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Abstract
Among mysticism and literature, suffering is one of the most important feelings and emotions in
the human psychic realm. In general, suffering is one of the most influential aspects of human being.
This particular category has been one of the seven main concepts and issues of man throughout history
in various forms and with all the internal concepts and its connection with similar concepts, it has
been and will be one of the serious concerns of human beings at any time and place. Therefore, this
descriptive-analytical study has examined pain and suffering from the perspective of literature and
mysticism and its types in the 5th, 6th and 7th centuries, and its purpose is to find out the type of
mystics view of this fundamental category of human beings. The conclusion is that suffering does not
mean physical and material pain, but spiritual pain, and this pain is one of the foundations of
perfection in the thinking human being, and the experience of the human race and every human being
during his lifetime proves that human life it has always and everywhere been accompanied by pain
and suffering but the spiritual pain makes man and causes the perfection of his soul and knowledge
that this is a mystical and spiritual pain is not only painful but also enjoyable. Suffering first causes
the desire to move in man and then informs man and finally creates spiritual perfection in him, which
is the evolution of suffering.
Key Words: pain, suffering, mysticism, Persian literature.
Citation: Amiri Khorasani, A.; Nikpanah, F. (2021). The Analysis of Mystical Look at Pain and Suffering in Selected
Mystical Texts of Fifth, Sixth and Seventh Centuries. Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 11 (41), 90104. Dor: 20.1001.1.27170896.1400.11.38.6.8
Copyrights:
Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of
Studies in Lyrical Language and Literature. This is an open – acsses article distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which
permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is
properly cited.

ج

DOR: 20.1001.1.27170896.1400.11.38.6.8
فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی
گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
سال يازدهم ،شمارۀ چهل و يك ،زمستان  ،1400ص90-104 .

