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سیر و سلوک عرفانی در دستگاه فکری عطار و سهروردی
(باتکیه برمنطق الطیر ،مصیبت نامه و مونس العشاق)
دكتر رضا اشرف زاده
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استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد مشهد

ليال ييراونو
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد مشهد

(تاریخ دریافت 8931/8/81 :تاریخ پذیرش)8931/7/81:

چکيده
عطاروسهروردی دواندیشمند ،یکی درحوزه ی عرفان ودیگری درعرصه ی فلسفه ،درباب
موضوع هستی شناسی وآفرینش جهان هستی ودستیابی به حقیقت ،نظراتی شبیه به هم
دارند.هردوسلوک عملی ،شهودومکاشفه ی روحانی را ،برای شناخت حقیقت الزم
واصیلترین شیوه می دانند ودرمقابل ،ابزارِعقل را،دراین مسیرکافی وکارآمدنمی دانند.درنظام
معرفتی ایشان ،خودشناسی ومعرفت نفس ،نقش بسزایی داردواین مهم ازطریقِ تهذیب نفس
وسفرهای روحانی امکان پذیراست.این سفرباخودشناسی آغازوبه خداشناسی ختم می شود.
مقامات ومراحل عرفانیِ عطاردرمثنوی های«مصیبت نامه»و«منطق الطیر»  -جدای ازتفاوت
های که دردومقوله ی عشق ومعرفت مشهود است – بارساله ی «مونس العشاق» سهروردی
به خوبی قابل انطباق است  .درنظام هستی شناسیِ این دومتفکر،جهان هستی ،تجلی وبازتاب
آن حقیقت واحد است که درتصویرپردازی های خالقانه وخیال بافانه ی آنان درقالبِ
شخصیت هایی ،همچون سیمرغ ،حسن وخورشید ممثل شده است .دراین مقاله ،دیدگاه
سهروردی وعطار به طورسنجشی مورد بررسی قرارگرفته است .
.8ashrafzadeh
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واژه گان کليدی :سیروسلوک ،مقامات عرفانی ،هستی شناسی ،مصیبت نامه ،منطق الطیر و
مونس العشاق.
مق مه
ازاولین طلیعه ی تاریخ تاکنون ،هرگاه انسان خودرا فارغ ازهیاهوی جهان ماده ،درمقابل
عظمت بی کران حقیقت هستی ،تنهااحساس می کرد،بین حقیقتِ ذاتِ خویش وجهان
مادی ،نوعی دوگانگی وافتراق می دیده است .انسان هیچ گاه ازاندیشه ی جهان زیرین
وزبرین ،عالم علوی وسفلی فارغ نبوده است وتأثیرشگرف این نگرش ،درهمه ی
مظاهرفرهنگ وتمدن او،بازتاب گسترده ای یافته است  .ازمُثل افالطون واندیشه های
نوافالطونیان درباب قِدم ارواح گرفته ،تارسالة الطیر های فالسفه ی اسالمی ،همه وهمه
نشان ازاندیشه ی هبوط روح وغربت انسان ،درجهان ماده دارند .غربتی که روح علوی را
روانه ی زندان دنیا ساخته ودراسارت جسم ،به ادنی مرتبه ی اسفل سافلین تنزل داده است
.

ای روح دراین عالم غربت چونی
سلطان جهان قدس بودی وکنون

بی آن همه پایگاه ورتبت چونی
درصحبت نفس شوم صحبت
(عطار:8971،ص )891

حقیقت انسان ،ازدیدگاه عموم فالسفه وعرفا،روح یا نفس ناطقه ی اواست .جوهرمجرد
وملکوتی که ،ازجنسِ عالم امراست وبا جوهرِجسم ،درذات وهویت متفاوت است « .بدان
که خداوندمتعال به کمال قدرت وحکمت خویش ،انسان را ازدو جوهرمؤتلف گردانیده...
یکی ازآن دو،جوهرروح است ،جوهربسیط نورانی ،وحدانی الذاتِ لطیفِ شریف ،دارای
حیات وحرکت  ...وجوهردوم ،جسم است  ،جوهری متحیزِ مفتقرِ به ماده ی هیوالنی
،متقوم به عنصرظلمانی (».جندی )7338913،ائتالف این دو جوهرمتقابل ومتباین ،باتوجه به
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داستان خلقت آدم درقرآن ،مربوط به زمانی است که آدم وحوا،برخالف دستورالهی به
وسوسه شیطان ،ازشجره ی ممنوعه ،می خورند وبه خطاب ِ«اهبطوا»ازبهشت رانده می
شود.وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدوکم فی العرض مستقرومتاع الی حین(آل عمران )91،91،

طایر قدسم چه دهم شرح فراق

که دراین دام گه حادثه چون افتادم

من ملک بودم فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم
(حافظ )17138978،

اندیشه ی هبوطِ انسان براین پایه استواراست که انسان ،نخست درجهانی برون
وبرتر،درجواررحمت حق بوده وبراثرگناهی ،به عالم ماده تبعیدشده است .

جانهای خلق پیش ا ز دست و پا
چو به امر ا هبطو بندی

شدند

می پریدن از وفا اندر صفا
حبس خشم وحرس وخرسندی شدند
(مولوی :8917،دفترششم و)171

تبعیدِروح آدمی ازعالم امر -حرکت ازبقاءوتجرد به سوی عالم فنا وهیوال-سفری است
ازنورانیتِ الیتناهی جبروت ،به سوی کدورتِ عالم ناسوت ،تنزل از مرتبه احسن الخالقین
به ادنی درجه ی اسفل سافلین .روحِ مجرد درعالم ملکوت ،کوچکترین سنخیت ونسبتی با
حقارتِ جهانِ ماده و تنگنای جسم وقالب ندارد« .اسارت وغربت روح قدسی ،ازآنجا ناشی
می شود که روح به عالم امرتعلق داردوتعلقی که به جسم وعالم ماده دارد ،جزنوعی
اسارت یا تبعید نیست .درواقع برای طوطی جان همه آنچه دنیا را قفس می سازد ،ناطقه
اودرمفهموم تجرد وجوهری آن است(».زرین کوب )17138911،

اودرسیرنزولی خویش ازمقام وحدت ،به کثرتِ عالمِ ماده ،پایین آمده است؛اکنون باید
ازخاک شروع کند تا به افالک رسد .تنها بازمانده ی اوازاین سفر،خاطره ی ازلی است که
دردرونی ترین الیه های اونهفته است .اولین گام اودراین سیروسلوک ،آگاهی ویگانگی
باروحی است که ازحیات رب العالمینی درآن دمیده شده بود که «من عرف نفسه فقدعرف
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ربه»(تمیمی آمدی)97938911،چه«وقتی انسان نتواند حقیقت خویش را بشناسد،چگونه می
توانداشیای محسوس خارج ازخودیا امورغیرمحسوس رابشناسد(».سهروردی-9 :8979،
83و)72

داستانِ تبعیدِ انسان وحکایت این دوری وهجران وشکوه ها ودلتنگی های اودراین غربت
غربی 8وتالش اوبرای بازگشت به موطنِ مألوف ،درتاریخ ،فلسفه ،هنروادبیات ،به ویژه
درادبیات عرفانی بسیارگسترده وپرشاخ وبرگ است ؛بطوریکه زیربنای بسیاری ازصورخیال
،رمزونمادهای زبانِ شاعرانِ عارف وعارفانِ شاعرِ مارابه وجود آورده است.دراین میان شیخ
فرید الدین عطارنیشابوری ،که به حق سرآمدِ شاعران عارفِ قرن ششم هجری است،
درآثارمکتوب خود بیش ازسایرین ازدردمندی واشتیاقی که جانمایه ی سفرهای روحانی
اوست،سروده است؛به حدی که عطاررا «شاعرسفرهای روحانی دانسته اند .منطق الطیر
او،که به ظاهر ،سخن ازپروازمرغان به سوی سیمرغ دارد،درمعنی رمزی است از سلوک
عارفان وسیرِمعنوی ایشان ،درطریق معرفت ومصیبت نامه سفری است روحانی
،باقلمروهای دیگروازمسیری دیگر،امابه سوی همان مقصد که درمنطق الطیر دیده می شود
وپایان هردو سفریکی است ( ».شفیعی کد کنی)9138911،

شیخ شهاب الدین سهروردی ،فیلسوف و حکیم اشراقی ،نیزاندیشمندی است که سالها
درراه حکمت وفلسفه جهد کرده وبازیروزبرِحکمتِ مشایی به نحوکاملی آشنااست
؛اماضمیربیداروروح متعالی وی ،فلسفه ی مشایی را به تنهایی برای طی طریق ووصول به
معرفت شهودی ،کافی نمی داند واورا ناگزیرمی سازد که گام درراه اشراق وعرفان گذارد
وعرفان ایرانی واسالمی را آنچنان بافلسفه ی برهانی درآمیزد ،که اورابنیانگذارحکمت نوین
درتاریخ حکمت وفلسفه ی ایران زمین می دانند.اوهم فیلسوف است هم عاشق؛شیخ اشراق
،سیرمعرفتی خودرابااستدالل وبراهین عقالنی آغازمی کند وباسلوک عملی وشهود عرفانی
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به سرمنزل مقصود می رساند.بنیادِحکمتِ اشراقی اودرواقع «برقراری پیوندی عمیق میان
فلسفه وتصوف وعقل ودل بود» (پورنامداریان)1138913،

