
  
 های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقآن با خداوند در  ۀاصل جان و رابط

 سینا و سهروردی ابن

  

  1محمد علی عباسیان چالشتری

  )۲۷/٦/۱٤٠٠: تاریخ پذیرش مقاله -۲٥/۳/۱٤٠٠:تاریخ دریافت مقاله(

  

  چکیده

 در  داستان  ۀمای آنچه در بن
ً
به  ،ها طیرنامههای رمزی و تمثیلی حکماء و عرفا، خصوصا

و  اصل سوی به غربت غربیه و زندان تن از انسانییا جان نفس  پرواز ،آید چشم می

در شکل صورت رمز  بهجان سالک یا سالکان  ها داستاندر این . حقیقت خویش است

رسیدن  حال رسیدن جان به اصل خویش و درهمان .کند پیدا میمثل ت پرندگانیا  پرنده

ها  های محوری در این سفرنامه انفسی با حقیقتی قدسی یکی از اندیشه ای به رابطه

و با مروری  الهیاتی - گیری از برخی مفاهیم فلسفی با بهرهتا  ا داریمدر این مقاله بن. است

در عطار دستگاه الهیاتی  به تحلیل و تبیین ،سینا و شیخ اشراق ابن های بر طیرنامه

برخالف . بپردازیم آن با خداوند ۀپیرامون اصل و حقیقت جان و رابط الطیر، منطق

سینا و سهروردی که نهایت سفر نفس برای وصول به اصل و حقیقت خویش را  ابن

دانند، عطار از ارتباط انفسی  رسیدن سالک به ارتباط شخصی انفسی با عقل فعال می

 ۀچند اندیش عطار از. دهد فوس با خداوند در انتهای سفر خبر میجمعی و مشترک ن

های دو  دیگر درگیر با موضوع نیز گفتگو کرده است که، به هر دلیل، در رساله مهم

انفس درمورد  /آفاق ۀنفی دوگان .اند توجهی یا غفلت قرار گرفته دیگر مورد کم فیلسوف

کرد به ذات و صفات خداوند درکنار رویخدا، اتخاذ رویکردی سلبی انسان و میان  ۀرابط

اعتقاد به هویت الهی نفس، اعتقاد به وجود یک نفس ایجابی به افعال و اسماء خداوند، 

تجلی نخست خداوند در یک  ۀ، و نظریایمانی - یا جان واحد برای اشخاص متکثر انسانی

 .ها هستنداز این اندیشهحقیقت شخصی و انسانی، 
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 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٧٢

  بحث ۀمقدمه و تاریخچ

و اصل  و دیدار بارسیدن  برای یافتن،های بشری و نفوس آدمیان  جانو پرواز  ، سفرسلوک

از دیرباز . محدود نیستو متفکران شرقی عالم خویش به مشرق جغرافیایی  حقیقت

تعدادی از  ذهن ازطریق پرواز، خود حقیقی و اصیل انسانی ، رسیدن و دیدار بایافتن

 2،درسیفدر رساله  1افالطون. داشته استبه خود مشغول  حکیمان مغرب زمین را هم

داند، با  ها در انسان می و فعالیتها  جنبش ۀهم ۀسرچشم و گوهر جاودانیک نفس را 

 ران یک ارابه را بهقوا و افعال آنافالطون نفس، . برای او هستندو بال  پر چون که هم قوایی

خیر و  ها از اسبیکی  .کند تشبیه می ،شده است آن بستهو دو اسب که به   با یک ارابه

بزرگترین خیر برای نفس این است که آن دو . میرا استشر و  اسب دیگر است اماجاودان 

امی نفس قوی است هنگ. اسب بال درآورند و با پرواز در آسمان نفس را به خدایان برسانند

ها به مالقات  تواند در آسمان وقت می درستی کنترل کند، آن  ها را به که بتواند اسب

ا شر ه با این حال، یکی از اسب. های مثالی زیبایی و نیز معرفت به خود نایل شود صورت

. شود ی، باعث سقوط و هبوط نفس به زمین خاکی میهای ماد بستگی دلیل دل است و به

 چهر  هنگامی
ً
پسری زیبا را  ۀکه نفس در زندگی خاکی و زمینی مظاهر زیبایی، مثال

افتد، بنابراین تالش  ها داشت می بیند به یاد معرفتی که از مثال زیبایی در آسمان می

] 246b-256b ,24[ داری کند کند تا خود را از افتادن در دامان شهوت کنترل و نگه می

داشته باشد،  ای به پرواز یا بال یا پرنده ای هم بدون آنکه اشارهپیش از افالطون پارمنیدس 

سیار مشهور خود از سفر او در شعر ب. از سفر روحانی نفس به آسمان سخن گفته بود

 خود پارمنیدس دانسته شده است، سخن می
ً
گوید که  روحانی جوان گمنامی، که معموال

که سوار شده است های آتشین و سوزان  رخای با چ آسمانی بر ارابه ۀبرای دیدار با یک اله

ارابه توسط چند . شوند ای شکل نصب شده و چرخانده می بر روی محورهایی استوانه

سرانجام . شود هدایت می) هلیادها(دختران خورشید  ۀوسیل شود و به مادیان کشیده می

گیرد  می رسد، جایی که توسط الهه مورد استقبال و تکریم قرار ایان سفر میجوان به پ

]22, Test., 136.[  

سفر اروپا، هم از تمثیل بال و پرنده در  ۀفیلسوف و متأله دوران میان 3،بوناونتوره     

تشبیه  1بال ای شش فرشتهرا به سفر  او سفر نفس. گرفته استبهره  4نفس به سوی خدا

                                                                                                                                            
1. Plato 
2. Phaedrus  
3. Bonaventure 
4 . The Journey of the Mind to God 



  ١٧٣   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

سوی  رمز و تمثیلی از شش مرحله و گام به فرشتهگانه های شش بالهریک از . کند می

ازطریق و با  شود و شروع میردپاهای خداوند در عالم طبیعت  که ازخداوند است، 

بوناونتوره مقصد نهایی این سفر را . شود ختم می وندبه خدا وساطت عیسی مسیح

ن را تنها اعتقاد بوناونتوره، ما خودما به. داند رسیدن به خداوند یا خود حقیقی انسان می

بیند که خدا در او حضور و  رسد می که نفس به خدا می در خداوند پیدا کنیم، هنگامی

تخت سلیمان   و  او مقصد نهایی سفر را رسیدن به چیز یا موقعیتی مثل تاج. وجود دارد

  .]prologue, 2,3,6 ,21[داند که محل آن بر روی کوه صهیون واقع شده است  می

  

  شرق زمیندر م الطیرها ۀرسال

در انسانی  یا نفوس نفس ،وجود دارددر مشرق زمین الطیرهای متنوعی که  ۀدر رسال

که از موطن، پادشاه، حقیقت، و اصل خویش دور  ندشو ظاهر می یپرندگانپرنده یا هیئت 

از گذشته و  ای خاطره حال این با. اند و در زمین و جسم خاکی گرفتار و زندانی شده  شده

آگاهی اولیه از فراق و دور بودن . ها زنده مانده است به آن هنوز در آن میلی برای بازگشت

عواملی  یشخوا پادشاه و اصل ب دیدارشوق و  راه بازگشتآگاهی از از موطن اصلی، 

البته  .شوند سوی مقصد نهایی می هستند که باعث انگیزش نفس و سفر و پرواز او به

این سفر  .او وجود داردبازگشت حماسی برابر نفس و  فرسا و گاه کشنده در موانعی طاقت

. در زمین نیست و با معیارها و قوانین عقالنی و آفاقی سفرهای زمینی انجام شدنی نیست

زیرا همین زمین خاکی است که نفوس را در خود زندانی کرده، از موطن، پادشاه و اصل 

  .آنان شده استخود دور کرده و مانع پرواز آزاد 

، نفس انسان را به عینیه ۀقصید ، مثلسینا در رسائل رمزی و تمثیلی خودابن     

که خالف میل ذاتی خود از نشیمن بلند و رفیع خود کند  تشبیه می ای کبوتر و پرنده

دچار میلی ثانوی شده  کهآن وجود اما با .شده استگرفتار تن دام و قفس هبوط کرده و در 

میل اصیل و نخستین در او بیدار مانده و باالخره او را به  ،پیدا کرده است و با تن خو

