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  هفت وادي کمال در تذکرةاالولیاي عطّار

) مسئول(رویا عیسی زاده فر

  د زبان و ادبیات فارسی، دبیر سازمان آموزش و پرورش اردبیل، ایران ارش یکارشناس

  دکتر فرامرز جاللت

  آزاد اسالمی اردبیل، ایراندانشگاه علوم انسانی، دانشکده  استادیار،

  چکیده 

. هاي آن یعنی رسیدن به کمال استالزمه این مقام کسب شایستگی .باشده حق و جانشین او در روي زمین میانسان آین

دانند که از آن به هفت وادي یا هفت ام را منوط به گذر از  مراحلی میعرفاي بزرگ تذکرةاالولیا همچون عطّار رسیدن به این مق

آنان معتقدند سالک براي طی این مراحل صعبناك ناگزیر به انتخاب پیري است، تا هدهدوار او را در این مسیر . شهر نام می برند

و فقر و فنا به  رهبري کند و به یاري او موانع راه را برداشته و با گذر از وادي هفت گانه طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت

  . قله قاف جایگاه سیمرغ رسیده و با فنا در ذات بی منتهاي او حیاتی تازه یابد و آینه حق تعالی شوند

  هفت شهر، هفت وادي، جانشین حق، کمال، عطّار ،تذکرةاالولیا :هاکلیدواژه

  مقدمه 

وآتش میل به وصال حق را در وجود او انسان کامل بودن لذّتی است که کام هر انسان طالب کمال را شیرین می کند 

او .انسان کامل سفیر عالم ملکوت در مرز غیب وشهادت است تا بذر علم ویقین وعشق را در شوره زار دل بکارد«.شعله ور می کند

و حقیقت راه یافتن به علم ومعرفت ،رمز آفرینش و تجلّی اسماءالهی و گنجینه این اسماء است که همه را یک جا در خود جمع کرده

در طول تاریخ هر یک از ادیان ومذاهب بر اساس جهان بینی خویش )13: 1390،حجازي(».فقط با دستگیري او میسر می گردد

 تصویري از انسان کامل و ویژگی هاي او را ارایه داده اند تا الگویی از انسان آرمانی خود به پیروانشان نشان داده و راه هاي رسیدن به

    .بازگو کنند کمال را به آنان

توجه به حقایق وارزش هایی است که ،خمیر مایه اصلی تمام انواع ادبی«در بررسی اجمالی آثار ادبی مالحظه می شود که 

سنایی،عطّار  ،ناصر خسرو ،و این رمز جاودانگی آثار بر جسته شاعرانی چون فردوسی.از فطرت پاك انسانی سر چشمه گرفته اند

در آثار خود سیماي جذّابی از یک انسان آرمان طلب و حقیقت جو نشان می دهد که در پی یافتن  عطّار نیز.است...،مولوي

و تا آن سوي قاف ازلیت  ،تمام مراحل هولناك راه سلوك را طی می کند و مخاطرات را همچون شهد در کام دل می ریزد،حقیقت

  .ودر وصال حق خریدار سر دار می شود)16:همان (».می کند اوج گرفته پروانه وار هستی خود را در آتش عشق سیمرغ حقیقت محو

در .طریقت و حقیقت بر قرار می کند،مصیبت نامه و الهی نامه پیوند ناگسستنی بین شریعت ،عطّار در سه اثر منطق الطّیر

وادي عرفانی در منطق الطّیر با هفت .نامه رهرو با آن چه او را شایسته مقام خلیفۀالهی می کند آشنا می گرددالهی

اما در مصیبت نامه سالک با یاري پیر وارشاد او درجستجوي حقیقتی فراتر .حیرت فقر وفنا آشنا می شود،استغنا،معرفت،عشق،طلب

نمونه اي از انسان هایی که با طی .احوال واقوال کامالن را آورده است،او در تذکرةاالولیا شرحی از زندگی ،.از وجود خود می باشد

انسان کامل در آثار عطّار از دو دیدگاه نظري و  .گانه به کمال رسیده اند و راهنماي سالکان در طی این طریق هستندوادي هفت 

در این مقاله  تمام تالش نگارنده آن است که هفت وادي کمال عطار را از دیدگاه اولیاي الهی  نام برده شده  .عملی قابل بررسی است

تا بدین وسیله اوصافی از این کامالن حق را به خوانندگان معرفی نموده و مراحل رسیدن به کمال را از در تذکرةاالولیا ترسبم نماید 

  .نظر این بزرگان بیان نماید

  :عطّار و کمال انسان-1

شیخ فریدالدین عطّار نیشابوري عارف سینه چاك ودل سوخته حق که از مشعل داران طریقه تصوف و عرفان در ایران می 

این دنیا که همه کائنات آن طالب حق و جویاي وصال او آمده اند وجود انسان که نمودار عالم اکبر و پذیراي «معتقداست در  ،باشد

اما انسان کامل که نائب دارالخلیفه و مظهر کمال حق در این جهان است براي آنکه مرتبه واقعی . محبت اوست اهمیت خاص دارد

معلوم ومعقول که ،از محسوس وموهوم که دنیاي شهوت وهوي است در گذرد. ختلف را طی کندخود را کسب کند باید مراحل م
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سرمایه جاه وغرور است پشت سر بگذارد،و از معدوم و فانی که مایه  فریب و گمراهی است چشم فروپوشد تا به توحید  واقعی که 

البتّه  تصوف عطّار از آن تصوف است که از راه )1374:222،زرین کوب(».مقام فناست  برسد و شایسته مظهریت و خالفت حق شود

عقل و دین را نیز یکسر بسوزد و  ،شریعت جدا نمی شود و با آن که سراسر آن درد واندوه است سوز وشورش آن مایه نیست که

خود نمایی داده  دعوي و او طریقت را با شریعت می آمیزد و از ادعاي حقیقت که سخنان بعضی صوفیه را رنگ....نیست ونابود کند

با شراره عشق خود،مشعل شریعت را فروزان کرد و فرا راه رهروان طالب «او همان کسی است که  ) 223:همان(» .است می پرهیزد

عطر مفرّح او جان داروي دل هاي خسته و دل زده .هفت شهر عشق را از طلب تا فقر و فنا،منزل به منزل طی کنند،سیمرغ قرار داد

به کام تشنگان کمال می ریزد تا حیات حیوانی آن را به ،جام آب حقیقت را در ظلمات عالم پست ناسوت ،او خضر وش.استاز دنی

او همچون طبیبی نسخه سحر آمیز انسان کامل را به گنجینه آثار خود قرار می دهد تا بیمار دالن به .بدل نماید،حیات طیبه قرانی

از این رو بر آن است تا درد  .است»انسان برتر«طّار بیش از هر چیز شیفته جست و جوي این آري ع .عالج درد هاي خود بپردازند

که باز -»انسان کامل«در جست وجو و طلب  ،طلب را در رهروان بیدار کند و گم گشتگان و غافالنی که گوهر خویش از یاد برده اند

  )21: 1390،حجازي(».را مشاهده نماینددر آینه جمالش خود ،خود را باز یافته–تابی از سیمرغ حق است 

و تابلوهاي متفاوتی  .مراحل آن وانسان کامل نام می برد ،عطّار در آثار خود گاه با زبان رمز و اشاره و گاه صراحتاً از کمال

عطّار .از انسان کامل را در مقابل دیدگان جویندگان راه قرار می دهد و در نهایت زیباترین و کامل ترین آن ها را به نمایش می گذارد