مقاله پژوهشي

تحلیل نگاه عرفاني به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفاني قرنهای پنجم ،ششم و هفتم
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چکیده
در مجموعة عرفان و ادبيات« ،درد و رنج» يکی از احساسات و هيجانات مهم در ساحت نفسانی انسان است .به لحاظ حيات کلی
بشری نيز درد و رنج از وجوه تأثيربرانگيزی به شمار میآيد .اين مقولة خاص يکی از هفت مفهوم و مسائل اصلی انسان در طول تاريخ
به صور گوناگون بوده است و با تمام مفاهيم درونی و ارتباط آن با مفاهيم مشابه ،يکی از دغدغههای جدی انسان در هر زمان و مکانی
بوده ،هست و خواهد بود .اين پژوهش با روش توصيفی-تحليلی به بررسی درد و رنج از منظر ادبيات و عرفان در گزيدۀ متون قرنهای
 5و  6و  7می پردازد و هدف از آن آگاهی يافتن از نوع نگاه عارفان به اين مقولة بنيادين بشر است .نتيجه اينکه منظور از درد و رنج،
درد جسمانی و مادی نيست؛ بلکه دردی روحانی است و اين درد در انسان انديشهورز ،از پايههای رسيدن به کمال است و تجربة نوع
انسان در طول عمر خود گواه آن است که زندگی بشر هميشه و در همه جا توأم با درد و رنج بوده است ،اما درد روحانی انسان را می
سازد و باعث کمال روح و معرفت او میشود ،درک اين درد نه تنها رنجآور نيست ،بلکه لذتبخش و بالنده نيز هست .درد و رنج در
آغاز باعث شوق حرکت در انسان میشود و سپس انسان را به آگاهی میرساند و در نهايت کمال روحی را در او ايجاد میکند.
کلیدواژهها :درد ،رنج ،متون عرفانی ،ادبيات فارسی.
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 .1مقدمه
يکی از وجوهی که ذهن انسان را به خود مشغول کرده و نزد بزرگان و انديشمندان مطرح بوده است ،درد و رنج است.
درد و رنج ،امری اجتناب ناپذير است و انسانی که در طول زندگی ،با مصائب درونی و بيرونی درگير است ،ناگزير آن را
تجربه میکند .برای انسانهای مختلف ،درد و رنج مفاهيمی نسبی و نمودها و پيامدهای متفاوت دارد .برای يکی پيامآور شادی
و برای ديگری ،بال و مصيبت است ،هر فردی در موقعيتهای مختلف ،برداشتهای متفاوتی از ميزان درک درد و رنج دارد،
چنانکه همراه با معرفت و درک و توجه معناشناسانه باشد ،از ساحت روانی ،وجودی ،اخالقی و اجتماعی قابل بررسی میشود.
همان طور که ويکتور فرانکل در باب درد و رنج و معنای آن تحقيق مفصل و پديدارشناسانهای انجام داده بود و در کتاب
انسان در جستجوی معنا مینويسد « :اگر زندگی دارای مفهومی باشد ،پس بايد رنج هم معنايی داشته باشد .رنج بخش غير
قابل ريشه کن شدن زندگی است ،گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد؛ زندگی بشر بدون رنج کامل نخواهد شد ،به شيوهای
که انسان سرنوشت و همة رنجهايش را میپذيرد و فرصتی میيابد که حتی در دشوارترين شرايط معنای ژرفتر به زندگی
ببخشد» (فرانکل .) 136 :1394 ،پس نکتة قابل تأمل و طاليیِ رنج ،يافتن معنا در آن است و اين همان چيزی است که در
انديشة عرفانی عارفان بدان پرداختهاند .نگاه ديگر به اين مقوله را مهتدی بيان کرده است« :اهداف غايی درد و رنج ،دعوت به
آزادیخواهی و رهايی از ظلم و ستم و تقويت روحية شهادتطلبی است» (مهتدی .)4-3 :1398 ،در ماهيتشناسی درد و
رنج نيز ،میتوان گفت« :هرگاه انسان احساس کند که از وضع مطلوبش دور افتاده يا فاصله گرفته است ،آرامش از او سلب و
دچار درد و رنج می شود ،وضعيت نامطلوب انسان چه در ساحت جسم و چه ساحت روان و نفس ،اين احساس خاص را
در او پديد میآورد که از آن به رنج و در مواردی نيز به درد و گاهی به صورت توأمان درد و رنج تعبير میشود .البته در بيان
تفا وت اين دو مفهوم ،بايد گفت :يکی از افتراقات درد و رنج اين است که مفهوم رنج بيشتر بار معنايی معرفتی-انسانی دارد
و در زمينه و بستر روحانی و معنوی شکل می گيرد .در حالی که درد بيشتر در زمينههای جسمانی متصور است» (گرجی،
 .)27 :1398به نظر میرسد ،درد و رنج بارِ معنايی يکسانی دارد و جان و روان ما آن را درک میکند.
غايت شناسی درد و رنج ،به بررسی اهداف و نتايج درد و رنج و تأثير آن بر اراده و آيندۀ زندگی انسان میپردازد« :آگاهی
بشر در گرو رنج کشيدن اوست ،رنج راه آگاهی است و موجودات زنده با رنج کشيدن به خودآگاهی دست میيابند؛ زيرا
دست يافتن به آگاهی از خويشتن و منش يافتن ،همانا شناختن خويش است و خود را جدا از ديگران احساس کردن و اين
احساس جدايی ،با تکان شديد همراه است و با کشيدن رنجی کمابيش گران و پی بردن به محدوديت وجود خود به دست
میآيد» (اونامونو)193 :1385 ،؛ به بيان ديگر ،درد و رنج باعث حرکت و تکاپو در انسان دردمند است و او را به تالش برای
رهايی از آن وامیدارد.
 .1-1بیان مسئله
متون ادبی و عرفانی ،به هدف بررسی ديدگاههای مختلف مورد پژوهش قرار میگيرند و از آنجا که درد و رنج از عناصر
بنيادين وجوه مميز انسان از ديگر موجودات است و يکی از موارد مشترک بيشتر نويسندگان بهويژه شاعران و عرفا ،اين
پژوهش به واکاوی نظر عارفان در اين باب پرداخته است .مسألة پژوهش حاضر آگاهی يافتن از نوع نگاه خاص عارفان به
مقولة رنج است؛ چرا که فيلسوفان ،روانشناسان و جامعهشناسان به طور مبسوط به اين بحث پرداختهاند و به نتايج قابل توجه
و گاه کاربردی نيز دست يافته اند ،حال ما در پی آن هستيم تا با نگاه عرفا آشنا شويم و بتوانيم پس از تشريح نظرهای ايشان
به درک تازهای از رنج برسيم و در مقام عمل بتوانيم در کاستن از رنجها از آنها مدد گيريم .اين مقاله با روش توصيفی-تحليلی
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به دنبال اين موضوع است که نظر برخی از عرفا را در اين زمينه واکاوی نمايد و به دنبال پاسخ به اين پرسش بودهايم که عرفا
منشأ و علل درد و رنج را چه میدانند؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش
در باب موضوع پژوهش حاضر ،پژوهش هايی به صورت کلی به شرح زير انجام گرفته است:
مصطفی گرجی ( )1398در کتاب «الفبای درد» به ماهيت و غايتشناسی درد و رنج اشاره کرده ،مفهوم درد و رنج را در
اشعار شاعران معاصر نيز مورد بررسی قرار داده است .نويسنده بر اين باور بوده که عواطف آدمی شصت قسم دارد که يکی
از آنها ،درد و رنج است که شاعران و عارفان گاه به آن توجه زياد و برخی توجه کمتری کردهاند.
ميگل د اونامونو ( )1380در کتاب «درد جاودانگی» ،از رهبران نسل ادبی معروف به نسل  ،1898به عشق ،رنج ،شفقت،
