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 .1مقدمه
عطار و نظامی ،دو شاعر مثنويسرا ،از بلندآوازهترین شاعران زبان فارسیاند .درابتدا و
بیغور در الیههاي چندگانهي آثار این دو شاعر شاید خط فکري و جهانبینی آنان دور
و متفاوت از یکدیگر به نظر برسد؛ اما با نگاهی ژرفتر به بافت اخالقی -حکمی حاکم
بر آثار و البته تکیه بر اشتراکی خاص ،این پیوستگی اندیشگانی نقاب از رخ برمیدارد و
خود را نمایان میکند .این نقطهي اشتراک ،طبعآزمایی در نظیرهسازي از حدیقهالحقیقهي
سنایی است .حدیقه در آن ایام در اوج شهرت و رواجی بیسابقه بوده است و در آثار
نویسندگان نامآور عصر ابیات آن نقل میگردید و تا مدتها بعد نیز زبانزد صوفیه و
عالقمندان بوده است (رک .زرینکوب .)39- 36 :1380 ،مخزناالسرار نظامی منظومهاي
تعلیمی شامل اندیشههایی انتزاعی و داستانهایی موعظهآمیز ،پژواکی غریب و پرطنطنه از
حدیقهي سنایی است؛ اما با آهنگی پندآمیز و زاهدانه و با انتخابی متفاوت و هوشمندانه در
وزن و سبک شاعري .شیخ عطار نیز تقریبا در همین ایام یا قدري دیرتر منظومهي
اسرارنامهي خود را با پارهاي تفاوتها به همین شیوه اما با لحنی عاشقانه و دردآمیز سرود.
باوجود زیستبوم متفاوت این دو تن که یکی در شرق ایران به سر میبرده است و
دیگري در غرب ،این احتمال وجود دارد که عطار از آثار نظامی مطلع بوده باشد« .هرچند
وي در مصیبتنامهي خود ،آنجا که از چند تن از شاعران ازجمله فردوسی ،عنصري،
انوري و حتی خاقانی نام میبرد ،نامی از نظامی گنجوي به میان نمیآورد .نامبردن از
خاقانی و آشنایی با او این احتمال را تقویت میکند که شاعر با نظامی نیز که شاعري
تقریبا همخطه با خاقانی است و در غرب ایران زندگی میکند ،آشنایی داشته است؛ اما
علت اشارهنکردن به وي معلوم نیست( ».اشرفزاده.)148 : 1373 ،
آنچه در آثار نظامی و عطار بسیار جلب نظر میکند ،مضامین مشترک اخالقی و عرفانی
است که براي هر دو اهمیت داشته و هرکدام به شیوهي خود از آن بهرهها بردهاند .این
مشابهتها در مخزناالسرار و اسرارنامه بیش از هرجا به چشم میخورد تا آنجاکه مخاطب
بالفاصله پس از شنیدن نام این کتابها چنین میپندارد که احتماال با توجه به تشابه اسم،
مسمی و محتواي آنها نیز مشترک و همسو هستند و محتمل است یکی تحتتأثیر دیگري
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پدید آمده باشد .در این مقاله با تطبیق درونمایه و ساختار اسرارنامهي عطار و
مخزناالسرار نظامی وجوه مشابهت و مفارقت آنها برابر هم قرار میگیرد ،باشد که
همسانیها ما را به نتایجی رهنمون گردد.
 .1.1پيشينهی تحقيق
پژوهشهاي متعددي درباب اسرارنامه و مخزناالسرار بهشکل مستقل انجام شده است؛
اما تا کنون این دو کتاب با یکدیگر تطبیق داده نشدهاست .تنها اشرفزاده ( ،)1373در
یک مقایسهي کلی به مفاهیم داستانی مشترک در آثار عطار و نظامی پرداخته است .وي
این مشترکات را چنین تحلیل و توصیف میکند« :با تفحصی که در مثنويهاي عطار و
نظامی صورت گرفت ،روشن شد که 17مورد شباهت داستانی بین آثار این دو شاعر
وجود دارد که از آنها 13مورد در اسکندرنامه و مابقی در سایر آثار نظامی است .همچنین
از این وجوه شباهت 9مورد در مصیبتنامه3 ،مورد در الهینامه2 ،مورد در منطقالطیر و
مابقی در اسرارنامه و تذکرهاالولیاء است( ».اشرفزاده .)148 ،1373 ،زرینکوب (،)1380
نیز بهطورضمنی به تأثیرپذیري مخزناالسرار و اسرارنامه از حدیقه و نیز احتمال
تأثیرپذیري اسرارنامه از مخزناالسرار اشاره میکند؛ اما به همین اظهارنظر کلی بسنده
میکند و وارد تطبیق یا مقایسهي جزئی نمیشود.

 .۲اسرارنامه و مخزن االسرار
«اسرارنامه همانطور که از نام آن برمیآید ،کتابی است در باب اسرار و شیوههاي سلوک.
این کتاب مانند دیگر آثار عطار داراي پیرنگ کالن و طرحی سراسري نیست و با حذف
تحمیدیه و خاتمهالکتاب هجده مقالهي اصلی دارد( ».عطار.)66- 63 :1394 ،
«مخزناالسرار اولین مثنوي نظامی است که اندکی پیش از چهلسالگی او در بحر
سریع به نام فخرالدین بهرامشاهبنداوود پادشاه ارزنگان در حدود سال  570ه.ق سروده
شده است .این کتاب از امهات مثنويهاي فارسی بوده و مشتمل است بر مواعظ و حکم
در بیست مقاله( ».صفا.)318-315 :1390 ،
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همانگونه که پیش از این بیان شد ،اسرارنامه و مخزناالسرار هر دو مثنويهایی
اخالقی -عرفانی هستند که در مقام نظیرهسازي بر حدیقهالحقیقه و براساس ساختار ذهنی
و ذوق سرایندگانشان تدوین شدهاند و از همین دیدگاه قابلیت مقایسه با یکدیگر را دارند.
در این قیاس شباهتها و تفاوتهایی میان اسرارنامه و مخزناالسرار دیده میشود که در
ادامه شرح آن خواهد آمد.
 .1.۲همسانیها
 .1.1.۲انسان
عطار بحث در باب انسان را با توصیف وجود او آغاز میکند و با نگاهی جهانشمول،
نوع انسان را مخاطب خود قرار میدهد .در دیدگاه وي مزیت انسان بر دیگر موجودات،
«گویایی» و «پاکیزهجانی» است .انسان در یک سیر نزولی از جهان روح به جهان ماده
آمده است تا وجود اجمالی خویش را به تفصیل برساند و کامل شود .انسان قطرهاي است
که از دریاي قِدَم برآمده و مقدر است که مروارید گردد و در سیر صعودي خویش به
جهان ملکوت بازگردد .این سیر صعودي با سفر انسان از چارچوب طبع آغاز میشود و
در بیزمانی و بیزمینی ،در جایی از اقلیم هشتم و یک جغرافیاي شهودي ادامه پیدا میکند
و به یگانگی ختم میشود:
تووو گوور بیشووی از آن جملووه برآنووی

کووه بووس گوی وا و بووس پوواکیزه جووانی

اال اي قطووووورهي بووووواال گزیوووووده

ز دریوووواي قوووودم بووووویی شوووونیده

توووو نووواکرده سوووفر گووووهر نگوووردي

چووو خاکسووتر شوودي اخگوور نگووردي

اال اي تنووووگ بوووواز تنوووود مسووووتیز

دمووی زیوون چووارچوب طبووع برخیووز

بوووه پووورواز جهوووان المکوووان شوووو

زمووانی بووی زمووین و بووی زمووان شووو

چو حالی ایون زموین کوردي بودل توو

یکوووی بینوووی ابووود را بوووا ازل توووو

یقین دارم که هوردو جوز یکوی نیسوت

محقووق را درایون معنوی شووکی نیسووت
(عطار)106 :1394 ،
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در باب وجود انسان ،عطار معتقد است این وجود به طلسمی تو بر تو میماند که
ترکیبی از صورت و معنا است و این وجود چون گنجی است که نُه سپهر را در دل خود
پنهان کرده است:
اال اي مهرهبووووووواز حقوووووووهپرداز

نقووواب از لعبوووت معنوووی برانوووداز

تووو گنجووی نووه سووپهرت در میانووه

بوووورآي از چووووار دیوو ووار زمانووووه

تووو گنج وی لی وک در بنوود طلسوومی

تو جوانی لیوک در زنوودان جسومی
(همان)107 :

پیش از عطار سنایی نیز به این طلسم دو رنگ اشاره کرده است:
هسوووت ترکیوووب نفوووس انسوووانی

