سبک و شیوۀ عطار در نیایش
(ص)101-111
فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
علمی -پژوهشی
سال دهم -شماره دوم -تابستان  -1316شماره پیاپی36

دکتر فریده داودی

مقدم1

تاریخ دریافت مقاله :بهار 5931

تاریخ پذیرش قطعی مقاله :بهار 5931
چکیده
نیایش به عنوان شکلی از رفتار دینی که هدف از آن ،جستن ارتباط با موجودیتی است که فرد
نیایشگر او را به عنوان آفریدگار خود یا موجودی روحانی در نظر میگیرد؛ در ادیان مختلف به شکلهای
گوناگونی صورت می پذیرد .در همین زمینه از گذشته تا به امروز همواره نحوۀ نیایش و پرستش هر
مردمی ،به عنوان یکی از مهمترین عناصر و آموزههای دینی مورد توجه پژوهشگران این عرصه بوده
است.
عطار نیشابوری ،از جملۀ عارفان ،سخن سرایان برجسته و نابغه زبان فارسی است که از شگرد نیایش
برای بیان آموزه های اخالقی و عرفانی خود سود میجوید و بسیاری از تعالیم واالی خویش را در
خالل این نیایشها طرح و به مخاطبان خویش به طور مستقیم و غیرمستقیم القا میکند و برخی از
درماندگیها و حیرانیهای بشر را در کرۀ خاک به تصویر میکشد و در مناجات با خدا ،در پرتوی از امید،
سخن از زندگی و زیستن معنوی و مرگی عارفانه میراند که برای سرگشتگیهای بشر امروز ،میتواند
راهکارهایی ارائه دهد یا با آنها همدلی و همنوایی کند .در برخی موارد نیز ،این نیایشها بسیاری از
معضالت و نابسامانیهای جامعۀ روزگار خویش و مناسبات قدرت را طرح و نقد میکنند.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی برخی از نیایشهای عطار و بیان ویژگیهای آنها در
مثنویهای وی میپردازد.
کلیدواژهها :نیایش ،تمثیل  ،عطار.
 -1دانشیار دانشگاه شاهد تهران

fdavoudy@gmail.com
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مقدمه
نیایش در ادب فارسی ،یکی از اساسیترین مضامینی بوده است که به شکل یک سنت فراگیر در اکثر
آثار بزرگان این عرصه ،حضوری چشمگیر داشته و دارد .این نیایشها اغلب با حمد و ستایش خداوند
آغاز میشود و با گفتگوهایی شورانگیز میان انسان و خدا ادامه مییابد و بیانگر بسیاری از تجربیات و
احوال و احساسات معنوی آنها و در عین حال ،نگرش های اجتماعی عصر پدیداری اثر میباشند.
از جمله آثار ارزشمند ادبیات فارسی در حوزۀ نیایش ،مثنویهای عرفانی عطار است که مشحون از
نیایشهای پرمغز و گرانقدر است .یکی از جلوه های زیبای گفتگوهای عطار ،ارتباط ژرف وی با خداوند
و کسب امید و عشق و آرامش برای زندگی این جهانی و آن جهانیست که نشانگر نگرشهای عرفانی
و اعتقادی وی و آیینه ایست از آرزوها و احواالت و احساسات و تجارب روحی و معنوی او که در این
قالب نمود مییابد.
از نکات قابل توجه در نیایشهای عطار ،اشتمال بسیاری از این نیایشها بر عناصری زیباشناسانه و
عارفانه است که موجب باورپذیر شدن آنها گشته است .این پژوهش به بررسی نیایشهای عطار و
معرفی و تحلیل برخی از این شاخصه ها به روش توصیف تحلیلی میپردازد .در بارۀ پیشینۀ پژوهش
میتوان گفت  ،با وجود اینکه در بارۀ عطار ،پژوهشهای بیشماری در موضوعات مختلف انجام گرفته
است ،اما مقاله یا کتابی در بارۀ نیایشهای عطار و واکاوی آنها وجود ندارد .فقط دو نمونه پایان نامه
یافت شد .یکی با عنوان " نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی (نظامی،
عطار ،مولوی ،سعدی ،حافظ)" ،بدون نام نویسنده و استاد راهنما و دیگر پایان نامۀ کارشناسی ارشد
با عنوان "دعا و مناجات در آثار عطار نیشابوری" از فاطمه جهانگیری و راهنمایی سیدمحتشم
محمدی در دانشکده تربیت دبیر کازرون.
نیایش و دعا در قرآن
گرایش به نیایش یکی از کهنترین مظاهر حیات انسانی است که همواره در وجود آدمی بوده است.
خداوند در قرآن غرض از آفرینش انسانها را "عبادت" میداند(.ذاریات )11/و در آیات فراوانی مردم را
به راز و نیاز خالصانه با خدا دعوت کرده است.
در آیه  77سوره فرقان نیز ،بر اهمیت و فضیلت دعا تأکید شده است؛ چنانکه میفرماید« :قُل ما یَعبَؤُا
بِکُم رَبِّی لَوال دُعاؤُکُم؛ بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمیکند» و همچنین
در سوره غافر آیه 16میفرماید« :اُدعُونِی اِستَجِب لَکُم إنَّ الَّذِینَ یَستَکبِرُونَ عَن عِبَادَتِی سَیَدخُلُونَ
جَهَ نَّمَ دَاخِرِینَ؛ و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که از
پرستش من کبر میورزند به زودى خوار در دوزخ درمىآیند .همچنین از پیامبر بزرگوار اسالم هم
نقل شده است که "دعا مغز عبادت است" "الدعاء مخّ العبادۀ" (.الکامل فی التاریخ ،ابن اثیر)961 :5976 ،
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از سویی دیگر ،وجود معابد ،مساجد ،کلیساها ،صومعه ها و  ...در سراسر جهان ،به خوبی نشان میدهد
که دعا در برابر استداللهای مخالفان بخوبی مقاومت کرده و تا به امروز هیچگاه صحنۀ زندگی مردم
را به طور کامل ترک نکرده است .به نظر اِوِلین آندرهیل دعا که یکی از خصایص اسرار آمیز انسان
است ،بارها و بارها از سوی مکاتب عقلگرا و طبیعتگرا مورد شک و تردید واقع شده و بارها و بارها
بازگشته و حقوق خود را در زندگی انسان مطالبه کرده است( .حیات معنوی،آندرهیل.)15 :5931،
دعا و نیایش شاعران
دعا و نیایش در ادب فارسی جایگاه ویژه ای دارد و در ادبیات کهن و امروز ،کمتر آثاری است که در
آن شاعر و نویسنده به ستایش و توصیف خداوند نپرداخته و ضمن آن نیایشهایی بیان نکرده باشد.
شاعران و نویسندگان هر زمان فرصت پیدا کرده اند ،به راز و نیاز و گفتگوی عاشقانه و خالصانه با حق پرداخته

