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 مقدمه. 1

  همواره   اسرارنامه  ازجمله  وي   هايمنظومه  و  است  عرفانی  ادب  تردیدبی  ارکان  از  عطار 

؛ اندداشته   ايویژه   جایگاه  اسالمی   عرفان   شیفتگان  میان  در  هم  و  دوستان ادب  در میان  هم

  و   اندنگرفته  قرار  شارحان  مورداقبال   چندان  او  آثار  دیگر  ریالطمنطق  از  گذشته  حال بااین

  ي دوباره  تأمل  نیازمند  که  شودمی   دیده   آثار  این   در  فراوانی  ابهامات  هنوز  روازهمین

  فارسی،   ادب  استادان  از  تن  دو  موردتوجه  اخیر  هايسال   در  اسرارنامه .  است  نظرانصاحب

  با   همراه  ارزشمند  تصحیح  دو  هاکوشش  این  حاصل  و  گرفته   قرار،  شفیعی  و  گوهرین

  علمی  هايتالش  نخستین  از  گوهرین  تصحیح  و  شرح.  اثر است  این  از  هاییدشواري  شرح

  هاي دقت  آن  با،  شفیعی  تصحیح  اما  دارد؛  عرصه   این   در   پیشگام  نقشی  و  است   اسرارنامه  بر

 آثار  در   که  کدکن  و  نیشابور  مردم  زبانی   هاي کاريریزه  با  ایشان  يویژه  آشنایی  و  علمی

 به  گاه را ادب استادان و ناسخان آن، با آشناییعدم و دارد چشمگیر بروزي و نمود عطار

  با .  است  نظیرکم  البته  نباشد؛  نظیربی  اگر  استاد  آثار  دیگر  از   بسیاري   چون  ، کشانده  بیراهه

  بسیاري   ابیات  هنوز  اند،داده  قرار  خود  همت  يوجهه  را  اسرارنامه  بزرگ  استاد  این دو  اینکه

 : طلبند. این ابیاتکه دقتی دوباره را می  هستند

 ؛ % ابیات( 30اند )حدود نشده معنا  درستییا به . 1

 % ابیات(؛    55)حدود اند شده   واقع موردغفلت  توضیح  به نیاز وجود . یا با2

  واقع   موردعنایت   دیگر   ايپاره  و  شده  پرداخته  هاآن  مشکالت  از   ايپاره  به  تنها  یا  . و3

 % ابیات(.   15نشده )حدود 

ضمن   یادشده،  استادان  محضر   از   اجازه  کسب  با  است تا   شده  کوشش  همقال  این  در 

عنوان  به  مشکالت  این  از  هاي توضیحات این دو استاد، برخیهایی از کاستیي جدول ارائه

 . گیرد قرار دوباره موردتأملیشاهد 
  

 . اهميت و ضرورت موضوع1.1

ادبیات  نواز او در تحول  بدیل عطار در ادب پارسی و نقش چشمبا توجه به جایگاه بی

 ی و ادب  ـان اسالمـ ر عرفـ ت ت علمی ـهاي او راه را بر شناختر گفتهعرفانی شناخت دقیق 
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هاي او ازجمله  نماید منظومهرو شایسته میعرفانی پارسی هموارتر خواهد کرد؛ ازهمین

 بازنگري گردند.   اسرارنامه ازمنظرهایی مختلف چون شرح ابیات دشوار
 

 موضوع  ی . پيشينه۲.1

تر بدان اشارت رفت، اسرارنامه چندان موردعنایت پژوهشگران نبوده  به دلیلی که پیش   

روست که ظاهراً در باب موضوع این پژوهش کوششی ازسوي ناقدان  است و ازهمین

 ي ادب پارسی صورت نگرفته است.عرصه

 

 .  نقد و بررسی ۲

را در نگاهی کلی    اسرارنامه هاي یادشده بر هاي شرح توان کاستی گونه که گفته شد، می همان 

 در سه دسته گنجاند: 
اند و توضیحات و  درستی شرح نشده هاي یادشده به رسد در شرح ابیاتی که به نظر می الف( 

ابیاتی  .  1هستند:    اند. این گروه از ابیات خود دو دسته ها نارسا و ناصحیح تعلیقات در باب آن 

به  بی که  معنا  توجهی  سبب  آن صحیح  پیرامون  ابیات  و  موردبحث  بیت  معنایی  فضاي  به 

ي معنایی ابیات پیش و  طورمستقل و بدون درنظرگرفتن زمینه اند. به دیگر سخن بیت به نشده 

پس معنا شده است. حال آنکه دقت در ابیات قبل و بعد از آن و گاه یافتن شواهدي از دیگر  

ها کنایه یا  ابیاتی که در آن   . ۲کند.  را پیشنهاد می   اشعار عطار و حتی دیگران معناي دیگري 

ها  ها براي فهم معناي آن اي کلیدي در بیت نادرست معنی شده است و مراجعه به فرهنگ واژه 

شود و گاه اگر  ها یافت نمی ها یا کنایات در فرهنگ راهگشا نخواهد بود؛ چه گاه این واژه 

خواند. در مواردي نیز شارحان محترم معنایی  نمی معنایی آمده، با سیاق کالم و فضاي بیت  

دهند  ها آمده است، براي این کلمات و کنایات ارائه می غیر از آنچه در کتب لغت و فرهنگ 

که این معنی با کالم شاعر در بیت و سبک سخن وي سنخیت ندارد و بهتر است همان معناي  

ها و  اي روشن شدن معنی این واژه ها بپذیریم. همچنین بر ذکرشده در کتب لغت را براي آن 

ها و درنهایت معنی بیت، باید افزون بر دقت در فضاي معنایی خود بیت موردبحث،  کنایه 
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ابیات قبل و بعد و حتی سبک سخن شاعر را نیز در نظر گرفت. جدول زیر نموداري از  

 ها است: گونه کاستی این 
تعداد   دليل نادرستی بيت 

 ابيات 

درصد از    

ی  همه 

 ها  کاستی 

درصد از  

های  کاستی 

 1نوع  

 ها نمونه 

  توجهی به فضاي بی 

معنایی بیت موردبحث و  

 ابیات پیرامون 

 و...   1818  1193،770،732 %   61 %   18 مورد 39

معنی نادرست واژه یا  

 ترکیب  

(، تو بر  937(، دم ) 289گیر ) راه  %   25 %   7/ 5 مورد 16

(، نهاد کافر  772تو ) 

 و...     629،1686(، 1007) 

تهی  629افکندن) خرقه  %   14 %   4/ 22 مورد 9 معنی نادرست کنایه  حقه   ،)

 و...    569،  393(،  482کردن ) 

  %   100 %   30 مورد 64 

 ها:نمونه 
 چــو بــا هـم آید آن نور فراوان 

 

 
 

شــود آن جمله بر جان تو تاوان     

( 139:  1394)عطار،    

اند؛ ولی شفیعی در  گوهرین این بیت را شرح نکرده و گویا آن را بیت دشواري نپنداشته 

اند: »اگر به  معناي زیان و غرامت دانسته و بیت را چنین معنی کرده توضیح بیت، »تاوان« را به 

(؛  101ي زیان جان تو خواهد بود.« )همان:  تدریج، مایه ناگاه آن انوار بر تو هجوم آورند و نه به 

اما باید توجه داشت که این بیت در کنار ابیاتی است در ترسیم چگونگی حشر و زیست  

 ها: اخروي انسان 

 کســی کـو کور عقبی داشت جان را       

 ازینجــا بــرد بایــد چشــم روشن        

 اگر بــــا خود بري یک ذره نوري         

همراه        گشت  نورت  ذره  یــک   اگر 

 چو کــور این جهان است آن جهان را  

بود چون چشم سوزن   وگر چشمــی   

 بود زان نــور خورشیــدت حضوري 

 بــه قــدر آن شــوي ز اســرار آگاه 
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برمی        تــو  نــور  آن پس   فزایــد     وز 

 بــه بسیــاري برآیــد انــدک تــو       

                      

گشایــد تـــــر بــر می دِر تــــو پهن   

تــــو  کــودک  بالــغ  دانــاي   شــود 

( 139)همان:      

آید، عطار از رشد و تعالی وحرکت در جهان دیگر  که از ظاهر این ابیات برمی چنان آن 

گوید، از اینکه اگر حتی با اندکی معرفت و درک روحانی به جهان دیگر َروي،  می سخن  

اندک بر معرفت و نورانیت تو افزوده خواهد شد و اندِک تو به فراوانی و بسیاري خواهد  اندک 

اگر   )حتی  روشن  چشمی  با  باید  اینجا  از  که  است  آن  بر  عطار  تشویق  بنابراین  انجامید؛ 

گوید  اي( رفت و از باوري می قدر ذره باشد( و با نور )حتی اگر شده به   ي چشم سوزن اندازه به 

که چندان هم در میان مردمان آن روز که تصوري ایستا و استاتیک از زندگی اخروي داشتند،  

ها در آن جهان بسیار خواهند شد. در این فضا سخن از اینکه  شناخته شده نبوده، این اندک 

ي زیان جان تو خواهد بود، سخنی  تدریج، مایه تو هجوم آورند و نه به   این انوار اگر به ناگاه بر 

نماید  تر می اساس اگرچه نظر شفیعی را وجهی است؛ اما مناسب بجا نخواهد بود. براین چندان  

 که »تاوان« را در معناي »تابان« بگیریم. 

