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از خاک تا سویدای افالک با راهیان هفت شهر عشق عطار
دکتر محمّدصادق تفضّلی
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 1استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد ،ایران

چکیده
عطار نیشابوری از عرفای بزرگ و شعرای برجسته ی قرن ششم و هفتم هجری قمری است که با خلق آثار گرانسنگی،
شیوهای تهذیب اخالق ،تزکیه نفس و ارتقای مراتب وجودی انسان را برشمرده و نشان داده است .یکی از مهمترین آثار وی
منطق الطیر است ،داستانی تمثیلی از سیر و سلوک عارفانه که با زبانی ساده و بی تکلف ،ناب ترین افکار عارفانه به رشته ی
نظم کشیده شده است .منطق الطیر شرح در دوجنون و شیدایی عطار از دوری و مهجوری و آیینه ای تمام نمای از تجلی روح
عرفانی اوست .این روایت تمثیلی ،سخن از اهتمام جمعی از پرندگان مدعی است که برای رسیدن به آستان سیمرغِ پادشاه ،
عازم راهی پرخوف و خطر به رهبری هدهد می شوند ،لیک در راه هریک به عذرو البه ای متوسل می شوند و از جمع جدا می
مانند  .در انتها از آن میان  ،تنها سی مرغ به مقصد راه می یابند و سرگشته و حیران جامه فنا و زیور بقا می پوشند و مقبول
درگاه سیمرغ می گردند .در این حکایت سیمرغ کنایه از حضرت حق  ،هُدهُد پیر و راهبر ،و هر یک از مرغان نماد چیزهایی
دیگرند که می تواند کنایه از احوال سالکان طریق باشد ،لیکن سی مرغ واصل نمادی از همان عرفای وارسته ،اولیا اهلل و
انسانهای کاملی است که مورد عنایت حق واقع شده و دل از دنیا بریده اند و به مقام وحدت دست یافته اند .داستان سی مرغ و
تحمل شرایط و شداید تا وصال سیمرغ ،داستانی تمثیلی از نظریه وحدت وجود است که عطار از معتقدان و پیشروان آن در
ادب فارسی می باشد.
واژههای کلیدی :عرفان و تصوف ،عطار نیشابوری ،شعر تمثیلی ،منطق الطیر ،هفت وادی عشق  ،وحدت وجود
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مقدمه
شیخ فریدالدین ابوحامد محمدبن ابراهیم ،معروف به عطار ،از شاعران سنی مذهب و صوفی مسلک و از نامداران تاریخ ادب
فارسی در قرن ششم وهفتم هجری قمری است .از سال تولد و وفات او اطالع دقیقی در دست نیست « دربارهی سفرهای
احتمالی او ،استادان ،معاصران ،سلسله مشایخ وی در تصوف ،زن ،فرزند ،پدر و مادر او آگاهی و اطالع قطعی وجود ندارد و در
این باب هرچه گفته شده ،غالباً احتماالت و افسانهها بوده است»(فروزانفر؛ (۱9: 1۱۳۱پدر وی در شادیاخ از داروفروشان عظیم
القدری بوده که بعد از مرگش ،عطار به طور موروثی پیشه ی ویرا در پیش گرفت « باید دانست که مراد از عطّاری در اینجا
دکان دارو فروشی بوده است .مسلّماً عطّار در آغاز حیات و گویا تا مدّتی از دورۀ تحقیق در مقامات عرفانی ،شغل دارو فروشی
خود را که الزمۀ آن داشتن اطّالعاتی ازطب نیزبوده حفظ کرده ودر داروخانه سرگرم طبابت بوده است»(صفا ،1۱81 ،ج9۳9 :۲
) .وی در روزگار خود از پزشکان حاذق و داروسازان زبردستی بوده که جمعی از بیماران ومشتریان « بیش از پانصد تن ،چشم
به راه دریافت دارو و مشورت با او بودند» (برتلس ) ۱۲1 :۲۳۱۲ ،اما این گرمی بازار و رونق کسب و کار مانع از تفکر وتعرف او
نشد بلکه عاملی شد تا در دوران «کساد بازار شعر و شاعری» و شکوه و شکایت از بی عنایتی ممدوحان و بی برگی مداحان «
وی مناعت نفس خود را حفظ کند و قریحه شعر گویی را جهت تأمین نیازهای مالی به سوی مدح و مدیحهسرایی بزرگان عصر
به کار نبرد»( .فروزانفر )۲ :1۱۳۱،عطار مردی پر کار و فعال بود که لحظه ای از عمر گرانقدر خود را به بطالت نگذراند و
ازتحصیل علم و معرفت و خلق آثار راهگشا و پر ثمر باز نایستاد و« چه هنگام اشتغال به کار عطّاری و چه در دورۀ اعتزال و
گوشه گیری که گویا در اواخر عمر دست داده بود ،به نظم مثنوی های بسیار و دیوان غزلیّات و قصاید و رباعیّات و تألیف کتاب
نفیس و پر ارزش تذکرۀ االولیاء سرگرم بود( ».صفا ،1۱81 ،ج)9۳8 :۲
حیات و زندگی او بیشتر مقارن با حکومت سالطین ترک نژاد سلجوقی بود،عصر غلبه ترکان و غالمانی که از نقاط مختلف گرد
آمده و غالبا حکام فاسدی بودندکه« از لحاظ اخالقی نقایص زیادی داشتند و معموالً مردمی بیرحم ،شرابخواره ،عیاش ،بی
حفاظ ،خونریز و متعدی به جان و مال مردم بودند» (همان)۲9 :دورانی اسفبار مبتال به پریشانی وفقر وگناه « عطار در زندگی
خود شاهد دو فاجعهی دردناک بود ،فاجعه غز ( ۳۱9ه.ق) و فاجعهی حملهی مغول به نیشابور ( ۲19ه.ق) و کشتار بیرحمانه
آنان .عطار که در کودکی از فاجعه غز جان به در برده بود ،در فاجعهی مغول به سختی جان سپرد( » .زرینکوب)۱۱ :1۱۳9،
مسلم چنین روزگار و احوالی با فضای آرمانی عطار که آرزومند تجدید عصر صحابه وتابعین بود فاصله زیاد داشت عصری که بر
خالف زاهدان مّعرِضِ از دنیا ،حریصان مال و قدرت وبه جای صوفیان صادق و با صفا متظاهرانی جاه طلب و ریاکارانی شیاد و
شکم باره صدارت می کردند« .در آن ایام ،دیگر طریقۀ قدما از یاد رفته بود و کسانی که در بین خلق به عنوان زاهد و عابد و
