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جمالی دهلوی با داستان   مهر و ماهی ی رموز عرفانی منظومهقبررسی تطبي

 صنعان عطار شيخ
 

  سکينه رسمی

 عاتکه رسمی
 

 چکيده 
ي جمالی دهلوي یکی از مریدان طریقت سهروردیه  ، مثنوي عاشقانهمهر و ماهي  منظومه 

است. اگرچه این مثنوي در اصل داستانی عاشقانه است که قهرمان داستان در پی رؤیاي 

شود که طرح داستان با کند؛ اما با تأمّل دیده می معشوق از بدخشان به »مینا« سفر می

مطابقت دارد و سیروسلوکی روحانی را به تصویر درآورده    ریالطمنطقصنعان  داستان شیخ

صنعان در پی رسیدن به معشوق از تمام شهرت و  ، شیخ ریالطمنطق که در  است، چنان

  مهر و ماه ي  گذرد تا به عشق واقعی دست یابد. در منظومه اعتبار ظاهري خویش درمی

ات، قدم در راه سلوک  شستن از تمامی امکاننیز »ماه« در پی رؤیاي خویش  با دست

کند. در این داستان درویش غار گذارد و با گذر از تمامی تعیّنات، فنا را تجربه میمی

اتّحاد آن بدخشان و خضر راه  عنوان پیر فرزانه نمود  ها به دان در رسیدن ماه به مهر و 

صنعان  شود، حضرت محمد )ص( همانند داستان شیخیابند و چون کار دشوارتر می می

پردازد. رموز عرفانی مطرح در  شود و به یاریگري می ر رؤیاي همراهِ قهرمان ظاهر می د

عطار است. اگر عطار با طرح داستان   ریالطمنطق ي  کنندهکامالً تداعی   مهر و ماهي  منظومه 
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کند، جمالی دهلوي  شیخ صنعان، باري دیگر قدرت عشق را در رسیدن به کمال تبیین می

نظر از شرایط سن کشد. صرف ، سفر عرفانی ماه را به تصویر می و ماهمهر نیز با داستان 

کند، در هر  صورت عشقی ممنوع معرفی میصنعان را به و اختالف ادیان که عشق شیخ 

ي عطف سفر، عنوان  زمان نقطهبخش، شب بهدو داستان عناصري چون رؤیاي حرکت

سویی عقل و عشق، نمود  هم سفر از شرق به غرب، موانع و خطرات بازدارنده سلوک،  

حضرت محمد )ص( در رؤیاي همراه قهرمان، گذر از عشق مجازي به عشق حقیقی،  

شود. این مقاله بر مبناي مکتب فرانسه، به سیرعرفانی ماه  در سلوک قهرمانان  دیده می

 پردازد. صنعان می و تأثّر آن از داستان شیخ

 .مهر و ماهعطار،   ،فان، عشقصنعان، عرشیخجمالی دهلوي،  های کليدی: واژه

 

 . مقدمه 1

اي از ادبیات است که به بررسی روابط ادبی بین دو یا چند اثر ادبی  ادبیات تطبیقی شاخه 

»ادبیات تطبیقی« از اوایل قرن هجدهم آغاز شده    ي اگرچه تالش براي طرح نظریه   پردازد. می 

  (. Wellek, 1970: 2)  بود؛ اما اولین استفاده از این اصطالح در قرن نوزدهم در فرانسه بود 

المللی است. پژوهشگر  »ادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی بین(  Guyard)  به نظر گویارد

نشیند تا تمام  ادبیات تطبیقی مانند کسی است که در سرحد قلمرو زبان ملی به کمین می

دادوستدهاي فکري و فرهنگی میان دو یا چند مکتب را ثبت و بررسی کند.« )گویارد، 

نگی بین ملل را بزداید و حقیقت و  ادبیات تطبیقی بر آن است تا مرزهاي فره(.  5:1956

ادبیات مطرح شده است، جهانی کند.   قالب  را که در  تعریف گوته  زیبایی  امر در  این 

(Goethe  )اي که گوته براي اولین بار در سال  از »ادبیات جهانی« منعکس شده است؛ ایده

که  1790 نیست  این  جهانی  ادبیات  اصلی  هدف  او  نظر  به  کرد.  مطرح  مثل  ملتم  ها 

ها  گیرند چگونه یکدیگر را درک کنند؛ حتّی اگر آنها یاد مییکدیگر فکر کنند؛ بلکه آن

گیرند که یکدیگر را تحمل  داشتن همدیگر نداشته باشند، حداقل یاد میاي به دوستعالقه

عنوان  شود و بهاین شاخه از ادبیات باعث پویایی اندیشه می(.  Goethe, 1973: 8)  کنند

(. رنه ولک  Guillen, 1993: 26)  پردازدالمللی، به زدودن مرزهاي ملی میگفتمان بین  یک

(René Wellek  نباید در حصار ادبی  تحقیقات  باور است که  بر این  نیز  (، منتقد ادبی، 
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گرایی تعریف شود. او معتقد است که باید ادبیات را همانند  گرایی یا میهنگرایی، فرقهملی

در ادبیات تطبیقی آثاري موردتوجه  (  Wellek, 1959: 155-56)  دانست.فلسفه و تاریخ  

عطار یکی از آثاري    ری الطمنطقگیرند که حامل پیام فرهنگی براي دیگر ملل شوند.  قرار می

و   مهم عرفانی است که با داشتن ساختاري منسجم، مرزهاي زمان و مکان را در نوردیده 

است.   گذاشته  تأثیر  غیرایرانی  و  ایرانی  شاعران  دیگر  آثار  یک    ری الطمنطقبر  »داستان 

ي روحانی که سیر در مقامات  نشان. یک اودیسهوجوي سیمرغ بیوجوست؛ جستجست

وجوي  کند و مراتب و مدارج این سلوک را در رمز جستالک را تصویر میو احوال س

اي  را »منظومه  ری الطمنطق(. اگرچه محققان،  89:  1378کوب،  آورد«. )زرینمرغان به بیان می

شناسند که قهرمان داستان پس از پیروزي بر مهالک و خطرها که  عرفانی می  -حماسی

( به مقصد  207:  1372شباهت به هفت خوان رستم و اسفندیار نیست« )همان،  تردید بیبی

ي  توان نادیده گرفت که منظومهرسد؛ اما تأثیر این منظومه را بر ادبیات عاشقانه نیز نمیمی

هاي تطبیقی، اثرگذاري و اثرپذیري  یکی از آن جمله است. ازآنجاکه »در پژوهش  ر وماهمه

هاي ادبی جهانی بهتر نمایانده  نگري و استمرار جریانآثار ادبی، اصالت ادبیات ملّی، ژرف

هاي اقوام  ( و عالوه بر آن با معرفی آثار، به شناخت افکار و اندیشه183شود« )همان:  می

صنعان بر مثنوي  سبب بررسی تأثیر سلوک عرفانی داستان شیخشود، بدینمی  یاري رسانده

 جمالی دهلوي موضوع این تحقیق قرار گرفت.  مهر و ماه

 

 . بيان مسئله 1.1

  ر ی الط منطق ي  مایه هاي عرفانی، تحول و دگرگونی است. بن تري مضامین داستان یکی از اساسی 
و عالم جان را به فراموشی    عطار سیر معنوي ارواحی است که در عالم ماّده گرفتار آمده 

هاي  سوي مبدأ برین بازگردانده است. داستان اند؛ ولی عنایت حق آنان را دریافته و به سپرده 

جمالی دهلوي، سرشار    مهر وماه ي  که منظومه غنایی نیز از این محتوا خالی نیستند، همچنان 

سوي کمال است. در این منظومه تأثیر  وز عرفانی و تصویر سیروسلوک روح و سفر به از رم 

 شود. صنعان به صورتی پررنگ دیده می ویژه داستان  شیخ به   ر ی الط منطق 
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 ی تحقيق . پيشينه۲.1  

داراي دو روایت منظوم از جمالی دهلوي و حسینی شیرازي و یک    ماه  و  مهرداستان  

جمالی دهلوي ازجمله آثاري    ماه  و  مهر ي  روایت منثور از مؤلّفی نامعلوم است. منظومه

ي این  هاي ادبی و عرفانی، کمتر موردتوجه قرار گرفته است. دربارهاست که باوجود جنبه

ي روایت و شتاب منفی داستانی در  کرد گونهي »تحلیل عملاثر ارزشمند به جز سه مقاله

)مطالعه غنایی  منظومهزبان  موردي:  نصر   ماه   و  مهري  ي  و  )طالیی  دهلوي(«    جمالی 

