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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).  

Keywords: comparative Study, Golshan-i Raz, Manṭeq ut-Tair, seven 
mystical stations. 
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 بستريش محمود راز گلشن در سلو  مرحلة هفت تطبيقی مطالعة
  نيشابوري عطار الطيرمنطق و

 ایران یراز،ش شیراز، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان رشتۀ دکتری التحصیلفارغ   طاهري حسین

 چکیده 
 حديبه تا وفهمتص بین در او مابولیت و نفوذ است، خراسان عرفان گیارتأثیر عرفاي از یکی عطار فریدالدین
 محمود شیخ ،نظري عرفان نمایندگان از یکی اند؛داشته نظر او آراي بر نیز بغداد مکتب عرفاي حتی که است

 اثر از متیقس در شبستري. است عطار وامدار سو دیگر از و عربیابن از متأثر سویک از که است شبستري
 اسم به ماام هر است؛ کرده تنظیم ماام هفت در را خود سلوکی آراي راز گلشن منظومة یعنی ؛سنگشگران
 کمال و وحدت ماام به نیل ضروري صفت، آن و اندبوده برجسته صفتی در که است هیال انبیاي از یکی
 وادي یادآور است، وحدت ماام که( ص)محمد ماام تا است( ع) آدم ویژۀ که توبه ماام از. است معنوي
 منتهی ناف و فار به دو هر دارد، مرحله هفت تئوري دو هر. است الطیرمنطق در عطار فناي و فار وادي تا طلب
 بین تیظرفی چنین وجود به توجه با. است گرفته قرار خود از پ  پردازاننظریه توجه مورد دو هر و شودمی
 سلوک تئوري رائةا در راز گلشن و الطیرمنطق زبانی و فکري تشابهات بر نوشته این تأکید عرفانی، شاهکار دو
 از تلفیای؛ ندک پیشنهاد شبستري و عطار بین مشترک عرفان هايبنیان بازیابی در جدیدي رویکرد تا است
 . خراسان مکتب شهودي وحدت عرفان و عربیابن وجودي وحدت فلسفی عرفان

 .  سلوك مرحلۀ هفت الطیر،منطق راز، گلشن تطبیقي، مطالعۀها: کلیدواژه
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 مقدمه
 -از هر دیدگاهی که انجام شود- ویژه متون عرفانیل متون ادبی بهتفسیر و تأویشرح، 
اي ادبی هدر تمام دوره. هاي فرهنگی اثر تأکید داردنهایت بر غناي ادبی و غناي پشتوانهدر

 تأثیرگاهی . نندکمشاهیري هستند که الگویی فکري و زبانی براي آیندگان ترسیم می معموالً
 هايتأثیرشود، گاهی نیز مستایم این الگوها در آثار همزمان و پ  از خود آشکار می

اي براي شان، مجال بالاوه وگستردهدلیل غیرمستایم بودنترند و بهغیرمستایم؛ که هنري
 راساسبمطالعة بخشی از گلشن راز شیخ محمود شبستري . کنندمی مطالعات تطبیای ایجاد

 . الگوي هفت شهر عشق عطار از این نوع است
ري هاي فکتوان وامدار عطار شمرد: برخی جنبهمحمود شبستري را از دو جنبة کلی می 

مثل نظریة وحدت وجود و نوع طرح آن که اغلب متمایل به وحدت شهود است و تا حدي 
 . اي سبکی و زبانیهجنبه
ئل کند براي شعر گفتن ارزشی قاکه وانمود میهاي زبانی، شبستري با آندربارۀ جنبه 
ي که کسی مثل عطار نیشابور، چراکه از شعر وشاعري عار ندارد گویددرجایی می ، امانیست

 است:معارف عرفانی را در زبان شعر بیان کرده 

 ستا شکر باب کز سخن این اسات  فخر نه
 ماارا از شاااااعااري خااود عااار نااایااد     
 کاازیاان طور و نمط صااااد عااالم اسااارار

 

 به ناااااازد اهاااااال دل تمهید عیر اسااات 
 کااااه در صااد قاااارن چااااون عطار ناید  
 باااود یاااک شاااماااه از دیاااوان عاااطار    

 

  (6819)شبستري،  

با این اعتراف مسلم است که شبستري تعلق خاصی به آثار عطار داشته و برخی مسائل  
البته خود . ستاهاي بیانی و حتی معرفتی را از شیخ نیشابور به الهام گرفته زیباییزبانی و 

و نداشته و گونه سرقتی از اکند که با تمام تعلق خاطر به آثار عطار هیچشبستري اعتراف می
 اثر او مستال و خالقانه است:

 تاظاا اقاتاافاا لسااااباایاا  باار ایاان ولاای
 

 اسااات اساااتراق فرشاااته از دیو چون نه 
 

  (همان) 

پییري شبستري از افکار و زبان و سبک عطار اندک نیست با آنکه تأثیرحال، اما با این  
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ی فکري دارد و آبشخور عرفانی و مش عربیابنالدین شبستري گرایش بسیاري به آثار محیی
با این حال ان  و الفتی قابل توجه با آثار فریدالدین عطار  ، امااست عربیابنمکتب  وي

 . داشته است
ار و عاري از تصاویر شعري عط ، امانشین داردشبستري مانند عطار زبانی ساده و بیانی دل 
صورت که شعراي صوفی پیش از شبستري سعی بدان  ،بنابراین. هاي شاعرانه استمبالغه
هاي عرفانی خود را با تصاویر شاعرانه بیارایند و معانی عمیق و مشکل عرفانی اند اندیشهداشته
هاي ادبی، لطیف و دلنشین جلوه دهند، او در پی شاعرانگی نیست؛ زیرا وسیلة زیباییرا به

راي و مغز آ به دارد و هدف وي ارائة لبّتري غلصبغة تعلیمی عرفان نظري در کالم شبس
هاي لطیف شاعرانه که گاهی، ها و زینتچندان مسائل شعري و آرایه ،رواز این ؛عرفانی است

 . خورد، در آثار وي موجود نیستویژه در توصیفات در آثار عطار به چشم میبه

 پیشینۀ پژوهش. 1
ویژه در هو ب عربیابناختصاص مراحل سلوک به انبیاي سلف، پیش از شبستري در آثار 

 .الحکم )اختصاص و تسمیة هر فص به نام یکی از انبیا( انعکاس داشته استکتاب فصوص
الطیر در گانة عطار در منطقبه مراحل هفتتوجه با  همچنین شبستري با عنایت به این مسأله و

پی ایجاد طرح سلوکی خود برآمده است تا هفت مرحلة بنیادین سلوک را با توجه به 
هاي فکري پیش از این دربارۀ شباهت. کندخصوصیات هفت پیامبر برجسته طراحی و تبیین 

اب ناش در کت کوبزرین. عطار و شبستري اشارات دقیق و مااالت وزینی منتشر شده است
اخته ویژه از اسرارنامه پردپییري شیخ محمود از عطار بهتأثیربر آب از جهات گوناگونی به 

اشاراتی در این  «گلشن راز»چنین موحد در مادمة هم(. 6836ک: زرین کوب، . )ر است
طور گیرا در به «سرارنامها»در مادمة نیز کدکنی شفیعی(. 6831ک: موحد، . )ر باب دارد

ک: . )ر استپییري عارفان و شاعران از عطار، نام شیخ محمود را هم ذکر کرده ثیرتأ
 (. 6831کدکنی، شفیعی
در کنار این آثار ارزشمند، مااالت قابل استنادي هم در اشتراکات فکري عطار و شیخ  

که با « عطار و شبستري» ( با عنوان6838دبیران ) است؛ از جمله ماالةمحمود منتشر شده 
یا ماالة . استنگاهی کلی ارتباطات عرفانی و ساختاري گلشن راز را با آثار عطار سنجیده 

« یخ نشابورهاي شپییري شیخ شبستر از کالم، تعابیر و اندیشهتأثیر»( با عنوان 6868نوري )
( 6864اسمعیلی ). استکرده هاي گلشن راز و آثار عطار تحلیل همان نگاه جامع به شباهت
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به  «نامتنیتنظریة بی براساساسرارنامة عطار بر گلشن راز شبستري تأثیر»در نشان دادن نیز 
 .استهاي اسرارنامه و گلشن راز پرداخته مطالعة تخصصی شباهت

هاي سامانة ایرانداک، نورمگز، مگیران و سامانة داده براساسغیر از موارد برشمرده،  
تاري الطیر و ارتباط ساخون پژوهشی دربارۀ شباهت گلشن راز و منطقجهاد دانشگاهی، تاکن

نیادي میان هاي ببنابر شباهت. استطرح سلوک شبستري با هفت شهر عشق عطار انجام نشده 
گانة سلوکی عطار، پژوهش حاضر در صدد معرفی ارتباط و نظریة شبستري و مراحل هفت

 . الطیر عطار استطقتناسب فکري و ساختاري بین گلشن راز و من

 روش . 2
ست؛ اشهر عشق مشهور شده مرحله است و به هفت مراتب سلوک طبق معرفی عطار هفت 

ا روش ما ب. است وادي، درگلشن راز شبستري با طرحی نو ارائه شده شهر یا هفتاین هفت 
نظر گرفتن  با در ت فراوان این دو رشتة مراتب سلوکتطبیق و قیاس، ضمن نشان دادن تشابها

هاي فکري میان این دو عارف برجسته و با نگاهی به شرح محمد الهیجی )شارح بنام تفاوت
ترک ایم و ریخت و ساختار مشگانة سلوک پرداختهطور موازي به تئوري هفتگلشن راز( به

