
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 1یعلم

34ی اپیپ شماره -8139 بهار -اول شماره -دوازدهم سال  

 نیشابوری عطار آثار در زیبایی و عشق پیوند

 (102 -85 )ص

 3 )نویسنده مسئول(، سید علی هاشمی عرقطو 2 سکینه رسمی

 96زمستان  تاریخ دریافت مقاله:

 97بهار  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
و اشراق  یونانی حکمت دستاوردهای از استفاده با اسالمی و ایرانی عرفان در جمالیه مکتب

با ابتکار  و اسالمی نخستین قرون در باستان، ایران حکمت از گیریبهره با ویژه به و شرقی

 از استفاده با و گرفته شکل هجری( سوم )قرن ابوحلمان نام به ایرانی شخصیتی احتماال

مهمترین اصول فکری این است.  شده تبدیل اسالمی عرفان در بزرگ مکتبی به تعالیم قرآنی

تعالی به حسن خویش و زیبا بودِن تمام مخلوقات مکتب ایجاد خلقت بر مبنای عشق حق 

نیز میباشد. عطار نیشابوری، به زعم « زیبایی»و « عشق»است و به دنبال تبیین ارتباط میان 

اله محسوب میشود. در این مق تنی چند از پژوهشگران حوزة عرفان، از بزرگان این مکتب

زیبا دانستِن »و « عشق فرزند حُسن»های جمالی عطار مانند پاره ای از مهمترین اندیشه 

در مثنویهای او مورد بررسی قرار میگیرد تا خطّ فکری عطار از این منظر و رویکرد « هستی

این نوع اندیشه در خلقِ آثارش مشخّا گردد. با بررسی مثنویهای عطّار از این منظر، تمایل 

 های جمالیه، مشخّا میشود.  اندیشهاو به 
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 مقدّمه -1
بشریت  به ایرانی اشراق و اندیشه بزرگ هدایای از و بدیع ابتکارهای از یکی پرستیجمال

پرستی، زیبایی و سهرودی بگشاید )عرفان انسان آیندة برای نو راهی میتواند كه است

 كه گردیده برپا عشق زیبایی و اصالت براسا  اصالت (. عرفان جمالی16پور: ص افراسیاب

 سازگار نیز اسالمی تعالیم مبانی با طرفی از و دارد حکایت ایرانی سلیم ذوق و لطیی روح از

 عشق كه میشود منجر خوشبینی فلسفة به زیبایی اصالت .است رسیده تکامل به و گردیده

 چنین به چیز هر از بیش امروز انسان و است آن هستی نتیجة ذرات همة به محبت و

 هر و بود خواهد زیبا نیز آفریده هرچه خدا زیباست، كه هنگامی است. نیازمند دیدگاهی

 نیز اسالمی حکمت و روایات از مطلب و این میگردد زا یده عشق شود پیدا زیبایی كجا

)خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد( « الجمال یحبّ جمیل اهلل انّ » كه شودمی استفاده

)هر زیبایی از زیبایی خداوند « اهلل جمال من جمیل كلّ»(، 43 ص :6 ج )الکافی، كلینی،

)در آفرینش، « كان مما ابدع االمکان فی لیس» (،91نجم دایه: ص  مرصاد العباد؛است.( )

 و مانند  (،134: ص 3دهخدا، ج  چیزی بدیعتر از آنچه هست، وجود ندارد( )امثال و حکم،

پرستی با مکتب جمال .مینماید ایجاد خاكی كرة و انسان دل در جدیدی شور و نور كه آن

آراء ابوحلمان دمشقی كه برخالف نامش، اصالتِ ایرانی داشت، آغاز گردید و پس از او، 

 بقلی وزبهان(، ر525سنایی غزنوی ) (،525القضات )(، عین520بزرگانی چون احمد غزالی )

 (،638عربی ) الدین بن(، محی635كرمانی ) اوحدالدین (،618عطار نیشابوری ) (،606)

در آثار خود، تحت تاثیر اصول فکری این  (672بلخی ) مولوی و (659) باخرزی الدینسیی

 مکتب هستند. البته از این جمع، برخی مانند اوحدالدین كرمانی در این عقیده افراط كردند.

عطّار نیشابوری نیز در آثارش، برخی از مبانی برجستة این مکتب فکری را تبیین كرده 

ای از موارد متاثّر از آراء و مبانی جمالیه میباشد. در این مقاله حدود است، لذا شعر او در پاره

ویژه سه مثنوی: و مرزهای این تاثیرپذیری بر مبنای بررسی مثنویهای عطّار نیشابوری به

نامه كه در صحّت انتساب آنها به عطّار شکی نیست الطیر، اسرارنامه و الهینامه، منطقمصیبت

و مهمترین دیدگاههای شیخ عطّار در این مثنویها قابل استخراج است، تبیین و ترسیم 

هیچوجه، یک عارف یا فیلسوف میشود. آنچه ابتدا اً میتوان بیان كرد این است كه عطّار به

هروردی یا احمد غزالی یا اوحدالدین كرمانی هستند، نمیباشد؛ بلکه در جمالی چنانکه س

ای موارد اصول فکری او در تضاد های جمالیه وجود دارد و حتی در پارهشعر او برخی اندیشه

با مبانی فکری این مکتب است. اما از آنجا كه مکتب جمالیه از مکاتب مهم و مؤثّر عرفانی 
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اید در شعر شاعرانِ عارف و نویسندگان حوزة عرفان كهن ما بررسی است كه سیر و روندِ آن، ب

گردد و نیز از آنجا كه برخی پژوهشگران مانند استاد ریتر، با صراحت و اطمینان تمام، عطّار 

پرستانه در شعر عطّار ضرورتی بود اند، بررسی آراء جمالپرستِ ناب و تامّ خواندهرا یک جمال

له، با توجّه به مبحر فوق، به دنبال بررسی رابطة میان عشق و كه احسا  میشد. این مقا

 دوستی در مثنویهای عطّار است. 