اند و در ابتدای آثارشان بخش بسیار مهمی را تحت عنوان «تحمیدیه» به یاد خداوند اختصاص داده اند .
همۀ این نیایشهایی که شاعران وهنرمندان ،به نثر ساده یا به شعر با شکوه به رشتۀ تحریر در آورده
اند ،مراقبهها یا تاملّاتی درونی که درجامۀ نیایشها به درازا بیان شده باشند ،نیستند .بلکه اظهارهای
موثرو قدرتمند قلبی هستند.
از آنجا که این مردمان بزرگ با همۀ موهبتهای نبوغ آمیز ،طبیعتی ساده وصاف وکودکانه داشتند
وچون زندگی تازه وخودجوششان با تأمالت عقلی مشوّش نشده بود و نقّادی فلسفی آن را دچار
فرسودگی نکرده بود ،میتوانستند با شور وهیجان قلبی خدایشان را بخوانند ،به درگاهش استغاثه
کنند وخواستهای خود را ملتمسانه براو عرضه دارند .نیایش ایشان یک مکالمه است ،یک گفتگوست،
نوعی تبادل اندیشه است با خدای متشخّص ،که بقا واستمرار آن به اجابت دعا وبه امکان تاثیر گذاری
انسان بر خدا استوار است.
یک تفاوت بزرگ میان نیایش هنرمندان وشاعران برجسته وشخصیتهای پیامبرانه وجود دارد .در
مرکز نیایش هنرمندان وشاعران برجسته ،ایده آل هنری شخصیت وزندگی ،آفرینش وتجسّم بخشی
هنری قراردارد .درشخصیتهای پیامبرانه ،غنای ارزشهای دینی واخالقی ،خدا و ملکوت او ،رستگاری
ابدی و روح فردی ونجات همۀ بشر است که در مرکز نیایش قرار دارد.
به این ترتیب ،نیایش مردمان بزرگ  ،با وجود همۀ عمق وحرارت وشورمندی آن ،با نیایش نوابغ دینی
تفاوت دارد ،همانطور که هنر با دین ،تمدن با ملکوت خداوند و امر عرفی با امر قدسی تفاوت دارد(.
نیایش،هایلر)993:5939،
ویژگیهای نیایشها در مثنویهای عطار
حمد و ستایش حق ،آغاز نیایش و گفتگو با خدا
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قُلِ اللّهُمَّ مالِک المُلْک تُؤْتِی المُلْک مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِ عُ المُلْک مِمَّنْ تَشاءُوَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ
بِیدِک الخَیرُإِنَّک عَلی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ * تُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیلِ وَتُخْرِجُ الحَی مِنَ
المَیتِ وَتُخْرِجُ المَیتَ مِنَ الحَیوَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیرِ حِسابٍ(.آل عمران)17-11،
گفته شده است که آیات فوق ،از جمله دعاهاییست که خداوند به حضرت محمد(ص)آموزش داده
است .چنانکه می بینیم این دعا ،مشتمل بر حمد و ستایش خدا و یادکرد قدرت قاهر خداوندست که
به شکل سنت در دعاها و نیایشها باقی مانده است .چنانکه در روایات نیز آمده است که حمد موجب
استجابت دعا میشود .مرحوم کلینی در کافی یک باب با عنوان «الثناء قبل الدعاء» باز کرده واحادیثی
را در این زمینه آورده است (.اصول کافی،کلینی،ج:1ص .)939
همۀ مثنویهای عطار مانند بسیاری از آثار گرانسنگ زبان فارسی با حمد و ستایش خداوند آغاز میشود:
آن که جان بخشییی ید و ای مان خاک را
آفیییریییین جیییان آفیییریییین پیییاک را
(منطق الطیر ،عطار)119: 5931،
برخی تحمیدیه را در شمار نیایش به حساب میآورند ،اما تحمیدیه ها را دقیقا نمیتوان جزو نیایشها
دانست ،زیرا سبک و سیاق و مضمون نیایش با حمد تفاوتهای اساسی دارد .از جمله اینکه حمد وصف
است و نیایش گفتگو و درخواست و آرزو ،در حمد ،محور خدا و در نیایش محور انسان است.
حمد از مقولۀ فعل است و فعل ستایش صورت میگیرد .اما در نیایش ،انسان در موضوع انفعال است
و دعا مجموعه ای از این دو است ،از این رو میتوان گفت که دعا را میتوان مجموعهای از حمد و
ستایش و نیایش دانست.
انعکاس طبیعت ،تلمیح به داستان پیامبران و عجایب خلقت در تحمیدیه ها و نیایشها
از جمله ویژگیهای تحمیدیه ها و نیایشهای عطار در مثنویهایش ؛ پیوند ژرف کالم عطار با عناصر
طبیعت دربافتی اساطیری ،استعاری و شاعرانه است:
کییوه را افسییییرده کییرد از بیییییم خییویییش
ب حر را بگییداخییت در تسییی ل یم خو یش
تیییییغ را از اللییه خییونآلییود کییرد

