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چکیده 
نظیر عطار در بیان سیر و شاهکار بیالطیرمنطق

ش یک سفر این اثر گزار. سلوك عرفانی است
جمعی است براي یافتن حقیقت و روحانی دسته

برد و انسانی که از فقر معنویت رنج می. تجربه کمال
آور شده است، مادیت بر وجودش برایش ماللۀغلب
تواند با مشارکت در این سفر به جستجوي معنا و می

در این مقاله موانع و مشکالت این . حقیقت بپردازد
و براي غلبه بر آنها سفر روحانی تحلیل شده

ها انسان. هاي عملی و کاربردي ارائه شده استحلراه
ۀهمۀدر یک حرکت جمعی با مشارکت مسئوالن

توانند به تهذیب اعضا و هدایت پیري دردآشنا می
نفس بپردازند و خود را براي دیدار با دوست و وصال 

. او آماده سازند

، هفت وادي، موانع و مشکالت سلوك: هاواژهکلید
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The Stages and Obstacles of
conduct in Attar’s masterpiece

“Mantiq al Teyr
(the Speech of Birds)
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Abstract
Mantiq al Teyr is the Attar’s
masterpiece in expressing the mystic
conduct. This work is a report about a
collective spiritual journey to find the
truth and to experience perfection and
maturity. The man who suffersspiritual
poverty and is weary of the materiality
dominance can participate in this
journey to search for the truth and the
meaning. This paper analyzes the
obstacles and difficulties of this
spiritual journey; and some practical
solutions are also suggested for
overcoming these difficulties. Human
beings can practice self – purification in
a collective movement by the
responsible participation of all the
members and by the guidance of a
suffered leader to prepare themselves to
meet and jointhe beloved.
.
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مقدمه 
هزار ساله، ینفرهنگ و تمدن ایرانی با قدمت چند

هاي مهم فرهنگی جهان است و یکی از شاخه
گاه این فرهنگ دیرینهشعر فارسی بهترین تجلی

هاي ملی و دینی از طرفی آموزه. سال است
اند که از ها چنان درهم تنیدهایرانیان در طول سال

ناپذیرند و درختی تنومند از یکدیگر جدایی
اسالمی را نام فرهنگ ایرانی ـ فرهنگ بشري به

این فرهنگ، هویت اصلی ایرانیان را در . اندآفریده
طول سالیان شکل داده و محصوالت فرهنگی 

. مهمی به جهانیان عرضه داشته است
یکی از این محصوالت مهم، آثار عطار 

اي است از آثار عطار سرچشمه. نیشابوري است
دین و تاریخ و ملیت و عرفان که به زبان هنري 

ست و شناخت این آثار براي شناخت بیان شده ا
رفتار و افکار ایرانیان ضروري است و بازخوانی 

تواند به بخشی از نیازهاي انسان امروز آن می
. پاسخ دهد

انسان امروز از بعد مادي بسیار پیشرفت کرده، 
. استهاي معنوي زندگی غفلت کردهاما از جنبه

قتی رنج و. انسان امروز گرفتار رنج و مالل است
که نیازهایش برآورده نشده است و مالل وقتی که 

این چرخه، سوهان . شودنیازهایش برآورده می
روح انسان است و فقط داشتن معنا در زندگی و 

تواند انسان را از جستجوي حقیقت و معنویت می
. چرخه رنج و مالل نجات دهد

به لحاظ تاریخی، شعر عطار بعد از شعر «
ر عرفانی فارسی است و پس سنایی دومین اوج شع
الدین شعر عرفانی، جاللۀاز عطار بلندترین قل

میراث اندیشگی ایشان، به ویژه عطار . مولوي است
و موالنا باالترین میراث معنوي تبار انسان در 

شعر عطار و مولوي . بینی عرفانی استجهانۀعرص
بینی اي در خدمت یک جهانپالوده از هر شائبه

ایرانی است که نیبینی عرفااناست و آن جه
ها و شعرهاي منثور هاي آن با شطحنخستین تجربه

ۀشود و در عرصبایزید و حالج و خرقانی آغاز می
شط شیرین و ۀسنایی و عطار و مولوي به گونهنر

پر شوکتی تشنگی روحی انسان را در طول قرون و 
ۀ، مقدم38: 1384عطار،(» .کنداعصار سیراب می

)کدکنی با تلخیصشفیعی 
ةعصر و محیط خویش و پروردةعطار زاد«

نشان این هردو . عصر و محیط آرمانی خویش بود
خورد و از جاي آثارش به چشم میدر جاي

عصر و محیطی که او در آن زاد . یکدیگر جداست
و زیست با عصر و محیط ما هشتصد سالی بیش 
فاصله ندارد، اما بین عصر و محیط ما و عصر و 

اي که هست به مراتب از حیط آرمانی او، فاصلهم
عصر و محیط آرمانی او . این حد بیشتر است

عصر و محیط صحابه، تابعین صحابه و تابعین 
» .آنهاست ـ عصر و محیط زاهدان معرض از دنیا

) 17: 1378کوب، زرین(
همه فاصله به دلیل دور شدن با وجود این

نوي و هاي معهاي امروزي از ارزشانسان
و نیاز بیشتر آنان به تقویت این بعد مهم ،روحانی

تواند نیازهاي میالطیر منطقزندگی، آثاري چون 
. روحی و معنوي انسان را برآورده سازد

از طرفی عطار از صوفیانی است که در آثار 
خویش به آوردن قصه و حکایت اهتمامی خاص 
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هر موضوع اخالقی یا عرفانی را که . داشته است
است بیان کند، به نوعی آن را با خواستهمی

. آمیخته تا بهتر در ذهن شنونده بنشیندحکایتی می
او از بزرگانی است که تصوف را به زبان ساده و 

کند در ضمن حکایات و روایات مختلف بیان می
دل و عامی نیز از عرفان و اخالق تا مردمان ساده

31: 1373زاده،اشرف. (و معنویت برخوردار شوند
) 39و

شعر عطار صداي روح و فریاد احساس 
حتی وقتی شعرش قصه است . روحانی است

چیزي از زخم و آزار روح شاعر در شکل و 
بعضی از قدما این . ي بیانش انعکاس داردشیوه

اند و این گزاف سلوك خواندهۀشعر را تازیان
بارها آرزو کند که این اشعارةشاید خوانند. نیست

توانست بند تعلقات را از پاي روح کاش می
کوب، زرین. (بگسلد و به آزادگی دست یابد

1378 :111(
این مقاله در صدد است که گزارشی از ساختار 

الطیر و موانع و مراحل سلوك را از نظر منطق
. عطار به اختصار بیان کند

تحقیق ۀپیشین
فسور ریتر عطارشناس بزرگ آلمانی در کتاب وپر

هاي محوري عطار را در بیست اندیشهاندریاي ج
هاي و سه فصل بررسی کرده است و به اندیشه