عقلووو وی و نفسووو وی و هیووو ووالنی

دل و گووووول دان سرشوووووتهي آدم

ای ون بوور آن آن بوور ای ون شووده درهووم

هر چه جوز مردمانود یوک رنگانود

یووا همووه صوول یووا همووه جنگانوود
(سنایی)470 :1397 ،

صاحب مرصادالعباد نیز ازجمله نظریهپردازانی است که در باب ساختار وجود انسان
همعقیده با عطار است و آدمی را صاحب «والیت دو رنگ» معرفی میکند:
«مجموعهاي میبایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم آلت محبت و بندگی
به کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در
سفت جان کشد و این جز والیت دو رنگ انسان نبود( ».نجمالدین رازي)41 :1389 ،
عطار در ادامه از انسان میخواهد که پس از گذشتن از چهار عنصر و نُه فلک که در
وجود خود او قرار دارند ،در آخر از وجود خود نیز بگذرد تا به حق چشم باز کند .وي
در تحلیلی وجودشناسانه و فلسفی تصری میکند که آمیزش و آویزش قدیم و حادث
در یکدیگر غیرممکن است و تنها راه انسان براي بازگشت به قدیمِ دائمِ ازلی خالیشدن
از حدوث است .آنگاه که حادث از میان رود ،جز قدیم هیچ نمیماند:
چووو بگذشووتی ز چووار و نُووه بووه پوورواز

ز خود بگذر بهحقکون چشوم خوود بواز

قوودم را بووا حوودوث آویزشووی نیسووت

وگوور آویووزش اسووت آمیزشووی نیسووت

چوووو توووو در عوووالم حوووادث شوووتابی

ز نوووور عوووالم ثالوووث چوووه یوووابی؟
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دموو وی در مرغووووزار خلوووود بخوووورام

اال اي مووور  ،بیووورون آي از ایووون دام

(عطار)109 :1394 ،
در تکمیل نگرش خود ،عطار با نگاهی خاکستري به انسان که برگرفته از قرآن است،
وي را جهان اکبر میبیند ،درصورتیکه جایگاه ،ارزش و مسیر خود در این جهان را یافته
باشد و منشأ وحدانی خود را به یاد بیاورد ،در غیر اینصورت او جزوي از کوچکترین
اجزاي این جهان است که ارزشی بیش از دیگر اجزا ندارد و چه بسا پر زیانترین موجود
براي چرخهي هستی نیز به شمار رود« :لَقَد خَلَقنا االنسانَ فی احسنِ تقویم /ثمَّ رددناهُ
اسفَلَ سافِلین( » .تین )5-4 /و «و نَفسٍ و ما سواها /فالهَمَها فُجورَها و تَقواها /قدافلَ َ من
زَکاها /و قد خابَ من دَساها» (شمس.)10-7 /
بدیوون پوور قوتوووی کافالک گووردد

کجووا از بهوور مشتووی خوووواک گردد؟

فلک گردان ز بهوور جووان پاک است

نه از بهوور کفووی آب است و خاک است

زمیوون در جنووب ایوون نه سقف مینا

چووو خشخاشی بووود بوور روي دریووا

ببین تا تووو از این خشخاش چندي؟

سووزد گوور بوور بووروت خود بخندي!
(عطار)164-163 :1394 ،

با ورود به حیطهي عرفان عملی ،عطار در توصیف ارزش وجودي انسان علم و عمل
توأمان را راه رستگاري بشر میداند و معتقد است هیچکدام بهتنهایی کارساز نخواهد بود.
کمووال خووود بوودان کووز بووس تعظم

غالمووووان توانوووود افووووالک و انجووووم

تو را قیمت بووه علووم است و به کردار

تو همچوون مون درافوزودي بوه گفتوار

بووه قوودر آن کووه علووم و کووار داري

بوووودان ارزي بوووودان مقوووودار داري
(همان)145-144 :

نظامی نیز نگاه به انسان را با مسئلهي آفرینش آغاز میکند و پس از توصیف آفرینش
آدم (ع) وارد حکمت و عرفان عملی میشود و با مخاطب قراردادن نوع بشر به
نصیحتهاي معمول براي تهذیب وجود میپردازد؛ سپس با ورود به مباحث نظري
تصوف ،انسان را بهعنوان بنیانگذار عشق در جهان ماده معرفی میکند و به وي گوشزد
میکند که تنها راه بازگشت به نقطهي وحدت و منزلگاه نخستین ،اعتماد به بالهاي روح
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و دل و تحمل ریاضتها است .درواقع وي مسیري را ترسیم میکند که در آن مسیر
سالک ابتدا اهمیت دل را درمییابد و سپس میآموزد که چگونه این دل را زنده و پر
سوز نگه دارد:
پیشتووور از جنبووووش ایوووون تازگوووان

نوسفووووووران و کهوووووووون آوازگان

پایووگووه عشووق نووه مووا کردهایووم؟

دستکووش عشووق نووه مووا خوردهایم؟

مر قفووس پوور کووه مسیحوواي توست

زیوور تووو پوور دارد و باالي توسوووت

راه دو عالووم کووه دو منووزل شدهاست

نیووم ره یووک نفووس دل شوودهاست

نرمووووووی دل میطلبووووی نیفووه وار

نافووه صفووت توون بووه درشتی سپار

بووار عنووا کووش بووه شووب قیوورگون

هوور چووه عنووا بیووش عنایووت فوزون
(نظامی)101-99 :1391 ،

سپس با یادآوري قربت بیواسطهي روح انسان با حقیقت ازلی و ابدي ،میکوشد درد
جدایی را در مخاطب برانگیزد و به او گوشزد کند که در این جهان مسافري است آلوده
به گرد غربت .بهقول احمد غزالی« :محب سرگردان و غریب از این روي است که دلش
را بر هیچ آفریده آشنایی نیست و در هیچ مقامش نزول و وقف نیست .اگرچه در وطن
است ،مسافر است» (احمد غزالی )2 :1356 ،و نیز به او یادآوري کند که وجود و هستی
انسان مجازي و عاریتی و انعکاسی از عدم است:
اول کایوون ملووک بووه نامت نبود

ویوووووون ده ویرانووووه مقامووووت نبود

فوووووور هموووواي حملووووی داشتووی

اوج هووووووواي ازلووووووی داشتووووووی

شک نه در آن شد که عدم هیچ نیست

شک به وجوود اسووت که هووم هیچ نیست
(نظامی)119-118 :1391 ،

نظامی نیز همچون عطار با اشاره به طلسم آمیختهي وجود از روح و تن ،آفرینش
انسان را یک نگارگري نغز میداند .وي ضمن هشیارکردن انسان ،او را به رفتاري مطابق
با این مقام واال دعوت میکند:
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از سوووووور آن خاموووه که خاریدهاند

نغووووز نگاریووووووت نگاریوووووودهاند

رشتهي جووووووان بر جگرت بستهاند

گوهر توووووون بر کموووووورت بستهاند

چون تو همایووووووی شرف کار باش

کم خووووور و کم گوي و کمآزار باش
(همان)106-105 :

از جمعبندي مقاالت هفتم و هشتم مخزن االسرار میتوان نگرش کلی نظامی در باب
انسان را دریافت .وي نیز همچون عطار معتقد است که انسان موجودي است با
قابلیتهاي متناقض ،همانطور که میتواند برترین موجود نظام خلقت باشد ،درعینحال
میتواند در ردیف بیارزشترینها نیز قرار گیرد:
یوسوف تووووووو تووووووا زبر چاه بود

مصوووووور الهیووووووش نظرگاه بود

زرد رخ از چوووووورخ کبود آمدي

چونکوووووه در این چاه فرود آمدي

آتووووش در خرموووووون خود میزنی

دولووووت خود را به لگد میزنی

شعبدهبازي که در ایوووون پرده هست

بر سرت این پرده به بازي نبست

بشنووووو از ایوووون پرده و بیدار شو

خلوتوووووی پووووووردهي اسرار شو
(همان)113 ،112 ،106 ،105 :

این نگرش کمابیش منعکسکنندهي نگرش خداوند در باب انسان است« :لقد خلقنا
االنسان فی احسن تقویم /ثم رددناه اسفل سافلین» (تین.)5 - 4 /
 .۲.1.۲جهان هستی
اگرچه عطار جهانشناسی منحصربهفردي را مطرح میکند؛ اما درنهایت این جهانشناسی
براي رسیدن به انسانشناسی و در پی آن خداشناسی است .براي او جهان و هرچه جز
انسان ،در سایهي انسان معنا مییابد .وي معتقد است منطويبودن جزء در کل و کل در
جزء تنها مختص وجود انسان نیست؛ بلکه این قاعده بر جهان پیرامون انسان نیز حکم
میکند .همانطور که جهان از اجزاي کوچکتري تشکیل شده است و جزءبهجزء است،
هر جزء هم جهانی را در دل خود پنهان کرده است و خود یک کل محسوب میشود؛ به
همین دلیل شناخت جهان براي انسان میتواند چون شاهراهی براي رسیدن به حضرت
دوست باشد:
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هموووی هوووووور ذره از عالوم که بینی

اگوووووور تووووووو در پی آن مینشینی،

چنان پیووودا شووووووود آن ذره در راه

کووووووه نوري گووووردد از انوار درگاه

ز یک یک ذره سوي دوست راه است

ولووووی بوووور چشم تو عالم سیاه است

تووو گوووووور اهلیتی داري در این راه

ز یووووک یک ذره میشو تا بوه درگووواه
(عطار)109 :1394 ،

این نوع نگاه به جهان ،زیرساخت بنیادین دیدگاه عطار یعنی وحدت وجود را آشکار
میکند .او معتقد است که جهان و تمام اجزاي آن ،وجودي واحد با ظهورات اعتباري
متکثر هستند که آدمی قادر به درک اتحاد وجودي آنها نیست؛ ناگزیر تکثرات را حقیقی
میپندارد و دچار تشتت فکر و برداشت نادرست از ماهیت جهان میشود:
در این معنی که من گفتم شکی نیست

