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چکیده
رهروان راه حق برای رســیدن به آرمان دلانگیز و فرجامین ،ناگزیر باید از زینهها و منازلی عبور
کرده تا حقیقت غایی را شــهود کنند و به اشراق و روشنشدگی دست یابند .عارفان مسلمان از
این مقامات و اودیه که رهرو از بدایت تا نهایت زیر نظر خضر راه و هدهد هادی باید طی کند،
با تعابیر و ســاختارهای مختلف ،اما معنای واحد ســخن گفتهاند .اگــر در این منازل و میادین
ناهمداستانی به چشــم میخورد ،یک دلیل آن استعدادهای مختلف رهروان و در نتیجه سلوک
نایکسان ایشان است که باعث «اجمال و تفصیل» در بحث شده است؛ گروهی بر سبیل تنزل و
ّ
جمعی دیگر بر سبیل ترقی این مقامات و منازل را تبیین کردهاند و روشن است که برای هر یک
از مبتدیان ،سالکان و محققان (منتهیان) راه و منهاج ویژه خود است که بدان روی میآورند.
در این نوشــتار ،در گام نخست این زمینه با نگاهی فراگیر بررسی و سپس در گام دوم بهگونهای
ویژه بر عطار نیشابوری درنگ خواهد شد و این زمینه بنیادین در شعر ،اندیشه و آثار وی کندوکاو
و همســنجی میشــود .عطار رهایی را در معنای نابود شــدن و محو گشتن تفسیر میکند .وی
همچون دیگر پیران نخســتین خراسان که وارث اندیشــهها و گفتار آنان است ،به فنای صفات
بشــری در صفات الهی باورمند است و در پاســخ به پرسش رهایی از چه؟ منشأ رنج و معضل
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انسان را هستی ،خودی ،ما و منی میداند .راه رهایی ،مرگ و تولد دوباره و غایت سلوک عارفان،
از خود رهایی و وصال (پیوند و دیدار دوســت) است که منتهای همت و آرزوی سالکان حق و
حقیقت است.
واژگانکلیدی :رهایی ،فنا ،خالص ،تصوف ،عرفان ،سیر و سلوک ،عطار.
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درآمد

جستار رهایی از جســتارهایی است که در ســخنان صوفیه و پیران خراسان بازتاب گستردهای
داشته اســت .در این پژوهش ،موضوع رهایی که در آیات متعددی از قرآن به آن پرداختهشده و
از ســویی دغدغه اهل معرفت در زمانها و مکانهای گوناگون بوده ،بررسی خواهد شد .نگاه و
رویکرد عرفای اســامی بهعنوان بعد باطنی دین که بر خودسازی و سیروسلوک معنوی و کشف
و شــهود تأکید میکنند ،به موضوع نجات چگونه اســت؟ موضوع نجات در معانی فوز ،فالح،
قرب حق و واژگان نظیر آنکه اشــاره به «وضعیت مطلوب» و غایت ســلوک دارند و در زبان و
ادب پارســی آن را به رهایی ،رستگاری و واژگان همســنگ آن همچون آزادگشتن و رستهشدن
برگرداندهاند ،در آثار بزرگان عرفان چگونه تبیین و تحلیلشد ه است؟ نگاه عرفا مقصد اقصی و
هدف نهایی سالک مسلمان چیست؟
بررســی تطور اندیشه رهایی در متون عرفانی از دشــوارترین مسائل عرفان به شمار میرود.
بررســی و واکاوش این پرســمان دشــوار بر پایۀ آرای عرفا و نازکاندیشــی این زمینه بر اساس
بنمایههای عرفانی و پیوند زنجیرهوار آن با همدیگر و روشنداشــت چنین نگرشــی در دورهای
خاص ،مســتلزم آشــنایی کامل محقق به تاریخ اندیشــههای عرفانی است .نوشــتار درپیش،
بنیاندهنده بر معناشناســی و تحلیل چگونگی رهایی از نگرگاه عرفانی و نگرندۀ رهایی رهرو ،با
نگرش به منازل عرفانی با درنگ بر یادگارهای عطار نیشابوری و هم سنجی آنها است.

