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مقدمه
عارفان ،در بیان مراتب سلوک هم عقیده نیستند .هر کدام از حقیقت واحد،
تعبیری مجزا دارند؛ یکی از جام الست مست است ،یکی مشتاق دمساز نی است،
و دیگری پیر خرابات را مراد خویش میسازد .هرکدام پایهها و منازلی برای
طریقت تصور کردهاند:
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که میشنوم نامکرر است
(حافظ )31 :3127

«تعداد مقامات در عرفان ،صرفاً نمادین است؛ زیرا در طریقههای متعدد عرفان
اسالمی ،تعداد مقامات ثابت و یکسان نیست چنانکه ابوسعید ابوالخیر چهل مقام
و ابونصر سراج هفت مقام را مطرح میکنند ،عطار نیز در منطقالطیر ،هفت وادی
امّا در مصیبتنامه چهل مرحله را طرح میکند .عطار به تفکیک احوال و مقامات
قایل نیست( ».صادقیشهپر  )37 :3147کسانی که به هفت منزل سلوک معتقدند «آن
را از آیات قرآنی گرفتهاند و «ارضین سبعه» و «سماوات سبع» را مطرح کردهاند.
ارضین سبعه به حجابهای هفتگانة ظلمانی اشاره دارد و متناسب است با حواس
ظاهری انسان .سماوات سبع نیز به حجابهای هفتگانة نورانی اشاره دارد و
متناسب است با مراتب نفس( ».تهرانی )301 :3133

در ادبیات فارسی ،یکی از مبانی فکری شعر عطار در منطقالطیر ،تشریح هفت
وادی (طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحید ،حیرت و فقر و فنا) است که مرغان
مشتاق پیمودهاند ،این امر در کنار عوامل مختلف دیگر چون؛ تکامل مکتب عظیم
تصوف اسالمی ،خلق آثار بدیع و متکثر و ...باعث رفعت مقام عطار و تعظیم
شاعران در برابر او شدهاست ،تا جایی که شبستری گفته است:
اگرچه زین نمط صد عالم اسرار

بـود یک شمـة از دکـان عطـار
(شبستری )73 :3133
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شبستری در گلشنراز ،سبکی تازه و بدیعی بنا نهاده است ،او با «پاسخ به هفده
پرسش دربارة پیچیدگیهای گوناگون تصوف نظری که از سوی رکنالدین
امیرحسین هروی ( 233ق)» (لویزون  )72 :3131مطرح شده بود ،نیاز سالکان
طریقت و معانی رایج در زبان مشایخ را در حد معارف مقبول عصر خویش به
بیانی برهانی و معقول درآورده است.
در گلشنراز ،در میان شاعران عارفی که پیش از شیخ محمود شبستری
زیستهاند ،تنها به نام شیخ فریدالدین عطار اشاره شده است .شبستری در سبب
نظم کتاب ،عطار و پیروی از او را مایه مباهات خود دانستهاست.
مـرا از شاعـری خـود عـار ناید

که در صد قرن چون عطار ناید
(شبستری )73 :3133

این ذکر معالی به دلیل وحدت موضوع در شعر دو شاعر است .با نگاهی به
گلشنراز و منطقالطیر سنخیت دو شاعر با یکدیگر در وحدت مشرب و معانی
واحد دیده میشود .عطار ،مقصد نهایی مرغان (سیمرغ) را سیمرغ میداند و به
کررّات از زبان پرندگان به نام سیمرغ اشاره میکند .شبستری همچون عطار به
تفسیر سیمرغ پرداخته است و به یکی از هفده سؤال مطرح شده ،دربارة سیمرغ
پاسخ داده است« .بگو سیمرغ و کوه قاف چبود» و در هر دو اثر ،بنا به قول
الهیجی «سیمرغ عبارت از ذات واحد مطلق است)310 :3129( ».

با بررسی مراتب مختلف سلوک نظیر زاهد ،صوفی ،عارف و ...در حقیقت دو
شاعر دارای پایگاه معنوی یکسان هستند.

روش تحقیق
روش این پژوهش ،بر اساس روش کیفی با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی است .و
مبانی نظری آن مربوط به هفت وادی سیر و سلوک عطار و مقامات اربعین
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میباشد .بدینگونه که ،صورتهای عملی و کمال یافته مبادی تصوف در شعر
دو عارف بررسی ،فقه و اصول آن با یکدیگر مقایسه میشود و در آخر اختالف
و اتحاد در مراتب آن دو تشریح خواهد شد.
از آنجا که زندگی شبستری و عطار ،یک قرن با هم فاصلة زمانی دارد و برخی
بر این باورند که شبستری به خاطر اشاره به نام عطار در آثارش ،از مشرب فکری
وی بهره برده و از او تقلید کرده است .بدین منظور ،پژوهش حاضر میکوشد
مراحل سلوک و مفاهیم آن را در برجستهترین اثر عطار و شبستری تبیین و با
همدیگر مقایسه کند تا تقلید شبستری در گلشنراز از منطقالطیر عطار را روشن
سازد.

پیشینۀ تحقیق
نگارندگان بعد از بررسی و تفحص بر روی کلیه مقاالت و کتابها ،دریافتند که
در مورد پژوهش فوق مربوط به مراتب سلوک از منظر عطار و شبستری ،کاری
صورت نگرفته است ،لیکن تعدادی پژوهش که تا حدودی با پژوهش حاضر
مرتبط است را ذکر کرده:
«بررسی تطبیقی مراحل سلوک در منطقالطیر عطار و یوگاسوترههای پاتنجلی»،
نوشتة رضا صادقیشهپر و علی صادقیشهپر ()3147؛ در این مقاله هشت مرحله
سلوک در یوگاسوتره با هفت وادی منطقالطیر عطار به صورت تلفیقی مقایسه
شده است.
«عطار و شبستری» ،نوشتة حکیمه دبیران ()3131؛ به تأثیرپذیری شبستری از
عطار ،به صورت کلی ،پرداخته است.
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«موانع و مراحل سلوک در منطقالطیر عطار» ،نوشتة جلیل مسعودیفرد ()3147؛
بیان کرده است برای غلبه بر موانع این سفر روحانی ،انسانها در یک حرکت
جمعی با مشارکت مسئوالنة همة اعضا و هدایت پیری درد آشنا میتوانند به
تهذیب نفس بپردازند و خود را برای دیدار دوست آماده

سازند.

«نگاهی به هفت وادی عطار در منطقالطیر» ،نوشتة رسول چهرقانی ()3141؛
نویسنده توضیحاتی دربارة وادیها و شرح احوال مرغان داده است.

و همچنین مقاالت دیگری تحت عنوان« :تأثیر اسرارنامة عطار بر گلشنراز
شبستری بر اساس نظریه بینامتنیت» ،اصغر اسمعیلی ()3149؛ «تأثیرپذیری شیخ
شبستری از کالم ،تعابیر و اندیشههای شیخ نشابور» ،مجید نوری ()3140؛
«بررسی و مقایسه معرفت در منطقالطیر عطار نیشابوری و گلشنراز شبستری»،
فاطمه فراجی ( ،)3141البته کتابها و شرحهای بسیاری دربارة منطقالطیر و
گلشنراز نوشته شده که با محتوای این پژوهش بسیار متفاوت است.

