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 ده يچک 

  ات ی ادب   ی حکم   -   ی عرفان   ي ها ي مثنو   ن ی تر مهم   از   ی نظام   االسرار مخزن   و   عطار   ي سرارنامه ا 
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.  است   شده   استخراج   ها ی دگرسان   و   ها ی همسان   آثار،   ن ی ا   ساختار   و   محتوا   جزء به جزء 
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 مقدمه .  1
  و   درابتدا .  اندیفارس  زبان  شاعران  ن یتربلندآوازه  از  سرا،يمثنو   شاعر  دو  ،ینظام  و  عطار 

  دور  آنان  ینیبجهان  و  يفکر  خط  دی شا  شاعر  دو  نیا  آثار  ي چندگانه  يها هی ال   در  غوریب

  حاکم یحکم - یاخالق بافت به ترژرف ینگاه با  اما  ؛برسد نظر  به گر ی کدی از  متفاوت  و

  و  داردیبرم رخ  از نقاب  یشگان یاند  یوستگیپ  نیا  خاص،  یاشتراک   بر ه یتک  البته و آثار بر

  ي قهی الحققهیحد  از  يسازرهینظ  در  ییآزماطبع  اشتراک،  ينقطه  نیا.  دکنیم  انینما  را  خود

 آثار  در  و  است  بوده  سابقهی ب   یرواج   و  شهرت  اوج  در  امی ا  آن  در   قه ی حد .  است   ییسنا

 و  ه یصوف   زدزبان   ز ین   بعد   هامدت   تا   و   دی گردی م   نقل  آن   اتیاب   عصر   آور نام   سندگانی نو 

 ي امنظومه   ینظام   االسرارمخزن (.  39-  36:  1380  کوب، ن یزررک.  )   است   بوده   عالقمندان 

 از  پرطنطنه  و   بیغر   یپژواک   ز،ی آم موعظه   یی هاداستان   و   ی انتزاع  یی ها شه ی اند   شامل  یم ی تعل 

 در  هوشمندانه  و  متفاوت  ی انتخاب  با  و   زاهدانه  و  زی پندآم  ی آهنگ   با  اما  ؛است   ییسنا   يقه ی حد 

 يمنظومه   رتر ی د   يقدر  ا ی  امیا   ن ی هم   در   با  یتقر   زین   عطار  خی ش .  ي شاعر  سبک  و   وزن 

 . سرود   ز یدردآم   و   عاشقانه  یلحن   با  اما  وه یش   نی هم   به  هاتفاوت   ي اپاره   با  را  خود  ياسرارنامه 

 و  است   بردهیم  سر  به  رانیا  شرق   در  ی کی  که  تن  دو  نیا  متفاوت  بومستیز  باوجود

  هرچند . »باشد  بوده  مط لع  ی نظام  آثار  از  عطار  که  دارد  وجود  احتمال   نیا  غرب،  در  يگرید

  ، يعنصر  ،یفردوس  ازجمله  شاعران  از  تن  چند  از  که  آنجا  خود،  ينامهبتیمص  در  يو

  از   بردننام.  آوردینم  انیم  به  يگنجو   ی نظام  از   ینام   برد،یم   نام  ی خاقان  یحت  و  ي انور

  ي شاعر   که  زی ن  ی نظام  با   شاعر  که  کندیم  تی تقو  را  احتمال   ن یا  او  با  ییآشنا  و  ی خاقان

  اما   ؛است  داشته  ییآشنا  ،کندیم  یزندگ  رانیا  غرب  در  و  است  یخاقان  با  خطههم  با یتقر

   .(148:   1373 زاده،اشرف.« )ستین معلوم  يو به نکردناشاره  علت

  یعرفان  و  یاخالق  مشترک  نیمضام  کند،یم  نظر  جلب  اریبس  عطار  و  ینظام  آثار  در  آنچه

  ن یا.  اندبرده  هابهره  آن  از  خود  يوهیش  به  هرکدام  و  داشته  تیاهم  دو  هر  يبرا   که  است

  مخاطب  آنجاکه  تا  خوردیم  چشم  به   هرجا  از   ش یب  اسرارنامه  و  االسرار مخزن  در   هامشابهت

  اسم،   تشابه  به  توجه  با  احتماال   که  پنداردیم   نیچن  هاکتاب  نیا  نام  دنیشن  از  پس   بالفاصله

  ي گر ید  ریثأت تحت  ی کی  است  محتمل  و  هستند   همسو   و  مشترک  زی ن  ها آن  يمحتوا  و  یمسم



 203 ــــــــــــ فاطمه طوبایی/االسرارمخزن و اسرارنامه ی مایه بررسی و تطبیق ساختار و درون 

 

  و   عطار  ياسرارنامه  ساختار  و  هیمادرون  قیتطب  با  مقاله  نیا  در.  باشد  آمده  دی پد

  که   باشد  رد،یگیم  قرار  هم  برابر  هاآن  مفارقت  و  مشابهت  وجوه  ینظام  االسرارمخزن

 . گردد رهنمون یجی نتا به را ما  هایهمسان

 

 ق ي تحق ی نهيش يپ. 1.1
  ؛ است  شده  انجام  مستقل  شکل به  االسرار مخزن  و  اسرارنامه   درباب   يمتعدد   ي هاپژوهش

  در  ،(1373)  زادهاشرف  تنها.  استنشده  داده  قی تطب  گریکدی  با   کتاب  دو  نیا  کنون  تا   اما

 يو.  است  پرداخته  ینظام   و  عطار  آثار  در  مشترک  یداستان  میمفاه  به  یکل  يسهیمقا  کی

  و   عطار  يها يمثنو   در  که  یتفحص   با : »کندیم  فی توص  و  ل یتحل  نیچن  را   مشترکات   نیا

  شاعر   دو  نیا  آثار  نیب  یداستان   شباهت  مورد17  که  شد  روشن  گرفت،  صورت  ینظام

  ن یهمچن.  است  ینظام   آثار  ری سا  در  یمابق  و  اسکندرنامه  در  مورد13  هاآن  از  که  دارد  وجود

  و   ریالطمنطق  در   مورد2  ،نامهیاله  در  مورد3  ،نامهبتیمص  در   مورد9  شباهت   وجوه  نیا  از
  ، (1380)  کوبنیزر.  (148  ،1373  زاده،اشرف.« )است  اءیاالولتذکره  و  اسرارنامه  در  یمابق

  احتمال  ز ین  و  قهی حد  از  اسرارنامه   و  االسرار مخزن  تأثیرپذیري  به  یطورضمنبه  زین

  بسنده   یکل  اظهارنظر  نیهم  به  اما  ؛کندیم  اشاره  االسرارمخزن  از  اسرارنامه  تأثیرپذیري

 .  شودینم ئیجز يسهیمقا  ای قی تطب وارد و کند یم
 

 االسرار مخزن و  اسرارنامه .  ۲

.  سلوک  يهاوهیش  و  اسرار  باب   در  است  یکتاب  ،دیآیبرم  آن  نام  از  که  طورهمان  اسرارنامه»

  حذف  با  و ست ین ي سراسر ی طرح  و کالن رنگ یپ  يدارا  عطار   آثار گرید مانند کتاب  نیا

 . (66- 63: 1394 عطار،) «.دارد یاصل يمقاله هجده  الکتابخاتمه و هی  دیتحم

  بحر  در  او  یسالگچهل  از  شیپ   یاندک  که  است  ینظام  يمثنو   نیاول  االسرارمخزن»

 سروده  ق.ه  570  سال   حدود  در  ارزنگان  پادشاه  داوودبنبهرامشاه  نیالدفخر  نام  به  عیسر

 حکم  و  مواعظ بر  است  مشتمل  و  بوده  یفارس  يهايمثنو امهات  از کتاب  نیا.  است  شده

 .(318-315:  1390 صفا،) «.مقاله ستیب در
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  یی هايمثنو   دو  هر   االسرارمخزن  و  اسرارنامه  شد،   انی ب  نیا  از   ش ی پ  که   گونههمان

  ی ذهن  ساختار  براساس  و  قهیالحققهیحد  بر  يسازرهینظ  مقام  در  که  هستند  یعرفان  -یاخالق

. دارند  را  گریکدی  با   سهیمقا  ت ی قابل  دگاهید  نیهم  از  و  اندشده  نیتدو  ندگانشانیسرا  ذوق  و

  در   که  شودیم  دهید  االسرارمخزن  و  اسرارنامه  انی م  ییهاتفاوت  و  هاشباهت اسیق  نیا  در

 .آمد خواهد آن شرح  ادامه

  

 ها یهمسان . 1.۲

   انسان. 1.1.۲
  شمول، جهان  ینگاه  با  و  کند یم  آغاز  او  وجود  فی توص  با   را  انسان  باب  در  بحث  عطار 

  موجودات،  گرید  بر  انسان  تی مز يو  دگاه ید  در.  دهدیم  قرار  خود  مخاطب را  انسان نوع

 ماده  جهان  به  روح  جهان  از  ینزول  ریس  کی   در  انسان.  است   «یجانزهی »پاک  و  «ییای»گو

  است   ي اقطره  انسان.  دشو  کامل  و  برساند  لیتفص  به   را  شی خو  یاجمال   وجود  تا  است  آمده

  به   ش یخو  يصعود  ریس  در  و  گردد  دی مروار  که  است  مقد ر  و  برآمده  قِدَم   يا یدر  از  که

  و   شودیم  آغاز  طبع  چارچوب  از  انسان  سفر  با  يصعود  ریس  نیا.  بازگردد  ملکوت  جهان

  کند یم  دای پ  ادامه  يشهود   يا یجغراف  کی  و  هشتم  میاقل   از  ییجا  در  ،ینیزمیب  و  یزمان ی ب  در

 :شودیم ختم یگانگی به و

 یبرآنوو جملووه آن از یشوویب گوور تووو

 دهیوووووگز بووووواال  يقطوووووره يا اال 

 ينگووورد گووووهر سوووفر نووواکرده توووو

 زیمسووووت تنوووود بوووواز تنووووگ يا اال 

 شوووو المکوووان جهوووان پووورواز بوووه

 توو  بودل   يکورد  نیزمو  نیوا  یحال  چو

 سوتین  یکوی  جوز  هوردو  که  دارم  نیقی

 

 یجووان زهیپوواک بووس و ایووگو بووس کووه 

 دهیشوووون ییبووووو قوووودم يایوووودر ز

 ينگوورد اخگوور يشوود خاکسووتر چووو

 زیووبرخ طبووع چووارچوب نیووز یدموو

 شووو زمووان یبوو و نیزموو یبوو یزمووان

 توووو ازل  بوووا را ابووود ینووویب یکوووی

 سووتین یشووک یمعنوو نیوودرا را محقووق

 (106:  1394  عطار،)                   
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  که  ماندیم   تو  بر  تو  ی طلسم  به  وجود  نیا  است  معتقد  عطار  انسان،  وجود  باب  در

  خود   دل   در  را  سپهر نُه  که است  یگنج  چون  وجود  نیا  و است معنا  و  صورت از  یب یترک

   :است کرده  پنهان

 پردازحقوووووووه بوووووووازمهره يا اال 

 انووهیم در سووپهرت نووه یگنجوو تووو

 یطلسووم بنوود در کیوول یگنجوو تووو

 

 برانوووداز یمعنووو لعبوووت از نقووواب 

 زمانووووه واریوووود چووووار از يبوووورآ

 یجسوم  دانوزنو رد کیول   یجوان  تو

 (107: همان)                       

 

 

 : است کرده اشاره رنگ دو طلسم  نیا  به زین  ییسنا  عطار از  شیپ

  یانسوووان نفوووس بیوووترک هسوووت

  آدم يسرشوووووته دان گووووول و دل 

 انودرنگ  کیو  انودمردم  جوز  چه  هر

 

 یوالنیوووووه و ینفسووووو و یعقلووووو 

  درهووم شووده نیووا بوور آن آن بوور نیووا

 انوودجنگ همووه ایوو صوول  همووه ایوو

 (470:  1397  ،ییسنا)               

 

 

