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  هاي عطار نيشابوريمثنوينيايش و تمثيل در 
  الطير)هاي منطق(با تكيه بر نيايش

  
 تهران دانشگاه شاهددانشيار دكتر فريده داودي مقدم، 

  

  چكيده

بوده است كه به شكل يك سنت فراگير در اكثر آثار بزرگان نيايش در ادب فارسي، يكي از اساسي ترين مضاميني 
با و شود . اين نيايش ها اغلب با حمد و ستايش خداوند آغاز ميداشته و دارد اين عرصه، حضوري چشمگير

يابد و بيانگر بسياري از تجربيات و احوال و احساسات معنوي  آنها ادامه ميگفتگوهايي شورانگيز ميان انسان و خدا 
   باشند.  و در عين حال، نگرش هاي اجتماعي عصر پديداري اثر مي

هاي عرفاني عطار است كه مشحون از نيايش هاي مند ادبيات فارسي در حوزة نيايش، مثنوياز جمله آثار ارزش
 در منظومة عالي  با خداوند وي ، نيايش هاي ژرفعطار يكي از جلوه هاي زيباي گفتگوهايپرمغز و گرانقدر است. 

آرزوها و احواالت و احساسات و ست از ا اعتقادي وي و آيينه اياست كه نشانگر نگرش هاي عرفاني و  منطق الطير
  يابد.تجارب روحي و معنوي او كه در اين قالب نمود مي

ست كه ا هاي عطار، همراه بودن بسياري از اين نيايش ها با تمثيل هاي مؤثر و زيبايياز نكات قابل توجه در نيايش
هاي آن در بستر تمثيلبه ويژه ، رمنطق الطيموجب باورپذير شدن آنها گشته است. اين پژوهش به بررسي نيايش هاي 

  پردازد.مي
  

  .عطار ،منطق الطير ،تمثيلنيايش، كليدواژگان: 
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  مقدمه

عنوان شكلي از رفتار ديني كه هدف از آن، جستن ارتباط با موجوديتي است كه فرد نيايشگر او را به عنوان ه نيايش ب
در اديان مختلف به شكل هاي گوناگوني صورت مي پذيرد.  ؛گيرد آفريدگار خود يا موجودي روحاني در نظر مي

نيايش و پرستش هر مردمي در  ةها، آداب و رسوم، نحودر همين زمينه از گذشته تا به امروز همواره اعتقادات و باور
  .شكل گيري معابد و نيايشگاه هاي ايشان نيز نقشي اساسي ايفا كرده است

ها و ... در سراسر جهان، به خوبي نشان مي دهد كه دعا در برابر استدالل هاي وجود معابد، مساجد، كليساها، صومعه 
رده است. به نظر مخالفان به خوبي مقاومت كرده و تا به امروز هيچگاه صحنة زندگي مردم را به طور كامل ترك نك

ت تب عقل گرا و طبيعدعا كه يكي از خصايص اسرار آميز انسان است، بارها و بارها از سوي مكا اوِلين آندرهيل
حقوق خود را در زندگي انسان مطالبه كرده بارها بازگشته و و بارها و گرا مورد شك و ترديد واقع شده 

  ).٢١: ١٣٨٥است(آندرهيل،

دعا و نيايش در ادب فارسي جايگاه ويژه اي دارد و در ادبيات كهن و امروز، كمتر آثاري است كه در آن شاعر و 
شاعران و نويسندگان هر   .توصيف خداوند نپرداخته و ضمن آن نيايش هايي بيان نكرده باشدنويسنده به ستايش و 

در ابتداي آثارشان بخش و  ، به راز و نياز و گفتگوي عاشقانه و خالصانه با حق پرداخته اندزمان فرصت پيدا كرده اند
   .به ياد خداوند اختصاص داده اند» تحميديه«  بسيار مهمي را تحت عنوان

سرايان برجسته و نابغه زبان فارسي است كه از شگرد دعا براي بيان آموزه عطار نيشابوري، از جملة عارفان، سخن 
هاي اخالقي و عرفاني خود سود مي جويد و بسياري از تعاليم واالي خويش را  در خالل اين دعاها طرح و به 

عقالي  خصوص آنجا كه دعا از زبانه ر برخي موارد، بطور مستقيم و غيرمستقيم القا مي كند و ده مخاطبان خويش ب
بسياري از معضالت و نابسامانيهاي جامعة روزگار خويش و مناسبات قدرت را طرح و نقد  شود،مطرح مي مجانين

  كند.مي
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-خصوص در بستر تمثيالت آن ميه هاي منطق الطير، باز همين رو، اين پژوهش به بيان و بررسي برخي از نيايش

  زد.پردا

  

  نيايش و دعا در قرآن 

خداوند در است كه همواره در وجود آدمي بوده  است.  به نيايش يكي از كهن ترين مظاهر حيات انسانيگرايش 
در آيات فراواني مردم را به راز و نياز خالصانه  ) و٥٦(ذاريات/.مي داند "عبادت"قرآن غرض از آفرينش انسان ها را 

  .با خدا دعوت كرده است

قُل ما يعبؤُا بِكُم ربي لَوال «بر اهميت و فضيلت دعا تأكيد شده است؛ چنانكه مي فرمايد:  نيز، سوره فرقان ٧٧آيه در 
مي  ٦٠و همچنين در سوره غافر آيه» كند دعاؤُكُم؛ بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى

عن عبادتي سيدخُلُونَ جهنَّم داخرِينَ؛ و پروردگارتان فرمود مرا  اُدعوني استَجِب لَكُم إنَّ الَّذينَ يستَكبِرُونَ«فرمايد: 
ورزند به زودى خوار در دوزخ  بخوانيد تا شما را اجابت كنم در حقيقت كسانى كه از پرستش من كبر مى

.(ابن "خّ العبادةالدعاء م" "دعا مغز عبادت است"كه  همچنين از پيامبر بزرگوار اسالم هم نقل شده است .آيند درمى
  )٣٠٥: ١٣٧٠اثير، 

  

  آن نيايش و آثار فردي و اجتماعيدر بارة 

تايش و تحسين ، دعايي كه از روي تضرع و زاري كنند، سدعا، آفرين و تحسينة دهخدا نيايش به معني در لغتنام
نامه نوشتة منظوم و در فرهنگنامة ادبي فارسي نيز آمده است: مناجات .)ذيل واژة نيايش١٣٨٢،دهخدا. (آمده استو

به نيكبختي به او  جويد و براي رسيدنمنثوري كه در آنها شاعر يا نويسنده با تضرع و زاري از خداوند ياري مي
  ).:ذيل نيايش ١٣٨١انوشه، (شود.متوسل مي
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آثار و نقش پديده هايي مانند ايمان ديني، وحي، نبوت و امثال آن ها مورد توجه جدي قرار  ،در دهه هاي اخير
گرفته  و در كنار بحث در مورد حقيقت اين پديده ها، به بررسي درباره آثار فردي و اجتماعي آن ها در طول تاريخ 

عي دعا در زندگي افراد و جوامع نيز توجه شده است. با چنين رويكردي  مي توان به مطالعه آثار عيني و واق
پرداخت. به اين ترتيب دعا از يك مسأله صرفاً ذهني به يك موضوع كامالً علمي و عيني تبديل مي شود و مي توان 
براساس داده هاي موجود با گزاره هاي علمي درباره آن سخن گفت. همان گونه كه فيزيولوژيست معروف، 

كامالً علمي بررسي نموده  آثار محسوس دعا را مانند يك مسألةهاي علمي، الكسيس كارل، با مشاهدات و آزمايش 
است كه مهم ترين آنها عبارتند از: تقويت احساس عرفاني، تكامل سجاياي اخالقي، مهار خودخواهي ها، حرص ها، 

بي و گمراهي ها، كج فكري ها، غرورها و نخوت ها، پديداري صلح دروني و هماهنگي و سازش فعاليت هاي عص
اخالقي، ايجاد ظرفيت تحمل در برابر محروميت ها و اتهام ها و اندوه ها، بردباري در برابر ازدست دادن همه چيز و 
مقاومت در مقابل درد ، بيماري و مرگ، تقويت شيفتگي در فعاليت هاي مغزي و انبساط باطني، صفاي نگاه، متانت 

ين، استعداد هدايت و نيز استقبال از حوادث از جمله آثار نيايش رفتار، انبساط و شادي بي دغدغه، چهرة پر از يق
  .)٣٠-٣٥: ١٣٧٠است. (شريعتي، 

 دعا و دعاخواني)، جامعه به ديني نگاه( ديني شناسي جامعه و) دين به اجتماعي نگاه( دين شناسي جامعه منظر از«

 مثبت اثرات بر مبني باوردعاكنندگان و اعتقاد لحاظ به(مؤثر است كنشي است، ديني اجتماعي كنش يك كردن

 روزمرة زندگي آنات و ساعات تمام در آن شدن جاري و بودن شايع لحاظ به( مستمر ،)اش زندگي و فرد بر آن

 ).روزمره زندگي دادهاي رخ تمامي به دعا سريان جهت به( فراگير و )اجتماعي و فردي

 مختلف ابعاد پيوند براي محوري كه دليل اين به بيشتر است، برخوردار خاصي جايگاه از ديني دعاي ميان، اين در

 ديني باورهاي تقويت خدمت در هم دعاخواني اجتماعي كنش عبارتي، به  .دارد عهده بر را اجتماعي دينداري

 تقويت با روزمره و شونده نو دينداري تجربة نوعي عنوان به هم است، همراه خاصي اجتماعي شعاير با هم است،

 جزو توانمي را اينها .است معنوي و عقيدتي آگاهيهاي و معارف از سرشار اينكه هم و است مرتبط ديني اخالق

  )٣٧: ١٣٩٢نجاتي حسيني، ( .دانست ديني دعاي كنشي وناتشؤ
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هايي عبرت آموز، گاه به زيباترين هاي فردي و اجتماعي در قالب داستانها و تمثيلدر ادب فارسي، اين كنش
شده  در گفتمان ديني و عرفاني در بافتي كامال دروني اين رويكردهابايد توجه داشت كه شود. مي وجه نمايانده

گيرد و در بافت شعر، در پيوند با عناصر شاعرانه و مظاهر طبيعت و در قالب تمثيل و قصه و حكايت، مدنظر قرار مي
جريان، در شود. اين و معنوي در وي مي هاي روحانيبه شكلي ظريف و ماهرانه به مخاطب منتقل و موجب انگيزش

