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  اشاره
  
الطيرِ عطـار نيـشابوري       دارانِ ادبيات فارسي اتفاق نظر دارند كه منطق          دوست ترديد  بي

هم از اين روست كه تصحيح و توضيح . فارسي استنظير  و كماز آثار بسيار ارجمند     
مندان بـه ميـراث گرانقـدر ادب          هاي محققان و عالقه    و تحليل آن همواره از دلبستگي     

دكتـر  الطير استاد      تصحيح و طبع شده است؛ اما از اين ميان، منطق          فارسي بوده و بارها   
     ت و سالمت مـتن و هـم از جهـت مقدمـه و تعليقـات                شفيعي كدكني هم از نظر صح

تـرين كـاري      تـرين و دقيـق      هاي پيشين و بـه قاعـده       عالمانة ايشان، برآيند همة كوشش    
  .ده استش هاي چهارگانة او انجام است كه در حوزة عطارشناسي و مثنوي

الطير وقتي بـاخبر شـديم         استاد شفيعي كدكني دربارة منطق     تصميم جدي ما از   
  گمــان اگــر را نوشــته بــوديم و بــيخــود كــه مــتن را تــصحيح و بخــشي از تعليقــات 

هنـوز كـار    . ديـديم   الطيـر نمـي      شده بوديم نيازي به پـرداختن بـه منطـق          دارزودتر خبر 
 كـه مـا   آنچه سبب شد    اما  . طير استاد منتشر شد   ال  تعليقات متن تمام نشده بود كه منطق      

  كار خود را ادامه دهيم، يكـي تعهـدي بـود كـه بـه انتـشارات سـمت سـپرده بـوديم،                      
 ،ان كار استاد و كار خـود      ــ مي  هيچ ادعاي ترجيحي    ه بي ــ ك  ودـهايي ب  و ديگر تفاوت  
 شعر حـافظ    الطير عطار هم مثل     بر اين دو نكته، عقيدة استاد كه منطق       . مالحظه كرديم 

  هاي مختلف مـورد تحقيـق قـرار گيـرد تـا ابعـاد هنـري                اثري است كه بايد از ديدگاه     
  نامه و تأكيـدي بـر انتـشار كـاري بـود      و معنايي آن به تدريج آشكار شود، خود اجازه     

آن چـه، اكنـون، بـه       بـه هـر حـال بايـد اعتـراف كنـيم             . هـا درگيـر آن بـوديم       كه سال 
هـاي    اسـت كـه اگـر كوشـش        شود، كـاري     تقديم مي  مندانِ عطار   خوانندگان و عالقه  

 استاد شفيعي كدكني نبود، هرگز بـه صـورتي          تحقيقاتمحققان پيشين و به خصوص      
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  ـ كـه بيـشتر مخاطبـان   كـار    كـه ايـن   سـت اميـد مـا آن ا  . گرفـت  كه هست سامان نمي
  ـ استو تـا حـد امـكان در رعايت جانب اختصار كوشيده          ه  ـو را در نظر داشت    ـدانشج

  كنار آثار ديگر گامي اگرچه كوتاه، امـا در شـناخت ايـن ميـراث گرانقـدر ادبـي                  در  
  .باشدمفيد 

  محمود عابدي
  پورنامداريان  تقي
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  مقدمه
  

  هاي عطار  آثار و انديشه،احوال
 ار مـشترك و پـذيرفتني     ق دربارة نام و نسب عط     چه در غالب منابع و تحقيقات موثَّ       آن

ين، نـامش محمـد، تخلـص مـشهورش عطـار و            الـد است، اين است كه لقـب او فريد       
 منابع نام پدرش را ابراهيم و زادگاهش را         بيشتر اگرچه   .1 نيشابور بوده است   اصلش از 

دربـارة سـال تولـد و       . وجود نـدارد  نظري     اند، در اين زمينه وحدت      كردهكدكن ذكر   
رانجام به  تحقيق سعيد نفيسي در اين زمينه س      .  نيز اقوال محققان متفاوت است     اووفات  

امـا فروزانفـر     .2انجامـد    براي زمان مرگ او مـي      627 براي تولد و سال      530قبول سال   
كـوب، اگرچـه نـه بـا           زرين .3پذيرد   را براي سال تولد و مرگ او مي        618 و   540سال  

 شـفيعي كـدكني بـا اسـتداللي كـه      .4پذيرفتـه اسـت  اطمينان، نظـر فروزانفـر را ظـاهراً        
نفيـسي نيـست، امـا اسـتوارتر و متكـي بـه منـابع بيـشتر و                  شباهت به استدالل سـعيد        بي

 تعيــين 627 و سـال مــرگ او را  553تــر اســت، سـال تولــد عطــار را   نظــر كامـل  دقـت 
 اين نظري است كه اگر بيتي از يك غـزل عطـار كـه بـه نودسـالگي پيـر مـا                       .5كند  مي

رسـيد و     ه مـي  انداخت، او هم به اين نتيج       ، سعيد نفيسي را به بيراهه نمي      6كند  اشاره مي 
                                                                                                                   

شرح احـوال و نقـد و تحليـل آثـار           يح؛  / جستجو در احوال و آثار فريدالدين عطار نيشابوري        ←.  1
 .36/ زبور پارسي؛ 25/ صداي بال سيمرغ؛ 4 و/ شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري

 .ل، ال، سو/ ... جستجو در احوال و  .2
 .91، 16/ ... شرح احوال و  .3
 .44 و 26/ صداي بال سيمرغ؛  269 و 268/ جستجو در تصوف ايران  .4
مـتن و    (40/  )دكتـر شـفيعي كـدكني      با تـصحيح   (الطّير  منطق ←، نيز    82،  66،  65/ زبور پارسي   .5

 .53و ) يرنويسز
  : 639/ ديوان ←  .6

  كاريـش پديد آمد كان پير نود سـاله           برجست و ميان حالي بربست به زنّاري
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  .1داد  تقليل نمي530 به 553اي سال تولد او را به جاي  كننده دليل قانع بي
 در منابع آمده است، جـز اشـاره بـه    چه آندربارة زندگي عطار و شرح حال او   

هالـة ابهـام پيرامـون شخـصيت او را          . ثقي وجود ندارد  ؤآميز اطالع م    چند واقعة افسانه  
 چـه  آن. تر كرده است اند، متراكم ه و به او نسبت دادهآثار متعددي كه ديگران پرداخت   

آيد اين است كه در تصوف و عرفان اسـتادي مـسلم و چـه بـسا                   از آثار مسلم او برمي    
)  داروفروشـي  پزشـكي و   (، شغل عطاريِ  تخلصش. هاي عملي بوده است     صاحب تجربه 

 تكـرار كلمـات     شـايد . كنـد   اند، تأكيـد مـي      او را كه غالب منابع نيز به آن اشاره كرده         
  .باشدنارتباط  نيز با شغل او بي كه در آثار او بسامد چشمگيري دارد» درمان«و » درد«

اي را با هر طبقـه از مـردم ايجـاب             شغل عطاري، در آن روزها ارتباط گسترده      
 و  هـا   حكايـت تـوان در انبـوه        نشانة اين ارتبـاط گـستردة عطـار را مـي          . كرده است   مي

هـاي او پراكنـده      انـد و در سراسـر مثنـوي          مردم عامي  ها  آني  ها  شخصيت كه   ها  تمثيل
هاي عرفاني و تأمـل        با اين همه عطار بيش از آن مستغرق انديشه         ؛است، مالحظه كرد  

حـوادث تـاريخي و باليـاي طبيعـي و هولنـاك            حتي  در احوال معنوي بوده است كه       
در حيـات   تـأثيري كـه ايـن حـوادث و بالهـا            . او را مشغول كـرده باشـد      خاطر   ،عصر

ــي  ــردم م ــته و  روحــي او و م ــؤالگذاش ــاي س ــن او  ه ــه در ذه ــي ك ــوار و الينحل  دش
. شده است    عطار مي  مشغولي  دلانگيخته، ظاهراً بيشتر از خود آن حوادث اسباب           برمي

 گـستاخانة ناشـي از شـك در مبـادي           هـاي   پرسـش  روحي و    هاي  تأمل اين   اودر آثار   
البـاً مجـذوبان و ديوانگـان نماينـدة         شريعت كه حاصل تأمل در آن حوادث است و غ         

. شوند، نمودي بسيار چشمگيرتر از اشاره به خود آن حوادث دارد            طرح و بيان آن مي    
اثير   ابن، كه   552 و   543،  532 هاي  سال در   ،يشابور مكرر ن  هاي  قحطياز حوادثي چون    

 را هـم نديـده باشـد، وصـفش را           هـا   آنكـدام از     به آن اشاره كرده و عطار اگـر هـيچ         
از حمالت غزان به نيـشابور  ، 553بازار عطاران نيشابور در سال    سوزي    شنيده، از آتش  

 منجـر   548كه بـه گرفتـاري سـلطان سـنجر و غـارت و كـشتار وسـيع مـردم در سـال                       
 ، و مؤيد آي ابـه ، خاقان سمرقند،و محمود بن محمدغزها  ميان  هاي  جنگگرديد، از   

                                                                                                                   
 .ص ن: ل، نيز/ ...جستجو در احوال و   .1
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. خورد  آثار عطار نشانة چنداني به چشم نمي در6051و از زلزلة عظيم نيشابور در سال       
 در آثار او    ، حتي اگر از ديگران هم شنيده باشد       ها  آن ناشي از روحي  اما تأثير ذهني و     

  :كند گهگاه نمود پيدا مي
سائلي پرسـيد از آن شـوريده حـال

  

ــام مهــين ذوالجــالل    ،گفــت اگــر ن
  

شناسـي بـازگوي اي مـرد نيـك          مي
  

 گفت ليكاست اين بنتوان نان گفت  
  

ــي ــي و ب ــتش احمق ــرد گف ــرار م ق
  

ــا     ــين ن ــام مه ــود ن دار  شــرمنكــي ب
  

گفــت در قحــط نــشابور اي عجــب
  

گذشتم گرسنه چل روز و شـب        مي  
  

ــه ــاز    ن ــگ نم ــا بان ــيچ ج ــنودم ه ش
  

ــاز    ــود ب ــر هــيچ مــسجد ب ــه دري ب ن
  

سـت   پس بدانستم كه نان نـام مهـين
  

ــاد    ــننقطــة جمعيــت و بني 2ســت  دي
  

دهد شكرگزار   چون حق رزقت مي   كند كه   مخاطب توصيه مي  اگرچه عطار به    
بـا حكايـت نـدارد ـ پاسـخ       موضـوعي  گيـري چنـدان مناسـبتِ     ـ و البته اين نتيجه باش

 گوياي حقيقتي است كـه ممكـن اسـت هـر كـس را در چنـين                  ،حال به سائل    شوريده
ن آن كـه از لحـ   در روايت عطار، چنـان . آميز فرو برد    اوضاع و احوالي در تأملي شك     

سـالي    نه توصـيف حادثـة قحـط    وپيداست، سخن شوريده حال است كه اهميت دارد     
 سـالي   قحـط در اشـاره بـه      . كه عطار، احتماالً وصفش را از ديگران شنيده بـوده اسـت           

 اسـت كـه اهميـت دارد،     پيش آمده است، باز هـم سـخن ديوانـه          در مصر   كه ديگري
اسـت خـود آن را نديـده اسـت بـه             كه مسلّم    سالي  قحطجا توصيفي از     هرچند در اين  

  :دهد تا سخن ديوانه برجستگي بيشتري پيدا كند دست مي
خاست انـدر مـصر قحطـي ناگهـان

  

ــد و مــي خلــق مــي   ــان مردن گفتنــد ن
  

ــود ــرده ب ــر هــم م ــق ب ــة ره خل جمل
  

خــورده بــود نــيم زنــده مــرده را مــي  
  

ــضا ديو ــهااز ق ــد ا ن ــون آن بدي ي چ
  

د،يــمردنــد و نامــد نــان پد خلـق مــي   
  

ــن ــا و ديـ ــدة دنيـ ــت اي دارنـ گفـ
  

ــرين     ــر آف ــداري رزق كمت 3چــون ن
  

                                                                                                                   
 .238، 236، 234، 230  و به بعد222/ 11 التاريخ الكامل في :نگاه كنيد به.  1
 .359 /نامه مصيبت  .2
 .شانزده تا سي/ ديدار با سيمرغ ← ، دربارة حكايت ديوانگان208/ يرالط منطق.  3
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 اشاره به رفتار مـردم بـراي آن اسـت كـه             ،در يادكرد حملة غزها به نيشابور نيز      
كوشند و     خلق براي نجات خود مي     . با مردم عاقل بارزتر شود     گاناختالف رفتار ديوان  

ينـد و     هـا   آنر پنهـان كـردن      در عين حال از اسباب و اموال خود فارغ نيستند و در فك            
در چنين هنگامة نگراني و وحشت      . شوند   هر كدام به كنجي متواري مي       قوم پيشوايان

گردانـد و     كنـد و مـي      رود و ژندة خود را بر سـر چـوب مـي             ي بر بامي بلند مي    ا نهاديو
  :ام  چنين روزي نگاه داشتهاي اي ديوانگي تو را بر:گويد مي

ــر بــسي ــرد س ــد گ ــوب گرداني چ
  

ــ   ــسي   يم ــو از ك ــك ج ــشيد ي نيندي
  

ــوا ــن بينـ ــوانگي مـ ــت اي ديـ گفـ
  

ــو را     ــين روزي تـ ــر چنـ دارم از بهـ
  

در چنان روزي كه جان را بـيم بـود
  

1دل خـــسرو اقلـــيم بـــود مـــرد بـــي  
  

 عاطفي خويش   دث در روحية مردم و تأمل در تأثّرات       توجه عطار به تأثير حوا    
   در عـالم درون     چنـان  آن، او را   ناشـي از     هـاي   پرسـش هـا و      از آن حوادث، و انديـشه     

نگر كـه   در پيدايي اين روحية درون. كند كه پرواي عالم بيرون را ندارد      سرگردان مي 
كند، مـشاهدة بيمـاران دردمنـدي كـه بـه دكـان               او را مستغرق حيات دروني خود مي      

اند،   كرده   براي عرض حال و گرفتن دارو مراجعه مي        ، و بعدها به خود او     ،عطاري پدر 
  .تأثير بوده باشد ست بينباي

، چنـدان   رسـد   مـي يك از مشايخ صـوفيه       معنوي شيخ به كدام   نامة    كه نسب  اين
گـرايش او از كـودكي      . بيني عرفاني عطار ندارد     ها و جهان    تأثيري در شناخت انديشه   

 و البد نتيجـة  ،2 به آن اشاره كرده    االوليا ةتذكربه اين طايفه و اقوال آنان كه در مقدمة          
 و نيـز الينحـل مانـدن        ،درش با صوفيان و حـشر و نـشر بـا آنـان بـوده اسـت                آشنايي پ 
بسته و عقـل قـادر بـه حـل            ي كه در برخورد با حوادث در ذهن او نطفه مي          هاي  پرسش

در توجه او بـه كـردار و گفتـار صـوفيه         مطمئناً  آن بر اساس موازين ديني نبوده است،        
، و االوليــا ةتــذكرشايخ در آوري احــوال و اقــوال مــ جمــع. اثــري عميــق داشــته اســت

  ي آنـان در هـر دوره و از  هـا  ناهاي گسترده بـه مـشايخ صـوفيه و اقـوال و داسـت              اشاره
                                                                                                                   

 .5 /1 االوليا ةتذكر ←.  2  .237/ نامه مصيبت.  1



 7   مقدمه   

كـه تأكيـد     آن  هر دست، ناشي از تعلّق خاطر او به تصوف و مشايخ صوفيه اسـت، بـي               
  .رنگ كند آشكاري بر يكي از آنان، ارادت خاص او را به بقيه كم

 متعلـق بـه عطـار اسـت، عمـالً در            خسرونامهه مثنوي   ك فروزانفر، با يقين به اين    
نفيسي ترديدي ندارد كـه  . آميز رسيده است به نتايجي ترديداو معنوي نامة  تعيين نسب 

   ين كبـري بـوده اسـت         ه و از معتقـدان بـه نجـم        وي از سلسلة كبرويكـه    ، درحـالي  1الـد
ار بـه شـيخ     سلـسلة ارادت عطـ    مجمـل فـصيحي      در   .2كنـد   فروزانفر اين نظر را رد مـي      

 و هـم شـفيعي   3كـوب پذيرفتـه اسـت    اين نظر را هـم زريـن  . رسد ابوسعيد ابوالخير مي  
تر و با معرفـي سـه تـن از مـشايخ واسـطه ميـان عطـار و                     كدكني كه با تحقيقي مفصل    

ين نظـر را داليـل      ما ا  ا ؛4ابوسعيد ابوالخير، به قول صاحب مجمل فصيحي رسيده است        
آشـنايي  وري بـودن ابوسـعيد، آوازة او در آن سـامان،            نيشاب. كند  ديگري نيز تأييد مي   

، دربـارة   اسـرارالتوحيد  و   حاالت و سخنان ابوسعيد ابـوالخير     دو كتاب   با   حداقل   عطار
هـا و    آميـز ابوسـعيد در مثنـوي        ، و توجه او به يادكرد بيشتر و احتـرام         احوال و اقوال او   

ار بـه ابوسـعيد و رابطـة        عطـ ارادت  غزلياتش نسبت به ساير مشايخ صـوفيه، تقريبـاً بـر            
 البته اين سلسله نـسب روحـاني بـه          .5گذارد  روحاني ميان آن دو جاي ترديد باقي نمي       

هر حال، به معني اين نيست كه عطار به مـشايخ ديگـر صـوفيه ارادت كمتـري داشـته                    
اعتقاد وي به مشايخ چندان اسـت       . ترديد بنگرد ديدة  باشد و به احوال و اقوال آنان به         

جا به ديدة قبول و به اقوالشان از          همه ،ميز احوال آنان  آ نهاهاي افس   شگفتي  شرح كه در 
 توصيف او از ابوسعيد كـه او را از جملـه در             با اين همه،  . نگرد  روي يقين و اعتقاد مي    

، سلطان طريقت، سپهساالر دين، شاه حقيقت، محبوب حق، معشوق مطلق و        اسرارنامه
تابد و هـر جـزو او         ت از برج هدايت در او مي      خواند كه آفتاب والي     سليمان سخن مي  
  .شود هاي او ديده نمي ، در حق مشايخ ديگر در مثنوي6هزار كل است
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 را به تعداد ها آنو گاهي شمار ـ اند   از ميان انبوه آثاري كه به عطار نسبت داده
بق  سن او نيز بنابر بعضي روايات تطا       هاي  سالاند كه با       رسانده 114هاي قرآن به      سوره

 ،ديوان: اند از ترديد نيست، عبارت جاي ها آنهايي كه در انتساب   كتاب ـ داشته باشد
ــه ــات (مختارنام ــة رباعي ــوي)مجموع ــاي  ، مثن ــه، منطــق اســرارنامه، الهــيه ــر،  نام الطي
  .االوليا ةتذكرو نيز اثر منثور او  ،نامه مصيبت

 طبيعي است كه  . دنظر وجود دار     عطار اختالف   آثار دربارة تقدم و تأخّر زماني    
 االوليـا  ةتـذكر  مختلف عمر او سروده شـده و         هاي  سال به تدريج در     قصايد و غزليات  

 سوادش به تفـاريق در      ،شرح حال هفتاد و دو تن از بزرگان و مشايخ صوفيه است           كه  
 در  االوليـا  ةتذكر و   ديوانكه تدوين نهايي      اما اين  ؛طول زندگي وي فراهم آمده است     

سـرودن  قطعي  كه ترتيب و تاريخ       ، روشن نيست؛ چنان    است فتهچه زماني صورت گر   
  .شود  آثار عطار معلوم نمي از نيزها مثنوي

 خسرو و گـل    يا   خسرونامهنظر استاد فروزانفر و استاد نفيسي را دربارة انتساب          
كه شاعر عارفي چون عطـار بـا آثـاري كـه بـه تمـامي                 اين. به عطار نبايد قطعي شمرد    

  ا و معـارف عرفـاني اسـت، در اواخـر عمـر ناگـاه بـه نظـم داسـتاني                    هـ   مبتني بر انديشه  
  .نمايـد   بـسيار بعيـد مـي     ،بپردازد كه تقريباً خالي از معاني و مضامين عرفـاني اسـت           غنايي  

  1كوب در انتـساب ايـن مثنـوي بـه عطـار ترديـد كـرد           بار استاد زرين     اولين به هر حال،  
ضـمن بحثـي مـستوفي،      ،  رنامـه مختاشـفيعي كـدكني بـود كـه در مقدمـة            و سپس استاد    

اي را كـه عطـار در         خـسرونامه  آثار مسلم عطـار خـارج كـرد و            را از جرگة   خسرونامه
.  شـمرد  نامـه   الهـي ، از آثـار خـود شـمرده اسـت، نـام ديگـر               مختارنامـه مقدمة خود بر    

  را هـم از آنِ    مختارنامـه حتي اگر مقدمـة     . كننده است   قانع شفيعي مفصل و     هاي  استدالل
بـه عطـار    خسرونامه  متني متعدد براي رد انتساب         و برون  متني م، داليل درون  عطار نداني 

  .2كافي و وافي است
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 فروزانفـر نظـر داده      ،ي چهارگانـة عطـار    ها  مثنوي زماني سرودن    ترتيبدربارة  
 ،نامـه   مـصيبت ،الطيـر  منطـق تـوان ترتيـب    است كـه تنهـا از روي حـدس و گمـان مـي        

كـه مقدمـة      شـفيعي كـدكني بـا مـسلّم شـمردن ايـن            .1را پذيرفت  ، اسرارنامه ،نامه  الهي
، بـه دليـل     اسـت نامـه     الهـي همان نام قـديمي     خسرونامه   عطار است و     از آنِ مختارنامه  

 هـا   مثنوي ترتيب زماني تصنيف     ، از اين مقدمه   در دو موضع  سان ذكر آثار     ترتيب يك 
از سـخنان اسـتاد      .2امهن   مصيبت ،الطير   منطق ، اسرارنامه ،نامه  الهي: داند  را از اين قرار مي    

را الطيـر     نامـه و منطـق       مـصيبت  ،نامه   الهي ،اسرارنامهآيد كه او ترتيب       كوب برمي   زرين
 بـه ترتيـب     هـا   آن اما از    ؛ سخني نگفته است   ها  آن ريتر دربارة ترتيب     .3دهد  ترجيح مي 
   .4 نام برده استنامه  ت مصيبوالطير   منطق،نامه  الهي،اسرارنامه

داستاني جامع  داراي  كه برخالف سه مثنوي ديگر      اسرارنامه  ر  با توجه به ساختا   
 و پيوستگي معنايي آن سه مثنوي در بيان سـه       ، نيست خودبا حكايات متعدد در درون      

اما اگر قبول .  باشدها  آن يا بايد آخرين مثنوي عطار يا اولين         اسرارنامهمرحلة سلوك،   
 را به تقليد از آثار استادان گذشته      اولين مثنوي خود    بايد عطار به طور طبيعي   كه  كنيم  

 و يئســنا الحقيقــة حديقــة دسترســي داشـته،  هـا  آنثـاري كــه او بــه  آ و باشــد،سـروده  
تقليدي از سـاختار ايـن دو       است كه   اسرارنامه  اند، و ساختار       نظامي بوده  االسرار  مخزن

عطـار  مثنـوي    اولـين    اسرارنامهپذيرفت كه   با احتمال بيشتري    مثنوي است، شايد بتوان     
 5كند  است كه از واقعة مرگ پدر ياد مي     اسرارنامهعالوه بر اين، عطار در پايان       . است

تـر    تر است بسيار طبيعـي      نزديكو تأثر از واقعة مرگ پدر در تاريخي كه به مرگ او             
كـه در   كنـد، و ايـن   ي ديگر به اين واقعه اشاره نمي   ها  مثنويكه عطار در     اين. نمايد  مي

كه استاد فروزانفر مرگ پدر عطار را        سالگي خود ياد كرده، و اين       از شصت  اسرارنامه
 عـوفي كـه در حـدود        كـه   اينق ذكر كرده است، و      .  ه 600 و   595 ميان   هاي  سالدر  
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يـك از    بـه هـيچ  االلبـاب  لبابق در نيشابور بوده است با وجود ذكر عطار در       .  ه 600
كي، در مالقـات بهاءولـد، پـدر         گفتة افال  كه به    و اين  ي او اشاره نكرده است    ها  مثنوي

 را بـه    اسـرارنامه هنگـام مهـاجرت در بلـخ، عطـار كتـاب             مولوي با عطـار در نيـشابور      
 نيز داللت بر اين دارد كه هـم  ،1كند  هديه مي ـ  نبوده است كه كودكي بيش ـ مولوي

ي هـا   مثنـوي ي خود را خيلي دير شروع كرده و هـم مقـدم بـر               ها  مثنويعطار سرودن   
   .2را سروده استنامه اسرارديگر 

ميــز مــشايخ صــوفيه در آ نهااحــوال افــسكرامــات و  در شــرح چــه آنعطــار بــه 
با توجه به مقدمة   .  باور دارد  ،اند   او ديگران نيز گفته     آورده است و قبل از     االوليا  ةتذكر

 از كودكي با اهل تصوف آشنايي داشـته و ايـن            ويتوان حدس زد كه       اين كتاب مي  
رفته در دل او راسخ كرده و اعتقاد او را نسبت به        خ صوفيه را رفته   آشنايي محبت مشاي  

: نويـسد    مـي  بواعث تأليف كتـاب   او در همين مقدمه و در ذكر         .آنان استوار ساخته است   
توانـستم    نمـي ) سـخن صـوفيان   (ديگر باعث آن بود كه دلي داشتم كه جز اين سخن            «

اي  رم از سـخن ايـشان وظيفـه    ره و ضـرورت و مـا البـد، الجـ           مگر به كُ   ،گفت و شنيد  
 ]بـاد : مـتن  [زسببي از كودكي بـا      ديگر باعث آن بود كه بي     ... ساختم اهل روزگار را     

  .3»... ح دل من سخن ايشان بودزد و همه وقت مفرِّ  اين طايفه در دلم موج ميدوستيِ
هاي ذهني و شخصيت او آشنا شـد و   توان هم با اندوخته      سخن عطار مي   ايناز  

آوري شـرح احـوال و اقـوال مـشايخ از اولـين               ن حدس زد كه شـوق جمـع       توا  هم مي 
او كه در دكان عطاري خويش در پي درمـان          . هاي او در زندگي بوده است      دلبستگي

توانـست دردهـاي      هـم مـي    االوليـا  ةتذكردردهاي جسماني مردم بود، از طريق كتاب        
قوال مشايخ صـوفيه    آوري احوال و ا     اگرچه عطار در جمع   . روحي آنان را درمان كند    

هايي به عربي و فارسي نيز قبل از او در اين باره تأليف شده بود،                مبتكر نيست و كتاب   
 .اما كتاب عطار از نظر جمع اقوال و حكايات بر همة منابع پيش از خـود برتـري دارد                  
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گيـرد و در آن از        بـر مـي   در  اين كتاب كه شرح مقامات و مقاالت هفتاد و دو تـن را              
العادة زندگي و سلوك آنان هرچند بـسيار دور از بـاور              مات و امور خارق   آوردن كرا 

اگـر از چنـد فقـره       . هـاي نثـر فارسـي اسـت         نظر نشده است، از زيباترين نمونـه        صرف
 ع كه در آغاز تراجم احوال هر يك از مشايخ بـه تناسـب خـصوصيات و            سخنان مسج

ر جهـت پـسند اهـل فـضل         آيد، و گويي نوعي هنرنمايي ادبي د         مي ها  آنصفات غالب   
اي از موارد بسيار شورانگيز و ناشـي از           است بگذريم، نثر عطار ساده و استوار و در پاره         

  .اعتقاد و صميميت او نسبت به موضوع سخن است
عطار با دربارها و قدرتمندان عصر خود برخالف شاعران و نويسندگان ديگـر             

 كه  ر مردم بودند و براي آنان بود       نث مخاطبان او چه در شعر و چه در       . ارتباطي نداشت 
ه  بـ  ،يشهـا   مثنـوي و هـم در      االوليا ةتذكربه همين سبب هم در      . سرود  نوشت و مي    مي

ي و نعـت پيـامبر      كه در توحيـد و سـتايش بـار         ـ ها ابـهاي كت   خصوص بعد از مقدمه   
 زبان سادة او تـشخص    ـ و سرشار از هنرهاي بديع شاعرانه است      و بزرگان دين،    ) ص(

، روشـن و عـاري از لغـات دشـوار و     زبـاني سـليس  زبـان عطـار    . كنـد    پيدا مي  بيشتري
اين سادگي زبان و بيان گاهي      . هاي متكلّفانة ادبي است     تلميحات دور از ذهن و آرايه     

هاي سبك خراسـاني و عراقـي      كه با زبان قصايد و غزل      هايي  آنكشد كه     جا مي  تا آن 
 .1انـد  ر مراحـل ابتـدايي سـخنوري دانـسته      اي نـاتوان و د      انـد، او را گوينـده       خو گرفتـه  
ي عطار و مخاطبان عام او توجه داشته باشيم،         ها  مثنويكه اگر به جنبة تعليمي        درحالي

تناسب ميان الفاظ از راه تضاد، طباق و مراعـات          . چنين زبان و بياني عين بالغت است      
هايي اسـت كـه       آن هم در حد اعتدال، بيشترين آرايه       ،نظير و گهگاه ايهام و استخدام     

همچنين اگر بخواهيم   . كند  در شعر او توجه خواننده را به هنر شاعري عطار جلب مي           
هــاي عرفــاني و  هــاي مــشترك عمــومي بــه انديــشه از دريچــة عقــل فلــسفي و تجربــه

 را از روي    هـا   آن و كرامـات مـشايخ كـه عطـار           هرفانـ اهاي زندگي و سـلوك ع       جلوه
  دل و عـامي تـصور كنـيم كـه          او را مردي سليم   اعتقاد بيان كرده بنگريم، ممكن است       

                                                                                                                   
ها در    گيري  رد اين خرده   ← ، و نيز  11/ هاي او   هاي گزيدة او و گزيدة مثنوي       مثنويعطار در    ←.  1
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باورانـه در   حـال ـ خـوش   اگرچه از جنس اوهام و خيـاالت م  ـهر چه خوانده و شنيده  
 و اجتماعي عصر    فرهنگيكه اگر خود را در قلمرو         حال آن  ؛ستآثار خود گنجانده ا   

