
 
 
 
 
 
 

  تفسير بهشت و دوزخ  از ديدگاه عطار
  بهمن نزهت                                                                                                           

  فارسي دانشگاه اروميهاستاديار گروه زبان و ادبيات  
  شهال پيام قره باغ 

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
  چكيده

ترين، زيباترين و ترين اقليم هستي است كه خداوند آن را براي انسان آفريد. بهشت بزرگبهشت رؤيايي
- ترين  سرزميني است كه، آرمانيدسي خدا براي انسان است. بهشت آرماني ترين و مقترين هديهباشكوه

ها در آن وجود ها و شادكاميانگيزترين زندگيها و دلها و باغها و كاخها و زيباترين  چشمهترين انسان
دارد. هيچ زيان و خسارتي براي انسان باالتر از حرمان بهشت نيست، چرا كه خداوند انسان را براي بهشت 

و خلقت، ذهن انسان را همواره به خود مشغول داشته و فيلسوفان و عرفاي آفريد. اين اقليم آرماني از بد
  اسالمي نيز هر يك بر اساس جهان بيني خاص خود به تبيين و تشريح آن پرداخته اند.

در باب بهشت و چگونگي اين اقليم مقدس و آرمانيِ انسان، سخنان كوتاه و ابيات محدود، ولي بسيار   
توان يافت، ليكن هيچ يك از اين سخنان به زيبايي و لطافت و عمق  قبل از عطار مي زيبايي در ادبيات فارسي

كالم عطار در مثنوي هايش نيست. در اين مقاله  ضمن تشريح اقليم هاي هشت گانه و مفهوم حقيقي بهشت 
او، به  از ديدگاه فيلسوفان و عرفاي اسالمي، به ديدگاه هاي عطار نيز در اين مورد، بر اساس مثنوي هاي

  تفصيل پرداخته شده است. 
  القضات، مرگها: اقليم، بهشت، دوزخ، عشق، عطار، عينكليدواژه

 
  مقدمه

لعنت  حقيقت بهشت تجلّى رحمت و مغفرت خداست و جهنم تجلّى غضب وبنابر اعتقاد مسلمانان، 
. اما اين پندارى باشندميدو موضوع جداگانه » هنمج« و» بهشت«شود كه  گاهى اين چنين گمان مى خداست.
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هر حركتى در  .باشد حقيقت آن است كه بهشت و جهنم، جدا از مسأله لقاى پروردگار نمى بيش نيست؛ بلكه
 ها است؛ يعنى، ها، از آثار چگونگى لقاءها و رسيدن ها و جهنم گردد و بهشت منتهى مى نهايت به مبدأ متعال

از آثار و تبعات لقاىِ پروردگار با  نيزو جهنم » و مغفرتاسماى رحمت «بهشت از آثار لقاى حضرت حق با 
  )184: 1374ت. (مكارم شيرازي، اس» اسماى غضب و سخط«

و أَطيعوا اللَّه و فرمايد: خداوند نيز در مورد بهشت در قرآن آيات زيادي آورده است در سوره آل عمران مي
 أُعدت للْمتَّقينَ؛ مغْفرَةٍ منْ ربكُم و جنَّةٍ عرْضُها السماوات و الْأَرض  لىإِ الرَّسولَ لَعلَّكُم تُرْحمونَ و سارِعوا

) و فرمان بريد خدا و رسول را باشد كه شما رحمت كرده شويد و بشتابيد به 133و  132آيات  ،عمران آل(
ست كه مهيا شده است براي ها و زمين ا سوي آمرزش از پروردگار خود و بهشتي كه عرضش آسمان

  پرهيزكاران 
أُولئك جزاؤُهم أَنَّ علَيهِم فرمايد: و آيات بسياري نيز در مورد جهنم آورده است. مثالً در سوره آل عمران مي

و نَةَ اللَّهلَع منْهع خَفَّفيها ال يينَ فدينَ خالعمالنَّاسِ أَج كَةِ والئالْم و ذاب؛ الْع(  اتعمران، آي آل( ال هم ينْظَرُونَ
شوند  آن گروه پاداششان آن است كه بر آنهاست لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همگي داخل مي  )88و  87

  شود. شود عذاب از ايشان و نه به ايشان مهلت داده مي در آن كم نمي
اما جهنم زير  ا و زير عرش قرار دارده كه بهشت در آسماناين است است مشهور بين متكلمين دين آنچه كه 

جهنم اطالع نداريم اما ممكن  باشد. از خواجه نصير طوسي نقل شده كه از مكان بهشت و طبقات زمين مي
چنين از (و في  ها است و هم در آسمانكه شود  مياستفاده  رة المنتهيداست از آيه (عندها جنة المأوي) عند س

گويند در  بهشت و جهنم نداريم اكثر بزرگان مي دليل روشني در رابطه با مكانعدون) اسماء رزقكم و ما تو
و » ة المنتهي عندها جنة المأويرعند سد«فرمايند:  زيرا كه خداوند مي ها و زير عرش قرار دارد باالي آسمان
 مجلسي سقف بهشت عرش خداوند است و اما جهنم زير طبقات زمين است. اما خود عالمة: پيامبر فرموده

  )265: 1379. (مينوا، دانيم نمي فرمايند: حق اين است كه بگوييم علم اينها در انحصار خداوند است ما مي
هاي او نسبت به به هر روي براي درك بهتر حقيقت بهشت و جهنم در آثار عطار ابتدا به نگاه وي در مثنوي

  پردازيم. ميپردازيم و سپس به درك و شناخت او از بهشت و جهنم انسان مي
شود كه  آميز نسبت به مقام انسان دارد و سپس به او يادآور مي عطار در اسرارنامه خود نخست خطابي ستايش

نبايد تصور كند كه اين مقام واالي انساني او حاصل حواس پنجگانه مادي اوست زيرا همين بينايي و شنوايي 
ز دارا هستند، بنابراين موجب هيچ گونه ارزش و بويايي را حيواناتي از جنس گنجشك و خرگوش و موش ني
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شوند بلكه اين مقام واال حاصل آن جانب الهي وجود آدمي است كه از تعالي روح  و برتري براي انسان نمي

  )26: 1386شود.(عطار،  او حاصل مي
 هايي از جهان مادي و محسوس به سوي تعالي و سفر معنوي و روحاني او همه جا انسان را با تمثيل