تو بیچشمووی و عالم جز یکی نیست

که میگوید که گردون آن چنان است

که چشمت دیوود یا عقل تو دانست؟

مثووووووال آن هموووووی بینوووی وگرنه

یکی است این جمله در اصل و دگرنه

یکووی کووووان یک برون باشد ز آحاد

نوووه آن یووک را نشان باشد نه اعداد

دو عالم غوووورق این دریاي نور است

ولیکن نقوووش عالمهووووا غرور است

اگر گویی که چیست این هرچه پیداست

بگویم راست گر تووووو بشنوي راست

همووووه ناچیووووووز و فانی و همه هیچ

هموووه همچون طلسمی پیچ بر پیچ

خیووال و وهم و عقل و حس مقام است

که هر یوک در مقووام خود تمام است

ولووی چووووون زان مقام آیی برون تو

خیالووی بینووی آن را هووووم کنون تو

اگوووور ایوووووون پرده از هم بردرانی

هموووه جووز یووک نبینووی و ندانی
(همان)137-135 :

آنچه انسان بهعنوان جهان هستی میشناسد ،وجودي ممکن است که پاي در عدم و
نیستی دارد و اگر لحظهاي فیضِ وجود از او منقطع شود ،معدوم خواهد شد .این وجود
عاریتی موهوم باید بتواند به وجود دائم ازلی راه نماید و اگر انسان صرفا این وجود
ممکن را دید ،گمراه خواهد شد:
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تو دریووا بین اگر چشم تو بیناست

که عالم نیست عالم ،کفک دریاست

خیووال است این همه عالم بیندیش

مبیوووون آخر خیالی را از ایوون بیوش
(همان)115 :

وي با دیدگاهی کلنگر که مبتنی بر وحدت است ،از تحلیل جهان به تحلیل و تفسیر
وجود انسان میرسد و «من» مشخصکنندهي هویت را نیز چون جهان ،معدوم میداند و
معتقد است یک وجود در عالم بیش نیست و آن وجودِ «واجبالوجود» است .بقیهي
کائنات ظهورات و تجلی این وجود هستند و بهلحاظ وجودي معدوماند:
یکووی دریوواست زو عالووم گرفتووه

همووووه موجووووش دل آدم گرفته

هوور آن گاهووی که در تو «من» نماند

دوي در راه جووووان و توون نماند

محقووق ایوون بووه چشووم تیز بیند

دو عالووم را به کل یک چیز بیند
(همان)120-116 :

آنگاه عطار «مردن از خود و فنا» را بهعنوان راهکاري براي رسیدن به این نگاه وحدت
محور ارائه میکند .درواقع عطار وحدت وجود و نگاه وحدت محور را ثمرهي فنا میداند:
یقین میدان که مغز و پوست یکسانست

ولی از پیووش چشم خواجه پنهانست

بووه توحیوووووود ار گشاید چشم جانت

برآرد بانووووووگ «سبحووانی» زبانت

چوو در چشمت همه چیزي یکی گشت

کجا یووووارد به گوورد تو شکی گشت

کجاسووت آن تیز چشمی کو فرو دید

به هوووورچ انودر نگاهوی کورد او دید
(همان)154 :

سپس در ادامه به آشکارترین شکل ممکن ،جهانشناسی عطار به انسانشناسی و پس
از آن خداشناسی منجر میشود:
تووو هوور چیووزي کووه میبینی تو آنی

ولی چوووووون در غلط ماندي چه دانی؟

یکووی از بایزیوود ایوون شیوه درخواست

که «هرچیزي کووه پنهان است و پیداست

ز عرشوفرشوکونین این همه چیست؟»

«همه» گفتا « منم ،چون مردم از زیست»

اگر در جوهوووورت چشمووی شود باز

دو عالووووم بوووور تووو افشانند از آغاز

در آن ساعووت که آن چشم آیدت پیش

دو عالم در تو گووم گردد تو در خویش
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تویووووی آن جوهووري گوور میندانووی

کووه برتوور زیوون جهان و آن جهانی

ز رب العووزه انوووودر خواست داوود

که«حکمت چیست کآمد خلق موجود؟»

خطوووواب آموود که «تا این گنج پنهان

_که ایوون ماییووم_ بشناسنوووود ایشان»

(همان)158 :
نظامی در نظرگاهی شبیه به عطار نهتنها انسان را عالم صغیر میداند؛ بلکه معتقد است
اگر با دیدهي معنا به جهان نگریسته شود ،جهان همانطور که آیینهاي براي وجود انسان
است ،آیینهاي است خدانما و اهل بینش از پس حجاب متکثرات ،واحدِ دائمِ ازلی را به
چشم دل مشاهده میکنند:
خدابیوون شووو کووه پیووش اهوول بینش

ُتنُووک باشوود حجوووواب آفرینوووش

بدیوون نزدیکیووت آیینووه در پیووووش

فلووووک چبود؟ بدان دوري میندیش

تو آن نوري که چرخت طشت شمعاست

نمووووودار دو عالم در تو جمع است
(نظامی)411 :1390 ،

پیشتر از این دو شاعر ،سنایی نیز در دیدگاه جهانشناختی خود انسان را هدف
آفرینش دانسته ،جهان و مافیها را در سایهي وجود او معنادار میداند .وجودي که خود
آینهدار ظهور خداوند است:
همه مقصووووود آفرینووووش اوست

اهوووول تکلیف و عقل و بینش اوست

عرش و فرش و زمان براي تو است

ویوووون تبه خاکدان نه جاي تو است
(سنایی)479 :1397 ،

نظامی در اظهارنظري منحصربهفرد ،جهان را بدون وجود انسان در نقطهي کمال و
زیبایی مطلق میبیند و معتقد است حضور آدمی و اعمال نسنجیدهي او این جهان را دچار
کاستی و بیتعادلی کرده است .حال اگر انسان بتواند از این جهان و بینظمیاي که در
آن ایجاد کرده ،بهره برد و مقدمات تکامل خود را فراهم کند ،این آسیبزایی تا حدودي
پذیرفته است؛ اما اگر تمام عمر خود را صرف بیهودگی و سکون کند ،نهتنها وجود او
ثمري براي جهان نداشته؛ بلکه تنها ضرر بوده است:
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اي خنک آن شب که جهان بیتو بود

نقش توووو بیصورت و جان بی تو بود

تووا تووو در ایوون ره ننهووادي قدم

شکر بسی داشت وجووووووود از عدم

روي جهووووان کآینووووهي پاک شد

زاین نفسی چنوووود خلوووول ناک شد

روغوووون مغوووز تو که سیمابی است

سوووورد بدیوووون فندق سنجابی است

تات چووووو فنوودق نکنوود خانه تنگ

بگووووذر از ایوون فندق سنجاب رنگ
(نظامی)113-111 :1390 ،

از منظري دیگر اما هر دو شاعر ابیاتی را به رد یا ذم دنیا اختصاص دادهاند .ازنظر آنان
ظاهر دنیا فریبنده و باطن آن اصلیترین عامل گمگشتگی انسان است .نظامی در مقالهي
سیزدهم و چهاردهم مخزناالسرار و عطار نیز در مقالهي ششم و دوازدهم این مسئله را
مدنظر قرار دادهاند:
پیووووري عالووووم نگر و تنگیاش

تا نفریبووووووی بوووه جوان رنگیاش

بوور کف این پیر که برناوش است

دستووهي گل مینگري وآتش است

خدابین شو که پیووووش اهل بینش

ُتنُووووک باشوووووود حجاب آفرینش
(همان)137 :1391 ،

نکو بووواري است در دنیا و برگی

کووه درخورد است سرباریش مرگی

جهان بگذار و بگذر زین سخن زود

چووووو باقی نیست درباقیش کن زود

چووووه مینازي بدین دنیاي غدار

کووه تو کرکس نهاي گر اوست مردار
(عطار)184-183 :1394 ،

نکتهي دیگري که در جهانشناسی نظامی اهمیت دارد ،دیدگاه خیاموار او نسبت به
دنیاست .بنابر اعتقاد وي جهان آدمخوار بهلحاظ وجودي بسیار بیاعتبار است و
بزرگترین دشمن انسان محسوب میشود .انسان در برابر این جهان موظف است لحظات
عمر خود را غنیمت بشمرد؛ اما این نگاه دمغنیمتی تفاوتی بنیادین با دیدگاه سرخوشانهي
خیام دارد .این غنیمتشمردن لحظات باید در راه تهذیب نفس و بهکمالرساندن وجود
انسانی باشد:
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سال جهان گرچووه بسی درگذشت

