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1. Introduction 
Investigating the links between Arabic and Persian languages and 

literature is one of the topics of comparative literature. The influence 

of Persian mystical literature on Arabic literature is very significant. 

Mohammed Ali Shams Al-Din is one of the contemporary Arab poets 

who has been influenced by the mystical thoughts of Attar of 

Nishapur. Therefore, the present study makes attempts to compare the 

poetry of these two poets with a reliance on the themes of mystical 

nostalgia; moreover, Attar's influence on this contemporary Arab poet 

and the extent of his innovation in borrowing are explained. The 

authors also try to prove that Shams al-Din is acquainted with Iranian-

Islamic mysticism and its influence on Attar and its mystical themes, 

and because of its alienation from its true homeland and eternal lover, 

such as Attar uses symbolic language to express this kind of nostalgia. 

Of course, because of his familiarity with the flow of nostalgia in the 

Western manifesto, he also whispers to friends and mistresses of the 
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earth and away from home. Therefore, the study attempts to examine 

the similar and different aspects of these two poets in expressing such 

nostalgia. 

However, the social conditions of Attar and Shams al-Din are both 

troubled, and this has a profound effect on the expression of nostalgia 

in the poems of both poets. 

 

2. Methods 
This study attempts to compare mystical nostalgia in Attar's poetry (as 

the distinguished representative of mystical nostalgia in Persian 

literature) via a descriptive-analytical method and according to 

comparative literature. 

 

3. Results 
Although nostalgia is a new terminology and often has a material and 

mundane sense, in mystical texts one can find some kind of nostalgia 

and sorrow that has a different meaning, that is, away from the true 

home of man, and in fact away from the origin of creation and the 

world beyond. That man will eventually return to that land. The 

mystical nostalgia or sadness away from the original homeland and 

heavenly lover is found in Attar's poetry. In fact, Persian poetry in 

those years was a legacy of despair due to the political and social 

turmoil of that time. In addition to his personal and psychological 

backgrounds, Attar's troubled times have also made him a nostalgic 

poet in Persian literature. This period had plagued the people of 

Khorasan since the beginning of the second half of the sixth century 

AH, which may have coincided with Attar's adolescence or youth. At 

that time Iran was going through one of its worst and saddest political, 

social and economic conditions. In the middle of the sixth century, the 

situation in Iraq and Khorasan became very disturbed. During the 

reign of Sultan Sanjar Seljuk Khorasan was at ease for some time, but 

with his capture by the Turks of Gaza in the year 550 AH he was in 

great disarray. The Ghaz Turks attacked Nishabur this year and slain 

Muhammad ibn Yahya, a Shafi'I Jurisprudent, along with thirty 

thousand people of Nishabur. Perhaps the most important issue that 

concerned Attar was the brutal attack of Ghazan and their brutal 

murder and looting that followed a strange famine in Khorasan, 

including Nishabur. Like Attar, Muhammad Ali Shams al-Din 
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witnessed a period of crisis and turmoil in his land. The contemporary 

Lebanese poet is dissatisfied with the current situation in Lebanon 

because of the Zionist regime's struggle with the Lebanese resistance 

forces and occupying a part of his country, and in his poems speaks of 

his longing for his homeland, his mother, friends, and past memories. 

In a symbolic statement, he speaks of the difficult conditions of his 

country as a prey to sedition. Shams al-Din is a contemporary poet 

who, in addition to paying attention to mundane matters, has not 

forgotten his true origin and true beloved, composing poetry for his 

farness from his country. Thus, due to similar nostalgic contexts, such 

as the turbulent political, economic, and social conditions, 

Mohammed Ali Shams al-Din and Attar of Nishabur have portrayed 

mystical nostalgia with many similarities in their poems. 

 

4. Conclusion 
Shams al-Din is influenced by Islamic-Iranian mysticism, especially 

Attar's thoughts; therefore, mystical tendencies in his thoughts and 

poetry have become apparent, as he always speaks of mystical 

foreignness in his poetry, imagining his soul a flying bird. 

Shams al-Din was familiar with Western poetic currents, and 

therefore, in keeping with the traditional nostalgia in the Western 

manifesto, he fell in love with his homeland and regarded it as a 

utopia that was left out of him and grieved over its departure and 

foreignness. It is worth noting that the concept of homeland in Attar's 

belief is quite mystical. He considers the earthly world a prison in 

which his soul is trapped and eager to fly to his original home. Unlike 

Shams al-Din, he did not love his hometown, and because he was not 

distant from Nishabur (his birthplace), sadness and sorrow are not 

seen in his poetry. Like Attar, Rumi and Suhrawardi, Shams al-Din 

speaks of his pure love to the true beloved. He uses the natural 

elements to express this thought and, like Attar, admires this fiery 

love. He also speaks of the pleasing pain of love. In addition, Shams 

al-Din's love sometimes becomes mundane, so that in love with his 

mother and friends, many poems are composed. Furthermore, both 

poets have also used the allegory of Layla and Majnun story of virtual 

love; and the two poets have given the allegory a mystical color, 

speaking of the union of the lover and the beloved as an allegory of 

true love. The concepts of mortality, survival, and alliance with the 
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beloved are widely used in Islamic mysticism, including in Attar's 

works. Shams al-Din's poetry also show signs of this mystical thought. 

Like a mystic he seeks to survive near the Truth (God) 

Keywords: comparative literature, nostalgia, Muhammad Ali 

Shamsuddin, Attar of Nishapur. 

 



اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد  ادبی 

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان

 1398زمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ
  عرفانی تطبیقی مضامین نوستالژیبررسی 

 الدین و عطار نیشابوریشمسعلی محّمددر شعر 
ّ (پژوهشیّ-علمی)

 2سردار اصالنی، 1فهیمه میرزائی جابری

 4حسینی، حسین آقا3زاده نجفیسید رضا سلیمان

ّچکیده
دارّدرخورّتوجهّاست.ّیاتّعربیّبسیاتّعرفانیّفارسیّبرّادبیرّادبیتأث زّنّایالدعلیّشمسمحم 

ّتحتّتأث ّعربّاستّکه ّمعاصر ّاندیشاعران ّنشهیر ّعرفانیّعطار ّازّیهای ّو ّگرفته شابوریّقرار

ّاشعارشّبسیمضام ّدر ّعرفانیّاو ّبردهینّارزشمند ّبهره ّاار ّروشیّهیتکّنّپژوهشّبایاست. ّبر

.ّدوریّازّوطنّیّدوّشاعرّراّبررسیّکندنّنوستالژیّعرفانیکوشدّتاّمضامقیّمییتطبلیّـّیتحل

ّنتا انگرّآنّینّمقالهّبیجّایاصلیّوّدوریّازّمعشوقّحقیقی،ّمضمونّنوستالژیّدوّشاعرّاست.

ّدوریّازّّ،مانندّعطارّ،الدیناستّکهّشمس ّفراقّمحبوبّحقیقیّو ّاز غربتّعرفانیّبرخاسته

ّّّّّّشهریورزندّوّآنّراّآرماناست.ّهرّدوّشاعرّبهّوطنّاصلیّخودّعشقّمیاصلیّراّدریافتهوطنّ

درّگشایند.ّزبانّبهّشکوهّمیّ،قیّخودیاندّوّدرّهجرانّمعشوقّحقدانندّکهّازّآنّدورّماندهمی

هانّفناّوّبقاّخواّ،شودّوّهرّدولیلیّبهّنمادیّازّمعشوقّحقیقیّتبدیلّمیّ،اشعارّاینّدوّشاعر

ربی،ّازّتوجهّبهّهایّشعریّغاّجریانالدینّبهّسببّآشناییّباند.ّالبتهّشمسدرّمعشوقّواقعی

ّکند.هایّزمینیّخودّنیزّغافلّنیستّوّدرّاشعارشّبسیارّازّآنهاّیادّمیوطنّمادیّوّمعشوق

ّ.شابورییعطار ن ،الدینعلی شمسمحّمد ،ژینوستال ،قییات تطبیادب:ّی کلیدیهاهواژ
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 مقدمه -1

ازّغربتیّّشهیروحشّهمّ،رونیااز؛ّگراستکمالموجودیّخداجوّوّّ،طورّفطریبهانسانّ

ّنتبردّرنجّمیروحانیّ ّدوریّّۀجیکه ّاصلّحقاو هموارهّّ،بهّهمینّسببّ؛ستواّقییاز

هّوّموضوعّیمابنّ،اینّموضوعّ.پروراندقیّخودّراّدرّسرّمییدنّبهّذاتّحقیرسّۀشیاند

ّّصورتبهّکهّاسالمیّاستّ-عرفانیاتّیاصلیّادب ّآثارّشاعرانّوّعنالهّوّش  ارفانّکوهّدر

ّیخّفریشّاست.افتهیبازتابّبزرگّ ّعارفّبزرگّقرنّششمّوّهفتمّ،شابوریینّعطارّنیدالد 

ّّ،هجری ّشاعران ّّسراییفارسیاز ّاستّکه ّینوستالژی ّجداا ّمعشوقّیغم ّو ّوطن ّاز ی

ّاست.افتهینمودّّآشکاراشّیهاقیّدرّاشعارّوّنوشتهیحق

ّشناسیروانازّاینّمفهومّّ.حالتیّبرگرفتهّازّضمیرّناخودآگاهّانسانّاستّ،نوستالژی

وّ«ّانهخبازگشتّبهّ»بهّمعنیnostosّّیونانیّّۀواژنوستالژیّازّدوّّۀواژشد.ّواردّادبیاتّّبه

algiaّّ ّمعنی ّدرد»به ّیترک« ّشدهب ّدر ّنوستالژی ّمعنیّّ،آکسفوردّۀنامواژهاست. به

.ّاسترفتهّدستّاحساسّدردّوّرنجّوّحسرتّنسبتّبهّآنّچیزیّاستّکهّگذشتهّوّاز

ّنوستالژی(1370مکّگایک،) ّواژه ّذیل ّفارسیّ: ّزبان ّدر ّواژه ّمعنیّ،این حسرتّّبه

ّاحساسّغربت،ّ ّو ّکاشانه ّو ّخانه ّبازگشتّبه ّمیلّبه هّبرایّبازگشتّبّتنگیدلگذشته،

(ّ ّحسرتّگذشته ّافکاریوطنّو 1373ّ،پور ّنوستالژی: ّهمکاران،اطنب)ّ،(ذیلّواژه ّیّو

1386ّ ّّ(551ّ:1388ّابوالقاسمی،)ّ،(113: ّغربتّو ّدرد برایّخاکّوطنّّتنگیدلو

ّ(241ّتا:بیمقیمیّآذر،ّ)ّ،(واژهّنوستالژیّذیل:1381ّّ)مختاریّاردکانی،ّ.استآمده

ّبررسی ّشیوهّ،هایّادبیدر ّنگارشنوستالژیّبه ّبرمیگفتهّایّاز ّکه آن،ّّۀپایّشود

کهّهمراهّآوردّبهّیادّمیراّایّگذشتهخاطراتّّ،خودّۀنوشتاّنویسندهّدرّسرودهّیاّشاعرّی

ّازّدستّدادهّهاآنّۀهمابیّبودهّوّاکنونّیباّکام زمین،ّاثرّادبیّخودّازّسّرّاست.ّاوّدررا