منازل سلوک از منظر عطار و شبستری
در ادب منظوم فارسی بهویژه سرودههای شاعران عارف مسلک ،هیچ شاعری
چون عطار نیشابوری ،برای منازل سلوک ،مراتبی ذکر نکرده است .او در
منطقالطیر ،به هفت وادی اشاره کرده که پس از معرفی وادیها ،برای هر یک،
شرحی شیوا و دلانگیز آورده است .عطار ،وادیهای سلوک را بدون بازگشت
میداند« :بعد از این روی روش نبود ترا» (عطار )324 :3120
در کشش افتی ،روش گـــم گرددت

گــر بود یک قــطره قـلزم گرددت
(همان)330 :

شبستری ،برای سلوک ،به پایبندی سالک به تفکر قالبی معتقد نیست ،اما
نمیتوان گفت که شبستری در نظریه عرفانی با دیگران از جمله عطار ،اختالف
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نظر دارد ،لذا سلوک را «همچون سخن حالج که گفت« :خطوتان قد وصلت»
(دزفولیان  )710 :3137دو گام میداند:
دو
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یک

از

بیش
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نبود
هویت

راه
در

سالک

اگرچه
دوم

گذشتن

دارد
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صحرای

چندین

مهالک

در

نوشتن

هستی

(شبستری )34 :3133

البته شبستری برداشتن این دو گام را آسان نمیداند و بیان میکند صدها
مهالک در این راه وجود دارد .پیداست که این مهالک همان خطرهایی است که
طی منازل و مقامات بر سر راه سالک قرار دارد.
وی مانند عطار سفر را الزمة سلوک میداند ـ اگرچه دربارة محل سفر در
سلوک ،در بین عارفان اختالف نظر وجود دارد ـ هر دو شاعر سفر را از مراحل
آغازین سلوک میدانند؛ و قبل از سفر ،به رفع یک مانع معتقدند؛ عطار به حذف
«خود» و شبستری به رفع «من»( )3میاندیشد .چنانکه در بیت زیر ،عطار «دست
از خود کوتاه کردن» را توشة سلوک و سفر میداند و شبستری بعد از سؤال
دربارة «تفکر» و «من» ،به سفر و مسافر پاسخ میدهد:
دستها اول ز خـود کوتاه کن

بعد از آن ،آنگاه عزم راه کـن

نبودت

نبودت

تا

در

اول

پاکبازی

این

سفر

کردن

نمازی

(عطار )397 :3120
اگر مردی برون آی و سفر کن

هر آنچ آید به پیشت زان گذر کن

میاسا روز و شب اندر مراحـل

رواحـل

مشو

موقوف

همـراه

و

(شبستری )72 :3133

مقصد نهایی هر دو شاعر ـ چون شیوة فلسفی افالطونی و سلوک
نوافالطونیان ـ حرکت از کثرت به وحدت و رسیدن به معرفت و وصال حقیقت
است .هر دو عارف به سلوک عملی به منظور تصفیة باطن معتقدند و در ترسیم
سیر رجوعی خویش و سفر از جزء به کل ،عطار به فابل روی آورده و بیان
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میکند سیمرغ برای رسیدن به وصال سیمرغ باید مراتبی را طی کنند ،اما
شبستری از واژهای استفاده میکند که در منطقالطیر به طور مطلق به کار نرفته
است .او از مسافر به جای سی مرغ و از مرد کامل به عنوان سیمرغ یاد مینماید.
برخی از نویسندگان ،بر این باورند که تعالیم عرفانی در کالم عطار ذوق
شعری دارد ،اما در بیان شبستری ،صبغة تعلیمی پیدا میکند .به زعم نگارنده،
بسیاری از بیتهای منطقالطیر حاصل تفکر و نظم بخشیدن به واژگان است و
روح نظم در بیتهای عطار و روح شعر در سرودة شبستری قویتر است .در
نتیجه چنین استنباط میشود که گلشنراز حاصل حال شاعری است:
به

یک

لحظه

میان

جمع

بسیار

بگفتم جمله را بیفکر و تکرار
(شبستری )73 :3133

شبستری مقام عطار را چنان باال برده که گلشنراز خود را شمهای از دکان او
میداند ،اما با نگاهی دیگر میتوان چنین استنباط کرد که روش او با سبک عطار
بنا به گفتة شبستری کامالً متفاوت است .او با آوردن حرف استدراک «ولی» در
بیت بعد و انتساب تقلید به دیو و شیطان ،ساحت خویش را از تقلید بری میکند،
ضمن اینکه لفظ دکان برای بیان دستگاه و مقام عارفانة عطار جای تأمل و تدبّر
دارد.
مـرا از شاعـری خـود عـار ناید

که در صد قرن چون عطار ناید

اگرچه زین نمط صد عالم اسرار

بـود یک شمـة از دکـان عطـار

ولـــی این بر سبیل اتفاق است

نه چون دیو از فرشته استراق است
(همانجا)

برخی معتقدند «شبستری نیز مانند بیشتر عارفان ،مقامات عرفانی را هفت
میداند ولی ترتیب این هفت مرحله با نظریة عارفان دیگر متفاوت است( ».موحد

 )76 :3161برای روشنتر شدن این منظور ،در ادامة وادیهای سلوک عطار ،به
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اندیشههای صوفیانة شبستری پرداخته و مقامات اربعین نیز در اشعار هر دو شاعر
تبیین خواهد شد.

طلب /توبه
اولین گام سلوک ،از نظر عطار طلب است« .طلب آن را گویند که سالک شب و
روز در یاد او (خدا) باشد ،اگر دنیا و نعمتش و اگر عقبی و جنتش را به وی
دهند قبول نکند .همة عالم طلب مراد کنند و بال و محبت و عطا و منع و رد و
قبول خلق بر وی یکسان باشد( ».تهانوی « )142 :3196از نگاه شبستری گام اول
سلوک توبه است( ».موحد « )76 :3161در اصطالح ،صوفیان توبه را باباالبواب
میخوانند؛ زیرا که اول چیزی که طالب سالک به سبب و وسیلة آن چیز به مقام
قرب حضرت خداوندی وصول مییابد ،توبه است( ».برزگرخالقی و کرباسی :3123
)733

توبه حاصل طلب و الزمة آن است« .انَّ اهللَ تَعَالَی یمهِلُ حَتّی اذَا کَانَ ثُلثُ
اللَّیل اآلخِر نَزَلَ اِلَی سَمَاءِ الدُّنیا فَنَادَی هَل مِن مُستَغفِر هَل مِن تَأئِـبٍ هَل مِن
سَائِـلٍ هَل مِن دَاعٍ حَتَّی ینفَجِرَ الفَجرُ (خداوند متعال تا ثلث آخر هر شب،
(عبادت بندگان را) انتظار میکشد .آنگاه با نزول در آسمان دنیا و تا طلوع فجر
(خطاب به بندگان) چنین میفرماید :آیا در بین شما کسی هست که از من
آمرزش بطلبد؟ به سوی من توبه کند؟ از من چیزی بخواهد؟ و به دعا و نیایش
پردازد؟) (فروزانفر  )163 :3131لذا طلب و توبه آغاز سلوک هستند و با تسامح
شاید بتوان مرادف هم دانست .اگر در معانی طلب در شعر عطار دقت شود آن
معانی در توبه نیز مستور است:
چون نماند هیچ معلومت به دست

دل بباید پاک کرد از هرچ هست...