هـاي   نگرانـي   دلها و عطار تصور كنيم و در طيف منظومة فكري او درآييم و حساسيت       
ــابيم، و  ــود    او را دري ــصر خ ــسان ع ــه ان ــسبت ب ــه او ن ــسئوليتي را ك ــد و م ــا از ،تعه  ب

 و   بـزرگ، انديـشمند    اي  فرزانـه  كند بـشناسيم، عطـار را        حس مي  ،خودگذشتگي تمام 
نگران رستگاري انسان خواهيم ديد كه دردهـا و آالم روح بـشري را بـا تمـام وجـود                    

  . جان كوشيده استخود دريافته و در تسكين و رفع آن تا سرحد
  
  ي عطارها مثنوي

 ،توان تقدم و تأخر سرودن چهار مثنوي عطار را تعيين كرد            اگرچه به قطع و يقين نمي     
 را كـه    اسـرارنامه  به نظر من عطار ابتدا مثنـوي         ، شد اما به داليلي كه پيش از اين گفته       

 نظـامي   سـرار اال  مخزني و   ئ سنا ةقيحقال  يقةحد به تقليد از     ،حاوي داستان جامعي نيست   
، و  1 با فلسفه و استدالل عقلـي      ش مخالفت تحت تأثير احتماالً  سروده است و پس از آن       

 و  الطيـر   منطـق ،  نامـه    الهـي  مثنـوي سـه   سرايي،    و مخالف سازي    اي نظيره   به منظور گونه  
سينا   ابن ابسالسالمان و    و   الطير لةسارو   يقظان  بن    حي را در برابر سه رسالة       نامه  مصيبت
 تا ترجيح عرفان بر فلسفه را اثبات كرده و معرفت قلبي را برتـر از علـم                   است هپرداخت

  .عقلي شمرده باشد
 ،نامــه الهــي، 2هــاي عطــار اســت  كــه حــاوي چكيــدة انديــشهاســرارنامهبعــد از 

توان بيان و نمايش يـك دوره سـلوك عرفـاني شـمرد               را مي  نامه  مصيبت و   الطير  منطق
. شود  شناور مي حقيقت  آلودِ    در عوالم مه  ذرد و   گ  كه از مراحل شريعت و طريقت مي      

كنـد كـه آرزوهـاي     اي كه شش پسر دارد، پسران خود را قـانع مـي    خليفه نامه  الهيدر  
ن است كنار بگذارند و به حقيقت       هاي نفساني آنا   دنيوي خود را كه ناشي از خواست      

رشدي اسـت كـه      مانند پير و م    نامه  الهيخليفه در   . ي كه حق است روي بياورند     ا  يگانه
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د، از  نمريدان خود را كه هر يك به فراخور تمايالت نفساني خود آرزويي دنيوي دار             
كند تا وحدت هدف پيدا كنند و سير به سوي حقيقـت واحـدي                نظر روحي آماده مي   

شـود تـا مرغـان را كـه            هدهد جانشين پدر يـا خليفـه مـي         الطير  منطقدر  . را آغاز كنند  
 و از طريـق     نامه   الهي اند به سوي حقيقت واحد كه در         شده نامه  الهيجانشين پسران در    

 عشق سـيمرغ حقيقـت را در دل         ،اين معرفت . اند، هدايت كند    به آن معرفت يافته   پدر  
 كـه شـرح سـير       الطيـر   منطـق بنـابراين   . كنـد   آنان جانشين آرزوهاي موهوم دنيوي مـي      

رحلـة طريقـت     بازنمـاي م   ،مرغان به سوي سيمرغ و مشكالت و موانع اين سـير اسـت            
 در سير نزولي ـ  البته فكرت قلبي ـ ، داستان بازگشت سالك فكرتنامه مصيبت .است
 الطير  منطقمرغي است كه در        اين سالك فكرت در حقيقت نماينده و نماد سي        . است

 از  ،اند و سپس در مقـام مرتبـة بقـاي بعـد از فنـا                با تجربة فنا به ديدار سيمرغ نائل شده       
كرانة روح خـود را بـا سـير           هاي بي    تا قوت  1گردند  م ملك باز مي   عالم ملكوت به عال   

  .در مقامات معنوي ديگر فعليت ببخشند
  

  الطير منطق
، حاوي داستان جامعي است كه حكايات متعـددي را دربـر           نامه  الهي، مانند   الطير  منطق
رده  مقامات طيور است و عطار خود به اين دو نام اشاره كـ             ،الطير  منطقنام ديگر   . دارد
و ) ص(ي عطار با حمـد خـدا و نعـت رسـول             ها  مثنوي اين مثنوي نيز مثل بقية       .2است

شود و بعد از آن برخالف دو مثنوي قبلي كـه بخـشي در                مناقب چهار خليفه آغاز مي    
 است كه در آن هـر چهـار خليفـه را            در نفي تعصب   آمده بود، بخشي      خطاب به روح  

محتمل اسـت   . شمارد   جاهلي و گمراهي مي    را نشان داند و تعصب ورزيدن       به حق مي  
اي باشـد كـه در        كه اين سفارش به ترك تعصب، تمهيدي براي گريز از خطر تجربـه            

  .شود  مطرح ميالطير منطق
گـردد و از      بـا توصـيف سـيزده مـرغ آغـاز مـي           الطيـر     منطـق متن اصلي داستان    
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اي   مقدمـه اين بخش از كتاب در حكم       . شود  خصوصيات غالب و مشهور آنان ياد مي      
براي ورود به اصل داستان است و اگر هم نبود خللي در طـرح داسـتان و روايـت آن                    

 اصـرار عطـار بـه ايجـاد پيونـد           ، است قابل توجه جا   اي كه در اين     نكته. كرد  ايجاد نمي 
ايـن پيونـد از طريـق يكـي از خـصوصيات            . ميان هر يك از مرغان و يكي از انبياست        

هـاي ديگـر بـه هـر ترتيـب برقـرار             مي يـا مناسـبت    ظاهري، باطني و حتي شـباهت اسـ       
 ـ كـه نمـاد     خواهد بگويد كه هر مرغي رسد عطار از اين طريق مي به نظر مي. شود مي

اي است كه اگر در فعليت بخـشيدن بـه آن    انساني است ـ بالقوه داراي صفت برجسته 
استهالل براي  اي حكم براعت   چنين مقدمه . كند  بكوشد، به مقام پيامبران ارتقا پيدا مي      

مايـه و زمينــة اصـلي آن كوشــش حماسـي بــراي رسـيدن بــه      اي دارد كـه بــن  منظومـه 
اين كوشش حماسي شـرط گذشـتن از راه دشـوار و            . مقصودي عزيز و ارجمند است    

  .خطربار طريقت و وصول به حقيقت است
  هاي عرفاني در آن ماية انديشه  و بنالطير  منطق داستانةخالص

 هـر شـهري شـهرياري دارد و         كـه   ايـن كنند و دربـارة        مي مرغان جهان انجمني  
ديگـر را بـراي      گيرند يك   پردازند و تصميم مي     جويي مي    به چاره  ندارداقليم آنان شاه    

كنـد و   خيـزد، خـود را معرفـي مـي     هدهد از ميان جمع برمي . جستن شاهي ياري كنند   
امش سيمرغ اسـت و     و مرغان را به داشتن شاهي كه ن       شمارد    خود را برمي  هاي   توانايي

كنـد تـا بـا او بـه           دهد و آنان را تشويق مـي         بشارت مي  ،در پس كوه قاف ساكن است     
شود، اما  قرار مي جان مرغان در شوق رسيدن به سيمرغ بي    . جستجوي سيمرغ برخيزند  

 هر كدام بـراي تـن زدن از سـفر بـه     شود كه باعث مي  ، راه دور و دراز سفر     آگاهي از 
هاي هـر يـك از آنـان را     قدري دلبستگي  كند بي   هدهد سعي مي  . شود  ي متوسل   ا هن  ابه

 را ثابــت و عزمــشان را بــراي ســفر هــا آنهــاي  اصــل بــودن بهانــه آشــكار كنــد و بــي
مرغـان پـس از شـنيدن سـخنان هدهـد،           . آميـز جـستجوي سـيمرغ جـزم كنـد           مخاطره

 . ننـد ك   مـي  سـفر شويند و عزم      گردد، دست از جان مي      تر مي   عشقشان به سيمرغ افزون   
 از جـان    برداري  دهند در فرمان    گزينند و قول مي      قرعه به رهبري برمي    باهدهد را   ابتدا  

افتـد    نهـايتي كـه در پـيش دارنـد، مـي            وقتي چشمشان به بيابان بـي     اما  . هم دريغ نكنند  
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خواهند راه و رسم و آداب سلوك را براي آنـان             شود و از هدهد مي      نفيرشان بلند مي  
كنند    مي ي يك سؤال  هرمرغان  .  راه را بپيمايند   نگراني و ترديد  ز  توضيح دهد تا فارغ ا    

 مراتـب و    مرغـان،  گونـاگون    هـاي   سـؤال . دهد  و هدهد هر يك را پاسخي شايسته مي       
هاي هدهد    پاسخ .كند   و يأس و اميدهاي آنان را افشا مي        ها  جايگاه روحي و دلبستگي   

و يـا، اعتبـار و ارج سـفر،         قـدري دن    هاي آنان، از طريـق اثبـات بـي          در جهت رفع بهانه   
شـود،   ميهمراه ها كه با حكايات متعدد   اين پاسخ . توصيف عظمت مقام سيمرغ است    

ها و آگاهي     ها و انديشه    حاكي از آشنايي و معرفت هدهد به روحيات مرغان و انگيزه          
سرانجام يكي از مرغان دربارة مـسافت       . كامل از راه و هدفي است كه در پيش دارند         

 هـا  آندانـد كـه پـس از گذشـتن از         را شامل هفـت وادي مـي       راه هدهد   .دپرس  راه مي 
مقامات از نظرگاه عطار     وادي كه    هفتاين  . گردد  وصول به درگاه سيمرغ ممكن مي     

طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر       : اند از   يا منازل طريقت است عبارت    
  .و فنا

پس از شرح وادي فقر و      انجام  سر. كند  معرفي مي ها را    هدهد هر يك از وادي    
 از سـر    هميرند و بقي    جا به زاري مي    روند و بسياري در همان      فنا مرغان در اندوه فرو مي     

اي در خـالل گـذر از        عده. سپارند  آورند و ساليان دراز راه مي       حسرت روي به راه مي    
 بعـضي   درنـد،   اي را شيران و پلنگان راه مـي          عده ،ميرند  موانع دشوار و خطربار راه مي     

 ،كشند و سرانجام از صدها هزار مـرغ     شوند و خود را مي       ديوانه مي  اي  دانهدر آرزوي   
رسـند؛ درگـاهي      بال و پر و رنجور و دل شكسته به درگاه سيمرغ مي             تنها سي مرغ بي   

 و ماه و انجم     بوصف و صفت، برتر از ادراك عقل و معرفت، مجمع هزاران آفتا             بي
نمايد تا به مرغاني پـرو بـال شكـسته و             اي محو مي    ن ذره در برابر آ  جهان ما   كه آفتاب   

 شوند و نـاچيزي   و نااميد ميمتحيرمرغان در برابر عظمت اين درگاه    ! رنجور چه رسد  
گـردد و     عاقبت چاووش عزّت ظاهر مـي     . يابند   خود را از صميم جان درمي      و حقارت 

ايـم تـا    گوينـد آمـده   مرغـان مـي   . پرسد  نشان و مقصود آنان را مي     نزار   سي مرغ     آن از
 خـواه   گويد كـه    اعتنايي مي   با بي چاووش  . باشدما  سيمرغ پادشاه   درخواست كنيم كه    

 و آنان را به بازگـشت فرمـان         ،شما باشيد يا نباشيد، سيمرغ پادشاه جاودان مطلق است        
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برند و در پاسخ چـاووش كـه    مرغان در عين نااميدي از لطف پادشاه دل نمي      . دهد  مي
. كننـد    اعـالم مـي    فـشاني   دهد آمادگي خود را براي جـان        بيم مي ق عزّت   برآنان را از    

جمله را در مـسند قربـت بـر         . نمايد  رغم استغناي او روي مي      عاقبت لطف سيمرغ علي   
  .نهند تا بخوانند اي پيش آنان مي نشانند و رقعه سرير عزّت و هيبت مي

كند كه نـسبت   ي را از ديد يك داناي كل روايت م داستان الطير  منطقعطار در   
جا از   اما در اين  .  آگاهي تمام دارد   ها  شخصيتبه حوادث داستان و احوال و روحيات        

گويـد   كنـد و مـي      اطالعـي مـي     نهند اظهار بـي     اي كه پيش آن مرغان مي       مضمون رقعه 
اطالعـي كـه ظرافـت        ايـن اظهـار بـي     . شـود   رقعة آن قوم از راه مثال بر من معلـوم مـي           

ــوق ــاد ف ــي   در آن نهاي هالع ــب م ــسيار عجي ــه اســت، ب ــد فت ــار در ؛نماي ــه عط ــرا ك    چ
  هـا  ي داسـتان و اضـطراب     هـا   شخـصيت  از احوال يكايك     ،مقام داناي كل اين روايت    

هاي آنان و نيز از همة ماجراهـا و حـوادثي كـه بـر آنـان                  ها و ضعف و قوت     و نگراني 
 اظهـار   ،دان  اي كه در مقابل مرغان نهاده       رقعهمتن   چگونه از     پس  آگاه است  ،گذرد  مي
   كـه ايـن مقـام وراي فهـم و تـصور            بگويـد خواهـد     كند؟ آيا عطار مـي      اطالعي مي   بي

  كـساني يـا   يابـد كـه بـه آن مقـام رسـيده باشـد؟                انسان است و تنها كسي آن را درمي       
  از راز آن رقعــه خبــر دارنــد كــه بــه بقــاي بعــد از فنــا رســيده باشــند؟ و آيــا واصــالن

ــا  ارادة حــقبــه ايــن مقــام را كــه مجــذوب و مغلــوب   ــايي هــست كــه ب   انــد، آن توان
هـاي حـسي      اي بسيار فراتـر از تجربـه        هاي حسي، از واقعه      تجربه دِو مول كلمات انسانيِ 
صـول بـه ايـن مقـام كوتـاه          ودست اين راوي داناي كل از        به هر حال،     سخن گويند؟ 

  :شتابد  در اين نقطة درماندگي است كه اسطوره به ياري راوي مي.است
 از راه مثـــــالرقعـــــة آن قـــــوم

  

1حـال   شـود معلـوم ايـن شـوريده         مي  
  

اي مشابه    كند، حادثه    هدايت مي  ، الي كه تداعي آن عطار را بر مضمون رقعه        ثم
  :در داستان حضرت يوسف است

 دلـو در    ،بـه طلـب آب    رسـد و       مي كارواني. اندازند   مي را در چاه  او  برادران يوسف   
كنند و  يوسف او را غالم خود معرفي مي    برادران  . آيد  يوسف باال مي  . ندنافك  چاه مي 
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خطـي از   مالـك دسـت   . فروشـند    مي ـ ر كاروان ـ مهت ـ رـك دع ـبه بهايي اندك به مال    
 بـه   عدهاخط ب  دستاين  . گيرد كه گواهي بر خريدن يوسف از آنان باشد          برادران مي 

آينـد   آيد، برادران يوسف به مصر مي آنگاه كه قحط پيش مي . افتد   مي يوسفدست  
 امـا آنـان بـرادر خـود را     ،شناسـد  يوسـف آنـان را مـي     . گندم بگيرند  ز عزيز مصر  تا ا 
دانـد بـه بـرادران        خط را بـه بهانـة آن كـه عبـري نمـي             دستيوسف آن   . شناسند  نمي
 خواندن   چرا كه  ؛آيد  بند مي  زبانشان   ،برادران غرق شرم و تأسف    . دهد تا بخوانند    مي

  .اند در گذشته مرتكب شدهآنان  اعتراف به گناه عظيمي است كه ،آن خط
بـه  دران، رقعه بـا سـيمرغ، مرغـان، رقعـه، عطـار را              ة يوسف، برا  نتشابه دو صح  

  :شود رهنمون ميمضمون رقعة و تأويل داستان درك 
زار  چون نگه كردنـد آن سـي مـرغ

  

ــار     ــة پراعتبـــ ــط آن رقعـــ در خـــ
  

هــرچ ايــشان كــرده بودنــد آن همــه
  

ــه       ــان هم ــا پاي ــش ت ــرده نق ــود ك ب
  

بود سخت اين بود ليك    خود ههم آن
  

كان اسيران چون نگه كردنـد نيـك         
  

ــاخته ــي سـ ــد و طريقـ ــه بودنـ رفتـ
  

ــه      ــاه انداخت ــه چ ــود را ب يوســف خ
  

جان يوسف را بـه خـواري سـوخته
  

ــه      ــري بفروخت ــر س ــه او را ب ...وانگ
  

 و حيــارتــشوي جــان آن مرغــان ز
  

ن شــد توتيــاتــ محــض و فنــايشــد  
  

ن همـه  كل پاك آ    چون شدند از كل
  

1يافتنــد از نــور حــضرت جــان همــه  
  

شود تا مرغان پس از فنـاي كلـي در دريـاي              ترتيب رقعة سيمرغ سبب مي      بدين
در .  به نور عنايت سيمرغ جاني تـازه بيابنـد         ،ي از فروش يوسف جان خويش     ششرم نا 

آفتـاب قربـت از درگـاه       . گـردد   كرده و ناكردة ديرين آنان پاك مي      گناه   ،اين تجربه 
مـرغ پرنـده، چهـرة        از انعكـاس چهـرة ايـن سـي        . شود  د، جان آنان افروخته مي    تاب  مي

در . بيننـد   همان سـيمرغ مـي    مرغ را    نگرند سي   چون نيك مي  . بينند  سيمرغ جهان را مي   
نظـر  كنند و چون به خـود و بـه او هـر دو                خويش او را و در او خويش را مشاهده مي         

در ايـن مقـام زبـان، زبـان         . شـوند   غرق مي مرغان در تحير    . بينند  كنند تنها يكي مي     مي
هـا از   واژه. شـود مجـازي اسـت    اي هرچـه گفتـه مـي    در چنـين تجربـه    . زباني اسـت    بي

                                                                                                                   
 .269 /الطير منطق.  1
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 .شـكند    نخستين زبان در هـم مـي        نظامِ اقتدارِ. شوند  محتواي اين جهاني خود خالي مي     
كننـد كـه      زبان از حضرت سيمرغ كشف رازي را طلب مـي           گويد مرغان بي    عطار مي 

حـضرت مـا    «: رسـد   زبان خطاب مـي      بي ،ا در تحير فرو برده است و از حضرت        آنان ر 
جـا   مرغ به ايـن   بيند چون شما سي  چون آيينه است كه هر كس خويشتن را در آن مي          

 مـرغ آمـده بوديـد، بـاز هـم           جاهآمديد، در اين آيينه سي پيدا شديد و اگر چهل يا پن           
  .1»ديديد خويشتن را مي
هـاي    هـا و تجربـه      تـرين انديـشه     تـرين و ظريـف       دقيق ترتيب عطار يكي از     بدين

 بـه تـصوير   دو بـا تكيـه بـر ميـراث عرفـاني پـيش از خـو               خـود    هنرعرفاني را به ياري     
  .آورد ترين حماسة عرفاني ادب فارسي را پديد مي كشد و بديع مي

  الطير منابع انديشة عرفاني در منطق
كند، بسط و تفصيل همـان        ي تصوير م  الطير  منطقي كه عطار در     ا نهاتجربة عارف 

 كـه گفتـيم     اسرارنامهدر  .  است رفته به آن اشاره     اسرارنامهتر در     مطلبي است كه پيش   
هـاي عرفـاني كـه        به احتمال زياد بايد نخستين سرودة عطار باشـد، بـسياري از انديـشه             

، بـه   صورت تفصيلي روايـي پيـدا كـرده       هاي ديگرش     در كتاب  ها  آنبعدها بعضي از    
هـاي   در قلّـه ها، تجربة ديدار عارف بـا خـويش       يكي از اين انديشه   .  است اجمال آمده 

بـراي انـسان    اين انديشه كه حاكي از عقيده بـه وجـود دو روح             . سلوك عرفاني است  
، بـه    مقام دارد  است كه يكي در زندان بدن محبوس است و ديگري در عالم روحاني            

سـوابق آن را    . ده اسـت  هاي گوناگون در ادبيات عرفاني و اشراقي مطـرح شـ           صورت
 ديدار هرمس با وي،     وموضوع طباع تام    . توان ديد   ميحتي در آثار پيش از اسالم نيز        

 مجريطـي از آن بـه تفـصيل         الحكـيم  غايـة و در    ،2كنـد   به آن اشاره مي   كه سهروردي   
دئنا يا فرشتة شخصي هركس كـه بنـا بـر ديانـت زردشـتي پـس از                  ،  3سخن رفته است  

روهـر هـركس در   شـود، وجـود ف   ت در مقابل روح حاضر مي    مرگ انسان بر پل چينو    
                                                                                                                   

 .270/ الطير منطق.  1
 .)كتاب المشارع و المطارحات  (464/ 1 مجموعة مصنفات شيخ اشراق.  2
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و وجود مثالي هركس در عالم مثل معلقة سهروردي و حتي بـه             عالم مينوي زردشتي،    
همه حاكي از وجـود     هاي متعدد ديگر،      صورتي ديگر در عالم مثل افالطوني، و نمونه       

الم وجـود    ملكوتي است كه براي هر شخص در عالمي ماوراي ايـن عـ              برتر يا منِ   منِ
رسـد در    به نظر مي.1يا فرشتة شخصي او محسوب شودشخصي،  تواند رب   دارد و مي  

 حكايتي دربارة معـراج     اسرارنامهدر كتاب   . اي وجود دارد    ذهن عطار نيز چنين عقيده    
در . 2تـوان خوانـد      نيز مي  االوليا ةتذكربايزيد بسطامي آمده است كه تفصيل آن را در          

بايزيد نود هزار سال سـير      : زئي از آن تفصيل تأكيد شده است       بر ج  اسرارنامهحكايت  
بينـد و چـون    جا بايزيد را مـي   اما در آن،دهند  كند تا او را بر عرش راه مي         روحاني مي 

  :شود پرده بايزيد پديدار ميپسِ خواند، از  پروردگار را مي
ست آن خورشيد اسـالم      چنين گفته

  

بـرج خـاك بـسطام      كه طالع شـد ز      
  

ــدهكــه مــن گــاه و بيگــاه ام در  ببري
ــدم ــرش مجي ــر ع ــد ب ــو ره دادن چ

  

ســه بــاره ســي هــزاران ســال در راه   
جـــا پـــيش آمـــد بايزيـــدم هـــم آن

  

ــردار ــدا كــردم كــه يــارب پــرده ب ن
  

3زپــــرده بايزيــــد آمــــد پديــــدار   
  

رسد؛   جا بايزيد پس از سير معنوي بسيار طوالني سرانجام به خويش مي            در اين 
 كـه پـس از آن سـير طـوالني و گذشـتن از مراحـل                 الطيـر  منطـق درست مثـل مرغـان      

 همـه   آن كـه مطالـب  اسـرارنامه در مقالة يازدهم    . رسند  خطرناك سرانجام به خود مي    
عطـار  در ارتباط با گنج درون شخص و يا همـان مـن ملكـوتي و برتـر آدمـي اسـت،                   

ا سـر  نمايـد؛ امـ    خداوند هرچه را آفريده است بـه تـو مـي   :كند  ضمن تمثيلي اظهار مي   
  : استعداد ديدار خويش را بيابيبا رياضتكه  نمايد، مگر آن ي از تو را به تو نمييمو

دت روشن چـو خورشـيد     يهمه بنما
  

بيني تو جاويد    چنانك آن جمله مي     
  

ــو     ــد از ت ــو ننماي ــه ت ــويي ب ــي م ول
  

بايـــد از تـــو تـــو نهـــان مــي   ييتــو  
  

                                                                                                                   
 .60ـ46)/ مقالة شهود زيبايي و عشق الهي (ديدار با سيمرغ.  1
 .325/ دفتر روشنايي ← و نيز ،172 /1 االولياةتذكر.  2
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ــاد    ــو افت ــر روي ت ــو ب ــشم ت ــر چ اگ
  

فريـــادعـــشق تـــو برآيـــد از تـــو  ز  
  

ــي  ــر م ــو   اگ ــم از ت ــويي ه ــدت ب باي
  

1رياضت كن كه پر شد عـالم از تـو     
  

 الطيـر  منطـق مـرغ    طور كه معشوق و محبـوب سـي   شود همان كه ديده مي  چنان
 يعني من ملكوتي خودشان اسـت، رياضـت كـشيدن و مثـل مرغـان مقامـات                  ،سيمرغ

  .رساند  معشوق مي عاشق را به منِدشوار را قطع كردن نيز سرانجام منِ
 سروده شده باشد، همين     اسرارنامهبايد پس از       كه گفتيم مي   نامه  الهيدر كتاب   
ماية ديدار با من ملكوتي خويش در قالب داستاني بلند و دلكـش بـه                مضمون و درون  

 تنجـيم ي است و مـشتاق آمـوزش علـم          د سرپاتك كه كودكي هن    .آيد  تصوير در مي  
 اوست به دست بياورد، پس از ماجراهاي        را كه عاشق   جميل شاه جنيان     دختراست تا   

يابد معشوق زيباروي او جـز نفـس    فرسا سرانجام درمي دشوار و تحمل زحمات طاقت 
سـرپاتك  . او كه در اثر رياضت به نفس مطمئنه ارتقا يافته است، كس ديگري نيست             

پريزاد سـرانجام   . كند  نيز در جستجوي محبوب زيباروي سرانجام با خودش ديدار مي         
بيند و وقتي از او        اما سرپاتك جاي او را در سينة خود مي         ،گردد  رپاتك ظاهر مي  بر س 
  ،پرسد چگونه به درونم راه يافتي مي

ــاه دل ــوابش داد آن مـــ ــروز جـــ افـــ
  

ــوده      ــو ب ــا ت ــه ب ــين روز  ك ــن زاول ام م
  

ــود را ــده خ ــو جوين ــو ت ــس ت ــنم نف م
  

ــي خـــــ     ــا نگردانـــ ــرا بينـــ د رارچـــ
  

ــي    ــو باشـ ــالم تـ ــه عـ ــي همـ ــر بينـ اگـ
  

2بيـــرون و درون همـــدم تـــو باشـــي ز  
  

 اسـت كـه   الطير منطقمضمون ديدار با من ملكوتي خويش سرانجام در داستان          
  .3رسد به كمال صورت و معني مي

دلبستگي عطار به مضمون ديدار با خويش كه ناشـي از رسـوخ ايـن معنـي در                  
ضـت و  كرانـي دارد كـه از راه ريا      ذهن اوست كه انسان بالقوه استعدادهاي روحي بي       

                                                                                                                   
 .155 /اسرارنامه.  1
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 را فعليـت بخـشد و خـداگونگي خـود را     هـا  آنتوانـد   هـاي الزم، مـي   تحمل دشواري 
تـرين    كند تا از ميراث عرفاني و اساطيري مناسب          را موفق مي   اوآشكار كند، سرانجام    

كه حـاوي يكـي از   ـ هاي عرفاني   ترين حماسه ها را براي ابداع يكي از شگفت مايه نب
 در درون اين انديشة     . به دست آورد   ـ  عرفاني است  ترين و رازآميزترين معارف     اصيل

هـاي فرعـي بـسياري گنجانـده           است، انديشه  الطير  منطقاصلي كه جوهر داستان جامع      
هـا   تـوان آن   و تبيين شده است و مـي   حهاي كوتاه بسيار تشري     شده كه از طريق داستان    

  .را در متن كتاب مالحظه كرد
  الطير منابع الهام داستان منطق

 صـورتي   عصارة آن را با   راث عرفاني و اساطيري، كه نيروي تخيل عطار         ن مي آ
هـا   ترين آن اي است كه اصلي  شامل عناصر پراكنده  كند    ميعرضه   الطير  منطقبديع در   

مرغ،    در مقام رمز روح، تشابه لفظي سيمرغ با سي        غ سيمرغ، كوه قاف، جبرئيل، مر     به
 و چـون    شـود   مربـوط مـي    و جـز آن      ي سفر مرغـان   ها  ناارتباط هدهد و سيمرغ، داست    

 آمـده   هـاي رمـزي در ادب فارسـي        رمز و داسـتان   تفصيل غالب اين مطالب در كتاب       
  : كنيم ميها اشاره  وار به آن  در اين جا فهرستاست،

اين . العاده   حكيم و قادر به اعمال خارق      ، دانا ، مرغي است اساطيري   ، سيمرغ .1
و كنـد     را در جنـگ بـا اسـفنديار يـاري مـي           پرورد، رسـتم      مرغ در شاهنامه زال را مي     

  .1آيد گشاي مشكالتي است كه براي زال پيش مي گره
 البـرز اسـاطيري    يعنـي    ، مرغي است مقدس كه بر جايگاهي مقدس       ،سيمرغ. 2

درخـت همـه تخـم،      ( تخمك   هرويسپ يا   ويسپوبيش و درخت    ،در شاهنامه ) قاف(= 
  .2ان دارد آشي،در ديانت زردشتي) ها دربردارندة همة رستني

تـوان دو     هـاي صـوري و معنـوي مـي          سيمرغ و جبرئيل را به سـبب شـباهت         .3
  .3چهرة يك موجود تلقي كرد

                                                                                                                   
  .6/297 و 236، 1/140 شاهنامه.  1
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  الطير عطّار  منطق     22

 

 بـا درخـت طـوبي و        ، درخت ويسپوبيش را كه سـيمرغ بـر آن آشـيان دارد            .4
المنتهي كه فرشتگان و از جمله جبرئيل فرشتة وحي بر آن آشـيان دارنـد، يكـي                ةسدر
  .1اند دانسته

اند كه ارواح يـا نفـوس ناطقـة           ه مشايي جبرئيل را عقل فعال شمرده       در فلسف  .5
بنابراين اگر هـر    . انساني از آن فايض شده است و نسبت به اين نفوس حكم پدر دارد             

 ملكـوتي  هـا نيـز مـنِ     همة نفـس ،يا نفسي، داراي نفسي آسماني يا ملكوتي است   » من«
ريدة خداوند ـ يا نور محمدي،  عقل اول ـ اولين آف مشتركي دارند كه همان سيمرغ يا 

