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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The emergence of massive environmental crises is one 
of the great challenges facing the contemporary era that has endangered the lives of 
humans and other living things on the planet. The root of these challenges must be sought 
in the worldview and attitude of human beings towards existence. Because how humans 
treat each other and the natural world is influenced by thoughts, ideologies and 
worldviews. This study tries to design and explain the epistemological system and 
worldview of Iranian-Islamic mysticism in relation to the environment based on the most 
important works of Persian mystical poetry. 
METHODOLOGY: This research is one of the interdisciplinary studies that will study the 
position of the environment in the outstanding works of Persian mystical poetry from the 
Sanai era to the Jami period in a descriptive-analytical manner and based on library studies.  
FINDINGS: A study of the outstanding works of Persian mystical poetry, especially in the 
poetry of mystical poets such as Sanai, Attar, Rumi, Shabestari and Jami, shows that God-
centeredness, belief in the coherence and order of the universe, the good system, the 
mirror and verse of the universe, the rule of action and reaction, the secret of love in 
existence, life and perception of the universe, and sufficiency are the main foundations of 
Islamic mystics' view of the environment. 
CONCLUSION: The worldview of Islamic mystics based on religious teachings is full of 
epistemological views of nature and the environment. Mystical literature, especially 
mystical poetry, is the best container for reflecting the feelings and thoughts of Islamic 
mystics towards nature and the environment. The analysis of the outstanding works of 
Persian mystical poetry indicates that the system of beliefs, thoughts, speech and practical 
behavior of Islamic mystics is rich in respect, reverence, love and affection for nature and 
its manifestations. Iranian-Islamic mysticism, based on its intellectual foundations, is based 
on principles that can change the way people think and think about the environment and 
regulate their behavior towards it. Patterns based on the system of mystical beliefs can 
replace humanism, individualism, absolutism, segregation, the morphological, mechanical, 
and objective view of the world, and make fundamental changes in its relationship to 
nature. 
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 مقاله پژوهشی
 آثار برجستۀ شعر عرفانی فارسی(بر اساس ) یدر عرفان اسالم ستیمحیط ز گاهیجا لیتحل
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 المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران.  دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین

 

 چکیده:
چالشهای بزرگ پیش روی دوران پیدایش بحرانهای عظیم محیط زیستی از زمینه و هدف: 

معاصر است كه حیات انسان و دیگر زیستمندان كرۀ زمین را بمخاطره انداخته است. ریشج اصلی 

بینی و نوع نگرش انسانها به هستی جستجو كرد؛ چراكه چگونگی این بحرانها را باید در جهان

 نیابینیها میباشد. هیها و جهانرفتار انسانها با یکدیگر و جهان طبیعت تحت تأثیر افکار، ایدئولو

اسالمی را درقبال محیط  –شناسی و جهانبینی عرفان ایرانی پژوهش تالش میکند نظام معرفت

 فارسی طراحی و تبیین نماید. یشعر عرفانمهمترین آثار بر اساس  زیست

تحلیلی و  –ای بوده كه به شیوۀ توصیفی رشتهاین پژوهش از ردۀ مطالعات بینروش مطالعه: 

ای، جایگاه محیط زیست را در آثار برجستج شعر عرفانی فارسی از بر مبنای مطالعات كتابخانه

 عصر سنایی تا دورۀ جامی بررسی خواهد كرد.

بررسی آثار برجستج نظم عرفانی فارسی در شعر شاعران عارفی چون سنایی، عطار، ها: یافته

محوری، اعتقاد به انسجام و انتظام عالم، نظریج موالنا، شبستری و جامی نشان میدهد كه خدا

العمل، سریان عشق در هستی، حیات و نظام احسن، آینه و آیه بودن عالم،  قاعدۀ عمل و عکس

مندی كیهان، و بسنددی و قناعت، مبانی اصلی نگرش عرفای اسالمی به محیط زیست را ادراک

 تشکیل میدهند.

ه شناسانهای دینی سرشار از نگاه معرفتاسالمی بر اساس آموزهبینی عرفای جهانگیری: نتیجه

به طبیعت و محیط زیست است. ادبیات عرفانی بویژه شعر عرفانی بهترین ظرف برای بازتاب 

احساسات و افکار عرفای اسالمی در قبال طبیعت و محیط زیست است. تحلیل آثار برجستج شعر 

و مظاهر آن در  عتیعشق و محبت به طب م،یم، تکركه احترا عرفانی فارسی حاكی از آن است

اسالمی با -عرفان ایرانی .یزندموج م یاسالم یعرفا یو سلوک عمل نظام باورها، اندیشه، دفتار

تکیه بر مبانی  فکری آن، بر اصولی استوار است كه میتواند نوع نگاه و تفکر انسانها را درمورد 

درقبال آن سامان بخشد. الگوهای مبتنی بر نظام باورهای محیط زیست تغییر داده و رفتار آنها را 

درایی، نگاه آفاقی و انگاری، تجزیهمحوری، فرددرایی، مطلقعرفانی میتواند جایگزین انسان

  مکانیکی و ابژكتیو به جهان شود و در رابطج او با طبیعت تغییرات بنیادی ایجاد كند.

 4155شهریور  51 :دریافت تاریخ   
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 مقدمه
او  بیعیط طیجامعه با مح ایفرد  نیهمواره ب لیو ثابت نبوده و کسانی خیدر طول تار ستیز طیانسان با مح جرابط

 ریا تأثانسانه یو روح یبر نوع نگرش، زبان، فرهنگ و سالمت جسم ستیز طیبرقرار بوده است. مح یمتقابل جرابط

 ستیز طیبر مح یو روح یجسم یازهاین ،ینیاعتقادات د ،ینبیجهان نوع به توجه با هاانسان یرفدذار بوده و از ط

 عتیببا ط زمانی است؛ناآداه بوده  یعیطب یدادهایرو درموردبوده و  عتیمقهور طب زمانی نساناند. ادذاشته ریتأث

  .است افتهیبر آن سلطه  عتیطب نیهم با كشف قوان یعاشقانه برقرار كرده و زمان جرابط

زدایی، نگلزایی، جیم، درمایش زمین، تخریب الیج ازن، بیابانپیدایش بحرانهای عظیم محیط زیستی چون تغییر اقل

های دیاهی و زمینی و اقیانوسها و دریاها، تخریب و فرسایش خاک، نابودی دونهآلوددی هوا، آلوددی آبهای زیر

كُره را جانوری و غیره از چالشهای بزرگ پیش روی دوران معاصر است كه حیات انسان و دیگر ساكنان زیست

رویه و مهاردسیخته از منابع و پیشرفت برداری بیبمخاطره انداخته است. آنچه مسلم است افزایش جمعیت و بهره

زیست را تسریع كرده است. هرچند مسئلج محیط زیست مسئلج  سریع تکنولوهی و صنعت، روند تخریب محیط

كوچکتر صورت میگرفت. با شروع  جدیدی نیست، اما در دذشته تخریب ثروتهای طبیعی به كندی و در ابعادی

ی ارنسانس و پیشرفتها و كشفیات علمی، كه منجر به انقالب صنعتی شد، تخریب محیط زیست نیز سرعت فزاینده

یست سویه و ابزاری به محیط زبینی انسانها در دورۀ مدرن و نگاه یکدرفت. این تخریب نتیجج تغییر نگرش و جهان

ی كشدر دورۀ مدرن، نگرش به طبیعت كامالً ابزاری و حسابگرانه و درجهت بهرهبوده است. با كشف عقلی جدید 

ء، بزردترین تحول تمدن مدرن غربی و پایج پیدایش هرچه بیشتر از منابع طبیعی است. بدل شدن طبیعت به شی

د و خرد نقش بتکنولوهی افساردسیختج مدرن بود. در این رویکرد طبیعت براحتی به جهان ابژكتیو كلی تعمیم مییا

سوهه را پیدا میکند. در این دوران وحدت و یک ارچگی طبیعت كنار دذاشته میشود. شناخت صرفاً ازطریق مطالعج 

سازی عناصر پیچیده راهی جز تحلیل نیست. از ها قابل حصول است و برای سادهاجزاء و خوای رفتار پدیده

  خواهی،ساالری، تمامیتدرایی، فنستیزی، واقعیتویژدیهای نگاه عقلی جدید و مدرنیته میتوان به سنت

ای هانگاری و نگاه آفاقی و مکانیکی به جهان و پدیدهبدیهی̂ دراییدرایی، نتیجهدری، تجزیهانگاری، محاسبهمطلق

آن اشاره كرد. در این عصر جهان همچون شیء در معرض حمالت متفکرانه قرار میگیرد؛ حمالتی كه دمان نمیرود 

چیز بتواند دربرابر آن مقاومت بکند. طبیعت بصورت مخزنی عظیم و منبع انرهی برای صنعت و تکنولوهی هیچ

 جدید درآمده است.

زیستی و تأثیرات آن در زنددی بشر، محیط زیست محور  امروزه بدلیل فرادیری و جهانی شدن چالشهای محیط

 اند. حقیقت اینجه خود را به این موضوع معطوف كردههای مختلف علمی توتوجه انسانها قرار درفته است و رشته

محیطی موجود بجای آنکه صرفاً در فناوری یا روشهای علمی بهبودیافته جستجو است كه حل مشکالت زیست

شود، باید در بازنگری مجدد در رابطج انسان و محیط زیست دنبال شود؛ بویژه با توجه به این مسئله كه تالشهای 

های حلفنون مختلف مدیریت منابع، راه»ر حوزۀ علوم تجربی تاكنون چندان ثمربخش نبوده است. درفته دانجام

جدید و تکنولوهیهای نو، خود مجدداً روند فساد و تخریب را تسریع میکنند و تعادل ظریف و دقیقی را كه بر محیط 

کی بطرز خطرناكی از تعادل اكولوهیزیست زمین حاكم است برهم میزنند و صدمات بیشتری به كرۀ زمین، كه قبالً 

خارج شده است، وارد میکنند. دخالتهای مدام و ناسنجیدۀ ما فقط وضع را از آنچه هست بدتر میکند و نمیتواند 

 (.444)فلسفه و بحران غرب، هوسرل: ی « رفته را بردرداندتعادل ازدست
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 پذیر دشته استبینی امکانریق نوعی جهانتخریبی كه امروزه در مقیاس وسیع در پیرامون ما مشهود است، ازط

كه یا دین و امور معنوی و كشف و شهود را بکلی منکر شده و یا آنها را به حاشیه رانده، تضعیف كرده و از درون 

چیزی كه موردنیاز است بازیابی طبیعت بعنوان واقعیتی قدسی و نوزایی انسان بعنوان حافظ »تهی ساخته است. 