«  ماه  و  مهري فردوسی با مثنوي  هاي عشقی شاهنامهي داستان(، »مقایسه1395اصفهانی،  
براساس الگوي  « جمالی دهلوي ماه و  مهري ( و »سفر قهرمان در منظومه1395)کاظمی،  

ي  گونه تحقیق دیگري انجام نشده است؛ اما درباره( هیچ1397کمپبل« )رسمی و رسمی،  

هاي گوناگون  عطار و همچنین تأثیر آن بر دیگر آثار ایرانی و غیرایرانی، تحقیق  ری الطمنطق

انجام شده که این امر از اثرگذاري باالي این مثنوي بر ادب فارسی و غیرفارسی حکایت  

تحقیقدا ازجمله  انجامرد.  میهاي  زمینه،  این  در  به: شده  نیم»  توان  به  بازگشت؛  نگاهی 

ادیسه و مرغان   »از  1384واردي،  )  «الطیرمنطقسفرهاي  تا »جاناتان«    الطیرمنطق(  عطار 

(، »جستاري تطبیقی در مراحل سفر  1390مرغ دریایی ریچارد باخ« )کوپا و همکاران،  

و نسیب عریضه در )علی طریق ارم(« )سیفی و    الطیرمنطقعرفانی عطار نیشابوري در  

عطار نیشابوري    الطیرمنطقهاي  ي تطبیقی شخصیت( »مقایسه1391لطفی مفرد نیاسري،  

شخصیت نمایشنامهبا  و هاي  خراشاد  )خسروي  بکت«  ساموئل  اثر  گودو  انتظار  در  ي 

شهیدي،   شیخ1391شهریار  داستان  بر  بینامتنی  »تحلیل  به(،  نظري  با  داستان    صنعان 

 ( اشاره کرد. 1393حضرت موسی و خضر )علیهما السالم(« )حجازي و حجازي، 

 

 . روش تحقيق ۲

شیخ داستان  تأثیر  بررسی  به  تحلیلی  و  تطبیقی  توصیفی،  روش  با  مقاله  صنعان این 

منظومه  ری الطمنطق ماهي  بر  و  می  مهر  فرانسه  تطبیقی  مکتب  مبناي  ازآنجاکه    پردازد.بر 

اثري عرفانی است، توجه به این نکته الزم    ری الطمنطقاثري عاشقانه و    ماه  و  مهر ي  منظومه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d6695196-76e7-440f-805d-26fc3affb26a
http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d6695196-76e7-440f-805d-26fc3affb26a
http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d6695196-76e7-440f-805d-26fc3affb26a
http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d6695196-76e7-440f-805d-26fc3affb26a
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کند و درحقیقت  سوي کمال تبیین مینیز سفر سالک را به  ماه  و  مهر ي  است که منظومه

الگوي پیر فرزانه، رسیدن به محبوب و اتحاد  ي سفر، موانع و مشکالت آن، کهندر انگیزه

متأثر بوده و مقصد نهایی هر دو منظومه، حرکت از کثرت    ری الطمنطقي  با او، از منظومه

سوي وحدت و رسیدن به معرفت و وصال با حقیقت مطلق است. بر اساس مکتب  به

پردازد؛ بلکه برخالف مکتب  فرانسه، ادبیات تطبیقی به بررسی ارزش هنري آثار ادبی نمی

داند،  هاي تطبیقی نمیآمریکایی که تأثیرپذیري و و تأثیرگذاري را شرط اصلی پژوهش

ها  هایی توجه دارد که یک ملّت یا یک نویسنده در آثار دیگر ملّت»بیشتر به دگرگونی

معناي تغییر و تأویل، واکنش، پایداري و ي تأثیرپذیري غالباً بهکند. درواقع واژهایجاد می

 ماه   و   هرمشود که داستان  ( در بررسی نیز مشخص میل :  1956)گویارد،    «یا ستیز است.
تواند از باب  عطار تأثیر پذیرفته و وجوه مشترک آن نمی  ر ی الطمنطقصورت مستقیم از  به

 ي توارد باشد. الگویی یا مقولهکهن

 

 . عطار  ۳

  هفتم  قرن   آغاز   و  ششم  قرن  آورنام  شاعران  از  ،(627  -537)  نیشابوري   عطار  الدین فرید

خوارزمی، عارف قرن ششم   به معروف بغدادي مجدالدین شیخ را از مریدان عطار. است

  کوب، دیدار عطار با شیخ نظر زرینبه    ( ولی697:  تاجامی، بیاند )رک.  دانسته  و هفتم

(  172:  1347  ،کوبزرین)رک.    مجدالدین دلیل انتساب و ارادت او به مسلک شیخ نیست

اسرارنامه، جواهرنامه، خسرونامه،    نامه،یاله  هايمثنوي  نظم  به  ای االولتذکره  بر  عالوه  وي
همت ورزیده است )رک.   اشعار، مختارنامه  وانید  ر،یالطمنطق  نامه،بتیالقلب، مصشرح

 (. 75-76: همان

 

 ريالطمنطق.  1.۳
(،  28:  1353هاي عطار دانستت )رک. عطار،  توان آن را تاج مثنويعطار که می  ریالطمنطق

حکایت مستقلّ تشکیل شده، داستان    191بیت است. این منظومه که از    4725مشتمل بر  
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اش، ستفر مرغان براي پیداکردن ستیمرغ استت که در این راه هدهد را به رهبري  اصتلی

گذارند و شتکالت زیادي را پشتت ستر میگزینند. مرغان در ستیروستلوک خویش مبرمی

سپرند. به نظر  هاي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا را در میوادي

»در یک نظام رمزي، آنچه را که صتتوفیّه در طی ستتلوک روحانی    ریالطمنطقکوب،  زرین

از جزئیات آن اي  کند که چارچوب قصّته و پارهخوانند، تمثیل میاهلل میخویش، ستیرالی

ي احمد غزالی  ي فارستی آنکه پرداختهامام محمد غزالی و یا از ترجمه  ریالطيرستالهاز  

صتنعان ضتمن روایت ستفر  (، داستتان شتیخ93:  1378کوب، استت، اخذ شتده استت.« )زرین

ستمت ستیمرغ دچار  ي مستیر درستت ستفر بهشتود که پرندگان دربارهمرغان، زمانی بیان می

پردازد و که نماد خرد استتت، با این داستتتان به اقناع مرغان میو هدهد    شتتوندتردید می

   کند.ها تبیین میقدرت عشق را براي آن
 

 صنعان  شيخ . داستان ۲.۳

صنعان فقط تخیلی است یا واقعیتی در پشت آن نهفته است، ي اینکه شخصیت شیخدرباره

از مُصاحبان  سقا  صنعان را به ابني داستان شیخمشخص نیست. برخی از محققان پیشینه

و برخی دیگر این داستان را برگرفته از   دهند( نسبت می4)قرن    یوسف همدانی خواجه

هاي  حال باوجود تالشدانند. بااینغزالی می  الملوک  يتحفهداستان عبدالرزاق صنعانی در  

ي زندگی و زیاد براي شناخت هویّت شیخ صنعان، تا امروز هیچ اطالعات موثّقی درباره

عطار،   )رک.  ندارد  وجود  وي  م208- 181:  1399شخصیت  آنچه  بلکه  است  (؛  شهور 

صنعان زاهدي  شیخداستان عشق ممنوع و غیرمتعارف شیخی زاهد به یک دختر ترساست.  

صاحب کمال است که پنجاه سال با چهارصد مرید خود به پرهیز و توبه سپري کرده 

یک از قوانین اخالقی سنتی اسالمی تخطّی نکرده تا اینکه پس از  است. وي هرگز از هیچ

کند. شیخ در این سفر عاشق دختري ترسا  ز مکه به روم آغاز میدیدن رؤیایی، سفري را ا

ترک  گذارد،  تمام مرزهاي اخالقی و دینی اسالم را زیر پا می  شود و براي رسیدن به اومی

می اختیار  شراب  نوشیدن  و  قرآن  سوزاندن  بت،  پرستش  سرانجام  اسالم،  اما  کند؛ 

عت حضرت محمد )ص(، دوباره به ي دعاي یکی از وفادارترین مریدان و شفاواسطهبه
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گردد. در پایان داستان، دختري که در  کند و به مکه باز میآید و اسالم تازه میهوش می

عنوان  معشوقی زمینی به تصویر کشیده شده بود و تنها آرزوي او برآوردن تمنیات  آغاز به

کند  کمک می شود و به عاشق خوددنیوي خود بود، به نمادي از عشق آسمانی تبدیل می

  هاي دنیوي تصفیه و از عشق مجازي به عشق حقیقی گذر کند. تا روح خود را از خواسته

گردد تا جایی که دیگر  در این روند، خود نیز دستخوش تحوالت ظاهري و باطنی می

 کند.  تابد و در آخر داستان جان به جان آفرین تسلیم میحجاب و فراق را برنمی

 

