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چکیده
ما در الگوی غربی با یک مفهوم شناختهشده از تقابلهای دوگانه روبرو هستیم که در آن مثال خوب در برابر بد
یا سفید در برابر سیاه قرار میگیرد ،اما عطار دیدگاه خاصی در این زمینه دارد که با سایرین متفاوت است .منحصربفرد
بودن نگرش عطار به تقابلهای دوگانه که او را از دیگران ممتاز میسازد ،در بینش کمالگرا و متعالی او به انسان
است که محتاج ژرفنگری و فراتر رفتن از سطح جهان مادّی است؛ به این معنا که دو سوی مثبت و منفی در
تقابلهای دوگانه ،فراتر از خصوصیت ذاتیشان عمل میکنند و اگرچه بظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند ،اما در
حقیقت و باطن ،یکدیگر را کمال میبخشند .در اسرارنامه شاهد تبدّل عناصر مثبت و منفیِ دو سوی تقابل هستیم
که گاه مثبت به منفی یا منفی به مثبت تغییر مییابد و گاه ارتباط تقابلی دو عنصر مثبت و منفی به یکتایی و وحدت
بدل میشود .هدف ما در این مقاله ،تحلیل نگرش خاص عطار به تقابلهای دوگانه است تا اندیشههای وحدانی
او درجهت اتحاد عناصر تبیین گردد و مصادیق تمایز وی از سایرین تحلیل شود.
کلیدواژهها :اسرارنامه ،تقابلهای دوگانه ،تغییر و تبدّل ،وحدت.
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 -1مقدمه
در معنیشناسی بجای تضاد از تقابل استفاده میشود؛ زیرا تضاد صرفا گونهای از تقابل
محسوب میشود( .صفوی ،درآمدی بر معنیشناسی )117 :اولـین بـار نـــیکالی
تروبتســـکوی واجشناس (1938-1890م) از اصـــطالح «تقابلهای دوگانه» نـــام بـــرده
است( .احمدی ،ساختار و تأویل متن ) 398 :این اصطالح از  binary oppositionگرفتـه
شـده binary .در زبان انگلیسی نشانۀ دوگانه بودن است و به سـتارگانی کـه در کنـار
یکدیگر قرار دارند binary star ،گفته مـیشود Guddon’ A Dictionary of
) .)Literary Terms: 82اولـین بـار نـــیکالی تروبتســـکوی واجشناس (-1938
1890م) از ایـــن اصـــطالح نـــام بـــرده است (احمدی.)398 :1371 ،
یکی از راههای تحلیل و شناخت بهتر متن در عصر جدید ،یافتن الیهها و رمزهای پنهان
است .با کشف تقابلهای دوگانه میتوان به الیههای پنهان در پس متن دست یافت و ایدئولوژیی
را که متن از آن حمایت میکند ،کشف کرد (شریفنسب ،تقابلهای دوگانه در داستانهای
عامه .)6 :این شیوه بیش از همه مورد توجه نشانهشناسانِ ساختارگرا قرار گرفت .آنان
تقابلهای دوگانه را به عنوان الگویی برای اندیشیدن بهکار گرفتند و خود را ملزم ساختند که
در هر پژوهشی ،به دنبال تقابلهای کارکردی برآیند» ( Culler’ structuralist poetics:
 )16آنها عناصر متقابل را در همۀ سطوح خرد و کالنِ نشانهشناختی بهکار میگرفتند و با
تکیه بر تقابل ،دیدگاههای متفاوتی را دنبال میکردند .برای نمونه رمانتیسیسم به بازتاب
مفاهیم متقابلی چون عقل و احساس ،فکر و عاطفه ،مکاشفه و استدالال و ...میپرداخت ،اما
سوررئالیسم با این تفکر که تقابلها در نقطۀ علیای هستی به وحدت ختم میشوند ،در رفع
تقابلها میکوشید( .چندلر ،مبانی نشانهشناسی.)164 :
به عقیدۀ صاحبنظرانی که تقابلهای دوگانه را برای رساندن معنی متن مورد توجه قرار
دادهاند ،تقابل اصل معرفت بشمار میآید( .حقیقت ،روششناسی علوم سیاسی )501 :عطار
در مثنوی اسرارنامه با تأکید بر این اصل ،تقابلهای دوگانه را برای القای معانی عرفانی مورد
توجه قرار میدهد و در پس تضادها و تناقضهای جهان هستی ،بهدنبال یافتن نقطۀ وحدت
است .توجه عطار به عناصر متقابل یک تفاوت اساسی با سایرین دارد و آن ،فراتر رفتن از
مصادیق کمّی و ظاهری برای درک معانی ژرف و باطنی است؛ به همین دلیل تقابلهای
اسرارنامه عالوه بر بازتابی که در کلمات دارند ،در مفاهیم و مضامین خاصی جلوهگر میشوند
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که شالودۀ فکری عطار را میسازد و در جریان یک سیر تکاملی ،سالک را به مبدأ آفرینش و
تنها مقصود الهی میرساند.
مهمترین دلیل کاربرد عطار از تقابلهای دوگانه را باید در عرفانی بودن آثار او جستجو کرد.
جهان عرفان بهعنوان عرصهای از تقابلهای جهان درون و برونِ سالک طریقت که بطور
تدریجی و مرحله به مرحله او را به مقامات باالتر هدایت میکند ،درعینحال مهمترین عاملی
است که سبب معرفت و حیرت سالک از معانی غیبی میشود .حیرت و دوگانگی سالک زمانی
که با تقابلهای جهان طریقت روبرو میشود ،او را به جستجوی بیشتر برای رهایی از این تقابلها
وادار میکند و درنهایت او را به وحدتی میرساند که در آن همۀ تقابلها در یک تبدّل ناگهانی
درهم یکی میشوند.
بهطور کلی باید گفت که همۀ متون عرفانی در پی کشف وحدت میان تعینات متکثر
هستند و اساس جهانبینی عرفانی در برزخی میان عالم معقول و محسوس حاصل میشود؛
به همین سبب عرفا و متصوفه به مرتبۀ سومی در وجود قائلندکه در آن عوالم دوگانه به
آشتی میرسند و با یکدیگر پیوند مییابند؛ مانند عالم عقل و حس ،عالم غیب و شهادت ،عالم
ملک و ملکوت و( ...حیاتی ،بررسی نشانهشناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار موالنا:
)13
از آنجا که آغاز تا انجام اسرارنامه ،سرشار از مراتب و صفاتی است که فراتر از ارتباط تقابلی،
در مواجهه با حقیقت الهی در یک نقطه یکدیگر را کامل میکنند و سبب تعالی سالک طریقت
میشوند ،الزم دیده شد که موضوع تقابلهای دوگانه در این اثر مورد تحلیل قرار گیرد .بنابراین
با تکیه بر یکی از رهاوردهای مهم نشانهشناسی ساختارگرا یعنی تحلیل متون بر اساس
تقابلها ،میتوان به هدف عطار از کاربرد عناصر متقابل نزدیک شد؛ تقابلهایی که هرکدام
نشانهای معرفتی قلمداد میشوند و حامل آموزهها و مفاهیم عرفانی هستند.
روش بررسی در مقالۀ حاضر این است که بجای یافتن تقابلهای لفظی و بررسی آماری،
مفاهیم و صفات متقابل از منظر عرفانی و تفسیر معنایی مورد توجه قرارگیرند تا نگرش
خاص عطار در این باب تبیین گردد.
گفتنی است اگرچه اصطالح تقابلهای دوگانه از نظریههای غربی گرفته شده ،از آنجاکه
روش ما در مقالۀ حاضر ،بر مبنای الگوهای غربی نیست و از سرچشمۀ تفکر ،نگرش خاص و
متفاوت عطار نسبت به سایرین سرچشمه میگیرد ،به اشارهای از آن بسنده شده است.

