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چکیده
شاهکار عطار در خلق منطـق الطیـر تـوأم بـا تبیـین      

گانـه طریقـت موسـوم بـه هفـت وادي      مراحل هفت
اي، در به این سیر تکاملی هفت مرحلـه .عرفان است

پیـروان  در گذشـته  هایی همچون میترائیسم کـه  آیین
این پـژوهش در پـی   . زیادي داشته، اشاره شده است

هـاي مشـترك میـان ایـن دو فراینـد      است تا جنبهآن 
هاي عطار نیشابوري در گانه را با مقایسه اندیشههفت

هـاي تشـرف بـه    منطق الطیر و بررسی رسوم و آیین
دهـد  نتایج این پژوهش نشان می. میترائیسم، بازنماید

از میان هفت مرحله ایـن دو فراینـد عرفـانی، شـش     
مقـام نیمـف،   مرحله طلب در مقام نخست، عشق در

در پایــان (معرفــت در برابــر مقــام ســربازي، اســتغنا 
در برابر شیرمردي، توحیـد در برابـر   )مرحله سربازي

پارسی یا پارسا شدن و یکی شدن سـالک و میتـرا و   
در پایان، مرحله فنا در برابر پیر و مرشد کامل شـدن  

تنهـا وادي غیـر   . شـود در آیین میترائیسم قلمداد مـی 
این فرایند وادي ششم یا حیرت است قابل اطالق در

که در برابر مهرپویا یا پیک خورشید در مقـام ششـم   
توان ارتباط منطقـی بـین   میترائیسم قرار داشته و نمی

.آنها یافت
ــدواژه ــاکلی ــام : ه ــت وادي، مق ــم، هف ــاي میترائیس ه

مقدس،عطار نیشابوري
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A comparison between seven stages
in mysticism and Mithraism

Mohsen Rahimi12

Abstract

Attar in his masterpiece introduced
seven steps of mysticism. This kind of
Seven stages of evolution has been
referred in ancient ritual of Mithraism.
Main gole of this study is finding
common aspect of  two process in
seven stages in Mitheraism and
Mysticism. The result has been shown
six stages in two process is similar too:
In the first place is demand, Love as
Nymph, cognition against military
authority, Needless (at the end of the
Soldier) against Shirmardi(Courage),
Monotheism against Parsi or merge of
Salek and Mithra, and in the end,
Annihilation against old mentor in
Mitheraism religion. Only one step can
not be opposed to each other. The sixth
stage or astonishment against
Mehrpouya in Mithraism.
Keywords: Mitheraism, Seven Stages,
Sacred Steps, Attar Neyshabouri.
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مقدمه
هاي کهن در جهان مرسوم بـوده  پرستش مهر از زمان

و براساس شواهد و مدارك موجود، خاسـتگاه اولیـه   
آن ایران است، تا جایی که رستم و فریدون را به این 

النهرین شـمس،  اند؛ اما این آیین در بینکیش خوانده
(sol)ان باستان هلیوس، در روم باستان سـل  در یون

در چین و حتی در مسـیحیت نیـز بـه وضـوح قابـل      
-168: 1389فرضی پور خرم آبادي، . (مشاهده است

آیــین رازآلــود میترائیســم سرشــار از نمادهــا و )166
هاي هایی است که ردپاي آن در ادیان و آییناسطوره

در اما روي سـخن  . شودبعدي به وضوح مشاهده می
این مقال، بررسی ارتباطات قابل درك و قابل دفاع از 
تــاثیرات میترائیســم بــر عرفــان اســالمی ، خصوصــاً 
تأثرات عطار در تدوین هفت وادي عرفان بر مبنـاي  

-مراحـل هفـت  . هفت مرحله سلوك میترائیسم است

ایرانی عالوه بر منطق الطیر -گانه در بین آثار اسالمی
لیفات محققان ایرانی مورد عطار در آثار بسیاري از تا

هفت اقلیم احمد امـین رازي  : توجه قرار گرفته است
هـاي هفتگانـه، هفـت حصـار خواجـه      در باب اقلیم

عبداهللا انصاري، هفت بند محتشم کاشـانی، مجـالس   
سبعه مولوي که مشتمل بر هفـت مجلـس و نمـودار    
افکار وي از آشنایی وي با شمس است، هفت دکـان  

اي ت اهللا ولی کرمانی، نظامی گنجهنورالدین شاه نعم
و اشاره او به هفت گنج خسرو در خسرو و شـیرین  
و هفت حکیم اقبال نامه و هفت پیکر و هفت خـوان  