  انسان وجود ساختار  باب در  که است  یپردازانهینظر ازجمله   زی ن مرصادالعباد صاحب 

 :کندیم  یمعرف رنگ« دو ت ی»وال  صاحب را  یآدم و است عطار  با دهیعقهم

  ی بندگ  و  محبت  آلت  هم  که  یجسمان  و  یروحان  عالم  دو  هر  از  ستیبایم  يا »مجموعه

  در  عاشقانه  و  مردانه  امانت  بار  تا  دارد  کمال   به  معرفت   و   علم  آلت  هم  و  دارد  کمال   به

 (   41: 1389  ،يراز نیالدنجم.« )نبود انسان رنگ دو تی وال  جز نیا و کشد  جان سفت

  در  که  فلک  نُه  و  عنصر  چهار  از  گذشتن  از  پس  که  خواهدیم  انسان  از  ادامه  در  عطار

  ي و.  کند  باز  چشم  حق  به  تا   بگذرد  زین  خود  وجود  از  آخر  در  دارند،  قرار  او  خود  وجود

  حادث   و  میقد  زشیآو  و  زشی آم  که   کند یم     یتصر  یفلسف  و  وجودشناسانه  ی لیتحل  در

  شدن یخال ی ازل دائمِ مِیقد به بازگشت  يبرا  انسان   راه تنها و است  رممکنیغ  گریکدی در

 : ماندینم چیه میقد جز رود، انیم  از حادث که گاهآن. است  حدوث از

 پوورواز بووه نُووه و چووار ز یبگذشووت چووو

 سووتین یزشوویآو حوودوث بووا را قوودم

 یشوووتاب حوووادث عوووالم در توووو چوووو

 بواز  خوود  چشوم  کونحقبه  بگذر  خود  ز 

 سووتین یزشوویآم اسووت زشیووآو وگوور

 ؟یابیووو چوووه ثالوووث عوووالم نوووور ز
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 دام نیوووا از يآ رونیوووب مووور ، يا اال 

 

 بخوووورام  خلوووود مرغووووزار  در یدموووو 

 (  109:  1394  عطار،)                    

  است،   قرآن  از   برگرفته   که   انسان  به  يخاکستر   ینگاه   با   عطار خود،  نگرش لیتکم  در

  افته ی   را  جهان  نیا  در  خود  ر یمس  و  ارزش   گاه،یجا  که یدرصورت   ،ندیبیم  اکبر   جهان  را  يو

  ن یترکوچک از  يجزو او صورت نیا ر یغ  در اورد،یب ادی به  را خود ی وحدان أ منش و باشد 

  موجود   نیترانی ز  پر  بسا  چه  و  ندارد  اجزا   گرید  از  شیب  یارزش   که  است   جهان  نیا  ياجزا 

 رددناهُ   ثمَّ  /میتقو  احسنِ  یف   االنسانَ  خَلَقنا  لَقَد»  :رود  شمار  به  زی ن  یهست  يچرخه  يبرا

  من   قدافلَ َ  /َتقواها  و  فُجورَها  فالهَمَها  /سو اها  ما  و  نَفسٍ  و»   و(  5-4  /نیت )  « .نیسافِل اسفَلَ

 . (10- 7 /شمس) «دَس اها من خابَ قد و /زَک اها

 رددووگ  کافالک  یوووقوت   روو پ  نوویبد

 است   پاک  انوو ج  رووبه  ز  گردان  فلک 

 نا یم  سقف  نه  نوویا بووجن  در  نوویزم

 ؟ يچند  خشخاش  نیا  از  وووت   تا  نیبب

 

 گردد؟   اکووووخ  یوومشت  رووبه   از  اوو کج 

 است   خاک  و  است  آب  یوو کف  روو به  از  نه

 ا وویدر  يرو  ر ووب  ودووب  ی خشخاش  وووچ

 ! يبخند   خود  روت ووب  روو ب   ر ووگ   زدووس

 ( 164- 163:  1394  عطار،)                  

 

 

 

 عمل  و  علم  انسان  يوجود  ارزش فیتوص  در  عطار  ،ی عمل  عرفان  يطه یح  به  ورود  با

 .  بود  نخواهد  کارساز   ییتنهابه  کدام چی ه  است   معتقد  و  داند یم  بشر  ي رستگار  راه  را  مانأتو

 تعظم  سوو ب  زوو ک  دانووب  ودوو خ  ال ووکم

 کردار   به  و  است  مووعل  هووب  متیق  را  تو

 ي دار  ارووک  و  مووعل   هووک  آن  درووق  هووب

 

 انجووووم و افووووالک توانوووود غالمووووان 

 گفتوار  بوه  يدرافوزود  مون  چوونهم  تو

 يدار داروووومق دانووووب  يارز دانووووب

 (145-144: همان)                    

 

 

  نشیآفر  فی توص  از   پس  و  کندیم  آغاز  نشیآفر  ي مسئله  با  را   انسان  به   نگاه  زی ن  ینظام 

  به   بشر  نوع  قراردادن  مخاطب  با  و  شودمی  یعمل  عرفان  و  حکمت  وارد(  ع)  آدم

  ي نظر   مباحث  به  ورود  با   سپس  ؛پردازدیم  وجود  بیتهذ  براي  معمول   ي هاحتینص

  گوشزد   يو  به  و  کندیم  یمعرف   ماده  جهان  در  عشق  گذارانیبن  عنوانبه  را  انسان  تصوف،

 روح   يها بال   به  اعتماد  ن،ی نخست  منزلگاه  و  وحدت  ي نقطه  به  بازگشت  راه  تنها که  کند یم
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  ر یمس  آن  در  که  کندیم  میترس  را  يری مس  يو  درواقع.  است  هااضتیر  تحمل  و  دل   و

  پر   و  زنده  را  دل   نیا  چگونه  که  آموزدیم  سپس  و  ابدییدرم   را  دل   تی اهم   ابتدا  سالک

 :دارد نگه سوز

 ان وووتازگ  نوووویا  شووووجنب  از  ر وووشتیپ

 م؟ وویاکرده  اووم  هوو ن  قووعش  هووگوویپا

 توست   يا وو حیمس  هووک  روو پ  سوو قف  مر 

 است شده  زلوومن  دو  هووک  مووعال  دو  راه

 وار   هووفین   یوووو طلبیم  دل  ی وووووونرم

 رگونوو یق  ب وو ش  ه ووب  شوو ک  اووعن  ارووب

 

 آوازگان  ن ووووووووکه  و  رانوووووونوسف 

 م؟ یاخورده  ا ووم  هوون  قوو عش  ش وودستک

 توووتوس  يباال  و  دارد  روو پ  ووو ت   روویز

 استدهووش   دل   سوو نف  کوو ی  ره  مووین

 سپار  یدرشت  هووب  نووت   توو صف  هووناف

 زون وف توو یعنا  شوویب اوو عن  هووچ رووه

 ( 101-99: 1391 ،ینظام )              

 

 

 

 

 

  درد   کوشدیم  ،يابد  و  یازل  قتیحق  با  انسان  روح  يواسطهیب  قربت  يادآوری  با  سپس

 آلوده   است  يمسافر   جهان  نیا  در  که  کند  گوشزد  او  به  و  زدی برانگ  مخاطب  در  را  ییجدا

  دلش  که  است  يرو  نیا از ب یغر  و سرگردان  »محب  :یغزال  احمد  قولبه .غربت گرد به

  وطن   در  اگرچه.  ستین  وقف  و  نزول  مقامش  چیه  در  و  ست ین  ییآشنا  دهی آفر  چی ه  بر  را

  ی هست و وجود که کند  يادآوری او  به زین و( 2:  1356 ،یغزال  احمد) است« مسافر  است،

 : است عدم  از یانعکاس و یتیعار و يمجاز  انسان

 نبود   نامت  ه ووب  کوو مل  نوویکا  اول 

   ی ووداشت  یووووحمل  يا ووووهم  روووووو ف

 ست ین  چی ه  عدم  که  شد  آن  در  نه  شک

 

 نبود   توووومقام  هوووو رانیو  ده  نوووووویو 

 یووووووداشت  یووووووازل  يواووووووه  اوج

 ست ین  چیه  مووه   که  توواس  ودووج  به  شک

 (119-118:  1391 ،ینظام)                  

 

 

 نشیآفر  تن،  و  روح  از   وجود  يختهیآم  طلسم  به  اشاره  با  عطار  همچون  زین  ینظام

  مطابق   يرفتار  به  را  او  انسان،  ارکردنیهش  ضمن  يو.  داندیم  نغز  ينگارگر  کی  را  انسان

 :  کندیم  دعوت واال  مقام نیا با
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 انددهیخار  که  ه وووخام  آن  رووووووس  از

 اند بسته  جگرت  بر  انووووووج  يرشته

 باش   کار  شرف  ی وووووویهما  تو  چون

 

 اند دهووووووینگار  توووووو ینگار  زوووونغ 

 اند بسته رتووووووکم بر نووووووت  گوهر

 باش  آزارکم و  يگو کم و ورووووخ کم

 ( 106-105 همان:)                      

 

  باب  در  ینظام   یکل  نگرش  توانیم  االسرار  مخزن  هشتم  و  هفتم  مقاالت  يبندجمع  از

  با   است  يموجود  انسان  که   است  معتقد  عطار  همچون  زین  يو.  افتیدر  را  انسان

  حالنیدرع  ،باشد  خلقت  نظام   موجود  نیبرتر  تواندیم  که طورهمان ،متناقض يهاتیقابل

 : ردیگ قرار  زین هانی ترارزشیب فیرد در تواندیم

 بود  چاه  زبر  اوووووو ت  وووووووت   فووسی

   ي آمد  کبود   رخووووووچ  از  رخ  زرد

   ی زنیم  خود  ن ووووووخرم  در  ش ووووآت 

   هست   پرده  ن وووویا  در  که  يبازشعبده

 شو   داری ب  و  پرده  نوووویا  از  وووووبشن

 

 بود  نظرگاه  شوووووو یاله  روووووو مص 

 ي آمد  فرود  چاه  نیا  در  ه وووووچونک

 یزنیم   لگد   به   را  خود  توووودول

 نبست  يباز  به  پرده  نیا  سرت  رب

   شو  اسرار   يردهوووووو پ  یوووووخلوت 

 (113، 112،  106،  105همان: )  

 

 

 

 

  خلقنا  لقد»:  است  انسان  باب  در  خداوند  نگرش  يکنندهمنعکس  شی کماب  نگرش  نیا

 . (5  - 4 /نیت ) «نیسافل اسفل رددناه ثم /میتقو احسن  یف االنسان

 ی هست  جهان. ۲.1.۲
  ی شناسجهان  نیا  تیدرنها  اما   ؛کندیم  مطرح  را  يفرد منحصربه  یشناسجهانعطار    اگرچه

  جز   هرچه  و  جهان  او  يبرا.  است  یخداشناس  آن  یپ  در  و  یشناسانسان  به  دنی رس  يبرا

  در   کل  و  کل  در  جزء  بودنيمنطو  است  معتقد  يو.  ابدییم   معنا  انسان  يهی سا  در  انسان،

  حکم   زی ن  انسان  رامونیپ  جهان  بر  قاعده  نیا  ؛ بلکهستین  انسان  وجود  مختص  تنها  جزء

  است،  جزءبهجزء و است شده لیتشک  يترکوچک ياجزا از جهان که طورهمان. کندیم

  به   ؛شودیم  محسوب   کل   کی   خود  و  است  کرده  پنهان  خود  دل   در  را  یجهان  هم  جزء   هر

  حضرت   به  دن یرس  يبرا   یراه شاه  چون  تواند یم  انسان  يبرا   جهان   شناخت   لیدل  نیهم

 باشد:  دوست
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 ی نیب  که  موعال   از  ذره  روووووو ه  یوووهم

 راه   در  ذره  آن  ودووووووش  داووویپ  چنان

 است   راه  دوست  يسو   ذره  کی  کی  ز

 راه  نیا  در  يدار  ی تیاهل رووووووگ  وووت 

 

 ،ینینشیم   آن  یپ  در  و ووووووت  ر وووووواگ 

 درگاه  انوار  از  رددوووو گ  ينور  هووووووک

 است  اهیس عالم تو چشم رووووب یووووول

 اهووودرگ  هوب  تا  شویم  ذره  کی   کووووی  ز

 ( 109: 1394  عطار،)                       

