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 مقدمه
)شرح ماجرا(

از دیرباز وقتی که هنوز نوجوانی بیش نبودم و با عشق و اشتیاق، منظومه ها و اشعار 
عرفانی را می خواندم، همواره این بیت شیخ محمود شبستری برایم آهنگ و معنایی 

رازآمیز و غریب داشت:
نایـد عـار  خـود  شـاعری  از  کـه در صـد قـرن چـون عطـار نایـد!مـرا 

به ویژه مصرع دوم.
می پرسـیدم؛ می خواندم و می اندیشـیدم که این حرف صاحب گلشـن راز نوعی 
مبالغۀ شـاعرانه در تکریم آن پیر فرزانۀ نیشـابور بوده یا حقیقتی در آن پنهان است و 
مـن هنوز نمی یابم! جواب قانع کننده ای هم نه می دیدم و نه می شـنیدم، از هیچ کس 
و هیچ کتابی! بیت های منسـوب به موالنا هم این ابهام و سرگشـتگی را عمیق تر و 

شدیدتر می ساخت که:
یـک کوچه ایـمهفـت شـهر عشـق را عطـار گشـت انـدر خـم  مـا هنـوز 

یا:
آمدیـمعطـار روح بود و سـنایی دو چشـم او عطـار  و  سـنایی  پـی  از  مـا 

)یا چو چشم او(
دغدغه ها کماکان ادامه می یافت تا به دانشـکدۀ ادبیات مشهد ره یافتم و روزی 
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در فحواِی جسـتجوها به کالم شـگفت انگیز مرحوم فروزانفر رسـیدم که در مقدمۀ 
کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری نکته ای آورده 
بود به این مضمون که عطار از جمله بزرگانی اسـت که فراتر از روزگاران ماسـت و 
بشـریت باید سـال ها و قرن ها پیش برود و برآید تا شـاید به شایستگی درک کالم و 

اشعار او برسد!
حیرتم نیرو گرفت و تشـنگی بیش تر شـد، چراکه فروزانفر اسـتاد بی بدیلی بود 
که اساسـًا با رسـاله در تحقیق احوال و زندگی موالنا جالل الدین محمد مشـهور به 
مولوی برآمده و به دانشگاه رسیده بود و تقریبًا تمامی دورۀ کمال علمی و عقلی اش 
را عمدتًا صرف شناخت و شناسایی مولوی و پیرامونیانش کرده بود و، از نوباوگی ها، 
دل و دیـن و عقـل و جانش را -- چنان که در مقدمــۀ دیـوان کبیر به زیبایی بازگفته 
-- بـه مـالی روم داده بود، اما همو، این حرِف عجیـب و نکتۀ پیش گویانۀ غریبش 
را نه صرف موالنا که نثار عطار کرده بود. مسـئله خیلی برایم جذاب تر شـد که واقعًا 
و از چـه رو، دو تـن از نامـداران فرهنگ ایـران، یکی عارفی دانـا و صاحب ذوق در 
ایـام کهـن و دیگری محققی ژرف اندیش و نکته بین در روزگار ما، و هر دو، با وجود 
بزرگانـی مثل سـنایی و موالنا و دیگران، بی هیچ گونه شـائبۀ جلـب منفعتی یا دفع 
مضّرتی، عطار را چنین بزرگ داشته و مرِد میدان آیندۀ بشریت دانسته اند؟ همچنان 
که محققان سخت کوش و بسیاردانی مثل هلموت ریتر و فریتس مــایر  و دیگران،  
هـم بـر همین نگره -- البته نه بدین صراحت و شـدت -- در مواضــع مختلف مهر 
تأیید زده اند! و این در حالی بود که کسانی از داخل کشور، نه تنها عطار و شعرش را 
بزرگ و استوار نمی انگاشتند و برای او، در ردیف های اول و دوم ادب فاخر فارسی 
و قالب هـا و کالبدهـای پوالدیـن آن، جـا و جایگاهی نمی دیدند که اصاًل سـخن و 
شـعرش را سسـت و ضعیف و بعضًا نافصیح می دیدند و خودش را هم پیری اسـیر 
ـ خلق را  ـ به جّدـ  در پردۀ پندار و سرگشـته ای آواره در دیار صوفیان می پنداشـتند وـ 
برحذر می داشتند که مبادا جذب کالمی چنین سست و بی پایه و مردی چنان عامی 

و پرت گردند!
آشنایی بیش تر و عمیق تر با عارفان و عرفان اسالمی و ایرانی به دو زبان فارسی 
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و عربی، در حوزه و دانشگاه، بر حیرتم افزود و دغدغه ام را بیش تر ساخت که چرا، 
با این همه متون سـنگین و سهمگین و شـخصیت های مشهور و متین، شوریده ای 
چون عطار باید چنین برآید؟ حقیقتًا در صورت و معنای اشعار و آثار او مگر چیست 
که او را الیق چنین نگاه و جایگاهی در فرهنگ و ادِب »آسـان پذیر و سـخت گیر« 
ما کرده و علی رغم تمامی معاندات و مشـکالِت روزگاران تا امروز نگه داشـته و در 

صدر نشانده است؟
این کتاب، در اصل و اساس، پاسخی درازآهنگ و از سِر تأمل به این دغدغه و 
ـ دستیابی به  ـ که بسیار سخت تر و سنگین تر از اولین بودـ  پرسش بود و در گاِم دومـ 
شیوه ای درست و معقول در برخورد با عرفان و آثار عطار و کشف و مشاهدۀ حقایق 
صـوری و معنـوی - معنایی آن، هم برای شـناخت حقیقی خود شـعر و شـخصیت 
عطار و هم در جهت دریافت پاسـخی خردپسـند و دلنشین برای پرسش نخستین. 
و پرسش هایی از این قبیل هم درمی رسید که آیا آثار عطار را می توان تک تک و جدا 
ـ خصوصًا  از هـم خوانـد و فهمیـد؟ آیا عطار، در پی ریزی تمامی اشـعار و آثـارشـ 
ـ طرح یا پیرنگی مرکزی و اساسـی  قصه هـای منظومه هـا و معانی مندرج در آن هاـ 
داشته است یا خیر، هیچ منطق و طرح و اصطالحًا پالتی ندارد و هروقت که دلش 
تنگ می شده یا جسم و جانش آماده بوده، به سرودن منظومه ای دست می یازیده و، 
بدیـن طریق، سـردا و ُخنکایی بر داغی جان و جگـرش می ریخته، بدون آنکه آن ها 
خیلی ربط منطقِی خاصی به هم داشـته باشـند و یا از یک زنجیرۀ علّیت مرکزی و 
اصلی پیروی کنند! مثاًل اسـرارنامه را گفته و خوشـش آمده و بعد هم الهی نامه را و 
لـذت برده و احتمااًل سـپس منطق الطیر و در آخر هـم مصیبت نامه را و در ضمن و 
البه الی آن ها هم اشـعار و ابیات دیوان را فراهم سـاخته که بعدها میلش کشـیده و 
رباعیاتش را جدا کرده و مختارنامه نام نهاده و در اثنای آن ها تذکرة االولیا را هم در 

طول زندگانی، پاره پاره جمع و به هم وصل کرده است و تمام!
چنـان که پیداسـت، در این نگرۀ عـام و غالب، چندان منطـق معنایی - معنوی 
خاصی بر آثار عطار حاکم نیست و اگرچه بعضًا مشابهات و مراجعاتی به هم دارند 
ولی ربط ساختاری - محتوایی ویژه ای به همدیگر ندارند. شاید بیش ترین وقت من 
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در تأیید یا رّد این مّدعای مقبول گذشـت تا به صورتی اطمینان بخش ــ دسـت کم تا 
ـ یکی از این دو سـویه را ترجیح دهـم و بپذیرم و بدان دل خوش کنم! اما  حـدودیـ 
کّفه های ترازو، به صورتی متوازی، گاه به این سو و گاه بدان سو، فرا و فرو  می رفت تا 
عاقبت و بعد از مدت ها تأمل و تمرکز و کنکاش و تالش و شاید از پی خوانش های 
ـ و تقریبًا توّرق و تصّفح مهم ترین کارهای مرتبط  مکـّرر و چندین بـارۀ برخی متونـ 
با عطار و عطارپژوهی ــ به این دقیقۀ مهم رسیدم که خیر، هیچ یک از آثار عطار را 
نمی توان به صورت منفرد و گسسته از بقیه فهمید و به اعماق همان یک اثر ــ حتی 
ــ رسید؛ چراکه کل آثار عطار به مثابۀ هفتگانۀ به هم پیوسته ای است که دایره در دایره 

در هم تنیده اند و همدیگر را معنا می کنند!
بر همین مبنا، به نظرم رسید که ترسیم خّط افقی - زمانی برای پیدایش آثار عطار، 
حتـی اگـر در روزگاری دور، بـا صدها زحمت و دلیل درسـت درآید، اساسـًا امری 
بیهوده خواهد بود؛ چنان که تا به اآلن هم ترسـیم سـیر تاریخی برای پیدایش آثارش 
-- علی رغم کوشـش های بسـیار و جهد فراوانی که برخی از ممتازترین محققان به 

جا آورده اند -- ره به جایی نبرده است و احتمااًل نخواهد برد!
از همین روی و با تکیه بر همین روش، به نظر می رسـد که آن چند عدد اثری 
که عطار سروده و بعضًا نام آن ها را هم آورده و بعدها تباه و نابود ساخته و همچنین 
اشعار فراوانی که سروده اما نهایتًا به مجموعۀ اشعارش ره نداده است؛ همگی باید 
گاهـی و بـا توجه به کلّیت سـاختاری آثارش بوده باشـد و نه صرفًا  از روی کمـال آ
یـک عمل احساسـی شـاعرانه یا یک کردار ذوقـی عارفانه که مثاًل برخی شـعرا و 
مشـایخ، آثار و اوراقشـان را سـوختند و بر باد دادند یا ریختند و با آب ستردند یا به 
خاک کردند و بر سـرش درخت و گل کاشـتند؛ ما نیز چنین کردیم تا بزرگ گردیم! 
آن ابیات سوخته یا با باد و آب رفته، احتمااًل در منظومۀ معرفت شناختی یا هندسۀ 
جمال شناسـی عطـار -- از حیـث محتوا و صورت جایـی -- نمی یافته اند و از بین 

رفته اند!
هلموت ریتر، با مطالعات بسـیار و تأمالت فراوان و اشـرافی شـاهین وار بر آثار 
عطار، تا حدودی منطق درونی این آثار را دریافته و بدان نزدیک شده بود و به همین 
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دلیل کتاب ارزشـمند بحر روح یا دریای جانش1 را بدان ریخته و هیئت پیوسـتاری 
مفهومی نوشته بود؛ اما چیز چندان مستقلی دربارۀ هیئت ساختاری و منطق درونی 
فـرِم منظومه هـا و آثـار، به صورت مسـتقل و خـاص، نگفته بود و عمدتـًا ارتباطات 

