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چکیده

یکی از مقاطع تقابل عقل و عرفان ،رویکرد شریعت گررا برخری علمرا و
عرفا با رویکرد خردگرا برخی حکما و فالسفه در قرون پرجم ترا هفرم

است .این تقابل بره صرور تعرار هرا علمری و عقیرتتی نامحسرو و

عمیقاً اثرگذار ،قرن ها در جریان بود و برخی از فالسفه و عرفا نمایجرتۀ دو
جبهۀ آن تلقی می شتنت .هتف این تحقیق ،واکاو تشابها و تباین هرا

دو جریان فکر ممقابل سیجو و عطار است که نمایجتگان دو رویکررد

یادشته بودنت .این پژوهش با طرح پیش فر
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رساال نمادین سلوک مرغان ،تباین ها محموایی رسالۀالطیر ابرن سریجا و
مجطق الطیر عطار را بررسی میکجت .پس از نقل اخمصرار ممرون معرار ،
موارد تباین و تقابل معرفی و شرح ،علل و عوامل مجمر بره برروز تقابرل هرا
بیان شته است .مغایر در تلقی از جان و هبوط آن در جس  ،رویکرد بره

ضرور رهبر  ،نگاه به قوانین علمی و نفی مجطق و علیت ،تباین رویکرد
به تعامل ملک مرغان با مرغان سالک ،درون گرایی و شجاخت برون گررا

علمی-فلسفی ،اخمالف نظر در شمار سالکان واصل به مقصت و توفیق برا
دیتار حضر ملک ،تعار

در سجمش سلوک شجاخت شجاسانه به وسریلۀ

عقل و عشق ،از یافمهها این تحقیقانت که میتوان آنها را بازنمایی مبانی

تقابل تاریخی عرفان شریعت متار برا عرفران مبمجری برر خرردورز فلسرفی

تعریف کرد.

واژههای کلیدی :مجطقالطیر ،رسالۀالطیر ،تعار  ،عرفان ،فلسفه.

مقدمه

سته ها پجم تا هفم  ،دورۀ تعار

ها فرهجگی و اوج تقابل ها فکرر و عقیرتتی و در

عین حال-اعمال ادبی بود .تقابل مذکور به تکفیر کشیت؛ تکفیر که تممرۀ آن ،شرجیعتررین
برخوردها فیزیکی بود و در این بین ،گونها تعرار

علمری-عقیرتتی نرر نامحسرو

و

عمیقاً اثرگذار نیز در زیر پوست خشن تاریخ آن ،قرن ها در جریان بود .تعارضاتی چجان نر
که کممر کسی مموجه آن میبود ،و چجان اثرگذار که ه اکجون نیز عقبرۀ آن در کرار اسرت.
نمایجتۀ یک سو این تقابلها شیخالرئیس ابوعلیسیجا و سو دیگر آن ،اما محمرت غزالری
بود .در صف هر نمایجته ،انبوهی از عالمان و عارفان ،از شهاب التین سهرورد و ابن رشرت
انتلسی و عینالقضا  ،تا شیخاالسال عبتاهلل انصار  ،سجایی غزنو  ،ناصرخسررو قبادیرانی
و عطار نیشابور قرار داشمهانت.
ریشۀ این معارضا  ،در تمایز عقرل و ایمران قررار دارد .برا آغراز دورۀ ترتوین در سرال
143هر  .ق مرزبجت مشخصی بین عقرل و ایمران ایمراد شرت کره پیامرت آن تقسری محمروا
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نصوص به ظاهر و باطن بود« .باطجی ،صوفی ،اشراقی ،شیعه ،بین قول به ظاهر و فه عوامانره
از یک سو و قول به باطن و فه عالمانه رابطه برقرار کردنت و از آنمایی که علر نرزد آنران
از میراث کهن یار میجست ،از فلسفهها دیجی کهن ،درونمایۀ «حقیقی»  -باطن  -مرمن
بیانی قرآن را شکل دادنت؛ بجابراین در مقابل تجزیل ،تأویرل و در مقابرل شرریعت ،حقیقرت و
در مقابل نمونههایی از حق ،خود حق قرار گرفت» (جابر .)287 :1394 ،
ابنسیجا علیرغ آنکه تا پایان عمر بره مکمرب فلسرفی-مجطقری ارسرطو وفرادار مانرت ،در
گرایش عرفانی خود درگیر پجتارها نوافالطونی توأ با افکارِ گجوسی-هرمسی بود .او کره
ظاهراً فالسفۀ مکمب اسماعیلی و اخوانالصفا را «شرقی» و موجه و مجطقیون بغرتاد وابسرمه
به دربار عباسری را غربری و مرذمو مریشجاسرانیت ،درگیرر هرا و کشراکشهرا مسرممر برا
ممفلسفان معاصر خود را در کمابی که تجها دیباچۀ مه و بخش کوچکی از آن مانته است و
به نا «مجطق المشرقیین» مجمشر شته است.
هرچجت که با سقوط حکومت خردگرا و معمزلیمسرلک مرأمون ،نظرا فلسرفی-مجطقری،
تضعیف و بهتتریج مجزو و مطرود شت ،حفظ و توسعۀ گسمرۀ فرهجگ اسالمی که مسرملز
بروز تقابل فکر برا مخالفران مریبرود ،ضررور اسرمفاده از علرو عقلری بیگانره را توجیره
میکرد.
با گسمرش اسال و بروز تقابل فکر با مخالفان ،ضرور اسمفاده از علو عقلی بیگانره
غالب شت« .اسال برا آنکه در زمرۀ بزرگ ترین ادیان جهان باشت ،بره برراهین فلسرفی نیراز
داشت؛ زیرا مقرراتری کره پاسرخگو نیراز قبایرل برتو و صحرانشرین تراز برود ،پرس از
گسمرش در خارج از شبهجزیرۀ عربسمان به افزودگریهرا محسرو

بسریار نیراز داشرت»

(برتلس« .)13 :1387 ،در زمان مأمون عباسی ( 218-198همر  833-813 /مریالد ) و در
دوران سیاد معمزله ،ججبش وسیعی برا ترجمۀ یک سلسله از آثار فلسفه و مجطرق یونرانی
به زبان عربی آغاز میگردد .مأمون دارالمرجمۀ ویژها تشکیل میدهت که بیشرمر کارمجرتان
آن سریانی ها بودنت» (همران )22 :و برتینترتیرب در عرر

چجرت دهره ،انبروهی از کمرب و

رساال یونانی و سریانی و قبطی به عربی ترجمه شت و انمقرال حکمرت یونرانی بره فرهجرگ
اسالمی با چجان شوق و شماب زدگی انما شت که کسی را رغبت و حوصلۀ تفحص در مبتأ
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و مؤلف آنها نبود .حکمت یونانی چجان در ارکان فرهجگ اسرالمی اثرر کررد کره تفکیرک
حکمت اسالمی از حکمت یونانی دشوار مینمود و « 200سال طول کشیت تا دریافمجرت و آن
ه نه به صورتی کامالً واضح -که روح قررآن ضرت یونرانی اسرت  -و نمیمرۀ ایرن دریافرت،
نوعی طغیان فکر [علیه حکمت یونانی] بود» (الهور .)7 :1336 ،
می توان گفت با درک تباین روح قرآنی و حکمت یونانی ،نوعی بیرتار دیجری دسرت
داد و نهضت ضت فلسفۀ یونانی شکل گرفت که مآالً به فلسرفهسرمیز عمرومی مجمرر شرت و
علمتاران آن کسانی چون محمت غزالی و فخر راز بودنت.

محمت غزالی در المجقذ من الظالل به این واقعیت اعمراف می کجت که چون عل کرال را

در عرصۀ مقابله با فلسفۀ ناکارآمت دیت ،با هتف رد فلسفه به فراگیرر آن پرداخرت« .روش
اسمتالل ممکلمان آن است که مسلما خص را اع از تقلیت ،یرا اجمرا یرا قررآن و اخبرار
بگیرنت و به نقض و ابرا پردازنت .اسمخراج مجاقضا دشمن و تسرلی نمرودن آنران بره لرواز
مسلما خود ،اسا

اسلوب اسمتالل کالمی است ،و این نو اسمتالل برا مرن [=غزالری]

که جز ضروریا عقلی چیز را مسل نتاشم  ،درد دوا نمی کرد و بررا آنچره کره مرن
می خواسم کافی نبود» (غزالی )44 :1349 ،و سپس ادامه می دهت کره «ممکلمران اسرال هر
که در مسائل فلسفه بحث کررده و درصرتد رد فالسرفه برآمرته انرت ،جرز کلمرا ممفرقره و
مطالب دره و بره که فسادش بر هر عامی معلو اسرت -چره رسرت بره کسری کره مرتعی
رسیتن به حقایق علو است  -چیز دیگر از آنان نقل نکرده انت؛ بجرابراین یقرین داشرم کره
ردکردن هر مذهب پیش از پیبردن به کجه آن و آگاهی از حقیقرت آن ،کروروار تیرر بره
تاریکی انتاخمن است .این بود که با جت و جهت به تحصیل فلسفه شمافم و بی کمک اسرماد
و معل  ،با مطالعۀ کمب و نوشمهها فالسفه شرو به تحقیرق کررد  ...در مرتتی کممرر از دو
سال ،تجها از راه مطالعه در ایا فراغت ،بر تما رموز و اسرار فلسفه واقف شت  .سرپس یرک
سال دیگر همچجان در مسائل این عل به تأمل و تفکر پرداخمه و تحقیق نمود  .سرانما معلرو
شت که بیشمر مسائل این عل تخیال و تلبیسا و ختعه و اوها است» (همان.)46-45 :

غزالی کماب تهافتالفالسفه را نیز در رد آرا فالسفه یونان و فالسفۀ اسرالمی (برهویرژه

فارابی و ابنسیجا) به زبان عربی نوشمه است .او با انگیرزههرا اعمقراد  ،برهشرت از فالسرفه
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انمقاد کرده و تجاقضا اقوال آنها را بیران کررده ،بعضری از ایرن تجاقضرا را مسرملز کفرر
شمرده است.
با صتور حک تکفیر فالسفه از ناحیۀ غزالی ،هممه علیه فلسفه و فالسرفه تشرتیت شرت و
شمار از صوفیان و عارفان و ممکلمان و شاعران ،با تشبث به این نحلۀ فلسفی ،هر خرود را
معطوف مقابله علیه مطلق فلسفه و خصوصاً فلسفۀ یونانی کردنت .ابوحفص سرهرورد (542

تا  632هر  .ق) کماب رشفالجصایح االیمانیره و کشرفالفضرایح الیونانیره را در مخالفرت برا

حکمت و فلسفه یونانی تألیف کرد و شاعران عرارف روش عقلری را در شرجاخت حرق نقرت

کردنت که از میان سرشجاسان این گروه میتوان از عطار و موالنا نا برد.
اما ابوحامت محمت غزالی عاقلتر از آن بود که باور داشمه باشت چراغ تفکرر را بره تکفیرر
خاموش توان کرد و میدانست که با تکفیر نمیتوان به ججگ تمثیل رفت؛ بجرابراین کوشریت

تا با نوشمن رساله ا مواز و ناهمسرو ،رساالۀالطیر سریجو را اثرزدایری کجرت .پرس برا ایرن
هتف ،رسالۀالطیر خاص خود را نوشت.
«تمثیلی که ابوحامت غزالی (ممروفی  1111مریالد  505 /قمرر ) تصرجیف کررده اسرت،
به لحاظ تقویمی در فاصلۀ میان اثر ابن سیجا (مموفی  1037میالد  428 /قمر ) و اثرر عرارف
بزرگ ،فریتالتین عطار (مموفی  1229میالد  627 /قمر ) قرار میگیرد .ظاهراً این تمثیرل
کممر شجاخمه شته است .این ممکل بزرگ ،آن را به عربی نگاشت و برادرش احمرت غزالری
آن را به فارسی ترجمه کرد .این تمثیل ،حمی از تمثیل ابرن سریجا نیرز فشررده ترر اسرت .طجرین
عاطفی اش در مرتبۀ تمربۀ درونی بیانشته از طریق فرجا حکایت ،با تمثیل ابن سریجا کرامالً
تفاو دارد» (کوربن.)437 :1392 ،

اگرچه رسالۀالطیر غزالی ،انرتک اثرر در امحرا اثرر رساالۀالطیر ابرن سریجا برر اذهران

نتاشت ،ولی فموا تکفیر غزالی ،ابواب تفلسف و خردورز فلسرفی را ترا قررن هرا بعرت در
جهان اسال مستود کرد؛ بااین حال ،فموا تکفیر فالسفه و تحرری فلسرفه ،مرانع اثرگرذار
محموا رمزگذار شتۀ تمثیال فلسفی-عرفانی نمری شرت و سره رسرالۀ تمثیلری ابرن سریجا و
قصیتۀ عیجیۀ ایشان کماکان محور تفکرا فلسفی-عرفانی می بود .دیرن مرتاران دلسروز کره
این تمثیال را در تعار

با مبانی شر و دین می پجتاشمجت ،هریرک بره قرتر تروان خرود در
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محو اثر آنها کوشیتنت ،اما بیشمر این تالشها بیاثر بود ،تا آنکره عرارف فرزانره ،عطرار ،برا
نبوغ و اسمعتاد فکر و قریحۀ شعر خود کمر به تصجیف مثجو هایی بسرت کره رسراال

تمثیلی سیجو را اثرزدایی کجت .مه ترین مقطع این کار ،ابطال اثر رسالۀالطیر ابرن سریجا برود.
بر این اسا  ،عطار فرزانه با عجایت به شاکلۀ کلی رسالۀالطیر ابنسریجا و رساالۀالطیر غزالری،
اولین و مه ترین مثجو نغز و پرمغز خود را با عجوان اثرگذار مجطقالطیر تصجیف کرد.

