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بهعنوان یکی از نمایندگان عرفان اسالمی طبیعتاً از اندیشهي وحدت وجود متاثر بوده
است .بسیاري از تصاویري که عطار نیشابوري از خداوند و رابطهي او با انسان و طبیعت
عرضه کرده ،در چارچوب اندیشهي وحدت وجود جاي میگیرد .این مقاله در پی آن
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وحدت وجود گرایش داشته است .در نتیجهي این پژوهش روشن شد که چهار تصویر
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«خداي درون»« ،راه وصال» و «تجربهي عرفانی» پرداخته شد .در همهي تصاویر ،جهان و
انسان جزوي از خدا و وابستهي گریزناپذیر آن دانسته شده است .تمناي انسان براي
رسیدن ،به گونهاي در او تعبیه شده است .این تصاویر زمانی که خصلت تجربی مییابند
و حاصل مکاشفات عرفانی هستند ،غالباً صورتی متناقضنما پیدا میکنند.
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 .1مقدمه
تصور انسان از خدا و به تبع آن تصاویري برآمده از این تصور بر نظام اندیشگانی وي و
بر تصوري که از خود و جهان پیرامون دارد و شیوهي زیست او تأثیر گذاشته است.
اندیشیدن به خدا و ارائهي تصاویر مختلف از آن در آغاز در قالب ادیان و آموزههاي
رازورزانه شکل گرفت .به دنبال آن ،این مفهوم در قالب تأمالت فلسفی و کالمی و عرفانی
پیجویی شد .در ادیان بزرگ عالم (شرقی و غربی) تصوراتی متفاوت از خدا ارائه شده
است .در ادیان ابراهیمی مواجههي هرکدام از پیامبران با خدا و عوالم قدس به گونهاي
بوده است و در هر کدام تصاویر متفاوتی از این مواجهه ارائه شده است .در قرآن ،خدا
با تصاویر گوناگون وصف میشود که این خود سببساز برداشتهاي متفاوت و
موضعگیري فرقههاي گوناگون دربارهي این مطلب شده است .پس از اسالم فرقههایی
چون مشبهه ،مجسمه ،مرجئه ،معتزله ،اشاعره و بسیاري دیگر و همچنین فالسفه و اهل
تصوف ،هر کدام به نحوي با این امر مواجه شدند و برداشت خود را از تصورات ارائهشده
در متن قرآن برگزیدند و نیز بر این مبنا شهودات و تجربیات عرفانی متفاوتی داشتهاند.
از آنجایی که تصور و تصویري که از خدا وجود دارد ،در تعریف رابطهي انسان و خدا
نقش تعیینکنندهاي دارد ،تصور مختار هر فرقه و گروه ،در شکلگیري باورها و نظام
اندیشگانی و تأکیدات هر کدام بر موضوعات خاص تأثیر بسزایی داشت .براي مثال
«تصور اهلل با ترک بافت قرآنی و ورود به دستگاه کالمی ،با ساخت تصوري متفاوتی ظاهر
میشود .تصور و مفهوم اهلل از طریق ذات و صفات شناخته میشود(».ایزوتسو:1381،
 )55-54نزد صوفیان هم با این چرخش معناشناختی و تصوري مواجهایم .صوفیان در
کاربرد کلمات قرآنی نسبت به متکلمان بسیار آزادانه و دلخواهانه عمل کردند .دستگاه
تصوف بر تصور اهلل تأثیر بسیار ژرفی گذاشت .خدایی که در دستگاههاي دیگر تنها،
موضوع علم بود و به صورت غیرمستقیم قابل شناخت ،در دستگاه تصوف به صورتی
بیواسطه و صمیمانه در اتحاد شخصی عالم و معلوم ادراک میشد .این نگاه تغییري
عمده در هستیشناسی و انسانشناسی بشر و حتی در تصور از خدا پدید آورد( .همان:
 )59-56در هر دورهاي با تسلط هر نظام اندیشگانی بر امور اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی،
تصور و تصویري که از خدا برگزیده بودند و مالزمات این تصور ،تبدیل به گفتمان غالب
میشد و این تصویر عالوهبر فلسفه و کالم در حوزههاي فرهنگی ،اجتماعی ،هنري ،ادبی
و سایر حوزهها نمود مییافت .در این مقاله بنا بر این است که ابتدا سه تصویر کلی از
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خداوند به اختصار تعریف شود سپس براساس موضوع مقاله ،تصویر خداي غیرمتشخص
بسط داده شود .سه خوانش از خداي غیرمتشخص (وحدت وجودي) به تفکیک توضیح
داده خواهد شد سپس آثار عطار براساس این سه خوانش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ذیل این تصویر کلی به سه تصویر آشکا ِر نهان ،دریا ،خورشید و سیمرغ پرداخته خواهد
شد .این تصاویر علیرغم اینکه ظاهري متفاوت دارند ،در ژرفساخت ،بیانگر تجربهي
وحدت در هستی میباشند و نوعی پیوند و هماهنگی میان آنها به چشم میخورد که
آنها را بهعنوان منظومهاي در خدمت تبیین وحدت وجود درآورده است .در هر تصویر
به «رابطهي خدا و جهان و انسان»« ،خداي درون»« ،راه وصال» و «تجربهي عرفانی»
پرداخته خواهد شد.
دربارهي اندیشهي وحدت وجود در آثار عطار بررسیهاي مفیدي صورت گرفته
است .براي مثال مقالهي «تبیین متناقضنماي وحدت و کثرت در آثار عطار» نوشتهي
تیمور مالمیر و همکاران ،که به مسئلهي متافیزیک سطوح یا وحدت در کثرت و کثرت
در وحدت میپردازد .همچنین مقالهي «وحدت وجود از دیدگاه یک عارف و یک
فیلسوف» نوشتهي بهزاد اتونی و بهناز اتونی که اندیشههاي وحدت وجودي عطار و
اسپینوزا در آن با هم مقایسه شده است .بررسیهاي دیگري هم انجام شده است ،اما آنچه
در این مقاله مطرح است تصاویر برآمده از وحدت وجود است که دربارهي عطار این
مهم پژوهیده نشده است.
روش پژوهش در این مقاله نقد تلفیقی است؛ اما بیشترین نظریهاي که مورد استفاده قرار
گرفته پدیدارشناسی و مبحث وجه ظهور در آن میباشد .بر اساس این نظریه ذات امور پنهان
است و آنچه ما با آن مواجهیم ظهورات مختلف از یک مفهوم است .با بررسی این ظهورات
میتوان به ذات تا حدودي نزدیک شد و البته به هستیشناسی و معرفتشناسی صاحب اثر.
تصاویر ،ظهورات مختلف یک مفهوم هستند .سوال اصلی پژوهش را میتوان به این صورت
بیان کرد که اندیشهي وحدت وجود و تصور خداي غیرمتشخص چه بازتابی در تصاویر ادبی
عطار در آثار منظوم او داشته است؟
 .1 .1سه تصویر کلی از خدا
سه تصویر کلی از خدا وجود دارد که البته تصاویر بسیار دیگر در ذیل این سـه تصویــر
کلی قرار میگیرد .چنانکه نتن تنها از اهلل نه تصویر ارائه کرده است و البته خود معتــرف
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است که تصاویر دیگري هم وجود دارد(.رک)netton, 1994 .
این سه تصویر به حصر عقلی شامل خداي متشخص انسانوار ( ،)personalخداي
متشخص ناانسانوار ( )impersonalو خداي غیرمتشخص ()unindividuated
میباشد( .رک .کریمی ،موخره ملکیان )379-378 :1393 ،برگزیدن هرکدام این تصاویر
یا هرکدام از زیر مجموعههاي آنها موجب تغییر و دگرگونی در انگاره و انگاشت از
ارتباط انسان با خدا میشود و به تبع آن تغییر در باورها و اعتقادات و سایر موارد را به
همراه میآورد.