 /46سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /40تابستان 1397

 -2پیشینۀ تحقیق
تاکنون اثر مستقلی به بررسی تقابلهای دوگانه در اسرارنامه عطار نپرداخته است ،اما در
زمینۀ تقابلهای دوگانه به چند نمونه میتوان اشاره کرد .مانند «تقابلهای دوگانه در غزلیات
عطار نیشابوری» از مسعود روحانی و محمد عنایتی قادیکالیی« ،بررسی تقابلهای دوگانه در
حدیقه سنایی» از محمدامیر عبیدینیا و علی دالئی میالن« ،بررسی ساختار تقابل رستم و
اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریۀ تقابل لوی استروس» از روح اهلل حسینی و اسداهلل
محمدزاده« ،تقابلهای دوگانه در داستانهای عامه» از مریم شریفنسب« ،بررسی تقابلهای
دوگانه در غزلهای حافظ» از علیرضا نبیلو« ،بررسی نشانه شناختی عناصر متقابل در
تصویرپردازی اشعار موالنا» از زهرا حیاتی و «تحلیل تقابلها و تضادهای واژگانی در شعر
سنایی» از طاهره چهری ،غالمرضا سالمیان وسهیل یاری گلدرّه.
 -3بررسی تقابلهای دوگانه در اسرارنامه
تحلیل مثنویهای عطار نشان میدهد که وی از دو نگرش در بکار بردن تقابل استفاده
میکند .دستۀ اول تقابلهایی هستند که به دلیل تغییرناپذیر بودنِ دو سوی عناصر متقابل و
ثابت ماندن در خصوصیات ذاتی ،تنها در یک ساحت بیرونی ظهور پیدا میکند .در این دسته،
امور متقابل فراتر از ارتباط تضادی ،یکدیگر را کامال نقض میکنند و کمال آنها در گذر از یکی
و رسیدن به دیگری است .مثال خواستار دنیا نمیتواند خواستار عقبی باشد یا نمیتوان با وجود
باطل به حق رسید .در دستۀ دوم که هدف این مقاله است ،گاه دو سوی مثبت و منفی این
تقابلها دچار تبدّل میشوند و مثبتها به منفی یا منفیها به مثبت تغییر مییابند و گاه ارتباط
تقابلی دو عنصر مثبت و منفی به یکتایی و وحدت بدل میشود.
 -1-3خیر و شرّ
ساختار تقابلی جهان از دیدگاه عطار یک ارتباط تقابلی صرف و غیرقابل تغییر نیست که
همواره منفی در نقش منفی و مثبت در نقش مثبت جلوه کند .از نظر او هر وجه منفی در
جهان ،وجوهی مثبت را در خود نهان دارد .به بیان دیگر هر خیری در پس شرّی نهان است
و تنها چشمی قادر به دیدن آن خیر است که از نظر درک کور نشده و بقول مشهور کوردل
نگشته باشد .بنابراین تقابل میان عناصر متضاد ،درنهایت در مسیر کمال و معرفت قرار دارد؛
زیرا عطار سویۀ منفی را در جهان تقابل نفی نمیکند ،بلکه آن را به میزان سویۀ مثبت،
رساننده به شناخت و مهمترین دلیل معرفت میخواند.
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تقابل خیر و شرّ ،تقابل شایعی در متون اخالقی است که نشان از تباین ابدی این دو عنصر
باهم دارد ،اما در اسرارنامه به عنوان یک اثر عرفانی و با نگرش فکری عطار ،این تقابل جایگاه
متفاوتی پیدا میکند که در آن لزوما آنچه منفی است در تقابل با آنچه مثبت است قرار
نمیگیرد؛ بلکه عنصر منفی همانند عنصر مثبت رساننده به مقصود و تعالی میشود .نکتۀ مورد
نظر در این دیدگاه ،لزوم کاربرد توأمان دو عنصر متقابل خیر و شرّ در مسیر انسان است که
یکی از نمونههای پربسامد آن در اسرارنامه ،تقابل میان درد (اسفندیار ،عنصر غالب درد در
مصیبتنامۀ عطار )174 -147 :و شادی است .دراین نگرش که از جهان معنی و عالم عرفان
نشأت میگیرد ،درد که بطور طبیعی در برابر بیدردی و شادی منفی تلّقی میشود ،بهدلیل
رهاوردی که در عقبی دارد ،به مثبت تبدّل پیدا میکند و عنصر شرّ به اندازۀ عنصر خیر و
چه بسا گاه بیشتر از آن ،رساننده به مقصود میشود:
نه حصّه باشـــد آنجــــا و نـه قصّـــه
جهـــانی را که درمـــان اســت حصــّه
به هــر دردی و انــدوهــی که دیـــدیم
به هـــر رنجـــی که مـا اینجـا کشـیدیم
بیــــا تــــا زود بشـــتابیـــم آنجــــا
یکـــی شـــادی عــــوض یابیــم آنجا
(اسرارنامه)149 :
موضوع تبدّل و رسیدن از سویۀ پست تقابل به سویۀ متعالی آن در اسرارنامه از همان آغاز
کتاب و در مقالت اول مورد تأکید قرار میگیرد .عطار با آوردن نمونههای ملموس در این
رابطه ،کمال و تعالی انسان را از رهگذر سیری تکاملی نشان میدهد؛ سیری که آدمی را از
پس رنجها و سختیها به راحتی و سرچشمۀ وحدت رسانده ،ساحت روحانی او را در برابر
ساحت مادّیش آشکار میسازد:
چــو خـــاکســتر شدی اخــگر نگردی
تــو ناکـــــرده سفـــر گوهـــر نگردی
سفـــــر ناکـــرده قطـــره کی شود درّ
سفــــر کردی ز دریـــا سوی عنصـــر
ز دیبــــا و ز اطــــلس سر به در کــرد
چو برگ توت از موضـــع سفـــر کــرد
(اسرارنامه)106 :
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که عطار رسیدن به حقیقت را تنها به واسطۀ
صفات شناخته شدۀ مثبت میسّر نمیداند ،صفات منفی را نیز یکی از عوامل مهم پیشبرنده
در مسیر معرفت میخواند .از نظر وی وجود بدون تقابل غیرممکن است و در جهان مادّی هر
عنصری با عنصر متضادش قابل شناخت و تصور است .گل در کنار خار ،وجود در کنار عدم،
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آب در کنار باد و ...بنابراین در چندین صفحه ،ابیات و مصرعهای متقابل را در برابر هم قرار
میدهد تا بر این امر تأکید کند که در کنه پدیدهها باید عنصر متقابل آن را جستجو کرد و
هر وجودی جز حق دارای سویۀ دیگری است که پنهان میباشد .برای نمونه لباس ابریشم که
در کنه آن کرمی نهفته و یا لعل که سنگی در نهان خود دارد و ...اما نکتهای که در این
مجموعۀ تقابلی وجود دارد این است که در سویۀ پنهان هر عنصر خوب و خوش و زیبا در
جهان مادّی عنصری منفی وجود دارد .درحقیقت عطار برای نشان دادن بیاعتباری دنیا و
آگاهی انسان از گذرا بودن خوشیهای آن ،برای هر عنصر خیر و مثبت در جهان ،عنصری شرّ
در بطن آن میبیند که درظاهر قابل لمس نیست:
وجــود ار هســت بیخــوف عدم نیست
نشـــاط ار هســـت بیدوران غم نیست
سـراســـــر خــوشی او ناخــــوشی دان
شـراب خـوشگــــوارش آتشــــی دان
خوشی جستن ز اشک و خون حرام است
گالب و مشک عالم ،اشــک و خون است
ولیکـــن فضــــلۀ زنبـــور مسکیـنست
اگـرچه انگبیـن خوش طعم و شیرینست
(اسرارنامه)178 -177 :
در حکایتی که از مجنونی میخواهند تا رمزی از خلق عالم بگوید ،او انسانها را چون شیشۀ
حجامتگر میداند که همواره پر از باد و خون است و با این تعبیر نشان میدهد که آنچه در
جهان مایۀ شادی است ،گذرنده است و خوشی جهان جز در کنار ناخوشی قابل تصور نیست:
پـــی یک شـــادیت صـــد غــم درآید
به شــــادی از تو گـــر یک دم برآیــد
که گــل بیخــار و شکّر بیمگس نیست
وصــالی بیفــراقی قســـم کـس نیست
دمــــی بیمـــــاتمی ســــوری ندارد
جهــــان بی وفـــــا نــــــوری نـدارد
وگــــر عــــذریت خــواهد لنـگ باشد
اگـــــر سیمیت بخــــشد سنـگ باشد
(اسرارنامه)166 -165 :
از مقالت یازده تا پایان کتاب که دربارۀ بیاعتباری دنیا بسیار سخن گفته میشود ،عطار
برای تبیین این مفهوم بیش از سایر بخشهای کتاب از تقابلها استفاده میکند و در انتهای
این مقالت ،جهان را به دلیل فانی بودن ،ابتالیی بیش نمیبیند و شربت آن را آمیخته با زهر
میخواند:
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نه هرگــــز شـربتـی بیزهـــر خوردی
نـه هــرگز لقمـــهای بیقهــــر خـــو
که تا بـادی ز عـــالم بر دلــت جســت
هـــزاران سیـــل خونیـن بر دلت بست
که تا خـــود مــــرگ به یا زندگــانی؟
تو خــود اندیشــــه کـن گـــر کاردانی
که تا یک آب آمــــــد در گــلــــویت
هـــزاران غـــم فـــرو آیــد به رویــت
(اسرارنامه)184 :
در مقالت دوازده کاربرد بیش از حدّ تقابلها قابل تأمل است .عطار هیچ خیری را بی وجود
شرّ یا هیچ عنصر مثبتی را جز با قرار گرفتن در کنار عنصر متقابل آن رساننده به مقصود
نمیبیند و تنها عامل معرفت در این مضمون را توأمان بودن دو سوی تقابل میداند که در
نهایت به نقطۀ وحدت ختم میشود:
همــــه کـــار جهـان درد و دریغ است
جهـــــان را ماه شــادی زیر میغ است
که تـــا بر مــــا نگـــردد روز تاریـــک
نگــردد هیــــچ صبحــی روز نزدیــک
که نه شـبخوش کند شـادی به یک بار
نگــردد هیــــچ شــامیشــب پدیـدار
که تـــا بــرمــــا نپیمــایند مهـــتاب
نگــردد هیــــچ ماهـــی نو در این باب
که نــه ده ســـاله از ما غـــم کنـد وام
نگــردد هیــــچ ســـالی نــــو ز ایــام
(اسرارنامه)168 -185 :
گفتنی است عطار در مقالت سیزده که همچنان تقابلها بازتاب نگرش دنیاستیزانۀ وی در
اسرارنامه هستند ،درد و رنج را حتی از انسانی که صاحب ثروت بسیار است دور نمیبیند و
این بیان ،نشادهندۀ این نکته است که عطار حتی یک مورد را هم در مضمون دردمندی
استثنا نمیکند و جهان را در حقیقت و معنای باطنی ،کامال آمیخته با رنج میبیند« .لَقَد
خَلَقنَااإلنسانَ فی کَبَد» (بلد:)4 :
اگــــر آکنــدهای از سیـــم و زر گنـج