از سوووور مویش سر مویی نگشت

خاک هموان خصم قويگردن است

چوورخ همووان ظالم گردنزن است

صحبووووت گیتووووی که تمنووا کند

بووووا کوه وفووا کووورد که با ما کند

هر ورقووووی چهرهي آزادهاي است

هوور قدمی فوورق ملکزادهاي ست

عموووور بووووه بازیچه به سر میبري

بووووازي از انووودازه بووه در میبري

غافل بووووووودن نه ز فرزانگی است

غافلوووی از جملووهي دیوانگی است

غافل منشین ورقووووووی میخراش

گوووووور ننویووسی قلمووی میتراش

سر مکووش از صحبت روشندالن

دسووتمووودار از کمووووور مقبوالن
(نظامی)85-83 :1391 ،

عطار نیز این نگاه خیامانه به جهان را بهگونهاي دیگر ،اما با نتیجهگیري مشترک با
نظامی مطرح میکند:
گوورت ملک جهان زیر نگین است

بووووه آخر جاي تو زیر زمین است

نمانوووووود کووووس به دنیا جاودانی

بوووووووه گورستان نگر گور میندانی

بدین عمووووري که چندین پیچ دارد

مشووووووو غره که پووی بر هیچ دارد

چو پوووی بر باد دارد عمر هیچ است

ببین کاین هیچ را صدگونه پیوچ است
(عطار)191 :1391 ،

 .۳.1.۲عشق
بهاعتقاد عطار ،عشق است که واجبالوجود را به افاضهي وجود و موجودکردن معدومات
متمایل میکند و قويترین انگیزه براي آفرینش است .چهبسا غلبهي عشق در وجود
حضرت دوست چنان باشد که بتوان واجبالوجود و عشق را دو لفظ براي یک مفهوم
درنظر گرفت .درواقع «محبت ،صفت ذات حق است و محبتی که در روح متجلی میشود،
انعکاسی است از محبت حق ،زیرا محبت روح نتیجهي تشریف «یحبهم » است و «یحبهم»
صفت قِدَم است و سابق است بر «یحبونه» و در حقیقت روح و عشق در یک زمان
موجود شدهاند( ».ستاري )43 :1386 ،و اول تجلی حق محسوب میشوند.
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اگوووووور در اصل کار آن دم نبودي

وجووووووود عالووووووم و آدم نبودي

دمی کان از سر عشق است جان را

بدان دم زندگووووووی دانم جهووان را
(عطار)115 :1394 ،

نظامی نیز در مقالهي اول پس از بحث در باب آفرینش انسان ،انگیزهي اصلی آفرینش
را عشق میشمارد:
اول کایوووووون عشقپرستی نبووود

در عووووودم آوازهي هستوووووی نبود
(نظامی)69 :1391،

وي در ابیاتی چند از منظومهي خسرو و شیرین این نگرش را یادآور میشود و برآن
تأکید میورزد:
فلووووووک جووز عشق محرابی ندارد

جهووووان بی خاک عشق آبی ندارد

جهان عشووق است و دیگر زرقسازي

همووووووه بازي است اال عشقبازي

طبایووووووع جووز کشش کاري ندانند

حکیمان این کشش را عشق خوانند

گر اندیشووووه کنووووووی از راه بینش

به عشوووووق است ایستوواده آفرینش
(همان)34-33 :1390 ،

هنگام سخنگفتن از عشق ،نظامی گوي سبقت را از عطار میرباید و مسائلی بس
بدیع درمیاندازد .در دیباچهي مخزناالسرار ،وي ضمن سخنگفتن از دل ،مباحثی
شگفتانگیز را درباب عشق نیز مطرح میکند .در این مکالمات که میان نظامی و دل
اتفاق میافتد ،دل منظر و جایگاه ظهور معشوق است و اعتبار او بهسبب آینگی اوست و
نه موجودیت خودش بهعنوان دل .مطابق نظر وي ،آنچه دل را مستعد این تجلی کرده
است ،عشق است و البته در رابطهاي دوسویه عشق حاصل شهود و میوهي تجلی است.
خلسهاي ناپایدار است که عقل را عاجز میکند و بیخبري است که سرچشمهي تمام
اخبار و اسرار معشوق است .در این مقام ،نظامی با زبانی اشارتوار عشق و معشوق و
دل را سه نام براي یک مسمی معرفی میکند:
نور ادیمووووووت ز سهیل دل است

صورت و جان هر دو طفیل دل است

دل بووه زبان گفووت که اي بیزبان

موووووور طلووب بگذر از این آشیان
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گنجووووم و در کسیهي قارون نیم

با تووووووو نیم ،وزتو به بیرون نیم

عشق چووووو آن حقه و آن مهره دید

بلعجبووووی کوووووورد و بساطی کشید

عقل عزیمتووووگر موووووا دیووو دید

نقوووووورهي آن کووووار به آهن کشید

چون نظري چند پسندیووووده رفت

دل بووووووووه زیارتگري دیده رفت

باد مسی از نفووووووس دل رمیوود

آب حیووووووات از دهوون گِل چکید
(همان)70 ،50 ،33 :1390 ،

 .۴.1.۲سلوک
 .1.۴.1.۲جایگاه دل در سلوک
عطار هنگام معرفی دل و تبیین جایگاه او براي انسان ،نفس را در تقابل با دل قرار میدهد
و معتقد است دل نظرگاه حضرت دوست است؛ اما آنگاه قادر به دریافت تجلیات نوري
حق خواهد شد که روي از گِل جسم بگرداند:
دل تووووووو منظوووور اعالست حق را

ولیکن سخووووووووت نابیناست حق را

نظرگوواه شبووووووانروزي دل توسووت

ولووووووی روي دل تو در گل توست

چووووو روي دل کنی از سوي گل دور

بریوووووون پشتی بگیرد روي دل نور

غووووالم آن دلووووم کز دل خبر یافت

دمووووی از نفس شوم خویش سرتافت
(عطار)129 :1394 ،

نظامی نیز بخش چشمگیري از دیباچهي مخزناالسرار را به شناخت دل و اهمیت آن
براي انسان در مسیر سلوک اختصاص میدهد .وي نیز هنگام سخنگفتن از دل ،آن را در
تقابل با حواس انسانی قرار میدهد و اذعان میدارد تنها دل است که راه بازگشت به
اقلیم هشتم و جهان ملکوت را میداند و تمام شبروان عرش سیر با بال دل بدان منزل
پریدهاند:
غافوووول از این بیش نشاید نشست

بووووور در دل ریزگووور آبیت هست

دور شو از راهزنووووووووان حواس

راه تو دل دانوووووووود ،دل را شناس

عوووورشروانی کوووه ز تن رستهاند

شهپوووور جبریووووول به دل بستهاند
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وان که عنان از دو جهان تافته است

قووت ز دریوووووزهي دل یافته است
(نظامی)47 :1391 ،

وي آنگاه سخن از پرورش و تربیت دل میگوید و به سالک میآموزد که چگونه این
دل را به کمک ریاضتها زنده و پرسوز نگه دارد:
راه دو عالم کوه دو منزل شدهاست

نیووووم ره یک نفس دل شدهاست

نرمووووی دل میطلبووی نیفووه وار

نافوه صفووووت تن به درشتی سپار

بار عنا کووووووش بووه شب قیرگون

هر چووووه عنا بیش عنایت فزون
(همان)101 :

به نظر میآید که نظامی در توجه به عنصر دل و اقبال نسبت به آن گوشهچشمی به
دیدگاه سنایی در این مسئله داشته است .سنایی نیز دل را منور از جان دانسته و تربیت
آن را اصلیترین گام در سلوک میداند:
دل بوووه رشوت پذیرد از جان نور

کی پذیوورد ز دسووت رضوان حور

دیوووون ندارد کسی کووه اندر دل

مر ورا نیووست مغوووز دل حاصل

دل بووووووود راه آن جهانووی تو

لیک دل را ز ده ندانووووووی توووو

پارهي گوشت نام دل کووووووردي

دل تحقیووووق را بحوووول کردي
(سنایی)458-457 :1397 ،

 « .۲.۴.1.۲فنا» :مقصد مشترک دو شاعر در کمال انسان
سلوکی که عطار بدان باور دارد ،با مفاهیم کلیدي «درد» و «نیاز» پیوند خورده است .درد
همچون راهنمایی است که به سالک اطالع میدهد که در مسیري درست قرار دارد و
درنهایت او را به مقصد نهایی «مردن از خویش» و «شادي جاودان» میرساند:
عزیزا گوووور شوووووي از خواب بیدار

خبوووور یابووووووی ز شاديهاي بسیار

زهی لووووذت که نقد آن جهان است

همووووه لذت علی االطالق آن است

جهانجاودان خوش خوش جهانی است

که کلی این جهان زان یک نشانی است

گوووور آنجووووا بایدت کز من شنیدي

همووووی از خوووود بمیر آنجا رسیدي
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گر اینجووووا از وجووووود خود بمیري

هم اینجووووووا حلقهي آن در بگیووري
(عطار)150-149 :1394 ،

«نیاز و فقر وجودي» نیز گرانبهاترین متاع انسان در پیشگاه استغناي مطلق است .آنچه
حضرت بینیازي در درگاه خود ندارد و خریدار آن است ،فقر وجودي است:
ببین تووووا خووووود وشاق الابالی

چووووووه سان میآید از اوج تعالی

کسی داند شوووودن در قرب آن اوج

که فووووقر او چو دریا میزند موج

فقیوووووور آن اسوووت اندر عالم پیر

که چووون آن طفل نستاند به جز شیر
(همان)171 :

