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 تأثیر آیات قرآن کریم بر ابیات عطار نیشابوری

 

 رضا دهمرده 

 

 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

 

 

فهم اشارات و تلمیحات بخصوص اصطالحات علمی،عقلی و عرفانی منجر به دریافت ظرایف د دقایق  چکیده:

ادبی می شود.بخصوص در آثار عطار که یکی از شاعران طراز اول و بلند آوازه ی متون ادبی و در نتیجه التذاذ 

زبان فارسی و آگاه از علوم و فنون مختلف ادبی،حکمت،کالم،نجوم است و همچنین احاطه او بر علوم دینی به 

ان سرشار ویژه تفسیر و روایت احادیث وقفه و اطالع او از مبادی طب و ... سبب شده که آثارش مخصوصا دیو

در میان بزرگان شعر عرفانی »محمدرضا شفیعی کدکنی می نویسد: از تلمیحات و اشارات متنوع باشد.

فارسی،زندگی هیچ شاعری به اندازه زندگی عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است.اطالعات ما درباب موالنا صد 

نایی،که یک قرن قبل از عطار میزیسته،بسی برابر چیزی است که در باب عطار میدانیم.حتی آگاهی ما درباره س

بیشتر از آن چیزی است که در باب عطار می دانیم.نه سال تولد او به درستی روشن است و نه حتی سال وفات 

او.این قدر می دانیم که او در نیمه دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم می زیسته،اهل نیشابور بوده است و 

به نثر از وی باقی است.نه استادان او،نه معاصرانش و سلسله ی مشایخ او در  چند کتاب منظوم و یک کتاب

تصوف،هیچ کدام به قطع روشن نیست.از سفرهای احتمالی او هیچ آگاهی نداریم و از زندگی شخصی و فردی 

الباً و زن و فرزند و پدر و مادر و خویشان او هم اطالع قطعی وجود ندارد.در این باب هرچه گفته شده است غ

احتماالت و افسانه ها بوده است و شاید همین پوشیده ماندن در ابر ابهام خود یکی از دالیل تبلور شخصیت او 

نقاله  در این« باشد که مثل دیگر قدّیسان عالم در فاصله ی حقیقت و رؤیا و افسانه و واقعیت در نوسان باشد.

 ر نیشابوری پرداخته شده است.به اشاره ها و تلمیحات آیات قرآن کریم در دیوان عطا

 اشارات،تلمیحات،آیات،قرآن کریم،عطار واژگان کلیدی:
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 : مقدمه

 خالقا ، یا رب به حق آنگه که من      هر که را دیدم که گفت از تو سخن

 از هــمه نوع خــریدارش شدم      یاری او کـــردم و یــــارش شدم

 روزی به کــس نفروختممن خــریداری ز تو آمــوختم         هرگـزت 

 چون خــریداری تو کـردم بسی       هرگـزت نفروخـــتم چون هر کسی 

 دردم آخــر خریداریــم کـن          یــار بی یــاران تویی یاریـــم کن   

. در کدکن نیشابور ه. ق045شیخ فرید الدین ابوحامد محمد ، عطار نیشابوری ، از مشایخ بزرگ و از شاعران نامدار ، در حدود سال 

ه.ق ذکر کرده  015به دنیا آمد ، بعضی هم مانند دولتشاه در تذکره الشعرا موطن او را شادیاخ نیشابور نوشته و سال والدتش را نیز 

به واسطه آن است که عطاری  "عطار "عطار تا پایان عمر در شادیاخ      می زیسته است . شهرت او به  _که درست نیست  _اند 

 ه و به اصطالح آن زمان ، شغل دارو فروشی و طبابت  بوده ، چنانکه عطار در خسرو نامه گفته است :داشت

 مصیبت نامه کاندوه جهان است                            الهی نامه کاسرار نهان است

 بازبه داروخانه کردم هر دو آغاز                               چگونه زود رستم زاین و آن 

 به داروخانه پانصد شخص بودند                           که در هر روز نبضم می نمودند

ارتند از دیگر عب اگر قلمرو شعر عرفانی فارسی را به گونه مثلَّثی در نظر بگیریم عطّار یکی از اضالع این مثلّث است و آن دو ضلع 

غاز می شود و در عطّار به مرحله کمال می رسد و اوج خود را در آثار جالل الدین سنائی و مولوی.شعر عرفانی به یک اعتبار با سنائی آ

ه به عنوان شعر عرفانی وجود دارد تکرار سخنان آنهاست مگر آنچه به عنوان عرفان مدرسی مولوی می یابد.پس از این سه بزرگ آنچ

حیی الدین ابن عربی و نفوذ زبان صوفیانه او در قلمرو و گسترش اصطالحات آن در شعر فارسی آمده،از قبیل رشد و گسترش عقاید م

 شعر فارسی که از حدود عراقی و شیخ شبستری آغاز می شود و در شاخه های مختلف تصوّف رشد می کند.
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 ه.ق ( بود ، و مجدالدین از خلفا و مشایخ نجم 313یا  315عطار در طریقه تصوف ، مرید شیخ مجدالدین بغدادی ) مقتول( به سال 

الدین کبری بود ، پس عطار بر طریقه کبراویه سلوک می کرد و صوفیه ذهبی در حال حاضر  بدان طریق منتسب هستند ، اما مرحوم 

استاد فروزانفر با ذکر دالیل بسیار ، از مدت عمر و مسافرت های نجم الدین کبری و کیفیت طریقه او ، نیز عدم ذکر نام نجم الدین 

نام مجدالدین بغدادی  فقط در یک مورد ، در پیروی عطار از طریقه کبراویه شک میکند ، ولی قول دولتشاه را در آثار عطار ، و ذکر 

می  به واقع نزدیک "شیخ فریدالدین عطار خرقه تبرّک از دست سلطان العاشقین،فخرالشهدا مجدالدّین بغدادی دارد "که می گوید :

 داند .

گفته اند او اویسی بوده است ، و اویسی به ظاهر پیری ندارد و از روحانیت حضرت رسول جامی در نفحات االنس نوشته که بعضی 

)ص( یا یکی از مشایخ مستفید می شود...و سیر و سلوک خویش را به تایید روحانیت می رساند چنانکه اویس به دیدار حضرت رسول 

. پس عطار در ظاهر خدمت پیری نکرده و دست ارادت اکرم )ص( مشرف نگردید و مراحل کمال را به عشق معنویت وی طی کرد ..

 به مرشدی نداده است.

ه.ق( دانسته و  445عطار در وصف  حال خود قصیده ای دارد و در آن ، خود را مستفید از روحانیت شیخ ابوسعید ابوالخیر )متوفی 

معتقد است که هر چه دارد از اوست ، و همین ابیات  قول کسانی که عطار را اویسی دانسته اند ،  تایید می کند و می رساند که او 

 دست ارادت به هیچ یک از مشایخ نداده است .

حدیث و فقه و طب و گیاه شناسی به کمال عطار در تمام علوم زمان، از ادب و حکمت و کالم و نجوم و علوم دینی از تفسیر و روایت 

 رسیده و در نیشابور ِ آن زمان که مرکز معالجه امراض به او مراجعه می کردند که قبال نیز به این نکته اشاره شد . او مانند همه صوفیه

بزرگان  ر داشته است . بسیاری از، بحث و استدالل علمی و فلسفی را انکار می کند ، با انکه خود در فلسفه و علوم عقلی و برهانی تبحّ

( که حدود پانزده یا هجده سال  356 _095، از جمله خواجه نصیرالدین طوسی ) دانش و رجال زمان عطار ، با او دیدار کرده اند

. همچنین  ه.ق صورت گرفته است 316و  316داشته ، با عطار مالقات کرده و عطار در آن موقع پیر بوده ، و این مالقات میان سالهای 

 بنابر گفته جامی و دولتشاه ، موالنا جالل الدین با پدر خود از بلخ مسافرت کرد و در نیشابور با عطار مالقات کرد ، نوشته اند : عطار

و  "زود باشد که این پسر آتش در سوختگان عالم زند  "نسخه ای از اسرار نامه خود را به جالل الدین هدیه کرده و گفته است : 

 هنا جالل الدین ، همواره با احترام تمام از عطار یاد می کندو در آثار خود ، او را می ستاید و نیز از آثار عطار ، اقتباس فراوان کردموال

 است .
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 قاضی نوراهلل دو بیت معروف را با مضمون زیر در مجالس المومنین نقل کرده و آن را دلیل ستایش موالنا از عطار دانسته است .

