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  مقدمه
كه پيرامون قيام الهي حضرت اباعبداهللا «: شعر عاشورايي؛ به شعري گفته مي شود

، اخبار مبتني بر شهادت ايشان و يارانش، توصيف شخصيت هاي عاشورا، )ع(الحسين
كربال، حوادث قبل و بعد از آن و نيز از پيوند تاريخ و تطبيق توصيف صحنه هاي جنگ 

سير شعر عاشورايي به عنوان بخش ) 35: 1388كافي، . (»تاريخ با آن حادثه سخن مي گويد
مهمي از ادبيات تعليمي و غنايي زبان فارسي است كه در طول تاريخ اين سرزمين از دل 

از خود متأثر نموده و به شكل سبك ها،  ادب فارسي برخاسته و شاعران شيرين سخن را
  . اسلوب ها و قالب هاي متنوع شعري ظهور كرده است

ذوق سرشار و ذهن خلّاق سرايندگان فارسي زبان از يك سو و تأثير پذيري از عوامل 
اجتماعي، سياسي و مذهبي از ديگر سوي؛ سبب شده تا شعر عاشورايي فارسي با فراز و 

درطول تاريخ، عرفان و تصوف بيش ترين تأثيرات را در آن . جه شودنشيب هاي متفاوتي موا
در نتيجه بررسي سير شعر عاشورايي تا زمان شكل گيري . از خود به جاي گذاشته است

منظومه هاي مستقل عرفاني ـ عاشورايي و مقايسه آن منظومه ها در زمينه هاي مختلف به 
  . و تدقيق صاحبان پژوهش را فرا مي خواندويژه عناصر عرفاني، مسئله اي است كه تدبر 

گيري در اين تحقيق ضمن بررسي مختصري از سير شعر عاشورايي و تبيين نحوه شكل
ها واژه(مقايسه عناصر عرفاني،  عاشورايي، به استخراج  و _هاي مستقل عرفاني ويژه منظومه
ظومه عاشورايي آتشكده و نير تبريزي در منبه كار گرفته شده به وسيله ) انيو مفاهيم عرف

ها ي آنهاها و تفاوتعمان ساماني در منظومه گنجينه االسرار پرداخته شده است تا شباهت
  .مشخص شود و به وسيله اين شيوه به فهمي عميق تر از اين آثار فاخر ادب فارسي نايل شد

مملو از عرفاني ما  در خصوص اهميت و ضرورت اين تحقيق بايد اذعان نمود كه آثار
عناصر معرفتي پيدا و پنهان است كه تأمل در هر كدام از آن ها ما را به درك عميق تري 

بر اهل تحقيق هم پوشيده نيست كه كارهاي تطبيقي در اين عرصه بسيار اندك . مي رساند
هاي عرفاني عاشورايي آتشكده و گنجينه االسرار دو شاهكار ادبي هستند كه منظومه. است

شان با مشرب ذوقي خويش و با نگاهي عرفاني برخي حوادث واقعه عاشورا را سرايندگان
  .واكاوي و توصيف كرده اند
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نكته ديگر اين كه در عصر ترويج عرفان هاي انحرافي و در روزگار تهديد بحران هويت 
براي نسل جوان، پرداختن به آثار ارزشمند عرفاني و بررسي و تبيين جلوه هاي پيدا و 

ن آثار، راهنما و هدايتگر و چراغ راه شاعران جوان و پاسدار هويت ملّي و ديني ما پنهان اي
در ضمن فتح بابي است؛ براي كار هاي پژوهش كيفي با رويكرد به مدل هاي . خواهد بود

تطبيقي كه از روي تحليل محتوا به صورت عميق انجام گردد تا اين كه از پژوهش هاي 
  .له بگيريمصرفاً توضيحي و توصيفي فاص

  واژه كاوي شعر عاشورايي .1
از شعر عاشورايي تعاريف زيادي شده اما با توجه به تعريفي كه در مقدمه بيان شد؛ بايد 

. جامعي در خصوص شعر عاشورايي است "تعريف ارائه شده تعريف نسبتا ياد آور شد كه
  :چون

ادبيات آييني، : قبيل تمامي تعاريف اصطالحات و متغيرهاي مرتبط با شعر عاشورايي، از
 _شعر ديني، منقبت خواني، مرثيه سرايي، مقتل سرايي، نوحه سرايي، منظومه هاي عرفاني 

  .را در بر مي گيرد... عاشورايي و 
طبق اين تعريف، شعر عاشورايي، شعري است كه موضوع اصلي آن عبارت است از، 

 است) ع(شعري كه پيرامون قيام الهي به رهبري حضرت سيد الشهداء
موضوع شعر عاشورايي در اين تعريف مشخص است؛ به تعبير غالمرضا كافي يك قيام 

  . الهي محسوب مي شود
  قابل اصالحقابل تأمل و شايد هم  "كافي"نكاتي كه در خصوص تعريف شعر عاشورايي 

  :باشد
 اول اين كه تكرار در اين تعريف به چشم مي خورد؛ به عنوان نمونه، اين عبارت ها

، »)ع(شعري كه پيرامون قيام الهي حضرت اباعبداهللا الحسين«: تكراري آورده شده است
توصيف «و » توصيف شخصيت هاي عاشورا«، »اخبار مبتني بر شهادت ايشان و يارانشان«

گرفت؛ كه اگر همه اين تركيب ها در يك عبارت جامع جاي مي» صحنه هاي جنگ كربال
  . بود براي يك تعريف علمي برازنده تر

ي هاها  و سبكطفي، عرفاني و قالبم اين كه به ابعاد مختلف رثايي، حماسي، عاود
  .اي نشده استگوناگون شعري كه در هر دوره به شكل نوين ظهور كرده اشاره
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 :ارائه مي شود زيرلذا تعريف پيشنهاد 
 شعر عاشورايي، شعري است كه به توصيف ابعاد مختلف وقايع و شخصـيت هـاي قيـام   «

و حوادث مرتبط با عاشورا در قبل و بعد از آن در سـبك  ) ع(الهي حضرت اباعبداهللا الحسين
  .»ها و قالب هاي متفاوت شعري مي پردازد

  نگرش ادبي ـ عرفاني به واقعه عاشورا.2
موضوعي كه همپاي شكل گيري زبان فارسي دري و شعر فارسي در قرون اوليه بعد از 

ق مختلف در ميان مسلمين و ايرانيان بود كه داليل آن اين اسالم، شكل گرفت؛ ظهور فر
در نخستين قرن هاي دوره اسالمي هنوز مسلمين، خاصه مسلمانان «: گونه بيان مي شود

