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  نمادسازی از مرید و مراد در اسرارنامه عطار نیشابوری
  پناه منصور نيك

  ابراهيم نوری
  حسين ميری

  

  چكيده

گمان سبب تعـالى جايگـاه  عرفان اسالمى دربردارندۀ زيباترين گهرهای ادب فارسى است كه بى

در اين ميـان، عطـار از شـاعران عـارفى اسـت كـه در ادبيـات . هنر اسالمى ـ ايرانى گرديده است

از . او در پى افشای اسرار عرفـانى بـرای مخاطبـان اسـت اسرارنامهعرفانى صاحب سبك است و 

بارها  اسـرارنامهدر . مسائل مهم عرفان اسالمى رابطه مريد و مراد و چگونگى تعامل ميان آنهاست

های اين منتهيان به مبتديان ياد شـده  سخن به ميان آمده و از سفارش... از مراد، پير، استاد، مهتر و

عطـار نيشـابوری، نشـان  اسـرارنامهسى نوع ارتباط مريـد و مـراد در در اين پژوهش، با برر. است

مـراد . ايم كه حتى در مواردی مريد شخصيت انسانى نيست، ولى حرمت مراد واقعى را دارد داده

گری ديوانگـان  جلـوه بـرای نمونـهشـوند و  هـای گونـاگونى ظـاهر مى و مريد در اين اثر در تيپ

وگوی عمـودی  در اين مقالـه، چگـونگى گفـت. است توجه قابلدر نقش مراد ) عقالی مجانين(

كه آيا شخصيتى زمينى است يا فرازمينـى و  شود مىمراد با مريد و نيز نوع شخصيت مراد بررسى 

توانـد شخصـيتى غيـر انسـانى يـا حتـى  يا انتزاعى؟ و اساساً آيا مـراد مى داردآيا شخصيتى واقعى 

  .بپردازد حيوانى باشد و در عين حال، به ارشاد خلق
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ك بـيش از 

ون ابوسـعيد 

حرمـان فـرو 

تواند شاه يـا 

ِع غايـب در 

ال بـه پـايين 

حله پـيش از 

فاصـله » وگ

ه ايــن نكتــه 

ى بايد پيـری 

مسير دشـوار 

آن ولى مهم 

سـان اسـت؟ 

ـود را بـه او 

و  اسـرارنامه 

رسى اسـت، 

ای اخالقـى 

نيـز ... معاد و

سـايه افكنـده 

تواننـد  ن مى

 7مان نبـى

بـه  نامـه الهی 

ير با مريـد يـا سـالك

ى ـ عرفـانى همچـو

قـل خـود را از نامح

ت مقابل مريد نيز مى

ه بـه صـورت جمـع

ت عمودی و از بـا

كه نخستين مرح(ت 

ديـالو«از ) ه پـايين

ى را بــههــاي و بخش

ر و سلوك عرفانى

د تا در طول اين م

 و تباهى نكشاند، و

مرد خـدا شـود آس

لك راه بتوانـد خـ

 عرفـانى همچـون

ی عرفانى ادب پار

هـا ينكه بنابر آموزه

عقل مش، آگاهى، 

ر ايـن دو كتـاب س

وانـات و ديوانگـان

 كسى همچو سـليم

و اسـرارنامهدو اثـر 

يان مراد، شيخ يا پي

شخصـيتى تـاريخى

ظاهر عق ی كـه بـه

در م. گذرد عى مى

يتى مبهم باشد كـه

.  

صورت يشتر متون به

ر در مرحله شريعت

از باال بـه(شۀ القايى 

 

ها و عرفــانى فصــل

نهادن در مسير سير 

 برای خود برگزيند

 به بيابان گمراهى 

خواهد  سى كه مى

رد تا سـرانجام سـا

.  

نست كه آيـا متـو

های ترين منظومه هم

كنند يا اي مطرح مى

زاعى همچون دانش

  سانند؟

اينكه نگاه دينى بر

نتزاعى و حتى حيو

ای در مقام مراد  چه

گفتمـانى كـه در د

 عناصِر گفتمانى مي

توانـد ش راد گاه مى

ای باشد يـا ديوانـه.. 

از ميان جمع ی كه

 جالل و يا شخصي

شود بيان مى... د و

ه مراد با مريد در بي

عرفانى هرچه بيشتر

سير كند، اين انديش

  .يك خواهد شد

هــای ع ــرين كتاب

ك راه پيش از گام

حب واليت است 

ناه نشده و خود را 

چنين پيری برای كس

وجود دار» پير«ك 

بری او اعتماد كند

ی قابل طرح اين اس

 جزو نخستين و مه

 حقيقى و انسانى م

افت كه عناصر انتز

سرمنزل مقصود برس

با ا نامـه الهیو  رنامه

 است كه عناصر ا

ريخته و مورچ  هم

عناصـر گ گونه اين 

  سئله

اسالمى  ـ ن ايرانى

مر. يگر جلوه دارد

.. بايزيد بسطامى و

و يا گدای رهگذر

يى صاحب جاه و

مچون گفتند، رفتند

مان حاكم بر رابطه

رسد متن ع  نظر مى

ِس) و حقيقت است

نزد» مونولوگ«به 

تــ همــين دليــل، مهم

اند كه سالك ص داده

 كه مرد خدا و صا

ر دچار لغزش و گن

 آيا اساساً يافتن چن

 و الگويى برای يك

به راهنمايى و راهبر

ای مين راستا مسئله

عطار نيشابوری كه

نها يك شخصيت 

توان دريا ى آنها مى

 سالك راه را به س

اسراررسد در  ر مى
مچنان عطار معتقد

راد و مريدی را به 

. دانبه مريدی بكش
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در هم

ع نامه الهی

مراد را تن

و عرفانى

توانند مى

به نظر

است، هم
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اند، مسـائلى هسـتند كـه تـالش شـده اسـت  های روايى و حكايى بيـان شـده صورت مصداق

  .سى گرددبرر» گفتمان كاوی«درستى يا نادرستى آن در حوزه 

  عطار و عرفان. 1

تازيانـه «ای عـالى دارد و مشـرب او را صـافى و سـخن او را  فريدالدين عطار در عرفان مرتبه

؛ فروزانفـر، 24ـ  23: 1384نفيسى، (اند و او در شريعت و طريقت يگانه بوده است  گفته» اهل سلوك

ايشان در خدمت استادان بنامى همچون مجدالـدين بغـدادی . )190ـ  187: 1318؛ سمرقندی، 3: 1353

  .)192ـ  191: 1318سمرقندی، ( را به نام استاد اخيرش سروده است حیدرنامهقطب الدين حيدر بوده و 

 عرفان در آثار عطار. 2

داند كه نام برخـى از آنهـا  های شيخ را صد و چهارده جلد مى نويسنده رياض العارفين كتاب

نامـه،  االولياء، هيالج نامـه، جـوهرذات، تـذكرة الطير، الهى اسرارنامه، منطـق: ار استاز اين قر

  .)27و 25: تا بى: خوشنويس: به نقل از(نامه و لسان الغيب  ، وصلت)منسوب به عطار(مظهرالعجايب 

 يك سلسله مثنويات عرفانى به او منسوب است كه از آن ميان آنچه در انتساب آنهـا بـه وی

اين چهـار اثـر . الطیر نامه و منطـق نامه، مصیبت اسرارنامه، الهی: يست عبارت است ازهيچ شك ن

های ديگر نيز كه بـه عطـار نسـبت  تعداد مثنوی... ترين اشعار تعليمى صوفيانه عطار است مهم

اند بسيار است و بعضى از آنها اگر از عطار باشد، بـه دوران ارتبـاط او بـا تعلـيم صـوفيه  داده

  .)258: 1379زرين كوب، (... ت و درباره برخى ديگر بعيد است كه از عطار باشدمربوط نيس

الحقيقه سروده  را با نگاه به سبك شاعری سنايى در حديقة اسرارنامهرسد عطار  به نظر مى

نظامى نيز در اين اثر مشهود اسـت، ولـى بـا ايـن حـال عطـار،  االسرار مخزناست و نيز سبك 

ساز بوده و شاعران و عارفاِن پـس از او  خود در زمينۀ سرودن اشعار عرفانى و اخالقى جريان

  .اند ها آموخته همچون مولوی كه خود سر سلسله بسياری از عارفاِن شاعِر است، از وی درس

زيسته است، در شعر خـود  ملى ايرانيان مى عطار با آنكه عارف است و در دوران ضعف

بـا اسـتفاده از داسـتان بيـژن،  نامه الهیوی در . نوعى گرايش به اساطير ملى را نشان داده است

» كيخسرو روح«و » ايراِن شريعت«و » تركستان طبيعت«و » افراسياب نفس«تركيباتى همچون 

هـايش خـود بـه  او در تمـام مثنوی.  ...آورده اسـت» پير«را استعاره از » رستم«ساخته است و 

جـّد  سرايى توجه دارد و نخستين شاعر عارفى است كه در زبان فارسـى، داسـتان را به داستان



سـنايى الهـام 

ار در چهـار 

فـانى گرفتـه 

كـرد و آن را 

. كـردن داد ض

بـان شـعر را 

هيم غنـايى، 

 خـويش زد 

ها شـعر او را 

 از نظر تفكر 

ن شـعر بيـان 

اعيـات وی، 

ر بـر آوردن 

. ی ـ نيسـت

اند  روده شده

 سندبادنامه، ن

ز دكـامرون 

زريـن كـوب، : 