 پیشینۀ تحقیق -2

اند كه سعی در باب بررسی مکتب جمالیه و اصول و مبانی آن، تاكنون آثاری نوشته شده

-زیبایی»بِ اند كه از جمله میتوان به كتادر تبیین تاریخچة این مکتب و شرح آراء آن داشته

( اشاره كرد كه به طور مفصّل و مختاّ دربارة 2013زرگر )از سیرو  علی« پرستی صوفیانه

ای موارد، در ذكر شواهدی كه به عنوانِ اصول پرستی است. البته مؤلّی، در پارهجمالمکتب 

اوحدالدین »این مکتب از شاعرانِ مختلی ذكر كرده به بیراهه رفته است. همچنین در كتابِ 

از نصراهلل « رویت ماه در آسمان»( و كتاب 1379از میکا یل بایرام )« كرمانی و حركت اوحدیه

 صول فکری این مکتب وجود دارد. (، نیز مطالبی در باب اعتقادات و ا1375پورجوادی )
پور و مقالة اكبر افراسیاباز علی« پرستیعرفان سهرودی و زیبایی»همچنین مقاله 

از اكبر صیادكوه نیز به « پرست در فرهنگ و تمدن امروزهای برخی عارفان جمالاندیشه»

 اند. طور مختا به این موضوع پرداخته
صورت بسیار به« دریای جان»موت ریتر در كتاب اما در باب آراء جمالگرایی عطار، هل

پرستی و ذكر برخی آراء مختصر و در حدّ نامیدنِ عطّار به عنوانِ یک عارف اهلِ تفکّر زیبا ی

او درباب عشق، مطالبی دارد و اكبر صیّادكوه نیز در مقالة فوق الذكر، تنها عطار را پیرو این 

 مکتب ذكر كرده است.

 روش کار -3
ای در مثنویهایش، مالحظهكه عطّار، دیدگاههای عرفانی خود را به طور قابلاز آنجا 

گنجانده و هم به دلیل تنگی مجال، بنای كار بر بررسی ویژگیهای مکتب جمالیه در سه 

نامه نهاده شد. ابتدا با توجّه به منابع نامه و مصیبتمثنوی مهم عطّار یعنی اسرارنامه، الهی

یه و اصول آن، صحبت شده، به تبیین و تعریی این مکتب و ویژگیهای مهمّی كه دربارة جمال

آن، پرداخته میشود و سپس بر مبنای سه اثر عطّار، شواهد و آراء عطّار در مورد این ویژگیها، 

آیا میتوان عطّار را به »گردد تا پاسخی مناسب برای سؤال اصلی این پژوهش كه بیان می

 پیدا شود.« واقع در سلک جمالیه قرار داد؟
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 های جمالیه در مثنویهای عطاراندیشه -4

 فرقه جمالیه -4-1
اند. از سرگذشت بیشتر محقّقان، عقیدة جمالیه را به ابوحلمان دمشقی نسبت داده

-ابوحلمان و برخی اقوال او، در بعضی كتب عرفانی كهن مانند التعرّف بغدادی یا كشی

هایی ست اما از خود ابوحلمان، آثار و رسالهالمحجوب هجویری به صورت موجز صحبت شده ا

در دست نیست. كتابهای دیگر بدون اینکه سال تولّد او را دقیق معلوم كنند، منشا او را فار  

-میدانند. اما شاید بتوان این انتساب را از روی تعصّب و به منظور بری داشتن عرب از اندیشه

دلیل متقنی به جز اشاره كتاب التعرّف برای های حلول و زیباپرستی و انحراف دانست؛ زیرا 

نژاد بود اما چون عقیده خود اند كه ابوحلمان ایرانینژاد ابوحلمان وجود ندارد. به هرحال گفته

پیروان او هرجا كه زیبارویی میدیدند »را بار اول در دمشق بیان كرد به دمشقی شهرت یافت. 

)ارزش « مومی به خا  افتاده و سجده میکردندبدون در نظرگرفتن زمان و مکان و در انظار ع

 (. 109میراث صوفیه، زرین كوب: ص 
سال پیش از میالد مسیح  40بنا بر تحقیقات استاد هلموت ریتر، پیشینه جمال پرستی به 

گردد. در عرفان اسالمی از قرن سوم هجری است كه این فرقه پا و زمان افالطون باز می

( این مسلک را اظهار كرد )دریای جان، ریتر: 297گرفت. اولین بار شخصی به نام ابن داود )

(؛ اما برخالف استاد ریتر، استاد فروزانفر و میکا یل بایرام معتقدند ابوحلمان دمشقی 26ص 

و  69)اوحدالدین كرمانی و حركت اوحدیه، بایرام: ص اولین پیشوای این طریقت بوده است

 (. 196سعدی و سهروردی، فروزانفر: ص 
التعرف ابوحلمان قا ل به حلول خدا در انسان بود. محمد بن ابراهیم كالباذی در كتاب 

(. 149او را از شیوخ صوفیه نامیده است )شرح التعرّف، مستملی بخاری: ص  لمذهب التصوف

شی المحجوب، حلولیه را بر دو نوع میداند و هر دو نوع را گمراه میشمارد: هجویری هم در ك

پرست پیروان حلمان دمشقی و پیروان منصور حالج. این دسته از عارفان كه به عارفان جمال

های اولیه هجری دهندگان راه و شیوه همان عارفانی هستند كه در سدهادامه»شهرت یافتند، 

و خشک آن زمان، به تصوف عاشقانه و طریقت سکر روی آوردند اما در برابر تصوف زاهدانه 

گرایی نزدیک برخی از آنان در تداوم این طریقت، افراط بیشتری كردند و كامالً به صورت

 (.36زرگر: ص )زیبایی پرستی صوفیانه، علی« شدند
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ز دید آنان، چرخید. اگرایی و عشق میبر دو محور جمال»بنیاد فکر و اندیشه این عارفان، 

میان جمال، عشق و خلقت رابطه نزدیکی وجود دارد و هستی بر این اسا  آفریده شده 

 است:
 «همه عالم زد بهدر ازل پرتتتتو حستنت ز تجتتلی دم زد            عشتتق پیدا شد و آتش 

 (106كوب: )ارزش میراث صوفیه، زرین 

 اوستایی در حکمت ریشه زیباست، نیز آفریده هرچه و زیباست خدا كه جمالی مطلب این

 همه زیبا، خوب، همه همه است آفریده هرچه اهورامزدا»آمده  ویسپرد بخش در كه دارد

این (. 139: ص 1)اوستا، دوستخواه، ج« است خجسته همه فرخنده، همه باشکوه، همه خرم،

معنی جز »صوفیان معتقدند كه پرستش جمال و عشق صورت، آدمی را به كمال میرساند و 

( پس 89)روزبهان بقلی: ص« در صورت نتوان دید و جمال ظاهر، آیینه دار طلعت غیب است

 بنیاد طریقت خود را بر زیبایی صورت و عشق به آن میدانستند. 