  .يا جبرئيل يعني حضور عقل اول در مرتبة دهم است
الهي يا نور محمدي اسـت        سهروردي، سيمرغ رمز نور    عقل سرخ  در رسالة    .6

كه سير نزولي او در مراتب هستي، همة فرشـتگان و افـالك و اجـرام و نفـوس را بـه                      
جـا همـواره فـايض       كـه از آن    درخت طـوبي اسـت       اوآورد و جايگاه اولية       وجود مي 

كه آشيان فرشتگان از جمله جبرئيل       ـ  المنتهي ةسدردرخت طوبي با درخت     . شود  مي
  .  يكي استـ اند را بر سر آن دانسته

 و  عقل سـرخ  ،  بن يقظان   حيسينا و سهروردي مثل       ي رمزي ابن  ها  نا در داست  .7
كند و اين فرشته      يدار مي  د عقل فعال يا جبرئيل   با اين   » من« سالك يا    ،جبرئيل آواز پر 

 با ديدار مرغان بـا      ها  ناماية ديدار در اين داست      بن. حكم پير و راهنماي الهي او را دارد       
  .2 مشابه استالطير منطقسيمرغ در 

   پيونـدي جـا   در آن سـهروردي اولـين جـايي اسـت كـه      صفير سيمرغ  رسالة   . 8
  كـشد و خـود     هـر هدهـدي كـه رياضـت ب         :خـورد   ميان سيمرغ و هدهد به چـشم مـي        

شـود كـه داراي       را از تعلقات جـسماني و جهـاني رهـا كنـد بـه سـيمرغي تبـديل مـي                   

                                                                                                                   
هـاي رمـزي در ادب        رمز و داسـتان   ؛    7/519 ميبدي   االسرار  كشف ← و نيز    ،126/ ارض ملكوت .  1

 .75ـ74)/ مقالة سيمرغ و جبرئيل (ديدار با سيمرغ؛ 349  و195، 194/ فارسي
مجموعـه مـصنَّفات شـيخ     بـه بعـد؛   7/ همـان كتـاب   و شـرح آن در    ،3 /سينا و تمثيل عرفـاني      ابن.  2

ــراق ــالة (226 و 208/ اش ــل ســرخ رس ــالة  و عق ــلرس ــر جبرئي ــراي شــرح آن دو، و  [ ). آواز پ ب
 .] به بعد289  .../هاي رمزي رمز و داستان: ديدارهاي مشابه نگاه كنيد به
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  .1العاده است هاي خارق قدرت
 در بتـدا مـرغ را ا   درك تجانس لفظي و برقراري ارتباط ميان سيمرغ و سـي         . 9
  :يابيم  به ناصرخسرو مي منسوبنامه روشنايي

  مرغ  كي مرغ است و خوانندش به سي ي       رغـت سيمــان گشـرغـاه مـت شـزلـزع
  .2خاقاني نيز اين پيوند را دريافته است

انـد كـه گرداگـرد جهـان را            كـوهي شـمرده    را جايگاه سيمرغ    ، كوه قاف  .10
ايـن  . گرفته است و از زمرد است و رنگ آبي آسمان نتيجـة انعكـاس نـور آن اسـت                  

  .3اند كوه را با كوه البرز در اوستا يكي دانسته
اند كـه گرداگـرد جهـان را           كوهي دانسته   قرآن نيز  در تفاسير قاف را    كوه   .11

بــا ايــن كــوه را . انــد فــرا گرفتــه اســت و آيــة ق از ســورة ق را اشــاره بــه آن دانــسته 
االفالك يعني آخرين فلك جهاني كه گرداگرد جهان ما را گرفتـه اسـت و آن                  فلك

  .4اند يكي شمرده، اند  دانستهرا همان عرش و مرز ميان عالم غيب و شهادت
تطبيـق  المنتهـي   ا سـدره بـ ر ـ كـه در تفاسيـ  ـي را  ـهروردي درخت طوبـ ـ س.12

  .5است   در كوه قاف قرار داده و آن را آشيان سيمرغ دانستهـ اند كرده
 طـوالني  اي  ه قبـل از عطـار سـابق       ، نفس ناطقـه يـا روح      پرنده به عنوان رمز    .13

 بـه   .شـده اسـت   بال قائـل     و ي نفس پر  افالطون شايد نخستين كسي است كه برا      . دارد
تـر    بال آن قسمت از تن است كه از همه اعضاي ديگر به خدا نزديـك               و پر«: گفتة او 
جاست و    و بردن تن بدان    ها  نا چه خاصيت طبيعت آن گرايندگي به سوي آسم        ،است
  .6»جا مسكن خدايان است آن

 عقايد اعراب   با اشاره به  الذهب    مروجدر كتاب   ) 344حدود  : م( مسعودي   .14
                                                                                                                   

  .)صفير سيمرغ( 315ـ314/ 3 مجموعة مصنفات شيخ اشراق.  1
  .89/ )چاپ قريب (العراقين تحفة ←، نيز 529 /)نامه روشنايي(ديوان اشعار ناصرخسرو .  2
  .349 / ...هاي رمزي رمز و داستان؛  ]تفسير طبري و البلدان معجم به نقل از [126/ ارض ملكوت.  3
 .350ـ349/  ...هاي رمزي رمز و داستان.  4
  .) سرخعقل (232ـ229/ 3مجموعة مصنفات شيخ اشراق .  5
رمـز و   بـه نقـل از      [ 138 و   137/ الة افالطون ـچهار رس   ؛403ـ402/  ...زيـهاي رم     تانـز و داس  ـرم.  6

  .]404  .../هاي رمزي داستان
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اي است كه در تن انـسان         كردند كه نفس پرنده     گروهي گمان مي  «: نويسد  جاهلي مي 
گردد و بـه      گردد و هنگامي كه انسان بميرد يا كشته شود در پيرامون او مي              منبسط مي 

  .1»دشو اي براي او متصور مي صورت پرنده
ات جـ ان را براي ن   و همكاري آن  به دام افتاده     اخوان الصفا داستان كبوتران      .15

 آمده است، تأويل كرده و آن را رمزي از گرفتاري جان و نفـس               كليله و دمنه  كه در   
  .2اند انساني در دام تن دانسته

اند از نخستين آثـاري       سينا كه بر آن شروح متعددي نوشته         قصيدة عينية ابن   .16
شـيخ  . ل شـده اسـت    است كه در آن روح يا نفس ناطقة انساني در صورت كبوتر ممثّ            

د نفس ناطقه و نـزول او از عـالم علـوي و گرفتـاري وي در دام                  در اين قصيده به تجرّ    
 وطـن   بـه يـاد   روح در دام تـن      . كنـد   بدن و فراموش كردن اصـل خـويش اشـاره مـي           

دهد تا زماني كه موقع بازگشت و تـرك            در آرزوي بازگشت ناله سر مي       و شا  اصلي
  .3قالب فرا رسد

و تـن   ) گنجشك(را عصفور   » من« نفس ناطقه يا      سهروردي نيز در شعري    .17
تأويـل  در يـا پرنـده را      » طير«كلمة   ،الواح عمادي  وي در رسالة     .را قفس شمرده است   

، والطيـرُ صـافّات   «: گويـد    و مـي   شـمارد    رمز نفس ناطقه يا روح مي      ، سورة نور  21آية  
 حالـة   فيرسالةدر او  .»ها اند از شبكة بدن كند به مجردات كه خالص يافته      اشارت مي 

  .4نيز جان را به مرغ و تن را به قفس تشبيه كرده است ليةالطفو
 نيز متعلق به ايـن      الطيرها  رسالة تشبيه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم كه            .18

                                                                                                                   
  .]406  .../هاي رمزي رمز و داستانبه نقل از [ به بعد 130/ معادن الجواهر و مروج الذهب.  1
  .2/594 ) فروزانفر (شرح مثنوي شريف.  2
 بـه تـصحيح عبـاس       ،از قرن هفـتم هجـري     » سينا در احوال نفس به زبان فارسي        شرح قصيدة ابن  «.  3

در اين مأخذ به شـروح ديگـر        [ به بعد    14، ص   1323،  4 ، ش 1 ، س  دانشكدة ادبيات   مجلةاقبال،  
 406/  ...هاي رمـزي    رمز و داستان   ؛...  به بعد  275 /2 اسرارالحكم ← و نيز    ،]نيز اشاره شده است   

  .407 و
مجموعة مصنفات شـيخ اشـراق      ؛  106، ص   13 ش) ربيع نوابغ الفكر ال   عةمجمو (السهروردي ←.  4

 . ]207/ ... هاي رمزي رمز و داستانبه نقل از [ 264 و 176 ،175/ 3
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  .1دارد متعدد هاي نمونه بقلي روزبهان ،غزالي احمد جمله از ديگران آثار در است دوره
 معراج روح را از خاك بـه سـوي افـالك    سينا نخستين كسي است كه  ابن .19

يـادآور  كامالً  او   الطير لةسارابتداي  . ها بيان كرده است    در رمز پرواز مرغ و عبور از كوه       
تة سـ ر  از دام  مرغـانِ . اسـت ) قـة ّالمطـو  مةباب الحما  (كليله و دمنه  داستان كبوتران در    

العبـوري را كـه       راه صعب  كه هنوز بقايايي از بندهاي دام را بر پاي دارند،            الطير رسالة
رسند كـه نـور        در كوه نهم به حضرت ملك مي       .كنند  گذرد طي مي    از هشت كوه مي   

چون ملـك آنـان را از       . كند  هاي آنان را خيره و عقل آنان را حيران مي           جمالش ديده 
كند، مرغان قصة خود بـاز        آورد و بر سخن گفتن گستاخشان مي        راه لطف به خود مي    

امـا ملـك جـواب      . كنند تـا بقايـاي بنـد از پايـشان بـردارد              مي گويند و درخواست    مي
بند از پاي شما كس گشايد كه بسته است و من رسولي به شما فرستم تـا                 «دهد كه     مي

 آخـرين قـسمت داسـتان بعـد از سـخن            .»تا بند از پاي شما بـردارد      كند  ايشان را الزام    
 از  .ه بـاز بايـد گـشت       برآوردند ك  گبان) صاحبان: متن(ان  بو حاج «: ملك چنين است  

  .2»آييم پيش ملك بازگشتيم و اكنون در راهيم با رسول ملك مي
نيز سفر روحـاني عارفـان را بـه         ) 505: م(سينا امام محمد غزالي        بعد از ابن   .20

كنند، بيان كرده است  صورت داستان مرغاني كه به جستجوي عنقا سفري را آغاز مي       
. تغييرات مختصري به فارسي ترجمه كرده اسـت       كه ظاهراً شيخ احمد غزالي آن را با         

شوند تا به طلب وي بروند نـام          كي كه مرغان جمع مي    لِ م ، محمد غزالي  الطير لةساردر  
جا تبـديل    سينا در اين     ابن الطير  لةساره كوه    و نُ  ،شود  مي) سيمرغ(= كند و عنقا      پيدا مي 

دسـيرها و گرمـسيرها     هـاي بلنـد، درياهـاي ژرف و سر         فريـاد، كـوه     ي بـي  هـا   نابه بيابـ  
دهـد     ايشان را ندا مي     در ابتداي تصميم مرغان براي يافتن عنقا، منادي غيب        . دگرد  مي

                                                                                                                   
 85)/ احمـد غزالـي    (پندنامه؛  24 )/احمد غزالي  (تازيانة سلوك ؛  132  و 111،  60/ العاشقين  عبهر.  1

  .]19 و 18/  احمد غزاليالطير رسالة، متن فارسي مرغان  داستانبه نقل از [
 رسـائل الـشيخ الـرئيس ابـن علـي الحـسين بـن               ←سينا     ابن لطيرا  رسالةمتن عربي   براي آگاهي از    .  2

انگيـزي از آن توسـط سـهروردي          ترجمـة دل  [ 48ـ42 /المشرقية الحكمةاسرارعبداهللا بن سينا في     
ن رسـاله و    يـ  دربـارة ا   .] آمده است  205ـ198 /خ اشراق مصنفات شي انجام گرفته كه در جلد سوم       

  .412ـ409/  ...هاي رمزي رمز و داستان: نگاه كنيد بهو خالصة آن شرح 
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در . كنـد   كه با دست خويش خود را به بال نيفكنند و آنان را از خطرات راه آگاه مـي                 
  .1در يكي از جزاير مغرب استبر كوهي  وطن سيمرغ هم ،اين داستان
اي از     پادشـاه مرغـان اسـت و در جزيـره          2 غزالـي  طيـر ال  لـة سار عنقا كه در     .21

. كنـد   مغرب وطن دارد در ترجمة احمد غزالي نام فارسـي سـيمرغ را پيـدا مـي                جزاير  
 ةبايد از جملـ    ي داستان مفصلي آمده است كه م      فاالص   اخوان  رسائلدر  پيش از غزالي،    

 آمـده   جا  اين در. منابع غزالي در انتخاب عنقا و وطن او در يكي از جزاير مغرب باشد             
برنـد    جن، بيراست، شكايت مـي      گروهي از حيوانات از ظلم انسان به پادشاه بني        : است

وقتـي  . ند و در حضور او مباحثـه كننـد        يآ و طيور گرد  دهد تا حيوانات      و او فرمان مي   
دهد تا اصناف طيور  رسد ندا مي رسول ملك به پادشاه طيور ـ كه شاه مرغ است ـ مي  

 او خـود را زعـيم       ،رسـد   سخن به طـوطي مـي     نوبت  چون  .  او جمع شوند    و بحر نزد   برّ
 عنقـاي مغـرب   هـا  آنگويد كه پادشاه     كند و سپس مي     گروهي از پرندگان معرفي مي    

در جزيـرة بحـر اخـضر اسـت كـه دسـت             واقـع   هـاي بلنـد      است و جايگاه او بـر كـوه       
  .3گويد  ميوصف عنقا و جزيره را براي ملك و سپس است نرسيده جا آن به كس هيچ

 كليله و دمنه   در   ،افّ اخوان الص  رسائل عالوه بر    ، جمع شدن مرغان   موضوع .22
شوند تـا بـوم       مرغان جمع مي  جا    نيز آمده است، و در آن      »الغرابالبوم و    باب« در   ،نيز

  .4را بر خويشتن امير گردانند
امع توان منابع الهام عطار را در پرداختن سـاختار داسـتان جـ               گفتيم مي  آنچهاز  

 انبوهي از   ،هاي مختلف سخن   دريافت؛ داستان جامعي كه عطار به مناسبت      الطير    منطق
  .جا داده است    را در دل آنها تمثيل و ها حكايت

از توان گفت عطار جمع شدن مرغان را بـراي يـافتن پادشـاه خـود                  حداقل مي 

                                                                                                                   
  .417ـ416/ ...هاي رمزي  رمز و داستان ← شرح و تفصيل مطالب  دربارة.  1
 كـه شـايد    امام محمد غزالي ظاهراً توسط برادرش احمـد غزالـي بـا اختالفـي انـدك        الطيررسالة.  2

  . هم چاپ شده استداستان مرغانناشي از اختالف مشرب دو برادر است، با نام 
  .294ـ293 /2 رسائل اخوان الصفا ←.  3
 .201/ كليله و دمنه.  4
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 و گذشـتن از     ، يـا عنقـا     رسيدن اندكي از آنان به درگـاه سـيمرغ         سينا و    ابن ريالط  ةلسار
 و مـاجرا و گفتگـوي آنـان بـا ملـك در              ،مراحل دشوار و خطربار تا رسيدن به درگاه       

سپردن نقش رهبري به هدهد     .  غزالي اقتباس كرده است    الطير  لةسارابتداي ورود را از     
 هدهـد   اساطيريدر راهنمايي مرغان به سوي سيمرغ، عالوه بر صفات و استعدادهاي            

بايست متأثر    داني و رسولي او، مي      ه حضرت سليمان و راه    و شخصيت او در نزديكي ب     
 باشد كه در آن هدهـد و سـيمرغ           سهروردي ير سيمرغ فصمقدمة   و   1قرآن و تفاسير  از  

 سهروردي  ةيقصة غربت غرب   عالوه بر اين در      .2اند  در كنار هم قرار گرفته    و كوه قاف    
فتـار در چـاه قيـروان را از         بينيم كه نامة پـدرِ فرزنـد گر         نيز هدهد را در مقام كسي مي      

)  اليمـاني  شيخ هادي ابـن الخيـر     (آورد كه در اين داستان پدر         وادي ايمن براي فرزند مي    
  .3اسير در زندان جسم و هدهد رمز الهام الهي استرمز جبرئيل، فرزند رمز روح 

مـرغ و سـيمرغ نيـز          نيست كـه در دريافـت تجـانس و شـباهت ميـان سـي               دور
 باشـند، هرچنـد      مـؤثر  ابعي ديگر  خاقاني يا من   العراقين تحفةرو و    ناصرخس نامة روشنايي

تأثر عطـار از    . هم نيست  زمينه و مأخذي     تجانس لفظي حتماً مستلزم وجود    درك اين   
اي از  كه سـيمرغ از جزيـره    چناناست،دخل و تصرف    ا   البته تأثري ب   منابعي كه گفتيم  

الطير ابن سـينا و      رسالةه كوه    نُ ،يدآ   به كوه قاف مي     غزالي الطير  ةلسار در   جزاير مغرب 
شود و هركدام نـام       محدود مي وادي  به هفت    غزالي   الطير رسالةها و مراحل دشوار      راه

ة ميـان هدهـد و      حثـ امبكند و در خالل گفتگوها و         يكي از مقامات سلوك را پيدا مي      
 مختلـف انـساني كـه مـانع كوشـش آنـان بـراي               نفوسمرغان، احوال رواني و عاليق      

گـردد و از طريـق        ، بـا دقـت و موشـكافي اسـتادانه بـرمال مـي             استحقيقت  به  دن  رسي
و هـاي دنيـوي مـردم،     هاي عرفـاني، دلبـستگي   ي مناسب، انديشهها تمثيل و   ها  حكايت

 بـا زبـاني     ها  آنهاي روحي حاصل از      اسارت آنان در بند و زنجيرهاي نفس و بيماري        
  .يردگ ساده و جذاب در سطح ادراك مخاطبان قرار مي

                                                                                                                   
/ هـاي پيـامبران در كليـات شـمس          داسـتان  ←دربارة هدهد و شخـصيت او در تفاسـير و عرفـان             .  1

  .380ـ376 و 356ـ354
 .315ـ3/314 شيخ اشراقمجموعة مصنفات .  2
  .281 و 277/ 2 همان.  3
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  ملِك، عنقا، سيمرغ 
ـ سـا رملِك در    ـ سـا رسـينا و عنقـا در          ابـن  ريـ الط ةل  غزالـي و سـيمرغ در       الطيـر  ةل

 عطار، هر سه مقصد و مقصود مشترك مرغاني هستند كه براي وصـول بـه                الطير  منطق
زنند؛ اما ايـن مقـصود مـشترك را     آن دست به كوششي حماسي و جهادي مقدس مي  

اي واحـد     فقيه متكلم و يك عارف عاشـق از دريچـه         گراي فيلسوف و يك       يك عقل 
 خداي شرع از ديد يك فقيه اشعري اسـت          ،كه گفتيم   چنان ،عنقاي غزالي . نگرند  نمي

انـد و      عدل، كساني را كه در راه شناخت او كوشـيده          اقتضايبه  نه  كه از روي كرم و      
ا بـراي    امـ  ؛دهـد    در بهـشت پنـاه مـي       ،انـد   در نتيجة حيرت به عجز خود اعتراف كـرده        

 بلكه بهـشت و     ،گرا نه تنها خدا در اين جهان و آن جهان ديدني نيست             سيناي عقل   ابن
 بنـابراين   .1نـي را رمـزي تلقـي كـرد        آهاي آن را نيز بايد امري معنـوي و بيـان قر             لذت

در اوج تجربة روحاني به اولين آفريـدة        آنان   .سندر  سينا به حضور خدا نمي      مرغان ابن 
  . سندر  كل ميخدا، عقل اول يا عقل

صدور در فلسفة مشايي، علم خدا به ذات خويش، اولـين صـادر از     بنا بر نظرية 
ميـان ايـن عقـل و خـدا كـه           .  العقـلَ  اَولُ مـا خلـقَ اهللاُ     . آورد  الوجود را پديد مـي      واجب
از سـه   . ين فرشـته اسـت    تر  اين عقل مقرب  . ي نيست ا الوجود است، هيچ واسطه    واجب

نسبت به خدا، نسبت به خود به عنوان موجودي كه از طرف            م  علم اين عقل، يعني عل    
بـه عنـوان وجـود      (، و نسبت بـه خـود        )يعني وجوب بالغير  (حق وجودش واجب شده     

ترتيب سه علم     بدين. آيد  ، به ترتيب عقل دوم، نفس اول و فلك اول پديد مي           )ممكن
 فلـك نهـم     آورد كه به عقل دهم، نفس نهم و         هر عقلي سه موجود ديگر به وجود مي       

ر عـالم   كه عقل فعال و همـان جبرئيـل در شـرع اسـت، مـدب               عقل دهم    .2شود  ختم مي 
  ناطقـة   همين عقل فعال است كه به جـاي عقـل يـازدهم نفـوس               از .كون و فساد است   
آورد و نسبت     ت به فعل مي   ه را از قو   قشود و هم اوست كه نفس ناط        انساني فايض مي  

 طباع تام و فرشـته      ردر براب .  است پدر به فرزند  بت  او با نفوس ناطقة انساني همچون نس      
                                                                                                                   

  .سينا، و ترجمة فارسي آن، تصحيح حسين خديوجم، بنياد فرهنگ ايران  ابن االُضحويةلةرّساال ← . 1
  .9ـ3/ رساله در حقيقت و كيفيت سلسلة موجودات و تسلسل اسباب و مسببات.  2
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شخصي هر نفسي، عقل فعال رب النوع نفوس انساني است و رب .  
كنند بقايـاي     رسند، تقاضا مي    سينا پس از آن كه به حضور ملك مي          مرغان ابن 

  بقايـاي بنـد در واقـع همـان دامِ         . ر پـاي دارنـد بگـشايد      برا كه هنوز    ) جسم= (بند دام   
   كه شيوة،سست شده به وسيلة مرغان از طريق علم و تجارب روحاني است          ) جسم (=

ترين   ، عقل كل يا عقل اول يا مقرب       الطير  ةلسارملك در   . سلوك حكيم اشراقي است   
 در كنـار     را از نگاه يك حكـيم اشـراقي كـه عقـل          . الوجود است   فرشتة درگاه واجب  

ا نيست، مقصد نهايي مجاهـدت      اي ميان او و خد      قلب قبول دارد، عقل اول كه واسطه      
 زيرا خداي منزه از هر نسبت و صـفتي عقـالً قابـل              ،است) نفوس ناطقة انساني  (مرغان  

اين ملك، مرغان را بـرخالف خـداي مرغـان غزالـي، نااميـد و مـأيوس                 . ديدار نيست 
كند كـه بـه هـر     شناسد و عدالت او حكم مي     مجاهدة مرغان را قدر مي     ، بلكه كند  نمي

پاداش مرغان و برداشتن ظلـم و رنـج از آنـان نتيجـة              . اي پاداش دهد    صاحب مجاهده 
 فرسـتد   رسولي كه ملك همراه مرغان مـي      .  نتيجة مجاهدة مرغان است    ،كرم ملك نيست  

همان عقل فعال يا    اند الزام كند تا بند از پايشان بردارد،           تا آنان را كه در بندشان كرده      
هد تا جسم براي حكيم چنان تنك شود        تواند حكيم را ياري د      عقل دهم است كه مي    
 بـه سـوي     تا روح يـا نفـس ناطقـة وي         بكند   آن را چون پيراهني   كه هر وقت خواست     
  .1هاي جبرئيل روح و رسول است در قرآن از جمله نام. عالم باال پرواز كند
غزالـي اسـت و نـه ملـكِ          الطيـر   لـة رسـا  عطار، نه عنقـاي      الطير    منطقاما سيمرغ   

پـرداختن بـه    قبـل از    . كند  عطار در چند جا سيمرغ را توصيف مي       . سينا ابن الطير  لةرسا
سينا، جبرئيـل،     بر فلسفة مشايي ابن    ها الزم است اشاره كنيم كه اگرچه بنا         اين توصيف 

. داننـد   عقل فعال يا عقل دهم است، اما در شرع جبرئيل را مهين فرشتگان خداوند مي              
جبرئيـل و ميكائيـل و      : گان چهارنـد  بهينـه فرشـت   «: نويـسد    مـي  االسـرار    كـشف  صاحب

 بنـابراين اگـر جبرئيـل بهينـة     .2» و بهينـة ايـن چهـار جبرئيـل اسـت        ،اسرائيل و عزرائيل  
توان در قياس با عقول عـشرة فلـسفة مـشايي كـه ده فرشـتة مقـرب                    فرشتگان باشد مي  

                                                                                                                   
 .19 و 17 تسورة مريم، آياقرآن كريم،  ← . 1
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؛ هر چند بدون    با عقل اول گرفت   آيند، جبرئيل شرع را برابر        به حساب مي  ) كروبيان(
ارة ميبدي نيز بـه سـبب ماهيـت مـشترك عقـولِ فلـسفة مـشايي هـر يكـي را چـون             اش

  .توان شمرد ديگري مي
ايي عقـل اول   الوجـود در فلـسفة مـشّ        كه اولـين صـادر از واجـب         با توجه به اين   

ـ       اول ما خلق اهللاُ نوري    بر حديث    است، در عرفان بنا    ه ، نور محمدي يا حقيقـت محمدي
شـود كـه بـا واسـطة او همـة موجـودات آفريـده                 ايي مـي  برابر عقل اول در فلسفة مـشّ      

توانـد     گفتـيم مـي    آنچـه بر   ه نيز بنا   اين حقيقت محمدي   .كنند  شوند و هستي پيدا مي      مي
عقل دهم يا عقل فعال در و يا به اعتباري ديگري القدس در شرع     برابر جبرئيل يا روح   

  . فلسفه باشد
  چيـز از جملـه       داند كه بر همه     ميه را اولين نور صادر از غيب        عطار نور محمدي

   :عرش و لوح و كرسي و قلم مقدم است
 اول شد پديد از غيـب غيـب        چه  آن

  

ــور     ــود ن ــب ــيپ ــب  اك او ب ــيچ ري ه
  

ــم ــالي زد عل ــور ع ــد از آن آن ن بع
  

گشت عرش و كرسي و لوح و قلـم          
  

 لم از نور پاكش عـالم اسـت       يك ع
  

1و آدم اسـت    يك علم ذريت است     
  

ه افالك و   دهد كه چگونه از اين حقيقت محمدي         عطار شرح مي   ،در ابيات بعد  
تر كـه     در ابيات پيش  . آيند  ستارگان و عرش و كرسي و موجودات ديگر به وجود مي          

اســت از جملــه نــور محمــد را اصــل همــة معــدومات و  ) ص( همــه در نعــت پيغمبــر
هـان را  داند كـه خـدا او را بـراي خـود، و خلـق و ج          معلومات و مقصود مخلوقات مي    

  :براي او آفريده است
ــود ــات بـ ــصود مخلوقـ ــور او مقـ نـ

  

اصــل معــدومات و موجــودات بــود  
  

حق چو ديد آن نور مطلق در حضور
  

آفريــد از نــور او صــد بحــر نــور      
  

بهر خويش آن پاك جان را آفريـد
  

بهـــر او خلــــق جهــــان را آفريــــد   
  

ــست ــصود ني ــزو مق ــرينش را ج آف
  

2ازو موجــود نيــست تــر دامــن پــاك  
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ـ       كه ديده مـي    چنان ه كـه اولـين پرتـو فـايض از حـق و منـشأ               شـود نـور محمدي
خلـق اسـت و در واقـع سـلطان همـة             نهـايي آفرينش و كل موجـودات اسـت مقـصد          

ـ         بر  بنا الطير  منطقسيمرغ در   . موجودات ه اين حق مطلق نيست، بلكه همين نور محمدي
تـرين فرشـتة      ارتي مقـرب  است كه گفتيم منشأ و مبدأ همة موجودات است و يا به عبـ             

تـوان آن را همـان عقـل اول فلـسفة مـشايي يـا جبرئيـل و                    درگاه الهي اسـت كـه مـي       
  : كند  سيمرغ را وصف ميجاعطار در چند. القدس شرع گرفت روح

خـــالف هـــست مـــا را پادشـــاهي بـــي
  

در پس كوهي كه هست آن كوه قاف         
  

نـــــام او ســـــيمرغ ســـــلطان طيـــــور
  

ر دورزو دو او بـــه مـــا نزديـــك و مـــا  
  

ــزت اســـــت آرام او  ــريم عـــ در حـــ
  

اني نــــام اوفــــ نيــــست حــــد هــــر ز  
  

دايمـــــا او پادشـــــاه مطلـــــق اســـــت
  

ــت      ــستغرق اس ــود م ــزّ خ ــال ع در كم
  

جا كـه اوسـت     خود آن   نايد ز  سراو به   
  

1جا كه اوسـت    خرد آن  و علم رسد كي  
  

اين سخناني است كه هدهد در معرفي سيمرغ به مرغاني كه در طلـب پادشـاه                
 عطار با استفاده از عناصـر دينـي         ،شود  كه ديده مي    چنان. گويد   مي ،اند  جمع شده خود  

 نـور  دربـارة  چنـد نكتـه      ابيـات در اين   . ندك و اساطيري و عرفاني سيمرغ را وصف مي       
انداز دين  سينا از چشم كه گفتيم همان عقل اولِ ابن ـمحمدي يا جبرئيل بودن سيمرغ  

گفتـيم    قبالً. گاه سيمرغ در پس كوه قاف است      كه جاي   اول آن .  هست ـ و عرفان است  
انـد كـه     هاي جغرافياي قديم كوهي دانـسته      كه كوه قاف را هم در تفاسير و هم كتاب         

 بنـابراين پـشت كـوه قـاف عـالم غيـب اسـت كـه در                  ،گرداگرد جهان را گرفته است    
انـد    كه در فلسفه مشايي گفتـه      اين عالم، عالم فرشتگان يا چنان     . ا نيست مدسترس علم   

 اول ،عقول و نفوس اشـاره بـر دو گـروه از فرشـتگان دارد           . عالم عقول و نفوس است    
 و دوم فرشـتگاني كـه تحـت فرمـان فرشـتگان             ،انـد   فرشتگان كروبي كه همان عقـول     

