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 ای مفهوم درد در اندیشه عطّار و مولوی بررسی مقایسه

 

 1کریم پسندی کورشدکتر 
 واحد چالوس _میدانشگاه آزاد اسال استادیار گروه  زبان و ادبّیات فارسی

 (11/7/1931تاریخ پذیرش: 22/1/1931)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده       

موضوع درد  ،یکی از موضوعات مهمّی که در آثار عطّار و مولوی به چشم می آید    

عطّار و مولوی درد را رهبر آدمی ، بیدار کننده ی روح و زایش گر معرّفی می کنند .  .است

، بی دردی را باعث خود بینی ، غفلت و بی خبری می دانند . این  و در نقطه ی مقابل آن

، و سیری است در اشارات  و مولوی مقاله نگاهی است به طرح موضوع درد در آثار عطّار
مّل برانگیز این دو عارف بزرگ در خصوص درد و اهمیّت آن ، انواع درد ، عوامل درمان تأ

رض بی دردی ، و این که انسان ها باید درد و کننده ی درد ، فواید و اثرات درد ، عوا
سوزی در درون داشته باشند تا به سر منزل مقصود رهنمون گردند . امید است که پیروی 

از اندیشه های بلند معنوی عطّار و مولوی ، روزنه ای از نجات و رستگاری را به روی بشر 
 بگشاید.

 
 

 

  .آثار مولوی ،دردعطّار، آثار عطّار ، مولوی ،  کليدی : واژگان

                                                 
1 KorosPasandi@yahoo.com 

 



 

 

 241 ای مفهوم درد در اندیشه عطّار و مولوی     بررسي مقایسه

 

 مقدّمه  

بال و مصیبتی است که از دوری از حق ناشی می شود و خذالن محض » درد در عرفان 

و نیز احساس نیاز و تمنّای شدید برای رسیدن به معشوق ( 932:  1931)سجّادی ،«. است

است ؛ شوقی است که سراپای وجود انسان را می سوزاند و آن از مراحل سیر و سلوک می 

)روزبهان ، «. اگر از جهت قرب به حق باشد، موجب تطهیر از معاصی است» اشد. درد ب

1911 :13) 
درد ، صاحب درد را برمی انگیزد تا مقدّم بر همه چیز در پی » مولوی معتقد است که 

درمان خود برخیزد و هر چیز دیگر را فراموش کند. و راه حقیقت بدون این درد طیّ شدنی 

 به نظر عطّار و مولوی راه درمان این درد با درد است :  (33:  1931داریان ، )پورنام«. نیست

 درد حاصل کن که درمانِ دردِ توست            در دو عالم دارویِ جان دردِ توست
(191)منطق الطّیر ، ص                                                                                 

 د این درد را درمان کنم                هم به صبر این کار را آسان کنمهم به در
(1111، غزل  127) کلیّات شمس، ص                                                               

» موالنا هم واره بر زایندگی درد تأکید می ورزد و آن را بر بی دردی ترجیح می دهد. 

به اندازه ی طاقت و سعه ی وجودی آدمی باشد ، زیرا همان سان که بی اما هر دردی باید 

دردی تباهی انگیز است درد فزون از تاب و توان نیز نه تنها زایندگی نمی آورد بل آدمی را 

عطّار نیز در غزلیات خود می گوید؛  (927: 1933)زمانی ، «.پژمرده و زنده به گور می کند

 توان اوست: درد هر کس به اندازه ی تاب و

 درد هر کس به قدر طاقت اوست              کانچه عیسی کشید خر نکشد        
 ( 271، غزل  237)دیوان ، ص                                                                      

 عطّار می گوید صاحب درد که در واقع طالب نیل به کمال انسانی است در نزد او تمام

همّت خود را مصروف آن می کند که با التزام درد روحانی، تن را به جان و جان را به 

 جانان تبدیل می کند:
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 می دود تا تن کند با جان بدل                  در رساند تن به جان پیش از اجل         
 (13مصیبت نامه ، ص  )                                                                             

مولوی نیز با عطّار هم عقیده است که با التزام درد روحانی ، می توان تن را به دل 

 رساند و دل را به جان و جان را به جانان

جان  م بلنـدی شد و کفــر ایمــان گشتپستــی    اصل دردم سبــب درمان گشت   تا ح 

 تن دل شد و دل جان شد و جان جانان گشت                  و دل و تن حجاب ره بود کنون
 (                                                                             212، رباعی 1233) کلیّات شمس ،ص                                                               

دیدگاه عطّار و مولوی با هم مقایسه کند و این مقاله تالش دارد تا مفهوم درد را از 

وجوه اشتراک و افتراق آن را نشان دهد. و نیز به این سواالت پاسخ دهد که آیا این درد، 

درد ظاهری و مادی است یا درد درونی و معنوی؟ فایده و اثر درد در چیست؟ انواع درد 

 کدامند؟ عوارض بی دردی در چیست؟ 

اهل درد ، اخالق و رفتار مستحسن و مقبول را تصویر می  عطّار و مولوی در قصه های

کنند و بدین گونه نشان می دهند که این گونه اخالق و اطوار نشانه کمال یا کمال جویی 

 است. 

در سورة و به عنوان حسن ختام مقدّمه ، به این آیه ی قرآنی استناد می کنم که خداوند 

)ما نوع انسان را به حقیقت در «.نا االنسان فی کبدلقد خلق:»  می فرماید بَلَد آیه ی چهارم

 رنج و درد آفریدیم(

 

 اهميّت درد از نگاه عطّار و مولوی  

عطّار معتقد است که درد در انسان اندیشه ی طلب بر می انگیزد و او را در خط سیر 

رد عشق که متضمّن از خود رهایی و در واقع اولین مرحله کمال انسانی است می اندازد. د
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عطّار و مولوی فردی نیست ؛ درد جسمانی، مادّی و این جهانی هم نیست ؛ بل دردی 

 روحانی ، انسانی و گیهانی است. همان گونه که مولوی در مثنوی می گوید : 

 درد آمد بهتر از ملکِ جهان                  تا بخوانی مر خدا را در نهان
( 219: ب  9) مثنوی، د                                                                     

درد ، شوق و طلب است ؛ بنابراین درد نیست ، درمان است برای دور افتادگی از کمال. 

 همان گونه که عطّار در غزلیات خویش می گوید:

 می زدم چون مرغ بسمل بال و پر     حسرت و شوق و طلب            من ز درد و 
 (111، غزل 973)دیوان ، ص                                                                   

امّا در نگاه عطّار و مولوی درد چیزی نیست که آن را با جهد و سعی، و با مجاهده و 

ریاضت رایج در نزد اهل خانقاه بتوان به دست آورد. تا سر مویی هستی در انسان باقی 

نسان سر بر نمی زند و تا این درد در دل و جان انسان نیش نزند است این درد از درون ا

 انسان به صفای راستین که صوفی صادق طالب آن است نمی رسد. 