این کتاب در . او پرداخته استۀمهم و برجست
. نظیر استهاي عطار اثري بیمعرفی اندیشه

استاد شفیعی کدکنی عالوه بر تصحیح 
هاي عطار و توضیح ابیات مشکل آنها، برمثنوي

لی نوشته است که هاي مفصاین آثار مقدمه
عطار در ةترین اطالعات دربارترین و کاملمفصل
آثار در این . ذکر شده استالطیرمنطقۀمقدم

. هاي عطار بسیار با اهمیت استمعرفی افکار و اندیشه
عطار ةزاده نیز دربارتحقیقات دکتر رضا اشرف

بسیار گسترده و باارزش است و به ابهامات 
. ت عطار پاسخ داده استشناخةفراوانی در حوز

با این حال تاکنون موانع و مراحل سیر و سلوك 
در مقاله یا کتابی به طور مستقل الطیرمنطقدر 

. بررسی نشده است

و ساختار آنالطیرمنطقاهمیت 
،اسرارنامه، نامهالهیچهار مثنوي عطار ـ 

ـ داراي مضامین نامهمصیبتوالطیرمنطق
اند که با حکایات و مشترك دینی و عرفانی

در ساختار سه . اندتمثیالت متعددي مزین شده
ةشیونامهمصیبتوالطیرمنطقو نامهالهیمثنوي 

خاص هندي به کار گرفته شده، یعنی یک داستان 
قالب و چهارچوب ۀاصلی یا مادر که به منزل

هاي ها و قصهاست و درون  آن داستانمثنوي
الطیرمنطقر د. کوچکتري جاي گرفته است

تر تر و متنوعداستان اصلی داراي ساختار غنی
)3و2: 1374ریتر،. (است

هاي داستان مرغان قبل از عطار به گونه
سینا، غزالی و ابن. مختلفی بیان شده است

. سهروردي در این زمینه سرآمد دیگران هستند
هاي پلهۀتوان به منزلهاي آنان را میتالش
عرفانی ۀبایست حماسیاي دانست که متجربه

، را تا بام آسمان ادب عرفانی الطیرمنطقعطار، 
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هاي عرفانی فارسی باال برد و خورشید منظومه
الطیر رساخود را از داستان کلیعطار طرح . سازد

)365: 1364پورنامداریان،(.غزالی گرفته است
گزارش یک جستجو است ـ الطیرمنطق

اودیسه روحانی یک-نشانجستجوي سیمرغ بی
که سیر در مقامات و احوال سالک را تصویر 

کند و مراتب و مدارج این سلوك را در رمز می
یک سیر . آوردجستجوي مرغان به بیان می

هم چیزي جز آنةصوفیانه با ارشاد شیخ که انگیز
طالب میل به ذرات عالم را ۀعشق که همۀجاذب

)88: 1378کوب، زرین. (سازد، نیستکمال می
هاي موفق عطار در این منظومه، از شیوه

بیان نکات اخالقی و ةپیرنگ داستانی اثر و نحو
به دلیل ساختار مستحکم مثنوياین . عرفانی است

و انسجام مطالب، همواره مورد توجه بوده است و 
بیان نکات اخالقی بسیار موفق عمل ةدر نحو

ل اینکه این سخنان از دکرده است، هم به دلیل
شخصی عطار است و ۀاست و تجرببرخاسته

نشیند و هم به دلیل فضاسازي که الجرم بر دل می
یابد و بیشتر در قالب تمثیل و حکایت نمود می

تعالیم اخالقی و سلوك عرفانی به صورت 
بسزایی در تأثیرشود و غیرمستقیم بیان می

. خواننده دارد
عطار با آنکه تمام مثنویاتش شعر تعلیمی«

ۀموعظ. تربیت یا تعلیم اخالق نداردۀاست داعی
اهللا هایی است که سالک را در سیر الیراهۀاو ارائ

دهد تا هر قدر کند و به او امکان میکمک می
ممکن است از دنیاي مادي فاصله بگیرد و به 

سالک صاحب درد ... دنیاي روحانی نزدیک شود

ر که در واقع طالب نیل به کمال انسانی است د
کند که نزد او، تمام همت خود را مصروف آن می

با التزام درد روحانی تن را به جان برساند و جان 
: 1378کوب، زرین(» .را به جانان نزدیک کند

164(
کمتر اثري از آثار منظوم ادب فارسی چنین «

ۀبرجستۀعطار خود دو منظوم. ساختار کاملی دارد
دارد که به هناممصیبتو نامهالهینام دیگر به

ها و طرح دقایق جهان عرفان و لحاظ تنوع اندیشه
ظرایف سخنان اولیا و مشایخ، هیچ کم از 

شان پیرنگاما دو منظومه کالن... ندارندالطیرمنطق
عطار، (» .را ندارندالطیرمنطقياستواري ساختار

) ، مقدمه شفیعی کدکنی19: 1384
این . اوستالطیرمنطقشاهکار عطار منظومه 

،است براي یافتن حقیقتمنظومه یک سفر دائمی
یک سیر و سلوك جسمی و روحی است براي 

یک تحول درونی و یک ،دست یافتن به معنویت
تولدي که انسان از همه . تولدي دیگر است

پایان را یابد و سفري بیها نجات میدلبستگی
رسد و به کشف خود کند و به مقام فنا میآغاز می

یابد و پس از تحقق تجربه کمال به دنیا دست می
برخالف . گردد تا دیگران را نیز هدایت کندباز می

فنا دیگر حاضر نیستند ۀعارفانی که بعد از مرحل
خویش از ۀبه دنیا بازگردند، عطار در این تجرب

ۀگردد و به مانند تجربخدا به سوي خلق باز می
را خواهد که این تجربهنبوي در شب معراج می

به دیگران نیز منتقل کند و آنها را به راه کمال 
این ساختار استوار نشانگر دقت نظر . هدایت کند

. گذاري اثر استتأثیرعطار و ارزشمندي 
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مفصلی دارد که بعد از آن ۀاین مثنوي مقدم
توان به سه متن منظومه را می. شودمتن شروع می

: بخش اصلی تقسیم کرد
عذرهاي مرغان و پاسخ به بیان: موانع حرکت.1

.آنها
که بعد از حرکت مشکالت و : مشکالت راه.2

.شودابهامات سفر طرح می
هفت وادي یا هفت مقامی که : اهداف حرکت.3

.باید طی کرد تا به درگاه دوست رسید
خاتمه که وصف حال عطار است و بیان درد 
و سوز او و مناجات با خدا و اشک و ناله و آه در 