كند تا به مقام ابريشم و حرير  خود سفر مي» برگ بودن«خواند مثالً اين كه برگ درخت توت از مقام  فرامي
ي كاينات در سفر تكاملي هستند. افالك  خواهد به انسان بفهماند كه همه رسد، و با اين تمثيل مي شدن مي

با اين سخنان، مسأله جهان روح و عالم  شد و بود ماه نو، بدر نمي پيوسته در حركتند و اگر سفر تكاملي نمي
وفايي دنيا و زندان بودن آن اشاره كرده و دنيا را به دزدي مانند كرده كه  كند. سپس به بي معني را مطرح مي

  گيرد. عمر آدميان را از آنها مي
  كه گويي چون نگارستان چين است      ... كـه يارب بام زندانت چنين است

  كه زندان تو بـــاري بوستــان است      سان است ندانم بــام بستــانت چه
  ز خلقــــان عمــر دزدد آشكـــاره      ولي بـــر بــــام اين زندان ستـاره
  از آن بر بــام زندان دزد داريـــــم      چو اين زندان به جاني مزد داريـم

  )1760(اسرارنامه/ 
  

  سريان عشق در كاينات
سينا قبل از همه متفكران  ي عرفاني است. ابن ين قلمروهاي انديشهسريان عشق در كاينات يكي از زيباتر
  اي با عنوان رسالة في ماهية العشق نوشته است.  ايراني عصر اسالم در ماهيت عشق رساله

نامند، شويم كه عشق زميني و يا آن گونه كه عرفاي متأخر ميما در آثار اسالمي ابتدا با اين آموزه مواجه مي
برخي از صوفيه «مكتبي مقدماتي براي عشق آسماني و يا به عبارت ديگر عشق حقيقي است.  »عشق مجـازي«

دارند سازد تا به فرمانبرداري از آن كس كه دوستش ميكنند كه خداوند مردمان را گرفتار عشق ميادعا مي
ترتيب قدر ناگزير گردند و ناخرسندي وي بر ايشان دشوار آيد و از خرسندي او خشنود شوند و بدين 

فرمانبرداري از خداي عزّوجلّ را كه مثل و مانندي ندارد و آفريدگار ايشان است و از درياي نعمت خويش به 
اند بدانند كه خداي تعالي براي رساند، دريابند و اگر طاعت ديگري را بر خويشتن روا شمردهآنان روزي مي

  )5: 1379، 2(ريتر، ج» تر است.جلب خرسندي شايسته
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ي تكامل هستي، عشق عطار معتقد است كه انسان كامل براي تكامل نيازمند عشق است و خداوند در زنجيره
در » نظام احسن«ي كاينات قرار داده است. او در مثنوي اسرارنامه خود به مسأله بسيار مهم را نيروي محركه
  گويد:به جاي خود نيكو است و ميي هستي همه چيز كند. عطار معتقد است كه در منظومهكاينات اشاره مي

  ترا گـــر نيست نيكو، او نكو كرد      خداوندي كه هر چيزي كه او كرد
  درين وادي كمـــال عشق جويان      اند پويانهمه آفــــــاق در عشق

  )618(اسرانامه/ 
است: لَيس  دهند كه گفتهاز قرن پنجم هجري سخني شيوع پيدا كرد كه آن را به امام محمد غزالي نسبت مي

) 79: 1370تواند باشد)( دهخدا، تر از آنچه هست نميفي االمكان ابدع مما كان (در جهان چيزي شگفت
خوريم كه شخصي عطار نيز به اين نظريه كامالً اعتقاد دارد. در مثنوي اسرارنامه به ابياتي با اين مضمون برمي

دهد كه براي  يده شده است؟ و دانشمند به مرد پاسخ ميكند كه چرا عالم اين گونه آفر از دانشمندي سؤال مي
شود كه اگر مانند فالسفه به دنبال علت همه چيز بروي از  بيني و در ادامه به سوال كننده يادآور مي اين كه مي

شوي بايد كه تن و جانت را با اين اسرار الهي منور كني وگرنه در شك و دو دلي  دين مصطفي دور مي
  شد. ابيات چنين هستند:گرفتار خواهي 

  از آن سلطان بـــرحـــق پيـــر بسطام    سوالي كــرد زين شيــوه يكــي خــام
  كه آن يك آسمان اين يك زمين است؟    از بهـــر چـرا عالم چنين است«كـــه 

  كـــه بشنو اين جواب از ما علي الحق،    ... جـــوابش داد آن سلطـــــان مطلق
  »بيني، دگـــر هيچ! براي اين كـــه مي    تاب و نه سر پيچسخن بشنو نـــه دل 

  دولت افتـــاد ز ديـــن مصطفــي بي    ... چـــو عقل فلسفــي در علت افتـاد
  وگــــرنه جــان و تن گــردد گرفتار    ... تن و جان را منور كن بــــه اســرار

  )794(اسرانامه/ 
اند بلكه خردگرايان قرن اند كه چنين نگاهي به جهان داشتهنبودهآنچه كه مسلم است اين است كه تنها صوفيه 

كرده آفريده شده است و جهان بر بهترين صورتي كه حكمت آن را اقتضا مي«اند گفتهسوم و چهارم نيز مي
  )226: 2006(ابن فريغون، » هر چيزي به جاي خويش نيكوست.

داني كه شاهد از براي چه تو هنوز اين قدر نمي«يد: گوعين القضات در مورد عشق مجازي و زميني چنين مي
محبوب باشد. بر دلها، نصيبي از شاهد بازِي حقيقت در اين شاهد مجازي كه روي نيكو باشد، درج است. آن 
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ي شاهد مجازي باشد كه حقيقت، تمثّل بدين صورت نيكو توان كردن. جانم فداي كسي باد كه پرستنده

  گويم كه شهوت باشد.د نادر است. اما گمان مبر كه محبت نفس را ميي شاهد حقيقي خوپرستنده
  يك چيز بود كه آن همي بـــرهان است    مقصودش از ايجـــاد وجـــود كــونين
  »نقصان استپس عاشق خود شود كه بي    در آيينـــــه روح ببينــــد خــــود را

  )132: 1370القضات، (عين
تجلي خداوند در انسان سخن رفته است. مقايسه خداوند با پادشاه صاحب جمالي  در آثار عطار نيز گاهگاه از

