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 انساني علوم دانشكدة ادبيات و نشرية

كرمان شهيد باهنر دانشگاه

83زمستان )13پياپي (16ة جديد، شماردورة

) پژوهشي -علمي ( ����پژوهشي دربارة روابط با حيوانات در عرفان عملي عارفان

دكتر مهين پناهي
)س(هرا دانشگاه الزّاستاديار 

چكيده 
بيان دري لّ در داستانهاي رمزي و تمثيلي و بطور كُ،متون صوفيانهوه بر،عال حيوانات 

 عارفان بر اثر عزلت و سفرهاي . دارند نيز حضور عرفان عملي اين قوموعرفان نظري 

 خود را برتر از حيوانات ،آميزن با نگاهي لطفآنا. اند با حيوانات مأنوس شده،باديه

تواند باشد؛  آنچه موجب برتري انسان بر حيوانات ميبلكه در نگاه عارفان،؛اندندانسته

 سخنگويي، تفاهم و . استآميزفقت،شرفتار عارفان با حيوانات . ترك عصيان است

 نوعي ارتباط غير متعارف را نشان ،در متون صوفيانهبا حيوانات انگيز ارتباطهاي شگفت

او خدمت به يا هم دن؛از آنجا كه هر كس خدا را خدمت كند و فرمان برد. دهدمي

خدمت اند؛ گزارده توكل را كساني كه حقِّبه  بندگان مخلص و  هم بهحيوانات؛كندمي

.اندكرده

از ابتدا تا قرن هشـتم      فارسي،  ة متون صوفيان  ،محدودة اين تحقيق  كه  شايان ذكر است    

. تاريخي ارائه شودسيربا رعايت مطالب  سعي شده كهاست 

وانات، اخالق، انس، برتري، شفقت، سخن گفتن، عارفان، حي:كليدي واژگان

.ل، اخالص و خدمتتفاهم، توكّ

16/3/83:تاريخ پذيرش نهايي مقاله27/7/82:تاريخ دريافت مقاله *
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مقدمه-1

،هـا  يكـي از ايـن جلـوه     .هـاي گونـاگوني دارد     جلـوه  ،حضور حيوانات در متون صوفيانه    

وجود تعداد زيادي حكايتهاي حيوانات براي بيان مباحث عرفان نظري و رابطـة انسـان و             

 بـدون آنكـه نتيجـة    ،بخش بزرگي از داستانهاي رمـزي . ست ا ـ  تبارك و تعالي ـ خداوند

اي از رمز و    هاي سالكان را در هاله    هاي روحي و واقعه    تجربه ؛ را توصيه نمايد   اياخالقي

ماننـد عقـل سـرخ سـهروردي،منطق        ؛كندت حيوانـات بيـان مـي      ل به شخصـي   با توس وراز  

-504و صـص    189ب فارسي، ص    رمز و داستانهاي رمزي دراد    (.ار و مانند آنها     يرعطّالطّ

347(

 در داسـتانهاي تمثيلـي اسـت كـه بـه            ،ديگـر حيوانـات در متـون صـوفيانه        حضور  

)  210بحـر دركـوزه، ص   (شـوند،   هاي اخالقي در آثار تعليمي عارفان رهنمـون مـي         نكته

به شخصيتها و حوادث داستانهاي كليله ) ق. هـ 672وفات  (الدين مولوي   ل نگاه جال  مانند

 داسـتان  از جمله در . ه كه با تفسير و تأويل آنها، معاني اخالقي را اراده كرده است            و دمن 

حقيقـي   مانند نسبت معرفـت      ،براي بيان امور غير محسوس    وي  همچنين  . خرگوش و شير  

اش مرغـي كـه شـتر را بـه النـه     شده است؛ مانند تمثيـل   ل  جزئي به تمثيل متوس   به معرفت   

.كنددعوت مي

مـــرغ خانــــه اشــــتري را بــــي خــــرد  

 مــرغ اشــتر پــا نهــاد    ةچــون بــه خانــ   

ــه خ   ــانش بـ ــم مهمـ ــي رسـ ــه مـ ــردانـ بـ

خانــه ويــران گشــت و ســقفش اوفتــاد    

)269مثنوي، ص (

،(Allegory) و تمثيلـي   (fable)گذشته از حضور حيوانات در داستانهاي رمـزي       

حضور ديگري نيز ،ار و مولوي سنايي، عطّ؛ از جمله اشعار بويژه در متون منظوم،صوفيانه
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    روابط عارفان بـا حيوانـات در   ،در اين نگاه . شوده مشاهده مي  از حيوانات در متون صوفي 

