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 چکیده

گیهای انسان كامل كه نشان دهنده ی فکری عطار نیشابوری در بیان ویژدر این مقاله به الیه ها

شان دهد كه چگونه عطّار در بیان نگاه متفاوت  شود تا ن ست پرداخته می سان كامل ا او در معرفی ان

. در این میان به چهار عنصر اصلی شخصی و منحصر به فرد گردیده است این ویژگیها دارای سبکی

سایر متون نظیر آنچه كه عطّار در آثارش ذكر  شود كه در  شاره می سبکی خاص ا به عنوان ویژگی 
ست یا شود. این كرده ا سایر متون همانند، به اثبات آن پرداخته می سه با  ضمن مقای شوند و  فت نمی

سلوک و چهار ویژگی عبارت از تمثیلهای رمزی، رمز هدهد به عنوان پیر طریقت و راه بی شت  بازگ

سان كامل با مثنوی معنوی  شق عطّار به عنوان مقامات ان شهر ع سۀ مقامات و هفت  در نهایت مقای

بدون تردید عطّار نیشابوری یکی از كسانی است كه با به كار گیری زبان خاص كه  اشند.مولوی میب

محصـول اندیشـه و فکری ناب اسـت به خلق آثاری گرانسـنگ در ادب فارسـی دسـت زده اسـت و 

تردید از این رهگذر یکی از اركان اصلی وصاحب سبک زبان فارسی محسوب میشود. این سبک بی

های بیانی دانست گزینشی خاص از لغات، اصطالحات فنی، عبارات و شیوهشخصی را باید محصول 

سنن ادبی متمایزندكه از قرارد ستی و ادهای زبانی و  سبت به ه ، این گزینش از دید و دریافتی نو ن

ای است كه به تعریفی جامع و متفاوت از انسان كامل  حیات ناشی میشود. عطّار نیشابوری نویسنده

های ادبی كه حاصل اندیشۀ واالی اوست دست میزند و  با گزینشی نو از زبان و شیوهو ویژگیهای او 

 ریزی میکند. ص سبکی شخصی را پایهدر این خصو
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Abstract: 

This article aims to investigate the mental layers of Attar Neishaboori in 

expressing the whole person to show how he owned a unique and personal 
style. Accordingly, four elements are introduced as the characteristics of a 

personal style which cannot be observed in other texts such as those in 

Attar's works. These four stylistic characteristics include the Secretive 

Similes , the Hoopoe's Secret as the Old Way and the Journey of No 
Return, and ,finally, the Comparison of Places and Attar's Seven  Cities of 

Love ,as the places of a perfect man, with Masnavi Manavi of Molavi. 

Undoubtedly, Attar Neishaboori is one of those who created valuable 
masterpieces in the Persian literature by using a specific language 

stemming from his genuine thought, and this respect, he is considered one 

of the main fundaments and founders of the Persian literature. This 

personal style is the outcome of a specific selection of vocabulary, jargons, 
phrases, and ways of expression that are different from linguistic 

arbitrariness and literary traditions. In fact, this selection stems from a new 

perspective and attitude toward the being and life. Attar is an author who 
defined the perfect man differently and thoroughly and expressed the 

perfect man's characteristics by the new selection of language literary 

terms which reflect his prominent thought , and based on this thought, he 
founded a personal style. 
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 مقدمه  -1
شناسی شناسی روش مشخص و خاص بیان مطالب توسط یک گوینده است.)سبکسبک

شناسی را دارای سه ساحت و الیه میدانند كه عبارتند از: الیه یا (برخی سبک12ص شعر،

بندی را و برخی دیگر همین تقسیم ساحت ادبی، الیه یا ساحت زبانی، الیه یا ساحت فکری

در صورتی كلی تر به سبک دوره مانند سبک خراسانی و سبک شخصی كه شامل ساحت 

اند. جدای آنکه شــاعردر ســبک ادبی،مثال ســبک بندی كردهزبانی و فکری میشــود تقســیم

صلی  ست الزمۀ ا صی بهره برده ا شخ سبک  سانی ، تا چه حد از دوره در جهت ایجاد  خرا

شتن شاعر یا دا شخصی را الیۀ زبانی و الیۀ فکری یک  سته اند ، یعنی  سبک  سنده دان نوی

برجستگیهای مشخص زبانی و فکری یک شاعر یا نویسنده كه او را از سایرین متمایز كرده 

ست كه  ساحت و الیۀ زبانی تا حدی ا ست. اهمیت  ست و به او نگاه و زبانی متفاوت داده ا ا

سبک خراسانی در شعر «.)اند.بنیانگذار سبک شخصی دانسته عنصراصلی و»بسیاری آن را 

در واقع زبان تبلور اندیشه و اشتغاالت فکری و پیشینۀ ذهنی یک نویسنده . (34فارسی، ص

تنیده و الزم و ملزوم هم دانســـت. یعنی از اســـت. لذا ســـاحت زبانی و فکری را باید درهم

قابل فهم و هن ناب و پویا زبانی زیبا و  ـــۀ  ندیش به كارگیری زبانی زیبا و هنری ا با  ری و 

ای ناب شــناســایی میشــود و هر كدام از اینها كه نباشــد كار را برای فهم یک اثر و اندیشــه

داشتن عظمت وجودی یک شخص مشکل میکند.تفاوت دیدگاهها و الیه های فکری در هر 

فاوت به وضوح موضوعی میتواند مصداق داشته باشد ، در نگرش عطار به انسان كامل این ت

مشهود است . این مقاله برآنست تا ویژگیهای بارز سبک فکری عطار در بیان انسان كامل را 

شه های  سان كامل در قرآن و حدیث و اندی ساس ابتدا به تعریفی از ان واكاوی كند بر این ا

 عرفانی میپردازد و سپس به ذكر تفاوت دیدگاههای عطار در این باب مبادرت خواهد كرد. 

 پیشینه -2
او سّر  است كه انسان كامل موجودی است كه به وسیله ( ابن عربی معتقد1370قیصری)

سرّهُ الیه»حق ظاهر میگردد  صفاً بالوجود و یظهَرُ به  ست و هفت فص از « لکونه مت و در بی

( انسان 1390نسفی) -فصوص الحکم در واقع حقایق وجودی انسان كامل را معرفی میکند.

ـــانی می اند كه از گفتار نیک و كردار نیک و اخالق نیک و دانش به حدّ كمال دكامل را انس

 -ین انســـانی هم در شـــریعت و هم در طریقت و هم در حقیقت كامل اســـت.باشـــد. چن

( معتقد است كه انسانها در استعداد مشتركند ولی برخی استعدادها در برخی  1392جیلی)

بالقوه اســت و در برخی به بالفعل تبدیل شــده اســت. انســانهای كامل همان انبیاء و اولیاء 

وییم مرادمان گو ما هر گاه انســان كامل می هســتند كه آنها هم با هم مســاوی نیســتند

سایر اولیاء برتری دارد. ست كه بر  سان كامل و 1367مطهری) -پیامبر)ص( ا ( به معرفی ان

انســان ناقص، فرق كمال و تمام، تعبیر انســان كامل، آفات روح انســان، عیبهای جســمی و 
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(به  1392نین مطهری) روانی میپردازند و لزوم رشد و كمال انسان را بررسی میکنند. همچ

سان در قرآن،نظر  سان آرمانی و كامل از دیدگاه قرآن میپردازد و زیبائیهای ان خصوصیات ان

ای معنوی انســان در قرآن و ...را مورد بررســی همحركات غریزی انســان،محرك قرآن درباره

( به تشــریح انســان كامل از دیدگاه حضــرت علی)ع( 1383زاده آملی)حســن-قرار میدهد.

