فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري ،يكي از شعرا و عارفان
نام آور ايران در اواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است .بنا بر آنچه كه تاريخ
نويسان گفته اند بعضي از آنها سال والدت او را  315و بعضي سال والدتش را  355هجري.ق،
مي دانند .او در قريه كدكن يا شادياخ كه در آن زمان از توابع شهر نيشابور بوده به دنيا آمد .از
دوران كودكي او اطالعي در دست نيست جز اينكه پدرش در شهر شادياخ به شغل عطاري كه
همان دارو فروشي بود مشغول بوده كه بسيار هم در اين كار ماهر بود و بعد از وفات پدر،
فريدالدين كار پدر را ادامه مي دهد و به شغل عطاري مشغول مي شود .او در اين هنگام نيز
طبابت مي كرده و اطالعي در دست نمي باشد كه نزد چه كسي طبابت را فرا گرفته ،او به
شغل عطاري و طبابت مشغول بوده تا زماني كه آن انقالب روحي در وي به وجود آمد و در اين
مورد داستانهاي مختلفي بيان شده كه معروفترين آن اين است كه:
روزي عطار در دكان خود مشغول به معامله بود كه درويشي به آنجا رسيد و چند بار با گفتن
جمله چيزي براي خدا بدهيد از عطار كمك خواست ولي او به درويش چيزي نداد .درويش به او
گفت :اي خواجه تو چگونه مي خواهي از دنيا بروي؟ عطار گفت :همانگونه كه تو از دنيا مي روي.
درويش گفت :تو مانند من مي تواني بميري؟ عطار گفت :بله ،درويش كاسه چوبي خود را زير
سر نهاد و با گفتن كلمه هللا از دنيا برفت .عطار چون اين را ديد شديداً متغير شد و از دكان خارج
شد و راه زندگي خود را براي هميشه تغيير داد".
او بعد از مشاهده حال درويش دست از كسب و كار كشيد و به خدمت شيخ الشيوخ عارف ركن
الدين اكاف رفت كه در آن زمان عارف معروفي بود و به دست او توبه كرد و به رياضت و مجاهدت
با نفس مشغول شد و چند سال در خدمت اين عارف بود.
عطار سپس قسمتي از عمر خود را به رسم سالكان طريقت در سفر گذراند و از مكه تا
ماوراءالنهر به مسافرت پرداخت و در اين سفرها بسياري از مشايخ و بزرگان زمان خود را زيارت

كرد و در همين سفرها بود كه به خدمت مجدالدين بغدادي رسيد .گفته شده در هنگامي كه
شيخ به سن پيري رسيده بود بهاءالدين محمد پدر جالل الدين بلخي با پسر خود به عراق سفر
مي كرد كه در مسير خود به نيشابور رسيد و توانست به زيارت شيخ عطار برود ،شيخ نسخه اي
از اسرار نامه خود را به جالل الدين كه در آن زمان كودكي خردسال بود داد .عطار مردي پر كار و
فعال بوده چه در آن زمان كه به شغل عطاري و طبابت اشتغال داشته و چه در دوران پيري خود
كه به گوشه گيري از خلق زمانه پرداخته و به سرودن و نوشتن آثار منظوم و منثور خود مشغول
بوده است .در مورد وفات او نيز گفته هاي مختلفي بيان شده و برخي از تاريخ نويسان سال وفات
او را  725هجري .ق ،دانسته اند و برخي ديگر سال وفات او را  752و  717دانسته اند ولي بنا بر
تحقيقاتي كه انجام گرفته بيشتر محققان سال وفات او را  725هجري .ق دانسته اند و در مورد
چگونگي مرگ او نيز گفته شده كه او در هنگام يورش مغوالن به شهر نيشابور توسط يك سرباز
مغول به شهادت رسيده كه شيخ بهاءالدين در كتاب معروف خود كشكول اين واقعه را چنين
تعريف مي كند كه وقتي لشكر تاتار به نيشابور رسيد اهالي نيشابور را قتل عام كردند و ضربت
شمشيري توسط يكي از مغوالن بر دوش شيخ خورد كه شيخ با همان ضربت از دنيا رفت و نقل
كرده اند كه چون خون از زخمش جاري شد شيخ بزرگ دانست كه مرگش نزديك است .با خون
خود بر ديوار اين رباعي را نوشت:
در كوي تو رسم سرفرازي اين است مستان تو را كمينه بازي اين است
با اين همه رتبه هيچ نتوانم گفت شايد كه تو را بنده نوازي اين است
مقبره شيخ عطار در نزديكي شهر نيشابور قرار دارد و چون در عهد تيموريان مقبره او خراب شده
بود به فرمان امير عليشير نوايي وزير سلطان حسين بايقرا مرمت و تعمير شد.
ويژگي سخن عطار:
عطار ،يكي از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام آور تاريخ ادبيات ايران است .سخن او ساده و
گيراست .او براي بيان مقاصد عرفاني خود بهترين راه را كه همان آوردن كالم ساده و بي پيرايه و
خالي از هرگونه آرايش است انتخاب كرده است .او اگر چه در ظاهر كالم و سخن خود آن وسعت
اطالع و استحكام سخن استاداني همچون سنايي را ندارد ولي آن گفتار ساده كه از سوختگي
دلي هم چون او باعث شده كه خواننده را مجذوب نمايد و همچنين كمك گرفتن او از تمثيالت و
بيان داستانها و حكايات مختلف يكي ديگر از جاذبه هاي آثار او مي باشد و او سرمشق عرفاي
نامي بعد از خود همچون مولوي و جامي قرار گرفته و آن دو نيز به مدح و ثناي اين مرشد بزرگ
پرداخته اند چنانكه مولوي گفته است:

عطار روح بود و سنايي دو چشم او ما از پي سنايي و عطار آمديم
معرفي آثار عطار:
آثار شيخ به دو دسته منظوم و منثور تقسيم مي شود .آثار منظوم او عبارت است از -1 :ديوان
اشعار كه شامل غزليات و قصايد و رباعيات است -2 .مثنويات او عبارت است از :الهي نامه،
اسرار نامه ،مصيبت نامه ،وصلت نامه ،بلبل نامه ،بي سر نامه ،منطق الطير ،جواهر الذات ،حيدر
نامه ،مختار نامه ،خسرو نامه ،اشتر نامه و مظهر العجايب .از ميان اين مثنويهاي عرفاني بهترين و
شيواترين آنها كه به نام تاج مثنويهاي او به شمار مي آيد منطق الطير است كه موضوع آن بحث
پرندگان از يك پرنده داستاني به نام سيمرغ است كه منظور از پرندگان سالكان راه حق و مراد از
سيمرغ وجود حق است كه عطار در اين منظومه با نيروي تخيل خود و به كار بردن رمزهاي
عرفاني به زيباترين وجه سخن مي گويد كه اين منظومه يكي از شاهكارهاي زبان فارسي است
و منظومه مظهر العجايب و لسان الغيب است كه برخي از ادبا آنها را به عطار نسبت داده اند و
برخي ديگر معتقدند كه اين دو كتاب منسوب به عطار نيست.
عطار ،ما را پرندگاني ميداند كه قابليت پرواز تا اوج را دارند؛ اگر بتوانيم نگاهش را بياموزيم و
بياموزانيم ،همه با هم اين سفر خاكي را با عروج به افالك طي خواهيم كرد .
سفر پرندگان ،زيباترين اثر عطار
اما آنچه كه ميتوان شاهكار آثار شيخ شهيد دانست همان مثنوي منطقالطير است ،در اين
منظومه داستان سفر گروهي از مرغان مطرح ميشود كه براي جستن يافتن سيمرغ كه پادشاه
آنهاست به راهنمايي هدهد به راه ميافتند و در راه از هفت مرحله سهمگين ميگذرند .سيمرغ
نماد ذات حضرت حق است و پرندگان سالكاني كه در راه حق گام مينهند .
در هر مرحله گروهي از مرغان از راه باز ميمانند و به بهانههايي پا پس ميكشند تا اينكه ،پس
از عبور از اين مراحل هفتگانه كه بيشباهت به هفتخان در داستان «رستم» نيست ،سرانجام
از اين گروه انبوه مرغان كه در جستوجوي «سيمرغ» بودند تنها «سي مرغ» باقي ميمانند و
چون به خود مينگرند در مييابند كه آنچه بيرون از خود ميجستهاند «سيمرغ» اينك در وجود
خود آنهاست ،پس سرانجام حقيقت را در وجود خويش كشف ميكنند .

