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  احمد غزالي» الطير رساله«منازل عرفاني در 

 1صبا فدوي     
 چكيده 
الطير احمد غزالي داستاني كوتاه و رمزي به زبـان فارسـي در بـاب سـير و سـلوك       رساله

عارفانه است كه متن آن با آيات و روايات درآميخته، و بـه ابيـاتي چنـد مـزين شـده اسـت.       
، طلب، همت، استغنا، تسليم و رضا، قرب، فنا و بقـا  غزالي در اين رساله به هفت منزل: جذبه

عنوان يكي از منـازل   كند؛ بنابراين پيش از عطار، در رساله خود به مفهوم استغنا به اشاره مي
سلوك اشاره كرده است. او آغاز سير و سلوك عرفاني را جذبه و كشش االهي و نهايت آن را 

يام محـوري داسـتان خـود را بـر جذبـه كـه يكـي از        كند و پ فنا في اهللا و بقا باهللا معرفي مي
تحليلـي اسـت كـه بـه     -سازد. اين جسـتار، پژوهشـي توصـيفي    عوامل يقظه است استوار مي

                                                        .پردازد مي بررسي منازل عرفاني، درون مايه اصلي و پيام محوري اين اثر 
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 مقدمه .1

هاي پنجم و ششم قمري، در فرهنگ  داستان مرغان و پروازشان به سوي سيمرغ در سده
ق) اولين اثر فارسـي اسـت كـه در آن     520احمد غزالي(م  الطير رسالهصوفيه رواج داشت؛ و 

بهاي ادب و عرفان فارسـي   هاي گران جينهطور كامل روايت شده و از جمله گن اين داستان به
الطير داسـتاني رمـزي در بـاب     ). رساله20: 1353رود (غزالي، مقدمه پورجوادي،  شمار مي به

سير و سلوك عرفاني است كه تاكنون چندين بار تصحيح و چاپ شده و بـه زبـان انگليسـي    
ود دارد: طبـق  نيز ترجمه شده است. در خصوص متن عربي اين رساله نظرات مختلفـي وجـ  

آن را ترجمـه   -احمد غزالـي -نظر مشهور، متن عربي متعلق به محمد غزالي بوده و برادرش 
الطيـر نيـز از احمـد غزالـي اسـت       كرده است؛ ولي مجاهد معتقـد اسـت مـتن عربـي رسـاله     

چه گفته شد اختالف نظـري در انتسـاب مـتن فارسـي      ) با توجه به آن80، 1391نيا:  (عروج
 غزالي وجود ندارد. رساله به احمد

احمد غزالي از عارفان نامي مكتب خراسان است و با پيروي از مكتـب سـكر كـه بايزيـد     
ق) آن را بنيان نهاد، نخستين كسي بود كه مـذهب تصـوف عاشـقانه را در     261بسطامي(م 

بهــايي از احمــد غزالــي برجــاي مانــده اســت، كــه  خراســان شــرح و بســط داد، آثــار گــران
ق) بـا آن، از   618شـيخ عطـار نيشـابوري (م   » الطيـر  منطق«با توجه به پيوند  »الطير رساله«

اهميت بااليي برخوردار است؛ زيرا تأثيرپذيري عطار از رساله غزالي بيش از تأثيري است كـه  
: 1353ق) بر او داشته است (غزالي، مقدمـه پورجـوادي،    428داستان مرغانِ ابوعلي سينا(م 

غزالي اسـت، و عطـار بـا      عطّار اقتباسي از رساله الطير منطقترديد  توان گفت كه بي ). مي14
ابتكار عمل حكايت مختصر غزالي را به داسـتاني بلنـد تبـديل كـرده و بـراي نگـارش آن از       

پردازي براي بازخواني و بياني دگرگون از روايتي كهن استفاده كرده اسـت؛   شگردهاي روايت
هاي جديـد را   غزالي را حفظ كرده؛ ولي برخي ويژگي هاي داستان گرچه او بسياري از ويژگي

 ).16و  3، 1390به درون مايه و ساختار داستان افزوده است (كوپا، 
الطير غزالـي و رمزگشـايي ايـن داسـتانِ      كوشد تا با تحليل محتوايي رساله اين مقاله مي 

ن اثـر ارزشـمند   تمثيلي، عالوه بر استخراج منازل عرفاني، به درون مايه و پيـام محـوري ايـ   
هـا اشـاره    الطير بـه آن  چنين با مقايسه هفت منزل عرفاني كه عطار در منطق دست يابد؛ هم

توان عالوه بر ميـزان ايـن تأثيرپـذيري بـه      الطير غزالي، مي كرده است با منازل عرفاني رساله
 نكاتي نو در اين خصوص دست يافت.
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الطيــر عطــار،  صــوص منطــقخ الطيورهــا بــه گرچــه در خصــوص احمــد غزالــي و رســالة
 هاي مستقل و تطبيقي به رشته تحرير درآمده است؛ از جمله:   پژوهش

، »سيري در افكار و انديشـه هـاي احمـد غزالـي    «، 1381ابوالقاسمي، سيده مريم،  -
 .252-233: صص 33، ششناخت

متن پژوهـي  ، »سينا الطير ابن تحليلي فشرده از رساله«، 1385تاجبخش، اسماعيل،  -
 .14-1: صص 27، شادبي

الطيـر ابـن    الطير عطار نيشـابوري بـا رسـاله    مقايسه منطق«، 1394زارع جيرهنده، سارا، 
 .113-136: صص: 1، پژوهشگاه علوم انساني، شكهن نامه ادب پارسي، »سينا
اطالعـات  ، »ادب و هنـر: رمزشناسـي رسـالة الطيـر    «، 1391سنقر كاليه، فاطمـه،   -

 .53-48: صص 6، شحكمت و معرفت
: 21. ش فصلنامه تخصصـي عرفـان  ». عرفان احمد غزالي. «1388طي، نسرين. صرا -

 .37-1صص 
تحليل رسالة الطيـر شـيخ اشـراق بـر پايـه      «، 1390طاهري، قدرت اهللا و ديگران،  -

