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  شناخت هويت عرفان در تمدن ايران

رود و ترسيم  شمار مي عنوان يك گنجينة گرانبها از منابع مهم براي شناخت تمدن ايران به عرفان به

هاي آن  هاي عرفان و آثار جلوه لي از چهرة واقعي اين تمدن بدون بررسي ريشهتصوير درست كام

  .پذير نيست سير انديشة ايرانيان امكان

مسائل عرفاني نه تنها در انديشة ديني، فلسفي، اخالقي و اجتماعي، بلكه در ميراث فرهنگي،   

  .ادبي و هنري ايران نيز تأثير عميق داشته است

هاي عرفاني در محيط فكري، ادبي و فرهنگي جوامع ايران در ادوار  ترويج و نفوذ نگرش  

  .مختلف حكايت از انطباق و سازگاري طبع ايرانيان با اين پديدة رواني و معنوي دارد

هاي عرفاني قرار داشته  از آنجاست كه بخش مهمي از تاريخ تمدن ايران تحت قلمرو ارزش  

هاي ظهور و سير تكامل آن را  ، بررسي سرچشمهو شناخت دقيق هويت اين پديدة آرماني بشر

  .كند ايجاب مي
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صورت يك نظام فكري و حكمت نظري مستقل در بطن  نظر محققان، مباني عرفان به به  

هاي آن كم و  تمدن اسالمي به حد بلوغ و كمال خود رسيده و شكوفايي يافته است، ولي ريشه

 مذاهب بودايي و مسيحيت، تعليم گنوس و هاي باستاني نظير آداب شمن و چين، بيش در تمدن

  .هاي هندي و ايراني قابل مشاهده است نوافالطوني، آيين

هاي عقايد عرفاني چند نظر كلي  اغلب محققان و خاورشناسان پس از تحقيق منابع و ريشه  

  :در اين خصوص ارائه كردند كه چكيدة آن به شرح زير است

هاي  رفان را مأخوذ از تعاليم هندي و ايراني، آيين بسياري از پژوهشگران اروپا مسلك ع-١

عنوان ايدئولوژي هند و آريايي در مقابل تفكرات  اي آن را به گنوسي و يوناني دانسته و حتي عده

  .عربي و اسالمي قرار دادند كه اين نظر قابل تأييد نيست

ديدگاه اديان  برخي محققان غرب با توجه به تعصبات شخصي خود، عرفان اسالمي را از -٢

شناس فرانسوي اگرچه  حتي ماسينيون اسالم. ديگر، از جمله از زاوية مسيحيت بررسي كردند

هاي بسياري از مفاهيم عرفاني را در متن قرآن مجيد جستجو كرد، ولي زندگاني حالج را از  ريشه

  .ديد مسيحيت تشريح نمود

هاي مختلف،  ات عمومي ميان آييناي تشابه رغم پاره هاي عرفان به  هنگام بررسي سرچشمه-٣

هاي عرفاني مانند اعتقاد ديني يك  كه بينش طوري توان آنها را مأخوذ از يكديگر دانست، به نمي

يابد  گردد كه در قلمرو آيينة وجدان تجلي مي نگري عاطفي و خواست فطري بشر تلقي مي درون

هاي مختلف كهن امري  رهنگگونه حاالت دروني در اقوام و ف و شباهت و اشتراك ميان اين

  .طبيعي است

هاي گوناگون كهن، عرفان  بدين ترتيب، برخالف برخي تشابهات كلي در تعاليم و آيين  

كدام از آنها هم به  توان يك مكتب تلفيقي و التقاطي از اين منابع دانست و هيچ اسالمي را نمي

غني ادبي، فرهنگي و اخالقي با لحاظ ابعاد حكمت نظري و كمال نظام فكري و هم از نظر ميراث 

  .كران معرفت باطني در اسالم قابل مقايسه نيست بحر بي
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دهد كه عرفان اسالمي مختصات و  گذشته از آن، مطالعات دقيق در اين زمينه نشان مي  

