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نی هروي در گلشن راز و کنز الرموزمقایسه عقاید شبستري و حسی
*

  * *سعید رحیمیاندکتر 

  چکیده

 خود عارفی ،گر سؤاالت مشهور مطرح در گلشن راز از آنجا که حسینی هروي پرسش

واقف به مسائل و مبانی عرفانی بوده بررسی غرض یا اهداف او از ارسال این سؤاالت از سویی و 

تواند راهنماي ما به نکاتی مهم  بستري از سوي دیگر میمقایسۀ میان معتقدات وي با دیدگاههاي ش

به شرح ذیل » معرفت مدار«و » محبت محور«در شناخت همانندیها و تفاوتهاي دو نظام عرفانی 

  : باشد

 تاکید بر -2 اعتراف به عجز عقل در وصول به حقیقت برتر  -1از جمله :  همانندیها-الف

 طرح انسان به -4 همانندي عالم صغیر و کبیر -3خت شهود و اشراق به عنوان راه اساسی شنا

  ...  پرهیز از حلول و اتحاد و-6 تاکید بر وحدت و فنا و بقا  -5الهی  عنوان خلیفه

 تاکید -2 طرح قلب در مقابل عقل در قبال طرح عشق در مقابل عقل   -1:  تفاوتها-ب

 نظرگاه -4رابر دیدگاه شهودي   دیدگاه وجودي در ب-3بیشتر بر معارف نظري یا عرفان عملی  

  ...همه اویی در برابر همه از اویی و

  

  . وحدت وجود، معرفت، محبت، مکتب ابن عربی، حسینی هروي،شبستري : کلیديهاي واژه

                                                          
  30/9/87:   تأیید نهایی24/10/85:  تاریخ وصول-*

  دانشیار دانشگاه شیراز -**

   



   1387 بهار و تابستان/ 51سال /  204شمارة / نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ ان و ادب فارسیزب  48 

اگر حسینی هروي در تاریخ عرفان و تصوف اسالمی نقشی جز طرح سؤاالت هفده             

 شـروح متعـدد بـر آن گـشت،          اي که به پیدایش گلـشن راز شبـستري و پـس از آن               گانه

نمود اما حقیقت آن است که وي خود نیز عارفی صاحبدل و              داشت براي او کفایت می      نمی

داراي بینش عمیق عرفانی بوده است که این امر جز بـا مراجعـه بـه آثـار وي خـصوصاً                      

کنزالرموز که بمانند گلشن راز مثنویی عرفانی در حدود هـزار بیـت اسـت، قابـل اثبـات                   

توان گفت هر دو عارف مورد بحـث، هویـت اصـلی              در مورد شخصیت آن دو می     . نیست

         اند نـه شـاعري      دانسته  خویش را در وهلۀ نخست جویندگی حقیقت و طی طریق عرفان می           

به 122 به بعد و کنزالرموز بیت       60 به بعد نیز سعادت نامه بیت        49گلشن راز بیت    : ك. ر( 

یم و ذوق سلیم ایشان به پیدایش آثار منظوم و اشعار غالبـاً             اما در عین حال طبع مستق     ) بعد

حسینی هروي بیشتر از موالنا متأثر است و کنز الرموز را به            . نغزي از ایشان انجامیده است    

همان وزن مثنوي سروده و شبستري از عطار تاثیر پذیرفته و گلشن راز را بـر وزن اسـرار                   

  .نامه سروده است

الدین و نیز اسفراینی و حمویه بـه   الدین و بهاء   یدش امین شبستري با وساطت اسات     

سلسلۀ کبرویه منسوب اسـت و حـسینی هـروي بـا وسـاطت نـوة بهـاء الـدین مولتـانی             

.برد به سلسلۀ سهروردیه نسب می) صدرالدین(یا فرزندش ) کبیرالدین(
1

  

سبک غالب در کنز الرموز سبک عرفان خراسان و عقاید ایشان است و تکیۀ اصلی               

 اسلوب غالب شبستري در گلشن راز براساس عقایـد عرفـانی            ؛او بر سلوك عملی و عشق     

 البته بـا  است؛مکتب بغداد و اندلس و تاکید بر عرفان نظري خصوصاً نظریه وحدت وجود    

  .تاثر از عرفان خراسان
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تاریخ سرایش کنزالرموز پیش از گلشن راز است و شبستري گلشن راز را در سـال   

وفـات کـرده    )  ق 718(رستاده و هروي در سال بعـد        راي حسینی هروي ف    سروده و ب   717

  .است

در این مقاله ابتدا به وجه یا وجوه طرح سؤاالت و ارسال آنهـا از جانـب حـسینی             

هروي و آنگاه به تجزیه و تحلیل سؤاالت مورد بحث و نیز جایگاه تفکر در نزد دو عـارف         

دو در جوانـب مختلـف     افتراق بیـنش آن پردازیم و سپس به وجوه تشابه و    مورد بحث می  

اي ابهامها در بـاب جـواب          رفع پاره  رود در   گمان می کنیم که     جهان بینی عرفانی اشاره می    

  .مفید باشدبرخی سؤاالت هروي و نیز فهم بهتر ابیات گلشن راز نیز 

  

  چرایی طرح سؤاالت حسینی هروي

 چه ؛توان تفسیر کرد هاي مختلف می وجه طرح سوالهاي حسینی هروي را به گونه

آن که در بین عالمان و اندیشمندان اسالمی این سنت مطرح بوده است که سؤاالتی را به 

  : اقران و همتایان و دیگر دانشمندان عصر، به اغراض گوناگون ارسال دارند

گاه مسئله یا مسائلی واقعاً مشکل، در راه دانش اندوزي براي عالمی به جد مطرح -

اند؛ مکاتبات واقع شده  رو از اقران در خواست راهنمایی و اجابت داشته  این از. استبوده

سینا و یا خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالدین قونوي و نیز خواجه  بین ابوریحان و ابن

  .الدین خسرو شاهی از این سنخ است نصیر با شمس

ي مهم بوده ا گاه وجه طرح سؤاالت برانگیختن افکار اندیشمندان پیرامون مسئله-

داده هر چند خود او براي آن جوابی داشته باشد مانند  که دغدغۀ فکري سائل را تشکیل می
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سینا در باب علت هبوط نفس به عالم دنیا که در نزد متفکران اسالمی با  قصیدة عینیۀ بوعلی

. رو شده است هاستقبالهاي شعري متعددي روب

شده مانند سؤاالت  در نظر گرفته میزمانی نیز سؤاالتی براي آزمودن مدعیان  -

فراوان حکیم ترمذي که در رسالۀ ختم االولیاء براي کسانی که در وادي والیت ادعاي 

اي  اند مطرح نموده است و ابن عربی هم در فتوحات و هم در قالب رساله خاتمیت کرده

.جداگانه بدانها جواب داده است

شوراندن ذهن مبتدیان به منزلۀ تمرینی و باالخره گاه پرسشهایی معما وار براي  -

. شده است براي آنها مطرح می

هروي با توجه به جایگاه علمی و عرفانی او به عنوان  در باب سؤاالت حسین -

:شیخ و مقتداي عارفان خراسان و به تعبیر شبستري
2

 

  )36(به انواع هنر چون چشمۀ هور  بزرگی کاندر آنجا هست مشهور

  )37(امام سالکان سیــد حسینی      ان را نور اعنیور و جــجهان را س

)38(در این عصر از همه گفتند او به  همه اهل خراسان از که و مـــه 

بـه  ) مگر از باب تواضع(توان احتمال نخست را      و با توجه به آنچه خواهد آمد نمی       

  :»جستجو در تصوف ایران«به تعبیر مؤلف . طراح این سؤاالت منسوب داشت

ایی که وي در باب مسائل راجع به تصوف مطرح کرده بود، بارهـا در آثـار        سؤاله«

  .)327، ص1376زرین کوب، (» عرفانی خود وي مطرح شده بود

: کنند از این قرار که      استاد زرین کوب سپس وجه دیگري را در این باب مطرح می           

یز و نه حاجـت      نه آزمایش مشایخ تبر    -ظاهراً تجدید طرح آنها براي فتح باب آشنایی بود        «

واقعی به جواب آنها، این طرز فتح باب آشنایی و دوستی نیز همیشه در بین صوفیه و علما                  
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 هـم بـا     - از طریق سـوال و جـواب       -ست که این فتح باب آشنایی      ا  طرفه آن . متداول بود 

  )همان(» .سالهاي پایان عمر هر دو طرف مواجه شد

 با استفاده از نسخۀ     -چاپ باکو اگر به متن سؤاالت هروي که براساس نسخۀ خطی          

 تهیه شده رجوع کنیم و آن را با نسخۀ بدل این سؤاالت خصوصاً              -خطی کتابخانه لنینگراد  

تـوان    در بیتی مانده به آخر مقایسه نماییم دو وجه دیگر براي طـرح سـؤاالت مزبـور مـی                  

عنـی در   توضیح آن که ابیات نخستین و آخرین متن نامۀ هروي بـه اربـاب م              . استنباط کرد 

