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چکيده
مقالۀ حاضر به بحث پیرامون »مفهوم زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری« می  پردازد. ابوالعتاهیه 
از برجسته  ترین شاعران منحصر به فرد  عرب در زمینۀ زهد  است. وی نقش مهمی در تکوین زهدیات 
فارسی دارد. در ادبیات فارسی نیز عطار نیشابوری از شاخص  ترین چهره  های زهد و عرفان است که در 
سراسر دیوان او مفهوم زهد موج می  زند. این مقاله بر اساس شیوه توصیفي– تحلیلي قصد دارد تا پس از 
اشارۀ مختصری به زیست نامه  های این دو شاعر ، علل گرایش به زهد و میزان تأثیر و تأثر احتمالی آنان 
را از یکدیگر مورد بررسی قرار داده و وجوه مشابهت و مغایرت مفاهیم و موضوعات زهدی این دو شاعر و 
نیز تقریب اندیشه  های اسالمی و سبک و اسلوب این دو را مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. تأثیر فرهنگ 
اسالمی به ویژه قرآن و حدیث هم در محتوا و هم در صور بالغی زهدیات این دو شاعر نمود بارزی دارد. 
زهدیات ابوالعتاهیه حاوی درون  مایه  های دینی خاصی است که بر شعر زهد فارسی تأثیری شگرف داشته 
است. این درون  مایه  های دینی عمدتاً ناظر به مرگ ، ظلم و دگرگونی روزگار و رنج  های فردی ، اجتماعی 

و دنیا طلبی هستند.  
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1- مقدمه

زهد یکی از مضامین شعری است که در قرن دوم در ادبّیات عربی به عنوان بازخورد 
از جمله گسترش فساد  العملی نسبت به شرایط سیاسی – اجتماعی آن دوره  و عکس 
است.  ابوالعتاهیه  زمینۀ زهد،  برجسته  ترین شاعر عرب در  باری ظهور کرد.  و  بند  بی  و 
شعرهایی که او دربارۀ زهد و مضامین متنوع آن سروده منحصر به فرد است. در نظر او 
دنیا مجموعه  ای از اباطیل فریبنده است. ابوالعتاهیه زندگی را تحقیر نموده و با بدبینی 
به آن می  نگرد. شعر ابوالعتاهیه دارای درون  مایه  های خاصی است که بر زهدیات فارسی 

تأثیری شگرف داشته است.
از دیگر چهره  های زهد و عرفان، فرید الدین عطار نیشابوری است. وی جایگاهی ارزشمند 
و بی بدیل در عرصۀ به کمال رساندن شعر زهد و عرفان در ادبیات فارسی به خود اختصاص 
داده است. مهم  ترین ویژگی عطار در این است که تمام آثار او در جهت زهد و عرفان است 
و او تمام موجودیت  ادبی خود را وقف زهد نموده است. وی در همۀ دریافت  های عرفانی 
خود به مبانی شریعت توجه دارد و تالش کرده است تا در آنها از قرآن بهره جسته و به 

عرفان با تأویلی گسترده  تر نظر داشته باشد. 
این جستار که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته در صدد آن است تا به این سوال 
اصلی پاسخ دهد که میزان مشابهت یا مغایرت مضامین زهدی در اشعار این دو شاعر چگونه 
است تا بتواند از این رهگذر میزان قرابت و نزدیکی درون  مایه  های زهدی این دو شاعر را 
سنجیده و گامی جهت تقریب ادبیات دو ملت بردارد. با توجه به عدم بررسی این موضوع 
و نظر به قرابت  های مضامین زهدی در اشعار دو شاعر ضرورت پرداختن به این موضوع 

پیش از پیش مشخص می  گردد.

پيشينۀ تحقيق

تا کنون پایان نامه  ها  و مقاالت متعددی در خصوص زهدیات ابوالعتاهیه و نیز مقایسه 
آن با شاعران ایرانی صورت گرفته است، اما تحقیقی در خصوص مقایسه زهدیات ابوالعتاهیه 

با عطار نیشابوری انجام نگردیده است. تحقیقات مرتبط با این موضوع عبارت است از:
  اطرشی، محمد علی، )1370(، شرح حال و بررسی شعر ابوالعتاهیه، دانشگاه تهران، 

پایان نامه کارشناسی ارشد. 
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-امینی، لطیف، )1378(، زهد و جلوه  های آن در شعر ابوالعتاهیه، دانشگاه کردستان، 
پایان نامه کارشناسی ارشد.

- سلطانی نژاد، فاطمه، )1388(، بررسی مقایسه  ای زهد سنایی و ابوالعتاهیه، دانشگاه 
فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد.

- فتوت، رستم، )1385(، بررسی تطبیقی زهدیات سنایی و ابوالعتاهیه، کتاب ماه ادبیات.
نجفی، زهرا، )1390(، شرح و بررسی و تبیین مضامین زهدیات ابوالعتاهیه وابونواس، 

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد.

2- بحث و یافته  های تحقيق

2-1- زندگينامه ابوالعتاهيه

ابوالعتاهیه در سال 130 هـ.ق در کوفه به دنیا آمد . وی از خانواده  ای تهیدست بود که 
پدرش به کوزه فروشی اشتغال داشت. او مدتی همنشین جوانان بی بند و بار کوفه شد و 

به سلک آنان در آمد .
محیط فرهنگی کوفه بر نگرش و اندیشه  های شاعر تأثیری بس شگرف داشت . در آن 
زمان کوفه به عنوان دومین شهر علمی و ادبی بغداد به شمار می  رفت و از آنجا که اکثر 
جمعیت کوفه از موالی بودند همۀ فرقه  ها و گروه  های سیاسی درآنجا یافت می  شد که افکار 

و اندیشه  های ابوالعتاهیه بی تأثیر از این بافت فرهنگی نبود )فاخوری، 1388: 317(.
ابوالعتاهیه پس از مدتی به بارگاه خالفت مهدی عباسی راه یافت و مدیحه سرای دربار 
او شده و در زمرۀ مالزمان او گشت. در دورۀ خالفت هارون الرشید ابوالعتاهیه به عبادت 
مشغول شد و پشمینه پوشید و زهد پیشه کرد و حضور در مجالس انس و غزلسرایی را 

ترک کرد )ضیف، 1973: 172(.
دربارۀ مذهب ابوالعتاهیه باید گفت او به مذهب زیدیه گرایش داشت و در بعضی از کتب 
شیعه از جمله » روضات الجنات « ، احتمال شیعه بودن او داده شده است )علیان، 1991 :37( 
، البته عده  ای از مردم هم روزگارش با دیده شک و تردید به مذهب وی می  نگریستند و 
آشکارا و پنهان به او نسبت زندیق می  دادند . از جمله دالیل معاصران ابوالعتاهیه برای زندیق 
بودن او این است که  در اشعار او صرفاً از مرگ ، فنا ، نیستی و ناپایداری جهان سخن به 
میان آمده و هیچ اشاره  ای به رستاخیز و بهشت و دوزخ نشده است )اصفهانی، 1984: 35/4(.
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اما دربارۀ شکل و مضمون اشعار ابوالعتاهیه باید گفت که سادگی و بی تکلفی آنها با 
روحیات و ویژگی  های فردی و اجتماعی وی پیوندی ناگسستنی دارد و از وی چهرۀ شاخصی 
ساخته است. روی آوردن به معانی تازه ، بهره گیری از واژگان ساده و عامه فهم ، دوری 
از پیچیدگی و تصنع در ساختمان شعر که در قالب بحور ساده و ابتکاری و موسیقی دل 

انگیز تجلی کرده از ویژگی  های مهم سبک اوست )ضیف، 1973: 252(.