عطش جاودانگی و ديانت اشاره داشته است و در حقيقت ،اين فيلسوف متکلم ،شاعر و نويسندۀ اسپانيايی ،باور دارد که درد
جاودانگی ،اشتياقی برگرفته از شور و سرمستی است .حسين مهتدی ( )1398در مقالة «واکاوی ماهيت و مفهوم درد و رنج
در اشعار فهدالعسکر» به بررسی ماهيت و مفهوم دردهای شاعر معاصر کويتی از شاعران دردآشنای کشورهای غربی حاشيه
خليج فارس پرداخته و مهم ترين علل درد و رنج بشری را گناه و دوری از فرمان خدا و محروميت از حقوق طبيعی دانسته
است .مصطفی ملکيان ( )1383در مقاله «درد کجا؟ رنج کجا؟ سخنی در باب خاستگاه درد و رنجهای بشری» به گزارش و
تحليل آرای کسانی که همه به وجود يك امر واحد به عنوان عللالعلل و يگانه خاستگاه همه دردها و رنجها قائلند ،میپردازد.
با عنايت به پژوهش هايی که برخی از آنها ذکر شد به نظر می رسيد پژوهشی مستقل در اين زمينه يافت نشده است که
در همين راستا اين مقاله می کوشد ديدگاه برخی از عرفا را در اين زمينه توضيح دهد.
 .2بحث
 .1-2درد و رنج و انواع آن
درد و رنج زبان مشترک انسانهاست که هر فردی با آن مواجه میشود .در عرفان ،رنج رويکردی تکاملی دارد؛ رنج بستری
الزم برای تعالی انسان است که موجب شکوفاشدن استعدادهای وجودی آدمی میگردد« :در رويکرد تکاملی ،رنج بستری الزم
برای تربيت و اعتالی انسان اس ت و مواجهه با رنج و ايمان ،رشد معنوی و مقاومت و ايستادگی و تفکر و تأمل و افزايش
ظرفيت وجودی است ،ولی همواره بر اين نکته تأکيد میشود که آدمی تنها در مواجهه با سختیها و رنجهاست که میتواند
به رشد و تعالی دست يابد (ر.ک :باقری 98 :1383 ،و  .)156بنابراين تا رنجی نباشد گنج اعتال و رشد به دست نمیآيد.
انسانها نمی توانند زندگی بدون رنج داشته باشند و اين امری بديهی است« :در رويکرد تکاملی؛ رنج امری انکارناپذير در
زندگی انسان در نظر گرفته میشود تا زمانی که انسان ،انسان است و مجبور است در اين دنيا زندگی کند ،ناچار است با رنج
مواجه شود؛ آدمی میتواند با تالش خويش بخشی از رنجهايش را کم کرده يا از بين ببرد ،ولی هيچگاه نمیتواند زندگی بدون
رنج داشته باشد؛ چرا که رشد و تعالی معنوی انسان تنها در بستر رنج و سختی محقق میشود (عسگری .)63 :1396 ،خداوند
نيز بهصراحت در قرآن کريم میفرمايد« :لَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنسانَ فی کَبَدٍ» (بلد )4/انسان در رنج و سختی آفريده شده است.
بديهی است که رنج جزو حيات بشری انسان است که هميشه در کمين ماست« :تنها توصيف دقيقی که میتوان از رنج
ارائه داد ،آن است که رنج ،هسته اصلی حيات است» (رنجبر .)91 :1381 ،چنانچه فيلسوف آلمانی نيچه میگويد« :آنچه
زندگی را رضايتبخش میکند ،شيوۀ برخورد با دردها و رنجهاست» (دوباتن .)266 :1385 ،شيوۀ برخورد در واقع ،همان
شيوۀ نگاه و برداشت ما از پديدههاست که هم جهانبينی ما را شکل میدهد و هم امور را تفسيری معنادار میکند.
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در بررسی انواع درد و رنج ،آن را به دردهای گريزپذير يا زوالپذير و دردهای گريزناپذير يا زوالناپذير تقسيم میکنند که
رويارويی با اين دو نوع ،به ترتيب با صبر و شجاعت ممکن است .در برابر برخی از آن دردها ،بايد بردباری ورزيد و در برابر
برخی ديگر تسليم بود .گرجی در تحقيقات مفصلی که در زمينة درد و رنج با پسزمينة فلسفه ،عرفان و ادبيات انجام داده
است ،چنين جمعبندی میکند« :در يك نگاه فراگير به مجموعههای اکثر شاعران میتوان درد و رنج را بر اساس نحوۀ اقبال
به آن به دردهای گريزپذير و گريزناپذير تقسيم کرد .رويکرد انسان در مقابل دردهای گريزپذير به طور عمده صفت شجاعت
و در برابر دردهای گريزناپذير ناشی از وجوه تأثرانگيز زندگی ،درد و رنج معصومانه ،درد و رنج ناشی از اخالقی نزيستن،
درد و رنج ناشی از فهم عميق هستی ،درد و رنج قهرمانانه زيستن و  ...طبقهبندی کردهاند» (گرجی )40 :1398 ،که قابل تأمل
و پذيرفتنی است.
 .1-1-2دردهای گریزپذیر
در باب اين نوع درد آمده است « :دردهای گريزپذير از نوع مشکالت اجتماعی و نتيجة زندگی انسان معاصر است (گرجی
و ديگران .)150: 1389 ،فرد ،در پيدايش اين درد نقش دارد و اين موضوع مرتبط با مسائل و مشکالت اجتماعی جامعه است.
پيچيدگیهای روابط بينافردی ،تعامالت اجتماعی با افراد و سازمانها ،تفاوت برداشتها و تلقی انسانها از مباحث فرهنگی
و اجتماعی مسبّب اين دردهاست.
 .2-1-2دردهای گریزناپذیر
در اين نوع درد ،برخالف درد گريزپذير ،انسان نقشی در پيدايش آن ندارد و ناخواسته گرفتار آن میشود ،همراه ذات و
طبيعت انسان است که در حقيقت ،تنها راه روبهرو شدن با آن ،صبر و شکيبايی است؛ به گونهای که امروزه با باال بردن فهم و
ظرفيت بشر ،امکان دارد جزو دردهای گريزپذير شود ،اما فراتر از اين بحث ،علت درد قابل توجه است .چنانکه «علتهای
درد و رنج از منظر انسان پيشين (گناه و تعلق خاطر) و از نگاه انسان معاصر ،محروميت از حقوق طبيعی و حقوق انسانی و
اينجايی و اکنونی نزيستن است» (گرجی و ديگران.)152 :1389 ،
 .2-2درد و رنج در عرفان
يکی از داليل ماندگاری و بقای يك اثر هنری ،بازتاب عميق اين نوع عاطفه؛ يعنی درد و رنج اجتماعی ،بشری ،روحانی و
 ...است .در ادبيات نيز ،درد در معنی الم روحی ،اصالتی بیچونوچرا دارد و آمادگی روحی برای پذيرش امور روحانی است
که به نوعی به آگاهی و بيداری منجر می شود .در معنای اصطالحی نيز ،عواطفی مثل درد و رنج دربردارندۀ «مجموعهای از
محرکات ،رفتارها ،حاالت و تجربيات مثبت و منفی مانند محبت ،شادی ،خشم و اندوه است و به صورت واکنشی بسيار
خوشايند يا ناخوشايند تجربهپذير است» (فرمهينی فراهانی .)41 :1378 ،دردی که در سالك کمال میآفريند« :درد در انسان
انديشة طلب برمیانگيزد و او را در خط سير کمال قرار می دهد .اين دردی روحانی و درونی است و درد جسمانی نيست .هر
دردی بايد به اندازۀ طاقت و سعة وجود آدمی باشد؛ زيرا به همان گونه که بیدردی تباهیآور است ،درد برون از تاب و توان
نيز نهتنها زايندگی نمیآورد ،بلکه آدمی را پژمرده و زنده به گور میکند» (زمانی .)327 :1389 ،بنابراين ،تنها دردی که «طلب
حقيقی و جستجوی راستين ،مفتاح مطلوب و کليد ظفر و کاميابی است و در کلمات عرفا استعمال درد بدين معنی شايع
است» (فروزانفر ،)210 :1370 ،قابل ستايش است.
در عرفان نيز ،درد نيست ،بلکه شوق است و حس درونی و نياز انسان به رسيدن به خدا و قدم گذاشتن در سلوک و در
نهايت وصال به خداست و در ادامه «اگر از جهت قرب به حق باشد ،موجب تطهير از معاصی است» (روزبهان.)19 :1344 ،