 

 

 

  آشکار   را  وجود  وحدت  یعنی  عطار  دگاهید  نیادیبن  رساختیز  جهان،  به  نگاه  نوع  نیا

  ي اعتبار   ظهورات  با  واحد  يوجود  آن،  ياجزا   تمام  و  جهان  که   است  معتقد   او.  کندیم

  ی قی حق  را  تکثراتناگزیر    ؛ ستین  ها آن  يوجود  اتحاد   درک  به  قادر   ی آدم  که  هستند   متکث ر 

 :دشویم جهان تی ماه  از نادرست  برداشت و  فکر تشت ت  دچار و پنداردیم

 ست ین  یشک   گفتم  من  که  ی معن  نیا  در

 است   چنان  آن  گردون  که  دی گویم  که

 وگرنه  یووو نیب ی وووووهم آن الوووووو مث

 آحاد  ز  باشد   برون  ک ی  انوووو ک  یووکی

 است   نور  يا یدر  نیا  رقووووغ  عالم  دو

 داست یپ  هرچه  نیا  ست یچ  که  ییگو  اگر

 چ یه  همه  و  ی فان  و  زوووووو یناچ  هووووهم

 است   مقام   حس   و  عقل   و  وهم  و  الوویخ

 تو   برون  ییآ  مقام  زان  ونووووچ  یووول

 یبردران  هم   از  پرده  نوووووویا  روووواگ

 

 ستین  یکی  جز  عالم  و  یووچشمیب  تو 

 دانست؟  تو   عقل  ای   دوو ید  چشمت  که

 دگرنه   و  اصل   در  جمله   نیا  است  یکی

 اعداد  نه   باشد  نشان  را  کووی  آن  هووون

 است   غرور  اووووهعالم  شووونق  کنیول

 راست   يبشنو  و ووووت   گر  راست   میبگو

 چی پ  بر  چی پ  یطلسم  چونهم  هوووهم

 است  تمام  خود  اموومق   در  کوی  هر  که

 تو   کنون  مووووه  را   آن  یوونیب  یووالیخ

 ی ندان  و   یوونینب   کوو ی   ز ووج  هوووهم

 ( 137- 135 همان:)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و  عدم  در  يپا   که  است  ممکن  ي وجود  شناسد،یم  یهست   جهان   عنوان به  انسان  آنچه

  وجود   نیا.  شد  خواهد   معدوم  ،شود  منقطع  او  از  وجود  ضِی ف  يالحظه  اگر  و  دارد  یستین

 وجود  نیا  صرفا   انسان  اگر  و  دینما  راه  یازل  دائم  وجود  به  بتواند  دی با  موهوم  یتیعار

 :شد  خواهد گمراه ،دید را ممکن
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 ناست یب  تو  چشم  اگر  نیب  اوو یدر  تو

 ش یندیب  عالم  همه  نیا  است  ال وویخ

 

 است یدر  کفک  عالم،  ستین  عالم  که 

 ش ویب  ن وویا  از  را  ی الیخ  آخر   نوووویمب

 ( 115: همان)                          

  ر یتفس  و  ل یتحل به  جهان لی تحل  از   است، وحدت  بر  یمبتن  که نگرکل یدگاهی د  با  يو

  و   داندیم   معدوم  جهان،  چون  ز ین  را   تی هو  يکنندهمشخص من«»  و  رسد یم  انسان  وجود

  ي هیبق.  است  الوجود«»واجب  وجودِ  آن  و  ستین  شیب  عالم  در  وجود  کی  است  معتقد

 : اندمعدوم  يوجود لحاظ به و هستند وجود نیا یتجل  و ظهورات  کائنات

 ه ووگرفت  مووعال  زو  استوویدر  یووکی

 نماند   »من«  تو   در  که   ی ووگاه  آن  رووه

 ند یب  زیت   مووچش  هووب  نوویا  قوومحق

 

 گرفته   آدم  دل   شوووو موج  هووووهم 

 نماند  نووت  و انووووج راه در يدو

 ند یب  ز یچ  ک ی  کل  به  را  مووعال  دو

 (120-116: همان)                 

 

 

  وحدت  نگاه  نیا  به  دنی رس  ي برا  يراهکار  عنوانبه  را  فنا«  و  خود   از  »مردن  عطار   گاهآن 

 : داندیم  فنا  ي ثمره  را  محور  وحدت   نگاه  و  وجود  وحدت   عطار   درواقع .  کندیم  ارائه   محور 

 کسانست ی   پوست  و  مغز  که  دانیم  نیقی

 جانت   چشم  دی گشا  ار  دوووووویتوح  هووب

 گشت  یکی  يزیچ  همه  چشمت  در  ووچ

 د ید  فرو  کو  یچشم  زی ت   آن  ت ووکجاس

 

 پنهانست  خواجه  چشم  شوویپ  از  یول 

 زبانت  «ی انوو»سبح   گووووووبان  برآرد

 گشت  یشک  تو  ردوو گ  به  اردوووو ی  کجا 

 دید  او  ردوک  یو نگاه  درو ان  رچووووه  به

 ( 154:  همان)                           

 

 

 

  پس  و یشناسانسان به عطار یشناس جهان ،ممکن شکل نیآشکارتر به ادامه در سپس

 : دشویم  ی منجرخداشناس آن از

 ی آن  تو   ین یبیم  ه ووک  يز وویچ  ر ووه  وووت 

 درخواست   وهیش  نوویا  دوو یزیبا  از  یووکی

 ست؟«یچ  همه   نیا  نیوکونوفرشعرش  ز

 باز  شود  ی ووچشم  رتووووجوه  در  اگر

 ش ی پ  دت ی آ  چشم  آن  که   ت ووساع  آن  در

 ؟ یدان  چه  يماند   غلط  در  ونوووووچ  یول 

 داست ی پ  و   است  پنهان  ه ووک  يز ی»هرچ  که

 ست«یز  از   مردم  چون  منم،  »  گفتا  »همه«

 آغاز   از  افشانند  وووت  رووووب  مووووعال  دو

 ش یخو در تو  گردد  مووگ تو  در  عالم دو
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 ی ووندانیم   روو گ  يرووجوه  آن  یوووویتو

 داوود  خواست  دروووو ان  زهووالع  رب  ز

 پنهان   گنج  نیا  »تا  که  دووآم  ابووووخط

 

 ی جهان  آن  و  جهان  نوویز  روو برت   هووک 

 موجود؟«  خلق  کآمد  ستیچ  که»حکمت

 شان«یا دوووو بشناسن _مووییما  نوویا که_

 ( 158: همان)                                

 

 

  است   معتقد  بلکه  ؛داندیم   ریصغ  عالم  را  انسان   تنهانه  عطار  به  هی شب  ینظرگاه   در  ینظام

 انسان   وجود  يبرا   يانهییآ  که  طورهمان  جهان  شود،  ستهینگر   جهان  به  معنا  يدهید  با  اگر

  به   را  یازل  دائمِ  واحدِ   متکثرات،  حجاب   پس  از  نشیب  اهل  و  خدانما  است  يانهییآ  است،

 :  کنندیم مشاهده دل  چشم

 نشیب  لوواه  شووی پ  هووک  وووش  نوویخداب

 ش وووو یپ  در  ه وونییآ  توویکینزد  نوویبد

 استشمع  طشت  چرخت  که  ينور  آن  تو

 

 ش ووونی آفر  اب وووو حج  د ووباش  ک ووُتنُ 

 ش یندیم   يدور  بدان  چبود؟  کوووو فل

 است   جمع  تو  در  عالم  دو  وداروووونم

 ( 411:  1390 ،ینظام)                  

 

 

  هدف   را  انسان  خود  یشناخت جهان  دگاهی د  در  زین  ییسنا  شاعر،  دو  ن یا  از  ترشیپ

 خود   که  يوجود.  داندیم  معنادار  او  وجود  يهیسا  در  را  هایماف  و  جهان  ،دانسته  نشیآفر

 :  است خداوند ظهور دارنهیآ

   اوست  شوووو نیآفر  ودوووومقص  همه

 است   تو   يبرا  زمان  و  فرش  و  عرش

 

 اوست  نش یب و عقل و فی تکل  لوووواه 

 است   تو  ي جا  نه   خاکدان   تبه   نوووویو

 ( 479:  1397  ،ییسنا)                     

 

  و  کمال   ينقطه  در  انسان  وجود  بدون  را  جهان  فرد،منحصربه  ي اظهارنظر  در  ینظام

  دچار   را  جهان  نیا  او  يدهی نسنج  اعمال   و  یآدم  حضور  است  معتقد  و  ندیبیم  مطلق  ییبایز

  در   که  ياینظمیب  و  جهان  نیا  از  بتواند  انسان  اگر   حال.  است  کرده  یتعادلیب  و  ی کاست

  ي حدود تا ییزابیآس نیا  ،کند فراهم  را خود تکامل مقدمات و برد بهره ،کرده جادیا آن

  او   وجود  تنها نه  کند،   سکون  و  یهودگیب  صرف   را  خود  عمر  تمام  اگر   اما   ؛است  رفته ی پذ 

 : است بوده ضرر تنها  بلکه ؛نداشته جهان يبرا يثمر
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 بود  تویب  جهان  که  شب  آن  خنک  يا

   قدم   ياد ووننه  ره  نوویا  در  وووت  اووت 

 شد   پاک  يهوووونیکآ  انوووو جه  يرو

 است   یماب یس  که   تو   ز ووومغ نووووروغ

   تنگ   خانه  دوو نکن  دق ووفن   ووووو چ  تات 

 

 بود   تو   یب  جان   و  صورت یب  ووووت   نقش  

 عدم   از  ودوووووووج  داشت   یبس  شکر

 شد   ناک  لووووخل دووووچن ینفس نیزا

 است   یسنجاب   فندق  نوووویبد  ردووووس

 رنگ   سنجاب  فندق  ن وویا  از  ذرووووبگ

 (113-111:  1390  ،ینظام)        

 

 

 

  آنان  ازنظر  .اندداده  اختصاص  ایدن  ذم  ای  رد  به  را  یات یاب  شاعر  دو  هر  اما  گرید  يمنظر  از

  ي مقاله  در  ینظام.  است  انسان  یگشتگگم  عامل  نیتریاصل  آن  باطن  و  بندهیفر  ایدن  ظاهر

 را   مسئله  نیا  دوازدهم  و  ششم  يمقاله  در  زی ن  عطار  و  االسرارمخزن  چهاردهم  و  زدهمیس

 :اندداده قرار  مدنظر

 اش یتنگ  و  نگر  مووووعال  يروووو یپ

 است   برناوش  که   ر یپ  نیا  کف   رووب

 نشیب  اهل   ش وووو یپ که وش   نیخداب

 

  یبرگ  و  ا یدن  در  است  ي اروووب  نکو

  زود   سخن  نیز  بگذر  و  بگذار  جهان

   غدار   ي ای دن  نیبد  يناز یم  هووووچ

 

 اش یرنگ   جوان  هوووب  ی ووووووبینفر  تا 

 است   وآتش   ينگریم  گل  يهوودست

 نش یآفر  حجاب  دووووووباش  کوووو ُتنُ

 ( 137:  1391  همان،)                 

 ی مرگ  شی سربار  است  درخورد  هووک

 زود  کن  ش یدرباق  ستین  ی باق  وووووچ

 مردار   اوست  گر  يانه  کرکس  تو  هووک

 ( 184-183:  1394  عطار،)           

 

 

 

 

 

  به   نسبت  او  وار امیخ  دگاهید  دارد،  تیاهم  ینظام  یشناسجهان  در  که   ي گرید  ي نکته

 و   است  اعتباری ب  اریبس  ي وجود  لحاظبه  خوارآدم  جهان  يو  اعتقاد  بنابر.  استیدن

  لحظات   است  موظف   جهان  نیا  برابر  در  انسان.  شودیم  محسوب  انسان  دشمن  نیتربزرگ

  يسرخوشانه  دگاهید  با  نی ادیبن  ی تفاوت   ی متیغندم  نگاه  نیا  اما   ؛بشمرد  مت یغن  را   خود   عمر