 ت                     ما هنوز اندر خم یک کوچه ایمـــعشق را عطار گش هفت شهر

 طار آمدیمــما از پی سنایی و ع       عطار روح بود و سنایی دو چشم او            

نیست .  درست اما بنا بر تحقیق مرحوم فروزانفر ، چون این دو بیت در اکثر نسخ قدیم دیوان کبیر وجود ندارد ، نسبت آنها به موالنا

عطار مذهب اهل تسنن داشت و این عقاید در آثارش آشکار است ، اما مانند همه صوفیه اهل سنت ، از حضرت علی بن ابیطالب )ع(  

با خلوص و اعتقاد و اقرار به فضایل آن امام بزرگوار ، سخت ستایش می کند و همین ستایش و احترام سبب شد که قاضی نوراهلل 

 یعه به شمار آورد .شوشتری او را ش

ه.ق . در حمله مغوالن به نیشابور به شهادت رسید ، بنابراین  316سال قتل عطار : شیخ فرید الدین عطار بنابر تحقیق دقیق ، در سال 

ان قمنده.ق. و نیز سالهای دیگر که ذکر کرده اند مردود است . آرامگاه عطار در نیشابور زیارتگاه عال 366و  365و  315و  315سالهای 

 و اهل معرفت است.

 تأثیر قرآن کریم بر شعر عطار نیشابوری

 آیات:

 آفرینش

 هیچکس را در آفرینش حق          در شکر این همه نمک نبود           

 (633 دیوان:)                                                                                

وَ هُوَ اَّلذِی خَلَق َالسَّمواتِ وَ االَرضَ فِی سِتَّه اَیّامٍ وَ کانَ عَرشُهُ عَلَی الماءِ » ( می فرماید11سوره ی هود) 5آفرینش:اشاره به آیه 

ما را اید شلِیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَماَلً.و او است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود)چنانکه اکنون(تا بیازم

رکان سِحرٌ مُبِینٌ.و اگر) به مشه نیکو کار تر از همه کیست؟ وَ لَئِن قُلتَ اِنَّکُم مَبعُوثُونَ مِن بَعدِ المَوتِ لَیَقُولَنَّ الَّذینَ کَفَروا اِن هذا اِلّا ک

 کار!گوئی( که شما پس از مرگ برانگیخته میشوید)برای روز رستاخیز( خواهند گفت: این سخنها دروغ و جادوئی است آش
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پس چون حق تعالی خواست که زمین و آسمان رار بیافریند،نخست گوهری آفرید که هفتاد هزار سال آن گوهر همی بود، تا آنکه 

پس شکوه و عظمتِ نظرِ حق تعالی چندان بود که آن گوهر  خدای تعالی به نظر هیبت و به دیده ی عظمت در آن گوهر بنگریست.

بت ملک تعالی تا هفتاد هزار سال همی می جنبید، و نیز هرگز قرار و آرام نگرفت و آرام نگیرد تا مبدل به آب شد، و این آب از هی

روز قیامت.و از آن پس هفتاد هزار آتش بر سر آن آب فرستاد تا آب بجوشید و از جوشش کف بر آورد.پس حق تعالی به قدرت خویش 

 قوله تعالی: ثُمَّ اَستَوَی إِلَی اَلسَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ.... از آن کف زمین را بیافرید و از بخار آن آسمان را. فذلک

 می فرماید: 6آیه 11خداوند جهان را در شش روز آفرید.چنان که در سورة هود

آخر روز  خدای عزوجل این جهان را در شش روز آفرید که روز اول یکشنبه بود و»وَ هُوَ الّذی خَلَقَ السَّمواتِ و االرضَ فی ستَّهِ اَیامٍ 

 «آدینه....روز شنبه همه جهان را آفریده بود چنانچه هیچ قصوری نداشت

 6سراج القلوب،

 خرج یک دم می نهم            زادة شش روز را بر خوان یک شب می خورم دادة نه چرخ راد

 646خاقانی؛                                                                                                           

 شش دگر را شش روز کون بود بها           به سال عمرم از او بیست و پنج بخریدم   

 10گزیده خاقانی،                                                                                                    

(. 5وددر روایات اسالمی نیز هست که خداوند جهان را در شش روز آفرید. وَهُوَ اَّلذی خَلَقَ السَّمواتِ وَاالَرضَ فی سِتَّه ایّامٍ)قرآن،ه

(.نخستین 1/69ن جهان هزار سال است)بلعمیگویندکه آن شش روز،به روزهای آن جهان بود که هر روزی به مقیاس روزهای ای

 چیزی که خدا آفرید قلم بود،سپس لوح را آفرید و به قلم فرمود که آنچه تا قیامت خواهد بودبر لوح بنویسد.

 اُدعونی استجب لکم

 درمان چه طلب کنم که در عشقش            یک درد بصد دعا همی جویم

 (015)دیوان :                                                                          
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وَ قالَ ربُّکُمُ ادعُونی اَستَجِب لَکُم اِنَّ »()=المومن (است:45سوره ی مبارکه ی غافر) 35یک درد بصد دعا همی جویم : تلمیح به آیه 

گفت مرا خوانید و فریاد رسی از من جوئید تا پاسخ کنم شما خداوند شما «:»اّلذینَ یَستَکبِروُن عَن عِبادَتی سَیَد خُلُونَ جَهَنِّمَ داخرینَ.

 «را، ایشان که می گردن کشند از پرستش من، آری در شوند در دوزخ بیچاره و خوار.

خداوند مهربان کریم و لطیف و رحیم ببندگان،مایة رمیدگان . پناه مضطران و پادگار بیدالن، -«و قال ربکم ادعونی استجب لکم» قوله:

وه و تعالت صفاته اندرین آیت بندگانرامینوازد و نواخت خود بر مومنان مینهد و فضل و لطف خود برایشان جالله و تقدست اسماجل 

میفرماید:بندگان مرا خوانید تا شما را پاسخ کنم امید ها بمن برداریدتاامیدهاتان -«ادعونی استجب لکم»عرضه میکند که

شهاتان جزا دهم.پاسخ کنندة دعاها بعطا منم.پاسخ کنندة امیدها بوفا منم،پاسخ کنندة کوششها وفاکنم،کوشش از بهر من کنید تا کوش

 بجزامنم.

پیر طریقت گوید:خداوند فرموده :ای عاصیان شکسته،ای مفلسان درمانده و پای به گل فروشده ،ای مشتاقان درد زده،ای دوستان 

تیر بال،همه ما را خوانید،همه مارا دانید،گرد ما گردید،عزّت از ما جوئید،قرب  یک دله،در هر حال که باشید غرقه لطف و عطایا، خسته

ازما خواهید.رونق انجمن عزیزان قرب ما است،و جمال محفل دوستان حضور مااست،هرجا سه گدا به هم فراز آمدند قرب حضرت ما 

 آنجا جوئید!

طلبید،و هر جا غم زده ای آهی کشید،)کرد( خود را زیر آه آن هرجا درد زده ای دمی گرم برآورد،نسیم قرب حضرت ما از آن دم 

 غمگین قرار دهید!

نیز فرموده:ای مالء اعلی،چندین هزار سال عبادت کردیدو به آواز تقدیس خویش پاکی ما را یاد کردید،لیکن از نسیم وصال ما آگاهی 

ان )فرشتگان مقرب( ندارید،سرمایه روحانیان ندارید،لکن یک ذره ندارید!ای گدایان برهنة بی نوا،عبادت فرشتگان ندارید،نوای کرّ و بی

سوز عشق دارید،آن یکذره نور عشق شما را به عبادت چندین هزار ساله ی فرشتگان و تسبیح خوانی روحانیان ندهیم.چنین است اثر 

 سوز عشق پاک!

