مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز ،مقالهی علمی-پژوهشی
سال چهاردهم ،شمارهي اول ،بهار  ،1401پیاپی  ،51صص 340-313

DOI: 10.22099/JBA.2021.39236.3961

منطقالطير و دینداری تجربتاندیش
زیبا قالوندی




احمدرضا شکوهی خانمينی
چکيده

از اواخر قرن هجدهم با تبعیّت از شالیر ماخر ،این اندیشه میان فیلسوفان دین رواج
یافت که باید دین را بهعنوان تجربهاي شخصی از زیر تیغ برهانهاي عقالنی بیرون آورد
و به تجارب دینی و معرفتی اهمیّت بیشتري داد .پس از معرّفی تجربهي دینی و
ویژگیهاي آن ازنظر فیلسوفان غربی و اینکه تجربهي عرفانی در زیرگروه تجربهي دینی
قرار میگیرد ،این نوع تجربه ازمنظر عارفان و فیلسوفان ایرانی واکاوي میشود .ازآنجاکه
سفر یکی از موضوعهاي اصلی در عرفان بوده است و عارفان براي تهذیب نفس به سفر
سفارش میکردهاند و درواقع عرفان و تصوف را نوعی مسافرت دانستهاند که مسافر و
سالک ،در این مسافرت خداوند را تجربه میکنند و از ابتداي پیدایش تصوف همواره
سیروسلوک و طی طریق با واقعیت تصوف آمیخته بوده است و بسیاري از عارفان
سیرآفاق را مقدمهاي براي سیر انفس دانستهاند .در این مقاله ،عطّار بهمنزلهي یکی از
عارفان و اثرش منطقالطّیر در پیوند با این موضوع با عنوان سفرنامهاي انفسی و روحانی
معرفی شده و با نگاهی به اسفار اربعهي ملّاصدرا ،این پندار و ابعاد آن بررسی میشود.
به منطقالطیر عطّار به دید سفرنامهاي نگریسته میشود که کاروانی مهجور را تا حریم
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حضور دستگیري میکند؛ اسفار اربعه در قالب سفري واحد دیده میشود با کاروانیانی
که همگی تجربهاي دینی و عرفانی را دریافتهاند .مقاله بر این پرسش استوار است که
معرفت عطّار بر چه پایهاي قرار داشته است؟ و با کاوشی در منطقالطیر و همگامی با
پرندگان به آن میرسد که عطّار عالوه بر اعتقاد به دین تجربهمحور ،تالش میکند تا
قدمبهقدم سالکان را به این تجربهي دردآمیز برساند .همچنین مقالهي پیش رو از زبان
عطار ،ویژگیهاي تجربهي دینی و موانع رسیدن به آن و زادوتوشهي سفري که به این
تجربه ختم میشود ،بیان شده و محصول این تجربهي دینی مورد تحلیل قرار گرفته
است.

واژههای کليدی :تجربهي دینی ،عرفان اسالمی ،عطار ،مکاشفات عرفانی ،منطقالطیر.

 .1مقدمه
نخستینبار فردریک شالیرماخر ( ،)1۸34-1۷۶۸بحث تجربهي دینی را مطرح کرد.
شالیرماخر با توصیف اینکه دین پدیدهاي است که حاصل هیچگونه معرفت علمی و
فلسفی نیست و نیز برخالف تصوّر افرادي چون کانت ،نباید آن را در معانی اخالقی
جستوجو کرد و همچنین آن را نباید حاصل هیچ استداللی دانست .تأثیر ماندگار و تازهاي
بر الهیات مسیحیت بهویژه پروتستان نهاد .به نظر او جوهر دین در احساس وابستگی مطلق
که احساس دینی خاصی است ،یافت میشود .او بر این باور است که فلسفهي دین
بیحاصلی که در «دئیزم» مطرح است و دگماهایی که کلیسا از آن خبر میدهد ،درحقیقت
دین نیست؛ بلکه دین حقیقی ،شهود بیواسطهي وجود الیزال و احساس و چشیدن آن
وجود بیکران است .براي این شهود بیواسطه که «تجربهي دینی» نام دارد ،هیچ تعریف
واحدي که مورداتفاق همگان باشد ،وجود ندارد (رک .مایلز.)59 :13۸0 ،
شالیرماخر با تأکید بر «احساس اتکاى مطلق» بهعنوان گوهر دین ،سعى کرد دین را
که توسط غالب روشنفکران رد شده بود ،به میان آنها بازگرداند و دین را از
دستاندازىها و انتقادها مصون نگه دارد.
«شالیرماخر تأکید نمود مباحثات فراوانى که در ورد دالیل اثبات وجود خدا ،اعتبار کتاب
مقدس ،معجزات و نظایر آن انجام شده است ،همگى در حاشیهي دین قرار دارند .قلب دین
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همیشه احساسات و عواطف بوده است ،نه دالیل و مباحثات عقلى .برخالف آنچه پیروان
مکتب اصالت عقل تصور مىکنند ،خدا یک فرضیه براى تفسیر مفهوم کاینات نیست .خدا
براى شخص متدین یک تجربه و یک حقیقت زنده است( ».عباسی.)10 :13۸1،
«الهیات طبیعی راه بنبستی بود که شالیرماخر نمیخواست وارد آن شود .از طرف
دیگر ،وي احساس میکرد که دیگر نمیتوان کتاب مقدس را بهعنوان شرح مداخالت
خداوند در تاریخ بشر و مجموعهاي از فرمایشات الهی پذیرفت .کتاب مقدس شرح
تجربیات دینی بود و تجربهي دینی کلیدي بود که شالیرماخر با دو دست به آن چسبید.
به نظر او این کلید میتوانست تمام مسائل الهیات را حل کند( ».براون.)109 :13۷5 ،
اصطالح تجربهي دینی بهمعناي خاص و دقیق آن براي هرگونه تجربهاي به کار میرود
که دراندیشهي آدمی دربارهي حیات دینیاش وجود دارد ،احساس گناه یا احساس رهایی،
وجد و سرور ،ترس ،شوق ،تمنا ،احساس امتنان و سپاس و مانند اینها (رک .آلستون،
.)۶۸ :13۸3
در باب چیستى تجربهى دینى ،اتفاقنظر کامل وجود ندارد .واژهي تجربه کـه در
تعابیري ازقبیل تجربهي دینی ،تجربهي وحیانی ،تجربهي عرفانی و تجربهي اخالقی به
کار میرود ،جزء رایجترین واژهها در ادبیات فلسفهي دین معاصر است و از واژههایی به
شمار میرود که در طول تاریخ ،توسعه و تحول معنایی گوناگونی داشته و در دورهي
جدید معناي ویژهاي یافته است.
تناقضنما بودن مفهوم «تجربه» و «دین» ازیکسو و دسترسینداشتن بـه مفهـوم
واحدي از دین ازسويدیگر ،ابهام این معانی را دوچندان کرده است.
«یکی از تحوالت اساسی که در معناي این واژه در دورهي نوین رخ داد ،تحول از معناي
فعلی به معناي انفعالی است .این تحول عمدتاً از قرن هفدهم به بعد رخ داد .در دورهي
نوین ،در زمینههاي متفاوتی ازقبیل دین ،فلسفه و علم این اندیشه پا گرفت کـه انسان
منبعی از معرفت ارزشمند را در اختیار دارد؛ تجاربی شخصی که انسان در مقابل آنها
صرفاً منفعل است و میتوانند منبع زاللی براي معرفت باشند .حقیقت را هرکس میتواند
در درون خویش بیابد .هر انسانی میتواند به حقایقی عینی ،ازطریق درون خود راه یابد؛
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ازاینرو نفس انسان را باید دستگاهی گیرنده و منفعل در نظر بگیریم که جریانی از
اطالعات را که از بیرون بر او وارد میشود ،ثبت و ضبط میکند» (صادقی و یاریان،
.)2۷ :13۸9

