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 اندیش و دینداری تجربت ر يالط  منطق

 

 زیبا قالوندی

  احمدرضا شکوهی خانمينی

 

 چکيده 
رواج   یند  یلسوفانف  یانم  یشهاند  ینماخر، ا  یراز شال  یّتاواخر قرن هجدهم با تبع  از

آورد   یرونب  یعقالن  يهابرهان  یغت   یراز زشخصی    ايهتجربعنوان  بهرا    یند   یدکه با  یافت

به معرفتی  و  و  دینی  پسداد   یشتريب  یّتاهم  تجارب  معرّ  .  و   ینید  يه تجرب  یفاز 

دینی   يعرفانی در زیرگروه تجربه   يی و اینکه تجربه غرب  یلسوفانفازنظر  آن    هايیژگیو

ازآنجاکه  .  دشویم  يواکاو  یرانیا  یلسوفاننوع تجربه ازمنظر عارفان و ف   ینا  گیرد،میقرار  

عارفان براي تهذیب نفس به سفر   واصلی در عرفان بوده است    هايسفر یکی از موضوع 

و   مسافرکه    انده دانستنوعی مسافرت  را  درواقع عرفان و تصوف    و  نداه کردسفارش می

ابتداي پیدایش تصوف همواره    از  و  دنکندر این مسافرت خداوند را تجربه می   سالک،

و است    طی  سیروسلوک  بوده  آمیخته  تصوف  واقعیت  با  عارفان و  طریق  از  بسیاري 

از   یکی  يمنزله عطّار به  در این مقاله،  اند.هاي براي سیر انفس دانسترا مقدمهآفاق  سیر

  یو روحان  یانفس  ياموضوع با عنوان سفرنامه  ینبا ا  یونددر پ  ریالطّمنطقاثرش  و    نرفااع

شود. می  یآن بررس  ادپندار و ابع ینملّاصدرا، ا ياسفار اربعهبه   یشده و با نگاه یمعرف

 م ی مهجور را تا حر  یشود که کاروانمی  ستهی نگر  ي اسفرنامه   دی به د  عطّار  ریالطمنطق به  
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 یانیشود با کاروانمی   دهی واحد د  ي اسفار اربعه در قالب سفر  ؛کندمی   يریحضور دستگ

پرسش استوار است که    ینمقاله بر ا  .اندهافتی را در  یو عرفان  ینی د  ايه تجرب   یکه همگ

با می  و همگا  ریالطمنطق با کاوشی در  و  قرار داشته است؟    ايهبر چه پای عطّار  معرفت  

تا   کندی محور، تالش متجربه   ینعطّار عالوه بر اعتقاد به درسد که  می پرندگان به آن  

از زبان  ي پیش رو  مقاله   ین. همچند برسان  یزدردآم  يتجربه   نای   هقدم سالکان را ببهقدم 

  ن ای   هکه ب  يسفر  يو زادوتوشه  آن  هب  یدنو موانع رس  ینید  يتجربه  هايیژگیعطار، و

ا  شده  یانب  ،شودی تجربه ختم م  مورد تحلیل قرار گرفته   ینید  يتجربه   ینو محصول 

 است. 

  .ریالطمنطق ی،مکاشفات عرفان عطار، ،یعرفان اسالم  ینی،د يتجربه :های کليدیواژه 
 

 مقد مه .  1

)رشالی کفردری  بارنینخست تجربه(،  1۸34-1۷۶۸ماخر    کرد.   ح مطر  را  ینید  يبحث 

و    علمی    معرفت   گونههیچ  که حاصل   است   ايدین پدیده  اینکه  شالیرماخر با توصیف 

اخالقی    معانی  نباید آن را در   برخالف تصوّر افرادي چون کانت،  فلسفی نیست و نیز

اي تأثیر ماندگار و تازه .  آن را نباید حاصل هیچ استداللی دانست   همچنین  جو کرد وو جست 

پروتستان نهاد. به نظر او جوهر دین در احساس وابستگی مطلق   ویژه مسیحیت به   بر الهیات 

می  یافت  است،  خاصی  دینی  احساس  است  که  باور  این  بر  او  دین فلسفه که  شود.  ي 

دهد، درحقیقت که در »دئیزم« مطرح است و دگماهایی که کلیسا از آن خبر می   حاصلی بی 

 آن  احساس و چشیدن   و   ي  وجود الیزال واسطه شهود بی ،  دین حقیقی ؛ بلکه  دین نیست 

هیچ تعریف ي دینی« نام دارد،  واسطه که »تجربه . براي این شهود بی کران است وجود بی 

 .( 59 : 13۸0مایلز،  رک. که مورداتفاق همگان باشد، وجود ندارد )  واحدي 

گوهر دین، سعى کرد دین را  عنوان  به  «»احساس اتکاى مطلق  شالیرماخر با تأکید بر 

روشن غالب  توسط  آن که  میان  به  بود،  شده  رد  بازگردفکران  از اها  را  دین  و  ند 

 .نگه داردمصون  هاها و انتقاداندازىدست

شالیرماخر تأکید نمود مباحثات فراوانى که در ورد دالیل اثبات وجود خدا، اعتبار کتاب  » 

دین قرار دارند. قلب دین    ي همگى در حاشیه   ، است مقدس، معجزات و نظایر آن انجام شده  
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برخالف آنچه پیروان  .  نه دالیل و مباحثات عقلى   ، همیشه احساسات و عواطف بوده است 

کنند، خدا یک فرضیه براى تفسیر مفهوم کاینات نیست. خدا  مکتب اصالت عقل تصور مى 

 (. 10:  13۸1)عباسی،   .«براى شخص متدین یک تجربه و یک حقیقت زنده است 

  طرف   خواست وارد آن شود. ازبستی بود که شالیرماخر نمیالهیات طبیعی راه بن»

عنوان شرح مداخالت  توان کتاب مقدس را بهکرد که دیگر نمیدیگر، وي احساس می

مجموعه و  بشر  تاریخ  در  شرح  خداوند  مقدس  کتاب  پذیرفت.  الهی  فرمایشات  از  اي 

لیدي بود که شالیرماخر با دو دست به آن چسبید.  ي دینی کتجربیات دینی بود و تجربه

 (.109 :13۷5)براون، « توانست تمام مسائل الهیات را حل کند.به نظر او این کلید می

  رود یبه کار م  يا هرگونه تجربه  يآن برا  یقخاص و دق  يمعنابهینی  د  يتجربه  اصطالح

  یی، رهااحساس    ای  احساس گناه  ،وجود دارد  اشینید  یاتحي  بارهدر  آدمیي  دراندیشه  که

آلستون، رک.  )  هاینوجد و سرور، ترس، شوق، تمنا، احساس امتنان و سپاس و مانند ا

13۸3:  ۶۸) . 

تجربه باب چیستى  اتفاقدر  دینى،  واژهى  ندارد.  کامل وجود  در نظر  کـه  تجربه    ي 

ي اخالقی به ي عرفانی و تجربهتجربهي وحیانی،  ي دینی، تجربهتعابیري ازقبیل تجربه

هایی به  ي دین معاصر است و از واژهها در ادبیات فلسفهترین واژهرایج  ءجز  رود،ر میکا

ي  که در طول تاریخ، توسعه و تحول معنایی گوناگونی داشته و در دوره  رودار میشم

 اي یافته است. ویژه معناي  جدید

مفهوم  نما تناقض دسترسیازیک«  دین»  و«  تجربه »   بودن  و  مفهـوم   نداشتنسو    بـه 

 .دیگر، ابهام این معانی را دوچندان کرده استاز دین ازسوي  واحدي
  ي نوین رخ داد، تحول از معناي از تحوالت اساسی که در معناي این واژه در دوره  »یکی

  ي تحول عمدتاً از قرن هفدهم به بعد رخ داد. در دوره  به معناي انفعالی است. این فعلی

  هاي متفاوتی ازقبیل دین، فلسفه و علم این اندیشه پا گرفت کـه انسان در زمینه  نوین،

ها  تجاربی شخصی که انسان در مقابل آن  ؛از معرفت ارزشمند را در اختیار دارد  منبعی

تواند فت باشند. حقیقت را هرکس میتوانند منبع زاللی براي معراست و می  منفعل  صرفاً

  ؛ یابد  تواند به حقایقی عینی، ازطریق درون خود راهخویش بیابد. هر انسانی می  درون  در
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از  ایناز که جریانی  بگیریم  نظر  در  منفعل  و  گیرنده  دستگاهی  باید  را  انسان  نفس  رو 

او وارد می  را  اطالعات بر  بیرون  از  یاریان،  « )صادکندشود، ثبت و ضبط میکه  قی و 

13۸9 :2۷ .) 

