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چكیده
بخش عملی عرفان ،ساحت يافتههای رفتاری و تجربی يک عارف است که براساس منش سلوکانه در
مسیر تعالی تهذيب نفس و تطهیر باطن و رسیدن به کنه هستی ،استغراق در آن و شهود آن ،به نوعی
جهانبینی توحیدی به نام «وحدت وجود» منجر میشود که پايههای آن را تجربیات شهودی تشکیل
داده است؛ ازاينرو ،عرفای شهودی آن را با عنوان «وحدت شهود» خواندهاند؛ بهعبارتديگر ،در اين نوع
عرفان توحیدی ،وحدت وجود شهودی ،تجربه و اثبات میشود .نمود اين نوع عرفان عملی و شهودی در
آثار عارفی چون عطّار نیشابوری ،در قالب غزلیّات ديوان وی مشهود است .با بررسی ابیاتی که اين نوع
جهانبینی را به تصوير میکشد ،میتوان به چشمانداز روشنی از نگرش عرفانی عطّار دربارۀ مسئلۀ
توحید دست يافت .عطّار نیشابوری در آينۀ غزلیّات خود که مبتنی بر تجربیات روحانی و در نتیجۀ احراز
مقامات باالی عرفانی است ،وحدت وجود خاصّ خود را که بینشی تلفیقی و از نوع شهودی آن است،
مطرح میکند .در پژوهش پیشرو ،به روش استقرايی -تحلیلی و با بررسی غزلیّات ديوان عطّار
نیشابوری ،به بازکاوی نوع نگرش وی و اثبات وحدت وجود شهودی اين عارف موحد پرداختهايم.
واژههای کلیدی :وحدت شهود ،وحدت وجود ،عرفان عملی ،عرفان نظری ،ديوان غزلیّات ،عطّار
نیشابوری.

* .رايانامۀ نويسنده:

taefi@atu.ac.ir
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 .1مقدّمه
عرفان ،بهعنوان ديدگاهی هنری و معرفتی ،دارای دو بعد نظری و عملی است:
 .1-1عرفان نظری

همان عرفان علمی يا علم نظری يا حصولی است که در قالب نظريه و جهانبینی نظری
با دستمايۀ انديشه و عقل ،به شناخت و تفسیر ارکان اصلی عرفان ،يعنی انسان ،خدا،
جهان هستی و ارتباط آنها با يکديگر میپردازد و تجربیات عرفانی را بهعنوان استدالل
با زبان عقل توضیح میدهد .نهايتِ اين نوع قالب فکری ،به نوعی انديشۀ وحدت وجود
ختم میشود که مطابق آن ،ذات پاک انسانی براساس پرداختن و پروراندن بخشی از
قابلیّت فطری مندرج در نهاد وی (و نفخت فیه من روحی) به کمال مطلق و استغراق و
انحالل (نه اتّحاد و حلول )1در بیکرانۀ الهی دست میيابد .برپايۀ اين ديدگاه اعتقادی ،ذات
احديّت و وجود مطلق ،تنها وجود حقیقی بهشمارمیرود و ساير وجودها نشئتيافته از او
و همانند پرتوهايی از منبع مطلق نور هستند (تجلّی ذات ،اسما و صفات) .محور اصلی اين
نوع جهانبینی ،مبحث «وجود» است؛ ازاينرو ،از دايرۀ زمان خارج است ،اما از اين
ديدگاه که عرفان نظری ،تنها زمینۀ اعتقادی دارد و در قالب نظريه مطرح میشود ،نوعی
عرفان ايستا بهشمارمیآيد.
 .2-1عرفان عملی