2-1-1- زهد ابوالعتاهيه

زهدیات ابوالعتاهیه بخش اعظم سروده  های او را تشکیل می  دهد و همانگونه که اشاره 
گشت سخنان متناقضی پیرامون زهد او وجود دارد. برخی آن را تصنعی و ریاکارانه و برخی 

دیگر واقعی و صادقانه دانسته  اند. البته اشعار وی مؤید هر دو نظر است.
زهد ابوالعتاهیه موضوعی اساسی و در عین حال مبهم است. کثرت زهدیات وی که 
به  اینکه  با  زاهدانه وی می  دهد؛  بودن گرایش  های  از جدی  است خبر  امروزه در دست 
درستی نمی  دانیم که این گرایش  ها چگونه آغاز شده است و منشأ و ماهیت آنها واقعاً چه 
بوده است؟ آیا گرایش راستینی بوده یا تحولی از نوع گرایش  های شاعرانی درباری که گویی 
توبه و زهد اواخر عمر، ُحسن ختامی ضروری بر عیش و نوش های دوره جوانی و میانسالی 
شان بود یا از نوع گرایش های شاعرانی که چهرۀ مقدس و زاهدانۀ آنان بیش از آن که 
حاصل پرهیزگاری و پارسایی خود آنان باشد نتیجۀ تصورات یا القاءات هواداران یا پیروان 

آنان در دوره  های بعد بوده است.
ادامۀ مدیحه  سرایی ابوالعتاهیه در بارگاه خلفا و بر خورداری مداوم وی از مستمری و 
پاداش  های مادی آنان همه از موارد و مقوله  هایی است که شاعر را به بخل و مال اندوزی 

متهم کرده و زهد او را ریایی نشان می  دهد )خطیب بغدادی، 1349: 258/6(.
به نظر می  رسد ناکامی  ها و شور بختی  های ابوالعتاهیه نوعی بدبینی و بی عالقگی نسبت 
به همان اموری که موضوع آرزوهای او بودند در وی پدید آورده بود. بدین سان کامیابی  های 
مادی به وی آرامش خاطر می  داد و نه صفای زهد در وی احساس بی نیازی و وارستگی 
بر می  انگیخت. در او هم آزمندی بود و هم بی نیازی. هم فرومایگی بود وهم بلند نظری، 
هم دنیا پرستی بود و هم پارسایی. این ها همه از واکنش  های روحی شخصیتی سرچشمه 
می  گرفت که ناکامی  را نه با کوشش و امید که با ترک امید پاسخ می  داد ، به عبات بهتر 
فضایل و رذایل شاعر واکنش محرومیت ها و نیازهای سرکوب شدۀ مادی و معنوی او بوده 
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است، به همین سبب است که شاعر در همان دوره ای که قاعدتاً می بایست زندگی زاهدانه 
و صوفیانه در پیش گرفته باشد ، همچنان به مدیحه سرایی در بارگاه خلفا سرگرم بود و 

چشم به پاداش  های مادی داشت )فاخوری، 1388: 32(.
زهدیات ابوالعتاهیه از سویی به کالم مانویان که مردم را به زهد و پارسایی و نیکوکاری 
این جهان دعوت می  کردند مانند شده است؛ یعنی با آنکه اشعار وی آکنده از آیات و احادیث 
است در واقع کشاکش میان دو اصل نور و ظلمت یا خیر و شر است که دلبستگی اصلی 

شاعر را در زهدیاتش نشان می  دهد )ضیف، 1973: 241(.
ابوالعتاهیه که با  عقاید و تعالیم مانویان آشنا بود به خوبی باورهای اسالمی و مانوی را 
به هم در آمیخته و کلیتی پدید آورده که حتی صبغۀ اسالمی آن مانع از خرده گیری  ها 
و اتهام  های منتقدان نشده است. او در زهدیات خود پیرو مکتب فلسفی معینی نیست. 
زهدیات وی چیزی جز یک سلسله مواعظ و تأمالتی شاعرانه پیرامون مرگ و زندگی نیست 
که بیشتر مواد آن را از آیات قرآن، احادیث دینی و عقایدی که میان اصحاب زهد و تصوف 

شایع بوده است، به چنگ آورده است )فاخوری، 1388: 320(.
بیشتر زهدیات ابوالعتاهیه را تحقیر دنیا و دعوت به قناعت تشکیل داده است، اما در 
تحقیر دنیا کار را به بدبینی می  کشاند و بر زهدیات وی هاله  ای غم انگیز سایه انداخته است 
و آن هاله ناامیدی و بیزاری از زندگی است که با اسالم منافات دارد؛ زیرا اسالم زندگی 
را زشت جلوه نمی  دهد و از مردم نمی  خواهد آن را منفور بشمارند، اما ابوالعتاهیه آن را 
در ظلمتی کشنده به تصویر می  کشد، ظلمتی که از مطالعات او در مورد مذهب مانوی و 

آمیزش با آنان حاصل شده است )اصفهانی، 1984: 14/4(.
زهدیات ابوالعتاهیه از حیث ادبی و فنی ارزش بسیاری دارد، وی توانسته است پندهای 
خود را در قالبی عرضه بدارد که از جمود وخشکی اشعار تعلیمی به دور باشد و خشونت 
زاهدانه و پند آموز کالمش را از نظر خواننده پنهان دارد. او در زهدیات خود ثابت می  کند 
که می  تواند به نحو عجیبی معانی مجرد را چنان در لباس محسوس عرضه دارد که بر 

زیبایی آن بیفزاید :

و فوقــک أمــواٌج و تحتــک أبحــُر تمنــی المنی، و الریــُح تلقاک عاصفاً 
                                                                                        )ابوالعتاهیه، 2004: 170( 

امواج  بر فراز سرت  بر تو می  وزد و  -در پی آرزوی خویش هستی حال آنکه طوفان 
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دریاست و زیر پایت دریای خروشان.

2-2- زندگينامه عطار

اطالع دقیقی از سال تولد عطار در دست نیست، اما تاریخ والدت وی را از سال 513 
تا 540  در کدکن نیشابور دانسته  اند.

پدر عطار درکنار طبابت به تصوف نیز گرایش داشته است. دلبستگی عطار به عرفان از 
همان کودکی در او هویدا شد )فروزانفر، 1354: 19(.