شیخ اشراق نیزهمچون عطار،درقالب دانستانهای رمزی ،اززبان حیوانات ،پرندگان
،افرادناشناس گمنام ،شخصیت های تاریخی وخیالی درقالب گفتگو،مفاهیم بلندعرفانی
رامطرح می کند .تمایل به رمزگرایی وسمبلیسم ،درادبیات صوفیانه ازآن جهت هست که
«موضوع معرفت صوفیانه ،خارج ازدایره ی محسوسات ونیزقلمروعقل است؛وازسوی
دیگرواسطه وآلت رسیدن به این معرفت ،دل یا روح یا نفس انسانی است که خود نیز،امری
بیرون ازدایره ی ادراک حس وعقل است  ...پیداست چنین تجربه ای،شخصی وعاطفی
وباطنی است.بنابراین بیان چنین تجربه ای ،بسیاردشواروجزازطریق رمزواشاره ممکن نیست
.چراکه مامجبوریم این تجربه ی شخصی وغیرحسی را باکلماتی بیان کنیم که ،مولود تجربه
های حسی ومناسب ِادای معانی عمومی است(».پورنامداریان«)1738913،برخی پژوهشگران
دلیل رمزپردازی آثارسهروردی را زیبایی کالم ،افزایش بالغت ،تهییج کالم وکتمان
اسراردانسته اند( ».سیدعرب)1238971،

داستان ها ،فقط محملی هستند تااین مضامین واال چونان عروسانی آراسته ،جلوه آرای باغ
آفرینش شود ؛آنکس که ذره ای هوش وفراست دارد،دانه ی معنی را ازالبالی این
عناصررازناک دریافت کرده وپوسته ی ظاهری را رها می کند.

ای برادر قصه چون پیمانه ای است
دانه ی معنی بگیرد مرد عق

معنی اندر وی بسان دانه ای است
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
(مولوی:8911،دفتردوم)718

درمیان آثارسهروردی ،رساله ی مونس العشاق(=فی حقیقه العشق )7سهروردی باززبانی
رمز آلود،درقالب داستانی کامالًعاشقانه ،سلوکی عارفانه را درقوس نزولی وصعودی ،به
نمایش می گذارد ،که با مقامات ومنازل سفرهای معنوی عطار،قابل انطباق است .مثنوی
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های مصیبت نامه ومنطق الطیرورساله ی مونس العشاق ،اشاره به تجارب روحانی است
.هرسه اثرگزارشِ سفری معنوی است ،که حاصلِ ژرف ترین تأمالتِ عرفانی مسافریا
سالکی است که « به تأویل دیگرهمان «منِ»حقیقیِ انسان یانفس ناطقه است ،که دراین
زندانِ تن اسیرشده است(».پورنامداریان )93938917،ودرگریزازجهان مادی وپیوندبه عالم
معنی واتصال به ذات حق ،به بال خیال ،دردنیای پهناوراندیشه غوطه وراست.مضمون
ومحتوی هرسه مکتوب ،یکسان است؛ولی ساختارونحوه ی بیان وپرداخت آنها متفاوت
است .وجودمشابهت های قابل توجه دراین آثار،سبب گردید تادیدگاه های سهروردی
،فیلسوفِ عارف با نظریات عطار،شاعرِعارف مقایسه گردد؛حاصل این قیاس ،وجوه
مفارقات ومشابهاتی است که ازسه جهت موردبررسی ومداقّه قرارگرفته شده است .
الف – ساختار،شیوه ی بیان ورمزگونگی :یکی ازبنیادین ترین سئواالتی که همواره ذهن
بشررابخودمشغول داشته است،مسئله ی روح ،هبوط وغربت واسارت آن درجهان ماده
وچگونگی بازگشتش به اصل است.علمای دین ،فالسفه ی بزرگ ،عارفان دل سوخته
،هریک به نوعی به این موضوع پرداخته ودراین زمینه داستان ها نگاشته اند .دربیان این
داستان ها ازانواع شگردهای زبانی ازقبیل تمثیل ،رمز،زبان حال...استفاده شده است .هریک
ازاین اندیشمندان به تناسبِ مضمون وصورتِ قصه ،شیوه ی مناسب ومتفاوت ازدیگران
،برای اثرگذاری بیشتر درمخاطب انتخاب کرده اند .یکی ازبهترین نمونه های این داستان ها
،منطق الطیرعطاراست؛که با بازی کالمی بسیارباشکوه «سیمرغ» و«سی مرغ» همراه است .
منطق الطیر سفرنامه ی مرغانی است که درجستجویِ سیمرغ ،پادشاه مرغان،به رهبری
ودستگیری هدهد،سفری را آغاز می کنند.درآغاز سفر،شماراین مرغان بسیاراست؛
امادرهرمرحله ،گروهی ازمرغان ازراه بازمی مانند وبه بهانه هایی پا پس می کشند،تااینکه
پس ازعبورازعقبه ها وگذرگاه هایِ صعب وخطرناکِ هفت گانه ،ازآن گروهِ انبوه مرغان ،
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تنها«سی مرغ »باقی می مانندتادرقله ی قاف با«سیمرغ» مالقات کنند.این «سی
مرغ»بانگریستن درآینه ی حق ،در می یابندکه سیمرغ دروجودخودآنهااست .
استفاده ازنمادهای حیوانی برای تعالیم اخالقی،درادبیات ایران وهندسابقه طوالنی دارد.
عطار نیزاز پرندگان وایفای نقش آنها،به منظوربیانِ مفاهیمِ بلندعرفانی وآموزه های اخالقی
،بهره جسته است  .منطق الطیر،اثری کامالً نمادین ورمزی است .داستان پرندگان وسفرنامه
ی آنها،تمثیلی

برای نمایاندنِ

تالش وتکاپویِ

روحِ مهجور،برای بازیافتن

خودودیدارباخویشتن خویش است  .دراینجا حکایت روح وسرکشتگی او،جدای ازقصه ی
پرندگان است ؛یعنی اینکه داستان پرندگان درخارج ازذهن عطاروجودداشته
است،هنرعطاردربکارگیری این قصه ،آن هم به نحوی بسزا،برای بیان مقاصد وآموزه های
خویش است ؛ازاین رو تمامیت داستان بیانگرموضوعی غیرازآنچه می نماید ،است،
وشخصیت های آن نیز،نمادهایی است برای بازنمودنِ اشخاصی غیرازقهرمانان داستان .
هریک ازپرندگان نماینده ی یک تفکرانسانی وبازنمونِ روحِ سرگشته وحیرانی است که
درجستجوی سیمرغِ حقیقت وبازگشت به اصل خویش ،به مدد ودستگیری هدهدی ،راهبر
وراهنما،نیازمنداست .خطابِ عطاربه مرغان ،درپیش درآمدومقدمه گونه ای که قبل ازشروع
داستان بیان می کند ،خطاب به روح است  ،که با داشتن استعداد درزندان جهان وتن
اسیراست .دراین مقدمه «شاعرباصفات صوری یا معنوی یا فرهنگی مرغان ویا حتی گاهی
تشابه اسمی آنان با شخصیت های اساطیری بانازک خیالی ،بهانه ای برای ساختنِ زمینه ای
پیدامی کند،که ازطریق آن موفق می شود،پیام های خود را مبنی برترک تعلقات وگسستنِ
رشته های اسارتی ،که نفس بردست وپای هرمرغِ روح نهاده است ،سفارش می
کند(».پورنامداریان )7138971،