چون شود آن نور بر دل آشکـار

در دل تو یک طلب گردد هزار
(عطار )333 :3120
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سراّج طوسی گوید« :ذوالنون را از توبه پرسیدند ،گفت :عوام باید از گناهان
توبه کند و خواص از غفلت )43 :3137( ».توبة خواص از غفلت ،ناشی از طلب
است.
عطار از زبان هدهد ،وادی طلب را ـ برای سایر پرندگان ـ چنین بیان میکند
که ،این وادی پر از رنج و بال است باید از مال و ملک خود گذشت و در خون
گام نهاد و همه چیز را از دست داد تا دل به نور الهی متصف گردد.
شبستری برای وادی طلب ،به سلوک حضرت ابراهیم (ع) ـ که در آیات  21تا
 24سورة انعام بدان اشاره شده ـ و حضرت موسی (ع) و معراج پیامبر در منزل
امهانی استناد کرده است( .اعراف )391 /شبستری این کار را «به تأثیر کتاب
فصوصالحکم ابنعربی در بیان مراتب» انجام داده است( .موحد )76 :3161
کن

شبی را روز و روزی را به شب کن

خلیلآسا

ستـاره بـا مـه و خورشیـد اکبـر

بود حس و خیـال و عقـل انـور

بگردان زین همه ای راهرو روی

همیشه «ال احـب االفلین» گـوی

و یا چون موسی عمران در این راه

بـرو تـا بشنـوی «انی انـا اهلل»...

امهانـی

بگو مطلـق حدیـث «من رآنـی»

گذاری کن ز کاف و نون کونین

نشین بر قاف قرب «قاب قوسین»

بـرون

برو

حقّ

از

آی

را

طلـب

ســرای

(شبستری )72 :3133

«در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی» توبهکننده را متصف به صفت
ادریس (ع) و حضرت نوح (ع) میداند:
به توبه متصف گردد در آن دم

شــود در اصطفی ز اوالد آدم

شود

پاک

چو ادریـس نبـی آیـد بـر افـالک

بد

نجاتی

شود چون نوح از آن صاحب ثباتی

ز

افعال

چو

یابد

نکوهیده
از

صفات

(همان)11 :

شبستری در جای دیگر با اشاره به توبة حضرت آدم (ع) پس از خوردن
شجرة ممنوعه ،معنی بیت اول اشعار باال را دوباره تکرار کرده است:
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دگر از معصیت نور و صفا دید

چو توبه کرد نور «اصطفی» دید
(شبستری )91 :3133

عطار علیرغم بیان هفت وادی سلوک ،از مقام توبه نیز غافل نیست و صد
عالم فتوح و محو صدها گناه را از برکت توبه میداند:
از تـف یک توبـه برخیـزد ز راه

تو یقین میدان که صـد عالم گناه

()39 :3120
گر گنـه کـردی ،در توبهست بـاز

توبه کن کین در نخواهد شد فراز

گر به صدق آیی درین ره تو دمی

همـی

صد

فتوحت

پیش

بازآید

(همان)303 :

زیباترین واژة توبه با بنمایة عرفانی ،در منطقالطیر مربوط به داستان شیخ
صنعان است:
آن دگر یک گفـت ای پیـر کهـن

گـر خطایـی رفت بر تـو توبـه کـن

گفت کردم توبه از ناموس و حال

تایبم از شیخـی و حـال و محـال...

آن دگر گفتش کـه امیـد بهشـت

باز گرد و توبه کن زین کار زشت...

تو یقین میدان که صد عالم گناه

از تـف یـک توبـه برخیـزد ز راه...

آنـک دانـد کـرد روشـن را سیاه

توبـه دانـد داد با چندیـن گنـاه

او

هرچ باید جمله بر هم سـوزد او

آتـش

توبـه

چـو

بـرافـروزد

(همان)27-31 :

ارادت
ابوخفیف معتقد است« :ارادت ،رنج دایم است و ترک راحت( ».عطار )712 :3140

شبستری معتقد است« :حیات و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و کالم،
امهات صفات و نسب ذاتیهاند .و هرگاه این هفت صفت را با ذات اعتبار نمایند،
اسماء سبعیه که حی و علیم و قدیر و مرید و سمیع و متکلم است و ایشان را
ائمه اسماء و اسماء الهیه میخوانند حاصل میشود( ».دزفولیان )713 :3137
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ظهـور قـدرت و علـم و ارادت

به توست ای بندة صاحب سعادت
(شبستری )13 :3133

پس آنگه جنبشی کرد او ز قدرت

پس از وی شد ز حقّ صاحب ارادت
(همان)11 :

در منطقالطیر در داستان شیخ صنعان به ارادت اشاره شده است:
شیخ را در کعبه یاری چست بود

در ارادت دست از کل شست بود
(عطار)33 :3120

عشق
عشق یکی از عـالیترین مقامات است:
هر چه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم ،خجل باشم از آن

گر چه تفسیر زبان روشنگر است

لیـک عشق بیزبان روشنتر است
(مولوی )337/ 3 :3133

ابنعربی ،معاصر عطار ،دربارة عشق ـ که آن را دین و ایمان خود میداند ـ
میگوید« :هر کس که عشق را تعریف کند ،آن را نشناخته ،و کسی که از جام آن
جرعهای نچشیده باشد ،آن را نشناخته ،و کسی که گوید من از آن جام سیراب
شدم ،آن را نشناخته ،که عشق شرابی است که کسی را سیراب نکند:3133( ».
)333

عشق معیار سنجش ،مهمترین رکن طریقت ،بزرگترین وادی است که سالک
در آن راه مییابد .دومین وادی سلوک در منطقالطیر عشق است .عطار برای
عشق صفت آتش را آورده که همه چیز ،حتی عاشق را میسوزاند و در نزد او
دین و بیدینی ،نیک و بد ،شک و یقین یکسان است و عاشق ،پاکباختهای است
که برخالف دیگران وعدهای برای فردا ندارد.
عاشق آن باشد که چون آتش بود

گـــرمرو سوزنـده و سرکـش بــود

زمان

درکشد خوشخوش بر آتش صد جهان

عاقبـتاندیش

نبود

یـک
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لحظهای
هرچ

نه
دارد،
را

دیگران

کافری
پاک
وعـدة

داند

نه

دین

ذرهای نـه شـک شناسـد نـه یقیـن...

دربازد

به

نقد

وز وصـال دوست مینـازد بـه نقـد

بـود

نقد هـم ایـنجـا بـود...

فـردا

لیک او را

(عطار)336 :3120

شیخ محمود شبستری در گلشنراز دو بار لفظ عشق را آورده که علیرغم
اتحاد در موضوع ،بری از تقلید از اندیشههای عطار است« :بت اینجا مظهر عشق
است و وحدت« )13 :3133( ».ز عشقش زاهدان بیچاره گشته( ».همان )376 :او
مفاهیم دیگری از قبیل تقابل عقل و عشق را مطرح ساخته است .او کسی را
عاشق میداند که از خود تهی گردد و در قید عشق صورت نباشد .عطار عشق را
مرتبهای از کمال میداند که از صورت بری است:
عشق صورت ،نیست عشق معرفت

هست شهوتبازی ای حیوان صفت
(عطار )379 :3120

در این بیت ،عشق مجازی یا عشق صورت را با عشق حقیقی یا عشق معرفت
مقایسه کرده است .بنابراین ،عطار عشق صورت را مطرح کرده است و شبستری
با او درین مورد مشترک است.

