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فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی  

 آباد خرم شهرستان یک ناحیه ابتدایی، ششم پایه معلم

 

 چکیده

یکی از مباحث مهمی که در کتب تعلیمی عرفان جایگاه خاصی دارد و بیشتر نویسندگان کتب تعلیمی تصوف و عرفان به شرر   

. صوفیه مراحل خود اند، موضوع مقامات و حاالت عارفان در راه وصول به حق و رسیدن به کمال نهایی است سط آن پرداختهو ب

مباحرث عرفران و تصروف     ترری   مهممقامات از  اند. بندی کرده را در سیر و سلوک از جهت دیگر به عنوان حاالت و مقامات طبقه

مهم عرفانی ایر  مقامرات مرورد توجره  ررار       کتبکند. در اکثر پذیر میا امکانحقیقت ر سوی بهاسالمی است که سلوک عارف 

 الطیرر  منطقالطیر عطار نیشابوری است که به بازتاب ای  مقامات پرداخته است. در گرفته است از جمله ای  متون عرفانی منطق

حیرت، مقام فقر و فنا آورده شده است. در ایر   طلب، مقام عشق، مقام معرفت، مقام استغنا، مقام توحید، مقام  عطار هفت مقام

ای صورت گرفته است برآنیم به بازتاب ای  هفت وادی و مقام مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 عرفانی همراه با شواهد شعری بپردازیم.

 

 عطار نیشابوریالطیر، عرفان، تصوف، مقام عرفانی، وادی، منطقهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

اند که نفس انسان باید مراحلی را طی کند تا به حق  تری  علم بشری و راه شناخت الهی است. عرفا بر ای  عقیده عرفان متعالی 

 و حقیقت برسد. برای رسیدن به ای  امر باید دل را از تمایالت نفسانی و غیر الهی و به طور کلی ماسوی اهلل پاک کرد.

باحث مهمی که در کتب تعلیمی عرفان جایگاه خاصی دارد و بیشتر نویسندگان کتب تعلیمی تصوف و عرفان به شر  یکی از م 

اند، موضوع مقامات و حاالت عارفان در راه وصول به حق و رسیدن به کمال نهایی است. علت اهمیت ای  دو  و بسط آن پرداخته

که در سیر و سلوک عرفانی هر چه بر سالک بگذرد یا از جنس احوال است  اصطال  و بسامد باالی آن در متون عرفانی آن است

سلوک به اندازة استعداد و برداشتش از آن  مواضععبارت است از ا امت سالک طریقت در موضوعی از « مقام»یا از نوع مقامات. 

از مسائل ذهنی سالک « حال»گراید؛ اما  موضوع تا به اشارت شیخ و مرشد خود بتواند آن مقام را ترک گوید و به مقامی باالتر

کنند و آن در نظر صوفیان معنیی است که از حق تعالی به دل پیوندد بدون  است که از آن به وارد  لبی یا نازلة غیبی تعبیر می

)ر. کسب و مجاهده، و موهبتی است الهی که ورودش به دل سالک بدون اختیار است و زوال آن نیز از اختیارش خارج است. 

 (168 -161، 6، ج 1648ک: گوهری ، 

 کتبکند. در اکثر پذیر میحقیقت را امکان سوی بهمباحث عرفان و تصوف اسالمی است که سلوک عارف  تری  مهممقامات از 

ب الطیر عطار نیشابوری است که به بازتامهم عرفانی ای  مقامات مورد توجه  رار گرفته است از جمله ای  متون عرفانی منطق

طلب، مقام عشق، مقام معرفت، مقام استغنا، مقام توحید، مقام  عطار هفت مقام الطیر منطقای  مقامات پرداخته است. در 

ای صورت حیرت، مقام فقر و فنا آورده شده است. در ای  مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 .وادی و مقام عرفانی همراه با شواهد شعری بپردازیم گرفته است برآنیم به بازتاب ای  هفت

 

 روش تحقیق

ای بوده و نگارنده سعی نمروده   های کتابخانه ها و آمارها و پژوهش ی پژوهش در ای  تحقیق به صورت نظری مبتنی بر داده شیوه

هرای   عتبر اینترنتی و عضویت در پایگراه های م های مجازی و سایت های مختلف و نیز استفاده از کتابخانه با دستیابی به کتابخانه

   ی موضوع مذکور دست یابد. مجالت تخصصی، به منابع مورد نیاز خویش در حوزه

برداری از موضوعات مرتبط و نیرز اسرتخراج ابیرات     نوع روش تحقیق در ای  مقاله به صورت توصیفی است نگارنده ابتدا به فیش

سپس به تجزیه و تحلیل مطالب بندی آنها و  به تلفیق و دسته  برداری د از اتمام فیشپرداخته و بع الطیر منطقمرتبط مقامات در 

الزم به عمل آمده است کره در ادامره از نظرر خواهرد      های گیری نتیجهانجام شده در ای  آثار  های بررسیپرداخته و در پایان از 

 .گذشت

 

 عرفان  

ید در ای  راه جان فدا کند و هستی خود را ببازد و نیست شود تا عرفان گذرگاه رسیدن به خداست و صوفی کسی است که با 

و  -که راهی بس طوالنی و دشوار است -گشاید در حق هست شود. عرفان راه کشف و شهود باطنی را به روی عارف و صوفی می

 باید از تمام آنچه غیر خداست و از تمام تعلقاتش بگذرد و تنها به حق بپیوندد.

