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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Types of heartburn, needs, prayers, joys, 
sorrows and griefs are directly or indirectly related to crying. The mystical 
states of contraction and expansion and perdition, the study of which is one 
of the concerns of writers and researchers in the field of mystical literature, 
are all included in this article; Therefore, it is worthwhile to do this with more 
research and study, and not what has so far been limited to enumerating the 
numerical number of these verses. In the present article, while enumerating 
some important and noteworthy types of "crying" in the worldview of three 
current Sufi poets, namely Sanai, Attar and Mulav, the classification, analysis 
and description of poems are briefly presented. In other words, this article 
explains the question: What is the classification of crying in the texts of the 
mystical order of Sanai, Attar and Mulav and what are the obvious differences 
between their thinking and spiritual insight in this area?
METHODOLOGY: This article is based on descriptive-analytical method.
FINDINGS: Sadness or joy, when they are related to this world, are considered 
sad or happy by these poets, and when a person gives up his belongings of 
time and place, he cries and laughs, he expands, his joy and sorrow, and 
sadness and Happiness comes from another gender.
CONCLUSION: Encouragement to cry in Sanai works is more due to the 
asceticism of this poet; In Attar, it is completely related to separation and 
distance from the main lover, while in Mulav's works, the poet's life is beyond 
laughter and crying, and this crying is a state of bewilderment and numbness 

for Mulavi Mubarak. 
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 چکیده:
ها و سوگها، مستقیم یا انواع سوزوگدازها، نیازها، دعاها، شادیها، غم زمینه و هدف:

كه بررسی عرفانی قبض و بسط و تحیّر و فنا  تحاالغیرمستقیم با گریه ارتباط دارند. 

عرفانی است، همه در این ات ادبیّگران حیطۀ جستجوهای ادیبان و ها یکی از دغدغهآن

به انجام  و بررسی بیشتری با تحقیق ضوعاین مو كه شایسته است مقال میگنجند؛ لذا

مختص شده است. د و نه آنچه تا كنون فقط به برشمردن تعداد رقمی این ابیات برس

در « گریستن»در مقالۀ حاضر ضمن برشمردن برخی از انواع مهم و قابل ذكر 

بندی و تحلیل بینی سه شاعر جریانساز تصوف یعنی سنائی، عطّار و موالنا، طبقهجهان

ای موجز ارائه شده است. به عبارت دیگر، این مقاله به تبیین و تشریح اشعار به گونه

بندی گریه در متون نظم عارفانۀ سنایی، عطار و مولوی كه: طبقه این موضوع میرردازد

به چه صورت است و تفاوتهای بارز تفکر و بین  معنوی آنها در این حیطه در 

 كجاست؟

 تحلیلی صورت گرفته است. –این مقاله بر اساس روش توصیفی روش مطالعه: 

نما یا اند، در نزد این شعرا غمهاندوه یا شادی آنگاه كه مربوط به این دنیا بودها: یافته

نما تلقّی میگردند و آنگاه كه فرد از تعلقات زمان و مکان خود را رها كرد، گریه شادی

 اش، قبض و بسط ، فرح و مالل  و غم و شادی  از جنس دیگری میشود.و خنده

گردد؛ می تشویق به گریه در آثار سنائی بیشتر به زهدگرایی این شاعر باز گیری:نتیجه

كه در آثار در عطّار یکسره مربوط به فراق و دوری از معشوق اصلی است، درحالی

موالنا حال و زیست شاعر ورای خنده و گریه است و این گریه نزد موالنا مبارک 

 حالتی از حالت تحیّر و بیخویشی است.

 

  

 4347مهر  56 :دریافت تاریخ   

 4347آبان  55:  داوری تاریخ   

 4347آبان  45 : اصالح تاریخ   

 4347دی  55: پذیرش تاریخ   
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 3/ گریه در متون نظم عرفانی  )سنایی، عطّار و مولوی(

 مقدمه
فلسفه، دان  و دین كه از تعقّل، تجربه و تعبّد مثابه روشی برای شناخت خدا، انسان و جهان برخالف عرفان به 

بهره میگیرند، بر احساسات بشری تکیه دارد. علّت این امر، ابتنای عرفان بر مشاهده و شهود قلبی است. قلب از 

و تواناییها جهت نیل به شهود حق و حصول وصال  ای از ظرفیّتها، قابلیّتهادیدگاه عرفان مجموعۀ ژرف و گسترده

( 51آمیز استوار شده است. )یُحِبِّهُم ویُحِبِّونَه / مائدهیوند میان خلق و حق بر ارتباطی عاشقانه و محبّتاست. پ

ها تأكید ها و شگردهای بسیاری بکار میرود. یکی از این شیوهبرای رسیدن به وحدت شهود یا وحدت وجود، شیوه

ه هستی است. تجسّم عینی و محسوس ابراز این و اثبات خاكساری و ضعف بشری دربرابر هستی یگانه یا یگان

خاكساری و ناتوانی، ازطریق گریه صورت میگیرد. بطور كلّی، گریه واكنشی عاطفی در مواجهه با نامالیمات و 

مصائب زندگی است. البته درک زیباییها، عظمت هستی، ناتوانیها، برانگیختن حسّ ترحّم دیگران و مانند آنها نیز 

در انسان میشوند. آنچه فهم و شناخت علّت گریه را دشوار میسازد، بروز آن هم در شادی، شوق  باعث بروز گریه

 اوج به غم هرگاه: الدَّمعُ اِنقَطَعَ الغَمُّ تَنَاهَی إِذَا: »میفرماید( ع)علی  است. امام و وجد و هم در مصائب و غم و اندوه

 (.البالغهنهج) «میشود قطع اشک رسد،

: یوسف ؛45 ،13: نجم ؛64: )دُخان .اندرفته بکار بار هفت آن با همریشه كلمات امّا است، نیامده قرآن در بُکاء واژۀ

 قرآن در مکرّر آنها، با همریشه كلمات و حزن تضرّع، هایواژه (؛ همچنین59: مریم ؛96: توبه ؛454: اسراء ؛44

در  .است پسندیده امری آوردن روی او درگاه به تضرّع با و خداوند خوف از قرآن گریستن نظر از. استرفته  بکار

متون عرفانی حاالتی چون گریه و سرور، غم و شادی، قبض و بسط بسامد قابل توجّهی دارد. از آنجا كه عرفان 

شاعرانه را میتوان بتمامی در سه شاعر بزرگ، سنایی، عطّار و مولوی جستجو كرد، این مقاله نیز به تبیین و 

است. سنایی بلحاظ فکری شاعری است گریه و حاالت و دالیل آن در آثار منظوم این شعرا پرداختهبندی طبقه

های زهدگرا و عرفان قبضی و مبتنی بر شرع، امّا گاهی در قصاید او فضای سوزوگداز شاعرانه مسلک با رویهعارف

تمام جهانبینی وجود او را تشکیل  و عاشقانه حکمفرما میشود؛ عطّار شاعری است شیفتۀ عرفان و تصوّف كه درد

نشینان را فرح و شادمانی میدهد، و مولوی فردیست كه عرفان در اشعار او همچون موج خروشانی است كه ساحل

میبخشد. مولوی از ترس خدا گریه نمیکند، زیرا خداوند در تصوّر او نور صرف و فیض مطلق است و روح او از 

بندی و تحلیل گریه و انواع آن در ضر، كوششی بمنظور شناسایی، تعریف، طبقهمقالۀ حاعشق و امید لبریز است. 