معرفت
در تذکرةاالولیا از قول ابوالعباس سیّاری آمده است« :از او پرسیدند معرفت
چیست؟ گفت :بیرون آمدن از معارف( ».عطار  )603 :3140عطار ،تصور صفات
بشری حتی در عالم خیال را مخلّ معرفت دانسته است:
در

خیال

خویش

مغرور

آمده

ز

فضای

معرفت

دور

آمده

(عطار )363 :3120

عطار معتقد است ظرفیت سلوک افراد بر حسب معرفت مشخص میشود،
آنکه خزینة معرفتش غنیتر باشد مراتب سلوکش کمتر خواهد بود؛ زیرا گنجینة
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معرفت او به خزینة اکتسابی دیگران نیاز ندارد ،و بر حسب معرفت یکی به کعبه
و دیگری به بتخانه یا به دیگر وادیها راه پیدا میکند و اختالف این راهها بسته
به حدّ کمال سالکان است.
معرفت

زین

جا

تفاوت

یافتست

این یکی محراب و آن بت یافتست
(عطار )349-341 :3120

البته در مشرب عرفا ،این سخن بیانگر آن است که عطار ،ساکن کعبه و
معتکف بتخانه را ،آشنای راه و خداوند معرفت میداند .به نظر میرسد مراد آن
باشد که در غیبت معرفت حقیقی هیچکس واقف موقف و موقعیت خویش
نیست ولی آنگه که معرفت حقیقی از آسمان این راه ،طلوع کند هرکس در پرتو
آن پی میبرد که در چه جایگاهی ایستاده است .بنابراین ،میتوان گفت میان
شبستری و عطار در اینجا وجه مشترکی وجود دارد ،با این تفاوت که شبستری
پیروان مکاتب و مذاهب را نام میبرد و عطار از پرستندگان بت یاد میکند.
شبستری معرفت را صفت کسی میداند که خدا را در جمیع احوال ناظر و
اسماء و صفاتش را بشناسد و از برکات معرفت ،آن میداند که در مشاهده
موجودات ،نور و وجود مطلق را مییابد؛ زیرا حقیقت موجودات نور است:
دلـی کـز معرفـت نـور و صفـا دید

ز هر چیزی که دیـد اول خدا دید
()77 :3133

همچنین از دیگر انواع معرفت که به قول ارسطو ،از طریق تداعیگرایی به سه
شیوة مجاورت ،مشابهت و تضاد بین رویدادها صورت میگیرد ،غافل نیست البته
این شیوه را در مورد خداوند قابل استناد نمیداند:
ظهور جملـة اشیا به ضــد است

ق را نه مانند و نه ند است
ولی ح ّ
(همان)77 :

اگر معرفتاهلل این دو شاعر بر اساس تقسیمبندی خواجه نصیرالدین طوسی
در اوصافاالشراف مورد ارزیابی قرار گیرد ،نشان دهندة آن است که هر دو شاعر
از معرفت استداللی مبرا هستند .معرفت عطار تبعی و معرفت شبستری ،احساسی
است و نتیجة سلوک عطار معرفت دیدار حقّ و نتیجة سلوک شبستری معرفت
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فنای در حقّ است ،لذا به نظر میرسد تفاوت بنیادی میان این دو ،تفاوت در
مشرب عرفانی باشد.

استغنا
«در اصطالح صوفیان مقام کبریایی و بینیازی است که هر دو جهان در جنب آن
به شمار ذرهای هم درنیاید( ».گوهرین  ،3163ج )700 :3عطار ضمن تأکید بر این
مبانی ،مستغنی را حتی بینیاز از بهشت میداند و مقدمة استغنا را معرفت و کمال
آن را توحید میشمارد؛ یعنی از دیدگاه عطار ،استغنا ،کمال معرفت و بدایت
توحید است.
بعـد

ازیـن

وادی

هشت

جنت

نیز

استغنـا
اینجـا

بــود

نه درو دعوی و نه معنی بود...

مردهایست

هفت دوزخ همچو یخ افسردهایست...
()700-703 :3120

یکی از دالیل عدم تقلید شبستری از عطار ،این است که وی لفظ استغنا را در
گلشنراز و دیگر آثار خود به کار نبرده است ،این در حالی است که این وادی،
قلب سلوک و از مراتب عالی است.

توحید
در وادیهای عطار ،تقدم توحید بر حیرت و فقر ،با مبانی عرفانی مطرح شده
است که با دیگر عرفا سازگار نیست .چنانکه عطار توحید را منزل تفرید و
تجرید میداند و خواجه عبداهلل انصاری و دیگران آن را نهایت سیر و سلوک
پنداشته ،و بعد از آن حیرتی متصور نیستند ،چون تصور حسرت و سرگردانی در
مقام اتحاد ،خالف مقصود است ،در این مقام ،صفت طالب و مطلوب یکی
میگردد و چنین صفتی نه برای طالب و نه مطلوب ممکن نیست.
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عطار ،در منطقالطیر ،توحید را مبتنی بر نظریه وحدت وجود میداند و معتقد
است که مراد از توحید ،نفی وجودهای اعتباری و اثبات وجود مطلق از حیث
ذات و صفات و افعال است.
تو در او گم گرد توحید این بود

گم شدن کم کن تو تفرید این بود
()730 :3120

همچنین توحید را نقطة تبدیل کثرت در وحدت میداند؛ یعنی همة کثرتهای
ظاهری یکی میشوند .این واحد عدد نیست ،بلکه از عدد و اندازه هم باالتر
است:
بعـد از این وادی توحیـد آیدت

منـزل تفریـد و تجریـد آیـدت

گـر بســی بینی عدد ،گـر اندکـی
چون همه هیچی بود هیچ این همـه

آن یکی باشد درین ره در یکی...
کی بود دو اصل جز پیچ این همه
(همان)706 :

در منطقالطیر ،هدهد میکوشد یکی از موضوعات مهم عرفان را که وحدت
وجود است ،به کسانی که قصد تعلیم آنان را دارد (سالکان) بیاموزد .هدف
هدهد ،ایجاد مسأله جمعی و جستوجو برای رسیدن به سیمرغ و کاوش جمعی
است( .سادات غفوری و دیگران )364 :3141

در اسرارنامه ،دربارة توحید مصرعی آمده است که گویا شبستری عین آن را
تضمین کرده و یا با عطار توارد داشته است و معتقد است که «توحید ،اسقاط
صفت و وجود و هستی به غیر از حق نماید( ».الهیجی )931 :3129
نکوگویی نکو گفته است در ذات

که

«التوحید

اسقاط

االضافات»

(عطار )11 :3136

شیخ محمود شبستری نیز چنین آورده است:
نشانی

دادهانـدت

از

خرابـات

که

«التوحید

اسقاط

االضافات»
()12 :3133
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شبستری برای اثبات توحید به تمثیل احتجاج جسته است ،بدینسان که اگر
خورشید طلوع و غروب نداشت کسی نمیدانست که این روشنایی عالم
محسوس از کجا است؛ زیرا وجود اعتباری موجودات مظهر تجلّی خداوند
هستند:
اگر خورشید بر یک حال بودی

شعـاع او بـه یـک منـوال بـودی

چو نور حقّ ندارد نقل و تحویل

نیایـد انـدر او تغییـر و تبدیـل
()77-71 :3133

و بیان میکند خداوند نسبت به بندهاش در غایت قرب است:
چو

مبصر

با

بصر

نزدیک

گردد

بصر ز ادراک آن تاریک گردد
(همان)79 :