عطار در سال 618 هـ.ق در جریان حملۀ مغول به نیشابور کشته شد. در بارۀ مذهب وی 
باید گفت چنانکه از آثار او بر می آید او بر مذهب اهل سنت بوده است، اما ارادتی خاص 

به خاندان اهل بیت )ع( به ویژه حضرت علی )ع( دارد )شفیعی کدکنی، 1389: 90(.
در خصوص آثار عطار نیز قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که برخی از آثار 
عطار منسوب به ویمی  باشد، اما آثار مسلمی که به عطار نسبت داده می  شود عبارتند از: 
دیوان قصاید و غزلیات ، منطق الطیر، الهی نامه، مصیبت نامه ، اسرار نامه ، مختار نامه 
و تذکرۀ االولیاء. عطار در بسیاری از آثار خود زبان تمثیلی شعر خود را با درون  مایه  های 
عرفانی به کار می  گیرد و با بیانداستان  هایی که حاوی نکات عبرت انگیز و مسائل اجتماعی 

است بازتاب دهندۀ اوضاع زمانۀ خویش است.

2-2-1- زهد عطار

به  نگرش وی  اما   ، نمی  کند  پیروی  فلسفی خاصی  و مکتب  از روش  هر چند عطار 
مسائل، فلسفی است که با زهد آمیخته شده است. وی نکات فلسفی و عرفانی را از زبان 

شخصیت  های مختلف و حتی عناصر و موجودات آسمانی بیان می  کند.
عطار با استفاده از عناصر شعر رندانه ، سیر و سلوک معنوی خود را از مقام زهد به 

معرفت عابدانه و از معرفت عابدانه به عرفان عاشقانه ای چنین به وصف می  کشاند:
دی زاهد دین بودم، سجاده نشین بود                     
زارباب یقین بودم سر دفتــــر  دانایی                        

امروز دگر هستم دردی کشم و مستم                             
نه اینم و نه آنم، تن داده به رسوایی                    
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عطار تحول ویژه  ای در ادبیات عرفانی ایجاد نمود. با این تحول، از عرفان زاهدانه سنایی 
فراتر رفت و عرفان ذوقی را تجربه کرد ؛ در واقع می  توان گفت شعر عرفانی با  عطار به 

مرحله کمال رسید.

2-3- زهد در آثار ابوالعتاهيه و عطار

قبل از وارد شدن به این موضوع ضروری می  نماید تا چشم  اندازی از زهد در پیش رو 
داشته و تعریف کاملی از آن ارائه دهیم ، آن  گاه محور بحث خود را بر آن قرار دهیم.

قرآن کریم منبع اساسی زهد در اسالم است که دارای مضامینی روشن در دعوت به 
زهد و بی رغبتی به دنیاست: »و ما الحیاۀُ الدنیا إاّل متاع الغرور« )آل عمران: 185( و نیز »و 

ال تغرنّکم الحیاُۀ  الدنیا و ال یغرنّکم باهلل الغرور« )لقمان: 33(
در نهج البالغه نیز حضرت علی )ع( زهد را تنها در میان دو کلمه از قرآن تعبیر می  نماید. 
ْهُد بَْیَن َکلَِمَتْین ِمَن القرآِن، قاَل اهلُل ُسْبَحانَُه : لَِکْیال تَأَسوا َعلی  آنجا که می  فرماید : » الزُّ
َماَفاتَُکْم َو ال تَفَرُحوا بَِما آتَاُکْم « )نهج البالغه : ح431( یعنی: بر آنچه از دست شما رفته است 
حسرت نخورید و به آنچه به شما رسیده است شادمان مباشید. حضرت زهد را به قدرتی 
روحی تفسیر می  کند که آدمی باید از ناحیۀ اخالقی چنان قدرتمند باشد که دنیا نتواند او 

را اسیر و برده خویش گرداند.
حضرت فاطمه زهرا )س( نیز می  فرماید: »أزهُد الناس من ترَک الحراَم « )زاهد ترین مردم 

کسی است که حرام را وانهد( )حرانی، 1376: 519(.
اما دربارۀ مفهوم زهد در اشعار ابوالعتاهیه باید گفت که اکثر مضامین شعری او حول 
محورهای یاد مرگ ، فنای دنیا و آدمی ، نکوهش دنیا و دنیا پرستان ، روی آوردن به زهد 

و فقر و عدم تفاخر، توکل بر خدا و دنیا گریزی است.
چهار قرن پس از ابوالعتاهیه و ظهور شعر زهد به صورت مکتبی مستقل ، در آن سوی 
به حق  و  به عرصۀ شعر گذاشت  پا  نیشابوری  الدین عطار  فرید  اسالم،  پهنای سرزمین 
سهمی مؤثر در به کمال رساندن شعر زهدی و عرفانی داشت. عطار، پارسا و عارفی به تمام 
معناست و در دیوان و مثنوی او حتی یک بیت را نمی  توان یافت که در راستای مکتب 

زهد و عرفان نباشد.
بررسی اشعار این دو شاعر نشان از درون  مایه  های مشترکی می  دهد که در نوع خود 
حائز اهمیت و قابل کنکاش هستند. در ذیل به بررسی وجوه مشابهت مضامین زهدی در 
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میان اشعار این دوشاعر می  پردازیم:

2-3-1- بهره گيری از آیات قرآنی

از ویژگی  های مشترک در زهدیات ابوالعتاهیه و عطار در بیان مضامین زهدی ، بهره 
گیری از آیات قرآنی است . قرآن کریم از آغاز نزول تا کنون به خاطر وحیانی بودن و 
در نتیجه برخورداری از جمال لفظی و معنوی غیر قابل وصف ، همواره الگوی بسیاری 
از شاعران و ادیبان بوده است . البته باید توجه داشت که بهره گیری از آیات قرآنی در 
باب مسائل اخالقی و زهدی بارزتر از سایر ابواب است ؛ زیرا شاعر از این طریق می  تواند 
زمینه  های اعتقادی و عواطف مردم را با خود همسو نموده و بایدها و نبایدهای اخالقی را 

به آنان تلقین نماید . ابیات ابوالعتاهیه و عطار در ذیل از این جمله است:

فما أنت فی دنیاک هذی ُمَخلُّد ــها ــوٍب  جنیَتــــ ــن ذن ــب م فُت

-از گناهانی که انجام داده  ای توبه کن؛ زیرا تو در این دنیا جاودانه نیستی.
)ابوالعتاهیه، 2004: 135( 

و عطار می  گوید :
ز اول روز مــشغــــوالن خـویشـیـــم در ایــن وادی همــه غــوالن خویشــیم  
ــاد ــش از ی ــذار عی ــت بگ ــون رف ــال چ ب چـــــو در مانیـــــم بــر داریــم  فریــاد

)عطار نیشابوری، 1387: 147(

مضمون این ابیات مقتبس از این آیۀ شریفه است که : »إذا مّسکم الُضرُّ فإلیه تجئرون 
ثّم إذا کشف  الُضرُّعنکم إذا فریٌق منکم بربّهم یشرکون« )نحل : 54( )آنگاه که زیانی به شما 
رسد به او پناه می  برید و چون رنج و زیان از شما بردارد گروهی از شما به پروردگار خود 

شرک می  ورزید .( 
عطار در بیان اندیشه  های عرفانی خود از قصص قرآنی بهرۀ فراوان برده است از جمله 
داستان یوسف و زلیخا، حکایت سلیمان با موران، حکایت موسی و دختران شعیب )عطار 

نیشابوری، 1388: 365(.