رهرو در الهی نامه .طریقت و حقیقت را نشان می دهد،مصیبت نامه و الهی نامه پیوند ناگسستنی بین شریعت ،در سه اثر منطق الطّیر

در منطق الطّیر با هفت وادي عرفانی .با آن چه او را شایسته مقام خلیفۀالهی می کند آشنا می گردد

اما در مصیبت نامه سالک با یاري پیر وارشاد او درجستجوي حقیقتی فراتر .حیرت فقر وفنا آشنا می شود،استغنا،معرفت،عشق،طلب

نمونه اي از انسان هایی که با طی .احوال واقوال کامالن را آورده است،از زندگی او در تذکرةاالولیا شرحی ،.از وجود خود می باشد

  .وادي هفت گانه به کمال رسیده اند و راهنماي سالکان در طی این طریق هستند

  شرایط وصول به کمال   -2

د باید مراتب کمال را انسان کامل که جانشین خدا در روي زمین میباشد،براي رسیدن به این جایگاه عظیم، نه تنها خو

،هدهد وار موانع راه کمال را کنار زند و همراهان »من الحق الی الخلق«پلّه پلّه از فرش تا عرش الهی طی کند ؛بلکه باید در سیر 

  .خود را به ضیافت سیمرغ  به  سوي قلّه قاف ببرد

به سالمت پیمودن این  راه از یک هادي که وقتی رهروي، قدم در راه ناشناخته و پر پیچ و خم می نهد، ناچار است براي 

سالک راه حق براي رسیدن به  ،بر همین اصل.خود این راه را پیموده و سختی و آسانی آن را با جان تجربه کرده یاري بخواهد

یک سال ،القاو باید یک سال به خ«.حضرت دوست راه طوالنی در پیش دارد و براي موفّقیت در رسیدن به هدف نیاز به لوازمی دارد

طریقی را که سالک طی  .است...توکّل و،تسلیم،توبه:به خلق ویک سال به دل خود خدمت کند و ملزم به رعایت بیست شرط از قبیل

  :می نامند»ترقّی«می کند 

  پلّــه پلّــه تــا مــالقـات خــدا   از تبتّــل تـا مقـــامـات فـنــــا 

درست  ،راستگویی ،روشندلی ،تیز گوشی،زیرکی، اطاعت از پیر:ید الزم می داندابو سعید ابی الخیر ده شرط را براي مر

عطّار مراحلی را که، طی آن را براي رسیدن به ) 32: 1378انصاري،  (» .پند پذیري وعیاري ،آزادگی، راز داري ،درست عهدي ،گویی

را به طور کامل وبا زبان رمزي و تمثیلی  در منطق  ولی این مراحل،کمال الزم می داند به طرق گوناگون در آثار خود آورده است

هفت شهر عشق یا هفت وادي در اصطالح عرفان شیخ عطّار نیشابوري مراحلی است که سالک طریقت باید طی «.الطّیرآورده است

که سالک براي  می شود ...وکند که طی این مراحل را به بیابان هاي بی زینهاري تشبیه کرده است که منتهی به کوه هاي بلند 

شرح کامل و تعلیم این هفت وادي مخوف که در .رسیدن به مقصود از عبور این بیابان هاي مخوف و گردنه هاي مهلک ناگزیر است

واقع راه حضرت عشق است در کتاب منطق الطّیردر قالب داستان سفر مرغان به رهبري هدهد و حکایاتی که رخ می دهد آمده 

  :در این راه پر خطر وظایفی نیز بر عهده دارد که بایدانجام دهد ازآن جمله  او)بی تا،بلخاري(».است

جست وجوي پیر و لزوم تبعیت از او )2-1



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٣

پیر ،پیر خانقاه،پیر پیغمبران کنعان:در ادبیات عرفانی زیاد بکار رفته و معانی گوناگونی از آن خواسته شده »پیر«اصطالح«

» .و گاه رند خراباتی است و گاه عقل را گویند،پیر گاه به معناي مرشد و قطب است.ر خراباتپیر سالخورده و پی،پیر مغان،میخانه

پیر انسان کاملی است که خود مسیر کمال را طی کرده و رهبر روحانی سالکان در سیر :می توان گفت)216: 1386،سجادي(

ه اوامر او را بی چون و چرا اطاعت کند از این رو وجود شیخ ضروري است و بر مرید است ک،در تصوف. وسلوك عرفانی می باشد

حافظ در ) 1378:32،انصاري(» .همچون پیامبر است در میان امت،پیر در میان قوم خود»الشیخُ فی قومه کالنَّبی فی اُمته«:گفته اند

  :گوید«این باره

  طفل راهی رو طلب کن پیر ره بینی به حق   تا زمـام اختیــار خـود بـدست او دهـی 

  »تـا قدم از ظلمت آباد بدن بیـرون نهـی    روز و شـب در نــور ارشـادش رو راه را 

  )1386:217سجادي،(            

ک باید قلبش در تحت حکم ولیی براي وصول به مقامات عالیه تنها عبادات و ریاضات ظاهري کفایت نمی کند بلکه سال«

ت ریاضات و عبادات از اولیا در آید و با تسلیم قلب در برابر احکام والیت می توان به مقامات خاصان راه پیدا کرد و الّا نهایت خاصی

م باعورا و بروز برخی کرامات نفسانی است که آن هم بدون داشتن مرشدي کامل،خود از اسباب هالکت است چنانچه در داستان بلع

  )بی تا،معماریان(»سامري بدان اشاراتی رفته است

با وجودي که ردپاي انسان کامل را در تمام آثار عطّار می توان  جستجو کرد؛ ولی عطّار به طور مشخّص و بر جسته، «

کامل، چون آدم، نوح، ابراهیم، او تابلوي متفاوتی از انسان . سیماي او را در مصیبت نامه به زیباترین وجهی به تصویر در آورده است

در مقابل دیدگان جویندگان راه قرار می دهد و در نهایت زیباترین و کامل ترین آن ها را به نمایش می گذارد و ... موسی و عیسی و

ی محو چنان چشم همگان را خیره می کند که جلوه تابلو هاي پیش از آن به کلّ،فروغ و درخششی که از این تابلو، ساطع می گردد

در . می شود  و سالک راه، مراد خود را می یابد، پس با شور و شوق کمر همت، به طاعت او بسته، حلقه پیروي اورا به گوش می کند

در منطق الطّیر، مرغان خلعت . نظر عطّار انسان کامل همان کسی است که می تواند رهبري سالک را به قلّه قاف برعهده بگیرد

هد می اندازند تا با همت او بتوانند موانع کمال را با شتاب از میان بر دارد و قلّه هاي کمال را یکی پس از راهبري را بر دوش هد

  )  151: 1390حجازي،(» .کندعطّار نیاز به پیروي از پیر را بسیار تکرار می. دیگري پشت سر گذارند

ستند که از جانب حق وظیفه ارشاد خلق را بر عهده در نظر عطّار، همه کامالن و انبیاء الهی و امامان  دراصل، یکی ه

  .دارند

  از آنسـت از زمــان و از مکــــان دور  چو هست آن حضرت از هر دو جهان دور«

  نه این از آن کم ،نه آن یک بیش از این    بــود در یــک نفــس مهــدي و آدم

  »ازل تــــویکــی بیـنـی ابــد را بــا     چو حالی این زمیـن کردي بدل تـــو

  )1386:107،عطّار(                  

تسلیم محض در برابر او )2-2

پیر همچون آینه، نقص . شودهمنشینی با پیر باعث تبدیل صفات پست به صفات عالی و تخلّق سالک به اخالق الهی می«