 ؛ 112-95: صص 20، شپژوهش زبان و ادبيات فارسي، »روايت شناسي
وعه آثار او تنها يك پژوهش ي مجم الطير احمد غزالي عالوه بر مقدمه ولي در مورد رساله

پـردازي در   بررسـي تطبيقـي روايـت   «در حوزه ادبيات تطبيقي توسط فاطمه كوپا، با عنـوان  
 صورت گرفته است.» الطير غزالي و منطق الطير عطار رساله
 الطيرها در عرفان اسالمي رسالة .2

فضـايش   مثابه قفسي است كه با انبسـاط روحـي او   دنيا براي يك انسانِ خود شناخته به
اي اسير، دغدغه رهايي و پرواز در آسـمان اليتنـاهي را    شود؛ و روح او چون پرنده تر مي تنگ

در ادب و حكمت عرفاني مرغ نماد انسان در مراتب كمال است، مرغ روح «طور كلي  دارد. به
). 221: 1385(نيـري،  » كه در قفس صفات قالب گرفتار آمـده و هـر دم شـوق رهـايي دارد    

نموده و سير و سـلوك عرفـاني را بـه پـرواز      ح را به پرنده و قفس را به بدن تشبيه عارفان رو
انـد. گرچـه در نهايـت بـا مـرگ قفـس تـن شكسـته          پرنده و رهايي او از قفس تشبيه كرده

شود؛ ولي عارفان در تالشند تا پيش از مرگ، خـود ايـن قفـس را بشـكنند و بـه مرحلـه        مي
 ).9: 1385بخش،  د (تاجنايل شون» موتوا قبل ان تموتوا«
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كه روح يا نفس ناطقه انساني به غربت خود در جهـان ظلمـت و زنـدان تـن واقـف       زماني

كنـد و راهنمـا او را از مـوانعي كـه در راه      شود با اصل آسماني يا راهنماي خود ديدار مي مي
مرحلـه  الطيرها از نظـر موضـوع    سازد؛ و رساله بازگشت از ماده به صورت وجود دارد آگاه مي

چـون   نهد؛ هـم  دهند، يعني زماني كه روح قدم در راه سفر مي بعد از آگاهي روح را نشان مي
آيـد. ابـن سـينا     اي است كه از دام تعلقات مادي رسته و به سوي مقصد به پرواز در مي پرنده

خـود، معـراج روح از عـالم خـاك     رسالةالطير و  قصيده عينيهنخستين مسلماني است كه در 
ها و موانع تشـبيه   فالك را در قالب يك داستان رمزي به پرواز مرغان و عبور از كوهسوي ا به

القضـات همـداني (م    ). پس از او احمـد غزالـي، عـين   353: 1367كرده است (پورنامداريان، 
ق)، عطــار  606ق)، روزبهــان بقلــي (م  587الــدين يحيــي ســهروردي (م  ق)، شــهاب 525

هاي خود را بر اين مهم استوار ساختند؛ ولي  لف اساس رسالههاي مخت نيشابوري و... به شيوه
الطير عطار است كه با نكات  الطيرهايي كه تاكنون نگاشته شده اين منطق از ميان تمام رساله

ظريف و شگرف خود گوي سبقت را از ديگر آثار ربوده است. البته اين نكته را نبايـد از نظـر   
الطيـر   چـون رسـاله   اند هم الطير نوشته شده ش از منطقالطيرهايي كه پي دور داشت كه رساله

 اند.  سزايي داشته نظير تأثير به گيري اين اثر بي خصوص غزالي در شكل سينا و به ابن
 الطيرها نماد سيمرغ در رسالة .3

جـويي انسـان پرنـده     ترين نماد براي توصيف حس تعالي گونه كه گفته شد مناسب همان
جوي كمال و براي تعالي نفس خـود پـاي در سـفر روحـاني     گاه كه شخص در جست است. آن

اي كه براي دست يافتن به آزادي و نهايت كمال به  پرنده نهد سالكي خواهد بود در قالب  مي
الطيرها وصف سير و سـلوك بـاطني مرغـان جوينـده حقيقـت اسـت.        آيد. رساله مي پرواز در

رغان، حقيقت كامل و ناپيداي جهـان  پادشاه م«شود،  حقيقتي كه از آن به سيمرغ تعبير مي
جو در طلب اويند و بـراي رسـيدن بـه او از عقبـات صـعب و       هستي است كه مرغان حقيقت

 ).57: 1389(كوپا و ديگران، » رسند گذرند و خسته و مجروح به درگاه او مي ها مي وادي
از اي مربوط به زمان پيش از اسـالم اسـت و پـس     مرغي اسطوره» سيرنگ«يا » سيمرغ«

ظهور اسالم جلوه وحياني و قدسي يافته و معاني مختلفي در ادب عرفـاني بـراي آن تعريـف    
)؛ ولي به طور كلي سيمرغ نمـادي از حقيقـت مطلـق و ذات    222: 1385شده است (نيري، 
 پاك الوهيت است. 
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ها در  شود اين است كه مرغانِ در بند، نمود انسان اي كه از مباحث فوق حاصل مي نتيجه
كه در جستجوي سيمرغ كه كنايه از ذات بـاري تعـالي اسـت بـه      ن مادي هستند، زمانيجها

شـوند از بنـد    ها مـي  ها و مصيبت نهند و براي گذر از موانع متحمل رنج مسير سلوك گام مي
كه به مقام فنا في اهللا و  رها شده و مرغان آزادند؛ و در پايان مسير سلوك معنوي خود زماني

 د نمود انسان كامل يا اولياءاهللا خواهند بود.رسن بقا باهللا مي
 الطيور غزالي منازل عرفاني رسالة .4

نام ديگر عرفان عملي علم سير و سلوك بوده، و هدف آن فنا فـي اهللا و بقـا بـاهللا اسـت.     
وجود منازلي هستند، گاهي در ميان ايشـان در بيـان    عرفا در مسير اين سفر روحاني قايل به