.اخالق عملي يا عرفان عملي اين قوم مورد تحقيق قرار گرفته است

ب ســبوي ســبز ا، اخــالق اجتمــاعي و در كتــنگارنــده در كتــاب اخــالق عارفــان

ه اخالق با خداوند را مورد پـژوهش قـرار داد         )در دست چاپ  ()اخالق با جانان عارفان   (

و  از انسـان   خدا اعمقِلْ عارفان به طبيعت و خَ  بينش خاص  ،در خالل اين تحقيقات   . است

م و  تـرح  از حـد  بـه حيوانـات،     نگاه عارفـان    .  را به خود جلب كرد     نگارندهه   توج ،حيوان

. اندي كردهتلقّكمتر ،و گاه انسان غافل را از حيوان است  رفته فراترشفقت 

 بحث -2

 اخالق با حيوانات-1-2

بيني و كند و اين رابطه از جهانهاي پيرامون خود رابطه قرار ميه      هر انساني با پديد

براي رابطة انسان با حيوانات، . گيرد طرز تلقّي وي از جهان و موجودات آن نشأت مي

ز اختراع خطّ،ضبط اين روابط به شكل توان مبدأ و تاريخي تعيين كرد، زيرا قبل انمي

.مكتوب مقدور نبوده است و حكايت اين روابط، سينه به سينه گشته است

روزگاري انسان به حيوان بعنوان رقيب نگريسته است و در مواردي، با تقليد و 

مانند آنكه در . يادگيري از حيوانات، برخي از گرفتاريهاي خود را رفع كرده است 

 و قابيل آمده است كه قابيل پس از كشتن هابيل بر سر جنازة او حيران داستان هابيل

مانده بود، تا اينكه كالغي را ديد كه جوجة مردة خود را در خاك دفن كرد، هابيل نيز 

آموزش و تقليد كه خود ) 98بررسي حكايتهاي حيوانات،ص . (از كالغ تقليد كرد

 حيوان هم مانند انسان از شعور و نوعي يادگيري است؛اين تصور را ايجاد كرد كه

پس از دوران . كندآگاهي برخوردار است و با نيروهايش براي بقاي خود تالش مي

با اهلي كردن . انداي ناگسستني داشتهزندگي مبتني بر شكار، انسان و حيوان رابطه
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گيري از پوست و حيوانات و به خدمت گرفتن آنها وارتزاق از گوشت و شير و بهره