گاهی برای مقام توحید ،چنانکه خود گفته به شطح و طامات و به واژة
خرابات التجا برده است .وی ویژگیهای خرابات را که همان توحید است چنین
تبیین نموده است:
خراباتی شدن از خـود رهایی است

خودی کفر است ور خود پارسایی است

خرابـات

که «التوحیــد اسقــاط االضافـات»

خرابـات از جهـان بیمثالـی است

مقـــام عاشقــان الابالــی اســت

اسـت

اسـت

نشانـی
خرابات

دادهانــدت
آشیـان

مـرغ

از
جان

خرابــات

آستـان

المکـان

خراباتی خـراب اندر خراب است

که در صحرای او عالم سـراب اسـت

خراباتـی اسـت بیحـد و نهایـت

نـه آغـازش کسـی دیـده نـه غایــت
(همان)12-13 :

با توجه به تعاریف شبستری در باب خرابات ،مصادیق آستان المکان ،آشیان
جان ،ازلی ابدی (سرمدی) ،مست شراب طهور ،مجرد از تعلقات و ...همان مقام
توحید هستند.
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حیرت (و تفکر)
از نگاه عطار ،در این وادی عقل به حیرت میافتد و «گوید اصالً میندانم چیز
من» سالک علیرغم اقرار به عشق و امتالء دل او از عشق و خالی بودن از غیر،
نمیداند این تیر عشق چگونه بر قلب او خورده است:
مرد حیران چون رسد این جایگاه

در تحیـر مانـده و گم کـرده راه

توحید

بر

جانش

رقم

جمله گم گردد از و گم نیز هـم

گویند

مستی

یا

نـهای

نیستی گویی که هستی یا نـهای

برونی

از

میـان

بر کنـاری یا نهانـی یـا عیـان...

میندانم

چیز

من

مـن

ندانـم

بر

کیـم

نه مسلمانم نه کافر ،پس چیم

نـدارم

آگهـی

هم دلی پر عشـق دارم هم تهـی

زد

هرچ
گر

بدو

در

میانی

گوید

اصالً

عاشقـم
لیکـن

یا
امـا

از

عشقـم

وان

ندانم

هم

ندانم

نیز

()737 :3120

آنچه عطار برای حیرت بیان کرده است شبستری آن را از مصادیق توحید
(خرابات) میداند:
«نه مسلمانم نه کافر ،پس چیم» (همان« / )711 :همه نه مؤمن و نه نیز کافر»
(شبستری )12 :3133

«میچکد خون مینگارد ای دریغ» (عطار « / )737 :3120به جای اشک خون از
دیده ریزان» (شبستری )13 :3133

میتوان گفت مفاهیم توأم با طامات شبستری در خرابات ،در وادی حیرت
عطار نمود دارد که به نمونههایی از آن اشاره میشود:
لیکن

از

عشقم

ندارم

آگهی

هم دلی پر عشق دارم هم تهی
(عطار )737 :3120

چه شیخی و مریدی این چه قید است

چه جای زهد و تقوی این چه شید است
(شبستری )13 :3133
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شبستری از حیرت که با کشف و شهود حاصل میشود گاهی با لفظ «طهوراً»
یاد کرده است؛ «معنی طهوراً آن است که در مستی آن شراب از لوث تعین و
هستی مجازی خود صاف و پاک گردی و مانند شراب طهور از تمام تعلقات پاک
و منزه شوی به طوری که از وجود تو ،نه حدث فعل باقی ماند و نه صفات و نه
ذات بلکه فانی مطلق گردی( ».الهیجی  )939 :3129وی مانند عطار ،مرتبة حیرت را
به خوبی تشریح کرده است مرتبهای که در آن دین ،عقل ،تقوا ،ادراک و به طور
کلی ،آنچه الزمة هستی و تعین است ،محو میگردد و برای سالک ،بیگانگی
زدوده شده و بهشت و حور اعتباری ندارد .گاهی بوی حیرت از شعر شبستری
حتی با تکرار «زهی» و آوردن واژگانی در کنار حیرت ،نظیر شربت ،لذت ،ذوق،
دولت و شوق ،احساس میشود.
بیندیــش

«طهورا» چیست صافی گشتن از خویش

«سقـاهـم

ربهـم»

چبـود

زهـی شربت زهـی لـذت زهـی ذوق

زهی حیرت زهی دولت زهـی شـوق
(شبستری )10 :3133

شبستری همچون عطار و صوفیه معتقد است که تحیّر امری است که بر قـلب
عــارف در هنگام تفکر و تأمل و حضور وارد میشود« .حیرت بدیههای است که
به دل عارف در آید از راه تفکر ،آنگه او را متحیر گرداند و در طوفان فکرت و
معرفت سرگردان و غرق میشود( ».بقلی شیرازی  )111 :3129لذا در تعریف تفکر
به تحیّر التجا برده ،و حیرت را از راه تفکر ممکن دانسته است:
نخست از فکر خویشم در تحیـر

چه چیز است آنکه گویندش تفکر

تفکـر

کـز ایـن معنـی بمانـدم در تحیـر

مـرا

گفتـی

بگـو

چبـود

(شبستری )73 :3133

برخی شارحان گلشنراز ،تفکر را علم حصولی یا مکاشفه معرفی کردهاند.
«تفکر در اصالح صوفیه ،رفتن سالک است به سیر کشفی از کثرت و تعینات ...به
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مقام فناءفیاهلل( ».دزفولیان  )311 :3137چنانکه مصرع دوم شعر شبستری نیز به
نهایت کمال معرفت که بقاءباهلل است اشاره دارد:
تفکر

رفتن

باطل

از

سوی

به جزو اندر بدیدن کل مطلق

ق
ح ّ

(شبستری )73 :3133

شبستری ،حیرت را در تفکرِ بسیار میسر دانسته و حقیقت حیرت را به دو
دسته تقسیم کرده است -3 :حیرت مذموم ،که زاییده شک و دودلی است و به
غفلت و گمراهی میانجامد؛  -7حیرت ممدوح ،که ناشی از فرط تفکر و معرفت
است .و به تشریح نوع دوم حیرت پرداخته است ،وی با نفی استدالل ،پایان و
فرط تفکر را تحیر نامیده است:
چو

تفکر

انجام

شد

در اینجا ختم شد بحث تفکر

تحیر

(همان)13 :

عطار نیز چون شبستری ،اهل تفکر است:
فکر

کن

در

صنعت

آن

پادشاه

کین همه بر هیچ میدارد نگاه
(عطار )2 :3120

وی تحیر را با تفکر بیارتباط ندانسته است:
آن

همه

غرق

تحیر

ماندند

بیتفکر

وز

ماندند

تفکر

(همان)711 :
سر روح از عالم فکرست و بس

بس

نفخت فیه

من روحی

نفس

(همان)36 :

تفکر در وادی حیرت قابل بررسی است .تفکر از نظر برخی محققان ،یکی از
مقامات است و آن «سیر باطن انسانی است از مبادی به مقاصد( ».گوهرین ،3163

ج )312 :1که مرتبط با تحیّر است .خواجه عبداهلل انصاری در صد میدان یکی از
اقسام تفکر را «تفکر در صفات ربالعزّه ،که آن تفکر ،تخم حیرت است:3137( ».