سرایان زبان پارسی است. سود و چرایی این پژوه  مدخلی بر توصیف راز و آثار سه تن از بزرگترین عرفانی

   رمزهای گریستن و ارتباط آن با حاالت اشخاص است.

 

 روش مطالعه

سنادی و تحلیلی است. در این مقاله، ابتدا اطّالعات مربوط به موضوع به روش تحقیق در این مقاله بصورت ا

آوری و در مرحلۀ بعد مورد تفحّص و بررسی دقیق قرار گرفته است. برداری مورد شناسایی و جمعصورت فی 

 سرس از منابع مختلف و شروح معتبر در دسترس بهره برده و در نهایت با استمداد از استادان و رفع برخی

 اشکاالت به انجام رسید.

 

 سابقۀ پژوهش

 از خارج و داخل در آمدهبدست نتایج و موضوع دربارۀ شدهانجام عملی تحقیقات و نظری مربوط، پیشینۀ سوابق

 : تحقیق موضوع دربارۀ موجود علمی نظرهای و كشور
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 از« دیگران گریۀ به واكن  و گریه نوع بینیپی  شخصیت، تعالی»نامۀ كارشناسی ارشد با عنوان . پایان4

 (4343نژاد )دشتی

 (4344السادات )رییس ایران، در سوگواری . آئینهای6

نصیری  مرتضوی از« حافظ غزلیّات در شادی و غم مفهوم بررسی»نامۀ كارشناسی ارشد با عنوان . پایان3

(4345) 

 (4395از حیدرپور )« فارسی شعر برجستۀ آثار در عارفانه اندوه». رسالۀ دكتری با عنوان 1
 

 بحث و بررسی

 شناسی گریه )بکاء(واژه
 و مدّ چرایی در دیگران و فرّاء(. 147ص : 5 العین، فراهیدی، ج) مدّ و قصر: آیدمی صورت دو به «بکاء» واژۀ 

 و است ریختن اشک و گریه معنی به شود، خوانده قصر به بکاء هرگاه كه اندداشته بیان واژه این شدن تلفّظ قصر

 در بکاء (.93 ص :41 منظور، جلسان العرب، ابن) است گریه با توأم كه است صدایی معنی به باشد، مدّ به اگر

 عظمت، محبّت، خوف، ( شوق،654 ص :4 نجفی، ج ارشاد االذهان، سبزواری) حزن دهندۀنشان حالت اصطالح،

 است. ( 355ص  :4 ج شیرازی، تقریب القرآن، حسینی) خضوع و بهجت فرح،

 

 عرفانی -گریه )بکاء( در كتب اخالقی

 :4اللّمع، طوسی، ج ک:.ر) است شده گفته گذشته زمان در حقیقی مقاصد فقدان از دل انتباه به تصوّف، در بکاء

 پیدا جریان تکلّف با اگر ولی میشود، نامیده بکاء باشد، قلب رقّت بدلیل و آسانیبه حالت این هرگاه (.445ص

 نیکو بکاء و تضرّع حزن، حاالت روایات، و قرآن به استناد با عرفانی، و اخالقی میشود. دركتب نامیده تباكی كند،

 احمدبن حنبل )مسند، ابن كه حدیثی (. در447 ص حلی: فهد ، ابنالدّاعی و نجاح السّاعی هعدّ) اندشده شمرده

 .است شده دانسته شیطانی دنیوی، گریۀ كرده، نقل( ص)پیامبر  ( از635ص  :5ج حنبل،

سنایی بلحاظ فکری، شاعری است متمایل به زهد و حکمت و عرفان او عرفانی مبتنی بر شرع است، البته در 

جای جای قصاید او بیان شاعرانه و عاشقانه حکمفرماست. عطّار شاعری عارف و شیفتۀ عرفان و تصوّف است. او با 

دلسوختگی همراه میشود، بسیار تأثیرگذار است. مولوی فردی سوزوگداز سخن میگوید و سادگی گفتار او وقتی با 

نشینان را فرح و شادمانی میبخشد. خداوند در است كه عرفان او همچون اشعارش موج خروشانی است كه ساحل

به انواع ۀ این شاعران هر ستصوّر مولوی نور صرف و فیض مطلق است و روح او از عشق و امید لبریز است. 

 ۀنیاز، گری ۀشوق، گری ۀوصال، گری ۀفراق، گری ۀگری مثالً اندارائه نموده در آن باب و حکایاتی تهگریستن پرداخ

حکایت و تمثیل بهره میگیرند.  ،هزل ،هر سه شاعر از طنز، جد. عارف برای خود ۀگری و عاشق در غم معشوق،

سنایی از جهت هنری بیانی  .بیان مستقیم سنایی باو  ار با نمادبا استفاده از گفتگوهای نمایشی، عطّ اغلب مولوی

خراسانی و درد وجودی  یکسره پر موج و تالطم  ار با تکیه بر میراث زبانیعطّ د، سخناندشوار دار پیچیده و

. میبردداستان در داستان بهره  تکنیک از تشبیه و استعاره و و بیخویشی نیز مولوی در اوج زبان عرفانی است و

بندی و آوردن مثالهایی از اشعار این شاعران بجهت تبیین جهانبینی افراد از وشتار به طبقهدر صفحات آتی این ن

 دریچۀ گریستن پرداخته میشود.

 الف( سنایی
سنایی از بزرگترین شاعران تاریخ ادب فارسی است و در بسیاری از مسائل و مضامین و ساخت و صورتها، 
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آید. او نخستین شاعری است كه حقایق عرفانی و معانی تصوّف را پیشاهنگ تمام شاعران بعد از خود بشمار می

با بررسی اشعار مربوط به گریه در آثار منظوم سنائی، عطار و مولوی، نگارندگان به این در قالب شعر بکار میگیرد. 