از رهروی تا رهایی

اتصال به مبدأ و سرچشــمه فیض معنوی ،اقصی الغایه و منتهای جد و جهد هر رهرو اســت .از
مواردی که بحث آن درخصوص رابطۀ پیشــوایان دینی با مشــایخ تصوف حائز اهمیت است،
تأثیرپذیری عارفان در منازل سیر و سلوک و سفرنامههای معنوی از کالم امامان(ع) است .عارفان
خراســان نیز که برخی از متقدمان ایشــان شــاگردان ائمه بوده و یا از معنویت ایشان مستفیض
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شــدهاند ،دربارۀ پاسخ به پرسشهایی از قبیل کیستی انســان ،از کجا آمدن او ،به کجا رفتنش،
مقصد و مقصود انســان و حکمت تعلق روح پاک علوی به قالب خاکی و چگونگی خالص وی
از گفتارهای پیشوایان و اهل بیت بهره گرفتهاند .در بسیاری از احادیث شیعی پاسخها و مباحث
ژرفی در این زمینه دیده میشود و در پارهای از آنها همچون مناجات شعبانیه و حدیث حقیقت،
اندیشۀ فنای ذاتی و ترک خودی و رهایی از ّ
انانیت تعلیم داده میشود .همچنین توجه به مفاهیم
و حقایق رهاییبخش مناجات پانزدهگانه امام ســجاد(ع) و نیایش عرفه که ســرود رهایی فرزند
پیامبر برای نجات دین و پیوستن بهحق است ،شایان نگرش است.
گروهی از دانشوران فلسفه و عرفان از سفرهای چهارگانه سخن گفتهاند:
 .1سفر من الخلق الی الحق که شناختن و باور کردن خداست.
 .2ســفر من الحق الی الحق بالحق که سیر در اسمای حسنی و صفات علیای حقتعالی و
یگانگی این اسما و صفات با یکدیگر و با ذات است.
 .3سفر من الحق الی الخلق که سالک با عروج از کارگاه تکلیف به بارگاه تشریف و رسیدن
به اوج کمال بالندگی به مرحله سوم راه مییابد و بارقههای امید ،عفو و بخشش را بهعنوان
بهترین رهاورد به همراه میآورد و مایۀ تعامل بیشتر زمینیها با آسمانیها میشود.
 .4ســفر من الخلق الی الخلق بالحق؛ حقمداری که عنصر محوری سفر چهارم از اسفار
چهارگانــه اســت ،گاهی در مرآت فلســفه ،کالم و عرفان ظهــور دارد و زمانی در آیینۀ
سیاست ،اجتماع ،اقتصاد ،فرهنگ و مانند آن( .ر.ک :جوادی آملی.)40-39 :1392 ،
تقسیمبندی مقامات در چهل منزل و مقام نیز به ابوسعید ابوالخیر نسبت داده شده است:
کوی
شــیخ أبوســعید أبوالخیر فرمود که عارف را چهل مقام بباید تا ِ
قدم او در ِ
عرفان درســت آیــد...و این چهل مقام ،هــر مقامی از آن ِ پیغامبری اســت از
َ
پیغامبران ـ علیهم ّ
السالم ـ اول ،آدم و آخرّ ،
محمد ـ صلوات الله علیهما و علی
الم َ
المالئ َکه ُ
رسلین و َ
األنبیاء و ُ
الم َّ
قربین ـ آمین (دامادی.)61-58 :1375 ،
سائ ِر
ِ
ِ
ِ ِ
پیوند درویش رهرو با دوســت در راه رهایی و خداجویی و خداخویی را میتوان در سه گذار
بزرگ گنجانید:
گذار به خدایی (ســیر الــی الله) یا گذار از آفریده به آفریدگار (ســیر من الخلق الی الحق)
نخستین و بنیادیترین گذار از گذارهای سه گانه است .رهرو در این گذار «من» یا فردیت خود را
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میکاود ،میشناسد و با شناختن «من» و گذشتن از «من» به «او» میرسد .نهانگرایی رازآشنای
که میخواهد از زینههای ســرای نمــود بگذرد و به بود راه ببرد ،میباید از آســتانههای پنجگانه
(حضرات خمسه) بگذرد :ناسوت (خاکدان آفرینش و خالب و پارگین هستی) ،ملکوت (جهان
نــام) ،جبروت (جهان فروزه (صفت)ها و ویژگیها) ،الهوت (جهان گوهر (ذات) :بوش فراگیر
(کون جامع) و هاهوت (زینه فرجامین :پایانگذار نخستین ،گذار به خدایی و آغاز گذار دومین،
گذار در خدایی) (ر.ک :کزازی.)41-25 :1393 ،
گــذار در خدایی یا گذار از خدای به خدایگذاری اســت که درویــش در آن از خداجویی
میپردازد ،میآســاید و به خداخویی میرســد .در گذار نخســت ،رهرو با خود است؛ پس به
ناچار ،بیخدا میماند .در گذار دوم ،درویش بیخود است؛ پس هرآینه ،باخداست .بسیاری از
نهانگرایان و رازآشــنایان دیری در این گذار میمانند .حتی گاه تا پایان زندگانی ،در آن بیخودی
که بایسته و ناگزیر باخدایی است ،روزگار میگذرانند .اینان همان دلشادان شکفته جانند که آنان
را خداوندان مســتی (اصحاب سکر) یا دیوانگان فرزانه (عقالی مجانین) مینامند .اینان به گذار
ســومین و بازپسین که گذار از خدایی اســت ،راه نمیبرند و همواره خداوندان مستی میمانند.
گذار از خدایی یا گذار از آفریدگار به آفریدۀ ســومین و واپسین گذار از گذارهای بزرگ و بنیادین
سهگانه ،در نهانگرایی و درویشی است .گذار نخستین گذاری است از خودی به بیخودی؛ گذار
دوم از بیخودی به بیخودی؛ گذار ســوم از بیخودی به خودی .با رسیدن رهرو به گذار سوم چنبر
زمان بسته میشود و انجام به آغاز باز میرود و میپیوندد .پیرو که با رسیدن به گذار سوم به پایگاه
پیری رسیده است ،توان و شایستگی آن را یافته است که دو ناساز آشتیناپذیر :خود و خدای را با
یکدیگر آشتی بدهد و به سازگاری برساند :درویش ،در گذار سوم ،در آن هنگام که با خود است،
با خدای نیز هست و در آن هنگام که باخداست ،با خود( .کزازی.)147-139 :1393 ،

سنایی و موالنا
از آنجا که ســنایی ،عطار و موالنا سهگوشۀ شــعر عرفانی به شمار میروند و برای روابط
معنوی و پیوستگی روحانی این سه عارف شاعر ،شواهد چندگانه و پرشماری وجود دارد
(ر.ک :واعظــی منفــرد ،)125 :1395 ،نگاهی گذرا به ســنایی و موالنا ،بایا و ضروری
است .بیان این نکته بایسته است که در بسیاری از مؤلفههای رهایی هماهنگی و همبستگی