كنتُ كنزاً »حدیر شریی تکیه دارد كه پرست در واقع بر این مانیفست عارفان جمال

)من گنجی پنهان بودم، پس دوست « مخفیا فاحببتُ أن ُاعرف فخلقت الخلق لکی اعرف

 :84 ج ( )بحاراألنوار، مجلسی،شناخته شوم. ها را آفریدم تاداشتم كه شناخته شوم و آفریده

ود و شناساندن دادن خ(. آنها پیدایش هستی را بر مبنای عشق خداوند به نشان199 ص

دانند لذا معتقدند باید به همه هستی از این حیر كه آیینه جمال خداوند هستند، خود می

عشق ورزید و همه را با دید زیبا دید. در باب رابطه عاشقانه میان خدا و انسان، عرفا دو نظریه 

تعالی نشاید عشق در حق باری »اند كه ای مانند عبدالقاهر بغدادی گفتهمتفاوت دارند. عده

كردن و هیچکس را روا نیست كه از دوستی با خداوند به عشق عبارت كند چرا كه در قرآن 

ای دیگر (. دسته81)الفرق بین الفرق، بغدادی: ص « و اخبار هم محبت و خلّت آمده است

ای عزیز به خدا رسیدن فرض »اند: اند و گفتههم عشق را جهت رسیدن به خدا، فرض دانسته

باشد به نزدیک طالبان. عشق بنده را به  و البد هرچه به واسطه آن به خدا رسند فرضاست 

 (.  269)كلیات عراقی: ص « خدا رساند

 هم و دارد دوستشان خدا سوره ما ده )یحبهم و یحبونه( )هم 54اینان با استناد به آیة 

و حتی آن را فریضه  دارند(، عشق و محبت نسبت به خداوند را مجاز كرده دوست را خدا آنها

پرست زیرمجموعه این دسته دوم هستند. پس عشق اند. عرفای جمالو واجب دانسته

دعوی عشق الهی را در عرفان اسالمی، برای اولین بار »پرستی است. مهمترین ركن جمال

(. جمال به معنای 82كوب: ص )ارزش میراث صوفیه، زرین« انددر شعر رابعه عدویه یافته
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یرد و یکی گپرست، جمال از خدا نشئت میو حسن صورت است. به نظر عرفای جمالزیبایی 

از صفات الهی است كه خدا، خود آن را به ما میشناساند. جمال شاهراه خداشناسی و خدادانی 

است و بهترین گونه و مظهر تجلی حق است و در نهایت اینکه حق را فقط از طریق جمال 

پرستی، از نوع سیر و سلو  آفاقی است كه در ع مبحر جمالمیتوان دید و شناخت. در واق

آن، صوفیه با مشاهده زیبایی مخلوقات و تفکر و عشق به آن، سعی میکنند به عشق حقیقی 

 دست یابند. 

 مونس» )اشراق( نیز كه از بزرگانِ این مکتب است در رسالة سهروردی الدین شهاب شیخ

 از خدا شرّ بیرون نرود زیرا»پرستی را مطرح كرده است: زیبایی در باب ، آراء خود«العشاق

همه خوبی است، همه زیبایی است، همه شکوه است و دانایی است. هستی  خود اول مبدأ

اش خیر محض است. او هرگز بد و شر نیافریده است )مونس العشاق، سهروردی: ص همه

66 .) 

( در كتاب لمعات 688فخرالدین عراقی ) ( در كتاب سوانح العشاق،520امام احمد غزالی)

را محسوب گخود، و اوحدالدین كرمانی در اشعارش بویژه در رباعیاتش، كامالً عارفانی صورت

 .1میشدند و حتی ماجرای شمس تبریزی و اوحدالدین كرمانی مشهور است

با این تفاصیل، مشخّا شد كه اصول برجستة مکتب جمالپرستی، عشقِ موجد از حُسن، 

بابودنِ تمام مظاهرِ الهی، عدم وجود شرّ در دستگاه آفرینش و از مجاز به حقیقت دست زی

یافتن است. اكنون با ذكر آراء عطّار در این باب، به تبیین بیشتِر اصول این مکتب پرداخته 

 میشود.

 پرستی در مثنویهای عطاراندیشه های جمال -4-2
نامه و اسرارنامه را با دقّت و با نامه، الهیاگر مثنویهای عطّار بویژه سه مثنوی: مصیبت

ای عرفانی مورد مطالعه قرار دهیم، متوجّه میگردیم كه آراء زمینهبرخورداری از دانشِ پس

ای دارند، یعنی دستگاه فکری عطّارِ عارف، دارای عرفانی عطار در این مثنویها حالت دایره

های دیگر او، در تایید و تناسب با این شهچند تفکّر برجسته و محوری میباشد كه تمام اندی

در واقع اسا  ساختمان آراء محوری هستند و خودِ این آراء نیز، در تایید و تناسب با همدیگر. 

                                                
ماجرا از این قرار است كه روزى اوحدالدین كه در حال نظارة بتان و زیبارویان بوده است، شمس بر وى » -1
از وى پرسیدند كه در چه كارى؟ گفت: ماه را در طشت آب   -قد  سره -گذرد. شیخ شمس الدین تبریزىمى

حجاب ماه به بینى كه بىش نمىبینم. پس شیخ شمس الدین گفت كه اگر بر قفاى دنبل ندارى چرا بر آسمانمى

 (.63 – 64)مقدمه دیوان رباعیات اوحد الدین كرمانى، ابو محبوب: صا« نظر تو درآید؟
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« عشق»، «پرستیزیبا ی»، «درد دین»ایش، بر مبنای مباحثی مانند هفکری عطار در مثنوی

ند و به هم ارجاع مییابند. میتوان وار مرتبط هستمیباشد كه همه به هم، دایره« اخالص»و 

گفت، اندیشة عطار، در مثنویهایش در انسجام كامل با همدیگر و مکمّل و مؤیّد یکدیگرند، 

اما به علّت وجود شاخ و برگهای زیادِ ناشی از ایرادِ حکایات و تمثیالتِ مختلی، این خصیصه 

 را پس از مطالعة عمیق آثار او میتوان دید.