  : چنین است- جهت در خواست جواب-زمان خویش

  )1(سؤالی دارم اندر باب معــــنی   ز اهل دانش و ارباب مــــــعنی

  )36(ر امتحانش این سؤال استـز به  سخنها چینی چنین است حال است

  )37(نثار او کنم جان و دلـــــم را   کسی کو حل کند این مشکــلم را

  :انده به آخر چنین آورده شدهاي دیگر بیتی م در نسخه

  ه بهر امتحانش این سؤال استـن  هاي حسین حسب حال است سخن

  )52، ص1383امین لو، (           

  

وي از ارسال   ) یا حداقل از جملۀ اغراض    (براساس قرائت نخست بیت مزبور هدف       

ـ                  اب سؤاالت، امتحان و آزمودن مدعیانی بوده که در سرتاسر ایران آنـروز علَـم ادعـا در ب

از جمله شبـستري و  (معرفت و سیر و سلوك برداشته بودند و عارفان و مؤلفان تصوف نیز   

  .اند از ایشان شکایات فراوانی داشته) خود هروي

توانست میزان عمق، اصـالت و صـحت یـا            از این رو نحوة پاسخگویی مدعیان می      

سب حال سراینده   براساس قرائت دوم این سؤاالت ح     . کذب ادعاي او را تا حدي بازنماید      
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توان دو وجه دیگـر       اما می . طور جد براي او مطرح بوده است        هاشعار و پرسشگر بوده و ب     

  .نیز براي سؤاالت وي در نظر گرفت

هاي مختلف نظامهـاي عرفـانی و         هاي تعلیمی از بین گونه      نخست پدید آمدن رساله   

انـد تـا    شده لف منتسب میها و مکاتب مخت هاي مطرح در ایران آن روز که به سلسله         آموزه

  .ترین مسائل عرفانی آثاري قابل استفاده و استناد پدید آید در باب مهم

منزلۀ ابزاري    هوجه دوم تمرینی بودن این سؤاالت براي همۀ سالکان بوده است تا ب            

فکر در کنار ذکر، دو شـیوه و ابـزار مهـم    : که توضیح آن. مدد کار سیر و سلوك آنها باشد   

مراقبه و تمرکز و حضور قلب در سالکان تلقی شده است و در متون اسـالمی      جهت ایجاد   

نیز ساعتی تفکر از سالی عبادت برتر نهاده شده و در سالسل و گروههاي مختلف عرفان و                 

چنانکه موالنا در ایـن بـاب   : اند دو ابزار مکمل دانسته شده ) ذکر(تصوف نیز تفکر و تذکر      

  :گوید

  فکر اگر خشکید رو ذکر کـــن     کناین قدر گفتیم باقی فکر

  ذکر را خورشید این افسرده ساز    ذکر آرد فکر را در اهتـــزار

  

تـر   برخی عارفان فکر را برتر از ذکر دانسته و بعضی نیز فکر را در جایگاهی رفیـع            

.اند  دو قائل شده   اند و گروهی نیز به تالزم بین آن         قرار داده 
3

 اما تفاوتی که از دیدگاه عملی       

  باشـد،  هاي تصوف وجود داشته        در سلسله  سد بین این دو شیوه و ابزار سلوك       ر  ه نظر می  ب

ست از انتظام و صورت بندي شدن ذکر و اقسام، انواع، مراحـل و تعـداد آن بـر                     ا عبارت

دیگر بوده است ي حسب شرایط و افراد از سویی و عدم انتظام و تنوع در شیوة فکر از سو            

 تـشطحیات صـوفیان و نیـز اشـعار عارفانـه در      - احادیث-رآنیهر چند تفکر در آیات ق  (

  ).هاي صوفیان مطرح و رایج بوده است حلقه
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رسـد او در صـدد طـرح     با توجه به جایگاه واالي فکر در نزد هروي به نظر مـی      

روشی مبتنی بر سؤاالتی بوده که هم از آغاز از فکر مطلوب صوفیان پرسش شود و هم در                  

جهت تفکر  )  مسئله را  37حدود  (و مسائل فکر برانگیز مترتب و منتظمی        ادامه موارد متعدد    

) معمـا وار  (سالکان و تمرین ایشان مطرح کند سؤاالتی که گاه تناقض نما و پارادکسیکال              

توضیح آن که کوان مسائل و      . در آیین ذن نیست   » کو«است که از این حیث بی شباهت به         

که در آیین ذن به سالکان جهت تفکري عمیـق و           قضایایی معماوار یا پارادوکسیکال است      

بـه عنـوان موضـوع تفکـر داده         ) روشـنایی (طوالنی و در آخر دستیابی به تجربۀ ساتوري         

  : به گفتۀ سوزوکی. شود می

کوان نه معماست نه طنز، کوان هدف بسیار مشخـصی دارد و آن هـدف تحریـک          «

 آهنی است که بر سر راه واقـع         کوان دیواري ... شک و رساندن آن به باالترین درجه است       

بدون ایـن کـه دربـارة       ) سالک... (کند  شده و هرگونه کوشش عقلی مشخص را تهدید می        

خود یا ناخود، این یا آن فکر کند مستقیماً و بی محابا خـود را بـه دیـوار کـوان خواهـد                       

موجب طور غیر منتظره ه این پرتاب بی مالحظه تمامی وجود علیه کوان، ناگهان و ب        . کوبید

گردد که تا آن زمان ناشناخته مانده بود از نظر عقلی و              اي در ذهن شما می      باز شدن دریچه  

هاي دو گانه افکاري است ولی در عـین حـال             ذهنی این حرکت در واقع عبور از محدوده       

سازد به واقعیت     دهد که ما را قادر می       تولد نسل جدید و بیداري حس باطنی را بشارت می         

  .)152، ص1382سوزوکی، (»  طور که هستند بنگریموجودي اشیا آن

توان حلقۀ وصلی بین دو نظـام عرفـانی محبـت محـور          از دیگر سو تفکر را می       
4

 

این حلقۀ وصل در نگـاه شبـستري        . خراسانی و معرفت محور مکتب ابن عربی نیز دانست        

سـتدالل در   جایگاهی معتدل یافته و فارغ از مدح بلیغ تعقل و تفکر و مذمت اکید عقل و ا                
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نظامهاي گوناگون عرفانی هم به اهمیت و جایگاه فکر و هم بـه محـدودیتها و شـرایط آن                   

  . اشارت رفته است

  

  تجزیه و تحلیل سؤالهاي حسینی هروي

در بین ابیات بیست و هشت گانه هروي         
5

 12 سـوال وجـود دارد کـه     38 جمعـاً    

 از جمله چشم و زلف و شراب        هاي عارفان    از استعاره  -24 تا   20 موجود در ابیات     -سؤال

ماننـد  ( مطرح شده کـه در برخـی ابیـات    24تا 2 سوال در ضمن ابیات     25و زنّار است و     

  .دو سوال نهفته است) 8و3و2مانند ابیات (اي  یک سؤال و در پاره) 7و 1بیتهاي 

و ) 1بیـت   (» فکـر «اند مانند سـؤال از مفهـوم          برخی پرسشها تصوري و مفهومی      

باشند مانند سوال     و بعضی ناظر بر پرسش از مصداق مفهومی خاص می         ) 2بیت(مفهوم من   

و یا این که کدام بحـر اسـت   ) 13بیت (تر است  از این که کدام جزء از کل خویش بزرگ      

  ). 11بیت (شود  که نطق ساحل آن قلمداد می

 در بارة آغاز و     4مانند پرسش مطرح در بیت      (در جوابهاي شبستري برخی پرسشها      

)  مربوط به نحـوة وجـود خیـالی عـالم        20 تا   18فکر و نیز پرسش مطرح در ابیات        انجام ت 

صریحاً مطرح و پاسخگویی نشده است هر چند جواب آنهـا از دیگـر پاسـخهاي او قابـل         

  . استهادستفا

ترتیب محتوایی پرسشهاي هروي از مسئله تفکر و نقـش آن در طریقـت صـوفیانه                

محل انجـام   (» من«ت و سفر انفسی است به معناي        آغاز شده و از آنجا که فکر نوعی حرک        

و تبیین ابعاد آن پرداخته شده سپس نهایت این مسافرت و درجۀ انـسان              ) این سیر وسلوك  

کامل مورد پرسش قرار گرفته و از آنجا که انسان کامل واقف به حقیقت وحـدت وجـود                  

 عارف و معروف    است از این نظریه محوري مکتب ابن عربی پرسش شده و به شبهۀ اتحاد             



 55                                                 مقایسه عقاید شبستري                   

براساس نظریه مزبور اشارت رفته و نیز در بارة شطح انالحق حالّج در خواست تبیین شده                

. است آنگاه معناي صحیح وصال و قرب و بعد حق و عبد مورد پرسش قرار گرفتـه اسـت        

یعنی مبحث کل و جزء و بحث بحر وساحل مطـرح           ) پارادوکس(سپس دو گونه معما وار      