چنان که تحمل در برابر درد هم پسنديده است و ماندگاری بر آن اصالح نفس را موجب است .سهروردی نيز« :يکی از عوامل
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اساسی زمينهساز سعادت و کمال آدمی را رنجهايی میداند که در نتيجة محروميتهای ناشی از رياضتهای علمی و عملی
پديد میآيد» (سهروردی .)69-68 :1380 ،انسان با توجه به اين که رنج را عامل کمال میداند ،بايد به آن شوق داشته باشد.
فيض کاشانی معتقد است« :انسان سالك بايد به مقام رضا راه يابد ،بدين معنا که از رنجهای پيشِ رو خشنود باشد ،بلکه راغب
بدان بوده و خود را به حکم عقل مريد آن بشمارد ،هرچند طبعاً از آن گريزان باشد» (فيض کاشانی .)158 :1373 ،مقام رضا
همان بردباری و پذيرش رنجهاست که به احساس خشنودی و آرامش میتواند منتهی شود.
بين دو واژۀ درد و رنج ،بار معنايی رنج بيشتر از درد است .درد به جسم مرتبط است و رنج به جسم مربوط نيست .انسان
با تجربههای فردی با اين نوع درد و رنج روبهرو میشود« .عرفای پيشين نه تنها بعد از معرفت به رنج و درد خويش ،در مقام
رهايی و زدودن درد نبودند ،خواهان افزايش آن هم بودند که از آن به درد و رنج قديسان تعبير میشود» (گرجی.)41 :1398 ،
در آثار شاعران و نويسندگانی چون عطار ،مولوی و هجويری درد و رنج انسان قابل تأمل است.
 .1-2-2درد و رنج از دیدگاه ابن عربي
ابن عربی از برجسته ترين عارفان مسلمان ،درد و رنج را بيشتر در بحث خير و شر دنبال کرده است و آن را با وجود و
عدم وجود پيوند میزند و درد و رنج را در بستری عينی و مربوط به متن واقع میبيند که در اين بيشتر از واژۀ شر بهره
میگيرد و درد و رنج را در بستری انسانی در نظر میگيرد .ا ز نظر ابن عربی ،خير و شر قابل اطالق است و در هر مورد با
يك مفهوم متفاوت وجود دارد « :به عبارت ديگر ،گويی خير و شر واژگان مشترک لفظیاند و در هر مورد ،ممکن است به
معنايی متفاوت به کار روند» (ابن عربی ،بی تا ،ج .) 576 :2وجود ،ذات حق است و جنبة ثبوتی دارد؛ جنبههای عدمی آنها
شر را پديد میآورد ،بنابراين همة معانی خير و شر میتواند به معنايی نهايی و حقيقی برگردد.
از نظر محيی الدين« :شر اصالتاً صفت عدم است و اگر عدم محض را در نظر آوريم ،شر محض بدون دخالت خير خواهد
بود» (ابن عربی ،1422 ،ج .)37 :2به طور حقيقی ،شر را نمیتوان به حق نسبت داد؛ زيرا «در مجموع عنوان خير مقيد در
مقابل خير محض يا مطلق و شر مقيد در مقابل شر محض يا مطلق است» (همان ،ج .)420 :1ابن عربی معتقد است که «پس
آنچه از ناحيه خداوند رخ دهد ،خير است و شرّيت آن مربوط به ويژگیهای محل است؛ به عبارت ديگر ،در اينجا آنچه از
سوی خداوند رخ می دهد ،تعريف و شناساندن است که به خاطر ضعف و قصور عقل فرد ،به گمراهی بدل میشود» (ابن
عربی ،بی تا ،ج  .)420 :1چنين تفکری که هر چه از خدا رسد -که بهترين دوست است -نيکوست و منجر به باالرفتن قدرت
پذيرش ناماليمات و صبوری کردن در برابر آنها میشود.
 .2-2-2درد از دیدگاه مولوی
دربارۀ درد و رنج ،در ادبيات ،به ويژه ديدگاه مولوی ،پژوهشهای بسياری انجام شده است .در نگاه موالنا ،يك نوع مکان
مبتنی بر گشودگی است که اين مکان در انسانشناسی و جهانشناسی اوست و درد و رنج ،برای جهتدهی به سمت غايت-
الغايات نيست ،بلکه « درد آدمی را رهبر است در هر کاری که هست تا او دردِ آن کار و هوس و عشق آن کار ندارد ،بی درد
او را ميسر نشود ،خواه دنيا ،خواه آخرت ،خواه بازرگانی ( »...مولوی .)39 :1381 ،به نظر میرسد ،اين نظر موالنا متأثر از نگاه
عطار باشد که در تمام آثار مسلم او بازتاب يافته است.
آشکار است که موالنا ،آگاهی و درد را در پيوند با هم میبيند ،وی معتقد است که هر چه آگاهی انسان باالتر رود ،به همان
نسبت نيز دردش بيشتر می شود .درد در ديدگاه موالنا ،نوعی انگيزه است برای حرکت و رسيدن به مقصود .موالنا از درد
گ روگان خدا نام برده است که همان طلب و انگيزه است ،درد در ديدگاه وی باعث میشود فرد فراتر رود و در برابر اوضاع
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حاکم موضع گيرد که در نتيجه ،به بازسازی شخصيّت و انديشه انسان میرسد .همچنين ،به درد و رنج همراه با معرفت نيز
اعتقاد دارد:
هرکه او آگاهتر پر دردتر هرکه او بيدارتر رخ زردتر
(مولوی :1386 ،ب )629
درد و رنج در ديدگاه موالنا با هم فرق میکند؛ درد را در جايگاه برتر و فراتر از رنج میداند و به کمك آنها بر ناراحتیهای
روحی و روانی خود غالب میشود .گويا رنج را شامل دردهای جسمانی میداند و انسانها ممکن است دچار اين رنجها
شوند؛ چه به صورت خودآگاه ،چه ناخودآگاه که چارهپذيرها نسبی هستند و انسانهای نادان دچار آن میشوند .در اصل
تقسيم رنج از سخنان موالنا برآمده است که او آن را در ابيات زير به دو بخش تقسيم کرده است :چارهپذير ،چارهناپذير.
رنجها دادست کان را چاره نيست آن به مثل لنگی و فطس و عميست
رنجها دادست کان را چاره هست آن بـــه مــثل لقـوه و درد سرست
(همان :3/1363 ،ب )2913-2914
مولوی معتقد است که «درد ،صاحب درد را برمیانگيزد تا مقدّ م بر همه چيز در پی درمان خود برخيزد و هرچيز ديگر را
فراموش کند و راه حقيقت بدون اين درد حلشدنی نيست» (پورنامداريان .)98 :1380،درد و رنج در ديدگاه موالنا امری نسبی
است ،درد از آگاهی سرچشمه میگيرد .مهمترين درد از نظر موالنا ،دور شدن از خداست و معرفت ،شناخت خداست و عدم
معرفت ،گناه و کفران نسبت به خالق و غرق شدن در آرزوها که در مقابل درد بیدردی که همان غفلت است ،قرار دارد.
به طور کلی ،درد و رنج ممکن است انسان را به خدا نزديك کند يا از او دور کند« :در بعضی موارد ،جان آدمی به آن
حيوان که اشغر نام دارد و از زخم چوب زفت و لمتر میشود و گويی درد و رنج آن را فربهتر میکند و در واقع ،در مقابل
غفلت و غرور ناشی از لذت و نعمت که انسان را از درگاه حق دور و از ياد خدا غافل میسازد» (زرينکوب.)576 :1380،
در اينجا منظور اين است که رنج موجب کمال می شود البته پارهای از رنجها و شرور محصول عملکرد انسان و پيامد طبيعی
رفتار نادرست اوست ،رنجی که موجب کمال می شود سازنده است و در نهايت به سود ما میانجامد.
در نگرش موالنا ،درد موجب می شود که انسان به وضعيت موجود تن ندهد و در پرتو امکانات آن ،حلقة موقعيت را بشکند
و از آن فراتر رود:
درد ،داروی کهــن را نو کند درد هــر شــاخ مــلولی خـــو کند
کيميای نــوکننده دردهاست