 .1 .1 .1خدای متشخص انسانوار
خدایی که ادیان ابراهیمی به آن اشاره میکنند و در کتب مقدس جلوهگر شده است غالب ًا
خدایی متشخص ( )individualizedو انسانوار است« .به گفتهي پروفسور براد ،خدا
به معنی عادي و کلیاش «شخص» است ،و هم به گفتهي او ،براي آن که شخص باشد
باید فکر و احساس و اراده داشته باشد ...خدا در این معنا صریح ًا یک موجود زمانمند
(متزمن) است و با آن که بري از صروف حاالت شمرده میشود ،میتواند امروز بر ما
خشم بگیرد و فردا از ما خشنود باشد(».استیس )184 :1361،در قرآن صفات متعددي
براي خدا ذکر شده است که این صفات معناي خود را با توجه به خصلتهاي انسانی به
دست میآورند .تأکید بر یکی یا مجموعهاي از صفات ،تصور و تصویر ذهنی از خدا را
دستخوش تغییر میکند.
 .2 .1 .1خدای متشخص ناانسانوار
حداقل در یکی از آیات قرآن خدا با صراحت موجودي متشخص و ناانسانوار وصف
شده است« :لیس کمثله شیء»(شوري :)11/مانند خدا هیچ کس نیست .پس با این حساب
خدا بنابر مفاد این آیه شخصی خواهد بود که در عین شخصبودن به کلی با اشخاص
دیگر متفاوت است.
این که خدا موجودي متشخص است ،یعنی خدا ،خود ،یکی از موجودات جهان
هستی است و موجوداتی هستند که خدا نیستند و خدا نیز هیچیک از آنها نیست .خداوند
با این که تفاوتهاي عظیم و عمیقی با سایر موجودات دارد ،تنها یکی از موجودات
هستی است .این خداي متشخص انسانوار است یا ناانسانوار به این معناست که اگر
خدا حائز مشخصههایی است که در میان موجودات جهان تنها انسانها دارند ،خداي
متشخص انسانوار است .براي مثال آیا خداوند فاعل است ،از عقل و عقالنیت برخوردار
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است ،زبان( )languagدارد و سخن میگوید؟ اگر حائز این مشخصات نباشد ،ناانسانوار
است( .رک .کریمی ،موخره ملکیان )378 :1393 ،بر این مبنا بود که در پارهاي رویکردهاي
کالمی ،الهیات تنزیهی به صورت برجستهاي دیده میشود .الهیات تنزیهی بر مبناي نفی
صفت از پروردگار شکل گرفته است .گاه فرقهها یا اشخاص تنزیه مطلق پروردگار از
هرگونه صفت را تا حدي پیش بردهاند که نهتنها موصوفبودن خداوند را به هرگونه
صفت مردود شمردهاند بلکه حتی اطالق عنوان وجود یا هستی را نیز بر خداوند ناروا
دانستهاند( .ابراهیمیدینانی ،1385 ،ج)296 :1
 .3 .1 .1خدای غيرمتشخص یا وحدت وجودی
دست کم یک آیه در قرآن وجود دارد که در آن خدا نامتشخص است« :هواالول و اآلخر
و الظاهر و الباطن»(حدید )3/چیزي که هم اول باشد و هم در عین حال آخر و هم ظاهر
باشد و هم باطن ،متشخّص نمیتواند باشد .خداي قائالن به وحدت وجود ،موجودي
غیر از سایر موجودات نیست و غیریتی میان او سایر موجودات نیست .آیات دیگري
همچون «فاینما تُولوا فثَمَّ وجهُ اهلل»(بقره )115/و «ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی» (انفال/
 )17نیز مورد استناد این گروه قرار گرفته است.
خداي غیرمتشخص همان خداي وحدت وجودي است« .در فلسفه و الهیات این
نظریه است که خدا کل است و کل خداست .جهان آفریدهاي متمایز از خدا نیست .خدا
جهان است و جهان خداست( ».استیس )214 :1361 ،به نظر طرفداران این باور تنهـا
یک موجود وجـود دارد و سایـر چیزهـا تجلیـات و ظهورات و یـا عیـن آن هستنـد.
( )owen, 1971: 65اصطالح وحدت وجود شامل طیف وسیع و حتی گاه غیرمتجانسی
از مکاتب است و آراي اندیشمندان مختلف را در برمیگیرد که در غرب از آن با عنوان
پانتهایسم یاد میشود .واژهي  pantheismبرگرفته از دو واژهي یونانی  panبه معناي
همه و  theoبه معناي خدا است .در پانتهایسم دو مسئله حائز اهمیت است :اول این که
در پس کثرت موجود در عالم ،وحدتی فراگیر( )unityوجود دارد و دیگر این که آن
وحدت فراگیر حائز نوعی تقدس و الوهیت است( .رک .کاکایی )62 :1389 ،در اینجا به
سه خوانش از وحدت وجود پرداخته خواهد شد که هر سه در تصورات عطار و البته در
تصاویر برآمده از این تصورات نقش برجستهاي داشته است.
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 .1 .3 .1 .1عينيت
در این خوانش با نوعی این همانی مواجهایم .جهان عین خداست .در دار وجود غیر از
خدا چیزي نیست و خدا جز خودش کسی را نمیشناسد .یکی از صریحترین عبارات
ابنعربی که این خوانش را به همراه دارد ،جملهي «فسبحان من اظهر اشیاء و هو عینها»،
(یعنی :پاک است آن کسی که اشیاء را ظاهر ساخت و او عین آن اشیاء است) است( .رک.
جهانگیري )206 :1359 ،تئیسم( )theismیا خداشناسی ادیان ابراهیمی ،الاقل در ظاهر،
خداي انسانواري را وصف میکنند که متمایز و متعالی از عالم است اما با نگاه وحدت-
وجودي این تمایز میان خالق و مخلوق از بین میرود و گویی خدا کامالً حا ّل در جهان
است( .رک .کاکایی)68-67 :1389 ،
 .2 .3 .1 .1تجلی
براي رفع اشکاالتی که در خوانش پیشین وجود داشت خصوصاً تعالی خداوند از عالم،
دیدگاه دیگري براي نزدیککردن پانتهایسم به تئیسم مطرح شد« .چنانکه چارلزهارتسهام
( )Charles hartshomeبه همین منظور پاننتئیسم را بهعنوان ترکیبی از پانتهایسم و
تئیسم ارائه داده است و عدهاي وحدت وجود ابنعربی و اکهارت را به همین معنی
گرفتهاند .در تعریف این اصطالح گفتهاند :پاننتئیسم ( )panentheismکه از لغات
یونانی ( panهمه)(en ،در) و ( theoخدا) مشتق شده ،عبارت است از اعتقاد به این که
وجود خدا شامل همهي موجودات است و در همهي جهان سریان دارد؛ آنچنان که هر
جزئی از جهان در او وجود دارد .ولی ،بر خالف پانتهایسم ،معتقد است که وجود خدا
بیشتر از جهان است و جهان کامالً او را در بر نمیگیرد .بنا بر این قول ،چیزي در ذات
خدا وجود دارد که کامالً جدا و مستقل از عالم است .جهان تجلی خداست ...وجهی از
حیات خدا وجود دارد که کامالً جدا و مستقل از عالم است .قائالن این قول خدا و
تجلیات ذات الهی را انسانوار می بینند .از نظر آنان موجودات محدود عبارت از طور و
جلوهاي از وجود خدا هستند ...خدا بیشتر از کل جهان است .یعنی خدا ،جهان متعالی و
یا جهان افزایشیافته( )cosmos-plusاست( ».همان )81-80:در این خوانش جهان
ممکنات و مخلوقات ظهورات و تعینات ذات خداوند میباشند( .رک .جهانگیري:1359 ،
 )203عالم اسم ظاهر حق است و حق باطن و روح عالم است (همان)205 :
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 .3 .3 .1 .1متافيزیک سطوح
تقریر دیگر ،دیدگاه «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» است .در
دیدگاههاي قبلی اشکاالت جنبهي فلسفی و کالمی داشت اما در اینجا جنبهي منطقی دارد.