نازل اختالف وجود دارد. به طور مثال عطار در منطق الطيـر خـود ايـن    ترتيب و تعداد اين م
ترتيب به هفت وادي؛ طلب، عشق، معرفت، اسـتغنا، توحيـد، حيـرت، فقـر و فنـا       منازل را به
الطير عطـار بـه تفصـيل بـه آن پرداختـه شـده اسـت         كند كه در شرح راز منطق تقسيم مي
 ):56-53: 1384(ثروتيان، 

چون گذشـتي هفـت وادي، درگـه اسـت...    ي در ره اســتگفــت مــا را هفــت واد
ــي  هســـت وادي طلـــب آغـــاز كـــار    ــس، ب ــت از آن پ ــق اس ــار وادي عش كن
ــتغنا صــــفت پـــس ســـيم واديســـت آن معرفـــت ــارم وادي اســ پــــس چهــ
ــعبناك  هســت پـــنجم وادي توحيـــد پـــاك  ــرت صـ ــم وادي حيـ ــس ششـ پـ
ــا  ــت و فنــ ــين وادي فقرســ  ا...بعـــد ازيـــن روي روش نبـــود تـــو ر   هفتمــ

پـردازد   آشتياني در رساله الواليه به ذكر ديدگاه برخي ديگر از عرفا در اين خصـوص مـي  
 ).322: 1386(آشتياني،

الطير احمـد غزالـي الزم اسـت بـه معرفـي و       پيش از پرداختن به منازل عرفاني در رساله
ر بـاب سـير و   اي اسـت كوتـاه و رمـزي د    الطير رسـاله   اي از اين اثر اشاره شود. رساله خالصه

سلوك عارفانه كه با آيات و روايات در آميخته، و به ابياتي چند مزين شده اسـت. غزالـي در   
اين رساله آورده است كه: جمعـي از مرغـان كـه سـوداي آشـيان ديگـر در سـر داشـتند در         

گاه سيمرغ به پرواز درآمدند تا او را يافتـه و بـه تخـت پادشـاهي بنشـانند.       جستجوي منزل
كه به محضر سيمرغ راه يافته و سپس بازگشته بودند ايشان را از محل سيمرغ مطلع كساني 

ساخته و آتش شوق و طلب در دل مرغان برافروختند. در ميان راه دو بار منـادي، مرغـان را   
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دهنـد.   دارد ولي شوق مرغان افزون شـده و بـه راه خـود ادامـه مـي      از ادامه دادن راه باز مي

ها جان خود را از دست داده و تعداد اندكي به ملك  عبور از دريا و واديبسياري از ايشان در 
گويد: مـا پادشـاهيم چـه     زند و مي آيند. سيمرغ از پذيرش ايشان سر باز مي سيمرغ فرود مي

 گويند: شما گواهي دهيد، چه ندهيد! مرغان متحير و اندوهگين شده و يك صدا مي
 آريم ي خويش به جا ميما بندگ گر تو نكني هيچ خداوندي خويش 

بـار دل بـه    دهد كه چشم شما ياراي تجلي مرا ندارد. مرغان ايـن  سيمرغ باز هم پيغام مي
دهـد كـه    شوند. در اين هنگام منادي آوا مي قضاي آسماني نهاده و تسليم رضاي سيمرغ مي

قدري خود را دانستيد اليق لطف و كرم ما شده و بـه سـراي كـرم مـا كـه       چون شما قدر بي
گردنـد؛   يابيد. مرغان خرسند شـده و مقـرب درگـاه پادشـاه مـي      منزل درويشان است راه مي

شـنوند كـه؛ ايشـان در     كنند؛ پاسخ مـي  سپس از ياران خود كه در راه كشته شدند سؤال مي
گاه صدق قرار يافتند؛ ولي چون شما هنوز در بند قفس قالب هسـتيد قـادر بـه ديـدن      منزل

هـا   پرسـند و بـه آن   رغان از جماعتي كه از اين سفر بازماندند مـي چنين م ايشان نيستيد. هم
شود كه اين نه به حكم عجز ايشان بود بلكه اگر ارادت ما بود اسباب آمـدن ايشـان    گفته مي
انـد مـورد    شد. پس از پايان داستان، غزالي كساني را كـه سـخن او را فهـم نكـرده     فراهم مي

-80: 1376دهـد (غزالـي،   كارهايي ارائه مي رغان، راهخطاب قرار داده و براي آموختن زبان م
71.( 

توان به منـازل عرفـاني كـه در ايـن      الطيور، حال مي پس از آشنايي اجمالي با متن رساله
ها اشاره شده است پرداخت، كه با رعايت ترتيبي كه در متن رساله آمـده اسـت    رساله به آن

 شوند: بندي مي به صورت زير دسته
 شش الهيجذبه يا ك-4-1

هر يك از مرغان را كشـش بـه   «كند  غزالي با تأكيد بر نقش جذبه و كشش الهي آغاز مي
)؛ و با اشاره بـر اهميـت ايـن مقـام بـه      71: 1376(غزالي، » گاه ديگر بود آشيانه دگر و منزل

 رساند.   عنوان يكي از عوامل يقظه به پايان مي
مرغـان خبـر پرسـيدند و آشـيان     «الطير آمـده اسـت كـه     گرچه در بخش ابتدايي رساله

كه اشـاره بـه   ». سيمرغ طلب كردند. كساني كه به حضرت رسيده بودند ايشان را خبر دادند
سـازند و   عارفان واصلي دارد كه از  درگاه سيمرغ بازگشته و سالكان را از آشيان او آگـاه مـي  

بـه مجـذوبين سـالك    توان به تعبيري ايشان را اولياء اهللا دانست؛ ولي مرغـان داسـتان او    مي
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شباهت بيشتري دارند تا سالكان مجذوب، زيرا بدون همراهي پير و راهنما و تنها با تكيه بـر  
الطير كه در تمام طول  نهند، بر خالف مرغان در منطق كشش و جذبه دروني گام در سفر مي