 . ایمبین هفت شهر عشق عطار را با طرح شبستري در هر ماام و وادي نشان داده

 ي هفت شهرعشق عطار و تئوري انبیاي سلوک شبستريتئور. 6
شهرعشق عطار طرحی دیگر ارائه کرده که آن نیل به مرتبة انسان شبستري در برابر هفت 
 .خصلت برجسته و صفات بارز انبیا و مظهریت ایشان است براساسکامل )والیت( و وحدت 

م المستایسلوک صراطدر »نویسد: الهیجی در شرح ابیات این قسمت از گلشن راز می
ل واحد یعنی به صفت غالبة ک ؛طریات به خصوصیات صفات هر یکی از این انبیاي میکور

از ایشان متصف شود و به متابعت حضرت محمدي متحاق گردد و به توحید اطالقی که 
)الهیجی،  «والیت است واصل شودعبارت از عدم تاید باطالق و تاید است که کمال و مرتبة 

6836 .) 
ونه، گیرد و در عین حال به نگاهی دیگرگدر واقع شبستري بناي تئوري عطار را در نظر می 

نی الحکم، هفت شهر عشق را بازآفریو نظریات وي در فصوص عربیابنمتناسب با تعالیم 
ونه قابل تبیین گطرح شبستري ذیل خصوصیات برجستة انبیا در برابر طرح عطار این. کندمی

ر گانة عطار با طلب است و پایانش با فاه چون شروع سلوک در طرح هفتو تفسیر است ک
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فی کند که خصیصة حضرت آدم صو فنا، شبستري مرحلة آغازین طرحش را توبه معرفی می
ار ست که در معناي عام همان فاست، مرحلة پایانی طرحش را نیز معراج پیامبراسالم دانسته ا

شبستري تطهیر ادری  نبی است؛ مرحلة دوم در طرح . کندو فناي عطار را یاد آوري می
و رفعناه »واسطة همین تطهیر بود که با عنایات الهی ادری  به آسمان و مکان رفیع که بهچرا

عروج یافت، مرحلة دوم در طرح عطار مرحلة عشق است که مستلزم عنایات الهی « مکاناا علیا
این  .چهارم توکل حضرت ابراهیم استاست، ماام سوم ثبات و صبوري نوح نبی و ماام 

 . مراحل در نظر عطار وادي معرفت و وادي استغنا نامیده شده است
است؛ معادل این دو وادي وادي پنج و شش نیز از نظر عطار توحید و حیرت ذکر شده  

ا حضرت عیسی ر. در طرح شبستري ماام رضاي حضرت موسی و علم حضرت عیسی است
 . دیابواسطة توحید صفاتی وي تحاق میدانند و این مظهریت بهمظهر اسم العلیم می

 برد:گانة طرح سلوکش را به این شرح نام میشبستري مراحل هفت  

 دم درآن گااردد مااتصااااف  تااوبااه  بااه
 پاک شاااود نکااااااوهاااااایده افااااااعال ز

 ناااااجااااااتی باااااد صاافات از یابد چاااااو
 لکاا در جاازویااش  قاادرت ناامااانااد  
 ضاااام شااااود حااق رضاااااي بااا ارادت
 رهایی یابد خااااااویااااااشاااتاااااان  علم ز

 تاااراج بااه را هسااااتاای  یااکااباااره  دهااد
 اول بااه آخاار ناااااطااة   چااون رسااااد

 

 آدم اولااااد ز اصااااااطااافاااا   در شااااااود  
 افااااالک در آید نباااای ادریاااا  چااااو
 ثباتی صاااحب ازآن نوح چون شاااااااود
 توکل صاحب شااااود آساااااا  خاااالیاااال
 اعظم باب اناادر مااااااوسااای چون رود
 ساامااااائی گااااردد نااااباااای  عیساای چو
 مااااعااااراج به احاااامد پاااای از آیااااد در
 مرسااال نه گنجد ملک نی آنجااااااا در

 

 (6819شبستري، ) 

به  تر از تخلقمهم ، اماتواند به ماام وحدت نائل آیدطریق است که سالک میبدین 
اخالق انبیا و تمسک به قرآن و فرائض و اعمال و اذکار و اوراد، آنچه در مسألة والیت 

ه معنی ک است؛ بدین« تأییدات الهی»مسألة  ،)درجة انسان کامل( از اهمیت برخوردار است
اشد ب پیش از هر چیزي براي نیل به ماام والیت باید وجود سالک مؤید به تأیید الهی بوده

ره آمده با در این« شرح مادمة قیصري»در. سو چه سود کوشیدنوگرنه کشش چو نبود از آن
این ماام ]والیت[ مانند ماام نبوت اکتسابی نیست؛ بلکه اختصاص الهی الزم عین ثابت »است: 
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ولی ظهور آن در عالم  است شدهممکن است و از فیض اقدس در ماام واحدیت حاصل 
. 6878)آشتیانی، « استه، تدریجی و متوقف بر حصول شرائط و رفع موانع خلق و موطن ماد

ه توان به این مرتبه دست یافت؛ بلکل و زحمت و کسب نمیمّحمعنی که تنها از راه تبدین 
تر از همه، استعداد و ظرفیت انسان و حصه و بهرۀ وي از والیت است که وي را به این مهم

 گوید:منظر است که شبستري می همینو از . گرداندمرتبه نائل می

 نااورنااد ضااااد جااهااولاای  و ظاالااوماای 
 

 ظااهااورنااد  عاایاان مااظااهاار  ولاایااکاان  
 

  (6819)شبستري،  

تواند مفید در تفسیر آیة امانت می« الدین رازينجم» در تاویت نظریة شبستري، تعبیري از
 کمال که هم آلت محبت بهبایست از هر دو عالم روحانی و جسمانیاي میمجموعه»باشد: 

دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد، تا بار امانت مردانه و عاشاانه بر سفت جان کشد 
ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان آمد؛ زیرا که . ..و این جز والیت دو رنگ انسان نبود

 (. 6837 )رازي،« بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان کشید
طرح شبستري وصول سالک به کمال والیت و درجة وحدت نتیجة  براساسدر مجموع 

ی کسی است صوف»نویسد: سید حیدر آملی نیز در تعبیري مشابه می. حصول صفات انبیاست
 ماند و راز او راز حبیبماند و باطن او به خلیل، همت او به کلیم میکه ظاهر او به مسیح می

 (. 6813، )آملی« خداست
ک در ی ، امااندکردهرا متفاوت بیانها آن ماامات، تعداد و ترتیب اهل تصوف در بحث 
ویژه طرح معروف عطار در کرد؛ بهرا در هفت ماام بررسیها آن توانکلی میترتیب
. ستاالطیر تعداد مراحل سلوک را به یک سنت عرفانی مابول در بین عرفا تبدیل کرده منطق

گانه را شده در تصوف، این ماامات هفتعرفانی مطرحشبستري نیز با در نظرداشتن ماامات 
ر تصوف: توبه، گانه دماامات هفت. استبه تعبیري دیگر و از منظر کماالت انبیا تبیین کرده 

 (. 6834)یثربی،  ورع، زهد، فار، صبر، توکل و رضا است
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 مقام آدم: توبه )وادي طلب( . 4-1
گانة مادمة ورود به سلوک، کسب ایمان یاینی با توبه است، شبستري با طرح مراحل هفت 

 گوید:خود می

 زود بااااگیرد کااااو بااااود مااااسااافاااارآن
 امکااان ز دان سااایارکشااافی  سااالاوکاش  

 ماااانااااازل  در اول ساااااایاااار  عااااک  به
 

 دود از آتش چون شاااود صاااافی زخود 
 ناصااان و شااااااین ترک به واجب سااوي
 کااااااامااال  اناااساااان  او گاااردد تاااا رود

 

  (6819)شبستري،  

اکی بعد از پ. عطار نیز در وادي طلب معتاد است که دل بباید پاک کرد از هرچه هست 
 . است که تافتن گیرد ز حضرت نور ذات

 طاالااب  وادي بااه آیاای فاارو چااون
 بااود ایاانااجااا ناافاا  هاار در بااال صااااد
 هاااسااااال بااایااد اینجااات جاهااد  و جااد
 انااداخااتاان   بااایاادت  ایاانااجااا   مااال
 آمااادن باااایاااد خاااونااات مااایاااان در

 چون نمااانااد هیچ معلوماات بااه دساااات 
 صااافااات از گااردد پاااک تااو دل چااون
 آشااااکااار دل باار نااور آن شااااود چااون

 گاار شااااود در راه او آتااش پاادیااد   
 وارخااویااش را از شااااوق او دیااوانااه  

 سااار طالااب گاردد ز مشاااتاااقی خویش   
 اي زان باااده چون نوشاااش شاااودجرعااه
 لااب خشااااک باامااانااد  دریااا غاارقااة 
 او بشاااناااسااااد  سااار کااه آن آرزوي ز

 
 

 تعااب صااااد زمااانی هر آیااد پیشاااات 
 بااود ایاانااجااا مااگاا  گااردون طااوطاای
 هاااحااال گردد قالااب  ایاناجااا   کااه زان

 درباااخااتاان  بااایاادت ایاانااجااا  ماالااک
 آماادن بااایااد  باایااروناات  هاامااه  ز و
 هسااات هرچه از کرد پاک ببااایااد دل

 ذات نااور حضااارت ز گاایاارد تااافااتاان
 هاازار گااردد طاالااب یااک تااو دل در

 ور شاااود صااااد وادي ناااخوش پاادیااد
 وارآتااش زنااد پااروانااه   باار سااااار 
 خواهااد از سااااقی خویشاي میجرعااه