ش ااین مستلزم مرگ آن تصویر از انسان و طبیعت است كه هم تجدددرایی و هم تحوالت بعدیامر قدسی است كه 

 (.375)دین و نظم طبیعت، نصر: ی « مولود آنند

 هایامروزه تردیدی باقی نمانده است كه كاربرد علوم تجربی و مهندسی، بدون اعتنا به علوم انسانی در شاخه

امدهای نادواری با خود بهمراه دارد. از سویی دیگر ازبین بردن این پیامدهای مختلف آن، چندان عاقالنه نیست و پی

یر نیست. پذهای مختلف علوم انسانی پیشنهاد میشود، امکانحلهای متنوعی كه در شاخهنادوار نیز بدون اعتنا به راه

ه، اند. اهتمام فالسفدهپژوهشگران از ظرفیت علوم مختلف برای نجات كرۀ زمین و حفاظت از محیط زیست بهره بر

ان در درایبومپردازان اجتماعی، پژوهشگران حوزۀ ادبیات، زبانشناسان و زیستاندیشمندان دینی و مذهبی، نظریه

برخورد با چالشهای محیط زیست، عمدتاً مبتنی بر تغییر مبانی اندیشگی، نظام باورها و ارزشها، ایدئولوهیها، الگوهای 

ددی بشر با توجه به ظرفیتهای هر رشته بوده است. عرفان بعنوان زبان جهانی و بویژه فکری و زبانی و سبک زن

ر نوعی شناسی آن، كه مبتنی بشناسی و شناختاسالمی با تکیه بر مبانی نظری، نوع نگرش، هستی -عرفان ایرانی

یط نگرش انسانها به محشهود بالواسطه و فراحسی و فراعقلی است، بر اصولی استوار است كه میتواند در تغییر 

 دهی نماید. زیست تأثیردذار بوده و رفتارها و سبک زنددی او را دربرابر آن جهت

 

 سابقۀ پژوهش
با وجود پژوهشهای دسترده در حوزۀ ادب عرفانی فارسی، تاكنون پژوهشی هدفمند و جامعی درخصوی جایگاه 

وزۀ عرفان اسالمی و محیط زیست نیز تحقیق محیط زیست در ادب عرفانی فارسی انجام نشده است. حتی در ح

و  دینكامل و منسجمی انجام نگرفته است. در حوزۀ دین و طبیعت آثار ارزشمندی بچاپ رسیده است: در كتاب 
( بر معرفت دینی دربارۀ طبیعت تأكید شده است و مؤلّف اعتقاد دارد برای جلودیری از 4395)نصر،  نظم طبیعت

ی باید بعنوان انسان سنتی و پل آسمان و زمین تولدی دوباره پیدا كند و عالم طبیعت تخریب بیشتر طبیعت، آدم

المی نظر متفکران اسباید بصورت قلمروی مقدس، كه نیروهای خالق الهی را منعکس میسازد، تصور شود. در كتاب 
ی متفکران اسالمی شناسی مسلمانان توجه شده است و آرا( به علوم طبیعی و جهان4377)نصر،  دربارۀ طبیعت

 اسالم و محیط زیستبه جهان و طبیعت بررسی شده است. در كتاب الصّفا راجعچون ابن سینا، بیرونی و اخوان

اهلل جوادی آملی در زمینج محیط زیست ارائه شده ای از سخنرانیها و پیامهای آیت( مجموعه4394)جوادی آملی، 

انسان در حفظ محیط زیست، راه زنددی سالم را تشریح و سرّ حوادث است و مؤلف در آن افزون بر یادآوری وظیفج 

( سعی شده است بحران 4343)محقق داماد،  الهیات محیط زیستنادوار طبیعت را تبیین كرده است. در كتاب 

اضر محیطی حمحیط زیست از منظر الهیات، فقه، فلسفه و ادیان مورد بحث و بررسی قرار دیرد و  بحرانهای زیست

 طبیعت با انسان ارتباط بررسی»ای تحت عنوان رانی اخالقی دانسته شده است. در حوزۀ ادبیات و طبیعت مقالهبح

 بر شاعر و اندیشج زبان تأثیر درا،بوم نقد رویکرد ( بچاپ رسیده است كه در آن با4344)پارساپور، « شعر در

 است. شده بررسی طبیعت با او ارتباط چگونگی

ال در حآید و میتواند به غنای پژوهش حاضر بیفزاید، بااینآثار فوق پژوهشهای ارزشمند و قابل اعتنایی بشمار می 

 وزهح این در پژوهش بنابراین این جستار اولین آنها به جایگاه محیط زیست در ادب عرفانی پرداخته نشده است؛
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تحلیلی و بر مبنای مطالعات  –وده كه به شیوۀ توصیفی ای برشتهبود. پژوهش حاضر از ردۀ مطالعات بین خواهد

ای، جایگاه محیط زیست را در آثار برجستج شعر عرفانی فارسی از عصر سنایی تا دورۀ جامی بررسی خواهد كتابخانه

 كرد.

پیچیده از عوامل دونادونی است كه براثر روند تکامل تدریجی ای بسیار عظیم و درهمزیست، مجموعهمحیط

فعالیتها تأثیر دذاشته و از آن سطح زمین بوجود آمده است و بنابراین در سایر  ۀودات زنده و اجزای سازندموج

ای از عوامل مختلف است كه شامل مواد )خاک، آب(، شرایط زیست، مجموعهدیگر محیط عبارتی به .رددگمتأثر می

ر . دنیز عامل زمان میباشد انوران و میکرواردانیسمها( ودیگر )دما، نور(، نیروها )باد، جاذبه(، موجودات )دیاهان، ج

با  «هستی، عالم، جهان، كیهان، دنیا، مظاهر، كثرات، تجلیات، تعینات، اعیان خارجی و...»این مقاله كلماتی مانند 

 كمی تسامح و به معنای عام آنها با محیط زیست و اجزای آن برابر دانسته شده است.
 

 بحث و بررسی
ینی ببط انسان را با خود و سایر موجودات تنظیم میکند، و به روابط او با دیگران شکل میدهد نوع جهانآنچه روا

اوست. نوع نگرش انسانها به هستی، عملکرد و رفتار آنها را دربرابر مسائل و موضوعات مختلف جهت میدهد. به 

بینیها هانها، ایدئولوهیها و جفکار، مفاهیم، ایدهعبارتی چگونگی رفتار انسانها با یکدیگر و جهان طبیعت تحت تأثیر ا

نسانها ا است و البته دسترسی به نظام باورها، نگرش و اندیشج افراد ازطریق زبان میسر میشود. مرزهای زبان و جهان

ارف عمرز بسیار باریکی است و تفکیک زبان و اندیشه از هم تقریباً غیرممکن است؛ بویژه كه ما برای بررسی اندیشج 

)زبان شعر در نثر « زبان و تفکر در تحلیل نهایی یک چیزند»راهی جز تأمل در دفتار و زبان او نداریم. اساساً 

آید، زبان عارف نیز (؛ بنابراین هر جا كه سخن از اندیشه و جهان عارف بمیان می615صوفیه: شفیعی كدكنی: ی 

 سخن از اندیشج وی نیز هست.مطرح است و بالعکس آنجا كه زبان عارف بررسی میشود، 

-شناسی منحصربفردی است كه بهرهشناسی و هستیبینی، معرفتعرفان اسالمی بویژه نوع ایرانی آن دارای جهان

دیری از این نگرشها و رویکردها میتواند در ددردون ساختن زیرساختهای اندیشگی جامعه به محیط زیست تأثیر 

 ر و اخالق انسانها را در مواجهه با جهان هستی و مظاهر طبیعت تعیین میکند.داشته باشد. این نوع نگرش، نوع رفتا

 

 خدامحوری
ای هباور كه باورها و اندیشهاست. این كالن« توحید»شناسی عرفان اسالمی، مسئلج محوریترین مسئله در هستی

ی از ایدهد، طیف دستردهشناسی عرفا را شکل مبینی و معرفتدیگر زاییدۀ آن هستند و شاكله و ساختار جهان

را دربر میگیرد. از آغاز عرفان اسالمی كه مسئله از اصل اساسی « ال موجود اال اهلل»تا « ال اله الّا اهلل»معانی را از 

توحید آغاز میشود و در سیر تکاملی خود صراحتاً به اصطالح وحدت وجود ختم میشود، با وجود اشتراک و وحدت 

اند، طیفهای متفاوت و دونادون معنایی وجود تعداد كسانی كه در این موضوع تأمل كرده كلی، در طول تاریخ و به

مسئله شده است. از  نیاز ا یمختلف هایو برداشت یهاتلقّ ،یبا وجود وحدت كل یعرفان اسالم خیدر طول تاردارد. 