.آنها،حيوان نقش باارزشي در حيات انسان ايفا كرده است... ستخوان و ا

در دوران اساطيري، واكنش انسان در برابر طبيعت، بيشتراز روي شگفتي بوده است 

را داشته » جامعة حيات«تا آگاهي؛در اين دوران، طبيعت حكم يك جامعة بزرگي به نام 

متاز را ندارد بلكه جزئي از آن بشمار انسان آن شأن و مقام م«حيات در جامعة. است

)120-119فلسفه وفرهنگ ، صص . (آيد و با نبات و حيوان در يك مقام قرار داردمي

در اين دوران ،انسان خود را در حيات جسمي و روحي با حيوان شريك و احياناً 

ا يافت و برخي رگر ميبرخي را حيلهشمرد ،ديد و برخي را مظهر قدرت ميرقيب مي

تجسم . ها به شكل گرفتن اعتقادهاي خاصي دربارة حيوانات منجر شد اين تجربه. شرور

يافتن خدايان مختلف در هند،مصر،يونان واقوام ديگردر قالب حيوانات خاص يا تركيبي 

نقّاشي شكل حيوانات و . كند ازچند حيوان ازاين نگرش همراه با خضوع حكايت مي

اي مقدس، حكايت از جايگاه و منزلت حيوان نزدانسانهاي حضور مجسمة آنها در مكانه

ارتباط پرست،شكل حيواني دارد واين نشاندهندةبسياري ازبتهاي ملل بت.بدوي دارد

)99بررسي حكايتهاي حيوانات، ص . (تجريدي وعيني انسان و حيوان است

 تنظيم و يا هاي اطراف خودانسان در هر مرحله از بلوغ خود، روابط خود را با پديده

گيري زندگي اجتماعي انسان، مدنيت و انسجام يافتن روابط با شكل. كندتصحيح مي

دانش و از خلّاقيت، ذوق ،. اجتماعي، انسانها به استعدادهاي فوق حيواني خود پي بردند

هاي فلسفي و علوم اكتسابي، هر روز انسان را مترقّيتر از روز همه مهمتر عقل و انديشه

.خت در حالي كه حيوان در همان زندگي بدوي خود ماندپيش سا

اي كه حد مشخّصي انسان با عبور از عالم اسطوره و ورود به عالم دين، در مرحله

با بلوغ انسان، دينها هم . توان تعيين كرد؛ به مرحلة آگاهي ديني نايل شدبراي آن نمي

 توحيدي، تصوير كُلّي خلقت در باب آفرينش انسان در دينهاي. كاملتر و بالغتر شدند

Archive of SID

www.SID.ir



45 / ادبيات و علوم انساني  دانشكدةنشرية

درتورات، سفر : يكسان است و بر برتري انسان بر ساير موجودات تصريح شده است

خداوند آسمان و زمين ودريا وخشكي راآفريدسپس پرندگان :پيدايش، چنين آمده است

سرانجام آدم را به شكل خود ساخت وحكومت بر تمام موجودات ... مختلف راآفريد و 

اند مسيحيان پنج فصل اول تورات را كه سفر پيدايش ازآنهاست؛ پذيرفته.يدرا به او بخش

)10-2فيه مافيه ، صص .(ودر عهد جديد از آفرينش بحثي به ميان نيامده است

در قرآن كريم هم، انسان خليفة خدا در روي زمين معرّفي شده است و انسان را بر 

او مسجود مالئكه است )7ء  آيه اسرا(اند بيشتر مخلوقات فضيلت و كرامت بخشيده

به كالبد او به سوي دنيا بدرقه شده ) 29الحجر، آيه (و با نفخة الهي ) 11اعراف، آيه (

همة برتري انسان بر ساير است و آيات ديگري كه پاية عرفان نظري اسالمي است ؛

حال، انسان با اين شناخت از جهان و . دهد مخلوقات و بويژه حيوان را نشان مي

شمارد و در حد توان بيند و طبيعت را محترم ميعالم را تجلّي محبوب ميخويشتن، همة

عارفان در برخورد با طبيعت و حيوانات . شودمند ميو نياز خود، از تواناييهاي آنها بهره

اجزاي طبيعت وصنع خداوند  شمردن آنها، بلكه جلوة جالل و با محترم شمردن همة

در اين . اندآنها، با رعايت شفقت و انصاف با آنها رفتار كردهجمال خداوند دانستن 

. مقاله، سعي شده اين لطف و رفتار عارفان با حيوانات در ابعاد مختلف نشان داده شود

انس با حيوانات -1-1-2

،اي از زنـدگي اند و به جهت آنكـه در دوره  با حيوانات انس داشته ،بعضي از عارفان  

با حيوانات وحشي و خطرناك ؛اند و در بيابانها و كوهستانها عزلت گزيدهدهگريز بومردم

را در سـفر  ) ق. هــ   161معاصر سفيان ثوري، وفـات      ( چنانكه شيبان راعي     .اندانس گرفته 

) 666قشـيريه، ص   رسـالة ترجمـة . (حج شيري كه با او مأنوس بود تا مكّه همراهـي كـرد          

اي داشـت كـه شـيران نـزد او     خانـه ) ق. هــ  283ا  يـ 273وفـات  (سهل بن عبداهللا تسـتري    

گشـتند و آن خانـه بـه    كرد و آنها بـر مـي  آمدند و سهل با گوشت از آنها پذيرايي مي     مي
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بـا  ) ق. هــ    257 يـا    251وفـات   (سري سقطي   )  644همان، ص   . (شيران معروف شد  خانة  

ي از او روز. آمد و بر دست او مي نشست    گنجشگي انس داشت و گنجشك هر روز مي       

از ها در آن ريختم و براثر آن تنعم،رميد، سري گفت امروز در نمك تكلّف كردم و دانه

از انـس ابـوالخير     ) 651-650همـان، صـص     (.  كردم فوراً بر دستم نشست     من رميد، توبه  

