
  عطّار در آيينة عشق و عرفان  ١٧٣

  

   عشق و عرفانةينيعطّار در آ
  ∗حسين فقيهي

  خويش در پيش آمـدن      خويش را بي    عشق چيست آيينـه خـويش آمـدن       
چون  هم نزديک و سرنوشت جهانيان هم ها به در جهان امروز دامنه زندگي انسان

دو  اي نيست جز آنکه به   همگان را چاره.هم گره خورده است اي به  اعضاي خانواده
عشق و دوستي خوگيرند و از نفرت و کينه  به.  از دو چيز گريزان باشندچيز بينديشند و

انديشي  گرايي و نيک همنوع چنين مذهب و دين را که هدايتگر بشر به هم. بپرهيزند
 چون عرفا و صوفيه از  از دريچه تنگ و تاريک ذهنيت خويش ننگرند، بلکه هم،است
  .دو ملّت برکنار باشندب و خودبيني بيزار و از ستيز با هفتاد و تعصّ

 مهم در مکتب عرفان و تصوف موجود است که اگر دنياي امروز که ةدو خصيص
ني و مذهبي در جهت فروريختن بناي تمدن و فرهنگ جهاني يهاي د  درگير تنگ نظري

چون  هانيان همجگيتي گلستان خواهد شد و همه  ترديد پهنه  بدان روي آورد بي،است
  .در کنار يکديگر با دوستي و صفا زندگي خواهند کرداي مهربان   خانواده

همه اديان است که سرلوحه کار  هستي و ديگري احترام به يکي از آن دو عشق به
نجات جهانيان  لذا بر روشنفکران و فرهيختگان گيتي که به. باشد عارفان خداجوي مي

اين دو نکته   را به الزم است تا همگان،انديشند هاي اخالقي و ديني مي  از خود خواهي
هستي و آفريدگار هستي و نيز   راز يک زندگي خوب در عشق به.ه دهندتوج
 آيد جز سوق دادن دست نمي گرفتن از تمامي مذاهب و اديان نهفته است، و اين به توشه
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و  اخالقي ,کردن آنان از چشمه سار زالل معرفت ديني اين سو و سيراب ت بهبشري
  :دند که صوفي کيست؟ گفت از جنيد پرسي.عرفاني
يعني نيک و بد را (وي رود  رچون زميني است که نيک و بد ب صوفي هم”
چون ابري است که سايه بر همه چيز افکند  و هم) خود تحمل کند بر
و چون باران بود که بر همه ) دوستي و يکرنگي رفتار نمايد همه به با يعني(

  .١“) کنديعني خيرش را بر همگان نثار(چيزها ببارد 
نگرند و  عنوان راهنما و خيرخواه بشريت مي هب گوناگون بهامذ عرفا و صوفيه به

گذارند و اصوالً  همه مذاهب احترام مي  آنان به.ند هستدور سو نگري مذهبي به  از يک
دانند، لذا هيچگاه  اخالق الهي و انساني مي ها به هدف همه اديان را هدايت انسان

  .کنند ني ستيز و مجادله نميمذاهب و عقايد دي با
 اتفاق را روز يکشنبه بود و .در کليسايي رسيد روزي شيخ ابوسعيد در نيشابور به

آمدند و   ترسايان پيش شيخ بازة هم…ترسايان جمله در کليسا جمع شده بودند
ها  احترام بايستادند و حالت  چون شيخ و جمع بنشستند ترسايان به.خدمت کردند

  :يکي گفت.  آن جماعت زاري بسيار کردند. بر خواندندقرآنن  مقريا.پديدآمد
  .“ کردنديز زنارها باةاگر شيخ اشارت کردي هم”

  .٢“ شان نبسته بوديم تا باز گشاييم واما”: شيخ ما گفت
عقايد  آموزد که مکتب عرفان مکتب صلح و دوستي و احترام به ما مي اين نکته به

پرخاشگري و فرورفتن در گرداب يکسونگري جويي،  ديني و مذهبي است نه ستيزه
  .هاي شخصي منطق و غيراصولي از عقيده و برداشت هاي بي مذهبي و جانبداري

سرعت در فرهنگ و ادب ايران  هاي عارفانه به  اينجاست که سلوک صوفيانه و شيوه
ي هاي عرفان و تصوف نه تنها در ميان فارس  زمين نفوذ کرده و ادبيات فارسي در زمينه

غرب   وققان شرنورديده است و بسياري از دانشمندان و محقّرکه جهان را دبلزبانان 
بسياري از شاعران  ويژه ادبيات صوفيانه آن به هزبان فارسي، ب. را شيفته خود کرده است
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سنايي، مولوي و عطّار از لحاظ  توان به کند، که از جمله آنها مي نامدار خود افتخار مي
رافت منطق و لطافت عقل اشاره کرد، و در ميان اين سه تن اشعار شيوايي بيان و ظ

