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چكيده
فريدالدّين عطّار نيشابوري از عارفان و شاعران بلند آوازه ي ايران زمين مي باشد كه در سال  ٥٤٠هـ.ق در شهر نيشابور چشم
به جهان هستي گشود ،عطّار در كودكي و جواني با علم و ادب آشنا شد ،و به قرآن و حديث و فقه و تفسير و برخي علوم
ديگر تسلط داشت  .مشهورترين اثر او منطق الطّير مي باشد  ،شاعردر آن از مهالك و مسالك روح سالك كه از آن به طير
تعبير شده سخن مي راند و حماسه ي طالبان معرفت را بيان مي كند .سرانجام سي مر ِغ بال و پر سوخته  ،پس از طي هفت
وادي خطير به درگاه سيمرغ مي رسند و غرق در فنا مي شوند و پس از گذشت قرن ها بي زمان به بقا مي رسند .نكته ي
هنري در داستان عرفاني منطق الطير  ،جناس مركب بين سيمرغ و سي مرغ است  .و عطار ايده پيچيده ي » وحدت وجود«
و يكي بودن طالب و مطلوب را با اين جناس توضيح مي دهد  :سي مرغ بعد از طي وادي هاي بي امان  ،هنگامي كه به درگاه
سي مرغ مي رسند  ،في الواقع مثل اين است كه از خود به خود رسيده اند .نگارنده اين مقاله سعي دارد با بررسي ديوان اين
شاعر و عارف ايراني ديدگاه آن را درباره عشق كنكاش نمايد.

واژگان كليدي  :عشق  ،معشوق  ،عاشق  ،محبوب  ،سيمرغ
 ١مقدّمه

عشق جوهر زندگي و بنيان حيات آدمي است آنگاه كه در خالق هستي در روز نخست آدمي را آفريد و روح خود را
ت فيه روحي« دل آدمي به پرتو عشق پروردگار جهانيان منوّرگشت به قول حافظ :
در او دميد » نفخ ُ
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
در ازل پرتو حُسنت ز تجلي دم زد
به اين خاطر آدمي پيوسته در طلب گمشده ي خود در وادي حيرت سردرگم بوده  ،در همه جا و در همه حال با
بي قراري و شيدايي سعي بر اين داشته است تا از هرآنچه در دست دارد در گذرد و حتي هستي خويش را نثار كند تا شايد
پرتوي از اين جوهره ي هستي نصيب وي گردد و به سعادت حقيقي دست يابد ،در اين راستا هر انساني بر حَسَب توانايي و
گرايش ذوقي خود به گونه اي هنر نمايي نموده است  ،از آن جمله است كه شاعران حقيقت طلب با الهام شعري سعي نموده
اند تا بي قراري خود را در طلب مغز كاينات هستي در قالب كلمات موزون به ترسيم بكشند و از درد فراق ناله و سوز وگداز
سر بدهند  .عطّار نيشابوري در زمره ِ آن دسته شاعراني مي باشد كه پيوسته از درد جدايي بانگ سوزناك سر داده است  .به
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