حاصل از آنها، شمول  ییمعنا ۀدسترد هایفیجهان و ط یدوهروجود و وحدت تا وحدت  ییو غا یوحدت فاعل

 .ردیگیرا دربر م دیتوح ییمعنا

محور( بشر خود اومانیستی )انسان محورانه به جهان است. در دیدداههای اصلی تفکر مدرنیته نگاه انساناز شالوده

و ی برداررا مالک عالم دانسته و به جهان غیرانسان بعنوان منابع و ذخایر عظیمی نگاه میکند كه باید مورد بهره

فرض، اعتقاد به دودانگی انسان و طبیعت را تقویت كرده و میان آدمی و محیط چ اول قرار بگیرد. این نوع پیش
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ویانه، در جزیست او تقابل قائل میشود و رسالت انسان را ساالری بر طبیعت میشناسد. این دودانگی و نگاه برتری

یدایش مخاطرات جدی برای زنددی انسان و بقای عمل بدترین آسیب را به محیط زیست وارد كرده و اسباب پ

سیارۀ او شده است. اما در دیدداه توحیدی و خدامحور، انسان تافتج جدابافته از دیگر موجودات نیست؛ بلکه 

موجودی است در میان موجودات عالم. در این دیدداه همج عالم مخلوق خداوند است و مالکیت اصلی از آن خداست 

 آید:بحساب می« اهلل ظلّ»و ماسوی اهلل 

 وجود جمله ظلّ حضرت اوست

 
 همه آثار صنع قدرت اوست 

 (444نامه، )الهی                                      

 دو عالم خلعت هستی از او یافت

 
 فلک باال، زمین پستی از او یافت 

 (97)اسرارنامه،                                        

 همه آثار در اوعالم و این

 سازند و نوادر پیوستپرده

 همه را جنبش و آرام از اوست

 

 چرخ و این جنبش بسیار در او 

 كه پس پرده نواسازی هست

 همه را دانه از او دام از اوست

 (175 االبرار، ج)هفت اورنگ، سبح                 

است: یکی اثبات وحدت كه به مهمترین نظریج  مسئلج خدامحوری یا توحید از نگاه عرفا از دو منظر قابل بررسی

عرفان اسالمی ختم میشود و آن نظریج وحدت وجود )یا به عبارت دقیقتر وحدت شخصی وجود( است و دیگری 

بینی عرفانی بر آن مبتنی است و آن نظریج تجلی است كه البته این توضیح و توجیه كثرت در عالم است كه جهان

  كنندۀ نظریه وحدت وجود است.است و در حقیقت مبحث تجلی برآیند و تکمیلدو نظریه دو روی یک سکه 
 حق آن مصداق و است یکی هستی ذات كه آن است بیانگر اسالمی عرفان نظریج بعنوان مهمترین وجود وحدت

 طبق این نظریه اصالت وجود متعلق به. اویند شئونات از و او تجلی و ظهور و نمود آن ماسوای و است( خدا)

خداست و خدا محور هستی و فاعل حقیقی است و تمام هستی دربرابر حق ناچیز و فانی است و از این نظر تفاوتی 

بین انسان و سایر موجودات نیست. تمام هستی از نظر عرفا بعنوان تعینات شئون حق تعالی و مظاهر ذات مطلق 

ای از جمال هستی مطلق را شان دوشههستند و موجودات عالم برحسب عین ثابتشان و ظرفیتها و استعداد

مینمایانند و تفاوتشان در مظهریتشان است. یعنی یکی مظهر اتم و اكمل حق است و دیگری مظهر أضعف و اسفل؛ 

 یکی مظهریتی در رتبج عقول دارد و دیگری مظهریتی در رتبج جمادات:

 هسییییتییی واجییب یییکییی آمیید بییه ذات    

بس        كثرت صیییورت ز صیییفییات اسییییت و 

 هیییزاران هیییزاربیییحیییر ییییکیییی میییوج  

 

 هست تعدد ز شئون صفات  

 اصل همه وحدت ذات است و بس 

 ها بیشمار روی یکی آینه

 (343-346 االحرار، جتحف: )هفت اورنگ         

 و حضرت موالنا دربارۀ تجلی و صدور كثرت از وحدت چنین دوید:

 میینییبسییییط بییودیییم و یییک جییوهییر هییمییه 

 یییک دییهییر بییودیییم هییمییچییون آفییتییاب     

 آن نییور سییییره چییون بییه صییییورت آمیید  

 

 بی سر و بی پا بدیم آن سر همه 

 بی دره بودیم و صافی همچو آب

 های كنگرهشد عدد چون سایه

 (4/31)مثنوی مولوی:                               

 عطار برای روشن شدن موضوع چنین آورده است:
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 دییر مییثییالییی بییایییدت كییآسییییان شییییود    

 هییرچییه از قییرب احیید آییید پییدییید       

 

 او باران شود همچو دریا دان كه 

 چون شود نازل عدد آید پدید 

 (115نامه، )مصیبت                                

تنها مالکیت جهان، بلکه وجود بر همین اساس عارف حضور نور خدا را در همج جهان ساری و جاری میبیند و نه

 حقیقی را تنها از آنِ خدا میداند:

هود اسییییت         قق را كییه از وحییدت شییی ح  م

 ز مییعییرفییت نییور و صییییفییا دییید  دلییی كیی

 

 نخستین نظره بر نور وجود است 

 ز هر چیزی كه دید اول خدا دید 

 (75دلشن راز، مجموعج آثار شبستری: )         

عطار نیشابوری در حکایتی عدم برتری انسان و همسنخی او و دیگر موجودات عالم را بزیبایی بتصویر كشیده است. 

های دمنام خراسان در عصر ابوسعید ابوالخیر، ( معشوق طوسی، از چهره)فرشتهدر این حکایت سواری سبزجامه 

را بدلیل اینکه سگی را آزرده، مورد عتاب قرار داده و او را با آن حیوان از نظر جسم و قالب  و نظام قدرت حق در 

 آفرینش یکی دانسته است: 

 مییگییر مییعشییییوق طییوسییییی دییرمییگییاهییی  

 یییکییی سییییگ پیییییش او آمیید در آن راه  

 ی سیییییبییزجییامییه دییید از دور   سیییییوار

 بییزد یییک تییازیییانییه سییییخییت بییر وی     

نی سیییینییگ               یز م بر كییه  نی كییه  میییدا  ن

 نییه از یییک قییالییبییی بییا او، بییه هییم، تییو   

 چو سییییگ از قییالییب قییدرت جییدا نیسییییت 

ننیید ای دوسییییت         نهییا پ پرده   سیییگییان در 

 كه درچه سیییگ به صیییورت ناپسیییند اسیییت       

یان اسییییت      با سییییگ در م  بسیییی اسیییرار 

 

 خویشی برون میشد به راهیچو بی 

 خویشی بزد سنگش به ناداهبیز 

 درآمد از پسش رویی همه نور

 بدو دفتا كه هان ای بیخبر هی

 كه با او نیستی در اصل همرنگ

 چرا از خویش میداریش كم تو؟

 فزونی منتت بر سگ روا نیست

 مغزی بیش ازین پوستببین در پاک

 ولیکن در صفت جایش بلند است

 ولیکن ظاهر او سد آن است 

 (454نامه، )الهی                                     

مندند. طبق این نظریه وجود حق در همج عالم سریان دارد و موجودات برحسب درجه و استعداد خود از آن بهره

جهان و هرچه در او هست مظاهر و نمودهایی از آن حقیقت هستند و همگی مقدسند و از این منظر تفاوتی بین 

ه ای است كموجودات نیست. انسان محور عالم نیست بلکه او نیز چون دیگر موجودات مظهر و آینهانسان و دیگر 

ه جویانه باسماء و صفات الهی را در خود بازمیتاباند. او نمیتواند خود را جدای از عالم بداند و نگاه ابزاری و سلطه

 آن داشته باشد. 

 

 انسجام و انتظام عالم

پیوسته و منتظم میدانند. جهان در نظر آنان همچون نقص، بهمای كامل، بیجموعهعرفای اسالمی جهان را م

 پیوستههای منظم وجود دارد و  همج اجزای آن بهمای از اشیای پراكنده نیست. به اعتقاد آنان در جهان پدیدهكومه

نات اسمی او و حاصل تجلیات تعالی با تعیّآفرینش عالم از دیدداه عرفا، ظهور اسماء و صفات حق»و هدفمند است. 

شده و حقیقتاً منظم و بقاعده با درجات تشکیکی دارد كه هر مظهری، تقدّم نزولی او میباشد. جهان نظامی حساب
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و تأخّر خود را از تقدّم و تأخّر اسمی كه مظهر آن است بدست آورده؛ به عبارت دیگر نظام مظهریت عالم، سایه و 

)آفرینش از منظر عرفان: رحیمیان: ی « نظام اعیان ثابته در حضرت علمی اوست تعالی وظل نظام اسمایی حق

( و بر این اساس نظم موجود در عالم بازتاب نظم موجود در اعیان ثابته و درنهایت نظم و اتحاد موجود در علم 454

 الهی است.