با توجه به شجاخمی کره قطعراً عطرار از افکرار و انتیشره هرا شریخ الررئیس داشرت ،البرت

میدانست که می بایست محموا معجو مجطق الطیر به گونها تبیین شود که برتون معارضرۀ

آشکار با آموزهها رسالۀالطیر ابنسیجا ،چجان بر اذهان اثر کجت که آثار انتیشهساز رسراال
سیجو را رسوبزدایی کجت.

از طرفی ،رویکرد عرفانی ابن سیجا فیلسوف نموانست نشانه ها تقابرل را برچیجرت؛ زیررا
«شیخ [=شیخ الرئیس] تصوف را به صور یک مبحث فجی چجانکه گرویی فصرلی از فصرول
فلسفه است ،مورد بررسی قرار داد» (یثربی )73 :1370 ،و این همان عرضۀ عرفران بره فلسرفه
«یا فلسفۀ عرفان» است.
واضح ترین مطالب شیخ الرئیس در مورد تصوف و عرفان ،در نمط نه از کماب اشارا
و تجبیها آمته است .شیخ در این نمط ،اگر نه بره عجروان یرک صروفی ،بلکره همانجرت یرک
تصوفشجا

فرزانه به توصیف تصوف و برخی زوایا تاریک و باریک آن پرداخمه است

و ضمن تفریق عارف از زاهت و عابت ،خواست و انگیزۀ عارف را چجین توجیه میکجت:
«عارف حق نخسمین را می خواهت ،نه برا چیز غیر از حق ،و هیچ چیز را برر شرجاخت

و برتر نمی نهت ،و او را تجها برا او می پرسمت؛ زیرا حق اول شایسمۀ پرسمش است و بررا

آنکه عباد نسبت شریفی است به حق اول .و این طلب و ارادۀ عارف بهخراطر امیرت و بری

نیست ،و اگر امیت و بی هتف باشت ،الز می آیت که شری مرورد امیرت و شری مرورد بری ،
برانگیزنته و مطلوب باشت و حق هتف نباشت ،بلکه واسطه بررا چیرز باشرت کره آن چیرز

هتف و مطلوب باشت نه حق اول» (ابن سیجا .)444 :1388 ،آنگاه اسمجماج نهایی را در کالمری

موجز اعالن میکجت که «هرکس عرفان را بهخاطر عرفان برگزیجت ،به دومی قائل شته اسرت

و هر کس عرفان را بیابت بهگونها که گویی آن را نیافمه بلکه معروف و حق را یافمه اسرت،
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وصول غوطهور است( »...همان )454 :که عرفان محض عرفان حمراب اسرت

او در اقیانو

و عارف محموب سالک هالک و الغیر.

در زمیجررۀ تفس ریر و تأویررل و نقررت و تحلیررل هریررک از حکایررا ابررنسرریجا و هریررک از

مثجو ها عطار کمابها و مقاال بسیار تألیف شته است .در کممر شرحی بر انتیشرههرا

شیخالرئیس هست که شارح ،تحلیل و تأویلی بر حکایا رمز شیخالرئیس نیراورده باشرت.

تقی پورنامتاریان در بخش «عطار و رسالهها عرفانی ابنسیجا» از کماب دیتار با سیمرغ ،بره

مقایسۀ مثجو ها عطار با رسرالههرا عرفرانی ابرنسریجا پرداخمره و سره مثجرو «الهرینامره،

مجطقالطیر و مصیبتنامه» را درمممو نوعی نظریرهپررداز عرفرانی برگرفمره از سره رسرالۀ

عرفانی ابنسیجا یافمه است .مقالۀ «مقایسۀ مجطقالطیر عطار نیشابور با رسالۀالطیر ابن سیجا» از

سارا زار جیرهجته ( )1394نیز شباهتهایی را در محموا و مضرامین دو اثرر نشران مریدهرت.

تفاو ها محموایی در مقالۀ مذکور ،بهدلیل پررداخمن بیشرمر بره مشرمرکا و تفراو هرا

فرمی ،محتود و گذراست ،اما مقاله و رسالها که برا طررح پرژوهش حاضرر و برا رویکررد

تقابل و تعار

نگرانه بر مثجو ها چهارگانۀ شریخ عطرار و حکایرا رمرز شریخالررئیس

تألیف شته باشت؛ موجود نیست.

ݑ

سلوک در رساله الطیر سینوی

از آنما که در این تحقیق ،ارکان رویکررد شریخ الررئیس بره عرفران فلسرفی در رساالۀالطیر،
مبجا قیا

رویکردها عرفانی عطار در مجطق الطیر اسرت ،مررور طررز سرلوک عرفرانی از

چش انتاز ابنسیجا ضرور دارد.

شایت بموان قصیتۀ عیجیه را عصارۀ رویکرد ابن سیجا به عرفان تلقری کررد .محمروا ابیرا

در دسمر

این قصیته ،حکایت از عرفانی مبمجی بر سه مرحلۀ «هبوط»« ،صیرور معطروف

به انتیشه» و «صعود» دارد .مرغ اسیر که شیخ الرئیس در مقتمۀ رسالۀالطیر معرفی می کجت،
ممکن است همان نفس ناطقۀ فرهیخمرۀ فلسرفی باشرت کره در محضرر «عقرل فعرال» زوایرا

باریک شجاخت و حکمت را آموخمه است و اکجون دعو «عقل فعرال» را اجابرت مریکجرت

که گفت« :اگر خواهی که با من بیایی ،سپس من بیا » (کوربن )87 :1384 ،یا ممکن اسرت

همان مرغ هابط باشت که قو

نزول آن در قصیتۀ عیجیه وصف شته است:
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هَبَطَتْ إِلَیک مِنَ المَحَرل األَرْفَرعِ

وَرْقَرررررا ُ ذَا ُ تَعَرررررززٍ وَتَمَجررر رعِ

وَصَلَتْ عَلَی کررْهٍ إِلَیرک وَرُبَّمَرا

کرِهَتْ فِرَاقَک وَهْی ذَا ُ تَفَمُّرعِ

حَمَّی إِذَا اتَّصَرلَتْ بِهَرا ِ هبروط هرا

عَنْ مِی ِ مَرْکزِهَا بِرذَا ِ اُألَجْررَ ِ،

عَلِقَتْ بِهَرا ثَرا ُ الثَّقِیرلِ فَأَصْربَحَتْ

بَررینَ المَعَررالِ ِ وَالطلُررولِ الخُضَّررعِ

إِذْ عَاقَهَا الشرْک الکثِیفُ وَصَتَّهَا

قَفَصٌ عَنِ األَوْجِ الفَسِیحِ الرمُرْبِعِ

به سو تو از جایگاهی بلجت ،کبوتر گران قتر و واال فرود آمت .ناخشجود به تو پیوست،
اما درحالیکه ناله ها زار سر میدهت ،جتایی از تو را ناخوش دارد چون از مرکز خود ،از
آن ریگسمان جتا شت و به این عال جسمانی هبروط کررد ،بجرتها ایرن جهران پسرت بره او
درآویخت و او خود را در این عال کثر  ،میان آثار ممروک و ویرانهها بیمقتار اسریر و
سرگردان یافت؛ زیرا به دامی سخت افماده بود و آن قفس تجگ ،او را از پرواز به مراتع سربز
و خررر بررازمیداشررت (الفرراخور و المررر ،)502-500 :1373 ،و ایجررک ایررن کبرروتر واال و
گران قتر ،با شجاخت گذشمه و حال خود ،دلش هوا وطن کرده است و قصت آغراز قرو
صعود را دارد.

درهرحال ،شیخ الرئیس در مقتمۀ رساالۀالطیر مررغ نمرادیجی را تصرویر مریکجرت کره در

مقتمۀ خودآگاهی مجمر به درک ضررور سرفر در قرو

صرعود قررار دارد .او برا هرتف

انمقال مترکا خرود ،بررادران حقیقرت را مخاطرب قررار مریدهرت و برخری لرواز اساسری
خودساز را یادآور می کجت «ا برادران حقیقت ،همچجان از پوست بیرون آییت کره مرار
بیرون آیت ،و همچجان رویت که مور رود که آواز پا شرما کرس نشرجود ،و برر مثرال کرژد
باشیت که پیوسمه سالح شما پس پشت شما بود که شیطان از پس برآیرت ،و زهرر خوریرت ترا
خوش زییت .مرگ را دوست داریت تا زنته مانیرت ،و پیوسرمه مری پریرت و هریچ آشریانۀ معرین
مگیریت که همۀ مرغان را از آشیانه ها گیرنت و اگر بال نتاریت که بپریت ،به زمین فروخزیت -
چجتانکه جا بتل کجیت .و همچون شمرمرغ باشریت کره سرجگهرا گرر کررده فروبررد ،و
چون کرکس باشیت که اسمخوان ها سخت فروخورد و همچون سمجتر باشریت کره پیوسرمه
میان آتش باشت ،تا فردا آتش به شما گزنت نکجرت ،و همچرون شرب پرره باشریت کره بره روز
بیرون نیایت ،تا از دست خصمان ایمن باشیت» (سهرورد .)4 :1377 ،
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آنگاه در بخش تمثیل ،بخش محور و اساسی رساله روایت می کجت :جمراعمی صریادان
به صحرا آمتنت و دا گسمردنت و دانره پاشریتنت و ادوا صریت برپرا کردنرت و در خاشراک
پجهان شتنت ،و به صفیر خوش گلۀ مرغان را فریفمجت ترا بره سرودا دانره در دا افمادنرت و ترا
چش گشودنت ،حلقه ها دا در حلقها و بجتها تلهها در پاهایشان دیتنت و هرالک را ترن
نهادنت و به هر حیله کوشیتنت تا خود را از اسار برهانجت.
بجا بر رویکرد فلسفی-عرفانی شیخ ،ظاهراً مرغ روح از صرفیر خروش صریادان بره گمران
می افمت و فرودگاهی نزه و خوش می بیجت ،و هیچ تهممی بر صحرا طبیعت خاکی نمی یابرت.
پس بر دامگاه هبوط میکجت و سپس اسار احسا

غربن مریکجرت و بره یراد «مکران ارفرع»