 . جمالی دهلوی ۴

جمالی  هاي درویش جمالی، موالنا جمالی، مالجمالی و شیخجمالی دهلوي که او را با نام

خوانند، از شاعران بزرگ قرن نهم و دهم هجري است. نام کوچک او در منابع مختلف  می

صورت جالل به  است:  آمده  متفاوت  شیخهاي  جمال فضلخان،  شیخاهلل،  اهلل  فضلخان، 

  ( 5- 1:  1353اهلل. )رک. جمالی دهلوي،  فضلاهلل و حامدبنفضلخان، شاهمعروف به جالل 

کند و به مقامات  سماءالدین مدارج عرفانی و علوم روحانی را طی میوي در خدمت شیخ

که  رسد و همین شیخ، او را از ترک تحصیل ظاهري بازداشته است، چنانعالی عرفان می

الحال بعد از این، ترک تعلیم  ه فینویسد: »در آن زمان به خاطرم گذشت کدر جایی می

الحال  ظاهر گیرم و به صفاي باطن کلّی مشغول گردم، این معنی که در دلم گذشت فی

بناي شرع و اساس   تعلیم که  برفور فرمودند که  بدیشان )سماءالدین( مکشوف گشت، 

تبارک از خداي  نباید کرد!  ترک  برپاست،  بدان  و ام که اهل ظاهر  وتعالی خواستهدینی 

 (. 12- 10باطن از تو فایده گیرند.« )همان: 

ي علمی زمان جمالی، دستتخوش حواد  روزگار شتده استت؛  چون بیشتتر سترمایه

ومرج  خوش هرجبنابراین آثار جمالی خیلی کمیاب استت، آثاري که خوشتبختانه از دستت

 اند از:مصون مانده و به دست ما رسیده است، عبارت

ي  . )دربارهماه  و  مهر   يمثنو   و  نیرالعارف ی س  تذکره   ، ی جمال   وان ی د   ،یالمعانمرآه  ي مثنو

 (  169-149: 1395جمالی، رک. غفاراوا، زندگی و آثار شیخ
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   ماه  و  مهری  . منظومه1.۴

ترین مثنوي اوست، به خواهش مردم تبریز که از  را که طوالنی  ماه  و  مهر جمالی مثنوي  

مثنوي تقاضاي سرودن  به سبک  او  )م    يمشتر   و  مهراي  تبریزي  .( کرده  ه  784عصّار 

 و  مهرامیرخسرو دهلوي،    خضرخان  و  یدولرانبودند، سروده است. پس از مثنوي عشقی  
نسخه  ماه اینک  مثنوي عاشقانه است. هم  اولین  منحصربهجمالی  در  ي  مثنوي  این  فرد 

ي شیرانی موجود است. این منظومه در زمان خود شاعر نیز  دانشگاه پنجاب در ذخیره

چنان داشت،  خدمت  شهرتی  به  خود  والیتعهدي  زمان  در  نیز  او  که  لودي  اسکندر  که 

ست که جمالی که تا آن موقع خودش هم در رفت و گمان غالب آن اسماءالدین میشیخ

کرد، چون شهرت  ادب و طریقت مقامی عمده را به دست آورده بود، با او مالقات می

را شنید، از جمالی که از سیاحت ماوراءالنهر، عراق، خراسان، آذربایجان، روم،   ماه و مهر 

به عمل    اي که به دست خود نوشته دعوت شام و عرب مراجعت کرده بود، طی قطعه

نویسد که جمالی پیش خود گفت: فقرا به مجالست  که نذیر احمد میولی چنان آورد؛ می

اي  شخصه به خدمت سلطان نرفت و در جواب نامهاغنیا چه احتیاجی دارند؛ بنابراین به

را پیش او فرستاد؛ ولی شوق مالقات در سلطان بیشتر و شدیدتر    ماه  و  مهرمنظوم و مثنوي  

سماءالدین، جمالی را به سنبهل فراخواند.  ي مرشدش شیخدر اثر توصیه  شد و باألخره

طرف سنبهل،  جمالی چون در نزدیکی سنبهل رسید، سلطان با اشتیاق دو سه گروه این

براي پیشواز او رفت و سپس چنان انسی بین دو نفر به هم رسید که تا آخر حیات انیس  

مثنوي    (188:  1905؛ فرشته:  36-34:  1352و جلیس یکدیگر ماندند )رک. جمالی دهلوي،  

گذشته از اینکه از حیث قدمت زمان اهمیّت و مقام خاصی دارد؛ چون پس از    ماه  و  مهر

قاره ادامه داشت،  امیرخسرو، فترتی را که بر ادب فارسی به مدت دویست سال در شبه

ایی مطرح دلیل رموز و نکات عرفانی که در ضمن داستان به زیبدر هم شکسته است، به

 شده نیز اهمیت دارد.
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   ماه  و  مهر. داستان  ۲.۴

([. 357: 1392ماه ]ماه نماد جاودانگی و ابدیت، تجدید مداوم و تنویر است )رک. کوپر،  

شود، درویش  ي بدخشان در نوجوانی در عالم رؤیا با دیدن زیبارویی شوریده میشاهزاده

یابد که او مهر ]مهر یا خورشید نماد نیروي برتر  درمیها  غار بدخشان، بعد از دادن نشانی

حرکت، قلب کیهان، مرکز  کیهانی، خداي همه نگر و قدرت آن، تجلّی خداوند، وجود بی

([. شاهزاده میناست و به او اطمینان  140وجود و دانش ذاتی فهم جهان است )رک. همان:

شود.  نزدیکان مانع سفر او نمیدهد که در این عشق کامیاب خواهد شد. پند و نصیحت  می

که درویش  گذارد، درحالیهمراهی عطارد، همزاد خود قدم در راه سیروسلوک میماه به

  دان یاریگر اوست. در شرایط سخت نیز همچون داستان شیخ غار بدخشان و خضر راه

کند. ماه به  صنعان، حضرت محمد )ص( در رؤیاي همراه قهرمان تجلی و راهبري می

میپیشگو کامیاب  عشق  این  در  بدخشان  غار  درویش  خبر  یی  دادن  با  اما خضر  شود؛ 

چنین گرد غفلت  کند و ایندلیل فراموشی از اصل خود مالمت میدرگذشت پدر او را به

کند. مهر نیز از  شوید. ماه بعد از تنبیه خضر، جان به جان آفرین تسلیم میاز ضمیر او می

سپارند  ها از درد عشاق، جان میگاه تمامی یاران آنو آن  گذرد درد ماه بر تربت او در می

 شود.مشهور می «االحبابروضه»شوند و باغ به و در آن باغ مدفون می

 

 ماه  و  مهر صنعان و  های شيخ. گذر از عشق مجازی به عشق حقيقی در داستان۵

منظومه عرفانی  مضامین  و  تحت  وماه  مهري  رموز  به  ر یالطمنطقتأثیر  بیشتر  ویژه عطار 

 شود:صنعان است که در زیر بدان پرداخته میداستان شیخ

 

 . هفت شهر عشق 1.۵

جهان، کمال و تمامیّت است. در اسالم    -نظر نمادشناسی »هفت، عدد کیهانی، کالن  از

فعال،    نخستین عدد کامل، هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت دریا، هفت پیامبر و نیروهاي

حاالت یا هفت جایگاه دل، طواف هفتگانه کعبه، به منزل هفت صفت خداوندي است.«  



ـ   178  ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــــ

 

( در سفر مرغان عطار نیز، تعداد منازل سیروسلوک هفت است )رک.  269: 1372)کوپر،  

صنعان کهن الگوي هفت، در هفت دوزخ و (. اگرچه در داستان شیخ180:  1372عطار،  

، ماه  و  مهري  اي نشده است. در منظومهفت وادي اشارههفت گردون آمده است؛ ولی به ه
 هفت مرحله چنین آمده است: 

 ت منزلتتد از هفتتت همه گفتند بع
 

 د از این دریا به ساحلتت و را باشتتتت  
 

 ( 43: 1352)جمالی دهلوي، 

مراتب مراحل سلوک که در داستان مرغان عطار آمده  حال بدون اینکه سلسلهبااین

ها کامالً مشهود  صراحت ذکر شود، نمود هفت شهر عشق در آن این دو داستان بهاست، در  

 شود:که در زیر بدان پرداخته می  است

 . طلب 1.1.۵

گذارد.  اي است که راهرو در سیروسلوک و جستن مطلوب در آن قدم می طلب اولین مرحله 

 شود: پرداخته می   شود که بدان در این وادي چند عنصر مشترک در هر دو داستان دیده می 

 . رؤیا  1.1.1.۵

  درنوجوانی،دارد. ماه  ، رؤیایی قهرمان را به سیر و حرکت وامیماه  و  مهر ي  در منظومه

