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  چكيده

ميان داستان است كه ضمن ، داستان شيخ صنعان، شاخه اي فرعي يا داستاني در اب مقامات الطيوردر كت
داستان مثال با قهرمان هاي انساني و تمثيل با  داستان در داستان؛ پيوندي از يهه عطار به شيو توجانبي

از ديگر سوي، در محتوا، همان محتواي . را در كل منطق الطير به نمايش مي گذارد ت هاي حيواني شخصي
  .لوك را به ديگر زبان نقل مي كند يعني هفت وادي سير و س،بخش پرندگان

 يه مباركيهبا سور) در ظاهر و باطن (ايپيوندهاي ويژه) صنعا، سمعان ( يعني شيخ صنعان؛ين داستانا
سفر جان و تن شيخ پير بغداد را در هفت منزل خطرناك عشق به نمايش مي گذارد تا نيز،  دارد و )ع(يوسف

  .ييدي بر سخن رمزي عطار در بخش داستان پرندگان باشدأت
 داستان شيخ صنعان با يپيوند دو سويه ، تطبيقي ادبيات نظريتا بر اساس مبانيست  ا، برآناين پژوهش

  .و داستان پرندگان و هفت وادي يا هفت خان عروج روحاني را نشان دهد) داستان حضرت يوسف (قرآن
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هايي  الگوها و نمونه»الي اهللا«آيا عارفان در مشخص كردن منازل سلوك و واديهاي سير 
اند؟ يا اينكه وجود پيوند ميان قرآن و آثار عرفاني در  نبوي داشتهيهاز قرآن مجيد يا سير

شان به  آيا عرفا در تأليف آثارشكل و محتوا مي تواند بيانگر چه چيز يا معنايي باشد؟ و اينكه
؟ پرسش هايي هستند كه بر آن اندهاي حاكم بر آن توجه داشتهي بيان و انديشه شيوه قرآن و

 متون عارفانه به آيات ات و استنادهاي پاسخ دهيم، بايد بگوييم كه تلميحهستيم تا به آنها
ال ؤاين ساز آغاز بر اين استوار است كه پاسخ نيز و فرضيه ما  اين نكته مي باشد بيانگرقرآني، 

البته شاعران و .  نبوي دارديه مثبت و حاكي از توجه عميق و ژرف عرفا به قرآن و سير،ها
 ،الطير عطار در منطق.اند عطار و مولوي بيشتر از ديگران متوجه قرآن بوده؛چونهمعارفاني 

  . حضرت يوسف داشته استيههي ويژه به سور توج،بخصوص در داستان شيخ صنعان
حضرت يوسف، بيشتر از سوره هاي ديگر قرآن ي هسور«اكي از آن است كه تحقيقات ح

اي از قرآن كريم هيچ و در هيچ سوره .)17: 1387معرفت، (» است1مجيد، داراي پيوند عمودي
 بي تا، طباطبايي، (طور مفصل و از اول تا آخر نيامده استداستاني به مانند داستان يوسف به 

 همگي به هم پيوسته و بيان ،هاي ديگر قرآن برخالف سوره،ه محتواي اين سور.)99 :11ج
و زندگي ). 292: 9به بعد، ج 1361 مكارم و ديگران،. (فرازهاي مختلف يك داستان است

جزء ق، 1417زمخشري، ال(يا همان كريم بن كريم بن كريم بن كريم ) ع(حضرت يوسف
ا خواب آن حضرت شروع مي شود  آن به حساب مي آيد، كه بيهمحور پيوند دهند ،)416:دوم

 عزيز مصر، خواسته هاي زليخا و يه خان،... بخس به ثمن، چاه، فروختنبرادرانب و با تقلّ
زنان مصر، بدنامي ايشان و زنداني شدن يوسف، خواب دو هم زنداني آن بزرگوار و تعبير 

خواب عزيز  ر،خواب ايشان و التجاي يوسف به زنداني نجات يابنده و غفلت مشاور عزيز مص
 انبار كردن گندم زندان، سرپرستي خزائن مصر و تدبيرِمصر و تعبيريوسف و نجات يافتنش از 

سر  ايشان به مصر و يه، سفر چند بارخشكسالي براي خشكسالي، نيازمندي كنعانيان در اه
ن ماه  پدر و مادر و يازده برادر به يوسف كه در واقع تعبير خواب سجده كردتعظيم فرود آوردن
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 يه سور،قرآن مجيد (و خورشيد و يازده ستاره در برابر آن حضرت بود، به پايان مي رسد
  .)يوسف

يعقوب از سختي نهفته در تأويل خواب حضرت  اين روايت، آگاهي خوابهاي سه گانه
 هاي آغازگامو طلب يوسف، تعبير اين خواب را از پدرش، نخستين حضرت يوسف و جستجو 

اين آرامش با تند باد يك سلسله از كنش ها . ن به حساب مي آيندغازين آ آداستان و آرامش
نا يخورد و در پايان داستان با به قدرت رسيدن يوسف و بن به هم مياو فراز و فرودهاي داست

