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»شيخ صنعان«تحليل رمزشناختي داستان

∗محمدعلي آتش سودا

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فسا

 چكيده
عطـار الطيـر منطـق از كتـاب شيخ صنعاناين مقاله به بررسي رمزشناختي داستان

گاه ايـن داسـتان در در اين بررسي با درنظر گرفتن جاي. داردصنيشابوري اختصا

به منظومه وي عطار، نمادهاي آن با توجه و حوا روايت متون مقدس از خلقت آدم

رسـد كـه هـدف مـي به نظر. بازتعريف شده است،هبوط آن دو از بهشت به زمين

ا ارائه،غايي عطار از بيان اين روايت رمزي ز سرگذشت انسـاني تفسيري عاشقانه

مي. باشد را بر اين اساس توان شيخ صـنعان را سـرنمون ازلـي آدم، دختـر ترسـا

و سـفر سرنمون ازلي حوا، مكه را سرنمون ازلي بهشت، روم را سرنمون ازلي دنيا

ازرا شيخ صنعان  و بازگشت و،روم به مكه از مكه به روم سرنمون ازلي هبوط آدم

و بازگشت آن دو . به آسمان دانست حوا به زمين

.، هبوطالطير منطقعطار، رمز، سرنمون ازلي، شيخ صنعان،:كليدي هايهواژ

 مقدمه.1

.ي ادبيـات فارسـي اسـت هاي عاشـقانه انگيزترين داستان داستان شيخ صنعان يكي از دل
-530/537(عطــار نيشــابوري الطيــر منطــقي ايــن داســتان بلنــدترين روايــت منظومــه

اهميت داستان شيخ صـنعان باعـث شـده همـواره در معـرض توجـه.است) 589/627
ي شيخ صـنعان نوشـته ترين آثاري كه درباره مهم.پژوه قرار داشته باشد نويسندگان ادب

:شده عبارت است از

و ادبيات فارسي∗  atashsowda@yahoo.comاستاديار زبان

17/10/90:تاريخ پذيرش مقاله2/12/89: تاريخ دريافت مقاله
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ي كدهشـ داني در مجلـهي عبداالمير سليم، چاپ شده نوشته» شيخ صنعان«ي مقاله.1.1
عقيـده دارد كـه شـيخ در ايـن مقالـه نويسـنده. 8،1335، سال4ي، شمارهادبيات تبريز

.صنعان همان عطار است
ي چــاپ شــده در مجلــهي مجتبــي مينــوي، نوشــته»ن تركيــهياز خــزا«ي مقالــه.1.2

آن اسـت بـر در اين مقاله نويسنده. 8،1340، سال3ي، شمارهي ادبيات تهران كدهدانش
و الملوكهتحفكه عطار اصل داستان را از  بـا ذوق شـاعري خـود پـرورده غزالي گرفته

مي«: چنين است الملوكهتحفي خالصه. است نـام. كنـد پيري عابد در حرم مكه زندگي
و مريدان بسيار است. الرزاق صنعاني است او عبد را بتـي،در خواب. او صاحب كرامت

و به خاطرش مي ،در روم بـر بـام كليسـايي. رسد كه بايد به بالد روم سفر كنـدميبيند
و چشمش بر دختري ترسا مي مي افتد و در حال عاشق وي آورد خرقه بيـرون مـي،شود

و به امر دخترو زنار مي و بـهميمريـدان بـه مكـه بـاز. كنـد مـي بانيخوك،بندد گردنـد
مي،نمايي مريدي صادق راه در،مريد در اثر ديدن شيخ.دكنن دوباره به روم رجعت خود

و پريشاني غش مي ميكند حالت ژوليدگي و در خواب پيامبر را رؤيتو به خواب رود
ميپيام. كند مي مريد چون از خـواب بيـدار. است گويد كه براي نجات شيخ آمده بر به او
مي مي و توبه كرده است شود، شيخ را چـون حـال دختر ترسا نيز. بيند كه زنار برگشاده

مي،كند شيخ را مشاهده مي مي اسالم و همه با هم به مكه مـتن براي ديدن(».روند آورد
ر )249-248: 1373 زاده، اشرف.ك.كامل داستان

ي چـاپ شـده در مجلـه،كـوبي عبدالحسين زريـن نوشته» شيخ صنعان«ي مقاله.1.3
يي اقـوال ديگـران دربـاره نويسنده ضمن بررسـ،در اين مقاله. 5،1350ي، شمارهيغما

ي عابـدي كـه در سـاحل دريـا دانـد دربـاره داستان شيخ صنعان، اصل آن را حديثي مي
و به سبب عشق به زني زيبا عبادت مي و عبادت را رها كـرد،كرد امـا؛در خدا كافر شد

.خداوند به وي توفيق توبه داد
نيو جستكتاب.1.4 و آثـار فريدالـدين عطـار ي سـعيد نوشـته شـابوري جو در احوال

معتقد است كه شـيخ،نويسنده در اين كتاب. 1320: چاپ انتشارات اقبال، تهران نفيسي،
صنعان همان فقيه معروف قرن ششم يعني ابن سقاست كه به دليل تبحر در احتجاجـات 

آن؛شهرت داشت،شرعي و در جا بـه اما سرانجام همراه با رسولي نصراني به روم رفت
.ي درآمددين نصران
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و تحليل آثار شيخ فريدالدين عطار نيشـابوري كتاب.1.5 و نقد ي، نوشـته شرح احوال

،در ايـن كتـاب. 1340:الزمان فروزانفر، چاپ انتشارات انجمـن آثـار ملـي، تهـران بديع
د كـه اصـل داسـتان برگرفتـه از كنـ اظهـار مـي،عقيـده بـا مجتبـي مينـوي نويسنده هـم

.غزالي است الملوكهتحف
و روايت در شعر عطاركتاب.1.6 زاده چاپي رضا اشرف، نوشتهنيشابوري تجلي رمز

اين كتاب به بررسي نمادهاي آثار عطار از ديـدي درون.1373:تهران انتشارات اساطير،
بـه بررسـي داسـتان شـيخ) 256-246صـفحات( بخشي از كتـاب. متني پرداخته است

ي ضمن مرور تحقيقـات پيشـين دربـاره،بخشنويسنده در اين. صنعان اختصاص دارد
و لزوم اطاعت مريـد از پيـر در مراحـل،داستان و راز عشق امتياز اصلي آن را بيان رمز

.سلوك دانسته است
و شرح سيدالطير منطقكتاب.1.7 صادق گوهرين، چاپ شـركت انتشـارات به تصحيح

و فرهنگي، تهران بحث، نظر مجتبي مينـوي مصحح در شرح داستان مورد. 1342:علمي
.است پذيرفته،الملوكهتحفمبني بر اخذ اين داستان از را 
و دختر ترسا پژوهشي در قصهكتاب.1.8 چـاپي جالل ستاري، نوشتهي شيخ صنعان

عقيده دارد كه در بررسي داسـتان شـيخ،نويسنده در اين كتاب. 1378:نشر مركز، تهران
آن صنعان به جاي ريشه تمركـز،بايد بر پيام اثر به عنوان يك داسـتان رمـزي يابي اصل

مي. كرد كند با در نظر گرفتن عشق به عنـوان محـور اصـلي بسـياري از آثـار وي تالش
عشق دختر را بر عشـق شـيخ تـرجيح،ستاري در نهايت. به تحليل ماجرا بپردازد،عطار

.نيست با رمزشناسي متن همراه،گرچه تحليل وي برخالف انتظار؛نهد مي
و نوشتهديدار با سيمرغ كتاب.1.9 ي تقي پورنامداريان، چاپ پژوهشگاه علوم انسـاني

هـاي عطـار ايـن كتـاب بـه بررسـي سـاختار داسـتان.1374:تهـران مطالعات فرهنگي،
را بازكــاوي الطيــر منطــقبرخــي از رمزهــاي،ضــمن بحــثنويســنده. اختصــاص دارد

در؛يل استئمز جبرر،كه سيمرغ از جمله اين؛است كرده چراكـه تمـام صـفات جبرئيـل
.سيمرغ جمع است

نتشـارات سـخن،اكـدكني، چـاپ به تصحيح محمدرضا شفيعي الطير منطقكتاب.1.10
ي هاي قبل از خود درباره ضمن بررسي نوشته،ي كتاب نويسنده در مقدمه. 1383:تهران

