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Abstract
Farid al-Din Attar is one of the most influential mystics of Khorasan mysticism. His
influence and acceptability among the Sufis is to an extend that even the mystics of
the Baghdad school have paid close attention to his views. One of the representatives
of theoretical mysticism is Sheikh Mahmoud Shabestari, who is influenced by ibn
Arabi on one hand and Attar on the other. Shabestari in a part of his valuable work,
Golshan-i Raz, has set his views on mystical journey in seven stations. Each station is
named after one of the divine prophets who have been prominent in an attribute, which
is necessary to reach the station of oneness and spiritual perfection. From the station
of repentance which is specific to Adam to Muhammad’s station which is the station
of oneness, they are reminiscent of Attar’s Valley of the Quest to the Valley of Poverty
and Annihilation in the Mantiq-ut-Tair (The Conference of the Birds). Both theories
have seven stages, both lead to poverty and annihilation and both have come to the
attention of later theorists. Due to the existence of such a capacity between two
mystical masterpieces, main emphasis of the present article is on the intellectual and
linguistic similarities between Mantiq ut-Tair and Golshan-i Raz to present a theory
of mystical journey in order to propose a new approach in restoring the foundations
of common mysticism between Attar and Shabestari (a combination of the
philosophical mysticism of ibn Arabi's oneness of being and the mysticism of the
intuitive oneness of the Khorasan school).
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حسین طاهري



فارغالتحصیل دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
فریدالدین عطار یکی از عرفاي تأثیرگذار عرفان خراسان است ،نفور و مقبولیت او در بین متصوفه تا بهحدي
است که حتی عرفاي مکتب بغداد نیز بر آراي او نظر داشتهاند؛ یکی از نمایندگان عرفان نظري ،شیخ محمود
شبستري است که از یکسو متأثر از ابن عربی و از دیگر سو وامدار عطار است .شبستري در قسمتی از اثر
گرانسنگش؛ یعنی منظومة گلشن راز آراي سلوکی خود را در هفت مقام تنظیم کرده است؛ هر مقام به اسم
یکی از انبیاي الهی است که در صفتی برجسته بودهاند و آن صفت ،ضروري نیل به مقام وحدت و کمال
معنوي است .از مقام توبه که ویژۀ آدم (ع) است تا مقام محمد(ص) که مقام وحدت است ،یادآور وادي
طلب تا وادي فقر و فناي عطار در منطقالطیر است .هر دو تئوري هفت مرحله دارد ،هر دو به فقر و فنا منتهی
میشود و هر دو مورد توجه نظریهپردازان پس از خود قرار گرفته است .با توجه به وجود چنین ظرفیتی بین
دو شاهکار عرفانی ،تأکید این نوشته بر تشابهات فکري و زبانی منطقالطیر و گلشن راز در ارائة تئوري سلوک
است تا رویکرد جدیدي در بازیابی بنیانهاي عرفان مشترک بین عطار و شبستري پیشنهاد کند؛ تلفیقی از
عرفان فلسفی وحدت وجودي ابن عربی و عرفان وحدت شهودي مکتب خراسان.
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مقدمه
شرح ،تفسیر و تأویل متون ادبی بهویژه متون عرفانی -از هر دیدگاهی که انجام شود-
درنهایت بر غناي ادبی و غناي پشتوانههاي فرهنگی اثر تأکید دارد .در تمام دورههاي ادبی
معموالً مشاهیري هستند که الگویی فکري و زبانی براي آیندگان ترسیم میکنند .گاهی تأثیر
مستقیم این الگوها در آثار همزمان و پس از خود آشکار میشود ،گاهی نیز تأثیرهاي
غیرمستقیم؛ که هنريترند و بهدلیل غیرمستقیم بودنشان ،مجال بالقوه وگستردهاي براي
مطالعات تطبیقی ایجاد میکنند .مطالعة بخشی از گلشن راز شیخ محمود شبستري براساس
الگوي هفت شهر عشق عطار از این نوع است.
محمود شبستري را از دو جنبة کلی میتوان وامدار عطار شمرد :برخی جنبههاي فکري
مثل نظریة وحدت وجود و نوع طرح آن که اغلب متمایل به وحدت شهود است و تا حدي
جنبههاي سبکی و زبانی.
دربارۀ جنبههاي زبانی ،شبستري با آنکه وانمود میکند براي شعر گفتن ارزشی قائل
نیست ،اما درجایی میگوید که از شعر وشاعري عار ندارد ،چراکه کسی مثل عطار نیشابوري
معارف عرفانی را در زبان شعر بیان کرده است:
نه فخر است این سخن کز باب شکر است
م ل لرا از ش لاع ل لري خ ل لود ع ل لار ن لای لد
کزین طور و نمط صللللد عللالم اسلللرار

به نللللللزد اهللللللل دل تمهید عذر اسلللت
کلللله در صد قللللرن چللللون عطار ناید
بلللود یلللک شلللمللله از دیلللوان علللطار
(شبستري)1365 ،

با این اعتراف مسلم است که شبستري تعلق خاصی به آثار عطار داشته و برخی مسائل
زبانی و زیباییهاي بیانی و حتی معرفتی را از شیخ نیشابور به الهام گرفته است .البته خود
شبستري اعتراف میکند که با تمام تعلق خاطر به آثار عطار هیچگونه سرقتی از او نداشته و
اثر او مستقل و خالقانه است:
ول ل لی ای لن ب لر س لب لی لل ات لف لاق اسللت

نه چون دیو از فرشلللته اسلللتراق اسلللت
(همان)

اما با این حال ،تأثیرپذیري شبستري از افکار و زبان و سبک عطار اندک نیست با آنکه
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شبستري گرایش بسیاري به آثار محییالدین ابن عربی دارد و آبشخور عرفانی و مشی فکري
وي مکتب ابن عربی است ،اما با این حال انس و الفتی قابل توجه با آثار فریدالدین عطار
داشته است.
شبستري مانند عطار زبانی ساده و بیانی دلنشین دارد ،اما عاري از تصاویر شعري عطار و
مبالغههاي شاعرانه است .بنابراین ،بدان صورت که شعراي صوفی پیش از شبستري سعی
داشتهاند اندیشههاي عرفانی خود را با تصاویر شاعرانه بیارایند و معانی عمیق و مشکل عرفانی
را بهوسیلة زیباییهاي ادبی ،لطیف و دلنشین جلوه دهند ،او در پی شاعرانگی نیست؛ زیرا
صبغة تعلیمی عرفان نظري در کالم شبستري غلبه دارد و هدف وي ارائة لب و مغز آراي
عرفانی است؛ از اینرو ،چندان مسائل شعري و آرایهها و زینتهاي لطیف شاعرانه که گاهی،
بهویژه در توصیفات در آثار عطار به چشم میخورد ،در آثار وي موجود نیست.

 .1پیشینۀ پژوهش
اختصاص مراحل سلوک به انبیاي سلف ،پیش از شبستري در آثار ابن عربی و بهویژه در
کتاب فصوصالحکم (اختصاص و تسمیة هر فص به نام یکی از انبیا) انعکاس داشته است.
شبستري با عنایت به این مسأله و همچنین با توجه به مراحل هفتگانة عطار در منطقالطیر در
پی ایجاد طرح سلوکی خود برآمده است تا هفت مرحلة بنیادین سلوک را با توجه به
خصوصیات هفت پیامبر برجسته طراحی و تبیین کند .پیش از این دربارۀ شباهتهاي فکري
عطار و شبستري اشارات دقیق و مقاالت وزینی منتشر شده است .زرینکوب در کتاب نقش
بر آب از جهات گوناگونی به تأثیرپذیري شیخ محمود از عطار بهویژه از اسرارنامه پرداخته
است (ر .ک :زرین کوب .)1381 ،همچنین موحد در مقدمة «گلشن راز» اشاراتی در این
باب دارد (ر .ک :موحد .)1386 ،شفیعیکدکنی نیز در مقدمة «سرارنامه» بهطور گذرا در
تأثیر پذیري عارفان و شاعران از عطار ،نام شیخ محمود را هم رکر کرده است (ر .ک:
شفیعیکدکنی.)1386 ،
در کنار این آثار ارزشمند ،مقاالت قابل استنادي هم در اشتراکات فکري عطار و شیخ
محمود منتشر شده است؛ از جمله مقالة دبیران ( )1383با عنوان «عطار و شبستري» که با
نگاهی کلی ارتباطات عرفانی و ساختاري گلشن راز را با آثار عطار سنجیده است .یا مقالة
نوري ( )1390با عنوان «تأثیرپذیري شیخ شبستر از کالم ،تعابیر و اندیشههاي شیخ نشابور»
همان نگاه جامع به شباهتهاي گلشن راز و آثار عطار تحلیل کرده است .اسمعیلی ()1394
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نیز در نشان دادن «تأثیراسرارنامة عطار بر گلشن راز شبستري براساس نظریة بینامتنیت» به
مطالعة تخصصی شباهتهاي اسرارنامه و گلشن راز پرداخته است.
غیر از موارد برشمرده ،براساس دادههاي سامانة ایرانداک ،نورمگز ،مگیران و سامانة
جهاد دانشگاهی ،تاکنون پژوهشی دربارۀ شباهت گلشن راز و منطقالطیر و ارتباط ساختاري
طرح سلوک شبستري با هفت شهر عشق عطار انجام نشده است .بنابر شباهتهاي بنیادي میان
نظریة شبستري و مراحل هفتگانة سلوکی عطار ،پژوهش حاض ر در صدد معرفی ارتباط و
تناسب فکري و ساختاري بین گلشن راز و منطقالطیر عطار است.