معنایی موجود در منظومه ها را پیش چشم ها کشانده بود.
کسـان دیگـری هـم البته پیـش و پس از ریتـر در کتاب هـا و برخـی مقاالت و 
ـ استاد  ـ مثاًلـ  سـخنرانی ها به این مسـئله اشاراتی کرده و گذشـته بودند، چنان کهـ 
دکتر شفیعی کدکنی با آن مایه ذوق و شوق و دانش و سال ها کار بر روی اشعار عطار 
ـ راه برده بود و حتی دربارۀ غزلیات عطار گفته بود که: »شاعر  ـ انگارـ  به این دقیقهـ 
از همان آغاز که مطلع غزل را می سراید تا پایان از یک مسیر طبیعی حرکت می کند و 

"دایره وار"، در همان جا که آغاز کرده بود؛ سخن را به پایان می برد«.2
امـا دریغـا که این نگره به کلّیت اشـعار و خصوصًا منظومه هـای عطار -- چه 
به صورت موردی و مصداقی در یک منظومه و چه در هیئت ترکیبی تمام منظومه ها 
و آثـار -- اختصـاص نیافته بـود و در مقّدمات و مؤّخـراِت تصحیحات گران بهای 
ایشان بحثی مستند و مستوفی در این باب ارائه نشده بود! شاید بتوان گفت، در میان 
محقّقان معاصر، دکتر تقی پورنامداریان بیش از همه به این منطق گره خوردۀ درونی 
منظومه هـا نزدیک شـده بود و هشـیارانه ربـط منطقی و معنایی آن ها را به درسـتی 
شـناخته بود که سه گانۀ درخشـان عطار یعنی منظومه های الهی نامه، منطق الطیر 
گاهانه و عامدانه در برابر مثلث هوشـمندانۀ ابن  و مصیبت نامه را آفرینشـی کاماًل آ
 سـینا )حّی بن یقظان، سـالمان و اَبسـال و رسـالة الطیر( می دانسـت و بدان پای 

می فشرد.3
گفته هـا و مقـاالت و چکیده هایی هم بود که در آن ها نکته هایی دربارۀ سـاختار 
کلی شعر عطار -- از این حیث -- به میان آمده بود، چنان که برخی مستشرقین و 

1. Das meer der seele
گه، 1380، ص 57.  2. محمدرضا شفیعی کدکنی، زبور پارسی: نگاهی به زندگی و غزل های عطار، تهران: آ
3. تقی پورنامداریان، دیدار با سیمرغ )شعر و عرفان و اندیشه های عطار(، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، 1382، ص 423.
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ایران شناسـان معروف مثل مایر، لویـزون، َلْنُدْلت و دیگران هم تا حدودی به منطق 
گره خوردۀ معنایی شکل و محتوای شعر عطار اشاراتی کرده و رد شده بودند.

افزون بر همۀ این ها، تأمل و تدقیق در خود آثار عطار و به ویژه تمرکز و همراهی 
عمیـق بـا آن ها بود که خواننـدۀ ژرف کاو را دل می داد و ره می گشـود و کم کم به این 
گرایه نزدیک تر می ساخت که واقعًا فهم هیچ یک از منظومه ها بدون توجه به منظومۀ 
دیگر و فهم آن ها بدون این و درک هر چهار منظومه بدون دیوان و رباعیات و تذکره 
امکان پذیـر نیسـت. البته از این درگاه، هیچ کس دسـت خالی برنمی گـردد، اما فهم 
درسـت و دقیِق کلیت شـعر و عرفان عطار به مثابۀ یک امر یکپارچه و هماهنگ که 
جهت و معنا و اغراض و غایات ویژه ای از اول داشته است و اساسًا برای همان هم 
به وجود آمده است؛ بدان شیوۀ متعارف ممکن نیست و نیازمند شیوه ای یکپارچه و 

همخوان است.
هریـک از آثـار عطار به مثابۀ یک دایرۀ کوچک در کنار هم قرار می گیرد تا با هم 
و در نهایت، یک دایرۀ بزرگ معنایی - ساختاری را بسازند. از همین روی، و با این 
نگاه، همۀ آثار عطار، نقطۀ مرکزی شعر و عرفان او به شمار می آیند و هیچ کدام هم 
اصل و مرکز اصلی نیستند. همچنان که هیچ اثری نقطۀ آغازین شعر عطار، از حیث 
تاریخی - معنایی محسوب نمی شود و در عین حال هرکدام می توانند نقطۀ آغاز شعر 
و عرفان او باشـند؛ درسـت مانند دایره که همۀ خطوط آن همزمان می توانند اول و 
آغـاز و مرکز و حاشـیه باشـند و به یک انـدازه به مرکز نزدیک و از آن دور باشـند و 
اصواًل دایره گی دایره، جز با لحاظ و ِاتمام تماِم خط و خط تمام شده، معنا نمی یابد.
طـرح تدویـن تاریخـی - زمانی آثار عطار عمـاًل ره به جایی نمی ُبـرد؛ به ویژه در 
چینـش مباحث معرفتی و تقدم و تأخـر و ترّتب منزلتی موضوعات و نحوه و هنگام 
ظهورشـان در جان عارف و سـالک، مشکالت معرفت شناختی بسـیاری به همراه 

داشت.
حال آنکه طرح حلقوی آثار عطار، این مشکالت را کم  تر و کمرنگ تر می ساخت 
و با مرکز - حاشـیه سـاختن همـۀ آثار به صورت همزمان و ایجاد یـک حلقۀ دَورانِی 
مّتصـل، رتبه بنـدی مرتبی و زمانِی آثار را عماًل بی رنگ می کرد و از بین می ُبرد. آنچه 
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از همۀ ُجسـته ها و گفته ها و نکته ها مهم تر شـد؛ آن بود که کلّیت این شـیوه، بسـیار 
همخوان و هماهنگ بود با آن حقیقتی که اساسًا و اواًل این اشعار و آثار برای اثبات و 
تثبیت آن به وجود آمده بود و آن شیوۀ خاص »میل معطوف به مرکز« و نظریۀ بسیار 
مهم »مرکز محوری« بود که ویژگی اصیل و اصلی تقریبًا همۀ ادیان و عرفان شرقی 

و خصوصًا ایرانی و اسالمی به شمار می آید.
ـ که سـالیان سـال حکمـا و عرفای ایرانی و مسـلمان و به طور  در ایـن نگرشـ 
ـ جهان یک نقطۀ  کلی شـیوۀ بینش اشـراقی بدان گراییده و در باب آن کار کرده اندـ 
مرکـزی مهـم دارد که تمام پاره ها و اجزایش از آن آغاز و بدان ختم می شـوند و با آن 

معنا می یابند.
آن »ذرۀ نامتناهـی کانونـی« که به یک تعبیر نقطۀ پرگار وجود و محور کائنات و 
آغـاز و انجام تمام اشیاسـت و در عین حال چیزی جـز خود آن چیزها و موجودات 
نیست؛ در یک مسیر دَورانی و دایره ای همه را به هم پیوند می دهد و معنا می بخشد 
و همزمان معنا هم می گیرد. نگره ای که در فرهنگ سّنتی ما با تعبیراتی پرمغز و نغز 

مثل: الّنهایات رجوع الی البدایات، و: منه بدأ و إلیه تعودون و یا:
بلبـالن را عشـق بازی با گل اسـتجزوهـا را رویها سـوی کل اسـت 
مـی رود دریـا  بـه  دریـا  از  از همـان جـا کآمـد آنجـا مـی رودآنچـه 
تیـزَرو سـیل های  ُکـه،  سـِر  َرو1از  مـا، جـاِن عشـق آمیز  تـِن  وز 

ـ به سه زبان حکمت و دین و عرفان،  ـ بارها و بارهاـ  و صدها نوع و نمونۀ دیگرـ 
آفتابی شده اند و همه در واقع چیزی جز بیان یک امر و حقیقت نیستند!

بنابراین، حقیقت توحید در عرفان ایرانی - اسالمی چیزی جز درک درست این 
ِگردانگی و یگانگی، و فهم عمیق آن نقطۀ کانونی، و رسـیدن به نوع ارتباط حاشـیه 
بـا متن و متن با حاشـیه یـا دورادور، و خط با نقطه و مرکـز، و مرکز و نقطه با خِط 
پیرامون نیست! انسان هم در مقام شاخص ترین نمود هستی از این قاعده جدا نبوده 

1. جالل الدیـن محمـد بلخی )مولـوی(، مثنوی معنوی، به تصحیـح محّمدعلی موّحد، تهـران: هرمس، 
1398، ج 1، ص 50.
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ـ که همان عرش الهی در عالم کبیر و عرش که  و نیست، چراکه در این نگاه، قلبـ 
ـ همزمان، مرکز انسـان و جهان و نقطۀ کانونی  همان دل بنده در عالم صغیر اسـتـ 
هسـتی هم هسـت، چیزی که تمام عرفان عطار در همۀ آثار، بر گرِد آن می چرخد؛ 
یعنی شروع از نقطه ای و سیر در مسیر دایره وار و رو به مرکز برای دیدار و رسیدن به 
نقطۀ کانونی هستی که دل یا جان با جاِن جان یا حق باشد؛ و عطار در هر کتابی به 
فراخور بحث و مقال آن را به میان کشـیده و از آن مسـتقیم یا در پرده سـخن ها گفته 

است که بحث مستوفی و مستدل و مستند آن در متن کتاب آمده است.
و هـدف مـن در گام دوم تبیین همین رابطه بود میان شـکل شـعر عطار و مبانی 
معنوی - معنایِی عرفان او به شـیوه ای مسـتند و معقول، و وقتی، از پی سالیان سال 
ُجسـتن و دویدن، اندکی به مقصود رسـیدم، تازه دریافتم که مراد شـیخ شبستری از 
جملـۀ غریبـی مثل »که در صد قرن چون عطار ناید«؛ واقعًا چیسـت! و نیز حرف 
نغز و پرمغز فروزانفر و دیگران. چون به نظر می رسد مراد شیخ محمود از گفتن این 
ـ بـا توجه به تأکید عجیبی که در گلشـن  رازش در باب حالت  جملـه دربـارۀ عطارـ 
دایـره وار وجـود دارد و ده هـا بیت را، در چندین موضع و موضوع با تکیه بر سـّنت و 
مبانـی آن، صـرف این مسـئله می کند که جهـان و کل موجودات و مفاهیـم آن را در 
شـکل و هیئتی حلقوی برای خواننده اش تبیین کند؛ تبیینی که زمان و مکان نقش 
چندانی در آن ندارند و خدا می تواند هم اول باشد و هم آخر، و هم ظاهر و هم باطن، 
و پیامبر اسـالم )ص( می تواند، وجودًا و زمانًا، آخرین باشـد اما ذاتًا و رتبتًا اولین و 
بسـیاری امثال آن درک و دریافت هوشـمندانۀ همین ساختار حلقوی - دایره اِی آثار 
عطار بوده اسـت و سـپس معانی و مفاهیـم و تعبیرات و ترکیبات ادبـی و زبانی او. 
ـ به مبانی معرفتی و جمال شناختی شعر عطار ره  گاهـ  گاه یا ناخودآ ـ آ شیخ محمودـ 
یافته و با تمام وجودش ــ گویا ــ حس کرده که امکان ظهور چنین »شکل شعری 
و منظومه های درهم پیوسته ای« بسیار اندک است و همان را مبنای داوری خویش 
سـاخته است که در صد قرن دیگر چون عطار نمی آید، وگرنه مفاهیم عرفانی عطار 
چنان نیسـت که چنین ممتاز و بی سابقه باشـد! به نظر من، فروزانفر هم، با توجه به 
اشـراف غریبی که بر مجموعۀ میراث عرفانی اسـالم و ایران در هر دو جنبۀ صورت 
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ـ درک می کرده اسـت   ـ بخود یا نابخودـ  و معنا داشـت، این سـاحت شـعر عطار راـ 
ضمن آنکه، صرف نظر از تعامل معنوی شکل و محتوا در اثر، شخصیت و پیام عطار 
از جهات گوناگون بیش ترین همخوانی را با روحیۀ انسـانی دارد که به تعبیر برتولت 
بِرشـت، انسـان است و با گوشـت و پوست و اسـتخوان و مغزش دچار و درگیر این 
جهان شده است و آمال و آالم آن را درک می کند که به دالیل و عوامل آن در فحوای 