گییلشییییین نیییییلییوفییری از دود کییرد

تییاج زر

گییه کنیید در تییا جش از شیی ی ب نم گ هر

گییه نییهیید بییر فییرق نییرگیی

از هییاللییش نییعییل در آتییش کیینیید
چون فلییک را کرهای سییییر کش کنیید
(منطق الطیر)119:
همین پیوند تحمیدیه ها با عناصر طبیعت ،موجب برانگیختگی روحی انسان و قرارگرفتن در جایگاه
انفعال در برابر خالق این عناصر زیباست .نوعی عجز در مقابل آفریدگار و سرسپردگی برای اوست.
تلمیحهای عطار به داستانهای پیامبران نیز در تحمیدیه های مثنویهایش ،با زیباییهایی از وصف
طبیعت میآمیزد:
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گییاه پییل بییر روی دریییا بسییییتییه کییرد
گییاه گییل بییر روی آتییش دسییییتییه کییرد
(همان)199:
که به داستان حضرت ابراهیم و حضرت موسی (ع) اشاره دارد .در این بخش همچنین برخی باورهای
علمی رایج در باب آفرینش زمین و آسمان و ستارگان و برخی مظاهر طبیعت آمده است .بعد از
ستایش حق تعالی ،ذکر داستانهای پیامبران و عجایب خلقت در خالل تحمیدیه ،عطار به بیان
نیایشهایی شورانگیز با خدا میپردازد که در بردارندۀ بسیاری از خطوط فکری اوست .از جمله تعلقات
ذهنی او را به اصول مکتب خراسان و بایزیدیه در باب سکر و محبت میرساند:
تییوبییه زیییر پییرده پیینییهییان مییانییده
ای جییهییانییی خییلییق حیییییران مییانییده
بییا دلییی پییُردرد و جییانییی بییادریییغ

ز اشیییتیییاقییت اشییییک میبییارم چو میغ

گییر دریییغِ خییویییش بییرگییویییم تییو را

گیم بیبییاشییییم ،تییا ییکیی جیوییَم تییو را

رهییبییرم شییییو؛ زآنییکییه گییمییراه آمییدم

دولییتییم ده ،گییرچییه بیییییگییاه آمییدم

هییرکییه در کییوی تییو دولییتیییییار شیییید

در تو گم گشییییت و ز خود بیزار شیییید

ج

ج

بییوک درگیییییرد یییکییی از صییییدهییزار
نیسیی ی تم نو مییید و هسیی ی تم بی قرار
(همان)193 :
در برخی از نیایشهای عطار ،تزاحم تصاویر شاعرانه و تشبیهات زیبا و کاربرد موتیفهای ادبی تابلویی
بینظیر در ذهن خواننده ترسیم میکند که بر قدرت و تأثیر نیایش و الیه های ارتباطی آن میافزاید:
از آنییش رنییگییهییای بیییشییییمییارسییییت
گییل از شیییوق تو خنییدان در بهییارسییییت
تییاجییی از زر