 .2روش
مراتب سلوک طبق معرفی عطار هفت مرحله است و به هفت شهر عشق مشهور شده است؛
این هفت شهر یا هفت وادي ،درگلشن راز شبستري با طرحی نو ارائه شده است .ما با روش
تطبیق و قیاس ،ضمن نشان دادن تشابهات فراوان این دو رشتة مراتب سلوک با در نظر گرفتن
تفاوتهاي فکري میان این دو عارف برجسته و با نگاهی به شرح محمد الهیجی (شارح بنام
گلشن راز) بهطور موازي به تئوري هفتگانة سلوک پرداختهایم و ریخت و ساختار مشترک
بین هفت شهر عشق عطار را با طرح شبستري در هر مقام و وادي نشان دادهایم.

 .3تئوري هفت شهرعشق عطار و تئوري انبیاي سلوک شبستري
شبستري در برابر هفت شهرعشق عطار طرحی دیگر ارائه کرده که آن نیل به مرتبة انسان
کامل (والیت) و وحدت براساس خصلت برجسته و صفات بارز انبیا و مظهریت ایشان است.
الهیجی در شرح ابیات این قسمت از گلشن راز مینویسد« :در سلوک صراطالمستقیم
طریقت به خصوصیات صفات هر یکی از این انبیاي مذکور؛ یعنی به صفت غالبة کل واحد
از ایشان متصف شود و به متابعت حضرت محمدي متحقق گردد و به توحید اطالقی که
عبارت از عدم تقید باطالق و تقید است که کمال و مرتبة والیت است واصل شود» (الهیجی،
.)1381
در واقع شبستري بناي تئوري عطار را در نظر میگیرد و در عین حال به نگاهی دیگرگونه،
متناسب با تعالیم ابن عربی و نظریات وي در فصوصالحکم ،هفت شهر عشق را بازآفرینی
میکند .طرح شبستري ریل خصوصیات برجستة انبیا در برابر طرح عطار اینگونه قابل تبیین
و تفسیر است که چون شروع سلوک در طرح هفتگانة عطار با طلب است و پایانش با فقر
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و فنا ،شبستري مرحلة آغازین طرحش را توبه معرفی میکند که خصیصة حضرت آدم صفی
است ،مرحلة پایانی طرحش را نیز معراج پیامبراسالم دانسته است که در معناي عام همان فقر
و فناي عطار را یاد آوري میکند .مرحلة دوم در طرح شبستري تطهیر ادریس نبی است؛
چراکه بهواسطة همین تطهیر بود که با عنایات الهی ادریس به آسمان و مکان رفیع «و رفعناه
مكاناً علیا» عروج یافت ،مرحلة دوم در طرح عطار مرحلة عشق است که مستلزم عنایات الهی
است ،مقام سوم ثبات و صبوري نوح نبی و مقام چهارم توکل حضرت ابراهیم است .این
مراحل در نظر عطار وادي معرفت و وادي استغنا نامیده شده است.
وادي پنج و شش نیز از نظر عطار توحید و حیرت رکر شده است؛ معادل این دو وادي
در طرح شبستري مقام رضاي حضرت موسی و علم حضرت عیسی است .حضرت عیسی را
مظهر اسم العلیم میدانند و این مظهریت بهواسطة توحید صفاتی وي تحقق مییابد.
شبستري مراحل هفتگانة طرح سلوکش را به این شرح نام میبرد:
بلله تللوبلله مللتصللللف گللردد درآن دم
ز افللللللعال نکللللللوهللللللیده شلللود پاک

شللللللود در اصللللللطلللفلللا ز اوللللاد آدم
چللللو ادریللللس نبللللی آید در افللللالک

چلللللو یابد از صللفات بلللللد نلللللجلللللاتی

شلللللللود چون نوح ازآن صللاحب ثباتی

نللمللانللد قللدرت جللزویللش در کللل
ارادت بللا رضللللاي حللق شللللود ضللللم

خلللللیللللل آسللللا شللللود صاحب توکل
رود چون مللللللوسلللی انللدر بللاب اعظم

ز علم خللللللویللللللشلللتللللللن یابد رهایی
دهللد یللکللبللاره هسللللتللی را بلله تللاراج

چو عی سی نللللبللللی گللللردد سمللللائی
در آیللللد از پللللی احللللمد به مللللعللللراج

رسللللد چللون نللقللطللة آخللر بلله اول

در آنجللللللا نی ملک گنجد نه مرسلللل
(شبستري)1365 ،

بدین طریق است که سالک میتواند به مقام وحدت نائل آید ،اما مهمتر از تخلق به
اخالق انبیا و تمسک به قرآن و فرائض و اعمال و ارکار و اوراد ،آنچه در مسألة والیت
(درجة انسان کامل) از اهمیت برخوردار است ،مسألة «تأییدات الهی» است؛ بدین معنی که
پیش از هر چیزي براي نیل به مقام والیت باید وجود سالک مؤید به تأیید الهی بوده باشد
وگرنه کشش چو نبود از آنسو چه سود کوشیدن .در«شرح مقدمة قیصري» در این باره آمده
است« :این مقام والیت] مانند مقام نبوت اکتسابی نیست؛ بلکه اختصاص الهی الزم عین ثابت
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ممکن است و از فیض اقدس در مقام واحدیت حاصل شده است ولی ظهور آن در عالم
خلق و موطن ماده ،تدریجی و متوقف بر حصول شرائط و رفع موانع است» (آشتیانی.1373 ،
بدین معنی که تنها از راه تعمل و زحمت و کسب نمیتوان به این مرتبه دست یافت؛ بلکه
مهم تر از همه ،استعداد و ظرفیت انسان و حصه و بهرۀ وي از والیت است که وي را به این
مرتبه نائل میگرداند .و از همین منظر است که شبستري میگوید:
ظلللللومللی و جللهللولللی ضللللد نللورنللد

ولللیللکللن مللظللهللر عللیللن ظللهللورنللد
(شبستري)1365 ،

در تقویت نظریة شبستري ،تعبیري از« نجمالدین رازي» در تفسیر آیة امانت میتواند مفید
باشد« :مجموعهاي میبایست از هر دو عالم روحانی و جسمانیکه هم آلت محبت به کمال
دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد ،تا بار امانت مردانه و عاشقانه بر سفت جان کشد
و این جز والیت دو رنگ انسان نبود ...ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان آمد؛ زیرا که
بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان کشید» (رازي.)1387 ،
در مجموع براساس طرح شبستري وصول سالک به کمال والیت و درجة وحدت نتیجة
حصول صفات انبیاست .سید حیدر آملی نیز در تعبیري مشابه مینویسد« :صوفی کسی است
که ظاهر او به مسیح میماند و باطن او به خلیل ،همت او به کلیم میماند و راز او راز حبیب
خداست» (آملی.)1368 ،
اهل تصوف در بحث مقامات ،تعداد و ترتیب آنها را متفاوت بیانکردهاند ،اما در یک
ترتیبکلی میتوان آنها را در هفت مقام بررسیکرد؛ بهویژه طرح معروف عطار در
منطقالطیر تعداد مراحل سلوک را به یک سنت عرفانی مقبول در بین عرفا تبدیل کرده است.
شبستري نیز با در نظرداشتن مقامات عرفانی مطرحشده در تصوف ،این مقامات هفتگانه را
به تعبیري دیگر و از منظر کماالت انبیا تبیین کرده است .مقامات هفتگانه در تصوف :توبه،
ورع ،زهد ،فقر ،صبر ،توکل و رضا است (یثربی.)1384 ،
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 .1-4مقام آدم :توبه (وادي طلب)
مقدمة ورود به سلوک ،کسب ایمان یقینی با توبه است ،شبستري با طرح مراحل هفتگانة
خود میگوید:
مللللسافللللرآن بللللود کللللو بللللگذرد زود