آدمی به طبع ازشرایط یکنواخت گریزان است ورمزگرایی درتعلیم ،ازیکنواختیِ کسل کننده
می کاهد.ازاین رو عطارازتمثیل مدد می گیرد ،تاحدیث مکررغربت غربی روح را،جالیی
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تازه بخشد ودرپرده ای دیگربه خوانندگانش عرضه دارد.درمصیبت نامه همین سفر،باهمان
مقصود،امابانقشه ای متفاوت طرح ریزی شده است.سالک فکرت ،ازعالم علوی ومالئکه ی
مقربین جبرئیل ،میکائیل ،اسرافیل وعزرائیل آغازمی کند؛اوبه دنبال گوهرمرادومطلوب
حقیقی خویش،پس ازدیداربا عرش ،حمله ی عرش ،لوح وکرسی به تمام کائنات
ازجمادونبات وحیوان گرفته ،تا انبیای الوالعزم رجوع می کند وباهریک رازخودرادرمیان می
گذارد وماجرای طلب خویش راابرازمی کند .باالخره این مسافرسرگشته پس
ازعبورازمراتب خلقت واطوارآفرینش ،سرِاخالص برآستان عبودیتِ وبندگیِ شخصی می
گذارد ،که اسرارتوحیدوعشق الهی را ،به جهانیان آموخته وتشنگان حقیقت را اززاللِ
معرفتِ خویش سیراب نموده است .سالک فکرت به توصیه ی پیامبرخاتم ،سیرانفسی
راپیش می گیرد ودرنقطه ی پایانیِ این سلوک ،درمی یابدکه آنچه عمری درطلب آن ،آفاق
وانفس راگشته است ،جزدردرون ذات اونبوده است .
«مصیبت نامه» مهمترین مثنوی عطاراست ،که درآن موضوع زبان حال به تفصیل مطرح شده
است  (.پورجوادی)71138911 ،

مسافراین داستان سالک فکرت است .این سفردرساحت اندیشه وجهان الیتنهاهی
فکر،شکل می گیرد.دراین جا قصه ،جدای ازایده واندیشه ی عطارنیست ،بلکه عطاردرجای
جای این قصه زندگی کرده است ولحظه لحظه های این سفررا تجربه کرده است
«.دیداربااین

موجودات

درعالم

تفکراست(».پورجوادی)71138911،

مکاشفه

وازراه

که

هویت

فکری

شهودنیست
عقالنی

،بلکه

ندارد؛فکری

ازراه
که

مستفادازذکروبرخاسته ازلطافت دل است.

راه رو را ،سالک ره  ،فکراوست
سالک فکرت که درکار آمده ست

فکرتی کان مستفاد ازذکراوست
نه زعقل ،ازدل ،پدیدار آمده ست
(عطار :8911 ،ص)813
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عطارخوداذعان داردکه گفتگووپرسش وپاسخ وی بااین موجودات ،اعم ازمُلکی وملکوتی،به
زبان حال است.

آن که سالک یا مَلَک گویدسخن

وززمین و آسمان جوید سخن

یا گذر برعرش و برکرسی کند

یا از این و آن سخن پرسی کند

انبیا

ذرّه ماجرا

استفادت گیرد او از

از زفان حال باشد آن همـه

بشنود از ذرّه

نه زفان قال باشد آن همه
(عطار :8911 ،ص )811

رساله ی مونس العشاق ،داستانی است متافیزیکی ،که شخصیت های اصلی داستان
عبارتنداز:عقل ،حسن ،عشق وحزن .قهرمانان این داستان همچون مصیبت نامه ،نه انسان
است نه حیوان ،بلکه مفاهیمِ انتزاعی وویژگی های نفسِ انسان است .داستان اصلی با
چگونگی خلقت حسن ودوبرادراویعنی عشق وحزن ،ورابطه ی آنهابا عقل آغازمی شود .
دربخش دیگری ،پس ازهبوطِ حسن ،عشق وحزن ،ازعالم امر،به دنیای خاکی ،این سه
باشخصیت های قرآنی ،به ترتیب یوسف ،زلیخا ویعقوب دیدارمی کنند .عشق به همراهی
زلیخا وحزن درمعیت یعقوب ،ازکنعان درجستجوی حسن راهی مصرمی شوند .درنهایت
این سه برادربادیگر،همدیگررادردنیای مادی ومجازی مالقات می کنند.
دراین رساله ،داستان نه بصورت تمثیلی بیان شده است نه بصورت رمز.شخصیت های
اصلی این داستان حسن ،عشق وحزن ،مفاهیم انتزاعی هستند،که نماینده ی هیچ
چیزوهیچکس نیستند .قهرمانان این داستان درباره سرگذشتِ خود ،به زبان حال سخن می
گویند .شگردبیانی سهروردی دراین رساله زبان حال است .حتی زمانی که با شخیصت های
داستانی قرآن(زلیخا،یوسف ،یعقوب)دیدارمی کنند،این خود عشق است ،که ازدوری حسن
،صبرازکف داده است واین حزن است که با یعقوب ،برسجاده ی صبرمی نشیند.حضورآنها
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درکناراین شخصیت های انسانی وقرانی به معنی جاندارانگاری وتشخیص نیست ،بلکه
هریک ازاین اشخاص تنها مظهرومجالی این مفاهیم انتزاعی هستند.
ب  -مبدأ ومقصدسلوک  :عرفا مجموعه ی نظام هستی را به شکل دایره ترسیم می کنند
.وآن را «دایره ی وجودیه »می نامند( .امینی نژاد ) 19138932،دایره ی وجودی ازحق تعالی
شروع می شود وبه وجود مقدس اونیزختم می شود.حرکت براین دایره ازبدایت تا نهایت
،به دوبخش تقسیم می شود ،که ازآن به قوس «صعودی »و«نزولی» تعبیرمی کنند.قوس
نزولی ،ازمقام وحدت به کثرت تنزل می کند وهراندازه که شیء بیشترتنزل کند،ازمقام
احدی دورترمی شودوتعین وتکثردرآن بیشترمی شود«.ابتدای قوس نزول ،خداوند وانتهای
آن بنابرنظرفالسفه ،هیوالی اولی وبنابه نظرعارفان ،انسان است وپایان قوس
صعود،خداندمتعال است ( ».امینی نژاد )119- 112: 8932 ،درقوس صعودی ،عکس آن اتفاق
می افتد؛شیءِ مادی به تدریج به تجردمی رسد.شیخ محمودشبستری نیز،سیروسلوک را دو
نوع می داند :یکی سیرمبدأ یارجوعی که ازعالم وحدت به کثرت است ودوم سیرعروجی
که رفتن ازکثرت به وحدت ونهایتاً مقام فنا فی اهلل ونائل گشتن به مقامِ انسان کامل است.
به عکس سیراول ،درمنازل

رود تاگردد او انسان کامل

(شبستری)73 :8911،

دراین مرحله ازسیر،انسان درهرمرتبه ازمراتب سلوک با پاالیش و واالیش وجود،یک
مرحله ازتعیّن وتکثری که درقوس نزولی پذیرفته است ،وا می نهدتادرنهایت به مقام
تجردباریابد .
بزرگانی که درزمینه ی سیروسلوک وسفرهای روحانی آثاری تدوین کرده اند،به این
حرکت وسیردَوَرانی توجه داشته اند ،اماهریک بنابه ذوق وبه تناسبِ موقعیت ،به تمام یا
بخشی ازاین «دایره ی وجودیه» پرداخته اند.غایت ونهایت سلوک انسانی ،پس ازطی
مقامات ،انسالخ ازصفت بشری وتعیّن خودی ،ووصول به پیشگاه حقیقتِ الیزال الهی است
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؛این فرجام وسرانجامِ تمام کتبی است که به سیروسلوک وسفرهای معنوی پرداخته اند.آنچه
این آثارراازیکدیگرمتمایزمی کند  -ازنقطه نظرِمبدأومقصد  -نقطه ی آغازین وبدایت
سفراست .چراکه درسیرنزولی گزینش وانتخاب مطرح نیست ؛اماسلوک درقوس صعودی،
امری اختیاری وانتخابی است .هرچندکه داعیه ی آن ،درضمیرهمهِ موجودات به ودیعه
نهاده شده است.
درمنطق الطیر،سیروسلوک ازآمادگی سفرمرغان آغازمی شود ؛درست همان لحظه ای که
پرندگان جان ،خالء وکمبودِ شاه حقیقت رادراقلیم وجودخوداحساس می کنند ؛ودر طلب
او،دل به راهبریِ هدهد سپرده وعزم آن دارند ،تادوشادوش پیرخود ،ازعقبه هاوگردنه هایِ
پرتعبِ سلوک گذرکرده ،تاشایدپس ازپاالیش خود ،درقافِ قلبِ خویش ،سیمرغ حقیقت
رانظاره گرباشند .حرکت مرغان ازخاک به افالک ،وازبرهوتِ جسم تاقله های رفیعِ حقیقتِ
ملکوتی است .این آغازِسیررجوعی وبدایت قوسِ صعودی است .راه نامه ونقشه ای که
عطاردرمنطق الطیرطراحی می کند ،نیمه ی دومِ «دایره ی وجودی » را درذهن ترسیم می
کند.
درمصیبت نامه ،سالک فکرت ازعالم امرباجبرئیل شروع می کندومراتب هبوطی وتنزل را
یکی پس ازدیگری طی می کند.به طوری که پس ازدیداربا مالئکه ی مقرب وگذرازعرش
،حمله وکرسی ولوح ،سفرافالک پیش می گیرد،آنگاه آهسته برزمین فرودمی آید وبا
جمادونبات وحیوان ودرنهایت انسان ،درصورت پیامبران اولوالعزم مالقات می کند .پس
ازاتمام سیِرآفاقیِ خود،به توصیه ی پیامبراعظم درمراحل نهایی ،سیرانفسی پیش می
گیردوسفرخودراباعبورازحس ،خیال ،عقل ،دل وجان به پایان می رساند ،وبه این ترتیب
مراتب سیرآفاقی وانفسی تمام می شود.وسالک فکرت درسفرفی الخلق وسیرالی اهلل باذّره
ذّره ی اجزای هستی یکی می شودوبه «سرِّ جان بیننده» می شود.