 اما نه نفوس انساني بلكه نفـوس فلكـي كـه           ؛گويند  اند كه به آنان نفوس مي       گروه اول 
ايـن دو دسـته فرشـته همـان     . آينـد  بـه وجـود مـي    از علم يا تعقل عقول گفتيم كه قبالً  
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 در  .1شـوند   مـي  خوانـده  ايـزدان  و در ديانت زردشتي امـشاسپندان     كه هستند فرشتگاني
موجودي است مجرد از ماده در ذات و در فعل، اما در تعريف             : اند   عقل گفته  فتعري
اسـت  موجودي  : اند   از عقول كمتر است گفته     ها  آن يعني فرشتگاني كه لطافت      ،نفس

ها معلوم است كـه عقـول         از اين تعريف   .2مجرد از ماده در ذات و مقارن ماده در فعل         
 چـون از هـر      ،دهند   را اراده كنند، خود انجام نمي      چه  آنيا فرشتگان مقرب گروه اول      

 يعنـي نفـوس     ، خواست و ارادة آنان را فرشتگان تحـت فرمـان آنـان             و جهت مجردند 
كنـد     كه در ابياتي كه نقل كرديم عطار اشاره مـي          به همين سبب است   . دهند  انجام مي 

عـالم غيـب،    (كه سلطان طيور، يعني پادشاه نفوس ناطقة انساني در حريم عزت خـود              
  . آرام و در كمال عزّ خود مستغرق است) پشت كوه قاف

 سـايه و يـا شـعاع نـور          ،كند كه همة مرغان عالم      در جاي ديگر عطار اشاره مي     
شود و مراتب وجود و هستي را مـستدام            لحظه نثار عالم مي    اوست كه مدام و لحظه به     

انگيزي صنع است كه ما جهان را پيوسته و ثابت و            سرعت به قول مولوي از       و دارد  مي
اي ثابـت از آتـش         آتشي كه چون با سرعت بگردانيم دايره       ةبينيم، مثل پار    مستدام مي 

ه نور محمدي يا عقـل اول        بنابراين هيچ موجودي نيست كه وجودش بسته ب        .3بينيم  مي
يا جبرئيل نباشد و نيز مرغانِ نفوسِ انساني همه پرتوي از اويند و با او نسبت خويـشي                  

  : و به قول سهروردي نسبت پدري و فرزندي دارند
ــاية ــار    سـ ــالم نثـ ــر عـ ــرد بـ ــود كـ  خـ

  

ــرغ    ــدين م ــر دم آشــكار،گــشت چن  ه
  

صـــورت مرغـــان عـــالم ســـر بـــه ســـر
  

ــدان،ســاية اوســت   خبــر بــياي  ، ايــن ب
  

ايــن بــدان چــون ايــن بدانــستي نخــست
  

4درسـت  كـردي  نسب حضرت آن سوي  
  

  ســيمرغ كــه نخــستين نــور صــادر از حــق و در كمــال روشــني اســت، جميــل 
اگر سيمرغ جمال   .  سيمرغ زيباست  هست ساية هر لباسي كه در صحراي جهان       . است
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ه حقيقـت سـيمرغ     بـ را  موجـودات جهـان     ة او، يعني    خود را به تو بنمايد آنگاه تو ساي       
 ،رسـند    به درگاه سـيمرغ مـي  ـ اند رغـة سيمـ كه سايـمرغ     چنان كه وقتي سي؛بيني مي

   چـرا كـه كوشـش آنـان        ؛بيننـد    بلكه خود او مـي     ،بينند  ديگر خود را ساية سيمرغ نمي     
ديدار سـيمرغ آنـان را از همـة عـوارض جـسماني و          سپس  در راه رسيدن به سيمرغ و       

سـت از ميـان     ها  آناخـتالف     ت و عـدد و كثـرت را كـه مايـة           برهنه كـرده اسـ     دنيايي
  :برداشته است

سـت  هر لباسي كان به صـحرا آمـده
  

ــده    ــا آمـ ــيمرغ زيبـ ــاية سـ ســـت سـ
  

ــال ــد جم ــيمرغ بنماي ــو را س ــر ت گ
  

خيـــال ســـايه را ســـيمرغ بينـــي بـــي  
  

سي مرغ بود   رگگر همه چل مرغ و
  

ــود     ــيمرغ ب ــاية س ــدي س 1هرچــه دي
  

  ،ربـارة سـيمرغ داللـت بـر آن دارد كـه عطـار از سـيمرغ                هـا د    همة ايـن اشـاره    
ــن   ــل اب ــدم   حــق را اراده نكــرده اســت و مث ــه مق ــد را ك ــدة خداون ــين آفري ــينا اول   س

ــور محمــدي و از نظــر     ــر همــة موجــودات اســت، خواســته اســت كــه از نظــر او ن   ب
  رسـد كـه نـور محمـدي         با اين تفاوت كه گـاهي بـه نظـر مـي           . سينا عقل اول است     ابن

  اولين آفريدة حق حتي بر عقل اول هم تقـدم دارد، چـون در احاديـث اوايـل       در مقام   
عزيزالدين نـسفي   . » القلم  ما خلق اهللاُ   اولُ «: قلم است  ، اول آفريده  ،خصوص در شرع  ه  ب

   قلـم را همـان     ،دانـد   كه تفـاوت ميـان اسـامي اولـين آفريـده را اخـتالف نظرگـاه مـي                 
  .2شمارد عقل مي

ديم عطار گفته بود اولين نوري كه از غيب غيـب           تر نقل كر   در ابياتي كه پيش   
اين نظرگـاه   . از او عرش و لوح و كرسي و قلم پديد آمد           پديد آمد، نور محمد بود و     

اي است كـه      ترين فرشته   ا مقرب ياولين آفريده   ، و   اين مطلب را كه سيمرغ حق نيست      
 :گويـد  ر مـي  عطار در جاي ديگر دربارة ابتداي كـا       . دهد  تغيير نمي است،  خدا آفريده   

گـر گذشـت و پـري از او در چـين افتـاد كـه مبـدأ                 بـرچين جلـوه    ، سـيمرغ  ،شـب  نيمه
 و اگر نقش پرّ او كه همان فـرّ يـا پرتـو اوسـت آشـكار                  ،شدآفرينش همة موجودات    
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لـك   م عالم( هنوز هم در نگارستان چين       آن پر يا فرّ   . آمد  شد جهان به وجود نمي      نمي
فرمـوده  ) ص( بـه همـين سـبب پيـامبر        ،باقي اسـت  ) هاست  ها و نقش      كه جهان صورت  

جزئيـات در همـين عـالم اسـت كـه      بـه  چـرا كـه علـم    ؛ اُطلُبوا العلِم ولَو بالـصين    : است
پر يـا پرتـو     . كند  گردد و استعدادهاي نفس ناطقة انساني فعليت پيدا مي          پذير مي   امكان

ا قيامـت بـاقي     گري نور محمدي يا نور عقـل در جهـان افتـاد تـ               نوري كه هنگام جلوه   
به اصـل خـود بـازگردد جهـان در ظلمـت            قطع و    آن زمان كه آن نور از جهان         .است
  : كه در ابتدا بود، فرو خواهد رفت  چنان،عدم

 ســيمرغ اي عجـــب ،ابتــداي كــار
  

شـب   گر بگذشت برچين نيمـه      جلوه  
  

در ميـــان چـــين فتـــاد از وي پـــري
  

ــشوري     ــر ك ــد ه ــور ش ــرم پرش الج
  

ر برگرفـت  هر كسي نقـشي از آن پـ       
  

هر كه ديد آن نقش كاري در گرفت  
  

ست  آن پر اكنون در نگارستان چين
  

سـت   ازيـن  اطلبوا العلم ولـو بالـصين       
  

گـــر نگـــشتي نقـــش پـــرّ او عيـــان
  

ــان     ــودي در جه ــا نب ــن همــه غوغ اي
  

ايــن همــه آثــار صــنع از فــرّ اوســت
  

ــرّ اوســت     ــش پ ــودار نق ــه انم 1جمل
  

  الطير پايان منطق
سينا و غزالي است، اما   ابنهايالطير لةرساار بيش از همه متأثر از       اگرچه اثر عط  

، نقطة اوج داستان كه ديدار با ملك و مقصود نهايي           ها  آنبيني متفاوت     به سبب جهان  
دهـد بـا       را تـشكيل مـي     هـا   آناي كـه زيربنـاي        كوشش مرغان اسـت، از نظـر انديـشه        

ان را از شخصيت ملـك و عنقـا   تفاوت انديشه تصور آن   و اين    ديگر تفاوت دارند   يك
  . كند و سيمرغ نيز مختلف مي

 وقتي به آخرين كوه، يعني      ،سينا   ابن الطير  لةرسامرغان  تر اشاره كرديم كه       پيش
كننـد و از بقايـاي بنـدي كـه بـر پـاي                رسند، با والي آن واليت ديدار مي        كوه نهم مي  

اسـت كـه حـضرت      به سـر ايـن كـوه شـهري          «: گويد  والي مي . گويند  دارند سخن مي  
جاست و هر مظلومي كه به حضرت او رسيد و بر وي توكل كرد آن ظلم و                  ملك آن 
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خواهند كـه بنـد       رسند و از او مي       مرغان چون به ديدار ملك مي      .1»رنج از وي بردارد   
بنـد از   «دهـد كـه       ند، ملك پاسخ مي   ناز پاي آنان بردارد تا در حضرت به خدمت بنشي         

 است و من رسولي به شما فرستم تا ايشان را الزام كند              گشايد كه بسته   يپاي شما كس  
از پيش ملـك بازگـشتيم و اكنـون در راهـيم و بـا رسـول                 . تا بندها از پاي شما بردارد     

  .2»آييم ملك مي
. كننـد  نـا را تجربـه نمـي    فسـينا      ابن الطير  لةرساشود، مرغان در      كه ديده مي    چنان

ملـك  . نـد ا  بقاياي بند بر خود آگاه رسند از وجود    آنان حتي وقتي به حضور ملك مي      
و حكـم    از پيش معين شـده و آن      آنان   زيرا سرنوشت    ؛گشايد  نمينيز بند از پاي آنان      

  كنـد   رسـولي را همـراه آنـان مـي        امـا ملـك     . قضاي الهي است و غيرقابل تغيير اسـت       
   اسـت كـه    ايـن بـدان معنـي     . شـوند   و آنان پس از بازگشت با ايـن رسـول همـراه مـي             

اي از صـفاي       نتيجة كوشش به مرتبـة ديـدار بـا ملـك برسـد، بـه درجـه                 مرغي كه در  
رسد كه عقل فعال در فلسفة مشايي، يـا همـان جبرئيـل در شـريعت، صـور                    روحي مي 

شود   اين درجه از صفاي روحي به شرطي حاصل مي        . كند  معقوالت را به او افاضه مي     
ام مشروط به اين اسـت      كه عقل انساني به درجة عقل مستفاد برسد و رسيدن به اين مق            

نفـسي كـه بـه ايـن        . كه نفس ناطقة انساني هواهاي نفساني را مقهور خود كرده باشـد           
گردد كه مستقيم از عقـل فعـال يـا جبرئيـل              اي مي   رسد خود فرشته    درجه از شرف مي   

 مرغـاني كـه از پـيش        .3گردد  كند و علم او مثل علم نبوي وحياني مي          كسب فيض مي  
انـد و از معلـم        يافتـه   اند كه بـه حكمـت اشـراقي دسـت           لسوفانيگردند، في   ملك باز مي  

 ابن سينا همة مرغاني كـه       الطير  لةرسادر  . اند  نياز و با فرشته جبرئيل در ارتباط        زميني بي 
 الطيـر  لـة رسـا كـه در      رسـند، درحـالي     كنند به او مي     براي رسيدن به ملك كوشش مي     
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  ايــن حــاكي. رســند انــدك مــي عطــار از انبــوه مرغــان تعـدادي  الطيــر منطــقغزالـي و  
ــا قبــول عــدالت، پاداشــي  گــراي ابــن از ايــن مطلــب اســت كــه نظرگــاه عقــل    ســينا ب

كـه نظرگـاه عطـار و غزالـي و گـرايش              درحـالي . كنـد   فراخور كوشش را ايجاب مي    
  .دانـد   اشعري مذهبي آنان، پاداش عمل را مـشروط بـه خواسـت و مـشيت ملـك مـي                  

  را  و درمانــدگان اســت كــه عجــز خــودايــن ملــك بــراي غزالــي فريــادرس عــاجزان
  نيـاز از طاعـات و عبـادات، از راه كـرم بهـشت               شناسند و ملـك بـي       در شناخت او مي   

  دهـد و بـراي عطـار معـشوق اسـت كـه وصـال او جـز بـا فنـاي عاشـق                         را به آنان مـي    
  .ممكن نيست

دربارة پديد آمـدن كثـرت از وحـدت    او سينا و نظرية     بيني ابن   با توجه به جهان   
تـوان والـي      شود، مي    جمله به پديد آمدن ده عقل و نه نفس و نه فلك منجر مي              كه از 

 و ملك را به عقل اول يا عقـل كـل تأويـل كـرد كـه                  ،را به عقل نهم يا يكي از عقول       
  .1اي نيست  ميان او و حق فاصله، واولين صادر از حق است

 در حـضرت او   وقتـي .2كننـد  عنقا ديدار نمـي   الي با ملِك   غزّ الطير لةرسامرغان  
پرسند كه مقـصودشان     از آنان مي   ، و كنند  آيند، عنقا را از آمدن آنان آگاه مي         فرو مي 

از طـرف عنقـا بـه آنـان         .  عنقا پادشاه مـا باشـد      تاايم    گويند آمده   از آمدن چيست؟ مي   
  : دهند پاسخ مي
ت و   ما را بـه خـدم      . چه شما بخواهيد چه نخواهيد     ،ما پادشاهيم . ايد  رنج بيهوده برده  «

مرغان چون اين شنيدند نوميد و شرمسار شـدند و در حيـرت              .طاعت شما نياز نيست   
 بازگشتن با چندين ضـعف مـصلحت        :پس همگان در مقام عجز گفتند     . غرق گشتند 

وقتي يأس برايشان غلبه كرد، لطف و عنايت شاهانه به تـدارك حـال ايـشان                 . نيست
 اسـتغنا و عـزت ملـك موجـب رد            نوميد مشويد، اگر كمـال     : گفتند ها  آنبه  . شتافت
چون شما اندازة عجز خـود را از  . كند  جمال كرم اقتضاي سماحت و قبول مي  ،است

 اليق كرم ماست كه شما را در خانة كـرم و نعـم خـود پنـاه                  ،معرفت قدر ما شناختيد   
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دهيم كه اين جايگاه درگاه نيازمندان و قرارگاه مسكينان است و هر كـس بـه عـدم                  
مرغـان  . كنـد    ملك عنقا او را نديم و جليس خود مي         ،آگاهي يابد استحقاق خويش   

  1» .... بعد از اين يأس و رنج به آرامش و سكون و شادي رسيدند
.  غزالي ملك عنقـا در كمـال استغناسـت و مرغـان سـراپا نيازنـد         الطير  لةرسادر  

 پادشـاهي عنقـا ازلـي و ابـدي        . عمل مرغان براي رسيدن به عنقا، هـيچ ارزشـي نـدارد           
اعتـراف  در برابر   كند، اين لطف ناشي از كرم عنقا          اگر عنقا به مرغان لطف مي     . است

عنايت عنقا پاداش عمل نيست،     . به عجز و درماندگي مرغان از شناخت قدر عنقاست        
در ايـن سـخنان     . رحمت به عاجزان و درماندگان از شـناخت و نيازمنـدان بـه اوسـت              

كامالً آشـكار   و منكر قانونِ عليتِ فلسفي       ستيز حضور فقيه و متكلمي اشعري و فلسفه      
يابنـد و    سرانجام در بهشت آرامش و سكون و شادي قرار مي        الطير لةرسامرغان  . است

 خـود را ادامـه      نوشـت  سر گردنـد تـا بقيـة       سينا باز نمـي      ابن الطيرلةرسابرخالف مرغان   
نـگ مـؤثر    هنري كربين عالقة احمد غزالي را به ترجمة اين رساله بـه علـت آه              . دهند

داند؛ عـشقي كـه روح        اين رساله، در هماهنگي با عقيدة وي راجع به عشق محض مي           
كند تا حدي كه روح در جـدايي از معـشوق             ها تصفيه مي   ها و خواهش   را از همة ميل   

به نظر او زيبايي معشوق چنان متعالي    . گذارد  نيز خشنودي و وفاداري به او را فرو نمي        
ادر به رسيدن بـه او نيـست، امـا عـشق از معـشوق هـم                 كس ق   و آسماني است كه هيچ    

تنهـا  . تواند حتي باعث انصراف عشق از او بگـردد          حضور معشوق مي  . تر است   بزرگ
تواند روح را به درجة اشتغال و اسـتحاله   رنج و عذاب نرسيدن به معشوق است كه مي 

ي بيابـان   مجنون احمد غزال  . از مرتبة عاشق به عشق محض، به جوهر ناب عشق برساند          
 مبـادا كـه حـضور ليلـي او را از عـشق ليلـي            ،گريـزد   گزيند و حتي از ليلي مي       را برمي 
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گرايان رؤيـت را در دنيـا نفـي و             معتزله يا عقل   .)187 العقايد، ص     قواعد ، كتاب 1، ج   احياء ←(

سـينا     ابن الطير  لةرسادانند و به همين سبب نبايد ملك را كه مرغان             در آخرت نيز با چشم سر نمي      
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نگـرد كـه    جا به ملك و مرغان نمي     از همان غزالي   پيداست امام محمد     .1منصرف كند 
 امـام محمـد غزالـي، مـورد توجـه احمـد غزالـي قـرار                 الطيـر  لـة رسا اگر   .احمد غزالي 

، اين توجه نتيجة تأويلي است كه احمد غزالـي از آن   كند  گيرد و آن را ترجمه مي       مي
  .كند رساله استنباط مي

سينا، ماجراي سفر مرغـان سـرانجام بـه رسـيدن بـه حـضرت                  ابن يرالط لةرسادر  
ملكـوتي  » من«شود، كه در واقع ديدار مرغان با          و ديدار وي منجر مي    ) سيمرغ(ملك  

 غزالي استغناي عنقا يا سيمرغ      رالطي   لةرسادر  .  است  در نتيجة كوشش   و جمعي خويش  
  ـ  كرم سيمرغ در پناه دادن مرغان در درگـاه خـود  ،كشد به نوميدي و عجز مرغان مي

كه به آنان روي نمايد، پاسخي به عجز و درماندگي            آن   بي ـ كه درگاه نيازمندان است   
نـه عجـز و    الطير منطقآنان و درك عدم استحقاقشان در شناخت سيمرغ است؛ اما در    

ناشي از اسـتغراق مرغـان در لـذات و تعلقـات دنيـوي در      شرم و تشوير  ميدي، بلكه   نو
اگرچـه  . كنـد  گذشته است، كه آنان را مهذّب و شايستة حضور در برابـر سـيمرغ مـي        

 نيز در كمال استغناست، اما لطف او به مرغان نتيجة مردانگي آنـان              الطير  منطقسيمرغ  
  :در عشق و تحمل دردهاي آن است

ــه ــون هم ــد چ ــرد آمدن ــشق او م  در ع
  

ــ    ــا ســـر غرقـ  درد آمدنـــده درپـــاي تـ
  

ــود ــدازه بـ ــرون زانـ ــتغنا بـ ــه اسـ گرچـ
  

ــود    ــازه بـ ــز رويـــي تـ 2لطـــف او را نيـ
  

گـشايد، هـر نفـس صـد          لطف سيمرغ با واسطة حاجب لطف بر مرغان در مـي          
گـردد، نورالنـور آنـان را بـر مـسند             حجابي آشكار مي    شود، جهان بي    پرده گشوده مي  

رسـيدن مرغـان بـه ايـن مقـام پـاداش كوشـش              . نشاند  سرير عزت و هيبت مي    قربت و   
اي را  رقعـه . حماسي آنان در راه رسيدن به معشوق است، نه عمل صالح آنـان در دنيـا               

نهند تا سرگذشت خود را در آن بخوانند، بـراي آن اسـت كـه                 كه در پيش مرغان مي    
آنان در  يا طاعات و عبادات     ر نيك   دريابند اين مقام را به آنان در مقابل پندار و كردا          

كـار مرغـان    . انـد   هـاي بهـشتي، نـداده      زندگي دنيـوي بـه اميـد برخـورداري از نعمـت           
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شـرم و تـشوير ناشـي از        . شـود    با برخورداري از تقرب به سيمرغ تمام نمـي         الطير  منطق
شود تا آخرين بقاياي هستي آنان        هاي گذشته، سبب مي    رغم غفلت   لطف سيمرغ علي  

جاب است از ميان برخيزد و فناي كلي حاصـل شـود؛ فنـايي كـه آخـرين                  كه خود ح  
دارد تا وحدت كامل اشراقي تحقق پيـدا      حجاب ميان مرغان و سيمرغ را از ميان برمي        

  شـود و    جاسـت كـه كثـرت در وحـدت و وحـدث در كثـرت محـو مـي                   در اين . كند
. بيننـد  خود ميمرغ خود را سيمرغ و سيمرغ را    شوند، سي   مرغ و سيمرغ يكي مي      سي

كـه    توانـد ديـد، آن      رسـند كـه سـيمرغ را كـسي نمـي            آنان سرانجام به اين كشف مـي      
عاشـق تـا فـاني نـشده اسـت، خـود            . رسد معشوق است    سرانجام به ديدار و وصال مي     

كنـد كـه      در اين حال فرقي نمـي     . شود  حجاب است و چون فاني شد خود معشوق مي        
عشوق بـه وصـال عاشـق، چـون هـم عاشـق       بگوييم عاشق به وصال معشوق رسيد، يا م      

  :معشوق است و هم معشوق عاشق
مـرغ زود    چون نگه كردند آن سـي

  

مرغ آن سيمرغ بـود      شك اين سي    بي  
  

ــدند ــرگردان ش ــه س ــر جمل در تحي
  

ندانـــستند ايـــن يـــا آن شـــدند مـــي  
  

خـــويش را ديدنـــد ســـيمرغ تمـــام
  

مــرغ مــدام   ســي ســيمرغبــود خــود  
  

دي نگـاه  چون سوي سـيمرغ كردنـ     
  

مرغ، اين كاين جايگـاه   ن سي ايبود  
  

ور به سوي خـويش كردنـدي نظـر
  

ــر     ــشان آن دگ ــيمرغ اي ــن س ــود اي ب
  

ور نظر در هـر دو كردنـدي بـه هـم
  

هر دو يك سيمرغ بودي بيش و كـم          
  

بود اين يك آن و آن يك بود ايـن
  

ــن      ــشنود اي ــسي ن ــالم ك ــه ع در هم
  

آن همــــه غــــرق تحيــــر ماندنــــد
  

ــي   ــر بــ ــد وز تفكــ ــر ماندنــ 1 تفكــ
  

 اين همان اوج تجربة عرفاني است كه وصول به آن بـراي امـام محمـد غزالـيِ                 
خـداي غزالـي خـداي    .  ممكن نيـست ـ هـالت صوفيانـا تمايـد بـ هر چن ـ فقيه و متكلم

 خودمختار شريعت است كه آدمي در برابر او سراپا عجز و نياز است و هيچ اختيـاري در                 
  . اميدوار باشد تواند به كرم او تنها مي.  و عبادات خود نداردعمل و توقعي از طاعات
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 صورت كمال يافتة انديشة ديـدار بـا         الطير  منطقتر اشاره كرديم،      كه پيش   چنان
وقتـي مرغـان،    . خويش است كه عطار بارها در آثار خـود بـه آن اشـاره كـرده اسـت                 

زبـان،    آن حـضرت، بـي    پرسـند، از      زبان، از حضرت سيمرغ سرِّ مايي و تويي را مي           بي
جا رسد خود را     شنوند كه اين حضرتِ چون آفتاب، آينه است، هركس اين           پاسخ مي 

  .بيند و نه سيمرغ را مي
ــد درو ــشتن بين ــد خوي ــه آي ــر ك ه

  

جان و تن هم جـان و تـن بينـد درو             
  

جـا آمديـد مـرغ ايـن      چون شما سي
  

 در ايــن آيينــه پيــدا آمديــد    ســي  
  

ــد ــرغ آيي ــاه م ــر چــل و پنج ــازگ  ب
  

ــرده   ــاز   پ ــشاييد ب ــويش بگ اي از خ
  

ايـد   گرچه بـسياري بـه سـر گرديـده
  

ايـد   خويش را بينيد و خود را ديـده         
  

هيچ كس را ديده بر ما كـي رسـد؟
  

ـ چـشم مـوري بــر ثر     1ا كـي رســد؟ ي
  

مـرغ     انـد؛ امـا در قيـاس بـا سـي            مرغ هم به اعتباري همـان سـيمرغ          اگرچه سي 
 چـون سـيمرغ     ،تـر اسـت     جان، سيمرغ به سيمرغي اولي      صبر و بي    دل و بي    حيران و بي  

توانـد از طريـق عـشق بـه مقـام معـشوقي               انسان مي . حقيقي گوهر، همان سيمرغ است    
االطالق معشوق است و آنـان كـه از          برسد، اما فرق است ميان معشوقي كه ذاتاً و علي         

چـون  عاشـقان سـرانجام افعالـشان      . رسـند   طريق عشق و رياضت به مقام معـشوقي مـي         
اليِـزالُ  «: رسند كه هر چه كنند گويي حق كرده است          شود، به جايي مي     افعال حق مي  

معا و بـصرًا و لِـساناً فَبـي              فلِ حتّي اُحِبه و اِذا اَ     عبدي يتقرَّب اِلي بالنَّوا    سـ لَـه كُنْت بتُهبح
 ع ومسي   بصِرُ ونطقُ  بي يل آنان به اين معني نيست كـه        گونه شدن افعا     و اما حق   ».2بي ي

  :ندا هدر ذات و صفات چون سيمرغ شد
ايـد   اين همه وادي كه از پس كـرده

  

،ايد كه هر كس كرده    مردي همه وين  
  

ــي ــا م ــال م ــه در افع ــه جمل ــد رفت اي
  

ايـــد وادي ذات و صـــفت را خفتـــه  
  

ايـد  مرغ حيران مانـده   چون شما سي
  

ايـد   جان مانـده    صبر و بي    دل و بي    بي  
  

ــي ــسي اول ــيمرغي ب ــه س ــا ب ــريم م ت
  

زان كــه ســيمرغ حقيقــي گــوهريم   
  

محـو مــا گرديــد در صــد عــزّ و نــاز
  

3تــا بــه مــا در، خــويش را يابيــد بــاز  
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گويد محو ما شويد تا بار ديگـر در           شود سيمرغ به مرغان مي      كه ديده مي    چنان
ند تا پس از ايـن فنـا        شو  اهللا دعوت مي    بنابراين مرغان به فناي في    . ما خويش را بازيابيد   
 مرحلـة   ، و شـود    تمـام نمـي    الطير  منطقترتيب كار مرغان در       بدين. به حق بقا پيدا كنند    

انتهـاي راه تحقـق     .  اما آن مرحلـه هـم انتهـاي راه نيـست           ؛ماند  بقاي بعد از فنا باقي مي     
  .فناي مطلق و با جان يا جانان يكي شدن است

مرغ پس از محـو       شود كه به احوال سي     اي تمام مي    هل با تكم  الطير  منطقداستان  
زمان، مرغـان فـاني       بعد از صد هزاران قرن بي     : شود  و فناي آنان در سيمرغ مربوط مي      

بقاي بعد از فنـايي كـه       . بخشند  آورند و به بقاي بعد از فنا ارتقا مي          را به خويش باز مي    
  .كس را مجال سخن گفتن از آن نيست

 او پاسـخ    . رح بقـاي بعـدالفنا را بازگويـد       خواهنـد كـه شـ       اما ياران از عطار مي    
اسـرار  . جا جاي پرداختن به آن نيست و آن را كتابي نو ببايـد سـاخت                كه اين  دهد  مي

شناسد كه سزاوار آن باشد، و انـسان تـا در وجـود و عـدم                  بقاي بعد از فنا را كسي مي      
، و  كن اسـت  بقا پس از فنا مم    ! آري. تواند بزند   گرفتار است، در چنين منزلي قدم نمي      

  : هستي پس از نيستي استآن
رسـد   ات از پـي     نيست شو تـا هـستي

  

 هست در تو كي رسد؟ ،تا تو هستي    
  

ــواري ــو خـ ــردي محـ ــا نگـ ــاتـ  فنـ
  

ــزّ بقـــا؟    1كـــي رســـد اثبـــات از عـ
  

كنـد كـه در       عاشـق را بيـان مـي      عطار به مناسبت اين موضوع داستان پادشاهي        
يابـد   كند و سـپس در اوج پـشيماني درمـي     نتيجة خشم فرمان قتل معشوق را صادر مي       

اين داستان در واقـع تمثيلـي بـراي بقـاي           . كند  كه معشوق زنده است و با او ديدار مي        
رسـد و   پس از فناست؛ شاه پس از فناي ناشي از شدت درد فراق، دوباره به وصال مي      

 كنـد كـه او   ف ميعطار اعترا. گردد؛ اما نه باقي به بقاي قبل از فنا شود و باقي مي زنده مي 
   :كه از حضرت حق او را اجازه و قدرت دهند  اين مقام نيست، مگر آنبه شرحقادر 

من كـيم آن را كـه شـرح آن دهـم
  

 خط بر جان دهم    ،ور دهم آن شرح     
  

نارســيده چــون دهــم آن شــرح مــن
  

ام در طـرح مـن       تن زنم چون مانـده      
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ــرا ــشان م ــد از پي ــازت باش ــر اج گ
  

ــرح آ    ــد شــ ــرا زود فرماينــ ...ن مــ
  

اين زمان بـاري سـخن كـردم تمـام         
  

ــسالم     ــد گــويم، وال ــد چن 1!كــار باي
  

. دهـد    را با بيان وصف حال خـود ادامـه مـي           الطير  منطقس از اين سخن عطار      پ
شمرد كه آفاق جهان را پرعطـر و عـشاق جهـان را پرشـور                 شعر خود را نافة اسرار مي     