اهللا عليه، از كبار  ـةرحملخير  اابو«: اندبا حيوانات چنين نقل كرده    ) ق.ـ   ه 340وفات  (اقطع  

، و او را آيـات و كرامـات و رياضـات بسـيار              ]بود[يخ و اشراف اقران و محمود همه        مشا

 و سباع و هـوام بـا وي   است كه ذكر آن كردن طولي دارد؛ و صاحب فراستي عظيم بود 

» . بودند و با شير و اژدها همقرين بـودي و حيوانـات پـيش او بسـي آمدنـدي                   انس گرفته 

)548 االولياء، ص ةتذكر(

شيخ اجلّنيزاس احمد بن يحيي شيرازي، از عرفاي قرن چهارم و    ابوالعبدر احوال   

 حكايـت  ،) سهل بن عبداهللا را دريافته اسـت  و رويم ،جنيداو  وفات؟  (خفيف شيرازي   ابن

شـيخ كبيـر   سـيرة (. كـرده اسـت  رفتـه و بـا شـير بـازي مـي           مي را  ــه صح ــه ب ــاند ك كرده

) ق.هــ   440وفـات   (لخير  ا ابوسـعيد ابـو    ةاردربـ ) 284ابوعبداهللا بن خفيـف شـيرازي، ص        

».آمدي و پيوسته در پيش شيخ بوديمياي بودي كه پيوسته گرد شيخ بر گربه«: اندنوشته

: انـد لخير بـا مـاري چنـين حكايـت كـرده     انس ابوسعيد ابـو از اٌ)  212اسرارالتّوحيد، ص   (

ـ  شيخ ما ابوسـعيد   گفت كه وقتي در خدمت اهللا عليه ميـةرحمخواجه بوعلي فارمدي، «

آمديم و جمع بسيار در خدمت شيخ بودنـد ميهنه ميبه از طوس ـس اهللا روحه العزيز   قد .

در راه به نزديك كوهي رسيديم، ماري بزرگ عظيم، مثل اژدهايي پديد آمد و روي به                

آن . بود ايسـتاده م و شيخ همچنان بر اسب مي     يما نهاد، ما جمله بترسيديم عظيم و بگريخت       

شـيخ از   . كـرديم گشت و ما از دور نظـاره مـي        ر بيامد و در دست و پاي اسب شيخ مي         ما

كـرد و مـن بـه شـيخ از     اسب فرود آمد و آن اژدها در پـيش شـيخ در خـاك مراغـه مـي      

آن ! رنجت رسيد، بازگرد    : شيخ يكساعت توقف كرد، پس گفت     . همگان نزديكتر بودم  
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اي شيخ : مع ما پيش شيخ آمدند و گفتنداژدها بازگشت و برفت و روي به كوه نهاد و ج        

چند سال مـا را بـا وي صـميميت بـوده اسـت در ايـن كـوه و                    : اين چه بود؟ شيخ گفت    ! 

كنيم آمده بود تا عهد تازه اكنون خبر يافت كه ما گذر مي. ايم از يكديگرگشايشها ديده

)183همان، ص  ( ».االيمانِ مِنَدِهعالْنُحسكند و انَّ 

 حيواناتازتر ندانستن خود بر2-1-2

نگريسته و  مياي هستيهه به همة پديداز روي لطفعارفان با جهان بيني خاص خود 

خـود را برتـر از   ،عملـي  جح بـدون مـر   آنـان   . انـد آميـز داشـته    روابط شـفقت   ،با حيوانات 

يلت را در اند و فض بدرفتاري با ستوران را نكوهش كرده    ، و با اين بينش    حيوانات ندانسته 

.ـ   ه 185وفات  (؛ چنانكه فضيل عياض      را اند نه آدمي يا حيوان بودن     ترك عصيان دانسته  

آمين، از من و تو هر كـه در         : گويد  ] ستور[هر كه بر ستوري لعنت كند       «: گفته است ) ق

)99 االولياء، ص ةتذكر ( ». لعنت بر او باد؛عاصيتر است،  و جلَّخداي، عزَّ

: كهاندحكايت كرده.) ق.ـ  ه261وفات (از بايزيد بسطامي 

شـيخ بازگشـت و راه بـه    . آمـد در تنگنايي سـگي مـي  . رفت با اصحاب خود روزي مي  «