. گاه دوستدر
تا امروز، شاهنامهسرایان از طبق سنت مثنوي

:کندرا با نام خدا آغاز میالطیرمنطقعطار 
ــان ــرین جـ ــاك را  آفـ ــرین پـ آفـ

آنکه جان بخشید و ایمان خاك را

)232: 1384عطار،(

و درباره توحید ـ ذات و صفات و افعال 
در خداوند، معجزات پیامبران، اهمیت معرفت و 

فضیلت انسان و مناجات و وصف پیشوایان دینی 
.سرایدبیت می264و انبیاي الهی 

سپس در وصف هریک از خلفاي راشدین 
سراید و بیت می13) عثمان و علیابوبکر، عمر،(

پردازد و هاي مذهبی میبه نکوهش تعصب و کینه
خواهد که بین خلفاي راشدین از مسلمانان می

احترام تن به هر چهاربرتري قایل نشوند و 
عمر و دو حکایت ویژه نیز درباره . بگذارند

پرستان کند و مسلمانانی را که از بتعلی ذکر می

پردازند غافلند و به نکوهش صحابه رسول می
. کندسرزنش می

انـد هپرستان رسـت از زفانت بت
اندو صحابه خستهـان تـوز زف

)233:همان(
پاك گردان از تعصـب جـان مـن   

وان من                ـو مباش این قصه در دیگ
)259: همان(

بعد از این مقدمات، برخالف روش شاعران 
منصبی گذشته، اثرش را به پادشاهی و صاحب

کند و متن اصلی را خطاب به هدهد تقدیم نمی
: سرایدمی

مرحبا اي هدهـد هـادي شـده   
در حقیقت پیک هر وادي شده
)259: همان(

آید قرار در میان جمع درمیهدهد، آشفته و بی
هاي فطري خود را و استعداد و ظرفیت

شمارد و ارتباط خویش با سلیمان نبی را برمی
شود و آمادگی خود را براي راهنمایی یادآور می

. نمایدمرغان براي جستن پادشاه اعالم می
)109: 1375پورنامداریان، (

موانع حرکت
گانه پرندگان مختلفی را ابیات پنجهدهد در 

موسیجه، طوطی، کبک، : دهدمخاطب قرار می
تنگ باز، دراج، عندلیب، طاووس، تذرو، قمري، 
فاختۀ باز و مرغ زرین؛ و آنها را براي سفر آماده 

عطار سپس از مجمع مرغان براي یافتن . کندمی
. گویدپادشاه سخن می
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پردازد و هدهد به راهنمایی و ارشاد آنان می
سیمرغ . کندحکایت سیمرغ را برایشان تعریف می

که معادل عربی آن عنقاست از جمله عناصر 
اساطیري قابل توجهی است که در ادبیات فارسی 

هاي متعددي حضور یافته و به سبب به گونه
اي که هستی او را شکل و تجسم صفات برجسته

است، امکانات تأویلی بالقوه و متعددي بخشیده 
. در اختیار فرهنگ و ادب گذاشته استرا
) 59: 1375پورنامداریان، (

در ادبیات عرفانی فارسی سیمرغ نمادي پر 
در اوستا این پرنده با نام سئنه آمده است . معناست

اسالمی ةدر دور. هاي عقاب را داردو ویژگی
سیمرغ نه فقط مرشد عرفانی و مظهر ذات حق 

بر این مبناست . بودبود، بلکه نماد نفس پنهان نیز 
اي به افسانهةاز این پرندالطیرمنطقکه عطار در 

. گویدعنوان نماد جستجوي نفس سخن می
) 1382،3/710شوالیه، (

هر صورتی که در صحراي جان آمده است 
سیمرغ زیباست و اگر سیمرغ جمال خود را ۀسای

ها یا صور پیدا در صحراي به تو بنماید، سایه
ۀیابی که همبینی و در میسیمرغ میجهان را نیز 

هر نقشی در جهان ناشی از . ها ازوستنقش
پرتوي از اوست که چون پري در میان جهان در 
ظلمت عدم فرو رفته افتاد و هرکسی و چیزي از 

استعداد خود دریافت کرد و ةآن پرتو به انداز
نقشی مناسب آن نور دریافت کرده به خود گرفت 

. ت و حیوانات پدید آمدندو جمادات و نباتا
)79: 1375پورنامداریان،(

مرغان را ۀگرچه شنیدن وصف سیمرغ هم
آورند و کند، اما هریک عذري بر زبان میقرار میبی

هدهد در ضمن حکایت همه عذرهاي بلبل، طوطی، 
هما، باز، بوتیمار، کوف، صعوه طاووس، بط، کبک، 

مرغان از مرحله همه از ایندهد و بعد را پاسخ می
. نالندضعف و ناتوانی خود و عظمت سیمرغ می
کی رسـیم آخـر بـه سـیمرغ رفیـع     

عــد از ما کسی، باشد بدیـگر رس
)280: 1384عطار، (

خالصه 1موانع حرکت را در جدول شماره
ها و سالکان اي نمادي از انسانهر پرنده. ایمکرده

. ندکناي را بیان میبهانهکه عذر و طریقت هستند 
سپس پاسخ هدهد و راه حلی که در ضمن داستان 

. شودیا تمثیلی بیان شده، به اختصار ذکر می
ترین عذر پرندگان این است که ما با عمده
نسبتی نداریم ما از جنس ) حضرت حق(سیمرغ 

توانیم او را بیابیم، عشق به او نیستیم و نمی
چیزهاي دیگر با شخصیت ما سازگارتر است و ما 

به جز هماي که . اندراي همین خلق کردهرا ب
داندخودش را داراي فر و عظمت و بزرگی می

پرور است و عزت شاهان از او پادشاهۀکه سای
: گویدگرچه او نیز می،گیردپر او مایه میۀسای

کی شود سیمرغ سرکش یار من
نــد خسرو نشانی کار مــپس ب

)273: 1384عطار،(
هاي یز عذرها و بهانهالبته مرغان دیگر ن

گوید اگر عطار می. حاصلی مطرح کردندبی
تک بازگو کنم کار به بخواهم عذرهاي آنها را تک

.مانیمي سفر بازمیکشد و از ادامهدرازا می
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1جدول شماره 