مباحث کتاب پرداخته ایم.
همچنیـن و بنـا بـر همان نگاه مرکزمحـور و دایـره وار، اگرچه این کتـاب اواًل و 
بالذات معطوف به نقد و تحلیل منطق الطیر است، اما صرفًا محدود به آن نیست و 
ـ نیز  ـ و شخصیت خود عطارـ  از بطن آن تقریبًا همۀ آثار عطار و به ویژه منظومه هاـ 
معرفی و نقد می شـوند تا امکان نگاهی یکپارچه و هماهنگ ابتدا به منطق الطیر و 
از طریق آن به آثار و کل معرفت و شخصیت و عرفاِن عطار فراهم آید! اینکه در این 
راه و هدف تا چه حد توفیق رفیق راه ما شده است؛ خداوند داناتر است و رأی و نظر 

صائِب خوانندگان ممتاز و خواهندگان مشتاق داوِر کار!
به سـبب اهمیت این مسـائل و نقش عظیم آن ها در شناخت درسِت شعر و فکر 
و شخصیت عطار، کوشیدم ــ البته تا جایی که کار به اطناِب ُمِمّل و یا ایجاِز ُمِخّل 
ـ کلّیت کتاب در پرتو چنین نگاهی باشـد و پیش رَود و متناسـب با فضای  نکشـدـ 
بحث، نکته های مهم و کلیدی به میان آید و مباحث به صورتی مطرح گردد که شعر 
ـ به ویژه منطق الطیر ــ و عطار هماهنگ با هم شناخته شوند. بدین معنا که  و آثارـ 
پس از درک درست تأثیر زمینه ها و عوامل برون و درون متنی در پیدایش اثر به نقش 
و جایگاه عطار هم توجه شود و خصوصًا احوال و انگیزه های روحی و درونی شیخ 
نیشـابور را از سـرودن منظومه ها و خصوصًا مقامات طیور، در جایگاه دایرۀ مرکزی 
در این نگاه، در حد امکان باز کنم و همچنین نسبت و تناسب دقیق این منظومه ها 
و اشـعار و شـخصیت های درون داسـتان را با انسـان معاصر و آن دنیای آرمانی که 
فریدالدین در پی آن بوده اسـت به اختصار بگویم و پاسخی برای این پرسِش همیشه 
مطرح بیابم که آیا اساسـًا با عرفان می توان در جامعه به سـعادت رسـید یا خیر و در 
هـر دو صـورت چرا؟ و فریدالدین عطـار در منطق الطیر واقعًا به دنبال چیسـت که 
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می خواهـد مرغان سـالک را از وادی های مختلـف گذر دهد و تا حد فنا پیش ببرد؟ 
و عاقبت نتیجۀ این فنا آن هم فنای جمعی ــ اگر ممکن باشد ــ چیست و چگونه 
جماعتی را به رستگاری و رهایی می رساند؟ روح چگونه می تواند، ضمن نظرداشِت 
هشـیاری خویـش در جمـع و با جماعـت، به خلسـه های عمیق درونـی فرو رود، 
چندان که جز ذات مِن فانی شده اش هیچ نبیند و همزمان و هماهنگ، همراه جمع 
و جماعت هم باشـد؟ اگر ممکن نیسـت، علت حرکت چیست و اگر ممکن است، 
راه و شـیوه کدام اسـت؟ ضمن آنکه، از متن همین مسئله، معضل مهّم دیگر هم سر 
برمی کشد و آن اینکه، بر فرض، مرغان و سالکانی توانستند و همراه و با هم سلوک 
را آغاز کردند و به آخر رساندند؛ چگونه ممکن است جمع کثیری از مرغان سالک 
ـ دقیقًا عین هم ببینند؟ مگر نه این است که ظرفیت ها  ـ در درون یا بیرونـ  چیزی راـ 
و قابلیت های وجودِی افراد متفاوت اسـت و بدن و جسـم، مدخلّیت تام در روح ها 
دارد و چون بدن ها و استعدادها متفاوت است، ناگزیر ظرفیت ها و توان های انسان ها 
هم متفاوت خواهد بود و ناچار برای هر فرد و جمعی باید شیوه های سلوکی متناسبی 
در نظر گرفت که متالئم و هماهنگ با حد و فهم و ظرفیتشان باشد؟ اگر چنین است 
پس چگونه این همه پرنده )= سالک( با ظرفیت ها و استعدادهای مختلف می توانند 
بـا هـم پر بگیرند و به سـوی مقصـدی خاص پرواز کننـد و، در آخر هـم، مطلوب و 

مقصود را عین هم ببینند و آرام گیرند؟ 
ـ در حّد توان  اهمیـت این مباحث باعث شـد که درنگی کافی در باب هرکـدامـ 
ــ بکنم تا دست کم طرح مسئله ای برای افرادی دغدغه مند شده باشد، بلکه نگاهی 

دیگرگون به این میراث جان بگیرد.
از دیگـر سـو، بدیهـی اسـت کـه درک و دریافت چنیـن اهداف بـزرگ و چنان 
چشـم انداز واالیـی چه اندازه مشـکالت روش شـناختی، پژوهشـی، سـاختاری و 
نوشـتاری همراه خود دارد که هر آشـنای راه را ممکن است بلرزاند و از راه برگرداند، 
چنان که مرا، اما عشـق و مقاومت و مداومت، کارها را سـاده تر می سازد که من نیز 
از آن بری و برکنار نبودم! و درایسـتادم و به یاری خداوند و همراهی و همت از روح 
عطار، علی رغم سختی های بسیار درافتادم و پیش رفتم که شرح و بیان تمام یا حتی 
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برخی از آن مشکالت و موانع شاید در این مقام مطلوب و یا میسور نباشد، اما فقط 
یکـی از آن هـا که به ظاهر هم سـاده می نماید این بود کـه، در طول این تحقیق، نحوۀ 
استناد به کالم و آثار عطار چگونه باید باشد، آن هم به دو معنا: نخست آنکه اگر عین 
عبارت عطار آورده می شد، که نودوپنج درصد در اینجا شعر و بیت بود، کار پژوهش 
یکسـره نقل ابیات می شـد و می شـد همان که در غالب تحقیقاتی از این سـنخ دیده 
می شـود یعنی یک خط نثر و یک خط شـعر، دو خط نثر و پنج بیت شعر، سه خط 
نثر و ده بیت شـعر، آن توضیح این و این توجیه آن! و کل کتاب صورِت منثورگشـتۀ 
ابیـاِت منظـوم عطـار که هرچه او به شـعر گفته، ما عینـًا به نثر برگردانیـم و یا نهایتًا 
آن هـا را اندکـی پیش و پس کنیـم! که واقعًا چنگی به دل نمی زند و راهی هم به دهی 

نمی گشاید! دست کم برای دل و دیدۀ خود من!
و دیگـر آن بـود که مفهوم و محتـوای گفته ها و ابیات عطار را بـدون ذکر ابیات 
می آوردم و فقط ارجاع به اصل کتاب می دادم که ظاهرًا راه خوب و معقولی بود، اما 
این هم مشـکلی عمده به همراه خود داشـت: از کجا معلوم که برداشـت من از یک 
شعر دقیقًا همان است که باید باشد و چنین دریافتی، معنای واقعی شعر عطار است 
و نوعی کج فهمی یا تأویل غریب یا تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب نیست؟ چنان 
که امروزه بسـیار هسـت! معیار و خط کِش فهم متن چیست که ناقد و خواننده هم 

مطمئن باشد و خشنود بماند؟
ضمن آنکه محقِق کاوندۀ متوِن منظوم هم چاره ای جز این دو طریق ندارد، البته 
از پی آنکه بر سـر این نکته و سـؤال مقّدر با خواننده به توافق رسـیده باشـد که شعر 
و نظم می تواند تمامًا ِکذب و خیاالت نباشـد که همه جا لزومًا اکَذب آن احسـن آن 
اسـت! بلکه شـعر هم تا حدودی می تواند، در عین اسـتفاده از شاعرانگی )تشبیه و 
استعاره و مجاز و کنایه و وزن و قافیه و مانند این ها و تخّیل( رسانای معنا و راوی 
امـوِر واقـِع عینـی و ذهنی هم باشـد، چنان که تا بـه حال بوده اسـت و احتمااًل هم 
خواهـد بود که مجال بحث آن اینجا نیسـت و به یـاری حق، به زودی در کتابی دیگر 

خواهم آورد!
بـرای گریـز از این تنگنا، من در کل این کتاب راه میانه را برگزیدم و کوشـیدم نه 
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استقرای ناقص ــ طبق هنجاِر غالبًا متعارف و متداول این روزگار ــ مبنای داوری 
باشد و نه صرفًا استناد به یک گزارۀ شعری که می تواند شامل یک یا چند بیت باشد. 
یعنـی مفهومی که به ذهن رسـیده مبتنـی بر یک گزاره و خبر واحـد نماند و متکا و 
مبنای فهم و داوری فقط همان یک گزاره نباشـد، بلکه حتمًا مؤّیدات و مسـتنداتی 
ـ یا به صورت بسامدی و کّمی در تکراِر مضمون یا در تتمیم  از ابیات و آثار دیگر همـ 
ـ آن را تأیید و تکمیـل کند. چراکه  کیفـی مقولـه در موضوعـات و مواضع مختلـفـ 
هرچـه بیش تـر پیش رفتم؛ بیش تـر و عمیق تر به همان باور و گرایه رسـیدم که واقعًا 
کلّیت شعر و فکر عطار و حتی زبانش، منظومۀ کاماًل به هم پیوسته ای است که جز با 
هم و از طریق مستندات درون متنی نمی شود آن را تفسیر و تأیید کرد و منظومه های 
عطار و خصوصًا منطق الطیر او، نمونه ای عالی و نَمطی درخشان در بروز و ظهور 
نظرّیۀ مرکزمحوری و همبسـتگی دایره واِر محتوا و شـکل و زبان اثر در آثار ادبی - 

