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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -۱٤٠٠/۱/۷:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(۱٤٠٠/٦/۲۷ :

ﭼﮑﯿﺪه
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ،راز ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ آورده اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﺋﻞ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮۀ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ را در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻫﺎﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺮ و ﻣﺮﺷﺪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺳﯿﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺎرف در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﺲ از
ﻃﺮح ﮐﻠﯿﺎت و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﺻﻞ داﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ اراﺋﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﭘﺮﻧﺪه ،ﭘﺮواز ،ﮐﻮه ،ﻣﺮغ.
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 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﮥ آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ .در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮدن اﺳﺖ،
ً
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪهای وارد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ و ارادۀ ﭘﺮواز در او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ ﻫﺎ ﻧﻔﻮس ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺧﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻔﺮ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺻﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه وﺟﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ] ،٥ص .[۳٤۹اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮواز
روح را از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﻼک ،ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰی در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮواز ﻣﺮغ و ﻋﺒﻮرش از
ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﺳﺖ ] ٥ص .[۳٥۳،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد،
ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ روی ﻣﯽآورد .او ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
ﻗﺪرت و اﺣﺎﻃﻪاش ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ارﺳﻄﻮ ،در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
] ،۱۲ص .[۲٤٥ﻓﺨﺮ رازی اﻋﺘﺮاف دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ را ﺷﺮح و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ] ،۱ج ،۳ص .[۳٤۹اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﺬﮐﺎری اﺳﺖ
ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺛﺎر او ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ درﻣﻮرد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی درﭘﯽ وﻓﻖ دادن ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺼﻮف اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻘﺪﻣﻪای
ﻻزم ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮف ﻣﯽداﻧﺪ ] ،۱ج ،۳ص .[۱٤٠ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از
داﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮﺗﺮان "ﺑﺎب اﻟﺤﻤﺎﻣﮥ اﻟﻤﻄﻮﻗﻪ "از ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﮑﺮ ﻓﺮدی ﻧﻤﺎﯾﺎن
اﺳﺖ ، ۸] .ص.[۳۲
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
] [۱۱در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦ-
ﺳﯿﻨﺎ و ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ رﯾﭽﺎرد ﺑﺎخ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮدو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
] [۱۲در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻗﺪرت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻋﻘﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻣﻘﺎم اﺗﺼﺎل داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده
اﺳﺖ.
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 .۲ﭼﮑﯿﺪهای از داﺳﺘﺎن رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆاﻟﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﺮادران ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی
ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪوهﻫﺎی ﻣﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭘﺲ از آن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ وی
اﺻﻞ داﺳﺘﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و رﻣﺰآﻟﻮد ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎ را
ﺧﺮوج از اﻋﺘﺪال ﻣﺰاج ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻃﺎﯾﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻗﺼﻪ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﯿﺎدان دامﻫﺎﯾﯽ را
ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﮥ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺻﯿﺎدان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﻏﺎن دﯾﮕﺮ
در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ .روزی در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎهﮐﺮدم .ﮔﺮوﻫﯽ از ﯾﺎران را دﯾﺪم
ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎ و ﺑﺎلﻫﺎی ﺧﻮد را از دامﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺗﻨﮓ ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﻗﺼﺪ ﭘﺮواز داﺷﺘﻨﺪ .از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﺑﺪن ﺧﻮد را از دامﻫﺎ ﺧﺎرج
ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺣﯿﻠﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺑﺎل وﮔﺮدﻧﻢ را از دام
ﺑﯿﺮون آوردم .وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺠﺎت را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪان .ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را از ﭘﺎیﻣﻦ درﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اول اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را
از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدﯾﻢ .آن ﻗﺪر ﭘﺮواز ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از
ﺻﯿﺎدان و ﻓﺮﯾﺐﻫﺎی آنﻫﺎ دور ﺷﺪﯾﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﺸﺖ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﺗﺮس
ﺻﯿﺎدان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺞ و
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ از ﺷﺶ ﮐﻮه ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آﺳﺎﯾﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا از ﺻﯿﺎدان ﺑﺴﯿﺎر دور ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﻮه
ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی آراﺳﺘﻪ و زﯾﺒﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ دﯾﺪﯾﻢ .آنﺟﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ و از ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺗﻨﺎول
ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ از روی ﺗﺮس ،ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺸﺘﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﻟﺤﺎن ﻣﺮﻏﺎن
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ از ﺧﻮﺷﯽ آن اﻟﺤﺎن ،ﺑﺎلﻫﺎی ﻣﺎ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و در آنﺟﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ.