داد، يا عشق دراويش به شاهزادگان، صوفيه به مريدان خود و كه صورت خود را در آيينه به مردم نشاني مي
 نظاير آنها. ولي اين عشق آنچنان توصيف نشده است كه گويي عشق خدايي در آن متجلي شده است، بلكه

خوريم كه عاشق پسر مه روي نامه عطار به داستان درويشي برمياين عشق رمزي براي آنها است. در الهي
  وزير گشته بود:

تابي بندد و چون ياراي افشاي راز عشق خود را ندارد، آنقدر در نهان بيدرويشي دل به مهر پسر وزيري مي«
گردد. ولي سرانجام راز او برمال گشته و بزرگان و نا ميبارد تا از هر دو چشم نابيكرده و اشك از ديدگان مي

كند و چون وزير مرد نيك نفسي روند وزير شاه هم با پسر زيباي خود از او ديدن مياميران به ديدار او مي
  گويد:بود، پسر خود را پيش درويش نشانده و مي

  خواهي دگر اي چشم بستهچه مي      پســر اينك بـــه پيش تو نشستـه
گويد: اي غافل! بارد. وزير بار ديگر مياي بركشيده و سيالب اشك از ديده فرو ميولي درويش عاشق نعره

گويد: يك عمر در انتظار چنين گريي؟ پسر كه نزديك توست. درويش ميآخر بهر چه اين چنين زار مي
ندارم تا جمال او  اي بودم، ولي مرا از حضور محبوب چه سودي حاصل است، وقتي كه ديگر چشميلحظه

  »را ببينم.
  چو نبود چشم چه مقصود بــاشد      اگـــر عــالم همـــه معبود بـاشد

  كه پيش كور چه خالق چه مخلوق      بايد نــه معشوقمرا پس چشم مي
  )1372(الهي نامه/ 

بر اين واقعيت رسد اشاره عطار به مفهوم رمزي داستان است كه بشر در براآنچه كه از اين داستان به نظر مي
  كه انسان از مشاهده جمال الهي ناتوان و در برابر جمال زيباي خداوندي نابينا است.
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نامه به اين موضوع اشاره كرده است كه انسان زيبا فقط عكسي از جمال خداوند عطار در جاي جاي الهي
  است و از اين رو بايد در حسن او حق تعالي را مشاهده كرد.

  از آن تـــو هم جميل و هم نكـويي        تـو عكس اويـــي اي،ولي تو تو نه
  اي خود آن او بينچو تو عكسي، نه        اگر چه تـــو نكـــويي اي نكو بين

  )1463(الهي نامه/ 
ترين راهي كه به قرب خداوند براي صوفيه عشق نسبت به خداوند مهمترين و باالترين مقامات است. سريع

و شرط اوليه براي باالترين مقصد يك سالك يعني وحدت با خدا از طريق فناء  شود و نخستين گاممنتهي مي
  )110: 1379، 2(ريتر، جفي اهللا همان عشق است. 

باشد و جميع اسباب و علت ي محبت و عشق ميامام محمد غزالي نيز معتقد است كه تنها خداوند شايسته
- كند. او از پنج نوع محبت نام ميحد كمال صدق ميشناخته شده محبت تنها در مورد عشق به پروردگار در 

برد كه عبارتند از: عشق انسان نسبت به خويش، عشق انسان نسبت به كسي كه به او نيكي كرده باشد، عشق 
انسان به مردم نيكوكار اگر چه خود انسان از نيكويي ايشان بهره نبرده باشد، عشق انسان به جمال و باالخره 

ها تنها در مورد محبت به گيرد كه همه اين علتو در انتها چنين نتيجه مي» سبة و مشاكلةمنا«عشق بر اساس 
  )358: 1387كند. (غزالي، خداي تعالي در حد كمال صدق مي

الطير سرشار از براي رسيدن به خدا بايد از تمامي عاليق كوتاه دنيوي دل بريد. قسمت بزرگي از منطق
ي هدهد است تا مرغان را به سفر به درگاه سيمرغ تشويق كرده و آنها را وادار هاي حكيمانههشدارها و تالش

شوند، ناچيز ي خطراتي را كه بر سر راه خود با آنها مواجه ميكند تا عاليق ديگر را از خود دور كنند و همه
د به اين نتيجه خواهشمارند و حتي از فدا كردن جان خود در راه عشق سيمرغ پروايي نداشته باشند. عطار مي

  برسد كه بايد نخست با عشق زميني يا مجازي قطع رابطه كرد تا به محبت خالص نسبت به خداوند رسيد. 
هر چه در وجود است نيكوتر از آن «القضات نيز به زيبايي در سريان عشق در كاينات سخن گفته است: عين 

آن تواند بود از اين همه آيات يكي خطا بود ... اي صورت نبندد ... و اگر از او چيزي در وجود آيد كه بِه از 
عزيز، همانا كه در خاطرت گذر كند كه چندين بال كه در جهان است اگر او قادر است كه برگيرد، 

افتد تو را كه كارهاي الهي را به ترازوي عقل مخصوص خود  الرحمين كجا بود؟ اين اشكال از آن مي ارحم
كند در علمي و فرزندي دارد يك ساله بر او  ت كه عالمي بزرگ تصنيفي ميسنجي. اين بدان مانند راس مي

كني و حواشي  آيد كه بدان مشغولي؟ كاغذا چرا بعضي سياهي مي اعتراض كند كه تو را اين به چه كار مي
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گذاري. اگر صالح در سپيدي كاغذ است پس همه سپيد بگذار و اگر كمال در سياهي است  اوراق سفيد مي

  ) 345: 1366القضات،  (عين» را سياه كن كه تو قادري همه را سياه كني...پس همه 
رنگ  اي پيروزه بيند با خرقه عطار در جايي از اسرارنامه آسمان را به صورت صوفي در حال سماع و رقص مي

  و حالتي دارد كه تا روز قيامت در اين سماع خود گرم است و اين گرمي از گرمي عشق است:
  به گردش خوش همي گردي به حلقه    صوفـــي پيـــروزه خــــرقه!اال اي 

  كـه تـــا روز قيـامت گردشت هست    زهي حــالت، نگــر از عشق، پيوست
  )625(اسرانامه/

موالنا نيز در ديوان غزلياتش، غزلي را در همين مضمون آورده است و آسمان را در عشق آفتاب چرخ زنان 
اي تشبيه نموده است كه مانند ات نيز آفتاب را به شمع و آسمان را به پروانهتصور نموده و در ادامه ابي