فشییییانییی بییر سییییر او ز ابییر گییوهییر

نییهییی بییر فییرق نییرگیی

بیینییفشییییه خییرقییه پییوش خییانییقییاهییت

فییگیینییده سییییر بییبییر از شییییوق راهییت

چو سیییوسییین شیییکر گ فت از هر ز با نت

ازآن افییراخییت سییییر سییییوی جییهییانییت

ز عشیییقییت اللییه هر دم خون دل خورد

ازاین مییانییدسییییت دل پُر خون و رخ زرد

هییمییه از شییییوق تییو حیییییران بییرآییینیید

بییه سییییوی خییاک تییو ریییزان درآییینیید
(الهی نامه،عطار)519 ،

حضور گستردۀ آیات قرآن در نیایشها و تحمیدهای مثنویهای عطار
عطار ،از جمله عارفانیست که قرآن ،در جلوه های گوناگون لفظ و معنا در آثار وی حضوری چشمگیر
دارد .بسیاری از نیایشها و تحمیدهای مثنویهای عطار مشتمل بر مفاهیم آیات قرآن و داستانهای
پیامبران در قرآن است که میتوان گفت؛ وجود همین ویژگی موجب شده که مخاطب در بافتی وابسته
به شریعت در تحمیدیه ها به استقبال نیایشها برود و در ارجاعی روشن به نشانه های قدرت در آیات
خداوند که مضمون اصلی اینگونه تحمیدیه هاست ،در باورمندی استواری به قدرت قاهر این نشانه
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ها ،با او به راز و نیاز و گفتگو بپردازد .تعداد ابیاتی که در مثنویهای عطار به آیات قرآن اشاره دارد
بیشمار است و در این مقال تنها به ذکر چند نمونه بسنده میشود .چنانکه اغلب ابیات آغازین منطق
الطیر ،بیانگر آیات قرآن در بارۀ آفرینش انسان ،آسمان و زمین و سیارات است .به عنوان نمونه:
وز دو حییرف آورد نییُه طییارم پییدییید
کرد در شیییش روز هفییت ا ن جم پییدییید
(منطق الطیر)119 :
که در این بیت به آیات قرآنی که درباره خلقت آسمان و زمین امده است ،اشاره کرده است« :إِنَّ
رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِیعٍ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَال تَذَکَّرُونَ» (آیه  9سوره یون )
از دیگر اشارات قرآنی:
کوه را چون ظُلّه آسان او کند بحر را گهواره جنبان او کند(همان)
که اشاره دارد به آیه« :وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّه» (آیه  575سوره اعراف)
در نمونۀ زیر هم اشاره به مضمون وهم اشاره به واژگان قرآنی دارد:
وز میییییانِ فییر ،و دم ،شییییییییر آورد
شییییییییرخییواری را بییه تییقییریییر آورد
(همان)
در مصرع اول به سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره و آیه «وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ مِنَ
الصَّالِحِینَ» (آیه  91سوره آلعمران) و در مصرع دوم به سودمندی چارپایان برای انسان و عبرتهای
آن اشاره دارد« :وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَۀً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْ ٍ،وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً
سائِغاً لِلشَّارِبِین» (آیه  11سوره نحل).
وز تیینییوری آورد نییه طییارم پییدییید
از عصیییییایییی آورد ثییعییبییان پییدییید
(همان)
که در مصرع اول به تبدیل شدن عصای موسی به اژدها مطابق آیه"فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِیَ ثُعْبانٌ
مُبِین (آیه  91سوره شعرا) و در بیت دوم به آغاز طوفان نوح که در قرآن اشاره شده است نظر دارد:
«حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْن» (آیه  96سوره هود).
و در بیت:
گییاه پییل بییر روی دریییا بسییییتییه کییرد
گییاه گییل در روی آتییش دسییییتییه کییرد
(همان)
عطار در این بیت با بیانی کامل و موجز داستان ابراهیم(ع) را که قرآن از آن یاد میکند؛به همراه
داستان گذر قوم موسی از دریا و فرار بنی اسراییل از دست فرعون و فرعونیان بیان کرده است.
آمیختگی نیایش و تمثیل در مثنویهای عطار
از ویژگیهای مهم و متمایز نیایشهای عطار  ،آمیختگی آنها با تمثیلهایی زیباست که معناها و آموزه
های این تمثیلها را زیباتر و باورپذیرتر جلوه میدهد و مشخص است که هدف ذکر تمثیل نیست ،بلکه
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غنا بخشیدن و برپایی شور در نیایش اوست .به عنوان نمونه در منطق الطیر ،داستان جوانمردی را
می آورد که مأمور میشود تا سر مجرمی را از بدنش جدا کند اما چون این گنهکار از دست زن او تکه
نانی میخورد ،جوانمرد کشتن وی را بر خود حرام میشمارد:
بییا وثییا قش برد ،دسییی تش بسیییتییه بییاز
خییورد عییی یّاری بییدآن دل خسییییتییه بییاز
شیییید کییه تیییییغ آرد ،زنیید بییر گییردنییش

پییاره ای نییان داد آن سییییاعییت زنییش

چییون بیییییامیید مییرد بییا تیییییغ آن زمییان

د ید آن دل خسییی ته را ،در دسییییت نان

گفییت«:این نییانییت کییه دادی ای هیچک »

گفییت«:ا ین نییان را عیییالییت داد و ب »

مرد چون بشییی نییید آن پییاسیییخ تمییام

گفییت«:بر مییا شیییید تو را کشیییتن حرام

زآن که هر مردی که نان ما شیییکسییییت

سییییوی او بییا ت یغ ن توان برد دسییییت

میین چییگییونییه خییون او ریییزم بییه تیییییغ»
نیییسییییت از نییانییخییوارۀ مییا جییان دریییغ
(منطق الطیر)191:
بعد از ذکر این تمثیل به بیان نیایشی شورانگیز با حق در ارتباط با معنای این تمثیل میپردازد
واز آنجا که خود را همواره بر سر خوان کرم حق نان خواره دانسته است ،در فضایی صمیمی با خدا به
گفتگو میکند:
نییان هییمییه بییر خییوان تییو مییی خییوردهام
خییالییقییاا سیییییر تییا بییه راه آوردهام
چون کسیییی می بشیییکنیید نییان کسیییی

حییق گییزاری میییییکیینیید آن کی

چییون تییو بییحییر جییود داری صییییدهییزار

نییانِ تییو بسیییییییار خییوردم ،حییقییگییزار

ای گیینییاه آمییرز و عییذرآمییوز میینا

سیییوختم صییید ره ،چه خواهی سیییوز منی

خییونییم از تشییییویییر تییو آمیید بییه جییوش

نییاجییوانییمییردی بسییییی کییردم ،بییپییوشا

من ز غفلییت صیییید گنییه را کرده سییییاز

تو عوض صیییید گونییه رحمییت داده بییاز

پییادشییییاهییاا در میین مسییییکییییین نییگییر

گر ز من بیید دیییدی ،آن شیییید ،این نگر

چون نییدانسییی تم ،خطییا کردم ،ب ب خش

بییر دل و بییر جییان پییردردم بییبییخییش

چشییییمِ من گر می ن گرییید آشییییکییار

جییان نهییان م ی گرییید از شییییوق تو زار

خییالییقییاا گییر نیییییک و گییر بیید کییرده ام

هییرچییه کییردم ،بییا تیین خییود کییردهام

عییفییو کیین دون هییمییّتیییییهییای مییراا

مییحییو کیین بییی حییرمییتیییییهییای مییرا
(همان)199 :
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بسییییی

بدون هیچ تردیدی ،باید اذعان کرد آنچه که سبب تأثیر فراوان این نیایش میشود ،شناوربودن ذهن
مخاطب در ساحت معنای تمثیلی است که عطار آن را در این جایگاه خوش نشانده است و با اینکه
این نیایش شامل طلب و درخواست هم میشود؛ با آوردن تمثیل و ترسیم صورتهای ذهنی چندگانه
و برانگیختن ح همدلی و مودت ،این نیایش را از مقولۀ فعل به فضای انفعال وحال کشانده است.
در نمونهای دیگر ،وقتی میخواهد از خداوند گستاخی و بیشرمیش را ببخشاید ،حکایت بوسعید و
قایم را در حمام میآورد:
قییایییمیییییش افییتییاد و مییردی خییام بییود
بییوسییییعییییید مییهیینییه در حییمییّام بییود
شیییییوخ شییییییییخ آورد تییا بییازوی او
شییی یخ را گ فتییا « :ب گو ،ای پییاک جییانا

