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الینفک ادبیات عرفانی بحث توصیف پیران وارسته و خلوت نشینی است كه مردمان را به  یکی از ابعاد
قطع تعلق و دلبستگی از عالم صورت و پیوستن به جهان معنا فرا میخوانند و در سایۀ دلسوزیهای بدون 

الکان نوسفر به طالی ناب مبدل میگردد. اگرچه در سیر تفکر عرفانی بر نقش چشمداشت آنان، مس وجود س
پیران و مشایخ همواره تأكید شده است اما نظر عرفان نسبت به پیران و مشایخ الزاماً یکسان نبوده و این مفهوم 

ستتر آن پیش نیز چون سایر مفاهیم عرفانی مسیر تکاملی را طی نموده و روزبه روز به سوی پختگی و درک در
رفته است؛ لذا شناخت و تبیین نگاه عارفان مختلف بویژه نگاه و اندیشۀ سنایی و عطار به عنوان سرایندگان 
برجستۀ ادبیات عرفانی نسبت به این موضوع اهمیت ویژه ای دارد. در آثار عرفانی سنایی و عطار، از جمله 

ان راهنمایان طریقت جلوه گر است كه همواره در دیوان اشعارشان، سیمای درخشان پیران و مشایخی به عنو
در دیوان پیر غزنه و شیخ صاحبدل یکی از ابعاد قابل بررسی تمامی مراحل سلوک به راهنمایی سالک میپردازند.

نیشابور كه در البالی پرده برداشتن از ویژگیهای ظاهری و معنوی پیران دلباختۀ عرصۀ وصال بدان اشاره شده، 
 اند.مصادیقی است كه دو سراینده در راستای معرفی پیران از آنها بهره بردهبحث تعابیر و 

خرابات، تشنگان كمال، این دو، گاه از تعابیری نظیر شیخ، رند، ساقی، رهبر، مراد و مقتدا، صوفی، زاهد، شاه
نام انبیا واولیای الهی راسخان دین، صائمان نهار، قائمان لیل و... بهره میگیرند و گاه پیر فرزانۀ روحانی را به 

نظیر پیامبر)ص(، خضر)ع(، عیسی و نوح)ع(، سلیمان و ابراهیم)ع( و حضرت علی)ع(گره میزنند كه وجود 
 اطمینان و آرامش سالکان عرصۀ وصال است.معنویشان شفابخش بیماردالن و مایۀ

به بررسی ن این دو، تحلیلی و از طریق واكاوی دقیق دیوا–این پژوهش درصدد است تا به شیوۀ توصیفی
 مفهوم، مصادیق وكاكردهای پیر بپردازد.
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Concept, examples and deductive function of Pir and its 

combinations in Divan  of Sanai qaznavi and Attar naishabori 

 

Farzaneh dastmard1, Masoud sepahvandi2, Qasem sahrai3 

Abstract 
One of the inseparable aspects of mystical literature is the description 

of pious Pir and solitude who call people to cut off attachment to the world 

of form and join the world of meaning, and in the shadow of their 
unexpected compassion, the copper essence of new seekers becoming pure 

gold. Although the role of Pir and Sheikh have always been emphasized 

in the course of mystical thought, but mystics' views towards Pir and 

Sheikh have not necessarily been the same and this concept, like other 
mystical concepts, has undergone an evolutionary path and has progressed 

day by day towards maturity and a better understanding of it. Therefore, 

recognizing and explaining the view of various mystics, especially the 
view and thought of Sanai and Attar as prominent poets of mystical 

literature, is of special importance in this regard. In the mystical works of 

Sanai and Attar, including their poetry’s Divan, the brilliant image of the 
Pir and Sheikh as guides of the path is manifested, who always guide the 

seeker in all stages of seeking. One of the dimensions that can be studied 

in the Divan of Pir Ghazneh and Sheikh Sahebdel of Neishabour, which 

along with revealing the physical and spiritual characteristics of the 
beloved Pir in the arena of join, is the discussion of interpretations and 

examples that two poets have used to introduce the Pir. These two 

sometimes use expressions such as Sheikh, Rend, Saqi, Rahbar, Morad 
and Muqtada, Sufi, Zahed, Shah Kharabat, Teshnegan Kammal, Raskhan 

Din, Saeman Nahar, Qaeman Layl, and etc., and Sometimes the wise Pir  

is tied to the name of the prophets and saints such as the Prophet, Khedr , 
Jesus and Noah , Soliman and Abraham and Imam Ali whom their spiritual 

essence heals the sick and comforts the seekers in the arena of join. This 

research seeks to study the concept, examples and functions of Pir in a 

descriptive-analytical way and through a detailed analysis of the Divan of 
these two. 

Keywords: Sanai, Attar, Pir, examples and functions of Pir, similarities, 

differences  
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 مقدمه
منثور شعر وهای صوفیانه بخش اعظمی از میراث منظومآموزههای عرفانی و اندیشه

تصوف،مضامین وفارسی را به خود اختصاص داده است؛در آثار برجستگان عرصۀ عرفان

د اما از عناصر بنیادین صوفیانه بسیاری نظیر عشق، ریاضت، شهود، وحدت، فنا و... موج میزن

-و نقش غیرقابل«پیران و مشایخ»الی سرودههای آنان و از جمله سنایی و عطار بحث در البه

نشیب حقیقت و نیل به وسلوک و رهپویان جادۀ پرفرازانکار آنها در دستگیری مریدان راه

 باشد.اهلل میفناءفی

شی است و رهرو با استمداد از های درویپیر یکی از بنیادهای استوار در همۀ آیین»

جستارهایی  ای دیگر؛)از گونه «توانهای شگرف روانی پیر است كه گام در راه خداجویی مینهد

مدد پیشوا و رهبری است كه سالک بی»(و در عرفان همان 184كزازی،ادب ایران،ودر فرهنگ

تهذیب سالک و  آن به حق واصل نمیشود و در تصوف، قطب دایرۀامکان و متصدی تربیت و

-فرهنگ«)متبع استوچرا در هر باب مطاعوچونایصال او به حق است. از این رو، دستور او بی

 (.88بخارایی،حافظ،رجاییاشعار

بررسی در این مقاله بحث تجلی پیر و تحلیل مصادیق و مفاهیمی یکی از ابعاد قابلاما 

 اند.نی به خواننده،  از آن بهره گرفتهاست كه این دو شاعر عارف، برای شناساندن پیر روحا

 این پژوهش درصدد است به پرسشهای زیر پاسخ گوید:

.دو شاعر در راستای تبیین جایگاه پیر و مفهوم آن در دیوان خویش از چه عناوین و 1

 اند؟مصادیق و تركیبهایی بهره گرفته

اركرد پیر در اشعارشان، . وجوه تشابه و اختالف سنایی و عطار در باب مفهوم، جایگاه و ك2

 كدامند؟

از بعد  «مشایخو-پیران»به نظر میرسد، اینکه نگرش دو سراینده در باب ویژگیهای

ظاهر و از جهت روحیات و ویژگیهای معنوی بسیار نزدیک به هم میباشد اما تفاوتهای مشهود 

سنایی و  اند.مربوط به مصادیق و مفاهیمی است كه این دو پیر را با آن توصیف نموده

 مناجاتی،قلندری،عطارگاهی از پیر به صورت مفرد و گاه همراه با واژههایی چون خراباتی،

ی پیر از تعابیر مشتركی اند و برای معرفی پیران، افزون بر واژهزردشتی و... بهره گرفته كنعانی،

 مقدس انبیای الهی چون صوفی و یا از نام و زاهد مقتدا، مراد، رهبر، رند، ساقی،نظیر شیخ،

سود میجویند یا  عیسی)ع(سلیمان)ع(، نوح)ع(، خضر)ع(، اسالم)ص(،الشأنپیامبر عظیم

خرابات در دیوان سنایی و متقیان)ع( و شاهموالیمیتوان به مصادیق غیرمشترک نظیر قرآن،

 ،هارن صائمان ،ضاقعادالن ،طریقت پختگان ،علوم راسخان ،شریعت سابقانعناوینی مانند 

و....  اهللءفیفنا تشنگانو  الهی جمال عاشقان ،وصال محرمان ،كمال خاصگان ،قایمان در لیل

نیشابوری اشاره كرد و در باب تجلیات و نمودهای پیری میتوان گفت اوصاف  در دیوان عطار
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 ه عبارتی، شکل تکامل یافتههای سنایی بوده و بهای عرفانی عطار متأثر از اندیشهو اندیشه

 تر و جذابتر آنها را تعبیر مینماید.های اوست كه پیر نیشابور با بیانی هنرمندانهاندیشه

 اهمیت و ضرورت پژوهش

پرواتر از دیگران مذكور، هر دو شاعر بیدلیل گزینش این موضوع آن است كه در دو دیوان

مشایخ در راستای تربیت مریدان و وبه بیان دیدگاههای خویش نسبت به مسألۀپیران

بیشتر خوانندگان و همچنین تمامی  هدف از نگارش این پژوهش آشنایی هرچهاند. پرداخته

پژوهشگران حوزۀادبیات فارسی از رهگذر بازشناسی ابعاد وجود معنوی پیر و عناوین مرتبط 

های عرفانی أكید بر جنبههای عرفانی این دو شاعر تبا آن و دستیابی به زوایای پنهان اندیشه

 دیوان آنان است.

 پیشینه تحقیق
مشایخ در ادبیات عرفانی و نقش آنان در سیروسلوک، پژوهشهای وبا اعتنا به جایگاه پیران

فراوانی صورت پذیرفته كه برشمردن تمامی آنها در حیطۀ این نوشتارنمیگنجد لذا برخی از 

 این پژوهشها را از نظر میگذرانیم. 