هايي مؤثر و موتيف هاي آشنا در كالمي متعالي ارائه هاي عطار به صورتي زيبا و ناخودآگاه همراه با تمثيلنيايش
  شود كه به بيان برخي از اين نيايش خواهيم پرداخت.مي

  

 نيايش و تحميديه در منطق الطير 

  شود:بسياري از آثار گرانسنگ زبان فارسي با حمد و ستايش خداوند آغاز ميمنطق الطير عطار نيز مانند 

 آفرين جان آفرين پاك را آن كه جان بخشيد و ايمان خاك را

  )٢٢٣: ١٣٨٥(عطار،                    

توان جزو آورند، اما به عقيده نگارنده ، تحميديه ها را نميبرخي تحميديه را نيز در شمار نيايش به حساب مي
هاي اساسي دارد. از جمله اينكه حمد وصف ها دانست، زيرا سبك و سياق و مضمون نيايش با حمد تفاوتنيايش
  و در نيايش محور انسان است. در حمد، محور خدا  و نيايش گفتگو و درخواست و آرزو، است

دعا مجموعه  و اما در نيايش، انسان در موضوع انفعال است .گيردصورت مي فعل است و فعل ستايشحمد از مقولة 
  حمد و ستايش و نيايش دانست. اي ازاي از اين دو است، از اين رو مي توان گفت كه دعا را مي توان مجموعه

  اند.ها با پيش درآمدي از توصيف خداوند، همراه است اين دونوع با هم آميخته شدهاما از آنجا كه اغلب نيايش
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الطير؛ پيوند ژرف كالم عطار با عناصر طبيعت دربافتي اساطيري، هاي تحميديه عطار در منطقز جمله ويژگيا
  باشد:هاي آثار فارسي ميالطير در شمار زيباترين تحميديهقطاستعاري و شاعرانه است كه از اين نظر، تحميديه من

  ويشكوه را افسرده كرد از بيم خ  بحر را بگداخت در تسليم خويش
  گلشن نيلوفري از دود كرد  آلود كردتيغ را از الله خون

  گه كند در تاجش از شبنم گهر  گه نهد بر فرق نرگس تاج زر
  از هاللش نعل در آتش كند  اي سركش كندچون فلك را كره

  (همان)                      

  قرارگرفتن در جايگاه انفعالهمين پيوند تحميديه ها با عناصر طبيعت، موجب برانگيختگي روحي انسان و 

  و سرسپردگي كه موجب رهايي گردد. عجز در مقابل آفريدگار در برابر خالق اين عناصر زيباست. نوعي

  آميزد:طبيعت مي وصف هايي ازالطير، با زيباييهاي پيامبران نيز در اين بخش از منطقهاي عطار به داستانتلميح

  بر روي دريا بسته كرد گاه پل  گاه گل بر روي آتش دسته كرد
  )٢٣٣(همان:                      

ان حضرت ابراهيم و حضرت موسي (ع) اشاره دارد. در اين بخش همچنين برخي باورهاي علمي رايج در ستكه به دا
  باشد:باب آفرينش زمين و آسمان و ستارگان و برخي مظاهر طبيعت آمده است كه درخور توجه مي

  ستي بداشتخاك را در غايت پ  آسمان را در زبردستي بداشت
  آرام داد مايدگر را دا نوآ  آن يكي را جنبش مادام داد

  زمينش جاي كردو رد كبي ستون   پاي كرد بر اي هآسمان چون خيم
  نه طارم پديد آوردحرف  وز دو  كرد در شش روز هفت انجم پديد

  ) ٢٣٦(همان: 
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هايي عطار به بيان نيايش، در خالل تحميديه عجايب خلقتهاي پيامبران و تعالي، ذكر داستان حقستايش بعد از 
ذهني او را به اصول  اتبسياري از خطوط فكري اوست. از جمله تعلق پردازد كه در بردارندةخدا مي شورانگيز با

  رساند:و بايزيديه در باب سكر و محبت مي مكتب خراسان

  توبه زير پرده پنهان مانده  اي جهاني خلق حيران مانده
بارم چو ميغ ز اشتياقت اشك مي  دريغباردرد و جاني با دلي پ  
  و رام تكي جوييتا  ،گم بباشم  راو خويش برگويم تگر دريغِ 
  گاه آمدم گرچه بيدولتم ده،   كه گمراه آمدم نآز ؛رهبرم شو

  ز خود بيزار شد در تو گم گشت و  يار شد هركه در كوي تو دولت
  ك درگيرد يكي از صدهزاربو  قرار ينيستم نوميد و هستم ب

  )٢٣٩(همان:                       

اشتياق و محبت شديد و گم شدن در حق(فنا) ذكر شده ، سكرمكتب  در ابيات فوق، دو شاخصه از ويژگي هاي
  است.