خدا و جهان نسبتشان یکسانی در نایکسانی است .جهان هم با خدا یکسان است و هم
یکسان نیست .پاسخ بسیاري عرفا به سوال دربارهي این تناقض این است که این طوري
وراي طور عقل است( .همان )88-87 :استیس دربارهي این مطلب میگوید« :این قضیه
را که جهان هم یکسان با خداست و هم متمایز از او ،میتوان شطحیه متناقضنماي
وحدت وجود نامید( ».استیس)218 :1361 ،
اینجا حق به اعتباري خلق و به اعتباري سواي خلق است .مقصود از حق آنجا که
خلق است حق مخلوق به معناي وجود منبسط است و منظور از حقی که خلق نیست
ذات حق در مرتبهي احدیت است( .رک .جهانگیري« )202-201 :1359 ،وجود ،حقیقت
واحد است و بر خالف آنچه حواس به ما عرضه میدارد ،از کثرت موجودات خارجی و
نیز بر خالف آنچه عقول به آن میرسند ،از ثنویت خداوند و عالم و حق و خلق ،در
حقیقت وجود ،تکثر و تعدد و دوگانگی نیست ،بلکه حق و خلق دو وجه فارد و عین
واحد است ،که اگر از جهت وحدت به آن نظر کنی ،آن را حق یابی و حق نامی و اگر
از جهت کثرت به آن نظر کنی آن را خلق بینی و خلق گویی؛ یعنی که حق به اعتبار
ظهورش در صور اعیان و قبول احکام آنها خلق است ،اما به اعتبار احدیت ذاتی ،در
حضرت احدیت و به اعتبار اسماء اوّلی [ذاتی] در حضرت الوهیت ،دیگر خلق نیست،
بلکه حق است که متعالی از خلق است (همان).
 .2وحدتوجود در آثار عطار
جهانبینی عطار ،جهانبینیاي عرفانی است .سرچشمه و بنیان وحدت وجود درواقع
عرفان و تجارب عرفانی است .یکی از مضامینی که به کرّات نزد غالب عارفان مطرح
شده است ،بیان تجربهي نوعی وحدت در هستی بوده است.
«گاهی عبارت تصور یا اندیشهي عرفانی را به کار میبرم[...یعنی] رأي یا مفهومی که
در اینجا تصور نامیده میشود در اصل تعبیري از یک تجربهي متحقق عرفانی و متعلق به
عارفی بوده است ،ولی از آن پس به جریان همگانی اندیشههاي بشر پیوسته است و
کسانی هم که از منشأ عرفانی آن بیخبرند میتوانند آن را بپذیرند و به کار برند ...وحدت
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وجود (پانتهایسم) نیز یک تصور عرفانی است ،اگرچه اندیشهوري که خود را خردگرا
میداند با براهین منطقی محض آن را مطرح کرده باشد( ».استیس)28 :1361،
آراي عطار در مورد وحدت وجود تقریباً تمام حالتهایی را که پیشتر معرفی شد،
در برمیگیرد .عطار چه در مواردي که راوي تجربهي عرفانی خود است و چه در مواردي
که تنها تحت تأثیر گفتمان عرفانی سخن میگوید ،این وحدت را به تصویر میکشد.
نوعی باور به وحدت که به نظام اندیشگانی او باز میگردد و گونهاي تجربهي امر قدسی
و هستی به شکلی وحدتگرایانه در آثار او دیده میشود .خدا تنها وجود (عینیت) ،جهان
تجلی خدا ،وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در قالب اشعار و تمثیالت وي مطرح
شده است .در آثار عطار خداوند هم در مقام تنزیه و هم در مقام تشبیه مشاهده میشود.
خداوند در مقام اطالق عاري از هرگونه صفت است پس به تصویر و تصور در نمیآید.
حق در مقام اطالق خود مطلقاً دستنیافتنی است؛ زیرا از همهي کیفیتها و نسبتهایی
که انسان میتواند بشناسد ،در تعالی است .هنگامی که متعلَّق اندیشه ،کیفیتی نداشته باشد
انسان قادر به هیچگونه شناختی از آن نیست .در این مرتبه هیچگونه تجلیاي هنوز رخ
نداده است و حتی به صورت سلبی هم نمیتوان از آن سخن گفت( .رک .ایزوتسو،
 )45 :1389به لحاظ فلسفی تنها چیزي که از آن میتوان براي نامبردن خدا در این مقام
گفت هستی یا وجود است .وجودي که سرچشمهي همه موجودات است تا به آنها
وجود بخشد .ابنعربی از حق در این مقام با عنوان ذات یاد میکند( .همان)48 :
عطار در مواردي رویکردي تنزیهی اتخاذ میکند و هر توصیفی از خدا را نشان از ،از
خود گفتن و بدفهمی میداند.
زو خبردادن محالی بیش نیست
قسم خلق از وي خیالی بیش نسیت
هرچ ازو گفتند از خود گفتهانـد
گر به غایت نیک و گر بد گفتهانــد
(عطارنیشابوري)237 :1385،
کسی که ادعاي فهم او را دارد دیوانهاي صورتگر است و تمامی تصاویر او منشأ
بدفهمی اوست.
وانکه زو فهمی کند دیوانهاي صورتگر است
آن کزو غافل بود دیوانهاي نامحرمست
(عطارنیشابوري)47 :1386 ،
چرا که عقل و جان به او دسترسی ندارند و خدا در وصف نمیگنجد و هر قیاسی از
امر قدسی نارواست.
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جان پاک آن جایگه گر هست نیست...
عقل را بر گنج وصلش دست نیست
زانکــه نایــد کارِ بیچون در قیاس
میمکن چندین قیاس اي حقشناس
(عطارنیشابوري)238 :1385 ،
حتی پیامبران هم به یک جزو از کلِ کل پیبردهاند( .همان) وي از این خداي تنزیهی
با عنوان بینشان محض یاد کرده است( .همان)110 :
با این همه ،انسان تنها هنگامی راهی به حق دارد که حق از مرتبهي احدیت به مرتبهي
واحدیت نزول کند .حق را تنها در مرتبهي تجلیهایش میتوان شناخت« .هر عقیدهي
مذهبی که تنها پایه در تنزیه داشته باشد ،ذاتاً ناقص و غیرکامل است؛ چرا که پاکداشتن
خدا تا چنان حدي و منزهکردن او تا مرتبهاي که هیچ رابطی با مخلوقات نیابد ،راه دیگر
محدودداشتن وجود الهی است ،که بالفعل و بالنهایت گسترده و بالنهایت عمیق است...
تنها هنگامی که (تنزیه) با تشبیه همراه میگردد موضع صحیح انسان در برابر حق شکل
میگیرد .دلیل ای ن امر ...آن است که حق تنها یک (موجود) متعالی صرف نیست بلکه
(موجودي) جلوهگر در جهان براي جهان است( ».ایزوتسو )73-71 :1389،با این همه،
رویکرد تشبیهی عطار که غالباً بر مبناي تصوري وحدت وجودي مبتنی است ،تصاویري
را پدید آورده است که در آثار او جلوهاي برجسته دارند .البته مدعاي این مقاله این نیست
که تمامی تصاویر عطار برآمده از وحدت وجود هستند.