عارف و صوفی شناخته میشدند .غالباً جز در ظاهر حال و تکرار اقوال ،با قدمای آنها هیچگونه شباهت نداشتند( .همان )18 :در
این آشفته بازار  ،عطار به عوض پرداختن به شیوه مرسوم شاعران و توصیف تخیالت وشرح مغازالت ،به تبع از سنایی به «شعر
اولیا» گراییدوحلقه ی واسطه ی شعر شرعی و عرفانی گردید (شمیسا  )189: 1۱۳۱ ،و دومین اوج شعر عرفانی پس از سنایی و
قبل از موالنا را به وجود آورد
او با زبانی ساده و گیرا و عاری از پیچیدگی ها و فضل فروشی ها به نقد اجتماع و بیداری اذهان خفته ی جامعهه پرداخهت و بها
لحنی صریح و صمیمانه  ،وگاه با تمسک به روایات تمثیلی و زبان سمبلیک بهه بیهان حهاالت عاشهقانه وحقهایق عارفانهه همهت
گماشت .شعر او «« اشارات و تلمیحات پیچیده ندارد و نیازمند توضیح و تفسیر نیسهت .گرچهه گهاه بهرای بهازگو کهردن معهانی
عرفانی که بیانش دشوار است و در خور فهمهمگان نیست ،از رمز و سمبل استفاده کرده است……عطار گاه سخنان بی پروا از
زبان مجذوبان و دیوانگان نقل میکند که در چهارچوب شریعت رسمی نمیگنجد »(.صنعتی نیا)11 :1۱۲8 ،
درباره ی آثار عطار مبالغه های غیرعالمانه ای شده که با تحقیق پژوهندگان عدم انتساب بسیاری از آنها ثابت شده است «در
مجموع آثار وی را میتوان مشتمل بر « چهار منظومه (منطقالطیر ،الهینامه ،اسرارنامه و مصیبتنامه) ،دیوان اشعار ،مختار نامه
(مجموعه رباعیات) و کتاب تذکرهاالولیاء(»،عطار  )۱۳ :1۱9۱ ،دانست.
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شعر او شعر درد طلب وشیفتگی و بیخودیست در همه ی این آثار چیزی « جز جلوه ی بزرگ منشی و مردمی ،فضیلت دوستی
و دانشپروری ،عزت نفس ،مهرورزی ،فروغ عشق ،کار و کوشش ،امید به پروردگار یکتا ،قناعت ،رضا و ایثار دیده نمیشود (»
(زرینکوب.)1۳9 :1۱۳9 ،
غالب اشعار عطار صوفیانه و بیشترین حجم آثار وی را منظومه های عرفانی تشکیل می دهد که سرآمد اشعار عرفانی در تاریخ
ادب فارسی است .اما در این میان  ،منطق الطیر از جایگاهی بس بلند و ویژه برخوردار است داستانی تمثیلی با کاراکترهای
سمبلیک برای ترسیم نمادین و نمایش پرماجرای طریقت و جاده ی پر فراز و نشیب وادیهای معرفت  ،مجموعه ای از لطیف
ترین الفاظ فارسی و بلندترین افکار عارفانه که یکی از بهترین الگوهای سالکان این راه به شمار می آید « که شیوۀ سیر و موانع
سلوک و رسیدن به مقصد به نحو مطلوب در آن بیان شده است»( .برزی ،1۱9۱،ج) ۱9 :۲
بنمایه ی این اثر گرانسنگ « نظریه ی وحدت وجود» است که عطار خود از پیشروان و نظریه پردازان آن محسوب می شود «
وی در داستان معروفی که در «منطق الطّیر» راجع به مسافرت «سی مرغ» برای دیدار «سیمرغ قاف» آورده مسألۀ «وحدت
وجود» را به زیباترین وجه باز نموده است( ».ضیاء نور )119 :1۱۲8
در این داستان سیمرغ نماد حضرت ح ق  ،هدهد رمز رهبری و هر یک از مرغان و شرح احوال ایشان نمودی از احوال سالکان
طریق است به عبارتی دقیق تر منطق الطیر « نمونه ای از آثار ادبی «سمبولیسم» در مشرق زمین است .و در واقع یک نوع
حماسۀ عرفانی است ،شامل ذکر مخاطر و مهالک روح سالک که به رسم قدما از آن به طیر تعبیر شده است .اصل این کتاب از
رسالۀ الطّیر غزالی گرفته شده .رسالۀ الطّیر ،داستانهای رمزی است که در رابطۀ با آگاهی نفس ناطقه از غربت خود در عالم
مادّی و آرزوی عروج به عالم ملکوتی می باشد« .پرنده» رمز «روح» یا نفس ناطقه است که از دام تعلّقات مادّی رهایی یافته و
به سوی عالم باال در پرواز است .سیمرغ پادشاه مرغان ناپیدا و حقیقت کاملۀ جهان هستی است ،که عرش در سایۀ اوست ،و در
پس قاف قدرت آشیان دارد ،و کنایه از ذات و حقیقت مطلق است ،ولی سی مرغ ،اولیاء اللّه و انسان های کاملی هستند که نور
حق پیش پایشان را روشن کرده است و سیر الی اللّه را آغاز کرده اند( ».حجازی)۲۳ :1۱89
صوفیه مراتب و شرایط وصول به حقیقت و گذر از موانع و گریوه های طریقت را در قالب مقامات بر شمرده و در کتابهای خود
به آن پرداخته اند لیکن عطار این مقامات را تحت عنوان « هفت وادی عشق » برشمرده و در منطق الطیر « داستان سفر
دشوار و پُر اسرار آنها و عبور آنها را از هفت وادی تا به کوه قاف برای رسیدن به مقام سیمرغ شرح می دهد و در واقع بر وجه
ی مراتب هفت گانۀ عرفان است( ».اِتِه)1۳۲ :1۱۳۲ ،
مجاز سخن از سیر و سلوک عارف و ط ّ
چون گذشتی هفت وادی ،درگه است
گفت ما را هفت وادی در ره است
وادیِ عشق است از آن پس ،بیکنار
هست وادیِّ طلب آغاز کار
پس چهارم وادی استغنا صفت
پس سیم وادیست آنِ معرفت
پس ششم وادیِّ حیرت صعبناک
هست پنجم وادیِ توحید پاک
بعد ازین رویِ روش نبود تو را
هفتمین وادیِّ فقر است و فنا
(عطّار)۱99 :1۱9۱،
این سفر  ،سیر انفسی و سیر و سلوک در باطن خویشتن است ،در برابر سیر آفاقی و این کار اهل نظر و روندگان طریق حق
میباشد:
از خویش مرو برون و آواره مباش
اهل نظری تو اهل نظّاره مباش
(عطّار1۱9۲،ب)1۲۲ :