اسـت و  شـده

ان اين طـور 

النـا شـباهت 

 جالل الدين 

 ايـن نظـر نيـز از س

عطـا. دارد  تمايـل

جـه اخالقـى و عرف

خـواص خـارج ك

گفتن و اعتراض ن

فت و در ضمن، زب

 و اخالقـى بـا مفـاه

 و سوزی بـه شـعر 

ه همين خصلت. ت

عطار «: اند ناميده» 

خويش را بـه زبـان

وب با ديوان و ربا

ه در آن بنـای كـار

 يك محور عمـود

گى بر اين شيوه سر

هزار افسان،  و دمنه
حتـى در اروپـا نيـز

:نـك(انـد  ر پذيرفته

يش عرفـانى بنـا ش

توا مى. رفانى است

موال مثنـوی نيـز بـه 

موالنا  مثنـویه در 

اسـت؛ هرچنـد از 

سـرايى كمتـر ستان

ورده و از آنها نتيج

شعر را از انحصار 

ت جامعه اجازه سخن

ورهای آنان راه ياف

د مفـاهيم عرفـانى 

رد و شور و شوق 

 ـ از آن خالى است

»تازيانه سلوك«را 

ی است كه افكار خ

گفته استاد زرين كو

مثنـوی اوسـت كـه

منسجم ـ با وجود 

همگ نامه الهیو  نامه

کلیله است كه در 
ای است كـه  شيوه

 از همين شيوه تأثير

ات اخالقى با گراي

صول اخالقى و عر

نظامى و كمى  رار

ای است كه ن شيوه

 خويش قرار داده 

كس عطـار بـه داس

داستان كوتاه آو 89

 در زمانه خويش ش

ه طبقات فرودست

م و احساسات و باو

فزون بر اين، پيوند

خشيد و چاشنى در

ز در موارد خاص

صوفيان قديم آن ر

زبان، غزالى ديگری

  .)234ـ  230: 1377

فانى عطار كه به گ

تنهـا م اسـرارنامهد، 

صه جامع، اصلى و م

ن مصیبت ،الطیر نطق
سرايى فارسى  قصه

اين همان ش.  است

تربوری اثر چاسر 

ها و تعليما ر خطابه

 به مناسبت همان اص

االسر مخزن، سنایی قة
عطار در واقع همان

  .)263ـ  2

ن مفاهيم و تعاليم 

عك ست، اما سنايى به

97خود در مجموع 

ر شاعری است كه 

وق عامه سرود و به

خنای زندگى عوام

اف.  دور نگه داشت

ی را لطفى خاص بخ

ـ جز  اديبانه سنايى

اند كه ص  دل نشانده

عرفانى و سادگى ز

7رضايى،  غالم(» ...ت

های عرف يان مثنوی

دهد را تشكيل مىر 

 كوتاه در يك قص

منديگر او، يعنى  ی
مان شيوه معروف ق

نيز به كار رفته نامه

های كانت  و داستان

(.  

بر] اسرارنامه[مثنوی 

 كه در آن هست 

حدیقةبه  اسرارنامهه 
شيوه ع اسرارنامهدر 

61: 1379مان، ه(ست 

  

  

وسيله بيان

گرفته است

مثنوی خ

  .است

عطار

مطابق ذو

به فراخ او

از ابتذال 

كالم وی

كه كالم 

چنان در 

و شيوه ع

كرده است

در مي

ستّه عطار
های قصه

سه مثنوی

و اين هم

نا مرزبانو 
بوكاتچو

1379 :261

اين م

تىتمثيال

گفت كه

د... دارد؛

معمول اس
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های جداگانـه بـدون نظمـى مشـهود و  ، فصـلاسـرارنامهبرخى از محققان معتقدند كه در 

همانند مثنوی جـالل الـدين مولـوی  اسرارنامهاند و از اين نظر  نمايان پشت سر هم قرار گرفته

 حكايـات و اسـرارنامههـای عطـار بجـز  در مثنوی«: گويـد هلمـوت ريتـر نيـز مى .شـده اسـت

های  بيشتر اين حكايات و تمثـيالت ماننـد داسـتان. اند تمثيالت فضای بيشتری را اشغال كرده

 .)42ـ  41: 1374ريتـر، (» دارای صفات و خصوصيات رمزی اسـت نامه مصیبتو  الطیر منطقاصلى 

با نگـاهى اخالقـى و حتـى كمـى متشـّرعانه بـه  اسرارنامههنگام سرودن  گمان عطار به البته بى

از شدت ايـن نگـاه اخالقـى  نامه الهیهنگام و در زمان سرودن  نگريسته است و به ها مى پديده

  .صرف كاسته شده و نگاه عرفانى بر نگاه اخالقى و متشرعانه او غلبه دارد

  مريد و مراد. 3

اند، رويكـرد هـر  هـای مختلفـى برشـمرده با توجه به اينكـه بـرای عرفـان اسـالمى سرچشـمه

هـا  به همين نسبت، فهم و درك اين گـروه«. مريد و مراد متفاوت استديدگاهى به موضوع 

چنانكـه در  .)48ـ  42: 1343 نفيسـى،: نـك(» از مفهوم مراد و مريد كامًال از يكديگر متفاوت اسـت

  :آمده است مرصاد العباد

ليكن در صبغه ايرانى و اسالمى آن، مراد شـيخ و پيـری كـاردان و رهبـری وارسـته 

كند، سـالك راه بـدون چـون و چـرا كـردن  را كه بر مريد القا مى است كه هرآنچه

معمـوالً متصـوفه بـرای . ظاهر بر خـالف شـرع اسـالم باشـد بايد بپذيرد، حتى اگر به

پذيرش بى چون و چرای سخن مراد از طرف مريد، داستان خضـر نبـى و حضـرت 

  .)236: 1384رازی، : نك(كنند  موسى را بيان مى

در . انـد های گوناگونى نوع رابطه مراد و مريد را تبيين كرده ن از جنبهاما عارفان و صوفيا

  :خوانيم كه درباره مراد و مريد مى تَعرُّفباب شصت و سوم كتاب 

و مراد نام آن كـس باشـد ... مريد به حقيقت مراد باشد و مراد به حقيقت مريد باشد

د؛ هـيچ بـال ناديـده و تعالى نگاه او را به قدرت جذبه كشـد و از خلـق بربايـ كه حق

همچون جادوان فرعون كه مر ايشان را اندر باطن كشف حـال بـه وقـت ... ناآزموده

پديد آمد و نيز قصه ابراهيم بن ادهم است كه بـه صـيد بيـرون شـد تـا لهـو و بـازی 

  .)458 ـ 455: 1371كالبادی، (... كند



و بتوانـد بـه 

؛ دوم، زهـد 

ششـم، صـبر 

آنچـه كـه ه 

ه سـر منـزل 

رای سـالك 

 صـالحديد 

رون و بـاطن 

بسـا از  نـا چه

ب پرسش و 

 م اسـت؟

 ش آگـاه

 ش از دود

  نقصـان

ــــل  كامـ

ــى  غالم

 خالفــت

  آغـــاز

  .)740ـ  

ی و گمـراه 

رد تـا اآو ريـد مـى

؛ ... مقام توبه است

؛ ش ...، تقـوا اسـت

بتـهال .)266ـ  257: 138

دهـد و بـه مىگذر  

، دوگونـه سـير بـر

بسا بنابه ست كه چه

 انفس كاويـدن در

دانا و مرشـدی توانـ

همين مورد در قالب

م كه او مـرد تمـام

 شد ز اصل خويش

ى شود چون آتـش

ب به ترك شـين و

ــــسان ك ــردد او ان

ــار غ خواجـگـــى ك

بــر ســرش تــاج خ

ـام ره ديـگـــر بــه 

 738: 1374 شبستری،(

ك كه فردی مبتـدی

صـفت را بـرای مر

اول، «: نويسد ه مى

؛ پنجم ...ت است

84رازی، (» ليم است

گی دشوار و پرخطر 

ری از آثار عرفانى

  .س

ده اسى و كّمى بو

رفته است، اما سير 

 به راهبری پيری د

در ه گلشن رازدر . 

