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 مقدمه -1

 تقابل ازی اگونه صرفا تضاد رایز شود؛یم استفاده تقابل از تضادی بجای شناسیمعن در

 ییکالـــن راـب ینـلاو( 117ی: شناسیمعن بری درآمد ،یصفو. )شودیم محسوب

 دهرـــب ماـــن« دوگانهی تقابلها» حطالـــصا از( م1890-1938) شناسواج یکوـــبتسوتر

 هـفتگر opposition binary از اصطالح نیا(  398: متن لیتأو و ساختار ،یاحمد) .است

 راـکن در هـک گانیرتاـس به و ستا دنبو گانهدوۀ نشان نگلیسیا نباز در binary. هدـش

 Guddon’ A Dictionary of شودیـم گفته star binary دارند، قرار گریکدی

Literary Terms: 82) .)1938) شناسواج یکوـــبتسوتر ییکالـــن راـب ینـلاو-

 (.398: 1371 ،یاحمد) است دهرـــب ماـــن حطالـــصا نـــیا از( م1890

 پنهانی رمزها و هاهیال افتنی د،یجد عصر در متن بهتر شناخت و لیتحلی هاراه ازی کی

یی دئولوژیا و افتی دست متن پس در پنهانی هاهیال به توانیم دوگانهی تقابلها کشف با. است

ی انهاستدا در گانهدوی تقابلها نسب،فیشر) کرد کشف کند،یم تیحما آن از متن که را

 آنان. گرفت قرار ساختارگرا شناسانِنشانه توجه مورد همه از شیب وهیش نیا(. 6: عامه

 که ساختند ملزم را خود و گرفتند کاربه دنیشیاندی برایی الگو عنوان به را دوگانهی تقابلها

 :Culler’ structuralist poetics« )ندیبرآی کارکردی تقابلها دنبال به ،یپژوهش هر در

 با و گرفتندیم کاربهی شناختنشانه کالنِ و خرد سطوحۀ هم در را متقابل عناصر آنها( 16

 بازتاب به سمیسیرمانت نمونهی برا. کردندیم دنبال رای متفاوتی هادگاهید تقابل، بر هیتک

 اما پرداخت،یم... و استدالال و مکاشفه عاطفه، و فکر احساس، و عقل چونی متقابل میمفاه

 رفع در شوند،یم ختم وحدت بهی هستی ایعلۀ نقط در تقابلها که تفکر نیا با سمیسوررئال

 (.164ی: شناسنشانهی مبان چندلر،. )دیکوشیم تقابلها

 قرار توجه مورد متنی معن رساندنی برا را دوگانهی تقابلها کهی نظرانصاحبۀ دیعق به

 عطار( 501ی: اسیس علومی شناسروش قت،یحق. )دیآیم بشمار معرفت اصل تقابل اند،داده

 موردی عرفانی معانی القای برا را دوگانهی تقابلها اصل، نیا بر دیتأک با اسرارنامهی مثنو در

 وحدتۀ نقط افتنی دنبالبه ،یهست جهانی تناقضها و تضادها پس در و دهدیم قرار توجه

 از رفتن فراتر آن، و دارد نیریسا بای اساس تفاوت کی متقابل عناصر به عطار توجه. است

ی تقابلها لیدل نیهم به است؛ی باطن و ژرفی معان درکی برای ظاهر وی کمّ قیمصاد

 شوندیم گرجلوهی خاص نیمضام و میمفاه در دارند، کلمات در کهی بازتاب بر عالوه اسرارنامه
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 و نشیآفر مبدأ به را سالک ،یتکامل ریس کی انیجر در و سازدیم را عطاری فکرۀ شالود که

 .رساندیمی اله مقصود تنها

. کرد جستجو او آثار بودنعرفانی  در دیبا را دوگانهی تقابلها از عطار کاربرد لیدل نیمهمتر

 بطور که قتیطر سالک برونِ و درون جهانی تقابلها ازی اعرصه عنوانبه عرفان جهان

ی عامل نیمهمتر حالنیدرع کند،یم تیهدا باالتر مقامات به را او مرحله به مرحله وی جیتدر

ی زمان سالکی دوگانگ و رتیح. شودیمی بیغی معان از سالک رتیح و معرفت سبب که است

 تقابلها نیا ازیی رهای برا شتریبی جستجو به را او شود،یم روبرو قتیطر جهانی تقابلها با که

ی ناگهان تبدّل کی در تقابلهاۀ هم آن در که رساندیمی وحدت به را او تیدرنها و کندیم وادار

 .شوندیمی کی درهم

 متکثر تعینات میان وحدت کشفی پ دری عرفان متونۀ هم که گفت دیبای کل طوربه

 شود؛یم حاصل محسوس و معقول عالم میانی خبرز در عرفانی جهانبینیاساس  و هستند

 به دوگانه عوالم آن درکه قائلند وجود دری مسوۀ تبمربه  تصوفهم و عرفا سببهمین  به

 عالم ،شهادت و غیب عالم ،حس و عقل عالممانند  ؛مییابند پیوند یکدیگر با وسند ریم آشتی

: موالنا اشعار تصویرپردازی در متقابل عناصر نشانهشناختی بررسی ،یاتیح... )و ملکوت و ملک

13 ) 

 ،یتقابل ارتباط از فراتر که استی صفات و مراتب از سرشار اسرارنامه، انجام تا آغاز که آنجا از

 قتیطر سالکی تعال سبب و کنندیم کامل را گریکدی نقطه کی دری اله قتیحق با مواجهه در

 نیبنابرا. ردیگ قرار لیتحل مورد اثر نیا در دوگانهی تقابلها موضوع که شد دهید الزم شوند،یم

 اساس بر متون لیتحلی عنی ساختارگرای شناسنشانه مهمی رهاوردها ازی کی بر هیتک با

 هرکدام کهیی تقابلها شد؛ کینزد متقابل عناصر کاربرد از عطار هدف به توانیم تقابلها،

 .هستندی عرفان میمفاه و هاآموزه حامل و شوندیم قلمدادی معرفتی انشانه

 ،یآماری بررس وی لفظی تقابلها افتنی یبجا که است نیا حاضرۀ مقال دری بررس روش

 نگرش تا رندیقرارگ توجه موردیی معنا ریتفس وی عرفان منظر از متقابل صفات و میمفاه

 .گردد نییتب باب نیا در عطار خاص

 آنجاکه از شده، گرفتهی غربی هاهینظر از دوگانهی تقابلها اصطالح اگرچه استی گفتن

 و خاص نگرش تفکر،ۀ سرچشم از و ستینی غربی الگوهای مبنا بر حاضر،ۀ مقال در ما روش

 .است شده بسنده آن ازی ااشاره به رد،یگیم سرچشمه نیریسا به نسبت عطار متفاوت
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 قیتحقۀ نیشیپ -2

 در اما است، نپرداخته عطار اسرارنامه در دوگانهی تقابلهای بررس بهی مستقل اثر تاکنون

 اتیغزل در دوگانهی تقابلها» مانند. کرد اشاره توانیم نمونه چند به دوگانهی تقابلهاۀ نیزم

 در دوگانهی تقابلهای بررس» ،ییکالیقادی تیعنا محمد وی روحان مسعود از« یشابورین عطار

 و ستمر تقابل رساختای بررس» الن،یمی دالئی عل و اینیدیعب ریمحمدام از« ییسنا قهیحد

 هللاسدا وی نیحس اهلل روح از« وسسترا یلو تقابل نظریۀ سساا بر شاهنامه در رسفندیاا

ی تقابلهای بررس» نسب،فیشر میمر از« عامهی نهاستادا در گانهدوی تقابلها» زاده،محمد

 در متقابل عناصری شناخت نشانهی بررس» لو،ینب رضایعل از« حافظی غزلها در دوگانه

 شعر دری واژگانی تضادها و تقابلها لیتحل» وی اتیح زهرا از« موالنا اشعاری رپردازیتصو