  كنند:حاجيان به گرد شمع طواف مي
  ي منيدر عشق آفتـــاب تــو هم خرقـــه    زنياي آسمـــان كه بـــر سمــا چرخ مي

  نيبيـــرون و انـــدرون هم سرسبز و روش    واهللا كــه عـــاشقي و بگويم نشــان عشق
  تنــيوار گـــرد چنين شمع ميپـــروانــه    اي به فعل... شمعي است آفتاب و تو پروانه

  چون حاج گــرد كعبه طوافـــي همي كني    اي چو حاج تو احـــرام نيلگـــونپوشيده
  )2997(كليات شمس/ 

صي به در آورد و آنگاه عطار معتقد است كه دل را در عشق بايد به دريا زد و از اين دريا گوهرهايي به غوا
تعالي كرد كه عشق را در نهاد كاينات به وديعت نهاده است چرا كه بايد ي آن گوهرها را نثار ذات باريهمه

- از خدا چيزي را به خدا نثار كرد. بر اساس همين تفكر در مثنوي اسرارنامه به داستان مرد صوفي و نظام

الملك كه از كند. نظامي كوچكي پر از زر ميدرخواست كوزه الملككند كه صوفي از نظامالملك اشاره مي
شد و ريختند پر نميشيفتگان راه تصوف بود دستور داد تا كوزه را پر از زر كنند هر چه در كوزه زر مي

صوفي همچنان ايستاده و در نظاره بود سرانجام كوزه پر از زر شد و صوفي آن را برداشت و به كنار خواجه 
  مي آن كوزه پر زر را بر سر خواجه نثار كرد و گفت:آمد و تما

  كـــه تــــا فرق ترا آرم نثاري      نشستم روزگاري«بدو گفتــــا: 
  ز تو بـــر تو فشــاندم وارميدم      چو اندر خورد تو چيزي نديدم

  )660(اسرارنامه/
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ده شده است و زندگي جهان از كه در آدم دمي» دم و نفس الهي«رسد كه و در پايان داستان به اين نتيجه مي
  آن دم است.

  وجــود آدم و عـــالــم نبـــودي    اگـــر در اصل كــار، آن دم نبودي
  بدان دم زندگــي دانم جهـــان را    دمي كان از سرِ عشق است جان را

  )671(اسرارنامه/ 
ديرينه را در اين مثنوي  در الهي نامه نيز به صورت ديگري به اين موضوع پرداخته شده است. عطار آشنايي

گويد انسان در دنيا كند و ميدر نظر داشته است و با اشاره به عهد الست، آشنايي غيبي و ازلي را يادآوري مي
كنند. اين اين آشنايي را فراموش كرده است ولي كساني هستند كه با شوق براي تقرب به خدا تالش مي

ي خود را بيابد همان نيرويي كه بنيامين را قادر شود كه گمشدهينيروي بالقوه آشنايي در وجود انسان سبب م
  ي خود يوسف را در جامه و هيأت عزيز مصر بازشناسد.ساخت تا برادر گمشده

  جدا شـد زو تو گفتي جان شيرين      يـــامينچو القصـــه بديدش ابـن
  هوش افتادبــزد يك نعـــره و بي      چو دريــايي دلش در جوش افتاد

  ازو پـرسيد يوسف كـاي نكوخواه      ه صد حيله چو بــاهش آمد آنگاهب
  بيفسـردي و در جوش اوفتــادي؟      چه افتــادت كـه بوهوش اوفتادي
  كــه گويي يوسفي گرچه عزيزي      چنين گفت او ندانم تو چه چيزي

  ام منكه گويي پيش ازينت ديـده      ام منبجـــاي يوسفت بگـــزيده
  )1164نامه/ (الهي

گويد كه ما كف روي دريا را داند و ميدر مقاله سوم از اسرارنامه، عطار دنيا را كفي بر روي درياي اصلي مي
پنداريم، حال آن كه اين خيالي بيش نيست. او معتقد است كه هنگامي كه حق تعالي امانت خويش را دريا مي

اند و انسان حامل بار اين و رميده سرباز زدهبر جهان عرضه داشته است، زمين و آسمان از حمل بار امانت 
امانت گشت هر چند بيم آن است كه هستي خود را بر سر اين كار از دست بدهد و اگر هدف انسان از حمل 

  مندي از حيات دنيوي باشد، خري لنگ بهتر از او قادر به حمل آن است.بار امانت، بهره
  ست اين امانتحق عرضه دادهكه تا     چنين گفت آن عزيــزي با ديـــانت

  ستكـه بـــار عهد آن سخت ديـده    ستزمين و آسمـــان زان در رميده
  از آن ترسم كه خط در جان كشي تو    تــو تنهـــا آمدي تـــا آن كشي تو
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  بسي اين بِه كَشَد از تــو خـري لنگ   اگر اين است امـانت اي همــه ننگ

  )687(اسرارنامه/
تواند داند. او معتقد است كه انسان زماني ميرا سد راه رسيدن به عشق حقيقي مي» انيت« و» انانيت«عطار 

گيري كند و داستاني از سرگذشت حالج نقل حقيقت را دريابد كه از خويشتن خويش و هواهاي نفش كناره
را از او پرسيدند كند كه او را در خواب ديدند با سر بريده كه جامي در دست داشت و وقتي راز اين قصه مي

گويد آن كند و ميو در ادامه داستان را تفسير مي» دهدآن سلطان نكونام، جام به دست سربريدگان مي«گفت: 
جام معني بود كه به دست حالج دادند و كسي جام معني را خواهد نوشيد كه سر خود را فراموش كرده 

  باشد:
  سر خود را فراموش ست اوكه كرده    كند نوشكسي اين جـــام معني مي

  )695(اسرارنامه/ 
گذارد. اين عشق با عشق به موضوعات دنيوي قابل جمع نيست. عشق پروردگار در دل عارف جايي باقي نمي

خوريم كه بعد از يك هفته گرسنگي خواست غذايي بخورد اما حوادث نامه به به داستان رابعه برميدر الهي
براي خوردن و نوشيدن نداشته باشد. پس پروردگار را خطاب كرد كوچكي موجب شد كه او سرانجام چيزي 

افكني؟ خواهي؟ و تا كي مرا در پريشاني و سرگرداني ميي مسكين چه ميو گفت: خدايا! آخر از اين بيچاره
كنم، ولي اندوه خطاب آمد كه: اگر تو بخواهي همين لحظه آنچه بين زمين و آسمان وجود دارد از آن تو مي

