تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزناالسرار نظامی
فاطمه امامی
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تاریخ دریافت94/9/2:
تاریخ پذیرش94/11/28:
چکیده
هدف مقاله حاضر آن اس��ت تا نش��ان دهد اولین اثر و ش��اید بتوان گفت مهمترین اثر نظامی که
بیش��تر محققان معتقدند ساختار بسیار پیچیدهای دارد کتاب مخزناالسرار است.نظامی هنگام سرودن
این اثر مش��غول ریاضت بدن و تهذیب و تصفیه روح و مراقبت در اعمال دین بوده اس��ت و کتاب،
حاصل چله نشینی وی است .نظامی در این اثر بیشتر از هر چیز به متافیزیک توجه داشته است یعنی
به اندازه توجه به هنر و ارکان زیبایی شعر ،به اندیشه نیز توجه داشته است اندیشهای که بزرگ ترین
کار کرد آن رس��یدن به معرفت و خودشناسی و شناخت حقیقت هستی بوده است.وی از دیدار نفس
یا همزاد یا فرش��ته آس��مانی خویش و تجربههای عرفانی خود سخن میگوید توجه او در کل اثر به
عدد چهل موید این موضوع است.او در این اثر از دو سفر یاد میکند سفر به درون دل و نوعی معراج.
کلید واژه :نظامی ،مخزن االس��رار ،متافیزیک ،ریاضت ،معرفت ،عدد چهل ،س��فر ،دل ،دیدار با
همزاد ،معراج.

 - 1دکترای زبان و ادبیات فارسی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،ایران.
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مقدمه
قرن ششم ،قرن گسترش اندیشههای عرفانی و صوفیگری است .تصوف با رشد و
گسترش خود ،در این قرن ،بر شعر فارسی تاثیر گذاشت و با آن درآمیخت .اندیشههای
عرفانی در ش��عر رس��وخ کرد و ش��اعران این اندیشه را در ش��عر خود آوردند.نظامی
گنجوی از جمله این ش��اعران اس��ت که منظومه حکمی و عرفانی خود مخزن االسرار
را تحت تاثیر این تفکر سرود.
اولین مثنوی نظامی مخزناالس��رار است.مخزناالس��رار شامل  2260بیت است در
بحر س��ریع.این مثنوی در حدود س��ال  570به نام فخرالدین بهرام شاه بن داود به نظم
درآمد و مش��تمل بر بیس��ت مقاله در مواعظ و حکم است حاوی اندیشههای زاهدانه
و عارفانه ،خودشناس��ی و خداشناس��ی.وی برای تاثیر گذاری بیش��تر بعد از هر مقاله
داس��تانی کوتاه اما پر محتوا و دلنش��ین روایت کرده اس��ت.نظامی در مخزناالسرار به
ریاضت و چلهنش��ینی خود اشاره دارد ".او در زمان س��رودن مخزناالسرار اشتغال به
ریاضت بدن و تهذیب نفس و تصفیه باطن داشته است( ".شهابی )1334:45
او برای نام گذاری اثر دقت فراوانی داش��ته اس��ت آن چنان که در بیتی از کتاب
خود نام اثر را نیز میآورد.
		
مایه درویــشی و شــاهی درو

مخ��زن

اس��رار

اله��ی

درو

(ص35ب)14

اهمیتی که وی برای دل قائل است نشان از تاثیر پذیری از اندیشههای عارفانه دارد.
وی به سیر و سلوکی درونی میپردازد و ریاضت او را در این راه دل بر عهده میگیرد
و رایض او دل است.
با توجه به بسامد پر تکرار دل در کتاب مخزناالسرار موضوع محوری اثر دل است
و نظامی دل را جایگاه و مخزن اسرار میداند.نظامی اثر خود را زمانی تالیف کردهاست
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که حدود چهل سال دارد و همانطور که یاد شد وی در حال ریاضت و مراقبه و نوعی
چله نش��ینی اس��ت.او در این اثر بارها از عدد چهل یاد میکند و توجه خاصی به این
عدد دارد وی در این کتاب س��فری را آغاز میکند این س��فر به درون دل اس��ت و او
درس��ت مانند یک پزش��ک به درون دل راه مییابد و به تشریح آن میپردازد سپس با
دل سخن میگوید و طی دو خلوت به دو ثمره دست مییابد.دیدار با معشوق حقیقی
و سفری معراج گونه.
بیشتر کس��انی که به مخزن االسرار نظامی پرداختهاند به دلیل پیچیدگی و مشکالت
متن تنها به ش��رح و تفس��یر ابیات میپردازند.با جس��تجو و بررسی دقیق نگارنده به دو
مقاله دست یافت مقاله اول به درونمایه مخزن االسرار پرداخته و درباره دل است که تا
حدودی به موضوع ما توجه دارد.نام مقاله" تصور دل در مخزن االسرار نظامی" است و
نویس��نده آن صدیقه سلیمانی و گروه مولفان میباشد.و مقاله دوم " نظامی شاعر صوفی
مس��لک " از دکتر یعقوب نوذری و حجت اهلل قهرمانی اس��ت .که به موضوع عرفان و
تصوف نظامی پرداخته استاین مقاله نیز اشارهای اندک به موضوع بحث ما دارد.
اما در این تحقیق س��عی بر آن است حقیقت و ماهیت مخزناالسرار را معرفی کند
این که اثر یک اثر پیچیده اس��ت و در آن نظامی به متافیزیک توجه داشتهاس��ت و او
در طول اثر چهل روز به ریاضت پرداخته اس��ت و نظامی زمینه دو س��فر را پیریزی
کردهاست ،سفری به درون دل و شناخت دل و سفری معراج گونه که او را به معرفت
میرس��اند .ماخذ اصلی این تحقیق مخزن االس��رار نظامی به تصحیح سعید حمیدیان
اس��ت اما در بس��یاری از موارد برای درک معانی از ش��رح مخزن االسرار دکتر مهدی
ماحوزی و همچنین ش��رح مخزن االس��رار دکتر ثروتیان کمک گرفته شد.البته نگارنده
از اثر ارزش��مند دکتر برات زنجانی "احوال و آثار و ش��رح مخزن االسرار نظامی "نیز
بی بهره نماند.
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ب��ا توجه به این که یکی از اهداف ای��ن پژوهش اثبات معراج گونهای برای نظامی
اس��ت ،ش��اید بهتر باش��د برای ورود به بحث از دیدگاه نظامی نس��بت به ارتباط بین
شاعران و پیغمبران آغاز کنیم.آن جا که نظامی در بیتی شاعران را دنباله رو انبیا میداند.
پیش و پسی بست صــف کبریا

پ��س ش��عرا آم��د و پی��ش انبی��ا
(ص:47ب)4

این بیت از نظامی ،نماینده جهان بینی بخش عظیمی از ادیبان و اندیشمندان ایران
اس��ت.در تمدنی که نهاد ش��عر را تا حد مرزهای نبوت پیش میبرد ،هیچ بعید نیست
که سرش��ناسترین متفکرانش برای بیان منویات خود دس��ت به دامان ش��عر شوند.به
راس��تی اگر "نوش��تههای خیال انگیخته و خیال انگیز "را از بدن��ه فرهنگی ایران جدا
کنیم ،چه مقدار می��راث فرهنگی و فکریمان باقی خواهد ماند؟آیا مثال میتوان گفت
در مثنویهای عرفانی ،طرف اندیش��ه کمتر از جانب هنری اهمیت دارد؟یا عکس این
قضیه درست است؟چه کس��ی میتواند ادعا کند ،جانب اندیشه ورزی مخزن االسرار
کمتر از طرف هنری آن است؟اندیش��ه و هنر دو بال پرواز ش��اهکارهای ادبی فارسی
است.برای ما جالب است که بدانیم فیلسوفان در مواجهه فکری و عاطفی با چنین نهاد
پیچیده و سرنوشت سازی چه واکنشی از خود نشان دادهاند.آیا او در این اثر رویی هم
به متافیزیک داشته است؟
جس��تجو در متنهای فلسفی نش��ان میدهد که قوه متخیله رویی هم به متافیزیک
دارد و در این صورت ،شعر یک وجه متافیزیک هم پیدا میکند.به اعتقاد فیلسوفان ،هم
جهان رویهای غیر مادی و متافیزیکی دارد و هم وجود آدمی.این دو بخش میتوانند با
یکدیگر مکالمه داشته باشند و لحظه دیدار جهان جان با جان جهان یکی از دلکشترین
صحنههایی اس��ت که در متون شعری صورت عینی پیدا میکند آنها میگویند اتصال
با جغرافیای متافیزیک از کارکردهای قوه متخیله است.برخی انسانها در برخی شرایط
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خاص ،قادر میشوند از طریق این قوه با "عقل فعال " متصل شده ،به دادههایی دست
پیدا کنند که جایگاه متافیزیکی دارد.فارابی از رویایی س��خن میگوید که س��ر چشمه
آن حسهای مادی ،حس مشترک ،محتویات حافظه یا حتی نتیجه تفکرات مان نیست
بلکه ناش��ی از اتصال قوه مذکور با عقل فعال است.چنین رویایی ،که گاهی مشتمل بر
پیش��گویی است صاحب قوه متخیله را به مرتبه "نوعی از نبوت " میرساند تجارب و
حاالت مذکور ممکن است در خواب یا بیداری روی دهد.در صورت دوم ،قوه متخیله
میتوان��د معقوالت را محاکات کند و موجودات ش��ریف را ببیند(.نظامی با زیبا رویی
دیدار میکند)این باالترین حدی اس��ت که فیلس��وفان برای قوه مذکور قائل ش��دهاند.
(زرقانی)37-1390 ،
آیا قوه متخیله نظامی وی را به مرتبه "نوعی از نبوت"رسانده است؟
نظامی در ادامه میگوید:
		
پرده رازی که سخن پروری است

س��ایهای از پ��رده پیغمب��ری اس��ت
(ص47:ب)3

این بیت نیز میتواند تاکیدی باش��د بر این که وی س��خن پروری را س��ایهای از
پیغمبری میداند.
		