آشکاری میان هرسه وجود دارد .مثلث شــعر عرفانی (سنایی ،عطار و موالنا) سخت به
یکدیگر وابســتهاند و یکدیگر را تکمیل میکنند :پیوســتگی و همبســتگیای استوار که
اندیشههای ایشان را نیز بســیار به هم نزدیک نموده است .موالنا همواره خود را وامدار
سنایی و عطار دانسته و در بسیاری جاها از درونمایه سرودههای ایشان بهرهور بوده است.
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منظومه سیرالعباد الی المعاد سنایی و منطقالطیر عطار در ایران پیش از اسالم هم نمونهای
همچــون اردایویرافنامه دارد که بیانگر عروج و اتصال به مبدأ و پیوســتن به سرچشــمه فیض
یزدانی است.
برتلس ،منظومۀ سیرالعباد الی المعاد را نمایش استعاری طریقت عرفانی میخواند و بر آن
اســت که آنچه انصاری در منازل السائرین از لحاظ علمی توصیف کرده است (توصیف منازل
طریقت بهســوی هدف نهایی صوفی) سنایی آن را به شکل استعاری برمینماید (برتلس:2536 ،
 .)98گروهی از محققان همچون نیکلســون از تأثیرگذاری ســفرنامه سنایی غزنوی بر کمدی
الهی دانته ســخن گفتهاند 1.در مثنوی سیرالعباد الی المعاد ،فرشته راهنما ـ نفس عاقله انسانی
ـ بر سنایی آشکار میگردد .این فرشته راهنما یا نفس عاقله از سالک دعوت میکند که خود و او
را از غم ددان و بهیمگان رها ســازد و از دام خاک رها گرداند .جویندۀ روح پاک ،سفر خود را از
دیار نفس نامیه آغاز و با گذر از مراحل ،مراد خود را در سیمای پیری نورانی که همان نفس عاقله
اســت ،میبیند .سالک که همان سنایی اســت ،به کمک پیر از ژرفناهای تاریک غرایز و ظلمت
عبور میکند و به ســرزمین روشــنایی و کشــتزار پرفروغ و تابناک خرد آغازین میرسد .در مرز
فرمانروایی طریقت که تنها حکم روح پاک در آنجا نافذ اســت و نفس عاقله در حوزۀ آن نیرویی
ندارد ،راهنما ســنایی را رها میکند و او بهتنهایی طریق را طی میکند و سرانجام به حوزۀ توحید
میرسد.
اندیشه رهایی در دیوان حکیم و حدیقةالحقیقه (دایرةالمعارف جامع عرفان ایرانی) بازتاب
جامعی داشــته و سنایی از مراتب و اقســام رهایی در آثار مهم خویش سخن گفته است .یکی از
ویژگیهای کتاب حدیقه ابیات دشــوار ،ایجاز و پیچیدگی اشــعار است .به دلیل همین سختی
و پیچیدگی ابیات اســت که شــرح جامع و کاملی از حدیقه وجود نــدارد و برخی ابیات گاه از
ســوی صاحبنظران و اهل ذوق تفسیر میشوند 2.در این قسمت به یک نمونه اشاره میگردد که
مفسرانی همچون عین القضات همدانی ،الهیجی و دیگران تحلیلهایی دربارۀ آن دارند:
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عنکبــوتان مگس قدیــد کننـد
صوفیان در دمی دو عیــد کننــد
کی نمک سود عنکبوت خوریم
ما که از دست روح قوت خوریم
بهموجب تفســیر الهیجی این دو عید عارف کنایه از هســتی و نیستی است که برای عارف
مشــتاق در هر لحظه و هر نفس تجدید میشــود و عنکبوتانی که مگس قدید میکنند عبارتاند
از جماعتــی که به دام تعینات و تقیدات گرفتارند ،در حالی که عارف دائم در حال تحول و تجدد
است .ممکن است که سخن شاعر تلمیحی به یک حدیث نبوی در باب آداب عیدین داشته باشد
که کار عارفان اســت نه غافالن .بهعالوه تفاوت بین عارف و زاهد هم منظور شــاعر است .چون
زاهد در حقیقت مثل عنکبوت اســت که مگس قدید میکند و دائــم در فکر ذخیرۀ اعمال برای
قیامت اســت؛ اما عارف که واصل بهحق است ،این وصال را عید خویش مییابد و بههرحال دو
عید عارف عبارت است از سیر او از خلق بهحق و از حق به خلق ،یا از تجدد حالش بین نیستی و
3
هستی که هر دو برای او عیدست (ر.ک :زرینکوب 249-247 :1385 ،با تلخیص و تصرف).
از ســویی دیگر ،مقام فنا که موت ارادی و مرگ پیش از مرگ هم خوانده میشــود و «از خود
رهایی» تعبیر دیگری از آن اســت ،حاصل عمدۀ ســلوک در نزد مولوی اســت بهطوری که در
مالقات با قطبالدین شــیرازی طریقۀ خود را همین مردن و از خویش رســتن توصیف میکند.
قطبالدین از موالنا پرسش میکند راه شما چیست؟
فرمود راه ما مردن و نقد خود را به آســمان بردن تا نمیری نرسی؛ چنانک صدر جهان گفت تا
نمردی نبردی (زرین کوب.)302-300 :1384 ،
موالنا در مثنوی بیشترین تمثیالت را در موضوع مرگ ،برای مرگ پیش از مرگ (مرگ ارادی)
تخصیص داده اســت .مرگ ارادی ،موجب دوباره زادن و رهایی ســالک میشود (ر.ک :مولوی،
 ،1379دفتر اول.)106 :
از آنجا که همه روزی میمیرند ،موالنا این پرســش را به میان میآورد که آیا بهتر نیست پیش
از مرگ ُمرد و به اختیار و اراده عالم فانی را ترک کرد و به بقا پیوســت؟ رســوخ الدین اســماعیل
االنقروی در شرح کبیر خود بر مثنوی معنوی مولوی در شرح بیت:
بــاز جویــد روزگار وصل خویش
هرکســی کو دور مانــد از اصل خویــش
بیان میکند که سیر از مرتبۀ انسان به نیستان ــ جهانی که موالنا آن را اصل خویش گفته است
ــ به دو نوع صورت میگیرد :اضطراری و اختیاری.

افتحاث وصل و فنا در آثار عطار

آموزه رهایی و طلب تقرب حقتعالی در آثار عطار نیشــابوری بازتابهای گســتردهای داشــته
است .باب پنجم مختارنامه عطار ،در بیان توحید به زبان تفرید است (عطار نیشابوری1386 ،
الف .)103-102 :باب ششــم ،در بیان محوشــده توحید و فانی در تفرید (همان )114-104 :و
باب هشتم در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا است (همان.)127-121 :
الهینامه عطار 4که مجموعه داســتانها و حکایاتی با محوریت گفتوگوی پدری با پسران
خویش اســت ،درصدد بیان این حقیقت است که بسیاری از آنچه عامۀ مردمان آن را در زندگی،
هدف و آرمان پنداشــتهاند ،هوسهای بیهوده و بیسرانجامی است که هرگز ره به رهایی نمیبرد.
این نکته که هرگونه تمنایی جز لقای حق برای انســان ،پوچ و بیارزش اســت ،مضمون اصلی
الهینامه اســت که در آن خلیفه (رمز انسان کامل) آرزوهای شش فرزند خویش را مورد پرسش
و نقد قرار میدهد .شــیخ عطار در گزارش این ماجرا نشان میدهد تمام این آرزوهای ششگانه
(دختر شــاهپریان ،سحر و جادو ،جام جمشــید ،آب حیات ،انگشتر سلیمان و کیمیا) انواعی از
تعلقات این جهانی اســت که انســان را از توجه بهحق (مطلوب واقعی) بازمیدارد .این تعلقات
فریبنده مانع از حصر توجه به عشق الهی است .جویندگان جاه ،جویندگان زر و زور و جویندگان
5
نام و آوازه به هدف واال و مقصد عالی نمیرسند.

هفت وادی تا رهایی( با درنگ بر آراء عطار در منطقالطیر) /سجاد واعظی منفرد ،سید محمد راستگوفر ،محبعلی آبساالن ،محمد نصیری