 رده اند.بعضی فضیلت در حقیقت دعا و سوال و سکوت و امساک از آن و تفضیل یکی بر دیگر اختالف ک

جیح و بعضی سکوت را بر دعا تر« اُدعونی اَستَجِب لَکُم.»وفرمان قدیم که«ألدَُّعاءُ مُخُ العِبادَهِ»دعا بر سکونت نهاده بنا بر نصّ حدیث که 

ب دانسته،وحقّ داده ودر ضمن دعا ،نوعی از شکایت و عدم رضا به قضا و اختیار ارادت خود بر ارادت حقدذرج دیده و آنرا ترک اد
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را بر دیگر تفضیل نیست ،الّابه قیدی و آن،آنست که دعا را زمانی است خاص   صریح و مذهب صحیح آن است که که مطلقاً هیچ یک

انس مالک  و آن وقتی بود که بنده در دل خود هیبتی و تحرّجی و انقباضی و احتشامی در دعا یابد.  که در آن زمان دعا فاضل تر

 عَنهُ گوید که پیغامبر صَلَّی الّلهُ عَلَیه و سلَّم گفت دعا مغز عبادتست . رَضیِ اهللُ 

ن بشنوید این نکنید از م  خدای تعالی خلق را بیافرید گفت با من راز گوئید و اگر راز نگوئید بمن نگرید و اگر "سهلِ عبدالّله گوید 

  خواهید از من. و اگر این نکنید بر درگاه من باشید و اگر این همه نکنید حاجت

اهللُ عَنهُ گوید که پیغامبر صَلَّی اهلل عَلَیهِ وَ سَلَّمَ گفت دعا مغز  انس مالک رَضیَ«.وَ قالَ ربُّکُمُ ادعُونی اَستَجِب لَکُم»قال اهلل تعالی

 عبادتست.

را بخواند و خدای بر وی بخشم باشد،ازو و پیغامبر)صَلی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ(گفت که بدان خدای که جان من بحکم اوست که بنده خدای

فریشتگانرا گوید بنده ی من از دیگر کس حاجت نمی ]خدای تعالی[اعراض کند پس دیگر بار بخواند اعراض کند سدیگر بار بخواند

پیغامبرصلّی  و از آداب دعا آنست که به دل حاضر بود و غافل نباشد که روایت کنند از حاجت وی روا کردم.]واز من می نگردد[خواهد

 اهللُ علیه وآله و سلّم که گفت بنده ی که خدای را به غفلت خواند دعای وی مستجاب نبود.

 واز شرائط دعا آنست که لقمه وی حالل بود که سعد را گفت پیغامبر علیه الصلواةُ و السّالم کسب حالل کن تا دعای تو مستجاب بود.

تضرّع همی کرد موسی گفت یا رب اگر حاجت وی به دست من بودی روا  دعا و]که[موسی علیه السّالم بر مردی بگذشت

دعا می کند و گوسفندان دارد و دل وی باز آن ]او[مهربان ترم از تو ولیکن]بر وی[ ]من[وحی فرستاد بوی که]تعالی[کردمی.خدای

گشت حاجت ]تعالی[ه دل با خدایاست و من دعای بنده مستجاب نکنم که دل وی به جایی دیگر باشد.موسی بدان مرد گفت مرد ب

 وی روا شد.

را گفتند چون است که دعا میکنیم و اجابت نمی آید گفت زیرا که می خوانید و او را نمی دانید.   ]علیه السّالم[جعفر صادق  ]امام[

سهلِ عبداهلل گوید خدای تعالی خلق را بیافرید گفت با من راز گوئید و اگر راز نگوئید بمن نگرید و اگر این نکنید)از من بشنوید و 

 نکنید(حاجت خواهید از من.اگر این نکنی بردرگاه من باشید و اگر این همه 

 الست :
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 نام بلی چون بریم چون همه مست آمـدیم      مــا زخرابات عشق مست اَلَست آمدیم       

                                 ما همه زان یک شراب مست الست آمـدیم                  پیش ز ما جان ما خورد و شراب اَلَست     

 مـا ز پــی نیــستی عاشــق هـست آمـدیم          اَلَست چون وســقیهم بگفت  جام ساقی 

 (490)دیوان:                                                                                                   

 و اذ اخَذَ ربُّـکَ مِن بنی آدَمَ مِن ظُهُـورِهِم ذُرّیَّـتَهُم وَ  "( : 5سوره االعراف ) 156اَلست : تلمیح به آیه ی 

 ."ـینَ.اَشهَدَهُم علی اَنفُسـِهِم اَلســتُ بِرَّبِکُم و قالوا بَلی شَهِدنآ ان تَقُولُـوا  یُومَ القیِـمَه اِنّا کُنّـا عَن هذا غافِل

بر آن گرفت که ایشان را و گـواه } دای تو از فرزندان آدم از پشـتهای ایشـان فـرزندان ایشـان را گـواه گرفت بر ایشـان گرفت خ "

بر ایشان تا نگویند روز رستاخیز که ما از این  گفت { نه ام من خداوند شما ؟ ایشان پاسخ دادند آری توئی خداوند ما ، گواه بودیم

 بودیم .قرار و گواهی ناآگاه 

 . . . اَلَستُ بِرَبِّکُم قالُوا بَلی . آیه . خداوند در روز میثاق به جالل عزت خود و کمال لطف خود بر دلها متجلّی شد ،

قومی را به صفت عزّت و سیاست ، قومی را از روی لطف و کرامت . آنها که اهل سیاست بودند در دریای هیبت به موج دهشت غرق 

ن بر ایشان نهادند و آنانرا از ستوران گمراه تر دانستند ، و ایشان که سزاوار نوازش و کرامت بودند به سعادت شدند و این داغ حرما

قُربت و نعمتِ محبّت مخصوص گشتند و این توقیع کَرَم بر منشور ایمان آنان ؛ زدند ! در اینجا خداوند فرمود : آیا من خدای شما 

من نیستید ؟ زیرا پیوستگی خود را با بنده در خدائی خود بست نه در بندگی ِ بنده ! که اگر در نیستم ؟ و نفرمود : آیا شما بنده ی 

بندگی بستی ، چون بنده  بندگی بجای نیاوردی ، در آن پیوستگی خلل وارد آمدی ! چون در خدائی خود بست و خدائی وی بر 

هرگز گسسته نشود ، و نیز نگفت : من کی ام ؟ که بنده در او  کمال است که هرگز آنرا نقصان نبود ، الجرم پیوستگی بنده به وی

متحیّر شدی ! و نگفت : تو کی ای ، تا بنده به خود عجب نیاورد و نومید نگردد ! و نیز نگفت : خدای تو کیست ؟ که بنده در جواب 

 لطف و بنده نوازی. ماند ! بلکه  پرسید با تلقین جواب : آیا نه منم خدای تو ؟ این است غایت گرم و نهایت



398-398، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
  

727 
 

اَلَست بِرَبِّکُم ، کرامت خدا است و ) بَلی( نیکوئی و احسان او است که داعی و مجیب هر دو یکی است و پرسنده  شیخ انصاری گفت :

به  و پاسخ گوینده خداوند است ، آن چنان که خداوند بنده خود را خواند و او را به خود نیوشید و گوش شنوا داد و خود جواب داد و

 بنده جواب بخشید !

 : اهلل نور سماوات واالرض

 نور آن خورشید جاویدان بود          نور این خورشید اگر زایل شود            

 (635) دیوان                                                                                      

مثل »اهلل است روشن دارندة آسمانها و زمین،«اهلل نورالسّماوات واالرض:» ( می فرماید 64)سوره مبارکه النور  50اشاره به آیه 

 «المصباح فی زجاجه»در سر تولة آن قندیل چراغی،« فیها مصباح»چون تولة قندیل است.« کمشکوه»صفت نوراو)در دل مومن( «نوره

آن  می فروزند)آتش« یوقد»راست گوئی که ستاره ای است روشن،آن آبگینه « الزجاجه کانها کوکب دری»آن چراغ در آبگینه قندیل،

درخت زیتون نه همه شرقی )از سوی برآمد آفتاب «زیتونه الشرقیه»از روغن درختی برکت کرده در آن ،« من شجره مبارکه»قندیل(،

امیدو نزدیک ک« یکادزیتهایضئی»بد(و نه همه غربی)از سوی آفتاب فرو شدن که بامداد آفتاب یا«والغریبه» که شبانگاه آفتاب یابد(.

