
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  نامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد صلف                                                  38
          
  
  
  

  مجيد عابدي

  دانشجوي دوره دكتري دانشگاه آزاد مشهد

  ار عطّ درد

  اندازهاي لفظي و معنوي آن در آثار (نگاهي به درد و چشم

  )ار نيشابوريعطّ

  چكيده

هـاي مربــوط بـه آن در تعــابير و تصــاوير    و واژه» درد« ةبسـامد بــاالي واژ 
مـذكور، تمـامي آثـار     ةگوناگون، همراه با القاي مفاهيمي ويژه بر مبنـاي واژ 

ار نيشابوري را در ميان آثار ديگر شاعران عارف، ممتاز ساخته است. ايـن  عّط
ار در اين حوزه، عوامل مـرتبط  ت آثار عطاست تا با تكيه بر كيفي نمقاله بر آ

  تي را مورد ارزيابي قرار دهد.گيري چنين كيفي و مؤثر در چگونگي شكل

  :يكليدهاي  واژه

  . زدايي ار، درد، طبيب، عرفان، كيميا، عادتعّط
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  از سردردي نگه كن دفترم 
  تا ز صد، يك درد داري باورم 
  گوي دولت آن برد تا پيشگاه

  ا نگاه .... كاز سر دردي كند اين ر
  )189:  1379 ،(منطق الطير

 
» درد « توان به اين نكتـه پـي بـرد كـه      ار، ميتنها با نگاهي كمي به آثار منظوم عّط

بخش  50هاي اين شاعر عارف است. او در منطق الطير، در  سروده ةترين دست ماي اصلي
بيت؛ در  104بخش و طي  57نامه، در  بيت از درد سخن گفته است؛ در الهي 96و طي 

 29بخـش و طـي    19بيت؛ و در اسـرارنامه، در   104بخش و طي  71مصيبت نامه، در 
ار است. اين آمار در ديوان قصايد، غزليات و ترجيعات او چاشني سخن عّط» درد « بيت، 
آور است: در  شگفت –هاي او  هاي ساختاري و محتوايي آن با مثنوي با وجود تفاوت -نيز 

پـرورده  » درد«مضـامين مربـوط بـه     ةبيت بر پاي 276ترجيع بند، غزل، قصيده و  208
هاي درمان  ها گرفته تا داروها و شيوه ها واژه و اصطالح پزشكي، از نام بيماري اند. ده شده

» درد«گر  گاه و جلوه اند، تا جلوه و ... در دل تعبيرها و تصويرهايي زنده و پويا جاي گرفته
 ار باشند.ي عّط»دفترها « در 

ـ  مي »زيبايي، عشق و درد«ار را سه ركن گاه آثار عّط تكيه» لويي ماسيون «  ا داند، ام
 »ابتكـار او بايـد دانسـت .    ةو مايـ  كه درد را ركن عمده« كند  كيد ميأبر اين نكته نيز ت

ادا كـرده   نزاده حق مطلـب را بهتـر از ديگـرا    ا شايد دكتر اشرف، ام)14:1373،(اشرف زاده
است . همـين درد اسـت كـه    » درد«ار نيشابوري در آثارش كالم عّط ةوهرج:« باشد، كه 
واال و آب حيات  ةاين جوهر )35:1386همان، (...». رف، چون آب است براي ماهي براي عا

ار نشسته است كه جز در محمل همان جان كالم، در اي در جان كالم عّط بخش، به گونه
» حـالتي  « را در تعـابير عرفـا،   » درد «جد؛ گن هاي متعارف نمي اي از تعريف هيچ كجاوه
ــ شــود از محبــوب ظــاهر مــي« انــد كــه  دانســته ل آن را نــدارد.و محــب طاقــت تحم «
ار را در خـود  هاي عّطـ   »درد « تنگ، كه  ةو اين، يعني همان كجاو )215:1362،(سجادي
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ن بلنـد  از آ 1)19:1371 ،القيسؤيـا امـرالقيس! (امـر    عقرت بعيري« تابد و فرياد  برنمي

  طاقت شود:  بي» ل آن تحم« ار، دردي نيست كه او از است... ! درد عّط
  

ــن دينــدار را    ــافر را و دي ــر ك   كف
  

اي دردت دل عطـــــــــــار را هذر  
  ) 20 : 1379، الطير (منطق  

  ار، در جاي خود سخن خواهيم گفت. اندازهاي مفاهيم درد عّط وسعت چشم ةدربار

***  

وقـايع   –ي حّت –شناسي و  اوانه، بر مبناي تاريخ، جامعهك شايد بتوان با پژوهشي روان
ار، مانيفسـت عرفـان و تجـارب    يافت كـه چـرا عّطـ   پاسخي ها  سياسي، براي اين پرسش
ترين واژه و اصـطالح آن   كليدي» درد « اي تنظيم كرده است كه  عرفاني خود را به گونه