نخــــواهی خــورد یک دم آب بیرنــج
(اسرارنامه)195 :

 -2-3جسم و روح
تقابل میان جسم و روح یا ظاهر و باطن را میتوان در سه بُعد مورد بررسی قرار داد .در
یک بُعد میان جسم و روح تقابلی ذاتی حاکم است که تا ابد این دو را از هم جدا میکند ،در
بُعد دیگر عطار به نفی جسم و جان هر دو میپردازد تا با فنای آنها به وحدت برسد و در بُعد
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سوم ،جسم و جان هر دو را رهرو یک مسیر میخواند که وجود یکی در گرو وجود دیگری
است و این یکسانی ،خاص جهان روحانی است.
 -1-2-3تقابل ذاتی جسم و روح
عطار در نگرش اول با تشبیه جسم به چاه و جان به یوسف ،میان این دو عنصر متقابل،
تناقضی غیرقابل تغییر ایجاد میکند که همواره جسم نفی میشود و جان در مرتبۀ برتر ،تنها
عامل رسیدن به تعالی بشمار میآید:
تنـت چـــاهی اسـت جـان در وی فتاده
بگـــو تا جــان «بحبــل اهلل» زند چنگ

ز گـــرگ نفـــس از ســـر پـــی فتاده
تواند بـــوک ز ایــــن چـــاه بال رسـت
(اسرارنامه)211 :

بــه دســـت او ز جـــایی ریسـمـــانی
تو را در چـــاه تـــن افـتـــاد جــــانی
برآی از چـــاه ،او را سـرنگـــون کـــن
به حیـــلت گــــرگ نفست را زبون کن
(اسرارنامه)210 :
عطار وجود جسمانی و پرداختن به ظاهر را در این نگرش ،دربرابر روح و باطن عمل نفی
میکند .در انتهای داستانِ مردی که در خم مینشیند و برای بیرون آمدن از آن ،گرفتن اطلس
رومی را شرط میکند ،عطار گریزی به پرواز روح از قفس جسم میزند و انسانی را که پایبسته
جهان مادّی است ،چون نادان نشسته در خم میخواند که آرزوهای محال ،او را از توجه به
بعد روحانی وجودش بازمیدارد:
تنت دامی است جــان مرغی عزیز است
به وقـت نزع ،در خـــود سهـوت افتــاد

نه تن دانی نه جـان تا خود چه چیز است
که مــــــرغ نـاگـــرفـته کـــردی آزاد
(اسرارنامه)149 :

 -2-2-3لزوم همراهی ظاهر و باطن (جسم و روح) در مسیر کمال
یکی از دیگر از مصادیق تقابلها در اسرارنامه ،عدم رابطۀ تناقضی و تضادی دو سوی تقابل
است .به این معنی که تقابلهای دوگانه از نظر ذاتی در دو سوی متضاد از هم قرار دارند ،اما
یکدیگر را نقض نمیکنند ،بلکه بایکدیگر رابطۀ الزم و ملزومی دارند و در یک مسیر گام
برمیدارند .عطار در این نگرش ،جسم و روح را مالزم یکدیگر و از یک اصل میخواند .حکایت
کور و مفلوجی که در حکایت هفت از مقالت سوم به دزدی میروند تا هریک جبران نقص

استفادۀ ویژۀ عطار از تقابلهای دوگانه و تفاوت آن با مفهوم شناخته شدۀ 51/...