زخود صللللافی شلللود چون آتش ازدود

سللللوکش سلللیرکشلللفی دان ز امکللان

سللوي واجب به ترک شلللللللین و نقصللان

به عللللکس سللللیللللر اول در مللللنللللازل

رود تلللا گلللردد او انلللسلللان کللللللاملللل
(شبستري)1365 ،

عطار نیز در وادي طلب معتقد است که دل بباید پاک کرد از هرچه هست .بعد از پاکی
است که تافتن گیرد ز حضرت نور رات.
چللون فللرو آیللی بلله وادي طلللللب
صللللد بللال در هللر نللفللس ایللنللجللا بللود

پیشللللت آیللد هر زمللانی صللللد تعللب
طللوطللی گللردون مللگللس ایللنللجللا بللود

جللد و جللهللد ایللنللجللات بللایللد سللللالهللا
ملللال ایلللنلللجلللا بلللایلللدت انلللداخلللتلللن

زان کلله ایللنللجللا قلللللب گللردد حللالهللا
ملللللک ایللنللجللا بللایللدت دربللاخللتللن

در ملللیلللان خلللونلللت بلللایلللد آملللدن

و ز هللملله بللیللرونللت بللایللد آمللدن

چون نمللانللد هیچ معلومللت بلله دسللللت
چللون دل تللو پللاک گللردد از صللللفللات

دل ب با ید پاک کرد از هر چه هسللللت
تللافللتللن گللیللرد ز حضللللرت نللور رات

چللون شللللود آن نللور بللر دل آشللللکللار
گللر شلللللود در راه او آتللش پللدیللد
خللویللش را از شللللوق او دیللوانللهوار

در دل تللو یللک طلللللب گللردد هللزار
ور شلللود صللللد وادي ناخوش پد ید
بللر سلللللر آتللش زنللد پللروانللهوار

سلللر طلللب گردد ز مشلللتللاقی خویش
جرعهاي زان باده چون نوشلللش شلللود
غللرقللة دریللا بللمللانللد خشللللک لللب

جرعهاي میخواهد از سلللاقی خویش
هر دو عللالم کللل فراموشلللش شلللود
سللللر جللانللان می کنللد از جللان طلللب

ز آرزوي آن کلله سللللر بشللللنللاسللللد

او ز اژدهاي جان سلللتان نهراسلللد او
(عطار)1383 ،

در انتهاي وادي طلب اگر حق ،سالک را درپذیرد ،دري بگشایدش.
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کفر و ل عنللت گر بلله هم پیش آیللدش

درپللذیللرد تللا دري بللگشلللللایللدش

چون درش بگشللللاد چه کفر و چه دین

زان کلله نبود زان سلللوي در آن و این
(همان)

همان گونه که از مطالعة تطبیقی ابیات پیداست ،وادي طلب نیز محلی است براي توبه و
وارستگی از هرچه غیر اوست .در پایان وادي هم نشانهاي از عنایت حق و پذیرش او پیدا
میشود .با این تحلیل ،وادي طلب به طور آشکاري با مقام حضرت آدم در طرح شیخ قراباتی
دارد (جدول (:))1
جدول  .1قرابت مقام حضرت آدم در طرح شبستري با وادي طلب عطار
در مقام آدم :توبه

در وادی طلب

 .1سالك زود بگذرد.

صد تعب پیش ميآید ،اما باید با سالها جد و جهد حالها را قلب کرد.

 .2صافي شود.

مال انداختن و ملك درباختن .در میان خون آمدن ،از همه بیرون آمدن.

 .3ترك شین و نقصان کند.

هیچ معلومي در دست نماند و دل از هرچه هست پاك کند.

 .4از عالم امکان سیر کند.

از دل پاك ،نور حضرت ذات تافتن گیرد.

 .5به عکس سیر اول سفر کند.

آن نور ،یك طلب را هزار کند و جرعهای از آن باده ،هر دو عالم را فراموش کند.

براساس جدول تطبیقی ( )1که از متن ابیات گلشن راز و منطقالطیر تهیه شده است،
میتوان به نتیجهاي ریختشناسانه رسید؛ سالک طبق این الگوي مشترک ،به حادثة اصلی و
سفر روحانی قدم میگذارد:
 .1سالک همه چیز را درمیبازد.
 .2ترک منزل امکان میکند.
 .3و سفر آغاز میشود.
 -2-4مقام ادريس :تطهیر (وادي عشق)
نظریهاي قابل توجه در عرفان ایرانی وجود دارد که عشق را پاککننده و شفا دهندۀ سالک
میداند .مولوي سر کردۀ عرفاي خراسانی همین نظر را بنمایة تعداد زیادي از ابیات خود
قرار داده است:
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هر که را جا مه ز عشلللقی چاک شلللد

او ز حرص و جم له عیبی پاک شللللد

شلللاد باشاي عشلللق خوش سلللوداي ما

اي طللبللیللب جللمللللله علللللتهللاي مللا

جالب است که عطار خاصیتی را براي عشق قائل است که شبستري همان را بدون آوردن
واژۀ عشق ،برمیشمارد و به تطهیر و تزکیة ادریسی منسوب میداند .منطقالطیر روایتی سراسر
نمادین است و عطار و شیخ شبستري به خاصیت و کارکرد عشق در روح سالک نظر
داشتهاند ،اما مطالعة این دو اثر در کنار هم میتواند به کشف نکاتی از این دست منجر شود
که مثالً اصل «پاکی و دوري از علتها» رابطهاي بین «عشق» و «ادریس» در منطقالطیر و
گلشن راز ایجاد کند؛ چراکه جایگاه ادریس در فلک یوح (که همان فلک آفتاب است) و
محل اسرار نوحی است (ر .ک :ابن عربی .)1389 ،تطهیر ادریسی هم با آفتاب که نمادي از
حقیقت در ادبیات عرفانی است (در منطقالطیر عشق همچون آتش است) پیوند دارد .در این
موارد است که به نظر میرسد گلشن راز در کنار منطقالطیر میتواند بیش از پیش محل
تحقیق و مطالعه واقع شود.
نکتة دیگر اینکه عطار عشق را آتش می داند و البته باده و عشق در مانندگی به آتش،
قدمتی مقدمتر از عطار دارند و در ادبیات عرفانی بهوفور استفاده شدهاند:
بعللد از ین وادي عشللللق آمللد پللدیللد
کس در ین وادي بلله جز آ تش مبللاد
عاشلللق آن باشللللد که چون آتش بود

غرق آتش شلللد کسلللی کانجا رسلللید
وان که آتش نیست عیشش خوش مباد
گرم رو سلللوزنللده و سلللرکش بود

 ..عشلللق اینجا آتش اسلللت و عقل دود

عشلللق کللآمللد در گریزد عقللل زود
(عطار)1383 ،

ابیات معروف نینامه نیز همین مضمون را دارد:
آتش عشلللق اسللللت کللانللدر نی فتللاد

سلللوزش عشلللق اسلللت کاندر میفتاد

آتش از مقدسات و مطهرات آیین مهر بوده است که معروفترین حضور این اعتقاد در
شاهنامه داستان گذر سیاوش از آتش است .در اندیشههاي سامی ،بدون پشتوانههاي اعتقادي
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نسبت به تقدس آتش ،داستان حضرت ابراهیم و گلستان شدن آتش بر او ،تأثیر بسزایی در
پرورش نماد «آتش» در ادبیات عرفانی داشته است .در هر حال آتش احتماالً مانند برخی
عناصر ایرانی دیگر میتواند جزو اندیشههاي بازمانده و تبدیل شده در عرفان ایرانی قلمداد
شود .این عنصر با مشبهبه واقعشدن براي عشق (و در موارد دیگر براي می) خاصیت
پاک کنندگی را نیز به مشبه خود داده است و شبستري پس از چند دوره از حیات سمبلیک
این نماد ،خاصیت آن را در مقام ادریس آورده است.
چون وصول به کمال انسانی در گرو فناي در حق است ،مقدمة فنا رهاکردن تمامی
تعلقات و افعال و اوصاف رمیمه است و به تعبیر شبستري:
ز افلللعال نلللکلللوهلللیده شلللود پلللاک