نفس ناطقه با از  یهم در شعر هروردیس]. ۱۹۸ص، ۷[کند  بازگشت ترغیب و تشویق می

 ۀکلمهم  الواح عمادی ۀرسال در او .]۹۲، ص۱۷[ کند یاد می) گنجشک( »عصفور«رمز 

 «ر قرآن، نوال ۀسور  ٤۱ ۀآی در» الطیر«
َّ
اٍت یالط

َّ
 ددان می  انسانرا رمزی از نفس ] ۱[، »ُر َصاف

در  سهروردی .]۱۷٦و  ۱۷٥ص، ۳ج ، ۱۱[ است رهایی یافته ها بدندام  از شبکه و که

                                                                                                                                            
1 . Seraph 
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همان، [ کند شبیه میمرغ تیک را به انسان جان  یانیز نفس  فی حاله الطفولیه ۀرسال

به  زیادی ۀعالق جری قمریهای قرن پنجم و ششم ه قریب به اتفاق طیورنامه .]۲٦٤ص

پرنده یا پرندگان در دام دشمنی . اند یا پرندگان داشته به پرنده یا جان انسانتمثیل نفس 

اند و در طلب رسیدن به پادشاهی که قلمرو آن  بیگانه گرفتار ذلت و بیچارگی شده

دار و خودی با  ها را شامل است، دوست ها و زمین و سرزمین وجودی نفس آن آسمان

 .آیند رساند، به پرواز درمی ها را به آزادی، امنیت، قرار، عزت و تعالی می هاست و آن آن

- ۲۱۳صص، ۱٥[ حمد غزالیو ا] ۲۹٥- ۲۹۳صص، ۱٦[ حمد غزالیم های طیرنامه

، و ]۲٠٠، ص۱٤[ القضات همدانی ، عین]۱۲٦-۱۲٥صص، ۱۳[، ابوالرجا چاچی ]۲۳٠

  .ا هستنده از این دسته طیرنامه] ۱۹[عزالدین مقدسی 

  

  پژوهش ۀپیشین

ها  توجهی از آن تعداد قابل و ها انجام شده است، تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون طیرنامه

ویژه، مورد توجه  اخیر، به ۀها در سه ده طیرنامه. اند در قالب کتاب یا مقاله به چاپ رسیده

ول این چاپ شده محص ۀصد مقال بیش از یک. اند گران بسیاری قرار گرفته پژوهش

اما ها،  باوجود انجام کارهای پژوهشی فراوان و گسترده پیرامون طیرنامه. است ها پژوهش

. توجهی بوده است نخورده باقی مانده، یا مورد کم  ها هنوز دست وجه الهیاتی طیرنامه

. اند دهها متمرکز ش وجه رمزی و تمثیلی طیرنامه مقاالت چاپ شده بر رویتعداد زیادی از 

؛ ]۲[ ۱۳۸۳، ادبیات فارسی، علی آذرگون، »الطیر عطار نیشابوری نماد در منطق«مقاله 

 ۱۳۷۱، کیهان اندیشه، حسین گدازگر، »سینا فلسفی ابن ۀهای رمزی در اندیش داستان«

دخت پورخالقی و  ، مه»بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسایل عرفانی سهروردی«؛ ]٤٦[

، سه نمونه از این دست از مقاالت ]۱۷۲[ ۱۳۹٠، جستارهای ادبیشمسی پارسا، 

الطیرها ۀشکلی یا محتوایی رسال ۀها هم به مطالع توجهی از مقاله تعداد قابل. هستند

روایی نگاه کرده و  هایی عنوان داستان ها به ها به رساله یک دسته از این مقاله. اند پرداخته

ر عطار یالط منطق ۀسیمقا« ۀمقال. ازندبپرد ها اند به ساختار روایی آن داستان سعی کرده

 ٦، ۱۳۹٤ ،یادب پارس ۀنام کهن، سارا زارع جیرهنده، »نایسر ابنیالط ۀبا رسال یشابورین

و به وجوه اشتراک فرمی  عرفانی مالحظه ۀعنوان دو داستان یا سفرنام ، دو رساله را به]۱[

وجه عرفانی، یا  ۀبه مطالعتعدادی دیگر از مقاالت هم . پردازد ها می و محتوایی در آن

. اند مند بوده ها عالقه شناختی، یا سایر وجوه، در طیرنامه اجتماعی، یا فلسفی، یا روان

، »حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان ۀتحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سور « ۀمقال



  ١٧٥   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

یک نمونه از  ،]۳[ ۱، ۱۳۹٠، ادبیات تطبیقی ۀنام کاوشوحید مبارک و الهام هامانی، 

سینا و تأثیر آن بر  الطیر ابن رساله«. ها است مقاالت با رویکرد عرفانی به طیرنامه

تحلیل و تطبیق محتوایی و کارکردی، مهدی : »الطیر عطار الطیر غزالی و منطق رساله

، یکی از مقاالتی است که از منظر اجتماعی به ]٤[ ۳، ۱۳۹۷، ایران نامگمحبتی، 

وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر « ۀمقال. پردازد مه میسه طیرنا ۀمطالع

، شناختی های هستی پژوهش، قاسم پورحسن و ملیحه آقایی، »آثار رمزی سهروردی

ها را مورد  یرنامه، هم یک نمونه از مقاالتی است که با رویکردی فلسفی ط]٥[ ۳، ۱۳۹۳

  .قرار داده است مطالعه

سه  ۀبار با رویکردی الهیاتی، و البته انفسی، به مطالع  حاضر برای نخستین ۀمقال     

یک  الطیر منطقویژه تالش کرده است تا نشان دهد عطار در  به. طیرنامه پرداخته است

و تبیین کرده  نهاده  انفسی میان خداوند و انسان را پیش ۀدستگاه الهیاتی مبتنی بر رابط

اما نسبت به اسماء و افعال  ،ات و صفات خداوند سلبیاین الهیات نسبت به ذ. است

انفس، تأکید بر هویت الهی نفس، پذیرش وجود  /آفاق ۀدوگاننفی . خداوند ایجابی است

تجلی نخست خداوند در یک  ۀ، و نظریایمانی -  یک جان واحد برای اشخاص متکثر انسانی

هستند، که برای از دیگر عناصر بنیادی این الهیات حقیقت شخصی و انسانی، 

  .شوند بار توسط این مقاله مطرح و تبیین می نخستین

  

  سینا ابنهای  طیرنامه

او . ستا سینا فضل تقدم با ابن ،اند نوشته شده مشرق زمین که در ها نامهطیر  مدر تما

مشایی خویش و با زبان حکمتی  ۀمتفاوت با زبان آفاقی فلسف است که حکیمی اولین

 یا پرنده نفس ، داستان رهایی]٤[ رساله الطیرو در  عینیه ۀقصیددر  مشرقی و انفسی،

 ی سر به فلک کشیدهها کوه با گذر از منازل دشوار ورا گرفتار شده در دام صیاد و پرواز او 

سینا در  ابن .سرزمین ملکوتی خویش به تحریر درآورده استخویش و پادشاه  حقیقتبه 

ها القا کند، با  خاطب قرار دهد و مطالب را به آنجای آنکه اشخاص را م ، بهالطیر رساله

چند قرن بعد در مغرب . گوید اول شخص مفرد و از سرگذشت خودش سخن می ۀصیغ

کند و سخن خود را در تأمل یک از  دکارت همین کار را می ،زمین و با مبنایی متفاوت

 ۀبگوید ریش تا به اشخاص ،کند آغاز می» من«با ] 23[ 1مالت پیرامون فلسفه اولیتأ

                                                                                                                                            
1 . Meditation on First Philosophy  



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٧٦

نظر دکارت هرچند متافیزیکی  البته معلوم است که خود مورد. معرفت در خود شماست

» من«سینا هم  نبا ۀپایان رسال. بنیاد است اما یک خود سکیوالر، غیرالهی و خود ،است

است، اما منی که دیگر از خود پیشین خاکی و زمینی فاصله گرفته و با رسیدن به پادشاه 

 زمینی و طبیعی شده تأمالت تعالی پیدا کرده است، برخالف من انتهایی 
ً
دکارت که کامال

  .های تجربی ما از عالم طبیعت است و عامل معرفت

  

  سینا      ابن الطیر رساله

را ترجمه کرده است، از اینجا آغاز طور که سهروردی آن سینا، آن ابن الطیر الهرسداستان 

ها بپاشیدند  هایی را پهن کردند و دانه شود که جماعتی از صیادان به صحرا آمدند و دام می