گذشمه دلمجگ می شود و بیهوده در خالص می کوشرت ،امرا کر کر بره بجرتها و قفرس خرو
میگیرد ،و «بودن» را در ایرن خروگیر مری پرذیرد ترا آن کره در ادامرۀ روایرت مری گویرت:
«یک چجت همچجان بودی تا بر آن خو کردی و قاعتۀ اول خرویش را فرامروش کرردی و برا
این بجتها بیارامیتی و با تجگی قفس تن دردادی » (همان.)5 :
گویی روایت مرغ هابط قصیتۀ عیجیه است که «همچون کبوتر بلجتآشریانه ،از جایگراه
برین بر تو فرود می آیت و هرچجت در اول با ناخرسجت فرود می آیت ،اما چون یک چجت آرا
یافت به این ویرانه که دنیا جس است ،دل میبجتد و بتان چجان انس میگیرد که دوسرمان
مجزلگاه نخست و عهت و پیمانی را که با آنها داشت ،از خاطر مری بررد .آنگراه چرون در دا
جس فرومانت ،هر وقت عهت گذشمه و مجزلگاه دیریجه را به خاطر می آورد ،ناله و زار آغاز
میکجت» (زرینکوب )292 :1389 ،و این مرغ هابط همان اسرت کره حکری نوافالطرونی در
«اثولوجیا» آن را «خرد» می نامت ،و خوگیر مرغ خرد را در دا عالیق مراد چجرین توجیره
میکجت:
«خرد همین که میل به جهان پست و فرومایه را پذیرفت ،به صور نفس درخواهت آمت.
پس نفس همان خرد است که انتیشۀ شوق و میرل و رغبرت (بره جهران مراده) در آن پتیرت
آمته است .بتین سان ،بسا در خرد شروق و انگیرزۀ کلری (بره جهران حرس و مراده) پتیرتار
خواهت گشت و زمانی ه خرد به جهان حس و ماده میرل و انگیرزۀ جزئری خواهرت داشرت.
پس همینکه در او آزمجرت و انگیرزۀ کلری پتیرتار گرردد ،صرور هرا کلری را پتیرتار
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خواهت ساخت ،و تتبیر نگرش او به پایان کار انتیشۀ عقلی ،حقیقت کلری و معجرا فراگیرر
است؛ بیآنکه از جهان کلی به در آیت و از آن جتا شود» (فلوطین.)40 :1388 ،
شیخ در ادامه از قول مرغ دربجت می گویت« :روز در میران ایرن بجرتها بیررون نگریسرم ،
جماعمی را دیت از یاران خود ،سرها و بال ها از دا بیرون کرده و از ایرن قفرس هرا تجرگ
بیرون آمته و آهجگ پریتن می کردنت ،و هر یکی را پاره ا از آن داهول ها و بجرتها برپرا
مانته ،که بتن ایشان را از پریتن بازنمیداشت و ایشان را با آن بجتها خروش برود .چرون آن
بتیت  ،ابمتا کار خود و نسی خویش از خود یاد آمت و آنچره برا او سراخمه برود و الرف
گرفمه ،بر من مجغص شت .خواسم که از انتوه بمیر یا از آن بازگردیتن ایشران جران از ترن
جتا شود» (سهرورد .)5 :1377 ،
ابنسهالن ساو  ،مرغان رهیته از بجت موصوف شیخ را حکیمان می دانت و می گویت« :از
مرغها که از این دا ها رهایی جسمه باشجت ،و اثر این دا بر ایشان ظاهر شرود و رهرایییرافمن
ایشان نه چجان بود که آسایش و کمالی و راحمی بود ،عبار اسرت از اسرمادان و حکیمرانی
که ایشان جهت کججت و ازین امور بتنی دور جویجت و در اکمساب آنچه بایرت ،جهرت کججرت»
(ساو .)56 :1391 ،
ظاهراً این جبلی جان خردورز است که در حالت خود بیجتیشت و وضع خود و تقیتاتش
را بسجمت و خود را نقت کجت ،بهخصوص آنکه خردمجتان دیگر را رهیرته از بجرت دریابرت .در

رسالۀالطیر ابن سیجا ،مرغ راو حکیمی عارف است کره حکیمران رهرا از بجرت را بره کمرک
می خوانت تا در رهایی راهجمایش باشجت .چجین اسرت کره در ادامره مری آیرت کره مررغ اسریر،
مرغان رها از بجت را بهیار میخوانت و طری مکالمراتی آنران را بره صرتاقت خرود در طلرب

رهایی مطمئن میگردانت.
حکیمان خردمجت وارسمه ،حکی دربجت را در قصرت رهرایی از قیرود جهران حرس و مراده
صادق می یابجت و او را راه رهایی از تقیتا می آموزنت کره اول سرر و گرردن را آزاد کجرت،
سپس بالها پروازش را .نشان آنکه وارهانت انتیشۀ خرود را از قیرود مراد و تبرع مراد و
سپس بال ها انتیشه را آزاد کجت برا پرواز و رهایی .مرغ رهاشته از قیود و قفس ،اکجرون
اسمتعا برداشمن بقایا دا را دارد ،اما ایرن مسرملز قطرع همرۀ عالیرق مراد و بریرتن از
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جهان ماده و حس است؛ همان گونه که در اثولوجیا آمته است« :همین که جران از پرایین بره
باال رود ،بهگونۀ رسا و تما  ،به جهان برین دسرت نیرازد و بره آن نرسرت ،در میران دو جهران
بازخواهت ایسماد .آنگاه هسرمی جران از هسرمی هرا برکجرار از مراده و مراد فرراه خواهرت
گشت ،و در میان دو جهان خواهت برود -خواسرم از دو جهران ،میران جهران خررد و جهران
حس و طبیعت است -مگر آنکه جان در این وقت [بی وابسمگی به جهان مراد ] همرین کره
خواهت به باال رود ،با ناچیزترین تکاپو به باال خواهت رفت و این تکاپو بررا جران دشروار و
ناهموار نخواهت بود .و همین که جان در جهان حس و ماده جرا گیررد  -چگرونگی جران
درست برابر آن خواهت بود  -آنگاه همین که جان بخواهت به سو جهان برکجار از مراده بره
باال رود ،همانا باالرفمن جان در این هجگا سخت دشوار و ناهموار خواهت گشت» (فلوطین،
)305 :1388؛ بجابراین مرغ رها که به آموزش مرغان وارسمۀ حکی از بخش عمرتۀ تقیرتا
ماد رها و فارغ شته است ،بره حرتاقل بقایرا وجرود مراد قرانع مری شرود و در سرلوک
شجاخت شجاسانۀ فلسفی -عرفانی با ایشان همراه می شود ،صت البمه بی آنکه یکی رهبر باشرت و
دیگران رهرو.
مرغان راه می گویجت« :ما را در پیش راه ها دراز است و مجزلها سرهمجاک و مخروف
که از آن ایمن نموان بود» .آنگاه میان دو راه میگیرنت و در ترتاو خروش پررواز «بره صرفیر
هیچ صیاد» بازنمی نگرنت تا آنکه به سر کوهی میرسجت و می نگرنت که در پیش ،هشت کروه
رفیع هست .می گویجت «فرودآمتن شرط نیست و هیچ امرن ورا آن نیسرت کره بره سرالمت
ازین کوه ها بگذری که در هر کوهی جماعمی انت که قصت ما دارنت و اگر به ایشران مشرغول
شوی و به خوشی آن نعمت ها و به راحت ها آن جا ها بمانی  ،به سر عقبره نرسری  ».پرس
با تحمل رنج بسیار از شش کوه گذشمه و به هفم میرسجت و آنما به دور از دشرمجان لخمری
میآسایجت و خسمگی را از تن میزدایجت (سهرورد .)5 :1377 ،
در ادامۀ روایت ،شیخ از قول مرغ راه می گویرت« :پرس رفمری ترا بره هشرم کروه [فلرک
هشم  :فلک البروج :فلک ثوابت] ...فرود آمتی  ،با ما لطف ها کردنرت و میزبرانی کردنرت. ...
چون والی آن والیت ما را با خویشرمن گسرما کررد و انبسراطی پتیرت آمرت و او را از رنرج
خویش واقف گردانیتی و شرح آنچه بر ما گذشرمه برود پریش و بگفمری  ،رنمرور شرت و
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چجان نمود که «من با شما درین رنج شریک به دل» .پس گفرت «بره سرر ایرن کروه ،شرهر
است که حضر ملک آنماست و هر مظلومی کره بره حضرر او رسریت و برر و توکرل
کرد ،آن ظل و رنج از و بردارد .و از صفت او هرچه گوی خطا برود کره او افرزون از آن
بود» (همان.)6 :
«پس ما را به این سخن که از و [والی کوه هشم  :نفْس دو ] شجیتی  ،آسایشری در دل
پتیت آمت و بر اشار او قصت حضر کردی و آمتی تا به این شرهر ،بره فضرا حضرر
ملک نزول کردی  .خود پیش از ما ،دیتهبان ملک را خبر داده بود و فرمان بیرون آمرت کره
«واردان را پیش حضر آریت!» (همان)6 :
طرفه آنکه در شرح رسالۀ حی ابن یقظان ،از قول عقل فعال آمته است که «و امرا فلرک
معتل الجهار که فلک نه است ،آنما هیچ سماره نیست .پس بهسو این گفرت خواجره کره

«آنما کسی نیست که به چش سرش انتر توان یافمن» و آنچره گفرت کره «آنمرا روحانیران
بونت و فرشمگان» این مسئله سخت دشخوار است( »...فلوطین.)54 :1388 ،

و شایت به همین علت باشت که راو در توضیح اعمال سکان این مقا  ،فراعالن افعرال را
معرفی نمی کجت« :پس ما را بردنت .کوشکی و صحجی دیتی که فراخی آن در دیتۀ ما نیامت.
چون بگذشمی  ،حمابی برداشمجت :صحجی دیگر پتیت آمت از آن خوش تر و فرا تر ،چجانکره
صحن اول را تاریک پجتاشمی بهاضافت به این صحن .پس به حمره ا رسیتی و چون قت
در حمره نهادی  ،از دور نور جمال ملک پیتا آمت .در آن ،نور دیتهها ممحیر شت و عقرلهرا
رمیته گشت و بی هوش شتی  .پس به لطف خود عقل ها ما بازداد و ما را برر سرر سرخن-
گفمن گسما کرد که آیتها خود و رنجها خود پریش ملرک بگفمری و قصرههرا شررح
دادی و درخواسمی تا آن بقایا بجت از پا ما بردارد تا در آن حضر به خرتمت بجشریجی »
(سهرورد .)7-6 :1377 ،
ایجک بهدلیل اهمیت محموا پاسخ ملک مرغان و به اعمبار ایجکه ترجمۀ شیخ اشرراق برا
ممن اصلی مغایر معجیدار نشان میدهت ،ترجمۀ پاسرخ ملرک مرغران از شررح ابرنسرهالن
ساو نقل می شود که با ممن اصلی بیشمر همخوانی دارد ... :پس [ملک] گفت :قادر نبود برر
گشودن دا از پا شما ،مگر آنکس که بسمه باشت و من به ایشان رسول فرسم کره ایشران
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را تکلیرف کجررت بررر خشررجودگردانیتن شررما و دورگردانیرتن بررت از شررما .پررس بازگردیرت
شادکامان .و عمبا ما در راه بازگشمی  ،با رسوالن (ساو .)46 :1391 ،
در مؤخرۀ رساله ،شیخ که مطمئن است مخاطبان رمز قصره را درنخواهجرت یافرت ،ضرمن
پیش بیجی برداشتها عوامانه از محموا رساله و ابراز آن از قرول ناقرتان «جاهرل زیانکرار»
که چجین می گویجت« :پجتار که تو را پر رنمه می دارد یا دیو در تو تصرف کرده است ،به
ختا که تو نپریت  ،بلکه عقل تو پریت و تو را صیت نکردنت که خررد ترو را صریت کردنرت.
آدمی هرگز کی پریت؟ مرغ هرگز کی سخن گفت؟ گویی که صفرا بر مزاج تو غالب شته
است یا خشکی به دماغ تو راه یافمه است .بایت که طبیخ افمیمون بخور و به گرمابره رو و
آب گر بر سر ریز  ،و روغن نیلوفر بره کرار دار و در طعرا هرا افکجری و از بیرتار دور
باشی ،و انتیشهها ک کجی که بیش از این عاقل و بخرد دیتی تو را .و ختا بر ما گواه اسرت
که ما رنموری از جهت تو و از خللی که به تو راه یافمه است» (سهرورد .)7 :1377 ،
شیخ میگویت ناقتان جاهل که از درک محموا رمز رساله عاجزنرت ،مرن را مبرمال بره
سودا و مالیخولیا خواهجت خوانت و طعجه خواهجت زد که آن نسخه ها طبیخ افمیمون و روغرن
نیلوفر که در قانون سوداویان و مالیخولیائیان را تمویز می کرد  ،اکجون عالج ترو را شرایت،
و در پایان رساله ،با این عبارا تلویحاً می رسانت که :من پجمره ا فرا رو شرما گشرود و
شما را توان دیتن نبود که این سخن از حت درک شما فراترر اسرت« :چرون بسریار گفمجرت و
چون انتک پذیرفم  .و بمرین سخن ها آن است که ضایع شود و بیاثر مانت .و اسرمعانت مرن
با ختا است .و هر کس که بتیجکه گفم اعمماد نکجت ،نادان است« .وَسَیعْلَ ُ الَّرذِینَ ظَلَمُروا
أَ مُجقَلَبٍ یجقَلِبُونَ[ :بهزود خواهجت دانست به کتا بازگشرمگاه برخواهجرت گشرت] (سرورۀ
شعرا ( »)227 :سهرورد .)7 :1377 ،