مـورد ترديـد،غزالـي اسـت ملوكالهتحفشيخ صنعان، اين نظر را كه داستان برگرفته از
كه. قرار داده است هاي سبكي با كيميـاي از نظر خصلتوكملالهتحفدليل وي آن است

و نمي سعادت هم و بنـابراين خوان نيست  الملـوكهتحفـ تواند متعلق به قرن ششم باشد
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و با الگوبرداري از آن نوشته شده اسـت را،وي در نهايـت. بعد از شيخ صنعان  داسـتان
و حادثه برگرفته از سرگذشت ابن سقاي عشق به دختر ترسا را كه در سرگذشت ابن سقا

ميي قصه موجود نيست، افزوده تر درمورد منـابع براي توضيح بيش(.داند پردازان بعدي
ر ي مقدمـه شـفيعي كـدكني،؛256-246: 1373زاده، اشـرف.ك.مربوط به شيخ صنعان،

)13-1: 1378و ستاري، 1383، الطير منطق
مي مروري بر منابع پيش آن گفته مشخص را هـم،ها نويسـنده كند كه درغالب خـود

،هاي تاريخي داستان شيخ صنعان كرده است كه البته در جاي خود مصروف يافتن ريشه
ي تكامـل بايد توجه كرد كه بررسي شيوه. كند اما حق مطلب را ادا نمي؛مند است ارزش

ميا يك داستان بنا بر به سناد تاريخي، نشان دهد كه چگونه يك واقعه يا داستان تاريخي
و به اقتضاي نياز دروني آدميان، شكلي ازلي  مي اسطوره–مرور زمان و اي به خود گيـرد

از بازتابي مي آن شود هـا در تحليـل ايـن داسـتان روي،از ايـن؛ها نيازهاي روان جمعي
اهميتـي،دهـدو روان مخاطب را هدف قـرار مـي توجه به پيام رمزي داستان كه انديشه 

آن. يابد مافوق تحقيقات تاريخي مي به از ميان تحقيقاتي كه از ها نام برديم، تنها اثري كه
كتاب جالل سـتاري اسـت،ي حاضر را مدنظر داشته رسد ديدگاهي مشابه مقاله نظر مي

آن كه البته يافته مي هاي ايشان با .متفاوت است،شود چه در اين نوشتار عرضه
در ذكر اين نكته ضروري است كه نسـخه،در پايان مقدمه ي مـورد اسـتناد نگارنـده

و شرح محمدرضا شفيعي الطير منطقي حاضر كتاب مقاله در به تصحيح كدكني است كه
.ده استشچاپ،از سوي انتشارات سخن 1387سال 

و بررسيب.2  حث

 رمزشناسي.2.1

 تعريف رمز.2.1.1

و سـويه اي دو سـويه اسـت كـه يـك پديده،)Symbol( رمز و ملمـوس ي آن آشـكار
و تأويل سويه در)Sign( تفاوت رمز با نشانه. پذير استي ديگر آن پنهان آن اسـت كـه
مي،نشانه و مـبهم اسـت مـدلول پنهـا،اما در رمـز؛كند دالّ تنها بر يك مدلول داللت .ن

سويگي رمز از طرف ديگر آن را با برخـي صـوردو)Jung(،1352:22( يونگ.ك.ر(
و كنايه مي،خيال مانند استعاره كه؛كند مانند آن« اما بايد گفت جـا كـه بـه علـت رمز از

و يك سطح از تجربه و بـه عدم قرينه، معني مجازي آن در يك بعد و عينـي هاي ذهني
و متوقف نمي،انسان طور كلي فرهنگي از ماند، از صـورخيال جـدا مـي محدود و شـود
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و كنايه درمـي آن نظر ابهام از استعاره و در حـدي بـاالتر از ».گيـرد هـا قـرار مـي گـذرد

ي ناشـناختگي كاو سوييسي نيز با تاكيد بـر جنبـه يونگ روان)25: 1367پورنامداريان،(
ميي بارهدر،رمز ماآن«:گويد آن ميچه كه عبارت است از يك اصـطالح،،ناميم سمبول

ي چيز مأنوسي در زندگي روزانه باشـد يك نام يا حتي تصويري كه ممكن است نماينده
و معمول خود، معـاني تلـويحي بـه،و با اين حال خصوصـي نيـز عالوه بر معني آشكار

و پنهـان از ماسـت. داشته باشد : 1352يونـگ،(».سمبول معرف چيزي مبهم، ناشـناخته
و منشأ آن را در تقابل با ديدگاه فرويد نظر يونگ درباره) 23 مي،ي رمز تـوان درك بهتر
هاي فراواني از رؤياهاي بيمـاران خـود بـه با ذكر نمونه تعبير رؤيافرويد در كتاب. كرد

از،رسد كه زبان رمزي اين نتيجه مي و مربوط بـه بخشـي تجلي غرايز طبيعي بشر است
بناخودآگاه ما و اميال خود مجالي براي بروز خواست،كه در رؤيا)Id( نام نهادهست ها

امـا يونـگ بـا) Freud(،1378 :83-106( فرويـد.ك.ر.(يابـد از طريق زباني رمزي مي
مخـالف،ي فـردي هـاي سـركوفته فروكاستن مفاهيم رمزي تمامي رؤياها تا حد غريـزه 

و جمعي است كـه كل از دو اليهناخودآگاه انسان متش،ي يونگ به عقيده. است ي فردي
او. تر است ژرف،اين دومي  آركـي(هـا محتويات ناخودآگاه جمعي را سـرنمون،از ديد

و صورت مثالي نيز ترجمه شده كه در فارسي به كهن) Arche type تايپ تشكيل،الگو
ي فـردي اسـت، هـاي سـركوفته مخزن عقـده،در حالي كه ناخودآگاه شخصي«.دهد مي

».كنـد حكايـت مـي،الگوهايي است كه از زمان آغاز مشحون از كهن،ناخودآگاه جمعي
الگـو كهـن«: گويـد الگـو مـي يونگ در تعريف سرنمون يـا كهـن) 1371:207شايگان،(

هايي كه ممكـن نموده؛ي اصلي هايي از يك مايه عبارت است از تمايل به تشكيل نموده
العـاده متفـاوت فـوق،يـاتيود از لحـاظ جز است بدون از دست دادن الگوي اصلي خـ 

او به عقيده) 102: 1352يونگ،(».باشند ي اسـاطير، اديـان، متـون ها آفريننده سرنمون،ي
و به طور كلي همه و اصيل بشر اختصـاصيي آثاري هستند كه به مسا عرفاني ل دروني

م وي در آثار خود برخي از اين كهن) 118 همان،.ك.ر(.دارد شـخص كـرده الگوهـا را
و ناخودآگـاهي)Self( مانند خود؛است كه مركزي متعادل كننده در ميـان خودآگـاهي
و او را از توجـه بـه خـود)Personal( نقـاب؛است كـه نقـش اجتمـاعي فـرد اسـت
و سركوب كه بيان)Shadow( سايه؛دارد بازمي ؛ي فـرد اسـت شـده گر تمايالت غريزي

 روان مردانـه؛يـك مـرد از زن آرمـاني اوسـت كه تصـوير ازلـي)Anima( روان زنانه
)Animus(و غيره تـر براي اطالع بـيش(.كه تصوير ازلي يك زن از مرد آرماني اوست



)12پياپي(91، تابستان2ي، شماره4سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 6

ر سرنموني بارهدر بـه9ي صـفحه: 1376و نيـز يونـگ، 156-1352:38 يونگ،.ك.ها
)بعد

ي مقالـه طرح مباحث فوق نبايد خواننده را بـه ايـن گمـان انـدازد كـه نگارنـده در
شناختي يونگ تنها به دنبال رمزگشايي داستان شيخ صنعان بر اساس الگوي روان،حاضر
از. است و ما نيز در جـاي خـود البته اين داستان به خوبي با اين الگو قابل تطبيق است

اما هدف اصلي اين مقاله بررسي داستان شيخ صـنعان؛بهره خواهيم جست،آراي يونگ
قصـد مـا بازشناسـي،بـه عبـارت ديگـر. فكري خود صوفيه اسـت هاي براساس آموزه