 )11دانسته است.
ق
تفکـر رفتـن از باطـل سـوی ح ّ

به جزو اندر بدیدن کل مطلق...
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که چون حاصل شود در دل تصور

نخستین

وز او چون بگذری هنگام فکـرت

بود نام وی اندر عرف عبرت

تدبـر

به نزد اهل عقـل آمـد تفکـر

تصــور

کـان

بـود

بهــر

نام

وی

باشد

تفکـر

(شبستری )77-73 :3133

فقر و فنا
جنید در تعریف فقر گفته است :الفقر خلّو القلب عن االشکال( ».هجویری :3126

 )13در اسفار ،مراتب فنا را محو ،طمس و مَحق ذکر شده است« :المحو فناء افعال
العبد فی فعل الحقّ تعالی .الطَّمس فناء صفاته فی صفاته .والمَحق فناء وجوده فی
وجوده( ».صدرالدّین شیرازی  ،3123ج)73 :3

عطار واژة فنا را مترادف فقر دانسته و آن را آخرین وادی در منطقالطیر
شمرده است:
هفتمــین ،وادی فـــقرست و فــنا

بعــد از ایـن روی روش نبــود ترا

در کشش افتی ،روش گـــم گرددت

گــر بود یک قــطره قـلزم گرددت
()330 :3120

ق میداند ،به گونهای که بشریت بنده
همچنین فقر را مستغرق شدن بنده در ح ّ
در ربوبیّت حقّ محو شود.
بعـد ازیـن وادی فقرسـت و فنـا

کی بود اینجـا سخـن گفتن روا

بـود

لنگـی و کـری و بیهوشـی بـود...

هر دو عالـم نقش آن دریـاسـت بس

هرک گوید نیست این سوداست بس...

عیــن

وادی

فرامـوشــی

(همان)733-734 :

شبستری بیان میکند که سالک بعد از فنا به مقام بقا میرسد ،گویی همه با او
هستند ولی او از همه دور و جدا است:
بقایـی یابـد او بعـد از فنـا بـاز

رود ز انجام ره دیـگر به آغـاز...

همـه بـا او ولـی او از همـه دور

مستـور

به

زیـر

قبـههای

ستـر

()19 :3133
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در جای دیگر بدون تصریح به نام این وادی ،واصل به مقام فقر و فنا را از
احکام سلوک ،طلب و تکلیف بینیاز میداند:
به شرعت زان سبب تکلیف کردند

که از ذات خودت تعریـف کردنـد

به کلـیت رهایـی یابـی از خویـش

غنی گردی به حقّ ای مرد درویش
(شبستری )99 :3133

به نظر میرسد مراتبی چون بقا ،قرب ،وصال ،تجرید و تفرید ،کشف ،تحقیق،
وجد و رجا ،در مقام فقر و فنا قابل بررسی است و شبستری و عطار به صورت
یکسان بدین موضوع پرداختهاند و در نظریة عرفانی به وحدت نظر رسیدهاند.

بقا
بعضی از صوفیه ،بقا را مقامی مجزا در سلوک میدانند و معتقدند «فنا و بقا الزم
و ملزوم یکدیگرند سالک تا فانی در حقّ نگردد ،اوصاف الهی را واجد نخواهد
شد( ».گوهرین  ،3163ج« )173 :7بقا در اصطالح صوفیان عبارتست از آنکه بعد از
فنای از خود ،خود را باقی به حقیقت دیده( ».تهانوی  )314 :3196شبستری ،در
پاسخ به سؤال چهارم دقیقاً بقا را به همین مفهوم دانسته و آن را صفت مرد کامل
شمرده است «که را گویم که او مرد تمام است»:
ز

انجام

ره

به

دیگر

آغاز

بقایی یابد او بعد از فنا باز

رود

شریعت را شعار خویش سازد

طریقت

حقیقت خود مقام ذات او دان

شده

وصال حقّ ز خلقیت جدایی اسـت

ز خود بیگانه گشتن آشنایی است

چو ممکن گرد امکـان برفشانـد

به جز واجب دگر چیـزی نمانـد

وجود هر دو عالم چون خیال است

که در وقت بقا عیـن زوال است

نه مخلوق است آن کو گشت واصل

کامل

را

دثار

خویش

سازد

جامع

میان

و

ایمان

کفر

(شبستری )19 :3133

نگوید

این

سخن

را

مرد

(همان)90 :
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جناب قدس وحدت دیر جان است

که

بقا

سیمرغ

آشیان

را

است

(شبستری )63 :3133

در منطقالطیر نیز اوج بقا بعد از فنا را در «سیمرغ در پیشگاه سیمرغ» آمده
است:
چون همه بیخویش با خویش آمدند

در بقا بعد از فنا

نیست هرگز ،گر نوست و گر کهن

زان فنا و زان بقا کس را سخن

لیکــن از راه مثــال اصحـابنـا

الفنـا...

زانک

اسرار

البقا

بعـد

شرح

جستند

از

پیش

بقا

آمدنـد

بعد

الفنـا

آن شناسد کو بود آن را سزا...

بعد از آن او را بقایی داده کل

عین عزت کرده بر وی عین ذل...

تا نیابـی در فنـا کـم کاستـی

در

راستـی...

تـا نگـردی محـو خـواری فنـا

کـی

هرک او رفت از میان اینک فنا

چون فنا گشت از فنا اینک بقا

بقا

هرگـز

رسـد

نبینـی

اثبـات

از

عـز

بقـا

(عطار )713-712 :3120
(همان)773 :

قرب
از مراتب پایانی سلوک ،مقام قرب است .در سؤال نهم امیر سیّدحسینی از
شبستری ،بحث قرب مطرح است:
وصال ممکن و واجب به هم چیست

حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست
(شبستری )97 :3133

شبستری ،قرب را ،مقام معراج و دیدار حضرت محمد (ص) با خداوند
میداند ،گاهی به حدیثی از حضرت رسول (ص)« :لی مَعَ اهللِ وَقتٌ الیَسَعنی فیهِ
مَلَکٌ مُقَرّبٌ و ال نبیٌ مُرسَلٌ» (هجویری  )930 :3126اشاره میکند:
فرشته گرچه

دارد قرب

درگاه

نگنجد

در

مقام

«لی

مع

اهلل»

(شبستری )24 :3133
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گاهی قرب را مقام «قاب قوسین» میداند که در معراج برای پیامبر اسالم
محقق شد:
برون آی از سرای امهانـی
گذاری کن ز کاف و نون کونین

بگـو مطلـق حدیـث مـن رآنـی
نشین بر قاف قرب قاب قوسیـن

تو را قربی شود آن لحظه حاصل

شوی تو بیتویی با دوست واصل
(شبستری )72 :3133

عطار ،گناه را مانع قرب میداند:
چون ز ره سر تافت مرد پر گناه

کی

تواند

یافت

قرب پادشاه
()303 :3120

از منظر عطار ،قرب مانند وادی معرفت ،متناسب با احوال درونی افراد است:
سیر هر کس تا کمال وی بود

قرب هر کس حسب حال وی بود
(همان)349 :

وی در بخش «سیمرغ در پیشگاه سیمرغ» تعریفی از قرب آورده است که به
تعریف رُوَیم از قرب نزدیک است« :رویم گوید :قرب ،آن است که هرچه پیش
آید از میان برداری و آنچه حایل میان محب و محبوبست برطرف کنی( ».سجادی
)612 :3121
کرده

و

آفتاب

قربت

ناکردة
از

دیرینهشـان

پاک گشت و محو گشت از سینهشان

بتافت

جملـه را از پرتـو آن جان بتافت

پیشان

(عطار )711 :3120

با بررسی ترکیبات دو شاعر ،عطار مقام قرب را به آفتاب تشبیه کرده ،اما
شبستری به ترکیب قرآنی قاب قوسین «فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى( ».نجم )4 /و
حدیثی از پیامبر (ص) اشاره کرده است.