آنﻫﺎ ﻟﻄﻒﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ واﻟﯽ آن وﻻﯾﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺎخ ﮐﺮد،
رﻧﺞ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﯿﻢ .او ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﻏﻢ و رﻧﺞ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺷﻬﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ در آنﺟﺎﺳﺖ و او رﻧﺞ ﻫﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ
را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آنﺟﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﻮد واﻟﯽ
ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ دﯾﺪﺑﺎن ﻣﻠﮏ را ﺧﺒﺮ دار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ ﺑﺮدﻧﺪ.
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ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺘﯽ در آن ﻣﮑﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ ﺣﺠﺎبﻫﺎ را از ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖﺗﺮ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻪ ﺣﺠﺮهای رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺪم در ﺣﺠﺮه ﻧﻬﺎدﯾﻢ از دور ﻧﻮر ﺟﻤﺎل ﻣﻠﮏ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .در آن ﻧﻮر دﯾﺪهﻫﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪ و ﻋﻘﻞﻫﺎ ﻣﺪﻫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ-
ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎز داد و ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺴﺘﺎخ ﻧﻤﻮد .ﻗﺼﮥ رﻧﺠﻮر ﺧﻮد را ﺷﺮح دادﯾﻢ و
از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ آن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻨﺪ را از ﭘﺎی ﻣﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﻟﺬت او را
ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺑﻨﺪ از ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ رﺳﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را اﻟﺰام ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎ را از ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮدارد .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .از ﭘﯿﺶ ﻣﻠﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل ﻣﻠﮏ در راﻫﯿﻢ .ﭘﺲ از
ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪانﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮد ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﺷﺘﯽ ﺑﺎ او ﻧﯿﺎﻣﯿﺰد و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او
ﻧﮕﺮدد ،او را آنﺟﺎ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﻤﺎلﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از اوﺳﺖ .در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ وﺟﻮد از ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮﮐﻪ از او دوری ﮐﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﺧﺴﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ] ،۳ج ،۱ص٤٠٠-٤٠٥؛  ،۱٠ج ،۳ص.[۱۹۸-۲٠٥
 .۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اول ﻗﺒﻞ از داﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ دوم
ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 .۱ .۳ﻗﺒﻞ از داﺳﺘﺎن
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ :ﻗﺴﻤﺖ اول؛ ﻃﺮح ﺳﺆال و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮادر
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دوم؛ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول از ﺧﻮدش ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دردی ﮐﻪ در
ﺳﯿﻨﻪ دارد اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ درد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻪ
دوﺳﺘﯽ! او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادر و دوﺳﺖ دروﻏﯿﻦ
را .در ﻧﻈﺮ او ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دردی ﺷﺒﯿﻪ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ] ،۷ص .[۸٤در ﻧﻈﺮ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺐ
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی دﻧﯿﻮی را ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﺴﺖ وارﻫﯿﺪهاﻧﺪ
واﯾﻦ دﻧﯿﺎ را اﺑﺰاری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻋﻮاﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻫﺎی

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﻏﯿﺒﯽ ﻫﺎﺗﻒ را ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﺳﺦ آنرا ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادراﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﻫﺎ دارد ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد را از ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺘﻪ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ] ،۷ص .[۸٥
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی
اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢﺳﻨﺦ ﺧﻮد ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ درد دل ﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ و ﻫﻢﺳﻨﺦ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه،
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﻢ ﻋﺎرف ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درد و رﻧﺞ
او ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن در ﺧﺪﻣﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ ﺑﻮدن اﺳﺖ را ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ،ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آن اﺳﺖ .ﻋﺎرف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ
ﻋﺎرف را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ و ﻫﻢراز ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
و ﭼﻮن ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻋﺎرف ﺷﺒﯿﻪ و ﺷﺮﯾﮏ اوﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-
ﺷﻮد؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎده و دارد ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻋﺎرف از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻧﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ،ﺧﻮداﻧﺪرزی و در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ و
ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﻫﻤﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .در ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺎن
ﻧﺼﺎﯾﺢ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺳﻔﺮ )ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن(اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
وﺟﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻞ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺮای
ﻋﺎرف ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﺳﻔﺮ )ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن( اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻔﺮ ،ﮐﻨﺪهﺷﺪن از ﺗﻌﻠﻘﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪن اﺳﺖ ] ،۷ص.[۸۹
 ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن(اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮده از اﺳﺮار دل ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮدارﯾﺪ و آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﺎرف ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻫﯿﭻ ﭘﺮده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ
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ﮐﻤﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ ] ،۷ص .[۸۷اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮادراﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺪای
ﻫﺎﺗﻒ ﻏﯿﺒﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽروﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راه واﺣﺪی دارﻧﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در
آن راه ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎنﻫﺎ ،ﺗﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن آن ﺻﻔﺎی روﺣﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﺟﻤﻌﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺎل ﻓﺮدی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺎرز و ﺧﺎص ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن روﺣﯿﮥ ﺟﻤﻌﯽ و
ﺗﻌﺎون ،ﺧﻠﻮص و ﺻﻔﺎی دل و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ آن از زﻧﮕﺎرﻫﺎ ،ﺑﯿﺎن اﺳﺮار دل در اﺛﺮ ﺻﻔﺎی دل،
آﻣﻮﺧﺘﻦ آن اﺳﺮار ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻏﺪﻏﮥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ-
ﺧﻮرد .ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن راﺑﻄﮥ ﻋﺎرف و ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آﯾﯿﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن آﯾﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﮔﻮﯾﯽ دارد ﺧﻮد را در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در آﯾﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ )ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ(وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎرﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻮی و زﻣﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻋﺎرف و ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ او اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از آنﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن
را ﻫﻢﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﺎع ﻫﻢﭼﻮن ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻓﺮو روﻧﺪ )ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎرﭘﺸﺖ( و ﺑﺮای ﻓﺮار از
دﺷﻤﻦ )ﭼﻪ دروﻧﯽ ،ﭼﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﭼﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ( در رﯾﺎﺿﺖ و رازداری و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرﭘﺸﺖ ،ﺻﻔﺖ »ﺗﻘﺒﻊ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﺮدرﮔﺮﯾﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﯿﺮ ﻓﺮوﺑﺮدن و دﻗﺖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد و از ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮراک ﻧﺒﺎﺷﺪ ]،۷
ص .[۹۲ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎرﭘﺸﺖ را ﻧﻤﺎد اﯾﺎم روزهداری و زﻫﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ روز ﺑﺪون ﻏﺬا زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ] ،۹ص .[۲۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎد
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن روح ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻗﻮۀ ﻧﺎﻣﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ]،۱

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ج ، ۳ص.[٤٤٠
ﺧﺎرﭘﺸﺖ و ﻋﺎرف در اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺸﻦ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮادران دروﻏﯿﻦ از او دور ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ .ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﻫﻞ ﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺻﻔﺎی دل او
ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ اﻫﻞ ﺧﺴﺖ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن.
از ﻃﺮﻓﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دروﻧﺘﺎن را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﺮ درون
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و آنرا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ«،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آنرا ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﯿﺪ ] ،۷ص .[۹٥اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدن ﻇﺎﻫﺮ را دوری از ﻣﺮدم و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎﻃﻦ را
ﭘﺮده از اﺳﺮار ﻋﻠﻤﯽ درون ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد ] ،۹ص.[۳۱
 ﻣﺎرﺷﺪن )رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺪﮔﯽ(ﻣﻘﺎم ﻣﺎر ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎران ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ روح و ﺗﻦ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻼﺋﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی
ﺗﻦ ،ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل دل ﮐﻨﺪن از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺒﺐ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﮕﺮدد و راه ﺑﺮای ﺣﺪس و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد .ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ً
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﻧﻤﻮدن .اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻮﺷﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار از ﮐﻬﻨﮕﯽ
ﻗﺒﻠﯽ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻬﻨﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻬﻨﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺪﮔﯽ .ﻋﺎرف ﺑﺎ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻈﻬﺮ اﺳﻢ ﻣﺒﺪع اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ] ،۹ص.[۳۲
 ﻣﻮرﭼﻪ وﮐﺮم )ﺑﯽ آزاری و ﭘﻨﻬﺎنداﺷﺘﮕﯽ در ﺳﯿﺮ(وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﻏﺮور ﮔﺮدد
و ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪن ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺎرف آنﻫﺎ را ﺑﻪ درک ﻣﻘﺎم ﻣﻮرﭼﻪ و ﮐﺮم ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺮم و ﻣﻮرﭼﻪ ﻧﻤﺎد ﮐﻢ آزاری و ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد از ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ او را از
راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ] ،۹ص .[۳۳ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮر ﯾﺎ ﮐﺮم را
ﻧﻤﺎد ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪای را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ] ،۷ص .[۹۷ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮرﭼﻪ و ﮐﺮم ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻏﺬای ﻋﻠﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺗﻮاﺿﻊ ﺟﺎی آنرا ﻣﯽﮔﯿﺮد ] ،٤ص  .[۳۳٥ﭘﺲ ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺮم و ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﯽ آزارّ ،
ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﻘﺮب )آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﯿﺎﺳﻮدﮔﯽ(اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺮب ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﻦ ﺑﯽآزاری ﻫﻤﯿﺸﻪ
آﻣﺎدۀ ﺑﺮﺧﻮرد و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻼح ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺮ او ﺑﺘﺎزد .ﻫﻢ-
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرف اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ دوش ،راه ورود دﺷﻤﻦ دروﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺒﻨﺪد و ﻧﮕﺬارد
ﺷﻬﻮات ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﻮات ﺑﯽﺧﺒﺮ و از ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و ﻋﺎرف را
ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﻋﻘﺮب ﻣﻘﺎم ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺤﺾ و
آﻣﺎدﮔﯽ داﺋﻢ و ﻧﯿﺎﺳﻮدن در راه رام ﮐﺮدن ﻗﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻨﺎن
دوﺳﺖ ﻧﻤﺎ را ﺑﺨﻮرد ]  ،۹ص.[۳٤
 ﻧﻮﺷﯿﺪن زﻫﺮ )اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺨﺘﯽ(وﻗﺘﯽ ﻓﺮد در ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺷﻮد ،ﺷﻬﻮات در او ﻣﯽﻣﯿﺮد ،روﺣﺎﻧﯿﺎت
در او زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮگ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﻮات ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻫﺮ ﺧﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻣﺮگ را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ« ]  ،۲ص .[٦۱٠ﭘﺲ زﻫﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﻘﻬﻮر داﺷﺘﻦ
ﻗﻮای ﺷﻬﻮاﻧﯽ و ﻏﻀﺒﯽ اﺳﺖ ]  ،۹ص ،[۳٦ﮐﻪ ﺳﺒﺐ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ]
 ،۷ص .[۱٠٠ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ زﻫﺮ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
آراﻣﺶ و اﻗﺘﺪار ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ] ،۷ص.[۱٠٠
 ﭘﺮواز )ﭘﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ(ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺮگ ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روح از ﻗﯿﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎت آزاد
ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﭙﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﯾﮏ آﺷﯿﺎن ﺑﺎز
ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را از آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺮﯾﺪن ﻋﺒﺎرت از ﻗﺒﻮل ﻓﯿﺾ از ﻣﻠﮑﻮت و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن
ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﭘﺮﻧﺪه در ﭘﺮﯾﺪن و ﺑﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ در درک ﮐﺮدن ﻋﻮاﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻘﻮﻻت اﺳﺖ ] ،۹ص .[۳٦آﺷﯿﺎﻧﻪ،

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﺪن و ﺗﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ از ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ وﺟﻮد
دارد ] ،۷ص.[۱٠۲
ﺣﺎل ﭼﺮا ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎل ﻧﺪارد ﻣﺠﻮز دزدی دارد ،ﻣﻨﻈﻮر از دزدی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎل داﺷﺘﻦ
ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﺣﺪس ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دزدﯾﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﺪس رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ] ،۹ص .[۳۷ﭘﺲ واژۀ دزدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺎرف از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺳﺘﺎد ،ﻣﺮﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب و ﺑﺮﻫﺎن ،راه ﺣﺪس و
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
 ﺷﺘﺮﻣﺮغ )ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﺸﻢ(ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎل در آورد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.