جییمییع کییرد آن جییملییه پیییییش روی او
تییا جوانمردی چییه بییاشیییید در جهییان»

شییییخ گف تا« :شیییوخ پن هان کردن اسیییت

پ یش چشییییم خ لق نییاآوردن اسییییت»

ایییین جیییوابیییی بیییود بیییر بیییاالی او

قییایییم افییتییاد آن زمییان در پییای او

شییییخ خوش شیییید ،قایم اسیییتغ فار کرد
چییون بییه نییادانییی خییویییش اقییرار کییرد
(منطق الطیر)991:
حال در بیانی زیبا از خدا ،که قایم مطلق است ،میخواهد که گناهش را به رویش نیاورد:
پییادشیییییاهییاا کییارسیییییازاا مییکییرمییاا
خیییالیییقیییاا پیییروردگیییاراا مییینیییعیییمیییاا
ج

چییون جییوانییمییردی خییلییق عییالییمییی

هسییییت از دریییای فضیییلییت شییی ب ن می

قییایییم مییطییلییق تییویییی ،امییا بییه ذات

وز جییوانییمییردی نیییییایییی در صییییفییات

شییییوخ مییا وا پ یش چشییییم مییا میییار
شییییوخییی و بیییشییییرمییی مییا درگییذارا
(همان)
با خواندن یا شنیدن حکایت ،مخاطب ارتباط قلبی بیشتری با نیایش برقرار میکند و حتی آرایه های
ادبی متن ،چون جناس میان قایم(دالک) و آفرینشگر مطلق و استوار و شوخ به معنای چرک تن و
پلیدی روان ،دوسویه های عرفانی و تمثیلی ،موجب انگیزش درونی برای حضور قلب در نیایش فوق
میشود و افقهای متفاوت و غیرکلیشهای را در گفتگو با خدا در چشم مخاطب میگشاید .در این گفتگو،
خداوند از ساحت یک خدای غیر متشخص و دور از انسان به قلمرو خدای متشخص نزدیک میشود و
در بافتی تمثیلی موجب میشود که انسان فهم راحتتری از خدا داشته باشد .این موضوع یکی از
شگردهای عطار در آموزه های عرفانیش است.
حیرت،اظهار عجز و امید در نیایشها
حیرت از اساسیترین مقوله های مفصلبندی شدۀ گفتمانهای نیایشی عطار است .وی از رهاورد اینگونه
نیایشها میخواهد با تفکر ،اذعان و رسیدن به منبع قدرت از ضعفهای بشری رهایی جوید ،او صادقانه
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به ضعفهایش اعتراف میکند تا آنها را واکاوی کرده و پ از گذراندن و شناخت آنها به آرامش و
قدرت دست یابد .برای همین است که در اغلب اینگونه نیایشها ،امیدی پنهان و آشکارا موج میزند:
هییمییچییو مییوری لیینییگ در چییاهییم تییو را
خیییالیییقیییا بیییییییچیییارۀ راهیییم تیییو را
میین نییمییی دانییم کییه از اهییل چییه ام

یییا کییدامییم از کییجییایییم یییا کییدام

ب یکسییییی  ،بیییدو ل تی  ،ب یحییاصیی ی لی

بییییینییوایییی  ،بیییییقییراری ،بیییییدلییی ....

در رهییی تیینییگییم گییرفییتییار آمییده

روی بیییر دییییوار پییینیییدار آمیییده

وییین زه ره افییتییاده را راهییی نییمییا
بییر میین بیییییچییاره اییین در بییرگشییییای
(منطق الطیر،عطار  ،ص ) 55
وی عجز خود را در فضایی عاطفی و امیدبخش و شوق برانگیز ،اینگونه به تصویر میکشد:
دمیییی دل سیییییوزدت بیییر زاری میییا
نیییداری دل کیییه در دلیییداری میییا
چییه میییییگییویییم هییمییه دلییهییا تییو داری
(اسرارنامه،عطار ،ص) 91

د لت چون نیسییییت چون سیییوزد ز زاری

بی پروایی ،جسارت و صمیمیت در گفتگو با خداوند
بخشی از نیایشهای عطار ،سخنان و گ فتگوهای عقالی مجانین با خداوند است که بخصوص از منظر
جامعه شناسی قابل توجه است .به قول استاد فروزانفر عطار هر جا میخواهد دردهای اجتماعی خود
را بگوید یا بر نظام آفرینش و اتقان صنع خرده بگیرد و یا عقاید دینی را نقد کند  ،پای این هشیار
سران دیوانه شکل و ابله دیدار را به میان میکشد و از زبانشان نکته های نغز بیان میکند و نقدهای
ظریف و اعتراضات سخت و لطف آمیز میآورد( .شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد
عطار نیشابوری فروزانفر ) 11 :
در برخی از این حکایتها ،دیوانه به گفتگو و نیایش با خدا میپردازد و حتی به خدا اعتراض میکند؛ اما
در حقیقت بر ضد بسیاری از مناسبات قدرت در جامعه سخن میراند یا برخی از موضوعات هستی را
در طیفی متفاوت و تأمل برانگیز میآورد .به عنوان نمونه می توان به حکایت دیوانه ای اشاره کرد که
از خداوند کرباس میخواهد و به او خطاب میرسد که کرباست دهم اما در گور و دیوانه در جواب این
خطاب میگوید :
کییه میین دانییم تییرا ای بیینییده پییرور
زبییان بییگشییییاد آن مییجیینییون مضییییطییر
ج