دیگری باشد ،تأکید بر همراه بودن این دو وجه متقابل است و عطار به این نکتۀ اساسی اشاره
میکند که اگر جسم و جان راه جداگانهای برنگزینند و در یک مسیر و برای یک هدف گام
بردارند ،دچار گرفتاری نخواهند شد:
اگـــر انــــدر عــذابنـد از دو ســـویند
چو جــان رویی و تـن رویــی ،دو رویند
(اسرارنامه)122 :
در اسرارنامه شرط رسیدن به تعالی در یکی شدن جسم و جان است که عطار این اتحاد
غیرممکن را در مثال آینه برای مخاطب ملموس میسازد .او پشت کدر آینه را به جسم و
روی روشن آن را به روح تعبیر میکند با این توضیح که اگر پشت آینه از تیرگی صیقل داده
شود ،پشت و رو ی آینه باهم یکی میشود و هیچ تقابلی در میانه باقی نمیماند؛ به همین
ترتیب تیرگی وجود جسمانی انسان نیز چون از هر آالیش و تیرگی پاک شود ،عین روحانیّت
میشود و انسان از تقابل درون و برون وجود خود میرهد:
تنت جـــان گردد و جــان تن شود زود
اکــــر جـــان و تنت روشــن شود زود
ولی جـــان روی آییـــنه است روشـــن
چــو پشــت آینه اســـت آن تیرگی تن
شــود هر دو یکی ،چه پاـک و چه خاک
چــو بــزدایند پشــت آیــــنه پـــاک
نه بعضـــی رویها مــانند مــــاه اسـت
چــو فــردا رویها بعضی سیــــاه است
یکـی باشـــد اگـر صـــــد روی گــردد
چــو پشـــت آیـــنه چــون روی گردد
(اسرارنامه)117 :
نکتۀ جالبی که در ادامۀ این موضوع وجود دارد ،اشارۀ عطار بر معراج جسمانی پیامبر است.
وی از این مثال سود میجوید تا معراج جسمانی پیامبر را توجیه کند .وی پاکی وجود جسمانی
پیامبر را دلیل یکی شدن جسم و جان ایشان و به دنبال آن رفع تقابل میان دو بُعد جسمانی
و روحانی وجود انسان میداند و مستقیما جسم و روح را دو روی یک سکه دانسته است که
تعبیر خاص و تازهای در آموزههای عرفانی عطار میباشد:
محمد را چـــو جــان تن بود و تن جان
اگر گویی که «تن دیدم که خــاک است
به چشـمت گور خشـت و خاک درهّست

ســــوی معــــراج شد با ایـــن و با آن
تن خـــاکی چگونه جان پــاک است؟»
تو خود کـــوری که گفت ای کــور بنگر
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چـــرا تن را نخــــواند جـــان پــاکی؟
کســی کو روضـــه داند دید خــــاکی
نیـــاری دید هــرگـــز تن به جــــانی
ولــــی تا در زمــــان و در مکـــــانی
(اسرارنامه)117 :
به عقیدۀ عطار زمان و مکان بزرگترین حجابی است که مانع درک وحدت جسم و جان
میشود .از آنجا اندکی از انسانها در میدان طریقت به گوهر معرفت دست مییابند ،اکثر
انسانها صاحب دیدگاه تقابلی میان عناصر جهان هستند که البته از نظر مادّی و ظاهری کامال
درست است ،اما از نظر عرفان و شناخت کنه پدیدهها ،تقابل تنها در ظاهر جهان است و
حققیتِ هستی جز یکی نیست .همانطور که عطار اشاره میکند ،دنیا و عقبی نیز که دو عنصر
متقابل هستند ،درحقیقت از هم دور نیستند ،اما مادامی که آدمی در حجاب است و به
مرتبۀ فنا نرسیده ،قادر به دیدن این وحدت نیست و بر کثرات که حامل تقابل است ،اصرار
میورزد:
قـــدم ،حـــالی در آن عـــالم نهـــادی
چو جــــان پــاک در یـــک دم بدادی
ولـــی در ره جــــود تســــت دیـــوار
ز دنیـــا تا به عقبـــی نیســــت بسیار
تو بیچشــمی و عــــالم جز یکی نیست
در این معنی که من گفتم شـکی نیست
(اسرارنامه)135 -134 :1394 ،
عطار در این مفهوم در مقالت دوم حکایتی را بیان میکند که در آن مجنونی در پاسخ
سائلی که از او میپرسد ،عالم چیست ،پاسخ میدهد کف صابونی که چون از ماسوره در آن
بدمند ،شکلی رنگارنگ از آن پدیدار میشود ،اما انسان عاقل میداند که این اشکال هیچ است
و ناچیز شدنی .عطار از این رهگذر بار دیگر بر یکتا بودن اصل عالم تأکید میکند و این معرفت
را از آن کسی میخواند که از حجاب جهان مادّی رسته و به عالم معنا بینا شده باشد:
تــو پنداری که چــیزی دیــدهای تـــو
مـثـــال آن همـــی بینـــی وگــــرنه
اگـــر نـــور دلـــت گـــردد پدیـــدار
اگـــر ایـــن پــرده از هــــم بردرانــی
بگـــفتم جمـــلۀ اســــرار ســــربــاز