 انسانی،نور علومنشریۀ پیکطاهر،از الوژه«الطیر و مثنویالحقیقۀ، منطقیر در حدیقۀپ. »1

كامل و دیدگاه عرفا راجع به آن، :نویسنده ضمن ارائۀ كلیاتی دربارۀ انسان2شماره ،8دوره

 شایان تفاوتها و نظریات مختلف سنایی، عطار و مولوی را در این باب برمیشمارد. تشابهات،

 است كه نویسنده در این پژوهش از شواهد شعری بسیار اندكی استفاده نموده است.ذكر 

از مهبود فاضلی و محمد « نیشابوریسیمای پیر در آثار عطار». پژوهشی با عنوان2

خوانساری در دانشگاه تربیت مدرس وجود است كه در این پژوهش سیمای پیر تنها در آثار 

االولیا بدون استناد به شواهد شعری نامه و تذكرۀالهی رنامه،اسرا نامه،مصیبت الطیر،منطق

 معرفی شده است. 

بر اساس تحقیقات تاكنون پژوهش مشابهی در زمینۀ نظرات و دیدگاههای عرفانی و ادبی 

سنایی و عطار با موضوع  تبیین مفهوم پیر و مصادیق كاركرد  آن در دیوان دو شاعر مذكور 

 صورت نگرفته است.

 جایگاه پیر در دیوان سنایی و عطاروبردكار.1

« پیر» ۀواژ سنایی و عطاردر دیوان  فانیپربسامد عر هایواژههای كلیدی و از مهره

 بررسی است:كه از زوایای متعدد لغوی، كنایی و اصطالحی و در مفهوم عرفانی قابل میباشد

 پیر در معنای لغوی 1-1
فرتوت و  معنای لغوی مسّن و سالخورده، ۀبردارندنظر گاه دراین واژه در دو دیوان مورد

 كودک است:ودر برابر جوان

 شمرش انترروز جوچون شود پیر تو آن   آمد گهرشرا چون مییلعشق ازذات
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 (1،بیت152سنایی،قصیدهدیوان،)         

 ناله از پیهر و از جوان بهرخاست دوش كان شهههمع نیکوان برخاست

 (1،بیت29ر،غههههزلعطادیوان،)      

 پیر در معنای كنایی 2-1
باری از تجربه است كه تجارب گرانبهای و با كوله آگاه به اموری فردكنایه از  ،گاه پیر

 خویش را در اختیار دیگران میگذارد:

 مهههههان غنبتیهههغ كیههن آختهههه ش رگ پیر آمده به دام و به رویگ

 (23،بیت176سنایی،قصیدهدیوان،)     

 هی بر سر بهههههازار كههجهاستفیهوسه درانه پردههگهههرگ پیرند همهه

 (8بیت،27عطار،غهزلدیوان،)             

 مفهوم عرفانی 3-1
گرفتن پیر در معنای گاه این دو شاعر عارف از معنای لغوی پیر فراتر رفته و با به خدمت

مقصود از . در اینگونه از اشعار، ندابوی عرفانی بخشیدهوصوفیانه به سرودههای خویش رنگ

طریقت و روشنگری راهنمایی سالکان وپیر، شخصیتی است كه به حد اعالی عرفان رسیده 

 دار است. سلوک را عهدهراه

مناجاتی و از خالل كنعانی و پیراز رهگذر تركیباتی مشترک نظیر پیردو سراینده 

-پیربین،پیرراهطریقت،منافق،زردشتی،قلندری،تركیباتی غیرمشترک مانند پیرخراباتی،

كاردیده و....این عارف از تعلق رسته را به دردآشام،پوش،پوش و پیرمرقعپیرفوطهبین،حقیقت

 .شناسانندخواننده می

در باب تركیبات غیرمشترک، یادآوری این نکته ضروری است كه برخی تركیبات در شعر 

اما در شعر دیگری به صورت غیرمستقیم و در قالب  یکی از دو سراینده مستقیما ذكر شده

 كنایه به آن اشاره گردیده است لذا حدومرز تعیین كردن وجوه اختالف قدری مشکل است.

 .خواهیم پرداخت برخی از تركیبهای مشترک دو شاعرتحلیل وبه ذكر در ذیل

 مشترکتركیبات1-3-1

 كنعانیپیر1-1-3-1
-وفرهنگ اصطالحات)«)جهان معنوی و عالم ملکوت است كنعان نزد عارفان، كنایه از»

عاشق شیدا و نیز »كنعانی،در ادب عرفانی، منظور از پیر(670صسجادی،عرفانی،تعبیرات

شیدا و نیز عاشق»كنعانی،منظور از پیرباشد. ( می217همان، ص«)مرشد كامل و ذات حق

باشد. (می217صسجادی،عرفانی،تعبیراتوفرهنگ اصطالحات«)حقكامل و ذاتمرشد

 كنعانی میداند:درک مقام پیر ۀسنایی فراق محبوب و درد عشق وی را الزم
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 مههکن كنعانیپیرفراق و درد یاد بی جهمال خوب الف یههوسف مصری مزنبی

 (3،بیت314سنایی،غزلدیوان،)            

داستان آن ضمن  واطالق نموده نبی)ع(یعقوبرا بر كنعانی پیركنایی تعبیر هم عطار 

او ها كشیده و با راضی نمودن پدر كه برای كشتن او نقشه را تداعی كردهیوسف و برادرانش 

 را به صحرا برده و پیراهن خونینش را به نزد پدر آوردند.
 كنعانیریپپیش بهاز تهمتبرادر برده وده پیراهنلآخونوباگرگیبنشستهخوش تو

 (3یتب،29قصیهدهعطار، دیوان،)            

 مناجاتیپیر2-1-3-1

در از دیگر مصادیق مشترک در دو دیوان مذكور است همان كسی است كه  مناجاتیپیر

عبادت سنایی او را بر مركب، مستحبات استومشغول عبادت و انجام فرایض محراب خانقاه

د خراباتی چاالک در حال انجام دعا و مناجات، درمانده میبیند و شخصیت او را در مقابل رن

 :های صعود باال میرودقرار داده كه با بستن زین بر پشت شیر از پله

 ر بنددنبر شیرنیزكهرندخراباتیبسا فروماندركبمبر كه مناجاتیپیربسا 

 (10بیت،61سنایی،قصیده)دیوان،               

میخواهد اوهی تاخته و از مناجاتی بر پیران متظاهر خانقاعطار نیز با استعمال تركیب پیر

 گردد: دل از دنیا و متعلقات آن بریده و راهی میخانه

 ببر اندر كشبركن دردیازدو جهاندل رختت به قلندر كش مناجفاتیپیرای 

 (1،بیت431عطار،غههزلدیوان،)              

 تركیبات غیرمشترک 2-3-1

 سناییالف. تركیبات موجود در دیوان

 قلندریپیر. 1

گیرد. قلندر قلندری را به كار میی قلندر پیوند زده و اصطالح پیرسنایی گاه پیر را با واژه

مکانی بوده كه در آن اهل خرابات، قالشان و مقامران و اوباش و رنود جمع بودند و در آن »

 «اندنامیدهشد كه آن را مقام قلندر، یا راه قلندر یا طریق قلندر میمحل موسیقی شنیده می

-انسانقلندر پیر (44های یک ایدئولوژی، شفیعی كدكنی، ص)قلندریه در تاریخ؛ دگردیسی

-وعبادات، جسموعاداتبالی از هر دو جهان و آزاد از قید تکالیف،ضمن فراغكه  كاملی است

 ست؛سنایی، این پیر را چنین توصیف مینماید:یجانش از مقام منیت و بقای بقیت بر
 ستقنلفدریپیریردان هاز باقیات مه وی ما كه مسکن خوبان سعتریستكدر 

 پیری كه از بقای بقیت دلهش بریست ام منیهت تنش جداستقپیری كه از م

 (2-1،ابیات43،قصیدهیسنایدیوان،)     
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را عینا در دیوان خویش به كار نگرفته اما غزلهای « قلندریپیر»گرچه تركیب  عطار

 بیت:د و پیر هموار رخت بربسته و راهی قلندر میشود مانند این قلندری وی بسیارن

 ایمگرفته قلندرخویش راه  رفپیبا  ایمما هر چه آن ماست زره برگرفته

 (1،بیت585عطار،غزلدیوان،)       

 طریقتپیر. 2

-اهل»طریقت از دیگر كلماتی است كه با پیر در دیوان سنایی همنشین شده است و 

اند كه هرچه كنند برای رضای حق كنند و از دو عالم جز كسب رضای او چیز طریقت كسانی

همنشینی با خلق جز خشنودی وو در معامالت و صحبت بیداریودر خوابدیگری نخواهند،

ذهب آنان عشق است و دین ایشان جمال معشوق باشد و عاشق م ...دنخدای خود را نطلب

زینهار را كه هر واند این راه بیتاین عشق است كه می اند و به وسیلۀاهللخدا و جمال لقاء

 ،7ج گوهرین، تصوف،اصطالحاتشرح«)طی نمایندشبنمی در آن راه صد موج آتشین است،

 كامل و واصلی میداند كه تنها رضای حق را در نظر داردطریقت را انسانسنایی پیر (.296ص

 :است عاشق محض و مطیع و فرمانبردار محبوب حقیقیو 

 صد غاشیه از عشقهت بردوش نههادستی را طریقتپیففرانچههاالكی واز كشی

 (7،بیت376سنایی،غزلدیوان،)            

 یگوید:مومدد جسته«طریقتپختگان»از اصطالح در این باب عطار اما

 قهههههضابه عهادالن طریقتپختگانبه  علومشریعت به راسهخانبه سابقان

 (72،بیت5عطار،قصیدهدیوان،)                

 یرزردشتیپ. 3

آتش عشق كه از بند تکالیف و اصول خانقاهی رسته،است عارفی »همان زردشتیپیر

معبود همه هستی او را سوزانده و سالک از وی زنار طاعت و خدمت محبوب حقیقی را طلب 

ین پیری ی از چن( سنای445صسجادی،،عرفانیتعبیراتوفرهنگ اصطالحات«)نموده است

استعانت طلبیده ومدعی شده با وانهادن تمامی اسباب ریا و تظاهر از قبیل تسبیح و سجاده 

 و ...قدم در ره این پیر گذاشته و كمربند خدمت به وی را به میان بسته است.