این دو نظر محرم یک دوستــند

ای��ن دو چ��و مغز ،آن همه چون پوس��تند
(ص47ب )10

و باالخره نظامی دو نظر پیغمبری و شاعری را محرم دیدار رخسار دوست حقیقی
میداند.
با این توضیحات به نظر میرس��د که مخزناالسرار نظامی به اندازه توجه شاعر به
هنر و ارکان زیبایی شعر ،به اندیشه نیز توجه داشتهاست ،اندیشهای که بزرگترین کار
کرد آن در خودشناسی و شناخت حقیقت هستی بوده است.به عبارتی مهمترین دغدغه
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ش��اعر ،توجه به عالم متافیزیک و رس��یدن به معرفت بودهاست .و به دنبال آن دغدغه
مولف توجه به این موضوع است که مخزناالسرار حاصل الهامات شخصی شاعر است
الهاماتی که در نتیجه ریاضتهای شاعر و حاصل تهذیب و تصفیه روح او بودهاست.
سلوک سالک سفری معنوی است و در این سفر مراحلی را قطع میکند و از منازلی
میگذرد.هر مرحله مقامی است که سالک به آن در میآید و پس از آن که در یک مقام
به کمال رسید به مقام برتر میرود سالک در لغت به معنی رفتار کننده و طی کننده راه
است و در اصطالح صوفیه به آن صوفی اطالق میشود که از خود به جانب حق گام
بر میدارد و طالب تقرب پیشگاه اهلل است.در این سفر نظامی سالک است و این سفر
برای خود او اتفاق میافتد.
		
چون علــم لشــکر دل یافتـــم

روی خ��ود از عالمی��ان تافت��م
(ص:51ب)8

س��الک و مسافر کسی است که ش��هوات طبیعی و مالوفات جسمانی را رها کند و
از لباس صفات بش��ری بیرون آید و از تیرگی تعین خودی که حجاب حقیقت اس��ت
صافی گردد.او اولین حرکت خود را برای این کمال ،روی از عالمیان تافتن میداند.
س��فر به پای دل و باطن (س��یر انفس��ی)که به قصد دیدار سر منزل معشوق جاوید
انجام میگیرد و با ریاضتهای فراوان و تهذیب نفس برای مس��افر راه حق و حقیقت
همراه است تا با دلی آیینه گون و پاک از ناپاکی و کدورتها به دیدار محبوب ازلیاش
بشتابد.نظامی از عبادتها و ریاضتهای خود چنین یاد میکند:
		
چون که ندیدم ز ریاضت گزیر

گش��تم از آن خواج��ه ریاض��ت پذی��ر

		
رایض من چون ادب آغاز کرد

از گ��ره ن��ه فلک��م ب��از ک��رد
(ص:52ب)7-5

این اتفاق با عدد چهل در ارتباط اس��ت ش��اید در طول چهل روز روی میدهد به
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همین دلیل در طول اثر بارها با این عدد رو برو میشویم.
عدد چهل:
ش��اید بهتر باش��د در این بخش به بررس��ی عدد چهل از دیدگاه آن ماری ش��یمل
بپردازیم.
"چهل ،عدد انتظار آزمایش و تنبیه اس��ت که بدون ش��ک جنبه نخستین آن ،یعنی
انتظار ،کمتر ش��ناخته ش��ده و درعین حال از همه مهمتراس��ت.به زعم رنه آلنده ،عدد
چهل ،نش��انه به پایان رس��یدن یک دوره تاریخ اس��ت.دورهای ک��ه میباید نه فقط به
تکرار بلکه به تغییری اساسی و گذر از نظام عملی یک زندگی به زندگی دیگر منتهی
میشود.عدد چهل ،انتظار ،تمامیت و کمال را در خود جای دادهاست و بنابراین کمال
انسان شخص و آغاز دورهای تازه را نشان میدهد(".شیمل )1389 ،268:شاید این اثر
نیز مایه انتظار ،تمامیت و کمال برای نظامی بوده است.
اشاره نظامی به عدد چهل در بیتهای مخزناالسرار:
عدد چهل به شکلهای مختلف در مخزن االسرار دیده میشود.نظامی ریاضتهای
خود را با یک چله نش��ینی آغاز میکند و در جای جای اثر خود به عدد چهل اش��اره
میکند.
			
یک کف پست تو به صحرای عشق

برگ چهل روزه تماش��ای عش��ق
(ص:30ب )9

			
طبــع که با عقـــل به داللگیــست

منتظ��ر نق��د چه��ل سالگیس��ت
(ص:48ب )6

			
تا به چـــهل ســال که بالغ شــود

خ��رج س��فرهاش مبال��غ ش��ود
(ص:48ب)7
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درس چه��ل س��الگی اکن��ون مخ��وان
(ص:48ب)8

		
طفل چــهل روزه کـــژ مژ زبــان

پی��ر چه��ل س��اله ب��رو درس خ��وان
(ص:71ب)1

ای��ن تفکر تا جایی پیش میرود که اگر تن را ریاضت دهند و چنانکه معمول عرفا
بوده است چهل روز به این کار بپردازند جسم آنان چون جان پاکیزه میشود.
		
جســمت را پاکتر از جــان کنی

چ��ون ک��ه چه��ل روز ب��ه زن��دان کن��ی
(ص 107ب)3

عدد چهل به صورت تخلص:
کارب��رد دیگ��ر عدد چه��ل در اثر این که نظام��ی نام خود را چه��ل مرتبه در متن
آوردهاست.او در پایان هر مبحث نام خود را میآورد.نام نظامی نمایانگر اتمام بخشی
از س��خن شاعر اس��ت و معموال در پایان هر بخش با کاربرد تخلص گونه "نظامی" به
تمام شدن سخن و مقاله اشاره میکند.
بیس��ت مرتبه در پایان مباحث مختلف و بیس��ت مرتبه نی��ز در پایان حکایتهای
بیس��ت مقاله نام نظامی را میبینیم که با هم عدد چهل را میس��ازد.توجه داشته باشیم
بیست مقاله تنها بیست حکایت دارد باز هم عدد چهل.
عدد چهل در فهرست مطالب مخزن االسرار:
از س��وی دیگر با توجه و دقت در فهرس��ت اثر ،میتوان دید که مخزناالسرار از دو
بخش بیستتایی کامال جداگانه تشکیل یافته است که باز عدد چهل را میسازد:
شاید فهرست مطالبی که مورد نظر نظامی بوده است از دو بخش تشکیل شده باشد.
بخش اول:موضوعات این بخش بیست موضوع پراکنده است.
بخش دوم:بیست مقاله در حکمت عملی.
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ابیاتی که نظامی نام خود را مانند تخلص در قس��متهای مختلف اثر آورده اس��ت
عبارتند از:
توحی��د

اوس��ت

		
 - 1خاک نظامی که به تایید اوست

مزرع��ه دان��ه

		
 - 2بنده نظامی که یکی گوی اوست

در دو جه��ان خ��اک س��ر ک��وی او

(ص:7ب)5
(ص:10ب)8
		
- 3ای شـــرف نام نظــامی به تــو

خواجگ��ی اوس��ت غالم��ی ب��ه ت��و
(ص:11ب)17

		
 - 4چون تگ ابلق به تمـامی رسـید

غــاش��یه داری ب��ه نظام��ی رس��ید
(ص:14ب)2

		
 - 5دور سخا را به تمــامی رســان

خت��م س��خن را ب��ه نظام��ی رس��ان
(ص:19ب)15

و بیته��ای (-6ص ،22ب)3و(-7ص ،25ب)2و(-8ص ،27ب)3و(-9ص،30
ب)12و( -10ص ،35ب)2و( -11ص ،37ب)5و(-12ص ،37ب)8و(-13ص،40
ب)8و(-14ص ،45ب)9و(-15ص ،52ب)4و(-16ص ،58ب)10و (-17ص  ،61ب
)8و( -18ص ،61ب)9و( -19ص ،66ب)4و( -20ص ،69ب)14
برای توضیح باید به سه نکته اشاره کرد:
 -1در بخش پایانی" در مدح ملک فخر الدین بهرام ش��اه " از تخلص نظامی اثری
دیده نمیشود.
 -2در بخش "در مقام و مرتبت این نامه "در دو بیت مس��تقل دو مرتبه نام نظامی
را میآورد.ش��اید این تاکید برای این باشد که همه این اتفاقات برای خود نظامی روی
داده است.