م حق تعالي آدمـي را مكـرَّ  : بر طريق انكار در خاطر مريدي بگذشت كه. سگ ايثار كرد 

صـادق،  است و شيخ سلطان العارفين است با اين همه پايگاه و جمعـي مريـدان          گردانيده  

سگ بـه زبـان     ! ان  زاي عزي «: شيخ گفت . »اين چگونه باشد؟  . سگي را بر ايشان ايثار كند     

      حال با بايزيد گفت كه در س بق الساز من چه تقصير و از تو چه توفير آمد كه پوستين             قْب 

ت سلطان العارفين در بر تو افكندند؟ اين انديشه به سـر مـا   عسگي در من پوشانيدند و خل 

)172همان، ص (» . راه بر وي ايثار كرديمدر آمد،

از خواجه .) ق. ـ  ه598وفات ( ين نيشابوري الدرضيرا حكايتي با همين مضمون    

خواجه امام ابواسحاق شيرازي روزي در راهي «: ادهم ابواسحاق شيرازي نقل كرده است

ن  شاگردي كه در خدمت بود بانـگ بـر سـگ زد تـا راه آ                .سگي فراپيش آمد  .رفت  مي
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ــ: خواجــه امــام گفــت . بــزرگ خــالي شــود ــهيبينــي و بريــقَ الطَّ انّعلمــتأهودرُال تَطْ نَ

شتَم111مكارم االخالق ،ص  (».رك(

 باطن آلوده را با ظاهر پليد سگ مقايسه كرده و گفته ، بايزيد،در حكايت ديگري

يسـتة همراهـي    بلكـه شا ؛ نه تنها شايستة وصول بـه حـق نيسـت   ،است صاحب باطن آلوده 

 تهذيب بـاطن    ،ندوعيان دوستي خدا   وي در اين گفتگو به تعريض به مد        .سگ هم نيست  

:را هشدار داده است

سگي با او همراه شد و شيخ از او دامن          . رفتميبايزيد  روزي  اند  حكايت كرده  «

 ميان ما و تو خللي نيسـت و اگـر تـرم، هفـت آب و                 ،اگر خشكم «: سگ گفت ! دركشيد

 اگر به هفـت دريـا غسـل    ؛ا اگر تو دامن به خود باز زني   ام. اندازدما صلح مي  خاك ميان   

بيـا تـا هـر دو را    . تو پليدي ظاهر داري و من پليدي باطن   :بايزيد گفت . كني، پاك نشوي  

   تو همراهي :  سگ گفت،ت باشد كه از ميان ما پاكي سر بزندجمع كنيم تا به سبب جمعي

سنگي بر پهلوي من زند و هـر  ؛هر كه به من رسد  . قبولمرا نشايي كه مردود خلقم و تو م       

 السالم عليك يا سلطان العـارفين گويـد و مـن هرگـز اسـتخواني فـردا را                   ؛كه به تو رسد   

 و زلْ ي مهمراهي سگ را نشايم، همراهي لَ     : بايزيد گفت . ام و تو خمي گندم داري     ننهاده

 ش دهـد رخلق را به كمترين پرو را چون شايم ؟ سبحان آن خدايي كه بهترين      زالْال ي.« )

)172 االولياء، ةتذكر

شفقت بر حيوانات -3-1-2

انگيـزي از آنـان     اند و حكايتهاي عبـرت     روابط شفقت آميز با حيوانات داشته      ،عارفان

آمـد، بـه همـدان    ه مياند كه از مكّ چنانكه از بايزيد بسطامي حكايت كرده      .اندنقل كرده 

چون بازگشاد،  . در خرقه بست و به بسطام آورد      ] اندكي. [ده بود ر خري صف تخم مع  .رسيد

برخاسـت و  . گفت ايشـان را از جـاي خـويش آواره كـردم        . موري چند در ميان آن ديد     

تا كسي در مقام التعظيم المـراهللا       . ايشان بود بنهاد  ايشان را باز همدان برد و آنجا كه خانه          
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-164همـان، صـص   ( ».اهللا بدين درجـه نباشـد   علي خلق ـةفقالشّدر غايت نبود، در عالم   

 از .اند در سفر حج كه بار شترش گـران بـوده اسـت            حكايت كرده از وي   همچنين  ) 165