 دوش بنهادموسجاده زدستومن تسبیحكه ارینبربند زمنبهزردشتیپیراال ای

 (8،بیت166قصیده،سنایین،دیوا)               

 منافقپیر. 4
كسی است كه نسبت به »منافق است. منافقاز دیگر تعابیر سنایی در خصوص پیر، پیر

 سجادی، ،عرفانیتعبیراتواصطالحاتفرهنگ) «دنیا حریص باشد و از روی ریا بخشش كند

توان ادعا كرد كه بانگ قامت در دادن پیر می نهتصاویر صوفیا و با توجه به تعابیر (745
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 نمیداند: پیری او را شایستۀ مقام شاعر، ریاكار و ظاهرنمای خانقاهی است كه زاهد، منافقپیر

 و جان را ههال آواز دهدلوغارت عقل قامت دردهدبانگپیرمنافقكان پیش

 (8،بیت263سنایی،قصیدهدیوان،)           

عموال صفات مثبت به پیر استناد داده شده الزم به ذكر است كه در تمامی موارد مذكور م

هرچند گاهی واژگان به ظاهر منفی اما دارای بار معنایی مثبت نظیر خراباتی و قلندری نیز 

استفاده شده است اما تنها واژه با بار معنایی منفی كه به وسیلۀ آن پیر مورد توصیف قرار 

اری و در معرض نقد قرار دادن ی منافق است كه شاعر برای افشای ریاكگرفته است كلمه

 چنین پیرانی از آن بهره گرفته است.

 

 عطارب. تركیبات موجود در دیوان

 خراباتیپیر.1

خرابات پیر خراباتی از تعابیری است كه عطار در البالی شعر خویش بکار گرفته است؛ 

 .و فانى شدن وجود جسمانی و روحانی خراب شدن صفات و عادات نفسانی بشری» همان

-اصطالحاتكشاف«)اختیار از او صادر میشودخراباتی مردكاملی}است{كه معارف الهیه بی

كه باشدمی مرشد و راهنمای كامل»، به معنای«خَراباتپیر» و( 741،ص1ج،تهانوىن،الفنو

 ،1ج سجادی، ،اسالمىمعارففرهنگ«)مرید را به ترک رسوم و عادات نفسانی وا میدارد

خراباتی را تنها یکبار ذكر نموده اما سرودههای او خویش تركیب پیرعطار در شعر  (.469ص

 :استنشین فراوان خراباتدرباره پیران

 پههوشگههفت درآی ای پهههسر خههرقه چهو بانگم شنیههد خففراباتپیفر

 (3بیت،438عطار،غههزلدیوان،)             

مست و نشین،كه به ظاهر خراباتاست  یریپخراباتی،مراد از پیر ،با اعتنا به مفهوم غزل

نوشان است ولی در ی دردیپیالههمنشین قلندران و هممی،اهل عشقبازی و جامباز،قمار

 اصل، خلوص و یکرنگی در وجودش موج میزند.

خراباتی شاعر بسیار است كه پیر در شعر سنایی چنین اصطالحی یافت نشده اما اشعار

خراباتی از نوشی و مستی است؛ وی برای معرفی پیرغول درددر خرابات سکنی گزیده و مش

مناجاتی قرار میدهد و از مخاطب بهره میگیرد و او را در مقابل پیر« خراباتیرند»اصطالح 

 .خراباتی را در پیش بگیرد و از آن غافل نباشدمیخواهد مذهب رندان

 بر شیرنر بنددزینكهخراباتیرندبسا  مركب فروماندبركهمناجاتیبساپیر

 (10،بیت61قصیده،سنایی)دیوان،             

 پوشوش و فوطهپمرقعپیر.2
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-تعبیراتواصطالحاتفرهنگ«)پشمین صوفیان را گویندۀجام پاره وپاره ۀجام»مرّقع

 «باالپوش و طیلسان میباشدلنگ،دستار،فوطه به معنای»( و 713ص سجادی، ،عرفانی
پیر همنشین  ۀبا واژ ی فوطه( این دو اصطالح در شعر عطارواژه ،2جمعین،،فارسیفرهنگ)

های ظاهری پیران و مشایخ زمان شاعر را نشان است و به شکلی نوع پوشش و ویژگی شده
 میدهد.

 هم خهرقه بسوزانی هم قبله بگردانی پوشمرقعپیر گر وصل منت باید ای
 (5،بیت805عطار،غههزلدیوان،)          

 وردآبر پوشفوطهپیراز آن هزار نعره ریختفروپیرقومدرحلقكهبیک شرابه

 (7،بیت216همان،غههزل)                  
كش به كار گرفته و از خالل آن به توصیف عاشقمعشوق  اما سنایی این صفت را برای

 میپردازد: معشوق خود
 یهههههدنیههکو نا فوشپوطهفكش عاشق باید ش ازین بههدر فوطه بتا خم

 (2،بیت229سنایی،رباعیدیوان،)                
نین اینچ پوشیده را اراده میکند ومرقعپوش، پیررقعكاربرد تركیب مگاهی نیز از رهگذر 

 او را مورد نکوهش و انتقاد قرار میدهد:
 شو زین الف و قفلی بر زبان الل زنالل مقعاشمعنی كه گوییبی پوشمرقعای

 (5،بیت294)همان،غزل                      
پوشان حال این دو شاعر از صوفیان زمانۀ خویش با تعبیر مرقع پوشان یا خرقههردر
ی تقوی و اند زیرا این دو لباس، نماد زهد ریایی بوده و  لباسی كه باید خرقهانتقاد نموده

 ی سالوس و ریا و تزویر بدل شده است.ی پرهیز باشد، به خرقهجامه

 رهپیران.3

پیران و  نمودهتعبیر  رهپیرانراهنمایان معنوی به  از شالی اشعارعطار گاهی در ال به

بینی زینت بخشیده كه نهایت همت و مشایخ خویش را به ویژگی منحصر به فرد حقیقت
دارد كه وصال به كه بیان میاند. ضمن اینخویش را در طلب حقیقت به خدمت گرفته

باشد و نیازمند ریافت آن تنها از طریق سیر در وادی طریقت مّیسر میحقیقت و درک و د
ها و موانع طاقت فرسا است؛وی اینچنین دل خوردن و تحمل بار ریاضتوقفه، خونتالش بی

بردن و ارشاد مریدان و سالکان در ا در پیشهآن ۀوتجربتوانمندی،بینیبینی،حقیقتراه به
 ینماید:اره مشسلسله مراتب سیروسلوک ا

 ها به خههون دل خهضاب استمحهههاسن را رهپیفرانز درد ایهن سخهههن 

 (12،بیت37عطار،غزلدیوان،)           

 هستانهخههوانان ایههن دبهابههجههد تههزلفههههههروف حهه رهرانفپیف
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 (6،بیت631)همان،غزل                 

 هدههرا بر دارها كشی بینهراپیفران بر چارسههوی عالمبه الابالیعشقت

 (8،بیت732)همان،غزل                  

 آشامدردپیر.4
احوال قلبی و روحی را كه »میباشد؛«دُرد»ۀر شعر عطار واژت پربسامد دصطالحایکی از ا

مشوب باشد و بقایای وجود هنوز در او باقی باشد درد وبه حظوظ نفس ممزوج

كشان در ادبیات ( و مراد از دردی109ص،1جنوربخش،نوربخش،فرهنگ«)گویند

(عطار با 382صسجادی،،عرفانیتعبیراتواصطالحاتفرهنگ )«است صوفیان یکرنگ»عرفانی

مست خویش نسبت داده ۀپیشآشامیدن دُرد را به پیرعاشق«دردآشام»وصفیاستعمال تركیب

 میستاید:و یکرنگی و اخالص پیر خویش را 

 جام ماپردلكرد ازخوننوشصدجام برهم رامشاآدردپیرشورآوریداینباردگر

 (1،بیت7عطار،غزلدیوان،)                    

در دیوان سنایی چنین تركیبی یافت نشد بلکه شاعر برای بیان این مفهوم از اصطالح 

و از مخاطب میخواهد همواره چشم و گوشش را متوجه رفتار  كش بهره جستهصوفیان دردی

 : وفیان نمایدو گفتار این ص

 باد كشوفیان دردیففففصهوی هچشمت س وش بادوی عاقههالن غافهلهگوشت س

 (1،بیت135سنایی،رباعی)دیوان،            

 عطاروسناییمصادیق جایگزین پیر در دیوان. 2
كامل را به اسامی مختلفه میخوانند و از وجهی و مناسبتی پوشیده نماند كه انسان»

چون از عالم حقایق خبر میرساند جبرئیلش گویند و چون از :ینمایندمسمی به اسمی م

بخش است میکائیلش نامند و چون مریدان را از معاد و بازگشت رزقمکارم به طالبانومعارف

جسمانی نماید عزرائیلش ماره از شهواتانفسعلقتآگاه میکند اسرافیلش خوانند و چون قطع

هنده از طوفان دراه هداست و نوحش گویند كه نجاتباندانند.آدمش گویند كه معلم طال

ستی گذشته و نمرود خویش را كشته و خلیل هابراهیمش خوانند چرا كه از نار بالست،

نیستی غرق نموده و در هستی را به نیلاند كه فرعونحق گشته.او را موسی نیز گفتهحضرت

لدنی خورده و به اند كه آب حیوان عالماللّه در مناجات است و نیز خضر نام كردهطور قربت

نجات ضاللت را به ساحلاند كه غریق بحرحیات جاودانی پی برده و نیز الیاس لقب نهاده

اللّه شده، داللت مینماید، داود زمان نیز میگویند كه جالوت نفس را به قتل رسانیده و خلیفه

، افالطون نیز نامند است یقت اشیا آگاهحقالهی است و او را برلقمان نیز گویند زیرا كه حکیم

وار زبان مرغان باطنی مانند جالینوس است،سلیماننفوس و در تشخیص امراضزیرا كه طبیب

طریقت داند،عیسی كردار مرده را زنده گرداند،امامش نیز گویند زیرا كه پیشوای مقتدیان
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 (.330ص انصاریان، اسالمی،عرفان«)یروان اویندپوعبادت حقیقت،مقلدانواست و اهل طاعت

فساد بر رأی ونمایش نیز خوانند،چرا كه اسرار هستی در او پیدا و عالم كونجام جهان»