ســیر اضطراری آن است که یک کس در این نشئت دنیویه با اراده اسم هادی به
مقتضای نفس خویش سیر میکند .پس آخراالمر موت اضطراری فرامیرسد و
او را فانی میکند و او به عالم اصلش میرود ولیکن از آن حقیقت بهره نمیگیرد.
چون در این عالم از آن خبر نداشــته پــس در آن جا هم نخواهد فهمید و به جز
خیر و شــری که کرده بهره دیگری پیدا نمیکند؛ اما سیر اختیاری این است که
سالک عامل با ارشاد شــیخ کامل سالک طریق تصفیه میگردد و به تزکیه نفس
اشــتغال میورزد .حتــی از صفت عنصریه و نباتیه و حیوانیــه نجات مییابد و
ضمیرش را از اغیار و ماســوا خالی مییابد و همین کــه با تاب تجلی احدیت
باطنش منور گشــت ،اصل و حقیقت خویش را در این نشــئه مییابد و ربش را
ادراک میکند و با او آشنایی پیدا میکند (انقروی.)16-15/1 :1374 ،
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مصیبتنامه داستان سیر و سلوک روح در مراتب و شئون مختلف غیب و شهود است که به
راهنمایی پیر طی مراحل سلوک میکند و پس از گذشتن از مراتب فرشتگان و سیر در مراتب انبیا،
به آستان حضرت محمد راه مییابد و اسرار فقر و فنا را از زبان وی میشنود و مراحل سیر انفسی
(حس ،خیال ،عقل ،دل و جان) را از وی میآموزد .زرینکوب با استناد به قول ریتر داستان معراج
ً
روحانی بایزید که در تذکرةاالولیاء نیز آمده را محتمال منشأ طرح مصیبتنامه و یا تأثیرگذار بر
آن میداند (نک :زرینکوب .)211-210 :1373 ،البته پیش از مراحل پنجگانۀ یادشــده ،سالک
باید ســیوپنج مقام طی کند .مقاالت مصیبتنامه هم به عدد چهل اســت :جبرئیل ،اسرافیل،
میکائیل ،عزرائیل ،حمله عرش ،عرش ،کرســی ،لوح ،قلم ،بهشت ،دوزخ ،آسمان ،آفتاب ،ماه،
آتش ،باد ،آب ،خاک ،کوه ،دریا ،جماد ،نبات ،وحوش ،مرغان ،حیوانات ،شــیطان ،جنیان ،نوع
انسان ،آدم ابوالبشر ،نوح ،ابراهیم خلیل ،موسی ،داود ،عیسی ،حضرت مصطفی ،حس ،خیال،
عقل ،دل و روح.
در مرحله ســی و پنجم که ســالک فکرت از پیامبر(ص) (که مظهر فقر اســت) ره میطلبد،
نومید نمیگردد و پیامبر(ص) ،اسرار فقر و اودیه پنجگانه که مراحل سیر انفس است را به وی نشان
میدهد .پیش از آن به ســالک تعلیم میدهد که از هســتی خود درگذرد و راه فنا پیش گیرد؛ زیرا
6
خودبینی در فقر ،زیانآور است و فراق بار میآورد.
از مهمترین آثار عطار منطقالطیر اســت که از زبان مرغان داستان سیر و سلوک انسانهای
دربند را تا رهایی و فنای در حق به تصویر میکشد 7.این منظومه توصیفی از سفر مرغان بهسوی
«ســیمرغ» است که سرانجام با رسیدن «سی مرغ» از جمع فراوان مرغان به محضر «سیمرغ» به
پایان میرسد ،صورت لطیفی از کدح انسان تا رب و دشواریهای راه سلوک برای رسیدن بهحق
اســت .جان آدمی همچون مرغ در قفس تن گرفتار است .این مرغ از جنس سیمرغ بینامونشان
و همواره در اشــتیاق و آرزوی فرار و خالص از تنگنای تن اســت .از این روســت که مقامات
طیور (منطقالطیر) را باید نغمه رهایی خواند .پرندگان منطقالطیر از دام تعلقات مادی رســته
و بهســوی مقصد نهایی در پروازند ،تمثل نفوسی هســتند که پای در سفر رهایی گذاشتهاند تا به
اصل خویش بپیوندند .داســتان شیخ صنعان در منطقالطیر سرگذشت رمزی است که بر عنایت
ایزدی در نجات انســان تأکید میکند؛ سرگذشــت روح پاکی که از دنیای جان (دنیای اسالم و
نور) به عالم ماده (دنیای ترســایی ،دنیای ماده و گناه) آمده و در آنجا گرفتار دام هوس و تعلقات
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گشــته و آلوده شده است؛ اما ســرانجام عنایت ایزدی و جذبه غیبی او را نجات میدهد ،او را از
خود میرباید و به دیار صفا ،پاکی ،اسالم و مقر علوی میبرد.
داســتان سفر مرغان بهسوی ســیمرغ که یکی از شــاهکارهای عظیم هنری عطار محسوب
میشود ،در کالم و آثار گذشتگان نیز به دلیل زمینههای قرآنی ،فلسفی و عرفانی سابقه دارد .جنبۀ
رمزی زبان مرغان از گذشــته صاحبان اندیشه را به خود جلب کرده است .بهعالوه تخیل خالق
هنری و ظرایف زبان شــعر منطقالطیر این اثر را متمایز کرده و به آن شــهرت خاصی بخشــیده
است .وجود انسان آیینه و جلوهگاه حق است و در پایان سلوک روحانی خویش به «حق» واصل
میگردد .این راه دشــوار پرخطر از میان هفت وادی میگــذرد و در مرحله آخر که مقام فنا پیش
میآید طالب خویشــتن را فانی میبیند و همه حق میشود .از فنای خویش به بقای حق میرسد
و آنجا دیگر چیزی جز حق بازنمیماند .به سخن فروزانفر که از بزرگترین ادبای روزگار ماست،
با کمال مشــابهتی کــه در اصل مطلب مابین منطقالطیر و رســالهالطیر غزالی
وجود دارد ،ولی از جهت بســط و تفصیل و وصف احوال مرغان و ترتیب منازل
و کیفیت وصول آنها به پیشــگاه ســیمرغ و حضرت عنقا تفاوت میان این دو از
زمین تا آسمانست( ...فروزانفر.)344-343 :1340 ،
فریدالدین ،نام کتابش را از اشارهای قرآنی درباره سلیمان و داود انتخاب میکند :منطقالطیر
ً
یا ســخن مرغان (نمل« .)16 :وادی» نیز اشــارتی کامال قرآنی اســت از گذر سلیمان بر وادی
مورچگان (نمل .)18 :رهبر مرغان نیز در سفرشــان برای یافتن ســیمرغ پادشاه ،هدهد است که
یاد کرد او در ســوره نمل آمده است .و عطار از او با نام هدهد هادی و هدهد عاشق یاد میکند.
هدهد رهبر و رهاننده مرغان است.
تفاوت دو مثنوی مصیبتنامه و منطقالطیر از چند نگرگاه است:
در منطقالطیر از سلوک و ســیر الی الله و مقامات تبتل تا فنا که آخرین مرحلهای است که
مرغان بدان واصل شــدهاند ،بحث میشــود و عطار تأکید خاصی بر ذکر آفات سلوک و قواطع
طریق و بازنمایی عالج آنها دارد .در مصیبتنامه نیز از سیر الی الله بحث میکند ،ولی همت
او بر ذکر منازل و مدارجی است که سالک باید بر آنها بگذرد .غایت سیر سالک در مصیبتنامه
آن اســت که همهچیز را در خود میبیند و این اشارتی اســت از بقا؛ ولی منتهای سلوک مرغان،
فنای در ســیمرغ است و شیخ سر بقاء بعدالفناء را به وقت دیگر باز میگذارد .عالوه بر آن سالک
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در مصیبتنامه پس از ســیر آفاقی و انفســی به مقام عبودیت متحقق میشود که حاکی از بقا و
وجود عبد است؛ اما مرغان منطقالطیر بهجایی میرسند که آنجا اشارت و خبر منقطع میشود
و در عالم بینشانی و بیخبری مستغرق میگردند (ر.ک :فروزانفر.)318-317 :1340 ،
اســتاد فروزانفر هدف ســلوک در منطقالطیر را عالیتر از مصیبتنامه میداند که با توجه
بــه تفاوت نگرش مکاتب عرفانی جای تأمل دارد؛ زیــرا برخی از اهل معرفت برآنند که گروهی
از اهل ســلوک در مقام فنــاء ،به صحو بعد از محو و مقام تمکین نمیرســند و در تلوین توقف
مینماینــد 8.از چنیــن نظرگاهی مصیبتنامه را که اشــارتی به بقا در آن اســت باید عالیتر از
منطقالطیر دانســت .از ســوی دیگر فروزانفر همانگونه که در نقد و تحلیل مصیبتنامه آورده
اســت ،مقامات پنجگانه این کتاب نیز که در پایان ،سالک بهحق واصل میگردد و سعه وجودش
بهجایی میرسد که همهچیز را در خود میبیند تا سیر الی الله دانسته است؛ و بیان کرده که شیخ
در پایان مصیبتنامه نیز همچون منطقالطیر ،شرح سیر فی الله را منوط به اذن و دستور پیشگه
دانسته است (همان.)401 :
آخرین تفاوت این دو مثنوی در تعداد وادیهاســت که در مصیبتنامه از پنج وادی :حس،
خیال ،عقل ،دل و جان ســخن رفته اســت و در منطقالطیر به اودیه هفتگانه :طلب ،عشــق،
معرفت ،استغنا ،توحید ،حیرت ،فقر و فنا اشاره شده است.
شــیخ عطار در مصیبتنامه پنج وادی را تبیین مراتب ادراک و مدرکات انســانی و شئون و
اطــوار روح از جهت نزول تا ادراک مقید حســی و از جهت صعود تــا درجه نامحدود و لطیف
روحانی میداند؛ اما منظور وی در منطقالطیر بیان احوال و تحوالت باطن ســالک از نخستین
منزل سلوک :مرحله طلب تا آخرین قدم :فقر و فنا است (ر.ک :همان.)319-318 :
زرینکوب به پیروی از نیکلســن منطقالطیر و هفتخان روحانــی عطار را از لحاظ تعداد
و نتیجــه حاصل از آن ،یادآور معراج بایزید بســطامی میداند .بایزید در ضمن «قصد الی الله»
خویش در پیشــگاه حق حلیه «وحدانیت» مییابد و از «انانیت» او بهره میجوید؛ اما برای آنکه
نمیخواهــد بدین صفت رو به خلق آرد با بــال «دیمومیه» خویش در فضای «الکیفیه» به پرواز
درمیآید و از فراز عرصه «ازلیه» میگذرد و چون به شــجره «احدیه» میرســد درمییابد که آن
همه وهم و پندار بوده و تمام اینها چیزی جز وجود خود او نبوده اســت .این کشــف و تجربه
را مرغــان عطار نیز در پایان ســلوک و هنگام وصول به درگاه مطلوب ازلی داشــتند که دریافتند