چو ادریلللس نلللبلللی آیلللد در افلللالک
(شبستري)1365 ،

افالک ،خانة عاشق پاکبازي است که عزم سفر ادریسی کرده و در آتش ریاضت سوخته
و سرافراز بیرون آمده است و در تئوري عطار:
هللرچلله دارد پللاک دربللازد بلله نللقللد

وز وصللللال دوسللللت می نازد به ن قد

دیللگللران را وعللدۀ فللردا بللود لللیللک

او را نلللقلللد هلللم ایلللنلللجلللا بلللود

تللا نسللللوزد خللویللش را یللکللبللارگللی

کی توانللد رسللللت از غم خوارگی؟
(عطار)1383 ،

الهیجی در شرح این بیت شبستري مینویسد سالک باید از تمامی آنچه باعث آلودگی
وي میشود از پرخفتن و پرخوردن و شهوت و طلب دنیا و حب جاه و حرص بر جمع اموال
و ...پاک شود و پس از رفع این موانع مانند ادریس به عروج آفاقی و انفسی نائل شود.
«چنانچه حضرت ادریس به واسطة تطهیر بدن و نفس از ادناس افعال مذمومه غیرمرضیه و
ارتکاب ریاضات شاقه از کدورت بدنی منسلخ شده؛ مستعد معراج شده و با مالئک و ارواح
مجرده مخلوط بوده او سالک] نیز بدین کماالت برسد» (الهیجی.)1381 ،
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جدول ( .)2قرابت مقام ادريس در طرح شبستري با وادي عشق عطار
در مقام ادریس :تطهیر

در وادی عشق

سالك پاك ميشود ،همچون ادریس که با آتش

سالك با عشق تطهیر ميکند و عقل محاسبهگر را

ریاضت تطهیر کرد.

ميسوزاند.

طبق جدول ( ،)2نتیجة ریختشناسانه این است که در مرحلة دوم سالک باید از ور گرم
یا آتشی مقدس عبور کند؛ عشق /ریاضت .ریاضت شکل دیگري از عشق است براي رسیدن
به مطلوبی معنوي.
تصاویر شعري عطار در شروع سفر معنوي ،یادآور ور گرم و گذر از آتش در اساطیر و
باورهاي آیینی است؛ بهویژه که در گلشن راز ،ادریس بهعنوان مسافر مثالی از این نوع سلوک
معرفی شده است که ور او آتش ریاضت و مجاهده با نفس بود.
 .3-4مقام نوح :ثبات و صبوري (وادي معرفت)
مرحلة سوم از مراحل هفتگانة شبستري ثبات قدم سالک است:
چو یا بد از صللل فات بدن جاتی شلللود

چون نوح از آن صللللاحللب ثبللا تی
(شبستري)1365 ،

در فصوصالحکم ابن عربی ،فص ادریس و فص نوح پشت سر هم آمدهاند و شبستري
نیز چنین کرده است .از نظرشبستري کسب معنویت انبیا در گرو زوال صفات رمیمة سالک
است و براي اینکه سالک در مرحلة صفات به مقام تکوین برسد باید از صفات بد مثل حسد،
کبر ،نخوت ،حقد ،غضب ،کذب ،افترا و فسق و فجور خالصی یابد؛ مانند حضرت نوح
داراي ثبات و تمکین میشود و به هیچ حال تزلزل و تغییري درحاالت وي ایجاد نمیشود.
«نوح پیغمبر-علیه السالم -را هزار ،کم پنجاه سال عمر بوده و آن حضرت به متابعت امر الهی
ترک آن دعوت نمیفرمودند و از آن ایذاء ملول نمیگشتند و در دعوت خلق ثابت قدم
بودند و هیچ نوع تغییري در ایشان پیدا نمی شد» (ابن عربی.)1389 ،
عطار وادي معرفت را مقامی سیال میداند که همواره در حضیض و اوج جلوهاي
مینماید ،اما مرد آن است که صاحب قدم و صاحب دید باشد وگرنه وادي معرفت مهلکه
است .از این منظر ثبات در طرح شیخ محمود با معرفت در عرفان عطار قابل بررسی است.
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عطار در وصف وادي معرفت میگوید:
ه یچ کس ن بود کلله او ا ین جللا یگللاه

مللخللتلللللف گللردد ز بسللللیللاري راه

هیچ ره در وي نه چون آن دیگر اسلللت

سلللالک تن سلللالک جان دیگر اسلللت

باز جان و تن ز نقصللللان و ک مال

هسللللت دایم در ترقی و زوال

الجرم بس ره که پیش آ مد پد ید

هر یکی بر حللد خویش آمللد پللدیللد

کی توا ند شللللد درین راه خل یل

عنکبوت مبتال

هم سلللیر پیللل؟

سلللیر هر کس تا ک مال وي بود

قرب هر کس حسللللب حال وي بود

...الجرم چون مختلف اف تاد سلللیر

هم روش هرگز نیفتللد هیچ طیر

معرفت ز اینجا تفاوت یافته سلللت

این یکی محراب و آن بت یافته سلللت

صللللد هزاران مرد گم گردد مدام
کاملی با ید درو جانی شلللگرف

تللا ی کی اسللللرار ب ین گردد تمللام
تللا کنللد غواصلللی این بحر ژرف...

تلللللللشلللنگی بر ک مال اینجا بود

صللللدهزاران خون حالل اینجللا بود

و روش اثبات قدم را نیز شرح میدهد:
خو یش را در ب حر عرفللان غرق کن

ورنلله بللاري خللاک ره بر فرق کن...

گللر نللمللی بللیللنللی جللمللال یللار تللو

خیز منشلللین می طلللب اسلللرار تو
(عطار) 1383 ،

شبستري نام مرحلة سوم از سفر روحی را مقام نوح گذاشته و عطار در وادي سوم؛ یعنی
وادي معرفت از غواص کاملی سخن گفته که در دریاي ژرف صاحب جانی شگرف باشد؛
یعنی عطار پس از ترسیم ور گرم ،ور سردي را توصیف میکند که بیشباهت به ماجراي
طوفان نوح و سیل ویرانگر آن و کشتی نجاتبخش نوح نیست .شیخ محمود نیز بدون
توصیف مناظر ور سرد با آوردن شخصیت نوح ،حوادث متعاقب آن را بهطور ضمنی در نظر
مخاطب ایجاد میکند (جدول (.))3
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جدول  .3قرابت مقام نوح در طرح شبستري با وادي معرفت عطار
در مقام نوح :ثبات و صبوری

در وادی معرفت

در ورطۀ مصائب نوحي ،راه گم نکردن و ثبات

در بحر ژرف ،غواصي دانستن و از بسیاری راه،

داشتن

مختلف نشدن

براساس جدول ( ،)3از دیدگاه ریختشناسانه مرحلة سوم سفر این گونه است:
 .1گرفتاري در ور سرد
 .2ایستادگی و ثبات در ادامة سفر
 .4-4مقام ابراهیم :توکل (وادي استغنا)
پس از ثبات قدم ،سالک باید به مرحلة توکل برسد:
نماند قدرت جلزویلش در کل خلیل آسا شلود صلاحب توکل
(شبستري)1365 ،
در تعریف توکل میگویند« :توکل کار با کسی واگذاشتن باشد و در این موضع مراد از
توکل بنده است در کاري که از او صادر شود ،یا او را پیش آید» (سجادي .)1386 ،محمد
الهیجی ریل این بیت در تعریف توکل مینویسد« :حقیقت توکل بیرون آمدن از رویة وسائط
و اسباب است ،بلکه به حقیقت آن است که بداند که حضرت حق را در فعل و صفت هیچ
شریکی نیست و شرکت خود را و غیر را در فعل و قدرت و جمیع صفات از میانه محو
گردانیده ،امانت صفات و افعال را به صاحب امانت که حق است باز گذارد و غیر و خود را
در میانه نبیند» (الهیجی.)1381 ،
طبق شرح الهیجی ریل ابیات مرتبط ،زمانیکه سالک به مرحلة توکل نائل شود؛ قدرت
وي که در برابر قدرت خداوند ناچیز و جزئی است محو و نابود میشود و فناي صفات که
«طمس» نام دارد براي وي حاصل میشود .الهیجی در وجه تسمیة حضرت ابراهیم به خلیل
با عنایت به همین مسأله می گوید خلیل به معنی کسی است که خداوند در او متخلل شده و
در تمام وجودش سریان کرده است .این معنی در پرتو توکل تقریر دیگري است از اینکه
خداوند صاحب اختیار و قدرت حضرت ابراهیم بود و کسی که به مرتبة فناي صفات برسد
این ویژگی حضرت ابراهیم براي وي میسور خواهدشد.
عطار براي آشکار کردن ماهیت و حقیقت جزء بودن و کل بودن ،احاطة مسلم کل بر
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اجزا و جایگاه خاص کل ،در وصف وادي استغنا میگوید:
می جهد از بی نیازي صلللرصلللري