چون ما را بدیدند صفیر . آمدم مرغان می ۀو من میان گل«. و در خاشاک پنهان شدند

در راه نیامـد و هیـچ تهمت هیچ شک ... . را به گمان افکندند که ما چنان ،زدند خوش می

ه کردیم اچون نگ .گاه نهادیم و در میان دام افتادیم بدان دام یرو. از صحرا ما را باز نداشت

همه قصـد حرکت کردیم تا  .ما بود یپا درتله  یدام در حلق مـا بود و بنـدها یهـا هحلق

تن را ک پس هال . تر شد بندها سخت ،چند بیش جنبیدیمهر  .ن بال نجات یابیمآ مگر از

یکدیگر  یدردادیم و هر یکی به رنج خویش مشغول شدیم که پروا بنهادیم و بدان رنج تن

یـک چنـد . برهانیمرا  خویش تچه حیله به جستن حیله آوردیم تا ب یرو .نداشتیم

وش کردیم و بـا این بنـدها خویش فراماول  ۀچنـان بـودیم تـا بر آن خو کردیم و قاعـد هم

» از میـان این بنـدها بیرون نگریسـتم یپس روز .دردادیم بیارامیـدیم و بـا تنگی قفس تن

و  آمده دام بیرونکه با تالش بسیار از را دیـدم از پرندگان  گروهی]. ۱۱٥-۱۱٤، صص۱۲[

اصرار ها و  خواهشبا  .ای از دام باقی مانده بود درحال پریدنند، اما به پای هرکدام پاره

که  ها از دام رهایی یافتم، درحالی ها به کمک من آمدند و من هم مثل آن فراوان من آن

ها به  ها خواستم تا آن بند را از پای من جدا کنند، آن از آن. پای داشتم ها بندی به مثل آن

 ها آنبا هم پس من . »کردیم توانستیم که این کار را برای خود می اگر می«من گفتند 

دل داشتم، به پرواز در سوی مقصد اصلی، که از آن هنوز خاطری در ذهن و اشتیاقی در  به

جا آن. فرود آمدیم ساعتی بر کوه هفتم. با رنج بسیار از هفت وادی و کوه گذر کردیم .آمدیم

درختـان میوه و  و استوار، نیکو یبناها ،آراسته ی زیبا وها بوستانشمار،  های بی نعمت

. ... رسیدیم هشـتمکوه پس رفتیم تا به  .به پرواز درآمدیم) دوباره. ... (بودروان  یاهـ آب

 ،وضعیت و رنج آنچه بر ما گذشته بود را برای والی آنجا شرح دادیم . ...فرود آمـدیمجا  آن

ی داللت داد که پس آن کوه بود و حضرت ملک که ما در با مهربانی ما را به شهر) او(



  ١٧٧   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

و به آن شهر آمدیم تا پس پرواز کردیم و  .کرد روایی می یم بر آن فرمانجستجوی آن بود

ها ما را به دربار و صحنی  او کسانی را به پیشواز ما فرستاد و آن. حضرت ملک نزول کردیم

 ،از دور یمرسـید ای پس به حجره. وارد کردند ما نیامده بود ۀدیدکه تا آن روز به بسیار فراخ 

. هوش شدیم ها رمیده شد و بی متحیر و عقل ها چشمدر آن نور . آمدنور جمال ملک پدید 

خواستیم  از هرچه می. سخن آورد های ما را به زبانها به ما بازگرداند و  او ازروی لطف عقل

پس . بند را از پای ما باز کند ۀآخر از او درخواست کردیم، تا باقیماند. با او سخن گفتیم

با شما  را من رسولی اما ،که بسته استگشاید  کسی میهمان را جواب داد که بند 

باز باید «بانگ برآوردند که عاقبت . شما بردارد یاز پاآن بند را  ،را الزام کند وا فرستم تا می

، همان[ از پیش ملـک بازگشتیم و اکنون در راهیمپس همراه با رسول . »گشت

  ].۱۱۷-۱۱٦صص

  

     سیناابن الطیر رسالهل در اتصال و ارتباط انفسی نفس با عقل فعا

 گرای خود از آن به را، که در آثار فلسفی آفاقی نفس در سفر و کمالآخرین مرتبه  سینا ابن

کند، اتصال مداوم و بالفعل با عقل فعال، که دهمین عقل از  تعبیر می» عقل مستفاد«

تواند در  نفس میسینا باالترین حدی که  نظر ابن از. داند گانه است، می عقول ده ۀسلسل

مواجهه مستقیم و انفسی با عقل فعال  ،سیر و سلوک افالکی و انفسی خود به آن برسد

خود را در  هگان نفس در انتهای سفر و پس از گذر از افالک نه ۀوجودآنکه پرند اما با. است

د؛ همانی برسد، زیرا هنوز مانعی وجود دار  تواند با او به این بیند نمی نزد عقل فعال می

 ۀاز مرتب تواند نمی این، نفس بر  عالوه. ای از بند زندان خاکی را در پای خود دارد هنوز پاره

و عقل فعال  ای که میان خداوند گانه عقل فعال فراتر رود و با خداوند یا حتی با عقول نه

 عقل ۀنفس با عقول دیگر و خداوند تنها با واسط. ارتباط مستقیم برقرار کند ،قرار دارند

سینا، ما به  فلسفی فراگیر عقل فعال ابن ۀبراساس نظری. تواند ارتباط برقرار کند فعال می

، ٥[واسطه دسترسی نداریم  باالتر از عقل فعال بی ۀگان ذات خداوند و عقول نه

بنابراین، ملک اعظم  .]۳٦۷-۳٥۳صص، ۲، ج۲؛ ۳۹٥، ۳٤۱، ۳۳٦-۳۳٥صص

فراتر از عقل فعال هم  ۀگان یک از عقول نه سینا خداوند نیست، آن هیچ ابن الطیر رساله

  .نیست؛ پادشاه، اصل و خود حقیقی ما عقل فعال است

  

  های سهروردی طیرنامه

سمت خود   پرواز یا سفر انفسی جان به سینا، چون ابن های سهروردی، هم محور طیرنامه
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 .به تصویر کشیده شده است پرندگانیا  پرندهحقیقی قدسی است که اغلب در هیئت 

از زبان راوی که نماد نفس انسان است و همراه  قصه غربت غربیهسهروردی در حکایت 

 ،برادر خود از ماوراءالنهر به شهر قیروان برای صید مرغان ساحل دریای سبز رفته است

   .کند نفس را بیان می ۀداستان هبوط و صعود دوبار 

های  که شخصیتکند  چند داستان را روایت می لغت موران ۀسهروردی، در رسال     

این پرندگان . مرغ، خفاش، هدهد، بوم و طاووس استها چند پرنده، مثل  اصلی آن

نمادهایی از نفس جدا شده از اصل و وطن خویش هستند که با آگاهی و اشتیاق دوباره 

طاووسی را  ۀسهروردی قصها  در یکی از داستان. گردند می به اصل و موطن خویش باز

و در چرمی که نماد این  اند که او را از باغی که نماد وطن اوست جدا کردهکند  بیان می

 اند ربایندگان در این چرم یک سوراخ باقی گذاشته .اند دنیا است اسیر و به زندان انداخته

، باغ و دیگر طاووس به تدریج خود .رسانند عنوان خوراک می و از آن به او اندکی ارزن به

وزد و ازطریق آن سوراخ بوی  اما گاهی بادی خوش می. کند میها را فراموش  طاووس

که از آن لذت و اضطرابی  رساند و انواع ریاحین و الحان خوش را به او میها، درختان  گل

این ها  کند که او حیرت می. کند نشاط و شوق پیدا میآید و  عجیب در وی پدید می

ماند  طاووس مدتی در آن وضعیت می .]۳٠۷-۳٠٥صص، ۱۱[ آیند جا میچیستند و از ک

وقتی طاووس از . او را بیاورند و از آن چرم بیرون کنند دهد پادشاه دستور میکه تا این

که او را از  بیند آید و خود را در میان همان باغی می به خودش می ،آید حجاب بیرون می

   .]۳٠۸همان، ص[آن دور کرده بودند 

را در این دنیا به یک  ها ، هر یک از نفوس انسانصفیر مرغ ۀسهروردی در رسال     

کند و به  را به قصد رسیدن به سیمرغ ترک می اش کند که آشیانه هدهد تشبیه می ۀپرند

و او افتد  کوه بر او می ۀسای ،رسد وقتی به کوه قاف می .آید سوی کوه قاف به پرواز درمی