اهلل، انسان  خلیفۀیپردازند و به موضوعات مختلفی چون انسان كامل ولی اهلل، انسان كامل م

صلح  سان كامل م سان كامل  بریۀكامل قطب زمان، ان سان كامل معدن كلمات اهلل، ان اهلل، ان

سان كامل ثمره حجۀ ستفاد، ان سان كامل عقل م سان كامل مؤیّد به روح اهلل، ان ی وجود، ان

-قلب میپردازد. اهلل و انسـان كامل صـاحب مرتبه مشـیۀ، انسـان كامل محل القدس و روح

بان عطار، ویژگی1384حجازی) ـــه و ز ندیش به ا فان نظری، (  مل در عر كا ـــان  های انس

سان كامل در عرفان عملی و وظایف رهرو پرداختهویژگی شردوست)-اند. های ان ( به 1373ب

ــان كامل در مثنوی معنوی پردا خته و معیارها و ارزش های اخالقی مدّنظر ویژگی های انس

 مولوی را مشخص كرده است. 

 سواالت تحقیق -3

 تفاوت اندیشه و بیان عطار در به تصویر كشیدن انسان كامل در چیست؟  -1

 دیدگاههای متفاوت عطار در بیان ویژگیهای انسان كامل كدامند؟ -2

 اهمیّت و ضرورت تحقیق -4
عطار نیشــابوری عارف شــاعری اســت كه در تمامی آثارش ســبکی متفاوت را به نمایش 

میگذارد . او در بیان ویزگیهای انســان كامل نگاهی كامال مســتقل و متفاوت دارد و ضــمن 

انتخاب بیانی رمزی خصـوصـا در منطق الطیر ، با بیان و اندیشـه ای متفاوت از سـایر كتب 

گیهای انســان كامل مبادرت میورزد. لذا دانســتن وجوه تمایز مشــابه ، به ذكر جایگاه و ویژ

بین نگاه عطار با سایر نظریه پردازان در حوزۀ انسان كامل ما را در فهم ویژگیهای سبکی و 

 منحصر به فرد او یاری خواهد كرد. 

 شیوۀ پژوهش  -5
 تحلیلی به شیوۀ كتابخانه ای میباشد.  –روش كار در این تحقیق بنیادی 

 

 های عرفانیانسان كامل در قرآن و حدیث و اندیشهـ 6

 انسان كامل در قرآن -1-6

اصــطالح انســان كامل در قرآن صــراحتاً به كار نرفته اســت ولی معنا و مفهوم آن را از "

آیاتی كه به خلیفۀ اهلل ، امام، مطهّر، مخلص، مهتدی، صدیق، صالح، مقرّب، سابق، مصطفی، 

مجتبی، ولی اهلل، رســول، نبی، صــاحب نفس مطمئنه و عبودیت تامه مربوط اســت میتوان 
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شت كرد، افزون بر شاره دارد  بردا سانی ا ضائل و كماالت ان این میتوان همۀ آیاتی را كه به ف

سان كامل خود قرآن ناطق و قرآن خلق  ست بلکه از آن رو كه ان سان كامل مرتبط دان به ان

ها و آیات آن را مدارج و وی اســت میتوان همۀ  قرآن را وجود كتبی انســان كامل و ســوره

 (. 505ص، 4، جف بزرگ اسالمی.) دائرۀ المعار"دمعارج وی معرفی كر

 ـ انسان كامل در احادیث2-6

ــت كه به برخی  ــده اس ــاره ش ــان كامل اش در احادیث فراوانی به جایگاه و ویژگیهای انس

شود: مقام ولی اهلل، مقام  شاره می سالم ا سان كامل در احادیث معصومین علیهم ال مقامات ان

، معدن كلمات اهلل، مقام حجت اهلل، مقام خلیفۀ اهلل، مقام قطب زمان، مقام مصـــلح بریّۀ اهلل

شاره میکنند خود را  سان كامل ا شیۀ اهلل. از این روست كه وقتی بزرگان دین به جایگاه ان م

یعنی «. نحن اســماء الحســنی» رابط بین مخلوقات و ذات باری تعالی میدانند و میفرمایند 

شریف اهلل سم  سم جامع حق و مظهر ا ست كه مظهر ا سان كامل ا سماء ان  كه جامع همۀ ا

است میباشد. پس باید دانسته شود كه اصل محوریت انسان كامل اصلی اساسی در باورهای 

 دینی میباشد.

 ـ انسان كامل در اندیشه های عرفانی 3-6

ـــه های عرفانی نیز نظرات مختلفی در این باب وجود دارد . از اینکه این تفکر و در اندیش

ست در بین محققان اختالف نظر وجود دارد مفهوم از چه زمانی وارد عر شده ا سالمی  فان ا

شه سان نخستین در اندی ستان و ولی محققان این تفکّر را با مفهوم ان های عرفانی ایرانیان با

مفهوم » ارتباط نمیدانند. ماسینیون میگوید:های گنوسی ایرانی و یونانی بیهمچنین نظریه

خاستگاه اسالمی دارد با اینهمه نمیتوان شباهت آن انسان كامل هر چند در عرفان اسالمی 

را با نظام گنوسی نادیده گرفت. آنچه در نظام گنوسی و در ادیان ایرانیان باستان به نامهای 

سان ازلی نزد مانویان مطرح  سان قدیم نزد اهل قباله و ان ستین نزد مزدكیان، ان سان نخ ان

االسالم و اصالۀ النشوریه،  االنسان الکامل فی) « بوده است اشکالی از این تفکّر تلقی میشود.

(همچنین موضــوع خلق انســان به صــورت خدا كه در عهد عتیق آمده اســت و 107ص 

همچنین مســألۀ كامل بودن انبیا چونان نوح حاكی از آشــنایی جهان یهودی و مســیحی با 

سیحی در قرون وسطی سفۀ م ست، نگرشی كه حتی در فل سان ایزدی و خداگونه ا نیز به  ان

ست كه :  سی ا سون ك سان كامل به گفتۀ ژیل ست.از این رو ان كمال » نحوی مطرح بوده ا

شباهتی با  سبب فقدان كمال  سان ناقص كه به  ست، عکس ان شده ا شبیه خدا  پذیرفته و 

(در عرفان ایرانی هم مسألۀ انسان نخستین 233ص ،)روح فلسفه قرون وسطی« خدا ندارد.

عرفان اسالمی شباهت دارد. انسان نخستین كه اغلب كیومرث تلقی با مفهوم انسان كامل در

میشود همانند فرزند خدا تصور شده است كه روح او جزئی از روح خداوند است. به هر حال 

ــکل گیری مفهوم اینکه این نظریات یعنی نظریه ــی ایرانی و یونانی چگونه در ش های گنوس
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ست شته ا سالمی نقش دا سان كامل در عرفان ا شمندان اختالف نظر وجود ان ، در بین اندی

سالم شمند و ا شمندان نظیر آندره تور اندی سوئدی بر این دارد ، برخی از اندی شناس بزرگ 

گمان اســت كه تکامل فکر انســان كامل در اســالم به نحوی با نظریۀ امامت در نزد شــیعه 

ارد جهان اسالم شد و مرتبط است. او بر این باور است كه از رهگذر تشیّع اندیشۀ گنوسی و

سالمی تحقق بخشیده  سان كامل را در عرفان ا سته و مفهوم ان سألۀ والیت و امامت پیو با م

است.این اندیشۀ راه یافته به عرفان اسالمی توسط كسانی به عنوان پایه و اساس اندیشۀآنها 

ــی كه با به كارگیری مفهوم الکامل ا ــتین كس لتام به مورد تبیین و تحلیل قرار گرفت. نخس

انسان كامل در عرفان اسالمی هویت بخشید بایزید بسطامی بود. پس از او حالج كه اساس 

شریف  صورته » فکری او بر مبنای روایت  ست این « انّ اهلل خلق آدمُ علی  شکل گرفته ا

