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چکیده:
مراتبی را که پرندگان و هدهد در داسخخختان رمنی منطال الطیر میگذرانند میتوان با اسخخخفار اربعه
تطبیال دادح ایپ تطبیال کمک میکند در مورد ش صیت پرندگان و ب صو ،هدهد و سرنوشت او به
همع بندی قاب قبولی دسخخت یابیمحهدهد در طول داسخختان رهبری سخخفر را به عهده دارد؛ بنابرایپ
توقع میرود ت صویری که در آغاز دا ستان از او عر ضه می شود مر شدی با شهامت ،ا ستوار و رابت قده
باشد در حالیکه عطار هدهد راآشفته دل و بی قرار معرفی میکند:
در مخخیخخان هخخمخخع آمخخد بخخی قخخرار
هخخدهخخد آشخخخخفخختخخه دل ،پخخر انخختخخظخخار
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)262، 2،
علت ایپ آ شفتگی ،انتظار ،بی قراری و ا صرار هدهد برای هدایت پرندگان چی ست و از کجا ن شیت
میگیرد؟ در صخخفاات آخر ایپ مثنوی و ب صخخو ،در پرده آخر داسخختان ،عطار ،سخخی مرغ زار را در
سراپرده سیمرغ توصیف میکند و از سرنوشت آنها س پ میگوید؛ اما هیچ نشانی از هدهد به دست
نمیدهدح هدهد کجاست و چه بر سر او آمده است؟
در ایپ مقاله برآنیم که با بررسخخی تطبیقی ش خ صخخیتهای منطال الطیر(پرندگان و هدهد) با نظریه
اسفار اربعه ضمپ پاسخ به ایپ سواالت ،دیدگاه عطار را در مورد مراتب صعود و سلوک عرفا بررسی
کنیمح

کلمات کلیدی :عطار نیشابوری ،منطال الطیر ،هدهد ،اسفار اربعه عقلی و قلبی.
1ح استادیار دانشگاه پیاه نور e.rezaee@pnu.ac.ir
 .2شماره صفااتِ ابیاتِ منطال الطیر در ایپ مقاله ،بر ا ساس کتام منطال الطیر با مقدمه ،ت صایا و تعلیال مامد
رضا شفیعی کدکنی استح
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مقدمه:
در طول دورانهای عرفان ا سامی ،همواره عرفا تجارم سلوکی خویش را در قالب مراح  ،منازل ،
مراتب ،مقامات و احوال وححح تبییپ و تقسخخیم بندی کرده اندح یکی از مهمتریپ و منسخخجم تریپ ایپ
مراح و تق سیم بندیها ،ا سفار اربعه ا ستح کلمه ا سفار ،همع هم برای ِسفر و هم برای َسفَر ا ست
ِسفر به معنای کتام است و نامه و همع آن ،اسفار یعنی کتابها و َسفَر به معنای قطع مسافت است
و همع آن ا سفار به معنی قطع م سافتهای متعدد ا ستح( فرهنگ معیپ ،مامد معیپ ،ذی سفر )
البته آنچه در ایپ ها مراد ا ست ا سفار به معنای قطع م سافت ا ست نه به معنای کتبح در ا صطاا
عرفانی ،سفر عبارت ا ست از توهه قلببه حال تعالیح (ا صطاحات ال صوفیه ،شیخ عبدالرزاع کا شانی،
)51،
میتوان گفت « سفر در دیدگاه عرفان نظری ،همان حرکت ذات ا ست که به و سیلة تفکر ،تعق و
تمرکن در همة انواع تجلّیّات ربوبی از طریال هذم صور اسماء و صفات حضرت احدیّت از همله صور
ما سو سات و معلومات ( صور همالی و هالی) حدوث می یابدح» ( بازخوانی دا ستان شیخ صنعان،
قلیناده)150، ،
پیشینۀ تحقیق:
شخخخیخ فرید الدیپ عطار(متوفی 618هحع) یکی از اعجوبه های ادم فارسخخخی اسخخخت که به حال،
شخخخایسخخختگیِ اقبال و توهه اه تاقیال و پژوهش را داراسخخختح از قرن هفتم تا کنون در خصخخخو،
ش صیت عطار و اشعار و آرار او ،کتب و ر ساالت و مقاالت متعدد و بی شماری نو شته شده ا ست ح
وی صاحب چندیپ مثنوی و یک ارر منثور میباشد و در میانِ آرارش ،منطال الطیر ،تاج مثنوی های
عطار ،منظومه ای ا ست رمنی م شتم بر ( 4458مامد هواد م شکور ،مقدمه منطال الطیر)37، ،
یا ( 4724عطار ،منطال الطیر ،عطار نیشخخخابوری) بیت در بار رم مسخخخدس مقصخخخور ماذوف که
پژوه شگران ،به برر سی ،ت صا یا ،شرا و تو ضیا آن پرداخته اند و مقاالت فراوانی نین در بام آن به
نگارش در آورده اندح در ایپ میان ،مقالة هدهد و رمن او نوشخخختة دکتر مامد هعفر معیپ فر ،تنها
مقاله ای اسخخت که مناصخخراً به هدهد پرداخته اسخختح البته ایپ مقاله هایگاه هدهد را به عنوان یک
پرنده در سیر تاری ی ادبیات فا سی و «نه منا صراً در منطال الطیر» برر سی نموده ا ستح نوی سنده،
مقاله را با بررسی هایگاه هدهد در قرآن و داستان سلیمان نبی شروع میکند و با بررسی آن در گذر
تاریخ  ،با اشاراتی به منطال الطیر عطار به پایان میرساندح
در مورد تالی اسخخفاری منطال الطیر هم تا کنون تاقیقی انجاه نیافته اسخختح تنها در ب شخخی از
مقالة «بازخوانی دا ستان شیخ صنعان» نو شتةحیدر قلی زاده ،با برر سی ش صیت شیخ صنعان بر
اساس اسفار اربعه روبرو می شویمح
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در ایپ مقاله برآنیم تا با تالی ا سفاری منطال الطیر ،ضمپ پا سخ به دو سوال( علت آ شفتگی و
بیقراری هدهد در آغاز داسخختان و سخخرانجاه او در پایان داسخختان) ،قابلیت انطباع منطال الطیر را با
اسفار اربعه بررسی کنیم تا از ایپ طریال ،دیدگاه عطار در خصو ،مراتب سفر پدیدار شود
اسفار اربعه:
س خ پ از سخخیر و سخخفر و مراتب و انواع آن در آرار بسخخیاری از عرفا وهود داردح اصخخطاحاتی چون
« سفر رضی و سماوی» « ،سفر صوری و قلبی » و « سفر ظاهری و روحانی و معنوی» در آرار عرفا،
مبیپ ایپ س پ ه ستندحاما در ایپ میان ،صدر المتیلهیپ شیرازی م شهور به ما صدرا -از حکمای
بنرگ قرن یازدهم هجری -کسی است که با تیلیف کتام «اسفار اربعه» ،اصطاا مشهور اسفار اربعه
را با ناه خود همراه ساختح البته او « در آغاز کتام کبیرِ ا سفار خود اعتراف میکند که ایپ هنبش
فکری را از عرفا آموخته است ح بسط و گسترة ایپ سفرهای چهارگانه به حدی وسیع و شام است
که هیچ امری از ایپ چرخة فکری بیرون نیسخخخت و در ایپ اسخخخفار اربعه ،همه حیثیت های علمی و