ای مرد رونده مرد بیچاره مباش
در باطن خویش کن سفر چون مردان
وجزبا عنایت و تأیید الهی میسّر نمیگردد:

ز سویِ تو سفر بر تو نبودی
(عطّار،1۱9۲،الف)198 :

ز پیشان گر نظر بر تو نبودی
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این سفرخواسته وناخواسته  ،دانسته یا ندانسته پیش راه همگان است وتمام ذرات عالم به سوی اصل خویش در سفرند و شوق
رسیدن بدو را درسردارند:
ز شوق جملهی ذرّات در سفر بینی
چو هر چه هست همه اصل خویش میجویند
(عطّار،1۱9۳،الف)۱۱۳ :
هر چند عطّار سفر سالک را تا آخرین مرحله میسر میداند؛ لیک در مواقع ومواضعی ،به ویژه در مراحل پایانی سلوک و تحمل
شداید وگذر از گریوه های صعب ،احتمال خطر نومید ی وعجز وحیرت بیشتردامن گیر او می شود براوغالب میشودتا آنجاکه
وصل یار را محال می بیند:
همچون فلکی زیر و زبر خواهی بود
گر در همه حال در سفر خواهی بود
هر لحظه ز پس ماندهتر خواهی بود
هر چند سلوک بیشتر خواهی کرد
(عطّار،1۱9۲،ب)۲1۲ :
اما آن که اعتقادی یافته و تاپای جان کوشیده و برگزیده این راه شده است ازجذبه ی عشق بی حاصل نمی ماند و عنایات
معشوقی  ،تاپاداَفره دیدار،رهایش نمی کند و بر قرارش نمی نهد.واین همه،دغدغه هایی است که در وادیهای هفتگانه (هفت
وادی عشق) به نمایش در آمده است:
وادی طلب
اولین مقام سلوک عرفا در هفت وادی عشق عطّار ،وادی طلب است .سالک طریقت در این مرحله خود را مهیای سلوک و
رسیدن به وصال الهی مینماید .خارخاراین عزت و کمال ،انگیزه ی ترک دنیا و تعلقات دنیوی ودرد طلب یار را تا واپسین
مراحل سلوک بیدار نگه میدارد .عطّار این وادی نخست را در چگونگی احوال عرفا تشریح میکند و میگوید«:وادی طلب
مقرون به تعب و رنج است .وقتها باید تا با ج ّد و جهد ،حالها دگرگون شود .انتظار باید کشید .صبر و تحمل دردِ بسیار باید
کرد تا بوکه راه به جایی توان برد .از ملک و ثروت دنیا باید دست کشید و ترک همه چیز گفت .و از آلودگیهای جهان صوری
پاک شد ،تا در سایهی زوال ملک این جهانی نور حق تافتن گیرد ،و از جلوهی آن نور یک طلب هزار شود( ».شجیعی: 1۱۳۱،
)1۳8
پیشت آید هر زمانی صد تعب
طوطی گردون مگس اینجا بود
زان که اینجا قلب گردد حالها
مِلک اینجا بایدت در باختن
وز همه بیرونت باید آمدن
دل بباید پاک کرد از هر چه هست
تافتن گیرد ز حضرت نورِ ذات
در دلِ تو یک طلب گردد هزار
ور شود صد وادی ناخوش پدید،
زند پروانهوار
بر سرِ آتش
جرعهای میخواهد از ساقی خویش
هر دو عالم ،کُل ،فراموشش شود
سرِّ جانان میکند از جان طلب
ز اژدهای جانستان نهراسد او
در پذیرد تا دری بگشایدش
زان که نبود ،زانسویِ در ،آن و این.

چون فرو آیی به وادیّ طلب
صد بال در هر نفس اینجا بود
جدّ و جهد اینجات باید سالها
انداختن
مُلک اینجا بایدت
در میانِ خونت باید آمدن
چون نماند هیچ معلومت به دست
چون دلِ تو پاک گردد از صفات
چون شود آن نور بر دل آشکار
گر شود در راهِ او آتش پدید
خویش را از شوق او دیوانهوار
ی خویش
سِر طلب گردد ز مشتاق ّ
جرعهای زان باده چون نوشش شود
غرقهی دریا بماند خشک لب
ز آرزوی آن که سِر بشناسد او
کفر و لعنت گر به هم پیش آیدش
چون درش بگشاد ،چه کفر و چه دین
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(عطّار)۱91 :1۱9۱،
سالک باید شدائد و سختی های این وادی را قبول کند و بپذیرد و می بایست سالها در این مر حله ،صبر و حوصله به خرج
دهد تا عاقبت در اثر فیض رحمانی و جذبۀ روحانی به احوالی دست یابد.
«عطّار به مناسبت وادی طلب چند حکایت نقل کرده از آنجمله حکایت «محمود غزنوی» است .و این داستان کنایتی است به
کسانی که در ادّعای وصول به حق دست از طلب می کشند( ».ضیاء نور)1۲9 :1۱۲8 ،
وادی عشق
عشق مهمترین رکن طریقت و دشوارترین مرحله ی معرفت است که سالک پای در آن مینهد .در این وادی الهاماتی غیبی
ازحضرت حق بر دل سالک نازل میشود و او را به نزد خویش میطلبد .این واردات قلبی از جانب حق است و سالک هر چه
بیشتر به سوی یارتقرب می جوید یار نیز به سوی اوبیشتر عنایت می ورزد .حضرت دوست ندای عشق را در تمام وجود و تار
وپود او میسراید و او را به سوی خود میکشد .همین وحی و ندا ی الهی در سالک ایجاد عشق میکند .همین ربایش عشق
است که او را به مراتب بعدی رهنمون میسازد.
غرق آتش شد کسی کانجا رسید
وان که آتش نیست عیشش خوش مباد!

بعد ازین وادیِّ عشق آید پدید
کس درین وادی بجز آتش مباد

گرمرو سوزنده و سرکش بود
درکشد خوشخوش بر آتش صد جهان
عشق کامد درگریزد عقل زود
ل مادر زاد نیست
عشق ،کار عق ِ
اصلِ عشق اینجا ببینی کز کجاست
سر به بر افکنده از مستیّ عشق
با تو ذرّات جهان همراز شد
عشق را هرگز نبینی پا به سر
را
مردم آزاده باید عشق
مردهای تو ،عشق را کی الیقی
تا کند در هر نفس صد جان نثار
(عطّار)۱9۳-۲ :1۱9۱،

عاشق آن باشد که چون آتش بود
عاقبت اندیش نبوَد یک زمان
عشق اینجا آتش است و عقل دود
عقل در سودای عشق استاد نیست
گر ز غیبت دیدهای بخشند راست
هست یکیک برگ ،از هستیّ عشق
گر تو را آن چشم غیبی باز شد
ور به چشم عقل بگشایی نظر
مرد کار افتاده باید عشق را
تو نه کار افتادهای ،نه عاشقی
زندهدل باید درین ره صد هزار
وادی معرفت

در این وادی سالک چشم دل را باز میکند و از انوار معرفت الهی بهرهمند میگردد .وادی معرفت برای سالک موجب
بازشناختن ذات و صفات الهی است .بین معرفت و عشق در این مرحله رابطهای ذاتی برقرار است .معرفت از نور عشق به وجود
میآید و از معرفت آتش عشق مشتعلتر میگردد .عطّار بر این عقیده است که وقتی آفتاب معرفت الهی تابیدن بگیرد هر کس
در حد توان و منزلت عرفانی خویش بینا میگردد«:آفتاب معرفت نوری است که از نار عشق میتراود؛ از این روست که تا آدمی
عاشق نشود به معرفت حقیقی دست نمییابد ،آدمیان را نمیشناسد ،جهان را به درستی نمیبیند و اسرار آن را درنمییابد ،زیرا
غیر عاشق خودبین است و خودبین چگونه غیر را تواند دید؛ مگر آن که نقش سودای خویش را در غیر بیند) ».الهی قمشهای،
)۲۳۲: 1۱۳۲
معرفت
مختلف