ف
راه حلپاسخ هدهدنمادعذر و بهانهپرندهردی

1
بلبل بیت 

705

ل ـدن گـبدون دی
ياتوانم لحظهنمی
.کنمصبر

پرست و انسانی که جمال
تمام «. نظرباز است

شاعران آن را رامشگر 
شوالیه،(».خوانندعشق می

1382:2/104(

هاي ظاهري و عشق
هوسناك ناپایدارند و 

اري ـــرفتـب گـوجـم
.شوندمی

باید از عشق چیزهاي ناپایدار 
بکشی و به عشق دست

.خداوند روي آوري

طوطی 2
803بیت

ر آرزوي آب د
حیات در سوز و 

.گذار هستم

سالکی که به دنبال 
واردات غیبی و خوارق

.العادات است

آب حیات که ارزشی 
ندارد، جانی ارزش دارد که 

.شایسته دیدار دوست شود

باید مردانه جانت را فداي 
دوست کنی تا جاودانه 

.گردي

طاووس 3
821بیت 

من تاب تحمل 
سیمرغ را ندارم و 

همت من منتهاي
رسیدن به بهشت 

.است

مؤمنی که بهشت منتهاي 
نماد «. آرزوي اوست

خودنمایی و خودفروشی 
» .و زیبایی و قدرت است

)4/205: 1382شوالیه،(

اي از دریاي بهشت قطره
عظمت حق است و در 

.برابر او ارزشی ندارد

اگر کل را طلب کنی به جزء 
یابی، اگر به نیز دست می

نیز خدا برسی بهشت را
.خواهی یافت

بط 4
850بیت

توانم لحظهمن نمی
اي بدون آب 
زندگی کنم و مرد 

هاي خشک بیابان
.نیستم

زاهدي که  دچار 
درپی وسواس است و پی

- خویش را میۀجام
.شوید

تو به آبی دلخوش کرده
آب مخصوص . اي

ناپاکان است نه انسان
.هاي پاك

آب بسیار ناپایدار است باید 
- ویش را بر پایهبنیاد کار خ

.هاي محکمی استوار کنی

کبک 5
873بیت 

عشق گوهر آتشی 
در دلم ایجاد کرده 

توانم به چیز که نمی
.دیگري بیندیشم

گوهر ۀانسانی که دلبست
نماد «. و ثروت است

شکوه و زیبایی زنانه و 
» .نیازي استغرور و بی

)4/524: 1382شوالیه،(

اصل گوهر از سنگ 
نگ است و عشق به س

اري ــرفتـب گـموج
.شودیـم

گوهر . از گوهر دل بکن
او . جانان استةواقعی چهر
.را طلب کن

هماي 6
916بیت

پادشاهان عزت و 
قدرتشان را از من 

من نیازي . یابندمی
.به سیمرغ ندارم

صوفی مغروري که 
اقتدار و نفوذ در ۀشیفت

.حاکمان است

تو را گمراه غرورت
پادشاهی . کرده است

نیا جز گرفتاري و د
.سختی حاصلی ندارد

سزاوار واقعی سلطنت
و است، سلطنتخداوند

قدرت دنیایی را رها کن تا 
.به سعادت ابدي برسی

باز 7
944بیت

همنشینی با پادشاهان 
براي من بس است 
من با سیمرغ نسبتی 

.ندارم

عارف مغروري که 
نماد «. همنشین شاهان است

خواهی و قدرت و زیاده
شوالیه،(».طلبی استلطهس

1382 :2/23(

همنشینی با پادشاهان 
جز گرفتاري حاصلی 
ندارد و خطرات آن از 

.منافعش بیشتر است

از ارباب قدرت دوري کن 
تا از خطرات آن در امان 

.باشی

بوتیمار 8
979بیت 

من نگران  تمام 
شدن آب هستم 
عشق دریا برایم بس 
است من شایسته 

.سیمرغ نیستم

هد افراطی که زندگی زا
را بر خود بسیار سخت 

گیرد و در غم و حزن می
.گذراندعمر می

دریا از شوق دوست به 
خروش آمده است 

تواند دریاي ناپایدار نمی
موجب آرامش کسی 

.شود

اي از کوي دریا چشمه
اوست چرا به چیزي جز 

فقط در . ايروي او قانع شده
.یابیعشق حق آرامش می
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9
کوف 
بیت

1008

ها به من در خرابه
دنبال گنج هستم 
عشق سیمرغ کار 

اي است که مردانه
.من قادر نیستم

گزینی که از عارف عزلت
نالد ولی عجز خویش می

به دنبال ثروت و گنج 
.است

عشق گنج و طال نشانه
پرستی کافري و بت

است هرکس عاشق زر 
باشد در قیامت به شکل 

.شودموش محشور می

زشت را در راه اگر عمر با ار
گنج از دست بدهی حاصلی 
جز حسرت ندارد به 

.چیزهاي پایدار بیندیش

10
صعوه 
بیت 
1031

سیمرغ در جهان 
دوستداران فراوانی 
دارد؛ من ضعیف و 
ناتوان شایسته او 

.نیستم

انسان ناتوانی که به عجز 
کند و از خویش تکیه می

دیدار حق محروم می
.ماند

اقرار به عجز و ضعف، 
ي سرکشی و غرور شانهن

توست به بهانه عجز 
ورزي که در راه حیله می

.او حرکت نکنی

براي رفتن فقط کافی است 
پاي در راه بنهی و سکوت 

.کنی

پاسخ هدهدخالصه
ارزش دلبستگی به چیزهاي ناپایدار بسیار بی

است، فقط خداوند شایسته معشوقی است، همه 
گر به کل دست گاه اوست، او تجلیچیز آفریده

بیابید جزء را نیز خواهید داشت چه غرور و چه 
هاي دیگر همه ضعف و چه نازیدن به عشق

ها براي ماندن در این هایی است که انسانبهانه
دنیا و تالش نکردن در جهت وصال دوست 

. کنندمطرح می
کند بیشتر به نمادهایی که عطار مطرح می

ا او در حقیقت شود امزاهدان و عارفان مربوط می
قطاران خویش به نقد طبقات مختلف در نقد هم

پردازد و دو گرفتاري عمده قدرت و مردم می
.کشدثروت را در این قسمت به نقد می

راه حل این است که از مظاهر قدرت و ثروت 
بکشی و مردانه چیزهاي ناپایدار دنیا دستۀو هم

بپردازي که در این به جستجوي حضرت حق
شود، اگر عاشق شوید کار بسیار آسان میصورت 

. شودموانع برطرف میۀبازي کنید همو جان

)281:همان(
است، چون دلِ پاکی دل براي وصال او کافی

. دار اوستپاك، آیینه
و ببـین دل به دست آر و جمال ا

نــان، جالل او ببیـن جـه کـآین

)282:همان(
مشکالت راه 
ها دیگر عذري براي کسی حلها و راهبا این استدالل

شود، مرغان با سیمرغ ماند و حجت تمام میباقی نمی
پذیرند که همگی کنند و میاحساس خویشاوندي می

ین بار از توشه و با هم به سوي او پرواز کنند ولی ا
پرسند که ما مرغان ضعیف چگونه زاد راه سئوال می

دهد هدهد یا عطار پاسخ می. حق این راه را ادا کنیم
که عشق همراه با درد تنها سرمایه و زاد سفر است و 