 جستند.   سفر از هدايت و راهنمايي مرشد خود يعني هدهد كه بر موانع راه آگاه بود بهره مي
را نخستين عامـل سـلوك، و    -بيداري از غفلت-الزم به ذكر است كه گرچه غزالي يقظه 

 نمايد. داند؛ ولي در پايان رساله خود به آن اشاره مي مجموعه آن مي جذبه را زير
 طلب  -4-2

طلب، به معناي جستن و خواستن يكي از منازل سير و سلوك عرفاني و نخستين مرحله 
باشد. غزالي طلـب را ناشـي ازكشـش بـه      الطير عطار مي انه سلوك در منطقگ از مراحل هفت
داند، او پس از اشاره به جذبه و كشش دروني مرغان به مالقـات بـا سـيمرغ     آشيان ديگر مي

در ». مرغان خبر پرسيدند و آشيان سيمرغ طلب كردنـد «دهد كه  داستان را چنين ادامه مي
سيمرغ بازگشته بودند مالقات نموده و پس از اينكـه از  اين منزل با مرغان واصل كه از ملك 

طوق شوق بر گردن افكندند و نطاق اشتياق در ميان بسـتند،  «گاه سيمرغ خبر يافتند،  منزل
» يكبار قصد برخاستن كردند تـا پـيش تخـت ملـك شـوند      و نعلين طلب در پاي كردند و به

 ).72: 1376(غزالي، 
راي يافتن ملـك سـيمرغ و طلـب پـس از مالقـات بـا       توان ميان طلب پيش از پرواز ب مي

اي به خواستن با شوق و اشتياق نشده؛ ولي  مرغان واصل تفاوت قائل شد، در طلب اول اشاره
شود و  ور مي پس از مالقات با مرغان واصل است كه آتش شوق و اشتياق در دل مرغان شعله

 سازد. يك همت ميگاه سيمرغ، مرغان را يك انديشه و  آرزوي رسيدن به منزل
 همت-4-3

گرچه جذبه الهي عامل اصلي سير و سلوك عرفاني است ولي سالك بدون همـت، راه بـه   
جايي نخواهد برد؛ زيرا همت جهت سـلوك و رمـز موفقيـت سـالك اسـت. خواجـه عبـداهللا        
انصاري در ميدان چهل و نهم به شرح همت پرداخته اسـت، او همـت را خواسـت از دل بـه     

برد كه نشـان آن چهـار چيـز اسـت؛ مـژده       ف كرده و از همت به حق نام ميقيمت دل تعري
سازد، بندي كه از همه بنـدها آزاد و دري   نياز مي رهايي، نيازي كه سالك را از همه نيازها بي

 ).153: 1386كند (انصاري،  كه از همه درها مقيم مي
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سـوي ملـك سـيمرغ را     كه مرغان قصد برخاستن و پرواز بـه  الطير غزالي زماني در رسالة

شـود   مرغان است كه موجب مي» همت«دارد و اين  كنند منادي ايشان را از رفتن باز مي مي
دارد،  تا به هشدارهاي منادي كه ايشان را از گام نهـادن در مسـير رنـج و بـال بـر حـذر مـي       

هـر  «كننده او، شوق ايشان افزون شود؛ زيـرا   اعتنا باشند و حتي با شنيدن سخنان مأيوس بي
هراسـد و   چند وصول به محبوب دشوار و خارج از حد تصور باشد، صاحب همـت از آن نمـي  

 ).14: 1383(پناهي، » شمارد خود را براي رسيدن به مقصود حقير و ضعيف نمي
نهادند با انذارهاي منـادي، مـأيوس شـده و     الطير گام در مقام همت نمي اگر مرغان رسالة

گشودند. غزالي در رساله خود دو بار به طور متـوالي بـه    يهرگز به سوي ملك سيمرغ بال نم
شمرد و مرغان را از مرگ و نرسـيدن بـه مقصـود     هاي راه را بر مي كه سختي» منادي«نداي 
 هراساند اشاره كرده است: مي

منادي آواز داد كه خويشتن را در تهلكه ميندازيد... و از آشيانه خـويش بـرون نياييـد...    «
)، 72: 1376(غزالـي،  » يدند شوق ايشان زيادت گشت و بي آرام گشـتند... چون اين ندا بشن

، »العافيه فـي الزاويـه  «پس چون به يك بار به بال همت در پرواز آمدند منادي آواز داد كه «
سالمت به غنيمت داريد و پا در بيايان بي پايان منهيد... چون اين ندا بشنيدند حرص ايشان 

رار شدند... پس هر يك از ايشان بر بادگير همت نشسـتند و لگـام   زيادت شد و به يكبار بي ق
 )73: 1376(غزالي، » از عشق بر كام وي كردند

ترين دليل اين تكرار تأكيد بر اهميت مقام همت باشـد؛ زيـرا در هـر دو مـورد      شايد مهم
واكنش مرغان به منادي يكسان اسـت: در نـداي اول پـرواز بـه بـال همـت، و در نـداي دوم        

 ستن بر بادگير همت.  نش
بـراي همـت اسـت و ايـن     » بادگير«و » بال«نكته قابل توجه، استفاده غزالي از واژه هاي

دانـد؛ كـه    دهد كه غزالي همت را بال پرواز سالك براي رسيدن به دولت عـالي مـي   نشان مي
 كند: الطير آن را به پر و بال مرغان تشبيه مي عطار نيز در منطق

هر چه جست، آن چيز حالي شد پديـد ي پديـــدهـــر كـــه را شـــد همـــت عـــال
ــت  ــت داد دسـ ــك ذره همـ ــه را يـ كـــرد او خورشـــيد را زان ذره پســـتهركـ

هــا همــت اســت پــر و بــال مــرغ جــانهــا همــت اســت   ملــك جهــان   نطفــه
، عقل عافيـت طلـب اسـت كـه در     »منادي«آيد كه منظور غزالي از  هم چنين به نظر مي