بعد از آن بنمایدت پیشِ نظر
هیچ کس نبود که او این جایگاه
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سالکِ تن ،سالکِ جان ،دیگر است
هیچ ره در وی نه چون آن دیگر است
این یکی محراب و آن بت یافتهست
معرفت ،ز اینجا ،تفاوت یافتهست
از سپهر این رهِ عالی صفت،
چون بتابد آفتابِ معرفت
باز یابد در حقیقت صدرِ خویش
هر یکی بینا شود بر قد ِر خویش
شود
گلخنِ دنیا برو گلشن
سرِّ ذرّاتش همه روشن شود
خود نبیند ذرّهای جز دوست او
مغز بیند از درون نه پوست او
ذرّه ذرّه کویِ او بیند مدام
هر چه بیند رویِ او بیند مدام
آفتاب
چون
روی میبنمایدت
صدهزار اسرار از زیرِ نقاب
تا یکی اسرار بین گردد تمام
صدهزاران مرد گم گردد مدام
در نزد عطّار معرفت نسبت به اشخاص مختلف بوده و حقیقت به تمامه در انحصار دسته و گروه خاصّی نیست؛ و از هر دلی
روزنه ای به سوی حق باز است.
وادی استغنا
بعد از وادی معرفت ،سالک پای در وادی چهارم (استغنا) می نهد .در این وادی است که هیچ چیز برای سالک ارزش و بهایی
ندارد .در این وادی هفت دریا یک شَمَر و هفت اخگر یک شرر ،هشت جنّت مرده و هفت دوزخ یخی فسرده است .سالک به
لطف این حالت از ماسوی اهلل مستغنی و تنها نیاز او وصال حق است که عشق معشوق این نیاز را در وجود او صد چندان می-
کند:
نه درو دعویّ و نه معنی بود
بعد ازین وادیِّ استغنا بود
میزند بر هم به یکدم کشوری
میجهد از بینیازی صرصری
هفت اخگر یک شرر اینجا بود
هفت دریا یک شَمَر اینجا بود
هفت دوزخ همچو یخ افسردهایست
هشت جنّت نیز اینجا مردهایست
تا که آدم را چراغی برفروخت
صد هزاران سبزپوش از غم بسوخت
تا درین حضرت دروگر گشت نوح
صد هزاران جسم خالی شد ز روح
تا براهیم از میان با سر فتاد
صد هزاران پشّه در لشکر فتاد
تا کلیم اهلل صاحب دیده گشت
صد هزاران طفل سر ببریده گشت
تا که عیسی محرم اسرار شد
صد هزاران خلق در زنّار شد
تا محمّد یک شبی معراج یافت
صد هزاران جان و دل تاراج یافت
شبنمی در بحرِ بیپایان فتاد
گر فرو شد صد هزاران جان فتاد
در جهان کم گیر برگی از درخت
گر بریخت افالک و انجم لختلخت
پایِ موری لنگ شد در قعرِ چاه
گر ز ماهی ،در عدم شد ،تا به ماه
در زمین ،ریگی همان انگار نیست
گر دو عالم شد همه یکبار نیست
از سر یک قطره باران درگذر
گر نماند از دیو وز مردم اثر
موی حیوانی اگر نبوَد چه باک
گر بریخت این جملهی تنها به خاک
کم شد از روی زمین یک برگ کاه
گر شد اینجا ،جزو و کل ،کلّی تباه
(عطّار)۱8۳ :1۱9۱،
استغنای بنده در این است که خواهش های خود را نسبت به غیر خدا کم کند و دنیا و مافیها در نظرش حقیر آید و فکر و
اندیشۀ خود را وسعت ببخشد .نتیجۀ این عمل آن است که سالک به آرامش روح و روان می رسد و خود را از حق لبریز و از
خودیِ خود تهی می بیند.
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وادی توحید
سالک پای در وادی پنجم میگذارد .او به منزل تفرید و تجرید آمده است .در این وادی عدد از بین رفته و همه چیز تنها یک
است.دراین وادی سالک خودش را فراموش کرده و تنها به یگانگی و یکتایی حضرت حق میاندیشد.
توحید حکم کردن به یگانگی حق تعالی است ،به خالف چیزهای دیگر که آنها را «یکی ،یک» گویند .از این رو خدای تعالی
فرمود« :وَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ» ( ،)1۲۱/۲خدای شما خداوند یگانه ای است ،و منظور نفی کردن تقسیم و تشبیه و توصیف ذات حق
ی خاصّ او ،از دیگران کفر و
و اعتقاد به یگانه بودن حق در افعال اوست .خدا خود دلیل یگانگی خود است ،و توصیف یگانگ ِ
الحاد است( ».انصاری)۲۱ :1۱99 ،
منزل تفرید و تجرید آیدت
بعد ازین وادیّ توحید آیدت
جمله سر از یک گریبان برکنند
رویها چون زین بیابان در کنند
آن یکی باشد درین ره در یکی
گر بسی بینی عدد ،گر اندکی
آن یک اندر یک ،یکی باشد تمام
چون بسی باشد یک اندر یک مدام
زان یکی کان در عدد آید تو را
نیست آن یک کان اَحَد آید تو را
از ازل قطعِ نظر کن وز ابد
چون برون است آن ز حد وین از عدد
هر دو را کی هیچ ماند در میان؟
چون ازل گم شد ابد هم جاودان
کی بود در اصل جز پیچ این همه
چون همه هیچی بود هیچ این همه
(عطّار)۱9۲ :1۱9۱،
وقتی سالک قدم به وادی توحید نهاد ،جز او (حق) را نمی بیند ،کثرات و مظاهر گوناگون عالم آفرینش را یکی دیده و هر چه
از درون و برون او را به خود وابسته کرده است ترک می کند:
جهایگههاهِ مهههههرد بهههرخهیههههزد ز راه
مههرد سهالک چههون رسهد ایههن جهایگههاه
گههم شههود زیهههرا کهههه پهیهههدا آیهههد او

گنههگ گهههردد زانکههه گههویهها آیههد او

جههزو گههردد ،کُهل شود ،نهه کُهل نهه جههزو

صهورتی باشهد صفهت نهه جهان نهه عضهو

گر چه این کس نیست هم ،هم این کس است

گهر وجود است و عدم ههم ایهن کس اسهت
(همان )۱9۱ :

ل عَلَی الصّوفِیَّه» ،همۀ مردم
صوفیان در مورد توحید سخنان بسیاری دارند ،تا آنجا که گفته شده« :النّاسُ کُلُّهُم فِی التَّوحِیدِ عَیَا ُ
در توحید جیره خوار صوفیانند .صوفیان چون «ال اله الّا هو» گویند ،منظورشان اثبات «اَحدیّت» بود ،که در آن غیبِ غیب نه
اسم هست و نه تعیّن .و اگر «ال اله الّا اللّه» گویند ،هدف از آن اثبات واحدیّت است که در آن اسم تعیّن است ،و اگر «ال اله الّا
أَنتَ» گویند قصدشان اثبات شهود و حضور بوده است .و زمانی که «ال اله الّا أَنَا» بر زبان رانند خود را در مقام اتّحاد دیده اند.
در همین مقام است که عارف به چشم حق می بیند و به زبان او سخن می گوید( ».انصاری)۱ :1۱99 ،
زانهکههه آنجهها کعبههه نههیّ و دیهههر نیسهت
مهههرد را در دیههده آنهجههها غیهههر نیسهت
ههههم از او شَهنههوَد سخهن هههها آشهکههار