غير عرب در جست وجوي حقايق دين اسالم و درك و حل معضالت آن و علي الخصوص 
ر اين ميان اختالفات سياسي يافتن معتقدات اسالمي از ميان معتقدات قديم خود بودند و د

) 26: 1368، 1صفا، ج .(»بود... و مناقشات مسلمانان در مسائلي از قبيل خالفت و امامت و
گيري شعر و نثرفارسي از يك سو و ظهور اين مناقشات در افكار و روش هاي فكري شكل

  )27:مان ه. (»موجب ايجاد ادبيات پر دامنه ديني مسلمانان در اين ايام گرديد«مسلمان 
البته از اين موضوع نيز نبايد غافل بود كه خاستگاه ادبيات و دين به عنوان دو عنصر 

دين يك امر فطري است و انسان شاعر الجرم «. دروني و روحي در نهاد و جان آدمي است
در اين سال ها، كم كم مذهب تشيع در ) 194: 1384مبشّر،. (»نمي تواند از آن غافل بماند

ام مي يابد و به عنوان يك ذخيره غني فرهنگي در ادبيات فارسي، كم و بيش تبلور ايران قو
تواند ماده سازنده مذهب نيز به عنوان منبع فرهنگي تاريخ بشر، خواه ناخواه، مي«. مي يابد

، ...خالصه آن كه ادب سياسي، ادب فلسفي، ادب عرفاني و. مضمون ادبيات را فراهم كند
مذهبي نيز درطول اين زنجيره وجود دارد و بايد ادب مذهبي را مجموعه  ادب. واقعيت دارد

: 1381حداد،. (»دغدغه ها، رنج ها، شادي ها، مظلوميت ها، حماسه ها و نظاير آن بدانيم
در روز عاشورا، معزّالدوله به اهل  352در سال«عده اي از محققان بر اين باورندكه ) 252

ارند و نوحه گري كنند، دكان ها را ببندند و در جلو آن ها بغداد دستور داد؛ ماتم به پا د
پالس بياويزند؛ طباخان را از پختن طعام منع كرده زن ها مويه كنان و موي كنان بيرون 

: 1366فقيهي، . (» گويند اين نخستين روزي بود كه برشهداي كربال سوگواري شد. آمدند
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ضاي عزاداري و تكريم عاشورا را رقم زده پس آل بويه اولين حكومت شيعي است كه ف) 467
  .  است

تشويق صريح «بديهي است كه اما در خصوص قرائت عرفاني ازعاشورا در شعر فارسي، 
و گريستن و گرياندن بر مصائب او، تأثير ) ع(امامان شيعه در سرودن شعر براي امام حسين

هاي سوگ سروده) 31: 1389انصاري، (» گيري و رشد شعر عاشورايي نهادعظيمي بر شكل
اين سير به سرودن  فارسي ادامه پيدا كرده تا اين كهعاشورايي در ادوار مختلف شعر 

  . هاي ويژه عاشورايي در عصر قاجار ختم شدمنظومه
واقعه عاشورا به عنوان يك حادثه توحيدي، آن قدر گسترده و تأثير گذار است كه      

ايل شده اند و درنتيجه در ذوق ايراني به صورت شعر براي آن ابعاد و قرائت هاي مختلفي ق
  :مهم ترين اين قرائت ها عبارتند از«. فارسي و ادبيات آييني جلوه گري نموده است

  .قرائت اساطيري و اسطوره سازي .1
  .قرائت عاطفي و احساسي .2
  . قرائت عرفاني .3
  .قرائت براندازي و به دست گرفتن حكومت .4
  )158: 1379ي،مجاهد. (»قرائت ارزشي و مكتبي .5
گاهي بعضي از اين قرائت ها به اقتضاي زمانه پررنگ شده؛ در نتيجه ديگر ابعاد      

. ديگر مغفول مانده اند كه يكي از ابعاد مغفول تا عصر نير و عمان بعد عرفاني عاشورا است
عرفاني  مقدار قابل توجه و شايد بيش از نيمي از سرمايه ادب فارسي را ادبيات«در حالي كه 

- هاي مردم پيوندي ناگمان با زندگي و فرهنگ و دل بستگي تودهدهد كه بيما تشكيل مي
: 1386، 1ياحقي،ج. (»ناميد "ادبيات مردمي فارسي"گسستني دارد و در حقيقت بايد آن را 

6( 
برداشت امثال دعبل خزاعي از «: اين موضوع چنين است درزاويه كاوي شهيد مطهري 

هاي پرخاشگري آن است؛ برداشت محتشم ، به تناسب زمان، فقط جنبه...نهضت اباعبدا
هاي تأثير آميز آن است، برداشت عمان ساماني يا صفي علي شاه از اين نهضت كاشاني جنبه

هاي قيام ترين جنبهبرداشت هاي عرفاني، عشق الهي و پاكبازي در راه حق است كه اساسي
ها درست است؛ ولي به اين برداشتهمه . حق است پاكبازي او در راه، جنبه )ع(حسين
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اين واقعيت اجتماعي ) 292- 293 ،2ج:1364مطهري، (.»]است[ها عنوان يكي از اين جنبه
را بايد نيز يادآور شد كه غفلت از بعد عرفاني كه بيش ترين سهم را در پيام رساني نهضت 

ران ناپذيري به فرهنگ اين عاشورا به عنوان يك مكتب الهي و آزادي بخش، خسارات جب
نگاه و روي كرد پسيكولوژيك و نفساني به واقعه عاشورا كه نتيجه «. كندمرز و بوم وارد مي

اگر مسبوق و مصبوغ به مباني . قهري آن ايجاد نوعي امنيت رواني و جنبه عاطفي دارد
» دريزترين شبه اي، دچار تزلزل شده و فرو ميو وجودي نباشد؛ با كوچك معرفتي

اما «شود؛ پس عرفان و معرفت به عاشورا، يك نياز حياتي محسوب مي) 4: 1389ضيايي،(
در كاخ عبيداهللا ) س(عشق و عرفان در ساحت عاشورا از آن گاه شروع شد كه حضرت زينب

با آرامشي كه در بن » كار خدا را با خاندانت چگونه ديدي؟« بن زياد در پاسخ اين سؤال كه 
) 147: 1372، 3ابن اعثم،ج. (»"!ما رأيت االّ جميال ": شته بود؛  پاسخ دادگير گجانش جاي

) س(بيند و زينبتنها از منظر عشق و دريافت معرفتي عميق است كه آدمي جز زيبايي نمي
نگرد و حتي ذبح برادر و غوطه فرزندان در خون را زيبا به ماجراي عظيم عاشورا عاشقانه مي