ّارزشّکودکی، ّخانواده، ّعشقّدیرینه، ّجوانی، ّو ّبهّّۀگذشتهایّاسطورههایّواال خود

ّپروراند.راّدرّسرّمیّهاآنکندّوّباّحسرت،ّندایّبازگشتّبهّیادّمینیکیّ

ّعرفانی ّشاخهّ،نوستالژی ّاز ّکه ّاست ّادبی ّنوستالژی ّازتحولهای ّسبکی نظرّّی

اندوهّبرّخاطراتّسببّسندهّبهّیاّنویشاعرّّ،درّاینّنوعّنوستالژیّکند.معناییّایجادّمی

ّّگذشته، ّاز ّوطندوری ّشدن، ّمعشوقّسپری ّفراق ّو ّجوانی ّو ّکودکی احساسّّ،ایام

مبدأّوّموطنّوّّازّاصلّدورماندنازّبرخاستهّّ،وّاندوهّاوّتنگیدلبلکهّّکندنمیّتنگیدل

ّ ّازلیّدورماندناصلیّو ّمعشوق ّاندوهیاستّاز ّّ؛ ّبّ،صاحبّآنکه ّاحساسّّانیاز آن
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ّخوشایندیّدارد ّنوستالژیّعرفانیّرا. ّنوع ّّاین ّاصلیّو ّموضوع ّدو اتّیمحوریّادبدر

توانّمیّمعشوقّحقیقیّدوریّاز)غمّغربتّروح(ّوّّریّازّوطنّاصلیدوعنیّیّ،عرفانی

ّ.تحلیلّکردبررسیّوّ

ّ،ازّاصطالحاتّجدیدّاستّوّاغلبّمفهومّمادیّوّاینّجهانیّداردّژینوستالاگرچهّ

ّ،نآتوانّیافتّکهّمفهومیّدیگرّداردّوّمیّوّغمّغربتّژینوستالدرّمتونّعرفانیّنوعیّازّ

خلقتّوّجهانّماوراءّّدوریّازّمنشأّ،لیّانسانّوّدرّحقیقتدوریّازّوطنّحقیقیّوّاص

ینّهمانّمطلبیّاستّکهّازّزبانّانسانّبهّآنّدیارّبازّخواهدّگشت.ّاّاستّکهّسرانجام

ّ:شنویممیّمولوی

 آمـدنمّبهـرّچـهّبـودّامآمـدهازّکجاّ
ّ

ّرومّآخـرّننمـاییّوطـنممـیّبهّکجاّ
ّ

ّ
بسیارّّعطارّدرّشعرّ،اّاندوهّدوریّازّوطنّاصلیّوّمعشوقّآسمانییعرفانیّیّنوستالژ

ّدرواقعشودمیّمشاهده ّآنّسالّ،. ّفارسیّدر سیاسیّوّّۀاعّآشفتبهّسببّاوضّ،هاشعر

هایّهزمینّافزونّبریأسّوّناامیدیّبود.ّّدارمیراثآنّدوران،ّّۀاجتماعیّوّروحیۀّبیمارگون

استّتاّاوّدرّجایگاهّیکّارّنیزّسببّشدهابسامانّروزگارّعطروحیّوّشخصیتی،ّاوضاعّن

ّادبیشاعرّنوستالژ ّنیماتّفارسیّیکّدر ّآغاز ّاینّدورانّاز دومّقرنّششمّّۀمطرحّشود.

مردمّخراسانّّگیرگریباننیّیاّجوانیّعطارّبوده،ّزمانّباّدورانّنوجواهجریّکهّشایدّهم

ّاست.ّشده

ّروزگار ّآن ّّ،در ّو ّبدترین ّاز ّیکی ّسرزمین ّسیاسیّتریناندوهگیناین ّوّشرایط

ّو ّمیّداقتصادیّخوّاجتماعی ّمیانرا ّدر ّششمّۀگذراند. ّخراسانّّ،قرن ّو ّعراق اوضاع

ّشدوّپریشانّّهآشفتبسیارّ ّّ،تّحکومتّسلطانّسنجرّسلجوقی.ّخراسانّدرّمد  تیّازّمد 

یّانبهّنابسامّ،هجری550ّباّاسارتّاوّبهّدستّترکانّغزّدرّسالّّاامّ ّآرامشّبرخوردارّبود

دترکانّغزّبهّنیشابورّحملهّکردندّوّّ،درّاینّسالدیّدچارّشد.ّیشد هّیفقّ،بنّیحییّمحم 

طارّترینّموضوعیّکهّعهزارّنفرّازّمردمّنیشابورّکشتند.ّشایدّمهمسیباّشافعیّراّهمراهّ

ّنگرانّمی ّغارتّددمنشانّۀوحشیانّۀحملّ،کردرا ّقتلّو ّّانآنّهغزانّو ّپیبودّکه ّ،آنّدر

ّ(270:1378ّ،آقاّحسینی)ّ.فراگرفتنیشابورّراّّازجملهزمینّخراسانّقحطیّعجیبیّسّر

د ّشمسمحم  ّنیالدعلی ّعطارین ّمانند ّدورهّ،ز ّدرّشاهد ّنابسامانی ّو ّبحران ّاز ای

ّبودهّسرزمین ّاخود ّلبنانییاست. ّمعاصر ّّ،نّشاعر جنگّرژیمّصهیونیستیّباّّسبببه

ّکشورنیروهایّمق ّاز ّبخشی ّاشغال ّو ّشاومتّلبنان ّاز ّناراضیّ، ّلبنان وضعیتّکنونی
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اشّدوستانّوّخاطراتّگذشتهّوّمادرّوّخودّبرایّوطنّتنگیدلازّّ،استّوّدرّاشعارش

ّاوکندصحبتّمی ّبّ. ّهکهّطعمدّیگوسخنّمیازّشرایطّدشوارّکشورشّّ،نیانیّنمادیبا

بهّتوجهّّافزونّبرکهّاستّمعاصرّوّامروزیّّیشاعرّ،الدینشمس.ّاستشدهّانگیزیفتنه

ّوییندّمسائل ّاصلیّو ّمبدأ ّفراموشّنکرده، ّرا ّدوریّاوّمعشوقّحقیقیّخود ّاز استّو

ّدهد.فغانّسرّمی

اینّّ،بهّادبیاتّتطبیقیّتوجهّباوّّحلیلیتّ-کوشدّتاّباّروشّتوصیفیمیاینّپژوهشّ

رّدنوستالژیّعرفانیّّۀبرجستّۀنمایندّ)درّجایگاهّنوعّازّنوستالژیّعرفانیّدرّشعرّعطار

ّفارسییادب ّباّ(ات ّّرا ّاشعار ّدر ّموجود دنوستالژی ّشمسمحم  ّعلی ّدهدالدین .ّتطابق

انّآشناییّباّعرفّسبببهّّ،الدینشمسّاثباتّکنندکهّکوشندّنویسندگانّمیّ،همچنین

دوریّازّوطنّّسببّاشّوّبهنّعارفانهیاشّازّعطارّوّمضامرییرپذیاسالمیّوّتأثّ-ایرانی

ّمعشوقّازلی ّّ،حقیقیّو ّمانندّعطار ّبهرهنّبرایّبیانّاینّنوعّنوستالژیّینمادّیزباناز

ّاستبرده ّسبب. ّبه ّاو ّیآشناّالبته ّدر ّنوستالژی ّجریان ّبا ّنالّمانیفستی فراقّّۀغرب،

ّمعشوقه ّو ّسردوستان ّوطنّنیز ّدوریّاز ّاینّپژوهشّسعیّمیّهایّزمینیّو ّدر دهد.

ّشود.ّبررسیّ،گونهّنوستالژینّدوّشاعرّدرّبیانّاینیتفاوتّاموّّمشابهوجوهّّشودمی

 پژوهش ه و ضرورتپیشین -1-1

ّّۀدرباّر داشعار ّشمسمحم  ّپژوهشیالدعلی ّتاکنون ّزبانیهان ّبه ّی ّمختلف انجامّهای

ّشده ّاست: ّجمله ّآن ّاز دعل»استّکه ّشعریّ،الدینشمسّیمحم  د ّتجد  ّدر ّنقشّوی

ّ؛ینلبناپژوهشگرّ(ّم1994ّ)نّیامنّعلییدکتریّحسّۀنامانیپاّ«اوّیلبنان،ّآثارّوّزندگ

ّمقاومتّ» دبررسیّتطبیقیّشعر ّقیالدشمسّعلیمحم  ّو ّین ّپورصر ّکوششّّ،«امین به

ّبررس»؛ّ(1392)ّآبادیلیلیّاصلّرکن ّدرّشعرّپایداریّلبنانّبا برّاشعارّّتکیهیّنمادها

د ّشمسمحم  ّروشنفکریتألّ،«الدینعلی ّاکرم ّو ّجمشیدی ّناهید روابطّ»ّ؛(1393)ّف

ّ ّشعر ّفارسیّ)بینامتنیّقرآنیّدر ّعربیّو دمعاصر ّعلیّشمسمحم  ّو ّحسنسیّ الدین ّد

دّۀلغ»ّ؛(1392)ّزهراّغالمیّنگارشّ،«حسینی( فّیتألّ،«ةیـلشعرنّایالدشمسّیعلمحم 

د»ّ؛(م1996ّ)ّتونیمهدیّزّیعل ّوالعدمعلیّشمسمحم  ّوّۀدراس»؛ّ«الدینّشاعرّالرؤیا

دازّّ«وریرالّالطیمایلّتحل ّ.(م2003ّحمودّ)ّمحم 

ّ ّاست ّبّۀدرباّرگفتنی ّعرفانی ّنوستالژی ّتطبیقی ّنیبررسی ّعطار ّوّین شابوری

د ضرورتّّۀدهندوّهمینّنشانّاستانجامّنشدهتاکنونّپژوهشیّّ،نیالدعلیّشمسمحم 
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نّیاّاشعارّ،قییتطبطورّتاّبهّکوشندمیّمقالهنّیدرّانویسندگانّّانجامّاینّپژوهشّاست.