هههم بههدو مهانهههد وجهههودش پهایههههدار

ههههم جهههزُو کههس را نبینههد یهک زمههان

هههم جههههزو کههس را نههدانهههد جههاودان

ههههم درو ،ههههم زو و ههههم بهها او بهههود

هههم بهرون از هههر سهه ایههن نیکههو بهههود
(عطّار)۱9۱ :1۱9۱،
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« وادی توحید منزل تجرّد و از جمع گسستن و به یگانگی حق اندیشیدن است .چون رهروان راه عشق و حقیقت پرستی و
انسانیّت بدین وادی درآیند ،همگی یکی شوند و همه از یک گریبان سر برآورند .اگر بسیار باشند و اگر یک باشد همان یک در
راه باشد و بس .چون رهرو یکی است و راهبر یکی و مقصود یکی و مقصد یکی و راه یکی ،این یک همه جا یکی است و در تمام
وجود یکی است و جز یک نیست(».اقتداری)۱98 :1۱9۲ ،
سالک پس از نفی همۀ تعلّقات دنیوی و اخروی و تقرّب به درگاه الهی ،می تواند درک صحیحی از وحدت وجود داشته باشد و
دریابد که این وح دت ،ذاتی است نه عددی؛ زیرا در مقابل وحدت عددی دویی وجود دارد ،ولی اینجا دویی از میان می رود ،و
ازل و ابد پیوندی یگانه می یابد:
از ازل قهطهههع نهظههههر کههههن وز ابههههد
چهون بهرون است آن ز حهد ویهن از عههدد
چهون ازل گههم شههد ابههد هههم جههاودان

ههههر دو را کهههی هیهچ مههانههد در میهههان

چههون یهکههی بهاشههد همههه نهبههود دوی

نههه منههی بههرخیهههزد اینجهها نههه تهههوی
(عطّار)۱9۱ :1۱9۱،

برای توحید تعاریف گوناگونی ذکر گردیده که از آنجمله تعریفی است که «خواجه عبداللّه انصاری» در «منازل» بیان نموده:
«توحید ،مبرّا و پاک دانستن حق از حدوث است ».عبدالرّزاق کاشانی در شرح آن گفته :حدوث ،یعنی وجود حادث که
متفکّران بدان معتقدند ،نزد عرفا پذیرفته نیست و آنها به دو نوع وجود که یکی قدیم و دیگری حادث باشد اعتقاد ندارند؛ تا
آنکه حق را از این حدوث مبرّا دانند؛ بلکه حدوث موجودات پیش عارف عبارت از :تجلّی پی در پی ذات قدیم است در صور
گوناگون؛ و این حوادث همان تجلّیاتند« .محقّق شریف» نیز در «التّعریفات» توحید را اینگونه توصیف می کند که :توحید
عبارت از این معنی است که خدا را از آنچه در تصوّر و وهم و خیال درآید ،جدا دانی و مجرّد شناسی .لیکن عطّار این مفاهیم را
از وادی توحید اراده نکرده؛ بلکه مرادش توحید خاص ،یعنی توحید وجود و علم به یگانگی هستی (وحدت وجود) بوده و خود
در اینجا گفته :اشیاء چه بیش باشند و چه کم ،اصل و مایۀ آنها «یکی» است؛ و وحدت آن یکی حقیقی است نه عددی .و این
توحید عملی است ویژۀ خاصّگان؛ امّا توحید عینی و حقیقی یگانه ساختن خویش برای حق و استغراق در اوست؛ به اینکه خود
را گم کند ،و «او» را پیدا نماید؛ که آن ویژۀ اولیاست( ».ضیاء نور)1۲۱ :1۱۲8 ،
عطّار در اشعار زیر به هر دو مرتبه از توحید اشاره دارد:
جملههه سههر از یهک گههریبههان بههر کننههد
رویههها چههون زیهههن بهیهابههان در کننههد
گهههر بسههی بینههی عههدد ،گههر انههدکههی

آن یکههی بههاشههد در ایههن ره در یهکهههی

چهون بسهی بهاشهد یهک انهدر یهک مهدام

آن یهک انهدر یهک ،یکههی بهاشههد تمهام

نیسهت آن یهک کههان اَحهههد آیههد تههو را

زان یکههی کهههان در عهههدد آیهههد تهههو را
(عطّار)۱9۲ :1۱9۱،

« در این مرحله سالک جز یکی نمی بیند ،ازل و ابد را به هم پیوسته می بیند و همه را در توحید کلّ هستی هیچ می انگارد ،و
خود را قطره ای از دریای وحدت بلکه هیچ می انگارد( ».ریاضی)1۲9 :1۱9۲ ،
وادی حیرت
« این ششمین وادی است که روندگان حقیقت می پیمایند و منظور از آن «حیرت در حق» است؛ چنانکه «نجم الدّین رازی»
در مرصادالعباد نقل می کند که :پیغمبر اکرم (ص) از خداوند افزونی حیرت را درخواست نموده است و عباراتی که ذکر کرده
چنین است :یَا دَلِیلَ المُتَحَیِّرِین زِدنِی تَحَیُّراً ،و نیک پیداست که این تحیّر شک و دو دلی نیست و به گفتۀ عطّار سرگردانی در
راه دوست و گم شدن و گم کردن هر چیز و همدم درد و حسرت گشتن است( ».ضیاء نور)1۲۳ :1۱۲8 ،
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در این وادی سالک چون قادر نیست حقیقت را دریابد به بیان درد و حسرت و حیرت و سرگشتگی خود میپردازد؛ در این
مجبور به فروبستن زبان و نطق
وادی او نمیتواند بیابد و نه میتواند گم کند .رسیدن به حالت حیرت ،سالک و عارف را
میکند .این وادی از نظر عطّار دو باب دارد .در ورودی آن باب توحید است و باب دیگر آن مقام غایت عارفانه یعنی همان فنا و
بقا میباشد.
بعد از این وادیِّ حیرت آیدت
هر نفس اینجا چو تیغی باشدت
آه باشد ،درد باشد ،سوز هم
از بنِ هر مویِ این کس ،نه به تیغ،

کار دایم درد و حسرت آیدت
هر دمی اینجا دریغی باشدت
روز و شب باشد نه شب نه روز هم
میچکد خون ،مینگارد :ای دریغ!

آتشی باشد فسرده مرد این
مرد حیران چون رسد این جایگاه
هر چه زود توحید بر جانش رقم
گر بدو گویند مستی یا نهای؟
در میانی یا برونی از میان؟
فانیی یا باقیی یا هر دوی؟
گوید اصال میندانم چیز من
عاشقم امّا ندانم بر کیَم
لیکن از عشقم ندارم آگهی

یا یخی بس سوخته از درد این
در تحیّر مانده و گم کرده راه
جمله گُم گردد ازو گُم نیز هم
نیستی گویی که هستی یا نهای؟
عیان؟
برکناری یا نهانی یا
یا نهای هر دو ،توی یا نه توی؟
وان ندانم هم ندانم نیز من
نه مسلمانم نه کافر پس چیَم
هم دلی پر عشق دارم هم تهی
(عطّار)۱9۳-9 :1۱9۱،

