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  چکیده

برد؛ اما یک وادی نانوشـته وجـود دارد و آن    از هفت وادی نام می الطیر منطقعطار در 
در کـل  صورتِ تقابل ایـن دو   گذشتن از صورت و رسیدن به معنی است. این موضوع به

شکلی نانوشته و نامنسجم منعکس شده است. در سخن عطار، صـورت    به منطق الطیر
شود و معنـی نیـز    های به آن دیده می ها، ظاهر، دنیا و وابستگی در مفهوم مجاز، کثرت

آید. حکایت این مرغان را  در مفهوم وحدت، باطن، روح، تعالی و رسیدن به حقیقت می
توان گذر از صورت به معنی دانست؛ زیرا  محتوا و معنا میهم در شکل و قالب و هم در 

عطار از قالب داستانی تمثیلی بهره برده و در متن هم خواننده و سالکِ راه را به گذر از 
خواند. وی راه گذر از صورت و رسیدن به عالم  ها و توجه به معنی فرامی ظواهر و صورت

و انصاف و درمجموع در طلب و عشق و  ها، داشتن همت معنی را در بریدن از وابستگی
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  مقدمه  
است که در آن بینش  ای همنظوم یکی از آثار درخشان و جذاب ادب فارسی منطق الطیر

ین تـر  مهـم ر دریافت. گزاف نیسـت اگـ   توان میعرفانی عطار را در شکل داستانی تمثیلی 
بـاور بـه دو سـاحت     های عرفانی از غیرعرفانی را در هر فرهنگ و دینیوجه تمایز بینش

صـورت و ظـاهری اسـت کـه بـاطن و       ،یمبینـ  می ظاهر و باطن بدانیم. آنچه در این عالم
دارد. انسان نیز دو ساحت ظاهر و باطن یا صورت و معنی دارد. ها دور میمعنی را از نگاه

اند و روح ملکوتی و نفس مطمئنه معنی است. اعمال  صورت اعمال ظاهریپیکر و  ،جسم
، سـطح  منزلـۀ  بـه  و مناسکی مثل نماز و روزه و حج نیز صورتی دارند و معنـایی. صـورت  

، ظاهر و مانند پیراهن و ساختاری برای پوشش معنی و باطن است. این تفسیر از هسـتی 
مجـاز و  ، صـورت و سـیرت  ، تن و جان، مغزقشر و «ی مانند های هواژ انسان و دین در جفت

در متـون عرفـانی انعکـاس    » شریعت و حقیقت و صورت و معنـی ، ظاهر و باطن، حقیقت
ملکوت نیز مصادیق و تعـابیری از   یافته است. اصطالحاتی چون غیب و شهادت و ملک و

گذشتن از صـورت و رسـیدن    توان میهمین صورت و ظاهرند. عرفان را در کالمی کوتاه 
در شدن  ه معنی و حقیقت دانست؛ زیرا تمام کوشش سالک به گذشتن از صورت و ذوبب

گذشتن از مراحل سـخت سـلوک و    منطق الطیرمعطوف است. پیام اصلی داستان  معنی
نیاز و فنای در توحید اسـت. شـاعر در تمثیلـی زیبـا هفـت       رسیدن به پیشگاه معبود بی

 تـوان  مـی جای متن به شکلی نامنسـجم   در جاید؛ اما بر وادی را برای سیر مرغان نام می
 یک وادی را دید که پیام اصلی داستان گذر از همان است که چون نامی بر آن نگذاشـته 

تقابـل  ، اینامیم. طبیعـی اسـت کـه در چنـین منظومـه      می» وادی نانوشته«آن را است، 
شناخت ایـن  های مختلف خود را نشان دهد.  ای باشد که به صورتمایهصورت و معنا بن

که ایـن رویکـرد در خـدمت     شود میبه درک بهتر و بیشتر رویکرد عرفانی منجر  موضوع
  شناسی قرار خواهد گرفت. شناسی و دین انسان، شناسی جهان
  

  پیشینۀ موضوع. 1-1
ی ظـاهر و  هـا  تفـاوت امـا دربـارۀ    ؛فراوان است منطق الطیرگفتار و نوشتار دربارۀ عطار و 

هایی پراکنـده و  و تقابل این دو ساحت متفاوت در انسان به شکلباطن یا صورت و معنی 
. در شـود  مـی ویژه در شرح اشعار شاعران عارف مطالبی یافت  در کتب مرتبط با عرفان به

فنـایی اشـکوری   ازجملـه   هایی صورت گرفته اسـت؛ باب این دو ساحت متفاوت پژوهش
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» الدین مولـوی  بینی جالل ر جهاندو ساحت ظاهر و باطن د«ای را با عنوان  ) مقاله1391(
تقابـل  «نـام   بـا ارشد در دانشگاه بیرجنـد   ای در مقطع کارشناسینامهو پایان است نوشته

پیداسـت   چنان کـه هم شود؛ می) یافت 1388، (مریم قدسیان» مثنویصورت و معنی در 
در ویـژه   اما چنین پژوهشی در اشعار عطار بـه  ،ها در دنیای شگفت موالناستاین کوشش
اینـک چگـونگی آن وادی نانوشـته و گـذر از آن را در      صورت نگرفته است. منطق الطیر
  یم.کن می بررسی و تحلیل منطق الطیرموانع در و  ها راه، نمودها، قالب مفاهیم

  
    . مفهوم صورت2

  : بردبهره می در برابر صورت» صفت«عطار در استعمالی هنجارشکن از واژه 
  ].130، ص12[ و به صورت مانده بازاز صفت دور /   جازگرفتار مهدهدش گفت ای 

د کـه  دهـ  می وضوح نشان به گرفتارِ مجاز و دوری از صفتو نیز  تقابل صفت و صورت
معنی و وحدت اسـت و مـراد از صـورت ظـاهر و کثـرت. ایـن       ، حقیقت مقصود از صفت

در اشـاره بـه   سنایی ازجمله  سابقه هم نیست؛بی؛ اما کاربرد گرچه چندان معمول نیست
هرکه الف از صورت زند شیطانی است و هرکه مباهات بـه صـفت   «: این تقابل گفته است
  ].142، ص 8» [کند، رحمانی است

  
  . نمودها3

  در چهار عرصه و ساحت نمود یافته است.  منطق الطیرنمایش و تقابل صورت و معنا در 
  
 ساحت داستان  .3-1

 منطـق الطیـر  مراد خویش از ستان است که عطار تجلی این تقابل در ساختار دا یننخست
آن و رسیدن بـه حقیـت وجـود را در قالـب حکایـت و      های  یو دشوار سِیروسلوکیعنی 

ها به عـالم  گذر از ظاهر و جهان کثرت واست و صوری به تصویر کشیده  نمایشی تمثیلی
بـه   دریابد. رباید گوهر معنا را در پس این ظاهد و مخاطب ده می معنا و وحدت را نشان

مقصـد  «صـورتی اسـت بـرای رسـاندن معنـی.       ،خـود  ،این داستان و تمثیل ،بیانی دیگر
ستن طلب در دل طالـب و رسـیدن    حقیقی عطار در این مثنوی بیان کیفیت وجود یا بررُ