وصال
برخی به مقام وصل ،به عنوان مقام مجزایی نگریستهاند .این مقام با توحید و فقر
و فنا میتواند قابل طرح باشد .ابنعربی در وصال جسمانی منافاتی نمیبیند
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«معرفت خداوند و وصال با او در حالت عالی مشاهده ،به این معنی نیست که
هستی ،زوال پیدا کند [فنا] یا زوال این زوال [بقا] حاصل شود بلکه معنی آن را
این میداند که بر ما محقق شود که هستی ما از آغاز به خداوند تعلق داشته و از
خود وجودی نداریم که با آن به راه افتاده باشیم( .دامادی )790 :3121

سؤال نهم از سؤاالت مطرح شده از سوی امیر سیّدحسینی« ،وصال» است.
عطار و شبستری بر خالف ابنعربی معتقدند وصال تنها با رفع عالم امکان و
خلقیت ،که چون مانند عالم خیال زوال پذیر است ،حاصل میشود:
وصال حقّ ز خلقیت جدایی اسـت

ز خود بیگانه گشتن آشنایی است

چـو ممکـن گـرد امکـان برفشانـد

به جز واجب دگر چیـزی نمانـد
(شبستری )90 :3133

وصال این جایـگه رفع خیـال است

چو غیر از پیش برخیزد وصال است
(همان)97 :

تو مباش اصالً ،کمال اینست و بس

تو ز تو ال شو ،وصال اینست و بس
(عطار )33 :3120

تجرید و تفرید
تجرید و تفرید دو مقام مختلف در سلوک است .مراد از تجرید در ظاهر ترک
اعراض دنیوی است ولی از نظر باطنی نفی اعراض اخروی و دنیوی و تفصیل
این جمله در قطع تعلقات ظاهری است و تفرید قطع تعلقات باطنی .در اصطالح
صوفیه ،تجرید از خالیق و عالیق و عوایق و تفرید از خود است( .تهرانی :3133
 )711کالباذی گفته است« :التجریدُ أن الیَملِک التَّفریدُ أن الیُملک)333 :3130( ».

عطار وادی تفرید و تجرید را مرادف مقام توحید میپندارد ،اما شبستری،
تجرید را شرط تفکر و در نهایت مربوط به حیرت پنداشته است.
بعـد از ایـن وادی توحیـد آیـدت

منـزل

تفریـد

و

تجریـد

آیـدت
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رویها چون زین بیابـان درکننـد

جمله سر از یک گریبان برکننـد...

چون بسی باشد یک اندر یک مدام

آن یک اندر یک ،یکی باشد تمام...

چون برونست از احد وین از عـدد

از ازل قطع نظـر کـن وز ابـد
(عطار )706 :3120

بود فکر نکو را شرط تجرید

پس

لمعهای

آنگه

از

برق

تأیید

(شبستری )77 :3133

«نخجوانی ،دو گام را [در بیت زیر] یکی تجرید ظاهر معنی کرده و دوم را تفرید
باطن( ».دزفولیان )710 :3137
دو خطوه بیش نبود راه سالک

اگرچه

دارد

چندین

آن

مهالک

(شبستری )34 :3133

شبستری گویی خود در میدان تجرید است ،اما عطار نقش راوی را دارد .البته
تفرید در گلشنراز به کار نرفته است و به نظر میرسد ،همانگونه که عطار تفرید
و تجرید را با هم مرادف نموده ،شبستری خود را بینیاز از تکرار دیده و به لفظ
تجرید بسنده کرده است:
ز

ترسایی

غرض

تجرید

دیدم

خالص

از

ربقة

تقلید

دیدم

(همان)371 :

کشف
کشف در اصطالح «اطّالع عَلی ماوراء الحِجاب مِنَ المعانی الغيبيّة و األُمورِ
الحقيقيّة وجوداً و شهوداً» (جرجانی  )379 :3112تعریف شده است .عطار کشف را
مقام افرادی چون حضرت رسول (ص) و شیخ صنعان میداند:
هم پیامبر گفت در کشف و حجاب

حقّ نخواهد کرد با عثمان عتاب
(عطار )76 :3120

هم عمـل هم علـم با هم یار داشت

هم عیان کشف هم اسرار داشت
(همان)62 :
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شبستری اگرچه به مسافری مانند شیخ صنعان به صورت مستقیم اشاره نمیکند،
اما کشف را سیر مسافری میداند که از عالم امکان به سوی واجب در حرکت
است:
سلوکش سیر کشفی دان ز امکان

سوی واجب به ترک شین و نقصان
()17 :3133

وجد
وجد عبارت از چیزی است که بدون جهد و تکلیف بر قلب وارد شود( .سجادی

 )230 :3121عطار مقام وجد را همپایة فقر میشمارد .هر دو شاعر ،وجد را فراتر
از عالم خیال و ماده میدانند.
وجد و فقر تو خیالی بیش نیست

هرچ

میگویی

به هر نغمه که از مطرب شنیده

بدو

وجدی

محالی

بیش

نیست

(عطار )367 :3120
از

آن

عالم

رسیده

(شبستری )13 :3133

رجا
شبستری و عطار مانند ابنعربی ،حکم رجا و خوف را یکی دانستهاند« .انّ الرجاء
کمثل لخوف فیالحکم( ».سعیدی  )121 :3132و «تعلق قلب است به حصول امری
محبوب( ».همان)129 :
گر رجا و خوف نه در پی بدی

پس شما را کار با من کی بدی
(عطار )323 :3120

چه حاصل مر تو را زین بود نابود

کز او گاهیت خوف و گه رجا بود...

نماند خـوف اگر گـردی روانه

تازیانـه

نخواهـد

اســب

تـازی

(شبستری )97 :3133
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دیگر وادیهای مشترک در گلشنراز و منطقالطیر
خدمت
خدمت اصطالحی است که معنی لغوی و اصطالحی آن نزد خاص و عام تقریباً
یکسان است .شبستری برای خدمت ،همهجا نشان زنار ،که سمبل و نماد طاعت
محبوب حقیقی است ،الزم دانسته است:
بت اینجا مظهر عشق است و وحدت

بود

نظر کردم بدیدم اصل هر کار

نشان

زنار

بستن

خدمت

خدمت
عقد
()13 :3133

آمد

زنار

عقد

(همان)14 :

عطار نیز چون شبستری ،با بیانی دیگر ،الزمة خدمت را طاعت توأم با آگاهی
میداند:
تا

اگر

روزی

بر

شاهم

برند

از

رسوم

خدمت

آگاهم

من کجا سیمرغ را بینم به خواب

چون کنم بیهوده

روی

دانستهای

و

خطر

برند

او شتاب
()11 :3120

رسم

خدمت

سربهسر

موضع

امن

دانستهای
(همان)43 :