اصــل مبنایی را در اصــول اعتقادی خود یعنی: طریقت، معرفت، اتحاد عرفانی، تبیین و به 

سان سی ان سالمی برای الگوی شنا سی كه در عرفان ا ست. اما اولین ك ست زده ا عرفانی د

در فص اول از فصــوص الحکم اســتفاده كرده « االنســان الکامل»كمال بلوغ بشــری از لفظ 

سان كامل را همانند روح عالم میداند. و پس از او  شد كه ان ست محی الدین ابن عربی میبا ا

سفی و عبدالکری سان به ترتیب عزیزالدین ن ستقل ان شتن كتابهایی با عنوان م م جیلی به نو

كامل دست میزنند و این مسأله را از اصول اصلی اعتقادی خود قرار میدهند.نسفی میگوید: 

ــریعت و طریقت و حقیقت كامل و دارای اقول نیک،  ــت كه در ش ــان كامل آنس بدانکه انس

 (74، صق نیک و معارف باشد. )انسان كاملافعال نیک، اخال

مبحث انسان كامل از مباحث اصلی و كلیدی اندیشه های عرفانی است ، عطار نیشابوری    

نیز در الیه های زبانی و فکری با بیان و اندیشـه ای متفاوت به ذكر ویژگیهای انسـان كامل 

ـــر به فرد كه باعث ایجاد  ـــت در ادامه به برخی از این الیه های منحص مبادرت ورزیده اس

 او شده است اشاره میشود.سبکی شخصی در آثار 

 ـ رمز و انسان كامل7

شاخصه صاً در منطق الطیر بیان یکی از  شۀ عطّار خصو صلی و متفاوت كالم و اندی های ا

رمزی او در ذكر ویژگیهای انســان كامل اســت. كه بر رمز پرنده اســتوار اســت. از این میان 

ســاســی بازی میکند. هدهد كه نماد و ســمبل انســان كامل در منطق الطیر اســت نقشــی ا

سـئوال اینجاسـت ، تفاوت رسـالۀ الطیر منطق الطیر با رسـالۀ الطیورهای دیگر كه از رمز و 

اند در چیست ؟و چه ویژگی بارزی منطق الطیر را به یک اثر دارای نماد پرنده استفاده كرده

 سبک شخصی تبدیل كرده است ؟
شاره ست به رمز و تعریف آن ا شیم. اهل فن رمز را ای مخپیش از آن الزم ا شته با صر دا ت

سی هم به كار میرود.كلمه صدر مجرّد "ای عربی میدانند كه در زبان فار صل م این كلمه درا

ست و  ست. معنی آن به لب یا چشم یا ابرو یا دهن یا د ضرب ا ضرب ی صر و  صر ین از باب ن
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نیز به معنیهای  زبان اشاره كردن است. این كلمه همچنان كه در زبان عربی، در زبان فارسی

گوناگون به كار رفته است. از جمله اشاره، راز، سرّ، ایماء، دقیقه، نکته، معمّا، نشانه، عالمت، 

شود، چیز نهفته میان دو یا  صی كه از آن مطلبی درک  صو شانۀ مخ شارت كردن پنهان، ن ا

شانه صود با ن شد و بیان مق و معهود  ها و عالئم قراردادیچند كس كه دیگری برآن آگاه نبا

شناسی و (جدای از این تعریف در باب ریشه1) رمز و داستانهای رمزی، نامداریان:ص"است.

در   SYMBOLUMتعریف رمز به نکات دیگری هم اشــاره شــده اســت از جمله آن را با 

دانند. )مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، معنی مییونانی مترادف و هم SUMBOLONالتین و 

 (. 20ص
ـــی تمثیل در دانش ای كه نکته ـــاس ـــود بحث نقش اس در باب این مفاهیم دنبال میش

رمزشناسی است كه نقشی اساسی در عالم انسانی و حیوانی دارد و آن را كلید رمزشناسی 

ساب می سی عرفانی، صبه ح شنا صلی تفکر 20آورند. )مدخلی بر رمز ( یکی از پایه های ا

بدون تردید یار پر كاربرد اســـت. عطار در تمامی آثارش تمثیل های رمزی اســـت كه بســـ

علت اســتفاده از این تمثیل های رمزی را باید یکی از ویژگیهای اصــلی آثار عطار دانســت .

ست و چون  صی نی شخص یا گروه خا ست ، مختص  شه تازه ا ست كه: رمز همی زبان این ا

تأمل فرامی به تفکر و  نده را  ـــت، خوان ند و از آن جا كه قوۀ ادراک رازآلود اس با خوا افراد 

تواند معنای رمز یکدیگر متفاوت است بنابراین هر كس براساس استعداد و شعور خویش می

سد: را دریابد. هانری كربن در اینباره می شارحان متوالی »نوی نه پدیدآورنده این رمزها و نه 

ــاید پدیدآورنده آن، توانند معنای رمز را به تمامی درک كنند ها، نمیآن ز هر ها كمتر او ش

ــد ــته باش ــینا و تمثیل عرفانی، «).،كس دیگری توانایی این كار را داش . در  (382صابن س

شد یعنی همان  ساس رمز معرفی  تعریف رمز ، تماثل یا تمثیل رمزی، ویژگی بارز و پایه و ا

سبکی عطّار طریقه ای كه عطّار آن را به كار میگیرد و میتواند از ویژگی های منحصربه فرد 

 د.محسوب شو

 رساله الطیرها و منطق الطیر  -1-7
ای طوالنی دارد ولی از این میان چند نوشــتن رســالۀ الطیرها در ادبیات عرفانی ســابقه

رسالۀ الطیر از معروفیت واالتری  برخوردارند. شناخت وتحلیل رسالۀالطیرها و تمایزات آنها 

شکار فکری و شۀ تفاوت آ سالۀ الطیر منطق الطیر میتواند ری شه با ر ای او كه باعث ذكر اندی

 بسیاری از ویژگیهای انسان كامل در منطق الطیر شده است را كشف كند.
ـــان میدهند ، مرحله ـــالۀ الطیرها درواقع مرحلۀ بعد از آگاهی روح را نش ای كه روح رس

شرایط و وضع خویش را در اسارت و غربت دریافته است و به موانع بازگشت به وطن اصلی 

واقف شده است و دراین حال قدم در راه سفر گذاشته است. مسیر این سفر از خود آگاه و 

خاک به سـوی افالک اسـت، از اعماق چاه تاریک غرب به سـوی بلندترین و دورترین نقطۀ 
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اند در رمز پرنده شرق، به این دلیل است كه در این سفر نفوسی كه به این سفر دست زده

شده صد در پروازند و در اند كه از دیا پرندگانی ممثل  سوی مق سته و به  ام تعلقات مادی ر

صل و پادشاه خویش  سر میگذارند تا به ا شت  سفر را یکی پس از دیگری پ این پرواز موانع 

برســند.این پیوند پس از ریاضــت و ترک حواس صــورت میگیرد و در حالتی میان خواب و 

 آید.د به دست میبیداری یا مرگِ ارادی و معرفت عرفانی از طریق كشف و شهو
ابن سـینا اولین كسـی اسـت كه معراج روح رااز عالم خاک به سـوی افالک در رمز پرواز    

ای كه شامل پند مرغ و عبور از كوهها بیان كرده است. او در رسالۀ الطیور كه بعد از مقدمه

صویر میکشد كه همانند همان چ صیادان را به ت شود ، جماعتی از  ست آغاز می یزی و اندرزا

در كلیله و دمنه اســت دام میگســترند و « بابُ الحمامۀ المطوقه» كه در داســتان كبوتران 

ــیر  ــت در میان گلۀ مرغان در دام اس ــتان كه خود مرغی اس ــند و قهرمان داس دانه میپاش

میشـــوند. بعد از آن با جهد و تالش و به رهبری آن مرغ از دام رهایی مییابند و در حالیکه 