 . گلدرّهی اری لیوسه انیسالم غالمرضا ،یچهر طاهره از«  ییسنا

 اسرارنامه در دوگانهی هاتقابلی بررس -3

 استفاده تقابل بردن بکار در نگرش دو ازی و که دهدیم نشان عطاری هایمثنو لیتحل

 و متقابل عناصری سو دو بودنِ ریرناپذییتغ لیدل به که هستندیی تقابلها اولۀ دست. کندیم

 دسته، نیا در. کندیم دایپ ظهوری رونیب ساحت کی در تنها ،یذات اتیخصوص در ماندن ثابت

ی کی از گذر در آنها کمال و کنندیم نقض کامال را گریکدی ،یتضاد ارتباط از فراتر متقابل امور

 وجود با توانینم ای باشدی عقب خواستار تواندینم ایدن خواستار مثال. استی گرید به دنیرس و

 نیای منف و مثبتی سو دو گاه است، مقاله نیا هدف که دومۀ دست در. دیرس حق به باطل

 ارتباط گاه و ابندییم رییتغ مثبت به هایمنف ای یمنف به مثبتها و شوندیم تبدّل دچار تقابلها

 .شودیم بدل وحدت ویی کتای بهی منف و مثبت عنصر دوی تقابل

 شرّ و ریخ -1-3

 که ستین رییتغ رقابلیغ و صرفی تقابل ارتباط کی عطار دگاهید از جهانی تقابل ساختار

 دری منف وجه هر او نظر از. کند جلوه مثبت نقش در مثبت وی منف نقش دری منف همواره

 است نهانی شرّ پس دری ریخ هر گرید انیب به. دارد نهان خود در را مثبتی وجوه جهان،

 کوردل مشهور بقول و نشده کور درک نظر از که است ریخ آن دنید به قادری چشم تنها و

 دارد؛ قرار معرفت و کمال ریمس در تیدرنها متضاد، عناصر انیم تقابل نیبنابرا. باشد نگشته

 مثبت،یۀ سو زانیم به را آن بلکه کند،ینمی نف تقابل جهان در رای منفیۀ سو عطار رایز

 .   خواندیم معرفت لیدل نیمهمتر و شناخت به رساننده
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 عنصر دو نیای ابد نیتبا از نشان که استی اخالق متون دری عیشا تقابل شرّ، و ریخ تقابل

 گاهیجا تقابل نیا عطار،ی فکر نگرش با وی عرفان اثر کی عنوان به اسرارنامه در اما دارد، باهم

 قرار است مثبت آنچه با تقابل در استی منف آنچه لزوما آن در که کندیم دایپی متفاوت

 موردۀ نکت. شودیمی تعال و مقصود به رساننده مثبت عنصر همانندی منف عنصر بلکه رد؛یگینم

 که است انسان ریمس در شرّ و ریخ متقابل عنصر دو توأمان کاربرد لزوم دگاه،ید نیا در نظر

 در درد غالب عنصر ار،یاسفند) درد انیم تقابل اسرارنامه، در آن پربسامدی هانمونه ازی کی

 عرفان عالم وی معن جهان از که نگرش نیدرا. استی شاد و( 174 -147: عطارۀ نامبتیمص

 لیدلبه شود،یمی تلّقی منفی شاد وی دردیب برابر دری عیطب بطور که درد رد،یگیم نشأت

 و ریخ عنصرۀ انداز به شرّ عنصر و کندیم دایپ تبدّل مثبت به دارد،ی عقب در  کهی رهاورد

 :شودیم مقصود به رساننده آن، از شتریب گاه بسا چه

 قصّـــه نـه و جــــانآ باشـــد حصّه نه            حصــّه اســت درمـــان که رای جهـــان

ـا کهی رنجـــ هـــر به  میـــدید کهی انــدوهــ وی درد هــر به              میدیکشـ نجـایا م

 آنجــــا ـــمیبشـــتاب زود تــــا ــــایب            آنجا ــمیابی عــــوضی شـــادی کـــی

 (149: نامهاسرار)

 آغاز همان از اسرارنامه در آنی متعالیۀ سو به تقابل پستیۀ سو از دنیرس و تبدّل موضوع

 نیا در ملموسی هانمونه آوردن با عطار. ردیگیم قرار دیتأک مورد اول مقالت در و کتاب

 از رای آدم کهی ریس دهد؛یم نشانی تکاملی ریس رهگذر از را انسانی تعال و کمال رابطه،

 برابر در را اوی روحان ساحت رسانده، وحدتۀ سرچشم وی راحت به هایسخت و رنجها پس

 :سازدیم آشکار شیمادّ ساحت

 ینگرد اخــگری شد خـــاکســتر چــوی            نگرد گوهـــر سفـــر ناکـــــرده تــو

 درّ شودی ک قطـــره ناکـــرده سفـــــر             عنصـــری سو ـــایدر زی کرد سفــــر

 کــرد در به سر اطــــلس ز و بــــاید ز            کــرد سفـــر موضـــع از توت برگ چو

 (106: اسرارنامه)

ۀ واسط به تنها را قتیحق به دنیرس عطار که است نیا کرد توجه آن به دیبا کهی انکته

 برندهشیپ مهم عوامل ازی کی زین رای منف صفات داند،ینم سّریم مثبتۀ شد شناخته صفات

 هری مادّ جهان در و است رممکنیغ تقابل بدون وجودی و نظر از. خواندیم معرفت ریمس در

 عدم، کنار در وجود خار، کنار در گل. است تصور و شناخت قابل متضادش عنصر بای عنصر
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 قرار هم برابر در را متقابلی مصرعها و اتیاب صفحه، نیچند در نیبنابرا... و باد کنار در آب

 و کرد جستجو را آن متقابل عنصر دیبا هادهیپد کنه در که کند دیتأک امر نیا بر تا دهدیم

 که شمیابر لباس نمونهی برا. باشدیم پنهان که استی گریدیۀ سوی دارا حق جزی وجود هر

 نیا در کهی انکته اما... و دارد خود نهان دری سنگ که لعل ای و نهفتهی کرم آن کنه در

 در بایز و خوش و خوب عنصر هر پنهانیۀ سو در  که است نیا دارد وجودی تقابلۀ مجموع

 و ایدنی اعتباریب دادن نشانی برا عطار قتیدرحق. دارد وجودی منفی عنصری مادّ جهان

 شرّی عنصر جهان، در مثبت و ریخ عنصر هری برا آن،ی هایخوش بودن گذرا از انسانی آگاه

 :ستین لمس قابل درظاهر که ندیبیم آن بطن در

 ستین عدم خــوفیب هســت ار وجــود            ستین غم دورانیب هســـت ار نشـــاط

 دانی ناخــــوش اوی خــوش سـراســـــر            دانی آتشــــ گــــوارشخـوش شـراب

 است حرام خون و اشک ز جستنی خوش            است خون و اشــک عالم، مشک و گالب

 ـنستیمسک زنبـــورۀ فضــــل کـــنیول           نستیریش و طعم خوش ـنیانگب اگـرچه

 (178 -177: اسرارنامه)

ۀ شیش چون را انسانها او د،یبگو عالم خلق ازی رمز تا خواهندیمی مجنون از کهی تیحکا در

 در چهآن که دهدیم نشان ریتعب نیا با و است خون و باد از پر همواره که داندیم حجامتگر

 :ستین تصور قابلی ناخوش کنار در جز جهانی خوش و است گذرنده است،ی شادیۀ ما جهان

 دیدرآ غــم صـــد تیشـــاد کی یپـــ            ــدیبرآ دم کی گـــر تو ازی شــــاد به