هاي كهن دارد كه ذكر يك يك آنها خارج از حوصلة اين  خصايص متفاوتي با گرايشات آيين

  .مقال است

گيري و تكامل عرفان اسالمي آنقدر قابل توجه و مؤثر   ميراث كهن ايران در شكلو اما نقش  

نی، ادبی و يتب جامع معرفتی، فلسفی، اخالقی، انسانی، دك ميك صورت بود كه اين آميزش به

حساب  ر تمدن بشر بهينظ ارهای بیكت از شاهكنة پربرين گنجيهای واالی ا هنری درآمد و ارزش

  . ديآ می

  :ش عرفانی دارد، سه گروه قابل تأمل استيه مشرب و گراكرانی يابع اان منيم  

  هن؛كهای  ر، باورها و قصهيساطا -۱

  ن زروانی؛ييم زرتشت و آي تعال-۲

  .ی در آثار ادبیيمادسازی و رمزگران -۳

ان يل بيانه در قالب تخيهای عام هن و قصهكر، باورهای يهای عرفان در اساط ن نشانهيخست ن-۱

ن يمبدأ اول. گردد های وجدانی بشر تلقی می انگر آرمانيان اسطوره به نوعی بين مير ادو شود  مي

ت و اصالت فرهنگی ملل يگذشته از آن، هو. ز اسطوره استيع نيان شاعرانه و اشارات بديب

  .ابدي مختلف نخست در قالب اسطوره تجلی می

شناسی،  نی است و در اسطورهخ تمدن بشر سرآغاز معرفت فطری و باطير در تاريورة اساطد  

امل دانش كتوان مخالفت  ن برتری را نمیيال و عاطفه بر منطق و استدالل برتری دارد، ولی ايخ

  .ري با عقل سالم و منطق بشری دانستياساط

ن تنازع از يند و اك ت میكای منطق در قلمرو وجدان حر های اسطوره نشيدر نهاد ب  

های نفسانی سرچشمه  م شدن آن در برابر خواستيسلن تيبر عقل و همچنكی و تيخودنما

شود، بعدها  هن مشاهده میكهای  نييه ابتدا در اسطوره و آكن ماده و روح يپس تقابل ب. رديگ می

  .انجامد تب عرفان به مجادلة عقل و عشق میكدر م
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 ل انسان از ناآرامی وير تخيدر ساختار اسطوره، تناقض و نظام دوقطبی وجود دارد و س  

ی يكه از تاركت عاطفی و روانی است كن نوعی حرينان است و ايسوی آرامش و اطم نگرانی به

  .شتابد عت میيهای روشن ماوراء طب عت به سوی افقيعالم طب

ره، داستان يوان و غيز با ديا ستيلی مربوط به جنگ پهلوانان با اژدرها و يهای تمث قصه  

های سخنوران نامی همانند  ه در داستانكره يو غخسرو كيد جم، گشتاسب، ياوه، جمشك و كضحا

قت يز مجادلة نور حقيی و نيگرا شی و مردميانگر آزادانديز متجلی گشته است، بيم فردوسی نكيح

  .با ظلمت جهل هستند

گاه وااليي يه در عرفان اسالمی جاكز ياس نيران نام خضر و الير ايهای برجستة اساط از چهره  

ابان بر عهدة يی و بكاها بر عهدة خضر و در خشيی گمشدگان در درياهنمار. ر استكدارند قابل ذ

داری يد بهار بيدان و نويات، زندگانی جاويگر خضر مظهر آب حياس گذاشته شده و از سوی ديال

  .امل بوده و با علم لدنی ارتباط داردكدر عرفان خضر مرشد . است

ز يعت نيند و عناصر طبيب ت من خود میصور ا را بهيز و دنيدر وادی اسطوره، انسان همه چ  

