
  ار و صوفيان هنداصطالحات عرفاني عطّ  ٨٣

  ان هنديار و صوفعطّ ياصطالحات عرفان

دارد و  يفراوان يفکرهاي  قان، جاذبهمحقّ پژوهشگران و يعطار برا يت وااليشخص
هاست که  سال. ر نوشته نشده باشدينمانده باشد که بر آن شرح و تفس يباق يا د نکتهيشا

. نديجو مي سندگان پر قدرت از عرفان و عشق عطار بهره وافريز فکر و نويشاعران ت
ل ابعاد گوناگون عطار سخن يو فروزانفرها در تحلها  يديها، حم ن کوبيها، زر يسينف
نظران  ن نقطه پرگار عرفان از شرق تا غرب، صاحبيا يراست به .و خواهند گفت هگفت
 يدر واد يقت گاهيسالکان طر يها کاروان نار زمرت افگنده است و در هيح به را

 از مراحل اسارت مقامات يشوند و گاه مي گم عشق و عرفان مات و مبهوت و
 يآزاد يزنند و در آرزو مي کبود رنگ دست و پا ياين دنياز ا ييرها يگذرند و برا مي

  .از عالم کون و فساد در تکاپو هستند
از هزار  يکيهنوز  يول اند هار گفتين باره بسيست؟ عرفا و دانشمندان در ايعرفان چ

جه شناخت يو در نت يتوان گفت عرفان شناخت نفس انسان مي ک کالميدر اند اما  هنگفت
 ين راهيتوان گفت که د مي ديست و شاين نياز د ييعرفان جدا. حضرت حق است

را بر  ياد عرفان اسالميعرفا و دانشوران بن. شود مي عرفان راهبر  به را ياست که آدم
  .١کنند مي تواراس يت باطنيو مراحل ترب يکشف و شهود، دانش معنو ،وحدت وجود
 ييايو عوامل جغراف يعد مکانو ب نداران دو کشور هم نژاد و هم فکريهند و ا
گسترة سند در هند   به يفالت يقلمرو را که از يجوشان فکر ن چشمهينتوانست ا

. افت با خاک آن منطقه همرنگ شد، بخشکانديکه راه  يا گوشه هر ر شد و دريسراز
هاي  يصوف. بوده استها  شيو دروها  ن راهبيو سرزم يميار قديبس ينتمد يهند دارا
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خت و يسازگار بود، با آن درآم ينجا آمدند و چون افکارشان با فلسفه هنديا به ياريبس
  .و عرفان را گسترش داد تصوف يايزش فلسفه و افکار هند مرز دنيآم

ن دو کشور پل زده ياست که ب ين صوفيلالمحجوب، او صاحب کشف ،يريهجو
پرواز درآمد که  به پر و بال گرفت و يعطار هنگام تصوفر يطا يايمنطق گو .تاس

راه  يغزال يشه عرفانيو عشق رابعه و اند يابوهاشم کوفهاي  با فلسفه يعرفان اسالم
  .شرفت و کمال بوديموده و در حال پيرا پ يدراز

فکر خود  ياند و مبيانه دميصوفهاي  شهاندي   به اي هروح تاز ،با تنوع موضوع عطار
لسوفان و يفلسفه و آراء و افکار فهاي  و با تجربه کرد ث استواريرا بر قرآن و حد

 يگر مکاتب برايز همچون دينها  يصوف. ساخت يغنآن را گر يدهاي  مان مکتبيحک
. مخصوص داشتند اتاصطالح به ازين طيبس هاي عنوانن يبا چن يرمزهاي  شهه انديارائ

قت يسالکان طراما  بود يکيان در هر دو کشور يب يه و ابزارهاعارفان يارهاياگرچه مع
شه و يان و انديزبان و ب يگوناگون ،اند هدينورددرچون از طرق جداگانه راه معرفت را 