کند:  یم  ف یتعر  گونهنی را ا  ینید  ي تجربه  ی،نیعقل و اعتقاد دپترسون در کتاب    کلیما

تجربه را موجود    نیشخص متعلّق ا  یعنی  ؛متعارف است  يها از تجربه  ریغ  ینید  ي»تجربه

با خدا مرتبط    ينحو انگارد که بهیم  يرا موجود  آن  ایو    داندیم  یعیمافوق طب  يحضور  ای

تجربه مستلزم    کیدانستن    ینیچراکه د  پندارد؛یم  ریناپذ فی توص  یقتی است و آن را حق

 (. 3۷ :13۷9 ،)پترسون «است یامر متعال ای اعتقاد به خدا  فرضشیپ
تجربه » از  غیر  که  است  دینى  زمانى  آنتجربه  متعل ّق  بوده،  متعارف  موجودى    هاى 

ارتباط   نحوى درخداوند یا تجلیات او باشد و به  يباشد. اگر موضوع تجربه  طبیعىفوق

دینى ي  عنوان حقیقتى غایى در آن رخ بنمایاند، تجربهبا خداوند قرار گیرد یا خداوند به 

 هاىي دینی در توصیف آن، از واژهخواهد بود. همچنین الزم است که صاحب تجربه

مستلزم نوعی برداشت از عالم غیب است و یا برداشتی    ي دینیاستفاده کند. تجربه  دینى

«  گیردر عالم نامشهود قرا  تجلی گاهگیرد که در آن، شخص یا شیء مشهود  برمی  در  را

 (. 2۷: 13۸9)صادقی و یاریان، 

تجربه   ن ی بداند و تنها ا   ی ن ی د  را   آن   فاعل   که   است   ی ن ی د   ياه پراود فوت: »تجرب از دیدگاه  

تعال  فوت )  شود«ی م   ان ی ب  او   سّنت   ی نی د   م ی برحسب  است (  230:  13۸3  ، پراود  معتقد  : او 

 فوق  یقدرت   ا ی  ت ی از حضور واقع   ی ا آگاه ی درک    ی ن ی د   ي تجربه   فی مشترک تعار   ي هسته » 

 )همان(.  «تر است تا تعّقل ه یشب   احساس   به   یآگاه   و   درک   این   که   است   ی متعال   ي امر   و   نفس 

در برابر امر متعال است و   میو تسل  یابیراه  ینید  يتجربه  که  معتقدند  گرید  یبرخ»

در   وجود دارد  یاز آن دارند و اگر اختالف  ياذهان تصوّر  يآن است که همه امر متعال

ه و  است  آن  نمچیمصداق  مصداق دیگویکس  متعال  شخص    ی حت  ؛ندارد  یامر  اگر 

   .(23۶:  13۸2 ی،بهشتاو بت به مفهوم امر متعال است.« )  يپرست است برابت

انسان با    يرا مواجهه  ی نید  ي ، تجربهینید  يبه تجربه  ی نگاهدر کتاب    یی محمدرضا

ماوراءالطّب دانسته و معتقد است  ای خدا    یعنی  یعیامور  با خدا  متعلّق  »  :امور مرتبط  اگر 
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  ، با خداوند مرتبط باشد   يا است و اگر به گونه  یحسّ  يتجربه  ،باشد  یحسّ  يامر   يتجربه

تجربه  یعنی  ؛است  ینید  یتجربه نوع تجربه  ینید  ي در  تجل  یگر    را   خداوند  اتیاز 

 (. 4: 13۸1  یی،رضا) «گرددیم یتجرب یآگاه  ینوع صاحب و ابدییدرم
رخ داده و در    طورطبیعیداند که بهتجارب دینی را گاهی وقایعی می  پترسون  کلیما

شمرد  بندي زیر، رویدادهایی میي همگان قرار دارد و گاهی مطابق تقسیممعرض تجربه

 تواند آن را توصیف نماید: تواند یا نمی گر یا میکه شخصی بوده و تجربه

  ی همگان  يمحسوس که در قلمرو تجربه  يز یچ  يواسطهبه  یمتعال  قتیحق  ي تجربه .1

 ؛ ببرد  یعیطب  مافوق  يموجود  وجود  به   یپ  اهی گ  کی  شیرو از  ی کس  نمونهبراي    ؛قرار دارد

نامتعارف  يزیچ  يواسطهبه  یمتعال  قتیحق  يتجربه.  2  نمونه   ،محسوس    براي 

 ؛)ع( یسوزد با حضرت موسیکه نم یگفتن درخت مشتعلسخن

  ی شدنفی توص  یکه با زبان معمول  یشخص  يادهیپد  يواسطهبه  ی امر متعال  يتجربه.  3 

 ؛ و مکاشفه اؤیخداوند در ر يتجربه  ای یبیغ  يندا  دنی شن براي نمونه ؛است

  ی شدن فیتوص  یکه با زبان معمول  یشخص  يا دهیتوسط پد  یمتعال  قتیحق  يتجربه.  4 

 ؛ستین

  ق ی طرازکه شخص نه    ی گونه امر حسّچی ه  يبدون واسطه  یمتعال  قتی حق  يتجربه.  5 

 .(39 :13۷9، پترسونرک. کند )یبلکه با چشم دل امر مطلق را تجربه م ،يشهود ظاهر

تقسیم پنجم  از تجربه و شهود عرفانی میمورد  پترسون سخن  این بندي  با  و  گوید 

ي دینی  ي عرفانی« در زیرگروه تجربهشود که »تجربهدریافت می توضیحات و توصیفات

 است. یارتباط با امر متعال  یدرواقع نوع ینیو د یعرفان   يتجربهقرار دارد؛ 

ها معتقد  شدند. آن  شهی اند  ن یثمرنشستن اباعث به  مز«ی ج  امیلیو»و    «»اتو  ستمیدر قرن ب

  ی احساس وابستگ  ،مهم است نیو آنچه در د ستین  د یمف  مانیا  یبودند که سنجش عقالن

ارتباط شخص ازطر  یو  که  م  ینید  يتجربه  قیبا خداست  دست  ،  همانرک.  )  دیآیبه 

13۷9  :۷۸.)  
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 ی عرفان ی هاانواع تجربه. 1.1

فلسفهکتاب    يسندهینو و  عرفان   ،عرفان  انفس  یحاالت  گاه  آفاق   یرا  گاه  . داندیم   یو 

دارد    ی سع  يظاهر   حواس   از   عالقه   قطع  با   عارف  که   است  آن  ی انفس  ای  ی درون  يتجربه

ی  نیکه به تجارب د  ی اما عارف  ابد؛ یرا در  قت یو در آن حق  فرورود  ش یبه درون ذات خو

  ی وحدت   به  یرونیب  يها کند فراتر از کثرتیتالش م  است،  آورده  يرو  یآفاق  ای  یرونیب

با گذراندن هر دو مسبرسد  یقیحق که همان وجود    رسدمی  قت یحق  کی   به  ری . عارف 

   (.13۸: 13۷5 ،استیسرک. واحد است ) یمتعال

عرفان  مز یج  امیلیو  ازمنظر   و  ی تجارب  .  2ي؛  ریناپذ فی توص.  1  :دارند  یژگیچهار 

  .(422-423  :1391  یمز،جرک. ) یحالت انفعال .4ي؛  زودگذر. 3ی؛  معرفت  تیفیک

  ، اندنام گذارده  ینید  ياند و تجربهآورده   دست  به  ریاخ  هایقرن  در  انی آنچه را غرب

 ای   «واقعه»تصوّف در فرهنگ ما وجود داشته است و    يریگشکل  ياز ابتدا   و  شی ها پقرن

اتفاق    یذکر و استغراق در آن حالت  ياهل خلوت را در اثنا» شده است:  یم  دهی نام  «مکاشفه»

غایم از محسوسات  که  بعضیم  بی افتد  و    کشف   شانیا  بر  یبیغ  امور  قیحقا  یشوند 

خوانند و    «واقعه»متصوفه آن را  و    افتد یرا در حالت نوم اتفاق م  میکه ناچنان  ؛شودیم

 «مکاشفه»دست دهد و آن را  یمعن نیا شوند، بی آنکه غایگاه بود که در حال حضور ب

 (. 1۷1:  4، ج13۷2 ی،کاشان) «.ندیگو

حق به حق و شهود مجمل در مفصل که عبارت    يشهود عبارت است از مشاهده»

کثرت در    ي در کثرت و شهود مفصل عبارت است از مشاهده  تی احد  ي است از مشاهده

 (. 153:  13۷0 ،همان) ت«یذات احد

ي دینی« جدید است؛ وگرنه به نام  ي »تجربهسخن بر سر آن است که واژه و اندیشه

این  اند؛ براي نمونه به  هدیگري موجود بوده است و دینداران با آن آشنا بود  هاي یا نام

 تعریف از مکاشفه دقّت بفرمایید:

روح و   يهیتصف  آن  ابزار  و  است  حق  داریمکاشفه و مشاهده در زبان اهل عرفان د»

  سالکان   و  شودیسالک حاصل م  ياست که برا   ي دشوار  يهااضتیگذر از مقامات و ر

  و  کنندیم  دای پ  را  یمقامات   و  حاالت  افتیدر  استعداد  راه  موانع   گذاردن  سر  پشت  از  پس
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پردهآن  سر   و  باطن  چشم م ها  کنار  را  آگاهیها  آدم  و  عالم  باطن  از  و    ابند«ی یم  یزند 

 (.94: 13۸9 ،ینیحس)

اثر آن عارف    یگرمنابع د  یا  ایاالولتذکرهاغلب سرگذشت عارفان که در   آمده و در 

ینی  د  ي است که امروزه آن را تجربه  «اشراق»  یا   ی«تجلّی »نوع  یانگر ب  ،متحول شده است

  یم.ناممی

  ي آواز  زد،که می  ياز آن عود،  شب به طرب مشغول بود  یک  ینارمالک د»  براي نمونه:

  (49:  1390  ،عطار؟« )  یکنچه بوده است تو را که توبه نمی  ؟ک مالک مال    »یا  :که  آمدیم