مایکل پترسون در کتاب عقل و اعتقاد دینی ،تجربهي دینی را اینگونه تعریف میکند:
«تجربهي دینی غیر از تجربههاي متعارف است؛ یعنی شخص متعلّق این تجربه را موجود
یا حضوري مافوق طبیعی میداند و یا آن را موجودي میانگارد که بهنحوي با خدا مرتبط
است و آن را حقیقتی توصیفناپذیر میپندارد؛ چراکه دینی دانستن یک تجربه مستلزم
پیشفرض اعتقاد به خدا یا امر متعالی است» (پترسون.)3۷ :13۷9 ،
«تجربه زمانى دینى است که غیر از تجربههاى متعارف بوده ،متعلّق آن موجودى
فوقطبیعى باشد .اگر موضوع تجربهي خداوند یا تجلیات او باشد و بهنحوى در ارتباط
با خداوند قرار گیرد یا خداوند بهعنوان حقیقتى غایى در آن رخ بنمایاند ،تجربهي دینى
خواهد بود .همچنین الزم است که صاحب تجربهي دینی در توصیف آن ،از واژههاى
دینى استفاده کند .تجربهي دینی مستلزم نوعی برداشت از عالم غیب است و یا برداشتی
را در برمیگیرد که در آن ،شخص یا شیء مشهود تجلی گاه عالم نامشهود قرارگیرد»
(صادقی و یاریان.)2۷ :13۸9 ،

از دیدگاه پراود فوت« :تجربهاي دینی است که فاعل آن را دینی بداند و تنها این تجربه
برحسب تعالیم دینی سنّت او بیان میشود» (پراود فوت )230 :13۸3 ،او معتقد است:
«هستهي مشترک تعاریف تجربهي دینی درک یا آگاهی از حضور واقعیت یا قدرتی فوق
نفس و امري متعالی است که این درک و آگاهی به احساس شبیهتر است تا تعقّل» (همان).
«برخی دیگر معتقدند که تجربهي دینی راهیابی و تسلیم در برابر امر متعال است و
امر متعال آن است که همهي اذهان تصوّري از آن دارند و اگر اختالفی وجود دارد در
مصداق آن است و هیچکس نمیگوید امر متعال مصداقی ندارد؛ حتی اگر شخص
بتپرست است براي او بت به مفهوم امر متعال است( ».بهشتی.)23۶ :13۸2 ،
محمدرضایی در کتاب نگاهی به تجربهي دینی ،تجربهي دینی را مواجههي انسان با
امور ماوراءالطّبیعی یعنی خدا یا امور مرتبط با خدا دانسته و معتقد است« :اگر متعلّق
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تجربهي امري حسّی باشد ،تجربهي حسّی است و اگر به گونهاي با خداوند مرتبط باشد،
تجربهی دینی است؛ یعنی در تجربهي دینی تجربهگر نوعی از تجلیات خداوند را
درمییابد و صاحب نوعی آگاهی تجربی میگردد» (رضایی.)4 :13۸1 ،
مایکل پترسون تجارب دینی را گاهی وقایعی میداند که بهطورطبیعی رخ داده و در
معرض تجربهي همگان قرار دارد و گاهی مطابق تقسیمبندي زیر ،رویدادهایی میشمرد
که شخصی بوده و تجربهگر یا میتواند یا نمیتواند آن را توصیف نماید:
 .1تجربهي حقیقت متعالی بهواسطهي چیزي محسوس که در قلمرو تجربهي همگانی
قرار دارد؛ براي نمونه کسی از رویش یک گیاه پی به وجود موجودي مافوق طبیعی ببرد؛
 .2تجربهي حقیقت متعالی بهواسطهي چیزي محسوس نامتعارف ،براي نمونه
سخنگفتن درخت مشتعلی که نمیسوزد با حضرت موسی (ع)؛
 .3تجربهي امر متعالی بهواسطهي پدیدهاي شخصی که با زبان معمولی توصیفشدنی
است؛ براي نمونه شنیدن نداي غیبی یا تجربهي خداوند در رؤیا و مکاشفه؛
 .4تجربهي حقیقت متعالی توسط پدیدهاي شخصی که با زبان معمولی توصیفشدنی
نیست؛
 .5تجربهي حقیقت متعالی بدون واسطهي هیچگونه امر حسّی که شخص نه ازطریق
شهود ظاهري ،بلکه با چشم دل امر مطلق را تجربه میکند (رک .پترسون.)39 :13۷9 ،
مورد پنجم تقسیمبندي پترسون سخن از تجربه و شهود عرفانی میگوید و با این
توضیحات و توصیفات دریافت میشود که «تجربهي عرفانی» در زیرگروه تجربهي دینی
قرار دارد؛ تجربهي عرفانی و دینی درواقع نوعی ارتباط با امر متعالی است.
در قرن بیستم «اتو» و «ویلیام جیمز» باعث بهثمرنشستن این اندیشه شدند .آنها معتقد
بودند که سنجش عقالنی ایمان مفید نیست و آنچه در دین مهم است ،احساس وابستگی
و ارتباط شخصی با خداست که ازطریق تجربهي دینی به دست میآید (رک .همان،
.)۷۸ :13۷9
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 .1.1انواع تجربههای عرفانی
نویسندهي کتاب عرفان و فلسفه ،حاالت عرفانی را گاه انفسی و گاه آفاقی میداند.
تجربهي درونی یا انفسی آن است که عارف با قطع عالقه از حواس ظاهري سعی دارد
به درون ذات خویش فرورود و در آن حقیقت را دریابد؛ اما عارفی که به تجارب دینی
بیرونی یا آفاقی روي آورده است ،تالش میکند فراتر از کثرتهاي بیرونی به وحدتی
حقیقی برسد .عارف با گذراندن هر دو مسیر به یک حقیقت میرسد که همان وجود
متعالی واحد است (رک .استیس.)13۸ :13۷5 ،
ازمنظر ویلیام جیمز تجارب عرفانی چهار ویژگی دارند .1 :توصیفناپذیري؛ .2
کیفیت معرفتی؛  .3زودگذري؛  .4حالت انفعالی (رک .جیمز.)423-422 :1391 ،
آنچه را غربیان در قرنهای اخیر به دست آوردهاند و تجربهي دینی نام گذاردهاند،
قرنها پیش و از ابتداي شکلگیري تصوّف در فرهنگ ما وجود داشته است و «واقعه» یا
«مکاشفه» نامیده میشده است« :اهل خلوت را در اثناي ذکر و استغراق در آن حالتی اتفاق
میافتد که از محسوسات غایب میشوند و بعضی حقایق امور غیبی بر ایشان کشف
میشود؛ چنانکه نایم را در حالت نوم اتفاق میافتد و متصوفه آن را «واقعه» خوانند و
گاه بود که در حال حضور بیآنکه غایب شوند ،این معنی دست دهد و آن را «مکاشفه»
گویند( ».کاشانی ،13۷2 ،ج.)1۷1 :4
«شهود عبارت است از مشاهدهي حق به حق و شهود مجمل در مفصل که عبارت
است از مشاهدهي احدیت در کثرت و شهود مفصل عبارت است از مشاهدهي کثرت در
ذات احدیت» (همان.)153 :13۷0 ،
سخن بر سر آن است که واژه و اندیشهي «تجربهي دینی» جدید است؛ وگرنه به نام
یا نامهاي دیگري موجود بوده است و دینداران با آن آشنا بودهاند؛ براي نمونه به این
تعریف از مکاشفه دقّت بفرمایید:
«مکاشفه و مشاهده در زبان اهل عرفان دیدار حق است و ابزار آن تصفیهي روح و
گذر از مقامات و ریاضتهاي دشواري است که براي سالک حاصل میشود و سالکان
پس از پشت سر گذاردن موانع راه استعداد دریافت حاالت و مقاماتی را پیدا میکنند و
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چشم باطن و سر آنها پردهها را کنار میزند و از باطن عالم و آدم آگاهی مییابند»
(حسینی.)94 :13۸9 ،
اغلب سرگذشت عارفان که در تذکرهاالولیا یا منابع دیگر آمده و در اثر آن عارف
متحول شده است ،بیانگر نوعی «تجلّی» یا «اشراق» است که امروزه آن را تجربهي دینی
مینامیم.
براي نمونه« :مالک دینار یک شب به طرب مشغول بود ،از آن عودي که میزد ،آوازي
میآمد که« :یا مالک مالک؟ چه بوده است تو را که توبه نمیکنی ؟» (عطار)49 :1390 ،
مالک دگرگون شده و توبه میکند و به عارفان میپیوندد.
«حبیب عجمی در ابتدا مالدار و رباستاننده بود .از راهی میگذشت کودکان در راه
بازي میکردند ،چون حبیب برسید با یکدیگر گفتند« :دور شوید تا گرد پاي حبیب
رباخوار بر ما ننشیند که همچون وي بدبخت شویم .حبیب را این سخت آمد و رفت و
توبه کرد» (همان.)5۷ :
«فضیل بن عیاض راهزنی بود که شبی به آیهاي که یکی از کاروانیان میخواند توبه
کرد» (همان.)۷9 :
«ابوعلی شقیق بهسبب سخنی که بتپرستی در ترکستان به وي گفت ،متحول شد»
(همان.)1۸1-1۸0 :
با این تفاسیر پیداست که بحث از تجربهي دینی سخن جدیدي نیست؛ بلکه نام
جدیدي است که بر کشف و شهود عرفانی و تجلّی و اشراق گذاردهاند .برخی فالسفهي
بزرگ اسالمی ،مانند ابنسینا ،سهروردي و مالصدرا نیز قبل از فالسفهي غربی به این
موضوع پرداختهاند؛ براي نمونه ملّاصدرا در کتاب اسفار اربعه بیان میدارد« :بدان که
سالکان از عارفان و اولیاي الهی را چهار سفر است نخست سفر از خلق به حق ،دوم سفر
در حق به حق ،سوم سفر از حق به خلق به حق و چهارم سفر در خلق به حق» (مالصدرا،
 ،13۸4ج.)1۷-1۶ :1
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 .۲.1پيشينهی پژوهش
مقولهي تجربهي دینی ،بحث تامّلبرانگیزي است و از نزدیک دو قرن پیش تاکنون ذهن
اندیشمندان را به خود مشغول کرده است .اگرچه پدیدهي تجربهي دینی در تمام کیشها
و فرقهها از آغاز بوده؛ ولی اندیشهي آن از اواخر قرن هجدهم آشکار شده و کتابها و
مقالههاي متعدّدي دراینباره به نگارش درآمده است .تجربه و مکاشفات عرفانی ذیل
تجربهي دینی قرار گرفته و زندگی و آثار بزرگانی چون مولوي ،عطّار ،سنایی و حافظ
ازاینمنظر بررسی شده و مقالههاي چندي نیز دربارهي آنها نوشته شده است .مقالههایی
ازایندست دربارهي مولوي و تجربهي عرفانی او بیش از دیگران به رشتهي تحریر در
آمده است.
دربارهي عطار و تجربهي دینی در آثار او نیز مقالههاي اندکی نوشته شده است که
عبارتاند از« :بررسی مکاشفات عرفانی عطّار در غزلیات براساس نظریّات ویلیام جیمز»
نوشتهي همایون جمشیدیان (« ،)1392مضامین قلندرانه در دیوان عطّار» نوشتهي مهین