که هنگامی  خوانیم که: مگر چنین نیست  می   1193در بیت بعد در تمثیلی در تأیید بیت  

 شوند: اندام می شوند و به هم بپیوندند، تبدیل به کوهی درشت هاي ریز زمین بسیار  که ریگ 

 نــه چــون ریگ زمیــن بسیــــار گردد 
 

 
 

گـــردد؟  کهســار  و  پیوندد  هــم   بــه 
 

 ( 139)همان:  

نباید نگران بود؛ حتی  توان با این معناي »تاوان« این ابیات را چنین معنی کرد:  بنابراین می 

اگر با اندک نورانیتی از این دنیا بروي، آن جهان جهانی ایستا نخواهد بود. همان اندک نورانیت  

اندام  هایی که به هم بپیوندند و کوهی درشت کم افزون خواهند شد و چون ریگ و معرفت، کم 

د و وجود تو را نورانیتی  شوند، نوري فراوان خواهند شد و آن نور فراوان بر جان تو خواهد تابی 

                              گسترده فراخواهد گرفت. »تاوان« در دیگر آثار عطار نیز به همین معنی به کار رفته است.                                             

 خورشیـــد کـــه روشن است بینایی او 
 

 
 

 در ذات تو چون صبحدمش تاوان است   
 

 ( 10  : 1358  ، همان ) 
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تـــاوان بــی رخ او آفتـــــاب   کـــرد 
 

 
 

 الجـــرم در قیـــد تــــاوان اوفتــــاد    
 

 ( 236:  1359  ، همان )                                                                                          

 »تاوان« را در هر دو معنی کنار هم نشانده است. گفتنی است که در بیت اخیر، شاعر هنرمندانه  

ــرافراز یقين می  ــيد س  دان که خورش
 

 
 

 نخواهد شـد به سـوی کس سـرانداز 
 

 ( 181:  1394)همان،  

ناتوانی انسان از شناخت اسرار مرگ و   این بیت در میان ابیاتی است در باب عجز و 

معناي »آنکه سر از  شفیعی آن را به ي »سرانداز« است.  دعوت به خموشی. گره بیت در واژه 

اند.  اما گوهرین آن را »مقنعه و روپاکی که زنان بر سر  ( دانسته 420پاي نشناسد« )همان:  

ي سرافراز در  اند؛ ولی با توجه به واژه ( معنی کرده 387:  1382اندازند، سراکندگی« )همان،  

 بعد: مصراع اول و تقابل بین این دو کلمه و نیز با دقت در بیت  

نــام  آفتــــاب  پیــــش   بــردار بــه 

 

 چــــه ساَرخک و چه پیل آید پدیــدار  

 ( 181:  1394)همان،                           

گوید، معناي دیگر آن یعنی »مطیع و  نیازي آفتاب سخن می که از عزت و سربلندي و بی 

تر به  کوچکی با سیاق کالم مناسب نامه( و سرفرودآوردن و اظهار  فرمانبردار« )دهخدا، لغت 

تردید خورشید در آن اوج  اساس عطار در این بیت مدعی است که بی رسد. براین نظر می 

کند. سرافرازي  آورد و اظهار کوچکی نمی سرافرازي و سربلندي در برابر کسی سر فرود نمی 

 اند، ازجمله: را در معناي یادشده، دیگران نیز به کار برده 

 بازم دـستی جهان ـسراندازي ـسرافرازم تهی 
 

 
 

 جانم روحی گران سیرم سبک سبکساري گران   
 

 ( 306:  1374  ، ی کرمان   ي خواجو )                                                                    

 شگرفـــی بایـــد و پاکيــزه بازی   
 

 
 

نازی   اندوهيش  هـر  از  آیـــد   کـــه 
 

 ( 111:  1394)عطار،  

بیتی از مقالت دوم در توصیف عشق و به دور از ابهامی بنیادي است. آنچه چالشی تواند     

اند. با آنکه این معنا را وجهی  ي »شگرف« است. شفیعی آن را »عالی« معنا کرده انگیخت، واژه 

نامه( با سیاق کالم سازگارتر  دالور و عظیم، بهادر« )دهخدا، لغت است؛ اما معناي دیگر آن »مرد  
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باز و دالور که هر اندوهی در راه محبوب را ناز و رحمت  طلبد پاک نماید: عشق سالکی می می 

داند که  ها را آسان بشمارد. در بیت پیش ناتوانان را سزاوار عشق نمی تلقی کند و دشواري 

 ور و بهادر« رساتر از تقابل آن با »عالی« است:  پرهویداست و تقابل آن با »دال 

ناتوانـــی  هــر  را  عشــــق   نشایـــد 
 

 
 

 ببایـــــــد کاملــــی و کاردانــــــی 
 

 ي »شگرف« را در ابیاتی دیگر نیز به همین معنی به کار برده است: عطار واژه   

 ن ره را شگرف ــــ شیرمــردي بایــد ای 
 

 
 

 دریا ژرف ژرف زانک ره دور است و  
 

 ( 118:  1393)همان،  

 کش ن ضعیف ستم ــ مــرغ شگرفی و م 
 

 
 

 ه ندارم ـــ درخــور تــو هیــــچ آشیان 
 

 ( 468:  1359  ، همان ) 

 اند: دیگران نیز شگرف را در معناي »مرد دالور و عظیم و بهادر« به کار برده 

آوریدند مردي شگرف   بــه دســــت 
 

 
 

بــرد   دلــم  کــه  نگاري غمزه آه   هاي 
 

 
 

 ه حرف ــ اي بود از آن جمل که مجموعه 
 

( 82:  1381)نظامی،                            
 

 رف آمد و ضعیف شکاري ــ شیــر شگ 
 

 
 

 
 

 ( 876  : 1352  ، ي مولو )   

 شود معنی هرچيــزی تـــو را فاش 
 

 
 

 دانيی کاش گویم؟ یکی می چـــه می 
 

 ( 120:  1394)عطار،  

نیاورده  بیت  این  براي  توضیحی  »یک اند و شفیعی گوهرین  را  »یکی«  معنی  کدکنی  بار« 

 اند. عطار در دو بیت قبلی:  کرده 

 ست هــا پـر فرشتـه هــا و آسمان زمین 
 

 گه کز سرشــت آیــی بــرون تو هر آن 
 

 
 

 ستتو کــی بینی که چشم تو سرشته 
 

تو  ببینــی هــر دو عالــم هــم کنون 

 )همان(                                      

 
 

گوید و این سرشت مادي را مانع دیدن حقایق و  از ترکیب مادي وجود انسان سخن می 

 کند که: نیز در ابیات بعد تصریح می    داند و وحدت موجود در جهان می 
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 ی گفتن خبر نیست ــ تو را چون از یک 
 

 
 

 نیست چ اثر  ــ ت هی ــ وع حیات ــ وزان ن 
 

 ( 120)همان:  

 ز بیند ــ م تی ــ ه چش ـ ــ ـ ن ب ــ ق ای ــ محق 
 

 
 

 ل یک چیز بیند ـــ ه ک ــ م را ب ــ دو عال 
 

 )همان( 

شود که »یکی« اشارت است به »وحدت« پنهان در پس کثرات و  از این ابیات معلوم می 

دانستی؛ چون تو این وحدت را درک  ي هستی و وجود را یکی می مقصود آنکه: کاش همه 

باقی  نمی  در وجودت  عالم  آن  از  اثري  اگر  نداري.  اثري  هیچ  حیات  آن  از  ماند،  می کنی، 

توانستی این وحدت وجود را دریابی؛ زیرا انسان عارف و آگاه که از تنگناي سرشت مادي  می 

گاه مرزهاي مکانی در نگاه  یابد و آن ها رهایی می و وجود خود رهایی یافته، از حجاب کثرت 

کند.  بیند و وحدت موجود در جهان را درک می چیز می شود و دو عالم را یک ده می او درنوردی 

 توان نشان یافت: از »یکی« در اشارت به وحدت وجود در دیگر آثار عطار نیز می 

 چیزي یکی بینی خود همه اگر خواهی که تو بی 
 

 تویی آن پرده اندر ره مگر کین پرده بدرانی    
 

 ( 134:   1359)همان،                                                                                    

 این جهان و آن جهان چو هر دو یکی است 
 

 
 

 م ــــــ ی یاب ــــ دان هم ب ـــ ر غی ــــ اث 
 

 ( 117همان:  ) 

 بز با کمر جست چو جوزا از تو چون  
 

 
 

ـ بری  ـ ن پست ـ  ی ازو نتوان کمر بست ـ
 

 ( 167:  1394)همان،  

عطار در این بیت و ابیات پیش و پس از آن از عجز انسان از درک اسرار آسمان سخن  

طورمفصل  ها و روابط بین کلمات را به گوید. شفیعی در تعلیقات خویش بر این بیت تناسب می 