رّعطارّبرّیتأثّآن،ّافزونّبربررسیّکنند؛ّنّنوستالژیّعرفانیّیمضامّبرّباّتکیهراّدوّشاعرّ

ّ.شودتبیینّمیشّیهارییگزانّنوآوریّاوّدرّوامینّشاعرّمعاصرّعربّوّمیا

 پژوهش هایپرسش -3-1

ّهایّزیرّاست:اینّپژوهشّدرّپیّپاسخگوییّبهّپرسش

 الدینّچگونهّاست؟کّعرفانیّعطارّدرّشعرّشمسینّنوستالژیرّمضامیتأثّ-

 است؟ّشتهنوآوریّداشعرّخودّازّعطارّّهایگیریوامدرّتاّچهّاندازهّنّیالدشمسّ-

 نیالدعلی شمسمحّمددرنگی کوتاه در زندگی  -2

د ّسالّعلیّشمسمحم  ّروستایّّ،الدییم1942ّالدینّدر ّح»در ّونبیتّیا ّجنوبّ« در

ّدورانّکودکیّوّنوجوانیاوّاّآمد.ّیلبنانّبهّدن دریّپّاشّراّدرّهمانّروستاّسپریّکرد.ّجد 

ّصدایّخوبیّداشتّوّدرّایامّسوگواریّوّمحرمّباّخواندن،ّشیخّوّامامّجماعتّروستاّ،او

دیافتّوّحضورّمییانّیروستادرّجمعّّ،انگیزهایّحزننوحه راّّهانآعلیّنوجوانّنیزّمحم 

ّمی ّهمبهّخاطر ّبرایّآشنایزمّ،هانّسرودهیسپرد. ّرا ّّیینه ّمیراثّاو ّمذهبیّو ّاشعار با

خواندهّوّایّدرسدرّخانوادهاوّن،ّیبرّاّافزونکرد.ّمادهّآفرهنگیّشیعیانّجنوبّلبنانّ

ّکتابعالقه ّبه ّمند ّفقهیّرشد ّو ّفلسفی ّافتیهای ّاندّییفضا؛ ّوّیکه ّادبی ّذوق ّو شه

ّداد.روشناییّشّیپازشیباشّراّشاعرانه

ّوبهّچاپّرساندهّیشعرّمجموعۀنّیتاکنونّچندّ،نّشاعرّلبنانییا مهمّژگیّیاست.

ّآثار ّطبّ،این ّبه ّعرفانیّشاعر ّنمادپردازیینگاه ّتأثّۀعارفانهایّعتّو ّبه ّایاوستّکه زّر

ّالجاللژهّموالناّیوبهوّّسرافارسیشاعرانّعارفّ ّاست.دهیشابوریّسرودهّشوّعطارّننّید 

ّاینّموضوعّاسالمیّّ-ایرانیبهّعرفانّالدینّشمس ّو ّدارد ّردّعرفاناینّّنقشّباعالقه

ّآنانعارفانّبزرگّایرانیّّوانّاشعاریخواندنّداشّوّزندگیّشخصی ّآشناییّبا ارتباطّّ،و

ّ(55:ّالف1393ّّ،روشنفکر)ّ.دارد

ابزاریّّمانندّهاآنکهّازّّاستّنّشاعریشعریّامهمّهایّژگییازّوهایّعرفانیّشهیاند

ّ ّانقالبیّخود ّافکار ّمیبرای ّاوبهره ّنمادّبرد. ّبیانی ّتوانستهّنیبا ّدرّخاستّشعر ّرا ود

ّ.جامعهّقرارّدهدمصالحّسیاسیّوّاجتماعیّخدمتّ

ّ

ّ
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 نیالدک عرفانی عطار در شعر شمسین نوستالژیمضام -3

 وطننوستالژی دوری از  -1-3

درّّ،است.ّروحّانساندورّماندهّ،ازّوطنّوّمبدأّخودّآسمانیّداردّکهّیاصلّ،روحّآدمی

ّ،وطنمنظورّازّ. آبادّاستکجاسودایّبازگشتّبهّآنّناّوّدرشدهّاینّدنیایّخاکیّگرفتارّ

ّ.استبسیارّمتفاوتّّطنّمادیباّووّاستّّمادیفراجایگاهیّ

رّتیرگیّوّظلمتّبّ،ختیاتّدرآمیبهّجهانّخاکیّفرودّآمدّوّباّمادّنفسّناطقهّوقتیازّ

ّآنّ ّنالهّسرّ،ریایّاسپرندهّمانندّ،؛ّبهّهمینّسببدورّماندعالمّپاکّآنّازّچیرهّشدّو

ّمی ّش  ّغربت ّاز ّو ّمیدهد ّکوه ّکند ّو ّخواهان ّخود ّاصلی ّوطن ّبه ّ.استبازگشت

1391ّّسلطانیان،) ّّنرفااعّۀهمّ(20: ّو ّدرجهحکیمانی ّبه ّخودآگاهیّکه ّاز ای

الدینّدرّآثارّشمسّ،ینّنوعّغربتاکنند.ّنّغربتّراّدرونّخودّاحساسّمییاّ،انددهیرس

ّشود.میدیدهّیمختلفهایّشکلبهّبسیارّوّّوّعطار
دّینّنکتهّتأکیبرّاگویدّوّخاکیّسخنّمیُّکرهنّیازّغربتشّدرّاآشکاراّّ،الدینشمس

ّمی ّکه ّکند ّانسان ّغربت ّکسی ّاگر ّخاکرا ّدنیای ّراّدر ّخود ّخدای ّنکند، ّدرک ّّّی
نّمّ »ّدرّجهانّماوراییّاوست:ّ،اواصلّوجودیّانسانّوّموطنّاصلیّّزیراّاستنشناخته

عرّ لمّیّ 
ّف/ّوّ  ّّجع  ّاإلنس  ّوّ/ان 

ُ
ّّیهّفربتّ غ ّّ/األرض 

 
ّعرّ لنّیّ ف ّبّ ر ّّف  ّّفارّ ینّالق ّاّبّ مّ ُّتّیـه/ّآخ 

ُ
ّیتربّ وغ

ّّیفّ  هرکسّدردّوّرنجّانسانّوّغربتّاوّدرّ»(؛100ّّ:2009،ّۀمنّالوردالیأسّ)«ّاألرض 
ّنشناسد ّرا ّنشناختهّ،زمین ّرا ّخویش ّزمینخدای ّبر ّدرّّ،است. ّغربت ّو ّبیابان میان

ّ«.متالطم
ّ ّجایاو ّّ،دیگریّدر ّو ّاصلیّخود ّمنزل ّو ّترکّموطن ّاّشدنساکناز ّوّینّدنیدر ا

ّخ ّّدیگوشّسخنّمییهاابانیسرگردانیّدر ّّ،گونهاینو ّغربتّخودّوضوحبهشاعر درّّاز
ّحتّ ّایگونهبهّ؛گویدمیّسخنّاشدنیاییوطنّ ّراهکه ّخیابایّاز ّنیزّهایّنرفتنّدر آن

ّغربت ّ»ّ:کندمیّاحساس
 
ّّیفّیحدّ وّ ُّرّدوُّأ

 
ّیّ بّ ُرّوّ ّ/ۀینالمدّ ّوارع ّش ّّوُرُّدّما ّظ 

 
ّوّ ّیل ه/ّحد 

ّ
 
ّّیوّ یلتّ ف

ّالُجّلیّع  ّیّ ّدران  ّّیوّ نط 
ّنازّ الم ّلیّع  ّّل 

 
ُّمّیّ ّیتال ّّـهتّ یم ّغّ هاّکّ س 

ّس  ّالّبّ ّۀکّراء/ّفّ ود  ّج  ّ/دّ س 
ّ
 
ّالغّ أ ّهمان)ّ«یلنزّ مّ ّکُتّرّ تّ ّ/ریُبّنا ،110ّ ّخیابانّتنهاییبه»(؛ ّمیدر ّشهر چرخم.ّهای

،ّکندّهاییّکهّلمسّمیپیچدّوّبرّخانهچرخدّوّبرّدیوارهاّمیمیّتنهاییبهامّبساّسایهچه
ّ«ام.ایّبدونّجسم.ّمنّغریبم.ّمنزلمّراّترکّگفتهپیچد.ّاندیشهمانندّابریّسیاهّمی
ّن ّعطار ّباور ّیدر ّنگرش ّاین ّدارد. ّعرفانی ّکاماًل ّمفهومی ّوطن ،ّوطنیفراشابوری،
ّنگرشّعم ّاز ّیبرآمده ّاوست. ّانجام ّو ّآغاز ّانسانّو ّخاستگاه ّبه ّاینّنگرشّبهّ»قّاو در
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ّ ّنیز ّوطنّاو ّانسان، ّحقیقتّوجود ّو ّروح ّبه ّتوجه ّاعتبار ّحقیقیّباشد.ّّمادیفراباید و
اعتباریّوّفناپذیریّوّبیّا،ّدرکّاصالتّوّقداستّجهانّماوراعرفّۀاندیشّاساسّوّشالوده

برخاستهّازّّ،اهمیتّجهانّماوراییّ(10ّ:375جّ،1418ّ)نمازی،ّ«ّ.دنیایّخاکیّاست
ّهمانّخاستگاهّ ّآرمانیّآدمی، ّو ّبنابراینّوطنّبرتر ّموطنّاصلیّانسانّاست؛ ّبه توجه

ّواپسینّروحّاوست:ّبازگشتّگاهنخستینّوّ
ّعطـــــــارّازّآنّوطـــــــنّفتادســـــــت

ّ
ّ

ــــــازّ ــــــدانّوطــــــنّب ّاوّراّبرســــــانّب
ّ
ّ

ّگیــرّتــوّفکنــدیّزّوطــنّدورّمــراّدســتم
ّگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگیّر
ّ
ّ

ّبیدلّوّکهّچنینّبیّ ّالوطنمّبصرّزّحب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطنم ّال

ّ
ّ

ّ(1368ّ:464عطار،ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّکند:ایّخاکیّساکنّاست،ّاحساسّغربتّمیینّدنیعطارّبهّسببّآنکهّدرّاّ

ّجملــهّدرّغربــتّوطــنّبگذاشــتند
ّ
ّ

ــودّدلّزّدّ ــودّخ ــتهادّوّب ّاندبرداش
ّ

ّ ّ(1388:385ّ،عطار)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّکند:زندانّوّچاهّیادّمیّعنوانّاّبایازّدنّ،اوّدرّجاییّدیگر

ــدانّآمد ــهّزن ــاّک ــنّدنی ــتگلخ ّس
ّ
ّ

ّســتســرّاقطــاعّشــیطانّآمدبهسرّ
ّ
ّ
ّ(1370ّ:164عطار،ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ــده ــرانّمان ــرّدوّحی ــانّه ــنّمی ّم

ّ

ّ

ّدرّچـاهّوّزنـدانّمانــدهّکـنمّچـونّّ

ّ

ّ
ّ(54همان:ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّزّغربتاوقتیّّ،برخیّازّعارفانمانندّّ،نیدالشمس اشّوطنّاصلیدورماندهّازّّروح 

کندّکهّبرایّهّمییرّتشبیوّروحّراّبهّمرغیّاسّگزیندبرمیّعرفانییّزبانّد،یگوسخنّمی

ّمطلوبّحقیرس ّبه ّیدن ّ»ّزند:میّپروبالقیّخود
 
ّیّ ّم ّل

ُ
ّک البّ ّیفّ ّن 

ّّۀدایّ 
 
ّإال

 
ّوّ ّ/مالّالظ ّروح 

ّرّ تُّ
 
مّ ُّفّرّ ف

ّثّ  ّلّالح  ّه ّتّ بّ مُّّاللهُّوّ ّ/لیّالغمرع ّّمام 
ّوّ ّج  ّح  درّ»ّ(؛1984ّ:25الدینّشمس)ّ...«هّد 

ّتاریکیّّ،جزّتاریکیّنبودّوّروحیّمانندّکبوترّ،آغاز ّتنهاییبهوّخداوندّّزدمیّپروبالدر

ّ«خرسندّبود.

