
 

 
 
 
 

 

 نیشابوری عطّاردر دیوان  عرفان عملی و وحدت شهود هاینمود
 *شیرزاد طایفی

 طباطبائی ۀدانشگاه علّامگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشیار 

 (100تا  81)از ص 

 23/12/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 14/5/1396تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چكیده 
اساس منش سلوکانه در ی و تجربی يک عارف است که برفتارهای ربخش عملی عرفان، ساحت يافته

به نوعی  ،مسیر تعالی تهذيب نفس و تطهیر باطن و رسیدن به کنه هستی، استغراق در آن و شهود آن

های آن را تجربیات شهودی تشکیل د که پايهشومیمنجر  «وحدت وجود»بینی توحیدی به نام جهان

در اين نوع  ،ديگرعبارتبه ؛اندخوانده «وحدت شهود»را با عنوان عرفای شهودی آن  ،روازاين ؛داده است

نمود اين نوع عرفان عملی و شهودی در  د.شوعرفان توحیدی، وحدت وجود شهودی، تجربه و اثبات می

ديوان وی مشهود است. با بررسی ابیاتی که اين نوع  غزلیّاتدر قالب  ،نیشابوری عطّارچون  عارفیآثار 

 ۀلئمس دربارۀ عطّارانداز روشنی از نگرش عرفانی توان به چشممی ،کشدبه تصوير میبینی را جهان

احراز  ۀنتیج ات روحانی و درخود که مبتنی بر تجربی غزلیّات ۀدر آين نیشابوری عطّارتوحید دست يافت. 

 ،خود را که بینشی تلفیقی و از نوع شهودی آن است مقامات باالی عرفانی است، وحدت وجود خاصّ

 عطّارديوان  غزلیّاتبا بررسی تحلیلی و  -به روش استقرايی رو،پژوهش پیشکند. در مطرح می

 ايم.نوع نگرش وی و اثبات وحدت وجود شهودی اين عارف موحد پرداخته بازکاویبه  ،نیشابوری
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 مقدّمه. 1

 :نظری و عملی استبعد دارای دو  ،معرفتیهنری و  یديدگاه عنوانبه عرفان،
 

 نظری عرفان .1-1

بینی نظری همان عرفان علمی يا علم نظری يا حصولی است که در قالب نظريه و جهان

ا، يعنی انسان، خد ،به شناخت و تفسیر ارکان اصلی عرفان ،مايۀ انديشه و عقلبا دست

عنوان استدالل تجربیات عرفانی را به پردازد ومیجهان هستی و ارتباط آنها با يکديگر 

به نوعی انديشۀ وحدت وجود  ،اين نوع قالب فکری دهد. نهايتِبا زبان عقل توضیح می

آن، ذات پاک انسانی براساس پرداختن و پروراندن بخشی از  مطابقشود که ختم می

به کمال مطلق و استغراق و ( یه من روحی)و نفخت ف نهاد ویدرج در منت فطری قابلیّ

ذات  اين ديدگاه اعتقادی، پايۀبريابد. الهی دست می ۀکراندر بی (1و حلول اتّحاد)نه  انحالل

از او  يافتهئتوجودها نش سايررود و میشمارتنها وجود حقیقی به ،مطلقوجود ت و احديّ

 محور اصلی اين. ذات، اسما و صفات( تجلّی) هستند نورمنبع مطلق ی از هايهمانند پرتو و

اما از اين  ،از دايرۀ زمان خارج است ،رواينازاست؛ « وجود»، مبحث بینینوع جهان

نوعی شود، و در قالب نظريه مطرح میديدگاه که عرفان نظری، تنها زمینۀ اعتقادی دارد 

 .آيدشمارمیبهعرفان ايستا 
 

 عرفان عملی  .1-2

 کشف و شهود بر مبتنی ،است سالک عرفانِ عملی بخش دهندۀشکل که عرفان از بعد اين

کردن مراحل طی قالب در سلوک( و )سیر باطنی سلوک و عملی طريقت دربرگیرندۀ و باطنی

طهارت قلب و  که به تطهیر درون، تهذيب نفس، )هفت وادی به اعتقاد عرفا( ی استخاصّ

به باالترين  ،تجربیات حاصل از طی مراحل و عملی هایيافته تا براساس پردازدروح می

رو، ايناز ؛دشو نائل است، شهود وحدت به رسیدن و حقیقت شهود همان که ادراک مرحلۀ

پويا و متحرک  منازل، ترتیب و مراحل طیّ ديدگاه از و ندارد وجود فتوقّ عملی عرفان در

که به آن  شاهد هستیم عطّارديوان  غزلیّات در رااين نوع انديشۀ توحیدی بازتاب  است.

 و (خانقاهی) سلوکی عرفاناين بعد از عرفان، خود نیز به دو بخش  البتّه ؛خواهیم پرداخت

 .تقسیم شده است (رؤيت عرفان) شهودی عرفان

صورت سیر و سلوک است و بیشتر به ،مراحل ابتدايی عملی اين نوع عرفان چون

عرفان »يا  «عرفان سلوکی» نظر آن را از اين ،تأثیر تربیت خانقاهی شکل گرفتهتحت
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ترتیب از لحاظ علمی، عرفان سلوکی، علم عملی يا علم سیر و بدين نامند؛می «خانقاهی

در  ،اساسشود. براينرا شامل می )رفتار سلوکی( سلوک است که بنیاد آن رفتارشناسی

وک عرفانی از ای که افراد عادی و مبتديان سلبینیبینی است؛ جهانحقیقت نوعی جهان

است که  «عرفان رؤيت»يا  «عرفان شهودی»بخش دوم عرفان عملی، اند. بهرهآن بی

هود سلوک عملی به مرحلۀ ش ،رود که در نهايتمیشمارباالترين مرحلۀ عرفان عملی به

نتیجه وحدت شهود و رسیدن به توحید شهودی يا قلبی و رؤيت باطنی سالک و در

مقدمۀ  ،ترتیب سلوک باطنیبدين ؛شودباطن ختم می ادراک توحید از طريق شهود

رؤيت  ،که تا باطن و روح صفا پیدا نکندودی و کشف و شهود باطنی است؛ چراعرفان شه

پس تهذيب نفس، رمز رسیدن به توحید حقیقی و وحدت  ؛از طريق آن محال است

معرفت نه  ،عرفانی است -معرفت شهودی ،غرض از معرفت نفس ،بنابراين ؛شهود است

گنجد و الزمۀ طريقت سلوکی است. اول عرفان عملی می بخشبرهانی که در چارچوب 

اين بخش از عرفان عملی، علم شهودی يا علم برگرفته از رؤيت  ،از لحاظ شناخت علمی

 رود.میشماربینی بهاست که نوعی حقیقت

و نوع علم موضوع مهم و اساسی، ترجمه يا تبديل اين د ،در هر دو وجه عرفان عملی

آيین عرفان عملی به دلیل  زيرا ؛به زبان گفتار يا نوشتار است )علم حضوری( عرفان عملی

 آن در مراحل باالی عرفانی و رسیدن عارف به حیات متعالی های خاصّت تجربهماهیّ

  ، در قالب الفاظ و حجاب مسائل مربوط به عقل و نمودهای عقلی و زبانی )بقاء باهلل(

خواهد در قالب زبان گنجانده یجه و بازتاب عرفان عملی و ترجمۀ آن اگر بگنجد. نتنمی

و آثار  )حالج، بايزيد،...( د، همان زبان حال عرفا در قالب گفتارشونوعی تفسیر يا تأويل و به

عرفان  تجلّی ،نیشابوری عطّارشاعر عارفی مانند ربارۀ ست که دهاآن )شعر و نثر( نوشتاری

گر است که با هدف رسیدن از وی جلوه غزلیّاتعار عرفانی ديوان عملی و شهودی در اش

 محتويات گفتار به بلندای انديشه و رتبۀ عرفانی وی قابل بررسی است.