 ستین مگسیب شکّر و خــاریب گــل که            ستین کـس قســـمی فــراقیبی وصــال

 نداردی ســــوری مـــــاتمیبی دمــــ            نـداردی نــــــور وفـــــای ب جهــــان

 باشد لنـگ خــواهد تیعــــذر وگــــر            باشد سنـگ بخــــشد تیمیس اگـــــر

 (166 -165: اسرارنامه)

 عطار شود،یم گفته سخن اریبس ایدنی اعتباریبۀ دربار که کتاب انیپا تا ازدهی مقالت از   

ی انتها در و کندیم استفاده تقابلها از کتابی هابخش ریسا از شیب مفهوم نیا نییتبی برا

 زهر با ختهیآم را آن شربت و ندیبینم شیبیی ابتال بودن،ی فان لیدل به را جهان مقالت، نیا

 :خواندیم
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 یخورد زهـــریبی شـربتـ هرگــــز نه              خـــو قهــــریبی القمـــه هــرگز نـه

 جســت دلــت بر عـــالم زی بـاد تا که            بست دلت بر ـنیخون ـــلیس هـــزاران

 ؟یزندگــان ای به مــــرگ خـــود تا کهی             کاردان گـــر کـن شــــهیاند خــود تو

 تیگــلــــو در آمــــــد آب کی تا که              ــتیرو به ــدیآ فـــرو غـــم هـــزاران

 (184: اسرارنامه)

 وجود یب رای ریخ چیه عطار. است تأمل قابل تقابلها حدّ از شیب کاربرد دوازده مقالت در

 مقصود به رساننده آن متقابل عنصر کنار در گرفتن قرار با جز رای مثبت عنصر چیه ای شرّ

 در که داندیم تقابلی سو دو بودن توأمان را مضمون نیا در معرفت عامل تنها و ندیبینم

 :شودیم ختم وحدتۀ نقط به تینها

 است غیدر و درد جهـان کـــار همــــه             است غیم ریزی شــاد ماه را جهـــــان

 ـــکیتار روز نگـــردد مــــا بر تـــا که            ــکینزد روزی صبحــ ــــچیه نگــردد

 بار کی بهی شـاد کند خوششـب نه که             ـداریپد شــبیشــام ــــچیه نگــردد

 مهـــتاب ندیمــاینپ بــرمــــا تـــا که            باب نیا در نوی ماهـــ ــــچیه نگــردد

 وام کنـد غـــم ما از ســـاله ده نــه که            ــامیا ز نــــوی ســـال ــــچیه نگــردد

 (168 -185: اسرارنامه) 

 دری وۀ زانیاستیدن نگرش بازتاب تقابلها همچنان که زدهیس مقالت در عطار استی گفتن

 و ندیبینم دور است اریبس ثروت صاحب کهی انسان ازی حت را رنج و درد هستند، اسرارنامه

ی دردمند مضمون در  هم را مورد کی یحت عطار که است نکته نیاۀ دهندنشا ان،یب نیا

 لَقَد». ندیبیم رنج با ختهیآم کامال ،یباطنی معنا و قتیحق در را جهان و کندینم استثنا

 (:4: بلد)« کَبَدی ف خَلَقنَااإلنسانَ

 رنــجیب آب دم کی خــوردی نخــــواه             گنـج زر و ـــمیس ازی اآکنــده اگــــر

 (195: اسرارنامه)

 روح و جسم -2-3

 در. داد قراری بررس مورد بُعد سه در توانیم را باطن و ظاهر ای روح و جسم انیم تقابل

 در کند،یم جدا هم از را دو نیا ابد تا که است حاکمی ذاتی تقابل روح و جسم انیم بُعد کی

 بُعد در و برسد وحدت به آنهای فنا با تا پردازدیم دو هر جان و جسمی نف به عطار گرید بُعد
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ی گرید وجود گرو دری کی وجود که خواندیم ریمس کی رهرو را دو هر جان و جسم سوم،

 .استی روحان جهان خاص ،یکسانی نیا و است

    روح و جسمی ذات تقابل -1-2-3

 متقابل، عنصر دو نیا انیم وسف،ی به جان و چاه به جسم هیتشب با اول نگرش در عطار

 تنها برتر،ۀ مرتب در جان و شودیمی نف جسم همواره که کندیم جادیا رییتغ رقابلیغی تناقض

 :دیآیم بشماری تعال به دنیرس عامل

 فتادهی پـــ ســـر از نفـــس گـــرگ ز            فتادهی و در جـان اسـتی چـــاه تنـت

 رسـت بال چـــاه ــــنیا ز بـــوک تواند            چنگ زند« اهلل بحبــل» جــان تا بگـــو

 (211: اسرارنامه) 

 یسـمـــانیریی جـــا ز او دســـت بــهی            جــــان افـتـــاد تـــن چـــاه در را تو

 کـــن سـرنگـــون را او چـــاه، ازی برآ            کن زبون را نفست گــــرگ ـــلتیح به

 (210: اسرارنامه) 

ی نف عمل باطن و روح دربرابر نگرش، نیا در را ظاهر به پرداختن وی جسمان وجود عطار

 اطلس گرفتن آن، از آمدن رونیبی برا و ندینشیم خم در کهی مرد داستانِی انتها در. کندیم

 بستهیپا که رای انسان و زندیم جسم قفس از روح پرواز بهی زیگر عطار کند،یم شرط رای روم

 به توجه از را او محال،ی آرزوها که خواندیم خم در نشسته نادان چون است،ی مادّ جهان

 :داردیبازم وجودشی روحان بعد

 است زیچ چه خود تا جـان نهی دان تن نه             است زیعزی مرغ جــان استی دام تنت

      آزادی کـــرد نـاگـــرفـته مــــــرغ که            افتــاد سهـوت خـــود در نزع، وقـت به

 (149: اسرارنامه) 

 کمال ریمس در( روح و جسم) باطن و ظاهری همراه لزوم -2-2-3

 تقابلی سو دوی تضاد وی تناقضۀ رابط عدم اسرارنامه، در تقابلها قیمصاد از گرید ازی کی

 اما دارند، قرار هم از متضادی سو دو دری ذات نظر از دوگانهی تقابلها کهی معن نیا به. است

 گام ریمس کی در و دارندی ملزوم و الزمۀ رابط گریکدیبا بلکه کنند،ینم نقض را گریکدی

 تیحکا. خواندیم اصل کی از و گریکدی مالزم را روح و جسم نگرش، نیا در عطار. دارندیبرم

 نقص جبران کیهر تا روندیمی دزد به سوم مقالت از هفت تیحکا در کهی مفلوج و کور
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 اشارهی اساسۀ نکت نیا به عطار و است متقابل وجه دو نیا بودن همراه بر دیتأک باشد،ی گرید

 گام هدف کی یبرا و ریمس کی در و نندیبرنگزی اجداگانه راه جان و جسم اگر که کندیم

 :شد نخواهندی گرفتار دچار بردارند،

         ندیســـو دو از عــذابنـد انــــدر اگـــر            ندیرو دو ،یــیرو تـن ویی رو جــان چو

 (122: اسرارنامه)  

 اتحاد نیا عطار که است جان و جسم شدنی کی دری تعال به دنیرس شرط اسرارنامه در

 و جسم به را نهیآ کدر پشت او.  سازدیم ملموس مخاطبی برا نهیآ مثال در را رممکنیغ

 داده قلیصی رگیت از نهیآ پشت اگر که حیتوض نیا با کندیم ریتعب روح به را آن روشنی رو

 نیهم به ماند؛ینمی باق انهیم دری تقابل چیه و شودیمی کی باهم نهیآی  رو و پشت شود،

 تیّروحان نیع شود، پاکی رگیت و شیآال هر از چون زین انسانی جسمان وجودی رگیت بیترت

 :رهدیم خود وجود برون و درون تقابل از  انسان و شودیم

 زود شود تن جــان و گردد جـــان تنت            زود شود روشــن تنت و جـــان اکــــر

