فصلنامه ی دین وسیاست،شماره ی دو،زمستان،83ص9-24

عالم كبير و عالم صغير
دکتر عبدالرضا جمالزاده

1

چكيده
این نوشتار به بررسى و ببیىین مومىول فلسىو  -عرفىان "عىال غىریر" یعنى بصىور
موجود انسان  1به منزلهى جمان کوچك که دربردارنىدهى بمىال عناغىر "عىال کبیىر"
(منظومه ى بزرگ جمان هست )  2است ،م پردازد.
پس از بحى

کوبىاه در بىاره ى باری ىىه ى اندی ىه ى "عىال غىریر و کبیىر" در

فرهنگ اقوال یمود ،یونان ،هند و ایران در عمد باستان ،به ببیین دیدگاه اسىمل و حكمىاى
مسلمان در این زمینه نیز پرداخته م شود .ب ش پایان این بحقیق ،به بیان نگىر

عرفىاى

بزرگ اسمل بویژه محی الدین بن عرب ( 638-560ه ق) و موالنىا جىما الىدین رومى
(672-604ه ق) در چگونگ اطمق این مواهی از حی

غورت و معنا اختصاص دارد.

كليد واژگان  :عال غریر ،عال کبیر ،محی الدین بن عرب  ،جما الدین روم .

 .1استادیار ،دان كده ی شمید محمبی
1. Microcosm
2
. Macrocosm
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مقدمه:
انسان در طوا باریخ همواره به بناسب رشد فكرى و فرهنگ خویش اندی ههىا و
بصورات گوناگون پیرامون خود و جمان هست داشته است .اندی ه ى بصىور انسىان
به منزلىه ى "عىالم کوچىك" و بصىور جمىان پمنىاور هسىت بىه منزلىه ى "عىالم
بزرگ" و بررس م ابمات میان اجزا و جوارح آدم با جمان هسىت  ،از ایىن حیى
که اجزاى عال نیز وظایو شبیه جسى انسىان دارد  ،نیىز از جملىه موضىوعات مىورد
بح

و مطالعه در سایر جوامع و مكابب ب رى است که از کمىنبىرین ایىال در قالىب

اساطیر مطرح شده است.
بر این اساس  ،مبح

ن ست این بحقیق بىه بررسى پی ىینه ى بىاری

نظریىه ی

"عال غریر" و "عال کبیر" در اندی ه ى متوكران یونان قدی  ،مكتب زروان ایران،
متون دین پملوى ،وداهاى هندوان و مكتب قباله ى یمود اختصاص یافته است .سپس
این نظریه از دیدگاه روایىات و احادیى

نبىوى و شىیع و بررسى دیىدگاه حكمىا و

عرفاى مسلمان و چگونگ اطمق "عال غریر" بر انسان از حی
سرشت الم  ،مورد بح

معنا  ،یعنى روح و

و دقت نظر قرار م گیرد.

 .1پيشينه ى تاریخى نظریه ى عالم صغير و عالم كبير
الف) یونان قدیم
س ن درباره ى این موضوع در اغلب ادیان و فرهنگهىا سىابقه ى طىوالن دارد.
در فرهنگ یونان قدی  ،قبى از همىه  ،افمطىون حكىی ( 429-347قل) در رسىاله ى
"بیمائوس" به بح

پیرامون کیویت 1پیدایش کل جمان و ازلیّت آن پرداخته اسىت.
1.Timaios

عالم كبير وعالم صغير11/

در بصور افمطون جمان داراى روح و خرد است (دورهى آثار افمطون.)184/3/
افمطون در رساله ى بیمائوس بر آن است که جمان بر اثر حكمت و اراده ى خداونىد
و از به ه پیوستن چمار عنصر "آبش ،آب ،هوا و خىا " ایجىاد شىده اسىت و روح در
مرکز آن قرار دارد .البته در مقاب  ،جوارح و قواى انسان نیز از همىین عناغىر اربعىه پدیىد
آمده و در موجود انسان در قباا روح جمان ،نوس بعبیه شده است (همان.)1917 /

