بيان تعارض ميان
عقل و عشق امر به برتري عشق ميانجامد.
شيخ معتقد است که سالک راه سلوک ،رهرو فکر اوست .اگر فکر از عالم غيب و
مستفاد از ذکر حق باشد ،جایگاه و خاستگاه آن دل سالک است .فکري که خالق هزاران
معاني بکر خواهد بود و فهمي است که برتر از دو عالم است و این همان قسم اول فکر
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یعني «فکرت قلبي» است که عطّار به تحسين آن ميپردازد.
فکرت قلبي مورداحترام عطّار است و آن فهمي چون وحي ميداند:
تا بدان فهمي که همچون وحـي خاسـت

در کــــالم او ســــخن گوینــــد راســـــت

فکـــرت قلبـــي کـــه ســـالک آمدســـت

زیــــــدۀ کــــــلِ ممالــــــک آمدســــــت
(عطّار)696 :6833 ،

این فکرت قلبي ،همان عقلي است که موالنا از آن بهعنوان «عقلِ کل» یا «عقلِ عقل» یاد
ميکند؛
جهــد کــن تــا پيــر عقــل و دیــن شــوي

تــا چــو عقــل کــل تــو بــاطن بــين شــوي
(مولوي)126 :6897 ،

که این عقل از پرتو نور یزدان و عالم غيب حاصل ميشود ،عقل ایماني است که به
سرچشمه وحي و نبوت مربوط ميشود.
اما همين عقل در برابر عشق همانند گنجشک در مقابل سيمرغ است ،خرد مثل آب و
عشق مثل آتش .هنگاميکه عشق قدم نهاد عقل ميگریزد:
خــرد آبســت و عشــق آتــش بصــورت

نســـــازد آب بـــــا آتـــــش ضـــــرورت

خـــرد گنجشـــک دام نـــاتواني اســـت

ولـــــيکن عشـــــق ســـــيمرغ معانيســـــت
(عطّار)668 :6862 ،

در مقابل فکرت قلبي فکري است که از عالم حس ،مستفاد از وهم و پدیدار از عقل و این
همان نوع دوم فکر یعني «فکرت عقلي» است (اوجاق علي زاده .)616 :6839 ،عقلي که از
دیدگاه عطّار مذموم شمرده ميشود:
فکــــــرت عقلــــــي بــــــود کفــــــار را

فکــــرت قلبــــيســــت مــــرد کــــار را

ســـالک فکـــرت کـــه در کارآمدســـت

نــــه ز عقــــل از دل پدیــــدار آمدســــت

اهــل دل را ذوق و فهمــي دیگــر اســت

کـــان ز فهـــم هـــر دو عـــالم برترســـت
(عطّار)696 :6833 ،
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این عقل ناتوان از شناخت اسرار پنهان ،منقطع از وحي و عالم معنا است و صرفاً در حيطه
عقل معاش کارایي دارد «ابوسعيد ابوالخير دراینباره ميگوید« :العقلُ آلة العبودیة» عقل به
اشراف ربوبيت نتوان یافت که محدث است که محدث را به قدیم راه نيست» (اسرار
التوحيد .)882 :6811 ،شيخ نجم الدین رازي در رساله «عقل و عشق» ميگوید« :عقل،
عاقل را تنها به معقول ميرساند و حقتعالي معقول هيچ عاقل نيست» (رازي.)51 :6859 ،
«عقل در آثارعطار اگرچه در مقابل عشق تحقير ميشود ،اما در ارتباط با دین و
الهيات ،به مناسبت ،گاهي ستایش ،گاهي نکوهش ميگردد؛ عقل تا آنجا خاضع و تسليم
دین و نقل است ،ممدوح شمرده ميشود ،اما تا آنجا که در جستجوي حل مسائل مربوط به
ماوراءالطبيعه برميآید مذموم است ،سخنان عطار درباره عقل و دین خالي از
احتياطاندیشي نيست ،به نظر ميرسد ،بنابر اقتضاي زمان ،گاهي الزم مينموده که براي
خطرات ناشي از سخنان بي پرواي مبتني بر تصور عاشقانه خویش ،تمهيدات دفاعي
بيندیشد» (پور نامداریان.)29 :6875 ،

 .7جبرگرائي
عام بودن اراده خدا
برخالف معتزله که ارادۀ خدا را عام نميدانستند ،اشعري معتقد است «که ریزودرشت همة
کارها به ارادۀ خداست؛ از افتادن برگ درختي در دورترین نقاط عالم گرفته تا افتادن قطرۀ
شبنمي از برگ نيلوفري در سرزمينهاي گمشدۀ دنيا؛ بهعبارتدیگر ارادۀ خداوند فراگير
است (اشعري.)56-57 :6699 ،
عطّار به اقتضاي اندیشمندان اشعري به مختار بودن مطلق انسان اعتقادي ندارد .دقيقاً
در مقابل تفکر اعتزال که انسان را مختار مطلق ميپنداشت .اینان خدا را همهکاره و انسان را
هيچکاره ميدانند .عطّار ميگوید:
زســـر تـــا بـــن چـــو زنجيریســـت یکســـر

رهـــي نزدیـــک دان زان یـــک بــه دیگـــر

ســـــر زنجيـــــر در دســـــت خداونـــــد

تعجّــب کــن ببــين کــين چنــد در چنــد؟

ز اعـــال ســـوي اســـفل مـــيرود کـــار

زهـــي قـــدرت زهـــي صـــنع جهانـــدار!
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فــرود آیــد چنــان کــش کــار کارســت