عملی وهود داردح» (اسفار اربعه از دیدگاه عرفا و حکما ،هوادی آملی)144، ،
ماصدرا در آغاز اسفار مینویسد « :و بدان که سالکان از عارفان و اولیای الهی را ،چهار سفر استححح
لذا ایپ کتام را طبال حرکات اینان (سخخالکان از عارفان و اولیای الهی) در انوار و آرار ،بر چهار سخخفر
ترتیب داده و به ناه حکمت متعالیه در سخخفرهای چهارگانة عقلی نامیدهح» (اسخخفار اربعه ،ماصخخدرا،
ج ،1صص 16تا )18
در توضیا ایپ س پ ماصدرا ( ایپ کتام را طبال حرکات اینان (سالکان از عارفان و اولیای الهی)
در انوار و آرار ،بر چهار سفر ترتیب دادهح) باید گفت ا سفار اربعة ما صدرا ری شه در کلمات داوود بپ
مامود قی صری ،شارا ف صو ،الاکم ابپ عربی دارد و بیان قی صری برگرفته از تقریر ما عبدالرزاع
کاشانی در شرا منازل السائریپ خواهه عبداهلل انصاری استح البته ما عبدالرزاع نین صورت آن را از
عفیف الدیپ تلم سانی در شرا بر منازل ال سائریپ خواهه عبداهلل ان صاری گرفته ا ست؛ البته تمامی
ایپ تقریرات ،با هم (بویژه در سفر چهاره) تفاوتهایی دارندح
ناگفته نماند که در متون عرفانی قب از ابپ عربی( 560-638هحع) ،اغلب از سخخیر الی اهلل سخخ پ
گفته شده و کمتر به سیر فی اهلل ،پرداخته شده استح تلمسانی معتقد است که پیشاز خواهه عبداهلل
ان صاری ک سی به سفر دوه هم نپرداخته تا چه ر سد به سفرهای سوه و چهارهح تلم سانی مقاه بقاء
بعد از فناء را که خواهه عبداهلل به آن اشاراتی کرده مقاه دوه میداندح
عطار در مصیبت نامه در مورد اسفاراول و دوه س پ گفته استح او سفر ن ست را شام چندیپ
مرحله و سفر میداند:
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تخخا بخخه حال بوده سخخخخت چنخخدینی سخخخفر
سخخخخالخخک سخخخخرگشخخخختخخه را زیخخر و زبخخر
هر چخخه گو یم ب یش از پ یش آیخخدش
بعخخد از ایپ در حال سخخخفر پیش آیخخدش
گیر و دار و کخخار و بخخار آن اسخخخخت و بس
چون سخخفر آن اسخخت و کار آن اسخخت و بس
(مصیبت نامه ،عطار نیشابوری)446، ،
ذکر یک مطلب در ا ینجا الزه است و آن اینکه  ،اگر چه ریشه اسفار ماصدرا در س نان عرفاست
اما از آنجا که ما صدرا ،فیل سوف ا ست ا سفار او صبغة فل سفی دارد؛ بنابرایپ سالکِ خود را در یک
سخخیر عقلی واحد با آغاز و انجامی مشخخ ص هدایت میکند و تعلیم میدهدح به عبارت دیگر در مقاب
عرفا که با ن یروی قلب و عم خود سیر میکنند ،سالک پیرو ا سفار حکیم ما صدرا  ،با قوة عق و
نظر به سلوک عقلی میپردازدح
برای آنکه در بررسخخی و تالی منطال الطیر بتوانیم به نتایج درسخختی دسخخت یابیم از ایپ پس ،در
معرفی اسفار اربعه ،در کنار نظر ماصدرا به بیان نظر برخی از عرفا هم میپردازیمح
ماصدرا در معرفی اسفار اربعه مینویسد « :بدان که سالکان از عارفان و اولیای الهی را چهار سفر
است:
ن ست :سفر از خلال به حال(سفر مپ ال لال الی اهلل)
دوه :سفر در حال به حال(سفر بالاال فی الاال)
سوه :که مقاب سفر ن ستیپ است ؛ از حال به خلال به حالح ( یقاب االول رنّه مپ الاال الی ال لال
بالاال)ح
چهاره :که از وههی مقاب سفر دوه است سفر در خلال به حال میباشدح( یقاب الثانی مپ وههٍ رنّه
بالاال فی ال لال)ح (ماصدرا ،اسفار اربعه ،صص)17-16
در ایپ چهار سفر ،اسفارِ اول و دوه سیر صعودی دارند و اسفار سوه و چهاره به ظاهر ،سیر ننولی
البته سیری که در ههت تکمی همان اسفار اول و دوه استح
 1-1سفر نخست :سفر از خلق به حق (سفر من الخلق الی اهلل)
مامد رضخخا قمشخخه ای در شخخرا و توضخخیا ایپ اسخخفار چهارگانة عرفا و تطبیقش با اسخخفار اربعه
میفرماید« :د سفر اول .به وا سطة رفع حجابهای ظلمانی و نورانی که بیپ سالک و بیپ حقیقتش که
از ازل تا ابد با اوسخخت میباشخخد ،یا به واسخخطة ترقی از مقاه نفس به مقاه قلب و از مقاه قلب به مقاه
روا و از مقاه روا به مقصد اقصی و بهجت کبریح مقاه نفس حجام ظلمانی است و انوار ،مقاه قلب
و ا ضواء مقاه روا بوده و همگی حجابهای نورانی اندح زیرا مقاه های کلی برای( سیر) ان سان همیپ
سه مقاه استححح و چون سالک با برطرف کردن ایپ حجابها به مقصد و مطلوم رسیده همال حال را
م شاهده میکند و ذاتش در او فانی میگردد ،بدیپ مقاه ،فنای در ذات گفته می شودححح ح چون سالک
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ذاتش را در حال فنا کرد ،سخخخفر اولش پایان میپذیرد و وهودش وهودی حقانی میگردد و در مقاه
ماو رفته و از وی « شطا» صادر میشود و حدّ بر وی الزه می آیدح و چون عنایت الهی او را کارساز
شود ،ماوش زای شده و صاو فرایش میگیرد و اقرار به گناه خویش و بندگیش – پس از آنکه از
وی ربوبیت ظاهر گشته بودح -میکندح( اسفار اربعه ،ماصدرا ،پاورقی )16،
حسپ زاده آملی در توصیف مقامهای نفس ،قلب و روحمعتقد است که مراد از مقاه نفس؛ خواسته
های طبیعی و حجابهای ظلمانی ،مراد از مقاه قلب؛ مقاه معرفت به امور کلی تفصخخخیلی (ح جام
نورانی) و مراد از مقاه روا؛ مقاه اتااد با عق فعال و برخورداری از ملکه ب سیط خاع ادراکات کلی
تفصیلی است ( حجام روحانی) استح(سرا العیون ،حسپ زاده آملی)569،،
در پایان سخخفر ن سخخت ،سخخالک در برابر ذات خداوند از خود ذاتی نمی بیند و ایپ یعنی رسخخیدن
سالک به مقاه فنای ذاتی در ذات خداوندح
شیخ عبدالرزاع کاشانی(736هحع) در خصو ،سفر اول مینویسد  «:ن ست ،سیر الی اهلل است از
منازل نفس تا و صول به افال مبیپ که نهایت مقاه قلب و مبد تجلیات ا سمائی ا ستح» (ا صطاحات