در بعضی موارد جان آدمی به آن حیوان که اشغر نام دارد و از زخم » مولوی عقیده دارد 

می کند و در واقع  چوب زفت و لمتر  می شود می ماند و گویی درد و رنج آن را فربه تر

در مقابل غفلت و غرور ناشی از لذت و نعمت، که انسان را از درگاه حق دور و از یاد وی 

غافل می سازد، درد و رنج ممکن است وی را به حق نزدیک دارد و پوست سطبر وجود 

«. وی را همین داروهای تلخ و تیز رنج و محنت از حال زشتی و گرانی خویش برون آرد 
  ( 171:  1931کوب، )زرّین 

» درد آنقدر مهّم است که استاد فقید، زرّین کوب در کتاب صدای بال سیمرغ می گوید: 

درد ، درد، درد . این کلمه یی است که هرگز از زبان عطّار نمی افتد. و آن را بارها در 

ص االولیاء و در مثنویات خویش بر زبان می آورد و یا در زبان اشخاة دیوان ، در تذکر

 (117:  1939) زرّین کوب، «. روایات و قصه هایش می گذارد

 همان گونه که عطّار در مصیبت نامه تکرار و تأکید بر درد دارد: 
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 هر که او خواهـانِ دردِ کار نیست                     از درختِ عشق برخوردار نیست       
 درد خواه و دردخواه و دردخواه !                      تو هستی اهلِ عشق و مردِ راه    گر     

(917)مصیبت نامه ، ص   

این تکرار و تأکید بر درد ، در نگاه مولوی نیز، انگیزه ای است برای انسان ، که روز و 

شب در جستجوی کمال باشد و شوریده وار پای در طلب نهد و بی دردی را مایه ی حزن 

 و اندوه می داند : 

 درد گزین                  زیرا که دگـر چـــاره نداریم جزین رو درد گزین درد گزین 
 دلتنگ مشو که نیستت بخت قرین                 چون درد نباشدت از آن باش حزین     

(1132، رباعی 1111) کلیّات شمس ، ص                                                     

 و باز می گوید : 

 لولی ، آه سرد                    درد جُو و درد جُو و درد ، دردهین مزن تو از م
( 1911: ب  1) مثنوی ، دفتر                                                                      

االولیاء ، در اهمیّت درد خاطرنشان می ة از همین روست که عطّار نیز در دیباچه ی تذکر

ل و اقوال اهل درد آنها را که نه مرد راهند، مرد می کند، مردان را نقل احوا» سازدکه 

  (341911) عطّار، «.شیرمرد می کند، شیرمردان را فرد می کند، و فردان را عین درد می گرداند

مولوی و عطّار درد را نسخه ی درمان می دانند و هیهات که بتوان همه خلق ها را با 

 یک همچو نسخه یی درمان کرد. 

 

 تعریف درد از دیدگاه عطّار و مولوی 

است و این درد هیچ ربطی به آنچه « درد» یکی از کلمات محوری سخن عطّار ، کلمۀ 

مقصود آمادگی روحی انسان است » معادل وَجَع و اَلَم در زبان عربی است ندارد، بلکه 

ی کارهای برای پذیرفتن امور ذوقی و حقایق روحانی و چیزهایی که می تواند انگیزه 

 (111:  1939) شفیعی کدکنی، « .اساسی شود و نیروی حرکت سالک به سوی مقصود گردد
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این درد را آبی می داند که باعث حیات ماهیان لجّه ی الهی »عطّار نیشابوری

و نیز درد را بدین گونه تعریف می کند که انسان به دنبال  (191: 1932)اشرف زاده ، «.است

داند که آن حقیقت چیست و در عین حال همیشه جویای آن حقیقتی است ولی نمی 

 حقیقت است.

 همی درد آن بُوَد ای زندگانی                    که چیـزی بایــدت کـانرا نــدانی        

 ندانی آن و آن خواهی همیشه                   ندانم کین چه کارست و چه پیشه        
(911)الهی نامه ، ص                                                                                     

طلب حقیقی و جستجوی راستین ، مفتاح مطلوب و کلید ظفر و » به نظر مولوی درد 

:  1971)فروزانفر، «.کامیابی است؛ و در کلمات عرفا استعمال درد بدین معنی شایع است

211) 
 

 ر و موالنا انواع درد از دیدگاه عطّا

سلوک »درد در نگاه کلّی عطّار بر دو نوع است؛ یکی درد متعالی و برین ، که در نزد او 

ناشی از عشق و عشق ناشی از درد است. تصوف هم از درد آغاز می شود ، در درد ادامه 

بنابراین عطّار، درد متعالی و (.117: 1939)زرین کوب،«.می یابد و از درد به کمال می رسد

ن را مایه ی رستگاری و پیرو مراد انسان می داند و همین درد است که او را به کمال بری

 می رساند.

 بس بود این درد ، دایــم ، پیـرِ تو            ن درد دامنگیرِ تو        گر شود ای

 گفت و گویِ این ، ندارد هیچ سود          ور نگیرد دامنت این درد زود         

 (911مصیبت نامه ، ص )                                                                          

و دیگر درد نازل و فرودین که صاحب آن به فکر مسائل نازل نفسانی می باشد ؛ از 

جمله ی آنها درد حرص و درد آز می باشد. عطّار در اسرارنامه ، تمثیل کرم ابریشم را برای 

ی دارد و می گوید کرم ابریشم در جوانی خود را در پیله پنهان می کند و درد حرص بیان م
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از درد حرصی که دارد به چپ و راست و پس و پیش می چرخد ؛ و به واسطه ی این 

گردش و چرخش بی تاب و توان می شود و بدین وسیله خودش را به دست خویش در 

است و انسان را به خاک مذلت و گور می نهد. بنابراین نشیب درد حرص ، شیبی بی فراز 

 تباهی می افکند و دوای درد حرص خاک گور است و بس.

 تو نامُرده نگردد حرصِ تو کم                که دردِ حرص را خاک است مرهم      
 (111)اسرارنامه ، ص                                                                                

 از: و ب

 چو مدهوشی به بستر باز خفته                   ز بیماریِ دردِ آز، خفته              
 (111)همان ، ص                                                                                   

احب این یکی درد متعالی و برین که ص» درد در نگاه کلّی مولوی نیز بر دو نوع است ؛ 

درد ، دچار دغدغه حقیقت می شود ، و دیگر درد نازل و فرودین که صاحب آن دغدغه 

  ( 923: 1933)زمانی ، «. مسائل نازل نفسانی را دارد 

 بند فرع است او ، نجوید اصل ، هیچ         ق و وصل ، هیچنیستش درد فرا
 ، نیراغ اصل کز غم فرعــش ، ف  ده ما و منی          احمق است و مـــر

 ( 1317و  1313: ب  1) مثنوی، دفتر                                                             

بنابراین در مقام مقایسه معلوم می شود که عطّار و مولوی ، در نگاه کلی به انواع درد ، 

ی و برین که نردبان اشتراک دیدگاه دارند و آن را به دو نوع تقسیم می کنند: یکی درد متعال

 کمال است ، و دیگر درد نازل و فرودین که محل هالکت است.

با مطالعه در آثار عطّار و مولوی و با نگاه دقیق تر، به این نوع از دردها برمی خوریم که 

 عبارتند از : 

 

 درد دین 
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وجود  عطّار معتقد است که درد دین باعث می شود که انسان به ایمان و ایقان برسد و از

خویش بیرون بیاید و پاک و پیراسته گردد و آنگاه خدا اندیش شود . درد دین ، انسان را از 

مرحله ی حرف و گفت به مرحله ی عمل و کار می کشاند و باعث تنبّه و بیداری او از 

خواب امل و آرزوهای دور و دراز می شود و کسی که مردِ دردِ دین نیست ؛ از دین و دین 

نمی داند و هم چون عنّین است و دین نیز با شخص عنّین کاری ندارد . اگر  داری چیزیی

 انسان درد دین داشته باشد علم الیقین او تبدیل به عین الیقین خواهد شد:

              اگر هرگز بگـیرد دردِ دینــت                    شود عِلمُ الیَقین ، عَینُ الیَقینَت
(11)اسرارنامه ، ص                                                                                       

مولوی نیز معتقد است که درد دین ، سبب دست یابی به کلید گنج حقیقت است و 

آدمی را به سرمنزل مقصود می رساند . بنابراین هیچ خوشی ، باالتر از نشئه ی دُرد شراب 