ب) هند
اندی ه ى انسان به عنوان عال غریر در بوكرات هندوان قىدی نیىز انعكىاس یافتىه
است .مطابق سرود "پروشه سوکته" 1در ریگ ودا 2بمال اجزاى عال هست از قربىان
ساختن انسان قدی پدید م آید .این موضوع در بندهاى  11و  12سرود مذکور چنین
بیان گردیده است :وقت پروشه را از ه جدا سىاختند او را بىه چنىدین ب ىش بقسىی
کردنىىد .دهىىانش چىىها بىىازوانش چىىها ران هىىایش چىىه نامیىىده شىىدهانىىدا دهىىانش
"براهنمنىىان" ،3رانمىىایش" وای ىىیه" 4و از پاهىىایش" شىىودره" 5ایجىىاد گردیىىده اسىىت.
()Hindu Scriptures,29

ج) ایران باستان
همین نظریه در ایران قب از اسمل نیز مورد بوجه وامعىان نظىر قىرار گرفتىه اسىت.
چنان که دکتر مجتبائ نیز در این زمینه معتقد است که بطابق "عال غریر" با "عىال
)1.Purusha Sukta. (Hymn of Man
2.Rig-Veda
3.Brahman
4.Vaishya
5.Shudra
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کبیر" در اندی ه ى ایرانیىان ،بىه غىورت مطلىق مقتىبس از افكىار یونانیىان و هنىدوان
نم باشد ؛ بلكه این نظریه در ایىران بىا "کیمىانشناسى " و "انسىانشناسى زروانى "

1

اربباط دارد .وى در این باره م گوید:

لوظ جمان یا کیمىان از ری ىه ى ( gayaزیسىت) م ىتق شىده اسىت و
ن ان م دهد که ایرانیان ،عال هست را نیز چون انسان اوّا یا کیومرث (گیه
مىىربن  = gaya-martanزنىىده ى مردنىى ) زنىىده و جانىىدار و جنبنىىده و
روینده م دیىده و یىك نظىال و یىك قىدرت را در هىر دو حىاک و سىارى
م دانستند .الزمه ى چنىین بصىورى آن اسىت کىه میىان ایىن دو عىال  ،کىه
هماننىىدىهىىاى بسىىیار بىىا ه ى دارنىىد ،از هىىر جمىىت مطابقىىت برقىىرار باشىىد
(مجتبائ .)46/
البته زینر 2نیز م کوشد با ثابت کند که در آئین زروان  ،زروان به عنىوان خىدای
که بدنش فلك یا "جمان اکبر" است با انسان به عنوان "جمان اغرر" بطبیق م کنىد.
وى بر آن است که نسبت میان زروان و انسان همان نسبت میان زروان و جمىان اسىت
(زینر )189-188 /لذا در آئین زروان  ،کیمان مادى شبیه انسان بوده و داراى درجات
و مرابب مانند انسان است (جمل مقدل.)45-243 /
در متون پملوى بویژه "زاداسپرل" ( )1/30از مقایسه ى عال غریر و کبیر بىه میىان
آمده و نظ آسمانها به پیكره ى آدم ب بیه شده است (راش محص .)44/

د) یهود
در مكتب "قباله" 3از دین یمود نیز اشاراب به مواهی عىال غىریر و عىال کبیىر و
1.Zurvanism Cosmology and Anthropology
2.Ziehner
3.Kabbala

عالم كبير وعالم صغير13/

"انسان کبیر" 1غورت گرفته است .در این مكتب "آدل قدی " 2واسطه ى آفرینش و
اساس عال هست و مظمر جمیع غوات و افعاا الم است و عىال خلقىت بىر اسىاس
عال غوات آفریده شده و اجزاء و عناغر این عال  ،اجزاء و عناغر پیكىرهى اوسىت.
پس به این اعتبار ،عال  ،آدل کبیر است و آدل ،عىال غىریر (دایىر المعىارب بىزرگ
اسمم .)177 /1 /

 .2اندیشه ى عالم كبير و صغير از دیدگاه اسالم
این اندی ه در جمان اسمل نیز مقبوا بوده است .در بوكّر اسمم  ،من اء نظریىه ى
م ابمت عال هست را با عناغر و اجزاى انسان  ،با بیان غریح  ،پیش از هر چیز بایىد
در ابیىىات منسىىوب بىىه امیىىر مىمنىىان على (ع) جسىىتجو نمىىود .حدىىرت در ایىىن بىىاره
م فرمایند:
دَوَائُكَ فيكَ و التَبصُ ُر