جلـوه هـاي   ) 99: 1389نصـیري،  :(رستم و اسفندیار
گانـه در ادبیـات فارسـی را    متنوعی از مراحل هفـت 

.سازندنمایان می
صــرف شــام میتــرا پــس از در آیــین میترائیســم، 

وسیله .کندمقدس با پیروان خود به آسمان صعود می
هـاي  در نقاشـی .گردونه چهار اسـبه اوسـت  ,صعود 

دو ایزد به نامهاي سل و هلیوس گردونـه  ،یافته شده

میترا در آسمان نیز از یاري به مردمـان و  .رانندرا می
.کنـد آنانی که مومن به کیش باشـند خـودداري نمـی   

براي گذراندن از هفت طبقه آسـمان  ارواح پیروان را
کند تا به طبقه هشتم که جایگـاه نـور و   راهنمائی می
اي ایـن موضـوع کنایـه   . اسـت برسـند  آرامش مطلق

طی مراحل هفت گانه تزکیه داست از اینکه افراد بای
ــا    ــا ب ــا آزاد شــوند ت و تصــفیه روح از دلبســتگی ه

ز اي دیگر برستد و پس اسبکباري به مرحله و درجه
.طی هفت مرحله به نور مطلق و کمال دست یابند

بسیاري از نمادشناسان آیـین میترائیسـم، ارتبـاط    
هاي متفاوتی سیارات با این سیر و سلوك را در قالب

هـاي متفـاوت و تنـوع    ذکر کرده اند که البته ترتیـب 
بــر اســاس بــاور فــرانتس کومــون . یکســانی دارنــد

قـه و قلمـرو   آسمان داراي هفت وادي، یا هفـت طب "
شد و هر طبقه یا قلمرو به نـام و وابسـته   پنداشته می

نردبانی بود به هفـت پلـه یـا    ،تصور. اي بودبه سیاره
رو به باال بود و هر ،هفت در که به روي هم افراشته

هاي رسیدن راه،کنایهبه یک از فلزي ساخته شده که 
سالکی .کردبه طبقات آسمانی یا ستارگان را بیان می

ها شد براي سلوك باید از این درها یا پلهه وارد میک
روان در طول زمانی که ایـن  . کردیا طبقات عبور می

. یافـت پیمـود بـه تـدریج پـاالیش مـی     ها را میوادي
شـد و  بار مـی نهاد و سبکهواهاي نفسانی را فرو می

چه که هنگام فرود آمدن به زمین از تمایالت و از آن
ــه تــدریج رهــا غرایــز انســانی کســب کــ ــود ب رده ب

ي خـود را در مـاه   نیـروي اصـلی و محرکـه   .شـد می
تمایالت و آرزوهایش را به مرکـوري و  . گذاشتمی

ها را به ونوس و نیرومندي و هشیاري دیگر خواست
ــه خورشــید، ســتیزه ــه را ب جــویی و پیکــارگري را ب

طلبی را به ژوپیتـر و آرزوهـاي   مارس، آرزوهاي جاه
چـون بـه تـدریج در    . بخشـید میدیگر را به ساتورن

هفت مرحله از گناهان و غرایـز و نفسـانیات تهـی و    
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مانـد  شد، جوهره اصلی وجود وي باقی میعاري می
ي ورود بـه وادي هشـتم یـا    که در خـور و شایسـته  

شد تا در روشـنایی  می) اقلیم هشتم(هشتمین آسمان 
: 1383کومـون، (".دمقیم شو» اَنَغرَ رئوچنگَه«کرانه بی

286(
گانه مراحل سلوك در آیـین  در این پژوهش دو هفت

میترائیسم و هفت وادي معرفت عطار مقایسـه شـده   
براي دستیابی به این هـدف ابتـدا توصـیفی از    . است

گانه و سـپس شـرح و مطابقـت    جایگاه مراحل هفت
هفت مرحله مهري شدن با هفت وادي معرفت عطار 

.انجام شده است

پیشینه پژوهش
هاي برگرفته از مشکالت تحقیق بر روي دادهیکی از

آیین میترائیسم، رازآلود بودن و کهنگی ایـن آیـین و   
نبودن مستندات مکتـوب از باورهـاي موجـود در آن    

بســیاري از اطالعــات موجــود از طریــق    . اســت
ــد    ــود در معاب ــوش موج ــاویر و نق ــی تص نمادشناس
. مهرپرستان در سراسر جهان بـه دسـت آمـده اسـت    