 زند زیباییعشق، فر -4-2-1

است « عشق، فرزندِ حُسن الهی»هایش، از جمله تفکّراتِ اساسی و پربسامد عطّار در مثنوی

 شهاب شیخ« مونس العشاق»كه از مهمترین اصول مکتب جمالیه نیز میباشد. در كتاب 

 سهروردی میخوانیم:  الدین

 مشتاق همه فرشتگان و فتدامی اعلی مأل در آوازه آفریندمی را آدم خداوند كه همین»

 و میرسد آدم شهرستان وجود به است از فرشتگان یکی گویی كه حُسن میشوند او دیدار

 قصد حزن با همراه باخبر میشود، ماجرا از وقتی عشق دربرمیگیرد. را آدم وجود سراسر

 میگیرد. فرشتگان را او دست حزن و در میاید پای از حُسن، دیدن با میکند. عشق حُسن

 ترتیب بدین میبوسند را زمین و میفتند سجده به همه میفتد حُسن چشمشان به چون نیز

(. 89)مونس العشاق، سهروردی، ص« است بوده حُسن خاطر به آدم در برابر مال که سجود

عطّار نیز بارها از حسن الهی و رابطة آن با عشق و زیبایی تمام مخلوقات صحبت كرده است. 

نامه، عطّار به خلقتِ دنیا بر مبنای حُسن الهی اشاره كرده اما الهیدر ابیات زیر از مثنوی 

هشدار داده كه انسان باید متوجّه باشد زیبایی او و تمام مخلوقات از تاثیر فیضانِ حُسنِ الهی 

ای باشد كه تمامِ این مخلوقات و مظاهر را زیبا بپندارد و در حّق در آنها است و نیز باید بگونه

 و افعالِ نادرست روا ندارد: آنها، اقوال

 ای ستتاختتز آدم خویتتتش را آیینتتته            جمتتال ختویش را برقتتتتع برانداختتت

 دیتد نشتتتان در نشتتتانیبتی تالتتتجم            دید عیان آییتتنه در ختتتود روی چتتتو

 كترد كسی تحستین كه ظتتن آن مبتتتر            كرد بسی تحستتتین را خویش جمتتتال

 جمتالیصتتاحب لقتتتب را خود نهتتتتد             خیتالی از زاد آدمتتتتی یتتتک اگتتتتر  

متاند ختتط بیتتترون دایتتتره نقتتتش ز            ماند غتلط نتتتعی در آییتتتنه آن چتتتو  

نبینتی بینتی ختتتود روی تو تتتتتا كتته            نشینی ختتلوت در قتترن صتتتد اگتتتتر  

 شنیدست كس سر كین نشتنید تیتكس             دیدست خویش روی كه دیدی كستتتی
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 ببیتنی معتتتتاییتتنه رویتتتتت تتتاتكج             ببیتتنی آییتتتتنه در عکستتتی   اگتتتر

 دیتدن پیتتتش در ایآییتتتتنه جتتتز به            دیدن خویتش روی نیست ممکتتتن چو

متتتاه چتتتون روی نبینی تیتتتره تتا كه            آه آیتتتنه پیتتتتش زینتهتتتتار مکتتتن  

دار نگته پنهتتان نفتتتس غواصتتتان چو            دار نگتتته جتتتان درون ستتتتتردت دم  

چتتون هیی یابیهمتتته آن عکتتتس را             ختتتود پیتی یابی دراگتتتتر یتتتک ذره   

 (392نامه، عطّار: ص )الهی

 و نیز: 

 آختتترت پیتش ردصفتتتات ختتتویش آ            در اول چتتون بدادت صتتتورت ختویش

 گتتته استتتم خویش اسم متا و من كرد            گهتتتی نتتتام تو نتتتام خویشتتتتن كرد

 تدا نزدیتتتک و تو دوری چتتته گویمخت            دگتتتر چون نیست دستتتوری چه گویم

 وان بردتختتتودی این پتی تبلتتتی از بی            به حتق تا با ختتتودی پی كی توان برد؟

 (396)همان: 

گوید هر چیز سخنانی می« كمال»و در مقاله ثالثه، در مورد « اسرارنامه»عطار در اوایل 

به ایجادِ موجودات بر مبنای عشق و حُسن  نظیر است. او در این ابیاتكه در نوع خود بی

اشاره دارد. درواقع در این ابیات، صنعت ایجاز قصر را به زیباترین حالتی میشود دید. این 

 ابیات خالصه و چکیدة فکر و اید ولوژی عرفانی عطار است:

 كمتتتالینهتتتتاد از بهتتر هر چیتتتزی             به دستتت حکتتتمت خود حتتتق تعالی

 و آتتتتتش و ختا  آبمیتتتان بتتتاد و             افتتتتال  ن ونبتات و معتتتدن و حیتتوا

 چته در وقتت و چه در ماه و چه در سال            حتتتال ازگردند همتتته در عشتتتتق می

 قّوتكمتتتتال عشتتتتق انستتان: جاه و             كمال عشتتتق حیوان: ختتتورد و شهوت

 كمتتتتال چتتتتارگتتتوهر: چتتتار اركان            كمتتتال چتتترخ: از رفتتتتتن به فترمان

 كه عتتتتارف بشنود یک یک به تصتریح            كمتتتتال ذرّه ذرّه: ذكتتتتتر و تستتتبیح

 تتتكمتتتال عاشقتتتتان: در نیستی مس            كمتتتتتال عتتتارفان: در نیستتتتی است

 تقتكمتتتتال عشتتتتق هم در رتبت عش            كمتتتتال قدستتتتیان در قربت عشتتتق

 هیتتتتی برهیتتتی  دیر نبتوتكمتتتالی گ            پیتتتی برز اول تتتتا به آختتتتتر پیتتتی 
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 كرد ت نیکو او نکوتتتتتتو را گتتتتر نیست            ترداو كتت كهختداوندی كه هر چیتتتزی 

 ویانتتكمتتتتال عشتتق ج دین وادریتتت            عشتتتتقند پویتتان درهمتتته آفتتتتتاق 

 (112)اسرارنامه، عطار: ص 

 زیبا دانستنِ هستی -2-2-2

« اهلل جمیل ُیحبُّ الجمال»چنانکه پیش از این بیان شد، صوفیانِ جمالیه، به حکمِ اینکه: 

هستی و مظاهرِ صُنع الهی را زیبا میشمارند. عطّار نیز  (، تمام43 ص: 6 ج، كلینی، )الکافی

بارها از این مبحر صحبت كرده است. البته مبنای این سخن، از اینجاست كه به زعم صوفیان 

جمالیه، تمام موجودات از حُسن الهی در حدّ استعداد و قابلیت خود برخوردارند. از مهمترین 