 هاار دو عااالم کاال فراموشاااش شاااود 
 طلااب جااان از کناادماای جااانااان سااار

 ز اژدهاااي جااان ساااتااان نهراسااااد او 
 
 

  (6838، عطار) 

 . در انتهاي وادي طلب اگر حق، سالک را درپییرد، دري بگشایدش 
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 آیاادش پیش هم بااه گر لاعاناات   و کافار  
 دین چااه و کفر چااه بگشااااد درش چون

 

 بااگشاااااایاادش  دري تااا درپااییاارد  
 این و آن در ساااوي زان ناابود کااه زان

 

 )همان( 

گونه که از مطالعة تطبیای ابیات پیداست، وادي طلب نیز محلی است براي توبه و همان 
اي از عنایت حق و پییرش او پیدا در پایان وادي هم نشانه. وارستگی از هرچه غیر اوست

تحلیل، وادي طلب به طور آشکاري با ماام حضرت آدم در طرح شیخ قراباتی با این . شودمی
 :((6)جدول ) دارد

 عطار طلب وادي با شبستري طرح در آدم حضرت مقام قرابت. 1 جدول
 در وادی طلب در مقام آدم: توبه

 .ها را قلب کردها جد و جهد حالباید با سال ، اماآیدصد تعب پیش مي .سالك زود بگذرد. 6
 .در میان خون آمدن، از همه بیرون آمدن. مال انداختن و ملك درباختن .صافي شود. 2

 .هیچ معلومي در دست نماند و دل از هرچه هست پاك کند .ترك شین و نقصان کند. 3
 .از دل پاك، نور حضرت ذات تافتن گیرد .از عالم امکان سیر کند. 7

 .ای از آن باده، هر دو عالم را فراموش کندطلب را هزار کند و جرعه آن نور، یك .به عکس سیر اول سفر کند. 9

الطیر تهیه شده است، که از متن ابیات گلشن راز و منطق( 6)جدول تطبیای  براساس 
شناسانه رسید؛ سالک طبق این الگوي مشترک، به حادثة اصلی و اي ریختتوان به نتیجهمی

 گیارد:سفر روحانی قدم می
 . بازدهمه چیز را درمیسالک . 6
 . کندترک منزل امکان می. 2
 . شودو سفر آغاز می. 8

 مقام ادریس: تطهیر )وادي عشق( -4-2
 کننده و شفا دهندۀ سالکاي قابل توجه در عرفان ایرانی وجود دارد که عشق را پاکنظریه
زیادي از ابیات خود مایة تعداد مولوي سر کردۀ عرفاي خراسانی همین نظر را بن. داندمی

 قرار داده است:
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 هر کاه را جااماه ز عشاااای چاک شاااد    
 عشاااق خوش ساااوداي ما اي شااااد باش

 
 

 او ز حرص و جملااه عیبی پاااک شاااد 
 هاااي مااااي طااباایااب جااملااه عاالاات  

 
 

جالب است که عطار خاصیتی را براي عشق قائل است که شبستري همان را بدون آوردن  
تی سراسر الطیر روایمنطق. داندو تزکیة ادریسی منسوب میشمارد و به تطهیر واژۀ عشق، برمی

و شیخ شبستري به خاصیت و کارکرد عشق در روح سالک نظر  نمادین است و عطار
تواند به کشف نکاتی از این دست منجر شود مطالعة این دو اثر در کنار هم می ، امااندداشته

 الطیر ودر منطق« ادری »و « عشق»اي بین رابطه« هاپاکی و دوري از علت»که مثالً اصل 
که جایگاه ادری  در فلک یوح )که همان فلک آفتاب است( و گلشن راز ایجاد کند؛ چرا
تطهیر ادریسی هم با آفتاب که نمادي از (. 6836، عربیابنک: . محل اسرار نوحی است )ر

در این  .چون آتش است( پیوند داردالطیر عشق همحایات در ادبیات عرفانی است )در منطق
 تواند بیش از پیش محلالطیر میرسد گلشن راز در کنار منطقموارد است که به نظر می
 . تحایق و مطالعه واقع شود

داند و البته باده و عشق در مانندگی به آتش، عطار عشق را آتش می نکتة دیگر اینکه 
 اند:وفور استفاده شدهتر از عطار دارند و در ادبیات عرفانی بهقدمتی مادم

 بااعااد از یاان وادي عشااااق آمااد پاادیااد 
 جااز آتااش ماابااادکاا  دریاان وادي بااه

 عاااشاااق آن باااشااااد کااه چون آتش بود
 . عشاااق اینجااا آتش اسااات و عااال دود.

 
 

 آتش شاااد کسااای کاانجا رساااید   غرق 
 وان که آتش نیسات عیشاش خوش مباد  
 گاارم رو ساااوزنااده و سااارکااش بااود 
 عشاااق کااآمااد در گاریازد عاااال زود   

 
 

 (6838 ،)عطار 

 نامه نیز همین مضمون را دارد:ابیات معروف نی

 آتش عشاااق اساااات کاااناادر نی فتاااد  
 
 

 فتادساااوزش عشاااق اسااات کاندر می  
 
 

ترین حضور این اعتااد در بوده است که معروف آتش از مادسات و مطهرات آیین مهر 
اادي هاي اعتهاي سامی، بدون پشتوانهدر اندیشه. داستان گیر سیاوش از آتش است شاهنامه
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سزایی در ب رتأثینسبت به تادس آتش، داستان حضرت ابراهیم و گلستان شدن آتش بر او، 
حال آتش احتماالً مانند برخی در هر . در ادبیات عرفانی داشته است« آتش»پرورش نماد 

هاي بازمانده و تبدیل شده در عرفان ایرانی قلمداد تواند جزو اندیشهعناصر ایرانی دیگر می
شدن براي عشق )و در موارد دیگر براي می( خاصیت به واقعبا مشبه این عنصر. شود
مبلیک یات سکنندگی را نیز به مشبه خود داده است و شبستري پ  از چند دوره از حپاک

 . این نماد، خاصیت آن را در ماام ادری  آورده است
چون وصول به کمال انسانی در گرو فناي در حق است، مادمة فنا رهاکردن تمامی  

 تعلاات و افعال و اوصاف ذمیمه است و به تعبیر شبستري:

 ز افاااعال ناااکاااوهااایده شاااود پااااک     
 
 

 چو ادریااا  نااابااای آیاااد در افاااالک 
 
 

 (6819)شبستري، 

خته و در آتش ریاضت سو افالک، خانة عاشق پاکبازي است که عزم سفر ادریسی کرده 
 و در تئوري عطار: استو سرافراز بیرون آمده 

 هاارچااه دارد پاااک دربااازد بااه ناااااد   
 دیاااگاااران را وعااادۀ فاااردا باااود    
 تااا نسااااوزد خااویااش را یااکاابااارگاای   

 
 

 نااازد بااه نااادوز وصااااال دوساااات می 
 هاام ایاانااجااا بااود او را ناااااد لاایااک 

 کای تاوانااد رساااات از غم خوارگی؟  
 
 

 (6838)عطار، 

لودگی چه باعث آنویسد سالک باید از تمامی آنالهیجی در شرح این بیت شبستري می 
ا و حب جاه و حرص بر جمع اموال شود از پرخفتن و پرخوردن و شهوت و طلب دنیوي می
د. شوپاک شود و پ  از رفع این موانع مانند ادری  به عروج آفاقی و انفسی نائل و... 
ه و مرضیو نف  از ادناس افعال میمومه غیرچه حضرت ادری  به واسطة تطهیر بدن چنان»

؛ مستعد معراج شده و با مالئک و ارواح شدهارتکاب ریاضات شاقه از کدورت بدنی منسلخ 
 (. 6836)الهیجی، « [ نیز بدین کماالت برسد]سالک مجرده مخلوط بوده او
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 عطار عشق وادي با شبستري طرح در ادریس مقام قرابت(. 2) جدول
 در وادی عشق در مقام ادریس: تطهیر

چون ادریس که با آتش شود، همسالك پاك مي
 .ریاضت تطهیر کرد

گر را کند و عقل محاسبهسالك با عشق تطهیر مي
 .سوزاندمي

 «ورِ»در مرحلة دوم سالک باید از شناسانه این است که نتیجة ریخت(، 2طبق جدول ) 
ریاضت شکل دیگري از عشق است براي . گرم یا آتشی مادس عبور کند؛ عشق/ ریاضت

 . رسیدن به مطلوبی معنوي
تصاویر شعري عطار در شروع سفر معنوي، یادآور ور گرم و گیر از آتش در اساطیر و  

وک عنوان مسافر مثالی از این نوع سلویژه که در گلشن راز، ادری  بهآیینی است؛ بهباورهاي 
 . است که ور او آتش ریاضت و مجاهده با نف  بودمعرفی شده 

 مقام نوح: ثبات و صبوري )وادي معرفت(. 4-6
 گانة شبستري ثبات قدم سالک است:مرحلة سوم از مراحل هفت

 چااو یااابااد از صاااافااات باادنااجاااتاای      
 
 

 چون نوح از آن صااااحااب ثباااتیشاااود  
 
 

 (6819 )شبستري،

ري اند و شبست، فص ادری  و فص نوح پشت سر هم آمدهعربیابنالحکم در فصوص 
 کسب معنویت انبیا در گرو زوال صفات ذمیمة سالکنظرشبستري از . نیز چنین کرده است
که سالک در مرحلة صفات به ماام تکوین برسد باید از صفات بد مثل حسد، است و براي این