كه را گويـم

كسـى كاو 

زخود صافى

سوی واجب

ـــا گـــ رود ت

ــا خ ـــد ب كن

نهـــد حــق ب

رود ز انـجـــ

مده است كه سالك

بيست ص صاد العبـاد

از جمله. برسد) راد

؛ چهارم، عقيد ...ت

؛ نوزدهم تسل ...ت

های سلوك و از راه

در بسيار. است» ود

 و ديگری سير انفُس

آفاق، سفری بيرونى

ر های ديگر مى مين

كردن آينه دل  فى

.تر بوده است هلك

   و كــدام اســت

   كيســت در راه

ــذرد زود    و بگ

   دان ز امكــانى 

   ول در منـــازل

   ت كـز تمــامى

   ريد او مسـافت

   فنــا بــازــد از 

، با بسامدی باال آم

مر الدين رازی در 
مر(و صحبت شيخ 

 سيم، تجريد است

 هفتم، مجاهده است

ز مراحل سخت س

نفى خو«رساند،  مى

يكى سير آفاق : ت

ر متصوفه از سير آ

بايد به سرزم يد مى

جال دادن و صا. ت

تر و مه ق نيز مشكل

  :آمده است

ر چــون بــود رهــر

  ل

ــافر ك ــى مس ـر گفت

ــاو ــود ك ـــر آن ب ف

كش ســير كشــفى

 عكــــس ســـير او

  م

ى مـرد تمـام اسـت

 آن گاهى كه ببــر

يـابـــد او بعــ ـا مى

های متصوفه، وصيه

  

  

نجم 

خدمت و

؛  ...است

؛  ...است

مريد را ا

مقصود م

بوده است

منظو

مراد، مري

بوده است

سير آفاق

پاسخى آ

مســافر

پاسخ اول

ـــ دگ

مسـاف

ســلو

بـــه 

پاسخ دو

كسى

پس

بقـــا

در تو
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دان و كاربلد مسير ناهموار سير و سلوك را طـى كنـد  بايد كه به كمك شيخى راه است، مى

كند كه شـرط اول قـدم در راه سـير و  در واقع عطار بيان مى. )153: 1537ـ  1514: 1392عطار، : نك(

  .سلوك رفتن به نزد پير كاردان و از خودی خود در گذشتن است

ای بايـد و در  ای و دارنده در جمله، مراد از اين باب آن است كه مبتدی بداند كه كارنده

تـر از پيـر مشـفق  مهم جمله مراد از اين باب آن است كه مبتدی بدانـد كـه وی را هـيچ چيـز

پير نيز واقف بر غوامض سلوك منازل راه واصل شده و آفات و موانـع دانسـته و بـر ... نيست

اوج و حضيض مطلع گشته تا اين مشفق همچنان كه طبيـب عـالِم بـر مقـدار امزجـه و اشـربه 

و مريـد پس مريد را پير ببايد و پير را در تربيت مريد شفقت و سياست ببايد ... معاجين سازد

را در راه تسليم، حرمت و خدمت ببايد تا حرمت و خدمت با شفقت و سياست پير ضّم شود 

  .)727: 1379؛ قشيری، 61: 1358هجويری، : ؛ نيز نك41ـ  39: تا الَعبّادی، بى(

در واقع از نظر صوفيه مريد همچون خميری در دست مرشد است كه به هـر شـكلى كـه 

  .آورد بخواهد او را در مى

  شناسى اسرارنامه روايت .4

گوينـده . پـذير اسـت شـود جدايى ای دارد كه از آن چيزی كه گفته مى هر گفتاری، گوينده

تواند به طرز قابل توجهى حاضر و محسـوس باشـد، حتـى هنگـام بـازگو  های بلند مى روايت

تان كردن داستانى كه قرار است همه توجه خواننده يا شنونده به افراد ديگر موجـود در داسـ

كند تـوجهش را ميـان دو موضـوع  به اين ترتيب، خواننده يا شنونده احساس مى. جلب شود

  :مورد عالقه تقسيم كرده است

  افراد و رخدادهای خود داستان؛ .1

وگو  ها و رخـدادها بـا خواننـده يـا شـنونده گفـت كسى كه در مـورد ايـن شخصـيت .2

  .كند مى

توانيم توجه خود را به دو موضوع مورد عالقه تقسيم كنيم، از يـك ويژگـى  اينكه ما مى

گيرد و آن اينكه هر نوع روايتى بازگوی چيزهايى اسـت كـه از نظـر  بنيادين روايت بهره مى

قصه و موضـوع آن . گوينده حاضر در اينجا و نزديك مخاطب است. زمانى و مكانى دورند

اما با توجه به اينكه گوينده حاضـر تنهـا عامـل ، )9ـ  7: 1386: تـوالن(است نيز كم يا زياد در آنج



سطح با قصـه 

تمـان  از گف

هــای  حكايت

 چنـدانى در 

يت يـا قصـه 

و پدر يكـى 

ح از روايـت 

ز بـه تناسـب 

  .كند ى

ها بـه شـكل 

روايـت  ـای

تری از   پايين

ی گوينـده از 

نشـيند و   مى

كم بر بيشـتر 

 گفتمـانى از 

حاكم است؛ 

حتـى  .كنـد 

خـود اجـازه 

گذارنـد كـه 

مــدرن نوعــاً 

س تواند هم  كه مى

ى اسـت مخاطـب

هــا و ح ی از روايت

ـه مخاطـب تـأثير 

ضوع روايت، حكاي

داستان عطار و .كند

ه در باالترين سطح

 ديگـر كتـاب نيـز

ى را به مخاطب مى

تنه دين معنـا كـه نـه

فضـشـد خـود را از 

وايت نيز در سطح پ

 

ـت مـدرن، دوری

ى گوينده بر صدر 

ان حاك واقع، گفتم

، گاسـرارنامهمچـون 

ويى يا مونولوگ ح

گى و دلزدگى مى

و راوی ديگـر بـه خ

  :يين داشته باشد

گ  و خـرد صـّحه مى

هــای م ــلى در رمان

 يك روايت است

  .سازد

هـايى دارای حكايت

ى ويژگــى بســياری

ز بـاال بـه پـايين كـ

كه مخاطب با موض

ك رگير موضوع مى

شود كه گوينده مى

هـای ـده در بخش

هايى دازد و توصيه

بـد ؛اسـتعكس  ه

كوشـ هد، بلكه مى

حتى قصه و رو. شد

  .ت استن و رواي

  رنامه

های پسـ يژه داستان

ی كالسيك فارسى

در . تمان قرار دارد

رفانى ـ اخالقـى هم

گو  ديالوگ، تك

نده را دچار خستگ

و اسـت فردی شده

هايى از باال به پا صيه

دايمى از حكمـت 

های اصــ شخصــيت

ت، بخش بنيادين 

 و روايت نمودار س

های آن د  از بخش

 ايــن دورافتــادگى

هايى از ت؛ حكايت

دارد و بيش از اينك

ت كه خود را درس

ای تمام م گونه به مه

گوينـ. سازد دار مى

پر  پند و اندرز مى

ين معادله كامًال بـه

د  پند و اندرز نمى

روايى را داشته باشد

ب حاكم بر داستان

 و مريد در اسرار

وي های امروزی، به

های عكس، در متن

ح از روايت و گفتم

های عر ويژه متن به

وگو يا  جای گفت

پايين كه گاه خوانن

ها نيز فر جديد ارزش

ل به مخاطب توصي

درن غالبـاً بـر پـاراد

ًال شردی دارد؛ متقــاب

به موضوع دور است

ب خود را در قصه 

كه برخى  سرارنامه

افتــد و  بــه دور مى

ك ادب فارسى است

 خود از حكايت ند

شد، اين گوينده اس

اسرارنام .هاست ونه
رای مخاطب نمود

به شكل مستقيم به

های مدرن اي استان

گوينده به مخاطب

 تا كمترين نمود ر

نشيند و مخاطب  مى

فتمانى مراد صر گ

ه های بارز داستان ى

ع وايت است، اما به

ترين سطح  در پايين

 كالسيك فارسى ب

يين است؛ يعنى به 

لقايى و از باال به پ

های جد ها و رمان ن

ای مستقل گونه  تا به

های پيشامد رمان

ــر خصــلتى فراف

  

  

دستيابى ب

و مخاطب

اسدر 
روايــت ب

كالسيك

برداشت 

درگير باش

از اين نمو

خود را بر

موضوع ب

در دا

مستقيم گ

دور كند

مخاطب 

عناص. 5

از ويژگى

فضای رو

مخاطب 

های ك متن

باال به پايي

ای ا شيوه

در داستان

دهد  نمى
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تابنـد و بـر مـنِش  شورشيانى هستند كه الگوهای جمعى در تفكر و رفتـار را بـر نمى

  .)22: 1390پاينده، (... ورزند عرف ستيزانه خود اصرار مى

عطار، گفتمان مراد بـا مريـد  اسرارنامهويژه اخالقى و پيرو آن در  های عرفانى و به در متن

مراد زبان است و مريـد پيوسـته . گفتمانى دوطرفه، بلكه گفتمانى يك طرفه و القايى استنه 

مراد باالست و مريد پايين، مراد . بندد شنود و به كار مى گويد و مريد تنها مى مراد مى. گوش

ای اسـت كـه بايـد  صاحب واليت و در نتيجه انسان كامل است و مريد گناهكار و سرگشـته

خواهد به كار بندد،  خود و عاقبت به خيری هر آنچه را كه مراد از او مى برای نجات آخرت

در نتيجـه، گفتمـان حـاكم ميـان مـراد و . بين او باشد حتى اگر بر خالف عقل معاش و كوته

مـراد حتـى تـا آن درجـه بـر مريـد مسـلط و . طرفه و از باال به پايين است مريد گفتمانى يك

  :و را تنبيه كندتواند ا صاحب اختيار است كه مى

  تنبيه مريد از طريق مراد) الف

ـــــرده ـــــل ك ـــــاده توك ـــــار اوفت ــــاده   ای ك ــــه جــــای آورد چــــل حــــج پي  ب

ـــود ـــر ب ـــا خب ـــر ب ـــج آخ ـــر در ح  گــذر كــردش بــه خــاطر ايــن خطــر زود   مگ

ـــرده ـــاده ك ـــّج پي ـــل ح ـــه چ ـــن ك ــورده   ام م ــون خ ــى خ ــافى بس ــه انص ــن ب  ام م

 كــرد در مكــه چــپ و راســت منــادی   چو ديد آن عجب در خود مرد برخاست

ـــن ســـتم ـــاده اي ـــانى مى   كار كـــه چـــل حـــّج پي ـــه ن ـــدار ب ـــو خري ـــد، ك  فروش