  وجود   رساندنکمال به  و  نفس  بیتهذ   راه  در  دیبا  لحظات  شمردنمتیغن  نیا.  دارد  امیخ

  :باشد یانسان
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 درگذشت   یبس  هووگرچ  جهان  سال 

 است   گردنيقو   خصم  انو هم  خاک

 کند  اوو تمن  که  یوووو تیگ  تووووصحب

 است   يا آزاده  يچهره  یوووو ورق  هر

 يبریم   سر  به  چه ی باز  هووووب  ر ووووعم

 است   یفرزانگ  ز  نه  ودنووووووب  غافل

 خراشیم  یووووووورق   نیمنش  غافل

 دالنروشن  صحبت  از  شوومک   سر

 

 نگشت  یی مو  سر   شی مو  ر ووووس  از 

 است   زنگردن  ظالم  انووهم  رخووچ

 کند  ما  با  که  ردوووک  اوووف   هوک  اووووب

 ست   ي ازادهملک  رق ووف  یقدم  رووه

 يبریم  در  هووب  دازهوووان  از  يازووووب

 است   یوانگید  يهووجمل  از  یوووغافل

 تراشیم  ی ووقلم  یسوویننو  رووووووگ

 النومقب   روووووکم  از دارووو متوودس

 ( 85- 83: 1391 ،ینظام )             

 

 

 

 

 

 

  با   مشترک  ير یگجهینت  با   اما  ،گرید  ياگونهبه  را  جهان  به  امانهیخ  نگاه  نیا  زین  عطار 

 :کندیم  مطرح ینظام

 است   ن ینگ  ری ز  جهان  ملک  رتووگ

 یجاودان  ا یدن  به   سوووو ک  دوووووو نمان

 دارد  چی پ  نیچند  که  ير ووووعم  نیبد

 است   چی ه   رعم   دارد  باد  بر  ی وووپ  چو

 

 است   ن یزم  ری ز  تو  يجا   آخر  هووووب 

 ی ندانیم   رو گ  نگر  گورستان  هوووووووب

   دارد   چی ه  بر  یووپ   که  غره  ووووووومش

 است   چ ویپ  صدگونه  را  چیه   نیکا  نیبب

 ( 191: 1391 عطار،)                  

 

 

 

 عشق  .۳.1.۲
  معدومات   موجودکردن  و  وجود   يافاضه  به  را   الوجودواجب  که  است  عشق  ،عطار  اعتقادبه

  وجود   در  عشق  يغلبه  بساچه.  است  نش یآفر  يبرا   زهیانگ   نیتريقو  و  کندیم  لیمتما

  مفهوم  کی   يبرا  لفظ  دو  را   عشق  و  الوجودواجب  بتوان  که   باشد  چنان  دوست   حضرت

  ، شودیم  یمتجل  روح  در  که  یمحبت  و  است  حق  ذات  صفت  »محبت،  درواقع.  گرفت  درنظر

  حب هم«ی »  و  است«    حب همی»  فیتشر  يجهی نت  روح  محبت  رای ز  ،حق  محبت  از  است  ی انعکاس

  زمان   کی  در  عشق  و  روح  قتیحق  در  و  حب ونه«ی»  بر  است   سابق  و  است  قِدَم  صفت

 .شوندیم محسوب حق یتجل  اول  و( 43: 1386  ،يستار) «.اندشده موجود
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 ينبود  دم  آن  کار  اصل  در  روووووواگ

 را  جان  است  عشق   سر   از  کان   یدم

 

 ينبود  آدم   و  مووووووعال  ودوووووووج 

   را  انوو جه  دانم  یووووووزندگ  دم  بدان

 ( 115: 1394  عطار،)             

  نش یآفر  یاصل   يزهیانگ  انسان،  نشیآفر  باب   در  بحث  از   پس  اول  يمقاله  در  زی ن  ینظام

 : شماردیم  عشق را

 ودوونب   یپرستعشق  نوووووویکا  اول 

 

   نبود   یوووووهست  ي آوازه  دموووووع  در   

 ( 69:  1391،ینظام)                   

 برآن و شودیم ادآوری  را نگرش نیا نیریش و خسرو  يمنظومه از  چند یات یاب در يو

 :ورزدیم دی کأت 

 ندارد   یمحراب  عشق   ز ووج  ک وووووو فل

 ي ساززرق  گرید  و  است  قووعش  جهان

 ندانند   ي کار  کشش  زووج  عوووووویطبا

 نشیب  راه  از  یووووووکن  هووووشیاند  گر

 

 ندارد   یآب  عشق  خاک  یب  انووووجه 

 يبازعشق  اال   است   يباز   هووووووهم

 خوانند  عشق  را  کشش  نیا  مانیحک

 نش یآفر  ادهووستیا  است   قووووو عش  به

 (34- 33: 1390 ،همان)            

 

 

 

  بس   یمسائل  و  دیربایم   عطار  از  را  سبقت  يگو  ینظام  عشق،  از  گفتنسخن  هنگام

  ی مباحث  دل،  از  گفتنسخن  ضمن  ي و  ،االسرارمخزن  يباچهید  در .  اندازدیدرم  عیبد

  دل   و  ینظام  انی م  که   مکالمات  ن یا  در.  کندیم  مطرح  زی ن  عشق  درباب  را   زی انگشگفت

  و  اوست ینگیآ سبببه  او اعتبار و است معشوق ظهور گاهیجا و منظر دل  ،افتدیم اتفاق

  کرده  یتجل  نیا  مستعد  را  دل   آنچه  ،يو  نظر  مطابق.  دل   عنوانبه  خودش  تیموجود  نه

.  است  یتجل  يوهیم  و  شهود  حاصل  عشق  هیدوسو  يا رابطه  در  البته  و  است  عشق  است،

  تمام   ي سرچشمه  که  است  يخبر یب  و  کندیم  عاجز  را  عقل   که  است  داریناپا  ياخلسه

 و  معشوق  و  عشق  واراشارت  یزبان  با  ینظام  ،مقام  نیا  در.  است  معشوق  اسرار  و  اخبار

 :  کندیم یمعرف یمسم کی  يبرا نام سه  را دل 

 است   دل   لیسه  ز  توووووومیاد  ورن

 زبانیب  يا  که  تووگف  زبان  هووب  دل 

 است   دل   ل یطف  دو  هر  جان  و  صورت  

  ان یآش  ن یا  از  بگذر  ب ووطل  ر وووووو م
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 م ین  قارون  يه یکس  در  و  مووووگنج

   دید  مهره  آن  و  حقه  آن  وووووچ  عشق

 دید  وووید  اووو ووم   گروووومتیعز  عقل

   رفت  دهوووو یپسند  چند   ينظر   چون

   د وویرم   دل   سوووووو نف   از   یمس  باد

 

 م ین  رونیب  به  وزتو  م،ین  ووووووو ت   با 

 د یکش  یبساط   و  ردووووووک  یووووبلعجب

 د یکش  آهن  به  ارووووک  آن  يرهوووووو نق

 رفت   دهید  ي ارتگری ز  هووووووووب  دل 

 دیچک  گِل   نووده  از  اتوووووویح  آب

 ( 70، 50، 33: 1390 ،همان)        

 

 

 

 

 

 

 سلوک  .۴.1.۲

 سلوک در  دل گاهیجا  . 1.۴.1.۲
  دهدیم  قرار  دل   با  تقابل  در  را  نفس  انسان،  يبرا   او  گاهیجا  نییتب   و  دل   یمعرف  هنگام  عطار

  ي نور  اتیتجل  افتیدر  به  قادر  گاهآن  اما  ؛است  دوست  حضرت  نظرگاه  دل   است  معتقد  و

 :   بگرداند جسم گِل  از  يرو که شد   خواهد حق

 را   حق  اعالست  ر وووومنظ   وووووووت   دل 

 توو توس  دل  ي روزانووووووشب  اهوو نظرگ

 دور   گل  ي سو   از  یکن  دل   يرو  وووووچ

 افتی  خبر  دل   کز  موووودل  آن  الم ووووغ

 

 را   حق  ناستیناب  تووووووووسخ  کنیول 

 توست   گل  در  تو  دل   يرو  یووووووول

 نور   دل   ي رو  ردیبگ  یپشت  نوووووویبر

 سرتافت    شی خو شوم نفس از  یوووودم

 (129: 1394 عطار،)                 

 

 

 

 آن   ت یاهم  و  دل  شناخت  به  را  االسرارمخزن يباچهید از ير مگیچش  بخش  زی ن  ینظام

  در   را  آن  دل،  از  گفتنسخن  هنگام  ز ین  يو.  دهدیم  اختصاص   سلوک  ریمس  در  انسان  يبرا

 به  بازگشت  راه  که  است  دل   تنها  داردیم  اذعان  و  دهدیم   قرار  یانسان  حواس  با  تقابل

  منزل  بدان  دل   بال   با  ریس  عرش  شبروان  تمام  و  داندیم  را   ملکوت  جهان  و  هشتم  میاقل

   :انددهی پر

 نشست  د ینشا  شی ب  نیا  از   ل ووووغاف 

 حواس   انوووووووو راهزن  از  شو  دور

 اندرسته  تن  ز  هووو ک  یروان رشوووو ع

 هست  ت یآب  رووو زگیر  دل  در   روووووب 

 شناس   را  دل  د،وووووووو دان  دل  تو   راه

 اند بسته دل به ل ووووویجبر ر ووووشهپ
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 است   تافته  جهان  دو  از   عنان  که  وان

 

 است   افته ی   دل   يوزهوووو یدر  ز  وت وق 

 ( 47:  1391 ،ینظام)                  

  ن یا  چگونه  که  آموزدیم   سالک   به  و  دی گویم  دل  تیترب  و  پرورش   از  سخن  گاهآن  يو

   :دارد نگه  پرسوز و  زنده هااضتیر کمک  به را دل 
 است شده  منزل   دو  هوک  عالم  دو  راه

 وار  ه ووفین  یوو طلبیم  دل   یوووونرم

 رگون ی ق  شب  هووب  شووووووک  عنا  بار

 

 استشده  دل   نفس  کی  ره  مووووین 

 سپار   یدرشت  به  تن  تووووصف  ه وناف

 فزون     تیعنا  ش یب  عنا    هوووو چ  هر

 ( 101:  همان)                          

 

 

  به   یچشمگوشه  آن  به  نسبت   اقبال   و  دل  عنصر   به  توجه  در   ینظام  که  دیآیم   نظر  به

  ت یترب  و  دانسته  جان  از  منور  را  دل   زی ن  ییسنا.  است  داشته  مسئله  نیا  در  ییسنا  دگاهید

 : داندیم سلوک   در گام نیتریاصل  را آن

 نور  جان   از  ردی پذ   رشوت  ه وووب  دل 

   دل   اندر  هووک  یکس  ندارد  نووووید

 تو   یووجهان  آن  راه  ودووووووب  دل 

 يرد وووووو ک   دل   نام  گوشت  يپاره

 

 حور  رضوان  ت وودس  ز  ردوو یپذ   یک 

 حاصل  دل   زووو مغ  ست ووین  ورا   مر

 ووووت   یووووووندان  ده  ز  را  دل   کیل

 يکرد  لووووبح  را  قوووویتحق   دل 

 (458- 457: 1397  ،ییسنا)      

 

 

 

 انسان  کمال در شاعر  دو مشترک   مقصد:  فنا«  ». ۲.۴.1.۲
 درد . است خورده وندیپ از«ی»ن  و درد«» يدی کل  میمفاه با ،دارد باور بدان عطار  که ی سلوک

  و   دارد  قرار  درست   يریمس  در  که   دهد یم  اطالع  سالک   به  که   است   ییراهنما  همچون

 : رساندیم جاودان« ي»شاد و ش«ی خو از »مردن یینها مقصد  به را او  تیدرنها

 دار یب  خواب  از  يو ووووش  رووووگ  زایعز

 است   جهان  آن  نقد  که  ذتوووول  یزه

 است   یجهان  خوش  خوش  جاودانجهان

 ي دی شن  من  کز  دت ی با  اوووو آنج  رووووگ

 ار یبس  يها يشاد   ز  ی ووووووابی   رووووخب 

 است  آن  االطالق  یعل  لذت  هووووهم

 است   ینشان   کی  زان  جهان  نیا  یکل  که

 يد یرس  آنجا  ریبم  ودوووخ  از  یووووهم

 