 پیوندد. کند و به عارفان میمالک دگرگون شده و توبه می

گذشت کودکان در راه می  یاز راه  .دار و رباستاننده بوددر ابتدا مال ی  عجم  »حبیب

حب  کردند،یم  يباز شو»  :گفتند  یکدیگربا    یدبرس  یبچون  پا  یددور  گرد    یب حب  يتا 

سخت آمد و رفت و   ینا  را   یبحب  یم.بدبخت شو  يکه همچون و  یندرباخوار بر ما ننش

 (. 5۷همان: ) «توبه کرد

توبه    خواندیم  یاناز کاروان  کیی  که  ايهیآ  به  یبود که شب  یراهزن  یاضبن ع  »فضیل

 . (۷9)همان:  «کرد

  «متحول شد  ،گفت  يدر ترکستان به و   یپرستکه بت  یسبب سخنبه  یقشق  »ابوعلی

   .(1۸1- 1۸0)همان: 

که پیداست  تفاسیر  این  تجربه  بحث  با  جد  ینید  ياز  نام   بلکه  ست؛ین  يد یسخن 

  يفالسفه  یبرخاند.  گذارده  ی و تجلّی و اشراقعرفان  شهود و  کشف بر  که است  ي دیجد

  ن ای  به  یغرب  ي قبل از فالسفه  زی مالصدرا ن  و  ي سهرورد  نا،یسابن  مانند   ،یبزرگ اسالم

  که   »بدان دارد:  یم  انیب  اسفار اربعه    کتابنمونه ملّاصدرا در    ي برا  ؛اندپرداخته  موضوع

  سفر   دوم  حق،  به  خلق   از  سفر   خستن  است   سفر  چهار  را  ی اله  يا یاول  و  عارفان  از  سالکان

  ، مالصدرا )  حق«  به  خلق  در  سفر  چهارم  و  حق  به  خلق  به  حق   از  سفر  سوم  حق،  به  حق  در

 (.1۶-1۷: 1ج  ،13۸4

 
 



ـ   320  ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــــ

 

 پژوهش  ی. پيشينه۲.1

  ذهن   نزدیک دو قرن پیش تاکنون   و از است    برانگیزيتامّل  بحث   ینی، د  يتجربه  ي مقوله

ها  ي دینی در تمام کیشي تجربهاگرچه پدیده .را به خود مشغول کرده است  یشمنداناند

و    هاو کتابي آن از اواخر قرن هجدهم آشکار شده  از آغاز بوده؛ ولی اندیشه  هاو فرقه

است.    بارهیندرا  يمتعدّد  هايهمقال درآمده  نگارش    ذیل   عرفانی  مکاشفات  و  تجربهبه 

  حافظ   و  سنایی  طّار،ع  ي،چون مولو  یو آثار بزرگان  یقرار گرفته و زندگ  ینید  يتجربه

  هایی هاست. مقال  شده  نوشته  هاآن  يدرباره  نیز چندي  هايمقاله و  شده بررسیمنظر  ینازا

  در  یر تحر  يبه رشته  یگراناز د  یش او ب  یعرفان  ي و تجربه  يمولو   يدرباره  دست ینازا

 آمده است.

نوشته شده است که    ی اندک  يهامقاله  یزن  او  آثار  در  ینی د  يعطار و تجربه  يدرباره

  «جیمز ویلیام نظریّات  براساس غزلیات در عطّار  عرفانی مکاشفات  بررسی»: از اندعبارت

  نیمه  ينوشته  «عطّار  دیوان  در  قلندرانه  مضامین»  ،(1392)  انیدیجمش  ونیهما  ينوشته

پایان  (1392)  ی پناه )  هیمار  ارشد کارشناسی  ي نامهو  عنوان   (13۸5اخالص    بررسی   با 
  یتنها متن  توانیرا م  نامهاین پایان  ،ینید  يتجربه  باب  در  یونگ  و  عطّار  آراي  ايمقایسه

  الطّیر منطقو    کرده  بررسی  و  کاویده  یاختصاص  طورعطّار را به  ینید  يتجربهدانست که  
 . است  دیدهمنظر ایناز نیز را  او

 

 ر يالطمنطقی دینی در هتجرب لي تحل. ۲

است که در اسالم    یعیفراطب  يموجود  ینید  يدارد و متعلَّق تجربه  یمتعلَّق  يا هر تجربه

  ي بارهعطّار در  گاه نظر  نخست  ،ینید  ي تجربه  یبررس  يبرا   باید   .است  «خداوند»  شنام 

از نردبان    يا او زهد را پلّه  چون   ست؛یزاهدان ن  يخدا  ،عطار  ي . خداشود  شناختهخداوند  

زهد  »داند:  یزهد را غفلت م   او.   استآن فراتر رفته    از داند و بر آن پا گذارده و  یعروج م

 (. 359:   1390  ،)عطار «غفلت بود  زیاست و زهد در ناچ  زیناچ ای که دنرایز ؛غفلت است
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 ی افتادگ کار و درد دـیدرد با  یـو سادگ يد ــذر از زاهـدر گ

 (24۷1- 24۷0: 13۸5 ،همان)

 مشغولند.  ینیاند و به خودبنشده نیاعتقاد دارد که زاهدان هنوز خداب عطار 

و دست   ندارد یراه خداوندبه اثبات  زی دارد که معادالت فالسفه ن اعتقاد  نیهمچن او

 برسد.  پروردگار ییای داند که به دامن کبریتر از آن مکوتاه اریعقل را بس

 دت یبایممحو شو گر محرمی یــ س نامحرمـ تو ب  یـتا در اثبات 

   فلسفه يتر دارم ز فا تــدوس المعرفه  حقّ به اـنج یر اـکاف کف

 (4532-  4531: 13۷1، همان)

انگاري« است  ایشان معتقدند که توصیف بندگان از خداوند براساس »تشبیه« و » انسان

 داند: و آن را باطل می

 یخوان  شیوصف خو يز دفترها  ی دان که يزی در وصف او چــتو ان 

ـ نباش  کوین ی کن ر وصفشــاگ د ــاو نباشی و باشــت  فهم تو وـچ  د ـ

   ذاتش  بشناس یصفاتش چون کن صفاتش  او  ریاوست و نه غ  چو نه

 ( 192:  13۸۶، همان)   

  تواند ینم  یهر کس که  بیندهزاران پرده و حجاب نور و ظلمت می  وراياو خداوند را      

 از او داشته باشد:   يابهره

 در  شی نور و هم ز ظلمت پ م زــه ر ـشت یب دارد ردهــزاران پـــصد ه

 ي  ابهره ي و از  تــافی دـــ توان کو يا زهره را کس ستیدر دو عالم ن

   (10۸4: )همان

  و . اهستندذات و صفات او  ياست که تمام مظاهر خلقت جلوه ییعطار خدا ي خدا

 : داندیم  یحق تعال دیرا غرق در توح نشیتمام مظاهر آفر

 اند  مطلق محو که  مستغرق ستیچ  د ـان مستغرق او دـ یتوح در هـجمل

 ( 111 :)همان

 داند و خود اعتقاد دارد:هاي معمول خداشناسی را مردود میایشان راه
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 خرد از  هـن دوـ ب زدـیراه از او خ اس او را نه به خودــتو بدو بشن

 ( 1۷1- 1۷0 :)همان

  خداوند  پرنور  يمایس  ي نماتمام  ينهی. دل آداندیاو دل را تنها راه شناخت خداوند م 

 .یابد راه او عزت میحر  به تواندینم یهر کس واست 

 ر ــمگ  دل  در او يور ی ــنیبب اـت   ر ـدر دل نگ  دل، نهییآ ت آنــهس

  تــ اوس  داری د ينهییدان کآـدل ب  دوست اری جمال  يداریگر تو م 

 ( 1120  -109۶ :)همان

  داند:یم «دل و جاناز طریق » نوع شناخت را شناخت نیترکامل و

  تر از او جان و دل استکامل کیل کامل است  یشناسعقل اندر حق        

 (۶5۶0:  ب13۸4 ،همان)

 

 ی خداوند . تجربه1.۲

حکا   ي اری بس  تجربه درباره   ریالّطمنطق   ات یاز  وجود ي  تمام  با  خداوند  ازجملهاست   ي   ، 

 ي خالصه   این حکایت را  توانکه می   « آمده است فقر  يواد ی که در بخش » ت ی حکا  نی سوم 

 ،یی سرا از پروانگان در مهمان   ي ا عّده   که   است   قرار   ن ی قّصه از ا دانست.  الّطیر  منطق کتاب  

.  آورد  خبر   مطلوبشان  از  د یها با آن   از  ی کی   شوند کهی مّتفق م   ها آن .  گردند ی م طالب شمع  

هستند که از شمع  ید: گروه اّول آنان کنی م ي بندکه عّطار طالبان مطلوب را دسته  نجاستی ا 

 که  هستند  یکسان   نان ی . ا کنند ی م   ف یتوص   خود   فهم   قدر  به  را   مطلوب  و شوند ی به نور قانع م

 :ست ی محور نتجربه   عبادتشان  و   دارند  شی معبود خو  ي ظاهر ي هاجلوه   اساس  بر   ی پرستش

 نور شمع  از افت ی در فضاءِ قصر  دور ز يقصر  تا پروانه  یکیشد 

  فهم آغاز کرد  ف او بر قدرِـوص رد ـ باز ک  دفتر خود و بازگشت

                                        (222 :)همان



 323 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ زیبا قالوندی  /اندیشالطير و دینداری تجربت منطق 

 