صوفیه ،عبدالرزاع کاشانی)51، ،
 1-2سفر دوم :سفر در حق به حق(سفر بالحق فی الحق)
مامد رضا قمشه ای در توضیا سفر دوه مینویسد «:سفر دوه از حال به حال استح به حال یعنی
او دسخخالک .دیگر ولی الهی شخخده و وهودش وهودی حقانی گردیده که آغاز سخخیر ،از موقف ذات به
کماالت-یکی پس از دیگری -مینماید تا تماه کماالتش را مشاهده کرده و تماه اسماء را – هن آنچه
که حال برای خویش برگنیده اسخختح -دانسخخته و والیتش تاه می گردد و ذات و افعال و صخخفاتش در
ذات و صخخخفات و افعال حال فانی میشخخخود؛ پس بدو میشخخخنود و بدو میبیند و بدو راه میرود و بدو
میگیرد1ح پس «سخخخرّ» فنای در ذات اوسخخخت و «خفی» فنای صخخخفات و افعال او و «اخفی» فنای
فنائیتش ا ست و یا « سرّ» فنای در ذات ا ست و آن نهایت سفر اول ا ست و آغاز سفر دوه و «خفی»
فنای از الوهیت است و «اخفی» فنای از دو فنا است و در ایپ حال ،دایرة والیت تمامی یافته و سفر
دوه پایان میپذیرد و فنایش انقطاع می یابد و آمادة سخخفر سخخوه میگرددح» (اسخخفار اربعه ،ماصخخدرا،
پاورقی صص 16و )17

 .1ایپ مطلب یادآور حدیث قرم نواف میباشخخدح درمورد ایپ حدیث و سخخفر فی اهلل ،بنگرید به مقالة «نردبان عروج،
گذری بر حدیث قرم نواف » ح
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ناگفته نماند که مقامات در اینجا هفت مقاه ه ستند :مقاه نفس ،مقاه قلب  ،مقاه عق  ،مقاه روا،
مقاه سرّ ،مقاه خفی و مقاه اخفیح چهار مقاه اول مربوط به سفر اول و سه مقاه آخر( سرّ ،خفی و
اخفی) مربوط به سفر دوه میباشندح
شیخ عبدالرزاع کاشانی(736هحع) در مورد سفر دوه مینویسد  «:دوه سیر فی اهلل است به واسطة
ات صاف به صفات او و تاقال به ا سماء او تا افال اعلی که نهایت مقاه واحدیت ا ستح»( ا صطاحات
صوفیه ،عبدالرزاع کاشانی)51، ،
 1-3سفر سوم :سفر از حق به خلق به حق که مقابل سفر نخستین است ؛ ( یقابل االول
ألنّه من الحق الی الخلق بالحق).
در تفسیر سفر سوه از اسفار ماصدرا ،مامد رضا قمشه ای مینویسد « :سالک در سفر سوه از ایپ
موقف ،در مراتب افعال سیر میکند و ماوش زای شده و برایش مقاه صاو ناه حصول پیدا میکند و
باقی به بقای الهی شخخده و در عوالم هبروت و ملکوت و ناسخخوت سخخفر کرده و تمامی ایپ عوالم را با
اعیان و لوازه آن مشاهده میکندح» (اسفار اربعه ،ماصدرا ،پاورقی )17 ،
در سفر سوه مقاه «ماو» (فنای در توحید افعالی) کاما از سالک زدوده میشود و سالک به مقاه
«صاو» تاه میرسدح (سرا العیون ،حسپ زاده آملی )569، ،رسیدن به مقاه صاو یعنی باقی شدن
به بقاء اهللح
در اصطاحات صوفیة شیخ عبدالرزاع کاشانی(736هحع) در خصو ،سفر سوه آمده است  «:سوه
ترقی به عیپ الجمع و مقاه واحدیت ا ست که مقاه قام قو سیپ بوده که دوگانگی و ارنینیّت از بیپ
می رود ،و چون دوگانگی بر طرف شد دیگر مقاه و دنی است و آن نهایت والیت استح»( اصطاحات
صوفیه ،عبدالرزاع کاشانی)51، ،
 1-4سفرچهارم :سفر در خلق به حق می باشد که از وجهی مقابل سفر دوم است (.یقابل
الثانی من وجهٍ ألنّه بالحق فی الخلق).
مامد رضا قمشه ای مینویسد« :د سالک .در سفر چهاره که از خلال به خلال به حال است؛ خایال
و آرار و لوازه آنها را مشخخخاهده کرده و سخخخود و زیان آنها را در اینجا و آنجا -یعنی در دنیا و آخرت-
فهمیده و بازگ شت شان را به خدا ،و چگونگی بازگ شت شان و اینکه چه عاملی آنها را میراند و چه باز
میدارد و چه معوقشان میدارد ،میداندح در تماه اینها ،سفر به حال است  ،برای اینکه وهودش حقانی
شده و توهه به آنها از توهه به حال بازش نمی داردح» (اسفار اربعه ،ماصدرا ،پاورقی )17 ،
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شخیخ عبدالرزاع کاشخانی ( 736هحع) نین سخفر چهاره را ،سخیرِ با خدا از خدا برای تکمی (خایال)
میداند و آن را مقاه بقای بعد از فنا و فرع بعد از همع میداندح (اصخخخطاحات صخخخوفیه ،عبدالرزاع
کاشانی2)51، ،
تحلیل اسفاری منطق الطیر:
مثنویِ منطال الطیر ،دا ستانی دارای نظامی رمنی ا ست؛ عطار سالکان هویای خداوند را در قالب
پرندگان هویای سیمرغ به تصویر کشیده استح روزی ،پرندگان منطال الطیر نیاز به پادشاه(خداوند)
را اح ساس میکنند ،مجمعی ت شکی میدهند و همه هویای شاهی می شوندح در ایپ لاظه هدهد –
آشفته دل  ،پر انتظار و بیقرار-وارد صانه میشود؛ خود را معرفی میکند از احوال و ا سفار و مراحلی
که طی کرده اسخخخت سخخخ پ میگویدح از سخخخیمرغ میگوید و دور ماندنِ از درگاه او و اینکه چگونه
برگشخختنش به درگاه سخخیمرغ در گرو همراهی مرغان اسخختحهدهد پادشخخاه مرغان را معرفی میکند:
سیمرغ  ،سلطان طیور ،ساکپ کوه قاف ،در پس صد هناران پرده از نور و ظلمت ،مستغرع در عنّت
پادشاهی خودح همچنیپ از دوری راه تا درگاه سیمرغ میگوید :بسی خشکی ،بسی دریا ،راهی دورححح ح
س نان هدهد مرغان را بیقرار درگاه سیمرغ میکند؛ اما دوری راه و س تیهای آن عق را مشغول
خود میسازدح بنابرایپ عذر و بهانه مرغان شروع میشود :بلب  ،طوطی ،طاووس ،بط ،کبک ،همای ،باز
وححح هر کداه از واب ستگی ها و دلم شغولی های خود س پ میگویند و عذر ترا شی میکنندح در مقاب
هدهد سخخعی میکند با اسخختدالل و برهان و به کمک حکایات ،بی ارزش و فانی بودنِ هر کداه از ایپ
دلبستگی ها را که نمودی از نفس و دنیا هستند ،به اربات برساندح
سرانجاه مرغان که شیفته و بی قرار سیمرغ شده اند ،عنه راه میکنند ح اما سفری چنیپ س ت و