-ها از عزلت و گوشهها و نقصرفع ضعفدهد و این است که عطّار، گاه تأثیر هم صحبتی با نیکان را براي و کمال آدمی را نشان می

همان . اما شرط پیروي از پیر، تسلیم محض او شدن و در برابر او دم بر نیاوردن است)157: 1390حجازي،(» .داندنشینی بهتر می

ابر این تسلیم محض حتّی باید در بر. را سکوت و عدم اعتراض وي قرار داده بود)ع(شرط همراهی موسی )ع(طور که حضرت خضر

زیرا آن ها صاحب کشف وشهودي هستند که به دلیل ریاضت ها و مجاهدات به دست .کارهاي به ظاهر خالف شرع و عقل باشد

چنان .آورده اند؛ و دیگران از درك آن عاجز هستند آنان داراي چشم بصیرت و آینده نگري هستند که بر اساس آن عمل می کنند

از ذالنون :الن منجر به این شده که حتی ظاهر بینان حکم به زندیق وکفر آنان داده اندچه برخی کارهاي به ظاهر خالف شرع کام

این همه ریاضت کشیدم وطاعت حق کردم ولی دوست نظري به من نمی «:سالکی نزد ذالنون رفت و گفت«:مصري نقل است که

شب غذاي سیر بخور ونماز خفتن مکن و امشب برخالف هر «:ذالنون گفت».افکند و هیچ از عالم غیب بر من مکشوف نمی گردد

درویش می رود .تا باشد که اگر دوست به لطف نمی آید به عتاب بیاید و اگر به رحمت نمی آید به عنف در تو نگرد.همه شب بخسب
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ایشان «:هدر ادامه ماجرا توضیح می دهد ک... و همین کار را انجام می دهد ولی نمی تواند نمازش را ترك کند وآن را می خواند و

و چون می دانست که گشایش کار او در این است بدانش فرمود که دانست که او .طبیب گاه بود که به زهر عالج کند.طبیبان اند

وچیز ها باشد  .و دانست که نکند.رافرمود که پسر قربانی کن)ع(خلیل -عزّو جلّ–چنان که حق .محفوظ است و نتواند که نماز نکند

که امر )ع(و چنان که غالم کشتن خضر .چنان که خلیل را امر کرد،و نخواست که کند.شریعت راست ننماید در طریقت که با ظاهر

زندیق  ومباحی بود مگر هر چه کند به فرمان شرع ،قدم آن جا نهد،و هر که بدین مقام نارسیده.نبود و خواست که کند

  ) 125-126: 1391،عطّار(».کند

رعایت ادب و حرمت پیر ) 2-3

مایه سعادت و نیک ،ورعایت ادب و احترام نسبت به پیران.دیگر شرایط سلوك رعایت ادب نسبت به پیر و مرشد  است از«

که هنوز طفلی بیش نبود –نظام المک ،آن شمع شریعت از جایی می گذشت،عطّار نقل می گند که شیخ گرگانی.بختی آدمی است

:1390حجازي،(» .کنار روید تا گرد راه بر او ننشیند«:دید، به کودکان گفتهمین که شیخ را .با کودکان چوگان بازي می کرد–

159(  

عرفا بی حرمتی  نسبت پیر را باعث بدبختی و خسران مرید می دانند و عاق «:نجم الدین رازي در زمینه ادب مرید گوید

و دعاي ایشان را موجب سعادت سالک راه حق گفته اند .پیر شدن را غیر قابل بخشش گفته اند، چنان که از آن نمی توان توبه کرد

بر طریقت بِنَمانَد و عالقه میان ایشان بریده گردد و اگر ،هر که خالف شیخ خویش کند«:از استاد ابو علی دقّاق نقل شده که گفت 

و توبه بر وي واجب شد  بر او عقد صحبت بشکست،و هر که صحبت پیري کند از پیران پس بِدل اعتراض کند.چه درك بقعه باشند

  )585: 1388،قشیري(».باز  آنک گفته اند پیران که عقوق استادان را توبه نباشد

هم پس هرگاه مرید از استاد خویش جفا و بی مهري دید باید خود را متّ«:درباره رعایت ادب نسبت به  شیخ نقل  شده«

.جیده خاطر شودنماید که چه خطایی از او سر زده است نه آنکه از جفاي او رن

:به قول حضرت موالنا

  سست و ریزنده چو آب و گل مباش                   اشنازك دل مب ،چون گزیدي پیر

رــش را سخت گین این نفس کُـدام    پیر  شد نفس را چون ظلّهیچ نُکّ

معموالت خویش در برابر شیخ و بیفکن ریسمان و اسباب خود و آنچه که به آن اعتماد داري از معلومات و ! اي پسرکم

و به هیچ خیري دست مزن  ،مگر حق استاد ،استاد خود تا آن که حکم و حکمت او ببلعد آن را پس باقی نماند براي تو دستاویزي

 و خارج گرداند تو.مگر به صدق در برابر او تا آن که او تو را سیر دهد به سوي حضرت پروردگار در شبی که نفس تو محو شده است

را از مواطن تحکم عدو به سوي مقامات مولی پس در این هنگام هیچ زلزله اي تو را نخواهد لرزانید اگرچه بسیار شدید 

)بی تا،معماریان(».باشد

مبازه با موانع کمال )2-4

سالمت به انتها  سالک راه حق، باید موانع راه کمال را، از سر راه خود  بااري و هدایت شیخ بردارد تا این سفر روحانی را به

هرك از مرغان .موانع متعددي براي سالک راه وجود دارد که عطّار به زیبایی با زبان رمز و تمثیل در منطق الطّیر آورده است. رساند

هاي هرك را شناسایی کرده و در صدد اما هدهد شیخ گونه ضعف. بنا به دالیلی، خود را شایسته رفتن به این سفر عرفانی نمی بینند

  .تشویق آنان براي براي طی کردن وادي هاي هفت گانه به آنان برمی آید

خالصه می  ،اگر چه حقیقت زندگی عارف تنهادر عشق ورزیدن به معشوق ازلی«.حب دنیا  است،ازجمله موانع راه کمال

؛ولی توقف روي این پل که نتیجه )المجاز قنطرةُ الی الحقیقه(شود و محبت به غیر او،به عنوان پلی براي رسیدن به حقیقت است 

چنان چه بلبل در منطق الطّیرسمبل جمال پرستان و .او را از رسیدن به اوج کمال باز می دارد،کوته نظري وضعف نفس رهرو است

دیگر مانع راه ناخالصی عبادت )142: 1373،اشرف زاده(».کسانی است که به عشق هاي ظاهري و زیبایی هاي فناپذیر دل بسته اند

عبادتی که به طمع بهشت و .است باید با عشق و عالقه به حضرت دوست انجام گیرد تا بتواند توشه راه براي سلوك عرفانی باشد

همان گونه که طاووس در منطق «.عبادت تاجرانه است)ع(ثواب آخرت انجام گیرد، عبادت خالص نبود و طبق فرمایش امام علی 

هدهد بر آن است که طاووس را از .قناعت کرده اند،که پرواي سیمرغ را ندارند و به فردوس عالیالطّیر نمودار افراد کوته نظري است 
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منزلگاه صدق رهنمون شود ؛زیرا جنّت النعیم در مقابل عظمت حضرت حق، قطره اي خرد  ،به خانه دل،خانه تنگ نفس پر از هوس