بندی هاند كه صوفیه با توجه به اشتراكات مبانی فکری و جهانبینی خود دركلیترین نگاه سه طبقنتیجه رسیده

 اند:بندی جای دادهبرای گریه قائل شده و دالیل گوناگون گریستن را در یکی از این سه طبقه

گریستن بر احوال و اموال دنیایی، بر ازدست دادنها و فراقهای مجازی، و به دالیل شواغل ( گریۀ مذموم: 0

دنیوی نزد صوفیه بطور عام و سنائی بطور خاص مذموم تلقی میشوند. سنایی به سالک طریق الهی سفارش 

اری آغاز نکند، بلکه خویشتن نشود و گریه و زمیکند كه در صورت دچار شدن به رنج و اندوهی گذرا و ناپایدار بی

خواهد آمد. زیرا گریه و زاری به هر حال نشانگر ایمان داشته باشد كه پس از عُسری كوتاه، یُسری ماندگار در پی 

نوعی ناخوشنودی و شکایت از وضع موجود است كه دربرابر لطف الهی شایسته شمرده نمیشود و بایستی 

ر برابر رنجها و غمها نیز باید شکیبایی كنیم. بیت زیر حاوی چنین همانگونه كه از نعمتهای الهی بهره میبریم، د

 پیامی است: 

 بههر امیههد رحههم او بههر زخههم او زاری مکههن

 
 كاوّلت زان زد كه تا آخرت بنوازد چو زیر 

 (699)دیوان سنایی: ص                     

حبوب یا معشوق او خداوند است و همانگونه كه پیشتر اشارت شد، سنایی مرد زهد و شریعت است و معموالً م

ها و صفتهایی سود میجوید كه جای تردید باقی نمیگذارد. او با بکار بردن دو برای مشخّص ساختن آن از نشانه

 صفت لطف و فضل تأكید میکند كه محبوب او خداوند است زیرا این دو صفت به او تعلّق دارد.

 لطف تو همهی بایهد، چهه فایهده از گریهه؟     

 
 همی باید، چه سود ز افغانها؟ فضل تو 

 (49)دیوان سنایی: ص                      

سرس سنایی نتیجه میگیرد گریستن نشان نشناختن مراتب و فضل الهی است، و اگر بندۀ سالک این دو صفت را 

 نیک دریابد، دیگر به گریستن نخواهد پرداخت زیرا ثمر و فایدتی ندارد.

 در طلهب  نهه  جان بر سرش افشان و قدم 

 
 چون  هیچ  اثر  مینکند گریه و ناله 

 (4544)دیوان سنایی: ص                    

او از سالک سبیل الهی میخواهد با توكّل به لطف و فضل خداوند قدم در راه طلب بگذارد )نخستین مرحلۀ سیر 

و در وقت مناسب شامل حال جویندۀ  هنگاماهلل( و دست از شکایت و گریه و زاری بردارد؛ زیرا لطف الهی بهالی

 معرفت و وصال پروردگار خواهد شد. گریه نشانِ یافتن پی  از شایستگی است.

 آب رخ عاشهههههههههههقان نریهههههههههههزی

 معشهههههوقه وفهههههای كهههههس نجویهههههد

 

 تههههها آب ز چشهههههم خهههههود نرانهههههی  

 چکههههانیهرچنههههد ز دیههههده خههههون   

 
به این پدیده توجّه دارد. برای مثال او های عرفانی میرردازد، گاه از نظر اخالقی نیز سنایی جز آنکه به گریه

نمیرسندد كه انسان خردمند و نیکو برای دریافت نیازهای مادّی در برابر انسانهای پست و فرومایه اشک بریزد و 

 خویشتن را خوار و ذلیل نماید.

 زشت باشد نق  نفس خوب را از راه طبع

 
 پرست و موشخوارگریه كردن پی  مشتی سگ 

 (491)دیوان سنایی: ص                 
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ای را كه دردی دوا نکند، توصیه نمیکند. زیرا گاهی ما به وضعیّت كسانی شناسانه، گریهسنایی با رویکردی جامعه

میگرییم كه خود آنان شاد و خندان هستند. سفارش سنایی این است كه مراقب باشیم و بخاطر درد و رنج 

ندوه نسازیم. او همچون شخصیّتی متدیّن توصیه میکند بهتر است به ظاهری دیگران خود را دچار پریشانی و ا

جای پرداختن به امور دنیا، در اندیشۀ آخرت خوی  باشیم و فرجام خود را فدای انجام بیهودۀ كارهای دیگران 

 نکنیم: 

 مجههاز  ای گیههر از ایههن جهههان  گوشههه

 نهههه  تهههو را  بههها  كسهههی  بهههود  پیونهههد

 

 میسهههههازتوشهههههۀ   آن  جههههههان  درو   

 تهها تههو گریههی بههه درد و آن كههس خنههد  

 (735ص)حدیقه الحقیقه:                          

گریۀ ممدوح آن است كه از سر عشق یا فراق و جدایی از مبدأ و منزلگاه اصلی رخ دهد، یا از ( گریۀ ممدوح: 2

ترس خداوند و دوری از نعمات او باشد، یا بمنظور توبه و استغاثه و بخشای  طلب كردن برای گناهان و خطاها 

 . بر سالک یا مؤمن عارض شود. این حال گریه با حاالت قبض عارفانه قابل قیاس است
 فراق آمد كنون از وصل برخوردار چهون باشهم؟  

 به چشم ار نیستم گهنج عقیهق و لؤلهؤ و گهوهر    

 

 جدا گردید یار از من، جدا از یهار چهون باشهم؟    

 افشان و گهوهربین و لؤلؤبهار چهون باشهم    عقیق
 (434)دیوان سنایی: ص                      

 هر دم خروشانم چو تو، گردان و گریانم چو تهو 

 
 داغ هجرانم چو تو، ای سهنگدل، ای پاسهبان  با  

 (444)دیوان سنایی: ص                      

سنایی با تشبیه خداوند به یوسف، عاشقان او را به یعقوب مانند میکند. در ادبیات عرفانی، یوسف مظهر حسن و 

اند با یعقوب وصال حقّ نرسیده اهلل را كه هنوز بهیعقوب نماد حزن و اندوه و جدایی است. سنایی سالکان سیر الی

همسان میرندارد كه دیدگانی خونفشان دارند. منظور سنایی این است كه گریستن از لوازم عشق و نشان جدایی 

 از محبوب است. شاعر همین مضمون را بارها با بیانهای گوناگون بازمیگوید:
 یوسف عصر ار نئی پس چونکه انهدر عشهق تهو   

 
 ر زمانی صد هزار؟فشان یعقوب بینم هخون 

 (995)دیوان سنایی: ص                     

های بسیار مطرح و محبوب برای سنایی كه بارها به توصیف آن پرداخته است، گریۀ عاشق برای از جمله گریه

معشوق است. گریۀ پسندیده و ممدوح بدلیل نیاز به جلب شفقت محبوب و معشوق حقیقی است. سنایی در 

ونۀ دیگری از گریستن را وصف میکند كه نشان شوق و اشتیاق به وصال است و در آن از شکایت و اشعار خود، گ

 :ناشناخت اثری نیست. در بیت زیر

 از هجههر، نههال  آرد بههس بلبههل از درخههت

 
 های زار؟با وصل گل برو چه كند ناله 

 (664)دیوان سنایی: ص                      

اختیار عاشق، حاكی از تجلّی معشوق بر اوست و اشکها خبر از سنایی به این نکته توجّه میدهد كه گاه گریۀ بی

 شوق و لذّت وصال میدهند. 