ّاستشدهکهّمرغّروحّدرّآنّگرفتارّّداندمیزندانیّراّدرّبرخیّاشعار،ّدنیاّاینّشاعرّ

ّبودنزندانّ،طورّپنهانیبهّکندّوتصورّمیّمحبوبعشقّدرّّایّاسیرپرندهراّروحّخودّّو

ّ ّعاشق ّبرای ّرا ّمیّدلسوختهدنیا ّّ،همچنینّ.شودیادآور ّبا ّبهّتشبیه ّخداوندی عشق

ّبرمیّ،آتش نّ »ّ:داردازّشدتّعشقّخودّبهّحقّپرده إ 
 
ّّیف ُروح 

ّو  ا/
ً
ق و 

 
ّش ار 

یّالن 
 
ل ّّیع  اء  د  ف 

بّ 
ّالـح  م 

س  ـهّ یال  /ُّمول  ّّۀب  ّط 
 
ل ث  بّ یم 

ّح  ّفّ یر  ًعا اق 
ّو  ًرا ائ 

ّط  ا ن 
 
ّأ ُت ُکن  /ّو  بّ ّیس 

ّالـح  ار 
س  ّیإ 

ُ
غ ر  م 

ُ
ّأ / ب 
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نّ 
ف  بّ ّیج 

ّالـح  ب 
ر  د  ذّ یب 

 
ّال اب 

ر  الت  ّب  / ه ّّیب  ام 
د 
 
ق
 
ّأ ت  ح  ّت  ُه اس  :2ّجّّ،2009ّ،الدینشمس)ّ«د 

ّایام.ّجانمّفدایّنامّمحبوب.ّروحیّکهّمانندّپرندهآتشّعشقّالهیّۀمنّشیفت»(؛386ّ

ّشده ّگرفتار ّمعشوق ّدام ّپزندانیّدر ّبشانییاست. ّرا ّقدمّام ّآن ّبر ّخاکّدرگاهشّکه ا

ّ«م.یسااست،ّمینهاده

ّنیزّ ّپعطار ّاز ّنمادّربارها ّبّرّ،ندگانّدرّجایگاهّتشبیهّو دهّبرایّمضامینّمختلفّبهره

داندّکهّازّوطنّاصلیّخودّدورّایّمیاست.ّاوّپرندگانّراّنمادیّازّجانّوّروحّسرگشته

.ّاستهاییّبسیارّگویاّازّاینّتأویلّاند.ّابیاتّزیرّنمونهشدهّوّدرّزندانّدنیاّگرفتارّمانده

ّاینّدامّ»ایّباّعنوانّشاعرّدرّقصیده ّخودّراّۀروحّسرگشت«ّپربالایّمرغّروحّبرّپرّاز

بهّوطنّاصلیّخودّدرّایوانّکهّخواهدّداندّکهّاسیرّدامّدنیاّشدهّوّازّاوّمیمرغیّمی

ّکبریاّپروازّکند:

ّپــربالدامّایــنّّایّمــرغّروحّبــرّپــرّاز

ّ

ّ

ـــّ ـــنّب ـــروازّک ـــاّۀذروهّپ ـــوانّکبری ّای

ّ

ّ
ّ(1368ّ:211ّعطار،)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبر ّبیانّشدّافزون ّنوستالژیّّراستایّالدینّدرشمسّیگاهّ،آنچه ّسایمعمول ّرنزد

کوه،ّاندوهّوّمعاصران هّبعشقّخودّنسبتّدهدّوّازّراّسرّمیاشّزمینیدوریّازّوطنّّش 

زّاّ،ازّشهرهاّوّمناطقّمختلفّوطنشاوّ.ّکندمیادّیّشاینّمادریژهّسرزمیوبهنّوّیزم

وّباّّگویدمیبعلبکّتاّصیداّوّجنوبّوّجبلّعاملّکهّکانونّشیعیانّلبنانّاست،ّسخنّ

ّودردّّ،نصیبّاوّازّوصالّبهّوطن؛ّکندرتشّراّازّنرسیدنّبهّوطنّبیانّمیحسّ،اندوهّتمام

ّ:ّکهّجزّگریهّپایانیّندارداستّاندوهیّ
ّع ّّیإنّ » ّاش  ّّاألرُضّّّوّ ق  ّّیهّیشق ّع 

 
مّ ُّدّبعّ أ

ّنّنّ  ّّ/ییدش 
 
ّّسُتّل

 
ّحم ّأ دأوّّد  ّمحم 

ً
ّکّ ّا ّیُّو ّوّ ّا/ن ّ وح 

ّرّ  ّنّ ّأاءّ نّ اإلّیفّیأس  ّانح  ّأّیکّ ّینانّ ا ّض  ّیّ ُّمک  ّس  إّ ّ/ماءُّا
ّع ّّینّ  ُّّقّاش  ّبّ الج  ّلُمّاّل  ّهّ ط  ّّم  ّکالح  ّص  /ّان 

ّع ّو ّمّ ّاُمّنّ تّ ّكانّ ُهّّۀأرّ ّامُّقّاش 
 
ّالثّ ّثل ّّیفّ/لج  ّرُمّح  ّّون 

 
ّّام ُّّدّصعّ أ ّّدُتّعّ ص 

 
ّإنّف

 
اف
 
ّّكذ

 
ّصلُتّوّ ّ/ینّ أ

ّ
 
ّلمّأ ّص 

 
ّیّوّ لّإالّإل ّّوّیع ّج 

ُ
ّأ ّح  ّّب 

 
عّیلّوّیکبأنّأ

 
ل ّّیفّ/یو  ّبّ ّّواءّ م ّالس 

 
ّعل ّبّ ّوّبک  ّّعض  ّاّوّ دیص 

ّ ّنُّالج  ّ(؛2ّ:209ّجّ،2009ّالدین،ّشمس)ّ«وب 

امّاست.ّمنّاحمدّیاّآنّدورترّازّسرودهّکهدرحالیّ،عشقّمنّاستّ،سرزمینممنّعاشقمّوّ»

د ایّقدیسیّ)ص(محم  آسمان!ّخمّشدمّتاّتوّایّّهاّباشد،ّنیستم.سرمّدرّظرفّکهدرحالیّ،اّیوحن 

وّعاشقّزنیّبرّکوهّکهّّاستّمانندّاسبّاصیلّیّهستمّکهراّدرّبرّگیرم.ّمنّعاشقّآنّکوهّزیبای

هّباید،ّاگرّبرسم،ّپسّچنانّککنمّچنانخوابد.ّصعودّمیآنجاّمی«ّحرمون»مثلّبرفّارتفاعاتّ
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بعلبکّوّصیداّّۀشیفتهّوّدیوانّآنکهحالدوستّدارمّگریهّکنمّوّّدردّوّرنجمّرسم،بهّّبودّکهخواهد

ّ«وّجنوبّهستم.

ّّ،وطنّۀواژ ّشمسهایّواژهیکیّاز ّاشعار ّدر ّدرپربسامد ّشاعر کیّازّیّالدینّاست.

ّمجموعه ّخود ّشعری ّهای ّبا ّ»عنوان ّالرمال ّعلی ّةحرکـالمتالسیر ّهمانندّ« ّرا وطن

طُن/ّّو»:ّاستکهّرسیدنّبهّآنّناممکنّّداندمیتیزتکّّاسبیرهکُّ ّکّ الو  ّّأنّیّلیف 
 
ّأ ّقبض 

ّع ّ ّّهرّ ذاّالُمّلیّه 
 
ّتّ مُّّۀبرمّیّفارد ّالش ّالف ّّۀکماس  لوات 

ّنّ أّّوّ 
 
ّماتّ مُّّیُرّاّغ ّس  ّک 

ّرّ کّ  ّاّۀقص 
 
ّلش لیّع ّّمس 

ّ
 
ّأ ّعم  ّیالر ّّۀد  ّح  ّهمان)« :71ّ ّمی»(؛ ّچگونه ّکنموطن، ّرام ّرا ّسرکش ّاسب ّاین ّ؟توانم

ّ«هایّآفتابّدرّمسیرّبادم.خودّمانندّرقصّاشعهّآنکهحال

ّبرکهّدهدّاندوهّسرّمیازّنامالیماتیّّ،«نثیّالرمادأ»ایّدیگرّباّعنوانّشاعرّدرّسروده

است.ّزانشّراّازّدستّدادهیعزّ،درّپیّآنوّّاستداخلیّبرّمیهنّسایهّافکندهّجنگّاثر

ّبسیار ّرنجّاو ّاز ّو ّوطنراندّهاییّسخنّمیمصیبتها ّبر ّاستواردّشدهّشکه ّش. درّاعر

.ّگویدسخنّمیمیهنشّّۀنامرنجباّحسرتّوّاندوهّازّّ،«الزلزال»گرشّباّعنوانّیدّسرودۀ

نخستّباّعشقیّلبریزّبهّّ؛کشدوطنش،ّاندوهّخودّراّبهّتصویرّمیّدادنقراّرباّخطابّاوّ

ّپژوامانندّوطنّ ّإّ تّ بّ أ»:ّخواندفرامیکّصداییّدرّوزشّبادّآنّرا ّاه،
 
ّوّ ذ ّن، ّوّ ّ/ینط  ّ/ینط 

ّوّ  ّوّ ّ/ینط  ّّ«طنمّوطنم...وایّپدرمّوطنمّو»ّ؛(2ّ:219جّ،2009ّالدین،ّ)شمس«ّ...ینط 

ّرانیّیاّ-اسالمیرّعرفانیّیتحتّتأثالدینّمسشّجه:ینت ّهایّعطارّقرارشهیژهّاندیوبهو

ّبنابراین ّگرایشّ،دارد؛ ّنمود ّاو ّافکار ّو ّاندیشه ّدر ّعرفانی ّهای ؛ّاستافتهیآشکاری

خودّراّّزدۀغربتوّروحّّدیگوهموارهّازّغربتیّعرفانیّدرّاشعارشّسخنّمیّکهّایگونهبه

ّ.استسودایّپروازّبهّوطنّکبریاییّدرّکهّّکندتصورّمیایّپرنده

ّ،وّبهّهمینّسببّاستغربیّآشناییّداشتهّشعریهایّیانالدینّباّجرشمسّالبته

ّّهمسو ّنوستالژی ّمیّمتداولبا ّعشق ّخود ّوطن ّبه ّغرب، ّمانیفست ّراّدر ّآن ّو ورزد

ّدهد.میّداندّکهّازّآنّدورّماندهّاستّوّدرّفراقشّاندوهّسرشهریّمیآرمان

نیّایّخاکیّراّزندایدن،ّاوّ.عرفانیّاستّعطار،ّکامالًّدرّباورّمفهومّوطنّّگفتنیّاست

ّمی ّگرفتار ّآن ّروحشّدر ّکه ّداند ّشده ّو ّخودمشتاق ّاصلی ّموطن ّبه ّاوّ.استّپرواز

ّزادگاهشّعشقّنمیّ،نیالدبرخالفّشمس ّبه ّو ّ)ّچونورزد ّنیشابور ّدورّزادگاهشاز )

ّ.شودنمیدیدهّاشعارشدرّدوریّازّآنّّۀنالنشدهّاست،ّاندوهّوّ

ّ
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ّحقیقی نوستالژی دوری از معشوق -2-3