سالک از آیات آفاق  ،ای عجب

رفت با آیات انفس،روز و شب
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گرچه بسیاری زپس و زپیش دید
هردوعالم عکس جان خویش یافت
چون به سرِّجان خود بیننده شد
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هردوعالم را درون خویش دید
وز دو عالم جان خود را بیش یافت
زنده ای گشت وخدا رابنده شد
(عطار)11138911 ،

درمصیبت نامه برخالف منطق الطیر،به ظاهر،سلوک ازعالم باالشروع می شود ،ولی حقیقت
این است که  ،این سیرنزولی ،درحقیقت عروج و معراج تلقی می شود؛چون حرکت
درجهت کمال وتعالی سالک است .برخالف آنچه ازظاهرقصه برمی آید سلوک ِ سالکِ
فکرت ،ازجبرئیل شروع نمی شود.درحقیقت برای شناخت سالک فکرت باید،کمی عقب
تربرگردیم ،به نظرمی رسد که سلوکِ سالک ،خیلی پیشترازآنکه درمصیبت نامه بیان شده
،آغازگردیده است  .سالکِ سفرهای روحانی عطار،درالهی نامه،شریعت را پشت سرگذاشته
است ودرمنطق الطیر ،طریقت را تجربه کرده است .درست همان جایی که منطق الطیرتمام
می شود وپرندگان به دست گیری پیرخود،خویشتنِ خویش را دیدارمی کنند،سفرسالک
فکرتِ مصیبت نامه ،آغازمی شود .سالک فکرت نماینده ی هریک ازسی مرغی است که
درقاف معنویت ،باملکوت ارتباط برقرارکرده اند ؛ به همین دلیل سلوک دردنیای مصیبت
نامه ،ازعالم ملکوت آغازمی شود .پایان هردو منظومه ی عطار،به خودِ سالک ختم می شود.
تصورمی شود  ،این بازگشتِ به خویشتن که درپایان هر دواثردیده می شود ،به خالف
ظاهر ،قدری باهم فرق داشته باشد ؛چرا که سالک فکرت باتوشه ای که درسفرقبلی
خوددرمنطق الطیر کسب کرده بود،باخویشتن خویش روبه رو می شود.
رساله ی مونس العشاق ،بازنمون کامل دایره ی وجودی است .آغازقصه ،باقوس نزولی
شروع می شود ودرنهایت پله پله ،مراتب قوس صعودی را تشریح می کند.هم سیرآفاقی
دارد ،هم سیرانفسی .سهروردی درسیرنزولی خود،ازآفرینش عقل(اولین مخلوق)وبه تبع آن
خلقت حسن ،عشق وحزن که مولودعقل اند،شروع وبه اقامت حسن درپیکره ی آدم
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خاکی ،که پایین ترین مرتبه وجوداست،ختم می کند .درپرده ای دیگرحسن ،عشق وحزن
درداستان یوسف وزلیخا متجلی می شوند.آن جا که حزن ،پابه پای یعقوب وعشق،
دوشادوش زلیخا،راهی مصرشده تاحسن را درکناریوسف نظاره گر باشند،آغازقوس
صعودی است .اینان برای درآغوش کشیدن مطلوب ،تن به بال داده وراه درازی را ازکنعان
(سیرآفاقی) آغازکرده«وبه میل گرسنگی،سرمه ی بیداری درچشم کشیده» وپس از«گسلیدن
ازچهارطاق شش طناب» (عالم ماده)،جهان کوچک (سیرانفسی) راپس پشت نهاده اند و در
نهایت این قوس نیز با دیدارِحسن درکناریوسف ،به پایان می رسد.
سهروردی اگرچه ذوق عرفان را چشیده است ،اماازآن جاکه فیلسوف است نمی تواند
نسبت به جهان و هستی شناسی بی تفاوت باشد ؛به همین دلیل سیرخودرا ،ازبدایت
آفرینش ومبدأاصلی آغازمی کند ،ودرانتهایِ قوس نزولی ،به انسان می رسد .قوس نزولی
ازاسراراست .به همین دلیل مشایخ صوفیه هیچ اصراری درشرح وبیان آن ندارند؛بلکه
بیشترهمت خودرا مصروفِ تشریح وتبیینِ قوس صعودی  -که بدایت سیرروح است –
کرده اند.عطارنیزدرهردوسیاحت نامه ی خود،ازانسان آغازمی کندوتمام سعی اوآن است که
،تادرقوس صعودی این روح جدا مانده ازاصل را به سالمت به سرمنزل مقصود برساند.
ج – مقامات ومنازل  :تعدادمقامات درعرفان – صرفاً نمادین است .درطریقه های
متعددعرفانی ،تعدادمقامات ثابت ویکسان نیست ؛چنا نکه خواجه عبداهلل انصاری«
صدمیدان» ،ابوسعید «چهل مقام» وابوانصرسراج «هفت مقام» و«ده احوال» را مطرح می کند.
درمنطق الطیر،پرندگان تاکوه قاف ورسیدن به سیمرغ ؛هفت وادی را بایدپشت
سربگذارند.درحالی که درمصیبت نامه ،تارسیدن به مقصود،چهل مقام مطرح شده است.
عطاربه تفکیکِ احوال ومقامات معتقد نیست؛ برخی ازمقاماتی که مطرح می
کندازنظرقدمای صوفیه  ،درزمره ی احوال ثبت شده اند .درمونس العشاق ،جنبه ی عاشقانه
ی قصه ،به قدری غلیظ وپررنگ است که ،مجالی برای بروز وخودنمایی سفرهای متعددی
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(آفاقی وانفسی) که سهروردی مطرح می کند،باقی نمی ماند .درسفرنامه های عطار،خواننده
ازآغازمی داندکه سفری درپیش داردولحظه به لحظه با شخصیت های داستان ،دراین
سیاحت وسفرهمراه است  .امادرمونس العشاق،دلتنگی ها ی عشق وآه وناله های حزن
،آنقدرخواننده را متأثروباخودهمراه می کند که ،اگرچه همپای قهرمانان داستان ،تارسیدن به
معشوق ،ازکنعان تا مصر،سفرمی کند وسختی های راه را می آزماید،اماخیلی متوجه این
سفرنیست .اگرچه سهروردی ،سلوک عارفانه ی خود را درغالب داستانی کامالً عاشقانه
مطرح می کندوسفردرآن نمودخارجی وعینی ندارد،امادرحقیقت مرحل هفت گانه ی منطق
الطیر،دراین مجموعه به خوبی مشهوداست.
وادي هاي هفت گاوه ي سلنك درمنوس العشاق
مسیرعاشقانه -عارفانه ای که سهروردی درمونس العشاق بیان کرده ،باوادی هایِ سیرسلوک
عارفان وسالکان الی اهلل درمنطق الطیر – غیرازمقوله ی عشق ومعرفت – تاحدزیادی
همخوانی دارد؛لذانشان دهنده ی آمیختگی ذوق اشراقی وبرهانی در منظرشیخ اشراق
است.این منا زل عبارتنداز:
طلب
طلب درلغت به معنی جستن است ودراصطالح صوفیان «،طالب» ،سالکی است که
ازشهوت طبیعی ولذت نفسانی عبورنماید وپرده ی پندار،ازروی حقیقت براندازد وازکثرت
به وحدت رود تاانسانی کامل گردد.طالب ،آن را گویند که شب وروز به یادخدای تعالی
باشددرهرحالی .طلب آن حالت است که دردل سالک پیدا می شود ،تا اورا درجستجوی
معرفت و تفحص ،در کارحقیقت وا دارد( .گوهرین )99138911،طلب بارقه ی امیددردل
سالک است .این دردطلب است که سالک را دراین راهِ دورودراز وپرمخاطره تارسیدن به
«پیشان»امیدوارومصمم پیش می برد.
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سالک فکرت زدرد این طلب
می دود تا تن کند با جان بدل

