
 شعرپژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شيراز پژوهشی علمی ی مجله 

 42-19، صص 41 ، پیاپی1398 پاییز  ،ومس يشماره ،همدیاز سال

 
 

 وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار خدای وحدت

 

 
 *** همایون جمشيدیان   ** علی قبادیحسين     یمان زرگرانا

 دانشگاه گلستان                        تربیت مدرسدانشگاه                    
 

 کيده  چ
اندیشه ي وحدت اندیشه از  نیز  هاي غالب در عرفان است. عطار نیشابوريوجود یکی 

وجود متاثر بوده  ي وحدتعنوان یکی از نمایندگان  عرفان اسالمی طبیعتاً از اندیشهبه
ي او با انسان و طبیعت  بسیاري از تصاویري که عطار نیشابوري از خداوند و رابطه است. 

اندیشه این مقاله در پی آن  وجود جاي میي وحدت  عرضه کرده، در چارچوب  گیرد. 
است تا پر بسامدترینِ این تصاویر را در آثار منظوم عطار بررسی و تحلیل کند. همچنین 

وجود، سه قرائت )یعنی عینیت، متافیزیک سطوح و تجلی(    ي وحدتاز آنجا که از اندیشه 
وجود با تصاویر  گانه از وحدت  هاي سهي این قرائتموجود است، کوشش شد تا رابطه

گانه از هاي سهیک از قرائت مذکور سنجیده شود تا نشان داده شود، عطار احتماال به کدام
ي این پژوهش روشن شد که چهار تصویر  وجود گرایش داشته است. در نتیجه  وحدت 

  »آشکارِ نهان«، »بحر«، »خورشید« و »سیمرغ« بیشترین بسامد را در بین تصاویر وحدت 
ي خدا و جهان و انسان«،  وجودي از خدا در آثار منظوم عطار دارد. در هر تصویر به »رابطه

ي تصاویر، جهان و  ي عرفانی« پرداخته شد. در همهربه »خداي درون«، »راه وصال« و »تج 
وابسته و  خدا  از  براي انسان جزوي  انسان  تمناي  است.  شده  دانسته  آن  گریزناپذیر  ي 

یابند  اي در او تعبیه شده است. این تصاویر زمانی که خصلت تجربی میرسیدن، به گونه
 کنند.  ا پیدا مینمو حاصل مکاشفات عرفانی هستند، غالباً صورتی متناقض

 وجود، عرفان، تصویر خدا. عطارنیشابوري، وحدت  :های کليدیواژه
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 . مقدمه 1
تصور انسان از خدا و به تبع آن تصاویري برآمده از این تصور بر نظام اندیشگانی وي و 

و شیوه دارد  پیرامون  و جهان  از خود  که  تصوري  است.    يبر  گذاشته  تأثیر  او  زیست 
هاي  تصاویر مختلف از آن در آغاز در قالب ادیان و آموزه  ي اندیشیدن به خدا و ارائه

این مفهوم در قالب تأمالت فلسفی و کالمی و عرفانی    ،رازورزانه شکل گرفت. به دنبال آن
ائه شده  ( تصوراتی متفاوت از خدا ار شد. در ادیان بزرگ عالم )شرقی و غربی  جوییپی

اي  هرکدام از پیامبران با خدا و عوالم قدس به گونه   ياست. در ادیان ابراهیمی مواجهه
در قرآن، خدا    بوده است و در هر کدام تصاویر متفاوتی از این مواجهه ارائه شده است.

می وصف  گوناگون  تصاویر  سببشبا  خود  این  که  برداشتود  و  ساز  متفاوت  هاي 
هایی  پس از اسالم فرقه  شده است.  ي این مطلبدربارهوناگون  هاي گگیري فرقهموضع

چون مشبهه، مجسمه، مرجئه، معتزله، اشاعره و بسیاري دیگر و همچنین فالسفه و اهل  
شده  ت ارائه تصوف، هر کدام به نحوي با این امر مواجه شدند و برداشت خود را از تصورا 

اند.  ت و تجربیات عرفانی متفاوتی داشته در متن قرآن برگزیدند و نیز بر این مبنا شهودا
ي انسان و خدا  در تعریف رابطه   ،از آنجایی که تصور و تصویري که از خدا وجود دارد

تعیین دارد، تصور مختارکنندهنقش  فرقه و گروه، در شکل  اي  نظام  هر  باورها و  گیري 
موضوعات خاص بر  کدام  هر  تأکیدات  و  مثال    اندیشگانی  براي  داشت.  بسزایی  تأثیر 

تصور اهلل با ترک بافت قرآنی و ورود به دستگاه کالمی، با ساخت تصوري متفاوتی ظاهر  »
 :1381.«)ایزوتسو،شودشود. تصور و مفهوم اهلل از طریق ذات و صفات شناخته میمی

ر ایم. صوفیان دنزد صوفیان هم با این چرخش معناشناختی و تصوري مواجه (  55-54
خواهانه عمل کردند. دستگاه  کاربرد کلمات قرآنی نسبت به متکلمان بسیار آزادانه و دل 

در دستگاه که  ژرفی گذاشت. خدایی  بسیار  تأثیر  اهلل  تصور  بر  تنها،  تصوف  دیگر  هاي 
مستقیم قابل شناخت، در دستگاه تصوف به صورتی  علم بود و به صورت غیر موضوع  

اتحاد  بی در  و صمیمانه  ادراک میواسطه  معلوم  و  عالم  تغییري  شخصی  نگاه  این  شد. 
همان:  و حتی در تصور از خدا پدید آورد. )شناسی بشر  شناسی و انسانعمده در هستی

اي با تسلط هر نظام اندیشگانی بر امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  ( در هر دوره59-56
ان غالب  ور، تبدیل به گفتمتصور و تصویري که از خدا برگزیده بودند و مالزمات این تص 

هاي فرهنگی، اجتماعی، هنري، ادبی  کالم در حوزه  بر فلسفه وشد و این تصویر عالوهمی
در این مقاله بنا بر این است که ابتدا سه تصویر کلی از    یافت.ها نمود میو سایر حوزه
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ص  متشخ، تصویر خداي غیراساس موضوع مقالهسپس بر  خداوند به اختصار تعریف شود 
وجودي( به تفکیک توضیح  ه خوانش از خداي غیرمتشخص )وحدت بسط داده شود. س

اساس این سه خوانش مورد توجه قرار خواهد گرفت.  داده خواهد شد سپس آثار عطار بر
نهان، دریا، خورشید و سیمرغ پرداخته خواهد   ذیل این تصویر کلی به سه تصویر آشکارِ 

  يساخت، بیانگر تجربه در ژرف  ،ري متفاوت دارندرغم اینکه ظاه این تصاویر علیشد.  
  که   خورد می  چشم  به  هاآن  میان  هماهنگی  و  پیوند  نوعی  و  باشند وحدت در هستی می

ده است. در هر تصویر  درآور  وجود  وحدت  تبیین  خدمت  در  ايمنظومه   عنوانبه  را  هاآن
« »تجربه   يرابطهبه  و  وصال«  »راه  درون«،  »خداي  انسان«،  و  جهان  و  «  عرفانی   يخدا 

  شد.خواهد پرداخته 
اندیشهدرباره وحدتي  بررسی  ي  عطار  آثار  در  گرفته  وجود  صورت  مفیدي  هاي 

مقاله مثال  براي  »است.  متناقضي  آثار عطارتبیین  در  کثرت  و  نوشته نماي وحدت    ي « 
متافیزیک سطوح یا وحدت در کثرت و کثرت    يهمکاران، که به مسئله تیمور مالمیر و  
می  وحدت  مقاله در  همچنین  »وحدت پردازد.  یک    ي  و  عارف  یک  دیدگاه  از  وجود 

نوشته فیلسوف بهنازاتونی  بهزاد    ي«  اندیشه  و  که  وحدتاتونی  و    هاي  عطار  وجودي 
اما آنچه    ،هم انجام شده است  هاي دیگرياسپینوزا در آن با هم مقایسه شده است. بررسی

عطار این    يوجود است که درباره  مطرح است تصاویر برآمده از وحدت  در این مقاله
 مهم پژوهیده نشده است.

