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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -99/5/21 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(99/6/3:

ﭼﮑﯿﺪه

ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ از ﻫﻔﺖ وادی ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد؛ اﻣﺎ ﯾﮏ وادی ﻧﺎﻧﻮﺷـﺘﻪ وﺟـﻮد دارد و آن
ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺻﻮرت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﺻﻮرتِ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾـﻦ دو در ﮐـﻞ
ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺨﻦ ﻋﻄﺎر ،ﺻـﻮرت
در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺎز ،ﮐﺜﺮتﻫﺎ ،ﻇﺎﻫﺮ ،دﻧﯿﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﻪ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﯿـﺰ
در ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت ،ﺑﺎﻃﻦ ،روح ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺎن را
ﻫﻢ در ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻟﺐ و ﻫﻢ در ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺬر از ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﻋﻄﺎر از ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺳﺎﻟﮏِ راه را ﺑﻪ ﮔﺬر از
ﻇﻮاﻫﺮ و ﺻﻮرتﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .وی راه ﮔﺬر از ﺻﻮرت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﯽ را در ﺑﺮﯾﺪن از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ،داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺖ و اﻧﺼﺎف و درﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻠﺐ و ﻋﺸﻖ و
ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :ﺳﻠﻮک ،ﺻﻮرت ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻋﻄﺎر ،ﻣﻌﻨﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ،وادی.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر درﺧﺸﺎن و ﺟﺬاب ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻨﺶ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻄﺎر را در ﺷﮑﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺰاف ﻧﯿﺴـﺖ اﮔـﺮ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﻏﯿﺮﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و دﯾﻨﯽ ﺑـﺎور ﺑـﻪ دو ﺳـﺎﺣﺖ
ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ،ﺻـﻮرت و ﻇـﺎﻫﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻃﻦ و
ﻣﻌﻨﯽ را از ﻧﮕﺎهﻫﺎ دور ﻣﯽدارد .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ دو ﺳﺎﺣﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﯾﺎ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ دارد.
ﺟﺴﻢ ،ﭘﯿﮑﺮ و اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻮرتاﻧﺪ و روح ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل
و ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ .ﺻـﻮرت ﺑـﻪﻣﻨﺰﻟـﮥ ﺳـﻄﺢ،
ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻫﺴـﺘﯽ،
اﻧﺴﺎن و دﯾﻦ در ﺟﻔﺖواژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﺸﺮ و ﻣﻐﺰ ،ﺗﻦ و ﺟﺎن ،ﺻـﻮرت و ﺳـﯿﺮت ،ﻣﺠـﺎز و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨـﯽ« در ﻣﺘـﻮن ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ اﻧﻌﮑـﺎس
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت و ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺗﻌـﺎﺑﯿﺮی از
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت و ﻇﺎﻫﺮﻧﺪ .ﻋﺮﻓﺎن را در ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺻـﻮرت و رﺳـﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺻﻮرت و ذوبﺷﺪن در
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ .ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـﺨﺖ ﺳـﻠﻮک و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻌﺒﻮد ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﻓﻨﺎی در ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳـﺖ .ﺷـﺎﻋﺮ در ﺗﻤﺜﯿﻠـﯽ زﯾﺒـﺎ ﻫﻔـﺖ
وادی را ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮﻏﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد؛ اﻣﺎ در ﺟﺎیﺟﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺴـﺠﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﯾﮏ وادی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﮔﺬر از ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن را »وادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪای ،ﺗﻘﺎﺑـﻞ
ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ روﯾﮑﺮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد در ﺧـﺪﻣﺖ
ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .1-1ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﻮﺿﻮع

ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺎر و ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﻓﺮاوان اﺳﺖ؛ اﻣـﺎ درﺑـﺎرۀ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی ﻇـﺎﻫﺮ و
ﺑﺎﻃﻦ ﯾﺎ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه و
در ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮح اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺎرف ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد .در
ﺑﺎب اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ازﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻨـﺎﯾﯽ اﺷـﮑﻮری
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) (1391ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دو ﺳﺎﺣﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ در ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟـﻮی«
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪای در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم »ﺗﻘﺎﺑـﻞ
ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﺜﻨﻮی« )ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺪﺳﯿﺎن (1388 ،ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐـﻪ ﭘﯿﺪاﺳـﺖ
اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺷﻌﺎر ﻋﻄﺎر ﺑـﻪوﯾـﮋه در
ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨـﮏ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ آن وادی ﻧﺎﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﮔـﺬر از آن را در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻧﻤﻮدﻫﺎ ،راهﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .2ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮرت
ﻋﻄﺎر در اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ از واژه »ﺻﻔﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد:
ﻫﺪﻫﺪش ﮔﻔﺖ ای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺠﺎز  /از ﺻﻔﺖ دور و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎز ] ،12ص.[130
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺖ و ﺻﻮرت و ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎرِ ﻣﺠﺎز و دوری از ﺻﻔﺖ ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از ﺻﻔﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻌﻨﯽ و وﺣﺪت اﺳـﺖ و ﻣـﺮاد از ﺻـﻮرت ﻇـﺎﻫﺮ و ﮐﺜـﺮت .اﯾـﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺎﯾﯽ در اﺷـﺎره ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﻻف از ﺻﻮرت زﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻔﺖ
ﮐﻨﺪ ،رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ« ] ،8ص .[142
 .3ﻧﻤﻮدﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ در ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ و ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 .1-3ﺳﺎﺣﺖ داﺳﺘﺎن

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺎر ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻨﻄـﻖ اﻟﻄﯿـﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳِﯿﺮوﺳﻠﻮک و دﺷﻮاریﻫﺎی آن و رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣﻘﯿـﺖ وﺟـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺣﮑﺎﯾـﺖ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ﺻﻮری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﮔﺬر از ﻇﺎﻫﺮ و ﺟﻬﺎن ﮐﺜﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎ و وﺣﺪت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ را در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ درﯾﺎﺑﺪ .ﺑـﻪ
ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن و ﺗﻤﺜﯿﻞ ،ﺧـﻮد ،ﺻـﻮرﺗﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای رﺳـﺎﻧﺪن ﻣﻌﻨـﯽ» .ﻣﻘﺼـﺪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻄﺎر در اﯾﻦ ﻣﺜﻨﻮی ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﺮرُﺳﺘﻦ ﻃﻠﺐ در دل ﻃﺎﻟـﺐ و رﺳـﯿﺪن
ﺑﻪ درﺟﮥ ارادت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را در ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻊﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﻏﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪﻫـﺪ ﺑـﻪ
رﻫﻨﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺎرت و ﮐﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎزﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﯾـﺪان و
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

وﺳﺎوس و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺳﻠﻮک ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻼج ﻫﺮﯾـﮏ را
ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻗﻮاﻃﻊ ﻃﺮﯾﻖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ« ] ،16ص.[248
ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺧﻠﻔﺶ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ را ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﻨﯽ را ﭼﻮﻧﺎن داﻧـﻪای ﮐـﻪ
ﻋﺎﻗﻼن آن را ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ] ،19ص ،[865ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻣـﺶ
ﺻﻮرﺗﯽ دارد و رازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﻣﻌﻨﺎ آنﻫـﺎ را درﻣـﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ» .ﺷـﻌﺮ ﻋﻄـﺎر ،آنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﺧﻮدش آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﺮ درد ،ﺷﻌﺮ ﺟﻨﻮن و ﺷﻌﺮ ﺑﯽﺧﻮدی اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻋﻘﻞ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ دارد و ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺷﻌﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ؛ ﺣﮑﻤـﺖ دﯾﻨـﯽ ﻧـﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻘﻠﯽ .ﺧﻮد او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻮﯾﯽ از اﯾـﻦ دﯾـﻮاﻧﮕﯽ ﻧﺸـﻨﻮد ،از
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوری و ﻣﻬﺠﻮری از ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﺸـﺖ« ] ،6ص .[117
ﻋﻄﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،زﺑﺎن ،ﻧﻄﻖ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻣﺮﻏﺎن در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳـﯿﻤﺮغ
ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺴﺖِ از اﯾﻦ ﺑﻮی دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﭘـﯿﺶ
از اﺟﻞ )ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ( از ﻗﻔﺲ ﺗﻦ و ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼـﺪاق »ﻣﻮﺗـﻮا ﻗﺒـﻞَ اَن ﺗﻤﻮﺗـﻮا«
ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ] ،8ص .[282
 .3-2ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺳﺎﺣﺖ دوم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ ،ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿّﻦ
و ﺳﺎﯾﻪای اﺳﺖ از آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن .ﻧﮕﺎه ﻋﻄـﺎر ﺑـﻪ ﻫﺴـﺘﯽ و آﻓـﺮﯾﻨﺶ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼً وﺣﺪت وﺟﻮدی اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿـﺮ ،ﺑﻠﮑـﻪ
در دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻨﻮیﻫﺎی او ﺑﺮ آن ﻣﮑﺮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑـﺮاﯾﻦاﺳـﺎس ،ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ اﮔـﺮ او
ﻏﯿﺮی در ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺪاﻧﺪ و ﻏﯿﺮﺑﯿﻨﺎن را آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮ زال و ﺑﻮﻋﻠﯽ دﻗﺎق آﻣـﺪه
اﺳﺖ ،اﺣﻮل ﺑﻨﺎﻣﺪ:
ﺗﻮ در اﯾﻦ ره ﻣﺮد ﻋﻘﺪ و ﺣﻞ ﻧﻪای  /ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ اﮔﺮ اﺣﻮل ﻧﻪای ] ،12ص .[248
ﻋﻄﺎر در ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻼن وﺣﺪت ﺷﺨﺼﯿﻪ وﺟﻮد ،از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑـﯽﺣـﺪ و
ﺑﯽﻏﺎﯾﺖﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﺑﻮدن ﻫﺴﺘﯽ از ﺧﺪا و ﻣﻮﻫﻮمﺑﻮدن ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽآورد:
ای ﺧﺪای ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ  /ﭼﻮن ﺗﻮﯾﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﻏﺎﯾﺖ ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ]ﻫﻤـﺎن،
ص .[98
در ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻫﺴـﺘﯽ از اوج اﺣـﺪﯾﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺴﺘﯽ را ﺗﻌﯿﻨﺎت ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ را ذات ﺣـﻖ

وادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ؛ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ
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ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻒ )ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻋﺮش ﺑﺮ آب اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻫﻮاﺳﺖ  /ﺑﮕﺬر از آب و ﻫﻮا ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاﺳﺖ
ﻋﺮش و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ ﻃﻠﺴﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ  /اوﺳﺖ و ﺑﺲ وﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
در ﻧﮕﺮ ﮐﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و آن ﻋﺎﻟﻢ اوﺳﺖ  /ﻧﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ او و ﮔﺮ ﻫﺴﺖ آن ﻫﻢ اوﺳﺖ
ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ذات اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺼﻒ  /ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف و ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻪﺷﻨﺎس  /ﮐﻮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺷﺎه را در ﺻﺪ ﻟﺒﺎس
در ﻏﻠﻂاﻓﺘﺎدن اﺣﻮل را ﺑﻮد  /اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮد ﻣﻌﻄﻞ را ﺑﻮد ]ﻫﻤﺎن ،ص .[93
در ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺮﻏـﺎن ﺳـﺎﻟﮏ و ﺳـﯿﻤﺮغ و ﺑـﻪﻋﺒـﺎرﺗﯽ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪﺟـﻮ ﻧﺴـﺒﺘﯽ اﺛﺒـﺎت ﮐﻨـﺪ و اﺣﺴـﺎس اﺷـﺘﯿﺎق را در آنﻫـﺎ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﺴﺎن را ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی آﻓﺘﺎب وﺟﻮد ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﺗﻮ ﺑﺪان ﮐﺎﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺮغ از ﻧﻘﺎب  /آﺷﮑﺎرا ﮐﺮد رخ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎب
ﺻﺪﻫﺰاران ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک اوﻓﮑﻨﺪ  /ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺎک اوﻓﮑﻨﺪ
ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﮐﺮد ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺜﺎر  /ﮔﺸﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮغ ﻫﺮ دم آﺷﮑﺎر
ﺻﻮرت ﻣﺮﻏﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ  /ﺳﺎﯾﮥ اوﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺪان ای ﺑﯽﺧﺒﺮ ] ،12ص .[135
 .3-3ﺳﺎﺣﺖ ﺳﻠﻮک
در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ ،دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ واﻧﻬﺎد و از آن رﻫﺎ ﺷﺪ.
دﻧﯿﺎ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏِ ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻖ و در ﭘﯽ ﻓﺎﻧﯽﺷﺪن از ﺧـﻮﯾﺶ و ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﺑﺎﯾﺪ از داﺷﺘﻪﻫﺎی آن دل ﺑﺮﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻄﺎر ﻫﺮﭼﻪ را ﭘﯿﺸﺶ آﯾﺪ ،ﺑﻪﮔﺮﻣﯽ ﺑﺴـﻮزد و
ﭼﺸﻢ ﺟﺎن از آن ﺑﺪوزد؛ آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺑﻪ اﺳﺮار ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﺖ آﯾﺪ از ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺴﻮز  /ز آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﺸﻢ ﺟﺎن ﮐﻞ ﺑﺪوز
ﭼﻮن ﺑﺴﻮزی ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﻮ را  /ﻧُﺰل ﺣﻖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﻮ را
ﭼﻮن دﻟﺖ ﺷﺪ واﻗﻒ اﺳﺮار ﺣﻖ  /ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را وﻗﻒ ﮐﻦ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺣﻖ
ﭼﻮن ﺷﻮی در ﮐﺎر ﺣﻖ ﻣﺮغ ﺗﻤﺎم  /ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ واﻟﺴﻼم ] ،12ص .[118
ﻋﻄﺎر در آﻏﺎز ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ و ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل ،در اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳـﺘﻬﻼل
ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮردِﺧﻄﺎب ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ و آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮک
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎز ،دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺒﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮارﻣﯽدﻫـﺪ؛ در
ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ دﻧﯿﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدار ،ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣـﯽﺑﺎﯾـﺪ
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ﺑﺮ دﺳﺘﺎن ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺟﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .آدﻣﯿﺎن ﻣﻬﺠﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣـﺎ
اﮔﺮ ﮐﻼه ﻏﻔﻠﺖ از ﭼﺸﻢ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﺣﺠﺎب دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨـﯽ و ﻗـﺮب
ﺣﻖ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد:
ﺑﺴﺘﮥ ﻣﺮدار دﻧﯿﺎ آﻣﺪی  /ﻻﺟﺮم ﻣﻬﺠﻮر ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪی
ﻫﻢ ز دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ز ﻋﻘﺒﯽ درﮔﺬر  /ﭘﺲ ﮐﻼه از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮ و درﻧﮕﺮ
ﭼﻮن ﺑﮕﺮدد از دو ﮔﯿﺘﯽ رای ﺗﻮ  /دﺳﺖ ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ آﯾﺪ ﺟﺎی ﺗﻮ ] ،12ص.[118
 .3-4ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺴﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ در ﺳﺎﺣﺖ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭘﺸـﺖ
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﺎﻧﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻠﻮک درواﻗـﻊ ﭼﯿـﺰی ﻧﯿﺴـﺖ ﺟـﺰ
ﺳﯿﺮی دروﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎی رازآﻟﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎنِ ﺟﺎن در ﺟﺎنِ ﺧﻮﯾﺶ.
ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺷﻮق ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐـﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺴﻤﯽ و ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺴﺎن اﻟﺒﺘـﻪ از دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻻﯾـﻪ ﭘﻨﻬـﺎن و ﻏﯿـﺐِ دور از
دﺳﺘﺮس ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ در اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ
او ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻋﻄﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎور دارد و اﺳﺎﺳﺎً ﮔﻤﺸـﺪه آدﻣـﯽ را ﻧـﻪ در ﺑﯿـﺮون ﮐـﻪ در
درون او و ﺳﻠﻮک اﻟﯽﷲ را ﺳﯿﺮی در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺣﺖ دروﻧﯽ و ﻻﯾـﻪﻫـﺎی وﺟـﻮدی اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻐﻔﻮل در ﺟﺎن آدﻣـﯽ ﻧﻬـﺎن اﺳـﺖ و دﻋـﻮﺗﺶ ﺑـﻪ
راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ:
ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺮﻋﺠﺎﺋﺐ دﯾﺪهام  /ﺟﻤﻠﻪ را از ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﺋﺐ دﯾﺪهام
ﺳﻮی ﮐﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺲ را راه ﻧﯿﺴﺖ  /ذرهای از ذرهای آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ] ،12ص .[97
ﺗﻮ ﻧﮑﺮدی ﻫﯿﭻ ﮔﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﺠﻮی  /ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ آن ﭼﯿﺰی ﻣﮕﻮی
آﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﯽ وآﻧﭽﻪ داﻧﯽ آن ﺗﻮﯾﯽ  /ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎس ﺻﺪﭼﻨﺪان ﺗﻮﯾﯽ ] ،12ص .[94
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دروﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺎر )ﻣﺼﯿﺒﺖﻧﺎﻣﻪ( ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ اﺳﺖ:
ﺗﺎ ﺳﻔﺮ در ﺧﻮد ﻧﯿﺎری ﭘﯿﺶ ﺗﻮ  /ﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺧﻮد رﺳﯽ از ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ره ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم  /ﻗﺪﺳﯿﺎن را ﻓﺮع ﺧﻮد ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪام
ﻟﯿﮏ ﺗﺎ در ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ را  /در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ را ] ،14ص .[198
ﻋﻄﺎر ﺑﻪ ﻻﯾﻪای ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ از ﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﻻﯾﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟـﺎن در ﭘـﺲ
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213