تعالی، خداشناسی و در اصطال  مراد، شناسایی حق است و نام علمی است در علوم الهی که موضوع  حقعرفان، شناخت   

نامند.  اند عرفان می شناخت آن حق و اسماء و صفات او است و بالجمله راه و روشی که اهل اهلل برای شناسایی حق انتخاب کرده
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ستدالل در اثر به مؤثر و از فصل به صفت و از صفات به ذات و عرفان و شناسایی حق به دو طریق میسر است یکی به طریق ا

ی سرّ از غیر و تحلیه رو  و آن طریق معرفت خاصه انبیاء و  ای  مخصوص علما است. دیگری به طریق تصفیه باط  و تخلیه

بی و نفسی و  لبی اولیاء و عرفا است و ای  معرفت کشفی و شهودی را هیچ کس میسّر نیست مگر به سبب طاعت و عبادت  ال

 (7: 1667و روحی و سری و خفی و غرض از ایجاد معرفت شهودی است. )الهیجی، 

پذیرد و انجام آن نیز خود موجب پیدایش  کشف و شهود یا عمل عرفانی، عملی است که بر اساس نوعی آگاهی صورت می 

د، منظور ای  است که شخص سالک از طریق آیگردد. بدی  ترتیب و تی از عرفان عملی سخ  به میان می نوعی معرفت می

مقامات یعنی زهد، ورع، عمل به احکام ظاهری و باطنی  لب خود را از هرگونه هوی و هوس پاک ساخته و دل خویش را برای 

 ( 1:16 1681سازد.. )ابراهیمی دینانی،  اشرا ات ربانی و تجلیات الهی آماده می

رسیدن به حق و حقیقت بایستی، مراحلی را طی کرد تا نفس بتواند از حق و حقیقت  بر ای  اساس عرفا عقیده دارند که برای 

گردند. بلکه مبنای  بر طبق استعداد خود، آگاهی حاصل کند و تفاوت آنان با حکما ای  است که تنها گرد استدالل عقلی نمی

 (.661: 1676ها بر شهود و کشف است )سجادی،  کار آن

 

 تصوف

جریان معنوی و دینی که بر نوعی شناخت و معرفت خاص استوار گشته است، انواع مختلف و متعددی  تصوف اسالمی به یک

 (1:88: 1681دارد )ابراهیمی دینانی، 

تصوف در لغت به معنای پشمینه پوشیدن و مأخوذ از صوف است که به معنای پشم و نوعی از پشمینه. در اصطال ، از 

ای صوفی را  عالم را مظهری حق دانست  در مورد ریشه و اشتقاق لفظ صوفی، عده های نفسانی پاک شدن و اشیاء خواهش

ی یونانی به معنی حکمت و « سوفا»اند و ابوریحان بیرونی ای  واژه را مشتق از  دانسته« صفّه»مشتق از صفا و بعضی منسوب به 

وان تصوف در میان مسلمانان  بل از سال ( ابوالقاسم  شیری معتقد است که عن64: 1644کوب،  اند، )زری  حکیم خوانده

 ( 1:11 1681دویست هجری رواج پیدا کرده بود )ابراهیمی دینانی، 

 

 مقامات عرفانی

اند عرفا در تعریف مقام  بندی کرده صوفیه مراحل خود را در سیر و سلوک از جهت دیگر به عنوان حاالت و مقامات طبقه 

یابد و تا در مقام پائی  کامالً تحقق نیابد به مقام باالتر راه  بت بر آداب در آن تحقق میاند: مقام آن است که در اثر مواظ گفته

ی مو عیت باطنی خاص سالک بوده، میزان پیشرفت و تعالی وی را در سیر  کند. مقامات و احوال هر یک نشان دهنده پیدا نمی

شوند. در تعداد و ترتیب مقامات، ا وال  ریاضت حاصل میکند مقامات اکتسابی هستند و با سعی و مجاهده و  و سلوک بیان می

مقام  7توان به  ول سراج و  شیری اشاره کرد سراج طوسی مقامات عارفان از  مشایخ مختلف است که در ای  زمینه می

 شوند: شمارد و هر کدام به چند بخش تقسیم می می

کند که  بیند و اراده می های اعمال خود را می اری، بنده زشتی: که بیدار شدن  لب از خواب غفلت است و در اثر ای  بیدتوبه

 ها جدا کند. خود را از زشتی

 نظر کردن از منافع پست و آنی و زودگذر برای رسیدن به لذائذ با ی و عظیم است. : که صرفزهد

 الهی.داری و تحمل شداید، بدون شکایت به کسی و خرسندی و رضا به  ضای  عبارت است از خویشت  صبر:
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 ای بروز ندهد. ی او از خود اراده واسطه به خدای تعالی واگذارد و در برابر اراده : آن است که سالک خود را بیتوكل

اند که رضا بیرون کردن کراهت از  لب است تا جایی که جز سرور چیزی در آن با ی نماند )یثربی،  در تعریف آن گفته رضا:

684:1676) 