 اشتیاق به دین نیست : 

 افهای جمله عالم خورده گیر                   همچو دُرد دَرد دین جستیم ، نیستص
(121، غزل 133 ص، )کلیّات شمس                                                              

 

 درد عشق 

عطّار معتقد است که درد عشق جان سوز است و اگر سراسر زهر و تلخی باشد باز هم 

ق از جان شیرین تر است.و عشق، وقف دل پر درد است و دل ، بی درد عشق جان نزد عاش

ندارد و اصال عشق بی درد ناتمام است. کسی که درد عشق را تجربه نکرده باشد در مرتبه 

ی حیوانی باقی می ماند . قصه ی آن واعظ و روستایی خر گم کرده را عطّار در اسرارنامه 

می آورد. واعظ در بین مستمعان مجلس ،آن کس را که مدعی در تقریر این معنی به بیان 

بود هرگز درد عشق را در هیچ شکل و صورت تجربه نکرده است به روستایی نشان داد و 

به او خاطرنشان کرد که گم کرده ی او جز چنین موجودی نیست. بنابراین عطّار ، درد 

 عشق را مشکل گشا و دوای هر دلی می داند .   
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 حل نشد، بی عشــق ، هرگــز مشکــلی     مد دوایِ هر دلـــی    ــق آدردِ عشـ
 صد جهان ، در صد جهان ، در صد جهان  دل در جان نهان        عشق در دل بین و

 (191) مصیبت نامه ، ص                                                                            

ور و سوزی دارد که بوی درد عشق و بوی سوز از آن برمی آید و غزلیّات موالنا نیز ش

معتقد است که عشق ، انسان را به معرفت می رساند و نیل به معرفت نیاز به درد دارد و 

بدون آن نمی توان به مرتبه ی اهل معرفت رسید. مولوی معتقد است که درد عشق سبب 

شه فراهم گردد. و درد عشق کرانه می شود که دل به حضور برسد و شادی دل برای همی

ندارد همان گونه که عشق جانان بی کران است و عشق ، همواره دردی بی قرار می 

 .خواهد

 ای برادر ، عاشقی را درد باید، درد کو؟!       صابری و صادقی را مرد باید ، مرد کو؟!   
( 2211، غزل  327شمس ، ص )کلیّات                                                        

 و این درد عشق در نگاه مولوی ، درمان کننده ی غم و اندوه دل است : 

 مگر که درد غم عشق سر زند در تو               به درد او غم دل را دوا توانی کرد   
( 313، غزل  931 ص، ) همان                                                                 

 

 درد فراق 

عطّار معتقد است که درد فراق سبب می شود که انسان پیوسته زاری کند و در آرزوی 

وصال باشد و این درد ، صبر و قرار را از شخص سالک می ستاند و تمام درها را به روی 

او می بندد و سالک در این درد ، جامه ی خود را نیلی می کند و در میان خون و خاکستر 

سازد . درد عطّار فراق و دوری از معشوق می باشد که هیچ دوا و درمانی ندارد؛ و  بستر می

 معتقد است که در درد فراق ، جان و دل انسان خون می شود.

 نه الم فراق را ، هیچ دوا رقم زدم                نه ره دور عشق را ، هیچ کرانه یافتم
(137، غزل 123) دیوان ، ص                                                                    



 

 

 212 ای مفهوم درد در اندیشه عطّار و مولوی     بررسي مقایسه

 

مولوی نیز معتقد است که فراق و دوری از معشوق ازلی و اینکه در حلقه ی مستان باده 

ی عشق حق نیست و نمی تواند نصیبی از آن داشته باشد ؛ این باعث ناله و درد انسان 

 است. 

 ل روی روز افروز اوچون ننالم همچو شب بی روزِ او ؟           بی وصا
(  1771: ب  1) مثنوی ، دفتر                                                             

 و باز :  

 چون ننالم تلخ از دستان او ؟                 چون نیم در حلقۀ مستان او
( 1771)همان ، ب    

 

 درد خدا 

بهتر از حاصل دو جهان می داند و این  عطّار در مصیبت نامه اندکی دردِ خدا در دل را

درد را مایه ی زندگی خود می داند؛ و هم دم و مونس خود در قیامت معرفی می کند؛ و 

نیز کسی که درد خدا در دل نداشته باشد درمانی برای او متصوّر نیست؛ و عطّار معتقد 

اشته باشد مرد است که جان من باید مست درد خدا باشد زیرا کسی که درد خدا در دل ند

 نیست و مردی مرد ، توان کشیدن چنین دردی را دارد.

 ذرّه ای دردِ خــــدا در دل تـــرا              بهتـــر از هر دو جهان حاصل ترا      
 زنده زیـن دردم به دنیــا هر نفس            همدمم در گور این درد است و بس      

 رد بــاد           پیشۀ من ، مجلســـــم این درد باددر قیـــامت مونسـم این د       
 هر کرا این درد نیست او مرد نیست            نیست درمان گر ترا این درد نیست       

(123) مصیبت نامه ، ص                                                                      

ید ؛ هر دلی توان کشیدن درد حقیقت را ندارد مولوی نیز در کتاب مجالس سبعه می گو

و شخصی پخته و به کمال رسیده هم چون حضرت محمّد)ص( توان کشیدن این درد را 

 دارد :  
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و صادقان نقد دل را از کان حقیقت جویند و زر خالص اخالص ازینجا حاصل کنند و » 

وار از عین عشق  سکه ی شهود بر وی نویسند حسین منصور وار سر در بازند اما یزید

سکه ی سبحانی ما اعظم شانی برآرد نه هر کس این زر تواند دید و نه هر دل این درد 

تواند کشید محمّدی باید تا از چمن یمن این گل چیند که انّی الجد نفس الرحمان من قبل 

 ( 11:  1919)مولوی ، « . الیمن 

انِ انسان گنجی خوش می داند بنابراین مولوی ، درد خداجویی و خداطلبی را در قعرِ ج

و معتقد است درد خدا داشتن باعث دست یابی به دلی پاک و صاف است و انسان را به 

درجه ی خلوص و اخالص می رساند؛ همان خلوص و اخالصی که عارفانی چون حسین 

منصور حلّاج و بایزید بسطامی داشتند ؛ البته الزمه ی داشتن خلوص و صداقت، داشتن 

 ویی است ، همان دردی که باعث جان باختن در راه خدا است.   درد خداج

 

 درد دل 

عطّار معتقد است که درد دل انسان را هم دم و هم درد اهل صفا می کند و انسان اگر 

به شرح و بیان درد دل خود بپردازد آغاز آن به انجام و پایانی نمی رسد ؛ بنابراین درد دل ، 

بی درد دل حرام است . درد دل آنچنان تأثیر قویی دارد که قابل توصیف نیست و عشق نیز 

اگر یکی از آن را برای جهان و جهانیان تعریف کنم؛ همه ی ذرّات جهان دارای غم و ماتم 

 می شوند

 برخاست دلم چنانکه در غم بنشست            وز شیوة جست و جوی عالم بنشست    

 ذرات جهان جملــه به ماتم بنشست       از درد دلــم یکی بگفتم به جهــــان     
( 231) مختارنامه ، ص                                                                            

چون معشوق درد با صد دریا اشک از بین نمی رود و است که درد دل مولوی نیز معتقد

را به خاطر معشوق  می دهم و آندل مرا می پسندد ؛ بنابراین من نیز به دردمندی تن 
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لسوختگان به درگاه ی داردوآه ددردِ دل عاشقان اثرهای زیادتحمل می کنم.سوز و

 خداوندی می رسد : 

 سوز دل عاشقان شـررها دارد                درد دل بیــدالن اثـرهـا دارد

 نشنیدستی که آه دلسوختگان              بر حضرت رحمتش گذرها دارد
(  791، رباعی 1992)کلیّات شمس ، ص                                                   

درد دل و تخلیه ی درون ، سبب می » این اصل در روان شناسی نیز ثابت شده است که 

) رابرت الیاس، «.شود که انرژی ما به جریان افتد ، دل ما گشاده تر و ذهن ما شفاف تر شود 

1932  :172 )  
زبان انگلیسی مثلی است ) از آثار شکسپیر( که می گوید: درد ، فهم را تیز ، و ذهن در 

 را نیرومند می سازد.