. نیاز به توشه دیگري نیست

هر که در عشق چشمی باز شد
دــانباز شــوبان آمد و جـکپاي
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عشــق را دردي ببایــد پــرده ســوز
گاه جان را پرده در، گه پرده سوز

ــق ذره ــه اي عش ــاق ب ــه آف از هم
هــاق بــه عشّــاي درد از همذره

)285: همان(
و براي اثبات این موضوع داستان مفصل شیخ 

کند که پرداختن به این داستان صنعان را بازگو می
حال دو نگرانی و بیست . طلبدمجال دیگري می
نگرانی اول نداشتن راهنما و . مشکل باقی است

توان رناك نمیدر این راه خط. پیر راه است
براي انتخاب رهبر . خودسر حرکت کرد

کشی کردند و از قضا قرعه به نام هدهد قرعه
) 303: همان. (افتاد

صدهزار مرغ به رهبري هدهد حرکت را 
. شروع کردند اما نگرانی دیگرشان خلوتی راه بود

گوید خلوتی راه به خاطر عزت پادشاه هدهد می
. دهدراه نمیاست که هرکس را به درگاه خودش

ــا   ــرد اقتض ــین ک ــن در چن ــزت ای ع
کـــز در مـــا دور باشـــد هـــر گـــدا

ــتی درو   ــان جسـ ــتغنا چنـ ــاد اسـ بـ
ــت بش ــمان را پش ـــکآس ی دروـکست

)304: همان(
توان ادبانه نمیگویند که بیمرغان به هدهد می

ها در خدمت سلیمان به پیشگاه شاه رفت، تو سال
س باالي دانی، پاي و رسوم خدمت را میبوده

منبر برو و آداب سلوك را برایمان بیان کن و 
مشکالت ما را پاسخ بده و شبهات را از دلمان 
پاك کن تا بتوانیم آسوده و فارغ به سوي او پرواز 

. کنیم

هاي خویشچون بپرسیم از تو مشکل
هاي خـویش بستریم این شبهت از دل

دل چو فارغ گشـت تـن در ره دهـیم   
مـه نهیـدان درگـر بـن سـدل و تیـب

)304:همان(

هدهد در پاسخ به این مشکالت، آداب و 
. کندشرایط سلوك را بیان می

هاي آنحلمشکالت راه و راه.2جدول

ف
راه حل، شرایط سلوكسئوال یا مشکلردی

1
تو صفا و چرا تو از دیگران سبقت جستی؟ چرا بهره

)1665بیت(ما درد و قهر؟ ةلطف است و بهر
نظر پیر و . آمیز سلیمان مرا به این مقام رسانیدیک نگاه لطف

است البته کسب طاعت و عبادت کنندهتعیینعنایت حق
. کننده نیستضروري است، اما تعیین

2
راه مشکل و وادي آن دور و منازل آن فراوان و 

)1744(.هایش بسیار استگرفتاري
طلب کنی و خاك گر شود، اما اتعلقات دنیا مانع حرکت می

.شوددوست شوي، مشکالت حل میراه

3
دهند و من بسیار بنده گناهکار را به درگاه او راه نمی

)1830(.گناهکارم
و انسان کرم خویش همواره در توبه را بازگذاشته استباخداوند
. او ناامید شود و باید به کرم جاوید او تکیه کندلطفنباید از 
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4
چگونه با این همراهی که . من استنفس دشمن 

)1977(؟راهزن من است این راه دشوار را طی کنم
کار آسانی نیست و مردم بسیاري گرفتار نفس کنترل نفس

باید . شودتقویت میشکم و شهوتنفس از دو راه . هستند
. اندك نفس را رام کرد و به تربیت و تزکیه او پرداختاندك

5
دهد و دچار مرا فریب میابلیس در هنگام عبادت

)2039(؟چگونه از شرّ او نجات بیابم. کندغرور می
تا به دنبال . صفت تو از ابلیس هم بدتر استنفس سگ

آرزوهاي دنیایی هستی از فریب ابلیس در امان نیستی باید 
.هایت ر ا کنترل کنیآرزوها و طمع

6
دوستی طال و زر مانند مغزي شده در پوستم و همه

عشق به دنیا مرا پرادعا و . جودم را فرا گرفته استو
)2091. (هویت کرده استبی

اگر . معنی و حقیقت جاوید است. صورت ارزشی ندارد
. نامی برسی مال دنیا را در راه خدا انفاق کنخواهی به نیکمی

7
وجود مرا گرفته عشق به کاخ و عظمت آن همه

وت را از توانم این قدرت و ثراست، چگونه می
)2160. (دست بدهم

قصر تو در گلخن دنیا چه ارزشی . کل دنیا گلخنی بیش نیست
دارد؟ قصر تو حتی اگر مانند بهشت باشد چون که مرگ به 

. کنددنبال آن است مانند زندانِ محنت  جلوه می

8
عشق زیبارویی مرا گرفتار ساخته و عقل و دینم را 

. آرام ندارماو قرار ویک لحظه بی. ربوده است
)2239(

اي، عشق ظاهري، عشق واقعی تا کی در بند صورت مانده
. بستن نیستدلپذیرد شایستههر زیبایی که نقصان می. نیست

.باید در راه عشق حقیقی گام برداري

9
ترس از مرگ . ترسم که در اولین منزل جان بدهممی

)2319(. وجودم را فرا گرفته استهمه
اگر عمري بر . ناپذیر استاي نیست، مرگ اجتناباز مرگ چاره

مرگ . جهان فرمانروایی کنی، باز هم به زاري جان خواهی داد
. کردن سرکشان ضروري استبراي نرم

10
ام و همه ذرات گاه به آرزوهایم نرسیدهمن هیچ

. اموجودم پر از غم است و عاجز و حیران مانده
)2403(

در جهان . ک لحظه بیش نیستنامرادي و مراد این جهان ی
هاي دنیا گنج در حقیقت رنج. ناپایدار غم و شادي یکسان است

. شوندچون موجب رشد و تعالی انسان می. هستند

11

با قبول و رد آن . کنممن بر طبق فرمان حق کار می
)2485(آیا روش من درست است؟ . ندارمکاري

تصرف در کارها را بنده حق. پذیري استبنده فرمانبله وظیفه
زند و فرمان صاحبش را اجرا اي که الف بندگی میبنده. ندارد
اند بنده را براي خدایی کردن خلق نکرده. کند، بنده نیستنمی

. اندبلکه براي تواضع و بندگی آفریده

12
بازي کرد؟ هرچه توان در راه خدا پاكچگونه می

)2554(.سازد بر من حرام بادمیرا مشغولدلم
بازي است تا از آنچه داري دست نکشی این راه پاكزاد و توشه