وادی فقر و فنا
ن عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَى
«دربارۀ فناء عموم ًا به این دو آیه استناد می شود« :مَا عِنْدَ ُکمْ یَنْفَدُ َومَا عِنْ َد اللَّهِ بَاقٍ» ( )8۲ / 1۲و «کُلُّ مَ ْ
وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ» ( ۲۲ / ۳۳و( ».)۲۳قربانی و دیگران)۱۱9 :1۱8۱ ،
عارف اکنون پای در آخرین وادی عشق مینهد و در مقابل حضرت دوست ایستاده است و سر تا سر وجودش مملو از معرفت
الهی است .پایان راه عشق و پایان راه زندگی مادی سالک فرا رسیده است .در این مرحله سالک به فنا ،نهایت سیر الهی و بقا،
بدایت سیر الی اهلل میرسد .این همان مقامی است که حالج بن منصور فریاد میزند و هیچ کس او را نفهمید .حالج زمانی که
به این مقام رسید فنا شده بود و همه چیز را فقط خدا میدید .عارفی که این سیر عارفانه را طی کرده به فنا و بقا رسیده و
اکنون فقر را نیز احساس میکند .این همان فقری است که پیامبر اسالم به آن افتخار میکند و میفرماید«:الفقر الفخری»
(مجلسی،1۱۲۲،ج،1ح)۲۲این فقر ،فقر مادی نیست .این فقر معنوی است که انسان در مقابل معشوق الیزال خود فقیر و بی-
چیز است و اوست تنها غنی.
عطّار در باب فقر و فنا میگوید :در این وادی سخنی بر زبان آوردن روا و جایز نیست .زیرا گنگی و کری و بیهوشی بر سر تا
سر وجود سالک احاطه پیدا میکند .در این وادی هم چیز در نور الهی گم شده و وحدانیت تجلی یکتا پیدا میکند .سالک سیر
الی اهلل اینک به وصال و هدف غایی و نهایی خود رسیده است .او به دریای وصال الهی میرسد و همچون قطرهای دور مانده از
منزل خویش به دریا بازمیگردد.
کی بود اینجا سخن گفتن روا
گنگی و کرّیّ و بیهوشی بود
گم شده بینی ز یک خورشید ،تو
نقشها بر بحر کی ماند به جای
هر که گوید نیست این سوداست و بس

بعد ازین وادیّ فقر است و فنا
بوَد
فراموشی
وادیّ
عین
صد هزاران سایهی جاوید ،تو
بحرِ کلّی چون به جنبش کرد رای
هر دو عالم نقش آن دریاست و بس
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دایم ًا گم بودهی آسوده شد
مینیابد هیچ جز گم بودگی
هر دو بر یک جای خاکستر شوند
در صفت ،فرق فراوان باشدت
در صفات خود فروماند به ذُلّ
از وجود خویش ناپیدا رود
او چو نبود در میان زیبا بود
از خیالِ عقل بیرون باشد این
(عطّار)۱1۱-۱ :1۱9۱،

هر که در دریای کل گم بوده شد
دل درین دریای پرآسودگی
عود و هیزم چون به آتش در شوند
این به صورت هر دو یکسان باشدت
گر پلیدی گم شود در بحر کل
لیک اگر پاکی درین دریا رود
جنبش او جنبش دریا بود
نبوَد او و او بوَد ،چون باشد این؟
فقر و فناء در دیدگاه عطّار با بقاءقرین و ممزوج است.
تهها نهیهابههی در فهنهههاء کهههم کههاستهههی

در بهقهههاء هههرگههههز نبهیهنههی راسهتهههی

نیسهت شههو تهها هستهی ات از پههی رسههد

تهها تههو هستهی ،هست در تههو کههی رسههد

تهها نگهههردی مهحهههو خهههواریّ فهنهههاء

کههههی رسههد اثهبههاتهت از عههههزّ بهقهههاء
(عطّار)۱9۱ :1۱9۱،
کههه راحههت در فنههای مهههاسههت مههها را

بهقهههای مههها بهالی مهههاسههت مههها را

(عطّار1۱9۲ ،الف)1۳۲ :

کههه زاد راه فنههاء دُردی خههرابههات اسههت

بنهوش دُرد و فنهاء شهو اگهر بقهاء خههواهی

(عطّار1۱9۱ ،ب)۱۱ :

« از منظر عطّار هر کسی که عاشق است ،به مرحلۀ فناء می رسد و تجلّی غم عشق ،سالک را به وادی عدم می اندازد و به کعبۀ
جانان می رساند .عطّار فناء را گاهی به معنای استغراق در ذات احدیّت و گاهی به معنای گم گشتگی در تجلیّات او به کار می
برد( ».خندان)1۲8 :1۱۳۳ ،
عطّار پس از بیان هفت وادی حال پرندگانی را که به سوی سیمرغ سفر کردند چنین وصف می کند :آنها مدّتها در راه بودند ،و
قسمتی از عمر خود را در سختی ها و مشکالت گذراندند؛ عدّه ای غرق شدند؛ دسته ای از شدّت حرارت و گرمای آفتاب
سوختند؛ دسته ای دیگر گم گشتند و یا بر سر کوهها از تشنگی جان سپردند؛ برخی هم طعمۀ درّندگان شدند؛ جمعی نیز از
هدف خود غافل گشته در راه به عیش و نوش پرداختند و منزل و مقصد خویش را از یاد بردند ،تا از بین هزاران پرنده سی تن
جان سالم به در بردند و به درگاه سیمرغ رسیدند.
بهیههش نههرسیههدنههد آنهجههها انههدکهههی
عههاقهبهت از صهههد ههههزاران تهها یهکههی
عههالمههی پُهههر مهههرغ ،مههی بههردنههد راه

بهیههش نههرسیههدنههد سههی آن جههایگههاه

سهی تهن بهی بهال و پهر رنهجهور و سسهت

دل شکستههه ،جهان شههده ،تهن نههادرسهت
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حضهرتهی دیهدنههد بههی وصهف و صهفت

بهههرتهههر از ادراک عهقهههل و مهعهههرفههت

افهههروخهتههی

صههد جهههان در یهک زمهان مههی سهوختی

بهههرق

استغنهههاء

ههمهههی

(عطّار)۱۲۱ : 1۱9۱ ،
ک
« زمانی که مرغان به درگاه سیمرغ می رسند آفتاب قربت به آنان می تابد به نور سیمرغ ،چهرۀ سیمرغ را می بینند (بِ َ
عَرَفتُکَ) وجه را از وحدت پی می برند ،چه آنها سی مرغ بودند جدا و هم او سیمرغ بود .چون از خود در خود می نگریستند
خود را یکی می دیدند و چون هر دو را با هم می دیدند یگانگی و وحدت محض بود و غیریّت محو می گردید( ».عسکری،
)۲1 :1۱8۲
« مرحلۀ وحدت ،مرحلۀ ثبوت ازلی است ،هیچ حرکتی ولو ناچیز در آن ملحوظ نیست .تجلّی ذاتی مطلق هنوز اتّفاق نیفتاده
است .تجلّی مطلق تنها از مرحلۀ بعدی آغاز می شود ،یعنی مرحلۀ واحدیّت ،که به معنای وحدت متعدّد هاست( ».ایزوتسو،
)۱۲ :1۱9۳
البتّه این یگانگی و وحدت «حلول» نمی باشد .عطّار به صراحت بیان می دارد که منظور وی از تبدیل کثرت به وحدت ،حلول
یکی در دیگری نمی باشد ،بلکه استغراق وجودی در وجود دیگر است.
تهههو آن انهگشههت جهز اخگههر مهینهدیهش
چهههو انگشههت سیههه رو گشهت اخهگههر
چهههو مِهی بهها سهاغهر صافهی یکی گشهت

دویههی گهم شهد مِههی و سهاغهر میهنهدیهش

چهههو مهس در زر گههدازد مهههرد صههرّاف

مهس آنهجهها زر بههود جهههز زر مهینهدیهش

مشههو اینهجهها حلولههی لیکهن ایههن رمههز

جهههز استهغههههراق در دلهبههههر مهینهدیهش
(عطّار1۱9۱،ب)۱۲۱ :