بنابراین در اینجا براي پرهیز از تکرار فقط به نکاتی که از بیت مغفول مانده  اند؛  توضیح داده 

جاي »بز با«، »برنا« ضبط شده است؛ ولی آنچه  ي گوهرین به است، اشاره خواهیم کرد. در نسخه 

ي بز با کمر کوه مشهور و هم  رسد؛ زیرا هم رابطه ي شفیعی آمده به نظر ارجح می در نسخه 

معنی »به« است؛ یعنی بز به کمر کوه جست و این »جستن به کمر کوه« با  ا به حرف »با« در اینج 

کند؛ بنابراین آمدن »بز با« بر »برنا« مرجح است و این حرف،  پستی در مصراع دوم ایجاد تقابل می 
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 به این معنی در جاهاي دیگري از آثار عطار و شاعران دیگر نیز به کار رفته است؛ مانند: 

 د ـــ دم ش ـــ ع   با م  ـــ اگر موري ز عال 
 

 
 

 ه افزود و چه کم شد ـ م در چ ـــ ه عال ـــ ب 
 

 ( 90)همان:  

 نیکویی کن رسم بدعهدي رها کن کز جفا 
 

 
 

 درد با عاشق دهند و صاف با دشمن کشند 
 

 ( 505:   1357  ، ی خاقان ) 

هاي دیگر  اند بیت فقط در دو نسخه به این شکل ضبط شده و در نسخه شفیعی نوشته 

معنی »پشتی و استظهار« آمده است و خودشان نیز با آنکه  ي »پشتی« به جاي »پستی«، واژه به 

ي  اند: »از اینکه ستاره ي »پشتی« بیت را معنی کرده اند؛ اما براساس کلمه در بیت »پستی« آورده 

،  روا خواهی بود.« )عطار گرمی داشته باشی که کام اي، نباید پشت جوزا را مغلوب خویش کرده 

 (؛ اما با توجه به مفهوم خود بیت و نیز ابیات پیش از آن: 401:  1394

 ان بسی کرد ــــــ بره جان و دلت بری   

 رو شد ـــ چو گاو از خشم با تو در س   

 

 ن سان بسی کرد ــ ره بریانیی زی ــــــ ب  

 ی تو ریش گاو او شد؟ــــــ چرا خواه 

 ( 169)همان:                                

بودن از دسترسی به شناخت  که شاعر از زبون و خواربودن انسان دربرابر صور فلکی و ناکام 

نماید و بهتر است بیت  تر می ي »پستی« مناسب گوید، همان واژه ها سخن می و سیطره بر آن 

معنی  اند، به درستی اشاره کرده شفیعی نیز به که  را براساس آن معنی کنیم. »کمربستن« چنان 

گذارد  مروا شدن است؛ بنابراین جان کالم در بیت آنکه: وقتی جوزا تو را زیرپا می مند و کا بهره 

رود )که درواقع اشارتی است به تسلط اجرام آسمانی بر سرنوشت و زندگی  و خود به باال می 

مند و کامروا شوي.  توانی از آن بهره ه پایین نمی هاست(، تو در این زمین پست و جایگا انسان 

که  ي جوزا تو را زیر پا گذاشته و مغلوب خویش کرده است، نه تو او را چنان درواقع ستاره 

 اند.                                شفیعی مرقوم فرموده 

ـ کسی کو نق  ـ نقشی پذیرف ش بی ـ  ت ـ
 

 
 

 چو مردان ترک این صورتگری گفت  
 

 ( 136)همان:   

طورکامل  دور نیست، شارحان محترم به ي پنجم که با اینکه از ابهام به بیتی است از مقاله 

اند:  نقشی و صورتگري« نوشته اند. شفیعی تنها در باب معنی »نقش بی آن را شرح و معنی نکرده 
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نقشی، ادراک عوالم  ( و غرض از نقش بی oxymoronنقشی: بیانی است نقیض ) »نقش بی 

نقشی. این صورتگري: منظور  اند و مصداق نقش بی نقش موجود در جهان غیب است که بی 

دگرگونی.«   حال  در  و  است  ناپایدار  دریا  امواج  مانند  که  است  حس  جهان  صورتگري 

 ( اما با توجه به ابیات قبل و بعد از این بیت: 350)همان: 

تو ـــ بمان         با  از مغز معنی پوست   د 

 اي تو   و پنداري که چیزي دیده ـــ ت        

   

 ی  ـــ نشان ی و بی ـــ صورت ر بی ـــ اگ        

 باش ي مغرور می رده ـــ ه م ـــ وگرن        

 

 مثالی بیش نیست اي دوست با تو  

ت ـــ ندیدست  اي تو و و نشنیده ـــ ی   

( 613)همان:                                 

ی ــ و داري زندگان ـــ ی ت ـــ پذیرفت   

باش ی از دور می ــ داري زندگ ـــ ن   

 )همان( 

قراري جهان سخن  امکان شناخت حقیقی امور و ناپایداري و بی از عدم   ها آن که عطار در  

ثبات مادي و دنیوي(  هاي بی نشان بودن )یعنی دوري از وابستگی صورت و بی گوید و بی می 

مایه  حیات  را  می ي  انسان  جاودانگی  و  »نقش  واقعی  عبارت  براي  شفیعی  توضیح  داند، 

وجه مقصود  هیچ اند، به نماید؛ چه برخالف آنچه شارح محترم گفته نقشی« دور از ذهن می بی 

کردن در ابیات و شواهد فوق و  عطار ادراک عوالم موجود در جهان غیب نیست؛ بلکه دقت 

 شاعران همچون:   شواهدي دیگر از آثار عطار و نیز دیگر 

 و نقش جاودان یافت ــ ر خواهی ت ـــ اگ 
 

 
 

 نقشی توان یافت ی به بی ــــ چنان نقش 
 

 ( 366:  1372  عطار، ) 

ازی ـــ پ  نه  بیرون  دیر ــــ اي  دیرین   ن 
 

 
 

بپ  آوی ــــ دل  ز  غی ــــ رداز   ر ـــــ زش 
 

ش ده ـــ بن  ک ـــ اي  دو  ز  آزاده ـــ و   ون 
 

 
 

نق  از  تعل ـــ لوحی  س ـــــ ش   اده ــــ ق 
 

 ( 528:  1337  ، ی جام ) 

 از نفس جدا گشته در مجلس جانبازي 
 

 
 

 ها افشان نقشی فرموده دل ارک بی ـــ بر ت 
 

 ( 18:  1388  ، یی سنا ) 

شدن و زوال صفات  معنی ترک منیت و فانی نقشی« در اینجا به دهد که »نقش بی نشان می 

اساس مقصود از بیت آنکه: کسی  بشري و نیز دوري از جهان صوري و ظاهري است. براین 
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واقعی   و  کامل  مردان  مانند  گذاشت،  کنار  را  خویش  مادي  وجود  و  دنیوي  تعلقات  که 

 صورتگري جهان حس را ترک خواهد کرد.  

ـ زفانت هرچ ب  ـ ر خ ـ  شمرد آن ود می ـ
 

 
 

ـ چ    ـ و زی ـ  ر خاک رفتی باد برد آن  ــ
 

 ( 135:  1394)عطار،  

ي میان دنیا و آخرت  ها فاصله ي پنجم و در میان ابیاتی که شاعر در آن بیتی است از مقاله 

برداشتن  داند و بر آن است که رستگاري انسان در گرو ازمیان را وجود مادي خود انسان می 

ي ترکیب  مادیات و تعلقات و میراندن صفات مادي و بشري است. گوهرین درباره دیوار  

نگفته  چیزي  به »برخودشمردن«  را  آن  شفیعی  اما  دشنام اند؛  خود  »به  و  معنی  دانسته  دادن« 

اند: »مفهوم سخن عطار این است که آنچه رنج بر خود تحمل کردي، چون مردي به  افزوده 

دادن است؛ اما در این  معنی دشنام رست است که »برشمردن« به ( د 347پایان رسید.« )همان:  

معنا با فضاي بیت موردبحث همخوانی ندارد؛ چه با درنظرگرفتن بیت پیشین که عطار از  

 گوید:  پوشی از جهان مادي سخن می مرگ اختیاري و چشم 

 ش مردي ـــ که هرگاهی که تو از پی 
 

 
 

 ا کس را که گوي از پیش بردي ـــ بس 
 

 ( 175)همان:  

به »بر خود دشنام  اینجا  در  ازاین سختی می دادن«  باشد؛  داشته  با کالم  مناسبتی  رو  تواند 

ها و صفات و  ي اموال و دارایی تر آن است که مقصود آن باشد که: وقتی ُمردي همه پذیرفتنی 