اي که مورد استفاده قرار  روش پژوهش در این مقاله نقد تلفیقی است؛ اما بیشترین نظریه 
ر اساس این نظریه ذات امور پنهان  باشد. ب گرفته پدیدارشناسی و مبحث وجه ظهور در آن می 

است و آنچه ما با آن مواجهیم ظهورات مختلف از یک مفهوم است. با بررسی این ظهورات  
شناسی صاحب اثر.  شناسی و معرفت توان به ذات تا حدودي نزدیک شد و البته به هستی می 

این صورت  توان به  تصاویر، ظهورات مختلف یک مفهوم هستند. سوال اصلی پژوهش را می 
وجود و تصور خداي غیرمتشخص چه بازتابی در تصاویر ادبی  ي وحدت  بیان کرد که اندیشه 

 عطار در آثار منظوم او داشته است؟ 
 

 سه تصویر کلی از خدا. 1. 1
 ر  ــه تصویـسه تصویر کلی از خدا وجود دارد که البته تصاویر بسیار دیگر در ذیل این س

 رف  ــ تنها از اهلل نه تصویر ارائه کرده است و البته خود معت  نتنکه  گیرد. چنانکلی قرار می
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 (netton, 1994رک. است که تصاویر دیگري هم وجود دارد.)
(، خداي  personalوار )این سه تصویر به حصر عقلی شامل خداي متشخص انسان

ناانسان )متشخص  )impersonalوار  غیرمتشخص  خداي  و   )unindividuated) 
اویر  کدام این تصبرگزیدن هر(  379- 378:  1393کریمی، موخره ملکیان،  )رک.    باشد.می

تغییر و دگرگونی در انگاره و انگاشت از  هاي آنیا هرکدام از زیر مجموعه ها موجب 
شود و به تبع آن تغییر در باورها و اعتقادات و سایر موارد را به ارتباط انسان با خدا می

 آورد.راه میهم
 وارخدای متشخص انسان. 1. 1. 1

گر شده است غالباً  کنند و در کتب مقدس جلوهخدایی که ادیان ابراهیمی به آن اشاره می 
اد، خدا  پروفسور بر  يبه گفتهوار است. »( و انسانindividualized)  خدایی متشخص

ن که شخص باشد  او، براي آ  ي اش »شخص« است، و هم به گفتهبه معنی عادي و کلی
مند  معنا صریحاً یک موجود زمانخدا در این    اراده داشته باشد...  باید فکر و احساس و

تواند امروز بر ما  شود، میکه بري از صروف حاالت شمرده می   و با آن  )متزمن( است
در قرآن صفات متعددي    ( 184:  1361)استیس، «د.خشم بگیرد و فردا از ما  خشنود باش

ه  هاي انسانی براي خدا ذکر شده است که این صفات معناي خود را با توجه به خصلتب
هنی از خدا را  اي از صفات، تصور و تصویر ذآورند. تأکید بر یکی یا مجموعهدست می

 د. کندستخوش تغییر می 
 وارخدای متشخص ناانسان. 2. 1. 1

وار وصف  متشخص و ناانسانحداقل در یکی از آیات قرآن خدا با صراحت موجودي  
مانند خدا هیچ کس نیست. پس با این حساب    (:11)شوري/: »لیس کمثله شیء«شده است

بودن به کلی با اشخاص  یه شخصی خواهد بود که در عین شخصخدا بنابر مفاد این آ
   .تدیگر متفاوت اس

موجودات جهان    این از  یکی  خود،  یعنی خدا،  است،  متشخص  موجودي  که خدا 
ها نیست. خداوند  یک از آنهستی است و موجوداتی هستند که خدا نیستند و خدا نیز هیچ

این تفاوت  با  دارد،  هاي عظکه  با سایر موجودات  و عمیقی  از موجودات  یم  یکی  تنها 
وار به این معناست که اگر  وار است یا ناانسانهستی است. این خداي متشخص انسان

که  خدا حائز مشخصه انسانهایی است  تنها  دارند، خداي  در میان موجودات جهان  ها 
قل و عقالنیت برخوردار  وار است. براي مثال آیا خداوند فاعل است، از عمتشخص انسان
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وار  ناانسان ،نباشد گوید؟ اگر حائز این مشخصاتخن میدارد و س(  languagاست، زبان)
اي رویکردهاي  بود که در پاره   ( بر این مبنا 378:  1393کریمی، موخره ملکیان،   )رک.  .است

شود. الهیات تنزیهی بر مبناي نفی  اي دیده میالهیات تنزیهی به صورت برجسته  ،کالمی
ها یا اشخاص تنزیه مطلق پروردگار از  صفت از پروردگار شکل گرفته است. گاه فرقه

برده تا حدي پیش  را  نه  اندهرگونه صفت  به هرگوتنها موصوفکه  را  نه  بودن خداوند 
ز بر خداوند ناروا  بلکه حتی اطالق عنوان وجود یا هستی را نی  اند صفت مردود شمرده

 ( 296:  1، ج1385دینانی، )ابراهیمی .انددانسته
 وجودی  خدای غيرمتشخص یا وحدت. 3. 1. 1

دست کم یک آیه در قرآن وجود دارد که در آن خدا نامتشخص است: »هواالول و اآلخر  
چیزي که هم اول باشد و هم در عین حال آخر و هم ظاهر    (3)حدید/الباطن«و الظاهر و  

موجودي    ،وجود  خداي قائالن به وحدت  باشد.تواند  میباشد و هم باطن، متشخّص ن
او سایر م  و غیریتی میان  نیست  از سایر موجودات  آیات دیگري  غیر  نیست.  وجودات 

  )انفال/  ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی«( و »115)بقره/فاینما ُتولوا فثَمَّ وجهُ اهلل«همچون »
 نیز  مورد استناد این گروه قرار گرفته است.   (17

»  خداي غیرمتشخص همان خداي وحدت است.  این  وجودي  الهیات  و  فلسفه  در 
نیست. خدا  اي متمایز از خدا  نظریه است که خدا کل است و کل خداست. جهان آفریده 

تنه214:  1361خداست.« )استیس،  است و جهان  جهان   ا  ـ ( به نظر طرفداران این باور 
د.  ـن آن هستنـا عی ـات و ظهورات و یـا تجلی ـ ر چیزهـود دارد و سای ـیک موجود وج

(owen, 1971: 65  )  وجود شامل طیف وسیع و حتی گاه غیرمتجانسی  اصطالح وحدت
گیرد که در غرب از آن با عنوان  از مکاتب است و آراي اندیشمندان مختلف را در برمی

به معناي     panي یونانیبرگرفته از دو واژه   pantheismي  شود. واژهایسم یاد میپانته 
ایسم دو مسئله حائز اهمیت است: اول این که  به معناي خدا است. در پانته   theoهمه و  

ایunityدر پس کثرت موجود در عالم، وحدتی فراگیر) ن که آن  ( وجود دارد و دیگر 
( در اینجا به  62:  1389)رک. کاکایی،    .وحدت فراگیر حائز نوعی تقدس و الوهیت است

وجود پرداخته خواهد شد که هر سه در تصورات عطار و البته در    وحدت  سه خوانش از
 اي داشته است.تصاویر برآمده از این تصورات نقش برجسته 
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 عينيت  .1. 3. 1. 1
ایم. جهان عین خداست. در دار وجود غیر از  این همانی مواجه در این خوانش با نوعی  

ترین عبارات  شناسد. یکی از صریح خدا چیزي نیست و خدا جز خودش کسی را نمی
،  «ي »فسبحان من اظهر اشیاء و هو عینهااین خوانش را به همراه دارد، جمله  عربی کهابن

)رک.    .( استعین آن اشیاء است  ظاهر ساخت و اوپاک است آن کسی که اشیاء را  )یعنی:  
  ،الاقل در ظاهر  ،یا خداشناسی ادیان ابراهیمی(  theism)( تئیسم 206:  1359جهانگیري،  
-از عالم است اما با نگاه وحدت  کنند که متمایز و متعالی واري را وصف می خداي انسان

کامالً حاّل در جهان  یی خدا  رود و گووجودي این تمایز میان خالق و مخلوق از بین می
 ( 68-67: 1389کاکایی، رک. ). است