ساختن مرغان و انتخاب هدهـد بـه    به درجۀ ارادت است که این معنی را در ضمن مجمع
بازنموده است و پس از آن به ذکر حاالت مختلف مریـدان و   رهنمونی به اشارت و کنایت
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پرداخته و عالج هریـک را   آید میپیش ها  آن وساوس و خطراتی که به وقت سلوک برای
  ]. 248، ص16» [استبازگفته و موانع و قواطع طریق را نشان داده 

ای کـه  انـه و معنی را چونان د داند می عطار نیز چون خلفش موالنا که قصه را پیمانه
کند که کالمـش   ]، خود تصریح می865، ص19گیرند [ اعتنا به پیمانه برمیعاقالن آن را بی

گونـه کـه    شـعر عطـار، آن  «یابنـد.  هـا را درمـی   صورتی دارد و رازهایی که تنها اهل معنا آن
خودی است. چیزی اسـت کـه    کند، شعر درد، شعر جنون و شعر بی خودش آن را درک می

حال، شعر حکمت است؛ حکمـت دینـی نـه     عقل با آن بیگانگی دارد و بااینبه قول خودش 
کند کـه تـا انسـان بـویی از ایـن دیـوانگی نشـنود، از         حکمت عقلی. خود او خاطرنشان می

]. 117، ص 6» [توانـد گشـت   بیگانگی که حالت دوری و مهجوری از حکمت است پاک نمی
ها و تکاپوی مرغان در یافتن سـیمرغ  حالتکند که این داستان، زبان، نطق،  عطار تأکید می

ای است برای بیان حال عاشقانی سرمستِ از این بوی دیوانگی که چون مرغانی پـیش   بهانه
» موتـوا قبـلَ اَن تموتـوا   «پرند و به مصـداق   از اجل (مرگ طبیعی) از قفس تن و صورت می

   ].282، ص 8گزینند [برند و مرگ اختیاری را برمی جان به عالم معنا می
  

  . ساحت هستی و آفرینش2-3
ن ، ساحت دوم نمایش تقابل صورت و معنی ساحت هستی و جهان آفرینش است که تعیّ

. نگاه عطـار بـه هسـتی و آفـرینش و ارتبـاط آن بـا       ای است از آن حقیقت پنهانو سایه
، بلکـه  منطق الطیـر در  تنها نهنگاهی که ، حضرت حق نگاهی کامالً وحدت وجودی است

طبیعـی اسـت اگـر او    اسـاس،   بـراین و  شود می تأکیداو بر آن مکرر های  ییگر مثنودر د
 دقاق آمـده در حکایت پسر زال و بوعلی  که چنان نداند و غیربینان را آن غیری در هستی

  :  احول بنامد است،
  ].248ص ، 12[ای چند بینی غیر اگر احول نه/    ایتو در این ره مرد عقد و حل نه

 و حـد  نهایت و بـی از بی، رهانی بسیار شبیه به قائالن وحدت شخصیه وجودعطار در ب
  :  آوردبودن غیر استدالل می بودن خداوند بر پربودن هستی از خدا و موهوم غایت بی

چیست [همـان،  حد و غایت جز تو چون تویی بی/  نهایت جز تو کیستای خدای بی
  ]. 98ص 

که تمامی مراتـب هسـتی از اوج احـدیت     عربی ابندر تعبیری مشابه با پیروان مکتب 
تمامی آفرینش را ذات حـق  ، دانندترین مراتب هستی را تعینات حضرت حق میتا پایین
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  : د که متصف (به بیانی دیگر متعین به تعینات مختلف) شده استخوان می
  بگذر از آب و هوا جمله خداست/    عرش بر آب است و عالم بر هواست

  اوست و بس وین جمله اسمی بیش نیست/    لسمی بیش نیستعرش و عالم جز ط
  گر هست آن هم اوست نیست غیر او و/    در نگر کاین عالم و آن عالم اوست

  جمله یک حرف و عبارت مختلف/    جمله یک ذات است اما متصف
  کو ببیند شاه را در صد لباس/    شناسباید که باشد شهمرد می
  ].93ص ، همان[ این نظر مرد معطل را بود/    ودافتادن احول را ب در غلط

عبـارتی   کوشـد میـان مرغـان سـالک و سـیمرغ و بـه      در تعبیری شاعرانه آنجا که می
هـا   آن جـو نسـبتی اثبـات کنـد و احسـاس اشـتیاق را در      حضرت حق برای مرغان بهانه

  داند:   میهای آفتاب وجود حق موجودات و انسان را سایه، برانگیزد
  آشکارا کرد رخ همچون آفتاب/    کانگه که سیمرغ از نقابتو بدان 

  پس نظر بر سایه پاک اوفکند/    صدهزاران سایه بر خاک اوفکند
  گشت چندین مرغ هر دم آشکار/    سایۀ خود کرد بر عالم نثار
  ].135، ص 12[ خبرسایۀ اوست این بدان ای بی/    سرصورت مرغان عالم سربه

  
  . ساحت سلوک3-3

 باید وانهاد و از آن رها شد.دنیا و حتی عقبی ظاهر و صورتی است که می، این ساحتدر 
از خـویش و یـافتن حقیقـت    شدن  پی فانی جویای حق و در دنیا صورتی است که سالکِ

گرمی بسـوزد و   به، را پیشش آید هرچهآن دل برگیرد و به تعبیر عطار  های هباید از داشت
  شود:   میاست که دل به اسرار حق یعنی همان معنی واقف  چشم جان از آن بدوزد؛ آنگاه

 ز آفرینش چشم جان کل بدوز/    پیشت آید از گرمی بسوز هرچه
  راو زل حق هر لحظه بیش آید تنُ/    راو پیش آید ت هرچهچون بسوزی 

  خویشتن را وقف کن بر کار حق/    چون دلت شد واقف اسرار حق
  ].118ص ، 12[ تو نمانی حق بماند والسالم  /  چون شوی در کار حق مرغ تمام

در ابیاتی که  به برائت اسـتهالل  ، پس از مقدمات معمولو  منطق الطیرعطار در آغاز 
را بـه سـلوک   هـا   آن د ودهـ  مـی  خطاب قـرار پرندگان مختلف را موردِ، شباهت نیستبی

دهـد؛ در  ی قرارمیدنیا و حتی عقبی را در برابر معن، د. در آنجا خطاب به بازکن می دعوت
بایـد  شکارچیانی را که مـی ، که چون مردار شود می ترسیمی شاعرانه دنیا صورتی معرفی
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د؛ امـا  شوند. آدمیان مهجور معنی میخوان میبر دستان ذوالقرنین جای گیرند به خویش 
به عالم معنـی و قـرب   ، اگر کاله غفلت از چشم برگیرند و از حجاب دنیا و آخرت بگذرند

  : خواهند برد حق راه
  الجرم مهجور معنی آمدی/    آمدی دنیا مردار ۀبست

  پس کاله از سر بگیر و درنگر/    بی درگذرهم ز دنیا هم ز عق
  ].118ص، 12[ دست ذوالقرنین آید جای تو/    وچون بگردد از دو گیتی رای ت