گانه ین اطالعات موجود در زمینه مراحل هفتبنابر ا
امــا . هاســتمهـري شــدن نیــز بخـش از همــین داده  

علیرغم آنکه تقریباً تمـام منـابعی کـه بـه ایـن آیـین       
) 1383(، کومون)1380(پرداخته اند از جمله اوالنسی

گانـه  به موضوع این مراحل هفـت ) 1387(و مرکلباخ
صـوص  انـد، تنهـا تحقیـق مسـتقل در خ    اشاره کـرده 

مقایسه هفت وادي عطار و هفت مرحلـه میترائیسـم   
در قالب دو پایان نامه خانم سـمیه قیصـري در سـال    

در دانشـــگاه عالمـــه طباطبـــایی در ســـطح )1390(
آیین مهر یا میترائیسـم در منطـق   «کارشناسی ارشد و 

پایــان نامــه ) 1386(»الطیــر عطــار و مثنــوي مولــوي
زاد بابل بوده دکتري خانم لطیفه سالمت در دانشگاه آ

ــده نرســیده  ــه دســت نگارن . اســتکــه هیچکــدام ب

همچنین تا کنون هیچ مقاله مستقلی در این زمینه بـه  
.دست نیامده است

فرضیه و پرسش پژوهش
این پژوهش در پی آن است که بـه مقایسـه تطبیقـی    

گانــه آیــین میترائیســم و هفــت وادي مراحــل هفــت
ت کـه اگرچـه   عرفان عطار بپردازد و بر این باور اسـ 

توان هفت وادي عرفان عطار را برگرفته از آیـین  نمی
تـوان حقیقـت عرفـان را    میترائیسم برشمرد، امـا مـی  

بـراي سـیر و سـلوك و کشـف حقیقـت در ایـن دو       
امـا پرسـش   . مشرب کامال متفاوت یکسـان برشـمرد  

اصلی اینجاست که کدام یـک از ایـن مراحـل قابـل     
یابند؟ تطبیق نمیتطبیق با یکدیگر بوده و کدام یک 

:بیان مساله
عدد هفت از تقدس خاصی در بین فرهنـگ اسـاطیر   

هـاي مختلـف   فرهنگ. وملل مختلف برخوردار است
. به فراخور ساختار خود از این عـدد یـاد کـرده انـد    

هفت خط جام شراب جمشید، هفت هنر، هفت نت 
موسیقی، هفت تپه در روم باستان، اژدهاي هفت سر، 

دعاهاي هفت روز هفتـه طبـق روایـات    سبعه نائمه، 
عبري، هفت امر مقـدس در مسـیحیت، هفـت گنـاه،     

گانه یونان باستان، هفت خواب فرعون، خدایان هفت
امشاسپندان، هفت رمز فروهـر، هفـت قلـم آرایـش،     
هفت شین و هفت سین، عجایب هفتگانه، هفت دیو 

درمقابل هفت امشاسپند، هفـت چشـمه   ) کماریکان(
جشن ایرانیان باستان، هفت پسـر و  در بهشت، هفت 

) در اسـاطیر یونـان  ( هفت دختـر خـوراك مینوتـور    
گانه آگاممنون به آشـیل، هفـت فرشـته    هدایاي هفت

براي هفت روز هفته و هر سـیاره بـراي هـر روز از    
نظــر ایرانیــان باســتان و عبریــان، هفــت رمــز آتــش 

گانه بین النهرین، دعاي هفـت  زرتشت، خدایان هفت
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در اسالم، معراج پیـامبر در آسـمان هفـتم،    روز هفته
: نـک (گانه حـج و روز هفـتم آفـرینش    مناسک هفت

ــادي،  تنهــا ) 146-162: 1389فرضــی پــور خــرم آب
هـاي مختلـف   برخی از تاثیرات این عدد در فرهنـگ 
. ایرانی، یونانی، عبري و اسالمی هستند

ی ، نظـام ئیسمستون فقرات سازماندهی آیین میترا
ود کـه ارتبـاط محکمـی بـا خـدایان      بـ یهفت مقـام 

ي باال رفـتن رازورهـا از هفـت پلـه    . ها داشتسیاره
هـا بـه   نردبان مقدس، نماد صعود از راه فضاي سیاره