  .زديآم نی و ذهنی به هم میيای عيباشند و عالوه بر آن، دن مانند بشر دارای عاطفه و روح می

. ندك دا میيعت صبغة الهی پيز عالم طبيگاهی ن. نديآ صورت انسان درمی ان بهيحتی خدا  

) واناتيش نباتات و حياي و نميركت(سم يد توتميشتر عقايشناسی ب طور خالصه در اسطوره به

قابل توجه است ) ه خدا به انسانيتشب(سم يو آنتروپومورف) اياعتقاد به وجود روح در اش(سم يميآن

سوی وحدت  ثرت بهكت از كر حرين گام در مسينخست»  خدا-هانكي -انسان«ان يه رابطة ذهنی مك

  .شود محسوب می

 نظام يكعنوان  ه بهكهای عرفانی هستند  شهيندن ايتر ن زروانی از مهمييم زرتشت و آي تعال-۲

  .اند خ تمدن بشر داشتهيای در تار ری برجسته نقش ارزندهكف

م زرتشت يشود، در تعال نده مشاهده میكصورت پرا هن بهكهای  يينه در آكاصل دوگانگی   

ه كر و شر و نور و ظلمت است ين همان اصل تنازع خيه اكطور جامع و منظم متجلی شد  به

  .رديگ تمامی هستی را فرا می
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اگرچه . پردازد روان خود میيی پيامل به ارشاد و راهنماكم كيامبر و حيصورت پ زرتشت به  

ش يه گراكتوان پی برد  ق میين زروانی اصل دوگانگی مطرح است، ولی با مطالعات دقييدر آ

نندة روز و شب و نور و يه آفرك طوری ن قابل مشاهده است، بهيين آيز در بطن ايگانگی نيسوی  به

ز از او شروع شده و همه يداند، همه چ ظلمت اهورامزدا است و زرتشت آن را آغاز و انجام می

  .ابدي ان میيز به او پايچ

ان ين ميا در. دی دارديز صبغة توحين نيين آيگر، اشاره به دو گوهر همزاد در اياز سوی د  

امل عرفان كر تيران در سيهای باستانی ا نيي آگاهين جايين شاهد برای تبيمت اشراق بارزتركح

ه با تنازع كن در قرون وسطی يشة مسلميهای اند تب اشراق در تقاطع راهكم. گردد نظری تلقی می

خ يدر واقع، ش. الم با هم اختالف داشت، پا به عرصة وجود گذاشتكی و يان فلسفة مشايری مكف

ژه امام غزالی از مناطق يو ن و بهيلمكل حمالت مته به دنباكی ياشراق در قبال انحطاط فلسفة مشا

شة يا و روشي نو را در اصول انديمت باستانی را احكافت، حيشرقی جهان اسالم به مغرب انتقال 

مند و هر  ة نور بهرهيد زرتشتی و اصل نظرياقری خود از عكوی در طرح نظام ف. ردكفلسفی بنا 

نظر  به. ختيعربی درهم آم نا و عرفان ابنيس فلسفة ابندو روش استدالل عقلی و شهود باطنی را با 

ات افالطون به مرحلة شهود رساند، يان را با تجربيرانيد اي خود عقاكمحققان، سهروردی در مسل

  .د و به وحدت مبدأ الهی اعتقاد باطنی داشتيت و دوگانگی دوری گزيولی از ثانو

های عرفانی قابل تأمل   نظر نگرشه ازكن زروانی را ييش زرتشت و آكيلی كانی بپس م  

  :ردكر خالصه يتوان به شرح ز است، می

  اشفات درونی در احوال زرتشت؛كم -

  ائنات؛كبی و تقدم وی بر وجود يای غيرتباط زرتشت با دنا -

  نش؛يدار اهورامزدا با زرتشت قبل از آفريد -

  ار و آزادی اراده؛يسئلة اختم -

  امل؛ك و انسان عنوان مرشد ری از زرتشت بهيصوت -

  ر و اجتناب از شر؛يش به خيراگ -

  .مين تعليز در اية باطن و موارد زهدآميصفت -
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ان ياد مي زكلی و نقاط اشتراكت از تشابهات ياكل فوق حيب، شواهد و دالين ترتيدب  