  ) 307: 1388كافي، . (»بيندمي
البته بايد توجه داشت كه آن نوع از قرائت عرفاني مورد تأييد است كه مبتني بر جهان 
بيني توحيدي باشد و انسان كامل به عنوان اولين پديده در نظام هستي كه مقام خليفه 

اين قرائت، ريشه وقايع كربال و عاشورا را «لذا . اللهي را كسب كرده است؛ مد نظر قرار گيرد
وز الست جست وجو مي كند و بر اين باور استوار است كه درجه قرب انبيا و اولياي در ر

اند و در الهي نسبت مستقيم با ميزان ابتالئاتي دارد كه در روز ازل آگاهانه به جان خريده
اين آزمون  سير نزولي خود به عالم ناسوت و درمقام امتحان الهي، با سرافرازي از عهده

اما در گذر تاريخي تحت تأثير برخي صوفي ) 171: 1379مجاهدي،( ؛ »نددشوار بر آمده ا
از جمله . زدگي ها، نگرش هايي ناروا به اين مكتب انسان ساز در شعر عاشورايي شده است

اي خوانده بر اثر القاي برخي تفكرات در اين دوره، گاهي واقعه كربال، يك معارضه طايفه«
ي كه در دو نقطه متفاوت امارت داشته اند؛ روي داد و شده است كه ميان دو حاكم اسالم

       . »حتي يك سخن در ميان اهل نظر مطرح بوده است كه لعن بر يزيد رواست يا ناروا؟
گري و مشايخ هاي صوفيآموزه البته اين انديشه تا حدودي از«) 57: 1369، 4صفا،ج(

- و كسي را از رحمت حق دور نمياند باشد كه نظر به رحمت واسعه داشتهمي طريقت نيز
  ) 131: 1388كافي،. (»اند كه شايسته لعنت باشدديده
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فقه جعفري مي باشد و عمان ساماني نيز تربيت  نير تبريزي يك روحاني تربيت شده
لذا در عين حال كه عارف واصل هستند؛ به هيچ وجه اين نگرش . شده اين مكتب عاشورايي

دناك ندارند و از اين خيال واهي مبرّا هستند و به هيچ وجه در را به مسببين اين حادثه در
  .مورد عامالن اين فاجعه دردناك چنين فكر نمي كنند

در عصر قاجار جريان مقتل نويسي و واقعه نگاري كه از روز عاشورا آغاز شده خيلي رواج 
روي مي شده مي يابد و در اين شيوه، بيشتر از مقتل واعظ كاشفي؛ يعني، روضه الشهدا پي

است كه شهيد مطهري به شدت اين كتاب را مورد نقد و نفي قرار داده و حجه االسالم جواد 
عاشورا ديدگاهي صوفيانه دارد و  اين كتاب در تحليل حادثه«: محدثي بر اين باور است كه

و نسبت مي دهد، تا بعد حماسي ) مسئله آزمايش و ابتالء (حوادث را بيشتر به منشأ غيبي 
ولي ) 190: 1383محدثي، (» .باشداجتماعي و قابل اسوه گيري در مبارزات ضد ظلم نمي

  . ما مشاهده نمي شود باز اين نگرش، در دو مثنوي مورد مطالعه
را به عنوان علل ايجاد منظومه  زيرآخرين نكته، اين كه به طور خالصه مي توان داليل 

تبع آن روي كرد دو شاعر مورد نظر به شعر هاي عرفاني و عاشورايي درعصر قاجار و به 
  :عرفاني عاشورايي بر شمرد

شكل تكامل يافته جريان عرفان اسالمي در شعر عاشورايي فارسي كه از سنايي  .1
  .غزنوي آغاز شد

اوضاع نا بسامان ايران كه از حمله مغول آغاز شد؛ بستر را براي روي كرد به شعر  .2
  .عرفاني عاشورايي فراهم كرد

از مضمون هاي خيالي دور از ذهن سبك هندي و تقليد و تكرار نهضت خستگي  .3
  .بازگشت ادبي، باعث ابتكار نويني در سرودن منظومه هاي عاشورايي ويژه  و مستقل شد

ازمنه و امكنه مي باشد؛  عاشورا كه يك مكتب آزادي بخش در همه ماهيت حادثه .4
  .نيازمند بيان عرفاني در اين عصر بود

هزل  جاريه عامل شعر پرخاشگر، از نوع اشعار قائم مقام فراهاني شد و شيوهاستبداد قا .5
و هجوهاي جندقي را رقم زده و در نهايت با زبان عرفاني پيام هاي عاشورائي براي بيداري 

  .اسالمي سروده شد و شعر معترض وارد عرصه اجتماع شد
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هاي سرودن منظومه رواج شعر ديني در بين روحانيون و علما از عوامل تشويق، در .6
  .عرفاني عاشورايي بوده است

  نير و نگرش عرفاني اش .3
روز پنج شنبه دوازدهم جمادي االول » نير«ميرزا محمدتقي حجه االسالم متخلّص به 

وي فرزند دوم مالّ . شمسي در تبريز به دنيا آمده است 1211آبان  4/ ق . هـ  1248سال 
وي در بيست و دو . نامدار و رئيس علماي شيخي بود محمد مامقامي، فقيه و فيلسوف

اجتهاد نايل  وقت، به درجه داناتسالگي براي تحصيل به نجف رفت و پس از استفاده از اس
در بزرگي مقام علمي او همين بس كه عارف نامي سيد علي قاضي . آمده و به تبريز برگشت

اين فن به شمار  و ادب نيز شهرهدر فنون شعر . تبريزي از جمله شاگردان وي بوده است
ق . هـ  1312رمضان  12وي در . به سه زبان فارسي، عربي و تركي شعر مي گفت. رفتمي

  :آثار وي عبارتند از. به رحمت ايزدي پيوست
عنوان مجزا  41بيت با  2086داراي : مثنوي آتشكده) الف: ديوان اشعار شامل سه بخش

س محذوف معادل فاعالتن ، فاعالتن ، فاعلن است و تدوين شده و وزنش به بحر رمل مسد
) ديوان غزليات د) آللي منظومه  ج) سروده شده است؛  ب 1309در قالب مثنوي در سال 

  ...مثنوي در خوشاب، الفيه و 
نير تبريزي هنرمندي عاشق است كه از منظر زيبايي شناسي به كمك شعر، تبلور عشق 