ندیدهســـتی تــو و نشـــنیـدهای تــو
یکــی اســت این جمله در اصل و دگرنه
نه در چشــــم تو در مانـــد نه دیـــوار
همــــه جـــز یک نبیـنی و نـــدانــی
حجـــاب ،آخــــر ز پیــش خود برانداز
(اسرارنامه)137-136 :1394 ،
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 -3-2-3نفی جسم و جان
یکی دیگر ازمفاهیم مرتبط با جسم و روح ،عدم رسیدن هیچ یک از این دو وجوه متقابل
به حقیقت است .شاید در درجۀ اول این مضمون غیرممکن به نظر برسد ،اما عطار به اثبات
این امر میپردازد .وی در اسرارنامه ،جان را برای رسیدن به وصال جانان ناتوان میبیند .این
مضمون بظاهر در تقابل با صیرورت جان قرار دارد ،اما منظور عطار ،گذشتن از سر جان در
مرتبۀ فناست نه نفی جان بهعنوان آن وجه انسان که در مسیر حقیقت گام برمیدارد؛ زیرا
وحدت و رهایی از تقابلها در مقام فنا به شرطی میسّر است که سالک نه تنها از سر جهان
مادّی و جسم ،بلکه از جان خویش نیز برای اتصال با جان الهی بگذرد .ازاینرو عطار در مسیر
حقیقت ،جان را نیز در کنار جسم نفی میکند تا مفهوم فنای کامل را به مخاطب بنماید:
چه جــای کار و بار و گفت و گویی است
در این ره ،صد هزاران سر چو گویی است
وگـــر تن ،او ز در بیــرون بمــانده است
اگر جــان گویم ،اندر خـون بمانده است
چه آید زیــــن تـــن افتاده بر جــای؟
چو جـــان ،ســر بازنشــناسیــد از پای
چه برخــــیزد ز پـــوده اســـتـخـوانها
چو در خـــونـابه میگــــردند جـــانـها
(اسرارنامه)182 :1394 ،
عطار جهان آخرت را عاری از هر تفکر تقابلی و دوگانه میداند؛ تفکری فراتر از وحدت که
مخاطب را دچار حیرت و سرگشتگی میسازد و به اتصال بعد جسمانی و روحانی پدیدهها
نظر دارد:
از آن معـــنی که شـــب نبود هـم آنجا
نباشــــد گفـــت «روز خــــرّم آنجـــا
نه مظــــلم بینی آنجــــا نـه منیـــری
نه شمســـی باشـــد و نه زمهــــریری
(اسرارنامه)118 :1394 ،
عطار با معدوم ساختن تمام معارف تقابلی انسان در آخرت او را با جهانی ناشناخته و
غیرقابل درک روبرو میسازد که فهم کیفیّتش برای مخاطب سخت و غیرممکن است .جهانی
که نه تنها جسم و روح در تقابل باهم نیستند ،بلکه فراتر از وحدت شناختهشدۀ انسان
مینمایند .عطار برای نشان دادن وحدت میان عاشق و معشوق و یا هر پدیدۀ دیگری ،دو
سوی تقابل را در هم ادغام و یکی میکند تا از تقابل به وحدت برسد ،اما در اینجا هر دو سوی
تقابل کنار زده میشود و آنچه به جا میماند موجودیتی غیرقابل درک و تصور است .برای
نمونه اگر جهان پس از مرگ سراسر وحدت و خالی از تقابل است ،پس چطور ممکن است
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هیچ یک از دو سوی تقابل در این میدان وحدت حضور نداشته باشند .مثال دو عنصر تقابلی
شب و روز که نه به یکدیگر بدل مشوند و نه با یکدیگر همرنگ.
عطار در ادامۀ این توصیف حیرتزا از جهان پس از مرگ به نکتهای اشاره میکند که هم
تاحدودی مخاطب را از یأس شناخت و حیرت بیرون میآورد و هم به چگونگی وحدت از
پس تقابل اشارۀ روشنتری میکند .او برای هر وجودی بُعدی مادّی و جسمانی در جهان
خاکی و بُعدی روحانی در جهان آخرت قائل است .برای نمونه بُعد معنوی جماد را در عقبی
حور و بُعد معنوی وضو را نور میخواند:
که جسم آنجـــا نمــاند زانکه دنیا است
همه جســـم تو هـــم امروز معنی است
همــه جســم تو آنجـــا جــــان نماید
ولی چـــون جســــم بند جــان گشاید
جمـــاد اینجـا جمــــاد ،آنجــایگه حور
وضــو اینجا وضــــو ،آنجــایگه نــــور
(اسرارنامه)118 :1394 ،
نکتۀ قابل تأملی که در این مضمون وجود دارد ،مفهومی شبیه به عالم مثل افالطونی است.
عطار برای هر وجود جسمی و مادی در دنیا ،بُعدی روحانی و متصل به آن در عقبی قائل
است و تجلّی معنوی پدیدهها و ظهور حقیقی معنای هر وجودی را در جهان عقبی میبیند.
درحقیقت عطار جهان پس از مرگ و بهشت را جایگاه معنا و باطن هر عملی میخواند .اینکه
وضو در جهان عقبی نور و جماد حور است ،تعالی ابعاد جسمانی و زمینی به ابعاد روحانی و
آسمانی است که البته از یکدیگر جدا نیستند بلکه دو بُعد در یک وجودند که یک بُعد در
زمین و بُعد دیگر در آن سوی زمین واقع است:
که جــــان و جســـم را یکسان نهم من
چگـــونه شـــرح جسم و جان دهم من
بـه حکمــت مینمـــاید از دو ســـویش
یک آیینــه است جسم و جان دو رویش
وزان ســـو جـــان پاکـــش اسـم باشد
اگـــر زیـــن ســو نماید جســـم باشد
دلــت اینجـــاست در فـــردوس نورش
بلـــوغ اینجــاست در عقبی ظـــهورش
(اسرارنامه)119-118 :
یکسانی جسم و جان تنها در جهان معنا امکانپذیر است؛ اما عطار از انسانها میخواهد که
در همین جهان مادّی چشم وحدتبین خود را باز کنند و در کنه پدیدهها توحید را ببینند،
تفکّر توحیدی که فرق میان هر عنصر متقابلی را با دیگری از میان برمیدارد و در یک کالم،
ظاهر را با باطن یکسان میکند .از نظر عطار دیدۀ وحدانی داشتن مختص جهان معنا و جهان
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پس از مرگ نیست ،بلکه وحدت در همین جهان قابل دیدار است .چون منشأ موجودات یکی
و ذات الهی باشد ،پس فرق میان ظواهر و بواطن تنها از نگاه انسان سطحینگر قابل توجیه
است ،نه آنکه با چشمِ جان حقیقت عناصر متقابل را مینگرد:
چنـــان کن از تفکّــر عقــل و تمییــز
بر این درگــه چه میپنداری ای دوســت
چو مغـــز و پوســت از یک جایگه رفت
یقین میدان که مغز و پوست یکسـانست
به توحـــید ار گشـــاید چشـــم جانت

که در عـــالم یکـــی بینی همـــه چیز
که از مغــز جهـان فرقی است تا پوست؟
چرا این یک به مــاهی آن به مــه رفت؟
ولی از پیــش چشــم خواجه پنهــانست
برآرد بانـــگ ســـبحــــانی «زبــانت»
(اسرارنامه)154 :