صائبش هدیه است و اكسیر اعظمش گویند،چرا كه اكسیروار وجودش كمیاب و نحاس قلب 

وجودش مشکل و حواس از مساسش زرناب است، گوگرد احمرش نیز خوانند كه وجداناهل

اند كه معرفت را از عدم تحصیلش خون در دل است، هادیش لقب كردهالبان كیمیایط

آگاهی هدایت میکند، مهدیش نام وخبری و غفلت را به شهرستان دانایی یگمگشتگان در ب

عرفا وامقام انسان كه حکمواین است موقعیت .جهل و شهوت را گردن میزنداند كه دجّالنهاده

اند و چه پرارزش گوشی كه این مقامات را بشنود و صاحبش برای رآمدهدر مقام بیانش ب

شدن به این حقایق با تمام وجود بکوشد و در این راه از سر و جان بگذرد)همان، آراسته

 دال بر عظمت مقام پیر است. هریک از تعابیر یاد شده (.331

- وتركی نظیر شیخ،ساقیمشایخ از تعابیر مشوپیران اشاره بهدر راستای  عطاروسنایی

-مانند پیامبر ءنام مقدس انبیا زاند و گاه امقتدا بهره برده و رهبرصوفی،وزاهدرند،

اند و گاه استفاده نموده ی)ع(اهلل و عیساعظم)ع(،خضر)ع(،سلیمان و نوح)ع(و ابراهیم خلیل

سنایی و تركیباتی مثل  و ... در شعرخراباتن،شاهآقر)ع(،یعلتعابیر غیر مشتركی نظیر امام به

و محققصوفیمرد،راهنمایان روزگار،مردانكار،ردانمعرفان،خوانان دبستانابجدجامگان،ژنده

نها آ برخی از  به بررسی و تحلیل در ادامه اشاره كرد كه میتوان پرهیزگار در دیوان عطار

 خواهیم پرداخت.

 تعابیر مشترک در دیوان دو شاعر 1-2

 شیخ1-1-2
كسی را گویند كه به مرحله كمال در مراحل طریقت رسیده »در اصطالح صوفیه شیخ

اند دستگیری نماید و باشد و بتواند از خامان ره نرفته كه قدم در این وادی پرخطر گذاشته
مکتب حافظ «.)آنان را از ذالت و گمراهیها مصون دارد و به سرمنزل مقصود راهنمایی كند

كاملی است كه در علوم انسان (در واقع،237، ص2رتضوی،جبا تکیه بر مکتب شناسی، م
خلق و مریدان و امراض طریقت و حقیقت به حد تکمیل رسیده باشد و به آفات نفوسشریعت،

آنها قادر است و قیام به هدایت مریدان كند اگر استعداد آن نیک واقف باشد و بر شفا دادن 
-اصطالحاتشرح«)موفق گرددوداشته باشد و در هدایت آنان توفیق یابد

 (.60ص،7ج،گوهرینتصوف،
خانقاه شخصیت واالی صوفی و مرشد اهلدینی،عالم سناییمراد از شیخ در دیوان

؛ وی شخصیتی است كه عرفان را در سطح صوفیانه و خانقاهی تجربه نموده و دركی میباشد
-شیخک و بندۀ خرگاه ای كه شاعر گاه ضمن تعابیری چوناز عرفان قلندری ندارد به گونه

خرابات بودن شیخ به مقام صوفیانۀ وی اشاره میکند و برای وی چندان ارج و ارزشی قائل 
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 نیست:
 خهراباتحقا كه شود بنهههدۀ خهههرگاه حرفابد ازینیخبر شیخگر صومعۀ

 (4،بیت28سنایی،قصیدهدیوان،)              

 ها بركههههمههه كنهجدیده ام مهن بهه را شیخکد نیههههز نههباركی چ

 (63،بیت176)همان،قصیده                
كرامت است كه پوش خانقاهی و زاهدی صاحبخرقه، پیردر شعر عطارمقصود از شیخ 

 ماید.نشاعر بوسیله آن، از خویش تعبیر می
 دی درد نوشیهده درآمههههدهههچههو رن خرقه پوشیده برون شد شیخیچو 

 (5،بیت290غزلن،عطار،دیوا)              

 ود چه كار است از مهههماتهبگو تا خه شیخخهراباتی مرا گفتا كه ای 

 (3بیت،17همان،غزل)                      

 ساقی2-1-2
است كه «ساقی»ای داردجایگاه ویژه كهر دیوان دو شاعر د هاحبوبترین چهرهیکی از م

، «جام»فانی خویش آن را با كلماتی نظیر های ناب عرها و تجربهدر راستای بیان اندیشه
 اند.و....پیوند زده«می»، «شراب»، «باده»

-كامل و مرشد مکمل است و نزد صوفیه فیضساقی، پیر»در اصطالح سالکان مراد از 

دلهای عارفان را  ،كنندگان را گویند كه به كشف رموز و بیان حقایقانندگان و ترغیبرس
هستی اضافی سرخوش  ۀرا گویند كه همگی ذرات وجود را از باد معمور میکنند و مبدأ فیاض

ساقی را به عنوان عارف ( سنایی،195-194ص ،6ج ،گوهرین تصوف،اصطالحاتشرح) «نموده
حق را طلب فیوضات و تجلیاتای از جنس بادهسلوک مورد خطاب قرار میدهد و از وی، و پیر

خود از دنیا و همۀ تعلقات لبریز از اسرار معنوی و بی مینماید تا با نوشاندن آن به سالک، او را
 :كند و آرامش و آسایش معنوی را برای او به ارمغان آوردآن 

 آرام راساعتی آرام ده ایهن عهمر بی جام راده درمخموریمكهدانیساقیا

 (1،بیت11سنایی،غزلدیوان،)           

 دیشۀ ایام نیستهم را طاقت انلوین د یستنراپدرامعشقمیجزكهدهمیساقیا

 (1،بیت49)همان،قصیده                 

كه به وسیله نوشاندن  بکار میگیردای رسیدهعطار گاه این واژه را در معنای عارف به كمال
 سرمست مینماید: از زهد خشک و عبوس رهانده و از عشق ناب ناب به سالک، او رامی

 كههان آتش تیههز تهههوبههههه بنشست زهههههروی برخیاهههههم ساقیای 

 كین كافههر كهنهه توبه بشکههههههست در ده مهی كهههنه ای مههسلمان

 (6-5،ابیات54)همان،غزل                  

روحانی ماهرویی است كه تجلیات عرفانی توسط او به سالک در ابیات مذكور ساقی، پیر
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بینی ز تعلقات مادی رها شده و از بدنامی و خویشتنحق به كمک او امنتقل شده و رهپوی

 رهایی مییابد:

 

 رند 3-1-2
برای تعبیر از پیران و مشایخ استفاده « رند و رندان»سنایی و عطار گاه از واژگان 

تعینات وجوبی ظاهری و وكسی است كه جمیع كثرات در معنی عرفانی رند» مینمایند؛

 اظاهری و قیود محموله را رها كرده و اسرار حقیقت ر عیان و تمام رسومو امکانی صفات

 سجادی، ،عرفانیتعبیراتواصطالحات فرهنگ)«طریقت فراتر رفته استودریافته و از شریعت

ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش سالم باشد،دوستدار ذاتی كه از »و  (425-426ص

ار او شده، جز او كسی را نشناسد و جز او خدا آزاد گشته است، به تمامی گرفتالتفات به غیر

نبیند و نیندیشد. او كسی است كه تمام رسوم ظاهری و قید و بندهای معمول را رها كرده 

و محو حقیقت شده باشد، اسرار حقیقت را دریافته و شریعت و طریقت را طی كرده باشد و 

دهقان،  ار تا رند حافظ،از قلندر عط «)به عبارت دیگر، به هیچ قیدی جز خدا مقید نباشد

و اینچنین بار معنای  گره زدهپرستی و مستی رند را با خرابات و می ۀسنایی واژ (.40ص

-روحانی و عارفقیدی و فنای صفات بشری پیرعرفانی تركیب را دوچندان كرده، و بر بی

 ی نهد:خراباتی باشد و قدم در طریقت ومسلک تأكید مینماید و از سالک میخواهد پیرو رند

 سری راایههن عیب تمهامست چو تو خیره تباخرارندانی از مذهبلغافپس

 (3،بیت13سنایی،قصیدهدیوان،)                

سلوک افزون بر این، شاعر شرط رها شدن از تعلقات و صفات نفسانی را قدم نهادن در راه

 داند:خرابات میو بندگی رندان

 خههرابات نگههردیرنفدانتا بنهدۀ  آزادتو  هسفن نشود عالیقاز بند

 (2،بیت280)همان،قصیده               

 ای ی قلندردر اشعار قلندری عطار مفهوم متعالی عارفانه پیدا كرده و با واژه« رند»اما 

 :استراستین است همنشین گردیده خرابات كه جایگاه عاشقان پاكباز و سالکان

 قلنههدریهههم رنففدمهست مالمتیهم  منر كهبیا قبول دردیوز رد تاكی

 (5،بیت624عطار،غزلدیوان،)             

 ز سرمستی همهه نهه نیست و نهههه هست سرمست رندانخراباتی است پر 

 (1،بیت101)همان،غزل                        

« روحانیپیر آرمانی یاانسان»به نظر میرسد سراینده در قالب اشعاری از رند به عنوان 

كه با وجود تمامی صفاتش در مقابل زاهد خانقاهی قرار گرفته و دارای شخصیتی  كردهتعبیر 
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 مالمتی و قلندروار میباشد.