 

 

 

 



 217 ــــــــــــ فاطمه طوبایی/االسرارمخزن و اسرارنامه ی مایه بررسی و تطبیق ساختار و درون 

 

 ي ریبم  خود  ودوووو وج  از  اوووو نجیا  گر

 

 ي روویبگ   در  آن  يحلقه  ا وووووونجیا  هم

 ( 150-149: 1394  عطار،)              

  آنچه.  است  مطلق  ياستغنا  شگاهیپ  در  انسان  متاع  نیتربهاگران  زی ن  «يوجود  فقر  و  ازی»ن

   :است يوجود فقر  است، آن داری خر و ندارد خود درگاه در يازی نیب حضرت

 یالابال  وشاق  ودووووخ  اووووت   نیبب

 اوج  آن  قرب   در   دنوووو ش  داند  یکس

 ریپ عالم اندر تووو اس آن روووووو یفق

 

 یتعال  اوج  از  دیآیم  سان  هووووووچ 

 موج  زند یم  ایدر  چو  او  قرووووف  که

 ر یش   جز  به   نستاند  طفل  آن  ون ووچ  که

 ( 171: همان)                          

 

 

  دی کل  نیتریاساس   از  یک ی  از«ی ن»  که  بردیپ  توانیم  عطار  نگرش  در  قی تدق  یاندک  با

  ار یبس  ي وجود  فقر  و  از ین  بر   که   است   ییسنا  ن یا  عطار،  از  ش یپ.  اوست  شعر  فهم  يهاواژه

  توجه   و  ت یحساس  نیا  در  عطار  بساچه.  داندیم  انسان  ییرها   تنهاراه  را  آن  و  کندیم   دی کأت 

 : باشد ییسنا از  ثرأمت ،از«ی»ن به

 ازی ن   نرخ  ز   يشو  هووووووآگ  آنگه

 عاقل  ي ا  ره  ن یچن  زاد  تووووسیچ

   راز  عالم   به  معرفت  از  هووووآنگ

   بستاند  ازی ن قوو ح او از  سوووووو پ

 

 جواز  راست راه هوووب یابی ن هووووک 

 باطل   از  دنوو یبر  دنیبد  قووووووح

 از ین  آستان  هووووو ب  دنوووووو یبرس

 ماند   قوو ح  دو نمان  ازشین  ونووووچ

 (145:  1397 ،ییسنا)              

 

 

 

 :داندیم  فنا« » انی آش تا  پرواز يبرا  سالک  بال  يمثابهبه را »ذکر« ادامه در عطار 

 يدار  ادی   چندان  که  دیبا  قووح  ز

 ادی  آن  در  شو  گم  و  کن  ادشی  یبس

 

 ي گزار  ادشی   از  گر   يردووگ  گم  که 

 اد ی   انووجه  مردان  دوو کردن  نوووویچن

 ( 153: 1394 عطار،)                  

 

  ي مبنا  بر.  دکن   سلوک  مصروف  را  همتش  تمام  و  باشد  دل«کی»  حق  راه  در  دی با  سالک

  جز   هرچه   از   سرهکی   دیبا  نهد   گام  سلوک  راه  در   خواهدیم   یکس  اگر  ،عطار  ینیبجهان

  که   یانسان.  کند  قیطر  یط  به   معطوف  را  خود  توجه  و  خواست  تمام  و  برگرداندي  رو  حق

   :باشد سالک تواندینم  ،است آن ننگ و نام و  ایدن گرفتار هنوز قلبش از یمین
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 ؟یک  تا هووجام و نان اندوه را وووت 

 حلقت  به  یبیغ  توووو شرب  دیآ  گر

 د یببا  نید  ای دن  ال وووو م  با  را  تو

 تو   ي اکرده  ا یدن  به  ت وووویرو  یکی

 آخر  يگو  یی رو  دو  نوویا  ترک  به

 

 ؟یک تا  عامه   ننگ   و  نام   از را  و ووووت  

 خلقت  ننگ  و  نام  زووین  دوووو نمان

 د؟یببا   نیا  دیببا  آن  کت  انووووچن

 تو   ياآورده   نید  به  تیرو  روووودگ

 رووآخ   يرو  کی   بود  بس  را   یوووکی

 ( 161: همان)                    

 

 

 

 

  راهکار   عنوانبه  نفس  و  طبع  با  مخالفت  و  ینینشچله  و   اضتیر  به  اشاره  با  زین  ینظام

 : کندیم آشکار باب نیا در را خود دگاهی د سلوک، یعمل

 یوووکن  انوو ج  از  ترکپا  را  جسمت

 افتنی  انووو ج  يهوویپا  و  دل   درووق

 است  یاندک  اتووونج طبع يبنه در

 است   يسرور  از  نوووتافت  زهوا  سر

 

 یکن  زندان  به  روز  لوووو چه  کهچون 

 افتنی  وانوووونت  توووواضیر  به  جز

 است   یوواندک  اتیح  مر   سوقف  در

 است    يروغمبیپ   وتووق  واووه  ترک

 (108-107:  1394  ،ینظام)        

 

 

 

  فنا   ي سوبه  رفتن  و  جهان  زندان  از  فرار   به  را   انسان  عطار   مانند   زین   او  ت یدرنها

 : داندیم   سریم  عشق  بال  با سالک   يبرا  را  ری مس نیا ی ط و خواندیفرام
 را  اموویا  نووبک  یوداع  و  زوووویخ

 ستی ن  يمو   کی   محرم  را  تو  چونکه

 یکن  دل   بوو طل  ار  ي آ  کووووفل  بر

 يادهید  جان  ز  هوک  رو  انووووچن  راه

 را  پاک  گهر  ده  صدف  هووووب  هم

 کشت  اری  یبس  تو  چون  کوفل  دور

 چ یپ  چ یپ  نوورس  نوویکا  مخوان  مار

 

 را    دام  ن یا  نوووفگ  نوووودام   پس  از 

 ستی ن  يرو  زدن  يرا   عدم  هوب  جز

 ؟یکن   حاصل  چه   خاک  نیا  در  تو  تا

 ي ادهید  جهان  که  زن  انوووجه  دو  بر

 را   خاک  ازرهان ووووب  و  ازرهووووب

 کشت اریبس تو ز تريووووو ق دست

 چ یه   است  چ یه  تو   ق عش   شو کش   با

 (134- 132: 1391 ،همان)        
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 سلوک در  یاسرارپوش . ۳.۴.1.۲
  گفت،   سخن   توانینم  آنچه  درباب  و  دهدیم  کف  از  دل   ش،ی سرا  گرماگرم  در  عطار  گاه

  زند یم  بی نه  خود   به  و  شودمی  غالب  او   بر   يار یهش  بعد،  ی اندک  البته  و  کند یم  آغاز   سخن 

  خواهد یم  هم  اگر   و  بپوشاند  را  اسرار  و  دیبگو  سخن   پرده  در   دیبا  که   کندیم  يادآوری  و

  در   ،دارد  را  موافق  ارانی  يبرا   آن  ییبازگو  ياجازه  صرفا   ،کند  بازگو  را   اسرار  از  ياشمه

   :دن ارکیاخت  سکوت دیبا ، است نشده  دای پ متناسب یهمدم کهیهنگام تا صورتنیا  ریغ
 داریم  پرده  در  سخن  رداوووومنجوا

 آنم   بند   در  اووت   است  يروووو عم  مرا 

 یابین  محرم  چون  وشوووو خام  دال 

 

 اسرار   گفت  د ینشا  دون  هر   ا ووووب  که 

 برانم   يرمز   یهمدم  با  اووووووت   که

 یابی ن  همدم   کی   زانک  دم   زن ووووم

 (182-181: 1394 عطار،)        

 

 

  را   اسرار  پوشاندن  به  خود  راسخ  اعتقاد  نیا  یعمل  ياوهیش  با  و  گرید  يازمنظر   ینظام

  که یسطح  :دارد  سط   دو  حداقل   ینظام  شعر  گفت  توانیم.  گذاردیم  شینما  به

  سط   و  او  معمول   خوانندگان  و  مردم  ي عامه  يبرا   ،است  یعموم   ی نصا  يرندهیدربرگ

  اختصاص   خود  به  را  يکمتر  اتیاب  البته  و  است  شده  نگاشته  خواص  مخصوص  که  دوم

  تا   کند  پنهان  اول   يهیال   در  را  دوم  يهیال   که  است  دهیکوش  تعمدا   ینظام  ییگو.  دهدیم

  ش ی خو  یسلوک  خط  ینظام   دوم  يهیال   در.  ابندیدر  فراست  به  را  آن  خاص  مخاطبان  فقط

  ازدهم ی  يمقاله  انی پا  در  را  دوم  سط   از   ي انمونه.  کندیم  انیب  را   خود   يعارفانه  اعتقادات  و

 : دید توانیم

 کشد  یووووآب  و  یخاک  از  سر  چه  هر

 ستی ن  يکو   روووودگ  چو  یخراب  ز  به

 ساخت  قی توف  شوونیب  از  نظر  چون

 د ووش  راز  آن  ر ووووگوه  یوووورفیص

 یره  یغالم   خواجه  نیا  زووو ک  کوش

 

 کشد  ی خراب  به  ر ووووووس  ش ووعاقبت  

 ستی ن  يرو  شدنم  ی ووووخراب  به  جز

 شناخت را  خدا  و  گشت  خود  عارف

 شد  باز  روووو گه  يووو س  عدم  هوب  تا

 یووره  ینظام  ز   یوونظام  وووووچ   ای

 ( 131: 1391 ،ینظام)                 
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  اعالم  صراحتا   گاه  و  بردینم  ادی   از  را  مهم  نیا  زین  نیر یش   و  خسرو  يمنظومه  در  يو

 : دارد را یداستان يهیال   با مخاطب کردنسرگرم و  اسرار  پوشاندن  قصد  که کند یم

 یمعان  راه  از  که را  ودووخ  دانووووب

 ینهان راز نیا از شی ب یوووووونظام

 

 خاموش  گفتار   ن یا  کن   بس   ینظام

 ییگو  چند  عالم  ياوووووو ه تیشکا

 

 ی بدان  را   ودووخ  ار  یوودان  را  داووووخ 

 یوووانمان   توویحکا  از  اووت  ووووومگ

 (411: 1390،همان)              

 گوش  در  پنبه  یجهان  با  ییگو  چه

 یی رو  خنده  در   را   هیگر  نیا  وشووبپ 

 ( 429: همان)                      

 

 

 

 تصوف  نقد  .۲.1.۲
.  است  تصوف«  »نقد  شود،ینم  غافل   آن  از  کتاب  سراسر  در   عطار  که  يگرید  مهم  ينکته

  و   عرفان  مکتب  در  موجود  یرونیب  و  یدرون  ي هابیآس  از  خود  عصرانهم  گرید  مانند   يو

 : ازجمله ،کندیم اشاره  موجود يها بیآس نی ترمهم به و است آگاه تصوف

 یی نمایصوف. 1.۲.1.۲
 دان یم   مردان  سرنگون  چوگان  ووووچ

 بماندند  رتوویح  ي پرده  در  هووووهم

 ت یغا  به  دوران  نیا  در  دوونام  برون

 براندند  بوومرک  ده  ز  انوووودونیفر

 ی خانقاه  اندر  تووسین  دل   کی  چو

 

 ان یپا   به   نابرده يگو   نویا یووووکس 

 بماندند   رتی غ  يقبه  روووووو یز  هووب

 ت یوال  نیا  یشحنگ  در  یووووووکس

 نماندند   ي واد  ن یا  در  گاوان   جز  به

                              ی گناه  ودوووووونب   را  اسووووالنعوام

 ( 130- 129: 1394 عطار،)      

 

 

 

 

 ا ی ر. ۲.۲.1.۲ 
 ییگو  راز  در  شب  به  حق  با  گر  تو

 است   نیآتش  کوه  بوووعج   و  اوووویر

 

 ییبازگو  يفخر   به  آن  روز  روودگ 

 است؟  نیا  دوزخ  کوه  که  یدانینم

 ( 147-146: همان)               