تییو نییدهییی ده گییزش کییربییاس هییرگییز

کییه تییا اول نییمیییییرد مییرد عییاجییز

کییه تییا کییربییاس یییابیید از تییو در گییور
بییبییاییید مییرد اول مییفییلیی و عییور
(الهی نامه) 111 :
یا سخنان دیوانه ای که در زنجیر با خدای خود راز میگفت:
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بییه لییب میییییگییفییت رازی بییا خییداونیید
کییه بییود او مییدتییی هییمییخییانییۀ تییو

یییکییی دیییوانییه ای کییو بییود در بیینیید
بییه حییق میییییگییفییت اییین دیییوانییۀ تییو

ج

کییه در خییانییه تییو میییییبییایسییییت یییا او

چییو در خییانییه نییگیینییجیییییدی تییو بییا او

چییو تییو هسییییتییی میین دیییوانییه رفییتییم
بییه ح کم تو ک نون ز ین خییانییه ر ف تم
(همان)199:
در اینگونه نیایشها ،گاهی عطار با بهره گیری از فضاهای خاص دنیای مجانین به بسیاری از مفاهیم
پیچیده در قالب گفتگوی صریح با خداوند شوری بی نظیر میبخشد که هرگز بوی گستاخی از آن
شنیده نمیشود و گهگاه افقهای تازه ای را در پیش روی فکر و ذهن مخاطب میگشاید .چنانکه در
ابیات فوق از الهی نامه ،عطار به طرح موضوع فنا اشاره میکند که چون هردو در یکجا نمیگنجند،
پ یکی از آنها باید میدان را ترک کند.
 رابطۀ انسان با خود در نیایشهای عطاراز دیگر موضوعات مهم در نیایشهای عطار ،تصویریست که عطار از خود و در مرحله ای فراتر از انسان
ارائه میدهد و بسیاری از اندیشه هایش را در این باره صادقانه طرح میکند و در عین حال در گفتگویی
صمیمانه خودش را در مواجهه با حق ارزیابی میکند.
میتوان گفت هر دعا ونیایشی روی آوردن انسان به وجود دیگریست که آدمی از لحاظ درونی قلب
خود را بر او میگشاید .دعا سخن یک "من"با یک "تو"است.این "تو"این دیگری که شخص مومن با
او ارتباط پیدا میکند وبه هنگام نیایش در حضور او قرار میگیرد ،نه یک موجود انسانی بلکه وجود
فوق محسوس وفرا انسانی است که انسان خودش را متّکی به او احساس میکند  .با اینحال ،وجودیست
که بهوضوح اوصاف شخصیت انسانی را به همراه اندیشه واراده واحساس وخودآگاهی برتن میکند.
درحقیقت نیایش ،خطاب یک روح شخصی با یک روح شخصی است(.نیایش ،هایلر)113:5939،
ابیات زیر ،از جمله ابیاتیست که نشانگر رویارویی انسان با خود در گفتگو با خداوندست:
کییز تییو نیییییکییو دیییده ام از خییویییش بیید
خ لق ترسیییید از تو من ترسیییم ز خود
پای تا سیییر چون ف لک سیییرگشییی ته ام
پییادشییییاهییا دل بییه خون آغشییییتییه ام
(منطق الطیر،عطار)111:
عطار در مناجات خویش با تشبیه هوای نف به فرعون از خدا میخواهد که او را از این صفت ناپسند
دور دارد .
بییاری آخییر در شیییییهییادت بییوده ام
خییالییقییا گییر ز اهییل عییادت بییوده ام
پ

کییو نییدارد جییز شییییهییادت هیییییچ چیییییز

مرا فر عون نفسییییی هسییییت ن یز
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بییاز خییر جییان را ضییییید لییونییی او
(مصیبت نامه) 551 :

مییحییو گییردان کییبییر و فییرعییونییی او
یا در جای دیگر چنین میگوید :
چنییان در دسییییت نفسییییم بییازمییانییده

چو گ نجشیییی کی اسیییی یر بییاز مییانییده

سیییرکش خوار کرده اسییییت

شییییب و روزم به غم اف کار کرده اسییییت

مرا این نف

ز دییید خییویشییییتیین گییردانییش آگییاه
مرا ز ین سییییگ امییا نی ده در ا ین کییار
(الهی نامه) 513 :
عطار از گمراهی و تردامنی خود اینگونه میگوید:
در غییم تییر دامیینییی لییبییهییای میین
خشییییک شیییید یا رب ز یارب های من
میییییییروم گیییمیییراه ره نیییاییییافیییتیییه

دل چییو دیییوان جییز سیییییییه نییایییافییتییه

ج

وزدو عییالییم تییخییتییه جییانییم بشییییوی
رهیینییمییایییم بییاش و دیییوانییم بشییییوی
(مصیبت نامه :ص ) 513
در ابیات زیر پرتوهای امید انسان به فضل خداوند میدرخشد:
ولی یک ذره فضییی لت بیش از آن اسییییت
اگر چه جرم عاصیییی صییید ج هان اسیییت
ج

چییه وزن آر یم مشییی تی کم بضییییاعییت

چو مییا را نیسییییت جز تقصییییر طییاعییت

خییداونییدا بییه خییود مییگییذار مییا را
کیینییون چییون اوفییتییاد اییین کییار مییا را
(الهی نامه :ص ) 937
در ابیات زیر ،عطار امیدواری و عجز و نیازبنده را به خداوند بخوبی بیان میدارد:
غرق خون بر خشییییک کشیییتی رانییده ام
یییا الییه الییعییالییمییییین  ،درمییانییده ام
دسییییت میین گیییییر و مییرا فییریییاد رس