پناهی ( )1392و پایاننامهي کارشناسیارشد ماریه اخالص ( )13۸5با عنوان بررسی
مقایسهاي آراي عطّار و یونگ در باب تجربهي دینی ،این پایاننامه را میتوان تنها متنی

دانست که تجربهي دینی عطّار را بهطور اختصاصی کاویده و بررسی کرده و منطقالطّیر
او را نیز ازاینمنظر دیده است.

 .۲تحليل تجربهی دینی در منطقالطير
هر تجربهاي متعلَّقی دارد و متعلَّق تجربهي دینی موجودي فراطبیعی است که در اسالم
نامش «خداوند» است .باید براي بررسی تجربهي دینی ،نخست نظرگاه عطّار دربارهي
خداوند شناخته شود .خداي عطار ،خداي زاهدان نیست؛ چون او زهد را پلّهاي از نردبان
عروج میداند و بر آن پا گذارده و از آن فراتر رفته است .او زهد را غفلت میداند« :زهد
غفلت است؛ زیراکه دنیا ناچیز است و زهد در ناچیز غفلت بود» (عطار.)359 :1390 ،
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در گـذر از زاهــدي و سادگـی

درد بایـد درد و کار افتادگی
(همان)24۷1-24۷0 :13۸5 ،

عطار اعتقاد دارد که زاهدان هنوز خدابین نشدهاند و به خودبینی مشغولند.
او همچنین اعتقاد دارد که معادالت فالسفه نیز به اثبات خداوند راهی ندارد و دست
عقل را بسیار کوتاهتر از آن میداند که به دامن کبریایی پروردگار برسد.
تا در اثباتـی تو بـس نامحرمــی

محو شو گر محرمیمیبایدت

کاف کفـر اینجـا به حقّ المعرفه

دوســتتر دارم ز فاي فلسفه
(همان)4532- 4531 :13۷1 ،

ایشان معتقدند که توصیف بندگان از خداوند براساس «تشبیه» و « انسانانگاري» است
و آن را باطل میداند:
تو انــدر وصف او چیزي که دانی

ز دفترهاي وصف خویش خوانی

چـو فهم تو تــو باشی او نباشــد

اگــر وصفش کنی نیکو نباشــد

چو نه اوست و نه غیر او صفاتش

صفاتش چون کنی بشناس ذاتش
(همان)192 :13۸۶ ،

او خداوند را وراي هزاران پرده و حجاب نور و ظلمت میبیند که هر کسی نمیتواند
بهرهاي از او داشته باشد:
صد هـــزاران پــرده دارد بیشتـر

هــم ز نور و هم ز ظلمت پیش در

در دو عالم نیست کس را زهرهاي

کو توانـــد یافــت از وي بهرهاي
(همان)10۸4 :

خداي عطار خدایی است که تمام مظاهر خلقت جلوهي ذات و صفات او هستند .او
تمام مظاهر آفرینش را غرق در توحید حق تعالی میداند:
جملـه در توحیـد او مستغرقانـد

چیست مستغرق که محو مطلقاند
(همان)111 :

ایشان راههاي معمول خداشناسی را مردود میداند و خود اعتقاد دارد:

322

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،14شمارهی  ،1بهار ( 1401پياپی )51

تو بدو بشنــاس او را نه به خود

راه از او خیـزد بـدو نـه از خرد
(همان)1۷1-1۷0 :

او دل را تنها راه شناخت خداوند میداند .دل آینهي تمامنماي سیماي پرنور خداوند
است و هر کسی نمیتواند به حریم عزت او راه یابد.
هســت آن آیینه دل ،در دل نگـر

تـا ببینــی روي او در دل مگــر

گر تو میداري جمال یار دوست

دل بـدان کآیینهي دیدار اوســت
(همان)1120 -109۶ :

و کاملترین نوع شناخت را شناخت از طریق «دل و جان» میداند:
عقل اندر حقشناسی کامل است

لیک کاملتر از او جان و دل است
(همان13۸4 ،ب)۶5۶0 :

 .1.۲تجربهی خداوند
بسیاري از حکایات منطقال ّطیر دربارهي تجربهي خداوند با تمام وجود است ،ازجمله
سومین حکایتی که در بخش «وادي فقر» آمده است که میتوان این حکایت را خالصهي
کتاب منطقالطّیر دانست .قصّه از این قرار است که عدّهاي از پروانگان در مهمانسرایی،
طالب شمع میگردند .آنها متّفق میشوند که یکی از آنها باید از مطلوبشان خبر آورد.
اینجاست که عطّار طالبان مطلوب را دستهبندي میکند :گروه اوّل آنانی هستند که از شمع
به نور قانع میشوند و مطلوب را به قدر فهم خود توصیف میکنند .اینان کسانی هستند که
پرستشی بر اساس جلوههاي ظاهري معبود خویش دارند و عبادتشان تجربهمحور نیست:
شد یکی پروانه تا قصري ز دور