شدن يعقوب و پي بردن برادران به اشتباه بزرگشان كه براساس حرص و جفا است و سرانجام 
دان يعقوب در پيش پيامبر خدا و تحقق روياي او دوباره به سرفرود آوردن همگاني خان

  )155:  1388 مبارك، و طاهري (.آرامش باز مي گردد
  صوفيه و عرفا، پيوستگي عجيبي با قرآن مجيديه اهميت خواب در انديش،البته

و بخصوص روياي صادقه حضرت ) ع( و داستان حضرت يوسف)19 :1373هجويري،(
 همان .يا دستور داده شده كه فرزندشان را قرباني كنندؤبه ايشان در آن ردارد كه ) ع(ابراهيم

به ابراهيم و همسرش داده بودند و مي دانيم كه اسماعيل و د او را فرزندي كه فرشتگان پيام تولّ
، عبد )ع(قرآن، عطيه و از فرزندان صالح نسل ابراهيم خليل يهاسحاق و يعقوب به فرمود

  )45/ ي صهسور (.مخلص الهي اند
   موضوع تحليليپردازش. 2

: يور، منازل سالكين براي وصول به سيمرغ را اينگونه نامگذاري مي كندطعطار در مقامات 
كه بدين  )111: 1379خياطيان، (.طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا

  :صورت آنها را به نظم درآورده است
  وادي عشق است از آن پس، بي كنار  ارــــاز كـب آغـــت وادي طلــــهس

  تـــارم وادي استغنا صفـــت چــهس  رفتــت آنِ معــم وادي اســـپس سي

  اكـــ حيرت صعبنم واديـس ششـپ    اكـــم وادي توحيد پـــت پنجــهس

  



  ي حضرت يوسف و داستان شيخ صنعانيقي هفت وادي عرفان با سوره تحليل تطب/

 

86

  و راــود تــد از اين، روي روش نبــبع  اـــت و فنـــر اسـن، وادي فقـــهفتمي
  )167: 1384عطار، (

 همچون ، مراتب و دشواريهايي دارد كه سالك راه طريقت،بدين معنا كه راه رسيدن به حق
 خود را ،ها و پخته تر و انديشمندتر شدنمسافري در اين راه مستقيم با پذيرفتن آن سختي

هاي آبديده  واديها بوته، در واقع.دار حق و مسجود واقع شدن، مي كندماده و قابل براي ديآ
 سالك و رهرواند تا او را از خودخواهي برهانند و به يهالص كردن وجود و انديشكردن و خ

  .خداخواهي برسانند
  :افكنيممي حضرت يوسف نگاهي به داستان ،دا با اين زمينهدر اينجا ابت

 مي شود تقسيم بندي ، بدين شيوه)ع(هفت وادي سير و سلوك در داستان حضرت يوسف  
  :)64: 1387رضايي،(

گوهرين، . (وب را گويندطلب در اصطالح صوفيه، جستجو كردن از مراد و مطل:  طلب
يافتن فرزند به خواست الهي و از دست دادن آن به بدكاري و ). 318 - 307: 7 ج،1367

-ه منتهي مي شود و ساي)ع(حرص و آز برادرانش كه تا به از دست دادن بينايي حضرت يعقوب
 در تمام بخش هاي اين سوره جريان دارد و كوشش  آشكار جستجوي فرزند وفرزندان كهي

و سعي كنعانيان براي رهايي از قحطي و   حضرت يوسف براي يافتن تعبير روياي خود
  . طلب در اين داستان هستندخشكسالي، نشانه ها و جلوه هاي

 ���� ��	
��
� ������ ����
� ����
��� ����� ���
� ��� �����
 �! �"�#�� 
$�
% &'���(����)��# ��! �*�+�,��
��� ���-
.&!��� �/�-0�!1 
   )4 /يوسف(

 مهم ترين ركن طريقت است و اين مقام را تنها انسان كامل كه مراتب ترقي و ،عشق :عشق
عاشق را در مرحله كمال عشق، حالتي دست دهد كه از خود . تكامل را پيموده است درك كند

عشق ). 146 -118 :8، ج 1367گوهرين، . (كان فارغ بيگانه و ناآگاه مي شود و از زمان و م
 محبت به خدا و داشتن فرزندي كه خود از يه در ساي،و محبت بي نظير يعقوب به يوسف

        .گردد، هويدا ميپيامبران ارجمند الهي است
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معرفت، نور رحمت الهي است كه به قلب سالك مستعد : آمده استدر تعريف معرفت :  معرفت

و قابل مي تابد و جميع تعينات و قواي او را در اشعه نوراني خود، محو و مضمحل ساخته و از 
  ). 418: 2 ج ،1340غني،(كار باز مي دارد 