 تجلی .  2. 3. 1. 1
ز عالم، اشکاالتی که در خوانش پیشین وجود داشت خصوصاً تعالی خداوند ا  براي رفع

  که چارلزهارتسهام چنان»ایسم به تئیسم مطرح شد.  کردن پانته دیدگاه دیگري براي نزدیک 
(Charles hartshome  به همین )به منظور پانن پانتهتئیسم را  ایسم و  عنوان ترکیبی از 

عده و  است  داده  ارائه  ابن  اي وحدتتئیسم  معنی  وجود  همین  به  را  اکهارت  و  عربی 
گفتهگرفته اصطالح  این  تعریف  در  پانن اند.  لغات    (panentheism)  تئیسماند:  از  که 

که    عبارت است از اعتقاد به این)خدا( مشتق شده،    theo)در( و  en)همه(،    panیونانی  
چنان که هر  جهان سریان دارد؛ آن  ي ي موجودات است و در همهوجود خدا شامل همه

معتقد است که وجود خدا    ،ایسمبر خالف پانته   ،جزئی از جهان در او وجود دارد. ولی
در ذات  چیزي    ،بر این قول   گیرد. بنابیشتر از جهان است و جهان کامالً او را در بر نمی

خدا وجود دارد که کامالً جدا و مستقل از عالم است. جهان تجلی خداست... وجهی از 
و   قول خدا  این  قائالن  عالم است.  از  و مستقل  کامالً جدا  که  دارد  حیات خدا وجود 

بینند. از نظر آنان موجودات محدود عبارت از طور و  وار میتجلیات ذات الهی را انسان
متعالی و  جهان  ،ا هستند... خدا بیشتر از کل جهان است. یعنی خدااي از وجود خدجلوه

افزایش جهان  )همان:cosmos-plusیافته)یا  است.«  جهان    (81- 80(  خوانش  این  در 
:  1359)رک. جهانگیري،    .باشند ممکنات و مخلوقات ظهورات و تعینات ذات خداوند می

 ( 205عالم است )همان: حق است و حق باطن و روح ( عالم اسم ظاهر 203
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 متافيزیک سطوح .  3. 3. 1. 1
دیگر »تقریر  دیدگاه  وحدت  وحدت ،  عین  در  کثرت  و  کثرت  عین  در در  است.   »

منطقی دارد.    يی و کالمی داشت اما در اینجا جنبه فلسف  يهاي قبلی اشکاالت جنبه دیدگاه
خدا و جهان نسبتشان یکسانی در نایکسانی است. جهان هم با خدا یکسان است و هم  

ت که این طوري  این تناقض این اس  يدرباره یکسان نیست. پاسخ بسیاري عرفا به سوال 
گوید: »این قضیه  می  ي این مطلبیس درباره( است88- 87)همان:    .وراي طور عقل است

هم   جهان  که  او،را  از  متمایز  هم  و  با خداست  متناقضمی   یکسان  نماي  توان شطحیه 
 ( 218:  1361وجود نامید.« )استیس،   وحدت

اینجا حق به اعتباري خلق و به اعتباري سواي خلق است. مقصود از حق آنجا که  
حقی که خلق نیست    خلق است حق مخلوق به معناي وجود منبسط است و منظور از

، حقیقت  وجود»  (202- 201:  1359)رک. جهانگیري،    .حدیت استي اذات حق در مرتبه 
دارد، از کثرت موجودات خارجی و  حواس به ما عرضه می  واحد است و بر خالف آنچه

رسند، از ثنویت خداوند و عالم و حق و خلق، در نیز بر خالف آنچه عقول به آن می
و وجه فارد و عین حقیقت وجود، تکثر و تعدد و دوگانگی نیست، بلکه حق و خلق د

واحد است، که اگر از جهت وحدت به آن نظر کنی، آن را حق یابی و حق نامی و اگر  
به آن نظ بینی و خلق گویی؛از جهت کثرت  به اعتبار   ر کنی آن را خلق  یعنی که حق 

ها خلق است، اما به اعتبار احدیت ذاتی، در  ظهورش در صور اعیان و قبول احکام آن
[ در حضرت الوهیت، دیگر خلق نیست،  اعتبار اسماء اوّلی ]ذاتی  احدیت و بهحضرت  

 .(حق است که متعالی از خلق است )همان بلکه
 

 وجود در آثار عطار وحدت. 2
جهانجهان عطار،  است.  بینیبینی  عرفانی  وحدتاي  بنیان  و  در  سرچشمه  واقع  وجود 

ب عارفان مطرح  کرّات نزد غال عرفان و تجارب عرفانی است. یکی از مضامینی که به  
 نوعی وحدت در هستی بوده است.  يشده است، بیان تجربه

[ رأي یا مفهومی که  برم...]یعنیعرفانی را به کار می  ي»گاهی عبارت تصور یا اندیشه 
رفانی و متعلق به  متحقق ع  يشود در اصل تعبیري از یک تجربه میدر اینجا تصور نامیده  

بوده است، اندیشه   ولی  عارفی  به جریان همگانی  آن پس  و  از  پیوسته است  بشر  هاي 
  رند... وحدت توانند آن را بپذیرند و به کار بخبرند می کسانی هم که از منشأ عرفانی آن بی
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خردگرا  وري که خود را  ست، اگرچه اندیشه( نیز یک تصور عرفانی اایسموجود )پانته
 ( 28: 1361رده باشد.« )استیس،منطقی محض آن را مطرح ک داند با براهینمی

  ، تر معرفی شدهایی را که پیش وجود تقریباً تمام حالت  آراي عطار در مورد وحدت 
عرفانی خود است و چه در مواردي    ير مواردي که راوي تجربه گیرد. عطار چه ددر برمی

تأثیر گفتمان عرفانی سخن می تحت  تنها  تصویر می   ،گویدکه  به  را  کشد.  این وحدت 
امر قدسی    ياي تجربهگردد و گونهی او باز میوعی باور به وحدت که به نظام اندیشگانن

(، جهان  )عینیت  شود. خدا تنها وجودگرایانه در آثار او دیده میو هستی به شکلی وحدت
تجلی خدا، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در قالب اشعار و تمثیالت وي مطرح  

شود. خداوند هم در مقام تنزیه و هم در مقام تشبیه مشاهده می شده است. در آثار عطار 
آید.  خداوند در مقام اطالق عاري از هرگونه صفت است پس به تصویر و تصور در نمی

هایی  ها و نسبتکیفیت   يزیرا از همه   ؛نیافتنی استحق در مقام اطالق خود مطلقاً دست
ی نداشته باشد  کیفیت  ،امی که متعلَّق اندیشهدر تعالی است. هنگ  ،تواند بشناسدکه انسان می 

اي هنوز رخ  گونه تجلی تی از آن نیست. در این مرتبه هیچگونه شناخانسان قادر به هیچ
نمی هم  سلبی  به صورت  حتی  و  است  گفتنداده  آن سخن  از  ایزوتسو، رک.  )  .توان 

خدا در این مقام    بردنتوان براي نام( به لحاظ فلسفی تنها چیزي که از آن می 45:  1389
یا وجود است. وجودي که سرچشمه آن  يگفت هستی  به  تا  ها  همه موجودات است 

 ( 48)همان:  .کندعربی از حق در این مقام با عنوان ذات یاد میوجود بخشد. ابن
، از  د و هر توصیفی از خدا را نشان ازکنعطار در مواردي رویکردي تنزیهی اتخاذ می 

 داند. خود گفتن و بدفهمی می
 دادن محالی بیش نیست زو خبر   از وي خیالی بیش نسیت     قسم خلق

 د ـان د      هرچ ازو گفتند از خود گفتهــانگر به غایت نیک و گر بد گفته         
 ( 237:  1385)عطارنیشابوري،  

او را دارد دیوانه  ادعاي فهم  امی تصاویر او منشأ  اي صورتگر است و تمکسی که 
 فهمی اوست. بد

  اي صورتگر استاي نامحرمست      وانکه زو فهمی کند دیوانهآن کزو غافل بود دیوانه 
 (  47:  1386)عطارنیشابوري،  