است و حضرت آدم به جهت سر فرود آوردن در مقابل غیر دوست و پیروي از او، گرفتار طوفان زوال نعمت شد و از در گاه صدق 

  ) 1390:167،حجازي(».ملیک مقتدر به عالم ناسوت تبعید شد

لت از راه هاي تهذیب نفس می باشد و همین عزلت و زهد  اگر از روي ریا ویا به خاطر عجب باشد از اگر چه  زهد وعز

بوف رمز و نمودي از مردمان زاهد و گوشه گیر است که به «در منطق الطّیر، جغدا همان . شودجمله حجاب هاي راه کمال می

  )159: 1373،اشرف زاده(» وت را بر هر چیز برتري می دهندامیدافتن گنج مراد با مردم نمی آمیزند و پیوسته انزوا و خل

نداشتن اعتماد به نفس و اظهار عجز و ناتوانی از جمله موانع دیگري استکه سالک را از رسیدن به پیشگاه  سیمرغ باز می 

ر از مسئولیت می که این ضعف  و عجز را بهانه براي فرا،هاي ضعیف وعاجز استصعوه در منطق الطّیر نمودار انسان«.دارد

صعوه نمودار کسانی است که به دست آویز ضعف بشریت طالب دیدار «:استاد فروزانفر نوشته است که)172: 1390حجازي،(».دانند

  )50: 1392،عطّار(».ما توانایی این راه را نداریم: حق نمی شوند و می گویند

می ،عذر افرادي است که گناهان خود را بهانه قرار دادهنا امیدي  .از دیگر موانع راه کمال ناامیدي از رحمت حق است

عطّار در این زمینه از محمد بن واسع نقل کرده است که گفت  :به قرب سیمرغ رسید،گویند با وجود گناهان  نمی توان

صادق مؤمن حقیقی یعنی خوف و رجاش برابر بود تا .از او بیمناك نبود،که اومید می دارد]قدر[تا بدان ،هرگز صادق نبود،صادق«:

و نومیدي از ،غفلت و بی خبري که آن نیز از موانع کمال ذکر شده  نشانه عدم خوف)50: 1391عطّار، (» .که خیر االموراوسطها،بود

رحمت حق نشانه عدم رجا و امیدواري است و انسان کامل کسی است که تعادل خود را بین خوف و رجا برقرار 

ن بیداري از خواب غفلت و تعادل بین خوف ورجا است که می تواند سالک را در پیمودن راه بنابرای)1390:174،حجازي(».کند

ازطرف دیگر امید به عنایت حق  ،زیرا ازك طرف خوف فراقار باعث تسلیم شدن در برابر فرامین الهی و رعایت آن شده.کماالري کند

  .دشواري راه کمال و وصول به حق را آسان می کند

  مراحل کمال از منظراولیا    -3

عرفاي بزرگ همچون عطار رسیدن به کمال را امري تدریجی و مرحله اي می دانند  و کمتر کسی را می توان در این راه 

پیمودن مراحل کمال با انگیزه طلب در مرد خداي جو آغاز و با فناي او که همان بقا . سراغ داشت که راهک ساله راك شبه طی کند

چرا که . اما باید در این مسیر صبر  وحوصله داشته باشد. و در نهایت به وحدت طالب و مطلوب می رسد.است، خاتمه میابد در حق

وارد ،نباید انتظار داشت بدون پشت سر گذاشتنک مرحله. به تدریج صورت گرفته و نیاز به گذشت زمان دارد،عبور از وادي راه کمال

  :ود به  هر مرحله گذر از مرحله قبلی استزیرا الزمه ور. مرحله دیگر شد

شیخ »یا شیخ این حرکت از تو چیست ؟«:مریدي شیخ را دید که می لرزید و گفت«:از بایزید بسطامی نقل است که

تا تحرّك مردان  ،سی سال در راه صدق باید قدم زد و خاك مزابل با محاسن باید رفت و سر به زانوي اندوه باید نهاد«:گفت

  )157: 1391،عطّار(» .»می خواهی که به اسرار واقف شوي ؟،ک دو روز که پس از تخته برخاستیبه.بدانی

در این جا سعی بر ان است که هفت وادي هفت شهر کمال عطار  از منظر اولیا تذکره االولیا بررسی شود و این  تعریف آن 

  :از این هفت وادي ارایه شود

  )ارادت(طلب:وادي اول)3-1

  پیشت آید هر زمانــی صـــد تعــب    آیـی به وادي طلـــب چون فــرو «

  زان که اینجــا قلب گـردد حــالهــا    جـدو جهـد اینجــات باید سالهــا 

  ملـک اینجــا بایـــدت در باختــن     ملک اینجــا بـــایدت انــداختــن 

  »ـدنوز هــمه بیــرونــت بایــدآمـ    در میـان خونت بایــدت آمــــدن 

  )216: 1392،عطّار(             

هش سالکی است که از خوا »مرید«ا »طالب«است و در اصطالح صوفیان  خواستن معنی ه در لغت ب »ارادت«یا »طلب«

را » طلب«پیش از عطّار، عارفی نیست که «دطبیعی و لذات نفسانی عبور نماید و از کثرت به وحدت رود تا انسان کاملی گرد هاي

کی .حدس من این است که عطّار این ترتیب را، که بسیار هم درست است، از دو روایت مشهور گرفته باشد. وادي اول قرار داده باشد
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رد و هر که دا شناسد و هر که شناخت، دوست می یابد و هر کهافت، می هر که من را طلب کند، مرا می«: گوید حدیثی است که می

دهد که به مردم زمین ابالغ کند  روایت دیگر این گونه است که خداوند داوود را خطاب قرار می. »شود دوست داشت، مرا عاشق می

در میان منازل » طلب«احتمال دارد که در صدر نشاندن . که خداوند دوست کسی است که خدا را دوست بدارد و او را طلب کند

اولین قدم در تصوف است و آن حالتی است که در  »ارادت«ا »طلب«در حقیقت  )بی تا،بلخاري(.و روایت باشدسلوك، متاثر از این د

و عالمت آن طبق گفته ابوبکر صیدالنی آن جوي معرفت و تفحص در کار حقیقت وامیدارددل سالک پیدا می شود تا او را به جست

ابوعبداهللا خفیف ارادت یا طلب را رنج دایم و )629، 1391:عطّار(».داست که انسان از غیر جنس خود نفرت آید وطلب جنس کن

و )487:همان(.امااین رنج به گفته ابو عبداهللا تروغبدي رنجی که سرور است و طرب نه عنا و تعب)504:همان(.ترك راحت می گوید

  )طالب(در قدم اول مرید)514:همان(.ر دارداو کسی است که در سایه توبه قرا:براي مرید  ویژگی هایی ذکر کرده انداز جمله این که

علم او را در جهل خود بیند و هستی او در نیستی خود، و اختیار او را در بی اختیاري .مختار است و چون بالغ شود اختیارش برود

که از کونین جز او کسی است که هیچ نخواهد خود را جز آنکه خدا تعالی آن را خواسته باشد و مرد حق آن است ) 645:همان(.خود

او در ریاضت است اما ریاضت او به صبر کردن بر امرهاي شرع و از مناهی باز ایستادن و صحبت با صالحان  .حق تعالی هیچ نخواهد