 .3تصاویر برآمده از تصور وحدت وجود
 .1 .3خدا به مثابه امر آشکا ِر نهان
مبناي این تصور متناقضنما را که خود منجر به تصاویر بسیاري شده است میتوان آیه
«هو الظاهر هوالباطن»(حدید )3/دانست .این تصویر میتواند بازنمودي از تصور متافیزیک
سطوح باشد .از جنبهاي خداوند آشکار است از جنبه و سطح دیگر پنهان است .در جنبهي
آشکار همان خلق و در جنبهي پنهان معناي هستی و باطن آن است.
دربارهي این که تناقضات عارفان بر چه اساسی شکل گرفته است ،آراي متفاوتی
وجود دارد .سیمون وي ،عارف مسیحی ،این تناقضات را در نیل به حقیقت ثمربخش
میداند( .رک .پلنت )70 :1382،این بیانات متناقضنما که در واقع حاصل بیانکردن امري
بیانناپذیر است ،در آثار عارفان به وفور دیده میشود:
وآن زمان کو را نهان جویی عیانست
آن زمان کو را عیان جویی نهانســت

28

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،3پاییز ( 1398پیاپی)41

ور نهـــان جویـــی عیان آنگه بود
گر عیان جویی نهــان آنگـــه بــود
آن زمان از هر دو بیرون اســـت او
ور به هم جویی چو بیچون است او
(عطارنیشابوري)237 :1385 ،
در این ابیات به دسترسناپذیري امر قدسی اشاره شده است .در واقع ،ترکیب آشکارِ
نهان دستمایهاي شده است تا گریزپایی حق به تصویر کشیده شود .جستن و یافتن
چیزي که هم آشکار و هم نهان است ،محال است.
خداوند پنهانِ آشکار است؛ چرا که همه چیز است:
آشکارا بر تن و جان هــم تویــی
گرچه در جان گنج پنهان هم تویی
هرچه گویم آن نهاي هم آن تویی
اي درون جان برون جــان تویــی
وز تــو در عالــم نمیبینـم نشان
جملـــهي عالـــم به تو بینم عیان
(همان)236 :
عالم به خداوند آشکار شده است .همچون نور که سبب پدیداري اشیاء است و
نمی توان مستقیم به آن اشاره کرد .از دیگر سوي خداوند آشکار است ،لیکن دیدهي
خدابین نیست تا او را ببیند( .رک .عطارنیشابوري)25 :1386 ،
 .2 .3خدا به مثابه دریا
این تصویر بازنمود تصور عینیت در وحدت وجود است .هستی چیزي جز خدا نیست.
نقوش دریا و امواج آن است .اینجا دریایی به تصویر کشیده میشود که هیچکس از قعر
آن آگاه نیست .قعر دریا در اینجا همان ذات خداوند است که دسترس ناپذیر است:
لیــک آگه نیست از قعرش کسی
آگهنــد از روي این دریا بسی
(همان)239 :
این دریا در عین آشکارگی پنهان است:
کز نم او ذره ذره تا ابد موج آور است
اي عجب بحریست پنهان لیک چندان آشکار
(همان)47 :
 .1 .2 .3ارتباط خدا و جهان و انسان
این دریا ،رویی و ظاهري هم دارد .در این تصویر نوع نسبت جهان و خدا به صورت
رابطهي نقوش دریا و دریا بیان میشود:
نقشهـــا بر بحـــر کی مانــد به جاي
بحر کلی چون به جنبش کــرد راي
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هر که گوید نیست این سوداست و بس
هر دو عالم نقش آن دریاست و بس
(عطارنیشابوري)413 :1385 ،
آفرینش نیز بر اساس این تصویر تعریف میشود .امر قدسی همچون بحري موج
میزند و صد جهان در وجود میآید .اما اگر به دیدهي دریابین بنگریم همهي عوالم در
جنب دریا خيالی و گمانی بیش نیست:
اما همـه عمر همچنان بود
بحري که اگرچه موجها زد
نتوان گفتن یک جهان بود
هر دم بنمود صد جهان لیک
پنـــدار خیال یا گمان بود
زیرا که شد آمدي که افتـاد
(عطارنیشابوري)261 :1386 ،
این تصور در قالب دریا و چشمه و کاریز و جوي هم به تصویر کشیده شده است.
اینها همه یکی است و تفاوتها بهانهاست( .همان)74 :
انسان یک قطره یا شبنم از دریاي بیپایان خداست:
گر رسد بویی از آن دریا به یک شبنم رواست
من کیم یک شبنم از دریاي بیپایان تو
(همان)23 :
در این تصویر به پیوستگی انسان و خدا اشاره شده است .قطره و دریا از یک جنس
هستند .رسیدن بویی به قطره همان قابلیت خداگونشدن انسان است .البته قطره یا شبنم
اشاره به ناچیزي انسان هم دارد .این دریا یک دم از ما جدا نیست؛ اما ما از آن جداییم:
که این دریا ز تو یک دم جدا نیست
تـــو از دریــا جدایی و عجب این
تـــو او را هستــی اما او ترا نیست
تــو او را حاصلـــی و او ترا گــم
(همان)82 :
عطار به «چه باید کرد؟» نیز در قالب تصاویر میپردازد .باید به سوي دریا شتافت و
نقشها و شبنمها را رها کرد:
هر چـــه جز دریا بود سودا بود
قطره باشد هر که را دریا بـــود
سوي یک شبنم چرا باید شتافت
چون به دریا میتوانی راه یافت
(عطارنیشابوري)269 :1385 ،
دیگر این که باید فانی شد .باید در این دریا گم شد و از وجود خویش ناپیدا گشت.
«عطار ...تشبیهات و استعاراتی به کار میبرد که حلول هستی فردي عاشق را در معشوقی
که کلیت و انبساط یافته است ،شرح میدهد .مانند قطرات آب که در دریا مستهلک
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میشوند و یا اگر در محیط انسانی باقی ماند ،عاشق تار مویی از زلف معشوق میگردد».
(ریتر ،1388 ،ج 106 :1و )117-116
که جــز دریا تو را دارنده نبود
تو هستی شبنمی دریــاب دریـــا
که هر کو گم نشد داننده نبود
در این دریا چو شبنم پاک گم شو
(عطارنیشابوري268 :1386 ،؛ نیز رک .همان273 :و )414-413
با این حال طریق راهیابی به راز این دریا ،گذشتن از عالم اجسام است .عالم چون
طلسمی است بر این دریا .کسی که طالب گنج قعر دریا باشد باید این طلسم را بشکند
(همان) .عطار در وصف اولیاء اهلل با توجه به تصویر دریا از ترکیب دریاي وحدت بهره
میبرد و آنها را غواصان این دریا میداند (همان)241 :
 .2 .2 .3تجربهی عرفانی
تصویر دریا گاه در آثار عطار بیانگر نوعی مواجهه با امر قدسی است .دریایی که نه سر
دارد نه پاي .اگر کسی به اندازهي سر مویی از این دریا باخبر شود از جان و عقل و دل
و دین به کلی بیخبر خواهد شد .با جان مادرزاد به این دریا که تحیر در تحیر است راهی
نیست .جانی دیگر نیاز است .این دریا گوهري اصلی دارد که یافتن آن از میان صدهزار
گوهر ممکن نیست .مگر این که چون خورشید سرتا پاي چشم شوي( .همان)142 :
ساحل این دریا کفر است و خود دریا دین و ایمان .گوهر این دریا وراي کفر و دین
است .بخار این دریا آسمان شده است و کف آن زمین 1.در این دریا که شاعر هماکنون
خود را در آن مییابد ،درعینحال به گونهاي متناقضنما ،نه دریایی هست و نه شاعري.