به؛هاي مكرر در متون عرفاني اسـت رمزهاي اين داستان بر اساس سرنمون تـر بنـابراين
. نكاتي ضروري بازگو شود،هاي رمزي صوفيه ديدگاهي زمينه است كه ابتدا در

 اهميت رمز نزد صوفيه.2.1.2

. هاي درونـي آنـان بـوده اسـت صوفيه براي بيان تجربهي ترين وسيله اصلي،زبان رمزي
از مخفي نگه،هاي عرفا در كاربرد زبان رمزي يكي از انگيزه اغيـار داشـتن اسـرار غيبـي

ي ديگري كه براي اين كـار برشـمرده انگيزه)34-31: 1371 الهيجي،.ك.ر(.بوده است
و به عبارتي نوعي تقيه،شده در،حفظ جان ت حوزه منتها ، همـان.ك.ر(.صوف اسـتي
بيش از آن كه معلول عـاملي بيرونـي،اما بايد گفت كه محبوبيت رمز نزد عرفا)31-34

. چندان دشـوار نيسـت،درك اين محبوبيت. يك امر ناگزير دروني است باشد، ناشي از
از هاي فكري جوامع مختلف، در ميان گروه و كشـف عرفا بيش بقيه به معرفـت انسـان

را جنبه توان ادعا كرد كـه معرفـت انسـان، محـورمي. اند زآميز هستي او توجه كردههاي
اگر تأكيد عرفا را بر دو وجهي بودن شخصـيت انسـان. اصلي تمامي متون عرفاني است

آنمي در نظر بگيريم، متوجه ي بـيش از بقيـه،شويم كه ساخت رمز به دليل دوسـويگي
گونـه كـه انسـان همـان،ه سخن ديگـرب. ها به ساخت شخصيت انسان شبيه است پديده

دارد كه در عين) روح، ناخودآگاه(و وجهي غيرملموس) تن، خودآگاه(وجهي ملموس 
دو پيوسته،جدايي بهاند، رمز نيز و غيرملموس دارد كه ي تر از هـر پديـده وجه ملموس

مي،زباني ديگر آن. كند هويت انساني را نمايندگي ده از زبان چه عرفا را به استفا در واقع
وجه پنهان يا مبهم رمز كـه. نوعي احساس خويشاوندي با رمز است،دهد رمز سوق مي

ي روان ناخودآگاه اوسـت؛ يعنـي جـايي كـه در آن تجربيـاتي پذير است، نماينده تأويل
و اين تجربيات غيرمعمول با زبـان منطقـي روزمـره غيرمعمول براي عارف رخ مي ،دهد

تج. قابل بيان نيست در؛ربه از يك طرف شخصي استاين چون بـراي عـارف آن هـم
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د،اي خاص لحظه و از جهت ديگر ادهرخ و فرا،است چون بـه؛مكاني است-زمانيعام
و به كجا خواهـد رفـتل كلي بشر مانند اينيمسا بـه. دهـد پاسـخ مـي،كه از كجا آمده

كه»توقف«همين دليل است كه به گمان نگارنده  هاي تـاريخي يـك ريشه در اين مسأله
در-ماننـد شـيخ صـنعان-داستان رمزي و پويـايي آن چيسـت؟ گـرفتن حيـات زنـده

و محصور كردن آن در يك محدوده گستره و مكاني خاص تاريخي با آدمي زمان هـا ها
از. مشخص است،و حوادث هـاي داسـتان دلي خواننـده بـا شخصـيتيك اين امر مانع

مي مي و باعث را كوچـك،ن نفوذ رمزگردد كه ميدا شود و از تعـداد كسـاني كـه آن تـر
چه بـرايآن،اي مشابه در نتيجه احتمال بروز تجربه. كاسته شود.دانند متعلق به خود مي

كم،قهرمان داستان رمزي رخ داده مي براي خواننده و اين امري است كه خـالف تر شود
ع،عكسبر؛خواست عرفاست پذير نوان يك متن تأويلبرخورد با يك داستان رمزي به
آن به شرطي كه نشانه هاي درون متن، تأويل ارائه شده را حمايت كند، تضـمين حيـات

و امكـان وقـوع آن تجربـه را بـراي)Open text( به عنوان يك متن باز و فراگير است
مي خواننده ي دربـاره،با توجه به همين معنـي)Berthels( برتلس. آوردي جديد فراهم

ميآثار رخ گرايـي نمـي ما در آثار عطار واقع«:گويد عطار و دادهـاي ايـن داسـتان بينـيم
و در سـرزمين بيش و مكان  بـرتلس،(».اي اسـت هـاي نـامعلوم افسـانه تر بيرون از زمان

مفهوم عشـق را در داسـتان شـيخ،است كه به گمان نگارنده دليلبه همين) 100: 1376
جـوو جسـت،ابـدي-آن به عنوان يك مـاجراي ازلـي صنعان بايد در ارتباط با رمزهاي

كرد؛ يعني ماجرايي كه همواره در حال وقوع است، نه به عنـوان داسـتاني مشـخص در 
و زماني يك محدوده گاه داسـتان شـيخ صـنعان در جاي،از سوي ديگر.ي خاص مكاني

هـاي دهـد كـه آن را فقـط بـه عنـوان يـك وادي از وادي به مـا اجـازه نمـي الطير منطق
مي،كل منظومه،گانه هفت رسد كه تلقي عطار از اين داسـتان بـه تلقي كنيم، بلكه به نظر
مي گونه از اي است كه باعث شود خواننده نيز به شيخ صنعان به عنوان داستاني متفاوت

.نظر داشته باشد الطير منطقهاي ساير داستان

 واكاوي رمزهاي داستان شيخ صنعان.2.2

 شيخ صنعاني داستان الصهخ.2.2.1

و و عبادت و به زهد و نماز شيخ صنعان پير روزگار خويش . بسيار معروف اسـت،حج
و بتي را سجده مـي در خواب مي ،بـراي تعبيـر خـواب خـود. كنـد بيند كه به روم رفته

و در روم دختري ترسا را بر منظري مـي. رودمي همراه با مريدان به روم او بينـد عاشـق
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و منع مريدانشو مي و به پند از،بعد از گذشت يك ماه. نهد وقعي نمي،د دختر ترسا كه
ميو با او به گفت شودميعشق پير آگاه  قـدم ثابـت،و چون شيخ را در عشـق پردازد گو

ازمي بيند چهار شرط براي وصال خود تعيين مي خمـر خـوردن،: كند كه عبارت اسـت
و برگشتن  را. از دينسجده بر بت، قرآن سوختن پـذيرد كـه مـي شيخ فقط يـك شـرط

مي؛شراب خوردن است و مست اما چون اين شرط را به جا شود، شروط ديگرمي آورد
مي را نيز به مي جا و سپس به دير و زنـار مـي آورد ي گـاه دختـر بـه بهانـهآن. بنـدد رود

مي پرداخت كابين شيخ را به خوك مي باني و شيخ شيخ نيـز نااميـد مريدان. پذيرد خواند
ب بـودهيغا،شيخ در مكه ياري چست دارد كه در سفر شيخ. گردندمياز وي به مكه باز

مي. است و او پس از سرزنش مريـدان بـه خـاطر مريدان ماجرا را براي وي شرح دهند
و دعا،آنان براي رهايي شيخ. رودمي واگذاشتن شيخ، همراه آنان به روم شروع به زاري

سر مي و مي،انجام دعاي همان يار چستكنند مياو پيام. آيد كارگر بينـد بر را در خواب
گمو پيامبر به او مژده مي آنـان بـه نـزد شـيخ. راهي نجات يافتـه اسـت دهد كه شيخ از

مي مي و او را و همگي بـا روند و دوباره به دين اسالم درآمده است بينند كه زنار افكنده
ره،هم مي به سوي كعبه بينـد كـه دختر ترسا نيز در خواب مـي،از آن طرف. وندش سپار

و به او او نـزد شـيخ. گويد كه به مـذهب شـيخ درآيـدمي آفتاب در كنار او افتاده است
ب مي و ميهرود مي دست او مسلمان و سپس جان به جانان تسليم .كند شود
در.2.2.2  الطيرطقمن جايگاه داستان شيخ صنعان

ازي،به احتمال زياد مطرح شده الطير منطقسؤاالتي كه ممكن است براي خوانندگان كي
و قبـل باشد آن است كه چرا داستان شيخ صنعان به جاي وادي عشق در اوايل منظومـه