  .دار استيآنان پدهاي  و سخنها  اصطالحات در عبارت
رده دا کيشرح و بسط پ يدر معان يکه گاه ين مقاله کوتاه، چند اصطالح عرفانيدر ا
 زين ين خصوص شواهديشده و در اي از لحاظ موضوع فرق دارد، بررس يو گاه
  .ره آورده شده استيو غ يسودراز، جماليژه از آثار گيو  به

سبک  .مطرح نموده است يليزبان تمث به ست که راه سلوک راين ين کسيعطار اول
 له و دمنه شهرتيم کلنا  به اش هپنجتنترا که ترجم ياخالق يها داستان  به يليخ يو يليتمث

  .١باشد يم نيز ينا و احمد غزاليابن س ريالط ةلرسار يثأعطار تحت ت. ه استيدارد، شب
 هاي يعشق و فنا را در وادهاي  سروده و مرحله ييبايز  به د رايل توحيالبته او مسا

  .م کرده استيترس يخوب  به رت و فنايد، حيهفتگانه طلب، عشق، معرفت، استغنا، توح
  :عشق، پنج مرحله داردگيسودراز د ياز د
 دن صفت جمال محبوبيشن يعني: عتيشر .۱
 طلب کردن محبوب يعني: قتيطر .۲
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  ار و صوفيان هنداصطالحات عرفاني عطّ  ٨٥

 حضور دائم در حسن محبوب يعني: قتيحق .۳
خود را در  يمحو کردن مراد خود را در مراد محبوب و وجود فان: معرفت .۴

 .ظاهر و باطنشکستن 
 .زيهمه چدانستن محبوب را در همه جا و در  يکي يعني: وحدت .۵

وجود  يو “١اتمام رسد به ن پنج مرتبه تمام شود کاريچو ا”: سدينو مي سپس
  .اول، اوسط، اسفل: ت داده استيرا در سه مقام ترب يانسان
  .باشد مي لوح و قلم و نور و مظهر حق يجا و ياعل يدل، که مقام: اول

و مقام  يخداوند يها حور و قصور و نعمت يبا بهشت سروکار دارد و جا: اوسط
  .ب استآم پادشاه عشق، رسالت

  .ها، مار، کژدم است جن يس است و با دوزخ ارتباط دارد و جايمقام ابل: مقام اسفل
وک، وجود لالس ه، در رساله معرفتيسلسله سهرورد ياياز صوف يکيخ محمود، يش
ره را در وجود خود يد سالک چهار دايسد که باينو يم ره قسمت کرده ويپنج دا به را

  .٢برسد يوجود ذات حق تعال به بشناسد تا
 الوجود واجب .۱
 لوجود ا کنمم  .۲
 الوجود ممتنع  .۳
 الوجود عارف  .۴
 واحدالوجود .۵

انجام دادن آن  با است که يط خاصيشرا يعطار دارا يها يره همچون واديهر دا
 کند، چنانکه مي تر صعوداالمرتبه ب به گذرد و مي ک مرحلهيانسان از  ،نيلوازم متع
ان يران سلسله در اصطالح بيپ ياست ول يتعال يجزو ذات بار وجود، اصالًال واجب

 يروح را ظهور ،يکه بدون آن جسم عنصر. نديگو مي را يانسان يعارفانه، جسم خاک
ل فرشته آب يکائين وجود ميباشد و موکل ا ي ميپس جسم واجب وجود انسان. ستين
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ه در ارتقا يندارد و چون روح نام و رزق است و کار نمو و رشد، بدون آب و غذا امکان
د نفس اماره ياول باگرداند پس  يرا قو يجسمان  تاو لذ يشهوان ياقو ،باشد نفس اماره
ع خود ير و مطيا نفس اماره انسان را زيکند  مي ا انسان بر اماره حکومتيند که آيرا بشناسد و بب