بگردانـــــد چنـــــان کـــــش اختيارســـــت

بالشـــــک اختيـــــار اوســـــت اعظـــــم

کـــــه نبْـــــوَد علّتـــــي در مـــــا تَقَـــــدَّم

خداونــدي کــه هرچيــزي کــه او کــرد

تـــرا گـــر نيســـت نيکـــو او نکـــو کـــرد
(عطار)668-662 :6862 ،

عطّار انسان را گنجشک ضعيفي ميداند که در دام و زنجير الهي گرفتار است و هرچه
بخواهد به اختيار به جایي برود ،چون رشته زنجير به دست خداست باز او را برميگرداند.
هر چه بر سر انسان ميآید از سوي باال تدبير شده است و اختياري در کار نيست و همه در
دست سرنوشت الهي رقم ميخورد.
اینک که زمام امور از اختيار بيرون است چارهاي جز صبر و خاموشي و تسليم در
برابر قضایا و حوادث نداریم .چه کسي جرئت آن را دارد که با حکم و سرنوشت محتوم
الهي مقاومت نماید.

کسب
اشعري در مورد مسئله جبر و اختيار نظر خاصي ،اختيار کرده است .او از طرفي با اختياري
که معتزله براي انسان قائل بودند مخالف بود؛ چراکه آن اختيار ،حضور و اقتدار خداوند را
در ميان انسانها بهشدت کمرنگ جلوه ميدهد و ذات حق را اینگونه تصویر ميکرد که
هيچ دخالتي در کار انسانها نميکند و آنان را به حال خود رها ساخته است و از سوي
دیگر اشعري با مجبرّه نيز سر سازگاري نداشت چراکه اعتقاد به جبر یکسره مسئوليت را از
انسان سلب ميکند؛ در ميان مجبّره و اختيار تفویض آساي اهل اعتزال ،راه سومي پيش
ميگيرد؛ کسب راهي ميان دو ،که مزایاي دو باور را دارد و از نقصهاي آن دو تفکر
عاري است (گذشته.)32-36 :6871 ،
ازنظر تفکر اشعري گونه عطّار تمام امور جهان و اعمال انسانها از باال تا پائين درید
قدرت خداوند متعال است و اوست که در ایجاد حوادث مختار است و بس« .بنابر آنچه از
آرا و سخنان عطّار در مسئله جبر و اختيار به دست داده شد باید گفت نظر اصلي و غالب
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عطّار ،جبرگرایي محض از نوع موجبت علّي است که مبتني بر مباني الهياتي کالمي-
عرفاني اوست» (اوجاق عليزاده .)668 :6839 ،که بر اساس آن ،همة افعال آدمي مقهور
علم و قدرت و ارادۀ پيشينه الهي است ،اما وقتي به مباحث علمي ميپردازد ،آموزهها و
توصيه هاي فراواني در ترغيب به قدم گذاشتن در راه سير و سلوک و التزام به مجاهدات و
عبادت و تقيد به اوامر و نواهي عرضه ميکند و بر تعليم و تربيت و هدایتپذیري انسانها
از لحاظ سلوکي ،اخالقي تأکيد دارد و از مسئوليت اخالقي آنها در قبال اعمال خود و
تحسين و تقبيح و کيفر و پاداش اعمالشان سخن ميگوید .همة این امور را زماني معنادار،
معقول و سازگار ميیابد که انسان واجد اختيار باشد و توجيهاتي براي آنها بياورد ،ظاهراً
خود نيز این توجيهات را قانعکننده نميبيند و بهنوعي به استيصال و عجز ميرسد؛
بهگونهاي که مسئله جبر و اختيار را الینحل ميداند:
جهد مـيکـن روز و شـب در کـوي رنـج

بــــو کــــه ناگــــاهي ببينــــي روي گــــنج

هان و هان گر گـنج دیـن بينـي تـو مسـت

ظــن مبــر کــز جهــد تــو آمــد بــه دســت

زانکـــه آنجـــا جهـــد را مقـــدار نيســـت

گــنج را جــز گــنج کــس بــر کــار نيســت

هــر کــه را بنمــود،آن محــض عطاســت

وانکــــه را ننمــــود از حکــــم قضاســــت
(عطّار)678 :6833 ،

خاستگاه این مسئله ،تعارض ميان نظر و عمل در آثار اوست ،در عين اینکه پيشفرض
مباحث او در مقام عمل پذیرش اختيار است ،آراي او در مقام نظر ،مقتضي جبرگرایي
است.