با توجه به دیتگاه شیخ الرئیس و درونمایرۀ رساالۀالطیر ،رویکررد ابرن سریجا بره شرجاخت

فلسفی-عرفانی مجعکس در رسالۀ تمثیلی و رمزگذار شتۀ مذکور را میتوان به شررح ذیرل
تممیع کرد:
الف) شیخالرئیس ،به ثجویت جس و نفْس چجین میانتیشت که نفس لطیف عرالی غیرمراد ،
بهاکراه در جس کثیف خاکی زنتانی و گرفمار قیود حیا جسمانی شته است.
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ب) نفس خردمجت ،هرچجت که به قیود حیا جسمانی خرو گرفمره باشرت ،برا قیرا

رفعرت و

عظمت و پاکی عوال جان غیرماد با پسمی و حقرار و آالیرش عرال مراد و جسرمانی،
همواره در فکر رهایی از قیود حیا جسمانی است و راهی می جویت تا از قفس جس و دا
تن رها شود و به مبتأ علو پرواز کجت.
ج) به وجود واجب باور دارد و در امکان صتور کثر از وحت  ،چونان نوافالطونیران بره
اقانی ثالثۀ «واحت ،عقل اول و نفس اول» و براسا
عقول و نفو

نظریۀ «فیض» ،به سلسرله مراترب صرتور

و افالک تا عقل ده و فلک اول می انتیشت ،و هبوط جران عاقرل در جسر

آفل را آخرین مرحلۀ سیر نزولی ،از احت به طبیعت می دانرت ،و رجعرت بره اصرل را در سریر
صعود عکس هبوط میشجاست.
د) در سیر صعود  ،مرحلۀ اول را بازشجاسی حقایق به متد راهجمایی ها «عقل فعال» می دانت
تا پس از شجاخت عقالنی حقایق ،پرواز انتیشمجتانۀ صعود و عبور از افالک ادنی تا اعلی را
تمربه کجت که بموانت با عبور از افالک و انفس ،به نفس اول و آنگاه به عقل اول و درنهایت
به اصل و مبتأ هسمی «واحت :احت» برگردد.
هر) راه رهایی نفرس را در خرردورز مریدانرت ترا برا انتیشره در مبرانی وجرود ،و شرجاخت
خردمجتانۀ حقایق ،از سیطرۀ تقیتا جس و جهان ماد و تبرع مراد رهرا شرود ،و در ایرن
خودشجاسی و خودساز و رهایی ،بهرهگیر از تمربیا حکیمان وارسمه و راهجمراییهرا
عقل فعال را ضرور میشجاست.
ز) در همررۀ مراحررل و شررئون شررجاخت و سررلوک ،قانونمجررت علری مجطقرری را مرریشجاسررت و
می شجاسانت .به بیانی سادهتر ،جز چارچوب شجاخت فلسرفی-مجطقری ،چرارچوب دیگرر را
برنمیتابت.
ح) شجاخت برونگرا و نقش عوامل «حس» و «وه » در تعقرل مجطقری و قانونمجرت مجمرر بره
شجاخت را اصل میدانت.
ط) تعامل خالق و مخلوق را مبمجی بر قانونمجت میبیجت و دخالت هر عامرل ناقانونمجرت را در
این تعامل برنمیتابت.
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ݑ

تعارضات منطقالطیر با رساله الطیرهای ابنسینا
پیش فر

این تحقیق ،هتفمجتبودن تصجیف مجطق الطیرر عطرار بررا اثرزدایری رساالۀالطیر

ابنسیجاسرت؛ بجرابراین در ایرن تحقیرق ،ارکران رویکررد شریخالررئیس بره عرفران فلسرفی در
رسالۀالطیر ،مبجا قیا

رویکردها عرفانی عطار در مجطقالطیر خواهت بود.

تجها مشابهت و همسویی عطار با ابن سیجا ،رویکرد به ثجویت جسر و جران ،و مرانعبرودن

جس در تعالی جان است:

دا تن را مخملرف احروال کررد

مرررغ جرران را خرراک در دنبررال کرررد
(عطار)233 :1384 ،

که چهار مزاج «دمو  ،صفراو  ،بلغمی ،سوداو » را دا ها تن می شجاسانت چجانکه خاک
جس بهپا مرغ جان بسمه است تا مانع پرواز جان باشت.
جان بلجت داشت ،تن پسرمی خراک

چررون بلجررت و پسررت بررا هر یررار شررت

ممممع شت خاک پست و جان پراک

آدمررررری اعموبررر رۀ اسررررررار شرررررت
(همان)239 :

و ظریف تر و لطیف تر از بیان شیخ الرئیس ،جان را گجج نهفمه در ژرفا اسرار و طلسر هرا

وجود ماد و رهایی گجج جان را در شکست طلس تن میبیجت:
گجج در قعر است ،گیمی چون طلسر

بشررکجت آخررر طلسرر بجررت جسرر

(همان)239 :

در این بیت جس خاکی ،طلس ْگون و زنتان جران تلقری شرته اسرت .طلسرمی کره الجرر

شکسمجی است و جان زنتانی در آن آزادشتنی .رهایی جان از طلس تن را آغراز مرحلره ا

دیگر از شجاخت تعریف میکجت و در این مقطع ،جران رهیرته از طلسر ترن ،خرود طلسر و
محبس اسرار غیب (=روح) خواهت بود:
بعت از آن ،جانت طلسمی دیگراست

غیب را جان تو جسرمی دیگرر اسرت
(همان)239 :

 .1ناهمسویی در رویکرد بهجان
بیتِ اخیر ناهمسویی شیخین را در معجی «جان » و مغایر ِ تلقیِ این دو خردمجت را از جران و
هبوطِ آن در جس  ،آشکار میسازد؛ بهطور که به تعبیر ابن سیجا آن مُررغِ هرابط ،کره -در
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قصیتۀعیجیه -از مقامی بلجت در جس ِ خاکی هبوط کرد و -بهنقل رسالۀالطیر -در قفرسِ ترن
و دا ِ تقیتا ماد اسیر شت ،در واقع «نفس ناطقه»(=روان) بود .و اساساً در حکمتِ سیجو

«روح= نفسِ بخار = جان» شی ِ لطیف و فجاپذیر تعریف شته ،و «روان= نفس ناطقره» غیررِ

شی و فجاناپذیر پجتاشمه شته است؛ چجانکه در دانشجامه آمتهاسرت« :گروهر روح جسرمی
لطیف است از بخار اخالط مرکب شتست -ترکیبری لطیرف؛ و و مرکرب قرو نفسرانی

است» (ابرنسریجا1383 ،الرف )130 :و در رسرالۀ نربض آمرته اسرت[« :ختاونرت] مررد را از

گردآمتن سه چیز آفریت :یکی «تن» ،که و را بهتاز بتن خوانجت و جست ،و دیگر «جان»،

که او را روح خوانجت ،و سیو «روان» ،که او را «نفس» خوانجت .جسرت کررثیف اسرت و روح

لطیف و نفس چیز اسرت بیرون ازیرن گوهرهرا و لطیفی و جز لطیفری روح اسررت ،کره
معجی لطیفیِ روح تجک است و باریک گوهر و روشن سرشمی ،چجانکره هروا ِ روشرن .و

لطیفیِ [نفس] دیگر است -که انترین تجکی بهکار نیایرت ،و مانجرت اسرت برهلطیفری سرخن ،و
لطیفی معجی» (همان1383 ،ب.)5 :

ولی از نظر عطار در بیت مذکور و ابیا پیش از آن ،آنچره در قالرب جسر اسریر شرته

«جان» است و چون در عرفان اسالمی و بهتبع آن در عرفان عطار « ،روح» مجشرأ الهری دارد

و بسی برتر از «جان» تلقی شته است ،البت در رویکرد عطار به «جان و روح و روان» کره از

سویی ریشه در تعاریف حکمت سیجایی دارد و از دیگر سو در بنمایههرا عرفران اسرالمی،
ابهامی وجود دارد که در بیت یادشته ،عطار تصریح می کجت جان شی فجاپرذیر ،بررا روح

غیرشی فجاناپذیر ،مانع و طلس است ،همچجانکه جس  ،مانع و زنتان جان تلقی میشود.

بتینترتیب ،عطار با طرح طلس هرا تودرترو پیچیرتۀ جسر  ،جران و روح (غیرب) و

طلس ها مورد اشارۀ دیگر:

همچجررین مرریرو برره پایررانش مپررر

در چجررین درد برره درمررانش مپررر

(عطار)239 :1384 ،

قصت دارد زمیجۀ بیان مسئلۀ «ناتوانی عقل فلسفی» را آماده کجت تا بگویت:
عقل تو چون در سرر مرویی بسروخت
کرررس نتانرررت کجررره یرررک ذره تمرررا

هر دو لب بایرت ز پرسریتن برتوخت

چجررت پرسرری ،چجررت گررویی ،والسررال

(همان)239 :
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 .2شناخت و نقش عقل در آن

موضو دیگر که در گفمار شیخین نمود بارز دارد و رویکرد آنهرا بره آن عمرتتاً ممبراین

است ،شجاخت و نقش عقل در شرجاخت اسرت .عطرار رونرت آفرریجش و عقلمجرت انسران را
چجین تعریف میکجت:
خرراک مررا گررل کرررد در چررل بامررتاد

بعرررررت از آن جررررران را درو آرا داد

جان چو در تن رفت ،تن زو زنته شت

عقرررل دادش ترررا برررتو بیججرررته شرررت

عقررل را چررون دیررت بیجررایی گرفررت

علررر دادش ترررا شجاسرررایی گرفرررت

چررون شجاسررا شررت برره عمررز اقرررار داد

غرق حیر گشرت و ترن در کرار داد
(همان)235 :

در این ابیا  ،عطار جان را به معجا روح اسمختا کرده اسرت و مری گویرت پرس از دمیرتن
روح ،تن زنته شت ،سپس عقل دادنتش تا بیججته شود؛ حرال آنکره در بیرجش سریجو  ،عقرل
[خرد] مقت بر جان است که در حکمت سیجو  ،عقول هیوالنی ،بالملکه ،مسرمفاد ،و فعرال،
مراتب و متارج نفس انسانی هسمجت؛ چجانکه فرمود ...« :نفس آدمی که می توانت تعقل کجرت،
جوهر است و قوا و کماالتی دارد .پس یکی از نیروها آن ،چیرز اسرت کره نفرس بررا
کاملکردن بتن بتان محماج است ،و آن نیرویی است که نا آن «عقل عملی» است ...یکری
دیگر از قوا آدمی نیرویی اسرت کره روان از جهرت کامرلسراخمن گروهر خرویش بره آن
محماج است تا بموانت خود را به مرتبرۀ عقرل بالفعرل برسرانت .پرس نخسرمین مرتبرۀ آن ،نیررو
آمادگی به جانب دریافت ها عقلی است که جمعی این نیرو را «عقل هیوالنی» نامیته انرت و
آن مانجررت مشررکا (=چراغررتان) اسررت ...دریافررت معقرروال دو یررا برره انتیشرره اسررت،
درصورتیکه ناتوان باشت ،و انتیشه مانجت درخت زیمون است .یا بره حرت

اسرت و حرت

مانجت زیت است ،درصورتی کره از انتیشره توانراتر باشرت ،و نرا نفرس در ایرن مرتبره «عقرل
بالملکه» است و آن مانجت زجاجه (=شیشه) است .و نفس بزرگوار که در این مرتبه به قروۀ
قتسی برست« :یکاد زیمها یضی ولوْ ل ْ تمْسسْه نارٌ :نزدیک است که روغرجش هرچجرت برتان
آتشی نرسیته باشت روشجی بخشت» (نور )34 :دربرارۀ و صرادق اسرت .بعرت از ایرن مرتبره،
برا نفس قوه و کمالی حاصل می شود ...آن کمال ،یعجی (نورٌ علی نرورٍ) «عقرل بالمسرمفاد»
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نا دارد .و این قوه یعجی (مصباح) «عقل بالفعل» نامیته شته است ،و آنچره نفرس را از عقرل
بالملکه به فعل تا و از هیوالنی به بالمکله میرسانت ،همان عقل فعرال اسرت و آن مانجرت نرار
(=آتش) است» (ابنسیجا.)187 :1388 ،
 .3رهبری پیر و راهبری عقل

در رسالۀالطیر ،راو و شخصیت محور روایت ،ظاهراً همان «نفس ناطقۀ» حی برن یقظران
است که نادانسمه ها و ابهاماتش را از «عقل فعال» اسمعال و اسمفسار میکجت .و آخرین پیا
را از راهجما خود این شجیت که «اگر خواهی که برا مرن بیرایی ،سرپس مرن بیرا » (کروربن،
 )87 :1384و ایجک در طلب دریافت حقایق« ،سپس» راهجما خرود رفرت و در ایرن سرفر،
مشوق او حکیمان وارسمه انت که به تعقل از بجت و قفس رسمه بودنت؛ چجانکره در مرمن رسراله،
به تمثیل ،مرغان آزاد طالب پرواز معرفی شرتنت و در کرل روایرت ،احرت از مرغران نقرش
رهبر نتارنت و درواقع مرغان سالک ،نماد جمع خردورزان سالک طریق شرجاخت هسرمجت.
نشان آنکه از دیتگاه ابنسیجا ،سالک عقلمجت را هتایت غیرعقل الز نیست.