2-3-2- نکوهش دنيا و گریز از آن

یکی از شالوده  های فکری ابوالعتاهیه که از اشعارش به خوبی هویداست نکوهش و تحقیر 
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دنیاست . در نظر او دنیا مجموعه  ای از امور فریبنده ، ناپایدار، سرشار از مکر و خدعه و فریب 
و لبریز از رنج و ناامیدی است . دنیا معبر انسان است. در بینش او دنیا موجب طغیان آدمی 

است و آفت آدمی عشق به دنیاست و هر گاه بی نیاز شود ، طغیان می  ورزد :

ــتغنی ــا اس ــی کلّم ــرُء یطغ و الم المرُء  آفـــُته هــــوی الد نـــیا  
)ابوالعتاهیه، 2004: 29(

آفت انسان هوی و هوس دنیاست و انسان هنگام بی نیازی طغیان می  ورزد.
الهام بخش ابوالعتاهیه در اندیشه مذکور این آیه کریمه است: »کاّل إن اإلنساَن لَیطغی 

أن رآه إستغنی« )علق : 6 و 7(
و نیز:

مثــل لمــع اآلل فــی األرِض القفار إنمــا الــدنیــــا غروٌر کــلّهـــــا
)ابوالعتاهیه، 2004: 157(

دنیا سراسر فریب است همچون درخشش سراب در بیابان .
عطار نیز دنیا را سرای غرور می  داند که نباید به آن فریفته شد :

ــود ــن ب ــه رفت ــدن، هم ــود زآم مقص بنشــین که من و تو را در این دار غرور
)عطار نیشابوری، 1389: 184(

ابوالعتاهیه و عطار هر دو به سرعِت زوال این دنیا و فانی بودن آن اشاره دارند آنجا که 
ابوالعتاهیه می  گوید :

ــرار ــی دار الق ــۀ ف ــا  الراح إنّم ــداٍر  ــی ب ــت ه ــا فلیس أٍف لدنی
فــی بلــی جســمی بلیــٍل و نهــار ســرعۀ   إال  الســاعات  أبــت 

                   )ابوالعتاهیه، 2004: 157(

اف بر این دنیا که سرای واقعی نیست و آرامش در سرای باقی است .
گذشت ساعات چیزی جز سرعت فرسودن جسمم در شب و روز نیست .

و عطار می  گوید :
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از زود  گذشــتنش خبــر بایــد داشــت دنیــا که بـــرای  ره گــذر بایــد داشــت
بــر هیــچ منــه دلــت کــه بــر بایــد داشــت چو می دانی که ســخت دردی اســت فراق 

               )عطار نیشابوری، 1389: 184(

2-3-3-  یادآوری گذر عمر و غفلت انسان 

غفلت دارای مفهوم وسیع و گسترده  ای است که هر گونه بی خبری را شامل می  شود 
که خود تهدید بزرگی برای سعادت بشری است . آیات بسیاری توجه انسان را به این مهم 
جلب نموده و عاقبت غافالن را دوزخ می  داند : »إن الذیَن ال یرجوَن لقائنا و رضوا بالحیاِۀ 
الدنیا و إطمأنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون« )یونس: 7( )آنها که به ایمان ما مالقات 

ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند و از آیات ما غافلند .(
ابوالعتاهیه در تعجب است از کسانی که که می  دانند روزی خواهند مرد ، اما دست از 

لهو و لعب بر نمی  دارند :

و نلعــُب و المــوُت ال یلعــُب ــُب ــا   نذه ــو و  أیامن أنله
عجبــُت و مــا لــی ال أعجُب عجبــُت لــذی لعــٍب قــد لها
تمــــوُت و منزلۀ یـخـــرب أیلهــو و یلعــُب مــن نفُســُه

)ابوالعتاهیه، 2004: 55(    

- آیا همچنان به خوشگذرانی مشغول باشیم ؛ در حالی که روزگار ما در گذر است و 
آیا به بازی مشغول باشیم ؛ در حالی که مرگ با کسی بازی نمی  کند ؟

- برای کسی که در خوشی است تعجب می  کنم و چگونه در تعجب نباشم .
- آیا کسی که می  میرد و منزلش ویران می  گردد ، به لهو و لعب می  پردازد ؟

عطار نیز چنین مضمونی دارد آنجا که می  گوید:

تــو خوش بخفته، کی رســی آخــر به انتها مرکــب ضعیــف و بــار گران و رهــی دراز
تــو غافلــی ز کار خــود و  مــرگ  در لقــا تــو خفتــه  ای ز دیر گه و   عمــر  در گذر

)عطار نیشابوری، 1374: 707(  

عطار به بسیاری از حکایات خود نیز به این مضمون اشاره داشته است و مردم غافل از 
حقیقت آفرینش را مورد اعتراض قرار می  دهد .
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2-3-4- مرگ  اندیشی

یکی از موضوعاتی که ابوالعتاهیه و عطار در اشعار خود به آن پرداخته  اند و دربارۀ آن 
سخن ها گفته  اند ، مرگ و اندیشه در آن است . آنها از مرگ به عنوان حقیقتی اجتناب 
ناپذیر یاد کرده و آن را سرنوشت محتوم آدمیان قلمداد کرده  اند . آنها با توجه به مقدر 
بودن مرگ برای انسان  ها ، چونان آموزگاری مشفق مردم را از هوس  بازی و زور مداری و 

مال پرستی بر حذر می  دارند .
ابوالعتاهیه در بسیاری از ابیات خود مرگ را همچون جامی می  داند که در برابر همگان 

می  چرخد و همه  ناچار به نوشیدن از این جام هستند :

کأنّهــم شــرُب قعــود علــی کأٍس تُدیُر یــُد الدنیا الــّردی بین أهلِها

دست دنیا مرگ را در بین مردم به گردش در می  آورد ، گویی ایشان همگی از یک 
جام می  نوشند .

وی با اشاره به آیات قرآن کریم بازگشت همه را به سوی خداوند می  داند و اینکه هیچ 
چیزی به سوی مخلوق باز نمی  گردد :

و لیــس إلــی المخلوق شــٌئ من األمر إلــی اهلّلِ کّل األمــِر فــی الخلــق کلّــه
                )ابوالعتاهیه، 2004: 174(

همۀ امور مخلوقات به خداوند باز می  گردد و چیزی از امور در دست مخلوقات نیست .
عطار نیز همچون ابوالعتاهیه مرگ اندیشی است که پی درپی مرگ و رها کردن زندگی 

مادی را به آدمیان گوشزد می  کند :

در خــون همــه خلــق خــدا خواهــد بود دنیــا چه کنــی چو بــی وفا خواهــد بود
آخــر  نــه  بــه  عاقبــت  فنا خواهد شــد گیــرم کــه  بقــای  نــوح  یابــی در وی

)عطار نیشابوری، 1389: 153(

2-3-5- توجه به معاد و روز قيامت و ترس از نداشتن توشه آخرت

در قرآن کریم به فراوانی از قیامت یاد شده است ، این یاد آوری گاه با برهان و گاه با 
آوردن مثال بوده و سعی بر آن بوده تا فهم آنها را به ذهن نزدیک سازد .
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ابوالعتاهیه به عنوان شاعری که مضامین دینی فراوانی را در شعر خود وارد نموده رویکرد 
خاصی به مسأله قیامت داشته است :

جمیعاً و تُطوی أرضها و ســماُءها غــداٌ تخــرُب الدنیــا و یذهــُب أهلها
          )ابوالعتاهیه، 2004: 22(

فردای قیامت دنیا خراب می  شود و اهل آن همگی فانی می  گردند و طومار زمین و 
آسمان در هم پیچیده می  شود .