با اندکی تدقیق در نگرش عطار میتوان پیبرد که «نیاز» یکی از اساسیترین کلید
واژههاي فهم شعر اوست .پیش از عطار ،این سنایی است که بر نیاز و فقر وجودي بسیار
تأکید میکند و آن را تنهاراه رهایی انسان میداند .چهبسا عطار در این حساسیت و توجه
به «نیاز» ،متأثر از سنایی باشد:
آنگه آگووووووه شوي ز نرخ نیاز

کووووه نیابی بوووه راه راست جواز

چیسووووت زاد چنین ره اي عاقل

حووووووق بدیدن بریوودن از باطل

آنگووووه از معرفت به عالم راز

برسیوووووودن بوووووه آستان نیاز

پووووووس از او حووق نیاز بستاند

چووووون نیازش نمانود حووق ماند
(سنایی)145 :1397 ،

عطار در ادامه «ذکر» را بهمثابهي بال سالک براي پرواز تا آشیان « فنا» میداند:
ز حووق باید که چندان یاد داري

که گم گووردي گر از یادش گزاري

بسی یادش کن و گم شو در آن یاد

چنیوووون کردنوود مردان جهووان یاد
(عطار)153 :1394 ،

سالک باید در راه حق «یکدل» باشد و تمام همتش را مصروف سلوک کند .بر مبناي
جهانبینی عطار ،اگر کسی میخواهد در راه سلوک گام نهد باید یکسره از هرچه جز
حق روي برگرداند و تمام خواست و توجه خود را معطوف به طی طریق کند .انسانی که
نیمی از قلبش هنوز گرفتار دنیا و نام و ننگ آن است ،نمیتواند سالک باشد:
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تووو را اندوه نان و جامووه تا کی؟

تووووو را از نام و ننگ عامه تا کی؟

گر آید شربووووت غیبی به حلقت

نمانوووود نیووز نام و ننگ خلقت

تو را با مووووال دنیا دین بباید

چنووووان کت آن بباید این بباید؟

یکی رویووووت به دنیا کردهاي تو

دگوووور رویت به دین آوردهاي تو

به ترک ایوون دو رویی گوي آخر

یکوووی را بس بود یک روي آخوور
(همان)161 :

نظامی نیز با اشاره به ریاضت و چلهنشینی و مخالفت با طبع و نفس بهعنوان راهکار
عملی سلوک ،دیدگاه خود را در این باب آشکار میکند:
جسمت را پاکتر از جووان کنوووی

چونکه چهوووول روز به زندان کنی

قوودر دل و پایووهي جوووان یافتن

جز به ریاضووووت نتوووووان یافتن

در بنهي طبع نجوووات اندکی است

در قفوس مر حیات اندکووی است

سر زهوا تافتووون از سروري است

ترک هوووا قوووت پیغمبوري است
(نظامی)108-107 :1394 ،

درنهایت او نیز مانند عطار انسان را به فرار از زندان جهان و رفتن بهسوي فنا
فرامیخواند و طی این مسیر را براي سالک با بال عشق میسر میداند:
خیووووز و وداعی بکوون ایووام را

از پس داموووون فگووون این دام را

چونکه تو را محرم یک موي نیست

جز بوه عدم راي زدن روي نیست

بر فلووووک آي ار طلووب دل کنی

تا تو در این خاک چه حاصل کنی؟

راه چنووووان رو کوه ز جان دیدهاي

بر دو جهوووان زن که جهان دیدهاي

هم بووووه صدف ده گهر پاک را

بووووازره و بووووازرهان خاک را

دور فلوک چون تو بسی یار کشت

دست قووووويتر ز تو بسیار کشت

مار مخوان کایوون رسوون پیچ پیچ

با کشوش عشق تو هیچ است هیچ
(همان)134-132 :1391 ،
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 .۳.۴.1.۲اسرارپوشی در سلوک
گاه عطار در گرماگرم سرایش ،دل از کف میدهد و درباب آنچه نمیتوان سخن گفت،
سخن آغاز میکند و البته اندکی بعد ،هشیاري بر او غالب میشود و به خود نهیب میزند
و یادآوري میکند که باید در پرده سخن بگوید و اسرار را بپوشاند و اگر هم میخواهد
شمهاي از اسرار را بازگو کند ،صرفا اجازهي بازگویی آن براي یاران موافق را دارد ،در
غیر اینصورت تا هنگامیکه همدمی متناسب پیدا نشده است ،باید سکوت اختیارکند:
جوانمووووردا سخن در پرده میدار

که بووووا هر دون نشاید گفت اسرار

مرا عمووووري است تووا در بند آنم

که تووووووا با همدمی رمزي برانم

دال خاموووووش چون محرم نیابی

مووووزن دم زانک یک همدم نیابی
(عطار)182-181 :1394 ،

نظامی ازمنظري دیگر و با شیوهاي عملی این اعتقاد راسخ خود به پوشاندن اسرار را
به نمایش میگذارد .میتوان گفت شعر نظامی حداقل دو سط

دارد :سطحیکه

دربرگیرندهي نصای عمومی است ،براي عامهي مردم و خوانندگان معمول او و سط
دوم که مخصوص خواص نگاشته شده است و البته ابیات کمتري را به خود اختصاص
میدهد .گویی نظامی تعمدا کوشیده است که الیهي دوم را در الیهي اول پنهان کند تا
فقط مخاطبان خاص آن را به فراست دریابند .در الیهي دوم نظامی خط سلوکی خویش
و اعتقادات عارفانهي خود را بیان میکند .نمونهاي از سط دوم را در پایان مقالهي یازدهم
میتوان دید:
هر چه سر از خاکی و آبووووی کشد

عاقبتووش سوووووور به خرابی کشد

به ز خرابی چو دگوووور کوي نیست

جز به خرابووووی شدنم روي نیست

چون نظر از بینووش توفیق ساخت

عارف خود گشت و خدا را شناخت

صیرفووووی گوهوووور آن راز شوود

تا بوه عدم سوووي گهوووور باز شد

کوش کوووز این خواجه غالمی رهی

یا چووووو نظامووی ز نظامی رهووی
(نظامی)131 :1391 ،
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وي در منظومهي خسرو و شیرین نیز این مهم را از یاد نمیبرد و گاه صراحتا اعالم
میکند که قصد پوشاندن اسرار و سرگرمکردن مخاطب با الیهي داستانی را دارد:
بوووودان خووود را که از راه معانی

خوووودا را دانووی ار خووود را بدانی

نظامووووووی بیش از این راز نهانی

مگووووو تووا از حکایووت وانمانووی
(همان)411 :1390،

نظامی بس کن این گفتار خاموش

چه گویی با جهانی پنبه در گوش

شکایتهوووووواي عالم چند گویی

بپوووش این گریه را در خنده رویی
(همان)429 :

 .۲.1.۲نقد تصوف
نکتهي مهم دیگري که عطار در سراسر کتاب از آن غافل نمیشود« ،نقد تصوف» است.
وي مانند دیگر همعصران خود از آسیبهاي درونی و بیرونی موجود در مکتب عرفان و
تصوف آگاه است و به مهمترین آسیبهاي موجود اشاره میکند ،ازجمله:
 .1.۲.1.۲صوفینمایی
چوووو چوگان سرنگون مردان میدان

کسووووی ایون گوي نابرده به پایان

همووووه در پردهي حیوورت بماندند

بووه زیوووووور قبهي غیرت بماندند

برون ناموود در این دوران به غایت

کسووووووی در شحنگی این والیت

فریدونووووان ز ده مرکووب براندند

به جز گاوان در این وادي نماندند

چو یک دل نیسووت اندر خانقاهی

عوامالنوووواس را نبووووووود گناهی
(عطار)130-129 :1394 ،

 .۲.۲.1.۲ریا
تو گر با حق به شب در راز گویی

دگوور روز آن به فخري بازگویی

ریووووا و عجوووب کوه آتشین است

نمیدانی که کوه دوزخ این است؟
(همان)147-146 :

نظامی نیز همچون عطار در جايجاي کتاب خود در قالب داستانهایی انتقادآمیز،
آسیبهاي تصوف را گوشزد میکند .ازجمله در داستان حاجی و صوفی ،آسیب
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«صوفینمایی» را مطرح میکند .در این داستان مردي که قصد سفر حج دارد ،اضافهي
مال خود را بهرسم امانت به مردي صوفی میسپرد ،بهزعم اینکه او دست از دنیا شسته و
چشمداشتی به آن مال ندارد؛ اما صوفی بهمحض دیدن سکههاي طال ،تمام پول را خرج
میکند .حاجی پس از بازگشتن و طلب مال خود درمییابد که پولی درکار نیست و
صوفی فقیر تمام آن مال را خرج کرده است .وي با کرم و بزرگواري خویش صوفی را
میبخشد؛ اما یک درخواست انتقاد آمیز از او دارد .وي از صوفی میخواهد که از تصوف
دروغین که ابزاري براي جلب اعتماد مردم و تهیهي معاش است ،دست بردارد:
گفت :نخواهی کووووه وبالووت کنم