وَ دائُكَ مِنكَ و ال تَشْعُ ُر

أ تَزعَمُ أنّكَ جِرمٌ صَغي ٌر

وَ فيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ األَكب ُر
(بیمق نی ابورى)236 /

مقایسه ى اجزاى عال هست با عناغر وجود انسان و بیان م ابمات میان آنها ،بىه
نق از امال غادق (ع) در باره ى خلق انسىان و شىىون دنیىوى او چنىین روایىت شىده
است:

وَالطّينُ صُورَتُهُ وَ الْعِظَامُ فى جَسَدِهِ بِمنزِلَةِ الشَجَرِ فى االرض .والشَّعرُ فى
1.Macrantropos
2.Adam Kadmon
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جَسَدِهِ بِمنزِلَةِ الحَشيشِ فى االرض .وَالعَصَبُ فى جَسدِهِ بِمنزِلةةِ الححةا ِ عَحَةى
الشَجَرِ والدَّمُ فى جَسَدِهِ بِمنزلَةِ المَا ِ فى االْرضِ (الحرانى.)258 /

الف) دیدگاه حكما
در بیان قوا حكما پیرامون مومول عال غریر ،در رسائ فلسو اخوان الصوا آمده
است:

بدان که حكماى اولین چون به عال جسمان با دیدگان ان نظىر انداختنىد
و ظواهر امور عال را بىا حواس ىان م ىاهده کردنىد و در احوال ىان بىا بعقى
اندی یدند ،هیچ جزئ از جمیع اجزاء آن را نیافتند مگر آن که غورت کامى
و م ابه آن در انسان وجود داشت (رسائ اخوان الصواء.)456 - 457 /2/
بدین غورت حكما م ابماب براى بمىال اجىزاء جسىمان و حتّى بىراى کیویىات
روحان انسان از خمئق روحان ماننىد ممئىك ،شىیاطین و نوىوس سىایر حیوانىات از
عال کبیر قائ بودند و بدین سبب ،انسان را "عال غریر" م نامیدند (همان .)466/
ابوالعم عویو ب آن که به من أ اولیه ى این مواهی کمترین اشارهاى بنماید
حلّاج (ل 307ه ق) را واضع اولیه این نظریه ى فلسو و غوفیانه در اندی ه ی اسمم
معرف کرده و ابن عرب و عبدالكری جیمن (ل  826ه ق) را متأثر از افكار او دانسته
است (مقدمه ى فصوص الحك  .)36/اگر چه این احتماا نیز وجود دارد که عرفاى
مسلمان و خود محی الدین مواهی "عال اغرر و اکبر" را از اندی ههاى فلسو
جمعیّت سرّى اخوان الصوا اقتباس کرده باشند.

ب) دیدگاه عرفا
ابن عرب در دو اثىر ارزشىمند

 ،الوتوحىات المكّیىف و فصىوص الحكى  ،بعىابیر

عالم كبير وعالم صغير15/

"عال غریر ،عال کبیر و انسان کبیر" را به کرّات به کار برده است .وى کماا جمان
هست را به وجود انسان م داند .زیرا به نظر وى انسان ،به منزله ى روحِ کالبىدِ جمىان
است و مجموع این دو عال "انسان کبیر" خوانده م شود (الوتوحات المكیف.)67 /2/
همین بعابیر را ابن عرب در کتاب فصوص الحك  ،در بیىان رابطىه ى عىال هسىت و
انسان  ،به عنوان مرآت و جمء مرآت بیان داشته و انسىان را بىه روحِ غىورت جمىان
ب بیه نموده است (فصوص الحك .)49/
وى در جاى دیگر انسان را روح عال و علّت و سبب ایجىاد آن بلقى مى کنىد و
م گوید:

«وَ العالمُ الصغيرُ يَعْنِى االنسةاُُ روُُُ العَةالَمِ و عِحُهُةهُ وَ ََةبَبُهُ و أفُكُةهُ
مَقاماتُهُ وَ حَرَكاتُهُ و تفصيلُ طَبَقاتِهِ .فَكَما اَُّ االنْساَُ عالمٌ صغيرٌ مِةن طَرية ِ
الجسمِ كَذلِكَ هُوَ أيضاً حَقيرِ مِن طَري ِ الحُدُوثِ وَصَحَّ لَهُ الهُألّهُ ألنّةهُ ََحيفةةُ
الحّهِ فِى العالِم وَ العَالَمُ مُسخُرٌ لَهُ مألوهٌ كمةا أَُّ االْنسةاَُ مةألوهٌ لحّةه تَعَةالَى»
(الفهوحات المكّيه.)118 /1/
شیخ اکبر رابطه ى میان انسان و جمان را به زیبای هر چه بمالبر این چنین بیان م دارد:
روحُ الْوُجودِ الْكبیىرِ

هَذَا الْوُجُودُ الصَّریىر

لَوْال مَا قَىىىىااَ أنّىىى

أنا الْكىىبیرُ الْقَىىىدیر

ال یَحْحُبَنَّكَ حُدوُث

وَ لَا الْوَىىناءُ وَ النُّ وُر

فَأنَّىىىىن اِنْ بَأمَّىىىى

بِن الْمُحِیىىطُ الكبیر
(الوتوحات المكّی)118 /1/

ابوحامد غزال ( 505-450ه ق) نیز بر آن است که اگر اجزاى عىال جىدا شىود و
اجزاى آدل نیز مانند آن جدا گردد ،اجزاى آدل را شىبیه عىال اکبىر خىواه یافىت و
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بمال اجزاى هر دو ،بدون بردید مت ابه است .پس انسان نیىز ماننىد عىال کبیىر ،داراى
ظاهر محسوس چون است وان ،گوشىت و پوسىت اسىت و همىنىین بىه ازاى عناغىر
معقوا عال ملكوت داراى باطن معقوا بىوده و از روح ،عقى  ،على  ،اراده و قىدرت
برخوردار است( .احیاء علول الدین.)38/5 /
عبدالكری جیمن "انسان کام " را در مقاب عال کبیىر و در بىر دارنىده ى همىه
عناغر موجود در عال هست دانسته و در این زمینه چنین م گوید:

َفسةهِق فَيُقابِةلُ
«اَُِّ االنساَُ الكامِةلَ مُقابِةلٌ لِجميةاِ الخَُئة ِ الوجوديةة بِن ِ
الحقاي َ السفحيةَ بِكِثَافِهِهق فَأوَّلَ مَا يَبدُو فِى مُقَابَحهِةهِ لِحْحَقةاي ِ الخَحقِيةةق يُقابِةلُ
العرشَ بِقَحبِهِ» (جيُنى.)49/
نسو ( 537-461ه ق) عال هست را کتاب بزرگ الم و انسان را نیىز م تصىرى
از آن کتاب م خواند که خداوند آن را براى ممئك بازنوشت و آن را کتىاب خُىرد
یا عال غریر نامید .پس خلیوه ى خداوند در عال غریر ،عق و خلیوه ى او در عىال
کبیر ،آدل است (نسو .)143 /
نج الدین رازى (زیسته در قرن نم ) در بیان م ابمت دو عال چنین م گوید:

چون ابلیس گرد نماد عال برآمد ،عالم کوچك یافت و از هىر چىه در
عال بزرگ دیده بود در آنجا نمودارى دید (رازى.)76/
شیخ محمود شبسترى (ل )720در ب ابه میان عناغر مادى و روح انسىان بىا عىال
هست چنین م گوید:
هرآنىه در جىمىىىىان از زیىىىر و باالست

مثالش در بن و جان بو پیداست

جمان چىىىىىىون بُست یك ش ص معیّن

بو او را گ ته جان و او بو را بن

بن همىىىىىون زمیىىىىن ،سىىر آسمان است

حواست انج و خىىورشید جانست

عالم كبير وعالم صغير17/

چو کوه است،است وان هائ که س ت است نبابت موى و اطرافت درخت است
(شبسترى)94 /

شیخ محمود شبسترى در جاى دیگر بر آن است که انسان خمغه و زبده ى همىه
عال و جمان مستق و عل حدّه است که جمان هست به ضىمیمه ى انسىان" ،انسىان
کبیر" م شود.