)در زبان فارسی، هنوز مورد تحقیقی د یق و  2های مشایخ صوفیه« مقامات»ادبی « 1نوع»، انحطاط پیدایش و تکامل و آنگاه

ه.ق( 657-664های ابوسعید ابوالخیر ) های موجود همان مقامات تری  مقامات تاریخی  رار نگرفته است. در زبان فارسی  دیم

ه.ق( و شاید هم  بل از 241گمان از عصر بایزید )متوفی  عارف بزرگ  رن چهارم و پنجم است که امروز در دست ماست اما بی

 (84:1611ی صوفیان، وجود داشته است )کدکنی،  ی مقامات نویسی درباره هایی از تجربه او، هسته

بندی ابونصر سراج فقر است. فقر در لغت به معنای نیازمندی و در اصطال   چهارمی  مقام از مقامات تصوف بر اساس دسته فقر:

ی َِا ایه  َِا الن َِاس انت َِّم الفق َِّراء ال  َِی اهلل و اهلل ه َِّو »نیازی از غیر اوست. عرفا در مورد فقر به آیه شریفه  تعالی و بی مندی به بارینیاز

ف  َِخری و  الف  َِقر»کنند و همچنی  حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است به ای  ترتیب  ( استناد می15)فاطر/« الغن  َِّی الح  َِّمی  د

 (26:1685)سجادی، « ب َِه افت َِّخر

نیازی و اکتفا است. )دایره المعارف  نیازی است و استغنا به معنی طلب بی غنا به فتح غی  و به کسر به معنی توانگری و بیغنا: 

 (121: 12تشیع، ج 

تبی دارد و داشت  مال و اموال، کمتری  باشد. غنا مرا در اخالق به مفهوم تعلق مذموم به داشت  اموالی که مورد نیاز است می

 (142:1681ی غنا محسوب شده است. )مجتبوی،  مرتبه

 

 عطار نیشابوري و آثار وي

توان گفت وی جزء بزرگتری  شاعران و عارفانی است که عطار یکی از شاعران و عارفان بزرگ  رن ششم است و به جرأت می

از ستارگان درخشان آسمان علم و ادب ایران زمی  که هنوز هم بعد از گذشت  تاریخ ادبیات ایران به خود دیده است . یکی 

کند و کتب ارزشمندش زینت بخش محافل انس و ادب است . عطار آن پیر نیشابور، از آن دسته عارفانی ها نورافشانی می رن

ایسته است، ای  جایگاه و مقام شناخته گونه که باست که دارای جایگاه برجسته ای در عرفان و فرهنگ ادب ایران است اما آن

یا  567توان تاریخ د یق و روشنی را به عنوان تاریخ تولد شیخ بیان کرد اما تاریخ وی را حدود سال نشده است هرچند نمی

-های جدید جزء بخشاند که اکنون در تقسیم بندیدر کدک  از روستاهای بسیار  دیم و کهنسال نیشابور  دیم دانسته 564

کرد ای  شغل به وراثت به آید . پدرش ابوبکر ابراهیم دکان عطاری داشت و دارو فروشی میای تربت حیدریه به شمار میه

ی خود شیخ زنی اهل معنی و شیخ عطار رسید پدر وی مردی بیدار دل و زاهد بود و ذو ی عارفانه داشت و مادرش به گفته

آید وی مردی بوده است مطلع از علوم و فنون ادبی و حکمت و کالم و ار عطار برمیی آثمتقی و پرهیزگار بود چنانکه از مطالعه

نجوم و محیط بر علوم دینی از تفسیر و روایت احادیث و فقه و به ا تضای شغل خود بصیر در گیاه شناسی و معرفت خواص 

 (.68: 1676ادویه و عقا یر و آگاهیش از مبادی طب نیز  ابل انکار نیست. )فروزانفر، 

 شوند:رسد که آثار عطار به سه دسته تقسیم میچنی  به نظر می

، الهی نامه، اسرارنامه، الطیر منطقدسته نخست: آثاری که در صحت اعتبار و انتساب آنها به عطار جای تردیدی نیست، از  بیل: 

                                                           
genre1  

hagiolgy2  
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 دلنشی  و دیوان اشعار.مصیبت نامه، خسرونامه، مختارنامه )مجموع رباعیات(، تذکره االولیا به نثر روان و 

دسته دوم: آثاری که از فریدالدی  عطار نیشابوری نیست و از عطار دیگری بر جای مانده است مانند :حالج نامه )هیالج نامه(، 

 بی سر نامه، مظهر العجایب و لسان الغیب.