 ديوان شعر او در آيد وگرنـه گـردي    درد در  خواهد از سرِ    از خواننده مي  . كرده است 
رسيدن به حقيقت معرفت و معرفت حقيقت مـستلزم         . شود  از حقايق آن نصيب او نمي     

دانستن درد است و اين درد است كه دستگير سالك راه حقيقـت اسـت پـس درمـان                   
 تـا از صـد درد       يستدرد نگر  دفتر شعر عطار را بايد از سرِ      . هم در گرو آن درد است     

درد به دفتر شـعر او بنگـرد بـه دولـت حقيقـت               كه از سر    آن. ا باور كرد  يك درد او ر   
  ... .خواهد رسيد

هر كه زيـن شـيوه سـخن دردي نيافـت
  

از طريـــق عاشـــقان گـــردي نيافـــت     
  

خوانــد مــرد كــار شــدا هــر كــه ايــن ر
  

وان كــه ايــن دريافــت برخــوردار شــد   
  

ــن     ــار م ــرق گفت ــورت غ ــل ص ــد اه ان
  

ــن      ــرار مـ ــرد اسـ ــي مـ ــل معنـ ــ اهـ دانـ
  

ــام را  ايـــن كتـــاب آرايـــش اســـت ايـ
  

خـــــاص را داده نـــــصيب و عـــــام را  
  

اي ديـد ايـن كتـاب        گرچو يـخ افـسرده
  

2...حجـاب  از آتش چو آمد برون خوش  
  

گويد، اميـد دارد كـه        عطار كه از شعر و كتاب خود با شور و گرمي سخن مي            
اي   خواننـده ــ  ودشـ  اي از آن كم نمي اگر اين كتاب ـ كه اگر نه فلك فرو بريزد نقطه 

 را اي  نكند، چرا كه اگر ايـن كتـاب، خفتـه   ش هدايت كرد، دعا در حق او را فرامو را
انجامـد و غـم و        يك لحظه به راز بيدار كند، بدون شك كار عطار به رسـتگاري مـي              

  ... .اندوه او منقطع خواهد شد 
هـايي در جهـاد بـا نفـس،           ا حكايـات و انديـشه     بـ  الطيـر   منطقآخرين صفحات   

زديك بودن مرگ، ترجيح حكمت يثـرب بـر حكمـت يونـان يـا حكمـت ديـن در                    ن
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بالـد كـه اگـر چـون يكـي از             عطار بر خود مـي    . شود  مقابل حكمت عقل، خالصه مي    
كاسة  خود را هم  او  . اند نيست، به ذكر آنان پرداخته است        مرغاني كه به سيمرغ رسيده    

را نكشيده و كتاب خود را      خواند و از اين كه منت قدرتمداران عصر           القدس مي   روح
  . كند  افتخار مي،مت عالي اوستهوحي نكرده و ممدوح او تنها مدبه نام م

عطـار   كتابي در بقاي بعـد از فنـا باشـد؛ همـان كـه                نامه  مصيبترسد    به نظر مي  
كنـد     و اشـاره مـي     ،ام  آن را شرح دهم حكم بر قتـل خـود داده          خود  اگر  كه  گويد    مي

 و چنين فرماني اسـت كـه او را   ،فرمان حضرت حق استتصنيف چنان كتابي مستلزم   
  . به شرح بقاي پس از فنا قادر خواهد كرد

به دنبال رسيدن فرمان حـق و اعطـاي قـدرت حـق نيـست كـه                 نامه    مصيبتآيا  
  شود تا دورة سلوك حماسي عارف را از نظرگاه عطار تكميل كند؟ سروده مي

  
  نامه مصيبت
 شـامل داسـتاني جـامع اسـت بـا           الطير  منطق و   نامه  هيال مثل دو كتاب قبلي      نامه  مصيبت

داستان . حكايات متعددي كه در درون آن به مناسبت معاني مطرح در كتاب آمده است             
و الطيرهـا     لـة رسـا  و   الطيـر   منطـق  امـا بـرخالف      ، سفري اسـت روحـاني     نامه   مصيبت جامع
نامه و معراج  رافهاي آن ارداوي ترين نمونه  بسيار متعدد ديگر كه شايد كهن     هاي  نمونه
، سـفري صـعودي از خـاك بـه افـالك و از عـالم ملـك بـه عـالم                      1باشـد ) ص(پيامبر

 ي است كه پس از سير صعودي و رسيدن به قلّة          حملكوت نيست، بلكه سفر بازگشت رو     
 ،گردد تا در مراتب عالم كبيـر و عـالم صـغير    تجربة روحاني، راه رفته را دوباره بازمي  

ت بخشيدن به همه استعدادهاي بالقوة خـود غـور كنـد و             در جستجوي حقيقت و فعلي    
هم داسـتانش و هـم شـيوة         نامه  مصيبتگاه،   از اين نظر  . كمال خويشتن را كشف كند    

  . نظير است ما، اثري كم هاي  به سبب فضايي بيرون از فضاي آشنا با تجربه2بيانش
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 بـا توجـه      به خواننده تذكر دهد اگر كـسي       تاشود    اي آغاز مي    داستان با مقدمه  
رود، بايد آگاه باشد كه بـاطن آن نيـك و             به ظاهر كتاب گمان كند كه سخن كژ مي        

هـاي قبلـي      بـرخالف كتـاب    نامه  مصيبتاين تذكر براي آن است كه در        . راست است 
اي تركيب شده كه خالف عادت و تجربـه اسـت و بـه     ظاهر كالم از حوادث و معاني  

پـذير و     عـادت  نـه صـورت      نامـه   مـصيبت  .قول عطار زبان حـال اسـت و نـه زبـان قـال             
را الطيـر     منطق گريزِ   و عادت   را دارد و نه صورت رمزي و تمثيلي        نامه  الهينمون   واقعي

. پـذير درآيـد     نمون گردد و در قلمرو امكان و معاني عـادت           كه با تفسير و تأويل واقع     
ال بـا   گذرد و ايـن حـ        مي ستيز  حوادث و وقايع در ساحت و فضايي غيرعادي و تجربه         

شود در واقع     عارفي كه به اين مقام واصل مي      . نمايد  تجربة بقاي بعد از فنا سازگار مي      
  .شود كند و روحاني مي تولدي ديگر پيدا مي

 سالك فكرت است آن هم فكرت قلبي نه عقلي، و           نامه  مصيبت قهرمان   كه  اين
گذشـته سـخن    پيـامبران   و   ... ، او با جبرئيل و عرش و كرسي و آسمان و زمين           كه  اين
هـاي طبيعـي      گويد حاكي از جريان وقوع داستان در ساحتي وراي عادت و تجربه             مي

گويد چون از زبان حال اسـت آن را بـاور كـن، زيـرا                 به همين سبب عطار مي    . ماست
و اگر در عالم واقع اتفاق افتادنش محال باشد، درخواب و در كشف رواست و اگر تـ       

 و از ايـن نـوع     خـواهي كـرد   ز اين نوع عوالم تجربـه       را روزي در اين ميدان بياورند، ا      
انـداز كـه بنگـريم بـه دشـواري             از اين چشم   .1داري   مي باوربيني و     معني صد هزار مي   

 الطيـر    منطـق   و نامـه    الهـي  بـر نامـه     مصيبت تصنيف    در نظري كه قائل به تقدم      توانيم  مي
ن سـخنان را  دهد كـه ايـ   به مخاطب هشدار مي كه  عطار پس از آن    .است، شك نكنيم  

رو فكر اوسـت، فكـري كـه مـستفاد از ذكـر               سالك راه كه  كند    انكار نكند، اشاره مي   
فكرت عقلـي از آن  . آيد، منشأ آن نقل است   فكري كه از وهم و عقل پديد مي       . است

پس سالك فكرت كه در كار جـستن  . جوست كفّار و فكرت قلبي از آن مرد حقيقت  
 كند كـه   تأكيد مي  به دنبال حكايتي  . ه از عقل  حقيقت است از دل پديدار آمده است ن       

را فهمي نيك داده اسـت تـا بـدان فهـم     خود جز قرآن وحيي نيست؛ اما حق، دوستان        
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شرح حال فكـرت قلبـي را       و بدين ترتيب     سخن راست گويند،     ،كه چون وحي است   
  .گويد كه سالك است از ابتدا تا انتها باز مي

يــد، در آغــاز عينـاً شــرح حــال  گو  عطــار در شـرح احــوال ســالك مـي  چـه  آن
 و پـرورش يـافتن و رسـيدن بـه جـواني و              تولدچگونگي انعقاد نطفة انسان در رحم و        

خواهـد بگويـد كـه جـان در نطفـة انـسان نهـاده                 ظاهراً عطار مـي   . پيري و مرگ است   
كه آن را نـشناسد در واقـع انـسان نيـست؛ زيـرا        هر آيد و شود و با انسان به دنيا مي      مي

 مشت خاك وجـود خـود را        نكوشد تا  قدس و جان پاك است و كسي كه          انسان سرِّ 
نيست، و هر دلي را كـه درد ايـن طلـب            انسان  به جان پاك بدل كند، به معني حقيقي         

حاصل باشد تا قيامت مست و اليعقل در جستجوست و نيـز از درد ايـن طلـب اسـت                     
 از طلب   اي  روز و شب در جستجوي حقيقت خويش است و لحظه          سالك فكرت    كه
 عطـار بعـد از      چـه   آن .1دود تا تن را پيش از اجل به جان رسـاند            آسايد و مدام مي     نمي

هاي او از جهـان       ها و ديده    ها و احوال و انديشه     اين دربارة سالك فكرت و سرگرداني     
هـا و     ها و دغدغه   گويد، گويي وصفي است كه از خود و نگراني          و به تفصيل تمام مي    

هـاي فكـري و روحـي خـويش در جهـاني پـر از                و كشمكش ها و تصورات     گرفتاري
  .گويد ها و ادعاهاي پوچ مي ها و رياكاري ها و خودپرستي خبري ها و بي نابساماني

 در جــستجوي  اســتشــرح حــال روح ســرگردان عطــار نامــه مــصيبت ةمقدمــ
در ايـن جهـان     . گـذرد    در انديشة او مـي     ها  چه از حوادث جهان واقعيت      آنحقيقت و   
 شــرك و خودپرســتي و تظــاهر و دروغ و ادعــا، ســرانجام پــس از عمــري سرشــار از

جستجو و سرگرداني و پـس از صـدبار بيخـتن خـاك عـالم، لطـف حـق دسـتگير او                      
گردد كه دو عالم از آفتاب وجود او روشن است، فاني  شود و پيري بر او ظاهر مي   مي

 دايـم   اسـد، سـاكنِ   شن  مطلق است، مستغرق عشق است، راه را تا درگاه گام به گام مي            
كه سرگذشت سـالك   نامه    مصيبتداستان اصلي   . مسافر و بيرونِ از ميان در ميان است       
 سالك را بـه  ،پير. آيد اش با همين ديدار فراهم مي فكرت يا فكرت قلبي است، مقدمه    

كـوش، قـدم در راه        سـالك آتـش مـزاج سـخت       . كنـد   راه دشوار طريقت داللت مـي     
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آغاز و پايـان اسـت، و خـون و     راه بي . برد  با تمام كوشش راه به جايي نمي      . گذارد مي
گـذارد و زاري پـيش    عاقبت زور را مـي . زند و فريادرسي نيست خطر در آن موج مي    

آيد و سفر خـود       بيند و بر بام بلند آسمان برمي        آنگاه خود را از بند رسته مي      . گيرد  مي
  .كند را از جبرئيل آغاز مي

گـذارد، مثـل راه     كه سالك فكرت به داللت پير در ابتدا قدم در آن مـي        راهي
حركـت مرغـان    . كنند تا به سيمرغ برسـند       دشوار و خطرباري است كه مرغان طي مي       

سـالك  . گيـرد  صعودي است و با پرواز بـه سـوي سـيمرغ صـورت مـي          الطير    منطقدر  
كنـد و از   يار تحمـل مـي  كشد، رنج و اندوه بس     فكرت نيز در ابتدا سرگرداني بسيار مي      

شـود و   ساز مـي  ايستد تا سرانجام زاري او كشش حق را سبب       كوشش و طلب باز نمي    
رسـد و    مـي ــ  1كه تصويري ديگر از سيمرغ است ـ به جبرئيل  الطير منطقچون مرغان 

سپس سفر نزولي خود را كه بازگشتي از حـق بـه خلـق اسـت و بـه بقـاي بعـد از فنـا                          
شود    از جايي آغاز مي    نامه  مصيبتترتيب    كند و بدين    غاز مي مربوط است از جبرئيل آ    

حضور سالك در برابر جبرئيـل مقالـة اول كتـاب      . به پايان رسيده است   الطير    منطقكه  
اين صحنه پايـان    . خواهد درد او را چاره كند       سالك از جبرئيل مي   . دهد  را تشكيل مي  

 مرغان رسيده به ملك از نـزد او         جا وقتي  در آن . كند   ابن سينا را تداعي مي     الطيرلةرسا
جبرئيـل خـود صـاحب درد       . با آنان همراه است   ) جبرئيل(گردند، رسول ملك      بازمي

جبرئيل از سـالك    . دادني نيست  آيد شرح  مي از هيبت حق هر نفس بر او         چه  آناست،  
آيد و قصة خـود بـا جبرئيـل     سالك پيش پير مي. خواهد راه خود را در پيش گيرد      مي

گويد و بـه طاعـت هفتـاد          پير مرتبة جبرئيل و صفت خاص او را بازمي        . ويدگ  را بازمي 
كنـد و مقـام و مرتبـة او را             مي شارههزار سالة او براي برخورداري از لياقت ذكر حق ا         

سازد و غيرمستقيم سالك را به كـسب آن           در ميان مراتب هستي بر سالك آشكار مي       
فت ممتاز جبرئيل را كه ذكر      كند و سپس ضمن حكاياتي ارزش ص         ترغيب مي   صفت

  .دهد جد و جهد در راه طلب است، براي سالك شرح مي و طاعت و
همـين طـرح و سـاختار مقالـة اول را دنبـال             نامـه     مـصيبت گانـة     هاي چهل   مقاله
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، در سـير نزولـي      شـده اسـت   سفر سالك فكرت كه از عالم فرشـتگان آغـاز           . كند  مي
  كنـد و بـه مراتـب انبيـا،           ثـالث گـذر مـي      ، عناصر اربعه و مواليـد     ها  ناسالك، از آسم  

) ص(و محمـد    ) ع(، عيـسي    )ع(، داوود   )ع(، موسـي    )ع(، ابـراهيم    )ع(، نوح   )ع(آدم  
اي از هـستي كـه در برابـر آن           سالك در هر مرتبه درد طلب خود را با مرتبـه          . رسد  مي

 زبان و بيان عطار هنگام حضور سالك در برابـر       . گذارد  حضور يافته است در ميان مي     
رسـد و   كه مظهر عشق و توحيد و معرفت است بـه اوج زيبـايي مـي        ) ص(پيامبر اكرم   

هايي  سالك مقصود خود را، از همة درهايي كه زده و راه          . گردد  سخت شورانگيز مي  
خواهـد كـه هـدايتش        كنـد و از او مـي        ذكر مي ) ص(كه رفته است، در حضور پيامبر       

رسـد،   مـي ) ص(سـرانجام بـه پيـامبر    اين كه سالك پس از آن همه سير روحاني      . كند
آورد كه پس از نود هزار سال سير در عوالم روحاني چـون               معراج بايزيد را به ياد مي     

سخني را كـه مـضموني     ) ص( پيامبر   1بيند  كند سر خود را در پاي نبي مي         چشم باز مي  
  :گذارد  در ميان ميسالكمكرر در همة آثار عطار است، با 
بـــودتگفـــت تـــا بـــا تـــو تـــويي ره ن

  

ــودت      ــه نبـ ــان آگـ ــق جـ ــل عاشـ عقـ
  

ــود ــاقي ب ــا ب ــو ت ــوي از ت ــر م ــك س ي
  

كــــار تــــو مــــستي و مــــشتاقي بــــود  
  

بايـــدت ليـــك اگـــر فقـــر و فنـــا مـــي
  

بايـــدت نيـــست در هـــست خـــدا مـــي  
  

اي شـــو گمـــشده در آفتـــاب   ســـايه
  

ــصواب    ــم بالــ ــو واهللا اعلــ ــيچ شــ 2هــ
  

 اگر طالب   :فرمايد  كند و مي    و سپس او را در اين منزل به درون دل هدايت مي           
حال مرداني، بايد از حس، خيال، عقل و دل بگذري و در جان درآيي تا در اين مقام                  

 رسـاند   النّوافل مـي    گذشتن از اين مراتب درون، انسان را به مرتبة قرب         . كارت آسان شود  
شـنود و   بيند و با گوش او مي كه در آن خدا بر بنده حاكم است و خدا از چشم او مي        

 سالك پس از طي چهار مرتبة درون به مرتبة آخـر يعنـي روح             . گويد   او سخن مي   با زبان 
سالك در خطاب . رسد كه ارجمندترين مرتبة هستي است و در درون آدمي است    مي
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مخلـوقي  . شمارد  به روح او را عكسي از خورشيد جالل و پرتوي از آفتاب اليزال مي             
 صـد    كـه  رين منـزل سـالكان اسـت      روح آخـ  . برتر از او و معشوقي بيرون از او نيست        

 هم جان هم جهان مطلق، هم دم رحمـن و هـم نفحـة حـق        ،جهان در صد جهان است    
اي، اكنـون بـه لـب         كه صد جهان را گشته      گويد پس از آن     روح به سالك مي   ... است

، اي  بـوده اي در توست و تو خود پردة خـود             تو گم كرده   چه  آن. اي  درياي من رسيده  
پـروا دسـت از جـان      سـالك بـي   . د را در درياي من غرق كـن       اي شو و خو     چون قطره 

بيند و    گاه دو عالم را ظلّ خويش مي         آن .شود  ور مي   شويد و در درياي روح غوطه       مي
 يا بلكـه    ،يابد كه آن همه سرگشتگي و فرياد و آه و ماتمش نه از تن كه از جان                  درمي

 كـون معتبـر تـو    هـر دو  در  چـون   كـه   پرسـد     سـالك از جـان مـي      . از جانان بوده است   
بـراي آن كـه قـدر    : دهد  و روح پاسخ مي   ،اي، چرا اين همه مرا سرگردان كردي        بوده

  .1داند كه براي به دست آوردنش رنج برده باشد كس مي  قدر گنج را آن.مرا بداني
 معني است كه طالب حق است و اينآيد تأكيد بر     حكاياتي كه پس از اين مي     

پرسـد كـه راه از سـوي حـق بـه            از ميركاريز مـي    بوعلي طوسي . مطلوب نيز حق است   
دهـد كـه غيـر از حـق كـسي             سوي بنده است يا از بنده به سوي حق؟ و او پاسـخ مـي              

 خرقاني حق تعـالي     و .2نيست كه حق او را دوست داشته باشد پس راه از او به اوست             
گويد كه شصت سال است روز و شب در كل احـوال              بيند و به او مي      را به خواب مي   

اآلزال پيوسته در طلب تـو بـودم و           دهد من از ازل     جويم و حق به او پاسخ مي        و را مي  ت
طلبي كه امـروز از جـان تـو خاسـته اسـت از آن تـو نيـست، از آن                     . تو در عدم بودي   

 دسـت   انـدك عجبـي    وقتي فرشتگان حامل عرش را به سبب برداشتن عرش           .3ماست
عطـار متـذكر    . عـرش آنـان نيـستند     كند كه بردارنـدة       دهد، حق به آنان خطاب مي       مي
قرار او سرّ كردگار را بر تواند داشت يا حامل            شود كه هر كس پندارد كه جان بي         مي

انوار حق و قائل اسرار او تواند شـد، او گرفتـار عجـب و پنـدار خـويش اسـت؛ زيـرا                       
مـضمون واحـد مطـالبي از    . حامل سرّ امانت، سرّ اوست كه در ميان جان آدمي اسـت          
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مـراد اهللا   «: الدين كبري است كه گفته است        همچنين يادآور اين سخن نجم     اين دست 
  1» ....است و مريد نوري ازو

داند و    عطار رسيدن به جان را كه پرتو حق در آدمي است، نيز منتهاي راه نمي              
كي بود جانانت گـر     : بايست از اين مقام نيز گذشت و به جانان رسيد           گويد كه مي    مي

، تنهـا احـد هـست     جا كه    د و كثرت متعلّق به اين عالم است، در آن          تعد 2؟جان بايدت 
آيـد در     هرچـه از قـرب احـد پديـد مـي          . اين و آن و آن و اين سـودايي بـيش نيـست            

صد هزاران  . شود  شود، مثل دريا وقتي كه باران مي        جاست كه به كثرت تبديل مي      اين
را  كـسي  آنگـاه  فـان عر حـق  .3»شـود  بگذرد باران  عمان ز چون« است، قطره يك عمان  

عقـل بـراي كـشيدن بـار     . خواننـد باطـل گـردد      عقلـش مـي    چه  آنشود كه     حاصل مي 
اي از عـزّ حـق آگـاه     هـركس بـه ذره  . عبوديت است، بار ربوبيت را روح تواند كشيد      

اگـر بيـان در     . گـردد و همـة كـردار و گفتـار او ديگـر از آن او نيـست                  شود، هيچ مي  
پـس در بيـان     .  حق چون برف سياه خواهد بـود       قِشريعت و طريقت نيك باشد، در ح      

سالك پس از طـي آيـات آفـاق و          . شرع صاحب حال شو و در حق كور و كر و الل           
  انفس، دريافت كـه هـر دو عـالم در درون اوسـت و دو عـالم عكـس جـان اوسـت و         

 بـه  را خـدا  و حقيقـي  گـشتن  زنـده  ،جان سرّ به وقوف. جان او از دو عالم بيش است       
  .4دن استش بنده حقيقت

حـق  ه  سـفري بـ   نيز مانند سفرهاي مكـرر او        اين سفر سالك را      ، در پايان  عطار
آنگـاه بـه    . آيدش  در حق پيش مي   كه بعد از اين سفر، سفر       كند    شمارد و اشاره مي     مي

كـنم كـه از       دهد كه اگر عمري دگر مرا به دست آيد، كتابي نو مـي              مخاطب قول مي  
اه دستوري رسد جـانم را از شـرحش پرهيـزي           اگر از پيشگ  .  شود نورآن دو جهان پر     

  .5اذن حق خطاست بينيز  اما شرح آن سفر ،نيست
  

***  
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ي هـا   حكايـت هاي عرفـاني، سرشـار از         ي عطار گذشته از بيان انديشه     ها  مثنوي
 و به سـطح     كنند   مي هاي عرفاني را تبيين     كوتاه و بلندي است كه با زباني ساده انديشه        

 هـا  آن كوتاه و بلند كه تنوع و گستردگي       يها  حكايتن  اي. رسانند  ادراك همگان مي  
توان ديد عـالوه بـر نقـش بالغـي و توضـيحي، آينـة                 را تا اين حد در كمتر كتابي مي       

ها و فرهنگ تـودة مـردم        ها و باورداشت   نماي زندگي و عادات و رسوم و ارتباط        تمام
ي هـا   شخـصيت  . اسـت  اوهاي پيش و پس از عـصر          اي دوره   در عصر عطار و تا اندازه     

 شـيخ و صـوفي و   و از قشرهاي مختلف مردم، از عطار و دباغ و كنّاس        ها  حكايتاين  
حيوانات و پرندگان و      گرفته تا  شاه و وزير و ديگر مردم در مراتب مختلف اجتماعي         

اگرچه مقـصود عطـار از      . گيرد  دربرميحتي شوريدگان و ديوانگان، طيف وسيعي را        
پذير كردن مفاهيم عرفاني اسـت، توجـه           درجة اول فهم   ي در ئ مثل سنا  ها  حكايتنقل  

ي بيشتر اسـت و البتـه نـسبت بـه مولـوي      ئاو به پرداخت هنري داستان در مقايسه با سنا     
، هـاي عرفـاني، تـاريخي     متعدد است و شـامل كتـاب    ها  حكايتمنابع اين   . بسيار كمتر 
بايـد از      نيز مـي   ها  آن اما بسياري از  . شود   پيش از عطار مي     تفسيري و داستانيِ   اخالقي،

ها و حكاياتي گرفته شده باشد كه در ميان مردم عصر رايـج بـوده اسـت و شـغل        قصه
توانسته است سرشاري     اش ارتباط وسيع با مردم از هر دست بوده مي           عطاري كه الزمه  

ــاً ســخنان و نتــايج و . ســاز شــده باشــد  ســببهــا حكايــتذهــن عطــار را از ايــن  غالب
 بيـشتر  هـا  حكايـت كنـد، از طـول     بيان ميها حكايتر پس از نقل هايي كه عطا  انديشه

 سـاختار اصـلي     هـا   آنشود كـه اگرچـه در         ي بلندي نقل مي   ها  نااست، اما گاهي داست   
ــا اســتفاده از نقــش   ــدارد، عطــار ب ــه داســتان چنــدان تنــوعي ن هــاي آزاد از جملــه  ماي

تـاب تمـام     و حوادث كه بـا آب و         ها  شخصيتهاي مختلف احوال و صفات       توصيف
در اين موارد ذوق . سازد ي بلند و جذابي مي   ها  نا داست ها  آن از   ،دهد   را شرح مي   ها  آن

الـشّعاع قـرار       را تحـت   ،پردازي، هدف نهايي عطـار يعنـي بيـان معـاني عرفـاني              داستان
و شـيخ صـنعان   نامه،  الهيي زن پارسا، رابعه دختر كعب در   ها  ناكه داست   دهد چنان   مي
  . اين جمله استازالطير  منطقدر 
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  هاي ديگر عطار اشاره به بعضي انديشه
  دنيا و مرگ و زندگي

. ي او تركيبي از زهد و شريعت و عشق و طريقت اسـت         ها  مثنويهاي عطار در      انديشه
مفـاهيم زهـدآميز و شـرعي برجـستگي دارد و در     ها و  انديشه نامه  اسرارنامه و الهي  در  

زمينة معنـايي و     ،آميخته عرفاني   با تجاربِ  اهيمِمفنامه      الطير و مصيبت    منطقي  ها  مثنوي
گانـة    هـاي پنجـاه    هاسـت كـه در بـاب        همين معاني و انديـشه    . دهد  اصلي را تشكيل مي   

اسـرارنامه  هـاي     بيـشتر مقالـه   .  كه مجموعة رباعيات اوست گرد آمده اسـت        مختارنامه
گي و حـشر    قـدر بـودن زنـد       اعتباري دنيا و بـي      مستقيم يا غيرمستقيم دربارة مرگ، بي     

 از آن   اسـرارنامه شغل عطاري عطار و پدرش و مرگ پدر كه در           . پس از مرگ است   
اعتبـاري   هاي حساسيت عطار نسبت به مـرگ و بـي         تواند از انگيزه    ياد كرده است، مي   

آشنايي عطار از كودكي با سخن صوفيه و نفي زندگي و تعلقـات             . زندگي بوده باشد  
نگي آن كه در سخن صوفيه مكرر است و امام       آن و اصالت بخشيدن به روح و جاودا       

 بـر آن تأكيـد ورزيـده        كيمياي سعادت  و   الدين  احياء علوم محمد غزالي نيز در كتاب      
.  آخرت شـكل بخـشيده اسـت       توجه به است، انديشة عطار را دربارة چگونه زيستن و         

ي از سـرگرداني او     ا نهاپرسش عطار از پدر كه در حـال نـزع اسـت و پاسـخ وي، نـش                 
احتماالً عطار  كه   نكته    گوياي اين نيز  و  است  بارة زندگي و مرگ و چگونه زيستن        در

 نامـه   مـصيبت  و   الطيـر   منطـق هـاي روحـيِ مطـرح در          بـه تجربـه   در اين دو كتاب     هنوز  
  :نرسيده است

بپرســـــيدم در آن دم از پـــــدر مـــــن
  

كــه چــوني گفــت چــونم اي پــسر مــن  
  

ــي   ز ــر مـ ــاي از سـ ــرت پـ ــدانم حيـ نـ
  

ــم گــشت د    ــم گ ــي دل ــر م ــدانم يگ ...ن
  

ــر ــوي آخ ــزي گ ــه چي ــتم ك ــدو گف ب
  

كه سرگردان شـدم چـون گـوي آخـر           
  

ــد ــده فرزنــ ــاي داننــ ــوابم داد كــ جــ
  

ــد       ــابي هنرمن ــر ب ــه ه ــق ب ــضل ح ــه ف ب
  

غفلـــت خـــود نماييـــدم همـــه عمـــر ز
  

1چــه گــويم ژاژ خاييــدم همــه عمــر      
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، اين حيرانـي پـدر كـه در سـرگرداني پـسر هـم حـضور دارد در                   اسرارنامهدر  
احساس گناه و اعتراف بـه عبـث        . درازي سخن از مرگ و زندگي آشكار شده است        

گذراندن عمر و غفلت از اندوختن توشة آخرت، سفارش به دينداري، و پـشيماني از               
العمـل درك نـوعي       سخن در خالل توجيه كـردن سـخن خـود، گـويي همـه عكـس               

 آن را دريافتـه و  خودنمايي در وادي رفتار و ژاژخايي است كه پدر هم در آخر عمـر         
رسد كه عطار هر عمل و انديـشه و سـخني را كـه                به نظر مي  . به آن اعتراف كرده بود    

به همين سـبب اسـت كـه        . شمرد  اي براي آخرت فراهم نياورد بيهوده و گناه مي          توشه
هـاي   هر آرزويي كه روي به اين جهان داشته باشد و هر عملي را كه در راه خواسـت                 

فايده و هر خوشي اين جهاني را مستوجب نيـشي             باطل و بي   اين جهاني صورت گيرد   
قـدري و     در نهايـت چيـزي جـز اثبـات بـي          نامـه     الهيمعني تمثيلي   . داند  آن جهاني مي  

  .هاي اين جهاني نيست ها و خواست اعتباري خواهش بي
  

  درد عشق و طلب
 ايـن   و موهوم و مجازي شمردن تعلقات و آرزوهـاي ،اعتباري دنيا يادكرد مرگ و بي   

 و زنـدگي دنيـوي را دسـتماية جـستجوي           ،انديشي دربارة آخرت     مقدمة پيش  ،جهاني
قدم در راه طريقت گذاشتن مستلزم پديـد آمـدن درد طلـب در              . حقيقت كردن است  