موضوع وحدت وجود و توان گفت که دربارۀ مطالعات پیشینیۀ پژوهش حاضر می

 منجر شده ظريات گوناگون و بسیاریارائۀ نبه و بوده  وحدت شهود، همواره محل بحث

؛ است شدهبررسی  مسلک در قالب مقاله و رسالهدر آثار برخی شاعران عارف است و

نوشتۀ  ،(1395) «وجود از ديدگاه جامی و شبستریوحدت بررسی تطبیقی »جمله از

بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل » ؛منیره عیدی و اللهیبتول مهدوی، شهال خلیل

نمود وحدت » ؛اکبر بکايیعلیو  جووحانی، سیاوش حقمسعود رنوشتۀ  ،(1394) «دهلوی
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 و نیامحسنی ناصر نوشتۀ، (1394) «فخرالدين عراقی لمعات در شهود وحدت و وجود

  فلور نوشتۀ  ،(1393) «غزنوی سنايی حکیم ديدگاه از وجود وحدت» ؛نقیحسین علی

 «حکمت متعالیه و مولوی عرفان در وجود وحدت» ؛منشالهی رضا و چريک چهارده پورولی

منیره نوشتۀ ، (1390) «شبستری آثار در وجود وحدت» و کشاورز يداهلل نوشتۀ ،(1391)

عرفانی  هایپژوهش نیز وی ديگر آثار يا نیشابوری عطّار غزلیّاتديوان  بارۀعیدی. در

 ،غزلیّاتدر  عطّاربررسی مکاشفات عرفانی »جمله ؛ ازصورت گرفته استی توجّهدرخور 

مطهره  و همايون جمشیديان، لیال نوروزپورنوشتۀ ، (1395) «ويلیام جیمز ۀظرياساس نبر

 ؛غالمرضا حسینی نوشتۀ ،(1391) «نیشابوری عطّاروحدت وجود در آثار » ؛چوبینه

 عطّارو منطق الطّیر  غزلیّاتنامه، در الهیهای بیانی آن بررسی وحدت وجود و شیوه»

نیشابوری و  عطّاروحدت و کثرت در آثار »و  یمحمّدزينب نوشتۀ ، (1390) «نیشابوری

عرفان عملی و  پرداختن به موضوع ،حالاينبا .الهام احمدینوشتۀ ، (1390) «جامی

با استناد به  اونیشابوری و بررسی نظريات  عطّارعارفی چون  شعر در ديوان وحدت شهود

کردن به برجسته تواندديوان وی دربارۀ موضوع يادشده، کاری نو است که می غزلیّات

   زوايای فکری اين عارف بلندمرتبه از اين ديدگاه کمک کند.

 ی پژوهش از اين قرار است:هافرضیه

ای تواند منبع شايستهدر ديوان، اين اثر می عطّار غزلیّاتبه رويکرد عرفانی توجّهبا .1

بنی بر موی انديشۀ تلفیقی  ويژهبه، باشد عطّار عرفانی هاینماياندن انديشه درجهت

 وحدت شهود. وحدت وجود و

، مباحث اصولی عرفان عطّار غزلیّاتديوان  توجّههای برجسته و قابلمايهيکی از بن .2

های ترين انديشهله، يکی از ظريفئاين مس .است (وحدت وجود و وحدت شهود) عملی

 وحدت وجود عارفانه و دوگانگی»بر محور است که اعتقاد وی را  عطّاربنیادين عرفان 

ناگزير از بررسی  عرفان عملی دهد و در حیطۀ مباحثنشان می «هستی در عین يگانگی

 است.

 اند از:هايی که اين پژوهش در پی پاسخ به آنهاست؛ عبارتپرسش

تواند در می گونهچنیشابوری،  عطّاردر ديوان  غزلیّاتشده در قالب نظريات مطرح .1

 چهرۀ عرفانی اين شاعر کمک کند؟دستیابی به بنیاد فکری وی و شناسايی بیشتر 

لۀ وحدت ئکه بیانگر مس نیشابوری وجود دارد عطّار غزلیّاتهايی در ديوان چه نشانه .2

 وجود و وحدت شهود است؟
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توان نیشابوری را می عطّار، غزلیّاتهای موجود در ديوان به تحلیل نمونهتوجّهبا .3

 صوفی وحدت وجودی معرفی کرد يا عارف وحدت شهودی؟

نیشابوری را در زمینۀ  عطّارقصد دارد جايگاه فکری و مقام عرفانی  ۀ حاضرمقال 

کردن و تحلیل نظريات ، با مطرح)وحدت وجود و وحدت شهود( اتّحادلۀ ئعرفان عملی و مس

 اين شاعر عارف بررسی کند. غزلیّاتقبل از آن، در ديوان 

 غزلیّاتاز ديوان ابیاتی تحلیلی، ابتدا  -پیش رو، با تکیه بر روش استقرايی در پژوهش

ۀ وحدت وجود شهودی به تصوير انديش جهتدررا وی  بینیجهانکه  نیشابوری عطّار

قرار تحلیل ا محور به بسامد آنهتوجّهبا ابیات رااين  گاه. آنايماستخراج کردهکشد، می

ی ، مبتنی بر وحدت وجود شهودعطّارخاص نوع نگرش ا به اثبات نهبا استناد به آ و داده

  .ايمپرداخته
 

 تفاوت آن دوو وحدت وجود، وحدت شهود  ؛وجود .2

و موجود است و نیز  «وجود»در بحث وحدت وجود و وحدت شهود، اصل  اصلیمحور 

طرف، نوع نگرش به اين دو محور دگاه به اصل و چگونگی خلقت که از يکنوع دي

از طرف طايفۀ صوفیه و  بنیادی، لزوم تمايز میان اين دو نوع وحدت و نگرش توحیدی را

که بنا  های عرفانی استعرفا باعث شده است. وحدت وجود، يکی از مشهورترين نظريه

که خود آن را با بدون اين ،ده استکرمطرح  آن را بار ابن عربینخستین، مشهوربه روايت 

که اشیاء ن)منزه است آ: «عینُها و هـو فسـبحانَ مـن أَظهـرَ األشـیاء» اين نام خوانده باشد:

 .(2: تابی ،ی)ابن عرب (را آشکار کرد و او خود عین اشیاء بـود
در جوهر و  یهست یعرب در نظر ابن» است که در تفسیر نظر ابن عربی گفته شده

رات آن به اسماء و صفات و اعتبارات و ذات خـود، جـز يـک حقیقت نیست که تکثّ

آن  یوجود یهاناپذير، اگرچه صورتو تغییر یاست قديم و ازل یاضـافات اسـت، و چیز

به ابن عربی  يابیراهپیش از  البتّه ؛(141-140 :1382 ،نیکلسون)« اند... .در تغییـر و تبدل

ايزيد بسطامی، حسین چون ب رفايیع ،است انديشۀ وحدت وجود که به نام او ثبت شده

؛ اندپرداختهبدان  خود به اقوال و آثارتوجّهنیشابوری، با عطّارغزّالی و نیز حلّاج، احمد 