وانچه حوووووورام است حاللوت کنم

دست بدار اي چووو فلک زرق سار

زآستوووون کوتووووه و دسووت دراز
(نظامی)142 :1391 ،

دومین آسیبی که نظر نظامی را جلب میکند ،گرفتاري در ترسمهاي صوفیانهاي است
که از هر نوع مغزي خالی شدهاند ،ازجمله سماع صوفینمایان و پیران کذاب:
گوووورد سوووووور دولتیان چرخ ساز

تا شوووووووي از چرخزدن بینیاز

با دو سووووووه کمزن مشو آرامگیر

مقبوووول ایووووام شووووووو و نامگیر

معرفتووووی در گوووووول آدم نماند

اهوووول دلووووی در همه عالم نماند

در دو هنرنامووووووهي ایوون نه دبیر

نیست یکووووی صورت معنی پذیر

دوستی از دشموووووون معنی مجوي

آب حیوووووات از دم افعووی مجوي
(همان)155-154 :

 .۳.1.۲اندیشههای کالمی
 .1.۳.1.۲معراج جسمانی و معاد جسمانی
عطار با نگاهی موشکافانه در تحلیل نسبت جسم با جان ،قدري وارد مباحث کالمی
میشود و در باب معراج جسمانی پیامبر و بهتبع آن معاد جسمانی انسان که سالها
موردبحث و جدل متکلمان و فالسفه بوده است ،نظریهي بدیع خود را ارائه میکند .وي
معتقد است آنگاه که تیرگی و کثافت تن زدوده شود ،تن نیز مانند جان لطیف و نورانی
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میگردد و خود عینِ جان میشود و میتواند مسافر عالم ملکوت گردد .برایناساس
معراج پیامبر و معاد میتوانند جسمانی باشند:
اگر جووووان و تنت روشن شود زود

تنت جان گردد و جان تن شود زود

چو پشووت آینهست آن تیرگی تن

ولوووووی جان روي آیینهست روشن

چووووو بووووزدایند پشت آینه پاک

شود هر دو یکی ،چه پاک و چه خاک

همووووه جسم تو هم امروز معناست

که جسم آنجا نماند زانکه دنیاست

ولووووی چون جسم بند جان گشاید

همووووووه جسم تو آنجا جان نماید

همیوووووووون جسمت بود اما منور

وگووور بیطاعتووووووی جسمیمکدر

محمد را چو جان تن بود و تن جان

سوي معووووراج شد با این و با آن

یک آیینهست جسم و جان دو رویش

به حکمووووت مینماید از دو سویش

اگر زیوووووون سو نماید جسم باشد

وز آن سووووو جان پاکش اسم باشد

عزیزا تووووووو چه دانی خویشتن را

طلسمی بوالعجب دان جان و تن را
(عطار)119-117 :1394 ،

نظامی نیز با ورود به توصیف معراج پیامبر ،بحث جسمانی یا روحانیبودن معراج را
پیش میکشد و به لطافت جسم رسول در مقایسه با دیگر جسمها اشاره میکند:
بووا قفووووس قالب از این دامگاه

موووور دلووووش رفتوه به آرامگاه

موووور الهیووووووش قفوس پر شده

قالبووووووش از قلب سبکتر شده
(نظامی)14 :1391 ،

ازمنظريدیگر نظامی نیز مانند عطار کوشیده است که بهلحاظ کالمی و با منطق خود،
مسئلهي روحانی یا جسمانیبودن معراج پیامبر را حل کند .وي معراج جسمانی را فقط
تا سرحد عالم جسم ممکن میداند و مرحلهي دوم معراج را روحانی توصیف میکند:
تا تن هستووووی دم جان میشمرد

خواجهي جان راه به تن میسپرد

چون بُنهي عووورش به پایان رسید

کار دل و جان به دل و جان رسیود
(همان)17 :
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 .۲.۳.1.۲رؤیت خداوند
نگرش عطار در این زمینه متأثر از دیدگاه او در خداشناسی است« .تأمل در خداشناسی
عطار نشان میدهد که سه تصور یا مرتبه از خدا را از اندیشهي او میتوان استنباط کرد.
این تصورات عبارتاند از .1 :خداي فوقتشخص که تعالی مفهومی و معرفتی از جهان
و انسان دارد (توحید ذاتی یا توحید بیتعین)؛  .2خداي متشخص که گرچه تعالی از عالم
دارد ،تعالی آن مطلق نیست و ربط و نسبتی با عالم دارد و و درضمن امکان معرفت و
توصیف آن در قالب اوصاف انسانوار وجود دارد؛  .3خداي نامتشخص که در عین
وحدت کامل با عالم و نفی تعالی از آن ،تعالی معرفتی و مفهومی دارد( ».یوسف ثانی،
 )183-182 :1392براساس این دیدگاه ،عطار خداوند را در مرتبهي واحدیت و تشخص
که با اوصاف انسانی قابلتوصیف است و در مقام تعالی مطلق از جهان نیست قابلرؤیت
میداند .این درحالی است که خداوند در مرتبهي احدیت و فوق تشخص نهتنها
قابلرؤیت نیست؛ بلکه انسان از حصول هرگونه معرفتی نسبت به او نیز عاجز است:
جهان از تووو پُر و تو در جهان نه

هموووه در توو گم و تو در میان نه

نهووووووان و آشکارایوووی همیشه

نووه در جووا و نه بر جایی همیشه
(عطار)11 :1394 ،

در ابیات فوق که توصیف خداوند در مرتبهي واحدیت است ،جمع میان تشبیه و
تنزیه صورت میگیرد که براساس آن ازطرفی حق به حکم تنزیه از جمیع تعینات منزه
است و ازطرفی به حکم تشبیه ،چون غیریتی در میان نیست و حق در صورت اجزاي
جهان ظهور کرده است ،قابلرؤیت است.
اما نظامی ازسويدیگر به سادگی و بی استداللهاي پیچیده و فلسفی رؤیت خداوند
با چشم سَر را ممکن میداند و تنها شرط این مسئله را براي سالک فناي او میداند:
آیووووت نوووووري کووووه زوالش نبود

دیوووووود به چشمی که خیالش نبود

مطلق از آنجا کووووووه پسندیدنیاست

دیوووووود خدا را و خدا دیدنیاست

دیدنووووش از دیووووووده نباید نهفت

کوري آن کووس که به دیده نگفت
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دیوووووود پیمبوووور نه به چشمی دگر

بلکه بدین چشووووم سر این چشم سر
(نظامی)19-18 :1391 ،

 .۲.۲ناهمسانیها
 .1.۲.۲ساختار متنها
ساختار دو کتاب در بیان مفهوم نظري ابتدا در قالب عنوان مقاله سپس ذکر حکایت و
تمثیل همانند است؛ اما در محتواي این ساختار تفاوت دیده می شود.
در اسرارنامه ساختار هر مقاله به این شکل است که ابتدا عطار مخاطب یا بهطورکلی
انسان را موردخطاب قرار میدهد و سپس در باب مفهوم نظري یا حکمت عملی موردنظر
خود توضیحاتی را ارائه میدهد ،آنگاه درراستاي تفهیم بهتر مطلب ،حکایتی تمثیلی را
ضمیمه میکند و سپس بر سر دومین موضوع موردنظر خود در همان مقاله میرود و به
همین شکل مطلب را ادامه میهد تا مقاله پایان یابد.
در مخزناالسرار ساختار هر مقاله به این شکل است که نظامی ابتدا مفهوم نظري یا
حکمت عملی موردنظر خود را توضی میدهد و پس از آن تمثیلی مرتبط با همان
موضوع را بهعنوان پایانبندي مقاله میآورد .وي در آخرین بیت هر مقاله نیز تخلص خود
را بهگونهاي مرتبط با موضوع در متن میگنجاند و گویی که اولین و مهمترین مخاطب
سخنانش در کل مقاله ابتدا خود شاعر است.
 .۲.۲.۲جهانبينی دو شاعر
با تطبیقی کلی میان دو کتاب آشکارا میتوان دید که نگاه عطار ،نگاهی جهانشمول به
نوع بشر است .وي میکوشد وجود انسان و جهان پیرامونش را به انسان بشناساند.
دغدغهي او در باب انسان ،دغدغهاي فرادینی ،فرااخالقی و بهنوعی وجودشناختی است.
این درحالی است که نظامی هرگاه نوع بشر را موردخطاب قرار میدهد ،صرفا او را به
دوري از ظلم و توبه و زاري در پیشگاه خداوند و دیگر نصای اخالقی معمول دعوت
میکند .نظامی برخالف عطار ،وارد سلوک عملی و کارکرد اجتماعی و بیرونی عرفان
شده است؛ زیرا نگاه او یک نگاه عملگرا است ،نه معرفتمحور و مخاطب او ابتدا
پادشاهان و مردم عادي هستند و پس از آن سالکان .وي از مهمترین ویژگیهاي اخالقی

بررسی و تطبیق ساختار و درونمایهی اسرارنامه و مخزناالسرار/فاطمه طوبایی ــــــــــــ 225