ﻧﺰد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ دارای ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺖ :اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎل دارد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮد و درﻋﻮض ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽدود؛ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮای آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻏﺬا در درون ﻣﻌﺪهاش ﺳﻨﮓ داغ ﺻﺤﺮا را ﻣﯽﺧﻮرد .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﯾﮋۀ ﻋﺎرﻓﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ زﻣﯿﻨﯽ
و ﻧﯿﻤﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎم ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﯽ ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪای
آﺗﺸﯿﻦ ،ﻫﻤﮥ درون را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ] ،۷ص.[۱٠٤
ﺳﻨﮓ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ] ،۹ص .[۳۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺳﻨﮓ داغ ﺑﻪ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در راه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
] ،۷ص.[۱٠٥
 اﻓﻌﯽ )ﺗﻦﺳﭙﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ(ﻧﺰد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﺑﻪ دام ﺑﻼی ﺧﻮک ﺻﻔﺘﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﻌﯿﺎن،
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﻧﺮم ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮردن ،ﻧﻤﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﺳﺘﺨﻮان در واﻗﻊ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻦ ﯾﮏ ﻻﺷﮥ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺮژی ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد ،در درون ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮدهﺧﻮار ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺮم ﮐﺮدن آن ﺑﭙﺮدازد .اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮردن ،ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺗﻦ ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮشآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻔﺲ اﻣﺎره اﺳﺖ ]،۷
ص.[۱٠٥-۱٠٦
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 ﺳﻤﻨﺪر )ﺗﻘﻮای ﮐﺎﻣﻞ(ﻧﺰد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﻤﺎد ﺳﻤﻨﺪر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﻮای ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎرف ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻨﺪر اﺳﺖ از ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮدم و ﯾﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮدش ﭘﺎک اﺳﺖ ] ،۷ص .[۱٠۸ﺳﻤﻨﺪر ﻧﺸﺎن از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺼﻤﺖ و
ﺗﻘﻮایﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﻮد در آﺗﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ارادۀ ﻗﻮی را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺧﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺧﻮد را از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﭽﻮن
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم از آن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 ﺧﻔﺎش )اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﺤﺾ(ﻧﺰد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺧﻔﺎش ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و زرق و ﺑﺮﻗﺶ
در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻔﺎش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از
ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت( ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ] ،۷ص .[۱٠۸ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻔﺎش را ﻧﻤﺎد ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽ-
داﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻔﺎش اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ
] ،۹ص .[٤٠ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد :ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻤﺖ.
 ﻧﮕﺮاﻧﯽ )ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ(درﭘﺎﯾﺎن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ،ﺑﻪ آﺑﺎد ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﮥ روح ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺳﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻏﺮق ﻫﻮسﻫﺎی زودﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺰد او اﻧﺴﺎن ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺮود.
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻗﻮۀ ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ در اﺛﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ
دو را دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎم ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽ-
ً
ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺰد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺎرف ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ُ
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻧﻪ ﻣﻘﺎم را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻘﺎم ﺧﺎرﭘﺸﺖ
)ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ(؛ ﻣﻘﺎم ﻣﺎر )ﻧﻮﺷﺪﮔﯽ و رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد(؛ ﻣﻘﺎم ﮐﺮم و ﻣﻮرﭼﻪ )ﺑﯽآزاری و ﭘﻨﻬﺎن-
داﺷﺘﮕﯽ در ﺳﯿﺮ(؛ ﻣﻘﺎم ﻋﻘﺮب )آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﯿﺎﺳﻮدﮔﯽ(؛ ﻣﻘﺎم ﭘﺮﻧﺪه )ﭘﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢ

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﻣﻌﻨﺎ(؛ ﻣﻘﺎم ﺷﺘﺮﻣﺮغ )ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﺸﻢ(؛ ﻣﻘﺎم اﻓﻌﯽ )ﺗﻦﺳﭙﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ(؛ ﻣﻘﺎم
ﺳﻤﻨﺪر)ﺗﻘﻮای ﮐﺎﻣﻞ(؛ و ﻣﻘﺎم ﺧﻔﺎش )اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﺤﺾ(؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻋﺪد ﮐﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺮ روح ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﮏ اﻋﻈﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
 .۲ .۳اﺻﻞ داﺳﺘﺎن
ﻧﻤﺎدﻫﺎ و رﻣﻮز در اﺻﻞ داﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:
 ﺷﮑﺎرﭼﯽ )واﻫﺐاﻟﺼﻮر ﺣﮑﯿﻢ(ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﺳﺖ .او وﺟﻮدش ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ آنﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دام ﺑﯿﻨﺪازد .ﭘﺲ او ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد از ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎت ﻋﻠﻢ دارد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﮑﺎرﭼﯽ واﻫﺐ و ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎدی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ﻋﺎرف( اﺳﺖ ] ،۷ص.[۱۱۲