 ،های ابن عربی مثل وحدت وجود، در میان عارفان ايرانیانديشه توان گفتمی پس

 راه يافته است.  اساس تواردبربسا چه، عطّارجمله از
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چه غیر اوست، است که او را وجود است و بس و هردر وجود، خود يک موجود »

القضات )عین «خود جز معدوم نیستا به پس اگر هست، از هستی اوست، ام ؛خود نیست

 .(18: 1348همدانی، 

 گردد؛ میعقیده به يونان باستان و هند بازی از يک ديدگاه، منشأ اين کلّطوربه

پايۀ علم و فلسفه و بحث در اشتراک معنوی که اساس پیدايش آن در يونان بر چنان

ا و فالسفه جنبۀ مفهوم وجود و در هند مبتنی بر اخالق بوده است و در اسالم حکم

غزّالی و ابن عربی در واقع اين نظريه را به  محمّدی چون يعلمی آن را برگزيدند و عرفا

را به دلیل اينکه رنگ دينی  آنا متصوّفه جنبۀ اخالقی ام ،شیوۀ استداللی مطرح کردند

 کهچنان؛ (225-224: 1368ی، محمّد) نمود، پذيرفتندتر میا نزديکداشت و به باورهای آنه

دانستند. آنان به معشوق می اتّصالو  اتّحادنهايت منازل عرفانی و سلوک عارفانه را در 

جز او هیچ چیز  ،بنابراينکنند؛ خود و عالم احساس نمی بیندر غرقاب فنا، هیچ پیوندی 

 بینند.ديگر نمی

 ایهنظري عنوانبه را ابن عربی ۀنظريوله سمنانی، جمعی از صوفیه، مانند عالءالدّ

: 1373 ،ی)جام کردندانکار ، دهدصرف که اساس آن را استدالالت فلسفی تشکیل می

در رسد که به مشام می اتّحاداز اين نظر بوی حلول و  ،زعم اين طايفهبه .(489-492

اصطالح  ،در مقابل آن نوع از وحدت وجود ،روايناز ؛تأيید نیستعرفان اسالمی مورد

دستیابی به توحید الهى و اثبات آن از راه  آن،قصود از ماند که وحدت شهود را برگزيده

 همايى،) مان با دلیل عقلى و قیاس برهانىطريق متکلّ  نه به و کشف و شهود عرفانى است

 روشن است. «يگانه ديدن»کلی به معنای طوربه خود وحدت شهود البتّه ؛(224 :1385

وحدت وجودی که  با ،شودتوحیدی که به اصطالح وحدت شهود ختم  یاست نگرش

ا وحدت يعنی جز خدا هیچ نديدن؛ ام ،آن وحدت وجود؛ متفاوت است کامالً ،شودانکار 

اين نوع از وحدت وجود که از طريق  ،رواين؛ ازيعنی همه چیز را جلوۀ خدا ديدن ،شهود

شود که آن را وحدت نوعی از وحدت وجود محسوب می ،شودشهود، تجربه و اثبات می

 ايم.نامیده «وجود شهودی»

از  ،بینیممی عطّار، وحدت وجودی که بازتاب آن را در آثار عرفايی چون دّمهمقبا اين 

آن را شهود باطنی  ۀکه پايچرا ؛شودنوعی ديگر و با چارچوب اعتقادی ديگری بیان می

 دهد.در جريان وصول به تعالی مقامات عرفانی تشکیل می
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 وجود و وحدت شهود  دربارۀ وجود، وحدت عطّار. اساس دیدگاه 3

 مطرحصوفیان های اصلی آموزه یعنوان محورهابه ،حدت وجود و انسان کاملانديشۀ و

اعتقاد به وحدت وجود، مبحث  ۀلئبحث در مسمحور مورد .(63: 1382)نصر، ت شده اس

لۀ ئترين مسانسان با خدا و جهان هستی است. مهم ۀوجود، خلقت يا آفرينش و رابط

در اين  ، انسان و جهان است.خدا؛ توجّهاصلی و در حقیقت مرکز  عطّار ديوانمطرح در 

ه ارتباط او با جهان و خداوند از چه ، انسان است و اينکو اساس اصل ،بینینوع جهان

 که کندبیان می چنین یآفرينش در غزلبارۀ خود را در ۀنظري ۀخالص عطّار .نوعی است

و نظارۀ جمال خويش در آينۀ جهان و ، عشق خدا به خود اوآفرينش از ديدگاه  سبب

 داند:خدا در تعیّنات می تجلّیهستی را نتیجۀ  ،موجودات است؛ بنابراين
 

 رآمدـزن اسرار بـدم از مخــد قِـنق

 ود بود که خود بر سر بازار برآمدـخ
 

 دــج عیان شــون گنـــچ 

 دــود نگران شــر خـــــب
 

 2(6-223/5: 1368، عطّار)                                                            

ات جهان مادّی از جهان در حکم واحدی متکثّر است. مظاهر و عینیّ ،در اين ديدگاه

و از جهت ديگر، در حقیقت با اصل وجود يکی هستند؛  اند، دارای تعیّن خاصیجهت

 :حدت در کثرت()کثرت در وحدت و و که کثیرند، در وجود واحدندر عین ايند، يعنی
 

 پنبه و آمد پشم و ابريشم کـسوت در

 برآمد دستار و هجبّ صـفت بر خود

 دريا سوی شد سما ز نیسان موسم در

 برآمد شـهوار ردُ شکل به بحر در
 

 دــــــبپوشن قــخل تا 

 دــــــش سانهـمه لبس

 ـرهــــقـط وتـــکسـ در

 ـدــــش نهان وشــگ در
 

 (10-223/7)همان:                                                                                         

 :ساخت تا بر خود عشق ورزد بنابراين، خداوند بشر را آينۀ جمال خود
 

 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

 ت سقف و در و ديوار برآمددر صور
 

 دـــــود را بپرستـــــخ 

 دــــود عین بتان شـــخ

 ری ز بشر ساختــــقص

 د...ـان شـود خانه و مــخ
 

 (14-11/ 223 :)همان                                                                            

که با استناد خداست؛ چرا بین جهان و یوندپ در مقام از نظر عرفا انسان 

هم از روح الهی بهره دارد و هم از جسم  (29: حجر)« » ۀبه آي

 یات روحانی و مکاشفات عرفانی، گرايش بهانسان با ظهور تجربديگر،  طرفاز  .جهانی
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در مراتب عالی به  ،دارد که در سیر به سوی اين هدف )عالم غیب يا ملکوت( وطن اصلی

)مقام فنا و بقای  انجامدنفی خودی سالک و در نهايت، ادراک يا شهود وحدت وجودی می

 داندنیز با استناد به قرآن، خلقت انسان را از گِل می عطّارخلقت انسان،  دربارۀ .عارفانه(

اثر عشق، از  که خداوند در (26)حجر: « وَ خَلَقَ االِنسان مِن صَلصال مِن حَمَاءٍ مَسنون»

 : (31-29ر.ک: همان: ) روح خويش بر آن دمید
 

 

 داشت دست مادوست چهل بامداد در گِل 

 شست در افکند يار بر سر دريای عشـق
 

 دست آمديم به تا چو گُل از دست دوست دست 

 تا ز پی چــل صبـاح جمله به شست آمديم
 

 (7-495/6: 1368، عطّار) 