روشنائی آتش بآن روشنائی « نورعلی نور»و هرچند آتش بآن روغن نرسید«ولولم تمسسه نار»بیدکه آن روغن خانه روشن دارید،

هلل زند او مثال می«و یضرب اهلل ااالمثال النّاس»را می نماید اهلل بروشنائی خویش اورا که خواهد.« یهدی اهلل لنوره من یشاء»روغن،

 و اهلل بهمه چیز داناست.« واهلل بکل شیئ علیم»مردمان را،

اهلل نور،والنور فی الحقیقه ماینوّر غیره،نور حقیقت آن باشد که غیری را روشن کند،هرچه غیری «اهلل نور السماوات واالرض»قوله تعالی:

ه بآن معنی که به نفس خود روشنند لکن بآن معنی که را روشن نکند آنرا نور نگویند،آفتاب نورست و ماه نورست و چراغ نورست.ن

منوّر غیرندآئینه و آب و جوهر امثال آنرانور بنفس خود نور نگویند.اگرچه بذات خود روشنند زیرا که منور غیر نه اند چون حقیقت 

بر مومنان ودوستان مصور اشباح  اهلل است روشن کنندة آسمان ها و زمین ها«که اهلل نور السماوات واالرض»این معلوم گشت بدان که:

و جعلنا »است و منور ارواح جمیع االنوار منه،و همه ی نور ها ازوست،وقوام همه بدوست،بعضی ظاهر و بعضی باطن ظاهر را گفت:

ور اکر ننور ظاهرا اگر چه روشن است ونیکو تبع و چ«افمن شرح اهلل صدره لالسالم فهو علی نور من ربّه»،باطن را گفت:«سراجاًوهاجا

باطن است نور ظاهر نور شمس و قمر است،ونور باطن  نور توحید و معرفت،نور شمس و قمر اگرچه زیبا و روشن است آخر روزی آنرا 
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،اما آفتاب معرفت و نور توحید که از مطلع «اذا الشّمس کوّرت»کسوف و خسوف بود و فردا در قیامت مکدّر و مکوّر گردد،لقوله تعالی:

ن سربزند آنرا هرگز کسوف و خسوف نبود و تکدیرگرد اونگردد،طلوعی است آنرا بی غروب،کشوفی بی کسوف ،اشراقی دل های مومنا

 از مقام اشتیاق.

در کلّ این آیه می فرماید:خدا نور آسمانها و زمین است.مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه ای 

رخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی،افروخته می شود.نزدیک است است.آن شیشه گویی اختری د

روشنی بر روی روشنی است.خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت  روشنی بخشد.-هر چند بدان آتشی نرسیده باشد-که روغنش

 نا است.میکند،و این مثل ها را خدا برای مردم میزند و خدا بر هر چیزی دا

ویا آیه نور رمز آفرینش دوم یا نفس کل [می گوید:آفرینش دوم در عالم نفس کل)نفس اول( است و آن همانند آیه نور در قرآن است

مصطفی درباره این نور گفته : عالمیان مشتی خاک بودند در تاریکی خود بمانده، و در نهادِ تیرگی سرگردان مانده! و در پرده  .]است

اه مانده!همی از آسمان از لیّت بارانِ انوارِ سرمدیّت باریدن گرفت!خاک خوش بوگشت و سنگ گوهر گشت و رنگ آسمان آفردگی ناآگ

و زمین دیگر گشت!لطیفه ای پیوند آن نهاد گشت،و خداوند از نور خود پرتوی بر آن پاشید.پرسیدند:این نور را چه نشانیها 

مّت عالی گردد،غمگین آسوده شود،دشمن دوست گردد،پراکندگی به گردآوری بدل است؟گفت:چون سینه به نور الهی گشاده شود،ه

 شود،بِساط بقا بگسترد،فرشِ فنا در نوردد،زاویه اندوه را درببندد،باغِ وصال را در بگشاید،به زبان فقر گوید:

ن از غیب بی ما،به بنده نوازی فرستادی،چواالهی،کار تو بی ما،به نیکوئی در گرفتی،چراغ خود را بی ما،به مهربانی افروختی،خلعت نور 

 رهی را به لطف خود به این روز آوردی،چه شود که به لطفِ خود ما را به سر بری؟

 اهلل هو ال اله اال اهلل:

 ـت الز پیش به اِلّا در اوفــتادــبر خاس     ـت در بقا      ا گشـب فنــهان غیـون در جــچ

    (531ن:)دیوا                                                                                                   

ی یگانه است وَ هُوَاهللُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَهُ الحَمدُ فِی االُولی وَاآلخِرَهِ ولَهُ الحُکمُ وَ اِلَیهِ تُرجَعون.او خدا(:»66سوره قصص)55بیت اشاره به آیه

جز او خدائی نیست و اوراست سزاواری سپاس  و ستایش در هر دو جهان و اوراست کار برگزاری و کار راندن و سرانجام همه را به 
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، نیست جز او (وَ اِلهُکُم اِلهٌ واحِدُ ال اِلهَ اِلّا هُو الرَّحمنُ الرَّحیم.خدای شما خدائی است یکتا و یگانه6البقره ) 135سوی او برند.و آیه ی: 

خدائی که نیست خدائی جز او ،زنده «:»اهللُ ال اِلهَ الّا هوَ الحَیّ القیّوم...(:»6سوره ی البقره) 600خدائی که او است بخشندة مهربان.آیه 

سوره  3آیه «ه وپایندهخدائی که نیست خدائی جز او،زند«:»(:اهللُ ال اِلهَ الّا هُوَ الحیّ القیّوم5ُسوره ی آل عمران)6آیه «و پاینده است...

خداوند است که صورت شما را هر طور بخواهد «هُوَ الّذی یُصَوِّرُکُم فِی االَِرحام کَیفَ یَشاءُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ العَزیزُ الحَکیم.(:»5آل عمران)

 در رَحِم درست میکند و جز او خدائی نیست و او توانا و دانا است.

فت خدای یگانه،در بزرگواری و کار دانی یگانه ،در بردباری و نیکو کاری یگانه ،در کریمی و بی همتایی وَاِلهُکُم اِلهٌ واحِدُ..:این ص

 ریگانه،در مهربانی و بنده نوازی یگانه،در ذات یگانه، در صفات یگانه،در نشان یگانه،در وفا و پیمان یگانه،در لطف و نوازش یگانه،در مه

 ان پیدا است.!و پنهان تر از هر چه در عالم پنهان است!ودوستی یگانه،پیدا تر ازهر چه در جه

   پنهان تری از هر چه نهان تر به جهان            ر چه عیان          ای در عالم عیان تر از ه       

 ان از رگ جان!ــری به بندگـنزدیک ت                مان    ـای دورتر از هرچه برد بنده گ       

اِلهٌ واحِدٌ، شگفت نیست که اضافت خود را به بندگان کرد و ایشان را با خود پیوست،نه از آن جهت که خواست خداوندی  گفت وَاِلهَکُم

خود را به بندگان پیوندی دهد،یا بنده سزاوار  آنست بلکه از باب کرم و لطف و مهربانی است که چون شایسته ی  کریمی و یکتایی 

 و بزرگواری و اکرام وعطا است!

 ما در خور او نه ایم و او در خور ما است!  بر ما است             زآنجا که جمال حسن آن دل     

خدایا،شاد بدانیم که تو بودی و ما نبودیم کار تو در گرفتی و مانگرفتیم،خدایا،هر چه بی  طلب پیر طریقت در مناجات خود گفت:

کردی از نیکی،به عیب ما از ما بریده مکن،هرچه نه به سزای ما ساختی به به ما دادی،به سزاواری  ما تباه مکن هر چه بجای ما 

 ناسزائی ما جدا مکن،خدایا آنچه ما خود کِشتیم به بَر مَیاد، وآنچه تو مارا کِشتی آفت ما از آن باز دار!

ست،احدیت صفت او است صمدیت سِمَتِ او است، اهللُ ال اِلهَ الّا هُوَ...تا آخر آیه .خداوی که االهیّت ویژه ی  او است.ربوبیّت کَرَم او ا

نبوّتش احدی است،وجودش صمدی،بقائش ازلی و صفاتش سرمدی است،اهلل نام خاص او است وبهاءِ او ابدی ، جمال او قیّومی، جالل 

 او دائمی ، خود کردگار،جهان را آفریدگار،خلق را نگهدار، گناه را آمرزگار،دل عارف را یادگار.             
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             در دیده ز صورتت نگاری دارم            زگاری  دارم        بریاد تو بی تو رو         

اهلل یعنی خدائی که یادگار دل دوستان،شاهد جان عارفان،سورِ راز والهان، شفاءِ درد بیماران،چراغ سینه ی موحدان،نور دل آشنایان   

 و مرهم درد سوختگان است.