 داﻧﻪ ﻫﺎ )زﺧﺎرف و ﺗﻤﺘﻌﺎت دﻧﯿﻮی(در داﺳﺘﺎن داﻧﻪ ﻧﻤﺎد ﮐﺜﺮت و ﯾﺎ روح ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺮدارﻧﺪۀ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
اﺳﺖ .داﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪه را در زﻧﺪان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﮕﻪ دارد ،ﭘﺲ داﻧﻪ ﻧﻤﺎد ﺗﻤﺘﻌﺎت دﻧﯿﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻓﺘﺪ ] ،۷ص.[۱۱۲
 دام )زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی(دام ﻧﺸﺎن از اﺳﺎرت اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﺒﻮط ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف داﻧﻪ-
ﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری در دام ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺒﻮط آدم و ﺣﻮا از ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ] ،۷ص .[۱۱۲اﻓﺘﺎدن در
دام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن آنﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ رﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ]، ۹ص.[٥۹
 ﭘﺮﻧﺪه )روح ﭘﺮﻋﻄﺶ(ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﺎد روح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮق داﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﯿﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻦﺳﭙﺎری ﺑﻪ داﻧﻪ و دام ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﺤﺾ و ﻧﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺟﺪا ﺷﻮد و در ﻋﺮﺻﮥ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ
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ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ] ،۷ص .[۱۱۲
 ﻣﺮغ در ﻗﻔﺲ )زﻧﺪاﻧﯽ(ﻣﺮغ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮد زﻧﺪاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از
ﺧﻮد و ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ] ،۷ص.[۱۱۳
 ﻣﺮﻏﺎن دﯾﮕﺮ )ﺣﮑﯿﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان(ﻣﺮﻏﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎد ﺣﮑﯿﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﺪار آنﻫﺎ
از ﺧﻮاب و ﺑﯽﺧﺒﺮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺣﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﮐﺮده و ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] ،۷ص .[۱۱٤ﺑﺮادران ﺣﻘﯿﻘﺖ و
درد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن آن دو در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ او از دردش ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ-
ﮔﻮﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از آن در ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﭘﯿﻤﻮدن راه داﻧﺶ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،از زﻧﺪان ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .درد ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻘﯿﻘﺖ دور
ﺑﻮدن از ﭼﺸﻤﮥ ﻧﻮر و داﻧﺶ و اﺳﯿﺮ ﺑﻮدن در زﻧﺪان ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻋﺎرف ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮغ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﺑﭙﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﮐﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮد در ﮐﺎر آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان دردش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻟﺬﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪن از ﻋﺮﻓﺎی
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪس و ﺳﻌﺎدت رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت ﺑﺰرگ را در آنﺟﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] ،۱ج ،۳ص.[٤۱٠
ﭘﺮﯾﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺴﺎن ﺳﻔﺮی روﺣﺎﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ دارد و دارای
ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺮاج ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ] ،۹ص  .[۱۱٦او ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﻏﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﻤﺎد
ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎلﻫﺎی ﺧﻮد را .ﺑﺪن و اﻣﻮر ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻢ-
ﭼﻮن دام و ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺮغ اﺳﺖ .ﭘﺮﯾﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺘﺴﺎب ﻣﻌﻘﻮﻻت
اﺳﺖ ] ،۹ص.[٥۱
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻮن ﻋﻼﯾﻖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﻦ و ﻫﻤﺮاه آدﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺮﯾﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮهﻫﺎ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ و اﻓﻼک ،وﺟﻮد دارد .ﮐﻮهﻫﺎ ﻧﻤﺎد آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،آﺳﻤﺎن ﺑﻌﺪی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﮐﻮه ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﻨﺖ و ﻧﺰﻫﺘﮕﺎه آﺳﻤﺎن ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﻮاﺑﺖ و ﺑﺮوج ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ-
ﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درک اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎد آن ﺻﻨﺎﻋﺖ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ -

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﺷﺪه »در اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ« ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﮐﻠﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ
ﻫﯿﺌﺖ و رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺻﻠﯽ وﮐﻠﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ .ﻓﺮود در اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﻔﻞ اﺳﺖ و
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن در ﻣﯿﺎن آن ﮐﻮهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ اوﺳﻂ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ] ،۹ص.[٥۳
 ﻃﯿﻮر اﻓﻼک ﻧﻬﻢ )ﻧﻔﻮس ﻧﺎﻃﻘﻪ(ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮس ﻧﺎﻃﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ] ،۹ص.[٥۸
 ﺷﻬﺮ )ﻋﻠﻢ اﻋﻠﯽ(اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ورای ﮐﻮه ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ اﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ اول آن ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺎم ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢﭼﻮن وﺣﺪت و ﮐﺜﺮت و ﺗﻀﺎد و ﻗﻮه وﻓﻌﻞ و...