 ی تو راستچون نَفَختُ فیهِ مِن روحِ
 

 خ صـور باش ـوق نفـروح پاکـی ف 
 

 (346/4 :)همان                                                                                           

که خداوند  به فیض دم رحمانی حق ،به همین دلیل است که جسم خاکی آدمی

»: موجودات برتری يافت نهاد، بر همۀدر وجود او به وديعت  واسطه�بی

 .(72صاد:  و 29همان: )« 
 

 هر آدمیی را که کفی خاک سیاه است
 

 دادی تو وجودی ز سر جود واسطه�بی 
 

 (276/7: نیشابوری عطّار)                                                                             

 کامالً متضاد کهاست  انسان از دو بُعد مختلف وجودی آفريده شده با اين توصیف،

 انسان هستیديگر، عبارتبهجسمانی و زمینی؛ عد و بُ روحانی و آسمانی يکديگرند؛ بُعد

اوست. صورتی که در واقع از عکس رخ اوست  تجلّیاز او جدا و  ،با خدا اتّصالدر عین 

 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
 

 ودــر جـودی ز سـو وجـدادی ت واسطه�بی 

 ور استــی انــی کان در محلّازو نیابی ذرّه

 ه بیرونست از آهن، بدان آهن درست ـچگـر
 

 (9-48/7 :)همان                                                                                                 

  ، خداوند جان جهان است:عطّاراز نظر 
 

 یــن جان است و جان جان تويـــجان ت
 

 ی جهانـــی و در جانـــدر جهان جان 
 

 (8/ 518 :)همان                                                                                             

برخورداری از روح که واسطۀ جهان و به  با جسم بودن دلیلاز اين نظر، انسان به 

ت و توانايی صعود قابلیّسبب، همین  ؛ بهارتباط دارد با جان جهان ،جوهری الهی است

تواند به اصل خويش معنوی خود می تیجۀ تکاملنصورت، درآن روحانی را دارد که در 
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که برگرفته از  کنندمیوحدت وجود  به تعبیرعرفا از آن است که  پیوندبپیوندد و همین 

 اين نوع نگرش اعتقادی است:
 

 یيه اوست توــه هست اوست و هرچـهرچ
 

 یــو اوست نیست دويــی و تـــاو توي 
 

 (681/1: همان)                                                                                             

در باور عرفانی خود، معتقد به وجودی است که حقیقت آن  عطّار، «وجود»در بحث 

ترکیبی از وجود جزئی يا همان نفس و وجود کلّی يا همان دل است که اصل يا جوهر 

ت و در واقع وجودی بیرون و در ورای آن دو ا نیسنهيک از آتنهايی هیچاين وجود به

  است:
 تو جان تستچون به اصل اصل در پیوسته بی

 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
 

 (6-29/4: همان) 

)همان اعتقاد عرفای  اندانعکاس فروغ روی الهیو  تجلّیر، همۀ هستی با اين تفاسی

اين عالم فراتر است و کنه وجود  ۀحال، حقیقت ذات او از همعین، اما دروحدت شهودی(

 او از دسترس و عقل و انديشه به دور است:
 

 و عالم يک فروغ از روی توای د

 جان، خود از انديشۀ تو محو گشت
 

 هشت جنّت خاک بوس کوی تو... 

 پهلوی تو؟ود انديشه همــون شــچ
 

 (10 و 568/2: )همان                                                                                         

آفرينش و پیدايش موجودات و  دربارۀگونه که همان عطّارکه مالحظه شد، چنان

ديدگاه وی در زمینۀ وحدت وجود نیز  است.ای تلفیقی انديشهصاحب عالم جسمانی، 

مداران با نظريۀ وحدت وجود که آن را تلفیق نظريۀ شريعتطوریگونه است؛ بههمین

 :يابیممی خدايی()همه مطلق
 

 ز يک آفتابــچون دو عالم نیست ج
 

 

 ه يافتــای پنهان کهـای در سايذرّه
 

 (2/ 104 :)همان                                                                                    

وی معتقد به شکلی از وحدت وجود است که از يک طرف با مبانی توحید شريعت 

: همان) مطابقت دارد داند،یاسالمی که خدا را وجودی مطلق و جدای از جهان هستی م

34/4 ،114/2): 

 ر کوه قاف قربتـــو بــسیمـرغ مطلقی ت
 

 

 ی در زير پرّ و بالتـر دو گیتــرورده هــپ
 

 (110/7:)همان                                                                                   
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پیوندی روحانی  ،وان آفرينندۀ آنهاعنمیان موجودات و اصل وجود به ،از طرف ديگرو 

 معنا که خداوند و جهان هم يکسان است و هم نايکسان و متمايزکند؛ بدينبرقرار می

 : (273: 1375)استیس، 
 دان که يک چیز است و بسپس يقین می

 

 

 ر رسیدــزاران مختلف، هم بــر هـــگ
 

 (17/ 308  :1368، عطّار)                                                                   

 وَدـــــی از يک آفتاب بـــروشن
 

 

 دـــزار خانه پديـود در هـــر شـــــگ
 

 (303/10 :)همان                                                                                             

وحدتی که »نی بر وحدتی تلفیقی است؛ اساس عرفان توحیدی او مبت ترتیب،اينبه

ديگر، رئوس اصلی تفکّر عبارتبه؛ (781: 1377)مرتضوی،  «در عین يگانگی، دوگانه است

اساس، اينيد؛ برنماوجهی میدو  عطّار، در ديدگاه جهانو  يعنی انسان، خدا، عرفانی

ات؛ و تجلّیات و خداوند در ديدگاه وی هم واحد است، هم صاحب تعینّ توان گفتمی

 جهان نیز، هم همه چیز است و هم هیچ: ؛ست و هم آدم خاکیانسان، هم خدا
 

 چه اوست تويیهـــرچه هست او و هـــر

 و هیچــو اوست جمله تـــــدر حقیقت چ

 

 و اوست نیست دویـــی و تـــويـاو ت 

 ویــــی و شنـــو مجازی دو بینـــت

 (2-1 /681: 1368، عطّار)                     
 

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

 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
 

 (6، 4/ 83: همان) 

معتقد است کثرت از وحدت به وجود آمده است؛  عطّار ،یتفکّرچنین  جهتدر

يعنی دوگانگی در  ؛تواند واحد باشد، عالم در عین کثرت میویدر بیان تمثیلی  ،بنابراين

 عین يگانگی:  
 ريختگشت او همی... به هر سويی که می

 چو بوقلمون به هر دم رنگ ديگر

 مکان جمع همه اضدادش اندر يک

 شـــن مکانـــش دائمـاً عیـــزمان

 یـــی و مکانـــدش در زمانـــدو ض
 

 های بسیار...ز هر جزويش صورت 

 و لیکن آن همه رنگش به يکبار

 همه الوانش اندر يک زمان يار

 دارــه آنش پديــن و نــه ايــی نـــول

 وارــم دور همــد و از هـــبه هم بودن
 

 (12-9، 318/4: همان)                                                                              

 اند:«يک اصل»کثرات در عالم ناشی از  رو،ايناز
 داری دگر...ــر ذرّه ديــود در هـــب  زاران روی داشتــد هـــچون جمالت ص
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 اصل اين عدد از بهر آنست «يکست»چون 
 

 رــگرفتاری دگر دم ـــــوَد هـــتا ب

 (9، 324/5)همان: 
  