«سیمرغ» حقیقت همان «سی مرغ» رهرو یعنی وجود خودشان است( .زرینکوب.)212 :1373 ،

هفت وادی

عطار در منظومۀ عرفانی خود با آوردن حکایتها و تمثیلهای زیاد هفت وادی را شرح میدهد:
گفــت مــا را هفــت وادی در ره اســت چــون گذشــتی هفت وادی ،درگه اســت
(عطار نیشابوری.)380 :1383 ،

 .1طلب؛  .2عشــق؛  .3معرفت؛  .4استغنا؛  .5توحید پاک؛  .6حیرت؛  .7وادی فقر و فنا.
که بعد از وادی هفتم ،رهرو روش را گم و در کشش خواهد افتاد.
وادی طلب ،مقرون به تعب و بالســت .سالها جد و جهد باید .ترک همهچیز باید گفت و
از مال و ملک گذشت .مرد بیطلب ،مردار است .طالب نباید شیفته چیزی شود که در راه طلب
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البته زرینکوب در جای دیگر میگوید« :عطار زمینه منطقالطیر خویش را از رسالةالطیر غزالی
اخذ کرده است» (همان.)217 :
استنباط زرینکوب از مجموع آثار موثق عطار که «او خود یک سالک و صوفی اهل طریقت
نبوده است ،اما به سبب عالقهای که به اولیا و مشایخ داشته است ،در حکایات و قصص و احوال
و آثار آنها به سائقه ذوق و سلیقه شخصی غور میکرده است و سخنان آنها را در اشعار خویش
میآورده اســت» (زرینکوب )207 :1373 ،از پژوهندهای همچون زرینکوب نابیوســان(غیر
متوقع) است؛ زیرا ما چونان کسانی که سدهها از زمانه عطار به دوریم ،برای اثبات سالک و اهل
طریقت بودن عطار راهی بهجز آثار وی در پیش رو نداریم .با خوانش آثار برجسته و قطعی عطار
ســالک و عارف بودن او در درجات عالی اثبات میشود .ترســیم دقیق منازل راه رهایی و اودیه
طریق نجات و بیان روشن و شفاف مراحل سلوک و مطالب عالی عرفانی که جز به مدد شهودات
و مکاشــفات زالل و صادق ممکن نیســت ،در کتابهایی همچون منطقالطیر ،مصیبتنامه،
اســرارنامه و الهینامه این نظرگاه زرینکوب را شــتابزده و قابل نقد نشان میدهد .اینکه دکتر
زرینکوب عالوه بر قدرت داســتانپردازی عطار ،بر عمــق تعلیم او در کتاب منطقالطیر تأکید
میکند (ر.ک :زرینکوب )213 :1373 ،خود دلیل است که عطار تنها راوی داستانهای عرفانی
نیســت؛ بلکه خود دارای تجارب ارزنده عرفانی و سالک کوی طریقت و به ساحل نجات رسیده
است.
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بدم میرسد ،بلکه باید گرمتر گردد.
کسی که در وادی عشق پای مینهد ،غرق آتش میشود و همچون آتش باید گرمرو ،سوزنده
و سرکش بود .نیک و بد در راه او یکسان است و اهل نسیه نیست .هرچه دارد به نقد پاک دربازد و
از وصال دوست نیز به نقد مینازد .از آنجا که عشق ،صفات را بدل میکند ،بخشش جان و ترک
ترهات کمترین چیزیست که در محو صفات اتفاق میافتد.
در وادی معرفت راهها مختلف اســت؛ زیرا ســلوک تن و جان متفاوت است .راه هرکس در
حد وی است و سیر هرکس تا کمال خاص خود و قرب هرکس برحسب حال او صورت میبندد.
در وادی اســتغناء هیچچیز ارزش و قیمت ندارد .این وادی سهل نیست و سالک برای آنکه
بتواند ازین منزل راه بیرون برد ،باید جان و دل را ترک گوید و نثار کند.
در وادی توحید که منزل تجرید و تفرید اســت ،عدد برمیخیزد و همه یکی میشود و این
وحدت و یگانگی ،حقیقی و ذاتی است نه عددی .سالک چون به مقام توحید برسد ،بهکلی فانی
میشود .او نمیماند و ادراک او به وصول این مقام نیز فانی میگردد .بر فانی و محوشده خدمت
و تکلیفی نیســت .تکلیف و عقل در عالم بندگی اســت و چون آزادی از عقل و تکلیف دررسد،
قلم تکلیف رفع میشود .توحید گم شدن و محو گشتن است.
در وادی حیرت ،کار ســالک درد و حسرت اســت و او از نفی و اثبات بیرون است و حتی
حکم به نیســتی هم بر او روا نیست و به حکم حیرت هیچگونه خبر و اثری از او نتوان یافت و او
بر خود بههیچروی حکم نتواند کرد .در این وادی دل و منزل ناپدید است.
از وادی فقر و فنا سخن گفتن روا نیست؛ زیرا الزمۀ فقر و فنا نفی اوصاف و آثار است .صد
هزار سایه در یک خورشید گم شود و کثرت در وحدت مستهلک گردد .چنانکه دریا طوفانی شود
و به جنبش درآید نقشی بر آب بجای نمیماند .گم بودگی در این دریا آسودگی است .شرط سیر
در این دریا پاکیست .پاکان از وجود خود ناپیدا میشوند و جنبش ایشان عین جنبش دریاست.
هــر کــه او رفــت از میــان اینــک فنــا چــون فنــا گشــت از فنــا اینــک بقــا
(فروزانفر ،389-381 :1340 ،با تلخیص و تصرف فراوان)