شخخگرف بدون راهبر امکان نداردح برای انت ام پیشخخوا ،متوسخ به قرعه میشخخوند؛ قرعه به ناه هده ِد
عاشال می افتدح به رهبری هدهد ،صد هناران مرغ راهی میشوندح به وادی یی خالی ال سّیر ،پر هیبت
و ساکت میرسند باز سواالت متعدد و عذر و بهانه های پرندگان شروع میشود و هدهد با صعة صدر
و زبانی گ شاده ،با ا ستدالل و تمثی به پا سخ می ای ستدح در واقع،ایپ باث و هدلها ،حجم زیادی از
منطال الطیر را به خود اختصا ،داده استح
در ادامه ،هدهد هفت وادیِ را به دقت تعریف میکند :وادیهای طلب ،عشخخخال ،معرفت ،اسخخختغ نا،
توحید ،حیرت ،فقر و فناح
2ح در مورد ویژگی های سخخفر اول میتوانید بنگرید به تعریفاتِ میر سخخید شخخریف هرهانی  88 ،؛ نین هلوة دلدار
تیلیف سید حیدر آملی 394،؛ نین انسان کام نوشتة شهید مطهری98، ،؛ نین مقالة «تاقیال در اسفار اربعه» نوشته
عباس طارمی 219 ،ح
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مرغان راهی میشوند ،سالهادر نشیب و فراز طی طریال میکنند برخی در دریا غرع میشوند ،برخی
در گره و گنند کوه ستان و برخی در بیابان هان می سپارند ،تعدادی شکار حیوانات درنده می شوند،
برخی در راه می مانند وححح ح در پایان ،از صدها هناران پرنده ،تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور و تپ
نادرست به درگاه سیمرغ میرسندح
از ایپ پس دیگر نشانی از هدهد نیست و هدایت مرغان را چاوش عنّت ،حاهب لطف و ندای غیبی
برعهده میگیرندحچاوش عنت مرغان را ندا میدهد که به چه کار آمده اید؟ مرغان بیان میدارند که به
طلبکاری سیمرغ آمده اند تا پاد شاه آنها با شدح در ایپ لاظه ،هوام چاووش پرندگان را با ا ستغنای
دربار و پاد شاهی سیمرغ روبرو می سازدح در نتیجه اح ساس عجن آنها را فرا میگیرد و ایپ عجن آنها را
الیال درگاه سیمرغ می سازدح حاهبِ لطف ،رقعه ای به د ست آنها میدهد که در واقع کارنامة اعمال
آنهاستح در ادامه ،مرغان که هانی تازه یافته اند از انعکاس روی سیمرغ ،چهره سیمرغ را می بینند
و چون به خود مینگرند سخخخی مرغ را مییابندح تایر بر تایرشخخخان افنوده میشخخخود و ماو سخخخیمرغ
میگردند ماوی بر دواهح ایپ فنا مقدمه ای میشخخود برای بقای مرغانح عطار با توصخخیف ایپ مرحله،
داستان منطال الطیر را به پایان میرساندح
میتوان گفت در منطال الطیر ،سخخیمرغ (به عنوان رمنی از خداوند) در ر س قرار دارد و هدهد ( به
عنوان رهبر) و پرندگان (به عنوان سالکان) نقشهایی متفاوت بر عهده دارندح عبدالاسیپ زریپ کوم
در تییید ایپ مطلب هر یک از مرغانِ طیارِ سخخخیار را کنایه از احوال ویژة یک سخخخالک طریال میداندح
(صدای بال سیمرغ ،زریپ کوم)93، ،
با توهه به تو ضیااتی که در مورد ا سفار اربعه داده شد و سیر دا ستانی منطال الطیر _ که سعی
شخخد با توهه به ویژگیهای سخخفرها به تقریر داسخختان پرداخته شخخودح -میتوان سخخیر اسخخفار را اینگونه
توضیا داد:
 -1سیر پرندگان در اسفار عطار
«در سفر اول ،سالک تنها با مرکب عق حرکت میکند لیکپ ،گرچه عق حال و حجت الهی ا ست
اما چون با انسان است به معنای حال مستقیم الهی دیده نمیشودح سالک همه مسیرها و آیات آفاقی
و انفسخخی را میبیند اما در ایپ نگاه تنها به ههت حال نمایی و آیت بودن آن مینگرد و نه چین دیگر،
و همه ایپ مسخخخیر را با برهان طی میکندح» (اسخخخفار اربعه از دیدگاه عرفا و حکما ،هوادی آملی،
)145،
یکی از ویژگیهای مهم مرغان منطال الطیر در تمامی داستان ،ویژگی پرسشگری آنهاستح سواالت
م تلف آنها از هدهد در مورد سیمرغ ،راه و س تیهای آن ،وادی ها  ،درگاه سیمرغ وححح مبیپ توهه
آنها (سالکان سفر اول) به عق و برهاناستح
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سالک وقتی به و صال یار و ساح دریای وهودی الهی بر سد؛ در آنجا گرچه برهان همراه ان سان
ا ست اما در کنار امواج پر تاطم ا سماء و صفات  ،عق توان همراهی ندارد اینجا ست که صابت و
م صاحبت الهی ا ست که میتواند ان سان را کمک کندح (ا سفار اربعه از دیدگاه عرفا و حکما ،هوادی
آملی)145، ،
در سفر اول ،سالک از منازل نفس و خواسته ها و وساوس آن میگذرد ،دامپ عشال از مظاهر دنیا و
غیر خدا بر میگیرد ،خود را از قیود و حجابهای ظلمانی و نورانی میرهاند ،کم کم بر ارر ریاضخخختهایی
که میک شد ع شال سوزانی ن سبت به ح ضرت حال در دلش ایجاد می شود که در شدیدتریپ مرحله به
فنای سالک می انجامدح
تمامی ایپ ویژگی ها را میتوان در سخخخفر پرندگان منطال الطیر دیدح کبک ،باز ،بوتیمار ،بلب وححح با
راهنمایی هدهد دست از معاشیال دنیایی بر میدارند و از منازل نفس میگذرندح
در یک بیان ساده میتوان گفت :در آغاز داستان ،خی پرندگانی که هدهد در میان آنها ظاهر شده
اسخخت ،مظهر عامة مرده هسخختندح دنیا را با چشخخم ظاهری میبینند و هر کداه مطلوم یا مطلوبهایی
زمینی برای خود بر گنیده اندح دائما کثرت میبینند و از مشاهده وحدت غاف هستند؛ پس ،از رفتپ
به سفر ،سرباز میننند و عذر و بهانه می آورند ح ایپ نگرش باعث میشود هدهد به مامت آنها بپردازد
و از درِ پند وارد شخخودح س خ نان هدهد در تماه داسخختان ،نگاه وحدت وهودی او را نشخخان میدهد در
عیپ آنکه کثرات را میبیند وهود مطلال حضرت حال را نین در پس همة ظواهر میبیند(دیدن وحدت
در عیپ کثرت و کثرت در عیپ وحدت از ویژگی های سخخفر دوه اسخختح) پرندگان (سخخالکان) وقتی
راهی سفر می شوند کم کم چ شمِ هان شان بینا می شود؛ کثرتها در پیش چ شم شان یک به یک نابود