بیت مذکور یادآور این آیۀ شریفه است: »یوَم نطوی السماَء کطیِّ السجّل للکتِب« )انبیاء: 
104( » روزی که آسمان را چون طوماری نوشته درهم نوردیم. «

ابوالعتاهیه در ارتباط با قیامت و مکافات عمل در آن روز به شدت از معارف عمیق 
قرآنی تأثیر پذیرفته است و این موضوع در اشعار وی به خوبی مشهود است . برای نمونه 

به چند بیت زیر اشاره می  کنیم :

و کل نفــٍس تُجزی بما کســبت ــدار  فانیــٌۀ المــوت  حــٌق  و ال

مرگ حق است و این دنیا فانی است و هر نفسی کرده خود مجازات می  گردد .
و:

و یحصــُد الزارعــون مــا َزَرعوا غــداً توّفــی النفوس ما کســبت
             )ابوالعتاهیه، 2004: 234(

در آن روز فردای قیامت هر کس هر چه کرده بی کم وکاست می  بیند و مردمان هر 
آنچه کشته  اند بی کم و کاست می  بینند  .

انعکاس مضامین آیات زیر در ابیات یاد شده به خوبی مشهود است :
»کّل إمرٍئ بما کسبت رهیٌن«)طور:21(، »ُوفیت کُل نفٍس ما عملت« )زمر: 70(

در اشعار عطار نیز ابیات بسیاری وجود دارد که توجه به معاد و حیات پس از مرگ را 
یاد آوری می  کند و منکران معاد و انسان  های غفلت زده را به تفکر و اندیشه وا می  دارد :

تا حشــر زقــال و قیل خــود باز رهند قومــی که به خاک مرگ ســر بــاز نهند
)عطار نیشابوری، 1389: 273(
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و: 

پنبــه غفلت و پندار بگوش تو در اســت شــد بنا گوش تو از پنبه کفن پوش و هنوز
            )عطار نیشابوری، 1374: 742(

2-3-6- فقر و درویشی

    فقر یکی از مراحل سیر و سلوک و اولین گام زهد و تصوف است . در آغاز ، ترک دنیا 
را تنها به مفهوم مادی آن می  گرفتند و هر چه کمتر داشتن و ترک متاع دنیوی به ظاهر 
مطمئن ترین وسیله نیل به رستگاری شمرده می  شد . خداوند در قرآن کریم می  فرماید : 
»یا أیها الناس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلُل هو الغنی الحمید« )فاطر: 15( )ای مردم! همه به 

خداوند نیازمندید و تنها خدا بی نیاز و ستوده است.(
قبل از وارد شدن به موضوع بحث الزم است به انواع فقر اشارتی داشته باشیم . فقر بر 
سه نوع است : فقر اضطرار که پایه و اساس آن بر بیچارگی و حاجت مند بودن استوار است 
. فقر اختیار که پایه و اساس آن انتخاب این فقر توسط خود شخص است . فقر تحقیق 
که پایه و اساس آن واقعیت است و این واقعیت نیازمندی مخلوق به خالق است )موسوی 

سیرجانی، 1385: 117(.
    برای زاهد و عارف ، فقر راستین ، صرف نداشتن مال و منال نیست بلکه نداشتن 
میل و رغبت به مال است . غزالی در بارۀ حقیقت فقر می  گوید : » بدان که فقیر آن بود 
که چیزی که وی را بدان حاجت بود، ندارد و به دست وی نبود . آدمی را اول به وجود 
خود حاجت است آن  گاه به غذا و به مال و به چیزهای بسیار. از این همه هیچ به دست 
وی نیست ، وی در این همه نیازمند است و غنی آن  بود که از غیر خود بی نیاز است و 

آن کسی نیست جز خداوند « )غزالی، 1378: 719(.
ابوالعتاهیه و عطار نیز با تأسی به آموزه های دین مبین اسالم ، فقر و فقیر را به معنای 
اصطالحی آن ستوده اند و پس از اینکه خود را به آن آراسته اند ، دیگران را نیز به وادی 

فقر رهنمون گشته اند .
در بینش عطار فقر یعنی احساس نیاز به یک منبع ال یزال و نیرومند و این خود با 
داشتن دارایی و اموال تناقض ندارد . ممکن است فرد ثروتمند باشد اما فقیر به حساب آید 
؛ بنابرین مراد از فقر ، بیشتر فقر ذاتی و درونی است و منظور فقر ظاهری و مادی نیست. 



دوفصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی / سال اول / شماره دوم / پاییز و زمستان 9097  /    

در اندیشۀ وی فقر به معنی از گمراهی راهی به سوی حق یافتن و گذشتن از نعمت ها و 
تمتعات دنیوی و اُخروی است :

ــه کــردن اســت ــم دســت کوت وز دو عال فقــر چیســت از گمرهــی ره کردن اســت
           )عطار نیشابوری، 1388: 152(

عطار معتقد است فقر در سیر الی اهلل و واصل شدن به معبود ، رکنی مهم و اساسی 
به شمار می  آید :

گر قدم در فقر چون مردان کنی محکم رواست فقر دارد اصل محکم هر چه دیگر هیچ نیست
         )عطار نیشابوری، 1374: 362(

در بینش او صبر در فقر آن قدر با اهمیت  و مهم تلقی می  شود که به تنهایی تمام 
تصوف است:

طمــع از جملــه عالــم بریــدن تصــوف چیســت در صبــر آرمیدن
              )عطار نیشابوری، 1388: 205(

با بررسی فقر در دیوان ابوالعتاهیه در می  یابیم که وی بر خالف عطار ، در هیچ جای 
دیوان خود فقر را در معنای اصطالحی و عرفانی آن به کار نبرده است بلکه او فقیر را کسی 

می  داند که قانع نباشد و در زندگی راضی به دارایی خود نیست :

ــر ــت فقی ــم تقنع،فأن ــت ل إن أن نـَـل ما بدا لــک أن تناَل من الغنی
                 )ابوالعتاهیه، 2004: 148(

آنچه را که برایت آشکار می  شود بگیر تا اینکه به بی نیازی برسی ؛ زیرا اگر تو قانع 
نباشی فقیری .