  برم، زيرا كه اين هر دو با هم در يك قلب جمع نگردند.ي خود را از دلت بيرون ميسالهچندين 
  مــدامت تـــرك دنيـــا بــاد پيشه      گـــرت اندوه مـــا بـــايد هميشه
  كـــه اندوه الهي رايگـــــان نيست      ترا تا هست اين يك روي آن نيست

  )2843نامه/ (الهي
را بر خود داشت » اهللاخليل«پيامبران و اوليا حضرت ابراهيم است كه لقب شريف  سرمشق محبان حق در ميان

بخشد و از قرباني كردن پسر خود و ايثار جان خود و تنها در مقابل طنين نام خداوند تمام مايملك خود را مي
طلبد و حاجتي نميزند. او جز از يار از كسي كند و از قبول هر نوع وساطت و شفاعتي سرباز مينيز ابا نمي

  خواهد.او خود آگاه است كه چه مي
  ز صدق او خــروشي بــركشيدند      مــاليك چون مقـــــام او بديدند
  بهرچش آزمـــودي بيش از آنست      كالهي پــاك جسم و پاك جانست
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  كه آتش سرد شد از عشق گرمش      چنـــان در حكم تو ديديم نرمش
  زهي خلّت كــــه آمد حاصل او      بهشتــــي گشت در دوزخ دل او
  گرش جلوه دهي زين بيش شايد      گرش خواني خليل خويش شايد

  )5418نامه/ (الهي
هاي نفساني خويش را) رها كند ميان جان و تنش عطار عقيده دارد كـه اگر انسان من خويش را (خواهش

ده و معتقد است كه اگر زنگار پشت اي نخواهد بود. عطار اين فاصله را به پشت و روي آينه تشبيه كرفاصله
شود. در گاه حقايق عالم ميخواهد بود و تجلي» آينه«آينه را بزدايند و هر دو روي آينه صفا يابد هر دو روي، 

گرداند كه اگر كند و ثنويت جسم و جان را به وحدت باز مياينجا عطار تازه بودن اين مثال را تصريح مي
  آيد.د جان شود و كار جان از او به حاصل ميتوانجان صفا پذيرد جسم مي

  نمـــايد از دو سويشبــه حكمت مي  يك آيينه است، جسم و جان دو رويش
  وز آن سو جـــانِ پـــاكش اسم باشد  اگـــر زين سو نمـــايد جســم باشد
  كـــه بي اعمـــال تـــو زينت نگيرد  بهشت از نـــور تــــو زينت پـذيرد

  )749(اسرارنامه/ 
دهد كه چون در پيامبر(ص) جانش تن بود، جان و تن با هم به و از همين جا معراج رسول را توضيح مي

  معراج رفت.
  ســـوي معـــراج شد با اين و با آن      محمد را چو جان تن بود و تن جان

  )718(اسرارنامه/ 
پردازد كه مي» حفرةً من حفَرِ النّارالقبر روضة من رياض الجنّة او «و با داستاني ديگر به ژرفاي حديث 

و به اين » هاي دوزخگور هر كس يا باغي از باغهاي بهشت است و يا مغاكي از مغاك«رسول(ص) فرمود 
توانيم به عيان، تن را به صورت جان ببينيم چون در قيد زمان و مكان قرار داريم. او رسد كه ما نمينتيجه مي

كند كه از حضرت پرسيد آيا در بهشت روز ي از حضرت علي(ع) اشاره ميدر ادامه داستان به پرسش شخص
  »نه! زيرا در آنجا شبي نيست تا روزي باشد.«وجود دارد و حضرت فرمود: 

  كه باشد در بهشت اي شير حق! روز؟    بپرسيد از علي مـــردي دل افـــروز
  م آنجـااز آن معنـي كــه شب نبود ه  گفت روز خــــرم آنجـا » نبـــاشد«

  )724(اسرارنامه/ 
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القضات نيز با اينكه حقيقت وجود دوزخ را منكر است اما در پاسخ به مريدي كه از آفرينش بهشت و عين

ايم كه اهللا الرحم بعباده من الوالد الشفيق لولده ... ولكن عين شفقت ما گفته«گويد: دوزخ حيران شده بود مي
كنند؛ و چون معلم كودكي را بزند و الي االخرين... با خلق  است كه مادر و پدر كودك خود را حجامت

بگوي كه اگر دوزخ نيافريدمي خلق مرا نترسيدندي و از معاصي دست برنداشتندي و از اسفل السافلين به 
اعلي عليين نيامدندي. دوزخ كه آفريدم از كمال لطف و رحمت ... نبايد كه چيزي كه صالح نبود نوشته شود 

  )100: 1370القضات، (عين» قدر است؛ كه اين سرّ
-او معتقد است هر كس عاشق شود و آنگاه عشق خود را پنهان دارد و بر اين عشق بميرد شهيد باشد و مي

اي عزيز به خدا رسيدن فرض است و البد هر چه به واسطه آن به خدا رسد فرض باشد به نزديك «گويد: 
  )97: 1370القضات، (عين» ق از بهر اين معني فرض راه آمد.طالبان، عشق، بنده را به خدا رساند پس عش

ها و توان پردهداند و معتقد است كه بدون عشق نميالقضات عشق را مركبي براي رسيدن به خدا ميعين
ها در راه نهادند؟ از بهر آن كه تا ها و حجابدريغا داني كه چرا اين همه پرده«ها را از ميان برداشت. حجاب
حجابي. اي عزيز جمال ليلي ي وي پخته گردد، تا طاقت بار كشيدن لقاءاهللا آرد بيروز به روز ديدهعاشق 

اي دان بر دامي نهاده! چه داني كه دام چيست؟ صياد ازل چون خواست كه از نهاد مجنون، مركبي سازد از دانه
ه آنگاه به تابشي از آن هالك شدي آن عشق، خود كه او را استعداد آن نبود كه به دام جمال عشق ازل افتد ك

بفرمودند تا عشق ليلي را يك چندي از نهاد مجنون مركبي ساختند؛ تا پخته عشق ليلي شود، آنگاه بار كشيدن 
  )104: 1370القضات، (عين» عشق اهللا را قبول تواند كردن.