-می باشد. خود شیخ در مقدمه« نامهپند »دسته سوم: آثاری که انتساب  طعی آنها به عطار مورد تأمل است و از جمله ی آنها 

 ی خسرو نامه هشت اثر منظوم را شمرده و چنی  گفته: 

 الهررری نامه گنج خسررررروان است  مصیبت نامه زاد رهروانرررررررررست

 بهرررشرت اهل دل مخررررررتار نامه  جهان معرفت اسررررررار نامررررررره

 عرررشق را معراج جران است که مرغ  مقامات الطیور ما چنررررررران اسرت

 زطررررز او که ومه با نصررریب اسرت   چو خسرونامه را طرزی عجیرب است

 ز شر  القلب م  جان در میان است               جواهر نامه م  بر زبان داشررررررت 

 (144: 1676)فروزانفر، 

 الطیر منطقمقامات عرفانی در 

 مقام طلب

 یا مقام تصوف  دیمی متون در شود.بیدار می سالک در الهی هدایت پرتو نتیجة در که است سلوک از ایمرحله یا حالت 

می شمار به آن دنبالة عارف مقامات و احوال تمام که است حالتی است، اما  رار نگرفته بحث مورد طلب عنوان به ای مرحله

 در طلب و جستجو گرفت، ذوق  رار هدایت پرتو در سالک آن از بعد و است االهی هدایت نتیجة طلب که کرد  بول باید .رود

 رسد. جایی نمی به هرگز هدایت، طلب بدون وگرنه شود می بیدار او

 پیشت آید هر زمانی صدتعررررب   چون فرو آیررری به وادیّ طلررب 

 طوطی گردون، مگس اینجررا برود  صد بال در هر نفس اینررررجا بود 

 زانک اینجا  لب گردد کارهرررررا  ها جدّ و جهد اینجات باید سرررال

 وز همه بیرونت باید آمررررررردن  در میان خونت باید آمررررررردن 

 دل بباید پاک کرد از هرچه هسرت  چون نماند هیچ معلومت به دست

 (181: 1686)عطار،    

نهرد  بوادی طلب پا میگذارد و چون ی عشق و عاشقی دو سویه میعارف با دیدن اصل وجود و درک مقام ومنزلتش پا به عرصه

برد به طوری که همه آنچه که دارد را باید فرو گرذارد  های سال در ای  وادی به سر میشود و سالبا صدها درد و رنج مواجه می

او  شود به طوری که هر آنچه که غیر اوست را باید کنار گذارد و از همره چیرز غیرر   و ای  خواسته با پوست و خونش آغشته می

شود و با تجلّی ای  نور یک طلب، تبدیل . با پاک کردن دل، نور حقّ در او متجلّی میباید رها شود دل را باید از غیر او پاک کرد

 شود.به هزاران طلب می

 

 مقام عشق  

کردنی.  کردنی است نه تعریف موضوع عشق و محبت یکی از مسائل بنیادی  عرفان و تصوف اسالمی است، حقیقتی که تجربه 

محبت بنده، خدای را حالتی بود که از دل خویش یابد از لطف، آن حالت در عبارت نیاید و آن حالت او را بر » شیری گوید: 
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تعظیم حق تعالی دارد و اختیار کردن رضای او و صبر ناکردن از او و شادی نمودن بدو و بیقراری از دون او و یافت  انس به 

« محبت آتشی بود اندر دل، هرچه جز مراد محبوب بُو د، بسوزد.»( و نیز گوید: 554: 1647ری، ) شی« دوام ذکر او به دل.

 (546: 1647) شیری، 

« بنای جملة احوال عالیه بر محبت است، همچنان که بنای جمیع مقامات شریفه بر توبت.»نویسد:  الهدایه می صاحب مصبا  

 ( 646: 1647)محمود کاشانی، 

 (687هایت محبت، غلیان دل در اشتیاق لقاء محبوب است که موجب محو محب می شود. )ر.ک: هجویری: در نزد عارفان ن 

 نهاده آن بر هستی بنیاد و اساس است که حقیقتی معبود به گویند، عشق عشق را محبت فرط صوفیه اهل و عرفا اصطال  در 

 آدمی دل در که است آتشی عشق . است محبت پایة آخری  جستجو کرد. عشق عشق در باید را وا عی کمال است. شده

 کشاند. می فنا وادی به را عشق، عاشق همی  و سرانجام شود می افروخته

 غرق آتش شد کسی کانجا رسررررررید  بعد ازی  وادی عشق آید پررردید  

 وانک آتش نیست عیشش خوش مبراد  کس دری  وادی بجز آتش مبرراد

 گرم رو سوزنده و سرکش بررررررررود  عاشق آن باشد که چون آتش بود

 ای نه شک شناسد نه یقررررررری  ذره  ای نه کافری داند نه دیررر  لحظه

 خود چو عشق آمد نه ای  نه آن بررود  نیک و بد در راه او یکسرران بود

 مردم آزاده باید عرررررررررررشق را  مرد کارافتاده باید عشرررررق را 

 عشق کامد در گریزد عقررررررل زود  دودعشق اینجا آتشست و عقرل 

 (184: 1686عطار، )

آیرد و کسری کره در    وادی عشق سهم ناکتری  و پرخطرتری  وادی سلوک است. عشق در اثر معرفت و محبت زیاد به دست می

 شود و در وا ع خود آتش است و اگر جز ای  باشد عیش و حالش خوش نیست.شود غرق آتش میای  وادی وارد می

عاشق وا عی کسی است که همچون آتش باشد و بدون توجه به آینده و به دور از عا بت اندیشی خرود را بره آترش افکنرد و از      

سوخت  هراسی نداشته باشد سرکش و سوزنده نه تنها خودش را بلکه همه جهان را نیز در آتش افکند هیچ زمانی کفرر و دیر    

شرود  ی تفاوت ندارد و خوب و بد برایش یکسان است و تی که عشرق حاصرل مری   ابرایش فر ی ندارد و شک و یقی  برایش ذره

 خوب و بد معنایی ندارد.
 