از نظر عرفا چون وجود همه چیز از جانب حق تعالی می باشد بازگشت و رجوع همه نیز به سوی اوست ،و سرانجام پراکندگی
به وحدت ،و تفرقه به جمع می پیوندد و عارف واصل به مقام فناء نائل می آید.
شههد حیهاتهی محهض و تههن شههد تهوتیهها
جههان آن مهرغههان ز تشهویههر و حهیههها
چهون شهدنهد از کُهلِّ کُهل پههاک آن ههمههه

یهافتهنههد از نههور حضههرت جههان ههمهههه

کهههرده و نههاکههههردۀ دیههریهنهههه شهههان

پههاک گشهت و محهو شهد از سینههه شههان

آفهتهههاب قهههربهت از پیهشههان بهتههافهت

جملهههه را از پههرتههو آن جههان بهتههافههت

ههههم ز عهکههس روی سیهمههرغ جههههان

چهههههرۀ سیمههههرغ دیههدنههد آن زمهههان

چهههون نگههه کردنههد آن سههی مههرغ زود

بههی شهک ایهن سهی مهرغ آن سهیمهرغ بود

در تحیّههر جملهههه سهرگهههردان شههدنههد

مههی نههدانستهنههد ایههن ،تههها آن شههدنههد

خههویهش را دیههدنهههد سههیمههرغ تمههام

بههود خههود سیمههرغ سههی مههرغ مهههدام

چههون سههوی سیمههرغ کهردنههدی نگههاه

بههود آن سیمههرغ ،ایههن کههایههن جایهگههاه

ور بههه سههوی خههویش کردنههدی نهظههر

بههود ایههن سههی مههرغ ایشههان آن دگهههر

ور نظههر در هههر دو کههردنههدی بههه هههم

هههر دو یهک سیمههرغ بههودی بیههش و کهم

بههود ایههن یهک آن و آن یهک بهههود ایههن

در ههمهههه عههالههم کسههی نهشنههود ایههن

آن ههمهههه غهههرق تهحهیّهههر مانههدنههد

بهههی تهفهکّهههر در تهفهکهّههر مههانههدنههد

88

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،5مهر 9317

(عطّار)۱۲۲ :1۱9۱ ،

« عطّار موقعیّت و مقام مرغان را در سه مقام مقرّر می دارد که سالک از این سه بیرون نیست ،اوّل :مقام «جمع» است که
سالک در آن همه چیز را یک چیز می بیند ،و مخلوق را عین خالق می پندارد؛ و آثار فعلی وی را نادیده می انگارد و این حالت،
سالک را در ابتدا یا او اسط سلوک وی دست می دهد که وی به طوری غرق افکار و تأمّالت خویش گشته است که از خود و
احساس خویش بیگانه می گردد ،و اگر به این حالت باقی ماند سلوک وی ناتمام است و به مقصد نخواهد رسید .دوّم :مقام
«تفرقه» است که شخص فقط به خود و خلق بنگرد که در این مرتبه از شهود حق باز می ماند ،و حق از خلق جدا می گردد؛
سوّم :مقام «جمع و تفرقه» با هم است که عارف در این مقام ذات مطلق را قائم به خویش و دیگر موجودات را قائم به وی
شناسد و هر دو را آیینۀ یکدیگر داند و این مرتبۀ انسان کامل است ،که آن را «جمع الجمع» گفته اند( ».ضیاء نور:1۱۲8 ،
)1۲9
در نهایت به سی مرغ اینگونه خطاب می شود:
بههی دل و بههی صبهر و بهی جهان مانده ایهد
چههون شمها سهی مههرغ حیهران مانهده ایهد
محههوِ مهها گهردیههد در صههد عههزّ و نههاز

تههها بههه مهها در ،خویش را یههابیههد بههاز

محههو او گهشتهنهههد آخههههر بههههر دوام

سهههایههه در خهورشیههد گهم شهد والسّهالم
(عطّار)۱۲۳ :1۱9۱ ،

« محو بر دوام (دائم) وقتی عارف را رخ می دهد که از دغدغه و دردسر راه آسوده شده و به مرتبۀ «تمکین» رسیده است ،و آن
در مقابل محو و جذبه های موقّتی است که سالک را بر اثر غیبت از احساس روی می دهد( ».ضیاء نور)1۲8 :1۱۲8 ،
چهون رسیهدنهد و نههه سر مانهد و نههه بُههن
تها کهه مهی رفتنهد و می گفهت ایهن سَخُهن
الجههرم اینجهها سخهههن کههوتهههاه شهههد

رههههرو و رههبهههر نمههانهههد و راه شههههد

ختهم شهد بهر تهو چهو بهر خهورشیهد نههور

منهطهههق الهطّیهههر و مهقههامههات طیههور
(عطّار)۱۱۳ :1۱9۱ ،

حقیقت و حال داستان پرندگان و شرح سفر آنها نقد حال سالکی است که عازم سفر الی اللّه است ،و راههای ترسناک و پر پیچ
و خمی را که عطّار در هفت وادی خالصه کرده باید بپیماید .حضرت سیمرغ آیینه است و سرانجام مرغان خودشان را در آیینه
می بینند .بیننده و دیده شده یکی هستند .طالب همان مطلوب است و مطلوب همان طالب است« .عطّار هم در تمثیل ها و
هم در داستان اصلی منطق الطّیر از دیدار خدا در چهره ای که در رؤیا و واقعه های صوفیانه تجلّی می کند ،سخن می گوید که
همان التباس است که ایستادن در مرز میان تشبیه و تنزیه را توضیح می دهد( ».پورنامداریان .)119 :1۱۳۳ ،تجلّی حق بر
نفس به اقتضای اندیشۀ نفس و استعداد اوست .چنانکه سی مرغ در نهایت راه و فنای نفس ،همان شاهی را می بینند که از
پیش تصوّر و طلب می کردند ،و در ضمن این دیدار در می یابند که آنچه می بینند جز خودشان نیست و سیمرغ همان سی
مرغ است « .تجلّی ذات و تجلّی صفات عبارت است از ظهور ذات و صفات خدایی در انسان ،و البتّه آن را با تجلّی روح نباید
اشتباه کرد .چون تجلّی روح نیز بسا که سالک را به غلط می اندازد و آن را تجلّی حق می پندارد .در صورتی که نزد کامالن
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صوفیّه فرق اس ت بین تجلّی روحانی و تجلّی ربّانی ،اوّلی غالب ًا عُجب و هستی و پندار و غرور می آفریند و دوّمی این همه را از
بین بر می دارد و سالک را تا مقام نیستی و فناء پیش می برد(».زرّین کوب .)19۳ :1۱۲8 ،ابن عربی نیز عقیده دارد که خداوند
متعال در همه موجودات ،تجلّی مییابد .هرچه موجودی در مرتبه کاملتری باشد ،تجلّی الهی نیز به همان میزان در او کاملتر و
باالتر خواهد بود .کاملترین نوع تجلّی در انسان است؛ به همین دلیل در انسان ویژگیهایی یافت میشود که در موجودات دیگر
نمیتوان یافت؛ البتّه تجلّی الهی در همه انسانها هم به یک شکل و مرتبه نیست؛ به عنوان مثال،خداوند در انبیا و اولیا در
سطحی باالتر تجلّی کرده است .کاملترین شکل تجلّی هم به پیامبر(ص)اختصاص دارد؛ بنابراین به نظر ابن عربی ،انسان کامل،
حضرت پیامبر اکرم(ص) است (محمدیان.)9۳ :1۱8۲ ،
در نطر عطار نیز انسان با تزکیه نفس وتحمل ریاضات برای تقرب بیشتر به خدا و سهولت دل کندن از دنیا و متعلقات آن
میتواند استعداد و ظرفیت تجلیات کاملتر را برای خویش فراهم کند ومراتبی به مقام «انسان کامل»و خلیفه اللهی نزدیکتر شود
جهههزو و کُهل عهههزّ وجهودت کهههرده انههد
قههدسیههان جملههه سجهودت کههرده انههد
خههویهش را عههاجههز مکهههن در عیههن ذُلّ