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

134

 -3در بخ��ش "ثمره خلوت اول "در بی��ت تخلص دو مرتبه نام نظامی را میآورد.
تکرار نام نظامی در یک بیت هم شاید به دلیل اهمیت این بخش برای نظامی باشد.
در کل بیست مرتبه نام نظامی تکرار شده است.
در پایان هر حکایت نیز این س��اختار دیده میش��ود یعنی در پایان هر حکایت از
بیست مقاله ،نظامی نام خود را در بیتی میآورد.
		
 -1یا چو غریبان پی ره توشه گیر

ی��ا چ��و نظام��ی ز جه��ان گوش��ه گی��رد
(ص:77ب)3

		
 -2گر به سخن کار میسر شدی

کار نظام��ی ب��ه

فل��ک ب��ر ش��دی
(ص:83ب)8

کش��ی

کار

نظام��ی

ب��ود

 -3ناز نگویم که ز خامی بود

ن��از

		
 -4خیز نظامی ز حد افزون گری

ب��ر دل خون��اب ش��ده خ��ون گ��ری

(ص:89ب)1
(ص:93ب)7
		
 -5چند نظامی در دنیی زنی ؟

خی��ز و در دی��ن زن ،اگ��ر

میزن��ی

(ص:98ب)11

و بیتهای(-6ص ،105ب)6و(-7ص ،110ب)8و(-8ص ،116ب(-9)8ص،121
ب (-10 )6ص 127ب (-11 )5ص 131ب (-12 )15ص ،137ب (-13 )9ص ،143
ب(-14)3ص ،147ب(-15)18ص ،152ب(16)3ص156ب(-17 )8ص،161
ب(-18)10ص ،167ب(-19)6ص ،173ب(-20)10ص ،178ب)6
در این بخش نیز نظامی بیست مرتبه نام خود را میآورد.البته باید یاد آور شد که:
 -1در حکایت مقاله یازدهم دو مرتبه نام نظامی در تخلص آمده است.با توجه به
فحوای سخن یعنی رهیدن از نظامی ،وی حذف یکی از این نظامیها را خواهان است.
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 -2در" انجام کتاب " دو بیت به عنوان تخلص دیده میشود.
بانگ بر آورد جهان کای غالم		

گنج��ه ک��دام اس��ت و نظام��ی ک��دام؟
(ص:180ب)2

برد نظــامی ز پـــی زیورش		

غرق��ه گوه��ر ز ق��دم

ت��ا س��رش

(ص:180ب )4مرا

-3همانطور که اش��اره شد ش��اید بتوان تفکر نظامی را در مورد عدد چهل از همان
آغاز یعنی در فهرست اثر هم به گونهای دید فهرست مخزناالسرار از نگاهی دیگر(که
شاید به فهرست مورد نظر نظامی نزدیکتر باشد).
الزم اس��ت قبل از آوردن فهرست یاد آور شد که دکتر حمیدیان درباره بخشهای
مختل��ف کتاب یاد میکند که "مخزناالس��رار منظومهای اس��ت حکمی-اخالقی و تا
حدودی عرفانی که قابل تقسیم به سه بخش مشخص است.
نخس��ت که بیشتر حاوی مقدمات س��نتی از قبیل توحید و مناجات ،نعوت پیغمبر
اکرم ،مدح ممدوح ،بیان اهمیت و مقام این دفتر و امثال اینهاس��ت ،دوم بخش��ی که
میتوان آن را عرفانی خواند ،ش��امل توصیف دل و عوالم آن و بیان چگونگی خلوت
و پرورش دل ،س��وم بیس��ت مقاله که بیش��تر موضوعات آنها را امور اخالقی و دینی
تشکیل میدهد.بیست مقاله که در دنبال هر یک داستان و تمثیل بسیار مناسب و شیرین
موافق مقام آورده است(".حمیدیان:ص الف)
اما نگارنده کتاب را به دو بخش تقسیم کرد بخش اول شامل بیست موضوع که از
ش��ماره یک آغاز میشود تا شماره نوزده که ثمره خلوت دوم است.سپس بیست مقاله
که در میان بخش اول قرار میگیرد یعنی عدد نوزده و آخرین شماره بخش اول یعنی
ش��ماره بیست انجام کتاب است.پس کتاب دارای دو بخش بیست تایی است که عدد
چهل را میسازد.
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فهرست مخزن االسرار :با دو بخش بیست تایی
 -1توحید
 -2مناجات اول:در سیاست و قهر یزدان
 -3مناجات دوم:در بخشایش و عفو یزدان
 -4در نعت رسول اکرم
 -5در معراج
 -6نعت اول
 -7نعت دوم
 -8نعت سوم
 -9نعت چهارم
 -10در مدح ملک فخرالدین بهرام شاه بن داود
 -11در خطاب زمین بوس
 -12در مقام و مرتبت این نامه
 -13گفتار در فضیلت سخن
 -14برتری سخن منظوم از منثور
 -15در توصیف شب و شناختن دل
 -16خلوت اول :در پرورش دل
 -17ثمره خلوت اول
 -18خلوت دوم :در عشرت شبانه
 -19ثمره خلوت دوم
مقالتها (بیست مقاله)(بیست حکایت)= چهل
 -20انجام کتاب
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همانطور که در فهرس��ت مطالب مخزناالس��رار میتوان دید مخزناالسرار دارای
ساختار حلقوی است .نوزده موضوع در آغاز آمده بعالوه بخش انجام کتاب که شماره
بیس��ت را میس��ازد و در میان آن درست قس��مت مرکزی کتاب بیست مقاله به همراه
بیس��ت حکایت آورده شدهاس��ت .یعنی میان بخش نوزدهم و بیس��تم که انجام کتاب
اس��ت.در میان اثار بس��یار مهم دنیا ما شاهد آثار برجس��تهای هستیم که دارای ساختار
دای��رهای یا حلقوی هس��تند از جمله هفت پیکر نظامی و مثنوی و بس��یاری آثار مهم
دیگر( .صفوی)28 ،1388:
دیدگاه محققان درباره مخزناالسرار:
بسیاری از محققان معتقدند که کتاب مخزناالسرار کتاب نسبتا مشکلی است.شاید
اولین کس��ی که به دیریاب بودن اثر اشاره کرده است امیر خسرو دهلوی باشد وی در
کتاب مطلع االنوار که به تقلید از نظامی سروده است میگوید:
		
سازم از آن سان به سرای سپنج

پن��ج کلی��د از پ��ی آن پن��ج گن��ج

		
کانــچ به هر گنـــج بود ناپدید

فت��ح ش��ود ه��م ز زب��ان کلی��د
(دهلوی1950 ،ص:52ب 20و)21

او میداند برای درک این اثر نیاز به کلید است بنابر این آثار خود را کلیدی میداند
برای درک آثار نظامی.
بعدها دکتر زرین کوب از سختی و پیچیدگی کتاب مخزناالسرار میگوید:
" ام��ا افراط درین ن��وآوری که احیان��ا کالم او را در پیچ و خم اس��تعارات غریب
وتعبیرات بی س��ابقه به تعقید و ابهام کشاند ،فهم دقیق پارهیی از معانی و اغراض وی
را دشوار ساخت(".حمیدیان1380:ص4س)3-1
سعید حمیدیان درباره نظامی میگوید:
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شاعری بی نهایت باریک اندیش و چه بسا پیچیده سخن است(.ص 3س 11و)12
خود نظامی هم معتقد است برای بازکردن در گنج حکیم از کلید بسم اهلل الرحمن
الرحیم باید کمک بگیریم پس در این گنج به راحتی گشوده نمیشود .و برای باز کردن
آن باید از ذکر نام اهلل مدد جس��ت در این جا سعی و هدف نگارنده بیان بعضی معانی
و اغراض این اثر سترگ است.
		