 ای بههی تههو دلیههل اشهههب و ادهههم تههو    

 دیوانههه شههده اسههت عقههل در مههاتم تههو   

 

 اقبهههال فروشهههد كهههه برآمهههد دم تهههو    

 جان چیست كه خون نگرید اندر غهم تهو؟  

 (4444)دیوان سنایی: ص                       
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در این مرحله، جویندۀ طریق . حیرت، ششمین مقام از مقامات طریقت است ( گریۀ عارفانه از سر حیرت:3

این حیرت زادۀ معرفت و شهود . های او دچار حیرانی و سرگشتگی میشودالهی در برابر عظمت خداوند و آفریده

در این مقام عارف دچار سکوت و . ه از جهل و نادانی از بُن متفاوت استملکوت الهی است و با حیرت برخاست

آیند و با پس ناچار چشمها به سخن درمی. خاموشی و عجز كامل از درک و توصیف صفات پروردگار میشود

ل مقام حیرت مطلوب ذات عارف است؛ زیرا نشانۀ كما. زبانی تحیّر عارف را ابراز میدارندریزش اشک با زبان بی

ربّی زدنی » به همین جهت از پیامبر اسالم منقول است كه. عجز و ناتوانی بنده در برابر خداوند بشمار میرود

این گریه از سر شوق و  .رسیدن به این درجه نیل به اوج بندگی است. خداوندا بر حیرت من بیفزای« تحیّراً

میشود و سالک در این حال احوالی ورای  حیرت به وصال یار حقیقی یا از غلبۀ هیبت او بر دل سالک عارض

 :شادی و غم و گریه و خنده دارد؛ این همه را سنایی در بیت زیر بیان میکند

 من روز و شب گریانترم وز عشق با افغانترم

 
 در درد تو حیرانترم، ای سنگدل، ای پاسبان 

 (444)دیوان سنایی: ص                     

نصیب و عاشق میجوشد و كسانی كه عشق را تجربه نکرده باشند، از گریۀ عاشقانه بیبه نظر سنایی اشک از دل 

عشق، اگر اشکی هم بریزد، همچون آب رنگرزی حاصل آمیختگی با مواد دیگر است. بیخبرند. انسان سیاهدلِ بی

 حال آنکه اشک عاشق برخاسته از دلی پاک و رهیده از مادیّات و تعلّقات دنیایی است.
 كس را كه دل چون آبنوس آمهد بهدان گونهه   هر آن 

 
 نباشد عاشق ار او، اشک چون آب بقم سازد 

 (434)دیوان سنایی: ص                      
 ب( عطار

عطّار گذشته از قریحۀ شاعری، با علوم عقلی و نقلی آشنا بوده و با وجود مخالفت او با فلسفۀ یونان، افکار و اشعار 

و فلسفۀ عمیق دینی و طبیعی است. آثار او برگرفته از قصص قرآنی، احادیث و حکایات  او مملوّ از حکمت ذوقی

تر از دیگر شاعران اند. كالم عطّار بسیار سادهصوفیه است كه با زبان ساده و دور از پیچیدگیهای عرفانی بیان شده

با مردم عادّی سخن میگوید. مانند سنایی است؛ چراكه مخاطب او دربار و فضالی اهل مدرسه نیستند بلکه او 

ای به فراوانی گریه نتوان پیدا كرد. او در بیشتر حکایتها به یکی از های عرفانی عطّار هیچ واژهشاید در منظومه

ای كه در اشعار سنائی بیان شد در اشعار عطّار نیز بخوبی نمایان گانهبندی سههای گریه اشاره میکند؛ طبقهگونه

های اشک و گریه در اشعار عطّار بسیار بی  از اشعار سنایی است، زیرا اصوالً كه بسامد واژهاست، با این تفاوت 

های دنیوی و مذموم كمتر شعر عطار شعر درد و غم است و اشک و گریه نشانۀ آن. بنابراین در اشعار او گریه

ال است. برخالف سنائی كه تعادل دیده شده و اغلب اشعار او نمایانگر گریه بر فراق و غربت و دوری و یا شوق وص

 را در اشعار خود حفظ كرده است، دنیای شعر عطار و جهانبینی او مملو از دلتنگیها و غمهاست.

 

 (گریۀ مذموم0
ارزش یا برای مصائب دنیوی است؛ مثال آن های مذموم نزد عطّار، گریه برای امور دنیایی و بییکی از انواع گریه

از مجنونی میررسد كه این مردم كه هستند و این جهان از برای چیست؟ مجنون این حکایت است كه شخصی 

جواب میدهد كه همۀ این دنیا مانند دوغ است و ما همه چون مگس بر گرد این دوغ هستیم. همه در این دنیا از 

ری كردیم، آوریم و وقتی كه بالها را سرشویم فریاد برمیاول صبح مشغول خوی  هستیم. وقتی كه درمانده می

ارزش است كه مثالً  بر كدویی، چشم و ابرویی بکشی آنها را فراموش میکنیم. برای عطار گریۀ دنیوی همانقدر بی

 ای ندارد. و آن را پر از یخ كنی تا مانند ابر به زاری اشک بریزد، آن اشک هیچ ارزش و فایده
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 دریغههههها رنجبُهههههردِ مههههها بهههههه دُنیهههههی  

 اگهههههر از دیهههههده صهههههد دریههههها ببهههههاری

 

 م بسهههههیار و آن را حاصهههههلی نهههههی   غههههه  

 خهههدا دانهههد كهههه تهههو بهههر ههههیچ كهههاری     

 (449)اسرارنامه: ص                                 

 در داستان اسکندر و چگونگی مرگ او از گریه بدلیل ناامیدی از بهبود بیماری چنین آمده است:

 سههکندر خویشههتن را چههون چنههان دیههد  

 بسههی بگریسههت، امّهها سههود كههی داشههت؟ 

 

 قههولنج مههرگ خههود عیههان دیههد    در آن  

 كهههه مهههرگ بیمحابههها را ز پهههی داشهههت 

 (691نامه: ص )الهی                        

از نظر عطّار هر آنچه مردنی و رفتنی است، شایستۀ اندوه و گریه نیست: مجنونی به زنی كه بر سر خاكی 

در زیر خاک است میگریم. میگریست گفت كه این گریه و زاری از برای چیست؟ زن گفت برای جوانی كه 

مجنون گفت: تو خود در خاک هستی و او جز نور جان پاک نیست، تا وقتی در قفس تن بود در خاک بود و حاال 

 كه مرده از خاک رسته و پاک شده است.