ل
ل کُ ّ
جسههم تهههو جههزو اسهت و جانت کُ ِّ

(عطّار)۱1۲ :1۱9۱ ،
وتحمل دشواریها وگذر از گریوه های «هفت وادی» نماد و نمودی از این سیر کمالی درعزیمت سفر از خود به خود است تا
مظهرتمام اسما وصفات حق شود ودر وجود حق محوگردد «تجلیگاه همه این کماالت ،دل عارف است سیر و سلوک نیز از
طریق دل او صورت می گیرد ودر این حرکت تا جایی پیش می رود که عرش رحمان رادر درون خویش مشاهده می کند(
مطهری)1۱9۲،
«انسا ن ،کلمۀ خداست .اگر مرتبۀ او مرتبۀ پایانی هستی است ،پس او خود برترین موجود و گرامی ترین پدیده نیز خواهد بود.
چرا که از یک سو جلوه گاه همۀ حقایق هستی و مراتب وجود است؛ و از دیگر سو جلوه گاه حقیقت الهیّه است( ».ابوزید،
)۲98 :1۱9۲
عطّار انسان کامل را آ یینۀ حق می داند که هر زیبایی در وجود او عکس آن جمال مطلق است .دل او جام جهان نما و تجلّیگاه
اسرار الهی است:
بههشههت و دوزخ از پهیههرایهههۀ تههسههت
عههزیههزا هههر دو عههالهم سایههۀ تههسهت
شههههه از روی صفهههاتههی آیههۀ تههسههت

تهههویههی از روی ذات آیهیهنههههۀ شهههاه

(عطّار1۱9۱ ،ب)۱9 :
« انسان کامل عطّار کسی است که بین حاالت سُکر و صحو ،فناء و بقاء ،کفر و ایمان – به تعبیر الهیجی کفر نشانۀ صفات جالل
و ایمان نشانۀ صفات جمال است – جمع برقرار کرده است .نظر به اینکه انسان کامل به استناد سخن رسول اکرم (ص) نسخۀ
حقّ است ،فعل او با فعل خداوند وحدت پیدا می کند( ».حجازی)19 :1۱89 ،
بازتاب اندیشۀ وحدت وجود به غیر از منطق الطّیر در دیگر آثار عطّار نیز نمودی گسترده دارد ،به گونه ای که این اندیشه در
بسیاری از داستان ها و حتّی غزل ها و قصاید عطّار محور اصلی می باشد.عطار ایمان دارد «هرکه طالب دوست است باید از
کثرت بگریزد ،از غیر تبرّا جوید و با دوست تولّا کند ودرخُم وحدت یک رنگ شود تا به لقای دوست رسد،و در حقیقت سر در
سر کلمۀ توحید (ال اله الّا اللّه) کند(».صارمی)۲۱8 :1۱۳۱ ،
زان راه ههوا تها کهی راههت به خدا ایهن اسهت
فانی شو از این هستی ای دوست بقا این است
دوری طلهب از کثهرت بگریهز از این وحشت

یکرنگ شو از وحدت ای دوست لقاء این است

از غهیههر تبههرّا کههن بهها دوسهت تهولّا کههن

سههر در سههر الّا کههن مقصهود (عطّار1۱9۱ ،ب)۲8 :
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نتیجه گیری
کوشش عطّار در آثار خویش ،به ویژه درمنظومهی منطقالطیّر بر آن است که همانند همهی عارفان راه سلوک بگوید که انسان
همان چیزی است که در طلب آن است و در راه رسیدن به این کار بزرگ ،با شرایط وتمهیداتی ،میتواند موفق باشد.در طریقت
صوفیه جهت رسیدن به کمال مطلوب ،مراتب و مقاماتی وجود دارد که هر یک از عرفا با توجه به مقام معنوی و میزان درک
خود ازحقیقت ودست یابی به معرفت  ،آنها را برشمرده و نامگذاری کردهاند  .عطّار نیشابوری ازاین مراتب و مراحل به« هفت
شهر عشق» نام میبرد .که هدف سالک از طی این طریق وصال معشوق است .از راههایی که سالک با گذراز آن می تواند به
مقام وحدت برسد ،تحمل ریاضت و سیر و سلوک عرفانی است .تجربه حالها ومراحلی که هریک در پختگی وشایستگی سالک
سهمی در خور دارند و گام به گام او را تا رسیدن به آن مقصد غایی یاری و راهنمایی می کنند .در منطق الطیر این مقصد در
قالب «وحدت وجود» مطرح شده است که خود بن مایه ی خلق این اثر نمادین است  .عطّار از پیشروان نظریّۀ «وحدت وجود»و
از کسانی است که در آثار خود بدان رسمیّت داده و مایه پژوهش او در این باره نه استدالل و برهان ،بلکه ذوق و عرفان است.
وحدت گرایی عرفای پس از ظهور اسالم غالب ًا از ذوق و دریافت های وجدانی و باطنی آنها مایه گرفته است؛ و حکایت از آن
دارد که ایشان در جملۀ اشیاء نقش و نمود یک حقیقت را شهود کرده اند ،و دیدن کثرات عالم همواره برایشان یادآور آن
وحدتی است که از درون آن ،کثرت ها به وجود آمده اند .عطّار هم به پیروی از این اندیشه بازتاب های گوناگونی در آثار خود از
وحدت وجود ارائه داده است و در اثر مهم و معروف خود منطق الطّیر به صورت نمادین سفر آدم خاکی را تا وصول و اتحاد به
آن شاهد افالکی بیان می دارد .وی با بیانی شیوا و گیرا همواره دشواریها و مشقّات این راه پُر بیم و خطر را به زیباترین وجه
برای مخاطب بیان می دارد و گویی خود نیز با آن مرغان در این سفر همراه بوده و آن سختی ها را به عینه مشاهده کرده است.
کالم او تاحدّی تأثیر گذار است که خواننده در همان اوایل داستان خوف و هراسی به دل راه می دهد و عبور از چنین راهی را
غیر ممکن می پندارد امّا با نزدیک شدن به قسمت پایانی داستان روزنه ای از امید در دل پدیدار می شود و این بیت از حافظ
در خاطر نقش می بندد که
رفتهن آسهان بههود اَر واقف منههزل بههاشههی
گهر چه راهیست پُهر از بیم ز ما تا بر دوست
(حافظ)۱۱۳ :1۱۲9 ،

نظریۀ وحدت وجود در سیر و اعتالی خود به این نتیجه منتهی می شود که در هستی هیچ چیز به غیر از خدا وجود ندارد ،و
سایر موجودات تجلیّات آن وجود می باشند ،و صوفی در باالترین مدارج معرفت تنها وجود یگانۀ خدا را مشاهده می نماید و جز
حق ،چیز دیگری نمی بیند:
نیسهت در هههر دو جهههان بیههرون ز دوست
جملههه او بینههی چههو دایهم جملهه اوسهت
(عطّار)1۱۱ :1۱99 ،
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