 روشـــن است ـــنهییآ یرو جـــانی ول            تنی رگیت آن اســـت نهیآ پشــت چــو

 خاک چه و پاـک چه ،یکی دو هر شــود             پـــاک ــــنهیآ پشــت ندیبــزدا چــو

 اسـت مــــاه مــانند هایروی بعضـــ نه            است ــــاهیسی بعض هایرو فــردا چــو

       گــردد یرو صـــــد اگـر باشـــدی کـی            گردد یرو چــون ـــنهیآ پشـــت چــو

 (117: اسرارنامه) 

. است امبریپی جسمان معراج بر عطارۀ اشار دارد، وجود موضوع نیاۀ ادام در کهی جالبۀ نکت

ی جسمان وجودی پاکی و. کند هیتوج را امبریپی جسمان معراج تا دیجویم سود مثال نیا ازی و

ی جسمان بُعد دو انیم تقابل رفع آن دنبال به و شانیا جان و جسم شدنی کی لیدل را امبریپ

 که است دانسته سکه کی یرو دو را روح و جسم مایمستق و داندیم انسان وجودی روحان و

 :باشدیم عطاری عرفانی هاآموزه دری اتازه و خاص ریتعب

 آن با و ـــنیا با شد معــــراجی ســــو            جان تن و بود تن جــان چـــو را محمد

 «است؟ پــاک جان چگونهی خـــاک تن            است خــاک که دمید تن» کهیی گو اگر

 بنگر کــوری ا گفت کهی کـــور خود تو            ستدرهّ خاک و خشـت گور چشـمت به
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 ؟یپــاک جـــان نخــــواند را تن چـــرای            خــــاک دید  داند روضـــه کوی کســ

 یجــــان به تن هــرگـــز دیدی ـــارینی             مکـــــان در و زمــــان در تای ولــــ

 (117: اسرارنامه) 

 جان و جسم وحدت درک مانع که استی حجاب نیبزرگتر مکان و زمان عطارۀ دیعق به

 اکثر ابند،ییم دست معرفت گوهر به قتیطر دانیم در انسانها ازی اندک جاآن از. شودیم

 کامالی ظاهر وی مادّ نظر از البته که هستند جهان عناصر انیمی تقابل دگاهید صاحب انسانها

 و است جهان ظاهر در تنها تقابل ها،دهیپد کنه شناخت و عرفان نظر از اما است، درست

 عنصر دو که زینی عقب و ایدن کند،یم اشاره عطار که همانطور. ستینی کی جزی هست تِیحقق

 به و است حجاب دری  آدم کهی مادام اما ستند،ین دور هم از قتیدرحق هستند، متقابل

 اصرار است، تقابل حامل که کثرات بر و ستین وحدت نیا دنید به قادر ده،ینرس فناۀ مرتب

 :ورزدیم

 ینهـــاد عـــالم آن دری حـــال قـــدم،ی            بداد دم ـــکی در پــاک جــــان چو

 ـــوارید تســــت جــــود ره دری ولـــ            اریبس ســــتینی عقبـــ به تا ـــایدن ز

         ستینی کی جز عــــالم وی چشــمیب تو            ستینی شـک گفتم من کهی معن نیا در

 (135 -134: 1394 اسرارنامه،) 

 پاسخ دری مجنون آن در که کندیم انیب رای تیحکا دوم مقالت در مفهوم نیا در عطار

 آن در ماسوره از چون کهی صابون کف دهدیم پاسخ ست،یچ عالم پرسد،یم او از کهی سائل

 است چیه اشکال نیا که داندیم عاقل انسان اما شود،یم داریپد آن از رنگارنگی شکل بدمند،

 معرفت نیا و کندیم دیتأک عالم اصل بودن کتای بر گرید بار رهگذر نیا از عطاری. شدن زیناچ و

 :باشد شده نایب معنا عالم به و رستهی مادّ جهان حجاب از که خواندیمی کس آن از را

 تــوی اـدهینشـــن و تــوی ســـتدهیند             تـــوی اــدهیدی زیچــ کهی پندار تــو

 دگرنه و اصل در جمله نیا اســتی کــی            وگــــرنهی نـــیبی همـــ آن مـثـــال

 ـــوارید نه مانـــد در تو چشــــم در نه            ـــداریپد گـــردد دلـــت نـــور اگـــر

 ینـــدانــ وی ـنینب کی جـــز همــــهی            بردرانــ هــــم از پــرده ـــنیا اگـــر

 برانداز خود ــشیپ ز آخــــر حجـــاب،            ســــربــاز اســــرارۀ جمـــل بگـــفتم

 (137-136: 1394 اسرارنامه،) 
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 جان و جسمی نف -3-2-3

 متقابل وجوه دو نیا از کی چیه دنیرس عدم روح، و جسم با مرتبط میازمفاه گریدی کی

 اثبات به عطار اما برسد، نظر به رممکنیغ مضمون نیا اولۀ درج در دیشا. است قتیحق به

 نیا. ندیبیم ناتوان جانان وصال به دنیرسی برا را جان اسرارنامه، دری و. پردازدیم امر نیا

 در جان سر از گذشتن عطار، منظور اما دارد، قرار جان رورتیص با تقابل در بظاهر مضمون

 رایز دارد؛یبرم گام قتیحق ریمس در که انسان وجه آن عنوانبه جانی نف نه فناستۀ مرتب

 جهان سر از تنها نه سالک که است سّریمی شرط به فنا مقام در تقابلها ازیی رها و وحدت

 ریمس در عطار رونیازا. بگذردی اله جان با اتصالی برا زین شیخو جان از بلکه جسم، وی مادّ

 :دیبنما مخاطب به را کاملی فنا مفهوم تا کندیمی نف جسم کنار در زین را جان قت،یحق

 استیی گو و گفت و بار و کاری جــا چه            استیی گو چو سر هزاران صد ره، نیا در

 است بمــانده ــرونیب در ز او تن، وگـــر            است بمانده خـون اندر م،یگو جــان اگر

 ؟یجــا بر افتاده تـــن ــــنیز دیآ چهی            پا از ــدیبازنشــناس ســر جـــان، چو

 اســـتـخـوانها پـــوده ز زدیبرخــــ چه            جـــانـها گــــردندیم خـــونـابه در چو

 (182: 1394 اسرارنامه،) 

 که وحدت از فراتری تفکر داند؛یم دوگانه وی تقابل تفکر هر ازی عار را آخرت جهان عطار

 هادهیپدی روحان وی جسمان بعد اتصال به و سازدیمی سرگشتگ و رتیح دچار را مخاطب

 :دارد نظر

 آنجا هـم نبود شـــب کهی معـــن آن از            آنجـــا خــــرّم زرو» گفـــت نباشــــد

 ی         ـــریمن نـه آنجــــای نیب مظــــلم نهی            ریزمهــــر نه و باشـــدی شمســـ نه

 (118: 1394 اسرارنامه،) 

 و ناشناختهی جهان با را او آخرت در انسانی تقابل معارف تمام ساختن معدوم با عطار

ی جهان. است رممکنیغ و سخت مخاطبی برا تشیّفیک فهم که سازدیم روبرو درک رقابلیغ

 انسانۀ شدشناخته وحدت از فراتر بلکه ستند،ین باهم تقابل در روح و جسم تنها نه که

 دو ،یگریدۀ دیپد هر ای و معشوق و عاشق انیم وحدت دادن نشانی برا عطار. ندینمایم

ی سو دو هر نجایا در اما برسد، وحدت به تقابل از تا کندیمی کی و ادغام هم در را تقابلی سو