كتـاب عشـق و    ةشـيراز چون بيشتر شاعران عارف پيش و پس از خود  است ؟ چرا او هم
، »فراق«، »غم «هايي چون  اي ديگر نبسته است؟ آيا واژه عرفان خويش را با طرح يا واژه

ـ   و ... كه با روح كلي حرف» غربت «  ت برخـوردار  هاي او نيز سازگارند، از آن مايـه ظرفي
  ار باشند ؟ اند كه گنجاي زاللي عشق و معرفت عّط  نبوده

هايي با يـك واكـاوي دامنـه دار و بسـيار      به چنين پرسشچنان كه اشاره شد، پاسخ 
و وسـع   ةپذير است، اما نگارنده، با تكيه بر بضـاعت مزجـا   امكان –ابعاد  ةدر هم –فني 

   :شود اندك خود ، چند نكته را در اين باره يادآور مي
ار، كافي است تا بتوان بـه ايـن نكتـه پـي بـرد كـه او، مبـادي        اندكي انس با آثار عّط

همـين   ةشناخته و بـر پايـ   هاي نوين كالمي به خوبي مي ناگون زباني را براي آفرينشگو
تـوان گفـت، از ميـان     ل بوده اسـت. مـي  يتي ويژه قااهمي» ت متن ادبي« شناخت، براي 

هـا يـاد    هاي يك متن ادبـي متعـالي از آن   هاي امروز، به عنوان شاخص چه فرماليست آن
از دو  –لبته با تعادل و منطق زبـان فارسـي در روزگـار او    ا –ار كنند، آثار منظوم عّط مي

                                                      
  : چنين است (معشوق شاعر) القيس. ابيات مربوط به عنيزهؤمعروف امر ةبخشي از معلق .  1
  

  ويوم دخلـت الخـدر خـدر عنيـزه    
  

  فقالت: لـك الـويالت انـك مرجـل    
  تقول و قد مـال الغبـيط بنـا معـا:      

  
  عقرت بعيري يا امـراالقيس فـانزل  "
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ــم   ــاخص مه ــي  « ش ــنايي زداي ــ« ) و defamiliarization» (آش ــظ اهمي   »ت واژه و لف
 برخوردارند. به بعد) 47: 1384،(شايگان فر

» عــادت زدايــي  « ار را بايــد از نــوع خــاص آن، يعنــي    آشــنايي زدايــي عّطــ  
)dehabitualization.بــــه حســــاب آورد، كــــه بــــا شــــاخص دوم  )4: 1383) (داد

و » درد« تـر و هـم آواتـر اسـت. حضـور مـداوم        گزيني) در آثار او، هماهنگ واژه  ت(اهمي
اين دو اصل، بـراي ايجـاد چشـم انـدازهاي      ةهاي پيرامون آن، حاصل تلفيق استادان واژه
خشـيده  ي نـو آيـين ب  » پرداخـت  « و » ساخت « ار، ع لفظي و معنوي، به شعر عّطمتنو

چـه در   ها اسـت و بـا آن   گزينش واژه ةار در نحواست. اين امر، بيانگر ديد ديالكتيكي عّط
سـويي دارد.   شود، هم  گفته مي )15: 1373، (شميسـا  »نگرش خاص « شناسي به آن  سبك

و تـرجيح آن بـر   » درد«  ةار را بـراي گـزينش واژ  توان داليل عّطـ  از چنين ديدگاهي مي
  : زني كرد در مواردي چون موارد زير گمانههاي هم معني،  واژه

اندازهايي چون:  ار، چشماست! عّط» درد« از هر طرف كه خوانده شود » درد«  -1-1
عاشق و معشوق  –عبد و معبود  –خلق و خالق  –قوس نزول و قوس صعود  –ازل و ابد 

– ص از آغاز و ن مفهومي خامن الخلق الي الحق و من الحق الي الخلق و ... را كه متضم
  انجام هستند، در ژرفاي اين واژه، يافته و ديده است. 

در عالم لفـظ  » ها  ترين داشتني دوست«  ةكنند تداعي» درد « در » د « هر دو  -2-1
هاي سير و سلوك )  دشت و دمن (يادآور وادي –ديده  –دلدار  –و معنا هستند: دوست 

اي را برگزيـده اسـت    ار، واژه) و ... عّطدست (كه بادوست پيوندي لفظي و معنوي دارد –
» راه «  ةنيز تداعي كننـد » ر « ختم شود. » ها  دوست داشتني« كه آغاز و انجام آن به 

» دوست « ها تنها » د « براي رهرو است كه با سير و سلوك عارف در پيوند است. (اگر 
  را تداعي كنند، آغاز و پايان راه تنها دوست است و بس.) 