  
  . ساحت انسان4-3

ان اسـت کـه در پشـت    چهارمین ساحت نمود تقابل صورت و معنی در ساحت وجود انس
ظاهر جسمانی او حقیقت و جانی الهی نهفته است و سلوک درواقـع چیـزی نیسـت جـز     

  خویش.  جان در جانِ سیری درونی در همین دنیای رازآلود و یافتن جانِ
انگیز است و زمانی وسوسه ،ادعای اینکه در پس این ظواهر حقیقتی دیگر نهفته است

 ازآنجاکـه کان وصول به این حقیقت وجود داشته باشد. آورد که اممخاطب را به شوق می
دور از  امکانات جسمی و ظاهری انسان البتـه از دسـتیابی بـه ایـن الیـه پنهـان و غیـبِ       

باید ساحتی دیگر در انسان تعریف شده باشد که چنین قابلیتی به ، دسترس ناتوان است
ی را نـه در بیـرون کـه در    او ببخشد. عطار به این ساحت باور دارد و اساساً گمشـده آدمـ  

هـای وجـودی انسـانی    هللا را سیری در همین ساحت درونی و الیـه درون او و سلوک الی
در جان آدمـی نهـان اسـت و دعـوتش بـه       . او بر آن است که آن حقیقت مغفولداند می

  : راهیابی به کنه خویش است
  امجمله را از خویش غائب دیده/    امکارگاه پرعجائب دیده

 ].97، ص 12نیست [ای آگاه ای از ذرهذره/    کنه خویش کس را راه نیستسوی 
  هرچه گویی نیست آن چیزی مگوی/    تو نکردی هیچ گم چیزی مجوی

  ].94، ص 12آنچه گویی وآنچه دانی آن تویی  /  خویش را بشناس صدچندان تویی [
  :تر استصریح) نامهمصیبتدیگر عطار (های  یبر این سفر درونی در مثنو تأکید

  کی به کنه خود رسی از خویش تو/    تا سفر در خود نیاری پیش تو
  قدسیان را فرع خود یابی مدام/    گر به کنه خویش ره یابی تمام
  ].198، ص 14[ در حقیقت این نظر نبود تو را/    لیک تا در خود سفر نبود تو را

جـان در پـس    چنان کهای که همهالی، تر از جان نیز قائل استای پنهانعطار به الیه
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در فنـای سـالک از    ،آن الیه در غیب جان نهان است. این الیه درواقـع ، جسم نهان است
  یابد:   می خودی معناخویش و در بی

  لیک آگه نیست از قعرش کسی/    آگهند از روی این دریا بسی
  بشکند آخر طلسم و بند جسم/    گنج در قعر است گیتی چون طلسم

  جان شود پیدا چو جسم از پیش رفت/    بی چون طلسم از پیش رفتگنج یا
  غیب را جان تو جسمی دیگر است/    آن جانت طلسمی دیگر است بعد از

  ].96، ص 12همچنین، میرو به پایانش مپرس  /  در چنین دردی به درمانش مپرس [
های وجودی هیابی به این مرتبه از معرفت زمانی میسر است که نخست یکی از الیراه
  : شود کنترل و حتی نیست ،آفرین استظلمتو که ظلمانی  )نفس(انسان 

  ].101ص ، 12[نیستی نفس ظلمانیم ده /    لذت نور مسلمانیم ده
باید از تمامی خود نیست شد؛ اما این نیستی برای این وجـود  ای باالتر البته در مرتبه

  :  وصال ۀشده کمال است و مای فانی
  ].95الً کمال این است و بس  /  تو ز تو گم شو وصال این است و بس [همان، ص تو مباش اص
اسـت؛ زیـرا   شدن  ترین الیه وجود آدمی در همین نیستد که پنهانیده می این نشان
عاشـق منـی گرچـه    ، د که در وصل به معشـوق ده می در جایی معنیشدن  وصال و یکی

تا زمانی که مویی از وجود سـالک برجـای   زند بسیار کمرنگ داشته باشد؛ عطار فریاد می
صد جهان مسافت میان او و خداوند است. پس زمانی که هستی موهـوم سـالک از    ،است

کـه بـه حـق خواهـد      کنـد  مـی  ای دیگر از وجـود او رخ هستی و الیه، میان برداشته شد
  . ]261، ص 12خواهد کرد [پیوست و به بقاءبالله خواهد رسید و بودنی دیگر را تجربه 

بنـدی   را » خـودی «آنجا که ، دید توان میتر صریح نامه الهیرا در » من«اعتراف به این 
کـه   یابـد  مـی  و آشکار است که این بندِ بر پـای زمـانی معنـا    داند میگران بر پای سالک 

  : معمول) همچنان در سالک حضور داشته باشد (منی برتر و فراتر از منِ» من«ای گونه
  حجاب تو تویی از پیش برخیز/    خویش برخیز تو هم از راه چشم

  ].267، ص 10پای باشد [گران بر بندی  تو را /    گرت مویی خودی بر جای باشد
  

  ها . ویژگی4
  .شود میو تمایزهای صورت و معنی تحلیل  ها ، ویژگیصفات، در این قسمت
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  . صورت، ناقص و پر از عیب است.1-4
بردن به عشق  رسیدن به معنی زحمت دارد. برای پیسلوک در راه حقیقت و تالش برای 

هـا و موانـع    صـورت ، ها از پـیش چشـم کنـار رود    باید پرده، حقیقی و دریافت عالم معنی
بین بازگردد. هدهد در پاسخ یکی از مرغانی که چنـین صـفتی    برطرف شود و چشم غیب

  :  دده می گونه تفاوت عشق صوری و عشق ناشی از معرفت را شرح این ،دارد
   پای تا سر در کدورت مانده/     گفت ای دربند صورت مانده

  هست شهوت بازی ای حیوان صفت/    نیست عشق معرفت، عشق صورت
  ... مرد را از عشق تاوانی بود/    هر جمالی را که نقصانی بود

  دانی آخر کان نکویی چون بود/    آنک حسن او ز خلط و خون بود
    حسن از غیب جوی، ستا حسن در غیب/    یجو چند گردی گرد صورت عیب

  ].183[همان، ص 
  
  آفرین است. . صورت فانی و رنج2-4

ناپایدار و رفتنـی اسـت. ایـن ناپایـداری     ، اش دنیای ظاهر با همۀ بزرگی و مظاهر فریبنده
دوسـتان و  دادنِ  رنـج ازدسـت   هـا . بخشـی از ایـن رنـج   شـود  مـی خود سبب درد و رنـج  

میـرد   گاه نمی گزیند که هیچ دوستی و محبت کسی را برمی بین راه هاست؛ اما دلِ دوستی
  ].184، ص 12[

عرفـانی اسـت؛ از ایـن جملـه اسـت       ۀهای مکرر اندیشـ مایهاین دیدگاه کلیدی از بن
 :تصریح مولوی

  ].1020، ص 2، د19[ عالم معنا بماند جاودان/    صورت ظاهر فنا گردد بدان
  
 وم و هیچ.. معنی اصل است و صورت موه3-4

باش تـا از صـورت بـه    «: حقیقت است نه صورت اصلد؛ اما هرچیز صورتی و حقیقتی دار
حقیقت است نه صورت. باش ای عزیز تـا آنجـا رسـی     حقیقت رسی؛ آنگاه بدانی که اصل