نفوس . کند شود که صدا یا صفیر او خفتگان و غافالن را بیدار می میتبدیل به سیمرغی 

  .]۳۱٥-۳۱٤صصهمان، [ رسند که به سیمرغ برسند ها هنگامی به خودشان می انسان

اول  ۀسینا، با صیغ نبا رساله الطیرسهروردی، مثل  عقل سرخ ۀشرح روایت رسال     

دوستی از دوستان عزیز مرا سؤال . "شود شخص مفرد و از زبان یک باز شکاری آغاز می

» تو را از کجا معلوم گشت؟«: گفت» .بله دانند«گفتم » زبان یکدیگر دانند؟مرغان «: کرد

ر به حقیقت خواست که نیست مرا پدید کند، مرا در در ابتدای حالت چون مصوِّ « :گفتم

یگر سخن گفتیم صورت بازی آفرید و در آن والیت که من بودم دیگر بازان بودند، ما با یکد

" »آنگه حال بدین مقام چگونه رسید؟«: گفت. کردیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم می



  ١٧٩   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

در دام صیادان و تالش برای رهایی و دیدار با پیری  راوی در جواب ماجرای اسارت خود

کوه قاف گرد جهان درآمده است و یازده کوه «: گوید پیر به او می. دهد نورانی را شرح می

گه خواهی رفت، زیرا که تو را از آنجا آورده اند،  تو چون از بند خالص یابی آن جایاست و 

   .]۲۲۹- ۲۲۸صصهمان، [» و هر چیزی که هست عاقبت به شکل اول رود

اول شخص مفرد  ۀهم حدیث یک نفس با خود است، و با صیغ آواز پر جبرئیل ۀرسال     

 ۀهنگام خود را از حجر   که شبشخصیت اصلی این رساله شخصی است . شود شروع می

از آن یاد » خانگاه«کند و پای در وادی عالم مثالی، که با نماد  تنگ عالم طبیعت خارج می

گوید که از جماعت مجردات است و  راوی از مالقات با پیری می. گذارد کند، می می

گذرد از اثر  میآنچه بر عالم طبیعت  ۀهم« :گوید پیر به راوی می. آید ازجانب نا کجاآباد می

جبرئیل را «گفت . »مرا از پر جبرئیل خبری ده«به پیر گفتم،  .»شود پر جبرئیل حاصل می

و پری . یکی راست، و آن نور محض است و با آن عین اضافه به خداوند است: دو پر است

او گفت که خودش  .]۲۲٠همان، ص[» است در چپ که رو به عالم طبیعت و سفلی دارد

-۲۱۱صصهمان، [است  ر جریده ثابت کرده است و خرقه داده و تعلیم کردهرا پیر نهم د

او آخرین . نددا سهروردی در این رساله، پیر دهم را رمز عقل فعال یا جبرئیل می .]۲۱۲

، که خود حقیقی ما در داند سلوک و سفر باطنی نفس را رسیدن به عقل فعال می  ۀمرحل

  .کنیم او خود را در او پیدا می نشین شدن با اوست و ما با پرواز و هم

  

  های سهروردی اتصال و ارتباط انفسی نفس با عقل فعال در طیرنامه

، آگاهی نخستین، خویش در بند، فراموشی خود و موطن اصلی شدن پرنده، گرفتار وجود

رسیدن به . سهروردی است الطیر رسایل اغلبباال وجه مشترک  بهپرواز  شوق اشتیاق و

حال یافتن خود و رسیدن به خودآگاهی از خود، دراثر دیدار با عقل فعال  موطن و درهمان

الطیرهای  ویژگی دیگر رساله .استالطیر سهروردی  رسایلدیگر  از وجوه مشترکهم 

 راوی داستان، هستند سهروردی این است که آن
ً
اما راوی . ها سرگذشت یک فرد، عموما

را همراهی کنند نیست، بلکه میان این فرد و  منفرد و جدا از افراد دیگر که ممکن است او

ای وجود  ارتباط مفاهمه ،شود تعبیر می» دوست«ها با لفظ  همراهان دیگر که گاهی از آن

در  سهروردی،. کنند ها از هنجارهای زبانی و معرفتی فراگیر و یکسانی پیروی می آن .دارد

 آفاقی خود
ً
که قوای  داند ملکوتی میانسان را جوهری  ۀنفس ناطق آثار دیگر عمدتا

اما نفس . او را از عالم و اصل خود باز داشته است های آن جسمانی تن و مشغولیت

خالصی یابد و به عقل فعال که اصل و حقیقت اوست بازگشت  تواند از این وضعیت می
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مقصد نهایی سفر درونی نفس را،  ها طیرنامهسهروردی در  .]۱٠۷، ص۳، ج۱۱[کند 

، در مقصد نهایی است که نفس با اتصال و ارتباط انفسی با داند فعال میعقل وضوح،  به

بنابراین، ازنظر سهروردی، میان نفس . رسد به اصل و حقیقت خویشتن هم میعقل فعال 

  .واسطه وجود ندارد عقول مافوق عقل فعال و خداوند ارتباطی مستقیم و بی و

  

  الطیر عطار منطق

منظوم  یشاهکار حماسظهور برای  بوده مناسبی ۀزمینپیش ی فوقها تمام طیرنامه

الطیرهای برادران  عطار بیشترین تأثیر را از رساله شاید، .عطار منطق الطیریعنی  ،معنوی

های  باشد و البته اندیشهگرفته  ]۲۲٠-۲۱۳صص، ۱٥؛ ۲۹٥- ۲۹۳صص، ۱٦[ غزالی

و شکل رنگ  است که واضحاما  سینا هم در او مؤثر بوده باشند، ل سهروردی و ابنئرسا

های  از افزوده. ها فراتر رفته است بسیار از آن سفر مرغان او ۀداستان و خطوط کلی قص

دیگر  ،است »مرغسی«و  »سیمرغ«عطار به قصه، یکی برقرار کردن جناس لفظی میان 

هدهد را پیر و مرشد  چنین او او سفر را گروهی و جمعی به تصویر کشیده است، هم که این

رسائل رمزی و  الطیر منطقمیان که  شکلیاز این اختالفات  .دهد مرغان قرار میسایر 

ل دیگر ئدر محتوی هم با رسا الطیر منطقبگذریم، ست ها سینا، سهروردی و غزالیابن

  . گیری دارد اختالفات چشم

  

  ریالط منطقداستان سفر مرغان جان در  ۀخالص

مرغان جهان مجمعی را  ۀشود که همآغاز می جااز این الطیرمنطقداستان مرغان 

نیاز به . دهند تا در آن پادشاهی را برای خود و سرزمین خود تعیین کنندتشکیل می

ها امری بدیهی مرغان و اینکه پادشان باید از خود مرغان باشد برای آن ۀپادشاه برای هم

  .است

 مجمعی کردند مرغان جهان
 

بودند آشکارا و نهان هآنچ 
 

 ارروزگجمله گفتند این زمان در 
 

 نیست خالی هیچ شهر از شهریار 
 

 ؟چون بود کاقلیم ما را شاه نیست
 

 بیش از این بی شاه بودن راه نیست 
 

  . ]٦۸٤- ٦۸۲، ابیات ۱۳[ 

او خودش را . میان مرغان که شروع به سخن گفتن کرد هدهد بود نخستین کس از     

های بسیاری  ها، دریاها و بیابان برفراز کوهشناسد،  عالم را می ۀمعرفی کرد و گفت که عرص

داده  های ویژه برای او انجام می و مأموریت در دربار سلیماِن پادشاه بوده است،  راه پیموده