از    لاوّ  گروه  مانند  زین   گروه  نیا  . انداز نور گذشته  و  فراتر گذاشته  گروه دوم قدمی

  و   آورندیرا تاب نم  اریاز جمال پرنور    ییپرتو  وندارند    یمطلوب و معبود خود نشان

 : کنندیم فی توص معبود  يجابه را مختصر  ياجلوه

 در دور از  زد شمع بر را  شـــیخو در نور از  گذشت گرید یک یشد    

   شمع غالب گشت و او مغلوب شد د ــش  وبــمطل پرتو  پر زنان در   

                                       (222 :)همان

آتش  ی از  یجزسوزند تا خود  یم  اریهستند که در آتش وجود    یاما گروه سوم آنان

 شوند: 

 نشست آتش ر سرـب انــ کوب يا ــپ مستشد مستیم  برخاست يگرید

 هم به خوش او با کرد گم شتنیخو با آتش به هم  ت در کش کردــدس

   او ياعضا  ید چون آتش ــرخ ش ــس او  يگرفت آتش ز سر تا پا ون ـــچ

                                      (223 :)همان

گاه با او دست در آغوش  آن  ،را گم کرد  ش یوجود خو  د ی. باشد  خدا   رنگهم  دیبا

وجود ندارد. تنها او باخبر است که از او   گرید یکس نی. چنشوداو  وجود يهمه تاکرده 

 رسد: ینم يخبر

 رنگش ز نور  مــشمع با خود کرده ه دور   ز را او   دید وـچ انــ شیناقد ا

 بس و  است خبردار او  داند، چه کس بس  و کارست  در پروانه نیا گفت

    رـــــخب دارد او  هـــجمل انـــ یم از رـاثیم بــر هــ خبیب هم آنکه شد

 ( 223: )همان

  ي ر یناپذ فیتوص   ازجمله:شمارد  یبرم ی  نید  يتجربه  يبرا   مزیج  ام ی لیوهایی که  ویژگی

 . دید تیحکا نیا در توانیرا م یحالت انفعالو  تجربه  نیا از  يری پذ ر اث ی،نید يتجربه

 

 بيان تجربه با زبانی نمادین   ،ري الططقمن. ۲.۲

تجربه و   نای به دنیراه رس  ش،یخو يتجربه ،۶۸0تا   ۶15  اتیدر اب ،در آغاز کتاب عطار 

  ه یسالک تشب  ي پرنده  13  به   را  خود  یتیب  5قسمت    13در    کند.یم  انیتجربه را ب  يجهینت



ـ   324  ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــــ

 

  ي ا و به تجربه  اند همودیرا پ  یاخالق  يری مس  ،یاله  عزّت  م یورود به حر  يبرا کند کهیم

  .تبزرگ اس  امبرانی از پ  يامبری با پ ینیهمنش آن حاصل که اندیافتهدست 

  ی هرکدام قفس   ،شودها میزبان آن  ینوعبه  ای   دیگویها سخن مکه عطار از آن  یرندگانپ

 : انداتی رسیدهاند تا به درجرا بسته ی هوس يرا شکسته و پا 

صاحب سرّ  و    را در بند داشته  وید  داند کهیم يهدهد خود را    او  ،اول   تیب  پنجدر    -
 ؛ده استکر روانبا او قصد شادُو  شده مانیسل

و مرغ طور  آمده    قات یو به م  رانده   خود  از را  مییفرعون بهاست که    ي اچهی موس سپس  -

 ؛ است شده

ب  - نمرود رستهاست که    یطوط آن    يبعد  ت یدر پنج  و   رداي خلیلی بسته و    از آتش 

 ؛ نشسته است باک از آتشیب

و خود را صالح ساخته تا   را در هم گداخته   ی کوه خودخواهاست که    ی خرامان  کبکو    -

 ؛ صالح به استقبالش تاخته است

،  با شکستن چارچوب طبعدارد و   عشق ازل بر پا  ياست که نامه  يبازتنگ  پس از آن  -

 ؛ است نشسته  وحدت غار  به اکرم امبر ی با پعقل کرده و  نیدل را جانش

روحش    يسایاست و ع  رسته  زیبالخنفس   از گردابمعراج الست است که  درّاج    سپس  -

 ؛ است دهیگرد یسیخود ع شده و  ادهیاز خر نفس پ

 آهن وجود خود را گداختهسر داده و    زیدردآم  يآسا نالهبیعندل  يبعد  تیدر پنج ب  -

 ؛است  دهکر ییراهنما شیخو يداوود  خلق را به حلق واست 

که    ی بهشت  یطاووسبعد    - را    کرده  را هالک  سر وجودشمار هفتاست  و وجودش 

 ؛ است شده  آدم نیهمنشنموده و  پاک

جانش را از زندان محنت    وسف یداند کهیم  ینیذرو دوربت   را  خود  يبعد  تیدر پنج ب  -

 ؛ است نشانده یبر تخت شاه و در مصر عزت  رهانده

از تنگنا    وارو ذوالنّون  نفس را کنده بدخواهی  سر ماه است که    يدمساز   يمرقُ  و دیگر  -

 ؛ است هشد خاص بحر غرق و ونسیمونس خود  ،رها شده
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  ی آب زندگان  ش یبرا  خضرکه    از خود برون تاختهسان  آنفاخته  همچون    بعد از آن  -

 ؛ است فراهم کرده

 یو عقب  ای و سر دن  کاله از سر خود برداشتهشده که   يبه پرواز  باز  يبعد  تیدر پنج ب  -

 ؛ گرفته است يجا نیبر دست ذوالقرنگذاشته و 

  ی تا مرغ   دان سوزیم  را   زیچخود و همهکه    شودیم  يورشعله  ن یمرغ زرّآخر   تیدرپنج ب  -

  عطار، خود )  ي ماند و خدایرسد و خود م یبه درگاه م  يامبری پ  ي بدون واسطهد و  شوتمام  

13۸5  :35 -3۸.) 

 کند: آشکار مینکاتی را    ،است  آمده  تیب  ۶5  در  که)پنج بیتی(    قسمت  13  نیا  یبررس

که در   یمعن  اینبه    عطّار معتقد است که تجارب عرفانی ریشه در اخالق دارند،  -

 ي عرفانی شد: شایسته تجربهتا    اخالقی زیست را متحمّل شد و یاضتیر دی ابتدا با

  عشاق زن يپرده ي گه نوا   االخالق زنیگه دم عشق عل   

 ( 445۸:  13۷1، همان)

  به   امبرانیپ  از  یکیو مرشد و راهنما در لباس    ری حضور پ  ، نخست  قسمت  12در    -

 عطار است. يانهی صوف  قتیطر انگریب خود نای خورد کهیم چشم

  ي از یو ن است یاخالق  اضت یر  ق یطر مودنیپ  و  یستگی شا  احراز   از   پس  ر یحضور پ  -

 او خود به سراغ سالک خواهد آمد.ون چ د؛اش ب ری پ یپ  در که ستین

و   يامبر یپ  يکه خود به درجه   یاست. انسان شدن  «انسان کامل»  ،تجربه  نیا  انیپا  -

 ندارد. نیازيو مراد   ریاست و به پ دهی رس يمرشد

  توان یم  را  دنیدرگاه رسو به    امبری پ،  سالکوجود    نخست  ها یتیب  5  قسمت از  12در  -

  ی معن  بدان  نیاخداوند.  وجود دارد و    سالکتنها    ،یانیپا  تیاما در پنج ب  کرد؛  مشاهده

  ان یپادر  .  هاستواسطه  رفتنانیازمشدن و  یکی  ،سفر  نیا  ان یتجربه و پا  نیا  انیپا  که  است

مهنگامیالطّیر  منطقداستان   درگاه  به  مرغان  ن  یسخن  گر ید  رسند،یکه  هدهد   .  ستیاز 
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  ی دینی. سفر دینی و تجربه۳.۲

سفر    يدر متون عرفانی از رابطه  ،دینی اصطالحی جدید است  يآنجاکه اصطالح تجربهزا

رسیدن   ،شدنپخته  ماننداما از اصطالحاتی    ؛ دینی کمتر سخن به میان آمده است  يو تجربه

کاربردن این  هتوان دریافت که نظر آنان از بمی  ریاضت نفس و...  ،تهذیب نفس  ،به کمال 

 .اي دینی بوده استاصطالحات رسیدن به تجربه

کند و ذهنش از جمال  صوفی و عارف مظاهر طبیعت را مشاهده می  ،در سیر آفاقی»

اثرات ذوق شاعران و عارفانی چون عطار و موالنا از    .شود ثر میأو زیبایی هاي آن مت

  ، شنونداین شاعران صدا حرکت و نبض هستی را می  بلکه  ؛ طبیعت عینی و ظاهري نیست

د و از زبان تمام اجزاي کائنات در طول سیر آفاقی  کننشور و حرکت کیهان را درک می

 (.14۷ :13۷2 ،کوبزرین.« )شنوندخود پیغام محبت می

نهادن در گیرد و هدف هر عارفی از گامسیروسلوک براي طلب معرفت صورت می

در آراي مشایخ و آثار عرفانی نکات متنوع و فراوانی  .  کسب کمال و معرفت است،  طبیعت

 (.4:  1394، رئیسی)چگونگی سلوک مطرح شده است  يدر زمینه

بگو در زمین  : »در آیات مختلف انسان را به سفرکردن تشویق کرده استنیز  قرآن  

 (. ۶9)نمل/ .« کنید و بنگرید عاقبت مجرمان چگونه بوده استسیر 

 