اين بعد از عرفان که شکلدهندۀ بخش عملی عرفانِ سالک است ،مبتنی بر کشف و شهود
باطنی و دربرگیرندۀ طريقت عملی و سلوک باطنی (سیر و سلوک) در قالب طیکردن مراحل
خاصّی است (هفت وادی به اعتقاد عرفا) که به تطهیر درون ،تهذيب نفس ،طهارت قلب و
روح میپردازد تا براساس يافتههای عملی و تجربیات حاصل از طی مراحل ،به باالترين
مرحلۀ ادراک که همان شهود حقیقت و رسیدن به وحدت شهود است ،نائل شود؛ ازاينرو،
در عرفان عملی توقّف وجود ندارد و از ديدگاه طیّ مراحل و ترتیب منازل ،پويا و متحرک
است .بازتاب اين نوع انديشۀ توحیدی را در غزلیّات ديوان عطّار شاهد هستیم که به آن
خواهیم پرداخت؛ البتّه اين بعد از عرفان ،خود نیز به دو بخش عرفان سلوکی (خانقاهی) و
عرفان شهودی (عرفان رؤيت) تقسیم شده است.
چون مراحل ابتدايی عملی اين نوع عرفان ،بهصورت سیر و سلوک است و بیشتر
تحتتأثیر تربیت خانقاهی شکل گرفته ،از اين نظر آن را «عرفان سلوکی» يا «عرفان
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خانقاهی» مینامند؛ بدين ترتیب از لحاظ علمی ،عرفان سلوکی ،علم عملی يا علم سیر و
سلوک است که بنیاد آن رفتارشناسی (رفتار سلوکی) را شامل میشود .برايناساس ،در
حقیقت نوعی جهانبینی است؛ جهانبینیای که افراد عادی و مبتديان سلوک عرفانی از
آن بیبهرهاند .بخش دوم عرفان عملی« ،عرفان شهودی» يا «عرفان رؤيت» است که
باالترين مرحلۀ عرفان عملی بهشمارمیرود که در نهايت ،سلوک عملی به مرحلۀ شهود
قلبی و رؤيت باطنی سالک و درنتیجه وحدت شهود و رسیدن به توحید شهودی يا
ادراک توحید از طريق شهود باطن ختم میشود؛ بدينترتیب سلوک باطنی ،مقدمۀ
عرفان شهودی و کشف و شهود باطنی است؛ چراکه تا باطن و روح صفا پیدا نکند ،رؤيت
از طريق آن محال است؛ پس تهذيب نفس ،رمز رسیدن به توحید حقیقی و وحدت
شهود است؛ بنابراين ،غرض از معرفت نفس ،معرفت شهودی -عرفانی است ،نه معرفت
برهانی که در چارچوب بخش اول عرفان عملی میگنجد و الزمۀ طريقت سلوکی است.
از لحاظ شناخت علمی ،اين بخش از عرفان عملی ،علم شهودی يا علم برگرفته از رؤيت
است که نوعی حقیقتبینی بهشمارمیرود.
در هر دو وجه عرفان عملی ،موضوع مهم و اساسی ،ترجمه يا تبديل اين دو نوع علم
عرفان عملی (علم حضوری) به زبان گفتار يا نوشتار است؛ زيرا آيین عرفان عملی به دلیل
ماهیّت تجربههای خاصّ آن در مراحل باالی عرفانی و رسیدن عارف به حیات متعالی
(بقاء باهلل)  ،در قالب الفاظ و حجاب مسائل مربوط به عقل و نمودهای عقلی و زبانی
نمیگنجد .نت یجه و بازتاب عرفان عملی و ترجمۀ آن اگر بخواهد در قالب زبان گنجانده
و بهنوعی تفسیر يا تأويل شود ،همان زبان حال عرفا در قالب گفتار (حالج ،بايزيد )...،و آثار
نوشتاری (شعر و نثر) آنهاست که دربارۀ شاعر عارفی مانند عطّار نیشابوری ،تجلّی عرفان
عملی و شهودی در اشعار عرفانی ديوان غزلیّات وی جلوهگر است که با هدف رسیدن از
محتويات گفتار به بلندای انديشه و رتبۀ عرفانی وی قابل بررسی است.
دربارۀ مطالعات پیشینیۀ پژوهش حاضر میتوان گفت که موضوع وحدت وجود و
وحدت شهود ،همواره محل بحث بوده و به ارائۀ نظريات گوناگون و بسیاری منجر شده
است و در آثار برخی شاعران عارفمسلک در قالب مقاله و رساله بررسی شده است؛
ازجمله «بررسی تطبیقی وحدت وجود از ديدگاه جامی و شبستری» ( ،)1395نوشتۀ
بتول مهدوی ،شهال خلیلاللهی و منیره عیدی؛ «بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل
دهلوی» ( ،)1394نوشتۀ مسعود روحانی ،سیاوش حقجو و علیاکبر بکايی؛ «نمود وحدت
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وجود و وحدت شهود در لمعات فخرالدين عراقی» ( ،)1394نوشتۀ ناصر محسنینیا و
حسین علینقی؛ «وحدت وجود از ديدگاه حکیم سنايی غزنوی» ( ،)1393نوشتۀ فلور
ولیپور چهارده چريک و رضا الهیمنش؛ «وحدت وجود در عرفان مولوی و حکمت متعالیه»
( ،)1391نوشتۀ يداهلل کشاورز و «وحدت وجود در آثار شبستری» ( ،)1390نوشتۀ منیره
عیدی .دربارۀ ديوان غزلیّات عطّار نیشابوری يا آثار ديگر وی نیز پژوهشهای عرفانی
درخور توجّهی صورت گرفته است؛ ازجمله «بررسی مکاشفات عرفانی عطّار در غزلیّات،
براساس نظريۀ ويلیام جیمز» ( ،)1395نوشتۀ همايون جمشیديان ،لیال نوروزپور و مطهره
چوبینه؛ «وحدت وجود در آثار عطّار نیشابوری» ( ،)1391نوشتۀ غالمرضا حسینی؛
«بررسی وحدت وجود و شیوههای بیانی آن در الهینامه ،غزلیّات و منطق الطّیر عطّار
نیشابوری» ( ،)1390نوشتۀ زينب محمّدی و «وحدت و کثرت در آثار عطّار نیشابوری و
جامی» ( ،)1390نوشتۀ الهام احمدی .بااينحال ،پرداختن به موضوع عرفان عملی و
وحدت شهود در ديوان شعر عارفی چون عطّار نیشابوری و بررسی نظريات او با استناد به
غزلیّات ديوان وی دربارۀ موضوع يادشده ،کاری نو است که میتواند به برجستهکردن
زوايای فکری اين عارف بلندمرتبه از اين ديدگاه کمک کند.
فرضیههای پژوهش از اين قرار است:
 .1باتوجّهبه رويکرد عرفانی غزلیّات عطّار در ديوان ،اين اثر میتواند منبع شايستهای
درجهت نماياندن انديشههای عرفانی عطّار باشد ،بهويژه انديشۀ تلفیقی وی مبنی بر
وحدت وجود و وحدت شهود.
 .2يکی از بنمايههای برجسته و قابلتوجّه ديوان غزلیّات عطّار ،مباحث اصولی عرفان
عملی (وحدت وجود و وحدت شهود) است .اين مسئله ،يکی از ظريفترين انديشههای
بنیادين عرفان عطّار است که اعتقاد وی را بر محور «وحدت وجود عارفانه و دوگانگی
هستی در عین يگانگی» نشان میدهد و در حیطۀ مباحث عرفان عملی ناگزير از بررسی
است.
پرسشهايی که اين پژوهش در پی پاسخ به آنهاست؛ عبارتاند از:
 .1نظريات مطرحشده در قالب غزلیّات در ديوان عطّار نیشابوری ،چگونه میتواند در
دستیابی به بنیاد فکری وی و شناسايی بیشتر چهرۀ عرفانی اين شاعر کمک کند؟
 .2چه نشانههايی در ديوان غزلیّات عطّار نیشابوری وجود دارد که بیانگر مسئلۀ وحدت
وجود و وحدت شهود است؟
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 .3باتوجّهبه تحلیل نمونههای موجود در ديوان غزلیّات ،عطّار نیشابوری را میتوان
صوفی وحدت وجودی معرفی کرد يا عارف وحدت شهودی؟
مقالۀ حاضر قصد دارد جايگاه فکری و مقام عرفانی عطّار نیشابوری را در زمینۀ
عرفان عملی و مسئلۀ اتّحاد (وحدت وجود و وحدت شهود) ،با مطرحکردن و تحلیل نظريات
قبل از آن ،در ديوان غزلیّات اين شاعر عارف بررسی کند.
در پژوهش پیش رو ،با تکیه بر روش استقرايی -تحلیلی ،ابتدا ابیاتی از ديوان غزلیّات
عطّار نیشابوری که جهانبینی وی را درجهت انديشۀ وحدت وجود شهودی به تصوير
میکشد ،استخراج کردهايم .آنگاه اين ابیات را باتوجّهبه بسامد آنها محور تحلیل قرار
داده و با استناد به آنها به اثبات نوع نگرش خاص عطّار ،مبتنی بر وحدت وجود شهودی
پرداختهايم.
 .2وجود؛ وحدت وجود ،وحدت شهود و تفاوت آن دو
محور اصلی در بحث وحدت وجود و وحدت شهود ،اصل «وجود» و موجود است و نیز
نوع ديدگاه به اصل و چگونگی خلقت که از يکطرف ،نوع نگرش به اين دو محور
بنیادی ،لزوم تمايز میان اين دو نوع وحدت و نگرش توحیدی را از طرف طايفۀ صوفیه و
عرفا باعث شده است .وحدت وجود ،يکی از مشهورترين نظريههای عرفانی است که بنا
به روايت مشهور ،نخستینبار ابن عربی آن را مطرح کرده است ،بدون اينکه خود آن را با
اين نام خوانده باشد« :فسـبحانَ مـن أَظهـرَ األشـیاء و هـو عینُها»( :منزه است آنکه اشیاء
را آشکار کرد و او خود عین اشیاء بـود) (ابن عربی ،بیتا.)2 :