 ز يکی نیستـــول مسمّی جـــمباش اح
 

 مـــه اسما نهاديـــچه اين همـــراگ 
 

 (6/ 493)همان:                                                                                              

 و داللتی بودــتا دل طالبانت را از ت
 

 ه که هست در جهان هست همه مثال توچهر 
 

 (2/ 559)همان:                                                                                              

معیارهای عقالنی مربوط به جهان  تمامیدر تبیین تبديل کثرت به وحدت،  عطّار

 کندنفی می را )مکان، زمان، عدد، جهت، سود و زيان، خوف و رجا، زمین و آسمان( جسمانی

 :یرهو غ (261/4، 48/13، 9-261/2 :)همان

 چون همه چیز نیست جز يک چیز
 

 پس بسی سال و ماه يک روزست 
 

 (50/14 :)همان                                                                             

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

رمز اثبات اين نظريه  ،ديگرعبارتاز نظر عرفا رمز رسیدن به شهود چنین امری يا به

که چرا ؛ی پس از آن است«بقا»و  «فنا»از طريق ادراک باطنی و شهود، رسیدن به مقام 

با خداوند، يعنی اصل جهان  دتوح ،تر اشاره شدکه پیشواالترين هدف عرفان، چنان

دهد و اين همان که پس از فنای خودی رخ می ستاست که به تعبیر عرفا، بقای در خدا

کند، در اساس اين ديدگاه، سالکی که به سوی خدا سیر می. برمرتبۀ انسان کامل است

با  خود را ،باالترين مراتب فنادر  کهرود واقع از کثرت به وحدت يا از جزء به کل می

 .فناء باهلل(مرتبۀ ) بیندمی يگانه ،هستی و وجود مطلق ۀيگان

ابتدا خود را از تهمت  ،در تبیین فکر وحدت وجودی خود يا فنای جزء در کل عطّار

که به وحدت وجود با بیان اينرا کند و اين نوع اعتقاد و حلول مبرّا می اتّحادگونه هر

اذعان  ،اندوجود، همان تکرار وحدت تجلّیحقیقت، در هستی يا کثرات ناشی از کل، در 

  کند:می
 هم اتّحادوَد ـــر بـــاينجا حلول کف

 

 کین وحدتیست لیک به تکرار آمده 
 

 (1/ 818 :)همان                                                                                    

 برد:میکارن بهرا در برابر آ «استغراق»تعبیر  بنابراين،
 

 ه منم حلول نبوَدــاينجا ک
 

 استغراقست و کشف احوال 
 

 (371/2: )همان                                                                                     
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 و اينجا حلولی لیکن اين رمزــمش
 

 ز استغراق در دلبر مینديشـج 
 

 (363/9: همان)                                                                               

ه اعتبار کثرت و حقیقت وحدت، يادآور بهای مختلف ديوان با اشاره در بخش عطّار

؛ )بدون مطرح بودن حلول(شود تبديل دارد به وحدت ت شود که اين کثرت، قابلیّمی

برد تا میکاررا به «مس»و  «زر» و «ساغر»و  «می»هايی چون بنابراين، تمثیل

 توحیدی خود را از اين طريق مطرح کند: بینی جهان
 

 ی با ساغر صافی يکی گشتـــو مــچ

 رد صرّافـدازد مــو مس در زر گـــچ

 ی لیکن اين رمزـــو اينجا حلولــمش
 

 ر مینديشــی و ساغـــی گم شد مــدوي 

 ز مس مینديشــود جـــمس آنجا زر ب

 ر مینديشـــراق در دلبـــستغز اـــج
 

 (9-363/7 :)همان                                                                                       

، معتقد است که سالک در رسیدن به هاگونه تمثیلبردن اينکاربا به عطّاردر واقع، 

يا به عبارت بهتر، به  «ساس يگانگیاح»رسد، بلکه به نمی «يگانگی با خدا»توحید به 

معنا و اين امر را با تمثیل می و ساغر يا زر و مس بدين رسدبا حق می «شهود يگانگی»

بلکه صفت آن را به  ؛شودخود، آن نمی ه،کند که سالک عارف در اين مرحلتبیین می

 شود.شود و خدا نمیمی «خدايی»گیرد و در حقیقت خود می

استفاده  «دريا» در «قطره» شدنناپديد تصوير از ،توحیدی بینش اين نتبیی برای عطّار

 يا همان «شدنفرورفتن و غرق»با مفهوم  ،کند. اين تصوير به بهترين شکل خودمی

و  «حلول»چون  آمیزیبدعت مفاهیم مقابل در را آن عطّار که دارد مطابقت استغراق

معتقد است که دو چیز که عین يکديگراند،  و (259 :2 ج، 1377)ريتر،  قرار داده «اتّحاد»

يا تبديل يکی به ديگری معنی نخواهد داشت و رابطۀ قطره و دريا از  اداتّح ،در اين رابطه

ديگری اين  اام ،که يکی آن ديگری استطوریمقولۀ عموم و خصوص مطلق نیست؛ به

ای که چون ند قطرهمان ؛برای اين يکی فنا و استغراق در اولی است ،يکی نیست؛ بنابراين

ت آن از بین خواهد رفت و در واقع، ق فرديّبا اين اتّفا که همه دريا شود ،به دريا بپیوندد

حفظ  وهای دو طرف متّحد تا در حلول، فرديّام ؛ت آن در ديگری محو خواهد شدفرديّ

 ؛اثبات خلق و حق است ،نفی خلق است و اثبات حق و حلول ،پس استغراق د؛شومی

 .(361: 1353)فروزانفر،  استغراق عین توحید و حلول شرک محض است ين،بنابرا

چه هست، اوست. او صانعی یز جز حق، سراب و نمايش است و هرچهر  عطّاراز نظر 

 عطّاراست. در نگاه تمثیلی و رمزگونۀ  هشدنمودار  علم اودريای است که هزاران صنع از 

امواج  رت از وحدت، او بحری است باآمدن کثر بیان انديشۀ وحدت وجودی و پديدد
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شمار و گوناگون دارد و خورشیدی است که هر دو کون های بیگوناگون و ابری که قطره

عشق خود عاشق است و به چه در ظاهر، او شده است. اگراز عکس روی او پر انوار 

چه هست، اوست و جز او باطن معشوق است؛ چراکه هر ا درکثرات را پديد آورده، ام

 یست:ن
 دهــه بازار آمـــده بــای روی درکشی

 غیر تو هر چه هست سراب و نمايش است

 هم اتّحادر بود ـــول کفـــاينجا حل

 زاران هزار بیشـــيک صانعست و صنع ه

 های خويشر ساخته از موجــبحريست غی

 ه يک آفتابــال هست بعینـــاين را مث

 وق باطنتــو عاشق و معشــــای ظاهر ت
 

 ی بـدين طلسـم گرفتار آمدهـــخلق 

 کانجا نه اندک است و نه بسیار آمده...