 ی عرفانیای انفسی برای کسب تجربهسفرنامه ري الطمنطق. ۴.۲

بهقدیمیمشهورترین و شاید   دانشمندي که  اربعه سخن  ترین  از اسفار  صورت مستقل 

کتاب  ،  گفته در  که  است  کاشانی  این    به  طورمختصربه  الصوفیه  اصطالحاتعبدالرزاق 

رجانی  ج  پس از او  .و این اصطالح اهل تصوف را شرح کرده است  چهار سفر پرداخته

میان عبارات او و    نیز این چهار سفر را معرفی کرده که مشابهت زیاد  التعریفاتدر کتاب 

از استفاده  . دارد  اصطالحات الصوفیه جرجانی از کتاب    يالفاظ کتاب کاشانی حکایت 

  خروج از وطن ي سفر در دو معناي  دهد که واژهوجوي ادبیات صوفیانه نشان میجست

اما سفر در معناي    ؛چندان پرشمار نیستاستعمال شده که استعمال اخیر    سیر با   و مرادف
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از آداب و حکمت  اول کاربرد زیادي ،  يری قش)اند  فتههایش سخن گ  داشته و بسیاري 

 .(591-5۸۸  :133۶ ،ير ی؛ هجو4۸۶  :13۸1

  ان یغرب ب  يرا قبل از فالسفه  یو عرفان  ینید  ياست که تجربه  يا فالسفه  ازملّاصدرا  

به    دنیو رس  یمراحل سلوک عرفان  انیب  اسفار اربعه    کتاب ارزشمند  کرده است. درواقع

 است.  یعقالن يا وهیو به ش لسوفیف  کیاز زبان   ینید يتجربه

معدر    به  يمعنابه  «سفر»  ،نیفرهنگ  اسفار  آن  جمع  و  مسافت  قطع    ی معنقطع 

  کتاب   يمعنا به  که  باشد  زین   «سِفر»جمع    تواندیاسفار م  يمتعدد است. کلمه  يها مسافت

اصطالحات  در    ی کاشان  عبدالرّزّاق  خی (. ش«سفر»  کلمه   ذیل  ،معین  فرهنگ)  است   نامه   و
   (.51: 13۷0،یکاشان) «یس ف ر عبارت است از توجه قلب به حق تعال » : دیگویم ه یالصّوف

  خلق   از  سفر  نخست   سفر:  است   سفر  چهار  را  یاله  يا یبدان که سالکان از عارفان و اول»

  ؛ (الحق  یسفر بالحق ف)سفر دوم سفر در حق به حق    ؛(اهللیال  الخلقِ  ن مِ  سفر)   حق  به

  یمن الحق ال)سفر  به حق   سفر از حق به خلق  است،  نیسفر سوم که مقابل سفر نخست

کتاب    نی. لذا ا)سفر فی الخلق بالحق(  سفر چهارم سفر در خلق به حق  ؛ (الخلق بالحق

  ه یمتعال  حکمت   نام  به  و  دادم  ب یترت در انوار و آثار بر چهار سفر    نانیرا طبق حرکات ا

 (.1۸-1۶: 1، ج13۸4 ملّاصدرا،) دم«ی نام یعقل يچهارگانه يسفرها در

ن را  عطار  سفرنامهیم  زی آثار  آورد  ی انفس  ییهاتوان  حساب  در چنان  ،به  خود  که 

 د: یفرمایم نامه بتیمص

 سفر  یــ نیبوده است چند ا به حقــت  رــزب و  رــی را ز هـــسرگشت کــ سال

ـ یپ  از شیب میهر چه گو دش ـیآ شـ یسفر پ  در حق نیبعد از ا  دش ــیآ شـ

  و بار آن است و بس کار و دار و ریگ است و بس است و کار آن چون سفر آن 

 ( 44۶:  الف13۸4عطار،  )

  و   ابدی یم  انیسفر اول پا  ،ساخت  یفان  یذات خود را در حق تعال سالک گاه کهن آ

 (.4۷۸:  13۷۷ ،یثرب ی) «گرددیم  یحقان وجودش
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 اربعه  اسفار  مراحل   و  . مراتب1.۴.۲

  هايو دین   نسبی  وجهل  فکري  جمود  از  سفر  دلی،سنگ  از  سفر  تاریکی،  از  اول، سفر  سفر

 ظلمت؛  از خروج و درونی کشف نفس، يتزکیه  قلب،  رقّت سويبه تقلیدي

  نفس   و  ملکوت  يمرتبه  در  انفسی  سفر  و  است؛ حرکت  شور   و  عشق  يمرتبه  دوم،  سفر

 هستی؛

 است؛  والیت يو رسیدن به مرتبه آرامش و سکون ي مرتبه  سوم،  سفر

  اتحاد  و خداوند واحدیت  در بقا و فنا  از است پس جهان  در حرکت و سفر چهارم، سفر

 خداوند.   صفات و اسما  نورهاي کامل با 

  بسیاري  توجه  او  اشعار  در  اما  است؛  نداشته  اطالع  چهارگانه  سفرهاي  از  عطار  ایدش

 شود.می دیده سفر به

سفر، راه، ره، مسافر، سالک، سلوک و کلمات دیگري که    مانند  کلماتی  بسامد  به  توجه

ي عطار، مؤیّد عنایت زیاد  هاي چهارگانهارتباطی با سفر داشته باشند، در غزلیّات و مثنوي

 است:  ایشان به سفر

 غزليات  اسرارنامه  نامه الهی الطير منطق نامه يبتمص

 راه  325 14۸ 1۸2 11۸ 214

 ره  3۷0 2۸3 1۸۸ 45۶ 23۸

 رهبر  22 3 ۷ 9 12

 سالك  13 1 3 9 45

 سفر  33 ۷ 1۶ 11 13

 سلوک   2 3 1 3

 مسافر  1  2  2

 ر يالطمنطق. اسفار اربعه در  ۲.۴.۲
وجود دارد که در آن از سفر و ازیرا کمتر کتابی از    ؛گفت«  سفر  شاعر»توان  عطار را می

  .در این میان اهمیت بیشتري دارند  نامهمصیبتو  الطیر  منطق  .سلوک سخنی نرفته باشد



 329 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ زیبا قالوندی  /اندیشالطير و دینداری تجربت منطق 

 

  دو  در  که  هستند  مقصد  یک  سويبه  معنوي  سفري  و  سلوک  شرح  کتاب  دو  این  درواقع

بر    هاي خوددر سروده  طارع   است.  یکی  دو  هر  ينتیجه  و  پایان  اما   اند؛آمده  متفاوت  بیان

اي دارد و آن گمشده در واقع خود او  که هرکسی گمشده  کنداین نکته بسیار تأکید می

 (:سیر انفسی) کرددر خویشتن سفرو براي یافتن این گمشده باید  است 

   بسیار نیست   کردي ره تا آنچه گم   تو   پس ز    ی ی خواهی تو جویی تویی و آنچه می آنچه می 

 ( 55:  13۸9)عطار، 

   وگل برون شو در جان و دل سفر کن آب   ز و  شو شوي کنون در نفس سرنگون شو گر می 

 ( 211)همان:         

 ( ۸2)همان: سفر اندرون توان کردند  بر امید تو در پی عطار               

 توان یافت: کم دو مورد از اسفار اربعه را میدست ریالطمنطقدر طرح کلی 

اول:   به سفر  پرندگان  الی  )  سوي سیمرغ سفر اول استحرکت و سیر  الخلق  سفر من 

 (. الحقبالحق 

 : دالیل ادعا

 . از خلق به حق سفري برهانی است که حضور عقل در آن چشمگیر است سفر .1

طلبی است  جویی و برهانن علتتراشی آنان مبیّبهانهعذرآوري و  گري مرغان و  پرسش

 است: هاي مسافران سفر اول که از ویژگی

 ر ــخبی بیـــد مشتــ ا گفتنـــعذره   ان دیگر سر به سرــد از آن مرغــعب

 از صدر کز دهلیز گفت تـــ گر نگف ی از جهل عذري نیز گفتـــهر یک

 ردد درازـــ گمی ه ــذورم کـــدار مع ذر یک یک با تو بازــ م عــگر بگوی

 این چنین کس کی کند عنقا به چنگ  ی را بود عذري تنگ و لنگــهر کس

 ( 423: 13۸5)همان، 

هاي  ترک عالیق و تحمل ریاضت،  هااین سفر عبور از وسوسه  دیگر  هاياز ویژگی.  2

متحمّل    مرغانفرسایی که  هاي طاقتدشوار و سختی  بسیار است که عبور از هفت وادي

 : رساندقرارداشتن در سفر اول را می شدند

ـ و ف شیب  در دـا رفتنــساله  ري درازـان عمـصرف شد در راهش راز ــ
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 اه ــنگ یک کـی  یـکن ره آنه ــعقب م روزي فروآیی به راهــو هـگر ت 

   اند خورده خون   ه چون روشنت گردد ک  اند ان کردهــ ایش چــ دانی آن ازـــب

 )همان(

در و    پردازدبه شرح سفر مرغان تا قاف حضور می  ری الطمنطقحجم باالیی از ابیات  

 :اواخر داستان به سفرهاي دوم و سوم نیز اشاراتی دارد

 ه ـهم ديـــدیمی و یــدانست چـــوان همه  ديـچ بشنیــ آن یــگفت چــآن

   محو شو چون جایت این ویرانه نیست تـــه نیســافسان جز اول  همه آن

 ( 425)همان: 