در فضاءِ قصر یافت از شمع نور

بازگشت و دفتر خود باز کـرد

وصـف او بر قدرِ فهم آغاز کرد
(همان)222 :
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گروه دوم قدمی فراتر گذاشته و از نور گذشتهاند .این گروه نیز مانند گروه اوّل از
مطلوب و معبود خود نشانی ندارند و پرتویی از جمال پرنور یار را تاب نمیآورند و
جلوهاي مختصر را بهجاي معبود توصیف میکنند:
شد یکی دیگر گذشت از نور در

خویـــش را بر شمع زد از دور در

پر زنان در پرتو مطلــوب شــد

شمع غالب گشت و او مغلوب شد
(همان)222 :

اما گروه سوم آنانی هستند که در آتش وجود یار میسوزند تا خود جزیی از آتش
شوند:
دیگري برخاست میشد مستمست

پــاي کوبــان بـر سر آتش نشست

دســت در کش کرد با آتش به هم

خویشتن گم کرد با او خوش به هم

چـــون گرفت آتش ز سر تا پاي او

ســرخ شــد چون آتشی اعضاي او
(همان)223 :

باید همرنگ خدا شد .باید وجود خویش را گم کرد ،آنگاه با او دست در آغوش
کرده تا همهي وجود او شود .چنین کسی دیگر وجود ندارد .تنها او باخبر است که از او
خبري نمیرسد:
ناقد ایشــان چـو دید او را ز دور

شمع با خود کرده هــم رنگش ز نور

گفت این پروانه در کارست و بس

کس چه داند ،او خبردار است و بس

آنکه شد هم بیخبــر هــم بیاثـر

از میـــان جملـــه او دارد خبـــــر
(همان)223 :

ویژگیهایی که ویلیام جیمز براي تجربهي دینی برمیشمارد ازجمله :توصیفناپذیري
تجربهي دینی ،اثرپذیري از این تجربه و حالت انفعالی را میتوان در این حکایت دید.
 .۲.۲منطقالطير ،بيان تجربه با زبانی نمادین
عطار در آغاز کتاب ،در ابیات  ۶15تا  ،۶۸0تجربهي خویش ،راه رسیدن به این تجربه و
نتیجهي تجربه را بیان میکند .در  13قسمت  5بیتی خود را به  13پرندهي سالک تشبیه

324

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،14شمارهی  ،1بهار ( 1401پياپی )51

میکند که براي ورود به حریم عزّت الهی ،مسیري اخالقی را پیمودهاند و به تجربهاي
دست یافتهاند که حاصل آن همنشینی با پیامبري از پیامبران بزرگ است.
پرندگانی که عطار از آنها سخن میگوید یا بهنوعی زبان آنها میشود ،هرکدام قفسی
را شکسته و پاي هوسی را بستهاند تا به درجاتی رسیدهاند:

 در پنج بیت اول ،او خود را هدهدي میداند که دیو را در بند داشته و صاحب سرّسلیمان شده و با او قصد شادُروان کرده است؛
 سپس موسیچهاي است که فرعون بهیمی را از خود رانده و به میقات آمده و مرغ طورشده است؛
 در پنج بیت بعدي آن طوطی است که از آتش نمرود رسته و رداي خلیلی بسته وبیباک از آتش نشسته است؛
 و کبک خرامانی است که کوه خودخواهی را در هم گداخته و خود را صالح ساخته تاصالح به استقبالش تاخته است؛
 پس از آن تنگبازي است که نامهي عشق ازل بر پا دارد و با شکستن چارچوب طبع،دل را جانشین عقل کرده و با پیامبر اکرم به غار وحدت نشسته است؛
 سپس درّاج معراج الست است که از گرداب نفس بالخیز رسته است و عیساي روحشاز خر نفس پیاده شده و خود عیسی گردیده است؛
 در پنج بیت بعدي عندلیبآسا نالهي دردآمیز سر داده و آهن وجود خود را گداختهاست و خلق را به حلق داوودي خویش راهنمایی کرده است؛
 بعد طاووسی بهشتی است که مار هفتسر وجودش را هالک کرده و وجودش راپاک نموده و همنشین آدم شده است؛
 در پنج بیت بعدي خود را تذرو دوربینی میداند کهیوسف جانش را از زندان محنترهانده و در مصر عزت بر تخت شاهی نشانده است؛
 و دیگر قُمري دمسازي است که سر ماهی بدخواه نفس را کنده و ذوالنّونوار از تنگنارها شده ،خود مونس یونس و غرق بحر خاص شده است؛
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 بعد از آن همچون فاخته آنسان از خود برون تاخته که خضر برایش آب زندگانیفراهم کرده است؛
 در پنج بیت بعدي باز به پروازي شده که کاله از سر خود برداشته و سر دنیا و عقبیگذاشته و بر دست ذوالقرنین جاي گرفته است؛
 درپنج بیت آخر مرغ زرّین شعلهوري میشود که خود و همهچیز را میسوزاند تا مرغیتمام شود و بدون واسطهي پیامبري به درگاه میرسد و خود میماند و خداي خود (عطار،
.)3۸-35 :13۸5
بررسی این  13قسمت (پنج بیتی) که در  ۶5بیت آمده است ،نکاتی را آشکار میکند:
 عطّار معتقد است که تجارب عرفانی ریشه در اخالق دارند ،به این معنی که درابتدا باید ریاضتی را متحمّل شد و اخالقی زیست تا شایسته تجربهي عرفانی شد:
گه دم عشق علیاالخالق زن

گه نواي پردهي عشاق زن
(همان)445۸ :13۷1 ،

 در  12قسمت نخست ،حضور پیر و مرشد و راهنما در لباس یکی از پیامبران بهچشم میخورد که این خود بیانگر طریقت صوفیانهي عطار است.
 حضور پیر پس از احراز شایستگی و پیمودن طریق ریاضت اخالقی است و نیازينیست که در پی پیر باشد؛ چون او خود به سراغ سالک خواهد آمد.
 پایان این تجربه« ،انسان کامل» شدن است .انسانی که خود به درجهي پیامبري ومرشدي رسیده است و به پیر و مراد نیازي ندارد.
 در 12قسمت از  5بیتیها نخست وجود سالک ،پیامبر و به درگاه رسیدن را میتوانمشاهده کرد؛ اما در پنج بیت پایانی ،تنها سالک وجود دارد و خداوند .این بدان معنی
است که پایان این تجربه و پایان این سفر ،یکیشدن و ازمیانرفتن واسطههاست .در پایان
داستان منطقالطّیر هنگامیکه مرغان به درگاه میرسند ،دیگر سخنی از هدهد نیست.
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 .۳.۲سفر دینی و تجربهی دینی
ازآنجاکه اصطالح تجربهي دینی اصطالحی جدید است ،در متون عرفانی از رابطهي سفر
و تجربهي دینی کمتر سخن به میان آمده است؛ اما از اصطالحاتی مانند پختهشدن ،رسیدن
به کمال ،تهذیب نفس ،ریاضت نفس و ...میتوان دریافت که نظر آنان از بهکاربردن این
اصطالحات رسیدن به تجربهاي دینی بوده است.
«در سیر آفاقی ،صوفی و عارف مظاهر طبیعت را مشاهده میکند و ذهنش از جمال
و زیبایی هاي آن متأثر میشود .اثرات ذوق شاعران و عارفانی چون عطار و موالنا از
طبیعت عینی و ظاهري نیست؛ بلکه این شاعران صدا حرکت و نبض هستی را میشنوند،
شور و حرکت کیهان را درک میکنند و از زبان تمام اجزاي کائنات در طول سیر آفاقی
خود پیغام محبت میشنوند( ».زرینکوب.)14۷ :13۷2 ،
سیروسلوک براي طلب معرفت صورت میگیرد و هدف هر عارفی از گامنهادن در
طبیعت ،کسب کمال و معرفت است .در آراي مشایخ و آثار عرفانی نکات متنوع و فراوانی
در زمینهي چگونگی سلوک مطرح شده است (رئیسی.)4 :1394 ،
قرآن نیز در آیات مختلف انسان را به سفرکردن تشویق کرده است« :بگو در زمین
سیر کنید و بنگرید عاقبت مجرمان چگونه بوده است( ».نمل.)۶9 /
 .۴.۲منطقالطير سفرنامهای انفسی برای کسب تجربهی عرفانی
مشهورترین و شاید قدیمیترین دانشمندي که بهصورت مستقل از اسفار اربعه سخن
گفته ،عبدالرزاق کاشانی است که در کتاب اصطالحات الصوفیه بهطورمختصر به این
چهار سفر پرداخته و این اصطالح اهل تصوف را شرح کرده است .پس از او جرجانی
در کتاب التعریفات نیز این چهار سفر را معرفی کرده که مشابهت زیاد میان عبارات او و
الفاظ کتاب کاشانی حکایت از استفادهي جرجانی از کتاب اصطالحات الصوفیه دارد.