اشراقی اقالیم شرقی می تواند به شمار آید!
همچنین، در نقل ابیات هم همان شیوۀ معتدل و میانه را در کار گرفتم و تا جایی 
که ممکن بود از استفاده و آوردن اشعار، دوری جستم و جاهایی که گریز و گزیری 
نبود ــ یا مطلب تردیدآمیز بود و یا مفهوم مورد مناقشه می نمود ــ ناچار عین ابیات 
را آوردم؛ اما کوشیدم که نحوۀ استفاده از اشعار یکنواخت نباشد و ــ مثاًل ــ اگر در 
جایی شواهد و نمونه ها برای تأیید و تأکید بر موضوعی کم است، در موضع  و مقامی 
ـ به حّد کافی دلیل و شاهد بیاورم  ـ که کاماًل همسـو و همخوان با آن اسـتـ  دیگرـ 
و بـه همیـن دلیل همۀ ابیاِت استفاده شـده در این کتاب به نوعـی موضوعًا و مفهومًا 
متمم و مکّمل هم اند، همان گونه که ساختار کتاب هم عمدتًا به گونه ای است که اگر 
مطلبی در جایی خوب پرورش نیافته باشـد؛ در موضوعی مرتبط و همسـو، حق آن 
گزارده شـود. اما تحلیل و تبییِن منطق الطیر به عنواِن نقطۀ مرکزی تحقیق و قطِب 
دوایر دیگر آثاِر عطار در این مقام، بدون کافتن و شکافتِن معرفتی و تاریخی چند امر 

مهم ممکن نبود:
نخست حقیقت معنایِی ترکیب »منطق الطیر« و تبیین و تعیین مستند و منطقی 
قلمـرِو موضوعی و مفهومی و تاریخی و نیز سـیر تطور و تحـّول آن از ظهور قرآن و 
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فرهنگ اسالمی تا عهد عطار و نیز توضیح دقیق این مسئله که این ژانر ادبِی خاص 
در فرهنگ و ادب ما، کی و کجا و چگونه پیدا شـد و چه تحوالتی یافت و به دسـت 
چه کس یا کسـانی و با چه انگیزه ها و اغراضی رشـد و گسـترش یافت تا به عطار و 
منطق الطیرش رسید. و همچنین بیان این دقیقۀ بسیار مهم که آیا و اصواًل ما فقط 
یک سنت »رسالة الطیر یا پرنده نامه نویسی« داریم یا چندین و چند سنت؟ اگر فقط 
یکـی اسـت، چـرا؟ و اگر چندگانه و متمایـز از هم اند، دالیـل و عوامل اختالفات و 
اشـتراکات آن ها چیسـت و مثاًل تمایزهای جوهری و صوری رسـالة الطیر ابن سینا 
و غزالی ها و انگیزه ها و اهدافشـان چه بوده اسـت و عوامل سیاسی و اجتماعی که 
منجر به پیدایش آن رساله ها و این منطق الطیر شده چه بوده است و نسبت هرکدام 

از این سه با منطق الطیر قرآنی کدام است؟ و امثال آن!
دوم آنکه، چون منطق الطیر اساسًا سفری معنوی و نوعی معراج روحی است؛ 
سـیر تکوین و تدوین این سـفرها و منازل و مقامات آن ها چگونه شکل گرفته و چه 
صورت بندی هایی داشـته و سـیر تحوالت تاریخی آن ــ در متن این فرهنگ و ادب 
ــ چگونه بوده و عطار در تکوین این منازل و مقامات تا چه حد نقش و تأثیر داشته 
و »هفـت وادی« خـود را بـر کـدام مبانی پی ریختـه و تا کجا از سـنت معهود بهره 
بـرده و چـه انـدازه از آن فاصله گرفته و آن ها را تکمیل و تتمیم کرده اسـت و جایگاه 
عطار از حیث تاریخی و منزلتی در این منازل شناسی ها و مقامات نگاری ها چیست و 
ـ و در هر  ـ با همۀ ارزش هاـ  کجاست و، با نگاهی دیگرگون، آیا طرح هفت وادی اوـ 
حال، بخشی از دیروز و گذشتۀ ماست یا طرحی است هنوز زنده و کارآمد که امروز 
هم می توان از آن روشنایی ها گرفت و به راه و کارش داشت؟ در این فصل کندوکاوی 
عمیق تر شد در باب نقش عطار در جایگاه پی انداز »مقام حیرت« در میان منازل و 
مقامات سلوک، که بعد از بحث ها و فحص های بسیار و به دلیل نقش بی بدیل عطار 
در پی انـدازِی این نوع نـگاه، او، »قهرمان وادی حیرت« لقب گرفت، که از جهات 

بسیار مهم و تأمل برانگیز است!
و سوم طرح مسئلۀ توحید و چگونگی رابطۀ خدا و انسان و به ویژه ارائۀ معنایی 
دقیـق و نسـبتًا درسـت بـه دور از هیاهـو و ذوق زدگی از معنـای یگانگی و حقیقت 
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آن، که امری سـخت صعب و مسـتصعب اسـت و واقعًا از هر طرف که می روی جز 
حیرتـت نمی افزاید. شـاید سـنگین ترین و سـهمگین ترین فصل کل ایـن کتاب هم 
همین بود که در آن سه نظریۀ اصلی حاکم بر جهان اسالم یعنی »خالق - مخلوقی«، 
»فیـض و صـدور«، و »وحدت« به تفصیل شـکافته شـد و پیامدهـا و لوازم مترتب 
بـر هـر نظریه، مسـتدل و آرام، به میان آمد تـا جایگاه تاریخی و مبنـای نظری نگاه 
عطار در منطق الطیر ــ و بر مبنای آن دیگر آثارش ــ دقیق و درسـت روشـن گردد 
و معنای یگانگی سـی مرغ با سـیمرغ، دور از قیل و قال های مرسوم تاریخی، تبیین 
ـ  ـ مثاًلـ  گـردد و نکته هـای مهِم گرداگرد این موضوع هم به دقت روشـن شـود کـهـ 
فرق وحدت و اتحاد و حلول، و فیض و صدور و خلق چیسـت و چرا نظریه ای در 
تاریخ سیاسـی اسـالم این قدر برکشیده می شـود و بال و پر می گیرد و نظریه ای دیگر 
به کل سرکوب و منکوب می شود و بعضًا نسبت هایی مثل حلولی و اتحادی از کافر 
و زندیق خطرناک تر می گردد و آسـان، تن ها و سـرها را بر دار و باد می دهد و نظایر 
آن! نسـبت ایـن نظریه ها با آن مثلث جـاودان که در متن کتاب آورده ام؛چیسـت؟ و 
آیـا اصـواًل می تـوان، بدون درک دقیق معنـای این توحید و یگانگی، عطـار و آثار و 

منظومه ها و منطق الطیر و سی مرغ و سیمرغ را شناخت؟
بـرای تحلیل دقیق و معرفت شناسـانۀ تمامی این موضوعات چـاره ای نبود جز 
اینکه خط سیر هر مبحثی به صورتی مستند و استوار از آغاز شناسایی، تصفیه، نقد 
و تحلیل شود تا درست دریافته گردد که چه میراثی به دست عطار رسیده و او با آن ها 
چه کرده است و در این حیطه، چه مقدار اسیر و امیِر یافته ها و یا، دریافته های خود 

بوده و تا چه میزان طرحی نو درانداخته است!
به دنبال این بحث و مرتبط با همان، فصلی را به معماران اصلی نظریۀ وحدت در 
جهان اسـالمی - ایرانی اختصاص داده ام، غزالی، ابن عربی و عطار. در این مقال، 
ضمـن ریشـه یابی و تحلیـل عوامل و مؤلفه هایـی که باعث پیدایـش نظریۀ وحدت 
شـدند، به بررسـی نقـش بزرگانی پرداختم کـه بیش ترین و مهم ترین تأثیـر را در این 
زمینه داشتند، خصوصًا امام محمد غزالی که، به صورتی دستگاهمند و معتدل، فضا 
را کاماًل آماده ساخت و با استفاده از تقریبًا مجموعۀ میراث پیش از خود و نیز قدرت 
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و نفـوذ عظیمی که در زمانه داشـت؛ زمینه ها را بـرای پیدایش چنین نظریه ای آماده 
ـ یکی  سـاخت تـا، نیم قرنی بعدتر، دو شـخصیت بزرگ و بی بدیـل همزمان بیایندـ 
برخاسته از قلمرِو شرقی خالفت و دیگری از غرب آن ــ و میراث فکری و معرفتی 
غزالی و همۀ بزرگان قلمرِو معرفت و عرفان اسـالمی - ایرانی پیش از خویش را در 
حوزۀ وحدت به کار گیرند و در قالب دو طرح بسـیار عظیم و درخشـان ارائه کنند، 
یکی به زبان عربی و بیش تر مّتکی بر مبانی نظری و دیگری به زبان فارسی و عمدتًا 
مبتنی بر سـاختاری بی نظیر و هنری، هرچند نه اولی بی بهره از ذوق و هنر بود و نه 
دومـی کم بهره از فکـر و نظر. در فصل چهارم، به دلیل اهمیـت و تازگی این بحث، 
به تفصیـل از نقش و جایگاه غزالی و عطـار و ابن عربی در پی ریزی زمینه ها و ارائۀ 
نظریه ای دستگاهمند و هنری دربارۀ انسان و خدا سخن گفته ام، چراکه تا این مسئله 
درسـت و عمیق فهم و هضم نشـود؛ مابقی نکته ها در تحلیل رابطۀ انسـان و خدا، 

نقش بر آب زدن و باد در غربال کردن است!
دو فصلـی هـم به اکتشـاف متن و نحوۀ تعامل شـکل و محتـوا در منطق الطیر 
ـ و بازکـرد پیرنگ  اختصـاص یافـت تـا بر مبنـای همان طرح حلقـوی آثار عطـارـ 
ـ به صورتی  داسـتانِی منطـق الطیر و تبییِن سـازمان معنایی و نقش مقدمه هـا در آنـ 
مسـتند و مصداقی، نشـان دهم که فهم درست معنا و سـاختار مقامات طیور بدون 
هماهنگ سازی کامل صورت و معنا و بی توجه به آن نظریۀ حلقوی ممکن نیست، 
هرچند هیچ کس بی نصیب هم نبوده و نیست. همچنین از آنجا که، در مبانی نظری 
این جستار، بحثی آمده بود با عنوان »مثلث جاودان« و در آن این بحث مطرح شده 
ـ اگر  ـ یا همان رسالة الطیرهاـ  بود که همۀ آثار و انواع مهّم ادبی از جمله پرنده نامه هاـ 
محصول مستقیم دو رکن همواره با هم، یکی »جامعه/ حکومت« و دیگری »ایده/
دین«، نباشـند، دسـت کم ظهور این آثار سـخت در تعامل با این دو رکن است، مگر 
به ندرت که آفریننده ای خاّلق ظهور کند و بتواند خود را از کمند پوشـیده و پیچیدۀ  
آن ها رها سـازد! از همین روی، به نظر رسـید که هم خود منطق الطیر و هم سیمرغ 
متمّثل شده در آن، به صورتی دقیق و معرفت شناختی، ریشه یابی و نقد و تحلیل شود 
تا به درستی روشن شود آن کتاب و این ایده، بر انگارۀ کدام مبنای نظری آفریده شده 
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و عطار در سـرودن مقامات طیور و آفریدن سـیمرغ ویژۀ خویش تا کجا و چه حد 
تحت تأثیر مسائل حکومتی - اجتماعی )رکن اول( و مباحث نظری - الهیاتی )رکن 
دّوم( بـوده و بـه خـود یا نا به خود، آن ها را نظریه مند کرده و تا کجا و چه حّد، توفیق 
یافته است که نگاه مستقل خویش را نگه دارد و از آن دو رکن بهره گیرد و به ویژه در 
پی ریزی و تکوین سیمای سیمرغ، که در این اثر خدا/ جبرئیل/عقل کل و امثال آن 
است، کدام چهره از خداوند را ترسیم کرده و به تصویر کشیده و جا انداخته است؟ 
خدایی که همچون سـلطان و امپراطوری مسـتبد بر تخت و کرسی نشسته و با تکیه 
بـر سـلطه و جبارّیـت خویش، حکم می راند و هـر کار بخواهد می کنـد یا آن چهرۀ 
مبارِک نورانی عطوِف  مهربانی که دوست و همراه و قلب انسان و جهان است و با 
الیه الیه های نور و اشراق در متن جهان و بطن آدمی ظهور می یابد؟ به راستی سیمرغ 