ادآور اعتقاد عارفانه به يتقدم زرتشت بر وجود عالم . رانی و عرفان اسالمی دارديهن اكهای  نييآ

در ضمن . ور محمدی بوده و اصول اخالقی زرتشت با مشرب عرفان اسالمی سازگار استن

رگی يز چيی و نيسوی روشنا ی بهيكت از تاركر، حرية باطن و ارتباط انسان با مبدأ خيمسئلة تصف

  .سوی وحدت شباهت دارد  عارفان بهكر و سلويمن با سياهورامزدا بر اهر

هن از كم بر جوامع كساعد اجتماعی، اخالقی و معنوی حاط ناميحمه وجود كرد كر كد ذيبا  

شی، يان، آگاهی انسان، آزاداندين ميشود و در ا شات انسان به عرفان محسوب میيل گرايدال

خ با ي عرفان در طول تاركدة آرمانی بوده مسلين پديهای مهم ا ی و دادگستری از ارزشيگرا مردم

  :ر به مقابله پرداخته استيعوامل ز

  د طبقاتی، صنفی، اجتماعی و نژادی؛يتالفات شدخا -

  طرة نفس اماره؛يی مفرط و سيگرا  مادی-

  بند و باری اجتماعی و اخالقی؛ اری و بیكاينجالب رم -

  .كری و تعصبات خشكمود فج -

زش آنها با يهای باستانی و آم شهيای اندين عوامل باعث احيز وجود همير جوامع اسالمی ند  

  .ديرآنی و سنت ناب محمدی گردهای واالی ق ارزش

ل، تعصب و يری و مذهبی، تعدكتب عرفان از نظر رفع تناقضات اجتماعی، فكرا ميز  

ان و يان طبقات جامعه، اديجاد تفاهم مين از لحاظ اينی بشر و همچنيب های جهان گسترش افق

سوی   بهب اخالق و عروج انسانيث پرورش قوای روحی بشر، تهذيز از حيمذاهب گوناگون و ن

  .گاه خاصی در تمدن اسالمی برخوردار بوده استيقت از جايمال و حقك

های بارز آن در آثار ادبی  ه نمونهك اسالمی است -رانیيز از منابع غنی عرفان ايمادسازی نن  

  .قابل مشاهده است

ه حتی كران نفوذ داشته است يری و فرهنگی اكط فيهای عرفانی آنقدر در مح نشيب  

در آثار  .شود افت میينا يس ی مانند فارابی و ابنيمان مشاكيهای ح شهيالی اند های آن در البه نشانه
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روان تصوف قرار يه نام آنها در زمرة پكز يره نير نظامی گنجوی، حافظ و غيشاعران بزرگي نظ

  .افته استيان يهای عرفان مجال ب ندارد، جلوه

ف عرفانی از ادب پارس حذف يرات ظريتعبن و يه اگر مضامكتوان گفت  بدون مبالغه می  

ه يرمايعرفان خم. شود ل میي تبدكالبد و قالب خشكران پر از گوهر گرانبها به ك ن بحر بیيگردد ا

  .رود شمار می ران بهيات ايو جوهر ذاتی ادب

افته و يای عرفان پرورش يالی امواج پرتالطم در ران در البهي شعر و ادب ادةبخش عم  

ز يع نين واالی عرفانی با هنر بديان مضاميآور ب زش شگفتيث آميارسی از حنة سخن فيگنج

ای عرفان ه ه در آثارشان جلوهكشود  دا میيمتر شاعرانی پكران يات ايدر ادب. شهرت جهانی دارد