 مندی عالم چنین دوید:دربارۀ انتظام و قاعدهسبحجاالبرار جامی در مثنوی 

 مییحیییییط فییلییک و اوج سیییییمییاک     از

 بییییین مییرتییب شییییده اجییرام كییه هسییییت  

 شییییکییل و تیرتییییب فیلییک بیر یییک حییال     

 یییکییی از صیییییورت خییود نییادشیییییتییه   

 میییتیییفیییق وضیییییع دواییییر بیییا هیییم  

 هییمییه بییر یییک صییییفییت و یییک آیییییین   

مه، روز و شیییب و شیییام و سیییحر      سیییال و 

 تییا بییه آمییدشییییید خییود دردییرونیید      

به هر سییییال در اسییییت       كه   چار فصیییلی 

 دییانییه كییه جییهییان  اییین مییوالییییید سییییه  

 نییوعییش نییه كییم آییید نییه فییزون    نییوع 

 

 تا حضیض سمک و مركز خاک 

 همه جنبش و آرام كه هستوین

 دور و سیر همه بر یک منوال

 یکی از دردش خود نگذشته

 منتظم سلک عناصر با هم

 هیچ زیرین نشده باالیین

 یک به یک درمرو و تیزدذر

 بر یکی قاعده آیند و روند

 به همین رسم روش رهس ر است

 چه پیدا چه نهان پر از آنهاست

 از نهانخانج ابداع برون

 (173 االبرار، جسبح :)هفت اورنگ                

ایرانی اصلی مبنایی است؛ این نظریه بر جنبج  -عرفان اسالمی شناسیدر واقع میتوان دفت این اصل برای جهان

اتحاد و همبستگی جهان تأكید میورزد و  هستی را چون پیکرۀ واحد و یک موجود ابرزنده تلقی میکند كه همج 

 اجزای آن به هم ارتباط دارند و انسان نیز جزئی از این پیکره است:

یر و بییاالسییییت         جهییان از ز نچییه در   هر آ

 ن توسییییت یییک شیییخص معین      جهییان چو  

 

 مثالش در تن و جان تو پیداست 

 تو او را دشته چون جان او تو را تن

 (41)مجموعج آثار شبستری: دلشن راز،          

یکسیییر چییه ارواح و چییه اجسییییام      جهییان 

 بییُوَد انسییییان در اییین شییییخییص مییعیییییّن  

 

 بُوَد شخص معیّن عالمش نام 

 چو عین باصره بشناس روشن

 (545 خا،یو زل وسفی :)هفت اورنگ                

این دیدداه، از تلقی موجودات تنها به حیث تفرقه و كثرت آنها، به صورتی كه در عالم متجدد تا همین اواخر دیده 

 ری:میداند و به تعبیر شبست، آسیب به كل این پیکره ی از آن رابه هر بخشمیشود، ابا میکند. بنابراین آسیب 

چ   ع    یزی هر آن  لم   اسییییت انیییكییه در عییا

 خال و خط و ابروسیییت و جهان چون چشیییم  

 

 زآفتاب آن جهان است یو عکسچ 

 کوستین شیخو یبه جا یزیكه هر چ

 (47 ،راز دلشن)مجموعج آثار شبستری:          

 یاز جییا یریییذره را بییردیی  کیییادییر 

 
 یهمه عالم سراپا بدایخلل  

 (73 ،همان)                                         



 654/ آثار برجستج شعر عرفانی فارسی(بر اساس ) یدر عرفان اسالم ستیمحیط ز گاهیجا لیتحل

 

-العاده پیدا میکند كه بدانیم بسیاری از بحرانهای زیستاین اصل اساسی و بسیار مهم عرفانی زمانی اهمیت فوق

نگری بشر و عدم نگاه سیستمی به جهان محیطی، كه حیات را در كرۀ زمین بمخاطره انداخته است، محصول جزئی

نگری و توجه به تأثیرات آن در سایر اجزای محیط بدون كلیبوده است. مداخالت و دستکاریهای بشر در طبیعت 

فانی نیز بر این اصل عر« دایا»براین نظریج محیطی شده است. عالوبار زیستزیست، منجر به بروز بحرانهای فاجعه

 یدموجودات را به اَبَرموجو جمجموع زمین وپرداز آن است، كه جیمز الوالک تئوریفرضیه دایا، صحّه میگذارد؛ 

بین آنها ارتباط برقرار میباشد و دارای قابلیت  زنده تشبیه میکند كه ضمن وابسته بودن اجزای آن با هم،

 ناپدیریها عواقب جبرانو هردونه دخل و تصرف در یک پدیده بدون توجه به سایر پدیده خودتنظیمی هستند

 خواهد داشت.

 

 نظریۀ نظام احسن
و تابع اعیان ثابتج  حقحسنای اهلل و مظهر اسماء  ظلعالم  احسن است،؛ چراكهاز دیدداه عرفا نظام عالم نظام 

شگفتتر از آنچه هست  یزیدر جهان چ) «لیس فی االمکان ابدع مما كان». عرفا طبق جملج معروف ستآنها

 ثیشده و بر اساس حد دهیآفر حسنو جمال و  ریاركان عالم بر اساس خ جدارند كه هم دیكأت (تواند باشدینم

. شاید در نگاه اول نظریج نظام احسن حسن نظام عالم از جمال حق است ،«الجمال حبیو  لیاهلل جم انّ» فیشر

با نظریج انتظام و انسجام یکسان دانسته شود، اما با وجود قرابت و پیوستگی بین این دو نظریه، نظریج نظام احسن 

 دارد تا نظم و پیوستگی عالم. بیشتر بر خیر بودن و عدم دخول شر در عالم هستی تأكید 

 موالنا میگوید:

 كییل عییالییم را سییییبییو دان ای پسییییر    

 ای از دجییلییج خییوبییی اوسیییییت  قییطییره 

 

 كو بود از علم و خوبی تا به سر 

 كان نمیگنجد ز پُرّی زیر پوست

 (4/464)مثنوی مولوی:                             

 دان بییاشیییید دانیید آن كییس كییه خییرده  

 سییییتوو تیینییام نیییییکییو و زشییییت از میین 

 

 هرچه او كرد خیرت آن باشد 

 درستكار ایزد نکو بود به

 (454الحقیقه، )حدیقه                             

 خییداونییدی كییه هییر چیییییزی كییه او كییرد  

 
 تو را در نیست نیکو او نکو كرد 

 (443 ،اسرارنامه)                                    

 وجیییود پشیییییه دارد حیییکیییمیییت تیییام 

 
 نبود در وجود تیر و بهرامكه  

 (74)مجموعج آثار شبستری: دلشن راز،           

د در جهان در ح یزیهر چ سنایی در تمثیلی بسیار معروف نظریج نظام احسن را بتصویر كشیده و معتقد است

 :ستیاز آن بهتر ممکن ن و باشند دیكه با ندمخلوقات چنان جهم كمال است و

 بییه چییرا   یاشیییییتییر  دییی د یابییلییهیی   

 کییاریییپیی ناییی دییفییت اشییییتییر كییه انییدر  

 نییگییاه  بیییمییکیین بییه عیی    میییدر كییژ

 نییقشییییم از مصییییلییحییت چیینییان آمیید     

 بییر رونیییبیی انییهیییتییو فضیییییول از میی 

 است چرا ژدفت نقشت همه ك 

 دار هش یکنینقاش م بیع

 تو ز من راه راست رفتن خواه

 كمان آمد یراست یاز كژ

 درخور است با سر خر خردوش 
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 دیییاو مییکیینیی   بیییهییرچییه او كییرد عیی  

 بیینییزد اهییل خییرد   کییویییزشیییییت و نیی

 

 دیجز نکو نکن کیبا بد و ن

 بد  دیایاست از او ن کیسخت ن

 (93)حدیقجالحقیقه،                                 

فرماست. طبیعت موجودات وظیفج طبیعت همچنین حفظ نظام و اعتدال و هماهنگی است كه بر تمام عالم حکم

پذیر میسازد؛ هر حیوانی را غرایزی میبخشد مطابق مطابق آن نوع امکان را حفظ میکند و بقای هر نوع را از طریقی

احتیاجات آن، تا بتواند خطر را دفع كند و احتیاجات خود را برآورد )نظر متفکران اسالمی دربارۀ طبیعت: نصر: ی 

359.) 

 

 آینه و آیه بودن جهان

در آیینج خلق و از ورای حجاب آن میبینند. هر  نماست. اهل سلوک در بدو امر حق رااز نظر عرفا جهان آیینج حق

 موجودی در جهان تعیّنی از تعیّنات حق است و بر اساس ظرفیت و استعداد خود حکایتگر كمال الهی است: 

 بییهییر دیییدۀ روشییییینییان یییزدان فییرد     

 تییا بییه هییر حیییییوان و نییامییی كییه نییگییرنیید 

 بییهییر اییین فییرمییود بییا آن اسیییی ییه او     

 

 شش جهت را مظهر آیات كرد  

 ریاض حسن ربانی چرنداز 

 حیثُ ولَّیتُم فثمَّ وجهُهُ 

 (4/4544)مثنوی مولوی:                            

ها حاصل آیات و نشانه و آیات است و معرفت انسان ازطریق تأمل در همین هاای از نشانهمجموعه جهان آفرینش

میشود. مشاهدۀ شگفتیهای خلقت، انسان را به تأمّل دربارۀ آفرینندۀ آن، نحوۀ آفرینش، تحوالت طبیعت، نظم 

طبیعت و معاد وامیدارد. خداوند در قرآن كریم در آیات بسیاری بر تأمّل در هستی بعنوان آیات الهی تأكید میکند. 