پس از حضور    ، شدن استاین سفر که غرق در صفات جمال و جالل الهی:  سفر دوم

 د:گیرافتد که با اذن خداوند صورت میدر درگاه سیمرغ اتفاق می

 خویش را یابید باز در  اـــبه م  تا   د درصد عز و نازـا گردیـ و مــمح

  سالمالسایه در خورشید گم شد و ر بر دوام ــآخ د ــو گشتناو ـ ــمح

 ( 42۷ )همان:

ست. سفر در حق است با  اتحاد با اوو  شدن در حق  ذوب.  شدن استفانیسفر دوم  

 گون روي یار.وار در پرتو آفتابمحوشدن سایه

اند،  هاین همه مسیري که طی کرده و مشقّاتی که کشیدگردند که  در پایان راه متذکّر می

فعالی و مرد و  صفات ا رفتن در وادي افعال خداوند پشت سر نهادن  قدم اول بوده است؛  

کردنمردانه سختی را سپري  اول   ،ها  و    .یعنی همان سفر  ذات  وادي  به  قدم  دوم  سفر 

 گشتن:  دلدار  صفات نهادن است و محو

 اید این همه مردي که هرکس کرده  اید همه وادي که از پس کرده این

 اید  فتهخت را ـــذات و صف وادي اید  رفتهال ما میــ ه در افعـــجمل

 ()همان

در سفر دوم در وجود حق فانی    .بقاي بعد از فنا است  ، فنا و پایان آنسفر دوم  آغاز

. در این مرحله است که  یابندگردند و در پایان این سفر بقا میبا او یکی می  ،شوندمی

 بندد:گردد؛ رازي مگو که دهان او را میسالک رازدار خداي خویش می
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 ک با او گفته بازـه بی او، لیــگفت گونه راز ان این فنا صدــپس می

 ر وي عین ذل ـرده بـعین عزت ک بقایی داده کلاو را  د از آنـــبع

   ود دادند بازـل به خـاي کــبی فن د از آن مرغان فانی را به نازــبع

 ( 42۸)همان: 

 بنابراین شروع سفر دوم »فنا« و پایان آن »بقاي بعد از فنا« است.

   ش آمدندــ ا پیـد از فن ـا بعـبق در خویش باخویش آمدند  چون همه بی

 (42۷ )همان:    

جمعی مرغان، سفر سوم و چهارم از اسفار اربعه  در سفر دستهسفرهای سوم و چهارم:  

 کند:بیان نشده است و عطار آن را به نظم کتابی دیگر موکول می

 ا و زان بقا کس را سخنـتتزان فن نیست هرگز، گر نوست و گر کهن

 و خبر شرح این دورست از شرح  نان کو دور دورست از نظر ــهم چ

 بعد الفنا  از بقا دــ جستن رحـــش ا ــــال اصحابنـــ مث  از راه نــلیک

ـ ت  اـ اینج آن کجا   نـ ساخت را  آن دــبای یـو کتابــن نـــ پرداخت وانـ

 ( 42۸)همان: 

هدهد نماد پیر و    ،مردم بگیریم  يحق و پرندگان را نماد عامه  سیمرغ را نماداگر  اما  

است عطار    هدهد  .مراد  و   استخود  دلسوز  انسانی  و  راهدان  رسولی  سیماي  در  که 

اي عرفانی را از سرگذرانده، از شریعت گذر کرده  عطّار که تجربه د.شودلواپس ظاهر می

 :  دیآیجمع م انیبه م در لباس هدهد ،بر سر دارد قتیدر بر و افسر حق قتیطر يحلّهو 

 رارــقیب دـــآم عــجم انـیم در ارــر انتظـه دل پــ آشفت دــ هده

   سرش  بر قتی بود از حق ير ـافس برش  در قت یود از طرــ ب ياحلّه

 (3۸: همان)

ي  چشاندن ذوق تجربه خود را که    يمعنو   يفهیوظ  تا  است  آن  بر  داستان  نیعطار در ا

انجام دهد. او خود در لباس  محبوب و معشوق ازلی به طالبان وصال است،   ناپذیروصف

  هدهد تالش  داستان،  طول   دررساند.  یو به انجام م  کشدیرسالت را به دوش م   نیا  ،هدهد

  ار ی    مید و آنان را به حرکن   ض یسالکان را با چشم دل تعو  خرد  چشم  که  است  آن  بر
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  . شوند  یتجرب  و  یعرفان  یمان یا  واجد  و  کنند  مشاهده  را  او  جمال   چشم،  نیا  با  تا  رساندب

  ي ندار یبه د  ی«مداروراثتعتیشر»  ي نداریمجرّب و کارآزموده باشد و از د  دی راه با  لیدل

همچنباشد  یاله  تی عنا  نظر  منظور  و  باشد  دهی رس«محورتجربه» با  نی.   نتیز  به  دیاو 

 . باشد داشته سر بر قتیحق  افسر  و شده  آراسته قت یطر

نقش سالکی را دارد که سفرهاي اول    ری الطمنطقعطار در هنگام نظم  رسد  به نظر می

 برد. تا سوم از اسفار اربعه را سپري کرده و اکنون در سفر چهارم خویش به سر می

از افعال ذات و صفات خداوند عبور    ،کندکسی که سفر سوم را طی می :دالیل این ادعا

سوي سفري  کند تا آنان را بهپوشد و در میان مردم زندگی میکرده و کسوت رسالت می

دهد که او مفتخر به دریافت نشان  هاي هدهد نشان میویژگی  .دشوساز رهنمون  کامل

 .ه است شدرسالت  

هد که هدهد به مقام  د« نشان میپیک حقیقت گشته»و    «شده   هاديآوردن صفات »  الف:

 هدایت رسیده و پیک وادي حقیقت است: 

 ت پیک هر وادي شده  ــدر حقیق   ده ـ د هادي شـ مرحبا اي هده

 ( 259)همان: 

 «: صاحب اسرار بودن» ب:

 ()همان آمدي زان ورـــر تاجـــاز تفاخ دي  ـ ان آمـصاحب اسرار سلیم

  بسیاري اسرار یافتدور نبود گر  ت  ــآنکه بسم اهلل در منقار یاف

 ( 2۶3 )همان:

 «:مطلوب پیغمبر و مذکور خدا بودنپ: »

 اگر افسر بود  رش زیبدــ ر ســب   ود ــمطلوب پیغمبر باوهر که  

   کی رسد بر گرد سیرش هیچ طیر هر که مذکور خدا آمد به خیر  

 ( 259 )همان:

 «:بودنعاشقت: »

  ر هدهد عاشق فتادــشان بقرعه  قرعه افکندند و بس الیق فتاد  

 ( 303 )همان: 
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 :«بسیار سفرهايکردن طی»اعتراف به ث: 

 ام گشتهپاي اندر ره به سر می  ام گشتهسالها در بحر و بر می

 ام  توفان رفته  در عهد یـعالم  ام  وه و بیابان رفتهــوادي و ک

 ام  پیموده م بسیـه عالــعرص   ام  ان در سفرها بودهــبا سلیم

 ( 2۶3 )همان:

 «:اعتراف به خداشناسی خویشج: »

 ام  وانستهنت تنها چو مون روــچ  ام  ش را دانستهـاه خویــ پادش

زیرا    ؛سفرهاي اول تا سوم را رفته است  عطاردهد که  مصراع اول این بیت نشان می

سوي خلق  در طی سفر هاي اول و دوم پادشاهی خویش را دانسته و در سفر سوم به

 . کشد تا سفر چهارم خود را به پایان برساندبرگشته و انتظار هدایت آنان را می

 «:داناي راه بودنچ: »

 اه  ــدن در پیشگــ وان شــادب نتیـب ي راه اــ د اي دانـدو گفتنـ ـس بـپ

 ( 304 )همان:

 «:راه به حضرت برده»ح: 

 ه بضاعت رایج است آن جایگاه ــچ  ه دیگري گفت اي به حضرت برده را       

 ( 3۷۷ )همان: 

 صنعان . اسفار اربعه در حکایت شيخ۳.۴.۲

تجربه به    يارتباط  معتقد  خود  خداشناسی  در  عطار  که  است  آن  اربعه  اسفار  و  دینی 

ناپذیر  ي بیاني دینی و عرفانی است و خود با تمام وجود خدایش را دانسته و تجربهتجربه

ناپذیر برساند  این ذوق و شوق وصفوصال او را دارد و مشتاق است تا دیگران را نیز به

 ند.                               داو راهش را در اسفار چهارگانه می

 ي دارنیبه د  دنیو رس  مدارعتیشر  ينداریاز د  ییو رها  ینید  يکسب تجربه  يسفر برا 

  قرار   نیا  از  تیحکا د.کنیم  انیب  ییبایز  بهصنعان  محور را عطّار در داستان شیختجربه

حد و اندازه    یب  يکه اهل علم و عمل است و نماز و روزه   یکمالصاحب  خ یش  که  است 

  د ی با  که  ابدی یدرم  خیشود. شیاو م يگاه سجدهقبله که  ندیبیرا م  ییبایت زخواب بُ  ،دارد
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مرحله  ي اگردنه و  بگذارد  را پشت سر  تا مسکن  یط  راسخت    اریبس  يا دشوار    رش ی د 