اي التخبرهم بذلك : مي گويد» كتتقصص روياك علي اخو اليا بني«طبرسي در تفسير 
 5ق، ج .هـ1379طبرسي، . (فيه هالككبلوك بما يقا وأحسدوك ياي ف) الك كيداً فيكيدو(
  . او مي باشدستگي يعقوب به يوسف و جايگاه انسان كامل نشان دلب،و همين) 209:

يعلمك من علمه اللّدني تأويل  و ؛يأ» مك من تأويل االحاديثو يعلّ«در تفسير مراغي 
را داللت » مكيعلّ ... ل اليه في الوجود و و االخبار بما تؤعبارة تفسيرها بال؛يرُّويا و تعبيرها أال

رسيدن به معرفت در اين داستان با تعبير . معرفت و علم تأويل رويا و احاديث گرفته است
در مورد حضرت يوسف و در مورد برحتي يبلغَ اَشُّد ودر مورد ) ع(يوسفادران با شناختن ه

  : يابد تحقق مي،ايمان به يافتن يوسف با اعتماد به حق با) ع(يعقوب
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  ). 18/ يوسف( 8��1
 آن، قطع عالقه از يهبي نيازيي كه الزم:  چنين تعريف مي كند استغنا را،هجويري:  استغنا

  ). 432 :1336هجويري، . (حطام دنيا و بهره هاي دنيايي از جاه و مقام و منال است
نَّ ، لما اَوقوع في المعصيةهونُ من ال؛ اسهلُ علي و أيأ: ويدمي گ» حب اليأ«قرطبي در تفسير 

الي علي التحقيقدخول السجن احب حببي نيازي جستن ) 184، 1987قرطبي، ال(»  مما ي
گردد بي نيازي از  مصر و زنان مصري كه البته سبب زنداني شدن او نيزمييوسف از زن عزيز

  .غير خدا را به نمايش مي گذارد
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 يكي از دو زنداني مصري يه بوسيل،پناه بردن به عزيز مصراستغناي امر با هر چند كه 
ني شدن  عزيز مصر، شكسته مي شود ولي بي نتيجه ماندن همين كار و طوالزندانهمراهش در 

 جستن از غير را تاكيد مي ي به خداوند و بي نيازپناه بردنكيدي ديگر بر تأ ، زندانروزهاي
   .كند
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 و يكي گفتن و  توحيد را منزه كردن حقّ،ف شرح تعرّيهنويسند »مستملي بخاري«: توحيد

ارشدت «: زحيلي معتقد است كه). 56 :3 ج ،1363مستملي بخاري،. (يكي دانستن او مي داند
ان  اهللا تعالي، و انه اذاقضي و لالنسةمانع من قدره ال دافع لقضاء اهللا تعالي، والانّقصة يوسف الي 

: ء يازدهمجزق، .هـ1418الزحيلي،. (بخير و مكرمة لم يمنعه عنه احد ولو اجتمع العالم عليه
) 23/ يوسف( خاندان ابراهيم حنيف است، يه كه پرورد)ع(به نظر مي رسد يوسف )198

 زليخا، جز يهخواب و بيداري و آمدن و شدنش همه توحيدي است، نجات او از بلواي مراود
وقتي از چاه كنعان بيرونش مي كشند و زمانيكه به فرزند . د صورت نمي گيرد توحييهدر ساي

 ره به خواندگي پذيرفته مي شود و آنگاه كه توفيق تاويل روياي عزيز مصر را مي يابد همگي
   .توحيد و ايمان راسخ مي برند

�J�& �� [@��-�# [g���
.�� �a�	�# ��4 ��>�,&4
� �U����<!� ��+G�
� �"�#�� ���6J��� [��b�6 [g
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رسد و او ضور و تأمل به دل عارف مي حالتي است كه در حال ح،حيرت در اصطالح:  حيرت

  ).321: 1367گوهرين، (را در شناخت و ناشناخت سرگشته مي كند 
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انّما اكبرنه النهنُّ رأين عليه نور النبوة و «:  مي گويد»هاكبرن «يجمله در تفسير »فخر رازي«
الملكيةِ و هي عدم و االحتشام، و شاهدن منه مهابة النبوة، و هيبة سيما الرسالة، و آثار الخضوع 

و كان الجمال اعظيم مقروناً بتلك الهيبة . االلتفاتِ الي المطعوم و المنكوح، و عدم االعتدال بهن
و الهيئة، فتعجبن مِن تلك الحالةِ فالجرم اكبرنه و عظمنه، و وقع الرعب و المهابة منه في 

رادران و كار زنان مصر و سرگشتگي يوسف در برابر كار ب). 130 :9،ج 1410 ، رازي. (قلوبهن
اي حيرت اين داستان مي توانند  اسير چاه و زندان مي كنند، نشانه هب او رايزليخا كه به ترت

  .بود
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  )33 - 32/ يوسف( �1

تقدير الهي، نيز در همين بخش قرار مي البته تسليم و رضاي همراه با حيرت يعقوب در برابر 
   .گيرند