بسم اهلل رحمان الرحیم

هس��ت کلی��د در گن��ج حکی��م
(ص:2ب)1

هدف از آفرینش مخزناالسرار
ترتیب مطالب و موضوعات این مثنوی بدین گونه اس��ت که بر حس��ب س��نت و
رس��م اسالمی ابتدا میکند به ستایش ذات بی چون خداوند ،خدای یگانه را وصف و
تنزیه میکند و برای مخالفان و منکران دالیل محکم و فلس��فی بر اثبات خدا میآورد.
در پایان آن نظامی خاک خود را مزرعه دانه توحید او دانس��ته اس��ت.بعد از نیایش دو
مناجات میآورد در پایان هر دو مناجات از خداوند میخواهد که به او معرفت بدهد.
ش��اید همین دو بیت بتواند دلیلی باش��د برای اثبات این که نظامی در اثر خود به دنبال
هدف بوده است و آن رسیدن به معرفت است.
		
خاطرش از معرفت آباد کن

گردن��ش از دام

غ��م آزاد ک��ن
(ص 10ب)9

		
نزل تحیت به زبانش رسان

معرف��ت خوی��ش ب��ه جان��ش رس��ان
(ص 11ب )18

پ��س از س��تایش باریتعالی به نع��ت و مدح حضرت ختمی مرتب��ت و معراج آن
بزرگوار در ضمن چهار نعت و یک معراج پرداخته است.
موضوع مهمی که در نعت س��وم به چش��م میخورد ذکر یک عدد است که به نظر
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میرسد که باید به آن بیشتر پرداخته شود.
		
پانصد و هفتاد بس ایام خواب

روز بلن��د اس��ت ،ب��ه مجل��س ش��تاب

در این بیت روی سخن نظامی به پیغمبر است .وی از پیغمبر میخواهد که پس از
پانصد و هفتاد س��ال از خواب بیدار شود .کدام خواب؟ احتماال اشاره به مرگ پیغمبر
دارد که در زمان تالیف اثر  570سال از آن میگذشته است.
نظامی در این مرحله به ثنای ملک بهرام ش��اه و ترتیب و چگونگی نظم کتاب و
فضل و فضیلت سخن و وصف سخن و سخندان پرداخته است.پس از آن به" شناختن
دل " ک��ه منظور اصلی و هدف نهایی وی از س��رودن این مثنوی اس��ت میپردازد .از
بحث و مطالعه در اشعار مخزناالسرار که حاوی موضوعات فلسفی و اخالقی و دینی
است چنان برمیآید که توجه شاعر در این مثنوی بیشتر به گوهر تابناک "دل "است.
سفر نظامی به دل
نظامی از سفری که برای خود او رخ داده این گونه یاد میکند:
			
این سفر از راه یقیــن رفــتهام

راه چنی��ن رو ک��ه چنی��ن رفتهام

			
هم سفران جاهل و من نو سفر

غربت��م از ب��ی کس��یم تلخت��ر

در این بخش از مثنوی ،ش��اعر عارف به زبان رمز از سفری که برای خود او اتفاق
افتاده سخن میگوید و مشاهدات خویش را در حالت خاص مراقبه و ذکر بیان میکند
و از نشس��تن به ذکر و دم عارفانه در یک ش��ب خلوت و یافتن راه دل و رس��یدن به
مش��اهده مربوط به ش��ب قدر خویش را به نظم میکش��د.و از غروب یک روز آفتابی
دلگیر و نگرانکنن��ده ،وضع درونی خود و اوضاع بیرون از خویش و طبیعت گزارش
میکند که این گزارش طبیعت و وصف ش��ب تاریک ،خود براعت اس��تهاللی اس��ت
بس��یار پیچیده و راز دار ولیکن غرض اصلی ش��اعر روشن نیست برای همین به دقت
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بیشتری نیاز دارد.
ش��اعر در چنین شبی با "سخن و اندیش��ه و نظم خود "به بحث مینشیند" ،هاتف
خل��وت "در تنهایی ش��اعر به او میآموزد که چه کارهایی بای��د انجام دهد ،و در این
هدایت و راهنمایی است که راه ذکر شبانه و لزوم پیر معرفت را در زمان چهل سالگی
ش��اعر به وی باز میگوید (ش��اعری که پیش از آن راه زهد خش��ک در پیش داشته و
خود آموزگار حکمت سقراطی است).سروش غیبی او را به ترک دنیا دعوت میکند.
راهنمای سفر:
نظامی در این سفر سه راهنما دارد:
هاتف خلوت:
		
هاتــف خــلوت به من آواز داد:

وام چن��ان ک��ن ک��ه ت��وان ب��از داد
(ص:47ب)4

دل:
		
دل به زبان گفت که:ای بی زبان

م��رغ طل��ب ،بگ��ذر از ای��ن آش��یان
(ص:51ب)9

خواجه دل:
نظام��ی

فل��ک

آوازه

ک��رد

		
خواجـــه دل عهـد مرا تازه کرد

ن��ام

		
خواجه گریبان چراغی گـــرفت

دس��ت من��و دام��ن باغ��ی گرف��ت

(ص:52ب)4
(ص:53ب )6

آغاز حرکت نظامی برای یک سفر روحانی:
		
من به چنین شب که چراغی نداشت

بلب��ل آن روض��ه ک��ه باغ��ی نداش��ت

		
خون جــــگر با ســخن آمیختـــم

انگیخت��م

آت��ش

از

آب

جگ��ر
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با سخنم چــون ســــخنی چند

رفتب��ی کس��م اندیش��ه دری��ن پن��د رفت
(ص:60ب)10

برخالف ش��اعران پیش و پس از او که تنه��ا به آموزش و راهنمایی مخاطبان خود
میپردازند و یا از وقایع سالکان دیگر سخن میگویند نظامی از اتفاقی سخن میگوید
که برای خودش روی داده است.سخن شاعر در" شناخت دل "و آن که کلید به دست
دل است آغاز میشود.
هاتف خلوت میگوید:در این راه باید پی دل بروی و در طریقت عرفان قدم بزنی تا
سخن تو از دل و سینه تو نشات بگیرد و بی رنج و زحمت به دست بیاید ،بیهوده این همه
غم و غصه و پریشانی را به خود راه مده و طریقه کار را از من بیاموز و آنگاه آن طریقه
را به نظامی میآموزد و شاعر عمال نتیجه این ریاضت و شناخت دل را به نظم میکشد.
هاتف خلوت از نظامی میخواهد تا لوازم وشرایط سفر را این گونه در خود مهیا کند:
		
هاتف خــلوت به مــن آواز داد:

وام چن��ان ک��ن ک��ه ت��وان ب��از داد

		
آب در این آتش پاکت چراست؟

ب��اد جنیب��ت ک��ش خاک��ت چراس��ت؟

		
خاک تب آرنده به تابوت بخـش

آت��ش تابن��ده ب��ه یاق��وت بخ��ش

		
تیر میفکن که هدف رای توست

مقرع��ه ک��م زن ،ک��ه ف��رس پای توس��ت

		
غافل از این بیش نشاید نشـست

ب��ردر دل ری��ز ،گ��ر آبی��ت هس��ت

		
در خم این خم که کبودیخوش است

قص��ه دل گ��و که س��رودی خوش اس��ت

		
دور شــو از راهــزنان حــواس

راه ت��و دل دان��د دل را ش��ناس

		
عرش روانی که ز تن رســـتهاند

ش��هپر جبری��ل ب��ه دل بس��تهاند...

		
زنده به جان خود همه حیوان بود

زن��ده ب��ه دل ب��اش ،که عم��ر آن ب��ود...

		
یار کنـون بایدت افـسون مخوان

درس چه��ل س��الگی اکن��ون مخ��وان
(ص:47و)48
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هاتف خلوت به او میآموزد
 -1ترک خواهش و هوا و هوس کن.
 -2با آب خواهش و طمع آتش طبع را خاموش کن و مدح مگوی
 -3و باد هوس را جنیبت کش خاک پیکر خود مساز
 -4خاک تب آور را به تابوت ده تا باد هوس نماند.
 -5آت��ش طمع را خورش��یدوار به یاقوت س��خن ببخش ت��ا آب طمع و خواهش
خاموش ش��کند زیرا طمع ریزنده آبرو و کش��نده شرافت است و چنین وامی را دیگر
نمیتوان باز داد.
 -6تیر طمع و خواهش را رای و عقل تو هدف اس��ت ،چه آن را تیره میس��ازی و
تازیانه خردهگیری به سخن دیگران عاقبت به خودت خواهد خورد.
 -7زیر این آسمان کبود قصه دل را بگو که سرودی خوش است.
 -8و در پایان تاکید نظامی براهمیت طلبیدن یار است.
اما متذکر میش��ود که در این راه باید مراقب باش��ی و بدانی که مراد از دل این دل
گلی نیست .پنج هواس را راهزن دل میداند که باید از آنها دور شوی و بدانی که راه
تو دل میداند و باید دل را بشناسی.
		