می ز ند برهم به یک دم کشلللوري

 ...گر در ین دریللا هزاران جللان فتللاد

شلللل ب ن می در ب حر بی پللایللان فتللاد

...گر بریخت افالک و انجم لخت لخت

در جهللان کم گیر برگی از درخللت

گر دو عالم شلللد همه یکبار نیسلللت

در زمین ریگی ه مان ان گار نیسللللت

...گر شلللد اینجا جزو و کل کلی تباه

کم شلللد از روي زمین یک برگ کاه
(عطار)1383 ،

همانطور که شبنم پس از اتصال به دریا از غیر دریا بینیاز است ،بلکه کامالً در اختیار
دریاست و هر حرکت و سکونی که در شبنم رخ میدهد در حقیقت از آن دریاست .البته
بارزترین نمود ارتباط بین توکل و استغنا و پشتوانة اصلی چنین تطابقی بین توکل در تئوري
شیخ شبستري و استغناي تئوري عطاررا در آیة «و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه» (طالق)3/
است؛ وقوف عطار و شیخ شبستري به نکتة مطرح در این آیه نمونهاي از اشارات قرآنی در
متون عرفانی است (جدول (.))4
جدول  .4قرابت مقام ابراهیم در طرح شبستري با وادي استغناي عطار
در مقام ابراهیم :توکل
از دست دادن قدرت جزئي و پیوستن به قدرت کلي.
سالك همچون ابراهیم خلیل(جزء) متخلل به
خداوند(کل) ميشود.

در وادی استغنا
با وزیدن باد بينیازی ،ریگ جان به زمین جانها و
شبنم جان به بحر بيپایان جانها ميپیوندد.

در ریختشناسی مرحلة چهارم از تئوري سلوک این موتیفها به دست آمد :در ادامة
ور سرد ،باد بینیازي میوزد ،کل جزء را در بر میگیرد و او را از ور بیرون میبرد.
تمام نکاتی را که عطار در توصیف ور سرد و دخالت کُل براي نجات جزء آورده ،شیخ
محمود با اشارهاي در یکی دو بیت جا داده است .ابراهیم خویشتن از کف داده ،در دل آتش،
وارد گلستانی خوش و خنک میشود ،اما از آن هم عبور میکند .یا درستتر آن است که
بگوییم خداوند صرصري از بینیازي میوزاند و ابراهیم را از آتش و گلستان بیرون میکشد.
نتیجه این که در صرصر استغنا آن که توکل کرده و خود را به خداوند سپرده ،در مسیر سفر
میماند.
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 .5-4مقام موسي :رضا (وادي توحید)
توکل رابطة تنگاتنگی با مقام رضا دارد:
ارادت با رضلللاي حلللللللق شلللود ضلللم

رود چون موسلللی انللدر بللاب اعظم
(شبستري)1365 ،

الهیجی معتقد است که مقام رضا به معنی رفع اختیار بنده و تساوي نعمت و بال و شدت
و رخاست .او به دلیل اهمیت این مقام میگوید مقام رضا «باب اهلل االعظم» و مشکلترین
مقامات عرفانی است (الهیجی.)1381 ،
در میان سلسلة صوفیان ،طریقة محاسبیه براساس «رضا» شکل گرفته است .گفته شده که
«حارث بن اسد محاسبی» متولی سلسلة محاسبیه رضا را از جملة حاالت میدانسته نه مقامات.
درمیان صوفیان دو تقریر از تقسیمبندي رضا وجود دارد :یکی تقریر مکتب خراسان است که
مطابق با نظر حارث بن اسد محاسبی ،رضا را از جملة احوال میدانند ودیگري تقریر مکتب
عراق است که معتقدند رضا از جملة مقامات و نهایت توکل است (هجویري.)1386 ،
درمجموع رضا ب ه معنی واگذاري تمامی امور به صاحب قدرت مطلق و رضایت به اعطاي
خداوندي از خوشی و ناخوشی است.
الهیجی در شرح بیت مینویسد در مقام حضرت موسی بایسته است که سالک ،خود را
به صفت آن حضرت متصف کند و غیر رضایت حضرت حق را در هیچ امري طلب نکند و
رضاي خود را در اراده و مشیت خداوند محو و متالشی بداند .او دربارۀ این خصوصیت
حضرت موسی مینویسد« :تحقق به مقام رضا به حضرت موسی -علیهالسالم -غالب بوده و
قصة آن حضرت داللت بر این معنی دارد که از ابتدا تا انتها در رضا ید بیضا نموده است»
(الهیجی.)1381،
الهیجی دربارۀ ترتیب مقامات رکر شدۀ شبستري میگوید« :مناسب آن بود که شیخ
ناظم] اول رضا فرمودي و بعد از آن توکل» ،اما چون نظر شبستري براساس ترتیب زمانی
ظهور انبیا بوده ،قطع نظراز ترتیب و مراتب صفات ،خصوصیات آنها را رکر کرده و معیار
و مالک سیر الی اهلل دانسته است(همان).
عطار در وادي توحید ،بیش از آنکه بر مسألة رضایت بنده بر هرآنچه مقدر است
تأکیدکند ،به اصالت و حقیقت وجود خداوند و عرضیت هرچه غیر اوست ،نظر دارد:
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روي هللا چون ز ین بیللابللان بر ک ننللد

جمللله سلللر از یللک گریبللان برکننللد

گر بسللللی ب ی نی عللدد گر انللد کی

آن یکی بللاشللللد درین ره در یکی

چون بسلللی باشلللد یک اندر یک مدام

آن یک ا ندر یک یکی باشللللد ت مام
(عطار)1383 ،

اما در ادامه غیریت از حق را بیاعتبار میداند و معتقد است که وحدت شهود سالک را
به پذیرش همة پدیدهها میرساند .عطار این نظریه را ابتدا در قالب مناظرهاي کوتاه میان
بوعلی فارمدي ،از بزرگان مشایخ طوس در قرن پنجم ،و پیرزنی نیکوکار اینگونه آورده
است:
بو ع لی آن پ یر زن

کا غذي زر برد کاین بسللل تان ز من

رفللت پ یش

شلللیخ گفتش عهللد دارم من کلله نیز
پ یر زن در حللال گفللت اي بو ع لی

جز ز حق نسلللتللانم از کس هیچ چیز
از ک جا آوردي آخر احولی ؟

تو در ین ره مرد عقللد و حللل نللهاي

چنللد ب ی نی غ یر ا گر ا حول نللهاي
(همان)

و بعد از آن میگوید از این مرحله وحدت شهود ،بنیان اندیشه و حیات عرفانی سالک است:
مرد را در د یده آن جا غیر نیسللللت

زان که آن جا کع به نی و دیر نیسللللت

هم ازو َشلللنود سلللخن ها آشلللکار
هم جز او کس را نبی ند یک ز مان

هم بللدو مللانللد وجودش پللایللدار
هم جز او کس را ندا ند جاودان
(همان)

وادي توحید از این نظر میتواند در کنار مقام رضا در طرح شبستري قرار گیرد .در وادي
توحید عطار ،سالک هنوز به وحدت وجود نرسیده است و وادي حیرت و فقر و فنا را در
پیش دارد .به نظر میرسد توحید نوعی رضاي فراگیر در کل اندیشه و سلوک سالک است؛
رضا نسبت به والیت حقیقت مطلق بر تمام نظام هستی ،اما وادي توحید ،پایان سلوک نیست.
مرد سلللالک چون رسلللد این جایگاه