که حقیقت عناصر و طبایع و ارکان بر تو جلـوه کننـد. چنانکـه ... زنـده شـوی و عـیش       
  ]. 165ص  ،15» [آیدحقیقی تو را حاصل 

  عشق زر چون مغز شد در پوستم/    دیگری گفتش که من زردوستم
  همچو گل خندان بنتوانم نشست/    تا مرا چون گل زری نبود به دست
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  معنی مرا کرد پر دعوی و بی/    عشق دنیا و زر دنیا مرا
  صفت پنهان شده از دلت صبحِ/    گفت ای از صورتی حیران شده

  صورت چو موری مانده ۀبست/    مانده روز و شب تو روز کوری
    هیچ ؟صورت چیست ؛اصل ؟چیست معنی/    مرد معنی باش در صورت مپیچ

  ].176، ص 12[
  

  ها و ابزار گذر از صورت به معنی. مرکب5
گویـد. عطـار در   سخن نمی» ناپایداری صورت و اصالت معنی و عالم معنی«عرفان تنها از 

است که بایـد بـرای خواسـتارانِ گذشـت از ظـواهر و      این مکتب نفس کشیده و آموخته 
هـا و موانـع.   ت و هـم از آفـت  فها و ابزار سلوک سخن گهم از مرکب، جویندگان حقیقت

هـا  از ایـن ابزارهـا و آفـت   منـد؛ بلکـه    نظامنه به صورتی مدرسی و  منطق الطیرعطار در 
  : پراکنده سخن گفته است؛ ازجمله

  
    . طلب1-5

ترین است و بدون آن اساساً سلوک و هر تکاپو و حرکت دیگـری  روریآنچه در این راه ض
 اولـین وادی مطـرح   عنـوانِ  بـه روست کـه عطـار آن را   طلب است. ازهمین ،یابدمعنا نمی

باید مدام با سالک همراه باشد؛ اگر جز این باشد راهرو سـلوکی  د؛ اما این طلب میکن می
تـر   تـر و افـزون   باید افزوند که این طلب کن یتأکید منخواهد داشت و عطار با همین باور 

  : وار از موانع بگذردشود تا با شوقی دیوانه
  تافتن گیرد ز حضرت نور ذات/    چون دل تو پاک گردد از صفات
  ل تو یک طلب گردد هزارددر /    چون شود آن نور بر دل آشکار
  ور شود صد وادی ناخوش پدید/    گر شود در راه او آتش پدید
 ].228، ص 12وار [پروانهبر سر آتش زند /    وارخویش را از شوق او دیوانه

  
  . همت بلند 2-5

بکنــد و در  چیــز همــهین ابــزار و الزمــه ایــن راه همتــی اســت کــه انســان را از تــر مهــم
کنـدن و   عـالم معنـی پـرواز دهـد. دل    سویِ  بهی هدفی بلند به تکاپو وادارد و وجو جست

 ،از نگـاه عطـار  تنها با همتی بلند ممکـن اسـت.    ،هاستآنبستۀ  دلبریدن از آنچه انسان 
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بـه کنـاری   هـا   آن هـا را از برابـر  رباید و حجابربایی عاشقان الهی را میهمت چون آهن
ای از آن خورشید با آن همه عظمت را مقهـور  رساند و ذرهبه هرآنچه بخواهد می، زند می

  سازد:   میاراده انسان 
  هست هست کشف هرچا همت عالی/    ق الستگفت مغناطیس عشا

  آن چیز حالی شد پدید، جست هرچه/    هرکه را شد همت عالی پدید
  کرد او خورشید را زان ذره پست/    را یک ذره همت داد دست ههرک
  ].199، ص 12[ همت استها  پر و بال مرغ جان/    است همت ها جهان ملک ۀنطف

البته باید در راه رسـیدن بـه معنـی و    ، به کار آید دتوان میاین همت که در هر راهی 
  : هللا به خدمت گرفته شودسلوک الی

  عقل را دل بخش و جان را حال ده/    مرغ همت را به معنی بال ده
  مرغ ره گرد و برآور بال و پر/    ه برگیرند سرپیش از آن کز حقّ

  ].201[همان، ص  ر پیش همتا تو باشی از همه د/    یا نه، بال و پر بسوز و خویش هم
  

  . عشق3-5
یافتن به معنا و حقیقـت  ها و راهها و کثرتعشق تیزپاترین مرکب سلوک و گذر از صورت

فشرد که اساساً در پاسخ به مرغانی که نسبتی میاست. عطار چنان بر اهمیت عشق پای 
ایـن راه  ، اسـت دانند و باور دارند که وصال سیمرغ امری موهوم میان خود و سیمرغ نمی

  : دخوان میرا راه عشق و عاشقان 
  سؤالسر به سر کردند از هدهد /    جملۀ مرغان چو بشنیدند حال
  ختم کرده بهتری و مهتری .../    کای سبق برده ز ما در رهبری
  گر رسد از ما کسی باشد بدیع/    کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع

  توان شد بعمیا رازجوی ...زان که ن/    بازگوی، نسبت ما چیست با او
  عشق کی نیکو بود از بددالن/    حاصالنهدهد آنگه گفت کای بی
  راست ناید عاشقی و بددلی/    حاصلیای گدایان چند ازین بی

  ].135، ص 12شد [کوبان آمد و جانباز پای/    هرکه را در عشق چشمی باز شد
ستاند و او را متحـول  عاشق میآفرین است، صفات بشری را از عشق خِردستان و جنون

  کند؛ اما مقدمه این تحول بنیادین گذشتن از جان است و ترک ترهات صوفیانه:   می
  پس صفات تو بدل گرداندت/    رد بستاندتعشق باید کز خِ
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  هاتبخشش جانست و ترک ترّ/    کمترین چیزیت در محو صفات
  ].234[همان، ص  ازی چنینزانک بازی نیست جانب/    پای درنه گر سرافرازی چنین

و در منابع عرفانی پیش از آن نیز به زبـانی دیگـر و رسـاتر     تذکره االولیاءاین فراز در 
ویم را گفتم مرا وصیتی کن. گفت: ابوعبدهللا خفیف گوید«: آمده است ایـن کـار نیـابی    : رُ

هـات صـوفیان و ترهـا    ت بتـرین  مگر به بذل روح. اگر این توانی و االّ مشغول مباش به ترّ
] و نیـز  56، ص 18» [چیزها بود که خلقان همه رسم نگاه دارنـد و ایـن طایفـه حقیقـت    

  ].487، ص 10[
  داند:  ها و تمامی هستی را مست عشق حق میعطار منشأ عشق را در غیب و فراتر از صورت

  اصل عشق اینجا ببینی کز کجاست/    ای بخشند راستگر ز غیبت دیده
  ].232، ص 12تی عشق  /  سر به بر افکنده از مستی عشق [یک برگ از هسهست یک