عطار تجلی کدام چهرۀ خداوند در فرهنگ و ادبیات عرفانی ماست؟
بر همین مبنا، در فصل ششـم به این موضوع بسـیار مهم پرداختم و ضمن نشان 
دادن مبانـی نظری شـکل گیری شـخصیت سـیمرغ در فرهنگ عرفانی مـا، دربارۀ 
تأثیـری که بر نهادهای فرهنگی - اجتماعی و باورهای درونی انسـان ها گذاشـته و 

می گذارد به بحث و بررسی پرداختم.
فصل هفتم هم به ترسـیم سیمای عطار در حین آفریدن منطق الطیر اختصاص 
یافت و در آن شـرح کشـش ها و کوشـش ها و بی تابی ها و بی قراری های فریدالدین 
در هنگام سـرایش تک تک ابیات این منظومه ــ در پیوند با بقیۀ آثار ــ و جایگاه آن 
در ذهن و روان سـراینده و دغدغه ها و درگیری هایش با اشـخاص و شخصیت هایی 
ـ که در واقع همان عطـار و آمال و آالم  کـه آفریـده خصوصًا حاّلج و شـیخ صنعانـ 
تحقق یافتۀ او هسـتند ــ آمد و همچنین نگاهی رفت به عطار و کشـمکش های او 
بـا معاصـران و خرده گیرانی که »ُپرگو« یش می خواندند و نیز تالش او برای اثبات و 
تثبیت حقیقت و معنای قصه و روایت و شـاعرانگی و بررسـی و بیاِن نقش و تأثیر 
عظیم و گسـتردۀ شـیخ نیشـابور در پی اندازی و تبیین سـنت روایت و قصه نویسـی 
عرفانی تا آنجا که به حق عنوان »پدر قصه های عرفانی« را می تواند از آِن خود  سازد! 
در واقـع، ایـن فصـل روان پژوهـی اعماِق عطار اسـت، به ویژه از حیث نقشـی 
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کـه راوی در تکویـن روایت و برعکـس، روایت در تکویـن راوی دارد که با توجه به 
مدعّیات موجود در متن و حرف های امروزیان بحثی مهم و قابل اعتنا می تواند بود، 
خصوصًا از این نظر که نوع شخصّیت آفریننده و زندگی و مسائل متعارِف روزگار تا 
چه حد بر آفرینش های عرفانی و مباحث الهوتی آن ها اثر می گذاشـته اسـت و آنان 
با جمع ها و جماعت های همروزگار خویش چه می کرده و زمانه و جامعه را چگونه 

برای خود تحمل پذیر می ساخته اند!
بررسـی امـکاِن وجود یـا امتناِع  تحقق دنیـای آرمانی عطـار در منطق الطیر از 
مباحث مهم این فصل است و اینکه اساسًا عطار، در آثارش و به ویژه در این کتاب، 
جویـای جهـاِن مطلوب و آرمانی هسـت و چشـم اندازی از این نـوع در نظر دارد یا 
خیر و در هر دو صورت چرا؟ و چگونه؟ تأملی در آثار عطار نشان می دهد که فرزانۀ 
نیشابور، بارها و بارها، از این جهان و جماعت های جای گرفته در آن و انسان هایی 
که خود دیده یا وصفشـان را شـنیده، چندان خرسند و خشنود نیست و چندانی هم 
ـ بـا آنچه اصطالحًا به نام »نظام  ـ دسـت کم قلبی و نه عقلی و اعتقادیـ  همراهـیـ 
احسـن« شـهرت یافته است؛ ندارد چراکه او اساسـًا جهان را یک سویه و یک رویه 
نمی بیند که حکم کلی و واحد صادر کند که تمامًا نیک یا بد است. عطار با تیزبینی 
ویژه ای، میان دوسـویۀ وجود، تفاوت هایی معنـادار و ژرف می بیند که او را به نوعی 
تعـارض دردآور می کشـاند و بی تابـش می سـازد و، همزمان، همین شـیوۀ نگاه او، 
قوتی فوق العاده به عرفانش می بخشد و، خواسته و نخواسته، دل و جان انسان این 

روزگاران را هم به همراهی و همگامی می کشاند: »در جدال نقش با نقاش!«
و حرف آخر، اکنون از پی سـال ها همدلی و همراهی با فریدالدین عطار عزیز، 
ـ دلی شاد و  ـ بادا کهـ  خوشـحالم که این کتاب به سـامان می رسـد و با خواندِن آنـ 
خلوتی از عطِر سـخِن عطار سرشـار و آباد می گردد و عاقبت، خواهنده و خواننده 
خود می رسـد و درمی یابد که عشـق و درد و کالم عطار، در عین مشـابهت هایی با 
دیگـر بـزرگان و نام آوران این بوم و بر، و این زبان و فرهنـگ، به ذات و خاصّیت، از 
بسـیاری جهـات از آن ها جداسـت و معنا و کارکردی ویژۀ خویـش دارد که اول رو 
نمی نمایـد، بلکـه در خوانشـی ممتد و مکّرر و عمیق و همدالنـه اندک اندک چهره 
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می گشـاید و چون به این دقیقۀ مهم و فرح بخش رسـید و کام جانش این شـیرینی 
غریب را چشید؛ دیگر دست می کشد از تکرار حرف های بی خاصیت اما مشهوری 
ـ مولوی ادامۀ عطار اسـت و عطار امتداد سـنایی و هر سه کسانی تقریبًا  ـ مثاًلـ  کهـ 
همچون هم! و چون کسـی از او، حجت و دلیلی بخواهد، دیگر دوری می جوید از 
ـ فریاد برآورد و چشم بسته  ـ مانند همگان و همسان با لحن آنانـ  اینکه او هم فوریـ 
بـر زبان راند که: ِاه! چطور شـما نشـنیدی کالم حضرت موالنـا را؟ و بعد با صدایی 

خسته و خش دار و کمی گرفته و گرفتار بخواند و سر و چشم بچرخاند که:
آمدیـم!عطار چو روح بود و سنایی چو چشم او عطـار  و  سـنایی  پـی  از  مـا 

بعضی هـا هـم گفته اند دو چشـم او دیگر چنیـن نمی گوید و چنـان نمی کند! او 
رسـیده اسـت و می داند در انتسـاب این شـعر -- و امثال آن -- به موالنا تردیدهای 
ـ  جـدی وجـود دارد1 و در نسـخ معتبـر دیوان کبیر هم که اصاًل نیسـت و باشـد همـ 
ـ اَل ُیْسِمُن َو اَل ُیْغِنی ِمْن ُجوٍع )غاشیه/ 7(! این خوانندۀ عرفان پژوه  به قول طلبه هاـ 
و عطارجـو، با آن سـلوک فکری و دسـتیابی به متدولوژی علمـی خاص خویش، 
کم کمک با خوانش های مکّرر و تّدبرها و تأمل های بسیار از سبک دوره و مباحث 
عام و عمومی آن فراتر می رود و ره می َبرد به سبک شخصی و زبان خاص و گفتمان 
ویژۀ عطاری تا یکباره تو گویی چشم برزخی اش باز می شود و لب می بندد از تکرار 
ایـن گفته هـای مشـتهر، و دل می دهد به اعمـاق، به حرف هـا و گفته ها و نکته های 
تازه ای که با »خّط سپید« در البه الی سطور نوشته شده و کم  تر کسی چیزی از آن ها 
گفته اسـت و خود، مشـرق مشرق بدان می رسد و درمی یابد که این بزرگان، در عین 
برخی اشتراکات زبانی و مفهومی، تا چه حد نگاه و نظر و زبان و سبک و عرفانشان 
با هم متفاوت است، به ویژه همین دو بزرگ نامدار فرهنگ عرفانی ما یعنی حضرت 
موالنا جالل الدین و جناب شیخ فریدالدین عطار! و واقعًا نوع نگاه و عرفان عطار 
کجـا و شـیوۀ نگاه موالنا کجا؟ اصاًل و ابدًا حرف بر سـر بهتـری یا واالتری یکی بر 

1. عبدالرحمان بن احمد جامی، نفحات االنس من حضرات القدس، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، 
تهران: سخن، 1394، ص 819.
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دیگری نیست. سخن بر سر تمایز عرفان و دستگاه معرفتی و شناخت شناسانۀ این 
دو ُدردانۀ بزرگ فرهنگ ماست، چراکه بنیاد ذهنی و روانِی شخصیت موالنا عمدتًا 
بـر روشـنِی آغاز و انجام وجود اسـت کـه می دانیم از کجا و کدام نیسـتان و فلک یا 
دریا جدا گشته ایم و، در این چندروزه فرصت حیات، شادمانه و با عشق می کوشیم 
 کـه به همان جا برگردیم که جدا گشـته ایم و شـهر و دیار و یـار و دریای ما آنجا بوده 

است!
در نگاه او در این سـیر، علی رغم برخی مشـکالت، همه چیز خوب و شـیرین و 
زیباست و سالک عاشق است بر قهر و لطف و زشت و زیبای آن هسِت نیست نما، 
ـ  ـ و اگر هم نیست دسـت کم چنین می نماید که هست!ـ  یکسـان هم عاشـق استـ 
و امثال این. حال آنکه عطار با تمامی این نکته ها و گفته ها چالش های جّدی دارد 
و دسـت کم با یک سـو و رویۀ آن درگیر اسـت، خصوصًا آنجا و آن گاه که در خلوت 
و رو به خویش اسـت! واقعًا نگاهی شـکفته و بصیرت یافته چگونه می تواند این دو 
را امتداد هم بداند و هر دو را ادامۀ سنایی ببیند و خرسند هم بماند؟ مولوی قطعًا از 
عطار اثر پذیرفته، اما دستگاه معرفتی و عرفانی ویژۀ خود را پی انداخته است! باری! 
با خلوت ها و خواندن ها، خواننده خود می رسـد که اگر این دو عین هم یا امتداد هم 