جللایگللاه

مرد

برخیزد

ز راه

 | 244دو فصلنامۀ علمی عرفانپژوهی در ادبیات | سال  | 1شماره  | 1پاییز و زمستان 1400

گم شلللود زیرا که پ یدا آ ید او

گ نگ گردد زان که گو یا آ ید او

جزو گردد کل شلللود نه کل نه جزو

صللورتی باشللد صللفت نه جان نه عضللو
(همان)

مصراع آخر را به تعبیري میتوان منتهاي درجة رضا دانست که هیچ اختیار و منیتی براي
سالک باقی نمیماند و حتی غیریت خواست سالک با مقدر معنا ندارد .اینجا همان مقامی
است که خواست ،فقط یکی است و آن خواست خداست .بنابراین براساس تئوري عطار
توحید برخاستن تویی و باقی ماندن حق است که میتواند مسیر نهایی رضا شمرده شود:
تا تویی برجا ست در شرک ا ست یافت

چون تویی برخاسلللت توحیدت بتافت

تو درو گم گرد توحیللد این بود

گم شللللدن گم کن تو تفر ید این بود
(همان)

و قبول کردن جانبازانة خواست حق:
چون شللللد از خود ب نده فانی او ن ما ند

هرچلله خواهی کن تو دانی او نمللانللد
(همان)

در مطالعة تطبیقی ابیات وادي توحید با تک بیت مقام موسی ،همچنان به نظر میرسد که
شیخ محمود در انتخاب نماد سالک در هر وادي ،گوشهچشمی دقیق به روق عطار داشته
است .عطار از بیابانی سخن گفته که سالک در آن گم میشود و تمام پدیدههاي متکثر آن
در نهایت از گریبان وحدت سر بر میآورند؛ این همان قصة موسی است که در بیابانی گم
میشود و در حقیقت این گم شدن ،اصیلترین مسیر پیدا شدن و پیدا کردن خداوند است.
تداعیهاي قوي و مفصل عطار در ابیات واديها ،در تئوري شبستري به شکل یک قهرمان
نمادین دینی و برجستهترین حادثة سفر قهرمانیاش جایگزین شده است .شبستري به جاي
وصف حادثه ،شخصیت را پیش میکشد و با تلمیح تمام آنچه را عطار توصیف کرده ،براي
مخاطب زنده میکند (جدول (.))5
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جدول  .5قرابت مقام موسي در طرح شبستري با وادي توحید
در مقام موسي :رضا
 .1توکل با رضایت ضم ميشود.
 .2باب اعظم به روی سالك باز ميشود.

در وادی توحید
 .1در گذر از بیابان توحید همۀ رویها از یك گریبان سر بر
ميکنند؛ یا عدد بس و اندك ،همه یکي ميشود.
 .2سالك با گم شدن در حقیقت ،راه حقیقي را پیدا ميکند.

با مطالعة این ابیات در کنار هم متوجه میشویم که منظور شیخ شبستري از باب اعظم،
باب «یکی شدن» است و منظور عطار داللت دارد بر همان اتفاق بزرگی که در بیابان بر موسی
رخ داد و باب اعظم به رویش گشوده شد .در این شرایط ،بسها یک میشود ،درخت و
کوه هم سر از گریبان حقیقت بر میآورد و با موسی با زبان آتش و چوب و سنگ سخن
میگوید .با نگاه ریختشناسانه ،سالک به حقیقت بزرگ «یکی بودن و در یکی بودن» به
حقالیقین درمییابد.
 .6-4مقام عیسي :علم (وادي حیرت)
پس از نبوت حضرت موسی ،نوبت به حضرت عیسی میرسد:
ز علم خویشللتن یابللللللد رهللللللایللللللی

چو عیسلللی نبلللللللی گردد سلللمللایی
(شبستري)1365 ،

الهیجی حضرت عیسی را مظهر اسم «العلیم» معرفی میکند و میگوید چون حضرت
عیسی به مرتبة توحید صفاتی که مرتبة علم کلی حق است وصول یافت ،مظهر اسم علیم شد
و تمامی علوم جزئی بشري وي در علم خداوند نابود شود .بنابراین ،سالک نیز باید بعد از
فناي قدرت و اراده از علم جزوي خودش رها شود و علمش در علم کلی حق محو شود،
درست مانند ارادۀ انسانی که در مرحلة پیش در ارادۀ خداوند محو و مرتبة رضا حاصل شده
بود (الهیجی.)1381 ،
در دیدگاه عطار حیرت و ندانستن واالترین درجة علوم قلبی و سري است؛ گمگشتگی
در معرفت الیتناهی و اعتراف و ارعان قلبی به عجز از شناخت او .این نوع علم در عرفان از
نوع علوم شهودي و آسمانی است که شبستري نیز به آن اشاره کرده است .منزلی که سالک
بیخود و سرمست به آن میرسد و در یک نفَس کل را در مییابد و در نمییابد:
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مرد ح یران چون رسللللد این جللایگللاه

در تحیر مللانللده و گم کرده راه

هرچلله زد تو حیللد بر جللا نش ر قم

جمللله گم گردد ازو گم نیز هم

گر بللدو گوینللد مسلللتی یللا نللهاي؟

نیسلللتی گویی که هسلللتی یا نهاي؟

میللا نی یللا برو نی از میللان؟

بر کنللاري یللا نهللانی یللا عیللان؟

فانیاي یا باقیاي یا هر دویی؟

یللا نللهاي هردو تویی یللا تو نللهاي؟

گویللد اصلللالً می نللدانم چیز من

وان نللدانم هم نللدانم نیز من

در

(عطار)1383 ،
چنین علمی از قدرت عقل معاش و محاسبات و پندارهاي مدرسهاي فراتر است:
در چنین منزل کلله شللللد دل نللاپللدیللد

بلل کله هم شللللد نیز منزل نلاپلدیلد

ریسلللمان عقل را سلللر گم شلللده سلللت
هر که او آن جا رسلللد سلللر گم ک ند

خا نة پ ندار را در گم شللللده اسللللت
چللار حللد خویش را در گم کنللد

گر کسللللی ا ی نجللا ره در یللا ف تی

سلللرّ کللل در یللک نفَس دریللافتی
(همان)

جدول  .6قرابت مقام عیسي در طرح شبستري با وادي حیرت عطار
در مقام عیسي :علم

در وادی حیرت

 .1رهایي یافتن از علم

 .1ندانستن چیز ،حتي ندانستن ندانم

 .2سمائي شدن

 .2سر کل در یك نفَس دریافتن

طبق جدول ( )6از منظر ریختشناسانه سالک در این مرحله از سفر باید:
 .1تمام اعتبارات علمی و معرفتی خود را ترک کند.
 .2بالفاصله به سر قدسی و آسمانی میرسد.
باید در نظر داشت که سالک قدرت ترک اعتبارات را به واسطة حضور در فضاي
مقدس و جغرافیاي ملکوتی به دست آورده است؛ جزئی است که در ید قدرت کل است؛
گویی قدرت ترک نیز از تصرفات کل است .بنابراین ،رهایی یافتن از علم و رسیدن به
معرفت ندانستن از تأثیر هاي حضور سالک قهرمان در فضاي قدسی است ،نه از گزینشهاي
آگاهانة او.
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 .7-4مقام محمد(ص) :وحدت (وادي فقر و فنا)
پس از این مرحله که مرحلة اسم رات خداوند است ،عروج سالک به مرتبة محمدي واتصال
به نقطة وحدت حاصل میشود .این مرحله که از نظر شبستري مخصوص ویژگی بارز
حضرت پیامبر اسالم است آخرین مرحلة کمال انسانی است .چون حضرت پیامبر اسالم خاتم
انبیا و آخرین نقطة دایرۀ نبوت است ،شبستري کمال انسانی و نهایت قرب را که به والیت
تعبیر میشود ،آخرین مرحله از مراحل سلوکش معرفی میکند .بنابراین ،کمال انسانی و
وصول به مرتبة والیت تنها با اتصال به معنویت حضرت محمد(ص) و اتصال به حقیقت
محمدیه امکان میپذیرد ،به همین دلیل شیخ میگوید:
دهللد یللکللبللاره هسللللتللی را بلله تللاراج