میشود به طوری که در آخر هن وحدت نمی بینند و غرع و ماو در مشاهده حضرت حال میشوند:
تخخا بخخه مخخا در ،خخخویخخش را یخخابخخیخخد بخخاز
مخخاخخو مخخا گخخردیخخد در صخخخخد ع خنّ و نخخاز
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)427، ،
و ایپ اتفاقی است که در اواخر داستان برای سی مرغ ر میدهد:
سخخخایه در خورشخخخ ید گم شخخخد والسخخخاه
مخخاخخو او گشخخخختخخنخخد آخخخر بخخر دواه
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)427، ،
و آنها به فنای در ذات می رسند:
رهخخرو و رهخخبخخر نخخمخخانخخد و راه شخخخخد
ال هره ا ی نجخخا سخخخخ پ کوتخخاه شخخخخد
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)427، ،
در اینجا تقریبا سفر اول به پایان میر سد؛ و از ح ضرت خطابی به سالکان میر سد که مارک سفر
دوه میباشد:
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ویپ همخخه مردی کخخه هر کس کرده ایخخد
ا یپ همخخه وادی کخخه از پس کرده ایخخد
وادی ذات و صخخفت را خفته اید(سخخفر دوه)
همله در افعال ما می رفته اید (سخخخفر اول)
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)427، ،
سفر اول سالکان ،سیر در افعالِ (م لوقات و آفریده ها) خداوند ا ست و مرغان عطار در سلوک
معنوی خود ایپ مرحله را به پایان ر سانده اند (همله در افعال ما می رفته ایدح) در م صراع آخر مراد
از وادی ذات و صفت ،در واقع سیر فی اهلل است که دومیپ سفر سالک میباشدح
همانگونه که در توصیف ا سفار اشاره شد؛ در پایان سفر اول ،بعد از ماو اگر عنایت خداوند شام
حال سخخالک شخخود؛ «ماوش» زای میشخخود وبه مرتبة «صخخاو» میرسخخد؛ در منطال الطیر هم بعد از
سالیان بسیار  ،عنایت خداوند شام ِ حالِ سی مرغ میشود و آنها به «صاو» میرسند:
بخخی فخخنخخایِ کخخ بخخه خخخود دادنخخد بخخاز
بخخعخخد از آن مخخرغخخان فخخانخخی را بخخه نخخاز
در بخخقخخا بخخعخخد از فخخنخخا بخخیخخش آمخخدنخخد
چون همخخه بی خویش بخخا خویش آمخخدنخخد
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)428، ،
در ابیات فوع «با خویش آمدن» ،معادل « صاو» استح اصطاا عرفانى صاو یعنى هوشیارى ،در
اصطاا رهوع به احساس است بعد از غیبت ،و اصطاا صاو بعد الماو و همع الجمع شهود خلال
اسخخخت قائم باال؛ یعنى حال را در همیع موهودات و م لوقات مشخخخاهده نمایدح (فرهنگ معارف
اسامى ،سید هعفر سجادی  ،ج )1098 ، ،2ح
در ایپ مصراع سفر اول به پایان میرسد و از مصراع دوه  ،وارد سفرهای بعدی میشویم؛ اگرچه مرز
اسفار در هم تنیده است و نمیتوان ویژگیهای سفر ها را به طور کام  ،از هم هدا نمودح
در سفر دوه سالک سه مرتبه را میگذراند :فنای در ذات حال( سرّ) ،فنای در صفات و افعال الهی(
خفی) ،فنای از دو فنای قبلی(اخفی)ح با حصخخول اخفی ،سخخالک اهازه ورود به مرتبه بقا را می یابدح
ورود به مرتبه بقا ،پایان سفر دوه ا ستح وقتی سالک از ماو خارج می شود و صاو تاه می یابد و به
مرتبة بقا دست پیدا میکند ح صاو و بقا از مش صه های سفر سوه است :
زان هخخمخخه عخخنّت درافخخکخخنخخده بخخه ذّل
بخخعخخد از آنخخش مخخاخخو کخخرده مخخاخخو ک خ
عخخیخخپ عخخنت کخخرده بخخر وی عخخیخخپ ذّل
بخخعخخد از آن او را بخخقخخایخخی داده کخخ
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)428، ،
در مجموع باید گفت ،اگر چه ب ش اعظم منطال الطیر در توضخخیا سخخفر اول اسخخت و هدف عمدة
عطار ترغیب م اطب به ایپ سفر روحانی می باشد اما در صفاات پایانی آن ،همانگونه که ذکر شد؛

نشانه هایی از اسفار دوه و سوه نین دیده میشود.
 -2هدهد سالک سفر چهارم (سفر فی الخلق بالحق):
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آخریپ سفر ،سفر از خلال به سوی خلال و با حال ( سفر فی ال لال بالاال) استح سالک بعد از عبور
از عالم طبیعت و سخخیر در افعال ،ذات و صخخفات خداوند ،با همراهی حضخخرت حال ،به سخخوی خلال بر
میگرددح در سفر چهاره ،سالک اطاعات کاملی از امور تماه م لوقات به د ست داردح به م لوقات و
آرار و لوازه آنان و همچنیپ منافع و مضرات آن در عاه و آه یعنی دنیا و آخرت اشراف دارد؛ در
واقع او ان سان کام ا ستح عرفا ان سان کام را از یک سو آیینة حال نما برای خدا و خلال خدا و از
سوی دیگر آیینة خلال نما برای خدا میدانندح (اندیشة عطار ،فاضلی )96، ،انسان کام  ،به ارشاد و
هدایت مرده و رسخخاندنشخخان به حضخخرت حالّ میپردازدح در واقع وقتی سخخالک ،به اینجا رسخخید و
مسئولیت رسالت و انباء را پذیرفت سفر چهاره آغاز میشودح
ویژگیهای هدهد -شخخ صخخیت منت ب عطار به عنوان هادی -با ویژگیهای پیر و رسخخول در متون
عرفانی و سفر چهاره کاما مطابقت میکند:
هدهد در دا ستان ح ضرت سلیمان پیاه او را به بلقیس میر ساند و وا سطة میان آن دومی شود ،به
همیپ ههت در ادبیات به او ها سوس ،پیک و برید گفته اندح شمی سا در فرهنگ تلمیاات به نق از
ر سالهء بی ست و دوه اخوان ال صفا مینوی سد« :هدهد م صاحب و ها سوس ح ضرت سلیمان و ذکرش
رحمک اهلل یا اباداوود استح» (فرهنگ تلمیاات ،شمیسا )388، ،پیک بودن هدهد و شهرت او به
ایپ صخخفت در متون ادبی ب صخخو ،منطال الطیر یادآورِ نقش پیاه رسخخانی پیامبران و اولیاء اسخخت و
عطار از ایپ ویژگی استفاده کرده است :
در حخخقخخیخخقخخت پخخیخخک هخخر وادی شخخخخده
مخخرحخخبخخا ای هخخدهخخد هخخادی شخخخخخده
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)259،،