از این پاکیزهبر نبود بیان

جمان انسان و انسان شد جمان

(شبسترى)72 /

سید حیدر آمل (والدت 720ه ق) نیز بطبیق عناغر عال کبیر و عال غریر را به روشىن
ببیین نموده و م ابمات دو عال را مورد بح قرار م دهد( .نص النصوص.)61-460/

 .3اطالق عالم اصغر و اكبر بر انسان از حيث صورت و معنا
چنان که از نظر گذشت در احادی

ائمه (ع) و اقواا عرفا ،اطىمق عىال غىریر و

عال کبیر هر دو بر وجود انسان به کار رفته است .البته گىاه سىبب ایىن اطىمق بىر
انسان به جنبه ى غورى یا معنوى او مرببط م گردد .اینك به بررس دیدگاه برخى
از متوكران مسلمان در این زمینه م پردازی .

الف) ابن عربى
چنان که از نظر گذشت محی الدین ،انسان را نس ه ى جىامع و م تصىر شىریو
بلق م کند که جمیىع معىان عىال کبیىر در آن وجىود دارد .از دیىدگاه ابىن عربى
انسان ،عال اغرر است و به منزله ى روح عال اکبر و سبب آن ،بىا ایىن کىه جىرمش
نسبت به ک عال کوچك و م تصر است امّا در معن بسیار بزرگ و عظىی اسىت و
به بنمای برابر با مجمىوع عىال و مظمىر جمیىع موجىودات اسىت (الوتوحىات المكیىف
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153/1و)379
ابن عرب بیش از آن که به غورت آدم اعتنای داشته باشد به معناى وجودى او
بوجه دارد .زیرا وى موجود انسان را داراى دو جنبه ى "خلق و حقّ " م داند  ،در
حال که ما سواى انسان فقط از یك جنبه ،آن ه از جنبه ى "خلقى " بمىره مى بىرد
(همان )396 /2/این همان چیزى اسىت کىه ابىن عربى را وا مىی دارد بىا از انسىان بىه
"محیط کبیر" بعبیر کند (همان.)1/118 ،

ب) سيد حيدر آملى
حیدر آمل عارب بزرگ شیعه ،عال را "مظمر اکبر" و انسىان را "مظمىر اغىرر"
حق بعال م خواند .به طورى که م اهده ى جمالش بدون وساطت ایىن مظىاهر غیىر
ممكن م نماید .وى در بیان اطمق مومول "عال اغرر" بر آدم از حیى
اطمق "عال اکبر" بر او از حی

غىورت و

معنا چنین م گوید:

«و األصْغرُ هَهُنَا بالنّسبَة اِلَى العَالَمِ و االْنسَاُِق هُمَا عَحَى َةبيلِ الجَةوا ِ وَ
المَجا ِق وَ الّا فَالْانسَاُُ هُوَ أكبَرُ مَظْهَرِ لَهُ مِنْ حَيثُ المَعنَةى و الحَقيقةةِق وَ اُِْ
كاَُ هُوَ األصغرُ مِنْ حَيثُ الصّورةِق لِقَولِهِ تَعالَى فِيهِ" :ال يَسةعُنِى أرْىةى وَال
ََمَائى وَ لَكِنْ يَسعُنى قَحبُ عَبْدِى المؤمن وَ ََخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمواتِ وَ مَةا
فِى األرضِ جَميعاً مِنْهُ» (نص النصوص.)458/

ج) مولوى
موالنا جما الدین روم بر آن است که انسان کام از جمىت معنى  ،عىال کبیىر
است؛ هر چند آدم از جمت غىورت و ظىاهر جىرل کىوچك باشىد .وى "اکبریّىت

عالم كبير وعالم صغير19/

معنوى" انسان را همان خمفت الم و جامعیت انسان بعبیر و بلقى مى کنىد .البتىه بىه
نظر او ابلیس نیز از این جنبه ى سرشت الم آدل غاف بوده و ب خبر از مقال جامعیّت
این موجود ،غورت خاک او را مورد بحقیر قرار داده است.