 ش نگین است      ـــون نقـــده من نام تو چـــبر دی  ون نور یقین است              اندردل من عشق تو چ      

 مهر تو چون جان است و وفای تو چون دین است              امت   ـن تا به قیـت مــن وهمـدر طبع م      

هر کس به زبان یاد خدا دارد و  به نام او نازد ،آنگاه دل خویش را با مهر دیگری پردازد،تازیانة عتاب سیاست در قیامت  جنید گفت:

 جوید؟و آنکه او را شناخت به دیگری چون پردازد؟بدو رسد!شگفتا کسی که او را یافت دیگری چه 

 چشمی که تو را دید،شد از درد معافی                   جانی که تو را یافت شد از مرگ مُسَلَّم   

وحید  اِلهَ اِلّا هُوَ تاهللُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ...آیه.اهلل توحید عارفان است که زبان به صنفی نپرداخته هم از اوّل بر سر نکتة اثبات حق افتاده،ال

 همة مومنان است مه از در نفی  در آمده و از تاریکی بیگانگی و پراکندگی باز رسته و بقاقبت به نور توحید بر افروخته.  

 اِلّا-پس از نور اِالهیت به اهلل آی از           ره حیرت   ازصدرانسانی فکندت در-ال-چو        

اول راز با عاشقان است،آخر نیاز آشنایان است،راز عاشقی با نیاز آشنایی هزار منزل است آشنایا را در بهشت فرود آرند، عاشقان را در 

حضور فرود آرند،هر کس را به قدر همّت و اندازه معرفت خویش دادند ،حاصل کار آشنایان این است که از خداوند عفو و مغفرت 

 اشقان حضور و وصال است که خواهند، و حاصل کارع

 می گوید:

 من آن ِ تو ام تو آنِ من باش ز دل                گستاخی کن چرا نشینی تو خَجِل
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 اِن اَحسَنتُم،اَحسَنتُم لِاَنفُسَکُم... :

 در قیامت با تو خواهد بود و بس                   هر چه از ما خیر و شر خواهیم کرد          

 (105)دیوان:                                                                                                    

اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم ال اَنفُسِکُم و ان اَسَاتم فلها فَاِذاجاءَ وَعدُاآلخِرَةِ لِبَسُوا (: »15سوره ی االسراء) 5این بیت اشاره است به آیه شریفه 

اگر نیکویی کنید نیکویی خود را کنید و اگر بد کنید خود را  «و لِیدخُلوا المسجدَ کما دخلوهُ اوّلَ مرّهٍ و لُیبرّوا ما عَلَوا تتبیراً  وُجوهَکُم

می کنید.چون هنگام عقوبت فساد کردن پسینه آید تا در رویهای شما اندوه پیدا کنند و تا در مسجد بیت مقدس آیند چنانک باوّل 

 بار درآمده بودند و تا هالک کنند و نیست آرند چندانک توانند و برآن غلبه کنند.

اِن احسنتم فثوابکم اکتسبتم و اِن اسأتم فعذابکم اجتلبتم و الحقّ اعزّ من اَن یعودَ « حسنتم اَحسنتم الَنفسکم و اِن اَسأتم فلهااِن اَ»

جالل عزّت و احدیّت و کمال صمدیّت از آن عزیزتر و پاکتر که بطاعت مطیعان اورا زینی بود یا از  –الیه من افعال عبده زینٌ اوشینٌ 

ان دروشینی آید،اگر نیک مرد آئی خود را سود کنی،و اگر بد مرد باشی بر خود زیان آری جالل احدیّت ما را جمال معصیت عاصی

 صمدیّت بس:

 ولو جهها من وجهها قمر         و لعینها من عینها کحل

ل و احوال چنانست که بویزید درجة عامّه مومنان است در اعمال ایشان ، باز درجة خواص در اعما« اِن اَحسنتم اَحسنتم النفسکم»

ی فگفت در اشارت این آیت: من عمل لنفسه ال یعملَُ هلل و من عملَ هلل ال یعملُ لنفسه و الیراها. و قال ابوسلیمان الدّرانّی : العمّال 

علی الرّهبه و متوکلٌّ الدّنیا یعملون علی وجوه کلّ فی عمله یطلب حظّه فجاهلٌ عمل علی الغفله و عاملٌ عمل علی العاده خائفٌ عمل 

 عمل علی الفراغه و زاهدٌ عمل علی الخلوه و صدّیقٌ عمل علی المحبّه و عمّال اهلل اقل من القلیل.

بایزید گفت: هرکس برای خود کاری کند،برای خدا کاری نکرده !و هرکس برای خدا کاری کند برای خود کاری نکرده و خود را ندیده 

 است!
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گوید: کارکنان در دنیا چند قسمند:و هر کدام در کار کردن از راه کار خود لذّت و نتیجه ای را طالبند! چنانکه یکی از بزرگان عُرفاء 

د و نادان از راه غفلت و کارگر از راه عادت و ترسو از راه بیم و متوکّل از راه فراغت و زاهد از راه خلوت و دوست از راه محبّت لذّت برن

 و برای خدا کار نمیکنند مگر شمار بسیار کمی از آنها! هیچیک از آنها از راه خدا

 امانت:

 هم کوه پست گشته هم چرخ در رمیده    خود                 امانتو آنجا که عرضه داده عشقت     

 (096)دیوان:                                                                                                             

اِنا عَرَضنا االَ مانَهَ عَلَی السَّماواتِ واالرضِ والجبالِفَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اََشفَقنَ مِنها و (:»55سوره ی االحزاب) 56امانت،اشاره به آیه ی 

و کژ رفتن [ما عرضه کردیم امانت دین ، بر آسمانها و زمینها و کوهها ، بازنشستند از برداشت آن«:»نسانُ انه کانَظَلوماً جَهوال.حَمَلَها اال

،و آدم فرا ایستاد در گردن خویش کرد که این آدمی ستم کاره و نادان ]و تاوان آن[،و ترسیدند از آن]در آن و راست باز نیامدن در آن

 «است تا بود.

ابن عباس گفت:امانت ایدر حدود دین است و فزایض شرع و طاعت اهلل .ابن مسعود « انا عرضنا االمانة علی السّماوات واالرض والجبال»

گفت:پنج نماز است بوقت خویش گزاردن و ز کوة مال دادن و روزة ماه رمضان داشتن و حج کردن و سخن راست گفتن و اوام گزاردن 

 استی و عدل بجای آوردن و ودیعتها بر امّت نگه داشتن.و در پیمانه و ترازو ر

یعنی آدم )ع(. چون آسمان و زمین بترسیدند از پذیرفتن امانت و باز نشستند از برداشت آن رب العزة آدم را «و حملها االنسان»

 گفت:انّی عرضت االمانة علی السماوات واالرض والجبال فلم تطقها  فهل انت آخذها بما فیه

امانت دین و طاعت بر آسمان و زمین و کوه عرضه کردم و طاقت پذیرفتن آن نداشتند تو آنرا بر داری و بپذیری؟آدم گفت:یا  ای آدم

اگر نیکو کردار باشی «اِن اَحسَنتَ جوزیت و ان اسآءت عوقبت»رب  و ما فیها؟بار خدایا در آن پذیرفتن و برداشتن مرا چه بود؟گفت:

وش و بر  داشتم میان گ -باشی عقوبت بینی.آدم به خدمت و طاعت بنده وار در آمد.گفت:بین اذنی وعاتقی ثواب یابی و اگر بد کردار

 دوش خویش.ربّ العالمین فرمود:اکنون که برداشتی تو را در آن معونت و قوت دهم.
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د:ای آدم مرا در زمین خانه ایست سدّی  گفت :قصه عرض امانت آنست که آدم صفی صلوات اهلل علیه چون بزمین آمد، ربّ العزّةِ فرمو

در مکه و آن کعبه است مشرّف معظّم مقدس ،رو آنجا طواف کن ، چون خواست که به زمین مکه رود آسمان را گفت:احفظی اهلی 

سر و ولدی باالمانة ،اهل و عیال و فرزند مرا گوش دار و امانت در آن بجای دار ،آسمان سر وا زد و نپذیرفت زمین را گفت؛همچون 

وازد و نپذیرفت،کوهها را گفت؛ همچنان سر وا زد و نپذیرفت،آنگه قابیل را گفت که تو ایشانرا گوش داری و امانت در آن بجای 

پس آدم برفت چون باز آمد قابیل ،هابیل را کشته بود ، این «آری،قابیل در پذیرفت و گفت:تذهب و ترجع فتجد اهلِکَ کما یترک.