« سگ»ار، حکایات و اقوالِ او در باب مقام بلند مصادیق این نوع تفکّر در مثنویهای عطّ

 میباشد:
نامه بارها سگ را كه نماد شر و نجاست است، به عنوان عنصری خیر عطار در منظومه الهی

 میدهد:ای انجاممعرفی میکند؛ البته این برداشت را در یک حالت مقایسه

 را  خویشتن  دانی  شتتبی  گتس از   گر            را  نتسخ  بشنو  سگ ز   باشی  كم تو 

 (150نامه، عطار: ص )الهی

 نتتم بهترم   گتتس ز تتك ت تگف توانم             نتتم برم  ن تتتایم  راه اش، تاوب  از  گر

 ای كاش منگ تو ی بودمی از ستتتچو م            اشتاوب  از  برد م تتنخواه  انتایم  گر  و

 (151)همان: 

حتی در مثنوی اسرارنامه، سگ در چهار بیت به عنوان حیوانی پا  و عنصر خیر معرفی 

بیت، عطار خود را در وفا مانند سگ اصحاب كهی  چهارشده است. در اولین بیت از این 

 شمرده:

 فمتتوق  اهتتدرگ  این  بر تم تهس تا   كه             كهفم  حابتتاص  سگ چون  من  را  تو 

 (101)اسرارنامه، عطار: ص  

نامه نیز بارها عطار، انسان را از برتر دانستنِ خود از سگ، برحذر داشته و در برخی در الهی

مناظره شیخ ابوسعید »حکایات، از پاكی و منزلت سگ سخن رانده است. از جمله در حکایت 

یده بود، به علت كه در آن، یک صوفی، سگی را كه خود را به لبا  او مال« با صوفی و سگ

اینکه جامة او را نانمازی كرده است، با عصایش مورد ضرب و شتم قرار میدهد و به شماتت 
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جامة اهل »شیخ ابوسعید دچار میگردد. سگ، علتِ عملِ خود را، نزدیکی به كسی میداند كه 

 و لبا  صوفیانه در بر دارد. در انتهای این حکایت میخوانیم:« سالمت

 است  رامتتح  سگ بر   جستنت فزونی              مقام است این   او رهِ   در را   سگ  چو

 دانی ویش تتخ  گیتتس كز  دان  ن تیقی            دانی  شتتبی  گتس از   خویش تو   اگر

 (152نامه، عطار: ص )الهی

 باز چنین میبینیم:« معشوق طوسی با سگ و مرد سوار»در جای دیگر و حکایت 

 رنگتتهم ل تتدر اص   نیستی او  با  كه             نگتتس زنی می ه تك بر  ه تك دانی نمی

 تو؟  متتك داریش می  ویشتتخ  از  چرا            تو؟ هتم   به  او بتتا   البیتق  یک  از نه 

 نیست روا   گتتس  بر  تتتتمنّ  زونیتتف            درت جدا نیستتتالب قتتگ از قتتچو س

 زی بیش از این پوستتتمغ ببین گر پا             رده پنهاننتد ای دوستتتتتان در پتتسگ

 است بلند   ایشتتج فت تص در  ولیکن             استناپسندصورت گ به تته ستتگرچ كه

 آنست  دّ تتتس   او   اهرتتتظ  ن تتتولیک            است  میتان  در گ تس با  استرار   بسی

 (153)همان: 

 ویی منّت از خویشتتگ به متتمنه بر س             پیتش   از   نیفتتادستبر   پتترده  چتو 

 اهستتایگتتتج  یک  از  تو  با  نتتولیک            راهست  ا تتخ  میان را   سگ  گر كه 

 (152)همان:  

مطالعة ذرّه ذرّة مخلوقات در مثنوی اسرارنامه، عطّار بارها انسان را به رسیدن به خالق از راه 

      كند:دعوت می

 تهتتگش  برخوردار  قتتتتعش  اختتتش  ز            تهتگش   رارتتتاس   بلبلِ   تیتتهس   چو

 رتتتتآخ   رارتتاس   پی   در   شو   روتتف            رتتتتآخ   وارتتدی   از   روی   ردانتتتبگ

 نشینیمی   آن   پی   در   وتتت   رتتتاگ            بینی  كه  المتتتع  از  ذره  رتتته  یتهم

 اهتتتدرگ  انوار  از  رددتتگ  وریتتن  هتتك            راه  در  ذره  آن  ودتش  داتتتپی  نانتتچ

 ابیتتتحج   از   ابیتتتحج   آید   دتتپدی            تابیتتتتآف   نچو   ای ذره   رتته   شود

 دارتتناپدی   ایتتتتنه   و   دور   یتتتره             رارتتتاس   تارتتاس   از   آیدیتتم   برون

 ستا  سیاه  المتتتع  تو  متتچش  بر  ولی            ستا راه تتتدوس ویتتتس ذره یکیک ز

 (109)اسرارنامه، عطار: ص  
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زیبایی دنیا و زیبا ای نیز درخور است. اگرچه عطار، به اما در این زمینه توجّه به نکته

داند كه انسان، دانستنِ آن معتقد است اما برخالفِ دیگر جمالیه، دنیا را زمانی خیر و زیبا می

ماهیت خود و دنیا را شناخته باشد وگرنه به زعم او، دنیا برای انسانهایی كه هنوز اسیر نفس 

 اسا  است:خود هستند، مُلکی زشت، فانی و بی

 نبواتتص كَفک گفتا ت؟تچیس المتتتع كه            نونتتتمج  داننده  آن  از  یدتپرس  یکی

 المتتتع   ولهتتماس  آن    از   آور  رونتب            دردم  و  کتتكف  آن  بگیر  ورهتماس  به

 ویداتتته گردد می  ورهتتتماس  آن  زتتك            باتتتتزی ارنگ تترنگ ل تتتشک  ینا  ببین

 است  آن  بیند  ولتاح  كه  صورت دوم             ستا   تانتتدلس   بس   صورتی  اگرچه 

 (136)اسرارنامه، عطار: ص 

 پرست است.همین نکته از مواردی است كه نشاندهندة اختالف نظر عطار با صوفیانِ جمال

 «گراییجمال»و  «دین درد»، «عشق»»  -2-2-3

دستگاه فکری عطار در مثنویهایش، بیش از هرنکتة ای كه در شک در مورد عشق، نکتهبی

دیگری شایان توجّه و درخور تامّل است، این نکته است كه عاشق واقعی به فکر وصل نیست، 

بلکه از عشق تنها یاد معشوق را میخواهد چرا كه در این حالت، تمام هستی برای او زیبا و 