ات را ين ادبين ايه و عصارة عطرآگيرمايهای عرفان خم افته باشد و تجلیيان نيش مجال بيم و بك

  .ارمغان دارد

ی يبايسه با عظمت و زيهای ادبی معروف جهان قابل مقا تبكدام از مك چين رابطه هيدر ا  

يك از سخنوران نامی چه به لحاظ وسعت  دامكن نبوده و يمان زريرموز نهفته در خزانة سخن ا

 يكق به آستان نبوغ موالنا نزديهای عم سنجی تهكان و نير و چه به جهت هنر بكل و دامنة تفيتخ

  است؟

  ميا  بودهكار مليم يا  بودهكه فل بما

  ه آن شهر ماستكم جمله يباز همانجا رو

  ميتر  افزونك و ز مليم برتركخود ز فل

  استيبركم منزل ما ين دو چرا نگذريز

  جاك از كجا، عالم خاك از كگوهر پا

  ن چه جاستيد اينكد باريبر چه فرود آمد

  :ردكم يتوان به سه گروه تقس انی را میی و نمادسازی در ادب عرفيهای رمزگرا وهيو اما ش  

  ر؛يم و رموز مأخوذ از اساطي مفاه-۱

  رات عرفانی در قالب صناعات ادبی؛يتعب -۲

  .ی در قالب قصه و داستانيرمزگرا -۳
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ط ين موضوع در محيرد و ايگ ري سرچشمه میيی ابتدا از فرهنگ اساطيمادسازی و رمزگران  

ق عرفانی و اسالمی و يهای عم شهي سرشاری از اندةشتوانه بر پك اسالمی ةادبی و فرهنگی دور

  .ديمال خود رسكه دارد، به اوج كيبای هنری تيهای ز جلوه

گاه و منزلت يامل رموز عرفانی از جاكر تيالت قرآنی در سيم و تأويه مفاهكمسلم است   

  .ی برخوردار هستنديباال

ای به  ن تازهيی واالی قرآنی مضامها سوی افق ر بهيت از مبدأ اساطكر حرين رموز در سيا  

الی  ه در البهكهای عرفانی  افتيها و در ل معانی، اشارات، برداشتين دليبه هم. اند خود گرفته

ی يگشا اند، بدون پرده ها نهفته رات دلنواز قصهيحات و تعبيز و تلميانگ اليهاي خ ها و استعاره هيناك

  .ستي نكق رموز قابل درياز روی اسرار و حقا

ثرت و وحدت، ظاهر و باطن، مجاز و كان يه پلی است مكست، بلين راستا هدف نيرمز در ا  

. املكر، در حال تحول و تيپذ  و انعطافكای است دو پهلو و تودرتو، پرتحر دهيرمز پد. قتيحق

شف اسرار باطنی و ك. ندك ان میيه راز درونی وی را بكن زبان حال اهل دل است يرمز همچن

ب يچ و خم و فراز و نشيت روح در پكداری ذهن و حريات روحانی مستلزم باشفكشناخت م

  .ران رموز عرفانی استك يوادی ب

افی كای از آنها  ه اشاره به پارهكای دارد  شه در اسطورهيج در عرفان، ريبخشی از رموز را  

  : است

ات يآب ح. ستنش ايان مقدس بوده و مظهر آفريرانيه نزد اكای است   از عناصر چهارگانه،آب

زدی به ي با توجه به نقش آتش در زندگی بشر جنبة ا،آتش. دان استياشاره به بقا و زندگی جاو

ن جهت ياز ا. نش از آسمان فرود آمده بوديعنوان مبدأ آفر ن حال بهيآتش در ع. اند آن قائل بوده

  . استكن مفهوم در عرفان اشاره به عشق آسمانی و پايا

ت ي شخصيكد يجمش. ای دارد اربرد گستردهكدب فارسی و آذری د و جام جم در ايجمش  

 را كنمای وی احوال عالم و افال ، تخت و قدرت بود و جام جهانكای و دارای مل اسطوره

  .ردك س میكمنع
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ه در نظر حافظ كار يس رخ كع. رو نمادی از قلب عارف و شراب معرفت است ني ازجام ا  