نظام هفت گـام مقـدس و   .ابدیت، به فلک ثوابت بود
زمان خدایان هفت روز که هم-ها هفت خداي سیاره
جــا ثابــت بــوده و کمتــر جابــه-هفتــه هــم هســتند

یافته تواند در درازمدت، تحولاین امر نمی. ندشومی
باشــد، بلکــه بایــد یکبــاره و بــه صــورت یکپارچــه  

ــاخ،(.اندیشــیده و ســاخته شــده باشــد  : 1387مرکلب
،در رمـوز میتراپرسـتی، نردبـان آیینـی    همچنین ")76

هفت پله داشت و هر پلـه از فلـزي خـاص سـاخته     
عناصـر  به ارتباط ایـن  ) 1376:132الیاده،(".شده بود

هـاي سـلوك در توصـیف مراحـل     با سیارات ومقـام 
.خواهیم پرداخت

هفت وادي، هفت مقام
ــه و رهگــذر آب   ــی رودخان ــه معن وادي در لغــت ب

و ) غیـاث اللغـات  (و صـحراي مطلـق  ) دهخـدا (سیل
در امـا  . همچنین به معنی بیابان بی آب و علف است

اصطالح شیخ عطار مراحلی است که سالک طریقـت  
هـاي  ایـن مراحـل بـه بیابـان    پیمودند و باید طی کن

،مقصوده سالک براي رسیدن بمخوفی تشبیه شده و 
هاي هاي مخوف و گردنهناگزیر از عبور از این بیابان

-آنرا به عقبـات سـلوك تعبیـر کـرده    کهمهلک است 

هـایی بـا   روایت این هفت وادي معرفت شـباهت .اند
ئیسـم  در میترا. هفت مرحله سلوك در میترائیسم دارد

براي مومنان رسیدن به مقام واال مسـتلزم آن بـود تـا    
در هر مقامی .هفت دوره تصفیه و تزکیه را بگذرانند

-هـا و شـکنجه  مشقات و دشواري,به سوي پیشرفت 

هایی وجود داشت که مریدان و سالکان بایستی آنهـا  
کسانی که از مرحله ششم گذشـته  .را متحمل گردند
ولی اینان ,سیار اندك بودندرسیدند ببه مقام هفتم می

بودند که بـه وسـیله خـود اهـورامزدا و میتـرا فـروغ       
.گرفتندآخرین پایه آسمانی جاي میدر جاودانی و 

، انـد قدم در تصوف هفت مقام تصور کردهتصوفیان م
ل و توکورضا،صبر،فقر،زهد، ورع، مقام توبه:شامل

،رجـا ،خـوف ،محبت،قرب،مراقبه: شامل» حال«ده 
ــ ــس،وقش ــان،ان ــاهده،اطمین ــینو مش ــراج .(یق س

عطار نیـز در مصـیبت نامـه پـنج     ) 44: 1382طوسی،
وادي و در منطق الطیر هفت وادي معرفت را چنـین  

،اسـتغنا ،معرفـت ، عشق،طلبوادي:ذکر کرده است
.فقر و فناوحیرت،توحید

وادي طلب،مقام اول
بـه جرگـه   طالب وارد شـدن کسانی که در میترائیسم 

اي سلسـله میترا بودند، نخستین گام را با قبول روان پی
هنگامی کـه  .آورندمیمراسم و تشریفات به جاي از 

پدر یا پیر مقـدس آنـان را   برسداین مراسم به پایان
کرد و این بدان معنا بـود کـه   کالغ مقدس خطاب می

ها ملبس به پوشش در مهرابهومقام آنها رسمی شده 
اي تشـریفات از صـدا و   هشـدند و در پـار  کالغ مـی 

علت انتخـاب کـالغ   ". کردندحرکات کالغ تقلید می
از آن جهت برگزیده شده که مبتدي و سالک کـه در  
آغاز راه است، با دقت از باال به غور و ژرف بینی در 

کوشد دریافـت و  کند پرداخته و میآنچه مشاهده می
معرفت را به خود جذب کند و در واقع با کوشش و 

دریافت درست و تعلیم ویژه، کسب معرفـت  جهد با
بنـابراین کـالغ در ایـن    ) 610: 1381رضـی،  . ("کند



107محسن رحیمی، مقایسه هفت وادي عطار و هفت مرحله سلوك در میترائیسم

آیین همان طالب کشـف معرفـت و سـالک مراحـل     
.گانه مهري شدن استهفت

نخستین وادي معرفت از دید عطـار وادي طلـب   
تطلب به معنی جستن و در جستجوي حقیقـ .است