بيت است كه از بيت 410شامل،گانه قرارگرفته است؟ داستان هاي هفت از شروع وادي
و تا بيتمي آغاز 1191 مي 1601شود هايي اين در حالي است كه شرح واد. يابد ادامه
تـا رسـيدن بـه) طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيـرت، فنـا(ي سلوك گانه هفت

و تـا بيـت آغاز مـي 3257سيمرغ، از بيت  عطـار در بيـان. يابـد ادامـه مـي 4159شـود
مي،هاي هر وادي ويژگي و بنـابراين مـي چندين تمثيل ذكر توانسـته داسـتان شـيخ كنـد

جالل ستاري كه ظاهراً خود را با چنـين پرسشـي. نعان را نيز در وادي عشق بگنجاندص
مي،مواجه ديده است داستان شورانگيز شيخ صنعان در شرح«:گويد در همين خصوص
را كيفيت سلوك مي و خطـر وادي عشـق آيد، اما چنـان اسـت كـه گـويي راه پرخـوف

ما همين مسأله يعنـي موقعيـت داسـتان به گمان)31: 1381 ستاري،(».كند توصيف مي
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با تواند نشانهمي الطير منطقمورد بحث در محوريت اي باشد دالّ بر آن كه ماجرا هرچند

ميعشق ترتيب يافته است،  در ايـن. تعبيـر كـرد،اي متفاوت توان به گونه رمزهاي آن را
ميي عاشقانه داستان صبغه،تعبير ديگرگون عالي خود را حفظ و بركند مي وه تـوان آن

ابدي انسان دانسـت كـه-سرگذشت شيخ را پيامي از ناهشيار عطار به اين پرسش ازلي
ب از كجا آمده:در غزل منسوب به مولوي بازگو شده است به كجا/ هر چه بود؟ام؟ آمدنم

)238: 1383مولوي،( روم؟ آخر ننمايي وطنم مي
داسـتان؟ان از سوي هدهد چيسـتي بازگويي داستان شيخ صنع اكنون ببينيم زمينه

و پاسخ هنگامي آغاز مي آن هاي اوليه شود كه پرسش ها بـهي مرغان پيش از شروع سفر
بلبـل،(هر مـرغ بـا هويـت مشـخص،تا قبل از داستان شيخ صنعان. اتمام رسيده است
مي،و با توجه به خصلت خود...) طوطي، طاووس، كنـد مشكلي ويژه را با هدهد مطرح

مي تمثيلي،د نيز در جواب هريك از مرغانو هده كند كه دقيقاً بـا مشـكل مـذكور ذكر
و متناسب است مرغان جملگـي يـك سـؤال كلـي را بـا،بعد از پايان اين بخش. مرتبط

و آن سؤال اين است هدهد مطرح مي :كنند
زــنسبت ما چيس  جوين كه نتوان شد به عميا راهآت با او؟ بازگوي

مــگر مي اوــان و هــنسبا بدي بديـر يكي را سوي او رغبــت ت
)1075-1074: 1387 عطار،(

»نسـبت«مشخص است كه مشكل اصلي مرغان براي شروع حركت آن است كـه از
ميابيا،هدهد در پاسخ. خبرند خود با سيمرغ بي گـر كند كه قاعدتاً بايد روشن تي را نقل

و ازاين ابيات. سيمرغ باشد وجود نسبتي ميان آنان :عبارتند
چآ گه كه سيمرغ از نقاب تو بدان كان ابــــون آفتـــشكارا كرد رخ

دـي پاك اوفكنس نظر بر سايهـــپدـزاران سايه برخاك اوفكنــصده
ك سايه بـي خود نثــر عالرد ن مرغ هر دم آشكارـــگشت چندي ار ـــم

س سـصورت مرغان عالم بييهـساير ـــر به رـهن اوست اين بدان اي
)1086-1083همان،(

مي هدهد آن ر كند كه هر سـه بيـان گاه سه داستان تمثيلي را بيان و ابطـه گـر ي حـق
و نسبت آن دو از ديد عرفاست يهـاي سازه،هر سه داستان به قول ساختارگرايان. انسان

از مشترك آينـه، لبـاس،(و انسان) پادشاه، اسكندر، محمود(حق: دارند كه عبارت است
بي) اياز دو واسطهو ارتباط اولين داستان مربوط به پادشاهي اسـت كـه از شـدت.ي آن

و اگر چنين كـاري كنـد قادر نيست مستقيم به چهره زيبايي، كسي كشـته،ي وي بنگرد
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مي. شود مي اي بسـازند تـا آنـان دهـد آينـه پادشاه براي حل مشكل عاشقان خود دستور
در چهره ي داسـتان دوم در بـاره) 1119-1100 همـان،.ك.ر(.آن تماشا كننـدي وي را

مي؛اسكندر است ار محرمانه را براي كسي ارسال كند، خواهد پيامي بسي وي هنگامي كه
و پيغام خود لباس رسوالن را مي داسـتان) 1136-1132 همـان،.ك.ر(.گـزاردمي پوشد

و ايـاز اسـتي ارتباط فـارغ از واسـطه سوم نيز درباره آن دو يكـي گـويي؛ي محمـود
توان گفت كه هر سه داستان بـه شـكلي نمـادينمي) 1164-1139 همان،.ك.ر(.هستند

و بيان نسبت حق بـا آدمـي اسـت كـه از ديـد عرفـا  در پي بيان چگونگي خلقت انسان
،پـس از روايـت ايـن سـه داسـتان،به همين دليـل؛حاصل تجلي حق است وجود وي
حق مشكل بي و آنان پس از آگـاهي از ايـنميحل،خبري مرغان از نسبت خود با شود

و ازلي مي آماده،سرّ كهن :شوندي حركت
ه اسچون كهـــمه مرغان شنيدند اين سخن نيك پي بردند نــــرار

دــــت يافتنـد الجرم در سير رغبـــت يافتنـــجمله با سيمرغ نسب
)1165-1164 همان،(

ب»رغبت«ي تأمل در واژه آنمي چنين به خواننده القا،يت فوقدر كند كه گويا هنوز
و الزم براي سلوك به سوي سـيمرغ در مرغـان پديـد نيامـده اسـت انگيزه بـه.ي نهايي

و در پايان اين داستان همين جهت است كه هدهد به بيان داستان شيخ صنعان مي پردازد
و بي عـزم خـود را بـراي،غقراري نسبت به وصـال سـيمر است كه مرغان با ترك جان

:كنند حركت جزم مي
هــــچون شنيدند اين سخن مرغان همه آن زمان گفتند ترك جان هم

قـــرغ از دل ايشـبرد سيم  رار عشق در جانان يكي شد صدهزارـــان
چســـره سپردن را باستادنت ـــعزم ره كردند عزمي بس درس تــد

)1604-1602 همان،(
ي روايـات اين شواهد داللت بر اهميـت كليـدي داسـتان شـيخ صـنعان در هندسـه

دل با همـه«: زاده عقيده دارد از همين روست كه اشرف؛دارد الطير منطق كشـي كتـابي
م، ميالطير منطق و لب ».اي ديـدي چندصـفحه طلب كتاب را در ايـن قصـه توان خالصه

بن ستاري نيز با اشاره به اينو) 252: 1373 زاده، اشرف( هـاي مايه كه اين داستان يكي از
فت«:در اهميت آن گفته است،ثابت نظام فكري عطار است نه شدن پير بـر دختـر داستان

دترسا يا ترسا و در واقع و گـويي بچه در اشعار عطار به كرات آمده استاني مثالي اسـت
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و الگوست قصه البتـه)84-83: 1378 ستاري،(».ي شيخ صنعان صورت نهايي آن طرح

آن؛به حقيقت مقـرون اسـت اين سخني است كه كامالً گونـه كـه قـبال اشـاره شـد امـا
ي يـك گونه كه شايستهنبه تحليل آن بدا،اند واراني كه شرحي بر اين داستان نوشتهگبزر

و همان نپرداخته،ي فكري است»همايبن« شد اند به ذكر اهميـت،گونه كه در مقدمه گفته
و يا جست در بخش.اند هاي تاريخي داستان بسنده كرده جوي ريشهو آن در تبيين عشق