ين باشد و هر كه عاشق او معتقد است كه دين و مذهب عاشقان، عشق آنها است و جمال معشوق براي آنها د
اي دوست عاشقان را دين و مذهب، عشق باشد كه دين ايشان، «گردد. خدا باشد جمال لقاءاهللا مذهب او مي

جمال معشوق باشد؛ آنگه مجازي بود، تو او را شاهد خواني. هر كه عاشق خدا باشد، جمال لقاءاهللا مذهب او 
القضات، ، كفري كه ايمان باشد باضافت با ديگران. (عينباشد؛ و او شاهد او باشد؛ در حقيقت، كافر باشد

1370 :286(  
القضات معتقد است كه بهشت و دوزخ نيز با خود شخص است و بايد در باطن خود آن را جستجو كرد عين

اما اي دوست! بهشت و دوزخ نيز با توست، در باطن «شود: مند ميو هر كس به قدر و مرتبه خود از آنها بهره
ي خاليق از اول تا آخر ي او باشد. چندانكه در دنيا جملهبايد جستن؛ و هر كسي را بر قدر و مرتبهخود 

اي مالمت نباشد، و در خورند و خواهند خوردن، در بهشت، ابلهي بهشتي بخورد به يك ساعت چنان كه ذره
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اد طعام باشد؛ و هفتاد گونه اندرون او با ديد نيايد. پس چه باشد كه يك طعام در بهشت به يك طعم ذوق هفت
ي مأكوالت و شجرها و حوريان و انواع حالوت يابد از يك طعام! اين بهشت عموم باشد؛ و بيان درجه

  )286: 1370القضات، ها و مقامات و عجايب و غرايب خود در كتب بسيار است. (عينكرامت
به پيامبر(ص) نيز در شب معراج از آن گويد: براي محبان خداوند بهشت ديگري وجود دارد كه در جايي مي

اما محبان خداي را تعالي جنتي ديگر باشد به غير اين بهشت كه مصطفي(ص) «اند و آن چنين است: خبر داده
از آن بهشت چنين خبر داد كه شب معراج خداي تعالي با من گفت: دوستان او، چون او را ببينند در بهشت 

) و در ادامه عشق خدا را دين 291: 1370القضات، (عين» ا در دوزخ دانند.باشند؛ و چون بي او باشند، خود ر
-داند كه معشوق را ديدن بهشت عاشق باشد و از معشوق دور بودن دوزخ او باشد. (عينو مذهب عاشق مي

  )292: 1370القضات، 
- عاشق ديده نمي گردد و غير از معشوق چيــزي بــه چشماو معتقد است، آنجا كه عاشق با معشوق يكي مي

اي اشاره دهد، اوج وصال عاشق باشد و به داستان شيفتهشود تا جايي كه چون بايزيد فرياد انا الحق سر مي
سخن آن بزرگ اينجا روي نمايد كه مريد، او را سؤال كرد كه شيخ تو «بيند. كند كه همه جا اهللا را ميمي

ت از كجايي؟ گفت: اهللا؛ آن ديگر نيز مگر از اينجا گفت كيست؟ گفت اهللا؛ پرسيد: تو كيستي؟ گفت: اهللا؛ گف
خواهي؟ گفتند چه مي» هو«روي؟ گفت: گفتند كجا مي» هو«آيي؟ گفت: چون از وي پرسيدند كه از كجا مي

تو از اين عالم چه خبر داري؟! از اين مقام تا بدانجا كه نور مصطفي(ص) است چندانست كه از ». هو«گفت: 
اند كه قيام دو عالم ملك و ي روندگان به شخصي رسيدهيا از حركت تا سكون. جملهسواد تا بياض و 

  )348: 1370القضات، (عين» اند و بعضي جمال صمدي.ملكوت به اوست. بعضي او را نور احمدي دانسته
ات و مقاله پنجم از اسرارنامه خطاب ديگري به انسان است و كوششي ديگر در نشان دادن جايگاه او در كاين

ي تكامل عالم مادي است. عطار از سنگيني باري كه بر دوش انسان است سخن گفته و اين كه انسان ثمره
ي جهان پر از نور است چشم اي تشبيه كرده كه كوه سنگيني بر دوش دارد و با اين كه همهانسان را به مورچه

آن جهان را ببيند كه اين بار سنگين را از تواند يك لحظه او نابينا است. او معتقد است كه انسان زماني مي
دوش او بردارند و آنگاه در شگفت خواهد شد كه چگونه اين توانايي براي او حاصل شده است تا از شك به 

  يقين برسد، درست مانند نابينايي كه ناگاه بينايي در چشم او پديد آيد.
  ـرد خود توهمـــه آمــــاده بيني گ      همي چندان كه كردي نيك و بد تو

  وگـــرنه با بزرگـان همـــركـــابي      اي زير حجابياگــــر بد كـــــرده
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  ي كـــــردار خويشيهمـــه آيينــه      بـــه نيكي و بــدي در كار خويشي
  شـــود در پيش روي تـــو پـديـدار    اگــر نيك است و گر بد كار و كردار

  )1080(اسرارنامه/ 
رويي در آب نگريست و آورد كه سياهي حقيقت مرگ، داستاني را ميبخشيدن به انديشهعطار براي عينيت 

دانست عكس خود را در آب ديد. پنداشت كه آن تصوير مردم آب است و شروع به دشنام دادن كرد و نمي
را نگاه  رسد كه اي انسان تو هم در آب، رويتگويد و در آخر به اين نتيجه ميگويد با خود ميكه آنچه مي

  كن تا ببيني كه سياه است يا سپيد:
  ببين تا خود سپيدي يا سيــاهي    تو هم در آب رويت كن نگاهي
  ببيني روي خود، در آب اعمـال    چو مرغ جان فرو ريزد پر و بال

  )1090(اسرارنامه/ 
ن دنيا و ديوار حايل ميا» وجود آدمي«ي دنيا و آخرت بسيار نزديك است و عطار معتقد است كه فاصله

  گويد اگر دلت روشنايي يابد، هيچ ديوار و دري در برابر تو باقي نخواهد ماند.آخرت است و مي
  نـــه در چشم تو درماند نه ديوار    اگـــر نور دلت گــــردد پديدار

  اي گمبلـي در بحـــر گردد قطره    اي گـمهمه در دل شود چون ذره
  )1146(اسرارنامه/ 

تواند به حقيقت آخرت واقف كسي كه حقيقت مرگ را نفهمد نمي«نيز معتقد است كه امام محمد غزالي 
گردد. او معتقد است كه آدمي مركب روح و كالبد خود است. روح او مانند سوار است و كالبدش مركب او 