لـب طادر اصـطالح صـوفیان   .معرفت گشـتن اسـت  
نفسـانی  لـذات سالکی است که از شهوت طبیعـی و  

. پرده پنـدار از روي حقیقـت برانـدازد   تاعبور نماید 
نخسـتین مرحلـه و   .طلب توأم با رنج و مشقت است

.ترین مرحله استدر عین حال پر مشقت
طلبوادي آئی به فروچون 

زمانی صد تَعبپیشت آید هر 
در هر نفس اینجا بودصد بال 

وطی گردون، مگس اینجا بودط
)301: 1374عطار،(

وادي عشق، مقام دوم
باشـی و آن  طلبچنانچه بتوانی سالک مصمم وادي

ی، به وادي عشق وارد خـواهی  را با همه تَعب، بپیمائ
:شد

پدیدآید عشق وادي نـایاز بعد 
رسیدکانجا کسی شدآتش غرق 
آتش مبادبجز وادي این در کس 

وانکه آتش نیست عیشش خوش مباد
چون  آتش بودکه آن باشد عاشق 

بودشـو سرکرم رو، سوزنده ــگ
)311:همان(

نیاز سالک به وصـل حقیقـت معرفـت، موجـب     
-ترك تعلقات مادي و توجه مطلق او به هدفش مـی 

تـرین  هاي معرفت سهمگینعشق در میان وادي. شود
قام توجه خود را مطلقـاً  وارد شده به این م. هاستآن

بر امري خاص که همان اوج معرفت و محبت است، 
. نماید تا مستعد درك انوار معرفت گرددمعطوف می

کـه  عشق در برابر عقل در فلسفه قـرار دارد و چنـان  

-موالنا فرموده، شرحی جز از عشق براي عشق نمـی 

:توان ذکر نمود
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

عاشقی هم عشق گفتق و ـرح عشـش
)131بیت4: 1379موالنا،(

ــا    ــیده ی ــه پوش ــام دوم ب ــین میترائیســم مق در آی
در زبـان  ".گـردد اطالق مـی ) Nymphus(نیمفوس

به معنی نوعروس یـا کـرم   )Nymph(یونانی نیمف 
ــه اســت ــرده . (در پیل واژه ) مســتور در حجــاب و پ

عـروس یـک رمـز مـذهبی اسـت و در آن جنسـیت       
فهـوم زوج کـاربرد دارد خـواه    مطرح نیسـت و بـه م  

سالک در ایـن مرحلـه ایثـار کـرده و     . مذکر یا مونث
عشق خود را به خداوند معطـوف داشـته و او را بـه    

بیان واقع آنکـه سـالک رازآمـوز    . جاي زوج برگزیده
در این مقام ترك بسیاري از عالئق کرده و خود را از 
دنیاي مادي منقطع و وقف روشنایی و نـور و آتـش   

گـان در  عشـق پوشـیده  ) 613: 1381رضی، . (ندکمی
مرحله دوم آیین میترائیسم، همـان عشـق سـالک بـه     

.کشف حقیقت معرفت است

وادي معرفت، مقام سوم
وادي سوم در طی مراحل سلوك از نظر عطـار وادي  
معرفت است؛ معرفت در لغت به معنی شناخت و در 

صـفت  "،معرفـت اصطالح صوفیانه، ره یافته به وادي 
به اسماء و صـفات بشناسدکه خداي ران کس بودآ

پس صدق در معاملت با خداي تعـالی بـه جـاي    او،
هاي بد دست بدارد، پس دائـم بـر   آرد، پس از خوي

درگاه بود و بدل همیشه معتکـف بـود تـا از خـداي     
)1345:540قشیري،("یابدبهره

رنظش ـپینمایدت ببعد از آن، 
رسبی پا و یوادیرا معرفت 

هیچ کس نبود که در این جایگاه
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راهبسیاري گردد، ز لف ـمخت
)322: 1374عطار،(

منصـب سـرباز   در آیـین میترائیسـم   سومین مقام
اینک کسی که به این مقام عالی ارتقـاء یافتـه،   ".است

روشنی و انوار معرفت و عرفان و رهـایی از ظلمـت   
بـه میتـرا آن   . مادي در او چون خورشید ساطع است

جنـاب  سل به آن عالی/نان نزدیک شده که هلیوسچ
نزدیک شده بودند، اتحاد یگانگی خـالق و مخلـوق،   