رویّدرّمحبتّاست.ّادهیزّ،نّآنیتراّمعروفاستّامّ معانیّمتنوعیّبرایّعشقّذکرّشده»

کهّنّباورّاستّهنگامییبرّاّ«مونسّالعشاق»اّیّ«العشقّۀقیفیّحق»ّۀخّاشراقّدرّرسالیش

درختّّ،عشقّ(36ّ:ب1393ّّ)روشنفکر،«ّ.نامندآنّراّعشقّمیّ،تّبرسدیمحبتّبهّنها

تاّچونّذلّعاشقیّبرخیزد،ّهمهّمعشوقّکندّمیمحوّّدّعاشقّراّدرّتجلیّمعشوقوجو

ّ(.281ّ:1370ّ)سجادی،ّنیازّدرّمسندّنازّنشاندّۀآستانزّماندّوّعاشقّمسکینّراّا

ّعشقّشمس ّاست؛الدین ّگونه ّزمینیّدو ّعشق ّآسمانی. ّعشق ّو ّزمینی اوّّعشق

درّاشعارّاوّبهّسببّّ.استدوستانّوّمادرشّّ،آسیهّ،معشوقشّوّسرزمینهمانّعشقّبهّ

شود.ّمیبسیارّدیدهاشّبهّحضرتّحقّورزیّخالصانهعشقّاو،ّبرّافکارّعرفانیّچیرگی

ّع ّنزد ّّآسمانیّاستّیمعشوقّ،نرفاامعشوقّدر ّدوریو ّمعنایّّ،اوّازّغم درّّمتداولبه

ّبل ّنیست ّنیاّکهنوستالژی ّگونه ّاندوه ّو ّغم ّاستهمراه ّلذت ّو ّشادی ّ،رواینازّ؛با

بردّکهّدرّظاهرّکارّمیهّتعبیراتیّبّد،یگوازّعشقّازلیّخودّسخنّمیّوقتیالدینّشمس

ّبهّحقّاست.شاعرّدیدارّّاّدرواقعّبیانگرّشوقامّ ّاستغمّوّاندوهّّۀنشان

ّ ّّهایشاشکّ،زیرّشعردر ّبه ّسبب ّحق، ّدیدار ّشوق ّچشمانشّمانند ّاز یاقوت

  :اندگفتهازّآنّسخنّّکهّعرفااستّهمانّشوقّاندوهناکیّّ،وّاینّریزدفرومی
«ّ
 
ُّّفّعرّ أ

 
ّالع ّبّ ّینّ أ ّابّ نّ م ّّلغُتّبّ ّشق  ّّعک 

ُ
ّاأل
 
ّول

 
ّرّ ی/ّف

ً
ّنزّ تّ ّیوعُمُّدّ/ّوّحا

ُ
ّمّ ّل ّالیّ کّ ّیفنّ نّج 

ُ
ّاق ّ/وت 

ورّ الُحّّینبُّغالّ تُّ
ّالمعبُّّاُتّیّ  ّبّ ّاُتّود 

 
ّف ّّ/ُتّمه ّها/

 
ّف ّالماءّ ع ّّ/الختم ّّضُتّض  ّحرُّالمّن ّومین 

ّ
 
ّف

 
ّّ/یرنأسک

 
ّّ/ّبُتّرّ فش

 
ّرآتُّمّ ّینبُّراقّ تُّوّ/مُتّه ّف ّّك 

 
ّف ّاّلاألفّوق  ّّ/ک 

ُ
ّأ ُّرّافّ س 

ّبّ  ّوّیهورُظّّین  ّیبیاغ 

/ّوّ وّ ّقُتّلّ ُخّ
ً
ّحیدا

 
ّث

ُ
ّوالث عارّ طیّ نّاأّلمّ ّن  ّناوّ تّ نّ ّ/یّم 

ُ
ّّل
 
ّالع ّّار ّدوّ أ ّّیف/ّشق  ّذاّالمعّره  اناج  ّ/یّالرب 

ّإلیّالر ّ ّّ(2ّ:134جّ،2009ّّ،الدینشمس)«ّ.حمن 

هایّچونّیاقوتّکهّازّچشمانمّجاریّاست،ّبهّمنبعّدارمّکهّباّعشقّوّشادیّوّباّاشکیقینّ

راّدرنوردیدم،ّّهاآناّام ّّکنندباّمنّرقابتّمیّ،دنّبهّآنیهاّبرایّرسیابم.ّحوریازلیّتوّدستّمی

کّرّمیانّافاّلجمالّتوّدّۀ،ّازّآنّنوشیدمّوّآینسرمستّکردقفلّتوّراّگشودمّوّشرابّوصلّتوّمراّ

ّپنهانّانتظارّمنّنشستهّبه ّو ّپیدا ّبهتوّسفرّمیّسویبهاست. ّدرکنمّو ّپرواز آیمّوّمیتنهاییّبه

ّهمراهیّمیّآنکهحال ّمرا ّوادیسیّمرغ ّعروجّربانیکنند. ّدر ّبههایّعشقّرا ّایّ،توسویّام

 کنم.طیّمیّ،خداوندّرحمان
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هایّشوقّشودّوّباّاشکازّشرابّوصلّحقّسرمستّمیّ،طعهقاینّالدینّدرّشمس 

ّّیابددستّمیبهّدیدارّحقّ زلیّدوریّمعشوقّابرخاستهّازّبخشّرضایتاندوهّّۀدرباّرتا

ّ.سخنّراند
ّگاهیشمس ّطبیعیّالدین ّعناصر ّاز ّاستفاده ّّ،با ّهدف ّدّۀعارفاناین ّرا نبالّخود

ّوّ »ّکند:می
 
ّأ ّیّ ّنت  ّاّج 

ُ
ّاّمُّیّ ّ/میل

 
ّک ّّهرب  ّّّوماءّ الد 

 
ّالساأل ّّوّك 

 
ّاأل ّارّ شج 

 
ّکونّهنایأنّبّ ّیندتّ ع ّ/ّوأ ّك 

ّمّ  ّوع  ّّ/كّمعد 
 
ّّیتلّ خیّ ف ّبّ ّبیُبّالح  ّالح  ّّ/بیب 

ُ
ّق ّیّللت 

 
ّأ ّرا: ّاألراّیفّك  ّ،ةلورداّمنّسالیأ)ّ«ك 

2009ّ ّسخونّۀجاذبایّّزیبا!ایّ»ّ(؛42: ّو ّوعدمیها ّمرا ّدرختان. ّو ّدادی.ّّۀها دیدار
ّ«بینم.کنند.ّمراّگفتیّتوّراّدرّدرختّاراکّمیعاشقّوّمعشوقّباّیکدیگرّخلوتّمی

ّ ّکه ّاست ّمعشوقی ّو ّعاشق ّاتحاد ّهمان ّّبهاین ّوجود ّمیوحدت ّباعثّانجامد و
ّّکهّشودمی ّّچیزهمهشاعر ّخدا ّجاییّدیگرشمسّپندارد.را ّعشقّآتشّ،الدینّدر نّیاز

ّمی ّآسمانیّسخن ّمعشوق ّبه ّّدیگوخود ّّ،اینو ّاندوه ّّهمراههمان ّبا ّاست: الّ»لذت
ّوقّ تُّ

ُ
ّّ/ینظ

 
ّف ّم ّج 

 
ّّیل

 
ّأ ّمُّأن ّرّ حتّ فنی

ً
ّالُحّبّ ّقا 2002ّّ)ممالیکّعالیه،ّ«ب  :71ّ ّبیدار»(؛ ّمرا

ّ«فانیّشوم.ّ،منّاستّکهّازّعشقّآتشینّۀکنی.ّزیبندمین
یّوندخدادردّّاّآورد،یبهّدنمادرمّمراّّوقتیازّّ:گویدداندّوّمیدردّراّهمزادّخودّمیاوّ

ّکّ »ّ:چشمانّمراّگشود ّیف 
 
ّکّ ّانّ ؟ّأ ّّیف 

 
ّوّ ّ/اُمّنّ أ

 
ّمُّأ ّذّوّ نا

 
ّل ّّینتد 

ُ
ّّیم  ّأ

 
ّّسُتّل

 
ّّ/اُمّنّ أ ّاتّ ّیانّ فج  اّعّ س 

ّبّ 
 
ّاأل ّوّ ّ/یانبّ الر ّّلم 

 
ّف کهّازّحالیدرّ،بموامنّچگونهّبخ»؛ّ(54:ّ)همانّ«نهاُرّماّاألهُّینّ تّبّ اض 

ّ،نازّمیانّآّوّهایمّباّدردّخداوندیّبازّاستپلکّخوابم.زمانیّکهّمادرمّمراّزایید،ّنمی
ّ«د.رودهاّجاریّش
ّدربارۀ ّشمسّآنچه ّاشعار ّدر ّحقیقی ّمعشوق ّاز ّدوری ّو ّدرّعشق ّشد، ّبیان الدین

اصلیّّۀپایّ،اینّمضمونتوانّگفتّکهّمیّایگونههایّعطارّنمودّبسیاریّدارد؛ّبهسروده
ّ ّواسرایشّاشعار ّعطارمنطقست. ّحقّوّّ،الطیر ّ)عشقّبه ّهمینّمبنا ّبا اثریّاستّکه

سخنّعطارّاستّوّمرامّوّمسلکّّۀمایّ،عشق»ّ،رسیدنّبهّاو(ّسرودهّشدهّاست؛ّبنابراین
ّنزدّوی،ّعشقّجنب عاشقانهّوّعارفانهّداردّوّدرّمعنایّزمینیّّۀوّمشربّاوّعشقّاست.