 مقام معرفت  

 یا مقام یک به عنوان معرفت از  دیم متون نباشد در شک  ابل که است، علمی علم صوفیان اصطال  است، در نسبی امری 

 نیامده است. میان به سخ  منزل یا عقبه یا وادی

 بسیار مراتب را خداشناسی چه .است خداشناسی مراتب از بلندتری  مرتبة معرفت از مراد اینجا و باشد شناخت معرفت سیپار 

 (.57: 1648است. )طوسی، 

 معرفت را وادیی بی پا و سررررررررر  بعد از آن بنمایدت پیررررررش نظر

 دیگراسرررتسالک ت ، سالک جان،   هیچ ره در وی نه هم آن دیگراست

  رب هر کس حسب حال وی برررود  سیر هر کس تا کرررررمال وی بود
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 هم روش هرگز نیفتد هیچ طیررررررر  الجرم چون مختلف افررررتاد سیر

 ای  یکی محراب و آن بت یافته سرت  معرفت زاینجا تفاوت یافررته ست

 فرتاز سپهر ای  ره عالرررررررری ص  چون بتابد آفتاب معرفررررررررت

 بازیابد در حقیقت صدر خویرررررش   هر یکی بینا شود بر  در خویررش

 (116:1686)عطار،  

. در ای  وادی سالک ت  باسالک جران  های بسیاری داردمعرفت مقامی بی پا و سر است، طریق معرفت بسیار مختلف است و راه

. چره ایر  پرنرده در    به مقصود، دائم در فراز و فرود است ی جان انسان برای رسیدنمتفاوت است )باید با پای جان رفت( پرنده

نقصان باشد و چه در کمال، بی نهایت راه فرا سوی انسان است و هر راهی را انسان طلرب کنرد و در حردّش باشرد فررا رویرش       

 بازخواهد شد.  

ی پدیرد آمردن در ایر     ید )الزمره آو تی عارف از دل خود پاسبانی و مرا به کرد عشق و معرفت و بینش و آگاهی در اوپدید می

دریای خون و به سالمت گذر کردن ای  است که به معرفت برسد، شب زنده داری کرده و از غفلت دوری کند و ایر  بیرداری و   

شود همیشه و همه حال به سلطنت و پادشاهی در معرفت و آگاهی دست یابرد و بررای رسریدن بره ایر  مقرام       آگاهی باعث می

 ش کند.منزلت همواره تال

معرفت کامل به خدا، مستلزم شناخت او از طریق عقل و نیز شهود او از طریق خیال است. تأکید انحصاری بر تنزیره، خردا را از   

دهد و به چند خدایی و شررک  الشعاع  رار میعالم، منفعل می کند در حالی که تأکید صرف بر تشبّه، وحدت حقّ تعالی را تحت

 .  انجامدمی

 

 نامقام استغ

 سخنی استغنا از سلوک از ایمرحله عنوان به از عطار  بل عرفانی متون در کائنات، و همة از است تعالی حق نیازیبی وا ع در 

 است. نیامده بمیان

 ندارد. سالک به ربطی معنی یک به است که چیزی وزد.می که است حق نیازیبی شده: باد گفته فراوان سخ  استغنا مورد در 

 است. نیازبی کائنات همة تعالی از حق که کندمی حساس ا سالک رحلهم ای  در

 نه درو دعوی و نه معنی بررررررود  بعد ازی  وادی استغنا بررررررررررود

 زند بر هم به یک دم کشررروری می  نیررتازی صرترصرررری جهد از بی می

 دهفت اخگر یک شرر اینجررررا بو  هفت دریا یک شمر اینجا برررررود

 تا که آدم را چراغی برفروخررررت  صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت

 در زمی  ریگی همان انگار نیررست  گر دو عالم شد همه یک بارنیسرررت 

 ای در هشت دریا گشت گرررم  طره  گر به یک ره گشت ای  ن ه طشت گم

 (244:1686)عطار،  

، نره کروه و نره    ، نه کل و نه جرزء ( و نه فرزندان اودم )فقط خدا می ماندماند و نه آسالک صاحب نظر د ت ک  که نه محمّد می

. اگر تمرام عرالم و صرد    ماند. هیچ اثری از صد هزاران ت  با ی نمیمانند، هیچ یک با ی نمی، نه فلک، نه پری و نه دیو و دددریا

شود ترودر غربرال خرود    یچ در پیچ مقابل تو ظاهر میماند. و تی که ای  جهان پجان پاک را غربال کنی فقط اوست که با ی می
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 (.  246:1686ماند. )عطار، هیچ نداری و چیزی برایت نمی

(. ای  راه را پایانی نیست و هیچ سالکی به پنداری )در حالی که ای  چنی  ایستتو ای  وادی را از روی نادانی، سهل وآسان می 

ی وجود ندارد. اگر حرکت نکنی و در تالش برای رسیدن به مطلروب نباشری هماننرد    انتهای ای  راه نرسیده و برای او سروسامان