 –دارو  –هاي خود ( درمـان  » ن متضم« با » شناسي  زبان« ، از نظر »درد  « -3-1
  اي در اين حوزه به آن شبيه است. اي پيوند دارد كه كمتر واژه دوا) به گونه

پاياني، ساكن است . با تكيه بر اين امر و امور » د « ك و نخست ، متحرّ» د «  -4-1
  ير و سـلوك و سـفر بـه سـوي مطلـوب اسـت      آغاز س ةكنند ك، تداعيمتحرّ» د « قبلي، 

ساكن، حكايت از آرامـش  » د « حركت پرندگان به سوي سيمرغ در منطق الطير)، و  (=
هاي  « درد« ها دارد ( = وصال سيمرغ، فنا، وحدت وجود و ... ) .در  قراري و قرار پس از بي
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، »طي طريـق «پس از  افتد و مي» راه « بينيم كه به  انداز سيلي را مي ار، از اين چشمعّط

  رسد:  نعره زنان به آرامش دريا مي
  
  مـن بـود   ةو دشـت پـر از نعـر    دور از تو در« 
  

  »چــون ســيل بــه دريــاي تــو آرام گــرفتم     
  )102: 1360،ديوان ،(معيري  

دارد.  –و در يك ژرفانگري، پيونـد معنـوي    –، پيوند لفظي »درد« ، با »درد« -5-1
در كـالم  » ايهام و ابهام تصـحيفي « آن، نوعي  ةبر پاي اين امر، به شاعر كمك مي كند تا

» درد «هاي مترادف بـا   حداقل در واژه –خود پديد آورد، كه در پيوندهاي واژگاني ديگر 
  :  چنين امكاني، بسيار كم است. به عنوان مثال، در بيت -

  
ــانم مكــــن  ــز و درمــ   درد در مــــن ريــ

  
  تـر اسـت   زان كه درد تو ز درمان خـوش 

  )45: 1362،ديوان(  

هم » درمان « دانست ! از طرفي » درد « توان درد را  مي» ريختن در ... « به اعتبار 
توان گفـت، درد آلـودگي سـبب      نيست، زيرا مي» درد « خواندن هر دو » درد « مانع از 

را در هـر دو مصـراع   » درد « درمـان نيـاز دارد. يعنـي     بـه  بيماري است و بيماري هـم 
اي  را اراده كرد! ... كمتر واژه» شراب درد آلود « ها  از آن خواند و مجازاً»  درد« توان  مي

و ذيـل  چنـين اسـت در بيـت     ت و انعطاف كاربردي برخوردار اسـت. هـم  از چنين ظرفي
  :  بسياري از ابيات ديگر

  
  در اين حلقه حاضرند» درد « اي ساقي اهل 

  
ــ    كنــي ات مـي مـي ده كــه كـار مــي بـه مهم  

  )510 :همان(  

ثير محـيط و فضـاي اجتمـاعي زنـدگي     أبه عنوان اصلي انكار ناشدني، موضوع تـ  -2
ـ  شاعر، بر شكل در تمـامي   –هـاي ادبـي    ه دانـش گيري صبر و ساختار آثار او، مورد توج

شـغل،   –بوده و هست. عامل محيط و شرايط زبـاني خـاص عناصـر محيطـي      –ها  حوزه
هـاي شـاخص ادبـي     بر سير آوانگاردي آثار چهره ترين عوامل موثر از مهم –خانواده و ... 
  ار نيز از اين قاعده مستثني نيست .آثار عّط شود. قطعاً شمرده مي

سـاخته و  « انـد ،   ار و پـدر وي گفتـه  عّط ةزندگي و حرف ةچه را كه دربار اگر تمام آن
ه است، بود» اري عّط« او و پدرش  ةتوان در اين كه حرف و افسانه بدانيم، نمي» پرداخته 
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اري روزگـار  در نيشابور بـه شـغل عّطـ   « ار، كه ، پدر عّط»ابوبكر ابراهيم « ترديد داشت. 
  ) 754: 1379، (ابراهيمي هم بود.» صاحب درد « ، »گذرانيد  مي

كه جامي در نفحات االنس به آن اشاره نموده اسـت   –ار را بودن عّط» اويسي « اگر 
= كسي كه مانند اويس قرني به ظاهر پيـري  بپذيريم ( اويسي  –) 4025 :1364،(معين

تـا   كـه ظـاهراً   –پـدر   ةثير همه جانبـ أكند)، ابعاد ت ندارد و مراحل كمال را خود طي مي
بر ذهن و زبان پسر آشكارتر خواهد بـود.   –ار در قيد حيات بوده است شصت سالگي عّط

بـراي   –ار بـه ويـژه عّطـ    –ترديدي نيست كه بسياري از روندگان راه حقيقت و عرفـان  
اند. ايـن امـر، بـراي اهـل سـير و       گذران معيشت، ممرّي جز حرفه و صنعت خود نداشته
زاده،  اشرفر.ك. (مباهات بوده است.  ةسلوك، امري طبيعي، و براي مرداني چون عطار، ماي

بارز عدم منع معيشت، حرفه و شغل از پرداختن به  ةنشان عطار) هستيزي عارفان قدرت، 1387
بينـيم، كـه در آن تئوريسـين بـزرگ عرفـان       مـي » مرصاد العبـاد  « وك را در سير و سل
» سلوك محترفـه و اهـل صـنايع    « فصلي ويژه را به  –شيخ نجم الدين رازي  –اسالمي 