 اتیآ یبزود)« فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَ»خداوند در سورۀ فصلت میفرماید: 

 .(53 / آشکار شود كه او حق است( )فصلت شانیساخت تا برا میخود را در آفاق و در وجودشان نمودار خواه

 برگ درختییان سیییبز پیش خییداونیید هوش        

 
 عرفت كرددار هر ورقش دفتریست م 

 (754)كلیات سعدی: غزلیات،                      

هریسییییت               دو مرت  ع نفییاس  فس ز ا ن  هر 

 از قییدم تییا فییرق نییعییمییتییهییای اوسییییت   

 ایتییا بییدانییی كییز كییه دور افییتییاده      

 حییق تییو را پییرورده در صیییید عییز و نییاز  

 

 سوی حق هر ذرۀ نو رهبریست  

 عرضه ده بر خویش نعمتهای دوست 

 ای در جدایی بس صبور افتاده

 تو ز نادانی به غیری مانده باز 

 (331الطّیر، )منطق                                  

 بر نکنی سیییر كییه در این پرده چیسییییت          

 هسیییییت درییین دایییرۀ قییال و قیییییل    

 نیییقیییش نیییگیییر جیییانیییب نیییقیییاش رو 

 

 نقش نگارنده درین پرده كیست  

 همه بر هستی صانع دلیل این

 حسن بنا بین و به بنّا درو 

 (144 االحرار، جتحف :)هفت اورنگ                 

ای است كه جمال داه حق است و آینهاسالمی جلوه -محیط زیست و عالم طبیعت در نظام فکری عرفان ایرانی

الم دارای اهمیت است تک اجزای عحق را بازمیتاباند؛ بنابراین برای او مقدس و قابل احترام است. در نظر عارف تک

https://fa.wikifeqh.ir/جهان_آفرینش
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ای نهفته است كه در بزردترین موجودات وجود دارد و از این و در كوچکترین ذرات عالم همان استعداد و آداهی

 منظر تفاوتی بین آنها نیست:

 ای دانجییهییان را سییییربسییییر آیییییینییه    

 ادییر یییک ذرّه را دل بییرشیییییکییافییی     

گری راسییییت         ن ب جزوی ز خییاک ار  هر   بییه 

ند  هبه اعضییییا، پشیییّ   یل اسییییت  ای همچ  ف

 ای صییییید خییرمیین آمیید   درون حییبییّه 

 

 به هر یک ذره در صد مهر تابان 

  برون آید از آن صد بحر صافی

  هزاران آدم اندر وی هویداست

  ای مانند نیل استدر اسما، قطره

  جهانی در دل یک ارزن آمد

 (76-73)مجموعج آثار شبستری: دلشن راز،   

 العملقاعدۀ عمل و عکس

م این اصل در تعالی .اسالمی اعمال انسان دارای تبعات بیرونی و درونی، مادی و معنوی است -ایرانیاز منظر عرفای 

دارای اهمیت فراوان بوده، در قرآن و حدیث نیز بیان دردیده است. بازتاب اعمال در ابعاد دونادون نیز مذهبی 

ا در قانون طبیعت هر عملی ر. موكول شود میتواند دارای انعکاس دنیایی باشد یا كیفر و پاداش آن به جهان دیگر

ین، زم .سدرنیز می و آینددان در این مورد خطا نمیکند و داهی شعاع تأثیر اعمال، به اعقابو العملی است عکس

ای از قوانین و مقرراتی است كه بعنوان دنیایی كه انسانها در آن مورد آزمایش الهی قرار میگیرند، دارای مجموعه

دنیا را كوهی میداند كه اعمال انسان همچون پژواک صدا در آن می یچد و س س به  ناموالست. بر آن حاكم ا

 د:خودش بازمیگرد

تو                گوی  ت ف د كوه اسییییت و  جهییان  ین   ا

 
 از صدا هم بازآید سوی تو  

 (6/649)مثنوی مولوی،                             

شاهی است كه برای رسیدن به وصال كنیزكی، زردر در داستان شاه و كنیزک، قتلی اتفاق میفتد. عامل قتل 

 بیگناهی را میکشد. موالنا از زبان زردر در هنگام مرگ میگوید:

 دفت من آن آهوم كز ناف من

 ای من آن روباه صحرا كز كمین

 ای من آن پیلی كه زخم پیلبان

 آن كییه كشتستم پیییی مادون من

 بر من است امروز و فردا بر وی است

 

 صیاد خون صاف من ریخت آن 

 سر بریدندش برای پوستین

 ریخت خونم از برای استخوان

 مینداند كه نخسبد خون من

 خون چون من كس چنین ضایع كی است

 (41-4/43)مثنوی مولوی:                          

 میگوید دنیا دار مکافات است: خسرو شیرینو نظامی دنجوی در منظومج 

 دذرداهبه چشم خویش دیدم در 

 هنوز از صید منقارش ن رداخت

 چو بد كردی مباش ایمن ز آفات

 س هر آیینج عدل است و شاید

 

 كه زد بر جان موری مرغکی راه  

 كه مرغ دیگر آمد كار او ساخت 

 كه واجب شد طبیعت را مکافات 

 كه هرچ آن از تو بیند وانماید 

 (351)كلیات نظامی، خسرو و شیرین،             

نهای محیط زیست ناشی از برخورد ناصحیح بشر با محیط زیست پیرامون خود بوده است؛ بحرانهایی كه حیات بحرا

عظیم قرار داده است. ادر او بداند كه هر رفتاری  او و دیگر ساكنان كرۀ زمین را در معرض خطر نابودی و درفتاری



 654-664 صص ،79، شماره پیاپی 45، دوره 4154آبان   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 646

كه با طبیعت پیرامون خود میکند، اثرات آن به خود وی و دیگر موجودات و آینددان بازخواهد دشت، قطعاً رفتار 

 خود را بازنگری خواهد كرد.
 

 سریان عشق در هستی

است؛ یعنی همانطوركه خود كماالت  در عرفان اسالمی اساس آفرینش بر مبنای عشق و حبّ حق تعالی به كمال

تعالی، كه كمال مطلق و مطلق كمال كمالند، حب و عشق به آنها نیز كمال است و تنفر از آنها نقص است و حق

اش میباشد، عشق و محبت دارد. در حدیث قدسی معروف میان است، به ذات خود، كه عین تمام صفات كمالیه

لت و انگیزۀ آفرینش جهان را از حضرت حق سؤال میکند و چنین پاسخ میشنود السالم ععرفا آمده كه: داوود علیه

اشتم دوست د ،ناشناخته بودم یدنجنت كنزاً مخفیاً لم أعرف فأحببت ان أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف: ك»كه 

 قول حافظ: (. به345، المعاال فیو لطا 6/446، الفتوحات )ر.ک: «متا شناخته درد دمیخلق را آفرپس شناخته شوم 

 دم زد یدر ازل پییرتییو حسیییینییت ز تییجییلیی 

 
 دا شد و آتش به همه عالم زدیعشق پ 

 (456)دیوان حافظ،                                   

 و به تعبیر موالنا: 

 دور دییردونییهییا ز مییوج عشیییییق دان    

 كییی جییمییادی مییحییو دشییییتییی در نییبییات  

 

 دییر نییبییودی عشییییق بییفسییییردی جییهییان   

 كییی فییدای روح دشیییییتییی نییامیییییات    

 (5/943)مثنوی مولوی:                             

همین جاذبه و عشق ساری غیرمرئی است كه عالم هستی را زنده و برپا نگاه داشته و »الدین همایی میگوید: جالل

شتج بستگی سستی و خللی روی دهد، رسلسلج موجودات را بهم پیوسته است؛ بطوریکه ادر در این پیوستگی و بهم

 (.4/157، همایی: نامهمولوی« )یخته خواهد شد، و قوام و دوام از نظام عالم وجود رخت برخواهد بستهستی دس

یکی از زیباترین قلمروهای اندیشج عرفانی، مسئلج سریان عشق در همج اجزای كائنات است. عطار به شیواترین 

 است:ج كائنات قرار دادهبیان توضیح میدهد كه خداوند در زنجیرۀ تکامل هستی، عشق را نیروی محرك

ید عشیییق اسییییت      یج خورشییی عالم سییییا  دو 

 ای در هیییر دو عیییالیییمنیییگیییردد ذرّه

 

 دو دیتی حضرت جاوید عشق است  

 كه تا نبود كمال عشق محرم 

 (446)اسرارنامه،                                    

یبییت دیییده     غ بخشییینیید راسییییت   در ز   ای 

 یییک برگ از هسیییتی عشیییق  هسییییت یییک

 چشییییم غیییییبییی بییاز شیییید دییر تییو را آن 

 

 اصل عشق اینجا ببینی كز كجاست  

 سر به بر افکنده از مستی عشق 

 با تو ذرات جهان همراز شد 

 (394الطیر، )منطق                                

عشق در همه ساری است و نادزیر بر همج اشیا است. هر كه را دوست داری، »میگوید:  لمعاتفخرالدین عراقی در 

 آوری، روی بدو آورده باشی، ادرچه ندانی. را دوست داشته باشی و به هرچه رویاو 

 میییییل خییلییق جییملییه عییالییم تییا ابیید      

تن           توان داشیییی ن چون دوسییییت  تو را   جز 

 

 در بدانند وادرنه سوی توست 

 «دوستی دیگران بر بوی توست

 (391)كلیات عراقی: لمعات،                       
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از نظر عرفا دوام و قوام هستی به عشق وابسته است و عشق در تمام كائنات ساری و جاری است. آنان تمام مظاهر  

دشت و كوه و دریا و صحرا و جملج اطوار طبیعت عرفا  طبیعی را بعنوان آینج جمال الهی و امری مقدس مینگرند.

كه از مشاهدۀ اوصاف معشوق حاصل میشود، از سر  را، خیال معشوق و نشانی از یار دیده و بسبب این شرب مدام

 مستی به تمام كائنات عشق ورزیده و تجلیات جمال را در عالم خاک عزیز میدارند.

 حیات و ادراكمندی كیهان

ت، احساس ایح یآن دارا ریغ ای وانیو ح نباتو  اعم از جماداركان آن  ججهان و هماسالمی،  -در نزد عرفای ایرانی

ای است كه تمامی اجزای آن زنده و پویا و برخوردار از آداهی است و این بدلیل سریان جهان مانند پیکره و ادراكند.

 انیاركان جهان بتبع سر امدر تم یكماالت وجود گریب و دح راک،اد ت،ایاز ح یاهقیرقوجود در كل هستی است. 

 ،گریبه عبارت د .ابدییظهور م یبنحو یاو مرتبه ظهردر هر ماست و  افتهی سریان ی،وجود منبسط و نفس رحمان

رسوخ داشته و آن را  یدر كل جهان هست یاله اتیمانند آن است كه ح ،درفته موجودات را دربر جحق هم نکهیا

. این مسئله با آنیمیسم یا جاندارانگاری و صنعت تشخیص به معنی ادبی آن متفاوت است؛ لیکن برای ردیگیم دربر

 همگان قابل دریافت نیست. 