بازي در وجودت تحقق تا پاك. توانی در این راه گامی بنهینمی
. نیابد، این سفر با شوق پرستش همراه نخواهد بود

13
تن من . آنچه تعیین کننده است، همت بلند است

ضعیف است و طاعاتم ناقض، اما همت بلند من 
)2613(.ارساز استک

بله همت عالی مغناطیس عاشقان ازلی است که با آن همه چیز 
اهل همت جان و دل را در راه . کنندرا کشف و جذب می

. کننددوست فدا می

14
انصاف و وفاداري در درگاه او چه جایگاهی دارد؟ 
خداوند توفیق رعایت انصاف و وفاداري را به من 

)2665. (عطا کرده است

رعایت انصاف بهتر از نماز خواندن . صاف کلید نجات انسان استان
اند بزرگان دین اول انصاف را در حق خودشان جاري ساخته. است

. خواهندخواهند براي دیگران نیز میو آنچه براي خود می
تاخی او هرکسی که شایستگی اسرار الهی را داشته باشد، گس)2757(آیا گستاخی در درگاه دوست رواست؟15
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پسندیده است، اما اگر کسی رازدار باشد با کمال ادب حرمت 
. فقط بر دیوانگان گستاخی پسندیده است. دارددوست را نگه می

16
ام و پیوسته از من عاشق او هستم و از همه بریده

)2833. (زنمعشق او دم می
او در جوال . زدن همنشین سیمرغ شدتوان با ادعا و الفنمی

شود و عشق واقعی از جانب حق شروع می. گنجدیکسی نم
. کندهاي الیق را به سوي خودش جذب میانسان

17
ام و با پندارم کمال خویش را حاصل کردهمن می
. امخواستم، رسیدههاي سخت به آنچه میریاضت

)2911(

کمال تو . طبع مغرور تو مانند ابلیس گرفتار خودخواهی است
در . و را از معرفت دور ساخته استخیالی بیش نیست و ت

. پرستی استبتدرگاه دوست از هستی خویش دم زدن نشانه

18
. شودشادي انسان میدلدر این سفر چه چیزي مایه

اگر این سئوال را پاسخ بدهی، آشفتگی من کم 
)3009. (شودمی

. مردان بزرگ از همه چیز آزادند و در دو عالم به او دلشادند
ب دیگران را نبینی و به برطرف کردن عیوب خویش اگر عیو

. شودات کم میمشغول شوي، آشفتگی

19
در وصال از او چه طلب کنیم؟ اگر من به وصال او برسم 

)3067. (دانم که از او چه چیزي درخواست کنمنمی
اگر هنوز دربند ترس از دوزخ و امید . در وصال او، او را بخواه
.رسیوصال او نمیبه بهشت هستی، تو به 

20
اي به در درگاه او چه کاالیی ارزش دارد؟ چه تحفه

)3183(درگاه دوست ببریم؟ 
علم و اسرار و عبادت به فراوانی . در درگاه او همه چیز هست

. آنچه آنجا کم است سوز و درد است. شودیافت می

ها عطار آداب و شرایط در این پرسش و پاسخ
در حقیقت ده . کندمیسیر و سلوك را مطرح

سئوال دههاي اصلی است و اولی سئوالسئوال
در پاسخ به ده . هاي مشورتی استدوم سئوال

خصوص ه سئوال اول عطار بر عنایت پیر و ب
لطف و عنایت حق تأکید فراوانی دارد و 

هاي به دنیا و مظاهر آن را ناپایدار و دلبستگی
ا موجب هاي دنیا  رشمرد و سختیاساس میبی

در ده سئوال . کندکمال آدمی محسوب می
مشورتی نیز بر داشتن همت بلند و رعایت انصاف 
و وفاداري و ادعایی نداشتن و به عیب دیگران 

ترین ت مهمـنهایکند و درنپرداختن تأکید می
. داندشرط سلوك را داشتن سوز و درد عرفانی می

بخشی از عذرهاي مرغان در این قسمت به 
ن مشکالت راه تکرار شده است و این تکرار عنوا

آور براي خواننده امروزي ممکن است قدري مالل

خواهد با تکرار واعظان میةباشد؛ اما عطار به شیو
و تلقین و تأکید مرغان یا سالکان را براي سفري 

. ناپذیر آماده کندسخت ولی اجتناب

هفت وادي
پایانش آخرین سئوال این است که این راهی که 

: 1384عطار،(ناپدید است چند فرسنگ است 
دهد که هفت وادي در و هدهد پاسخ می) 380

چون که از این هفت وادي بگذري . راه ماست
. رسیبه درگاه حق می

ند اکند عبارتهفت وادي که عطار مطرح می
.5؛ استغنا.4؛ معرفت.3؛ عشق.2؛ طلب.1: از

. افقر و فن.7و حیرت. 6؛ توحید
بندي گذاري و ردهقبل از عطار کسی به نام«

در متون . گونه نپرداخته استعقبات سلوك بدین
اي به عنوان طلب قدیمی تصوف، مقام یا مرحله
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عشق نیز جزو. مورد بحث قرار نگرفته است
ابواب و مقامات و منازل تصوف به شمار 

رفته است و از معرفت نیز به عنوان مقام یا نمی
استغنا . سخنی به میان نیامده استعقبهحال یا 

وزد و چیزي است نیازي حق است که میباد بی
توحید با . که به یک معنی ربطی به سالک ندارد

اهمیتش به عنوان عقبه یا واداي ذکر نشده ۀهم
هیچ کدام از قدما حیرت را به عنوان یکی . است

اند و فقط مقام از عقبات سلوك به شمار نیاورده
بندي ابونصر سراج جزو مقامات در تقسیمفقر

هفتگانه ذکر شده است؛ ولی آمیختن فقر و فنا از 
کارهایی است که عطار خود انجام داده و در 

700-704: 1384عطار، (» .اي نداردقدما پیشینه
)تعلیقات شفیعی کدکنی، با تلخیص

وادي طلب
اولین گام براي طی کردن مراحل سلوك و 

از «. قت از نظر عطار طلب استهاي طریوادي
اي از سلوك است آنجا که طلب حالتی یا مرحله

آن به ۀکه تمام احوال و مقامات عارف دنبال
ۀرود، باید قبول کرد که طلب نتیجشمار می

هدایت الهی است و بعد از آن که سالک در پرتو 
هدایت الهی قرار گرفت، ذوق جستجو و طلب 

بدون هدایت، طلب شود وگرنهدر او بیدار می
) 702: همان(» .رسدهرگز به جایی نمی

عین حال عطار در وادي طلب ضمن در
هاي هاي راه و بالها و گرفتاريتأکید بر سختی
هایش را خواهد که تمام دلبستگیآن از سالک می