دل اگر این مهره آب و گل است

خ��ر ه��م از اقبال ت��و صاحب دل اس��ت
(ب13ص)47

مراد از دل این مهره گلی نیست.
اما مهمترین موضوع این بخش طلب یار اس��ت در این راه نیاز به یار را ضروری
میداند.
هات��ف خلوت بهترین یار را دل میدان��د و نظامی 11بیت را اختصاص میدهد به
دل.او معتقد اس��ت انس��ان از راه کسب دانش و ریاضت ،یاران این جهانی را مقهور و
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مطیع خویش میگرداند و از آنها میبرد این دو سه یاری که تو داری ترند فاسقند و بر
جای خشکیدهاند و نمیتوانند به عالم معنی و اسرار سفر کنند پس دست به فتراک دل
باید زد و باید پیش دل خاک شوی تا از عالم اسرار آگاه گردی.بعد از این از آفرینش
دل میگوید.و معتقد است که از آمیزش صورت و جان دل پدید میآید ترکیبی از اکد
جسمانی و روحانی.
سپس نظامی میگوید:
		
چون سخن دل به دماغم رســید

روغ��ن مغ��زم ب��ه چراغ��م رس��ید

		
گوش درین حلقه زبان ساخـتم

ج��ان ه��دف هات��ف ج��ان س��اختم

		
چرب زبان گشتم از آن فربهـی

طب��ع ز ش��ادی پ��ر و از غ��م ته��ی

		
ریختم از چشمه چشم آب سرد

کات��ش دل آب م��را گ��رم ک��رد

		
دست بر آوردم از آن دســت بند

راهزن��ان عاج��ز و م��ن زورمن��د

		
در تک آن راه دو مـنــزل شــدم

ت��ا ب��ه یک��ی ت��ک ب��ه در دل ش��دم
(ص)49

چون نام دل را شنیدم ،از روغن مغز خود مانند چراغ فروزان شدم و جان را هدف
هاتف جان س��اختم راهزنان حواس عاجز و من زورمند بودم درآن راه دو منزل رفتم
تا با یک تک به در دل رسیدم.
		
من سوی دل رفته و جان سوی لب

نیم��ه عم��رم ش��ده ت��ا نیم��ه ش��ب

		
بر در مقصـــوره روحانــیـم (دل)

گوی

چوگانی��م

		
گوی به دســت آمده چــوگان من

دام��ن م��ن گش��ته گریب��ان م��ن

		
پای ز سر ساخـــته و سر ز پــای

گ��وی صف��ت گش��ته و چ��وگان نم��ای

		
کار من از دست و من از خود شده

ص��د ز یک��ی دی��ده ،یک��ی ص��د ش��ده

ش��ده

قام��ت
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همــسفر انجـــا هــل و مـــن و سـفر

غربت��م از ب��ی کس��یم تل��خ ت��ر

...چـــون که درآن نقــب زبانم گرفـت

مگرف��ت

عش��ق

نقیبان��ه

عن��ان

(ص50ب6و)8

او در این بخش رس��ما از یک سفر س��خن میگوید و معتقد است که در این سفر
رنج فراوان کشیدم و در این سفر همسفران جاهل و من نو سفر بودم (در ربط با متون
عرفانی ش��اید مراد نظامی از همسفران عقل باشد زیرا بعد از این همسفران از عشق و
هدایت و دستگیری او یاد میکند)تا این که عشق به فریاد من رسید عشق نقیبانه عنان
مرا گرفت.
حـــلقه زدم ،گفت :بدین وقت کیست؟

گفت��م :اگ��ر ب��ار ده��ی ،آدم��ی اس��ت

او به عنوان یک عارف متواضع از "ی" نکره برای معرفی خود استفاده میکند.
پیــــشروان پـــرده بر انـــداخــــتند

پـــ��رده تــــرکی��ب در انــــداختن��د

الجــــرم از خــاصتـــرین ســـرای

بان��گ در آمــ��د ک��ه نظــام��ی در آی

خـــاص تـــرین مـــحرم آن در شدم

گفــ��ت درون آی درون تــ��ر ش��ـــدم
(ص:50ب)12- 9

تا اینکه به دروازه دل میرس��د و اج��ازه ورود میخواهد.نظامی خاصترین محرم
خاصترین س��رای میش��ود و ب��ه درون دل راه مییابد و درآغاز ب��ه وجود مادی آن
میپردازد و مانند یک پزشک آن را تشریح میکند.
بـــــارگــهی یــافتـم افــــروخـــته

چش��م ب��د از دی��دن او دوخت��ه

هــــفت خــلیفه به یـــکی خــانه در

هف��ت حکای��ت ب��ه ی��ک افس��انه در
(ص :50ب 13و)14

او میگوید:
بارگاه��ی افروخته یافتم هفت خلیفه در ی��ک خانه بودند و مراد از هفت خلیفه را
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کارکنان هفتگانه دل معرفی میکند که قلب صنوبری ،شش ،جگر ،زهره ،سپرز ،معده،
گرده باشد.هر یک را به تفصیل شرح میدهد و چون رشته هر هفت به هم متصل است
آن را تشبیه میکند به یک افسانه که مشتمل بر هفت حکایت است.
در این بارگاه شه نیمروز یعنی دل حقیقی صدرنشین بود.
در نفــــس آبـــاد دم نیــــــمســوز

ص��در نش��ین گش��ته ش��ه نیم��روز

ســـرخ ســـواری بـه ادب پیـــش او

لع��ل

او

تـــــلخ جــــوانی بـزکی در شـــکار

زی��ر ت��ر از وی س��یهی درد خ��وار

قــــصد کـــمین کـرده کمند افــکنی

س��یم زره س��اخته رویی��ن تن��ی

قبای��ی

ظف��ر

اندی��ش

(ص ،51ب)5

 -1نفس آباد دم نیمسوز= شش -2سرخ سوار = قلب صنوبری
 -3لعل قبا = جگر  -4تلخ جوان= زهره
 -5سیه درد خوار = سپرز -6کمند افکن = معده  -7رویین تن = کلیه قلوه
توجه او به دل و بی توجهیش به هفت خلیفه(یعنی اندامهای دیگر)به نکته جالب
دیگری اشاره دارد و آن دست کشیدن از اندامهایی است که خواهشهای نفسانی همه
در بر آوردن نیازهای آنهاست.
چــــون علم لشـــــکر دل یــــافـتم

روی خــــ��ود از عالــــمی��ان تـــافت��م
(ص:51ب)8

این همه پروانه بودند و دل ش��مع بود و من مهمان دل ش��دم وقتی به درگاه دل
رس��یدم روی از عالمیان تافتم.اما وقتی به این جایگاه رس��یدم دل به زبان گفت:ای بی
زبان به دنبال مرغ باش و دست از این آشیان بکش.
دل بـــه زبــان گـــفت که :ای بی زبان

مــ��رغ طل��ب بگ��ذر از ای��ن آش��یان
(ص:51ب)9
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دل با نظامی س��خن میگوید:او میگوید بدان که آتش وجود من با دود آش��یان
قلب جس��مانی محرم نیس��ت زیرا من نمکمو این گوش��ت پاره نمکسود هم نیست،
تا به نمک چه رسد.س��ایه من از قلب صنوبری که ش��کل سرو دارد توانا تر و پایهام
از این پایه جس��مانی باالتر اس��ت.پس به دنبال آن مرغ باش .دکتر پور نامداریان در
ای��ن مقام معتقد اس��ت"وقوع تجربههای از این دس��ت که در حالت��ی ورای آگاهی
اتفاق میافتد مس��تلزم ایجاد شرایط روانی خاصی است که با زهد و ریاضت حاصل
میش��ود(".پور نامداریان1390 ،ص)17
آغاز ریاضتهای نظامی:
خواج��ه دل عهد مرا ت��ازه کرد و من چارهای جز ریاض��ت ندیدم از آن خواجه
ریاضتپذیر ش��دم.چنان که نظامی خود"دل " را تفس��یر و تاویل میکند غرض وی و
بزرگان اهل س��خن و عرفا از "دل”معنی و حقیقتی است بسیار لطیف و دقیق که خانه
و جای عش��ق و مرکز عواطف و احساسات اس��ت و مظهر و نماینده آن "قلب دل "
ظاهر اس��ت.مقصود از "دل" آن جوهر و موجود عزیز و لطیفی اس��ت که عرفا درباره
آن گفتهاند " قلب المومن بین اصبعین من اصابیع اهلل" (دل مرد در میان دو انگشت از
انگش��تان خداست).در نظر اهل دل تا کس��ی خود به مقام صاحب دلی نرسد و جرعه
از زالل چش��مه صافی دل ننوش��د پی به مقام و معنی دل نخواهد برد و جزء بیخبران
خواهد بود.
در واقع غرض شاعر بزرگوار از سرودن این مثنوی توجه دادن مردم به خودشناسی
و خداشناس��ی و پاکی و پاکیزگی تن و روان از آالیش و کدورات طبیعی و پیروی از
دین و حق و عدالت و پژوهش صفات و اخالق پسندیده است.
به عقیده نظامی راه خودشناس��ی و خداشناسی که مقصد تمام خردمندان و فالسفه
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و انبیا بوده اس��ت "دل "میباش��د و باید پاک و صافی شود تا تابناک و نورانی گردد و
چون دل ،صافی و پاکیزه شود انسان از رزائل و قبایح اخالق و افعال دوری میکند و
به سوی اعمال پسندیده و اخالق و صفات خوب و شایسته روی میآورد.
بعد از این خلوتهای نظامی آغاز میشود.
 -1خلوت اول:نظامی به مالقات دل میرود.
ثمره خلوت اول :با باغ معرفت روبرو میشود.
 -2خلوت دوم :در عالم ش��هود با زیبارویی روبرو میشود.شاید این زیبارو همان
من حقیقی شاعر باشد.همان زیبارویی که سرتاپک در داستان سرتاپک هندی الهی نامه
عطار دید ،باشد.
ثمره خلوت دوم :نظامی سه مرحله را طی میکند.
الف  -مشاهده حلقه درویشان و مجلس بزم ایشان.
ب  -ترک قصب پوش شاعر یا پیر طریقت وی توجه او را جلب میکند.
پ  -سوز دل شاعر و ناله او از فرا رسیدن صبح و پایان این عیش.
نظامی درین زمینه یعنی در پیدایش دل و رفتن به درگاه دل و مقام آن سخن میگوید.
در خلوت اول که در جستجوی دل است و بدان مقام واال میرسد با رمز و اشاره
و با وصف گلها و ریاحین آن عالم روحانی و بوستان جاوید را بیان میکند.
سپس با اشاره به شب معراج عارفانه خود و شرح چگونگی این سیر و سفر معنوی
سخن را به پایان میرساند.
خلوت اول:
رایــض مــن چــون ادب آغــاز کرد