د كه رغبت به حال نكسي را گوي:  فقير را چنين معرفي مي كند،خواجه نصير طوسي:  فقر و فنا
از جهت قلّت التفاتي كه الزم اقبال بر سلوك راه حقيقت و اشتمال ... و مقتضيات دنيوي ندارد 

اي حجاب او نشود و به حقيقت، اين فقر شعبهبه مراقبت جانب الهي باشد تا غير حق تعالي 
 فنا را  از بين رفتن اوصاف مذمومه و بقاي ،و كاشاني) 24: 1361طوسي . (باشد از زهد

  )426 :كاشاني، بي تا. (اوصاف محمود مي داند
نيازمندي حضرت يعقوب در از دست ندادن اميدش از رحمت الهي براي باز پس يافتن 

از طرفي در . هللا او در كنار نبوتش، كاركردي سخت عملگرايانه استفرزندش، سير فقر الي ا
سپردن خود به قدرت الهي، از طرف حضرت يوسف، چه در زندان و چه در خزانه داري مصر 

  .و چه در ترك مراوده با زليخا، نياز او به خداوند، قابل مشاهده است
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سر تعظيم ي خواست و تقدير الهي بدانيم،  عيار تجلّم تمايهاگر يوسف را در اين داستان، نمايند
 حق دانست، ي اراده فناي دريهمي توان نشان دهندبرادران و يعقوب و زنش را  فرود آوردن

  .نكه خواست بنده و عاشق چيزي جز خواست و تقدير الهي نباشدچنا
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   .معرفي مي كند) 15/ فاطر (»لي اهللافقراء ا« قرآن مجيد مردمان را ) 101 -100/ يوسف(

اش كه د، البته آن بندهاش دار بيان واليتي است كه خداوند نسبت به بنده،اين سورهاز غرض 
ايمان خود را خالص و دلش را از محبت او پر كرده و ديگر جز به سوي او به هيچ سوي ديگر 

، او را به  خودش عهده دار امورش مي شود،ا خداونداي رآري اينچنين بنده. توجه نداشته باشد
« سرشار مي كندبهترين وجهي تربيت مي كند و راه نزديك شدنش را هموار و از جام محبت 

اش مي كند هر چند آنچنان كه او را خالص براي خود مي سازد و به زندگي الهي خود زنده
او را بزرگ مي كند هر چند :  دست به دست هم داده باشندهالكتشاسباب ظاهري همه در 

حوادث او را خوار بخواهند، عزيزش مي كند و هرچند نوائب و ناماليمات روزگار او را به 
  )98 :11طباطبايي، بي تا، ج . (ذلت بكشاند و قدر و منزلتش را منحط سازدسوي 

  را با داستان شيخ صنعان در قرآن مجيد، مي توانبا اين ديد و نظر به داستان حضرت يوسف 
 تا حدودي درسير عرفاني وپرواز مرغ جاندر محتوا، هم معنا وهم  )ع(داستان حضرت يوسف

ر چند كه كمتر كسي از اين زاويه به اين دو داستان نگريسته يكسان يافت و مقايسه كرد، ه
يان آنها انجام دهد و به اين  تا درست از همين زاويه، تطبيقي ماست و اين نگرش مي كوشد

 بلكه در ظاهر سير و سلوكشان مي ،هايشان در اصول و انديشها نه تنهعارفان،هدف برسد كه 
   . همسو و هم جهت باشند، مردان قرآني و الهيكوشيده اند كه با عملكرد مردان خدا و
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شيخ   شريف و پس از خواندن  و شنيدن داستانيهگويي عطار پس از انديشيدن در اين سور
 و سرانجام پس )329 :1374 فروزانفر، /259: 1350زرين كوب، ( - ن شيخ صنعايا -سمعان 

 قطع نعان را نمودار عمليِاز در پيش روي داشتن مراحل سير و سلوك عرفان، داستان شيخ ص
زرين  (.مراحل سلوك قرار داده و واقعيتي عملي و تمثيلي از آن را ارائه كرده است

  )263: 1367كوب،
در داستان شيخ صنعان منطق الطير، مراحل  سير و سلوك دوبار اتفاق مي افتند وسرآغاز هر 

قش مي زند؛ البته مهمترين باال، نيك از آن دو را نيز، پيوندي رويايي و الهامي با عالم 
 اتفاق مي افتد، يك بار در خواب آغازين شيخ  معنوي در اين داستان نيز سه بار،ياپيونده

و ديگر در صنعان و اعالم دروني احوال دختر ترسا بدو، بار ديگر در خواب مريد صادق 
از «ته بود كه خواب دختر ترسا كه آفتاب در كنارش قرار گرفته بود و زبان گشوده و به او گف

  .باشو مذهبش بگير و خاك او ب» پي شيخت روان شو اين زمان
 مبحث شفاعت پيامبر اكرمو ) 264: 1367زرين كوب، ( اين شباهت و حديث شفاعتجداي از