در این وادي رها کند و پادشاهی و دارایی و همه 
.چیزش را دربازد

ــدا  ــدت انـ ــا بایـ ــک اینجـ ختنملـ
ملـــک اینجـــا بایـــدت درســـاختن

اي زان باده چون نوشش شودجرعه
ودــراموشش شـل فـم کـهردو عال

)381: همان(
پذیرد تا سالک حتی کفر و لعنت را نیز می

بلکه دري بر روي او گشوده شود و در این 
) 381:همان(نماید صورت کفر و دین یکسان می

ةقسمت نیز حکایات و تمثیالتی درباردر این
.کندهمت بلند طالبان ذکر می

مرد بایـد کـز طلـب در انتظـار     
انی جان کند در ره نثارـر زمـه

)383: همان(
خون خورد در صبر نشین مـردوار 

ارــاز درد کوـار تــرآید کـا بــت
)384: همان(
شه ساختن شرط الزم براي طلب کردن، صبرپی

. شودگرچه طالب صابر کم یافت می. است
بایـد بسـی  طالبان را صبر مـی 

افتد هرکسیهـر نــب صابـطال
)384:همان(

وادي عشق
عشق نه «. نامدعطار وادي دوم را وادي عشق می

» قابل تعریف است و نه قابل انتقال به دیگران
این وادي گام بگذارد، هرکس در ) 703: همان(

رو و باید غرق آتش شود و مانند آتش گرم
باید عاشق ) 385:همان(سوزنده و سرکش باشد 

خوش صداندیشی را رها کند و خوشعاقب
از کفر و . جهان را در آتش عشق خود بسوزاند

دین و شک و یقین بگذرد و نیک و بد برایش 
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وقتی همه چیز را باخت وصال نقد. یکسان شود
. شودبرایش فراهم می

هرچه دارد پـاك دربـازد بـه نقـد    
نازد به نقـد وز وصال دوست می

ــده  ــران را وع ــود دیگ ــردا ب ي ف
ا بود                         ـم اینجـد هــن او را نقـلیک

)386:همان(
عاشقی که جانباز این راه باشد از دو عالم 

کاره در این وادي حتی عقل هیچ. کشددست می
کند و چون عقل این وادي را درك نمی. است

. عشق، کارِ عقل مادي نیست
عقل در سوداي عشق استاد نیسـت 

ستـادرزاد نیــار عقل مـق کـعش

)386:همان(

وادي معرفت
. شودانتهاست نمایان میسپس وادي معرفت که بی

در متون قدیمی تصوف معرفت مقام یا وادي 
اي ناکام و در کمال آنها معرفت را تجربه،ستنی

دانند و آن را قابل تحصیل ناکامی امري نسبی می
عطار براي اما ) 703:همان. (دانندو رسیدن نمی

سیر هرکس در . ل استمعرفت مراتب مختلفی قائ
. این وادي در حد توان و کمال اوست

ســیر هــرکس تــا کمــال وي بــود
قرب هرکس حسب حال وي بود
)392: همان(

ها نیز ها مختلف است، روشچون معرفت
متفاوت است و هرکس در ادعاي خویش 

قدم و محق است اما وقتی آفتاب معرفت از ثابت
آسمان متعالی حقیقت پرتوافکنی کند، هرکس 

واقعی خویش را خواهد شناخت ةقدر و انداز
پرشبهه، علم در این جاي تاریک و ) 392:همان(

.تواند رهبر جان انسان شودمی
رهبر جانت دریـن تاریـک جـاي   

انفزايـجوهر علم است و علم ج
)393:همان(

هست دائـم سـلطنت در معرفـت   
جهد کن تا حاصل آید این صفت
)396:همان(

وادي استغنا
در وادي استغنا دیگر ادعا و معنایی وجود ندارد 

:همان. (شودلحظه کشوري نابود میو در هر
هاي ارباب سلوك استغنا یکی از دغدغه«) 397

نیازي حق است که بوده است، اما استغنا باد بی
کند که حق تعالی از وزد و سالک احساس میمی
نیاز است تا چه رسد به اعمال و کاینات بیۀهم

در این وادي انسان به ) 703:همان(» احوال او
یابد و فقط تالش خویش دست مییارزشبی

توانند در این برگزیدگان خداوند چون انبیا می
. وادي جایی داشته باشند

صدهزاران جان و دل تاراج یافت
تا محمد یک شبی معراج یافت
گر دو عالم شد همه یکبار نیست

گار نیستـان انـگی همـدر زمین ری
)397: همان(

درمان است و در برق استغنا این دردي بی
. صد جهان خواهد سوخت

هیچ سالک راه را پایان ندید
هیچکس این درد را درمان ندید
)398: همان(
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برق اسـتغنا چنـان اینجـا فروخـت    
کز تف او صدجهان اینجا بسوخت
)399:همان(

وادي توحید
بعد از استغناست که وادي توحید و مقام تفرید و 

ةتوحید هرکس به انداز. شودتجرید آشکار می
ها معرفت اوست، اما هرچند در وادي معرفت راه

متفاوت است، اما مقصد همه توحید است وقتی 
ها به یک مقصد راهۀرسند همبه این وادي می

. شودختم می
ها چون زین بیابـان در کننـد  وير

جمله سر از یـک گریبـان برکننـد   
گــر بســی بینــی عــدد گــر انــدکی

ن ره در یکیـاشد دریـکی بـآن ی
)402:همان(

زند عطار در این وادي به خودش نهیب می
هاي مجازي بیان کنی، خواهی حرفکه تا کی می

از، گرچه وقتی سالک به این به اسرار توحید بپرد
ماند رسد، دیگر جایی براي او باقی نمیوادي می

. که از توحید حرف بزند
گم شود زیرا که پیدا آید او
گنـگ گـردد زآنـکه گویـا آیـد او

)404: همان(

تو در او گرد توحید این بود
گم شدن کم تـــو تفریـــــد این بـود

)405: همان(
ــایه ــمسـ ــو گـ ــاباي کـ ــود در آفتـ شـ

چ بـاب ـــ د خدمتی در هیـــی آیـــزو ک

)407: همان(

وادي حیرت
برداشت عطار از مفهوم حیرت نیز مخصوص 

حیرت بعد از وادي توحید آشکار . اوست
تر و توحید هرچه معرفت انسان وسیع. شودمی

وادي حیرت . تر، حیرت او بیشتر استاوخالص
هر نفس در . ادي درد و حسرت و آه استو

هرچه انسان در . اینجا با دریغی همراه است
واحدي توحید کسب کرده است، در اینجا 

. دهدهمگی را از دست می
هرچه زد توحیـد بـر جـانش رقـم    

ز همـم نیـم گردد ازو گـمله گـج
)407: همان(

بازد یزش را درمیچاي که انسان همهگونهبه
حیرت . کندو حتی خودش را فراموش می

.گیردسراپاي وجودش را فرامی
ــدانم چیــز مــن  گویــد اصــالً مــن ن
وان نــدانم هــم نــدانم نیــز مــن    
ــیم    ــر کـ ــدانم بـ ــا نـ ــقم امـ عاشـ