هـا و اشـتغاالت دنيـوي جـدا          چنين دردي انسان را از همة دلبستگي      . روح انسان است  
عنوي خود را براي جستجوي درمـان       كند، زيرا صاحب درد تمام نيروي مادي و م          مي

موضـوع درد كـه در آثـار    . سـپارد   كند و همه چيز ديگر را به فراموشي مـي           تجهيز مي 
 مـشغولي   دلعطار بسامد چشمگيري دارد و احتماالً ناشي از تجربة شغلي اوست، بايد             

 سـوخته  جگـر بريده تنها طالب دست و تـشنة   كه دست آدمي در طول زندگي باشد؛ چنان  
  طالب آب است، كسي كه درد حق را دارد، نيز تنها طالـب حـق اسـت، و اسـرار                   تنها  

  .1شود بر چنين صاحب دردي آشكار مي
پس درد طلب را درماني نيـست؛ بـا ايـن همـه،             . راه رسيدن به حق پايان ندارد     
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جويي را    چون نيك بنگري درمان تو همان درد است، زيرا در اين جهان درد حقيقت             
رسـاند و چـون فـاني شـدي تـو             همين درد است كه تو را به فنا مـي         اما  . درماني نيست 

از . كه ديگر تو هم نيـستي كـه دردي داشـته باشـي           رسي، چنان   نيستي كه به درمان مي    
در اين جهان به درمان رسيدن بـه معنـي   . همين روست كه نفس درد درمان هم هست     

هرگـز نرسـيدن    كنـد نفـس رفـتن و           عطار سفارش مـي    چه  آن. از طلب بازماندن است   
گـردد و او را گـردي از راه    تـا نـامرادي قـوت سـالك نـشود دل او زنـده نمـي              . است

  .1شود حاصل نمي
 انسان را بـه حـق       چه  آنزيرا  ! كند از زاهدي و سادگي بگذر       عطار سفارش مي  

. ترك دنياي او براي دريـافتن آخـرت اسـت         . درد است  بيزاهد  . رساند درد است    مي
انديـشي زاهـد نـشان بقـاي          آخـرت . ستي انـسان بـاقي نگـذارد      درد بايد سر مويي از ه     

صاحب درد عاشق است كه سراپاي او درد است تا جايي براي هيچ انديشه و               . اوست
  .2ماند دلبستگي اين جهاني و آن جهاني براي او باقي نمي
عـشقي كـه بـا درد نباشـد، عـشق           . پس از نظر عطار درد نشان اهل عشق اسـت         

عــشقي كــه از روي .  ارجمنــدي عــشق انــساني بــه درد اســتارزش و. انــساني نيــست
دل كه جايگاه عشق است، دشـمن جـان         . طبيعت باشد، مثل عشق قدسيان ناتمام است      

آن كه در . شود كه عاشق جان برافشاند و در ميان نباشد راه عشق وقتي تمام مي   . است
  .3برتر استراه عشق نگران جان و ايمان است عاشق نيست، عاشقي از كفر و ايمان 

  
  عشق، مالمت، كفر

گردد و هـر حجـابي را در          عشق با درد سبب پااليش انسان از تمام صفات نفساني مي          
گويد،   زاهد اگرچه تمام تعلقات دنيا را ترك مي       . دارد  نهايت از ميان حق و عبد برمي      

. جويي و حفـظ ايمـان حجـاب ميـان او و حـق اسـت                 نامي ميان خلق و سالمت     خوش
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مقام است با مريدان بسيار، همين        داستان شيخ صنعان، كه زاهدي عالي     مضمون اصلي   
گـذرد و   رسد كه در راه عشق دختري ترسا از سالمت مـي         او وقتي به كمال مي    . است

 شـيخ   .شود  جا كه حتي آماج مالمت مريدانش مي       شود تا آن    به كفر و گبري كشيده مي     
ود و بـه همـين سـبب جنبـة       شـ   صنعان از طريق اين عشق كه از پس رؤيايي حادث مي          

كند و آخرين حجاب و مانع ميان خويش و           متافيزيكي دارد، تا اوج بدنامي صعود مي      
تواند كل حوادث     كانون معنايي داستان شيخ صنعان كه مي      . دارد  حق را از پيش برمي    

داستان را به گرد خويش جمع كند و نظام دهد، همـين اسـت كـه آخـرين وابـستگي                    
كـشد     به خلق از طريق عشق، عشقي كه به مالمت و رسوايي مي            كار به خويش و    مرد

وقتـي در پايـان داسـتان       . رسـد   از ميان برخيزد، زيرا كار تنها به زهد به سـرانجام نمـي            
 قدم در دعا و زاري به درگاه حق بـراي نجـات شـيخ               به پايمردي مريدي ثابت    مريدان

  :فرمايد ميو آيد  د ميبه خواب مري) ص( پيامبر شوند آورند و معتكف مي روي مي
در ميــان شــيخ و حــق از ديرگـــاه

  

ــياه      ــس س ــاري ب ــردي و غب ــود گ ب
  

ــتم ــار از راه او برداشـــــ آن غبـــــ
  

ــتم    ــتش نگذاشـــ ــان ظلمـــ در ميـــ
  

ــبنمي ــفاعت شـ ــر شـ ــردم از بهـ كـ
  

ــي     ــار او همــ ــر روزگــ ــشر بــ منتــ
  

سـت  هره برخاسـت   آن غبار اكنـون ز
  

ــت     ــه برخاس ــسته گن ــه بنش 1ســت هتوب
  

 و غبار بس سياه ميان حـق و زاهـدي صـاحب كرامـت، چيـزي جـز                   اين حجاب گرد  
نامي در ميان خلق براي او نيست و ابتالي به عشق            همان توجه به خلق و اهميت خوش      

دختر ترسا در حقيقت براي گذر كردن از اين عقبة دشوار سـالمت از طريـق مركـب         
   .2مالمت است

كه بـه   ـق از طريق مالمت  عاش. اي ناگسستني با هم دارند عشق و مالمت رابطه
وق ـود و خلق و حتي معش     ـ از خ  ـ تـرت اس ـه غي ـخ احمد غزالي صمصام س    ـول شي ـق

  :گويد گمان عطار با اين سخن شيخ احمد غزالي آشنا بوده است كه مي بي. رهد مي
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يـك روي در    : مالمـت اسـت و مالمـت سـه روي دارد          ) كمال عشق (كمالش  
ــق، يــك روي در عاشــق و يــك روي د  ــشوقخل ــق دارد . ر مع ــه در خل آن روي ك

 ننگـرد، و آن روي كـه در عاشـق دارد            واصمصام غيرت معـشوق اسـت تـا بـه اغيـار             
صمصام غيرت وقـت اسـت تـا بـه خـود بـاز ننگـرد و آن روي كـه در معـشوق دارد                         

و هر سـه    ...  صمصام غيرت عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستة طمع نگردد             
مالمت خلق براي آن بود تا اگر يك سر         ... نظر از اغيار    صمصام غيرت است در قطع      

  .1موي از درون يا از برون متنفسي دارد يا متعلقي منقطع شود
مويي از تو با تو در راه حـق           بايد سرانجام سر   كه  اينوضوع عشق و مالمت و      م

 و غزليـات بـدان اشـاره        هـا   مثنـوي هاي اصلي عطار است كه بارهـا در           نماند از انديشه  
هاي عطار را زمينة معنايي داسـتان        زمينة اصلي تعداد قابل توجهي از غزل      . ده است كر

نـشين يـا پيـري        ها زيبارويي بـر زاهـدي صـومعه        در اين غزل  . زند  شيخ صنعان رقم مي   
. نوشـاند  كند، يا جامي شراب به او مي شود و او را به عشق دعوت مي    زاهد آشكار مي  

جا همـان مـضمون     در اين.2رود  انه و خرابات مي   و پير از كنج مسجد و صومعه به ميخ        
تبديل تصوف زاهدانه به تـصوف عاشـقانه و پيـدا شـدن درد و خـروج از سـالمت و                     

كفـر كـه    . ورود به مالمت كه انگيزة قطع كامل از ماسوي اهللا است تصوير شده است             
 انداز اسـت كـه در       به ظاهر نتيجة قدم گذاشتن در عشق و مالمت است از همين چشم            

شـود و   اي باالتر از زهد و ايمـان شـمرده مـي    نظر عطار برتر از اسالم مجازي و مرحله      
است كه الزمة وصول به ديـن حقيقـي را، خـروج از ديـن               ت  القضا  يادآور سخن عين  

 بيان نمـادين ايـن خـروج     .3شمارد و دخول در كفر حقيقي       عادتي و اسالم مجازي مي    
خـصوص در آثـار عطـار بـه           عرفـاني و بـه    از اسالم مجازي و ورود بـه كفـر در آثـار             

اين حركـت بـه دنبـال       . صورت رفتن از مسجد به ميخانه و خرابات تصوير شده است          
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  هـايي كـه   كـه در يكـي از غـزل    چنـان . يابـد  عشق و روي آوردن به مالمت تحقق مـي       
  دل  چـشم و سـيه      زلـف و سـيه      اشاره كرديم، پير زاهـد پـس از ديـدار بـا معـشوق سـيه               

  بنـدد و روي بـه   پوش كه خود مظهر و نماد كفـر اسـت، بـه او دل مـي               گر و سيه    و سيه 
  .1درآو كفر مي

به سبب همين تلقّي عطار از كفر و ارتباط آن با عشق و مالمت و زلـف اسـت                   
هاي او ارتباط زلف و كفر حضوري برجسته دارد و در شعر كمتـر شـاعر                 كه در غزل  

 بـدنامي و    .2ان مالحظـه كـرد    تـو   عارفي پيوند زلف و كفـر را بـه ايـن برجـستگي مـي              
آورد در نظـر   مالمت برخاسته از عشق كه زمينة قطع عاليق از ماسوي اهللا را فراهم مي            

. هاي عطار اسـت   ساز معنايي بسياري از غزل      قدر است كه خود زمينه     عطار چنان گران  
جويي را كه فرهنگ غالب جامعه بر او تنگ كرده بـود، عطـار در              مالمت شايد مجال 

هاي عطار، اصـرار بـر مـتهم         در بعضي از غزل   . كرد  مجال زبان غزل تجربه مي    وسعت  
توانست عقيـدة خلـق را نـسبت بـه او مـشكوك نمايـد، نمايـان                   كردن خويش كه مي   

توانـد از نظـر خـواص بـه يكـي از              ها كه بياني روشن دارد، اگرچه مي       اين غزل . است
از زهـد تعبيـر شـود، از        وسايل سركوب نفس و از ميان بردن غرور و رعونت حاصل            

تواند انگيزة نكوهش و مالمت و در نتيجه تحقق رسوايي و بـدنامي              نظر عوام خلق مي   
اگرچـه مـتهم كـردن    . گرداني او را از خلق به حق فراهم كند شاعر باشد و زمينة روي    

خود آغـاز كـرد،   قلندرانة هاي  خود به بدترين صفات را سنايي ابتدا در بعضي از غزل  
  .3تر شد تر و گسترده هاي عطار روشن در غزلاين معني 
  

  عشق، حسن، عقل فلسفي
جويي كه منشأ آن درد و عشق است، عـشق را از يـك طـرف بـا                    كفرنموني و مالمت  

كنـد كـه    پيوندد كه انگيزة عشق است و از طرف ديگـر بـا عقـل مقابـل مـي             حسن مي 
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ضاد بـا عـشق     تو  عقل و حسن به سبب همين پيوند        . طلب است   جو و سالمت    مصلحت
كنند و زمينة     هاي او حضوري برجسته پيدا مي      خصوص غزل   است كه در آثار عطار به     

آن انـدازه كـه در      . آورنـد   ي وي را فراهم مي    ها  مثنويها و نيز     معنايي بسياري از غزل   
شـود در شـعر هـيچ يـك از شـاعران            شعر عطار بر توصيف حسن معشوق اصـرار مـي         

ي او نيز هرجا سخن از كسي       ها  مثنوياي عطار، در    ه گذشته از غزل  . شود  فارسي نمي 
شـود بـه هـر علتـي زيبـايي او را وصـف        رود كه در مقام معشوق قرار دارد، يا مـي       مي

كرد، ابيات بسيار متعددي به توصيف روي و موي و خـط و خـال او اختـصاص داده                   
دهـد خـواه موضـوع        عطار هيچ فرصتي را براي وصف زيبايي از دست نمـي          . شود  مي
انـدازد، خـواه    ين زيبايي زني پارسا باشد كه حسن او همه را نسبت به او به طمـع مـي                ا

تابي شـيفته و ديوانـة او    بندد و خواه شاهي كه گلخن    پسر وزير كه سلطان به او دل مي       
  .1...ربايد و  شود، يا دختر ترسايي كه هوش از شيخ صنعان مي مي

ل و ناتواني آن در معرفـت       آميز عشق و حسن، نقد عق       در كنار ستايش تقديس   
اي كهن در عرفان اسالمي دارد، در آثار عطار نيـز             حق و امور مابعدالطبيعي كه سابقه     

سرمستي حاصـل از عـشق بـا غيبـت عقـل            . حضور دارد جا   آميز همه   به صورتي اغراق  
طاي طريقـت تابيـدن گيـرد       از  چون شرري از عين عشق پديدار شود، يا         . همراه است 

نهايت عشق    تواند كوه بي     عقل ترازوي زركشي است كه نمي      .2شود  عقل نگونسار مي  
عقـل آب  . 4گريـزد   عشق آتش و عقل دود است چون عشق بيايد عقل مي   .3را بسنجد 

   .5سازند و عشق آتش است كه با هم در نمي
كند كه در مقابل دين خاضـع نباشـد و            ي عقلي را نكوهش مي    ئسناانند  عطار م 

عقل فلسفي است كه راه بـه حقـايق         عقلي  چنين  . بيعه باشد عي حل مسائل مابعدالط   مد
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و امـر  » قُـل «تواند رهبر و رهنما باشد، عقلي است كه تـابع       عقلي كه مي  . برد  ديني نمي 
 علمي كه نافع است، علم دين است كـه شـامل فقـه و تفـسير و حـديث                 .1خداي باشد 

 ، اين سه علـم هـم      اما مغز نجات  . گردد و مرد دين هم صوفي و مقري و فقيه است            مي
سـينا را خوانـدن كـه          ابـن  شـفا و نجـات    پـس   . حسن اخالق و تبديل صفات بايد باشد      

  .برد  به نجات نمييحاصل عقل فلسفي است، راه
ــات حــق مخــوان ــم جــز بهــر حي عل

  

ــدن وز   ــفا خوان ــدان خــود نجــات ش 2م
  

مخالفت بـا عقـل فلـسفي در آثـار عطـار كـه يـادآور مخالفـت عارفـان و نيـز                       
كه اشاره كـرديم در مقايـسه          چنان نامه  مصيبتلفالسفة غزالي با عقل است، در       ا  تهافت

  هاي عطـار عقـل در مقايـسه بـا عـشق اسـت       اما در متن كتاب. شود با علم دين نقد مي 
 و پـيش از آغـاز       نامـه   مـصيبت رسد نقـد عقـل در مقدمـة           به نظر مي  . گردد  كه نقد مي  

  اسـت تـا زبـان كـساني را كـه مطالـب            كتاب، آن هم در مقايسه با علم دين، تمهيدي          
 گفتن اين كه هـر كـس     :دهد   بالفاصله هم تذكر مي    كه  اين.  بربندد ،تابند  متن را برنمي  

  جز سه علم فقه و تفسير و حديث را بخواند خبيث اسـت و مـرد ديـن صـوفي و فقيـه                      
و مقري است از تهديد نيست، خود دليل بر وجود تهديد از جانب مردان ديـن اسـت                  

 آميـز   احتياط سخناني البته  و .3باشد آن ساز  سبب است توانسته  مي نامه  مصيبت بكه مطال 

  هــا مثنــوي در مــتن پروايــي كــه  بــا ســخنان بــينامــه مــصيبتاز ايــن دســت در مقدمــة 
  كــه در مــتن چنــان. آيــد، تفــاوت دارد هــاي شــورانگيز رندانــه و قلندرانــه مــي و غــزل

فكـرت قلبـي را از آن مـرد كـار يـا             فـار و    ، عقـل را از آن ك      نامه  مصيبتهمين كتاب   
شـمارد كـه از دو عـالم      داند و اهل دين و ذوق را داراي فهمـي مـي             عارف سالك مي  

  .4برتر است
مقام عدل عقل آن است كه نـه        . كند  عطار عقل را در مقام عدل خود نفي نمي        

شود   عقل كامل انگيزة غرور و تكبر و چون و چرا در دين مي            . جاهل باشد و نه كامل    

                                                                                                                   
  .جا نهما.  2  .156/ نامه مصيبت.  1
 .159/ همان.  4  .جا نهما.  3
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كند و عقل جاهل جان را در معرض گمراهي و هـالك              به كفر متمايل مي    انسان را    و
  .1پس بهتر است عقل فرمانبر دين شود. دهد قرار مي

عطار چنين عقلي را با توجـه بـه         . تكبر عقل در گذشتن آن از حد امكان است        
ش هاي  خواند كه همان عقل فلسفي است و وسوسه         حكايت بلعم باعور عقل بلعمي مي     

بلعم باعور مردي زاهـد و عابـد   . كشاند كند و به راه كفر مي انسان را از معبود دور مي  
آورد و     صـانع مـي    يدارد و صـد دليـل بـراي نفـ           بود كه شبي ناگاه سر از سجده برمي       

سالمت و اعتدال عقل در اين است كه نه به سبب كمال . گيرد آفتاب را به خدايي مي   
ماية مالمت انسان شـود، زيـرا در صـورت اول كـار بـه        ماية مدح و نه به سبب نقصان        

خبـري و     كشد و در صورت دوم بـه جهـل و بـي             تكبر و چون و چرا در كار خالق مي        
 بنـابراين عقـل سـادة معتـدل از عقـل زيـرك           .عدم رعايت خير و صـالح در زنـدگي        

جويي عقل به منظور وقوف        اگر كمال  .2تر است   فلسفي به نجات و رستگاري نزديك     
ناپـسند آن اسـت كـه مقـصود نهـايي ايـن وقـوف،               .  اسرار عالم باشد ناپسند نيـست      بر

ر شـود كـه       جب و تكبـسرافرازي در عالم و ارضاي غرور و خودپسندي و در نتيجه ع
 ضـمن   نامه  الهياي است كه در       اين نكته . حاصلي است   در اين صورت كمال عقل بي     

 اگرچـه در  .3شـود  ن اشـاره مـي   تفسير پدر از جام جم كه آرزوي پسر سوم اسـت بـدا            
جم تعبيـر بـه عقـل      زند، از جام  كه زمينة اصلي آن را زهد و شريعت رقم مي     نامه  الهي
گـردد و اگـر بـه عجـب و تكبـر منجـر                شود كه اسرار جهـان در آن مـنعكس مـي            مي

كه زمينة آن نيل به حقيقت از راه طريقت اسـت           الطير    منطقنگردد، ستودني است؛ در     
حقيقتي كه هـم بـرون جـان و هـم           . شود   در وصول به حقيقت تأكيد مي      بر عجز عقل  

درون جان است، و هرچه دربارة آن بگويند هم آن است و هم نيـست، و همـة عـالم                    
در عالم نشاني نيست، چگونه در حوصلة عقل گنجيدني         او  به او عيان است و از خود        

ه خـود نماينـدة حـق    شناخت جان ك. است؟ روحانيان را سروكار با جان و روح است   

                                                                                                                   
 .424/ همان.  1
 .121/ اسرارنامه؛ جا همان.  2
 .223ـ222 /ديدار با سيمرغ ← و نيز ،220/ نامه الهي.  3
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در حكمـت ديـن يـا عرفـان كـسي مـرد             . آيـد   است از فلسفه و حكمت يونـان برنمـي        
عطار فلسفه را كـه بيـشتر راه مـردم آگـاه را             . شود كه از حكمت يونانيان فرد شود        مي
كس را كـه درد ديـن اسـت حكمـت ديـن يـا                آن. شمارد   از كفر هم بدتر مي     ،زند  مي

 ،كمت يونان كه شمع دين آن را سـوزانده اسـت          حكمت يثرب بس است و نياز به ح       
بيشتر مبتني بـر زمينـة زهـد و شـريعت           نامه كه     اسرارنامه و الهي  ي  ها  مثنوي در   .1ندارد

 كـه   نامـه   الطيـر و مـصيبت      منطـق است نقـد عقـل از اعتـدال برخـوردار اسـت، امـا در                
ن در   چـو  ،شـود   شود، تحقير عقل برجسته مي      هاي ناب عرفاني در آن مطرح مي        تجربه
هـاي عطـار     در غزل . رود  ستيز و طور ماوراي عقل مي      هايي عقل   جا سخن از تجربه    آن

، »انـديش   پـيش «گردد، اگرچـه گـاهي از عقـل بـا صـفات               كه سخن بر مدار عشق مي     
شود، اين صفات بـه منظـور تعظـيم عقـل نيـست، بلكـه بـراي              ياد مي » پير«و  » دوربين«

از اين موارد كه . 2تر جلوه كنند  عقل بزرگتعظيم عشق و عرفان است تا در مقايسه با     
عقـل  . شـود غالبـاً تحقيرآميـز اسـت         بگذريم صفات ديگري كه براي عقـل ذكـر مـي          

گـوي، پردعـوي و فكـور         آسان، حيران، گزافـه     گر، پرحيله، لجوج، سركش، تن      حيله
نـشان،    تـر از آتـش، بـي        رحـم   كفر و ايمان، بي    اما عشق موهبت الهي، باالتر از        .3است
از كـان ديگـر،      يرياي قعر ناپديد، بيرون از دو جهان، بيرون از عالم عبادت، گوه           در
خـصوص در  ه  در آثـار عطـار و بـ   .4است... غايت و بدايت و نهايت، براق جان، و     بي

 خوريم كـه يـك طـرف         او به انبوهي از تركيبات وصفي، تشبيهي و استعاري برمي          ديوان
  . از توجه عميق عطار به عشق داردتركيب كلمة عشق است و اين خود حكايت

  
  نفس، من ملكوتي و ديدار با خويش

نفـس در   . ار بسامد بسيار چـشمگيري دارد، نفـس اسـت         كلمة ديگري كه در آثار عط     
  منشأ تمامي صفات ذميمة انساني اسـت      آثار صوفيه نيروي محرك شهوت و غضب و         

  

                                                                                                                   
 .282/ الطير منطق.  1
 .604  و342، 323، 309 /ديوان.  2
 .636  و608، 445، 285، 257، 243، 156 /همان.  3
  .... و 849، 428، 416، 409، 247، 123، 95 ، 82، 47، 46 /همان.  4



 61   مقدمه   

هاي  رياضتتحمل   به همين سبب غلبه و تسلط بر آن شرط وصول به محبوب و لزوم             
اگرچه نكوهش نفس در غالب آثار عرفاني مضموني مكـرر          . صعب در تصوف است   

است، شايد در هيچ يك از آثار صوفيانه اين همه تأكيد بر مجاهده بـا نفـس برجـسته                   
فعليت بخـشيدن بـه     .  نفس بالقوه هم فرشته و هم شيطان است        .ثار عطار آنباشد كه در    

 اميـال و تعلقـات دنيـوي       بـراي رهـايي از    هدت انـسان    بعد فرشتگي نفس در گرو مجا     
نفسي كه در عرفان و تصوف نكـوهش        . است كه خود سرچشمه گرفته از نفس است       

 نفس اماره يا همان فعليت بعدِ شيطاني نفس اسـت كـه بـر جـان و دل انـسان                 ،شود  مي
 عد فرشتگيِ  فعليت ب  .سازد  شود و او را جامع صفات ناپسند و دلبستة دنيا مي            مسلّط مي 

نفس ارتقاي آن به مرتبة نفس مطمئنه است كه همان روح پالوده از كـدورات دنيـا و                  
انسان و طباع تام هرمسي كه از       » ملكوتيمنِ  «. شايستة بازگشت به حضرت الهي است     

مجريطـي سـابقة    الحكيم يةغادر تر  شويم و پيش    طريق آثار شيخ اشراق با آن آشنا مي       
 در واقع همين نفس مطمئنه يا فعليت فرشـتگي نفـس اسـت              ،يمياب  آن را به تفصيل مي    

ها  كه تجربة ديدار با آن تجربة ديدار با معشوق آسماني است كه انگيزة تمام رياضت              
  .1و بالكشي اهل طريق و منتهاي آمال سالكان است

 پـدر   نامه  الهيدر  . در آثار عطار آشنايي او با سوابقي از اين دست نمايان است           
را نقـل   » سـرتاپك هنـدي   « كه آرزوي دختر شاه پريـان را دارد حكايـت            براي پسري 

با معشوق آسـماني    » من ملكوتي «كند كه مضمونش همين ديدار با نفس مطمئنه يا            مي
معشوقي كه سـرتاپك پـس از رنـج بـسيار بـا او              . تر به آن اشاره كرديم     كه پيش است  

قتـي سـرتاپك از پريـزاد    ملكوتي خود اوسـت و و » من«كند نفس مطمئنه يا   ديدار مي 
  پرسد كه بر ما چنين معلوم است كه نفس چون مار و سگ و خـوك شـوم اسـت                     مي

                                                                                                                   
جموعـة  م؛  194ــ 187/ النتيجتـين بالتقـديم     حـق االحكـيم و     غاية: دربارة اين موضوع نگاه كنيد به     .  1

روابط حكمت اشراق و فلـسفة ايـران        ؛  )كتاب المشارع و المطارحات   ( 46 /شيخ اشراق  مصنفات
به تفصيل دربارة همـين موضـوع       [ )شهود زيبايي و عشق الهي    ( ديدار با سيمرغ  ؛  50و   49 /باستان
  : و نيز.]است

Henry Corbin, The man of light in Iranian Sufism, translated by Mancy Carson, pp. 9, 10, 
18, 33-35. 
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دهد اگر اماره باشـم چنـانم و اگـر             پريزاد پاسخ مي   ،اما تو چرا زيباي آسمان و زميني      
  .1مطمئنه باشم چنين

   در ديـدار الطير منطقهمين تجربة ديدار با خويش است كه عطار آن را هم در         
 بـه نحـوي     ، در ديدار سالك فكـرت بـا جـان         نامه  مصيبتمرغ با سيمرغ و هم در         سي

چنين ديداري كه با فعليت يافتن جنبة فرشـتگي نفـس و تحقّـق              . كند  ديگر تصوير مي  
گردد، مشروط به جهـاد بـا نفـس امـاره و جنبـة شـيطاني               پذير مي   امكان» من ملكوتي «

جا كم و بيش حـضور        ر عطار همه   سراسر آثا  رنفس است و اين موضوعي است كه د       
نفـس  : كنـد   از اين نفس اماره است كه عطار با صفات متنوع و نكوهيده ياد مي             . دارد

گير، نفس خر، نفس سگ، نفس عاصـي، نفـس فـاني، نفـس دنـي،                  ناساز، نفس زبون  
سيرت، نفس   ، نفس سگ  2نفس فرتوت، نفس كافركيش، نفس مشتهي، نفس نامعلوم       

س جـادو، نفـس بهيمـي، نفـس خـوار، نفـس راهـزن، نفـس                 تاريك، نفس حيوان، نف   
كشتني، نفس خام، نفس بدآموز، نفس جاهل، نفس دون، نفس شيطان، نفـس كـافر،               

   .... و 3نفس جفاپيشه، نفس شوم، نفس آتشخوار، نفس خودرأي، نفس پليد
 نقـل شـده اسـت انـواع تركيبـات      اسرارنامه و ديواناگر به اين تركيبات كه از   

خـوريم    يهي ديگر را از تمام آثار بيفزاييم، به انبـوهي از تركيبـات برمـي              وصفي و تشب  
كه حاكي از توجه و حساسيت عطار به نفس و جهاد با آن است كه شرط رسـتگاري                  

ـ         . و وصول به حقيقت است     اره را شـرط وصـول بـه        عطار رياضت و جهاد بـا نفـس ام
 به همـين سـبب اسـت        .داند  انسان است مي  » من ملكوتي «محبوب و حقيقت كه همان      

 گذشتن مرغـان از هفـت       به صورت  نيز اين رياضت و جهاد با نفس         الطير  منطقكه در   
مرغ از صدها هزار مرغ از آن جـان بـه در              وادي خطربار كه طي گذر از آن تنها سي        

نيـز وصـفي كـه از كوشـش و طلـب              نامـه   مـصيبت برنـد تـصوير شـده اسـت و در             مي
نمايد، رنج و زحمت حماسـي او را در           ز داستان مي  العادة سالك فكرت در آغا      خارق

                                                                                                                   
 .168 ـ165/ نامه الهي . 1
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كه قبالً اشاره كرديم، ضـمن حكـايتي از           چناناسرارنامه  كند و در      رياضت تصوير مي  
شـود اگـر تـو خـود را ببينـي عاشـق خـويش                 بزرگي كارديـده كـه در آن اشـاره مـي          

ابد و ديگر تو تحقّق ي» منِ«بايست رياضت كني تا آن        شود كه مي     تأكيد مي  ،شوي  مي
  :جهان از تو پر شود

ــي  ــر م ــدت  اگ ــباي ــو ب ــم از ت ويي ه
  

1از تـو  عـالم    شـد  پر كه كن رياضت  
  

 نهـصد   تـوِ «گويـد،    كه بعد از عطار مولوي مـي        يا چنان » تويي تو «عقيده به اين    
اسـت، و يـادآور سـخنان بايزيـد         » مـنِ تجربـي   «پنهـان در    » منِ ملكوتيِ «كه همان   » تو

. هاي عطار است    ، در كانون همة انديشه    2خواند  چيز مي بسطامي است كه خود را همه       
كند كـه زمـين و        از بوسعيد نقل مي   . كند   تنها بيان مي   اسرارنامهاين انديشه را عطار در      
  :آسمان پر بايزيد است

ست شـيخ مهنـه يـك روز       ه ا چنين گفت 
  

كه يك تن بين جهـان و ديـده بـر دوز             
  

زمـــين پـــر بايزيدســـت، آســـمان هـــم
  

ــم     ــي او گ ــان هــم   ول ــدر مي ــده ان 3ش
  

سـاالر ديـن، شـاه حقيقـت، معـشوق مطلـق و               و از خود بوسعيد، سلطان طريقت، سـپه       
جستم ديدم،     مي چه  آنجستم و چون      كند كه سي سال نشان مي       آفتاب واليت نقل مي   

  :گيرد كه و سپس نتيجه مي. گم شدم
بــه توحيــد ار گــشايد چــشم جانــت

  