 (. 246شنوی.)هماندوی وتا ابد بانگی هم نمیسنگ هستی بلکه مانند هر راهوری دایم می

بری و می! عمریست که در بی خبری به سر برد که بالغ باشد تو ای دل آشفته و سر درگمکسی در ای  وادی راه را به جای می 

از . اکنون برخیز و از ای  بی حاصلی دوری ک  و پررواز کر  و   دیگر و تی برای بدست آوردن و رسیدن نداری )عمر کوتاه است(

دل و جانت نیز بگذر و خودت را کنار بگذار. اگر با دل و جانت و با نفست خو بگیری از فرشتگان هم برتری، جان و دلت را نثرار  

رسد، به هیچ کرس و هریچ چیرز نبایرد نیازمنرد      ای نمیگردانند، در وا ع کار با استغنا به نتیجها کار را برمیک  و گرنه از استغن

 (.  244باشی.)همان، 

 

 مقام توحید 

 افعال. و صفات و ذات یگانگی خداوند، در بر پروردگار، حکم دانست  است، یگانه تعالی حق فقط حقیقی وجود 

  منزل تفرید و تجرید آیررررررردت   آیرردت بعد از ای  وادی توحرررررید

  جمله سر از یک گریبان برکنرررند   رویها چون زی  بیابان درکرررررررنند

 آن یکی باشد دری  ره در یرررکی   گر بسی بینی عدد، گر انررررررردکی

 از ازل  طع نظر ک  وز ابرررررررد   ست از احد وی  از عردد چون برون

  هر دو را کی هیچ ماند در میررران   ابد هم جررراودان چون ازل گم شد،

  کی بود دراصل جز پیچ ای  هررمه   چون همه هیچی بود هیچ ای  هررمه

 (244:1686)عطار،        

 اگر از ای  بیابان بگذری گویا همگی سر در گریبان دارند. عارف در ای  وادی فقط یک« مجرد بودن: بی نیاز بودن و تنها بودن»

بیند فقط اوست که وجود دارد. آن یک چیز فقط احد است )یکتاست(. همه فقط اوست و خدا در همره چیرز سراری و    چیز می

شرود، ابرد هرم    جاری است. ازل و ابد معنایی ندارد بلکه همه چیز یکی است، ازل از بی  رفتنی است و به گذشرته مربروط مری   

، همه چیز خداسرت. )همران،   ، همه چیز هیچ است و همه چیز همه استمه اوستماند و نه آن، بلکه ه، نه ای  میجاودان است

248 .) 

بینرد و جرزء   داند و میی دریای وحدت همه چیز را میباشد. تنهاغر ههر کسی که در دریای وحدت گم نشود جزء سالکان نمی

کسی که به آفتاب خود برسد یعنی به اصرل خرود   گیرد هر انسانی چه اهل هنر باشد و چه نباشد آفتابی دارد هرسالکان  رار می

، . انسان، گرفتار و اسیر نفس خود خواهد بود، و تی که از هریچ و بد پی برده استبرگشته، بدان و یقی  داشته باش که به نیک 

 (.  241پدید آمده باشد یعنی معنای فکری درستی ندارد. )همان، 
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 مقام حیرت 

 می باز اندیشیدن و تفکر و تامل از عارف را حالت ای  شود. می وارد عارف  لب بر که است حالتی حیرت صوفیه اصطال  در 

 مقام در شدن غرق حیرت وادی اند. نیاورده شمار به عقبه یا وادی به عنوان را حیرت عطار از  بل  دما از هیچیک دارد.

 است. حق تعالی یکتایی

 و حسرت آیرررررردت کار دایم درد  بعد از ای  وادی حیرت آیررررردت

 هر دمی اینجا دریغی باشررررررردت  هر نفس اینجا چو تیغی باشرررردت

 روز و شب باشد، نه شب نه روز هم  آه باشد، درد باشد، سوز هررررررم

 نگارد ای دریرررغ چکد خون می می  ازب  هر موی ای  کس به تررررررغ

 گم کرررررررده راه در تحیر مانده و  مرد حیران چون رسد ای  جایرگاه

 جمله گم گردد ازو گم نیرررررز هم  هرچه زد توحید بر جانش ر رررم

 نه مسلمانم نه کافر، پس چرررررریم   عراشقم اما نرردانم بر کررررررررریم

 هم دلی پرعشق دارم هم ترررررری  لیک  از عشقم ندارم آگرررررررری

 (212:1686)عطار،  

. در ای  رت و درد است در ای  وادی نفس مانند تیغ است و با هر دمی دریغ و دردی همراه استدر وادی حیرت کار عارف حس

. سالک از ای  حسررت  چکد بی آنکه تیغی خورده باشدی هر موی سالک خون میباشد از ریشهوادی آه و درد و سوز و گداز می

رد سوخته باشد مرد حیران در ای  وادی در حیرت مانده و راه مانند آتشی است که او یخ زده باشد و یا مانند یخی است که از د

مانرد و  دهد و در غفلت حق، حیرران مری  . هرچه در وادی توحید بر جانش ر م خورد در ای  وادی از دست میرا گم کرده است

 (.216گویا راه را گم کرده است. )همان، 

گرید و ماتم زده کیست و از که دور افتراده اسرت. خردا در ایر      در مقام حیرت سالک نمی داند که حتی برچه کسی زار زار می