گنجد و هر قیاسی از  چرا که عقل و جان به او دسترسی ندارند و خدا در وصف نمی
 امر قدسی نارواست.
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 گه گر هست نیست...عقل را بر گنج وصلش دست نیست       جان پاک آن جای
 چون در قیاس بی د کارِــه نایــکشناس        زانمکن چندین قیاس اي حق می

 ( 238:  1385)عطارنیشابوري،   
(  وي از این خداي تنزیهی  )همان  .اندبرده کل پیحتی پیامبران هم به یک جزو از کلِ 

 ( 110همان: ) .یاد کرده است نشان محضبا عنوان بی
  ي ي احدیت به مرتبهانسان تنها هنگامی راهی به حق دارد که حق از مرتبه  ، با این همه

  ي هر عقیدهتوان شناخت. »هایش می تجلی  ينزول کند. حق را تنها در مرتبه واحدیت  
تن  داشکامل است؛ چرا که پاکذاتاً ناقص و غیر ، مذهبی که تنها پایه در تنزیه داشته باشد

اي که هیچ رابطی با مخلوقات نیابد، راه دیگر  کردن او تا مرتبه خدا تا چنان حدي و منزه
یت عمیق است... محدودداشتن وجود الهی است، که بالفعل و بالنهایت گسترده و بالنها

گردد موضع صحیح انسان در برابر حق شکل  ( با تشبیه همراه میتنها هنگامی که )تنزیه
تنه گیرد. دلیل ایمی ا یک )موجود( متعالی صرف نیست بلکه  ن امر... آن است که حق 

  ،( با این همه73- 71:  1389گر در جهان براي جهان است.« )ایزوتسو،( جلوه)موجودي
تصاویري    ،وجودي مبتنی است  وحدترویکرد تشبیهی عطار که غالباً بر مبناي تصوري  

اله این نیست  اي برجسته دارند. البته مدعاي این مقرا پدید آورده است که در آثار او جلوه
 وجود هستند.  مامی تصاویر عطار برآمده از وحدتکه ت 
    

 وجود . تصاویر برآمده از تصور وحدت 3
 خدا به مثابه امر آشکارِ نهان. 1. 3

توان آیه  می  نما را که خود منجر به تصاویر بسیاري شده استمبناي این تصور متناقض
تواند بازنمودي از تصور متافیزیک  دانست. این تصویر می  ( 3)حدید/هو الظاهر هوالباطن«»

ي  به و سطح دیگر پنهان است. در جنبهاي خداوند آشکار است از جنسطوح باشد. از جنبه
 پنهان معناي هستی و باطن آن است.  يآشکار همان خلق و در جنبه 

است  این  يدرباره گرفته  اساسی شکل  چه  بر  عارفان  تناقضات  فاوتی  مت   آراي  ،که 
ثمربخش    این تناقضات را در نیل به حقیقت   ،عارف مسیحی  ،وجود دارد. سیمون وي

کردن امري  در واقع حاصل بیاننما که  ( این بیانات متناقض70:  1382)رک. پلنت،  .داندمی
  شود:در آثار عارفان به وفور دیده می ،ناپذیر استبیان

 وآن زمان کو را نهان جویی عیانست   ت      ــآن زمان کو را عیان جویی نهانس       
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 ی عیان آنگه بودـــان جویـــ ور نه ود        ــه بـــان آنگــگر عیان جویی نه       
 ت او  ـــآن زمان از هر دو بیرون اس     چون است او   ور به هم جویی چو بی       

 ( 237:  1385)عطارنیشابوري،  
  ي امر قدسی اشاره شده است. در واقع، ترکیب آشکارِناپذیر در این ابیات به دسترس 

دست  یافتن مایه نهان  و  کشیده شود. جستن  تصویر  به  گریزپایی حق  تا  است  شده  اي 
 محال است.  ،چیزي که هم آشکار و هم نهان است

  آشکار است؛ چرا که همه چیز است:خداوند پنهانِ
 ی ــم تویــآشکارا بر تن و جان ه    گرچه در جان گنج پنهان هم تویی     

 اي هم آن توییی         هرچه گویم آن نهــان تویــاي درون جان برون ج
 م نشان ـبینم نمیــو در عالــوز ت          م به تو بینم عیانـــي عالهـــجمل

 ( 236)همان: 
ه است.  شده  آشکار  خداوند  به  و عالم  است  اشیاء  پدیداري  سبب  که  نور  مچون 

استنمی آشکار  خداوند  دیگر سوي  از  کرد.  اشاره  آن  به  مستقیم  دید  ،توان  ي  هلیکن 
 ( 25: 1386عطارنیشابوري، )رک.  .بین نیست تا او را ببیندخدا

 
 دریا خدا به مثابه . 2. 3

خدا نیست.  وجود است. هستی چیزي جز    صویر بازنمود تصور عینیت در وحدتاین ت 
کس از قعر  شود که هیچه مینقوش دریا و امواج آن است. اینجا دریایی به تصویر کشید

 خداوند است که دسترس ناپذیر است:  آن آگاه نیست. قعر دریا در اینجا همان ذات
 آگه نیست از قعرش کسی  ک ــد از روي این دریا بسی        لیــآگهن

 ( 239)همان: 
 آشکارگی پنهان است: ین این دریا در ع

 اي عجب بحریست پنهان لیک چندان آشکار      کز نم او ذره ذره تا ابد موج آور است 
 ( 47)همان:  

 ارتباط خدا و جهان و انسان . 1. 2. 3
رویی و ظاهري هم دارد. در این تصویر نوع نسبت جهان و خدا به صورت    ،این دریا

 : شودنقوش دریا و دریا بیان می يرابطه
 د به جاي ــر کی مان ـــا بر بح ـــهنقش      رد راي      ــر کلی چون به جنبش کبح
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 هر دو عالم نقش آن دریاست و بس       هر که گوید نیست این سوداست و بس 
 ( 413:  1385عطارنیشابوري،  ) 

می تعریف  تصویر  این  اساس  بر  نیز  بحري موج  آفرینش  امر قدسی همچون  شود. 
عوالم در    ي ي دریابین بنگریم همهآید. اما اگر به دیدهدر وجود می  جهان زند و صد  می

 : بیش نیست خيالی و گمانیجنب دریا 
 ه عمر همچنان بودـاما هم      ها زد  بحري که اگرچه موج

 نتوان گفتن یک جهان بود      هر دم بنمود صد جهان لیک  
ـ پن      اد  ـ زیرا که شد آمدي که افت  دار خیال یا گمان بود ــ

 ( 261:  1386)عطارنیشابوري،  
این تصور در قالب دریا و چشمه و کاریز و جوي هم به تصویر کشیده شده است.  

 ( 74همان: )است. ها بهانهها همه یکی است و تفاوت این
 : پایان خداستانسان یک قطره یا شبنم از دریاي بی

 گر رسد بویی از آن دریا به یک شبنم رواست          پایان تو  من کیم یک شبنم از دریاي بی
 ( 23)همان:  

در این تصویر به پیوستگی انسان و خدا اشاره شده است. قطره و دریا از یک جنس  
شدن انسان است. البته قطره یا شبنم  ه قطره همان قابلیت خداگونهستند. رسیدن بویی ب

 :ریا یک دم از ما جدا نیست؛ اما ما از آن جداییماشاره به ناچیزي انسان هم دارد. این د
 ا جدایی و عجب این          که این دریا ز تو یک دم جدا نیست ــو از دریـــت 
   ی اما او ترا نیستــ ا هستو او رـــ م          ت ــی و او ترا گـــو او را حاصلــت 

 (82)همان: 
پردازد. باید به سوي دریا شتافت و  تصاویر می « نیز در قالب  عطار به »چه باید کرد؟

 : ها را رها کردها و شبنمنقش
 ه جز دریا بود سودا بود ـــود          هر چـــ قطره باشد هر که را دریا ب

 یک شبنم چرا باید شتافت  توانی راه یافت           سوي چون به دریا می
 ( 269:  1385عطارنیشابوري،  )

شد و از وجود خویش ناپیدا گشت.  ی شد. باید در این دریا گم که باید فان  دیگر این
برد که حلول هستی فردي عاشق را در معشوقی  عطار... تشبیهات و استعاراتی به کار می»