  

  تمثيل و نيايش

هاي اين آموزههايي زيباست كه معناها و الطير، آميختگي آنها با تمثيلهاي منطقهاي مهم و متمايز نيايشاز ويژگي
تمثيل و حكايت به دليل جذابيت ذاتي خود به . بايد اين نكات را متذكر شد كه ها را زيباتر كرده استتمثيل
  هاي تمثيل عبارت است از: كند. برخي از سودمندي هاي گوناگون با خواننده ارتباط برقرار مي شكل

ادن يك رفتار يا نگرش از زواياي گوناگون، آموختن تغيير، خَلق و يا افزايش سطح انرژي فرد يا گروه، نشان د«
اي منحصر به فرد و جديد نيست بلكه  نكات مهم به طور غير مستقيم، نشان دادن اينكه هر مسئله يا مشكل، پديده

همواره به نوعي وجود داشته است، تقويت خالقيت ذهني، تشويق به بحث و مناظره، نشان دادن اين نكته مهم كه 
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هاي قدرتمند در ذهن  دهند و نه به خود واقعيت. خلق تداعي ه به نقشه ذهنيشان از واقعيت پاسخ ميمردم چگون
سازي نيمكره  شنونده، تسهيل ارتباط با استفاده از حواس چندگانه، ايجاد آرامش و خلسه در شنونده يا خواننده، فعال

 هاي بين گذشته و حال و آينده، پرورش مهارتراست مغز، ذخيره كردن اطالعات در سطح ناخودآگاه، ايجاد رابطه 
  )٤٧: ١٣٨٩(سليمي،  ».هاي پيچيده تصوير سازي ذهني و ساده سازي ايده

، در همان عطار، بعد از حمد و ستايش حق و ذكر پيامبران، براي تداوم بخشيدن به گفتگوهاي مؤثر با خداوند
پردازد كه البته كامال مشخص است كه هدف ذكر تمثيل ميآغاز كتاب و حتي قبل از نعت نبي به بيان تمثيلي زيبا 

شود تا سر اين تمثيل، داستان جوانمرديست كه مأمور مي نيست، بلكه غنا بخشيدن و برپايي شور در نيايش اوست.
مجرمي را از بدنش جدا كند اما چون اين گنهكار از دست زن او تكه ناني مي خورد، جوانمرد كشتن وي را بر خود 

    مي شمارد:حرام 

  رد، دستش بسته بازبا وثاقش ب  خسته باز ياري بدآن دلد عخور
  اي نان داد آن ساعت زنش پاره  شد كه تيغ آرد، زند بر گردنش
  خسته را، در دست نان ديد آن دل  چون بيامد مرد با تيغ آن زمان

  »اين نان را عيالت داد و بس«گفت:  »كس اين نانت كه داد؟ اي هيچ«گفت:
  شتن حرامبر ما شد تو را ك«گفت:  چون بشنيد آن پاسخ تماممرد 

  رد دستسوي او با تيغ نتوان ب  كه هر مردي كه نان ما شكست زآن
  »او ريزم به تيغ گونه خون من چه  خوارة ما جان دريغ نيست از نان

  )٢٤٢: ١٣٨٥(عطار،

سر خوان كرم حق نان خواره دانسته  اينك نوبت سخنوري چيره، چون عطار است، از آنجا كه خود را همواره بر
  است، در فضايي صميمي با خدا به گفتگو بپردازد:

  امخورده تو مي نان همه بر خوان  امخالقا! سر تا به راه آورده
  كند آن كس بسي زاري ميگ حق  كسي بشكند نان چون كسي مي
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  نانِ تو بسيار خوردم، حق گزار  جود داري صدهزار رحچون تو ب
  من؟ سوختم صد ره، چه خواهي سوز  ذرآموز من!رز و عآم گناهاي 

  ناجوانمردي بسي كردم، بپوش!  تو آمد به جوش خونم از تشوير
  تو عوض صد گونه رحمت داده باز  من ز غفلت صد گنه را كرده ساز

  گر ز من بد ديدي، آن شد، اين نگر  مسكين نگر پادشاها! در من
  ردردم ببخشبر دل و بر جان پ  چون ندانستم، خطا كردم، ببخش

  تو زار د از شوقگري جان نهان مي  د آشكاررينگ چشمِ من گر مي
  امود كردهخ هرچه كردم، با تن  ام خالقا! گر نيك و گر بد كرده

  هاي مرا رمتيح حو كن بيم  هاي مرا! همتي فو كن دونع
  )٢٤٣ (همان:                      

شود، شناوربودن ذهن مخاطب در كه سبب تأثير فراوان اين نيايش مي بدون هيچ ترديدي، بايد اذعان كرد آنچه
ساحت معناي تمثيلي است كه عطار آن را در اين جايگاه خوش نشانده است و با اينكه اين نيايش شامل طلب و 

شود؛ با آوردن تمثيل و ترسيم صورتهاي ذهني چندگانه و برانگيختن حس همدلي و مودت، اين درخواست هم مي
  يايش را از مقولة فعل به فضاي انفعال و حال كشانده است.ن

دعا فعل است يعني فعلي است كه انسان در برابر خدا انجام مي دهد . برخي ديگر «برخي معتقدند توضيح اينكه  
انفعالي هم معتقدند دعا يك نوع انفعال است نه فعل .يعني اراده مطلقاً در آن اثر ندارد. و اگر انفعال است چه نوع 

است؟ انفعال از روي اميد يا انفعال از روي ترس، اضطراب يا خشيت؟ دسته ي ديگر دعا را نه فعل و نه انفعال مي 
بلكه از نظرشان دعا نوعي حالت است، يعني حالتي است كه عارض انسان مي شود. مثل اينكه انسان در مقابل  .دانند

ه او دست مي دهد و يا احساس نياز مي كند و باز هم حال دعا موجودي متعال احساس حضور مي كند و حال دعا ب
  ).٥٠-٤٧.p,١.A,٨٣.II,II.Q,١٩٦٤,Aquinas( »به او دست مي دهد.