دارند ســفر دور و دراز و خطرناک خود را آغاز میکنند. از وادیهای ســخت  هنوز دام برپای

عبور میکنند و به نزد والی آن والیت میرسند و والی آنها را به نزد ملک كه در شهری باالی 

كوههاست رهنمون میشود. مرغان به آنجا میرسند. پس از گذشتن از صحنهای نورانی قدم 

ــوند و بیدر حجرۀ ملک میگذارند و از نو ــوند. ملک به ر جمال ملک متحیر میش هوش میش

شان را باز میدهد و آنها بعد از این لطف قصۀ درد و رنج خود را بازگو میکنند  لطف ، عقلهای

ــان بردارد اما ملک جواب میدهد كه بند از  ــت میکنند تا بقایای بندها را از پایش و درخواس

سولی ب ست و من ر سته ا شاید كه ب شما كس گ شان را الزام كند تا پای  شما فرستم تا ای ه 

سخن ملک می ستان بعد از  شما بردارد. در انتهای دا صاحبان بانگ » آید: بندها از پای  و 

سول ملک شتیم و اكنون در راهیم با ر شت.از پیش ملک بازگ اینجا « برآوردند كه باز باید گ

ست. دكت شت آنها ا سیدن مرغان به نزد ملکِ خود و بازگ ر پورنامداریان از قول سخن از ر

سفیر همان ملک الموت و از قول هنری كربن میگوید  ساوی میگوید: این  سهالن  عمر بن 

 (413، ص عال است. ) رمز و داستانهای رمزیاین سفیر جبرئیل یا عقل ف
شراقیون تبیین میکند و میگوید: آنها اكنون     شت این پرندگان را با اعتقاد ا سینا بازگ ابن 

 اند.گانی در زمین هستند و خود سیمرغ یا انسان كامل شدهخود فرشت
بعد از ابن سینا امام محمد غزالی نیز سفر روحانی عارف را به صورت داستان مرغانی كه    

اصــناف » به جســت و جوی عنقا ســفر میکنند به رشــتۀ تحریر درآورده اســت. او میگوید: 

شتند كه شدند و پندا البد آنها را ملکی میبایدو اتفاق كردند  مرغان از هر رنگ و نوع جمع 

ست. خبر یافتند كه وطن او در یکی از جزیره ستگی این مقام نی شای سی را  های جز عنقا ك

مغرب است. تصمیم گرفتند به آن سمت حركت كنند منادی ندا میدهد كه به دستِ خود، 

ـــوق آنها افزونتر ـــنوند ش ـــده و بی خود را به هالكت میفکنید چون این ندا را میش آرام ش
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میشــوند. به آنها میگوینددر راه شــما وادیهای ســخت و بیابانها وجود دارد و مرگ و تباهی 

شما را درمی رباید. مرغان مختلف در جاهای مختلف جان میدهند تا اینکه اندكی از آنها به 

ا ایم عنقا پادشاه موصال میرسند. ملک میپرسد بگویید مقصود شما چیست؟ میگویند آمده

اید ما پادشـــاهیم چه شـــما بخواهید یا باشـــد. از طرف عنقا ندا میرســـد رنج بیهوده برده

نخواهید. مرغان چون این میشنوند نومید و شرمسار میشوند و در حیرت غرق میشوند. پس 

شاهانه به  شان غلبه مییابد؛ لطف و عنایت  همگان در مقام عجز فرو میروند. وقتی عجز بر ای

شان ست جمال كرم می تدارک حال ای ستغنای ملک موجب ردّ ا شود: اگر ا آید و خطاب می

ــاه پناه میگیرند و بعد از آن یأس و  ــت. بعد از آن در خانۀ كرم و نعم پادش موجب قبول اس

رنج و عجز و افتقار به آرامش و سکون و شادی میرسند. سفر مرغان در رسالۀ الطیر غزالی 

غزالی تنها وجه اشتراكش با رسالۀ پیشین رمز مرغان رسالۀ الطیر  جا ختم میشود.به همین

سیدن به  صعود از فلکی به فلکی دیگر و ر سارت در دام و بعد رهایی و نه  ست. اینجا نه ا ا

سفر بعد از غم و  ست و  سیلۀ ملک و ... از هیچکدام خبری نی سمانی و پذیرایی به و صلی آ ا

س شی روحی به پایان میر شادی و آرام ستان مرغان و گونهاندوه مرغان با  های مختلفی د.دا

ای دانست كه حماسۀ عرفانی عطّار را های تجربهكه تا اینجا ذكر شد را میتوان به منزلۀ پله

سایر كتب "در اوج ادب عرفانی قرار میدهد.  صلی حکایت عطار در منطق الطیر با  ساختار ا

از سـایر كتب از نظر سـبکی مشـابه خود نظیر رسـالۀ الطیر غزالی تفاوتهایی دارد كه آن را 

ــا و اثرگذار به نام هدهد در منطق الطیر  كامالً متفاوت میکند و آن وجود هدایتگری راهگش

ـــود. گزینش نهایی هدهد نیز به دنبال هدایت و  ـــت كه در حکایات دیگر دیده نمیش اس

 راهگشایی خود او صورت میگیرد:
     "د حضرت و هم پیـک  غیبمرغان منم بی هــیچ ریـب            هم بری یگفت ا

 (14)بررسی تطبیقی روایت پردازی در رسالۀ الطیر غزالی و منطق الطیر عطار، كوپا: ص

عطّار داســتان خود را از اجتماع مرغان برای اختیار پادشــاه، شــور طلب و روی آوردن به    

سیمرغ و آنچه  سی مرغ، به درگاه  سیدن اندكی از مرغان یعنی  سیمرغ و ر ضرت  میان ح

ـــالۀ الطیر غزالی مرغان و ملک اتفاق می ـــتان رااز رس افتد آغاز میکند . او ابتدای این داس

گرفته است ، اما آنچه او اضافه میکند، گذشته از توجه به تجانس لفظی ظریف میان سیمرغ 

ـــی ـــفر و س غان در طی س مای مر به عنوان پیر و رهبر و راهن هد  هد فاده از  ـــت مرغ اس

شان بمخاطره ستفاده از هدهد به آمیز شته از این اختالف یعنی ا ست. گذ سیمرغ ا سوی  ه 

عنوان پیر و راهنما و نماد انســان كامل ، منطق الطیر مملوّ از تمثیلهای متعددی اســت كه 

 "های عطّار به طرح اصــلی داســتان پیوند میخورد. لذا میتوان گفت:مانند ســایر منظومه

متمایز اســت. نخســت اینکه عطار در منظومۀ خود منطق الطیر از چند حیث از دیگر آثار 

ــت كه با هر بار  ــخن میگوید، از اینرو اس ــت و با زبان تمثیل س طرحی پنهانی درافکنده اس



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /234

 خواندن منطق الطیر زیباتر و خوشایندتر مینماید و به تعبیر عطار :

 شــکـی هـر بار خـوشــتر آیدتگـر بســی خواندن میســر آیدت         بی

دوم تجانسهای آوایی میان سیمرغ و سی مرغ در تبیین نظریه وحدت وجود است و سوم    

ـــی هدهد را پیر و راهنمای  ـــتین بار در یکی از آثار ادبی زبان فارس اینکه عطار برای نخس

 (12)دو سفر، فضیلت بهبهانی،ص "مرغان قرار میدهد.

ــتفاده از تمثیلهای فرا» دكتر پور نامداریان میگوید:     وان و نیز وصــف مرغان و بحث و اس

ـــت، منطق  ـــنگر نکات و دقایق مختلف عرفانی اس گفت و گوی میان آنها و هدهد كه روش

)رمز و « الطیر را ســـیمایی كامالً متفاوت از رســـالۀ الطیر ابن ســـینا و غزالی داده اســـت.