 .3حسن و قبح شرعي نه عقلي
«حسن و قبح» از مسائل مهم کالمي است که با ظهور اسالم به دو صورت عقلي و شرعي
مطرح شد و طرفداران هر یک از اعم عدليه (اماميه و معتزله) و اشاعره ،ادلّهاي بر اثبات
مدعي خود ارائه نمودند ،عدليّه از موافقان حسن و قبح و ذاتياند ،اما اشاعره بهطور مطلق
مُنکر حُسن قبح و ذاتي و معتقد حسن و قبح شرعياند (پور منوچهري و شریعتي نياسر،
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.)6 :6868
ازنظر علماي اشعري عقل انسانها این توانائي را ندارد که خوبي و بدي امور را
بفهمد .بلکه این خداوند متعال و شریعت است که باید تکليف خوب و بد را معين کند.
عطّار ميگوید:
خداونـــدي کـــه هرچيـــزي کـــه او کـــرد

تـــرا گـــر نيســـت نيکـــو او نکـــو کـــرد
(عطّار)668 :6862 ،

مالک نيک بودن ،عقل انسانها نيست و عقل انسان خوبي را تشخيص نميدهد .براي همين
بعضي کارها را ناپسند ميانگاریم ولي به نفع ماست و بعضي کارها و حوادث را خوب و
مطلوب تلقي ميکنيم درصورتيکه در نفساالمر به ضرر ماست.
فــــرو شــــد عقــــلهــــا در قطــــرۀ آب

همـــــه در قطـــــرهاي گشـــــتند غرقـــــاب

ز عجز خویش مـي گـویي تـو :اي پـاک

تــویي معــروف و عــارف «مــا عَرَفْنــاک»

بـــــرو ســـــوداي بيهـــــوده مپيمـــــاي

مَنِــــه بيــــرون ز حــــد خویشــــتن پــــاي
(عطّار)68 :6862 ،

ازنظر عطّار هيچ نسبتي بين ما و خداوند متعال نيست ،او پاکي مطلق است و ما مشتي خاک،
ما مگر جز مقداري رگ و پوست هستيم؟ بنابراین باید قدر و جایگاه خود را بشناسيم و پا
از گليم خود فراتر نگذاریم .موجود محدود و متناهي چه سنخيتي با ذات نامحدود و
نامتناهي دارد؟
عطّار عقل را ترجمان حق ،قاضي عدل زمين و آسمان ميداند ،حکم عقل را در
کائنات نافذ و کليد حلِّ مشکالت ميداند؛ شيخ با تمام تعریفي که از عقل ميکند درنهایت
به نصيحت سالک مي پردازد که عقل را در شرع بباز تا حاصل آن شوقي باشد که تو را به
آنچه ميجویي برساند:
عقـــل را در شـــرع بـــاز و پـــاک بـــاز

بعــد از آن در شــوق حــق شــو بــيمجــاز

تـا چــو عقـل و شــرع و شـوق آیــد پدیــد

آن چــه مــيجــویي بــه ذوق آیــد پدیــد
(عطّار)99 :6833 ،
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بنابر توضيحاتي که داده شد ،عطّار به حسن و قبح شرعي پایبند هست هرچند که عقل را
ميستاید اما درمجموع آنچه را که شارع تاکنون حُسن و نيکو ميدانسته تقبيح نماید و
بالعکس ،اگر امري را که تاکنون قبيح ميدانسته تحسين کند ،حسن ميشود .بهعبارتدیگر
هر فعل اختياري انسان را که شارع به حُسن یا قبح آن حکم کند؛ حسن یا قبيح است.

 .0توفیق الهي
اشاعره غالباً توفيق را به خلق قدرت بر طاعت (تفتازاني ،6876 ،ج .)862 :5یا حتي خلق
طاعت تعریف کردهاند (جرجاني ،6878 ،ج .)616 :6همچنين گاهي توفيق را با وسعت
معنایي بيشتر نهفقط به طاعت که به ایمان هم نسبت دادهاند و به تعریف آن قدرت بر ایمان
افزودهاند (اشعري.)56-57 :6699 ،
ازنظر عطّار ،ایمان توفيقي است که خداوند به بندههایش عنایت ميکند و منظور از
توفيق آفریدن قدرت بر طاعت است ..اگر این توفيق الهي نبود هيچ اتفاقي نميافتاد.
خداوند تکاليفي را به ما معرفي کرده که در سایه آن مزّین و آراسته به مکرمتهاي الهي و
انساني شویم و براي ما سود و بهره دنيوي و اخروي به ارمغان آورد این در حالي است که
خداوند متعال مستغني وبي نياز از این عبادات است .عطّار ميگوید:
خـــــدا را کبریـــــاي بـــــي نيازیســـــت

تــرا جــز نيســتي هــيچ ایــن چــه بازیســت

تـــو مـــيخـــواهي بـ ـه تســـبيح و نمـــازي

کـــه خشـــنود آیـــد از تـــو بـــي نيـــازي

نمـــــــازت توشـــــــه راه درازســـــــت

ولـــــي او از نمـــــازت بـــــي نيازســـــت
(عطّار)66 :6862 ،

بنابراین اوج نياز وفقر ما ایجاب ميکند که به آستان ربوبي پناه آوریم.
مــــنم در نــــور حــــق پروانــــه کــــردار

تـــــویي در پـــــرِّ طاووســـــي گرفتـــــار

پنــاه از حــق طلــب از پــر چــه جــوئي؟

ســـخن در ســـر بـــود از پـــر چـــه گـــوئي
(همان)66 :
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بدون امداد الهي هيچ کاري به سامان نميرسد زیرا ما ازهرجهت ضعيف و نيازمند هستيم.
ز ســـر تـــا پـــا همـــه پيچـــيم بـــر پـــيچ

چــه ســر ،چــه پــا ،همــه هيچــيم بــر هــيچ

(عطار)68 :6862 ،
عطّار توصيه ميکند که بجاي تکيه بر ارکاني که متزلزل و غير اصيل است به تنها منبع
فيض الیزالي الهي متوسّل شویم.
چو در هر دو جهان یـک کردگـار اسـت