ــه ســگ داد ــانى و ب ــه ن ــاد   فروخــت آخــر ب  يكــى پيــر از پســش در رفــت چــون ب

 كه ای خر اين زمان چون خر فرو خفـت   زدش محكـــم قفـــايى و بـــدو گفـــت

ــانى مى ــه ن ــو گــر چــل حــج ب ــوی مــى آيــدت    فروشــى ت ــدين چــه جوشــىق  چن

ـــور ـــه پرن ـــداد از پـــيش مـــن دور   كـــه آدم هشـــت جنـــت جمل ـــه دو گنـــدم ب  ب

  )147: 1379ـ  1365عطار، (

  رابطه مراد و مريد از طريق رؤيا) ب

آيـد و آن دو  مراد به خواب مريـد مى. شود گاهى رابطه مراد و مريد از طريق رؤيا برقرار مى

  :گيرند خبر مىاز حاالت عرفانى يكديگر 

ــر اصــحاب ــرد پي ــرد آن پيرم  مگر آن شب مريدش ديد در خواب   چــو ُم



 سـئوالت

 ــــتن را

85: 123(  

راد با اتفـاقى 

  :زد

 كــوهى

ـــاد   فري

ــته   نبش

 ت هــم

 رمانــد

 درگــاه

ـــرم  َمح

ــى   اوي

9 :125(  

در . دهنـد مى

بيشتر باشـد، 

ى متشــّرعانه 

هـايى را  يت

  :رار داد

 ـو بســيار

  مگـــذار

 چ درگــاه

س» َمن ربّك«ند ز 

 ســــپردم، خويشــ

56ـ  847 ،همان(

گونه است كه مر ن

پرداز ن مريدان مى

ــه ك ــا ب ــان ي  در بياب

ـــرد  ِد وزان مى ك

ــى ی عجــب خط

 زيــان كــرد آخــرت

 نعــره و آشــفته د

مــردان د اســت از 

ـــريم وصـــل َم  ح

ــردن  ــردانم ، از م

10ـ  895 ،همان(

  )مريد

هـای خـود قـرار مى

 نهى در يك متن ب

ی اخالقــى يــا حتــى

هـا و حكاي روايت 

عرفانى قرـ  خالقى

ــاد دارد چــون تــ

يـــادـا تـــويى از 

ـن در نيــابى هــيچ

كردن كه مى

خــــدايم را

  ن

بدين اسـرارنامهر در 

 به پند و اندرز داد

همــى شــد 

ـــه  ـــاك از ب

ــد ا ــرو دي ب

كــه او دنيــا 

بــزد يــك 

ســر مــردی

ـــردد در نگ

ــان ــان ك چن

های مراد به م صيه

ه  درگير امر و نهى

 هرچه افعال امر و 

هــای رفتــه و بــه متن

،هـا رخـى از بخش

ن اثر را جزو آثار اخ

كــه دنيــا يـ

خـــدا را تـــ

كــه بــه زيــ

   ون بـود حالـت

   دم آن دو تن را

موزی او به مريدان

های كه عطار كايت

يری از اين حادثه، 

ــا گروهــى    ى ب

ــاد ــر ب ــد پ     دي

ــته ــته گش    رگش

   ی است پر غـم

   شـفته برخوانـد

   ر در چنـين راه

ــالم ــر دو ع     ه

    تـرك گـويى

عنوان ابزار تو به(ر 

از حد مخاطب را 

ن نتيجه رسيد كه 

ِصــرف فاصــله گر

اگرچـه در بر رنامه

توان اين ه كلى مى

    گــنج و دينــار

   دار را يـــاد مـــى

   هى از او خـواه

سيدش كه هين چو

ن گفت او كه ديد

آم حت مراد و عبرت

رخى ديگر از حكا

گي شود و با بهره مى

يدم مــن كــه شــبلى

ــر ــه س ره در كاس

ــه سر ــت آن كاس

بنگر كين سر مردی

 شـبلى آن خـط آش

ران گفت اين سـر

ــازد  ــو درنب ه هرك

هم گر هر دو عالم

و بسامد افعال امر

 اخالقى گاه بيش ا

توان به اين كاوی مى

 از دايــره روايــِت ص

اسـرار. ر شده است
، ولى در يك نگاه

 مغــرور ملــك و 

ـر كـــاری خـــدا ر

ی گـر مـدد خـوا

  

  

بپرس

چنين

نصيح) ج

ساختار بر

رو م روبه

شــني

ــه ر ب

گرفـ

كه ب

چو 

به يا

ــه ك

تو ه

وجوه و) د

های  متن

ك گفتمان

آن مــتن 

تر نزديك

آورد، مى

مشــو 

بـــه هـــ

به كار
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 دان كـه آن خشـنودی اوسـت يقين مـى   اگر از خويش خشنودی تو ای دوسـت

ــور   به طاعـت خـوی كـن وز معصـيت دور ــيت ن ــا معص ــت ب ــد طاعت ــه نده  ك

  )222: 3137ـ  3034 ،همان(

فعل امر به كار برده است و ايـن بيـانگر  141نزديك به گونه، شاعر  در اين شعر نصيحت

  :تعاليم تكراری مراد به مريد است

 زفان در كام كش وز جـوش بنشـين   بــدان ايــن جملــه و خــاموش بنشــين

  يا

ــاش ــدوهگين ب ــويى ان ــا ت ــد و ت  به كنجى در شـو و تنهـا نشـين بـاش   مخن

  :توجه باشد ها بى نهى او همواره تأكيد مى كند كه سالك نبايد به اين امر و

ـــرا خـــوار ـــد م ـــدار از غـــافلى پن  يكايــك كــار بنــد و بهــره بــردار   م

  شناسى مراد و مريد در اسرارنامه شخصيت. 6

دو شــاخص مهــم را بــرای  روایــت داســتانی، بوطیقــای معاصــرريمــون كنــان در كتــاب 

كنـان، (توصـيف مسـتقيم . 2توصيف غير مستقيم؛ . 1 :كند پردازی روايت مطرح مى شخصيت

های مـدرن و پسـت  های داسـتان در توصيف غير مستقيم كه بيشتر شيوه روايت .)84ـ  83: 1387

شوند كه سرانجام مخاطب يا خواننـده خـود  ای توصيف مى گونه ها به مدرن است، شخصيت

توصـيف مسـتقيم شخصـيت،  .به اين نتيجه برسد كه مثًال اين شخصيت منفى است يـا مثبـت

كنـد؛ مثـل اينكـه  آنكه به مخاطب اجازه تحليل دهد، مطـرح مى های شخصيّت را بى ويژگى

  .كند ياد مى» شاگرد احَول«يا » پير پُر اسرار«از  اسرارنامهعطار در 

شود،  های حقيقى ِصرف ختم نمى تنها به شخصيت) ويژه مراد به(شخصيت  در آثار عطار

توانـد در يـك جابجـايى  بلكه هر پديده انتزاعى يا عناصر طبيعى و يا حتـى يـك حادثـه مى

روايى نقش مراد را در روايت بازی كنـد، ولـى مريـد در روايـت هميشـه كسـى نيسـت كـه 

اسـت  اسـرارنامهكه اين مخاطب يا خواننده طور رسمى در طريق سير و سلوك گام نهد، بل به

شود و درواقع روايت تازيانه سـلوكى اسـت كـه  كه از طرف راوی مريد يا سالك فرض مى

ــاب فــرود مى ــده كت ــان خوانن ــالك يــا هم ــرده س ــر گُ ــد ب ــه نمونــه .آي ــه ب   هايى  در ادام



 بــودی

 توســت

  )539ـ  5

ــت  ى اس

ـــند   پوش

 ار اســت

55 :110(  

  آگـــــاه

 ـه ديگـر

  در چنـد

6 :112(  

  پرچـاه

ــار  گونس

12 :102(  

 رســـتاد

ــيد  هرس

23 :190(  

  :شود

  :ت

ـو ســفر بــر تــو نب

كــاهلى در جــوهر ت

532: 1392عطار، (

  :گويد مى

ــانى ــيمرغ مع ــق س

ـــريف  ـــق را تش ش

شــما ن تفــاوت بى

59ـ  550 ،همان(

ـــــود زيـــــن راز 

دان زان يـك بـ ك

ن ببـين كـين چنـد 

15ـ  613، همان(

 و تاريك است و 

ــى ســر نگ چــه افت

247ـ  1234 ،همان(

ـر ســـوی دريـــا فر

ــدش ــه ح نار رت ب

343ـ  2340 ،همان(

ش اشاره مى اسرارنامه

   با مراد و مريد

سالكان طريقت است

ز ســوی تــ

چــرا ايــن ك

اس عقل و عشق م

ــيكن عشـ ول

ـــيكن عش ول

از ايــن تــا آ

دل دانـــــا بــ

رهى نزديـك

تعجب كـن

كه راه دور 

ــه در چ وگرن

نظـــر از هـــ

ــر ــى فط يك

اى يا غيرانسانى در 

ر انسانى در رابطه 

 گذشتگان رهبر س

ــودی ــو نب    ــر ت

    رهبـر توسـت

عطار در مقام قيا :د

   ا تمــامى اســت

   ــــف پوشــــند

    استادكاراسـت

  : است

ــن راه    ــد در اي

   سـر  است يك

ــــد    ــت خداون

  :ا مراد سالك

   ر راه گمــــراه

   ـيش خـود دار

 