 (421داستانهای رمزی،پورنامداریان: ص

 سلوک بی بازگشت  -8
دیگر اختالفی كه باعث ایجاد سبکی شخصی در منطق الطیر شده است نکتۀ بسیار مهم    

ــیاری از نکات و راهنمایی ــت بر آن تأكید دارد و به و بس های هدهد كه همان پیر راهنماس

در رسالۀ »بازگشت بودن مرغان است یعنی فنای در ذات الهی. نوعی با آن مرتبط است بی

ــتی دارد، ح ــفر بازگش ــینا این س ال آنکه در منطق الطیر عطّار برعکس جان از الطیر ابن س

)مدخلی بر رمز شناسی « شرق باز نمیگردد و میان آن دو رسالۀ الطیر ابوحامد غزالی است.

های (. پایان داستان منطق الطیر كه پایان راه سالک است با نمونه124عرفانی ، ستاری: ص

در رسالۀ الطیر ابن سینا سخن از مشابه نظیر رسالۀ الطیر ابن سینا و غزالی متفاوت است، 

سهروردی میگوید  ست.  ستن در بین آنها سوی زمین و زمینیان و زی شت پرندگان به  بازگ

كاملترین انسان آن است كه نفس او عاقل به فعل گردد. آنگاه او را عقل مستفاد خوانند و ":

است و در  هیئت صالح و اخالق جمیل در وی پدید آید. وجود چنین شخصی در عالم جایز

 (414ص )رمز و داستانهای رمزی، "اجب است.بقای نوع انسانی و
سهروردی هدهد را نام میبرد امّا او     ست كه : در لغت موران ،  ضروری ا ضیح این نکته  تو

را رمز نفس ناطقه كه استعداد سیمرغ شدن را دارد معرفی میکند نه پیر طریقت و راهنمای 
ای كه کدام از رسالۀ الطیرها و آثار دیگر نیامده است به گونهبازگشت در هیچسلوک . راه بی

ـــت به میان مردم "منطق الطیر به فناء فی اهلل خاتمه مییابد.  ـــالت برگش بنابراین گاه رس
برعهدۀ سالک گذاشته میشود و او وظیفه دارد پس از كسب معرفت و بعد از سفر من الخلق 

ازد. ابن سینا داستان خود را با این وظیفۀ سالک الی الحق به سفر من الحق الی الخلق بپرد
سیده موظف  ست یعنی عارف به كمال ر سالت مردان حق ا تمام میکند. این همان مرحلۀ ر

ست دیگران را بهره شنگان حقیقت بازگردد و از آنچه خود یافته ا سوی ت ست كه به  مند ا
ئیس هدف از سیر و سلوک ( شیخ الر12)تحلیلی فشرده از رسالۀ الطیر ابن سینا، ص "كند.

عرفانی را در نهایت خدمت رسانی به مردم و حیات بشریت میداند به این معنا كه او معتقد 
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است عرفانی ارزشمند است كه در خدمت بشر و حیات تجربی او باشد بنابراین داستان ابن 
سخن از ذو ستان عطار  سد. اما پایان دا شدن در سینا با مفهوم عرفانی فنا به پایان نمیر ب 

معشــوق و پیوســتن قطره به دریا و ســایه به خورشــید اســت. در منطق الطیر هنگامی كه 
ــیار حاجب لطف رقعه ــند پس از بیم و امید بس ــان مرغان به وادی هفتم میرس ــش ای پیش

و  "بود"میگذارد و مرغان در آن جانســوزی، ســراندازی و پاكبازی خود را میبینند تمامی 
ای كه ای است، آینهظیر كنار میگذارند.خداوند در تفکر او چونان آینهنرا با قدرتی بی "من"

ــیمرغ را دیدند  ــی مرغ در مقابل این آینه س هر كس میتواند خود را در او ببیند چنانکه س
های پس دیدار پرندگان با سیمرغ دیدار پرندگان با خویش است.این اصل را باید یکی از پایه

سایر  شۀ عطّار كه  صلی اندی ست. در واقع ا شأت میگیرد دان سان كامل از آن ن ویژگیهای ان
ــالک اســت. ــفر عارفان منطق الطیر فناء فی اهلل و "تفاوت در نگرش به انجام كار س پایان س

برنگشــتن اســت اما عارفان رســالۀ الطیر ابن ســینا مأمور میشــوند به زمین برگردند. با این 
ــالۀ الطیتفاوت دیدگاه ــت كه میتوان گفت رس ــه با دیدگاه عطار در منطق هاس ر در مقایس

ـــله دارد لیکن منطق الطیر اثر  ـــدن به یک اثر عرفانی محب فاص الطیر هنوز تا تبدیل ش
ست.عرفانی تمام سینا،  "عیاری ا سالۀ الطیر ابن  شابوری با ر سه منطق الطیر عطار نی )مقای

 (24ص
پیر و راهنمای سلوک  بازگشت بودن مرغان )جان( و استفاده كردن از هدهد به عنوانبی

ــبکی عطّار در  ــه ویژگی بارز س ــتفادۀ فراوان از تمثیلها به روش خاصّ عطّار، را باید س و اس
آثارش خصوصاً در منطق الطیر دانست كه باعث خلق آثاری شگرف شده است ، و زیربنای 
 فکری بسیاری از ویژگیهای خاص انسان كامل كه مرتّب توسط هدهد تأكید میشود نظیر از
صر هدهد،  سه عن ستفادۀتركیبی از  ست.تواتر ا شتن و مرگ و فناء فی اهلل و ... دان خود گذ
ست كه ما را بر آن میدارد مواردی را به  شت در منطق الطیر به حدی ا تمثیل و راه بی بازگ
سخ پیر طریت یعنی  سلوک را در پا شت  شی انتخاب كنیم.عطار راه بی بازگ صورت گزین

 ن اینگونه بیان میکند: هدهدبه یکی از پرندگا
 چون گذشتی هفــت وادی درگــه است         ت     ـــت مارا هفـت وادی در ره اســـگف

 ــاه كــس ـــفرسـنگ آن آگ  نیسـت از     ن راه كــس        ــــد در جهــان زیـوا نیام
 ــبورـــای ناص دت آگهــیـــچون دهن    ر        دون راه ــــس زیـچــون نیامـد باز كـ

 ازت دهند ای بی خــبر  ــــكـی خــبر ب       چون شدند آن جــایگـه گـم سر به سر      
(3251تا3248)منطق الطیر، ب   

 او در جای دیگری همین تعبیر را به كار میبرد و میگوید:
 ـود بینیمــخـ ـم چو بیــبا خــدا باشـ          ـنیـم بـد بینیم   ــود بیــا خــتـا كـه بـ

 دم    ـــدایی باشـــن خــبی خــودی عیـ      ــایی باشدم       ـــآن زمــان كز خــود ره
(3998و  3997)منطق الطیر، ب   
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او در این ابیات به وضوح این راه بی بازگشت را بیان می كند و از زبان پیر طریقت یعنی    

را شرط الزم سلوک و از ویژگیهای بارز  هدهد گم شدن و بی خبری از همۀ تعلقات دنیوی

بازگشت كه منتهای همّت عارفان كامل انسان كامل بر می شمرد.  در اینجاعطّار از راهی بی

خبری و ذوب شدن در اصل عالی و حقیقی را از وواصالن حقیقی است سخن میگوید و بی

عطّار نشأت میگیرد  ویژگیهای انسان كامل برمیشمرد. این ویژگی سبکی كه از اندیشۀ ناب

شاره دارد و با  ست ا ضرت احدیت ا شدن در ح سان كامل كه ذوب  به یکی از ویژگیهای ان

رســالۀالطیورهای دیگر متفاوت اســت . در رســالۀ الطیور ابن ســیناكه با نگاهی اشــراقی و 