می نیاساید زمانی روز و شب
دررساند تن به جان،پیش ازاجل
(عطار)818: 8911،

عشق وطلب ،هردوآینه ی تجلی حق محسوب می شوندوتوأمانند.طالب ،عاشق است
ومطلوب معشوق.حسن وعشق وحزن،هرسه ازیک مبدأسرجشمه می گیرندوصادرازیک
واحداند؛ودرعالم ملکوت سرخوش ازاین همراهی:
«عشق گفت:ماسه برادربودیم،برادرمهین راحسن خوانند وما را،اوپروده است،برادرکهین را
حزن خوانندواوبیشتردرخدمت ما بودی ،وماهرسه خوش بودیم .ناگاه آوازه ای دروالیت
ماافتاد،که درعالم خاکی یکی را پدید آورده اند بس بلعجب،هم آسمانیست وهم زمینی ،هم
جسمانی وهم روحانی.ساکنان والیت ما را،آرزوی دیدن اوخاست،حسن به یک منزل ،به
شهرستان آدم رسید،جایی دلگشای یافت،آنجامقام ساخت.مانیزبرپی اوبرآمدیم .چون
نزدیک رسیدیم طاقت وصول او نداشتیم،هریک به گوشه ای افتادیم(».سهروردی :8911،
)718

واین جدایی وهجران،نقطه آغازین این عروج ربانی،طلبِ عشقی را دردل حزن وعشق،
سامان می دهدوبذراین نهال با بی تابی وبی باکی زلیخا درمصر،وصبروشکیبایی یعقوب در
بیت االحزان ،به پرورش و شکوفایی عشقی سرمدی می انجامد .التهاب و بی قراری و
رسوایی زلیخا  ،امتناع یوسف  ،دلتنگی و اشک و آه تا سپیدی چشم ،و حلم و صبوری
حضرت یعقوب  ،دشواری ها و امتحانات مسیر پر خطر و تبعات راه سیرو سلوکند.
عطار در منطق الطیر از طلب به عنوان اولین وادی از وادیهای هفت گانه یاد میکند و می
گوید:

هست و ادی طلب آغاز کــــار

وادی عشقت از آن پس بی کنار
(عطار)81838911،
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اماسهروردی آغازمرحله ی سلوک را معرفت می داند .شناخت ومعرفت زیربنای سلوکِ
عارفانه وعاشقانه ی اورا می سازد« .بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید
گوهری بود تابناک  ،او را عقل نام کرد که "،اول ما خلق اهلل تعالی العقل" و این گوهر را
سه صفت بخشید :یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود ،پس
ببود( ».سهروردی)71138911،

عشق :عشق ازمسائل اساسی عرفان وتصوف است.بزرگترین وخطرناک ترین وادی سلوک
عشق است .انسان عاشق ،درمرتبه ی کمال عشق ،ازخودبیگانه می شود واززمان ومکان
فارغ می شود.الزمه ی عشق فنا ونیستی است .
عشق درخود محوخواهدهرکه هست

ورنه نتوان برد سوی عشق دست

عشق ازفانــــــــــی توان آموختن

فانــــــــی آنجاکی تواندسوختن

گرتوپیش عشق فانــــــی می روی

غرقِ آبِ زندگانی مـــــی روی
( عطار)87838911،

«عشق چون درقلب جای گرفت،هرچه غیراوست پاک کرده وبا خشکاندن تمایالت
نفسانی ،باعث حیات روح می گردد.گفته شده که درنوشته های عرفانی غالباً عشق راآتشی
دانسته اندکه جان سالک را ازناخالصی ها می پاالیدوهمه ی حجاب ها را می
سوزاندوازبین می برد» (علیخانی)138918،

سهروردی عشق رااینگونه تعریف مي کند
«عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بین دو درخت،
اول بیخ در درخت سخت کند ،پس سربرآرد و خود را در درخت می پیچد و همچنان می
رود تا جملة درخت را فراگیرد ،چنانش در شکنجه کشد که ،نم در میان ِرگ ِدرخت نماند،
و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد ،به تاراج می برد؛ تا آنگاه که درخت
خشک شود ...در عالم انسانیت (عالم صغیر) که خالصه موجودات است درختیست
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منتصب القامه ،که به حبه القلب پیوسته است ...چون این شجرۀ طیبه بالیدن آغاز کند،
عشق از گوشه ای سربرآرد و خود را درو پیچید تا به جایی که هیچ نم بشریت درو
نگذارد( ».سهروردی )732: 8911،

عشق ِعطاربا دردآمیخته است «.جوهره ی کالم عطارنیشابوری درآثارش،درداست .رنگ
غلیظ درد دربیت بیتِ آثاراوقابل تشخیص است  .ازدیدگاه اوعشق ودردآنچنان به هم
آمیختگی دارند که ازهرکدام شروع کنی به دیگری می رسی(.اشرف زاده)8238917،

عشق مغزکاینات آمـــــــــد مدام

لیک نبود عشق بــــی دردی تمام
(عطار)71138911،

عشق لطیفه ای ازلی است که ازآغازآفرینش درتمام هستی ،سَریان وجریان دارد،اما درد
خصیصه و ویژگیِ برجسته ی انسان است .

قدسیان راعشق هست ودردنیست

عشق را جز آدمی درخورد نیست
(همان)

این درداست که لحظه ای عاشق راآرام نمی گذارد وتارسیدن به معشوق ازپای نمی نشیند.
دردگنجینه ای گرانبهااست ؛عاشق با آن اُنس دارد.وآن راچون دوست عزیزمی دارد.

ذرّه ای دردِ خدا در دل تو را
زنده زین در دم به دنیا هر نفس
رنج بُردِ کوی تو،رنجی خوش اسـت

بهتر از هر دو جهان حاصل تو را
همدمم در گور این درد است و بس
دردتودرقعرجـان،گنجی خـوش اسـت
(عطار)87338911،

سهروردی حزن را ازآثارعشق می داند.هرکجاشعله ی عشقی افروخته شود،حزن ازتب
وتاب آن سوخته است.اگرعطار،دردراجزوالینفکِ عشق می داند،سهروردی حزن را همزاد
عشق می داند.حزن هویتی ملکوتی داردکه باعشق زاده شده است ،اوعشق وحزن را زاده ی
عقل می داندآنها«ازیک چشمه سارپدیدآمدندوبرادریکدیگرند(».سهروردی)717 :8911،
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حزنِ سهروردی،خاصیت ورنگ وبویِ دردِعطاررادارد.ارمغان عشق برای عاشق ،اندوه
وحزنی است که تمام قلب اورا تسخیرمی کندوتارسیدن به محبوب ،لحظه ای اورا رها نمی
کند.باآنکه جانکاه است،اما خوشایند است .حزن یادگارِمعشوق است؛عاشق باخضوع
آمدنش را مرحبا می گوید وآن رابرمردمِ دیده می نشاند«.گفت:مرحبا! به هزارشادی آمدی
،باالخره ازکدام طرف ماراتشریف داده ای .یعقوب به دست تواضع سجاده صبرفروکرد
وحزن رابرآن نشاند و خود در پهلویش بنشست( ».سهروردی)71738911،وباالخره یعقوب
با همراهی حزن ،به بارگاه یوسف راه می یابد«.چون یوسف عزیزمصرشدخبربه کنعان
رسید...یعقوب این حالت باحزن بگفت،حزن مصلحت چنان دیدکه یعقوب فرزندان
برگیردوبه جانب مصرشود،یعقوب پیش روی به حزن دادوباجماعت فرزندان راه
مصربرگرفت(».همان)

عطاردرتبیین رابطه ی عقل وعشق براین باوراست ،که حکم عقل درقلمروطبیعت
نافذاست،وتازمانی که ازمحدود ه ی خودتجاوزنکرده باشد،ممدوح وپسندیده است .اما
ورود اورابه حیطه ی ماوراءالطبیعه را،ناپسندوباعث کافری می داند.

عقل چون از حـــــد امکان بگذرد

بلعمی گردد زایمــــــان بگذرد
(عطار)17138911،

وظیفه ی اودرقبال شریعت ،تواضع وفروتنی است ؛ خشوع وتسلیم اودربرابرشریعت آن
است که به قلمرو دل وجان ،تجاوزنکند.

عقل آن بهترکــــــــه فرمانبرشود

ورنه گــــــرکامل شود،کافرشود
(همان)

عطار،عارف است وکارش بادل است؛ دردستگاه فکری اوهمچون دیگرعارفان،عقل وعشق
پیوسته درستیزندوهمواره کسب
عشق این جا آتش است وعقل دود

یکی ،مستلزم ترک دیگری است
عشق که آمد درگریزد عقل زود
( عطار)91138911،
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اماسهروردی ،فیلسوف است ونمی تواند ا ز عقل ومعرفت چشم پوشی کند؛اوحقِ عقل
وعشق را همزمان ادا می کند.ازنظرشیخ اشراق ،نه تنهابین عقل وعشق ،ستیزی وجود ندارد
بلکه اوعشق را فرزندعقل برمی شمارد.
معرفت :انفعِ علوم و ضروری ترین دانشی ،که انسان باید بدان دست یابد ،معرفت
وشناخت خداونداست.زیرا«معرفت ،حیات دل بودبه حق ،واعراض سرّ ازجزحق ،وقیمتِ
هرکس به معرفت بودوهرکه را معرفت نبود وی بی قیمت بود( ».هجویری)91738971،

معرفت ،صفت کسی است که خدارابه اسماء وصفاتش شناسدوصدق درمعاملت باخدای
تعالی،به جای آرد وازخوی بددست بداردوازاندیشه های نفس وخاطره های بدبپرهیزد
وباخاطری که اورا به غیرخداخواند،آرام نگیرد( ».قشیری)11138911،

آنگاه که آفتاب معرفت بتابد ،هرکس به قدراستعدادوفهم خود،معشوقش رامی طلبد،ازاین
رودروادی معرفت راه ها مختلف است.