سالمت را به «دهد كه  دارد و هشدار مي رغان را از پرواز بازميدهنده ظاهر شده و م نقش بيم
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غنيمت داريد و...، بر قوت خويش اعتماد نكنيد و بدانيد كه: هيچ زياني بيش از فرمان بـردن  
برد كه همان  جا عقل حسابگر از دشمني نام مي ). در اين73: 1376(غزالي، »  دشمن نيست

كه مرغان را چنان متوجه محبوب ساخته كه نه تنهـا  كننده عشق و جذبه الهي است  دريافت
هراسند بلكه شوق و حرص ايشان را براي پرواز به كوي دوسـت افـزون    از هشدارهاي او نمي

كند؛ در پايان مرغان لگام عشق بـر كـام منـادي كـرده و بـه ايـن جـدال درونـي پايـان           مي
هـر دل  «نهنـد؛ زيـرا    لوك مـي قرار پاي در راه س هوش و بي دهند، و از آن پس مرغان بي مي
 ).74: 1376(غزالي، »  اي به هوش نتوان بودن شده

 استغنا-4-4
نيـازي خداونـد از همـه هسـتي، و اسـتغناي خلـق بـه معنـي          استغناي حق به معني بي

نيازي از غير اوست. در اين بخش منظور از اسـتغنا، غنـاي حـق و     نيازمندي به خداوند و بي
نيازي از غير  در اصطالح عرفاني به معني نيازمندي به خداوند و بيفقر سالك است؛ زيرا فقر 

اوست كه هجويري آن را عامل رجوع به مسبب و ترك اسباب ظاهري و باطني تعريف كرده 
يـا أيهـا النـاس أنـتم     «سوره فاطر نيز آمده است؛  15). در آيه 159: 1376است (هجويري، 

 ».  الفقراء الي اهللا و اهللا هو الغني الحميد
ها و مراحل دشوار سـفر زنـده    الطير غزالي گروه اندكي از مرغان در گذر از وادي در رسالة

پـس ملـك سـيمرغ فرمـود تـا از ايشـان       «به مقصد رسيدند و به درگاه عزت نـزول كردنـد،   
و » آمديم تا تو ملك مـا باشـي  «و مرغان پاسخ دادند: » اند؟ پرسيدند كه به چه مقصود آمده

ه ايشان بگويند كه چه شما بگوييـد و چـه نگوييـد مـا پادشـاهيم و مـا را       سيمرغ گفت كه ب
خدمت و طاعت شما حاجت نيست، پس بازگرديد. در اينجا غزالي به مقام اسـغناي سـيمرغ   

كه مرغان نوميد و حيران شده و به عجز و نياز خـود معتـرف    اشاره كرده است؛ و پس از اين
نيازي، ما از خدمت و  گرچه تو از خدمت ما بي«كه  سوي سيمرغ پيغام فرستادند گشتند و به
او بـه بيـان   ». نياز نيستيم؛ اين درگاه نيازمندان است ما را به حضرت خود راه ده دولت تو بي

گونـه مقـام اسـتغناي سـلطان عـزت و       پـردازد؛ و ايـن   فقر سالك در مقابل غنـاي حـق مـي   
نيـازي از   شود تا سالك بـا بـي   ب ميچه كه موج دهد؛ زيرا آن مقداري رهروان را نشان مي بي

اهللا به درگاه آن غني مطلق راه يابد آگاهي به غناي حق و فقـر و نيازمنـدي خـويش     ماسوي
 ).124: 1385است،كه مقدمه نفي كثرت است (موسوي سيرجاني، 
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كدكني كه معتقد  الزم به ذكر است با توجه به مطالبي كه گفته شد برخالف نظر شفيعي

ار هرگز از مفهوم استغنا به عنوان يك مرحله از مراحل سـلوك سـخني بـه    است پيش از عط
)؛ غزالـي پـيش از   703: 1384كـدكني،   ميان نيامده است، (عطار نيشابوري، مقدمه شـفيعي 

 الطير خود به مفهوم استغنا به عنوان يكي از منازل سلوك اشاره كرده است. عطار، در رساله
 تسليم و رضا-4-5

ير پس از آگاهي به غناي حق و فقر خـويش پيـامي از سـيمرغ دريافـت     الط مرغان رسالة
كه چشم ايشان طاقت تجلي آن حضرت را ندارد و بايد به كلبـه احـزان    كنند مبني بر اين مي

 نهنـد  خود بازگردند و مرغان پس از شنيدن اين پيام نوميد شده و همه دل به قضاي االهي مي
 ).75: 1376(غزالي، » آسايشي چون موت (مرگ) نيست ال راحه كالموت؛«گويند:  و چنين مي

اي كه سالك خود را فراموش  غزالي در اين بخش به مقام تسليم و رضا اشاره دارد، مرتبه
گـردد. بـر ايـن     شود و راضي به قضا و قـدر االهـي مـي    كرده و اراده او در اراده حق محو مي

ا در گرو گذر از منزل فقر و آگـاهي  اساس غزالي رمز رسيدن سالك به مرحله تسليم و رضا ر
سـالك  «جـا كـه    دانـد آن  به نيستي ذاتي خود و مقام تسليم و رضا را باالترين مرتبه فقر مي

چه برايش مقدر كرده است راضـي   داند و به آن تنها خود را مجرايي براي نفاذ امر خداوند مي
اي فقر را به سريري تشبيه  ). خاقاني نيز در قصيده75: 1392وندي و تقي زاده،  (سپه» است
رسد كـه بـه    كند كه سالك را به مقام رضا رسانده و تنها سر كسي در آن سرير به تاج مي مي

 ):83: 1390مقام نيستي رسيده باشد (مؤذني و عليزاده، 
تو سر به جيب هوس دركشيده اين است خطا سرير فقر تـو را سـر كشـد بـه تـاج رضـا      

ـ    ــدا   ه تـاج رسـد  بر آن سرير سر بـي سـران ب ــي عم ــرو نه ــر ف ــي ار س ــاج برنه ــو ت 1ت