 یعنی قابیل حین حمل امانة آدم ثم لم یحفظ له اهله.    «اِنَّهُ کانَ ظَلوماً جَهُوالً:»ود است که ربّ العالمین فرم

رض یعنی ما ع«ه کانَظَلوماً جَهوال.اِنا عَرَضنا االَ مانَهَ عَلَی السَّماواتِ واالرضِ والجبالِفَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اََشفَقنَ مِنها و حَمَلَها االنسانُ ان»

معیّت که موجب معرفت تامّه که مقصود ایجاد است، بر آسمان ارواح و اراضی اجسام و جبال مثال که متوسّط است بین امانت جا

االرواح و االجسام کردیم،یعنی موازنه به استعدادات ایشان نموده شد.و از حمل این امانت ابا کردند،زیرا که حمل آن در استعدادات و 

حامل آن امانت شد،زیرا که در استعداد وی بود،بدرستی که انسان ظلوم و جهول است.و این غایت مدح قابلیّات ایشان نبود و انسان 

الظّلم »است،اگرچه درصورت به ذمّ می ماند،زیرا که می تواند بود که ظلوم مأخوذ از ظلمت باشد.و حضرت رسالت )ع( فرمود که:

وده فرم« وّ ال تَزِدِ الظّالِمینَ اِلّا تَباراً»در تأویل « فصّ نوح»در آخر  -سرّهقدّس ال-« محیی الدّین عربی»و شیخ « ظلمات یوم القیامه

ای مأخوذ منه ال من الظّلم.یعنی انسان از جهت آنکه آخر تنزّالت و نهایت ظهورات است و بعد از مرتبة « الضّالمین من الضّلمات»که:

ک طرف وی ظلمانی عدمی است و از این جهت قابلیّت آن داشت که انسانی چنانچه سابقاً گذشت،هیچ چیزی دیگر مخلوق نشده و ی

پس این ظلومی و جهولی « بضدّها تتبیّن االشیاء» حقّ بتمامت اسما و صفات در او ظاهر شود و او حامل امانت جامعیّت گردد که 

 عین مدح باشد.

ر امانت شد،بدرستی که انسان ظلوم و جهول است ، یعنی و می تواند بود که ظلوم، از ظلم باشد و معنی چنان باشد که انسان حامل با

ظلم بسیار بر نفس خود می کند، با آنکه او رااز لذّات و آرزوهایی که حیات نفس در آن است،بازمی دارد و نفس را بسبب قمع هوا و 

یر حقّ نمی داند و غیر حقّ را مخالفت می میراند و فانی فی اهلل می گرداند.و جهول است که هرچه هست،همه را حقّ می داند و غ

فراموش می کندو منفی می سازد.و این ظلومی و جهولی، غایت مدح انسان است،زیرا که از این جهات است که انسان اکمل موجودات 

 ضدّ ظلومی و جهولی»است.و اشتقاق ظلوم از ظلم،اگر چه اظهر است، فامّا در این ابیات ،مأخوذ از ظلمت داشته است که فرموده که:

نورند،یعنی نور وجود و نور علم.هرچند جمیع ممکنات، عدمیّت ذاتی دارند،فامّا از آن جهت که هردو طرف مراتب ممکنات،غیر از 
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یک طرف او ظلمانی  ]و[مرتبة انسانی محفوف به وجود است،کانّه که ایشان ظلمت ندارند و بعد از انسان چون هیچ آفریده نشده است 

لمت انسان از جمیع مراتب مراتب زیاده تر باشد، پس ضدّ نود بحقیقت،گوییا ظلمت انسانی است و از این سبب عدمی است،هر آینه ظ

یعنی از جهت آنکه ظلمت و جهالت در مقابل نور واقع شده « ولیکن مظهرعین ظهورند»حامل حقیقت ظهور وجود گشته است.

صفت که ذکر کرده شد که در انسان بطریق اتمّ واقع شده اند،انسان اند،مظهر عین ظهور، یعنی حقیقت ظهورند و بواسطة این دو 

 مرآت جمیع اسما و صفات الهی گشته است و مظهر تامّ اوست.

 امتحان الهی :

 اش     ــحان ما بـــه ی امتــا باش      در بوتــد و گفت از آن مـدوش آم      

                                       (545) دیوان                                                                                          

وَ االَنفُسِ والثمَراتِ وَبَشِّرِ  وَلَنَبلُوَنَّکُم بِشَیئٍ مِنَ الخَوفِ والجُوعِ وَنَقصٍ مِنَ االَموالِ»سوره ی مبارکه بقره است: 100تلمیح به آیه ی    

و ناچار شما را بیازمائیم بچیزی از بیم و گرسنگی و به کاستن ازین مال ها و تنها و میوه ها و شاد کن شکیبایانرا بر فرمان « الصّابِریَن

 برداری من.

ر آن بیم دهد و سیاست نماید،هم بر عقب آن یا پیش سنت خداوند عزوجل چنانست که هر آیت که بنده را د -اآلیه...« وَ لَنَبلُوَنَّکُم....»

از آن بنده را بنوازد و امید نماید،چنانک درین آیت بنده را بذکر آن سیاسات و انواع بلیات باز شکست،پس آنگه بشارت داد و بنواخت 

د بیازمائیم میگوی-«وَ لَنَبلُّوَنَّکُم...»مه بعباده!سبحانه ماالطفه!وارح«اِنّ اهللَ مَعَ الصّابرین»-و در اول آیت گفت« وَ بشرالصّابرینَ»و گفت

شمارا گاه بترس،و گاه به بیم،گاه بدرویشی،و گاه بگرسنگی،گاه بمصیبت ظاهر،و گاه باندوه باطن، آن بالءِ ظاهرو آن مصیبت آشکارا 

اندوه باطن است که یک چشم زخم پای از  خود آسان کاری است که گاه بود و گاه نه،چنانک بالءِ ابراهیم و بالءِ ایوب )ع(،بالء تمام

جای برنگیرد،و هرکه او نزدیکتر و بدوستی سزاوارتر و وصال را شایسته تر اندوه وی بیشتر.چنانک اندوه مصطفی که نه بر افق اعلی 

 از چراغ دور ماند!طاقت داشت و نه بربسیط زمین قرار،چنانک پروانه در پیش چراغ، نه طاقت آن که با چراغ بماند و نه چارة آنک 

 بزبان حال گوید:

 در وصل همی بسوزم از بیم زوال            شرم خیال          در هجر همی بسازم از     
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 در هجر نسوزد و بسوزد بوصال            پروانه شمع را همین باشد حال         

یدن و شربت اندوه چشیدن ،آسیه زن فرعون همسایگی آری هر که وصال ما جوید وقرب ما خواهد ناچار است او را بار محنت کش

در کوی –خداوندا در همسایگی تو حجره خواهم که -رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنّة-حق طلب کرد و قربت وی خواست گفت

-فتگدوست حجره نیکوست،آری نیکوست ولکن بهای آن بس گرانست،گر هر چیزی بزر فروشند،این را بجان دل فروشند ،آسیه 

باکی نیست و گر بجای جانی هزار جان بودی دریغ نیست.پس آسیه را چهار میخ کردند،ودر چشم وی میخ آهنین فرو بردند،و او در 

 آن تعذیب می خندید و شادمانی همی کرد.این چنانست که گویند.

 استهر جا که مراد دلبر آمد                         یک خار به از هزار خرم             

 : اِنّا اعطیناک الکوثَر

 د   ـمه ی کوثر رسیـرا صد چشـس چپ    ر هیچ               ـمی آید بسـرزان بحـچون ن     

                                                                            ـر رسید ــن کامل آن ابتـرا ایــپس چ            ـم       ــــت دریاهـون دریاسـقطره چ     

 (556)دیوان:                                                                                                           

.فَصَلِ لِرَبِّکَ وَانحَر. بسم اهلل الرّحمان الرّحیم اِنّا اَعطَیناکَ الکَوثَرَ»( دارد:156سوره ی مبارکه ی کوثر) 5ابیات فوق اشاره به آیات یک تا 

بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.ما ترا)بخشیدیم نیکویی فراوان و(حوض کوثر )تشنگان امّت رااز آن خیر «:»اِنَّ شانِئَکَ هُوَ االبتَرُ.

 «فراوان(.نماز کن خدای خواند خویش را و قربان کن.او که ترا زشت می دارد او دنب بریدست و بدنام.