چون بتابد آفتـــــــاب معرفت
هریکی بینا شود بر قـدر خویش

از سپهر ایـــــــن ره عالی صفت
بـازیابد درحقیقت صدرخویش
(عطار)73738911،

معرفت سومین مرحله ،ازمراحل هفتگانه ی عطاراست.عطارالزمه ی این معرفت راعشق می
داند.اما دردستگاه فکری سهروردی ،سلوک عارف با معرفت آغازمی شود.
«بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود تابناک  ،او را عقل نام
کرد که "،اول ما خلق اهلل تعالی العقل" و این گوهر را سه صفت بخشید :یکی شناخت حق
و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود ،پس ببود(».سهروردی)71138911،درنگاه
شیخ اشراق ،راه سالک با معرفت آغازمی شود،ازمحبت می گذرد،ودرنهایت به عشق می
رسد.درحالی که ازنظرعطارمعرفت محصول عشق است «.محبت چون به غایت رسد آن را
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عشق خوانند...وعشق خاص تر از محبت باشد...ومحبت خاص تر معرفت ...واز معرفت دو
چیزِ متقابل ،تولد کند که آن را محبت وعداوت خوانند(».سهروردی)73938911

واین تفاوتی قابل توجه درسیروسلوکِ عارفانه – عاشقانه ی این دواندیشمنداست.
استغنا

بعد از این وادی استغنـــا بود

نــه در و دعویی و نه معنی بود

می جهد از بی نیازی صرصری

می زند بر هم به یک دم کشودی

گر در این دریا هزاران جان فتاد

شبنمی در بـحــربــی پایان فتاد
(عطار)79838911،

استغنا به معنی بی نیازی است «،هو الغنی» به این معنی که خداوند از همه چیزبی نیاز است
،در این جا هم عطار ،بی نیازی خداوند را شرح می دهد  .استاد فروزانفر در بیان هفت
وادی نوشته اند «:بعضی ازآنها صفت ِطالب و سالک است  ،مانند طلب و حیرت و بعضی
صفت ِمطلوب است  ،مانند استغنا که به اعتبارِ ظهور و شهود آن ،از منازل سلوک شمرده
می شود؛ از آن میان معرفت و عشق صفت مشترک است ».نسبت استغنا به معشوق ازاین
جهت است ،که بی نیازمطلق وصمدحقیقی فقط خدای یکتاست .اماوقتی سالک به
خدامربوط می شود ،اونیزاین صفت راحائز خواهدشد.عشق درادامه ی راه ،طلب وصال
باحسن را دارد ،امااستغنای حسن مانع این کامیابی است :
«عشق آستین حزن گرفت و آهنگ حسن کرد چون تنگ در آمد ،حسن را دید خود را با
یوسف بر آمیخته ،چنانکه میان حسن و یوسف هیچ فرقی نبود  .عشق حزن را بفرمود تا
حلقة تواضع بجنباند ،از جانب آوازی بر آمد که کیست؟عشق به زبان حال جواب داد:

چاکر بـــر برت خستـه جگر بازآمد

بیچاره بـــــه پارفت و به سربازآمد

حسن ،دست ِاستغنا به سینة طلب بازنهاد  ،عشق به آوازی حزین این بیت بر خواند:
به حق آنکه مرا هیچ کسی به جای تو نیست

جفا مکن کـه مرا طاقت ِجفای تو نیست
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حسن چون این ترانه گوش کرد از روی فراغت جوابش داد:

ای عشق شد آنکه بودمـی من به تو شاد

امروز خود از توام نمی آید یاد

چون آنجا رسیدیم حسن بیش از آن شده بود که ما دیده بودیم .ما را به خود راه نداد؛
چندانکه زاری بیش می کردیم ،استغنا ِاو از مازیادت می دیدیم( ».سهروردی )77838911،

تنحي :

بعد از این وادی تــوحید آیدت
روی های چون زین بیابان درکنند

منزل تفریـد و تجرید آیدت
جمله سـر از یک گربیان برکنند
(عطار)79138911،

« توحید یکی گفتن و یکی کردن باشد  .توحید به معنیِ اول شرط در ایمان باشد که مبدأ
معرفت بود به معنی تصدیق به آنکه  ،خدای تعالی یکی است .و به معنی ِدوم ،کمال
معرفت باشد که بعداز ایمان حاصل شود .آن چنان بود که هر گاه که مؤمن را یقین شود که
در وجود ،جز باری تعالی و فیض او نیست و فیض او را هم وجود به انفراد نیست ،سپس
نظر از کثرت بریده کند ،و همه را یکی داند و یکی بیند( ».سجادی)71138913،

معرفت را اصل توحیدآمده ست

ره سویِ توحید،تفرید آمده ست
(عطار)98138911،

سالک پس از انقطاع از مشغولیت های دنیوی که حاصل معرفت و بصیرت است ،می داند
و می بیند و گواهی می دهد که هیچ کس و هیچ چیز جز او ،مستحق ِعبادت والیق ِتسلیم
و سجود نیست .در این داستان هم حزن و عشق بعد از اینکه به دستِ استغنای حسن  ،از
بارگاه او رانده شدند ،هر یک از گوشه ای خواستار حسن (= نشانه ی گرایش به توحید
وجدایی ازتفرقه های سابق )شدند.
« زلیخا چون این سخن بشنید خانه به عشق پرداخت و عشق را گرامی تر از جان خود می
داشت تا آنگاه که یوسف به مصر افتاد .اهل مصر به هم برآمدند .خبر به زلیخا رسید :زلیخا
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این ماجرا با عشق بگفت و عشق گرییان زلیخا بگرفت و به تماشای یوسف رفتند .حزن را
هم از کنعان ،شوق دیدار حسن برخاست.چون یوسف ،عزیزِ مصر شد ،خبر به کنعان
رسید ،شوق بر یعقوب غلبه کرد .یعقوب این حالت با حزن بگفت  .حزن مصلحت چنان
دید که یعقوب فرزندان را برگیرد و به جانب مصر رود .یعقوب پیش روی به حزن داد و
با جماعت فرزندان راه مصر برگرفت .چون به مصر شد از در سرای عزیز مصر در
شد(».سهروردی )719-1: 8911،این توحیدازثمرات عشق است که جنبه های متکاثروجودرا
،دروجودخویش به تمامی متمرکزمی نماید.
محبت حجاب و فاصله ی بین محب و محبوب را از میان بر میدارد محب را به محبوب
می رساند و در محبوب فانی می سازد و رسم دو گانگی را از بنیان بر می اندازد .محبت
خدا سالک را به وصال حضرت حق می رساند ،او را در حق فانی می سازد و به یکانگی و
توحید ِمطلق نایل می کند.
حيرت

بعد از این وادی حیـــــرت آیدت

کار دائم درد و حســــــرت آیدت

هر نفس اینجــا چو تیغی باشدت

هر دمی اینجــا دریغی با شدت گوید

اصالً می ندانم چیز مـــــن

وان ندانم  ،هم ندانم نیز مــــن

ریسمان عقل را سرگم شده است

خانه ی پندار را درگــم شده است

«حیرت بدیهه ای است که به دل عارف در آید از راه تفکر ،آنگه او را متحیر گرداند ،در
طوفان فکرت و معرفت افتد ،تا هیچ باز نداند(».سجادی )79838913،درمسیرطریقت عارفان
وعاشقان ،سنگ حیرت ،عامل ازبین بردن صبروطاقت است «.زلیخا چون یوسف را دید
خواست که پیش رود ،پای دلش به سنگ حیرت درآمد ،از دایره صبر بدر افتاد ،دست
مالمت دراز کرد و چادر عافیت برخود درید وبه یکبارگی سودایی شد.
»(سهروردی)71938911،
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هرکه را سرگشتگی پیوسته شد

چون شکست آورد کلّی رسته شد

هرکه اوسرگشته وحیران بماند

درد او جاوید بی درمان بماند

از همه کار جهان نـــومید

کار او ،خون خوردنِ جاوید شد
(عطار)71938911،

فقر و فنا
«میدان نود و نهم فنا است .قوله تعالی :کل شمسی هالک اال و جهت» (سوره قصص )71

فنانیستی است و آن نیست گشتن سه چیز است در سه چیر :نیست گشتنِ جسته دریافته،
نیست گشتنِ شناختن در شناخته ،نیست گشتنِ دیدن در دیده (».انصاری)92138911،

مقصود از فانی شدن سالک  ،از بین رفتن و نابود شدن او نیست ،بلکه فنای جهت ِبشری
او در جهت ِربوبیت ِحضرت ِحق است ،زیرا بنده  ،به جهت و وجهی از پروردگار دارد.
«فنا حاصل نمی شود مگر با توجهِ تام به حضرت ِحق و در اثر آن ،غالب شدن
جهت ِحقی ِسالک ،بر جهت ِخلقی ِاو و مقهور شدن ِجهت خلقیِ وی ،در برابر
جهت ِحقی او(».سجادی)17138913،

بنابراین مقصود از فانی شدن سالک ،از بین رفتن جسم ،روح یا احساس و ادراکش نیست،
بلکه فانی شدن انیّت و انّانیت و به تعبیر دیگر ،از بین رفتن خودبینی و خودخواهی است.
فنا سبب می شود عبد به تعینات الهی متعین و به صفات الهی متصف گردد ،که این همن
بقا بااهلل است.