جستوجوي ادبیات صوفیانه نشان میدهد که واژهي سفر در دو معناي خروج از وطن
و مرادف با سیر استعمال شده که استعمال اخیر چندان پرشمار نیست؛ اما سفر در معناي
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اول کاربرد زیادي داشته و بسیاري از آداب و حکمت هایش سخن گفتهاند (قشیري،
4۸۶ :13۸1؛ هجویري.)591-5۸۸ :133۶ ،
ملّاصدرا از فالسفهاي است که تجربهي دینی و عرفانی را قبل از فالسفهي غرب بیان
کرده است .درواقع کتاب ارزشمند اسفار اربعه بیان مراحل سلوک عرفانی و رسیدن به
تجربهي دینی از زبان یک فیلسوف و به شیوهاي عقالنی است.
در فرهنگ معین« ،سفر» بهمعناي قطع مسافت و جمع آن اسفار بهمعنی قطع
مسافتهاي متعدد است .کلمهي اسفار میتواند جمع «سِفر» نیز باشد که بهمعناي کتاب

و نامه است (فرهنگ معین ،ذیل کلمه «سفر») .شیخ عبدالرّزّاق کاشانی در اصطالحات
الصّوفیه میگوید« :سفر عبارت است از توجه قلب به حق تعالی» (کاشانی.)51 :13۷0،
«بدان که سالکان از عارفان و اولیاي الهی را چهار سفر است :سفر نخست سفر از خلق
به حق (سفر مِن الخلقِ الیاهلل)؛ سفر دوم سفر در حق به حق (سفر بالحق فی الحق)؛
سفر سوم که مقابل سفر نخستین است ،سفر از حق به خلق به حق (سفرمن الحق الی
الخلق بالحق)؛ سفر چهارم سفر در خلق به حق (سفر فی الخلق بالحق) .لذا این کتاب
را طبق حرکات اینان در انوار و آثار بر چهار سفر ترتیب دادم و به نام حکمت متعالیه
در سفرهاي چهارگانهي عقلی نامیدم» (ملّاصدرا ،13۸4 ،ج.)1۸-1۶ :1

آثار عطار را نیز میتوان سفرنامههایی انفسی به حساب آورد ،چنانکه خود در
مصیبتنامه میفرماید:
سالــک سرگشتـــه را زیــر و زبــر

تــا به حق بوده است چندینــی سفر

بعد از این در حق سفر پیـش آیـدش

هر چه گویم بیش از پیــش آیــدش

چون سفر آناست و کار آناست و بس

گیر و دار و کار و بار آن است و بس
(عطار13۸4 ،الف)44۶ :

آنگاه که سالک ذات خود را در حق تعالی فانی ساخت ،سفر اول پایان مییابد و
وجودش حقانی میگردد» (یثربی.)4۷۸ :13۷۷ ،
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 .1.۴.۲مراتب و مراحل اسفار اربعه
سفر اول ،سفر از تاریکی ،سفر از سنگدلی ،سفر از جمود فکري وجهل نسبی و دینهاي
تقلیدي بهسوي رقّت قلب ،تزکیهي نفس ،کشف درونی و خروج از ظلمت؛
سفر دوم ،مرتبهي عشق و شور است؛ حرکت و سفر انفسی در مرتبهي ملکوت و نفس
هستی؛
سفر سوم ،مرتبهي سکون و آرامش و رسیدن به مرتبهي والیت است؛
سفر چهارم ،سفر و حرکت در جهان است پس از فنا و بقا در واحدیت خداوند و اتحاد
کامل با نورهاي اسما و صفات خداوند.
شاید عطار از سفرهاي چهارگانه اطالع نداشته است؛ اما در اشعار او توجه بسیاري
به سفر دیده میشود.
توجه به بسامد کلماتی مانند سفر ،راه ،ره ،مسافر ،سالک ،سلوک و کلمات دیگري که
ارتباطی با سفر داشته باشند ،در غزلیّات و مثنويهاي چهارگانهي عطار ،مؤیّد عنایت زیاد
ایشان به سفر است:
غزليات اسرارنامه الهینامه منطقالطير مصيبتنامه
راه
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14۸

1۸2

11۸

214

ره

3۷0

2۸3

1۸۸

45۶

23۸

رهبر

22

3

۷

9

12

سالك

13

1

3

9

45

سفر

33

۷

1۶

11

13

2

3

1

3

سلوک
مسافر

1

2

2

 .۲.۴.۲اسفار اربعه در منطقالطير
عطار را میتوان «شاعر سفر» گفت؛ زیرا کمتر کتابی از اوجود دارد که در آن از سفر و
سلوک سخنی نرفته باشد .منطقالطیر و مصیبتنامه در این میان اهمیت بیشتري دارند.
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درواقع این دو کتاب شرح سلوک و سفري معنوي بهسوي یک مقصد هستند که در دو
بیان متفاوت آمدهاند؛ اما پایان و نتیجهي هر دو یکی است .عطار در سرودههاي خود بر
این نکته بسیار تأکید میکند که هرکسی گمشدهاي دارد و آن گمشده در واقع خود او
است و براي یافتن این گمشده باید در خویشتن سفرکرد (سیر انفسی):
آنچه میجویی تویی و آنچه میخواهی تویی

پس ز تو تا آنچه گمکردي ره بسیار نیست
(عطار)55 :13۸9،

در نفس سرنگون شو گر میشوي کنونشو

وز آبوگل برون شو در جان و دل سفر کن
(همان)211 :

بر امید تو در پی عطار

سفر اندرون توان کردند (همان)۸2 :

در طرح کلی منطقالطیر دستکم دو مورد از اسفار اربعه را میتوان یافت:
سفر اول :حرکت و سیر پرندگان بهسوي سیمرغ سفر اول است (سفر من الخلق الی
الحق بالحق).
دالیل ادعا:
.1سفر از خلق به حق سفري برهانی است که حضور عقل در آن چشمگیر است.
پرسشگري مرغان و عذرآوري و بهانهتراشی آنان مبیّن علتجویی و برهانطلبی است
که از ویژگیهاي مسافران سفر اول است:
بعــد از آن مرغــان دیگر سر به سر

عذرهـــا گفتنــد مشتـــی بیخبــر

هر یکـــی از جهل عذري نیز گفت

گر نگفـــت از صدر کز دهلیز گفت

گر بگویــم عــذر یک یک با تو باز

دار معـــذورم کــه میگـــردد دراز

هر کســی را بود عذري تنگ و لنگ

این چنین کس کی کند عنقا به چنگ
(همان)423 :13۸5 ،

 .2از ویژگیهاي دیگر این سفر عبور از وسوسهها ،ترک عالیق و تحمل ریاضتهاي
بسیار است که عبور از هفت وادي دشوار و سختیهاي طاقتفرسایی که مرغان متحمّل
شدند قرارداشتن در سفر اول را میرساند:
سالهــا رفتنـد در شیب و فـــراز