ﺟﺴﻢ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ ،آن ﻻﯾﻪ در ﻏﯿﺐ ﺟﺎن ﻧﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ درواﻗـﻊ ،در ﻓﻨـﺎی ﺳـﺎﻟﮏ از
ﺧﻮﯾﺶ و در ﺑﯽﺧﻮدی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
آﮔﻬﻨﺪ از روی اﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﺴﯽ  /ﻟﯿﮏ آﮔﻪ ﻧﯿﺴﺖ از ﻗﻌﺮش ﮐﺴﯽ
ﮔﻨﺞ در ﻗﻌﺮ اﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﻃﻠﺴﻢ  /ﺑﺸﮑﻨﺪ آﺧﺮ ﻃﻠﺴﻢ و ﺑﻨﺪ ﺟﺴﻢ
ﮔﻨﺞ ﯾﺎﺑﯽ ﭼﻮن ﻃﻠﺴﻢ از ﭘﯿﺶ رﻓﺖ  /ﺟﺎن ﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﭼﻮ ﺟﺴﻢ از ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎﻧﺖ ﻃﻠﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ  /ﻏﯿﺐ را ﺟﺎن ﺗﻮ ﺟﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯿﺮو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻣﭙﺮس  /در ﭼﻨﯿﻦ دردی ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﻣﭙﺮس ] ،12ص .[96
راهﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻻﯾﻪﻫﺎی وﺟﻮدی
اﻧﺴﺎن )ﻧﻔﺲ( ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻇﻠﻤﺖآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد:
ﻟﺬت ﻧﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ ده  /ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻇﻠﻤﺎﻧﯿﻢ ده ] ،12ص .[101
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﺟـﻮد
ﻓﺎﻧﯽﺷﺪه ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﮥ وﺻﺎل:
ﺗﻮ ﻣﺒﺎش اﺻﻼً ﮐﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ  /ﺗﻮ ز ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﻮ وﺻﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[95
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ وﺟﻮد آدﻣﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖﺷﺪن اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا
وﺻﺎل و ﯾﮑﯽﺷﺪن در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در وﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺸـﻮق ،ﻋﺎﺷـﻖ ﻣﻨـﯽ ﮔﺮﭼـﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻄﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ از وﺟﻮد ﺳـﺎﻟﮏ ﺑﺮﺟـﺎی
اﺳﺖ ،ﺻﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯿﺎن او و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮﻫـﻮم ﺳـﺎﻟﮏ از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺴﺘﯽ و ﻻﯾﻪای دﯾﮕﺮ از وﺟـﻮد او رخ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻘﺎءﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻮدﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ] ،12ص .[261
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ »ﻣﻦ« را در اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﺧـﻮدی« را ﺑﻨـﺪی
ﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽداﻧﺪ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪِ ﺑﺮ ﭘـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای »ﻣﻦ« )ﻣﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻦِ ﻣﻌﻤﻮل( ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻮ ﻫﻢ از راه ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰ  /ﺣﺠﺎب ﺗﻮ ﺗﻮﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﮔﺮت ﻣﻮﯾﯽ ﺧﻮدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺎﺷﺪ  /ﺗﻮ را ﺑﻨﺪی ﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺎی ﺑﺎﺷﺪ ] ،10ص .[267
 .4وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺻﻔﺎت ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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 .4-1ﺻﻮرت ،ﻧﺎﻗﺺ و ﭘﺮ از ﻋﯿﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮک در راه ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﺣﻤﺖ دارد .ﺑﺮای ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮدهﻫﺎ از ﭘـﯿﺶ ﭼﺸـﻢ ﮐﻨـﺎر رود ،ﺻـﻮرتﻫـﺎ و ﻣﻮاﻧـﻊ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺐﺑﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻫﺪﻫﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺻـﻔﺘﯽ
دارد ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻋﺸﻖ ﺻﻮری و ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ:
ﮔﻔﺖ ای درﺑﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪه  /ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ در ﮐﺪورت ﻣﺎﻧﺪه
ﻋﺸﻖ ﺻﻮرت ،ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ  /ﻫﺴﺖ ﺷﻬﻮت ﺑﺎزی ای ﺣﯿﻮان ﺻﻔﺖ
ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺑﻮد  /ﻣﺮد را از ﻋﺸﻖ ﺗﺎواﻧﯽ ﺑﻮد ...
آﻧﮏ ﺣﺴﻦ او ز ﺧﻠﻂ و ﺧﻮن ﺑﻮد  /داﻧﯽ آﺧﺮ ﮐﺎن ﻧﮑﻮﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻮد
ﭼﻨﺪ ﮔﺮدی ﮔﺮد ﺻﻮرت ﻋﯿﺐﺟﻮی  /ﺣﺴﻦ در ﻏﯿﺐ اﺳﺖ ،ﺣﺴﻦ از ﻏﯿﺐ ﺟﻮی
]ﻫﻤﺎن ،ص .[183
 .4-2ﺻﻮرت ﻓﺎﻧﯽ و رﻧﺞآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
دﻧﯿﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهاش ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و رﻓﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪاری
ﺧﻮد ﺳﺒﺐ درد و رﻧـﺞ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ رﻧـﺞﻫـﺎ رﻧـﺞ ازدﺳـﺖدادنِ دوﺳـﺘﺎن و
دوﺳﺘﯽﻫﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ دلِ راهﺑﯿﻦ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﻣﯿـﺮد
] ،12ص .[184
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯿﺪی از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻟﻮی:
ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻨﺎ ﮔﺮدد ﺑﺪان  /ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎودان ] ،19د ،2ص .[1020
 .4-3ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﻣﻮﻫﻮم و ﻫﯿﭻ.
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺻﻮرﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دارد؛ اﻣﺎ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻮرت» :ﺑﺎش ﺗـﺎ از ﺻـﻮرت ﺑـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯽ؛ آﻧﮕﺎه ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻮرت .ﺑﺎش ای ﻋﺰﯾﺰ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ رﺳـﯽ
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ارﮐﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﻠـﻮه ﮐﻨﻨـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ  ...زﻧـﺪه ﺷـﻮی و ﻋـﯿﺶ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮ را ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ« ] ،15ص .[165
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﺶ ﮐﻪ ﻣﻦ زردوﺳﺘﻢ  /ﻋﺸﻖ زر ﭼﻮن ﻣﻐﺰ ﺷﺪ در ﭘﻮﺳﺘﻢ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﭼﻮن ﮔﻞ زری ﻧﺒﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ  /ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻞ ﺧﻨﺪان ﺑﻨﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺸﺴﺖ

وادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ؛ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ
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ﻋﺸﻖ دﻧﯿﺎ و زر دﻧﯿﺎ ﻣﺮا  /ﮐﺮد ﭘﺮ دﻋﻮی و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ ای از ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﯿﺮان ﺷﺪه  /از دﻟﺖ ﺻﺒﺢِ ﺻﻔﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
روز و ﺷﺐ ﺗﻮ روز ﮐﻮری ﻣﺎﻧﺪه  /ﺑﺴﺘﮥ ﺻﻮرت ﭼﻮ ﻣﻮری ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺮد ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎش در ﺻﻮرت ﻣﭙﯿﭻ  /ﭼﯿﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ؟ اﺻﻞ؛ ﺻﻮرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﯿﭻ
] ،12ص .[176
 .5ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ و اﺑﺰار ﮔﺬر از ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻨﻬﺎ از »ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺻﻮرت و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ« ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾـﺪ .ﻋﻄـﺎر در
اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪه و آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺧﻮاﺳـﺘﺎرانِ ﮔﺬﺷـﺖ از ﻇـﻮاﻫﺮ و
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﻢ از ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ و اﺑﺰار ﺳﻠﻮک ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻫـﻢ از آﻓـﺖﻫـﺎ و ﻣﻮاﻧـﻊ.
ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺪرﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ از اﯾـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ و آﻓـﺖﻫـﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ:
 .5-1ﻃﻠﺐ
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راه ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن اﺳﺎﺳﺎً ﺳﻠﻮک و ﻫﺮ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕـﺮی
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻃﻠﺐ اﺳﺖ .ازﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﻄـﺎر آن را ﺑـﻪﻋﻨـﻮانِ اوﻟـﯿﻦ وادی ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﺮو ﺳـﻠﻮﮐﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻄﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰونﺗـﺮ و اﻓـﺰونﺗـﺮ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ دﯾﻮاﻧﻪوار از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮕﺬرد:
ﭼﻮن دل ﺗﻮ ﭘﺎک ﮔﺮدد از ﺻﻔﺎت  /ﺗﺎﻓﺘﻦ ﮔﯿﺮد ز ﺣﻀﺮت ﻧﻮر ذات
ﭼﻮن ﺷﻮد آن ﻧﻮر ﺑﺮ دل آﺷﮑﺎر  /در دل ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﻠﺐ ﮔﺮدد ﻫﺰار
ﮔﺮ ﺷﻮد در راه او آﺗﺶ ﭘﺪﯾﺪ  /ور ﺷﻮد ﺻﺪ وادی ﻧﺎﺧﻮش ﭘﺪﯾﺪ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻮق او دﯾﻮاﻧﻪوار  /ﺑﺮ ﺳﺮ آﺗﺶ زﻧﺪ ﭘﺮواﻧﻪوار ] ،12ص .[228
 .5-2ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ

ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ اﺑــﺰار و ﻻزﻣــﻪ اﯾــﻦ راه ﻫﻤﺘــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻧﺴــﺎن را از ﻫﻤــﻪﭼﯿــﺰ ﺑﮑﻨــﺪ و در
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ وادارد و ﺑﻪﺳﻮیِ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘـﺮواز دﻫـﺪ .دلﮐﻨـﺪن و
ﺑﺮﯾﺪن از آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن دلﺑﺴﺘﮥ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ .از ﻧﮕـﺎه ﻋﻄـﺎر،
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

ﻫﻤﺖ ﭼﻮن آﻫﻦرﺑﺎﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻟﻬﯽ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﺣﺠﺎبﻫـﺎ را از ﺑﺮاﺑـﺮ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻨـﺎری
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ذرهای از آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺖ را ﻣﻘﻬـﻮر
اراده اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد:
ﮔﻔﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻋﺸﺎق اﻟﺴﺖ  /ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ
ﻫﺮﮐﻪ را ﺷﺪ ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ  /ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺴﺖ ،آن ﭼﯿﺰ ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ
ﻫﺮﮐﻪ را ﯾﮏ ذره ﻫﻤﺖ داد دﺳﺖ  /ﮐﺮد او ﺧﻮرﺷﯿﺪ را زان ذره ﭘﺴﺖ
ﻧﻄﻔﮥ ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺖ اﺳﺖ  /ﭘﺮ و ﺑﺎل ﻣﺮغ ﺟﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺖ اﺳﺖ ] ،12ص .[199
اﯾﻦ ﻫﻤﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ راﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راه رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ و
ﺳﻠﻮک اﻟﯽﷲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:
ﻣﺮغ ﻫﻤﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎل ده  /ﻋﻘﻞ را دل ﺑﺨﺶ و ﺟﺎن را ﺣﺎل ده
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺰ ﺣﻘّﻪ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﺮ  /ﻣﺮغ ره ﮔﺮد و ﺑﺮآور ﺑﺎل و ﭘﺮ
ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﺴﻮز و ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ  /ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪ در ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[201
 .5-3ﻋﺸﻖ
ﻋﺸﻖ ﺗﯿﺰﭘﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻠﻮک و ﮔﺬر از ﺻﻮرتﻫﺎ و ﮐﺜﺮتﻫﺎ و راهﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﯿﻘـﺖ
اﺳﺖ .ﻋﻄﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺸﻖ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺳﯿﻤﺮغ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ وﺻﺎل ﺳﯿﻤﺮغ اﻣﺮی ﻣﻮﻫﻮم اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ راه
را راه ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺮﻏﺎن ﭼﻮ ﺑﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎل  /ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻫﺪﻫﺪ ﺳﺆال
ﮐﺎی ﺳﺒﻖ ﺑﺮده ز ﻣﺎ در رﻫﺒﺮی  /ﺧﺘﻢ ﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮی و ﻣﻬﺘﺮی ...
ﮐﯽ رﺳﯿﻢ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺮغ رﻓﯿﻊ  /ﮔﺮ رﺳﺪ از ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻊ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎ او ،ﺑﺎزﮔﻮی  /زان ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺷﺪ ﺑﻌﻤﯿﺎ رازﺟﻮی ...
ﻫﺪﻫﺪ آﻧﮕﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﺎی ﺑﯽﺣﺎﺻﻼن  /ﻋﺸﻖ ﮐﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد از ﺑﺪدﻻن
ای ﮔﺪاﯾﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ  /راﺳﺖ ﻧﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﺑﺪدﻟﯽ
ﻫﺮﮐﻪ را در ﻋﺸﻖ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ  /ﭘﺎیﮐﻮﺑﺎن آﻣﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﺪ ] ،12ص .[135
ﻋﺸﻖ ﺧِﺮدﺳﺘﺎن و ﺟﻨﻮنآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی را از ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و او را ﻣﺘﺤـﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺟﺎن اﺳﺖ و ﺗﺮک ﺗﺮﻫﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ:
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺰ ﺧِﺮد ﺑﺴﺘﺎﻧﺪت  /ﭘﺲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮ ﺑﺪل ﮔﺮداﻧﺪت
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ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺖ در ﻣﺤﻮ ﺻﻔﺎت  /ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺎﻧﺴﺖ و ﺗﺮک ﺗﺮّﻫﺎت
ﭘﺎی درﻧﻪ ﮔﺮ ﺳﺮاﻓﺮازی ﭼﻨﯿﻦ  /زاﻧﮏ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[234
اﯾﻦ ﻓﺮاز در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑـﺎﻧﯽ دﯾﮕـﺮ و رﺳـﺎﺗﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﺧﻔﯿﻒ ﮔﻮﯾﺪ :رُوﯾﻢ را ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻧﯿـﺎﺑﯽ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺬل روح .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﯽ و اﻻّ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎش ﺑﻪ ﺗﺮّﻫـﺎت ﺻـﻮﻓﯿﺎن و ﺗﺮﻫـﺎت ﺑﺘـﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺎن ﻫﻤﻪ رﺳﻢ ﻧﮕﺎه دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻃﺎﯾﻔـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ« ] ،18ص  [56و ﻧﯿـﺰ
] ،10ص .[487
ﻋﻄﺎر ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺸﻖ را در ﻏﯿﺐ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﻮرتﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﮔﺮ ز ﻏﯿﺒﺖ دﯾﺪهای ﺑﺨﺸﻨﺪ راﺳﺖ  /اﺻﻞ ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺰ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻫﺴﺖ ﯾﮏﯾﮏ ﺑﺮگ از ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ  /ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺪه از ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ ] ،12ص .[232
 .5-4اﻧﺼﺎف
اﻧﺼﺎف در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ داددادن و دادِ ﺧﻮد ﺳﺘﺎﻧﺪن اﺳﺖ؛ ﺣﻖ ﮐﺴـﯽ را ﭘـﺎسداﺷـﺘﻦ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮی و ﻧﯿﺰ ﭘﺎسداﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد .ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺧﻮد و
اﯾﺜﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ داددادن ﺳﺎﻟﮏ ﭘﺎیﻣـﯽﻓﺸـﺎرﻧﺪ ﻧـﻪ ﺑـﺮ دادِ
ﺧﻮد ﺳﺘﺎﻧﺪن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺶ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺻﺮﯾﺢ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﻦ ،ادب و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ .اﻧﺼـﺎف
از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻠﻮک ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ» :اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﺼﻮرﮐﻨﺪ .اﯾﻦ را ادب و
ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ آنﻫﺎ در اﻧﺼﺎف ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﮥ آن
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮی ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺮﺗﺒﺘﯽ ﮐﻪ او ﻣﺴﺘﺤﻖ آن اﺳﺖ ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد«
] ،5ج ،1ص .[460
ﻋﻄﺎر اﻧﺼﺎف را ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺠﺎت و ﺑﺮﺗﺮ از ﻋﻤﺮی ﻋﺒﺎدت ﻣﯽداﻧـﺪ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﻓﺘﻮت اﻧﺼﺎف ﻧﻬﺎن و دور از رﯾﺎ اﺳﺖ:
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﺶ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف و وﻓﺎ  /ﭼﻮن ﺑﻮد در ﺣﻀﺮت آن ﭘﺎدﺷﺎ؟
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ داد اﻧﺼﺎﻓﻢ ﺑﺴﯽ  /ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﮑﺮدم ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
در ﮐﺴﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﻊ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ  /رﺗﺒﺖ او ﭼﻮن ﺑﻮد در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﮔﻔﺖ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺠﺎت  /ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻨﺼﻒ ﺷﺪ ﺑِﺮَﺳﺖ از ﺗﺮّﻫﺎت
از ﺗﻮ ﮔﺮ اﻧﺼﺎف آﯾﺪ در وﺟﻮد  /ﺑﻪ ز ﻋﻤﺮی در رﮐﻮع و در ﺳﺠﻮد
ﺧﻮد ﻓﺘﻮت ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن  /ﺑﺮﺗﺮ از اﻧﺼﺎفدادن در ﻧﻬﺎن
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واﻧﮏ او اﻧﺼﺎف ﺑﺪﻫﺪ آﺷﮑﺎر  /از رﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﻓﺘﺪ ،ﯾﺎد دار
ﻧﺴﺘﺪﻧﺪ اﻧﺼﺎف ،ﻣﺮدان از ﮐﺴﯽ  /ﻟﯿﮏ ﺧﻮد ﻣﯽدادهاﻧﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﺴﯽ ] ،12ص .[202
 .5-5درد
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻄﺎر و »ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﻮری ﺳﺨﻦ ﻋﻄـﺎر ﮐﻠﻤـﻪ درد
اﺳﺖ و اﯾﻦ درد ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎدل وﺟﻊ و اﻟﻢ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳـﺖ ،ﻧـﺪارد؛ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻣﻘﺼﻮد آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ذوﻗﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼـﻮد ﮔـﺮدد«
] ،13ص .[560
درد ﻫﻤﺎن اﻧﮕﯿﺰۀ ﺗﻮﻓﻨﺪه دروﻧﯽ و ﺑﯽﻗﺮاری دل اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ او را
ﺑﯽﺗﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .درد ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪۀ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ واﻣـﯽدارد و او
را در ﺗﮑﺎﭘﻮیِ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯽﻗـﺮار ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﻋﻄـﺎر درد را ﻻزﻣـﮥ درﯾﺎﻓـﺖ و ادراک