اﺳﺖ ]،۹ص.[٥۹
 ﺻﺤﻦ ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮ )ﻋﻠﻮم ﻋﺎﻣﻪ(ﺻﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻮم ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در آن اﺳﺖ ]،۹ص.[٥۹
 ﭘﺎدﺷﺎه )ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ(ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺟﻼﻟﺖ او و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮای او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ او ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪن از ﺟﻼل ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ داد .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ،رﺳﻮل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺎرف ﺑﻪ درک ﻣﻘﺎم وﺣﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ]،۹ص.[٦٠
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﻨﺪ را از ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ را
از ﺧﻮد وارﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪ وارﻫﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮﻟﯽ
ﻫﻤﺮاه او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ وﺣﯽ و وﻻﯾﺖ ،ﺳﺎﻟﮏ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،در آﺧﺮ داﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل ﻣﻠﮏ در راﻫﯿﻢ،
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل در راه
اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻨﺪ از ﭘﺎی او ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ از ﭘﺎﻫﺎی او ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎرف
از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻨﺪﻫﺎ
ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺟﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ را
درآﯾﯿﻨﮥ دل ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻘﻞ ﻗﺪﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ] ،۷ص.[۱۲۱
 .۳ .۳ﭘﺲ از داﺳﺘﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻌﺪ از داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮغ
ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺗﻮان درک و ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
وﻟﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﮏ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت ﻗﺎدرﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن رﺷﺤﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺒﯿﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﻨﺰﯾﻪ از او اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ در اﺛﺮ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻦزدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن دﻣﺎغ و ...ﺑﻪ وی ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﺑﻦ-
ﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و از او اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺗﻬﻤﺖزﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ]،۹
ص .[۱۳اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرف در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻫﻀﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ]،٤ص.[۳٤٠
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
درﺑﺎرۀ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮑﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻻﺑﻼی ﺑﯿﺎن رﻣﺎنﮔﻮﻧﮥ اﺑﻦ-
ﺳﯿﻨﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .آﻧﭽﻪ آنرا ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از
ﻓﺮدی ﺣﮑﯿﻢ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را از رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦ-
ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد:

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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 .۱ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﺮﻓﺎن ،ﻫﻨﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﺼﻨﻊ و ﺗﮑﻠﻒ ﻧﺘﻮان ﺑﺮ آن
وادی ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درد و دﻏﺪﻏﻪ و ﻋﻄﺶ و ﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮد
و رﻧﺞ ﻓﺮاق را درک ﮐﻨﺪ .دﻟﺨﻮﺷﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﺪان رﻫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم
ﻧﺪارﻧﺪ.
 .۲ﺻﺤﺒﺖ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﺎران ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺪرد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮐﻪ
ﻧﺎﺻﺢ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻘﻮﻻت ﺟﺪی در ﺳﻠﻮک اﺳﺖ .در ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی آﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﻼﻗﯽ ﺟﺎنﻫﺎ از ﺿﺮورتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮ آن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﮔﻮﯾﯽ در اﺟﺘﻤﺎع و
ﺗﻌﺎون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ و آﯾﯿﻨﻪوار ﻋﯿﺐ و ﻫﻨﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ
آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .۳ﺳﻠﻮک اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺳﮑﻮن ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،روﻧﺪۀ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ را
ﺑﺮﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎرف ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .ﺷﻮق ﭘﺮواز ﻟﺤﻈﻪای از ﺟﺎن و ذﻫﻦ
و زﺑﺎن ﺳﺎﺋﺮاﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻐﻔﻮل ﺷﻮد و ﺷﺐ و روز وﺟﻮد او را در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ﺑﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ ﭘﺮانﺗﺮ از ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺎل ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ.