در آیللد از پللی احللمللد بلله مللعللراج
(شبستري)1365 ،

به زعم شبستري ،مقام محمدي مرتبة «توحید شهودي عیانی وجدانی روقی» است و کسی
که به این مقام واصل میشود بهدلیل تجلی رات حضرت حق بر وي ،او خود را و سایر
تعینات را در پرتو نور رات حضرت حق محو و نابود میداند .وي به حکم «إنک میت و إنهم
میتون» هیچ شیئی را بجز حضرت حق داراي وجود نمیداند و همهچیز را خداوند میبیند.
این مقام باالترین مقامات فنا و توحید است؛ زیرا هرچه از موجودات و کثرات به چشم سالک
نمود بیابد بر همین اساس فناي رات ،آنها را نیست و نابود و براساس توحید رات ،آنها را
وجود حضرت حق میپندارد.
از نظرشبستري این مقام نهایت مقامات است که انسان کامل در آن به نقطة اتصال خواهد
رسید .الهیجی در توضیح این بیت ،توحید را در سه مرتبه بررسی کرده است؛ مرتبة نخست
که مرتبة تجلی افعالی خداوند است ،سالک تمامی افعال اشیا را در افعال حق فانی و فاعل
واقعی را خدا مییابد .این مقام بهنوعی در مرحلة حضرت موسی عینیت مییابد ،مرتبة دوم
توحید تجلی صفاتی حضرت حق است که سالک همة اشیا را مظهر صفات حضرت حق
مییابد ،وي از این مرتبه به «طمس » تعبیر میکند ،این مقام نیز ریل مرحلة حضرت عیسی
قابل بررسی است .مرتبة سوم از مراتب توحید ،توحید راتی است که الهیجی آن را متعلق به
مرحلة محمدي (ص) و جامع دومرتبة توحید پیشین در مراحل موسوي و عیسوي میداند و
آنرا با اصطالح «محق» معرفی مینماید ،وي در ادامه مینویسد« :در نظر عارف ظاهر چون

 | 248دو فصلنامۀ علمی عرفانپژوهی در ادبیات | سال  | 1شماره  | 1پاییز و زمستان 1400

غایت کمال کامالً ن و واصالن مختتم به مقام محمود محمدي (ص) بود فرمود که :در آید
از پی احمد به معراج؛ یعنی سالک سایر بعد از آنکه نقد هستی را به تاراج نیستی داده باشد
در پی احمد که محمد است و خالصة موجودات و خاتم انبیاست به معراج بقاء بعد الفناء و
صحو بعد المحو در آید و سیر باهلل مقام تمکین وي شود» (الهیجی.)1381 ،
شبستري در جایی دیگر همین مضمون را اینگونه بیان میکند که:
بللرو انللدر پللی خللواجلله بلله اسلللللرا

تللفللرج کللن هللملله آیللات کللبللري

بلللللللرون آي از سلللراي ام هللللللللانی

بللگللو مللطلللللق حللدیللث مللن رآنللی
(شبستري)1365 ،

الهیجی در تفسیر خصوصیات حضرت پیامبر اینگونه نتیجهگیري میکند« :از این سخنان
که در این ابیات سابق و الحق شیخ میفرماید معلوم میشود که مراتب والیت انبیاء
علیهمالسالم  -اولیاء را حاصل میشود بهواسطة حسن متابعتی که اولیاء نسبت با انبیاء دارند»(الهیجی.)1381 ،
دربارۀ معراج پیامبر ،قرآن میفرماید« :سبحان الذی أسری بعبده لیالً من المسجد الحرام

الی المسجد األقصی الذی بارکنا حوله لنُریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر» (سورۀ اسراﺀ،

آیة  .)1پیرامون معراج پیامبر روایات متفاوتی نقل شده است؛ الهیجی در شرح این ابیات
مینویسد معراج پیامبر از خانة «فاخته» دختر ابوطالب و دخترعموي پیامبر مشهور به «ام هانی»
اتفاق افتاد .در روایت دیگر منقول است که معراج از خانة عایشه صورت گرفت .شیخ
می گوید حضرت رسول را دو معراج جسمانی و روحانی بوده که معراج جسمانی وي از
خانة عایشه و معراج روحانیاش از خانة ام هانی اتفاق افتاد .وي در ادامه ارعان میکند که
معراج اولیاءاهلل با بدن مثالی و بهوسیلة روحانیت آنان ممکن میشود و اولیا از ایننظر ،داراي
معراج روحانی حضرت رسول هستند (الهیجی.)1381 ،
در مجموع بایدگفت طبق نظر شبستري امکان ظهور کماالت انبیا براي اولیا بهدلیل تبعیت
ایشان امکان پذیر است .از همین منظر است که کسانی چون ابن عربی و بایزید بسطامی
دعوي عروج داشتهاند و مانند پیامبر براي خود معراج قائل بودهاند .از این میان «معراجنامه»
بایزید بسطامی قابل توجه است .در معراجنامة بایزید که درمورد امکان عروج سالک به مرتبة
معراج پیامبر است گفته شده که همة اولیا بهسبب تبعیت از پیامبر قابلیت معراج روحانی را
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دارند ،اما بهرۀ هرکس از این معراج ،متفاوت و سهم پیامبر بیش از همه است تا جاییکه
هیچکس نمیتواند معراجی با چنین کیفیتی داشته باشد« :هر چند خواستم تا میخ طناب خیمة
محمد رسول اهلل بتوانم دید ،زهره نداشتم به محمد رسیدن ،یعنی هرکس بر قدر خویش به
خداي توانند رسید که حق با همه است ،اما محمد در پیشان در حرم خاص است الجرم تا
وادي ال اله اال اهلل قطع نکنی به وادي محمد رسول اهلل نتوانی رسیدن و در حقیقت هر وادي
یکی است» (زرین کوب.)1387 ،
شبستري پس از اتمام مراحل هفتگانه میگوید:
رسلللللد چللون نللقللطللة آخللر بلله اول

در آن جا نی م لک گن جد نه مرسللللل

چو کرد او ق طع ی کبللاره مسللللافللت

نهد حق بر سللللللللرش تللللللاج خالفت

و قدسللأللللللوا و قالو ما النلللللهلللللایللللله

فلللللقیل هلللللی الرجوع اللللللی البدایه
(شبستري)1365 ،

بدین گونه سالک مستحق خالفت الهی شده ،نائب وي در مرتبة انسان کامل و ولی خدا
روي زمین نام میگیرد .الهیجی در این باره معتقد است« :مدارج و معارج فیض وجودي
دوري است و فیض متنزل است از مرتبة احدیت به واحدیت و از آنجا به عقل کل و نفس
کل و عالم برزخ مثالی و عرش و کرسی و افالک سبعه و عناصر اربعه و موالید ثالثه تا به
مرتبة انسانکامل میرسد» (الهیجی.)1381،
بنابر اعتقاد عرفا ،تمامی تطورات وجودي از ابتداي خلقت عقل کل تا انتهاي عالم ماده،
تماماً بهصورت خالصه و چکیده در وجود انسان تعبیه شده و چون سالک بخواهد به نقطة
آغاز خلقت و مرتبة وحدت بازگردد باید تمامی این تطورات را در مسیر انفسی جزءبه جزء
انجام بدهد تا پله پله به مالقات خدا برسد و در تعبیر شبستري نقطة آخر به نقطة اول بپیوندد.
از همین منظر است که موالنا میگوید:
هر کسلللی کو دور ماند ازاصلللل خویش