شرمي اش را ببخشايد، حكايت بوسعيد و قايم را در خواهد از خداوند گستاخي و بي، وقتي مياي ديگرنمونه در
 آورد:حمام مي

  مردي خام بود و فتاديش اميقا هنه در حمام بودبوسعيد م
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  روي او ع كرد آن جمله پيشجم  د تا بازوي اوشوخ شيخ آور
  »چه باشد در جهان مرديتا جوا  جان! بگو، اي پاك«شيخ را گفتا: 

  »ستا آوردنلق ناپيش چشم خ  پنهان كردن است شوخ«شيخ گفتا: 
  ر پاي اودم افتاد آن زمان يقا  اين جوابي بود بر باالي او

  م استغفار كرديقا ،شيخ خوش شد  قرار كردبه ناداني خويش اچون 
  )٤٤٦: ١٣٨٥(عطار،

  خواهد كه گناهش را به رويش نياورد:خدا، كه قايم مطلق است، ميدر بياني زيبا از حال 

  !مكرما !كارسازا !پادشاها !منعما !پروردگارا !خالقا

  ضلت شبنميهست از درياي ف  چون جوانمردي خلق عالمي
  يي در صفاتمردي نياوز جوان  ذاته اما ب ،ييمطلق تو ميقا

  پيش چشم ما مياروا ما  شوخ  !شرمي ما درگذار شوخي و بي
  (عطار:همان)

كند و حتي آرايه هاي ادبي متن، چون با خواندن يا شنيدن حكايت، مخاطب ارتباط قلبي بيشتري با نيايش برقرار مي
دوسويه هاي عرفاني شوخ به معناي چرك تن و پليدي روان، جناس ميان قايم(دالك) و آفرينشگر مطلق و استوار و 

اي را در هاي متفاوت و غيركليشهشود و افقو تمثيلي، موجب انگيزش دروني براي حضور قلب در نيايش فوق مي
در اين گفتگو، خداوند از ساحت يك خداي غير متشخص و دور از  گشايد.طب ميگفتگو با خدا در چشم مخا

نزديك مي شود و در بافتي تمثيلي موجب مي شود كه انسان فهم راحت تري انسان به قلمروي خداي متشخص 
در  بتواند از خدا داشته باشد. اين موضوع يكي از شگردهاي عطار در آموزه هاي عرفاني اش مي باشد كه بخصوص

  حكايتهاي عقالي مجانين در رابطة ميان انسان و خدا آورده شده است.
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مجانين در مثنوي هاي عطار ، بيشترين حكايت هاي اين آثار را تشكيل مي دهد. به قول استاد عقالي حكايت هاي 
خرده بگيرد و يا فروزانفر عطار هر جا مي خواهد دردهاي اجتماعي خود را بگويد يا بر نظام آفرينش و اتقان صنع 

عقايد ديني را نقد كند ، پاي اين هشيار سران ديوانه شكل و ابله ديدار را به ميان مي كشد و از زبانشان نكته هاي نغز 
  ) ٥٥:  ١٣٧٤بيان مي كند و نقدهاي ظريف و اعتراضات سخت و لطف آميز مي آورد. ( فروزانفر، 

به خدا اعتراض مي كند؛ اما در حقيقت  حتي ايش با خدا مي پردازد ودر برخي از اين حكايتها، ديوانه به گفتگو و ني
بر ضد بسياري از مناسبات قدرت در جامعه سخن مي راند يا برخي از موضوعات هستي را در طيفي متفاوت و تأمل 

د و به او حكايت ديوانه اي اشاره كرد كه از خداوند كرباس مي خواهآورد. به عنوان نمونه مي توان به برانگيز مي
  خطاب مي رسد كه كرباست دهم اما در گور و ديوانه در جواب اين خطاب مي گويد :

  كه من دانم ترا اي بنده پرور  زبان بگشاد آن مجنون مضطر
  تو ندهي ده گزش كرباس هرگز  كه تا اول نميرد مرد عاجز
  كه تا كرباس يابد از تو در گور  ببايد مرد اول مفلس و عور

  ) ٢٢٦:  ١٣٨٧(عطار ،                            

گيري از فضاهاي خاص دنياي مجانين در شكلي تمثيلي، به بسياري از مفاهيم ها، عطار با بهرهدر اينگونه نيايش
-پيچيده در قالب گفتگوي صريح با خداوند شوري بي نظير مي بخشد كه هرگز بوي گستاخي از آن به مشام نمي

  ا در پيش روي فكر و ذهن مخاطب مي گشايد.رسد و گهگاه افق هاي تازه اي ر

ظرافت خاص خود از طريق تجسم بخشيدن به مفاهيم «ين است كه با هاي تمثيل همو كاركرد هاقدرتاز جمله 
آموزد كه هر چيز واحد يك ساخت است و در درون هر ساختي تغيير همواره  پيچيده، به شنونده يا خواننده مي