دو در عرفان پایان     ي با سؤالی پیرامون حادث و قدیم و ربط بین آن          مباحث نظر .شده است 

سؤاالت بعدي همه در ارتباط با مراد عارفان از استعارات شاعرانه و نحوة تأویل              . پذیرد  می

  .آنهاست

. به لحاظ اهمیت بحث تفکر در عرفان، نخستین پرسش از تفکر صورت گرفته است     

 حرمت خاص عقل و اندیشه در       -1:ست از  ا ارتتوان گفت وجه اهمیت این پرسش عب        می

هاي نثر و نظم او از جمله رسـاله کنزالرمـوز مـشاهده               نزد حسینی هروي چنانکه در رساله     

کارگیري عقل دارد به نـوعی کـه حتـی در       ه  شود وي عنایتی خاص به فکر و تفکر و ب           می

ر گلستان نگاشـته    مقدمۀ اثر نثرش تحت عنوان نزهه االرواح که آن را تحت تاثیر سعدي د             

 در عین حال کـه حـریم عـشق را           ؛خود این اثر را فرآوردة بحر تفکر و الهام دانسته است          

یابی بـه حقیقـت    داند و عقل را نسبت به عشق بسی دورتر در دست بسی واالتر از عقل می 

زیرا در ادبیـات عرفـانی از سـویی    : گویی عارفان   دفع توهم تناقض-2.قلمداد کرده است  

عمل آن یعنی استدالل به عنوان امري سطحی، ناقص، بوالفضول و پر مدعا، مذموم              عقل و   

تلقی شده و از دیگر سو فکر در کنار ذکرو  تذکر به عنوان ابزاري مهم در سیر و سـلوك                     

سـخن  » تفاوت فکر و ذکـر    « توان هم از      پس باید دانست که چگونه می     . مطرح شده است  

  !؟»  و عقلمانع سلوك بودن فکر«گفت و هم از 

  

  

  



   1387 بهار و تابستان/ 51سال /  204شمارة / نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ ان و ادب فارسیزب  56 

  مقایسه وجوه اشتراك و افتراق دیدگاه شبستري و حسینی هروي 

براساس آنچه خواهد آمد وجوه اشتراك دیدگاه شبستري در گلشن راز و حـسینی              

ـ هروي در کنزالرموز در ابعاد گوناگون معرفتی و سلوکی فراوان اسـت و چنان   ه خـواهیم  ک

هاي فراوان بین آندو دیـده        رات نیز مشابهت  کارگیري برخی استعا  ه  دید حتی در تعابیر و ب     

شود که در اینجا ضمن جدولی به موارد مشابهت و سـپس بـه بیـان مـوارد افتـراق و                       می

.دو پرداخته خواهد شد اختالف آن

   شباهتها-الف

   در معارف و عقاید-1 -الف

  )گلشن راز(شبستري 

  

  داللت بر توحید*

  وجود هر یکی چون بود واحد

  )713(به وحدانیت حق گشت شاهد        

  کالمی کو ندارد ذوق توحید

  )108(     به تاریکی دراست از غیم تقلید

  

  فراتر از تنزیه و تشبیه*

  منزه ذاتش از چند وچه و چون

  )110(             تعالی شأنه عما یقولون 

ندارد ممکن از واجب نمونــه

  

    

  )کنز الرموز(حسینی هروي 

  

  

  دهد هر چه در هست آشنایی می

  )16(دهد  جمله بر وحدت گواهی می

  چه در تقلید ماست)گر(هر چه گفتم هر 

  )9( وحدت او برتر از توحید ماست 

  

  

  دور از این اندیشه و تاویل هم

  )12(برتر از تشبیه و از تنزیه هم 

  گماناي مبرا از خیاالت و 
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  )93(        چگونه داندش آخر چگونه 

  

  حیرت*

  ی کو عقل دور اندیش داردکس

  )100(بسی سر گشتگی در پیش دارد   

  

  عجز عقل و حد عقل*

  خرد را نیست تاب نور آن روي

  )102(  برو از بهر او چشمی دگر جوي 

  رها کن عقل را با حق همی باش

  )116(   که تاب خور ندارد چشم خفاش

  

  حکیم فلسفی چون هست حیران

  )87(مکان        نمی بیند ز اشیا جز که ا

  چو عقلش کرد در هستی توغل

  )90(        فرو پیچید پایش در تسلسل 

  

  عجز به عنوان کمال معرفت*

  چه نسبت خاك را با عالم پاك

  )135(که ادراك است عجز از درك ادراك

  )40(    وي منزه از اشارات و بیان 

  

  

  سرّ وحدت در نیابد فهم کس

  )13(حیرت آمد حاصل دانا و بس

  

  

  بس کن اي مغرور عقل بی خبر

   (      ):       دیدة حق بین نداري در گذر

  عقل کز آمد شد خود غافل است

  )33(    کی شناسد مرترا؟ این مشکل است

  

  آنکه علت گفت و پس معلول دید

  )484(  هر چه دید از عالم معقول دید 

  سعقل نابینا فکندش در هو

  )485(         کز هیوال و طبایع زد نفس 

  

  

  کس نداند شرح حال معرفت

  )377(     عاجزي آمد کمال معرفت   
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  طور وراء طور عقل*

  خرد از دیدن احوال عقبا

  )427(ور مادر زاد دنیا        بود چون ک

  وراي عقل طوري دارد انسان

  )428(        که بشناسد بدان اسرار پنهان

  

  داللت ذات بر ذات*

  چو آیات است روشن گشته از ذات

  )114(   نگردد ذات او روشن ز آیات 

  همه عالم به نور اوست پیدا

  )115(      کجا او گردد از عالم هویدا   

  

  یعلم صورت و علم ومعن*

  ولی کاري که از آب و گل آید

  )583(  نه چون علم است کان کار دل آید

  از اینجا باز دان احوال اعمال

      

  )585(    به نسبت با علوم قال با حال 

  صدف بشکن برون کن در شهوار

  

  

  اي چون میان نقطۀ گل مانده

  )497(اي     از جهان عشق غافل مانده

  تا درون این رواق شش دري

  ) 496( ل اندر کنار مادري   همچو طف

  

  !آدمی را کی رسد اثبات تو؟

  )41!(  اي به خود معروف و عارف ذات تو

                                        

  

  

  

  علم صورت پیشۀ آب و گل است

  )330(   علم معنی رهبر جان و دل است 

  

  

  آنکه نگذارد ترا جز سوي دوست

  )332(  مغز دانش آن بود بگذار پوست 
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  )575(ر ا     بیفکن پوست مغز نغز برد

  

  عظمت مقام دل*

  مگر آن مرکز عرش بسیط است

)                                     165(وین دور محیط است که آن چون نقطه 

  بود پا و سر و چشم تو چون دل

  )691(شود صافی ز ظلمت صورت گل

  کند هم نور حق بر خود تجلّی

  )694(ببینی بی جهت حق را تعالی

  :ب

  عین الیقین و حق الیقین* 

  اي حق را به آغاز اگر تو دیده

  )422(یدنش باز         در اینجا هم توانی د

  ز هستی تا بود باقی براو شین

  )42(        نیابد علم عارف صورت عین 

  

   در انسان شناسی-2-الف

  )گلشن راز(شبستري 

  

  خودشناسی و اهمیت معرفت نفس*

  

  دل پذیرفت آنچه عالم بر نتافت

  )430(     دل بدانست آنچه عرش اندر نیافت

  روي دل چون صیقلی شد بی گمان

  )437( عکس انوار ازل بینی عیان 

  

  

  

  

  چون گذشتی از ره دانش درست

  )840(          خود ببینی آنچه دانستی نخست

  سر وحدت را ببینی بی بیان

  ) 842(در عیان      عین عین اینجا فرو شد 

  

  

  )کنزالرموز(حسینی هروي 

  

  

  کن تا ز خود یابی اثر جهد می

  )333(  واجب است این علم اگر داري خبر
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  برو اي خواجه خود را نیک بشناس

  )295(      که نبود فربهی مانند آماس    

  یکی ره برتر از کون و مکان شو

  

  )298(بگذار و خود در خود نهان شو جهان 

                                      

  

  تویی تو نسخۀ نقــــــش الهی

  )433( بجو از خویش هر چیزي که خواهی

  از آن مجموع پیدا گردد این راز

  )432(        چو بشنیدي برو خود را ور انداز

  

  

  گنج پنهان و کنز مخفی*

  یعدم در ذات خود چون بود صاف

  )437(از او در ظاهر آمد گنج مخفی      

  حدیث کنت کنزاً رو فرو خوان

  )438(           که ناپیدا بینی سرّ پنهان 

  

  انسان، مسجود و مالئک*

  در طریق معرفت نایی درست

  )401(    تا تو خود را بازنشناسی درست 

  

  

  اي یگانه چند از این نقش دویی 

  )400( طالب خود شو که این جمله تویی

   خبرآه اگر یابی ز حال خود

  )397(    این همه افسانه گردد مختصر 

  

  

  