  
  . انصاف4-5

داشـتن و   خود ستاندن است؛ حق کسـی را پـاس   و دادِدادن  انصاف در لغت به معنی داد
داشتن حق خود. صوفیه که بر گذشتن از خود و  رعایت عدالت در حق دیگری و نیز پاس

 فشـارند نـه بـر دادِ   مـی سالک پایدادن  بر داددر این باب نیز ، ندکن تأکید میایثار بسیار 
انصـاف   .ادب و فروتنی است، این منش از مصادیق صریح ازخودگذشتنکه  خود ستاندن

انسان نباید خود را بهتر از دیگران تصورکند. این را ادب و «: از فضائل سلوک باطنی است
آن  وسـیلۀ  بـه که  ودش میدر انصاف متجلی ها  آن د. کمترین مراتبکن می فروتنی ایجاب

 »شـود  مـی صادقانه پذیرفتـه   ،حقوق و مرتبتی که او مستحق آن است، شایستگی دیگری
  ].460، ص 1، ج5[

د کـه  کنـ  تأکیـد مـی  و  دانـد  میعطار انصاف را سلطان نجات و برتر از عمری عبادت 
  : انصاف نهان و دور از ریا است برترین مصداق فتوت

  ؟چون بود در حضرت آن پادشا /   دیگری گفتش که انصاف و وفا
  وفایی هم نکردم با کسی بی/    حق تعالی داد انصافم بسی

  رتبت او چون بود در معرفت/    در کسی چون جمع آمد این صفت
  هاتست از ترّرَهرکه منصف شد بِ/    ست سلطان نجاتا گفت انصاف

  به ز عمری در رکوع و در سجود/    از تو گر انصاف آید در وجود
  در نهاندادن  برتر از انصاف/    خود فتوت نیست در هر دو جهان
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  یاد دار، از ریا کم خالی افتد/    وانک او انصاف بدهد آشکار
  ].202، ص 12[ بسیاند الحق  داده لیک خود می/    مردان از کسی، نستدند انصاف

  
  درد   .5-5

ی سخن عطـار کلمـه درد   یکی از کلمات محور«عطار و  ۀهای اساسی اندیشلفهؤیکی از م
؛ بلکـه  نـدارد  ،است و این درد هیچ ربطی به آنچه معادل وجع و الم در زبان عربی اسـت 

مقصود آمادگی روحی انسان است برای پذیرفتن امور ذوقی و حقایق روحانی و چیزهایی 
» سوی مقصـود گـردد   د انگیزه کارهای اساسی شود و نیروی حرکت سالک به توان میکه 

  ]. 560ص ، 13[
قراری دل است برای رسیدن به آرمانی کـه او را   درد همان انگیزۀ توفنده درونی و بی

دارد و او  تاب کرده است. درد قدرتی است که جویندۀ معنی را به تالش و تکاپو وامـی بی
د. عطـار درد را الزمـۀ دریافـت و ادراک    کنـ  مـی  قـرار رسیدن به مطلوب بی را در تکاپویِ

مسـتلزم پدیدآمـدن درد طلـب در روح     قدم در راه طریقـت گذاشـتن  «: شمارد معنی می
د؛ کنـ  می ها و اشتغاالت دنیوی جدا بستگی انسان است. چنین دردی انسان را از همۀ دل

 زیرا صاحب درد تمام نیروی مـادی و معنـوی خـود را بـرای جسـتجوی درمـان تجهیـز       
  ].52ص ، 12[ »سپارد دیگر را به فراموشی می چیز همهد و کن می

نما و پارادوکسیکال درمان عاشق است و بـدون   این درد در نگاه عطار در تصویری متناقض
  نشیند:   ها، گردی از حقیقت بر دامان سالک نمیچنین دردی در میدانِ گذر از صورت
  جان سپر زار و بدین دیوان درآی/    از سر دردی بدین میدان درآی

  ل که شد هم نیز میدان ناپدیدب/    در چنین میدان که شد جان ناپدید
  را گردی دروو روی ننماید ت/    گر نیایی از سر دردی درو

  گر زنی گامی همه بر کام زن/    در ازل درد تو چون شد گام زن
  مبهوت تو کی شود زنده دلِ/    تا نگردد نامرادی قوت تو

  ].279، ص 12[ ستودر دو عالم داروی جان درد ت/  ستودرد حاصل کن که درمان درد ت
مکـرر   تأکیـد کد ادبیات عطـار اسـت؛ ایـن    ؤهای خواستنی و مکرر و ممایهدرد از بن

دردی  عـین بـی  ، باشـد  )گرچـه عشـق  (ناشی از این است که وی آنچه را از روی عـادت  
. پس ارزش عمل اهل معنی در ترک عـادت و دردمنـدی ناشـی از طلـب و اراده     داند می

د؛ ها را به چشم شعر نبینـ  د که این سرودهخواه می نندهشاعر از خوا علتاست. به همین 
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 درک هـم نـدارد   ،سر درد بداند و ببیند؛ زیرا کسی که درد نداشته باشـد  را ازها  بلکه آن
  ].279[همان، ص 

دردمندی شعر عطار ناشی از نوع نگاه عطار به شعر است. او در شعر نیز بین صـورت  
 . به همین سـبب آن شـعری را  داند میدر معنی  گذارد و ارزش شعر را و معنی تفاوت می

شـعر  «: پسندد که با شرع سازگار و به تعبیر خـودش شـعر حکمـت باشـد     ید و میگو می
حکمت شعری است که معانی آن را شاعر از شرع یا وحی به ذوق دریافتـه اسـت و ایـن    

ف اسرار و رموز عالم صنع است؛ حقایقی است که از دریای جـان بـه دل شـاعر کـه ظـر     
ایـن   تنهـا  نـه را به نظم درآورده است. عطار ها  آن قابلیت و استعداد اوست رسیده و شاعر
اطر آن خـ د که به ده می به خود حقداند؛ بلکه  مینوع شعر را از لحاظ شرع و دین جایز 

  ]. 109ص ، 1» [دم از تفاخر و خودستایی زند
  

  . دولت و عنایت حق6-5
 هـای سـلوکی سـالک قـرار    کوشـش  ،اطاعت و به بیـانی در برابر واقع،  دردولت و عنایت 

سـوز همـراه اسـت و    های گاه طاقـت هللا با ریاضت و مجاهدتد. اساساً سلوک الیگیر می
کـه سـالک افـزون بـر شـریعت و فقـه جـوارح بـه          کند می حقیقت آنگاه بر سالک چهره

بـه جـایی    تنهـایی راه  ایـن همـه بـه   ؛ امـا  شود مقتضیات طریقت و فقه جوانح نیز ملتزم
برد. چیزی دیگر الزم است؛ اما هرگز نباید دسـت از کوشـش و مجاهـدت برداشـت.      نمی

د و هم بر کوشش و کن تأکید میچنانکه حافظ در اشاراتی زیبا هم بر فیض و عنایت حق 
  :سالک ۀمجاهد

  ].194، ص 3[ قدر ای دل که توانی بکوش هر/    گرچه وصالش نه به کوشش دهند
کرد [همان،  ار باز مدد فرماید  /  دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میالقدس  فیض روح