 يچ خبريب هيدم از عالم غن نکته است که مريجه ان فقط سالک است که متويا. است ساخته
ج يتدر به سالک چون. ها است وانيح يجا که هستند ييايا دنيعالم ناسوت   به ندارند و محدود

 دور يطانيدور نگهدارد از مقام ش يويق دني، خود را از عالياضت، عبادت و مراقبه شرعيبا ر
  .گردد مي داريشود و شوق عشق پد مي

و  اند هکرد يگزار کمال را عالمتهاي  حلههر حال عارفان در راه سلوک مر  به
ن طور هر مرحله، يهم .کند ين پنج منزل را طيرسد که ا مي مقام ذات  به يسالک هنگام

آن   به تنها و ستيمورد آن ن در بحث ين مقاله جايدر ا دارد که يمقام، نگهبان و منزل
  .١شود يمي ا اشاره

  جام منزل  منزل  نگهبان  مقام  
  عتيشر  ناسوت  ليکائيم  اماره نفس  الوجود واجب
  قتيطر  ملکوت  لياسراف  نفس لوامه  الوجود ممکن
  قتيحق  جبروت  ليائرعز  نفس مطمئنه  الوجود ممتنع
 يعنيالهوت   ليجبرئ  ذات آنحضرت  الوجود عارف

  مقام عرفان
  معرفت

منزل حجاب   سيابل  يذات خداوند  الوجود حدوا
  اينقاب کبر يعني

  ديتوح )معرفت(

ها  رهيو گردش در قلمرو داها  ين واديآنکه، عرفا ضمن گشت در اکوتاه سخن 
اند که در آثار شعرا و   که باعث اظهار اسرار و رموز عرفان اند هرا بکار برد ياصطالحات

ان يکه صوف اتاصطالح نيا ازمورد  چند  به نجايدر ا .افتيز راه ين يسندگان ادوار بعدينو
شود تا  مي هاشار ،در آن دخل و تصرف کردند يو کمارث بردند   به شگامان خوديهند از پ

  .شود مي چه صورت مجسم  به ن عرفايگاه ذات حق است ب يعاشق که تجل که مينيبب
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چ يکند و راه پر پ مي هيک عارف، از فرط اندوه گري يان احوال واقعيب يعطار برا
  :رديگ مي شيهجران را پ

  ١سـت يمانـا سـوز ن  شمع گردون را ه  ســتيا رب امشــبم را روز نيــگفــت 
  يها کسـ  ن شبيخود نشان ندهد چن  يهـا بسـ   ام شـب  اضت بـوده يخود ر

 توان او را ربوده است چنانکه ر وجودش رخنه کرده و تاب ودآتش فراق 
  :زدير نمي فرو يده و اشکيآب چشمش خشک يحت: ديگو مي

  بر جگر جز خون دل، آبـم نمانـد    همچو شمع از سوختن تابم نماند
  :يدارد و هم سوز درون يعاشقانه عطار هم آهنگ حماس يشعرها

  ٢ام تا سر غرق در خـون مانـده   يپا  ام خـون مانـده   يجمله شب در شب
ــا چــون بگــذرد يمــ  خون بگذرد يمردم از شب صد شب ــدانم روز ت   ٣ن

∗  
ــ    دندياران نکشـ يفرقت  ياران که شبي ــن ب ــبان م ــدوه ش ــ يان ــدي   ار ندانن

  درمــان دل خســـتة عطــار نداننـــد    ن درد گرفتـار نگشـتند  يکه بد يجمع
انگر اضطراب و يب ينوع به و» ا جان ناآراميمن «از  يواژه عاشق نزد عطار، نماد

  .جهاد بالنفس است
  .٤در معشوق باشد يد فانيد که عاشق بايگو گيسودراز مي

 نه غذا، خواب دارد ونه  شود، مي خود يگردد از خود ب مي ر عشقيچون اس يو جمال
  :کند که مي قرار، رسوا و خوار، برخود مباهات ينه محزون و دل بيف و زار، با سيضع