 -3-3وجود و عدم (نفی و اثبات)
سرگشتگی میان نفی و اثبات انسانی که در ابتدای راه سلوک قرار دارد ،یکی از مصادیق
تقابلهایی است که در عرفان عطار فراتر از تفرق ،مترادف مینماید و سالک نمیتواند به سوی
هیچکدام گرایش داشته باشد .سالک طریقت در جستجوی معرفت ،نمیتواند میان وجود و
عدم به یقین برسد و همواره در نوسان هست داشتن و نداشتن است .از آنجا که گل وجود
انسان سرشتۀ حق و جان او روحی است که خداوند از ذات خویش در او دمیده است؛ سالک
در نهایت سیر خویش به این معرفت دست خواهد یافت که اصالت وجود او به وجود حق
است و خود شناسی واقعی ،خود نادیدن در برابر حق .از اینرو تا آدمی قدم در طریق معرفت
ننهد و از پس ظواهر مادی به درون پرده راه نجوید و در عالم نیستی و بیخبری حق را
نبیند ،پیوسته میان نفی و اثبات خویش میگردد .در اسرارنامه به این ویژگی در وجود
صوفیانی اشاره میشود که وقت سماع صوفیانه از خود بیخود میشوند:
ز بیخـــویشی در آن خـوشی خمـوشاند
همه چـون صـــوفیان خـــرقهپوشـــند
نه در خـــوابند زان حـــالت نه بیـــدار
در آن گـــردش نه مستند و نه هشــیار
(اسرارنامه)166 -165 :
یکی از مصادیق نفی و اثبات در اسرارنامه را میتوان در مقالت نه ،آنجا یافت که عطار
رسیدن به سرّ الهی را غیرممکن میداند و در توصیف انسانهایی که برای یافتن حقیقت و سرّ
الهی به هر راهی رفتهاند ،روشهای متقابل در مسیر معرفت برمیشمارد که هیچیک رسانندۀ
انسان به مقصود نبوده ،او را میان جهانی از تقابلها سرگشته میکنند .در حکایت پیرزنی که
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از او میخواهند تا سرگذشت خود را بازگو کند ،پیر خود را گمگشتهای میخواند که یادآور
مفهوم نفی و اثبات آدمی در مسیر حقیقت است؛ زیرا آنچه چنین حالی را موجب میشود،
عدم یافتن مسیر برای رسیدن به مقصد و جستن و نایافتن است که حتی ماه ،خورشید،
آسمان و همۀ کائنات در این راه تهیدست و سرگشتهاند:
به هر تگ کــــان کسـی بدود دویدیــم
به هر پر کــان کســـی پــرّد پریدیــم
گهـــی از عـــار تحـت فـرش خفتیــم
گهی از فخـــر فــوق عــــرش رفتیــم
کـنــــون بـر ناامـیـــــدی بازگشتیــم
بســـی در پــــویۀ ایـــن راز گشتیــم
کنـــــون این نیــــز بر دیگر گرفتیــم
بســـی ایـــــن راه را از ســر گرفتیــم
در ایـــن وادیّ بیپـــایـان بمــاندیــم
همه حیـــران و سرگــــردان بماندیــم
(اسرارنامه)172 :
عطار در مقالت ده نیز همچنان به وصف سرگشتگی انسان جویای سرّ الهی که اسیر حالی
میان نفی و اثبات است میپردازد و حتی خود را در یافتن حقیقت ناکام و گمگشته میخواند؛
انسانی که برای یافتن سرّ الهی هر راهی را امتحان میکند ،اما ،چه راه مثبت و چه منفی ،او
را به حقیقت نمیرساند:
زمــــانی دُرد نوشــــم در خــــرابــات
زمـــانی اشـــک ریـــزم در مناجـــات
گهــم مسجـــــد بود ،گـــاهیم خمّــار
نه مـــرد خرقـــهام نـه مــــرد زنّـــار
نه نیــــکو را نه بـــــد را میبشــــایم
نه یــک تــــن را نه خــود را میبشایم
(اسرارنامه)175 :
عطار در اسرارنامه حکایتی را مطرح میکند که نشاندهندۀ سرگشتگی انسان میان دو
صفت خموشی و ذکر است .در طریقت این دو صفت در جایگاه خود به سالک توصیه میشود،
اما در این حکایت بازتاب نفی و اثبات آدمی در راه خداوند است .در حکایت پیری مقرّب که
به دلیل دندان درد تمام شب را ناله میکند و هاتفی او را مورد سرزنش قرار میدهد و چون
شب دیگر زبان از ناله فرو میبندد ،باز هم هانف او را بهدلیل این صبوری و خموشی سرزنش
میکند ،شاهد سرگشتگی میان دو عنصر متقابل یاد و خموشی هستیم و اینکه انسان در
مسیر الهی تا به درجۀ تعالی نرسد ،میان جهانی از تقابلها سرگشته است:
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عجـــب کـــاری بیفتـــاده است مـا را
نه بتوان گفـــت ،نه خــــامش توان بود

که چـــندینـی بر اســـتاده است مــا را
نه آگــــهمند نه بیهــــش توان بـــود
(اسرارنامه)197 :4

 -4وحدت عاشق و معشوق و برداشته شدن تقابل
در اسرارنامه موضوع وحدت و کثرت بطور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته
است .آنچه سالک در نهایت طریقت به آن عارف میشود ،این است که کثرات ،انعکاس
وحدانیت ذات الهی هستند وکائنات آسمان و زمین به عنوان مصادیق کثرات ،جز محلّ تجلّی
ذات حق نیستند؛ حتی انسان در مقام افضل موجودات عالم ،محلّ تجلّی خداوند است که
چون از کثرات عالم هستی به معرفت وحدت ذات خویش با خداوند دست یابد ،در معشوق
الهی محو گشته ،به مقام وحدت خواهد رسید.
عطار با قرار دادن وحدت در برابر کثرات دو عالم و حتی کثرت جسمانیت انسان بهعنوان
حجاب راه حقیقت ،محو گشتن در وجود مطلق حق را چون رسیدن قطره به دریا توصیف
میکند که این غرقه گشتن و محو گشتن ،عین رسیدن به مقام وحدت و یکی شدن با خالق
است .نکتۀ مهم در این تبدّل ،شرط رهایی از کثرات است که عطار آن را در هرچه جز
معشوق الهی میبیند ،حتی اگر آن ،وجود انسان باشد .عطار در حکایت بایزید که پس از
سیهزار سال سرگردانی و ره یافتن در عرش از خداوند میخواهد تا پرده از برابر او کنار بزند
و خداوند خود بایزید را به او مینماید ،حجاب میان انسان و خداوند وجود خود انسان نشان
داده میشود که تا از میان برداشته نشود ،وحدت الهی جلوهگر نمیشود:
هـــم آنجــــا پیــــش آمـــد بایزیدم
چـــو ره دادنـــد در عـــــرش مجیدم
ز پــــرده بایـــــزید آمــــد پدیـــدار
ندا کـــردم که یـــارب پــــرده بــردار
(اسرارنامه)152 :
در حکایت دیگر بایزید با تأکید بر نفی تقابلها و کثرتبینی ،از انسانها میخواهد تا همۀ
جهان را یک تن ببیند:
چنین گفــته است شیــخ مهنه یک روز
زمیـــن پر بایـــزید است آسمـــان هم

که «یک تن بین جهــــان و دیده بردوز
ولی او گــــم شده است اندر میان هم»
(اسرارنامه)157 :
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عطار بار دیگر در حکایتی که حول شخصیت بایزید میچرخد ،هر دو عالم را جز بایزید
نمیبیند که این امر اشارتی است بر نفی کثرات از نگاه شخصیتی که عطار اغلب حکایات را
در این مقالت به او اختصاص داده و با این بهانه به یکی بودن همۀ انسانها در اصل آفرینش
اشاره میکند تا با نفی تقابل در ذات بشر ،انسانها را به مقام واالی درونیشان و رسیدن به
وحدت الهی توجه دهد:
ولی چون در غــلط مـــاندی چه دانی؟
تو هـــر چیـــزی که میبینی تـــو آنی
که «هر چیزی که پنهـان است و پیداست
یکی از بایـــزید این شیــوه در خواست
«همه» -گفتا« -منم ،چون مردم از زیست»
ز عرش و فرش و کونین این همه چیست؟»
هم این عـــالم هــم آن عالـــم فرو شد
هر آنگـــه کین نهــــاد از هم فرو شد
که تو هـــم این جهـــان هم آن جهانی
نمـــاند هیــــچ اگــــر تو مینمـــانی
(اسرارنامه)158 :
مثالی که عطار برای ملموس نمودن مفهوم وحدت بیان میکند ،قطره و دریا است .چون
کسی از بایزید دربارۀ دریای الهی میپرسد ،بایزید سه قطره و سه دریا را مثال میزند که به
سه گروه از انسانها با تفکّر مختلف بازمیگردد؛ گروهی که پندار زشت دارند ،وارد دریای دوزخ
و انسانهای نیکپندار وارد دریای بهشت میشوند .در این میان سومین قطره مربوط به
انسانهایی است که فارغ از تفکّر زشت و نیکو در دریای اسرار الهی محو میشوند و رها از
حجاب جسم و جان به کمال وحدت میرسند .در این نگرش ،دستۀ سوم نه اهل دوزخ و نه
اهل بهشتند ،عاشقانی هستند که با گذر از آخرین کثرت که وجود خود آنها است ،به نقطهای
میرسند که عاشق با معشوق یکی میشود و عناصر و صفات جهان مادّی خاصیّت تقابلیشان
را در برابر او از دست میدهند در لوایح آمده« :کار عشق آنگاه تمام شود که عاشق ،معشوق
شود و ورق برگردد ،بیآنکه از عشقِ عاشق چیزی بکاهد یا در حسن معشوق چیزی بیفزاید».
(عینالقضات همدانی ،لوایح)41 :
در این حضرت سه قطره است و دو پندار
یکی دوزخ ،اگـــر پنــدار زشـــت است
ســـوم قطـــره است در دریـــای اسرار
مقـــام وحدت کـــلّ بیشک آنجاست
خـــرامـــان میشــوی در عالم عشــق