 

 درد طلب 

عطّار عقیده دارد کسی که دردِ طلب در درون دارد باید اهل صبر و شکیبایی باشد ؛ 

ه باشد البته هر کسی نمی تواند طالبِ صابر باشد و نیز کسی که درد طلب در درون نداشت

او مرده است و در شمار زندگان نمی باشد و هم چون صورتی بی جان بر دیوار است. 

کسی که دردِ طلب دارد شب و روز آسایش ندارد و می کوشد تا تن را به جان و جان را 

 به جانان تبدیل کند:

 سالکِ فکرت ز دردِ این طلب             می نیاسایــد زمانــــی روز و شب     

 می دود تا تن کند با جان بَدَل            در رساند تن به جان ، پیش از اجل    
(111) مصیبت نامه ، ص                                                            

مولوی نیز عقیده دارد که سالک ابتدا باید دردِ طلب را در وجود خود بیدار کند و آن گاه 

. هر کس دردِ طلب نداشته باشد و در طلب جدی نباشد ، به مطلوب آداب آن را فرا گیرد 

نمی رسد. کسی که درد طلب داشته باشد چیزی را می طلبد و بدون تردید این اندازه می 
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داند که مطلوب او چیست و نشان او کدام است. الجرم این را هم درک می کند که هر چه 

طلب کردن و صرف وقت نیست ؛ اما  ورای مطلوب اوست برای او شایان تعلق و الیق

طلب ، کار عاشق است و سالکِ طالب البد بر وادی عشق ، هم در سلوک خویش گذر 

 دارد  .  درد طلب داشتن ، باعث نکته دانی و فهم سخن پوشیده و رمزی است : 

 ااگر درد طلب داری بدانـی نکته و ایمــ  دیده بگوید رمز پوشیــده     وگر برگویــد از 

 فسانۀ دیگران دانی حواله می کنی هرجا یحاً گفته گیر این را       گر درد طلب نبود صر و 
(   11، غزل  71)کلیّات شمس، ص                                                                      

به  بنابراین در مقام مقایسه معلوم می شود که عطّار و مولوی دیدگاه مشترکی نسبت

دردهای گوناگون ، درد دین ، درد عشق ، درد خدا ، درد فراق ، درد طلب و درد دل دارند. 

و بسامد این دردها در آثار هر دو شاعر زیاد است ؛ اما در آثار عطار جلوه ی آن بیشتر و 

پررنگ تر می باشد و گویی که درد با عطار زاده شده است و با او رشد و نمو کرده است 

او هرگز وجود نداشته است . البته ناگفته نماند که عطار و مولوی در این مورد  و پیش از

نیز وحدت عقیده دارند که این دردها ، نشانه ی کمال و کمال جویی و انگیزه ی سلوک 

 طالبانه است .

ناگفته نماند که عطّار به دردهای دیگری نیز اشاره می کند که در آثار مولوی مشاهده 

 جمله ی آنها موارد ذیل می باشد: نمی شود ؛ از

 

 درد راه

درد راه از نظر عطار ، همان راه سیر و سلوک به سوی حقّ و حقیقت است ، که مردی 

پیدا نشد که هم سفر و هم راه او شود و اسرارجوی و اسراردان راه حقّ و حقیقت شود ؛ 

 د. بنابراین همه در خواب غفلت و بی خبری هستند و رهبری پیدا نمی شو

 چند گویم، این دلم از دردِ راه           خون شد و یک دم نیامد مردِ راه      
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 گر شما اســــراردانِ ره شوید           آنگهی از حرفِ من آگـــه شوید      
 (112) منطق الطیر ، ص                                                                         

 درد کار

 نه مــرا معلــوم تا در دردِ کار             بر که می گریم چو باران زارزار      

 من نه آگاهم چنین گریان شده             کز که دور افتاده ام حیران شده     
 (111)همان ، ص                                                                                    

 مسلمانيدرد 

 آن دگر گفتش پشیمانیـت نیست؟           یک نَفَس دردِ مسلمانیت نیست؟      

 گفت کس نبود پشیمان بیش ازین           تا چرا عاشـــق نبودم پیش ازین      
 (233)همان ، ص                                                                                    

براین معلوم می شود عطار در خصوص انواع درد ، در موارد دیگری با مولوی بنا

اختالف دیدگاه دارد. عطار در آثار خود به درد راه ، درد کار و درد مسلمانی اشاره می کند 

 و حال آن که این نوع از دردها در آثار مولوی مشاهده نمی شود .

 

 طّار عوامل درمان کننده ی درد از نگاه موالنا و ع

مولوی در اکثر رباعیات خود معتقد است که درد ، در دل انسان به جای  –خودِ درد 

جان است و درمان عاشق سرگردان است ؛ بنابراین انسان باید با درد بسازد و آن را از 

 دست ندهد ، زیرا حاصل این درد او را به درمان می رساند. 

 هم جان سوی جانانت رساند روزی      دلستانت رســــاند روزی       هم دل به

 کان درد به درمانت رسانـــد روزی      مده دامن دردی که تر است        از دست
( 1331،رباعی   1117)کلیّات شمس،ص                                                            
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عت درد را به دو عطّار نیز معتقد است که درد ، سراسر مایه ی درمان است و یک سا

عالم نمی دهد و هر لحظه در حال نوشیدن دُردی درد است . بنابراین در دو عالم داروی 

 درد انسان ، بدست آوردن درد است:

 درد حاصل کن که درمانِ دردِ توست              در دو عالم دارویِ جان دردِ توست
 (191) منطق الطیر ، ص                                                                              

امروزه مطالعات متعدد، در روان شناسی بالینی نشان داده است که تجسم ذهنی و »

)رابرت جی و «.هیپنوتیزم می تواند به گونه ای معنی دار ، بسیاری از انواع درد را کاهش دهد

 ( 911: 1931دنیس سی ، 
خواهد با درد ، درمان کند در واقع نوعی تجسم ذهنی و و این که شاعر درد خود را می 

 هیپنوتیزم محسوب می شود. 

 

مولوی مرگ را دوای درد خود می داند ؛ و در نظام عرفانی موالنا ، چون همه  –مرگ 

 چیز از اوست ، الجرم همه چیز موزون و نیک است و جائی برای غم و اندوه نیست. 

 پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن ؟!  نباشد   ، غیرِ مردن آن را دوا دردی است
( 2193، غزل 711)کلیّات شمس ، ص                                                              

وجب آرامش و عطّار نیز از خود مُردن و مرگ و از سر هستی برخاستن را دوای درد و م

درد او درمان ود فنا گردد و بمیرد ، سی که از خمعتقد است کآسایش خود می داند و

 خواهد شد.

 چند اندیشی بمیر از خویش پاک                  تا نمیری کـــی تو را درمان بود
(927، غزل  991)دیوان ، ص                                                                        

د خود به طبیب الهی و روحانی متوسّل مولوی برای درمان در –طبیب الهی و روحانی 

 می شود و این چنین شخص پخته و به کمال رسیده را ، درمان کننده ی درد خود می داند. 