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد» :ﻗﺪم در راه ﻃﺮﯾﻘـﺖ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﭘﺪﯾﺪآﻣـﺪن درد ﻃﻠـﺐ در روح
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ دردی اﻧﺴﺎن را از ﻫﻤﮥ دلﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و اﺷﺘﻐﺎﻻت دﻧﯿﻮی ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛
زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ درد ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﺟﺴـﺘﺠﻮی درﻣـﺎن ﺗﺠﻬﯿـﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرد« ] ،12ص .[52
اﯾﻦ درد در ﻧﮕﺎه ﻋﻄﺎر در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ و ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل درﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺑـﺪون
ﭼﻨﯿﻦ دردی در ﻣﯿﺪانِ ﮔﺬر از ﺻﻮرتﻫﺎ ،ﮔﺮدی از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ داﻣﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ:
از ﺳﺮ دردی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﯿﺪان درآی  /ﺟﺎن ﺳﭙﺮ زار و ﺑﺪﯾﻦ دﯾﻮان درآی
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﺷﺪ ﺟﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ  /ﺑﻞ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺳﺮ دردی درو  /روی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﮔﺮدی درو
در ازل درد ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﺪ ﮔﺎم زن  /ﮔﺮ زﻧﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﮐﺎم زن
ﺗﺎ ﻧﮕﺮدد ﻧﺎﻣﺮادی ﻗﻮت ﺗﻮ  /ﮐﯽ ﺷﻮد زﻧﺪه دلِ ﻣﺒﻬﻮت ﺗﻮ
درد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ درﻣﺎن درد ﺗﻮﺳﺖ  /در دو ﻋﺎﻟﻢ داروی ﺟﺎن درد ﺗﻮﺳﺖ ] ،12ص .[279
درد از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ و ﻣﮑﺮر و ﻣﺆﮐﺪ ادﺑﯿﺎت ﻋﻄـﺎر اﺳـﺖ؛ اﯾـﻦ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﮑـﺮر
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی آﻧﭽﻪ را از روی ﻋـﺎدت )ﮔﺮﭼـﻪ ﻋﺸـﻖ( ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻋـﯿﻦ ﺑـﯽدردی
ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﺲ ارزش ﻋﻤﻞ اﻫﻞ ﻣﻌﻨﯽ در ﺗﺮک ﻋـﺎدت و دردﻣﻨـﺪی ﻧﺎﺷـﯽ از ﻃﻠـﺐ و اراده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻋﺮ از ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮودهﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﺒﯿﻨـﺪ؛
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ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ درد ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،درک ﻫـﻢ ﻧـﺪارد
]ﻫﻤﺎن ،ص .[279
دردﻣﻨﺪی ﺷﻌﺮ ﻋﻄﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻋﻄﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ .او در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺻـﻮرت
و ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮔﺬارد و ارزش ﺷﻌﺮ را در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺐ آن ﺷـﻌﺮی را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧـﻮدش ﺷـﻌﺮ ﺣﮑﻤـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ» :ﺷـﻌﺮ
ﺣﮑﻤﺖ ﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن را ﺷﺎﻋﺮ از ﺷﺮع ﯾﺎ وﺣﯽ ﺑﻪ ذوق درﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ
اﺳﺮار و رﻣﻮز ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ اﺳﺖ؛ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﯾﺎی ﺟـﺎن ﺑـﻪ دل ﺷـﺎﻋﺮ ﮐـﻪ ﻇـﺮف
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد اوﺳﺖ رﺳﯿﺪه و ﺷﺎﻋﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ درآورده اﺳﺖ .ﻋﻄﺎر ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ اﯾـﻦ
ﻧﻮع ﺷﻌﺮ را از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮع و دﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ آن
دم از ﺗﻔﺎﺧﺮ و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪ« ] ،1ص .[109
 .5-6دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ
دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ در واﻗﻊ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿـﺎﻧﯽ ،ﮐﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﺳـﻠﻮﮐﯽ ﺳـﺎﻟﮏ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺳﺎﺳﺎً ﺳﻠﻮک اﻟﯽﷲ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎی ﮔﺎه ﻃﺎﻗـﺖﺳـﻮز ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﭼﻬﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﮏ اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﺷـﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻘـﻪ ﺟـﻮارح ﺑـﻪ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻓﻘﻪ ﺟﻮاﻧﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ راه ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳـﺖ از ﮐﻮﺷـﺶ و ﻣﺠﺎﻫـﺪت ﺑﺮداﺷـﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﺷﺎراﺗﯽ زﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﯿﺾ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ و
ﻣﺠﺎﻫﺪۀ ﺳﺎﻟﮏ:
ﮔﺮﭼﻪ وﺻﺎﻟﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ  /ﻫﺮ ﻗﺪر ای دل ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮑﻮش ] ،3ص .[194
ﻓﯿﺾ روحاﻟﻘﺪس ار ﺑﺎز ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ  /دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﻣﯽﮐﺮد ]ﻫﻤﺎن،
ص .[102
اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺣـﻖ ﻻزم
اﺳﺖ .ﻋﻄﺎر اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻣﻨﺎﻇﺮۀ ﺳﺎﺋﻠﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﺪﻫﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺳﺎﺋﻠﯽ ﮔﻔﺘﺶ ﮐﻪ ای ﺑﺮده ﺳﺒَﻖ  /ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ از ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺮدی ﺑﻪ ﺣﻖ؟
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺟﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺎ ﺟﻮﯾﺎن راﺳﺖ  /در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت از ﭼﻪ ﺧﺎﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﮔﻨﻪ آﻣﺪ ز ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﻣﺎ  /ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﺻﺎﻓﯽ و دردی آن ﻣﺎ؟
ﮔﻔﺖ ای ﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻫﻤﯽ  /ﭼﺸﻢ اﻓﺘﺎده ﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ دﻣﯽ
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ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﯽ ﺑﻪ زر  /ﻫﺴﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮا زان ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آرد ﮐﺴﯽ  /زان ﮐﻪ ﮐﺮد اﺑﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺴﯽ« ] ،12ص .[158
ﻋﻄﺎر در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه درواﻗﻊ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺳـﻠﻮک و ﺻـﻌﻮد ﻣﻌﻨـﻮی را ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺣـﻖ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﭘﯿﺮ و راﻫﻨﻤﺎ را ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣـﺎ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮد؟ ﭘﺲ ارزش و ﺑﻬﺎی ﻃﺎﻋﺖ
در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻃﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻧﻤـﯽآﯾـﺪ؛ اﻣـﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻃﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ دوری و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
»ور ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﺎﻋﺘﯽ  /ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﺎرد ﺑﺮو ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺗﻮ ﻣﮑﻦ در ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻃﺎﻋﺖ رﻫﺎ  /ﭘﺲ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﭼﻮ ﮐﺮدی ﭘُﺮﺑﻬﺎ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ  /ﺗﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﺪازد ﻧﻈﺮ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪی  /ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ زان آﻣﺪی« ] ،12ص .[158
»در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻄﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻀـﯿﻪ در ﻧﻈـﺮ اﻟﻬـﯽ ﻧﻬﻔﺘـﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭼﻪ ﺳﻮد و ﺛﻤﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺧـﻮد
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪه وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎموﮐﻤﺎل اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و ﻣﻨﺘﻈـﺮ آن ﻧﻈـﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺣﺘﻤـﺎً ﻣﺸـﻤﻮل آن ﻧﻈـﺮ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﺑﻠﯿﺲ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣـﺎل
او ﻧﺸﺪ« ] ،10ص .[590
اﻫﻞ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﮐﺴﻞﻃﺒﻌﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻗﺒـﻮل داﺷـﺘﻪ و
ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻨﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﯽﻧﯿـﺎز از ﻃﺎﻋـﺖ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ؛ اﻣـﺎ
اﻫﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻮق ﺑﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ،اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای رﺿـﺎﯾﺖ
ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ .در ﮐﺸـﻒ اﻟﻤﺤﺠـﻮب ﻫﺠـﻮﯾﺮی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﺮک »ﺧﺪﻣﺖ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻼﺣﺪه ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠّـﻪ ﺗﻌﻠـﻖ
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه وﻟﯽ ﺷـﻮد .ﭼـﻮن وﻟـﯽ
ﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺪر راه ﺣﻖ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ رﮐـﻦ
از ارﮐﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد« ] ،20ص .[327
ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﻃﺎﻋﺎت ﺧﻮد را ﻫﯿﭻ ﻣـﯽاﻧﮕـﺎرد و از
ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و اﺿﻄﺮار و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪارد؛ ﻧﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ و اﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑـﻪ
ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرد و ﺑﺮای ﻓﺮدای ﺣﺴﺎب ﯾﺎری ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[286-285
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 .5-7ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻋﻄﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻠﻮک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺳﻮﻣﯿﻦ وادی از ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸـﻖ ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد؛
اﻣﺎ ﺟﺪای از داﺳﺘﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ راهﻫـﺎ و اﺑـﺰار رﺳـﯿﺪن و درک
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻮن آﻓﺘﺎب روﺷﻨﯽﺑﺨﺶ راه و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺎ ﻧـﻮر
آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﯾﻘﯿﻦ ﻗﻠﺒﯽ و اﺳﺮارﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ:
ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ  /از ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ره ﻋﺎﻟﯽﺻﻔﺖ
ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻗﺪر ﺧﻮﯾﺶ  /ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺪر ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺮّ ذراﺗﺶ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد  /ﮔﻠﺨﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮو ﮔﻠﺸﻦ ﺷﻮد
ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻨﺪ از درون ﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ او  /ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ ذرهای ﺟﺰ دوﺳﺖ او
ﻫﺮچ ﺑﯿﻨﺪ روی او ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺪام  /ذرهذره ﮐﻮی او ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺪام
ﺻﺪ ﻫﺰار اﺳﺮار از زﯾﺮ ﻧﻘﺎب  /روی ﻣﯽﺑﻨﻤﺎﯾﺪش ﭼﻮن آﻓﺘﺎب
ﺻﺪ ﻫﺰاران ﻣﺮد ﮔﻢ ﮔﺮدد ﻣﺪام  /ﺗﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺮارﺑﯿﻦ ﮔﺮدد ﺗﻤﺎم
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ درو ﺟﺎﻧﯽ ﺷﮕﺮف  /ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﻏﻮاﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ژرف
ﮔﺮ ز اﺳﺮارت ﺷﻮد ذوﻗﯽ ﭘﺪﯾﺪ  /ﻫﺮ زﻣﺎﻧﺖ ﻧﻮ ﺷﻮد ﺷﻮﻗﯽ ﭘﺪﯾﺪ ] ،12ص .[238
ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ از راه ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻗﻮل ﻓﻀـﯿﻞ ﻋﯿـﺎض ﻧﻘـﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
»ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪای را ﺟﻞّ ﺟﻼﻟُﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻞّ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﺪش؛ زﯾﺮا ﮐـﻪ آن
ﮐﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﻌﺎم و اﺣﺴﺎن و رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺪ .ﭼـﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ،دوﺳـﺖ ﮔﯿـﺮد؛
ﭼﻮن دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﺎﻋﺖ دارد ﺗﺎ ﻃﺎﻗـﺖ دارد؛ از آﻧﮑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن دوﺳـﺘﺎن ﮐـﺮدن دﺷـﻮار
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ را دوﺳﺘﯽ زﯾﺎدت ،ﺣﺮص ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ زﯾﺎدت و زﯾﺎدت دوﺳـﺘﯽ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد« ] ،20ص .[150
 .6ﻣﻮاﻧﻊ )ﻓﺮﯾﺐﻫﺎ و ﻏﺮورﻫﺎ(
ﮔﺬر از ﺻﻮرت و ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ درون آدﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون او؛ ازﺟﻤﻠﻪ:
 .6-1دلﺧﻮشﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮی و اﻟﻘﺎب
دلﺧﻮشﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و اﻟﻘـﺎب ﺧـﻮد ﺻـﻮرﺗﯽ اﺳـﺖ دامِ راه و ﺳـﺎﻟﮏ ﺧـﻮب
ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ دام و ﻫﯿﭻ ﺟﻠﻮهای از ﺻـﻮرت ﻣﺤﺒـﻮس و ﻣﺤﺼـﻮر ﺑﻤﺎﻧـﺪ؛ داﺳـﺘﺎن
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ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﺳﺖﮐﺸﯿﺪن از ﻫﻤـﯿﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺻـﻮرتﻫﺎﺳـﺖ .ﺷـﯿﺦ ﺻـﻨﻌﺎن ﺑـﻪ
واﺳﻄﮥ ﺗﺠﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺑﻼی ﻋﺸﻖ دﭼـﺎر ﺷـﺪ ،از زﻣـﺮۀ اﻫـﻞ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻣﺴـﺠﺪ درآﻣـﺪ،
ﻣﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺟـﺎن ﺧﺮﯾـﺪ ،از ﻋﺸـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪای رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ از ﻧـﺎم و ﻧﻨـﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ و
ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ را ﭼﻮن ﺣﺠﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری زد:
آن دﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺖ ای ﭘﯿﺮ ﮐﻬﻦ  /ﮔﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ رﻓﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﺮدم ﺗﻮﺑﻪ از ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﺎل  /ﺗﺎﯾﺒﻢ از ﺷﯿﺨﯽ و ﺣﺎل و ﻣﺤﺎل ] ،12ص .[143
ﻧﺎﻣﻮس در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ و ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺷـﯿﺦ ﺑـﺎ زﻫـﺪ و
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
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮس و ﻣﺤﺎل درواﻗﻊ ،ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺑـﺖ ﺧﻠـﻖ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮐﻪ در ﮐﻼم ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺟﺎه از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و دلﺑﺮﯾـﺪن از آن را
ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدن از ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ و ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻬﺎر
ﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ زﻧﺪ.
 .6-2ﺳﮑﻮن ﻧﻔﺲ
ﮔﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﺻﻮرت و دﺳـﺖﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺣﻘـﺎﯾﻖ آن
ﺳﻮی ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪیﻫﺎ در وﺟﻮد او ﻣـﺮدهاﻧـﺪ؛
اﻣﺎ راﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد او ﭼﻮن ﺣﻮﺿﯽ آﻟﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻟـﻮدﮔﯽ ﭘـﺎک ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻧﮑﻪ در آن ﺗﻼﻃﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫـﻢ ﻫﻤـﺎن آﻟـﻮدﮔﯽﻫـﺎ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ» :ﻣَﺜَﻞ اﻟﻨّﻔﺲِ ﻣَﺜﻞُ ﻣـﺎءٍ واﻗـﻒٍ ﻃـﺎﻫﺮٍ ﺻـﺎفٍ ﻓَـﺎِن ﺣﺮﱠﮐﺘَـﻪُ ﻇﻬَـﺮَ
ﻣﺎﺗﺤﺘﻪ ﻣِﻦ اﻟﺤﻤﺎت :ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺜﻞ آب اﯾﺴﺘﺎدۀ ﭘﺎک ﺻﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آن را ﺑﺮﻫﻢ زﻧـﯽ
ﻟﺠﻦ درون آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد] .ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ﺳﻠﻤﯽ 231/ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ،12ص .[390
داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﮔﻮﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻄﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻی ﺳﻠﻮک ﻫﻨﻮز در وﺟﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺻﺪ ﺧﻮک ﻻﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ
ﻓﺮﺻﺖاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﺮآورﻧﺪ:
در ﻧﻬﺎد ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺻﺪ ﺧﻮک ﻫﺴﺖ  /ﺧﻮک ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ زﻧّﺎر ﺑﺴﺖ
ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﻇﻦ ﻣﯽﺑﺮی ای ﻫﯿﭻﮐﺲ  /ﮐﯿﻦ ﺧﻄﺮ آن ﭘﯿﺮ را اﻓﺘﺎد ،ﺑﺲ
در درون ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ  /ﺳﺮ ﺑﺮون آرد ﭼﻮ آﯾﺪ در ﺳﻔﺮ
ﺧﻮکﮐُﺶ ،ﺑﺖﺳﻮز ،اﻧﺪر راه ﻋﺸﻖ  /ورﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ ﺷﻮ رﺳﻮای ﻋﺸﻖ ] ،12ص .[149
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 .6-3ﭘﻨﺪارﻫﺎ
 .6-3-1ﭘﻨﺪار ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﭘﺎﮐﺒﺎزی
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻠﻮک ،اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺜﻼً دل از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ رﻫﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
آﻧﭽﻪ دارد ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘـﺎکﺑـﺎز اﺳـﺖ و
رﻫﺎ از ﺻﻮرت؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﻨﺪِ ﺻﻮرت ﺑﻮدن اﺳﺖ:
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﺶ ﮐﻪ در راه ﺧﺪای  /ﭘﺎکﺑﺎزی ﭼﻮن ﺑﻮد ای ﭘﺎکرای؟ ] ،12ص .[197
ﻫﺪﻫﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ،ﭘﺎکﺑﺎزی واﻗﻌﯽ را ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑـﻪ
او ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﻫﻤﺎن ،ص.[197
 .6-3-2ﭘﻨﺪار رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل

ﺳﺎلﻫﺎ رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯿﺪن و ﻣﺠﺎﻫﺪتورزﯾﺪن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﯾﺠـﺎد
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﻣﯽدارد ] ،12ص .[212
ﻋﻄﺎر اﯾﻦ ﭘﻨﺪار را ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻨﯿﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاری را اﺑﻠﯿﺲ ﻃﺒﻊ ،ﭘﺮﻏـﺮور و دور
از ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ را ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﺟﺎن و ذﻫﻦ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﮔﻔﺖ ای اﺑﻠﯿﺲﻃﺒﻊ ﭘﺮﻏﺮور  /در ﻣﻨﯽ ﮔﻢ وز ﻣﺮاد ﻣﻦ ﻧﻔﻮر
در ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻐﺮور آﻣﺪه  /از ﻓﻀﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ دور آﻣﺪه
ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺗﻮ دﺳﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ  /دﯾﻮ در ﻣﻐﺰت ﻧﺸﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[213
 .6-4ﻻفﻫﺎ
 .6-4-1ﻻف ﻋﺸﻖ
ﻻفزدن از ﻋﺸﻖ و ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن دﯾﺪن ﻫﻢ ﮔﻮﻧـﻪای در ﺑﻨـﺪِ ﺻـﻮرتﻣﺎﻧـﺪن و دوری از
ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﻨﺪِ راه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﺎن راه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺻـﻮرت را از
ﻣﻌﻨﯽ و ﻻف را از واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ از ﺧﻠﻖ ﺑﺮﯾﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪار اﺳﺖ ،ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨـﺪ و ﻣﺠـﺎﻟﯽ ﺑـﺮای
ﻻف و ﮔﺰاف ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ:
ﮔﻔﺖ ﻧﺘﻮان ﺷﺪ ﺑﻪ دﻋﻮی و ﺑﻪ ﻻف  /ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﻤﺮغ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﻗﺎف
ﻻف ﻋﺸﻖ او ﻣﺰن در ﻫﺮ ﻧﻔﺲ  /ﮐﻮ ﻧﮕﻨﺠﺪ در ﺟﻮال ﻫﯿﭻﮐﺲ
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ﮔﺮ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﻪ دﻋﻮی ﺗﻮ را  /ﻣﻐﺰ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد دﻋﻮی ﺗﻮ را
دوﺳﺘﺪاری ﺗﻮ آزاری ﺑﻮد  /دوﺳﺘﯽّ او ﺗﻮ را ﮐﺎری ﺑﻮد ] ،12ص .[209
 .6-4-2ﻻف ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻋﻄﺎر اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﻖ را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤـﺎل ﻣـﯽداﻧـﺪ و از ﻻفِ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺑﺮﺣـﺬر ﻣـﯽدارد و ﻫﺸـﺪار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻻف ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻄﺎر ﺑﻨﺪۀ واﻗﻌﯽ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯽ ﺑﺮﯾﺎن و ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﻋﺸﻖ ﺧﺪا دارد:
ﺑﻨﺪه ﭼﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن رود  /ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪش ﺳﺨﻦ در ﺟﺎن رود
ﺑﻨﺪه ﻧﺒﻮد آن ﮐﻪ از روی ﮔﺰاف  /ﻣﯽزﻧﺪ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻻف
ﺑﻨﺪه وﻓﺖ اﻣﺘﺤﺎن آﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ  /اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن آﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ
در دمِ آﺧﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن آﻣﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ  /ﺷﯿﺦ ﺧﺮﻗﺎن اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ای ﻋﺠﺐ
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺑﺸﮑﺎﻓﺘﻨﺪی ﺟﺎن ﻣﻦ  /ﺑﺎزﮐﺮدﻧﺪی دل ﺑﺮﯾﺎن ﻣﻦ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪی دﻟﻢ  /ﺷﺮح دادﻧﺪی ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺎی راز  /ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ راﺳﺖ ﻧﺎﯾﺪ ،ﮐﮋ ﻣﺒﺎز
ﺑﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﻮس  /ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻓﮑﻨﺪﮔﯽﺳﺖ ای ﻫﯿﭻﮐﺲ ] ،12ص .[196
 .7ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﺬر از ﺻﻮرت و ﺻﻮرتﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ و ﻧـﻪ ﺣﺘـﯽ
ﻣﻌﻨﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ و ﻋﺎرف ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫـﯿﭻ ادﻋـﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ در
آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ را ازﻧﻈـﺮِ اﺻـﻄﻼﺣﺎت و ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﮐـﻪ ﻋﻄـﺎر در ﻣﻨﻄـﻖ اﻟﻄﯿـﺮ
ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽﺗﻮان در وادیﻫﺎی اﺳﺘﻐﻨﺎ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ دﯾﺪ.
 .7-1اﺳﺘﻐﻨﺎ