 ه تکرار آمدهــکین وحدتیست لیک ب

 د علم نمـودار آمدهـــه ز نقـــجمل

 ره به بازار آمدهـــن قطـــابريست عی

 ز عکس او دو کون پر انوار آمده...ـــک

 د طلبکار آمدهـــه ديــــمطلوب را ک
 

 (819/7و  4-818/1و 2-817/1: 1368، عطّار)                                                               

بايد از  دريای کل(شدن با وحدت يا همرنگ  بارنگ شدن )يک برای رسیدن به بقای وحدت

 :)فنا( کثرت گذشت
 است دوست بقا اين رنگ شو از وحدت ایيک  دوری طلب از کثرت بگريز از اين وحشت

 (69/11 :)همان                                                                                                         

 خود شدهرنگ دريا گیر چون شبنم ز خود بی

 خود شدهرنگ دريا گیر چون شبنم ز خود بی
 

 چه يک شبنم شویتا شوی همرنگ دريا گر 

 در بحر کلّ بی غم شوی گر بیامیزی تو هم
 

 (2-1/ 683 :)همان

، در غزل زير با ظرافت شعری زيبايی مطرح شده عطّارتلفیقی  نظريۀ وحدت وجودِ

و « شهود وحدت»کند که رسیدن به مرحلۀ در اين غزل نیز، او تأکید می البتّه ؛است

شواری، شدن چنین تجربۀ دکس آسان نخواهد بود و مقدمۀ آسانيکسانی با خدا، بر هر

با نمودی  عطّارن مقام بقای باهلل است. در پايان اين غزل، ست که متضمّفنامرحلۀ 

کند. نکتۀ مهم ديگری که ابراز می )وحدت شهود( شدهپنهان، رسیدن خود را به مقام ذکر

ت شود، موازنه و تطابق مقامات عرفانی با ظرفیّدر ابیات اين غزل به آن اشاره می

که هرچه گسترۀ وجودی و باطنی عارف ایگونهاست؛ به وجودی شخص سالک عارف

کند؛ تری را ادراک میت باالتر و بیشتری برخوردار باشد، مقامات عالیتر و از ظرفیّوسیع

 ت خويش را نیز به رخ ت وجودی و وسعت شخصیّافزونی ظرفیّ عطّارديگر، عبارتبه

 کشد:می
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 رد سلطان کی شود؟ـــی مــــر گدايـــه

 داــرد گـــن مــی عجب آنست کیـــن

 یــــبس عجب کاريست بس نادر ره

 ی از من طلبــــن برهان کنــــر بديـــگ

 ود فنـاــــود خـــردی از وجــــتا نگ

 یــی تويـــو و باقـــی شـــگفتمش فان

 ستــايان قطرهــه هم دريای عمـــرچــگ

 و لیک «بینممی»د ــه يک خورشیـــجمل
 

 ود؟ـــی شـــر سلیمان کــــای آخهـــپشّ 

 ه سلطان نیست سلطان کی شود؟ـــون کــچ

 ی شود؟ــن آن بود آن کـــو عیـــن چــاي

 رهان کی شود؟!ـــن به بــن سخن روشـــاي

 ی شود؟!ــوار آسان کـــن دشــو ايـــر تـــب

 ود؟ـــی شـــسان کـسان نیست يکــدو يکهر 

 ود؟...ـــی شـــان کــای عمــدري یارهـــقط

 ی شود؟ـــو رخشـان کـــر تـــندانم بیـــم
 

 (14، 11-272/5: همان)

شدن، انسان به شهود جسم انسانی، نمودی از کثرت است که در صورت محو و فانی

 شود:توحید با چشم جان و از طريق ديدار باطنی نائل می
 

 از چشم جان ديدکسی کو محو شد   «توحید»بینی که جان بین هر چه میه ب

 (10-9، 299/6)همان:                                                                                     

ست که در هاانسان «خودی»نمودار رمز کثرت و  ،، قطره يا شبنمعطّاردر ديدگاه 

ت از آن د؛ دريای ازلی که تمامی موجوداشوو فانی می محو )توحید( دريای وحدت

 گردند:به آن باز می دوبارهاند و برخاسته
 

 ای چند ز خويش انديشیای بیش نهقطـره

 و يک قطـرۀ آبست همیـــود و نابود تــب
 

 بود اگر گم شد و گر پیدا شده ای چقطره 

 دــد و با دريا شـــکنار آمــه که ز دريا ب
 

 (3-2/ 193 :)همان

ها اند و عالم عشق الهی، چون دريا و جانمانند قطرههای انسانی جانديگر، عبارتبه

و در حقیقت، اصل  )نمايش کثرت در وحدت( ندشومینام و نشان بی ،با پیوستن به اين دريا

 يابند:خود را باز می
 هاستها مثال قطـرهۀ جانـــجمل

 ره را در بحـر ريزی بحـر از آنـقطـ
 

 زمستــال قلــم عشقش مثــعال 

 فعل و نه نقش سمست ه نشانـن
 

 (10-60/9 :)همان                                                                                 

 خود را ابتدا با تجربۀ وحدت وجود تلفیقی و خاصّ انديشۀدر غزلی ديگر،  عطّار

آن يگانۀ سپس خود را در  ،که جز او هیچ نیستکند و اينديدن جهان مطرح میيگانه

از درک اينکه دريای اصل وجود،  خبری)حالت بی يابدای در دريا فانی میمطلق، چونان قطره

 :نمايد؟(است يا ناپديد؟ يا اينکه در اين مرتبه، پیدايی و ناپیدايی يکسان می باألخره پديد
 بینید هزار میـو صــه تــگرچ

 ونـهای گوناگه نقشـن همـزي

 د...ــديـه پــکس نیست در میانهیچ 

 د...ــديـز نقش يک يگانه پـنیست ج



 95/ 20، شمارۀ پیاپی 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7ادب فارسی، سال 

 

 

 م از آنکد بینـديـقطره بس ناپ
 

 دــديـه پــکرانیــای بــهست دري
 

 (16-15، 9، 7/ 303: همان)                                                               

د؛ شوا محو میای در درينی در حقیقت مطلق، چونان قطرهحقیقت و هستی تعیّ

شدن در واقع تمثیلی از يکی ،شدن قطره با درياست. يکیای که در واقع عین درياقطره

چون حقیقت همه، يک حقیقت  که از يک ديدگاه معتقد است عطّارشخص با خداست. 

 يکی است: )عارف با خدا( بیش نیست، قطره با دريا
 

 چون هست حقیقت همه بحر
 

 بودعنان پس قطره و بحر هم 
 

 (3/ 262 :)همان                                                                               

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

 :شوند(جزئی از دريای وحدت محسوب می ،در صفت
 

 رمـجند در دريای وحـدت، الاجمله غوّاص
 

 گر چه بسیارند، لیکن در صفت يک گوهرند 
 

 (5/ 241 :)همان                                                                                     
را با اين  دريا قطره هم( ،)قطره چون درياست بودن قطره با دريادر ابیاتی ديگر يکی عطّار

 حال از آن متمايز است:، ولی درعینهمان جهان است کند که خدایمعنی تداعی م
 

 وش زد در سلطنتــيک ج بحـر کلّ

 ر هیچـــد بسر زان بحــآيچون نمی

 ره همـون درياست دريا قطــقطره چ
 

 دــدم صد جهان لشکر رسیتا به يک 

 د؟ـپس چرا صد چشمه چون کوثر رسی

 د؟ــر رسیــرا اين کامل آن ابتــپس چ
 

 (8-308/6 :)همان                                                                                   

ای عنوان تجربهپیوسته از فنا و رسیدن به شهود وحدت به ،با زبانی تمثیلی عطّار

 گويد:سخن می عملی
 ای بودم ضعیفدی اگر چون قطره

 وای عجب تا غرق اين دريا شدم

 میرم مدامغرق دريا تشنه می
 

 اين زمان دريا شدم دريـا خوشست 

 دارم که استسقا خوشستبانگ می

 اين چو سودايیست اين سودا خوشست
 

 (12-55/10 :)همان                                                                                       

اهی در وجود محدود خويش ابراز ، مراتب حیرت خود را از درک وجود نامتنگونهو اين

 کند:می

 ای عجب بحريست پنهان لیک چندان آشکار
 

 آورستد موجــذرّه تا ابز نم او ذرّهــک 
 

 (47/13 :)همان                                                                                                 

 شکارردد آــه توحیدت نگــز بــــج

 