  چون نقاب کنت کنزاً بر فکند

  )452(        شور و غوغا در همه کشور فکند 

  چون کس از گنج نهان آگه نبود

  )456(        هم به خود از خود نشانی وانمود 

  

  

  گر نبودي پرتو حق در وجود

  

  )458(   آب و گل را کی ملک کردي سجود
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  تو بودي عکس معبود مالئک

  )266(      از آن گشتی تو معبود مالئک 

  

انسان خالصۀ : عالم صغیر و کبیر*

  آفرینش

  نگربه اصل خویش یک ره نیک ب

  )459(        که مادر را پدر شد باز مادر 

  تن تو چون زمین سر آسمان است

  )  657(  حواست انجم و خورشید جان است

  

  جهان عقل و جان سرمایۀ تست

  )271(        زمین و آسمان پیرایۀ تست 

  جهان انسان شد و انسان جهانی

  

  )141(تر نبود بیانی            از این پاکیزه

  

  

   مقامات و مراحل عرفانی-3 -الف

  )گلشن راز(شبستري 

  

  

  

  ان نفس و جانش مستقردر می

  )438( آن یکی چون مادر آن دیگر پدر

  روح تو آبست و نفست همچو خاك

  )439(    زین دو جوهر زاید آن فرزند پاك 

  

  آسمان دل چو آمد در وجود 

  )447(          آفتاب جان درو رخ را نمود 

  

  

  

  )کنز الرموز(حسینی هروي 

  

  

  گر ترا با کار خود کاري بود

  )202(اري بود صد ساله زنّ      طاعت 

  گر کنی طاعت دو صد سال دگر

  )568(  تا تو در بند خودي سودا شمر 
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  نفی خودپرستی*

  خراباتی شدن از خود رهایی است

)                               836(خودي کفر است اگر خود پارسایی است 

  چو تو بیرون شدي او اندر آید

  )399(         به تو بی تو جمال خود نماید 

  

  سرّ عبادات و طهارت*

   در این عالم چهار استموانع چون

  )404(      طهارت کردن از وي هم چهار است 

  نخستین پاکی از احداث و انجاس

  )405(      دوم از معصیت وز شرّ وسواس

  چهارم پاکی سرّاست از غیر... 

  )407(گرددت سیر          که اینجا منتهی می

  

  بانگ انالحق*

  انا الحق کشف اسرار است مطلق

  )435(کیست تا گوید اناالحق     جز از حق 

  هر آن کو خالی از خود چون خأل شد

) 447(  انالحق اندر او صوت و صدا شد 

  فنا و بقا*

  

  نفس تست آلودة حرص و هوي

  )273(       رو طهارت کن به دریاي فنا 

  پس بشوي از هر دو عالم دست و روي

  )274(      تا شوي شایستۀ این گفت و گوي

  

  

  

  

  زند بلبل او الف مطلق می

  )736(زند  ز و شب بانگ انالحق می     رو

  خستۀ این خنجر خونخوار بود

)828(آنکه در کوي بال بردار بود 

  

  

  

  محو بینند آنچه غیر حق بود

  )357( نیستیشان زین سبب مطلق بود 

  پــــرند باز مرغانی که برتر می

  )358(برند      در فنا هستی هم از حق می
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  دو خطوه بیش نبود راه سالک

  )306(       اگر چه دارد آن چندین مهالک 

  یک ازهاي هویت در گذشتن

  )307(   دوم صحراي هستی در نوشتن  

  زبقایی یابد او بعد از فنا با

  )348(        رود ز انجام ره دیگر به آغاز 

  حالت سکر و رخصت آن*

  بخور می تا ز خویشت وارهاند

  )810(                وجود قطره با دریا رساند

  ولی تا با خودي زنهار زنهار

  )731(          عبارات شریعت را نگهدار 

  که رخصت اهل دل را در سه حال است

  )732(ه دیگر دالل است          فنا و سکر و س

  هر آن کس که شناسد این سه حالت

  )733(           بداند وضع الفاظ وداللت 

  شریعت طریقت و حقیقت*

  کسی مرد تمام است کز تمامی

  )346(         کند در خواجگی کار غــــالمی 

  دشریعت را شعار خویش ســــاز

  )347(       طریقت را دثار خویش سازد 

  رود از بقاي خویش فانی می

  )365(رود   نشان بی نشانی می       در

  

  دهند او را ز جام نیستـــی می

  )825(    تا برون آید ز دام نیستـــی 

  عاشق اینجا بس پریشانی کنـــد

  )827(      حالتش دعوي سبحانی کنـــد 

  خستۀ این خنجر خونخوار بــــود

  )828(    آنکه در کوي بال بردار بـــــود 

  اهل دل را حالت مستی بود

  )832(        رهرو جان را ز حق مستی بود 

  

  رهبري باید به معنی سر بلند

  )579(مند        از شریعت از طریقت بهره

  ظاهرش از علم کسبی با صفا

  )581(         باطنش میراث دار مصطفی 

  چون به نور شرع بینا گشت عقل

  )481(         از وراي ملک دانا گشت عقل 
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   مقام ذات او دانحقیقت خود

  )348(        شده جامع میان کفر و ایمان 

  شریعت پوست مغز آمد حقیقت

  )355(        میان این و آن باشد طریقت 

   

  

   معارف طریقتی و توحیدي-4 -الف

  )گلشن راز(         شبستري 

  

  وحدت وجود*

  هر آن کس را که اندر دل شکی نیست

  )443(یست     یقین داند که هستی جز یکی ن

  جناب حضرت حق را دویی نیست

  )445(     در آن حضرت من و ما و تویی نیست 

  

  نفی حلول و اتحاد*

  حلول و اتحاد اینجا محال است

  )449(      که در وحدت دویی عین ضالل است

  حلول و اتحاد از غیر خیزد

  )450(     ولی وحدت همه از سیر خیزد 

     

  

   

   

  )کنز الرموز( هروي  حسینی

  

  

  ستی از اوسته  و هماو به خود هستی

  )350(    نیست آمد هر چه آمد جمله اوست

  رهرو او در تجلّی صفــــــات

  )363(   دیده بی دیده نمایشهاي ذات 

  

  

  چون مرید اینجا رسد گردد مراد

  )362(     دوراز این معنی حلول و اتحاد 

  

  

  

  

  ز وجودااختیار خود برون آر 

  )278(        تا بیابی نقد اسرار سجود 
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  نفی اختیار*

  رد جاهلکدامین اختیاراي م

  )527(      کسی را کو بود بالذات باطل 

  تست یکسر همچو نابود چو بود

  )528(        نگویی اختیارت از کجا بود؟ 

   اندر همه جاي اثر از حق شناس

  )530(       ز حد خویشتن بیرون منه پاي 

  انسان کامل*

   درگاه فرشته گر چه دارد قــــرب

  )119(» لی مع اهللا«      نگنجد در مقام 

  چو کرد او بر صراط حق اقامت

  )380(داشت قامت  می» فاستقم«      به امر 

  

  کفر و ایمان و وحدت ادیان*

  چو برخیزد ترا این پرده از پیش

  )302(       نماند نیز حکم مذهب و کیش 

  همه حکم شریعت از من تست

  اختیار خود بنه باري نخست

  )715(        پس میان را در رضا بربند چست 

  

  

  رب ارنی از زبان عشق بود

  (     )هم بیان عشق بود» لی مع اهللا     «

  سرمایۀ احوال او» فاستقم«

  )88(حاکم اقوال او » قم فانذر        «

  

  

   کفر و دینعشق را یکسان نماید

  )228(عشق را نبود غم شک و یقین     

  عشق دالل سرکوي فناست

  )232(      شحنه را هنگامه جاي ابتالست 

  ال و اال را ز دفتر برتــــراش

  

  )362(     آن جهان وحدت است آهسته باش 

  

  

  هر چه در فهم تو آید آن تویی
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  )303(     که این بر بستۀ جان و تن تست 

  ــــانهمن تو چون نماند در می

  )304(      چه کعبه چه کنشت چه دیر خانه 

  

  اله معتقد*

  در این راه اولیا باز از پس و پیش

  )23(دهند از منزل خویش        نشانی می

  در او هر چه آن بگفتند از کم و بیش

  )109(اند از دیدة خویش      نشانی داده  

  ها چون به وفق منزل افتاد سخن

  )30( مشکل افتاد         در افهام خالیق

  )246(گنجد دویی           در گذر کانجا نمی

  نه اوست: گفتی تو اي نادانهر چه ال 

  )260(  هر چه در وهم تو آید آن نه اوست 

  

از آنچه گذشت عالوه بر احاطۀ حسینی هروي بر مباحث عرفـانی و نیـز اشـتراك                 

شود که تـشابه بـین مـضامین و محتـوا و              فراوان دیدگاه او با نظرگاه شبستري مالحظه می       

آورد  ي را به ذهـن مـی      تعابیر گاه به حدي است که اقتباس شبستري از و         
6