 بههر سههر خههاكی زنههی خههوش میگریسههت  

 گفههت چشههمم تههر، دلههم غمنههاک مانههد   

 

 گفت مجنونی  این گریه ز چیست؟ 

 زیر خاک ماندزین  جوان من كه 

 (444نامه: ص)مصیبت                    

 (گریۀ ممدوح2
تنها امری ضروری و بایسته كه امری طبیعی از دیدگاه عطار گریستن بر فراق و جدایی از محبوب و وطن اصلی نه

گریه است و چشم سالک حقیقی همواره از این دوری خونچکان است؛ در عرفان او این نوع گریه برترین نوع 

یامین را نماد عارف عاشق حقّ باید دانست كه هر دو از یک ریشه است. در اشعار او یوسف را نماد خداوند و ابن

 یامین چنین جواب میگوید:یامین در مورد یعقوب )ع( میررسد، ابن)روح الهی( هستند و وقتی یوسف از ابن

 چنههین گفههت او كههه نابینهها بماندسههت    

 جههههانی آتشههه  بهههر جهههان نشسهههته  

 ز بههس كههز دیههده خههون بههر آب رانههده    

 چهههو از یوسهههف فهههرا انهههدی  گیهههرد   

 چههه گههویم مههن كههه آن سههاعت بههه زاری 

 

 چههو یوسههف نیسههت او تنههها بماندسههت    

 میهههههان كلبهههههۀ احهههههزان نشسهههههته 

 ز خهههههون و آب در گهههههرداب مانهههههده 

 در آن سهههاعت مهههرا در پهههی  گیهههرد   

 چگونههههههه گریههههههد او از بیقههههههراری 

 (454ص نامه: )الهی                             

طبق این اصل، عشق بی « عشق آمدنی بود نه آموختنی»در فرهنگ عاشقانۀ عرفان، اصلی هست كه میگوید: 

آید. در این نوع از عشق، اشک و آه از لوازم رفتار عاشقانه است، زیرا خواست و ارادۀ آدمی در جان انسان فرود می

برای آزمودن ذات آدمی و چون بی تمهید و عشق، نتیجۀ گزین  شخصی نیست بلکه ابتالی ناگهانی است 

مقدّمه رخ مینماید، عاشق دچار حیرت و سرگردانی میشود و جز اشک كه ناشی از فقدان اختیار است واكنشی 

دیگر نمییابد. این گریه از روی عشق به محبوب و جایگاه حقیقی است كه بر عارف عارض شده و دل او را به لرزه 

چندان »رسول )ص( ی سالک گریۀ شکر در پی است. عطار حکایتی دارد كه گوید: آورد و پس از آن برامی

بگریستی كه بیهوش شدی. صحابه گفتندی: یا رسول اهلل ! گریستن تو بر چیست؟ گفت: من اكنون چرا بندۀ 

دوح گریۀ اشتیاق نوعی گریستن از سر شوق وصال یا دیدار محبوب است كه از نظر عطّار مم«. شاكر خدا نباشم؟
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نامه داستان شُعیب را نقل كرده است كه ده سال به گریستن پرداخت تا تلقی شده است؛ او برای نمونه در الهی

 نابینا شد.

 شُههعیب از شههوق حههقّ ده سههال بگریسههت

 
 از آن پس چشم پوشیده همی زیست 

 (347نامه: ص )الهی                        

سرس خداوند بینایی او را به او بازگرداند امّا باز او به گریه ادامه داد بطوری كه دوباره دچار نابینایی شد. این كار  

چند بار تکرار شد تا این وحی آمد، اگر بخاطر ترس از دوزخ میگریی تو را از آت  دوزخ رهایی دادم و چنانچه 

خداوندا! من بهشت و جهنم تو »م. شُعیب زبان گشود و گفت: برای شوق گریه میکنی بهشت را نیز به تو بخشید

تا مرا به قرب وصال خود راه دهی. به او خطاب شد پس باید بسیار بگریی.  را نمیخواهم، از شوق دیدار تو میگریم

دیدار تو  ام را به من بازنگردان تا چشم بهام، بیناییشعیب گفت: خداوندا! پس تا روزی كه به دیدار تو نائل نشده

 گشوده كنم.

عارف دردی را كه از سوی خداوند بر جان او نازل شود، گرامی میدارد و حتّی از درمان نیز برتر میشمارد. این 

درد و احساس دردمندی موجب جلب رأفت و محبّت الهی میشود. از منظر تفکّر عارفانه، رابطۀ مبتنی بر درد با 

د را بر درمان ترجیح میدهد. زیرا از نظر روانشناسی، انسان نیز به خداوند، چنان ارزشمند است كه عارف در

انسان دیگر در هنگام دردمندی توجّه میکند و در زمان سالمتی، دلیلی برای توجّه بی  از حدّ نمیبیند. درد و 

رحمت كنندۀ توجّه خداوند است. عطّار در داستان اهل دوزخ چنین میگوید كه برخی از اشک ناشی از آن، جلب

آید كه باید به دوزخ برده شوند كنار دوزخ از خدا میخواهند كه فرصتی به آنان میمانند و خطاب میبهره الهی بی

داده شود. خداوند میگوید به فضل خود به شما مهلت میدهیم. آن گروه شروع به گریستن میکنند و هزار سال 

انجامد و آنان در آن مدّت به گریه ر سال به طول میمیگریند و باز فرصتی دیگر میخواهند. این فرصت سه هزا

 میرردازند تا بخشای  و لطف الهی  را بسوی خود جلب میکنند.

 دَوی دیگهههر ز  حهههقّ  مهلهههت سهههتاندند

 مههدام ایههن سههه هههزاران سههال افههزون    

 كه كس یهک لحظهه بها آن قهوم مسهکین     

 

 كههه تهها بههر درد خههود خههون میفشههاندند   

 همهههی گرینهههد و میگردنهههد در خهههون  

 نگویهههد كهههز چهههه میگرییهههد چنهههدین؟ 

 (349نامه: ص )الهی                          

یابیم كه به نظر عطّار، تنها با دیدن مرگ دیگران میتوان به مرگ خود پی برد. با مشاهدۀ مرگ دیگران درمی

پایدار بشمار  خود نیز بر گذریم و در این جهان ماندگار نیستیم. مرگ، هم پایان این جهان و هم آغاز جهان

اندیشی، مظهری از تفکّر مبتنی بر خوف و حزن و قبض است. دیدن ناپایداری جهان، عارف را از این میرود. مرگ

حقیقت آگاه میسازد كه جهان ماندگار، در فراسوی مرگ قرار دارد. احساس مرگ دیگران به ایجاد حالت حزن و 

ای اصولی تفکّر عطّار است و مشاهدۀ مرگ و نیستی به هاندیشی از بنمایهخوف و قبض منتهی میشود. مرگ

 گریه منتهی میشود.
 