آوردي، بر باد خواهد  شمردي و چیزي به حساب می هاي خوبی که براي خود می ویژگی 

 توان یافت: . در جاهاي دیگر هم شواهدي براي این مدعا می رفت 

 تیر و بهـــار دهـــر جفاپیشه خردخرد
 

 برتو همی شمرد و تو خود خفته چون حمیر 

 ( 102: 1357)ناصرخسرو،                         
 

 که بر تو شمرد ها خفتی و آن تو سالیان 
 

 ک نفس زدن نغنود ــ شمـــردن تـــو ی دم  
 

( 32)همان:      

ـ به خ  ـ ی جان پ اک آیينه ـ  اک بزدای ــ
 

 
 

ـ ته    ـ ن حق ـ ی ک ــ ـ ه را و پاک بنم ـ  ای ـ
 

 ( 107:  1394)عطار،  
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سوي تعالی  این بیت در مقالت نخست و در ستایش مقام واالي انسان و فراخواندن وي به 

نیاورده و شفیعی   براي بیت  بلند معنوي است. گوهرین توضیحی  :  نوشته و کسب مدارج 

(؛ اما این  299شدن جسم خود صیقل بده و بزداي.« )همان:  ي روحت را با مردن و خاک »آینه 

نماید؛ زیرا در سنت ادب عرفانی و نیز معارف دینی و اخالقی از  توضیح دور از ذهن می 

ي روح یاد نشده است؛ بلکه با دقت در  عنوان سببی براي جالي آینه شدن به مردن و خاک 

 بیت و نیز ابیات پس از آن: خود  

 رت در میانه ــــ ی نه سپه ــ تو گنج        

 د نیرنجات بشکن ــــــ طلسم و بن        

 ک در بند طلسمی ــــ تو گنجی لی        

 دان دنیا رخت برگیر ــــــ ازین زن        

 

چ ــ ب   از  دی ــ رآي  زمان ــ ار  هــــ وار   

ودات بشکن ــــ ز موج ــ در و دهلی   

ر زندان جسمی ک د ــ ی لی ــ تو جان   

د سخت برگیر ـــ ی دل ز بن ــ به کل   

( 107)همان:    

شود که منظور  دارد، معلوم می که انسان را از گرفتارشدن در زندان جسم و ماده برحذر می 

کردن حقه در اینجا همان مرگ اختیاري و رهایی از تعلقات نفسانی و مادي و فناي  از تهی 

تواند تواضع و خاکساري  مقصود از خاک نیز می اوصاف بشري در صفات خداوندي است و  

کند که: با تواضع و خاکساري جانت را پاک گردان و با ترک منیت و  باشد. عطار تشویق می 

ها بزداي و البته اگر مقصود شفیعی از  هاي جسمی و دنیوي روحت را از پلیدي وابستگی 

یح ابیات گویا چندان معمول  »مردن و خاک شدن« معنایی کنایی باشد نه ظاهري )که در توض 

 نباشد( توضیح ایشان با تفسیر ما از بیت سازگار تواند بود. 

ـ چ  ـ و ما ای ـ  ن بند مشکل برگشایيم ــ
 

 
 

ـ ب  ـ ه رقاص ــ ـ ی ب ـ  ه درگاه تو آیيم ــ
 

ـ به ق   ی خویش وال افکنيم این خرقه ــ
 

 
 

ـ نگي   ی خویش م اندر حلقه ـ ن گردی ــ
 

 ( 113)همان:  

اي  خرقه ي صوفی پیروزه گونه ها »آسمان را به ي اول که عطار در آن مقاله ابیاتی است از  

ي خویش است و این سماع و رقص و گردش عاشقانه  بیند که در رقص و سماع عاشقانه می 

( شفیعی در  29الف:  1394تا روز قیامت در نهاد آسمان به ودیعت نهاده شده است.«. )همان،  

آ  افکندن«  قوال  به  »خرقه  براثر  ورده توضیح  وقتی  که  است  بوده  رسم  میان صوفیان  »در   :
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اند  دریده اند، گاه آن را می آورده ي خویش را از سر به در می شوروهیجان حاصل از سماع خرقه 

به  افکندن،  افکنده سوي قوال می و گاه همچنان  به قوال  اینجا منظور عطار از خرقه  اند. در 

(  اما گوهرین در باب معناي کنایی  311است.« )همان:  رهاکردن کالبد خاکی و قالب تن  

  گشتن، مجرد بخشیدن، از هستی پاک افکندن: جامه افکندن« نظري دیگر دارند: »خرقه »خرقه 

آمدن. صوفیان گاهی در مجالس سماع از سر ذوق و حالت خرقه را  گردیدن، از خود بیرون 

د از بخشیدن آن خرقه به قوال و نیز کنایه  افکندند و کنایه بو کردند و بر قوال می از تن درمی 

( آنچه گوهرین  281:  1382خویش شدن.« )همان،  بود از سر هستی خویش برخاستن و بی 

آورده  افکندن«  قوال  به  توضیح »خرقه  در  در  که  معنایی  با  کنایات سخن  اند  ذیل  فرهنگ 

می »خرقه  تأیید  بیشتر  است،  آمده  افکندن(  )درانداختن،  از    شود: انداختن«  »رهاشدن 

 ( در ابیات بعد از بیت مورد بحث:  500:  1383هاي مادي« )انوري،  بستگی دل 

 واص گردیم ــ و غ ــ ر ت ــ وراي بح        

 م به سوي فوق تازیم ــ جا ه وز آن        

دری         آن  ب ــ در  درآییم ــ ا  غواصی   ه 

آیی         اکنونــ م دم دم همچ ــ همی   و 

 

گردیم و عامی باشی و ما خاص  ــ ت    

 گهی زان شوق و گه زان ذوق تازیم 

آن ش  ب ــ وز  رقاصی درآییم ــ ادي  ه   

 به هر پرده چو مار از پوست بیرون 

( 113:  1394)عطار،    

توان وراي  هاي جسمی و دنیوي می کند که در صورت رهاشدن از وابستگی نیز عطار تأکید می 

اساس  ست یافت. براین بحر معرفت و حقیقت الهی غواصی کرد و به شناخت حقیقی امور د 

هاي  معنی ترک تعلقات و وابستگی شود که »خرقه به قوال افکندن« در این بیت به روشن می 

که  معناي مرگ جسمانی و البته چنان اند به که شفیعی فرموده چنان مادي و جسمانی است، نه آن 

ن« معنایی  در بیت پیش اشارت شد، اگر مقصود ایشان از »رهاکردن کالبد خاکی و قالب ت 

 کنایی باشد، دیدگاهشان همان است که نویسندگان این مقاله بدان باور دارند.  

ـ توی  ـ ی ت ــ ـ و تو را نامح ــ  د ـ رم آم ــ
 

 
 

ـ ت  ـ و بی ت ـ  و شو که آدم آن دم آمد ـ
 

 ( 127)همان:  

گوهرین هیچ توضیحی براي این بیت نیامده است. شفیعی »دم« را نفس    ي اسرارنامه   در 

آدم معنی کرده  دمیده شده در  دانسته رحمانی  دم  به همان  را  آدم  آدمیت  اند. )همان،  اند و 
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(؛ اما اگر این معنی مراد باشد، با مصراع نخست بیت ارتباط مستحکمی پیدا  337الف:  1394

 ابیات پس و پیش همانند:    کند. با توجه به فضاي سخن و نمی 

 ر جاي ـــ ده ب ــ ز تو تا هست مویی مان 
 

 
 

 ی بند بر پاي  ـ وي مان ـــ ک م ـــ دان ی ــ ب 
 

 )همان( 

دارد و دقت در خود بیت، به  که انسان را از گرفتارشدن در بند هستی مادي و دنیوي بازمی 

نامحرم و رهایی از تعلقات  ي فناي از خویشتن و آن من  رسد مقصود از »آن دم«، لحظه نظر می 

شود  راستی آدم می اي( به نفسانی است؛ بنابراین مقصود از بیت آن است که: آدم زمانی )لحظه 

که منیت و هستی دنیوي خود را کنار بگذارد و از وجود مادي خویش فارغ آید، به عبارتی  

 شود که از خودش فانی گردد. دیگر انسان آن لحظه انسان می 

 ود اشيا چگونه است ـ که خ خدا داند  
 

 
 

 و باری باشگونه است ـ م ت ـ که در چش 
 

 ( 136)همان:  

امکان  ي اشعاري در بیان ناپایداري جهان و عدم ي پنجم و در میانه بیتی است از مقاله 

اند؛ اما شفیعی  ي »باشگونه« اکتفا کرده شناخت حقایق عالم. گوهرین تنها به آوردن معناي واژه 

بر   درباره معنی افزون  توضیحی  دوم  مصراع  مسئله کردن  آورده ي  ابصار  و  رؤیت  اند:  ي 

آید، صورت معکوس اشیا است.  »باشگونه، وارونه و معکوس یعنی آنچه به چشم تو درمی 

در   فیزیک جدید،  این در  و  دارد  تازگی  بسیار  توجه کرده است،  بدان  نکته که عطار  این 