شک ظاهری هدهد که تاهی بر سر دارد نین یادآور کاه مرشد و ولی در عرفان است:
بخخا سخخخ ل یمخخان م ن طال ا ل ط یر تو خوش
ای به سخخخر حد صخخخ با سخخخیر تو خوش
از تخخخفخخخاخخخخر تخخخاهخخخور زان آمخخخدی
صخخخخاحخخب اسخخخخرار سخخخخ ل یمخخان آمخخدی
(منطال الطیر،عطار نیشابوری)259، ،
دکتر شفیعی کدکنی در تو ضیا ایپ ابیات ،ضمپ ا شاره به تاج هدهد (از نظر ظاهر) آن را یادآور
فرّه ایندی میداند که از لوازمات شهریاری و والیت تلقی می شده استح(مقدمه منطال الطیر ،شفیعی
کدکنی)171،،
دیدن آم درون زمیپ از ارتفاع باال تو سط هدهد یادآور کرامت عرفا ا ستح کرامت عبارت ا ست از
کارهای خارع العاده که از انبیاء و اولیاء صخخخادر شخخخود و البته اگر ایپ کارهای خارع العاده از هانب
پیامبر همراه با ادعای نبوت باشخخد معجنه نامیده میشخخودح ابپ عربی معتقد به دو نوع کرامت اسخخت
یکی کرامت حسی که عواه الناس میتوانند آن را مشاهده کنند نظیر راه رفتپ روی آم وححح و دیگری
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کرامت معنوی که فقط خوا ،متوهه آن میشخخوند و عبارت اسخخت از پیشخخی گرفتپ در امور خیر و
دوری از صخخخفات ذمیمه نظیر حقد و کینه و توهه به مراقبهح (شخخخرا هامع مثنوی معنوی ،زمانی،
)792،
عطار در آغاز دا ستان منطال الطیر _ آنجا که از زبان هدهد به معرفی او میپردازدح_ ا شاره میکند
به سخخرّدانی هدهد و از هملة ایپ اسخخرار ،پیدا نمودن آم موهود در عمال زمیپ از ارتفاع باال اسخختح
شخخاید بتوان با توهه به دیدگاه عطار در مورد هدهد و انت ام ایپ پرنده به عنوان پیر ،منظور و مراد
عطار در ایپ بیت را ذکر کرامت برای هدهد دانست:
رازهخخا دانخخم بسخخخخی زیخخپ بخخیخخش مخخپ
آم بخخنخخمخخایخخم ز وهخخم خخخویشخخخختخخپ
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)263، ،
البته الزه به ذکر ا ست در کتب هانور شنا سی در خ صو ،ایپ ویژگی هدهد مطلبی یافت ن شد و
آنچه در ایپ خصخو ،در آرار ادبی ما آمده اسخت احتماالَ باید برگرفته از داسختان سخلیمان و هدهد
باشدح
رساندن نامة سلیمان به بلقیس که بسم اهلل بر آن نوشته شده نین یاد آور ذکری است که پیران بر
لب دارندح
در داستان سلیمان ،هدهد نامهء سلیمان را که با آیة 30سورة نم «انه مپ سلیمان و انه بسم اهلل
الرحمپ الرحیم» آغاز می شود؛ به منقار میگیرد و پرواز کنان راهی دربار بلقیس می شودح عطار از ایپ
مضمون برداشت زیبایی میکند و بسم اهللِ نوشته شده بر روی ایپ نامه را مظهر ذکر بشمار می آورد؛
ذکری که به هدهد کمک کرده ا ست به ب سیاری از ا سرار د ست یابد و ایپ دقیقاّ همان چینی ا ست
که اه عرفان در خصو ،ذکر و تیریر آن معتقدند:
دور نخخبخخود گخخر بسخخخخی اسخخخخرار یخخافخخت
آن کخخه بسخخخخم اهلل بخخر مخخنخخقخخار یخخافخخت
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)263، ،
(البته نکتة ظریفی در ایپ بیت وهود دارد که در واقع بیان دیگریسخخخت از تیکید عطار بر عنایت و
لطف الهی وآن نکته بکار بردن فع «یافتپ» است بجای «داشتپ» و«بدست آوردن»ح )
در فرهنگ اصخخطاحات عرفانی در ذی عنوان ذکر به نق از ادهم خل الی آمده اسخخت «:بدان که
ذکر یاد کردن حال تعالی اسخخت در بدایت کار به تکرار اسخخم آن حضخخرت و اقرار به وحدانیتش و در
نهایت آن به شخخهود وهود پر هودش در مظاهر ممکناتح» (فرهنگ اصخخطاحات و تعبیرات عرفانی،
سجادی  ،ذی عنوان ذکر)
توضیا آن که هدهد در کنار تمامی آنچه که گفته شد ،از دیدگاه هانورشناسی پرنده ایست دارای
بوی نامتبوع ،ایپ خصخخیصخخه در کنار صخخفات مثبت او یادآور بعد نفسخخانی آدمی اسخخت در کنار بعد
روحانی اوح
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رازداری و مصاحبت با سلیمان(به عنوان نبی و مراد) و مورد عنایت سلیمان و خداوند قرار گرفتپ
نین از دیگر ویژگیهای هدهد است که معموال در باث عنایت اولیاء نین مطرا است :
کا شانی در م صباا الهدایه در تو صیف و تو ضیا ال سابقون (ال سابقون ال سابقون اولئک المقربونح
سخوره واقعه /آیه 10و )11السخابقون را به سخه دسخته تقسخیم میکند :گروه اول پیامبرانند که بعد از
وصخخول به کمال  ،ههت تکمی انسخخانهای نیازمند به کمال به خلال رهعت داده شخخده اندح گروه دوه
آن دسته از مشایخ صوفیه اند که بعد از وصول البته با توهه به عنایت پیامبران برای هدایت سالکان
طریال حال باز فر ستاده می شوند؛ و گروه سوه آن د سته از م شایخ اند که بعد از و صول به حال دیگر
رهوعی ندارند و فناء فی اهلل میگردندح(مصخخخباا الهدایه ،عنالدیپ کاشخخخانی  )114، ،میتوان گفت
هدهد در دسته دوه قرار داردح
از ویژگیهای حکومت سلیمان ابپ داوود سلطة بر باد ،هپ و انس ،دیوان ،س پ گفتپ با پرندگان
و دیگر م وهودات اسخخخت تا آنجا که حتی با مورچه نین گفتگو داردح اما در ایپ میان هدهد هایگاه
خاصی دارد زیرا سلیمان نبی نه تنها با او س پ میگوید بلکه در غیبتش او را خواستار میشود و در
تیخیرش او را بازخواسخخت می نماید ،او را پیک م صخخو ،خود قرار میدهد و رابط میان سخخلیمان و
بلقیس می شودح در ق صص قرآن مجید آمده ا ست« :چون هدهد غایب شد آفتام بر سلیمان افتاد از
آن سخخبب او را طلب کرد و گفته اند سخخبب تفقد وی آن بود که وقت نماز در آمد و آم پدید نبود و
هدهد از هوا فرو نگرد و از چه ارش آم بداندح سخخخلیمان هدهد را طلب کرد تا بگوید که در آن
بیابان آم کجاست نندیکتر تا مقنیان فرو کَنَندح»(قصص قرآن مجید ،مهدوی)258، ،