   دريـــا باســـتاد

ـــده ـــد آرمي    دي

پردازی انتزاعى يت

هيم انتزاعى يا غير

از اين منظر، نور :ر

ــ ــر ب ــر نظ ــان گ ش

 چون نـور پيشـان

و عشق مراد  مريد

د گنجشــك دام نــا

رد را خرقــــه تكليــ

 طفل است وعشق 

خود، مراد كردن  ب

ــال آمـ ــتن كم جس

 تا بن چو زنجيری

ــــر در دســـ  زنجي

عنوان پير راه يا ش به

دانشــــى در بىـرو 

غ علـم و دانـش پـ

  :ت در نقش مراد

ـــزی بـــر لـــب د

ـــا همـــى د ـى دري

  

  

از شخصي

اهمف) الف

رهبر نور

ز پيش

ولى

خرد 

خــرد

خــــر

خرد 

طلب

ج طلب

ز سر 

ســــر

دانش

مــــ

چراغ

طبيعت

عزيـ

يكـــ
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  :و راهنما و پير در نقش مريِد سالكهاتف غيبى در نقش مراد 

ـــری را مقـــرب  به سختى درددندان خاست يك شـب   شـــنودم مـــن كـــه پي

 يكـــى هـــاتف زفـــان بگشـــاد ناگـــاه   كـــرد تـــا وقـــت ســـحرگاه فغـــان مى

ــنيع    كه يـك امشـب نـداری سـر بـه بـالين ــى تش ــق زن ــر ح ــرا ب ــدينچ  چن

ـــد ـــز از شـــرم خداون ـــد   دگـــر شـــب ني ـــان آورد در بن ـــى زف ـــه خاموش  ب

ــر   سـوخت در بـر از آن دردش جگر مى ــرم حــق س ــود از ش ــده ب ــى افكن  ول

 كنــى ســاز كــه بــا يــزدان صــبوری مى   يكــــى هــــاتف دگــــر ره داد آواز

 كـــه چنـــدينى پـــر استادســـت مـــا را   عجــــب كــــاری بيفتادســــت مــــا را

  )197: 2497ـ  2488 ،همان(

  :اين حكايت نيز در اين زمينه است

 كه مـردی ز آن مـا گرديـد خـواهى   رســــيد آن پيــــر را ســــّر الهــــى

ــات و نشــان خــواه ــرو ســوی خراب  كه پيری است آن ز حماالن اين راه   ب

  )143: 1293ـ  1286همان، (

  :عنوان مراد يا مريد های واقعى و انسانى به شخصيت) ب

ــن را  ــالى گفــت اي ــر اصــحابمث  كـــه دريـــايى نهـــى بـــر پشـــته آب   پي

  )125: 882همان، (

 شـوی تـو نـه پديـدار كه نـه گـم مى   چنين گفتـه اسـت آن پيـر پـر اسـرار

 گيرنــد هرگــز بــه هيچــت بــر نمى   اگر چون عرش اعـال گـردی از عـز

  )169: 1862ـ  1859همان، (

  :خود شاعر حكم مراد و خواننده حكم مريد را دارد اسرارنامهگاه در 

ـــودم ـــدار ب ـــن مســـكين بســـى بي ــودم   م ــار ب ــن ك ــى اي ــری در پ ــه عم  ب

ــس ــر پ ــه گ ــوايند هم ــر پيش ـــر مى   رو و گ ـــرت براب ـــن حي ـــد در اي  نماين

  )174: 1962ـ  1959همان، (

ــــــلِ  ــــــا غاف ــــــاده از راه اال ي  وار ناگــــاه بخـــواهى مــــرد غافــــل   افت

ـــه غفلـــت  ـــدگانى مىب ـــانى   گـــذاری زن ـــل بم ـــين غاف ـــا گـــر چن  دريغ

  )195: 2458ـ  2454همان، (



 هان گير

  بگــذار

25 :196(  

ــته  م بس

ـــر  ـى پ

 ســى راه

 خســتم

2 :175(  

خير و بايزيـد 

  بـردوز

ــم  ان ه

15 :175(  

  مختـار

ـــد   بدان

  زان زر

 د فـــانى

 ه مهتـر

24 :195(  

ـــتاد  رس

 خاســـت

  تــدبير

  :شود رگری مى

گير گو دشمن جها

ــردم خــوار  ــو م ي

546ـ  2536 ،همان(

ــم ــتر چش ــد اش دي

ـــ ـــاد از دل ال بگش

م ز پــس كــردم بس

ــر گــام نخ ــه ب ن رفت

001ـ  1997همان، (

ون ابوسـيعد ابـوالخ

 بين جهان و ديده 

ــاـم  ــدر مي ــده ان ش

587ـ  1586همان، (

ردم برند اين پـيش 

ـــه  ر مســـتحق را ب

ــو برداشــت يم  ج

ـن قـــدر آن مـــرد

ـن همـه زر خاصـه

453ـ  2449همان، (

ـــايى فرگرد را  ج

، آن شـــاگرد برخا

 قرابــه مــن چــه 

رير نقش مريد تصو

جهان كم گ

ــا د جهــان ب

  :گيرد ى

ــه مى گرد ك

ـــا ـــان ح زف

مگــر گفــتم

ــدين كــه چن

شده تاريخى همچو

كه يك تن 

ــم ــى او گ ول

  :كند ا مى

كه چون ُمر

ـــر كـــه مهت

ــي ــدر ن ــه ق ب

بـــداری ايـــ

كه بدهد ايـ

  :گيرد د بهره مى

ـــا ـــر ش مگ

ـــاور زود، بي

بينم دو مــى

نقش مراد و هم در

   وی جـان گيـر

ــذار ــردار بگ     م

 نقش مراد قرار مى

ـــته ـــر خس    ی پي

   سرگشـته اشـتر

ــبانگاه ــا ش    گه ت

   درســتم م شــد

ش های شناخته صيت

    مهنه يك روز

   ت، آســمان هــم

ر، نقش مراد را ايفا

ـــيار دی مال    بس

   ويشــان رســاند

   زر پــيش مهتــر

   ر در زنـدگانى

   ى بــوديش بهتــر

 استاد به جای مراد

    داشــت اســتاد

   غـن آنجاسـت

ـــر ـــت ای پي    ف

خود عطار هم در ن

ی عطار ره در كـو

ــتى  ــركس نيس  ك

شخصيتى مبهم در 

ـــد روزی ـــى دي س

ران گفـت كـين س

ــحرگ ــتم از س ه رف

و بگشــادند چشــمم

ى نيز مراد از شخص

  :است

ن گفته است شيخ

ــر بايزيدســت ين پ

مهتر اسرارنامهى در 

ـــرد ـــرد م ـــيت ك

ــه درو ــا ايــن را ب  ت

و بردنــد آن همــه ز

ن گفت او كه گـر

دســت خــود بســى

ر در جايى از واژه 

ى شــاگرد احــول 

ما را يك قرابه رو

ـــد گف ـــتاد آم  اس

  

  

گاه خ

تو ای

ــو  ت

گاه ش

خراس

به يا

ــه ك

چــو

گاهى

بسطامى ا

چنين

ــي زم

زمانى

وصـ

كــه

چــو

چنين

بــه د

عطار

يكــى

كه م

ـــر ب
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ــاور   ز خشــم اســتاد گفــتش ای بــد اختــر ــك را بي ــر ي ــكن دگ ــى بش  يك

 تو هـم آن احـول خويشـى بينـديش   اگر چيزی همى بينى تو جز خـويش

 ولى چون در غلط ماندی چـه دانـى   بينـى تـو آنـى چيـزی كـه مىتو هـر 

  )158: 1618ـ  1611همان،(

  :در اسرارنامه گاه مريد شخصيتى مبهم و مراد شخصيتى تاريخى است

ــن شــيوه در خواســت ــد اي  كه هر چيزی كه پنهان اسـت و پيداسـت   يكــى از بايزي

ــنم   ز عرش و فرش و كونين اين همه چيست ــا م ــه گفت ــردم از زيســت هم  چــون م

ــد ــرو ش ــم ف ــاد او ه ــين نه ــه ك ــر آنگ ـــرو شـــد   ه  همـــين عـــالم همـــان عـــالم ف

ــانى   نمــــانى نمانـَـــد هــــيچ اگــــر تــــو مــــى ــان و آن جه ــن جه ــم اي ــو ه ــه ت  ك

  )158: 1628ـ  1619همان، (

  :گاهى شخصيتى تاريخى در نقش مراد است و رهگذر يا فردی عادی در نقش مريد

ــــر مى ــــتاد  مگ ــــت اس ــــهرف ــــه خــــری مى   مهين ــــارش آبگين ــــرد ب  ب

ــر خــر چــه داری   يكى گفتش كه بـس آهسـته كـاری ــدين آهســتگى ب  ب

ــر مى   چــه دارم گفــت دل پــر پــيچ دارم ــر خ ــه گ ــد هــيچ دارم ك  بيفت

 ببين كين هيچ را صدگونه پيچ است   چو پى بر بـاد دارد عمـر هـيچ اسـت

  )197: 2360ـ  2356همان، (

  :شود مراد و جوان در نقش مريد تصويرگری مى گاهى نيز پير در نقش

ــــــری را جــــــوانى ــــــد از دور پي  خميـــده پشـــت او همچـــون كمـــانى   بدي