صورت باشگونه  شود که اشیاي خارجی در چشم انسان به ي رؤیت و ابصار، بحث می مسئله 

شود، مانند تصویر بر  شود؛ یعنی »تصویري که از اشیاي خارجی بر شبکیه تشکیل می وارد می 

باشد و این امر  ي عکاسی نسبت به شیء معکوس است؛ ولی تصویر ذهنی مستقیم می صفحه 

ادي دماغ آدمی دریافته است که تصاویر  ي متم ي تجربه اند که درنتیجه را ناشی از این دانسته 

را در وضع واقعی آن معکوس شبکیه  اشیا  این  ها نمایش نمی اي  دهند و آموخته است که 

رسد که عطار  (؛ اما بعید به نظر می 349:  1394تصاویر را برحسب واقع تعبیر کند.« )همان،  

ه با این نگاه علمی آشنا  ک ي نوین علمی آن هم در خطاب به کسانی در آن زمان به این نظریه 

 نیستند، اشارتی داشته باشد؛ بلکه دقت در فضاي ابیات قبل همچون: 

 ی ــــ ت اله ــــ ن گف ــ که با حق مهتر دی 
 

 
 

 ی  ــــ ا را کماه ــــ اي اشی ــ به من بنم   
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رود و از اینکه اگر دل را صدپاره کنیم حقیقت  بودن معرفت حقیقی می که سخن از ناممکن 

 آن پدیدار نخواهد شد و نیز تأمل در بیت بعد: 

 و ــ ا ت ــــ ز معنی پوست ب ــ بماند از مغ 
 

 
 

 تو ست اي دوست با  ــ ی بیش نی ــ مثال 

 ( 136)همان:                                  

( مدعی است انسان تنها مثالی از  1122رسد که عطار در بیت مذکور )بیت  به نظر می 

نماید که مقصود از باشگونه در اینجا  ها را و چنین می بیند نه حقیقت آن حقیقت اشیا را می 

داند که اشیا  بیت آنکه: خداوند خود می اساس مقصود از  »خالف حقیقت بودن« است و براین 

تواند از حقیقت اشیا آگاه شود. درواقع  بیند و نمی چیز را وارونه می چگونه است؛ اما انسان همه 

تنها   و  است  محدود  و  ناقص  اشیا  و حقیقت  واقعیت  به  نسبت  آدمی  شناخت  و  معرفت 

: »اگر  ب نیز مرقوم نموده کو که زرین خداست که به کنه حقایق عالم دانا و شناساست. چنان 

بود، سؤال رسول خدا که از خداوند  رسد حقیقت اشیا می آنچه در ظاهر و صورت به نظر می 

اللُهم َأِرنا  » که هست به وي بنماید، چه معنی داشت؟ نه آیا عبارت  درخواست تا اشیا را چنان 

کس  ات عالم را فقط آن رنگی و ولحدت کاین کالم اوست؟ واقع آن است که یک   «األشیاَء کما هَی

کند. دیگران به دنیاي ظاهر و  که از حجاب حس و وهم و خیال بیرون آمده است، درک می 

 (.  74:  1378کوب،  مانند.« )زرین خبر می چیز بی بندند و از همه زندگی هرروزینه دل می 

که باوجود نیاز به شرح و توضیح، از نگاه شفیعی و گوهرین    اسرارنامه و هستند ابیاتی در  ب(  

دهد  شده توسط نویسندگان این مقاله در این باب نشان می هاي انجام اند. بررسی مغفول مانده 

معنی که  غفلت از معناي کلی بیت: بدین   . 1ها را در سه دسته گنجاند:  توان این غفلت که می 

اي از ابهام و دشواري پوشانده  ها را هاله افت که معناي آن توان ی می   اسرارنامه ابیاتی را در  

است و نیاز به شرح و معناشدن دارند، حال آنکه هیچ شرح و توضیحی از سوي شارحان  

ي مهم در بیت: در  غفلت از معناي یک واژه یا ترکیب یا کنایه   . ۲بزرگوار ارائه نشده است.  

هیچ توضیحی از آن  مهمی وجود دارد که شارحان بی ي  بعضی ابیات واژه یا ترکیب یا کنایه 

 د بار ــــــ ی دل را به ص ــ اگر پاره کن 
 

 
 

 دار ــــ د پدی ــ چ دل باش ــ د آن ــ ـــ نیای 

 ( 135)همان:                                    
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را ناقص و مختل می اند، درحالی گذشته  آن معناي بیت  از  به  که غفلت  با مراجعه  سازد و 

که با متن و معناي بیت موردنظر  ،  هاي لغت معناي موردنظر این واژه یا ترکیب یا کنایه فرهنگ 

بلکه براي یافتن معناي درست و مناسب  آید؛  مطابقت و همخوانی داشته باشد، به دست نمی 

آن باید هم بیت موردبحث و هم ابیات قبل و بعد از آن و هم سبک سخن و مشی فکري  

توان به این منظور نایل  شاعر را در نظر گرفت. گاه نیز با یافتن شواهد در دیگر آثار شاعر می 

یات حاوي نکاتی هستند که  اي مهم در بیت: این گروه از اب غفلت از اشاره به نکته   . ۳آمد.  

آن  به  بزرگوار  اشاره نکرده شارحان  آن ها  از  آنکه غفلت  را  ها همه اند، حال  بیت  معناي  ي 

گرداند.  ها معناي دقیق بیت را روشن می دهد و شرح و توضیح این نکته الشعاع قرار می تحت 

 ها: جدول زیر نمایشی است از این کاستی 
بودن  دلیل مغفول 

 بیت 

تعداد  

 ات ابی 

از کل  درصد  

 ها کاستی 

 از    درصد 

 2هاي نوع کاستی 

 ها نمونه 

معنی   از  غفلت 

 بیت مبهم 

40 

 

6 /52   % 29   % 

 

 و...   2589،  2570،  773،  3131،  2996   

معنی   از  غفلت 

یا   کنایه  یا  واژه 

 ترکیب مهم  

(، گوهر را  2573شیره را به شیر مالیدن )  %   18/ 8 %   34/ 2 26

 ( کردن  گل  و  3104در  هم  خون  (، 

 و...   209،  335،  772(،  2582گرستن ) 

 غفلت از اشاره به  

 اي مهم   نکته 

10 

 

  1493، ابیات  1098تا    1095،  120ابیات   %   7/ 23 %   13/ 1

 و... 1496تا  

 76 100   % 55   %  

 ها:نمونه    
 ق شد جانش از نور ـ چنان نزدیک ح 

 

 
 

ـ ک    افتاد از دور ـ ه از وی جبرئي ــ  ل 
 

 ( 99:  1394)عطار،  

ي عظمت خویش در  این بیت در وصف معراج پیامبر )ص( و ناتوانی جبرئیل با همه 

همراهی آن حضرت است. با اینکه تر کیب »افتاد از دور« براي مخاطب امروزي تعبیري  

ي  اند. گویا »از دور« معادل است با »در فاصله یک از دو استاد متعرض آن نشده ناآشناست، هیچ 

 ا در همین معنا در مواردي دیگر نیز به کار برده است؛ از جمله: دور«. عطار این تعبیر ر 
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نزدی  باش ـــ ک و گ ــ اگر  از دور   م ـــ ر 
 

 
 

ت ـــ هم  م ــ ی  من ــ ا  باشم ـ ن  مهجور   م 
 

(   255:  1387)همان،    

معناي »دور یا در  که پیداست در این بیت ترکیب »از دور« درمقابل »نزدیک« و به چنان هم 

نامه این ترکیب در مضمونی بسیار مشابه بیت  است. نیز در بیتی در الهی ي دور« آمده  فاصله 

 موردبحث، در معناي مذکور آمده است: 

 ن شد آن نور ــ ه روش ـــ چنان از پیشگ 
 

 
 

 رون ماند از دور ـــ القدس بی ه روح ـــ ک 
 

( 292)همان:    

معنا  و درواقع هم   ي دور قرارگرفتن«بنابراین »افتاد از دور« چیزي است معادل با »در فاصله 

نامه و البته باید توجه داشت استفاده از »افتادن« که  الهی   292ماندن از دور« در بیت  با »بیرون 

اي است و  ي زیرکانه و هنرمندانه معناي سقوط را با خود دارد، در فضاي این بیت استفاده 

ي این معنی است که جبرئیل در قیاس با اوج و بلنداي قرب حضرت رسول )ص(  القاکننده 

 گویی به جایی دور پرتاب شد و سقوط کرد.  