تــرا بــا کــار چــار ارکــان چــه کــار اســت؟
(همان)33 :

عطّار در باب توفيق و عنایت ،حکایت خطاب پروردگار به موسي را بيان ميکند:
«حقتعالي به موسي گفت « :که قارون تو را به زاري هفتاد بار خواند؛ و تو جواب ندادي و
اگر به زاري یک بار مرا مورد خطاب قرار ميداد ،شاخ شرک ،از جان او بر ميکندم و
خلعتِ دین در سرش ميافکندم»:
هســـــت رحمـــــت آفتـــــابي تافتــــــه

جملــــــــــــــة ذرات را دریافتــــــــــــــه

رحمــــت او بــــين کــــه بــــا پيغمبــــري

در عتــــــاب آمــــــد بــــــراي کــــــافري

آن کــه بــر بــي رحمتــان رحمــت کنــد

اهــــل رحمــــت را ولــــي نعمــــت کنــــد
(عطّار)869 :6835 ،

توفيق الهي شامل حال بندگاني ميشود که پروردگار بخواهد بيدليل ببخشاید ،رحمتش
آنقدر گسترده است که مؤمن ،کافر ،مسلمان و غيرمسلمان نميشناسند چنانکه شامل حال
مرد مفسدي شد« :مردي مفسد بمرد و تابوت او را در راه ميبردند ،زاهدي تابوت مرد
گناهکار را دید و از آن احتراز کرد تا بر مفسد نماز نخواند ،شبهنگام ،زاهد او را در
خواب ميبيند که در بهشت و رویي همچو آفتاب دارد ،زاهد به او گفت:
در گنـــه بـــودي تـــو تـــا بـــودي همـــه

پـــــاي تـــــا فرقـــــت بيـــــالودي همـــــه

گفـــت« :از بـــي رحمـــي تـــو کردگـــار

کـــرد رحمـــت بـــر مـــن آشـــفته کـــار»
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عشــقبازي بــين کــه حکمــت مــيکنــد

مــيکنــد ایــن کــار و رحمــت مــيکنــد
(عطّار)869 :6835 ،

 .9تنزیه مطلق
ازنظر اشاعره هيچگونه تشابه و مماثلتي بين خدا و موجودات وجود ندارد و باید خداوند را
بهطور مطلق از هستي منزّه نمود ،عطّار هم بر این باور ،پاي ميفشرد و ميگوید« :خداوند
متعال اول و آخر و ظاهر و باطن و بدایت و نهایت و چندوچون بيرون است و از هرچه ما
توهّم کنيم باالتر است .کسي قادر به روئيت حضرتش نيست و هرچه تصور کنيم ،آن
تصور ماست و خدا نيست».
ز کنـــه ذات او کـــس را نشـــان نيســـت

که هر چيزي که گـوئي اینسـت آن نيسـت

اگرچـــه جـــان مـــا مـــي پـــي بَـــرَد راه

ولـــــيکن کُنـــــه او را کـــــي بَـــ ـرَد راه؟
(عطّار)37 :6862 ،

عطّار معتقد است انساني که از جان خود بيخبر است چگونه کنه ذات الهي را خواهد
شناخت! بنابراین راهي جز سکوت نميماند و البته پيشنهاد ميکند که در صورت عدم
شناخت ذات الهي شاید از طریق صنع و آفریدهها راهي و روزني به او توان زد:
چو بي آگـاهم از جـانم کـه چـون اسـت

خــدا را کُنــه چــون دانــم کـه چــون اســت؟

چنــان جــان را بداشــت انــدر نهفــت او

کــه هرگــز ســر جــان بــا کــس نگفــت او

زهــــــي صــــــنع نهــــــان و آشــــــکارا

کــه کــس را جــز خموشــي نيســت یــارا

چـــــو نتـــــواني بـــ ـه ذات او رســـــيدن

قناعــــت کــــن جمــــال صــــنع دیــــدن
(همان)37-33 :

منزه کردن حضرت حق ازنظر عطّار این است که ،او را یکي بداني ،همه بداني ،باقي به او
بداني ،پر بداني ،همهجا بداني و بيحد بداني:
یکي خـوان و یکـي خـواه و یکـي جـوي

یکـــي بـــين و یکـــي دان ویکـــي گـــوي
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زهـــي اســـم و زهـــي معنـــي همـــه تـــو

همــي گــویم کــه «اي تــو ،اي همــه تــو!»
(عطّار)33 :6862 ،

عطّار درنهایت ،خداوند متعال را از دوئيت منزه کرده و همه عالم را پرتوي از قدرت الهي
ميداند و در آخر به یک اصل متعارف صوفيه که «التوحيد اسقاط االضافات» اشاره مي-
کند:
دُوي را نيســـــت رَه درحضـــــرت تـــــو

همـــــه عـــــالم تُـــ ـوي و قـــــدرت تـــــو

نکـــو گـــوئي نکـــو گفتســـت در ذات

کــــه «التَّوحيــــدُ اســــقاطُ االضــــافات».
(عطّار)36 :6862 ،

ازنظر عطّار ،رسيدن به مقام توحيد جز از راه اسقاط اعتبارات و اضافات که (التوحيد اسقاط
االضافات) است ميسر نميشود مگر اینکه انسان از قيدوبند الفاظ و مفاهيم و یا بهطورکلي
از علوم رسمي آزاد شود آنوقت ميتواند حقيقت توحيد را درک کند چراکه الفاظ که
بيانگر علوم رسمي هستند حکایت از معاني اعتباري ميکنند و مقام توحيد فراتر از آن
است که قابل اعتبار باشد و بهوسيله الفاظ نميتوان حقيقت را آن طوري که هست بيان
کرد؛ بنابراین ،موحّد کسي است که آن اضافه را اسقاط و حذف کند چراکه این اضافات،
شرک و منافي با توحيد است.