رضا
در تذکرةاالوليا از قول ابوخفیف آمده است« :رضا بر دو قسم بود :رضا بدو و
رضا از او ،و رضا بدو در تدبیر بود و رضا از او در آنچه قضا کند( ».عطار :3140

 )714شبستری و عطار به رضای نوع دوم نظر داشتهاند:
ارادت با رضای حقّ شود ضم

رود چون موسی اندر باب اعظم
(شبستری )11 :3133

برو جان پدر تن در قضا ده

به

تقدیرات

یزدانی

رضا

ده

(همان)301 :
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در پناه اوست موجودی که هست

وز رضای اوست مقصودی که هست
(عطار )32 :3120

توکّل
یکی از هفت مقام مورد نظر ابونصر سرّاج در اللُمّع است« .توکّل ،امیدواری به آن
چیزی است ،که نزد خداست و نومیدی از آن چیزی که در دست مردم است».
(جرجانی  )93 :3112عطار و شبستری ،توکّل را هنر مردان حقّ و انبیاء دانستهاند .از
نظر آنان ،توکّل قدرتی ابراهیموار و یونسآسا به طالب خود میبخشد:
نماند

قدرت

جزویش

در

کل

شود

خلیلآسا

صاحب

توکّل

(شبستری )11 :3133
گفت ذوالنون میشدم در بادیه

بر

تو ّکل،

بیعصا

و

زاویه

(عطار )399 :3120

زهد
شبستری زهد را دو دسته میداند :زهد محمود (که آن را مرادف تقوی و ورع
میداند) و زهد مذموم (یا زهد خشک با طامات و کبر مترادف مییابد).
به اخالق حمیده گشته موصوف

به علم و زهد و تقوی بوده معروف
(شبستری )19 :3133

پس از زهد و ورع گردد دگر بار

شراب و شمع و شاهد را طلبکار

شده فارغ ز زهد خشک و طامات

گرفته

(همان)11 :
خرابات

ببین تا علم و زهد و کبر و پنداشت

تو را ای نارسیده از که واداشت

دامن

پیر

(همان)12 :
(همان)69 :

عطار ،چنانکه از کالم او پیدا است ،به دو نوع زهد معتقد است ،اما فقط به
زهد مسلم (محمود) اشاره کردهاست.
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همه

نه

مسلم

زهد

درگاه

میخرند

هیچ

بر

زهد بفروشیم و رسوایی خریم

دین

براندازیم

او

میخرند

هم

(عطار )301 :3120
و ترسایی خریم
(همان)37 :

صدق
«هر گاه که نفسی به کمال صدق متخلق گردد چنانکه ظاهر و باطن او با یکدیگر
متساوی شوند اسم صدیق بر او افتد( ».کاشانی  )191 :3133تعریف عطار نیز از
صدق اینگونه است .وی صدق را صفت خلفا دانسته ،و معتقد است که مرکز
صدق در وجود آدمی ،دل است و عامل گشایش در کارها ،صدق میباشد:
اولش

بوبکر

و

آخر

مرتضا

رکن

چار

صدق

کعبة

صفا

و

()71 :3120
یا قـدم در صدق نه صدیقوار

یا نه چون فاروق کن عدل اختیار
(همان)19 :

خانة نفس است خلـد پـر هـوس

خانة دل مقصد صدق است و بس
(همان)92 :
فتوحت

گر به صدق آیی درین ره تو دمی

صد

گر به صدق عشق پیـش آید تـرا

عاشقت

پیـش

همـی

بازآیـد

(همان)303 :
معشوق

آیـد

خویش

تـرا

(همان)773 :

شبستری ،بر خالف جنید ،که «ابوجعفر خلدی از جنید پرسید که میان صدق
و اخالص هیچ فرق هست .گفت بلی الصِّدقُ اَصلٌ وَ هُوَ االوّلُ و االخالصُ فَرعٌ
وَ هُوَ تابعٌ( ».کاشانی  )199-191 :3133در همه جا صدق را برابر مقام اخالص
دانسته و مانند عطار ،صفت بندگان خاص الهی به شمار آورده است.
اگر خواهی که گردی بنده خاص

مهیا

شو

برای

صدق

و

اخالص

(شبستری )61 :3133
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نزوع جانور از صدق و اخالص

پی ابقای جنس و نوع و اشخاص
(شبستری )10 :3133

علمالیقین و حقّالیقین
شبستری در مقدمة گلشنراز ،از این دو ترکیب که در کتاب شرح بر مقامات
اربعین ،از مراتب  71و  79سیر و سلوک عرفانی هستند که با لفظ «علم» و «عین»
تعبیر نموده است و عطار با الفاظ «علم» و «عیان»:
عین

علم

با

عین

عیان

آر

همان معنی که گفتی در بیان آر

ز

نه تو در علم آیی و نه در عیان

نی زیان و سودی از سود و زیان

(همان)73 :
(عطار )1 :3120
گر ترا در راه او رنجست بس

تو یقین میدان کن آن گنج است بس
(همان)311 :

نتیجه
آنچه در سلوک حائز اهمیت است ،سیر تکاملی معنوی انسان برای شهود خداوند
است ،که ممکن است با عناوین مختلفی مطرح گردد .در مقایسة گلشنراز با
منطقالطیر ـ اگرچه شبستری استفاده از مبانی فکری عطار را برای خویش استراق
دیو از فرشته نامیده است و از تقلید مبرّا است ـ هر دو حقیقتی واحد را
جستوجو میکنند و اختالف تنها گاهی در تعریف و مصداق تعابیر است .البته
شعر شبستری نسبت به عطار دارای ایجاز اعجازآمیزی است و چنانکه شبستری
گفته است بری از تکرار است« :بگفتم این سخن بی فکر و تکرار ».بنابراین،
احساس میشود گلشنراز (که تقریباً یک پنجم منطقالطیر است) بارقههای
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زودگذری از الهامات نیمه مجرد است و در تشریح مبانی سلوک ـ چنانکه در
متن به کرارات دیده میشود ـ عطار به تفصیل سخن گفته است ،در حالی که
تفسیر و تحلیل شبستری از مبانی سلوک اجمالی است.
دو شاعر در  72مقام از مراتب سلوک آبشخور واحدی در مفاهیم دارند؛
مقامهایی چون استغنا ،محبت ،صبر ،جهد ،عبادت و تسلیم در منطقالطیر آمده

ولی در گلشنراز نیامده است و نهایت ،ورع ،اخالص و والیت ،در منطقالطیر
دیده نشد ،اما در گلشنراز آمده است .بقیة مقامات نیز در هر دو اثر دیده
نمیشود و تفاوت دو شاعر تنها در تعریف مفاهیم است .چنانکه عطار ،عشق را
با سوزندگی ،و شبستری به تقابلش با عقل شناخته است .عطار ،نهایت توبه را
محو گناه و شبستری باعث تجلّی نور دانسته است .عطار ،فقر را در محو تعینات
و شبستری در بقا دیده است .هر دو دارای قهرمان داستان عرفانی مشرب هستند.
بنابراین ،اگر در مقایسة اشعار این دو شاعر دقت شود ،هر دو تعریف برابر در
قالب الفاظ مختلف برای مفاهیم دارند و میتوان شرایط برابری برای هر دو اثر
در بهرهمندی از مراتب سلوک تشخیص داد.

پینوشت
( )3من تو چون نماند در میانه

چه کعبه چه کنشت چه دیر و خانه
(شبستری )17 :3133
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