در مجطق الطیر ،راو شخص عطار و شخصیت محرور روایرت ،هتهرت و ایرن «هتهرت

هاد شته» نیز همان خلیفۀ الهی نامه و درواقع شخصیت نمادین خود عطار است .از دیرتگاه
عطار« ،عقل راه گ کردۀ پیر» هتایت انسان را نشایت و انسان سالک را هرتایت هراد و پیرر

الزامی ،و بی هتایت پیر ،گمراهی سالک حممی است .همچجان که عین القضا بر ضررور
هتایت پیر چجین تأکیت کرد که «دل آدمی به روزگار آشجا گردد ،و این اسباب چجان که بایت
دست فراه نتهت ،اال در صحبت پیر پخمه «و منْ الشیخ له الدین له» کره پیرران را صرفت
«یهت من یشا » باشت ،و از صفت «یضل من یشا » دور باشرجت« .و ممرن خلقْجرا اماۀ یهرتون
بالحق» تربیت و آداب ایشان است« .أصحابی کالجُمو بِأیِهُ اقمَتَیم ُ اهمرتَیْم » احروال پیرر و
مریت است» (عینالقضا .)29 :1392 ،
بعرت از معارفرۀ اولیرۀ هتهرت و مرغرران نمرادین ،عطرار برره سربک غزالرری ،مممرع مرغرران
شاهجو را تشکیل میدهت ،با این تفاو که غزالی فقیه ،شاهجویی و شاهیابی و شراهنشرانی
را محصول شور شورا مرغان می نمایانت  ،و عطار عارف ،ایرن مهر را بری راهجمرایی «پیرر»
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برنمیتابت؛ بجابراین ناگزیر «هتهرت هراد شرتۀ پیرر طریقرت و آگراه برر اسررار حقیقرت» را
بیمقتمه وارد صحجه می کجرت؛ و هتهرت کره پیرر طریقرت برودن و صراحب اسررار حضرر
بودنش را محرز می دانت ،نه داوطلب رهبر  ،بلکه خود را تجها فرد شایسمۀ رهبر و هرتایت
گروه مرغان بهسو حضر سیمرغ مینامت.
پادشررررراه خررررررویش را دانسررررررمها

چررر رون رو تجهرررررا؟ چرررررو نموانسرررررمها

هسررت مررا را پادشرراهی برریخررالف

در پس کروهی کره هسرت آن کروه ،قراف

نررررا او سرررریمرغ ،سررررلطان طیررررور

او برررره مررررا نزدیررررک و مررررا زو دور دور
(عطار)263 :1384 ،

 .4علیت نظر و منطق عشق ،قوانین علّی و منطق عقل

پس از فصلی قیل وقال برا ممابکردن ها و بهراه آوردن ها و راهجمرایی هرا مرغران مرردد
توسط «هتهت هاد شته» ،موضو انمخاب رهبر و پیشوا سلوک مطرح میشود که:
جمله گفمجت «این زمان ما را بره نقرت

پیشررروایی بایرررت انرررتر حرررلوعقرررت،

تررررا کجررررت در راه مررررا را رهبررررر

زانکررره نمررروان سررراخمن از خودسرررر

در چجین ره ،حاکمی بایرت شرگرف

بو که بمروان رسرت ازیرن دریرا ژرف
(همان)302 :

جالب ایجکه بعت از آن همه اسرمتالل در برترر هتهرت و الرزا برر انمخراب رهبرر و حراک ،
یکباره و بیمقتمه «انمخاب حاک به قیت قرعه» مطرح میشود و از آن جالبتر:
قرعرره افکجتنررت ،بررس الیررق فمرراد

قرعرررهشررران برررر هتهرررت عاشرررق فمررراد
(همان)303 :

تردیت نیست که در این چرخش ناگهانی و نامجطقی ،هتف عطرار پیشرگیر از سو اسرمفادۀ
معانتان و ممعصبان بوده است ،اما نه انمخاب شورایی و نه انمخاب قرعه ا و نره حمری نصرب
اسمصوابی هتهت به عجوان رهبر و هاد  ،هیچکتا با رویکرد شیخ الرئیس همسو نمی بود کره
ایشان در سرلوک شرجاخت شجاسرانه ،جرز هراد و راهجمرا عقرل ،هریچ هراد و راهجمرا را
برنمیتابیت.
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صت البمه که اخمالف رویکرد این دو بزرگوار ،نه بتین مورد آغاز شته و نه برتان پایران

یافمه است که در سراسر تمثیال مثجو مجطقالطیر ،مشهودا بارز حراکی از تکررار مکررر
اجمما احساسی نقیضین و تعطیل عاشقانه و ممذوبانۀ قروانین علمری و نفری مجطرق و علیرت

است که حمی ذکر تواتر این موارد از حوصلۀ این مقال خارج است :از تمثیل بسریار رفیرع و
پرمغز و هتفمجت شریخ صرجعان ترا رابعره ا کره در راه کعبره هفرت سرال رفرت برر پهلرو ،ترا
«تاجالرجال» لقب یافت ،اما با این همه تعظی و تکری  ،این تاجالرجرال را کرامالً نرامبمجی برر
مبانی بیولوژیکی ،با عارضۀ قاعتگی بعت از یائسگی ،از انما مجاسک حج محرو می کججت،
یا آن صوفی که در بغتاد ،به انگبینفروش میگویت« :میدهری هیچری بره هیچری؟» و مرورد
توبیخ مخاطب واقع میشود ،و بهناگاه:
هاتفی گفمش که «ا صروفی در آ

یک دکان زین جا که هسرمی برترر آ

تا بره «هیچری» مرا همره چیرز دهری

ور دگررر خررواهی بسرری نیررز دهرری
(همان)314 :

و از این قبیل گهرها شه وار ،خروار در خروار که در مکمب بی قانون و بی مجطق عشرق کره
«شطح» رکن اصلی ارکان آن است ،قوانین علی و مجطرق موجهرا حراک نیسرت ،و نروعی
دیگر از علیت و مجطق حاکمیت دارد« :علیت نظر» که اولین معلولش خرود هتهرت اسرت ،و

«مجطق عشق» که موجب پارادای ها ممجاقضنما مکرر در مجطقالطیر است.

یکی از مرغان که ظاهراً فلسفیمشرب و علیتباور است ،از هتهت می پرست« :تو بره چره

از ماسبق برد به حق؟» و ادامه میدهت:
«چون تو جویایی و ماجویان راست

در میرران مررا تفرراو از چرره خاسررت؟

گفررت «ا سررائل سررلیمان را همرری

چشرر افمادسررت بررر مررا یررک دمرری

نه به سی ایرن یرافم مرن نری بره زر

هست ایرن دولرت مررا زان یرک نظرر

تو به طاعت عمر خود می بر بره سرر

ترررا سرررلیمان برررر ترررو انرررتازد نظرررر»
(همان)305 :

و اگر در این مورد ،نظر نبی را بر طاعا و عبادا رجحان میدهرت ،و عبراد را ترا آنمرا
ارج می نهت که «علت» عطف نظر سلیمان ( ) برر عابرت شرود ،در حکایرت «خرونی بهشرمی»
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عامل عباد را نیز در عطف نظرر صراحب نظرر مجمفری مری نمایرت ،و «مطلرق نظرر» را «علرت
بیعلت» مینمایانت:
خررونیی را کشررت شرراهی در عقرراب

دیررت آن صرروفی مگررر او را برره خررواب

در بهشت عرتن خجرتان مریگذشرت

گرراه خررر گرره خرامرران مرریگذشررت

صوفیاش گفمرا «ترو خرونی بروده ا

دائمرررر راً در سرررررررنگونی بررررررودها

از کمررا ایررن مجزلررت آمررت پتیررت؟

زانچره ترو کرررد برتین نمروان رسرریت»

گفت «چون خون روان شت بر زمری

مرریگذشررت آنمررا حبیررب اعممرری

در نهرران در زیررر چشرر آن پیررر راه

کررررد در مرررن طرفاااۀ العیجررری نگررراه

این همه تشریف و صت چجتین دگرر

یررررافم از عررررز آن یررررک نظررررر»
(همان)307 :

سپس این نو از علیت را تعمی میدهت و آن را اصل مینمایانت که:
هرکرره چشرر دولمرری بررر و فمرراد

جانش در یک د  ،به صت سر ،پی فماد

تررا نیفمررت بررر تررو مرررد را نظررر

از وجررود خررویش کرری یررابی خبررر
(همان)307 :

و بر این اسا

«مطلق الزا و ضرور هتایت ناگزیر پیر راه را در سلوک» اسمجماج میکجت:

گررر تررو بجشرریجی برره تجهررایی بسرری

ره بجمرررروانی بریررررتن برررریکسرررری

پیررررر بایررررت راه را ،تجهررررا مرررررو

از سرررر عمیرررا دریرررن دریرررا مررررو

پیررررر ،ماالبررررت راه آمررررت تررررو را

در همررره کرررار پجررراه آمرررت ترررو را
(همان)307 :

اگرچه این رویکرد ،خاص عطار نیست و عمتۀ اهل طریقت بر این باورنرت ،چرون عطرار در

مجطق الطیر و در عتاد ضرور ناگزیر سلوک ،و به ازا الزاما سلوک رساالۀالطیر آن را

عجوان می کجت؛ بجابراین این رویکرد ناعلیمی نظرمرتار پیرر رهبرر ،در سرلوک مجطرق الطیرر ،

نشانۀ تباین با رویکرد علیتمحرور خردمرتار عقرلرهبرر ،در سرلوک رساالۀالطیری سریجو
است.
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 .5چگونگی تعامل ملک مرغان با مرغان سالک

مورد دیگر از تباین رویکرد شیخین در قصۀ نمادین سلوک مرغان ،تعامل ملرک مرغران برا
مرغان سالک است که بهعجوان نماد تعامل خالق با مخلوق مطرح میشود.