سـرباز بـا   ) 617: 1381رضـی،  (".آفریده و آفریدگار
اداي سوگند، باید موظف به وظایفی باشد که پاکی و 

به همین جهت بـه یونـانی   . پارسایی یکی از آنهاست
ضبط شده پاك و صدیق (Akeriosسرباز با صفت 

). است

وادي استغنا، مقام چهارم
در عرفــان عطــار وادي اســتغنا وادي بــی نیــازي بــه 

در این مرحلـه  . مخلوقات و نیازمندي به خالق است
-سالک چنان به خالق نیازمند و از خلق بی نیـاز مـی  

گردد که از هرچه رنگ تعلـق پذیرفتـه آزاد گـردد و    
.یابدمیناگاه خود را در کوه امن و رجا مستغنی 

بوداستغنا وادي آن از بعد 
وي و کی معنا بودــکی در او دع

بی نیازي صرصريهد ازـجمی
دم کشوريزند بر هم به یکمی

)325: 1374عطار،(
در آیین میترائیسم سرسپردگان یا همان سـربازها  
پیش از ورود به مرحله شـیر مـردي بایـد بـه نـوعی      

سرسپرده ".غیر دست می یافتنداستغنا یا بی نیازي از 
دید که اي که می خواست به پایه سربازي برسد، می

آورنـد، وي آن را  روي شمشیري تاجی پـیش او مـی  
-اش مـی رانـده و از روي شـانه  با دست از خود مـی 

گفته تنها تاج من مهر است زیـن پـس   گذرانده و می

بست و نـه  هیچگاه در جشن ها شمشیر به خود نمی
. دادنداي، پاداشی ارتشی به او میبه گونههنگامی که 

چنین بود که اگر کسی در آینده اینگونه پیشکش بـه  
".گفت ایـن از آنِ خـداي مـن اسـت    کرد میوي می

)165: 1386کومون، (
چهارمین مقام در آیـین مهـري مقـام شـیرمردي     

خواسـت بـه مرتبـه شـیرمردي     سربازي که می. است
ان خـود را بـه عسـل    وارد شود در ابتدا بایست دسـت 

آلوده و آن را در پرتو نور خورشید قرار دهد و شـیر  
مرد با خورشید و آتش در ارتباط است چون آتش و 

فرضـی  . (کنندگی پلیـدي هاسـت  خورشید نماد پاك
توانـد  این آیین نیز مـی ) 154: 1389پور خرم آبادي، 

هاي وسوسه انگیز به نوعی رهایی از تعلقات و جلوه
روح شـده بـه واسـطه تطهیـر     یه ناپاکیزندگی که ما

.ظاهري با عسل قلمداد شود

وادي توحید، مقام پنجم
در منطق الطیر وادي توحیـد منـزل تفریـد و تجریـد     
است، و آن وادي و منزلی است که همه چیز به نظـر  
سالک محو می شود و فقط جمـال اوسـت کـه مـی     

هایی است که ماند، زیرا که همه محلوقات چون یک
یک ضرب شده است و حاصل آن جز یکی نمی در

)242: 1374اشرف زاده،.(تواند باشد
آیدتتوحیدواديآنازبعد
آیدتریدـــتفرید وــتجمنزل
ون زین بیابان برکنندــها چروي

ک گریبان بر کنندــجمله را از ی
ی عدو گر اندکیـگر بــــسی بی

آن یـــکی باشد درین ره در یکی
یک مدامربسی باشد یک اندچون

آن یک اندر یک، یکی باشد تمام
)335: 1374عطار،(



109محسن رحیمی، مقایسه هفت وادي عطار و هفت مرحله سلوك در میترائیسم

مقام پارسی بوده در آیین میترائیسم پنجمین مقام
اي گذشـته از وجـوه رمـزي ،کنایـه    ،مقـام این . است

است که با طبیعت و روئیـدن گیاهـان پیونـد دارد و    
نشان آزادي و آزادگـی بـوده   میان پیروان کیش میترا،

رسد بـه درجـه   شیر مردي که به سنین باال می".است
هاي قبلی زمینی و مـادي  درجه. ابدیپارسی دست می

هستند ولی درجه پارسی یک درجه بیشـتر روحـانی   
واژه پارسـا بـه   . و معنـی آن وارسـتگی اسـت   . است

امـا از نظـر   )  ویکـی پـدیا  (".باشـد همین معنی مـی 
در آیین ظاهري، از این مرحله است که سالک طریق 