 .6رؤیت
اشاعره معتقدند خداوند موجود است پس قابلرؤیت است اما نباید براي خدا جهت تعيين
کرد (شهرستاني ،6812 ،ج.)628 :6
عطّار ،مشاهده را برحسب ظرفيت سلوک انساني و نيز توانش درک افراد ،متفاوت
ميبيند ،بهطوريکه براي یک رهرو راه حقيقت «قرب و کشف اسرار» دانسته ميشود،
براي دیگري -که آنهم به درجهاي از مشاهده رسيده است -در حکم بُعد است:
چــــــون بتابــــــد آفتــــــاب معرفــــــت

از ســــــپهر ایــــــن ره عــــــالي صــــــفت
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هــر یکــي بينــا شــود بــر قــدر خــویش

بـــاز یابـــد در حقيقـــت صـــدر خـــویش
(عطّار)6862-68 :6835 ،

عطّار اعتقاد دارد رؤیت خداوند در آخرت منوط به این است که انسان باید یک چشم بينا
به آخرت ببرد تا در آنجا بتواند جمال الهي را در اوج کمال آن نظاره کند؛ آن چشم باید
در همين جهان خدا بين شود.
عطّار در اسرارنامه مثالي ميآورد «پشّهاي در نزد سليمان از باد شکایت کرد که
هرگاه برميخيزد ،مرا از اینسو به آنسو ميراند .سليمان باد را نزد خود فرا خواند و پشه را
به پيش خود نشاند ،ولي چون باد در رسيد ،پشه در هوا معلّق گشته و از آنجا دور شد»
(عطّار.)621 :6862 ،
ســـليمان گفـــت« :نيســـت از بـــاد بيـــداد

ولـــــيکن پشـــــه مـــــي نتوانـــــد ایســـــتاد

چـــو بـــادي مـــيرســـد او مـــيگریـــزد

چگونـــــه پشـــــه بـــــا پيلـــــي ســـــتيزد؟»
(عطّار)621 :6862 ،

بنابراین چون کس را چنان چشمي نيست تا آن جمال را رؤیت کند و درعينحال ما را تاب
صبوري در هجران آن جمال نباشد و کس نيز نتواند که با آن حسن الهي نرد عشق ببازد،
پس ،حقتعالي از کمال لطف خود آیينهاي ساخت و آن آیينه دل ماست .اگر ميخواهي
که جمالش را بيني ،پس در دل خود بنگر؛ آنچه عطّار بيان ميکند در تضاد با اندیشة
اشاعره است.
دیدگاه عرفاني مولوي همانند عطّار غالب بر دیدگاه کالمي اوست« ،بهعنوان نمونه
دیدگاه کالمي مولوي با دیدگاه عرفاني او در جبر تفاوت دارد؛ او از منتقدان جبر کالمي و
از مدافعان جبر عرفاني است و دیدگاه اهل جبر را به دليل نتایج نامطلوب دنيوي و اخروي
نميپذیرد و جبر در مفهوم عرفاني رضا و معيّت با حق را ميپذیرد» (محرمي.)689 :6836 ،
غزالي بعد از بحث فراوان کالمي و عرفاني سرانجام همانند اشاعره ،خداوند را نه در دنيا،
بلکه در آخرت و فقط براي مؤمنان با چشم سر قابلرؤیت ميداند اما مولوي مثل عطّار
مقلّد صرف کالم اشاعره نيست او خدا را در دنيا و آخرت با چشم دل قابلمشاهده و چشم
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سر را هميشه از دیدن خداوند ناتوان ميداند؛ او چشم سر را از حواس مشترک ميان انسان
و حيوان ميداند که دیدن با آن فضيلتي براي انسان به بار نميآورد امّا انسان حواس باطني
نيز دارد که مایة کرامت انساني است و رؤیت با همان حواس باطني ممکن خواهد بود.

 .2توحید ذاتي
عطار بر اساس بينش عرفاني و اسالمي خود همة کائنات و موجودات این جهان را پرتوي
از ذات وجودي حضرت کریم ميداند؛ این وحدتگرایي منجر به این ميشود که هيچچيز
در هستي به غير پروردگار وجود ندارد:
نبيــنم جــز تــو مــن یــک چيــز دیگــر

چـــو تـــو هســـتي چـــه باشـــد نيـــز دیگـــر
(عطار)36 :6862 ،

مخفي بودن ذات الهي به سبب شدت حضور اوست؛ او در سایه خود تجلّي ميکند ،ولي
خود از دیدهها پنهان است همة اشياء بيانگر ذات وجودي او هستند و درعينحال حجابي
براي ذات و وجود پروردگارند:
اي ز پيــــدایي خــــود بــــس ناپدیــــد