حضورّچندانیّندارد.ّعشقّوی،ّعشقیّواالّوّمقدسّوّبرگرفتهّازّعواطفّعالیّانسانیّ
ویّاستّوّسراسرّآثارّویّمشحونّاستّازّعشقّبهّحق.ّعشقّعرفانیّوّعشقّخالصّ

ّغزلاله ّبرخی ّدر ّمیی ّجلوه ّآشکار ّچنان ّاو ّبشریّهای ّعشق ّهیچ ّبا ّرا ّآن ّکه کند
ماّزّخراباتّ»کندّوّازّروزیّکهّدرّآنّتوانّاشتباهّگرفتّوّمیثاقّالستّراّمکررّیادّمینمی

ّمستّالستّآمدیم ّمی«عشق، ّیاد ّعشق ّو ّشور ّبا ّعناصرّ، ّاز ّخود ّاشعار ّویّدر کند.
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ّ ّبرای ّبّکردنبرقراّرطبیعت ّمیارتباط ّمدد ّنیز ّخداوند ّگیردا »ّ 1378ّ)ریتر، (؛127ّ:
ّا:ی(1370ّ:73ّّعطار،)ّ«مالیدّگوشهرّشبیشّازّشوقّمی»گوید:ّکهّمیچنان

ّعشقّچیستّازّخویشّبیرونّآمـدن

ّ

ّ

ّغرقــــهّدرّدریــــایّپرخــــونّآمــــدنّ

ّ

ّ
ّ(530:1368،ّعطار)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّیکّشعلهّآتشّازّرخّتوّبرجهانّفتاد

ّ

ّ

ســیالبّعشــقّدرّدلّمشــتیّخــرابّّ

ّبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ّ

ّ

ّ(39ّ:همان)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

هّعشقّبعطارّنیزّّ.راندینّسخنّمیازّعشقیّآتشّ،الدینبیانّشدّکهّشمسّترپیش

ّصفتّ ّّ؛دهدمیآتشین ّرا ّعشق ّمیاو ّمیآتشی ّرا ّعاشق ّجان ّکه ّتنهاّداند ّو سوزاند

نّسوزشّوّیسوزدّوّاآتشّعشقّمیگذارد.ّعاشقّهموارهّدرّخاکستریّازّآنّبرجایّمی

ّّ.رساندتّکمالّمیینهاّبهّگدازّاستّکهّعاشقّرا ّ،دردّعشقّ(426ّ:1370)سجادی،

ّو ّآتشّمیّروح ّبه ّرا ّعاشق ّدردیّلذتامّ ّکشدجان ّهرّا ّاز ّعاشق ّنزد بخشّاستّکه

ّاست:ّترخوشمرهمیّ

ّســوزدمدردّعشــقّتــوّکــهّجــانّمی

ّ

ّ

ّگرّهمهّزهرّاستّازّجانّخوشترسـتّ

ّ

ّ
ّدردّبـــرّمـــنّریـــزّوّدرمـــانمّمکــــن

ّ

ّ

ّتـرّاسـتزانّکهّدردّتوّزّدرمانّخـوشّ

ّ

ّ
ّ(45ّ:1368،ّعطار)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ ّکه ّشدّترپیشهمچنان ّبرالدینّشمسّ،اشاره ّّافزون ّبه ّتوجه ّازّمعشوق آسمانی،

یکیّّ)درّجایگاهآسیاّّۀقاّردادنّبهّتیاهمدرّاوّّ.نیستغافلّنیزّاشّهایّزمینیمعشوق

ّبسامدهایّوطن ّاز ّنام(، ّشعریّبه ب»ّمجموعه ّآسیاّتیإلیّحبیبّۀقصائدّمهر  دّیقصا)«

کهّکندّراّتوصیفّمیشرایطیّّ،اینّمجموعهدرّّوّاستسرودهّ(امّآسیامحبوبهقاچاقیّبهّ

ّ،اشّبهّآسیا.ّاوّازّعشقّزمینیاندروّشدههروبدرّمصیبتّجنگّباّآنّّ،آسیاییکشورهایّ

ّابّ الوّ ّینابُّنتّ یّ ...»کند:ّادّمییهاّعربّۀدرّمقامّوطنّهم
ُ
ّالم ّّل ّیموس  ّ،ّالرّ وُعُّمّ:ّالد  ّ/اُصّص 

ّ ّوُعُّمّالد  ّّوُعّمُّ،ّالد  ّأنّ ّ/كحالض  
 
ّره ّمُّّینلکنّ ّحُکّضاّأ :1ّجّ،2009ّ،ّالدین)شمس«ّکاءّ البُّکّ ّف 

49ّ ّدرمی»(؛ ّمرا ّموسمی ّاشکباران ّاشکنوردد: ّتیر، ّاشکها، ّمنّها، ّشوق، های

ّ«کنم.گریهّمیّبلندبلنداّخندمّامّ می

ّو»ّۀسرودالدینّدرّشمس ّترحلّالغیومّتشربّدمعها ّمی« ّاشکشّرا نوشندّوّ)ابرها

ّۀیعبرّغیرّآسیّءیالّش»ّگوید:نامّآسیهّسخنّمیّبهّیدخترازّعشقشّبهّّ،(کنندسفرّمی

ّتسقطّأنتّفّیالت ّ/ّقدماک، ّویشتعلّالمدیّیتمتدّخلفّمدارها ّ.(70)همان،ّ«دمها
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ّآسیهّچیزهیچ ّپشتّمدارشّجریانایّجز ّتا ّگامنمیّیابد،میّکه ّدرّّ،توهایّگذرد. تو

ّ«.شودمیّورشعلهوّمیدانّّافتیفرومیخونّاوّ

ّ ّنامازّعشقشّبهّمعشوقهّ،دیگرّایدرّسرودهو ّکندادّمییّسیهامّایّبا ّامیُس/ّاله ّ»:
ّتّ ّالّ/یوتُمّتّ  ّبّ ّیلرح 

ّّۀـربّ ض  ّالز  مّ ّیإلّیّقوملزال 
ّبّ  ّایّ ق ّن ّص  ّّكفا ّالح  ّیّ ّزین  ّح  ّ«ییبتبّ ا

ایّّو.هامیسّنمیر.ّباّیکّتکانهّزلزلهّازّکنارّمنّنّر»(؛1ّ:72ّجّ،2009ّّ،الدینشمس)

 «ازّبقایایّاندوهّجانکاهتّبهّنزدّمنّبیا.ّ،محبوبم

ّ ّیدّایسرودهدر ّدر ّکه ّدستگر ّاز ّاندوه ّپروانهمادرشّسرودهدادن ّرا ّاو ایّاست،

ّّأیُتّرّ »زند:ّندّکهّدرّپرتوّنورّبالّمییبمی
 
ّف

 
ّّیفّۀراش ّوءّ الض 

ّّ/ُقّخُفّتّ 
 
ّبّ اتّ ف ّعُتّج  ّناح  ینّبّ ها

ّ/ورّ بُّالُقّ
ّالبّ ّحوّ نّ ّدُتُّعّوّ  ّّی/ّکیت 

 
ّأ ُّّدّج  ّرتّ مُّّ/ریر ّالس 

ً
ّالُّهّعمرُّتُّّّوجعا ّإنّوّ/ُعّمّود 

 
ّف

 
ّّۀراش ّح  تّط 

ّناُهّ ّع ّّك  ّنُّکّ ّ/ریرّ لیّالس  ّبّ ّۀقط  ّالمّیّفاءّ یض  ایّدیدمّکهّوانهپّر»(؛423ّّ)همان،«ّم ّظیّ العّ ّلک 

تاّّمبازگشتّسویّمنزلّهاّرفتمّوّبهمیانّآرامگاهّ،هایشزند.ّدنبالّبالدرّپرتوّنورّبالّمی

ّمانندّلکهّ،اشّراتختّرا،ّتختّروحانی ّپروانهّآنجا ایّسپیدّدرّلرزانّوّغرقّاشکّیابم.

ّ«سیاهیّفراگیرّبرّتختّنشست.

لسوزّدوستانّّدّدادنازدستّۀاوّدرباّر.ّاستّازّیادّدوستانّسرشارّ،الدیناشعارّشمس

ّ»ّگوید:گونهّسخنّمیاینّ،وّهمراهّخود
 
ّّیننّ أل

 
ّدتُّق ّف ّؤنّ مُّّك  ق/ّشفّ مُّقّورفّ مُّبّواح ّس/ّوص 

ّ
 
ّّینن ّ أل

 
ّکُّّقدُتّف

 
ّبّ ُرّّ/الله ّوّ ّ/ءّ یّشل ّص  ّما

 
ّفل ّّییُت ّالج  ّبجانبّالّامع  ّّیأری ّأّالّیواس  ّح  ّ«د 

راّّچیزهمهمونسّوّهمراهّوّدلسوزّمن.ّمنّّایّ،دادممنّتوّراّازّدستّ»(؛120ّ:ّهمان)

ّازّدستّدادم.ّبهّخداّسوگندّدرّمسجدّجامعّنمازّگزاردمّولیّجزّخودّکسیّراّنیافتم.

ّدوریّمعشوقّحّگونهّکهآنّ،درّاشعارّعطار ّاندوهّبرخاستهّاز قیقیّعشقّعرفانیّو

ّعشق ّدارد، ّشمسنمود ّآنچه ّمانند ّمجازی ّمیهای ّبیان ّوّالدین ّآسیه ّبه ّ)عشق کند

ایّهایّعاشقانهاستاندکهّشود؛ّالبتهّگفتنیّاستّدیدهّنمیّ،هامیسّوّمادرّوّدوستان(

ّتّر ّدختر ّو ّصنعان ّشیخ ّعطمانند ّاشعار ّدر ّو... ّاندکّنیستسا ّهمامّ ّار ّاشعارّّۀا این

ّ،استّوّسرانجامشدهسرودهمضامینّعرفانیّّووارّباّاهدافیّواالّبرایّبیانّمعارفّتمثیل

ّگردد.بهّهمانّمعشوقّحقیقیّبازمی

ّّ،نیالدشمسّ:جهینت ّبه ّایرانیسبب ّعرفان ّبا ّّ-آشنایی ّتأثاسالمی ّیو ّازّر پذیرفتن

خودّبهّمعشوقّحقیقیّسخنّّخالصانهازّعشقّّ،مولویّوّسهروردیّ،عطارعارفانیّمانندّ

ّاودگویمی ّطبیعّ. ّعناصر ّاز ّسود اینّّ،مانندّعطارّاستّوبردهیّبرایّبیانّاینّاندیشه
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عشقّن،ّیاّافزونّبرّد.گویبخشّعشقّسخنّمیازّدردّلذتّوّنددانّراّزیباّمییعشقّآتش

شعرهایّّ،دوستانّمادرّوّبهکهّدرّعشقّّایگونه؛ّبهردیگگاهّرنگّزمینیّمیّالدینسشم

ّسرودهّاست.بسیاریّ

 لیلی نماد معشوق حقیقی 3-3

ّ ّعربی، ّو ّفارسی ّشعر ّدر ّلیلی ّعرفانی،بیشتر ّشعر ّدر ّمعشوقّحقیقیّاست. ّنماد

ّعشقّحقیقیّپی ّمییوندیّمیانّعشقّمجازیّو ّآسمانیّبرقرار ّعشقّزمینیّو ّوّشودا

ّسببّمیّ،همین ّویژگیّاتصفّتاشود ّزمینیو ّمعشوق ّنسبتّّ،های ّالهی ّمعشوق به

ّدرنشودداده ّنمونهّه،تیج. ّلیلیّکه ّبه ّعشقّعشقّمجنون ّبهترینّمجازیّایّاز است،

ّاستّخداوندّۀزناننخستینّنمادّّ،لیلی.ّرودبهّشمارّمیعرفانیّنمونهّبرایّبیانّحاالتّ

ّشباهتبیحقّّمشاهدهنّوّسکرّعارفّدرّبهّحالتّجنوّ،درّعشقّلیلینیزّمجنونّّزیرا

ّسببّشدّ،عشقّانسانیّۀوّشیواحوالّالهیّّبیانعشقّانسانیّوّالهیّوّزشّیآمّ.نیست

ّ.سخنّگویندهاّوّعرایسّشعرّهاّوّمعشوقدرّستایشّمحبوبّ،ازّزبانّشاعرانّعارفانّکه

ّ(1388ّ:37ّ)حسینی،

ّ ّمثنویلیلیّدر ّدیوانّاو، ّو ّّۀاسطوّرهایّعطار ّنماد .ّاستّمعشوقّحقیقیعشقّو

ّلیلی ّمجنونّعشق ّنمونهّ،و ّاستاز ّافالطونی ّعشق ّهای ّبهّمجن. ّلیلی ّهوای ّدر ون