با روح االمين در ) ع(يده است؛ مناظره عاشقانه امام حسينالهي در كربال را به تصوير كش
مثنوي آتشكده، يكي از زيباترين صحنه هاي عشقي است كه نير هم چون نگارگري چيره 

  :دست در قالب شعر آن را به تصوير كشيده است
  نــي رب العالميـن وحــكاي امي :                  ــناه با روح االميــخ شـداد پاس  
  دي كه بودـمن همانم عهد آن عهشاه وجود                    بسته ايم عهدي من و   
  ت با درمان چه كارــز يارسـدرد كـان چه كار                   انه را با جـق جانـعاش  
  ...اوست يك سر من همين پيراهنم              ي منم      ـي نـاين كه بين! الـجبرئي  

  )23 - 20بيت  97:  1387نير،(
اش وقايع را از زبان سوم شخص بيان مي كند؛ يعني، ناقل مقتلي مي نير در منظومه

باشد كه آن را از تاريخ تشيع گرفته است؛ اما گاهي شاعر به جاي شخصيت هاي داستان 
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گويي عنان سخن از كفش خارج شده و خود در آتش عشق اين آتشكده . گويدسخن مي
 .گويددد و از زبان اول شخص سخن ميگرور ميشعله

شه، شه زاده، : هايي از قبيلموضوع در خور توجه ديگر، به كار بردن كلمات و تركيب
است كه همه ناشي از ادب و ارادت جناب نير نسبت ... شاه، ظل اهللا، شاه شهيد، شاه عشق و
   تنهايي به كار را به) ع(فقط دو سه بار كلمه حسين. به خاندان عصمت و طهارت است

عنواني است «ديگر اين كه واژه شاه در ادبيات عرفاني . برد؛ آن هم در نقل قول هامي
) 2003: 1371، 2معين،ج(» ...شاه نعمت اهللا ولي، مشتاق علي شاه و: عارفان و درويشان را

اد آور البته ي. است) ع(و در بزم عاشقانه كربال شيخ اعظم و شاه شاهان حضرت ابي عبداهللا 
هاي عرفاني عاشورايي در عصر قاجار  مي شوم كه اين مجتهد رند كه از مبدعان منظومه

خود را آتشكده ناميده با عنايت به اين كه منظومه . باشد؛ گرفتار قشري گري نشده است مي
در اصطالح صوفيه آتشكده دل صوفي است كه پيوسته در آتش سوداي حق در «است و 

ديوان  214اما همان گونه كه در غزل ) 174: 1372، 2ور بخش،جن. (»سوز و گداز است
من فقيه خشك و صوفي تر نيستم و به حكمت يوناني نيز اعتقاد : گويد خود مي«اشعارش، 

است و با مهر او از قشري و ) ع(ندارم؛ پير طريقت من شاه اوليا؛ يعني، اميرمؤمنان علي
  ) 13: 1387ثروتيان، . (»صوفي و فلسفي بري هستم

هاي عاشورايي قبل از خودش مجزا و آن چه مثنوي آتشكده از تمامي اشعار و منظومه
آتشكده نير تبريزي «. باشدبرتر نموده است؛ نگرش عرفاني و عاشقانه نير به واقعه عاشورا مي

اما نه به اين معنا كه جوانب ديگر در آن ) 358: 1387كافي، (؛ »بيشتر لحن عاشقانه دارد
آتشكده دقّت شود؛ متوجه  به عنوان نمونه اگر به مناظره ها در منظومه. بوده باشد مغفول

به عنوان نمونه در . خواهيم شد كه گاه عاشقانه، گاه عارفانه و گاهي عالمانه و عقالني هستند
      قسمت چهارم، ابتدا مناظره نفس با عقل را كه يك مناظره عارفانه است؛ اين چنين

  :سرايدمي
  هـت اغيار بــار از صحبـور يــج ه عار از نار به                    ـرو ك: عقل گفتش      

  هان بينديش از مĤل: مگذر از دنيا و مال                    عقل گفتش: نفس گفتش     
  ) 12 - 11بيت  58: 1387نير، (
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  : در ادامه عشق مي آيد و سكان دار  مي شود

  فس و عقل پير                نفس شد مغلوب، عقل پير چيرزين كشاكش هاي  ن
  ش  ركابـاب                باره پيش آورد بگرفتــرش با صد شتــعشق آمد بر س

  )16 -15بيت  :همان(
  :پس از آن دو باره شاعر با زبان استدالل سخن مي گويد

  تـق اسـمطلن نبي ــره العيـاين امامي را كه محبوب حق است              ق
  يد               بي سبب بر كشتنش بشتافتيدـر تافتـد و رو بـش كرديـوتـدع  

  ) 57 - 56 :همان(
. خوردهاي عارفانه مكرر در آتشكده نير تبريزي به چشم مياز اين دست عشق بازي

سراينده آن گونه زيبا و شيرين اين . است) ع(نمونه ديگر، توصيف شهادت حضرت علي اكبر
  : نامه به بزم نامه تبديل شده استسرايد كه گويي سوگهادت درد ناك را ميش

  دــر شــدار جانان ديــده ديـد                  وعـمرغ جان از حبس تن دلگير ش
  هان بران رفرف سوي معراج عشق  چون نهادت بخت بر سر تاج عشق               

  ت بر در مي زندـل اســه وصـحلق     عشق شمشيري كه بر سر مي زند            
  ون كن شناـدر خ! اي ذبيح عشقكــــوه منا                   عيد قربان است و اين

  ) 101تا  99بيت  76: همان(
 :    گونه آمده طرب و نشاط در اين سماع عاشقانه اين   

  اين من و اين تير باران بال  اد اي زمين كربال         شاد زي ش
  ) 16بيت  53: نهما(

كند؛ اين اشاره مي) ع(فيض بودن امام حسين به واسطه) ع(نير از زبان حضرت علي اكبر
مبحث در مباحث عرفاني فراوان ياد شده است و عارفان با رويكردهاي گوناگون به شرح و 

 )ع(اند؛ گروهي از عارفان معتقدند كه مجاري امور از طريق امامان معصوم بسط آن پرداخته
  :انداست و آنان با اذن الهي در خلقت واسطه

  ل هست توــت تو              هستي عـــالم طفيــكاي زمان امر من در دس
  ...م              جان در اين  قربانكده قربان كنمــرخصتم ده تا وداع جــان كن

  ستكه حيات كشور تـــن با دل ا     حاصل است         تو ما را زندگي بيبي
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  يـي آدم تويـمــــــايه عيش بن    ويي          ـم تـمان كه دل عاليـتو هم
  )24-20بيت  54: همان(                                                                            