چهل و دو حرفست،ده کلمه[سه آیت،به مکّه فروآمد،و از مکّیّات شمرند. ودرین سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست.ودر خبر  این سوره

هر که این سوره بر خواند،اهلل تعالی او را از جوی های بهشت آب دهد و بعدد هر کسی که روز »ابی بن کعب است از پیغامبر)ص(:

 ویسد.عید اضحی قربان کند اورا ده نیکی بن

الخیر الکثیر. ای مهتر کاینات، ای نقطة دائره حادثات ،ما تو را نیکی فراوان دادیم که بفیض «اعطیناک»-ای  «انا اعطیناک الکوثر»

جود خود تو را در وجود آوردیم.وسرا پردة نبوّت تو از قاف تا به قاف باز کشیدیم،و تو را بر تخت بخت در صدر  رسالت بنشاندیم.وترا 
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ی رساندیم که آب و باد و خاک وآتش از صفات کمال و جمال تو مدد گرفت.حلم تو خاک را ثبات افزود،طهارت تو آب را به محل

 صفوت افزود،خلق تو باد را سخاوت افزود،قوّت تو آتش را هیبت افزود.

خست جبرئیل )ع(در سقایة زمزم در بعضی آثار آورده اند که سیّد)ص(در شب  معراج،چون خواستند که او را بحضرت اعلی برند،از ن

او را طهارت داد،آن آب اوّل وضوءِ او جبرئیل بستد و پر خود را بآن منوّر کرد.آب دوّم بمیکائیل سپرد تا بر زمرة مأل اعلی قسمت کرد 

قرّبان آن آب ،آب سوّم بخزانة غیب سپرد،ذخیرة روز رستاخیز را.چون آتش دوزخ فروغ برآرد و عذاب ضرام خود آشکارا کند،سیّد م

سوّم وضوءِ آن مهتر عالم)ص( بر آن حریق جهنم پاشد تا آرام گیرد و لهب او فرو نشاند و زبانه او به حجاب خود باز شود تا عاصیان 

 امّت را از شرر او ضرری نباشد.

نماز عید آید نماز عید بگزار نسلک.ای سیّد چون روز عید آید «وانحر»صلوة العید یوم النّحر «صلّ ربِّک»-ای«فصلّ لربّکَ وانحَر»

،وچون نماز کردی قربان کن.این خطا با مهتر عالم است،لکن مراد بدین امِت است.میگوید :ای سیّد آنچه فرمودیم به جای آر و امّت 

رد ماین خیر در چه چیزست؟مصطفی)ص( بیان کرد،گفت:اگر «.لکم فیها خیرٌ»را بفرمای تا بجای آرند،ایشان را در آن خیری است.

مومن پوست گوسفند پر زر کند و به درویشان دهد هنوز بثواب آن یک گوسفند نرسد که روز عید قربان کند.مصطفی)ص( را پرسیدند 

چهار رکعت نماز کند،در هر رکعتی یکبار »گفت:-اگر کسی درویش بود و طاقت قربان ندارد چه کند تا ثواب قربان او را حاصل شود؟

 اهلل تعالی ثواب شصت قربان در دیوان وی ثبت کند.  «اِنّا اعطیناک الکوثر»بار سورة خواندر و یازده «الحمد»

 : اِنّا لِلّه وَ اِنّا اِلیه راجعون

 مـــرغ دل از آشیانی دیگرست                    عقل و جانرا سوی او آهنگ نیست           

 (59 ) دیوان :                                                                                                      

 «اَلَّذینَ اِذا اَصابَتهُم مُصیبَه قَالُوا اِنّا لِلّهِ و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ»( دارد : 6سوره ی بقره ) 103بیت فوق اشاره به آیه ی

 داوندیم و بازگشت ما بسوی اواست! کسانیکه هرگاه به ایشان مصیبتی رسد گویند:ما از آن خ

آن کسان که چون فرا ایشان رسد رسنده محنت، گویند ما خدا را ایم و با « اَلَّذینَ اِذا اَصابَتهُم مُصیبَه قَالُوا اِنّا لِلّهِ و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ » 

خن فرمود،زیرا که بنده بدین دو سخن مصیبت او گردندگانیم.محمدِ هیصم رحمه اهلل گفتی:خدای تعالی در وقت مصیبت بدین دو س
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را بر دل خوش کند که یاد کند که من آنِ خداام و حکم و فرمان او را است بر من و یاد کند که من با او گردنده ام به قیامت و مرا 

 بر این ثواب دهد.

بر آنها بگذرد و عمر آنها به پایان آید،باز انجام ...می گوید:همة اجزای عالم مانند نبات قطره ای از دریای زندگی هستند که چون زمان 

همة آن ذرات،مانند آغاز آنها می شود.یعنی خاکی به خاکی و پاکی به پاکی می رود و هریک از ذرات سوی مرکزو اصل و منشأ خود 

 باز میگردد و طبیعت هرگز اصل میل به مرکز و مرکزگرایی را رها نمی کند.

 کزو خیزد هزاران موج مجنون       چودریایی ست وحدت لیک پرخون         

می گوید:وحدت و وجود مطلق،مانند دریایی پرخون است که هزاران موج دیوانه و هولناک ناآرام از آن برمی خیزد.یعنی وحدت 

مه اشیا و نمودهای گوناگون هستی می دریایی است که کثرت و جهان نمود به هزاران هزار جلوه و گونه از آن برمی خیزد واین ه

 یابد.

 چگـونه یـافت چـندین شکـل و اسـما        نگـــر تــا قـــطرة بـــاران ز دریـا      

می گوید:ببین چگونه است قطرة آب باران از دریا برمی خیزد و برخاک می نشیند و از اثر خاک و آب و گرما،نبات و حیوان و 

 وجود می آید و این همه شکلها و اسمها پیدا میگردد،موج وحدت هم همچنان است. انسان)موالید ثالثه(به

 نـبات و جـانور،انسـان کــامل     بــخار و ابـر و بـاران و نـم و گـل         

 کـزوشـد ایـن همه اشـیا ممثَّل        هــمه یک قـطره بـودآخـر در اول      

جانور و انسان کامل،همه در آغاز یک قطره آب بود که از بخار،ابر،نم،و گل هستی یافت و این همه  می گوید:موالید ثالثه،یعنی نبات و

 چیزهای همانند و نمود و جسم پدید آمد.

 چو آن یک قطره دان زآغاز و انجام          جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام     

ه اشکال گوناگون عقل و نفس و فلک و جرمهای آسمانی)کواکب(شکل می گوید:جهان نیز همه از آغاز همچون آن قطره دان که ب

 یافته و ظاهر شده است و سرانجام نیز به همان یک قطره بدل می شود و به اصل خود باز می گردد.
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 شود هستی همه در نیستی گم          اجل چون دررسد در چرخ و اَنجُم     

 فلک و ستارگان دررسد هستی همه در نیستی گم می شود و همه نابود می شوند.می گوید:هرنمودی عمری معین دارد و چون اجل 

 اَنتمُ الفقراء اِلی اهلل :

 ـچ دربایست نیستمــر تـرا خـود هی  اقه ام                   من ز ســر تا پای فقر و فـ       

 (63) دیوان:                                                                                                      

 یا ایَّها النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی "دارد :  50سوره ی مبارکه ی فاطر المالئکه  10بیت فوق تلمیح به آیه ی 

 " ، و اهلل اوست آن بی نیاز نکو نام ستوده . ای مردمان شما درویشان اید و با نیاز فرااهلل ":  "اهلل ِ وَ اهلل هُوَ الغنِیُّ الحَمیدُ . 

بدان که فقر بر دو ضرب است : فقرِ خلقتی و فقرِ صفتی ، فقرخلقت عامّ است هر حادثی را  _ "یا ایها النّاس انتم الفقرآء الی اهلل ...  "

حال بآفرینش و در ثانی الحال بپرورش  که از عدم در وجود آید ، و معنی فقر حاجت است ، هر مخلوقی را بخالق حاجت است در اوّل

نتم و اهلل الغنّی و ا "، پس میدان که اهلل بی نیاز است و بی حاجت دیگران و همه با نیازانند و با حاجت ،اینست که رب العزه فرمود : 

ن فقر مخصوص کرد و ایشانرا ، صحابه رسول را بای "للفقرآءِ المهاجرین  ". اما فقر صفت آنست که رب العالمین فرمود :  "الفقرآء 

ا ایشانرا فقرا نام نهاد و آن تلبیس توانگری حال است ت "للفقرآء الذین احصروا فی سبیل اهلل  "درین فقر بستود ، همانست که فرمود 

 کس توانگری ایشان بنداند این چنانست که گفته اند : ارسالنم خوان تا کس بنداند که که ام.