و نیز:

کلُّ مــن لــم یقنــع فــذاک فقیــر مــا بأهــل الَکفــاف فقــٌر ولکــن
                                       )همان: 155(

کسانی که زیاده نمی  خواهند فقیر نیستند ، بلکه فقیر کسی است که قانع نیست .
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2-3-7- بال و امتحان الهی و توكل و تسليم به رضای خداوند

بال در لغت به معنای آزمایش ، سختی ، غم و اندوه مصیبت و آفت است و در اصطالح 
زاهدان و صوفیان ظهور امتحان حق است بنده را در تحقق حالش هنگام ابتال )سجادی، 
199:1379(. هر چه بال بر بنده قوت بیشتری یابد ، قرابت او با حق تعالی زیادتر می  شود 
؛ در واقع ابتال سنت جاوید الهی است و طی آن مؤمن با جان و مالش آزمایش می  شود 
و باید خود را برای سختی  ها و ناکامی  های دنیا آماده نماید . در قرآن کریم آمده است : 
»ولنبلونّکم بشٍئ من الخوف و الجوع...« )بقره : 155( )هر آینه شما را با چیزی از ترس و 

گرسنگی بیازماییم...(
در نگرش ابوالعتاهیه، فراز و نشیب زندگی انسان در گرو خواست و اراده خداوند است 

از این روی، رضایت خویش را از قضای الهی چنین بیان می دارد :

رضیــت بمــا یُقضــی علــّی و یقدُر لَعمــر أبــــی  لــو  أنــّـنی   أتفّکــر
أردت فــإن اهلل یقضــی  و  یقــدر تــوکل علــی اهلل فــی کل    حاجــۀ

یُصبــه  و  مــا  للعبــد  مــا  یتخّیر   متــی ما یــرد ذو العرش أمــراٌ بعبده
                        )ابوالعتاهیه، 2004: 148(

به جان پدرم سوگند که هر گاه می  اندیشم به آنچه برایم مقدر گشته است راضی می  شوم .
در هر امری به خداوند توکل کن؛ زیرا خداوند تقدیر کننده امور است .

هر گاه صاحب عرش چیزی را برای بنده ای اراده نماید به آن می رسد و بنده اختیاری 
ندارد . 

عطار نیز معتقد است که خداوند در خطاب الست با روح آدمیان پیمان عشق بست و آنها 
را از انواع بالها آگاه گردانید . وی با اشاره به آیه شریفه »ألسُت بربکم قالوا: بلی« می  گوید :

همــه خواهــان انــواع بالییــد خطــاب آمــد که گر خواهــان مایید
                           )عطار نیشابوری،203:1374(

ارواح آدمیان به پیمان حق بلی گفتند و این بلی برای بنده بال بود و نشان آنان که به 
میثاق حق وفادار ماندند نیز پذیرش همین بال بود . عطار معتقد است که قرب پروردگار 

نیز با بال همراه است چنانچه می  گوید :
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زمانــی  بــی  بــال  بــودن روا نیســت صالی عشــق جانــان بی بال نیســت
چو تیر از شســت او باشد خطا نیست اگــر صــد تیــر بــر جــان  تــو   آیــد
تــو را گــر در ســر مویــی رضا نیســت ــن ســر ــی از ای ــی نمی  دان ســر موی
که  مرد  بی  بـــال  مرد  لقا  نیـســـت بــال کش تــا  لقــای  دوســت   بینی

                  )همان: 406(

اما در بارۀ مهم  ترین عامل موفقیت انسان در برابر قضای الهی تسلیم و فرمانبرداری 
از خداوند است . تحقق این حالت در انسان بستگی به درجۀ ایمان و یقین و قوت قلب 

او نسبت به همۀ امور است و این که همۀ علل و اسباب تحت ارادۀ ال یزال الهی است .

2-3-8- نکوهش حرص و آزمندی

     یکی از معانی حرص دلباختگی در برابر زرق و برق دنیاست . هنگامی که آتش 
این عشق در درون جان انسان زبانه می  کشد او را به سوی حرص و ولع نسبت به مواهب 
دنیا سوق می  دهد . به همین دلیل قرآن کریم برای خشکانیدن ریشه حرص و آز به سراغ 
حب افراطی و یا به تعبیر دیگر دنیا پرستی می  رود و با تعبیرات گوناگون قدر و قیمت دنیا 
را در نظر ها می  شکند تا عاشقان بیقرار به خود آیند و حریصانه در پی آن نشتابند و همۀ 

ارزش  ها را به خاطر رسیدن به آن  زیر پا نگذارند .
بازیچۀ کودکانه و سرگرمی       قرآن کریم در موارد متعددی زندگی دنیا را نوعی 
نْیا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زیَنٌۀ َو تَفاُخٌر بَْیَنُکْم َو تَکاثٌُر  می  شمارد و می  فرماید : » اْعلَُموا أَنََّما الَْحیاُۀ الُدّ

فِي اأْلَْمواِل َو  َاأْلَْواَلِد...« )حدید: 20(
ابوالعتاهیه حرص را فتنه  ای می  داند که هیچ کس از آسیب آن در امان نیست :

لــم ینــُج منهــا عجــٌم و ال عــرٌب البغــُی و الحــرُص و الهــوی فتٌن
                )ابوالعتاهیه، 2004: 42(

تجاوز و حرص و هوی فتنه اند که هیچ عرب و عجمی از آن نجات نمی یابد .
   وی معتقد است که حریص از زیاده خواهی چیزی به دست نمی آورد ؛ زیرا روزی 

انسان ها در دست خداوند است :
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یُســِبُبه و  لــه  یُقســمه  اهلُل  لیــس الحریــُص بزائــٍد فــی رزقِه
                        )همان: 61( 

حریص چیزی را به رزق خود نمی  افزاید بلکه خداوند تقسیم کنندۀ روزی است و باعث 
آن است.

عطار نیز آزمندان عصر خود را چنین مورد انتقاد قرار می  دهد :

افتــاده بــه بــازار جهــان  در تــک و تــاز ای در غــم  نــان  و  جامــه   و آز و نیــاز
گــه مزبلــه پــر می کــن و گــه می پرداز کاری دگرت نیســت به جــز خوش خفتن

                  )عطار نیشابوری، 1389 :146(

و در جایی دیگر می  گوید :

نــه قفل غم حــرص ترا هیچ کلید اســت ــت ــچ کرانس ــو را هی ــه آز ت ــه بادی ن
                )عطار نیشابوری، 1374: 742(

2-3-9- مبارزه با هوای نفس

در فرهنگ اخالقی، شالودۀ زهد بر این واقعیت استوار است که در انسان عنصری شر 
وجود دارد که عبارت از روح پست یا شهوانی است . این روح شیطانی که جایگاه شهوات 

و هوس  هاست نفس خوانده می  شود .
پیامبر اکرم )ص( می  فرماید : »دشمن  ترین دشمنان تو نفس توست که در میان دو پهلوی 

تو قرار دارد.«
عطار نیشابوری در شکایت از نفس سرکش می  گوید :