 آویختم دیدة پر درد بودم دست در عیسی زدم           خام دیدم خویش را در پخته ای
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( 1131، غزل  112ات شمس ، ص )کلیّ                                                            

 و حال آنکه عطّار در آثار خود به چنین عامل درمان کننده ی درد اشاره نمی کند.

برای مشتاقانی که از دیدار « مجالس سبعه » موالنا در کتاب  –امان و امنیّت خداوندی 

محبوب خود محرومند ، امان و امنیّت خداوندی را همچون مرهمی می داند که باعث 

 تندرستی آنان می گردد : 

دردمندان فراق لقای خود را به مرهم و درمان امان خویش صحّت و عافیت ابدی » 
  (73:  1919)مولوی،  «.روزی گردان

 و حال آنکه عطّار در آثار خود به چنین عامل درمان کننده ی درد اشاره نمی کند. 

به  –یرت اهل دردست که س –مولوی معتقد است سیرت صوفی واقعی  –عنایت الهی 

کسب حاصل نمی شود ؛ بلکه به جذبه و عنایت الهی مربوط است . بنابراین مولوی، 

 عنایت و توجّه الهی را باعث درمان درد و شیرین کننده ی رنج ها می داند و می گوید : 

 گبر می گوید : میــان آن سَقَـــر          چه غمم بودی گَرَم کــردی نظــر ؟

 شیرین کنندة رنج هاست         ساحران را خون بهای دست و پاستکآن نظر 
(1113و  1113: ب  1)مثنوی ، دفتر                                                                

عطّار وصال و جمال یار را باعث درمان درد دل می داند که به  –وصال و جمال یار 

 آسانی به دست نمی آید:

 دل در بالی درد به درمان نمی رسد   ـــق به جانــان نمی رسد   مقـام عش جان در

 دشوار می نمایــد و آسـان نمی رسد  ال و جمال است و این دو چیز  درمان دل وص
(293، غزل 271)دیوان ، ص                                                                          

ی در کتاب فیه ما فیه وصال و جمال یار را عامل درمان درد فراق می و حال آن که مولو

دوستان را در دل رنج ها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود ، نه » داند و می گوید : 

) « .به خفتن نه به گشتن و نه به خوردن الّا به دیدار دوست که لقاء الخلیل شفاءُ العلیل

 ( 229: 1931مولوی ، 
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آثار خود به عامل دیگر درمان کننده ی درد اشاره می کند که آن لب میگون یار عطار در 

 می باشد و حال آن که در آثار مولوی ، چنین عامل درمان کننده یی مشاهده نمی شود . 

عطّار لب میگون معشوق را همچون مفرّح شادی بخش و شفابخش  –لب میگون یار 

 اودان خواهد شد:می داند که باعث درمان درد او و عمر ج

 نمیرم تا ابد گر درد خود را                 مفرّح از لب میگونت جویم
 ( 127، غزل 111)دیوان ، ص                                                                       

بنابراین در مقام مقایسه معلوم می شود که عطار و مولوی در خصوص عوامل درمان 

می « مرگ» و « خودِ درد» ه ی درد ، در دو مورد اشتراک دیدگاه دارند و آن دو مورد کنند

باشد . اما در موارد دیگری مولوی با عطار اختالف دیدگاه دارد. مولوی ، طبیب الهی و 

روحانی ، امان و امنیت خداوندی ، عنایت و توجه الهی را عامل درمان کننده ی درد ، در 

کند؛ حال آن که چنین عامل درمان کننده ی درد در آثار عطار مشاهده  آثار خود معرفی می

نمی شود. اما در مورد دیگری عطار با مولوی اختالف دیدگاه دارد. عطار ، لب میگون یار 

را باعث درمان درد خود می داند و در آثار مولوی ، چنین عامل درمان کننده ی درد 

 مشاهده نمی شود.

وری است که عطار و مولوی ، وصال و جمال یار را عامل درمان ذکر این نکته نیز ضر

اند و مولوی برای کننده ی درد می دانند ؛ و حال آن که عطار برای درمان درد دل می د

 درمان درد فراق.

 

 فواید و اثرات درد از نگاه مولوی و عطّار 

تصفیه می کند مولوی معتقد است که درد، بیدارکننده ی دل و روح است و آدمی را  -1

و او را از خواب غفلت و بی خبری بیدار می کند و این چنین دردی، نشان لطف و کرم 

خداوند است . از نگاه مولوی بین بیدار دلی و دردمندی رابطه است زیرا هر کس که 
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بیدارتر باشد پُردردتر است و بیداردلی ، ادراکات را واقع بین می گرداند برعکس ، خواب 

اکات را وارونه می کند . بیداردلی که نتیجه ی دردمندی است سبب می شود غفلت ، ادر

 که آدمی قدر اوقات را بداند .

 ای خجستــه رنج و بیمــاریّ و تب               ای مبارک درد و بیــداریّ شب
 نک مــــرا در پیری از لطف و کـرم              حق چنین رنجوریی داد و سـقم

 اد هـم تا من ز خــواب            بر جهم هر نیمشب البد شتــابدرد پُشتــم د
 تا نخُسپم جمله شب ، چون گاو میش           دردها بخشید حق از لطف خویش

( 2211 – 2213: ب  2)مثنوی ، دفتر                                                             

یداری دل و روح است و انسان را از خواب غفلت عطّار نیز معتقد است که درد، باعث ب

و بی خبری بیدار می کند. عطار درد را هم چون آفتاب ، مایه ی روشنی بخش روح انسان 

می داند ؛ برای آن که درد به طالب امکان می دهد تا تن را به جان و جان را به جانِ جان 

او را به دنیای جسمانی پای  تبدیل کند ؛ بنابراین ضرورت دارد از آن چه که ممکن است

بند دارد )خواب و خور( فاصله بگیرد و الجرم به همان اندازه به آن چه او را به دنیای 

 روحانی مربوط می دارد نزدیک شود.

 دال بیدار شو گر هست دردیت               که ناوردند بهر خواب و خوردیت        
(191)اسرارنامه ، ص                                                                                     

در قرون وسطی ، جوامع مسیحی به درد به » البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که 

عنوان ارزشی مذهبی می نگریستند و آن را به عنوان نشانه ای از پاداشی که قرار است 

ردند. در دو دوره ی رنسانس و کالسیک ، درد انسان در بهشت دریافت کند ، تلقی می ک

به عنوان عاملی که انسان را وادار به تبعیت از عقل می کند ، محسوب می شد. بر اساس 

)رابرت جی و دنیس سی ،  «.این باورها ، درد را باعث رشد و تعالی روح انسان می دانستند

1931 :111 ) 
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نسان بر اثر دیدن درد حقیقت در مولوی معتقد است که درد، زایش گر است و ا -2

درون خود، دردمند می شود و همین دردمندی او را از حجاب نفسانی بیرون می آورد و 

به وصال حق می رساند. موالنا برای تبیین این موضوع ، تمثیل زن حامله و قابله را بیان می 

اده می شود؛ تولد دارد که تصاویری زنده و موثر است. همان سان که طفل با درد از مادر ز

 طفلِ حقیقت نیز در آدمی منوط به درد است.