دسییییت بر سیییر چنیید دارم چون مگ

ای گیینییاه آمییوز و عییذر آمییوز میین

سیییوختم صییییدره چه خواهی سیییوز من

خییونییم از تشییییویییر تییو آمیید بییه جییوش

نییاجییوانییمییردی بسییییی کییردم بییپییوش

من ز غفلییت صیییید گنییه را کرده سییییاز

تو عوض صیییید گونییه رحمییت داده بییاز

پییادشییییاهییا در میین مسییییکییییین نییگییر

گر زمن بیید دیییدی  ،آن شیییید این نگر

چون نییدانسیی ی تم خطییا کردم ب ب خش

بییر دل و جییان پییر دردم بییبییخییش
(منطق الطیر)119:

نیایش عاشقانه و عارفانه
از زیباترین و شورانگیزترین نیایشهای مثنویهای عطار ،سخنان عاشقانۀ وی با خداست که آرامش
بخش و شوق برانگیز است .باید توجه کرد که نیایش تنها وسیله ای برای کسب نیازمندیهای ما

11

نیست ،بلکه خود تجلّی یک عشق نیز هست .غالبا آنچه با منطق وبررسی تحلیلی وعلم وتفکّر علمی
وفلسفی به چنگ نمی آید ،با عشق و با پیوستگی روح به معشوق و با اخالص درون وتخلیه ازهرچه
غیر از او ،به دست میآید.
« نیایش کردن تجلّی عشق ورزیدن واحساس کردن ودوست داشتن است .بنابراین،راهی برای شناختن
است ،راهی برای ایمان آوردن است،ایقان آوردن است .بنابراین،آنچنان که کارل دعا را مطرح میکند،
میشود تعریف کرد که :دعا یا نیایش تجلّی ،عشق وتجلّی نیاز روح آدمی است».
(نیایش،شریعتی:ص)11
نیایش زیر از جمله نیایشهای عاشقانۀ عطار است که در پرتوی از شوق ،بینظیر آمده است:
چییو پییروانییه دلییم را شیییییوق دادی
خییدایییا زییین حییدیییثییم ذوق دادی
ز شییییوق تییو چییو دریییا میییییزنییم جییوش

چو من دریییای شییییوق تو ک نم نوش
ج

ز شیییییوقییت آمییدم در عییالییم خییاک

ز شییییوقییت میییییروم بییا عییالییم پییاک

ز شییییوقییت در کییفیین خییفییتییم بیینییازم

ز شییییوقییت در قیییییامییت سییییر فییرازم

اگیییر هیییر ذرۀ مییین گیییوش گیییردد

ز شیییییوق نییام تییو مییدهییوش گییردد

اگییر هییر مییوی میین گییردد زبییانییی

نیییییابیید جییز ز نییام تییو نشیییییانییی

گر از هر جزو من چشیییمی شیییود بییاز

نیییبییییییینییید جیییز تیییرا در پیییرده راز

تییرا خییوانیید تییرا دانیید دگییر هیییییچ
گییر از میین ذرۀ مییانیید و گییر هیییییچ
(اسرارنامه)591 :
در مثنویهای عطار ،نیایش عاشقانه و عارفانه درهم تنیده شده است که با نیایشهای زاهدانه و به قول
هایلر با نیایشهای پیامبرانه تفاوتهایی دارد .میتوان گفت طبیعت ذاتی نیایش عرفانی،تمرکز واستغراق
است وطبیعت ذاتی نیایش پیامبرانه ،برون ریزی عاطفه وهیجان .در نیایش عرفانی سکوتی هست که
عاطفه آن را برهم نزده ،یاذهنی که در بوتۀ ژرف اندیشی قرارگرفته است .امّا در نیایش پیامبرانه ،با
غلیان وبرون ریزی روح با فریاد واستغاثه ای از ژرفاهای جان به سوی خدا روبرو هستیم.
متعلّق یا هدف نیایش عرفانی منحصرا خداست.آن واقعیت یگانه وارزش برین ،متعلّق نیایش پیامبرانه
غم وشادی است،اضطراب وترسی است که بطور خاص به انسان تعلّق دارد.ولی اعتماد ودلگرمی
واطمینان هم متعلّق نیایش پیامبرانه اند .عارف با خودنگری وژرف اندیشی ومراقبه در خویشتن،که
تا نقطۀ خودکاوی روان شناسانه پیش میرود،آشنایی دارد .خاکساری ونیستی خویشتن ونهاد
وجودش،که در عبادتش مستغرق در آن میشود ،زمینۀ تاریکی است که بیکرانگی خدا ،به شکلی
متناقض نما یا خارق عادت ،وی را از سطح آن به سوی خود برمیکشد( .نیایش،هایلر)973:
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از مهمترین جلوه های نیایش عارفانه در اندیشۀ عطار این است که وی حقیقت خداوند را در تمام
هستی میبیند و بیان میکند که شوق به خدا و نیاز به وصال او در ذره ذره مخلوقات به چشم میخورد.
گداختگی ماه  ،استواری کوه  ،تالطم و تشنگی عشق خدا در دل دریا  ،سرگردانی باد  ،تواضع خاک
و  .....همه به گونه ای با زبان بی زبانی به عشق خدا معترفند:
هییرکسییییی از تییو نشییییانییی داد بییاز
خییود نشییییان نییی از تییو ای دانییای راز
ج