می است، شرح  یافته  انبساط  و  کلیت  مستهلک  که  دریا  در  که  آب  قطرات  مانند  دهد. 
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گردد.«  تار مویی از زلف معشوق می عاشق ،شوند و یا اگر در محیط انسانی باقی ماندمی
 ( 117-116و   106: 1ج  ،1388)ریتر، 

 ز دریا تو را دارنده نبودــ ا         که جـــاب دریــتو هستی شبنمی دری
   بودکه هر کو گم نشد داننده ن       در این دریا چو شبنم پاک گم شو    

 ( 414-413و  273؛ نیز رک. همان:  268:  1386)عطارنیشابوري،          
گذشتن از عالم  اجسام است. عالم چون   ،یابی به راز این دریابا این حال طریق راه

ا باشد باید این طلسم را بشکند  طلسمی است بر این دریا. کسی که طالب گنج قعر دری
اهلل با توجه به تصویر دریا از ترکیب دریاي وحدت بهره . عطار در وصف اولیاء()همان

 ( 241)همان:  داندغواصان این دریا می  ها رابرد و آنمی
 ی عرفانیتجربه. 2. 2. 3

ر  تصویر دریا گاه در آثار عطار بیانگر نوعی مواجهه با امر قدسی است. دریایی که نه س 
خبر شود از جان و عقل و دل  ي سر مویی از این دریا بادارد نه پاي. اگر کسی به اندازه 

جان مادرزاد به این دریا که تحیر در تحیر است راهی  خبر خواهد شد. با  و دین به کلی بی
هزار  صلی دارد که یافتن آن از میان صدنیست. جانی دیگر نیاز است. این دریا گوهري ا

این نیست. مگر  پاي چشم شوي  که  گوهر ممکن  (  142همان:  )  .چون خورشید سرتا 
راي کفر و دین  ساحل این دریا کفر است و خود دریا دین و ایمان. گوهر این دریا و

اکنون  در این دریا که شاعر هم  1زمین.و کف آن  است. بخار این دریا آسمان شده است  
نما، نه دریایی هست و نه شاعري. اي متناقض حال به گونه ، درعینیابدخود را در آن می

و نفسانیات رها باشند  شوند که از نفس  از این دریا و گوهر آن تنها کسانی خبردار می
 ( 213- 211: همان)

کند. وي  کر میکندن پدرش را ذي نزع و جانداستان لحظه   اسرارنامهعطار در اواخر  
نوشد. این تصویر  کند که عالم را میپدر  دریایی را وصف می پرسد: »چونی؟«.  از پدر می

ود را در برابر  براي ابراز سرگشتی و حیرانی پدر در مواجهه با مرگ است. وي ناچیزي خ
 بیند:دریا میاین 

   اي برنآورد جوشز چون من قطره   کند نوش       چنین دریا که عالم می 
 (233ب:  1388)عطارنیشابوري،  

بوده است و گمانی  تصویر  محو می   ،با مرگ، عالم که چون خیالی  این  در  شود و 
ی نیز با استناد به حدیث مشهور  عربنوشد. ابنهمی به نام عالم را میدریاي وحدت، و
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جلب   ،از ذکر این حدیث )ص( کند که غرض پیامبر« بیان میبهواالناس نیام فاذا ماتوا انت»
کنند به مثابه یک رویاست  ک میدر این دنیا ادرا ها به این بوده است که آنچه  نساننظر ا

بودن چیزهایی که  خیالی  شدن از خواب،طور که با بیدار ( همان28:  1389)رک. ایزوتسو،  
افتد. در اینجا حقیقت  گردد، با مرگ هم این اتفاق میروشن می ،شوددر خواب دیده می

  ، هستی که به صورت دریا به تصویر کشیده شده است جهان را که خیالی بیش نبوده است
در    ،نوشد. مضمون خداي درون که یکی از مضامین برجسته در ادبیات عرفانی استمی

اي دارد. تصویر دریاي درون بر همین پایه شکل  هاي عطار هم جایگاه ویژهتصویرسازي
که این    بودن هنري نیست. اینورند. در دریاست. همه در دریاي وحدت غوطهگرفته ا 

 : پایان را درون خود دریابی حائز ارزش استدریاي بی
 کس کاندرو دریا بود د         فرخ آنــ عالم به دریا اندرن يجمله

 ر در تو نور کار اینجا بودـبح         تو در بحري ندارد کار نور  تا  
 ( 257: همان) 

 

 خدا به مثابه خورشيد، آفتاب، نور. 3. 3
تواند  یز می تصویر خورشید و متعلقات آن بسیار مورد توجه عطار بوده است. این تصویر ن

وجودي که مبناي آن تجلی است شکل گرفته باشد. همچنان که  بر مبناي تصوري وحدت
خورشیدي است که کسی از ذات  در تصویر دریا مشاهده شد، در اینجا هم خدا همچون  

 :آن باخبر نیست
 زبان است و بس گنگــرار ت ـي اس گوینده   ت    ــچشم اسي انوار تو بس دوختهبیننده

 وز عشق تو هر سود که کردند زیان است     است  که دادند محال از وصف تو هر شرح
 رسان است یک ذره ز خورشید فلک مژده  ت     ـگر عقل نشان است ز خورشید جمال

 ( 63و 61همان: ) 
ایم که در عین آشکارگی  و همچنین باز هم به مانند تصویر پیشین با خورشیدي مواجه

 :پنهان است
 م بر تو رخشان کی شود ـــندانبینم ولیک      میجمله یک خورشید می

 ی شود ـفشان بر روي جانان کد      جان ـــ رشید جمال او ندیهر که خو
 ود ـن درگه نگهبان کی شـل بدیـد را      گـــ چند اندایی به گل خورشی

   د پنهان کی شودـان خورشی ـست       آن چناز کفی گل کان وجود آدمی
 ( 273- 272)همان: 
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خدا   ابیات  این  خدادر  عین  )جمال  در  که  است  شده  مصور  خورشیدي  چون   )
خواهد. گل وجود آدمی  نوربین می  ي هآشکارگی پنهان است و در عین پنهانی آشکار. دید

 :در تقابل با این خورشید قرار گرفته است. در جاي دیگر عطار آورده است
 ( 89لیکن چه کنم مرا نظر نیست )همان:      پر پرتو روي توست عالم  

 ( 91همان: لیک هر دیده محرم آن نیست )      فتاب رخ تو پنهان نیست آ
 انسان  و  جهان  و خدا ی رابطه. 1. 3. 3

حق و جهان چنین آورده است که ارتباط    يبطه را  يعربی دربارهي ابنایزوتسو در باب آرا 
بودن کامالً در  همانی صرف نیست »حق و خلق در عین یکیو جهان یک این  میان حق

همین مخلوقات در  تقابل با یکدیگرند. مخلوقات در ذات چیزي جز خدا نیستند، لیکن  
نهایت از خدا  ها در این اشکال بیباشند. بلکه آنخود غیر از خدا می  يیافته اشکال تعین

ي تصاویر  ي عرضهگونه را به وسیلهین وضعیت متناقضکوشد اعربی میدور هستند... ابن
، ( یکی از آن تصاویر است. وي با استفاده از این استعارهتلف شرح دهد. سایه )ظلمخ

ي حق است. جهان  کند: جهان سایه ي بنیادي بیان میدیدگاه خود را به صورت یک قضیه
سایهبه د  ،حق  يعنوان  در  ولی  است  حق  پایینرجهشکل  دارد.« اي  قرار  حق  از  تر 

 اما خورشید نیست. ،ه نسبتی با خورشید دارد( سایه هموار109: 1389)ایزوتسو، 
خورشید و یکی از متعلقاتش است.    يخدا و جهان، رابطه  يرابطه  ،در این تصویر هم

ماند. عالم در  ارزشی همواره با متعلَّق خود باقی میاي است که در عین بیسایه وابسته 
 واقع هیچ است.اي است که درمقابل این خورشید همچون سایه

 ی ز یک خورشید تو  ــگم شده بین       د تو    ــجاوی يهــزاران سای ـ صده
 ( 413:  1385)عطارنیشابوري،  