از گ��ره ن��ه فلک��م ب��از ک��رد

گــر چــه گره درگــرهش بــود جای

برنگرف��ت از س��ر ای��ن رش��ته پ��ای
(ص:52ب6و)7
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از قیود عالم جس��مانی آزادم کرد .رش��ته ادب و ریاضت من هر چند گره در گره
بود ،خواجه رایض از س��ر رش��ته ریاضت پای بر نگرفت تا من کامل شدم.یا آنکه من
از س��ر رشته پای برنگرفتم تا سر رش��ته به جایی رسید که گرههای عالیق تمام بریده
ش��د.اما خواجه دل با ای��ن وصف و قصه که در بند و گرفتار درون ماس��ت ،خداوند
ماست.
			
تا سر این رشـته به جایــی رسید

کان گ��ره از رش��ته بخواهد برید

			
خواجه مع القصه که دربند ماست

گرچه خدا نیست خداوند ماست
(ص:52ب8و)9

دکتر پور نامداریان معتقد است":اهلل نامی است بیانگر ذات الهی با کلیت و صفات
آن است که به یکی از اسما و صفاتش آشکار میگردد...آنچه ما از راه تخیل و در پاسخ
تخیل ازلی الهی میآفرینیم ،خدایی موهوم نیست که یکسره مخلوق ما باشد بل همان
خدایی اس��ت که از ازل با ما بوده ،به همین دلیل ،مثال خدایی که مومن میآفریند ،در
ضمن مثال وجود خود او نیز هست(".پور نامداریان1390 ،ص)86
خلوت اول در آغاز صبح و سحرگاه اتفاق میافتد.
			
روزی از ین مــصر زلیــخا پنـــاه

یوس��فی کرد و برون ش��د ز چاه

			
چشم شب از خواب چو بر دوختند

چش��م چ��راغ س��حر افروختن��د

			
صــبح چراغی ســـحر افروز شــد

کحل��ی ش��ب قرمزی روز ش��د
(ص:53ب)5 - 3

دل از مصر بدن که زلیخای ش��هوات را پناه اس��ت ،چون یوسف از زلیخا گریخت
و از چاه طبیعت و جسم بیرون آمد.در اینجا چشم شب ،ستارگانند و خفتن آنان تمام
شدن شب است و چراغ سحر صبح است و کحلی شب سیاه جامه شب است که بدل
به حاشیه لباس قرمز روز گردید ،که شفق باشد.
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ح��ال ببینی��م در این روز که خل��وت اول نظامی در آن ص��ورت گرفته چه اتفاقی
میافتد.
خــواجه گــریبان چــراغی گـــرفت

دس��ت م��ن و دام��ن باغ��ی گرف��ت

دامـــنم از خـــار غــم آســوده کـرد

ت��ا ب��ه گریب��ان ب��ه گل آم��وده ک��رد
(ص:69ب6و)7

خواجه دل (که پیر و مرشد اوست)چراغی به دست میگیرد و با دست دیگر ،دست
گیر نظامی میشود برای شروع مسیر ،خواجه دل او را به باغی میبرد که سرتاسر گل
است و دامن او را از غم آسوده میکند و او را تا به گریبان سرشار از گل میکند.
این اتفاق عینا برای بها الدین نیز روی داده است.
"اهلل را دیدم که صد هزار ریاحین و گل و گلس��تان و س��من زرد و سپید و یاسمن
پدید آورد و اجزای مرا گلزار گردانید"(.فروزان فر)20 :1365 ،
این ش��عر منثور بهاءالدین ولد بیان تجربهای روحی اس��ت ک��ه تلویح ًا به حصول
معرفتی بدون واسطه حس و عقل اشاره دارد.
این در واقع دیدار با خویش��تن خویش اس��ت و نش��ان میدهد ک��ه این موضوع
همانطور که مورد توجه دیگر عارفان قرن ششم بوده ،از اشتغاالت برجسته ذهن نظامی
نیز بوده است.
نظامی در آنجا دچار حاالتی میش��ود از جمله ،گریختن غم ،ش��ادی و حیرتی که
موجب میشود او مانند گل پیرهن در تن چاک کند.تا این که اتفاقی برای او میافتد.
تــا عـــلم عشق بـــه جـــایی رسید

ک��ز طرف��ی ب��وی وفای��ی رس��ید

نــکته بــادی بــــه زبـــان فصیـــح

زن��ده دل��م ک��رد چ��و ب��اد مس��یح
(ص:53ب)12
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او سر تا به پا غرق شادی میشود اما در همین حال سوختگی دل و دل تنگی نیز به
او روی میآورد.نکته بادی به زبان فصیح شاید همان دم معشوق است پس دم معشوق
از او میخواه��د که فرودآید او نیز فرودمیآید چش��مهای را مییابد و به توصیف آن
چشمه و باغ فرازمینی میپردازد .ساکن آن باغ میشود.باغی که از زیبایی کم از بهشت
نیس��ت و با جهان مادی متفاوت اس��ت همه چیز فرا تر از حقیقت آن در روی زمین
اس��ت .باغ ،باغ معرفت اس��ت.در واقع هدف اصلی در خلوت اول این اس��ت که خار
مقصود از این س��فردل به عود بدل ش��ود ،عودی که جهان از آن خوشبو میشود ،این
خلوت در این صبح به شب میرسد اما باعث میشود صبح در دل شاعر بدمد.
ثمره خلوت اول:
نظامی در ثمره خلوت اول با زیبارویی روبرو میش��ود و عاشقی را از سر میگیرد
و به توصیف او میپردازد.
			
باد نـقاب از طرفــی برگـــرفت

خواجه سبک عاشقی از سر گرفت
(ص:59ب)1

نقاب از صورت کس��ی کنار رفته و خواجه عاش��قی از سر گرفته است.آمدن عشق
و دیدار با معش��وق است.دش��واریها تا وقتی است که "عش��ق به خدا "در دل سالک
زنده نش��ده است اگر س��الک عاشق ش��د ،از آن به بعد کمتر سختی احساس میکند،
زیرا بر براق عش��ق سوار ش��ده و به راحتی سفر میکند.تمام تالش اساتید راه خدا در
آغاز س��لوک این اس��ت که با دس��تورات و آدابی اگر چه مقطعی و موقت عشق را در
دل سالک زنده کنند.س��الک در آغاز سلوک از شوقی زایدالوصف برخورداراست.این
ش��وق میتواند از دشواری پارهای دستورات بکاهد.البته باید تالش کرد که چراغ این
شوق به خاموشی نگراید.
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سپس نظامی از زیبایی فرا زمینی این معشوق سخن میگوید.
گـــل نفــسی دیــــد شکر خـــندهای

ّ
ش��کر نفــ��س افـگندهای
ب��ر گـــ��ل و
(ص:59ب)2

این زیبا رو رنگ به گل و شیرینی به شکر وام داده است.
فــتنه آن مــــاه قـــصــب دوخــــته