گرچییه چنیید ین چشیییم گردون بییاز کرد

هییم نییدییید از راه تییو یییک ذره گییرد

ن یی زمییییین هییم دییید هییرگییز گییرد تییو

گییرچییه بییر سییییرکییرد خییاک از درد تییو

آفییتییاب از شییییوق تییو رفییتییه ز هییوش

هر شیییی بی در روی م یمییا لییید گوش

مییاه نیییییز از مییهییر تییو بییگییداخییتییه

هییر مییه از حیییییرت سییییپییرانییداخییتییه

بییحییر در شییییورت سییییرانییداز آمییده

دامیین تییر خشیییییک لییب بییاز آمییده

کییوه را صیییید عییقییبییه بییر ره مییانییده

پییای در گییل تییا کییمییرگییه مییانییده

آ تش از شییییوق تو چون آ تش شییییده

پییای بر آ تش چ ن ین سیییر کش شییییده

بییاد از تییو بییی سیییییر و پییا آمییده

بییاد بییر کییف خییاک پیییییمییا آمییده

آب را نییامییانییده آبییی بییر جییگییر

وآبش از شیییوق تو بگییذشیییتییه ز سیییر

خییاک در کییوی تییو بییر در مییانییده ای

خییاکسییییاری خییاک بر سییییرمییانییده ای
(منطق الطیر  :ص ) 51

نتیجه
در این پژوهش به طرح این مسأله پرداخته شد که مثنویهای عرفانی عطار ،پر از نیایشهایی زیبا و
شوق برانگیز است که همراهی بسیاری از آنها با جلوه های زیبا و شگفت طبیعت ،حکایتها و حکایتواره
های تمثیلی ،موجب افزایش تأثیر در ذهن و ضمیر مخاطبان و ترغیب خوانندگان آنها با نهادن
احساس نرم و لطیف در قلب ایشان میشود.
البته باید توجه داشت که هدف اصلی عطار در ذکر تمثیلها ،نیایش و حکایتها در جهت تحکیم
معناهای آنست .در اینگونه نیایشها ،عطار با بهرهگیری از فضاهای خاص تصویری ،استعاری و چند
سویۀ تمثیل ،به بسیاری از مفاهیم پیچیده در قالب گفتگو با خداوند معناهایی شوق برانگیز و درعین
حال متعالی و بی نظیر میبخشد و افقهای تازه ای را در پیش روی فکر و ذهن مخاطب میگشاید.
همچنین در این گفتگوها ،خداوند از ساحت یک خدای غیرمتشخص و دور از انسان به قلمرو خدای
متشخص نزدیک میشود و در بافتی تمثیلی موجب میشود که انسان بتواند فهم ساده تری از خدا
داشته باشد .این موضوع یکی از شگردهای عطار در آموزه های عرفانیش میباشد.
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از ویژگیهای مهم و متمایز نیایشهای منطقالطیر ،آمیختگی و اشتمال فراوان آنها با لغات ،تعبیرات و
مضامین قرآنی و داستانهای پیامبران همراه با عناصر و وصفهایی زیبا از خلقت و صور خیال است که
نوعی شاعرانگی به این بخش از کالم وی میبخشد و تأثیر آنها را افزون میکند .از دیگر نکات مهمی
که میتوان از رهاورد تحلیل نیایشهای عطار دریافت ،فهم و دریافت برخی از تفکرات اساسی وی و
تعلق او به مکتب تصوف خراسان و اهل سکر است که اثبات آن ،خود مجالی دیگر میطلبد .به عنوان
نمونه میتوان به مباحثی چون محبت بی اندازه ،گم بودگی ،حیرت و فنا را در نیایشهای او متذکر
شد .نقطۀ ثقل بسیاری از نیایش های عطار که مقولۀ عشق و حیرت است ،از مهمترین مباحث در
منظومۀ اندیشگانی عرفانی عطار است.
همچنین در مثنویهای عطار ،نیایش عاشقانه و عارفانه و پیامبرانه چنان درهم تنیده شده است که در
ذهن مخاطب شور و شوقی بینظیر برمیانگیزد .سخن آخر اینکه ،از آنجا که یکی از مظاهر زندگی و
باورها وکنشهای دینی معتقدان به ادیان ابراهیمی ،نیایش است؛ شناخت و خواندن نیایشهای عرفانی
متونی چون مثنویهای عطار ،در حکم مراقبه های درمانگرانه و سبب آرامش روانی افراد خواهد شد.
منابع
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 اسرارنامه  ،عطار نیشابوری  ،فریدالدین محمد بن ابراهیم (  ، )5931مقدمه  ،تصحیح و
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 الهی نامه ،عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( ،)5937مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا
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 حیات معنوی ،آندرهیل ،اِوِلین ( ،)5931ترجمه سیمین صالح ،تهران :شور.

 تحلیل ادبیات دعا پژوهی ،نجاتی حسینی ،سید محمود( ،)5931مجلۀ مطالعات و تحقیقات
اجتماعی در ایران ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول ،صص .16-97
 دانشنامۀ ادب فارسی ،انوشه ،حسن( ،)5935تهران :طبع و نشر.

 شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری ،فروزانفر  ،بدیع
الزمان (  ، ) 5979تهران  ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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 کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی ،سلیمی ،حسین ( ،)5933فصلنامۀ رشد آموزش مشاوره
مدرسه ،دورۀ پنجم ،ش .چهارم ،تابستان ،صص .93-91
 لغت نامه ،دهخدا ،علی اکبر( ،)5931تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 مصیبت نامه  ،عطار نیشابوری  ،فریدالدین محمد بن ابراهیم ( 5931ب )  ،مقدمه  ،تصحیح
و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی  ،تهران  ،انتشارات سخن.
 منطق الطیر ،عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( ،)5931مقدمه ،تصحیح و تعلیقات
محمدرضا شفیعی کدکنی ،چ .سوم ،تهران :سخن.

 نیایش( پژوهشی در تاریخ و روانشناسی دین ) ،هایلر ،فریدریش( ،)5931ترجمۀ شهاب
الدین عباسی  ،چاپ اول  ،تهران  :نشر نی.
 نیایش ،شریعتی ،علی( ،)5976تهران ،الهام.
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