  .است

  عشق و محبت:وادي دوم)3-2

  غرق آتش شد کسی کانجـا رسیــــــد    بعد از این وادي عشق آمد پـدیـد «

  !وان که آتش نیست عیشش خوش مبـاد            مبــادکس در این وادي بجـــز آتش 

  گـــرم روســوزنـــده وسر کش بود        عاشق آن باشد که چــون آتش بــود 

  »درکشدخوش خوش بر آتش صد جهان           عاقبت انـدیش نبـــود یک زمـــان 

    )220: 1392،عطّار(                    

از یکیرا گــویند، و عشق و محبت؛   »و محبت  دوستی» «عشق«دومین وادي در سیر وسلوك عرفانی وادي عشق است  

عرفا  در تعریف )  م2008،سعیدي(.میرود   بشمار   تصوفو اصول مبانی و از مهم ترین   عـارف   احـوال و مهم ترین ترین عـالی

موهبت    پایان،تعلیمی نیست بلکه بحري بی«عشق حقیقی؛ ) 386: 1391،عطّار(» عشق افراط میل است  بی میل«:عشق گفته اند

وگرفتار دریاي عشق چنان از خود بی خود می شود که به گفته معروف «) 284:همان(» شوقی است حق تعالی، فضل الهی  و الهام

قداست و ارزش محبت به خدا  تا آنجا ست است که آن را با بال ) 291:مانه(» .کرخی اگر شمشیریا تیغی بر وي زنی خبر ندارد

با محبت به خدا «عرفا معتقدند که) 448:همان(».مقرون کرده اند تا هر سفله اي دعوي محبت نکند و چون بال بیند به هزیمت شود

عشق را امروز بینی و فردا و «:ف عشق گفتو حسین حالج وص)386:همان(».نمی توان به خدا رسید تا جان در راه او سخاوت نکنی

محب «و )  516:همان(» .یعنی عشق این است.آن روز بکشتندش و دیگر روز بسوختندش و سیوم روز به بادش بردادند.پس فردا

  ) 129:همان(».خداي را کاس محبت ندهند مگر بعد از آن که خون دلش بسوزد و به قطع انجامد

بیاید  هر چه دون او باشد برمی دارد  و از مادون اثر نمی گذرد  )حق(است و چون عشق او طریقت   عشق مهم ترین رکن 

 پیموده و تکامل را   ترقّی   که مراتب کامل را تنها انسان   و این مقام)  166:همان(».تا یگانه ماند چنان که خود او یگانه است

  .نمایدمی و صفات خود را تبدیل به صفات محبوب نموده است  درك،است

آن که هیچ چیز از دو کون در دل او عظیم نباشد براي این که دل «:از احمد خضرویه در باره عالمت عشق پرسیدند گفت

و .و آن که هیچ آرزویی اورا نباشد جز خدمت حق؛زیرا عز دنیا و آخرت را نبیند مگر در خدمت او –تعالی  -او پر است از ذکر حق

از جهت آن که هیچ کس به آن چه در آن است موافق او نباشد در خدمت ،اگرچه در میان اهل خویش باشدخویش را غریب ببیند 

آن که عبارت او اندك است وتفکرش دایم «:محبان  خدارا نشانی است که از سایر خلق شناخته می شوند از جمله ) 308:همان(».او

او نشنود چون مصیبتی رسد اندوهگین نشود و ،او نبیند و چون بخوانندچون به او نگرند .و خلوت او بسیار و خاموشی او پیوسته

  ) 358:همان(».چون صوابی روي در او نهد شاد نگردد و از هیچ نترسد وبه هیچ کس اومید ندارد



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٧

ترین رکن طریقت معیار سنجش و مهم. بزرگترین و سهمناك ترین وادي است که صوفی در آن قدم می گذارد: عشق«

یعنی گفتار و نوشتار در بیان (ف مقابل عقل در فلسفه است به همین مناسبت تعریف کاملی از آن نمی توان کرد در تصوعشق . است

  :چنانکه موالنا گوید) ن ناتوان استآحاالت 

  »              .گفــتعشقهمعاشقیوعشقشرح            گل بخفت درشرحش چو خر رعقل د

  )1390صفوي،(                                                                            

عشق انگیزه تحرك بشري و وجه تمایز او از «.عرفا معتقدند که امانتی که خداوند به انسان عطا نموده همان عشق است

  .سایر موجودات است

  قرعه فال به نام من دیـوانــه زدنــد  آسمان بار امانت نتوانست کشید

  )حافظ(                                                                                 

دفتر اول مثنوي را در اهمیت عشق وعظمت آن آغاز  ،و مولوي که همیشه از نی وجودش ترانه هاي عاشقانه بلند است 

  :می کند و بر آن است که

  ق است کاندر می فتــادجوشش عش    آتش عشق است کاندر نی فتــــاد  

  کوه در رقص آمد و چاالك شــــد     جسم خاك از عشق بر افالك شد 

  )  84: 1378،انصاري(» عشق معجون حیات و مظهر کمال و مثُل اعالء و میل ذاتی آدمی به کمال جاودانگی است

  معرفت                                                                                                          :وادي سوم)3-3

سالکی وارد این وادي می شود که وادي عشق را به سالمت طی .سومین وادي در سیر و سلوك عرفانی وادي معرفت است

محکم کرده ]عشق[اگر طمع معرفت داري پیش از این که درجه ارادت «:گویدچنانچه احمد مسروق در این باره می .کرده باشد

  )1391:485،عطّار(.در میدان غفلت باشی]طلب [باشی بر بساط جهل باشی و هر گه ارادت طلبی پیش از درست کردن مقام توبه و 

عالمت آن به نقل از  بایزید این وادي است که ) 115:همان(».فاضل ترین چیزي است که بنده را  داده اند معرفت است«

: احمد خضرویه در باره معرفت  می گوید) 116:همان. (مرحله گریختن از از خلق و خاموش گشتن است در معرفت حق است

حقیقت معرفت در این است که حق را دوست داري به دل و یاد کنی به زبان و همت بریده گردانی از هر چه غیر «

براي خدا کند وچون طلب ،چون سخن گوید، از خدا گوید و چون عمل کند«وارد این وادي شود و چون کسی ) 308:همان(»اوست

دل مومن روشن است به ذکر و ذکر غذاي اوست و انس راحت اوست و معامله «در این وادي)298:همان(».کند، از خداي طلب کند

قیامت خرمنگاه او، و ثواب حق ،دنیا کشتزار اواو تجارت است و مسجد دکان وي است وعبادت کسب اوست و قران بضاعت وي و 

  )243:همان(».ثمره رنج وي است

درجه اول اثبات وحدانیت واحد قهار  درجه :سالک این وادي باید  مدارجی  را طی کند تا به کمال این مرحله برسد  که 

بدان معنا که معرفت دریافتنی است (نیست دوم بریدن دل از ما سوي اهللا و درجه سیوم  آن که هیچ کس را از عبارت کردن ان راه

  )  358:همان(»..نه بیان کردنی

از مقامی به مقامی و از حالی به حالی و از ،اهل معرفت را در این وادي مقاماتی است که سالک با انجام دادن ریاضات الزم

این نور معرفت را خدا در دل هر ....ظاهر شودذوقی به ذوق دیگر برسد تا پرده جهل از برابر دیدگان برداشته شود و حقایق بر آن  

کس که بخواهد قرار می دهد و شرطش مجاهده وریاضت وتهذیب نفس از اوصاف نکوهیده و آراستن آن به اوصاف پسندیده 

و  پس مقام سرور است با اتصال،چنانچه طبق گفته ابو سعید خرار مقام اول مقام تحقیر است با افتقار)26: 1378،انصاري(».است