 هـر چنـد کـه       

  .تواند صرفاً توارد و تشابه دریافتها یا تجارب درونی و عقاید آن دو باشد مواردي نیز می

دو چـشم   توان بر تفاوتهاي بینـشی یـا مـسلکی و مبنـایی آن     اما از دیگر سو نمی   

  .پوشید که این موضوع بخش دیگر این مقاله است
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   تفاوتها-ب

  :توان در قالب چند بخش مطرح کرد تفاوتهاي مبنایی دو عارف مورد بحث را می

  

   صبغۀ نظري عرفان یا صبغۀ عملی آن-1 -ب

هر چند در هر دو اثر مورد بحث مباحـث عرفـان نظـري و عرفـان عملـی قابـل                      

تشخیص است اما رویکرد غالب در گلشن راز حتی در جواب سوالهایی که جنبـۀ عملـی                 

 نظري مبتنی بر مکتب عرفانی ابن عربی اسـت امـا در کنـز الرمـوز مباحـث                   تحلیل -دارد

). اي ابیات موالنا است     که یاد آور پاره   (شود  هاي عملی و نصایح مقارن می       معموالً با توجیه  

در گلشن راز مباحث اخالقی یا در سطح اخالق نظري معمول در نزد حکما با تأکیـد بـر                   

و یا به صورت پراکنـده در قالـب   ) 614 تا   594ات  بیست بیت یعنی ابی   (رعایت حد وسط    

ابیاتی که به نفی خویش و ترغیب به فنا و طهارات عرفانی و طی درجات آن مطرح شـده                   

به توضیح مقامـات    ) 906تا  607از  ( بیت   300اما در کنزالرموز بخش مهم در حدود        . است

 در همین راسـتا     .اختصاص داده شده است   ) نه اخالق نظري صرف   (و احوال مهم عرفانی     

دانـسته و عجـز آن را بیـشتر         » عـاجز «شود که شبستري عقل را فی حد ذاتـه            مالحظه می 

  :گوید قرار داده می» قلب«عجزي معرفتی در مقابل منبع معرفتی 

  )84(به هر چیزي که دید اول خدا دید     دلی کز معرفت نور و صفـــا دید  

  )400(کتاب حق تعالی اسـت همه عالم    به نزد آنکه جانش در تجلّی است  

  ) 116(که تاب خور ندارد چشم خفاش     رها کن عقل را با حق همی باش  

قرار داده عجز آن را در ناحیۀ سلوك و         » عشق«اما حسینی هروي عقل را در مقابل        

  :گوید فراتر رفتن از علم طبیعت و پیوستن به عوالم ملکوت و فوق آن قلمداد نموده می

  )233(صیقل آئینۀ دلهــــاست عشق        شکلهاست عشقدر حقیقت حـل م  
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  )235(و ؟ ــار کمعشق گوید خانۀ خ        عقل گویــد جبه و دستــار کو ؟  

  )238(کنم  پاکــبازي می: عشق گوید           کنـم عقل گوید کار ســازي می  

  )242(اي عشقست اي عجب جانها  جان    اي عجب است عشق جویاي هم عقل  

  

 تاکید بر عـشق و      -واسطۀ تأثیر فراوان موالنا بر حسینی هروي      ه   ب -در کنزالرموز   

.خورد محبت بیشتر از مباحث معرفتی به چشم می
7

   

رغم آن کـه از لفـظ محبـت و           بینیم علی   اما اگر به گلشن راز به دقت بنگریم می          

ـ             عشق کمتر سخن به میان       ون موالنـا و    آمده اما عمق آن بیشتر و به مذهب عاشـقانی همچ

توان از مقایـسۀ سـخن        این معنا را می   . تر است  بوسعید ابوالخیر و مانند ایشان بسی نزدیک      

حسینی هروي در باب خوف و رجاء با سخنان موالنا از سویی و مقایسه سخنان شبـستري                 

  :باب خوف و رجا گوید  هروي در.دست آورده با مرام موالنا از دیگر سو ب

  )683(مرغ بی پر را پرانیدن خطاست        خوف و رجاستمرغ ایمان را دو پر   

  )684(نامۀ بیچارگی خواند مقیــــم         باید که در امید و بیـــــم بنده می  

اما موالنا و شبستري راه محبت را به عنوان طریقی برتر از خوف و رجا دانسته و                   

  :گوید اند از جمله موالنا می در تفضیل آن سخن گفته

  عشق کو و بیم کو فرقی عظیم    عشق جان دوید و این زبیمآن ز   

  جمله قربانند اندر کیش عشـق    ترس مویی نیست اندر پیش عشق  

  وصف بندة مبتالي فرج و جوف    عشق وصف ایزد است اما که خوف  

  تر از برق و هـــوا عاشقان پرّان    ــاـتازد به پـــ زاهد با ترس می  

  کاسمان را فرش سازد درد عشق    عشقکی رسند این خائفان در گرد   

  )       2193 -2192 -2185 -2184 -2179مثنوي دفتر ششم ابیات،                                (
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  :شبستري نیز هماهنگ با معناي مزبور در این باب گوید

  )515(کز او گاهیت خوف و گه رجا بود  چه حاصل مر ترا زین بود و نابود  

  )516(هراسد  ایۀ خود میـکه طفل از س  را شناســــدنترسد زو کسی کو   

  )517(ازي تازیـــانه ـب تـنخواهد اس  نماند خوف اگر گردي روانـــه  

  )518(اك است گراز مستی تن و جان تو پ  ترا از آتش دوزخ چه باك است  

  

   دیدگاه وجودي و دیدگاه شهودي-2-ب

هان شناسی، معرفت نفـس و   اعم از مباحث ج    óدیدگاه شبستري به مباحث عرفانی      

 به تبع ابن عربی وجود شناسانه است اما نظرگاه هروي بـه مواضـع               -حتی مقامات عرفانی  

را ) اهل تحقیق (محقق  / شبستري اساساً دید اهل حق    . مزبور صبغۀ شهودي و سلوکی دارد     

  :دانسته است» دیدگاه وجودي«

  )83(د است نخستین نظره بر نور وجو   محقق را که از وحدت شهود است  

  )84(به هر چیزي که دید اول خدا دید    دلی کز معرفت نور و صفا دیــــد  

، »قبـل «است در هر سه مرحلـۀ       » حق«وجود را که همان     » محقق«بدین معنی که      

بیند  از اشیاء می  » پس«و  » در«
8

یابد و     و مطلق را پیش از هر تعین و متجلی در آن تعین می             

  :سراید کند هم او در جاي دیگر می حدت نظاره میهرگونه کثرت را در پرتو و

  )395(وجود مطلق او را در شهود است   دل عارف شناساي وجود است  

نگرش او به توحید نیز که اساس ایمان است از مقولۀ تعبیر وجودي است که از آن              

تعبیر نموده و توحیـد حقیقـی را نفـی تعینـات از جهـان و از فـرد       » اسقاط االضافات«به  
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و گرد امکان افشاندن از جهان امکان و لحاظ وجود مطلـق در وراي              )  صول به مقام فنا   و(

  :تعینات دانسته است

  )879(بر این ختم آمد اصل و فرع ایمان   یکی گوي و یکی بین و یکی دان  

  )834( ه التوحید اسقاط االضافاتک  اباترانــــدت از خ نشانی داده  

 وحدت عارف و معروف و نیز شطح اناالحق         او همچنین تفسیري هستی شناختی از     

  :گوید می» وصال حق«دهد و ضمن نفی حلول و اتحاد در مورد  ارائه می

  )537(نه او واجب شد و نه واجب او گشت  مگو ممکن ز حد خویش بگذشت

  )448(  یکی گردد سلوك و سیر و سالک   شود با وجه باقی غیـــــر هالک

خـویش بگـذرد،    » مـن « که اگر سالک از تعین       سخن مهم او در تفسیر فنا آن است       

یابد بنابراین فنا حقیقت وجودي حاکم بر همۀ عالم اسـت نـه               حقیقت امر بر او وضوح می     

امري مختص به انسانی خاص و آنچه از آن به نفی تعین و افشاندن گرد امکان تعبیر شـده                   

  .د نیستاز دیدگان فر) کشف الغطاء(و پرده برداشتن » تصحیح خیال«چیزي جز 

  )536(خیزد وصال استچو غیر از پیش بر  وصال این جایگه رفع خیال است  

  )503(نماند غیر حق در دار دیــــار   خیال از پیش برخیزد به یکــبار  

  

و رؤیت مطلق در همۀ ارکان    ) یعنی تعین فرد سالک   (پس فنا گذشتن از هاء هویت       

 قطع نظر از مغایرتی که میان واجـب         اشارت است به  «: به تعبیر داعی شیرازي   . هستی است 

و ) 191 ص1377داعـی شـیرازي،   (» و ممکن از روي اعتبار هست و فی الحقیقـه نیـست        

سپس در نوردیدن صحراي هستی و فهم اینکه هستی منحصر به حق است و نـصیب غیـر،              

ات متکثرة وجودي از نظر     نّاشارت است به رفع تعی    «ن  نیست که ای  ) ظهورِ وجود (جز نمود   