 

  ز، یانتقادآم  ییهاداستان  قالب  در  خود  کتاب  يجا يجا  در  عطار  همچون  زین  ینظام

  ب یآس  ،یصوف  و  یحاج  داستان  در  ازجمله.  کندیم  گوشزد  را  تصوف  يها بیآس
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  ي اضافه  ،دارد  حج  سفر  قصد  که   ي مرد  داستان  نیا  در.  کند یم  مطرح  را  «یینمای»صوف

  و   شسته  ای دن  از  دست  او  نکهیا  زعمبه  ،سپردیم یصوف  يمرد  به  امانت  رسمبه  را  خود  مال 

  خرج   را  پول   تمام  طال،  يها سکه  دنی د  محضبه  یصوف  اما  ؛ندارد  مال   آن  به  یداشتچشم

  و   ستین  درکار  یپول  که  ابد ی یدرم  خود  مال   طلب  و  بازگشتن  از  پس  یحاج.  کندیم

  را   یصوف  شیخو  يبزرگوار  و  کرم  با  يو.  است  کرده  خرج  را  مال   آن  تمام  ریفق  یصوف

  تصوف   از  که   خواهد یم  یصوف   از   يو.  دارد  او  از   زی آم  انتقاد  درخواست   کی   اما  ؛ بخشدیم

 : بردارد دست است، معاش ي هیته و مردم اعتماد  جلب يبرا يابزار که نیدروغ

 کنم   ت وووبال  هوووو ک  ی نخواه:  گفت

 سار   زرق   فلک  وووچ  يا  بدار  دست

 

 کنم   تو حالل  است  رام ووووووح  وانچه 

 دراز   ت وودس  و   هوووو وت ک  نووووزآست

 (142: 1391 ،ینظام )              

 

  است   يا انهی صوف  يهاترس م  در  يگرفتار   ،کندیم  جلب  را  ینظام  نظر   که   یبیآس  نیدوم

 :  کذ اب رانیپ و  انینمایصوف  سماع  ازجمله ،اندشده  یخال يمغز  نوع  هر از که

 ساز   چرخ  انیدولت  روووووو س  ردووووگ

 ر یگآرام  مشو   زنکم  هووووووس  دو  با

 نماند   آدم  لووووووگ  در  یوووو معرفت

 ریدب  نه   نوویا  يهووووووهنرنام  دو  در

 ي مجو  یمعن  نوووووودشم  از  یدوست

 

 از ینیب  زدنچرخ  از   ي وووووووش  تا 

 ر یگنام  و  وووووووش   اموووو یا  لوووومقب

 نماند   عالم  همه  در  یوووودل  لوووواه

 ر یپذ   ی معن  صورت  یووووکی  ستین

 ي مجو یووافع دم از اتووووویح آب

 ( 155-154: همان)               

 

 

 

 

 یکالم ی هاشهیاند .۳.1.۲

 ی جسمان معاد  و ی جسمان  معراج. 1.۳.1.۲
  ی کالم  مباحث  وارد  يقدر  جان،  با  جسم  نسبت  لیتحل  در  موشکافانه  ینگاه  با  عطار

  ها سال   که  انسان  یجسمان  معاد  آن  تبعبه  و  امبری پ  یجسمان  معراج  باب  در  و  شودیم

  ي و. کندیم ارائه را خود ع یبد يهینظر است، بوده فالسفه و متکلمان جدل  و موردبحث

  ی نوران   و  فی لط  جان  مانند  زین  تن  شود،  زدوده  تن  کثافت  و  یرگیت   که  گاهآن  است  معتقد
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  اساس نیبرا.  گردد  ملکوت  عالم  مسافر  تواندیم  و  شودیم  جان  نِیع  خود  و  گرددیم

 :باشند یجسمان توانندیم  معاد و امبری پ معراج

 زود   شود   روشن  تنت  و  انوووو ج  اگر

 تن  یرگ ی ت   آن  ستنهیآ  تووپش  چو

 پاک   نه یآ  پشت  ندیزداوووو ب  وووووچ

 معناست   امروز  هم  تو  جسم  هووووهم

 د یگشا جان بند جسم چون یووووول

 منور   اما   بود  جسمت   نوووووووویهم

 جان  تن  و  بود  تن   جان  چو  را   محمد 

 شیرو  دو  جان  و  جسم  ستنهییآ  کی

 باشد  جسم د ینما  سو ن وووووویز اگر

 را   شتنیخو  یدان  چه  و ووووووت   زایعز

 

 زود   شود  تن  جان  و  گردد  جان  تنت 

 روشن ستنهییآ يرو جان یوووووول

 خاک   چه  و  پاک   چه  ،یکی  دو  هر  شود

 است ی دن  زانکه  نماند  آنجا  جسم  که

 د ینما  جان  آنجا  تو  جسم  هووووووهم

 مکدر یجسم  ی ووووووطاعتیب  رووووگ

 آن   با  و  نیا  با  شد  راجوووومع  يسو

 ش یسو  دو  از  د ینمایم  تووووحکم  به

 باشد   اسم  پاکش  جان  وووووس  آن  وز

 را  تن   و  جان  دان  بوالعجب   یطلسم

 (119-117: 1394 عطار،)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  را  معراج  بودنیروحان  ای  یجسمان  بحث ،امبری پ معراج ف یتوص  به ورود با ز ین  ینظام

 :  کندیم اشاره هاجسم گرید با سهیمقا  در رسول  جسم  لطافت به و کشدیم  شیپ

 گاه دام  ن یا  از  قالب  س ووووقف  اووب

 شده  پر   سو قف  شوووووو ی اله  ر ووووم

 

 گاهآرام به هورفت شوووودل ر ووووم 

 شده   تر سبک قلب  از   ش ووووووقالب

 (14: 1391 ،ینظام)                

 

  خود،   منطق با  و  یکالم  لحاظبه  که   است  دهی کوش عطار  مانند   ز ین ینظام  گریديازمنظر

 فقط   را  یجسمان  معراج  يو.  کند  حل  را  امبریپ  معراج  بودنیجسمان   ای  یروحان  يمسئله

  :کندیم  فیتوص یروحان را معراج دوم يمرحله و داندیم ممکن جسم عالم سرحد   تا

 شمردیم  جان  دم  یووووهست  تن  تا

 د یرس  انیپا  به  رشووو ع  يبُنه   چون

 

 سپردیم  تن  به  راه  جان  يخواجه 

 دویرس  جان  و  دل   به  جان  و  دل   کار

 (17: همان)                         
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 خداوند  تؤیر. ۲.۳.1.۲

  ی خداشناس  در  ملأ»ت .  است  یخداشناس  در  او  دگاهید  از  ثر أمت  نهیزم  نیا  در  عطار  نگرش 

.  کرد  استنباط  توانیم  او  يشهیاند  از  را  خدا  از  مرتبه  ای  تصور  سه  که  دهدیم  نشان   عطار 

 جهان   از   ی معرفت  و  ی مفهوم  یتعال   که   تشخص فوق  ي خدا  .1:  از  ند ا عبارت  تصورات  نیا

  عالم   از  یتعال  گرچه  که  متشخص  يخدا  .2  ؛(نیتعیب  دیتوح  ای  یذات   دیتوح)  دارد  انسان  و

  و   معرفت  امکان  درضمن  و  و  دارد  عالم   با  ینسبت  و  ربط  و  ست ین  مطلق  آن  ی تعال  ،دارد

  ن یع  در  که  نامتشخص  يخدا  .3  دارد؛  وجود  وارانسان  اوصاف  قالب  در  آن  فی توص

  ،یثان  وسفی.« )دارد  یمفهوم  و  یمعرفت  یتعال  آن،  از  یتعال  ینف  و  عالم  با  کامل  وحدت

  تشخص   و  ت یواحد  ي مرتبه  در  را  خداوند  عطار  ،دگاهید  ن یا  براساس (  183- 182:  1392

  ت ؤیرقابل  ستین  جهان  از  مطلق   ی تعال  مقام   در  و  است  فی توصقابل  یانسان  اوصاف  با  که

  تنها نه  تشخص  فوق  و  تی احد  يمرتبه  در  خداوند  که  است  یدرحال  نیا.  داندیم

   :است عاجز  زین او به نسبت   یمعرفت هرگونه حصول  از انسان بلکه ؛ستین تؤیرقابل

 نه  جهان   در  تو  و  پُر  وووت   از  جهان

 شهی هم یووویآشکارا و انوووووو نه

 

 نه  انیم در تو و  گم ووت  در هوووهم 

 شهیهم   ییجا  بر   هن  و  اوو ج  در  هوون

 ( 11:  1394  عطار،)           

 

 و  ه یتشب  انیم   جمع  ،است  ت یواحد  يمرتبه  در   خداوند  ف یتوص  که   فوق   ات یاب  در

  منزه   ناتی تع  عیجم  از  هیتنز  حکم  به  حق  یازطرف  آن  براساس  که  ردیگیم  صورت  هیتنز

  ي اجزا  صورت  در  حق  و  ستین  انیم  در  یتی ریغ  چون  ،ه یتشب  حکم  به  یازطرف  و  است

 . است تؤیرقابل ،است کرده ظهور جهان

  خداوند   ت ؤیر  یفلسف و  دهیچ یپ يهااستدالل   یب  و  یسادگ  به  گریديازسو  ی نظام  اما  

 : داندیم او  يفنا سالک  يبرا را مسئله  نیا شرط تنها و  داندیم ممکن  را سَر چشم با

 نبود   زوالش  ه ووووک  يوروووو ن  توووویآ

 است یدنی پسند  هووووووک  آنجا  از  مطلق

 نهفت   دی نبا  دهووووووید  از  شوووو دنید

 نبود   الشی خ  که  یچشم  به  دووووووید 

 است یدن ی د  خدا  و  را  خدا  دووووووید

 نگفت   دهی د  به  که  سوو ک  آن  يکور
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 دگر  یچشم  به  نه  روووومبیپ  دووووووید

 

 سر  چشم  نیا  سر  مووووچش  نیبد  بلکه

 (19-18: 1391  ،ینظام)           

 ها یناهمسان . ۲.۲

 ها متن  ساختار .1.۲.۲
 و  ت یحکا  ذکر  سپس  مقاله  عنوان  قالب   در  ابتدا   ينظر   مفهوم  انیب  در  کتاب   دو  ساختار  

 .شود یم  دهی د تفاوت  ساختار نیا  يمحتوا  در اما ؛است همانند لیتمث
  ی طورکلبه  ای   مخاطب  عطار   ابتدا  که   است   شکل   ن یا  به  مقاله   هر   ساختار   اسرارنامه  در 

  موردنظر   ی عمل  حکمت  ای  ينظر   مفهوم  باب  در  سپس  و  دهدیم   قرار  موردخطاب   را   انسان

  را   یلیتمث  یتیحکا  مطلب،  بهتر  میتفه  يدرراستا  گاهآن  ،دهدیم  ارائه  را  یحات یتوض  خود

 به  و  رودیم  مقاله  همان  در  خود  موردنظر  موضوع  نیدوم  سر  بر  سپس  و  کندیم  مه یضم

 .  ابدی انی پا  مقاله تا هدیم  ادامه را مطلب شکل نیهم

  ا ی   ينظر  مفهوم  ابتدا  ینظام   که  است  شکل  نیا  به  مقاله  هر  ساختار  االسرارمخزن  در 

 همان  با  مرتبط  یلیتمث  آن  از  پس  و  دهدیم   یتوض  را  خود  موردنظر  یعمل  حکمت

 خود   تخلص  زین  مقاله  هر  ت یب  نیآخر  در  يو.  آوردیم  مقاله  يبند انیپا  عنوانبه  را  موضوع

  مخاطب   نیترمهم  و  نیاول  که   یی گو  و  گنجاند یم  متن  در  موضوع  با   مرتبط  ي اگونهبه  را

 .  است  شاعر خود ابتدا   مقاله کل  در سخنانش

 شاعر  دو  یني بجهان. ۲.۲.۲

  به   شمول جهان  ینگاه  عطار،  نگاه  که  دید  توانیم  آشکارا  کتاب  دو  انی م  یکل  یقیتطب  با