ی برا. است تصور و درک رقابلیغی تیموجود ماندیم جا به چهآن و شودیم زده کنار تقابل

 است ممکن چطور پس است، تقابل ازی خال و وحدت سراسر مرگ از پس جهان اگر نمونه
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ی تقابل عنصر دو مثال. باشند نداشته حضور وحدت دانیم نیا در تقابلی سو دو از کی چیه

 . رنگهم گریکدی با نه و مشوند بدل گریکدی به نه که روز و شب

 هم که کندیم اشارهی انکته به مرگ از پس جهان از زارتیح فیتوص نیاۀ ادام در عطار    

 از وحدتی چگونگ به هم و آوردیم رونیب رتیح و شناخت أسی از را مخاطبی تاحدود

 جهان در یجسمان وی مادّی بُعدی وجود هری برا او. کندیمی روشنترۀ اشار تقابل پس

ی عقب در را جمادی معنو بُعد نمونهی برا. است قائل آخرت جهان دری روحانی بُعد وی خاک

 :خواندیم نور را وضوی معنو بُعد و حور

 است ایدن کهنزا نمــاند آنجـــا جسم که            استی معن وزامر هـــم تو جســـم همه

 دینما جــــان آنجـــا تو جســم همــه            دیگشا جــان بند جســــم چـــون یلو

     حور گهیآنجــا جمــــاد، نجـایا جمـــاد            نــــور گهیآنجــا وضــــو، نجایا وضــو

 (118: 1394 اسرارنامه،) 

. استی افالطون مثل عالم به هیشبی مفهوم دارد، وجود مضمون نیا در کهی تأمل قابلۀ نکت

 قائلی عقب در آن به متصل وی روحانی بُعد ا،یدن دری ماد وی جسم وجود هری برا عطار

. ندیبیمی عقب جهان در رای وجود هری معنای قیحق ظهور و هادهیپدی معنوی تجلّ و است

 نکهیا. خواندیمی عمل هر باطن و معنا گاهیجا را بهشت و مرگ از پس جهان عطار قتیدرحق

 وی روحان ابعاد بهی نیزم وی جسمان ابعادی تعال است، حور جماد و نوری عقب جهان در وضو

 در بُعد کی که وجودند کی در بُعد دو بلکه ستندین جدا گریکدی از البته که استی آسمان

 :است واقع نیزمی سو آن در گرید بُعد و نیزم

 من نهم کسانی را جســـم و جــــان که            من دهم جان و جسم شـــرح چگـــونه

 شیســـو دو زا دینمـــایم حکمــت بـه            شیرو دو جان و جسم است نــهییآ کی

 باشد اسـم پاکـــش جـــان ســـو وزان            باشد جســـم دینما ســو ـــنیز اگـــر

                 نورش فـــردوس در نجـــاستیا دلــت            ظـــهورشی عقب رد نجــاستیا بلـــوغ

 (119-118: اسرارنامه) 

 که خواهدیم انسانها از عطار اما است؛ ریپذامکان معنا جهان در تنها جان و جسمی کسانی

 نند،یبب را دیتوح هادهیپد کنه در و کنند باز را خود نیبوحدت چشمی مادّ جهان نیهم در

 کالم، کی در و داردیبرم انیم ازی گرید با رای متقابل عنصر هر انیم فرق کهی دیتوح تفکّر

 جهان و معنا جهان مختص داشتنی وحدانۀ دید عطار نظر از. کندیم کسانی باطن با را ظاهر
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ی کی موجودات منشأ چون. است دارید قابل جهان نیهم در وحدت بلکه ست،ین مرگ از پس

 هیتوج قابل نگریسطح انسان نگاه از تنها بواطن و ظواهر انیم فرق پس باشد،ی اله ذات و

 :نگردیم را متقابل عناصر قتیحق جان چشمِ با آنکه نه است،

 زیچ همـــهی نیبی کـــی عـــالم رد که             ــزییتم و عقــل تفکّــر از کن چنـــان

 پوست؟ تا استی فرق جهـان مغــز زا که            دوســتی ای پنداریم چه درگــه نیا بر

 رفت؟ مــه به نآی مــاه به کی نیا چرا            رفت گهیجا کی از پوســت و مغـــز چو

 پنهــانست خواجه چشــم ــشیپ ازی ول            کسـانستی پوست و مغز که دانیم نیقی

 «            زبــانت»ی ســـبحــــان بانـــگ برآرد            جانت چشـــم دیگشـــا ار دیتوحـــ به

 (154: اسرارنامه) 

 (اثبات وی نف) عدم و وجود -3-3

 قیمصاد ازی کی دارد، قرار سلوک راهی ابتدا در کهی انسان اثبات وی نف انیمی سرگشتگ

ی سو به تواندینم سالک و دینمایم مترادف تفرق، از فراتر عطار عرفان در که استیی تقابلها

 و وجود انیم تواندینم معرفت،ی جستجو در قتیطر سالک. باشد داشته شیگرا کدامچیه

 وجود گل که آنجا از. است نداشتن و داشتن هست نوسان در همواره و برسد نیقی به عدم

 سالک است؛ دهیدم او در شیخو ذات از خداوند که استی روح او جان و حقۀ سرشت انسان

 حق وجود به او وجود اصالت که افتی خواهد دست معرفت نیا به شیخو ریس تینها در

 معرفت قیطر در قدمی آدم تا نرویا از. حق برابر در دنیناد خود ،یواقعی شناس خود و است

 را حقی خبریب وی ستین عالم در و دینجو راه پرده درون بهی ماد ظواهر پس از و ننهد

 وجود دری ژگیو نیا به اسرارنامه در. گرددیم شیخو اثبات وی نف انیم وستهیپ ند،ینب

 :شوندیم خودیب خود از انهیصوف سماع وقت که شودیم اشارهی انیصوف

 نداخمـوشی خـوش آن دری شیخـــویب ز            پوشـــندخـــرقه انیصـــوف نچـو همه

 ـــداریب نه حـــالت انز خـــوابند در نه            اریهشــ نه و مستند نه گـــردش آن در

 (166 -165: اسرارنامه) 

 عطار که افتی آنجا نه، مقالت در توانیم را اسرارنامه در اثبات وی نف قیمصاد ازی کی

 سرّ و قتیحق افتنی یبرا کهیی انسانها فیتوص در و داندیم رممکنیغ رای اله سرّ به دنیرس

ۀ رسانند کیچیه که شماردیبرم معرفت ریمس در متقابلی هاروش اند،رفتهی راه هر بهی اله

 کهی رزنیپ تیحکا در. کنندیم سرگشته تقابلها ازی جهان انیم را  او نبوده، مقصود به انسان
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 ادآوری که خواندیمی اگشتهگم را خود ریپ کند، بازگو را خود سرگذشت تا خواهندیم او از

 شود،یم موجب رای حال نیچن آنچه رایز است؛ قتیحق ریمس دری آدم اثبات وی نف مفهوم

 د،یخورش ماه،ی حت که است افتنینا و جستن و مقصد به دنیرسی برا ریمس افتنی عدم

 :اندسرگشته و دستیته راه نیا در کائناتۀ هم و آسمان

 ــمیدیدو بدودی کسـ کــــان تگ هر به             ــمیدیپر پــرّدی کســـ کــان پر هر به

 ــمیخفت فـرش تحـت عـــار ازی گهـــ            ــمیرفت عــــرش فــوق فخـــر ازی گه

 ــمیگشتزبای ـــــدیناامـ بـر کـنــــون            ــمیگشت راز ـــنیایۀ پــــو دری بســـ

 ــمیگرفت گرید بر ــــزین نیا کنـــــون            ــمیگرفت ســر از را راه ـــــنیای بســـ

 ــمیبمــاند ـانیپـــایب یّواد ـــنیا در            ــمیبماند سرگــــردان و ـــرانیح همه