  به بعد) 286: 1363(رازي، اختصاص داده است. 
» نجـات دهنـدگي   « معنايي  ةار، در حوزهاي عّط» درد « بخش قابل توجهي از  -3
ار است! طبيبي حاذق كه با تاب و طـاقتي مثـال   ار، به واقع عّطكنند. عّط م پيدا ميمفهو
گـري و   بـه درمـان   –خـود   ةت درويشـان أهاي حكايات يا هيـ  تدر لباس شخصي –زدني 

پردازد؛ پزشـكي اسـت اسـتثنايي، كـه بـا       رهانيدن بيماران درمان سراي خود از درد مي
خيـزد ! ايـن پزشـك توانـا بـا اسـتفاده از تمـام         يبر م» درد « به عالج » درد « داروي 
ت) و خـاص (سـالكان و   هاي اين جهاني و آن جهاني، براي عالج بيماران عام (بشري ابزار

راهروان) مهيا است. ابزارهاي معنوي او، آب زندگاني، خضر، عيسي و ... و ابـزار مـادي او   
اطشان با ابـزار اصـلي او (درد) از   هايي است كه به فراخور نياز و به نسبت ارتب دنياي واژه

  . : درد، درمان، طبيب، عالج و ... كند آنها استفاده مي
ترين گفتمان را، براي فهميدن و فهماندن درد  ترين و فني ، دقيق»هدهد « در هيأت 

گيرد. موضع درد هركدام را تشخيص و براي آنـان   بيماران (پرندگان يا مرغان) به كار مي
طبيبي اسـت   پيچد. او ها را برايشان مي نسخه ثرترينؤترين و م اه دقيقآنگ ،دهد شرح مي

  چنين است:  دارويي اين ةكه خود نيز درمان شد
  

ــوز و  ــر بس ــاز    خ ــار س ــان را ك ــرغ ج   م
  

ــت ــا خوشــ ــباز تــ ــد پيشــ   روح اهللا آيــ
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  مرحبـــــا اي عنـــــدليب بـــــاغ عشـــــق 
  

  ناله كن خوش خوش ز درد و داغ عشق
ــال از درد دل داوود وار   ــوش بنــــ   خــــ

  
  تا كننـدت هـر نفـس صـد جـان نثـار  ...      

  )35-36:  1379،(منطق الطير  

هـاي پيچيـده و خطرنـاكي هسـتند كـه تنهـا        الطير، بيماري عذرهاي پرندگان منطق
ار) با به كارگيري ابزارها و هنرهاي گوناگون طبابـت، از پـس   طبيبي چون هدهد (= عّط

كبك، هماي، باز، بوتيمار، كـوف   آيد. بيماري بلبل، طوطي، طاووس، بط، عالجشان برمي
 –ناپذيري، با مقاومـت لجوجانـه و    عالج (جغد)، وصعوه (گنجشك)، عالوه بر پيچيدگي و

ها نيز همراه است. آنها بـه سـبب سـرباز زدن از پـذيرفتن نـوش       آن ةخودخواهان – اكثراً
انـد.   دهداروي تلخ سفر براي يافتن سيمرغ سالمت، ماندن در بستر شوم بيماري را برگزي

 از اين گذشته، اين بيماران، خود ، ادعاي طبابت دارند و تبختر آميخته با جهلشان، سـد 
  : ها را نفوذ ناپذيرتر كرده است. چنان كه بلبل آن ةمقاومت جاهالن

  
  گفت بر من ختم شد اسرار عشـق( ! ) 

  
  كــنم تكــرار عشــق ... شــب مــي ةجملــ

  )40 :همان(  

جيه كامل آن، به يك خود درمـاني عجيـب دسـت    و پس از طرح چنين ادعايي و تو
  : ) زند مي

  
ــت    ــس اسـ ــودا بـ ــل سـ ــق گـ ــرم از عشـ   در سـ

  
  زان كـــه مطلـــوبم گـــل رعنـــا بـــس اســـت     

  )همان(  

   بخوراند! :» صبر « ، »خرما دوست « ار ) بايد به اين طفل بيمار هدهد ( = عّط
   )512: 1377 ،(سعدي

  هدهدش گفت اي به صورت مانـده بـاز  
  

  ر عشـــق رعنــايي منـــاز ش از ايــن د يبــ 
  عشـــق روي گـــل بســـي خـــارت نهـــاد   

  
  كـــارگر شـــد بـــر تـــو و كـــارت نهـــاد!

  )41:  1379،(منطق الطير  

  : اين است ؛پيچد اي كه طبيب مي و نسخه
  در گــذر از گــل كــه گــل هــر نــو بهــار 

  
  خندد، نـه در تـو (!) شـرم دار ...    بر تو مي

  )همان(  
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نيـز بـا حـال و وضـع      –ار ) دهد ( = عّطديگر بيمار درمانگاه ه –ناز و تبختر طوطي 
  بيمار پيشين يكي است: اصرار بر ماندن در بيماري و ترجيح آن بر درمان!