  )1391:402،عطّار(.پس مقام فنا است با انتباه

در این وادي به تعداد  رهروان راه به سوي معرفت باز می شود و این جاست که سالک جان بر سالک تن برتري می 

: 1390،حجازي(».از این رو عنکبوتی نمی تواند هم سیر پیل  گردد،سیر حرکت هر رهرو متناسب باحال ومیزان کمال اوست«.یابد

  :یکی به  بت خانه ودیگري به  محراب می رسد .و این جاست که اختالف درمعرفت باعث اختالف در مقصد ها می شود)184

  »این یکی محراب و آن بــت یافتست    معــرفت زینجا تفــاوت یافتسـت «

  )1392:227،عطّار(                  
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افراد در شناخت حق وراهی که هر فردي بر اساس شناخت  عطّار در منطق الطّیردر شرح این وادي به اختالف بین معرفت

  :خود انتخاب می کند براي رسیدن به در گاه حق اشاره می کند

  معرفـت را وادیــی بــی پــا وســـر     بعـد از آن بنمــایــدت پیش نظـــر «

  مختـــلف گـــردد ز بسیـــاري راه     هیچ کس نبود که او ایـن جایگــــاه 

  »دیگر اسـت،سالک جان ،سالک تن    در وي نه چون آن دیگراست هیچ ره 

  )227:همان(                                                                                         

  استغناء)3-4

  نـه در او دعــوي ونــه معنــی بــود     بعــد از ایـــن وادي استغنــا بــود«

  می زنــد بر هم به یک دم  کشــوري     می جهد از بی نیـازي صــرصــري 

  هفت اخگر یـک شرر این جــا بــود     هفت دریا یک شمر این جــا بــود 

  »هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست    هست جنّت نیز این جا مرده ایست

  )1392:231،عطّار(          

بی نیازي، که «و در اصطالح عرفانی  )دهخدا.(وارستگی و  مناعت طبع  است،ياستغنا در لغت به معنا بی نیازي، توانگر«

  :حافظ گوید.الزمه آن قطع عالقه از حطام و بهره هاي دنیا از جاه و مقام و منال است

  بیــار بــاده که در بـــــار گـــــاه استغنـــا     چه پاسبان چه سلطان چه هوشیار و چه مست 

  » چون ضرورت است رحیل     رواق طاق معیشت چـه سر بلنــد چه پســت،از این رباط دو در

  )1386:86،سجادي(            

: 1391،عطّار(».یعنی مستغنی بودن از ماسواي اهللا و ناظر بودن به اهللا«گرفته شده و در تعریف عرفا »غنی«استغنا از 

از هر چه مثل توست و حقیقت فقر آن است که محتاج  حقیقت غنا آن است که مستغنی باشی«:ابو تراب نخشبی می گوید) 513

با این تعاریف استغنا، توام است با فقر حقیقی و  فقیر به هیچ چیز مستغنی نمی شود  جز ) 313:همان(»باشی به هر که مثل توست

عرفا عالمت فقر به خدا ) 418:همان(».صالح دین را در فقر به خدا و استغنا از خلق می گوید«ابو عثمان حیري ) 553:همان(.به خدا

تا هر چه اول آنکه آن قدر دنیا از دل تو برود چنان که زر وسیم پیش تو چون خاك بود «: و استغنا از خلق  را در سه چیز می دانند

یش تو سیم وزر به دست تو افتد دست از وي چنان افشانی که از خاك؛ دوم آن که دیدن خلق از دل تو بیفتد چنان که مدح و ذم پ

یکی بود نه از مدح زیادت شوي و نه از ذم ناقص گردي ؛سیوم آن کهشهوات از دل تو بیفتد و چنان شوي از شادي گرسنگی و 

پس هر گه که چنین باشی مالزمت طریق مریدان .که اهل شهوت شاد شوند از سیر خوردن و راندن شهوات،تشنگی و ترك شهوات

  ) 331:همان(»ه کار ؟کن و اگر نه اي تو را با این سخن چ

کی می گردد که از همه چیز و همه مّت» او«صوفی و سالک چنان به «وادي که چهارمین مرحله از سلوك است  ین در

مستغنی می یابد و از همه مال و مقام و جلوه هاي وسوسه انگیز زندگی ، کس جز او بی نیاز می گردد و خود را در کوي امن و رجا

براي او فرقی بین بهشت و جهنّم نیست تنها چیزي که به آن توجه دارد )م2008سعیدي،(» .و طمع می بردبیکباره دل می کند 

و این مرحله رسیدن به فقر سلوکی است که استغناي کامل و بی نیازي به همه چیز است و این همان است که «.حضرت حق الغیر

له و پشت پا زدن به هوس ها و جلوه هاي دنیایی، پا گذاردن بر سر که رسیدن به این مرح. الفقر فخري: پیامبر اکرم می فرمود

افالك و نه گنبد میناست و اینجاست که سالک می تواند با افتخار خود را باالتر و برتر از حطام دنیا و زخارف خاکی مشاهده کند و 

  :چنانکه عراقی می فرماید:ی ببیندصفات خداوندي را در وجودش متجّل

  »مـــــال اوییــت جلــا از صفــــم  ما را هواجـدان تو خــه مــبازیچ  

  )طوسی،بی تا(                                                                           

  توحید )3-5

  منزل تفــریــد وتجریــد آیــدت     بعـد از این وادي توحیــد آیــدت «

  ملــه سر از یک گریبـان بر کنند ج    روي ها چون زین بیابان سر کننــد
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  »باشـد دریـن ره در  یکی  آن یکی     گــر اندکــی ،گر بسی بینـی  عدد

  ) 1392:236،عطّار(            

به معناي یکی گفتن و یکی کردن باشد ،توحید«) 64: 1378انصاري، (»توحید نخستین شرط ایمان و مبدأ معرفت است«

توحید به معناي  .باشد که مبدأ معرفت بود و به معنی تصدیق به آن که خداي تعالی یکی است توحید به معناي اول شرط در ایمان

آن چنان که هر گاه که مؤمن را یقین شود که در وجود جز باري تعالی و . دوم، کمال معرفت باشد که بعد از ایمان حاصل شود

ما ،در این مرتبه...و یکی بیند،ثرت بریده کند، و همه یکی داندفیض او نیست، و فیض او را هم وجود به انفراد نیست، پس نظر از ک

و نظر به غیر اهللا افکندن را شرك مطلق شمرد إنّی وجهت وجهی للَّذي فَطَرَ سماوات واالرض حنیفاً و ما أنا ،سوي اهللا حجاب او شود

  )1386:266،سجادي(».منَ المشرِکین

نی و درك کردنی است و در عبارات نمی گنجد اما گاهاً تعاریفی را بر آشنایی خلق در نظر اولیا توحید از مقوله دریافت 

اول «و )1391:423عطّار، (» .توحید محو آثار بشریت و تجرید الهیت است«.ارایه نموده اند که اغلب ناظر به معناي دوم می باشد

رفع «:اولیا اصول توحید را در پنج چیز گفته اند» .ی باشدتوحید فانی شدن همه چیز از دل مرد و به خداي باز گشتن به جملگی م

یوسف ) 661:همان(».هجر وطن و مفارقت اخوان و نسیان آنچه آموخته اي یعنی فراموشی آنچه دانند و ندانند،حدث و اثبات قدم