ز آدم ابلیس ،غورت دید و بس

س
غافى از معنىى شد آن مردود خ ّ

این ندانست او که اوغىىىاب کمىىاا

اندریىىىىن آیىىىینىىىه بنماید جمىىىىاا

هر چه دروى دیده گردد عكس اوست

همىو عكس ماه کاندرآب جوست
(لبّ لباب مثنوى)364/

روم در جاى دیگر انسان را از جمتِ غورت ،نوع جمان و در معنا او را اغى و
علّت غای هست م داند.

پس بصورت آدمىى فرع جمىىىان

وز غوت اغ جمان این را بدان

ظاهىىىر را پ هاى آرد بىىىىىرخ

باطنش باشد محیط هوت چىىرخ

گر بو آدل زادهاى چىىىون او ن ین

جمله ى ذرّات را در خىود ببیىن

پس به غورت"عال اغرر"بویىى

پس به معنىا "عال اکبر" بویىى

(مثنوى 93/و  1067و )1086

د) شيخ عطار ( 618-540ه ق)
فرید الدین عطار نی ابورى نیز معتقد است که هىر دو عىال در خىود انسىان نموتىه
است .پس در دا این انسان غدها عىال وجىود دارد کىه جمىان هسىت در مقابى آن
بسیار حقیر و ناچیز به نظر م آید.

چو باشد غد جمىىان در دا نمانت

کجا در چ

زمىىىیىن و آسمىىىان آنجا ببینىىىىی

که بو ه زان جمانی و هىىىى اینی

خىىرد منگىىىر خوی تن را

مدان هر دو جمان جز جان و بن را

به چ

آید غىىىد جمىىانت
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(المی نامه)119 /

پس بوجه عطار به عظمت روح و جان آدم است؛ زیرا وى جان انسان را بربر از
افم

م داند که کلید دو عال به خاطر او پدید آمده است.

ره پدید آمد چو آدل شد پدید

زو کلیىد هىىر دو عىالى شد پدیىد

آن دا پر نور آدل بىود و بىىس

زانكه آدل هر دو عالىىى بود و بس
(مصیبت نامه)98،

ه) شبلى نعمانی
غاحب شعر العج در بیان ب ىابه میىان عناغىر وجىودى انسىان بىا عىال هسىت و
اطمق عال غریر و کبیر بر آدم  ،چنین م گوید:

گر چه در آب و گ غریر بوی

نس ه ى عىىىىالىىى کبىىیىىر بىىویىى

هر چه در آسمىىان گردان است

در بىىىىو چیىىىىزى مقابىىى آن است
(نعمانی)156/5/

و) حكيم سبزوارى ( 1289-1212ه ق)
مم هادى سبزوارى موضوع عظمت شأن انسان را در مقاب عال هست بىا بعبیىرى
زیبا چنین آورده است:
مایی اغ و جمله فىروغ ماست
در دار ملك عالى معن  ،دل ن ست
گر چه خواجه منكراست ،بنوشد ز جال ما
زد دست غیب سكه ى دولت بنال ما
(سبزواری)17/

نتيجهى كلى
انسان در مكابب فلسو  -عرفان بیىت الرىزا آفىرینش بىه شىمار مى آیىد و بنمىا
موجودى است که از جامعیّت و سعه ى وجودى برخوردار است .لىذا غىرب نظىر از

عالم كبير وعالم صغير21/

ری ه و قدمت باری

این اندی ىه در دیگىر مكابىب و فرهنىگهىاى کمىن و اغىی

جمان که از آن به عنوان "عال اغرر" در مقاب "عىال اکبىر" یىاد مى شىود ،مومىول
انسان به منزله ى "جمان کوچك" همواره در نزد حكما ،متكلمان ،فمسوه و عرفاى
برجسته ى عال اسمل نیز مورد بح

وامعان نظر قرار گرفته است .در این میان عرفاى

مسلمان ،انسان را به جمت برخوردارى از خمفت الم از جمت معنا ،مظمر عال کبیر

م دانند و بابوجه به بعد مادّى این موجود او را مظمر اغرر حق بعال بلق م نمایند.
كتابشناسی
 آمل  ،حیىدر ،نصّ النصوص فى شرُ فصوص الحكم لمحيةى الةدينالعربى ،بصىحیح هنىرى کىربین و عثمىان یحیى  ،بمىران :انت ىارات بىوس،
. 1367
 ابن شعه الحرّان  ،ابو محمد الحسین ،تحف العقول عةن لل الرَةول ،بیروت :انت ارات مىسسف االعلم .1960،
 ابن العرب  ،محی الدین ،الفهوحات المكيه ،بیروت :دار غادر ،ب با. ابن العرب  ،محی الدین ،فصوص الحكةم ،بصىح ابىوالعمء عویوى ،بمران :انت ارات الزهرا1370 ،
 -بل

.