میترائیسم، کاله لبه شکسته یا فریژي بر سـر گذاشـته   
به این رسـیدن  . پنداردشده میو خود را با میترا یکی

از کثرت به وحدت در وادي توحید عطار نیز اشـاره  
.استشده

وادي حیرت، مقام ششم
حیرت در لغت بـه معنـی سـرگردانی و سرگشـتگی     

شـود  رد میاست، اما در اصطالح ، امري است که وا
بر قلوب عارفان، در موقع تأمـل و حضـور و تفکـر    

اشـرف  .(آنها، که آنها را تامل و تفکر حاجـب گـردد  
عطار در بـاب ایـن سرگشـتگی و    ) 244: 1374زاده،

شـود،  رنجی که از درد و حسرت بر سالک وارد مـی 
.بسیار گفته است

حیرت آیدتواديآنازبعد
و حسرت آیدتدرددایمکار

اشدتـهر نفس اینجا چو تیغی ب
دریغی باشدتاینجادمیرـــه

)344: 1374عطار،(
در آیین میترائیسم مقام ششم برابر با مهرپویـا یـا   

وارد شـدگان بـه ایـن مقـام     ".پیک خورشـید اسـت  
اي در دسـت  دار و مشعل و تازیانههمواه تاجی شعاع

داشــتند خــود را پیــک خورشــید دانســته و خــود را 

دانسـتند و درصـدد   به جا و ملت خاصی نمیوابسته
( ".هـا در هـر جـاي دنیـا بودنـد     از بین بردن تاریکی

تـوان ارتبـاط   بنابر این نمی) 154: 1389فرضی پور، 
معناداري بین این مقـام بـا وادي حیـرت در عرفـان     
ــن     ــار ای ــارتی عط ــه اش ــه ب ــت، جــز آنک ــار یاف عط

هـایی هاي حیرت زدگان را ناشی از سـایه سرگشتگی
.برآمده از یک خورشید واحد دانسته است
صـد هــــزاران سایه جاوید تو
گم شده بینی ز یک خورشید تو

)338: 1374،عطار(

وادي فقر و فنا، مقام هفتم
-این مرحله نهایی در هر دو آیین میترائیسـم و وادي 

پیروان هر دو مسـلک در  . گانه عطار استهاي هفت
اند ي از خلوص رسیدهااین مرتبه به پختگی و درجه

در فنـا  . که می توان آنها را کمال یافتـه فـرض نمـود   
اوصاف مذموم است برداشته شدن انیاصطالح صوف

بوسیله کثرت ریاضات حاصـل شـود و   کهاز سالک 
عالم ملک ه نوع دیگر فنا عدم احساس سالک است ب

و ملکوت و استغراق اوسـت در عظـت باریتعـالی و    
این مرحلـه در الطـاف حـق    سالک در . مشاهده حق

-عطار در توصـیف ایـن وادي مـی   . فانی شده است

:گوید
ن وادي فقر است و فناـــبعد از ای

سخن گفتن روااینجاودـــبکی
کان پـــخته و مردان مردــســال

رو رفتند در میدان دردـــون فــچ
پس چه بودشدن اول قدم، زینگم

درم دیگر قدم را کـس نبوـــالج
)354: 1374عطار،(

این مقام واالترین و عـالی  در آیین میترائیسم نیز
ترین مرحله تشرف براي یک سـالک میترایـی بـوده   
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-این مقام را مقام پتـر یـا پـدر و پـدر پـدران مـی      و

انـد  نمایندگان میترا بر روي زمین بودهپدران .نامیدند
در حقیقت عـالیترین مناصـب را در آئـین میترایـی     و

هـاي  این مقام در ادبیـات فارسـی بـه شـیوه    .داشتند
پیر، پیر می فروش، پیر دیر و امثال : مختلفی همچون

پیـر نمـاد انسـان کامـل     . آن بسیار کاربرد یافته است
است که در طریقت سلوك به واالترین مقام بنـدگی  

او آمـاده  . یافتـه اسـت  با فنا شدن در انوار حق دست
خانه ".تعالی استگام نهادن به خانه هشتم در نردبان

یا وادي یـا آشـناتر بـراي مـا، اقلـیم هشـتم، نهایـت        
معرفت و عرفان و منطقه نـور االنـوار، وادي حـق و    

انـد  همان جایی است که در سیر العباد، بسیار انـدك 
این . که به وصال حق در این وادي نهایی نایل شوند