اند. ماه با تختی نشسته و هزاران ماهرو او را احاطه کردهکه بر  بیند زیبارویی را در رؤیا می 

دهد قرار خویش را از کف می که دیگر صبر و  شود، چنان ي او میدیدن زیباروي، دلباخته 

 شود:و شوریده می 

 ل گشته بیخودتت رغ نیم بسم تتت و م تت چ 

 رد آرامتتا زمانی گی تت رش ت تتت ه صب تتتن 
 

 زد اي می تتتت و پت ه خاک افتاده دست ب  

 د ناکام تتته نالی تتت ري هم تتتتصبز بی 
 

 (29)همان:  

اعتنا به نظر دیگران، من و خود خویشتن را  این خواب فراخوانی است تا قهرمان بی

ي عشق، کبر و غرور و منیّت را از خویشتن بزداید؛ زیرا »اتفاقات  در هم شکند و در سایه

تواند  و وقایع مربوط به دل و روح، اموري کامالً ذوقی است، تأثیر آن در جسم نیز می

ور روحانی بازگرداند و نوعی مؤانست با عالم روحانی و لطایف  سوي امسرشت او را به
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و معانی و اسرار و حقایق عالم پدید آورد و درنتیجه رؤیا او را متوجه عالم طلب ساخته  

)شیخ کند.«  غیب  عالم  را  او  مشرب  ج1355اشراق،  و  رؤیا، (  80-81:  3،  این  و چون 

دهد؛ چون بیداري ي روحی قهرمان است، قهرمان، این خواب را به بیداري ترجیح می تکانه 

شدن تردید عاشق (. بی 31:  1353او با همین خواب آغاز شده است )رک. جمالی دهلوي،  

هاي غنایی بدون تأثیر از رؤیاهاي صوفیان که در ذهن و خیال شاعران با رؤیا در داستان 

تواند باشد؛ زیرا در متون عرفانی، رؤیا »که روح انسان در خواب و یا ر بوده است، نمی مؤّث

ي روحانی یا رؤیاي (. مکاشفه 174:  1376در واقعه بعضی از مغیبات را دریابد« )کاشانی،  

نامیده می  خوابشود.  صادقانه  خواستهاین  از  تاروپودي  ضمیر ها  در  نهفته  روانی  هاي 

ه در جهان بیداري امکان تحقق نداشته؛ ولی در خواب از قیدوبندها  ناخودآگاه است ک

صنعان نیز همین رؤیا فرخوان  که در داستان شیخگراید، چنانرهیده به حیات ناخودآگاه می

 شکستن منیت خویش است: سوي درهمشیخ به

 اصحاب دید يهدوتتتگرچه خود را ق

 ش افتادي مقام تترم در رومتت ز حتتتک

 ن خواب بیدار جهانتد ایتتون بدیتتچ

 اد تاه اوفتتتتق در چتتتف توفیتتتیوس

 

 ان در خواب دیدت چند شب بر هم چن 

 ی را بر دوامتتتکردي بتده میتتت سج

 ن زمانتتتا ایتتتت دردا و دریغتتتگف

 ادتتتوار در راه اوفتتتتدش  يهتتتت عقب
 

 ( 68:  1372)عطار،  

 . عوامل بازدارنده  ۲.1.1.۵

نیز    ماه  و  مهري  شوند. در منظومههایی ظاهر میهمواره در سفر عرفانی قهرمان، بازدارنده
( و سعی دارد که ماه را  31:  1353پدر رؤیا را خیالی قلمداد کند )رک. جمالی دهلوي،  

هیچ ولی  بازدارد؛  طلب  بهانهاز  از  نمییک  درحالیها  ماه  و  باشد  بازدارنده  که  تواند 

کنند، در طلب گوهر مقصود قدم در  همزادش عطارد به همراهی سپاهی او را همراهی می

 گذارد:راه می

 ی چند سردار تا جوان تتتارد بتتت تعط

 زاده تتتتاب شاهتتتت اده در رکتتتتفت

 داز و سزاوارتتتتراز و سرانتتت سراف 

 ت دادهتتتار از دستتت ان اختیتتتت عن
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 ب سپاهی آهنین پوش تتتر جانتتز ه

 ت و بیابانتتتاده روي در دشتتتت نه

 

 هاي بحر در جوش ون موجتشده چ

 عاشق شتابان  يک دیدهتو اش تتتتچ
 

 ( 40)همان:  

افتد، مریدان در صنعان، چون عاشق شدن شیخ بعد از سفر اتفاق می در داستان شیخ 

شود، هریک زبان به ي دختر ترسا می ابتداي سفر بازدارنده نیستند؛ ولی چون شیخ دلباخته 

 گشایند:پند می 

 دش بسی سودي نبودتت د دادنتتتت پن

 

به  تتی چتتتتبودن  بود  نبود ون   بودي 
 

 ( 70:  1372)عطار،   

 شدن از تعلّقات  . خالی۳.1.1.۵

شدن سالک از تعّلقات، شرط اصلی طلب است. طالب براي رسیدن به محبوب از خود  خالی

عطار، ویژگی سالک    ر ی الط منطق که در  نهد، چنان شود و با اشتیاق در راه بال قدم می خود می بی 

  مهر ي  (. در منظومه 181دل پاک و دور شدن از هرگونه وابستگی خوانده شده  )رک. همان:  
 کند: ي سلوک می چیز، خود را آماده داستان با گذشتن از همه نیز قهرمان    ماه   و 

 ی پاک تتر آلودگتتتش ز ه تتت دل صاف

 خ نوشی گشته مستی تته آب تلتتتتب
 

 ک دایم دیده نمناک... تتت لبانش خش 

 ه کلی شسته دستیتتن و آن بتتتاز ای
 

 (67- 66: 1353)جمالی دهلوي، 

تر است. شیخ حاصل  پردازد بسی سنگینمیصنعان، تاوانی که شیخ  در داستان شیخ

 بازد: پنجاه سال زهد و پرهیز و ایمان خویش را در این عشق می

 تو بخوردم هرچ بود و بیتتتون ت تتتخ

 و هر چم بود شدتتتتق ت تتت در ره عش
 

 و کردم هرچ بودتتتار ت تتتر و کتتتدر س 

 ان و سود شد تتت الم و زیتتتر و استتتتکف
 

 ( 79: 1372)عطار،        

 . حرکت از شرق به غرب  ۴.1.1.۵

داستان از  بسیاري  نظیر  آغاز حرکت  از   نوروز  و  گلو    دیخورش  و  دیجمشهاي غنایی 

حیات و جهتی که عبادت سوي غرب است؛ چون »شرق نماد امید، کودکی، پگاه،  شرق به
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خدایان و جهت غربی در ارتباط   - ي خورشید ویژه براي همه پذیرد و به بدان سوي انجام می 

نیز از شرق   ماه   و   مهر ( سلوک داستان  287و    236:  1392با فناپذیري آمده است.« )کوپر،  

اه رؤیاي  گاه که مآن  شود، سوي غرب فنا )مینا( انجام می شود و به بقا )بدخشان( آغاز می 

ضمیر او را به وصال  معشوق را دیده و خود و اطرافیانش مشوّش هستند، درویش روشن

 دهد: »مهر«، در مغرب زمین بشارت می

 ان بگشاد درویش  تتر، آن دم زبتتت ز مه

 رب زمین در دامن قافتتت ه از مغتتتک

 ا شهر را نام تتت ت مینتتتی هستتتمقام

 ر او را دختري خورشید گلچهرتتتتت م

 ت تابی رسیده است تت ز مهرش، در دل
 

 رّ باطن خویشتتتت ود ستتتتدو فرمتتتب 

 به بتتتحر نتتتیلتگون یتکسو ز اطتراف  

 اه بهرامتتاري شتتتتا شهریتتتتجدر آن  

 د مهر آسمان »مهر«تترش خوانتتتت ز مه

 ش آبی رسیده استتتبه چشمت، از رخ
 

 (37: 1353دهلوي، )جمالی  

هاي عرفانی است. »در حکمت  تردید متأثّر از مشربسفر عاشق از شرق به غرب، بی

االفالک است که عالم نور محض یا  سوي فلکاشراقی یکی از این دو عالم در باال و آن 

کنند.  جهان فرشتگان و نیز وطن روح انسانی است و معمواًل از آن به مشرق تعبیر می

است در پایین و زیر فلک قمر که عالم مادّه است و آن را مغرب خوانند؛   دیگري عالمی 

که نفس ناطقه و حقیقت انسان در آن فروافتاده است و باید بکوشد تا از آن بگریزد  جایی

)پورنامداریان،   پیوندد.«  خویش  اصلی  وطن  به  داستان 300- 296:  1364و  در  و   .)