 ر نیییهیییاند عیییالیییم جیییمیییلیییج ذرات

م  میی یم  و  می ری و بصییی می ع ی ا سیییی  هشیییی

 دیییرویییمیی دیجییمییا یتییا شییییمییا سییییو  

 دییییرو عیییالیییم جیییانیییهیییا دیاز جیییمیییا

 

 روزان و شبان ندیگویبا تو م 

 مینامحرمان ما خامشبا شما 

 دیشو چون دانمحرم جان جما

 دیعالم بشنو یاعضا غلغل

 (3/393مولوی:  یمثنو)                           

ین دور مسییییلسییییل         قطییه ز ن هر یییک   ز 

 هییمییه از ذات خییود پیییییوسییییتییه آدییاه    

 بیییه زییییر پیییردۀ هیییر ذرّه پییینیییهیییان 

 

 هزاران شکل میگردد مشَکّل ... 

 از آنجا راه برده تا به درداه

 جمال جانفزای روی جانان

 (73)مجموعج آثار شبستری: دلشن راز،           

ر ب ایامر در دن نیا کنیل ،است (اتیح یدارا) وانیوجود ندارد جز آنکه ح ایدن نیدر ا یزیچ :دیگویم یابن عرب

 ،حکمفصوی ال)است  یوانچراكه آخرت دارالح ؛است و در آخرت بر همه آشکار خواهد شد دهیاز مردم پوش یاریبس

91.) 

مندی از تجلی حق دارای معرفت به خداوند عرفا بر این باورند جمادات، نباتات و حیوانات بطور فطری بدلیل بهره

هستند و بصورت تکوینی بسوی كمال خویش در حركتند و بهمین دلیل به ذكر و تسبیح خالق خویش مشغولند. 

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَإِنْ مِنْ »استناد میکنند: ای از قرآن كریم آنها در این مورد به آیه

(: )هفت آسمان و زمین و 11)اسراء /« شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْتَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا

بیحش میکنند و هیچ موجودی نیست جز آنکه او را به پاكی میستاید؛ اما شما ذكر تسبیحشان هرچه در آنهاست تس

 را نمیفهمید. او بردبار و آمرزنده است(:

 ذرّه دشیییییتییه پییویییان  نییگییه كیین ذرّه  

 زهییی انییعییام و لییطییف كییارسیییییازی     

 

 دویانبه حمدش خطبج تسبیح 

 یک ذرّه را با اوست رازیكه یک

 (99)اسرارنامه،                                       
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 هییمییه ذرات عییالییم هییمییچییو میینصییییور    

 در اییین تسییییبیییییح و تییهییلیییییلیینیید دائییم   

 ادییر خییواهییی كییه دییردد بییر تییو آسییییان  

 

 تو خواهی مست دیر و خواه مخمور 

 باشند قائم بدین معنی همی

 را یک ره فروخوان« و ان من شیء»

 (95)مجموعج آثار شبستری: دلشن راز،           

 هرچییه بینی در خروش اسییییت      بییه ذكرش  

یح            ب لش تسییی د بر  لبییل  ب نیسییییت   نییه   خوا

 

 دلی داند درین معنی كه دوش است 

 كه هر خاری به تسیبیحش زبانیست

 (455)كلیات سعدی: دلستان،                     

ه نوینی آشنا سازد؛ چراكه در این صورت ب ۀرا با دستر بشر جمیتواند شعاع اندیشمحیط زیست چنین رویکردی به 

ای است كه دارای جهان موجود زندهجهان آفرینش بعنوان موجودی مرده و بدون ادراک نگریسته نمیشود، بلکه 

 و در مسیر كمالی كه خداوند تعیین كرده در حركت است. حیات، احساس، پویایی و كنشگری است
 

 بسندگی و قناعت
وا وَاشْرَبُوا كُلُ»ویژدیهای اصلی سبک زنددی عرفای اسالمی بوده است. آنان با استناد به آیج بسنددی و قناعت از 

 كه است دنجی قناعت»: و سخن پیامبر اسالم )ی( كه میفرماید (34)اعراف/« الْمُسْرِفِینَ یُحِبُّ لَا إِنَّهُوَلَا تُسْرِفُوا 

زیستی و قناعت را فضیلت اخالقی، و دلبستگی به مادیات ه(، ساد66احادیث مثنوی، فروزانفر: ی )« نمیشود فانی

 و حری و طمع را مانع رسیدن به كمال میدانستند:

 موالنا میفرماید:

 دانییه كییمییتییر خییور مییکیین چیینییدییین رفییو  

 
 چون كلوا خواندی بخوان التسرفوا  

 (5/796)مثنوی مولوی:                             

 كی تو جان افروختی قناعت زا

 چیست دنج قناعت دفت پیغامبر

 نیست جز دنج روان قناعت این

 

 قناعتها تو نام آموختی از 

 دنج را تو وانمیدانی ز رنج

 انتو مزن الف ای غم و رنج رو

 (4/455)مثنوی مولوی:                            

 و عطار قناعت را ملک جاویدان میداند:

 ست جاویدیكن كه آن ملک قناعت

 داشت با چنان ملکی كه اوسلیمان 

 

 كه زیر سایه دارد قری خورشید 

 می فروداشت قناعت به نیروی

 (337نامه، )الهی                                   

زددی از جمله ناهنجاریهای الگوی سبک زنددی امروزۀ بشر است كه درایی و به عبارت دیگر مصرفمصرف

ست بدنبال داشته است. اقتصادمحوری جوامع، منجر به تولید هرچه بیشتر و پیامدهای نادواری را برای محیط زی

درایی شده است. تولید و مصرف بیشتر كاالها، درنتیجه نیاز به مصرف بیشتر و بتبع آن اشاعج فرهنگ مصرف

دیهای های صنعتی و خانگی و آلودرویه از منابع طبیعی، ایجاد زبالهبرداری بیمحصوالت و انرهی موجب بهره

مختلف میشود كه این مسئله پایداری محیط زیست را بمخاطره میندازد. اصالح الگوی مصرف و استفادۀ متعادل 

« دنبیشتر بو»از مواهب الهی و منابع میتواند بعنوان الگوی زنددی سالم و پایدار ترویج دردد. در حقیقت، ادر 
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د، هم ارزشهای انسانی دسترش مییابد و هم محیط بعنوان یک ارزش در جامعه رواج یاب« بیشتر داشتن»بجای 

 زیست آسیب كمتری میبیند.

 به دنج دنیا داد قناعت هر آن كه كنج

 
 فروخت یوسف مصری به كمترین ثمنی 

 (194)دیوان حافظ،                                  

 مواجهۀ اخالقی عرفا با مظاهر طبیعت در گفتار و عمل
اسالمی، نوع مواجهج اخالقی و عملی آنها با این مقوله  -بسیار مهم محیط زیست در عرفان ایرانیهای یکی از جلوه

شناسی ویژۀ خود، جهان را سرشار از زنددی و احساس دانسته و بدلیل بینی و شناختاست. عرفا بدلیل جهان

هایی فا مشحون از نمونهعشق به مبدأ هستی به تمام مظاهر هستی و موجودات عالم عشق میورزند. زنددی عر

 است كه احترام، تکریم، عشق و محبت به طبیعت و مظاهر آن موج میزند.

عرفا جهان و همج اجزای آن را از جماد، نبات و حیوان زنده و ذیشعور میدانند و همین تقبیح آزار موجودات: 

باشند. جانمندانگاری موجودات  امر باعث میشود در زنددی عملی برای دیگر موجودات ارزش ذاتی و اخالقی قائل

ی مندی انسانها دربرابر آنها است. حکیم سنایعالم و قائل بودن به رنج كشیدن آنها دربرابر آزار، مبنایی برای وظیفه

آورده است، طی ابیاتی اظهار میدارد حاضر نیست بخاطر  حدیقه الحقیقهای كه در ابتدای مثنوی غزنوی، در مقدمه

 درختی را بیازارد:درست كردن خالل، 

 تراشو از قبل توشه  شهیدرچه چو ت

 خالل کیمن بهر  جشیزخم ت چه زور

 

 را هشپینه  راام نه طمع هردز نبوده 

 ...را  هشیهردز نبود رنج درختان ب

 (55الحقیقه: مقدمه، )حدیقه                       

قابلیت رنج بردن میداند و شأن اخالقی برای آنها قائل ابیات فوق نشان میدهد سنایی نباتات را جاندار و دارای 

 است؛ بهمین دلیل نمیخواهد برای آسایش خودش كمترین ستمی به موجودی برسد.

 شکار حیوانات و قطع درختان را پدیدۀ شومی میداند: خسرو شیریننظامی دنجوی در منظومج  

نبییات اسییییت        از آن جنبش كییه در نشیییو 

 افییکیین بییود كییم زنییددییانییی      درخییت 

 

 درختان را و مرغان را حیات است ... 

 به درویشی كشد نخجیربانی 

 (315)كلیات نظامی: خسرو و شیرین،            

 و سعدی در حکایتی نقل میکند:

 مردان شنویکی سیرت نیک

 فروشكه شبلی ز حانوت دندم

 نگه كرد و موری در آن غله دید

 ز رحمت بر او شب نیارست خفت

 این مور ریشمروت نباشد كه 

 كش استمیازار موری كه دانه

 سیاه اندرون باشد و سنگدل

 

 روبختی و مردانهادر نیک 

 به ده برد انبان دندم به دوش

 ای میدویدكه سردشته هر دوشه

 به مأوای خود بازش آورد و دفت:

 پراكنده درداند از جای خویش...