نير، در حقيقت مقتل منظوم عاشوراست كه با لحني حماسي   آتشكده«كه ديگر اين  نكته
. »كند لحظاتي اين مقتل، زاويه و نگرشي كامالً عرفاني پيدا مي. خيم پرداخته شده استو ف

  )309: 1388كافي، (
اش با نگاهي عرفاني به توصيف حاالت  هاي منظومه نير در معرفي تمامي شخصيت    

  : كند را اين چنين توصيف مي) ع(پردازد؛ مثالً آب نخوردن حضرت عباس ها مي مختلف آن
  اند آب كي نوشند؟ مرغ آتش    اند شقان كزجام محنت سر خوشعا  

  مـتا نسوزد مـــاهيانت از تف دار اي آب دامــــن از كـــفم        دور     
  ) 25-24بيت  65: 1387نير، (

  : كند هاي حضرت را نيز به اين صورت ترسيم مي يا جدا شدن دست           
  دست چه بود؟ بايد از سر شُست دست       ساقي ار يار است مي اين مي كه هست

  )38بيت  66: همان(
ــــو                  دست دادم تا شوم هم دست او             پر برافشانيم در بستان هـ  

  دست گو بردار دست از دامنم        از ازل مـــــــن طاير آن گلشنم       
  ) 42- 41بيت  66: همان(

  ش عرفاني اشعمان ساماني و نگر. 4
لگي اش را سپري مي كرد؛ در خجسته شب در حالي كه ناصرالدين شاه قاجار دوازده سا

مؤلـف  » ذره«ق خاندان ميرزا عبداهللا متخلّص به . هـ 1259عيدغدير، شنبه نوزدهم ذيحجه 
صاحب فرزندي شدند كه نام او را ميرزا نوراهللا گذاشته و بعدها مشهور بـه  » جامع االنساب«

» قطره«بدالوهاب متخلّص به جدش مرحوم ميرزا ع. عمان ساماني و ملّقب به تاج الشعرا شد
از شعراي سرشناس عهد ناصري بوده و همگـي  » دريا«و عمويش ميرزا لطف اهللا متخلص به 

سالگي به تشويق آغا سـليمان خـان و مـادر ظـلّ      47در . در ادب و عرفان دستي داشته اند
 پراكنـده تصميم به جمع آوري اوراق  -حاكم اصفهان و فرزند ناصرالدين شاه قاجار -السطان
   در جـواني بـا دختـري از اهـالي سـامان ازدواج      . ماندگار گنجينه االسرار مي گيـرد  منظومه
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ق صاحب فرزندي به نام عبـداهللا مـي شـود كـه او نيـز صـاحب       .هـ1290كند و در سال مي
  . طبعي روان بود

ويژه در با توجه به اين كه طريقت نعمت اللهيه در اصفهان آن روزگار پيروان بسياري به 
ميان طالب علوم داشته در جذب وي مؤثر بوده است تـا ايـن كـه بعـد از فـوت حـاج زيـن        

ها پيش مي آيـد كـه   العابدين شيرازي، رحمت علي شاه، بر سر رياست اين فرقه دو دستگي
در شـب سـه شـنبه    . هـا جـدا مـي كنـد    عمان با حفظ خوي عارف منشي راه خـود را از آن 

ق روح پاك اين عارف شيدايي و شاعر عاشورايي از خـاك تـا   .ـه 1322دوازدهم شوال سال 
افالك عروج كرد و بنا به وصيت خودش، آرامستان وادي السالم نجف اشرف در محـل بـين   

  .جسم مطهرش مأوا گرفت) ع(و حضرت صالح ) ع(قبر حضرت هود
 بيـت  830منظومه اي در قالـب مثنـوي مشـتمل بـر    : گنجينه االسرار: آثارش عبارتند از

و بيان وقايع كـربال بـه زبـان    ) ع(ترين اثر وي مي باشد و در مرثيه امام حسيناست كه مهم
و در بحـر  ) فاعالتن، فاعالتن، فاعلن(اين مثنوي شريف بر وزن . رمز و بر مشرب عرفان است

رمل به تقليد از مثنوي مولوي و به شيوه زبدة االسرار صفي علي شاه اصفهاني سروده شده و 
و ) ص(ه مختصر با نثر مسجع آميخته به نظم در توحيد باري تعالي، نعت پيـامبر يك ديباچ

ائمه اطهار به رسم تحميديه هاي ادب پارسي به رشته تحرير در آمـده و شـاعر علـت نظـم     
  .ديگر آثارش، مخزن الدرر، ديوان و معراج نامه هستند. كتاب را بيان نموده است

ن مراحل سير و سلوك همه حكايت از تسلّط عمان نقل اين همه مضامين عرفاني و تبيي
بر مباحث عرفاني نظري دارد كه ذهن خلّاق و ذوق سرشار شعري او با تلفيق اين مباحـث و  

يكي از اين مضامين عرفاني كه تا . وقايع عاشورا شاهكار گنجينه االسرار را خلق نموده است
-ه وحدت وجود اسـت كـه از محـوري   آخر مثنوي عمان مكرر از آن نام برده مي شود؛ نظري

و امـام  ) ع(تبلّور اين نظريه در يگانگي جان علي اكبـر . ترين مفاهيم در عرفان اسالمي است
و ) ع(، يگانگي جان امام سجاد)ع(و امام حسين) س(و يگانگي جان حضرت زينب) ع(حسين

 ني خـود را بنـده  براي نمونه در ابيات زير عمان ساما. قابل مشاهده است... و) ع(امام حسين
كنـد  يك پيكر مي) ع(شمرده و در مقام وحدت وجودي، حضرت حق را با حسين) ع(حسين

جنون باري به امام دارد، آن دو را  شود و چون عالقهو هر دو را در يك كل واحد متصور مي
  :شماردمطلق وي مي و خويش را بنده) ع(به نام حسين

  بـا خبر از هر در و هر ره نيم   تا نپنداري زدين آگه نيم        ...
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  ن اللهيمـي اگاهيم         اهللا اهللا مــــن حسيـهست از هر مذهب   
  امدهــام        او خداي من، من او را بنم تا زندهــكس نيست بنده    
            شناسم، بن عليام  نــي ولي       من حسيني ميني شناساي نبي...  