ــــر  به چند است آن كمان پيش آی زر گيـر   ز ســــودای جــــوانى گفــــت ای پي

ـــــدگانى  اند ايـــــن رايگـــــانى مـــــرا بخشـــــيده   جـــــوان را پيرگفـــــت ای زن

ـــــى ـــــه م ُ  نگ ـــــازه ب ـــــادار زر ای ت  رايگــــان بخشــــند فــــرداتــــو را هــــم    رن

  )202: 2608ـ  2605همان، (

  :آورد عطار گاه فقير را در نقش مراد و شخصيتى مبهم را در نقش مريد مى

ـــى   درآمـــــد آن فقيـــــر از خانقـــــاهى ـــده كاله ـــر ســـر از ژن ـــاده ب  نه

ــاله ار مى   طيبت ای خردمنــد يكــى گفــتش بــه ــد ك ــتش چن ــى قيم  فروش



  ايــن را

 ـه دارم

26 :205(  

ــه را   گن

  داشـت

 ــــذاری

  ُمـــردی

 ر و ســيم

 ســـاز مى

26 :206(  

 ه غافــل

 نديـدی

 نـه روز

 ب و بــاال

ــب  و زي

  ميانــــه

29 :217(  

 خبــردار

 قيقـت

 ز آواز

 گوی ن

3 :226(  

ـون نفروشــم مــن 

سـرم افسـر چـ د بى

664ـ  2659همان، (

  :نشيند ريد مى

ــا  دوســت داری ي

تر كه زر را دوست

ــــری زر مى ى ــ ب گ

ا رهـــا كـــردی و 

د از جهــانى پــر زر

ـــه م مـــه ای و خرق

697ـ  2684همان، (

  :شود  مى

يــران ديگــر مانــده

ب كسـش خفتـه ند

نه شـب خفتـى و ن

وزخــش در شــيب

ــش و ى ــد آراي دهن

خــــوابم آيــــد در 

943ـ  2924همان، (

  :شود گری مى

ز حقيقــت كــن خ

 اسـت در معنـا حق

 در قفـــس مانـــد ز

ای بــا تــو ســخن ره

144ـ  3138همان، (

ــه كــل كــ ب

چو من خود

د و شاه در مقام مر

ــو زر د ــه ت ك

شكى نبود ك

ــــت مى گناه

همـــه زرهـــا

چــه مقصــود

ـــا لقم ـــرو ب ب

ر نقش مريد ظاهر

نــه چــون پي

به روز و شب

چرا هرگز ن

بهشــت و دو

ــر را مى دگ

چگونــــه خ

وان مريد تصويرگر

كــه مــا را از

كه ده جزو 

كـــه بلبـــل 

شــود هــر ذر

   رويـش ديـن را

   ر سـر چـه دارم

ديوانه در مقام مراد

   يوانــــه شــــه را

   زر خبـر داشـت

ــل داری ــر عق    گ

   ر گـــور بـــردی

   ــد كــرد تســليم

ـــود ـــاز هى ب    انب

و شخصيتى مبهم در

ــل ــود كام    ی ب

    روز آرميــدی

ــر دل  ــروز پي    اف

   د مــــرد دانــــا

   نـــد در شـــيب

   زخ در زمانـــــه

عنو  و مرد هشيار به

   ی، مـرد هشـيار

ــــت    ــــر طريق

   ست شهان بـاز

   ت كنـد خـوی

ب اين بود آن در

دانى تو كه من در

د اسرارنامهى نيز در 

ؤالى كــــرد آن دي

گفتا كسى كز زش 

ــرا گ ــا چ ــه گفت ش

ه بـــا خويشـــتن در

را چــون جــان ببايــ

ـــواه ـــا نخ ـــا دني  ب

پير در نقش مراد و

ــر ــن كــه پي ودم م

ــه شــب خفتــى و ن

ــای  ــيد ك ــى پرس

دو گفتــــا نخســــبد

تابن ـى پيوســـته مى

ــاِن خلـــــد و دوز

مراد عنوان ى پير به

چين شد پيش پيری

ــ ـــوابش داد آن پي

خاموشى است بر د

ر در تن زدن جانـت

  

  

جواب

چه د

گاهى

ســــؤ

اش شه

ــه ش ب

گنـــه

تــو ر

ـــو  ت

گاه پ

ــنو ش

ــه ش ن

ــ كس

بــــد

يكـــ

ميــــ

گاهى

به چ

ـــ ج

ز خ

اگر
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  .تواند سبب رسيدن به كمال گردد اين سخن بيانگر آن است كه هشياری در دنيا نمى

  .گيرد عطار گاهى نيز پير را شخصيتى مبهم و مريد را همه مخاطبان در نظر مى

ــت ــری زار بگريس ــزع پي ــت ن ــه وق ــد   ب ــدو گفتن ــه از : ب ــرا گري ــتپي  چيس

 كــوفتم مــن در همــه حــال دری مى   چنين گفت او كه اندر قرب صد سال

 گــريم از حســرت چنــين زار از آن مى   كنون خواهد گشاد آن در به يك بـار

 گشـــايد يـــا ســـعادت شـــقاوت مى   كـــه آگـــه نيســـتم كـــين در عبـــادت

  )231: 3249ـ  3246همان، (

  :شود گمنام به عنوان مراد معرفى مىعنوان مريد و درويشى  گاهى نيز خود عطار به

ــنودم ــه ز درويشــى ش ــن نكت ــن اي  كه گفـت انـدر طـواف كعبـه بـودم   م

ــم ــا ك ــيش ي ــد ب ــه باش ــرا از هرچ ــالم   م ــال ع ــود از م ــواك ب ــى مس  يك

ــن زاد ــر كه ــه ای پي ــتم ك ــدو گف  خواهى تـو را بـاد كزين مسواك مى   ب

 چون كـنم بـازكه من وايست را در    ســــاز جــــوابم داد آن پيــــر سخن

ــــرازم   كـــه گـــر گـــردد در بايســـت بـــازم ــــر ف ــــد ديگ ــــا اب ــــد ت  نياي

  )213: 2841ـ  2834همان، (

  :شود گر مى زمانى هم عطار در نقش مريد و پيرمرد در نقش مراد جلوه

 در آن ساعت كه وقت رفتـنش بـود   فرســــود بپرســــيدم ز پيــــری سال

 راه منــــزل خــــاك چــــه داری زادِ    كه همراه تو چيست ای مرد غمناك

 بـــرم دســـتى تهـــى مـــن دلـــى پرمى   آگهـــى مـــن جـــوابم داد كـــز بى

  )230 :323ـ  3229 همان،(

  عبـادی، مريـد (در مواردی نيز خود عطار در نقش مريـد و داننـده اسـتاد در نقـش مـراد 

  :شود تصوير مى) و عباسه

ـــن ـــنودم م ـــتاد ش ـــده اس ــاد   از آن دانن ــزع افت ــدر ن ــادی ان  كــه چــون ُعب

ـــه ـــيش او عباس ـــد پ درآم
1
ـــاه   ز پــای افتــاده ديــدش بــر ســر راه   ناگ

                                                              
 شخصيت تاريخى با وجههٴ داستانى: عباسه. ١



ــار  كر ب

 ببســـتى

3 :232(  

ش مراد ظاهر 

 سـر مـن

ــدانم ى  ن

 كشــيده

 شـيرين

3 :233(  

ظاهر  كـه بـه

. ـانده اسـت

 و مردمـانى 

هـا برگرفتـه 

دهنــد و   مى

حتـى چنـان 

قـل و عقـال 

ننـد و چنـان 

ايـن . ه است

 حـاِل عقـل 

م آنهـا را در 

ول، ديوانـه، 

ــتن شــك ســخن گف

گويان ب ت ســـخن

3281ـ  3276همان، (

نقش در) مادر عطار

گفت چونم ای پس

ــر مى ــت ديگ گش

ــری ك ــن پي  چــو م

و جدا شـد جـان ش

3290ـ  3282همان، (

ديوانگـانى ك ؛سـت

را از ديگـران پوشـ

گشايند ه سخن مى

 عقل را از پـای آنه

د و اعمــالى انجــام

ح. رسـد ه مشـام مى

گيرنـد كـه عق د مى

زنن هـايى مى  حرف

 را يارای آن نبوده

كنـد تـا بـه هـا نمى

تـوان نـام د كـه مى

هـای بهلـو د، به نام

ــت در س زفان

همـــه دســـت

همراه ما به(ِر عطار 

كه چونى، گ

ــم گ ــم گ دل

ــازوی  ــه ب ب

وزان پس ز

انگيـز اس يرين و دل

ای از عقـل آنهـا ر 

سوفى عاقل لب به

  .دهند  اندرز مى

 جذبه حق، عِقال 

اند زيــر پــا گذاشــته

يـوانگى از آنهـا بـه

بـر كائنـات ايـراد 

دشاهان و بزرگان 

هيچ عاقل گستاخى

هآنها را يـك دم ر

اند جانين يا مجنون

ف بدين صفت بودند

  .)59ـ  58: 137

   ـف نغزگفتـــار

ــتى    گويان نشس

ر نقش مريد و پدر

   ز پــــدر مــــن

ـــر مى ـــدانم س    ن

ــــده    ـان كاردي

   ر گفـت آمـين

  عطار

عطـار داسـتانى شـي

د كه در آغاز پرده

 و گاه در مرتبه فيلس

صيب نيستند، پند و 

صوفيانى هستند كه

كــام شــرع را نيــز ز

 عقـل مـا بـوی دي

زننـد و  حرف مى

حتى در حضور پاد

گيرند كه هي نها مى

اند و جذبه حق آ ق

جذوبان يا عقالی مج

صى را كه معروف

73زاده،  اشرف(ناخت 

و گفـــت ای لطيـــ

ــخن ــيش س ــا پ گ  ت

در) محمد(ى عطار 

  :د

ســــيدم در آن دم ا

ـــای از س ـــرت پ ي

ــــن مكــــ ــردد اي

 اين گفـت و مـادر

 ديوانگان در آثار ع

يوانگان در آثـار ع

اند و عقالی مجانين

قام عارفى واصل و

نص ظاهر از عقل بى

حقيقت صگان در 

ظاهر حتــى احك بــه

زنند كـه بـه يى مى

ه نسبت به خداوند

ح. راز آن را ندارند

بر اعمال و رفتار آن

ه درواقع مردان حق

پردازند، همان مجذ

فيه جست و اشخاص

بيدل و شوريده شنا

  