 .شود روشن

  ي گردد. دختر یم  گرفتار   یی بایدام ترسا دختر زدر   شود. آنجایروم م  ی راهصنعان  شیخ

ها متابعت از او راه  سال   از  پس  و  ردی پذ یم  ری است. پ  یان بو خوک  ینوشباده  نشیکه کاب

  ي سوگردد. پس از آن دختر ترسا عاشقانه بهیکعبه برم  يسود و بهکن یم   دای پ  را  شیخو

 ( ۸۸-۶۸همان: ) ردی پذ یم را او نیرود و دیاو م

  ، داشت   یو عرفان  ینی د  يتجربه  ری در مس  ،داستان  نی توان از ایکه م  ییهابرداشت  

مدار  عتیشر  و  يقشر   يندار ید  و  است  عتیشر  بند  در  ي عمرصنعان  شیخ است:  نیچن

به روم    ،است  ينگريو قشر  يمدارعتیشر الزم است تا از کعبه که نماد  نیبنابرا  ؛دارد

 : کند  سفر ،است دل  میو حر که مقصد صدق

    مست ری ام در دهـکعب ارـ یهوش      هست  ری گفت اگر کعبه نباشد د

 ( ۷2 :)همان  

و  افتی تا به عبادت کامل دست   شدعاقالنه رها  ينداریو د ياری از عقل و هوش دیبا

ابجد    يکه کعبه  یعشق؛  روح ما را رها کند یب  و  یوراثت  يندارید  نیتواند از ایعشق م

 : خوان آن است

   عشق سرگردان  بیاس غــسرشن     کعبه است ابجد خوان عشق  يخانه        

                                        (۷۸ :)همان     

  خ یش  نیبنابرا  ؛مدار استعتیشر  يدار ن یورسوم دپازدن به آدابنماد پشت  ینوشباده

ي  به گفته  ها نیا  و د شومدار رها  عتیورسوم شرند تا از آدابکیم  ینبا خوک  و  ینوشباده

 .هستند راه نیا ي الزمه ری الطمنطق 

عشق   بخشییرها  دیفروغ خورش  نیبنابرا  شود؛  موجب  را  ییرها  نیتواند ایعشق م

اندازد  یم   ی و سخت  اضتیپر از ر  ير یاو را در مس  ،شود. عشقیم  ظاهر   ترسا   دختردیدن  با  

  ي سواو دوباره به ها از او جدا شود.اضتیر  ن یا  يکوره  در  وجودش   يها یناخالصتا  

  ندار ید  نیبار تمام وجودش را عشق و معرفت فراگرفته است. انیاما ا  ؛گرددیکعبه برم

این راهیابی و   و  است  افتهی  ت راهعزّ  می. او به حرستین  ن یشیپ  خیش  آن  گرید  نینشکعبه
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در ظاهر همان رسوم    او  اگرچه اوست و اکنون  دینی و عرفانی  يتجربه  حاصل  دردمندي 

با    ياری عبادات تفاوت بس  نی اولی    ؛دادیم  انجام  سفر  از  شی دهد که پیرا انجام م  یو آداب

 او دارد.  یاز عاشق   شی عبادات پ

از ابتدا    معشوق  ایگو  شود.یمعشوق او در لباس عاشق ظاهر م  ،تجربه  نیا  انیدر پا 

  اضت ی پر از ر  ي ریدر مس و او را  بوده است که در لباس معشوق به خواب او آمده  یعاشق

است؛ سپس او   شده  یکی  او  با  و  یش ساختهرها  شیخو  ی معنیورسوم باز آداب  ،فکندها

  اش یتاب هجران ندارد و در پ  گر یاما خود د  ند؛ی کرده تا دردمندانه در حرم نش  ی را راه

  :شودیروان م

 یعالم   بیعجا  در را خود دـید   ی ـهمدم ودش ــ ار افتاد و نبــ ک           

  ستین راه را زبان شد  دیگنگ با   ست یا نشان راه نـتکانج یــعالم           

 ( ۸۶: همان)                                                                               

عاشق و   دنیرسهمبه  ي. تجربهدارد  تجربه  نیا يری ناپذ فیاز توص  تیحکا  آخر  تیب 

  ت یحکا  نیکه در آخرچنان  ،ندارند  فیو توص  انیب  ياجازه   دیاست. شا  ریناپذ انیمعشوق ب

بهالطّیر  منطق از  معشوق  دن ی رسهمپس  و  فراق  یعاشق  سپرجان  یکه  را    ، انددهکر  يکاه 

 : خوانیممی

 شنود  کر  گوش حال  آن دیور دــک شنود  گرید آن گفت کیآنچه آن 

   ور دهم آن شرح خط بر جان دهم دهم آن شرح که  را آن مــیمن ک

                                     (24۶ :)همان          

 اسفار اربعه در این حکایت:

  سفر  این به  را  او  درونی  نداي   شود،می  آغاز  او  دیدنخواب  صنعان از شیخ  اول  سفر 

 شود.می  آغاز   سفر او  و  کندحرکت می  روم  سمتبه  کعبه حرم  از بنابراین  کند؛می  تشویق

  دلی   سنگ  و  دنیا  ظلمت  و   ظاهري  ودینداري  احساسی   داري دین  نماد  توانمی  را  کعبه

)رک.    است  اول   سفر  پایان  ترسا   دختر  با  اول   دیدار  و  رودمی  روم   سرزمین  به  شیخ  گرفت؛

 (1231- 1201همان: 
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  برقع   کناررفتن  از  پس  شیخ  وجود  کهزمانی  شود،می  آغاز   اول   سفر  پایان  از  دوم  سفر

رود، می باد  بر   شیخ  گیرد، ایمانمی  آتش   و   افتاده  او جمال  آتش   در  ترسا  دختر  ي چهره  از

  شود، مست می  یار  صفات  و  جمال   انوار  در   کند، غرقمی  ترک  را  خویش  ظاهري  دینداري 

  شود می  خویش  یار  رنگهم  کند ومی  و ننگ  نام  ترک  و  شودمی  زیبا  یار  هايجلوه  شراب

 نیست.  وبوییرنگ هايعشق سنخ   از او عشق که  کند ثابت تا

  به   دلدار  زیبایی  آتش  در  وجودش  هیزم  و  شده  یار  ي جمال شیفته  شیخ  دوم  سفر  در

   باشد.و این همان سفر فی الحق بالحق می است شده تبدیل  فروزان  اخگري

الی الحق  به مکه  سفر سوم که همان سفر من  از روم  بازگشت  بالحق است،  الخلق 

  که   شریعتی  گردد،برمی  خداپرستی  و  ایمان  به  ظاهري  پرستیبت  و  کفر  از  است. این بار

  تعادل  رسیده  وصال   به  است. شیخ  رسانده  والیت  به  را  او   و  است  آمیخته  در  طریقت  با

  صفات   در  سیر  از  پس  درواقع  افتد.می  خود  دینداري  و  کعبه  یادبه    ناگاه  و  دریافته  را  خود

 (. 154۷ تا 1514 ابیات  :شود )رک. همانمی  آغاز او  سوم  سفر یار جمال  و

  هدایت   و  مریدان  میان  در  شیخ  حرکت  چهارم شیخ یعنی سفر فی الخلق بالحق  سفر

  یار   وصال   مست  که  شیخی  است؛  متفاوت  بسیار   سفر  از  قبل  شیخ  با  که  شیخی  است؛  آنان

 شده است.  یکی او با دیگر  و است

شود. می  آغاز  دیدنآفتاب  خواب  با  نیز  ترسا  دختر  سفر  که  آنجاست  عطار  گفتار  زیبایی 

  خود   چهارم  سفر  در  که  شیخ  و  شودمی  شریعت  طالب  برد،می  سر  به  طریقت  در  که  او

  شیخ   کند. سفرمی  هدایت   اسالم   به  و   پذیردمی  را   او  دارد،  قرار   خلق   هدایت   مقام   در  یعنی

  سفر  ترسا دختر سفر و است مستی و عشق و حقیقت و طریقت  سويبه شریعت از سفر

  مکمل   دو  هر  طریقت  و  شریعت   اینکه  یعنی  است؛  شریعت  سويبه  مستی  و  عشق  از

     یکدیگرند.