قل  انگشت  ناب ـ در  ـ م  ـ وده هرگ ــ  ز ــ
 

 
 

ـ ز ت  ـ و اه ــ ـ ل قل ـ  م را این همه عز ــ
 

 ( 96)همان:  

کوشد هنرمندانه در  ي اشعاري که عطار می بیتی است در ستایش پیامبر )ص( و در میانه 

هاي »انگشت« یا »انگشتري« استفاده برد. شفیعی و  ، از واژه 241تا    200از بیت    ها، تمامی آن 

اند  اند؛ اما هیچ توضیحی براي آن ذکر نکرده گوهرین این بیت را به همین صورت ضبط کرده 

ي  به اینکه همهاند. با توجه  رسد ترکیب »انگشت قلم« را به همین شکل پذیرفته و به نظر می 

 ابیات قبل و بعد از آن خطاب به پیامبر )ص( است، از جمله: 

انگش  آن  ب ـــ از  نهادم ـــ ت  حرفت   ر 

عل  از  تو  روح ـــ نه  صد  به  القرآن   م 

 

 ن اوستادم ــ و شاگردي و م ـــ ه ت ـــ ک  

 ت بر لوح ــــ ادي پیش ما انگش ـــ نه 

 ( 95)همان:                                   

پس طبیعی است اگر انتظار داشته باشیم در این بیت نیز که خطاب به رسول اکرم )ص(  

همان  »انگشتت«،  تعبیر  است  است،  گفتنی  باشد.  آمده  است،  بدل  نسخه  در  که  گونه 

ترشدن خوانش، آن را  بسا کسانی براي روان ي اساس وفادار بمانیم، چه که به نسخه درصورتی 
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ماند جز آنکه این ترکیب  اي نمی اضافه بخوانند »انگشِت قلم« که در آن صورت ظاهرًا چاره با  

ي تشبیهی یا استعاري به حساب آوریم و قلم را موجودي داراي انگشت بدانیم یا  را اضافه 

آن حاصل   از  دلنشینی  معناي  که  پیداست  و  است  شده  مانند  انگشت  به  قلم  کنیم  فرض 

ي »انگشتت« را که در نسخه بدل ذکر شده  جاي »انگشت« واژه که به ی شود؛ اما درصورت نمی 

تري از آن  تر و پذیرفتنی شود و هم معناي منطقی تر می است، بگنجانیم هم خواندن شعر روان 

که مشهور است پیامبر گرامی )ص( امی بوده و طبیعی است  استنباط خواهد شد؛ چه چنان 

 اگر هرگز قلم به دست نگرفته باشد. 

ـ زن ب به سان حلقه سرمی  ـ ر ای ـ  ن در ــ
 

 
 

ـ ک   م ناید برین در از چنين سر  ـ ه ک ــ
 

 ( 90)همان:  

این بیت در توحید باري تعالی و در میان ابیاتی در بیان عجز و حیرت و حسرت انسان  

ي حلقه توسط شفیعی، شرح  جز توضیحی مختصر درباره از شناخت ذات خداوند است. به 

استادان بزرگوار براي این بیت ارائه نشده است. با توجه به فضاي بیت  و تعلیقی ازسوي  

 مذکور و ابیات پیش از آن همچون: 

 و زه خاک ــــ زه ت ـــ اک و من ـ دا پ ـــ خ 
 

 
 

 ر خاک با پاک؟ ــ ه نسبت دارد آخ ـــ چ   
 

 ا عدم شد ــ م ب ـــ وري ز عال ـــ ر م ــ اگ 
 

 
 

 ه عالم در چه افزود و چه کم شد؟ ــ ب   

 ( همان )                                     

کند، به نظر  که کوچکی و ناچیزي و حقارت انسان نسبت به خالق خویش را مطرح می 

رسد در مصراع دوم ایهام ظریفی است که از نگاه شارحان دور مانده است: الف( اشخاص  می 

مانند حلقه براین در    ها باش؛ ب( تو هم کوبند، تو نیز یکی از آن زیادي سر بر این در می 

 شود. سربکوب که با سرزدن تو این در دچار کمبود و نقصان نمی 

 تو را بانگ و خروش و گریه چندانست 
 

 
 

 صحبت جانست ی هم ـ که این نفس دن 
 

ـ اگ  ـ ر ب ــ ـ ا نف ــ  س ميری وای بر تو ــ
 

 
 

ـ بس  ـ ی گری ــ ـ د ز س ـ  ر تا پای بر تو ـ
 

ـ وگ  ـ ر بی نف ــ  اک باشی ــ س ميری پ ـ
 

 
 

ـ ه در آت ـ چ   ش چه اندر خاک باشی ــ
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 ت و تن مرد ـ تو را چون جان پاکت رف 
 

 
 

ـ نبای  ـ د خوی ــ  ش را با خویشتن برد ـ
 

 ( 135:  1394)همان،  

دادن جایگاه انسان در کاینات و  ي پنجم که کوششی ماندگار در نشان ابیاتی است از مقاله 

بودن  نزدیکی دنیا و آخرت و دیوار و مانع بازنمودن حقیقت مرگ است. عطار در این ابیات به  

کند که معرفت و قرب الهی کسی  وجود مادي انسان میان این دو جهان اشاره و خاطرنشان می 

شود که از وجود مادي و تمایالت نفس خویش بگذرد. در ابیاِت آمده عطار  را حاصل می 

راهش باشد؛ اما خارخار  داند که نفس دنی هم ي آدمی را تا زمانی می بانگ و خروش و گریه 

آورد و  هاي آن بانگ و خروش می راستی همراهی نفس و لذت گزد که به پرسشی ذهن را می 

بخش همراهی با نفس  هاي لذت دلیل همین گام باشی و لذت و سرمستی؟ مگر به یا خوش 

دور  اند؟ بیت بعد نیز از ابهام به  نیست که رسول خدا  جهاد با نفس را جهاد اکبر خوانده 

گرید؟  کسی بر آدمی از سرتاپاي می نیست. »مردن با نفس« در این بیت به چه معناست و چه 

 »بسی« قید مقدار است یا صفت موصوف محذوف مثاًل »بسی افراد«؟  

هاي دنیوي و هم سرنوشت انسان در جهان دیگر  یابی رنج در این ابیات عطار هم به ریشه 

گرفتاري  اس و  پرداخته  او  اخروي  می ت.  هاي  نظر  به  نخست  بیت  ریشه در  عطار  ي  رسد 

هاي  هاي آدمی را در همین زندگی زمینی در پیروي از هواهاي نفس و همراهی با خواسته رنج 

 داند؛ اما بیت دوم: او می 

معنی »کسان بسیار« گویا مقصود آن باشد که: اگر با نفس بمیري؛  الف( با فرض »بسی« به 

واهاي نفسانی پاک و مجرد گردد از دنیا بروي، سرنوشت  یعنی پیش از آنکه وجودت از ه 

دیگر  عبارتی نیکی در جهان دیگر نخواهی داشت و کسان بسیاري بر تو خواهند گریست. به 

معنی مردم بسیار، به  ي بسیار خواهی بود. »بسی« را عطار در جاي دیگر نیز به ي گریه شایسته 

 کار برده است:  

 اند سرگشته ان بسی  ـــ ان ج ـ در جه 
 

 
 

نمود  کم       سرگردان  چرخ  یک   ترین 
 

 ( 353:  1359  ، همان ) 

اي نیست جز آنکه فاعل را نفس  ب( و با فرض »بسی« قید براي »گرید« ظاهرًا چاره 

 دیگر خودت بر خودت( سخت خواهد گریست. عبارتی بگیریم: نفس تو بر تو )به 
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دهد که پیش از  خواند و تذکر می گریزي فرامی در بیت پایانی نیز عطار انسان را به نفس   

مرگ، نفس خویش را نابود کند و آن را با خود به آن جهان نبرد؛ یعنی درحالی نمیرد که از  

طورکلی عطار در این ابیات برآن است که: اگر گرفتار نفس و  نفس دون رها نشده است. به 

گی بر تو سخت و ناگوار خواهد  بري و زند وجود مادي خود باشی، هم در این دنیا رنج می 

بود و هم سرنوشت نیکی در جهان دیگر نخواهی داشت؛ اما اگر از عالم نفس عبور کنی،  

هاي زندگی بر تو گران و دشوار نخواهد  شود و دیگر تندباد بالها و سختی نگاه تو عوض می 

 سرانجام خواهی بود. بود و در جهان دیگر نیز نیک 
 سویی   مپيچ از ما به یک سر موی 

 

 
 

ـ فرومگ  ـ ذار از انگش ــ  ی ـــ ت موی ــ
 

 ( 95:  1394)همان،  

تر ذکر شد، عطار کوشیده  بیتی است در ستایش پیامبر )ص(. در میان همان ابیاتی که پیش 

ابیات )ابیات   ي »انگشت« و »انگشتري«  ( از واژه 241تا    200است که در هر بیتی از این 

بریم: یک سر  اي مشابه به کار می گونه که امروز هم به استفاده کند. مصراع نخست همان است  

آید.  تردید معناي صریحی به دست نمی موي هم از ما روي مگردان؛ اما از مصراع دوم بی 

اند؛ اما شفیعی گفته: »فرومگذار از انگشت مویی: ظاهرًا  گوهرین توضیحی در این باب نیاورده 

جاي دیگر شاهدي براي آن نیافتم.  ت. در هیچ اي بوده است که امروز فراموش شده اس کنایه 

اي داشته باشد به اینکه رسول )ص( بعد  رود، این است که اشاره تنها چیزي که احتمال آن می 

لیسیدن پاک می  با  را  انگشتان خود  است.« )همان:  از خوردن غذا  که  (. همچنان 271کرده 

بود. با توجه به مصراع اول که    پیداست در این صورت میان دو مصراع ارتباط وثیقی نخواهد 

سوي  ي سرمویی از خدا )و شاید جبرئیل( روي به اندازه شود به از رسول خدا خواسته می 

نیز آن باشد که حتی   دیگر مپیچد، شاید بتوان گفت مراد از »مویی از انگشت فرومگذار« 

نادیده نگیر و با تمام  ي یک موي انگشت هم از اوامر ما سرپیچی نکن و فرامین ما را  اندازه به 

باره اظهارنظر  توان دراین صراحت و قطعیت نمی وجود متوجه و تسلیم ما باش. باوجوداین به 

 کرد؛ چه شواهدي موثق بر آن نیافتیم. 