  .امل بازتاب داردكعنی قلب مرد ي می شود، در جام ات الهی محسوب میيتجل

مال كم است و در عرفان مظهر يركعنوان فرشتة فروغ و چشم اهورامزدا مورد ت د بهيخورش  

  .ی استيز فرشتة فروغ و نماد روشنايمهر ن. ی استيبايو ز

ثرت ك حق و مظهر پرواز روح از عالم ةری است، در عرفان جلوي اساطةه پرندكمرغ يس  

  .باشد و سرمنزل آن، قاف میسوی وحدت  به

م، يركل قرآن يشود، از منابع گوناگونی از قب ار برده میك ه در عرفان بهكرموز و اصطالحاتی   

ره يمت نظری و غكعی و حيعت، علوم طبير انسان و طبير، تصويد، تفسيالم، عقاكث، يحد

  .اند ای به خود گرفته ل عرفان، رنگ تازهيافت شده و پس از انتقال از تخيدر

های  ان آن از گونهي برای بوهای رمزسازی در عرفان، گوناگون و چندبعدی هستند  روش  

  .شود ره استفاده میيص، تشابه و غيل، تشخير، تمثير، تعبيل، تفسيوأال، تيصور خ

: شود ل میيعت به رمز تبديم عادی مربوط به زندگی بشر و طبية مفاهيلكدر وادی عرفان   

های درونی وی، جام و شراب،  عت، عشق و عاشقی، نگرانیي عالم طبر ظاهری انسان ويتصو

ائنات در ذهن كت ذرات كهای سال، حر ر فصليي و روز و شب، تغكعی، گردش افاليحوادث طب

ق واالی يان حقاين نمادسازی بيی ايشود، ولی هدف نها قت به مجاز و رمز منتقل میيعارف از حق

رده است، معانی نهفته كجی در شرح گلشن راز اشاره يكه اله چنان. نیيآسمانی است، نه مطلب زم

  :ستي آن نةل و احاطير لفظی قادر به تحصيشود و تعب ار میكق ذوق و شهود آشيدر رمز به طر

  ابد او راير لفظی يجا تعبك  دايه شد از ذوق پكهر آن معنی 

  :ر معانی عرفانی استي وی، تنها اصل قادر به تفسةديبه عق

  ر معنـیيـند تعبكبه مانندی   ر معنیيـند تفسك چـو اهل دل

از . ماند ندگان حق عاجز میيان احوال و اسرار درونی جويل گاهی زبان از بين دليبه هم  

ل با رمز و اشاره ين دلينند و به همكگر، آنها سعی داشتند راز خود را به نامحرمان فاش نيسوی د

 عرفان برای كهای اصولی خاص مسل از روشپس استفاده از رموز و اشارات . گفتند سخن می

  .رود شمار می ان احوال درونی بهيب
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ل يل از قبيال ارتباط دارد و مانند نمودهای گوناگون تخيرمز، اشاره از جهتی با صور خ  

خواندند  ان میيه قدما آن را بكی يآرا ای هنر سخنه ه از روشيناكه، استعاره، مجاز و يتشب

ی يباي و زكع تحريال به سخن بديرات عرفانی در قالب صور خيو تعباشارات . شود محسوب می

  .بخشند شتر میيب

گردد، ولی در   معنی مجازی منتقل میيكقی به يال ذهن خواننده از معنی حقيدر صور خ  

ی ي و شناساكت ذهنی انسان قابل دريه در قالب فعالكهای مجازی متعددی نهفته است  رمز معنی

خ محمود يش. ا و پرمعنی استي، زنده، پوكان، با تحريگر بينسبت به انواع دن رمز يبنابرا. است