 (172: اسرارنامه) 

ی حال ریاس کهی اله سرّی ایجو انسانی سرگشتگ وصف به همچنان زین ده مقالت در عطار

 خواند؛یم گمگشته و ناکام قتیحق افتنی در را خودی حت و پردازدیم است اثبات وی نف انیم

 او ،یمنف چه و مثبت راه چه اما، کند،یم امتحان رای راه هری اله سرّ افتنی یبرا کهی انسان

 :   رساندینم قتیحق به را

 خــــرابــات در نوشــــم دُردی زمــــان            مناجـــات رد ـــزمیر اشـــکی زمـــان

 خمّــار میگـــاه ،دبو مسجـــــد گهــم            زنّـــار مــــرد نـه امخرقـــه مـــرد نه

 میبشــــایم را بـــــد نه را ــــکوین نه            میبشایم را خــود نه را تــــن ــکی نه

 (175: اسرارنامه) 

 دو انیم انسانی سرگشتگۀ دهندنشان که کندیم مطرح رای تیحکا اسرارنامه در عطار

 شود،یم هیتوص سالک به خود گاهیجا در صفت دو نیا قتیطر در. است ذکر وی خموش صفت

 که مقرّبی ریپ تیحکا در. است خداوند راه دری آدم اثبات وی نف بازتاب تیحکا نیا در اما

 چون و دهدیم قرار سرزنش مورد را اوی هاتف و کندیم ناله را شب تمام درد دندان لیدل به

 سرزنشی خموش وی صبور نیا لیدلبه را او هانف هم باز بندد،یم فرو ناله از زبان گرید شب

 در انسان نکهیا و میهستی خموش و ادی متقابل عنصر دو انیمی سرگشتگ شاهد کند،یم

 :است سرگشته تقابلها ازی جهان انیم نرسد،ی تعالۀ درج به تای اله ریمس
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 را مــا است اســـتاده بری نـیچـــند که            را مـا است فتـــادهیبی کـــار عجـــب

 بـــود توان هــــشیب نه مندآگــــه نه            بود توان خــــامش نه گفـــت، بتوان نه

 (197: 4اسرارنامه) 

 تقابل شدن برداشته و معشوق و عاشق وحدت -4

 گرفته قرار توجه مورد میرمستقیغ و میمستق بطور کثرت و وحدت موضوع اسرارنامه در

 انعکاس کثرات، که است نیا شود،یم عارف آن به قتیطر تینها در سالک آنچه. است

ی تجلّ محلّ جز کثرات، قیمصاد عنوان به نیزم و آسمان وکائنات هستندی اله ذات تیوحدان

 که است خداوندی تجلّ محلّ عالم، موجودات افضل مقام در انسانی حت ستند؛ین حق ذات

 معشوق در ابد،ی دست خداوند با شیخو ذات وحدت معرفت بهی هست عالم کثرات از چون

 . دیرس خواهد وحدت مقام به گشته، محوی اله

 عنوانبه انسان تیجسمان کثرتی حت و عالم دو کثرات برابر در وحدت دادن قرار با عطار

 فیتوص ایدر به قطره دنیرس چون را حق مطلق وجود در گشتن محو قت،یحق راه حجاب

 خالق با شدنی کی و وحدت مقام به دنیرس نیع گشتن، محو و گشتن غرقه نیا که کندیم

 جز هرچه در را آن عطار که است کثرات ازیی رها شرط تبدّل، نیا در مهمۀ نکت. است

 از پس که دیزیبا تیحکا در عطار. باشد انسان وجود آن، اگری حت ند،یبیمی اله معشوق

 بزند کنار او برابر از پرده تا خواهدیم خداوند از عرش در افتنی ره وی سرگردان سال هزاریس

 نشان انسان خود وجود خداوند و انسان انیم حجاب د،ینمایم او به را دیزیبا خود خداوند و

 :شودینم گرجلوهی اله وحدت نشود، برداشته انیم از تا که شودیم داده

 دمیزیبا آمـــد ــــشیپ جــــاآن هـــم            دمیمج عـــــرش در دادنـــد ره چـــو

 ـــداریپد آمــــد دیـــــزیبا پــــرده ز            بــردار پــــرده ـــاربی که دمکـــر ندا

 (152: نامهاسرار) 

ۀ هم تا خواهدیم انسانها از ،ینیبکثرت و تقابلهای نف بر دیتأک با دیزیبا گرید تیحکا در

 :ندیبب تن کی را جهان

 وزبرد دهید و جهــــان نیب تن کی» که             وزر کی مهنه ــخیش است گفــته نیچن

 «هم انیم اندر است شده گــــم اوی ول            هم آسمـــان است دیـــزیبا پر ـــنیزم

 (157: نامهاسرار)
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 دیزیبا جز را عالم دو هر چرخد،یم دیزیبا تیشخص حول کهی تیحکا در گرید بار عطار

 را اتیحکا اغلب عطار کهی تیشخص نگاه از کثراتی نف بر استی اشارت امر نیا که ندیبینم

 نشیآفر اصل در انسانهاۀ هم بودنی کی به بهانه نیا با و داده اختصاص او به مقالت نیا در

 به دنیرس و شانیدرونی واال مقام به را انسانها بشر، ذات در تقابلی نف با تا کندیم اشاره

 :دهد توجهی اله وحدت

 ؟یدان چهی  مـــاند غــلط در چونی ولی            آن تـــوی نیبیم کهی ـــزیچ هـــر تو

ـان کهی زیچ هر» که             خواست در ــوهیش نیا دیـــزیبا ازی کی  داستیپ و است پنه

 «ستیز از مردم چون منم،» -گفتا-« همه«            »ست؟یچ همه نیا نیکون و فرش و عرش ز

 شد فرو عالـــم آن هــم عـــالم نیا هم            شد فرو هم از نهــــاد نیک گـــهآن هر

 یجهان آن هم جهـــان نیا هـــم تو کهی            نمـــانیم تو اگــــر ــــچیه نمـــاند

 (158: نامهاسرار) 

 چون. است ایدر و قطره کند،یم انیب وحدت مفهوم نمودن ملموسی برا عطار کهی مثال

 به که زندیم مثال را ایدر سه و قطره سه دیزیبا پرسد،یمی الهی ایدرۀ دربار دیزیبا ازی کس

 دوزخی ایدر وارد دارند، زشت پندار کهی گروه گردد؛یبازم مختلف تفکّر با انسانها از گروه سه

 به مربوط قطره نیسوم انیم نیا در. شوندیم بهشتی ایدر وارد پندارکینی انسانها و

 از رها و شوندیم محوی اله اسراری ایدر در کوین و زشت تفکّر از فارغ که استیی انسانها

 نه و دوزخ اهل نه سومۀ دست نگرش، نیا در. رسندیم وحدت کمال به جان و جسم حجاب

ی انقطه به است، آنها خود وجود که کثرت نیآخر از گذر با که هستندی عاشقان بهشتند، اهل

 شانیتقابل تیّخاصی مادّ جهان صفات و عناصر و شودیمی کی معشوق با عاشق که رسندیم

 معشوق عاشق، که شود تمام گاهآن عشق کار»: آمده حیلوا در دهندیم دست از او برابر در را

« .دیفزایبی زیچ معشوق حسن در ای بکاهدی زیچ عاشق عشقِ از آنکهیب برگردد، ورق و شود

 (41: حیلوا ،یهمدان القضاتنیع)

 داریپدی بحـــر را قطــــره هــر جـــدا            پندار دو و است قطره سه حضرت نیا در

 است بهشـــت را کــــوین پنـــدار دوم،            است زشـــت پنــدار اگـــر دوزخ،ی کی

 داریب جسم و جـــان ستین جـــاآن که            اسراری ـــایدر در است قطـــره ســـوم