  
  خضـــر مرغـــانم از آنـــم ســـبز پـــوش

  
  بــوك دانــم كــردن آب خضــر نــوش 

  مـــن نيــــارم بـــر در ســــيمرغ تــــاب    
  

  بس بود از چشـمه خضـرم يـك آب !   
  )42: همان(  

  تـرين بيمـاري او را    م درمـاني خاصـي، مهـم   ار) ابتـدا بـا كـال   طبيب (هدهـد = عّطـ  
  :  دهد (غرور و تكبر او را) تحت درمان قرار مي

  
  نشـان  اي ز دولت بـي « هدهدش گفت : 

  
  مـــرد نبـــود هركـــه نبـــود جـــان فشـــان 

ــو را        ــد ت ــار آي ــه ك ــن ب ــر اي ــان ز به   ج
  

  تـــا دمـــي در خـــورد يـــار آيـــد تـــو را 
  آب حيــوان خــواهي و جــان دوســتي ؟!   

  
  »داري، پوســـتي!رو كــه تـــو مغـــزي نـــ 

  ) همان(  

  : بندد مي» جان فشاندن « آن گاه، اين نسخه را با تجويز داروي 
  

  جان چه خـواهي كـرد، بـر جانـان فشـان     
  

ــان    ــان فش ــردان، ج ــو م ــان چ   در ره جان
  )همان(  

دارو و درمـان   –به نوبـت   –ي مرغان » ها  عذرها و بهانه« به اين ترتيب، براي درد 
هاي طبيب اين است كه شفاي بيماران،  ها و روان درماني درمان ةيجنت. كند ...  تجويز مي

  شود.  در لباس رسيدن به سيمرغ سعادت و سالمت حاصل مي
» ي از رمز هاي تعالييك «اگر جوزف ال. هندرسن (يكي از شاگردان يونگ)، پرنده را 

 ةموضوع، مرحلـ  رسالة الطيرها در واقع از نظر« و  )408: 1375، (پورنامداريانشمرده است 
 ةتوان گفت تعالي و آگاهي روح، نتيج مي (همان جا)»دهند  بعد از آگاهي روح را نشان مي

  درمان شدن امراض مهلكي است، كه بايد به دست طبيبي كامل و حاذق، انجام پذيرد. 
ار، در الهي نامه نيز، طبيب است. طبيبي در لباس شـاه، كـه كـار دشـوار درمـان      عّط

با دردهـايي كـه در قالـب آرزوهـاي دسـت نيـافتني ظـاهر         –ليايي را شش پسر ماليخو
 دار است. (نفس، عقل، علم و ...) عهده –اند  شده
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ترين و كارآمـدترين داروهـا    ناپذيرترين دردها، استثنايي در اسرار نامه هم براي درمان
  : شود تجويز مي

  
  چو خـاري هسـت ريحـان نيـز باشـد     

  
  چـو دردي هســت درمــان نيــز باشــد 

  اگــر امــروز ظــاهر نيســت درمــان      
  

  شــود ظــاهر چــو آيــد وقــت فرمــان 
  مــا ةاز آن از حــد گذشــت ايــن قصــ  

  
ــ   ــد ز قســمت حص ــه درد آم ــا ةك   م

  جهــاني را كــه درمــان اســت حصــه   
  

  نــه حصــه باشــد آن جــا و نــه قصــه !
  )149 : 1386،(اسرار نامه  

بر (ص) از ار با بيـان مـوجز حكايـت درخواسـت پيـام     دهم همان كتاب عّط ةدر مقال
پيرزنان (كه او را در دعاهايشان فرامـوش نكننـد)، فنـا و مـرگ را، بهتـرين درمـان درد       

  ن بحث ديگري است.): مرگ، متضم ةه نگاه خاص عطار به مقولداند (البّت زادگان مي آدمي
  

ــت   ــابودن توسـ ــو نـ ــان تـ ــي درمـ   همـ
  

ــه نـــابودن فـــرو افتـــادن توســـت       بـ
  چه راحت بيش از آن دانـي و چـه راز    

  
  رهـي بـاز ...   كه فاني گردي و از خود

  )176 : همان(  

***  

» كيميـايي كـه در درون آدمـي اسـت     « ار، را همـان  عّط» درد « آيا به راستي بايد 
  و » الـم  «  ةبـا كلمـ  « مسلم است كـه چنـين دردي    )34: 1387، (شفيعي كـدكني بدانيم؟ 

» دارد، قابل انطباق نيست هاي ديگر وجود  هايي كه در زبان در عربي يا معادل» وجع « 
 »چه خواهند و نامش نداننـد   آن« و بهتر است به اين تعريف جالب از آن اكتفا كرد كه: 