براي شيخ صنعان، مراحل سلوك در اين داستان كه آرامش آغازين داستان و مجاور ) ص(
بدين شكل و شيخ به هم مي خورد، ن خواب هاي مريد داشتن با طوفا 400رمكه و بودن د

البته اين برداشت نوعي نقد مخاطب محور است كه خواننده را در . صورت قابل مشاهده است
و متن را متني باز تصور مي كند ) 70: 1384ن،  سلد:به نقل از(اندن فعال مي داند جريان خو

و قصدش رسيدن به تفسيري ) مينه(كه همراهي خواننده را طلب مي كند و قابل تأويل است 
  .مي باشد) 92: 1368ايگلتون، (از متن ادبي يا همان هرمنوتيك 

 روم بخاطر تعبير شدن يه حركت شيخ با ترك جان براي گذر از عقب:است نخست طلب) الف
  :روياهاي مكرر ديده اش آغاز مي شود و طلب شيخ بدين گونه نقش مي بندد

  ادــبا مريدان گفت كاريم اوفت    ادـــتاه پير اوســــر از ناگــآخ

  وم زودــر آن معلــتا شود تعبي    ي ببايد رفت سوي روم، زود  ــم 
  )73: 1384عطار، (
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 رسيدند و ي منظريوم را مي گشتند تا سرانجام به عال ريهمريدان به همراه شيخ هم: عشق)ب
.  معرفت داشت، ديدند و روحاني صفت را كه در ره روح اهللا و عيسي، صدهاادختري ترس

، كار خودش را كرد و شيخ  از اين ديدار از دست رفت،جانش از عشق دختر هعشق ترسا زاد
  :غارت شد وايمانش همه فرو ريخت

  ت            تا ز دل نوميد و از جان سير گــر گشچيعشق بر جان و دل او 

  )75: همان(
گفتگوي شيخ با خويشتن پس از عاشق شدن حكايتگر معرفت و شناخت بي نظير : معرفت) ج

 مي بيند و مي  هستي خود را از براي عشق دختر ترسايهاو هم. او از موضوع عشق است
  :گويد

  دــ ساختنيم مــكار من روزي كه مي پرداختند              از براي اين شب

  )75: همان(
  : است كه ابتدا او را از هر چه غير عشق است مي ميراندعشق براي او قيامتيتو گويي 

  كار      اين چه عشق است اين چه درد است اين چه رفت عقل و رفت صبر و رفت يار

  )76 :همان(

 در پيشگاه معشوق برين، زنده و ضوربراي حضور و حن خويش، او سپس دوباره به صور نه
   :آگاه مي كند

  يا مگر روز قيامت امشب است       ست  يا رب اين چندين عالمت امشب ا

  )75: همان(
و شيخ نيز حكايت معرفت عميق شيخ به عشق در برابر مريدان پرسش و پاسخ هاي مريدان 

دارد و البته كه شيخ درس عملي از عشق را به همه داشته هاي معنوي خويش و پاكبازي در از 
  .ي و جاه طلبي را به نمايش مي گذارددست دادن آنها و مبارزه اي عميق و جانكاه با آزمند
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 يي كند و آستانه او را خاك نشين كوي دختر ترسا منزديك به يك ماههمين معرفت است كه 
 نيست از دل و جان است و ، ظاهري چرا كه عشق شيخ،ين شيخ مي گردانددختر ترسا را بال

  .پشتوانه اي به نام جانبازي و پاكبازي دارد
 مريدان را كنار مي گذارد و جوابشان را متناسب با پرسش هاي يهخ هماينكه شي: استغنا) د

 نمي ماند و مثل يايشان مي دهد و اينكه شيخ درگرو شيخوخت و مكه نشيني و كعبه قرار
فرمان الهي را تحقق بخشد، نشانگر نيازمندي پس از ديدن رويا، حضرت ابراهيم مي كوشد كه 

 برابر دختر ترسا هم بي نيازي از غير را در من اينكهض. تنها به خداوند استاو، تنها و 
  :بدينگونه بيان مي دارد

  هفت گردون را در آرم زير پر         گر فرو آري بدين سرگشته سر

   )78: 1384عطار، (
د لذا از اين روي رغيرت معشوق، اشتراك غير را در عشق شيخ به او، ناخوش مي دا: توحيد

 معشوق است را بسوزاند و تنها عاشق باشد و عشق و معشوق  جزاست كه مي خواهد هر چه
ن خاطر پيري يم كه بزند، موثر واقع مي شود به هعشق به هر دلي . عزت و عظمتشيهبا هم
 كه به پاكي دارد قدم در ره باده نوشي مي گذارد  دلبستگي هايييه مانع نمي آيد و با هم،شيخ

شايد  (سجده بر نگاره هاي مسيحيت، ترك ايمان، كه سرانجام منتهي به پذيرش آيين مسيحي
ديده گرفتن و كنار گذاشتن سخن خدا، سوزانيدن ورقه ها و ن (و در آخر سوختن قرآن) بت