منظور عطار از مرغان ،سالكان راه و از «سيمرغ» مردان خداجويي است كه پس از عبور از
مراحل هفتگانه سلوك يعني طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحيد ،حيرت ،فقر و فنا در خويش
مستقر شده و به معبود ميرسند ،منطق الطير با زبان و بيان ساده عطار داستان زندگي ماست
در اين جهان خاكي ،ما كه پرندهايم اما سرگردان بين زمين و آسمان .شيخ فريد الدين عطار
نيشابوري يكي از اين بزرگان است كه رنگي از مكتب عرفاني وحدت وجود را به داستانهاي
عرفاني خود زده و سيمرغ را در قالب تمثيل معرفي ميكند تا ما را در آنچه با ديده جان رويت
كرده سهيم كند .
عطار در منطقالطير در پي بيان مقام جويندگان حقيقت است و خود اينگونه پرده از اين راز
برميدارد :
من زبان مرغان سر بسر /با تو گفتم فهم كناي بيخبر /در ميان عاشقان مرغان درند /كز قفس
پيش از عجل در ميپرند /جمله را شرح و بياني ديگر است /زانكه مرغان را زباني ديگر است/
پيش سيمرغ آنكسي اكسير ساخت /كو زبان جمله مرغان را شناخت .
عطار در اين منظومه كه ميتوان آن را حماسهاي عارفانه دانست با نيروي تخيل خود و به كار
بردن رمزهاي عرفاني به زيباترين وجه سخن ميگويد ،بحق اين منظومه يكي از شاهكارهاي
زبان فارسي است .
عطار ،ما را پرندگاني ميداند كه قابليت پرواز تا اوج را دارند؛ اگر بتوانيم نگاهش را بياموزيم و
بياموزانيم ،همه با هم اين سفر خاكي را با عروج به افالك طي خواهيم كرد .
شيخ شهيد در خالل داستانها ،روايات و حكايتهايش با سادگي و به دور از آاليش ميگويد:
شما پرندهايد ،بالهايتان را فراموش نكنيد .
و اما روز بزرگداشت عطار ...
بهياد و پاس بزرگي جايگاه اين عارف واالمقام23 ،فروردينماه روز بزرگداشت عطار نيشابوري
ناميده شده است .اين اقدام و اقدامات مشابه براي نامگذاري روزها ،نشانه ادب و احترام به
بزرگان سرزمينمان بوده و امري نيك و پسنديده است .
انديشه و نگاه بزرگاني چون عطار اين ظرفيت را دارد كه هر روز و هر لحظه ما را در اين غوغا بازار
گنگ كه انسان مدام راه گم ميكند و بيراهه ميرود ياري كند ،چراكه جنس افكارشان محدود به
هيچ سال و ماه و زماني نيست و گذر ايام هيچ غباري بر افكارشان ننشانده است،

هفت شهر عشق عطار نیشابوری
گفت ما را هفت وادی در ره است
چون گذشتی هفت وادی،درگه است
وا نیامد در جهان زین راه کس
نیست از فرسنگ آن آگاه کس
چون نیامد باز کس زین راه دور
چون دهندت آگهی ای ناصبور؟
چون شدند آن جایگه گم سر به سر
کی خبر بازت دهد ای بی خبر؟
هست وادی طلب آغاز کار
وادی عشق است از آن پس  ،بی کنار
پس سیم وادی است آن معرفت
پس چهارم وادی استغنا صفت
هست پنجم وادی توحید پاک
پس ششم وادی حیرت صعبناک
هفتمین وادی فقر است و فنا
بعد از این روی روش نبود تو را

در کشش افتی روش گم گرددت
گر بود یک قطره قلزم گرددت
وادی اول :طلب
ملک اینجا بایدت انداختن
ملک اینجا بایدت درباختن
در میان خونت باید آمدن
وز همه بیرونت باید آمدن
چون نماند هیچ معلومت به دست
دل بباید پاک کردن از هرچه هست
چون دل تو پاک گردد از صفات
تافتن گیرد ز حضرت نور ذات
وادی دوم :عشق
کس درین وادی بجز آتش مباد
وان که آتش نیست عیشش خوش مباد
عاشق آن باشد که چون آتش بود
گرم رو و سوزنده و سرکش بود
عاقبت اندیش نبود یک زمان
درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان
وادی سوم :معرفت
چون بتابد آفتاب معرفت
از سپهر این ره عالی صفت
هر یکی بینا شود بر قدر خویش
بازیابد در حقیقت صدر خویش

سر ذراتش همه روشن شود
گلخن دنیا بر او گلشن شود
مغز بیند از درون نه پوست او
خود نبیند ذره ای جز دوست او
وادی چهارم :استغنا
هفت دریا یک شَمَر اینجا بود
هفت اخگر یک شرر اینجا بود
هشت جنت نیز اینجا مرده ای است
هفت دوزخ همچون یخ افسرده ای است
وادی پنجم :توحید
رویها چون زین بیابان درکنند
جمله سر از یک گریبان برکنند
گر بسی بینی عدد ،گر اندکی
آن یکی باشد درین ره در یکی
چون بسی باشد یک اندر یک مدام
آن یک اندر یک  ،یکی باشد تمام
وادی ششم :حیرت
مرد حیران چون رسد این جایگاه
در تحیر ماند و گم کرده راه
گر بدو گویند"مستی یا نه ای؟
نیستی گویی که هستی یا نه ای؟
در میانی یا برونی از میان؟
برکناری یا نهانی یا عیان؟

فانیی یا باقیی یا هردویی؟
یا نه ای هردو  ،تویی یا نه تویی؟"
گوید":اصال می ندانم چیز من
وان "ندانم" هم ندانم نیز من
عاشقم اما ندانم بر کیم
نه مسلمانم نه کافر پس چیم
لیکن از عشقم ندارم آگهی
هم دلی پر عشق دارم هم تهی"
وادی هفتم :فقر و فنا
بعد از این وادی فقر است و فنا
کی بود اینجا سخن گفتن روا
عین وادی فراموشی بود
گنگی و کری و بیهوشی بود
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