بودند که چندان بزرگ نبودند در این تاریخ عجیب ادبی ما!
باری، خوانندۀ سالک، در این سلوک ذهنی و فکری  و روحی، از پی آن تأمالت 
و خوانش های مکّرر، اندک اندک سر می سپارد و دل می دهد و -- احتمااًل -- همراه 
می شود با بزرگانی مثل شبستری و فروزانفر و دیگران، و همنوا می گردد با نورالدین 
عبدالرحمن جامی -- که شـاید داناترین و ماّلترین شـخص در شـناخت گذشـتۀ 
فرهنگی ما به ویژه قلمرِو معرفِت عرفانی باشد، هرچند نه خاّلق ترین کس در حوزۀ 
آفرینـش اثـر ادبی -- کـه می گفت: »آن قدر اسـرار توحید و حقایـِق اذواِق مواجید 
کـه در مثنوّیـات و غزلّیات وی ]= عطار[ اندراج یافته، در سـخنان هیچ یک از این 
 طایفه یافت نمی شود!«1 و قاطعانه و بی تردید بگوید که »کتابی به زیبایی و کشش 

1. همان، ص 795. 
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تذکـرة االولیا، در هیچ یک از زبان های ملل اسـالمی وجود نـدارد!«1 و از این پس، 
گاهی و اشـراف، نکته ها و ابیات  دیگر نه چشم بسـته و از سـر تقلید، بلکه کاماًل با آ

خود عطار را تأیید کند که: نظم من خاصّیتی دارد عجیب!
هدف اصلی و اولّیه از نوشـتن این کتاب هم همین بود: نگاهی تازه و دیگرگون 
بـه آثـار و دنیای معنوی - معرفتی و هنری - ادبی عطار که تمام زندگی و توان و تن و 
جانش را بر سر آن ها نهاد، البته از روزن و پنجرۀ منطق الطیر و با تکیۀ تام و تمام بر 
آن! در این سـیر و ُجسـتار و با این نوشتار اگر دلی هرچند با ریختن قطرات اشکی، 
شـاد و سـبک و فـردی حتی اندکی هشـیار گردد؛ مؤلـف به مقصود خود رسـیده و 

پاداشش را گرفته است!
نکتۀ گفتنی و کالم آخر آنکه چون این جستار در بازۀ زمانی نسبتًا طوالنی تدوین 
و تکوین یافته است و از برخی آثار عطار چاپ های متعدد و متنوع و غالبًا هم قابل 
اعتنا و اعتماد در بازار موجود بوده اسـت، ناچار ــ و با اختیار ــ از اکثر چاپ های 
انتقادی بهره برده است. ناچار چون در کتابخانه یا شهری فقط فالن چاپ موجود 
بوده اسـت و با اختیار از آن روی که هیچ یک از چاپ های موجود، مزّیت مطلق بر 
دیگری و دیگران نداشت و جای دریغ بود اگر آن ها دیده یا از آن ها استفاده نمی شد، 
ـ وقتی که آغاز کردم به این کار، بهترین تذکرة االولیای موجود  ـ نمونه راـ  چنان کهـ 
آنی بود که انتشـارات اساطیر درآورده بود. سه بار خواندم و نکته ها برداشتم. سپس 
نشـِر هرمس تذکـرۀ ویژۀ خود را درآورد. از جهاتـی آن را مطلوب تر و برای خواننده 
مفیدتر دیدم. به کارش گرفتم و مأخذش سـاختم و بعد تذکرۀ شـیخنا االستاد دکتر 
شفیعی کدکنی رونمایی شد که از آن هم نمی توانستم گذشت، به همین علت، در متن 

کتاب از هر سه چاپ استفاده کرده ام.
حال و روزم با منطق الطیر و خواندن و نکته برداری و یادداشـت و ارجاع به آن 
بسیار جالب تر از این بود! نزدیک به هفده - هجده چاپ نسبتًا خوب از منطق الطیر 

1. محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری، تذکرة االولیا، ج 1، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، 
تهران: سخن، 1398، مقدمه، ص 49. 
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در بـازار موجـود بـود و حـدود هفـت یا هشـت تصحیح انتقـادی روزآمـد و تقریبًا 
پذیرفتنی، اما هرکدام دارای مزّیتی و نقصانی! به کارگیری همه، متن را خیلی آشفته 
ـ می کرد و چشم پوشی از یافته ها و محاسن کارشان  ــ و از مدار پژوهش علمی دورـ 
هـم بـه دور از دقـت و روش و انصـاف علمی! عاقبـت و بعد از تردیدهـا و تأّمالت 
بسـیار، بهتر آن دیدم که، در ارجاعات متن، آثار تصحیح شـدۀ عطار به همت اسـتاد 
دکتر شفیعی کدکنی را اصل و مبنا قرار دهم و هرجا نکته ای مهم یا اختالفی جّدی 
در ضبـط ابیـات بود، بـا تصریح بیاورم. بنابراین، همۀ اشـعار یادشـده از تمامی آثار 
ـ از روی چاپ انتشارات سخن است مگر  ـ در این کتابـ  مسلم انگاشته شدۀ عطارـ 
آنجا که در پانوشت تصریح شده باشد که از چاپ و نشِر دیگری استفاده شده است. 
اشعار دیوان هم از روی چاپ استاد مرحوم دکتر تقی تفّضلی است؛ ااّل چند مورد که 

در جای خود یاد کرده ام.
دوسـت دارم، در این مقام و در مرتبه اول، سـپاس و مهربانی قلبی خودم را نثار 
راه و همت همۀ بزرگان و محققان دلسـوخته و عاشـقی کنم که نقد عمر عزیزشـان 
را صرِف شـناختن و شناسـاندن این گوهر گویای ادب کردند و، در طول زندگی و با 
مشکالت فراوانی که داشتند، سالیاِن سال تالش و تأمل کردند و شمع آسا سوختند 
و قدم به قـدم و قلم به قلم پیش آمدند و، بـا عطوفت و عقالنیت، گرد و خاک های 
خاموشـی و فراموشـی از صورت و معنای شـعر عطار زدودند و میراث ماندگار آن 
فرید روزگاران را در شکل و شمایلی آراسته تر، استوارتر و علمی تر به ما و این زمانه 
سپردند؛ همۀ عطارپژوهان و عطارشناسانی که در ایران و هر گوشه ای از این جهان 
حتی شـده نکته ای، -- ارزن وار یا گوهردار -- به این خرمن معانی و گنجینۀ اسـرار 

افزودند!
و در مرتبۀ دوم، تشـکر می کنم از دوسـتان عزیز و دسـت اندرکاران نشر هرمس 
-- به ویژه جناب آقای سعید دمیرچی -- که علی رغم آن فترت زمانی آزارندۀ غریب 
و بعد هجوم شیطان وارۀ این کرونای عالم گیر عجیب و بازبینی ها و اصالحات فراوان 
و پی درپی من، چشـم محّبت از این کتاب برنداشـتند و تا چنان که باید و شـاید به 
سامان نرسید؛ رهایش نکردند. همچنین قدردانی ویژه ای می کنم از سرکار خانم ها 



شـریفی و قنـادی و معّظمی و سـایر همکاراِن عزیز نشـر هرمس کـه با عطوفت و 
گاهانه و سـتودنی کمر همت بسـتند و کار را مجّدانه پی گیری کردند و تا  عالقه ای آ
ـ به دست و دل خوانندگان و  ـ با یاری خداوندـ  این کتاب هرچه زیباتر و بسامان ترـ 

خواهندگانش برسد!

تهران بیست  و هشتم خردادماه نود و نه
مهدی محّبتی 
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فصل اّول:

از منطق الطیر قرآنی تا منطق الطیر عرفانی





1
زبان هستی، زبان نیستی

)درآمدی بر معنای سخن گویی مرغان(

چو جانت قوی شد به ایمان و حکمت
بیامــوزی آن گه زبان هــای مرغان

بگوینــد با تو همان، مــور و مرغان
که گفتند ازین پیش تر با ســلیمان1 

1. 1. طبقه بندی نگره ها دربارۀ مفهوم نطق مرغان
پیش از هر خوانش و کنشی، برای فهم درست منطق الطیر عطار ناگزیر باید نسبت 
و نوِع نگاه خود را با مّدعایی که او مسّلم و مفروض انگاشته، یعنی »نطِق پرندگان«، 
ـ کلمه و تکلیم را به کار می برد،  ـ مثاًلـ  روشن کنیم. اگر عطار به جای نطق و منطقـ 
شـاید کار تـا حدودی سـاده تر و توجیه پذتر بود چراکه نطق در زبـان عربی گرداندِن 
زبان در دهان و گفتن از طریق آن است حال آنکه کالم می تواند چنین نباشد و لزومًا 
بر مبنای چرخش زبان در دهان و از طریق آن صورت نگیرد. از همین روسـت که، 
در مجموعۀ میراث مسـلمین، انتسـاب صفت ناطق به خداوند جایز نیست اما او را 

متکلم می توان نامید.2

1. ابومعین حمیدالّدین ناصرخسرو قبادیانی، دیوان اشعار، به تصحیح سید نصرالله تقوی، تهران: امیرکبیر، 
1335، ص 123.

2. از جمله شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن می گوید: »و النطق ادارة الّلسان فی الفّم بالکالم و  لذلک 
←
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حال با توجه به این نگره، معنای حقیقی سـخن گفتن مرغان واقعًاچیسـت؟ و 
عطار بر کدام پایه و سنجه از نطِق مرغان سخن می گوید؟

ساده ترین و راحت ترین پاسخ آن است که بگوییم مراد از این سخن گویی سخن 
بـه زبـان حال اسـت و نـه زبان قال، یعنـی مراد این نیسـت که مرغان واقعًا سـخن 
می گویند، بلکه مراْد معنایی اسـت که ما از طریق هیئت و حالت و شـئون وجودی 
و اطـوار و نظایـر آن ها درمی یابیم و بدان ها نسـبت می دهیم. به عبـارت دیگر، زباِن 
حاْل زبان وجودی آن هاست که ناظر بر معنایی خاص و عمیق است بی آنکه در این 
میان ــ عماًل و واقعًا ــ سخنی رد و بدل گشته باشد. برای آشنایی بیش تر نمونه وار 

می توان گفت که وقتی می خوانیم:
بـازار انـدر  بدیـدم  کوزه گـری  بسـیاردی  همـی زد  لگـد  پاره گلـی  بـر 
مـن همچو تـو بـوده ام مـرا نیکـو دار!وآن ِگل به »زبان حال« با او می گفت

و همچنین:
دوش رفتـم  کوزه گـری  کارگـه  دیـدم دوهـزار کـوزه گویـا و خمـوشدر 
خـروش بـرآورد  کـوزه  یکـی  کـو کوزه گر و کوزه خـر و کوزه فروش1نـاگاه 

در این کارگاه، و در آن بازار، هیچ کوزه ای به زبان واقعی ــ که گرداندن زبان در 
ـ سـخن نگفته و کالمی رد و بدل نشده است، اما از تأمل در گذشته و  دهان باشـدـ 

الیوصف تعالی بانه ناطق و إْن وصف انه متکلم« )شـیخ طوسـی، التبیان فی تفسـیر القرآن، به تحقیق و 
تصحیح احمد حبیب قصیر العاملی، ج 9، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا، ص 188(. راغب  هم 
در مفردات می گوید: »النطق فی التعارف؛ االصوات المقطعه التی ُیظهرها اللسان و تعیها اآلذان، قال 
نسان« )راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن،  تعالی: "َما َلُکْم اَلَتْنِطُقوَن؟"، و الیکاد یقال إاّل ِلاْلِ

تهران: دفتر نشر الکتب،1404 ه  ق، صص 496-497(.
ـ می فرماید: »َو  ـ مثاًلـ  ـ اقـرار می کند وـ  ـ به هر معنایی که بگیریمـ  خداونـد خـود نیـز به متکلم بودنـ 
ُه موسـی َتْکِلیمًا« )نسـاء/ 164( اما هرجا سـخن از نطق است به آفریده نسبت می دهد و خود  َم اللَّ َکلَّ
ْنَطَق ُکلَّ َشـئیٍء« 

ََ
ِذی أ ْنَطَقَنا الّلهُ  الَّ

َ
را ناطـق نمی نامـد ماننـد: »َو َما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوی« )نجـم/ 3( و »أ

)فّصلت/ 21(. 
1. ابوالفتح عمر بن محمد خیام، رباعّیات، به تصحیح محمدعلی فروغی و قاسـم غنی، تهران: اسـاطیر، 

)افست(، 1371، رباعی 107 و 117.