  .مي گردد) برگه هاي قرآن مجيد
دختر ترسا، بدينوسيله، عاشق را تنها و تنها براي خود و خواسته ها و تمايالت خود مي 

 خود را ، شيخ هم به نظر مي رسد با اين بيت.دوفيق رفيق مي شور قدم نخست با تخواهد و د
  : عشق ترسا مي كنديهيگان

  ...خويشنوش كرد و دل بريد از كار    ش       ـــت يار خويـــد ز دسـجام مي بست

  ....پاكت ــ هر چه ديگر بود كلي رفاك          ـــدش صعبنـــر بمانــعشق آن دلب
  )79 -80: همان(
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 خود به شيخ را نشان مست از مي، منظره و نمايش اختصاصدختر ترسا در دير مغان، گويا 
و برخاستن هر چه غير نمايش توحيد و يكي شدن عاشق و عشق و معشوق مي دهد كه 

  : به وقوع بپيوندد،اينهاست
  تـــآن صنم را ديد مي در دست، مست            شيخ شد يكبارگي آن جا ز دس

  شــ كند در گردن دستي ش           خواست تا ــي خوردنـ از دست از مدل بداد        
  )80: همان(

 رسيدن به معشوق مانع مي آيد و شيخ را مدعي مي خواند و زماني او را مستحق ،دختر ترسا
 بپذيرد و است،همچون موي سياه معشوق  پرستش و توجه به غير خدا را كه مي داند كه كفر

  :گرنه برخيزد و برود
  ي             با من اين دم دست در گردن كنيــف من كنـــو، به زلـاقتدا گر ت

  ك رداـــدا            خيز و رو اينك عصا، اينـــن جا اقتــورنه خواهي كرد اي
  )80: همان(

 ،ترسا مي شود و مي پذيرد كه پيش بت. و براي عاشق چه تهديدي سخت تر از جدايي است
 : بسوزد،قرآن

  مني    خواب خوش با دت كه در خوردي            ـــرد منـــت اين زمان مـ گفدخترش

  

  زي چون پخته گشتي والسالمخوش ب   ام       ــپيش از اين در عشق  بودي خام خ
  )81 :همان(

 مي پرسد كه معشوق كي ،ار بسته و بت پرست شده و آتش در خرقه زده زنّ شيخِ،اميدوارانهو 
  : شدبا او يكي خواهد

  ي          تا تو كي خواهي شدن با من يكي؟ــو اندكـاين همه خود رفت بر گ

  )81: همان(
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كباني يكساله وا مي دارد تا صبر بر جدايي عشق را به داروي بين شيخ را به خوكاطرح مسأله  
  :مگر درمان كند؛ ه وصالتلخ اميد ب

  مـــ شادي و غريم دراتا چو سالي بگذرد هر دو به هم          عمر بگذ

  )82: همان(
شيخ رضايت مي دهند و به مكه باز مي گردند و حق صحبت و مريدان نيز به تنها ماندن 
  .همدمي را فراموش مي كنند

پاكبازي مريدان منافق، سخت دچار سي و نانامريد صادق از ناوفاداري و حق نش: حيرت) و
ان نيست و صفاي آنان همراهي در صوفيحيرت مي شود چرا كه ترك ياري و يار و مراد، رسم 

رفتن و بازگشتن مريدان به روم نيز نشاني از حيرت مي تواند .  امور را الزام مي كنديههم
  .باشد

تسليم شيخ در برابر قضاي الهي و ترك مقامات معنوي از ديگر حيرت هاست كه در دختر 
 يهبه قضا و خواست و ارادالبته حيراني شيخ در برابر يقيني كه . ترسا و ترسايان نيز هست

الهي دارد، بسيار ناچيز است اما آن گرد و غبار سياه كه ميان شيخ و حق از ديرگاه بود و 
پيامبر در رويا از آن براي مريد صادق سخن گفت ظلمت حيرتي بود كه از پيش راهش 

   :برداشته شد
��-J8|}!� �(�H *�+�)���~�� &��>�HL �(��TD!� G��!�� ��X8!� *�+���)���~�� �gJq�DC!� �*�W�:]���!��
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Z
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��G>!� �(�H...1 )257/ بقره (  
اي است  واقعهيه از اقالخبر مدهوش شدن مريد صادق پس از اين مكاشفه از شدت حيرت او

       بوي، سخت و دشوار  گناه شيخ را از زبان مريدان با وجود شفاعت نيهكه پذيرش توب
  .مي نمود

  : به ديدار شيخ مي روند احوال او حكايتگر صريح حيرت استوقتي كه مريدان
  مانده در اندوه و شادي مبتالش              2چون بديدند آنچنان اصحابناش
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  ه              و ز پي شكرانه جان افشان همهـــ همردانـسرگپيش او رفتند 

  )86 :همان(
 او از زبان يهنياز شيخ به دختر ترسا و مريدان، كارساز سلوك او نگشت اما توب: فقر و فنا) ز