 قرب  -4-6
الطير به  قرب؛ يكي از منازل سفر روحاني و غايت سلوك عرفاني است كه غزالي در رساله

آن پرداخته است، او قرب را منزل درويشان و نيازمندان و آخرين مرحله سلوك مرغاني كـه  
د؛ و شرط رسيدن به اين مقام را اعتراف به عجز و كن اند معرفي مي به بارگاه سيمرغ راه يافته

گـردد كـه    داند؛ و معتقد است تنها كسي جليس و قرين ملك حـق مـي   قدري خويش مي بي
 حقيقت نيازمند و مسكين باشد. به

                                                 
 )7: 1316. (خاقاني شرواني، 1
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انـد، قـرب    چنين به اعتقاد غزالي چون مرغان در اين مرحله هنوز از قالب تـن نرسـته   هم
شـود، كـه ناشـي از اضـمحالل نفـس و       وجود) محسوب مـي  ايشان قرب پيش از فنا (قرب با

اطاعت از حق است و با قرب پس از فنا (قرب الوجود) كـه يـك ارتبـاط دايمـي و رهـايي از      
اي كـه بايـد بـه آن توجـه      ). نكته4: 1391فرد و شايگان،  انانيت است تفاوت دارد (ميرباقري

ي طلـب اسـت، بنـابراين تقـرب     نخستين گام براي وصول به قرب االه«داشت اين است كه 
 ).6(همان: » جستن به حق خود عامل قرب است

 فنا و بقا-4-7
داند و اين اشاره به همان قرب پيش  و گاه فنا را سبب قرب مي عطار گاه قرب را علت فنا

از فنا (قرب با وجود) و قرب پس از فنـا (قـرب ال وجـود) اسـت كـه در بخـش قبـل بـه آن         
 پرداخته شد.
شوند: فناي افعالي، صفاتي و ذاتي. فنـاي افعـالي،    ا براي فنا سه مرحله قايل مياغلب عرف

فناي اراده سالك در اراده حق است؛ زيرا سالك در اين مرحله تسليم اراده حق شـده و تنهـا   
پرهيـزد؛ ولـي در فنـاي صـفات؛ سـالك از       فعل حق را ديده و از نسبت دادن آن به خود مي

طور كامل  گردد، در اين مرحله فرد به صفات حق را متجلي ميصفت گشته و  صفات خود بي
 كند: ياد مي» با خويشتن آمدن«گردد و عطار از اين مرحله با نام  خبر نمي از خويشتن بي

ــت      سرير فقر در آن ساعت كه ديدم جان فزايـت  ــه جاي ــودم ب ــن ب ــه م ــو ك ــودي ت نب
مطلــوب گــم شــدچــو تــو طالــب شــدي    چو بـا خـويش آمـدي محبـوب گـم شـد      

جـا   در باالترين مرتبه فنا، فناي ذات قرار دارد كه سالك در محو به كمال رسيده تا به آن
: 1388نـام شـدن نفـس اسـت. (محمـودي،       يابد و اين همان عريان و بـي  كه خود را بازنمي

118-114 ( 
ه فنـاي  توان به يكسـاني مرتبـ   الطير غزالي مي با نگاهي كلي به منازل طي شده در رساله

بـرد. در ايـن صـورت     افعالي با مقام تسليم و رضا و همانندي فناي صفات با مقـام قـرب پـي   
توان مقام تسليم و رضا و مقام قرب پيش از فنا را همان دو مرحله ابتـدايي و ميـاني فنـا     مي

يعني فناي افعالي و فناي صفاتي در نظر گرفت؛ چون در مرحله تسـليم و رضـا اراده مرغـان    
ده سيمرغ محو شد و در مرحله قرب گرچه مرغان قـرين ملـك سـيمرغ گشـتند ولـي      در ارا
گاه كه از آرزوي ديدار با مرغان هالك شده در ميان راه سلوك با سيمرغ سـخن گفتنـد،    آن
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شما هنوز در بند بشريت و قيد اجـل و هراسـان از كاريـد، ايشـان را     «چنين پاسخ شنيدند: 

گه يكديگر را ببينيـد...   ارغ شويد و از آشيانه قالب بپريد آننتوانيد ديد. چون از اين خدمت ف
». اما تا مادام كه شما در قفس قالب باشيد و رسن تكـاليف بـر پـاي شـما، بديشـان نرسـيد      

 )114-118(همان: 
دهـد و نتيجـه فنـاي ذاتـي و بازگشـتن از آن       بقا باهللا بالفاصله پس از فنا في اهللا رخ مي

 گردد.   از خود فاني و به بقاي حق موجود مياست، در اين مرحله سالك 
احمد غزالي در رساله خود براي شرح و توصيف مقام مرغاني كه به فنا في اهللا و بقا بـاهللا  

في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتَـدرٍ؛  «كند:  اند به ذكر سه آيه از قرآن كريم اكتفا مي نايل شده
) وال تَحسـبنَّ الَّـذينَ قُتلـوا فـي     55(قمـر/ » در قرار دارنـد گاه صدق نزد خداوند مقت در منزل

سبيلِ اللَّه أَمواتًا بل أَحياء عند ربهِم يرزقونَ؛ وهرگز گمان مبر كساني كه در راه خـدا كشـته   
 )169عمـران/  شـوند. (آل  اند، و نزد پروردگارشان روزي داده مي شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده

ن ي؛ هـر كـه   ملى اللّهع رُهأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو اجِرًا إِلَى اللّههم هتين بم خْرُج
گاه مرگ او را دريابـد،   منظور مهاجرت به سوى خدا و رسول او خارج شود و آن اش به از خانه

كند كـه   از زبان سيمرغ چنين نقل مي) و سپس 100خداست. (نساء/  قطعا پاداش او بر عهده
دست لطف ما ايشان را برداشت و به حضرت نزديك گردانيد، ايشان در حضـرت قـدوس و   «