 بوده است: سوي روم صنعان نیز حرکت از مکه بهشیخ

 ت سوي روم زود تتت د رفتتتت ببایمی

 رد مرید معتبرتتتتد م تتتار صتتتتچ

 ه تا اقصاي رومتتد از کعبتتت شدنمی

 

 ود تدبیر این معلوم زودتتتتا شتتتت  

 ر تا او در سفتتتد بتتت روي کردنپس

 د سر تا پاي رومتتکردنوف میتتتط
 

 ( 68:  1372)عطار،   

صنعان بازگشت به مکه که سرنمون بازگشت به اصل است،  که البته در داستان شیخ

 شود.با فناي ماه،  این امر محقق می ماه و  مهرافتد و در داستان اتفاق می
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 حضور حضرت محمد )ص( در رؤیای همراه قهرمان . ۵.1.1.۵

نیز،    ماه  و  مهري  هاي این راه است. قهرمان داستان منظومهموانع و مشکالت از ویژگی

ها تولد  شود که با گذر از هر یک از آنهاي پر از مهلکه میصنعان دچار واديچون شیخ

  البته ( که77، 50، 49، 48،  47، 46،  45، 43دهد. )رک. همان: اي براي او روي میدوباره 

در    رسد. نمی   نیک   سرانجام   به   سالک   ها منظومه   از  یکهیچ  در  رزانهف   پیر  وجود  بدون

در جداافتادن ماه از    گر قهرمان هستند، ي جمالی درویش غار بدخشان و خضر یاري منظومه 

ي قهرمان است، نمودیافتن پیر دانا در  عطارد، رسول اکرم )ص( یاریگر غیبی و پیر فرزانه

جاي آنکه پیر دانا در  جایی است؛ یعنی بهجاي رؤیاي قهرمان، نوعی جابهرؤیاي عطارد به

 شود:رؤیاي قهرمان حضور یابد، در رؤیاي شخصیت نزدیک به قهرمان ظاهر می

 ل کرده بر دوشتتتوي مسلستتیسدوگ

 د چرخ خوبرویی تتت ش خورشیتتترخ

 ون بدید آن مظهر پاک تتارد چتتت عط

 تنان و بیتت جام بیادهتتتتا افتتتتت پ  ز

 اده آب حیوان تتتب گشتتتی از لتتتنب

 ان بشارتتتتترد آن کتتتت م کتتتتبسّ

 گرفتش دست و پس برداشت از خاک

 همراه یابی آن    هتتد از هفت تتته بعتتتک
 

 پوش...ي حیوان سیههتتتان چشمتبس 

 ی تزار نکویتتت رو گلتتتتش، ستتت نهال

 ک چشم خویش افتاد بر خاک ت چو اش

 ري واي بر من تتتم نگی تتتر دستتتتاگ

 ه تا آن تشنه لب حاصل کند جان  تتتک

 ا شیرین عبارت تتتد بتت ر پاشیتتتت شک

 و زین بیش غمناک تتتبگفت آخر: مش

 م را، ماه یابیتتتتر غوتتتب دیج تتتش
 

 (67- 66: 1353)جمالی دهلوي، 

این بخش از داستان یادآور ظاهر شدن حضرت محمد )ص( در رؤیاي مرید پاکباز  

 دهد: صنعان است که پیامبر او را به نجات شیخ بشارت میشیخ

 د چو ماهتتتآمد میتت ی را دیتتتمصطف

 اب روي اوتتتق آفتتتتتح  يهتتتسای

 ود تتنمم میتتتتد و تبس تتتت خرامیمی

 د آن را چو دید از جاي جستتآن مری

 اه تتتوي سیتتتتده دو گیستتت در برافکن 

 د جهان جان وقف یک سر موي اوتتص

 نمودم میتتتدش درو گتتت دیهرک می

 ر دست تت م گیتتتاهلل دستیتتتاي نبتتتک
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 ر خداي تتتی، از بهتتتاي خلقتتترهنم

 ت اي بهمت بس بلندتی گفتتتمصطف

 ار خویش کرد تتت کتتتت عالیتتتهم

 

 م راه شد راهش نماي تتا گتتتخ متتتشی

 ت را برون کردم ز بند تتته شیختتترو ک

 خ را در پیش کرد تت ا شیتتت زد ت تتتتدم ن
 

 ( 84:  1372)عطار،  

ظهور آفتاب در هر دو داستان استعاره از بیداري قهرمانان بوده که به شناخت حقیقت  

 شوند.رهنمون می

 . عشق ۲.1.۵

است. ازنظر عطار در این وادي، سالک باید کامل    ر ی الط منطق هاي  عشق دومین وادي از وادي 

(. عشق یکی از تجّلیات  186خود را بسوزاند تا بتواند از غمخوارگی برهاند )رک. همان:  

ي  شود و عاشق را به مرحله شکستن تعلقات مادي می متعالی عرفانی است که باعث درهم 

 آورد: سوي مهر به حرکت درمی ه ي جمالی نیز همین عشق ماه را ب رساند. در منظومه کمال می 

 ر عشق گرچه نامرادي استتتت به ظاه

 ر هست راه عاشقی پیشتتتو را گتتتت 

 ق، بگشا عین بر عشق ت ن عشتتتچو عی
 

 ن جانب معشوق هادي است! تته باطتتب 

 اش، از ره میندیش! تتتق بتت وار عشتتس

 ه عاشق عین معشوق است در عشق!تتک
 

 ( 88: 1353)جمالی دهلوي، 

نیز نشان می بالها و دردهاي عشق است که یک زاهد  عطار  ازطریق  فقط  دهد که 

 ي قلب خود را جال دهد:تواند آینهمی

 رد غارت جان اوتتر ک تتت ق دختتتعش

 ان داد و ترسایی خریدتتتخ ایمتتتشی

 ان و دل او چیر گشت تت ق برجتتتعش

 گفت چون دین رفت چه جاي دلست

 

 ر ایمان اوتبف  تتتت از زلتت ر ریختتکف 

 ی خرید تتت ت رسوایتتتت بفروختعافی 

 د وز جان سیر گشتتتتا ز دل نومیتتت 

 اري مشکل است تازاده کتتت ق ترستعش
 

 ( 68:  1372)عطار،  

دهد که چگونه زیبایی الهی در قالب یک دختر ترسا  وي با طرح این داستان نشان می 

ي حضور الهی در زمین تأّمل کند.  شود تا شیخ درباره کند و دختر ترسا سبب می تجّلی می 
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ي رهایی  شکند و این لحظه، لحظه شیخ براي اتحاد با محبوب خود، منّیت خود را درهم می 

 به عرفان و درواقع زمان بیداري حقیقی و آغاز رشد و تعالی اوست.   از زهد خشک و ورود او 

 معرفت   . ۳.1.۵

سومین منزل، معرفت است. »معرفت نزد علما، همان علم است و هر عالم به خداي  

تعالی عارف است و هر عارفی عالم، ولی در نزد این قوم، معرفت صفت کسی است  

 ،قشیري او در تمام معامالت کند...« )   که خداي را به اسما و صفاتش شناسد و تصدیق 

تمام    ( 118:  1345 »آن  در  که  حالتی  از  است  عبارت  »معرفت«  عرفا،  بیشتر  نظر  در 

حق  سالک  پیش  از  شبهات  و  درآمیزد.« شکوک  ازل  بحر  با  ابد  بحر  و  برخیزد  بین 

رسد  ي معرفت خویش به کمال می اندازه (. در این وادي، سالک به 733:  1378)سجادي،  

و معرفت نظرها مختلف است،  ي تقدم و تأخر عشق  (. درباره 194:  1372)رک. عطار،  

به تقدم محبت همانند عطار  روهی  گ   .دیلمی )رک   ر اَند؛ نظی بر معرفت و عشق    معتقد 

)رک 32م:  1962الدیلمی،   بخاري  مستملی  بخاري،    . (،  ج 1387مستملی   ،4  :1451 )  ،

)رک  میبدي  ج 1371میبدي،    . رشیدالدّین  )رک 477:  6،  نیشابوري  عطار  و  عطار    . ( 

م معرفت بر محبت هستند؛ نظیر  گروه دیگر معتقد به تقدّ (.  861- 199:  1372نیشابوري،  