 مههههن مسکیهن ندانهم تا كهدامهههم رندگهم زاهد همی خواننهد و گه 

 (5بیت،558)همان، غزل                

 رهبر4-1-2
در دیوان دو شاعر در باب مصادیق پیر، واژۀ رهبر است كه  از دیگر تعابیر مطرح شده

سنایی تنها در یک بیت روحانی میباشد؛ گری و ارج و اعتبار جایگاه پیربیانگر نقش هدایت

 نموده است: تعبیرغمخوار رهبربه عارف دار و پیراز مرد معنی
 خوار كوغم رهبریتیزبینی پاكدستی  دار كومعنیمردا مردسر دعویستسربه

 (1،بیت252سنایی،قصیدهدیوان،)       

رهرو و رهبر از سالک به رهرو و از پیر به رهبر تعبیر نموده و بر وحدت اصل راه، ما عطارا

 میگیرد:تعالی نشأت ماید كه از وجود قدسی حضرت باریینتأكید م

 پدیدآیددر كارواناختالف از بهر چهه استکییورهرورهبروراهكاردراصلچون

 (9بیت،381غزلدیوان،عطار،)                 

 :سلوک را بدون حضور رهبر و پیری باتجربه جایز نمیشماردپوییدن ره وی

 نمایدخهوار میخهونبیابانزیرا كه این درین رهرهبریبیییزنهار تا بپو

 (6،بیت376)همان،غزل                        

 مراد5-1-2
ی تکمیل ناقصان رسیده باشد كسی است كه قوت والیت در او به مرتبه»مراد در عرفان 

و مراحل سیروسلوک را طی كرده و طرق ارشاد و تربیت به نظر عیان بدیده، و به امداد 

جذبات الهی از مدارج قلبی و معارج روحی گذشته و به عالم كشف و یقین رسیده و به 

عارفی است كه او را و مقتدایی رسیده باشد،  ی شیخیمشاهده و معاینه پیوسته و به مرتبه

-تعبیراتواصطالحاتفرهنگ«)داز خود اراده نباشد و به نهایت مقامات رسیده باش

قداست مقام مراد،بر این باور است كه و(سنایی در باب بیان منزلت710صسجادی،عرفانی،

 خامی و تردامنی است:معرفت،وتقابل مرید با مراد در راه عشق
 ایمآزخود شود زور مرادگر مریدی با  عشق درراهردامنیتوشدباخامی تسخ

 (14،بیت270سنایی،قصیدهدیوان،)         

طریقت دارد كه میگوید سالک و مرید در سلوک و طی یاز نظر وی، مراد چنان اهمیت

به مراتب اجتهادی باقی مانده و از دستیابی وگریبدون وجود مراد، همواره در مقام صوفی

 واالی عرفان ناتوانند:

 هه در محنههت اجههتهادیلهمههههه سا مففرادیموجب هر ایا مانهده بی
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 (1،بیت278)همان،قصیده                

به معنای عرفانی مراد یعنی پیر اشاره نموده است وی از مسیر ناهموار و سرشار  زعطار نی

رادی تعبیر نموده و در این ره سرآمد پیران گشته ناماز مصایب كه آن را پشت سر نهاده به ره

 است:

 گشتیمپادشههههههها  مفرادبهههر كل  همها در ره نامههرادی افتادیهت

 (3،بیت612،غزلرعطادیوان،)           

 

 مقتدا6-1-2

است. این واژه در « مقتدا»از دیگر تعابیر مشترک در دو دیوان مذكور برای توصیف پیر، 

ی مقتدا( به كار رفته ، ذیل واژه29لغت نامه،دهخدا، ج«)ا، رهبر، مرشد و الگوپیشو»معانی 

 است. 

شریعت اعالم كرده و خویش را وعالمیان در طریقت)ص(را مقتدا و پیرپیامبر سنایی

 ابراز مینماید:چنین خویش را  ۀخاكپای ایشان دانسته و ارادت خالصان

 مقتففداالم مقتهدی و خاكپای من غه ن اویعالم آمد مقتدی در د مقتدای

 (40،بیت17قصیده)دیوان،سنایی،         

رسول)ص( به كار میگیرد تا سرمشق بودن و وصفی برای حضرت رامقتدا  ۀعطار نیز واژ

 مرشد بودن ایشان را به خواننده بشناساند و وی را به اطاعت كردن همیشگی از حضرت)ص(

 حقیقت را بسپرد.اهراهنورانیت شریعتش شبا شویق نموده تا ت

 مقتداتا نور شهرع او شودت پیر و  جاوید در متابعت مصطفی گهههریهز

 (41،بیت1،قصیدهدیوان،عطار)        

واقعیت ونشانی و گمنامی از حقیقتمستلزم بیرا رسیدن به مقام اقتدایی و پیشوایی  یو

 :میدانددر مسیر حق 
 جهان شدوانسآمد پیشوایعالممقتدای نشان شدیبازحقیقتحقیقتاهرهركه در

 (1،بیت292)همان،غزل                    

 صوفیوزاهد7-1-2
خانقاهی طریقت گاه به لفظ زاهد دین یعنی تارک دنیا سنایی و عطار برای معرفی شیخ

 شوریدۀ غزنهتعبیر مینمایند كه پیوسته سرگرم عبادت و انجام نوافل و مستحبات میباشد؛ 

 ین بر علیه زاهدان و مشایخ ریاكار و صوفیان متظاهر میتازد:چن
 آسانیتنوجایتوبدبینانزبهر چهشم خواند یارسویكسیزهدتگر ازدهزاتوای

 (42،بیت298سنایی،قصیدهدیوان،)           
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 جز جانب معشهوق اگر صوفی صافید از جانب خود هردو جهان هیچ مجویید

 (2،بیت138مان،غزل)ه                 

كرامت صاحب نشینی،طریقت را با اوصافی نظیر سجادهعطار نیز این زاهدان و مردان

 وشی به تصویر میکشد:پپشمینه نشینی،خلوت گزینی،خانه بودن،خشکی،

 امروز چنان دیدم زنار میان مهن نشین بودمدی زاهد دین بودم سجهاده

 (2،بیت675عطار،غزلدیوان،)       

 بازار كشیمبهخانهازخیزاناوفتان ن را به یکی كوزه دردینشاهد خانهز

 (2،بیت630همان،غزل)              

 زاهد خلوت نشین رسهوا خهوش است رورتههپههجههههان ۀفشان از خندجان

 (6: بیت75)همان،غزل              

 ی پند استچه وقت گریه و چهه جا د ای زاههد خشک ارنه ای سنهگهبخنه

 (8: بیت56)همان،غزل                   

 انبیای الهیسیمای تصویر پیر در 8-1-2
های شعری سرایندگان آفرینش ۀهمواره سرچشم نانگیز پیامبراداستانهای شگفت

نام عطار بوده است؛این دو شاعر عارف در دیوان خویش از وسناییعرفانی بسیاری از جمله 

-وسلیمان)ع( به عنوان پیر،نوح)ع(،خضر)ع(،عیسی)ع(بزرگانی چون  انیانبیا و حوادث زندگ

 اند:مرشد بهره گرفته

 پیامبر اكرم)ص(1-8-1-2

به جا همه وی درهای ناب صوفیانه قرار دارد، )ص( در كانون اندیشهپیامبر نام مبارک

جای ایسنایی و عطار در ج؛مظهر كمال و مورد عنایت و محبت حق نمود یافته استعنوان 

عنوان  را بهص()و معرفتی رسول اهللعلمی-اخالقی،معنوی،های خویش ابعاد عرفانی،سروده

 .اندمرشد كامل ترسیم كرده

 عقل، ،آفتاب طبیب، مصطفی، ی چونسنایی از شخصیت واالی ایشان در قالب عناوین

-خوشجالل، شاهاسوار ب اعظم،حاكم،حضرتپیغمبر، للعالمین،ۀرحم پادشاه، احمد، دین،جان

مهتر اوالد آدم، خواجۀ هردو جهان، كارساز حشرونشر،  كل مخلوقات،آفتابسید كون، سخن،

 و...یاد میکند. همم،ابوالقاسمسید عالی آفتاب دین،

حاذق است كه جهت مداوای شخصیت عرفانی پیامبر همچون طبیبیاز نگاه سنایی، 

های های نفسانی و پلیدیشان را از بیماریروحی سالکان طریقت مبعوث گردیده تا وجود

 برهاند:ها مردگیروحی صفا دهد و از دل

 سایق هر یک وباوالبقاید هریک و خرگاه سبزبیمار بودند اندرینعالمی

 ادرآموزی شفراهمچواستادانعافیت اینجا تا ز روی عاطفتفرستادیمتزان
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 (12-8ابیات14،قصیدهدیوان،سنایی)  

استناد به برخی از روایات و احادیث قدسی، مقام حضرت رسول )ص( را از نظر  باگاه وی 

در این راه با بهره جستن از مذهب و عرفانی و بعد تکوینی مقدم بر حضرت آدم معرفی میکند 

كالمی، برای پیامبر اسالم )ص( شخصیتی ازلی میسازد كه خمیر مایۀ خلق سایر موجودات 

 است:

 آصف برخیاچو زاز احمد پدیدآمدآدم اندر صفت لیکبد واحمد ز آدمصورت
 اییمرا كمسبود او كهچنانراآدمخاک آنکازجود او زر گشتآدم زآفتابخاک

 (32تا24،ابیات17)همان،قصیده                

و سرودههای خویش را به نام مقدس حضرت)ص(برخی از عطار نیز همچون سنایی 

وارسته روحانی كامل و پیرحقیقی انسان ۀن فرموده و ایشان را نمونالقاب مطهر ایشان مزیّ

طریقت حق را پر كرده است. شاعر گوش تمام خالیق و سالکانومعرفی كرده كه عشق او دل

لملک اعرفانی خویش از ایشان با عناوینی نظیر نور،آفتاب،مالک ۀدر اندیش

 اسرارر،رحمۀللعالمین،دانایزمین،فخر وجود، محمدمختارویجهان،مصطفی،خسروی

-عالم،مختار كلخواه محشر،سلطان مطلق دودارالملک افالک،شفاعتمعانی،سلطان

-وشرع،مفتیكونین،سلطانۀخلد،خواجی كل كائنات،خورشیدكونین، آیینهآفرینش،سلطان

اچار در به نتر میطلبد و ماید كه آوردن تمام شاهد مثالها مجالی گستردهن..تعبیر می..وپادشاه

 :یکنیمبسنده ماز آنها  هاییتنها به ذكر نمونهاینجا 

 المههلک جهان مههوالی تهههوستمالک دو كونش هرههبهخه تا رخت شد ملک

 (7، بیت43عطار،غزل دیوان،)              