ــت      ــبحاني زبانــ ــگ ســ ــرآرد بانــ بــ
  

مت همه چيزي يكي گشت    چو در چش  
  

....كجا يارد به گرد تـو شـكي گـشت             
  

نـداني چـون كـنم مـن         تو خـود را مـي
  

كه اين شك از دلـت بيـرون كـنم مـن             
  

اگـــر صـــد قــــرن يـــابي زنــــدگاني   
  

ــداني    ــشتن را و نــــ ــي خويــــ 4نبينــــ
  

 و  ،كه همان حقيقت اسـت    » منِ ملكوتي « راه وصول به اين      ،شدكه اشاره     چنان
   عــشق رياضــت و مالمــت را.گــذرد حــق اســت از طريــق عــشق مــيديــدار او ديــدار 

  

يابد و آخـرين بنـدهاي        سازد و از طريق اين دو جهاد با نفس تحقق مي            پذير مي   تحمل
                                                                                                                   

  .171 /1 االوليا ةتذكر.  2  .155/ اسرارنامه.  1
 .154/ همان.  4  .157/ اسرارنامه.  3



  الطير عطّار  منطق     64

 

» مـن ملكـوتي   «مويي از تو باقي نماند،       گردد و آنگاه كه سر      تجربي گسيخته مي  » منِ«
پايان روح بشري     دهاي بي اندازي ديگر، به استعدا      منِ ملكوتي از چشم    .ماند   حق مي  يا

نگاهي از اين دست بـه      . آنگاه كه همة اين استعدادهاي او فعليت يابند       كند    داللت مي 
اي اسـت كـه         نكتـه  عظمت روح انساني و عقيده به استعدادهاي بالقوه و نامتناهي آن،          

در كانون عرفان عاشقانه پنهـان اسـت و بـه انـسان نـه بعـدي الهـي كـه مـاهيتي الهـي                         
خبـري و     پـذيري، نفـي مـن و بـي           عطـار در غزلـي حـدوث عـشق، مالمـت           .بخشد  مي

اي چون بت روحاني      ترسابچه: كند  سرانجام اناالحق زدن در عالم انساني را تصوير مي        
گيـرد و در پـاي او         شاعر زنار مي  . زند  آيد و بر تخت دل شاعر به سلطاني تكيه مي           مي
اندن و قبلـه گردانـدن و بـه ديـر            ترسابچه وصل خود را مشروط به خرقه سوز        .افتد  مي

خـوردن و مـست و     كنـد، و نيـز مـي    آمدن و از خويش و جان و دل برون آمـدن مـي    
داند و روشن شـدن ايـن         خبر شدن را شرط يافتن محبوبي كه جوياي آن است، مي            بي

  :نكته كه همه چيز تويي
خـود    خور تو به دير اندر تا مست شوي بي          مي

  

ــي ــز ب ــز   ك ــابي آن چي ــري ي ــاني خب ــه جوي ك
  

هرگه كه شود روشن بـر تـو كـه تـويي جملـه
  

ــساني   ــالم انـــ ــاالحق زن در عـــ ــاد انـــ فريـــ
  

ــي ــا بينـ ــه تـ ــز كـ ــود برخيـ ــار ز راه خـ عطـ
  

1تـو پنهـاني    خويش كز برهان خودي ز را خود
  

آن را  نامـه     الطيـر و مـصيبت      منطقكند در     همين عقيده است كه عطار سعي مي      
هـاي عرفـاني را در    تـرين حماسـه   پذير كند و برجـسته   در داستاني رمزي و تمثيلي بيان     

ناپـذيرترين تجربـة عرفـاني كـه         زبان فارسي براي تصوير و تجسم دشـوارترين و بيـان          
  .است، پديد آورد» من«در برابر » من«حضور 

                                                                                                                   
  .660 /ديوان.  1
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   1مالحظاتي در زبان و شعر عطار
هــا و   ســاده و طبيعــي و بــه خــصوص در گــزارش تمثيــلالطيــر منطــقزبــان عطــار در 

تـرين    عمـده . پيرايـه و بـه دور از تكلـف اسـت            حكايات، مانند بيشتر آثار صوفيه، بـي      
جا كه در سخنش     ويژگي شعر او نتيجة پيوندي است كه با زبان محاوره دارد، هم آن            

برد، و هـم در مـواردي كـه عناصـر و        كلمات و تعابيري را با گونة گفتاري به كار مي         
. شـود   او با شـعر رسـمي عـصر خـود متفـاوت مـي             كند و يا گفتة       اجزايي را تكرار مي   
ها در شعر خراسان و گويندگان قرن شـشم نيـز سـابقه دارد؛ امـا                  بعضي از اين ويژگي   

ها در شعر عطار چنـان چـشمگير اسـت كـه بايـد آن را از مناسـبات هنجـار                       بسامد آن 
  :  نمونه چند. به حساب آورد شاعرزباني و سبكي

  :  خراسان كلماتي با گونة گفتاري حوزة.1
   2مربوط به اين بار :انبارين. 3188بيت 

ــود پــيش از ايــن آن آه ــاچيز ب هــا ن
  

آه اِنبــــارين ز جــــايي نيــــز بــــود  
  

   بوديم مي برسوديمي، برسود ]با تبديل مصوت بلند به كوتاه[ :برسودِمي. 462بيت 
ــودِمي ــا برسـ ــد مـ ــران گفتنـ   حاضـ

  

ــودِمي     ــب ب ــورين غاي ــو ذوالن گرچ
  

   3بوديم  بوديمي، مي:يبودِم. 3791بيت 
                                                                                                                   

عطار، بـا تفـصيل سـخن       ) بوطيقاي(هاي زباني و سبك       اصهاستاد دكتر شفيعي كدكني دربارة خ     .  1
جـا بـه چنـد نكتـة ديگـر كـه احتمـاالً                ، ما در ايـن    )100ـ 88، مقدمه، ص    الطير  منطق ←(اند    گفته

  .ايم خوانندگان را در فهم بعضي از ابيات ياري كند، اشاره كرده
، و  223/ اسرارالتوحيد ←. فته است در آثار معاصران خراساني عطار هم به كار ر        » اين بار =  انبار«.  2

  . 698/ الطير منطقتوضيحات : نيز
  : )ديگر جدا كرده بود ها را از يك گفتة مرد و زني كه دنيا آن (6223 نامه  مصيبتبسنجيد با.  3

بــودِمي كــاش بــي كــوس و علــم مــي
  

بـــودِمي تـــا چنـــين دائـــم بـــه هـــم مـــي   
.  ق 673نوشتة شناخته شدة آن به سـال          ستترين د   حكايات صوفيان كه كهن    اي از   در مجموعه   

بـه وجـوه گونـاگون در آن آشـكار اسـت،            ) كاتـب : يا(كتابت شده است و تأثير گويش مؤلف        
ما او را شراب داده بودِم تـا در دنيـا بـود    «: توان ديد هاي فراواني از اين نوع كاربردها را مي     نمونه

ايـن مجموعـه   . »د اسـت كـه بـه يـاد او خـورِم     ما را البـ «: نيز» .او را به طعام و شراب حاجت نبود   
پور به طبع رسيده اسـت و          و با همت آقاي دكتر حامد خاتمي       هزار حكايت صوفيان  اخيراً، با نام    

 .ايم  آن نقل كرده161 و 105ما از صفحات 
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گر من و شه هـر دو بـا هـم بـودِمي
  

اين سخن را سـخت محـرم بـودِمي          
  

   1تر  به ارزان، بيش ارزش، ارزنده:به ارزم. 2629بيت 
تم مـن ايـن متـاع      فچون بـه ارزم يـا

  

ــردم وداع     ــل ك ــه ك ــاهي را ب پادش
  

 شـعر   شـوند و در     ها در آثار عطار تكرار مي        كلمات خاص كه بعضي از آن      .2
  : اند ديگران به ندرت به كار رفته

  جا   آن:جايگاه آن. 742بيت 
 جايگـــاه جملــة مرغـــان شـــدند آن

  

قـــرار از عـــزّت آن پادشـــاه   بـــي  
  

  ، حاشا، كي؟ كهبعيد است): گر (2اگر. 3012 و 729بيت 
جانــان اگــر آيــد بــه كــار جــان بــي

  

جانـان مـدار     گر تو مردي جـان بـي        
  

 دلگــر بميــرد هركــه را بــا اوســت
  

دل بدو ده دوست دارد دوسـت دل       
  

دارد،   نان و نعمت بر خلـق تمـام مـي         ) فرعون(به عزّت من كه تا او       «: بسنجيد با 
ورقـه   : و نيز  ،)خداوند در خطاب به موسي     (172/سيرالملوك. »اگر او را هالك كنم    

  :67/ و گلشاه
به عشق اندرون صبر كردن رواست

  

به مرگ پدر صبر كـردن خطاسـت         
  

داراي نيــــــرو ده دادگــــــربــــــه 
  

ــر و     ــر آن فخ ــه پيغمب ــشر  ب ــن ب زي
  

ــاه ــن جايگـ ــازگردم از ايـ ــر بـ اگـ
  

ــه    ــه از كين خــواه مگــر خواســته كين
  

  جا  اين: 3جايگاه اين. 950بيت 
روي آن دارد كه من بـر روي شـاه

  

جايگــاه عمــر بگــذارم خوشــي ايــن  
  

  هيچ شك  شك، بي  بي:شكي بي. 761بيت 
هــر يكــي زان كــه رازم در نيابــد

  

شـــكي راز بلبـــل گـــل بدانـــد بـــي  
  

                                                                                                                   
  .2629در ذيل بيت  ؛ توضيحات ما666 /)به تصحيح استاد شفيعي كدكني (الطير منطق ←.  1
 533/ هـا    گزارش نسخه بـدل    ←. اند  تبديل كرده » كجا، كي «هاي جديدتر، به       را نسخه  »گر/اگر«.  2

  .554و 
 بيش از سي بار در قافيـه آمـده اسـت و در              الطير  منطقدر  ) اينجا(= جايگاه    قابل توجه آن كه اين    .  3

اً به كـار     تقريب نامه  الهي و   اسرارنامهآمدي قابل مالحظه دارد، در حالي كه در            نيز بس  نامه  مصيبت
 .نرفته است
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   خوش، به خوشي :خوشي. 766 و 759بيت 
 مــن بپـــردازم خوشــي بـــا او دلـــم

  

ــشكلم      ــت او م ــر طلع ــنم ب ــل ك ح
  

گل كه حالي بشكفد چون دلكشي
  

از همه در روي مـن خنـدد خوشـي        
  

   ، در اين هنگامدر اين ميان: 1در ميان. 2211 و 1992 هاي بيت
كـافر يـك زمـان     تا شود اين نفـس    

ــان    ــرد در ميـ ــا بميـ ــا مـــسلمان يـ يـ
  

  ج آتشي در پيش و راهي سـخت دور

 تن ضعيف و دل اسير و جان نَفـور          
  

تـــو ز جملـــه فـــارغ و پرداختـــه
  

در ميـــان كـــاري چنـــين برســـاخته  
  

  والي  لژن، لجن، گل: 2لُوش.  83بيت 
3آفتــاب از شــوق تــو رفتــه ز هــش

 

  

شماليــد لــو هــر شــبي در روي مــي  
  

   ، چيزي كسي:يكي. 381 و 196بيت 
 شــكي نهايــت بــي هــيچ چيــز از بــي

  

مانـد يكـي    چون به سـر نايـد كجـا         
  

 پـيش از تـو يكـي       پـيش  چون نيامد
  

ــي      ــد ب ــد آم ــو باي ــس ت ــكي از پ ش
  

  : دارند  معاني متفاوتالطير منطقدر خاص و پركاربرد بعضي از كلمات 
   4درپي، متوالي  پي:برهم. 1193بيت 

 د را قـدوة اصـحاب ديـد       گرچه خو

  

چند شب برهم چنان در خواب ديـد         
  

   5 بر روي هم:بر هم. 2796بيت 
                                                                                                                   

  : 2229 اسرارنامهبسنجيد با .  1
بمانــــدي در كبــــودي و ســــياهي

  

ــان آخــر چــه خــواهي     ــردي در مي بم
  

 

و باز در ابيـات     » لژن« به صورت    262 بيت   عطارة  نام  مصيبتجاي شگفتي است كه اين كلمه در        .  2
، )، مقدمة شـاعر  70ص   (همختارنامو در   » لوش«،  1946 بيت   اسرارنامه، در   »لوشن«،  2945 و   922

 . آمده است» روش«
 ←. انـد   آورده» هوش«ها    ، ديگر نسخه  »هش«چنين است، يعني    ) 4برگ  : ق(ضبط نسخة مراغي    .  3

 .536/ ها گزارش نسخه بدل
  : 5/ عطار ديوانبسنجيد با.  4

بار دگر شور آوريد اين پير درد آشـام مـا
  

  صد جام برهم نوش كرد از خون دل پرجام ما  

 

  : 778 /ديوانبسنجيد با .  5
جمله در زير زمين در خاك بر هـم ريختـه          

  

هـاي آبـدار     هـاي تابـدار و لعـل        زلف  
  ج
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ــود ــر هــم مــرده ب ــة ره خلــق ب جمل
  
  

خـورده بـود     نيم زنـده مـرده را مـي         
  
  

   دار پروصله، وصله: برهم دوخته.  بر روي هم، بر يكديگر:بر هم. 1795بيت 
ــوخته ــرد س ــشد ده روز، م ــون ب    چ

ــه   بـــر هـــم دوختـــه  اي آورد  جبـ
  

   1 به كلي، كالً:بر هم. 4542 و 4118بيت 
   اين چه كـار توسـت مردانـه درآي

ــه درآي    ــر هــم ســوز، ديوان عقــل ب
  

گــر از آن حكمــت دلــي افروختــي
  

كي چنـان فـاروق بـر هـم سـوختي            
  

   :؛ پيشوند با نقش قيدي:در هم
   در هم ديگر، در يك ديگر، با هم :در هم. 4347 و 2314بيت 

  خواني چنـــد در هـــم ســـاختهاســـت

  

مغــــز او در اســــتخوان بگداختــــه  
  

ــد ــسته دي ــسر بنش ــا آن پ ــري ب دخت
  

هر دو را در هـم دلـي پيوسـته ديـد             
  

   در سوختن، سوختن :در هم سوختن. 3078بيت 
چون شكستي پاك در هم سوز تـو

  

جمع كن خاكسترش يـك روز تـو         
  

   در شكستن، خرد كردن :در هم شكستن. 3077بيت 
   بر هم فكندن، در هم ريختن، ويران كردن :م فكندندر ه

 هرچه آن جز مـا بـود در هـم فكـن

  

چون فكندي بر همش در هم شكن      
  

ــت  ــم در. 631بي ــداختن  ه ــي گــداختن و  :گ ــه كل    در گــداختن، گــداختن؛ ب
  ذوب كردن 

اي  گـداز از فاقـه      كوه خـود در هـم
  

ــد ز     ــرون آي ــا ب ــه  ت ــت ناق اي كوه
  

   ):دجايي حرف اضافه و پيشون جابه( جايي جابه. 3
  ): متمم مقدم بر حرف اضافه(بعد از اسم » در« حرف اضافة )الف

                                                                                                                   
  : 602 /ديوان ←هايي دارد   نيز نمونهديواندر .  1

ــش    ــزار آتـ ــد هـ ــو صـ ــشق تـ  از عـ
 

ــه    ــد زبانـــ ــي زنـــ ــينه همـــ در ســـ
 

اي روي گـــــــر بنمايـــــــد زبانـــــــه
  

ــه     ــه زمانــ ــوزد همــ ــم ســ ــر هــ بــ
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   »در پيش«به جاي » پيش در« . 872 و 713 ،179 هاي بيت
  بــــاز ايــــوب ســــتمكش را نگــــر

  

 مانده در كرمان و گرگان پـيش در         

  

ــرده ــزاران پ ــد ه ــيش ص ــر  دارد ب   ت

  

و هـم ز ظلمـت پـيش در         هم ز نور  
  

تيغـــي كمـــر بريـــد بـــي  مـــيگـــاه
  

ــي    ــاه مـ ــغ در گـ ــيش تيـ ــد پـ لنجيـ
  

   »جا در اين«به جايِ » اينجا در« .2926بيت 
  بعد از آن كرد آن يكي از وي سؤال

  

 كرد اي شيخ حال   كه در جا اين كاخر  

  

   »در روز«به جايِ » روز در« .3522ت بي
مخسب و روز در، هم مي نخور شب

  

 رايــن طلــب در تــو پديــد آيــد مگــ  
  

   »در ميان جمع«به جاي » ميان جمع در« .3861بيت 
1بــود آن شــب مــي ميــان جمــع در

 

  

  در شـمع  نـور  بـه  خورشـيدي  چو هم  

  

  :  پيشوند فعل بعد از آن و با فاصله)ب
  »بازماند... «به جايِ » باز... ماند « . 835بيت 

 هر كه داند گفـت بـا خورشـيد راز

  

ــاز     ــد از يــك ذره ب ــد مان كــي توان
  

  »باز نگويم... «به جايِ » باز... نگويم « .1056ت بي
يك بـا تـو بـاز        گر نگويم عذر يك

  

ــ   ــي ذدار مع ــه م ــردد دراز ورم ك  گ

  

  »گنجد مي درنگنجد، در نمي... «به جايِ » در... نگنجد  مي« .2133بيت 
نگنجد مـوي در   چون در اين ره مي

  

  زر نيست كس را گُنجِ گنج و روي        

  

   2حذف حرف اضافه. 4
  چه   به آن:چه آن. 363بيت 

ــايي رســيد  چــه او آن آن ــه بين  جــا ب

 

ــي آن   ــر نب ــيد   ه ــايي رس ــه دان ــا ب ج
 

   در آخرين غربال :آخرين غربال. 1779بيت 
 شـتافت   ي مـي  پرفت و پيا    خاك مي

 

ــت   ــال آن زر بازيافـ ــرين غربـ آخـ
 

                                                                                                                   
هـاي    ، ظـاهراً از خاصـه     ايـم   گفتـه » جـايي   جابه«كه ما آن را،     ) متمم(رف اضافه پس از اسم      آمدن ح .  1

 . هاي فراواني دارد از جمله در شعر مولوي هم نمونهو سخن شاعران خراساني است، 
 . توان يافت براي حذف حرف اضافه در شعر ديگران نيز شواهدي مي.  2
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   در جملة ره :جملة ره. 2796بيت 
ــود ــر هــم مــرده ب ــة ره خلــق ب  جمل

 

خـورده بـود     ، مـرده را مـي     نيم زنده 
 

   در دفترم :دفترم. 4473بيت 
ــرم ــن دفتـ ــه كـ ــر دردي نگـ از سـ

  

ــاورم    1 ــك درد داري ب ــد ي ــا ز ص ت
 

شود   ديده مي » ي«هايي از كاربرد       در شعر عطار، گونه    :با معاني خاص  » ي«. 5
هـاي     آن را از نـشانه     بايـد  دارد و    ييهـا   كه در قياس با شعر رسمي عصر شاعر تـازگي         

  : چند نمونه.  شاعر به حساب آوردسبكي
   از سر فضل، از روي فضل:از سر فضلي. 401بيت 

ــر ــالي گه ــت اي ع ــاجتم آن اس ح
 

كــز ســر فــضلي كنــي در مــن نظــر  
  

 

   از سر عجب، از روي عجب :از سر عجبي. 2174بيت 
كــــار كـــرد آن بــــازاري آشــــفته

 

ــار    ــرايي زرنگـ ــي سـ ــر عجبـ از سـ
  

 

  ي انس، اندك انسي اندك:اندكي انسي. 2141بيت 
ــوش ــد از خـ ــت عابـ  آوازي او يافـ

 

ــه دمـــسازي او     ــدكي انـــسي بـ انـ
 

   اندكي رشد، اندك رشدي :اندكي رشدي. 2999بيت 
ــفتنم ــود آش ــم ش ــويي، ك ــر بگ گ

 

ــنم    ــود در رفتـ ــدي بـ ــدكي رشـ انـ
 

وجهي در تأكيد معني تعظيم و تحقير نيز فرض شود در بعضي            » ي«اگر براي اين نوع     
  : تر است حتمال چنين معنايي بسيار ضعيفها ا» ي«از اين 

  »خون«به جايِ » خوني«و » سرنگون«به جاي » سرنگوني« .670بيت 
اي  سر مكش چون سرنگوني مانـده

 

 اي  بنه چـون غـرق خـوني مانـده        تن 

 

  »روي«به جاي » رويي« .1032بيت 
گر نهم رويـي بـه سـوي درگهـش

 

يـــا بميـــرم يـــا بـــسوزم در رهـــش  
 

، نـشانة معرفـه اسـت،       )صفت جانشين اسم  : يا(والً پيش از اسم     كه معم » آن «.6
                                                                                                                   

نيز تـصور شـود، امـا بيـت         » دفترم] به[دردي نگه كن    از سر   «ممكن است كه مصراع به صورت       .  1
  : پيش از آن چنين است

ــرد راه   ــن اي مــ ــن مكــ ــاب مــ  در كتــ
 

ــر   ــعر و ســ ــر شــ ــاه  از ســ ــري نگــ كبــ
 

 ج
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  : رود هاي متفاوتي به كار مي در شعر عطار به گونه
  : »ي نكره+ اسم «معادل » ي نكره+ اسم + آن «در ساختار ) الف
  .3392 و 2978 ،1880 هاي بيت

چون بديد آن زاهدي كـرد احتـراز
 

تـــا نبايـــد كـــرد بـــر مفـــسد نمـــاز 
 

ي بس بزرگ آن ابلهـي     داشت ريش 
  ج

غرقـــه شـــد در آب دريـــا نـــاگهي 
  ج

سيلــگــشت عاشــق بــر ايــاز آن مف
  

اين سخن شد فاش در هـر مجلـسي         
  

هاي بسيار دارد، در نثر قرن ششم خراسان نيـز            اين نوع كاربرد كه در شعر عطار نمونه       
» .. .رفـت   اي در راه مي     زده  در بعضي حكايات است كه آن محنت      «: شود  گاهي ديده مي  

آن پيـري   «،  26 و   18 /االرواح  روح. »: ...آن عزيزي از عزيزان طريقت چنين گفت      «و  
هـا،    در ايـن نمونـه    . 312 /التوحيـد   اسـرار . »...بوده است كه اين دعا بسيار گفته اسـت          

اسم نقشي ندارد، امـا گـاهي همـين         ) تعريف(در معرفه كردن    » آن«بينيم،    كه مي  چنان
در معني معادل اسـت    ) ي+ اسم  + آن  (ديگري است، يعني    ساختار، در معني به گونة      

  : اثر است كم در آن » ي«و ظاهراً ) اسم+ آن (با 
  .784بيت 

ــد ــون بدي ــدة او چ ــدايي خن آن گ
  
 

خويش را بر خاك غرق خون بديـد        
 

به كار رفته است، چـرا كـه بـه          » آن درويش : آن گدا «به جاي   » آن گدايي «جا   در اين 
  : آمده است) 780بيت (هاي پيشين  ي اشاره دارد كه در بيت» درويش: گدا«همان 

ــي ــضا م ــير  از ق ــشي اس ــت دروي رف
 

 چـــشم افتـــادش بـــر آن مـــاه منيـــر 

 

  : 3395 و 3392 هاي بيتبسنجيد با 
گــشت عاشــق بــر ايــاز آن مفلــسي

 

...اين سخن شد فاش در هر مجلسي         
 

ــاز ــود ب ــا محم ــد ب ــخن گفتن آن س
  

زكان گدايي گـشت عاشـق بـر ايـا          
  

  . ست» كان گدا«، معادل »كان گدايي«جا نيز،  و در اين
  :»ييصوف= آن صوفي «، مانند »ي نكره+ اسم ] = ي نكرهبدون [  اسم + آن «) ب
  .1829  و1790 ،1691 هاي بيت

 خونيي را كـشت شـاهي در عقـاب

 

ديد آن صوفي مگر او را به خـواب         
 

ــته ــه، دل برخاســ ــود آن ديوانــ ــي   بــ ــه م ــت و  برهن ــته رف ــق آراس خل
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ــاه ــسياري گن ــود آن مــرد ب كــرده ب
  

توبـه كــرد از شــرم بــاز آمــد بــه راه  
  

آن مرد مال بسيار داشـت، در دلـش         «:  در شروع حكايت   بسنجيد با سخن محمد منور    
  .257 /اسرارالتوحيد. »افتاد كه بازرگاني كند

  : پيش از اسم خاص» آن«) ج
  .4267 و 2289 هاي بيت

 ن زمان آر  چون شد آن حالج بر دا

 

انفــنـرفتش بـر ز   جـز انـا الحـق مـي     
 

گفــت چــون در آتــش افروختــه
  ج

گــشت آن حــالج كلــي ســوخته    
  

  
  چند ويژگي در عروض و قافية عطار 

 بايـد    گـاهي  )ا، و، ي  ( در شعر فارسي، حرف ساكن پس از مصوت بلند           )الف
  : 1خوانده شوديا مصوت با اشباع و كشيدگي به اقتضاي وزن متحرك 

ــ ــشاندندگزارنـــ ده را پـــــيش بنـــ
 

ــد      ــي خواندن ــر رودك ــه ب ــه نام هم
  255/ 8 شاهنامه 

ــدار ــو ب ــاك و نيك ــو داراب را پ ت
  

ــار      ــار آورد روزگ ــه ب ــا چ ــدان ت ب
  

  358/ 6 همان
ريـا    بـي  نفرعو يك سجده كن چو سحرة

  

 مــأوي قــرار گيــرتنــوان گــه ميــان ج 
  

  297 /يئسناديوان 
 الطيـر   منطـق  در   اي هـست، امـا      گوينـده  ضرورت وزنـي در شـعر هـر           اقتضا يا  اين نوع 
 آن حـرف  اسـت كـه  و قابـل توجـه    از اين جهت چشمگير هاي فراواني دارد، و    نمونه

  : است» نون«ساكن كه بايد متحرك خوانده شود، غالباً 
  .4525  و4328، 1657 ،792 ،86، 35 هاي بيت

گر كسي پيكـان بـه خـون پنهـان كنـد
 

در پيكـــان كنـــد 2خـــوناو ز غنچـــه  
 

ــ ــر ره   كـ ــه بـ ــد عقبـ ــدهوه را صـ مانـ
  

ــه      ــا كمرگـ ــل تـ ــاي در گـ ــدهپـ مانـ
  

                                                                                                                   
 .آيد   آن حرف ساكن در تقطيع نيز متحرك به حساب مي.1
ت، در  ي كه در آخر كلمات ديگر، يعني پيكان، خون، پنهان آمده اس           »نون«برخالف  » نون«  اين    .2

  .شود تقطيع ساقط نمي
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قـــصد تـــو دارنـــد، بگريـــز و بـــرو
  

ــر درم   ــشينبــ ــرو منــ ــز و بــ ، برخيــ
  

 راسـت  جويـانْ چون تو جويايي و مـا
  

ــت      ــه خاس ــاوت از چ ــا تف ــان م در مي
  

تــــــا شــــــبش بنــــــشاندي روز دراز
  

چهــره بــاز  گفتــي بــدان مــه   راز مــي 
  

ــد از ــة حــق باي ــشانجذب ســت خواپي
  

 راست كاين به دست من نخواهد گشت      
  

ها را    در بعضي از نسخ متأخر، به تصور وجود اختالل در وزن چنين ابياتي، آن             
يـا ز غنچـه خـونش در        «، به صـورت     »ع«، در   35اند، مثالً، مصراع دوم بيت        تغيير داده 
  .تآمده اس» يا ز غنچه خون درو پيكان كند«لوط غبه شكل م» ت«و در » پيكان كند
انـد،    را به ندرت در كلمات قافيه آورده      » ي«نكره و انواع ديگر     » ي« قدما،   )ب

  : اين قاعده گاهي رعايت نشده استالطير منطقاما در 
  .3541 و 3449، 2848، 1659، 1509، 766 هاي بيت

گل كه حالي بشكفد چون دلكشي
 

از همه در روي مـن خنـدد خوشـي      
 

ــبنمي ــفاعت شـ ــر شـ ــردم از بهـ كـ
  جج

ــار او همــــي م  ــر روزگــ ــشر بــ نتــ
  ج

ل، ســليمان را همــيئگفــت اي ســا
  

سـت بـر مـا يـك دمـي           چشم افتاده  
  

ــدازد خوشــي ــو در ان ــا ت  او اگــر ب
  

تــو تــواني شــد ز شــادي آتــشي     
  

مـــرد اعرابـــي فنـــايي مانـــده بـــود
  

زآن همــه قــال انــدرايي مانــده بــود 
  

ــي ــاني م ــشق امتح ــبم ع ــد هرش كن
  

ــباني مــــي   ــبان را پاســ كنــــد پاســ
  

اي را در قافيـه روا داشـته اسـت كـه در شـعر                 ه عالوه عطار گاهي مـسامحة آگاهانـه       ب
  : »پيوست« با ]»بنشسته«به جاي [» بنشست«مانند قافيه كردن . سابقه است ديگران كم
  .1835بيت 

گر غبـاري در رهـش پيوسـت بـود
 

ــود    ــست ب ــه بنش ــشم او هم زاب چ
 ج

  »ستچ« با ]»شسته«به جاي [» ستشُ«يا  .3193بيت 
خواجه زنگي را غالمي چست بـود

 

دست پاك از كار دنيا شـست بـود         
 

  : توان ديد  نيز مي،551 و 131 ابيات، نامه مصيبتو نظير آن را در 
تـو صـافي درد بـود        برق را چون بي

 

الجــرم تــا زاد حــالي مــرده بــود     
 

حــق تعــالي جملــه دادش داده بــود
    

ــود   الجــرم حــق آنچــه دادش داد ب
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  الطير  منطقهاي  چاپ
  : هاست هاي مختلف چاپ شده است، از جملة آن  بارها و به گونهالطير منطق

، ) ق 1273( م   1857 به همت محقق فرانـسوي، گارسـن دوتاسـي، در سـال              .1
هـاي متعلـق بـه        اين چاپ بر اساس يكـي از نـسخه        .  چاپ پاريس  الطير  منطقمشهور به   

هاي كهـن و خـاص عطـار بـه ضـبطي              طقرن نهم انجام گرفته است و در آن غالباً ضب         
 در كار خـود بـه       الطير  منطقحان  حآشناتر تغيير يافته است، در عين حال بعضي از مص         