.داده است بار شتر را يك وجب باالتر از پشت شتر حركت مي،طريق كرامت

در باديه بسيار سفر مي كـرد و   )ق  .  هـ     291وفات  ()163همان،  (خواص  ابراهيم  

:اص گفتچنانكه خو. اندابط او با حيوانات حكايتها كردهاز رو

در باديه يك روز به درختي رسيدم كه آنجـا آب بـودي، شـيري ديـدم عظـيم،                 «

بيامد و در . لنگيد مي ؛چون نزديك من رسيد   . حكم حق را گردن نهادم    . روي به من نهاد   

چـوبي  . خـوره كـرده    دست او آماس گرفته بود و        ،بنگريستم. ناليدپيش من بخفت و مي    

اي بـر وي بسـتم؛       برگرفتم و دست او بشكافتم تا تهي شد از آنچه گرد آمده بود و خرقه              

 آورد و ايشـان در گـرد مـن           خود را همي   آمد و بچة  برخاست و برفت و ساعتي بود، مي      

همـان، ص    (».ي آوردند و در پيش من نهادنـد       اجنبانيدند و گرده  گشتند و دنبال مي   همي

 حكايـت   يهمچنـين از و   ) 685-654قشـيريه، صـص     ين مضـمون ترجمةرسـالة    ؛ هم 610

دسـت از  «:  گفتاو.را بكشد كسي خواست آن،رفتاند كه كژدمي بر دامن او ميكرده

ةتـذكر  (».او بردار كه همه چيزي را به مـا حاجـت بـود و مـا را بـه هـيچ حاجـت نيسـت                  

)602-601االولياء، صص 

هـاي  عـارف عـالي و واقعـه   مجـب توفيـق نيـل بـه       شفقت برحيوانات را مو   ،ه  صوفي

 ترغيب ،پاييبر چهار ) ق.ـ   ه 298وفات  (اند و ذكر شفقت ابوعثمان حيري       متعالي دانسته 

: بدين امر است

يكـي حبشـي و يكـي      : رفت بـا چهـار غـالم      نقل است كه روزي به دبيرستان مي      « 

         صـب  ق دسـتاري  ين در دست داشـت و   رومي و يكي كشميري و يكي ترك و دواتي زر

كـالغ  .  خـري ديـد پشـت ريـش        ،بـه كاروانسـرايي كهنـه رسـيد       . بر سر و خزي پوشـيده     

: غالمـي را گفـت    . رحم آمدش . ت آن نه كه از خود براند      كند و او را قو    جراحت او مي  
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 در . مـا در آن يـار تـو باشـيم        ؛گفت تا هر انديشه كه در خاطر تو گـذرد         . تو چرا با مني؟   

در . صـب بـر وي فـرو بسـت    قد و بر دراز گوش پوشيد و دسـتار     ة خز بيرون كر   جب،حال  

مناجاتي كرد، بوعثمان هنوز به خانه نيامده بـود  ] عزت[حال خر به زبان حال در حضرت  

)476همان، (».دان بدو فرود آمد مركه واقعة

اند كه دو سگ حكايت كرده.) ق.ـ  ه309 يا 293وفات (ج از حسين منصور حالّ

وفات بعد از (بدي غرو چنانكه وقتي مهمان ابوعبداهللا تٌ    ؛نشاندر سفره مي  داشت و با خود ب    

. آن دو را با خود بر سر سفرة شيخ برد؛شد) ق. ـ  ه350سال 

. اي نشسته بـود بـه نـان خـوردن         نقل است كه روزي با اصحاب خويش بر سفره         «

؛سـت شـيخ  آمد قبايي سياه پوشيده و دو سگ سـياه بـر د        حسين بن منصور از كشمير مي     

. آيد، استقبال او كنيد كه كـار او عظـيم اسـت           جواني بدين خلقت مي   : اصحاب را گفت  

. همچنان روي به شيخ نهـاد     . آمد، دو سگ بر دست    اصحاب برفتند و او را ديدند كه مي       

 تـا در آمـد و سـگان را بـا خـود بـه سـفره           ؛ خويشتن بدو داد   چون شيخ او را بديد، جاي     

 هـيچ  ؛ كه شـيخ اسـتقبال او فرمـود و جـاي خـويش بـدو داد          چون اصحاب ديدند   .نشاند

، و اصـحاب   دخورد و به سـگان مـي دا       كرد تا خود مي    او مي  ةشيخ نظار . نتوانستند گفت 