 ). 77: 1376(غزالي، » اند پرده جبروت
علت قرب خلق بـه حـق تقريـب    «دارد؛ كه مستملي بخاري مطلب فوق را چنين بيان مي
جوينـد، و    كه همه خلق مر او را همى بهر آن حق است مر ايشان را نه تقرب ايشان به وى، از

(مسـتملي بخـاري،   » يابد كه وى راه دهد. پس چون نزديك گرداند نزديك شوند لكن آن مى
شـود و در   ) و اين همان جذبه االهي است كه يكي از عوامل يقظه محسـوب مـي  42: 1363

 شود. بخش بعدي به آن اشاره مي
 طيور غزاليال درون مايه و پيام محوري رساله .5

يكـديگر پيونـد داده و از زبـان     غزالي در پايان رساله خود محبـت، جذبـه و طلـب را بـه    
دارد كه علت از خدمت بازايستادن مرغان ديگر، حكم نادوستي سيمرغ بوده  سيمرغ بيان مي

و اگر مرغان سالك كششي در ذات خود احساس نمودند، اين نه دليل آرزومندي ايشان بلكه 
اراده سيمرغ بوده كه ايشان را ناآرام و به خود آرزومنـد سـاخته اسـت. سـپس      به خواست و
و لَو أَرادوا الْخُرُوج لَأَعدوا لَه عدةً و لكنْ كَرِه اللَّه «كند:  سوره توبه استناد مي 46غزالي به آيه 
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هـا قصـد جهـاد داشـتند درسـت مهيـا        آنانْبِعاثَهم فَثَبطَهم و قيلَ اقْعدوا مع الْقاعدينَ؛ اگـر  
 ». ها را بازداشت ها را برانگيزاند پس آن شدند ليكن خداوند كراهت داشت از اين كه آن مي

اي اسـت كـه    حبت و عشق كمنـد جاذبـه  «كند؛  كوب اين مطلب را چنين بيان مي زرين
لـب  مشيت حق سالك را بدان وسيله در طلب آورد. عاشق را جذبـه معشـوق بـه عشـق و ط    

(زريـن  » كنـد  كشاند و تا اين جذبه در كار نباشد محبت در قلب سالك تائب راه پيدا نمي مي
 )280:1384كوب ،

هـاي دنيـوي و    بخـش غفلـت   يكي از عوامل يقظه، جذبه و توفيق الهي اسـت، كـه پايـان   
) ولـي غزالـي بـا    80: 1389مقـدم،   آغازگر سلوك عارفانه براي وصول به كمال است. (توكلي

عنوان نخستين مرحله سلوك، به اين مهم در ابتـداي   وجود اعتقاد به ارتباط جذبه و يقظه به
رب نايـل  كند، بلكه در بخش پاياني رسالةالطير كه مرغان بـه مقـام قـ    رساله خود اشاره نمي

كند و به ذكر نقش و اهميـت   اش را براي خواننده بازگو مي شوند، غزالي پيام اصلي رساله مي
پردازد. از نظر غزالي جذبه الهي نوعي يقظـه اسـت، و    جذبه االهي در مراحل اوليه سلوك مي

 كند رنگ دوستي و محبت االهي به خود گرفته است. بيداري كه او از آن ياد مي
تـوجهي قـرار دارد كـه     اي بيداري و خودآگاهي و در نقطه مقابل غفلت و بـي معن يقظه به

 شود؛ بيشتر عرفا معتقدند نخستين مرحله در سلوك است كه موجب توبه و بازگشت از گناه مي
طور مثال خواجه عبداهللا انصاري در منازل السائرين يقظه را در باب اول و توبه را در بـاب   به

)؛ ولي برخي از عرفا مانند هجويري و قشـيري  35ق: 1417(انصاري، دوم بدايات آورده است 
 ).135: 1374و قشيري،  95: 1376كنند (هجويري،  اولين مقام سلوك را توبه معرفي مي

) اين خداوند است كـه آغـازگر محبـت بـه     54(مائده/» يحبهم و يحبونَه«با توجه به آيه 
از خود اوست كه موجب جذب بندگان به سوي اي  بندگان است كه اين لطف و محبت جلوه

گردد؛ و همين جذبه و كشش االهي است كه موجـب   آغاز مي» يحبونه«او شده و از آن پس 
 شود تا سالك گام در وادي طلب نهاده و شوق او پس از مواجهه با موانع راه، فزوني يابد. مي

 گيري نتيجه .6
ه زبـان فارسـي در بـاب سـير و سـلوك      الطير احمد غزالي داستاني كوتاه و رمزي ب رساله

عارفانه است كه متن آن با آيات و روايات درآميخته، و به ابياتي چند مزين شده اسـت، و بـا   
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الطير اقتباسـي   الطير عطار، ترديدي باقي نخواهد ماند كه منطق مقايسه محتواي آن با منطق

 از داستان غزالي است.
ان قايل به وجود منازلي بوده، كه به نظر نگارنده غزالي مانند ساير عرفا براي سلوك سالك

الطير به هفت منزل؛ جذبه، طلب، همت، استغنا، تسليم و رضا، قرب، فنا و بقا اشاره  در رساله
طلب، عشـق، معرفـت، اسـتغنا، توحيـد،     -ي هفت شهر عشق عطار  شده است؛ كه با مقايسه

 قامات نزد اين دو عارف پي برد.و اختالف اين م  توان به شباهت مي -حيرت، فقر و فنا
 كه هرگز از مفهوم استغنا به عنوان يك مرحلـه  چنين بر خالف نظر مشهور مبني بر اين هم

 دهد كـه غزالـي   الطير نشان مي از مراحل سلوك سخني به ميان نيامده است ولي بررسي رساله
 اره كرده است.عنوان يكي از منازل سلوك اش پيش از عطار، در رساله خود به استغنا به

داند كه يكي از عوامل يقظـه   غزالي آغاز سير و سلوك عرفاني را جذبه و كشش االهي مي
گردد تا سالك گام در وادي طلـب نهـاده و    شود، و موجب مي و بيداري از غفلت محسوب مي