مندانه و آثار مولوي در بيان معاني عميق دسنايي با دارا بودن مضامين عالي و نکات خر
اما اشعار عطّار عالوه بر . اند   نيک درخشيده,و احساسي لطيف و ذوق شعري

 و سخن ظريف سرشار از  بيان احساس لطيف,يابي، هنرآفريني، خردگرايي مضمون
اي   شيوه هاي اخالقي و معنوي صوفيانه با تعبيرهاي تمثيلي و ادبي به  عشق و درونمايه
او . نگرد عشق آيينه سخن عطّار است که تمام هستي را در آن مي. باشد زيبا و شيوا مي
و کند  بندد و زندگي مي عشق دل مي گويد و به کند و از عشق سخن مي با عشق آغاز مي

 کمتر سخني از عطّار .دهد  سخن، زندگي و مرگش بوي عشق ميابازد، لذ جان مي
  .شنويد که چاشني عشق در آن نباشد مي

  در مجلس عاشـقان جانبـاز       ما زنده به بوي جام عشقيم     
  :گويد داند و مي عطّار خود را آيينه تمام نماي عشق مي
ــسار    کسي خواهد که رنگ عشق بيند      ــين رخ ــو بب ــا و گ ــا رابي   ١م

يقين  ا بهنماياند که عشق عطّار رنگ و بوي زميني دارد، ام گرچه در ظاهر مي
 وي . عشق او داراي رنگ و بويي آسماني و ملکوتي استةتوان گفت سرچشم مي

  :بالد گيرد و بدان مي شراب عشق را از دست ساقي عرب مي
  ٢نوش کـن از دسـت سـاقي عـرب           همچو عطّار اين شراب صاف عشق     

جانان تنها پروانه نيست که بال و پر بسوزاند بلکه شمعي  طّار در آتش عشق بهع
  .ريزد کام عشق مي اش را به است که هستي

  عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت
  ه بال و پر بسوختـان را نيز چون پروانـمرغ ج

 و شود خود مي جويد و از خود بي وي کمال عشق را در رهگذر عشق حقيقي مي
  :دهد که انگيز سر مي نواي دل

ــست    در دلــم تــا بــرق عــشق او بجــست ــن شک ــشق م ــازار ع ــق ب   رون
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ــت   ــونم بريخ ــونريز او خ ــر خ   نــاوک مژگــان او جــانم بخــست     خنج
ــم    ــرت در دل ــشقش ز غي ــش ع ــست   آت ــاختن آورد همچــون شــير م   ت

  دل به ما ده چند باشي دل پرسـت؟           اي ناخود شناس  : بانگ بر من زد که    
  دايم از ننـگ وجـود خـويش رسـت           ه او در هستي مـا نيـست شـد         هر ک 

خدا پيوستن و در راه او نيست شدن و از   به, عشق در مذهب تصوف،با اين بيان
  : جستن است برهستي و مني خود رستن و از دنيا و زرق و برق آن

   فنا اندر فناست ومحو در محو  راه عشق او که اکسير بالست
  :يا

  رسد پيوست جان تو مينداي عشق به 
  که پاي در نه و کوتاه کن ز دنيا دست

  عناني با آن داند، که عقل را ياراي هم ترين مرتبه و مقام ميالعطّار عشق را با
  :نيست

ــست     دل شناسد که چيست جوهر عشق      ــصارت ني ــره ب ــل را زه   عق
*  

  بون گشت و خرد زير دست     زعقل    چون دل من بوي مي عشق يافت    
  :کند خدا چنين تصوير مي بهرا و در ابياتي ديگر عشق انسان 

  دل زعشقت آتش افشان خوشتر اسـت        آتش عشق تو در جـان خوشـتر اسـت         
  تا قيامت مست و حيران خوشـتر اسـت      اي   هر که خورد از جـام عـشقت قطـره         

  اسـت  گر همه زهر ست از جان خوشتر        ســوزدم درد عــشق تــو کــه جــان مــي
  زانکه درد تـو ز درمـان خوشـتر اسـت             و درمــانم مکــن درد بــر مــن ريــز  

  :گويد  و يا مي
ــرده دوز    عـــشق را دردي بيايـــد پـــرده ســـوز ــه پ ــرده در گ ــان را پ ــاه ج   گ

ــه  ا  هذر ــاق بـ ــه آفـ ــشق از همـ   مه عــــشاق بــــهـي درد از هــــا  هذر  ي عـ
ــدامغـــعـــشق م ــي    ز کاينـــات آمـــد مـ ــشق ب ــود ع ــک نب ــام لي   دردي تم