مريدانش و شفاعت پيامبر بزرگوار و جوشش درياي احسان الهي، فقر او به حق و فنا شدنش 
ت متحقق ساخت تا بياموزد كه اگر مريد را نيازي است هم بدان حضرت عالي اسدرراه خدا را 

 دستگير او شد آن عاشق، از خود فاني و به معشوق باقي  و ورست داد و فنا يايقي دو اگر توف
بيانگر فقر الي اهللا است و  ،گشته است چنانكه داستان شيخ با شفاعت پيامبر و قبول توبه اش

  :ديگر هيچ ندارد
  دهــــ ش3راري خوشــــده           در ميان بيقــــون آتش شــشيخ را ديدند چ

  انــــ از مي4ارــــهم گسسته بود زن ان          ـــ ناقوس از ده ده بودـــنهم فك

  هــــايي دلش پرداختـــم ز ترســه           هـــداختـركي انــــم كاله گبــــه

  ...دــدي ي نور ـميان بخويشتن را در   د         ــدي شيخ چون اصحاب را از دور 

  ...رـشسته بودند از ضميرش سربه س   ر        ـــرآن و خبـــرار و قــحكمت اس

  )86 :همان(
 سرانجام جانشين از دست ،و فناست كه زمينه ساز لطف و احسان حق است و بقا به دست الهي

  :داده هاي معنوي و مادي مي گردد
  ست از جهل و از بيچارگيباز ري            ـــدش يكبارگـجمله با ياد آم

  يــادي و بگريستـود افتـدر سج       ي     ـگريستچون به حال خود فرون
  )86 :همان(
اما عشق  .و سرانجام ميغ از براي تابش خورشيد وجود شيخ به كناري رفت و نور هويدا گشت

راحت و آرام نمي نشيند و در اندك مدتي دست به كار مي شود تا سعادتي ديگر را در سير 
  .ت دختر ترسا به نمايش بگذاردهفتگانه اش از طلب تا فنا، آنهم به دس
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 يهگويا خورشيد كه خان.  كه سرآغاز دل آگاهي اوستدختر ترسا ابتدا خوابي را مي بيند
كه مذهب شيخ بگيرد و خاك او شود تا  با او به گفتار مي آيد و از او مي خواهد 5عيسي است

ا به همراهي با او دستور  راهزن راه شيخ ريآن بديي را كه به او كرده است جبران كند به عبارت
  .مي دهند

  اش           چند از اين بي آگهي، آگه بباشــرهزنش بودي بسي، همره بب

  ابـنور مي داد از دلش چون آفت  چون در آمد دختر ترسا ز خواب          

  بــبيقرارش كرد آن درد از طل    ب        ـدر دلش دردي پديد آمد عج
  )87 :همان(

، طلب و درد طلب در دختر ترسا پديد مي آيد و او به هدايت غيبي قدم نخستين و بدين ترتيب
  .عشق را برمي دارد

در . در افتاده در جان مست دختر ترسا و كار افتادگي اش، قدم دوم سلوك اوست  عشقآتش
 اما جذب دختر ترسا به اعتقاد .)192: 1370رازي، (اين راه، او و شيخ هر دو مجذوب اند

وي او، و به عبارتي همچون برق و يسيار سريع، الهي و معنوي و بي توجه به ديانت ع بس،عطار
  :باداست

  ...كارش افتاد و نبودش همدمي
  ريخت اي عجب  همچو باران زو فرو رب           ـــي ناز و طـــدر زمان آن جملگ       

  دــون دويـــان خـسر، در ميخاك بر   د          ــرون دويـــدران، بيهـنعره زن، جام       

  ددوانـــشريدانـــخ ومــــازپي شيوان            ـــي ناتـي پر درد و شخصـــبا دل       

  ...دـــداده دل از دست در پي مي دوي     د        ــمي دوي  نهمچو ابري غرقه در خو       

  )87 :1384عطار، (
 جمله خوشي ها و ناز و طرب، عشق او از نعره ها پاكي دختر ترسا از كنار هشتن همه چيز از

 از نو هدايت يافته و شفاعت شده،  او از رفتنش بدنبال شيخِمعرفتوجامه دريدنش و 
 اسرار نماي  و جام جم معرفتهويداست، او دل پاك و پاكدل، دل از دست داده و دوان در پي
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       را در اختيار داشت اما  شيخي است كه مدتها بود كه او)43: 5ج، 1916 فردوسي، (او
  .نمي شناختش ولي جذب حق او را بدين معرفت رهنمايي كرد

 دويدن و تكرار آن به ما گوشزد مي كند كه دونده از همه كس و همه يرديف واقع شدن واژه
چيز به نفع هدفي كه رو بسوي او دارد در مي گذرد و بدين سيرت وصورت استغنا خودش را 