  ١٨١   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

اما  ،شناسد هدهد هم چنین گفت که پادشاه مرغان و محل فرمانروایی او را می. است

  . تنهایی پیش او رود و جمع باید او را همراهی کنند تواند به خود نمی

 ام با سلیمان در سفرها بوده
 

ام پیموده بسی عالم ۀعرص 
 

 ام پادشاه خویش را دانسته
 

 ام چون روم تنها چو نتوانسته 
 

 لیک با من گر شما همره شوید
 

 محرم آن شاه و آن درگه شوید 
 

  ].۷٠۹-۷٠۷ بیاتاهمان، [ 

راه رسیدن به او . است» سیمرغ«محل این پادشاه در پس کوه قاف است و نام او هم  

های خشک و دریاهای  بیابانفلک کشیده،  های سربه بسیار طوالنی و دشوار است، از کوه

رسیم که از خودبینی رها شویم و دست از  هنگامی به او می. ژرف بسیار باید عبور کرد

رسیم که از خویش بگذریم و جان را فدای او،  ما موقعی به پادشاه می خود بشوییم؛جان 

  .که جاِن جاِن ماست، کنیم

 هست ما را پادشاهی بی خالف
 

در پس کوهی که هست آن کوه قاف 
 

 سلطان طیور »سیمرغ«نام او 
 

 او به ما نزدیک و ما زو دور دور 
 

  ]۷۱٤-۷۱۳بیات ا[ 

 خویشوارهید از ننگ خودبینی 
 

دینی خویش تا کی از تشویر بی 
 

 در وی باخت جان از خود برست کههر 
 

 در ره جانان ز نیک و بد برست 
 

 جان فشانید و قدم در ره نهید
 

 پای کوبان سر بدان درگه نهید 
 

  ]۷۱۲-۷۱٠بیاتت ا[ 

کوی  را مشتاق پرواز بهای درمیان مرغان انداخته و جان آنان سخنرانی هدهد ولوله

درمقابل، سخنان چند تن از مرغان، مانند بلبل، طوطی، طاووس، بط، . کندمیسیمرغ 

سرانجام . اندازد کبک، هما، باز، بوتیمار، کوف و صعوه، هم تعدادی را به تشویش می

لشکری عظیم از مرغان با عشق رسیدن به پادشاه عزم راه و پای در رکاب کردند و دست از 

در راه  اه سالمرغان . سوی معشوق به راه افتادند ان بههدهد پروازکنجان شسته با رهبری 

 تعدادی های راه از سفر بازماندند،    برخی در میانه. و عمری دراز را در آن گذراندند بودند

های خشک  در بیابان ا و تشنگیگرمیا دراثر  ها کوه برفراز شماریغرق شدند،  هادر دریا

یا در دام صیادان گرفتار شدند،  شدند ندهدر شکار حیوانات  گروهی نیزجان باختند، 

بعضی ناتوان و رنجور عقب ماندند و جمعی به تماشای عجایب یا برای ارضای 

سخت و بسیار   عاقبت پس از عبور از هفت وادی. های تن سفر را ناتمام گذاشتند خواسته
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               .مرغ به بارگاه سیمرغ رسیدند سی ان،مرغآن  ۀاز میان هم دشوار،

 عاقبت از صد هزاران تا یکی
 

بیش نرسیدند آنجا اندکی 
 

 بردند راه عالم پر مرغ می
 

 بیش نرسیدند سی آن جایگاه 
 

 ]٤۱۸٤-٠۱۷۹[  

  

  کرد سلبی عطار به ذات و صفات سیمرغروی

کرد سلبی آن به ذات و صفات پادشاه الطیر عطار روی منطق ۀبرجست های یکی از ویژگی

داند که بشود درمورد  عطار ذات و صفات سیمرغ را فراتر از آن می. مرغان، سیمرغ، است

او ذات سیمرغ را ازمنظر . نحو ایجابی سخن گفت یا به آن معرفت پیدا کرد آن به

  .داند شناختی نیز غیرقابل وصول می هستی

 در حریم عّزت است آرام او
 

]۷۱٥[ نیست حد هر زفانی نام او 
 

    

 ای زهرهدر دو عالم نیست کس را 
 

]۷۱۷[ای  کو تواند یافت از وی بهره 
 

  

 او به سر ناید زخود آنجا که اوست
 

]۷۱۹[کی رسد علم و خرد آنجا که اوست  
 

  

 وصف او چون کار جان پاک نیست
 

ادراک نیست ۀعقل را سرمای 
 

 الجرم هم عقل و هم جان خیره ماند
 

 در صفاتش با دو چشم تیره ماند  
 

]۷۲۱-۷۲۲[  

یابند ذات و صفات او را فراتر از ادراک  مرغ به دربار سیمرغ راه می هنگامی هم که سی

  . بینند خود می

 

 حضرتی دیدیند بی وصف و صفت
 

]٤۱۸۲[برتر از ادراک عقل و معرفت  
 

  .ای به ذات و صفات ما راه ندارد آید که هیچ دیده و از آن حضرت خطاب می

 هیچ کس را دیده بر ما کی رسد؟
 

]٤۲۷۸[چشم موری بر ثریا کی رسد؟  
 

 
 اید این همه وادی که ازپس کرده

 

اید وین همه مردی که هرکس کرده 
 

 آید رفته جمله در افعال ما می
 

 اید وادی ذات و صفت را خفته 
 

 ]٤۲۸۱-٤۲۸۲[  
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  کرد ایجابی انفسی عطار به سیمرغروی

عطار سیمرغ را . ایجابی هم هستاما دیدگاه عطار به سیمرغ فقط سلبی نیست، بلکه 

داند، سیمرغ جاِن جاِن مرغان و از این جهت  اصل، حقیقت و پادشاه جان آدمیان می

فتنی یا اعتبار افعال و اسماء هم دست  سیمرغ به. تر از مرغان به خودشان است نزدیک

ی نیافتن تصریح دارند که هرچند سیمرغ در ذات و صفات دور و دست دو بیت اخیر. است

  . اما تمام سیر و سلوک و سفر باطنی مرغان در افعال سیمرغ بوده است ،است

 
  درونی نزدیک او با جان مرغان ۀتجلی سیمرغ در عالم و رابط

گونه که عطار  اگر ذات و صفات سیمرغ، آن: شود اکنون یک پرسش بسیار مهم مطرح می

ی ها تحمل دردها و رنجگوید، دست نایافتنی است، پس پیمودن راهی طوالنی و  می

فرسا، حتی گذشتن از جان توسط مرغان برای چیست؟ پاسخ عطار این  سخت و طاقت

توانند  نمی ،نایافتنی است و مرغان هرچه تالش کنند است که هرچند ذات سیمرغ دست

 ۀبه آن راه پیدا کنند، اما ذات او تجلی یا جلوه یا ظهوری نخستین در عالم دارد که هم

نخستین سیمرغ توسط مرغان  ۀجلو. الم است آثار و بازنمود آن استآنچه در ع

از تجلی یافته سیمرغ . اند یافتنی است، باوجود آنکه مرغان از او بسیار دور افتاده دست

اما مرغان از آن دور و  ،تر است؛ او جاِن جاِن مرغان است ها نزدیک جاِن مرغان به آن

 .  ن به سیمرِغ جانان استسفر مرغاِن جان برای رسید. خبرند بی

 ابتدای کار سیمرغ ای عجب
 

گر بگذشت بر چین نیمشب جلوه 
 

 در میان چین فتاد از وی پری
 

 الجرم پر شور شد هر کشوری 
 

 ]۷۳۹-۷٤٠[  

 
 

 گر نگشتی نقش پر او عیان
 

این همه غوغا نبودی در جهان 
 

 این همه آثار صنع از فر اوست
 

 اوستجمله انمودار نقش پر  
 

 چون نه سرپیداست وصفش را نه ُبن
 

ن 
ُ
 نیست الیق بیش از این گفتن سخ

 

هر که اکنون از شما مرد رهید
  

سر به راه آرید و پا اندر نهید 
  

 ]۷٤۱-۷٤٤[  

 جانان که را آید به کار؟ جان بی
 

]۷۳۲[جانان مدار  گر تو مردی جان بی 
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 جانان نیرزد هیچ چیز جان چو بی
 

مردان برفشان جان عزیزهمچو  
 

 گر تو جانی برفشانی مردوار
 

 بس که جانان جان کند بر تو نثار 
 

 ]۷۳٥-۷۳٦[  

. ، ذات او را فراتر از درک و توصیف زبانی خود یافتندبارگاه سیمرغمرغان در      

حقارت و آید و  میازسوی سیمرغ چاووشی پس . توانستند با آن روبرو شوند بنابراین، نمی

آورد، مدتی بعد هم حاجِب لطف ازجانب  ها می را دربرابر سیمرغ به یاد آن ها آنری خوا

سی مرغ فانی و  پس از آن. زند ها را کنار می ها باز و پرده روی آن آید و در را به سیمرغ می