 درد خیزد زین چنین دیدن درون           درد او را از حجـــاب آرد برون

 تــا نگیـــرد مـــادران را درد زَه            طفل در زادن نیابـــد هیچ رَه
 ل قابله اسـتاین امانت در دل و دل حامله است          این نصیحت ها مثا

 قابله گوید کـــه زن را درد نیست          درد باید، درد کودک را رهی است
 (  2117 -2121: ب 2) مثنوی ، دفتر                                                              

یافت عطّار نیز درد را زایش گر معرّفی می کند و می گوید از وقتی که درد به دل او راه 

باعث زایش و شکوفایی شده است. این زایش و شکوفایی در قالب رفتار نیک و مقبول در 

قصه های اهل درد نمایان می شود که نشانه ی کمال یا کمال جویی است. و نیز این زایش 

و شکوفایی در قالب از خود رهایی و ترک تعلقات بروز می کند که نشانه ی بلندنظری و 

 و تسلیم است. عشق راستین و توکل

 تا دل عطّار گشت بلبل بستان درد             هر دمش از عشق یار تازه گلی بشکفید
( 971، غزل 911)دیوان ، ص                                                                          

 رساند. مولوی معتقد است که درد رهبر آدمی است و او را به سر منزل مقصود می  -9

دردست که آدمی را رهبرست در هر کاری که » موالنا در کتاب فیه ما فیه می گوید : 

هست تا او را درد آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد او قصد آن کار نکند و 

البته الزمه ی این طلب هم آن  (21:  1931)مولوی ، «. آن کار بی درد او را میّسر نشود...

ان دنیای هشیاران را پشت سر بگذارد ، مست و شوریده وار آن چه را در این است که انس
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طلب مطلوب اوست بجوید، روز و شب نیاساید و در جستجوی کمال از پای ننشیند ؛ البته 

 نیل به این کمال برای سالک جز با درد ممکن نیست.

را رهبر است و او را به  عطّار نیز معتقد است که درد دل و آهی که از سرِ درد باشد ؛ انسان

 پیشگاه حقّ می رساند.

 سوزِ جان و دردِ دل می بَر بسی            زان که این ، آنجا ، نشان ندهد کسی

 گر برآید از ســــرِ دردی یک آه            می برد بـــــویِ جگــر تا پیشگـــاه
(977)منطق الطیر ، ص                                                                              

مولوی بیان می دارد که درد ، آدمی را به نشاط و چاالکی می انگیزد و او را از  -1

افسردگی محافظت می کند. و این درد ، که باعث نشاط و چاالکی سالکِ طالب می شود 

د و هستی سبب می شود در راه سیر و سلوک هرگونه محنت و بال را به جان بخرد ، خو

خود را نادیده بگیرد ، خودی را کنار بگذارد و سلطه ی عقل که دایم بین نیک و بد و سود 

و زیان تفاوت می گذارد سر باز زند. و با کنار زدن این ها ، شور و شوقی در درون سالک 

 ایجاد می شود.

 نددرد ، داروی کهــن را نــو کند             درد ، هر شــاخ ملولــی خـو ک
 کیمیای نو کننــده ، دردهاست             کو ملولی آن طرف که درد خاست؟
 هین مزن تو از ملولی ، آه سرد              درد جُــو و درد جُــو و درد ، درد

 (  1912-1911: ب  1)مثنوی ، دفتر                                                              

» ا خاطرنشان می سازد که درد ،آدمی را به حرکت و نشاط در می آورد و عطّار نیز باره

: 1939)زرین کوب، .«غایت و محرک سلوک و نشانه ی واقعی حیات انسان هم درد است

بنابراین در غزلیات خود، درد داشتن را باعث تازگی جان و خرّمی دل می داند و می (.119

 گوید:

 به جان تازه به دل خرم نماند        اگر عطّار بی درد تو ماند       
(231، غزل 911) دیوان ، ص                                                                     
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این که درد آدمی را به نشاط و چاالکی می انگیزد به عنوان اصل علمی در روان شناسی 

رن بیستم به درد ، به عنوان عاملی زیرا در قرون هجده و نوزده و اوایل ق» ثابت شده است 

نگریسته می شد که قادر است سستی ها را از بین ببرد و نیرو های نهفته در بدن را به 

رابرت جی،دنیس سی، «.)مکمل نیروی زندگی می نگریستند به درد به عنوانحرکت درآورد.و

1931 :111) 
عبادات بی روح و مولوی معتقد است که درد و دغدغه ی برین داشتن بهتر از  -1

تقلیدی است ؛ موالنا از زبان ابلیس یکی از مبانی مکتب عرفانی خود را بیان داشته است و 

آن اینکه حسرت و درد برین داشتن ، از طاعات  و عباداتی که به تقلید و عادت صورت 

 می گیرد بسی واالتر است. 

 یک گشتی بی ضیاگر نماز از وقت رفتی مر تو را             این جهان ، تار

 از غَبین و درد رفتی اشک ها             از دو چشم تو مثــالِ مَشــک ها
 ذوق دارد هر کسی در طاعتی            الجَرَم نَشکیبــد از وی ساعتـــی

 آن غَبین و درد بودی صد نماز            کو نـماز و کو فــــروغ آن نیـاز؟
( 2717-2771: ب  2) مثنوی ، دفتر                                                               

در تعلیمات عطار نیز ، سلوک طریقت از درد آغاز می شود که انگیزه ی طلب چیزی 

جز آن نیست. درد هم هر چند همه جا ورد زبان هاست حقیقت آن مجرد دعوی نیست 

ال تشنه ی ده روزه یی است فقط صاحب درد است که آن را درک می کند و حال او ، ح

که آب می طلبد و آن کس که نه چون اوست حال او را البته درک نمی کند. بنابراین معلوم 

می شود که یکی از مبانی دستگاه فکری عطار در عرفان، درد و دغدغه ی برین می باشد 

 رین می باشد. که ارزش آن از دو عالم فراتر و برتر می باشد ؛ و این در واقع درد متعالی و ب

 هر که را در سینه نقد درد اوست             گو به یک جوهر دو عالم را مخر        
( 931، غزل 971) دیوان ، ص                                                                   
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ات بنابراین در مقام مقایسه معلوم می شود که عطار و مولوی در خصوص فواید و اثر

درد ، اشتراک دیدگاه دارند . هر دو شاعر درد را بیدارکننده ی دل و روح ، باعث زایش و 

شکوفایی ، رهبر آدمی در سیر و سلوک ، عامل ایجاد نشاط و چاالکی و در نهایت درد و 

دغدغه ی برین داشتن را بهتر از عبادت بی روح و تقلیدی می دانند؛ که ارزش آن از دو 

 رتر می باشد . عالم فراتر و ب

 

 عوارض بي دردی از دیدگاه موالنا و عطّار

 نداشتن درد ، غفلت و بی خبری می آورد  -1

مولوی معتقد است کسی که در درون ، درد نداشته باشد و به درد حقیقت مبتال نشده 

باشد و در سراسر زندگی خود ، به هیچگونه گرفتاری یا دردسر دچار نشده باشد ، این 

نسان ها دچار  غفلت و بی خبری می شوند ؛ و این غفلت و بی خبری سبب می دسته از ا

شود که انسان از دنیای روحانی فاصله بگیرد و به همان اندازه به دنیای مادی و جسمانی 

 نزدیک شود ؛ همان گونه که مولوی می گوید : 

 جاللداد مر فرعون را صد مُلک و مال          تا بکرد او دعــــوی عِزّ و 

 در همه عمرش ندید او دردِ سر            تا ننالد سوی حـــق آن بَد گُهر
 داد او را جُمله مُلکِ این جـهان            حق ندادش درد و رنج و اَندُهان

 درد آمد بهتر از مُلـــکِ جهان            تا بخوانی مر خدا را در نهــــان
(  211 -219: ب  9) مثنوی ، دفتر                                                                   

عطّار نیز معتقد است کسی که درد نداشته باشد گویی در شب تاریک و غفلت و بی خبری 

است . انسان بی درد در دنیای جسمانی غوطه ور می شود ، متخلّق به اخالق گردن کشان ، 

ریقت باید از آن اجتناب کند . حال آن که سالک جباران و فرمانروایان می شود که سالک ط
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اهل درد به اخالق انبیا ، اولیا و کسانی که افتادگی ، فروتنی و خاکساری دارند آراسته می 

 شود . بنابراین عطار ، بی دردی را سبب غفلت و بی خبری می داند. 