 جاستآن« نفسک اترک» که شو، توی ب تو            جاستآن شکیب کـــلّ وحدت مقـــام

 عشــق محــــکم اســـاس یردانگــــه            عشــق عالم دری شــویم خـــرامـــان
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 ـــداریپد ره در شــــود گـــرمـا وگـــر            داریپد ناگــــه شــود سرمــــا اگــــر

 باشد گــــرمــاه و نه ســــرمـا را تـــو            باشد همـراه و همــــدم عشـــقت چـو

 (153 -152: نامهاسرار) 

ی نیبکثرت کند،یم مطرحی وحدان نگرش از شدن دوری برا عطار کهی لیدال ازی کی

. شوندیم خود انیم تقابل به قائل و نندیبینم کثرات پس در را وحدت که استیی انسانها

 شاگرد چون و اوردیب را روغنۀ شیش خواهدیم احولش شاگرد از کهی استاد تیحکا در عطار

 نیا بر اورد،یب رای گرید و بشکند رای کی که کندیم امر او به استادش ند،یبیم دو را شهیش

 متکثّر وی مادّ چشم با چون اما اند،شاه وجود قتِیحق در همه انسانها که کندیم دیتأک نکته

 : نندیبینم استی کی انسانهاۀ هم در که را خود وجودیی خدا وی روحان بُعد نگرند،یم عناصر به

 صــــد را دو و رای کـــی ینیبیمـــ دو            اوّل در هـم آخــــر در همی شــــاه تو

ـله صد، چه ،دو چه ک،ی چه            احــــولی پنــــدارۀ پـــرد دری ولـــ  خودیی تو جم

 (158: نامهاسرار) 

 گدا و شاه -5

 کامال مفهوم دو با عطار آثار در است ریفق عموما کهی ریپ و شاه ای گدا و شاه انیم تقابل

 انیمی ظاهر تقابل درپس تقابل نیا کاربرد سبب اول، مفهوم در. است رفته بکار متفاوت

. گرددیبازم دادخواه و دهیکشرنج رانیپ و انیگدای بخش آخرت به فقر، و ثروتی عنی گدا و شاه

ی شاه مقام از برتر رایی گدا مقام ،یشاه ویی گدا انیم تقابل بر دیتأک با اسرارنامه در عطار

ی حت و دانسته خارج پادشاهانۀ عهد از را مقام نیا به دنیرس کهیی جا تا دهدیم قرار

 نگرش، نوع نیا در نیبنابرا. ندیبینمیی گداۀ بندیز را آن که داندیم پست چنان رای پادشاه

 از شاه و برتر مقام به پست مقام از گدا و ابدییرمییتغ تقابلی سو دوی منف و مثبت گاهیجا

ی معنو بعد وی عرفان نگرشۀ واسطبه رییتغ نیا که ابدییم رییتغ پست مقام به برتر مقام

 نظر از زیچیبی معن در تنها گدا، ازی تلقّ نیا در عطار نگاه که است مسلم و باشدیم هادهیپد

 :گرددیبازم عرفان در فقر مقام به بلکه ست،ینی مادّ

 یی        گـدا نبود علـــم و کـــــــوس با کهیی            پـادشـــا ـبـدینـز رای ـیگـــــــــدا

 (149: اسرارنامه)

ی پادشاه ازی اوانهید شوند،یم انتقاد میمستق بطور شاهان که اسرارنامه اتیحکا ازی کی در

ی عقلیب را او وانهید زر، دهدیم پاسخ پادشاه چون و گناه ای دارد دوست شتریب زر که پرسدیم
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 ت،یحکا نیا پس در عطار. بردیمی عقب به خود با را گناه وی باق ایدردن را زر که خواندیم

 :داندیمی واقع پادشاه ا،یدن از بودن گردانیروۀ بواسط را ریفق

 یی  پادشــــا ،یفــتین ــــــایدن با چـــویی             ــایبور بر گـــــر و خــــاک بر اگــر

 (     206: اسرارنامه)

 درخواست او از وانهید و بخواهدی حاجت او از تا خواهدیمی اوانهید از کهی شاه تیحکا در

یی  ایدن شاهان مقام ند،یبیم خود قدرت از دور را آن شاه و سازد دور او از را مگس تا کندیم

 :شودیم داده نشان نترییپا هم گدا و وانهید حدّ از

 ی             ندار فرمـان مگـــس کی بر تو چـــو             بردار رخـت» گفـــتا وانـــــهید بـــدو

 «یاریشهـــــــر زا بــداری شـــرم برو             بار صد به مـــن ازی عــــاجزتـر تو که

 (  207: اسرارنامه)

ی انیب که است مرگ زمان در گدا و شاه انیم تقابل رفتن نیازب شد، ادآوری دیبا کهی انکته

ی اوانهید از کهی شاه تیحکا در عطار. معنا جهان در کثرات و تقابلها یِعرفان وحدت از است

 مطرح مرگ وقت در را انسانهای برابرۀ شیاند گرفته، بغل در رای انسان سرۀ کاس چرا پرسدیم

 که دهد صیتشخ سرۀ کاس از تواندینمی کس مرگ از پس که استدالل نیا با وانهید. کندیم

 را هم از متقابل و متفاوت کامالۀ طبق دو انیمی ظاهر تقابل وانه،ید ای است شاه آن صاحب

 :داندیمی کی نشیآفر اصل به توجه با را انسانها و برداشته

 همراه است خشت ده و کرباس گــز سه            شهنشــــاه گریی گـــدا تو گــــر را تو

 (    191: اسرارنامه،)

 یباطن بُعد در گدا و شاه تقابل -1 -5

 ثروت زانیمی عنی آنی ظاهر بُعد در تقابل نیای بررس شد، انیب گدا و شاهۀ دربار آنچه

 مفهوم در شاه م،یشویمی باطنی معانۀ عرص وارد که دوگانه تقابل نیا گرِید بُعد در. بود

 ازی تیحکا در مضمون نیا که کندیم جلوه تیظرفیب عاشق مفهوم در گدا وی قیحق معشوق

 استی تابگلخن عشق وی بارویزی پادشاهۀ دربار تیحکا نیا. ابدییم بازتاب هفده مقالت

 است، باختنی گو مشغول پادشاه کهی زمان. شودیم خوانده گدا نام با داستان در همواره که

 و افتدیم نیزم بر روز شبانه ده تا که شودیم مست و مجنون چنان  شاهی رو دنید با گدا

 :شودیم دردمند و آواره و سوزدیم پادشاه عشق غم در سال ده تا د،یآیم هوشبه چون
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 افتاد مــــانشدریب سـخـــتی درد که            افتاد جــانش دری آتشـــ عشـــقـش ز

 پـاره پـاره کننـدم ســـاعــت ـکی بــهیی            گــــدا گـلخــــن از ــدیآیم بـرون

 یپادشـــاه سان نیز وصـــلی بـــو به            آشــــکـاره راز ـــنیا میبرگـــو اگـــر

 افتاد رمبـــا و بخــفت گـــل در خـــرم            افتاد رمکا چون کنم؟ چون ســـازم؟ چه

 (219-218: اسرارنامه) 

 نظر گدا به باختنی گو هنگام در گدا، بر کردن رحمتی برا ریوز شنهادیپ به شاه چون

 در و افتاده نیزم بر شاه تیعنا نیا از گدا بدهد، او دست به رای گو تا خواهدیم او از  کرده

 : برندیبازم گلخن به را او تا غلطدیم خاک

 پادشـــاهان چـــون کـــن شیمراعــات            کخواهانین از گـــدا نیا هســـتت چــو

 نداختیبیی گـــو گـــدا آنی ســـو به             تاخــت در بود را او کهی لطــف از شــه

 «باز؟ دهن آخــر ــنیچنی ماند چـــرا             باز من به ده ــمیگو» گفت عاشـــق به