واپژوهیدن وادی هفتم :در فقر و فنا

مرغان پرشمار وادی ســالها در شیب و فراز رفتند و عمری دراز برای رسیدن به سیمرغ صرف

از نتایج داستان مرغان منطقالطیر این است که ما خود گمشده خودیم.
رهرو ســالک با رهروی و ریاضت و رنج ،این گنج گمشــده را که خود اوست،
خود برتر او و چهره خدایی و آسمانی او ،باز مییابد و چهره راستین خویش را که
همان نفخه خدایی اســت ،میبیند و به اینگونه از خود ،در خود و به خود سفر
میکند .رهروی و ســفر را از خود دروغین خویــش آغاز میکند ،خود خویش
را مــیکاود و میکاود و آن را از «نه خود» تا میپیراید و میپاالید و ســرانجام،
خود راســتین خویش را مییابد و میبیند ،خود راستینی که خداست (راستگو،
.)150 :1383
این نکته کــه در معراج نامه بایزید نیز آمده و بایزید پس از نودهزارســال (درونی و نمادین

هفت وادی تا رهایی( با درنگ بر آراء عطار در منطقالطیر) /سجاد واعظی منفرد ،سید محمد راستگوفر ،محبعلی آبساالن ،محمد نصیری

کردندّ .اما از هزاران مرغ تنها اندکی ،فقط سی مرغ به درگه آمدند.
عطار براین باور اســت شــرح باقی به بقاء حق پس از خود فانی شدن باید در نو کتابی دیگر
ساخت؛ اما تا زمانی که انســان نتواند حق را بیرون از مقوله وجود و عدم بشناسد ،نمیتواند در
این منزل قدم بزند .شرح مقام بقا به عقیدۀ شیخ میسر نیست .از حکایت پادشاهی بود عالم زان
او که عطار پس از اظهار دشواری شرح اسرار بقا میآورد ،اینگونه برداشت میشود که عطار بقا
و وصال بعد از فنا را ناگفتنی میداند .پادشاه شاهدباز که عاشق و مالک پسر زیبای وزیر شده بود
و روز و شــب با او به عشقبازی میگذراند ،پس از آنکه دختری با آن پسر بنشسته دید و هر دو را
در همدلی پیوســته دید ،آتش غیرت در جگر فتادش و دستور اعدام آن دلفروز نکوروی را صادر
کرد .وزیر با ترفندی پسر را از هالکت برهانید .پس از مدتی که خشم پادشاه کم گشت و عشقش
زور کرد و خاطره کامیابیهای او با آن آفتاب را در خاطر بگذرانید ،سخت در پشیمانی فروشد و
زار مینالید .بههرحال عاقبت پیک عنایت در رســید و چون درد پادشاه از حد بگذشت ،آن پسر
آراسته نزد شاه رفت .اینجا همچون اسرار بقا ،وصف این وصال را جز خموشی روی نیست:
ُدر چو در قعر اســت هم ناسفتنی ست
هرچه گویم بعد ازین ناگفتـــنی ســــت
شــاه چون یافــت از فــراق او خــاص هر دو خــــوش رفتند در ایــوان خاص
زان که اینجــــا موضـــــع اغیار نیست
بعد ازین کس واقف اســــرار نیســـت
(عطار)435 :1383 ،
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و مثالی) و پریدن در فضای وحدانیت ،الوهیــت و فردانیت ،بایزید را میبیند ،در مصیبتنامه
نیز آمده است :رهرو برای رســیدن بهحقیقت چهل مقام در درون خویش پیش میرود و پس از
9
آزمودن این چهل مقام در این سیر انفسی ،خواهد دید که همهچیز خود اوست.
در منظومه الهینامه نیز در همین مضمون سروده است:
اگـــر در کار حـــق مردانــــه باشــــی تــو باشــی جملــهو هــم خانــه باشــی
تویــی بــی خویشــتن گــم گشــته نــاگاه کــه تــو جوینــده خویشــی دریــن راه
تویــی معشــوق خــود بــا خویشــتن آی مشــو بیــرون زصحــرا بــا وطــن آی
ازآن حــب الوطــن ایمــان پــاک اســت کــه معشــوقت درون جان پاک اســت
(عطار)168 :1387 ،
از میان انبوه مرغان رهســپار ،تنها سی مرغ توانستند از دشواریهای راه گذر کنند و به آستانه
سیمرغ باریابند؛ اما چون خوب نگریستند ،خویش را در چهره سیمرغ دیدند و سیمرغ را در چهره
خویش؛ چون به خود که ســی مرغ بودند مینگریستند ،ســیمرغ را میدیدند و چون به سیمرغ
مینگریســتند ،سی مرغ (خود) را میدیدند و چون در هر دو به هم نظر میکردند ،هر دو را یکی
مییافتند .عطار هنگامی که در منطقالطیر به وادی فقر و فنا میرسد ،سخن گفتن را در این مقام
روا نمیداند .تعبیرات عطار برای به مقصد نرسیدگان ،گنگ و نامفهوم است (ر.ک :عطار:1383 ،
 .)413اندیشــه رهایی در ایــن وادی هر لحظه اوج و فراز میگیرد و عطــار با آوردن هر حکایتی
سالکان کوی دوست را تحریض میکند:
یک شــبی پروانگان جمع آمدند ،در مضیقی طالب شمع آمدند؛ عطار با آوردن تمثیل شمع
و پروانه ،اندیشــه فنای در دوســت و رهایی از خود را تعلیم میدهد .جمله پروانهها میگفتند:
میباید یکی از «مطلوب» اندکی خبر آرد .نخستین پروانه تا قصری رفت و از دور در فضای قصر