جـــدا هــر قطــــره را بحـــری پدیدار
دوم ،پنـــدار نیکــــو را بهشـــت است
که آنجـــا نیست جـــان و جسم بیدار
تو بی تو شو ،که «اترک نفسک» آنجاست
نگــــهداری اســـاس محــــکم عشــق
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وگـــر گـــرمـا شــــود در ره پدیـــدار
اگــــر سرمــــا شــود ناگــــه پدیدار
تـــو را ســــرمـا نه و گــــرمــاه باشد
چـو عشـــقت همــــدم و همـراه باشد
(اسرارنامه)153 -152 :
یکی از دالیلی که عطار برای دور شدن از نگرش وحدانی مطرح میکند ،کثرتبینی
انسانهایی است که وحدت را در پس کثرات نمیبینند و قائل به تقابل میان خود میشوند.
عطار در حکایت استادی که از شاگرد احولش میخواهد شیشۀ روغن را بیاورد و چون شاگرد
شیشه را دو میبیند ،استادش به او امر میکند که یکی را بشکند و دیگری را بیاورد ،بر این
نکته تأکید میکند که انسانها همه در حقیقتِ وجود شاهاند ،اما چون با چشم مادّی و متکثّر
به عناصر مینگرند ،بُعد روحانی و خدایی وجود خود را که در همۀ انسانها یکی است نمیبینند:
تو شــــاهی هم در آخــــر هـم در اوّل
ولـــی در پـــردۀ پنــــداری احــــول

دو مـــیبینی یکـــی را و دو را صــــد
چه یک ،چه دو ،چه صد ،جمـله تویی خود
(اسرارنامه)158 :

 -5شاه و گدا
تقابل میان شاه و گدا یا شاه و پیری که عموما فقیر است در آثار عطار با دو مفهوم کامال
متفاوت بکار رفته است .در مفهوم اول ،سبب کاربرد این تقابل درپس تقابل ظاهری میان
شاه و گدا یعنی ثروت و فقر ،به آخرت بخشی گدایان و پیران رنجکشیده و دادخواه بازمیگردد.
عطار در اسرارنامه با تأکید بر تقابل میان گدایی و شاهی ،مقام گدایی را برتر از مقام شاهی
قرار میدهد تا جایی که رسیدن به این مقام را از عهدۀ پادشاهان خارج دانسته و حتی
پادشاهی را چنان پست میداند که آن را زیبندۀ گدایی نمیبیند .بنابراین در این نوع نگرش،
جایگاه مثبت و منفی دو سوی تقابل تغییرمییابد و گدا از مقام پست به مقام برتر و شاه از
مقام برتر به مقام پست تغییر مییابد که این تغییر بهواسطۀ نگرش عرفانی و بعد معنوی
پدیدهها میباشد و مسلم است که نگاه عطار در این تلقّی از گدا ،تنها در معنی بیچیز از نظر
مادّی نیست ،بلکه به مقام فقر در عرفان بازمیگردد:
که با کـــــــوس و علـــم نبود گـدایی
گـــــــــدایـی را نـزیـبـد پـادشـــایی
(اسرارنامه)149 :
در یکی از حکایات اسرارنامه که شاهان بطور مستقیم انتقاد میشوند ،دیوانهای از پادشاهی
میپرسد که زر بیشتر دوست دارد یا گناه و چون پادشاه پاسخ میدهد زر ،دیوانه او را بیعقلی
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میخواند که زر را دردنیا باقی و گناه را با خود به عقبی میبرد .عطار در پس این حکایت،
فقیر را بواسطۀ رویگردان بودن از دنیا ،پادشاه واقعی میداند:
چـــو با دنیــــــا نیفــتی ،پادشــــایی
اگــر بر خــــاک و گـــــر بر بوریــایی
(اسرارنامه)206 :
در حکایت شاهی که از دیوانهای میخواهد تا از او حاجتی بخواهد و دیوانه از او درخواست
میکند تا مگس را از او دور سازد و شاه آن را دور از قدرت خود میبیند ،مقام شاهان دنیایی
از حدّ دیوانه و گدا هم پایینتر نشان داده میشود:
چـــو تو بر یک مگـــس فرمـان نداری
بـــدو دیوانـــــه گفـــتا «رخـت بردار
برو شـــرمی بــدار از شهـــــــریاری»
که تو عــــاجزتـری از مـــن به صد بار
(اسرارنامه)207 :
نکتهای که باید یادآور شد ،ازبین رفتن تقابل میان شاه و گدا در زمان مرگ است که بیانی
است از وحدت عرفانیِ تقابلها و کثرات در جهان معنا .عطار در حکایت شاهی که از دیوانهای
میپرسد چرا کاسۀ سر انسانی را در بغل گرفته ،اندیشۀ برابری انسانها را در وقت مرگ مطرح
میکند .دیوانه با این استدالل که پس از مرگ کسی نمیتواند از کاسۀ سر تشخیص دهد که
صاحب آن شاه است یا دیوانه ،تقابل ظاهری میان دو طبقۀ کامال متفاوت و متقابل از هم را
برداشته و انسانها را با توجه به اصل آفرینش یکی میداند:
تو را گــــر تو گـــدایی گر شهنشــــاه

سه گــز کرباس و ده خشت است همراه
(اسرارنامه)191 :،

 -1 -5تقابل شاه و گدا در بُعد باطنی
آنچه دربارۀ شاه و گدا بیان شد ،بررسی این تقابل در بُعد ظاهری آن یعنی میزان ثروت
بود .در بُعد دیگرِ این تقابل دوگانه که وارد عرصۀ معانی باطنی میشویم ،شاه در مفهوم
معشوق حقیقی و گدا در مفهوم عاشق بیظرفیت جلوه میکند که این مضمون در حکایتی از
مقالت هفده بازتاب مییابد .این حکایت دربارۀ پادشاهی زیباروی و عشق گلخنتابی است
که همواره در داستان با نام گدا خوانده میشود .زمانی که پادشاه مشغول گوی باختن است،
گدا با دیدن روی شاه چنان مجنون و مست میشود که تا ده شبانه روز بر زمین میافتد و
چون بههوش میآید ،تا ده سال در غم عشق پادشاه میسوزد و آواره و دردمند میشود:
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که دردی سـخـــت بیدرمــــانش افتاد
ز عشـــقـش آتشـــی در جــانش افتاد
بــه یـک ســـاعــت کننـدم پـاره پـاره
بـرون میآیــد از گـلخــــن گــــدایی
به بـــوی وصـــل زین سان پادشـــاهی
اگـــر برگـــویم ایـــن راز آشــــکـاره
خـــرم در گـــل بخــفت و بـــارم افتاد
چه ســـازم؟ چون کنم؟ چون کارم افتاد
(اسرارنامه)219-218 :
چون شاه به پیشنهاد وزیر برای رحمت کردن بر گدا ،در هنگام گوی باختن به گدا نظر
کرده از او میخواهد تا گوی را به دست او بدهد ،گدا از این عنایت شاه بر زمین افتاده و در
خاک میغلطد تا او را به گلخن بازمیبرند:
مراعــاتیش کـــن چـــون پادشـــاهان
چــو هســـتت این گـــدا از نیکخواهان
به ســـوی آن گـــدا گـــویی بینداخت
شــه از لطــفی که او را بود در تاخــت
چـــرا ماندی چنیــن آخــر دهن باز؟»
به عاشـــق گفت «گویــم ده به من باز
به خـــاک افتـــاد و میافتاد در خویش
چو از شــاه این سخـــن بشنید درویش
(اسرارنامه)219-218 :
گدای حکایت سه بار با معشوق خود دیدار میکند که در هرسه بار از فرط بیقراری و
بیخودی از هوش میرود و با اینکه در انتهای حکایت ،معشوق از روی عاشقنوازی ،خود به
دیدار گلخنتاب میرود ،باز هم عاشق به دلیل عدم ظرفیت الزم در عشق از هوش رفته و
میمیرد؛ اما این مرگ ،باارزش و نمادی از موت ارادی یا فنا در سراپردۀ معشوق نیست ،مرگی
است که از روی عدم ظرفیت و توان الزم برای کشیدن بار عشق پدید میآید و عطار از
گلخنتاب که در وادی عشق بیچیز است و در این راه کسب معرفتی نکرده ،با نام گدا یاد
میکند .تقابل میان شاه و گدا در این حکایت فراتر از معانی مادّی و زمینی ،نشاندهندۀ
معشوق حقیقی در برابر عاشقی است که مراتب عشق را طی نکرده و در این وادی ناتوان
است؛ به همین دلیل عطار در پایان حکایت ،از مخاطب میخواهد که این مراتب کمالی را
طی کند و به ظرفیت الزم در طریق معشوق برسد تا زمانیکه به قرب معشوق رسید ،در
وجود او محو گردد ،نه چون گدای حکایت ناچیز و هالک شود:
چــو ســوی هســتـی خــود راه یابیـد
چـگـــــــونه آورد پــــروانه آن تــاب