همچون ذرات هبا هستند که در برابر    ،در تصویري دیگر جهان و هرچه در آن است
 ماند:او نه موجودند و نه معدوم. با طلوع ذات او هیچ چیز نمی

 ات ــی و اثبـــان نفـــ مانده میفرود          ـــت عشقن ـهمه ذرات عالم مس
 نه موجود و نه معدوم است ذرات       در آن موضع که تابد نور خورشید     

 ( 12:  1386عطارنیشابوري،  )
چون زلف بر رويِ خورشیدگون یار است و آن   ،نماست هستعالم هستی که نیستِ

  قدسی جهان مد نظر است که چون حجابیي مادي و غیر دارد. اینجا جنبهپنهان می  را
 شود:مانع پدیداري حق می
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 ( 146 )همان: اگر زلف تواش پنهان ندارد       فروگیرد جهان خورشید رویت  
  حکمت این پنهانی در عین پیدایی به باور عطار این است که اگر این پرده از رويِ 

  54همان:  )  .شود و تاب او را نداردعدم می  هر وجودي  ،خورشیدگون خداوند کنار رود
 (173 و

ای ذرهبا  همچون  انسان  وجود  حال  )هبان  به  اي  رسیدن  تمناي  همواره  که  است   )
  از انوار او را دارد:اي یدن رشتهخورشید و د

 اب         بوک از آن تابم رسد یک رشته تاب ـسایلم زان حضرت چون آفت
 م در رشته من ـــ ی زنــدرجهم دست      اي سرگشته من   تا مگر چون ذره

 ( 241:  1385عطارنیشابوري،  ) 
فنا    يوار در آفتابِ روي دوست خوش و دلنشین است. با همین تجربهاین فناي ذره

  یابد:ه نوعی وحدت در هستی دست میب ،است که صاحب تجربه
 وجود ما خوش است... وم          کان تماشا بیــپرده از رخ برفکن تا گم ش

 گر شدم چون سایه ناپیدا خوش است  چون تو پیدا آمدي چون آفتاب          
 (   55:  1386عطارنیشابوري،  )

شدن  شود. فانیایی خورشید سایه گم میشود با پید که در ابیات فوق مشاهده میچنان
  ي بیننده  زم است:تر چیز دیگري هم ال اما پیش  از خود در تصویر دریا هم راه وصال بود.

 (61همان: ) .انوار تو باید از غیر چشم بدوزد
 ی عرفانیتجربه. 2. 3. 3

مواجهه با نور و توصیف    ، شوددر تجارب عارفانه یکی از تصاویر غالبی که مشاهده می
کسانی که در مواقعی از کالبد جسم مادي به در   يگوید همه»سهروردي می  آن است.

انوار روحانی ناب را مشاهده کرده و سپس براي هدایت دیگران، مشاهداتشان   ،اندآمده
ساخته  مکتوب  افلوطینرا  )یعنی  افالطون  است:  اند...  گفته  بد...(  از  تجرد  زمان  ن، در 

القضات در وصف  عین   (188-187:  3، ج1393کربن،  الکی نورانی را مشاهده کردم.« )اف
القضاتم، نوري دیدم که از  که عین در این مقام منگوید »یکی از تجارب قدسی خود می 

و صورتی    ؛ هر دو نور برآمدند و متصل شدندوي جدا شد و نوري دیدم که از من برآمد
(  303:  1386القضات،  ن حال متحیر مانده بودم.« )عینقت در ایکه چند وزیبا شد چنان

 :امر قدسی در قالب نور و آفتاب سخن گفته است ياي موارد عطار از تجربه در پاره
 ارش آفتاب ـــ ادي در کنـــدید از آن پس دختر ترسا به خواب      کاوفت 
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 کز پی شیخت روان شو این زمان ان      ـــاه بگشادي زبــاب آنگــــآفت
 ( 300:  1385عطارنیشابوري،  )

 ا ابد از جان و تن افتاده شدــ ی تــ تا نور او دیدم دو کون از چشم من افتاده شد      پندار هست
 سوزي عجب در انجمن افتاده شدآمد ز شب طالب فناگشت ازطلب     شور جهانروزي برون

 ان     هر لحظه آتش درجهان در مرد و زن افتاده شدـ شفشرویت ز برقع ناگهان یک شعله زد آت
 وپس افتاده شد  برقی برون جست از عدم برکند گیتی را زهم     پس نور وحدت زد علم درپیش

 ( 208-207:  1386عطارنیشابوري،  )
یابد.  با حرکت از تصویر خورشید و آفتاب به نور غالباً اشعار عطار خصلتی تجربی می

.  شودبرد و فانی میمیارزشی جهان پیبا نور قدسی به بیاي شاعر با مواجهه  در تجربه
ها بر چیده شده و نور وحدت سراسر هستی را آکنده  حتی در چشم راوي تمامی کثرت

 ( 171)همان:  .کندمی
است. توجه به خداي  گاه مراد از این آفتاب و نور، نور درون و خداي درون آدمی

ودیعه و  میاله  يدرون  منجر  تصاویري  به  انسان  درون  در  گفتمان  ی  در  تنها  که  شود 
از آن سراغ گرفت. نجم نی می عرفا نور    يدر مشاهده   مرصادالعبادالدین رازي در  توان 

اي قائل  بندي ي دل، به تقسیمنی بر اساس صفاي باطن و صیقل آینهقدسی و انوار درو
گذر همراه است. سپس انوار ممتد که  هاي زودبرق ياست. آغاز حال سالکان با مشاهده

شدن صقالت  ي بعدي با زیادشود. در مرحلهبر چشم دل او پدیدار می  ،بقاي بیشتري دارند
آتش و  مشعله  و  شمع  و  چراغ  به شکل  انوار  می دل  پدیدار  او  بر  افروخته  شود. هاي 

 .ستو ستارگان و قمرها و خورشیدها  افالک درونی   يي مشاهدهي سوم مرحله مرحله 
آفتاب و گاه  302- 299:  1387الدین رازي،  )رک. نجم گاه همچون  این خداي درون   )

می حضور چون دریا در درون دل آد ،تر مشاهده شدکه پیشهمچون آتش و نور و چنان
( قرابت دارد. جهان و هر چه در آن تئیسم )تجلیقائالن به پانن  دارد. این دیدگاه با آراي

دقیقه از  است  هماي  در  دارد. خدا  خود  در  این  خداوند  است.  و ساري  جاري  چیز  ه 
جان جان است و در    ترین تجلی موجود است. خداالهی در درون انسان در کامل  يدقیقه

 ( 236: 1385)عطارنیشابوري، .جان نهان است
که    17  يشود. در غزل شمارهنهانی به صور مختلف به تصویر کشیده می  ياین دقیقه
شود. با  رود اما خود ارشاد میراوي به قصد ارشاد خراباتیان می  ،وایی داردساختاري ر
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آفتابی در  رهد و به شهودي عرفانی دست مینوشیدن دُرد می از هستی می با  یابد. او 
 :درخشدکند. خدایی در درون که همچون آفتاب میدرون خود مالقات می 

 سماوات  ون من برون شد ازودم               درـــی از وجــــ برآمد آفتاب
 ( 12:  1386)عطارنیشابوري،   
لب آفتاب به تصویر کشیده شده  امر قدسی گاه به صورت المثناي آسمانی نفس در قا

 است: 
 در غیب غیب ــــ ی دارد انـــآفتاب       هر یک از اهل هنر وز اهل عیب 

 اب ــبراندازد حجبا خودش گیرد    اب     ـــ آن آفتـعاقبت روزي بود ک
 دان که نیک و بد رسید  تو یقین می     د   ـــ هر که او در آفتاب خود رسی

 ( 403:  1385)عطارنیشابوري،  
 ود       ز آرزوي آن فلک گردان بود... ــ ردان بـــ م  يهـآنچه نقد سین 

 ان بود... ــ اب آن رخ جانـــ آفت      ت ـ آن فلک کان در درون عاشقس 
 هر که را یک ذره نور جان بود     اب    ــــفلک و آن آفتزود بیند آن 

 ( 260:  1386)عطارنیشابوري،
  ي شود، به آموزهتعبیر فلک درون که خود خورشیدي دارد و زمانی بر انسان پدیدار می