ــد ــه  ي ــالش دوخت ــن جم ــر حس   مهـرش داده و جـان ســوخته   بـه  دل  ده ب
ــردم فر   ــاتوان زان نــرگس م   بيصبر و شک يخواب و ن يخور و ن ين  بيــن

ــد ــزاريضــع يدمش روزي ــن ن   دار گـــل ماننـــد خـــاريـــدر غـــم د  ف و ت
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  در دلت چون گل هـزاران داغ حسـن    ب بــاغ حســنيعنــدل يگفــتمش کــا
ــوا  ــدم رس ــردم يدمب ــي م ــو م   يشـو  مـي  چون دهـان دلبـران گـم     يش

  ١يا ق درد و غــم همــره نــهيــدر طر  يگفت چون ز احـوال مـا آگـه نـه ا    
  :ديگو مي وضوح به گريد يو در جا

ـ اگر عاشق نهد نقـش دو  ـ  يي   ٢شيبر صـورت خـو   يبود عاشق ول  شيپ
ـ چو عاشق را بود    ده باطــليــبــود نقــش و گهــر در د  ک نقـش در دل ي
  نظــر کــن يدو عــالم را در آن معنــ  ک گذر کـن ي يمعن يز صورت سو

  :سدينو مي ر خود کردهيفته، سرگردان و اسيعاشق را ش يچراغ دهل
ر تو شدم يو اس يو سرگردان خود ساخت يفته خود کرديکجا باز گردم ش”

  .٣“اکنون کجا روم
  معشوق
گوناگون  يها ر و خفا است با صفتواز ظه يرا که مستغن يقيان معشوق حقيصوف
  :دمنا مي ه و معشوق را آفتابيعطار عاشق را سا. کنند مي مجسم

ــاباي  يهســا   ٤چ بـاب يدر هـ  يد خـدمت يآ يزو ک  کــو گــم شــود در آفت
∗  

ـ ش او خود را هويپ  و او آفتــاب يه باشــيچــون تــو ســا   ٥يدا چـون کنـ  ي
∗ 

ـ   يسا   ٦کســـان بـــوديآشـــکارا و نهـــان   ش آفتـاب يه از گـل دان کـه پ
∗ 
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ـ جو مـي  ديه از خورشيسا ـ اين يم  د وصـال ي   ١محـال  ينـت سـودا  يت اي
کند، که در  مي ه ماهتاب فرضيسا يز معشوق را آفتاب و عاشق را بجاينگيسودراز 

  :ديگو مي چنانکه قرآن .اند يکيفرق هر دو  يجه با کمينت
دهد که  مي حيه، توضيالصوف در اصطالحات ينياکبر حس يعل» ٢ذَا تالهاوالْقَمرِ إِ«
نامد و  مي ل او را آفتابين دليهم  به کسان است پسيضان معشوق بر همه يچون ف

 .ره، مثل رقاص هستنديک داير شده است که هر دو در ن ماهتاب تصويا يعاشق برا
  .٣گرداند يم ياست که او را نورانض يبلکه اکتساب ف ،دهد نمي ماً نوريماهتاب مستق

در  يداند و طبق گفته و مي را خالف شرعي قيصورت حق يليان تمثيب ،سو درازيگ
ن عالم، اتحاد يدر ا«شان را يقول خودش، ا  به عرفا است که يآتش فراق سوختن، نظرباز

اما  گردند يرسند کامل و مجذوب م مي ن حالتيا  به چون سالکان» ندينما ي ميوصول
. ن راه استيعت مهمترين است که راه وصال راه اتباع رسول است و راه شريااش  هديعق

عالم   به صور و اشکال« يايگوناگون داخل شد و از دن يدرها  به توان مي ن راهيپس از ا
  .ن ذات اويدگار است نه عيآفر ياه يها مظهر تجل شيتمام ستا» ٤کرد يترق يماورائ