  ].102ص 
اش نیست؛ نظر عنایـت حـق الزم   ی شایستههرکس اینجا دولت و بختی الزم است که

  :  دکن می سائلی از پرندگان و هدهد مطرح ۀاست. عطار این نکته را در مناظر
  ؟سبق بردی به حق ماچه از ه تو ب/    قای برده سبَ  لی گفتش کهئسا«

  ؟در میان ما تفاوت از چه خاست/    جویان راست چون تو جویایی و ما
  ؟قسم تو صافی و دردی آن ما/    چه گنه آمد ز جسم و جان ما

  ست بر ما یک دمی  هچشم افتاد/    ل سلیمان را همیئگفت ای سا
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  نظرهست این دولت مرا زان یک /    نه به سیم این یافتم من نی به زر
  ].158، ص 12» [کرد ابلیس این طاعت بسی هک زان/  آرد کسی  دسته کی به طاعت این ب

توفیق در سـلوک و صـعود معنـوی را بـه عنایـت حـق        ،عطار در این مناظره درواقع
؛ امـا  منـد شـده باشـد    د که از این نظر بهرهکن می و پیر و راهنما را کسی توصیف داند می

آیا باید آن را ترک کرد؟ پس ارزش و بهای طاعت ، نیستحال که طاعت و ظاهر کارساز 
آیـد؛ امـا    مـی در چیست؟ پاسخ این است که گرچه این منزلت با هیچ طاعتی به دسـت ن 

  :هرگز نباید از طاعت دست کشید که غفلتی چنین مستوجب دوری و لعنت خواهد بود
  لعنتی بارد برو هر ساعتی/    ور کسی گوید نباید طاعتی«

  ربهاپُپس منه طاعت چو کردی /    ر یک نفس طاعت رهاتو مکن د
  تا سلیمان بر تو اندازد نظر/    بر به سر تو به طاعت عمر خود می

  ].158ص ، 12[ »گویم بیشتر زان آمدی ههرچ/    چون تو مقبول سلیمان آمدی
د که اگر تمام قضـیه در نظـر الهـی نهفتـه     کن می را مطرح مسئلهدر اینجا عطار این «
د داشـته باشـد و خـود    توان میپس دیگر اعمال ما در این میدان چه سود و ثمری  ،تاس

وکمال انجـام دهـد و منتظـر آن نظـر      د که باید بنده وظایف خود را به تمامده می پاسخ
حتمـاً مشـمول آن نظـر     ،این به معنی آن نیست که هرکس به اعمال پرداختد؛ اما بمان

زار سال به طاعت گذرانده بود و این نظر شامل حـال  نیز خواهد شد؛ زیرا ابلیس صدها ه
  ]. 590، ص 10» [او نشد

طبعی شریعت را تا مراحلی قبـول داشـته و    اهل صورت ممکن است با تنبلی و کسل
د؛ امـا  نیـاز از طاعـت بداننـ    به آن عمل کنند و به پندار خویش خود را در مراحل بعد بی

اشتیاق بیشـتر خـود را بـرای رضـایت     ، کلیفاهل معنی شوق بندگی دارند و با عمل به ت
هجـویری در پاسـخ بـه عمـل برخـی از       کشـف المحجـوب  در نـد.  ده مـی  محبوب نشان

ـه تعلـق   «: یمخوان ، میندکن می »خدمت«مالمتیان که ترک  و گروهی از مالحده لعنهم اللّ
ولـی   شـود. چـون  ولی  خدمت چندان باید که بنده: بدین طریقت خطیر کردند و گفتند

که هـیچ رکـن    خدمت برخاست. و این ضاللت است و هیچ مقام نیست اندر راه حق ،شد
  ].327، ص 20[» از ارکان خدمت برخیزد

انگـارد و از   عطار در مناجات پایان کتاب نیز بی هیچ ادعایی طاعات خود را هیچ مـی 
 ید که جز سرگردانی و اضطرار و گرفتاری حاصلی ندارد؛ نهگو می د وخواه می خدا کمک

صورت برایش مانده و نه به معنی رسیده است؛ پس با آه و ناله و اشک بسیار خود را بـه  
   ].286-285طلبد [همان، ص  میسپارد و برای فردای حساب یاری  خدا می
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  معرفت  . 7-5
شـمارد؛   معرفت را سومین وادی از هفت شهر عشـق مـی  ، عطار در مسیر سلوک پرندگان
هـا و ابـزار رسـیدن و درک     ین راهتـر  مهـم  معرفت یکـی از ، اما جدای از داستان پرندگان
بخش راه و عامل شناخت است. این شناخت بـا نـور    روشنی معنی است؛ زیرا چون آفتاب

  : یقین قلبی و اسراربینی است و نتیجۀ آن شود میآگاهی حاصل 
  صفت از سپهر این ره عالی/    چون بتابد آفتاب معرفت

  بازیابد در حقیقت صدر خویش/    ی بینا شود بر قدر خویشهریک
  گلخن دنیا برو گلشن شود/    ذراتش همه روشن شود سرّ

  ای جز دوست او خود نبیند ذره/    مغز بیند از درون نه پوست او
  ذره کوی او بیند مدام ذره/    هرچ بیند روی او بیند مدام
  چون آفتاب شبنماید می یرو/    صد هزار اسرار از زیر نقاب

  ردد تمامگتا یکی اسراربین /    اران مرد گم گردد مدامصد هز
  تا کند غواصی این بحر ژرف/    کاملی باید درو جانی شگرف
  ].238، ص 12[ هر زمانت نو شود شوقی پدید/    گر ز اسرارت شود ذوقی پدید

د کـه  کنـ  مـی  بر طاعت از راه معرفت از قول فضـیل عیـاض نقـل    تأکیدهجویری در 
ه به حق معرفت بشناسد هرکه خدای را« طاقت بپرستدش؛ زیرا کـه آن   به کلّ، جلّ جاللُ

 ؛دوسـت گیـرد  ، که بشناسد به انعام و احسان و رأفت و رحمت شناسـد. چـون شـناخت   
دشـوار  کـردن    طاعت دارد تا طاقـت دارد؛ از آنکـه فرمـان دوسـتان     ،چون دوست گرفت

 زیادت دوسـتی از حقیقـت   و حرص بر طاعت زیادت، نباشد. پس هرکه را دوستی زیادت
  ]. 150، ص 20[» معرفت بود

  
  ها و غرورها)  . موانع (فریب6

. ایـن  شود میرو  با مشکالت و موانعی روبه، گذر از صورت و ظواهر برای رسیدن به معنی
  : مشکالت یا درون آدمی است یا بیرون او؛ ازجمله

  
  بودن به عناوین ظاهری و القاب خوش . دل1-6

راه و سـالک خـوب    گونه عناوین و القـاب خـود صـورتی اسـت دامِ     به اینبودن  خوشدل
ای از صـورت محبـوس و محصـور بمانـد؛ داسـتان      نباید در هیچ دام و هیچ جلوه داند می
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هاسـت. شـیخ صـنعان بـه     گونـه صـورت  کشیدن از همـین  ای از دست شیخ صنعان نمونه
، مت و مسـجد درآمـد  از زمـرۀ اهـل سـال   ، واسطۀ تجلی حسن به بالی عشق دچـار شـد  