 كه جان دارد و جان شیرین خوش است

 شود تنگدلكه خواهد كه موری 

 (344)كلیات سعدی: بوستان،                      

های فراوانی در زنددی عرفا وجود دارد كه به حیوانات محبت و شفقت نمونهمهربانی و كمک به حیوانات: 

ازی سغذا به حیوانات و رهااند. دادن آب و اند به كمک شتافتهاند و زمانی كه آنها را در تنگنا و سختی دیدهداشته
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، حکایتی را نقل میکند كه ذوالنون عارف در روز نامهمصیبتهای آن است. عطار در پرنددان از اسارت از نمونه

 برفی در صحرا دبری را میبیند كه برای پرنددان دانه می اشد، از او دلیل كارش را می رسد و او چنین پاسخ میدهد:

 دیدر برف است عالم ناپد دفت

 قدرنید اباش نهیرا چ مرغکان

 

  دیییدم نییاپیید نیییمییرغییان شیییید ا جنیییییچیی 

  تییا خییدا رحییمییت كیینیید بییر میین مییگییر   

 (645، نامهبتی)مص                                  

 و در حکایتی دیگر سفیان ثوری پرندۀ اسیر قفس را از كودكی خریده و رهاسازی میکند:

 ریپ انیرا مگر سف یطفل دید

 را شیكودک درو انیسف خواند

 دیاز كودک خر دهیشور بلبل

 

  ... ریرا در قفس كرده اس یبلبل 

  را شیرآن دل نارید کیداد 

  دیكرد از دستش رها تا برپر

 (653نامه، بتی)مص                                 

حکایتی نقل میکند كه در آن پیغمبر خبر از حال مردی میدهد كه خداوند بدلیل سیراب كردن  بوستانسعدی در 

 یک سگ، دناهان او را  آمرزیده است:

 یکی در بیابان سگی تشنه یافت

 كیشكله دلو كرد آن پسندیده

 به خدمت میان بست و بازو دشاد

 خبر داد پیغمبر از حال مرد

 

 برون از رمق در حیاتش نیافت 

 چو حبل اندر آن بست دستار خویش

 سگ ناتوان را دمی آب داد

 كه داور دناهان او عفو كرد 

 (341)كلیات سعدی: بوستان،                       

 در حکایت زیر هم رحمت و شفقت بر موجودات دیگر، یکی از ویژدیهای نبی و دلیل دزینش او بر خلق ذكر میشود:

 اهلل دریختدوسفندی از كلیم

 در پی او تا به شب در جستجو

 دوسفند از مانددی شد سست و ماند

 مالید بر پشت و سرشكف همی

 نیم ذره طیردی و خشم نی

 دفت دیرم بر منت رحمی نبود

 با مالئک دفت یزدان آن زمان

 

 پای موسی آبله شد نعل ریخت 

 وآن رمه غایب شده از چشم او

 اهلل دَرد از وی فشاندپس كلیم

 مهر همچون مادرشمینواخت از 

 غیر مهر و رحم و آب چشم نی

 طبع تو بر خود چرا استم نمود

 كه نبوت را همی زیبد فالن

 (4/4556)مثنوی مولوی:                           

عرفا معتقدند همج موجودات، از جمادات تا دیاهان و حیوانات و انسانها برتر ندانستن خود از دیگر موجودات: 

هستند و از منظر آفرینش هیچ تفاوتی بین انسان و آنها نیست و ادر دیگر موجودات بر مقتضای طبع عمل اهلل خلق

شده  ای برای خود قائلمیکنند، سزاوار نکوهش نیستند. انسان بدلیل برخورداری از قوۀ عقل و اراده نباید شأن ویژه

ه است آمد نامهالهیبا آنها داشته باشد. در حکایتی از و خود را برتر از دیگر موجودات دانسته و رفتار غیرمسئوالنه 

 ؟ و او پاسخ میدهد:«كه تو به یا سگی»كه شخصی از خواجه جندی می رسد: 

 نشد معلومم ای جان پدر حال

 در از اوباش راه ایمان برم من

 ودر ایمان نخواهم برد از اوباش

 جوابت چون توان آورد در قال 

 توانم دفت از سگ بهترم من

 چو مویی بودمی از سگ من ای كاش
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 چو پرده برنیفتادست از پیش

 استكه در سگ را میان خاک راه 

 

 منه بر سگ به موئی منت از خویش

 ولیکن با تو از یک جایگاه است

 (454نامه، )الهی                                      

رده است. خواجه علی از خدا میهمانی طلب میکند و حکایتی دربارۀ خواجه علی سیردانی آو نامهمصیبتعطار در 

ناداه سگی میرسد و او سگ را از آنجا دور میکند. در خواب هاتفی به او ندا میدهد كه چرا میهمانی كه ازطرف 

 حق فرستاده شده بود از پیش خود راندی؟ خواجه علی شرمسار میشود و استغفار میکند:

 رهبری بودست الحق رهنمای

 سرّش، خداوند جهاندفت در 

 روز دیگر مرد كار آغاز كرد

 بعد از آن میکرد هر سویی نگاه

 مرد آن سگ را براند از پیش خوار

 تا مگر این میهمان ظاهر شود

 كس نگشت البته از راه آشکار

 حق خطابش كرد كای حیران خویش

 تا تو مهمان داریش كردیش دور

 

خواسییییت یییک روز از خییدای             نی  همییا ی  م

 كییایییدت فییردا پییگییه یییک میییییهییمییان      

 هییرچییه آییید میییییزبییان را سییییاز كییرد     

   پیییییش درآمیید سیییییگییی عییاجییز ز راه    

 هییمییچیینییان میییییبییود دل در انییتییظییار      

 هییدیییج حییق زودتییر حییاضیییییر شیییییود    

 میییییزوان در خییواب شیییید از اضییییطییرار    

یش           خو گی را زان  فرسییییتییادم سیییی  چون 

فور ...          ن پیشییییت  درسیییینییه رفییت از   تییا 

 (636نامه، یبت)مص                                               

خو دانسته شده، نرمی و عطوفت در این حکایات عارف به سگی كه از منظر شریعت نجس و در سنت ادبی درنده

نشان میدهد و خود را بدلیل اشتراكشان در مخلوق بودن، برتر نمیداند. او با نگاه سنتی و برخاسته از عادات دیگران 

 رالطیمنطقخلوقات الهی با تواضع برخورد كند. در حکایتی دیگر در كاری ندارد و وظیفج خود میداند با همج م
 چنین آمده است:

 در بر شیخی سگی میشد پلید

 سائلی دفت ای بزرگ پاكباز

 دفت این سگ ظاهری دارد پلید

 آنچه او را هست بر ظاهر عیان

 چون درون من چو بیرون سگ است

 ور پلیدی درونت اندكیست

 راهدرچه اندک چیزت آمد بند 

 

 شیخ از آن سگ هیچ دامن درنچید 

 چون نکردی زین سگ آخر احتراز

 هست آن در باطن من ناپدید 

 این ددر را هست در باطن نهان

 چون دریزم زو كه با من همتگ است

 صد نجس بیشی كه این قلّه یکیست

 چه به كوهی بازمانی چه به كاه 

 (347-344الطیر، )منطق                          

حورانج او ماست، ریشه در غرور و باور انسانزیست وارد كرده با توجه به اینکه بیشتر آسیبهایی كه انسان به محیط

محوری و زایل نمودن برتری انسان ها نشان میدهد عرفا درصدد شکستن باور انساندر جهان هستی دارد، این نمونه

متواضع باشد و به همج موجودات احترام بگذارد. اشتراک انسان با بر موجودات دیگر هستند و معتقدند انسان باید 

محوری در ذهن عارف است. سایر موجودات در مخلوق بودن خدا، یکی دیگر از عوامل شکسته شدن غرور و انسان

ر سایر ابرو در حکایات عرفانی، عارف در كنار تواضعی كه دربرابر سایر انسانها دارد، خود را موظف میبیند دربرازاین

 موجودات نیز احساس برتری نکند.
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 گیرینتیجه

 نگری، و نگاه ایستا و مکانیکی بهساالری، جزئیمحوری، فرددرایی، فنسویه به محیط زیست، انساننگرش یک

محیط زیست از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست در عصر حاضر بشمار میرود. در واقع اصلیترین عامل 

محیط زیست، نگرش نادرست انسان به طبیعت و  بدنبال آن رفتارهای غلط او در مواجهه  رسانی و تخریبآسیب

، كه شناسی آنشناسی و شناختایرانی با تکیه بر مبانی نظری، نوع نگرش، هستی -با آن است. عرفان اسالمی

فکر د نوع نگاه و تمبتنی بر نوعی شهود بالواسطه و فراحسی و فراعقلی است، بر اصولی استوار است كه میتوان

 انسانها را به محیط زیست تغییر داده و رفتار آنها را مقابل آن سامان بخشد.
پژوهش در آثار برجستج نظم عرفانی فارسی و در شعر شاعران عارفی چون سنایی، عطار، موالنا، شبستری و جامی 

العمل، بودن عالم، قاعدۀ عمل و عکس نظام احسن، آینه و آیه نشان میدهد كه خدامحوری، انسجام و انتظام عالم،

سریان عشق در هستی، حیات و ادراكمندی كیهان، نطق و تسبیح دویی موجودات، و بسنددی و قناعت، مبانی 

 اصلی نگرش عرفای اسالمی به محیط زیست را تشکیل میدهد.  

امور به دست اوست. انسان در نگاه توحیدی خدا مركز و محور تمام عالم است. او خالق كل جهان است و تدبیر 

كشی و تخریب محیط زیست را ندارد. تنها مالک عالم نیست بلکه موجودی است بین موجودات دیگر و حق بهرهنه

از طرفی جهان مادی و همج عناصرش مظاهر اسماء الهی و آینج جمال حقّند، لذا مقدّس و قابل تکریم هستند. 