  )57: 1367، عمان ساماني(
مطلب ديگري كه در نگاه عرفاني عمان ساماني قابل بيان است تقابـل عقـل و عشـق در    

باشد كه همچون روال مرسوم و پذيرفته شده در متـون عرفـاني،   مثنوي گنجينه االسرار مي
چيرگي عشق عاشق را به .لغزدعقل تاب مقابله با عشق را ندارد و پايش در مواجهه با آن مي

زساند كـه عـاقالن و نامحرمـان را    انگي رسانده ودر نهايت به شبستان وصال ميجنون و ديو
  :توان درك آن نيست

  سنگ برداريد اي فـــــــرزانگان                 اي هــــجوم آرنده بر ديوانگان       
  تان، آهنگ نيست                او مهيا شد، شما را سنگ نيست؟از چه بر ديوانه   
  اندرين جا سنگ بايد سنگ كو؟ ـگ كو؟               را با عشق، تاب جنعقل  

  )40:همان(                                                                                    
م تعلقات دنيـا گذشـته بـود و    ااز تم) ع(عمان در يك نگرش عرفاني معتقد است كه امام

كه تجلي حضـرت پروردگـار بـوده    ) ع(اهللا نداشت مگر علي اكبر الاهيچ سد راهي در مسير 
  .:گيرد از او نيز بگذرد و با فنا شدن در حق به بقاي مطلق دست يابداست لذا تصميم مي
  ...ر نماندــي اكبــي جز علــد راهــاي ديگر نــــــماند             ساز تعلق پرده

  ايت كردهــت قيامـــزين قامـــوه ك       اي     ر فتنه قـــامت كردهـراست به
  تــوان در بازي اســلت با ارغـــت            سنبـنرگست با اللــه در طنازي اس
  نيــكويش دورم ميـــــراد خـــكني            از ماز رخت مست غرورم مــــي

  ...دوست گنجد دوگه دلم پيش تو گاهي پيش اوست           رو كه در يك دل نمي
  وق آن لقاستــار و شــل آن رخســميبقاست            ن ـاز فنا مقصود مـــــا عي

  )57-55: همان(                                                                             
باني زباني كه عمان در نظم اين اثر به كار گرفته؛ همان ز«نكته قابل توجه ديگر اين كه 

است كه عطار در منطق الطير، مولوي در مثنوي معنوي، شيخ محمود شبستري در گلشـن  
و بـه تعبيـر    ) 50: 1376جهـانگيري،  .(»راز و سنايي در حديقه الحقيقه به كـار گرفتـه انـد   
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همه اشعارش در مذاق اهـل ادب و ذوق شـيرين و آللـي آبـدارش در نظـر      «زيباي فضائلي؛ 
ت؛ به حدي كه در شهر بند سخن آرايـي، آئينـه دار و در ميـدان    صافي مذاقان، دلنشين اس

. »طبع آزمايي، يكّه سوار است و كسي از شعرا بر اين روش كه خاص اوسـت؛ سـخن نرانـده   
بي گمان در اين منظومه، شاعر با دست مايه قـراردادن  ) 6: 1386فضايلي، مقدمه گنجينه، (

مين عرفاني و رمـوز سـير و سـلوك را هنرمندانـه و     عاشورا و با استفاده از تمثيل، مضا واقعه
بديع در قالب مثنوي ريخته و در واقع با تلفيقي از تاريخ، حماسه، مقتل، عرفان و ذوق ادبي 

  . به شرح وقايع عاشورا پرداخته است كه در واقع از هم قران خود پيشي گرفته است
  واژه هاي عرفاني مشترك دو منظومه. 5

كه هم نير تبريزي و هم عمان ساماني در منظومه هاي خود به كار مجموع واژه هايي 
  :مي باشند زيربرده اند؛ به شرح 
مرآت، آفتاب، امتحان، آزمايش، ممتحن، آتش، اشارت، ايمان، انبساط، /اسرار، آيينه

معني، باده، /، اهل راز ) صفا(مودت، /منبسط، آب، آشنا، اول، آخر، اهل دل، اهل ارادت 
، بي خودي ترك خودي، برق، بأل، مبتال، بليات، باال، بحر،بازار عشق، بازاري، بيگانه، بيابان

، )تشنگان(پرده، پير، تسليم،تشنه، بقا، بازار، بزم، بهشت، بندگي، بساط، پروانه،/بيگانگي، باقي
، جرعه،  جوان، جان،  جالل،  جنت، )جامي(جهل، جام، توحيد، تجلّي، جمال، جلوه، 

، )سرچشمه( ، چشمه)ديده(، چشم )چهر(ن، چهره چوگا ،)جبرئيال(ه، جبرئيل، ذبج ،)خلد(
 ،حضرت ،حجاب ،حسرت ،حرص ،)سرحلقه(حلقه،)حالت(حال ، )حيران(حيرتحقيقت، 

دل   ،خاص الخاص ،خانه ،خضر ،)خلوتي(خلوت ،خيمه ،خموشي ،خمار ،)حكمت(حكيم
 ،)دوستي(دوست  ،)دمي(دم  ،دليل ،)دامان(دامن  ،دست ،دلبران ،دريا ،درد ،)قلب(

، رخ، )رحمت(رحماني  ،راز ،روز ،رضا ،رنگ ،روح ،ذوق ،ذات ،ذكر ،دولت ،در ،)دانايان(دانا
، سنگ ،سدره ،سر ،سوزد ،سخن ،ساغر ،ساقي ،زلف ،روي ،روح االمين ،رمز ،رخش
، سليمان، سينه، سلطان، سروش، سايه، شام، شمع، شراب ، شب، شور، )سوزنده(سوخته

، اهريمن، صيد، /ابليس/، شاه، شهود، شب اسرا، شيطان، )اشتياق(، شوخ، شوق )ورشيش(
، صهبا، صدا، طلب، طريق، طوطي، طوبي، طاير ، )صيقل( الصاله، صاحب، صبر ، صفا ، 

، عيش ) ميثاق( ، طفل، طور، ظلمت، عشق، عاشق، عقل، عهد ، )، طايري/طايران/ طايرا(
، فرق، فراق، فيض، فتنه، قامت، قضا، قطب، قهر، )فنا( ي ، ، عطش، عزم، غيرت، فان)عشرت(
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، گرفتار، گوهر، لب، )گرم( ، گيسو، گرمي، )كاشف(، كين، كشف، )كفر( ، كافر، ) قهري(
المكان، ليلي، لطف، لعل، الابالي، مي، مست، مستي، موج، محو، معشوق، مغز، محنت، مهر، 

( ، ميدان، مژه، معراج، مظاهر، ) حبوبم(، مالمت گوي، محب، )محرم( مكان، محرمان، 
آواز، ني، / ، ناله، نوا )نگاه( ، نور، ناز، نفس، ناموس، نقد، نظر ، )مرغي/مرغان(، مرغ، )مظهر