الهخخره از خخخیخخ او بخخیخخش آمخخده
بخخا سخخخ ل یمخخان در سخخخ پ پ یش آمخخده
زو نخخپخخرسخخخخیخخد و نخخکخخرد او را طخخلخخب
هر که غا یب شخخخخد ز خیلش ای ع جب
کخخرد هخخر سخخخخویخخی طخخلخخبخخکخخاری دوان
مپ چو غا یب گشخخختم از وی یک ز مان
هخخدهخخدی را تخخا ابخخد ایخخپ قخخدر بخخس
زان کخخه می نشخخخکیبخخد از مپ یخخک نفس
پخخیخخش او در پخخرده هخخمخخراز آمخخده
نخخخامخخخهء او بخخخرده و بخخخاز آمخخخده
بخخر سخخخخرش زیخخبخخد اگخخر افسخخخخر بخخود
هخخر کخخه او مخخطخخلخخوم پخخیخخغخخمخخبخخر بخخود
کی رسخخخخد بر گرد سخخخ یرش ه یچ ط یر
هخخر کخخه مخخذکخخور خخخدا آمخخد بخخه خخخیخخر
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)259، ،
توهه سخخلیمان و نین خداوند به هدهد در قرآن مجید یادآور مباث عنایت در عرفان اسخختح ذکر و
عبادت الزمة پیشرفت روحی آدمی است اما صرفاً هر که به عبادت خداوند مشغول شود مورد عنایت
واقع نمی شود چنانکه عنازی با وهود عبادات هناران ساله از درگاه رانده شد و « رانده شده » لقب
گرفت:
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زآن کخخه کرد ابلیس ایپ طخخاعخخت بسخخخی
کی به دسخخخت آرد به طا عت ایپ کسخخخی؟
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)305، ،
عنایت امری ست آن سری و توهه مافوع ا ست به مادونح «عنایت موهبتی ا ست الهی که شام
بندگان خا ،خدای تعالی شخخود تا بدون ههد و اکتسخخام و پیمودن راههای صخخعب علمای ظاهر به
حقایقی که طالب آنند ،برسخخند و به مسخخائلی که علمای ظاهری با مطالعه کتب و دیدن اسخختادان
گوناگون و تام م شقات تعلیم گمان ر سیدن به آن را دارند ،بدون آن همه نائ آیند و به صورت
ک شف و شهود و عیپ الیقیپ حقایقی را که دیگران از درکش عاهنند؛ دریابندح» ( شرا ا صطاحات
ت صوف ،گوهریپ ،ذی عنوان عنایت) عنایتِ ن سبت به هدهد تنها از هانب سلیمان نبی نی ست بلکه
ح ضرت حال هم او را به عنوان پیر تییید میکند ح بعد از آنکه پرندگان به لنوه شناخت پاد شاه خود
پی میبرند هدهد به عنوان پیر و ولی مؤظف اسخخخت خود را به آنها معرفی نماید پس چنیپ میکند،
خود و سیمرغ را به پرندگان می شنا ساند ،در مکالماتی که با پرندگان دارد ،با دالی قانع کننده به
عذر تک تک آنان پا سخ میدهد  ،ن سبت میان آنها و سیمرغ را معلوه می سازد ،تمامی ایپ م ضامیپ
بیانگر لیاقت هدهد برای رهبری و نین بیان کنندة صخخات ادعای او در والیت اسخخت اما با ایپ وهود
هنوز به تییید الهی نیاز است؛ پرندگان قرعه می اندازند:
قرعخخه بخخایخخد زد طریال ایپ اسخخخخت و بس
عخخا قبخخت گ ف تنخخد حخخا کم نیسخخخخت کس
در مخخیخخان کخخهخختخخران مخخهخختخخر شخخخخود
قرعخخه بر هر کس فتخخد سخخخرور شخخخود
دل گخخرفخخت آن بخخیخخقخخراران را قخخرار
چون به دسخخخخت قر عه شخخخخان اف تاد کار
قرعخخه شخخخخان برهخخدهخخد عخخاشخخخال فتخخاد
قخخرعخخه افخخکخخنخخدنخخد و بخخس الیخخال فخختخخاد
گر ه می فر مود سخخخخر می بخخا خ تنخخد
هخمخلخخه او را رهخبخر خخود سخخخخاخختخنخخد
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)303، ،
و به ایپ ترتیب عنایت الهی والیت هدهد را مؤکد میشود و او پیر پرندگان میگرددح
همانگونه که ا شاره شد در سفر چهاره « سفر فی ال لال بالاال » ان سان کام در عر صه ان سانی
حرکت میکند اما در صابت حال است در ایپ مجال هر چه را که بشر برای تعالی و شکوفایی نشیه
طبیعت ،برز و قیامت نیاز دارد از سفر انفسی گرفته تا سفر آفاقی در اختیار دارد ؛ مشکات خایال
و نفع دنیایی و اخروی آنها را میداند و سخخخعی میکند عقده های فردی و اهتماعی را بگشخخخاید .ایپ
مطلب ب وبی در منطال الطیر ملموس ا ستح هدهد م شک تک تک پرندگان را می شنا سد و راه ح ِ
آن را نین به خوبیدر گفتگوی با آنها ارائه میدهدح
 - 3پاسخخخ به دو سخخوال (پاسخخخ به دو سخخوال علت آشخخفتگی و بیقراری هدهد در آغاز داسخختان و
سرانجاه او در پایان داستان)ح

تالی اسفاری مثنوی منطال الطیر عطار و پاسخ به دو سؤال در مورد سرنوشت هدهد در ایپ داستان 147 /

دو سوال در آغاز باث مطرا شد ن ست آنکه در حالی که خواننده متوقع است تصویری که عطار
در آغاز دا ستان از هدهد به عنوان مر شد و پیش برندة دا ستان ،عر ضه میکند دارای صفات پیر و
مر شد با شد مثا پیری با شهامت ،ا ستوار و رابت قده با شد چرا عطار ،هدهد راآ شفته دل و بی قرار
معرفی میکند:
در مخخیخخان هخخمخخع آمخخد بخخی قخخرار
هخخدهخخد آشخخخخفخختخخه دل ،پخخر انخختخخظخخار
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری )262،
و دوه آنکه در سخخرانجاه داسخختان ،هدهد که به مرغان کمک میکند تا از وادی هایی سخخهمگیپ و
طوالنی گذر کنند و با مرارت ب سیار به سراپرده سیمرغ ،شاه مرغان بر سند چه می شود؟ چرا در
پرده آخر داستان ،سی مرغ زار را در سراپرده سیمرغ میبینیم؛ اما نامی از هدهد نیست؟
واقعیت آن اسخخت که همانگونه که در مباث قب صخخابت شخخد ،در منطال الطیر ،هدهد در مقاه
والیت قرار دارد ح او قبا سفر اول را طی کرده است:
پخخای انخخدر ره بخخه سخخخر می گشخخختخخه اه
سخخخخا لهخخا در ب ار و برّ می گشخخختخخه اه
عخخالخخمخخی در عخخهخخد تخخوفخخان رفخختخخه اه
وادی و کخخوه و بخخیخخابخخان رفخختخخه اه
عخخرصخخخخة عخخالخخم بسخخخخی پخخیخخمخخوده اه
بخخا سخخخخ ل یمخخان در سخخخخ فر هخخا بوده اه