  )همان منبع(» حید بین موحدتو
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  )306(اگر چه دارد آن چندین مهالک    بیش نبود راه سالک دو خطوه  

  )307(دوم صحراي هستی در نوشـتن     یکی ازها هویت در گذشتن  

  )451(نه حق بنده نه آن بنده خدا شد    تعین بود کز هستی جدا شد  

 آن این که ایـن      یابد و   در اینجاست که وحدت عارف، عرفان و معروف وضوح می         

  .گري حق بر خویش نبوده است مراحل چیزي جز جلوه

  )413(    که تو حق را به نور حق شناسی  مکن بر نعمت حق ناسپــــــاسی  

  )414(یابد ز خور تاب  ولیکن خاك می     جز او معروف و عارف نیست دریاب  

ـ   نیز شطحی خاص حسین » اناالحق«از این نظر     ه زبـان  بن منصور حالج نیـست بلک

حال هر ذره و هر موجود است و سرّي که حالج بر زبان آورد دو چیز بـود یکـی آن کـه            

انالحق زبان حال عالم است دوم آن که این سخن جز کالم حق بر زبـان عـالم در قالـب                      

  :مظاهر نیست

  )435(بجز حق کیست تا گوید اناالحق  اناالحق کشف اسرار است مطلق

  )436(و خواهی مست گیرو خواه مخمورت  همه ذرات عالم همچو منصـور

  )437(بدین معنی همی باشند قـــائم   اند دائم در این تسبیح و تهلیل

گفتن است و اگر مطابق آنچـه       ) الاله اال اهللا  (  و اگر نطق موجودات تسبیح و تهلیل      

ات است بنـابراین بـاطن منطـوق عمـوم          فاسقاط االضا ) تهلیل(گذشت معنی کلمۀ توحید     

  .است» هواالهوال«موجودات 

  

  )464(هو الحق گو تو خواهی یا اناالحق   جز از حق نیست دیگر هستی الحق
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  : همه اویی یا همه از اویی-3-ب

تفسیر شبستري از وحدت وجود همه اویی یعنی وحدت شخصی وجود است کـه               

اي   ابن عربی در آثارش تشریح کرده و سپس شارحان وي این سـخن را در قالـب نظریـه                  

 آوردند و چنان که گذشت او ضمن نفی حلول و اتحاد که هر دو به نـوعی بـر                  منسجم در 

) حـق (دیگـر در کنـار وجـود مطلـق        ) وجوداتی(اثبات دو وجود یا بیشتر یعنی وجودي        

  :باشد، صریحاً در مطلق وجود بودن حق داد سخن داده است می

   استوري اعتبـــــاريــتعینهـا ام  وجود اندر کمال خویش ساري است    

  )464(هوالحق گو تو خواهی یا اناالحــق   جز از حق نیست دیگر هست الحق

  )449(است عین ضالل دوییدت که در وح  حلول و اتحاد اینجا محـال است

  )450(ولی وحدت همه از سیر خیـــزد   حلول و اتحاد از غیر خیــــزد

گیـرد   بـه خـود مـی     » وحـدت «اما حسینی هروي آنجا نیز که سخنش رنگ و بوي           

بـه  (کند تا مرزهاي وحدت شـهود         بدان ضمیمه می  » همه از اویی  «بالفاصله سخنی دال بر     

  :گوید چنان که می. محفوظ باشد) به تعبیر ابن عربی(از وحدت وجود ) تعبیر سمنانی

      »همه هستی از اوست«او به خود هست و   

  )350. (»جمله اوست«نیست آمد هر چه آمد 

  هنـــــــدرهروان کز ملک معنی آگ  

  )355(» اال اللهنــــــــد« کشتگاه خنجر                

  محو بینند آنچه غیر حق بــــــــود  

  )357(نیستیشان زین سبب مطلق بـــــود                
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اسـت کـه معنـاي      » تجلی و ظهـور   «ابن عربی محبث    » وحدت وجود «رکن مکمل   

وقی آشکار بـر معنـاي سـلوکی و       تکوین و هستی شناختی آن در استعمالهاي ابن عربی تف         

توان دید که آنجا که حـسینی هـروي از            اش دارد به همین وجه بخوبی می        معرفت شناختی 

) ما یظهر للقلوب مـن انـوار الغیـوب   (برد مقصودش تجلی سلوکی و معرفتی  تجلّی نام می  

  :از جمله. است

  )803(بر سر تخت تجلی خوش نشست   دل چو از سوداي نفسانی برست  

  )804(آنچه در سرّ تو آید بی گمــــان   ت انوار تجلّی را نشــــانچیس  

 هم در باب تجلی سـلوکی و معرفتـی        ه،اما شبستري هر دو معنا را مد نظر قرار داد         

  :سراید می

  )194(شود چون خاك ره هستی زپستی   وه هســـتیکتجلی گر رسد بر   

  )195( کاهی به یک لحظه دهد کوهی به  گدایی گردد از یک جذبه شاهی  

  :سراید و هم در باب تجلی وجودي و هستی شناختی  می

  )670(بود از شأن خود اندر تجلّی   همیشه فیض و فضل حق تعالی  

  :و در جمع بین دو معناي مزبور چنین آورده است

  )200(همه عالم کتاب حق تعالی است   به نزد آنکه جانش در تجلّی است  

)718( و زلف آن معانی را مثال است رخ  تجلی گه جمال و گه جالل است  

 انسان شناسی-4 -ب

هر چند دو عارف مورد بحث انسان یا عالم صـغیر را خالصـۀ آفـرینش و اشـرف            

اند و لهذا معرفت نفس را به عنوان کلید شناخت حقیقـت و خداشناسـی                 مخلوقات دانسته 

ر حـق، اساسـاً     اند اما تحلیل شبستري براساس علم االسـماء و مبحـث ظهـو              معرفی کرده 
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شناخت انسان از آن حیث کـه  . باشد دیدگاهی وجود شناختی از انسان و معرفت النفس می  

و جلوة تمامی اسماء الهی است واجـد اهمیـت اسـت و             ) الوهیت(صورت عکس مسمی    

  :بدین صورت این عالم صغیر نسخۀ نقش الهی و آیینه تمام نماي عالم کبیر است

  )460(بیــــن  هر آنچه آید آخر پیش می   بین میجهان را سر به سر در خویش   

  )269(بدان خود را که تو جان جهانــی    تو مغز عالمی زان در میانــــــی  

  )281(که هستی صورت عکس مسمــــا   اي تو جمله اسمـــا از آن دانسته  

که تمامی نامهاي الهی را در خود بـه نحـو            این در واقع شأن انسان کامل است          

ایـن حقیقـت تکـوینی را       . عل شکوفا نموده به تخلق به اخالق اهللا دست یافتـه اسـت            بالف

اند که مقام جمع الجمـع رتبـه اوسـت و بـه لحـاظ نقـش هـستی                     حقیقت محمدیه نامیده  

  :اش واجد اولیت و آخریت در کلیت آفرینش است شناختی

  )18(همو اول همو آخر در این کار    وز ایشان سید ما گشته ساالر  

  )19(در این دور آمد اول عین آخر   د در میم احمد گشت ظاهراح  

  )21(جمال جانفزایش شمع جمع است  مقام دلگشایش جمع جمع است  

من عرف نفسه فقد عرف     «از همین جهت غالب عارفان مکتب ابن عربی از حدیث           

بواسـطۀ  » الوهی«به حقیقت » من«وجهۀ معرفتی و هستی شناختی یعنی اتصال حقیقت     » ربه

شبستري نیـز   . اند  ظهر تام حق بودن انسان و بر صورت رحمانی آفریده شدنش را دریافته            م

  :در این ابیات همین وجه را مد نظر دارد

  )295(که نبود فربهی مانند آمـــــاس     برو اي خواجه خود را نیک بشناس  

  )296(ـد ـکه این هر دو ز اجزاي من آم    من تو برتر از جان و تن آمــــد  

  )309(ـدـتو آن وحدت که عین کثرت آم  تو آن جمعی که عین وحدت آمد  
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  )298(شو انهان بگذار و خود در خود نهج  یکی ره برتر از کون و مکان شو  

  )793(و یا دل عکس خال روي زیباسـت   ندانم خال او عکس دل ماست  

  )   795(ه من پوشیده شد این سر مشکل ـب  دل اندر روي او یا اوست در دل  

 .یابـد  اي اخالقی می اما انسان شناسی و معرفت نفس در دیدگاه حسینی هروي جنبه    

  :او هر چند بر اهمیت فراوان خود شناسی تاکید دارد 

  )402(را تاختی ــه صحـمرکب معنی ب  چون تو نفس خویش را بشناختی  

  )403(گر به او بینا شوي دانی که چیست  دانش نفست نه کار سرسري است  

  )406(ی کس از تحقیق او دارد خبـــرن  ک صورت نماید در نظـرنی به ی  

ـ                 لحـاظ  ه  اما در ادامۀ معرفت نفس را نه یک معرفت نظري مطلوب فی نفسه کـه ب