 (گریۀ حیرت عارفانه3
اش برای چیست و در فحوای كالم پیداست كه گریۀ عارف در ظاهر چنین مینماید كه عارف نمیداند كه گریه 

است. در این مقام عارف  ناشی و حاكی از حیرت است. میدانیم كه حال حیرت، ششمین مقام از مقامات عرفانی

در برابر عظمت هستی و وجود الهی دچار سرگشتگی و حیرت میشود و چون نمیداند حیرت خود را چگونه ابراز 

 دارد، با گریستن، درماندگی و ناتوانی خود را در برابر عظمت هستی ابراز میکند.
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 نههههه مههههرا معلههههوم تهههها در درد كههههار 

 مههن نههه آگههاهم چنههین گریههان شههده     

 

 یگهههریم چهههو بهههاران زار زار بهههر كهههه م  

 ام حیهههران شهههدهكهههز كهههه دور افتهههاده

 (144الطّیر: ص )منطق                      

 ج( مولوی

ای پنهان است. ای، خندهمولوی در مثنوی نیز گاهی به خنده و گریه با هم میرردازد و میگوید كه در هر گریه

اشد. مقصود این است كه در سلوک بسوی پروردگار، ای، گنجی نهفته بهمانگونه كه ممکن است در هر ویرانه

آید كه او را به گریستن وامیدارد كه نمود آن بصورت قبض میباشد. امّا چنانچه برای عارف دشواریهایی پی  می

اهلل تسلیم گردد، مآل و فرجام او حال بسط یا خنده خواهد بود. باید سالک سرخورده نگردد و به شرایط سیر الی

( را تشویق و ترغیب میکند. این گریۀ بسیار 96)توبه /« وَلیَبکُوا كثیراً»ی را در آغاز راه درنظر داشت كه كالم اله

در آغاز، مانند اشک شمع است كه در نهایت سبب روشنی خانۀ وجود خواهد شد. از دیدگاه مولوی همانگونه كه 

ویژۀ خود را دارد؛ زیرا گرچه موقتاً انسان را  خنده شیرینی خاصّ خود را دارد، گریه در پایان حالوت و شیرینی

به غم و اندوه فرومیبرد، در نهایت با پرهیز از اموری كه به گریه منجر میشوند، فرجامی خوش در انتظار انسان یا 

 سالک است. اما در دیوان شمس، بسامد خنده به مراتب بیشتر از گریه است. 

 ایز امهههر حهههق وابکهههوا كثیهههراً خوانهههده

 روشهههنیِ خانهههه باشهههی همچهههو شهههمع 

 هههها آمهههد كتهههیم هههها از گریههههخنهههده

 انههدذوق در غمهاسههت پههی گههم كههرده   

 

 ای چههون سههر بریههان چههه خنههدان مانههده  

 گههر فروپاشههی تههو همچههون شههمع دمههع  

 هههها جهههو ای سهههلیم گهههنج در ویرانهههه 

  انهههدآب حیهههوان را بهههه ظلمهههت بهههرده 

 (473)مثنوی، د ششم: ص                  

مولوی نیز گریه و خنده به سه دستۀ كلی گریۀ مذموم، گریۀ ممدوح و گریۀ حیرت عارفانه قابل تقسیم در آثار 

 است.

 

 (گریۀ مذموم0

در سطرهای باال ذكر شد كه جهانبینی مولوی بر مبنای شادی نهایی و خندۀ وصال است، بنابراین میتوان 

ارزش تلّقی ذهنی باشد، تا چه اندازه ناپسند و بی دریافت كه در نزد وی گریه اگر بر امور دنیوی و اشتغاالت

میشود. گریۀ تحسّر بر ازدست دادن زخارف دنیوی نزد موالنا از این دست است؛ او برای نشان دادن این مفهوم 

در قالب داستانی تمثیلی بیان میدارد كه مردی بر سگ خود كه در حال مردن بود زارزار میگریست. شخصی از 

ز چه روی اینگونه گریه میکنی؟ او در جواب گفت كه این سگ بسیار باوفا بود، در روز صیّاد من او پرسید كه ا

بود و در شب برای من پاسبانی میکرد. آن شخص پرسید كه آیا زخمی خورده است؟ او گفت نه از گرسنگی در 

من است كه برای حال مردن است. پس از وی پرسید كه در این خورجین چه داری؟ گفت نان و غذای دیشب 

ام. آن شخص گفت پس چرا مقداری از این غذا را به سگ نمیدهی؟ عرب گفت: من تا این حدّ خود نگه داشته

مهر و داد و سخاوت ندارم، ولی اشک ریختن برای من آسان است. آن مرد گفت وای بر تو كه تکّه نانی برایت 

م تبدیل به آب شده است. یا این تمثیل كه شخصی بهتر از اشک ریختن است؛ چرا كه اشک خونی است كه با غ

از مفتی پرسید: آیا گریه كردن در نماز آن را باطل میکند؟ یا جایز است و آن را كامل میکند؟ مفتی در جواب 

میگوید بستگی دارد كه آن گریه از بهر چه باشد. اگر برای خداوند و آن دنیا و پشیمانی از گناه باشد، آن نوحه و 
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نماز رونقی به نماز داده و آن را كامل میکند ولی اگر از بهر تن و فرزند و زخارف دنیوی باشد، هیچ  گریه در

 ارتباطی با پروردگار نخواهد داشت و باطل است.

 آن یکههههی پرسههههید از مفتههههی بههههه راز

 آن نمههههاز او عجههههب باطههههل شههههود   

 گفههت: آب دیههده نههام  بهههر چیسههت    

 

 گههر كسههی گریههد بههه نوحههه در نمههاز      

 جهههایز و كامهههل بهههود؟  یههها نمهههازش  

 بنگههری تهها كههه چههه دیههد و چههه گریسههت

 (4594)مثنوی، د پنجم: ص               

 همچنین گریه از روی ظن و جهل و تقلید نزد مولوی نکوهیده است و ارزش گریۀ حقیقی را ندارد:

 گریههۀ پههر جهههل و پههر تقلیههد و ظههن     

 تهههو قیهههاس گریهههه بهههر گریهههه مسهههاز  

 

 نیسههههت  چههههون گریههههۀ آن مههههؤتمن 

 هسههههت زیههههن گریههههه بههههدان راه دراز 

 (4591)مثنوی، د پنجم: ص                 

مولوی انواع گریه را مطرح و تشریح میکند و آن را از خصایص بشری میشمارد. باوجوداین او معتقد است عارفی 

گرید. در دفتر كه چشم  به رؤیت و دیدار الهی منوّر شده است، اساساً مرگ و فقدانی نمیبیند تا در دریغ آنها ب

سوم داستان عارفی آمده است كه راهنمایی گروهی از سالکان را به عهده داشته و همچون شمعی پیرامون خود 

گشای بهشت بوده است. روزی فرزند این عارف را روشن كرده و مانند پیامبری در میان امّت خوی  دروازه

میگرید. نزدیکان این عارف او را گفتند: چرا در غم میمیرد ولی او هیچ سوگواری نکرده و در مرگ فرزند خود ن

 فرزندت گریه نمیکنی؟ مگر رحمی در دل نداری؟

 تههههو نمیگریههههی، نمیههههزاری چههههرا؟   

 
 یهها كههه رحمههت نیسههت در دل؟ ای كیهها   

 (144)مثنوی، د سوم: ص                     

من در بیداری معنوی زندگی آنان را  ولی پاسخ میدهد كه مردم در خواب غفلتشان افراد را مرده میرندارند، امّا

میبینم. راه بیداری معنوی این است كه از جهان حسّ و مادّی خود را رها كنم و چیزی از حسّ و مادّیت در من 

نماند. مهار عقل را به دست روح بدهم تا جان و روح الهی، چشم و عقلم را بگشاید و در آسمان دیدار حقّ پرواز 

ده و مرگی را نمیبیند تا بر آن بگرید بلکه همگان را در محضر الهی زنده مییابد. بنابراین دهد. عارف به حقّ رسی

تأسف از مرگ جسمانی كسی نمیخورد. او معتقد است زندگی به روح تعلّق دارد نه به جسم، و روح هرگز پذیرای 

 مرگ نخواهد بود.