نهايتي از فراغت لفظ و  . جالب خواندن اين تعريف از آن جهت بود كه در آن بي(همان جا)
دا ار، جـز بـا چنـين فراغتـي، ا    عّطـ » درد « مطلـب   تعريف گنجانيده شده است، و حـقّ 

آنقـدر وسـيع و    –گونه كه در آغاز اشـاره كـرديم    آن –اندازهاي اين درد  شود. چشم نمي
ع است، كه پژوهنده را در هر گام، با رنگي و درنگـي ديگـر گونـه، بـه ژرفـايي      داراي تنو

گـر او اسـت تـا از جـوي      نشـاند، يعنـي يـاري    كشاند. گاه، آدمي را از ماليك برتر مي مي
سـتن ز  ره ببرد. (موالنا: و از ملك هم بايـدم ج » وجهه « هد و به بودن نيز بر ج» ملك«
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اصل هستي را به كمال  –نه هستي را، بلكه  –جو / كل شيئ هالك اال وجهه)؛ و گاه نيز 
  : رساند مي

  عشـــق را دردي ببايـــد مـــرد ســـوز   
  

  گــاه جــان را پــرده در، گــه پــرده دوز 
  ــه  هذر ــاق بــ ــه آفــ ــق از همــ   اي عشــ

  
ــاي درد از ه هذر ــه عشّـــ ــهمـــ   اق، بـــ
ــز كاي    ــق مغـ ــعشـ ــدام نـ ــد مـ   ات آمـ

  
  دردي تمـــام ليــك نبـــود عشــق، بـــي  

  قدسيان را عشـق هسـت و درد نيسـت     
  

ــت    ــورد نيس ــي در خ ــز آدم   درد را ج
 )57 - 58 : 1379 ،(منطق الطير  

درد « عـالج   ةبايد به فكر درماني براي نداشـتن چنـين دردي بـود. و شـايد، بايسـت     
  :  باشد» آتش « ، »دردي  بي

  
  چون دلـم در آتـش عشـق اوفتـاد    

  
ــدم  ــان شـ ــي درمـ ــتالي درد بـ   مبـ

  )410 :1382 ،ديوان(  

دردسر از گل خاكي طبع (سرد و خشك) زايل  –خاقاني  ةبه گفت –همان آتشي كه 
  شود:» درد سر نشان « كند تا  مي

  
  نـــاقص ةدر آفـــرينش نفســـي، كـــه بـــد ز مايـــ

  
ــه كمــالي كــه الزم اســت     رســاند ، رياضــتش ب

  به نسبت خاكي، نخسـت درد سـر آرد؟   نه گل،  
  

  چو يافت صـحبت آتـش، نـه درد سـر بنشـاند ؟     
  )860 : همان(  

ر است و از او معّط» آفاق جهان « بر عالم نثار كرده است و » اسرار  ةنام« ار، كه عّط
خـود را  » منطـق الطيـر   « از او در شورند، كليد ورود به درمان سـراي  » اق جهان عّش« 

  :  داند و بس مي» درد « تنها 
  

  از ســـر دردي بـــدين ديـــوان درآي  
  

  جــان ســپر زار و بــه ايــن ميــدان درآي
  در چنين ميدان كـه شـد جـان ناپديـد      

  
ــد   - ــدان ناپدي   -بلكــه شــد هــم نيــز مي
ــر دردي در او    ــايي از ســـ ــر نيـــ   گـــ

  
ــو ر ــد تــ ــردي در او وي ننمايــ   را گــ
  )189: 1379الطير،  (منطق  

***  
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  اسـت  درد حاصل كن كه درمان درد تو
  

  عـــالم داروي جـــان درد توســـت در دو
ــرد راه    ــن مكــــن اي مــ   در كتــــاب مــ

  
  از ســــر شــــعر و ســــر كبــــري نگــــاه 

  از ســـــر دردي نگـــــه كـــــن دفتـــــرم   
  

ــك درد    ــا زصـــد يـ ــاورم –تـ   داري بـ
  ) 189 : 1379 ،(منطق الطير  

ـ    » پيشـگاه « مردان راه، اگر سوداي راه بردن بـه    ةرا در سـر دارنـد، بايـد از دارو خان
راه سـازند، چـه،    ةد و توشـ ننـ برگزي» درمـان   درد بـي « معجون مفرح » طيور  مقامات«
  )479: 1365 ،(حافظ »عبوس زهد به وجه خمار ننشيند!«

  
  گـــوي دولـــت آن بـــرد تـــا پيشـــگاه 

  
  كـــاز ســـر دردي كنـــد در وي نگـــاه

  از زاهـــــدي و ســـــادگي در گـــــذر  
  

  درد بايــــد، درد و كــــار افتــــادگي  
  ادسـت، درمـانش مبـ   ا هر كه را دردي  

  
  هر كه درمـان خواهـد او جـانش مبـاد    

  )189: 1379الطير،  (منطق  

***  

  هركه زيـن شـيوه سـخن بـويي نيافـت     
  

  از طريــــق عاشــــقان بــــويي نيافــــت 
  هـر كــه ايـن برخوانــد، مـرد كــار شــد     