از پیِ او می رود سر گشته ای

بازمـــی جوید ازاوسررشته ای

گرچه دارد حسن معشوقش کمال

او ندارد تاب او ازهیچ حــــال

الجرم در نور قرب او مـــد

فانی مطلق شــــود ازخودتمام
(عطار)71738911،
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«یعقوب پیش روی به حزن داد و با جماعت فرزندان راه مصر بر گرفت  ،چون به مصر
شد در سرای عزیز مصر در شد .ناگاه یوسف را دید با زلیخا بر تخت پادشاهی نشسته ،به
گوشه ی چشم اشارت کرد به حزن  .حزن چون عشق را دید ،در خدمتِ حسن ،به زانو
درآمد ،حالی روی بر خاک نهاد ،یعقوب با فرزندان ،موافقتِ حزن کردند و همه روی بر
زمین نهادند .یوسف روی به یعقوب آورد و گفت  :این تأویل همان خوابست که با تو
گفته بودم  :یا ابتا انی رایت احد عشر کوکب و

والشمس و القمر رأتیهم لی

ساجدین(».سهروردی)71138911،

زلیخا پس از سال ها دوریِ از یوسف «حسن» ،تحمل ریاضت و مشقت و سوختن در آتش
فراق و تهذیب نفس و گذشتن از چهار طاق شش طناب (جهان مادی) با کمند ِعشق،
سوار بر مرکب شوق ،در حالیکه با میل گرسنگی سرمة بیداری در چشم کشیده ،با تیغ
دانش راه جهان ِکوچک( انسان) را پیموده و از زندانِ انانیت رسته  ،زالل و با صفا ،شایسته
ی عزّ همنشینی و قرب ،بر تخت پادشاهی در جوار حسن تکیه می دهد .و یعقوب که
مظهر حزن است ،به یوسف و زلیخا که مظهر حسن و عشق اند سجده می کند .پس از
سالها دوری و هجران با دیگر ،این سر برادر که در «والیت جان» و در شهر «روح آباد» با
هم خوش و خرّم بودند ،فاصله ها رادر می نوردندو به جوار قرب یکدیگر نایل می شوند.
هستی شناسی ازمنظرعطاروسهروردي
عرفاوشعرابراین عقیده اند که همه ی عالم ،پرتوی ازجمالِ طلعتِ دوست است.ذره ای به
عظمت جهان ،مبدأکل حیات ومنشأتکوینِ همه ی عناصرهستی است.عالم کثرت ،ازاین
نقطه ی وحدت وبه مدد نیروی شگرف او،ازآن ظلمات نیستی به درآمده وبه صورت
هستی ،کمال پذیرفته است.آنچه درجهان هستی به نظرمی آید،تجلیات وظهورِ وی
وازکرشمه ها ی اواست .درزمینه ی جهان شناسی ،عطارنیزچون دیگرعرفا،عالم وهستی را
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تجلی ذات خداوندمی داند.وهمه موجودات را سایه ی آن خورشیدِ عالم افروز برمی
شمارد.

سایه هاخــــــودکرد بـــــرعالم نثار

گشت چندین مــــــرغ هر دم آشکار

صورت مرغان عالم سربــــــه سر

سایه ی اوست این بــدان ای بیخبر
(عطار)71838911،

درنگاهِ عطارهردوجهان عکس العمل اوست،آنچه درجهان هستی مشاهده می شود،نمایش
قدرتِ قاهره ی او،و تجلی آن ذات یگانه ای است که ازفرط ظهور،پنهان است.

ای شده هر دو جهان ازتـو پدید

ناپدید ازجـــان وجـــان ازتـــوپدید

چون به ذات خویش ،بی چون آمدی

نه درون رفتی نــــــــه بیرون آمدی

هردو عالم ،قدرت بـــی چون تست

هم تویــی چیزی اگــربیرون توست

پس تــــوباشی ،جمله دیگر هیچ چیز
ای زپیدایـی خـودبـــس آشکــار

چون تــــو باشی  ،خود نباشد هیچ نیز
چـون توهسـتی ،چـون بـود ،کـس آشـکار؟
(عطار)87938911،

در نگاه عطار آنچه سبب شد ،حق تعالی ،دست به تجلی بزند ،حب ِاو به نمودار و آشکار
ساختن ِجمالِ مطلق ِخویش بود ،احساس زیبایی برانگیزاننده ی حس تبّرج ومیلِ
خودنمایی است  .موجودی که خود را زیبا بیابد ،در مقام جلوه گری بر می آید و در این
جهت ،نخست آینه ای فراهم می سازد تا جلوه ی جمال خویش را در آن نظاره کند و در
مرتبة بعد ،سعی دارد جمال خود را به دیگران بنمایاند .ذات مقدس حق ،با توجه به وقوفِ
بر حسن و جمال خویش ،در مقام تجلی برآمد .
به همین دلیل تاالر آینه ای به نام جهان آفرینش بر پا کرد تا حسن و جمالِ بی منتهای
خویش را ،در آن متجلی سازد .و به این ترتیب موجوداتِ عالم مُلک و ملکوت در مقام
آینه ای  ،پذیرای جلوه های جمال مطلق ازلی شدند.
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قصه ی آفرینش درمنطق الطیرعطار،اززمانی آغازمی شود که سیمرغ «آن پادشاه مطلق»
بعدازآنکه در«حریم عزت آرام »گرفته بود«،نیم شبی»بر«چین »جلوه گرمی شود.

ابتدای کارســـیمرغ ای عجب

جلوه گربگذشت بـــرچین نیم شب

درمیان چین فتــاد ازوی پری

الجرم پــــرشور شد هر کشوری

هرکسی نقشی ازآن پربرگرفت

هرکه دید آن نقش ،کاری درگرفت

این همه آثارصنع ازفّراوست

جملـه انمودارِ نقشِ پرِاو است
(عطار)71138911،

این قصه ،درنگاه سهروردی ،فیلسوفِ عاشق برهمین اصل وپایه اما به شیوه ی دیگربیان
شده است .آنچه درسراسررساله ی مونس العشاق ،بی پرده عیان است،نگاه زیبا شناسانه ی
سهروردی به مسئله ی خلقت است.وی بابرجسته ساختن حسن وعشق ،تأکید می کند که
اساس آفرینش هستی ،تجلی جمال وکمال خداونداست؛وعلت تجلی خداوند،عشق به
حسنِ خویش وتمایل اوبه اظهارونمایاندن این حسن است.
سهروردی نیز منشاء ایجاد کثرت از وحدت و آفرینش عالم را تجلی زیبایی حق می
داند.ازنظراو پیوستگی میان حسن وعشق وحزن که درابتدای خلقت حادث می شود ،مبدأ
پیدایش جهان می گردد.این سه « برادران یکدیگرند ،حسن که برادر مهین است در خود
نگریست خود را عظیم خوب دید ،بشاشتی دروی پیدا شد ،تبسمی کرد چندین هزار ملک
مقرب ،از آن تبسم پدید آمدند.عشق که برادر میانست با حسن انسی داشت ،نظر از او بر
نمی توانست گرفت ،مالزم خدمتش می بود ،چون تبسم حسن پدید آمد ،شوری در وی
افتاد ،مضطرب شد؛خواست که حرکتی کند ،حزن که برادر کهین است ،در وی آویخت؛از
این آویزش آسمان و زمین پیدا شد(».سهروردی)71738911،
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عطاروسهروردی ،هردوآفرینش جهان هستی را،محصولِ تجلی وظهورجمال الهی می
دانند؛بااین تفاوت که،سهروردی ازآنجا که فیلسوف است ومتأثرازفلسفه ی مشاءمی
باشد،اولین مخلوق راعقل می داندوزیبایی ،عشق وحزن را فرزندان عقل به شمارمی آورد.
وتيجه گيري
عطاروسهروردی هردوسلوک عملی وشهودعرفانی را ،درتهذیب نفس ورسیدن به
گوهرحقیقیت الزم وضروری می دانند .مصیبت نامه ،منطق الطیرومونس العشاق ،هرسه
گزارش سفرپرمخاطره ی روح بسیط ومجردی است ،که برای کشف حقایق معنوی
ومالقات با خویشتن خویش تن به بال داده است  .هردو اندیشمند ،ازشگردهای زبانی
متفاوت دربیان مضامین وافکارِمتعالیِ خود بهره می جویند .منطق الطیربه شیوه ای کامالً
تمثیلی بیان شده است ؛درحالی که شگرد بکاررفته درمصیت نامه ومونس العشاق زبان حال
است .زبان عطاردربیان مفاهیم ساده ،روان وسخنش شیرین ودلنشین،همراه باسوزعارفانه
است