. بشناساند  انسان  به  را  رامونشیپ  جهان  و  انسان  وجود  کوشد یم  يو.  است  بشر  نوع

.  است یوجودشناخت ینوعبه و یفرااخالق ،ینیفراد يا دغدغه انسان، باب در او يدغدغه

  به   را  او  صرفا   ،دهدیم  قرار  موردخطاب  را  بشر  نوع  هرگاه  ینظام  که  است  یدرحال  نیا

  دعوت   معمول   یاخالق    ی نصا  گرید  و  خداوند   شگاهیپ  در  ي زار  و  توبه  و  ظلم   از   يدور

 عرفان   یرونیب  و  یاجتماع  کارکرد  و  یعمل  سلوک  وارد  عطار،  برخالف  ینظام .  کندیم

  ابتدا   او  مخاطب   و  محورمعرفت  نه  ،است  گراعمل  نگاه  کی   او  نگاه  رای ز  ؛است  شده

  ی اخالق  يهایژگیو نیترمهم از يو. سالکان آن از پس و هستند يعاد  مردم و پادشاهان
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  سخن   عموم  فهم  با  متناسب   و  یلی تمث  یزبان  به  کوشدیم  و  دیگویم  سخن  انسان  وجود  در

  مخاطبان   که   گفت   توانیم  ترساده  یزبان  به.  شور  و  عشق  در   غرق  عطار   چون  نه   ،دیبگو

  مواجهه   در   ينظر   ي هالیوتفصطول یب  که   هستند   یانیدربار  ا ی  مردم   ي عامه  االسرارمخزن

 دادن آموزش  ی پ  در  زی ن  ینظام  و  رندیگیم  قرار  یمتعال  اخالق  یعنی  ،یعمل  عرفان  يثمره  با

  کوشد یم  تریاجتماع   ینگاه  در  يو.  ستین  مخاطبان  نیا  به  یعرفان  و  ينظر   بلند  میمفاه

 و  نیبهتر  ،پادشاهان  و  بزرگان  احتماال   و  جامعه  مردم  با  خود  روابط  درنظرگرفتن  با

 . دهد قرار آنان اری اخت در را سعادت  یعمل ينسخه نیتريکاربرد

 اشعار  یادب بافت .۳.۲.۲
  ي شاعر ؛است شاعریک  باشد،  سالک ا ی یاجتماع ناص  ک ی  آنکه از  شیپ  و شیب ینظام

  ش ی ب.  یخاقان  با  ریمسهم  گاه  و  فکرهم  دیشا  و  ستیزهم  يشاعر.  یجان یآذربا  سبک  رویپ

  آنچه   و  دارد  تیاهم  شاعرانه  يها يگر صنعت  و  عیبد  ریتصاو  ساختن  او  يبرا   زی هرچ  از

  ر یتصاو.  کند  ان یب  سی سل  و  ساده  تیب  ک ی  در   تواندیم  عطار  ،دی سرایم  تیب  ده  در  او   که   را

  شعر   خوانش  چندبار  با  و  یسختبه  که  هستند  غالب  چنانآن  الفاظ  و  تودرتو  چنانآن 

  ي فدا  معنا  اتیاب  نیا  در  گاه .  کرد  استخراج  اتیاب  از  را  شاعر   موردنظر   يمعنا   توانیم

.  است  شاعر  عارفان  از   ینظام  ي زهیمم  وجه   خود  نیا  و  شودیم  شاعرانه  يها يپرداز لفظ

  سخن   ي هایژگیو  نیترمهم  از   معنا   ي شالوده  بر  کالم،   انِیبن   ياستوار   و  ی سادگ  و   سالست

  ي ا قهیدق   مخاطب  اگر   و  کندیم  روان  یبالغ  ع یصنا  از  یلیس  ات،یاب  در  ی نظام.  است  یعرفان

  معنا   افتیدر  از  طورقطعبه  ،ابدیدرن  را   یزبان   فیظرا  از  یظرافت  و  بماند  عقب   انیجر  نیا  از

 . ماندیبازم زین
   یاجتماع نشيب  .۴.۲.۲

  نسبت   ،دیورز  غفلت  آن  از  دینبا  که  االسرارمخزن  و  نامه  اسرار  تطابق  در  گرید  مهم  ينکته 

  ی اصل  مخاطب  که  میابییدرم   دقت  یاندک  با.  است قدرت اصحاب  و  مردم  با  شاعر  دو  هر

  با   شاعر  که  رسدیم  نظر  به.  هستند  قدرت  اصحاب  ،باشند  مردم  آنکه   از  شیپ   ینظام

  کند یم   حفظ  را  خود  يشاعر  گاهیجا  ها،آن   يروبهرو   نه  و  قدرت   اصحاب  کنار  در  ستادنیا

 :  ردیگیم هدف   را پادشاهان نیا  وجدان زی ن یگهگاه و
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 ستی ن  آزاد  روووهن   از  لووووعق  گردن

 بترس   ردمووم  تووهم  از  نووک  داد

 

 ستی ن  داد  از  روووو خوبت  هنر  چیه 

 بترس   تظلم  رووو یت   از  بووووشمین

 (90- 89: 1391  ،ینظام)          

 

  گرید  و  شاه  با  مدارا  به  زی هرچ  از  شیب  را  آنان  مردم  با  ي مواجهه  در  شاعر  گریديازسو 

.  زدیانگیبرنم  شاه  از  یدادخواه  به  را  آنان  و  کندیم  دعوت  عبادات   و  یی خونرم  و  نوعانهم

  ن یا  در  زی ن  اشعارش  و  است  یانفعال  يکردیرو  مردم،  يبرا   او  يشنهادیپ  کردیرو  ییگو

  نخواهد   واقع  سودمند  داندیم  که  ياگله  هم  آن  است؛  شاهان  به  یتی شکا  و  گله  صرفا   باب

 : شد

 است  برانداخته  دور   نوویا  در  داد

 نماند   ازرق  طارم   نووی ا  در  رمووش

 يگر   افزون  حد   ز  یوونظام  زوویخ

 

 است   ساخته  وطن  ر وومیس  رووپ  در 

 نماند   معلق  اکوو خ  نوووویا  در  آب

 يگر  خون   دهوووو ش  خوناب   دل  رووب 

 (93: همان)                          

 

 

  شدت به  و  ندارد  قدرت  اصحاب  با  ینسبت  که  داردیم  اعالم   صراحتبه  عطار  ،درمقابل

  امتناع   پادشاهان  به  خود  ي ها کتاب  میتقد  از  یحت  يو.  دیجویم  يتبر   مسئله  نیا  از

  بنا .  شوندیم  دهی نام  سالک  که  هستند  مردم  از  یخاص  گروه  يو  یاصل  مخاطب.  ورزدیم

  در   دیبا  فقط  و  شود   فاش  مردم   عموم  ي برا  دی نبا  ی اله اسرار  و  انهیصوف  میتعال  او اعتقاد  بر

  و   پادشاه.  دارند  میمفاه  نی ا  با   يوجود  تی سنخ  و  تناسب   که  ردی گ  قرار  یکسان  دسترس 

  عموم   با  یتفاوت   عطار   نگرش  در  اما  ؛ دارند  قرار  جامعه  هرم  سأ ر  در  هرچند  انشیدربار

  توانندینم  مردم   عموم  که  طور همان  ل یدل  نیهم  به  ؛ندارند  نشیب  و  عمل   لحاظبه  مردم 

  :بود نخواهند کتاب مخاطب ز ین انیدربار و شاه ،باشند کتاب  مخاطب

 مین  يدربار  هوووو ک  را  زدوو یا  شکر

 امخورده  ظالم  چی ه  امووووووطع  نه

 است   بس  ممدوحم  میعال  تووووهم

 است  کاسههم  القدسروح  مرا  ونوچ

 

 م ین  يناسزاوار   رووووووه  يهووووبست 

 ام کرده تخلص را  یووووووکتاب هوووون

 است  بس روحم  قو ت  و  جسم  قُوت

 شکست   مدبر  هر  نان   مووتوان  یووووک

 ( 440: 1388 عطار،)                  
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  شاعر   يبرا  يگرید  لی دل  اسرارنامه  کتاب  یخی فراتار  و  یفرازمان  تیماه  گریدازطرف

  پس   و  ابندییم  معنا  زمان  از   يبستر   در  که  یخی تار  و  یاجتماع  مباحث  به  کمتر  که  است

 . بپردازد شوند،یم  یمنقض آن از

  االسرارمخزن  در فنا«»  و  اسرارنامه در فنا«  از بعد  یبقا»  .۵.۲.۲
  م یابییدرم   انجام شود،  االسرارمخزن  و  اسرارنامه  انیم  یکل  يا سهیمقا  ی عرفان  ازمنظر  اگر  

 با  گاهیجا  آن  از  و  کشدیم   ریتصو  به  را  فنا  از  بعد  يبقا  ي مرحله  اسرارنامه  در  عطار  که

 به   یستین  و  یهست  و  بقا  و   فنا  تالزم   کتاب  نیا  يجايجا   در.  دیگویم   سخن  مخاطب

  صاحب   فرد.  ابدی یم  معنا   که   است   ت یوال   ساحت   در   تنها  تالزم   نیا  و  خوردیم  چشم

   :هست ،یست ین نیع در و است ستین  ،یهست نیع در تیوال 

 يد ی رس  جنسانهم  به  يمرد  تو   چو

 یگشت  دیجاو  يزنده  يمرد  وووچ

 

 شو  فنا  و  را  او  اسووووبشن  دوووب

 یفان   تو  يگرد  ار   ي ردوگ  یباق   تو

 

 ي دی آرم  يو ووعل  گاهخلوت  هووووب 

 یوگشت  دوو یجاو يبنده را داوووخ

 (151: 1394 ،همان)              

 شو   بقا  نیع  اوووفن  نوووویع  درآن

 ی مان  و وت   و وت   یب  گر   هوجمل    ی مان  تو

 (156: همان)                       

  ستییبقا نووویع  اووفن نیع در که

 (176: همان)                       

 

 

 

 ستییفنا  خود  از  دلم  امووک  هووهم

 

 

  خود  مخاطبان  به  او  که  یی راهکارها  و  ینظام  شعر  يفضا  در  یدقت  اندک  با  گریديازسو 

  ي برا  ینظام  که  یکمال  ينقطه  دید  توانیم  وضوحبه  دهد،یم  ارائه  نفس  بی تهذ   براي

  شده   اشاره  مرحله  نیا  به  کتاب  يجايجا  در  و  است  فنا  يمرحله  ،است  متصور  انسان

  اساس نیبرا.  است  نشده  ي ااشاره  آن  يهانشانه  و  فنا  از  بعد   يبقا  يمرحله  به  اما  ؛است

 : است  فنا«» يمرحله گر فی توص  ،االسرارمخزن  کتاب  که کرد  استنباط نیچن توان یم

 را   امیا  بکن  ی وووووداع  و  زوووویخ

 ستی ن  يمو   کی  محرم  را  تو  چونکه

 يادهی د  جان  ز   هوووو ک  رو   چنان  راه

 را  دام  ن یا  فکن  نووودام   س ووووپ  از 

 ستین   يرو  زدن  يرا   دم ووو ع  به  جز

 ي ادهی د  انوو جه  که   زن  ان ووجه  دو  بر
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 را  پاک  گهر   ده  دف ووو ص  هووووب  هم

 

 را  خاک  انووووووبازره  و  ازرهووووب 

 (132: 1391 ،ینظام )              

 سخن  باب در  شاعر دو  نگرش  .۶.۲.۲

  را   خود  اشعار  از  یتوجهقابل  بخش  که  است  چنانآن  ینظام  وجود  بر  یشاعرانگ  يغلبه

  او   يبرا .  کندیم  منثور  بر  منظوم   سخن   يبرتر   اثبات  و  کلمه  و  سخن  ت یماه  ن ییتب  صرف 

  و   يورزحکمت  که  است  مهم  اندازه  همان  به   و  دارد  يماهو   و  يوجود  ارزش  »سخن«

   ی:اخالق میمفاه  و اخالق میتعل

 برگرفت  مووقل  ه ووک  اول  شووجنب

 برانداختند   چو  وتوووو خل  يپرده

 نبود  مووعال  ي آوازه  نووووسخ  یب

 ماست  جان   سخن  ق،وو عش  لغت  در

 میاافگنده  سخن   بر  ر وووونظ  که  ما

 