 شیخو در افتادیم و افتـــاد خـــاک به            شیدرو دیبشن سخـــن نیا شــاه از چو

 (219-218: اسرارنامه) 

 وی قراریب فرط از بار هرسه در که کندیم دارید خود معشوق با بار سه تیحکای گدا

 به خود ،ینوازعاشقی رو از معشوق ت،یحکای انتها در نکهیا با و رودیم هوش ازی خودیب

 و رفته هوش از عشق در الزم تیظرف عدم لیدل به عاشق هم باز رود،یم تابگلخن دارید

ی مرگ ست،ین معشوقۀ سراپرد در فنا ای یاراد موت ازی نماد و باارزش مرگ، نیا اما رد؛یمیم

 از عطار و دیآیم دیپد عشق بار دنیکشی برا الزم توان و تیظرف عدمی رو از که است

 ادی گدا نام با نکرده،ی معرفت کسب راه نیا در و است زیچیب عشقی واد در که تابگلخن

ۀ دهندنشان ،ینیزم وی مادّی معان از فراتر تیحکا نیا در گدا و شاه انیم تقابل. کندیم

 ناتوانی واد نیا در و نکردهی ط را عشق مراتب که استی عاشق برابر دری قیحق معشوق

 رای کمال مراتب نیا که خواهدیم مخاطب از ت،یحکا انیپا در عطار لیدل نیهم به است؛

 در د،یرس معشوق قرب به کهیزمان تا برسد معشوق قیطر در الزم تیظرف به و کندی ط

 :شود هالک و زیناچ تیحکای گدا چون نه گردد، محو او وجود

 ـدیابی شــــاه کنـــار در خـــود ســـر            ـدیابی راه خــودی هســتـی ســو چــو

 تابجهـان شمــــع ســـر ندیبنشــ که            تــاب آن پــــروانه آورد چـگـــــــونه
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 هرگز ستین شــاهت وصـــل تــاب که             عـــاجز تابگلخـــن همچــــوی ا برو

 (221: اسرارنامه) 

 وحدتیۀ سا در دوگانهی هاتقابل اتحاد -6

 استی اعرصه به دنیرس آثارش، در دوگانهی تقابلها به پرداختن از عطار هدف نیترمهم

ی معنو وی مادّی تقابلهاۀ هم آن در کهی اعرصه دارد؛ نهان درخود را قتیطر سالک هدف که

ۀ نقط را خدا بروتون آندره ها،ستیسورئال رهبر. شوندیمی کی باهم نقطه کی در باخته، رنگ

 وحدت به را خودی جا تناقضها و تضادها هم بعد به آنجا از کهی انقطه داند؛یمی هستی ایعل

 با است مصادفی عرفانی هاآموزه با مطابق زمان نیا و( 375: 1366 ،ینیدحسیس) دهندیم

ۀ نقط همانی معن جهان عطار دگاهید از. خداوند و جهان خود، از قتیحقۀ ندیجو شناخت

 نیباالتر در قتیحق راه سالکان مقصود و کائناتۀ هم نشیآفر مقصد که استی هستی ایعل

 .است انسانی تکاملۀ مرتب

 دو آن گرانیباز که پردازدیم وحدت مفهوم بازتاب به عاشقانه اتیحکا در بخصوص عطار

 است عشقۀ مرتب نیبرتر در رایز هستند؛ معشوق و عاشق نام به متقابل وجود دو و تیشخص

 معشوق و عاشق انیم تقابل و شودیم مطرح عشق جهان تقابلی سو دو انیم اتحاد مفهوم که

 دوش بر رای تقابل بار نیا کهی مختلفی تهایشخص انیم از. زدیخیبرم انیم از شهیهم تا

 آن از پس و ازیا و محمود به مربوط اتیحکا بسامد، نیباالتر در هاآن نیمهمتر کشند،یم

 قصد و آوردیم انیم به سخن عشقۀ مرتب نیباالتر از عطار کهی زمان. است مجنون وی لیل

 دنبالبه و فنای عنی سلوکۀ مرتب نیبرتر دارد، رای قیحق عاشق وی قیحق عشق دادن نشان

 ریمس در قدمی قتیحق دنبال به سالک. کندیم مطرح را معشوق با شدن گانهی و شدن محو آن

ی جستجو به همواره او و سازدیمی رونیب وی درون دشواری تقابلها دچار را او که نهدیم طلب

ی کمال به ،یجیتدر شناخت از پس تیدرنها تا داردیبرم گام داندینم آن از چیه کهی قتیحق

 مطلق معشوق وجود در و رها جهان و جانی هست از فنا و فقرۀ مرتب در تواندیم که رسدیم

 .گردد محو

 دیبا که است معتقد ،یمعانۀ سرچشم وی قیحق وحدت به دنیرسی برا اسرارنامه در عطار

 فراتر او دارید که جست رای معشوق تنها و گذشت زین بهشت وی عقب از بلکه ایدن از تنها نه

ۀ نقط نیبرتر به سرانجام را انسان هایمنف و مثبتها انیم تقابلی نف. استی گرید لذّت هر از

 :رساندیم حق تیّوحدانی عنی وجود
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 است گــرد دو هر نیا که او دیجو رای کی            است مـــرد که هر دینجـو رای ــتیگ دو

 هست آن از ــشیب او حضــرت در را تـو            است جهــان دو هـر در که لذّت هـر چو

 ؟یرینگی م آنی پــ مشــتاقــان چـــوی            رینگی م جهـــان دو تــرک پـس چرا

 ینمــــان چـــه در تا بـــاش روفلــــکی            نمـــان ره در تــا خـــــواه رای کـــی

 (125-124: اسرارنامه) 

 جهینت -7

 مختصات ازی کی به رای ژگیو نیا اسرارنامه،ی مثنو در تقابلها موضوع به عطارۀ ژیو نگاه

 هادهیپد انیمی تناقض ای یتضاد ارتباط کهیی تقابلها از فراتر عطار. است کرده لیتبد اوی سبک

 صاحب ظاهر، سطح در تقابل بر عالوه که دارد نظری متقابل میمفاه به دهند،یم نشان را

 رفته، فراتر خودی ذات اتیخصوص از کهیی تقابلها. هستندی هست کنه و باطن در خاصی تقابل

 به تقابل، مثبتیۀ سو و مثبت به تقابل،ی منفیۀ سو گرید عبارت به. دهندیم گاهیجا رییتغ

 ریمس در تقابلها گرفتن قرار و عطاری وحدان نگرش حاصل تبدّل، نیا که ابدییم تبدّلی منف

 مطرح را هم از متفاوت نگرش سه جان و جسمۀ دربار عطار. است انسانی تعال و عرفان

 توأمان لزومی سوم و جان و جسمی نفی دوم جان، و جسم انیمی ابد تقابلی اول که کندیم

ی معنا به نظر با زین گدا و شاه تقابل در. است وحدتۀ نقط به دنیرسی برا جان و جسم بودن

 و دهدیمی برتر شاه بر عرفان، در فقر مفهوم به نظر با را گدا ابتدا ت،یشخص دو نیای باطن

ی هدف نیمهمتر. خواندیم مطلق معشوق رمز را شاه و ناکامل عاشق رمز را گدا گر،ید نگاه در

 کثرات و متقابل عناصرۀ هم رساندن. کندیم دنبال دوگانهی تقابلها کاربرد پس در عطار که

 دست از را خودی تقابل تیخاص تقابلی سو دو ر،یمس نیا در که است وحدتۀ نقط به جهان

 و معشوق و عاشق شدنی کی به توانیم که شوندیمی کی هم دری کمال ریس کی در و داده

 . کرد اشاره شیآفرن اصل در گدا و شاه گشتنی کی و معنا جهان در جان و جسم
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