کو ملولی آن طرف کو درد خواست

هين مزن تو از ملولی آه سرد درد جـــو و درد جـــو و درد ،درد
(مولوی :6/1363 ،ب )4303-4301
رنجها مربوط به درون و روان انسان است و تنها انسانهای نادان به آن دچار میشوند:
چون که ملعون خواند ناقص را رسول

بـــود در تأويــل نقصــان عقول

زآنـــکه نــاقص تـن بود مرحوم رحم

نيست بر مرحوم اليق لعن و زخم

نقص عقل است آن که بدرنجوری است موجب لعنت سـزای دوری است
(همان :ب )1538-1536
او جهل را از علل رنجهای بشری میداند و آن را موجد زخمهای روحانی تلقی میکند:
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احمقی رنجی است کآن زخم آورد

ابتال رنجی است کآن رحم آورد

(همان :ب )2592
برخی از رنجها را نيز ،برخاسته از آرزوهای فضول میداند:
که بدان خو کرده بود آن صيد غول

آن غم آمد ز آرزوهای فضول

(همان :ب )3284
درد و رنج با رياضت به دست میآيد و باعث کمال انسان میشود:
هر که را درد است او بر دست بو

پس بدان اين اصل را ای اصل جو

(همان :1 /1386 ،ب )628
الزمة طريقت ،انگيزۀ طلب و تالش سالك برای رسيدن به کمال است:
تا

سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

بگويم

درد

شرح

اشتياق

(همان :ب )3
انسان بايد سوز دل و درد درون داشته باشد که عشق توأم با درد است:
احمدا اينجا ندارد مال سود

سينه بايد پر ز عشق درد و دود
(همان :2/1386 ،ب )2079

 .3-2-2درد و رنج از دیدگاه عطار
عطار شعر خود را شعر درد میداند؛ دردی عرفانی و معنوی ،نه جسمانی و فردی .اين درد را در عوالم معنوی و باطنی
درک کرده است و نتيجة تجربه روحی و معنوی خود را با تعبير درد عشق مطرح میکند .چون خود مشتاق وصال حق است،
او از درد بیدرمان حيرت ،سخن میگويد و خودش را -که توانايی شناخت حق را ندارد -در برابر عظمت خداوند ،همچون
قطرهای میبيند .عطار ،عارف دردمندی است که میخواهد از عرصة طريقت بگذرد و به کمال حقيقت برسد و دردمندان
وصال حق را از مشاهدات عرفانی خود سيراب کند.
در دو عالم داروی جان درد تست

درد حاصل کن که درمان درد تست

(عطار ،1383 ،ب )4494
اين درد ،با جهد و تالش به دست نمیآيد ،بلکه از روزن دل انسان بايد سر بزند .در مصيبتنامه نيز ،تفکر و سلوک با
نوعی دردمندی است:
نپنداری