یابد؛ مانند حضرت نوح کبر، نخوت، حاد، غضب، کیب، افترا و فسق و فجور خالصی 
. دشوحاالت وي ایجاد نمیتغییري درحال تزلزل و  و به هیچ شودمیداراي ثبات و تمکین 

را هزار، کم پنجاه سال عمر بوده و آن حضرت به متابعت امر الهی  -علیه السالم-نوح پیغمبر»
گشتند و در دعوت خلق ثابت قدم فرمودند و از آن اییاء ملول نمیترک آن دعوت نمی

 (. 6836، عربیابن) «بودند و هیچ نوع تغییري در ایشان پیدا نمی شد
اي داند که همواره در حضیض و اوج جلوهوادي معرفت را ماامی سیال میعطار  
مرد آن است که صاحب قدم و صاحب دید باشد وگرنه وادي معرفت مهلکه  ، امانمایدمی
 .از این منظر ثبات در طرح شیخ محمود با معرفت در عرفان عطار قابل بررسی است. است
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 گوید:می عطار در وصف وادي معرفت

 کاا  ناابااود کااه او ایاان جااایااگاااههاایااچ 
 هیچ ره در وي نااه چون آن دیگر اساااات
 باااز جااان و تاان ز ناااصااااان و کاامااال  

 آمااد  پاادیااد الجاارم باا  ره کااه پاایااش
 کاای تااوانااد شااااد دریاان راه خاالاایاال   

 تااا کاامااال وي بااود  ساااایاار هاار کاا  
 چااون مااخااتاالااف افااتاااد سااایاار  ...الجاارم

 مااعاارفاات ز اینجااا تفاااوت یااافتااه ساااات 
 ماارد گاام گااردد ماادام  صااااد هاازاران 
 شااااگاارف بااایااد درو جاااناای کاااماالاای 

 ایاانااجااا  بااود   کاامااال باار تااااااااشااانااگاای 
 
 

 مااخااتاالااف گااردد ز بساااایاااري راه     
 ساااالاک تن ساااالاک جان دیگر اسااات  

 زوال و تاارقاای   در هسااااات دایاام 
 هار یاکی بر حااد خویش آمااد  پاادیااد  
 عاانااکاابااوت ماابااتااال هاام سااایاار پاایاال؟ 
 قاارب هر ک  حسااااب حااال وي بود
 هاام روش هاارگااز  ناایاافااتااد  هیچ  طیر

 یاافتااه سااات این یکی محراب و آن باات 
 تااا یااکاای اساااارارباایاان گااردد تاامااام   
 تااا کاانااد غااواصااای ایاان بااحاار ژرف... 
 صاااادهازاران خاون حاالل ایانااجااا بود    

 
 

 دهد:می و روش اثبات قدم را نیز شرح

 خاویاش را در باحار عاارفااان غاارق کن    
 گاار نااماای باایااناای جاامااال یااار تااو       

 
 

 ورنااه باااري خاااک ره باار فاارق کن... 
 خاایااز ماانشااایاان ماای طلااب اسااارار تو 

 
 

 ( 6838 )عطار،

عنی ی ؛شبستري نام مرحلة سوم از سفر روحی را ماام نوح گیاشته و عطار در وادي سوم 
وادي معرفت از غواص کاملی سخن گفته که در دریاي ژرف صاحب جانی شگرف باشد؛ 

راي شباهت به ماجکند که بییعنی عطار پ  از ترسیم ور گرم، ور سردي را توصیف می
 شیخ محمود نیز بدون. بخش نوح نیستطوفان نوح و سیل ویرانگر آن و کشتی نجات

نظر  ضمنی در طوریت نوح، حوادث متعاقب آن را بهبا آوردن شخص توصیف مناظر ور سرد
 (. (8کند )جدول )مخاطب ایجاد می
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 عطار معرفت وادي با شبستري طرح در نوح مقام قرابت. 6 جدول
 در وادی معرفت در مقام نوح: ثبات و صبوری

در ورطۀ مصائب نوحي، راه گم نکردن و ثبات 
 داشتن

بسیاری راه، در بحر ژرف، غواصي دانستن و از 
 مختلف نشدن

 شناسانه مرحلة سوم سفر این گونه است:از دیدگاه ریخت(، 8براساس جدول ) 
 گرفتاري در ور سرد . 6
 ایستادگی و ثبات در ادامة سفر. 2

 مقام ابراهیم: توکل )وادي استغنا(. 4-4
 پ  از ثبات قدم، سالک باید به مرحلة توکل برسد:

 کل در جاااااازویااااااش  قادرت  نمااناد  
 
 

 توکل صااااااااحب شاااااااود آسااا خلیل 
 
 

 (6819 )شبستري،  

کار با کسی واگیاشتن باشد و در این موضع مراد از توکل »گویند: در تعریف توکل می 
محمد (. 6831 )سجادي،« توکل بنده است در کاري که از او صادر شود، یا او را پیش آید

سائط توکل بیرون آمدن از رویة وحایات »نویسد: بیت در تعریف توکل میاین الهیجی ذیل 
و اسباب است، بلکه به حایات 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 
 اگردانیده، امانت صفات و افعال را به صاحب امانت که حق است باز گیارد و غیر و خود ر

 (. 6836 )الهیجی،« در میانه نبیند
که سالک به مرحلة توکل نائل شود؛ قدرت طبق شرح الهیجی ذیل ابیات مرتبط، زمانی 

ه د و فناي صفات کشووي که در برابر قدرت خداوند ناچیز و جزئی است محو و نابود می
یم به خلیل الهیجی در وجه تسمیة حضرت ابراه. شودبراي وي حاصل می نام دارد« طم »

گوید خلیل به معنی کسی است که خداوند در او متخلل شده و با عنایت به همین مسأله می
ه کرتو توکل تاریر دیگري است از ایناین معنی در پ. در تمام وجودش سریان کرده است

خداوند صاحب اختیار و قدرت حضرت ابراهیم بود و کسی که به مرتبة فناي صفات برسد 
 . رت ابراهیم براي وي میسور خواهدشداین ویژگی حض
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عطار براي آشکار کردن ماهیت و حایات جزء بودن و کل بودن، احاطة مسلم کل بر  
 گوید: اجزا و جایگاه خاص کل، در وصف وادي استغنا می

 باای ناایااازي صاااارصاااارياز ماای جااهااد 
 ...گاار دریاان دریااا هاازاران جااان  فااتاااد  
 ...گر بریخاات افالک و انجم لخاات لخاات

 عااالم  شاااد  هماه  یکبااار  نیسااات   گر  دو
 ...گر شاااد اینجااا  جزو  و کاال  کلی  تباااه 

 
 

 مای زنااد  برهم بااه یااک دم کشاااوري  
 شااااباانااماای در بااحاار باای پااایااان فااتاااد 
 در جااهااان کاام گیر برگی از  درخاات
 در زماین ریگی همااان  انگااار نیساااات 
 کم شاااد از روي زمین یااک برگ کاااه

 
 

 (6838)عطار، 

یار نیاز است، بلکه کامالً در اختاتصال به دریا از غیر دریا بیطور که شبنم پ  از همان 
ته الب. دهد در حایات از آن دریاستدریاست و هر حرکت و سکونی که در شبنم رخ می

بارزترین نمود ارتباط بین توکل و استغنا و پشتوانة اصلی چنین تطابای بین توکل در تئوري 
( 8)طالق/ «و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه»ر آیة را د شیخ شبستري و استغناي تئوري عطار

در  اي از اشارات قرآنیاست؛ وقوف عطار و شیخ شبستري به نکتة مطرح در این آیه نمونه
 (. (4)جدول ) متون عرفانی است

 عطار استغناي وادي با شبستري طرح در ابراهیم مقام قرابت. 4 جدول
 در وادی استغنا در مقام ابراهیم: توکل

 .از دست دادن قدرت جزئي و پیوستن به قدرت کلي
)جزء( متخلل به لیخل میچون ابراهسالك هم

 .شوديخداوند)کل( م

ها و نیازی، ریگ جان به زمین جانبا وزیدن باد بي
 .پیونددها ميپایان جانشبنم جان به بحر بي

در ادامة  آمد:ها به دست شناسی مرحلة چهارم از تئوري سلوک این موتیفدر ریخت 
 . بردگیرد و او را از ور بیرون میوزد، کل جزء را در بر مینیازي میور سرد، باد بی

تمام نکاتی را که عطار در توصیف ور سرد و دخالت کُل براي نجات جزء آورده، شیخ  
ابراهیم خویشتن از کف داده، در دل آتش، . اي در یکی دو بیت جا داده استمحمود با اشاره

وییم تر آن است که بگیا درست. کنداز آن هم عبور می ، اماشودوارد گلستانی خوش و خنک می
که تیجه اینن. کشدوزاند و ابراهیم را از آتش و گلستان بیرون مینیازي میخداوند صرصري از بی

  .مانددر صرصر استغنا آن که توکل کرده و خود را به خداوند سپرده، در مسیر سفر می
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 مقام موسي: رضا )وادي توحید(. 4-5
 توکل رابطة تنگاتنگی با ماام رضا دارد: 

 ارادت با رضااااي حاااااااق شاااود ضااام  
 
 

 رود چااون موسااای اناادر باااب اعظم  
 
 

 (6819 )شبستري، 

الهیجی معتاد است که ماام رضا به معنی رفع اختیار بنده و تساوي نعمت و بال و شدت  
رین تو مشکل «باب اهلل االعظم»گوید ماام رضا ماام میاو به دلیل اهمیت این . و رخاست