→
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حال و احوال آن ها، درمی یابیم که با زبان بی زبانی می گویند: به ما بی حرمتی مکنید 
و بدانید سرنوشـت شـما هم چون ماست و تأمل کنید و عبرت بگیرید که کوزه گر و 

کوزه خر و کوزه فروشانی که در اینجا بودند اکنون کجایند؟
این نکته ای است که بسیاری از متفکران و به ویژه خردگرایان جهان اسالم بدان 
دل داده و بر آن پای فشرده اند که موضوعاتی همچون سخن گفتن پرندگان و درندگان 
و بهائم و نیایش کوه ها و سـتارگان و، به صورت عام تر، حمد و تسـبیح کائنات جز 
بـه زبان حال نمی تواند باشـد و، بر همین مبنا، هرگونه معنـا و مفهوم دیگری از این 
جنـس موضوعـات را بایـد به گونه ای معقول و معتدل، تفسـیر و تأویل کرد تا ضمن 
نگه داشت اصل و ظاهر قرآن و حدیث، رخنه ای در مبانی آن ایجاد نگردد و دستاویز 

ایمان ستیزان قرار نگیرد.
معتزلـه و پـس از آن هـا اخـوان الصفا و باطنیان شـاید پیش و بیـش از همه در 
این راه قدم نهادند و بسـیار کوشـیدند و بعضًا به نتایج قابل توجهی هم رسـیدند1 و 
البتـه در برابـر آن ها طیف های مختلفی از گروه ها و فرقه های گوناگون ایسـتادند و 
هرگـز تن به چنین برداشـت هایی ندادند و اجتهاد عقلـی و تأویلی را در مقابل نّص 
جایز نشمردند و سخن گفتن مرغان و حیوانات و نیایش کوه ها و سجدۀ ستارگان 
و گیاهـان و حمد و تسـبیح موجودات را درسـت و دقیق به همیـن معنای خالص 
زبانی حمل می کردند و سخت بر عقیدۀ خود پای می فشردند و در تبیین معنای آن 

نکته ها می گفتند.
ـ  نـگاه گـروه اول اگرچـه به نظـْر معقول تر و منطقی تـر و پذیرفتنی تـر می نمایدـ 
چراکه، از نظر عقلی و منطق متعارف بشـری، معنا و مبنایی ندارد که مرغ و کوه و 
ـ اما از جهات بسیار با کلیت  سـتاره به زبان آدمیزاد سـخن بگویند و ستایش کنندـ 
روح قرآن هماهنگ نیست و دقت در نحوۀ کاربرد موارد آن و به ویژه توجه به بسامد 
بسـیار بـاالی آن تأییـد این نگره را نشـان نمی دهد و محقق را مطمئن نمی سـازد که 
مراد قرآن از سخن گفتن موجوداتی بجز انسان فهم معانی صرفًا از طریق زبان حال 

1. برای تفصیل بیش تر بنگرید به: ایگناس گلدزیهر، گرایش های تفسیری در میان مسلمانان، ترجمۀ سید 
ناصر طباطبایی، تهران: ققنوس، 1384، بخش سوم: تفسیر در پرتو عقیده.
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آن هاست. البته همین جا باید گفت که، تا این مسئلۀ مهم روشن نشود، نمی توان به 
درک دقیق و روشـنی از منطق الطیر عطار نیز رسـید چراکه در قرآن موارد بسیاری 
هست همچون سخن گفتن سلیمان )ع( با مورچه، خبرگزاری و پیام آوری مشروح 
و مفصـل هدهد دربارۀ ملکۀ سـبا، سـخن گفتن خـر ُعَزیر )ع( از پـی چندین قرن 
مردگی، سخن گفتن عیسی )ع( در گهواره، و به سخن آمدن و شهادت دادن اعضا 
و جوارح آدمی در روز قیامت و در احادیث نیز نالیدن سـتون حّنانه و سـخن گویی 
سـنگریزه ها در دسـت پیامبـر )ص( و ده ها مـورد نظایر آن، که بایـد موضع خود را 
مشـخص کرد و دریافت که آیا تمامی آن ها را صرفًا می توان با تمّسـک به زبان حال 

حل و فصل کرد یا ناگزیر باید چنگ به مبانی دیگری هم زد؟
نمونـه را وقتـی که از ابوحامد غزالی می خواهیم معنای آیۀ »َو ِإْن ِمْن َشـْیئٍی ِإالَّ 
ُح ِبَحْمِدِه« )اسـراء/ 44( یعنی هیچ چیز نیسـت جز آنکه با سـتایش، تسـبیح  ُیَسـبِّ
ـ  خداونـد را می کنـد برایمان معنا کند، بی درنگ زیر نفوذ اهل اعتزال و خردگرایانـ 
ـ می گوید که آن ها بـا ذات خویش و با »زبان  اگرچـه خـود را جـدا از آن ها می داندـ 
حاِل« خود خدا را می ستایند نه با زبان، چراکه فقط یک احمق در این آیه می تواند 

گمان کند که جامدات به زبان آدمیزاد سخن می گویند:

و البلیـد یفتقر إلـی إن یقدر للجمادات حیاة و عقـاًل و نطقًا بصوٍت و حرٍف 
حتی یقول سـبحان الّله  لیتحقق تسـبیحه و الَبصیر یعلم َاّنـه ما ارید به نطق 
اللسان بل کونه مسّبحًا بوجوده و مقّدسًا بذاته و شاهدًا بوحدانّیته کما یقال: 

و فی کّل شیئٍی له آیٌة        تدلُّ علی أّنه واحُد1

ماحصل حرف غزالی آن اسـت که اگر آدمی کودن نباشـد و به بصیرت رسـیده 
باشـد، بی هیچ تردیدی باور می کند که سـخن گفتن با صوت و حرْف کار جماداِت 
بی عقل و حیات نیست. جماد، صرفًا با ذات وجود خود، خداوند را تقدیس می کند 

ـ می گویند او یگانه است. ـ و نه قالـ  همان سان که همۀ هستی به زبان حالـ 

1. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج 4، تحت اشراف ابراهیم بن حسن االنبانی، مصر: مطبعة 
شیخ مصطفی البابی الحلبی و اوالده، 1347 ه  ق، قواعد العقاید، مسئلۀ سوم، قسم پنجم.
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غزالی اگرچه خود مجموعه ای از تعارض های بی منتهاسـت که به تناسب زمان 
و مـکان و عمـر و موضوع و رویکرد و روش، حرف های سـنگین و غریِب مختلف 
بسـیار دارد و تحلیـل تعارض هـای شـخصی و شـخصیتی او یکی از مشـکل ترین 
پدیده هـا در تمّدن اسـالمی اسـت1، امـا به هـر روی در این باب نکتـه اش صریح و 
بی چون و چراست که تسبیح کائنات در قرآن و حتی احادیث نمی تواند به زباِن قال 

باشد و به ناچار الزامًا به زبان وجودی و حال است.2
کسـان بسـیار دیگری همچون او تمامی این موارد را به زبان وجود یا زبان حاِل 
اشیا نسبت می دهند؛ چون اینان به کل منکر جسم انگارِی خداوندند که الزمۀ اعتقاد 
به چنین نظری است، چراکه اگر خداوند زبان و چشم و دست و مانند این ها نداشته 
باشـد، امکان تکلم ندارد و قبوِل زبان و چشـم و دست و نظایر آن ناگزیر به تجسیم 
و جسـم انگاری خدا می انجامد که از نظر اینان اساسـًا امری است باطل. بنابراین، 
ـ اگر جـز از این دیدگاه  بـه نطـق آمـدِن االغ و نالۀ کوه و سـجدۀ گیاه و سـتاره هـمـ 
تأویل گردد، و زبان واقعی و قال تلقی شود ــ امری است نامعقول و تباه، در حالی 
کـه نگـرۀ رقیب تمامـی این توجیهات و گفته هـا را تأویالتی باطل و تبـاه می پندارد. 
یعنی آن نگره ای که می کوشد معانی کالم الهی را تنزل دهد و در حّد و حدود فهم و 
عقل محدود بشری تبیین کند. امری که مخالف مبانی اصلی دعوت قرآنی است و 
ظواهر آیات و روایاِت بسیاری همراه و هماهنگ با آن نیست. بر همین مبنا، تسبیح 

1. گلدزیهر با توجه به رویکردهای مختلف غزالی در باب کالم و قرآن و علوم می گوید: »غزالی دشـمن 
خود را به چنین شیوه ای ]تأویل باطنی[ متهم می کند، ولی خود وی همان معنایی را برای صراط بیان 
می کنـد کـه معنای باطنی از آن به نظر می رسـد، خصوصًا در کتاب خود به نام جواهر القرآن، فلسـفۀ 
یونان را پایه و اساسی برای قرآن می گیرد و آن را معنای باطنی قرآن می داند. غزالی از طرف دیگر، در 
تفسـیر صراط حق، رو به سـوی اندیشه های ارسطو در کتاب اخالق نیکوماخوس دارد...« )بنگرید 

به: گلدزیهر، گرایش های تفسیری در میان مسلمانان، صص 190-191، 193.
2. برای آشنایی بیش تر با نگره های متحول و متکامل غزالی در طول حیات دربارۀ قرآن و تأویل آن از جمله 
بنگرید به: نصر حامد ابوزید، معنای متن )پژوهشی در علوم قرآن(، ترجمۀ مرتضی کریمی نیا، تهران: 
طـرح نو، 1381؛ نصرالّله پورجوادی، زبان حال در عرفان و ادبیات پارسـی، تهران: هرمس، 1385، 