در تفسیر نظر ابن عربی گفته شده است که «در نظر ابن عربی هستی در جوهر و
ذات خـود ،جـز يـک حقیقت نیست که تکثّرات آن به اسماء و صفات و اعتبارات و
اضـافات اسـت ،و چیزی است قديم و ازلی و تغییرناپذير ،اگرچه صورتهای وجودی آن
در تغییـر و تبدلاند( ». ...نیکلسون)141-140 :1382 ،؛ البتّه پیش از راهيابی ابن عربی به
انديشۀ وحدت وجود که به نام او ثبت شده است ،عرفايی چون بايزيد بسطامی ،حسین
حلّاج ،احمد غزّالی و نیز عطّار نیشابوری ،باتوجّهبه اقوال و آثار خود بدان پرداختهاند؛
پس میتوان گفت انديشههای ابن عربی مثل وحدت وجود ،در میان عارفان ايرانی،
ازجمله عطّار ،چهبسا براساس توارد راه يافته است.
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«در وجود ،خود يک موجود است که او را وجود است و بس و هرچه غیر اوست،
خود نیست؛ پس اگر هست ،از هستی اوست ،اما به خود جز معدوم نیست» (عینالقضات
همدانی.)18 :1348 ،
بهطورکلّی از يک ديدگاه ،منشأ اين عقیده به يونان باستان و هند بازمیگردد؛
چنانکه اساس پیدايش آن در يونان بر پايۀ علم و فلسفه و بحث در اشتراک معنوی
مفهوم وجود و در هند مبتنی بر اخالق بوده است و در اسالم حکما و فالسفه جنبۀ
علمی آن را برگزيدند و عرفايی چون محمّد غزّالی و ابن عربی در واقع اين نظريه را به
شیوۀ استداللی مطرح کردند ،اما متصوّفه جنبۀ اخالقی آن را به دلیل اينکه رنگ دينی
داشت و به باورهای آنها نزديکتر مینمود ،پذيرفتند (محمّدی)225-224 :1368 ،؛ چنانکه
نهايت منازل عرفانی و سلوک عارفانه را در اتّحاد و اتّصال به معشوق میدانستند .آنان
در غرقاب فنا ،هیچ پیوندی بین خود و عالم احساس نمیکنند؛ بنابراين ،جز او هیچ چیز
ديگر نمیبینند.
جمعی از صوفیه ،مانند عالءالدّوله سمنانی ،نظريۀ ابن عربی را بهعنوان نظريهای
صرف که اساس آن را استدالالت فلسفی تشکیل میدهد ،انکار کردند (جامی:1373 ،
 .)492-489بهزعم اين طايفه ،از اين نظر بوی حلول و اتّحاد به مشام میرسد که در
عرفان اسالمی موردتأيید نیست؛ ازاينرو ،در مقابل آن نوع از وحدت وجود ،اصطالح
وحدت شهود را برگزيدهاند که مقصود از آن ،دستیابی به توحید الهى و اثبات آن از راه
کشف و شهود عرفانى است و نه به طريق متکلّمان با دلیل عقلى و قیاس برهانى (همايى،
)224 :1385؛ البتّه خود وحدت شهود بهطورکلی به معنای «يگانه ديدن» است .روشن
است نگرشی توحیدی که به اصطالح وحدت شهود ختم شود ،با وحدت وجودی که
انکار شود ،کامالً متفاوت است؛ آن وحدت وجود ،يعنی جز خدا هیچ نديدن؛ اما وحدت
شهود ،يعنی همه چیز را جلوۀ خدا ديدن؛ ازاينرو ،اين نوع از وحدت وجود که از طريق
شهود ،تجربه و اثبات میشود ،نوعی از وحدت وجود محسوب میشود که آن را وحدت
«وجود شهودی» نامیدهايم.
با اين مقدّمه ،وحدت وجودی که بازتاب آن را در آثار عرفايی چون عطّار میبینیم ،از
نوعی ديگر و با چارچوب اعتقادی ديگری بیان میشود؛ چراکه پايۀ آن را شهود باطنی
در جريان وصول به تعالی مقامات عرفانی تشکیل میدهد.
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 .3اساس دیدگاه عطّار دربارۀ وجود ،وحدت وجود و وحدت شهود
انديشۀ وحدت وجود و انسان کامل ،بهعنوان محورهای اصلی آموزههای صوفیان مطرح
شده است (نصر .)63 :1382 ،محور موردبحث در مسئلۀ اعتقاد به وحدت وجود ،مبحث
وجود ،خلقت يا آفرينش و رابطۀ انسان با خدا و جهان هستی است .مهمترين مسئلۀ
مطرح در ديوان عطّار و در حقیقت مرکز اصلی توجّه؛ خدا ،انسان و جهان است .در اين
نوع جهانبینی ،اصل و اساس ،انسان است و اينکه ارتباط او با جهان و خداوند از چه
نوعی است .عطّار خالصۀ نظريۀ خود را دربارۀ آفرينش در غزلی چنین بیان میکند که
سبب آفرينش از ديدگاه او ،عشق خدا به خود و نظارۀ جمال خويش در آينۀ جهان و
موجودات است؛ بنابراين ،هستی را نتیجۀ تجلّی خدا در تعیّنات میداند:
چـــون گنــج عیان شــد
بـــــر خــود نگران شــد

نقـد قِــدم از مخـزن اسرار بـرآمد
خـود بود که خود بر سر بازار برآمد

(عطّار)6-5/223 :1368 ،

2

در اين ديدگاه ،جهان در حکم واحدی متکثّر است .مظاهر و عینیّات جهان مادّی از
جهتی ،دارای تعیّن خاصاند و از جهت ديگر ،در حقیقت با اصل وجود يکی هستند؛
يعنی ،در عین اينکه کثیرند ،در وجود واحدند (کثرت در وحدت و وحدت در کثرت):
تا خلــق بپوشنــــــد
لبس هـمهسان شــــــد
در کســــوت قـطـــــره
در گــوش نهان شـــــد

در کـسوت ابريشم و پشم آمد و پنبه
خود بر صـفت جبّه و دستار برآمد
در موسم نیسان ز سما شد سوی دريا
در بحر به شکل دُر شـهوار برآمد

(همان)10-7/223 :

بنابراين ،خداوند بشر را آينۀ جمال خود ساخت تا بر خود عشق ورزد:
در شکل بتان خواست که خود را بپرستد
خود گشت بت و خود به پرستار برآمد
از بهر خود ايوان و سرا ساخت که سازد
در صورت سقف و در و ديوار برآمد

خـــــود را بپرستـــــد
خـــود عین بتان شــــد
قصــــری ز بشر ساخت
خــود خانه و مـان شـد...
(همان)14-11 /223 :