  
  و آن كه اين دريافت، برخـوردار شـد  

 )همان(  

ر از درد، براي راه اي سزاوارت جويد؛ و مگر بهانه او گاه در جستجوي درد، طبيب را مي
  يافتن به محضر طبيب وجود دارد؟

  
ــ   ــه عطّـ ــن همـ ــوايـ   ار دور از روي تـ

  
  داروي تو اسـت  درد از آن دارد كه بي

  ) 32 : 1362 ،ديوان(  

دهد، همـان گنـاهي اسـت كـه      گناهي ترجيح مي گناهي كه هاتف غيبي آن را بر بي
  : ار نيسترد عّطد جز درد رساند. چنين گناهي، مي» دوست  ةشفاعت خان« آدمي را به 

  
ــم    ــراهيم ادهـــ ــه ابـــ ــيش كعبـــ ــه پـــ   بـــ

  
  گفــت كــه اي داراي عــالم   بــه حــق مــي  

  گنــــــه دار مــــــرا معصــــــوم دار و بــــــي  
  

ــه دار  ــم نگـــ ــان رود، زانـــ ــاهي كـــ   گنـــ
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ــرد آن    ــابش كـ ــاتف خطـ ــي هـ ــيكـ   اهگـ
  

  خـواهي تـو در راه   اين عصمت كه مي« كه 
  همي بـوده اسـت از مـن خلـق را خواسـت؛       

  
ــو و  ــار تـ ــر كـ ــت،  اگـ ــنم راسـ ــان كـ   ايشـ

ــد      -   ــوم مانن ــم معص ــه ه ــه ب ــا جمل ــه ت   -ك
  

  »همـــــه از رحمــــــتم محـــــروم ماننــــــد  
  )408تا369 :1387 ،(الهي نامه  

  
» اهـل دوزخ  « تـرين درد   درمـان  ، بـي »رحمـت  « اگر در شفاعت خانه و شفا سراي 

ين رشك اولياء اهللا قرار گيرند، از بركـت همـين گنـاه و همـ     ةها ماي شود تا آن درمان مي
  : درد است

  
  بزرگـــــي گفـــــت، صـــــد جـــــان پريشـــــان 

  
  چو جان من فداي اشك ايشان ( = اهـل دوزخ) 

  كــــــه دردي را كــــــه آن درمــــــان نــــــدارد  
  

ــدارد   ــان نــــ ــز دل ايشــــ ــرت، جــــ   ز حضــــ
ــي    ــا درد بــــ ــو را تــــ ــد تــــ ــان نباشــــ   درمــــ

  
ــد   ــان نباشـــ ــت ، فرمـــ ــان كردنـــ ــه درمـــ   بـــ

  همـــي يـــك دردش از صـــدجان تـــو را بـــه      
  

  بــــه  كــــه دردش از بســــي درمــــان تــــو را   
  )369 :همان(  

عنايـت   ميل«اي از درد طلب به ديده كشيده و از  شيخ نجم الدين رازي، كه خود سرمه
  : دهد را، به زباني ديگر شرح مي"طبيب حاذق  "دوست بينايي يافته است، ديدار » 

هدايت، ُكحـل درد طلـب در    ةب سعادت كه به ميل عنايت از مكحلهرگاه صاح« ... 
غيـرت از درگـاه    ةفت به حاجبي فرستند، تا پـرد أباد عاطفت را از مهب رشند، او ك ةديد
ت براندازد و جمال كمال آن طبيب حاذقِ دين و دليل و رهبر عالم يقين بـر نظـر آن   عزّ

صاحب سعادت عرضه دهند و اگر طالب صادق در مشرق بود و طبيب حـاذق در مغـرب   
:  1363 ،(رازي »بـه در طالـب آرد ..   يـا مطلـوب را   كه يا طالب را به سر مطلوب رساند و

309 ( 

بينـد. دردي كـه در پـس تمـام      ار تمام هستي را از اين درد خجسته، سرشار ميعّط
  :  هويدا است –نهان و آشكار  –هاي عالم  پرده
  

  عشــق تــو پــرده، صــد هــزار نهــاد 
  

  شــمار نهــاد  پــرده در پــرده، بــي  
ــر درد      ــالمي پ ــرده، ع ــر پ ــس ه   پ

  
  نهـــان گـــه نهـــان و گـــه آشـــكار
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  )121 :1362 ،ديوان(

هاي مخوف هجران نيز، محمل عزيمت جان اوسـت.   گذشتن از گردنهاين درد، پس از
آتش به هـم رسـيده ميـان او و    « شيخ نجم الدين كبري ي خيال محبوب و وصال او برا