ای رسـید کـه از نـام و ننـگ برخاسـت و       از عشـق بـه مرتبـه   ، مالمت را به جـان خریـد  
  :  خوشنامی را چون حجابی از میان خود و حق به کناری زد

  گر خطایی رفت بر تو توبه کن/    کهن آن دگر یک گفت ای پیر
  ].143، ص 12[ محالتایبم از شیخی و حال و /    گفت کردم توبه از ناموس و حال
نامی و حرمتی که شـیخ بـا زهـد و    خوش، نامی استناموس در اینجا به معنی خوش

تعبد بدان دست یافته و اینک در راه بلندِ شیخ صورتی است که برای رسیدن به معنـا از  
آن باید گذشت و توبه کرد. محال نیز به معنی باطل و در این ابیات بـه معنـای حـال یـا     

گذشتن از بـت خلـق    ،ال است. گذشتن از این ناموس و محال درواقعتظاهر به داشتن ح
بریـدن از آن را   و دل شود میاست. همان که در کالم عرفا با عناوینی چون جاه از آن یاد 

ند که در کنار دنیا و نفس و شیطان چهار ده می با اصطالحاتی مانند مردن از خلق نشان
   تکبیر زند. چهارها  آن کوشد بربتی است که عارف می

 
  . سکون نفس 2-6

یـافتن بـه حقـایق آن     گاه هست که سالک در کوشش خویش برای گذر از صورت و دسـت 
انـد؛  ها در وجود او مـرده رسد که گویا نفس مرده است و بدیای میسوی ظواهر به مرحله

اما راست آن است که وجود او چون حوضی آلوده است که از آلـودگی پـاک نشـده اسـت؛     
هـا  نشین شده و به مجرد آنکه در آن تالطمی به وجود آید، باز هـم همـان آلـودگی   ته بلکه

ـرَ        «نمایند: آیند و رخ میباال می ـهُ ظهَ ـاِن حرَّکتَ مَثَل النّفسِ مَثلُ مـاءٍ واقـفٍ طـاهرٍ صـافٍ فَ
ماتحته مِن الحمات: مثل نفس مثل آب ایستادۀ پاک صاف است که چون آن را برهم زنـی  

  ].390، ص 12به نقل از  231سلمی/ طبقات الصوفیه[شود.  آن آشکار میلجن درون 
داستان شیخ صنعان گویا در جهت تبیین همین واقعیت باشد. عطار معتقد است کـه  

که منتظـر  است حتی در مراحل باالی سلوک هنوز در وجود سالک صد خوک النه کرده 
  : برآورند ند تا سرا فرصت

  ار بستخوک باید سوخت یا زنّ/    ی صد خوک هستهرکس در نهاد
   بس ،کین خطر آن پیر را افتاد/    کس هیچبری ای  تو چنان ظن می

  سر برون آرد چو آید در سفر/    ی هست این خطرهرکس در درون
  ].149، ص 12[ ورنه همچون شیخ شو رسوای عشق/    سوز، اندر راه عشق ش، بتکُ خوک
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  . پندارها3-6
  و پاکبازی . پندار کار نیک1-3-6

کنـد و   دهد؛ مثالً دل از مال دنیا رها مـی  گاهی سالک یا مدعی سلوک، اعمالی نیک انجام می
بـاز اسـت و    کشاند که پـاک افشاند؛ اما این عمل او را به این پندار میآنچه دارد بر دیگران می

  رها از صورت؛ حال آنکه این ادعا و پندار خود نوعی در بندِ صورت بودن است:  
  ].197، ص 12؟ [یرا پاک یچون بود ا یباز پاکی  /  گفتش که در راه خدا یگرید

بـه   ،حتی وجود خود است چیز همهبازی واقعی را که گذشتن از  پاک ،هدهد در پاسخ
  ]. 197کند [همان، ص او گوشزد می

  
  های طوالنی و رسیدن به کمال. پندار ریاضت و مجاهدت2-3-6

ورزیدن هم ممکن است این توهم را برای انسان ایجـاد   تکشیدن و مجاهد ها ریاضت سال
اما همین پندار خود صورتی است که او را از  ؛کند که به کمال رسیده و واصل شده است

  ].212، ص 12دارد [ بازمیرسیدن به حقیقت و معنی 
پرغـرور و دور  ، طبعصاحب چنین پنداری را ابلیس ، ای منیتعطار این پندار را گونه

  داند:   میتسلط نفس و شیطان بر جان و ذهن سالک  ۀرفت و این پندارها را نتیجاز مع
  در منی گم وز مراد من نفور/    طبع پرغرورگفت ای ابلیس

  از فضای معرفت دور آمده/    در خیال خویش مغرور آمده
  ].213یافته [همان، ص دیو در مغزت نشستی /    نفس بر جان تو دستی یافته

  
  اه. الف4-6
  الف عشق  . 1-4-6

مانـدن و دوری از   صـورت  ای در بنـدِ  زدن از عشق و خود را در میان دیدن هم گونـه  الف
هدهد که صـورت را از  . شود میراه است که در سخن یکی از مرغان راه بیان  معنی و بندِ

د کـه  دهـ  مـی  هشـدار ، در پاسخ به این پرنده، شناسد معنی و الف را از واقعیت خوب می
بینـد و مجـالی بـرای     خود را در میان نمی ،که از خلق بریده و منتظر دیدار استعاشقی 

  :  یابد الف و گزاف نمی
  سیمرغ را بر کوه قاف نشین هم/    گفت نتوان شد به دعوی و به الف

  کس هیچکو نگنجد در جوال /    الف عشق او مزن در هر نفس
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  راو دعوی ت مغز آن معنی بود/    راو ین جایگه دعوی تاگر بود 
  ].209، ص 12[ را کاری بودو او ت دوستیّ/    آزاری بود دوستداری تو

  
  . الف بندگی2-4-6

دارد و هشـدار  دانـد و از الفِ بنـدگی برحـذر مـی     عطار اطاعت از حق را باالترین کمـال مـی  
دهد که از الف بندگی بپرهیزیم و مراقب باشیم که هنگام امتحان است که بنـدگی ثابـت    می
  داند که دلی بریان و سوخته از عشق خدا دارد:   شود. عطار بندۀ واقعی را کسی می می

  با خداوندش سخن در جان رود/    بنده چون پیوسته بر فرمان رود
  زند از بندگی پیوسته الفمی/    بنده نبود آن که از روی گزاف

  امتحان کن تا نشان آید پدید/    بنده وفت امتحان آید پدید
  گفت ای عجب نیچن نیاشیخ خرقان /    آخر که جان آمد به لب دمِ در

  بازکردندی دل بریان من/    کاشکی بشکافتندی جان من
  چه مشکلم شرح دادندی که در/    پس به عالمیان نمودندی دلم

  کژ مباز، پرستی راست ناید بت/    تا بدانندی که با دانای راز
  ].196، ص 12کس [ ست ای هیچ افکندگی/  بندگی   بندگی این باشد و دیگر هوس