جملــــة عــــالم تــــو و کــــس ناپدیـــــد
(عطار)281 :6835 ،

عطار بهموجب حدیث نبوي «تفکروا في خلقاهلل و ال تفکروا في اهلل فتهلکوا» (سيوطي،
 ،6878ج .)686 :6همچون متکلمان که اوصاف حقتعالي را با محدثات مغایر ميدانند
(حلي .)57 :6871 ،ثابت ميکند که عقل آدمي تنها به محدثات راه دارد و ازآنجاکه
خداوند هيچ مشابهتي با حوادث ندارد ،ممکن نيست که مورد شناخت عقل قرار گيرد ،هر
چه عقل دربارۀ خدا بگوید بيرون از ذات خداست و محصول و ساختهوپرداخته انسان است
و چيزي دربارۀ او به دست نميدهد .خرد در وصف ذات او کنگ و الل است (محسني،
.)85 :6869
بــه نــام آنکــه ملکــش بــيزوال اســت

بــه وصــفش عقــل صــاحب نطــق الل اســت
(عطار)666 :6837 ،
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عقل در راه شناخت پروردگار همانند طفل شيرخواري است و عقل پير در جستوجویش
گم شده است؛ وجود مخلوق نميتواند ذات نامخلوق منزه را دریابد (عطار.)252 :6835 ،
معيار تکليف شرعي ،عقل است و آنان که فاقد عقلاند مرفوع القلماند و از ایشان اوامر و
نواهي شرع ساقط است« .رفع القلم عن ثالثه :عن المجنون المغلوب علي عقله حتي یبرا و
عن النائم حتي یستيقظ و عن الصبي حتي یحتلم» (المناوي .)81-89 :6683 ،بنابراین ابزار و
وسایل معرفت انسان در حد کفایت نيست این ابزار و وسایل انسان را به نتيجة واحدي
نميرساند ،هرکسي حقيقت را به گونهاي ميبيند ،عطار و اشخاص حکایت او خود را دور
از وصول به معرفت واقعي ميدانند:
چنـــد گـــویم چـــون نيـــابي در صـــفت

چـــون کـــنم چـــون مـــن نـــدارم معرفـــت
(عطار)287 :6835 ،

درنتيجه باید گفت توحيد ذاتي یعني خداوند داراي کمال بينهایت است؛ چنين موجودي
قابل تعدّد نيست و بهاصطالح ،داراي «وحدت حقة حقيقه» است؛ و تالش رنجآور و
سيريناپذیر انسان براي دستيابي به شناخت ذات پروردگار او را بهجایي نميرساند و
ثمرهاي جز سرگشتگي و حيراني براي او ندارد:
ایــن گــره را چــون گشــودن روي نيســت

هــم بــه مــردن هــم بــه زادن روي نيســت

ایــن قــدر دانــم کــه بــا ایــن پــيچ پــيچ

مــــي نــــدانم مــــي نــــدانم هــــيچ هــــيچ
(عطار)255 :6833 ،

 .8توحید صفاتي
توحيد صفاتي به ذات و صفات خداوند اشاره دارد ،باوجودآنکه عطار بهعنوان یک
عارف ،مسائل دیني و کالمي را با عرفان اسالمي به هم آميخته است ،در بيشتر موارد
همچون عرفاي دیگر تطبيق کامل اندیشهها و آراي او با یکي از فرق کالمي مقدور نيست؛
در بحث صفات الهي نيز به نظر ميرسد گاه نظر عطار با آراي معتزليان سازگار است و
وجود حق را یک ذات ميداند که به اعتبارات مختلف داراي صفات متعدد است:
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جملـــه یـــک ذات اســـت امـــا متصـــف

جملـــه یـــک حـــرف و عبـــارت مختلـــف
(عطار)289 :6835 ،

« از منظر دیگر گاه با مشرب اشاعره هماهنگي دارد و صفات خداوند را نه عين ذات او نه
غير او ،بلکه قائم به ذات خداوند ميداند» (محسني.)87 :6869 ،
چــو نــه اوســت و نــه غيــر او ،صــفاتش

صـــفاتش چـــون کنـــي؟ بشـــناس ذاتـــش
(عطار)691 :6862 ،

صفاتش ذات و ذاتش چون صفات است

چــو نيکــو بنگــري خــود جملــه ذات اســت
(عطار)666 :6862 ،

عطار در باب صفات خبریه با روش تأویل همچون بعضي از عرفاي دیگر دل مؤمن را
عرش خداوندي و سينهاش را کرسي تعبير کرده است:
بـــه چشـــم خـــرد منگـــر خویشـــتن را

مــدان هــر دو جهــان جــز جــان و تــن را

تـــویي جملـــه زآتـــش چنـــد ترســـي

دلت عرش است و صـورت هسـت کرسـي
(عطار)223 :6862 ،

«کالم الهي» همواره موردبحث حکما و فرق مختلف بوده است معتزله معتقدند که کالم
خداوند حادث ،مخلوق ،حرف و صوت است (شریف ،6836 ،ج .)231 :6اشاعره کالم
خدا را قدیم ميدانند اما این قدیم در مقابله لفظ نيست تا مراد به آن مدلول لفظ و مفهوم
آن باشد در مقابل عين است در حقيقت اشاعره کالم الهي را به دو قسم ميدانند :کالم
لفظي و کالم نفسي ک ه اولي حادث و دومي قدیم است به همين دليل آنان نظریه کالم
نفسي را بيان کردند که عبارت است از خلق معني بيهيچ گونه صورت و حرفي (تفتازاني،
 .)688–66 :6586شيعه کالم را از صفات خدا دانسته که عبارت است از «قدرت براي
ایجاد کالم و کالم نيست مگر الفاظ مسموعه مقروء و آن محاله حادث است ،اگرچه
قدرت بر ایجاد او قدیم است» (فياض الهيجي.)271 – 279 :6838 ،
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اما عطار به پيروي از اشاعره کالم الهي را بدون هيچگونه صوت و حرف دانسته و از آن به
کالم بيزبان تعبير کرده است (محسني )86 :6869 ،و معتقد است آن را باید به جانودل
دریافت نه به گوش ظاهر:
پـــس کـــالم بـــيزبـــان و بـــي خـــروش