 درگرفت  سخن  ز  نینخست  رفووح 

 ساختند   سخن   هووب  اول   وت ووووجل

 نبود  کم  سخن  و  گفتند  هووهم  نیا

 ماست  وانی ا  طلل   ن یا  م،یسخن   ما

 موو یازنده  دوووب و موییاو يمرده

 ( 39- 38: همان)                 

 

 

 

 

 ي وجود  یتعال  و  انسان  ،دارد  تیاهم  همه  از  شیب  آنچه  عطار   يبرا  که  است  یدرحال  نیا

  »سخن«  اساسنیبرا.  است  انهیصوف  میتعال انتقال   يبرا   يابزار صرفا  شعر  و  کالم  و  اوست

 : ندارد يماهو و يوجود ارزش عطار  يبرا

 است  کمال   حد   در  ر وشع  ه ووچ  اگر 

 کتابت  از   حرف   هر   که   دانیم  نویقی

 میبو  و  رنگ   اووو آنج  از   ي بود  اگر

 

 است   الرجال   ضی ح  يبنگر   کوین  چو 

 حجابت  شکیب  بود  بت  و  است  بت

 میگو  و  گفت   يبو  و  گوو رن  ينبود

 (229: 1394  عطار،)              

 

 

 یی محتوا  بيترک . ۷.۲.۲
 وجود  به  یعمل  حکمت  و عرفان انیم یتعادل  انددهی کوش  شاعران   اگرچه کتاب،  دو  هر  در

  آن   بیترک   از  یمشترک   ییمحتوا  ساختار  و  زندیامیب  گریکدی  با  را  بخش  دو  نیا  و  آوردند

  کتاب   نیدرا.  است  شده  محقق   اسرارنامه  در  شتر یب  هدف  نیا  اما   ؛اورندیب  وجود  به  دو

  م یمفاه  به  که   قدرهمان  شاعر . کندیم   ینیسنگ   اندازه کی  به  ترازو يکفه  دو  گفت  توانیم
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  ی عمل   سلوک   باب  در  هم  زانی م  همان  به  ،است  پرداخته  یعرفان  و  وجودشناسانه

  ی عمل  حکمت  يکفه  رسدیم  نظر  به  االسرارمخزن  در  اما  ؛است  داده  ارائه  ییراهکارها

  مختلف   گروه  دو  يبرا   را  کتاب  نیا  ینظام  ،شد  گفته  قبال   کهگونه  همان.  باشد  ترنیسنگ

  ی انی دربار  ای  ي عاد  مردم  از  يتعداد  اول،  گروه  :است  درآورده  ری تحر  يرشته  به  مخاطبان  از

  دوم  گروه  و   بپردازند  خود  اخالق  بی تهذ   به  چگونه   آموزندیم   کتاب  خواندن  با   که  هستند

  به   که  یات یاب  تعداد.  کنندیم   استخراج  او  اشعار  يال البه  از  را  یسلوک  نکات  که  یخواص

  ن ی هم  و  است  دوم   گروه  اتیاب  از   شتر یب  یکم   لحاظبه  ،است  شده  داده  اختصاص  اول   گروه

  معمول  يها حکمت و  هاحتینص  از  سرشار  یکتاب ظاهرا   االسرار مخزن شودیم  باعث امر 

  شاعر   مخاطبان  و  باشد  کرده  بحث   ي وجود  و  یعرفان  قیعم  میمفاه  از   کمتر   و  برسد   نظر  به

  اسرارنامه   در  عطار  که  است  یدرحال  نیا  ،کنند  مجسم  خود  ذهن  در  زاهدانه  ییمایس  در  را

  مخاطبان   به  ذوق  و  شهود  جنس  از  یمعارف  و  شودیم  گرجلوه  یصوف  يشاعر  يمایس  در

 .  کندیم ارائه

 

 ی ر يگجهي نت. ۳
  مباحث   در  شاعر  دو  يفکر  اشتراک  از   یحاک  کتاب  دو  یکل  قیتطب  از  حاصل  يجهینت

  ساختار »  کند،یم  دنبال   را  آن  شیخو  کتاب  کل  در  عطار  که  يايمحور   مفهوم.  است  نیادیبن

  مراقبت   وجود  گنج  از  که  است  یطلسم  يمثابهبه  تن  ساختار  نیا  در.  است  انسان«  وجود

  شر  از  گنج  رهاکردن  و  طلسم  کردنباطل  و  يوجود  گنج  آن   افتنی   انسان يفهی وظ.  کندیم

  پاسخ   ها آن  به  و  کند یم  مطرح  را  متفاوت  ی میمفاه  مختلف   مقاالت   در  ي و.  است  طلسم

  ی عنی  کتاب  کل  ی موضوع  وحدت   و  گر یکدی  به  مقاالت   اتصال   ی نامرئ  نخ  اما  ؛دهدیم

  شعر   عالم  کالم،   علم   ،یشناسجهان  عطار   ي برا.  کندینم  فراموش  را   انسان«  وجود  ساختار »

  گر ید  یمنظرگاه  از  مسئله  نیهم.  دارد  یشناسانسان  با  یناگسستن  يوندیپ  میمفاه  گرید  و

 به  انسان  شناساندن  يبرا  یکتاب  االسرارمخزن.  شودیم  دهی د  زین  ینظام  االسرارمخزن  در

  شاعر   قصد  که  تفاوت  نیا   با  است،  بشر  سعادت يبرا  یعموم  يراهکار  يارائه  و  خودش

  که   است  یانیدربار  و  پادشاه  خصوصبه  و  مردم  عموم  قراردادن  مخاطب  کتاب  نیا  در
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  ی نظام.  دارد  یبستگ  آنان  نفس  و  روح  سالمت  به  هاانسان  گر ید  سالمِ ِستیز  و  یخوشبخت

  را  میمفاه آن تمام آورد،یم  انیم به یفرع میمفاه گرید از  سخن سرودن، نیح در اگر زین

  کتاب   دو  هر   در  نهفته  سِر   درواقع .  کندیم  یمعنابخش  و  ف یتعر  انسان  وجود  يهیسا  در

  سِر    نیا ان یب انی م ن یا در ي انکته اما  ؛ است  انسان« وجود »سر   ،االسرارمخزن  و نامه  اسرار

 »جهان«  و  انسان«»  خدا«،»  مفهوم   سه  عطار  و  ینظام  دگاهید  در:  کندیم  نیآفریشگفت  را

  از   که   ي اگونهبه  ،اندساخته  معنادار   ياهندسه  و  اند شده  دهی تن  هم  در  آوررتی ح  یشکلبه

  وجود   با  انسان  و  شودیم  معنا   انسان   وجود  با  جهان.  دارد  وجود  يگر ید  به   یراه  کیهر

  ی اشتراک  کدام چیه  با  و  ظهور  ازمنظر  ،است  ي سار  و  يجار  دو  هر  در  خداوند  و  خداوند 

  ي برا   است   یراه  رایز  ؛است  ارزشمند  و  معتبر  یشناسجهان.  وجود  ازمنظر  ،ندارد

  به   توانیم  جهان  لیتحل  از  است،  وحدت  بر  یمبتن  که  نگرکل  ینگاه  در.  یشناسانسان

  و   است  دوست  حضرت  ظهور  از  یجهان  خود  انسان.  دیرس  انسان  وجود  ریتفس  و  لیتحل

  چون   زی ن  تیهو  يکنندهمشخص  من«»  رایز  شود؛ی میخداشناس  ي برا   یپُل  یشناسانسان

 »واجب  وجودِ  آن  و  ستین  شیب  عالم  در  وجود  کی  و  است  معدوم  يوجود  لحاظبه  جهان،

  از   شی پ  يمتصوفه  یحت  و  شاعران  گرید  را  زی انگشگفت  يهندسه  نیا.  است  الوجود«

 مطرح  گریکدی با  وندیپ در مفهوم سه  هر  درنظرگرفتن  با و  وسعت ن یا به عطار،  و ینظام

  شکل به  انسان«  و  جهان»  و  خداوند«  و  انسان»  وندیپ  به  ناقص  و  گذرا  ییسنا  تنها.  اندنکرده

 به.  شودینم  دهید  مفهوم   سه   نیا  ان یم  ي وندیپ  يو  دگاهید   در  اما   ؛کندیم  اشاره  جداگانه 

  شاعر   دو  هر  ینیبجهان  و  نگرش  فهم  يبرا   است  يد یکل  توبرتو   وندیپ  نیاک    رسدیم  نظر

  ي رگذار أثیت   اثبات   ي برا  استوار  یلیدل  و  شودیم  محسوب   زی ن  آنان  شباهت   نیترمهم  و

 . ي استگرید بر یکی

 خورد،یم  چشم  به  کتاب  دو  ساختار  و  محتوا  در  هم  ییهاتفاوت  راستا  نیا  در  اگر

  ي شاعر   ینظام.  است  شاعر  دو  متفاوت  گاهیجا  و  یذهن  ساختار  ت،یشخص  از   یحاک

. دارد  ژهیو  یگاه یجا  جانیآذربا  پادشاهان  نزد  که  است  مداراخالق   و  میحک  سرا،عاشقانه

 م یمفاه   ای   سلوک  از  یپوشش  چ یهیب  و  پروا یب  تواندینم  يو  خاصش،   مخاطبان  به  توجه   با

  درک   سط   و  مخاطبان  درخواست   درنظرگرفتن   با   ینظام.  دی بگو  سخن  یعرفان  يواال 
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  دهد یم تنز ل   ریفراگ و معمول  یحی نصا سط  تا را يوجود و یانسان یمتعال میمفاه آنان،

  خود   ي موردعالقه  مباحث  به   میمستق  شکلبه  را  ی ات یاب  و  داده  کف   از  دل   زی ن  گاه  البته   و

 به   پرداختن  و  است  شاعر  زی چ  هر  از  شیپ  و  شیب  يو  گر یدازطرف.  دهدیم  اختصاص

  شعر   بافت  و  ساخت  شاعرانه  تی هو  نیهم  و  است  یات یح  يامر   او  يبرا   آن  تیماه   و  کالم

  است،   دربار  به  منسوب  يشاعر   که  يو.  کندیم  زیمتما  عطار  مانند  شاعر  یعارف  از   را  او

 خود  ی اصل  مخاطب   به  یل یتمث  يشعر   قالب  در  ز ین  را  خود  ی اجتماع  انتقادات  کوشد یم

  شود یم   باعث   قدرت  اصحاب   با   ی نظام  تعامل   ن یهم  و  کند عرضه  انش یاطراف  و  شاه   یعنی

 . باشد  داشته خود در را یاجتماع  مسائل از  شتریب یبازتاب او شعر

  مناسبات   از  کیچیه  دیق  در  را  خود  که  است  شاعر  و  عارف  یعاشق   عطار  گریديازسو  

  که   ي امسئله تنها. است  روهروب  ش یسرا  امر   در  ی نسب  ي ايآزاد   با  و  دهد یقرارنم  ی اجتماع

  سخن   يرشته  گاهبهگاه  که  است  نااهالن  از  اسرار  پوشاندن  شود،یم  او  تیمحدود  باعث

  از   يانهییآ  او  خود  يگفتهبه  که  عطار  شعر.  کندیم  شانی پر  را  يو  ،کرده  منقطع  را  او

  زمان   عنصر  یحت  و  شاعرانه   يهايگرصنعت  د یق  از  رَسته   و  زالل  چنانآن  ،است  وجودش

 روح  انعکاس   که   ي شاعر  ؛ گرفت  نظر   در  شاعر   وجود  تجسم   را  آن  توان یم  که   است 

 . است رسانده ظهور يمنص ه  به اشعارش  در را خود زمانیب و جاودانه

  ؛ کرد اثبات  را   االسرار مخزن  از   اسرارنامه  تأثیرپذیري  یخ یتار  لحاظ به  توانینم  هرچند 

  ن یا  از  ينمودار  اثر  دو  ي محور  موضوعات  و  اشعار  در   منعکس  اتی ذهن  تشابه  اما

 .  است تأثیرپذیري
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