از نظر عرفا انسان در مقام
به آيۀ «

پیوند بین جهان و خداست؛ چراکه با استناد
» (حجر )29 :هم از روح الهی بهره دارد و هم از جسم

جهانی .از طرف ديگر ،انسان با ظهور تجربیات روحانی و مکاشفات عرفانی ،گرايش به
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وطن اصلی (عالم غیب يا ملکوت) دارد که در سیر به سوی اين هدف ،در مراتب عالی به
نفی خودی سالک و در نهايت ،ادراک يا شهود وحدت وجودی میانجامد (مقام فنا و بقای
عارفانه) .دربارۀ خلقت انسان ،عطّار نیز با استناد به قرآن ،خلقت انسان را از گِل میداند
«وَ خَلَقَ االِنسان مِن صَلصال مِن حَمَاءٍ مَسنون» (حجر )26 :که خداوند در اثر عشق ،از
روح خويش بر آن دمید (ر.ک :همان:)31-29 :
دوست چهل بامداد در گِل ما داشت دست
شست در افکند يار بر سر دريای عشـق
چون نَفَختُ فیهِ مِن روحِی تو راست

تا چو گُل از دست دوست دست به دست آمديم
تا ز پی چــل صبـاح جمله به شست آمديم
(عطّار)7-6/495 :1368 ،
روح پاکـی فـوق نفـخ صـور باش
(همان)4/346 :

به همین دلیل است که جسم خاکی آدمی ،به فیض دم رحمانی حق که خداوند
بیواسطه در وجود او به وديعت نهاد ،بر همۀ موجودات برتری يافت« :

» (همان 29 :و صاد.)72 :
هر آدمیی را که کفی خاک سیاه است

بیواسطه دادی تو وجودی ز سر جود

(عطّار نیشابوری)7/276 :

با اين توصیف ،انسان از دو بُعد مختلف وجودی آفريده شده است که کامالً متضاد
يکديگرند؛ بُعد روحانی و آسمانی و بُعد جسمانی و زمینی؛ بهعبارتديگر ،هستی انسان
در عین اتّصال با خدا ،از او جدا و تجلّی اوست .صورتی که در واقع از عکس رخ اوست
که در درون آن قرار دارد:
صورتی کان در درون آينه از عکس تست
گر تو آن صورت در آيینـه ببینی عمرها
ای عجب با جملۀ آهن به هم آن صورتست

بیواسطه دادی تـو وجـودی ز سـر جــود

زو نیابی ذرّهای کان در محلّــی انــور است
گـرچـه بیرونست از آهن ،بدان آهن درست
(همان)9-7/48 :

از نظر عطّار ،خداوند جان جهان است:
جان تـــن جان است و جان جان تويــی

در جهان جانـــی و در جانـــی جهان
(همان)8 /518 :

از اين نظر ،انسان به دلیل جسم بودن با جهان و به واسطۀ برخورداری از روح که
جوهری الهی است ،با جان جهان ارتباط دارد؛ به همین سبب ،قابلیّت و توانايی صعود
روحانی را دارد که در آن صورت ،درنتیجۀ تکامل معنوی خود میتواند به اصل خويش
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بپیوندد و همین پیوند است که عرفا از آن تعبیر به وحدت وجود میکنند که برگرفته از
اين نوع نگرش اعتقادی است:
هرچـه هست اوست و هرچــه اوست تويی

او تويـــی و تــو اوست نیست دويــی
(همان)1/681 :

در بحث «وجود» ،عطّار در باور عرفانی خود ،معتقد به وجودی است که حقیقت آن
ترکیبی از وجود جزئی يا همان نفس و وجود کلّی يا همان دل است که اصل يا جوهر
اين وجود بهتنهايی هیچيک از آنها نیس ت و در واقع وجودی بیرون و در ورای آن دو
است:
چون به اصل اصل در پیوسته بیتو جان تست
اين تويی جزوی به نفس و آن تويی کلّی به دل
تو در اين و تو در آن تو کی رسی هرگز به تو

پس تويی بی تـو که از تو آن تويی پنهان تست
لیک تـو نـه اين نـه آنی بلکه هـر دو آن تست
زانکه اصل تو برون از نفس تست و جان تست
(همان)6-4/29 :

با اين تفاسیر ،همۀ هستی تجلّی و انعکاس فروغ روی الهیاند (همان اعتقاد عرفای

وحدت شهودی) ،اما درعینحال ،حقیقت ذات او از همۀ اين عالم فراتر است و کنه وجود
او از دسترس و عقل و انديشه به دور است:
ای دو عالم يک فروغ از روی تو
جان ،خود از انديشۀ تو محو گشت

هشت جنّت خاک بوس کوی تو...
چــون شــود انديشه همپهلوی تو؟
(همان 2/568 :و )10

چنانکه مالحظه شد ،عطّار همانگونه که دربارۀ آفرينش و پیدايش موجودات و
عالم جسمانی ،صاحب انديشهای تلفیقی است .ديدگاه وی در زمینۀ وحدت وجود نیز
همینگونه است؛ بهطوریکه آن را تلفیق نظريۀ شريعتمداران با نظريۀ وحدت وجود
مطلق (همهخدايی) میيابیم:
چون دو عالم نیست جــز يک آفتاب

ذرّهای در سايـهای پنهان کــه يافت
(همان)2 /104 :

وی معتقد به شکلی از وحدت وجود است که از يک طرف با مبانی توحید شريعت
اسالمی که خدا را وجودی مطلق و جدای از جهان هستی میداند ،مطابقت دارد (همان:
:)2/114 ،4/34
سیمـرغ مطلقی تــو بـــر کوه قاف قربت

پــرورده هــر دو گیتـی در زير پرّ و بالت
(همان)7/110:
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و از طرف ديگر ،میان موجودات و اصل وجود بهعنوان آفرينندۀ آنها ،پیوندی روحانی
برقرار میکند؛ بدين معنا که خداوند و جهان هم يکسان است و هم نايکسان و متمايز
(استیس:)273 :1375 ،
پس يقین میدان که يک چیز است و بس

گـــر هــزاران مختلف ،هم بــر رسید

روشنـــی از يک آفتاب بـــــوَد

(عطّار)17 /308 :1368 ،
گـــــر شـــود در هـزار خانه پديـــد
(همان)10/303 :

بهاينترتیب ،اساس عرفان توحیدی او مبتنی بر وحدتی تلفیقی است؛ «وحدتی که
در عین يگانگی ،دوگانه است» (مرتضوی)781 :1377 ،؛ بهعبارتديگر ،رئوس اصلی تفکّر
عرفانی ،يعنی انسان ،خدا و جهان ،در ديدگاه عطّار دو وجهی مینمايد؛ برايناساس،
میتوان گفت خداوند در ديدگاه وی هم واحد است ،هم صاحب تعینّات و تجلّیات؛ و
انسان ،هم خداست و هم آدم خاکی؛ جهان نیز ،هم همه چیز است و هم هیچ:
هـــرچه هست او و هـــرچه اوست تويی
در حقیقت چـــــو اوست جمله تــو هیچ