از این دریا و گوهر آن تنها کسانی خبردار میشوند که از نفس و نفسانیات رها باشند
(همان)213-211 :
عطار در اواخر اسرارنامه داستان لحظهي نزع و جانکندن پدرش را ذکر میکند .وي
از پدر میپرسد« :چونی؟» .پدر دریایی را وصف میکند که عالم را مینوشد .این تصویر
براي ابراز سرگشتی و حیرانی پدر در مواجهه با مرگ است .وي ناچیزي خود را در برابر
این دریا میبیند:
ز چون من قطرهاي برنآورد جوش
چنین دریا که عالم میکند نوش
(عطارنیشابوري1388 ،ب)233 :
با مرگ ،عالم که چون خیالی و گمانی بوده است ،محو میشود و در این تصویر
دریاي وحدت ،وهمی به نام عالم را مینوشد .ابنعربی نیز با استناد به حدیث مشهور
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«الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» بیان میکند که غرض پیامبر(ص) از ذکر این حدیث ،جلب
نظر انسانها به این بوده است که آنچه در این دنیا ادراک میکنند به مثابه یک رویاست
(رک .ایزوتسو )28 :1389 ،همانطور که با بیدارشدن از خواب ،خیالیبودن چیزهایی که
در خواب دیده میشود ،روشن میگردد ،با مرگ هم این اتفاق میافتد .در اینجا حقیقت
هستی که به صورت دریا به تصویر کشیده شده است جهان را که خیالی بیش نبوده است،
مینوشد .مضمون خداي درون که یکی از مضامین برجسته در ادبیات عرفانی است ،در
تصویرسازيهاي عطار هم جایگاه ویژهاي دارد .تصویر دریاي درون بر همین پایه شکل
گرفته است .همه در دریاي وحدت غوطهورند .در دریابودن هنري نیست .این که این
دریاي بیپایان را درون خود دریابی حائز ارزش است:
فرخ آن کس کاندرو دریا بود
جملهي عالم به دریا اندرنــد
بحـر در تو نور کار اینجا بود
تا تو در بحري ندارد کار نور
(همان)257 :
 .3 .3خدا به مثابه خورشيد ،آفتاب ،نور
تصویر خورشید و متعلقات آن بسیار مورد توجه عطار بوده است .این تصویر نیز میتواند
بر مبناي تصوري وحدتوجودي که مبناي آن تجلی است شکل گرفته باشد .همچنان که
در تصویر دریا مشاهده شد ،در اینجا هم خدا همچون خورشیدي است که کسی از ذات
آن باخبر نیست:
گویندهي اسـرار تــو بس گنگزبان است
بینندهي انوار تو بس دوختهچشم اســت
وز عشق تو هر سود که کردند زیان است
از وصف تو هر شرحکه دادند محالاست
یک ذره ز خورشید فلک مژدهرسان است
گر عقل نشان است ز خورشید جمالـت
(همان 61 :و)63
و همچنین باز هم به مانند تصویر پیشین با خورشیدي مواجهایم که در عین آشکارگی
پنهان است:
میندانـــم بر تو رخشان کی شود
جمله یک خورشید میبینم ولیک
جانفشان بر روي جانان کـی شود
هر که خورشید جمال او ندیـــد
گـل بدیـن درگه نگهبان کی شـود
چند اندایی به گل خورشیـــد را
آن چنـان خورشیـد پنهان کی شود
از کفی گل کان وجود آدمیست
(همان)273-272 :
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در این ابیات خدا (جمال خدا) چون خورشیدي مصور شده است که در عین
آشکارگی پنهان است و در عین پنهانی آشکار .دیدهي نوربین میخواهد .گل وجود آدمی
در تقابل با این خورشید قرار گرفته است .در جاي دیگر عطار آورده است:
لیکن چه کنم مرا نظر نیست (همان)89 :
پر پرتو روي توست عالم
لیک هر دیده محرم آن نیست (همان)91 :
آفتاب رخ تو پنهان نیست
 .1 .3 .3رابطهی خدا و جهان و انسان
ایزوتسو در باب آراي ابنعربی دربارهي رابطهي حق و جهان چنین آورده است که ارتباط
میان حق و جهان یک اینهمانی صرف نیست «حق و خلق در عین یکیبودن کامالً در
تقابل با یکدیگرند .مخلوقات در ذات چیزي جز خدا نیستند ،لیکن همین مخلوقات در
اشکال تعینیافتهي خود غیر از خدا میباشند .بلکه آنها در این اشکال بینهایت از خدا
دور هستند ...ابنعربی میکوشد این وضعیت متناقضگونه را به وسیلهي عرضهي تصاویر
مختلف شرح دهد .سایه (ظل ) یکی از آن تصاویر است .وي با استفاده از این استعاره،
دیدگاه خود را به صورت یک قضیهي بنیادي بیان میکند :جهان سایهي حق است .جهان
بهعنوان سایهي حق ،شکل حق است ولی در درجهاي پایینتر از حق قرار دارد».
(ایزوتسو )109 :1389 ،سایه همواره نسبتی با خورشید دارد ،اما خورشید نیست.
در این تصویر هم ،رابطهي خدا و جهان ،رابطهي خورشید و یکی از متعلقاتش است.
سایه وابستهاي است که در عین بیارزشی همواره با متعلَّق خود باقی میماند .عالم در
مقابل این خورشید همچون سایهاي است که درواقع هیچ است.
گم شده بینــی ز یک خورشید تو
صدهـزاران سایــهي جاویــد تو
(عطارنیشابوري)413 :1385 ،
در تصویري دیگر جهان و هرچه در آن است ،همچون ذرات هبا هستند که در برابر
او نه موجودند و نه معدوم .با طلوع ذات او هیچ چیز نمیماند:
فرومانده میـــان نفـــی و اثبــات
همه ذرات عالم مسـت عشقنـــد
نه موجود و نه معدوم است ذرات
در آن موضع که تابد نور خورشید
(عطارنیشابوري)12 :1386 ،
عالم هستی که نیستِ هستنماست ،چون زلف بر رويِ خورشیدگون یار است و آن
را پنهان میدارد .اینجا جنبهي مادي و غیرقدسی جهان مد نظر است که چون حجابی
مانع پدیداري حق میشود:
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اگر زلف تواش پنهان ندارد (همان)146 :
فروگیرد جهان خورشید رویت
ي
حکمت این پنهانی در عین پیدایی به باور عطار این است که اگر این پرده از رو ِ
خورشیدگون خداوند کنار رود ،هر وجودي عدم میشود و تاب او را ندارد( .همان54 :
و )173
با این حال وجود انسان همچون ذرهاي (هبا) است که همواره تمناي رسیدن به
خورشید و دیدن رشتهاي از انوار او را دارد:
بوک از آن تابم رسد یک رشته تاب
سایلم زان حضرت چون آفتـاب
درجهم دستــی زنـــم در رشته من
تا مگر چون ذرهاي سرگشته من
(عطارنیشابوري)241 :1385 ،
این فناي ذره وار در آفتابِ روي دوست خوش و دلنشین است .با همین تجربهي فنا
است که صاحب تجربه ،به نوعی وحدت در هستی دست مییابد:
کان تماشا بی وجود ما خوش است...