  )٤٣: ١٣٨٩(صاحبي،». همواره بيش از يك منظر يا ديدگاه وجود داردامكان پذير است و اينكه 
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اكنون درصدد پاسخ به  شود.هاي مرتبط با آن يافت مينظير اين شگردها در حكايات بسياري از منطق الطير و نيايش
و منظور ذكر حكايت ها قصد  محور اصلي بحث و هدف عطار را در بردارد يا ،آيا نيايش ها سؤالي مهم هستيم كه

  نظر عطار در القاي آموزه هاي اوست؟

و حكايتها،  هاستتوان دريافت كه هدف اصلي عطار ذكر نيايشها، ميبا تأمل در چگونگي بيان حكايتها و نيايش
  چنانكه گذشت، در جهت تحكيم معناها و لطافت هاي نيايش هاست. 

  نااميدي وي از ديگر مخلوقات سخن براند، به بيان برشي از وقتي عطار مي خواهد از تنهايي انسان و  در نيايشي ديگر،

مواجهة انسان با مرگ در خاك مي پردازد. اما قبل از آن سؤالي را از زبان سليمان از مورچه مي پرسدكه مسلما هيچ 
ت مطرح نمي كند، ولي حضور سليمان پيامبر و گفتگوهاي روايت خاص و تازه اي را در مورد اين دو شخصي

انة مورچه با پيامبري چون او و يادآوري ناخودآگاهانة موتيف هاي پندآموز اين دو، در آغاز نيايش منجر به حكيم
ايجاد بافتي باورپذير و مؤثر خواهد شد كه در الية پنهان كالم، حتي انسان را از جهت ناتواني در موضع موري مي 

  كند:قدرت و بخشش و كرامت ترسيم ميد كه در خاك مسكن دارد و نيايش را در تصوير تمثيلي نشان

  سؤال آنلنگ از عجز  يپيش مور  ن كمالچون سليمان كرد با چندا
  »رت بسرشته به غمكدامين گل  تا  ر!ت من آغشته زاي  ،برگو« :گفت

  »خشت واپسين در گور تنگ« :گفت  داد آن ساعت جوابش مور لنگ
  ميد پاكومنقطع گردد همه ا  واپسين خشتي كه پيوندد به خاك

  منقطع گردد اميد از كاينات  !ذات اي پاك ،چون مرا در زير خاك
  تو مگردان روي فضل از سوي من  ،پس بپوشد خشت آخر روي من

  ويررويم ميار از هيچ  اهيچ ب  چون به خاك آرم من سرگشته روي
  !اي اله ،رويم نياري اهيچ ب  ن گناهاچندد كزآن روي آن دار

  رگذاررفت و ددر گذر از هرچه   !اي كردگار ،تو كريم مطلقي
  )٤٤٤: ١٣٨٥(عطار،
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در اين نيايش، انسان در موضع انفعال، در برابر كريم مطلق به جايگاه انقطاع از همه هستي مي انديشد. اين انقطاع از 
و موانع ارتباط هستي در منظومه عرفاني عطار بايد سبب روكردن همه جانبه انسان خداوند شود. اما يكي از عوامل 

انسان با خدا گناهان اوست و انديشيدن به زمان و مكاني انسان در رويارويي با حق قرار مي گيرد كه مرگ و جايگاه 
قبر از مواضعي است كه عطار از آنها، در نيايش هايش بهره مي گيرد در نيايش صميمانه فوق، بنده از خدايش مي 

مت همه جانبه اش، او را ببخشايد و به اين وسيله در زندگي اين جهاني خواهد كه در چنين جايگاهي بواسطه كرا
  نيز، نوعي رهايي و رفتن به سوي حق را به واسطه حذف مانع گناه بردارد. 

در حكايت وقت نزع نظام الملك نيز از موارد فوق سود مي جويد. اما در اين حكايت عالوه بر موضوع انفعال در 
ندي كه انسان مي تواند در حيات خويش انجام دهد، نيز اشاره مي كند تا بنده بداند لحظه مرگ بر كارهاي سودم

  تر از خدايش طلب بخشش كند:كه با انجام اين عمل، مي تواندآسان

  باد در دست ،روم مي !الهي« :گفت  چون نظام الملك در نزع اوفتاد
  كه را ديدم كه گفت از تو سخنهر  كه من حق آنه ب !يا رب !خالقا

  ياري او كردم و يارش شدم  همه نوعي خريدارش شدم در
  كس نفروختمه هرگزت روزي ب  بر خريداري تو آموختم

  هرگزت نفروختم چون هركسي  چون خريداري تو كردم بسي
  »!ياريم كن ،يييار بي ياران تو  !در دم آخر خريداريم كن

  بود كسن دمم جز تو نخواهد كآ  !م ده يك نفسا آن دم ياري !يا رب
  چون بيفشانند دست از خاك من  دوستان پاك من ديده پر خون،

  تا بگيرم دامن فضل تو چست  !آن ساعت درست دردستي  بدهتو 
  )٤٤٥ عطار،(
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هاست و حكايتها در جهت تحكيم معناهاي آنهاست. در ها، نيايشهدف اصلي عطار در ذكر تمثيلقبال آورديم كه 
تنها نام بردن از شخصيتي مهم و نام آشناست و هيچ كنش خاصي در جهت پيشبرد  ،نظام الملكحكايت فوق، ذكر 

  تمثيل در حكايت، به وقوع نمي پيوندد و تنها بهانه ايست تا عطار در بسترحالي شايسته، نيايش را به پيش ببرد.