فهــم کــن بــيعقــل و بشــنو تــو بــه گــوش
(عطار)691 :6837 ،

اگـــر موســـي کلـــيم روزگـــار اســـت

کلــــــيم او کــــــالم کردگــــــار اســــــت
(عطار)688 :6862 ،

در این بيت خداوند با موسي سخن گفت ،کالمي که صفت اوست و آن صفت ازلي است
و از جنس حروف و اصوات نيست.

 .5توحید افعالي
بر طبق توحيد افعالي هر عملي که از هر موجودي سر ميزند ،با نيرو و اراده خدا انجام مي-
شود ،اشاعره با استناد به توحيد افعالي ،انسان را موجودي مختار نميداند ،معتزله توحيد
افعالي را ميپذیرند؛ و افعال اختياري انسان را فعل خدا نميدانند و ميگویند« :توحيد
افعالي با اختيار انسان ناسازگار نيست»؛ آنها افعال اختياري انسان را در طول فعل خداوند
ميدانند و آنها را هم به خدا و هم به انسان نسبت ميدهند .عطار تحت تأثير تفکر اشاعره،
منشأ صدور افعال را خداوند و بنده را در محل ظهور فعل ميدانستند:
چــو تــو از شــرک ،درد از شــير دیــدي

خطـــــي در دفتـــــر وحـــــدت کشـــــيدي

مکــــن دعــــوي وحــــدت آشــــکاره

کـــه از تـــو شـــرک هســـتي شـــيرخواره

کجــــا بينــــد گــــل توحيــــد جانــــت

کـــــه بـــــوي شـــــير آیـــــد از دهانـــــت
(عطار)211 :6862 ،

در این حکایت عطار معتقد است صدور افعال از خداست؛ درد و درمان نيز از جانب
اوست ،در این حکایت چون شخص درد شکم را به اثر شير نسبت داده؛ درواقع توحيد را
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انکار کرده بود .ازنظر عطار آنچه حقتعالي در سرنوشت انسان مقدر ميکند معلول
کارهاي انسان نيست ،عدهاي از ابتدا شقي و عدهاي دیگر سعادتمند هستند:
نقــش محنــت هســت و نقــش دولتســت

هــر چــه هســت آن جایگــه ،بــي علّتســت

کــــار بــــي علّــــت از آنجــــا مــ ـيرود

محنـــــت و دولـــــت از آنجـــــا مــــيرود
(عطار)291-299 :6831 ،

عطار در جاي دیگر مثل تمام اشاعره کارهاي خداوند را بيعلت ميداند و آنان را مقهور
این بيعلّتي .در کارهاي پروردگار از علت نباید پرسيد .در منطقالطير زماني که از هدهد
علّت پيشرو بودنش را ميپرسند؛ هدهد پاسخ ميدهد که این سعادت تنها حاصل نظر
حضرت سليمان به اوست:
گفــــت اي ســــائل ســــليمان راه مــــي

چشـــم افتـــاده ســـت بـــر مـــا یـــک دمـــي

نــه بــه ســيم ایــن یــافتم مــن نــي بــه زر

هســـت ایـــن دولـــت مـــرا زان یـــک نظـــر
(عطار)889 :6835 ،

پس از راه جستوجوي اسباب و علل و محاسبه عالم محسوس نميتوان به سعادت دست
پيدا کرد ،تنها از حق ميتوان سعادت دو عالم را طلب کرد.

 .24توحید عبادی
توحيد عبادي یا توحيد در عبادت به این معناست که کسي جز اهلل سزاوار پرستش نيست،
واهلل و معبودي جز او وجود ندارد؛ عطار در مثنوي الهينامه ضمن بيان حکایت عاشق که
معشوق جوانش او را به بردگي ميفروشد ،بزرگترین نعمت و افتخار انسان را بندگي
خداوند ميداند:
کـــدامين نعمتـــي دانـــي تـــو زان پـــيش

کـــه خوانـــد کردگـــارت بنـــدۀ خـــویش

تـــو آن دم از خـــدا دل زنـــده گـــردي

کــه جاویــدش بــه صــد جــان بــرده گــردي
(عطار)261 :6831 ،
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عطار معتقد است که انسانهاي بزرگ و کامل عبودیت پروردگار را برگزیدهاند و در
بندگي خداوند به درجه باالیي رسيدند؛ عطار در منطقالطير نقل ميکند :یکي از احفاد
شيخ اکا ف دو شيخ نامدار با یزید و ترمذي را به خواب دید که در راهي ميرفتند و خود
پيشاپيش آنها قدم بر ميداشت ،علّت این رجحان را او چنين بيان ميکند :روزي از حق-
تعالي خطاب به من رسيد که بایزید از دیگر عباد و زهاد ازاینرو برتر است که او مانند
دیگران چيزي از ما نخواسته است بلکه خود ما را خواسته است .در اینجا من گفتم :نه این
و نه آن ،مرا سزد ،چگونه من توانم چيزي از تو بخواهم و یا تو را بخواهم و آنچه مرا مي-
فرمایي آن را ميخواهم و کار خود را بر فرمان تو درست ميکنم .به دليل همين سخن بود
که آن دو شيخ مرا بر خود مقدم داشتند:
آنچـــه فرمــــایي مــــرا آن بــــس بــــود