پرده از رخ برفکن تا گم شــوم
گر شدم چون سایه ناپیدا خوش است
چون تو پیدا آمدي چون آفتاب
(عطارنیشابوري)55 :1386 ،
چنانکه در ابیات فوق مشاهده میشود با پیدایی خورشید سایه گم میشود .فانیشدن
از خود در تصویر دریا هم راه وصال بود .اما پیشتر چیز دیگري هم الزم است :بینندهي
انوار تو باید از غیر چشم بدوزد( .همان)61 :
 .2 .3 .3تجربهی عرفانی
در تجارب عارفانه یکی از تصاویر غالبی که مشاهده میشود ،مواجهه با نور و توصیف
آن است« .سهروردي میگوید همهي کسانی که در مواقعی از کالبد جسم مادي به در
آمدهاند ،انوار روحانی ناب را مشاهده کرده و سپس براي هدایت دیگران ،مشاهداتشان
را مکتوب ساختهاند ...افالطون (یعنی افلوطین) گفته است... :در زمان تجرد از بدن،
افالکی نورانی را مشاهده کردم( ».کربن ،1393 ،ج )188-187 :3عینالقضات در وصف
یکی از تجارب قدسی خود میگوید «در این مقام من که عینالقضاتم ،نوري دیدم که از
وي جدا شد و نوري دیدم که از من برآمد؛ هر دو نور برآمدند و متصل شدند و صورتی
زیبا شد چنانکه چند وقت در این حال متحیر مانده بودم( ».عینالقضات)303 :1386 ،
در پارهاي موارد عطار از تجربهي امر قدسی در قالب نور و آفتاب سخن گفته است:
کاوفتـــادي در کنـــارش آفتاب
دید از آن پس دختر ترسا به خواب
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آفتــــاب آنگــاه بگشادي زبـــان

کز پی شیخت روان شو این زمان
(عطارنیشابوري)300 :1385 ،

تا نور او دیدم دو کون از چشم من افتاده شد پندار هستــی تــا ابد از جان و تن افتاده شد
روزي برونآمد ز شب طالب فناگشت ازطلب شور جهانسوزي عجب در انجمن افتاده شد
رویت ز برقع ناگهان یک شعله زد آتشفشـان هر لحظه آتش درجهان در مرد و زن افتاده شد
برقی برون جست از عدم برکند گیتی را زهم پس نور وحدت زد علم درپیشوپس افتاده شد

(عطارنیشابوري)208-207 :1386 ،
با حرکت از تصویر خورشید و آفتاب به نور غالباً اشعار عطار خصلتی تجربی مییابد.
در تجربهاي شاعر با مواجهه با نور قدسی به بیارزشی جهان پیمیبرد و فانی میشود.
حتی در چشم راوي تمامی کثرت ها بر چیده شده و نور وحدت سراسر هستی را آکنده
میکند( .همان)171 :
گاه مراد از این آفتاب و نور ،نور درون و خداي درون آدمیاست .توجه به خداي
درون و ودیعهي الهی در درون انسان به تصاویري منجر میشود که تنها در گفتمان
عرفانی میتوان از آن سراغ گرفت .نجمالدین رازي در مرصادالعباد در مشاهدهي نور
قدسی و انوار درونی بر اساس صفاي باطن و صیقل آینهي دل ،به تقسیمبندياي قائل
است .آغاز حال سالکان با مشاهدهي برقهاي زودگذر همراه است .سپس انوار ممتد که
بقاي بیشتري دارند ،بر چشم دل او پدیدار میشود .در مرحلهي بعدي با زیادشدن صقالت
دل انوار به شکل چراغ و شمع و مشعله و آتشهاي افروخته بر او پدیدار میشود.
مرحلهي سوم مرحلهي مشاهدهي افالک درونی و ستارگان و قمرها و خورشیدهاست.
(رک .نجمالدین رازي ) 302-299 :1387 ،این خداي درون گاه همچون آفتاب و گاه
همچون آتش و نور و چنانکه پیشتر مشاهده شد ،چون دریا در درون دل آدمی حضور
دارد .این دیدگاه با آراي قائالن به پاننتئیسم (تجلی) قرابت دارد .جهان و هر چه در آن
است دقیقهاي از خداوند در خود دارد .خدا در همه چیز جاري و ساري است .این
دقیقهي الهی در درون انسان در کاملترین تجلی موجود است .خدا جان جان است و در
جان نهان است( .عطارنیشابوري)236 :1385،
این دقیقهي نهانی به صور مختلف به تصویر کشیده میشود .در غزل شمارهي  17که
ساختاري روایی دارد ،راوي به قصد ارشاد خراباتیان میرود اما خود ارشاد میشود .با
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نوشیدن دُرد می از هستی میرهد و به شهودي عرفانی دست مییابد .او با آفتابی در
درون خود مالقات میکند .خدایی در درون که همچون آفتاب میدرخشد:
درون من برون شد از سماوات
برآمد آفتابــــی از وجـــودم
(عطارنیشابوري)12 :1386 ،
امر قدسی گاه به صورت المثناي آسمانی نفس در قالب آفتاب به تصویر کشیده شده
است:
آفتابـــی دارد انــــدر غیب غیب
هر یک از اهل هنر وز اهل عیب
با خودش گیرد براندازد حجــاب
عاقبت روزي بود کـآن آفتـــاب
تو یقین میدان که نیک و بد رسید
هر که او در آفتاب خود رسیـــد
(عطارنیشابوري)403 :1385 ،
ز آرزوي آن فلک گردان بود...
آنچه نقد سینـهي مـــردان بــود
آفتـــاب آن رخ جانــان بود...
آن فلک کان در درون عاشقسـت
هر که را یک ذره نور جان بود
زود بیند آن فلک و آن آفتــــاب
(عطارنیشابوري)260 :1386،
تعبیر فلک درون که خود خورشیدي دارد و زمانی بر انسان پدیدار میشود ،به آموزهي
مشابهت عالم کبیر و عالم صغیر بازمیگردد .طبق باور عارفان اسالمی ،این دو عالم بازتاب
دهندهي یکدیگرند .این رابطه منجر به این میشود که هر حقیقت خارجی به همتا و
قرینهي درونی خود رهنمون شود .از نظر نجمالدین کبري هفت فلکِ نجومی مشابه است
با هفت فلک نفس .افالک درونی خود اقمار و سیارات و ستارگانی دارند و سالک راه
حقیقت با صیقل دل خود میتواند انوار این افالک را مشاهده کند( .رک .شایگان،
1387ب)256-251 :
 .4 .3خدا به مثابه سيمرغ
یکی از تصاویر برجستهاي که در آثار عطار بارها تکرار شده و البته شاخصترین اثر وي
نیز بر محور این تصویر شکل گرفته ،سیمرغ است .تصویر سیمرغ در مواردي نمودار
متافیزیک سطوح و در مواردي تجلی در وحدت وجود است .چنانکه در تصاویر قبل
هم دیده شد ،جوهر این سیمرغ نیز مکشوف نیست و ناپیداست.
چون در نفـس بازپس انگشت گزان است
چه سود که نقاش کشد صورت سیمرغ
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گرچه بود آن صورت سیمـرغ ولیکــن

چون جوهر سیمرغ به عینه نه همان است
(عطارنیشابوري)62 :1386،

 .1 .4 .3رابطهی خدا و جهان و انسان
عطار در منطقالطیر در قالب روایتی ابتداي کار سیرغ را که منجر به آفرینش شده با اشاره
به حدیث انَّ اهلل خَلَقَ الخلق فی الظلمت بیان میکند .سیمرغ نیمهشب بر چین میگذرد
و جلوه میکند .پري از پرهاي او در چین میافتد .این پر منشأ هر صنعی در جهان است
و هر غوغایی آثار نقش پر اوست .در باور عارفان هر زیبایی در آفرینش ،جلوهاي از
زیبایی حقیقی است .در اینجا یکی از وجوه شبه در این تصویر که زیبایی سیمرغ است
و همه را شیفته می کند ،مورد توجه قرار گرفته است .در این قسمت به وجهه تجلی از
این تصویر توجه شده است:
جلوهگر بگذشت بر چیــن نیمهشب
ابتداي کــار سیمــرغ اي عجــب
الجـرم پرشــور شـــد هر کشوري
در میان چین فتـــاد از وي پــري
هر که دید آن نقش کاري در گرفت...