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)263، ،
در سفر دوه سیر فی اهلل کرده است و به شناخت کام خداوند دست یافته است:
چخخون روه تخخنخخهخخا چخخو نخختخخوانسخخخختخخه اه
پخخادشخخخخاه خخخویخخش را دانسخخخختخخه اه
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری)263، ،
مصراع دوه بیت فوع میتواند به اولیپ سوال ما پاسخ دهدح هدهد در سفر سوه ،سیر مپ الاال الی
ال لال بالاال کرده اسخخت و به ههت آنکه مکلف به هدایت پرندگان اسخخت دیگر نمیتواند مقیم درگاه
باشد(اگر چه حال همواره با او همراه استح) پس طبیعتا باید «آشفته دل»« ،پر انتظار» و «بی قرار »
باشد ح او مدتها در انتظار آمادگی مرغان ،در غم عشال سیمرغ روزگار گذرانده است:
هیچ کس را نیسخخخخت بخخا مپ هیچ کخخار
مخخی گخخذاره در غخخم خخخود روزگخخار
هخخرگخخنه دردی نخخبخخاشخخخخد از سخخخخپخخاه
چخخون مخخنخخم مشخخخخغخخول درد پخخادشخخخخاه
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری )263،
وهود خطابهایی چون«دانای راه»« ،به حضخخرت برده راه»« ،دارای راه» و ححح که از هانب مرغان در
منطال الطیر خطام به هدهد آمده ا ست  ،اطاع هدهد به عنوان سالک بر ا سفار و طیِ آنها را مورد
تیکید قرار میدهد:
بی ادم ن توان شخخخخدن در پ یش شخخخخاه
پخخس بخخدو گخخفخختخخنخخد ای دانخخای راه
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری )304،
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د ی گری گفخخت ای بخخه حضخخخرت برده راه

چه بضخخخخا عت رایج اسخخخخت آن های گاه؟
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری )377،

دیخخدة مخخا شخخخخد در ایخخپ وادی سخخخخیخخاه
دیخخگخخری گخخفخختخخش کخخه ای دانخخای راه
(منطال الطیر ،عطار نیشابوری )380،
یکی دیگر از دالیلی که حضخخور هدهد را در مرتبه چهاره و عبور او را از سخخه سخخفر قبلیبه اربات
میرسخخاند فصخخاحت ،سخخعه صخخدر و گویایی اوسخختح گویند «چون عارف در سخخیر الی ال لال به مقاه
«ماب» ر سید و « صُ مت خواطر» یافت ناگنیر س نگو می شودح و گفته اند ماب چون خاموش بود
هاک شخخود و عارف چون خاموش بود پادشخخاه گرددح(ترهمه رسخخاله قشخخیری ،ابوالقاسخخم قشخخیری،
»)188،
بنابر آنچه گفت شخخد ،هدهد اسخخفار را به ترتیب طی کرده اسخخت؛ لذا در سخخفر دوه بعد از گذر از
مقامهای سرّ ،خفی و خفی به فنای کام رسیده است و از آن پس بنا بر حدیث قرم نواف  ،ذات و
صخخفات و افعالش ،در ذات و صخخفات و افعال حال ،فانی شخخده اسخختح بعد از طی هفت وادی ،در دربار
سیمرغ ،آنگاه که سی مرغ در حال گذر از مراح فنا و بقا ه ستند دیگر هیچ ن شانی از هدهد وهود
ندارد و هیچ ا سمی از او آورده نمی شود؛ چرا که هدهد قبا در طی ا سفار خود ،در سفر دوه به فنا
ر سیده ا ست و وهودش حقانی شده لذا دیگر وهودی از او باقی نمانده ا ست تا به فنا بر سدحاز سوی
دیگر وظیفة هدهد به عنوان ولی در منطال الطیر هدایت پرندگان به دربار سیمرغ است لذا با هدایت
مرغان به حضرت سیمرغ وظیفة هدهد هم به پایان میرسدح
نتیجه
عرفا مراتب و مراح سلوک را به شکلهای م تلف تق سیم بندی کرده اند ح یکی از مهمتریپ ایپ
تقسیمات ،سفر الی اهلل و سفر فی اهلل میباشد که بعد از خواهه عبداهلل انصاری گسترش چشمگیری
یافته ا ستح ما صدرا به تیریر از عرفا و ب صو ،کتام منازل ال سائریپ خواهه عبداهلل و شروا آن،
ا سفار اربعه را بر چهار سفر تنظیم کردح ایپ ا سفار که شاید بتوان آنها را در مجموع یک سفر نین به
حسام آورد عبارتند از:
سفر مپ ال لال الی الاال
سفر فی الاال بالاال
سفر مپ الاال الی ال لال بالاال
سفر فی ال لال بالاال
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بررسخخی منطال الطیر و ابیات آن نشخخان میدهد که عطار در ضخخمپ آنکه به گذر از هفت وادی در
عرفان اعتقاد داشته ،به مرح و سفرهایی نندیک به آنچه که ابپ عربی و ماصدرا از آن س پ گفته
اند و به ناه اسفار اربعه شهرت یافته است نین معتقد بوده استح
در منطال الطیر با نظامی سه سویه روبرو ه ستیم سیمرغ به عنوان سمب خداوند ،در یک سو و
بهتر بگوییم در ر س قرار گرفته اسخختح پرندگان به عنوان نمادهایی از خصخخلتهای م تلف بشخخر و یا
رمن افراد م تلف هامعه در یک سو و هدهد به عنوان پیر و مرشد آنها در دیگر سوح
پرندگان در طول دا ستان ،به سلوک سفر ن ستیپ میپردازند و در اواخر دا ستان به فنا و بقا فی
اهلل نائ می شوندح با برر سی و تعقیب رفتار و گفتار آنها در منطال الطیر ،تماه ویژگیهای سفر اول و
برخی از ویژگیهای اسفار دوه و سوه را در احوالشان میبینیمح
بررسی منطال الطیر نشان میدهد که هدهد نماد سالکی است که قبا اسفار اول ،دوه و سوه را به
پایان رسخخانده اسخخت و اکنون در سخخفر چهاره وظیفه هدایت سخخالکان نو پا را بر عهده داردح در آغاز
منطال الطیر هدهد را آشخخخفته و بی قرار حضخخخرت حال می بینیمح گویا مدتها منتظر یقظه و بیداری
پرندگان بوده اسخخت تا دعوت خود را شخخروع کندح او بعد از ترغیب پرندگان و شخخعله ور کردن آتش
عشخخال به سخخیمرغ در وهود آنان ،رهبری و ارشخخاد را به عهده میگیرد و آنها را به سخخراپردة سخخیمرغ
هدایت میکندح در اینجا میموریت و وظیفه هدهد به عنوان ر سولبه پایان میر سد و چون قبا مراح
فنا و بقا را طی کرده دیگر نشخخانی از او در دربار سخخیمرغ در کنار سخخی مرغ که در حال گذر از ایپ
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