ّمانندّاوّشوند.ّمجنونّوّلیلیّیکیّمیّ،سرانجامّتاّآنکهورزدّعشقّمیّ،حقیقت
 
جّکهّحال

ّگفت،ّنوایّمیالحقّأنا
 
ّدهد:میّسرلیلیّّناا

ــــون ّجــــوابشّدادّکــــانّبگذشــــتّاکن

ّ

ّ

ّســتّمجنـــونلیلیکــهّمجنــونّلیلــیّوّّ

ّ

ّ
ّاکنـــــونّازّمیانـــــهدویـــــیّبرخاســـــتّ

ّ

ّ

ــــهلیلیهمــــهّّ ــــرّکران ــــونّب ّســــتّمجن

ّ

ّ
ــدّمــیّچــوّشــیرّو ــهّهــمّپیوســتهّگردن ّب

ّ

ّ

ـــــدّزّ ـــــودنّرســـــتهّگردن ّنقصـــــانّدوّب

ّ

ّ
ّاگــــرّمســــتیّبــــهّجــــانّاوّراّخریــــدار

ّ

ّ

ّچـــوّتـــوّگـــمّگشـــتیّاوّآمـــدّپدیـــدارّ

ّ

ّ
ـــوانی ـــاّت ّچنـــانّگـــمّشـــوّکـــهّدیگـــرّت

ّ

ّ

ّنیــــــــابیّخــــــــویشّراّدرّزنــــــــدگانیّ

ّ

ّ
ّ(1940ّ:361ّ،عطار)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ازّاتحادّعاشقّوّمعشوقّپردهّّ،شابوریینّعطارّ،ازّاستادشپیرویّالدینّنیزّبهّشمس
ّلیلیمعشوق،ّباّبرشمردنّاوصافّوّحاالتّ«ّوجهّلیلی»ّایّباّعنوانداردّوّدرّسرودهبرمی

ّّیابد:راّهمانّمجنونّمی
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ّماّتّ ّ/شُقّالع ّّوّ ُهّ»
ُ
ّّفعل ّّاآلن 

 
ّل
 
ّیل

 
ّتُّی/ّأ ّیّمّ نس  ّها؟/ّبّ واعید  ّوّ ّین  ّالّقع  ّخ ّالخ  یل 

ّارّ النّ ّّوّ 
 
اّ،ّهذ

ّ ّّییّبحتّ ّبُتّغر ّتّ ّ/یمد 
 
ّالوّ ُّسّأنّ ست ّأ ّّانّ/ّوّ حش 

  
ّحل ّّخ  ّالم ّّوف 

 
ّساف ّکّ نّع ّّات  ّّیلاه 

 
ُّمّفهّ هلّیّ ف

ّالر ّ
ُ
ّّوّ/؟یزنُحّّمل

 
ّیُخّش

ً
ّوقا ّالع ّّض  ّّالُتّزاالغّ ّحوُمّتّتّ انّ کّ ّوّ/وجهّلیلی(؟ّ)وظام  ّّیولح 

 
ّف
 
ّأ

 
یّبک

انّ/)وجهّلیلیّعلیّجذعها(ّهخلّ یّإلیّنّ آوّ ّوّ  ّّ/اعّریم ّنّالق ّمّ ّیأت 
 
ّم ّب/ّفلرّ تّ قاّلُتُّقّف ّد  اّنا

ّفعّ ّانکّ  ّلیلی(
ً
ّوُقّانّ )وجها ّّه

 
ّبّ ّسُتّم ّغ ّالد  ّّمع 

 
ّرنّ ق

 
ّأ ّع ّّیلویه/ ّس  ّلی ّّیداع  ّج  تناّبّ ّوّه/ید 

ّ
 
ّأ ّلیفین 

ُ
ّافت ّّم ّ،ّث

 
ُّهّرقنا/ّأ ّّشُقّالع ّّوّ هذا ّّرتاه؟/ّوّ سواح 

ُ
ّابتّ ّلُتّق

 
ّعد/ّل ّّیس  ّلّ ذه  ّالمحبّ ّقاءُّا ،ّین 

ّ
ُ
ّمّ ّسُتّآنّ ّ/ّوّیناق ّاّالتّ حل/ّفلم ّارتّ ّلُتّق ّونهاّس 

ً
ّّالما ًّظ 

 
ّالف ّّیفهاّلتُّقب ّ ّ/ّوال ّم 

ّطالرّ  ّّب 
 
ّأ

 
ّها/ّورتُّنک

ّ
 
ّعلنُتّأ ّه  ُّجّ: ّّ/ّینونذا

 
ّهّ ف

 
ّلّأ ّع ّبص  ّلّ ّیُنكرُت

ً
ّاآلنّوجها

 
ّمّ ّوّ ّ/یلی؟ل

 
ّّوّنتنّأ

ُ
ّیّوجهُتّلق

ّللم ّوّ ّعرفُتّّ/یکف ّبّ 
ً
ّجها ّّ(1ّ:43جّ،2009ّ،ّالدینشمس)«ّجنون 

ّلیلیّ» ّآیاّوعدهمیّکارچهّاآلنآنّعشقّاست. ّفراموشّمیکند. درّمیانّ؟ّکندهایّخودّرا
انسّگرفتمّوّترسّّ،آنجاکهّباّحیواناتّوحشیّآتش.ّاینّخونّمنّاست.ّغروبّکردّتاهاّوّخلخال
هاّراّدرّشوقّاستخوان؟ّکندغمّوّاندوهّمراّدرکّمیّ،شنزارشد.ّآیاّهاّازّدوشمّبرداشتهمسافت
ّمیّ،لیلیّۀکوبدّوّچهّرهمّمی ّگریهّمیآهوانّپیرامونّمرا ّدرختّنخلیّپناهّپراکندّو ّبه کنمّو

کّشو.ّزدینّ:گفتمّ،تّاست.ّآهوییّازّدشتّبهّسویمّآمدآنّدرخّبرّریشهّ،لیلیّۀبرم.ّچهّرمی
هایشّراّدرّاشکّغرقّکردم.ّلیلیّبود.ّاوّراّدرّآغوشّگرفتمّوّشاخّۀچهّرّ،کهّنزدیکّشدهنگامی

قّاینّهمانّعشّ!سپسّازّهمّجداّشدیم.ّوایّ؛باّیکدیگرّانسّگرفتیمّگردنشّراّباّبازویمّگرفتم.
ّگفتم ّشوّ:است. ّنیستّ،دور ّعاشقان ّدیدار ّشوّ،این ّمالقاتّّدور ّرا ّیکدیگر ّدوباره ّچنانچه و

ّسایّکردیم ّدیدمّۀوّسالمّو ّرا ّجنونّخوّاو ّنشناختم. ّرا ّاو ّدهانّنمناکّبوسیدم، ّدر ّرا ّاو ّراّو د
ّ ّتو ّچشمان ّآیا ّکردم. ّچهّرنظارهّاکنونهمهویدا ّگفتمّۀگر ّکیستی؟ ّتو ّدرّچهرهّ:لیالست؟ ام

ّ«مجنونّراّشناختم.ّۀدستانمّاست.ّچهّر

ّ؟کندمیهّاوّچاکنونّداند؛ّاینکهّیلیّمیلّاحوالّوّاوضاعّازّآگاهّبودنعشقّراّشاعرّ
آنّّلیلیّبرّۀچهّربردّکهّمجنونّبهّنخلیّپناهّمیّ؟کندهایّخودّراّفراموشّمیآیاّوعده
ازّّوّشودلیّجداّمییازّلّ،شودغوشّمیاهمآنّداندّکهّباّاوّراّآهوییّمیّ،استبستهنقشّ

ّ ّعشقی ّچنین ّمیحسرتابراز ّّدیگرّ،شودزده ّبا ّبار ّمیساو ّاورمست ّو ّمنکرّّشود را
ّتاّاینکه؟ّ:ّتوّکیستیپرسدمیازّلیلیّداردّوّازّجنونّخودّپردهّبرمیّچنینایندّوّشومی
معشوقیّاستّکهّعطارّهمانّاتحادّعاشقّوّّ،وّاینّندیبلیلیّمیّۀچهّرخودّراّدرّّۀچهّر

ّ.کشدرّمییمجنونّخودّراّدرّلیلیّبهّتصوّراندّوازّآنّسخنّمی
ّیجازمانگرّعشقّیکهّبّاندبردهبهرهّّلیلیّوّمجنونلّداستانّیازّتمثهرّدوّشاعرّجه: ینت
وّازّاتحادّعاشقّاندّبخشیدهل،ّرنگیّعرفانیّینّتمثینّتفاوتّکهّدوّشاعرّبهّایباّا؛ّستا

ّ.انددانستهآنّراّتمثیلیّبرایّعشقّحقیقیّّگویندّووّمعشوقّسخنّمی
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 در معشوق فنا و بقا -4-3
ّویژگی ّاز درّّبهّمعشوقّحقیقیّبرایّعشقّشابورینکهّشیخّّایهایّبرجستهیکیّدیگر

خواهدّبهّناقصّاستّوّمیّ،عاشقّجانبازیّوّفناّدرّاینّراهّاست.ّۀمسئلّ،گیردنظرّمی
ّ ّمحض)معشوق ّکمال ّپسواصلّشود( ّّ؛ ّوجود ّو ّکند ّترکّجان ّباید ّرا ّخود وجودّدر

ّبهّاتحادّباّاوّبرسد:بایدّّ،درواقعّوّگرداندمعشوقّمستغرقّ
ّراهّعشـــقّاوّکـــهّاکســـیرّبالســـت

ّ
ّ

ــتّ ــدرّفناس ــاّان ــوّوّفن ــوّدرّمح ّمح
ّ
ّ

ـــقّشـــودّازّخویشـــتن ـــانیّمطل ّف
ّ
ّ

ّاسـتیمیکّنیـهرّدلیّکـوّطالـبّاّ
ّ
ّ

ــا ــزّفن ــوّک ــاّش ــاّخــواهیّفن ــرّبق ّگ
ّ
ّ

ّدّبقاسـتیـزایزیّکهّمینّچیکمترّ
ّ
ّ
ّ(1368ّ:37،ّعطار)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّحدیّپیشّمی ّتا ّفنا ّمیاین ّاتحاد ّبه ّکه ّانجامدرود .ّ فنایّعاشقّدرّّۀدرباّرعطار
زّد:ّاصلّوّمغیگویدّسخنشّمییداردّوّدرّتأّتوجهنیزّّاتحادّعاشقّوّمعشوقّبهّ،معشوق

ّآدمیّفرماّشود.حکمّهاآنعینّوجودّعاشقّباشدّوّوحدتّبرّّ،عشقّآنّاستّکهّمعشوق
اگرّاّامّ ّیابدنمیبقاّراّدرّجهانّفانیّوّّاستجاودانگیّّدنّبهیرسّجویودرّجستّوارههم

نّکهّدرّانساّایمعنویّلطیفهبرقرارّشودّوّآنّّ،یعنیّخداّ،ارتباطیّمعنویّباکمالّمطلق
بهّبقاّّآدمیشود،ّوّجزءّدرّکلّمستغرقّّارتباطّیابدباّاصلّّ،استنهادهّشدهامانتّبهّ