پـس چـون    . شـيخ بـه وداع او برخاسـت       .  برفـت  ؛پس چون نـان بخـورد     . كردندانكار مي 

يش نشـاندي  اين چه حالت بود كه سگ را بر جاي خو      ! شيخا:  اصحاب گفتند  ؛بازگشت

. آري: شـيخ گفـت  . و ما را به استقبال چنين كسي فرستادي كه جملة سفره از نمـاز ببـرد            

دود از بيرون مانده و سگ ما در درون مانده است و مـا  از پي او مي. سگ او بندة اوست   

رويم وبسي فرق بود از كسي كه متابع سگ بود تا كسي كـه سـگ متـابع او     از پي او مي   

. اين بتر از آن هزار بـار    ]. است[توان ديد و آنِ شما بر شما پوشيده          مي سگ او ظاهر  . بود

 دارد و اگر ندارد،كار روي بدو سگاگر . پادشاه او خواهد بود   ،   در آفرينش  :پس گفت 

)557-556همان، صص  (».خواهد نهاد
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 او بچـه    ةبـر سـگي كـه در خانـ        ) ق.ـ هـ  319وفات  (د بن علي ترمذي     شفقت محم 

و ) ص(ط رسول اكرم  يافتن مقامات عالي نزد خداوند و تأييد او توس  موجب ؛ه بود دآور

:رفع انكار معاند وي شد

نقل است كه در عهد او زاهدي بزرگ بود و پيوسته بر حكيم اعتراض كردي و «

 سـگي در آن كلبـه بچـه    ؛چون از سفر حجاز باز آمـد .  دنياةيي داشت در هم  حكيم كلبه 

رفـت  هشتاد بار مي. شيخ نخواست كه او را بيرون كند. ر نبود نهاده بود، كه آن خانه را د      

 پيـامبر  ،پس همان شب آن زاهد. آمد تا باشد كه به اختيار خود بچگان را بيرون بردو مي 

كنـي كـه از بـراي سـگي     با كسي برابـري مـي   ! اي فالن : را در خواب ديد كه فرمود كه        

خواهي كمر خدمت در او بند و آن     هشتاد بار مساعدت كرد با او؟ اگر سعادت ابدي مي         

» .عمر باقي در خدمت شيخ به سر برد  آن،بعد از . زاهد ننگ داشتي از جواب سالم حكيم      

)527همان، ص (

نزد خداوند موجب گرفتاري دردنيا وشكر از را شكايت حيوانات از انسان ،هصوفي

) ق.ـ   ه 320وفات  ( چنانكه از قول ابوبكر واسطي     ؛اندآنان را موجب گشايش اموردانسته    

:اندحكايت كرده

»      ي ديني، مرغكي بر سر من همي پريـد، بـر طريـق             در باغي حاضر آمديم به مهم

مرغكي ديگر بيامد و باالي سر من . داشتمغفلت از راه عبث او را بگرفتم و در دست مي    

 پشـيمان شـدم و او را از دسـت         .صورت بستم كه مادرش است يـا جفـت        . كردبانك مي 

. بغايت دلتنگ گشـتم و بيمـاري آغـاز كـرد          . فاق را او خود مرده بود     اتّ. ها كردم   خود ر 

ت يكسال در آن بيماري بماندممد . به خواب ديـدم راالم ـ  يك شب مصطفي ـ عليه الس .

ام و ضعيف گشته و بيماري يكسال است تا نماز از قيام به قعود آورده        ! ا رسول اهللا  يگفتم  

ـ : گفت. اثري عظيم كرده است ـ ر مِصـفو  عتكَسبب آن است كه شَ  ـ  ِةرَضْـ ي الح فِـ كنْ

اي در خانـة   بعد از آن گربه   .دارد  عذر خواستن فايده نمي   . گنجشكي از تو شكايت كرد    
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ماري ديدم . كردمر مي تكيه زده بودم و تفكّ    ،ما بچه آورده بود و من در آن ميان بيماري           

بچة گربه را از دهان . ر سر مار انداختمو بچة اين گربه در دهان گرفت من عصاي خود ب     

مـن در آن سـاعت بهتـر شـدم و      . خود بينداخت تا مادرش بيامد و بچة خويش برگرفـت         