او ایستاده است در دل و سر چنان پندارد که پیش حضرت ] شخص[توحیدآن است که«:بن الحسین در تعریف توحید می گوید

و جنید توحید را )338:همان(».تدبیر او،بر او می رود و در احکام وقدرت او،در دریاي توحید او از خویشتن فانی شده و او را خبر نه

و نیز یقین  .و خداي تعالی بود چنان چه بود و همیشه باشد.ناچیز گردد در آن رسوم و ناپیدا شود در آن علوم«:در آن می داند که

وچون این را بدانی شرط توحید . است و کسی را او شریک نیست - عزّو جلّ_دان که بشناسی حرکات و سکنات خلق فعل خداي ب

توحید حالتی است که در دل سالک ذوقی جز حضرت حق نباشد یعنی توحید چنان بر دل او غلبه ) 390:همان(».به جاي آوري

شود وبه رنگ توحید بر آید چنان چه از ابتدا همه از توحید برخاست وبه رنگ عدد کند که هر چه بر خاطر سالک آید به توحید فرو 

این تعاریف در واقع ناظر بر مفهوم وحدت وجود ) 672:همان(».شد این جا همه به توحید باز فرو می شود و به رنگ احد می گردد

می تواند درك صحیحی از وحدت وجود داشته باشد و پس از نفی همه تعلّقات دنیوي و اخروي و تقرّب به در گاه الهی، «است که 

ازل و ،در یابد که این وحدت،ذاتی است نه عددي ؛زیرا در مقابل وحدت عددي دویی وجود دارد ؛ ولی این جا دویی از میان می رود

  )1390:188،حجازي(»ابد پیوندي یگانه می یابد

  ــن وز ابـــد از ازل قطـــع نظر ک    چون برون است آن زحد وین ازعدد «

  هر دو را کی هیچ ماند در میـــان؟    چون ازل گم شـد ابد هم جــاودان 

  »نه منی بر خیزد اینجـا نه تویـــی  چون یکی باشد همه نبـود دویــی 

  )1392:236،عطّار(               

کردم، عاشق و معشوق را یکی پس نگه . از بایزیدي بیرون آمدم، چون مار از پوست«: گویدچه بایزید بسطامی میچنان

  )164: 1391،عطّار(» دیدم که در عالم توحید همه را یکی توان دید

  حیرت : وادي ششم)3-6

  هــر دم این جـا دریغــی باشــدت     هر نفس اینجا چـو تیغی باشــدت «

  روز وشب باشد نه شب نه روز هـم             آه با شــد درد باشـــد سوز هــم 

  »»اي دریغ«می چکد خون می نگارد           موي این کس نه به تیـغاز بن هر 

    )1379:125عطّار، (                               

امري است که بر  اهل اهللا اصطالح در این مرحله در میباشد »تحیر  و حیرانی   سرگـردانی، «  بمعنی    حیرت در لغت

آن ها را ااز تفکر و تامل حاجب می حیرت و سرگردانی وارد می شود و ر و حضور، ل و تفکّمأدر وقت ت قلوب عارفین 

عارف ترین کس به خداي تعالی آن بود که متحیرتر بود در خداي «:ابو یعقوب نهر جوري می گوید)1389،322:سجادي(.شود

  )1391:443،عطّار(».تعالی
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حتی از خود بی خبر ،سالک از همه چیز،به توصیف عطّارحیرت حالتی است که عارف را از تفکّر و تأمل باز می دارد و بنا «

  )126: 1379،عطّار(».می شود

حالت بهت و حیرت پدید ،هنگامی که عشق و محبت به منتها درجه رسید و انسان بر قواي حیوانی و انسانی چیره شد«

آرام وقرار از او .داند در خواب است یا بیداريبیند؛ نمیمی بیند و نمی،می داند ونمی داند،می آید و سالک مبهوت و متحیر می شود

-حیرت و گرداب سرگشتگی رهایی می یايز این درا،و پس از تحمل زحمات و ریاضات و مجاهدات فراوان .سلب شده است

: 1391،عطّار(».اند که بعد از آن اتصال است و بعد از آن حیاتبعد از حیرت را افتقار گفته«حله عرفا مر )1378:43،انصاري(».یابد

136(  

از آن جهت که هر که به آفتاب  .تر است و بیشترتحیر او به خدا سخت ،هر که عارفتر است به خدا«:ذالنون مصري گفت

            )130: 1391،عطّار(».او نبود،جایی که او تا به .تر بودبه آفتاب متحیر،نزدیکتر بود

  فقر وفنا :وادي هفتم)3-7

  کی بود این جــا سخــن گفتــن روا     بعد از این وادي فقـر است و فــنا «

  گنگی وکـرّي و بــیهــوشــی بــود     عیــن وادي فــرامــوشــی بــود 

  تـو ،گم شده بینـی ز یک خورشیــد    تــو ،صد هزاران سایه جــاویــد

  »ـه جــاينقش ها بر بحر کی ماند بـ    بحر کلّی چون به جنبش کرد راي 

رسول . اهللا استنیاز بودن  از ماسوينیاز مند بودن به اهللا و بیاصطالح،در  است ونیازمندي در لغت به معنايفقر«

-پیامبر چنین فقر را مایه زینت مرد در دو دنیا می )34: 1378،انصاري(».؛ فقر افتخار من استالفقرُ فَخري«:فرمایدمی) ص(خدا

  :دانستند

  »فقر است» فی دارین الوجهخالُ «که  چه باك است از فقر، که فقر فخر است «

  )100: 1386عطّار، (                    

» فقر را بیرون آمدن از صفات خود«.اولیا تعاریف گوناگونی از فقر کرده اند که همگی در مجموع به یک معناست

دریاي بالیی است که شخص چون گرفتار آن فقر. معرفی می کنند )289:همان(»خالی شدن دل از اشکال«و ) 504: 1391،عطّار(

و مرد مستحق اسم فقر نگردد مگر )  552:همان(».زمانی اسم فقر بر او نهاده می شود که به هیچ چیز جز حق مستغنی نگردد،شود

» .سبکی حساب وراحت نفس،آسودگی دل:سه چیز قرین فقر است: شقیق بلخی گفت«)434:همان(».این که از او هیچ باقی نماند

:دانند و گفته اندوآن را از  بزرگترین  صفات می)473:همان(».حقیقت فقر انقطاع است از دنیا و آخرت«:گفته اند) 34:همان(

بزرگترین همه چیز نشستن بر بساط فقر است و ترك گفتن آفاق به کلی ؛چنان که او را نه معلومی بود نه جاهی و نه مالی وهر که «

خورد ولیکن به سر از ایشان جدا هر چه مردمان خورند او می پوشد واشد هر چه مردمان پوشند او او مین صفت ببدی

  )   572:همان(».بود

سقوط اوصاف مذمومه است از سالک و آن بوسیله کثرت فنا «فنا در لغت به معناي نیستی و نابودي ودر اصطالح عرفا 

تعالی و ت باريمعالم ملک و ملکوت و استغراق اوست در عظه دم احساس سالک است بریاضات حاصل شود و نوع دیگر فنا ع

فنا مرحله اي است )402:همان(».اولیا فنا را در متالشی شدن به حق و حضور با حق تعریف کرده اند)1390،صفوي(».مشاهده حق

  ) 614:همان(».بیند و دیگر خودي نمی بیندسالک خدارا با خود می «در این مرحله . سالک  فقط حق را می بیند و دیگر هیچ