این دو عالم بازتاب    ،گردد. طبق باور عارفان اسالمیمیشابهت عالم کبیر و عالم صغیر بازم
این مییکدیگر  يندهده به  منجر  رابطه  این  به همتا و شود کند.  ه هر حقیقت خارجی 

نجومی مشابه است    الدین کبري هفت فلکِرونی خود رهنمون شود. از نظر نجمد  يقرینه 
با هفت فلک نفس. افالک درونی خود اقمار و سیارات و ستارگانی دارند و سالک راه 

می  خود  دل  صیقل  با  انوار  حقیقت  افال تواند  کنداین  مشاهده  را  شایگان،  )  .ک  رک. 
 ( 256- 251ب: 1387
 

 خدا به مثابه سيمرغ . 4. 3
ترین اثر وي  اي که در آثار عطار بارها تکرار شده و البته شاخصیکی از تصاویر برجسته 

این تصویر شکل گرفته بر محور  سیمرغ است. تصویر سیمرغ در مواردي نمودار    ،نیز 
که در تصاویر قبل  وجود است. چنان  جلی در وحدتمتافیزیک سطوح و در مواردي ت 

 جوهر این سیمرغ نیز مکشوف نیست و ناپیداست.  ،هم دیده شد
 س بازپس انگشت گزان است ـ چون در نف   چه سود که نقاش کشد صورت سیمرغ   
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 هر سیمرغ به عینه نه همان است ن      چون جوــرغ ولیکـ سیمگرچه بود آن صورت 
 ( 62:  1386عطارنیشابوري، ) 

 انسان  و  جهان  و خدا ی رابطه. 1. 4. 3
در قالب روایتی ابتداي کار سیرغ را که منجر به آفرینش شده با اشاره    الطیرمنطقعطار در  

گذرد شب بر چین میکند. سیمرغ نیمهالظلمت بیان می  به حدیث انَّ اهلل خَلَقَ الخلق فی
افتد. این پر منشأ هر صنعی در جهان است  کند. پري از پرهاي او در چین میو جلوه می

آثار نقش پر اوست باور عارفان هر زیبایی در آفرینشو هر غوغایی  از  جلوه  ،. در  اي 
زیبایی حقیقی است. در اینجا یکی از وجوه شبه در این تصویر که زیبایی سیمرغ است  

کند، مورد توجه قرار گرفته است. در این قسمت به وجهه تجلی از  و همه را شیفته می
 ین تصویر توجه شده است: ا

ـ ابتداي ک  شب ن نیمهــگر بگذشت بر چیجلوه        ب ــرغ اي عجــ ار سیمـ
 د هر کشوري ـــور شــرم پرشـ الج       ري  ــ اد از وي پـــ در میان چین فت

  ر که دید آن نقش کاري در گرفت...ه   ت        ـ هر کسی نقشی از آن پر برگرف
 ( 265:  1385)عطارنیشابوري،  

این تجلیعرفان اسالم  يدر سابقه به  اي اشاره شده است؛  ج رنگارنگ جايهاي  ی 
،  1387القضات،  )عین  .به این مفهوم توجه کرده است  هانامه القضات در  براي مثال عین

  عطار  ها مورد توجه عطار بوده است )رک.نقش( این تجلی در کثرت و  185  و  129:  2ج
 (7:  1386نیشابوري، 

ست. غیر او چیزي نیست.  ... همه اوت و عوالم دیگر و عرش وعالم و هرچه در آن اس
هاي گوناگون در صفت است  همه یک ذات است اما صفات مختلف پذیرفته است. تجلی

 :پوشدهاي مختلف می نه در ذات. خداوند همچون پادشاهی است که لباس
 در نگر کاین عالم و آن عالم اوست         نیست غیر او و گر هست آن هم اوست 

 ف ـ ک حرف و عبارت مختلــ ه یــجمل         فــت اما متصـجمله یک ذات اس
 د لباس ـ اه را در صـــد شـــ و ببینـــک  اس         ــشند شه ــمردمی باید که باش     

 ( 234-233:  1385عطارنیشابوري، ) 
هاي سیمرغ است. سایه از سیمرغ جدا نیست.  هاي مختلف پادشاه همان سایه این لباس

بینیم. باید از سایه بگذري  بینیم. هستی را خدا می سیمرغ میاگر سیمرغ رخ بنماید سایه را  
 ا ببینی و سایه در خورشید گم شود: تا سیمرغ را ببینی. تا درون سایه آفتاب ر 
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 ده ـــ ا آمـــرغ زیبـ سیم يه ـایسرا آمده          ـــ ان به صحــــهر لباسی ک
 الـــخی بینی بیسایه را سیمرغ        ال   ـــد جمـــگر تو را سیمرغ بنمای
 سیمرغ بود يدي سایهـهرچه دی    گر سی مرغ بود     گر همه چل مرغ و 

 ود روا... ـی از آن نبـدا گویـ گر ج    دا      ـــود جــسایه از سیمرغ چون نب
 اب ـــی آفتـــتو درون سایه بین      ح باب     ـــ گر تو را پیدا شود یک فت

 لسالم خود همه خورشید بینی وا       دام   ــبینی مم ــسایه در خورشید گ
 ( 283- 282همان: )

اي براي  که مشاهده شد به مانند تصویر خورشید، عالم در اینجا هم همچون سایهچنان
دارد.   عمیق  مناسبتی  خورشید  و  سیمرغ  میان  ارتباط  این  است.  شده  تصور  سیمرغ 

افروز چنین آورده است: »گفت  ي گوهر شب هروردي در رسائل فارسی خود دربارهس
تاریک  گوهر شب  افروز هم در کوه قافست اما در کوه سیّم است و از وجود او شب 

نماند.   حال  یک  بر  پیوسته  اما  شود  است...روشن  طوبی  درخت  از  او  « .  روشنی 
بیند. هر میوه که  ( هر کس بهشتی باشد این درخت را می230:  3، ج1388)سهروردي،  

در آید و پر  ه خود ب يي این درخت است. »بامداد سیمرغ از آشیانه ثمرهر جهان است، د
(  232بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین.«)همان:  بر زمین باز گستراند، از اثر پر او میوه  

یا متعلق  )  افروز معادل ماه و طوبیشویم که گوهر شبرسائل متوجه می  با این اشارات در
ال  خورشید در عالم حس و طوبی در عالم مث خورشید است. درواقع »غ( معادل آن سیمر

در داستان سیمرغ و زال    ( 196ب:  1386مظاهر خداوند یا نوراالنوارند.« )پورنامداریان،  
شود.  گیرد و شب از صحرا ناپدید می ، سیمرغ زال را هنگام روز در زیر پر و بال میهم

که خورشید در میان اجرام  طور  همان  در عالم حس نیز خورشید به همین صورت است.
معادل جبرائیل در  ) آسمانی بیشترین تأثیر را بر زمین دارد، در فلسفه مشاء هم عقل فعال 

الصور  دارد. مدبر عالم کون وفساد، واهببیشترین اثر را بر زمین و اهل آن    (بافت دینی
 .رفته شده استعقل فعال در نظر گ   و حامی نفوس انسانی، همه صفاتی است که براي

همان:   در  ( 199- 198)رک.  فوق  ابیات  در  یا  پس  نوراالنوار  مثالی  مظهر  سیمرغ  واقع 
 این خورشید است.  ياست که جهان و هر چه در اوست سایه خداوند  

این سیمرغ    يو هستی و خصوصاً روح انسانی سایه   خداوند همچون سیمرغ است
هاي  ( که سایه)ارواح  کرد مرغان دیگراست. زمانی که روي همچون آفتاب خود را آشکار  
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تمامی راز سیمرغ  کند. »است که روح را پدیدار می او هستند در وجود آمدند. این تجلی
 :(305الف:  1387«)شایگان، .اندمرغ در ازل با هم بودهو سی در این است که سیمرغ

 آفتاب ون ــرد رخ چــ ارا کــتو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب          آشک
 د ــ اک اوفکنــپ يپس نظر بر سایه د           ـ هزاران سایه بر خاک اوفکنصد
 ار ـــ ود کرد بر عالم نثار          گشت چندین مرغ هر دم آشکــخي ه ــسای
 خبر  ي اوست این بدان اي بیسایه   سر          ان عالم سربهــ ورت مرغــص