 

 

 دـانو پنهان بستهــــه در جان تـچآن
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 ايستای عجب چون سايه عطّارجان 
 

 دـانورشید رخشان بستهــلیک در خ
 

 (10-9/ 232 :)همان                                                                                       

از وجود  تجلّیرات می در میان تکثّهای ادراک و رؤيت باطناساس يافتهبر عطّار

 بیند:ای از خورشید وحدت میمطلق، هستی خود را در برابر هستی مطلق، چونان سايه
  

 هستی خويش پیش آن خورشید
 

 سايۀ يار راستین ديدم 
 

 (10/ 417 :)همان                                                                  

ای که از ا به اعتبار همان وديعهشود، امر محسوب میمتعیّن و متکثّ چهاگر رو،ازاين

 به هستی مطلق و يگانه متّصل است: ،روح الهی دارد
 

 سايه از کل دان که پیش آفتاب
 

 آشکارا و نهان يکسان بود 
 

 (8/ 261 :مان)ه                                                                                     

در جهان ظاهر  ات آنتجلّیبیند که قدرت الهی را می تجلّیاو در اين حیرانی، دريای 

 :تکرار شدن وحدت( ۀ)همان انديشيابندکه تکثّرات، هستی خود را از آن میطوریاست؛ به
 

 چه دريايیست اين کـز هیبت آن

 ازين دريا چو عکسی سايه انداخت
 

 دجهان هر ساعتی رنگ دگر ش 

 ای بحر گهر شدجدا هر ذرّه
 

 (4-3/ 199 :)همان                                                                                  

 يابد:هر دو جهان را يکی می عطّاربه همین دلیل است که 
 ام...چون دو جهان يک همه دان ديده  يک همه دان در دو جهان کس نديد

 (9/ 387 :)همان                                                                                       

ها و کراناز رسیدن به بی ،در اين زمینه عطّارتوان گفت که حیرت می ترتیب،اينبه

شدگی در راه گم و نه از نرسیدن و سرگردانی ،درک شهودی حقیقت در همه چیز است

 او:
 له تويی تو در جهان نهجهان جم

 چه دريايیست اين دريای پر موج
 

 ی تو در میان نهـه عالم تويــهم 

 م و از وی نشان نهـه در وی گــهم
 

 (17-601/16 :)همان                                                                         

الم پرتوی از روی وجود مطلق و قدرت که دو ع باورکه ابراز شهود را با اين ایگونهبه

 اند، برابر قرار داده است:وی
 و ديدم روی او گفتم چه چیزی!ـچ

 درتـــز دريای قـــجوابم داد ک
 

 که من هرگز نديدم چون تو دلدار 

 ر منقارــی دو عالم زيـــمنم مرغ
 

 (2-319/1: همان)                                                                            
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ای که جسم آينه ؛گر است، چهرۀ تمامی متکثّرات جلوهعطّاردر آينۀ وحدت وجود 

 شده در آن است:پرتو منعکس ،ظاهر آن و جان ،صورت
 

 صورت آن آينه چون جسم بود
 

 ام...پرتو آن آينه جان ديده 
 

 (3/ 387 :)همان                                                                                      

که آينۀ وحدت، فاقد کثرت حالیدر ؛گرندجملۀ کثرات در آينۀ وحدت وجود جلوه

 ند:ات آن کثیرتجلّیاما  ؛ديگر، ذات مطلق، واحد استعبارتاست؛ به
 

 امدهـو در حسن چنان ديـروی ت

 ودـدا نمـه پیـه از آن آينـجمل

 زارــشان صد ههست در آيینه ن
 

 امدهــر دو جهان ديــۀ هـکآين 

 امدهــه نهان ديـه از جملـو آين

 امدهــه فارغ ز نشان ديـو آين
 

 (19-386/17 :)همان                                                                       

 و تأکید بر شهود اين امر اعتقادی:
 

 ح اينتو چه دهم شربا تو و بی

 را عطّاره ـــن واقعــم از ايــدائ
 

 ام...سان ديده چون بندانم که چه 

 امدهـــفشان ديری اشکــگنوحه
 

 (8،11/ 387: همان)                                                                              

مقدمۀ تجربه و شهود وحدت ، فنای خودی عطّار ۀدر نظري ،تر گفتیمچه پیشچنان    

عنوان رمزی تاريکی يا سیاهی را به، با بیانی رمزی عطّار ،زمینهست و در اين بقادر مقام 

 برد:میکاربه )روشنايی( برای فنای خودی در مقابل سپیدی
 

 ر دو کونـــنشان از هتا نگردی بی

 ی در است آب حیاتـــچون به تاريک

 چون سپیـدی تفرقه ست اندر رهش

 ر است آنکـــواد اعظم فقــدر س
 

 ی نشان آن حرمگاهت دهند؟ــک 

 ج وحدت در بن چاهت دهندــگن

 در سیاهی راه کوتاهت دهند...

 دـدهن ـی به اکـراهتـۀ کلّـنقط
 

 (5 و 2-254/1، 12/ 254 :)همان                                                              

بینیم، در که میچناناست.  وحدت وجود نیز اشاره به «کلّی نقطۀ»در اين ابیات 

عنوان امری شهودی و اعتقادی است. اين ابیات نیز صحبت از وحدت وجود، به مطاوی

چیز غیر از خدا هیچ»شود که می، در سیر اعتاليی خود به اين منتهی عطّارگرايی وحدت

 :«وجود ندارد
 کل میل کشمه هرچه غیرست ز توحید ب

 

 به کل بینا شد عطّارزآنکه چشم و دل  
 

 (193/4 :)همان                                                                                        

 نبینمغیر تو در حقیقت يک ذرّه می
 

 ای غیر تو خیالی کرده ز تو سرايت 
 

 (2/ 114 :)همان                                                                                     
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    «همه اوست»يعنی  ،وحدت وجودی انديشۀترين نکتۀ به مهم عطّارنهايت، در 

 پردازد:می
 عاشق او و عشق او معشوقه اوست

 

 ست؟کیستی تو چون همه يار آمد 
 

 (14/ 37 :)همان                                                                             

های ديگر در واقع بنابراين، معتقد است که هستی يا من حقیقی، اوست و هستی

 هستند: «نیست»
 ه جهان چیست؟ـگر جمله تويی هم

 وـه تـــی و هم همــه تويــهم جمل
 

 ن اين فغان چیست؟ــور هیچ نیم م 

 ؟ان چیستــه گمـــن همـــآوازۀ اي
 

 (13-79/11 همان:)                                                                                  

چه هر»که ، بُعد ديگر آن، «جز خدا هیچ نیست»گرا که در برابر اين انديشۀ وحدت

 نمايد:، رخ می)نفی ماسوی اهلل( «غیر خداست هیچ است
 

 که شد هم هیچ شد   هرکه آمد هیچ آمد هر

 چون جويد همه يا هیچ چون آيد همه هیچ
 

 هم از اين و هم از آن در هر دو کون آثار نیست 

 چون همـه باشد همـه پس هیچ را مقدار نیست
 

 (5-4/ 84)همان: 
، تنها در قالب عطّاروحدت وجود  شده دربارۀمطرح تمام اين نکات که است روشن