 آرددستش از بحر كرم گهوهر و زر می زمین فخروجود آنکه زجودخسرو روی

 (27، بیت 15صیده )همان، ق             

 علتی كههرد اخهههتیارتكه حههق بهی تهویی مهختار كهل آفههریههههنش

 (4، بیت4)همان، ترجیع                    

 قهران صاحب لههوا ول هفتههقب صاحب چراغ سنت و نهور دو چشم دینوچشم

 (46بیت، 1)همان، قصیده                  

و ایشان  میبیندتجلی (مكامل را در وجود قدسی پیامبر)صانسانعطار كمال انسانیت یا 

خلقت عالم بوده و تمام  ۀتعالی معرفی كرده كه واسطرا شخصیتی برگزیده از جانب حق

 مخلوقات تحت فرمان اویند.
 علتی كههرد اختیههارتكه حهههق بی هرینشهتهویههی مخهتار كهل آفههه

 (4، بیت4)همان، ترجیع                    
 عالمودت كهههههههل هههوجطفیهههلی مهدرت تههریههاک اعظهههزههی خاک
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 (1، ابیات 5همان، ترجیع                 

را  كامل دانسته و شعاع نور دین و شریعتش)ص(را الگوی تعالی و سمبل انساناو پیامبر
-ما برای رهپویان كویو راهن گر است مستقیما به عنوان پیرجان سالکان جلوهوبر دل كه

او  ۀسیرو حقیقت معرفی نموده و مخاطب را در راستای پیمودن طریق به تبعیت از سنت
 دعوت میکند و چنین میسراید:

 مقتداوتا نور شههرع او شودت پیههر جاوید در متابهعت مصطفی گریههز

 (18: بیت 1)همان، قصیده                

 حضرت خضر)ع(2-8-1-2

یکی دیگر از انبیای الهی است كه سنایی و عطار از رهگذر قراخوانی نام مباركش  خضر)ع(
حق تعالی خضر )علیه السالم( را اثبات شیخی و »اند. به پیر و مرشد بودن او اشاره نموده

مرصاد  «)مقتدایی كرد و موسی )علیه السالم( را به مریدی و تعلم علم لدنی به او فرستاد
 خضر)ع( دو داستان عجیب و اسرارآمیز زندگانی (.237 الی المعاد، رازی،العباد من المبدأ 

كریم و فرهنگ عامه به آثار و داستان مالقات او با موسی)ع(كه از قرآنحیات آب ۀیعنی افسان
پی بودن نیکخضر در این دو داستان نماد جاودانگی،؛ای داردادبی راه یافته است شهرت ویژه

چون اسکندر و  یعنوان پیر و مرشد صوفیان، راهنمایی سالکان و خوشقدمی است كه به
 .دار استگمکرده رهان و جویندگان حقیقت را عهده منجیموسی و 

سنایی در قالب ابیات زیر مستقیما بر پیر و مرشد بودن این انسان آرمانی صحه گذاشته 
صفایی خضر یافت  و اذعان داشته كه در دنیا پیران بسیاری وجود دارند اما پیری به با

 نمیشود.
 سکندروار باشتو درجستنناید زانعیب اندر ظلماتیحروار آبضخر نیابیگ

 (6،بیت143سنایی،قصیدهدیوان،)              
 ری چو خضر با صفها كهههههوهولی پی سراسر جمله عهالم پر ز پیهرست

 (9یتب،251صیدهق)همان،              
سیروسلوک عرفانی پیوند زده و  موضوع ه نام مبارک خضر را بهگانیز  نیشابوریعطار

به صورت رمزی و از رهگذر معرفی كرده و خضر)ع(  هیأتضمیر را در كامل و پیر روشنانسان
 زبانی سمبلیک به پیر بودن خضر)ع( اشاره مینماید:

 نیاین نابندخویش تادررویآبكه بردی خود راپروریتاكیریگریاضتراهبرو
 ربجهانیضهمچو خبو كهمغرقدریایازین ركبمرگتا منهجهانصدربر پیپیبرو

 (37-35،ابیات29قصیده،عطاردیوان،)           

 حضرت نوح)ع(3-8-1-2

آور حق از رهگذر این پیام حضرت نوح)ع( عطار به شخصیت و منزلت واالیسنایی و 

زیرا وی اند سالکان اشاره نموده ی شایسته برایرو راهبی وارسته نماد و تمثیل به عنوان عارف
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ها و سال در این راه سختیسیادت سالکان لجوج حریم عشق را بر عهده داشته و سالیان

الی شعر در البه شخصیت این انسان متعالیاما نمود  مصائب بسیاری را متحمل شده است

است و كشتی او نمادی از  حضرت نوح)ع( مظهر و رمز پیر و عارفمیباشد؛سنایی پررنگتر 

حق طریقت او میباشد كه همواره در طوفان بالها و موانع دستگیر و یاریگر رهروان راهوهدایت

از پروردگار كسب فیض میکند و ارشاد و هدایت خلق به او  مستقیماً »بوده است چرا كه 

فسیر عرفانی بررسی خالقیت تربیتی موالنا در تاوست) جهان برواگذار شده و مدار وجود

 .(157شوشتری،صقصۀقرآنی حضرت نوح)ع(،

بخش نوح میداند كه سعادت سالکان را فراهم عرفت حق را چون كشتی نجاتم سنایی

نجاتی در سایه هدایت چنین ناخدای معتقد  وجود چنین كشتیای كه بدون مینماید، به گونه

دید و گاه نیز از باد صبا در گرداب پرخوف طریقت نمیتوان به مقصود واصل گر و هوشیاری

 نوح یاد میکند كه خیر و فیض حضرت دوست را به جان عاشقانش میرساند: ۀبه عنوان سفین

 در باده گریزید كه آن كشتهی نوحست و از راست برآمدبال از چهپطوفان

 (4بیت،35،قصیدهدیوان،سنایی)           
 ح نتوان چشم معبر داشتنسفینۀ نوبی فوخدرگردابجملهلیکنستبحرپركشتی

 (11،بیت208)همان،قصیده              

رهپوی حریم عشق را در مسیر قدسی راهنمایی نموده و به او خطاب عطار نیز پیروار 

اهلل هستی از غرق شدن در دریای متالطم عشق و ناخدای كشتی كرده كه اگر طالب سیرالی

 را بپذیر. گرو نوحه كشیدهت این پیر سختینوح )ع( نترس و ارشادامصایب این مسیر یعنی
 از نوح بال مگریز گر عاشق دریایی این راهیخهور گر طالبجفا میسیلی

 (8-6،ابیات845،غزل)دیوان،عطار  

 (حضرت عیسی)ع4-8-1-2
قدسی اهلل است كه به مقام وصول رسیده و دلهای مرده را به انفاسفردی از اولیاء» عیسی

 ۀاحیا كنند»وی (602صسجادی،، عرفانیتعبیراتو  اصطالحات فرهنگ) «خود زنده میکند
 «باردتن است كه از جان آنان نور و گرمای زندگی فرو میهای بیهای مرده و تنجان

فراخوانی  (.148،خسروی و همکاران، ص های دینی در شعر نزار قبانیفراخوانی شخصیت)
در سراسر دیوان دو شاعر  او گی و بیان معجزاتبرانگیز زندشخصیت مسیح)ع(،حوادث تأمل

یافته است كه با گردن زدن عیسی)ع( نمادی از روح كمال»موج میزند؛در دیوان سنایی
-اصطالحاتشرح )«خودجال ۀمارانما و یا به تعبیر كنایی نفستعلقات و موانع دجال

و معرفت عیسایی (، از قید وابستگیهای دنیوی رسته و به عشق 204ص،5ج،گوهرینتصوف،
 :دست یافته است

 زنالجدچون شدی از خیل عیسی گردن ارمشدان و عشق را عیسیمال را دجال
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 (3،بیت294لغزدیوان،سنایی،)                
گوید كه خر او سخن می است الهیگاه معرفتروحانی كه جلوه ایعطار نیز گاه از عیس

حق و براین باور است كه در راه رسیدن به وصال تندیسی از عالم ماده و جسمانی میباشد و
و تنها  همعرفت الهی باید سفسطه و امور بیهوده را وانهاد و جاه و مقام و دنیاطلبی را رها كرد

 :ربانی به حق رسیدكاملی چون عیسی و از رهگذر عشقانسان ۀدر سای
 هالبگهذار جهدل بهههرای دجهههههه نفهههس شههههوبا عیهسی روح هههم

 (19بیت،460غزل،عطاردیوان،)       
و زنده كردن  انبه شفابخشی دم مسیحایی او در شفای بیماراین دو شاعر عارف گاه 

در ادبیات عرفانی عیسی )ع(همان پیر همانطور كه پیشتر گفته شد پردازند؛مردگان می
 واصلی است كه دلهای مرده را به انفاس قدسی خویش زنده میکند.

 سراید:ر این باب چنین میسنایی د 
 غهفلت را شفاآز و معلوالنمردگان روحانیهت هستری كه از انفاسصعیسی ع
 (11،بیت15قصیده،سناییدیوان،)       

گر بخش و دم معجزهتلمیحی ظریف به نفس حیاتعطار نیز در قالب ابیاتی زیبا،
 ردگان میشود.معنوی معیسی)ع(دارد كه موجب شفای سالکان بیماردل و حیات

 دان بههههودنی دم عیههسی حکههمت وان نفس كان مردگان را زنهده كهرد
 (15،بیت336عطار،غزلدیوان،)         

كاملی دنیا و مافیها و مصداق انساناین پیغمبر مهربانی گاه به عنوان نماد وارستگی، تارک
ش خویش را در راستای تالودر سرودههای دو سراینده تجلی پیدا میکند كه تمام توجه

 زنده یحقیقت معطوف مینماید سنایی عیسی )ع( را به عنوان راهنمایودستیابی به حق
 .چهار اركان گذر كرده استونفس بوده و از هفتكه جاودانیش در گرو فنایمیستاید
 ره همی رو تهههو مههریمی كهههم گیهر هسی دلیل و ههمره تهستیرو كه ع
 (3،بیت170سنایی،غزلن،دیوا)           

كه مصداق طهارت و یاد میکند  واقعیراستین و صوفی عطار نیز از عیسی به عنوان پیر

وصال حق هستی  راهالمثل در باب عشق به خداوند میباشد و در بیزاری از هستی و ضرب

 خود را میبازد.