تعامل ملک مرغان با مرغران در رساالۀالطیر تعراملی کرامالً قانونمجرت اسرت ،و اوج ایرن

قانونمجت در برخورد نهایی ملک با درخواست مرغان ،بهوضوح تعریرف مریشرود کره «...
درخواسمی تا آن بقایا بجت از پا ما بردارد تا در آن حضر بره خرتمت بجشریجی «[ .فقرال:
لن نقتر علی حل الحبائل عن ارجلک  ،إال عاقتوها ]».پس گفت قادر نبرود برر گشرودن دا
از پا شما ،مگر آن کس که بسمه باشت» (ساو .)46 :1391 ،
برخالف این تعامل قانونمجت ملک مرغان رساالۀالطیری ،تعامرل شرتیتاً انعطراف پرذیر و
چجتگانۀ «ملک مرغان» را با مرغان در جا جا مجطق الطیر شاهتی  :مرد مفست مری میررد
و زاهت می گویت نبایت بر ججرازه اش نمراز خوانرت .زاهرت در خرواب مفسرت را در بهشرت و

رویش را نورانی میبیجت ،حال را جویا میشود و مفست بهشمی:
گفت «از بی رحمی تو کردگرار

کرررد رحمررت بررر مررن آشررفمهکررار»
(عطار)315 :1384 ،

یا این مورد جالب که:
حکمررت او در شرربی چررون پررر زاغ

کرررودکی را مررریفرسرررمت برررا چرررراغ

بعرررت از آن بررراد فرسرررمت تیر رزرو

کررران چرررراغ او بکرررش ،برخیرررز و رو

پررس بگیرررد طفررل را در ره گررذر

کز چره کشرمی آن چرراغ ا بری خبرر

زان بگیرررد طفررل را تررا در حسرراب

مرریکجررت بررا او برره صررت شررفقت عمرراب

در ره او صت هزاران حکمت اسرت

قطره ا را حصه بحر رحمرت اسرت
(همان)316 :

و در «حکایت خفاش و مقاما او» ،اکسیر عشق خفاش عاشق و طالب وصرل آفمراب را در
بسیط تعامل ناقانونمجت عشق با عل و عقل تیزهوشان و عاقالن بر میسجمت ،و خفراش ظراهراً
کور عاشق آفماب میگویت که:
«چشرر بسررمه مرریرو در سررال و مرراه

عاقبرررت آخرررر رسررر آن جایگررراه»
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تیزچشررمی گفررت «ا مغرررورِ مسررت

ره تررو را تررا او هررزاران سررال هسررت

بر چو تو سرگشمه این ره کری رسرت؟

مورِ در چَه مانته ،بر مَره کری رسرت؟»

گفت «باکی نیست ،مریخرواه پریرت

تا ازین کرار چره نقرش آیرت پتیرت»
(همان)343 :

و بتینسان سالها «مست و بیخبر» بهسو خورشیت میپرد ،تا آنگاه که کر تروان و عراجز
میمانت و به پجتار خود:
چون نمی آمت ز خورشیتش خبرر

گف رت «از خورشرریت بگذشررم مگررر!»

عاقلی گفمش که «تو بس خفمه ا

ره نمر ریبیجر ری کررره گرررامی رفمرررها

وانگهرری گررویی کررزو بگذشررمها

زان چجرران برریبررال و پررر سرگشررمها »
(همان)343 :

و خفاش ناچیز شته از این سخن ،و از دریافت این واقعیت:
از سررررر عمررررز بررررهسررررو آفمرررراب

کرررد حررالی از زفرران جرران خطرراب

گفرررت «مرغررری یرررافمی برررس دیر رتهور،

پررارها برره ،دورتررر بررر شررو دگررر!»
(همان)344 :

این سخن از سوز دل چرون گفرت و درد

آفمررراب جرررود کرررار خرررویش کررررد

قسرررمت بررری دیرررتها شرررت روشرررجی

دولررت آمررت گشررت مسررکیجی غجرری
(عطار)173 :1376 ،

 .6تقابل سلوک درون گرا و معرفت برونگرا

عمتۀ حکما مشایی و نوافالطونی بر آن انت که «قوۀ عقلیه ،صور هر محسو

و معقرول

را می گیرد و آن ها را ممرتب درمی یابت؛ از مبتأ اول گرفمه ترا عقرولی کره فرشرمگان مقررب
هسمجت تا نفوسی که فرشمگان هسمجت .پس از آن تا آسمان ها و عجاصر و هیئت کل و طبیعرت
کل .پس جهانی می گردد عقلی که به نور عقل فعال ،تابان است و به حسب ذا جاویرتان»
(ابنسیجا.)193 :1364 ،

ݑ
رسالهالطیر ابنسینا
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تقریر عطار از قرول امرا روزگرار «یوسرف همرتان» ،ایرن اسرت :ترا آنمرا کره بیرجشور
حقیقت بین و سرآگاه در آسمان ها و زمین تأمرل کجرت ،یرکیرک ذرا را چونران یعقروب
جویا یوسف گ کرده مییابت و در طلب مطلوب ،به سالک توصیه میکجت:
در طلرررب صررربر ببایرررت مررررد را

صرربر خررود کرری باشررت اهررل درد را؟

صبر کن گر خواهی و گرنره ،بسری

برررو کررره جرررایی راه یرررابی از کسررری

هچرو آن طفلری کره باشرت درشرک

ه چجان با خود نشین برا خرود بره هر

از درون خررود مشررو بیرررون دمرری

نانتْ اگر بایت همری خرور خرون دمری

قو آن طفل شک خون است بس

ویررن همرره سررودا ز بیرررون اسررت بررس
(عطار)384 :1384 ،

بهوضوح درونگرایی را تمویز و موجه اعال میکجرت و برا اسرمختا صرجعت ایهرا در واژۀ
سودا ،علجاً هرگونره بررون گرایری را مالیخولیرا و اصرل «سرلوک» را مبمجری برر درون گرایری
می دانت .سالک درون گرا دمو طبع را گر رو و پویرا و سررکش و سروزنته چرون آترش
می نمایانت ،و در مقابل ،شجاخت برون گرا علمی فلسفی را مرردود و معیروب ،و در ابرمال
هو و توه سودایی حالی و مالیخولیایی طبعی میشجاسانت .در بطرن آن ،معارضرۀ دیگرر
نهفمه است :معارضۀ عشق معطوف به دل و چش غیبی علیه عقل معطوف بره قروا حاسره و
چش سر.
 .7تقابل چشم غیبی و دل با چشم سر و عقل ،در ادراک حقیقت عشق

هاد و مبجا و محرور شرجاخت عرفرانی-فلسرفی ابرن سریجا ،چره در حری برن یقظران و چره در
رسالۀالطیر عقل است؛ همان «عقل» که بارها با عجاوین مادرزاد ،معاشانتیش ،جزو و ...از

ناحیۀ ممکلمان و ممشرعان تخطئه شته است .عطرار ،حسرب تکلیرف و نقرش محقرق ایمرانی
خود می بایست عت کفایت آن را به عجوان ابزار شرجاخت اثبرا و اعرالن کجرت؛ کرار کره
غزالی ،حمی با مقاصت الفالسفه و تهافت الفالسفه نیز به آن نائل نشت.

عطار که مانجت سایر فرزانگان ه عصرش ،بهتبع بنمایهها ذهرن طریقرتگررا خراص

خود ،رویکرد کمابیش جذبهمحور به روح عرفان زمان خود داشت ،و به مقمضا گرایش
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شریعت متارانۀ خود در صف متافعان احیا علو دین ،البت فلسفه سمیز و عقل گریرز را

هتف اسمعتاد و ذوق ادبی و شعر خود قرار داده بود .در حت امکان ،عقل نظر و عملری

متعی شجاخت حقایق را مذمو و عقل معادانتیش و مطیع شرر و توجیره گرر مبرانی عقیرتۀ

دیجی را ممتوح کرد .همچجین تا حت ممکن ،جس و حس و عقل انسرانی را تحقیرر ،و روح

و دل و عشق را تعظی کرد؛ تا آنما که عشق را آترش سروزنته و عقرل را دود تیرره و کرتر

تعریف کرد و عقل ترسان سستبجیان را در حضور عشق ،گریزان شجاسانیت:
تخمۀ کعبره سرت ابمرتخوان عشرق

سرشررجا

عشق ایجما آتش است و عقرل دود

عشررق کآمررت در گریررزد عقررل زود

عقل در سودا عشق اسرماد نیسرت

غیررب ،سرررگردان عشررق
(عطار)294 :1384 ،

عشررق ،کررار عقررل مررادرزاد نیسررت

(همان)386 :

و به تبعیت از عینالقضا که گفت« :سودا عشق از زیرکی جهان بهمرر ارزد ،و دیروانگی

عشق بر همۀ عقلها افزون آیت .هرکه عشق نتارد ،ممجون و بیحاصل است» (عینالقضرا ،

 .)98 :1392عطار نیز مانجت فرزانگان ه سجگ خود ،عقل را مسمظهر و معطوف به چش سرر

میدانت و قوا حاسۀ انسانی را از درک حقیقت عشق نراتوان مریشجاسرانت و درک اصرل و

حقیقت عشق را به داشمن «چش غیبی» مجوط و موکول میکجت:
گر زغیبت دیتها بخشرجت راسرت

گر تو را آن چشر غیبری براز شرت

اصل عشق ایجما ببیجی کز کماست

بررا تررو ذرا جهرران همررراز شررت
(همان)386 :

چش غیبی (چش بصیر  ،چش دل) نزد عرفا ،نوعی توانایی قلبی مجور به نور قتسی بررا

درک حقایق اشیاست .ممصوفه و عرفا بر این باور بودنت که نسربت چشر دل بره دل ،مشرابه

نسبت چش سر است به سر؛ با این تفاو که چش سر ،انرتا حرس بیجرایی اسرت و ظرواهر

اشیا را می بیجت ،و چش دل ،انتا حس نیست و حقایق اشیا را می بیجت .عرینالقضرا گفرت:
«ا عزیررز ،آشررجایی درون را اسررباب اسررت و پخمگرری او را اوقررا اسررت ، ...امرا افزونرری و

زیادتی که به حس بصر و چش سرر آن را ادراک نمروان کررد ،اال بره حرس انرترونی و بره

چش دل» (عینالقضا .)26 :1392 ،

ݑ
رسالهالطیر ابنسینا
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غزالی در کیمیا سعاد  ،در مبحث پیونت دل با عال ملکو میگویت« :گمان مبر کره

روزن دل به ملکو  ،بیخواب و بیمرگ گشاده نگردد که اینچجین نیسرت ،بلکره اگرر در
بیتار خویشمن را ریاضت کجت ،و دل را از دست غضب و شرهو و اخرالق برت و بایسرت
این جهان بیرون کجت و به جا خالی نشیجت و چش فراز کجت و حروا

را معطرل کجرت و دل

را با عال ملکو مجاسبت دهت  -بتانکه «اهلل اهلل» بر دوا گویت به دل ،نه بره زبران ،ترا چجران
شود که از خویشمن بی خبر شود و از همه عال  ،و از همره چیرز خبرر نرتارد مگرر از خرتا
تعالی .چون چجین باشت ،اگرچه بیتار بود ،روزن دل گشراده شرود و آنچره در خرواب بیججرت
دیگران ،و در بیتار بیجت ،و ارواح فریشمگان در صور ها نیکو بر و پتیرتار آیرت و
پیامبران را دیتن گیرد و از ایشان فایته ها گیرد و متدها یابت ،و ملکو زمرین و آسرمان بره
و نمایجت» (غزالی.)30-29 :1380 ،
چجین است که عطار بارها بر کفایرتنتاشرمن عقرل انسرانی در ادراک حقیقرت عشرق و
تأثیر آن در ذرا جهان (ذرا وجود) تأکیرت مریورزد و ایرن ادراک را مسرملز بازشرتن
«چش غیبی» در دل سالک می دانت ،بر متعیان شجاخت از طریق انمقال آثار عرین بره ذهرن و
تحلیل عقلی آن در ذهن میتازد و حمی آنان را مرده و ناالیق عشق مینامت:
ور برره چشرر عقررل بگشررایی نظررر

عشررق را هرگررز نبیجرری پررا و سررر

مررررد کارافمررراده بایرررت عشرررق را

مرررررد آزاده بایررررت عشررررق را

تررو نرره کارافمررادها  ،نرره عاشررقی

مردها تو ،عشق را کی الیقری؟
(عطار)386 :1384 ،

و در مقا توحیت که مقا پارادوکسها نوعاً معقول است ،توبیخ و تحقیر عقل را کماکران
ادامه میدهت که:
در دبیرسرررمان ایرررن سرررر عمرررب

صت هزاران عقل بیجی خشک لرب

عقرل ایجمرا کیسرت؟ افمراده بره در

مانته طفلی کرو ز مرادر زاده کرر
(همان)404 :

و در واد حیر  ،نه تجها عقل را که قوۀ واهمه را نیز معطل مری یابرت ،و نرهتجهرا فلسرفی کره
صوفی را نیز پشت دیوار نفوذناپذیر اسرار وامانته میبیجت و میگویت:
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در چجین مجزل کره شرت دل ناپتیرت

بلکرره هر شررت نیررز مجررزل ناپتیررت

ریسمان «عقل» را سر گ شته ست

خانه «پجتار» را در گ شرته سرت

هرکره او آنمررا رسررت سرررگ کجررت

چار حت خویش را در ،گ کجرت

گرررر کسررری ایجمرررا ره در ،یرررافمی

سر کرل در یرک نفرس دریرافمی
(همان)411 :

و حکایت صوفی و مرد کلیت گ کرده را ،تمثیل حیر عا میسازد که:
صرررروفیی مرررریرفررررت ،آواز شررررجیت