رضــی، (".دروازه هشــتم قلمــرو نــور االنــوار اســت
1381 :608(

گیرينتیجهحث و ب
گانه هفت وادي عرفان عطـار  در مقایسه فرایند هفت

گانه آیین میترائیسم، علیرغم نبـودن  هاي هفتو مقام
نامی در سلسله مراتب این دو شیوه، ویژگی هـاي  هم

ــی ــترکی را م ــده در  مش ــان ش ــاهیم پنه ــوان در مف ت
وادي . زیرساخت هر مرحله، بـه صـراحت دریافـت   

در آیین میترائیسـم اسـت کـه    طلب همان مقام کالغ
طالب مشرف شدن به آیـین میترائیسـم، بـا پـذیرفتن     

. کنـد مراسم و تشریفات به این آیین ورود پیـدا مـی  
مقام عـروس یـا پوشـیده در مرحلـه دوم، رمـزي از      

سـالک  . تعلقات عاشقانه سالک در وادي عشق است
در این مرحله ایثار کرده و عشق خود را به خداونـد  

. گزینـد ته و او را بـه جـاي زوج برمـی   معطوف داشـ 
گـان در مرحلـه دوم آیـین میترائیسـم،     عشق پوشیده

. همان عشق سالک به کشف حقیقت معرفـت اسـت  
در وادي ســوم کــه معرفــت اســت ســالک بایــد بــه 

شناخت و معرفت کامل دست یابد و سـرباز نیـز در   
کسـی کـه   . آیین میترائیسم در همین مرحله قرار دارد

عالی ارتقاء یافته، روشنی و انوار معرفت به این مقام 
ــون    ــادي در او چ ــت م ــایی از ظلم ــان و ره و عرف
خورشید ساطع شده تا قابل به دریافت حقایق آیـین  

مقـام شـیر مـردي بـا وادي اسـتغنا      . میترائیسم گـردد 
در آیـین میترائیسـم   . داراي مشابهت معناداري اسـت 

حله سرسپردگان یا همان سربازها پیش از ورود به مر
شیر مردي باید به نوعی استغنا یا بـی نیـازي از غیـر    
دست می یافتند که این امر بـا نپـذیرفتن تـاج، طـی     
مراسمی و تاکید بر کفایت میترا به عنوان صـاحب و  

سـازد، بـه   مالکی که شیر مرد را از غیر بـی نیـاز مـی   
وادي پنجم در عرفان عطار . آمده استنمایش در می

د و تجرید از لـوازم سـالک   تفری. وادي توحید است
ــن وادي اســت ــین . در طــی ای ســالک طریــق در آی

میترائیسم نیز کـاله لبـه شکسـته یـا فریـژي بـر سـر        
وادي . پنـدارد شده مـی گذاشته و خود را با میترا یکی

ششم در سیر سلوك، وادي حیرت است، ولی ظاهراً 
بــین ایــن وادي و مقــام ششــم آیــین میترائیســم کــه 

در . توان ارتباط معناداري یافـت خورشید است  نمی
پایان نیز وادي فنا قرار دارد کـه سـالک طریقـت در    

اي از این وادي محو در انوار حق شـده و بـه نمونـه   
ایـن وادي در برابـر مقـام    . یابدانسان کامل دست می

گیـرد کـه مقـام    پدر یا پیر در آیین میترائیسم قرار می
ندگی میترا و یافتگان به باالترین درجه از خلوص بره

نتـایج  . به نوعی نمایندگان میترا بر روي زمین هستند
این تحقیق نشان می دهد که هرچند در ظاهر اسامی 
مراحل، شباهتی وجود ندارد اما از اهداف مسـتتر در  

هـاي  تـوان بـه شـباهت   هر مرحلـه و هـر وادي مـی   
تواند منشـاء  این تحقیق می. معناداري دست پیدا کرد

مسـتتر در آیـین میترائیسـم در برابـر     مقایسه مفـاهیم  
مراحل چندگانه سایر باورهـاي آیینـی و مـذهبی در    



111محسن رحیمی، مقایسه هفت وادي عطار و هفت مرحله سلوك در میترائیسم

هاي معنادار مسیحیت و جهان باشد از جمله مشابهت
میترائیسم که تا کنون کمتـر بـه آنهـا پرداختـه شـده      

همچنـین تـاثیرات ایـن آیـین کهـن در شـعر       . است
شــاعران برجســته فارســی زبــان از جملــه حــافظ و 

تواند موضوع مقاالت کاملی در ایـن  نیز میفردوسی 
. زمینه باشد
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