 

 کیهن چهراییهبه بند سهوزن ای مس سیهههتبرا كهن دل از هستی چههو عی

 (7،بیت867غزلدیوان،عطار،)          
 و شانه یافتمسوزنو رهزنت،چمزنالف ای فریدوقتیالمثل،عیسیفیعشقگرتوبه

 (13،بیت49)همان،غزل                  

 (حضرت ابراهیم)ع5-8-1-2
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-كه شخصیت وی، مصداق مناسبی برای پیراست از دیگر پیامبرانی حضرت ابراهیم)ع(

كنندگان ی قرآن، او از نیکان، صالحان، قانتان، صدیقان، بردباران و وفابه گفتهاشد؛میب عرفانی

العاده داشت. خداوند متعال، ابراهیم را با القابی نظیر و سخاوتی فوقبه عهد بود و شجاعتی بی

چون: حنیف، مسلم، حلیم، اواه، منیب و صدیق یاد كرده است و با اوصافی چون: شاكر و 

های خدا، مطیع خالق، دارای قلب سلیم، عامل و فرمانبردار كامل دستورهای نعمتسپاسگزار 

قصه های «)ی مؤمن و نیکوكار پروردگار نام برده و او را ستوده استآفریدگار حکیم و بنده

نفس، الگوی كاملی است كه در مبارزه با بتابراهیم)ع( نماد عارف» (116قرآن،رضوی، ص

حس تا جویی است كه از اقلیموی مظهر عارف حقفا گشته است؛سالکان و مریدان بحر ص

نیل به شناخت لقای  جا طلبکار پروردگار خویش و طالبروحانی، همهقلمرو عشق، با صفایی

قرآنی پیامبران اولوالعزم در های عرفانی مولوی از عناصر قصصبرداشت »)اوست

 (. 27،صسنگری،مثنوی

عرفان، دلیل و وپیر سلوک آزر، او را وپیامبر)ع( اهیم ابرضمن اشاره به نسبت  سنایی

 میداند: نو پایی چون خویش در عرصۀ طریقت و حقیقت سالکان تمامی  راهنمای

 منهادی مهلتت عیههههسی مههریههههم دلیل راههت ابهراهیهههههم آزر

 (2،بیت175سنایی،قصیدهدیوان،)         

عقل برتر آید وطبع و نفس یهن ابراهیم)ع(از مرتبكه پیر عارف باید چو اذعان میکندو 

مقام خلیلی حق نمیبیند، بلکه عشق، ۀهركسی را شایستو  تا به مقام ابراهیمی نائل شود

شمرد و معتقد است كه وی با درک عشق حق، عارف برمیاراده و همت عالی را از صفات پیر

 دد:محرم اسرار الهی و تجلیگاه فیض محبوب میگر ه وشایست

 بگو تا چون خلیهل و ادههههمی كهو براهیمان بسهی بودنههد لیههکن

 (17،بیت256)همان،قصیده           

آتش نمرود و گلستان او و شکنی حضرت ابراهیم)ع(،عطار نیشابوری نیز به جریان بت

و و اخالص  تعالی اشاره نموده استوصول این پیغمبر وارسته به مقام خلّت از درگاه باری

قوت قلب و هوشمندی این پیر روحانی مخلص را در راستای اثبات یگانگی حق به نیکی 

 ستوده است.

 به ههر آتهش كه خههودخهواهی درآیی دیشنبشکهن بیهچهو ابهراهیهم بت

 (6،بیت867عطار،غزلدیوان،)             

یهای آن است مراد از بت همان نفس و تعلقات و دلبستگبیت،به نظر میرسد كه در این 

واصل است كه وكاملنمودار عارفی)ع(ابراهیم شکسته شود وكه در امر سلوک باید درهم

سلوک در جهت مبارزه با نفس درون خویش باید وی را سرمشق خویش مریدان و رهپویان
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یکی پشت سر نهاده اهلل و بقاءباهلل را یکیسار ارشادات وی مراحل فناءفیقرار داده و در سایه

 به مرحله شهود رسند. و

 تعابیر غیرمشترک در دیوان دو شاعر 2-2

  مفاهیم موجود در دیوان سنایی 1-2-2

 (علی)عامام  1-1-2-2

به شجاعت، عدالت و انصاف، علم، كرم، جوانمردی و نماد و مشبه» امام علی )ع( همواره 

افشار، ،محمدی سیمای امام علی )ع( در اشعار خاقانی «)سجایای نیک اخالقی است ۀهم

( و بررسی ابعاد مختلف شخصیت وی  در آثار برجستگان عرصۀ ادبیات و عرفان به 8ص

نظر از اعتقاد مذهبی او، موالی متقیان را صرف»شکلی پررنگ ظهور یافته است اما سنایی 

ی عارفان كه مرشد و ولی واالمقام همه -ی خالفت و هم از نظرگاه عرفانیاز جهت مرتبه

ی علی )ع( های حکیمانهبازتاب اندیشه «)داندخصیتی برجسته، بارز و ستودنی میاست، ش

 (.130 - 129طغیانی، صص  ی سنایی،در حدیقه

اند و گروهی نیز او را شیعه میپندارند اما آنچه اهل سنت شمرده از را ای سناییعده

شیعه را در شعرش بوده و حتی بسیاری از روایات )ع(بیتدوستدار اهل مسلم است، سنایی

 (9صزاده،اشرففروز،آتشآبآورده است. او بعد از مدح عثمان،به مدح علی)ع( پرداخته است)

. شاعر است روحانیحائز اهمیت است شخصیت موال علی)ع(در نقش پیردر شعر او اما آنچه 

 ضمن اشاره به داستان سلیمان)ع( و دیو نفس و یادآوری رسالت واالی این امام همام به

صفت میپردازد و امام )ع( را بر دیوعارف و نفس عنوان تاجدار دین و شریعت به تقابل پیر

ملک مسند پیر و راهنمای طریقت مینهد و اذعان میکند  كه تا پیر دستگیر و راهنما بر صدر

 كننده شایستۀ سروری نیست: باشد، نفس گمراهاست و حاكم نفس و جان سالک می

 داشتنافسرباشد دیورا برتارکزشت دحیدراندر صدرملکوار باشتا سلیمان

 (23،بیت 208)دیوان،سنایی،قصیده       

 خراباتشاه2-1-2-2
از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود »خرابات در ادب عرفانی، عبارت است 

اند كه تهاختیار صادر شود. نیز گفكاملی است كه از او معارف الهی بیجسمانی. خراباتی، مرد

خرابات و مصطبه، عبارت از خرابی اوصاف نفسانی و عادات حیوانی و تخریب قوت غضبی و 

شهوانی و عادات و رسوم، و تبدیل اخالق مذمومه است ... و نیز خراباتی آن است كه از خودی 

فرهنگ اصطالحات و تعبیرات «)فراغت یافته، خود را به كوی نیستی درباخته است

امیر، »(. پیر غزنه واژۀ خرابات را با كلمۀ شاه با معانی 343 - 342صص عرفانی،سجادی،

ی شاه( همنشین نموده و ، ذیل واژه17لغت نامه،دهخدا، ج ...«)پادشاه، شهریار، حاكم و 

 را خلق نموده است.« شاه خرابات»تركیب قابل تأمل
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د كه مقام وی در رسد تعبیر شاه خرابات در دیوان سنایی داللت بر كسی داربه نظر می

ی عارفان و عاشقان حق، برتر، ولی و رهبر سالکان فنای نفسانی و خرابی صفات بشری بر همه

نشین راه فنای نفس معرفت است چنانکه سنایی با حضور وی، خود را معتکف و گوشه

 داند: می

 اباترخ همواره منم معتکف راه خرابات ت شد آن شاهاتا سوی خراب

 (1بیت،28صیدهق،همان       ) 

 

 كریمقرآن3-1-2-2

از نگاه اهل تصوف قرآن سرچشمۀ اصیل و ناب عرفان اسالمی است و بنای تمام مراحل 

ای و اژهنقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک، ) .و منازل سلوک بر آن استوار است

بنیادی جهان و عناصر بیان مضامین عرفانی به معانی نهفته  راستایدر  ؛عرفا(1رئیسی، ص

با عنایت به اهمیت و نیز  اند؛ سناییتوجه كرده های عمیق قرآنیدر الیه بینی دینی موجود

آگاهی از معارف و  ضرورت اعتقاد به قرآن و سرلوحه قرار دادن آن در سلوک و طریقت و 

 در بیتی از اشعارش قرآن را در جایگاه پیر و عارف به سالک شناساندهحقایق ناب وحیانی، 

  نماید كه قرآن، بهترین مرشد و راهنمای سلوک است:و  اذعان می

 اربه زاخبرآن مدان وقههههه زبهههه اهلل راطههق صههههد وسایههههایق

 (96،بیت111)همان، قصیده       

الک را در وصول به حقیقت ، سوی بیان میکند كه قرآن رهبری است كه آموزههای آن

 یل به كمال و سرمنزل حق، دستگیری قرآن است: یاری مینماید و تنها راه ن

 ندر ره دین رهبر تو قرآن بسایعنی  «نیس»آمد و«اب»رآن زچهقآخرواول

 (16بیت،141همان، قصیده)           

 سوی سر یزدانیبهترا رهبر بود قرآن یكامالتودغاماهاعشاروبوبهاخماسبه

 (61،بیت298)همان، قصیده           

 

 مصادیق غیر مشترک در دیوان عطار 2-2-2
-مشایخ از آن بهره میگیرد عبارتند از سابقانواز دیگر عناوینی كه عطار برای معرفی پیران

 (،انداز میان سالکانی كه به نور حق واصل شده شریعت و گیرندگان در دین شریعت)پیشی
ان عارف و آگاه به رازهای همان كسانی كه چشم دلش كنندگان علومعلوم)تحکیمراسخان

كه صفای دل در آنان پدیدار  سلوکطریقت)كامالن در میان اهل(،پختگانپوشیده شده است
گسترانی كه عدالت اجتماعی را در بین المان به قضاوت و دادرسی و عدلقضا)ع(، عادالنشده
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 ادارندگان نمازپدر لیل)بهداران روز(،قایمانصائمان نهار)روزه (،مردم عمومیمت میبخشند
همان بامداد(شکیبایان)غداصابران،صبح( كنندگان و فروتنانسحرگه)سجدهشب(، ساجدان