سیمرغ را  ۀتجلی یافت ۀیابند و چهر  خویشتن با نور تجلی سیمرغ جانی دوباره می بی

 . بینند می
بینی  جهان ۀید و تقویت کنندؤدر اینجا با آوردن یک حکایت فرعی اما معطار      

کشد که در هنگام دیدار با یوسف  و برادرانش را پیش می) ع(وسف ی، داستان انفسی خود

دهد که  ای می نوشته ،شناسند به برادران نیازمند که او را نمی ،که اکنون پادشاه است

است که برادران به هنگام فروختن یوسف به ثمن بخس  یسند همان این نوشته. بخوانند

از جهل و بدرفتاری  برادران شرمنده. و اکنون در دست یوسف بود به خریداران داده بودند

عطار به داستان اصلی باز  بعد از آن .افتند میفرو خویش، خاضع در پیشگاه یوسف 

آنچه آنان انجام شرح  هکبه دست مرغان داد  ای رقعهحاجب لطف گوید  گردد و می می

خورند و  سان برادران یوسف تلنگری می هب جادر اینمرغان . بودثبت شده بودند در آن  داده

آگاه  را خوار کرده و ارزان فروخته بودنداند و آن هخود داشتنفس از ظلم بزرگی که به 

 نفس جان یا همان الهی و و کمال جمالو مظهر اسماء رمز پادشاه  وسِف ی. گردند می

 ،اند و برادران ظالم که اکنون به حضور یوسف پادشاه مشرف شده متعالی انسانی است

 .مشتاق به ایشانآگاه و دانستند در تمام این مراحل و منازل، یوسف با آنان بود و  نمی

متعالی  سیمرغ جاِن جان آنان و همان نفس کهدانستند  نیز نمیمرغان غافل از سیمرغ 

به او ) افزا و البته جان(کاه  پس از سفری سخت، طوالنی و جان که استبوده ایشان 

  .رسیده بودند

خود آگاه و متنبه گذشته به به محض آنکه از غفلت و ظلم  ریالطمنطقمرغان      

نفس یا جانی نو از حضرت  ،شود یشان میپاالیش و واالیش ا باعث همین امرو  شوند می

ظهور پیدا ها  در آن ا جان همان سیمرغ است کهن نفس ییکنند، و ا سیمرغ دریافت می

  هاست آنملکوتی که حقیقت توانند با سیمرغ  میها  آنبنابراین و  ،کرده است
ً
مستقیما

را هاست که خودشان  بر آنیمرغ س ۀمرغ در انعکاس چهر  سی جا، دراین .دیدار کنند
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 ۀهمطورکامل از  مرغ به هنگامی که سیدهد،  طور که عطار توضیح می آن. بینند می

در پرتو آفتاب و  کنند، و از آن انقطاع کامل پیدا می شوندهای نفس خود پاک می آلودگی

 ۀآنان درپرتو همان تجلی و نور، چهر . کنند نور تجلی حضرت سیمرغ جانی دوباره پیدا می

 .مرغ همان سیمرغ است که سی بینند می کنند وسیمرغ را مشاهده می

 
ّ
 کل پاک آن همه چون شدند از کِل

 

]٤۲٥۸[ یافتند از نور حضرت جان همه 
 

  

 شاندیرینهکرده و ناکرده 
 

شان پاک گشت و محو گشت از سینه 
 

 آفتاب قربت از پیشان بتافت
 

 جمله را از پرتو آن جان بتافت 
 

 هم ز عکس روی سیمرغ جهان
 

 آن زمان دیدند سیمرغچهره  
 

چون نگه کردند آن سی مرغ زود
  

شک این سی مرغ آن سیمرغ بود بی 
  

 ]٤۲٤-٦٠۲٦۳[ 
 

 تمام خویش را دیدند سیمرِغ 
 

مدام مرِغ  بود خود سیمرغ سی 
 

 چون سوی سیمرغ کردندی نگاه
 

 این کین جایگاه ،سیمرغ آنبود  
 

 سوی خویش کردندی نظر هور ب
 

 آن دگر ،مرغ ایشان بود این سی 
 

همه ور نظر در هر دو کردندی ب
  

دو یک سیمرغ بودی بیش و کمهر  
  

بود این یک آن و آن یک بود این
  

در همه عالم کسی نشنود این 
  

 ]٤۲٤-٦٥۲٦۹[  

 
  نفس واحد جمعی و مشترک ۀهویت الهی نفس و نظری ۀنظری

ای  کند که سابقهاختصاصی خود رونمایی می ۀعطار در اشعار اخیر از دو اندیشه یا نظری

است و دیگری  »هویت الهی نفس ۀنظری« هایکی از آن :گذشتگان ندارند الطیررسایلدر 

هویت  ۀعطار طراح و مبدع نظریتردید  بی. »هامیان انسان مشترکنفس واحد  ۀنظری«

و  )یا خداوند(همانی میان سیمرغ  مرغ، و به بیان دیگر، این سی )یا الهی(سیمرغی 

ها یک نفس یا جان جمعی  که انسانچنین طراح این نظریه است  او هم. مرغ است سی

کنند که از نفوس اختصاصی و  را درک یا تجربه میها آن مشترک دارند، و هنگامی انسان

نفس یا جان واحد و جامع . انقطاع حاصل کنند ،کند ها را ازهم جدا می متعددی که آن

همان نفس یا جان سیمرغی است که پرندگان در آخرین منزل و در بارگاه و حضور سیمرغ 

ها را از پراکندگی به  مرغان از ابتدا در جستجوی پادشاهی بودند که آن .شوند واجد آن می

اه پادشاهی سیمرغ تشرف مرغ به بارگ درنهایت سی. اجتماع و از کثرت به وحدت رساند
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 ۀواسط  به .شوند ل میئکنند و با یافتن جانی یگانه از سیمرغ به این منظور نا پیدا می

. رسند همانی با سیمرغ می هم به این مرغ با سی همین جان یگانه و مشترک است که

راه خود را از ای است که با این نظریه  تردید نخستین طیرنامه بدون الطیر منطق

پیش از خود، که به اتصال یا اتحاد شخصی نفس پرنده با عقلی قدسی و  های همطیرنا

 های گذشتگان تا آنجا پیش این فردگرایی در طیرنامه. کند فشردند، جدا می فعال پای می

رسیدن شخص به مقصد نهایی و سینا  ابن حی بن یقظان ۀپیر و مرشد رسالرود که  می 

» هویت ۀئلمس« .کند دوستان خود مشروط می سرچشمه حیات را به جدا شدن او از

طرف  به این] 23[انسان و الهی یا غیرالهی بودن آن دوباره در دوران مدرن و از دکارت 

دکارت و پیروان مدرن او انسان را واجد . چرا قرار گرفته است و بسیار مورد بحث و چون

 مدرن ا دانند و مدافعان گفتمان پست هویت معرفتِی غیرالهی می
ً
منکر هویت  ساسا

  . هستند

سینا و سهروردی فردی از پرندگان، هرچند درمیان  های ابن طیرنامه -  راوی در سفر     

گروهی از پرندگان، بود که در نهایت با اتصال به عقل فعال به نفس یا خود حقیقی خود 

درمیان  هدهد. تنهایی به سیمرغ برسد تواند به اما درنزد عطار، یک پرنده نمی. رسید می

پادشاه خویش را «خود برای مرغان به همین نکته اشاره داشت، آنجا که گفت  ۀخطاب

یکی از بهترین و مشهورترین تقریرها از ]. ۷٠۸[» ام چون روم تنها که نتوانسته/ ام دانسته