بنــــده را رفــــتن بــــه فرمــــان بــــس بــــود

بنـــده چـــون پيوســـته بـــر فرمـــان رود

بــــا خداونــــدش ســــخن در جــــان رود
(عطار)851 :6835 ،

ازنظر عطار اعمال دیني و عبادي انسان ،زماني ارج و منزلت دارد که در زمان حيات و
توسط خود فرد انجام گيرد انسان بهدوراز هرگونه کاهلي و سستي ،خود را براي جهان پس
از مرگ آماده کند و بداند در این راه سخت عبادت ،تنهاست .به همين دليل است که در
الهينامه ،زماني که درویشي از امام جعفرصادق(ع) ميپرسد :علّت این همه مجاهدت وي
در طاعت و عبادت چيست؟ امام ميفرماید :هيچکس نميتواند بار عبادت دیگري را به
دوش بکشد و کار دیگري را انجام دهد:
کــه چــون کــارم یکــي دیگــر نمـيکــرد

کســي روزي غــم چــون مــن نمــيخــورد

چـــو کـــار مـــن مـــرا بایســـت کـــردن

فکنـــــدم کـــــاهلي کـــــردن ز گـــــردن

چـــو مـــرگ مـــن مـــرا افتـــاد ناکـــام

بــــراي مــــرگ خــــود برداشــــتم گــــام
(عطار)631 :6862 ،
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 .22معاد
یکي از اصول اعتقادي ما پس از اصل توحيد مسئله معاد و زندگي پس از مرگ است،
آگاهي و اعتقاد نسبت به معاد در رفتار و اعمال فرد و جامعه تأثير مستقيم داشته و زندگي
انسان را متحول ميسازد .شيخ چون دیگر عارفان آدمي را از وابستگي به دنيا باز ميدارد و
نسبت به آخرت هشدار ميدهد؛ و دنيا را ویرانهاي ميداند و زندگي را دمي ،آخرت را
جاودانه و شرط دینداري ترک دنياي درون است:
چـــرا جانـــت بـــه عـــالم بـــاز بستســـت

کــه ایــن عــالم بــه یــک دم بــاز و بستســت

جهـــان آنســـت گـــر تـــو مـــرد آنـــي

شــــوي آنجــــا کــــه هســــتي آن جهــــاني
(عطار)683 :6837 ،

شيخ معتقد است جسم و روح همه به خدا برميگردند و بيان ميدارد .این محو شدن جسم
و روح درعينحال محفوظ ماندن در اصل کل الهوت براي او «بقا» است ،یا هستي نوین در
پس فناست« .حطام دنيا حقير و ناچيز است؛ شاديها و لذتهاي این جهان ارزشي ندارد،
سيم و زر باوجود مرگ بيارزش است ،وارث حقيقي امالک و اموال خداوند است»
(ریتر ،6833 ،ج.)17 :6

بحث و نتیجهگیری
مباحث کالمي در آثار و اندیشه عطار جایگاه ویژهاي دارد ،از ویژگيهاي شعر عطار که
هم به دیدگاه اعتقادي او و هم به شيوههاي هنرآفریني او در مضمونسازي مربوط ميشود
مطرح کردن عقاید کالمي در اشعارش است .او با آوردن اندیشههاي کالمي در اشعارش
عالوه بر ابراز دیدگاه اعتقادي ،توانایي خود را در استفاده هنري از مفاهيم و مباني کالمي
نشان داده است .وي تا حدود زیادي از فلسفه گریزان است و بيشترین توجه را به مسائل
کالمي و عرفاني دارد .موضوعات کالمي همچون نارسایي عقل ،صفات خدا ،رؤیت،
افع ال انسان و مسئله کسب ،اعتقاد به جبر ،ایمان ،حسن و قبح اعمال ،توفيق الهي ،تنزیه
مطلق و معاد را ميتوان اشاره کرد.
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اندیشههاي کالمي عطار بيشتر تحت تأثير تفکرات اشعري است ولي این امر مانع از
این نميشود که اندیشههاي عرفاني خود را مطرح نکند؛ بهعبارتدیگر یک آميختگي بين
اندیشههاي عرفاني او با اندیشههاي کالمي او دیده ميشود .بهعنوان نمونه سخنان او در
باب عقل گاه ستایشآميز است که یادآور اندیشه کالمي معتزله است و گاه تحقيرآميز که
به دیدگاه اشعري نزدیک است و البته شيخ به فکرت قلبي توجه دارد و درنهایت عشق را
برتر ميداند .او به اندیشههاي مذاهب کالمي دیگر نيز توجه دارد بهعنوان نمونه نظر او
درباره تشبيه و تنزیه بيشتر به معتزله ،شيعه و فيلسوفان مسلمان نزدیک است.
عطار به خاطر برخورداري از جهانبيني محبانه عرفاني در مسائل خداشناسي ،لطافت
و نازنين بيني خود را دارد و بعضاً از نگرش خشک و افراطي مذاهب فاصله دارد.
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