در حقيقت مغز جان پالودهام

تا

زانکه هر بيتی که میبنگاشتم

بر

در مصيبتنامه ساختم هنگام من

نام اين کردم مصيبتنامه من

الزم درد دل عطار باش

و ز هزاران گنج برخوردار باش

سر

آن

در

بيهودهام

که

ماتمی

میداشتم

(همان)366 :1383 ،
دردی که عطار از آن سخن میگويد؛ درد معرفتجويی است که به واسطة عشق حقيقی از خدا طلب میشود .باوری که
بر اين است که دردمندی بايد در راه محبت خدا باشد و جوهر جان انسان درمان اين درد است و اگر دردمندی نباشد ،جان
انسان بیمعنا میشود« :درد ،درد ،درد اين کلمهای است که هرگز از زبان عطار نمیافتد ،آن را بارها در ديوان ،در تذکره االولياء
و در مثنویهای خويش به زبان میآورد يا بر زبان اشخاص روايات و قصههايش میگذارد» (زرينکوب.)167 :1378 ،
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درد عطار دردی خاص ،محرک سلوک و نشان واقعی حيات انسان است« :البته اين درد فردی و جسمانی نيست و هيچ
ربطی به آنچه معادل «الم» در زبان عربی است ،ندارد ،بلکه در همة اجزای عالم است و انسان بيش از تمام مخلوقات به آن
شعور دارد و وی را پذيرفتن امور ذوقی و حقايق روحانی و چيزهايی که میتوانند انگيزۀ کارهای اساسی شود ،آماده میکند»
(شفيعیکدکنی.)56 :1380 ،
عطار شعر خودش را شعر درد و بيخودی مینامند و هيچ کس را محرم اسرار خود نمیداند:
چون نديدم در جهان محرم کسی

هم به شعر خود فرو گفتم بسی
(عطار)440 :1384 ،

به عقيدۀ عطار درد موهبت الهی است و باعث کامل شدن انسان و رها شدن از عالم صورت میگردد و درد از طريق
هيجانات درونی و تجربيات باطنی و سلوک فکری احساس میشود ،اين احساس شوق طلب و رسيدن به کمال است و
سرگردانی ناشی از درماندگی در برابر بيکرانی عظمت خداوند را در انسان به وجود میآورد .اين درد گنجی است که از
خزائن عنايت غيبی حق ،نصيب انبيا شده و بیخبران آن محرومند:
بيش بود

انبيا را آن همه در بيش بود

هر کجا رنج و باليی

چون نصيب مهتران درد است و رنج

کهتران را کی تواند بود گنج
(همان)400 :

سالك بايد به درد بیدرمان مبتال شود که خداوند در دل مشتاقان قرار میدهد و شرط رسيدن به حضور پير ،درد است:
قفل دردت را پديد آيد کليد

گر تو را دردی است پير آيد پديد

( همان)63 :1383 ،
درمان انسان جز درد نيست:
صاحب درد تو

در صف مردان نباشی مرد تو

تا

نگردی

مرد

هر که را اين حسرت و اين درد نيست

خاک بر فرقش ،که اين کس مرد نيست
(همان)178 :1384 ،
انسان دردمند ،درد را درک میکند:

از سر دردی درين ديوان درای

جان سپر ساز و بدين ميدان درای
(همان)436 :

صاحب درد که در واقع طالب رسيدن به کمال انسانی است ،تالش دارد با التزام درد روحانی ،تن را به جان و جان را به
جانان تبديل کند:
میدود تا تن کند با جان بدل

در رساند تن به جان پيش از اجل
(همان :1611 ،1383 ،ب )948

درد در نگاه عطار بر دو نوع است :يکی درد متعالی و برين و ديگری درد فرومايه و بیسود ،که درد متعالی ماية رستگاری
انسان میشود و درد بیارزش ،هيج سودی به انسان نمیرساند:
گر شود اين درد دامنگير تو

بس بود اين درد ،دايم پير تو

ورنگيرد دامنت اين درد زود

گفت و گويی اين ،ندارد هيچ سود
(همان :364 ،ب )5295-5294
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درد باعث بيداری روح و دل انسان بيدار میشود که چنين دردی نشان لطف خداوند دارد:
دال بيدار شو گر هست درديت

که ناوردند بهر خواب و خورديت
(همان :135 ،1384 ،ب )2664

درد و درمان را خداوند میدهد:
درد ای جان و دل را درد و دارو

تو آن نوری که «لم تمسه نارو»
(همان ،23 :ب )442

 .4-2-2درد و رنج از دیدگاه سنایي
در ديدگاه سنايی ،درد و رنج ،دوری گزيدن از ايمان و تقوا ،و در نتيجة بیدينی است .سنايی ،قبل از عطار درد دين داشته
و برای دفاع از دينباوری حقيقی ،حکمت يونانی و به اصالح يونانزدگی را مورد انتقاد قرار داده و آنان را هوسگويان
میداند:
شراب حکمت شرعی خوريد اندر حريم دين

که محرومند از اين عشرت هوسگويان يونان
(سنايی)326 :1375 ،

سنايی بارها در شعر خود از درد دين سخن گفته ،از اهل روزگار به خاطر بیدردی و بيگانگی با عشق ناليده است تا
هموطنان مسلمان را به دينورزی و مسلمانی دعوت کند و باعث رازگشايی از مفهوم دينورزی عاشقانه نزد سنايی است:
هر خسی از رنگ گفتاری بدين ره کی رسد

درد بايد عمر سوز و مرد بايد گامزن
(همان)485: 1363 ،

سنايی در مورد درد دين معتقد است:
درد دين خود بوالعجب دردی است کاندر وی چو شمع

چون شوی بيمار بهتر گردی از گردن زدن
(همان)485 :

در نظام فکری و انديشة دينی سنايی ،درد چون آب است که در رگ و ريشة گياه نفوذ میکند:
همه درد است کار دين ،همه خون است راه حق