در وجود انسان سخن میگوید و میکوشد به زبانی تمثیلی و متناسب با فهم عموم سخن
بگوید ،نه چون عطار غرق در عشق و شور .به زبانی سادهتر میتوان گفت که مخاطبان
مخزناالسرار عامهي مردم یا درباریانی هستند که بیطولوتفصیلهاي نظري در مواجهه
با ثمرهي عرفان عملی ،یعنی اخالق متعالی قرار میگیرند و نظامی نیز در پی آموزشدادن
مفاهیم بلند نظري و عرفانی به این مخاطبان نیست .وي در نگاهی اجتماعیتر میکوشد
با درنظرگرفتن روابط خود با مردم جامعه و احتماال بزرگان و پادشاهان ،بهترین و
کاربرديترین نسخهي عملی سعادت را در اختیار آنان قرار دهد.
 .۳.۲.۲بافت ادبی اشعار
نظامی بیش و پیش از آنکه یک ناص اجتماعی یا سالک باشد ،یک شاعر است؛ شاعري
پیرو سبک آذربایجانی .شاعري همزیست و شاید همفکر و گاه هممسیر با خاقانی .بیش
از هرچیز براي او ساختن تصاویر بدیع و صنعتگريهاي شاعرانه اهمیت دارد و آنچه
را که او در ده بیت میسراید ،عطار میتواند در یک بیت ساده و سلیس بیان کند .تصاویر
آنچنان تودرتو و الفاظ آنچنان غالب هستند که بهسختی و با چندبار خوانش شعر
میتوان معناي موردنظر شاعر را از ابیات استخراج کرد .گاه در این ابیات معنا فداي
لفظپردازيهاي شاعرانه میشود و این خود وجه ممیزهي نظامی از عارفان شاعر است.
سالست و سادگی و استواري بنیانِ کالم ،بر شالودهي معنا از مهمترین ویژگیهاي سخن
عرفانی است .نظامی در ابیات ،سیلی از صنایع بالغی روان میکند و اگر مخاطب دقیقهاي
از این جریان عقب بماند و ظرافتی از ظرایف زبانی را درنیابد ،بهطورقطع از دریافت معنا
نیز بازمیماند.
 .۴.۲.۲بينش اجتماعی
نکتهي مهم دیگر در تطابق اسرار نامه و مخزناالسرار که نباید از آن غفلت ورزید ،نسبت
هر دو شاعر با مردم و اصحاب قدرت است .با اندکی دقت درمییابیم که مخاطب اصلی
نظامی پیش از آنکه مردم باشند ،اصحاب قدرت هستند .به نظر میرسد که شاعر با
ایستادن در کنار اصحاب قدرت و نه روبهروي آنها ،جایگاه شاعري خود را حفظ میکند
و گهگاهی نیز وجدان این پادشاهان را هدف میگیرد:
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گردن عقوووول از هنووور آزاد نیست

هیچ هنر خوبتوووور از داد نیست

داد کوون از همووت مووردم بترس

نیمشووووب از تیووور تظلم بترس
(نظامی)90-89 :1391 ،

ازسويدیگر شاعر در مواجههي با مردم آنان را بیش از هرچیز به مدارا با شاه و دیگر
همنوعان و نرمخویی و عبادات دعوت میکند و آنان را به دادخواهی از شاه برنمیانگیزد.
گویی رویکرد پیشنهادي او براي مردم ،رویکردي انفعالی است و اشعارش نیز در این
باب صرفا گله و شکایتی به شاهان است؛ آن هم گلهاي که میداند سودمند واقع نخواهد
شد:
داد در ایوون دور برانداخته است

در پوور سیموور وطن ساخته است

شوورم در ایوون طارم ازرق نماند

آب در ایوووون خوواک معلق نماند

خیووز نظامووی ز حد افزون گري

بوور دل خوناب شووووده خون گري
(همان)93 :

درمقابل ،عطار بهصراحت اعالم میدارد که نسبتی با اصحاب قدرت ندارد و بهشدت
از این مسئله تبري میجوید .وي حتی از تقدیم کتابهاي خود به پادشاهان امتناع
میورزد .مخاطب اصلی وي گروه خاصی از مردم هستند که سالک نامیده میشوند .بنا
بر اعتقاد او تعالیم صوفیانه و اسرار الهی نباید براي عموم مردم فاش شود و فقط باید در
دسترس کسانی قرار گیرد که تناسب و سنخیت وجودي با این مفاهیم دارند .پادشاه و
درباریانش هرچند در رأس هرم جامعه قرار دارند؛ اما در نگرش عطار تفاوتی با عموم
مردم بهلحاظ عمل و بینش ندارند؛ به همین دلیل همانطور که عموم مردم نمیتوانند
مخاطب کتاب باشند ،شاه و درباریان نیز مخاطب کتاب نخواهند بود:
شکر ایووزد را کووووه درباري نیم

بستووووهي هوووووور ناسزاواري نیم

نه طعووووووام هیچ ظالم خوردهام

نووووه کتابووووووی را تخلص کردهام

همووووت عالیم ممدوحم بس است

قُوت جسم و قوت روحم بس است

چوون مرا روحالقدس همکاسه است

کووووی توانووم نان هر مدبر شکست
(عطار)440 :1388 ،
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ازطرفدیگر ماهیت فرازمانی و فراتاریخی کتاب اسرارنامه دلیل دیگري براي شاعر
است که کمتر به مباحث اجتماعی و تاریخی که در بستري از زمان معنا مییابند و پس
از آن منقضی میشوند ،بپردازد.

« .۵.۲.۲بقای بعد از فنا» در اسرارنامه و «فنا» در مخزناالسرار
اگر ازمنظر عرفانی مقایسهاي کلی میان اسرارنامه و مخزناالسرار انجام شود ،درمییابیم
که عطار در اسرارنامه مرحلهي بقاي بعد از فنا را به تصویر میکشد و از آن جایگاه با
مخاطب سخن میگوید .در جايجاي این کتاب تالزم فنا و بقا و هستی و نیستی به
چشم میخورد و این تالزم تنها در ساحت والیت است که معنا مییابد .فرد صاحب
والیت در عین هستی ،نیست است و در عین نیستی ،هست:
چو تو مردي به همجنسان رسیدي

بووووه خلوتگاه علوووي آرمیدي

چووو مردي زندهي جاوید گشتی

خووودا را بندهي جاویوود گشتوی
(همان)151 :1394 ،

بوودو بشنوووواس او را و فنا شو

درآن عیوووون فنوووا عین بقا شو

تو باقی گوردي ار گردي تو فانی

تو مانی جملوه گر بی توو توو مانی
(همان)156 :

همووه کووام دلم از خود فناییست

که در عین فنووا عیووون بقاییست
(همان)176 :

ازسويدیگر با اندک دقتی در فضاي شعر نظامی و راهکارهایی که او به مخاطبان خود
براي تهذیب نفس ارائه میدهد ،بهوضوح میتوان دید نقطهي کمالی که نظامی براي
انسان متصور است ،مرحلهي فنا است و در جايجاي کتاب به این مرحله اشاره شده
است؛ اما به مرحلهي بقاي بعد از فنا و نشانههاي آن اشارهاي نشده است .برایناساس
می توان چنین استنباط کرد که کتاب مخزناالسرار ،توصیفگر مرحلهي «فنا» است:
خیووووز و وداعووووی بکن ایام را

از پووووس دامووون فکن این دام را

چونکه تو را محرم یک موي نیست

جز به عووودم راي زدن روي نیست

راه چنان رو کووووه ز جان دیدهاي

بر دو جهووان زن که جهووان دیدهاي
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هم بووووه صووودف ده گهر پاک را

بووووازره و بازرهووووووان خاک را
(نظامی)132 :1391 ،

 .۶.۲.۲نگرش دو شاعر در باب سخن
غلبهي شاعرانگی بر وجود نظامی آنچنان است که بخش قابلتوجهی از اشعار خود را
صرف تبیین ماهیت سخن و کلمه و اثبات برتري سخن منظوم بر منثور میکند .براي او
«سخن» ارزش وجودي و ماهوي دارد و به همان اندازه مهم است که حکمتورزي و
تعلیم اخالق و مفاهیم اخالقی:
جنبووش اول کووه قلووم برگرفت

حوورف نخستین ز سخن درگرفت

پردهي خلوووووت چو برانداختند

جلوووووت اول بووه سخن ساختند

بی سخوووون آوازهي عالووم نبود

این همووه گفتند و سخن کم نبود

در لغت عشووق ،سخن جان ماست

ما سخنیم ،این طلل ایوان ماست

ما که نظوووور بر سخن افگندهایم

مردهي اوییوم و بوودو زندهایووم
(همان)39-38 :

این درحالی است که براي عطار آنچه بیش از همه اهمیت دارد ،انسان و تعالی وجودي
اوست و کالم و شعر صرفا ابزاري براي انتقال تعالیم صوفیانه است .برایناساس «سخن»
براي عطار ارزش وجودي و ماهوي ندارد:
اگر چووه شعور در حد کمال است