ست  شده ا سفر خلق به حق و بالعکس باز نموده  صدرادر  سفار اربعۀ مال سفی همچون ا فل

سی سیدن به سخن از  ست حق و ر سان از خاک به افالک و بعد از تربیت به د صعودی ان ر 

شۀ عرفانی عطّار با توجه  ست ، در حالیکه در اندی شت از افالک به خاک ا سانی برگ كمال ان

به ابیاتی كه گذشت بازگشتی در كار نیست ، یعنی كسی كه از وجود حقیقی خبردار شود 

 پاک ذات الهی و ذوب در او میشود و بازگشتی ندارد. خبر و محو در نور از وجود خود بی

پس از برشــمردن این ســه ویژگی یعنی هدهد به عنوان پیر طریقت و تمثیلهای رمزی و    

همچنین نگاه عطار به ســلوكی بی بازگشــت كه حاكی از نگاه منحصــر به فرد او به مســألۀ 

ا به عنوان كتابهای مشابه منطق سلوک است و اثبات این مسائل با مقایسۀ با رسالۀ الطیوره

ستن این مسأله كه ویژگیهای برشمرده شدۀ پیشین میتواند از  الطیر از نظر موضوعی و دان

ویژگیهای ســبکی خاص عطار نیشــابوری باشــد كه عطار از آنها در جهت بیان ویژگیهای 

شات ست حال به یکی دیگر از وجوه تمایز آثار عطار كه ن سان كامل بهره برده ا گرفته از  ان

شۀ عطار میپردازیم و برای  سان كامل در اندی الیه های فکری اوست یعنی مبحث مقامات ان

شده در مثنوی معنوی موالنا خواهیم  سه ای با مقامات مطرح  درک بهتر مطلب نگاهی مقای

 داشت.

 تفاوت مقامات عطار با موالنا  -9

ـــایخ طریقت برای تبیین آموزه های دینی و عرفانی خویش به همانگونه كه میدانیم مش

ک میجسـتند و با اسـتفاده از آن رموز عرفانی را شـرح   اصـطالحات و تعبیرات بلندی تمسـّ

سلوک زیر نظر  سیر و  ست كه به معنی مرتبۀ  صطالح مقام یکی از آن تعبیرات ا میکردند. ا

مفاهیم مرشد كامل و پیر راهدان تا وصول به سعادت و كمال معنوی است. مقامات عرفانی، 

صر سرّاج صاحب كتاب اللمع ده حال را "و تعداد آنها مورد اختالف نظر متصوفه است.  ابون

شوق، انس ، اطمینان  شق(، خوف، رجاء،  نام می برد كه عبارتند از: مراقبه، قرب، محبت )ع

(برخی چون خواجه عبداهلل 189)تاریخ تصوف در اسالم و تطورات و تحوالت، ص "و یقین. 

صاری به شایخ توبه را آغاز راه و  ان سیاری از م ست. با این وجود ب صدگانه معتقد ا مقامات 

سته سیر وسلوک دان ضا را پایان  شیخ ر سینا این مقامات را هشت چکاد میداند. اما  اند.ابن 
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ــلوک را هفت مقام میداند كه  ــیر و س ــالکان پس از گذر از "فرید الدین عطار مراحل س س

ستغنا، توحید، حیرت و فنا خود را در حقیقت مطلق مراحل هفتگانۀ طلب، عشق، م عرفت، ا

ـــورتهای مختلف جلوهمی ـــدهیابند كه به ص اند و همه از كثرت به وحدت و توحید گر ش

حقیقی میرســند و در درون تضــادها را محو میکنند و در خود حقیقی واحد جاودانه باقی 

شان ظا ست در جان شود.میمانند و تولدی دیگر كه بقاء باهلل ا ستانها و پیامهای  "هر می )دا

ضی: ص (موالنادر مثنوی مقامات متعددی را ذكر 106عطار در منطق الطیر و الهی نامه، ریا

ست و خود را مقید به نظم و ترتیب  شده ا ست اما تفکیکی میان حال و مقام قائل ن كرده ا

ق الطیر از وجوه آنها نکرده اســت. اتفاقاً این مســأله در مقایســۀ بامقامهای مســتقل در منط

افتراق منطق الطیر با مثنوی معنوی و ســـایر كتب عرفانی و به عنوان یک ویژگی ســـبکی 

منحصــر به فرد برای عطّار محســوب میشــود. در اینجا برای تبیین بهتر مســاله به مقایسـه 

ـــالمی یعنی مثنوی معنوی  ـــاهکارهای عرفان اس مقامات در منطق الطیر و یکی دیگر از ش

 ود. پرداخته میش

عب و جدّ و جهدو قلب     ند و میگوید این وادی ، وادی ت عطّار اولین وادی را طلب میدا

شدن حالها و درباختن ملک است. وادی است كه باید درد و متعاقب آن صبر داشته باشی. 

 او میگوید :

 غــالبینی ــه معــــالب بـــای طتو نه      اید طــلب گر طــالبی       ـــنین بــــاینچ
 ان در طلب  ـــم، هست نقصــنیست او گ        و او را روز وشــب     ـــابی تـــگـــر نمیی

(3298و  3297)منطق الطیر، ب   

 كامل میداند و میگوید: در مثنوی معنوی هم موالنا طلب را الزمۀ انسان

 بـاً ای خشــک لـــجو دائمیــــآب م     طــلب        ی میــر حـالی كه باشــتو به ه

 ت ـــاه و نصــرت رایات توســـن سپــای    ب مفـتاح مطــلوبات توست        ــــلاین طـ

(1443و  3/1442)  

ـــان كامل در منطق الطیر از مثنوی معنوی  اما آنچه طلب را به عنوان یک ویژگی بارز اانس

ــتقلی به نام طلب كه درمثنوی  ــاهده نمیکنیم متمایز میکند عالوه بر وادی مس معنوی مش

مصادیق و مفاهیم و توصیفاتی است كه عطّار برای طلب برمیشمرد. دو نمونه ازاین مصادیق 

 درد و صبر هستند كه عطّار آنها را الزمۀ وادی طلب میداند:

 رآیـد روزگــارــر دو بـــتـا در ایــن هـ     ــار        ــو انتظ  او  ره در  ــد ـــبایـ درد 

 ـار ازین اســرار بــازـــکش زنهـــسرم      ابی كــار بــاز        ـــن هــردو نیـــدریور 

(3321و  3320) منطق الطیر، ب   

ـــبر بر درد ب ـــالکان ص یان اودرد را الزمۀ پیمودن وادی طلب میداند و الزمۀ درد را برای س

 میکند:



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /238

 ل درد راــــود كی باشد اهــر خــــصب         اید مــرد را   ــــــدر طــلب صــبری بب

 ی از كســی  ــجــایی راه یابــ و كـهـــب      ی      ـــه بســـصـبر كن گر خواهی و گر ن

(3323و  3322)منطق الطیر، ب   

ست.     صاص داده ا شی مجزّا را بدان اخت ست كه باز عطّار بخ شق ا دومین وادی ، وادی ع

شق ح شتن میداند و از زبان هدهد به عنوان پیر طریقت عطّار این وادی را وادی ع قیقی دا

 ای كه عشق مادی را انتخاب كرده است میگوید:به پرنده

 ـاندهـــا ســر در كــدورت مـــد صــورت مــانده           پــای تـــــت ای در بنــگف

 صفــتبازی ای حــیوان هست شهــوت       عشــق صـورت نیسـت عشــق معـرفت     

 ـاوانـی بود    ــق تــــرد را از عشـــــمــ  ود         ـــهــر جهــادی را كــه نقصــانی ب

(2247و  2246)منطق الطیر، ب   

ست اما تفاوت عمده ای كه دراین وادی به چشم هرچند موالنا نیز به مقولۀ عشق پرداخته ا