ـ از آن خورشيد خرگ   ه بر فلک زد ـ
 

 
 

ـ ک     ه یک انگشت با تو بر نمک زد ـ
 

 ( 96:   1394)همان،  
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ستایش پیامبر)ص( با این ادعا که اگر خورشید در بلنداي  بیتی است هماننند بیت پیش در  

آسمان جاي گرفته از آن است که با پیامبر )ص( انگشت در نمک زده است. مصراع دوم به  

اند، براي تحکیم  داده رسمی از آداب عیاران اشاره دارد که هرگاه دو نفر دست برادري با هم می 

نمکی موردادعاي شاعر به چه داستان  اما این هم اند؛ زده پیمان خود انگشت در نمک هم می 

اند و ما نیز داستان  باره هیچ اظهارنظري نکرده کند؟ شارحان محترم دراین یا روایتی اشاره می 

 حال دو احتمال در این مورد دور از ذهن نیست: خصوص نیافتیم؛ بااین یا روایتی دراین 

را ملزم به آوردن »انگشت« کرده است و این الزام  خود    241تا    200که عطار از بیت  ازآنجایی .  1

اي را مطرح کند، دور نیست که در اینجا هم  گاه موجب شده که عطار تعابیر مبهم و پیچیده 

این تعبیر را آورده باشد، به این دلیل خورشید به آسمان رفته و به جایگاه    صرفًا با نگاهی شاعرانه 

 بر نمک زده است و با تو پیمان برادري بسته است.    واالیی دست یافته که یک انگشت با تو 

و نیز    «والشمس و ضحیها » ي شمس:  ي نخست سوره برخی روایات، »شمس« در آیه   در .  2

به وجود مقدس حضرت    «هو الذي جعَل الشمَس ضیاًء و القمَر نوراً » ي یونس:  سوره   5ي  آیه 

که از امام صادق)ع( و امام باقر)ع( به ترتیب نقل شده است  رسول تفسیر شده است؛ چنان 

الشمُس و ُضحیها هو  » و    «عزوجل للناِس دینهم   اهلل )ص( ِبِه َأوضَح اهللُ الشمُس رسول » که:  

( و »حق  89:  16؛ بحاراألنوار، ج  134:  18السالم، ج  البیت علیهم )تفسیر اهل «  محمد)ص( 

مرتضی را به ماه...«  )ص( را به آفتاب و وصی او علی   مصطفی   سبحانه و تعالی مثل زده محمد 

این  178:  1392)الکافی،   به  بر نمک زدن« اشاره  با رسول خدا  »انگشت  نیست که  (. دور 

 همنامی داشته باشد.  

ـ همه بنشسته ی   ک دم به غم در ــ ک ی ـ
 

 
 

ـ هم   ی بندند یک یک جو به هم بر ــ
 

 ( 207:  1394)عطار،  

شانزدهم درضمن ابیاتی در دعوت انسان  به گریز از مردم و پرهیز از  ي  بیتی از مقاله 

دنیاطلبی است. این بیت نیز با اینکه از ابهام به دور نیست، از دید شارحان محترم مغفول مانده  

لحظه بر  به یک به غم در« یعنی »دم به دم در غم« و چیزي است معادل با »لحظه است. »یک 

 توان تفسیر کرد: زاویه می   درگاه غم«. بیت را از دو 

آوري ثروت  ظاهرًا عطار برخالف نگاه معمول جامعه که راحت و آسایش را در جمع .  1
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جاي آنکه این کوشش  اندوزند و به اندک ثروت می داند، برآن است که مردم جوجو و اندک می 

 ها را معتکف سراي غم کرده است.  ها بینجامد، آن به شادي و فراغت آن 

دیگر مردم گرفتار  عبارتی اندک مال گردآورند، به لحظه گرفتار غمند تا اندک به مردم لحظه .  2

 گردآوري مال هستند. 

ابیاتی نیز هستند که در عین نیاز بیت به توضیحاتی راهگشا و جامع، شارحان محترم تنها    ( ج 

توان در سه  اند. نقص در این ابیات را می اي بسنده کرده یا عبارت و یا واژه   به توضیح کنایه 

اکتفا به    . ۲اکتفا به توضیح یک مصراع و پرهیز از معناي کلی و دقیق بیت؛    . 1قسم گنجاند:  

اي که مخاطب را به  اکتفا به توضیح واژه یا ترکیب یا کنایه   . ۳اي؛  ارتباط بیت با حدیثی یا آیه 

تا دشواري آن براي  و دقیق بیت نمی   معنی کامل  رساند و الزم است تمام بیت معنا شود 

 بندي در جدول زیر انعکاس یافته است: مخاطبان برطرف گردد. این تقسیم 
و   شرح  نيازمند  ابيات 

 توضيح بيشتر 

تعداد  

 ابيات 

از کل    درصد 

 ها کاستی 

  از   درصد 

 ۳های نوع کاستی 

 ها نمونه 

  یک   توضیح   به   اکتفا 

و پرهیز از معناي    مصراع 

 ت کلی و دقیق بی 

24 7 /9   % 6 /64   % 322  ،1176  ،1178  ،423   ،

 و ...   1495تا    1493

تنها به ارتباط بیت با آیه  

 یا حدیث اشاره شده   

 و ...   1166،  1186 %   13/ 5 %   2 5

یا   ترکیب  یا  واژه  تنها 

 کنایه توضیح داده شده  

(، دبیرستان  2575آب تلخ )  %   21/ 6 %   3/ 2 8

(،  نان در خون  1408) 

،  58،  768(،  123زدن ) 

 و...   211

 37 15   % 100   %  

 خطاب آمد که »دع نفسک« درون آی 
 

 
 

ـ به »بی یسم   ع و بی ینطق« برون آی ـ
 

 ( 100:  1394)همان،  

معراج و خطاب به رسول اکرم )ص( است. شفیعی بیت را معنی نکرده و  بیتی در وصف  

آورده است: »دع   فقط سخنانی از صوفیان در باب »دع نفسک« و »بی یسمع و بی یبصر«
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نفسک: ظاهرًا دراصل، گفتار بایزید بسطامی است که گفت »چون به مقام قرب رسیدم، گفتند:  

بهر ما بخواه. گفتند: بخواه. گفتم: تو را خواهم و  بخواه. گفتم: مرا خواست نیست. هم تو از 

...«  «دع نفسک و تعال » ماند این خواست محال است.  اي می بس. گفتند: تا از وجود بایزید ذره 

اهلِل   عنِ ًهحکای » فرماید:  اند که مصطفی)ع( می ( ... »صوفیه عقیده داشته 158/ 1األولیاء  ه )تذکر 

العبُد یتقرُب الی بالنوافل حتی َأحببُتُه فإذا أحببُتُه کنُت لُه سمعًا و بصرًا  سبحانُه و تعالی: الیزاُل  

(  120األسرار، اسفراینی،  )کاشف   «. و ِلسانًا و یدًا َفبی یسَمُع و بی ُیبِصُر و بی َینِطُق و بی ُیبِطُش

می  نزدیک  من  به  )=مستحبات(  نوافل  گزاردن  رهگذر  از  بنده  که منش  یعنی چندان  شود 

دارم و چون منش دوست بدارم، گوش و چشم و زبان و دست او خواهم بود که  ت می دوس 

(.  282:  1394شنوایی و بینایی و سخن گفتن و گرفتن او به )نیروي( من خواهد بود.« )همان،  

این   از  تفسیر هجویري  بر حدیث مذکور،  افزون  برخوردي چون شفیعی  نیز در  گوهرین 

آي« ابهامی    توضیحات البته تمامی بجاست؛ اما در »برون   حدیث را نیز ذکر کرده است. این 

تواند  است که بدان توجهی نشده است: »برون آمدن با بی یسمع و بی یبصر« چه مفهومی می 

نواز میان »درون آي و برون آي« ایجاد  داشته باشد؟ گویا عطار برآن است که تقابلی گوش 

. از  1»برون آي« با ایهامی نیز همراه تواند بود:  ي زیباشناختی بیت را تقویت کند.  کند و جنبه 

رو« آمده است  آي« به معناي »برون  حضرت و بارگاه ما بیرون آي. با این فرض درواقع »برون  