بسامدِ عطار به مقولة عشق، همین دیدگاه زیبنده میگردد. در واقع یکی از نگرشهای اصلی و پر

ای دارد. عطار در مثنوی او است كه با اندیشة جمالیة عطار نیز سنخیت قابل مالحظه

نامه و در مقالة االولی با بیان حکایاتِ زیبایی، پرده از این اندیشة محوری خود مصیبت

ت عیسی، علّتِ تسلیم به حضر« مار»كه « مارافسای و مار»برمیدارد؛ از جمله در حکایت 

را نه تر ِ از او بلکه به جهتِ ذكر مدامِ نام حقّ از سمِت « مارافسای»شدن در برابر خواستة 

مارافسای میداند. عطار در انتهای این حکایت بیتی میاورد كه دیدگاه او را دربارة وصل نشان 

 میدهد:

 روزدتتتاف  انتتتجه  تا  دتتتبای  ادتتتی             وزدتتتس  انتج آتشی  همچون   وصل

 (170نامه، عطار: ص )مصیبت 

حکایتی نقل میگردد كه در آن، مجنون « مجنون»در حکایتی دیگر از همین مقاله، از زبان 

 میلی خود را از وصل و ازدواج با لیلی نشان میدهد. در پایان این حکایت میخوانیم:بی

 دبو   بادی   این   از   تیتبگذش  ه تهرچ            بود   یادی   انتتتعاشق  ق تتعش   زتمغ

 تتتدس  تتتدوس  یاد ز   خالی كنم  تا             تتتپرسوتتتقی شهتتعاشم زان تتنِیَ من
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 بود  یتتلیل  هتتهم نونت تتمج  وتتهمچ            بود   ولیتتم   از   تو   یاد   همه  چون 

 (171)همان:  

عشق این است كه همة مخلوقات، دارای زیبایی و بخشی از حُسن الهی  در واقع، فایدة اصلی

 پنداشته میشوند.

میباشد كه دارای اهمیت باالیی « دردِ دین»یکی از مباحرِ محوریِ فکر عطّار، موضوع 

برای شناختِ فکر عرفانی عطّار است. این موضوع، در شعر عطار پیوند تامّی با دیگر آراء 

عشقِ »و « درد دین»دارد. در واقع میان « عنایت الهی»و « زیبا ی»، «شقع»برجستة او مانند 

از آنجا كه نتیجة پیوندِ این دو، باعرِ این میشود كه عارف، تمام مظاهرِ « پرستانهزیبا ی

در شعر عرفانی با « دردِ دین»مفهوم هستی را به چشمِ زیبابین، بنگرد، ارتباط عمیقی است. 

پس از او، عطّار با تاثیر از دیدگاه سنایی به گسترِش این ایده  سنایی غزنوی آغاز شد و

های مهم و اساسی تفکرات عرفانی خود ساخت. پس از عطّار، پرداخت و آن را یکی از پایه

نوبت به مولوی رسید تا برداشتهای سنایی و عطّار را از درد دین، در قالب زبانی پویاتر بریزد 

درِد »د. به طور خالصه باید گفت كه سنایی و عطّار، هردو، و زوایای دیگری به آن بیفزای

مطرح میکنند اما عطّار نگاهی وسیعتر و « وصل»و « هجران»را هنگامِ طرحِ مسالة « دین

سنا ی اولین كسی است كه در شعر عرفانی با دیدی متفاوت »منسجمتر به این قضیه دارد. 

ر هجران باید دو معیار و عامل مهم را رعایت به مسالة هجران نگاه میکند. به نظر او سالک د

كند یکی اینکه به امید وصل در یک زمان خاص و قریب نباشد و برای وصل زمان قا ل نشود 

و دیگر اینکه هرگز از هجران ننالد، آن وقت است كه با رعایت اینها به شادی میرسد و غم 

یوان سنایی، صفاری و شهرامی: )غم و شادی عرفانی در د« هجران برای او همه شادی میشود

 (. در حدیقه بسیاری از ابیات به این مورد اشاره دارد از جمله:  59ص 

 جتتتتای آبتتتادی  در ختتتترابیستتتتت            غتتتتم هجتتتتران بتتود همه شتتتتادی

 (99)دیوان سنایی: ص  

 كرده:عالوه بر حدیقه در دیوان نیز بارها به این مضمون اشاره 

 هجران با زیست دانی چو خوردن غم یستشاد همه             آ یدیتن  در كوی توچو  دیبیدا ستا داد همه

 عریان مه هشت منشین وصتل دتامی بر بلبل چو                   جتو ی ره پیوسته تا عشق در شو بوتیمار چو

 (431 ص :حدیقه الحقیقه، سنایی) 

 این زبان در درد» :میگوید چنین عارفان فکری نظام در درد دربارة كدكنی شفیعی دكتر

 در ذاتی اشتعال قابلیت از است عبارت و است روحانی و ذوقی امور از تاثّر استعداد طایفه
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 سلو  در اساسی كارهای انگیزة میتواند كه چیزی همان. شهودی و كشفی هایجرقه برابر

 مشخا جامع و قانونمند تعریی این با (.427 ص :غزلیات شمس، مولوی) «آید حساب به

 دارد دین درد كه سالکی. نیست محرمات و واجبات رعایت تنها دین درد از منظور كه شد

 مشاهدة با كه داده نیرویی او به و كرده خود عنایت منظور را او آغاز از تعالی حق یعنی

« بسط و قبض»دچار  اصطالح به و میشود متاثّر بسیار شهود و كشی هاینشانه كوچکترین

 انگیزة سلو  راه طیّ برای میابد موهبتی چنین دارای را خود كه سالک این و میشود؛

 ،«تمکین» به« تلوّن» از انتقال و مقامات طیّ از پس و میکند بیشتری تالش و میابد بیشتری

 شدن متاثّر بر عالوه شهودی، و كشی كوچکترین با كه میرسد عرفانی مقام از درجه آن به

 باالترین به و شود نا ل مقام به و برسد ثبوت به احوال آن در میتواند شدن، حال دچار و

 در دقیقاً شد ذكر باال در آنچه .شود نا ل اهللفی فنا به و برسد عرفانی و شهودی معرفت

 درد كه است معتقد خود اشعار در سنایی كهچنانآن است سنایی و عطار فکری چهارچوب

 :تمکین به رسیدن مرحلة همان عنیی میشود حاصل سالک صفات فنای با سرانجام دین،

 قربان حلقها خون زان و دانگتر آسمان درد زینا               حتق راه نستخو همه دین كار است درد همه

