
  عّطار ريالط منطق در یعرفان یاوجها و بقا و فنا

  دماوند یفرهنگ اديبن در نيمارت ديويد دکتر یسخنران ۀفشر گزارش

 ،است یرانيا لياص یقيموس یاجرا و یسخنران شامل که دماوند یانتفاع ريغ و یفرهنگ دماوند اديبن ۀدوماهان ۀبرنام
 و ختهيفره هنانيم هم از یجمع حضور با لنديمر - کالج یمونتگمر اجتماعات تاالر در هيفور 23 کشنبهي روز عصر
 و  رعاش  نيترام ديويد رتکد همانرب نيا نارنخس .ديگرد برگزار یاجتماع و یفرهنگ قيعم یها بحث به مند عالقه

 رد شهوژپ و ليصحت هب ار دوخ رمع زا ینايلاس و تسا ناريا گنهرف نيتسار نارادتسود زا هک دوب یياکيرمآ ۀدنسيون
 :تسا رارق نيا زا نيترام یاقآ  ۀدرشف لاح حرش. تسا هدرک فرص یسراف تايبدا

 دانشگاه از را خود یدکتر ۀانشنامد ،یعرب و یرانيا ۀفلسف و شعر  در پژوهشگر و سندهينو و شاعر ،(aka Q.R Quasar) نيمارت ديويد دکتر

 او یها ترجمه و ها سروده.شناسند یم زين Quasar یقلم نام با یادب محافل در را وا. است داشته افتيدر) UCLA  (آنجلس لوس در ايفرنيکال
 انتشارات توسط" بودا زمان "به وانت یم او کتاب ازدهي انيم از. اند افتهي انتشار باکس - بلک و هيالعرب ،یيهاوا ۀفصلنام مانند یاتينشر در

 یسيانگل به یفارس از یسپهر سهراب اشعار ۀترجم و"  مرگ حال در جهان یتماشا "،"دهايخورش انوسياق "،یاسکولرل گلوبال
 خاطر به و بوده ايکلمب دانشگاه در کاگو،يش شعر واليفست اول ۀزيجا جمله از یادب ۀزيجا نيچند ۀبرند کنون تا او. کرد اشاره) کلمات/ونسکوي(

 یفارس ادب و شعر در خود مطالعات ليتکم یبرا او. است شده دهيبرگز سال پژوهشگر عنوان به 1998 در یفارس زبان از خود یها ترجمه

  .افتي یدسترس www.gsp‐books.org  ینترنتيا تيسا قيطر از توان یم کايآمر در او یکتابها به. است برده سر به رانيا در دوسال

 نيدالديفر ۀسرود ريالط منطق تياهم به سخنران یمعرف از پس دماوند  یفرهنگ اديبن ريدب انيلطفعل رياردش آغاز در
 اريمع در بلکه رانيا اتيادب در تنها نه یهجر هفتم قرن نيآغاز یها ۀوده ششم قرن دوم ۀمين عارف و شاعر عّطار،
 متعدد یزبانها بهريالط منطق او ،یو ۀگفت به.  کرد ادي ولا طراز یادب شاهکار کي عنوان به آن از و اشاره یجهان
 بر یعرفان ۀمنظوم نيا یمبنا بر یيها باله و ها شنامهينما کايآمر فرانسه و جمله از کشور نيچند در و شده ترجمه یخارج
 یچلس که کرد عرضه آن اساس بر یا باله واشنگتن ۀبال شرکت 1990 ۀده لياوا در جمله آن از .است آمده صحنه

  و بود آن رقصندگان از یکي برد یم سر به ینوجوان نيسن در هنگام آن در که وقت یجمهور سيرئ دختر نتون،يکل
 تئاتر از یکي زين شيپ سال شش اي پنج. افتندي حضور آن در نتونيکل خان و آقا چون شد ساز خبر مناسبت آن به برنامه

. کرد ارائه The Conference of the Birds  عنوان ريز ريالط منطق از ملها با یجّذاب ۀشنامينما یس ید واشنگتن یها
 مکتب کي  ۀسرسلس مقام در چه و هيپا بلند شاعر عنوان به  چه عّطار بلند مقام ۀبار در یشرح پساز انيلطفع ريکاردش
 و ريام اي شاه چيه مدح به را خود شعر که است یشاعران معدود ۀجمل از عّطار رانيا اتيادب خيتار در گفت، یعرفان
 عنوان به یا حرفه مهارت کي داشتن و یو یالم یازين یب  ،یروح یوارستگ بر هدافزو هم سبب. است الودهين یريوز
  :است گفته نيچن یمعن نيا رشاعرد.  است بوده داروشناس و بيط

  فتمنُس یناريد بهر از یُدر      نگفتم کس مدح شيخو عمر به

  :زين و

  ام ین یآزار مردم هر ۀبست      ام ین یدربار که را زديا شکر
  ام کرده تخلص را یکتاب نه       ام خورده ُمنعم خوان از طعام نه