 و را روز نیستدر شب است و هرگز ا  ین دردِ عالم سوز نیست                هر کرا ا
(911) مصیبت نامه ، ص                                                                       

 

 بی دردی ، خودبینی و غرور به بار می آورد  -2

مولوی عقیده دارد که بی دردی ، انسان را وا می دارد که مدعی مقام خدایی شود و 

نسان بی درد مانند فرعون ، کوس خدایی می زند ، زیرا راهزن طریق انبیا و اولیا گردد. ا

وجود موهوم و مجازی خود را وجود حقیقی می انگارد و بی نیازی و استغنا نشان می 

انا ربّکم اال :» گفت  21 دهد. چنانکه خداوند از زبان فرعون در سوره ی نازعات ، آیه ی

 ) منم پروردگار شما ( « .علی

 

 دی و بال                 الف خدایی کجا دردهدی آن عنودگر سر فرعون را درد ب
( 337، غزل  913) کلیّات شمس ، ص                                                           

 و باز : 

 آنکه او بی درد باشد رهزنی است               ز آنکه بی دردی انالحق گفتنی است
(  2121: ب  2) مثنوی ، دفتر                                                                      

و حال آنکه عطّار بی دردی را باعث از بین رفتن و نابودی می داند. زیرا انسان اهل درد 

، دارای روح و دل بیدار است و در خود چستی ، چاالکی و نشاطی را می بیند که سبب 

که ممکن است به اوصاف روحانی دست می یابد  حال  زنده بودن او می شود و تا آن جا

آن که بی دردی سبب می شود اوصاف غیر انسانی در وجود آدمی رشد کند و خودی ها 

که مایه ی تعلقات است او را به خود مشغول دارد و در نتیجه به مرور زمان موجبات 

 نابودی او را فراهم می آورد.
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 شد درین واقعه بر باد از تو          دل عطّار چو درد تو نیافت         
 (173، غزل 199) دیوان ، ص                                                                 

 

 نیایش بدون درد ، صفای باطن نمی آورد  -9

نیایش باید توأم با درد و سوز درون و شیفتگی به حقّ باشد ؛ زیرا نیایش بدون درد و 

سردگی و دل مردگی انسان ناشی می شود ؛ و باعث تصفیه و صفای باطن نمی رنج از اف

شود. زیرا خداوند در نیایش به صدق قلب نگاه می کند نه به لقلقه ی زبان . نیایش 

 خالصانه و توام با تضرّع و درد و سوز نیاز ، موجب رسیدنِ یاری خدا به بنده می شود.

 خوانــدنِ با درد از دل بُردگی است     درد از افسردگی است     خواندنِ بی 

 یـــاد کــردن مبـــدأ و آغـــاز را   دن زیــــرِ لب آواز را        آن کشیـــ
 ای خدا ، وی مُستغاث و ، ای مُعین    وازِ صافیّ و ، حــــزین      آن شده آ

 نی استزانکه هـــر راغب ، اسیر رهز    در رَهَش بی جَذبه نیست     نالۀ سگ 
(  211 – 217:  ب 9)مثنوی،دفتر                                                                

عطّار نیز بی دردی را باعث تیرگی دل و درون می داند و معتقد است کسی که درد 

نداشته باشد دل او که از خون تشکیل شده است ؛ تبدیل به آهن خواهد شد. در منطق 

ی از هدهد می پرسد : در پیشگاه آن حضرت چه بضاعتی رایج است تا تحفه برم الطیر مرغ

؟ هدهد جواب می دهد آن جا چیزی باید برد که نباشد . علم و اسرار و طاعت روحانیان 

بسیار وجود دارد. ولی سوز دل و درد جان نیست ، آن را به تحفه بر که دیریاب است. 

 و درون می شود و صفای باطن حاصل نمی شود. بنابراین بی دردی ، باعث تیرگی دل

 دل که از خون است چون آهن چراست؟ آهن زانکه این دردش نخاست    خون شد 

 کی تـــوان گفتــن ترا مرد، ای پســـر!   نقطـــۀ درد، ای پســـر!   تا نگـــــردی
(273)مصیبت نامه ، ص                                                                            
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بنابراین در مقام مقایسه مشخص می شود که عطار و مولوی در خصوص عوارض بی 

دردی در دو مورد اشتراک دیدگاه دارند . آن دو مورد یکی این که بی دردی ، غفلت و بی 

خبری می آورد و دیگر این که بی دردی ، باعث تیرگی دل و درون می شود . و حال آن 

ر یک مورد با هم اختالف دیدگاه دارند . و آن مورد این که عطار ، بی دردی را باعث که د

از بین رفتن و نابودی می داند ؛ اما مولوی ، بی دردی را باعث خودبینی و غرور می داند ؛ 

 هر چند که عاقبت شخص مغرور با سر به زمین خوردن و نابودی است .

 

 درد و ناله جمادات 

عقیده دارند که درد و ناله مختص انسان نیست بلکه جمادات را نیز  عطّار و مولوی

شامل می شود ؛ و این درد در همه اجزا و ذرّات عالم وجود دارد و شوق کمال ، همه آن 

بیش از تمام کائنات  –انسان ظلوم جهول  –ها را بسوی ماوراءِ حس می کشاند ؛ امّا انسان 

به انگیزه ی آن در پویه اند و پویه شان به سوی کمال  به آن شعور دارد ، همه اجزای عالم

 است. 

موالنا در مثنوی ، در تبیین اینکه جمادات ، دارای درد و ناله و شعور هستند ؛ دو 

شهادت دادن سنگ ریزه در دست ابوجهل به حقانیت رسول » و « ستون حنّانه » حکایت 

 را دُمادُم هم می آورد. « خدا 

 هجــــــــر رســـول            ناله می زد همـــچو ارباب عقولاُستن حَنّانه از 
 گفت پیغمبر : چه خواهی ای ستون ؟           گفت : جانم از فراقت گشت خون

 مَسنَدت من بودم ، از مــن تاختــی             بر سر منبر ، تو مسند ســاختی

 و غربی ز تو میوه چننـد ؟گفت : می خـواهی تـــرا نخلی کنند             شرقی 

 یا در آن عالــم ترا ســـروی کنــــد             تا تر و تــازه بمـــانی در ابـــد؟
 گفت : آن خواهم که دایم شد بقـاش              بشنو ای غافل ، کم از چوبی مباش
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 دیــنتا چو مردم حشر گردد یومِ   کرد اندر زمیــــن              آن ستون را دفن
(  2119 -2113: ب  1) مثنوی ، دفتر                                                               

 و باز : 

 کمتر ز چوبی نیستی حنّانه شو حنّانه شو  مصطفی آن اُستنِ حنّانه را  بنواخت نور
(2191، غزل  733، ص ) کلیّات شمس                                                           

عطّار نیز، معتقد است که همه اجزا و ذرّات جهان اهل دردند. همه ی کائنات طالب 

کمال هستند و آن چه آن ها را کمال می بخشد و از رکود و سکون بیرون می آورد و باعث 

پویایی و شکوفایی آن ها می شود درد است ؛ پس عجیب نیست کسی که هرگز درد را 

ه باشد در مرتبه ی حیوانی و مادی باقی بماند . و این درد خاص انسان نیست تجربه نکرد

 و در همه ی اجزا و ذرّات جهان ساری و جاری است. 