 (. 6836 ماامات عرفانی است )الهیجی،
که  گفته شده .شکل گرفته است« رضا» براساسدر میان سلسلة صوفیان، طریاة محاسبیه  
. ااماتدانسته نه ممتولی سلسلة محاسبیه رضا را از جملة حاالت می« بن اسد محاسبی حارث»

که بندي رضا وجود دارد: یکی تاریر مکتب خراسان است وفیان دو تاریر از تاسیمدرمیان ص
 دانند ودیگري تاریر مکتبمطابق با نظر حارث بن اسد محاسبی، رضا را از جملة احوال می

(. 6831مات و نهایت توکل است )هجویري، معتادند رضا از جملة ماا عراق است که
مامی امور به صاحب قدرت مطلق و رضایت به اعطاي درمجموع رضا به معنی واگیاري ت
 . خداوندي از خوشی و ناخوشی است

خود را نویسد در ماام حضرت موسی بایسته است که سالک، الهیجی در شرح بیت می 
به صفت آن حضرت متصف کند و غیر رضایت حضرت حق را در هیچ امري طلب نکند و 

او دربارۀ این خصوصیت . حو و متالشی بداندرضاي خود را در اراده و مشیت خداوند م
وده و غالب ب -السالمعلیه-تحاق به ماام رضا به حضرت موسی : »نویسدحضرت موسی می

 «قصة آن حضرت داللت بر این معنی دارد که از ابتدا تا انتها در رضا ید بیضا نموده است
 (. 6836)الهیجی،
یخ مناسب آن بود که ]ش»گوید: شبستري میالهیجی دربارۀ ترتیب ماامات ذکر شدۀ  

انی ترتیب زم براساسچون نظر شبستري  ، اما«ناظم[ اول رضا فرمودي و بعد از آن توکل
معیار  را ذکر کرده وها آن ظهور انبیا بوده، قطع نظراز ترتیب و مراتب صفات، خصوصیات

 (. است)همان ک سیر الی اهلل دانستهو مال
که بر مسألة رضایت بنده بر هرآنچه مادر است ، بیش از آنعطار در وادي توحید 

 تأکیدکند، به اصالت و حایات وجود خداوند و عرضیت هرچه غیر اوست، نظر دارد:
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 روي هااا چااون زیاان باایااابااان باارکننااد 
 گاار بسااای باایااناای عاادد  گر  اناادکی 
 چون بسااای بااشاااد یک اندر یک مدام  

 
 

 جملااه سااار از یااک گریبااان برکننااد  
 درین ره در یکیآن یکی باااشااااد   

 آن یاک انادر یاک یکی بااشاااد تمام    
 
 

 (6838)عطار، 

داند و معتاد است که وحدت شهود سالک را اعتبار میاما در ادامه غیریت از حق را بی 
 اي کوتاه میانعطار این نظریه را ابتدا در قالب مناظره. رساندها میبه پییرش همة پدیده

نه آورده گوطوس در قرن پنجم، و پیرزنی نیکوکار اینبوعلی فارمدي، از بزرگان مشایخ 
 است:

 پاایااش بااوعاالاای آن پاایاار زن    رفاات 
 شااایااخ گاافااتش عهااد دارم من کااه نیز 
 پاایاار زن در حااال گاافاات اي بااوعاالاای  
 ايتااو دریاان ره ماارد عاااااد و حاال نااه 

 
 

 کاااغاایي زر برد کاااین بساااتااان ز من  
 جاز ز حق نساااتااانم از ک  هیچ چیز 
 از کااجااا آوردي آخاار احااولاای ؟   

 ايی غاایاار اگاار احااول نااهباایااناا چاانااد
 
 

 )همان( 

 گوید از این مرحله وحدت شهود، بنیان اندیشه و حیات عرفانی سالک است:و بعد از آن می

 ماارد را در دیااده آنااجااا غاایاار ناایساااات 
 هااا آشااااکااارهاام ازو شااااَنااود سااااخاان

 هام جاز او کاا  را  نبینااد یااک زمااان  
 
 

 زان کااه آنجااا کعبااه نی و دیر نیساااات 
 هاام باادو مااانااد وجااودش پااایاادار    
 هاام جااز او کاا  را ناادانااد جاااودان 

 
 

 )همان(

در وادي  .تواند در کنار ماام رضا در طرح شبستري قرار گیردوادي توحید از این نظر می 
توحید عطار، سالک هنوز به وحدت وجود نرسیده است و وادي حیرت و فار و فنا را در 

است؛  و سلوک سالک رسد توحید نوعی رضاي فراگیر در کل اندیشهبه نظر می. پیش دارد
 . نیست وادي توحید، پایان سلوک ، امارضا نسبت به والیت حایات مطلق بر تمام نظام هستی

 راهز  جااایاااگاااه مااارد بااارخااایاازد     مرد ساااالااک چون رساااد  این  جااایگاااه 
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 شااااود زیاارا کااه پاایاادا آیااد او    گاام
 جزو گردد کاال شاااود نااه کاال نااه جزو

 
 

 گاانااگ گااردد زانااکااه گااویااا آیااد او 
 نه جان نه عضااوصااورتی باشااد صاافت  

 
 

 )همان(

توان منتهاي درجة رضا دانست که هیچ اختیار و منیتی براي مصراع آخر را به تعبیري می 
 اینجا همان ماامی. ماند و حتی غیریت خواست سالک با مادر معنا نداردسالک باقی نمی

طار تئوري ع براساسبنابراین . است که خواست، فاط یکی است و آن خواست خداست
 تواند مسیر نهایی رضا شمرده شود:توحید برخاستن تویی و باقی ماندن حق است که می

 تا تویی برجاساات در شاارک اساات یافت  
 تااوحاایااد ایاان بااود گاارد  گاام دروتااو 

 
 

 چون تویی برخااسااات توحیادت بتاافت    
 گم شاااادن گم کن تو تفریااد این بود

 
 

 )همان(
 و قبول کردن جانبازانة خواست حق:

 شاااد از خود بنااده فااانی او نمااانااد چون 
 
 

 هرچااه خواهی کن تو دانی او نمااانااد 
 
 

 )همان( 

رسد که چنان به نظر میي توحید با تک بیت ماام موسی، همدر مطالعة تطبیای ابیات واد 
چشمی دقیق به ذوق عطار داشته شیخ محمود در انتخاب نماد سالک در هر وادي، گوشه

کثر آن هاي متشود و تمام پدیدهگفته که سالک در آن گم میعطار از بیابانی سخن . است
آورند؛ این همان قصة موسی است که در بیابانی گم در نهایت از گریبان وحدت سر بر می

 .ترین مسیر پیدا شدن و پیدا کردن خداوند استشود و در حایات این گم شدن، اصیلمی
در تئوري شبستري به شکل یک قهرمان ها، هاي قوي و مفصل عطار در ابیات واديتداعی

ري به جاي شبست. استاش جایگزین شده ترین حادثة سفر قهرمانینمادین دینی و برجسته
کشد و با تلمیح تمام آنچه را عطار توصیف کرده، براي وصف حادثه، شخصیت را پیش می

 (. (9)جدول ) کندمخاطب زنده می
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 توحید وادي با شبستري طرح در موسي مقام قرابت. 5 جدول
 در وادی توحید در مقام موسي: رضا

 .شودتوکل با رضایت ضم مي. 6
ها از یك گریبان سر بر در گذر از بیابان توحید همۀ روی. 6

 .شودکنند؛ یا عدد بس و اندك، همه یکي ميمي
 .ندکرا پیدا ميسالك با گم شدن در حقیقت، راه حقیقي . 2 .شودباب اعظم به روی سالك باز مي. 2

شویم که منظور شیخ شبستري از باب اعظم، با مطالعة این ابیات در کنار هم متوجه می 
است و منظور عطار داللت دارد بر همان اتفاق بزرگی که در بیابان بر موسی  «یکی شدن»باب 

شود، درخت و ها یک میدر این شرایط، ب . رخ داد و باب اعظم به رویش گشوده شد
آورد و با موسی با زبان آتش و چوب و سنگ سخن هم سر از گریبان حایات بر می کوه
به « نیکی بودن و در یکی بود»شناسانه، سالک به حایات بزرگ با نگاه ریخت. گویدمی
 . یابدالیاین درمیحق

 )وادي حیرت( مقام عیسي: علم. 4-3
 رسد:پ  از نبوت حضرت موسی، نوبت به حضرت عیسی می

 م خویشااتن یابااااااد رهااااااایاااااای ز عل
 
 

 چو عیسااای نبااااااای گردد سااامااایی  
 
 

 (6819 )شبستري، 

گوید چون حضرت کند و میمعرفی می« العلیم»الهیجی حضرت عیسی را مظهر اسم  
عیسی به مرتبة توحید صفاتی که مرتبة علم کلی حق است وصول یافت، مظهر اسم علیم شد 

د از سالک نیز باید بع ،بنابراین. شودو تمامی علوم جزئی بشري وي در علم خداوند نابود 
، شودفناي قدرت و اراده از علم جزوي خودش رها شود و علمش در علم کلی حق محو 

درست مانند ارادۀ انسانی که در مرحلة پیش در ارادۀ خداوند محو و مرتبة رضا حاصل شده 
 (. 6836)الهیجی،  بود
شتگی گي است؛ گمدر دیدگاه عطار حیرت و ندانستن واالترین درجة علوم قلبی و سر 

این نوع علم در عرفان از . در معرفت الیتناهی و اعتراف و اذعان قلبی به عجز از شناخت او
سالک  منزلی که. نوع علوم شهودي و آسمانی است که شبستري نیز به آن اشاره کرده است