ای است كه ناشی شور وحال عاشقانهمیخورد و با نگاه موالنا در مثنوی معنوی تفاوت دارد 

ازعشقی مفرط دراین وادی است كه به عطّار دست میدهد و این شور و حال در زبان او هم 

 متجلّی میشود تا جایی كه او عشق را از كفر وایمان هم باالتر میداند و میگوید :

 مان برتراست ـــیر و اـــعشق گو از كفـ        ری گوید كه این بس منکَر است     ــــمنکِ

 حظه ای با جان چه كارـــاشقان را لــع    ان چه كـار        ــر و با ایمـــــعشق را با كف

(1176و  1175)منطق الطیر، ب   

ست وادی بی    شده ا ستقل به آن پرداخته  سوم كه باز در منطق الطیر م سران، وادی  پا و 

شیدایی و  ستی و  شتگان و وادی م ست. وادی از جان گذ عرفان و علم یعنی وادی معرفت ا

 ــتـــالی صفــره عـ  ـر اینـــاز سپهـ       ـت  ـد آفــتاب معــرفد:چـون بتـاباو میگوی

 ـیقت صــدر خـویشـابد در حقـاز یــبـ       در خویش      بیـنا شود بر قــ ر یکـیــــه

 ودــن شـــرو گلشــــا بـــگلخــن دنیـ       مه روشــن شـود    ـــــرّ ذرّاتش هـــسـ

(3504تا  3502) منطق الطیر،ب   

ـــتفاده میکند. اگر بخواهیم وجه تمایزی  او دراین وادی مکرر از تركیب آفتاب معرفت اس

میان این وادی با معرفتی كه در مثنوی آمده است بگوئیم در دو نکته این مسأله قابل طرح 

گذشــته ذكر شــد اســتقالل وادی معرفت اســت و دیگری   اســت. نکتۀ اول همانگونه كه در

شمگیری منطق الطیر را از مثنوی به  ستی عرفانی كه به طرز چ شور و حال و م تعابیری با 

 عنوان  كتابی تعلیمی متمایز میکند.

ست.     ست. این وادی ، عجیب ترین وادی از وادیهای هفتگانه ا ستغنا ا وادی چهارم وادی ا

فیعی كدكنی وادی استغنا قبل از عطّار در هیچکدام از متون عرفانی دیگر به تعبیر استاد ش

شطحیات و بی شترین  ست. بی شور و حال را در این نیامده ا خودی و از خود به در آمدن و 
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 مقام از عطار میبینیم.عطار میگوید:

 ــغ مـباد ـــز بالــــمــرد این وادی بج         كــس در این وادی دمـی فــارغ مــباد    

(3694)منطق الطیر،ب  

 نما را برای تعریف از این وادی ذكر میکند و میگوید:او درتعابیر عجیبی جمالتی متناقب

 ـنـــــیار كـــكــار كـن اندكکـنو بسـ         هـم به ترکِ كـــار كن، هــم كــار كن    

 ـو در پـایـان كــارــد با تــــكــار باش         ـان كــار   ــود درمـــتــا اگــر كــاری ب

 ـی ــــا بســـآنج بود  بیکـــاری  باتـو        ـی     ـــدرمـــان كسـ  كـــار ـدــور نباش

(3656تا  3654)منطق الطیر،ب    

ست كه باید اعمال خودت را در مقابل عظمت خدا فراموش كنی  ستغنا وادی ا یعنی وادی ا

ـــاب ن یاوری.هرچند این مفهوم باز به طور پراكنده در مثنوی معنوی به كار و آن را به حس

ـــت ولی عرفان عملی موالنا و تعلیمی بودن این كتاب نظریات عطّار در این باب را  رفته اس

كه با شور و حال و استقاللی منحصر به فرد همراه است با نظریات موالنا چه از نظر شکل و 

ـــت. به عنوان مثال موالنا میگوید: باید قالب ظاهری چه از نظر محتوایی  متفاوت كرده اس

 نیازی نداشته باشی:مواظب باشی هیچوقت احساس بی

 دـــــنا و از دریــا بریــرد اسـتغـــكــ   ود را چو پر از آب دید      ـــــبد خــــآن سـ

 را بــاز خــواندبحــر رحـمت كـرد و او      کی قطــره نمــاند     ــــش یـــبر جگــر آب

(3623و  3622 /5)   

ـــتغنا در مثنوی معنوی در غالب موارد درمفهوم بی نیازی از مادیات به كار تقریبا مفهوم اس

ــت برخالف عطاردر منطق الطیر كه او این وادی را وادی بی نیازی و نیازمندی، كار رفته اس

 ستن میداند.كردن و كار نکردن، دل از مادیات كندن و خود را نیازمند دان

ــور و حال عرفانی     ــت باز با نگاهی كه مملو از ش عطّار در وادی پنجم كه وادی توحید اس

است این وادی را وادی تجرید و تفرید و به وحدت رسیدن اضداد جهان هستی و سوزاندن 

 وجود مجازی میداند و میگوید:

 ــرید آیـدت     بعــد از ایــن وادی توحــید آیـدت      مــنزل تفــرید و تج

(372)منطق الطیر، ب   

 آورد كه:یا در جای دیگری باز در تعریف توحید می

 چـون تـوی برخـاست توحـیدت بتافـت        است در شرک است یافت     ــــتاتوی برج

 گـم شـدن گــم كـن تو، تفـرید این بود  ــرد، توحـید این بود          ــــتو درو گــم گ

( 3787و  3786لطیر/ ) منطق ا  

در این وادی مصــادیق یافت شــده بســیار شــبیه به هم هســتند جز آنکه عطّار این وادی را 

كار  به  با تعریف و ذكر تمثیلهای رمزی فراوانی  ـــتقل و  همانند وادیهای قبل به طور مس
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ـــلوک  ـــیر و س میبرد. برعکس موالنا مفاهیم متعدد را كه غالباً در حوزۀ عرفان عملی و س

اری اســـت در خصـــوص عشـــق و لزوم پایبندی با آن به كار میبرد و آنها را در مثنوی رفت

 بندی حال و مقام بیان میکند.معنوی بدون تقسیم

وادی ششم مقام حیرت است. عطّار در این وادی نیز كه به طور مستقل در منطق الطیر    

ست این وادی را وادی درد و حسرت، دریغ خوردن،  شب و روز برای به كار رفته ا سانی  یک

ای در آنجا از دســت خواهی داد، انســان متحیّر، وادیی كه هرچه در توحید به دســت آورده

 خبری از وجود خود، وادی هست و نیست ، فنایا بقا و . معرفی میکند. او میگوید:وادی بی

 س چیَّمــــر پــفم نه كـاــــنه مسلمان         بــر كــیم     دانـم ـــــعـاشــقم امّــا نـ

 ـم تهـیــــــی           هم دل پــر عشــق دارم هـــدارم آگهــــلیکــن از عشــقـم نـ

(3839و  3838)منطق الطیر،ب     

این وادی در نگاه فکری عطّار وادی ســرگشــتگی و تناقضــهاســت. یکی از ویژگیهای فکری 

حتی از جان وتن و عقل و علم باید عطّار در این وادی بیان این نکته اســت كه از همه چیز 

شــدن از همه چیز اســت برســی. در نگاه  بگذری تا به این مقام كه مقام ســرگشــتگی و گم

ــیم بندی عطّار به یک نگاه متفاوت با موالنا برمیخوریم اینکه عطّار برای حیرت قائل به تقس

ــتگی مقام وحدت نیز میداند و برای آن ت ــرگش ــت بلکه آن را در عین س ــیفاتی كه نیس وص

 گذشت را ذكر میکند. در جای دیگری میگوید:

 ــزار آمــدمـــاز كـنشـت و كعـــبه بی        ـــار آمــدم     ـیـن كــتــا گـرفـتـار چنـ

 آید پدید     حسـرتـت  صـد  من  همچـو        ــد     ــر حـیرتـت آیـد پدیــــای گــذره