  
  . فراتر از صورت و معنی7

مانـد و نـه حتـی     رسد که نه صورت می ها سرانجام به مراحلی می گذر از صورت و صورت
بیند و هـیچ ادعـایی نیـز در     معنی. یعنی مراتبی که سالک و عارف حتی خود را نیز نمی

 منطـق الطیـر  مراتبـی کـه عطـار در     اصـطالحات و ازنظـرِ   ماند. ایـن مراتـب را   آنجا نمی
  توحید و فقر و فنا دید.، استغناهای  یدر واد توان میبرشمرده 

  
  استغنا. 1-7

بنـدگان و  ازجملـه   نیـازی مطلـق پروردگـار از کـل موجـودات      دهندۀ بی این وادی نشان
حتـی  د؛ بلکـه  د ببینتوان میادعا و صورت را ن تنها نهای که سالک  هاست. مرتبه طاعات آن

  :  را خریدار نیست زیچ چیهنیازی مطلق  نیز در آن معنی ندارد؛ زیرا بی» معنی«
  نه درو دعوی و نه معنی بود/    بعد ازین وادی استغنا بود

  زند بر هم به یک دم کشوری می/    نیازی صرصری جهد از بی می



    225   الطیر ل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطقوادی نانوشته؛ چگونگی تقاب

  هفت اخگر یک شرر اینجا بود/    هفت دریا یک شمر اینجا بود
  ].242، ص 12[ ستا ای هفت دوزخ همچو یخ افسرده/    ستا ای جا مردههشت جنت نیز این

  
  توحید   .2-7

 بیند. ایـن توحیـد   را نمی زیچ چیهای است که سالک در هستی جز حق  مرتبه این مرتبه
دارد کـه عرفـا آن را    حقیقی و عارفانه است و دربرابر توحید عددی قـرار ، اشراقی توحیدِ

مقام و مرتبه برای سالک مفهـوم و معنـی نـدارد؛ زیـرا در     ، حلهاند. در این مر متذکر شده
تمـایزی بـین مفـاهیم    ، عـالم کثـرات   بـرخالفِ رود و  جز حق از بین می چیز همهتوحید 

  : استشدن  همان گویا شدن عین پیداشدن و گنگشدن  گم ،نیست و به تعبیر عطار
  ... توحید آی باز با سر اسرار/    تاکی ای عطار ازین حرف مجاز

  جایگاه مرد برخیزد ز راه/    مرد سالک چون رسد این جایگاه
  نه عضو، صورتی باشد صفت نه جان/    نه جزو، نه کل، کل شود، جزو گردد

  ].249[همان، ص  هزارصد هزار آید فزون از صد /    چهار آید برون از هر چهار هر 
  
  فقر و فنا .3-7

وادی فقــر و فناســت. ســالک در ایــن وادی از  گانــه عطــار،هــای هفــت آخــرین وادی از وادی
ـات محـو شـده     شود و درمی کلی غایب می هللا به ماسوی یابد که در پرتوِ خورشید حق از تعینّ

شـدن در حـق    هایی بر آب. عطار این محوچیز چون دریاست و غیرحق چون نقش است. همه
  ها بیان کرده است:   را با تمثیالت خورشید، بحر و بحر کلی و محو سایه و نقش در آن

  ؟رواگفتن  سخنکی بود اینجا /    بعد ازین وادی فقرست و فنا
  لنگی و کری و بیهوشی بود/    عین وادی فراموشی بود

  گم شده بینی ز یک خورشید تو/    تو جاوید ۀصد هزاران سای
  ؟جایه ها بر بحر کی ماند ب نقش/    جنبش کرد رایه کلی چون ب حرب

  گوید نیست این سوداست بسه هرک/    آن دریاست بس هر دو عالم نقش
  شد آسوده ۀدایما گم بود/    در دریای کل گم بوده شد ههرک

  بودگی نیابد هیچ جز گم می/    دل درین دریای پرآسودگی
  بسی رازش دهند، بین گردد صنع/    بودگی بازش دهند گر ازین گم

  میدان درد چون فرورفتند در/    سالکان پخته و مردان مرد
  ].258[همان، ص  الجرم دیگر قدم را کس نبود/    اول قدم، زین پس چه بود دگم شدن
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  گیری نتیجه
هـا و موانـع آن را در قالـب داسـتانی      ، سلوک، کیفیـت، لـوازم، راه  منطق الطیرعطار در 

تمثیلی بیان کرده و هفت وادی برای آن برشمرده اسـت؛ امـا بـا دقـت در کـل مـتن و در       
ها و منـازل را دارد و   عطار یک وادی مهم وجود دارد که خود اهمیت تمام آن وادی اندیشۀ

ای اسـت کـه مکـرر،     نامیدیم. این وادی همان بنمایه» وادی نانوشته«چون نامی ندارد آن را 
شود و آن گذر از صورت و رسیدن به معنی است کـه عمـدتاً    اما نامنسجم در متن دیده می

تـوان   مـی  منطـق الطیـر  ضور دارد. تقابـل صـورت و معنـی را در    به شکل تقابل در متن ح
هـای   عنوانِ یک تفکر کانونی در نظر گرفت. درواقع، هم شکل و کلیت داستان و هم پیـام  به

های درون متن گذر از صورت به معنی اسـت. او صـورت را در مفهـوم مجـاز،      فرعی و تقابل
ا نقطۀ مقابل آن. گذر از صورت به معنـی  گیرد و معنی ر های آن می کثرات، دنیا و وابستگی

های صورت و معنـی بـا توجـه بـه      ها و ابزار و موانعی دارد. ویژگی ها، مرکب نمودها، ویژگی
اند از: صـورت عـادت، مراسـم و مناسـک ظـاهری و       عبارت منطق الطیرتوصیفات عطار در 

ت. صـورت  نـام اسـ   گریـز و گـم   سـتیز، صـورت   حفظ مقام و منزلت است؛ اما معنـی عـادت  
خیزد و با اخالص سروکار دارد. اهـل صـورت اهـل زبـان و      ادعاست؛ اما معنی از عمل برمی

اند؛ ولی اهـل معنـی    اند. اهل معنی اهل دل و راز و سرّند. اهل صورت اهل سالمت وقال قیل
انـد و معنویـان اهـل عشـق.      اند. صورتیان اهل عقل و فلسفه اهل ندای دل و پذیرای مالمت

طلب. اهل صـورت جنبـۀ زمینـی و     اهل ابتال به بال هستند و اهل صورت عافیتاهل معنی 
هـا،   اهل معنـی جنبـۀ آسـمانی نفـس هسـتند. درمجمـوع، عـالم صـورت عـالم وابسـتگی          

ها، پروازکردن و اعتالست. سـالک   ماندن و درجازدن است. عالم معنی عالم وارستگی پادرگل
بـه آن دل ببنـدد؛ زیـرا مانـدن در صـورت       ها شـود و  طریقت نباید گرفتار ظواهر و صورت

نظری است. پس با همت و انصـاف و عشـق بایـد از     شدن از عالم معنی و نشانۀ کوته بهره بی
  ترین وادی را پشت سر گذاشت. گونه مهم صورت گذر کرد و به معنی رسید و این
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