  .، وجد، وقت، وجود، وفا، هو، يقين، يار، يوسف)وصل( نياز، وال، وصال، 
 منظومه عرفاني مشترك در دو همان گونه كه مشاهده مي شود؛ دويست و يك واژه

 آتشكده و گنجينه االسرار است كه در فرهنگ هاي لغت عرفاني داراي تعريف مشخص 
  .باشند از هر دو منظومه استخراج شده اندمي

  مفاهيم عرفاني مشترك دو منظومه. 6
ها يك سري مفاهيم و اصطالحات هم وجود دارد كه در هر دو منظومه نيز عالوه بر واژه

  :ه اين شرح مي باشندبه كار رفته اند كه ب
، آفاق وانفس، /، انبيا  اوليا، آستين خرق كردناسير حق شدن، زنگ زدودن، الست، عهد

صافي دالن، بساط نشأتين، بساط عشق، /، اتقيا، /ازكيا/غرب و شرق، اوج و حضيض، اصفيا
بساط كبريايي، تجلّي معشوق در عاشق، تجلّي ذات بر ذات يا تجلّي اول، جام عشق 

اعيان ثابته، /چشم حق بين، حقيقت محمديه،  ،جالل، جريان و سريان، چشم نرگسذوال
خودنمايي شاهد، پريشاني عشق، دمار در آمدن از مستي عشق، روحانيت انسان، اصل راز 

، شرح صدر، ظاهر و باطن، فقر ذاتي، قدح پيما، ...داري، شريعت راه رسيدن به طريقت و
مريد، نفي و اثبات، وحدت وجود، عدم درك عوام ازعرفان،  قبض و بسط، موج و دريا، مراد و

 /، دست افشاني)دل(عقل يا عقل وعشقو ) دل(مقامات و مراتب سير و سلوك، مجادله نفس
دم مسيحا روح القدس، واليت در عرفان، تجريد و  ،رقص رقصان، عيسي روح اهللا عيسي

  تفريد، وصل و فصل
ها فراتر مي رود؛ به عنوان مقداري از حوزه واژه بر اساس اين فهرست مفاهيم عرفاني كه

اين مفاهيم در هر دو منظومه . ديگر عناصر عرفاني مورد ارزيابي قرار گرفته شده است
ها مقداري مشكل و به ذوق افراد مشترك هستند؛ چون استخراج اين مفاهيم از وراي بيت

تاب شرح عرفاني ابيات گنجينه بستگي دارد در استخراج مفاهيم عرفاني عمان ساماني از ك
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ده نير تبريزي به كاالسرار عمان به كوشش خداوردي كمك گرفته شده؛ اما در خصوص آتش
  .استنباط خود اكتفا شده است

  
  واژه ها و مفاهيم عرفاني خاص آتشكده. 7

عالوه بر عناصر عرفاني مشترك يك سري واژه ها و مفاهيم در آتشكده نير تبريزي 
  :د كه مد نظر عمان نبوده و خاص آتشكده مي باشند كه به اين شرح هستندوجود دار

، زندان، زنده، شهر، )ذبيح(ازل، استغنا، اشراق، تجرّد، خط، ديو، ذبح، : واژه ها
، منزل )مشكوتي(، ظلمات، عنقاء، ال، مشكوة، )طاوس(، صوفي، طبيب، طاووس، )شهرستان(

  ، هفت دريا، هاتف، هجر)وجه(جوه، ، معتكف، نقطه، و)غرق(جان، مستغرق، 
  كونيآب حيوان، آب ظلمات، آب خضر، نقطه و خط ، كن و : مفاهيم

ابتدا بايد ياد آور شد كه تفكيك اين ها عالوه بر اين كه در افزايش ضريب دقت اين 
پژوهش مؤثر است، به نگاه كلي ما در جلوگيري از خطا در تشخيص اين كه كدام منظومه 

در ضمن، در اين قسمت مفاهيمي عرفاني از منظومه . ت؛ كمك مي كندتر اسعرفاني
كه در . خوردها در گنجينه االسرار به چشم نميآتشكده نيز شناسايي شده كه اثري از آن

واقع بيانگر عنايت خاص نير و اصرار وي در به كار بردن زبان عرفان در منظومه عاشقانه و 
  .اش مي باشدعارفانه
  و مفاهيم عرفاني خاص گنجينه االسرار واژه ها. 8

ها و مفاهيمي از گنجينه االسرار عمان استخراج شده كه مد نظر نير نبوده واژه زيردر 
  :است

، اهل نياز، آب كار، آفت، ابرو، اهل يقين، اولياء، اولياي حق، اسم، )متحد(اتحاد،  :واژه ها
، ان، پير مي خوران، پيشوا، تلبيس، تقواهل حقيقت، باده خواران ، بدنامي، بت، پاك بينا

، چار تكبير، حق پرست، حق اليقين، )جان افروز(تعلق، تعين، جنون، جوع، جان افزا ، 
، )راحتي(، رند، راحت )ديوانگان(حلولي، حريف، خم، خاطر، خرق، درد، دردآشام، ديوانه، 

شاهد ، شيدا، شادي،  ، سلوك،)سحرگاهي(، سؤال، سرّحق، سحر، )پاي كوبان(رقص، سماع، 
، صدر، صبا، صالح، صدق، طائف )صفات( شقاوت، صافي دالن، صبح ازل، صفوت، صفت ، 

، غمزه، )غارت( ، عاريه ، عاقل، عين ، غارتگر، )عارفان( ، عارف، )طالب( ، طالبان ، )طواف(
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، گدا، ، قدح، قدسي دهن، قمار، قصد، كاهلي، كسالت)فاسد( غم، غايب ، غني، غافل، فساد ، 
، مرآت حق، مراد، منافق، ميخانه، مريد، مبدائيت، ) مشتاق( لوح، لقاء ، مخموران، مشتاقان، 
  ، ولي، هباء، همت، هوي) واقفان(، نشاة، نما، واقف، )سرمنزل(مدعي، مشيمه، مطرب، منزل، 

 .جور كش، خطّ جور نقش جام ، جام جمشيد،گله از نفس: مفاهيم
مفاهيمي هستند كه فقط عمان به كار برده و در منظومه نير اين عناصر نيز واژه ها و 

  .  خبري از آن ها نيست
  
 جدول فراواني عناصر عرفاني دو منظومه. 9
  :كار گرفته شده در دو منظومهه جدول تعداد عناصرعرفاني ب -9-1
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  فراواني مفاهيم عرفاني فراواني واژه ها عرفاني
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آتشكده داراي
40/43 %  