 یابد:یابد و در نمیرسد و در یک نفَ  کل را در میخود و سرمست به آن میبی
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 یاران چون رسااااد این جااایگاااه مارد حا  
 باار جااانااش رقاام  هاارچااه زد تااوحاایااد 

 اي؟گاار باادو گااویاانااد مسااااتاای یااا نااه  
 ماایاااناای یااا بااروناای از ماایااان؟       در

 اي یااا هاار دویاای؟ اي یااا باااقاای فاااناای
 گااویااد اصااااالً ماای نااداناام چاایااز ماان  

 
 

 مااانااده و گاام کاارده راه  تااحاایاار  در 
 جاملااه گام گاردد ازو  گام نایاز هاام      

 اي؟نیساااتی گویی کااه هساااتی یااا نااه   
 کااناااري یااا نااهاااناای یااا عاایااان؟   باار 
 اي؟تااویاای یااا تااو نااه اي هااردویااا نااه

 وان نااداناام هاام نااداناام ناایااز ماان     
 
 

 (6838 )عطار،

 اي فراتر است:چنین علمی از قدرت عال معاش و محاسبات و پندارهاي مدرسه

 در چنین منزل کااه شااااد دل ناااپاادیااد 
 ریسااامان عال را سااار گم شاااده سااات 
 هر کاه او آنجاا رساااد  سااار  گم  کنااد   

 کسااای  ایاانااجااا ره  در  یااافااتی  گاار 
 
 

 باال کااه هم شااااد نیز  منزل ناااپاادیااد  
 خااانااة پناادار را  در گم شاااده اسااات 
 چااار حااد خاویش را  در  گم کنااد 
 سااارّ کاال  در یااک  نفَ   دریااافتی 

 
 

 )همان( 

 عطار حیرت وادي با شبستري طرح در عیسي مقام قرابت .3 جدول
 در وادی حیرت در مقام عیسي: علم

 ندانستن چیز، حتي ندانستن ندانم. 6 از علم رهایي یافتن. 6
 سر کل در یك نفَس دریافتن. 2 سمائي شدن. 2

 شناسانه سالک در این مرحله از سفر باید:از منظر ریخت( 1طبق جدول ) 
 . تمام اعتبارات علمی و معرفتی خود را ترک کند. 6
 . رسدبالفاصله به سر قدسی و آسمانی می. 2
واسطة حضور در فضاي داشت که سالک قدرت ترک اعتبارات را بهباید در نظر  

است؛ جزئی است که در ید قدرت کل است؛ مادس و جغرافیاي ملکوتی به دست آورده 
به  رهایی یافتن از علم و رسیدن ،بنابراین. گویی قدرت ترک نیز از تصرفات کل است

هاي قدسی است، نه از گزینشهاي حضور سالک قهرمان در فضاي تأثیرمعرفت ندانستن از 
 . آگاهانة او
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 مقام محمد)ص(: وحدت )وادي فقر و فنا( .4-7
پ  از این مرحله که مرحلة اسم ذات خداوند است، عروج سالک به مرتبة محمدي واتصال 

این مرحله که از نظر شبستري مخصوص ویژگی بارز . شودبه ناطة وحدت حاصل می
تم چون حضرت پیامبر اسالم خا. مرحلة کمال انسانی استحضرت پیامبر اسالم است آخرین 

انبیا و آخرین ناطة دایرۀ نبوت است، شبستري کمال انسانی و نهایت قرب را که به والیت 
سانی و انکمال  ،بنابراین. کندشود، آخرین مرحله از مراحل سلوکش معرفی میتعبیر می

حضرت محمد)ص( و اتصال به حایات وصول به مرتبة والیت تنها با اتصال به معنویت 
 گوید:پییرد، به همین دلیل شیخ میمحمدیه امکان می

 دهااد یااکااباااره هسااااتاای را بااه تاااراج  
 
 

 در آیااد از پاای احاامااد بااه مااعااراج   
 
 

 (6819 )شبستري، 

کسی  است و« توحید شهودي عیانی وجدانی ذوقی»به زعم شبستري، ماام محمدي مرتبة  
دلیل تجلی ذات حضرت حق بر وي، او خود را و سایر شود بهمیکه به این ماام واصل 
م إنک میت و إنه»وي به حکم . داندنور ذات حضرت حق محو و نابود می تعینات را در پرتو

. بیندچیز را خداوند میداند و همهجز حضرت حق داراي وجود نمیئی را بهیچ شی« میتون
است؛ زیرا هرچه از موجودات و کثرات به چشم سالک این ماام باالترین ماامات فنا و توحید 
را ها نآ را نیست و نابود و براساس توحید ذات،ها آن نمود بیابد بر همین اساس فناي ذات،

 . پنداردوجود حضرت حق می
از نظرشبستري این ماام نهایت ماامات است که انسان کامل در آن به ناطة اتصال خواهد  
تبة نخست ؛ مراست مرتبه بررسی کرده ، توحید را در سهاین بیت حالهیجی در توضی. رسید

که مرتبة تجلی افعالی خداوند است، سالک تمامی افعال اشیا را در افعال حق فانی و فاعل 
دوم  یابد، مرتبةنوعی در مرحلة حضرت موسی عینیت میاین ماام به. یابدواقعی را خدا می

حق  سالک همة اشیا را مظهر صفات حضرت توحید تجلی صفاتی حضرت حق است که
کند، این ماام نیز ذیل مرحلة حضرت عیسی تعبیر می« طم  »یابد، وي از این مرتبه به می

مرتبة سوم از مراتب توحید، توحید ذاتی است که الهیجی آن را متعلق به . قابل بررسی است
 داند ویسوي میوي و ع)ص( و جامع دومرتبة توحید پیشین در مراحل موس مرحلة محمدي

در نظر عارف ظاهر چون »نویسد: نماید، وي در ادامه میمعرفی می« محق»را با اصطالح آن
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)ص( بود فرمود که: در آید  ن و واصالن مختتم به ماام محمود محمديکامالغایت کمال 
ده باشد ایعنی سالک سایر بعد از آنکه ناد هستی را به تاراج نیستی د ؛از پی احمد به معراج

در پی احمد که محمد است و خالصة موجودات و خاتم انبیاست به معراج بااء بعد الفناء و 
 (. 6836 )الهیجی،« صحو بعد المحو در آید و سیر باهلل ماام تمکین وي شود

 کند که:گونه بیان میشبستري در جایی دیگر همین مضمون را این 

 باارو اناادر پاای خااواجااه بااه اسااااارا   
 ساااراي ام هااااااااانی بااااااارون آي از

 
 

 تاافاارج کاان هاامااه آیااات کاابااري     
 بااگااو مااطاالااق حاادیااث ماان رآناای   

 
 

 (6819 )شبستري،

از این سخنان »د: کنگیري میگونه نتیجهالهیجی در تفسیر خصوصیات حضرت پیامبر این 
  شود که مراتب والیت انبیاءفرماید معلوم میکه در این ابیات سابق و الحق شیخ می

 «ندواسطة حسن متابعتی که اولیاء نسبت با انبیاء دارشود بهاولیاء را حاصل می -السالم علیهم-
 (. 6836)الهیجی، 

سبحان الذی أسری بعبده لیالا من المسجد الحرام »فرماید: دربارۀ معراج پیامبر، قرآن می 
، ءاسرا سورۀ) «الی المسجد األقصی الذی بارکنا حوله لنُریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر

پیرامون معراج پیامبر روایات متفاوتی نال شده است؛ الهیجی در شرح این ابیات (. 6آیة 
« ام هانی» دختر ابوطالب و دخترعموي پیامبر مشهور به« فاخته»نویسد معراج پیامبر از خانة می

یخ ش. در روایت دیگر مناول است که معراج از خانة عایشه صورت گرفت .اتفاق افتاد
ید حضرت رسول را دو معراج جسمانی و روحانی بوده که معراج جسمانی وي از گومی

کند که وي در ادامه اذعان می. اش از خانة ام هانی اتفاق افتادخانة عایشه و معراج روحانی
نظر، داراي شود و اولیا از اینوسیلة روحانیت آنان ممکن میاهلل با بدن مثالی و بهمعراج اولیاء
 (. 6836ضرت رسول هستند )الهیجی، انی حمعراج روح

دلیل تبعیت در مجموع بایدگفت طبق نظر شبستري امکان ظهور کماالت انبیا براي اولیا به 
امی دعوي و بایزید بسط عربیابناز همین منظر است که کسانی چون . ایشان امکان پییر است

ایزید ب« نامهمعراج»از این میان . انداند و مانند پیامبر براي خود معراج قائل بودهعروج داشته
نامة بایزید که درمورد امکان عروج سالک به مرتبة معراج در معراج. بسطامی قابل توجه است

، حانی را دارندبلیت معراج روسبب تبعیت از پیامبر قاپیامبر است گفته شده که همة اولیا به
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ک  که هیچر بیش از همه است تا جاییبهرۀ هرک  از این معراج، متفاوت و سهم پیامب اما
مد هر چند خواستم تا میخ طناب خیمة مح» تواند معراجی با چنین کیفیتی داشته باشد:نمی
داي خویش به خ اهلل بتوانم دید، زهره نداشتم به محمد رسیدن، یعنی هرک  بر قدررسول

محمد در پیشان در حرم خاص است الجرم تا وادي ال  ، اماتوانند رسید که حق با همه است
کی ی اله اال اهلل قطع نکنی به وادي محمد رسول اهلل نتوانی رسیدن و در حایات هر وادي