او تـويـــی و تـــو اوست نیست دوی
تـــو مجازی دو بینـــی و شنــــوی
(عطّار)2-1 /681 :1368 ،

از رهگذر همین اعتقاد است که ما از جهتی همه و از جهت ديگر ،هیچ خواهیم بود:
چون رسی آنجا نه تو مانی و نه غیر تو هم
چون رسیدی تو به تو هم هیچ باشی هم همه

پس چه ماند هیچ کانجا هیچ غیر از يار نیست...
چه همه چه هیچ چون اينجا سخن بر کار نیست
(همان)6 ،4 /83 :

درجهت چنین تفکّری ،عطّار معتقد است کثرت از وحدت به وجود آمده است؛
بنابراين ،در بیان تمثیلی وی ،عالم در عین کثرت میتواند واحد باشد؛ يعنی دوگانگی در
عین يگانگی:
 ...به هر سويی که میگشت او همیريخت
چو بوقلمون به هر دم رنگ ديگر
همه اضدادش اندر يک مکان جمع
زمانـــش دائمـاً عیـــن مکانـــش
دو ضـــدش در زمانـــی و مکانـــی

ز هر جزويش صورتهای بسیار...
و لیکن آن همه رنگش به يکبار
همه الوانش اندر يک زمان يار
ولـــی نــه ايــن و نــه آنش پديــدار
به هم بودنـــد و از هــم دور همــوار
(همان)12-9 ،4/318 :

ازاينرو ،کثرات در عالم ناشی از «يک اصل»اند:
چون جمالت صـــد هــزاران روی داشت

بـــود در هــر ذرّه ديــداری دگر...
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چون «يکست» اصل اين عدد از بهر آنست

تا بـــوَد هـــــر دم گرفتاری دگــر
(همان)9 ،5/324 :

مباش احـــول مسمّی جـــز يکی نیست

اگـــرچه اين همـــه اسما نهاديـــم

تا دل طالبانت را از تــو داللتی بود

(همان)6 /493 :
هرچه که هست در جهان هست همه مثال تو
(همان)2 /559 :

عطّار در تبیین تبديل کثرت به وحدت ،تمامی معیارهای عقالنی مربوط به جهان
جسمانی (مکان ،زمان ،عدد ،جهت ،سود و زيان ،خوف و رجا ،زمین و آسمان) را نفی میکند
(همان )4/261 ،13/48 ،9-2/261 :و غیره:
چون همه چیز نیست جز يک چیز

پس بسی سال و ماه يک روزست
(همان)14/50 :

نیز( :همان)4/261 ،13/48 ،9-2/261 ،12 /41 ،2/289 :

از نظر عرفا رمز رسیدن به شهود چنین امری يا بهعبارتديگر ،رمز اثبات اين نظريه
از طريق ادراک باطنی و شهود ،رسیدن به مقام «فنا» و «بقا»ی پس از آن است؛ چراکه
واالترين هدف عرفان ،چنانکه پیشتر اشاره شد ،وحدت با خداوند ،يعنی اصل جهان
است که به تعبیر عرفا ،بقای در خداست که پس از فنای خودی رخ میدهد و اين همان
مرتبۀ انسان کامل است .براساس اين ديدگاه ،سالکی که به سوی خدا سیر میکند ،در
واقع از کثرت به وحدت يا از جزء به کل میرود که در باالترين مراتب فنا ،خود را با
يگانۀ هستی و وجود مطلق ،يگانه میبیند (مرتبۀ فناء باهلل).
عطّار در تبیین فکر وحدت وجودی خود يا فنای جزء در کل ،ابتدا خود را از تهمت
هرگونه اتّحاد و حلول مبرّا میکند و اين نوع اعتقاد را به وحدت وجود با بیان اينکه
هستی يا کثرات ناشی از کل ،در حقیقت ،در تجلّی وجود ،همان تکرار وحدتاند ،اذعان
میکند:
اينجا حلول کفـــر بـــوَد اتّحاد هم

کین وحدتیست لیک به تکرار آمده
(همان)1 /818 :

بنابراين ،تعبیر «استغراق» را در برابر آن بهکارمیبرد:
اينجا کــه منم حلول نبوَد

استغراقست و کشف احوال
(همان)2/371 :
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مشــو اينجا حلولی لیکن اين رمز

جـز استغراق در دلبر مینديش
(همان)9/363 :

عطّار در بخشهای مختلف ديوان با اشاره به اعتبار کثرت و حقیقت وحدت ،يادآور
میشود که اين کثرت ،قابلیّت دارد به وحدت تبديل شود (بدون مطرح بودن حلول)؛
بنابراين ،تمثیلهايی چون «می» و «ساغر» و «زر» و «مس» را بهکارمیبرد تا
جهانبینی توحیدی خود را از اين طريق مطرح کند:
چــو مـــی با ساغر صافی يکی گشت
چـــو مس در زر گــدازد مـرد صرّاف
مشــو اينجا حلولـــی لیکن اين رمز

دويــی گم شد مـــی و ساغــر مینديش
مس آنجا زر بــود جـــز مس مینديش
جـــز استغـــراق در دلبـــر مینديش
(همان)9-7/363 :

در واقع ،عطّار با بهکاربردن اينگونه تمثیلها ،معتقد است که سالک در رسیدن به
توحید به «يگانگی با خدا» نمیرسد ،بلکه به «احساس يگانگی» يا به عبارت بهتر ،به
«شهود يگانگی» با حق میرسد و اين امر را با تمثیل می و ساغر يا زر و مس بدينمعنا
تبیین میکند که سالک عارف در اين مرحله ،خود ،آن نمیشود؛ بلکه صفت آن را به
خود میگیرد و در حقیقت «خدايی» میشود و خدا نمیشود.
عطّار برای تبیین اين بینش توحیدی ،از تصوير ناپديدشدن «قطره» در «دريا» استفاده
میکند .اين تصوير به بهترين شکل خود ،با مفهوم «فرورفتن و غرقشدن» يا همان
استغراق مطابقت دارد که عطّار آن را در مقابل مفاهیم بدعتآمیزی چون «حلول» و
«اتّحاد» قرار داده (ريتر ،1377 ،ج  )259 :2و معتقد است که دو چیز که عین يکديگراند،
در اين رابطه ،اتّحاد يا تبديل يکی به ديگری معنی نخواهد داشت و رابطۀ قطره و دريا از
مقولۀ عموم و خصوص مطلق نیست؛ بهطوریکه يکی آن ديگری است ،اما ديگری اين
يکی نیست؛ بنابراين ،برای اين يکی فنا و استغراق در اولی است؛ مانند قطرهای که چون
به دريا بپیوندد ،همه دريا شود که با اين اتّفاق فرديّت آن از بین خواهد رفت و در واقع،
فرديّت آن در ديگری محو خواهد شد؛ اما در حلول ،فرديّتهای دو طرف متّحد و حفظ
میشود؛ پس استغراق ،نفی خلق است و اثبات حق و حلول ،اثبات خلق و حق است؛
بنابراين ،استغراق عین توحید و حلول شرک محض است (فروزانفر.)361 :1353 ،
از نظر عطّار هر چیز جز حق ،سراب و نمايش است و هرچه هست ،اوست .او صانعی
است که هزاران صنع از دريای علم او نمودار شده است .در نگاه تمثیلی و رمزگونۀ عطّار
در بیان انديشۀ وحدت وجودی و پديدآمدن کثرت از وحدت ،او بحری است با امواج
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گوناگون و ابری که قطرههای بیشمار و گوناگون دارد و خورشیدی است که هر دو کون
از عکس روی او پر انوار شده است .اگرچه در ظاهر ،او عاشق است و به عشق خود
کثرات را پديد آورده ،اما در باطن معشوق است؛ چراکه هرچه هست ،اوست و جز او
نیست:
ای روی درکشیــده بـــه بازار آمــده
غیر تو هر چه هست سراب و نمايش است
اينجا حلـــول کفـــر بود اتّحاد هم
يک صانعست و صنع هـــزاران هزار بیش
بحريست غیــر ساخته از موجهای خويش
اين را مثـــال هست بعینــه يک آفتاب
ای ظاهر تــــو عاشق و معشــوق باطنت