هر کسی نقشی از آن پر برگرفـت
(عطارنیشابوري)265 :1385 ،
در سابقهي عرفان اسالمی به این تجلیهاي رنگارنگ جايجاي اشاره شده است؛
براي مثال عینالقضات در نامهها به این مفهوم توجه کرده است( .عینالقضات،1387 ،
ج 129 :2و  )185این تجلی در کثرت و نقشها مورد توجه عطار بوده است (رک .عطار
نیشابوري)7 :1386 ،
عالم و هرچه در آن است و عوالم دیگر و عرش و ...همه اوست .غیر او چیزي نیست.
همه یک ذات است اما صفات مختلف پذیرفته است .تجلیهاي گوناگون در صفت است
نه در ذات .خداوند همچون پادشاهی است که لباسهاي مختلف میپوشد:
نیست غیر او و گر هست آن هم اوست
در نگر کاین عالم و آن عالم اوست
جملــه یــک حرف و عبارت مختلـف
جمله یک ذات اسـت اما متصــف
کـــو ببینـــد شـــاه را در صـد لباس
مردمی باید که باشــد شهشنــاس
(عطارنیشابوري)234-233 :1385،
این لباسهاي مختلف پادشاه همان سایههاي سیمرغ است .سایه از سیمرغ جدا نیست.
اگر سیمرغ رخ بنماید سایه را سیمرغ میبینیم .هستی را خدا میبینیم .باید از سایه بگذري
تا سیمرغ را ببینی .تا درون سایه آفتاب را ببینی و سایه در خورشید گم شود:
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سایـهي سیمـرغ زیبـــا آمـــده
هر لباسی کــــان به صحـــرا آمده
سایه را سیمرغ بینی بی خیـــال
گر تو را سیمرغ بنمایـــد جمـــال
هرچه دیـدي سایهي سیمرغ بود
گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود
گر جـدا گویـی از آن نبـود روا...
سایه از سیمرغ چون نبــود جـــدا
تو درون سایه بینـــی آفتـــاب
گر تو را پیدا شود یک فتـــح باب
خود همه خورشید بینی والسالم
سایه در خورشید گــم بینی مــدام
(همان)283-282 :
چنانکه مشاهده شد به مانند تصویر خورشید ،عالم در اینجا هم همچون سایهاي براي
سیمرغ تصور شده است .این ارتباط میان سیمرغ و خورشید مناسبتی عمیق دارد.
سهروردي در رسائل فارسی خود دربارهي گوهر شبافروز چنین آورده است« :گفت
گوهر شب افروز هم در کوه قافست اما در کوه سیّم است و از وجود او شب تاریک
روشن شود اما پیوسته بر یک حال نماند .روشنی او از درخت طوبی است». ...
(سهروردي ،1388 ،ج )230 :3هر کس بهشتی باشد این درخت را میبیند .هر میوه که
در جهان است ،ثمرهي این درخت است« .بامداد سیمرغ از آشیانهي خود به در آید و پر
بر زمین باز گستراند ،از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین(».همان)232 :
با این اشارات در رسائل متوجه میشویم که گوهر شبافروز معادل ماه و طوبی (یا متعلق
آن سیمرغ) معادل خورشید است .درواقع «خورشید در عالم حس و طوبی در عالم مثال
مظاهر خداوند یا نوراالنوارند( ».پورنامداریان1386 ،ب )196 :در داستان سیمرغ و زال
هم ،سیمرغ زال را هنگام روز در زیر پر و بال میگیرد و شب از صحرا ناپدید میشود.
در عالم حس نیز خورشید به همین صورت است .همانطور که خورشید در میان اجرام
آسمانی بیشترین تأثیر را بر زمین دارد ،در فلسفه مشاء هم عقل فعال (معادل جبرائیل در
بافت دینی) بیشترین اثر را بر زمین و اهل آن دارد .مدبر عالم کون وفساد ،واهبالصور
و حامی نفوس انسانی ،همه صفاتی است که براي عقل فعال در نظر گرفته شده است.
(رک .همان )199-198 :پس در ابیات فوق درواقع سیمرغ مظهر مثالی نوراالنوار یا
خداوند است که جهان و هر چه در اوست سایهي این خورشید است.
خداوند همچون سیمرغ است و هستی و خصوصاً روح انسانی سایهي این سیمرغ
است .زمانی که روي همچون آفتاب خود را آشکار کرد مرغان دیگر (ارواح) که سایههاي
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او هستند در وجود آمدند .این تجلی است که روح را پدیدار میکند« .تمامی راز سیمرغ
در این است که سیمرغ و سیمرغ در ازل با هم بودهاند(».شایگان1387 ،الف:)305 :
آشکــارا کــرد رخ چــون آفتاب
تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب
پس نظر بر سایهي پــاک اوفکنــد
صدهزاران سایه بر خاک اوفکنـد
گشت چندین مرغ هر دم آشکـــار
سایــهي خــود کرد بر عالم نثار
سایهي اوست این بدان اي بیخبر
صــورت مرغــان عالم سربهسر
(عطارنیشابوري)281 :1385 ،
باز هم در اینجا وصال ممکن نیست مگر با محو و فناي شخص و عدم توجه به غیر
(همان)283-282 :
 .2 .4 .3تجربهی عرفانی
سیمرغ اساطیري که معادل جبرئیل شرع و عقل فعال فلسفه است ،درواقع طباع تام جمعی
ارواح انسانی و به قول سهروردي ربالنوع انسان است .این در مقابل طباع تام فردي
انسان است که در رویاها و مکاشفات بر فرد پدیدار میشود .طباع تام فردي در واقع حق
مطلق نیست .بلکه حق متجلی در آینهي وجود فرد رویتکننده است .حق مطلق قابل
رویت نیست و آن زمانی که به هر صورتی متجلی میشود ،درواقع یکی از صور تجلی
اوست در برابر صور بینهایت او( .همان« )114 :سیمرغ در داستان منطقالطیر رمز حق
است ،اما نه حق مطلق بلکه حق و خداي شخصی سیمرغ؛ حق متجلی به اقتضاي استعداد
سیمرغ و به همین سبب است که با نام و چهرهي سیمرغ بر آنان متجلی میگردد».
(پورنامداریان1386 ،الف )114 :سیمرغ در داستان عطار نیز به دو صورت توصیف شده
است .یکی در مقام حق مطلق که توصیفی تنزیهی برمیتابد .این وصف در ابتداي داستان
از زبان هدهد بیان میشود:
2
او به ما نزدیک و ما زو دور دور...
نام او سیمـــرغ سلطــــان طیـــور
در صفاتش با دو چشم تیره ماند...
الجرم هم عقل و هم جان خیره ماند
هست اگر بر هم نهی مشتی خیال
قسم خلقان زان کمال و زان جمــال
(عطارنیشابوري)264 :1385 ،
در جاي دیگري هنگامی مرغان به حضرت سیمرغ میرسند در ابتدا آنها را
نمیپذیرند .در اینجا هم سیمرغ نماد خداوند در مقام اطالق است .وصفناپذیر است و
کس را به حضرت او راهی نیست و توان رویارویی با او را ندارد( .همان )423-422 :با
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تجلی سیمرغ بر مرغان دیگر با حق در مقام اطالق روبهرو نیستیم .در واقع رب شخصی
و حق در یکی از صور تجلی وصف میگردد .در اینجاست که مرغان صورت خود را در
آینهي وجود سیمرغ میبینند.