ازين درد آسمان گردان وزان خون حلقها قربان
(همان)227: 1375 ،

گردش آسمان از درد دينست؛ دردی که در آفرينش و ساز و کار عالم نيز نقش دارد:
دم کجا زد آدم آن ساعت که بر اطراف عرش

درد بو دردا قلم میراند بر لوح نگار
(همان)148 :

اين درد صاحب جايگاه در عرفان اسالمی ،سالك و عارف را در کشش و کوشش خود با درد جان میپرورند:
ای بس قدح درد که کردهاست دلم نوش

دور از لب و دندان شما بیخبران دوش

گه بوسه همی داد بر آن درد ،لب و چشم

گه رقص همی کرد بر آن حال و دل و هوش

گه عقل همی گفت که ای طبع تو مینال

گه صبر همیگفت که ای آه تو مخروش

درد آمده با دار که هين ای سر و تن داد

عشق آمده با نيش که هان ای دل و جان نوش

دردی که به افسانه ستيزم همی از خلق

از علم به عين آمده وز گوش به آغوش
(همان)335 :
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آنچه با سعی و مجاهدت به دست آيد ،در انسان باقی است و تا اين درد در دل و جان نباشد ،محرم بارگاه حق به کمال
نمیرسد .درد عشق است که انسان را به تعالی میرساند و موجب تمايز او از بهايم میشود .سنايی نيز ،بر اين نکته اصرار
دارد تا انسانهای صاحب درد را در کالم جايگاهی واال بخشد و بیدردان را مورد مذمت قرار دهد.
 .5-2-2درد و رنج از دیدگاه عراقي
در ديدگاه عراقی ،درد و رنج با شوقی برای رسيدن به وصال همراه است که اين درد عرفانی ،درمان نيز به همراه دارد .در
بسياری از اشعار عراقی اين عقيده بيان شده است؛ غمی که با احساس طلب عاشق برای رسيدن به معشوق آغاز میشود و
همواره در مسير عشق با عاشق همراه است.
جانم از آتش غم سوخت نگوييد آخر

تا غمش يك نفسم جان نگذارد چه کنم؟
(عراقی)241 :1363 ،

يکی از پربسامدترين واژهها در غزليات عراقی ،درد جانپرور عشق است که عارف و سالك ،طالب آنند و به آن درد
کيميايی هم میگويند .عرفا ،ذرهای درد را بهتر از هر دو جهان میدانند ،آنگونه که از محبوبيت ويژهای در نزد انبيا برخوردار
بوده است.
درمان اگر نداری ،باری به درد ياد آر

کز دوست هرچه آيد آن يادگار باشد

با درد خوش توان بود عمری بدون درمان

با غم به سر توان برد گر غمگسار باشد
(همان)186 :

درد نوعی درمان است:
درد ما را نيست درمان در جهان

درد ما را روی او درمان بود
(همان)197 :

 .6-2-2درد و رنج در کشفالمحجوب
درد و رنج از لوازم سلوک و نيز از نتايج زيستن در دنياست و رنجهای عرفانی حاصل بالهای بزرگ راه عشق و معرفت
است .هجويری باور دارد که « درويش دون حق به هيچ چيز آرام نيابد ،از آنچه جزوی مراد کامشان نباشد» (هجويری:1386 ،
 .)38يکی از دغدغههای عرفان و عارفان ،مسئلهای در راه شناخت حقيقت ،همچون سدی محکم است که مسئلة حجاب
مینامند .جز انسان ،هيچ موجودی از درد و رنج خويش باخبر نمیشود ،درد و رنج مفاهيمی نسبی است که در نسبت بنده با
خداوند و فعل وی معنا میشوند ،از ديدگاه هجويری «همه بالی طالب از حجاب افتد» (همان .)566 :حجاب باعث افزونی
بال و هالک آدمی گردد ،هجويری دغدغه پيروان طريقت و جويندگان حقيقت را دارد و گمراهی ،جهل و حجاب را مهمترين
مسئلة طالب میداند که از آن دردها نشأت میگيرد« :از آنچه غفلت مر عوام را نعمت است و مر خواص را حجاب» (همان:
.)436
هجويری دوری از خداوند را مصيبتی میداند که آن را با هيچ چيز نمیتوان جبران کرد ،چون بدلی ندارد و دغدغة زيستن
و زمانهای ناهموار يکی از دغدغههای انسان معاصر است ،اما بشر امروز ،زمان زندگی خويش را از بحرانهای متعدد،
سختترينها میداند .در کشفالمحجوب ،دردهای غير شخصی و دغدغهها و دردهای طريقتی نويسنده بر دردهای شخصی
او پيشی میگيرد و اين کتاب ،سرشار از دغدغهها و دردهای طريقتی است.
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 .7-2-2درد و رنج در کشفاالسرار
در کشفاالسرار ،در تعريف درد آمده است« :حالتی است که سالکان را دست دهد از خواهش و طلب بسيار» و کالمی
ديگر« :چه خوش دردی است درد مشتاقان و در شوق و مهر تو» (ميبدی .)79 :1357 ،همراهی محبت و محنت و عشق و بال
از درونمايههای ادب عرفانیست .ميبدی در حکايتهای بسياری آورده است که «عشق مأوای عاشق است و عاشق مأوای
بالست ،عشق عذاب عاشق و عاشق عذاب بال .اين عشق است که صفت جان آمد ،نيز بر سه قسم است :اول راستی ،ميانه
مستی ،آخر نيستی؛ راستی عارفان راست ،مستی والهان راست ،نيستی بيخودان راست» (همان ،ج .)94 :2عاشق از اين بال و
درد و رنجی که نصيب او میشود ،استقبال میکند و گاهی حتی حيات خويش را در همين درد و رنج عشق میداند.
عشق مربوط به بُعدی متعالیتر از وجود انسان است .برای همين ،مانند بسياری از چيزهای با ارزش رسيدن به آن و درک
واقعی آن همراه رنج و دشواری و قرين بالست.
در مکتب عارفان ،از تمام تعلقات هستی گذشتن باالترين درجة عشقبازی است و میتوان به آرامش رسيد:
مال و زر و چيز رايگان بايد بافت