و سیوم آن که از او ،دوم آن که بی خویشتن  اهللا،یکی آن که بر دیدار ایستد و گوید اهللا«:غایت بنده با خدا سه درجه است

ا اثر بندگی درست نیاید تا آن گاه که در عدم بر خویشتن اثر دوستی نبیند و در فن«ونیز ) 615:همان(».با او گویداهللا

  )271:همان(».وجود

سالک از حال خود فانی شده و به مشاهده حق باقی و «این وادي آخرین وادي در سلوك عرفانی است  که در این مرحله،

مرحله توجه مطلق به جانب حضرت )491:همان(».حق تعالی متولی اعمال او بود و او را به خود هیچ اختیار نبود و با غیرش قرار نه

چنان «سالک آیینه حق تعالی شده.این جا ست که عاشق و معشوق یکی است ودویی وجود ندارد .غفلت از غیر اوستحق تعالی و 

  )367:همان(».و جنید در میان نه و خلق را خبر نه که خداي تعالی سی سال سخن گفت از زبان جنید با خلق
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ق به اخالق اهللا در این حال است که انسان متخلّ. فی اهللا فنا پایان راه سیر الی اهللا است و شروع بقاء باهللا و یا شروع سیر«

می گردد و لیاقت جانشینی خدا را و جایگاه خلیفۀ الهی را پیدا می کند و چنان غرق دریاي افعال الهی می شود که نه خود را و نه 

یعنی . ان کامل می رسد و تسلیم محض استدر اینجا سالک به ایم. غیر را اراده اي نبیند جز فعل و اراده و اختیار مطلقه حق تعالی

  )بی تا،طوسی(».ی و نهائی اسالم و هر دین توحیدي دیگر تسلیم محض بنده است به اراده و مشیت اوئمسلمان واقعی که هدف غا

سالک در این مرحله از تمام شهوات و غرور ها و خود پرستی ها تهی می شود و پس از آن که از خود فانی شد و خود را «

  )43: 1378انصاري،(» .باقی به حق می شود،در میان ندید

هیچ )خودآگاه و ناخود آگاه(در این مرحله است که بشر به سعادت عظیمی دست می یابد زیرا بین دو سطح وجودي او «

آگاه راضی است و نفس مطمئنّه می شود به این تعبیر که ناخود آگاه از خود  ،نفس،ناشناخته و مسأله یی نیست و با تعبیرات قرآنی

اي نفس آرامیده باز گرد به سوي پروردگارت خشنود و :خودآگاه از ناخود آگاه راضی است و این آرامش جاویدان است

  ) 1379:154،عطّار(»)28و29/ فجر(.پسندیده

یکسره در نظر اولیا پیمودن راه کمال و رسیدن به حضرت حق تعالی شیرمردي و جان افشانی می طلبد و مرد این راه 

جانان نیز جان بر او نثار ،باید حالج وار خریدار سر دار شده و جان بر کف، قدم در این راه بگذارد و کسی که جان در راه جانان دهد

  :کند

  زان که ره دوراست ودریا ژرف ژرف         شیرمردي باید ایـن ره را شگــرف«

  ایــن در گــاه را  جـان فشــانـــدن     مرد می بایــد تمــام ایــن راه را 

  تا توان گفتن که هستـی مـــرد کــار     دست بایـد شست از جان مـرد وار

  همچو مردان بر فشان جـان عــزیــز    جان چو بی جانان نیرزد هیچ چیـز 

  »بس که جانان جان کند بر تــو نثــار    گر تو جانـی بـرفشانــی مــرد وار 

  )108: 1392،عطّار(                  

  گیريجهنتی

هایی است شود که خمیر مایه اصلی تمام انواع ادبی، توجه به حقایق و ارزشدر بررسی اجمالی ادب فارسی مالحظه می 

بزرگانی مانند . باشداند و این رمز جاودانگی و بقاي آثار بر جسته بزرگان ادب فارسی میکه از فطرت پاك انسانی سرچشمه گرفته

اینان کسانی بوده اند که تمام همت خود را بکار گرفته اند تا انسان را به قلّه قاف ....سنایی، عطّار، مولوي وفردوسی، ناصر خسرو، 

انسان را مهم ترین موضوع آثار خود قرار  ،عطّار نیز به عنوان یکی از قلّه هاي رفیع عرفان.  جایگاه سیمرغ حقیقت رهنمون شوند

انسان و انسانیت دارد وهر کدام از مثنوي هاي او سیر ترقی انسان را تا مرتبه کمال و رسیدن  او درکی عمیق و واقعی از. داده است

تذکرةاالولیایعطّار  نیز نمونه انسانهاي کامل را نشان می دهد که با گذر از هفت وادي به  .به مقام انسان کامل به تصویر می کشد

از آنجایی که نقش عرفا مانند نقش .احوال واقوال امام جعفر صادق آغاز نموده استاو تذکرةاالولیا را با ذکر .جایگاه سیمرغ رسیده اند

انسان کامل عطّار در تذکرةاالولیا کسی براي .آنان با توجه به نیاز جامعه از شیوه هاي تربیتی متفاوتی استفاده می کنند،انبیاست

ورسیدن به حقیقت او را از رعایت اصول  .ذیر نیسترسیدن به سر منزل حقیقت بدون گذر از جاده شریعت و طریقت امکان پ

اولیاي حق در این  تذکره کسانی هستند که با وجود رسیدن به حقیقت در میان مردم هستند  و هدهد گونه .شریعت باز نمی دارد

  .موانع و عقبه هاي راه سلوك  را کنار می زنند تا همراهان خود را به ضیافت حضرت حق در آن سوي قاف ببرند

اولیا کسانی هستند که در سایه عنایت حق و پایبندي به شریعت و تهذیب نفس این مقام را کسب نموده اند و موانع 

از میان برداشته اند و در سایه آن به .... عزلت و ،کمال را با مناجات و تضّرع به درگاه خداوند، بد گمانی وسوءظّن نسبت  به نفس

در سفر چهارم به مقام خلیفۀالهی مفتخر ،آنها  پس از پشت سر نهادن سه سفر روحانی. سیده اندحیات پایدار و شخصیتی استوار ر

آنان نیز مانند عطّار معتقد اند  انسان با نیروي درد و عشق می تواند کلید .شده  و کمر همت به هدایت شیقتگان حق بسته است

رد طلب را در رهروان بیدار کند و گمشدگان را با راهنمایی انسان کامل  سروري دو عالم را به دست آورد به همین خاطر بر آنند تا د

از نظر اولیا هر  طالب حقیقی کمال باید ابتدا به جستجوي پیر و راهنماي این راه بپردازد تا با .به سر منزل مقصود نهایی برساند

ري او از میان برداشته مراحل کمال را یک پس از دیگري را با یا.... دنیا طلبی، ضعف، عجب، ریا و: همت او بتواند موانع از قبیل



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

١٢

و . سالک باید در مقابل پیر خود تسلیم محض باشد تا اکسیر وجودي انسان کامل مس او را به طال مبدل سازد. پشت سر گذارند

صویر کشیده و با زبان رمز به رسیدن به کمال را منوط به طی مراحلی می دانند که عطّار آن ها به طرز زیبایی در منطق الطّیر به ت

در نظر آنان انسان براي رسیدن به مقام خلیفۀ الهی باید مراحل طلب، عشق، معرفت، حیرت، استغنا، توحید، فقر . آن پرداخته است

  .وفنا پشت سر گذارد و بدین وسیله قابلیت و شایستگی بار امانت االهی را داشته با شد
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