و پذيرش اسالم ) مي ندانستم خطا كردم بپوش ( سريع يهتوب. ي بيان مي دارداز غير و ما سو
البته تنهايي دختر ترسا در رفتن .  استتوحيد بسوي  از تثليثاز جانب دختر ترسا حركت

 و يكتا شدن هر يك از آنان  توحيدبسوي شيخ و بازگشتن شيخ به دستوري اعالم دروني،
  .به نمايش مي گذاردبراي ديگري، آنهم در راه حق را 

كار دختر ترسا كه دوان در پي شيخ است و كار شيخ كه دوباره به جانب روم بازمي گردد و 
حيرت خبر دادن اين احوال براي مريدان از جانب شيخ، خود اسباب حيرت و سرگشتگي و 

. در اين حال دختر ترسا چون مرده اي بر روي خاك مي دويد و مي آمد.  استاندر حيرت
نياز عشق و فقر كه ترسا شيخ را به گريه مي اندازد و مگر غير از اين است  ي به عهد دختروفا

سرعت بي نظير رهيابي به بارگاه فناي در حق و .  او را به جانب شيخ مي كشانددخترترسا
 را نهآگاهي از رمز و رازعشق، طاقت او را طاق مي كند و او را كه اين سفر جان و روحاني 

 روح و دل پيموده است، فنا بهترين و امن ترين جايگاههاست تا عشق  كه به طي پاي جسمبه
 به  او از شيخ عذر خواهي مي كند و دست از جان برمي افشاند و با فنا. را به كمال رساند

  :بقا مي يابددرياي حقيقت مي پيوندد و 
   بازفت           سوي درياي حقيقت رقطره اي بود او در اين بحر مجاز      

  )89 :همان(
نصيب از رحمت حق داشتن و آگاهي از عشق، درست است كه گرفتاريهاي فراواني دارد ولي 

  .بهترين نوع رفتن ها بسوي خداست
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  نتيجه

هم در شيوه هاي داستانسرايي تعليمي و تمثيلي خودشان و هم در طبقه بندي ايران صوفيان .1
و قرآن مجيد  داشته انده آن و شيوه هاي بيان آن توج به قر،وادي ها و منازل سالكين الي اهللا

 آن را در يه كه نمون در جنبه هاي ادبي و انديشگي سخنان عرفا داشته استيثير فراوانأت
  .طيور عطار مي توان مشاهده كردات مقام
 داستان در داستان، داستان شيخ صنعان را كه يه ضمن استفاده از شيو،عطار در منطق الطير .2
 يوسف از قرآن كريم مي باشد، با يهر انديشه و مراحل سلوك بشدت تحت تأثير سورد

  كاركردي مكرر در رفتار دختر ترسا كه آن هم مراحل سير هفتگانه را به نمايش مي گذارد، 
 داستان كوشش پرندگان مي كوشد داستان مثالي براي تأييد بخش اول كتاب خودش كه همان

  .شاهان مرغان باشد، ارائه كند و موفق هم مي شود سيمرغ و براي يافتن
اش كه بيانگر كوشش و پرواز سالكان طريقت با اين نگاه، مقامات طيور هم در پيرنگ اصلي

براي رسيدن به سيمرغ حقيقت است و هم در پي رفت داستان شيخ صنعان و دختر ترسا، كه 
در سخنوري را اربست عملي خويش  و كپيرويباشد، تأكيد و تأييدي بر همان كار و روش مي

 عمومي و توجه به پذيرش راز ، همين نكته . از قرآن مجيد به نمايش گذاشته است،شهيو اند
  .به نمايش مي گذاردمخاطبان  منطق الطير را براي
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  هايادداشت
زمـاني و مكـاني و      منظور از پيوند عمودي پيوستگي روايي يك داستان بدون بهم خوردن كلي نظم و ترتيب                 .1

  .علّت و معلولي است
اصحاب ياران هستند و مريدان وافزودن . در اينجا شيخ صنعان مي باشد» ش«ش ضمير است و مرجع ضمير      . 2

آنان به ضمير جمع نا كه به جاي مفرد به كار رفته است براي اكرام و برزگداشت مريدان مي باشد، كاربرد ضمير                      
  . شكسته نفسي محسوب مي شودجمع به جاي متكلم وحده، نوعي

  . خوش در اينجا نشاط و شادماني روحاني و قلبي است.3
  . زنار ياز ناريون، كمربندي است كه مسيحيان بر كمر مي بسته اند.4
در ). 84: 1381حـافظ،  ( در آسمان نه عجب گر بگفته حافظ        سرود زهـره بـه رقـص آورد مـسيحا را        .5

ت گانه زهره همساية خورشيد است كه بنابر مشهرو مسكن و اوج معراج حـضرت  ترتيب افالك و سياست را هف   
 .عيسوي بوده است
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  com.yahoo@Vahid_Mobarak: يتب اإللكتروناد الكيعنوان بر

 



  ي حضرت يوسف و داستان شيخ صنعانيقي هفت وادي عرفان با سوره تحليل تطب/
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