؛اوتمایلی دربه بکارگیری ،تکلف وتصنع ندارد.درحالی که ابهام وپیچیدگی

ورمزگونگی درکالم سهروردی نمایان تراست.سهروردی ازآنجاکه فیلسوف است ،نمی
تواند نسبت به جهان هستی ومبدأ آفرینش بی تفاوت باشد ،لذا مونس العشاق او،بازنمون
قوس صعودی ونزولی درسلوک عرفانی است ؛درحالی که عطار،بیان مراحل صعودروح راتا
بلندترین مقامات معنوی ،وجهه ی همت خودساخته است .مراحل سلوک درمصیبت نامه
چهل مقام ودرمنطق الطیرهفت مرحله است .درمونس العشاق اگرچه به ظاهربه مقامات
ومراحل اشاره نشده است اما،درالیه های درونی آن ،با مراحل هفتگانه عطارهمسان
وهمطراز است.عطاردربیان مراحل سلوک عرفانی ،طلب را اولین قدم ومقدمه ی عشق می
داند.درحالی که دردستگاه فکری سهروردی  ،سلوکِ سالک با معرفت آغازمی
شود،ودومقوله ی «معرفت»و«محبت» رامقدمه ی عشق می داند.درباورعطار،جمع عشق
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وعقل ممکن نیست ،وعقل را درساحت کمال معنوی ناقص وناکارآمد می داند.حال آنکه
درنگاه سهروردی ،عشق نه تنها تقابل وتعارضی باعقل ندارد،بلکه فرزندوثمره ی اوست
.این دومتفکردرزمینه ی هستی شناسی نیزدیدگاهی مشابه دارند وهردوآفرینش جهان را
تجلی ذات یگانه ومرهون عشق الهی به جمال مطلق لم یزلی می دانند.
سالک
مطلوب
(حقیقی که سالک درطلب آن است)
مبدأ
مقصد
مقامات
مصیبت نامه
سالک فکرت
روح
(حقیقی که دروجود خودسالک است)
عالم ملکوت
(فرشتگان –عرش –کرسی)...
عالم ملک-سفردوم خود
خود
(روح)
چهل مقام
آفاقی وانفسی
قوس صعودی وعروجی
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منطق الطیر
جمعی از پرندگان
سیمرغ مظهرحقیقی که پیدای ناپیداست
اقلیم پرندگان
کوه قاف
سلوک هفتگانه هفت شهرعشق آفاقی
قوس صعودی و عروجی
مونس العشاق
زلیخا عشق یعقوب حزن
حسن درپیکریوسف
زلیخاازمصر
یعقوب ازکنعان
سفردوم ازخود
(حواس ظاهری)
مصر
دوسفرآفاقی و انفسی
قوس نزولی
قوس صعودی وعروجی
*پی ونشت ها
 – 8غربت غربی ازعنوانِ کتاب الغربة الغربیه سهروردی اخذشده است .این کتاب ازآثاررمزی شیخ اشراق
است وموضوع آن هبوط می باشد.
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 – 7ازاین ببعد هرجا نام این کتاب درجستارمی آید ،بانام مونس العشاق ازآن یاد می شود.مشخصات کتاب
موردنظرنیزعبارت است از:سهروردی ،شهاب الدین یحیی بن حبش()8911؛مجموعه مصنفات شیخ اشراق
(1جلد)،تهران:پژوشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،چاپ چهارم ،جلدسوم.

 -8اشرف زاده  ،رضا ()8917؛عطار ودیگران،مشهد:دانشگاه آزاد اسالمی باهمکاری انتشارات سخن
گستر.
 - 7انصاری  ،عبداهلل بن محمد()8911؛ صدميدان ،بررسی وتصحیح متن وتوضیحات وفهرست ها
ازسهیال موسوی سیرجانی ،تهران :زوار،چاپ سوم.
 - 9امینی نژاد  ،علی ( )8937؛ حکمت عرفاني ،قم :مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی.
 - 1پورجوادی  ،نصراهلل ( ) 8912؛مونس العشاق سهروردی وتأثيرآن درادبيات فارسي ،نشردانش ،سال
هیجدهم ،شماره .7
 )8911( --------------------- - 1؛زبان حال درعرفان وادبيات فارسي ،تهران:انتشارات
هرمس.
 - 1پورنامداریان  ،تقی(، )8913رمزوداستان های رمزی درادب فارسي ،تهران :شرکت انتشارات علمی
فرهنگی ،چاپ هفتم.
 )8932( ---------------------- - 7؛عقل سرخ :شرح وتأویل داستان های سهروردی ،تهران:
سخن ،چاپ دوم.
 )8971( --------------------- - 1؛دیدارباسيمرغ (هفت مقاله درعرفان ،شعرواندیشه
عطار)،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
 – 3تمیمی آمدی  ،عبدالواحد بن محمد( )8911؛غررالحکم ودررالکلم ،ترجمه حسن موسوی
،دارالحدیث.
 – 82جندی ،مؤیدالدین ()8917؛تحفه الروح وتحفه الفتوح،تصحیح مایل هروی ،تهران:انتشارات
خوشه.
 – 88زرین کوب ؛عبدالحسین ( )8911؛سر ني ،تهران :انتشارات علمی.
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 – 87سجادی ،سیدجعفر ( )8913؛فرهنگ اصطالحات عرفاني،تهران:طهوری ،چاپ نهم.
 )8971( ---------------------- - 89؛شرح رسایل فارسي سهروردی ،پژوهشگاه فرهنگ
وهنراسالمی ؛تهران :چاپ اول.
-81

سهروردی

،شهاب

الدین

یحیی

بن

حبش()8911

؛مجموعه

مصنفات

شيخ

اشراق(1جلد)،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،چاپ چهارم،جلد.9
 – 81سیدعرب ،حسن (، )8971منتخبي ازمقاالت فارسي درباره شيخ اشراق،تهران :شفیعی چاپ اول.
 – 81شبستری ،محمود( )8918؛گلشن راز،تهران :انتشارات کتابخانه طهوری.
 – 87شفیعی  ،فاطمه – فاضلی ،علیرضا ( )8937؛ زیبایي وشأن وجودی آن نزدسهروردی،پژوهش های
هستی شناختی ،سال دوم ،شماره . 9
 – 81عطارنیشابوری  ،فریدالدین محمدابراهیم ( )8911؛منطق الطير،مقدمه وتصحیح وتعلیقات محمدرضا
شفیعی کدکنی،تهران:انتشارات سخن .
، )8911(---------------------------------------------------- - 83مصيبت نامه
.-------------------------------------------------------------،
 – 72علی جوال ،الهام –آشوری ،هنگامه (، )8938بررسي تطبيقي مفهوم عرفاني عشق دراندیشه
عطاروسهروردی،زبان وادب فارسی ،نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزسال،11شماره . 771
 – 78علیخانی ،بابک ( )8918؛سهروردی ومهرایزد،شناخت ،شماره .91
 – 77قاسمی،مسعود( )8911؛[تصحيحِ] شرح مونس العشاق سهروردی،معارف،دوره چهارم ،شماره .82
 – 79قشیری ،ابولقاسم عبدالکریم بن هوازن ( )8911؛رساله قشيریه،ترجمه ابوعلی حسن بن
احمدعثمانی ،تصحیح بدیع الزمان فروزان فر،تهران:انتشارات زوارچاپ دوم .
 – 71کمالی زاده ،طاهر ( )8913؛مباني حکمي حسن وعشق دررساله في حقيقت العشق
سهروردی،جاویدان خرد،دوره جدید،شماره دو .
 – 71گوهرین  ،صادق ()8919؛شرح اصطالحات تصوف (ج،)01تهران:زوار
 – 71محمود،ژاله(،)8911نيکوترین قصه هادرمجموعه رسائل فارسي شيخ اشراق،ایران نامه،شماره 78
 - 77مولوی  ،جالالدین محمدبن محمد (، )8911دوره کامل مثنوی معنوی،براساس نسخه تصحیح شده
رینولدنیکلسون بامقدمه عبدالحسین زرین کوب ،تهران:انتشارات مجید،چاپ سوم.