- ٥٦۲صص، ۲٠[نفس واحد جمعی و مشترک توسط موالنا، در دفتر چهارم مثنوی  ۀنظری

، از »انما المؤمنون اخوه و العلما کنفس واحده«مولوی، در شرح . ه شده استئارا] ٥٦٤

نفس یا  .۲نفس یا جان حیوانی،  .۱: کند ها گفتگو می وجود سه نفس یا جان در انسان

مولوی ایمان را هم امری واحد و مؤمنان را نیز . نفس یا جان والیی .۳جان انسانی، و 

او جان ولی را . است» والیت«د و معادل با واح» ایمان«نظر مولوی،  به. داند متحد می

 .سازد ها را متحد می تابد و آن داند که بر مؤمنان می چون خورشیدی واحد می هم

 مؤمنان معدود لیک ایمان یکی
 

جسمشان معدود لیکن جان یکی 
 

 فهم و جان که در گاو و خرست غیر
 

 آدمی را عقل و جانی دیگرست 
 

 جان و عقل آدمی باز غیر
 

 آن دمی هست جانی در ولِیّ  
 

جان حیوانی ندارد اتحاد
  

تو مجو این اتحاد از روح باد 
  

جان گرگان و سگان هر یک جداست
  

های شیران خداستمتحد جان 
  

سماِ هاشان من بِ جمع گفتم جان
  

سمِج کان یکی جان صد بود نسبت بِ  
  



  ١٨٧   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

همچو آن یک نور خورشید سما
  

ها خانهصد بود نسبت بصحن  
  

لیک یک باشد همه انوارشان
  

چونک برگیری تو دیوار از میان 
  

ها را قاعده چون نماند خانه
  

مؤمنان مانند نفس واحده 
  

 
  سیمرغ کیست؟

میان عطارشناسان اختالف وجود  ،چه کسی است» سیمرغ«درمورد اینکه منظور عطار از 

، اعتقاد دارند سیمرغ ]٤۲۳، ص٦[و پورنامداریان ] ۹۷- ۹٦، ص۱۸[مایر فریتز . دارد

هم » جبرئیل«و » عقل فعال«گانه، و بیش از همه عقل دهم، که  تواند یکی از عقول ده می

در کل ساختار «گوید  مایر حتی تا جایی پیش رفته است که می. نامیده شده است، باشد

صد  آخر یعنی ۀشود و حتی در صحن خدا در هیچ جا ظاهر نمی) منطق الطیر(منظومه 

دهند و از فنا به بقا و از ذلت به عزت  هزاران قرن بعد هم که مرغان فانی را به خود باز می

  ]. ۹۷، ص۱۸[» کند رسند، باز هم سیمرغ یا خدا خود حضور پیدا نمی می

 به . است که نظر مایر و پورنامداریان درست نیست وضوح معلوم به     
ً
زیرا عطار اساسا

و آخرین » عقل اول«که نخستین صادر از خداوند طولی از عقول در آفرینش و این ۀزنجیر 

عطار نخستین صادر از خداوند را نور پیامبر گرامی . اعتقاد ندارد ،است» عقل فعال«عقل 

فرشتگان، و  ۀداند و تمام حقایق عالم آفرینش از عرش، کرسی، لوح، قلم، هم اسالم می

مقام و طفیل   آدم و سایر موجودات را مظاهر آن نور پاک و عالی ۀازجمله جبرئیل، آدم، ذری

 .داند وجود او می

 آنچه اول شد پدید از غیِب غیب
 

هیچ ریببود نور پاک او بی 
 

م
َ
 بعد از آن آن نور عالی زد َعل

 

 گشت عرش و کرسی و لوح قلم 
 

م است
َ
م از نور پاکش عال

َ
 یک َعل

 

م ذّریت است و آدم است 
َ
 یک َعل

 

 ]۲۸۲-۲۸٤[  

 هر دو گیتی از وجودش نام یافت
 

عرش نیز از نام او آرام یافت 
 

 همچو شبنم آمدند از بحر جود
 

 خلق عالم بر طفیلش در وجود 
 

 نور او مقصود مخلوقات بود
 

 اصل معدومات و موجودات بود 
 

 ]۲۷٦-۲۷۸[  

، ۱، ج۸[هلموت ریتر . دانند برخی دیگر سیمرغ را کنایه یا رمزی از خداوند می     

شفیعی کدکنی . داند سیمرغ را خدای تعین و تشخص یافته و مظهر خداوند می ،]٤٠ص



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٨٨

داند، اما برخالف ریتر، او را فاقد تعین و تشخص  هم سیمرغ را نام و رمزی از خدا می

نحو سلبی از او سخن   توان به نایافتنی است، تنها می نشان و دست داند، خدایی که بی می

 .]۱٦۸، ص۱۳[است » بالکیف«و » چگونه بی«، و ادراک ما هم از او ادراکی گفت

کوب نیز سیمرغ را کنایه از جناب قدس و رمزی از جناب احدیت  عبدالحسین زرین

جانب، هرچند دیدگاه اخیر درمجموع  نظر این به .]۹۳-۹۲صص، ۹[داند  خداوند می

چیز زیادی   دیگر ها با یک نسبت آناما درمورد سیمرغ و خداوند و  ،دیدگاهی درست است

  .گوید به ما نمی

 
  .سیمرغ همان خداوند است

 ،کافی در تأیید این فرضیه که سیمرغ همان خداوند استو دالیلی ، شواهد حقیرنظر  به

هم  خداوندو  داردل و اسمائی افعاذات، صفات،  سیمرغ. وجود دارد الطیر منطقدر 

ها سخن گفته شده  از آن الطیر منطقشماری که در  ، اما از میان کسان بیطور همین

چون خدوند در ذات و صفات فراتر از عقل، زبان و هستی  تنها سیمرغ است که هم ،است

 گفت طور ، هماناز این حیث دارای ذات و صفات است و سیمرغ. هاست انسان
ً
ه که قبال

 جهتخداوند هم ذات و صفاتی دارد و از این . است از دسترس پرندگان خارج و دور ،شد

، به اعتبار ذات و خدا. ب استئها پنهان و غا و زبان انسان معرفتی از هستی، چشم

ها هم  ها هم ارتباط برقرار نکرده است و نفس و جان انسان با نفس و جان انسان صفات،

 .توانایی ارتباط با او را ندارد

 جان را گرد ذاتت راه نیستو عقل 
 

]۷٤[وز صفاتت هیچ کس آگاه نیست  
 

 

 عقل اگر از تو وجودی پی برد
 

لیک هرگز ره به کنهت کی برد؟ 
 

 چون تویی جاوید در هستی تمام
 

 ها کلی فرو بستی تمام دست 
 

 ]۷۷-۷۸[   

 چند گویم چون نیایی در صفت
 

]۹۳[ چون کنم چون من ندارم معرفت 
 

                                      

 عجز ازان همیشره شد با معرفت
 

کو نه در شرح آید و نه در صفت 
 

 قسم خلق از وی خیالی بیش نیست
 

 زو خبر دادن محالی بیش نیست 
 

 ]٥۱٠-۱٠٦[  

 در چنان ذاتی، من آنگه کی رسم
 

ه کی رسم   ]۲۱۹[ از َزَهم من در منزَّ
 

                                      



  ١٨٩   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

 کسی، آنجا که اوست آِن نیست او 
 

کسی آنجا که اوست کی رسد جاِن  
 

 صد هزاران طور از جان برتر است
 

 هرچه خواهم گفت او زان برتر است 
 

 عقل در سودای او حیران بماند
 

 جان ز عجز انگشت در دندان بماند 
 

 ]۱۱۲-۱۱٤[  

عطار در رویکرد سلبی به ذات و صفات خداوند تنها نیست، فیلسوفان و شاعران      

سینا از میان فیلسوفان و سعدی ازمیان شاعران دو نمونه  ابن. اند بسیاری نیز مانند او بوده

 .داند سعدی ذات و صفات خداوند را فراتر از دسترسی زبانی و معرفتی انسان می. هستند

 رد مرغ وهمبر اوج ذاتش پ نه
 

وصفش رسد دست فهم لینه در ذ 
 

 فرو شد هزار یورطه کشت نیا در
 

 ... بر کنار ای نشد تخته دایکه پ 
 

 ادراک درکنه ذاتش رسد نه
 

 نه فکرت به غور صفاتش رسد 
 

دیدر بالغت به سحبان رس توان
  

دیسبحان رس چون بینه در کنه  
  

 ]۹ ،۲٠۳[  

، ۲۱۹، ۷۲- ٦۹، صص۳[ التعلیقاتسینای فیلسوف نیز در چندین موضع از  ابن

او معرفت به . رویکردی سلبی به ذات و صفات خداوند دارد] ،٥٦۹- ٥٦۸، ٥٦٠، ۳٦٠

حال  با این. شمرد ناپذیر می ها را برای انسان امکان ذات و صفات خداوند و گفتگو از آن

ها را برای انسان میسور و شدنی  گفتگو از آن سینا معرفت به لوازم ذات خداوند و ابن

  .داند می

دارند، و از جهت اسماء و افعال هم اسماء و افعالی  ازنظر عطار، سیمرغ و خداوند     

مرغ به  که سی هنگامی. های انسانی و پرندگان هستند نزدیک و در دسترس نفوس و جان

خودش توانند با ذات و صفات سیمرغ روبرو شوند، سیمرغ  رسند و نمی درگاه سیمرغ می

به  د؛کن ها ظهور و تجلی پیدا می آنجان بر کند، او  ها پنهان نمی طورکامل از آن را به