 

 ب( گریۀ ممدوح
نیز مانند آثار سایر عرفا گریۀ ممدوح و پسندیده تلقی میشود. گریه براثر غم فراق و جدایی در اشعار مولوی 

مولوی برای گریستن در فرآیند وصال و اتّصال، نق  بسیار مهمّی قائل است. او در ابتدای مثنوی حرمان ناشی از 

تین پذیر میسازد و به همین جهت است كه در نخسفراق و جدایی از نیستان را با نفیر و گریه برای خوی  تحمّل

حکایت بلند مثنوی، پادشاهی كه بر كنیزک دل باخته است، پس از ناامیدی از درمانهای بشری جهت راهبرد به 

حریم معشوق به مسجد پناه میبرد و اشتیاق سوزان خود را به وصال از طریق گریه به منصّه ظهور میرساند. 

و در خواب به او مژدۀ « گریه خواب  در ربود در میان»، بخ  فرومیرودپادشاه در میان گریه به خوابی بیداری

وصال میدهند. برای مولوی، گریه از ابزارهای الزم و كافی برای رشد فردیّت عرفانی و تحقّق شایستگی جهت 

 وصال است.
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 انهههداز نیسهههتان  تههها  مهههرا  ببریهههده   

 
 انههههددر نفیههههرم مههههرد و زن نالیههههده  

 (5)مثنوی، د اوّل: ص                         

 از پی شمس حق و دین، دیدۀ گریهان مها  

 
 از پی آن آفتاب است اشک چون باران مها  

 (451)دیوان شمس: ص                      

 پس از گریۀ فراق است كه گریۀ شوق وصال بر سالک عارض میگردد و او را به دیدار دوباره نوید میبخشد:

 چههون تههاج منههی ز فههرق خههود افکنههدیم 

 هجهههران خندیهههد بسهههیار گریسهههتیم و  

 

 اینهههک كمهههر خهههدمت تهههو میبنهههدیم   

 وقههت اسههت كههه او بگریههد و مهها خنههدیم 

 (4374)دیوان شمس: ص                    

العشق، یعقوب را نماد حزن و در ادب فارسی، یعقوب نماد حزن و اندوه و گریه است. سهروردی نیز در رسالۀ فی

وسف، نماد حُسن است. مولوی نیز با توجّه به این سابقه، از گریه دانسته است. همانگونه كه زلیخا، نماد عشق و ی

ای ندارد، همچون یوسف نماد حزن و گریه باشد، تا سرانجام به وصال عارف سالک میخواهد اگر از حُسن بهره

حزن برسد. به همین جهت سفارش میکند: تو كه یوسف نیستی، الاقل یعقوب باش و دست از گریه در راه عشق 

 شاید به وصال حقّ برسی. گریۀ عاشقانه نیز نزد مولوی از انواع گریۀ ممدوح و ابزار وصال تلّقی میشود: برمدار تا

 تههو كههه یوسههف نیسههتی، یعقههوب بههاش   

 
 همچهههو او بههها گریهههه و آشهههوب بهههاش   

 (99)مثنوی، د اول: ص                       

 ج( گریۀ حیرت عارفانه

ر دو مرحله كه یکی نشان قبض )گریه( و دیگری نشان بسط )خنده( در نظر مولوی، عارف سالک باید از این ه

است بگذرد تا به مقام فنا و نیستی برسد. در این حال است كه میتوان گفت به كمال در سلوک عرفانی نائل شده 

و دیگر از منِ انسانی چیزی باقی نمانده است و این صورت است كه هستی خداوند در نیستی او حاكم میشود و 

ای باقی میماند و نه جود عارف یکسره تجلّی حقّ میگردد. وقتی عارف سالک به این مقام میرسد، دیگر نه گریهو

ای كه این هر دو از عوارض و خصوصیّات انسان هستند و آنگاه جان عارف بی گریه و خنده خواهد شد. خنده

 مولوی در ضمن حکایت پیر چنگی این مفهوم را بخوبی توضیح میدهد:

 اه بانههههگ زیههههر را قبلههههه كنههههی گهههه

 
 گههههاه بانههههگ چنههههگ را قُبلههههه زنههههی 

 (411)مثنوی، د اول: ص                     

 درحالیکه جان بشری بایست بمیرد و محو شود تا جان دیگری زنده گردد كه ورای خنده و گریۀ بشری است:

 همچو جهان بهی گریهه و بهی خنهده شهد      

 
 جههان  رفههت و جههان ِ دیگههر زنههده شههد   

 )همان(                                            

آید كه مقام ششم از مقامات هفتگانه است و این زمانیست كه عارف در در اینجاست كه حیرت به سراغ او می

افتد كه آیا او باقی مانده است یا حقّ؟ این حیرت چنان عظمتی دارد كه او دیگر در آسمان و زمین تحیّر می

 مولوی اینگونه نتیجه میگیرد كه گریستن نیل به مقام حیرت است. نمیگنجد. پس

 حیرتههههی آمههههد درونهههه  آن زمههههان 

 
 كهههه بهههرون شهههد از زمهههین و آسهههمان   

 (146)مثنوی، د سوم: ص                    

در داستان وكیل صدر جهان رخدادهایی كه برای وكیل پس از مالقات محبوب  رخ میدهد، از سنخ حالت ورای 

 گریه است، در این حال هرچه از فرد سر زند در مقام حیرت است:خنده و 
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 هههر كجهها یههابی تههو خههون بههر خاكههها      

 گفتِ مهن رعهد اسهت و ایهن بانهگ حنهین      

 مههههن میههههان گفههههت و گریههههه میتههههنم

 گههههر بگههههویم فههههوت میگههههردد بُکهههها  

 میفتههههد از دیههههده خههههون دل، شههههها   

 

 پهههی بهههری باشهههد یقهههین از چشهههم مههها   

 ز ابهههر خواههههد تههها ببهههارد بهههر زمهههین     

 گهههریم یههها بگهههویم چهههون كهههنم؟   یههها ب

 ور نگهههویم چهههون كهههنم شهههکر و ثنههها؟    

 بههههین چههههه افتادسههههت از دیههههده مههههرا 

 (534)مثنوی، د سوم: ص                       

آنگاه وكیل )غالم( صدر جهان با تنی نحیف چنان به گریستن پرداخت كه همگان از صدای گریۀ او به گرد او 

آمیخت ال گریه از خود بیخود میشد و گریه و خنده را درهم میجمع شدند و به گریه درآمدند. غالم در ح

ای كه مرد و زن و كوچک و بزرگ از این رفتار او در شگفت میشدند. گریۀ غالم چنان اوجی گرفته بود كه بگونه

 مردمان نیز چون روز رستاخیز همراه او میگریستند و همگان دانستند كه  عشق او چه شور و شرار و شعفی دارد.