  عشق
 يها است که بر تمام حواس يعشق احساس. شق استث عيبدون شک عرفان، حد

جز ند يب ينم ليچشم دارد و .دارد مي باز يعاد يد و او را از کارهايآ مي غالب يانسان
د يگو ي نميمطلوب، زبان دارد ول يجز صدا شنود ي نميمحبوب، گوش دارد ول يور

 يررسب  به حاال. ز است و بسيوسف عزي يابد که بوي مي جز نام جانان و در
  .ميپرداز يم انين صوفيعشق ب يها يژگيو

 .خواند ي مياله يو آن را موهبت داند يم دگاريده و آفرين آفريباي  هعطار عشق را رابط
 يتن و يند، اگر چه هر مويب مي استعداد يک طفل گنگ و بياو خود را در شرح عشق 
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  ٩٠  قند پارسي

  :شود نمي ش اداين باور است که حق ستايزبان گردد باز هم بر ا
  ١همچو طفالن مهر دارم بر زبـان   انيـ د سـر عشـقت در ب  يايون نچ

∗ 
  ٢يزبـان  ددرتـن گـ   ياگر هر مـو   ارم داد شـــرح ذوق عشـــقتيـــن

  :وانه کردن استيا ساختن و عقل را ديدگاه عطار، قطره را دريعشق از د
  ٣عقل نعـل کفـش سـودا سـاختن      ا سـاختن يست از قطره دريعشق چ

  :بوجود آمده و در اصل همه اوستها  قطره ايد که از دريگو ي ميجمال
  درياي عشـقت مـوج زد، احمـد عيان شـد از احـد
 وييـت ٤آمد عدد از روي اصل اينها هاش اين قطره

  :ديگو مي انتها دانسته، يژرف و ب ييايدرعطار عشق را 
ـ ست قعـرش ناپد  ييايعشق در   ٥ا آتــش و مــوجش گهــريــآب در  دي

  :کردن است» تبرا« عطار از دو جهان يعشق برا
  ٦عشـق  ياراست بود آن زمان از تو تولّ  يکـون پـاک تبـرا کنـ     دو ز خود و هر گر

  :باشد مي راز عشق را دانستن، جان دادن در راه جانان
ــر ــق او دار  گـ ــر عشـ ــر يز سـ   ٧جان بده در عشـق و در جانـان نگـر     خبـ
  :داند مي تيهو يايعشق را در يجمال

  ٨ن، عقل کل زان مـوج سـر زد  ينخست  ت مــوج بـــر زد يـــهو يايــ چــو در 
گردد و تمام  مي پروا ياست که عارف از خوف و رجا باي  هنزد او عشق مرحل

  :در حالت سکون و آرامش است ،ين واديسالک در چن. شود مي گاه يتجلّ يوجود و
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  ار و صوفيان هنداصطالحات عرفاني عطّ  ٩١

ــور عشــق از هــر دو جــا   پــاک گــردد جانــت از خــوف و رجــا    ١برفــروزد ن
دهد و  مي ش را از دستيگردد آرامش خو مي داخل عشق يکه در واد يعطار زمان

  :ديزند، چنانکه گو مي شعله عشق در وجودش جوانه
ــد از ا ــبع ــق آ ين وادي ــعش ــد پدي   ٢ديکانجــا رســ يغــرق آتــش شــد کســ  دي

ـ در ا يکس   شش خوش مباديست عينکس آتش نآ و  جـز آتـش مبـاد    بـه  ين وادي
ــوزنده   عاشــق آن باشــد کــه چــون آتــش بــود ــرم رو، سـ ــود گـ ــرکش بـ   و سـ

  :ديسرا يان کرده مياظهار ب ةليداند و قلم را وس ي ميعطار عشق را ناگفتن
ــان   سـت يچ نيچون زبان در عشق تو بر ه ــردم زب ــم ک ــرو بســتم قل ــب ف   ٣ل
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