کان یکی می گفت «گر کررد کلیرت؛

کرره کلیررت یافمررهسررت ایررن جایگرراه؟

زانکه دربسمهاستو مرن برر خراک راه

گررر در مررن بسررمه مانررت ،چررون کررج ؟

غصررها پیوسررمه مانررت ،چررون کررج ؟

صوفی اش گفما «که گفمت خسرمه براش؟

در چررو مرریدانرری برررو ،گررو بسررمه برراش

بررررر در بسررررمه چررررو بجشرررریجی بسرررری

هرریچ شررک نبررود کرره بگشررایت کسرری

کررار تررو سررهل اسررت و دشرروار آن مررن

کرررز تحیرررر مررریبسررروزد جررران مرررن

نیسرررت کرررار را نررره پرررایی ،نررره سرررر

نررره کلیرررت برررود هرگرررز ،نررره در

کررراش ایرررن صررروفی ،بسررری بشرررمافمی

بسرررمه ،یرررا ،بگشررراده ،در وا یرررافمی»
(همان)412 :

عطار رابطۀ مخلوق و خالق را در واد فقر و فجا ،برخالف رابطرۀ قانونمجرت و مجطقریا کره

در رسالۀالطیر ابرن سریجا آمرته اسرت ،رابطرۀ عاشرق و معشروق و در چرارچوب ناقانونمجرت و
مجطقناپذیر «عشق» تعریف میکجت ،و شرط عاشق صادق را فجاشتن در معشروق مریپجرتارد.
و بقا عاشق را جز در فجاشتن در معشوق نمیبیجت:
هر که او رفت از میان ،ایجک فجرا

چون فجا گشت از فجا ،ایجک بقرا
(همان)420 :

 .8پیشآمد سالک در سیر عقالنی و سلوک عرفانی
در سلوک رسالۀالطیری سریجو  ،چرون سرالکان معرتود راه آشرجا ،حکیمران فرزانرۀ مکمرب
فلسفی عقل فعال بودنت ،بتون تلفا به مقصت رسیتنت ،ولی انبوه سالکان ناپخمه و ره نشجا

ݑ
رسالهالطیر ابنسینا
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مجطق الطیر  ،چونان انبوه عابتسالکان رسالۀالطیر غزالی ،درکمرینهرا نفسرانی وامانتنرت و
هالک شتنت و «از هزاران کس یکی آنما رسیت»:
برراز بعضرری غرقرره دریررا شررتنت

برراز بعضرری محررو و ناپیررتا شررتنت

برراز بعضرری بررر سررر کرروه بلجررت

تشررجه جرران دادنررت در گررر و گزنررت

بررراز بعضررری را ز ترررف آفمررراب

گشررت پرهررا سرروخمه ،دلهررا کبرراب

برراز بعضرری را پلجررگ و شرریر راه

کرررد در یررک د برره رسرروایی تبرراه

برراز بعضرری نیررز غایررب مانتنررت

در کرررف ذا المخالرررب مانتنرررت

برراز بعضرری در بیابرران خشررکلررب

تشرررجه در گرمرررا بمردنرررت از تعرررب

بررراز بعضررری ز آرزو دانررررها

خررویش را کشررمجت چررون پروانررها

باز بعضری سرخت رنمرور آمتنرت

برراز پررس مانتنررت و مهمررور آمتنررت

برراز بعضرری در عمایرربهررا راه

بررراز اسرررمادنت هررر برررر جایگررراه

بررراز بعضررری در تماشرررا طررررب

تررررن فرودادنررررت فررررارغ از طلررررب
(همان)422 :

از دیگر سو ،برخالف تلقی رسالۀالطیوری غزالی که بیشمر عابتسالکان غیرواصرل ،شرهتا و
مقربان درگاه ملک مرغان شتنت ،اغلب صوفی سالکان ناواصل مجطق الطیر  ،شهیت یا مقرب
تلقی نشتنت ،بلکه سالک هالک محسوب شتنت.
 .9تعظیم ملک مرغان و تحقیر سالک واصل

مرغان رسالۀالطیر سیجو  ،با بشار و اشار «والی فلک هشرم  :نفرس دو » بره سرالمت در
کوه نه (فلک االفالک) فرود آمتنت و «به فضا حضر ملک [که واجتشکوه و عظممی
مجطقی در شأن حوزۀ اقانی ثالثه است] نزول» کردنت ،و درحالیکه پیشاپیش دیتهبان ملک
را خبر داده بود ،بی هیچ انمظرار و الممرا  ،بره فرمران ملرک کره «واردان را پریش حضرر

آریت!» (کوربن )6 :1384 ،به مالقا حضر ملک نائل می شونت ،اما در مجطق الطیر ،به تبعیت

از رویکرد غزالی در رسالۀالطیور ،برا تعظی حضر ملک ،تا حت ممکن سری مررغ فقیرر
واصل را چه از قول خود سی مرغ فقیر و چه از قول حاجبان عالی درگهی تحقیر میکججت:
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جمله گفمجت «ا عمب چون آفمراب

ذرها محررو اسررت پرریش ایررن ججرراب

کرری پتیررت آیرری مررا ایررن جایگرراه

ا دریغرررا رنررررج برررررد مررررا برررره راه

دل برره کرررل از خویشرررمن برداشرررمی

نیست زان دست این که مرا پجتاشرمی »
(عطار)423 :1384 ،

در ایجما عطار همان مشی غزالی در رسالۀالطیور را پری مریگیررد کره « ...و [مرغران] کرس
فرسمادنت تا ملک از آمتن ایشان خبر دارد و ملک بر تخرت عرز برود در حصرار کبریرا و
عظمت .پس ملک [عجقا] فرمود تا از ایشان پرسیتنت به چه مقصود آمتهانت؟ گفمجرت :آمرتی
تا تو ملِکِ ما باشی که «إیاکَ نَعبُتُ و إیاکَ نَسمَعِینُ» .مَلِک [عجقرا] گفرت :ایشران را بگوییرت
که ما پادشاهی اگر شما گوییت و اگرنه ،و اگر گواهی دهیت و اگر نه ،و مرا را بره خرتمت و
طاعت شما حاجت نیست ،بازگردیت .پس همگجان نومیت شتنت و خمرل گشرمجت و ممحیرر و
سرگردان و انتوهگین شتنت (غزالی .)29 :1355 ،عطار نیز در تبیین تعامل ملک با مرغان را
به فقیه عصر خود اقمتا میکجت و میگویت:
آخررررر از پیشرررران عررررالی درگهرررری

چرررراوش عررررز برآمررررت نرررراگهی

دیررت سرری مرررغ خرررف را مانررته برراز

بال و پر نه ،جان شرته ،در ترن گرتاز

پررررا تررررا سررررر در تحیررررر مانررررته

نرره تهرریشرران مانررته ،نرره پررر مانررته

گفت «هان ا قرو از شرهر کره ایرت؟

در چجررین مجزلگرره از بهررر چررهایررت؟

چیسررت ا برریحاصررالن نررا شررما؟

یرررا کمرررا برررودهسرررت آرا شرررما؟

یا شما را کس چره گویرت در جهران؟

بررا چرره کررار آییررت مشررمی نرراتوان؟»
(عطار)423 :1384 ،

در چجین احوال که «همگجان درین مقا عراجز گشرمجت و گفمجرت بازگشرمن برا نومیرت کرار
نامردان بود و بازگشمن نیز برا چجرتین ضرعف و بیمرار کره بره سربب ایرن راه در راه برر مرا
مسمولی گشمه است ممکن نباشت که بار دگر پیغرا فرسرمی ترا باشرت کره مرا را بره حضرر
خویش راه دهت .پیغا دادنت و گفمجت که اگرچه تو از ختمت ما برینیراز  ،مرا از خرتمت و
دولت و مملکت تو بی نیاز نیسمی  ،و این درگاه نیازمجتان است .مرا را بره حضرر خرود راه
ده» (غزالی .)30-29 :1355 ،الجر  ،سی مرغ عطار نیز در طلب پا میفشارنت که:
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جملررره گفمجرررت «آمرررتی ایرررن جایگررراه

ترررا برررود سررریمرغ مرررا را پادشررراه

مرررتتی شرررت ترررا دریرررن راه آمرررتی

از هررزاران ،سرری برره درگرراه آمررتی

مررررا همررررره سرگشرررررمگان درگهررررری

برررریدالن و برررریقررررراران رهرررری

بررررررر امیررررررت آمررررررتی از راه دور

تا بود مرا را دریرن حضرر حضرور

گفت آن چراووش ک«ا سرگشرمگان

همچو گل در خون خرود آغشرمگان

کررری پسرررجتد رنرررج مرررا آن پادشررراه؟

آخررر از لطفرری کجررت در مررا نگرراه»

گرررر شرررما باشررریت وگرنررره در جهررران

اوسرررت مطلرررق پادشررراه جررراودان

از شررما آخررر چرره خیررزد جررز زحیررر

باز پرس گردیرت ،ا مشرمی حقیرر!»

صررررت هررررزاران عررررال پررررر از سررررپاه

هسررت مررور بررر در ایررن پادشرراه
(عطار)423 :1384 ،

همانجت تعامل ملک عجقا با مرغان که «پیغا ملک بازآمت که برخیزیت و با کلبۀ احرزان خرود

شویت که این حضر کبریا و بزرگی است .چش شما طاقرت تملری ایرن حضرر نرتارد.

چجانکه چش خفراش را طاقرت دیرتن خورشریت نباشرت[ ...مرغران] یکبراره نومیرت گشرمجت و
متهوش شتنت و همه دل به قضا آسمان بجهادنت و جان بر کف دست نهادنت که «ال راحاۀ
کالمو » (غزالی .)30 :1355 ،سی مرغ عطار نیز با آخرین تهتیت به هالک و امحا از ناحیرۀ

«پیشان عرالی درگهری» بره کلری دسرت از هسرمی شسرمه ،بره آخررین ترفجرت دفراعی ممشربث

میشونت:

گفرررت «بررررق عرررز آیرررت آشرررکار

پررس بررررآرد از همررره جررانهرررا دمرررار

بازگفمجررررررت آن گررررررروه سرررررروخمه:

«جررررران مرررررا و آترررررش افروخمررررره»

چون بسوزد جان به صت زار چه سرود؟

آنگهی از عز و خروار چره سرود؟»

(عطار)424 :1384 ،

و همانجت بیجش غزالی که گفت« :پس چون نومیت ایشان محقرق شرت ،مجراد آواز داد کره

نومیت مشویت ...اگر کمال اسمغجا ما و نهایت عرز مرا موجرب رد اسرت ،کمرال کرر مرا

موجب قبول است و نزدیک گردانیتن .و چون شما قتر بی قتر شما بتانسمیت و از درگراه

ما عاجز گشمیت و نومیت شتیت ،الیق به کر ما آن است که شما را به سررا کرر و آشریانۀ

نع فروآوری ( »...غزالی.)31 :1355 ،
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چون همه در عشق او مرد آمتنرت

پررا تررا سررر غرقرره درد آمتنررت

گرچه اسمغجا برون ز انتازه برود

لطف او را نیرز رویری ترازه برود

حاجب لطف آمرت و در برگشراد

هر نفس صت پرده دیگرر گشراد

شت جهان بری او حمرابی آشرکار

پس ز نورالجور در پیوسرت کرار
(عطار)424 :1384 ،

 .10تباین در سنجۀ سلوک و مقصد سالک

شیخالرئیس سلوک شرجاخت شجاسرانه را بره سرجمۀ عقرل سرجمیت .غزالری سرلوک سریجو را
برنمافت و سلوک عرفانی عباد شریعت متار خود را به سجمۀ نص سجمیت .عطار بخش هرا
راهبرد آن هر دو را در ه تلفیق کرد و ضمن ایرراد تعرار

برر مبرانی سرلوک فلسرفی-

عرفانی عقل محور سیجو  ،و حذف و بسط بخش ها نامطلوب و مطلوب سلوک غزالی ،سلوک
مبمجی بر عرفان تحقیقی طریقتمتار خود را پتیت آورد و آن را به سجمۀ عشق سجمیت.
ولی نه مبتأ این سه نو سلوک عرفانی یکی بود و نره مسرلک و مقصرت آن هرسره ،کره
مقصت حکری مرغران سرالک سریجو -کره هریرک از ایشران ،یرک نفرس ناطقرۀ وارسرمه و
حکمتآموخمه در مکمب عقل فعال بود ،درک مقا نفس اول بود .مقصت عابت عارفهرا
سلوک شریعت متار غزالی ،حسب پجتار نحلۀ کالمی ایشان ،لقا اهلل بود و مقصت سی مرغ
سالک عارف عاشق طریقتمتار عطار  ،تا آنما که:
شت جهان بی او حمرابی آشرکار