 (. 6837)زرین کوب، « است
 گوید:گانه میشبستري پ  از اتمام مراحل هفت 

 آخاار بااه اول  رساااااد چااون ناااااطااة  
 چاو کارد او قاطاع یکباااره مسااااافاات     
 و قدسااألاااااوا و قالو ما الناااااهاااااایاااااه  

 
 

 در آنجااا نی ملااک گنجااد نااه مرسااال 
 نهد حق بر سااااااارش تااااااج خالفت  
 فاااااایل هااااای الرجوع الااااای البدایه  

 
 

 (6819 )شبستري، 

خدا  یّکامل و ولگونه سالک مستحق خالفت الهی شده، نائب وي در مرتبة انسان بدین 
فیض وجودي  مدارج و معارج»باره معتاد است: الهیجی در این . گیردروي زمین نام می

  کل و نفدوري است و فیض متنزل است از مرتبة احدیت به واحدیت و از آنجا به عال 
کل و عالم برزخ مثالی و عرش و کرسی و افالک سبعه و عناصر اربعه و موالید ثالثه تا به 

 (. 6836)الهیجی، «رسدامل میکمرتبة انسان
اده، کل تا انتهاي عالم مبنابر اعتااد عرفا، تمامی تطورات وجودي از ابتداي خلات عال  

در وجود انسان تعبیه شده و چون سالک بخواهد به ناطة  صورت خالصه و چکیدهتماماً به
ه جزء نفسی جزءبآغاز خلات و مرتبة وحدت بازگردد باید تمامی این تطورات را در مسیر ا

 .پله به مالقات خدا برسد و در تعبیر شبستري ناطة آخر به ناطة اول بپیونددانجام بدهد تا پله
 گوید:از همین منظر است که موالنا می

 اصااال خویش هر کسااای کو دور ماند از
 
 

 بازجوید روزگار وصااااااال خاااااویش   
 
 

 (6831، )موالنا

زیرا اصل انسان ناطة وحدت است و روزگار وصل نیز ماام اتحاد بود که سالک در اتمام 
 وجود»ناطة اول مرتبة احدیت است و درحایات . شودمیجا واصل دور صعودي به همان
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اگر چه نسبت تجرد از همه باشد، وجود مطلق -بی مالحظة نسبت و اعتبار-را من حیث هو
 ونوي،)ق« هویت و احدیت مطلاه و احدیت ذاتیه گویند و ذات بحت و هستی صرف و غیب

رود عک  سیر اول که سیر نزولی بود میسالک[به»]در شرح الهیجی آمده است: (. 6876
یابد و قوس نصف عروجی دایره به اتمام تا به ناطة اول که مرتبة احدیت است وصول می

به هم آورده دایرۀ وجود تمام شود و قوسین سر رسیده و ناطة آخر به ناطة اول متصل می
چون این ناطة اول (. 6836)الهیجی،« شودمی گردد و اول عین آخر و آخر عین اولمی

منه بدأ و »شود به: در سیر نزولی مرتبة اول و در سیر صعودي مرتبة آخر را دارد تعبیر می
 . «إلیه یعود
یاز اتصال جایی است که امت الهیجی دربارۀ ماام اتصال نوشته است که ناطة وحدت و ماام 

 و چیزي جز حضرت شودمیشود و وجود سالک در حضرت حق فانی رب و مربوب مرتفع می
ت وحد ود همان ناطةاتحاد ظاهر و مظهر و عابد و معب ،به تعبیري دیگر. ماندحق باقی نمی

ر د میع حاالت و خصوصیات انبیاي سابقگوید جوي در بحث خصوصیت انبیا نیز می. است
 را اولیاء اهلل»از این رو . وجود حضرت پیامبر موجود است و وي جامع همة انبیاي گیشته است

سبب حسن متابعت آن حضرت جمیع مراتب کماالت غیر از اند بهکه خالصة امت احمدیه
 «-معلیهم السال-شود، چو اولیاء اهلل وارث کمال والیت انبیاءاندنبوت تشریعی حاصل می

 گوید:دلیل همین مسألة وراثت است که شیخ محمود می( و به6836 )الهیجی،

 چاو کارد او قاطاع یکباااره مسااااافاات     
 
 

 ناهااد حاق بار سااارش تاااج خالفاات     
 
 

  (6819 )شبستري،  

نیل به ماام خالفت منوط به استارار سالک در ماام تمکین است؛ زیرا در ماام تمکین  
و در همین ماام تمکین است که تواند حجاب سالک واقع شود است که هیچ مظهري نمی

ه و وطن ساخت ماام استاامت و یاین در»سپ  وي . شودمی در عین کثرت قائل به وحدت
د و تاج شومی وارث انبیا و مدار کائنات و خلیفه اهلل فی العالم و قطب جهان و غوث جهانیان

ماصود کن  بر سر وي نهاده او را إنی جاعلً فی االرض خلیفه کرامت و خالفت به حکم
 (. 6836)الهیجی، «فَکان گردانند

تر شده است؛ ماصد هردو وادي قالب طرح شبستري و عطار در این مرحله به هم نزدیک 
فار و فناست که شبستري و شارحش به تفصیل دربارۀ مصداق نبوي آن نظریات خود را بیان 
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اش یست که بخواهد هستیعطار در این وادي انتخاب و اختیاري براي سالک قائل ن. اندکرده
هاي خورشید بلکه هستی خود از او گم شده است و تحت تسلط جلوه ،را به تاراج دهد

 است: شدهحایات هر ناشی از سطح وجود سالک فنا 

 باااود عااایااان وادي فاااراماااوشااااای  
 صااااد هاازاران سااااایااة   جاااویااد تااو   
 باحار کاالاای چااون بااه جااناابش کرد راي  

 
 

 گاناگای و کارّي  و  باایااهوشااای   بود     
 بینی ز  یااک خورشااایااد  توگم شاااده 
 هااا بار بااحر کی مااانااد بااه جاااي ناااش  

 
 

 (6838 )عطار،

 گم بودن در دریاي کل آسودگی ابدي و واقعی است:. اما ماصد حایای همین ماام است 

 هر کااه در دریاااي کاال گم بوده شااااد
 دل دریاان دریاااي پاار آساااااودگاای   

 
 

 آساااااوده شاااااد دایاامااا گاام بااودۀ   
 مای ناایااابااد هایااچ جااز گام بااودگاای   

 
 

 )همان( 

اش گردد، بُعد و مسافتی بین ماصد نهاییمی و زمانی که از سفر االهی به زندگی اجتماعی بر
 و زندگی در میان خلق وجود ندارد:

 گاار ازیاان گاام بااودگاای بااازش دهاانااد 
 
 

 صاااناع باین گردد بسااای رازش دهنااد   
 
 

 )همان( 
 زیرا بااي حایای را دریافته است:

 هاارکااه او رفاات از ماایااان ایاانااک فاانااا  
 
 

 چاون فانااا گشاااات از فنااا اینااک باااا    
 
 

 )همان( 

گنجد گونه که شبستري در ماام محمد نیز بیان کرد، در این ماام جز حق چیزي نمیهمان 
 و سالک نیز در حق فنا و باا یافته است:

 آن کااه شااااد هاام بی خبر هم بی اثر 
 تااا نااگردي بی خبر از جسااام و جااان 

 او دارد خااباار  ماایااان جااملااه   از  
 کی خبر یااابی ز جااانااان یااک زمااان؟
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 ...نیسااات چون محرم  نف  این جاایگاه 
 
 

 در ناگانجااد هیچ ک  این جااایگاااه  
 
 

 )همان( 

 ست.ا تطبیق قابل فنا و فار وادي با( ص)محمد حضرت ماام پیداست( 7) جدول در کهچنان  

 عطار فناي و فقر وادي با شبستري طرح در( ص)محمد مقام قرابت. 7 جدول
 وادی فقر و فنا در در مقام محمد: وحدت

 ورود به وادی فراموشي/ گنگي و کری و بیهوشي/ گمشدگي. 6 یکباره هستي را به تاراج دادن. 6
 .انداز گم بودگي بازگشتن، در حالي که بسي رازش داده. 2 پي احمد به معراج آمدن. 2
  رسیدن نقطۀ آخر به اول. 3
  نهادن تاج خالفت بر سر. 7

هاي وادي فراموشی و بیهوشی آورده، برداشت آزادي از صحنه آنچه عطار در توصیف 
ترین نوع آن را در معراج همان که شیخ محمود ناب. کندناطة معراج را به ذهن متبادر می

یر اول به عک  س»کند که این سفر شیخ محمود در آغاز سفر، تأکید می. کنداحمد یاد می
حایات  در. کندرسیدن ناطة آخر به اول را تکرار می است و در پایان راه نیز دوباره« در منازل

نهد تا رسد و تاج جانشینی بر سر می)ناطه آخر( به اول)خداوند( می این چرخه یعنی سالک
از  که در بازگشت یاد کرده« بسی راز»به میان خلق برگردد؛ همان که عطار از آن با عنوان 

 آید: مرحلة هفتم این نتیجه به دست می شناسیدر ریخت. استبودگی نصیب سالک شده گم
 . رسدبودگی مطلق میسالک به گم. 6
 . رسدبه گنج حایای و هدف اصلی سفر می. 2
 . گرددبا گنج، از ناطة اول بازمی. 8

 گیري نتیجهبندي و جمع
 تأثیر او مالحکفصوص و عربیابن عرفانی فلسفة از که میزانی به شبستري محمود شیخ