از شــمع نور یافت .بازگشت و دفتر خود باز کرد ،وصف او ،بر قدر فهم ،آغاز کرد .یکی دیگر از
نور در گذشــت و خویش را از دور بر شــمع زد .پرزنان در پرتو مطلوب شد ،شمع غالب گشت
و او مغلوب شــد .او نیز بازگشت و مشــتی راز گفت ،از وصال شمع شرحی بازگفت؛ اما ناقدی
که در جمع مهی داشــت گفت :آنها را از شمع آگهی نیست .عطار در این حکایت و تمثیل زیبا
میخواهد بگوید تا کسی از خود نگذرد و نمیرد ،نرهد و به دوست نرسد.
دیگری برخاست میشد مست مست پایکوبان بر سر آتش نشست
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این بار پروانه ســومی مستانه روی سوی شــمع کرد و خویش را در وی گم کرد و با آتش هم
آغوش شــد .از ســر تا پای او آتش گرفت و اعضای او چون آتش سرخ شد .ناقد ایشان ،چون از
دور او را دید ،گفت :این پروانه در کار است و بس .کس چه داند ،این خبردار است و بس (همان:
.)416
ســی مرغ موفق که پس از رنجهای زیاد به آستانه حضرت دوست رسیدند ،خود را اینگونه
معرفی کردند:
جملــه گفتنــد آمدیــم ایــن جایــگاه تــا بــود ســیمرغ مــا را پادشــاه
بــیدالن و بیقــراران رهیــــم
مــا همـــه سرگشتـــگان درگهیــم
مدتــی شــد تــا دریــن ره آمدیــم از هــزاران ،ســی بــه درگــه آمدیــم
تــا بــود مــا را دریــن حضــرت حضــور
بــر امیـــدی آمـــدیــــم از راه دور
کــی پســندد رنــج مــا آن پادشــاه؟ آخــر از لطفــی کنــد در مــا نــگاه
(همان)423 :
آن چاووش ،با اشاره به عزت و بینیازی پادشاه آن سرگشتگان را به بازگشت دعوت کرد:
از شــما آخــر چــه خیزد جــز زحیــر بــاز پس گردیــد ای مشــتی حقیر
(همان)423 :
در این فرازها ،دیالکتیک جالل و جمال و تضاد قهر و لطف و عزت و رحمت خود را نشــان
میدهد که یکی از او و دیگری به او میخواند.
گفتــن از دندان او بی خردگی ســت کان گهر از عزت خود پردگی ســت
(همان)430 :
ً
اما پرندگان گفتند :اگر به او نرســیم و وصول به آن مطلوب ممکن نیست ،در او کامال محو و
نابود میشویم (همان)424 :
این پایمردی و جانفشــانی و آتش عشق و محبت کارساز افتاد و این بار حاجب لطف آمد و
در برگشاد .هر نفس صد پرده دیگر گشاد.
چــون همــه در عشــق او مــرد آمدنــد پــای تــا ســر غرقــه درد آمدنــد
گرچــه اســتغنا بــرون زانــدازه بــود لطــف او را نیــز رویــی تــازه بود
(همان)424 :
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محــو مــا گردید در صــد عز و نــاز
محو او گشــتند آخــــر بــــر دوام
الجــرم اینجــا ســخن کوتاه شــد
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اهم آراء عطار در منطقالطیر

تــا به مــا در ،خویــش را یابید باز
ســــایه در خورشــید گم شــد والســام
رهــــرو و رهبــر نماند و راه شــد
(همان)427 :

 .1مرشد و مرید (اهمیت سیر در طریق رهایی و ضرورت قطع طریق بهواسطه و راهنمایی پیر که
او را در مســیر هدایت کند و عقبات و اودیه را برای وی توضیح دهد .بر رهرو طاعت جمیع
اوامر شیخ واجب است).
 .2پیوند خدا ،انسان و جهان (پیوندی که به فنا فی الله و بقاء بعد از فنا میرسد؛ همچنان که قطره
در بحر فانی میشود و یا همچون پیوند سایه با خورشید و یا گنج با طلسم).
 .3عشق الهی (که فنای عاشق در ذات معشوق را به دنبال دارد).
 .4راه پرمخاطره رهایی (که بسیاری در طریق هالک میشوند و تنها قلیلی توان خوض در طریق
و وصــول بهغایت آن را دارند؛ غایت این طریق که با مجاهدت و ضبط نفس و به تعبیر قرآن
«بشق االنفس» طی میشود ،ادراک خداوند و اتحاد است؛ اما عقل از ادراک این امر عاجز
است و این عشق است که یاری رسان عاشق در سلوک است).
 .5مراحل هفتگانه رهایی (وادیهای طلب ،عشق ،معرفت ،استغناء ،توحید ،حیرت ،فقر و فنا).
 .6فنا (مهمترین کلیدواژه منطقالطیر :عطار فنای ســالک در خداوند را به فنای قطره در دریا و
فنای سایه در خورشید مانند کرده است .صورتی دیگر از فنا نیز در داستان پروانهها در وادی
فقر و فنا بیانشــده که میتــوان از آن به تحول به نور تعبیر کرد و بــا حق الیقین قرآن مطابق
است .در آن حکایت ،سومین پروانه فنا حقیقی را ادراک نمود که عبارت از خروج از طبیعت
تکوینی و تحول به نور بود).
.7اندیشههای مالمتی عطار
 .8نکوهش نفس بشری و ذم دنیا
ً
 .9رأی عطار دربارۀ ابلیس (که در آثار احمد غزالی و عین القضات نیز سابقه دارد و ظاهرا ریشۀ
آن به تعالیم باستانی حکمای خسروانی میرسد).