اي عملـی بـراي       نظري یا شهودي راهی به سوي خداشناسی باشد بلکه بـه عنـوان مقدمـه              

 معرفت رب را در     عمل کردن تلقی نموده و وجه ارتباط بین معرفت نفس و          » خالف نفس «

  .داند همین سلوك عملی یعنی مخالفت نفس که رضاي رب در آن هست می

  )407(جداست معنی این دانش نی ز وصف           نفس تو آشوب افعال خداست

  )408(حق شناسد هرکه از نفس آگه است اي ره است    ـبهر این گفت آنکه بین

  )409(س تا بینا شــــوي عیب او بشنا   در حقیقت نی از او دانا شـــوي

  )397(ر ـردد مختصــاینهمه افســانه گ  ر از حال خود یابـــی خبرـآه اگ

  

از آغاز در نزد علماي اخالق و برخـی      » من عرف نفسه  «این طرز تلقی از حدیث        

عارفان سابقه داشته است که مقصود از نفس را نفـس امـاره و غـرض از شـناخت آن را                     

 نفـس را ممـد      مراقبت امیال آن و با خبر بودن از حال خویش و            شناسایی مکرها و حیل و    
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هـا    اند هر چند این دستور العمـل        حصول این مقصود یعنی خالف نفس عمل کردن دانسته        

  : چنانکه شبستري گفته است؛امري عام در همۀ مرامهاي اخالقی و عرفانی است

   ارون کن که رستیو خالف نفس   م به هر حالی که هستیدان نمی  

در باب اختیار انسان نیز چنانکه در بخش اول مالحظه شد هـر چنـد هـر دو بـه           

وار مطـرح  » توصـیه «اند اما این معنا در کنزالرموز  نحوي و به معنایی از اختیار تبرّي جسته 

     .   »توصیفی«شده و در گلشن راز به نحو 

خـود را در   ارادة ،نظـر کـرده   به اعتقاد هروي سالک باید از اختیار خود صـرف      

  :راستاي اراده حق قرار دهد

  )278(تا بیابی نقد اسرار ســـجود  اختیار خود برون آر از وجود  

  )715(پس میان را در رضا بر بند چست   اختیار خود بنه باري نخست  

اما از نظر شبستري سخن گفتن از اختیار امري بی مبناست چرا کـه وجـود و ذات                  

د اختیار چیزي جز ظل و ظهور اختیار الهی نیست و ایـن             انسان چه رسد به صفات او مانن      

  :گوید او می» توحید افعالی«معنا فرعی است از مسئله 

  )527(کسی را کو بود بالـــذات باطل   کدامین اختیار اي مرد جـــاهل   

  )528(نگویی اختیارت از کجــــا بود   چو بود تست یکسر همچو نابود  

  )532(ز حد خویشتن بیرون منه پاي   ياثر از حق شناس اندر همه جا  

   و سعت طرح معارف-5-ب

در گلشن راز معارفی از مبانی و مسائل عرفان نظري و عملـی مـورد بحـث قـرار                   

گرفته که برخی از سلسلۀ کبرویـه و غالبـاً از مکتـب ابـن عربـی وام گرفتـه شـده و در                        

)  به بعـد 132(و اعیان ثابته یابیم از جمله است طرح مسئله عدم  کنزالرموز از آن اثري نمی   
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 تبیین علم االسمایی مسائل -) به بعد361( قوس صعود و نزول   ó)  به بعد  121(و نور سیاه    

 ó) بـه بعـد   651( سه نوع قیامت     -) به بعد  640( خلق جدید    ó)  به بعد  276(عرفان نظري   

) بعدبه  863( معانی وجودي وحدت متعالی ادیان       -)به بعد 725(بحث تأویل و وضع الفاظ      

  .و مانند آن

از جمله فوائد مقایسۀ آراء و آثار دو عارف مورد بحث مددي است که ایـن        : تتمیم

نماید از آن جمله      بحث به شرح و حلّ برخی مسائل مطرح شده از سوي حسینی هروي می             

در بارة این سؤال    ) در غالب چاپهاي گلشن راز    (است توضیحی که ذیل سؤال شمارة دهم        

  .رح استمعما وار قابل ط

  )13(ز قعر او چه گوهر حاصل آمد      چه بحر است آن که نطقش ساحل آمد

  )14(کجا زد موج آن دریا نشان کن؟چون دارد آن معنی بیـــان کن؟  صدف 

آیـد   دریا هستی است و آنچه از قعر دریا حاصل می: گوید شبستري در جواب می   

           شامل نقل و نـص     (ر و گوهر علم     عبارت از علم که در صدف حرف مخفی است و البته د

ریزد یعنی علم     حاصل موجی است که از دریاي هستی به ساحل نطق انسان می           ...) اخبار و 

  :آید و غالف در او از صوت و حروف است گوهري است که از آن دریاي ژرف بیرون می

  

  )560(صدف حرف و جواهر دانش دل   یکی دریاست هستی نطق ساحل  

  )561(برون آید ز نقل و نص و اخبار    در شــهواربه هر موجی هزاران  

  )562(اي هرگز کم از وي  نگردد قطره  هزاران موج خیزد هر دم از وي  

  )563(غالف در او از صوت و حرف است  وجود علم از آن دریاي ژرف است  
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از آنجا که سوالهاي قبل از این پرسش در ارتباط با قرب و بعد و وصال انسان به       

بطه حق و خلق بوده است، برخی محققـان در مـورد ایـن جـواب اشـکالی بـر                    حق و را  

  :اند بدین مضمون که شبستري مطرح کرده

»کلمه الحضره«اگر شیخ درین سوال از مفهوم نطق، آنچه را صوفیه «
9

خوانند به   می

کرد و گوهري را  خاطر آورده بود بحر را عبارت از هست مطلق و حقیقت وجود تفسیر می

گونه سؤال سایل را به  یافت و بدین آن حاصل شد عبارت از صورت تعینات میکه از 

یی بین این سوال و  کرد، اما شیخ ظاهراً به وجود رابطه نحوي دنبالۀ سؤال قبلی تلقی می

سؤال ما قبل تفطن پیدا نکرده است و آن را متضمنّ سؤالی استطرادي و استفهامی 

 و کالم و ارتباط آن با نفس و علم تلقی کرده اعتراضی شامل استفسار از مفهوم نطق

  ).271، ص1379زرین کوب، (» است

بایست به آثار خود  به نظر نگارنده براي ارزیابی صحت و سقم این اشکال می

حسینی هروي مراجعه نمود تا مشخص شود آیا مقصود او وجهۀ هستی شناختی استعارة 

یا وجهۀ معرفت شناختی آن؟ ) اند هچنانکه استاد زرین کوب آورد(بحر و ساحل است 

  ).شود چنانکه در جواب شبستري مالحظه می(

حسینی هروي اساساً به استعارة بحر و موج و صدف و در عالقۀ خاصی دارد و در 

آثارش فراوان از آن بهره برده است از جمله در کنزالرموز در مواضع متعددي از این 

مواضع وجه معرفت شناختی و علمی استعارة مزبور کند، اما در غالب این  استعاره یاد می

:مد نظر بوده است از آن جمله
10

  

  )329(ر لب دریاي علمی چون خسیـــب   گر تو علم صورتی داري بسی

  )330(چون صدف در قعر این دریا شوي    در ره معنی اگر دانا شـــوي 
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  )560 (کز الست او را عنایت آشـــناست  آن به غواصی در این دریا سزاست

  )561(ـی؟سـگوهر دریاش چون خواند ک  باد اگر بر روي آن آرد خــــسی

  )739(دست ه ا بــنایدش دري از آن دری  کلّی وا نرسته هر که از خود او ب

توان معنایی وجود شناختی نیز براي این استعاره  هر چند از برخی ابیات او می

  :گوید می» روح«استنباط کرد از جمله در بارة 

  )457(دي ــر ناپیدا بــاحل آن بحــس  بدير نه این گوهر از آن دریا ـگ

  )458(آب و گل را کی ملک کردي سجود  گر نبودي پرتو حق در وجــود

  )558(کشتی و مالح بی حاصل نـــگر   اي بی ساحل نگرـبوالعجب دری

هر حال پاسخ شبستري با نگرش غالب حسینی هروي هماهنگ است هر چنـد              ه  ب  

مطلق ) وحدت(جه هستی شناسی استعارة مزبور نیز غافل نبوده و خود در این باب              او از و  

  :گوید وجود را به این دریا تشبیه کرده و در تمثیل آب و بخار و اطوار وجود می

  )496(زو خیزد هزاران موج مجنونکـ    چون دریایی است وحدت لیک پرخون  

  )497(اچندین شکل و اسم  چگونه یافت   اران ز دریـــاـــنگر تا قطرة ب

  )498(ات و جانور، انسان کامـــل ـنب        م و گِــلـبخار و ابر و باران و ن  

)499(زو شد این همه اشیا ممثّــل ـک    همه یک قطره بود آخــر در اول  

  