صرف شد در راهشـان عمـري دراز
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گر تـو هــم روزي فروآیی به راه

عقبــه آن ره کنـی یـک یک نگــاه

بـــاز دانی آنــچ ایشــان کردهاند

روشنت گردد که چون خونخوردهاند
(همان)

حجم باالیی از ابیات منطقالطیر به شرح سفر مرغان تا قاف حضور میپردازد و در
اواخر داستان به سفرهاي دوم و سوم نیز اشاراتی دارد:
آنــچ گفتــی آنــچ بشنیـدي همه

وانـــچ دانستــی و میدیـــدي همـه

آن همه جز اول افسانــه نیســـت

محو شو چون جایت این ویرانه نیست
(همان)425 :

سفر دوم :این سفر که غرق در صفات جمال و جالل الهیشدن است ،پس از حضور
در درگاه سیمرغ اتفاق میافتد که با اذن خداوند صورت میگیرد:
محــو مـا گردیـد درصد عز و ناز

تا به مـــا در خویش را یابید باز

محـــو او گشتنــد آخــر بر دوام

سایه در خورشید گم شد والسالم
(همان)42۷ :

سفر دوم فانیشدن است .ذوبشدن در حق و اتحاد با اوست .سفر در حق است با
محوشدن سایهوار در پرتو آفتابگون روي یار.
در پایان راه متذکّر میگردند که این همه مسیري که طی کرده و مشقّاتی که کشیدهاند،
قدم اول بوده است؛ رفتن در وادي افعال خداوند پشت سر نهادن صفات افعالی و مرد و
مردانه سختیها را سپري کردن ،یعنی همان سفر اول .سفر دوم قدم به وادي ذات و
صفات نهادن است و محو دلدار گشتن:
این همه وادي که از پس کردهاید

این همه مردي که هرکس کردهاید

جملـــه در افعــال ما میرفتهاید

وادي ذات و صفـــت را خفتهاید
(همان)

آغاز سفر دوم ،فنا و پایان آن بقاي بعد از فنا است .در سفر دوم در وجود حق فانی
میشوند ،با او یکی میگردند و در پایان این سفر بقا مییابند .در این مرحله است که
سالک رازدار خداي خویش میگردد؛ رازي مگو که دهان او را میبندد:
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پس میــان این فنا صد گونه راز

گفتــه بی او ،لیـک با او گفته باز

بعـــد از آن او را بقایی داده کل

عین عزت کـرده بـر وي عین ذل

بعــد از آن مرغان فانی را به ناز

بی فنــاي کـل به خـود دادند باز
(همان)42۸ :

بنابراین شروع سفر دوم «فنا» و پایان آن «بقاي بعد از فنا» است.
چون همه بیخویش باخویش آمدند

در بقـا بعـد از فنـا پیــش آمدند
(همان)42۷ :

سفرهای سوم و چهارم :در سفر دستهجمعی مرغان ،سفر سوم و چهارم از اسفار اربعه
بیان نشده است و عطار آن را به نظم کتابی دیگر موکول میکند:
نیست هرگز ،گر نوست و گر کهن

زان فنـتتا و زان بقا کس را سخن

هم چــنان کو دور دورست از نظر

شرح این دورست از شرح و خبر

لیکــن از راه مثـــال اصحابنــــا

شـــرح جستنــد از بقا بعد الفنا

آن کجا اینجـا تــوان پرداختـــن

نــو کتابـی بایــد آن را ساختـن
(همان)42۸ :

اما اگر سیمرغ را نماد حق و پرندگان را نماد عامهي مردم بگیریم ،هدهد نماد پیر و
مراد است .هدهد خود عطار است که در سیماي رسولی راهدان و انسانی دلسوز و
دلواپس ظاهر میشود .عطّار که تجربهاي عرفانی را از سرگذرانده ،از شریعت گذر کرده
و حلّهي طریقت در بر و افسر حقیقت بر سر دارد ،در لباس هدهد به میان جمع میآید:
هدهــد آشفتــه دل پـر انتظــار

در میـان جمــع آمـــد بیقــرار

حلّهاي بــود از طریقت در برش

افسـري بود از حقیقت بر سرش
(همان)3۸ :

عطار در این داستان بر آن است تا وظیفهي معنوي خود را که چشاندن ذوق تجربهي
وصفناپذیر محبوب و معشوق ازلی به طالبان وصال است ،انجام دهد .او خود در لباس
هدهد ،این رسالت را به دوش میکشد و به انجام میرساند .در طول داستان ،تالش هدهد
بر آن است که چشم خرد سالکان را با چشم دل تعویض کند و آنان را به حریم یار
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برساند تا با این چشم ،جمال او را مشاهده کنند و واجد ایمانی عرفانی و تجربی شوند.
دلیل راه باید مجرّب و کارآزموده باشد و از دینداري «شریعتمداروراثتی» به دینداري
«تجربهمحور»رسیده باشد و منظور نظر عنایت الهی باشد .همچنین او باید به زینت
طریقت آراسته شده و افسر حقیقت بر سر داشته باشد.
به نظر میرسد عطار در هنگام نظم منطقالطیر نقش سالکی را دارد که سفرهاي اول
تا سوم از اسفار اربعه را سپري کرده و اکنون در سفر چهارم خویش به سر میبرد.
دالیل این ادعا :کسی که سفر سوم را طی میکند ،از افعال ذات و صفات خداوند عبور
کرده و کسوت رسالت میپوشد و در میان مردم زندگی میکند تا آنان را بهسوي سفري
کاملساز رهنمون شود .ویژگیهاي هدهد نشان میدهد که او مفتخر به دریافت نشان
رسالت شده است.
الف :آوردن صفات «هادي شده» و «پیک حقیقت گشته» نشان میدهد که هدهد به مقام
هدایت رسیده و پیک وادي حقیقت است:
مرحبا اي هدهـد هادي شـده

در حقیقــت پیک هر وادي شده
(همان)259 :

ب« :صاحب اسرار بودن»:
صاحب اسرار سلیمـان آمـدي

از تفاخـــر تاجـــور زان آمدي (همان)

آنکه بسم اهلل در منقار یافــت

دور نبود گر بسیاري اسرار یافت
(همان)2۶3 :

پ« :مطلوب پیغمبر و مذکور خدا بودن»:
هر که اومطلوب پیغمبر بــود

بــر ســرش زیبد اگر افسر بود

هر که مذکور خدا آمد به خیر

کی رسد بر گرد سیرش هیچ طیر
(همان)259 :

ت« :عاشقبودن»:
قرعه افکندند و بس الیق فتاد

قرعهشان بــر هدهد عاشق فتاد
(همان)303 :
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ث :اعتراف به «طیکردن سفرهاي بسیار»:
سالها در بحر و بر میگشتهام

پاي اندر ره به سر میگشتهام

وادي و کــوه و بیابان رفتهام

عالمـی در عهد توفان رفتهام

با سلیمــان در سفرها بودهام

عرصــه عالـم بسی پیمودهام
(همان)2۶3 :

ج« :اعتراف به خداشناسی خویش»:
پادشــاه خویـش را دانستهام

چــون روم تنها چونتوانستهام

مصراع اول این بیت نشان میدهد که عطار سفرهاي اول تا سوم را رفته است؛ زیرا
در طی سفر هاي اول و دوم پادشاهی خویش را دانسته و در سفر سوم بهسوي خلق
برگشته و انتظار هدایت آنان را میکشد تا سفر چهارم خود را به پایان برساند.
چ« :داناي راه بودن»:
پـس بــدو گفتنـد اي دانــاي راه

بـیادب نتــوان شــدن در پیشگــاه
(همان)304 :