وي كنيم با توجه به ديدگاه بعد تالش مي و موقعيـت هاي بنيادي صوفيه در مورد انسـان
ا، در جهان هستي .ارائه كنيمز رمزهاي اين داستانتأويلي جديد

 هاي رمزشناختي داللت.2.2.3

و روم و روم،كعبه: كعبه بدون شك پاسخ.ستسرنمون ازلي دنيا،سرنمون ازلي بهشت
و به كجا خواهد رفت به اين پرسش كه ي اصـلي تمـامي؟ دغدغـه انسان از كجاست

و همه ي در حـل ايـن معمـاي عرفـا در آثـار خـود بـه نحـوي سـع متون عرفاني است
مي. اند داشته :گويد مولوي در همين ارتباط

در آن  هست آمدي هين بگو چون آمدي؟ مست آمدي چنان كز نيست
آمـــه راه يـــاي  ادت نماند ليك رمزي بر تو بر خواهيم خواندـــدن

)1292-3:1291ج، 1373 مولوي،(
و اين ادعـا را يگـانگي وي بـا حـق توجيـه از ديد عارف، انسان، مدار وجود است

آن. كند مي و نقش انسان در انـد شـده وارل به يك سفر دايرهيقا،عرفا براي تبيين هستي
و) آمـدن(ي اول دايـره آنان نيم. اي است دايره كه مشتمل بردو بخش نيم را قـوس نـزول

به عالمه جالل. اند را قوس صعود ناميده) بازگشت(ي دوم دايره نيم الدين همايي با اشاره
و انّا اليه راجعون«ي آيه هللا مي)15/بقره(»انّا عرفا معتقدنـد كـه«: گويد در اين خصوص

و لطيفه نفس ناطقه و بـهي ملكوتي ي روح انساني در آغاز، وجودش ذاتاً مجـرد اسـت
و پيم و سفر استكمالي به جهان ظلمـاني ... ودن قوس نزول از عالم نوراني مفارقاتسير

و به بدن انساني تعلق گرفته كه به مقام كامل انسـاني يـا براي اين؛است خاك فرود آمده
و اشرف مخلوقات است جسـم نيـز از پرتـو لطافـت. برسد،انسان كامل كه كون جامع

و همان روح لطيف كه صافي روح تلطيف مي بـاز بـا پيمـودن،اسـت پاكي شدهو شود
تشـبيه مسـير حركـت) 121: 1369 همايي،(».گردد قوس صعود به مرجع اصلي باز مي

هم دو نيمانسان به  چنـان كـهآن-دهـدي كامل را تشكيل مـي يك دايره،دايره كه روي
وار را در داستان شيخ صنعان بـه اين مسير دايره. خود خالي از رمز نيست-خواهيم ديد
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از. وان مشاهده كردت وضوح مي از ما با در نظر گرفتن اين كه داستان، رمزي آمدن انسان
و بازگشت وي بدان ،تـوانيم بگـوييم كـه كعبـه مـي،جاسـت عالم باال به عالم محسوس

و روم و پارسايي اسـت قلم،كعبه. سرنمون ازلي دنياست،سرنمون ازلي بهشت رو زهد
و پارسايي عشق را برنمي متقاضي عشق بـه«:گويدمي ميبدي در اين ارتباط. تابدو زهد

و تو به دارالسـالم بمانـدي؟ آدم!ي آدم آمد كه يا آدم در سينه جمال معني كشف كردند
همت بزرگ وي دامن وي گرفت كه اگر هرگـز عشـق خـواهي ...نهايت جمالي ديد بي

اكنـون كـه قـدم در كـوي عشـق! فرمان آمد كه يـا آدم. اين درگه بايد باخت باخت، بر
و عاشـقانِ،نهادي  درد را بـا سـالمت از بهشت بيرون شو كه اين سراي راحـت اسـت

ج1382ميبدي،(»!كار؟ دارالسالم چه ،3:297(
چون سلف خود آدم، پس از ديدن دختـر ترسـا در داستان شيخ صنعان نيز شيخ هم

مي براي تجربه،ابدر خو كه اين چرا؛رود كه نمادي از زمين يا دنياستي عشق به روم
داريـوش آشـوري كـه ايـن معنـي را در غـزل. امكان وقوع ندارد،تجربه در حريم زهد

فـرود از عـالم روحـاني بـه عـالم«:گويـد باره مـي در اين،است جو كردهو حافظ جست
و ذكرنـدبي جا كه فرشتگان جسماني، يعني فرود از آن و تسـبيح  گناه همـواره در نمـاز

مي)ي عالم قدس صومعه/مسجد( كاران، از ديـد گاه گناه، به جايخانه، به خرابات مغانبه
س و سـرد جـدي روحـاني بـه عـالم پر تأويل شاعرانه يعني فرود از عالم و اكن جـوش

و نشـاط حيـات  و ميرايي به عالمي كه در آن شور و رنگ شدن و پرآب و نيـز خروش
و رنج ،شـيخ در سـفر از كعبـه بـه روم) 306-305: 1379 آشوري،(».جريان دارد،درد

،هاي دروني خود كه البد قبالً منكر آن بـودهي عشق، به كشف ناشناخته همراه با تجربه
فر؛زند دست مي يند فرديت يا همان سـلوك عارفانـهابنابراين سفر او نمودي شاعرانه از

كششناخت حقيق و ينـد فرديـت اغلـب بـا سـفريافر«.ف گوهر نهان خويش اسـتت
اصوالً بايـد گفـت) 430: 1352يونگ،(».شود اكتشافي در سرزمين ناشناخته نمادين مي

و بازگشـت سفر يك كهن«كه  الگوي جهاني است كه داراي سه بخش عزيمت، كـاوش
او سفر شيخ به سرزمين روم كه قاعدتاً براي) 251: 1387ثميني،(».است زاهدي چـون

از گرانه بايد ناشناخته باشد، همانند تمامي سفرهاي كاوش دري ديگر جمله سفر مرغـان
آن الطير منطق شد مطابق و صعود گفته كه شكلي دايره،چه در مورد قوس نزول وار دارد

و از ديد روان به عقيده پااليش روان انجـام براي،شناختيي عرفا به منظور تكميل روح
و كمـالگ مي و شگفت نيست كه در رمزشناسي جهاني اشكال، دايره نمادي از روح يرد
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برتلس نيز با توجـه بـه) dBeaucorps(،1387 :101( دوبوكور.ك.ر(.و فرديت است

: 1376 بـرتلس،(».وار دارد شـكلي دايـره،دنياي تجليات صـوفي«: آثار عطار گفته است
همين معنـي،دهي به طرح داستان شيخ صنعان توان ادعا كرد كه عطار در شكلمي) 153

و را در نظـر داشـته) روم(به ناخودآگاه) كعبه(يعني يك سفر دروني از خودآگاه  اسـت
و ايسـتايي قهرمان وي در پايان سفر به تجربه اي دست يافتـه كـه در وضـعيت سـكون

.است پذير نبوده امكان،پيشينش
،اقامـت شـيخ در حـرم كعبـه.ي آدم اسـت سرنمون ازلـ،قهرمان داستان: شيخ صنعان-

و اطاعتي غريـزي اسـت،بهشت.ي اقامت آدم در بهشت است كننده تداعي محل عبادت
در آن مال چنان كه مييتسبيح در اين معني را نجم؛ شودك يافته  العباد مرصادالدين رازي

مال«: چنين بيان كرده است و حكمت ربوبيت به سرّ مييالطاف الوهيت شـما:تگفـ كه
در)57: 1352رازي،(».نشينِ حظاير قدسيد خشك زاهدانِ صومعه شيخ نيز تا زماني كـه

:ي خود است در بند معرفت زاهدانه،حرم اقامت دارد
ســشيخ بود او در حرم پنج  ...كمالبـدي چارصد صاحـبا مريالــاه

بـج قرب پنجه حج به عمـــا آورده مي ره عمريـود  رده بودـك بود تا
بي�خود صلو اوو صوم اوــذاشـنگچ سنّت را فروـهي حد داشت ت

)1196-1192: 1387عطار،(
ر بينـد كـه يايي كه سرآغاز حركت به ناخودآگاه اوست، بتي رومي مـيواما شيخ در

مي احوال خوش :كند وي را پريشان
ي اصحاب ديد چندشب بر همچنان در خواب ديد گرچه خود را قدوه