    است بس روحم ُقّوِت و طبع قوت      است بس ممدوحم ميل عا هّمت
  

  خود پادشاه یجستجو به ُهد ُهد یرهبر به  نديآ یم بر صدد در که است یمرغان داستان ريالط منطق ميدان یم که همانگونه
 از گريد یاريبس و گردند یم باز جا راه  نيب از ازآنان یاريبس. است پرمخاطره و دشوار یسفر نيا. زنديبرخ مرغيس

  :شوند یم هالک توفان و باد و برف
  ديرس آنجا یکي کس هزاران از    ديرس آنجا یاندک مرغ همه زان



  
  
 گاهيجا برند یم گمان که یا ّقله به رمق یب و خسته و گذارند یم سر پشت را مهالک نيا ۀهم آن از یتعداد سرانجام 
 خود که ابنددي یم دست یمعن نيا به و ستندين شتريب مرغ یس که ابندي یم در دنيرس از بعد آنها. رسند یم است مرغيس
  .ندارد وجود آنها از رونيب مرغيوس اند مرغيس همان آنها
  ...نادرست تن شده جان ه،دلشکست    سست و رنجور پر و بال یب تن یس

  . ..معرفت و عقل و ادراک از برتر    صفت و وصف یب  دنديد یحضرت
 در اي  خود مقصود شگاهيپ در را شيخو مرغان که وصول ۀلحظ نيهم بر را خود صحبت یمقدمات از پس نيمارت یآقا  
  عّطار ۀعارفان یايدردن بقاء و فنا مانند یعرفان اصطالحات از یبرخ شرح به و متمرکزساخت ابندي یم"حضرت"

 دو   یدارا خود فنا و شد واصل فنا به نخست ديبا بقا به دنيرس یبرا عّطار ینيب جهان در ،یو ۀگفت به بنا. پرداخت
 با که است نفس رفتن انيم از و شدن شکسته ۀمرحل الفنا حال  .رديگ یم بر در را الفنا مقام م الفنا حال که است مرحله
 بابد یم دست" خلوص "و" صفا "به او که است حالت به نيا از بعد.  دهد یم دست سالک بر" استغراق "لتحا شدن غالب

 دو زين نجايا. ستين سريم فنا ۀمرحل از گذشتن بدون بقآء به دنيرس. شود یم رانيو و نابود نفس که است جا نيا در و
 دست یآگاه و نانياطم ،یداريب مقام به سالک که است  مرحله نيا در.  البقاء مقام و البقآء حال: است صيتشخ قابل مرحله

 ۀمرحل از انتقال که است نيچن. است" نفس به گشت باز "و یاريهش و" اثبات "دنيرس یمعنا به که " واقع در نيوا ابدي یم
  .ابدي یم راه" اشراق "یايدن به وسالک دهد دست بقآء ۀمرحل به فنا
     
 آن مرغان که است یا قله به دنيرس ۀلحظ همان به مربوط ريالط منطق در ريتعب نيتر دهيچيپ نيمارت دکتر حيتوض بر بنا
 یم دايپ دوگانه یيمعنا نجايا در حضرت. برد یم نام" حضرت "عنوان به آن از عطار و پندارند یم مرغيس گاهيجا را
 از و کرد ريتعب شود یم شمرده الکانس مقصود تيغا که یمقام حضور و" شگاهيپ "به را آن توان یم طرف کي از. کند
 " گوهر قتيحق غ مريس "آمده ريالط منطق در که یا گونه به اي و  یهست افشان پرتو ۀنيآ صورت به را آن گريد یسو
 صورت به را خود هم اند دهيرس مقصد به که یمرغان. کنند یم دايپ وحدت گريکدي در حالت دو نيا ريالط منطق در. ديد
 هنر. ابندي یم باشد مرغيس همان که یکي صورت به و شده ليمسح هم وجود در را گريکدي هم و ننديب یم مرغ عدد یس

 در یعرفان قيعم یمعنا نيا شرح  البته. است حالت نيا شاعرانه و فيلط تينها یب فيتوص و حيتشر عطار بزرگ
 از گرفتن یاري با و کنند دنبال جداگانه ار آن ديبا خود مبحث نيا به مندان عالقه و گنجد ینم مختصر  نيچن یگزارش
  .برند یپ آن قيدقا به آگاه یيراهنما

 نيحس یآقا فرصت نيا در. شد اجرا زنده صورت به یرانيا لياص یقيموس یشگيهم روال طبق برنامه دوم بخش در
 چند شباهنگ داراب یقاآ یآقا  ۀتارهنرمندان سه همراه است دماوند اديبن ۀريمد ئتيه یاعضا از یکي خود که کشاورز

   .شد مواجه هنرمند دو کار از حاضران پرشور نيتحس و ااستقبال با که کرد اجرا زيانگ دل فيتصن و آواز
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