الدّین یحیی  و شهاب  ( 298:  3، ج 1387القضات همدانی،  عین   . القضات همدانی )رک عین 

ب (  87:  1392سهروردي،    . سهروردي )رک  دون معرفت و حقیقت این است که عشق 

شود؛ بلکه اختالف در طرح مراحل به معرفت اجمالی معرفت بدون عشق حاصل نمی 

شدن، معرفتی اجمالی الزم است؛ زیرا موجودي  گردد که براي عاشق و تفصیلی آن بازمی 

شدن، معرفتی تفصیلی  رسد؛ اما بعد از عاشق ي معشوقی نمی که مجهول است، به مرتبه 

، ماه   و   مهر ي  چیز جز معشوق استغنا حاصل کند. در منظومه   نماید که از هر روي می 
رسد و درد، از صورت به معنی می چون ماه، نقش را از دست نقاش گرفته از هم می 

 که گوید:کند، چنان شناختی باالتر را تجربه می 

 زد   هم  به  را  سـنرگ  دو  رــه  یـــزمان

 یار  صورت  پيدا  د ـــدی   یــمعن  هـــب

 دم زد تتی ق تتتورت در ره معنتتتتز ص 

 ب آنجا نه اغیار تتتاي رقیتتت ه غوغتتتب
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 دریافت   نيک  بازی   ق ـعش  ورــط  وــچ
 

 ورت هم از معنی خبر یافت تم از صتته
 

 ( 40: 1353)جمالی دهلوي، 

 کند:  عطار در تصویر دختر ترسا، او را به آفتاب تشبیه می

 رج جمال تن در بتتر حستتتر سپهتتتب
 ک عکس روي اوتتتاب از رشتتتفتآ

 

 زوال ا بیتتتتت ود امتتتتت ی بتتتتفتابآ 

 وي اوتت ان در کتتت ر از عاشقتتتردت ز
 

   (68: 1372)عطار،      

دهد و عاقبت  شود، به او شناخت میدرواقع نوري که از این عشق زمینی ساطع می

بیانگر معنویت و  چهرهشود.  او را به عشق حقیقی رهنمون می ي درخشان دختر ترسا 

گشاید،  دهد و چون حجاب مینمود الوهیت است که خود را در قالب دختر نشان می

 نماید:  عشق حقیقی روي می

 و برقع بر گرفتتتا چتتتر ترستتتدخت

 خ آنجا نظر در پیش کردته شی تتتگرچ

 ه کل از دست و در پاي اوفتاد تد بتتش

 

 خ آتش درگرفت تتت د شیتتتتبن دتتتبن 

 ت روي کارخویش کرد تق آن بتتتعش

 ود و برجاي اوفتاد تش بتتتاي آت تتتج
 

   (69)همان:  

گرفتن دختر ترسا اشاره به زدودن حجاب جهل است که شیخ زاهد با خود داشته  برقع

تصویر طلوع آفتاب باري  است؛ حجابی که مانع رسیدن او به حقیقت محض بوده است. 

 شود:دیگر در رؤیاي دختر ترسا ظاهر می

 د از آن پس دختر ترسا به خوابتتدی

آنگتتتتآفت بگشتتت اب  زبانتتتاه   ادي 

 اک او بباشترو ختتت ب او گیتتت مذه

 

 اب تتتارش آفت تتتادي در کنتتتت کاوفت 

 ت روان شو این زمان تتتی شیختکز پ

 اک او بباش تترده، پتتت دش کتتاي پلی
 

   (86)همان:  

  که در این مرحله طلوع آفتاب، استعاره از بیداري دختر ترسا است.
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 استغنا . ۴.1.۵

با   را  صوفیانه  فقر  که  چناناستغناست  دارد،  میخود  صوفیان  متضمّن  که  »فقر  گویند، 

ها  ي آن عزّت است نه خواري و ذلّت، زیرا اصل خوارياستغناي از خلق است؛ پس نتیجه

اند  ها حاجت و نیاز است و درویشان گرد نیاز و حاجت مادّي را از دامن دل ستردهو ذلّت

شود  ر چنین حالتی، خواري متصور نمیاند. دنیازي بر جهان و جهانیان افشاندهو آستین بی

 ( 1006: 1346  -1336ي آن، عزیز دو جهان است.« )فروزانفر،  و دارنده

جز معشوق به چیزي دیگري   ر یالط منطق ، عاشق چون مرغان  ماه   و   مهر ي  در منظومه 

توجه ندارد. تنها هدف عاشق، رسیدن به معشوق است. در پیام فرستادن ماه به دست صبا 

 کند:جانب مهر کمال نیازمندي خود را به مهر چنین بیان می به 

 رت سرکشد از مشرق جانتو مهتتچ

 ون خورشید تابد بر قمر نورتتتکه چ

 دور   ن بنزدیکم وگرتر متت و را گتتتت 

 گاهورم دهد لطف تو گهتتتر نتتتدگ
 

 درّد گریبان... ون صبح میتتتم چتتدل 

 ی شبش گردد ز خود دور... تتز تاریک

 د مرا نور تتبخشو میتتتاي ت تتتتنظره

 ب نوري که خورشیدي و من ماهت عج
 

 ( 56: 1353)جمالی دهلوي، 

چیز عشوق به همهگیرد و به غیر از مواقع عاشق فقط از فیض معشوق زندگی می  در

در   (.200:  1372)رک. عطار،    کند نیازي معنی می عطار نیز این وادي را عین بی   اعتناست.بی

 صنعان آمده است: داستان شیخ

 ر، هر معنی که بودش از نخستتخم

 ر بماندش صعبناک تتق آن دلبتتتعش

 

 وح ضمیر او بشستتتتاک از لتتتپ 

 ی رفت پاک تگر بود کلتترچ دیتتته
 

 (76)همان: 

 توحيد . ۵.1.۵

کتاب   در  نبیند.  معشوق  غیر  عاشق  که  است  آن  است:    ه ی الصوف   طبقات توحید  آمده 

»توحید صوفیان آن است: دیده جز یک نبیند، دل جز یک نداند. جز یک در عالم ناید. 

توحید صوفیان که به غایت رسد، زبان گنگ گردد. گر اثري گویی، زبان ناطق گردد.« 
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، ماه از تمامی هستی دست شسته و  ماه   و   مهر ي  ( در منظومه 229:  1383)ابوالقاسمی،  

از مشر  دلدار  به در پی  برآمده است، چنان ق  از  سوي مغرب  که حتی تصوّر تصویري 

نماید؛ چون پادشاه صورتگري استاد را که از شاپور و  معشوق نیز بر او غیرممکن می 

ي مانی نیز برتر است، حاضر کرده تا نقشی را که ماه در خواب دیده، بنگارد. ماه دیده 

کند؛ ولی وقتی ماه آن ان نقش می ي ج خود را تقریر کرده و نقاش آن را همچون آیینه 

 جوشد: نقش را به دست نقاش دیده، از غیرت می 

 و، ماه آن نقش زیبا، در کَفَش دید تچ

 ن نقش نگارم تتتود: کیتت دو فرمتتتب
 

 رت بجوشید تش غیتت ش، از آت تتتدل 

 ت من بده تا، خود نگارم تته دستتتب
 

 ( 39: 1353)جمالی دهلوي، 

آید؛ زیرا عاشق، نقش معشوق  وجود معشوق، دوبینی درست درنمی گوید که با  گاه می و آن 

 را بر دل خود نگاشته است: 

 ا: دو بینی کار ما نیستتتر گفتتتدگ

 دویی، کفر است چون در دین عشّاق

 ول زان به معنی شد دوبینیتتته احتب

 ون به کار آورد، ابلیس تی، چتتدوبین
 

 در مذهب عاشق، روا نیست   دویی 

 ود آیین عشّاق تی شتتی، کتتدوبین

 بیند دو بینی ک روي میتتتکه در ی

 اب بحر مکر و تلبیس ت د غرقتتتبش
 

 (39)همان: 

چه درد؛ زیرا در پیش او هر آن گیرد و از هم میسپس نقش را از دست صورتگر می

که عطار بر این باور است که سالک  (، چنان40هست معنی است نه صورت )رک. همان:  

بیند و هر چیز در نظر او همان یکی است و درواقع سالک به  در این مرحله جز یکی نمی

چنین  صنعان نیز دختر ترسا را این(. شیخ210و  206: 1372رسد )رک. عطار، وحدت می

 دهد: خطاب قرار می

 دارم جز تو اي زیبا نگار ت س نتتتک

 ر اندازیمتتوع دگتتتر دم از نتتته

 تو بخوردم هرچ بودون تو بیتتخ

 ت ازین شیوه سخن آخر بدار تتدس 

 متتر اندازیتتتدازي و ستتتت در سران 

 ار تو کردم هرچ بود تت ر و کتتتدر س
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 و هر چم بود شد تق ت تتتدر ره عش
 