بازجوید روزگار و صلللللل خلللللویش
(موالنا)1386 ،

زیرا اصل انسان نقطة وحدت است و روزگار وصل نیز مقام اتحاد بود که سالک در اتمام
دور صعودي به همانجا واصل میشود .نقطة اول مرتبة احدیت است و درحقیقت «وجود
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را من حیث هو -بی مالحظة نسبت و اعتبار -اگر چه نسبت تجرد از همه باشد ،وجود مطلق
و رات بحت و هستی صرف و غیب هویت و احدیت مطلقه و احدیت راتیه گویند» (قونوي،
 .)1371در شرح الهیجی آمده است « :سالک]به عکس سیر اول که سیر نزولی بود میرود
تا به نقطة اول که مرتبة احدیت است وصول می یابد و قوس نصف عروجی دایره به اتمام
رسیده و نقطة آخر به نقطة اول متصل میشود و قوسین سر به هم آورده دایرۀ وجود تمام
می گردد و اول عین آخر و آخر عین اول میشود» (الهیجی .)1381،چون این نقطة اول
در سیر نزولی مرتبة اول و در سیر صعودي مرتبة آخر را دارد تعبیر میشود به« :منه بدأ و
إلیه یعود».
الهیجی دربارۀ مقام اتصال نوشته است که نقطة وحدت و مقام اتصال جایی است که امتیاز
رب و مربوب مرتفع میشود و وجود سالک در حضرت حق فانی میشود و چیزي جز حضرت
حق باقی نمیماند .به تعبیري دیگر ،اتحاد ظاهر و مظهر و عابد و معبود همان نقطة وحدت
است .وي در بحث خصوصیت انبیا نیز میگوید جمیع حاالت و خصوصیات انبیاي سابق در
وجود حضرت پیامبر موجود است و وي جامع همة انبیاي گذشته است .از این رو «اولیاء اهلل را
که خالصة امت احمدیهاند بهسبب حسن متابعت آن حضرت جمیع مراتب کماالت غیر از
نبوت تشریعی حاصل میشود ،چو اولیاء اهلل وارث کمال والیت انبیاءاند-علیهم السالم»-
(الهیجی )1381 ،و بهدلیل همین مسألة وراثت است که شیخ محمود میگوید:
چو کرد او ق طع ی کبللاره مسللللافللت

نهللد حق بر سللللرش تللاج خالفللت
(شبستري)1365 ،

نیل به مقام خالفت منوط به استقرار سالک در مقام تمکین است؛ زیرا در مقام تمکین
است که هیچ مظهري نمیتواند حجاب سالک واقع شود و در همین مقام تمکین است که
در عین کثرت قائل به وحدت میشود .سپس وي «در مقام استقامت و یقین وطن ساخته و
وارث انبیا و مدار کائنات و خلیفه اهلل فی العالم و قطب جهان و غوث جهانیان میشود و تاج
کرامت و خالفت به حکم إنی جاعلً فی االرض خلیفه بر سر وي نهاده او را مقصود کن
فَکان گردانند» (الهیجی.)1381،
قالب طرح شبستري و عطار در این مرحله به هم نزدیکتر شده است؛ مقصد هردو وادي
فقر و فناست که شبستري و شارحش به تفصیل دربارۀ مصداق نبوي آن نظریات خود را بیان
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کردهاند .عطار در این وادي انتخاب و اختیاري براي سالک قائل نیست که بخواهد هستیاش
را به تاراج دهد ،بلکه هستی خود از او گم شده است و تحت تسلط جلوههاي خورشید
حقیقت هر نقشی از سطح وجود سالک فنا شده است:
فللرامللوشللللی بللود

گنگی و کرّي و بیهوشلللی بود

عللیللن

وادي

صللللد هزاران سللللا یة جاو ید تو

گم شلللده بینی ز یک خورشلللید تو

ب حر ک لی چون بلله ج ن بش کرد راي

نقش هللا بر بحر کی مللانللد بلله جللاي
(عطار)1383 ،

اما مقصد حقیقی همین مقام است .گم بودن در دریاي کل آسودگی ابدي و واقعی است:
گم بودۀ آسلللوده شللللد

هر که در در یاي کل گم بوده شللللد

دای ما

دل درین دریللاي پر آسلللودگی

می نیللابللد هیچ جز گم بودگی
(همان)

و زمانی که از سفر االهی به زندگی اجتماعی بر میگردد ،بُعد و مسافتی بین مقصد نهاییاش
و زندگی در میان خلق وجود ندارد:
گلر ازیلن گلم بلودگلی بللازش دهلنللد

صلللنع بین گردد بسلللی رازش دهنللد
(همان)

زیرا بقاي حقیقی را دریافته است:
هرکلله او رفللت از میللان ا ینللک فنللا

چون فنللا گشللللت از فنللا اینللک بقللا
(همان)

همانگونه که شبستري در مقام محمد نیز بیان کرد ،در این مقام جز حق چیزي نمیگنجد
و سالک نیز در حق فنا و بقا یافته است:
آن که شللللد هم بی خبر هم بی اثر
تا نگردي بی خبر از جسلللم و جان

از ملیللان جلملللله او دارد خلبلر
کی خبر یلابی ز جلانلان یلک زملان؟
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...نیسلللت چون محرم نفس این جایگاه

در نگنجللد هیچ کس این جللایگللاه
(همان)

چنان که در جدول ( )7پیداست مقام حضرت محمد(ص) با وادي فقر و فنا قابل تطبیق است.
جدول  .7قرابت مقام محمد(ص) در طرح شبستري با وادي فقر و فناي عطار
در مقام محمد :وحدت

در وادی فقر و فنا

 .1یکباره هستي را به تاراج دادن

 .1ورود به وادی فراموشي /گنگي و کری و بیهوشي /گمشدگي

 .2پي احمد به معراج آمدن

 .2از گم بودگي بازگشتن ،در حالي که بسي رازش دادهاند.

 .3رسیدن نقطۀ آخر به اول
 .4نهادن تاج خالفت بر سر

آنچه عطار در توصیف صحنههاي وادي فراموشی و بیهوشی آورده ،برداشت آزادي از
نقطة معراج را به رهن متبادر میکند .همان که شیخ محمود نابترین نوع آن را در معراج
احمد یاد میکند .شیخ محمود در آغاز سفر ،تأکید میکند که این سفر «به عکس سیر اول
در منازل» است و در پایان راه نیز دوباره رسیدن نقطة آخر به اول را تکرار میکند .در حقیقت
این چرخه یعنی سالک (نقطه آخر) به اول(خداوند) میرسد و تاج جانشینی بر سر مینهد تا
به میان خلق برگردد؛ همان که عطار از آن با عنوان «بسی راز» یاد کرده که در بازگشت از
گمبودگی نصیب سالک شده است .در ریختشناسی مرحلة هفتم این نتیجه به دست میآید:
 .1سالک به گمبودگی مطلق میرسد.
 .2به گنج حقیقی و هدف اصلی سفر میرسد.
 .3با گنج ،از نقطة اول بازمیگردد.
جمعبندي و نتیجهگیري
شیخ محمود شبستري به میزانی که از فلسفة عرفانی ابن عربی و فصوصالحکم او تأثیر
پذیرفته ،نه کمتر از آن نیز تحت تأثیر عرفان خراسان و تئوري غالب عطار در منطقالطیر بوده
است .دو اثر ارزشمند در حوزۀ ادبیات عرفانی ،منطقالطیر بهعنوان روایتی تمثیلی از سلوک
در آراي مشایخ خراسان و گلشن راز از منظر اثري تعلیمی و عملی ،بنا به برخی بنیانهاي
فکري مشترک در عرفان شبستري و عطار ،و نیز ارادت شبستري به عطار ،همه باعث شده
است که طرح سلوک شبستري شباهتهایی با طرح عطار در منطقالطیر داشته باشد .شبستري
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بهخوبی توانسته است عرفان خراسانی را با چاشنی تفکر ابن عربی بیامیزد و سنت عرفانی
عرفاي ایرانی مکتب خراسان را به کمک برخی ابداعات زبانی و بیانی تنوع دهد.
گاه به نظر میرسد مطالعة منطقالطیر و گلشن راز میتواند بابهاي بیشتري از اساسهاي
فکري عرفان ایرانی را بر پایة دو سند عرفانی فارسی کشف کند .از این حیث شاید کمتر دو
اثري در قابلیت و البته ضرورت بررسی تطبیقی ،به پاي منطقالطیر و گلشن راز برسد.
از منظر ریختشناسی ،تئوري سلوک شبستري منطبق با هفت شهر عشق عطار است؛ تکیة
شبستري بر قهرمان سفر مقدس است و تکیة عطار بر حادثهها و صحنهپردازيها .در واقع
سالک هر دو طرح از یک مسیر میگذرد و یک حادثه را تجربه میکند.
شیخ محمود بهجاي تکرار توصیفات دقیق و مفصل عطار ،شخصیت اصلی هر حادثه را
که در فرهنگ دینی نماد و تلمیحی از یک سلسله حوادث و وقایع ناسوتی و ملکوتی است،
جایگزین داستانپردازي و روایتگري میکند .با این توضیحات ،مطالعة طرح سلوک
شبستري در کنار هفت شهر عشق عطار دقایق و ظرائفی را از هر دو منظومه بر مخاطب روشن
میکند که پیش از این در هیچ شرحی از گلشن راز و منطقالطیر نیامده است.
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