  

بـــد

ــو  ت

گاهى

گردند مى

بپرس

ز حي

نگـــ

پدر 

قصه ) ج

داستان د

ديوزده و

گاه در مق

ظ را كه به

ديوانگ

اســت و ب

هاي حرف

گستاخانه

جرئت ابر

ها ب خرده

گروه كه

خويش بپ

آثار صوف

مجنون، ب
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هايى همچون  فان كاردان شخصيتردر طول تاريخ انديشه، متفكران و عارسد  به نظر مى

هيچ محدوديتى بتوانند سخنانى را كه بر خالف سياست يـا شـرع  اند تا بى ديوانگان را ساخته

گونه بر سـر دار نرونـد؛ هرچنـد در طـول تـاريخ، چنـين  حاكم بوده است بيان كنند تا حالج

هايى همچون بهلول كه اديبـان  اند؛ شخصيت د داشتههايى در حيات واقعى نيز وجو شخصيت

در آثار عطار از جمله  .اند مايه سخنان آنان برای اصالح جامعه خود بهره برده و عارفان از بن

آميز  ، ديوانگان در مقام مراد و انسان كامل ايفای نقش كرده و با سخنان حكمتاسرارنامهدر 

كشـند تـا بـه  ار تا حـاكم و پادشـاه را بـه چـالش مىو خردورزانه، از افراد عامى كوچه و باز

  .اصالح جامعه خود بپردازند

ويژه در بيان مراتب و احوال اين طايفه و علـت ظهـور  فصلى فتوحات مکیهابن عربى در 

  :اند به باور او مجانين بر چند صنف. اين حالت بر آنها آورده كه بسيار مفيد است

استعدادش باشد و بر او غالب آيـد و در تصـّرف خـود آنكه وارد غيبى بيشتر و فوق  .1

كه به اعمال خود شعور نداشته باشد و اين حالت تا آخر عمر باقى ماند و  گيرد؛ چنان

  .خوانند» مجنون«صاحب اين حالت را 

اش بر جای  كسى كه بر اثر ورود وارد عنان عقل را از دست دهد، ولى شعورحيوانى .2

كـم غريـزه حيـوانى و بـدون ادراك انسـانى صـورت ماند و خورد و خواب او بـه ح

  .شوند ناميده مى» عقالی مجانين«گيرد و دارندگان اين حالت 

هنگام ورود وارد غيبى نوعى ذهول از حـس  كسى كه قّوتش مساوی وارد است و به .3

گردد و همين كه حالتش برطـرف شـد، رفتـارش  و توجه به غيب برای او حاصل مى

  .شود طبيعى مى

نكه چون تجلّى و ظهور حق فوق تحّمل و استطاعت طالب باشد، بنياد هستى و خالصه آ

گسـلد و دل و جـانش پـس از  ريـزد و رشـته تـدبيرش مى عقل و تصـّرف او از هـم فـرو مى

گيرد و ديگر مالـك تـدبير خـود  شدن چنين حالتى در تصّرف جذبه و تجلى قرار مى عارض

 رسد كه از تجلى الهى به كوه رسيد و ذره ان مىرود و بر او هم نيست و اختيارش از دست مى

هايى از داستان ديوانگـان  در ادامه نمونه .)55ـ  54: 1353فروزانفر، (ذره از هم پاشيد و فرو ريخت 

  :كنيم كشد بازخوانى مى ای از نقش مراد را به تصوير مى آمده است و نمونه اسرارنامهكه در 

  :شود ای در نقش مراد ظاهر مى ر نقش مريد و ديوانهگاهى شخصيتى به نام امام نغزگفتار د

ـــار ـــامى نغزگفت ـــر، ام ـــر ب ـــه منب  گفــت بســيار ز هــر نــوعى ســخن مى   ب

 ز چندين گفت آخر مى چـه جـويى   يكى ديوانه گفـتش مـى چـه گـويى



 م اسرار

  نــدارم

 مجلـس

 گــوی ى

 ون بـاد

18 :169(  

  .باشد

  :شود ى

 گــــاهى

 ر چـوب

ـــاز  ـــد ب

 گرخــوار

 ده بــودی

22 :188(  

  :كند مى ه

 ين كار دنيا

ــار  ه يــك ب

 ـى فتـــاديم

ــــــــيم  يش

25 :198(  

ــواه  تى خ

ـــم   ببخش

 ـــن بـــاز

 ن نديدنــد

27 :207(  

گويم ل است تا مى

ــس چــرا آخــر 

گـوی م ل دگر مى

ن و گــه اخبــار مى

گـاه چـو من آی آن

875ـ  1863: 1392طار، 

تواند مراد ب گو نمى

يد تصويرگری مى

ــــر پاليزگ ــــد ب ر دي

ن استخوانش بر سـر

ــ ـــم ب ـــه دارد چش

فــت ای مشــتى جگ

 كــار خــر را خنــد

295ـ  2283همان، (

در نقش مريد جلوه

ين خلق و چيست ا

ــه دوغ گــرد آمــد ب

ـــويش از ســـر پـــ

ــــــــغوالن خوي ش

520ـ  2515همان، (

  :كند ى مى

ــاجت ــن ح ــه از م ن

ـــا ـــواهى ت زی نخ

دار امـــروزی ز مـ

در جهــان جــز مــن

714ـ  2708همان، (

كه چل سال

مجلـ چنــين

كه چل سال

گهــى قــرآن

به نزديك م

عط(

آدم خود نما و پرگ

ى مبهم در نقش مر

ســــر خــــر

چراست اين

ـــرای آنكـ ب

بديشــان گف

بســى زيــن 

و شخصيتى مبهم د

كه كيست اين

مگــس بــر د

ز دســـت خــ

ز اول روز مش

قام مريد خودنمايى

ــه ای ديوا ك

ـــز ـــرا چي چ

مگـــس را د

كــه گــويى د

ـــيار ـــرد هش     م

ــارم    ى غســلى بي

   نـــون مفلـــس

   گوی  اسرار مى

   چـل بـه هشـتاد

مرد هشيار و آ  كه

هايى د و شخصيت

   ـــد بـــه راهـــى

    شد لگدكوب

   پرســـنده زاری 

    معنــا خبــردار

   ـر زنـده بـودی

ون در نقش مراد و

ــــا ــــون معن    جن

    ايـن همـه كـار

    در وی فتـاديم

ـــيم    والن خويش

ام مراد و شاه در مق

    شـــد آن شـــاه

    چرخ و رخشـم

   ی خفتــه در نــاز

   در مـن گزيدنـد

ـــالى  وابش داد ح

هــر مجلــس يكــى

ـوابش داد آن مجن

ى كن غسل و اين 

 سال تـو رسـد از چ

آيد ن داستان برمى

ديوانه در نقش مرا

شــ ای مى ر ديوانـــه

ن گفت چون خر

ين گفتنـــد كـــای

 شــد ديوانــه زان 

ن استى كه اين خـ

ى نيز ديوانه يا مجنو

ــــيد از آن مج  پرس

فتا كه دوغ اسـت 

ی است اين كه مـا

ـــو ـــه غ ن وادی هم

ى هم ديوانه در مقا

ـــه ـــى يوان دل،  ای ب

ورشيدست تا جم 

ه ديوانــه گفــت ای

دان ايـن مگـس د

  

  

ـــو ج

ــه ه ب

جـــ

همى

چو 

از اين

گاه د

مگـــر

بديشا

ـــين چن

چــو 

گر آن

گاهى

ــــى  يك

چنين گف

چه وادی

ـــن در اي

زمانى

ـــِر دي ب

چو خو

بــه شــه

كه چند
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ديوانه در نقش مـراد و اسـتاد بقـال در نقـش مريـد تصـويرگری  اسرارنامهدر مواردی از 

  :شود مى

ـــر مى ـــاد مگ ـــه دلش ـــت آن ديوان  فتــــادش چشــــم بــــر بقــــال اســــتاد   رف

ـــام ـــرد نكون ـــه ای م ـــا ك ـــدو گفت ــــادام   ب  شــــكر داری ســــپيد و مغــــز ب

ــيار ــر دو بس ــه دارم ه ــا ك ــين گفت ـــدار   چن ـــد خري ـــد آي ـــا پدي ـــيكن ت  ول