(3960و  3959) منطق الطیر،ب   

بندی حیرت به حیرت جاهالنه و حیرت عارفانه میزند. موالنا در اما موالنا دســت به تقســیم

 بندی میگوید:این تقسیم

 ز كه حـیرانی نباشد كــار دیــنــــجــ       ـاید و گه ضــد این    ـــــگــه چنین بنم

 مسـتِ دوست بل چنان حیران و غـرق و        نه چنان حیران كه پشتش سـوی اوست     

 و آن یکـی را روی او خـود روی دوسـت         ت   ــآن یکـیرا روی او شـد ســوی دوسـ

 ت رو شناســـردی تو ز خدمـوكه گــب       ـاس     ـــیدار پـــروی هـر یـک مینگـر م

( 315تا  312 /1)   

هالتها همیشه او میگوید: انسان حیران عرفان همیشه رویش به سوی خداست ولی حیران ج

پشت به حق و روی به خلق دارد یعنی قلبش متوجه بشریت است.میتوان گفت تفاوت نگاه 

شه  شور و حال خاص عطّار از نظر اندی ستقالل وادی، و  سبکی جدای ا عطّار و موالنا از نظر 

 بندی حیرت دراندیشه موالنا و اتّحاد مقام حیرت از نظر عطّار باشد.و فکر همین تقسیم

بازگشــت ذوب شــدگان در ذات حق مقام هفتم كه مقام كامالن این راه اســت و مقام بی   
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سمت ویژگیهای خاص  صوص اهمیت این وادی در ق ست. در خ ست مقام فقر و فنا تعالی ا

شه سخن گفتهاندی صیل  سالۀ الطیورهای دیگر به تف سه با ر ایم. ای و فکری عطّار در مقای

سیاری از ویژگیهای بارز ا شأت میگیرد. یعنی شاید ب سان كامل در نگاه عطّار از این مقام ن ن

ــیاری از مقامات دیگر كه الزمۀ  ــتگی، مرگ باوری ، فقر، و بس ویژگیهایی چون از خودگذش

ضرت حق را غایت و نهایت كمال میدانند. او  شدن در ح ست كه ذوب  سانهایی ا سلوک ان

شدن و محو دریای حقیقت شدن  این وادی را وادی فراموشی، گنگی و كرّی و بیهوشی، گم

ــود ولی هرچه این  ــت در نهایت همه چیز در ذات كلی الهی محو میش مینامد. او معتقد اس

وجود پاكتر باشد بهتر است چراكه این وجود در آن حقیقت پاک یکی میشود ولی اگر پلید 

ــود. یکی از تفاوتهای نگاه موالنا و  ــم و ناپدید میش ــد این پلیدی در پاكی هض عطّار در باش

مفهوم فناست، برخالف آنچه تصور میشود عطّار فنا را غایت نمیداند بلکه فنا شدن از فنا را 

 كه به بقا ختم میشود فنای واقعی و حقیقی میداند و میگوید:

 ـت از فـنا اینک بقــا         ـنا گشــون فـــچ       ا     ـــک فنـــهر كه او رفـت از مــیان این

(3999یر،ب )منطق الط  

 و مرحلۀ بعدی فنا را بقا میداند و میگوید:

 ــنا پیـش آمدند    ــد از فــــا بعـــدر بق   دند         ـــآم خویش با خویش چون همه بی

(4299)منطق الطیر، ب  

او فنای همۀ تعلقات مادی را یکی از ویژگیهای بارز انسـان كامل میداند كه در نهایت به بقا 

 د. منتهی میشو

دربیان این مقامات جدای از اســتقالل وادی های هفت گانه در مقایســه با مثنوی معنوی ، 

گوتر دارد و وارد جزئیات نشــده اســت ، برخالف موالنا كه به دلیل منطق الطیر زبانی كلی

سیم ست به تق سیاری از جاها د سألۀ بندی و جزئیتعلیمی بودن مثنوی در ب گویی میزند. م

دیگر شــور و حال و مســتی موجود دربیان مقامات اســت كه همانند حالتی اســت كه ما از 

ـــاهد هســـتیم این ویزگی بدون تردید از ویژگیهای بارز فکری عطار  موالنا در غزلیات او ش

 است كه منتهی به ویژگیهای زبانی وسبکی او در آثارش خصوصاً منطق الطیر میشود. 

 

 گیرینتیجهـ 10

ها و مکاتب عرفانی از انسان كامل اصطالحی است عرفانی كه در قرآن و حدیث و اندیشه

شود، لذا تمامی عرفا و نظریه سوب می صول اولیه و زیربنایی مح سألۀ مهم ا پردازان به این م

شته سا با زباناند و جهد كردهنگاهی ویژه دا سته و ر شای سألۀ مهم را به نحوی  ی اند تا این م

خلّاق و فکری پویا برای پویندگان طریق هدایت تبیین نمایند. از این رهگذر عطّار نیشابوری 

ـــت كه به این امر مهم نگاهی ویژه دارد. او كه از بزرگترین عرفای  ـــانی اس نیز یکی از كس
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زمین و جهان اسالم محسوب میشود با گزینش زبانی رمزی كه از فکری ناب سرچشمه ایران

بیین جایگاه انســان كامل و بیان ویژگیهای او به روشــی متفاوت دســت میزند. میگیرد به ت

شکلی كه  سایر متون به  ست كه در  سان كامل رمزی ا رمز هدهد به عنوان پیر راهنما و ان

عطّار به آن پرداخته اســت به كار گرفته نشــده اســت. زبان رمزی او كه بر محور رمز پرنده 

صی او در  شخ سبک  ست با  ستوار ا ست، نگاه عرفانی او به ا آوردن تمثیلهای رمزی همراه ا

ــاهده راهی بی ــالۀ الطیرها و متون عرفانی مش ــت كه نظیر آن را در هیچکدام از رس بازگش

نمیکنیم از دیگر ویژگیهای منحصــر به فرد عطّار اســت، مقامات كه گاه عدد آنها را به صــد 

ــانده ــاری میگوید در الیهاند نظیر آنچه كه خواجه عبداهلل مقام هم رس های فکری عطار انص

سه با موالنا تفاوت عمده شند كه در مقای شود. موالنا اگرچه هفت مقام میبا شاهده می ای م

ـــتقالل وادیها در هیچکدام از  ـــت اما عدد آنها و اس تعاریفی از این مقامات بیان نموده اس

شق، معرفت، استغنا، آثارش به چشم نمیخورد، بر خالف عطار كه برای هفت وادی طلب، ع

توحید، حیرت و فقر و فنا بخشی مجزا را اختصاص میدهد، در واقع در نظام فکری او نهایت 

بازگشت است. كمال رسیدن به مرز فنا شدن در ذات باری تعالی و خاتمه یافتن به راهی بی

سینا  سایر مکاتب عرفانی نظیر آنچه ابن  ست كه برخالف  سی ا سان كامل عطار ك یا لذا ان

اندیشد بلکه به ذوب شدن در ذات الهی فکر میکند و آن را برای غزالی آورد به بازگشت نمی

 خود غایت كمال میداند.

ــر هدهد به عنوان پیر طریقت و تمثیلهای رمزی نظیر آنچه كه در تعریف رمز     چهار عنص

شــناســی و كلید رمز و دانش رمزآورده شــد یعنی پایه و اســاس بودن تماثل به عنوان شــاه

بازگشت به عنوان انتهای كار عارف و انسان كامل كه در مقایسه با رسالۀ الطیورها سلوک بی

كامالً منحصر به فرد بود و نیز مقامات هفتگانه در مقایسه با مثنوی معنوی موالنا و بسیاری 

 از كتب عرفانی دیگرعطّار را در گروه عرفا و شاعران صاحب سبک قرار داده است.
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