بهشت و دوزخ كه قالب در ميان باشد، اين «گويد: شود. او ميو اين روح در آخرت بهشتي و دوزخي مي
خود ظاهر است و حاصل بهشت، اشجار و انهار و حور و قصور و مطعوم و مشروب و غير آن است و 
حاصل دوزخ آتش و مار و كژدم و زقّوم و غير آن و صفت هر دو در قرآن و اخبار مشهور است و فهم 

  )83: 1387(غزالي، » همگان آن را دريابد.
معراج معتقد است كه بهشت و دوزخ هم اكنون آفريده و عطار نيز براساس گفته پيامبر اكرم(ص) از روايت 

ي اهل گويد اگر حوريي در اين دنيا آشكار گردد همهموجود است اما انسان توان ديدن آن را ندارد. او مي
هوش خواهند شد. انسان در جهان تاب ديدن آن چه را كه تعلق به آن جهان دارد را ندارد دنيا تا رستاخيز بي
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بيند كه در و ديوار بهشت از ي بلوغ نرسيده است و اگر انسان بالغ گردد مياي كه به مرحلهنطفهدرست مانند 
  شود و درختانش اخالث و تقوي است.اعمال او حاصل مي

  كه جنت اين زمــان هست آفريده    چنين گفت آن بــزرگ بــرگزيده
  كــه در جنت شوند اهل قيــامت    ولــي آنگــــه شود جنت تمامت
  هش تا به عقبيشوند اين خلق بي    اگــــر پيدا شود حوري بــه دنيا

  )752(اسرارنامه/ 
خيزد و به اين آيه قرآن استناد هاي اين جهاني از ميان برمياو معتقد است كه با ظهور رستاخيز تمامي قرابت

ن ايشان هيچ يك از پيوندهاي فاذا نفخ في الصور فال انساب بينهم: و چون در صور دردمند در ميا«كند كه: مي
) و تا زماني كه انسان در جسم خاكي خود است از ديدن و 101مؤمنون/ »(خويشاوندي باقي نخواهد ماند.

  شود كه از كالبد جسماني خود بيرون بيايد:ادراك آن جهان عاجز است و زماني قادر به ديدن مي
  شم تو سرشته استتو كي بيني كه چ    ها پر فرشته استهــا و آسمانزمين

  ببيني هر دو عالـــم هم كنــــون تو    ز سـرشت آيي برون تو««هر آنگه ك
  )768(اسرارنامه/ 

خبر است شود كه زماني كه انسان از حقيقت نطق و حيات خود و چگونگي آن بيو در انتها يادآور مي
  تواند از حيات و نطق كاينات خبر داشته باشد.چگونه مي

  حيات و نطق ذره چون بداني    نشانياتت بيچو از نطق و حي
  )776(اسرارنامه/ 

دهد تا بر سازد تا بر رنج و درد چيره شود، او را ياري ميهمان گونه كه شور عشق محب حق را قادر مي
روزي كه حسين بن «خوريم كه اين چنين است: هيبت موت نيز غلبه كند. در تمهيدات به داستاني برمي

ر دار كشيدند، شبلي گفت: ديشب مناجاتي با حضرت حق داشتم و گفتم: خداوندا! آخر تا منصور حالج را بـ
كشي؟ فرمود: تا زماني كه خون بهاي آنها را داشته باشم. من گفتم: پروردگارا خون كي محبان خود را مي

  )112: 1370القضات، (عين» بهاي تو چيست؟ فرمود كه: ديدار من و جمال من خون بهاي عشاق من است.
پوش را ديد پيمود، چهل مرقعاي راه ميخوريم كه: ذوالنون در باديهالطير عطار نيز به داستاني برميدر منطق

اند پس خداوند را خطاب كرده و گفت: اين چه كار است؟ تا چند زمان اين مردمان را از كه افتاده و جان داده
  اندازي؟پاي مي
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  دهيمخود كُشيم و خود ديتشان مي      هــــاتفي گفتش كز اين كار آگهيم
  گفت تــــــا دارم ديت اينست كار      گفتم آخــر چند خواهي كشت زار
  پــــا و سر گم شد ز سر تا پاي او      بعد از آن چـون محو شد اجزاي او
  وز لقــــاي خويش سازم خلعتش      عـــرضه دارم آفتـــــاب طلعتش

  بــــرآرم آفتاب روي خويشپس       اي گردانمش در كوي خويشسايه
  اي در كوي من؟كي بماند سايــــه      چون بتــــابد آفتــــاب روي من

  )2595الطير/ (منطق
ي مطرود و ملعون خداوند، ابليس است. شيطان در سرمشق اساطيري براي عاشق حق در نزد عطار، فرشته

ي مؤمن نبايد از او شود كه بندههر ميآثار عطار نخست در نقش هميشگي خود يعني خصم و اغواگر بشر ظا
پيروي كند تا به سرنوشت مردي دچار نشود كه هفت گام از پي دجال رفت و ديگر از او رهايي نداشت، اما 

گويد شيطان آزمون خود را به عنوان بنده و عاشقي صديق و پردازد و ميدر ادامه به توجيه نافرماني ابليس مي
  عنت خداوند براي او خوشتر از رحمت خداست.وفادار از سر گذراند و ل

  بــــه پيش غير او سر كي درآرم؟    اگـــر چــــه لعنتي از پي درآرم
  نبودي حكم من از مه تا بـه ماهي    به غيري گر مـرا بودي نگـــاهي
  كــه سر پيچيدن از تو سوي اغيار    كه لعنت خوشتر آيد از تو صد بار

  )2358نامه/ (الهي
اي از قهر در معتقد است كه ابليس اكنون پيوسته بر درگاه عرش الهي ايستاده است، در حالي كه حربهعطار 

را (در مناجات و يا در قرائت قرآن) بر زبان جاري كني مگر اين » الهي«تواني كلمه دست دارد. تو هرگز نمي
ي ها است و كسي را كه بخواهد با سكّهانابليس محك نقد ج». اعوذُ باهللا من الشيطان الرجيم«كه قبالً بگويي: 

  گويد:كوبد و به او ميبه درگاه الهي نزديك شود بر زمين مي» قلب«
  بـــرويم بـــاز زد در نيم ســـاعت      خـــداونــدم هــزاران ساله طاعت 