در رابطهي انسان و خدا عطار حتی پا فراتر از این میگذارد و در داستان سیمرغ به
سیمرغشدن سی مرغ اشاره میکند« .در داستان منطقالطیر عطار از میان صدهاهزار مرغ
که به جستجوي سیمرغ هفت وادي دشوار سلوک را طی میکنند ،تنها «سیمرغ» به درگاه
او میرسند .عطار با استفاده از شباهت لفظی «سیمرغ» و «سیمرغ» همین نکته را بیان
میکند که در نهایت راه مرغان با خودشان دیدار میکنند .سیمرغ در داستان منطقالطیر،
درواقع همان فرشتهي جمعی نوع انسان یا از نظرگاههاي مختلف ،عقل اول ،جبرئیل،
عقل فعال یا نور محمدي است( ».پورنامداریان1386 ،الف)57-56 :
خداشدن و از خود خالی و فانیشدن در این ابیات در قالب سیمرغشدن به تصویر
کشیده شده است:
چهرهي سیمرغ دیدنـد آن زمــان
هم ز عکس روي سیمــرغ جهان
بیشک اینسیمرغ آن سیمرغ بود...
چون نگه کردند آن سیمــرغ زود
بود خود سیمرغ سیمـرغ مــدام
خویش را دیدند سیمــرغ تمــام
بود آن سیمرغ این کاین جایگــاه
چون سوي سیمرغ کردندي نگـاه
بود این سیمرغ ایشـان آن دگــر
ور به سوي خویش کردندي نظـر
هر دو یک سیمرغ بودي بیشوکم
ور نظر در هر دو کردنـدي بهــم
در همه عالم کســی نگشــود این
بود این یک آن و آن یک بود این
(عطارنیشابوري)426 :1385 ،
در این قسمت بحث کثرت در وحدت و وحدت در کثرت به خوبی نمایان است.
سیمرغ از وجهی که مینگرند خود را میبینند و از وجه دیگر سیمرغ را.
 .4نتيجهگيری
تصور وحدت وجود خواه این که حاصل زیستن در گفتمان عرفانی باشد و خواه حاصل
تجربیات عرفانی شخص عطار ،در آثار وي به صور مختلف بیان شده است .خدا در مقام
اطالق (احدیت) که وصفناپذیر است و الهیات تنزیهی حاصل از این تصور مورد توجه
عطار بوده است .در مرتبهي بعدي که مقام تجلی امر مطلق (واحدیت) است ،تصوراتی
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چون خدا تنها وجود (عینیت) ،جهان تجلی خدا و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت
(متافیزیک سطوح) مطرح شده است .در مرتبهي واحدیت ،عطار از تصاویر مختلفی
استفاده کرده است .تصاویر آشکارِ نهان ،بحر ،خورشید و سیمرغ که از تصور وحدت
وجود برآمدهاند در این مقاله بررسی شدند .آشکارِ نهان و سیمرغ (در مواردي) بیان
کنندهي تصور متافیزیک سطوح و تصاویر خورشید و سیمرغ (در مواردي) نمودار تجلی
و بحر نمودار عینیت در وحدت وجود بودند .این تصاویر وحدت وجودي در رابطه با
یکدیگر نیز دربر دارندهي وحدتی بنیادین بودند .در همهي تصاویر کنه و ذات خداوند
ناشناختی تصور شده است و بر آشکاري در عین پنهانی خداوند تأکید شده است .در
ارتباطِ خدا و جهان ،خدا و انسان ،راه وصال و تجربهي عرفانی ،مضامینی که مورد توجه
قرار گرفته است ،غالباً حاوي وحدتی است که تصور وحدت وجودي از خداوند را بیان
میکنند .در همهي موارد جهان چون نقش و سایهاي از حقیقتی راستین مطرح شده است.
این نقوش و سایهها در عین این که چیزي جدا از منبعشان نیستند و اتصالی گریزناپذیر
با آن دارند ،بیارزش دانسته شدهاند .تنها راه استکمال نفس رهیدن از این نقوش و سایهها
و عدم توجه به آنها است .در مواردي که این تصاویر برآمده از تجربهاي عرفانی بودند،
آن حقیقت راستین تمامی سایهها و نقوش را از بین میبرد و نوعی فناي عارفانی روي
میدهد و وحدت در عین تجربه عرفانی ادراک میشود.
یادداشتها
 .1یادآور حدیث قدسی « لما اراد اهلل ان یخلق هذا العالم خلق جوهراً فنظر الیه بنظر الهیبه فاذابه
فصار نصفین من هیبه الرحمن نصفه نار و نصفه ماء فاجري النار علی الماء فصعد منه دخان
فخلق من ذالک الدخان السموات و خلق من زبده االرض» (نجم-الدین رازي)57 :1387 ،
 .2تصور خدایی که به ما نزدیک و ما از او دوریم در تصویر دریا هم مشاهده شد .از دیگر سوي
به ارتباط سیمرغ و خورشید هم پرداخته شد .پس این تصور در هر سه تصویر مشترک است.
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پورنامداریان ،تقی1386( .الف) .دیدار با سیمرغ؛ شعر و عرفان و اندیشههاي عطار.
ویراست  ،3تهران :پژوهشگاه علوم انسانی.
ـــــــــــــــــ1386( .ب) .رمز و داستانهاي رمزي .تهران :علمی و فرهنگی.
جهانگیري ،محسن .)1359( .محییالدین ابنعربی چهرهي برجستهي عرفان اسالمی.
تهران :دانشگاه تهران.
ریتر ،هلموت .)1388( .دریاي جان؛ سیري در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار
نیشابوري .ترجمهي عباس زریابخویی و مهرآفاق بایبوردي ،تهران :الهدي.
سهروردي ،یحیبنحبش ( .)1388مجموعه مصنفات شیخ اشراق .تصحیح سیدحسین
نصر ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی.
شایگان ،داریوش1387( .الف) .هانري کربن :آفاق تفکر معنوي در اسالم ایرانی .ترجمهي
باقر پرهام ،تهران :فرزان روز.
ــــــــــــــــ1387( .ب) .آیین هندو و عرفان اسالمی .ترجمهي جمشید ارجمند،
تهران :فرزان روز.
عطار نیشابوري ،فریدالدین .)1385( .منطقالطیر .مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی-
کدکنی ،تهران :سخن.
_____________________ .)1386( .دیوان عطار نیشابوري .به اهتمام و تصحیح تقی
تفضلی ،تهران :علمی و فرهنگی.
________________1388( .ب) .اسرارنامه .مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعیکدکنی،
ویرایش ،2تهران :سخن.
عینالقضات همدانی ،عبداهللبن محمد .)1386( .تمهیدات .تصحیح عفیف عسیران،
تهران :منوچهري.
_______________________ .)1387( .نامهها .به اهتمام علینقی منزوي و
عفیف عسیران ،تهران :اساطیر.
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کاکایی ،قاسم .)1389( .وحدت وجود به روایت ابنعربی و مایستر اکهارت .تهران:
هرمس.
کربن ،هانري .)1393( .چشماندازهاي معنوي و فلسفی :اسالم ایرانی .ج 2و ،3مقدمه و
ترجمهي انشاءاهلل رحمتی ،تهران :سوفیا.
کریمی ،سودابه .)1393( .بانگ آب (دریچهاي به جهاننگري موالنا) .موخره :مصطفی
ملکیان ،تهران :رشد آموزش.
مالمیر ،تیمور و همکاران« .)1386( .تبیین متناقضنماي وحدت و کثرت در آثار عطار».
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تهران :علمی و فرهنگی.
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