چون کار به جان رسيد جان بايد باخت
( همان ،ج 376 :1و )377

 .8-2-2مرصادالعباد
عارفان درد طلب دارند و از هوای نفس رويگردان شدهاند و به سوی رياضت و مجاهدت آمدهاند .درد و رنج معادل با
رياضت و عبارت است از تربيت نفس و تهذيب آن از زنگار شهوات حيوانی ،رياضت .تمرين نفس است بر اينکه صدق،
ايمان را بپذيرد .رازی هم میگويد« :بدان که سالك چون در مجاهدت و رياضت نفس و تصفيه دل شروع کند او را بر ملك
و ملکوت عبور و سلوک پديد آيد» (رازی.)289 :1380 ،
ملك طلبش به هر سليمان ندهند

منشور غمش به هر دل و جان ندهند

درمان طلبان ز درد او محرومند

کاين درد به طالبان درمان ندهند
(همان)12 :

 .3نتیجهگیری
با کاويدن نظر اهل عرفان در متون ادبی-عرفانی دريافتيم که درد به مثابة طلب و انگيزۀ حرکت است؛ شوق طلب درمان
درد بیدردی است؛ زيرا اين درد باعث تنبّه انسان میشود ،او را از خواب بیخبری بيدار میکند و موجب زايش و شکوفايی
میگردد .البته اين شوق ،خاص انسان نيست و به لونی ديگر در نبات و جماد هم وجود دارد که شوق رسيدن به کمال در
آنها وجود دارد و وقتی وظيفه خود را انجام دهند ،به کمال طبيعی خويش میرسند .ديگر اينکه درد واسطة آگاهیبخشی
است؛ آنگونه که برخورداری از آرامش روح ،الزمة تزکيه روح و جان آدمی است تا در آن جهان آرامش يابد و در اين جهان
هم از بالهای بزرگتر در امان بماند ،درد به آگاهی انسان بهويژه عارف از چيستی و رسالت خود در هستی میانجامد .در
ابعاد جسمانی نيز هر انسان آگاه و عارفی وظيفه دارد که تالش خود را در کسب سالمت فردی و اجتماعی به کار ببندد ،ولی
اگر دچار درد و بيماری شد ،صبر پيشه کند و آن را از حکمت و قدر الهی بداند که رحمت الهی را به دنبال خواهد داشت.
در نهايت اينکه ،درد به مثابة ايصال انسان به کمال روحی ست؛ درد و رنج با معرفت و کمال روح انسان ارتباط دارد ،انسان
در جهان طبيعت برای همه چيز رنج میبرد ،اما در پس اين رنج ،معرفت اخالقی به دست میآورد ،در اين رويکرد انسان
ضمن رويارويی با رنج و سختی در مسير تکامل روحی و روانی قرار میگيرد .از نگاه عرفا ،درد و رنج نوعی رحمت است و
هيچ رنجی در اين دنيا سختتر از فراق حق و غفلت از او نيست.
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______________________ ( ،)1384الهينامه ،تصحيح فؤاد روحانی ،تهران :زوار ،چاپ هشتم.
______________________ ( ،)1384اسرارنامه ،تصحيح سيد صادق گوهرين ،تهران :زوار ،چاپ ششم.
______________________ ( ،)1388مصیبتنامه ،تصحيح محمدرضا شفيعیکدکنی ،تهران :سخن ،چاپ چهارم.
فرانکل ،ويکتور ( ،)1394انسان در جستجوی معنا ،ترجمة امير الهوتی ،تهران :انتشارات جامی.
فرمهينی فراهانی ،محسن ( ،)1378فرهنگ توصیفي علوم تربیتي ،تهران :اسرار دانش.
فروزانفر ،بديع الزمان ( ،)1370احادیث مثنوی ،تهران :اميرکبير ،چاپ پنجم.
فيض کاشانی ،محسن ( ،)1373اخالق حسنه ،ترجمة محمد باقر ساعدی ،تهران :پيام عدالت.
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 «مفهوم درد و رنج در نگاه شاعران زن معاصر (با تأکيد بر اشعار فروغ،)1389(  فاطمه کوپا؛ محمدرضا کهدانی، مصطفی،گرجی
.162-141  صص،9  فصلنامۀ علمي و پژوهشي نقد ادبي شماره،»)فرخزاد و سيمين بهبهانی
. نشر خاموش: تهران، الفبای درد،)1398( مصطفی،گرجی
.58  و57  شماره، بازتاب اندیشه،» «درد کجا؟ رنج کجا؟،)1383(  مصطفی،ملکيان
. اميرکبير: تهران،1  ج، به تصحيح نيکلسون، مثنوی،)1363(  جالل الدين،مولوی
. مرکز نشر: تهران، تصحيح توفيق سبحانی، مکاتیب،)1371( ________________
. امير کبير: تهران،5  ج، به تصحيح و حواشی بديع الزمان فروزانفر، فیه ما فیه،)1381( ________________
.تميشه: چاپ دوم تهران، مثنوی معنوی به تصحيح نيکلسون،)1386( ____________
 صص،32  شماره، پژوهشنامه ادب غنایي،» «واکاوی ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهدالعسکر،)1398(  حسين،مهتدی
.236-217
. اميرکبير: تهران، تصحيح علی اصغر حکمت، کشف االسرار و عده االبرار،)1357(  ابوالفضل رشيدالدين،ميبدی
. سروش: تهران، کشفالمحجوب،)1386(  علی بن عثمان،هجويری
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