هـايي كـه    اند (تجربـه  ؛ اين هر دو تجربه خواندني»درد « ار شود و براي عّط مي» آسمان 
  : اند) قراردادي مجاز و حقيقت را در هم شكسته و سراپا زيبايي شده مرزهاي
در شهركي بر ساحل نيل گرفتار عشق دختـري جـوان شـدم. روزهـاي بسـيار نـه       « 
ت گرفت، چندان كـه چـون دم بـر    آشاميدم تا آن كه آتش عشق شد خوردم و نه مي مي
ابر آتش نفسـم، از آسـمان   شد، در بر دميد و هرگاه چنين مي آوردم از نفسم آتش مي مي

شـدند   رسيدند و يكي مي جست و دو آتش ميان من و آسمان به هم مي آتشي بيرون مي
رسيدند، چه كسي است. بعـد هـا    آتش به هم مي ةدانستم در آنجا كه دو شعل و من نمي

  ) 53: 1386 ،نقل از:پورنامداريان ،(فوائح الكمال »دانستم كه آن شاهد من در آسمان است. 
  : دو بيت پيشين) چنين تجربه كرده است ةار (در اداماما عّط و
  

  دوش آمـــد خيـــال تـــو، ســـحري
  

ــاد     ــار نهـ ــزار كـ ــرا در هـ ــا مـ   تـ
  چـــو اللـــه فكنـــد در خـــونم هـــم  

  
  بـــــر دلـــــم داغ انتظـــــار نهـــــاد

ــد  ســر مــن هــم   ــاز بري   چــو شــمع ب
  

ــاد   ــار نهـ ــاورد و در كنـ ــس بيـ   پـ
ــن     ــر م   چــون همــي بازگشــت از ب

  
ــرم بـــه يادگـــار نهـــ      اددرد هجـ

  اي ز درد فـــراق هـــر زمـــان عقبـــه  
  

  پــــيش عطــــار دل فگــــار نهــــاد
  )121 :1383 ،ديوان(  

گويـد، دردي اسـت جـاوداني (چـون حسـن       از آن مـي » ار دل فگـار عّط« دردي كه 
  :  محبوب، فناپذير نيست)

  
ــذيرد   ــيچ دوا نپـ ــن هـ   درد مـ

  
  يردذزان كه حسـن تـو فنـا نپـ    

  )171 :همان(  

 يد، بايد هـم فناناپـذير باشـد. شـيخ روزبهـان بقلـي،      دردي كه به آساني به دست نيا
ن دردي رهنمون شده است تا بداند كه ايـن درد را، بـه   تماشاي چني ةادراك را به آستان

  :  صد درد بايد جست
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چون دور ملكوت و روز جبروت، جانم را حاصل شد، در من درد پيدا شد و خود را « 

  ) 5: 1383بقلي، ( »در امتحان عشق ديدم متواري ... 
 ةاست؛ اعلي درجه آن نيز تنها و تنهـا شايسـت  » مسافران قرب «  ةچنين دردي، ويژ

  »قرب قرب « مسافران 
ب قرب را جـز  چه ايشان در قرب بينند، هيچ چشم نتواند ديد. مسافران قر و آن« ... 

   )125:  (همان»درد بر درد نيست ...

***  

ي از لطـف نيسـت كـه تنهـا درد منـدان      در پايان اين نوشته، يادآورد اين نكته خـال 
نيستند. طبيبـان درد آشـناي بسـياري    » ار دردهاي عّط«  ةجوياي درد، مشتري دواخان

اند. اين كه بزرگاني چون مولوي،  نيز، دست طلب درمان به سوي اين شفاخانه دراز كرده
رمان سرا هاي ار، به دعّط» درد آباد « متاع درمان را از  –و چگونه  –حافظ و ... چه قدر 

و  جـو  و مورد جسـت  –و از سر دردي ديگر  –اند، بايد در مجالي و مقالي ديگر  خويش كشانده
سخن قرار گيرد؛ اما آرزوي امروز ما اين است كه طبيبان روزگارمان، بـراي درمـان آالم   

ـ    درسـت، همچـون    ،عطـار را بهتـر از پـيش بيابنـد     ةخود و جامعـه بشـري، راه داروخان
  » :انيخواجوي كرم«

  
  خواجو اگر از بهـر دواي دل مجـروح  

  
ــر در عطّــ   ــي، ب ــرود آيدارو طلب   ار ف

  )491 : 1367، (ديوان  

  ار براي او مسيحاتر از مسيح است:، كه عّط»صائب « چون  و هم
  

  در عالج درد من صائب مسيحا عاجز اسـت 
  

ــم درد خــود از عطــار مــي ةچــار   خواهــد دل
  )590همان: (  

دهـيم، كـه در    هم به بيت ديگري از صـائب اختصـاص مـي   سخن آخر اين نوشته را 
حسب حالي، راه نجات از تمامي دردسرهاي دو جهان را به خـود، و تمـامي جوينـدگان    

  دهد:  نشان مي» درد و درمان «
  

ــا    صائب از دردسر هر دو جهان بـاز رهـي   ــر عط ــر در س ــر اگ ــي س ــابور كن   ر نش
  )431 :(همان
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