صورت ، و به اعتبار اسماء جمالی در »چاوش جالل«اعتبار اسماء جاللی، در صورت 

سیمرغ به اعتبار  .کنند دیگر گفتگو مییکبینند و با  پرندگان آن دو را می، »حاجب لطف«

به سوی مرغان در تمام سفر انفسی خود درواقع،  ؛فعل نیز در دسترس مرغان بوده است

 .اند کرده در افعال سیمرغ سیر میسیمرغ 

 اید این همه وادی که ازپس کرده
 

اید وین همه مردی که هرکس کرده 
 

 یدا رفته افعال ما میجمله در 
 

 اید وادی ذات و صفت را خفته 
 

 ]٤۱۸۱-٤۱۸۲[  



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٩٠

» سیمرغ«) اسم(کرد از او با نام  سیمرغ را معرفی می هدهد که هنگامی قبل از آن هم

او / سلطان طیور »سیمرغ«نام او  «مرغان نزدیک دانست، یاد کرد و به این اعتبار او را به 

درون جان ماست، او نین گفت که سیمرغ چ او هم. »]۷۱٤[ به ما نزدیک و ما زو دور دور

نزدیک شویم، حتی به او  توانیم می ،ما از او دور هستیم آنکه  و با ما است جاِن  جاِن 

شویم که از خود  تر می نزدیکبه او ما موقعی از خودمان . به خودمان تر از خودمان نزدیک

  .او کنیمنثار را نبینیم و جان خود را ، خودمان و در او فانی شویم انقطاع پیدا کنیم

، مثل همسایگی و همراهی داند می هم نزدیک و همراه جان مارا خداوند عطار      

شرط آنکه خود را از خود جدا و جان را از جان خالی   توانیم به ما هم می. خورشید با سایه

 .جانی همیشگی پیدا کنیماز خداوند  ،کنیم

 روز و شبای من با شمایم  گفته
 

س فارغ مباشید از طلب 
َ
ف
َ
یک ن

 

 ایم چون چنین با یکدگر همسایه
 

 ایم تو چو خورشیدی و ما چون سایه 
 

 ]۲۳۷-۲۳۸[  

توانیم به وصال خداوند برسیم، اما شرط آن این است که خود را از خود گم  ما می

 .کنیم

، کمال این است و بس
ً
 تو مباش اصال

 

]۱۲۸[ است و بستو ز تو گم شو، وصال این 
 

  

 هر که در کوی تو دولت یار شد
 

]۲٤۳[ در تو گم گشت و ز خود بیزار شد 
 

در جسم است، و شرط آشکار شدن این گنج  پنهان از نگاه عطار، جان ما مانند گنجی

هم گنجی پنهان در جان ماست، خداوند . بدن است یعنیطلسم آن،  شکستنبر ما 

شکستن طلسم جان انسانی توسط ما  اوشرط آشکار شدن است و  جاِن جان ماخداوند 

  .است

 گنج در قعر است گیتی چون طلسم
 

جسم بشکند آخر طلسم و بندِ  
 

 گنج یابی چون طلسم از پیش رفت
 

 جان شود پیدا چو جسم از پیش رفت 
 

 بعد از آن جانت طلسمی دیگر است
 

 تو جسمی دیگر است غیب را جاِن  
 

 ]۱٤٦-۱٤۸[  

 
   1انفسی/تمایز آفاقینفی 

 .درمورد ارتباط انسان با خدا اعتقاد ندارد ،انفسی/آفاقیذهنی، یا /عینیعطار به تمایز 

                                                                                                                                            
1 . objective/subjective 



  ١٩١   سینا و سهروردی ابن های طیرنامه، با مروری بر عطار الطیر منطقرابطۀ آن با خداوند در  اصل جان و 

تواند توسط شخص  عطار قبول ندارد که خدا تنها یک واقعیت عینی و بیرونی است که می

از  گونه اینعطار . تصورات و تصدیقات ذهنی مورد ادراک و آگاهی قرار گیرد ۀبا واسط

از عامل شناسا  با خداوند را که خدا در آن یک شیء یا واقعیت بیرونذهن  یا ارتباط نفس

 انکار می باشد
ً
او . خداوند برتر و بیرون از معرفت آفاقی استاعتقاد عطار،  به .کند قویا

تأکید دارد که راه دسترسی به خداوند آفاقی یا عینی نیست، بلکه انفسی و از درون است 

جای آنکه خدا را بر ما آشکار  به راه آفاقیبه اعتقاد وی، . وان به خداوند رسیدت که می

از خدا دور جای آنکه ما را به خدا نزدیک نماید  کند، و به او را از ما پنهان می ،نماید

  . دکن می

 در یکی رو وز دویی یک سوی باش
 

]۱۳٠[ یک دل و یک قبله و یک روی باش
 

                                

 آن زمان کورا عیان جویی نهانست
 

وان زمان کورا نهان جویی عیانست 
 

 گر عیان جویی نهان آنگه بود
 

 ور نهان جویی عیان آنگه بود 
 

 ]۹۸-۹۹ [             

 برتر از علم است و بیرون از عیانست
 

]۱٠۸[ نشانست که در قدوسی خود بی زان
 

درونی وجود دارد؛  یو نفس یا جان آدمی ارتباط، میان سیمرغ منطق الطیردر 

او و نزدیکی اما پرندگان از معیت  بودسیمرغ در آغاز سفر هم با پرندگان و به آنان نزدیک 

که  بوداز نوع آفاقی و باواسطه اخباری از سیمرغ ها  ند، اطالع آنشتآگاهی انفسی ندا

ها به سیمرغ به  در طول سفر و پرواز است که آگاهی انفسی آن. داد ها می هدهد به آن

انفسی کامل و و ارتباط  تحادا به سفرراه و گیرد، و در آخر و انتهای  تدریج شکل می

  .  رسند با سیمرغ میهمانی  این

 
  جان پیامبر و نخستین ظهور و تجلی خداوند

انسانی یک ظهور به  عطارد ده وجود دارد که نشان می الطیر منطقی کافی در شواهد

عطار نخستین . خواند می »نور محمدی« راو آنب سیمرغ باور دارد ئغا برای ذاتشخصی 

 چون همعطار از پیامبر، . داند خداوند را بر جان پیامبر می ۀواسط ظهور و تجلی بی

  :کند تعبیر می» جان اصِل «و » جان آفتاِب «، »جاِن جان«عنوان  خداوند و سیمرغ، با

 جاِن پاکان خاک جان پاک او
 

جان رها کن، آفرینش خاک او 
 

 خواجه کونین و سلطان همه
 

 آفتاب جان و ایمان همه 
 

 ]۲٦۷-۲٦۸[  



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٩٢

 هر چیزی که پیدا و نهانست«گفت 
 

»جمله آثار جان افروز جانست 
 

 ]۱۲ ،٦۹٦۹[  

 اصل جان نور مجرد بود و بس
 

یعنی آن نور محمد بود و بس 
 

 ]۱۲ ،٦۹۸٠[  

  یریگ جهینت

واسطه میان انسان  انفسی بی ۀسینا و سهروردی از رابط الطیرهای ابن یک از رساله در هیچ

 ۀمیان انسان و خدا را به رابط ۀرابط ها میان نیامده است، آن رساله و خداوند سخنی به

 ۀاما عطار از رابط .اند انفسی میان یک فرد با عقل فعال کاهش داده و منحصر کرده

 ،واسطه انفسی مشترک، واحد و بی ۀافراد با عقل فعال فراتر رفته و به رابط ۀانفسی جداگان

دارای منطق الطیر الهیات عطار در . ایمانی و خداوند اعتقاد دارد -  انسانی ۀمیان جامع

ای در  الهیاتی دیگر هم هست که یا قبل از او سابقه مهم عرفانی، فلسفی و  ۀچند اندیش

 ۀنفی مطلق دوگان. اند ندارند یا اگر دارند درنزد عطار دچار تحولی اساسی شده ها طیرنامه

میان خدا و انسان؛ رویکرد سلبی به ذات و صفات خداوند  ۀانفس درمورد رابط/آفاق

اعتقاد به هویت الهی نفس؛ اعتقاد به کرد ایجابی به افعال و اسماء خداوند؛ روی رغم به

تجلی نخست  ۀ؛ و نظریایمانی -  ی اشخاص متکثر انسانیوجود یک نفس یا جان واحد برا

 حقیقت همین و ها هستنداز این اندیشهخداوند در یک حقیقت شخصی و انسانی، 

  .داند می جان حقیقت و اصل را آن عطار که است انسانی و شخصی
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