مورد واژگان 
  عرفاني است

نه دارايگنجي
59/56 %  

مورد واژگان 
  عرفاني است

آتشكده داراي 
40/57 %  

مورد مفاهيم 
  عرفاني است

گنجينه داراي 
59/42 %  

مورد مفاهيم  
  عرفاني است
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عرفاني اعم از واژه ها و مفهوم ها در هر دو منظومه به  تعداد موارد عناصردر اين قسمت 
ي  قرار گرفته شده؛ بعد درصد هاي تفكيك آورده شده است و جمع كل مبناي صد درصد

  .هر كدام از منظومه ها به تفكيك استخراج شده اند
  
  :جدول تعداد كاربرد هاي عناصرعرفاني استفاده شده در دو منظومه -9-2

  
  تحليل جدول فراواني عناصر عرفاني دو منظومه . 9-3

با توجه به اين كه هدف كلي از اين مقايسه ها و تطبيق اين دو منظومه اين بوده كه 
ام يك عرفاني تر هستند؛ يك بار تعداد واژگان و مفاهيم را به تنهايي آورده و بار بفهميم كد

ديگر تعداد عناصري را كه در بيت ها به كار رفته است به تفكيك با تعيين درصد آن ها 
بيان نموده ايم تا به واقعيت نزديك تر شويم و همان گونه كه مشاهده مي كنيد بر خالف 

% 50ن فضاي آتشكده نير عارفانه تر است زيرا در مجموع بيش از تصور بيشتر ادب دوستا
  . واژه ها و مفاهيم در آن تكرار شده است
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  فراواني مفاهيم عرفاني فراواني واژه ها عرفاني
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مورد   773
  كاربرد
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آتشكده داراي
67/53 %  

كاربرد واژگان 
  عرفاني است

گنجينه داراي
32/46 %  

كاربرد واژگان 
  عرفاني است

آتشكده داراي 
73/58 %  

كاربرد مفاهيم 
  عرفاني است

گنجينه داراي 
26/41 %  

كاربرد مفاهيم  
  عرفاني است
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  : نتيجه گيري
تعيين فراواني اعم از موارد و كاربرد ها ي عناصر ( 2-7و  1-7با توجه به جدول هاي 

كه چون هدف كلّي از  ؛ ابتدا يك موضوع را بايد ياد آور شد و آن اين)عرفاني در دو منظومه
اين پژوهش تطبيقي، مقايسه عناصر عرفاني دو منظومه آتشكده و گنجينه االسرار اين بوده 
كه بفهميم كدام منظومه عرفاني تر است؛ يعني احساسات و تخيالت عرفاني بيشتري در 

تواند؛  لذا فقط تنوع تعداد موارد عناصر به كار گرفته شده نمي. كندخوانندگان اثر ايجاد مي
هاي عرفاني كه به كار رفته؛ بر اساس اين جدول تعداد موارد واژه. گيري ما باشدمعيار نتيجه

در . كل واژه هاي عرفاني دو منظومه است% 37/43عنوان يعني  226در منظومه آتشكده 
كل واژگان عرفاني اين دو %  62/56عنوان عرفاني  295حالي كه منظومه گنجينه االسرار با 

ومه را كسب نموده است؛ اگر چه در عناوين، مفاهيم عرفاني به كار رفته؛ در دو منظ
منظومه، اين برتري بر عكس شده است؛ اما از منظر ديگري بايد به اين مقايسه ها پرداخت 

هاي عرفاني است كه تخيالت تر بودن آثار، بهتر تشخيص داده شود و آن تكرار واژهتا عرفاني
در . كنددهد و ظريب محبوبيت يك اثر را دو چندان ميندگان افزايش ميشعري را در خوان

بار كاربرد واژگان  1571كار بردن  اين صورت منظومه آتشكده نير تبريزي به دليل به
كاربرد واژگان عرفاني را % 67/53عرفاني، از كل دفعات عناصر عرفاني به كار گرفته شده؛ 

. واژگان عرفاني را به كار برده است% 32/46االسرار فقط در صورتي كه گنجينه . داشته است
از كل مفاهيم عرفاني دو % 73/58هم چنين در تكرار مفاهيم به كار گرفته شده آتشكده 

مفاهيم را در منظومه اش تكرار نموده %  26/41در حالي كه . منظومه را به كار برده است
  .است

اول اين كه . مبهم، به ذهن خطور كند كتهنتيجه گيري ممكن است؛ چند ن اكنون از اين
آيا اين به . آيا تكرار مالل آور نيست؟ دوم اين كه تعداد ابيات دو منظومه يكسان نمي باشند

  منزله انحراف در آمارها نيست؟
در پاسخ بايد گفت كه حجه االسالم نير از نظر مضمون، وقايع كربال را چهار بار به طور 

ي مختلف در منظومه اش تكرار مي كند؛ اما با تركيبات نوين و از مجمل و به مناسبت ها
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منظر جديد چنان هنرمندانه حوادث كربال را مرور مي كند كه هيجان در ادامه گزارش براي 
  ...  تكرار از زبان بشير، تكرار از زبان ام كلثوم و . اي محسوس استهر خواننده

ايش ابيات نير سبب شده است تا گزارشگري م متذكّر شده كه افزدر پاسخ به سؤال دو
نير مفصل تر از عمان شود؛ يعني، واقعه نگاري نير به مراتب خيلي بيش تر است؛ در نتيجه 
افزايش ابيات، ناشي از طوالني تر شدن موضوع و به تبع كاربرد هاي بيش تر عناصر عرفاني 

  .است
  :خالصه اين كه 

هاي ت هاي منظومه نير  يك و نيم برابر بيش تر از بيتعلي رغم  اين كه تعداد بي) الف
تري را در هاي عرفاني متنوع و فراوانعمان ساماني است؛ عمان تعداد موارد واژه منظومه

  .باشداثرش به كار برده است؛ اما تعداد مفاهيم عرفاني نير بيشتر از عمان مي
يم بيش ترين سهم را در آتشكده نير كاربرد عناصر عرفاني اعم از واژه ها و مفاه) ب

  .تبريزي دارند
  .اندنير در آتشكده و عمان در گنجينه االسرار عناصر مشترك عرفاني به كار برده) ج
يك سري عناصر عرفاني هم در واژگان، هم در مفاهيم را كه عمان به كار برده، نير ) د

  .استفاده نكرده است
  .ر به كار برده؛ اما عمان استفاده نكرده استيك سري عناصر عرفاني را ني) هـ
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