ّانجامد.وّاینّفناّبهّبقاّمیّیابددستّمی
عاشقّمحبوبّآسمانیّخودّّ،مّمرگداندّکهّتاّدمیّیالدینّنیزّخودّراّعاشقشمس

ّاوماندمی .ّّ ّمیّ،اینّفناّۀنتیجدر ّحقّرا ّ»ّطلبد:بقایّنزد
ُ
ّحأ ُّّبک  ّیّالم ّتّ ح  ّّ/وت 

 
ّوُتّمُّأ

ّّ/كیفّحیاءإّل
 
ّّیّاآلخر؟/ّوّ حیّ نّفیناّیُّم ّف

ُ
ّّریُدّأ ّالّیّ ّلکماج  ّتح  ّّ/یدینّیّ بّ ُّمّط 

 
ّعُّنّ صأل

 
ّ/ةـنیاهّث

ّ
 
ّالق ّفأ ّونا ّر ّّینفّول ُّجّالقول/

 
ّمّ ّل ّلیُّّات 

 
ّول نکّد  ّّم 

 
ّالوالیأسّ)ّ...«ةـانیث :2009ّّ،ةدّرمن

ّمرگّعاشقتّهستم.»ّ(؛119 ّدم ّپسّچهمیّتا ّحیاتّیابم. ّتو ّدر ّتا ّماّّمیرم کسیّاز
نّراّتاّدوبارهّآّکندنمیّخواهانّجمالّتوامّکهّدرّمقابلمّسقوطّوّ؟کندمیّدیگریّراّزنده

ّ«ردّتاّدوبارهّنزدّتوّحیاتیّدوبارهّیابد.منّسخنمّوّغیرّسخن.ّمردیّمُّّوّبسازم
شودّوّنزدّویّمیدرّاوّمستغرقّّارتباطّمعنیّباّکمالّمطلق،ّۀنتیجّالدینّدرشمس

ّمی ّابدیبقا ّمعشوق. ّعاشقّو ّّرودجاییّپیشّمیّتاّ،اینّاتحاد ّاوکه ّّ،گویا خداّّراخود

ّکند؟ازّماّدیگریّراّزندهّمیّیککدام:ّپرسدراّمییزّپنداردمی
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ّعرفانّاسالمیّنتیجه: ّآثار ّمعشوقّدر ّبا ّاتحاد ّو ّبقا ّو ّعطّ،بحثّفنا ّآثار ّدر ّ،ارازجمله

ّشمس ّاشعار ّدر ّو ّاست ّپرکاربرد ّنمودهاییبسیار ّنیز ّاندیشّالدین ّاین ّراّّلاز عرفانی

ّت.درّپیّبقایّنزدّحقّاسمانندّیکّعارفّتوانّمشاهدهّکرد.ّاوّمی

ّ

 گیرینتیجه -4

دّ- ّمانندّ،نوستالژیکمشابهّهایّزمینهسببّبهّّ،الدینّوّعطارّنیشابوریعلیّشمسمحم 

هاییّبسیارّباّشباهتنوستالژیّعرفانیّراّاقتصادیّوّاجتماعی،ّوّّاسییسّآشفتهاوضاعّ

ّ.اندکشیدهرّیاشعارشانّبهّتصودرّ

دّ- ّشمسمحم  ّگرایشعلی ّبا ّشاعری ّالدین، ّعرفانی ّهای ّاست.و ّعطار ّاز روحّّمتأثر

ّّسرگشته ّمانناو ّمبدأّ،دّاستادشنیز ّسودایّبازگشتّبه ّمعشوقّّدر ّرسیدنّبه اصلیّو

ّ ّخود ّّ،رواینازّاست.حقیقی ّوطن ّبه ّشاعر ّدو ّهر ّعشقاصلی ّورزندمیّخود ّراّ؛ آن

ّّاندهدانندّکهّازّآنّدورّماندمیّشهریآرمان ّّوزبانّبهّآهّّ،معشوقّخودّراغفوّدر کوهّش 

ّمی ّّالدینشمسّالبتهگشایند. ّبه ّسبب ّبا ّباّهایّشعرجریانآشنایی ّهمسو ّغربی، ی

ازّآنّبسیارّوّدرّاشعارشّّنیستغافلّنیزّازّتوجهّبهّوطنّمادیّخودّّنوستالژیّمعمول،

 کند.میّادی

ّشمسامّ ّاستعرفانیّّفقطّعشقّعطارّ- ّازّیتوصّافزونّبرّ،الدینا فّمعشوقّحقیقی،

 .نیستغافلّنیزّهایّزمینیّتوجهّبهّمعشوق

هرّدوّد.ّنگزینهایّمختلفّآنّبرمییّبیانّعشقّوّجلوهزبانّنمادینّراّبراّ،هرّدوّشاعرّ-

ّ ّاز ّعشقیّمجازیبیان ّمجنونّکه ّّبرندمیعرفانیّّۀبهّرّ،ستاّعشقّلیلیّو ّاتحادو ّاز

 د.داننآنّراّتمثیلیّبرایّعشقّحقیقیّمیّوگویندّمیعاشقّوّمعشوقّسخنّ
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 عبمنافهرست 

ّۀلدکترّبراتّزنجانی.ّرسا«.ّیوانگینقدّوّبررسیّفرزانگیّوّد(.ّ»1378حسین.ّ)،ّآقاّحسینیّ-

ّدکتریّدانشگاهّتهران.

علوم تربیتی -پزشکیشناسی، روانفرهنگ تخصصی روان(.1388ّابوالقاسمی،ّشهنام.ّ)ّ-

 .ّتهران:ّآرویج.فارسی-انگلیسی

د،ّباطنیّ- .ّهای وابستهشناسی و زمینهروان ۀنامواژه(.1386ّرضاّوّگروهّنویسندگان.ّ)محم 

ّتهران:ّفرهنگّمعاصر.

ّنصرتافکاریپوّرّ- ،ّ
 
ّ)الل 1382ّه.  -پزشکی انگلیسیشناسی و روانفرهنگ جامع روان(.

ّ.ّتهران:ّفرهنگّمعاصر.فارسی

ّۀ.ّسالّهفتم،ّشماّرپژوهش زنان«.ّزنّدرّادبّعرفانیّرمزّپردازی(.ّ»1388حسینی،ّمریم.ّ)ّ-

ّ.45-29،ّصص1ّ

د،ّحمودّ-  .ّبیروت:ّدارّاآلداب.وتحلیل أمیرال الطیور ةـسدرا(.ّم2003ّ.ّ)محم 

ّ.ّرشت:ّکتیبهّگیل.نمادهای پایداری در شعر معاصر لبنان(.ّالف1393ّ،ّاکرم.ّ)روشنفکرّ-

تطبیقیّنوستالژیّدرّشعرّعبدالوهابّالبیاتیّوّشفیعیّّبررسی»(.ّب1393ّ،ّکبری.ّ)روشنفکر

ّ.55-37،ّصص2ّ،ّسالّدوم،ّشمارهّادبیات تطبیقی«.ّکدکنی

-ّ(ّ ّهلموت. 1374ّریتر، ّدریای جان(. سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار :

ّالمللیّالهدی.انتشاراتّبینّۀخویی.ّتهران:ّمؤسسّعباسّزریابّۀ.ّترجمنیشابوری

ّعلیزّ- ّ)یمهدّیتون، ّم1996ّ. ّـیالشعر نیالدشمس یعلمحّمد ةـغل(. ّسلسلیب. ّـروت:

 ث.یاألدبّالحد

ّ.ّتهران:ّسخن.فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی(.1370ّسجادی،ّجعفر.ّ)ّ-

امۀّنپایانفام.ّدکترّعالیهّیوسفّ«.غربتّروحّدرّمثنویّمعنوی»(.1391ّ،ّسهیال.ّ)سلطانیانّ-

ّدانشگاهّآزادّاسالمیّتهران.ّ.کارشناسیّارشد

دن،ّیالدشمسّ-  ،ّبیروت:ّداراآلداب.طیور الی الشمس المّره(.ّم1984ّ)ّ.یعلمحم 

دن،ّیالدشمسّّ-  ،ّبیروت:ّداراآلداب.ممالیک عالیه(.ّم2002ّ)ّّ.یعلمحم 

دن،ّیالدشمسّ- ّ،ّبیروت:ّداراآلداب.ةردمن الوالیأس (.ّم2009ّ)ّ.یعلمحم 

ّیالدشمسّ- دن، ّم2009ّ)ّ.یعلمحم  ّـیاألعمال الشعر(. ّب2ّ، ّمؤیج، ّةـیالعربّةـسسروت:

 للدراساتّوالنشر.

ّنّ- ّفریعطار 1370ّ)ّ.نیدالدیشابوری، ّریالطمنطق(. ّاهتمام ّبه ّتهّرّدّصادقسیّ . ان:ّگوهرین.

 انتشاراتّمرکزی.
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ّ.ّتهران:ّنگاه.دیوان غزلیات(.1386ّ)ّ.نیدالدیشابوری،ّفریعطارّنّ-

ّ.ّتهران:ّسخن.نامهمصیبت(.1388ّ)ّ.نیدالدیشابوری،ّفریعطارّنّ-

ّمعارف.ّۀ.ّتصحیح:ّریتر.ّاستانبول:ّمطبعنامهیاله(.ّم1940ّ)ّّ.نیدالدیشابوری،ّفریعطارّنّ-

ّنّ- ّفریعطار 1368ّ)ّ.نیدالدیشابوری، ّعلمیّدیوان عطار(. ّتهران: ّاهتمامّسعیدّنفیسی. ّبه .

ّفرهنگی.

د»(.ّم1994ّمین،ّحسین.ّ)اّعلیّ- شعریّلبنان،ّآثارّّدالدینّنقشّویّدرّتجدعلیّشمسمحم 

ّدانشگاهّمادریدّاسپانیا.ّ.ّدکتریّۀرسال.ّ«وّزندگیّاو

-ّ(ّ ّزهرا. 1392ّغالمی، ّشعر»(. ّعربیّ)ّروابطّبینامتنیّقرآنیّدر ّو ّفارسی دمعاصر علیّمحم 

ّسیّ شمس ّو ّحسینی(الدین ّحسن ّخزعلی.ّ.«د ّانسیۀ ّارشّنامۀپایانّدکتر ّ.دکارشناسی

ّدانشگاهّالزهرا.

داردکانی،ّّمختاریّ-  .ّتهران:ّویستار.فرهنگ اصطالحات ترجمه(.1385ّعلی.ّ)محم 

دمقیمیّآذر،ّّ-  .ّتبریز:ّتالش.شناسیفرهنگ اصطالحات روان(.1373ّباقر.ّ)محم 

-ّ(ّ ّایزابل. 1370ّمکّگایک، ّترجمارسی )آکسفورد(ف-فرهنگ اصطالحات انگلیسی(. ّۀ.

 پرویزّبیرجندی.ّتهران:ّقومس.

قم:ّدفترّانتشاراتّ.10ّجّ،ّمستدرک سفینه البحار.ق(.ّه1418ّنمازیّشاهرودی،ّعلی.ّ)ّ-

 اسالمی.
 

 

 

ّ

 