  . اند آن توجه داشته
هـاي     نـسخه   ش، براساس  1342 به اهتمام استاد دكتر صادق گوهرين، در سال          .2

 ، از جملـه نـسخة  ، و بعضي نـسخ ديگـر   )سل(قونيه و با استفاده از نسخة كتابخانة سلطنتي         
 ها مورد مطالعه و مراجعـة دانـشجويان و           استاد گوهرين كه سال    الطير  منطق. چاپ پاريس 

  . ها و تعليقات مفيدي همراه است اي در معرفي نسخه مندان بوده است با مقدمه عالقه
بگلو و بـا اسـتفاده از         نژاد و سعيداهللا قره      به كوشش استادان دكتر رضا انزابي      .3

 ش، بـه  1384 ش و تصحيح مجدد بـه سـال   1379چاپي و خطي، به سال  هشت نسخة   
ما در كار خـود گـاهي بـه ايـن چـاپ مراجعـه               . همراه تعليقاتي مفصل در شرح ابيات     

  . ايم كرده
. ش 1383، تصحيح و تعليقات استاد دكتر شـفيعي كـدكني، در سـال           با مقدمه  .4

دربـارة عطـار و آثـار او، و    هاي محققان  در مقدمة مفصل اين چاپ بسياري از پرسش 
ــه  ــر منطــقاز جمل ــه الطي ــه و در آن يافت ــي در قلمــرو   ، پاســخ مناســب يافت هــاي فراوان

در تعليقـات كتـاب نيـز، خواننـده       . عطارشناسي براي نخستين بار، عرضـه شـده اسـت         
ل را در بـاب حـل ابهامـات شـعر عطـار و منـابع و                 دست او تازه و   انبوهي از اطالعات    

ايم و مـراد از       ما اين چاپ را نيز در اختيار داشته       . راهم خواهد يافت  سرچشمة كار او ف   
  . در تعليقات و توضيحات ما، همين چاپ است» الطير منطق«

  
  ها  معرفي نسخه

ار، فـراوان   ، در قياس با ديگر متون عـصر عطـ         الطير  منطقهاي شناخته شدة      نوشته  دست
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  : ايم ها را انتخاب كرده ما از آن ميان، اين نسخه. است
 بـرگ، هـر     308 موزة قونيـه، بـه خـط نـسخ،           1741 از مجموعة شمارة     :اس .1

ايـن مجموعـه    .  مراغـي   عـوض    بن    به كتابت ابراهيم  ) احتماالً( سطر،   25صفحه داراي   
آن، ) مقامـات طيـور    (الطير  منطق است و    نامه  مصيبت و   اسرارنامه،  مقامات طيور شامل  

    نجم ذي در پاسرارنامهال، در بيست و هشتم شو در بيست و ششم نامه مصيبته و الحج 
اي ناخوانـا و      تـاريخ كتابـت در هـر سـه بـه گونـه            . كتابت شده است  ]        سال بعد [م  محرَّ

هـا خواناسـت و ارقـام پيـشين آن، احتمـاالً           در آن » سـتمائه «همسان نوشته شده و تنهـا       
  :  چنين استالطير منطقانجامة . است» ثمانين] و[تسع /سبع«

ا  تم المعروف سـتمائه،  ] ناخوانـا ... [ثـامن عـشرين شـوال           بمقامات الطُّيورِ في    لكتاب
  . اهللا له و لجميع المسلمين علي يد العبد الضعيف ابراهيم بن عوض المراغي ابوه، غفر

هـاي   در عنـوان بخـش  .  در ايـن نـسخه نـو نـويس اسـت          الطيـر   منطق بيت از آغاز     367
همـة  ] تقريبـاً [و در عنـوان     » ... اميرالمـؤمنين    يلةفـض فـي   «مربوط به خلفاي چهارگانـه      

  . آمده است» و التمثيل] ـةهاي  بي نقطه[الحكايه «هاي فرعي،  ها و حكايت داستان
گذاري   حركتكاتب در كتابت صفحات نخستين اين نسخه بعضي از حروف را

فوايـد  از . هايي آراسته اسـت  كرده است و در بيشتر كتاب بعضي را با نشانه   ) مشكول(
ها، دسـت كـم بـه قرائـت      اين كار آن است كه گاهي به تلفظ آن روز بعضي از كلمه     

  :  متن، بدين صورت كتابت شده است651توان رسيد، مثالً بيت  كاتب، مي
ت ســـدره و طـــوبي ز راهتـــرف برُگ

 

ــياه     ــت دل س ــد طبيع ــرْدت از س كَ
 

رويـم كمتـر و       ش مـي  گذاري در آغاز كتاب بيشتر است و هرچه پـي           البته اين حركت  
توان احتمال داد كه ايـن نـسخة سفارشـي            از اين شيوة كتابت مي    . شود  تر مي   رنگ  كم

. شده است كه آشنايي او با زبان فارسي كمتـر بـوده اسـت               اي نوشته مي    براي خواننده 
نوشـتة ديگـري مقابلـه شـده اسـت، امـا               اين مجموعه، گويي بـا دسـت       الطير  منطقمتن  
  . اند ن اصالح شود، بيت يا ابياتي را در هامش نسخه آوردهكه سهوهاي مت آن بي

 ، بـا  [نوشـته و خوانـايي خـط          ، از جهت صحت متن و سالمت دسـت        »اس«ة  نسخ
 تـا  الطيـر  منطـق بهترين نسخة شناخته شدة   ،]ايم ها داشته   توجه به عكسي كه ما از نسخه      
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  . ايم امروز است، و ما آن را اساس قرار داده
 در كتابخانـة مركـزي و مركـز اسـناد دانـشگاه         313، با شمارة    »اس«فيلم نسخة   

يـاد مجتبـي      آوردهـاي اسـتاد زنـده       از ره ] 2←[» ق«تهران موجود است، و آن، ماننـد        
  . مينوي است

 330، بـه خـط نـسخ،    1734 از مجموعة ديگري از موزة قونيه، با شـمارة       :ق. 2
بـن عـوض مراغـي، شـامل        ، به خط همان ابـراهيم       ]ظاهراً [، سطر 25برگ، هر صفحه    

 در سـيزدهم رجـب،      مقامـات طيـور   در اين مجموعـه     . گانة عطار   هاي سه   همان مثنوي 
 در آن بدون انجامـه  نامه مصيبتو ] با فاصلة شش روز[  در نوزدهم همان ماه  اسرارنامه

هـا بـا       رو، شمارة برگ    در اين نسخه، در ذيل صفحة     . و تاريخ كتابت پايان يافته است     
 عبـارات پايـاني   . شخص شده است، و احتماالً به خط كاتب متن است         حروف ابجد م  

  : چنين است» ق« نسخة الطير طقنم )انجامة(
تم    المعـروف ميامنـه ـ          بمقامـات الطُّيـورِ فـي    الكتـاب ـتثالـث عـشر رجـب ـ عم ... 

اهللا لـه و لجميـع       و ستمائه، علي يد الراجي ابراهيم بن عوض المراغـي غفـر           ] ناخوانا[
  . المسلمين

چهار هزار و   «را  » الطير  منطقعدد ابيات   «و پس از اين، در ذيل صفحه، كاتب ديگري          
 بيـت سـاقط اسـت و ترتيـب          16از آغاز اين نسخه،     . نوشته است » ششصد و نود و پنج    

جايي اوراق مادرنسخه، به هـم        نيز، ظاهراً به سبب جابه    ) 170تا بيت   (سه برگ نخست    
متفـاوت اسـت، و     » اس« به خلفاي چهارگانه، با      ربوطاي م ه عنوان بخش . ريخته است 

و گـاهي   » حكايت«نسخة اس، غالباً    » الحكايه و التمثيل  «عناوين حكايات، نيز به جاي      
  . آمده است» الحكايه في«هاي نخست كتاب  در بخش

معرفـي  » ابـراهيم بـن عـوض     «هـا     هاي موزة قونيه، بنا بر انجامـة آن         كاتب نسخه 
ابيات هر صفحه، در آغاز كتـاب       . ها تقريباً برابر است     بيات نيز در آن   شمارة ا . شود  مي

، در هر دو نـسخه برابـر و هماننـد اسـت، و              ]14برگ  : ؛ ق 15برگ  : اس [667تا بيت   
سـاني   هـا را، حتـي در برابـري و هـم          كاتب بر آن بوده است كه مـشابهت نـسخه          گويا

  علـي يـد العبـد      :اس[  هـا     مـه صفحه با مادرنسخه حفظ و رعايت كند؛ امـا عبـارت انجا           
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» اس«متفـاوت و روايـت      ] المراغـي ... علي يـد الراجـي      : المراغي ابوه؛ ق  ... الضعيف  
 ، نوع سين)اعجام(گذاري  نقطه[ در شيوه و اجزاء ها   آن تر است، و خط     تر و صحيح    كامل

  ).87 و 85اوير صفحات  تص← (هاي بسيار دارد نيز تفاوت] و شين، آرايش حروف
  : هاي مراغي هايي از تفاوت اماليي نسخه نمونه
  ) 11برگ : ؛ ق12برگ : اس (489بيت 

 شان گر نيست راسـت       اختيار جمله  :اس

 

اختيــار جمــع قــرآن پــس خطاســت     
 ج

اختيار جملـشان گـر نيـست راسـت        : ق
  ج

اختيــار جمــع قــرآن پــس خطاســت     
 ج

  ) 15برگ : ؛ ق16برگ : اس (673بيت 
  تـو   چون بگـردد از دو گيتـي راي        :اس

 

دســـت ذوا القـــرنين آيـــد جـــاي تـــو  
 

 چــون بگــردد از دو گيتــي راي تــو :ق
  ج

ــو    ــاي تـ ــد جـ ــرنين آيـ ــت ذوالقـ دسـ
 

  ) 36برگ : ؛ ق37برگ : اس (1686بيت 
  رفت سرهنگي و كودك را بخواند      :اس

 

بانبــازيش در مــسند نــشاند] كــذا [دشــ 
 ج

 رفت سرهنگي و كودك را بخواند      :ق
  ج

ــش   ــسند نــ ــازيش در مــ ــه بهنبــ اندشــ
 ج

  )56برگ : ؛ ق58برگ : اس (2610بيت 
 چــون خريــداران بــسي برخاســتند:اس

 

پــنج ره هــم ســنگ مــشكش خواســتند 
 

 چــون خريــداران بــسي برخواســتند:ق
  ج

پــنج ره هــم ســنگ مــشكش خواســتند 
 ج

 در واقـع هـر دو       ، قونيه اساس كـار مـا بـوده اسـت          1741هر چند نسخة شمارة     
اي واحدند، يعني خطاهاي متفاوت هر يك بسيار انـدك           نسخة قونيه، در حكم نسخه    

 367پـس از بيـت      [  شمار و همانند اسـت        ها اندك   و معدود است و افتادگي نيز در آن       
 بيـت، افتـادگي دارد و       6:  بيـت؛ ق   10: شود، تا پايـان كتـاب، اس        كه اساس آغاز مي   

ر كـار مـا براسـاس       بنا بر اين اگ   ]. در همة كتاب خواناتر است    » اس«ايم،    كه گفته  چنان
بـه  »  و التمثيـل يـة الحكـا «كرد و تنها  متن تفاوتي نميچه بسا  گرفت،    نيز انجام مي  » ق«
  . يافت تغيير مي» حكايت«

 كتابخانة سلطنتي، بـه خـط نـسخ، بـا     270 از ديوان شيخ عطار به شمارة    :سل. 3
 . ق 731 كتابت ابوبكر بن علي بن محمد اسفرايني، معروف به پاكان، و مكتوب بـه سـال               
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  : و انجامة آن چنين است» طيورنامه« در اين نسخه، الطير منطقعنوان 
اهللا علـي     ، و الحمـدهللا رب العـالمين، و صـلي         ]كـذا [تمت الكتـاب المقامـات الطيـور        

  . الطيبين الطاهرين و سلم تسليماً كثيراً  محمد و علي آله و عترته
  : و انجامة كليات عطار بدين ترتيب است

 الشّعراء    المحققين، مفخر الزّاهدين، املح    قدوةوان سلطان العارفين،    تمام شد دي  
اهللا روحه العزيـز ـ در    الدين محمد العطار النّشابوري ـ قدس ] و [ولةالد العالم، فريد  في

حـرَّره عبـد المحتـاج الـي       . ئـة سـبعما  احدي و ثالثين و      لسنةتاريخ ماه شعبان المعظّم     
كر بن علي بن محمد االسفرايني، يعرف بباكان، و سلّم تـسليماً   ـ تعالي ـ ابوب  اهللا رحمة 
  . كثيراً

  هـاي   كه از نظر تاريخ كتابت نزديـك بـه صـد سـال از نـسخه                 اين نسخه، با اين   
با آغـاز و انجـام آراسـته اسـت،          و  اي سالم     تر است و نسخه     كهن) 5 و   4 ←(س و ع    

هاي بـسياري در آن راه        گيدقتي كاتب باعث شده است كه خطاها، سهوها و افتاد           بي
يابد، و بيش از صد بيت از آن ساقط شود، و در نتيجه اعتبار آن از نسخ ديگـر كمتـر                     

هاي صحيح و متفاوت آن با اس و ق قابـل اعتناسـت و          باشد، با همة اين احوال، ضبط     
  . هاي متن با توجه به آن برطرف شده است بعضي از مشكالت و كاستي

علق به كتابخانة اونيورسيتة استانبول تركيـه، بـا شـمارة           اي مت   از مجموعه  :س .4
و گل  ،  نامه  مصيبت،  الطير  منطق،  نامه  الهي [ كتاب   23، به خط نستعليق خوش، شامل       538

 و كتـب ديگـر در       مختارنامـه ،  اسرارنامه مولوي،   مثنوي در متن، و     راز  گلشن و   خسرو
 246 ر ـ  144ر صـفحات   اين مجموعه در مـتن و د الطير منطق.  برگ615، در ]هامش

كـه بـا   ) منسوب به عطار (گل و خسرو آن، و در پايان      603پ آمده است و در برگ       
  :  آمده است خطي به شيوة ديگر است،

قدتم المثنويات من كالم العـارف المحقـق فريدالـدين محمـد العطّـار النّيـشابوري ـ        
  .  826 سنةقدس اهللا روحه ـ بحمداهللا و منِّه و حسن عنايته، في 

و [كـه بـيش از صـد بيـت           غلط، و با اين     اي است سالم، خوانا و كم       نسخه» س«
از آن سـاقط اسـت، دقيـق و قابـل اعتمـاد اسـت،               ] غالباً ابيات دشوارنما و قابـل تأمـل       

  . هاي ديگر همانند باشد خصوص وقتي كه ضبط صحيح آن با نسخه به
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كـزي دانـشگاه تهـران      ، در كتابخانـة مر    241فيلمي از اين مجموعـه بـا شـمارة          
  . محفوظ است

، به 2241اي متعلق به كتابخانة عاطف افندي تركيه، با شمارة        از مجموعه  :ع .5
، شامل شـانزده     828 سطر، با تاريخ كتابت      23 برگ، هر صفحه     562خط نستعليق، در    

 عطـار در مـتن و       نامة  مصيبت و   االوليا ةتذكركتاب و رساله در متن و هامش؛ از جمله          
 ايـن مجموعـه در هـامش    الطيـر  منطـق .  در هـامش الطيـر  منطـق  و نامـه   الهـي ،  رارنامهاس

بسيار نزديك است و مانند آن      » س«متن اين نسخه به     .  آمده است  491ـ247صفحات  
اي اسـت سـالم و قابـل اعتنـا، و              نسخه ،بسياري از ابيات دشوار را ندارد، با وصف اين        

  . را ممكن كرده استگاهي به تنهايي نيز رسيدن به ضبط صحيح 
   در كتابخانـة مركــزي دانــشگاه تهــران 104ة فـيلم ايــن مجموعــه نيـز بــا شــمار  

  . موجود است
 ايتاليا، به خط نسخ، به كتابـت        (Torino) نسخة كتابخانة سلطنتي تورينو      :ت .6

اي    ق و مصور به شـش مجلـس نقاشـي و نمونـه             857نصير بن حسن المكي در تاريخ       
در ايـن نـسخه صـحت مـتن سـخت تحـت تـأثير          .  تـصوير  هنري از خـط و تـذهيب و       

نويسي و آرايش آن است، و سهو و خطا و تصرف و تبديل بسياري در آن راه                   خوش
عجبـا كـه چهـار حكايـت و ابيـاتي از            . هـاي آن نيـز كـم نيـست         افتـادگي . يافته است 
، 172،  165: نسخة ت  (نيز در آن وارد شده    ) 192  و 330،  241،  272ص   (نامه  مصيبت

) ع(ها مربـوط بـه حـضرت عيـسي      سه حكايت از آن   كه  و قابل ذكر آن    )330 و   202
) ظـاهراً از خـود    (» در تاريخ كتـاب   «، ابياتي   )401ص  ( سرانجام كاتب در پايان   . است

با همة ايـن اوصـاف، ايـن نـسخه نيـز            .  ق گفته است   583 افزوده و سال سرودن آن را     
» ع«، و   »س«،  »سـل « تأييد ضبط درست     پيوسته مورد مراجعة ما بوده است و آن را در         

  . ايم مفيد يافته
چاپ عكسي اين نـسخه را      در تهران،    ش،   1373مركز نشر دانشگاهي در سال      

  . منتشر كرده است
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اي شـامل غزليـات    ، در هـامش مجموعـه   234نسخة دارالمثنوي به شمارة      :د .7
نـد سـالي بـر نـسخة         چ ،كه اين نسخه در كتابـت      با آن .  ق 811موالنا، با تاريخ كتابت     

 در صحت و اعتبار، بر آن ترجيحي ندارد؛ در عين حال، در            ،مقدم است ] 4 ←[» س«
. چند مورد استثنايي روايت آن در رسيدن به صورت صحيح ابيات مفيـد بـوده اسـت                

  .توان ديد ، در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران مي963فيلم اين نسخه را با شمارة 
  

  الخط در نسخة اساس  مبعضي از مختصات مهم رس
خـط و كتابـت مختـصاتي     ة  ايـم، در شـيو      هايي كه ما در اختيار داشته       هر يك از نسخه   

هاي قرن هشتم مشترك و معمول بـوده اسـت، مـا              نوشته   دست بسياري از دارند كه در    
  : كنيم ، اشاره مي)اس، ق(هاي مراغي  هاي نسخه جا به بعضي از ويژگي در اين

، آمـده اسـت،     »آ«ي بـر بـاالي آن،       لمه، غالباً با نـشانة مـد      در ميان ك  » الف = ا«
، دآرالسالم  )آوان( اوآن   ،)دار(، دآر   )داران  دوست(، دوستدارآن   )ياران(مانند يارآن   

  ... .و ) دارالسالم(
شـود،    نوشته مـي  » ذ«فارسي، بعد از مصوت     » د«، و   »ج«با يك نقطه، مانند     » چ«

  .  آمده استدر بيشتر موارد با سه نقطه» پ«اما 
تلفـظ شـود، در هـر       » پيغمبر«در حالي كه به ضرورت وزن بايد        » پيغامبر«كلمة  

  . است» پيغامبر«تخفيف  دو نسخه غالباً، مطابق شيوة آن روز، با الف و بي
اي مانند عالمـت      ساكن را غالباً با نشانه    » سِ«و  » ر«، حروف   )اس(نسخة اساس   
  . مشكول شده است» كَي« به صورت »وقت چه= كي«آرايد و  جزم يا سكون مي

، در كلمات مختوم به هاي بيان حركت، مانند         »نكره» «ي«نشانة كسرة اضافه و     
  . كتابت شده است... سان خفتة، ديدة، ماندة و  با شكل يك... خفته، ديده، مانده و 

بـه  ... كـه، هركـه و      چـه، زان    شـود، آن    غالبـاً نوشـته نمـي     ) ه(هاي بيان حركت    
  . اند آمده... ج، زانك، هرك و صورت آن

، »الـف = ا «، در آخر كلمات مختوم به     ...)نكره، مصدري و    (با هر معنايي    » ي«
بـه جـايِ پـايي،    ... [پاي، سـوداي، شـكيباي و     «با صورت   » ...پا، سودا، شكيبا و     «مانند  

  .  است»...]سودايي، شكيبايي و 
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  روش كار
هاي موزة قونيه را  ر صحت و اصالت نسخهها، هر چه بيشت    نوشته  مقابله و سنجش دست   

ها در ضبط درست و دقيـق مـتن و تعـداد ابيـات و           ارزش و اعتبار اين نسخه    . نشان داد 
هـاي فـراوان      نوشـته   يـك از دسـت      كمي افتادگي و سقطات، چنان اسـت كـه بـا هـيچ            

هــا را از نظــر  نظرانــي كــه آن محققــان و صــاحب.  قابــل مقايــسه نيــستالطيــر منطــق
كه پيش از ايـن گفتـيم، تفـاوت     چنان. اند ها اشاره فرموده مانندي آن اند به بي   گذرانده

اندك و محدود و ارزش برابر اين دو نسخه، در حدي اسـت كـه هـر يـك از آن دو                      
قابليت آن را داشت كه اساس متن قرار گيرد و نتيجـة كـار نيـز، از ايـن نظـر، چنـدان            

 كتابخانـة مركـزي   313فيلم ( قونيه 1741با وصف اين ما نسخة شمارة       . متفاوت نباشد 
، اساس كار خـود     )نسخة عكسي (را به جهت سالمت و خواناتر بودن        ) دانشگاه تهران 

در رفع خطاها و انتخاب صورت صحيح متن، نوعِ توضيحات و تعليقـات             . قرار داديم 
  : ها نيز پيوسته مالحظاتي را پيش چشم داشتيم كتاب و گزارش نسخه بدل

هـاي    اساس را در متن آورديـم و اگـر صـورت يكـسان نـسخه               ضبط نسخة    .1
تر بود، عـدول از اسـاس را روا نداشـتيم و تنهـا آن      ديگر هم پذيرفتني، و احياناً فصيح     
  . نشان داديم) سياه(تر  ها پررنگ صورت را در بخش گزارش نسخه

بـود، و  » ق«، اساس كار ما نـسخة      367يعني تا بيت    » اس« در بخش نونويس     .2
 با توجه به معني ابيات و صـورت صـحيح   افتاده بود،» ق«را كه از    ده بيت نخست    شانز

  . ، اختيار كرديم»س، ع«ها، به خصوص  و متفق نسخه
ها در متن، عـالوه بـر     در پذيرش ابيات اضافي نسخ ديگر، و وارد كردن آن      .3

  . مها را در نظر گرفتي رعايت اصالت و پيوند معنايي دقيق با متن، اتفاق نسخه
را در مـتن آورديـم، و در صـورت          » ق«غلط مسلّم بود،    » اس« هرگاه ضبط    .4
 ديگر  اي  ، ضبط صحيح و مشترك نسخ ديگر، و احياناً ضبط نسخه          »ق«و  » اس«همانندي  

را پذيرفتيم، و در عين حال كوشيديم كه اين انتخاب با شـاهد يـا شـواهدي از ديگـر                    
  . گونه انتخاب ذوقي نامستند پرهيز كرديمآثار عطار تأييد شود، و بنا بر اين از هر

و » اس«آميـز     هـاي غلـط و سـهو        ها، همة ضبط     در بخش گزارش نسخه بدل     .5
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بـه  . را آورديم و دربارة وجه مختار متن و رابطة آن با نسخ ديگر توضـيح داديـم                » ق«
هاي ديگر، و ضبط قابل مالحظه  عالوه در همة موارد روايت مشترك و صحيح نسخه      

  . هاي غلط و ضعيف خودداري كرديم ها را آورديم و از ذكر ضبط ز نسخههر يك ا
 در بخش تعليقات كوشيديم كه تا حد امكـان و بـه تناسـب حجـم محـدود                   .6

ــايي ــاب، زيب ــشجويان و    كت ــراي دان هــاي پنهــان مــتن آشــكار شــود و ابهامــات آن ب
، گونـه مباحـث روشـن شـود و بـراي رعايـت جانـب اختـصار          خوانندگان جـوان ايـن    

  . خواهندگان شرح مطالب را به منابع شناخته شده ارجاع داديم
چه پيش از ايـن، بـه همـت اسـتادان، تـصحيح و       بدين ترتيب متن حاضر، با آن 

 و  الطيـر   منطـق اگر اين دستاورد ناچيز، در تصحيح       . ها يافت   عرضه شده است، تفاوت   
هـاي اسـتواري      دمترديد دنبالة ق    توضيح مبهمات آن، گامي به پيش محسوب شود، بي        

است كه پيش از ما برداشته شده است، و كار ما، هرچه باشد، در حقيقت، مديون آن                 
  . گامان است پيش

  
   كار ما روشو ها  چند نمونه از تفاوت نسخه

ايـم،   چه ما اختيار كرده اند و آن ها آورده  از متن با صورتي كه نسخه      هايي  نمونهعرضة  
  :دهد ا نشان ميها و شيوة كار ما ر ارزش نسخه
  : متن مختار ما)الف
  .65بيت 

اي دريغا هيچ كس را نيـست تـاب
 

هـا كـور و جهـان پـر زآفتـاب            ديده 
 

: هـا؛ سـل    ديـذه :  ق ׀׀ هـا   ديـده ،  ]نشانة مصراع دوم  * [هيج  : ها   همة نسخه  ׀׀هيچ  
پـر  : بـر آفتـاب؛ س، ت  : نـو   سـل، ع، اس   ׀׀ زآفتـاب  پـر . هـا   ديد: هاي؛ س، ع، ت     ديد

  . تن از قم. آفتاب
  .66بيت 

گــر ببينــي ايــن، خــرد را گــم كنــي
 

جمله او بينـي و خـود را گـم كنـي            
 

هـاي هـر دو       نقطـه   بـي [بيني  ب:  ق ׀׀ ببيني. اند  آورده» ك«را  » گ«: ها  همة نسخه 
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:  ق ׀׀ خـرد . آن:  س ׀׀ ايـن . بـه بينـي   : نـو   است،  س،  بيـابي؛   : ؛ ع (!)نـه بينـي     : ؛ سل ]با
  . خوذ:  ق׀׀ خود. جمله را بيني: نو  اس׀׀جمله او بيني .* خرذ

  .67بيت 
 دامن به دست  ! عجب اي دارند، جمله

 

وز همه دورنـد و بـا او هـم نشـست            
 

بدون نقطه، و با توجه بـه  [وز، نشست :  ق׀׀وز همه دورند و با او هم نشست     * 
عـذر  : جوينـد حـست؛ د   آرنـد و مـي   عذر مـي : ؛ سل ]گذاري آن، مانند متن     شيوة نقطه 

آرنـد و     عذر مـي  : جويند چست؛ ع    آرند و مي    عذر مي : جويند جست؛ س    يآرند م   مي
خاينـد    آرند و مـي     عذر مي : نو  آرنْد و ميجوينْد بست؛ اس      عذْر مي : ميجويند مست؛ ت  

  . دست
  .68بيت 

اي ز پيـــدايي خـــود بـــس ناپديـــد
 

جملــة عــالم تــو و كــس ناپديــد     
 

 اي ز بيــذايي خــوذ بــس نابديــذ:ق
  جج

 و كــس نابديــذ جملــة عــالم تــو   
  

  . ها، مانند متن نظر از شيوة كتابت آن صرف: ديگر نسخ
خلـق عـالم، در حقيقـت، بـا او          [ روشـن اسـت،      67مفهوم ابيات، از جمله بيت      

اند و از هر چه غير اوست دور، با ايـن همـه شـگفتا كـه پيوسـته از                        نشين  نزديك و هم  
كاتـب نـسخة   : يـا ( بـراي كاتبـان      ؛ اما ظـاهراً   ]كنند  وجو مي   جا او را جست    جا و آن   اين

  . اند ، ابهامي داشته است و هر يك به صورتي مبهم تغيير داده)آناناصل 
  : متن ما، بنا بر اس، ق)ب

  .729بيت 
جانــان اگــر آيــد بــه كــار جــان بــي

 

جانـان مـدار     گر تو مردي جـان بـي       
 

/ تعليقـات  ← (به كار رفته است   » ، حاشا، كي   كه بعيد است «جا، به معني     در اين » اگر«
  : اند ، و كاتبان، به دليل همين غرابت كاربرد، مصراع نخست را چنين تغيير داده)317

  آيد به كار  جانان نمي جان بي: سل
  جانان كجا آيد به كار  جان بي: س، ع

  جانان كرا آيد به كار  ت؛ جان بي
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  : بينيم  مي3012كه در بيت  چنان
گر بميـرد هـر كـه را بـا اوسـت دل

 ج

بدو ده دوست دارد دوسـت دل    دل 
 

  . بميرد هر كه را با اوست دلكي : ، ع، ت چنين استو مصراع نخست در سل، س
جـا هـم بـه       در ايـن  » گر«كند كه     مالحظة فضاي معنايي اين ابيات نيز مسلّم مي       

  : است» كي«همان معني 
  .4185 و 2217، 214 هاي بيت

گــر دريــغ خــويش برگــويم تــو را
 

ــا يكــي   ــو راگــم بباشــم ت  جــويم ت
 ج

گر جهان با خويش خواهي برد تـو
  

ناديــده خـواهي مـرد تــو   هـم جهـان   
  

ــاه ــم پادش ــن معظّ ــد اي ــه گفتن جمل
  

گر دهد ما را به خواري سـر بـه راه           
  

  : اند  را بدين صورت آورده2688اس، ق، بيت  )ج
حـــرف و انـــصاف وفـــاداري شـــنو

 

ــنو    ــاري شـ ــوان نكوكـ درس و ديـ
 

مـصراع نخـست را بـا        س، ع نيـز      مصراع روشن است، دو نسخة    اشكال و ابهام هر دو      
» سـل، ت  «هـاي     از نسخه ) در مصراع نخست  (بيت در متن ما     . اند  همين صورت آورده  

  : ، و با اين صورت اختيار شده است»سل، س، ع، ت«و مصراع دوم از 
حــرف انــصاف و وفــاداري شــنو

 

ــنو   ــاري شــ ــوان نكوكــ درس ديــ
 

  : ييدي بر صحت متن ماست تأنامه مصيبت 7401و بيت 
ــام و نكوكـــاري نگـــر حـــرف انعـ

 

ــر    ــاداري نگ ــم وف ــخاوت ه ــم س ه
 ج

   


