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 عطار نامۀ مصیبت بر تکیه با ثالث موالید در انفسی و آفاقی سیر
 

2رضایی فاطمه ،1فقیهی حسین  

راىّا زتاى، داًشکذٓ ادت٘ات ٍ فارسٖ داًش٘ار گرٍُ ادت٘ات 7  ، داًشگاُ السّراء تْراى، تْراى، ٗا

 اٗراى تْراى، تْراى، ءالسّرا داًشگاُ ،ّا زتاى ٍ ادت٘ات داًشکذٓداًشجَٕ دکترٕ زتاى ٍ ادت٘ات عرفاًٖ،  2

 

 چکیده

 ترخٖ کِ جاٖٗ تا است تَدُ آى پ٘راهَى هثاحج ٍ سفر تحج تارٗخ، ادٍار ّؤ در ًَٗسٌذگاى ٍ شعرا هَردتَجِ هثاحج از ٗکٖ

 ّإآهَزُ ٍ لرآى تَجِ، اٗي از تخشٖ هٌشأ رسذهٖ ًظر تِ کِ اًذآٍردُ پذٗذ «سفرًاهِ» ٗعٌٖ عٌَاى ّو٘ي تا آحارٕ اٌٗاى از

 تا اٗي تر عالٍُ. کٌذهٖ سفر تِ دعَت «س٘رٍا» لفظ تا را تٌذگاى هختلف آٗات در ٍ کرّات تِ لرآى در خذاًٍذ کِ هاست دٌٖٗ

 عٌَاى تا را تخشٖ الصَفِ٘، آداب کتة در صَفِ٘ کِ جاٖٗ تا شذ عرفا هَردتَجِ هثاحج از ٗکٖ سفر تحج ً٘س، تصَف گسترش

 کِ جاٖٗ تا داشتِ چشوگ٘رٕ ًوَد آحارش در «سفر» کِ است شاعراًٖ ٍ عرفا زا ٗکٖ عطار. دادًذ اختصاص سفر آداب

 آى تر جستار اٗي در ها. است پرداختِ رٍحاًٖ سفر تعذ تِ ت٘شتر الثتِ کِ اًذسفرًاهِ ٗک ًَعٖ تِ اٍ ًاهٔ هص٘ثت ٍ ًاهِ الْٖ

 اًفسٖ ٍ آفالٖ س٘ر تاب در ٍٕ دٗذگاُ تحل٘ل تِ( حالث هَال٘ذ در فکرت سالک سفر) اٍ ًاهٔ هص٘ثت از تخشٖ تحل٘ل تا تا شذٗن

 گردٗذ هعلَم تحم٘ك از حاصل ًتاٗج تِ تَجِ تا کِ شَد رٍشي ها تر عطار دٗذگاُ از س٘ر السام اٗي از ّرکذام جاٗگاُ تا تپردازٗن

 .ًذارد ّوراُ تِ لٖحاص دلٖ تٌگ ٍ هاللت جس آفاق در س٘ر ٍ است ترخَردار ٍاالٖٗ جاٗگاُ از عطار دٗذگاُ در اًفس س٘ر کِ

 

 .حالث هَال٘ذ عطار، ،ًاهِ هص٘ثت اًفس، آفاق، سفر،هاي كلیدي:  واژه
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