اﯾﻦ وادی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺑﯽﻧﯿـﺎزی ﻣﻄﻠـﻖ ﭘﺮوردﮔـﺎر از ﮐـﻞ ﻣﻮﺟـﻮدات ازﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻨـﺪﮔﺎن و
ﻃﺎﻋﺎت آنﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎ و ﺻﻮرت را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﺘـﯽ
»ﻣﻌﻨﯽ« ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﻄﻠﻖ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ را ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ:
ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ وادی اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺑﻮد  /ﻧﻪ درو دﻋﻮی و ﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد
ﻣﯽﺟﻬﺪ از ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺻﺮﺻﺮی  /ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ دم ﮐﺸﻮری

وادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ؛ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ
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ﻫﻔﺖ درﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد  /ﻫﻔﺖ اﺧﮕﺮ ﯾﮏ ﺷﺮر اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد
ﻫﺸﺖ ﺟﻨﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدهای اﺳﺖ  /ﻫﻔﺖ دوزخ ﻫﻤﭽﻮ ﯾﺦ اﻓﺴﺮدهای اﺳﺖ ] ،12ص .[242
 .7-2ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻮﺣﯿـﺪ
ﺗﻮﺣﯿﺪِ اﺷﺮاﻗﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ و درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺪدی ﻗـﺮار دارد ﮐـﻪ ﻋﺮﻓـﺎ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻔﻬـﻮم و ﻣﻌﻨـﯽ ﻧـﺪارد؛ زﯾـﺮا در
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺣﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑـﺮﺧﻼفِ ﻋـﺎﻟﻢ ﮐﺜـﺮات ،ﺗﻤـﺎﯾﺰی ﺑـﯿﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻄﺎر ،ﮔﻢﺷﺪن ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺷﺪن و ﮔﻨﮓﺷﺪن ﻫﻤﺎن ﮔﻮﯾﺎﺷﺪن اﺳﺖ:
ﺗﺎﮐﯽ ای ﻋﻄﺎر ازﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺠﺎز  /ﺑﺎ ﺳﺮ اﺳﺮار ﺗﻮﺣﯿﺪ آی ﺑﺎز ...
ﻣﺮد ﺳﺎﻟﮏ ﭼﻮن رﺳﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه  /ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮد ﺑﺮﺧﯿﺰد ز راه
ﺟﺰو ﮔﺮدد ،ﮐﻞ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﮐﻞ ،ﻧﻪ ﺟﺰو  /ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﺎن ،ﻧﻪ ﻋﻀﻮ
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر آﯾﺪ ﺑﺮون از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  /ﺻﺪ ﻫﺰار آﯾﺪ ﻓﺰون از ﺻﺪ ﻫﺰار ]ﻫﻤﺎن ،ص .[249
 .7-3ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ
آﺧــﺮﯾﻦ وادی از وادیﻫــﺎی ﻫﻔــﺖﮔﺎﻧــﻪ ﻋﻄــﺎر ،وادی ﻓﻘــﺮ و ﻓﻨﺎﺳــﺖ .ﺳــﺎﻟﮏ در اﯾــﻦ وادی از
ﻣﺎﺳﻮیﷲ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد و درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮِ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻖ از ﺗﻌﯿﻨّـﺎت ﻣﺤـﻮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﭼﻮن درﯾﺎﺳﺖ و ﻏﯿﺮﺣﻖ ﭼﻮن ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آب .ﻋﻄﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﻮﺷـﺪن در ﺣـﻖ
را ﺑﺎ ﺗﻤﺜﯿﻼت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﺤﺮ و ﺑﺤﺮ ﮐﻠﯽ و ﻣﺤﻮ ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﻘﺶ در آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ وادی ﻓﻘﺮﺳﺖ و ﻓﻨﺎ  /ﮐﯽ ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ روا؟
ﻋﯿﻦ وادی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮد  /ﻟﻨﮕﯽ و ﮐﺮی و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻮد
ﺻﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﮥ ﺟﺎوﯾﺪ ﺗﻮ  /ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ز ﯾﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮ
ﺑﺤﺮ ﮐﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮد رای  /ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺤﺮ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی؟
ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ آن درﯾﺎﺳﺖ ﺑﺲ  /ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻮداﺳﺖ ﺑﺲ
ﻫﺮﮐﻪ در درﯾﺎی ﮐﻞ ﮔﻢ ﺑﻮده ﺷﺪ  /داﯾﻤﺎ ﮔﻢ ﺑﻮدۀ آﺳﻮده ﺷﺪ
دل درﯾﻦ درﯾﺎی ﭘﺮآﺳﻮدﮔﯽ  /ﻣﯽﻧﯿﺎﺑﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺰ ﮔﻢﺑﻮدﮔﯽ
ﮔﺮ ازﯾﻦ ﮔﻢﺑﻮدﮔﯽ ﺑﺎزش دﻫﻨﺪ  /ﺻﻨﻊﺑﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﺑﺴﯽ رازش دﻫﻨﺪ
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﺮدان ﻣﺮد  /ﭼﻮن ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺪان درد
ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ اول ﻗﺪم ،زﯾﻦ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻮد  /ﻻﺟﺮم دﯾﮕﺮ ﻗﺪم را ﮐﺲ ﻧﺒﻮد ]ﻫﻤﺎن ،ص .[258
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ،ﺳﻠﻮک ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ ،ﻟـﻮازم ،راهﻫـﺎ و ﻣﻮاﻧـﻊ آن را در ﻗﺎﻟـﺐ داﺳـﺘﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻫﻔﺖ وادی ﺑﺮای آن ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎ دﻗـﺖ در ﮐـﻞ ﻣـﺘﻦ و در
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻄﺎر ﯾﮏ وادی ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎم آن وادیﻫﺎ و ﻣﻨـﺎزل را دارد و
ﭼﻮن ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺪارد آن را »وادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ وادی ﻫﻤﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺮر،
اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻣﺘﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آن ﮔﺬر از ﺻﻮرت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺘﻦ ﺣﻀﻮر دارد .ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﻮرت و ﻣﻌﻨـﯽ را در ﻣﻨﻄـﻖ اﻟﻄﯿـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .درواﻗﻊ ،ﻫﻢ ﺷﮑﻞ و ﮐﻠﯿﺖ داﺳﺘﺎن و ﻫﻢ ﭘﯿـﺎمﻫـﺎی
ﻓﺮﻋﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی درون ﻣﺘﻦ ﮔﺬر از ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ .او ﺻـﻮرت را در ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺠـﺎز،
ﮐﺜﺮات ،دﻧﯿﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی آن ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن .ﮔﺬر از ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
ﻧﻤﻮدﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ و اﺑﺰار و ﻣﻮاﻧﻌﯽ دارد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺻـﻮرت ﻋـﺎدت ،ﻣﺮاﺳـﻢ و ﻣﻨﺎﺳـﮏ ﻇـﺎﻫﺮی و
ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋـﺎدتﺳـﺘﯿﺰ ،ﺻـﻮرتﮔﺮﯾـﺰ و ﮔـﻢﻧـﺎم اﺳـﺖ .ﺻـﻮرت
ادﻋﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺎ اﺧﻼص ﺳﺮوﮐﺎر دارد .اﻫـﻞ ﺻـﻮرت اﻫـﻞ زﺑـﺎن و
ﻗﯿﻞوﻗﺎلاﻧﺪ .اﻫﻞ ﻣﻌﻨﯽ اﻫﻞ دل و راز و ﺳﺮّﻧﺪ .اﻫﻞ ﺻﻮرت اﻫﻞ ﺳﻼﻣﺖاﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻫـﻞ ﻣﻌﻨـﯽ
اﻫﻞ ﻧﺪای دل و ﭘﺬﯾﺮای ﻣﻼﻣﺖاﻧﺪ .ﺻﻮرﺗﯿﺎن اﻫﻞ ﻋﻘﻞ و ﻓﻠﺴﻔﻪاﻧـﺪ و ﻣﻌﻨﻮﯾـﺎن اﻫـﻞ ﻋﺸـﻖ.
اﻫﻞ ﻣﻌﻨﯽ اﻫﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﺻﻮرت ﻋﺎﻓﯿﺖﻃﻠﺐ .اﻫﻞ ﺻـﻮرت ﺟﻨﺒـﮥ زﻣﯿﻨـﯽ و
اﻫﻞ ﻣﻌﻨـﯽ ﺟﻨﺒـﮥ آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔـﺲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .درﻣﺠﻤـﻮع ،ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻮرت ﻋـﺎﻟﻢ واﺑﺴـﺘﮕﯽﻫـﺎ،
ﭘﺎدرﮔﻞﻣﺎﻧﺪن و درﺟﺎزدن اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ وارﺳﺘﮕﯽﻫﺎ ،ﭘﺮوازﮐﺮدن و اﻋﺘﻼﺳﺖ .ﺳـﺎﻟﮏ
ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻇﻮاﻫﺮ و ﺻﻮرتﻫﺎ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ آن دل ﺑﺒﻨـﺪد؛ زﯾـﺮا ﻣﺎﻧـﺪن در ﺻـﻮرت
ﺑﯽﺑﻬﺮهﺷﺪن از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮی اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اﻧﺼـﺎف و ﻋﺸـﻖ ﺑﺎﯾـﺪ از
ﺻﻮرت ﮔﺬر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وادی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

] .[1ﭘﻮرﺟﻮادی ،ﻧﺼﺮﷲ .(1374) .ﺷﻌﺮ و ﺷﺮع ،ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
] .[2ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن ،ﺗﻘﯽ .(1382) .دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺮغ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
] .[3ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی .(1370) .دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻏﻨﯽ و ﻗﺰوﯾﻨـﯽ ،ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم ﻣﻨﺼـﻮر
ﻣﻮﺣﺪزاده ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺶ.
] .[4رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ .(1388) .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.

وادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ؛ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ

227

] .[5رﯾﺘﺮ ،ﻫﻠﻤﻮت .(1388) .درﯾﺎی ﺟﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮآﻓﺎق ﺑﺎﯾﺒﻮردی ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻬﺪی.
] .[6زرﯾﻦ ﮐﻮب ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ .(1383) .ﺻﺪای ﺑﺎل ﺳﯿﻤﺮغ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ.
] .[7ﺳﻌﺪی ،ﻣﺼﻠﺢاﻟﺪﯾﻦ . (1388) .ﮐﻠﯿﺎت ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻫﺮﻧﮓ.
] .[8ﺳﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﺪودﺑﻦآدم ،(1379) .ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺬﯾﺮ اﺣﻤﺪ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﻓﺸﺎر.
] .[9ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(1380) .زﺑﻮر ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﻪ.
] .[10ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ .(1388) .ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺤﻤـﺪ اﺳـﺘﻌﻼﻣﯽ،
ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان :زوار.
] .[11ــــــــــــــ  .(1388) .اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐـﺪﮐﻨﯽ ،ﭼـﺎپ
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
] .[12ــــــــــــــــ  .(1390) .ﻣﻨﻄــﻖ اﻟﻄﯿــﺮ ،ﺗﺼــﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻣﺤﻤــﻮد ﻋﺎﺑــﺪی ،ﺗﻘــﯽ
ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
] .[13ــــــــــــــ  .(1383) .ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺷـﻔﯿﻌﯽ ﮐـﺪﮐﻨﯽ ،ﭼـﺎپ اول،
ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
] .[14ــــــــــــــ  .(1397) .ﻣﺼﯿﺒﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐـﺪﮐﻨﯽ ،ﭼـﺎپ ﻫﻔـﺘﻢ،
ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
] .[15ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت .(1377) .ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﯿﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی.
] .[16ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن .(1389) .ﺷﺮح اﺣﻮال و ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺗﻬﺮان :زوار.
] .[17ﻓﻨﺎﯾﯽ اﺷﮑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ» .(1391) .دو ﺳﺎﺣﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑـﺎﻃﻦ در ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨـﯽ ﺟـﻼلاﻟـﺪﯾﻦ
ﻣﻮﻟﻮی« ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،177ﺻﺺ .28-13
] .[18ﻗُﺸﯿﺮی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(1383) .رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺸﯿﺮﯾﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦﺑﻦاﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻬـﺮان:
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
] .[19ﻣﻮﻟﻮی .(1378-1372) .ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.
] .[20ﻫُﺠﻮﯾﺮی ،ﻋﻠﯽﺑﻦﻋﺜﻤﺎن .(1384) .ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﺤﻤـﻮد ﻋﺎﺑـﺪی،
ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.