اندازی و نگرش جزئی به آن بدون نگرش سیستمی و و هردونه دست جهان دارای انتظام، انسجام و تعادل است

مالحظج كلیت آن موجب میشود تعادل ظریفی كه در بین اجزای آن وجود دارد، ازبین برود. باور به اینکه محیط 

زیست و تمامی اجزای آن از نبات، جماد و حیوان، برخوردار از حیات، احساس، ادراک و هوشمندی است و همگی 

بیح حق را میگویند و عشق الهی در آنها ساری و جاری است موجب میشود انسان ارزش ذاتی و اخالقی برای تس

تنها موجودی بیتحرک و مرده نیست آنها قائل شده و آنها را منفعل و ابژۀ صرف تلقی نکند. از این منظر جهان نه

 یردذار است.بلکه دائماً در حال كنشگری است و بر انسان و دیگر موجودات تأث

 

 نویسندگان مشاركت
المللی ینبدانشگاه  ادبیات و علوم انسانی دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر مهدی فیاض. است شده استخراج امام خمینی )ره( قزوین

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به اصغر طارمیآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 .است پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته نقش نهایی

 

 قدردانی و تشکر

ادبیات و علوم  دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 كیفی ءارتقا و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و المللی امام خمینی )ره( قزوینبیندانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان
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 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر

 
REFERENCE 
The Holy Quran 
Attar, F. (2005). Mantegh Al-Tair, edited by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, 

second edition, Tehran: Sokhan, PP. 334-366-367-386. 
Attar, F. (2007). Mosiabatnameh, edited by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, 

Tehran: Sokhan. PP. 203-215-232-445. 
Attar, F. (2008). Elahinameh, edited by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, Tehran: 

Sokhan, PP. 111-151-337. 
Attar, F. (2013). Asrarnameh, edited by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, third 

edition (sixth edition), Tehran: Sokhan, PP. 87-88-112-113. 
Forouzanfar, B. (1982). Masnavi Hadiths, third edition, Tehran: AmirKabir. P. 22. 
Hafez, Sh. (1994). Divan, edited by Bahauddin Khorramshahi, Tehran: Niloufar. PP. 

152-481. 
Homayi, J. (1997). Molavi Nameh, ninth edition, Tehran: Homa. P. 407. 
Husserl, E and others. (2008). Philosophy and Crisis of the West, translated by 

Mohammad Reza Jozi and others. Tehran: Hermes. P. 166. 
Ibn Arabi, M. (1985-1994). Al-Futuhat Al-Makkiye, edited by Uthman Yahya, 14 

volumes, Cairo: Beirut Offset. P. 112. 
Ibn Arabi, M. (1987). Fusus al-Hekam, Afifi correction, Tehran: Al-Zahra. P. 84. 
Iraqi, Fakhreddin. (N D). Generalities, Introduction and correction by Saeed Nafisi, 

Tehran: Sanai Library. P. 384. 
Jami, N. (1958). Masnavi Haft Orang, edited by Agha Morteza Modarres Gilani, 

Tehran: Sa’adi Bookstore. PP. 392-393-416-470-473-590. 
Javadi Amoli, A. (2007). Islam and Environment, Research and Arrangement by 

Abbas Rahimian Mohaghegh, Qom: Asra. 
Kashani, A. (2000). Latifa al-Alam, Tehran: Written Heritage. P. 395. 
Mohaghegh Damad, S. (2014). Environmental Theology, Tehran: Research Institute 

of Iranian Wisdom and Philosophy. 
Nasr, S. (1998). Islamic thinkers' views on nature, fourth edition, Tehran: Kharazmi. 

P. 358. 
Nasr, S. (2006). Religion and the Order of Nature, translated by Insha'Allah Rahmati. 

Tehran: Ney Publishing. P. 95. 
Nezami, E. (2010). Generalities, based on the corrected version of Vahid Dastgerdi, 

2 volumes, Tehran: Shahrzad. PP. 345-354. 
Rahimian, S. (2008). Creation from the Perspective of Mysticism, 2nd Edition, Qom: 

Book Garden. P. 106. 



 654-664 صص ،79، شماره پیاپی 45، دوره 4154آبان   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 665

Rumi, J. (2002). Masnavi Ma’navi, edited by Reynold A. Nicholson, Tehran: Hermes. 
PP. 13-14-34-105-129-268-383-782-893-1052-1066. 

Sa’adi, M. (2006). Generalities, Edited by Mohammad Ali Foroughi, Tehran: 
Hermes. PP. 105-364-366-706. 

Sanai Ghaznavi, M. (1998). Hadiqah al-Haqiqah and Sharia al-Tariqah, edited by 
Modarres Razavi, fifth edition, Tehran: University of Tehran, PP. 55-83-156. 

Shabestari, Sh. (1992). Collection of Works, by Samad Movahhed, Second Edition, 
Tehran: Tahoori. PP. 70-72-73-76-85-94-97. 

Shafiee Kadkani, M. (2013). The Language of Poetry in Sufi Prose, Tehran: Sokhan. 
P. 244. 

 

 فارسی منابعفهرست 

 قرآن كریم

 (، چاپ سوم، تهران: امیركبیر.4344الزمان، )احادیث مثنوی، فروزانفر، بدیع

ویرایش سوم  ،یكدكن یعیمحمدرضا شف حیتصح(، 4346عطار نیشابوری، فریدالدین محمدبن ابراهیم، ) ،اسرارنامه

 .تهران: سخن)چاپ ششم(، 

 .، قم: اسراءانیمیعباس رح میو تنظ قی(، تحق4394)عبداهلل،  ،یآمل یجواد ،ستیز طیاسالم و مح

 جلد، قاهره: افست بیروت.  41م(، تصحیح عثمان یحیی،  4495-4441الدین، )الفتوحات المکّیه، ابن عربی، محیی

 .، قم: بوستان كتاب6 راستی(، و4397) د،یسع ان،یمیاز منظر عرفان، رح نشیآفر

 .رانیا جحکمت و فلسف یپژوهش جمؤسستهران: (، 4343) ،یمصطفدیق داماد، سمحقّ ،ستیز طیمح اتیاله

 (، تصحیح محمدرضا شفیعی كدكنی، تهران: سخن.4397ابراهیم، )نامه، عطار نیشابوری، فریدالدین محمدبنالهی

(، تصحیح مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران: 4377الطریقج، سنایی غزنوی، مجدودبن آدم، )الحقیقج و شریعجحدیقج

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ی.تهران: نشر ن ی،انشاءاهلل رحمت ج(، ترجم4395)، نیحسسیّدنصر،  ،عتیو نظم طب نید

 (، به تصحیح بهاءالدین خرّمشاهی، تهران: نیلوفر.4373الدین محمد، )دیوان، حافظ، شمس

 (، تهران: سخن.4346زبان شعر در نثر صوفیه، شفیعی كدكنی، محمدرضا، )

 ان: انتشارات الزّهراء. (، تصحیح عفیفی، تهر4344الدین، )الحِکَم، ابن عربی، محییفصوی

 (، ترجمج محمدرضا جوزی و دیگران. تهران: هرمس.4397فلسفه و بحران غرب، هوسرل، ادموند و دیگران )

 (، به تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرمس.4395بن عبداهلل، )كلیات، سعدی، مصلح

 كتابخانج سنایی. كلیات، عراقی، فخرالدین، )بی تا(، مقدمه و تصحیح سعید نفیسی، تهران:

 جلد، تهران: شهرزاد. 6شدۀ وحید دستگردی، (، بر اساس نسخج تصحیح4394بن یوسف، )كلیات، نظامی، الیاس

 (، تهران: میراث مکتوب.4374االعالم، كاشانی، عبدالرزّاق، )لطائف

 ، تهران: سمت.6(، ویراست 4399مبانی عرفان نظری، رحیمیان، سعید، )

 تهران: طهوری. دوم، چاپ موحد، صمد اهتمام (، به4374محمود، ) شیخ ری،شبست آثار، مجموعه

 (، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران: هرمس.4394الدین محمد، )مثنوی معنوی، مولوی، جالل



 664/ آثار برجستج شعر عرفانی فارسی(بر اساس ) یدر عرفان اسالم ستیمحیط ز گاهیجا لیتحل

 

(، تصحیح آقا مرتضی مدرس دیالنی، تهران: كتابفروشی 4337مثنوی هفت اورنگ، جامی، نورالدین عبدالرّحمن، )

 سعدی.

تهران:  ،یكدكن یعیمحمدرضا شف حیتصح (،4394ابراهیم، )عطار نیشابوری، فریدالدین محمدبن ،نامهبتیمص

 .سخن

(، مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی كدكنی، 4391ابراهیم، )الطیر، عطار نیشابوری، فریدالدین محمدبنمنطق

 ویرایش دوم، تهران: سخن.

 هما.تهران: چاپ نهم، (، 4374) ن،یالدجالل ،یینامه، همایمولو

 ی.تهران: خوارزم ،(، چاپ چهارم4377) ن،یحسسیّدنصر،  عت،یطب ۀدربار ینظر متفکران اسالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 معرفی نویسندگان

المللی امام خمینی )ره(، دانشگاه بینعلوم انسانی، ادبیات و دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده دانشجوی دكتری : اصغر طارمی

 ایران.قزوین، 

(Email: asgartaromi@yahoo.com :نویسنده مسئول) 

 ان.المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایردانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیندروه زبان و ادبیات فارسی،  استادیار: مهدی فیاض

 (Email: fayyaz37@gmail.com) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers. 

 

Introducing the authors 
Asghar Taremi: PhD student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature 
and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. 
(Email: asgartaromi@yahoo.com : Responsible author) 
Mehdi Fayyaz: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. 
 (Email: fayyaz37@gmail.com) 