مــر پس چیــه کافـم نـه مسلمانـن
)407:همان(

ي سالک با نفی هستی خویش براي مرحله
.شودآماده میبعد که فقر و فناست، 

گـردد ز جـان  نه زمـانی محـو مـی   
انـم نشـیابیـک ذره مــه ازو یــن

) 411: همان(

وادي فقر و فنا
دیگر سخن . آخرین وادي، وادي فقر و فناست

این وادي، وادي فراموشی و. گفتن جایی ندارد
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صدهزار موجود عالم مانند . بیهوشی است
. انداي هستند که در خورشید حق گم شدهسایه

ــایه  ــدهزاران س ــو ص ــد ت ي جاوی
وـورشید تـک خـشده بینی ز یگم

)413:همان(
هرکسی که از خود رهایی بیابد، به خدایی 

رسد و هرکس که از خویش فانی شود به می
. گرددباقی میبقاي حق

هرکه او رفت از میان اینک فنا
چـون فنـا گشـت از فنـا اینـک بقا

)414: همان(
و بد عاشق شـوي چون نماندت نیک

ويــق شـق را الیـاي عشــس فنـپ
)417: همان(

درگاه دوست
بعد از گذراندن هفت وادي، عاشق به مقام 

.شودرسد و خداوند عاشق او میمعشوقی می
در اینجاست که درگاه عظمت حق ) 420:همان(

درگاهی که برتر از ادراك عقل و . شودمتجلی می
معرفت است و از صدهزاران ماه و ستاره و 

)423:همان(.تر استخورشید افزون
در درگاه دوست چاوش عزت به سراغ سی

از آنان آید و غ درمانده و بیچاره و ضعیف میمر
مرغ سی. کندال میؤنامشان و آرام و قرارشان را س

دهند که ما به امید لطف پادشاه به درگاه او پاسخ می
این سیمرغ «. ما بیفکندایم که یک نگاه برآمده

نیافتنی، و در عین تجرد از خلق به سر مطلق دست

برد و شکار او جز از راه ریاضت نفس و طی می
)170: 1373زاده، اشرف(» .طریق امکان ندارد

اندازه است و با وجودي که استغناي الهی بی
مرغ در کند، چون که سیبه چیزي توجه نمی

عشق مردانه بودند و پاي تا سر غرق درد شدند، 
لطف الهی چهره گشود و نگهبان لطف در را بر 
روي آنان باز کرد و هرلحظه صدپرده اسرار را 

قرب برد و بر تخت آشکار کرد و آنان را به مقام
. عزت و هیبت نشاند

گرچه استغنا برون زاندازه بود
لطف او را نیز رویی تازه بود
حاجب لطف آمد و در برگشاد

ي دیگر گشادردهـد پـر نفس صـه
)424:همان(

وقتی که آفتاب قرب از درگاه حق تابید و 
همگی در پرتو آن جانی تازه یافتند و به تولدي 

جمال جانان مرغ در آینهسیدیگر رسیدند،
. سیمرغ را دیدند

خویش را دیدند سـیمرغ تمـام  
مرغ مدامود سیمرغ، سیـود خب

)426: همان(
خطاب از حضرت حق آمد که درگاه ما چون 

. بیندآینه است و هرکس عکس خود را در آن می
وشش پر رنج ترتیب، مرغان در پایان این کبدین«

یابند و برایشان و سترگ و طوالنی آنچه درمی
شود راز نفس خودشان است، نفسی آشکار می

که از خود تبعید شده و زمینی و آگاه و 
دیدار وجود دو را و لذت گذرد اش فرامیتجربی

) 368: 1364پورنامداریان،(».یابددر یک درمی
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گیرينتیجهبحث و 
است از سیر و سلوك عطار گزارشیالطیرمنطق

فراز و فرودهایی که . شخصی عطار به زبان رمز
عطار در سلوك عرفانی خویش داشته در این 

هدهد یا همان عطار با . منظومه متجلی است
سلیمان یا پیر بر موانع و مشکالت سفر روحانی 

عرفانی وصال و فنا ۀغلبه کرده است و به تجرب
. دست یافته است

رانقیمت را در ضمن گۀعطار این تجرب
داستان سفر پرندگان براي یافتن سیمرغ به 

نظر رهبري هدهد بیان داشته و با دقت
اي موانع حرکت را طرح کرده است و سابقهکم

عذرهاي طبقات مختلف اجتماعی را بازگو کرده 
و مشکالت راه و ابهامات حرکت را پاسخ داده 

او همچون راهنمایی دلسوز و رهبري آگاه. است
و مشاوري امین با دقت و حوصله بر این موانع 
غلبه کرده و حجت را بر همگان تمام کرده است 
و باالخره در هفت وادي، هفت شهر عشق را طی 

. کرده و به درگاه دوست رسیده است
سیر و سلوك در نظر عطار یک کار فردي 
نیست، یک حرکت جمعی است که با مشارکت 

شناس و دردآشنا اعضا و هدایت پیري راههمه
این سیر و سلوك فقط مخصوص . یابدتحقق می

نیاز همه، نشین نیستصوفیان و یا سالکان خانقاه
طبقات اجتماعی است براي تهذیب نفس و آماده 

آخرت و آماده شدن براي دیدار با کردن توشه
دوست و وصال حضرت حق که هدف اصلی 

. حیات آدمیان است
منابع

تجلـی رمـز و روایـت در    .)1373(ضـا  زاده، راشرف
.اساطیر: تهران.شعر عطار

هـاي رمـزي   رمز و داستان) 1364(پورنامداریان، تقی 
شرکت انتشارات علمی و : تهران.در ادب فارسی

. فرهنگی
چـاپ دوم،  .دیدار با سیمرغ.)1375(ــــــــــــــ 

ــران ــات  : ته ــوم  انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
. فرهنگی

متـرجم عبـاس   .دریـاي جـان  .)1374(هلموت ریتر، 

ــران  ــایبردي، ته ــاق ب ــر آف ــاب خــویی و مه : زری
. المللی الهديانتشارات بین

صداي بال سـیمرغ،  .)1378(کوب، عبدالحسین زرین
. سخن: تهران

.فرهنـگ نمادهـا  .)1382(شوالیه، ژان و آلن گربـران  
.جیحون: تهران.ترجمه سودابه فضائلی

مقدمه و .الطیرمنطق.)1384(ن محمد عطار، فریدالدی
کـدکنی،  تصحیح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی   

. سخن: تهران