صص 120-147.
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موجـودات و نالـۀ کـوه و نگاه به وجه خدا و نظایـر آن را باید به همان معنی اصلی و 
ذاتـی خویـش گرفت و هیچ گونه تأویل و توجیهی هم برای آن قائل نشـد، چنان که 
َها َناِظرٌة« )قیامت/  ـ شیخ احمد مراغی دربارۀ »ُوُجوٌه َیْومِئٍذ َناِضَرٌة« »ِإَلٰی َربِّ مثاًلـ 
32-22( می گوید: یعنی نگاه می کند به چهرۀ پروردگارش عیانًا و بی هیچ حجابی.1 
و شـیخ بزرِگ اهل سنت، ابوالحسن اشعری، هم به تصریح و بی هیچ تردیدی جواز 
رؤیت پروردگار در آخرت را صادر می کند.2 بسیاری دیگر هم، در طول تاریخ اسالم، 
بر این باور بودند که خدا را می توان مثل ماه شب چهارده در آسمان دید و با او سخن 

گفت و نیاز به هیچ توجیه و تأویلی هم نیست.3
حـال، بـا توجه بـه مجموعۀ این نکته هـا و مباحـث، ابتدا باید دقیق و درسـت 
ْیِر« )نمل/ 16( )نطق پرندگان به ما آموخته شـد(،  ْمَنا َمْنِطَق الطَّ دریافـت کـه: »ُعلِّ
که بنیاد کتاب عطار بر آن نهاده شـده اسـت، به چه معناست و سپس به موضوعات 

و نکته های دیگر پرداخت.
نبایـد از یـاد برد که حجـم آیات قرآنی و اخبار و احادیـث در این زمینه به قدری 
فراوان اسـت که طرح اجمالی آن ها نیز در این مقام ممکن نیسـت. همچنین صرِف 
تمّسـک بـه آرای تفکرانـی چون غزالی اشـعری گرا و َزمخشـرِی معتزلی مشـرب و 
نیـز خردگرایانـی چون اخـوان الصفا و اسـماعیلیه و پـاره ای از صوفیـان میانه رو و 
نومعتزلیان امروزی، که می کوشند چنین آیات و روایاتی را با اتکا به زبان وجودی یا 

1.احمد مصطفی مراغی، تفسیر مراغی، ج 10، مصر: شرکة مکتبة المطبعة البابی، 1962 م، ص 152.
2. ابوالحسن اشعری، االبانة عن اصول الّدیانه، قاهره: بی نا، 1348 ه  ق، ص 10.

3. بـه هـر روی، مسـئلۀ تجسـیم و جسـم انگاری خداوند یکـی از سـنگین ترین و مشـکل ترین مباحث 
معرفت شناسـی قرآنی و دینی اسـت که افزون بر هزاران کشـته و مجروح ــ که در صحنۀ عملی داده 
ـ دست کم هزاران صفحۀ سفید دربارۀ آن سیاه گشته است که نمونه هایی از این تنازعات بی پایان  استـ 
را می توان در این منابع دید: محمدهادی معرفت، التفسیر و المفسرون، ج 2، مشهد: الجامعة الرضویة 
للعلوم االسالمیه، 1387 )1429 ه  ق(، صص 932-902؛ و: گلدزیهر، گرایش های تفسیری در میان 
مسلمانان، صص 196- 156؛ محمد بن جریر طبری، ترجمۀ تفسیر طبری، به تصحیح حبیب یغمایی، 
تهران: توس، 1367، ص 73 به بعد؛ محمد بن عمر فخر رازی، تفسـیر کبیر مفاتیح الغیب، ترجمۀ 
علی اصغر حلبی، ج 2، تهران: اساطیر، ص 414 به بعد؛ و امثال آن ها. ما در حد نیاز به مباحثی از آن 

در بحث ها و بخش های جلوتر اشاره خواهیم کرد.
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زبان حال یا مستند به پیشرفت پاره ای علوم و هماهنگ با عقل زمانه و یا نظایر آن 
تبیین منطقی و معقول کنند؛ نیز پذیرفتنی نمی نماید و باید به راهکاری دیگر رسید.1 
ْرَنا َمَع َداُووَد  ْمَناَها ُسـَلْیَماَن َو ُکالَّ آَتْیَنا ُحْکمًا َو ِعْلمًا َو َسـخَّ مثاًل آیاتی مانند: »َفَفهَّ
ا َفاِعِلَین« )انبیاء/ 79( و نیز وقتی هدهد دیر به مجلس  ْیَر َو ُکنَّ ْحَن َو الطَّ اْلِجَباَل ُیَسبِّ
سـلیمان )ع( می آید و سـلیمان )ع( او را تهدید به عذاب می کند و هدهد می گوید: 
وِتَیْت ِمْن ُکلِّ َشـْئی ٍء َو َلَها َعْرٌش عظیم. َوَجْدُتها َو 

ُ
ًة َتْمِلُکُهْم َو أ

َ
ـی َوَجْدُت اْمـَرأ »ِإنِّ

ْمِس ِمْن ُدوِن الّلِه... )نمل/ 24-23( و امثال آن، که مستقیمًا  َقْوَمَها َیْسَجُدوَن ِللشَّ
مرتبط با بحث ماست، در قرآن به قدری زیاد است که به راحتی اجازۀ پذیرش و گذار 

از آن را به شیوۀ تأویل به زبان حال ــ و نظایر آن ــ نمی دهد.
روایات مرتبط با این آیات هم بیرون از شـمار اسـت، به حدی که گاه در برخی 
از آن هـا عیـن کلماتی که مثاًل خـروس، مرغ، بلبل، کوه و موجـودات دیگر بر زبان 

می آورند هم آورده شده است و به آن تصریح می شود.2

1. برای نمونه می توان به تفسیر کشاف زمخشری اشاره کرد که اساسش مبتنی بر تأویل و توجیه چنین آیات 
متشـابهی اسـت و پیوسـته سـعی بر آن دارد که مسائلی مثل نطق پرندگان و تسـبیح موجودات و حّتی 
مباحثی مثل امانت و خشوع و تصدیِع کوه ها در هنگام نزول قرآن و صدها مورد مانند آن را بر پایۀ اصولی 
خردپسند توجیه کند )بنگرید به: محمود بن عمر زمخشری، تفسیر کشاف، ترجمۀ مسعود انصاری، 
تهران: ققنوس، 1389، ج 4، ص 662 )تأویل نگاه به خداوند(، ج 3، ص 565-564 )توجیه مسئلۀ 
امانت(، ج 2، ص 176 )تأویل نحوۀ شفاعت( و صدها مورد دیگر(. بنیاِد نگاه اخوان الصفا و متفکران 

اسماعیلی مذهب از جمله ناصرخسرو و سجستانی و کرمانی هم همین گونه است.
2. برای دیدن برخی از این شـیوه ها و روایات از جمله بنگرید به: گلدزیهر، گرایش های تفسـیری در میان 
مسـلمانان، بخش دوم تفسـیر روایی، صص 111-75؛ نیز: عبد علی بن جمعه حویزی، تفسـیر نور 
الثقلین، ج 3، قم: مطبعة العلمیه، 1383 ه  ق، ص 444؛ احمد بن محمد برقی، المحاسن، تحقیق، 
مهـدی الرجایـی، ج 2، بی جـا: مجمع العالمی الهل البیـت، 1432 ه  ق، ص 462؛ طوسـی، التبیان 
فـی تفسـیر القرآن، ج 9، صـص 121-117؛ عبدالرحمان خازنی، میزان الحکمة، با مقدمه و تعلیقات 
مـدرس رضـوی، ج 5، تهـران: بنیاد فرهنگ ایـران، 1346، صـص 2364-2362. نمونه ای در یکی 
ُبوَر   الزَّ

َ
ُبوَر َو َکاَن ِإَذا َقـَرأ  الزَّ

ُ
ُه َخَرَج َیْقـَرأ نَّ

َ
از ایـن احادیث آمده اسـت کـه: قال الصادق علیه السـالم: »أ

اَلَیْبقَی َجَبٌل َو اَلَحَجٌر َو اَل َطاِئٌر ِإالَّ َجاَوَبْته« که بسـیار دور از سـیاق می نماید بگوییم مراد آن اسـت 
که: پرندگان و سـنگ ها و کوه ها با زبان حال به داوود )ع( پاسـخ می دادند! نیز: »ُمقاتل گفت: روزی 
مرغکی به سـلیمان )ع( بگذشـت. صفیری می زد. سـلیمان )ع( اصحاب خود را گفت: دانید که این 
←
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گروهی دیگر هم هسـتند که مجموعۀ این گونه مباحثات را نوعی شـگرد هنری 
می دانند که ذاتًا مراد قرآن نیست و صرفًا ابزار انتقال معناست. 

بنابرایـن صرف نظـر از مباحـث سـهمگین و سـنگین و گردن شـکن و غالبـًا 
بی سـرانجامی که در طول تاریخ اسـالم -- تا عصر عطار و تا به امروز -- برای این 
مباحث پیش آمده است؛ در اینجا تنها از منظر نحوۀ سخن گویی مرغان یعنی »تبیین 
معنای منطق الطیر« ــ که سخن گفتن مرغان به چه معناست ــ می توان مجموعۀ 

آرای مطرح شده در این باب را در سه دستۀ عمده جای داد:
الـف: مـراد از منطـق الطیر سـخن گویی پرنده با نطـق و زبان در دهان اسـت با 
اصـوات مخصـوص، بـی هیچ گونه تأویل و توجیـه علمی و عقلـی و منطقی. پرنده 
سـخن می گوید و سـلیمان )ع( -- و ملکۀ سـبا -- و دیگران هم  زبان پرنده را دقیق 
و درست می فهمند همچنان که دو تن آدمی با هم سخن می گویند. اگر قضیه برای 
مـا معقـول و متعارف نمی نماید، اشـکال از ماسـت که هنوز چندان رسـیده و پخته 
نگشـته ایم که ظرفیت و اسـتعداد شنیدن و درک چنان زبانی را داشته باشیم. دربارۀ 
نحـوۀ نطـق هم عقول ما که از جهات متعدد محدود و محصور اسـت؛ قد نمی دهد 
و توان ندارد بفهمد که خداوند چگونه عضو آدمی و یا پرنده را به نطق می آورد. این 
عقیده نظیر همان اعتقادی اسـت که می گوید خداوند را می شـود دید. یعنی مؤمن، 
ـ می تواند مشاهده کند  ـ در دنیا یا آخرتـ  با چشِم سر، خدا را بی هیچ گونه خالفیـ 
و هرگونه توجیه و تأویل انحراف از مسیر اصلی کالم قرآنی است. ُرّمانی در این باب 

توجیهی دارد که شنیدنی است:

منطق الطیر صوتی است که همۀ معانی آن در یک بافت واحد فهمیده می شود 
برخـالف منطـق النـاس که صوتی اسـت که معانـی گوناگـون در صیغه ها و 
بافت های مختلف فهمیده می شود. از همین روست که ما با طول مصاحبت 

مرغک چه گفت؟ گفتند: نه یا رسـول الّله! گفت: می گوید السـالم علیک ایها الَمِلک المسـّلط علی 
بنی اسـرائیل. خدای تو را کرامت داد و ظفر داد بر دشـمن« )حسـین بن علی ابوالفتوح رازی، روض 
الجنان و روح الجنان فی التفسیر القرآن، به اهتمام غالمحسین مراقبی، ج 7، تهران: ملک، 1378، 

ص 384(.
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