خــرم��ن م��ه را چــ��و قصب س��ـوخته
(ص:59ب)3

همچنان که ماه جامههای کتانی را میپوساند آشوب آن ماه ،ماه را سوزانیده بود.
دیـــدن او چـــون نمـــک انگــیز شد

ه��ر ک��ه درو دی��د ،نمـ��ک ریـ��ز ش��ـد
(ص:59ب)5

نم��ک در اینجا کنایه از اش��ک اس��ت پس دیدن او خورش��یدوار اش��ک از دیده
میانگیخت ،بینندگان همه اشکبار بودند.
عین القضات از تجربه صریح خود از دیدن ش��اهد آس��مانی س��خن میگفت":از
پیوس��تن نوری که از او بر آمده بود و نوری که از خدا جدا ش��ده بود بر وی پدیدار
شده بود".
ش��اهد و معشوق نظامی نیز از ش��دت نورانی بودن باعث اشک ریختن و سوزش
چشم او میشود.
زان دل ســختش که جگر خــواره گشت

ب��ر جگ��ر م��ن دل مــ��ن پــاره گش��ت
(60ص:ب)5

چون معش��وق به آن س��خت دلی غمخوار من شد ،دل من که به جگر آویخته بود،
از شدت شوق از جگر پاره شد.
عــــشق چــو آن حقه و آن مـهره دید

بلعجب��ی ک��رد و بس��ــاطی کش��ــید
(ص:60ب)8
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باز هم عش��ق میان دار معرکه میشود.عش��ق مانند لعبت بازان بلعجب بساط بازی
گسترد.
عش��ق سراس��ر وجود نظامی را فرا میگیرد و او را سرا پا معنا میسازد.نفوذ به این
معش��وق سخت است.به واسطه عش��ق از صورت و تن رهایی مییابد.اتفاق مهمی که
شاید ثمره خلوت اول است.
			
کیـسه صورت ز مــیانم گــشاد

طوق ت��ن از گردن جانم گش��اد

			
کار من از طاقت من در گذشت

کاب حیات��م ز دهن بر گذش��ت
(ص:60ب8و)9

عشق کیسه صورت و طوق تن مرا بازگرفت از عالیق جسمانی آزادم ساخت.عنان
تحمل از دس��ت من بیرون رفت و آب از سر من گذشت هر چند در آب حیات بودم
ولی چون آب از دهن من گذش��ت بی طاقت ش��دم.اتفاق مهم ثمره خلوت اول همین
اس��ت او به مشاهده معش��وق دست مییابد عشق او را هم راهی میکند.عشق او را از
بن��د مادیات میرهاند.تحملش را از کف میدهد.حی��ات واقعی مییابد آب حیات به
دهان او میرسد.حال ببینیم چه اتفاقی برای عقل نظامی میافتد.
			
عقل عزیمــت گر ما دیــو دید

نق��ره آن��کار ب��ه آه��ن کش��ید
(ص:61ب)1

عقل در این جا چون دیو دیده دیوانه شد و برای دیوانه زنجیر آهن ضرورت یافت
و دل که در این موقع میخواس��ت غم خود را با آب ش��ادی بشوید ،خورشید به گل
میاندود و کار بیهوده میکرد زیرا مونس غمخواره دل غم است نه شادی و چاره ساز
میزده هم میاست.عقل از آن جایگه میگریزد و نظامی متوجه میشود که بهترین یار
و غمخوار دل ،غم است .و دل بی درد به کار نخواهد آمد.
			
دل که به شادی غم دل میگرفت

چشمه خورشید به گل میگرفت
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مونس غمخواره غم وی بود

چ��اره گ��ر م��یزده ه��م میبود
(ص:61ب2و)3

او معتقد است که باید درد داشته باشی ،از درد گریزان نباش و به دنبال درد باش.
در پایان نظامی برای ما که از درک س��خنان او عاجز هس��تیم رمز گشایی میکند و
میگوید که:
ای به تبش ناصیت از داغ من			

بی خب��ر از س��بزه و از ب��اغ من

				
سبزه فلک بود و نظر تاب او

باغ س��حر بود و سرش��ک آب او
(ص:61ب5و)6

نظامی معنی بعضی از اش��ارات شعر خود را این گونه بیان میکند:از سبزه منظورم
"فلک" بود ،و از نور "نظر" و از باغ "سحر" و از آب منظورم "سرشک" بود.
در واقع این یک سفر خیالی بود که:
			
وان که رخش پردگی خاص بود

آین��ه ص��ورت اخ�لاص ب��ود

زیباروی ،پرده نشینی که از آن سان که گفتیم آیینه اخالص نما بود ،یعنی دل صافی
بود .اخالص ،دوستی خالص داشتن ،عقیده پاک داشتن ،فقط خدا را طلبیدن است.
معشوق یا شاهد آرزو در زیباترین چهرهای که سالک اندیشیده و تصورکرده است
بر او ظاهر میگردد.این چهره دلفروز جز نفس خود س��الک یارب فردی او نیس��ت و
چون این نفس ناطقه یا جان ،نوری از خدا در هیاکل انسانی است ،میتوان آن را حق
در یکی از صور تجلی او دانست.ش��رط ظهور این چهره زیبا ،رنج و ریاضت کش��یدن
و پاک شدن از تعلقات و اخالق ذمیمه و در نتیجه ارتقا نفس از مرتبه اماره به مطمئنه
اس��ت.در این ارتقا مرتبه روحانی انسان متخلق به اخالق الهی میگردد و همانطور که
خدا گنج پنهان بود و با آفرینش خلق و تجلی در خلق خود را آشکار کرد ،انسان الهی
ش��ده نیز موفق میش��ود گنج باطن خود را آشکار و متجلی کند و بیرون از خویش با
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چشم دلش ببیند.پس همه چیز در ماست.جستجوی حق و نیل به وصال او در حقیقت
جس��تجوی خویش و دیدار با خویش اس��ت و کشف یکی در دو چهره که هر یک با
چشم دیگری به دیگری مینگرد همچنان که شخص و تصویر او در آینه.نظامی نیز در
اینجا از کلمه آینه استفاده میکند(.آینه صورت اخالص بود)
چگونگی رسیدن به این سعادت
نظامی به ما میگوید که چگونه به این سعادت دست یافته است:
بــس کــه سرم بــر سر زانو نـشست

ت��ا س��ر ای��ن رش��ته بیام��د ب��ه دس��ت

ایـن ســـفر از راه یــــقیـن رفتــه ام

راه چــــنی��ن رو کــ��ه چــنی��ن رفتـهام
(ص:61ب7و)8

بر س��ر زانو نشس��تن کنایه از به فکر فرو رفتن و اندیش��یدن است و سر رشته به
دس��ت آمدن به معنی آگاهی یافتن و معرفت یافتن اس��ت .و او این سفر را با بصیرت
سیر میکند.
و تاکید میکند که:
مـــحرم ایـــن ره تـــو نهای زینــهار

کـــ��ار نـــظام��ی ب��ه نـــظام��ی گ��ذار
(ص:61ب)9

خلوت دوم
خلوت دوم در ش��ب اتفاق میافتد.خواجه دل شبی به تمنای یاری هم جنس با دو
س��ه ابنای جنس و دو س��ه دلپاک هم دم میگردد و از اثر دم آنان در شبی چون سحر
آرایش شده هر چه به دعا خواسته بود دریافت.
خـــواجه یـــکی شب به تمنای جنس

زد دو س��ه دم بــ��ا دو س��ه ابنـ��ای جنس
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یافـــت شبی چـــون ســحر آراســته

خـــــواس��تههای ب��ه دعــــا خـواس��ته
(ص:61ب)10

نظامی به توصیف آن شب و آن مجلس میپردازد.شبی که در پایان متوجه میشویم
شب قدر است.در این شب مجلس عیش و عشرتی برپاست که شب پاسبان و نگهبان
و راز دار این عش��رت است و هر مزاحمی (عس��س و داروغه و مگس)را سر میبرد
تا این خلوت را بر هم نزنند.برای تغییر موضوع و پرداختن به معشوق بیتی میآورد:
وعــــده به دروازه گـــوش آمـــــده

خنــ��ده بــ��ه در یــ��وزه ن��وش آم��ده

آنچـــــه هــــــمه عــــمر کـــسی

یــافت��ه هــمنفس��ی در نــفس��ی یافت��ه
(ص:62ب9و)10

ش��بی که وعده وصل به گوش عاش��ق رس��ید و خنده به لب معش��وق آمد برای
دریوزه آب حیات از لب وی.ناز معش��وق با سر پنجه حسن گریبان عاشق را گرفته به
طرف خود میکشید و دامن کبریای وی نیز بر زمین کشیده میشد و آستینها در حال
وجد و رقص جواهر میافش��اندند آنچه که کس��ی در همه عمر به دست میآورد.هم
نفس��ی در یک نفس به دس��ت آورد.به دیدار معشوق دست مییابد تا این که عقل سر
مس��ت میش��ود و از صبر تهی دست میماند.هر چه را که دل در سحر گاه آرزو کرده
در ش��ب به پایان میرس��د(و این شب همان شب قدر اس��ت)که گویند نامه یک سال
آدمی در آن رقم میخورد.همان که حافظ هم مدد از آن شب میجوید و میگوید:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن ش��ب ق��در ک��ه این ت��ازه برات��م دادند
(حافظ:1370:غزل ،بیت )8

پس این ش��ب ،شب معمولی نیست و نظامی خود عنوان میکند که باید با یقین به
این سفر وارد شوی و به این شب برسی.
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ثمره خلوت دوم
ثمره خلوت دوم دیدار با معش��وق اس��ت او به دیدار معش��وق دست مییابد.او را
ترک قصب پوش مینامد.او را در حالی مییابد که شیفته خویش است و از این تاسف
میخورد که آن شب صبح شود و او به دنبال روشنی آن شب چون آفتاب است.
		