 (  431 ص :دیوان سنایی)

 فنا شد ستنا ی گوید ایبنده انمتنم چون                   مگتتر تتا خواهتم كترد دیتن غتم كتار در عمتر

 ( 42:همان)

جدّ و جهد »و « ریگصوفی»دیدگاهِ عطار دربارة درد دین، همچنین ارتباط خاصّی با مقولة 

پیدا میکند. عطار تالش صوفی و سالک را برای رسیدن به عشق حقیقی « سالک و عنایتِ خدا

عنایتِ الهی میکند. عطار نیز مانند بسیاری كافی نمیداند، بلکه آن را وابسته و موكول به 

دیگر از شاعران و نویسندگان عارف، معتقد است كه میاِن تالش خالصانة صوفی و وصولِ 

است؛ یعنی ممکن است « احتمال»عنایت الهی رابطة الزامی نیست بلکه این رابطه از جنسِ 

ایت الهی شامل حال او نگردد ای سالها تالش و جهد خالصانه داشته باشد اما باز هم عنصوفی

ای است كه نابودگرِ بذرِ امید در دلِ عاشقان نیست. او اما از طرفی هم كالمِ عطار به گونه

، مطهّر درد دینصراحت گفته است كه عاشق و سالک باید دل خود را همواره با بارها و ب

دریافتِ آن را داشته  و پاكیزه نگاه دارد تا اگر زمانی نفحات فیض الهی بدو برسد، قابلیت

 نامه در مقاله االولی حکایت زیبایی در این مضمون دارد:باشد. در مصیبت

 اهتتچ   رتتقع   باشی   انهتخ   درونِ  تو             اهتتتم   چو   دارد   تریتدخ  پادشاهی 

 او  ویتك اندر   الزم شو كن؟   چه  پس            او   رویِ  ز تترگته  دید    توانی  ی تتك
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 را اه تتتم  آن ر تتتنظ یک   تدتاف  تو بر             را  اهتتتدرگ آن   یتتباش  الزم  وتتچ  تو

 ستتتنش  بایدمی  اهتتتدرگ ر تب  کتتتلی            دست به   ناید تو  د تتجه از  ر تنظ  آن

 روختهتتتاف   یتتتتآتش   تدتتدراف  ا تتت            وختهتتتس  م تتتدای  دار نمتتتازی    تو 

 است  كردن  ازیتتتب  نه  آوردن  شتتآت            است  كردن  ازیتتنم  تو  دتجه  و جدّ 

 راست؟ رنگ  ویی ترگ هر   بر  بود ی تك            نخواست  را ویی تترگ هر   شتتآت  لیک

 را   تو  دم   یک   دا تخ  پروای    نیست            را  وتتتت  المتتتتتع  ولیتتتمشغ  زد راه 

 بود ن تتای درد  ذرّه  ک تتی ش تتدل در             بود  نتتدی  ردتتم كه  هر ویم تتگ  چند

 اینه  عنّین جز   كه  تو  دانی  چه دین             اینه  نتتدی  درد  ردتم  تو چون  لیک 

 (174نامه، عطار: ص )مصیبت 

در را ارا ه داده است. « درد دین»در ابیات فوق، عطار همچنین شیوة دستیابی به مقامِ 

پس از اهتمام كاملِ سالک به اجرای اوامر و نواهی الهی و ظاهر « درد دین»نظر عطّار، 

حاصل میشود و این یکی از مواردی است كه باعر گستردگی « یاد مداومِ حقّ»شریعت، از راه 

درد دین، پا  نگاه داشتنِ دل عطار در این زمینه گشته است. در واقع « درد دین»مفهوم 

است و نتیجة اصلی آن، زیبا دیدن و دانستنِ تمام « یاد مداومِ حقّ»برای قابلیتِ نگهداری 

« درد دین»كه از عناصرِ مهّم واجدِ مقاِم « یاد مداوِم خدا»بینیم كه پس میهستی است. 

و هدف غایی آن در تفکّر عطّار مرتبط است. مفهومِ درِد دین « عشق»شدن است، چگونه با 

 باشد:پرستی او میگونه نیز یاد كرده است كه البته بینشِ زیباییرا عطار در اسرارنامه این

 عشتتق دست ویتستورنتته نتتتتتوان برد     هست هركهخواهد  محو در خود قعشتت

 (171)اسرارنامه، عطار: ص  

و اندیشة آن را در این دنیا برای صوفی، مضرّ میشمارد، از این « وصل»عطّار، پس اینکه 

شناسی ، میتواند به نگرشِ زیبا ی«محو بودن در عشق»و « هجر»جهت است كه صوفی در 

 عناصرِ هستی دست یابد. 

 عاصیِ بیچاره، شایستۀ زیبا بودن -2-2-4
ن هستند و به پیشگاه خدا تضرّع و زاری در تفکّر عطّار، گناهکارانی كه از عملِ خود پشیما

اند بلکه نسبت به اند و به اوج زیبایی رسیدهمینمایند، نه تنها از زشتی درون فاصله گرفته

پس از « درد دین»نیز بیشتر در شُرَفِ نزولِ رحمت الهی هستند. گفتیم كه « مخلصان»

رای تداومِ آن هم شروطی شود و بنیازش، یعنی رعایت شریعت حاصل میرعایتِ مرحلة پیش
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بهره باشند. در این حالت آیا الزم است. حال ممکن است برخی افراد، از سرمایة شریعت بی

 میتوان امیدی برای دریافتِ عنایت الهی توسّط آنها متصوّر شد؟ 

شعر عطّار هیچگاه القای ناامیدی نمیکند. یکی از تفکّرات محوری عطّار كه در آثار شاعران 

است كه « عصیان و بیچارگی»گر چندان با آن مواجه نمیشویم، جمع میان مفاهیم عارف دی

بخش دارد. در واقع در اینجا اگرچه با خوِد ای خوب و رضایتبرای شخا گناهکار، نتیجه

مواجه نیستیم، اما قضیه متوجّه كسانی است كه در رعایت شریعت قصور « درد دین»مفهومِ 

 -كه غایتِ درد دین است –از طرفی محتاج و مشتاقِ عنایت الهی  اند و نادم میباشند وكرده

« پرستیاندیشة زیبایی»و « درد دین»با « عاصی بیچاره»میباشند. بر همین اسا ، نظریة 

 عطّار تناسب دارد.