 چرا آن هر دو خوش را خوش نخايى   بـــدو ديوانـــه گفـــت آخـــر كجـــايى

 خری باز تر مى از اين هر دو چه خوش   اگر اين هـر دو بفروشـى بـه صـد نـاز

ــك   پـــر اســـرار كامـــلهـــزاران بحـــر  ــه ي ــل دم مى ب ــرد حاص ــوانى ك  ت

  )228: 3187ـ  3181همان، (

در ايـن ميـان، . شـود گدايى در نقش مراد و شاهى در نقش مريد ظـاهر مى گاه چنينهم

  :كند تا زمينه بيان اندرزها را فراهم سازد ديوانه در نقش گدا جلوه مى

ــد مى   شــبى خفــت آن گــدايى در تنــوری ــهى را دي ــد  ش ــموریش  در س

ــا شــاه گفــت ای شــاه هشــيار   زمســتان بــود و ســرما بــود بســيار  گــدا ب

ــه بى ــو گرچ ــرما ت ــودی ز س ــر ب  فــرا ســر آمــد ايــن شــب نيــز بــر مــا   خب

ـــر گـــردان ـــن ايـــن دي ـــزا در ب  صــبوری و قناعــت كــن چــو مــردان   عزي

  )208: 2737ـ  2728همان، (

  های حيوانى در اسرارنامه شخصيت) د

گيری از حيواناتى است كه معموالً بشـر در  بهره اسرارنامهپردازی در  يكى از وجوه شخصيت

در قـرآن كـريم نيـز در داسـتان اصـحاب كهـف، . است هشمرد طول تاريخ آنها را خوار مى

ها  يابـد كـه از انسـان شود، چنان مقام رفيعى مى ارزش شمرده مى حيوانى مانند كه معموالً بى

  .جويد برتری مى

های اخالقى و عرفانى از حيوانات را كه در اذهـان مـردم  در آثار عطار نيز چنين استفاده

های حيـوانى  عطار با استفاده از ايـن شخصـيت. شود ها دارند، ديده مى شأن كمتری از انسان

تواند شأنى كمتر از يك حيوان داشـته  خواهد به مخاطب خود بفهماند كه انسان حتى مى مى



يـن منظـور، 

نقـش مريـد 

 ـى جنــگ

 دلشــاد دارد

 دانگى است

26 :205(  

ال بـه پـايين 

گفتمــانى رخ 

ـا ديـالوگ، 

ـل اغمـاض 

ز طريق رؤيا 

. ـتقيم اسـت

های  خصـيت

ـوی ديگـر، 

از جملـه . ـد

ـرد، دانـش، 

 امـا كلـى و 

ای تـاريخى 

عطـار حكـم 

مـراد القـابى 

گـاه هوشـيار 

يـر عاشـق و 

ـ  ين هسـتند

برای اي.  بازی كند

در ن) جمع غايـب(

كــرد و گهــ د مى

و خواجــه چــون د

كند بانگ ار چه د

676ـ  2672 همان،(

ن رابطه نگـاه از بـا

اساسـاً گ. ـر اسـت

وگو يـ  جای گفت

 است كـه گـاه قابـ

تواند از نيز مراد مى

توصـيف مسـ) يـد

د باشـند، بلكـه شخ

از سـ. اشـته باشـند

خوانـ ـن اثـر را مى

خـتـوان بـه نـور،  ى

يت انسانى اسـت، 

ها هى از شخصـيت

و زمـانى خـود ع. 

او بـرای م. ر اسـت

گ ب اينكـه پيـر هيچ

گر آن است كـه پي

اقـع عقـالی مجـاني

د را برای ديگران

(هايى مبهم  خصيت

گهــى فريــا

بــه يــك جــو

ك تو را زر مى

 افقى؛ يعنى در اين

ريــد دليـل ايـن امـ

به بيان ديگر، به . د

گفتن مريد خطايى 

ن. را تنبيه بدنى كند

مراد و مر(ها  صيت

د مـرادتواننـ كـه مى

د حكـم مـراد را د

ت كـه در آينـده ايـ

اند مى ش مراد يافته

زمانى شخصي. كرد

وی گـاه. ر خسـته

..ه، شبلى، بايزيد و

 مريـد خـود شـاعر

جالـب. بـرد كار مى

اين مطلب بيانگ. ت

كه در واـ  يوانگان

تواند نقش مرا  مى

 جايگاه مراد و شخ

    سـگ از ننـگ

   زر فريــــاد دارد

   گ و بانگى است

ى عمودی است نه 

گفتمـان مـراد و مر

شنود يد و مريد مى

ساساً گا. كم است

دهد حتى مريد ر ى

صيف عطار از شخص

 حقيقـى نيسـتند ك

تواننـد ـبهم نيـز مى

ای اسـت  خواننـده

در كالم عطار نقش

اشاره ك...  درون و

اسرار و پير اب، پير

برد؛ پير مهنه ام مى

 نيز هم مراد و هم 

ك بـه...  درويـش و

همواره هوشيار است

بر همين اساس، دي 

ا همان حيوانبس چه

نى مانند سگ در 

  :شوند ری مى

گ گفتنـد زر داری 

ســــگ از ننــــگ ز

در ننگ زر در جنگ

  يری

ارتباطى مريد راد با

كثـرت افعـال در گ

گوي ، زيرا مراد مى

ى يا مونولوگ حا

راد به خود حق مى

توص. هدايت نمايد

های اين شخصيت 

و حتى حيوانى و مـ

ت مريد نيز همواره 

های انتزاعى كه د ت

هاتف غيبى، ندای

ت؛ مانند پير اصحا

ده در نقش مراد نا

البته گاهى . يابد ى

استاد، مهتر، فقير، 

لكه اين مريد كه ه

. قلست و مريد عا

  

  

باشد و چ

گاه حيوا

تصويرگر

به سـگ

چــــو س

سگ اند

گي نتيجه

ارتباط مر

اسـت و ك

دهد، نمى

گويى تك

مر. نيست

مريد را ه

 البته تنها

انتزاعى و

شخصيت

شخصيت

طبيعت، ه

مطلق است

شد شناخته

ا مىمراد ر

همچون ا

نيست، بلك

عارف اس
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در واقع شاعر . حكم مريد را دارند... نقش مراد را دارند، ولى عاقالنى چون پادشاه، جوان و

های خود به شاهان كه خطـاب مسـتقيم بـا آنـان  ای برای بيان خواسته زبان ديوانگان را وسيله

عطـار گـاه حتـى  نيز پـدر و مـادر در جايگـاه مـراد هسـتند وگاهى . دهد خطر دارد قرار مى

در واقع شاعر در پى بيان اين مطلب اسـت . دهد حيوانى همچون سگ را مراد آدمى قرار مى

  .تر از حيوان تنزل مقام يابد بسا انسان به مراتبى پايين كه چه

  



انزده عـارف 

بـا همكـاری 

:  اول، تهـران

  .وفر

سـيده فاطمـه 

، چـاپ اول، 

د اول، چاپ 

  .اميركبير: ن

صوفى ( صوفه

ــفيعى  ضــا ش

، چـاپ اول، 

فریدالـــدین  خ

التى در معرفـى شـا

ز نشـر دانشـگاهى ب

، چـاپ  نیشـابوری

نيلو: پ دوم، تهران

، ترجمه س) انتقادی

هتمام ادوارد براون،

رآفاق بايبردی، جلد

، چاپ ششم، تهران

فیه فی احوال المتص
  .ن

و تصــحيح محمدرض

،)ودكـى تـا شـاملو

تحلیـــل آثـــار شـــیخ

مجموعه مقاال( عشق

مركـز:  اول، تهران

یـت در شـعر عطـار

، چا)ى در نقد ادبى

اـ  شناختى دی زبان

  .مت

  .طهوری 

شاه سمرقندی، به اه

زرياب خويى و مهر

،جو در تصوف ایران

لتصف، ا)تا بى(ردشير 
يرانبنياد فرهنگ ا: ن

ــه وســرارنامه ، مقدم

از رو(  شـعر پارسـی

ح احـــوال و نقـــد و
  .روشى دهخدا

آشنایان ره ع، )138
هللا پورجوادی، چاپ

  .المىت اس

تجلـی رمـز و روای، 

مقاالتى( گفتمان نقد

درآمد( شناسی روایت

سم: اپ اول، تهران

:، تهرانسرنامه بی، )

ش دولتتذکره ، )13

، عباس زریای جان

  .المللى الهدی ن

وج جست، )1379( 
لمظفر منصور بن ار

سين يوسفى، تهران

ــدين  اس، )1392(ال
  .سخن: هران

شناسـی سبک، )137

شـــرح، )1353(ـان 
فر كتاب: وم، تهران

  ه

4(يار، محمودرضا 

، زير نظر نصراّهللاٰ) گ

ن فرهنگ و ارتباطا

)1373(زاده، رضا  ف

  .ر

گ، )1390(، حسين 
ر، )1386(، مايكل 

 و فاطمه نعمتى، چا

)تا بى(ويس، احمد 

318(شاه سمرقندی 

 

در، )1374(هلموت 
انتشارات بين: هران

كوب، عبدالحسين 

ی، قطب الدين ابوال

 به تصحيح غالمحس

ــابوری، فريد ر نيش

كنى، چاپ ششم، ته

77(رضايى، محمد 
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انفـــر، بـــديع الزمـــ

، چاپ دورنیشابوری
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