  نتیجه

دراین مقال ضمن بررسی احتماالت مطرح در دالیل طرح سواالت حسینی هـروي             

مانند دستور  (» تفکر«این سواالت نوعی تمرین     : مرجح دانسته شد که   از شبستري این وجه     
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اي تعلیمی و مـوجز از        از طرفی و کوششی براي ایجاد منظومه      ) العملهاي باب ذکر و تذکر    

» محبـت محـور  « همچنین ضمن اشاره به دیـدگاه   . عرفان نظري به زبان پارسی بوده است      

به تبعیـت   (شبستري  » معرفت محور «دیدگاه  و  ) به تبعیت از موالنا و عطار     (حسینی هروي   

به همانندیها و تفاوتهاي دو اندیشمند اشارت رفـت از آن جملـه در         ) از ابن عربی و عطار    

 همانندي و تناظر عالم کبیر و عالم صـغیر و طـرح             -باب عرفان نظري؛ نفی حلول و اتحاد      

 به عجز عقل در     نوعی قول به وحدت و توحید وجودي و در باب عرفان عملی نیز اعتراف             

وصول به حقیقت برتر و طرح فنا و بقا و جمع الجمع به عنوان اعلـی درجـات عرفـانی و                 

  .باشد دو می مانند آن از وجوه اشتراك آن

همچنین در مباحثی از جمله تاکید بیشتر بر وجه معرفتی عرفان توسط شبـستري                

دیدگاه همه اویی شبستري    دیدگاه وجودي او در برابر دیدگاه شهودي حسینی هروي و نیز            

  .در برابر دیدگاه هم ازاویی هروي نیز تفاوت رویکرد دارند
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  فهرست منابع

  

  .1383امین لو، حسن، هزار گنج، تهران، انتشارات لیمیا ، 

  . 1378الدین، مثنوي معنوي، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بلخی رومی، موالنا جالل

  .1375راز، تهران، انتشارات آفرینش، الدین، شرح گلشن  ترکه، صاین

ــروي      ــسینی ه ــر ح ــانی امی ــدین،مثنویهاي عرف ــروي،رکن ال ــسینی ه ــوز، (ح کنزالرم

  .1370،   تصحیح دکتر ترابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ...)زادالمسافرین

  .1377داعی شیرازي، شاه محمود، نسایم گلشن، تهران انتشارات الهام، 

  .1376ین، جستجو در تصوف ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، زرین کوب، عبدالحس

  .1379زرین کوب، عبدالحسین، نقش بر آب، تهران، انتشارات سخن، 

اي برذن بودیسم، ترجمه منوچهر شادان، تهران، انتشارات بهجـت،            ت، مقدمه . سوزوکی، د 

1382.  

  ).مجموعۀ آثار(شبستري، شیخ محمود، سعادت نامه 

اي، تهـران،     ، تـصحیح حـسین الهـی قمـشه        )بـاغ دل  ( محمود، گلشن راز     شبستري، شیخ 

  .1384انتشارات علمی فرهنگی، 

  .1384شبستري، شیخ محمود، گلشن راز، تصحیح کاظم دزفولیان، تهران، انتشارات طالیه، 

شبستري، شیخ محمود، مجموعۀ آثار، تصحیح صمد موحـد، تهـران، انتـشارات طهـوري،          

1371.  

  .1380دینی، تذکرة االولیاء، تصحیح استعالمی، تهران، انتشارات زوار، عطار، فرید ال
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کاشانی، عبدالرزاق، اصطالحات الصوفیه تصحیح محمد کمال جعفر، قم، انتشارات بیـدار،          

1370.  

کاشانی، عبدالرزاق، لطائف االعالم، تصحیح هادي زاده، تهران، انتشارات میراث مکتـوب،            

1379.  

اتیح االعجاز فی شرح گلشن راز، تهـران، انتـشارات کتابفروشـی            الهیجی، شیخ محمد، مف   

  .تا محمودي، بی

لویزون، لئونارد، فراسوي کفر و ایمان شیخ محمود شبستري، ترجمه مجد الـدین کیـوانی،               

  .   1379تهران، انتشارات مرکز، 
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  پی نوشتها

  

از مهارت در علوم هر دو در آثارشان از طلب و سرگردانی خویش پس   -1

بیت ) حسینی هروي(زادالمسافرین: ك. ر(اند  ظاهري در ابتداي سیر و سلوکشان خبر داده

در باب زندگی آن دو رجوع ).  به بعد334بیت ) شبستري( به بعد و نیز سعادت نامه 160

 نیز عباسی داکانی 328 تا ص313شود به زرین کوب، جستجو در تصوف ایران، ص

.76 تا ص55شن صمقدمه نسایم گل

هاي انتهاي ابیات شبستري از متن گلـشن راز بـه تـصحیح          از این پس شماره    -2

هـاي انتهـاي ابیـات        دکتر صمد موحد مندرج در مجموعۀ آثار شبستري اسـت و شـماره            

.حسینی هروي از متن کنزالرموز به تصحیح دکتر سید محمد ترابی 

ند غزالی، موالنا، نسفی، ابن عربی در این زمینه و نیز طرح اقوال عارفانی مان -3

.7لویزون، فراسوي کفر و ایمان،فصل : ك. و شبستري ر

واجد هر دو جنبـۀ  ) ابن عربی( به تصور نگارنده دو مکتب خراسانی و مغربی     -4

باشند هر چند در هر یک نوع تاکید و تمرکز و توجـه ویـژه و سـبک                 معرفتی و محبتی می   

ر این زمینه در بخش مربوط به وجوه فارق دو اثر شبستري            د. بیانی خاصی غلبه یافته است    

.و حسینی هروي بیشتر سخن خواهیم گفت

.124مجموعه آثار شبستري ص: ك.  ر-5

هاي صوري و ساختاري دو اثر مزبور نحوة طرح سبب نظـم           از دیگر مشابهت   -6

 و نیـز نحـوة تقریـر عظمـت          69 و 68 و گلـشن ص    20 و   26کنزالرمـوز ص  : ك.ر(کتاب  

تشابه در . باشد  می) 22و  21 و گلشن راز ص    82و  60 -68کنزالرموز ص : ك.ر) (ص(یامبرپ

گذرد از جمله اسـت در مـذمت تنجـیم، شبـستري              برخی تعبیرات نیز از مرز توارد در می       

  : گوید

  )239(اثر گوید که از شکلی غریب است   منجم چون ز ایمان بی نصیب است  

  :حسینی هروي گوید
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  )240(ر  به حکم و امر حق گشته مسخ  چرخ مـــــدوربیند که این  نمی  

  )36(گردش افالك باشد متهــــم     مقسمت از امر تو گردد بیش و کـ  

  

بینیم که این  اگر به سخن عطار در تذکره االولیا در بارة سمنون محب دقت کنیم می -7

  :گوید  وي می.اختالف رویکرد دربارة اهم بودن معرفت یا محبت از آغاز مطرح بوده است

را در محبت مذهبی خاص هست و او تقدیم محبت کرده است بر » او سمنون«  

)510،ص1380عطار،(» اند معرفت و بیشتر مشایخ، معرفت را بر محبت تقدیم داشته

  

« : نویـسد    الهیجی در تفسیر ابیات مزبور و در شرح سه قسم رؤیت حق مـی              -8

است که  » ذوالعین«بیند این مرتبۀ      اول خدا را می   نماید    ز هر چیزي که مشاهده می     ... دل که 

مارأیـت شـیئاً االو رأیـت اهللا     «: فرماید  چنان که می  ... بیند و خلق را باطن        حق را ظاهر می   

» ذوالعقـل «صاحب این مرتبه » ما رأیت شیتاً اال و رأیت اهللا بعده«: گوید  دیگري می ... » قبله

و ... همچـون اختفـاي مطلـق در مقیـد     ...  بـاطن  بیند و حق را     نامند که خلق را ظاهرمی      می

صـاحب ایـن    » رأیت اهللا معه  «و یا   » ما رأیت شیئاً اال و رأیت اهللا فیه       «... دیگري فرمود که    

وجـود واحـد را از   ... خواننـد   مـی » ذوالعقل و العـین   «اند    مرتبۀ اخیر را که فیه و معه گفته       

اهر از شهود وجه واحد متجلّـی       بیند و از وجهی خلق و به رؤیت کثرت مظ           وجهی حق می  

  )61 و 60مفاتیح االعجازص. (شود در آن محجوب نمی
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اشـارة  : گویـد   می» کلمه الحضره «در تعریف   ) 69ص( کاشانی در اصطالحات الصوفیه      -9

) 40/ نحـل (کقوله تعالی، انما قولنا لشئ اذا اردناه ان نقول له کـن فیکـون               » کن«الی قوله   

  .فهی صورة االرادة الکلیه

اوالعـین  ... الکلمـه یعنـی بهـا الحقیقـه    : همچنین همو در لطائف االعالم چنین آورده است  

  .تعینات الحق... الثابته او

  .  به بعد96کنزالرموز ابیات : همچنین رك-10

  