                                        

 های تجارب عرفانی با ویژگی ر يالط منطقهای  . شباهت برخی وادی۵.۲

تجربه عرفان  ی نید  ياوصاف  د.  کرمشاهده    ز ین  عطار   ي واد  هفت   در  توانیمرا    یو 

تا معبود و محبوب    کند  یط   را  يواد  هفت  دیسالک با  ازنظر عطارگونه که گفته شد،  همان
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  ی عرفان   يها تجربه  يهایژگیو  با  عطار   ي هايواد  شباهت   يها نمونه  از.  ابدیب  را   شیخو

  اش اراده  کند یکه در آن حال سالک احساس م  یبه حالت انفعال  دنی رس  به  ، است  مربوط

داده و گو از دست  به تسخ  ییروین  ییرا  را  او  آورده است    شی خو  ر یبرتر    این  کهدر 

  را   شیخو  معبود  سالک  يواد   نید. در اکراستغنا مشاهده    يتوان در وادیم  را  ویژگی

  همچون  يکار یب و کار درگاه آن در که  ابد ییداند و درمیم   کسهمه و زیچهمه از  ازینیب

  از ی نیب،  انددهیبه او کش  دنی رس  ي که برا  ییهااضتیعبادت و ر  از   او   معبود.  هستند  هم

  ،شوند  هالک  . اگر تمام جانداراندیآیو کائنات در نظر او به حساب نم  یاست. تمام هست

ا  یاو همچنان مستغن و    احساس   هیکند که شبیم  دا ی پ  یجاست که سالک حالتنیاست 

 .است ری ناپذ فیتوص يقادر  قدرت  در مسخربودن احساس و یپوچ

داند و یم  ر یناپذ فیتوص  را   خود  حال  زیرسد نیم ریّتح به  رتیح  يکه در واد  یسالک

  ی عرفان   تجارب  و  حاالت  ير یناپذ فیتوص  همان   نیدارد و ا  یداند که چه حالتینم  اصالً

 :  است

    من زی آن ندانم هم ندانم ن من  زیندانم چیم اصالً دی گو               

                                    (212 :)همان 

 

 ی ر يگجهي نت. ۳

در   یانتد ي موجب بقا  یشاندتجربت  ینداريد یخشبو نجات ینبودن دیتوجه به تجرب

در    ینبودند که د  یافتهنکته را در  ین ا  یز ن  بزرگان عرفان اسالمی   .است شده یراخ  هايقرن

و سازنده با    یرانگراي وبه مواجهه  ینداراست که فرد د  ردر سرنوشت انسان موثّ   یصورت 

از   یزعطار ن  .احساس کرده باشد واسطهیکران را بیباشد و آن وجود ب یدهرس یامر متعال

اي که  که تجربه داندیاست و م  یدهرس یزدردآم یرینش يتجربه نای سنخ است که به ینا

تجربه    ینکسب ا  یتتوان فرد را در موقعو تنها می  یستن   یانبقابل  یازیده،به آن دست  

و   داد  برا  ياسفرنامه  یشانا  ریالطمنطققرار  به  ياست  مسافران   ،مقصود  نای  رساندن 

عشق و    درد  ی،انسان  یمارب  ي به آحاد مختلف جامعه  یدردبخش  ياي شفابخش برا نسخه
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  یشان . ایبا خالق هست  شدنکییي  تا آستانه  یتو هدا  یوراثت  یندارينجات از د  ی ومشتاق

را    قعیبا دل و جان و خداشناس وا  یاتوان شناخت  با خدا می  یا کنند که خدا را  می  یانب

 کند.در آفتاب وجود درخشان خداوند گم  یهداند که خود را چون سامی یکس

  ش یخو  االت یدر اوهام و خ  ابند،ییتجربه دست نم  نای   که به  یمعتقد است کسان  وي

م آن درگاه میبه سر  به  آنان که  و    ی ک یخود    يبا خدا   ،حلول   يشبههیب  ،رسندیبرند 

گاه آن  و  ابند ییخدا م  زیو خود را ن  نندیبیخدا را م   ،خود  وجودِ  ينهییشوند و در آیم

عمر را عاشقانه و دردمندانه    ی و باق  شوند یم   هو جانکا  ن یریش  يد دراست که صاحب  

 . کنندیم یزندگ

جز    افت؛یرا    یو عرفان  ینید  يتجربه  کی   يهایژگیتوان ویمالطیر  منطقدر    نایبنابر

  ي برا   یژگیو  نیا  ،منظومه  ن یزودگذر هستند و در ا  یلسوفاندر نظر ف  یآنکه تجارب عرفان

محور است  تجربه  يدار نید   ،عطّار  يندار ید  درنتیجه  ؛است  نشده  برشمرده  یعرفان  تجارب

رعا با  شرآداب  تیکه  م  عتی ورسوم  متعل ّ  شودیانجام  تجربهو  در  شانیا  يق    افتیبه 

 . دیآینمدرنگر يشرقزاهدان  ای نیبظاهر شانیاندعقل

 

 منابع 

 اي، قم: دانش ي مهدي الهی قمشه(. ترجمه13۸2) قرآن کریم.

پیلیامآلستون، و د  ینیمالک حس  ي ترجمه  ین.د  يدرباره.  (13۸3)   .ی.  تهران:     یگران،و 

 هرمن. 

 سروش.: ي بهاءالدین خرمشاهی، تهران. ترجمهفلسفه و عرفان(. 13۷5استیس. وت. )

  . ینید  يتجربه  باب  در  عطار  و  ونگ ی   آراء  يا سهیمقا  یبررس (.  13۸5اخالص، ماریه. )
 .  دانشگاه الزهراکارشناسی ارشد  ينامهانیپا

کالین ا  .(13۷5).  براون،  و  تهرانترجمه  .یحیمس  مانیفلسفه  میکائیلیان،  و   علمی  :ي 

 . فرهنگی

 بوستان کتاب.  :قم .نید يفلسفه(. 13۸2احمد. ) ،یبهشت
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 ی،سلطان   میو ابراه  یاحمد نراق  ي. ترجمهینیعقل و اعتقاد د(.  13۷9. )کلیما  ،پترسون

 طرح نو.  :تهران

 .طاها  کتاب :قم ی،زدان ی  عباس  يترجمه. ینید يتجربه(. 13۸3. )نیو ،پراود فوت

  سال ،  ییادب غنا يپژوهشنامه .«عطّار  دیوان   در   قلندرانه  مضامین »(.  1392پناهی، مهین. )

 .32-1۶صص ، 21ي هشمار ،11

بر اساس    ری الطمنطق(. »بررسی مکاشفات عرفانی عطّار در  1395جمشیدیان، همایون. )

  صص ،  43ي  هشمار  ،12سال    ،یشناختاسطوره  و  یعرفان   اتیادبویلیام جیمز«.    ينظریه

345-3۶۸. 

 حکمت.  :تهران ی،انی ک نیحس ي. ترجمهینید يتنوع تجربه(. 1391. )امیلیو مز،یج

  ،۷سال    ،نید  يفلسفه.  «یکشف و شهود عرفان »(.  13۸9اسحاق. )د یس  ،يکوهسار  ینیحس

 . 1۷2-141 صص  ،5 يشماره

  ي شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند.  «قبسات  ی نید  يبه تجربه  ینگاه »(.  13۸1محمد. )  ،ییرضا
 . 22- 3صص  ،2۶  يشماره  ،یاسالم

  ، ۷سال    ،ادبیات عرفانی«.  دیدگاه نسفی درباره سلوک عرفانی»  (.1394. )احسان،  رئیسی

 . ۸4- ۶5  ، صص13 يشماره

 سخن.   :. تهرانمرغیبال س ي. صدا (13۷۸)ــــــــــــــ. 

  «.ي دینی و وحی نبويتجربه(. »13۸9؛ یاریان کوپایی، مجید. )دیمج  ،يآبادحسن  صادقی
 .25-  52 ، صص3۶  پیاپی ،دینی ياندیشه

ابراهیم شیرازي   ،يمحمد خواجو   يترجمه  اسفار اربعه.(.  13۸4)  .صدرالدین محمدبن 

 موال.  :تهران ،1ج

ولی »13۸1)   اهلل.عبّاسی،  دینى(.  پلورالیسم  به  گوهرگرایان،  اندیشه،«.  رویکرد    رواق 

 .99-۷۷صص  ،11ي شماره

محمدرضا    قاتیو تعل  حیمقدمه و تصح  .ریمنطق الط( .  الف13۸4. ) محمد  نیالدد یفر عطار، 

 سخن.  :تهران ،یکدکن یعیشف
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تعل  .نامهبتیمص(.  ب13۸4)  ـــــــــــــــــــــ.   ،یکدکن  ی عیشف  محمدرضا   قاتی با 

 . سخن :تهران

 . بهیکت :تهران ،نیگوهر دصادقیّس  اهتمامبه. ریالطّ منطق(. 13۸5) ـــــــــــــــــــــ.

.  یکدکن  یعیمحمّدرضا شفو مقدمه    حی . تصحاسرارنامه  (.13۸۶)  ـــــــــــــــــــــ.

 سخن.   :تهران

 سخن  :تهران ،یفواد روحان  تصحیح نامه.یاله( . 13۸۸) ـــــــــــــــــــــ.

 . زوّار :تهران ی،محمّد استعالم  حیتصح   .ایاالولهتذکر(. 1390)  ـــــــــــــــــــــ.

  عبداهلل   کوشش  به  .نیشابوري  قصاید  و  غزلیات  دیوان  (.13۸9)  ـــــــــــــــــــــ.

 .الهام :تهران راد،،اکبریان

 . تهران: هرمس.هیری القشالرساله(. 1391قشیري، عبدالکریم. )

 .فر داریب :. قمالحکمشرح فصوص(. 13۷0عبدالرزاق. ) ،یکاشان

 ،4  ج  یی،هما  نیالدجالل   ح یبه تصح   .هی الهدامصباح(.  13۷2. )محمود  نیعزّالد  ،یکاشان

 هما. :تهران

ي جابر اکبري، تهران: دفتر پژوهش و نشر  ترجمه  .ي دینیتجربه(.  13۸0).  مایلز، ریچارد

 . سهروردي

 .سروش  :تهران  ،یخرمشاه   نیبهاءالد  يترجمه  عرفان و فلسفه.  .(135۸)  .والترت استیس

 تهران: سروش.  .المحجوبکشف(. 13۸9هجویري، علب بمپن عثمان. )

.  تکامل و اصول و مسائل تصوف  ریدر س  یقیتحق   ؛يعرفان نظر(.  13۷۷. )ییحی دیس  ،یثربی

 .قم يهیعلم يحوزه غاتیدفتر تبل :قم
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