ســـر خـــود در کنـــار شــــاه یابیـد
که بنشــیند ســـر شمــــع جهـانتاب
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برو ای همچــــو گلخـــنتاب عـــاجز

که تــاب وصـــل شــاهت نیست هرگز
(اسرارنامه)221 :

 -6اتحاد تقابلهای دوگانه در سایۀ وحدت
مهمترین هدف عطار از پرداختن به تقابلهای دوگانه در آثارش ،رسیدن به عرصهای است
که هدف سالک طریقت را درخود نهان دارد؛ عرصهای که در آن همۀ تقابلهای مادّی و معنوی
رنگ باخته ،در یک نقطه باهم یکی میشوند .رهبر سورئالیستها ،آندره بروتون خدا را نقطۀ
علیای هستی میداند؛ نقطهای که از آنجا به بعد هم تضادها و تناقضها جای خود را به وحدت
میدهند (سیدحسینی )375 :1366 ،و این زمان مطابق با آموزههای عرفانی مصادف است با
شناخت جویندۀ حقیقت از خود ،جهان و خداوند .از دیدگاه عطار جهان معنی همان نقطۀ
علیای هستی است که مقصد آفرینش همۀ کائنات و مقصود سالکان راه حقیقت در باالترین
مرتبۀ تکاملی انسان است.
عطار بخصوص در حکایات عاشقانه به بازتاب مفهوم وحدت میپردازد که بازیگران آن دو
شخصیت و دو وجود متقابل به نام عاشق و معشوق هستند؛ زیرا در برترین مرتبۀ عشق است
که مفهوم اتحاد میان دو سوی تقابل جهان عشق مطرح میشود و تقابل میان عاشق و معشوق
تا همیشه از میان برمیخیزد .از میان شخصیتهای مختلفی که این بار تقابلی را بر دوش
میکشند ،مهمترین آنها در باالترین بسامد ،حکایات مربوط به محمود و ایاز و پس از آن
لیلی و مجنون است .زمانی که عطار از باالترین مرتبۀ عشق سخن به میان میآورد و قصد
نشان دادن عشق حقیقی و عاشق حقیقی را دارد ،برترین مرتبۀ سلوک یعنی فنا و بهدنبال
آن محو شدن و یگانه شدن با معشوق را مطرح میکند .سالک به دنبال حقیقتی قدم در مسیر
طلب مینهد که او را دچار تقابلهای دشوار درونی و بیرونی میسازد و او همواره به جستجوی
حقیقتی که هیچ از آن نمیداند گام برمیدارد تا درنهایت پس از شناخت تدریجی ،به کمالی
میرسد که میتواند در مرتبۀ فقر و فنا از هستی جان و جهان رها و در وجود معشوق مطلق
محو گردد.
عطار در اسرارنامه برای رسیدن به وحدت حقیقی و سرچشمۀ معانی ،معتقد است که باید
نه تنها از دنیا بلکه از عقبی و بهشت نیز گذشت و تنها معشوقی را جست که دیدار او فراتر
از هر لذّت دیگری است .نفی تقابل میان مثبتها و منفیها انسان را سرانجام به برترین نقطۀ
وجود یعنی وحدانیّت حق میرساند:
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دو گیــتی را نجـوید هر که مـــرد است
چو هـر لذّت که در هـر دو جهــان است
چرا پـس تــرک دو جهـــان می نگیری
یکـــی را خـــــواه تــا در ره نمـــانی

یکی را جوید او که این هر دو گــرد است
تـو را در حضــرت او بیــش از آن هست
چـــو مشــتاقــان پــی آن می نگیری؟
فلــــکرو بـــاش تا در چـــه نمــــانی
(اسرارنامه)125-124 :

 -7نتیجه
نگاه ویژۀ عطار به موضوع تقابلها در مثنوی اسرارنامه ،این ویژگی را به یکی از مختصات
سبکی او تبدیل کرده است .عطار فراتر از تقابلهایی که ارتباط تضادی یا تناقضی میان پدیدهها
را نشان میدهند ،به مفاهیم متقابلی نظر دارد که عالوه بر تقابل در سطح ظاهر ،صاحب
تقابلی خاص در باطن و کنه هستی هستند .تقابلهایی که از خصوصیات ذاتی خود فراتر رفته،
تغییر جایگاه میدهند .به عبارت دیگر سویۀ منفی تقابل ،به مثبت و سویۀ مثبت تقابل ،به
منفی تبدّل مییابد که این تبدّل ،حاصل نگرش وحدانی عطار و قرار گرفتن تقابلها در مسیر
عرفان و تعالی انسان است .عطار دربارۀ جسم و جان سه نگرش متفاوت از هم را مطرح
میکند که اولی تقابل ابدی میان جسم و جان ،دومی نفی جسم و جان و سومی لزوم توأمان
بودن جسم و جان برای رسیدن به نقطۀ وحدت است .در تقابل شاه و گدا نیز با نظر به معنای
باطنی این دو شخصیت ،ابتدا گدا را با نظر به مفهوم فقر در عرفان ،بر شاه برتری میدهد و
در نگاه دیگر ،گدا را رمز عاشق ناکامل و شاه را رمز معشوق مطلق میخواند .مهمترین هدفی
که عطار در پس کاربرد تقابلهای دوگانه دنبال میکند .رساندن همۀ عناصر متقابل و کثرات
جهان به نقطۀ وحدت است که در این مسیر ،دو سوی تقابل خاصیت تقابلی خود را از دست
داده و در یک سیر کمالی در هم یکی میشوند که میتوان به یکی شدن عاشق و معشوق و
جسم و جان در جهان معنا و یکی گشتن شاه و گدا در اصل آفرنیش اشاره کرد.
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