چو نیکو بنگري حیض الرجال است

یقیون میدان که هر حرف از کتابت

بت است و بت بود بیشک حجابت

اگر بودي از آنجوووا رنگ و بویم

نبودي رنووگ و بوي گفت و گویم
(عطار)229 :1394 ،

 .۷.۲.۲ترکيب محتوایی
در هر دو کتاب ،اگرچه شاعران کوشیدهاند تعادلی میان عرفان و حکمت عملی به وجود
آوردند و این دو بخش را با یکدیگر بیامیزند و ساختار محتوایی مشترکی از ترکیب آن
دو به وجود بیاورند؛ اما این هدف بیشتر در اسرارنامه محقق شده است .دراین کتاب
میتوان گفت دو کفهي ترازو به یک اندازه سنگینی میکند .شاعر همانقدر که به مفاهیم
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وجودشناسانه و عرفانی پرداخته است ،به همان میزان هم در باب سلوک عملی
راهکارهایی ارائه داده است؛ اما در مخزناالسرار به نظر میرسد کفهي حکمت عملی
سنگینتر باشد .همانگونه که قبال گفته شد ،نظامی این کتاب را براي دو گروه مختلف
از مخاطبان به رشتهي تحریر درآورده است :گروه اول ،تعدادي از مردم عادي یا درباریانی
هستند که با خواندن کتاب میآموزند چگونه به تهذیب اخالق خود بپردازند و گروه دوم
خواصی که نکات سلوکی را از البهالي اشعار او استخراج میکنند .تعداد ابیاتی که به
گروه اول اختصاص داده شده است ،بهلحاظ کمی بیشتر از ابیات گروه دوم است و همین
امر باعث میشود مخزناالسرار ظاهرا کتابی سرشار از نصیحتها و حکمتهاي معمول
به نظر برسد و کمتر از مفاهیم عمیق عرفانی و وجودي بحث کرده باشد و مخاطبان شاعر

را در سیمایی زاهدانه در ذهن خود مجسم کنند ،این درحالی است که عطار در اسرارنامه
در سیماي شاعري صوفی جلوهگر میشود و معارفی از جنس شهود و ذوق به مخاطبان
ارائه میکند.
 .۳نتيجهگيری
نتیجهي حاصل از تطبیق کلی دو کتاب حاکی از اشتراک فکري دو شاعر در مباحث
بنیادین است .مفهوم محورياي که عطار در کل کتاب خویش آن را دنبال میکند« ،ساختار
وجود انسان» است .در این ساختار تن بهمثابهي طلسمی است که از گنج وجود مراقبت
میکند .وظیفهي انسان یافتن آن گنج وجودي و باطلکردن طلسم و رهاکردن گنج از شر
طلسم است .وي در مقاالت مختلف مفاهیمی متفاوت را مطرح میکند و به آنها پاسخ
میدهد؛ اما نخ نامرئی اتصال مقاالت به یکدیگر و وحدت موضوعی کل کتاب یعنی
«ساختار وجود انسان» را فراموش نمیکند .براي عطار جهانشناسی ،علم کالم ،عالم شعر
و دیگر مفاهیم پیوندي ناگسستنی با انسانشناسی دارد .همین مسئله از منظرگاهی دیگر
در مخزناالسرار نظامی نیز دیده میشود .مخزناالسرار کتابی براي شناساندن انسان به
خودش و ارائهي راهکاري عمومی براي سعادت بشر است ،با این تفاوت که قصد شاعر
در این کتاب مخاطب قراردادن عموم مردم و بهخصوص پادشاه و درباریانی است که
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خوشبختی و زیست ِسالمِ دیگر انسانها به سالمت روح و نفس آنان بستگی دارد .نظامی
نیز اگر در حین سرودن ،سخن از دیگر مفاهیم فرعی به میان میآورد ،تمام آن مفاهیم را
در سایهي وجود انسان تعریف و معنابخشی میکند .درواقع سِر نهفته در هر دو کتاب
اسرار نامه و مخزناالسرار« ،سر وجود انسان» است؛ اما نکتهاي در این میان بیان این سِر
را شگفتیآفرین میکند :در دیدگاه نظامی و عطار سه مفهوم «خدا»« ،انسان» و «جهان»
بهشکلی حیرتآور در هم تنیده شدهاند و هندسهاي معنادار ساختهاند ،بهگونهاي که از
هریک راهی به دیگري وجود دارد .جهان با وجود انسان معنا میشود و انسان با وجود
خداوند و خداوند در هر دو جاري و ساري است ،ازمنظر ظهور و با هیچکدام اشتراکی
ندارد ،ازمنظر وجود .جهانشناسی معتبر و ارزشمند است؛ زیرا راهی است براي
انسانشناسی .در نگاهی کلنگر که مبتنی بر وحدت است ،از تحلیل جهان میتوان به
تحلیل و تفسیر وجود انسان رسید .انسان خود جهانی از ظهور حضرت دوست است و
انسانشناسی پُلی براي خداشناسی میشود؛ زیرا «من» مشخصکنندهي هویت نیز چون
جهان ،بهلحاظ وجودي معدوم است و یک وجود در عالم بیش نیست و آن وجودِ «واجب
الوجود» است .این هندسهي شگفتانگیز را دیگر شاعران و حتی متصوفهي پیش از
نظامی و عطار ،به این وسعت و با درنظرگرفتن هر سه مفهوم در پیوند با یکدیگر مطرح
نکردهاند .تنها سنایی گذرا و ناقص به پیوند «انسان و خداوند» و «جهان و انسان» بهشکل
جداگانه اشاره میکند؛ اما در دیدگاه وي پیوندي میان این سه مفهوم دیده نمیشود .به
نظر میرسد کاین پیوند توبرتو کلیدي است براي فهم نگرش و جهانبینی هر دو شاعر
و مهمترین شباهت آنان نیز محسوب میشود و دلیلی استوار براي اثبات تأثیرگذاري
یکی بر دیگري است.
اگر در این راستا تفاوتهایی هم در محتوا و ساختار دو کتاب به چشم میخورد،
حاکی از شخصیت ،ساختار ذهنی و جایگاه متفاوت دو شاعر است .نظامی شاعري
عاشقانهسرا ،حکیم و اخالقمدار است که نزد پادشاهان آذربایجان جایگاهی ویژه دارد.
با توجه به مخاطبان خاصش ،وي نمیتواند بیپروا و بیهیچ پوششی از سلوک یا مفاهیم
واالي عرفانی سخن بگوید .نظامی با درنظرگرفتن درخواست مخاطبان و سط درک
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آنان ،مفاهیم متعالی انسانی و وجودي را تا سط نصایحی معمول و فراگیر تنزل میدهد
و البته گاه نیز دل از کف داده و ابیاتی را بهشکل مستقیم به مباحث موردعالقهي خود
اختصاص میدهد .ازطرفدیگر وي بیش و پیش از هر چیز شاعر است و پرداختن به
کالم و ماهیت آن براي او امري حیاتی است و همین هویت شاعرانه ساخت و بافت شعر
او را از عارفی شاعر مانند عطار متمایز میکند .وي که شاعري منسوب به دربار است،
میکوشد انتقادات اجتماعی خود را نیز در قالب شعري تمثیلی به مخاطب اصلی خود
یعنی شاه و اطرافیانش عرضه کند و همین تعامل نظامی با اصحاب قدرت باعث میشود
شعر او بازتابی بیشتر از مسائل اجتماعی را در خود داشته باشد.
ازسويدیگر عطار عاشقی عارف و شاعر است که خود را در قید هیچیک از مناسبات
اجتماعی قرارنمیدهد و با آزادياي نسبی در امر سرایش روبهرو است .تنها مسئلهاي که
باعث محدودیت او میشود ،پوشاندن اسرار از نااهالن است که گاهبهگاه رشتهي سخن
او را منقطع کرده ،وي را پریشان میکند .شعر عطار که بهگفتهي خود او آیینهاي از
وجودش است ،آنچنان زالل و رَسته از قید صنعتگريهاي شاعرانه و حتی عنصر زمان
است که میتوان آن را تجسم وجود شاعر در نظر گرفت؛ شاعري که انعکاس روح
جاودانه و بیزمان خود را در اشعارش به منصهي ظهور رسانده است.
هرچند نمیتوان بهلحاظ تاریخی تأثیرپذیري اسرارنامه از مخزناالسرار را اثبات کرد؛
اما تشابه ذهنیات منعکس در اشعار و موضوعات محوري دو اثر نموداري از این
تأثیرپذیري است.
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و تعلیقات

محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.

______________________________ ( )1394اسرارنامه .مقدمه ،تصحی

و تعلیقات

محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.
غزالی ،احمد .)1356( .بحرالحقیقه .به اهتمام نصراهلل پورجوادي ،تهران :انجمن فلسفه
ایران.

فروزانفر ،بدیعالزمان .)1374( .شرح احوال و نقد و تحلیل آثارشیخ فریدالدین محمد
عطار نیشابوري .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
نظامی گنجوي ،ابومحمد الیاسبن یوسف .)1390( .خسرو و شیرین .تصحی و حواشی
حسن وحید دستگردي ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :قطره.
وووووووووووووووووووووو .)1390( .لیلی و مجنون .تصحی

و حواشی حسن وحید

دستگردي ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :قطره.

____________________ .)1391( .مخزناالسرار .تصحی

و حواشی حسن وحید

دستگردي ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :قطره.
همدانی ،عینالقضات .)1341( .تمهیدات .به تصحی عفیف عسیران ،تهران :منوچهري.
یوسفثانی ،محمود« .)1392( .خداشناسی عطار و لوازم اخالقی و شعائري آن».
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