گفتــم  کــه  ریاضتش  دهــم  بِه گردد ــه گــردد نفســی دارم کــه هــر نفــس م
وز حــرص همــه مغز ســرم می  ســوزد از آتــش شــهوت جگــرم  می  ســوزد
هــر لحظه بــه نوعــی دگرم می  ســوزد چــون پاک شــود دلم چو ایــن نفس پلید

                   )عطار نیشابوری، 1389: 146(
و: 

در قطرگــی افتــاد و به دریا نرســید بیچــاره کســی که از شــومی نفس
                     )همان: 146(
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وی راز عزت و سربلندی را بیزاری از نفس می  داند و آن را پلید می  داند ، آن جا که 
می  گوید :

دمــی از نفس خود بیــزار  بودند ــد ــرد  کار بودن ــه م ــی ک عزیزان
نخوردنــد و  به  آرامــی  نخفتند بــه کام نفس خــود گامی نرفتند
نــه بر خوردنــد یک نــان تهی را نــه نــان دادنــد نفس مشــتهی را

                          
                            )عطار نیشابوری، 1387: 129(

در نگرش عطار نفس پلید است ، وی در ابیات بسیاری به مبارزه با نفس فرا خوانده 
است . ابوالعتاهیه نیز در اشعار خود به مبارزه با نفس سرکش و لذت های زود گذر دنیا 

پرداخته است :

خالـِـف هــواَک إذا دعــاک لریبــٍۀ فلــُرّب خیــٍر فی مخالفــِۀ الهوی
             )ابوالعتاهیه، 2004: 33(

اگر هوای نفس تو را به امری شبهه  آمیز خواند از وی اطاعت مبر چه بسا خیر تو در 
مخالفت با هوای نفس باشد .

او نفس آدمی را عامل بهشتی شدن یا جهنمی بودن او می  داند :

ــۀ ــاٌر و جن ــا ن طعــت فإنّه و أنظر لنفســک ما إســـتـ
                          )همان: 87(

تا جایی که می  توانی به نفست نظر بیفکن که جهنم و بهشت در دست آن است .
وی ظاهراً تحت تأثیر این آیات قرآنی بوده است : » فألهمها فجوَرها و تقویها « )شمس 

:8( و نیز : » إنّا هدیناه السبیل إّما شاکراً و إّما کفوراً « )انسان:  3(

2-3-10- نکوهش غرور و خود بينی

غرور از رذایل اخالقی می  باشد و عبارت است از اطمینان و آرامش قلبی نسبت به آنچه 
هوای نفس با آن موافق بوده و طبیعت انسان به آن تمایل داشته باشد . منشأ این گرایش 
جهالت یا وسوسه  های شیطانی است ؛ بنابرین کسی که بر اساس اوهام و شبهات ، خود 
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را برتر می  داند در واقع فریب خورده و مغرور گشته است . ابوالعتاهیه در باب غرور و خود 
پسندی می  گوید :

لــو نهیــت النفــس عنــه إلنتهت أیهــا المغــروُر مــا هــذا الصبــا؟
ــت ــه  وله ــک عن ــلَت نفُس و َس أنســیت المــوت َ جهــاًل و البلی

                           )ابوالعتاهیه، 2004: 72(

 ای مغرور ! این عشق جوانی چیست اگر نفس را نهی کنی بازداشته می  شود .
آیا مرگ و فرسودگی را فراموش کردی و نفست دچار غفلت گشت ؟

وی آرزو دارد آدمی دست از جهل جوانی بردارد و تعجب می  کند که انسان مرگ را از 
یاد می  برد و نفس به امور بی ارزش سرگرم می  شود .

 او براین باور است که آدمی دارای چشمی بیمار و اندیشه ای مغرور و تدبیری جاهالنه 
است و به همین دلیل زندگی را تنها در این دنیا می  بیند و در آن به رقابت می  پردازد :

و فکــرۀ مغــروٍر،  و تدبیــر جاهــٍل نظــرُت إلــی الدنیــا بعیــٍن  مریضٍۀ
و نافســُت منها فی غــروٍر و باطل فقلُت:هــی الدار التی لیــس غیُرها

                    )همان: 311(

با نگاهی بیمار و فکری مغرور و تدبیر جاهالنه ای به دنیا نگریستم .
و گفتم : این سرایی است که غیر از ان سرای دیگری نیست و در غرور و باطل ماندم .
عطار نیز چنین باوری داشته و اشارت دارد در دنیایی که جاودان نیست جایی برای 

کبر و غرور نمی  ماند :   

وقــت تــو گذشــت ،رو کــه وقــت دگری اســت ای دل دانــی کــه کار  دنیــا  گذری  اســت
کاین خاک زمین نیســت تن ســیمبری اســت بــر خــاک مــرو بــه کبــر و بر خاک نشــین
                  )عطار نیشابوری، 1389: 196(

و:

پنهــان نتــوان کــرد که پیداســت همه بنیــاد جهــان غرور و سوداســت  همه
تــا چشــم کنــی بــاز دریغ اســت  همه چــه رنــج بری که حاصــل عمر در آن

                )همان: 193(
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2-3-11- نکوهش آرزوهای دور و دراز

طول امل و به تعبیر دیگر آرزوهای دور و دراز از مهم  ترین رذایل اخالقی است که انسان 
را به انواع گناهان آلوده می  کند و از خدا دور می  سازد ، به شیطان نزدیک می  کند و وی را 
گرفتار عواقب خطرناکی می  سازد . البته اصل امید و آرزو ، نه تنها مذموم و نکوهیده نیست 
، بلکه نقش بسیار مهمی در حرکت چرخ  های زندگی و پیشرفت در جنبه  های معنوی بشر 
دارد و رمز حرکت و تالش انسان هاست و مانند قطرات حیات بخش باران ، سرزمین دل 
انسان را زنده نگه می دارد و اگر از حد بگذرد به صورت سیالبی ویرانگر در می  آید و سرانجام 
انسان را غرق دنیا پرستی و ظلم و جنایت و گناه می  کند . در این باره خداوند می  فرماید: 
»َذرهم یأکلوا و یتمتعوا ویُلههم األمُل فسوَف یعلَمون«)حجر: 3( )بگذار آن ها بخورند و بهره 

گیرند و آرزوها آنان را غافل سازد، ولی به زودی خواهند فهمید.( 
حضرت علی )ع( نیز می  فرماید: » أشرُف الغنی ترُک المنی «)نهج البالغه : 211( » برترین 

بی نیازی ترک آرزوهاست « .
ابوالعتاهیه دنیا را مورد خطاب قرار می  دهد که با آرزوهای تمام نشدنی  اش ، باعث شدن 
تمام شدن عمر انسان  ها می  شود و آرزوها را مانند رشته هایی به هم پیوسته و سلسله وار 
می  داند که با برآورده شدن و سپری کردن یکی ، آرزویی دیگر آغاز می شود و انسان را 

موجودی سیری ناپذیر می  داند :

أمانــیَّ یفنــی العمــُر مــن قبــل أن تفنی  نصبــِت لـــنا  دون  التـــفکر  یا  دنـیـــا
متــی تنقضــی حاجــاُت من لیــس واصاًل إلــی حاجــۀ حتــی  تکــون  لــه  أخــری