ح« :راه به حضرت برده»:
دیگري گفت اي به حضرت برده راه

چــه بضاعت رایج است آن جایگاه
(همان)3۷۷ :

 .۳.۴.۲اسفار اربعه در حکایت شيخصنعان
ارتباط تجربهي دینی و اسفار اربعه آن است که عطار در خداشناسی خود معتقد به
تجربهي دینی و عرفانی است و خود با تمام وجود خدایش را دانسته و تجربهي بیانناپذیر
وصال او را دارد و مشتاق است تا دیگران را نیز بهاین ذوق و شوق وصفناپذیر برساند
و راهش را در اسفار چهارگانه میداند.
سفر براي کسب تجربهي دینی و رهایی از دینداري شریعتمدار و رسیدن به دینداري
تجربهمحور را عطّار در داستان شیخصنعان به زیبایی بیان میکند .حکایت از این قرار
است که شیخ صاحبکمالی که اهل علم و عمل است و نماز و روزهي بی حد و اندازه
دارد ،خواب بُت زیبایی را میبیند که قبلهگاه سجدهي او میشود .شیخ درمییابد که باید
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گردنهاي دشوار را پشت سر بگذارد و مرحلهاي بسیار سخت را طی کند تا مسیرش
روشن شود.
شیخصنعان راهی روم میشود .آنجا در دام ترسا دختر زیبایی گرفتار میگردد .دختري
که کابینش بادهنوشی و خوکبانی است .پیر میپذیرد و پس از سالها متابعت از او راه
خویش را پیدا میکند و بهسوي کعبه برمیگردد .پس از آن دختر ترسا عاشقانه بهسوي
او میرود و دین او را میپذیرد (همان)۸۸-۶۸ :
برداشتهایی که میتوان از این داستان ،در مسیر تجربهي دینی و عرفانی داشت،
چنین است :شیخصنعان عمري در بند شریعت است و دینداري قشري و شریعتمدار
دارد؛ بنابراین الزم است تا از کعبه که نماد شریعتمداري و قشرينگري است ،به روم
که مقصد صدق و حریم دل است ،سفر کند:
گفت اگر کعبه نباشد دیر هست

هوشیـار کعبـهام در دیر مست
(همان)۷2 :

باید از عقل و هوشیاري و دینداري عاقالنه رها شد تا به عبادت کامل دست یافت و
عشق میتواند از این دینداري وراثتی و بیروح ما را رها کند؛ عشقی که کعبهي ابجد
خوان آن است:
خانهي کعبه است ابجد خوان عشق

سرشنــاس غیب سرگردان عشق
(همان)۷۸ :

بادهنوشی نماد پشتپازدن به آدابورسوم دینداري شریعتمدار است؛ بنابراین شیخ
بادهنوشی و خوکبانی میکند تا از آدابورسوم شریعتمدار رها شود و اینها به گفتهي
منطقالطیر الزمهي این راه هستند.
عشق میتواند این رهایی را موجب شود؛ بنابراین فروغ خورشید رهاییبخش عشق
با دیدن دختر ترسا ظاهر میشود .عشق ،او را در مسیري پر از ریاضت و سختی میاندازد
تا ناخالصیهاي وجودش در کورهي این ریاضتها از او جدا شود .او دوباره بهسوي
کعبه برمیگردد؛ اما اینبار تمام وجودش را عشق و معرفت فراگرفته است .این دیندار
کعبهنشین دیگر آن شیخ پیشین نیست .او به حریم عزّت راه یافته است و این راهیابی و
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دردمندي حاصل تجربهي دینی و عرفانی اوست و اکنون اگرچه او در ظاهر همان رسوم
و آدابی را انجام میدهد که پیش از سفر انجام میداد؛ ولی این عبادات تفاوت بسیاري با
عبادات پیش از عاشقی او دارد.
در پایان این تجربه ،معشوق او در لباس عاشق ظاهر میشود .گویا معشوق از ابتدا
عاشقی بوده است که در لباس معشوق به خواب او آمده و او را در مسیري پر از ریاضت
افکنده ،از آدابورسوم بیمعنی خویش رهایش ساخته و با او یکی شده است؛ سپس او
را راهی کرده تا دردمندانه در حرم نشیند؛ اما خود دیگر تاب هجران ندارد و در پیاش
روان میشود:
کــار افتاد و نبــودش همدمـی

دیـد خود را در عجایب عالمی

عالمــیکانجـتا نشان راه نیست

گنگ باید شد زبان را راه نیست
(همان)۸۶ :

بیت آخر حکایت از توصیفناپذیري این تجربه دارد .تجربهي بههمرسیدن عاشق و
معشوق بیانناپذیر است .شاید اجازهي بیان و توصیف ندارند ،چنانکه در آخرین حکایت
منطقالطّیر پس از بههمرسیدن عاشق و معشوقی که فراقی جانکاه را سپري کردهاند،
میخوانیم:
آنچه آن یک گفت آن دیگر شنود

کــور دید آن حال گوش کر شنود

من کیــم آن را که شرح آن دهم

ور دهم آن شرح خط بر جان دهم
(همان)24۶ :

اسفار اربعه در این حکایت:
سفر اول شیخصنعان از خوابدیدن او آغاز میشود ،نداي درونی او را بهاین سفر
تشویق میکند؛ بنابراین از حرم کعبه بهسمت روم حرکت میکند و سفر او آغاز میشود.
کعبه را میتوان نماد دینداري احساسی ودینداري ظاهري و ظلمت دنیا و سنگ دلی
گرفت؛ شیخ به سرزمین روم میرود و دیدار اول با دختر ترسا پایان سفر اول است (رک.
همان)1231-1201 :
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سفر دوم از پایان سفر اول آغاز میشود ،زمانیکه وجود شیخ پس از کناررفتن برقع
از چهرهي دختر ترسا در آتش جمال او افتاده و آتش میگیرد ،ایمان شیخ بر باد میرود،
دینداري ظاهري خویش را ترک میکند ،غرق در انوار جمال و صفات یار میشود ،مست
شراب جلوههاي یار زیبا میشود و ترک نام و ننگ میکند و همرنگ یار خویش میشود
تا ثابت کند که عشق او از سنخ عشقهاي رنگوبویی نیست.
در سفر دوم شیخ شیفتهي جمال یار شده و هیزم وجودش در آتش زیبایی دلدار به
اخگري فروزان تبدیل شده است و این همان سفر فی الحق بالحق میباشد.
سفر سوم که همان سفر من الحق الیالخلق بالحق است ،بازگشت از روم به مکه
است .این بار از کفر و بتپرستی ظاهري به ایمان و خداپرستی برمیگردد ،شریعتی که
با طریقت در آمیخته است و او را به والیت رسانده است .شیخ به وصال رسیده تعادل
خود را دریافته و ناگاه به یاد کعبه و دینداري خود میافتد .درواقع پس از سیر در صفات
و جمال یار سفر سوم او آغاز میشود (رک .همان :ابیات  1514تا .)154۷
سفر چهارم شیخ یعنی سفر فی الخلق بالحق حرکت شیخ در میان مریدان و هدایت
آنان است؛ شیخی که با شیخ قبل از سفر بسیار متفاوت است؛ شیخی که مست وصال یار
است و دیگر با او یکی شده است.
زیبایی گفتار عطار آنجاست که سفر دختر ترسا نیز با خواب آفتابدیدن آغاز میشود.
او که در طریقت به سر میبرد ،طالب شریعت میشود و شیخ که در سفر چهارم خود
یعنی در مقام هدایت خلق قرار دارد ،او را میپذیرد و به اسالم هدایت میکند .سفر شیخ
سفر از شریعت بهسوي طریقت و حقیقت و عشق و مستی است و سفر دختر ترسا سفر
از عشق و مستی بهسوي شریعت است؛ یعنی اینکه شریعت و طریقت هر دو مکمل
یکدیگرند.
 .۵.۲شباهت برخی وادیهای منطقالطير با ویژگیهای تجارب عرفانی
اوصاف تجربهي دینی و عرفانی را میتوان در هفت وادي عطار نیز مشاهده کرد.
همانگونه که گفته شد ،ازنظر عطار سالک باید هفت وادي را طی کند تا معبود و محبوب
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خویش را بیابد .از نمونههاي شباهت واديهاي عطار با ویژگیهاي تجربههاي عرفانی
مربوط است ،به رسیدن به حالت انفعالی که در آن حال سالک احساس میکند ارادهاش
را از دست داده و گویی نیرویی برتر او را به تسخیر خویش در آورده است که این
ویژگی را میتوان در وادي استغنا مشاهده کرد .در این وادي سالک معبود خویش را
بینیاز از همهچیز و همهکس میداند و درمییابد که در آن درگاه کار و بیکاري همچون
هم هستند .معبود او از عبادت و ریاضتهایی که براي رسیدن به او کشیدهاند ،بینیاز
است .تمام هستی و کائنات در نظر او به حساب نمیآید .اگر تمام جانداران هالک شوند،
او همچنان مستغنی است و اینجاست که سالک حالتی پیدا میکند که شبیه احساس
پوچی و احساس مسخربودن در قدرت قادري توصیفناپذیر است.
سالکی که در وادي حیرت به تحیّر میرسد نیز حال خود را توصیفناپذیر میداند و
اصالً نمیداند که چه حالتی دارد و این همان توصیفناپذیري حاالت و تجارب عرفانی
است:
گوید اصالً میندانم چیز من