 .٤ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺧﺎرﭘﺸﺖ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ،وﺟﻮدی زﻣﺨﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻻﯾﻘﺎن و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن در روح او ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺻﻔﺖ
ﻓﺮوروﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرﭘﺸﺖ را در رﯾﺎﺿﺖ و رازداری ﻧﺼﺐاﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﺳﻠﻮک ،ﺻﺮف
ﭘﺮﻫﯿﺰ و اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻋﻘﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺳﻼح ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﺣﻤﻞ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﻘﻮای ﭘﺮﻫﯿﺰ ،ﺗﻘﻮای ﺳﺘﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﺸﺎی ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٥ﻋﺎرف ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد درﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای او ﻋﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮ ﺷﺪنﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﺧﻠﻊ و ﻟﺒﺲﻫﺎی روح از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻋﺎرف ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ .ﺑﺴﺎن ﻣﺎر
ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻠﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻬﻨﮥ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ژﻧﺪه را از ﻗﺎﻣﺖ روح ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺪ و
ﺗﺤﻠﯿﻪ و ﺗﺠﻠﯿﻪ را ﻫﺮ آن در ﺳﯿﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٦ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری در ﻣﺸﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ و آراﻣﯽ را از ﻣﻮرﭼﻪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﮐﻢ آزاری و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را از ﮐﺮم ﻓﺮا ﮔﯿﺮد .ﻋﺎرف ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻔﺎش اﻫﻞ ﺳﻠﻮک در ﺷﺐ
اﺳﺖ .از ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زرق و ﺑﺮق دﻧﯿﺎ او را ﻣﻔﺘﻮن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 .۷ﻣﻮت اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮد زاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﯽ دارد و ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره
ﺑﺮای او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .رﯾﺎﺿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن زﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎرف ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻫﺮ ﺧﻮرﯾﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮگ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﺎت از ﺧﻮراک،
ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﻬﻮات دﻧﯿﻮی ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﭘﺮواز ﺳﺎﻟﮏ را ﺳﺒﮏ ﺑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
 .۸داﺷﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از وﺟﻮد دو ﺳﺎﺣﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آدﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮏ ﭘﺮﻧﺪۀ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺎن ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢ در زﻣﯿﻦ راه ﻣﯽرود و ﻫﻢ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻤﯽ زﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﻤﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ .ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺎرف
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ و ادای ﺣﻖ ﻫﺮ دو ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺟﺎن او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ
زﻣﯿﻨﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﮥ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 .۹ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﺳﻨﮕﻼﺧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ
ﺧﻮد آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ او را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮ اﻧﺎﻧﯿﺖﻫﺎ وارد ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ
ﺷﻮد .وﻓﺎداری و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ،
ﺳﻤﻨﺪر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ورود ﺑﻪ آﺗﺶ واﻫﻤﻪ ﻧﮑﻨﺪ .از ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ارادۀ ﻗﻮی ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺼﻤﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱٠ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﻮد زﻧﺪه ﺑﺪارد .ﻋﺎرف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻇﻨﯿﻦ و ﻧﮕﺮان ﻋﺎﻗﺒﺖ و آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
ً
وﯾﮋﮔﯽ دو ﺳﺎﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﮥ وﺟﻮد او داﺋﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﺑﭽﺮﺧﺪ از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﺗﺎم در آن دارد.
ﻟﺬا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ ﺗﻮﮐﻞ و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪۀ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮش ،اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
] .[۱اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸٤اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت .ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ.
] .(۱۳۹۱) ---------- .[۲رﺳﺎﻟﻪ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻮف اﻟﻤﻮت و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻻﻏﺘﻤﺎم ﺑﻪ ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ.
ﻗﻢ ،آﯾﺖ اﺷﺮاق.
] .(۱۳٥۸) ---------- .[۳رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار.
] .[٤ادﯾﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ ) .(۱۳۸٤ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن.
] .[٥ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن ،ﺗﻘﯽ ) .(۱۳٦٤رﻣﺰ وداﺳﺘﺎنﻫﺎی رﻣﺰی در ادب ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
] .(۱۳۹٤) ---------- .[٦دﯾﺪار ﺑﺎﺳﯿﻤﺮغ .ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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] .[۷ﺗﻘﯽ ،ﺷﮑﻮﻓﻪ ) .(۱۳۸۲دوﺑﺎل ﺧﺮد ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮاﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.
] .[۸ﺧﯿﺎﻃﯿﺎن ،ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ) .(۱۳۷۹ﺳﯿﺮی در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮﻫﺎ .ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات اﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ.
] .[۹ﺳﺎوی ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻬﻼن ) .(۱۳۷٠ﺷﺮح رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﺰﻫﺮا.
] .[۱٠ﺳﻬﺮوردی ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺒﺶ)  .(۱۳۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق .ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
] .[۱۱ﻣﺒﺎرک ،وﺣﯿﺪ ) » .(۱۳۹۱ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ در دو اﺛﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﯽ )رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ و ﺟﺎﻧﺎﺗﻦ ﻣﺮغ
درﯾﺎﯾﯽ(« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ .ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۷ﺑﻬﺎر ،ﺻﺺ .٥۷-۷۸
] .[۱۲ﻣﺨﻠﺺ ،ﺳﻬﺎم )  » .(۱۳۹٥رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻄﯿﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻓﺮا رواﯾﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ« .ﺣﮑﻤﺖ ﺳﯿﻨﻮی،
ﺷﻤﺎرۀ  ،٥٦ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،ﺻﺺ .۱٠۳-۱۱۸