                            )ابوالعتاهیه، 2004: 27(

ای دنیا ! بدون اندیشه آرزوهایی را برایمان قرار دادی که عمر را فنا می  سازد .
هر گاه انسان به خواسته  ای می  رسد حاجتی دیگر رخ می  نماید . او حاصل به دنبال 
آرزوهای دنیوی رفتن را چیزی جز سر خوردگی و خستگی نمی  داند و معتقد است که هر 

گاه به لذتی دست می  یابد چند برابر آن خستگی و رنج بهره  اش می  شده است :

فمــا نلــُت إال الهم و الغــم و النصب طلبتــک یــا دنیا فأعذرت فــی الطلب
إلی   لذۀ  إال  بأضـعافـهـــا  تـعـب فلمــا بــدا لــی أننــی  لســت    واصــاًل

  )همان: 27(



بررسي مضمون زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوري /  97

ای دنیا ! تور ا طلب کردم ، اما چیزی جز غم و اندوه و رنج حاصل نگشت .
و فهمیدم که به لذتی نمی  رسم مگر اینکه چند برابر آن دچار رنج می  گردم .

عطار نیز نگرش مشابهی با ابوالعتاهیه دارد :

چـــندیــــن امـــــل دراز در پـــیش مگـیـــر کوتاهی عمر می  نگر  غـــــره  مـبـــاش
عمر بگذشــت و به یک ســاعته امید نماند همچنان خواجه در اندیشــه بوک و مرگ اســت
      )عطار نیشابوری، 1389: 196(

او دل مشغولی و رنج برای کار دنیا و رسیدن به آرزوهای دنیوی را کاری عبث می  داند. در 
اینجا الزم است به این نکته اشاره کنیم که از نظر اندیشه و جهان بینی، عطار و ابوالعتاهیه 
دارای وجوه مشترک بسیاری هستند، گرچه ابوالعتاهیه در زمرۀ شاعران قرن دوم و سر 
آغاز زهد سرایی است و عطار میراث این مکتب را پس از چهار قرن و گذشت تحوالت و 
دگرگونی  های بسیار در این گرایش ادبی به دوش می  کشد ، اما هر در شاعر در سرودن 

شعر زهد دارای درون  مایه  های نزدیک به هم هستند. 
واکاوی اشعار این دو شاعر نشان از تفاوت  هایی دارد که برخی مربوط به اندیشه و جهان 
بینی این دو شاعر و برخی دیگر متأثر از حوزۀ جغرافیایی و شرایط زندگی آنان و از همه 

مهم  تر مکتب شعری این دو ادیب است .
ابوالعتاهیه شاعری است چیره دست که در عصر عباسی اول ، ساحت زهد سرایی را از 
آن خود کرد. اندیشه او تحت تأثیر زاهدان اولیه ، بیش تر حول محور خوف از عقاب خداوند 
، بهشت و جهنم ، دنیا گریزی ، یاد مرگ و دعوت به عزلت  و ...است. این فضا با دگرگونی 
های ژرف در ادب فارسی در عصر عطار نیز نمود داشت که در اشعار عطار مشاهده نمودیم .
نکته دیگر که ذکر آن در اینجا ضروری می  نماید این که : عطار عارفی است شاعر ؛ او 
وامدار عارفان بزرگی چون سنایی و ابوسعید ابوالخیر و منصور حالج است و مفاهیمی را 
که توسط آنان در ساحت زهد و عرفان وارد شده بود، به کمال رساند و گزاف نیست اگر 
گفته شود وی در میان همۀ پیشینیان زهد سرای ، دارای مرتبه و مقامی بی بدیل است.

یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که وارد عرفان شد و عطار آن را به کمال رساند ، مفهوم 
عشق الهی است ، مفهومی که در زهد ابوالعتاهیه و هم عصرانش جایی ندارد و چه بسا اگر 
عنوان می  شد امری نکوهیده و خالف شریعت محسوب می  شد ؛ زیرا این مفهوم از رهگذر 
عصر ابوالعتاهیه تا دوران عطار راهی دشوار پیموده است و در واقع عرفان عطار صورت 
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تکاملی زهد ابوالعتاهیه است که  از جوانب زهد آن کاسته و بر صبغه شیدایی آن افزوده 
گردیده است ؛ در واقع عطار دربارۀ عشق الهی دارای مکتب فکری و جهان بینی خاصی 

است که در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نظیر آن را مشاهده نمی  کنیم .

3- نتيجه گيری

1- نتایج حاصل از این پژوهش روشن می  سازد که : مهم  ترین منبع زهد اسالمی قرآن 
کریم است و هر دو شاعر تحت تأثیر آیات قرآنی ، احادیث و آموزه های دینی قرار دارند 

و تأثیر فرهنگ اسالمی در محتوای این دو شاعر نمودی بارز دارد .
2- عرفان عطار صورت تکامل یافته  ای از زهد ابوالعتاهیه است که از جنبه های تیره 
بینی و عزلت جویانه آن کاسته شده و بر صبغۀ شیدایی آن افزوده گردیده است . آن چه 
بر نگرش ابوالعتاهیه غالب است ، خوف از عقاب دوزخ و ترک دنیا برای رستگاری است ؛ در 
حالی  که به عقیدۀ عطار باید دنیا  و آخرت را با هم ترک کرد تا به وصال حق نایل گشت .
 3- با این که عطار به لحاظ زبان شعر ورزیدگی ابوالعتاهیه را ندارد ، اما در مجموع 
 ، خلوص   ، عرفان  قلمروی  در  شعرش  یعنی  ؛  است  برخوردار  بیشتری  شعری  کمال  از 
صداقت و سادگی بیشتری را داراست و معنی که به آن می  پردازد در حدی فراتر از عوالم 

ابوالعتاهیه است .
4- ابوالعتاهیه پندها و مواعظ اخالقی خود را با صراحت بیان می  دارد و برای تأکید بر 
اندیشه  های خود و القای آن به مخاطب از اسلوب تکرار، امر و پرسش و توبیخ مدد می  جوید 
، در حالی که زبان عطار، زبانی رمزین و نمادین است و از اسلوب طنز و حکایت پردازی 

برای بیان عمیق  ترین مفاهیم عرفانی بهره جسته است .
5- بررسی تطبیقی آثار ابوالعتاهیه و عطار نشان می  دهد که بسیاری از موضوعات و 
جوانب زهدی مانند دنیا گریزی، مرگ اندیشی ، دعوت به پارسایی و صبر و شکیبایی و 
فقر و قناعت با اندکی تفاوتی در مفهوم و کمیت ، در اشعار این دو شاعر مشترک می  باشد 
و مفاهیمی از قبیل : عشق الهی ، وحدت وجود ، درد پرستی و کشف و شهود ، مختص 
به عرفان قرن پنجم به بعد است ؛ بنابراین شعر ابوالعتاهیه عاری از این مفاهیم می  باشد و 

بروز آن به شکل وسیع و غالب در آثار عطار مشهود است .
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