كسانی كه همیشه بندگی حق را به خاطر داشته و به مناجات و تسبیح او پرداخته و شکر 
-وصال)رازدارانانسانی(، محرمانكمال)برگزیدگان و مقربان مسیر كمال، خاصگانگزار اویند

آنان همان پیرانی هستند كه به مرحله اهلل.فیجمال الهی و تشنگان فناءحق(، عاشقانصالو
وصال رسیده و گفتار و رفتارشان همه از جنس نور است و نسبت به رازهای ضمیر دل عارفان 

 اند.و رهپویان آگاهند و و با كشتن هوای نفس در دریای بیکران معرفت حق غرق شده
 قهضاطریهقت به عههادالنبههه پختگان علهومانخبه راسشریعت به سابقان

 غههدارانههرگه به صابهحسبه ساجدان در لیلمانیقانهار و بهصائمانبه
 فنههاجهمال و به تشنگهانبه عاشقان وصالكمال و به محهرمانانگخاصبه

 (75-73،ابیات5قصیده،عطاردیوان،)         
جامگان ، از آنان به به ژندهشانو ساده زیستی خانقاهیاهری پیرانگاه با اعتنا به شمایل ظ

یایی و خلوص نایاب را در رو بی نمودهروزگار تعبیر مرد و راهنمایانلباسان، مردانیا كهنه
 پوشان جستجو میکند:وجود این خرقه
 دار كونهههفاق یکی خهرقهزرق و بیبی گانهجامهلل ازیهن ژندهخالهص برای

 اند دریهههن روزگار كوزین پیش بوده هارگروزنهمایانمرد و راهردانهم
 (3-2،ابیات718)همان،غزل                 

عرفان از دیگر دبستاننتیزاندیشه بسیاردان و ابجدخواناعشق و غواصگوهرشناس دریای
ی عشق وهره؛ جتعابیری است كه عطار آن را در راستای توصیف پیران به خدمت گرفته است

و عرفان با وجودشان عجین گشته و با تکیه بر عنصر عشق و اندیشه وادی كمال را در 
 مینوردند:

 تا ز سر هفت در و چار گوههر گویمی گوهر دریای عشقكو یکی گوهرشناس
 تا عجایبهای این دریای منکر گویمی ردانابسی ۀغواص تیزاندیشكو یکی

 (17-16،ابیات30همان،قصیده)         
 خهوانان ایهن دبستههههههانابجهههد روف زلهههفههتهههههره حپیههران

 (6بیت،631)همان،غزل                  

 گیرینتیجه

های عارفانۀ سنایی و یکی از از عناصر بنیادین عرفان عملی كه بخش اعظمی از اندیشه

یر و ضرورت حضور معنوی عطار در دیوان اشعارشان را به خود اختصاص داده است پدیدۀ پ

او در معیت سالکان عرصۀ وصال است؛ واژۀ پیر از پربسامدترین واژگان در دیوان سنایی و 

بررسی میباشد؛ این واژه در دو دیوان های لغوی و اصطالحی قابلعطار است كه از جنبه

یابد كه ی فردی نمود میمذكورگاه به معنای سالخورده در مقابل جوان است و گاه در جامه
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ها كسب نموده است و گاهی پیر جان چشیده و در این راه تجربهوسرد و گرم روزگار را با دل

سر گذاشته و راهنمایی راستین انسانی را پشتمعنویمفهوم عرفانی دارد كه مراحل تکامل

بار تجربه خویش، نشین از كولهطریقت را برعهده دارد.این عارف خلوترهپویان و سالکان

دنیا های گرانبهایی را در اختیار سالکان قرار داده و عالمیان را به عدم دلبستگی به مالافتهی

 معنا فرا میخواند.صورت و پیوستن به عالمو گسستن از عالم

مشایخ همواره تأكید شده است اما واگرچه در سیر تفکر عرفانی دو شاعر بر نقش پیران

خ الزاماً یکسان نبوده و این بخش از عرفان چون سایر مشایونظر این دو  نسبت به پیران

روز به سوی پختگی و درک درستتر آن عرفانی مسیر تکاملی طی نموده است و روزبهمفاهیم

های عرفانی در باب تجلیات و نمودهای پیری میتوان گفت اوصاف و اندیشهپیش رفته است؛ 

های اوست كه ی شکل تکامل یافتۀ اندیشههای سنایی بوده و به عبارتعطار متأثر از اندیشه

 تر و جذابتر آنها را تعبیر مینماید.پیر نیشابور به بیانی هنرمندانه

شخصیت پیر و راهنمای سیروسلوک را هم به صورت مفرد و هم به صورت دو شاعر 

اند و از رهگذر تركیباتی گاه های دیگر به خدمت گرفتهتركیبی و در همنشینی با كلمه

مناجاتی او را به خواننده میشناسانند و گاه از خالل تركیباتی كنعانی و پیرنظیر پیر مشترک

-بین،حقیقتپیربین،پیرراهطریقت،منافق،زردشتی،غیرمشترک مانند پیرخراباتی، قلندری،

 و....كاردیدهدردآشام،پوش،پوش و پیرمرقعپیرفوطه

-رند،وایخ از عناوین مشتركی نظیر شیخ،ساقیمشودو سراینده در راستای اشاره به پیران

 خضر)ع(، اعظم)ع(، زاهد یا از نام مقدس انبیای الهی مانند پیامبروصوفیمراد و مقتدا،

عناوین غیرمشترک  اند و گاهی در سایۀسلیمان و نوح)ع( و ابراهیم و عیسی)ع( استفاده نموده

و... در شعر خراباتشاهقرآن،ام علی)ع(،ابعاد شخصیتی پیر را برمیشمارند عناوینی نظیر ام

- مرد،مردانكار،عرفان، مرداندبستانجامگان، ابجدخوانانسنایی و تركیباتی مثل ژنده

 محقق و پرهیزگار، در دیوان عطار.روزگار، صوفیراهنمایان

 منابع
 .جامیانتشارات تهران، دوازدهم،چاپ ، ،1392زاده، رضا، ،اشرففروزآتشآب -

، فصلنامه عرفان اسالمی، 1394از قلندر عطار تا رند حافظ، دهقان، علی، صدیقی لیقوان،  -

 .51 – 31:صص 44سال یازدهم، ش 

-، چاپ1388الدین، ادب ایران، كزازی، میرجاللوای دیگر؛جستارهایی در فرهنگاز گونه -

 سوم، تهران، مركز.

، نشریه 1386ی سنایی، طغیانی، اسحاق، قهی علی )ع( در حدیهای حکیمانهبازتاب اندیشه -

 .142 – 125پژوهشی گوهر گویا: صص  –علمی 

های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی، سنگری، برداشت -
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 .148 -119ادبیات فارسی،صصو، فصلنامۀزبان1389محمدرضا،

قصۀقرآنی حضرت نوح)ع(، شوشتری،  بررسی خالقیت تربیتی موالنا در تفسیر عرفانی -

 .163-125یکم، سال دهم،صصو، فصلنامۀ روانشناسی و تربیتی، شمارۀ سی1393مرضیه،

اهتمام محمدتقی  و مقدمه ،1362آدم،  بن غزنوی، مجدود غزنوی، سناییسنایی دیوان -

 رضوی، تهران، چاپخانه احمدی. مدرس

پنجم، تصحیح تقی تفضلی، چاپو، به اهتمام1368الدین، نیشابوری، فریدعطار، عطاردیوان -

 فرهنگی.وانتشارات علمی

 –، فصلنامه علمی 1391سیمای امام علی )ع( در اشعار خاقانی، محمدی افشار، هوشنگ،  -

 .24 – 1: صص 26پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش

 زوار.نتشارات، تهران، ا1382تصوف، گوهرین، صادق.  اصطالحات شرح -

پور و محمدجواد ، ویرایش و تحقیق محسن فیض1386عرفان اسالمی، انصاریان، حسین،  -

 صابریان، قم، دارالعرفان.

های دینی در شعر . فراخوانی شخصیت1391خسروی ک، چراغی وش ح، نادری معصومه.  -

ی سوم، دوره، فصلنامه لسان المبین، سال 1391نزار قبانی، خسروی، كبری و همکاران، 

 .163-139:صص 7جدید، ش 

هشتم، تهران، انتشارات ، چاپ1375فرهنگ اشعار حافظ، رجایی بخارایی، احمدعلی،  -

 علمی.

 دهم، تهران، طهوری.، چاپ1370عرفانی، سجادی،جعفر،  فرهنگ اصطالحات و تعبیرات -

 نو.، تهران،كتاب راه1381فرهنگ فارسی، معین، محمد، -

 سوم، تهران، دانشگاه تهران.، چاپ1373، جعفر، جادى، سف اسالمىفرهنگ معار -

-، تهران، انتشارات خانقاه1366فرهنگ نوربخش؛ اصطالحات تصوف، نوربخش، جواد،  -

 اللهی.نعمت

 ، تهران، موعود اسالم.1391های قرآن، رضوی، جواد، قصه -

،تهران، 1392نی، محمدرضا، های یک ایدئولوژی، شفیعی كدكقلندریه در تاریخ؛ دگردیسی -

 انتشارات سخن.

بیروت، مکتبۀلبنان اول، ، چاپ1996، تهانوى، محمدعلى بن علىن،الفنوكشاف اصطالحات -

 .ناشرون

، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، ناشر 1342-1341لغت نامه،دهخدا، علی اكبر،  -

 ای قائمیه اصفهان. دیجیتالی: مركز تحقیقات رایانه

، به سعی و اهتمام فقیر بن 1352مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، رازی، نجم الدین،  -

 بضاعت حسین الحسینی النعمۀ اللهی ملقب بشمس العرفاء. مطبعۀ المجلس.
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 ، انتشارات توس.1395مکتب حافظ با تکیه بر حافظ شناسی، مرتضوی، منوچهر،  -

 ،1392ای، تقی و احسان رئیسی،  وک، اژهنقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سل -

 .176 -157، شماره اول:صص 24پژوهشهای ادب عرفانی )گوهر گویا(، سال هفتم، پیاپی 