خلقـــی بـدين طلسـم گرفتار آمده
کانجا نه اندک است و نه بسیار آمده...
کین وحدتیست لیک بــه تکرار آمده
جملـــه ز نقـــد علم نمـودار آمده
ابريست عیـــن قطـــره به بازار آمده
کـــز عکس او دو کون پر انوار آمده...
مطلوب را کــــه ديـــد طلبکار آمده
(عطّار2-1/817 :1368 ،و  4-1/818و )7/819

برای رسیدن به بقای وحدت (يکرنگ شدن با وحدت يا همرنگ شدن با دريای کل) بايد از
کثرت گذشت (فنا):
دوری طلب از کثرت بگريز از اين وحشت
رنگ دريا گیر چون شبنم ز خود بیخود شده
رنگ دريا گیر چون شبنم ز خود بیخود شده

يکرنگ شو از وحدت ای دوست بقا اين است
(همان)11/69 :
تا شوی همرنگ دريا گرچه يک شبنم شوی
گر بیامیزی تو هم در بحر کلّ بی غم شوی
(همان)2-1 /683 :

نظريۀ وحدت وجودِ تلفیقی عطّار ،در غزل زير با ظرافت شعری زيبايی مطرح شده
است؛ البتّه در اين غزل نیز ،او تأکید میکند که رسیدن به مرحلۀ «شهود وحدت» و
يکسانی با خدا ،بر هرکس آسان نخواهد بود و مقدمۀ آسانشدن چنین تجربۀ دشواری،
مرحلۀ فناست که متضمّ ن مقام بقای باهلل است .در پايان اين غزل ،عطّار با نمودی
پنهان ،رسیدن خود را به مقام ذکرشده (وحدت شهود) ابراز میکند .نکتۀ مهم ديگری که
در ابیات اين غزل به آن اشاره میشود ،موازنه و تطابق مقامات عرفانی با ظرفیّت
وجودی شخص سالک عارف است؛ بهگونهایکه هرچه گسترۀ وجودی و باطنی عارف
وسیعتر و از ظرفیّت باالتر و بیشتری برخوردار باشد ،مقامات عالیتری را ادراک میکند؛
بهعبارتديگر ،عطّار افزونی ظرفیّت وجودی و وسعت شخصیّت خويش را نیز به رخ
میکشد:
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هـــر گدايــــی مـــرد سلطان کی شود؟
نـــی عجب آنست کیــن مـــرد گــدا
بس عجب کاريست بس نادر رهــــی
گـــر بديــــن برهان کنــــی از من طلب
تا نگــــردی از وجــــود خـــود فنـا
گفتمش فانـــی شـــو و باقـــی تويــی
گــرچـــه هم دريای عمــان قطرهايــست
جملـــه يک خورشیــد «میبینم» و لیک

پشّـــهای آخــــر سلیمان کــــی شــود؟
چــون کـــه سلطان نیست سلطان کی شود؟
ايــن چـــو عیـــن آن بود آن کــی شود؟
ايـــن سخن روشــن به بـــرهان کی شود؟!
بـــر تـــو ايــن دشـــوار آسان کــی شود؟!
هر دو يکــسان نیست يکـسان کـــی شـــود؟
قطـــرهای دريــای عمــان کـــی شـــود؟...
مـــیندانم بـــر تـــو رخشـان کـــی شود؟
(همان)14 ،11-5/272 :

جسم انسانی ،نمودی از کثرت است که در صورت محو و فانیشدن ،انسان به شهود
توحید با چشم جان و از طريق ديدار باطنی نائل میشود:
به جان بین هر چه میبینی که «توحید»

کسی کو محو شد از چشم جان ديد
(همان)10-9 ،6/299 :

در ديدگاه عطّار ،قطره يا شبنم ،نمودار رمز کثرت و «خودی» انسانهاست که در
دريای وحدت (توحید) محو و فانی میشود؛ دريای ازلی که تمامی موجودات از آن
برخاستهاند و دوباره به آن باز میگردند:
قطـرهای بیش نهای چند ز خويش انديشی
بــود و نابود تـــو يک قطـرۀ آبست همی

قطرهای چه بود اگر گم شد و گر پیدا شد
که ز دريا بــه کنار آمـــد و با دريا شــد
(همان)3-2 /193 :

بهعبارتديگر ،جانهای انسانی مانند قطرهاند و عالم عشق الهی ،چون دريا و جانها
با پیوستن به اين دريا ،بینام و نشان میشوند (نمايش کثرت در وحدت) و در حقیقت ،اصل
خود را باز میيابند:
جملـــۀ جانها مثال قطـرههاست
قطــره را در بحـر ريزی بحـر از آن

عالــم عشقش مثــال قلــزمست
نـه نشان فعل و نه نقش سمست
(همان)10-9/60 :

عطّار در غزلی ديگر ،انديشۀ وحدت وجود تلفیقی و خاصّ خود را ابتدا با تجربۀ
يگانهديدن جهان مطرح میکند و اينکه جز او هیچ نیست ،سپس خود را در آن يگانۀ
مطلق ،چونان قطرهای در دريا فانی میيابد (حالت بیخبری از درک اينکه دريای اصل وجود،
باألخره پديد است يا ناپديد؟ يا اينکه در اين مرتبه ،پیدايی و ناپیدايی يکسان مینمايد؟):
گرچــه تــو صـد هزار میبینی
زيـن همـه نقشهای گوناگـون