ميـــكز حرم در رومش افتادي مق بــك ام سجده ر دوامــردي بتي را
)1202-1201،همان(

،اي از وجـود حـاالت عشـق در شـيخ هيچ نشانهدر كالم عطار، اين رؤيا تا پيش از
و عبادت شيخ، محور اصلي بخش معرفي شيخ در ابتـدايبر. نيست عكس، وصف زهد

و مـي»افكنـي گـره«در داستان،جاست كه به اصطالح فني اما از اين؛داستان است شـود
مفارقـت از بـت رومـي كـه احسـاس. گـردد عـازم روم مـي،گشايي شيخ به منظور گره

آن كنندهي شيخ براي آغاز سفر اوست، تداعي انگيزه و جـدا شـدن ي خلقت حوا از آدم
و در پي خوردن ميوه . شـوند هردو به زمـين رانـده مـي،ي ممنوع دوست كه متعاقب آن

مي،شيخ در روم كه همان دنياست و پس از اظهار عشـق دختر ترسا را مالقات بـه،كند
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ا ميخواست ميو شراب و قرآن مي نوشد و پيش بت سجده و دست از ايمان سوزد كند
:شويد مي

ق  رآن را بسي استاد داشتـــقرب صد تصنيف در دين ياد داشت حفظ
دعـــاز ساغر به ناف او رسيمي چون و الف او رسيـــد دـوي او رفت

ي تــاده آمد عقل چون بادش برفبت ـــادش برفـهرچه يادش بود از
)1369-1367 همان،(

همان است كه يونـگ از آن بـه كنـار،ي تقدسي خودساخته بيرون آمدن از پوسته
وي بـه عقيـده. كنـد نهادن نقاب ياد مـي  اه نقـاب چهـر،ي ز خـود اي اسـت كـه انسـان

مي برمي و خود شخص نيز به مـرور سازد؛ قالبي است كه ديگران انسان را بدان شناسند
و بدين نقش متناسب با خواست ديگران، اما دور از حقيقت خـود آن را مي خـو،پذيرد

و عبادت نيز نقشي است كه البتـه بـه خواسـت) 279: 1387، يونگ.ك.ر(.كند مي زهد
ميخود شيخ بر او تحميل شده  و عشق دختر ترسا وي را از اين نقاب :رهاند است

و ترساي د عافيت بفروخت رسوايي خريدــي خريــشيخ ايمان داد
)1238: 1387 عطار،(

تصـوير شـيخ. يابـدي مـي باني شيخ به امر دختر ترسا نيز در همين مسـير معنـكخو
بـان ژوليـده در نظـر اول در قالب يك خوكي اصحاب بوده باوقاري كه روزگاري قدوه

ي مĤبانـه گر رهايي كامـل وي از جبـروت تقـدس بيان،اما در حقيقت؛نمايد طنزآميز مي
سـايه«. اسـت»سـايه«باني نمادي از مهار نفس يا نيز نبايد فراموش كرد كه خوك.ستاو
نومس ايـن تمـايالت ممكـن اسـت بـه ... آلود بشر اسـت مايان ساختن تمايالت گناهول

و به ناخودآگاه شخصـي فرسـتاده) نقاب(ي پرسونا وسيله از انظار عمومي مخفي بماند
و)52-51: 1382 شاملو،(».شود سايه يا نفس در متون ادبي ما معموال در قالـب اژدهـا

و مي... گاو به؛يابد نمود افتـد، كه اين بخش از ماجرا در روم اتفـاق مـي اين اما با توجه
:نمايد استفاده از نماد خوك متناسب مي

و شيخ كبار ــــت پير كعبـــرف ي اختيارــي كرد سالـــوانخوكه
)1428همان،(

و كن و عشـق ار زدن نقاب زهد تنها به كمك عشق امكانوانهادن ايمان پـذير اسـت
خلق انسان از نظرگاه عارفانـه بـه ايـن منظـور. امكان وقوع دارد نه آسمان،در زمين نيز

:است بوده
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ك ميـــكار من روزي ازه دــساختنميمــشب اين براي پرداختند

)1260همان،(
اسـت غزل حافظ را مورد تامل قـرار داده،داريوش آشوري كه گفتيم با ديدي مشابه

ميي بارهدر نشـيني حافظ از خلوت/بيرون آمدن آدم«:گويد آمدن آدم از آسمان به زمين
ميو مسجد و درآمدن به ساحت ي خاكي، سـويه خرابات/خانه نشيني در عالم روحاني

از) 315: 1379 آشـوري،(».ديگر همان ماجراي ازلـي اسـت يعنـي مـاجراي سـفر آدم
و نه شكنجه« از اين ديدگاه. بهشت به زمين و نـه جهان زندگي نه تبعيدگاه روح گاه آن

و بند آن كه جا  همـان،(».گاه نمود جمال يار در هر نمودگاري از نمودهاي اوسـتيدام
 پيـر«:انـده كه عرفا از ديرباز زمـين را بـر آسـمان رجحـت نهـاد از همين روست) 309

در دنيا:تر بود يا در بهشت؟ گفت گويي؟ در دنيا تمام طريقت را پرسيدند كه در آدم چه
آن تمام و در دنيـا در تهمـت عشـق تر بود از بهر ».كه در بهشـت در تهمـت خـود بـود

)297: 3،1382ج ميبدي،(
و چه در اليه در اليهچه،اما انجام كار شيخ هـ،ي رمـزيي بيروني راهمبـا خوشـي

و، به كمك يار چست خود كه از پيامي عشق او پس از تجربه. است بر شفاعت خواسته
مي اجابت يافته و به حرم بازمي است، دوباره ايمان ايـن بازگشـت بـا فنـاي. گـردد آورد

و ناخودآگاه،دختر در شيخ شيخ،در اين بازگشت. اوستنمادي از يكي شدن خودآگاه
مي تجربه :آوردي عشق را با خود به ارمغان

و شد در خرقه باز رف ت با ياران خود سوي حجازــشيخ غسلي كرد
)1546: 1387عطار،(

خداونـد،نا بر روايـات آفـرينش در تـوراتب. وي سرنمون ازلي حواست: دختر ترسا-
: خداونـد فرمـود«: اسـتي چپ آدم براي رهـايي وي از تنهـايي سـاخته حوا را از دنده
همبه. كه آدم تنها زندگي كندخوب نيست او تر است يك دم مناسب براي او بسـازم تـا
در ...را كمك كند و وقتـي كـه او خـواب پس خداوند آدم را به خواب عميقي فرو برد

و جاي آن را به هم پيوست بود يكي از دنده را. هايش را برداشت سپس از آن دنـده زن
و او را نــزد آدم آورد از؛ايــن ماننــد خــود مــن اســت: آدم گفــت. ســاخت اســتخواني

و قسمتي از بدنم استخوان بـه. زيرا از انسان گرفتـه شـده اسـت؛نام او نساء است. هايم
و مادر مي همين دليل مرد پدر و با زن خود زندگي مـي خود را ترك دو كند و هـر كنـد

ايـن معنـي بـه)23-18 عهد عتيق، سفر پيدايش، بـاب دوم، آيـات(».شوند يك تن مي
هـم) شـرح تـورات(كنـد در تلمـوت شكلي كه ديدگاه ما را در ايـن مقالـه يـاري مـي 
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آن. است آمده در به گونه؛دجا ذكر شده كه خداوند آدم را داراي دو چهره آفري در اي كه
و در يك طرف زن قرار داشت خداوند سپس اين چهـره را بـه دو نـيم. يك طرف مرد

؛اسـت اي به آفرينش حوا از آدم نشده در قرآن اشاره)29: 1376شميسا،.ك.ر(.سازد مي
از جملـه هجـويري؛اما شگفت نيست كه اين مسأله مورد استقبال عرفا قرارگرفته است

از. ارباب لطايف گويند كه چون آدم عم اندر بهشـت رفـت بخفـت«:گويد كه مي حـوا
و همـه  ؛ 460: 1371 هجـويري،(».ي بـالي وي از حـوا بـود پهلوي چپ وي پديد آمد

و تر از سابقه براي اطالع بيش و نيز ارتبـاط آن بـا روان زنانـه ي اين موضوع در ادبيات
موجود ازلي الهي هـم نـر،اعتقاد يونگبه)64-26: 1376شميسا،.ك.ر،مفهوم فرديت