 الم و زیان و سود شد تتر و استتتکف
 

 (79)همان: 

 حيرت . ۶.1.۵

به  لغت  »معناي حالت عجز و حیرت در  به  معنی سرگشتگی است و در عرفان اسالمی 

 -معرفتی حقیقت که ممکن است خود حاصل ادراک حضوري  - ناتوانی از ادراک حصولی

شدن ( و در اصطالح صوفیه حالت سرگشته 307:  1، ج  1366وجودي آن باشد.« )بیهقی،  

ي آید و او را از ادامه براي سالک پیش می   ناگهانی است که هنگام تأّمل و تفکر و حضور 

 (. 345: 1380دارد.« )ابونصر سراج، تأمل و تفکر باز می 

 شود:، ماه در دیدار معشوق دچار حیرت میماه و مهري  در منظومه

 ان ماند حیران بر جمالش تتبدین س 

 ار گم شد چو دهانش تته روي یتتتب

 دارش از آن سو، نازنین نیزتتتبه دی
 

 ارغ گشت، از هجر وصالشتتتکه ف 

 رواي تن و نی فکر جانش تتت ه پتتتن

 ون میانش کرد ناچیزتترد را چتتتخ
 

 (109: 1353)جمالی دهلوي، 

 دهد که آمدن در این راه فرض بود؛ زیرا: پرسد و ماه پاسخ میمهر از درد غربت ماه می

 ه من ماهم تویی مهرتتتی کتتداننمی
 

 رخت چهر!نگردد بی  نترا روشتتتم 
 

 ( 110)همان: 

  عطار، شوند )رک.  که مرغان عطار بعد از رسیدن به درگاه سیمرغ دچار حیرت می چنان 

 مریدان گوید: زده و سرگشته است و به رت صنعان نیز با دیدار دختر ترسا حی (.شیخ 212  : 1372

 ا پرسند، برگویید راستتت ر ز متتتگ
 

 سرگردان کجاست اده  ت ا افتتتان ز پ تتک 
 

 ( 80: 1372)همان، 

 فقر و فنا . ۷.1.۵

که در  کشد تا به بقا برسد. چنانهاي ظاهري دست میي فنا از خوشیسالک در مرحله

ي صفات قدیمیه  داستان مرغان عطار آمده است. صاحب این حال »گاه چنان در مکاشفه

ي آثار عظمت ذات قدیم، غرق فناي  حق، غرق در فناي صفات خود و گاه در مشاهده
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شود که باطن او از  جود او غالب و مستولی میذات خود، تا این وجود حق چنان بر و

( عطار از این وادي  628:  1375گردد.« )سجادي،  وساوس و هواجس، فانی و خالی می

 (. 219- 218: 1372  عطار،کند )رک.  به عین فراموشی و لنگی و کري و بیهوشی یاد می

دو را جان  رسند، تو گویی آن  عاقبت، مهر و ماه به اتحاد می  ماه  و  مهر در داستان  

 شود: یکی می

 ی تادر زمانتتتی نتتتب حالتتتتعجای
 

 ی و جانیته روحتتم آمیختتتتبه 
 

 (109: 1353)جمالی دهلوي، 

اي براي عشق حقیقی او باشد. ماه و مهر  تقدیر بر این است که این عشق مجاز قنطره

گذرند و عشق حقیقی  درمیبعد از بازگشتن به طربلوس، در جشن بهاره از عشق مجاز  

نماید. در آنجا   یابند و درواقع کمال حقیقی قهرمان و تولّد دوباره، آنجا روي میرا درمی

شود و ضمن خبر درگذشت پادشاه بدخشان،  پوش است، ظاهر میکه سیاهخضر درحالی

ان: تردید اشاره به غفلت از اصل آدمی است )رک. همکند که بیماه را به غفلت متهم می

شود و چون به  (. ماه تحمّل این فراق را ندارد و با زدن یک نعره بیهوش می159-158

کند که بعد از مرگ او، مهر را به بهرام شاه برساند و آید به عطارد وصیت میهوش می

 گذرد:گردد و مجاور مزارش گردد و آن گاه در میخود بازمی

 ي خاک دش تن ازین مطمورهتترسی

 ت از وحشی جزایر تتش دم برداتتتتق

 ر فانی تزل این دیتتتت از منتتتگذش
 

 ي پاکن بدان معمورهتترسیدش ت  

 ت بر قدستی حظایتتر  تنظر بگذاش

 ی تتراي جاودانتتتدم زد در ستتتق
 

 )همان(

کند. بر سر  آورد و گریبان چاک می رسد، مهر ناله برمی چون خبر درگذشت ماه به مهر می      

 گیرد: شکافد و پیکر مهر را نیز دربرمی گذرد.مزار ماه از هم می جا درمی آید و همان تربت ماه می 

 دن دو گوهر گشت پنهان تتک معتتبه ی

 بود آن هر دو تن را جان ز یک نور   وتچ
 

 ن را جوهر جان تود آن دو ت تتی بتتیک 

 ی دورتتد از دال دویتتان شتتتدل ایش
 

 ( 164)همان: 
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بعد از او نیز روح ناهید، عطارد، سعداکبر، شهاب و بسیاري از پرستاران، از قفس  

االحباب نام نهادند  يروضهآید و بر مزار آنان عمارتی بنا کرده آن را  تن به پرواز درمی

 شود: صنعان این اتحاد با تحول شیخ ممکن می(. در داستان شیخ165)رک. همان: 

 ق از دیرگاهتتخ و حتت ان شیتتتدر می

از راه او برداشت تتتتتت آن غب  متتتار 

 ون ز ره برخاستستتتار اکنتتتآن غب

 

 ردي و غباري بس سیاهتتتبود گ 

 ...نگذاشتمش  تت ان ظلمتتتتدر می

 ه بنشسته گنه برخاستستتتتتوب
 

 ( 84:  1372)عطار،  

شیخ با پذیرفتن دختر ترسا به اسالم، تحوّل دختر ترسا را نیز فراهم   و ازسویی دیگر

خواهد در کند که تحمل فراق و حجاب را ندرد و میکه دختر اعتراف میکند، چنانمی

 مجاورت الهی باشد:

 بسوخت   جانم   تو   ر تتشوی  از  تتتتگف

 ت شیخا طاقت من گشت طاق تتگف

 

 بیش ازین در پرده نتوانم بسوخت...  

 دارم هیچ طاقت در فراق تتن نتتتم
 

 (87)همان: 

می بیاو  را  اصیل  حقیقت  و  خواهد  اثربخشی  الهی،  مجاورت  زیرا  ببیند؛  حجاب 

گیرد  خورشید بهره میدهد. عطار در اینجا باري دیگر از تصویر استعاري  قدرت را ارائه می

 شود: که با مرگ دختر، زیر ابر پنهان می

 ان آفتابش زیر میغ تتت پنهتتتگش

 اي بود او درین بحر مجاز رهتتت قط

 

 ن زو جدا شد اي دریغتتتجان شیری  

 اي حقیقت رفت بازتتتوي دریتتتس
 

 )همان( 
 

 گيری . نتيجه۶

ترین مثنوي جمالی دهلوي است که سرشار از رموز و نکات  طوالنی  ماه و  مهري  منظومه

عرفانی است. شاعر که خود از پیروان طریقت سهروردي است و آن چنان که از گفتار  

ي  عنوان  مرشد بر مسند شیخیّت نشسته است، در منظومهخودش پیداست، مدتی نیز به

توان گفت . می یر کشیده استخوبی به تصوبه ظاهر عاشقانه خویش، سیروسلوک را به
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تلفیقی از داستان سیروسلوک مرغان عطار در سیر هفت شهر عشق  ماه   و   مهر ي  که منظومه 

ي اعالي صنعان است که عشق با رهانیدن فرد از خویشتن، او را به درجه و داستان شیخ 

رساند. تجلّی معشوق در  می  دهد و از کثرت به وحدت انسانی و معشوق ازل پیوند می 

ک قدم در راه طلب گذارد و از شرق  شود که سال رؤیا که متأثر از عرفان است، باعث می

فنا )مینا( راه پوید تا با فناي خود به بقا دست سوي غرب  )بدخشان( که نماد بقا است، به

نماید.  می  داستان روي  دو  عرفانی هر  سیر  در  مشترک  کردن  براي منصرف   یابد. عناصر 

 کنند. ها قد علم می ابر آن شود که که قهرمانان در بر هایی مطرح می قهرمانان از سفر، عذر و بهانه 

کنند. در هر دو مثنوي گویی عقل و عشق براي رسیدن به حقیقت اصیل،  همسو حرکت می 

دان و راهنما،  ماه را عنوان  پیر راه درویش کوه بدخشان و خضر به   وماه   مهر ي  در منظومه 

رمهلکه به هاي پکنند و قهرمان به کمک یاریگران فرزانه از وادي در این سیر رهبري می 

  گذرد تا به توّلد دوباره دست یابد و چون کار مشکل می شود، حضرت محمدسالمت می 

به داستان، شیخ   چون )ص(   تجلی  صنعان  داستان  قهرمانان  همراه  رؤیاي  در  دانا  پیر  عنوان 

بازمیکند می  به اصل خویش  دوباره  قهرمانانان  بهگردند. شیخ.  یعنی  صنعان  سوي شرق 

 رسد. د و ماه با تنبیه خضر از مجاز درگذشته به حقیقت میگردمکه باز می

 

 منابع

 . تهران: ارشاد اسالمی. اصطالحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس (.  1383. ) م ی مر   ، ی ابوالقاسم 

ي مهدي محّبتی، تهران:  تصحیح نیکلسون، ترجمه . به اللمع (.  1380ی. ) طوس   سراج   ابونصر 

 اساطیر. 