ترک قصب پوش من آنجا چو ماه

کـــ��رده دلم را چــو قــص��ب رخنه گاه
(ص:66ب)8

		
...کان مه نو کو کمر از نور داشت

م��اه نــ��و از ش��ـــیفتگان دور داش��ــت

شیفته شیفته خویش بودرغبتی از من صد از او بیش بود دل به تمنا که:چه بودی
ز روز گر شب ما را نشدی پرده سوز
		
امشب اگر جفت سالمت شدی

هــ��م نـــف��س روز قـــیام��ت ش��ـدی

		
روشنی آن شـب چــون آفتاب

جــوی��م بس��یار و نـــبین��م ب��ه خــواب
(ص:67ب)8-4

		
جز به چنان شب طربم خوش نبود

تا ش��ب خ��وش کرد ،ش��بم خ��وش نبود
(ص:67ب)9

آن ش��ب را ش��ب معراج میداند و شاید بتوان این اثر را به نوعی یک سفر دانست
که از دل آغاز میشود و با معراج به پایان میرسد.
		
روز سفید آن ،نه شب داج بود

ب��ود ش��ب ،امـــا ش��ب معــ��راج بــود
(ص:67ب)11

صبح فرامیرسد نظامی مینالد و طلوع صبح را مکافات خود میداند.
		
آن شب و آن شمع نماندم ،چه سود

نیس��ت چن��ان ش��د ک��ه ت��و گوی��ی نبود
(ص:68ب)11
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من که ازین شب صفتی کردهام

آن صفــــ��ت از معــــرفت��ی کــ��ردهام
(ص:69ب)8

		
و آن همه خوبی که درآن صدر بود

نـــ��ور خیــاالت ش��ــب قــ��در بــود
(ص:69ب)14

نظامی خود همه این واقعه را نور خیاالت شب قدر میداند.
باز هم نظامی برای یاری ما دست به رمز گشایی میزند:
شب صفت پرده تنهایی است		

ش��مع درو گـــــوه��ر بینــای��ی اس��ت

عود و گالبی که برو بسته شد		

نال��ه و اش��ــک دو س��ـه دلخس��ته ش��د
(ص:69ب9و)10

برای آن که صفت شب را بکنیم نیاز به معرفت داریم.
ش��ب ،تعریف مرحله تنهایی است ،یعنی هر وقت که انسان با خود خلوت کند در
اصطالح عرفان شب نامیده میشود.
ش��مع در او یعنی وقتی از ش��مع سخن گفته میش��ود منظور نظر و بینش عرفانی
است.
عود و گالبی که به آن شب و آن بزم نسبت دادهاند عبارت از ناله و اشک غمگینان
و دردمندان عشق است.
		
کوش کزان شمع به داغی رسی

تـ��ا چو نظـــام��ی به چــــراغی رس��ـی
(ص:69ب)14

کوش��ش کن که از آن ش��مع یا خورشید دل به گرمی و سوزانی و عشقی برسی تا
مانند نظامی به معرفت حقیقی دست یابی.
دو خلوت و ثمره خلوتها مسیر سفر روحانی سالک است تا جایگاه وطن اصلی
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و حقیقی روح دیدار سالک با فرشته راهنما معموال مقدمه مطرح شدن مسیر این سفر
و مراحل و موانع آن اس��ت در این دیدار فرش��ته به سالک ،یا در واقع به روح بیدار و
آگاه ،میآموزد که برای رهایی از دوری و پیوستن به اصل خود چه مسیری را باید طی
کند و از چه موانعی بگذرد .روح در این جهان اسیر زندان جسم است و قوای مختلف
آن ،ه��ر یک چون بندی محکم پای او را به جهان خاک بس��ته اس��ت.زندان تن خود
زندان کوچکی است در زندانی بزرگ تر یعنی زندان عالم خارج و جهان محسوسات
که از خاک تا آخرین فلک آس��مانی قد برافراشته است .روح در عروج به سوی وطن
و جای��گاه اصلی خویش باید از پله پله ای��ن دو زندان عالم کبیر و عالم صغیر ،که در
واقع موانع نفسانی و عالیق مادی ناشی اسارت در تن و دنیا و شرایط زیست در جهان
خاکی است ،صعود کند.از آن سوی این دو زندان مراتب عالم کبیر بندها و موانع روح
یا نفس ناطقه هس��تند که عروج روح به اصل خویش و عالم غیب مستلزم گسیختن و
بر گذش��تن از آنهاست.گذشتن از بندها و موانع عالم صغیر به منزله گذشتن از مراتب
عالم کبیر و پیوس��تن روح به وطن خویش اس��ت.چون گذش��تن روح از این موانع و
رسیدن او به وطن اصلی خویش به معنی خروج از مکان و پیوستن به حق است.
نتیجه
آیا نظامی از ش��عر و تخیل برای کس��ب معرفت سود جست ؟نشان دادیم که قوه
متخیله در فرآیند ادراک نقش بر جس��تهای دارد و این که تخیل در نظر فیلس��وفان ما
یکی از روشهای دست یافتن به معرفت است.نیز گفته شد که طراحان بوطیقا ،تخیل
ش��عر را به مثابه یکی از راههای کس��ب معرفت پذیرفتهاند و هر چند ارزش معرفتی
روشها با هم یکسان نیست اما میتوان آنها را کار کردهای موازی نامید.نیز معلوم شد
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که مقدمات شعری از آن جهت که "خیال انگیز" هستند ،اهمیت دارند.یعنی در مورد
آنها این پرسش مطرح نیست که صادق هستند یا کاذب بلکه سوال اساسی این است
که آیا خیال انگیز هستند یا خیر.معرفتی هم که از طریق تخیل به دست میآید ،قسمی
از آن مناس��ب حال تودههایی اس��ت که قدرت تحلیل بره��ان را ندارند ،در این نوع،
مفاهیم برهانی به زبانی خیال انگیز برای تودهها بیان میشوند تا تحت تاثیر مغناطیس
خیالی کالم ،آن مفاهیم در گوش جان شان بنشیند .قسم دوم ،نتیجه اتصال قوه متخیله
با متافیزیک است که ارزش معرفتی آن هیچ کمتر از برهانهای عقلی نیست و البته این
نوع فقط در دس��ترس کسانی است که به مدارج عالی از کمال نفسانی رسیدهباشند.در
هر دو صورت تخیل ،ابزار کسب معرفت است.دراینجا هم نظامی از ابزار تخیل برای
کسب معرفت سود جسته است.
و نتایج دیگر در پس این نتیجه مهم:
مخزن االسرار حاصل چله نشینی نظامی است و عدد چهل به چند شکل در مخزن
االسرار آمده است.
الف-در فهرست اثر عدد چهل دیده شد.
ب-در ابیاتی از عدد چهل سود برد
پ-چهل مرتبه نام خود را در جای جای اثرآورد.
مخزن االسرار نیز مانند بسیاری از آثار مهم دنیا دارای ساختار حلقوی است.
نظامی تفکر اصلی خود در مخزن االسرار را به صورت پیچیده و مبهم و در هالهای
از ابهام و رازگونه بیان میکند.
مخزن االسرار نظامی یک اثر کامال ساختارمند است و نظامی در نظم آن با مهندسی
دقیق ذهنی یک اثر دقیق و بی نظیر بوجود آورده است.
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مخزن االس��رار یک اثر هدفمند و عرفانی است و نظامی در این اثر مراحل رسیدن
به معرفت را طی میکند و به نوعی خودشناسی و خداشناسی دست مییابد.
ق��وه متخیله روی��ی هم به متافیزی��ک دارد.در این صورت ش��عر نظامی یک وجه
متافیزیک هم پیدا کرده است.
نظامی در این اثر به نوعی معراج دس��ت یافته است.و این سفر از دل آغاز میشود
و با معراج به پایان میرسد.
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