 همه اجـــزای عالم اهلِ دردند               سرافشانانِ میدان نبــــردند

 تو یکدم دردِ دین داری ؟ نداری              بجز سودای بیکاری نـــداری
 اگر یک ذرّه درد دیــن بـــدانی              بمیــری ز آرزوی زندگـــانی

 ( 112)الهی نامه ، ص                                                                         

بنابراین در مقام مقایسه معلوم می شود که عطار و مولوی در خصوص درد و ناله ی 

شترکی دارند . معتقدند که این درد خاص انسان نیست و در جماد و جمادات ، دیدگاه م

 نبات نیز ساری و جاری است.

 

 تلخ ترین و سخت ترین درد 

مولوی معتقد است که هرگاه انسان با تمامی وجود مبتالی درد فراق  نگردد، درخور و 

خون  شایسته ی حریم وصل کردگار نمی شود ؛ زیرا درد ، سبب وصول است . کسی که

ننوشد و درد فراق نداشته باشد به مطلوب نمی رسد .بنابراین از نگاه مولوی ، تلخی درد 
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فراق ، از مرگ تلخ تر ، و از آتش سوزان تر است . و هیچ دردی ، سخت تر و تلخ تر از 

 درد فراق از حضرت حق نیست : 

 یچ نیستتلخ تر از فُرقتِ تو ، هیچ نیست              بی پناهت غیرِ پیچاپ
 (  9312: ب  1) مثنوی ، دفتر                                                                       

 می گوید : ظمت درد فراق اشاره می کند وموالنا در مطلع غزل بسیار معروف خود ، به ع

 نمی شود داغ تو دارد این دلم ، جای دگرود ، بی تو به سر نمی شود بی همگان به سر ش
 ( 119، غزل  211)کلیّات شمس ، ص                                                              

عطّار نیز معتقد است که نصیب مردان راه و محک امتحان عاشقان ، درد فراق است . 

 این درد بی درمان را خداوند در دل مشتاقان کویش قرار می دهد و تا سالک به درد فراق

مبتال نشود به درمانش فرمانی نخواهد رسید. بنابراین عطار درد فراق را ، سخت تر و تلخ 

 تر از دیگر دردها توصیف می کند تا به حدّی که جان و دل انسان خونین می شود.

 دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی اق تو این محنت جان تا کی     جانا ز فـــر

 بر بوی وصال تو دل بر سر جـان تا کی    رد فراق توو دلم خون شد در دچون جان 
 (  731، غزل 132)دیوان ، ص                                                                     

بنابراین در مقام مقایسه معلوم می شود که عطار و مولوی در خصوص تلخ ترین و 

هر دو شاعر ، درد فراق را سخت تر و تلخ  سخت ترین نوع درد ، اشتراک دیدگاه دارند .

 تر از دیگر دردها می دانند .  

 

 منشأ و سرچشمه ی درد

موالنا در دفتر پنجم مثنوی ، به مناسبت انقطاع موقت وحی به پیامبر)ص( به مسئله ی 

رنج و درد فراق منتقل می شود ؛ و ریشه و اصل همه ی دردها و رنج ها را فراق از 

 ند. حضرت حق می دا

 اصلِ محنت هاست این ، چونش کَشَند؟   حنت چو خود را می کُشند    بهرِ هر م
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(  9111: ، ب  1) مثنوی، دفتر                                                               

مولوی در کتاب فیه ما فیه داروی درد فراق را دیدار جمال دوست می داند و می گوید : 

ا در دل رنج ها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود ، نه به خفتن نه به دوستان ر» 

 229: 1931)مولوی ، «. گشتن و نه به خوردن الّا به دیدار دوست که لِقاءُ الخلیل شِفاءُ العلیل

 ) 
 رد فراق دوا و درمانی پیدا نکردمو حال آنکه عطّار معتقد است ؛ برای د

 زدم                 نه ره دور عشق را ، هیچ کرانه یافتم نه الم فراق را ، هیچ دوا رقم
(137، غزل 123)دیوان ، ص                                                                  

 و عطّار بر خالف مولوی ، وصال و جمال یار را برای درمان درد دل می داند.

 دل در بالی درد به درمان نمی رسد    جان در مقام عشـــق به جانـان نمی رسد  
 درمان دل وصال و جمال است و این دو چیز دشوار می نماید و آســـان نمی رسد

(293، غزل 271) دیوان ، ص                                                                       

منشأ و  بنابراین در مقام مقایسه مشخص می شود که عطار و مولوی در خصوص

سرچشمه ی درد اختالف دیدگاه دارند. مولوی ، منشأ و سرچشمه ی درد را فراق از 

حضرت حق می داند و داروی درد فراق را دیدار جمال دوست می داند ؛ و حال آن که 

درد  عطار ، در آثار خود به منشأ و سرچشمه ی درد اشاره یی نمی کند و می گوید برای

عطار بر خالف مولوی ، وصال و جمال یار را برای درمان درد م .فراق ، درمانی پیدا نکرد

 دل می داند نه درد فراق.

 

 

 گيرینتيجه 
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از این بحث می توان نتیجه گرفت که درد در انسان اندیشه ی طلب بر می انگیزد و او 

را در خط سیر کمال قرار می دهد. این درد ، درد جسمانی و مادّی نیست ؛ بلکه دردیست 

 ی ، انسانی و درونی که بسی جانکاه تر از دردهای ظاهری و بیرونی می باشد. روحان

این درد می تواند شوق طلب در انسان ها بوجود آورد تا به قرب حق برسند و به این 

ترتیب درد خود را درمان کنند. و این درد ، باعث تنبّه و بیداری انسان می شود و او را از 

ر می کند و موجب زایش است. این درد خاصّ انسان نیست خواب غفلت و بی خبری بیدا

؛ بلکه در جماد و نبات نیز ساری و جاری است و شوق کمال ، همه آن ها را به دنیای 

 آنسوی حس می کشاند. 

عطّار و مولوی در آثار خود به درد عشق ، درد فراق ، درد دین ، درد خدا ، درد دل و 

به عوامل درمان کننده ی درد ، فواید و اثرات درد و  درد طلب اشاره می کنند . همچنین

 عوارض بی دردی می پردازند.

البته باید اذعان داشت که بسامد واژه ی درد در آثار عطار ، در قیاس با آثار مولوی ، به 

مراتب بیشتر است؛ گویی که درد با عطار زاده شده است و با او رشد و نمو پیدا کرد و 

اشته است.عطار در آثار خود به درد راه ، درد کار و درد مسلمانی پیش از آن وجود ند

اشاره می کند و حال آن که این نوع از درد ها در آثار مولوی مشاهده نمی شود؛ و این 

مطلب ، خود گویای آن است که وسعت فکر عطار نسبت به موضوع درد و اهمیت آن 

 بیشتر بوده است.   

نکه قصد تعلیم اخالقی ، بشیوه یی که نزد واعظان و به هرحال عطّار و مولوی بی آ

حکیمان معمول است داشته باشند می کوشند تا با الزام نسخه ی درد ، آنچه را اوصاف 

غیرانسانی  است از وجود انسان بزدایند و آنچه را اوصاف روحانی است تا حدّ ممکن 

کنند که با این درد می توان برای وی قابل دسترس سازند. سعی دارند تا به خواننده حالی 

از بی دردی رست. می توان جان را از خودی ها که مایه تعلقات است پاک کرد، می توان 
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تن را با رهایی از تعلقات به جان مجرد تبدیل کرد، و می توان با التزام اخالق و اطوار 

 بزرگان به انسان واقعی که شایسته مقام خالفت الهی است رسید.
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