ــــرِ حقّ مي بري و نيستت شرم؟      اي گرمتو زين يك ذره طاعت گشته بـ  
  )2306نامه/ (الهي

در مقاله ششم از اسرارنامه، عطار مسأله قيامت و كيفيت محشور شدن هر كس را بيان كرده است. او در اين 
مقاله از رابطه ميان اين جهان و جهان باقي يا ارتباط حشر هر كس با كيفيت زندگي او و اينكه بازگشت به 
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ر اين راه شرك اوست و ديو اين جهان ممكن نيست، سخن گفته است. او معتقد است كه حواس انسان د
بدخواه او ابليس وهم و خوي ناخوشش مرگ و خشم او نيز دوزخ اوست. هنگامي كه انسان از اين جهان 
بيرون رود از دو حال خارج نيست: اگر آلوده باشد بايد پاك شود و اگر پاك از اين جهان برود آسوده خواهد 

د خويش گرفتار خواهد شد و اگر با دلي پالوده رفته باشد به بود. كسي كه با آلودگي از اين جهان رود در نها
گيرد و همراه اوست، هم بهشت و هم افشان خواهد خراميد. همه چيز از انسان نشأت ميسوي درگاه، دست

  دوزخ.
  بهشت و دوزخت همراه با توست    فـراز عرش و شيب چاه با توست

  )1164(اسرارنامه/ 
شود. او در اسرارنامه به داستان مردي اشاره گونه كه مرده است محشور ميعطار معتقد است هر كس همان 

كند كه كارش آواز دادن خران گمشده بود چون مرد به حالت نزع افتاد، عزرائيل بر او ظاهر شد و او چنان مي
پنداشت كه وي از كساني است كه خري گم كرده است و به طلب ياري از او آمده است. سر خود را از 

و » هر كس خري با جل ديده است به اينجا فرستد«اي كه در خانه داشت بيرون كرد و آواز داد كه وزنهر
گويد كه مانند عيسي زنده گيرد كه مرگ هر كس بازتاب زندگي اوست و سپس خطاب به انسان مينتيجه مي

  بمير تا چون خري نمرده باشي.
  خر نميري در گَوي خاك كه تا چون    ي پاكچـو عيسي زنده مير! اي زنده

  )1174(اسرارنامه/ 
و من كانَ في هذه اَعمي فَهو في االخرة اعمي و اَضَلُّ «ي قرآن كريم كه: او در ادامه داستان با اشاره به آيه

  )72(اسراء، آيه » تر است.سبِيالً: اما كسي كه در اين جهان نابينا بوده است در آخرت نيز نابينا و گمراه
  دو چشم او به عقبي كي گشايد؟    ـسي كاينجا ز مادر كور زايدكــ

  )1186(اسرارنامه/ 
ي قرآن، كوري چشم سر نيست بلكه ناظر است بر نابينايي معنوي و اين كه منظور عطار و همينطور منظور آيه

شد به همان كه چشم روشن را از اين جهان به آن جهان بايد برد، هر چه روشني در اين جهان در وجود تو با
  اندازه از روشني در آن سراي بهره خواهي داشت:

  ميــان صد هزاران پرده باشي    هيچ نوري مرده باشيوگر بي
  )1195(اسرارنامه/ 
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كند. آيا چنين نيست گويد كه اگر انسان از خود غايب نباشد در هر ساعتي كمالي را حاصل مياو به انسان مي
اي و اكنون از اي بودهونه صورت را به خود ديده است؟ در آغاز نطفهي آمدن تا رفتن صدگكه از لحظه

نشاني است آيد، نشاني كه عين بياي و اين نشان از حق به تو حاصل مياي. هماني كه بودهعرض فراتر رفته
  شود.وقتي از صورت به درآيد و به معني رسد، آن نشان بر او آشكار مي

  ستنشانينشاني است آنك عين بي    استنشـــاني نــه هويدا نه نهاني 
  عيان گردد به چشم تو نشـــانـــي    چو از صورت برآيي در معـــانــي
  كه چون تو خاك گردي پاك گردي    ز صورت درگـــذر تا خاك گردي

  )1212(اسرارنامه/ 
  گيرينتيجه

در اديان مختلف يكي اعتقاد به قيامت و دوزخ و بهشت در تمامي اديان وجود دارد، هر چند نوع حشر 
شود همان بازگشت به سوي اصل و مبدأ آفرينش است. با بررسي آثار اي كه حاصل مينيست ولي نتيجه

دانش از ي آن جهان است و هر كس بيرسيم كه به اعتقاد عطار چشم اين جهاني ساييعطار به اين نتيجه مي
خواهد كه چشم آن جهانش باز اگر انسان مي نور و تاريك خواهد بود وجهان برود، چشم دلش همواره بي

باشد، بايد به دانش روي آورد و در به دست آوردن كمال كوشا باشد. همان گونه كه تن آدمي نيازمند قوت 
ي علم و پارسايي را است جان و روح او نيز ضرورتاً به قوت نياز دارد و آن قوت، دانش است. عطار مالزمه

  داند.ن ميسبب رهايي و رستگاري انسا
اليقين اليقين او بدل به عينباشد علم» اهل درد«كوتاه سخن اين كه علم و درد مالزم يكديگر هستند و هر كه 

داند كه شود و درد شوق و سوز و آمادگي براي پذيرفتن امور معنوي است. عطار عالم غيب را دريايي ميمي
ي در گر انسان در اين جهان از خويشتن بميرد، حلقهتوان آن را ديد و معتقد است كه ابا چشم زميني نمي

پايان هستي فردي، ديگر آن پايان تهديدآميز و دروازه ورود به آورد. بهشت را در همين جهان به دست مي
نگرد و حتي پلي براي  ي سرنوشت در جهان ديگر، كه انسان با ترس و تشويش به آن مي ي ناشناخته پهنه

اي است در درياي  بلكه انحالل در اصل هستي است. گم شدن قطره ،الهي نيست ي معشوق ي چهره مشاهده
شود و در  رود و او از آن پس در آن دريا ناپديد مي الهوت كه خود از آنجا برخاسته و فرع آن به شمار مي

  .)331: 1379، 2شود ولي همچنان برقرار است (ريتر، ج گردد، نهان مي ماند، گم مي عين حال محفوظ مي
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