و هم ماده ي آغاز برهم خوردن فرديت جدايي حوا از آدم نقطه)28 همان،.ك.ر(.است
كـه در متـون مقـدس آمـده چنـانآن.و مرادف از بين رفتن وحدت اوست) انسان(آدم

و جدايي وي از آدم است كه با فروافتـادن از بهشـت بالفاصله پس از دو،خلق حوا آن
و مادينـه آغـاز انشقاق آدم به دو نيمه،به عبارت ديگر؛افتند از خدا نيز دور مي ي نرينـه

و آمدن وي از بهشت به زمين به منظور رفع اين سرگشتگي از طريق سرگشتگي اوست
گم اتحاد با نيمه فقـط بـا يـافتن ايـن. اي است كه در اصل با وي يكي بوده است شدهي

و نيمه اتحاد دوباره با اوست كه انسان دوبـاره بـه وحـدت ازلـي يـا همـاني گم شده
مي،فرديت .يابد دست

آن حوادثي،با تطابقي قابل تأملزدر داستان شيخ صنعان ني چـه در بـاال گفتـه مشابه
مي،شد در اثـر ديـدن رويـايي رمزآميـز، دوبـاره،شيخ كه در كعبه اقامت دارد. دهد رخ
گم نيمه را شدهي ميي خويش آن را به نوعي،ها با تظاهر به تقدس آورد كه سال به ياد
بهفرام و به عبارت :است انكار كرده،تروشي اختياري سپرده

ي اصحاب ديد چندشب برهم چنان در خواب ديد گرچه خود را قدوه
ميـسج ادي مقام ــــكز حرم در رومش افت ب ده  دوامرـــكردي بتي را

)1202-1201: 1387 عطار،(
ميجا ضرور رسد كه پاسخ به يك پرسش مقدر در اينمي به نظر وي به نظر رسـد

و دختـر ترسـا اشـاره،چرا در داسـتان آن اين است كه اي بـه يكـي بـودن ازلـي شـيخ
مي نشده كهتوان اين پرس است؟ در پاسخ از اگر شيخ سـابقهش را مطرح كرد اي درونـي

مي دختر ترسا نداشته است شك چرا وي را در خواب آن،بيند؟ بدون كه در خلـق علت
در فراموشي آدم نسبت به ايـن كـه،برد حوا ابتدا خداوند آدم را به خوابي عميق فرومي
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و اين خواب در واقع مؤثر بوده،حوا اصال از اوست اي فراموشـير گونـهگـ بيـان،است
و حادثه نسبت به يك واقعه شـيخ صـنعان اصـل. اي در ناخودآگاه جمعي اسـتي ازلي
آن. هشياري به ياد ندارد اين يگانگي را در گاه كه ارتبـاط بـا تنها در هنگام خواب يعني

و امكان برافكندن نقاب برساخته،ذهن آگاه مي ضعيف شود، شيخ پياميي تقدس فراهم
مياز ناخود مي آگاه دريافت و اين پيام محرك وي براي سفر به روم از سـوي. شـود كند

و ازلـي او بـا وجـودي وجهه بازگوكننده،توصيف عطار از دختر ترسا،ديگر ي قدسـي
:اعتقاد به مسيحيت است

صفـدخت و روحاني صت در ره روحــري ترسا تــد معرفـاللهش
)1214 همان،(

هـاي دختـر پس از آن كه شيخ تمامي خواسته-مضمون تقاضاي شيخ از دختر ترسا
:ي يكي بودن ازلي آن دوست نيز تأييدكننده-دهد را انجام مي

 اين همه خود رفت برگوي اندكي تا تو كي خواهي شدن با من يكي؟
بچون كـــود هرچــبناي وصل تو بر اصل  ردم بر اميد وصل بودــه

و ن؟ـــي يافتـــن چند سوزم در جدايـــي يافتــآشناي وصل خواهم
)1410-1408 همان،(

و پيوس،گويي شيخ با اين جمالت و عهد و سپس جدايي و معشوق تگي ازلي خود
مي سرانجام وحدت دوباره در زمين را به دختر ترسا گوش ايـن همـان چيـزي؛كنـد زد

)255-251: 1352يونگ،.ك.ر(.كند است كه يونگ از آن به فرآيند فرديت تعبير مي
مي اما آن وي. پايان زندگي اوسـت،نمايد چه در طرح زندگي دختر ترسا قابل تأمل
آورد، در خـواب كه شيخ صنعان در اثر شفاعت يـار خـود دوبـاره ايمـان مـي بعد از آن

مي)»خود«نماد( بيند كه آفتابي مي و به او گويد كه در پـي شـيخ روان در كنارش افتاده
و مذهب او بگيرد :العمل دختر پس از اين رؤيا چنين است عكس. شود

بي نعره زد جامه  خاك بر سر در ميان خون دويددــرون دويـدران
شخـب و پ وانـص ناتــا دل پردرد و مريدان شد روانـاز ي شيخ

)1561-1560: 1387 عطار،(
مي،از آن طرف به شيخ نيز از طريق دل ون دهنـد كـه دختـر از ترسـايي بيـر آگاهي

و به او امر آمده و بـا او هـم كنند كه به سويمي است و همـ دختر بازگردد . راه شـود دم
مي شيخ به سوي دختر بازمي و اسالم را بر وي عرضه و دختر ايمان مـي. كند گردد آورد
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مي گويد كه طاقت زندگي در اين خاك به شيخ مي و خواهد به عـالم ديگـر دان را ندارد
از. سفر كند مي جان به جان،اين سخنوي پس :كند آفرين تسليم
و دست از جان اين دــان فشانـجاني داشت بر جان نيم فشاند بگفت آن ماه
ميـــان آفتابـــت پنهـــگش غــجان شيرين زو جدا شد اي دريغـش زير

اي قطره بحـاي بود او در مجــن رفـــر بـــاز سوي درياي حقيقت ازــت
)1594-1592 همان،(

غم اين پايان . اسـت گران آثار عطار خوش نيامـدهي برخي تحليل انگيز به سليقه بندي
مي از جمله جالل ستاري كه در اين در پير با توبه«: گويد باره و هرچنـد كاري خود آمـد

و محـرم معشـوق وادي عشق پردرد بود، اما به گمانم سرانجام مستغرق دريـاي آتشـين
-122: 1378 سـتاري،(».اين دختر بود كه من فرديش در من كل كيهاني گـداخت. نشد
مندان كهن آثار عطار نيز وجـود ظاهراً در بين عالقه،نارضايتي از سرنوشت دختر) 123

شدآن. است داشته جز،چنان كه در مقدمه گفته نظـراني صـاحب كدكني بقيـه شفيعيبه
مي الملوكهتحفمأخذ داستان حاضر را  بـا شـيخ روي،از همه الملوكهتحف. دانند غزالي

آن صنعان مانند است جز در پايان تر بندي كه در سـا بـه جا بعـد از ايمـان آوردن دختـر
ه اسالم، وي نمي ره،راه با شيخمميرد بلكه مي به كعبه يي مقاله قدمهم.ك.ر(.شود سپار

بـا مختصـات الملوكهتحفهاي زباني كدكني بعد از بيان مغايرت ويژگي شفيعي) حاضر
ت( سبكي قرن ششم تـوان مـي«:گويدمي) بدان منسوب است الملوكهتحفليفأسالي كه

و گفت از الملوكهتحفمؤلف: قضيه را برعكس كرد و يـك قـرن بعـد كه بعد از غزالي
بـا)56: 1387كـدكني، شـفيعي(».اسـت الطير بـوده تاثير منطق تحتاست زيسته عطار مي

رسـد كـهي مرگ دختر ترسا به نظـر مـي بندي دو روايت در باره توجه به مغايرت پايان
پايـان تراژيـك داسـتان،الملـوكهتحفبه اين ترتيب كه راوي. نظر شفيعي درست باشد

و با حـذف واقعـ  و روانـهي مـرگهشيخ صنعان عطار را چندان نپسنديده دختـر ترسـا
ه اما بايد گفـت كـه مـرگ. است راه شيخ، پاياني خوش براي آن رقم زدهمكردن وي به

و از ديـد عالقـه،ي ظاهري داستان دختر ترسا فقط در اليه هـاي منـدان پايـان غيرمنطقي
ميبي،خوش و پـس از رمزگشـايي داسـتان اما در اليـه؛رسد رحمانه به نظر ي پنهـاني