. کسری کره   کندشود و فرد، خود و چهارچوبهایش را گم میحسرت و حیرت او را کشته است. تفکّر و تعقّل در ای  وادی گم می

و چنانچه کلیدی بیابد به کرارش  . در ای  وادی گویا کلید را گم کرده است یابدی اسرار را در یک نفس درمیبه اینجا برسد همه

 (211)همان،  ی همیشگی سالک است.؟ و ای  غصّه. اگر درسته بماند تلکیف چیستآید چرا که در بسته استنمی

 

 مقام فقر و فنا  

فقر نیازی از غیر او. در تعریف  رود و عبارت است از نیازمندی به باری تعالی و بی فقر از مقامات مهم عرفانی به شمار می 

اند: فقر در آغاز ترک دنیا و مافیهاست و در انجام فنا شدن در اراده و خواست حضرت احدیت است، فقر عارفانه تنها فقدان  گفته

سالک راه »نویسد:  غنا و ثروت نیست بلکه فقدان تمایل و تعلق بدان نیز هست. عزالدی  محمود کاشانی در ای  خصوص می

ست از عدم تملک اسباب نرسد اال بعد از عبور بر مقام زهد؛ چه اول تا رغبت او از دنیا منصرف حقیقت به مقام فقر که عبارت ا

« نگردد، عدم تملک او درست نیاید و اسم فقر بر کسی که رغبت دارد به دنیا، اگرچه هیچ ملک ندارد، عاریت و مجاز بود.

 (675: 1647)محمود کاشانی، 

کند. فقر از مسائل مهم عرفانی است و  گردد و به آن ا رار می و فقر ذاتی خود برمیسالک در ای  مقام به صفت عدم اصلی  

 کنند. پردازی می اند خود عرفا نیز در ای  زمینه نظریه های خود به آن اشاره کرده عالوه بر شاعران که در دیوان
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اشتقاق فقیر »اند:  آورده«  ب  خفیف شیرازیبوعبداهلل»، دربارة اشتقاق کلمة فقیر به نقل از «ارزش صوفیه»کوب در کتاب  زری  

از فقارست و فقار آن استخوان است که  وم ثبت بر آن باشد هر گه که آن استخوان شکسته شود مرد ضعیف شود و او را فقیر 

است  خوانند یعنی در همه حال در نشست و خاست محتاج باشد به معینی که یاور او باشد و همچنی  فقیر آن است که محتاج

 (111:1644کوب،  )زری « به دیگری.

 باران  طرة انصاری، همچنانکه عبداهلل گفته خواجه به بنا است. حق در شدن فانی است. حق در شدن است، فانی نیستی فنا 

 خویش صفات از عبد و تی داشت، و نخواهد حاصل فنا جز رسد کمال به و تی گردد. فقر می محو روز در ستاره یا و دریا در

 است. آورده خود عطار آمده، همچنانکه هم با فنا و فقر گاهی عرفانی متون بود. در خواهد حق به شد،  ائم فانی

 کی بود اینجا سخ  گفترررررررر  روا  بعد ازی  وادی فقرست و فنرررررا

 گنگی و کرّی وبیهوشی برررررررررود  عی  وادی فراموشی برررررررررود

 گم شده بینی ز یک خورشررررررید تو  رد تو صد هزاران سایه جاویررررر

 نقشها بر بحر کی ماند بجرررررررررای  بحرکلی چون بجنبش کررررد رای

 هرکه گوید نیست ای  سوداست برس   هر دو عالم نقش آن دریاست بس

 دایما گم بوده آسوده شررررررررررررد  هرک در دریای کل گم بوده شررد

 نیابد هیچ جز گم برررررررررودگی می  یدل دری  دریای پر آسررررودگ

 (211:1686)عطار،  

. اگر از ای  گم گشتگی سالک را باز دهند به او ارزش رسدکسی که در دریای کل گم شده است به آسودگی و آرامش دائمی می

شوند و خرود را دیگرر   گم می شوند اول  دم. تمامی سالکان و عارفان و تی در ای  وادی وارد میشوددهند و او وضع بی  میمی

شوند یعنی همه چیرز در  باشد عود و هیزم چنانچه در آتش بیفتد خاکستر میها نمیبینند و حتی هیچ  دمی مربوط به آننمی

 (.221شود. )همان، شود با اینکه صورت یکی است اما فرق زیادی در اصل دیده میسوزد و خاکستر میآتش عشق می

همردم  . در وادی فقر، زمانی که تو بانرگ سرر دهری    محرم نیست و هیچ کس در ای  جایگاه راهی ندارد هیچ کس در ای  وادی

نگری محرم نیستی زیرا به اندازه یک مو صد عالم بری  ترو و او فاصرله وجرود     نیستی و تا زمانی که به اندازه یک مو به خود می

 (  226)همان،  با او فاصله داشته باشی. ل برسی حتی نباید یک موخواهی به ای  منزدارد. اگر می

 

 گیرينتیجه

حاالت و مقامات عرفانی که در برگیرندة تمام مراحل سیر و سلوک عارف از ابتدا تا انتهاست و مراتب و منازل متعددی را  

را به خود های عرفانی  شود، یکی از مباحث اصلی متون تعلیمی عرفان و تصوف است که گسترة وسیعی از آموزه شامل می

ها، بایدها و نبایدهایی برای مریدان و مبتدیان تا گام به گام و مرحله به مرحله از ظلمات نه توی  اختصاص داده است، آموزه

 تعلقات دنیای آب و گِل رهایی یابند و پای بر تارک افالک بگذارند. 