 ایهههن بگفهههت و گریهههه درشهههد آن نحیهههف    

 از دلههه  چنهههدان برآمهههد ههههای و ههههوی    

 خنهههدگریهههان، خیهههرهگویهههان، خیهههرهخیهههره

 شهههههر هههههم، همرنههههگ او شههههد اشههههکریز 

 

 كهههه بهههرو بگریسهههت ههههم دون ههههم شهههریف   

 حلقهههههه كهههههرد اههههههل بخهههههارا گهههههرد اوی

 مهههرد و زن خهههرد و كهههالن، حیهههران شهههدند   

 مهههرد و زن در ههههم شهههده چهههون رسهههتخیز    

 )همان(                                                   

 

 گیرینتیجه
نما تلقّی میگردند و آنگاه كه نما یا شادیاند، در نزد این شعرا غماندوه یا شادی آنگاه كه مربوط به این دنیا بوده

شادی  از اش، قبض و بسط ، فرح و مالل  و غم و فرد از تعلقات زمان و مکان خود را رها كرد، گریه و خنده

جنس دیگری میشود. ظاهراً سنایی با وجود اینکه جزو اولین شاعران صوفی مشرب به معنای وسیع كلمه بوده 

است، در بسیاری از مسائل مربوط به آداب و احوال تصوّف از عقلگرایانی چون ابوحامد غزالی پیروی میکند و 

بعنوان یکی « گریه»در آثار خود اندكی به موضوع  بنابراین سعی در تعادل در مشی صوفیانۀ خود داشته است. او

الهی پرداخته است، امّا چون بطور كلّی شاعر عشق و عاطفه و هیجانات  های سلوک و عشقاز خصایص و شیوه

های زهد و شریعت و لوازم آن در گریستن بیشتر مورد توجّه اوست و گریۀ شوق و تند عارفانه نیست، جنبه

 ش نمود دارد.حیرانی كمتر در آثار

اندیشی و دغدغۀ زوال و فنا، عطار با شعر سنایی آشنا بود و از لحاظ وعظ و تحقیق به آثار وی متمایل. مرگ

التزام به توبه و گریستن و نظم قصاید زهدآمیز و غزلهای صوفیانه، تأثیری بود كه عطار از سنائی پذیرفته بود. 

خودی و اشک و خون است. سلوک او از درد آغاز شده و در درد شعر عطار سراسر دردمندی و اندوه، جنون و بی

آید (. از دیدگاه عطار، عشق خداوند می457كوب: ادامه مییابد و با درد به كمال میرسد )صدای بال سیمرغ، زرین

ی كه در دل بنده سکونت گزیند، وی را به خاک و خون كشد، ایمان وی را بدل به كفر كند تا از منیّتهای وجود

رها شود و رسیدن به این حقیقت جز با پذیرش غم و اندوههای مکرر میّسر نمیشود. یکی از ساحتهایی كه عطار 

در این تجربه به بیان آن اهتمام میورزد، مرزگذاری میان گریۀ مذموم و در امور اعتباری در برابر گریه بر امور 

بر امور دنیوی، ناپایدار و فانی و ازدست دادن اسباب ممدوح و اصیل و پسندیده است. از دیدگاه عطار گریه اگر 

آن باشد، مذموم و نکوهیده است؛ زیرا اسباب و اموال دنیوی ناپایدارند و ارزش آنکه انسان به آنها دل ببندد و در 

(. دو دیگر اینکه اگر طبیعت گریه برای مفهوم 374: ص 4حسرت آن بنشیند را ندارد )دریای جان، ریتر، ج 
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ر و جدیتری باشد، الزم نیست كه جلو آن را گرفت و آن را تغییر داد، زیرا این نوع اندوه و گریه ناپسند و خطیرت

(. عطاّر در نهایت بیان میدارد 376نکوهیده نیست، بلکه ارزشمند و مورد پسند حق و ستوده است )همان: ص 

ده برای او برابر میشود و فرد سالک كه عارف پس از پیمودن مراحل سلوک به جایگاهی میرسد كه گریه و خن

 حالتی از سکینه و آرام  در درون خود مییابد.

امّا برای مولوی مخصوصاً در غزلیّات شمس، ماجرای عاشقی و بندگی و دلگشودگی و شادی است. او در واالترین 

بجوید، پس اگر  آموزد شادی حضور معشوق و عشق حقیقی را در درون خودهای عارفانۀ خود به ما میاندیشه

ای برای او رخ میدهد از سر شوق و حیرت است. گریۀ ممدوح  نزد مولوی از آثار غمِ ممدوح است، و غم گاه گریه

ممدوح آن است كه دل را از آلودگیها پاک كند و آدمی را بسوی خدا رهنمون باشد. به عقیدۀ موالنا غم، دل را از 

گیرد و غم تبدیل به شادی اصیل و حقیقی شود. موالنا غم عشق را سرمۀ اغیار خالی مینماید تا یار در آن جای ب

چشم میسازد تا چشمان  پر از در و گوهر شود. صوفیه عموماً و موالنا خصوصاً غم غربت روح و شوق بازگشت به 

ارد و به او اند. موالنا مانند اكثر عرفا برای اینکه انسان را از صفات بهیمی  برحذر داصل را بارها بیان كرده

آرام  ببخشد، به چیزی جز جسمانیت او تکیه دارد و گریه را بعنوان ابزاری در راه این پاالی  روحانی مدّ نظر 

دارد. موالنا عقیده دارد اشکهایی كه سالک إلی اهلل میریزد عین رحمت است. به تعبیر مولوی، گریه ویژگی انسان 

یار حقیقی است و شوق وصال مجدد. از دیدگاه مولوی، اگر گریه بر است. گریۀ مولوی از غم غربت « دلهمایون»

دوری از یار حقیقی باشد، یار حقیقی سرانجام این گریه را به خنده تبدیل بدل میسازد. برای مولوی در این 

ز ها عین خنده بود و دورنگی و دوگانگی این مفاهیم برای  بکلّی رنگ باخته است. مولوی نیجایگاه تمام گریه

« و إنّه هو أضحکَ و أبکی»چون عطار، خداوند را سرچشمۀ اصلی گریه و خندۀ انسان میداند و با استمداد از آیۀ 

 ( میسراید:53)نجم: 

 مهها چههو چنگههیم و تههو زخمههه میزنههی    

 مههها نهههواییم و نهههوا در مههها ز توسهههت   

 

 نالهههه از مههها نهههی تهههو زاری میکنهههی     

 مهها چههو كههوهیم و صههدا در مهها ز توسههت 

 (455-454، د اول: ابیات )مثنوی         

 

 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی حسین آذرپیوندآقای دكتر . است شده استخراج كاشاناسالمی 

 و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای حمید جواهریان. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 بوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 .است

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،كاشانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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