آن ندانم هم ندانم نیز من
(همان)212 :

 .۳نتيجهگيری
توجه به تجربیبودن دین و نجاتبخشی دینداري تجربتاندیش موجب بقاي دیانت در
قرنهاي اخیر شده است .بزرگان عرفان اسالمی نیز این نکته را دریافته بودند که دین در
صورتی در سرنوشت انسان موثّر است که فرد دیندار به مواجههاي ویرانگر و سازنده با
امر متعالی رسیده باشد و آن وجود بیکران را بیواسطه احساس کرده باشد .عطار نیز از
این سنخ است که به این تجربهي شیرین دردآمیز رسیده است و میداند که تجربهاي که
به آن دست یازیده ،قابلبیان نیست و تنها میتوان فرد را در موقعیت کسب این تجربه
قرار داد و منطقالطیر ایشان سفرنامهاي است براي رساندن مسافران به این مقصود،
نسخهاي شفابخش براي دردبخشی به آحاد مختلف جامعهي بیمار انسانی ،درد عشق و
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مشتاقی و نجات از دینداري وراثتی و هدایت تا آستانهي یکیشدن با خالق هستی .ایشان
بیان میکنند که خدا را یا با خدا میتوان شناخت یا با دل و جان و خداشناس واقعی را
کسی میداند که خود را چون سایه در آفتاب وجود درخشان خداوند گم کند.
وي معتقد است کسانی که به این تجربه دست نمییابند ،در اوهام و خیاالت خویش
به سر میبرند و آنان که به آن درگاه میرسند ،بیشبههي حلول ،با خداي خود یکی
میشوند و در آیینهي وجودِ خود ،خدا را میبینند و خود را نیز خدا مییابند و آنگاه
است که صاحب دردي شیرین و جانکاه میشوند و باقی عمر را عاشقانه و دردمندانه
زندگی میکنند.
بنابراین در منطقالطیر میتوان ویژگیهاي یک تجربهي دینی و عرفانی را یافت؛ جز
آنکه تجارب عرفانی در نظر فیلسوفان زودگذر هستند و در این منظومه ،این ویژگی براي
تجارب عرفانی برشمرده نشده است؛ درنتیجه دینداري عطّار ،دینداري تجربهمحور است
که با رعایت آدابورسوم شریعت انجام میشود و متعلّق تجربهي ایشان به دریافت
عقلاندیشان ظاهربین یا زاهدان قشرينگر درنمیآید.
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پترسون ،مایکل .)13۷9( .عقل و اعتقاد دینی .ترجمهي احمد نراقی و ابراهیم سلطانی،
تهران :طرح نو.
پراود فوت ،وین .)13۸3( .تجربهي دینی .ترجمهي عباس یزدانی ،قم :کتاب طاها.
پناهی ،مهین« .)1392( .مضامین قلندرانه در دیوان عطّار» .پژوهشنامهي ادب غنایی ،سال
 ،11شمارهي  ،21صص.32-1۶
جمشیدیان ،همایون« .)1395( .بررسی مکاشفات عرفانی عطّار در منطقالطیر بر اساس
نظریهي ویلیام جیمز» .ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال  ،12شمارهي  ،43صص
.345-3۶۸
جیمز ،ویلیام .)1391( .تنوع تجربهي دینی .ترجمهي حسین کیانی ،تهران :حکمت.
حسینی کوهساري ،سیداسحاق« .)13۸9( .کشف و شهود عرفانی» .فلسفهي دین ،سال ،۷
شمارهي  ،5صص .1۷2-141

رضایی ،محمد« .)13۸1( .نگاهی به تجربهي دینی قبسات» .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهي
اسالمی ،شمارهي  ،2۶صص.22-3
رئیسی ،احسان« .)1394( .دیدگاه نسفی درباره سلوک عرفانی» .ادبیات عرفانی ،سال ،۷
شمارهي  ،13صص .۸4- ۶5
ــــــــــــــ .)13۷۸( .صداي بال سیمرغ .تهران :سخن.
صادقی حسنآبادي ،مجید؛ یاریان کوپایی ،مجید« .)13۸9( .تجربهي دینی و وحی نبوي».
اندیشهي دینی ،پیاپی  ،3۶صص .25- 52
صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازي .)13۸4( .اسفار اربعه .ترجمهي محمد خواجوي،
ج ،1تهران :موال.

عبّاسی ،ولیاهلل« .)13۸1( .رویکرد گوهرگرایان ،به پلورالیسم دینى» .رواق اندیشه،
شمارهي  ،11صص.99-۷۷
عطار ،فریدالدین محمد13۸4( .الف)  .منطق الطیر .مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا
شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.
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ـــــــــــــــــــــ13۸4( .ب) .مصیبتنامه .با تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی،
تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــــ .)13۸5( .منطق الطّیر .بهاهتمام سیّدصادق گوهرین ،تهران :کتیبه.
ـــــــــــــــــــــ .)13۸۶( .اسرارنامه .تصحیح و مقدمه محمّدرضا شفیعی کدکنی.
تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــــ . )13۸۸( .الهینامه .تصحیح فواد روحانی ،تهران :سخن
ـــــــــــــــــــــ .)1390( .تذکرهاالولیا .تصحیح محمّد استعالمی ،تهران :زوّار.
ـــــــــــــــــــــ .)13۸9( .دیوان غزلیات و قصاید نیشابوري .به کوشش عبداهلل
اکبریانراد ،،تهران :الهام.
قشیري ،عبدالکریم .)1391( .الرسالهالقشیریه .تهران :هرمس.
کاشانی ،عبدالرزاق .)13۷0( .شرح فصوصالحکم .قم :بیدار فر.
کاشانی ،عزّالدین محمود .)13۷2( .مصباحالهدایه .به تصحیح جاللالدین همایی ،ج ،4
تهران :هما.
مایلز ،ریچارد .)13۸0( .تجربهي دینی .ترجمهي جابر اکبري ،تهران :دفتر پژوهش و نشر
سهروردي.
والترت استیس .)135۸( .عرفان و فلسفه .ترجمهي بهاءالدین خرمشاهی ،تهران :سروش.
هجویري ،علب بمپن عثمان .)13۸9( .کشفالمحجوب .تهران :سروش.
یثربی ،سیدیحیی .)13۷۷( .عرفان نظري؛ تحقیقی در سیر تکامل و اصول و مسائل تصوف.
قم :دفتر تبلیغات حوزهي علمیهي قم.
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