  ١گذشـــت از کفـــر و از اســـالم هـــم  شــد قــدمهــر کــرا در عــشق محکــم 
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اينجا مقام ناز معشوق و کمال نياز عاشق است، اکنون دست خون است و جان ”
چندان غلبات شوق و قلق عشق روح را پديد آيد که از خودي . بايد باخت مي

  .١“خود ملول گردد و از وجود سير آيد و در هالک خود کوشد
 صوفيانه ناخشنود باشند و آن را نوعي ةگرچه ممکن است برخي از اين شيو

اهيجانات نابخردانه بدانند، ام:  
  زانکه عاشق را زباني ديگر است  انـقـان عاشـس زبـابد کـدر ني

  :يا
  زيرا که عشق جانان درياي بيکران است  نيـز کران نبيـدر عشق درد خود را هرگ
او در عشق .  استهاي روي زمين همه انسان هستي و عشق به عشق عطّار عشق به

  .انديشد انسانيت مي شناسد و تنها به خود کفر و دين نمي
ذر کنـن گـر و ديـي از کفـق خواهـ عشگر سر  

  تـر و دين اسـد چه جاي کفـجايي که عشق آم
  اـجـناد کـيــايي رســن ره، جــدر ايـار انـطّـع

  برتر ز جسم و جان ديد بيرون ز مهر و کين است
  :يا

  ستـام و ننگ نيـ ن شاقـدر ره ع  
  پيـــک راه عاشـــقان دوســـت را

  روزـحبت بر فـشق و مـش عـآت

  قان را آشتي و جنگ نيست      ـعاش
  در زمين و آسمان فرسنگ نيست     
  تا بسوزد هر که او يکرنگ نيست

  :چنين گويد هم
  تـدسـاد و انـتـب هفـوراي مذه  حقيقت دان که دايم مذهب عشق

انديشد و خود را  حق مي ت توانا که تنها بهي اسي عطّار عارفي است واال و صوفي
درياي  داند تا از طريق عشق به اي مي   او خود را قطره.کند سرگرم نفسانيات زميني نمي

براي عطّار عشق مفهومي ديگر دارد و عقل معني ديگر و در اين خصوص . بپيوندد الهي
  :گويد
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  ١عقل، نعـل کفـش سـودا سـاختن          عشق چيست از قطره دريا ساختن
 او ,عشق عطّار سوختن و از خود فاني شدن است و هر که در راه عشق پرسوزتر

  .عاشقي پاکباخته و نيکوتر
  جـان نــسوزي تـن نفرســايي تمــام  
ــود    عاشــقي در عــشق اگــر نيکــو ب

  سازي فتاد ـشق دم ـر که را در ع    ـه
  شق در معشوق فاني گشتن است   ـع

  هر که او در عشق چون آتش نـشد        
  ر هــالکگــرم بايــد مــرد عاشــق د

  انـنش يـو بـودشـوق خـدر ره معش

 ــس ــان و ال ــابي ســوي جان   المره ني
ــود   ــق او ب ــشتن طري ــشتن ک   خوي
ــاد  ــازي فت ــزيش جانب ــرين چي   کمت

  تـشتن اس ـدگاني گ ـمردن او را زن   
  عيش او در عشق هرگز خوش نشد      

  شوق پاک ـشت در مع  ـحو بايد گ  ـم
  اودانـي جـاشـوق بـعشـه مـتا هم

جوش و  کران به چو درياي بي گرديد هم طّار پر از عشق ميآنگه که سراسر وجود ع
  :کرد که افتاد و زمزمه مي خروش مي

  ور آوردـان من شـهمچو دريا ج  عشق چون بر جان من زور آورد
عشق عطّار، عشقي جاودانه و زوال ناپذير است، چون وي معتقد است عشق 

  .ارزش و ماللت زا است ناپايدار بي
  ٢کـامالن را آن مــالل آرد پديــد    آرد پديد  عشق چيزي کان زوال   

چون آهن تفته رنگ جانان گيرد و  عقيده عطّار عاشق واقعي آن است که هم به
  :گون گردد  آتش

  عاشق آن باشد که چون آتش بود      
  ري داند نه دينـاي نه کاف  هـلحظ

  گــرم رو ســوزنده و ســرکش بــود
  نـد نه يقيـک شناسـاي نه ش  ذره

جهان و جهانيان دل  زد، او به عشق در وجودش موج مي. دق بودعطّار عاشقي صا
 هستي از آن خداست و با اوست ههمه عالم عشق ورزيد، بدان انگيزه که هم بست و به

  .جز او را سزاي بودن و ياراي خود نمودن نيست هوست و به او هم
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