تحقیق و .  عطف األلف المألوف علی الالم المعطوف.  (م1962).  یعل  ابوالحسن  ،یلمیالد

 .القاهره: مطبعه المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیه ،تقدیم ج.ک. واده

ي مطالعات  زاده، تهران: مؤسسهکوشش هادي عالمبه  .المصادرتاج(.  1366. )احمد  ،یهقیب

 و تحقیقات فرهنگی.  

 . تهران: علمی و فرهنگی. هاي رمزيرمز و داستان(. 1364ی. )تق ان،یپورنامدار
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  تحقیق مولوي غالم عیسی، ویلیام به  .األنسنفحاتتا(.  )بی.  احمد  بن  عبدالرحمن  ،یجام

 .لیسی مطبعه :کلکتهناسو لیس، عبدالحمید مولوي، 

الدین راشدي،  مقدمه و تصحیح سیدحسام  .مثنوي »مهر و ماه«  (1353)  .يدهلو  یجمال

 تهران: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

(. »تحلیل بینامتنی بر داستان شیخ 1393السادات؛ حجازي، سیدعلیرضا. )حجازي، بهجت 

، سال قرآنی   - ادبی   السالم(«. ا )علیهم صنعان با نظري به داستان حضرت موسی و خضر 

 . 160-134، صص 4ي ، شماره 2

  ( سمیه.  شهیدي،  شهریار  خراشاد؛  »مقایسه1391خسروي  شخصیت(.  تطبیقی  هاي  ي 

شخصیتمنطق با  نیشابوري  عطار  ساموئل  الطیر  اثر  گودو  انتظار  در  نمایشنامه  هاي 

 . 120 - 107  ، صص45ي  ، شماره2، سالمطالعات تطبیقی هنر بکت«.

  مهر و ماهي  (. »بررسی سفر قهرمان در منظومه1397رسمی، عاتکه و رسمی، سکینه. )

الگوي کمپبل« براساس  ادبی  .جمالی دهلوي  ص  ، ص44ي  ، شماره11ي  دوره ،  نقد 

51-80 . 

 . جاویدان :تهران .با کاروان حُلّه(. 1347) .کوب، عبدالحسینزرین

 . تهران: سخن.آشنایی با نقد ادبی(. 1372) .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 . تهران: سخن.صداي بال سیمرغ(. 1378) .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 . تهران: جمهوري. فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی (.1375. )دجعفری س ،يسجاد 

)  نیالدّشهاب  ،يسهرورد تأویل  (.  1392یحیی.  و  )شرح  رمزي  داستانعقل سرخ  هاي 
 .تهران: سخن،  تقی پورنامداریان همت به (.سهروردي

لطفی ) سیفی، محسن؛  فاطمه.  نیاسري،  مراحل سفر  1391مفرد  در  تطبیقی  (. »جستاري 

ي  نامه کاوش و نسیب عریضه در علی طریق ارم«.    الطیر منطق عرفانی عطار نیشابوري در 
 . 116- 97  ، صص 7ي  ، شماره 2، سال  ادبیات تطبیقی 

ي سیدحسن نصر،  تحشیه. تصحیح و  ي مصنّفات فارسیمجموعه(.  1355. )اشراق  خیش

 ي ایران. تهران: انجمن فلسفه



ـ ــــرسمی  سکينه.../ ی مهر و ماه جمالی دهلوی رموز عرفانی منظومهتطبيقی  بررسی  193 ــــــ

 

(. »تحلیل عملکرد گونه روایت و شتاب  1395ی، محمدرضا. )نصراصفهان ؛مولود ،ییطال

جمالی دهلوي(«.    ماه  و  مهر  يمنظومهي موردي:  منفی داستانی در زبان غنایی )مطالعه

 . 148 - 129(، صص 33)پیاپی   5ي  ، شمارهجستارهاي زبانی

تعلیقات و حواشی محمدجواد  .  الطیر منطق (.  1353)   . ن ی دالد ی فر   عطار،  مصحح و مقدمه و 

 ، تهران: کتابفروشی تهران. مشکور 

( بهالطیرمنطق(.  1372تتتتتتتتتتتتتت.  و  .  علمی  تهران:  گوهرین،  سیدصادق  اهتمام 

 فرهنگی. 

، کدکنیمحمدرضا شفیعی. مقدمه، تصحیح و تعلیقات  الطیرمنطق(.  1399)  .تتتتتتتتتتتتتت

 تهران: سخن. 

نقی  علی اهتمام  به   .القضات همدانی هاي عین نامه   (. 1387محمد. ) بن عبداهلل   ، ی همدان   القضات ن ی ع 

 .اساطیرتهران:    ، منزوي 

نامه  قندپارسی )ویژه جمالی دهلوي«.   (. »نظري به زندگی و آثار شیخ 1395. ) ره ی ضم   غفاراوا، 
 . 169- 149، صص 72- 71ي  ، شماره پروفسور ضمیره غفاراوا( 

 . لکنهو: نول کشور   . تاریخ فرشته م(  1905)   . محمدقاسم   فرشته، 

حواشی(.  1336-1346)  .الزمانعی بد  فروزانفر، و  تصحیحات  با  شمس  تهران:  کلیات   .

 دانشگاه تهران.

 تهران: علمی و فرهنگی.   .شرح مثنوي شریف(  1367تتتتتتتتتتتتتتتتتتت . )

)ابوالقاسم  قشیري، احمد ترجمه(.  1345.  بن  ابوعلی  امام  خواجه  از  قشیري  رساله  ي 
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.الزمان فروزانفر، . تصحیح بدیعالعثمانی

)محمودبن  نیعزالد  ،یکاشان مفتاح  الهدایهمصباح(.  1376علی.  تصحیح  الکفایهو  به   .

 الدین همایی، تهران: هما. جالل 

هاي عشقی شاهنامه فردوسی با مثنوي  ي داستان(. »مقایسه1395. ) حهی مل  دهیس  ،یکاظم

 . https://civilica.com/doc/521038  اصفهان  ،ییغناهمایش ملی ادبیات    .«ماه  و  مهر 

https://www.gisoom.com/search/book/author-266248/پدیدآورنده-محمدرضا-شفیعی-کدکنی/
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  عطار تا جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ«.   الطیرمنطق(. »از  1389و همکاران. )  فاطمه  کوپا،
 .70-49، صص 170ي  ، شمارهجستارهاي ادبی

 ي رقیه بهزادي، تهران: علمی.. ترجمهنمادهاي آیینی فرهنگ .(1392. )یس . یج کوپر،

  لجنه  :قاهره  غالب،  محمد  ي هترجم  .المقارناالدب  .(1956.)فرانسوا  وسیمار  ارد،یگو

 .یالعرب انیالب

تصحیح    ،4ج.  التعرف لمذهب التصوفرحش   (1387بن محمد. )مستملی بخاري، اسماعیل

 . محمد روشن

  ،اصغر حکمتبه اهتمام علی  ،6ج  .األبرارهاألسرار و عدّکشف (  1371میبدي، رشیدالدّین. )

   .تهران: امیرکبیر

  «.ریالطمنطقو مرغان    سهیاد  يبه سفرها   ینگاه  میبازگشت؛ ن(. »1384. ) تاجزرین  ،واردي
  ، زبان و ادبیات فارسی(  ينامه)ویژه  علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز  ي نشریه

   .228-218  صص  ،3 يشماره ،22 يدوره 
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