هیچکس نیست در میانــه پـديــد...
نیست جـز نقش يک يگانه پـديــد...
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قطره بس ناپـديـد بینم از آنک

هست دريــای بــیکرانــه پـديــد
(همان)16-15 ،9 ،7 /303 :

حقیقت و هستی تعیّنی در حقیقت مطلق ،چونان قطرهای در دريا محو میشود؛
قطرهای که در واقع عین درياست .يکیشدن قطره با دريا ،در واقع تمثیلی از يکیشدن
شخص با خداست .عطّار از يک ديدگاه معتقد است که چون حقیقت همه ،يک حقیقت
بیش نیست ،قطره با دريا (عارف با خدا) يکی است:
چون هست حقیقت همه بحر

پس قطره و بحر همعنان بود
(همان)3 /262 :

از طرف ديگر ،در عین اين وحدت و يگانگی ،تمايز نیز وجود دارد (نمودها بسیارند؛ ولی

در صفت ،جزئی از دريای وحدت محسوب میشوند):
جمله غوّاصاند در دريای وحـدت ،الجـرم

گر چه بسیارند ،لیکن در صفت يک گوهرند
(همان)5 /241 :

عطّار در ابیاتی ديگر يکیبودن قطره با دريا (قطره چون درياست ،دريا قطره هم) را با اين
معنی تداعی میکند که خدا همان جهان است ،ولی درعینحال از آن متمايز است:
بحـر کلّ يک جــوش زد در سلطنت
چون نمیآيــد بسر زان بحـــر هیچ
قطره چــون درياست دريا قطـره هم

تا به يکدم صد جهان لشکر رسیــد
پس چرا صد چشمه چون کوثر رسیـد؟
پس چــرا اين کامل آن ابتــر رسیــد؟
(همان)8-6/308 :

عطّار با زبانی تمثیلی ،پیوسته از فنا و رسیدن به شهود وحدت بهعنوان تجربهای
عملی سخن میگويد:
دی اگر چون قطرهای بودم ضعیف
وای عجب تا غرق اين دريا شدم
غرق دريا تشنه میمیرم مدام

اين زمان دريا شدم دريـا خوشست
بانگ میدارم که استسقا خوشست
اين چو سودايیست اين سودا خوشست
(همان)12-10/55 :

و اينگونه ،مراتب حیرت خود را از درک وجود نامتناهی در وجود محدود خويش ابراز
میکند:
ای عجب بحريست پنهان لیک چندان آشکار
جــــز بــه توحیدت نگــردد آشکار

کــز نم او ذرّهذرّه تا ابــد موجآورست
(همان)13/47 :
آنچـه در جان تــــو پنهان بستهانـد
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جان عطّار ای عجب چون سايهايست

لیک در خــورشید رخشان بستهانـد
(همان)10-9 /232 :

عطّار براساس يافتههای ادراک و رؤيت باطنی در میان تکثّرات متجلّی از وجود
مطلق ،هستی خود را در برابر هستی مطلق ،چونان سايهای از خورشید وحدت میبیند:
هستی خويش پیش آن خورشید

سايۀ يار راستین ديدم
(همان)10 /417 :

ازاينرو ،اگرچه متعیّن و متکثّر محسوب میشود ،اما به اعتبار همان وديعهای که از
روح الهی دارد ،به هستی مطلق و يگانه متّصل است:
سايه از کل دان که پیش آفتاب

آشکارا و نهان يکسان بود
(همان)8 /261 :

او در اين حیرانی ،دريای تجلّی قدرت الهی را میبیند که تجلّیات آن در جهان ظاهر
است؛ بهطوریکه تکثّرات ،هستی خود را از آن میيابند(همان انديشۀ تکرار شدن وحدت):
چه دريايیست اين کـز هیبت آن
ازين دريا چو عکسی سايه انداخت

جهان هر ساعتی رنگ دگر شد
جدا هر ذرّهای بحر گهر شد
(همان)4-3 /199 :

به همین دلیل است که عطّار هر دو جهان را يکی میيابد:
يک همه دان در دو جهان کس نديد

چون دو جهان يک همه دان ديدهام...
(همان)9 /387 :

بهاينترتیب ،میتوان گفت که حیرت عطّار در اين زمینه ،از رسیدن به بیکرانها و
درک شهودی حقیقت در همه چیز است ،نه از نرسیدن و سرگردانی و گمشدگی در راه
او:
جهان جمله تويی تو در جهان نه
چه دريايیست اين دريای پر موج

همــه عالم تويـی تو در میان نه
همــه در وی گـم و از وی نشان نه
(همان)17-16/601 :

بهگونهایکه ابراز شهود را با اين باور که دو عالم پرتوی از روی وجود مطلق و قدرت
ویاند ،برابر قرار داده است:
چـو ديدم روی او گفتم چه چیزی!
جوابم داد کـــز دريای قـــدرت

که من هرگز نديدم چون تو دلدار
منم مرغـــی دو عالم زيــر منقار
(همان)2-1/319 :
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در آينۀ وحدت وجود عطّار ،چهرۀ تمامی متکثّرات جلوهگر است؛ آينهای که جسم
صورت ،ظاهر آن و جان ،پرتو منعکسشده در آن است:
صورت آن آينه چون جسم بود

پرتو آن آينه جان ديدهام...
(همان)3 /387 :

جملۀ کثرات در آينۀ وحدت وجود جلوهگرند؛ درحالیکه آينۀ وحدت ،فاقد کثرت
است؛ بهعبارتديگر ،ذات مطلق ،واحد است؛ اما تجلّیات آن کثیرند:
روی تـو در حسن چنان ديـدهام
جملـه از آن آينـه پیـدا نمـود
هست در آيینه نشان صد هــزار

کآينـۀ هــر دو جهان ديــدهام
و آينـه از جملـه نهان ديــدهام
و آينـه فارغ ز نشان ديــدهام
(همان)19-17/386 :

و تأکید بر شهود اين امر اعتقادی:
با تو و بیتو چه دهم شرح اين
دائــم از ايــن واقعـــه عطّار را

چون بندانم که چه سان ديدهام...
نوحهگــری اشکفشان ديـــدهام
(همان)8،11 /387 :

چنانچه پیشتر گفتیم ،در نظريۀ عطّار ،فنای خودی مقدمۀ تجربه و شهود وحدت
در مقام بقاست و در اين زمینه ،عطّار با بیانی رمزی ،تاريکی يا سیاهی را بهعنوان رمزی
برای فنای خودی در مقابل سپیدی (روشنايی) بهکارمیبرد:
تا نگردی بینشان از هـــر دو کون
چون به تاريکـــی در است آب حیات
چون سپیـدی تفرقه ست اندر رهش
در ســواد اعظم فقـــر است آنک

کــی نشان آن حرمگاهت دهند؟
گنــج وحدت در بن چاهت دهند
در سیاهی راه کوتاهت دهند...
نقطـۀ کلّــی به اکـراهت دهنـد
(همان 2-1/254 ،12/ 254 :و )5