ت،غیرت است و دوستان حالِ خود رابهر کس ننماید و کسی که به هر دو جهان نظری ندارد و همواره پیرطریقت گفت:شرطِ محبّ

خدا را در نظر دارد،او را فقیر گویند که از همه درویش و به خدا توانگر است!که توانگری در سینه می باید نه در خزینه،فقیر اواست 

و نظر با خود ندارد و بر ذات و صفاتِ خویش چهار تکبیر زند،چنانکه آن جوانمرد که خود را در دو جهان جز خدا دست آویزی نه بیند،

 گفت:

 کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار!       نیست عشق الیزالی را در آن دل هیچ کار        

 نهار! د بر ذات خود لیل وـــچهار تکبیری زن    هاد         ــهرکه در میدان عشقِ نیکوان گامی ن   
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 نتیجه گیری:

بهترین راه شناخت شخصیت و دامنه ی علم و اندیشه ی هر شخصیتی، بررسی و مطالعه ی همه جانبه ی آثار آن شخص است که 

خواهد امکان نو لو اینکه شناخت کامل انسانهای رشد یافته و خود ساخته « آثار ما بیانگر و معرف ما هستند.«:»اِنَّ آثارَنا تَدُّلُّ عَلَینا»

داشت و آنچه گفته می شود اوالً به اندازه درک و فهم گوینده و ثانیاً در حد بیان اثر یا آثار شخصیت مورد نظر خواهد بود، و از آنجا 

 به نظر نگارنده بررسی تلمیحات و اشارات.که آثار قلمی و زبانی اشحاتی از عالم درون انسانی است نه تمام آنچه در درون می گذرد

یک اثرادبی از یک طرف مهمترین راه شناخت شخصیت و دامنه ی علم و اندیشه ی شاعر یا نویسنده است و از طرف دیگر یکی از 

راه های معنی آفرینی است که هر چه دامنه ی اطالعات و آگاهی شاعر یا نویسنده بیشتر باشد به همان نسبت تلمیحات و اشارات 

 .بیشتری را در آثارش بیان می کند

بنابراین تلمیحات و اشاراتی که در یک اثر ادبی وجود دارد در حقیقت همان اندیشه،باور ها،اعتقادات و دانش شاعر یا نویسنده است 

که آن را با زبان هنرمندانه و تعابیر ظریف ادبی بیان می کند که شناخت افکار و اندیشه ها و درک معانی دقیق آثار ادبی بخصوص 

ل،در گرو فهم و درک اشارات و تلمیحات آن اثر ادبی است که بخش عظیمی از معانی و مفاهیم آثار ادبی را به خود در متون طراز اوّ

 اختصاص داده است.

شاعر بلند آوازه ای چون عطار که شعرش به لحاظ تاریخی بعداز شعر سنائی دوّمین اوج شعر عرفانی فارسی است و پس از عطار 

ی جالل الدین مولوی است و اینها سه اقلیم پهناور،سه کهکشان مستقل اند که فضای بیکرانه ی شعر بلندترین قلّه ی شعرعرفان

عرفانی فارسی و بی اغراق شعر جهان را احاطه می کنند و در ضمن کمال استقالل سخت بیکدیگر وابسته اند و یکدیگر را تکمیل 

تلمیحات و اشارات در زمینه های مختلف از جمله: آیات قرآن ،قصص آثار عطار بخصوص دیوان قصایدو غزلیات سرشار از  می کنند.

قرآنی و تاریخی،احادیث و روایات و رجال اصطالحات:علمی،دینی و مذهبی،عرفانی،عقلی،نجوم،اساطیر،آداب و رسوم ومعتقدات، عقاید 

طار در زمینه های مختلف علوم و فنون و باور های عامه ضرب المثل ها و...که حاکی از وسعت دانش و معلومات شیخ فریدالدین ع

  است.
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 و مآخذ فهرست منابع

 دی ، انتشارات اقبال             جل 6، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید ، آموزگار، حبیب اهلل ، 1569انصاری ، خواجه عبداهلل  -1

االسرار وعده االبرار ، رشیدالدین ابوالفضل میبدی ، انتشارات . نواخوان بزم . صاحبدالن  ، گزیده ی کشف 1560انزابی نژاد ، رضا .  -6

 جامی

 . تاریخ مغول . انتشارات نامک 1563اقبال آشتیانی ، عباس .   -5

 دیوان عطار ، انتشارات علمی فرهنگی  66تفضلی ، تقی .   -4

 انتشارات اطالعات،نفحات االنس ، به تصحیح و تعلیقات محمود عابدی . 1566جامی ، عبدالرحمن ،   -0

 ، پرتوی از نهج البالغه . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1565جعفری سید محمد مهدی ،   -3

 فردوس انتشارات تهران.  اشارات فرهنگ.  1555.  اصغر علی ، حلبی  -5

 . فرهنگ ادبیات فارسی . انتشارات توس 1564خانلری ) کیا ( زهرا .   -6

 . مکتوبات موالنا جالل الدین رومی . انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 1551 سبحانی توفیق  -9

. مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف . انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  1560سجادی سید ضیاالدین .  -15

 دانشگاه ها ) سمت(

 رد براون . انتشارات اساطیر . نذکره الشعرا ، به اهتمام ادوا1566سمرقندی ، دولتشاه   -11

 جلدی . ابوبکر عتیق نیشابوری . چاپخانه گلرنگ یکتا .  0. تفسیر سورآبادی  1561سیرجانی، سعید.  -16

 . شرح گلشن راز .بهروز ثروتیان .  شرکت چاپ و نشر بین الملل 1560شبستری ، شیخ محمود .  -15

 جلدی . انتشارات فردوسی  6فارسی  . فرهنگ اشارات ادبیات1555شمیسا ، سیروس .  -14
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 . فرهنگ تلمیحات. انتشارات میترا 1563شمیسا ، سیروس . -10

 . رساله قشیریه . فروزانفر .بدیع الزمان . انتشارات علمی و فرهنگی 1560عثمانی ، ابوعلی حسن بن احمد .  -13

 مدرضا شفیعی کدکنی. انتشارات سخن. مختارنامه، به تصحیح و مقدمه مح1550عطار ، شیخ فرید الدین ،  -15

 . نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری . انتشارات وزارت فرهنگی و ارشاد اسالمی1554فروزانفر ،بدیع الزمان.  -16

 .دیوان عطار ، شرح و احوال . انتشارات نگاه 1564فروزانفر بدیع الزمان .  -19

 .شرح مثنوی شریف . انتشارات زوّار . .1564فروزانفر ، بدیع الزمان  -65

 . اندیش های عطار نیشابوری . انتشارات طالیه .  1554فاضلی ، قادر .  -61

 . مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه . برزگر خالقی ، محمدرضا . کرباسی عفت . انتشارات زوّار1560کاشانی ، عزالدین محمود .  -66

. مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز .به تصحیح برزگر خالقی ، محمدرضا . کرباسی ، 1560الهیجی ، شمس الدین محمد .  -65

 عفت. انتشارات زوّار .

 جلدی . حکمت ، علی اصغر . چاپخانه سپهر 15.کشف االسرار وعده االبرار 1555میبدی ، ابوالفضل رشیدالدین .  -64

 . فیه ما فیه . فروزانفر ، بدیع الزمان . انتشارات امیر کبیر  1560موالنا ، جالل الدین محمد .  -60

 . فرهنگ تلمیحات شعر معاصر . نشر میترا .1560محمدی ، محمد حسین . -63

 . بدیع نو . انتشارات نو 1565مهدی ، مجتبی .  -65

 . قصص االنبیا . انتشارات نگارستان کتاب 1561ری . ابواسحاق نیشابوری ، ابراهیم بن منصور بن خلف نیشابو -66

 . تذکره االولیا . استعالمی ، محمد . انتشارات زوّار.1563نیشابوری ، شیخ فرید الدین عطار .  -69

 . منطق الطیر . انتشارات سخن 1564نیشابوری ، عطار . -55



398-398، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
  

741 
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