 نیز و مبتدیان برای راهکارهایی وا ع در طریقت نهایت به رسیدن برای سلوک و سیر مراحل بندیطبقه با تصوف اهل مؤلفی  

 و ادیها و تفصیل و شر  و ترتیب و هابندیتقسیم و هابندیطبقه ای  اند.داده اند، ارائهبوده سلوک و سیر پی در که کسانی

 رسیدن برای سالکان گریاری و مبتدیان راهگشای اندتوانسته زیادی حدود دارند، تا که اشتراکی و افتراق وجوه وجود با مقامات

 توضیح و ترتیب و نام هم و هفت عدد هم که رسیم می عطار وادی هفت به الطیرمنطق در باشند. تصوف و عرفان های له به
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 است. برخوردار خاصی ویژگی از نیشابوری عطار الطیر منطق در هاوادی

 

 منابع و مأخذ

 ، چاپ چهارم، تهران: طر  نو2و 1ج  عشق دفتر عقل و آیت(. 1681ابراهیمی دینانی، غالمحسی .) .1

(. زیر نظر احمد صدر، حاج سید جوادی، بهاءالدی  خرمشاهی، کامران فانی، تهران: شهید سعید 1684.)المعارف تشیعدایره .2

 محبی.

 ، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر .ارزش میراث صوفیه(، 1644کوب، عبدالحسی  ) زری  .6

 ، تهران، چاپ هشتم، تهران: سمت.ای بر مبانی عرفان و تصوف مهمقد(، 1685سجادی، ضیاءالدی ، ) .6

 ، چاپ دوم، تهران: طهوری.فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی(، 1676سجادی، سیدجعفر.) .5

 ، تهران: سخ . چشیدن طمع و ت از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر(، 1611شفیعی کدکنی، محمدرضا، ) .4

  اسالمی. نشر اول، تهران: دفتر ، چاپاالشراف اوصاف (.1648محمد، ) نصیرالدی  طوسی، خواجه .7

، به کوشش سید صادق گوهری ، ، چاپ بیستم، الطیرمنطق(. 1686عطار نیشابوری، شیخ فریدالدی  محمد ب  ابراهیم) .8

 تهران: علمی و فرهنگی.

، چاپ دوم، تهران: سپهر انجم  آثار و عطار نیشابوری شر  احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدی (. 1676فروزانفر، بدیع الزمان ) .1

 مفاخر فرهنگی.

الزمان فروزانفر، تهران: علمی  ، چاپ سوم، با تصحیحات و استدراکات بدیع ترجمة رسالة  شیریه(، 1647 شیری، عبدالکریم) .14

 و فرهنگی.

 همایی، تهران، نشر هما. الدی  ، چاپ سوم، تصحیح جالل مصبا  الهدایه(. 1647کاشانی، عزالدی  محمود.) .11

 ، جلد سوم، چاپ اول، تهران: زوار.شر  اصطالحات تصوف(. 1648گوهری ، سید صادق ) .12

، به تصحیح کیوان سمیعی، تهران: کتابخانة شر  گلش  راز شیخ محمد شبستری(.1667الدی  محمد.) ، شمسالهیجی .16

 محمودی.

 حکمت. ، چاپ نهم، تهران:اخالق اسالمی(. 1681مجتبوی، جواد. ) .16

 ، به اهتمام محمد عباسی، تهران: امیرکبیر.کشف المحجوب(. 1664هجویری، علی ب  عثمان. ) .15

  م.   ، چاپ دوم،  م، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیهعرفان نظری(. 1676، سید یحیی. )یثربی .14



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 64 -57، صفحات 1641 بهار ،1 شماره ،8 دوره

57 

 

 

 

A Study and Reflection of Mystical Authorities in  

Mantegh al-Tayr 
 

Zeinab Rezaei 
Master of Persian Language and Literature Sixth Grade Elementary School Teacher, district One of Khorramabad City 

 

 

Abstract 

One of the important topics that has a special place in the educational books of Mysticism and most of the 

authors of the educational books of Sufism and Mysticism have explained and expanded it, is the subject of 

mystics' officials and moods in the way of achieving the right and achieving the ultimate perfection. Sofia has 

categorized its stages in Sir and Seluk from the other direction as scenarios and authorities. Authorities are one 

of the most important topics of Islamic mysticism and Sufism that enable mystic conduct toward truth. In most 

important mystical texts, these officials have been considered, including these mystical texts of Mantegh al-Tayr 

Attar nishaburi, which reflects these officials. In Mantegh al-Tayr al-Attar, seven positions of demand, position 

of love, position of knowledge, position of istighna, position of monotheism, position of astonishment, position 

of poverty and annihilation are given. In this paper, which has been done by descriptive and analytical method 

based on library studies, we aim to reflect these seven valleys and mystical positions with poetic evidences. 
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