 ه تجربۀ وحدت وجود استکردن و رسیدن ببلکه حاکی از درک ،نیست صرف ۀنظري

وجود را در بیشتر صوفیان بايد نتیجۀ کشف  اعتقاد به وحدت» زيرا ؛)وحدت وجود شهودی(

 .(150-149: 1357)نیکلسون،  «ای خارجیذوقی آن در حالت وجد دانست نه زادۀ نظريه

 

 نتیجه. 4

، روشنگر او هایکه اغلب غزل رسداثبات می به نکته اين نیشابوری، عطّار ديوان رب یگذر با

گرا که عنوان عارفی وحدتبه و عقیدۀ غالب او را وحدت وجودی اوستخاص  انديشۀ

در روح مطلق الهی است، منعکس و تبیین يافتۀ بشری معتقد به استغراق روح امانت

)نه فلسفی  انديشۀ وحدت وجود عارفانۀ ،های اوو اغلب غزل عطّارسراسر ديوان  کند.می

به   ،کشف احوال و شهود توحیدی است ۀنتیجوی را که در (.ه باشديک نظري فقطکه 

 کشد. تصوير می

اعتباری وی، . جهان هستی از نظر مفهومی تلفیقی دارد عطّاروحدت وجود از نظر 

وی جهان تعیّنات،  یاست؛ اجزايی از کل، کثراتی از امری واحد. در ديدگاه اعتقاد

، عطّاردر بیان تمثیلی . هستند ای از جمال اولوهو هر دو عالم ج ات خداوندتجلّیمظاهر 
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خداوند روح جهان  .های او هستندات وی در حکم جامهتجلّیشاهی است که  ،خداوند

-چه را که دارای هستی و وجود میوجود از او يافته است. او هر آن است و هستی عدمی،

سان نیز جلوۀ جمال و ان معتقد است داند ودانیم، عباراتی مختلف از يک معنی واحد می

اين به اين معنا نیست که وی به  البتّهاست؛  () دار روح الهیامانت

 ؛داندبلکه هستی مطلق را تنها از آن خداوند می ،صرف معتقد باشد «خدايیهمه»

با )اعتقادی که  و با آن پیوند معنوی دارداست ست، جهان را آفريده خداوندی که يکتا

 .توحید اسالمی منافاتی ندارد(

جسمانی و تعینی در پرتو  است که بايد منِ لۀ بسیار مهم، شرط اين پیوندئمس البتّه

ت خويش است، مقام فنای کامل که همان اضمحالل يا استغراق منیّات الهی به تجلّی

ک يعنی از ي ؛تواند به شهود يگانگی با حق برسدد که در اين صورت، شخص میشونائل 

 ند.اات وی و همه اویتجلّیهمه پرتوهای وجود يا  ،سو جز او نیست و از سوی ديگر

نمود که  غزلیّاتدر پس تصويرهای شعری ديوان  عطّارتوان گفت که می ،در نهايت

، خود را استدر تبیین اعتقاداتش  ویمحکم های های عرفانی شخصی و استداللتجربه

آن او ، یعبارتتجربه و شهود رسیده است؛ به ۀرحلکند که به ممعرفی می موحد یعارف

 ،کند که درنتیجۀ رسیدن به منتهای مقام سلوک عارفانهرا تبیین می نوع وحدت وجود

حاصل شده است و ثمرۀ اين  «فناء باهلل» يعنی ،و مرتبۀ حصولی آن «فناء فی اهلل»يعنی 

ترتیب، بدين؛ ق است، شهود توحید و احساس يگانگی با حعطّارمراتب در احواالت 

دو  آنمعنايی گسترده دارد که در  ،وی غزلیّاتدر ديوان  عطّاروحدت وجود شهودی 

را  رات()عینیات و تکثّ جهان هستی عطّاردر يک مرتبۀ شهودی،  د:نمايمی برجستهجنبه 

خويش را نیز  وجودو در مرتبۀ ديگر به موازات اين شهود،  بیندجلوۀ جمال احدی می

 يابد.يگانه با هستی حق میز اين آيینۀ جمال است، که جزئی ا
 

 نوشتیپ

ی بر تبديل شود و اساس آن مبتنحفظ می وهای هر دو طرف متّحد ت، فرديّاتّحاددر رابطۀ حلول و  .1

از شدن در ديگری در نتیجۀ محوت يکی فرديّ، «استغراق»ا در مفهوم اصطالح ام ،يکی به ديگری است

اساس، در رابطۀ میان خلق و حق، استغراق، نفی خلق است و اثبات حق و حلول، نايبر ؛بین خواهد رفت

 شودمحسوب میشرک محض  ،استغراق عین توحید و حلول به همین دلیل، ؛اثبات خلق و حق است

 .(361: 1353 )فروزانفر،
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ه و رقم حفاستروک، شمارۀ ص عالمتِ ، بعد از سال چاپ، رقم سمت راستِعطّار. در ارجاع به اشعار 2

 سمت چپ، شمارۀ بیت يا ابیات است. 
 

 منابع
 ن کريم.آقر

 .دارالصادر ،بیروت، الفتوحات المکیه تا(، )بی ينالدّی، محییابن عرب

 سروش. ين خرمشاهی، تهران، ءالدّبهاترجمۀ  ،عرفان و فلسفه (،1375) استیس، والتر ترانس

و تصحیح محمود  مقدّمه ،حضرات القدس من نفحات االنس (،1373) عبدالرحمن نورالدّين ی،جام

 ، اطالعات.تهراندوم،  اپی، چعابد

 ب خويی و مهرآفاق بايبوردی، تهران، الهدی.ترجمۀ عباس زريا ،دريای جان (،1377) ريتر، هلموت

 اپچ ، اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی،عطّارديوان (، 1368، )محمّدين نیشابوری، شیخ فريدالدّ عطّار

 لمی و فرهنگی.پنجم، تهران، ع

، 1 لینقی منزوی و عفیف عسیران، جلدبه اهتمام ع ،های عین القضاتنامه(، 1348) القضات همدانیعین

 تهران، بنیاد فرهنگ ايران.

 ،نیشابوری عطّار محمّدين شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فريدالدّ(، 1353) الزمانفروزانفر، بديع

  کتابفروشی دهخدا.، تهران
 ، تبريز، ستوده.شناسی(بر حافظ مقدّمه) مکتب حافظ (،1377وی، منوچهر )مرتض

 ، تهران، اديب.عطّار بررسی انديشۀ عرفانی (،1368ی، احمد )محمّد

 یهادمحمّدو  یحسین حیدر ۀترجم ،صوفیان از ديروز تا امروزی هاآموزه (،1382) حسینسید ،نصر

  .سراقصیده ،تهران ی،امین

 ،باقر معین، مشهدمحمّدترجمۀ  ،پیدايش و سیر تصوّف]چند مقاله[ (،1357) ننیکلسون، رينولد آل

 توس.
 ی،کدکنیرضا شفیعمحمّد ۀترجم ،اخد انسان با ۀو رابط یف اسالمتصوّ (،1382)                                       

 سخن. ،تهران سوم، اپچ

 .هما ،تهران، دهم اپچ ،1  لدج ،د؟گوي نامه؛ مولوى چه میمولوى (،1385) الدينهمايى، جالل

 

 