و يگانگي آن دو با هم دانست مي . توان مرگ دختر را نمادي از فناي وي در وجود شيخ
رسيدن به آن سفر به براي فرديتي كه شيخ از ابتدا،داد در واقع هرگاه اين اتفاق رخ نمي

آن روم را آغازيد، تحقق نمي و گم«يافت البتـه دور. شـد حاصل نمي»شده وحدت ازلي
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دا افتادن اليه و تمركز بر اليهي ظاهري مي ستان از منطق داستاني تـوان نقطـهي باطني را

آني دربـاره جـا مجـال بحـث دانست كـه در ايـن هاي عطار ضعفي براي برخي داستان
.نيست

و يـار شـيخ،برپيام:و يار چست شيخ پيامبر ي واسـطه،سرنمون ازلي انسان كامـل
آن. ارتباط با انسان كامل است محـور اصـلي،كه پيش از اين گفتـيم چنان معرفت انسان

و تحقـق آن در خـويش برايسلوك. متون عرفاني است رسيدن به منزلت انسان كامـل
الگـوي تـرين كهـن مهـم()Self(»خـود«الگوي اين معني را يونگ در قالب كهن. است

. دانـد را هدف نهايي زندگي مـي،خود«وي. تبيين نموده است)معرفي شده از سوي او
و يـك مايانن،خود هـاي پـارچگي تمـامي جنبـه گر تالش به سـوي يگـانگي، تماميـت

و جهـان،زماني كه خود تحقـق يافـت. شخصيت است احسـاس،انسـان بـا خويشـتن
خضر،( برانخود در هيات پيام،در متون عرفاني)20: 1387 توكلي،(».كند هماهنگي مي

مي...)برمسيح، پيام از)ع(ا از موسي در مثنوي، مولوي باره. شود ظاهر به عنوان رمـزي
و از پيام . بهره جسته است) خود(به عنوان رمزي از انسان كامل)ص( بر مصطفيسالك

ه اللهـم اجعلنـي مـن امـ«:كه گفته است)ع(ي موسي به عنوان مثال در تفسير اين جمله
:گويدمي»محمد
ديــكه موس چون نــــد كانــي رونق دور تو ميــــور تجلــــدر او  دميدي

آن چه بحر رحمت گفت يارب اين  است جا رويت است؟ اين گذشت از رحمت
خ بحــغوطه ده موساي ميـــود را در بــــي احم ان دورهــــــار از  رآرــــد

)125-124: 1379 مولوي،(
نمايشـي از طلـب وي بـراي،برپيـامي براي قرار گـرفتن در دوره موسي استخو

و رسيدن به درجه حق( پيامبري تحقق خود در داستان شيخ صـنعان نيـز. است) رؤيت

خ و اجابـتبرپيـام ود در شـيخ بـه صـورت ظـاهر شـدن تحقق در رؤيـاي يـار شـيخ
:است درخواست وي براي هدايت شيخ بيان شده

چـبع ازبازب آن مريد پاكــشل ــــد ه بازــرفتودـخ بود اندر خلوت
بــــبد مشكـــدم بادي درآم صبح ارـــر دل آشكــار شد جهان كشف

چـآم مصطفي را ديد مي مـد سيــده دو گيســاه در برافكنــــو اهـــوي
چو آن مريد او ك جاياز ديد را  ر، دستــــگيمــاهللا دست اي نبيـجست

زــاي به همت بس بلند رو كه شيخ: مصطفي گفت  بندت را برون كردم
)1514-1507: 1387 عطار،(
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مي پيام از بر براي مريد شيخ توضيح دهد كه علت ابتالي شيخ به عشق دختـر ترسـا
ميسوي حق، آن بوده كه خداو از ند و حق حجاب بـوده خواسته غباري را كه بين شيخ

:دل شيخ پاك كند
و حق از ديرگاه و غباري بس سياه در ميان شيخ  بود گردي

ميمـار از راه او برداشتـــآن غب مـــان ظلمتش نگذاشتـدر
)1518-1517 همان،(

و پارسايي شيخ باشد كه در اثر ابتال به عشـق دختـر اين غبار بايد همان نقاب زهد
ي يار چسـت شـيخ به واسطه،گونه كه گفتيم بر همان ارتباط با پيام. شود ترسا بركنده مي

او»در ارادت دست از كل شسته«كه» چست«وصف عطار از اين يار. گيرد صورت مي ،
س كه. اير مريدان شيخ ممتاز كرده استرا از گويي كه او خود جزيي از روان شيخ است

بهمي،بنا بر سنت متون عرفاني :تعبير كرد»دل« توان از آن
 بود شيخ را در كعبه ياري چست بود در ارادت دست از كل شسته

بـــب و بس راهـــود نبس بيننده شيــــبر زو آــــودي تر گاهخ را
)1463-1462همان،(

و راه در برابر ساير مريـدان كـه مـأيوس از بازگشـت)دل(بر واكنش اين يار بيينده
كه،اند به كعبه بازگشته)روزي يعني عبادت شبانه(شيخ به عادت مألوف   اين است

خـگر شما بوديد يار شي پيـويخ ش؟ــش ياري او از چه نگرفتيد
) 1476 همان،(

و،باز با ساير مريدان در اين اسـت كـه خـود تفاوت اين مريد پاك اهـل دل اسـت
كننـد، آگـاه يت مـيي شيخ كه ساير مريدان آن را تقو برساخته» نقاب«مصيبتاز گويي
.است

ي آنـان شـيفته. هسـتند)Persona(»نقـاب«سرنمون ازلـي،ياران شيخ: مريدان شيخ-
دلمĤب شخصيت مقدس و از اين رو پس از ديدن شيخ را رها،بستن او به دختر شيخند

مشكل اصلي شيخ بـا. كه درك تغيير شخصيت شيخ براي آنان دشوار استكنند، چرا مي
و از اين رو در اقدامي نمادينهمين مريدان  مي،است و بـه آنان را از سر خود باز كنـد

نداختن نقـاب زهـد راه برا،در واقع با وجود اين مريدان در اطراف شيخ. فرستد كعبه مي
از. كردنـدميبرد چرا كه آنان اين نقاب را براي شيخ تداعي به جايي نمي مريـدان پـس

و رها از تقدسهدايت يار چست شيخ، شخصيت تكام ميل يافته كننـد مĤبي وي را باور
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را،در تعبيـر عرفـاني.و اين نمادي از هماهنگي فرد با پرسوناي خويش اسـت مريـدان

هم مي و توان چنين نمادي از صفات حميده دانست كه خـود حجـابي در سـلوك اسـت
و حميده است از بين برنده،عشق .ي تمامي صفات ذميمه

 گيري نتيجه.3

ت آنبا مي وجه به :توان گفت چه گذشت
در.3.1 گاه آن، فقط تمثيلي از عشـق بـه با توجه به جاي الطير منطقداستان شيخ صنعان

و حـوادثي؛عنوان وادي دوم سلوك نيست بلكه طرحي است كلي از سرگذشت انسان
.كه در ماجراي هبوط بر وي گذشته است

د دهنده عناصر تشكيل.3.2 و اسـتان شـيخ صـنعان اعـم از شخصـيتي روايـت در هـا
و حوادث مكان رمزي هستند از عناصري كه در سرگذشت انسان بنا بر روايت متـون،ها

مي. وجود دارد،مقدس كعبه را سرنمون ازلي بهشـت، روم را سـرنمون توان بر اين مبنا
بر را ا، پيـام ترسا را سرنمون ازلي حو ازلي زمين يا دنيا، شيخ را سرنمون ازلي آدم، دختر

و مريدان ديگـر را سـرنمون ازلـي  سرنمون ازلي انسان كامل، مريد را سرنمون ازلي دل
.دانستوار شيخ مĤبي نقاب تقدس

و انگيـزه،عطار با بيان اين داستان در پي القاي اين مطلب است كه عشق.3.3 ي سـايق
و رسيدن به فنابراي اصلي حركت آدمي ع. بقاست/خودشناسي عشـق،بـارت ديگـر به

در؛ي سلوك نيست گانه هاي هفت فقط يك وادي از وادي بلكه انـرژي اصـلي حركـت
و فراتر از آن .هدف غايي خلقت است،مسير سلوك
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