در اين ابیات «نقطۀ کلّی» نیز اشاره به وحدت وجود است .چنانکه میبینیم ،در
مطاوی اين ابیات نیز صحبت از وحدت وجود ،بهعنوان امری شهودی و اعتقادی است.
وحدتگرايی عطّار ،در سیر اعتاليی خود به اين منتهی میشود که «هیچچیز غیر از خدا
وجود ندارد»:
هرچه غیرست ز توحید به کل میل کشم
غیر تو در حقیقت يک ذرّه مینبینم

زآنکه چشم و دل عطّار به کل بینا شد
(همان)4/193 :
ای غیر تو خیالی کرده ز تو سرايت
(همان)2 /114 :
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در نهايت ،عطّار به مهمترين نکتۀ انديشۀ وحدت وجودی ،يعنی «همه اوست»
میپردازد:
عاشق او و عشق او معشوقه اوست

کیستی تو چون همه يار آمدست؟
(همان)14 /37 :

بنابراين ،معتقد است که هستی يا من حقیقی ،اوست و هستیهای ديگر در واقع
«نیست» هستند:
گر جمله تويی همـه جهان چیست؟
هم جملــه تويــی و هم همـــه تـو

ور هیچ نیم مــن اين فغان چیست؟
آوازۀ ايـــن همـــه گمــان چیست؟
(همان)13-11/79 :

در برابر اين انديشۀ وحدتگرا که «جز خدا هیچ نیست» ،بُعد ديگر آن ،که «هرچه
غیر خداست هیچ است» (نفی ماسوی اهلل) ،رخ مینمايد:
هرکه آمد هیچ آمد هرکه شد هم هیچ شد
هیچ چون جويد همه يا هیچ چون آيد همه

هم از اين و هم از آن در هر دو کون آثار نیست
چون همـه باشد همـه پس هیچ را مقدار نیست
(همان)5-4 /84 :

روشن است که تمام اين نکات مطرحشده دربارۀ وحدت وجود عطّار ،تنها در قالب
نظريۀ صرف نیست ،بلکه حاکی از درککردن و رسیدن به تجربۀ وحدت وجود است
(وحدت وجود شهودی)؛ زيرا «اعتقاد به وحدت وجود را در بیشتر صوفیان بايد نتیجۀ کشف
ذوقی آن در حالت وجد دانست نه زادۀ نظريهای خارجی» (نیکلسون.)150-149 :1357 ،
 .4نتیجه
با گذری بر ديوان عطّار نیشابوری ،اين نکته به اثبات میرسد که اغلب غزلهای او ،روشنگر
انديشۀ خاص وحدت وجودی اوست و عقیدۀ غالب او را بهعنوان عارفی وحدتگرا که
معتقد به استغراق روح امانتيافتۀ بشری در روح مطلق الهی است ،منعکس و تبیین
میکند .سراسر ديوان عطّار و اغلب غزلهای او ،انديشۀ وحدت وجود عارفانۀ (نه فلسفی
که فقط يک نظريه باشد ).وی را که درنتیجۀ کشف احوال و شهود توحیدی است ،به
تصوير میکشد.
وحدت وجود از نظر عطّار مفهومی تلفیقی دارد .جهان هستی از نظر وی ،اعتباری
است؛ اجزايی از کل ،کثراتی از امری واحد .در ديدگاه اعتقادی وی جهان تعیّنات،
مظاهر تجلّیات خداوند و هر دو عالم جلوهای از جمال او هستند .در بیان تمثیلی عطّار،
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خداوند ،شاهی است که تجلّیات وی در حکم جامههای او هستند .خداوند روح جهان
است و هستی عدمی ،وجود از او يافته است .او هر آنچه را که دارای هستی و وجود می-
دانیم ،عباراتی مختلف از يک معنی واحد میداند و معتقد است انسان نیز جلوۀ جمال و
امانتدار روح الهی (

) است؛ البتّه اين به اين معنا نیست که وی به

«همهخدايی» صرف معتقد باشد ،بلکه هستی مطلق را تنها از آن خداوند میداند؛
خداوندی که يکتاست ،جهان را آفريده است و با آن پیوند معنوی دارد (اعتقادی که با
توحید اسالمی منافاتی ندارد).
البتّه مسئلۀ بسیار مهم ،شرط اين پیوند است که بايد منِ جسمانی و تعینی در پرتو
تجلّیات الهی به مقام فنای کامل که همان اضمحالل يا استغراق منیّت خويش است،
نائل شود که در اين صورت ،شخص میتواند به شهود يگانگی با حق برسد؛ يعنی از يک
سو جز او نیست و از سوی ديگر ،همه پرتوهای وجود يا تجلّیات وی و همه اویاند.
در نهايت ،میتوان گفت که عطّار در پس تصويرهای شعری ديوان غزلیّات که نمود
تجربههای عرفانی شخصی و استداللهای محکم وی در تبیین اعتقاداتش است ،خود را
عارفی موحد معرفی میکند که به مرحلۀ تجربه و شهود رسیده است؛ بهعبارتی ،او آن
نوع وحدت وجود را تبیین میکند که درنتیجۀ رسیدن به منتهای مقام سلوک عارفانه،
يعنی «فناء فی اهلل» و مرتبۀ حصولی آن ،يعنی «فناء باهلل» حاصل شده است و ثمرۀ اين
مراتب در احواالت عطّار ،شهود توحید و احساس يگانگی با حق است؛ بدينترتیب،
وحدت وجود شهودی عطّار در ديوان غزلیّات وی ،معنايی گسترده دارد که در آن دو
جنبه برجسته مینمايد :در يک مرتبۀ شهودی ،عطّار جهان هستی (عینیات و تکثّرات) را
جلوۀ جمال احدی میبیند و در مرتبۀ ديگر به موازات اين شهود ،وجود خويش را نیز
که جزئی از اين آيینۀ جمال است ،يگانه با هستی حق میيابد.
پینوشت
 .1در رابطۀ حلول و اتّحاد ،فرديّتهای هر دو طرف متّحد و حفظ میشود و اساس آن مبتنی بر تبديل
يکی به ديگری است ،اما در مفهوم اصطالح «استغراق» ،فرديّت يکی در نتیجۀ محوشدن در ديگری از
بین خواهد رفت؛ براين اساس ،در رابطۀ میان خلق و حق ،استغراق ،نفی خلق است و اثبات حق و حلول،
اثبات خلق و حق است؛ به همین دلیل ،استغراق عین توحید و حلول ،شرک محض محسوب میشود
(فروزانفر.)361 :1353 ،
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 .2در ارجاع به اشعار عطّار ،بعد از سال چاپ ،رقم سمت راستِ عالمتِ استروک ،شمارۀ صفحه و رقم
سمت چپ ،شمارۀ بیت يا ابیات است.
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