الخلق« بگذار و  اهلل« گام به سفر »الی و مقصود از مصراع آنکه پس از این معراج و »سفر الی 

. از هستی پیشین خویش برون آي و  2ها بازگرد. سوي مردم و زندگی دنیایی و بین انسان به 

توان بیت را چنین معنا  اساس می تبدیل به انسانی شو که شنیدن و دیدن تو به من باشد. براین 

سراي  یعنی نفس و وجود بشري خود را ترک کن و مجرد به درگاه و خلوت   «دع نفسک » کرد:  

رسی و به شکلی از  به مقامی می   ما وارد شو که اگر به این شکل وارد حضرت الهی شوي، 

آیی که شنوایی و سخن گفتن تو به من خواهد بود. به بیانی از قالب  بارگاه قرب ما برون می 

آیی و در من فانی خواهی شد و به جایی خواهی رسید که  ي خود بیرون می انسانی گذشته 

 جاي تو سخن خواهم گفت.  شنوم و به جاي تو می من به 

ـ ز بيم  ـ اری ت ــ ـ ن مرگ ـ ـ  ت رهاند ــ
 

 
 

ـ ب  ـ ه بيم ــ ـ اری ج ـ  ان مرگت رساند ـ
 

 ( 138)همان:  
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ي ششم در ضمن ابیاتی است که کیفیت حشر هرکس را بازتاب زندگی او  بیتی از مقاله 

اند و گوهرین بیت را با ابیات پیش و  کنند. شفیعی در شرح بیت سخنی نیاورده ترسیم می 

اند. ایشان معتقدند که غرض از مرگ در این  توضیحی کلی داده ها  ي آن پسش آورده و درباره 

ابیات، محو آثار بشریت و نابودکردن نفس و عوارض آن همچون خشم و بخل و حسد و آز  

( اما توجه به این بیت و  318:  1382خواهی و امثال آن است. )همان،  طلبی و خویشتن و جاه 

 بیت پیش از آن:  

 را   دو بیماري است جانت را و تن 
 

 
 

ه  را ـــ ز  خویشتن  گردان  دور  دو   ر 
 

دهد که سخن از دو بیماري است: بیماري تن و جسمانی و بیماري جان. شاعر  نشان می 

کند که باید از هر دو نوع بیماري پرهیز کرد. او در پرداختی ظریف که خالی از  تشویق می 

دنبال  کند که دو پیامد متضاد به اي واحد )همان مرگ جسمانی( یاد می طنز نیز نیست، از حادثه 

دارد: رهایی از بیماري و رنج جسمانی و گرفتاري به پیامدهاي بیماري جان که در زندگی  

دنیوي خویش بدان توجهی نداریم. مرگ در اینجا در هر دو مصراع بیت موردبحث، همان  

هاي روحی  ها و کاستی کند؛ اما نقص مرگ طبیعی است؛ مرگی که دردهاي جسم را نابود می 

 کند. گیر انسان می را در عالم پس از مرگ دامن 

 

 گيری . نتيجه ۳

ترین شاعران  ي اسرار یکی از بزرگ هاي ماندگار دو استاد بزرگ ادب، نامه با وجود تالش 

هاي  طلبد. کاستی ي استادان را می ها و رازهایی همراه است که توجه دوباره عارف هنوز با گره 

%(؛    30. تفسیر نادرست ) 1توان ناشی از هاي دو استاد را در نگاهی کلی می شرح موجود در 

که از این دو استاد بزرگ  %( دانست. همچنان   15. نقص در توضیح ) 3%(؛    55. غفلت ) 2

از کاستی   70رود،  انتظار می  بلند  %  از آن است که بزرگان یادشده در جایگاه  ها برخاسته 

اند.  نیاز از توضیح تلقی کرده هایی را بی اند و ابهام بان توجه نکرده معرفتی خویش به نیاز مخاط 

هیچ   بی  دارند،  نیاز  اشاراتی  و  توضیح  به  که  ابیاتی  گاه  که  است  رویکرد سبب شده  این 

ي توضیح  ي نکات شایسته توضیحی همراه باشند )ب. غفلت( و گاه در تفسیر بیتی به همه 

رسد توضیحات این  ته مواردي است که به نظر می توجه نشود )ج. نقص در توضیح( و الب 
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مایه درست نباشند )الف. تفسیر نادرست(. نویسندگان این مقاله به خود جسارت  استادان گران 

بدیل را موردبازبینی قرار دادند و کوشیدند توضیحات  هاي این بزرگان بی داده، برخی برداشت 

متنی و  با رعایت جوانب و دالیل درون نمود، ارائه دهند و  تر می و وجوهی را که درست 

هایی  متنی و با استناد به اشعار و دیگر آثار عطار و منابعی دیگر ابیاتی را  شرح دهند و گره برون 

تنها به برخی از کاستی  ابیات فراوان  را باز نمایند؛ البته این مقال  ها پرداخته است و هنوز 

 ز دارند.  دیگري نیز هستند که به بررسی و بازنگري نیا 

 

 منابع 

 اي، تهران: الهادي. قمشه مهدي الهی   ي (. ترجمه 1384. ) قرآن کریم 

 ( فخرالدین.  رامین (.  1377اسعدگرگانی،  و  تهران: صداي  ویس  روشن،  محمد  تصحیح  به   .

 معاصر. 

 . به تصحیح حبیب یغمایی، تهران: کتابخانه طهوري. نامه گرشاسب (.  1353اسدي طوسی. ) 

 ، تهران: سخن. فرهنگ کنایات سخن (.  1383انوري، حسن. ) 

 ، تهران: امیرکبیر.  18، ج  السالم تفسیر اهل بیت علیهم (.  1394برازش، علیرضا. ) 

مدرّس    . به تصحیح و مقدمه آقا مرتضیمثنوي هفت اورنگ(.  1337جامی، عبدالرحمن. )

 .تهران: کتابفروشی سعدي گیالنی،

. به تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: چاپخانه  دیوان خاقانی شروانی (.  1357خاقانی شروانی. ) 

 مروي. 

به کوشش حمید مظهري، انتشارات    غزلیات خواجوي کرمانی. (.  1374خواجوي کرمانی. ) 

 خدمات فرهنگی کرمان. 

 . تهران: مجلس شورا. نامه لغت   (. 1342اکبر. ) علی   دهخدا، 

  ي عطار(. ي زندگی و اندیشه صداي بال سیمرغ )درباره (.  1378کوب، عبدالحسین. ) زرین 

 تهران: سخن.  

   . یی سنا تهران:    ، ي رضو   مدرس   ی محمدتق   ح ی تصح   به .  دیوان سنایی (.  1388سنایی. ) 

  ، ی کدکن   ی ع ی شف   محمدرضا   قات ی تعل   و   ح ی تصح   مقدمه، .  مختارنامه (.  1358)   عطار نیشابوري. 
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   تهران: سخن. 

حواشی و تعلیقات از م. درویش، تهران:  .  طار نیشابوري دیوان اشعار ع (.  1359) ــــــــــــــ  

 جاویدان. 

 تصحیح سیدصادق گوهرین، تهران: زوار.   . اسرارنامه (.  1382ــــــــــــــ ) 

  ، ی کدکن   ی ع ی شف  محمدرضا  قات ی تعل  و   ح ی تصح  مقدمه،  . نامه بت ی مص (. 1386)   ــــــــــــــ 

   تهران: سخن. 

 (   ، ی کدکن   ی ع ی شف   محمدرضا   قات ی تعل   و   ح ی تصح   مقدمه، .  نامه الهی (.  1387ــــــــــــــ 

   تهران: سخن. 

  ، ی کدکن   ی ع ی شف   محمدرضا   قات ی تعل   و   ح ی تصح   مقدمه، .  الطیر منطق   (. 1393ــــــــــــــ ) 

   تهران: سخن. 

  ،ی کدکن   ی ع ی شف   محمدرضا   قات ی تعل   و   ح ی تصح   مقدمه، .  اسرارنامه (.  1394) ــــــــــــــ.  

   تهران: سخن. 
 

  دفتر   ان، ی د ی حم . به کوشش و زیر نظر سعید  شاهنامه فردوسی (.  1367فردوسی، ابوالقاسم. ) 

 . داد   نشر 

 قم: سرور.   الکافی.   (. 1392کلینی، محمد بن یعقوب. ) 

. به تصحیح محمدباقر محمودي و عبدالزهراء علوي،  بحاراألنوار (.  1361مجلسی، محمدباقر. ) 

 بیروت: دارإحیاء التراث العربی. 

  ش، ی م. درو   ح ی تصح . به  کلیات دیوان شمس تبریزي (.  1352الدین محمد. ) مولوي، شمس 

 . دان ی جاو تهران:  

. به اهتمام مجتبی مینوي و مهدي محقق،  ناصرخسروقبادیانی دیوان حکیم  (. 1357ناصرخسرو.) 

 . مونترال شعبه تهران   – گیل کانادا  ج اول، تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک 

. به تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه  اقبالنامه نظامی گنجوي (.  1381نظامی گنجوي. ) 

 تهران. 