روم  ،جما الدین ،مثنوى معنوى ،بصىحیح نیكسىلن ،بمىران،

انت ارات امیرکبیر1362 ،

.

 -بیحق نی ىابورى ،قطىب الىدین ابوالحسىن ،ديةواُ امةام عحةى (ع) ،
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بصحیح و برجمه ى ابوالقاس امام  ،بی جا ،ب نا1375 ،

.

 جمل مقدل ،مسعود ،لئين رواُ (مكتب فلسو -عرفان زرب ت برمبناى اغالت زمان)  ،بمران :انت ارات سمی 1372 ،

.

 الجیمن  ،عبدالكری بن ابراهی  ،االنساُ الكامل فى معرفه األواَر واألوائل ،مصر :ب نا 1340 ،ق.
 رازى ،نج الدین ابوبكر ،مرصاد العباد ،باهتمال محمد امىین ریىاح ،بمران :انت ارات علم و فرهنگ 1365 ،

.

 راشد محصّ  ،محمد بق  ،گزيدههةاى اد اَةمرم ،بمىران :انت ىاراتمىسسهى مطالعات و بحقیقات فرهنگ 1366 ،

.

 رَائل اَواُ الصفا و َحّاُ الوفا ،بیروت :انت ارات دار غادر1957 ،ل.
 زینر ،آرس  ،رواُ يا معمارى رتشهى گرى ،برجمه دکتر بیمورىقادرى ،بمران :انت ارات فكر روز1374 ،

.

 سبزوارى ،ممهىادى ،ديواُ به ىميمه ى شرُ حةال و لاةار،بى جىا:ب نا ،ب با.
 شبسترى ،سعد الدین محمود ،گحشن را  ،باهتمال غمد موحد ،بمران:انت ارات کتاب انه طمورى1368 ،

.

عالم كبير وعالم صغير23/

 عطار نی ابورى ،فرید الدین محمد ،الهى نامه ،بصحیح هلموت ریتر،بمران :انت ارات بوس. 1368 ،
 عطار نی ابورى ،فرید الىدین محمىد ،مصةيب نامةه ،بصىحیح دکتىرنوران وغاا ،بمران :انت ارات زوّار.1373 ،
 الرزال  ،ابوحامد محمد ،احيةا عحةوم الةدين ،بیىروت :انت ىارات داراحیاء التراث العرب  ،ب با.
 کاشو  ،ممحسین ،لبّ لبةا مثنةوى ،بمىران :انت ىارات خىوارزم ،ب با.
 لطوىى  ،محمىىد حسىىین ،دورهى لاةةار افُطةةوُ ،بمىىران :انت ىىاراتخوارزم  ،ب با.
 مجتبىىائ  ،فىىتح اللّىىه ،لدم در يهوديةة  ،دایىىر المعىىارب بىىىزرگاسمم ،ج ،1بمران :انت ارات مرکز دایر المعارب1369 ،

.

 مجتبائ  ،فتح اللّه ،شهر يباى افُطةوُ و شةاهى لرمةانى در ايةراُباَهاُ ،بمران :انت ارات انجمن فرهنگ ایران باستان ،ب با.
 نسو  ،عزیز الدین ،االنساُ كامةل ،بصىحیح مىوریران مولىه ،بمىران:انت ارات کتاب انه طمورى1371 ،

.

 -نعمان  ،شىبل  ،شةعرالعجم ،برجمىهى سىید محمىد بقى ف ىر داعى
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گیمن  ،بمران :انت ارات ابن سینا1367 ،

.

-Nicol, Macnico, Hindu Svriptures, london, 1959.