شوق او پس از مواجهه با موانع راه سـلوك فزونـي يابـد؛ بـه همـين دليـل او پيـام محـوري         
غزالي به مجذوبين   چنين مرغان رساله سازد. هم زي خود را بر اين مهم استوار ميداستان رم

سالك شباهت بيشتري دارند تا سالكان مجذوب، زيرا بدون همراهي پير و راهنمـا و تنهـا بـا    
الطيـر كـه در    نهند، بر خالف مرغان در منطـق  تكيه بر كشش و جذبه دروني گام در سفر مي

و راهنمايي مرشد خود يعني هدهـد كـه بـر موانـع راه آگـاه بـود،        تمام طول سفر از هدايت
 مند بودند. بهره

كنـد؛ مرغـان از خـدمت بـاز      غزالي در ابتداي رساله خود به سه گروه از مرغان اشاره مي
ايستاده، مرغان پاي در سفر نهاده (سالك) و مرغان واصل؛ كه در پايان رساله، مرغان سـالك  

شوند، مرغاني كه در مسير سلوك جان  خود به دو گروه تقسيم مي اند كه اكنون واصل گشته
دادند و به قرب پس از فنا (قرب ال وجود) و مقام بقا باهللا نايل شدند و مرغاني كه بـه منـزل   

 درويشان و نيازمندان راه يافتند و به قرب پيش از فنا (قرب با وجود) رسيدند.  
كه غزالي گرچه نهايت سفر روحـاني را فنـا فـي    الطير اين است  نكته قابل توجه در رساله

كند؛ ولي براي دو گروه ذكر شده از سالكان، پايـان يكسـاني متصـور     اهللا و بقا باهللا معرفي مي
باشـد؛   تواند نشان دهنده اهميت مراحل اوليه سلوك و تفاوت در مراحل فنا  نيست، و اين مي

ام تسليم و رضا و فناي صفات را با مقام قـرب  توان فناي افعالي را با مق زيرا در اين رساله مي
پيش از فنا يكسان دانست؛ به اين معني كه مقام تسليم و رضا و مقام قرب پـيش از فنـا بـه    
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باشـند؛ و   ترتيب همان دو مرحله ابتدايي و مياني فنا يعني فناي افعالي و فنـاي صـفاتي مـي   
ت. در نتيجـه، منـازل طـي شـده     اختالف دو گروه ياد شده در رسيدن به مقام فناي ذات اس

براي سالكان گروه اول: جذبه، طلب، همت، فنا، قرب (الوجود) و بقـا و بـراي سـالكان گـروه     
 .دوم جذبه، طلب، همت، استغنا، تسليم و رضا، و قرب (با وجود) است
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 نامه كتاب
 كريم، ترجمه كريم بهرام پور. قرآن
. چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشي فان اسالميآشنايي با مجموعه عر. 1390نژاد، علي.  اميني

 و پژوهشي امام خميني.  
. بررسـي و تصـحيح سـهيال موسـوي سـيرجاني،      صد ميدان. 1385انصاري، خواجه عبداهللا. 

 چاپ اول، تهران: انتشارات زوار.  
. محقق و مصحح علي شيرواني، چاپ اول، منازل السائرينق. 1417انصاري، خواجه عبداهللا. 

 تشارات دار العلم.  تهران: ان
ترجمه و شـرح رسـاله الواليـه. ترجمـه و توضـيح       .سرّ سلوك. 1386آشتياني، ميرزا احمد. 

 محمد جواد رودگر، چاپ اول، قم: انتشارات اشراق. 
: صـص  3شـماره  ،هاي ادبي پژوهش». همت؛ براق هفت وادي سلوك. «1383پناهي، مهين. 

7-16. 
هـاي   : تحليلي از داستانهاي رمزي در ادب فارسي ستانرمز و دا. 1367پورنامداريان، تقي. 

 فلسفي ابن سينا و سهروردي، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.   -عرفاني
، شـماره  زبـان و ادب ». الطير ابن سينا تحليلي فشرده از رساله. «1385بخش، اسماعيل.  تاج
 .14-1: صص 27

ل مفهوم يقظه در متون عرفاني بـا تأكيـد بـر دو    بررسي و تحلي. «1389مقدم، صفيه.  توكلي
 .95-78: صص 2. شمارهپيك نور زبان و ادبيات فارسي». داستان پيرچنگي و شيخ صنعان

 ، چاپ اول، تهران: اميركبير.شرح راز منطق الطير عطار. 1384ثروتيان، بهروز. 
، به خاقاني شرواني ديوان. 1316الدين ابراهيم بن علي.  خاقاني شرواني، حسان العجم افضل

 تصحيح علي عبدالرسولي، چاپ اول، تهران: سعادت.
». تبيين تعليمي فقر از ديدگاه عرفان اسالمي. «1392زاده، فاطمه.  وندي، مسعود و تقي سپه

 .92-75صص  :15. شماره تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي
 .59. شـماره كتاب ماه فلسفه». تأملي در سه رساله امام محمد غزالـي . «1391نيا، پروانه.  عروج

76-80. 
مقدمـه و تصـحيح و تعليقـات محمدرضـا      .الطيـر  منطق .1384 ، فريدالدين.عطار نيشابوري

 شفيعي كدكني، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.
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 تصحيح فؤاد روحاني، چاپ ششم، تهران: زوار. .نامه الهي. 1381. -------، ------------
. به اهتمـام سـيد صـادق گـوهرين، چـاپ اول،      الطير منطق. 1388. ------، ------------

 تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 
. محقـق احمـد مجاهـد.    مجموعه آثار فارسي احمد غزالـي . 1376غزالي، احمد بن محمد. 

 انشگاه تهران.. چاپ سوم، انتشارات د1جلد
، بـه اهتمـام نصـراله    داستان مرغان، رساله الطير خواجه احمد غزالي، 1353غزالي، احمد، 

 پورجوادي، چاپ اول، تهران: انجمن شاهنشاهي فلسفه ايران.
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