خواست در روز چنانكه در حكايت زير، قهرمان حكايت واره، ديگر حتي نامي آشنا نيز ندارد و كنش مهم باز
قيامت، اساس تمثيل را مي سازد. آنچه كه عطار به آن مي زند تا در سوي آفرينش بي منت حق و انگيزش وي در 

  روز حشر، اميدي براي زيستن در اين جهان براي انسان بسازد:

  گر كند در دشت حشر از من سؤال  آن عزيزي گفت فردا ذوالجالل
  ؟»اي اله ؟از زندان چه آرند« :يمگو  ؟چه آوردي ز راه !كاي فرومانده

  )٤٤٢: ١٣٨٥(عطار،

  

در حكايت وارة فوق، كنش محور اصلي تمثيل را تشكيل نمي دهد، بلكه مكاني تمثيلي كه همان زندان است و 
  استعاره از مكان زندگي آدميان در اين جهان است، هستة اصلي تمثيل و پيام اساسي نيايش را تشكيل مي دهد:

  ، حيران آمدهو سر گم كرده يپا  زندان آمده غرق ادبارم ز
  اه توامرزنداني و بنده   خاك درگاه توام ،باد در كف

  خلعتي از فضل در پوشي مرا  كه نفروشي مرا روي آن دارد
  بريدر مسلماني فرو خاكم   بريزين همه آلودگي پاكم 

  خوب و زشت ،بگذري از هرچه كردم  خاك و خشت چون نهان گردد تنم در
  سزاست ،رايگانم گر بيامرزي  آفريدن رايگانم چون رواست

  (همان)
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در اين نيايش، تصور زنداني در جهان و انساني كه محكوم زيست درين دنياست، برانگيزانندة اميد داشتن به فضل 
  خدا شده است. قبال هم گفته شد كه اميد يكي از محورهاي اساسي نيايش هاي عطار را تشكيل مي دهد.

از صاحبنظران در حوزة دعا و نيايش بر اين باورند كه اميد، محركي واقعي است كه نيايش از آن سرچشمه  بسياري
مي گيرد و پيش مي رورد، و اين در حالي است كه عاطفه دردآلود، قدرت الزام آور و پيش برنده آن است. لوتر 

، » ايش مي كند اول بايد ايمان داشته باشدكسي كه ني«، » اولين سنگ بنا در نيايش اطمينان قلبي است«مي گويد 
، » نيايش صحيح از چنين ايمان و اعتمادي است كه جاري مي شود«، » بهترين چيز در دعا و نيايش، ايمان است«
روح القدس به روان آدمي كمك مي كند «بانيان مي نويسد: ». علت واقعي و بالفعل، علت موثر نيايش، ايمان است«

ورد، و با نهادن احساس نرم و لطيف فيض الهي در قلب او ترغيبش مي كند كه به سوي خدا تتا خداوند روي آ
  )٣٦٩: ١٣٩٢،هايلر».(برود

، جنبه اي ديگر از وجوه نيايش نمود پيدا مي كند و آن وجه شوق برانگيزي و و دعاي پس از آن در حكايت زير
  حال خوش يگانگي با حق است:

  روزي در ميان خانقاه بود  بوسعيد مهنه با مردان راه
  وار تا در آن خانقاه آشفته  قرار ريزان، بي مستي آمد اشك

  گريه و بدمستيي آغاز كرد  پرده از ناسازگاري بازكرد
  ايستاد از روي شفقت بر سرش  شيخ كاو را ديد، آمد در برش

  »!باشي؟ به من ده دست و خيز از چه مي  جا كم ستيز هان، اي مست! اين«گفت: 
  گيري كار تو نيست، شيخا! دست  تعالي يار تو! اي حق«گفت: مست 

  سر فرورفته، مرا با او گذار!  تو سر خود گير و رفتي مردوار
  مور در صدر اميري آمدي  گيري آمدي گر ز هركس دست

  »!نيستم من در شمار تو، برو  گيري نيست كار تو، برو! دست
  روي زرد او سرخ گشت از اشك  شيخ در خاك اوفتاد از درد او
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  )٤٤٠: ١٣٨٥(عطار،

  

در حكايت باال، نه شخصيت ابوسعيد محور است و نه خانقاه، بلكه حالت قهرمان به شكلي تمثيلي كه مست و آستين 
  افشان از جهان، تنها خدا را مي خواهد در مركز تمثيل و نيايش قرار مي گيرد:

  باش!گير من تو  اوفتادم، دست  اي همه تو! ناگزير من تو باش!
  ؟در چنين چاهم كه گيرد جز تو دست  بست زندان پاي ام در چاه مانده

  كشم فرسوده شد هم دل محنت  م آلوده شدا هم تن زنداني
  وز چاه آمدم ،كز حبس ؛عفو كن  گرچه بس آلوده در راه آمدم

  (همان)                      