 بوده الطیرنطقم در عطار غالب تئوري و خراسان عرفان تأثیر تحت نیز آن از کمتر نه پییرفته،
 سلوک از تمثیلی روایتی عنوانبه الطیرمنطق عرفانی، ادبیات حوزۀ در ارزشمند اثر دو .است
 هايیانبن برخی به بنا عملی، و تعلیمی اثري منظر از راز گلشن و خراسان مشایخ آراي در
 شده اعثب همه عطار، به شبستري ارادت نیز و عطار، و شبستري عرفان در مشترک کريف

 شبستري .اشدب داشته الطیرمنطق در عطار طرح با هاییشباهت شبستري سلوک طرح که است
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 عرفانی سنت و بیامیزد عربیابن تفکر چاشنی با را خراسانی عرفان است توانسته خوبیبه
  .دهد تنوع بیانی و زبانی ابداعات برخی کمک به را سانخرا مکتب ایرانی عرفاي
 هاياساس زا بیشتري هايباب تواندمی راز گلشن و الطیرمنطق مطالعة رسدمی نظر به گاه 
 دو کمتر ایدش حیث این از .کند کشف فارسی عرفانی سند دو پایة بر را ایرانی عرفان فکري
  .برسد راز گلشن و الطیرمنطق پاي به یای،تطب بررسی ضرورت البته و قابلیت در اثري
 تکیة است؛ ارعط عشق شهر هفت با منطبق شبستري سلوک تئوري شناسی،ریخت منظر از 

 واقع رد .هاپردازيصحنه و هاحادثه بر عطار تکیة و است مادس سفر قهرمان بر شبستري
  .کندمی تجربه را حادثه یک و گیردمی مسیر یک از طرح دو هر سالک
 را حادثه هر اصلی شخصیت عطار، مفصل و دقیق توصیفات تکرار جايبه محمود شیخ 
 است، یملکوت و ناسوتی وقایع و حوادث سلسله یک از تلمیحی و نماد دینی فرهنگ در که

 وکسل طرح مطالعة توضیحات، این با .کندمی روایتگري و پردازيداستان جایگزین
 روشن مخاطب بر منظومه دو هر از را ظرائفی و دقایق ارعط عشق شهر هفت کنار در شبستري
  .است نیامده الطیرمنطق و راز گلشن از شرحی هیچ در این از پیش که کندمی

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد

ORCID 
Hossein Taheri  http://orcid. org/0000-0002-5412-3407 

 منابع 
 .، تهران، اساطیرعربیابنشرح و مادمة قیصري بر فصوص الحکم (. 6878). آشتیانی، سیدجالل

 .تصحیح و مادمة هانري کربن و عثمان یحیی. رجامع االسرار و منبع االنوا(. 6813). آملی، سیدحیدر
 . ایرانشناسی :تهران

. نیتنظریه بینامت براساساسرارنامه عطار بر گلشن راز شبستري  تأثیر(. 6864). اسمعیلی، اصغر
 . 84-9، 26 ،مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان
د جل. ، تصحیح بدیع الزمان فروزانفرغزلیات شم (. 6896). بلخی رومی، موالنا جالل الدین محمد

 . امیرکبیر :تهران. 6
شرح و تصحیح محمود . کشف المحجوب(. 6831). جالبی هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان

http://orcid.org/0000-0003-3184-7223


 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 011

 

 . سروش :تهران. چا  پنجم. عابدي
 . 38-96، 4و  8، مطالعات و تحایاات ادبی. عطار و شبستري(. 6838). دبیران، حکیمه
علمی  :تهران. چا  دوازدهم. به کوشش محمد امین ریاحی. مرصادالعباد(. 6837). رازي، نجم الدین
 . و فرهنگی

 . امیرکبیر :تهران. چا  سیزدهم. ارزش میراث صوفیه(. 6837). کوب، عبدالحسینزرین
 . سخن :تهران. چا  پنجم. ناش بر آب(. 6836). ___________________

 . اطالعات :تهران. چا  چهاردهم. شرح جامع مثنوي معنوي(. 6838). زمانی، کریم
  .يطهور :تهران. چا  هفتم. یعرفان راتیفرهنگ اصطالحات و تعب(. 6831). دجعفریس ،يجادس

. 6چ . به کوشش صمد موحد. يمحمود شبستر خیش مجموعه آثار(. 6819). محمود خیش ،يشبستر
 . يطهور :تهران

 . يطهور :تهران. صمد موحد حیتصح. گلشن راز(. 6831). _________________
، مادمه، تصحیح و تعلیاات محمدرضا شفیعی منطق الطیر(. 6838). عطارنیشابوري، فریدالدین

 . سخن :تهران. 6چ . کدکنی
، تصحیح و تعلیاات محمدرضا مادمه. اسرارنامه(. 6831). _____________________

 . سخن :تهران. 6چ . کدکنیشفیعی
 . کتابخانه احمدي :شیراز. تجلی والیت(. 6892). فخرالمحااین، محمدهادي
تصحیح، مادمه و شرح از عفت . ةو مفتاح الکفای ةمصباح الهدای(. 6839). کاشانی، عزالدین محمود

 . زوار :تهران. 2چ کرباسی و محمد برزگر خالای، 
تصحیح و مادمه علینای . مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز(. 6836). الهیجی، شیخ محمد
 . علم :تهران. 6چ . محمودي بختیاري

فصلنامه  ،ورشیخ نیشابهاي تعابیر و اندیشهپییري شیخ شبستر از کالم، تأثیر(. 6868). نوري، مجید
 . 649-627،  68، تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد مشهد

  .کتاب بوستان :قم .پنجم چا  .ينظر عرفان (.6834) .ییحی ،یثربی

Reference 
Amoli, S. H. (1989). Jame 'al-Asrar va Manba Al-Anwar, edited and 

introduced by Henry Corben and Osman Yahya. Tehran: Iranology. [In 

Persian] 

Ashtiani, S. J. (1994). Qaisari's explanation and introduction to Ibn Arabi's 

Fusus al-Hakam. Tehran: Asatir. [In Persian] 



 011 |طاهری  | ... الطیرمنطق و شبستری محمود راز گلشن در سلوک مرحلۀ هفت تطبیقی مطالعۀ

 

Attar Nishabouri, F. (2004). Mantiq al-Tair, Introduction, correction and 

comments by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, first edition. Tehran: 

Sokhan. [In Persian] 

_______________. (2007). Asraar_Nameh, Introduction, correction and 

comments by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, first edition. Tehran: 

Sokhan. [In Persian] 

Balkhi Rumi, M. (1972). Ghazals of Shams, corrected by Badi 'al-Zaman 

Forouzanfar. Volume 1. Tehran: Amirkabir. [In Persian] 

Dabiran, H. (2004). Attar and Shabestari, Literary Studies and Research, No. 

3 and 4, pp. 59-80. [In Persian] 

Fakhr al-Muhaqiqin, M. H. (1973). Manifestation of the Velayat, Shiraz, 

Ahmadi Library. [In Persian] 

Ismaili, A. (2015). The effect of Attar's mystery letter on Golshan Raz 

Shabestari based on the theory of intertextuality, Mystical Studies of 

Kashan University. 21. 5-34. [In Persian] 

Jollabi Hojviri, A. (2007). Kashf al-Mahjoub, commentary and correction by 

Mahmoud Abedi, fifth edition. Tehran: Soroush. [In Persian] 

Kashani, I. (2006). Mesbah al-Hedayah and Meftah al-Kifaya, correction, 

introduction and description of Effat Karbasi and Mohammad Barzegar 

Khaleghi, second edition. Tehran: Zovvar. [In Persian] 

Lahiji, S. (2002). Mafatih al-Ijaz fi Sharh Golshan Raz, correction and 

introduction by Alinaghi Mahmoudi Bakhtiari, first edition. Tehran: Elm. 

[In Persian] 

Nouri, M. (2011). The Influence of Sheikh Shabestar on the Words, 

Interpretations and Thoughts of Sheikh Neishabour, Quarterly Journal of 

Persian Language and Literature, Azad University, Mashhad Branch. 10. 

127-145. [In Persian] 

Razi, N. (2008). Mersad Al-Ebad, by Mohammad Amin Riahi, 12th edition. 

Tehran:Elmi & Farhangi. [In Persian] 

Sajjadi, S. J. (2007). Dictionary of mystical terms and interpretations, seventh 

edition. Tehran: Tahoori. [In Persian] 

Shabestari, S. (2007). Golshan Raz, edited by Samad Movahed. Tehran: 

Tahoori. [In Persian] 

___________. (1986). Collection of works of Sheikh Mahmoud Shabestari, 

by Samad Movahed, first edition. Tehran: Tahoori. [In Persian] 

Yathribi, Y. (2005). Theoretical mysticism, fifth edition, Qom, Boostan 

Ketab. [In Persian] 

Zarrineh Koob, A. (2002). Image on Water, Fifth Edition. Tehran: Sokhan. [In 

Persian] 



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 011

 

Zamani, K. (2004). Comprehensive description of Masnavi Manavi, 

fourteenth edition. Tehran: Ettelaat. [In Persian] 

Zarrineh Koob, A. (2008). The value of Sofia heritage, 13th edition. Tehran: 

Amirkabir. [In Persian] 
  

                                                            
 و شبستري محمود راز گلشن در سلوک مرحلة هفت تطبیای مطالعة (،6486). طاهري،حسین استناد به این مقاله: 

 . 291-227، 6(6پژوهی در ادبیات،)عرفاننیشابوري،  عطار الطیر-منطق

 Mysticism in Persian Literature is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4. 0 International License.  