 .10نیازمندی به راهبر راهدان و راهنمای کاردان که خود راه را پیموده و به پیچوخمهای آن واقف
باشد (ر.ک :جمعه2002 ،؛ عزام.)1364 ،
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از نگاه عرفا مقامات و منازل عرفانیّ ،
تخیل و یا تولید پیران نیست ،بلکه علومی اشراقی هستند
که عارف با شهود خود آنها را دریافت میکند و تعداد آنها بهحسب نظر و درجۀ شهود متصوفه
مختلف میگــردد؛ اما نظر و درجۀ هر عارف و نیروی فکرت و لطف ذوق هنرمند و خالقیت و
ابداع ســخنور را نیز نمیتوان ندیده گرفت .عرفا تعداد ایــن مقامات را از هفت و حتی کمتر تا
چهل ،صد ،هزار و هزار و یک شمردهاند.
نظیر آنچه که در سوره نساء از پایههای مختلف چهارگانه (انبیا ،صدیقین ،شهدا و صالحین)
ســخن رفته ،عرفا نیز اختالف پایگاه و اختالف بیانــات دارند ،ولی در حقیقت بحث ،اختالفی
وجود ندارد و در رســیدن به منزل رهایی ،همه عارفان مســلمان ،بــر هدایت خداوند اتفاق نظر
دارند .در نهایات نیز عارفان به وحدت نزدیک میشــوند و اختالفات صوری رخت برمیبندد؛
زیرا آیات حق اشــاره به یک مرکز دارند و معنا یکچیز اســت .ازآنجا که مقصد و مقصود یکی
اســت ،از همین رو هرچه به نهایات و مقصد نهایی نزدیکتر میشــویم ،بیشتر به وحدت و نور
حقیقت میرسیم .جنبه وحدت حقیقت و خمیره ازلی که در کریمه« :النفرق بین احد من رسله»
بدان تصریحشده ،حقیقت توحید و یگانگی است.
عطار بارها در مثنوی و دیوان غزلیات و دیگر آثار خویش دربارۀ اندیشه رهایی و مفاهیم مرتبط با آن
همچون فنافیالله و مردن از خویش و صفات خدا را در خود تابش دادن و استحاله خود در صفات الهی
سخن گفته است تا بدان جا که میتوان گفت خالصه و چکیده تعلیم عطار ،رهایی و فنای در حضرت
معشوق است .گسستن از خود و نجات از خویشتن برابر است با پیوستن به دوست .اگر انسان طالب
خالصی و رهایی است ،خود را باید رها کند و فانی کسی است که از صفات خود تهی و به صفات حق
پرشده است .برای رهایی از سلطه شوم «خودی» ،عارف خداجوی با مجاهده و ریاضت و طی مراحل
سلوک و اعتماد بر عنایت و مشیت حق ،قدم بر پلههای سلوک میگذارد و با مرگ اختیاری و مرگ پیش از
مرگ ،از سلطه «من» رهایی مییابد .مقصد نهایی سالک در منطقالطیر ،فقر و فنا یا بهعبارتدیگر بیرنگی
مطلق است .همچنانکه سایه سیمرغ از سیمرغ جدا نیست ،میان انسان و خدا نیز جدایی و گسستگی نیست.
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 .برای تحلیل این ســفرنامه و قول نیکلسون ن.ک .به :عطار 1386 ،ب56-52 :؛ زرینکوب،
.239-238 :1385
 .موالنا پارهای از ابیات حکیم را در مثنوی آورده و شرح نموده است.
 .این نمونهای از ابیات دشــوار و پیچیده حکیم است که در اثر ماندگار سنائی ازین ابیات کم
نیست.
« .روایات و قصص دینی نسبت به سایر مثنویات صوفیانه عطار در االهی نامه بیشتر است و
ً
ظاهرا علت آن باشد که روش و طریقه شیخ در این منظومه متمایل به زهد و ترک دنیا و خوف
از مرگ و بیم عاقبت است( ».نظر فروزانفر درباره الهینامه .ن.ک .به :عطار.)46 :1387 ،
 .برای نقد و تحلیل و تفسیر داستانهای الهی نامه نک .به :فروزانفر.310-95 :1340 ،
 .برای خوانش پیامها و تحلیل آموزههای مصیبت نامه ،نک .به :فروزانفر.540-397 :1340 ،
 .محمد افضل سرخوش (متوفی  )1126در کتاب کلمات الشعراء ،خالصه تمام مطالب را
در یک رباعی سروده است:
«ســــی مرغ» ،زشــوق ،بال و پر بگشودند در جستــــــن ســیمرغ ،هوا پیمودند
کردند شمار خویش چون آخــــر کـــار دیـــدند که «سیمرغ» هم اینها بودند
(محمد افضل سرخوش به نقل از :عطار.)109 :1383 ،
 .ســیدجالل الدین آشــتیانی ازین منظر به فناء و بقاء نگریسته اســت .کریم زمانی در شرح
مثنوی از آشتیانی نقل کرده که کلماتی چون اناالله ،اناالحق و سبحانی در مقام تلوین صادر
شده اســت .چنین مینماید که نگرش و تفسیر موالنا درباره صدور این کلمات از اکابر عرفا
متفاوت باشــد( .ن.ک .به :زمانی ،1389 ،دفتر چهارم .610-611 :همچنین ر.ک :کزازی،
 .)77-78 :1376در کتاب مناقب العارفین از سلطان ولد نقل میکند« :که روزی جماعتی
از ســید (برهان الحق و الدین الحسین الترمذی) پرســیدند که راه حق را پایان هست یا نه؟
سید فرمود که راه را پایان هست؛ اما منزل را پایان نیست؛ زیرا که سیر دو است:یکی سیر الی
الله است و یکی سیر فی الله؛ آنک سیر الی الله است پایان دارد؛ زیرا گذرکردنست از هستی
و دنیای دنی و از خودی خود رســتن اســت؛ و این همه را آخرست و پایان؛ اما چون به حق
رسیدی بعد از آن سیر در علم و معرفت خداست و آن را پایانی نیست (افالکی.)70 :1385 ،
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بدیع الزمان فروزانفر در بیت مولوی:
وز ســفرهای روانــش یــاد داد
از منازلهــای جانــش یــاد داد
در یکی از احتماالت ،منازل جان را اشارت به سیر الی الله و سفرهای روان را حکایتی از سیر
فی الله دانسته است (فروزانفر.)537 :1380 ،
 . 9ســهروردی در کتاب بستان القلوب میآورد «بایزید رضی الله عنه حکایت میکند از حق
تعالی که مرا گفت :ســافروا من انفسکم تجدونا فی اول قدم»؛ و سفر از نفس آنگه توان کرد
که اول به نفس رســند و نفس را بشناســند و بعد از آن سفر را ساز کنند» (سهروردی:1331 ،
.)375-374/3
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