  :ديگو شبستری می

  تيند مرو را لفظ غايجا بك  تيدارد عالم معنی نهان

ز يل نيهای قصه، داستان و تمث د عرفانی خود از قالبيان عقايرانی برای بيجمعی از عرفای ا  

ی و عطار قرار گرفته بود، بعدها در آثار يورد توجه سنال ميه در اواكن روش يا. اند مند شده بهره

ر، يق عرفانی از اساطيان حقايده دل برای بي عارف شوريند و ايمال خود رسكمولوی به اوج 

  :مند شد امبران بهرهيالت و داستان پيانه، تمثيهای عام قصه

  ای است معنی اندر وی مثال دانه  ای است مانهيای برادر قصه چون پ

  مــانه را گـر گشت نقليبنگرد پ  رد عاقـلـــرد ميـی بگـه معنــدان

. اند های رمزی سروده ز داستانينا و سهروردی نيس مای نامی مانند ابنكدر ضمن برخی از ح  

د واالی يار و عقاكرش و پرورش افي اسالم برای پذةران در دوريری و فرهنگی اكط فيپس مح

 گرانبهای ةنيجاد گنجيزش معنوی به اين آميحصول اامل داشت و كاسالمی و قرآنی آمادگی 

  .دي اسالمی انجام-رانیيعرفان ا

ق و يار عميل و غنی در آفاق روشن عرفان بسيوندهای روحانی دو تمدن اصيدر واقع پ  

تاپرستی يكران در پرتو معارف يهای واالی تمدن باستان ا ه آرمانكتوان گفت  ان بود و میينما

زش دو فرهنگ ما يد و آميامل خود تداوم بخشكر تيافت و به سيود را باز ت معنوی خيقرآنی هو

  .ديی تمدن مسلمانان گرديوفاكباعث ش
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 اسالمی از لحاظ شناخت -رانیيهای عرفان در تمدن ا ت سرچشمهيان اشاره به اهميدر پا  

اجتماعی، خی، يات تاركه مشترك طوری ست، بهيده نيز خالی از فايجان نيخ ادب و هنر آذربايتار

. ح ندارديازی به تشريه نكجان آن قدر روشن و مسلم است يران و آذرباينی ايفرهنگی، ادبی و د

جان مانند ياول، جمعی از شاعران آذربا: ان استيات نمابيات در ادكن مشتريهای ا ن جلوهيبارزتر

ی، محمد يتامی، خير نسيز نظيگری نينظامی و خاقانی آثار خود را به فارسی نوشته و تعداد د

  .اند ی سرودهكار اشعار خود را به فارسی و تريد ابوالقاسم بنانی و استاد شهريفضولی، س

 اسالمی، رموز و اشارات عرفانی، اصول ةری، فرهنگ و علوم دوريم اساطيدوم، اغلب مفاه

  . استكباشناختی و هنری آنها مشتريز

لور، هم از نظر نوع شعر و كهای فول هسوم، ادب پارسی و آذری به استثنای برخی موارد در شاخ

  .هستنديك ال و فنون بالغت با هم شريی، صور خيآرا ن سخنييموضوع آن و هم از جهت آ

انگر قدرت و يه بك وجدان كنة پايين آيشتر در قلمرو عرفان و در ايران بيت تمدن ايهو  

ع اخالص و صفا و پردازی، طب الينی و وسعت خيآفر ری، هنر مضمونكشه و دامنة عمق فياند

مال كز اوج پرواز روحی و يای واالی اخالقی و انسانی و نه ت ارزشيمشرب خدادوستی، جامع

  .باشد، قابل سنجش و شناخت است ن مرز و بوم میيی مردمان ايجو ذوق حق

  :مينما ت از حافظ جلب میي بيكبرای حسن ختام مقاله توجه شما را به 

  ردك گانه تمنا میيوانچه خود داشت ز ب  ردك یها دل طلب جـام جـم از ما م سال
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