 ( 281:  1385عطارنیشابوري،  )
فناي شخص و عدم توجه به غیر   اینجا وصال ممکن نیست مگر با محو وباز هم در 

 ( 283- 282)همان: 
 ی عرفانیتجربه. 2. 4. 3

واقع طباع تام جمعی یل شرع و عقل فعال فلسفه است، درسیمرغ اساطیري که معادل جبرئ 
تام  رواح انسانی و به قول سهروردي ربا فردي  النوع انسان است. این در مقابل طباع 

شود. طباع تام فردي در واقع حق انسان است که در رویاها و مکاشفات بر فرد پدیدار می 
کننده است. حق مطلق قابل  ي وجود فرد رویتمطلق نیست. بلکه حق متجلی در آینه

  واقع یکی از صور تجلی شود، درکه به هر صورتی متجلی می   رویت نیست و آن زمانی
رمز حق    الطیرمنطقسیمرغ در داستان  »(  114)همان:    .ت اونهایاوست در برابر صور بی

 استعداد  اقتضاي   به  متجلی  حق   مرغ؛است، اما نه حق مطلق بلکه حق و خداي شخصی سی
  «.گرددمی  متجلی  آنان  بر  سیمرغ  يچهره  و  نام  با  که  است  سبب  همین   به  ومرغ  سی

سیمرغ در داستان عطار نیز به دو صورت توصیف شده    (114:  الف1386  ،پورنامداریان)
تابد. این وصف در ابتداي داستان است. یکی در مقام حق مطلق که توصیفی تنزیهی برمی

 : شوداز زبان هدهد بیان می
ـ نام او سیم  2... دور ور      او به ما نزدیک و ما زو دور ـــان طی ــــرغ سلطــ

 در صفاتش با دو چشم تیره ماند...   الجرم هم عقل و هم جان خیره ماند   
 ست اگر بر هم نهی مشتی خیال  ه  ال    ــقسم خلقان زان کمال و زان جم

 ( 264:  1385)عطارنیشابوري،  
می سیمرغ  حضرت  به  مرغان  هنگامی  دیگري  جاي  آندر  ابتدا  در  را  رسند  ها 

ناپذیر است و د خداوند در مقام اطالق است. وصفنما  پذیرند. در اینجا هم سیمرغ نمی
با   (423-422)همان:  .کس را به حضرت او راهی نیست و توان رویارویی با او را ندارد
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رو نیستیم. در واقع رب شخصی  تجلی سیمرغ بر مرغان دیگر با حق در مقام اطالق روبه
رغان صورت خود را در  است که مگردد. در اینجو حق در یکی از صور تجلی وصف می

 بینند. وجود سیمرغ می يآینه
داستان سیمرغ به    گذارد و درانسان و خدا عطار حتی پا فراتر از این می  يدر رابطه

هزار مرغ  عطار از میان صدها  الطیرمنطقکند. »در داستان  شدن سی مرغ اشاره می سیمرغ
« به درگاه  مرغکنند، تنها »سی شوار سلوک را طی میکه به جستجوي سیمرغ هفت وادي د

« همین نکته را بیان  مرغ« و »سیمرغعطار با استفاده از شباهت لفظی »سی رسند.  او می
، الطیرمنطق کنند. سیمرغ در داستان  ر میکند که در نهایت راه مرغان با خودشان دیدامی
از نظرگاهواقع همان فرشته در یا  ئیل،  ، جبر هاي مختلف، عقل اول ي جمعی نوع انسان 

 (  57-56الف: 1386)پورنامداریان،  «عقل فعال یا نور محمدي است. 
شدن به تصویر  دن در این ابیات در قالب سیمرغشخداشدن و از خود خالی و فانی 

 کشیده شده است:
 ان ــد آن زمـ سیمرغ دیدن يچهره رغ جهان       ــز عکس روي سیم هم

 مرغ آن سیمرغ بود...سیشک اینبی رغ زود       ــ چون نگه کردند آن سیم
 دام ــرغ مـم ام         بود خود سیمرغ سیــ رغ تمــخویش را دیدند سیم

 اه ــبود آن سیمرغ این کاین جایگ    اه    ـ چون سوي سیمرغ کردندي نگ 
 رــان آن دگـمرغ ایشبود این سی    ر    ـور به سوي خویش کردندي نظ 

 کم وهر دو یک سیمرغ بودي بیش        مــدي بهـ هر دو کردنور نظر در 
 ود این  ــی نگشــدر همه عالم کس       بود این یک آن و آن یک بود این 

 (  426:  1385)عطارنیشابوري،  
در این قسمت بحث کثرت در وحدت و وحدت در کثرت به خوبی نمایان است.  

 و از وجه دیگر سیمرغ را. بینند نگرند خود را میمرغ از وجهی که میسی
  

 گيری نتيجه. 4
که حاصل زیستن در گفتمان عرفانی باشد و خواه حاصل    وجود خواه این  تصور وحدت

تجربیات عرفانی شخص عطار، در آثار وي به صور مختلف بیان شده است. خدا در مقام  
ورد توجه  تصور مناپذیر است و الهیات تنزیهی حاصل از این  ( که وصف )احدیت  اطالق

( است، تصوراتی  )واحدیت  بعدي که مقام تجلی امر مطلق  يعطار بوده است. در مرتبه
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و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت  (، جهان تجلی خدا  )عینیت  چون خدا تنها وجود
مرتبه متافی ) در  است.  شده  مطرح  مختلفی    يزیک سطوح(  تصاویر  از  عطار  واحدیت، 

آشکارِ نهان، بحر، خورشید و سیمرغ که از تصور وحدت    استفاده کرده است. تصاویر
برآمده آشکارِوجود  شدند.  بررسی  مقاله  این  در  بیان  اند  مواردي(  )در  سیمرغ  و  نهان   

تجلی  ( نمودار سیمرغ )در مواردي  تصور متافیزیک سطوح و تصاویر خورشید و يکننده
رابطه با    وجودي در  این تصاویر وحدت  وجود بودند.و بحر نمودار عینیت در وحدت  

تصاویر کنه و ذات خداوند    يي وحدتی بنیادین بودند. در همهیکدیگر نیز دربر دارنده
ناشناختی تصور شده است و بر آشکاري در عین پنهانی خداوند تأکید شده است. در  

که مورد توجه  عرفانی، مضامینی    ي ن، خدا و انسان، راه وصال و تجربهارتباطِ خدا و جها
وجودي از خداوند را بیان  باً حاوي وحدتی است که تصور وحدت غال ،قرار گرفته است

اي از حقیقتی راستین مطرح شده است.  موارد جهان چون نقش و سایه   يدر همه  کنند.می
و اتصالی گریزناپذیر  که چیزي جدا از منبعشان نیستند    ها در عین ایناین نقوش و سایه

ها  و سایه  استکمال نفس رهیدن از این نقوش  اند. تنها راهارزش دانسته شدهبی   ند،با آن دار
اي عرفانی بودند، ها است. در مواردي که این تصاویر برآمده از تجربهو عدم توجه به آن

برد و نوعی فناي عارفانی روي  ها و نقوش را از بین میآن حقیقت راستین تمامی سایه 
 شود. ن تجربه عرفانی ادراک میدهد و وحدت در عیمی
 

 ها یادداشت
یادآور حدیث قدسی » لما اراد اهلل ان یخلق هذا العالم خلق جوهراً فنظر الیه بنظر الهیبه فاذابه  .  1

الماء فصعد منه دخان  النار علی  فصار نصفین من هیبه الرحمن نصفه نار و نصفه ماء فاجري 
 (57: 1387الدین رازي، -زبده االرض« )نجمفخلق من ذالک الدخان السموات و خلق من 

تصور خدایی که به ما نزدیک و ما از او دوریم در تصویر دریا هم مشاهده شد. از دیگر سوي  .  2
 به ارتباط سیمرغ و خورشید هم پرداخته شد. پس این تصور در هر سه تصویر مشترک است. 
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