قرار دارد و « سالک مخلا و دارای درد دین»در مقابل مفهوم « عاصی بیچاره»مفهوم 

خود را از حدیثی گرفته كه  سخن ی باالتر از آن دارد. عطار پایهاحتی به زعم عطار، مرتبه

أنینُ المُذنبین أحبُّ »گناهکاران از تسبیح پاكان خوشایندتر است:  طیّ آن، برای خداوند، ناله

)ناله گناهکاران را از طنین تسبیح كنندگان خوشتر دارم( حدیثی « إلیَّ مِن زجل المُسبّحینَ

لو لم تَذنَبوا لذَهَبَ اهللُ بکم »(. و یا این حدیر شریفه: 21: 3كه در كشی االسرار آمده )جلد 

دید، خداوند شما را از بین یکر)اگر گناه نم« یذنِبونَ فیستَغفرونَ اهللَ فیغفرَ لهمو لَجاءَ بقومٍ 

ه كنند و به دنبال آن از خداوند آمرزش طلبند و خدواند بر اآورد كه گنبرده، قومی را می

 . عطّار در اسرارنامه دارد:(598 ص: قیصرى، الحکم فصوص شرح) ایشان بیامرزد.(

 نیست  ایرمایهتتتس ارگی تتبیچ جز  به             نیست  ایپیرایه ل تتعم  از  رتتگ  را  تو

 نه رم تتك خوان  وی تس سر  پس  وزان             هتتن  دمتتتق  اول  ارگیتتتبیچ  در و تتت

 خورشید راق تتاش  شود پیدا   چون  كه            یدتنوم  ارهتتتبیچ  اصیتتتع  و ایتتتمش

 داییتتتگ نج تتتك  بر  زتتتنی  تدتاف م ته            اییتتتپادش ر تتتقص  به  تدتتتاف ر تتتاگ

 چاال   ویتتتگ  این  برند  ارانتتتگنهک            رنا تتخط  دتتآم ان تتمخلص  ارتك چو 

 را  دا تتتتتخ  د تبای   نتذنبیتالم  نتانی            را  اتتتپادش  نتودبیتتتخ  ردتتتم  نبیند

 تهتتتبخس   باید  دلی    رتتتالغ   یتتتن             تهتخجس  خودبینی  نیست  ره  این در 

 دتتش نا تتتث زاوار تتتس  یتایتتتزیب ه تتب            شد  اتتره زشتی   از اصی تع  جان چو 

 (143)اسرارنامه، عطار: ص  
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شوند كه به مقام نا ل میپس به زعم عطار تنها عاصیان و گناهکارانی به فیض الهی 

 -رسیده باشند و به نظر عطار برای رسیدن به این مقام باید از خورد و خورا  « بیچارگی»

دست كشید و تنی الغر داشت و دلی شکسته و محزون از گناهانی كه  -به جز به حدّ رمق

 صورت گرفته است و اینگونه است كه:          

 گیرینتیجه -3
تدا به بررسی مختصر تاریخچة فرقة جمالیه و معرفی بزرگان این جریان در این مقاله، اب

های جمالیة عطّار بر مبنای بررسی سه مثنوی: فکری پرداخته شد و سپس آراء و اندیشه

نامه و اسرارنامة او، در حدّ مجال این اثر، مورد تبیین و نقد قرارگرفت. عطّار نامه، مصیبتالهی

سهروردی یا اوحدالدین كرمانی، از منظرِ كثرتِ افکار جمالی، مقایسه توان با را اگرچه نمی

پرستی و اصول اساسی این مکتب، قابل كرد، اما در مثنویهای او، نگرش عطّار به مقولة زیبایی

زیبا دانستنِ »های مالحظه است. از مبانی اساسی و محوری دستگاه فکری عطّار، مقوله

است كه همچنین از اصول مسلّم و اساسی مکتب « الهیایجادِ عشق از حُسن »و « هستی

است و بر این باور است  الهی حُسن مبنای بر دنیا جمالیه است. عطار معتقد است كه خلقتِ 

 آنها در الهی حُسنِ فیضانِ تاثیر از مخلوقات تمام و او زیبایی باشد متوجّه باید انسان كه

 نادرست افعالِ و اقوال، آنها حقّ در و بپندارد یباز را مظاهر و مخلوقات تمامِ باید نیز و است

به عنوان موجودی خیر و پا  « سگ»ندارد؛ چنانکه خود عطار بارها در اشعارش از  روا

كه « عاشقی»ویژه فایده و نتیجة . همچنین نگرش عطّار به مقولة عشق و بهكندصحبت می

های حُسنِ الهی هستند، تماماً آیینه شناسانه است به مصنوعاتِ هستی كهیافتنِ نگاهِ زیبایی

سنخیت كامل با دیدگاه جمالیه دارد. البته مخالفتهایی میانِ برخی آراءِ عطّار با جمالیه وجود 

اه در مثنویهایش، عشق را محدود به زیبارویان نکرده و نیز گدارد از جمله اینکه عطّار هیچ

ا  عملکردِ معنوی انسان، دارای زیبایی میپندارد كه بر اس« نسبی»اینکه زیبایی دنیا امری 

 و خود ماهیت، انسان كه میداند زیبا و خیر زمانی را دنیا، جمالیه دیگر است. عطار برخالفِ

، هستند خود نفس اسیر هنوز كه انسانهایی برای دنیا، او زعم به وگرنه باشد شناخته را دنیا

تنها یاد معشوق را میخواهد « عشق»است. همچنین عطار از  اسا بی و فانی، زشت مُلکی

چرا كه در این حالت، تمام هستی برای او زیبا و زیبنده میگردد و در فکر وصال نیست و این 

نکتة دیگر آنکه در تفکر عطار، افراد  های جمالیه مطابقت دارد.طرز تفکر نیز با اندیشه

دارند. در « مخلصان»به  اند، جایگاه باالتری نسبتگناهکاری كه از عمل خود پشیمان شده

شکال گوناگون در های جمالیه در موارد متعدد و به ااین قدر میتوان گفت كه اندیشهنهایت 
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گر هستند، هرچند در بعضی موارد میان معتقدات جمالیه و افکار عطار تفاوت آثار عطار جلوه

او را در برخی اگر عطّار را یک صوفی جمالی كامل ندانیم، باید اندیشة  وجود دارد اما

 موضوعات، متاثّر از آراء این مکتب دانست.
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