پس ز نورالجور در پیوست کرار
(همان)425 :

عطار که تا این مرحله ،سیمرغ را –البمه با رفعت و عظمت بیانِ مجطقالطیر  -معرادل ملرک
مرغان می شجاسانت« ،پادشاه و ملک مرغان» نمایی سیمرغ را بتانما رسانیت کره او را برا زبران
چاووش عالی درگهی ،پادشاه علی االطالق و مطلق پادشاه جاودان تلقی کرد و نامرۀ اعمرال
مرغان را به دسمشان داد تا با خود تسویهحساب کججت:
رقعررها بجهرراد پرریش آن همرره

گفت «برخوانیت تا پایران همره»
(همان)425 :

ݑ
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و برا تمثیل و تشبیه این رقعه به کارنامرۀ روز حسراب ،حکایرت یوسرف ( ) و بررادران را

میآورد ،و اسمجماج نهایی را با تشجیع به مخاطب میفهمانت:
مرری نررتانی تررو گررتا هرریچکررس

مرریفروشرری یوسررفی در هررر نفررس

تررو برره آخررر هرر گررتا هرر گرسررجه

سررو او خررواهی شررتن تررن برهجرره

یوسررفت چررون پادشرره خواهررت شررتن

چررون ازو کررار تررو برخواهررتفروخت

پیشررروا پیشرررگه خواهرررت شرررتن

از چه او را رایگران بایرت فروخرت؟

(همان)426 :

با این همه ،عطار به ناچار در مرحلۀ پایانی راه و آنگاه که قرار است ،مرغان واصل با «پادشاه

و ملک مرغان» مواجه شونت ،با ترفجت ظریف و با بهره گیرر از تمرانس ترکیبری و تشرابه

لفظی سیمرغ و سی مرغ ،به رفع پارادوکسی میپردازد که در آن چهار نماد سریمرغ ،ملرک

مرغان ،من بجیاد و عقل عاشر یکی مینمایجت:
بی زفران آمرت از آن حضرر خطراب

هرکرررره آیررررت خویشررررمن بیجررررت درو
گرچرره بسرریار برره سررر گردیررتهایررت

چون شما سی مررغ حیرران مانرته ایرت
«مررا» برره سرریمرغی بسرری اولرریتررری

محررو «مررا» گردیررت بررا صررت عررز و نرراز

ک «ایجه ست این حضر چون آفمراب

جرران و تررن ه ر جرران و تررن بیجررت درو
خررویش را بیجیررت و خررود را دیررتهایررت

بی دل و بری صربر و بری جران مانرته ایرت

زانکررره سررریمرغ حقیقررری گررروهری

تررا برره «مررا» در ،خررویش را یابیررت برراز
(همان)427 :

اما ابها همچجان باقی است که آیرا ایرن گویجرتۀ نهرایی ،همران پادشراه و ملرک مرغران «بره

سیمرغی بسی اولی تر» است ،در عین سیمرغ که خود تصویر سی مرغ است در آیجۀ وحت

وجود؟! واهلل اعل .

درهرحال ،عطار با این ترفجت پایانی ،سه کار مه کرد:

الف) مقصت عرفان عاشقانۀ طریقت متار خود را با مقصت عرفان شریعت مرتار غزالری واگررا

کرد؛

ب) مقصت سلوک عارفانۀ مرغان عاشق طریقت متار خود را با حفظ رجحان عشق برر عقرل

با مقصت سلوک حکی مرغان عقلمتار سیجو همگرا ساخت؛
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ج) بار دیگر بر رویکرد سیجو  ،دایر بر برگشت سالک از حضر ملک مرغان به زمین ،برا
هتف بجت برگیر از پا نفس ناطقه در «سالمان و ابسال» عار

شت:

محررو او گشررمجت آخررر بررر دوا

سایه در خورشریت گر شرت والسرال

الجررر ایجمررا سررخن کوترراه شررت

رهررررو و رهبرررر نمانرررت و راه شرررت
(همان)427 :

و بتین سان ،این پیا را داد که سلوک سالک نفسبجیان خاتمره یافمره ،و مقروال سرالک و
مسلک «مرتفع» شته است و در مرحلۀ بعت سلوک ،سالک فکرر در مسرلک فکرر بایرت
«در در دیوار نامرئی ،اسرار هسمی را دریابت» و آن آرزو صوفی را برآورد که گفت:
کاش این صروفی ،بسری بشرمافمی

بسررمه ،یرا ،بگشرراده ،در وا یرافمی
(همان)412 :

نتیجهگیری

علیرغ ِ رویکرد رایرج انمزاعریمحرور ممرون عرفرانی و انگیرزۀ ترألیف ایرن قبیرل ممرون در
چارچوبِ شوق و جذبرۀ عراطفی و عرفرانی ،مجظومرۀ مجطرقالطیرر عطرارِ نیشرابور در بسرمرِ
تقابال ِ فکر تصجیف گردیت و با ابزارها قو نماد و تمثیل ،به رسوبزدایی آموزههرا
رمز -تمثیلی رسالۀالطیرِ عرفران فلسرفی ابرن سریجا پرداخرت .ایرن مثجرو نمرادین ،هرچجرت
اثرگذارترین ابزار تعارضا نر نامرئی علیه عرفان فلسفی سریجو برود و بره ابطرال مبرانی و
حذف ریشهها فکر نهفمه در دومین رسالۀ رازناک شیخ الررئیس نائرل نشرت ،خرود چرون
گوهر تابجاک بر تارک ادبیا عرفانی درخشیت و مانتگار شت.
اصولی که به عجوان نشانه ها تعار  ،از بررسی تطبیقری رسراله هرا رمرز ابرن سریجا و

مجطقالطیر عطار بهدست آمت و در این مقاله تبیین شت ،به ده مسئله مجحصر میشود.

مغایر تلقی از جان و هبوط آن در جسر  ،یکری از مروارد ناهمسرویی اسرت .موضرو

دیگر که رویکرد عطار و ابن سیجا به آن عمتتاً ممباین مینمایت ،شرجاخت و نقرش عقرل در
شجاخت است .عطار جان را به معجا روح اسمختا کرده است کره پرس از دمیرتن آن ،ترن
زنته شت .سپس عقل به او داده شت تا بیججته شود؛ حال آنکه در بیجش سیجو  ،عقل مقت برر
جان است.

ݑ
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رویکرد به ضرور هتایت و رهبر پیر و پیشوا با هتایت عقل ،از دیگرر مروارد تبراین

فکر عطار با پور سیجاست .شخصیت اصلی در رسالۀالطیر ،ظاهراً همان نفس ناطقۀ حی بن

یقظان است که ممهوال خود را از «عقرل فعرال» اسمفسرار مریکجرت و درنمیمره از دیرتگاه
ابن سیجا ،برا سالک عقلمجت هتایت غیرعقل الز نیست ،اما از نظر عطار ،عقل راه گ کردۀ
پیر ،هتایت انسان را نمیشایت.

در سراسر تمثیلها مثجو مجطق الطیر ،مشهودا بارز حاکی از تکرار اجمما احساسی

نقیضین و تعطیل عاشقانه و ممذوبانۀ قوانین علمی و نفی مجطق و علیت اسرت .ایرن رویکررد

نظرمتار پیر رهبر ،با رویکرد علیت محرور خردمرتار عقرل رهبرر ،در سرلوک رساالۀالطیری
سیجو در تقابل است.
مورد دیگر از تباین رویکرد شیخین ،تعامرل ملرک مرغران برا مرغران سرالک اسرت کره

بهعجوان نماد تعامل خالق با مخلوق مطرح میشرود .درحرالیکره ایرن تعامرل در رساالۀالطیر
کامالً قانونمجت است ،اما در مجطقالطیر صور بهشت انعطافپذیرانها دارد.

عطار اصل سلوک را مبمجی برر درونگرایری مرینمایانرت و شرجاخت بررونگررا علمری

فلسفی را مردود می شجاست .در بطن این معارضه ،معارضۀ دیگر نهفمه است که میان عشرق
معطوف به دل و چش غیبی علیه عقل معطوف به قوا حاسه و چش سر برقرار است.
در سلوک رسالۀالطیری سیجو  ،سالکان معتود راهآشجا در سیر سلوک بتون تلفرا بره
مقصت رسیتنت ،اما در مجطقالطیر ،انبوه سالکان ناپخمه و رهنشجا

در کمینگاههرا نفسرانی

وامانتنت و از هزاران کس یکی آنما رسیت.

مرغان رسالۀالطیر سیجو  ،بی هریچ انمظرار و الممرا  ،بره مالقرا حضرر ملرک نائرل

شتنت ،اما در مجطق الطیر بررا تعظری حضرر ملرک ،سری مررغ فقیرر واصرل برا سرخمی و
ممانعت زیاد مواجه شتنت.

شیخ الرئیس ،سلوک شجاخت شجاسانه را به سجمۀ عقل و عطرار سرلوک مبمجری برر عرفران
تحقیقی طریقتمتار خود را به سجمۀ عشق سجمیت.
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منابع
 قرآن کری  .)1349( .ترجمه و تممیع تفسیر از زینالعابتین راهجما .چاپ کیهان .تهران.
 ابنسیجا .ابوعلی حسین .)1364( .رساله مبتأ و معاد .مصحح حسین ختیو ج  .انمشرارا
اطالعا  .تهران.

1383( ._____ الف) .طبیعیا دانشجامۀ عالیی .تصرحیح سریت محمرت مشرکور .انممرن
آثار و مفاخر فرهجگی .تهران.

1383( ._____ ب) .رگشجاس ری (= رسرراله در نرربض) .تصررحیح سرریت محمررت مشررکور.
انممن آثار و مفاخر فرهجگی .تهران.

 .)1388( ._____ اشارا و تجبیها  .ترجمه و شرح حسن ملکشاهی .انمشارا سروش.
تهران.

 الفاخور  ،حجا -المر ،خلیل .)1373( .تاریخ فلسفه در جهان اسالمی .انمشارا علمی و
فرهجگی .تهران.

 برتلس ،یوگجی ادواردویچ .)1387( .تصوف و ادبیا تصوف .انمشارا امیرکبیر .تهران.

 جابر  .محمت عابت .)1394( .تکوین عقل عربی .نشر نسل آفماب .تهران.

 زرینکوب ،عبتالحسین .)1389( .دنبالۀ جسممو در تصروف ایرران .انمشرارا امیرکبیرر.
تهران.

 ساو  ،ابن سهالن .)1391( .شرح رسالۀالطیر .انمشارا نور محبت .تهران.
 سهرورد  ،شرهاب الرتینیحیری .)1377( .قصرههرا شریخاشرراق .ویررایشجعفرمرتر
صادقی .نشر مرکز .تهران.

 عطار ،فریتالتین .)1384( .مجطقالطیر .تصحیح محمترضرا شرفیعی کرتکجی .انمشرارا
سخن .تهران.

 .)1376( ._____ مجطقالطیر .تصحیح ذکا الملک فروغی .انمشارا سجایی .تهران.

 عین القضرا میرانمی همرتانی .عبرتاهلل .)1392( .تمهیرتا  ،تصرحیح عفیرف عُسریران،
انمشارا مجوچهر  .تهران.

 غزالی ،محمت .)1349( .اعمرافا غزالی (= ترجمۀ المجقذ من الظالل) .انمشارا عطرائی.
تهران.
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 .)1355( ._____ مرمن فارسرری رسررالۀالطیر خواجرره احمرت غزالرری -از رو مررمن عربرری
رسالۀالطیر [محمت غزالی] .اهمما نصراهلل پورجواد  .چاپ انممن فلسفه .تهران.
 .)1380( . _____ کیمیررا س رعاد  .کوشررش حسررین خررتیوج  .انمشررارا علمرری و
فرهجگی .تهران.

 فلوطین .)1388( .اثولوجیا .ترجمۀ حسن ملکشاهی .انمشارا سروش .تهران.

 کوربن .هانر  .)1392( .ابرن سریجا و تمثیرل عرفرانی .ترجمرۀ انشرااهلل رحممری .انمشرارا
سوفیا .تهران.

 الهور  ،محمت اقبال .)1336( .احیا فکر دیجی در اسال  .ترجمۀ احمت آرا  .انمشرارا
رسالت قل  .تهران.

 یثربی ،سیتیحیی .)1370( .فلسفۀ عرفان .دفمر تبلیغا حوزۀ علمیه .ق .