با تأمل در چند حكايت و نيايشي كه در اين مقال ذكر شد، نقطة ثقلي مي توان براي آنها و بسياري از نيايش هاي 
عطار در نظر داشت و آن مقولة نياز است كه از مهمترين مباحث در منظومة عرفاني عطار است همانكه نيايش هاي او 

  ايش پيامبرانه نام نهاده اند.ني را از مقولة نيايش هايي ساخته است كه برخي بر آن 

مضمون اصلي نيايش پيامبرانه، بيان نياز است.  اما اين، همه آن نيست. نيايش پيامبرانه چيزي بيش از تضرع و شكوه «
رود  كه طي آن خواسته و ميل فراموش مي شود و اعتماد صرف است. با بيان نياز شروع مي شود، اما به اوجي فرامي

و وجد و تسليم غلبه پيدا مي كند. دگرديسي حيرت انگيزي در خود دعا روي مي دهد، به شكلي ناآگاهانه، غير 
ارادي و اغلب كامال ناگهاني، عاطفة دردآلود و آزاردهنده، و ميل آتشين ، مي گذرد و روح با جهشي ناگهاني و 

ه، خود را در حالت ماليم و لذت بخش اطمينان و صلح و آرامش و اميد و اعتماد مي يابد، و احساس بي نامنتظر
يقيني و بي ثباتي جاي خود را به آگاهي سعادتمندانه نسبت به مراقبت شدگي و پناه داشتن در دست يك قدرت 

پرسش گري ها پديدار مي شود، دلگرمي واالي حمايت گر مي دهد. به اين ترتيب، اعتماد به نفس از دل ترديدها و 
از دلهره، و شجاعتي كه شادمانه نظر به آينده دارد از ترس و دودلي. آرزو و خواست جاي خود را به آرامش و 
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مخصوصا اگر گريه و زاري و تضرع  -سكون دارايي دروني مي دهند. اين تغيير حالت اغلب يكباره اتفاق نمي افتد
بلكه مدتي، اضطراب و اميد به تناوب در پي هم مي آيند.  -ه و ترس شديد داشته باشندريشه در اشتياق شورمندان

حاجتمند، مقابله دروني ميان ترديد و يقين، و دودلي و اعتماد به نفس را دنبال مي كند تا آن كه سرانجام ايمان و 
  ) ٤٠٥:  ١٣٩٢هايلر،»(مي شوند. قدرتي غالب پيروزاميد با 

  

  :نتيجه

هش به طرح اين مسأله پرداخته شد كه مثنوي هاي عرفاني عطار، مشحون از نيايش هايي زيبا و شوق پژو در اين
برانگيز است كه همراهي بسياري از آنها با حكايت ها و حكايت واره هاي تمثيلي، موجب افزايش تأثير در ذهن و 

  شود.ب ايشان ميضمير مخاطبان و ترغيب خوانندگان آنها با نهادن احساس نرم و لطيف در قل

هاست و حكايتها در جهت تحكيم معناهاي ها، نيايشالبته بايد توجه داشت كه هدف اصلي عطار در ذكر تمثيل
گيري از فضاهاي خاص تصويري، استعاري و چند سوية تمثيل، به بسياري ها، عطار با بهرهدر اينگونه نيايشآنهاست. 

از مفاهيم پيچيده در قالب گفتگو با خداوند معناهايي شوق برانگيز و درعين حال متعالي و بي نظير مي بخشد و افق 
يك  هاي تازه اي را در پيش روي فكر و ذهن مخاطب مي گشايد. همچنين در اين گفتگوها،خداوند از ساحت

خداي غير متشخص و دور از انسان به قلمروي خداي متشخص نزديك مي شود و در بافتي تمثيلي موجب مي شود 
كه انسان بتواند فهم ساده تري از خدا داشته باشد. اين موضوع يكي از شگردهاي عطار در آموزه هاي عرفاني اش 

  مي باشد. 

عناصر و وصف هايي زيبا از طبيعت است كه الطير، آميختگي آنها با هاي منطقهاي مهم و متمايز نيايشاز ويژگي
-هاي اين تمثيلكه معناها و آموزهنوعي شاعرانگي به اين بخش از كالم وي مي بخشد و تأثير آنها را افزون مي كند.

فهم و  از ديگر نكات مهمي كه مي توان از رهاورد تحليل نيايش هاي عطار دريافت، .ها را زيباتر كرده است
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دريافت برخي از تفكرات اساسي وي و تعلق او به مكتب تصوف خراسان و اهل سكر است كه اثبات آن، خود 
مجالي ديگر مي طلبد. به عنوان نمونه مي توان به مباحثي چون محبت بي اندازه، گم بودگي، حيرت و فنا را در 

مهمترين مباحث در و از مقولة نياز است  كه نقطة ثقل بسياري از نيايش هاي عطارنيايش هاي او متذكر شد و 
  .عرفاني عطار استانديشگاني منظومة 

از آنجا كه يكي از مظاهر زندگي و باورها وكنش هاي ديني معتقدان به اديان ابراهيمي، نيايش سخن آخر اينكه، 
درمانگرانه و سبب  است؛ شناخت و خواندن نيايش هاي عرفاني متوني چون مثنوي هاي عطار، در حكم مراقبه هاي

  آرامش رواني افراد خواهد شد. 
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