ت نهادم و نماز به قيام باز بردمروي به صح.الم ـ را در خواب آن شب مصطفي ـ عليه الس

بب آن بـود كـه   سـ : گفـت  . ت باز آمدمامروز تمام به حال صح ! اهللاگفتم يا رسول  . ديدم

)733همان، ص (» .ر گفتكاي درحضرت از تو شگربه. ِةرَضْي الح فٌِةرَّ هِكنْ مِرتكَشَ

اند درسرتاسـرحيات خـود     نوشته) ق.ـ ه 371وفات  (فيف شيرازي   خدر احوال ابن    

ل براي آن بود كه درشيراز،پادشـاهي فرمـان داده بودكـه            بار او .فقط سه بارخشمگين شد   

 سگي به مسـجد     .كشتندا را مي  همردم دنبال سگان افتاده بودند و آن      .شندسگان شهر را بك   

نوبـت  . شيخ در خشم شـد    . يكي ازشيرازيان سگ را تعقيب كرد تا بكشد        .شيخ پناه آورد  

 ت آنكـه  بعلّ، نوبـت سـوم   وف خشـمگين شـد  دوم به علت بدگويي ابوميمون ازاهل تصو

درآمـدم چنانكـه مـاراز      ه  وست خود بـ   من از پ  «سبب گفتن لحسن بن بنداربايزيد را به    اابو

-30شيخ كبيرعبداهللا بن خفيـف شيرازي،صـص        سيرة.(يده بود مكافر نا » درآيده  پوست ب 

31(

حكايتهاي با حيوانات ) ق.ـ  ه440وفات (لخير اشيخ ابوسعيد ابوروابط شگفت از 

؛نـد اانگيزي حكايت كرده  نقل  و از مراعات و شفقت وي با حيوانات وقايع عبرت           بسيار  

:مانند آنكه

در آن صحرا گرگ مردم خوار . نقل است كه شيخ با مريدي از صحرا بيرون شد«

شـيخ  . مريد سـنگ برداشـت و در گـرگ انـداخت            . ناگاه گرگ آهنگ شيخ كرد    . بود

 االوليـاء، ص  ةتـذكر (» .كني؟ از بهر جاني با جانوري مضايقه نتـوان كـرد     چه مي  «:گفت

183( الي  د غزّ  محم)  از جمله آداب آن    ، شرح آداب سفر خواص    در) ق.ـ ه 505وفات ،

: نوشته استهادربارة رعايت ستور و حفظ حقوق آن
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يستد و در خواب نشود و چـوب        اآنكه ستور را بار سبك كند و بر پشت ستور ن           «

بر روي ستور نزند و بامداد و شبانگاه يك ساعت پياده رود تا پـاي سـبك كنـد و سـتور           

شرط آنكـه فـرود   ه اري شاد شود و بعضي از سلف كرا گرفتندي ب  سبكبار شود و دل مك    

گاه فرود آمدندي تـا آن صـدقه باشـد بـر سـتور و هـر كـه سـتور را بزنـد                   . اهگنيايد هيچ 

ه رضي اهللا عنه ـ شتري بـ  ـ ردا  ابوالد.  روز قيامت خصمي كند؛سببي يا بار گران برنهدبي

 تعالي گله مكن كه داني بار بر طاقـت  اي شتر از من به خداي: گفتگرفت و مي  مزد مي 

تو نهادم و بايد كه هر چه بر ستور خواهد نهاد برمكاري نمـوده باشـد و شـرط كـرده تـا                       

ابـن المبـارك بـر سـتور        . رضاي وي حاصل آمده باشد و بر آن زيادت نكند كـه نشـايد             

اري شرط  بامك: گفت. را به فالن جاي برسان    اي به وي داد كه اين      كسي نامه  ،نشسته بود 

،ويخت كه اين مقدار را وزني نبود و در محل مسامحت بـود            يانام و در سخن فقها    نكرده

)364كيمياي سعادت ، ص  (». از كمال ورع دانست،در بستناين بلكه 

مگريـار  «: را نوعي ناسپاسي تلقي كرده است      زدن چهار پا را نكوهش  وآن       ،مولوي

اني شهاب ربوار شـذه بـوذ، از ناگـاه خـراو بـانكي بركشـيذ؛              سـ  بهيمـة  ين گويند نيزبر  الد

مذكور از سر غضب چند بار خر را برسر بزد؛ حضرت موالنا فرموذ كه حيوان بيچاره را                  

كني كـه تـو راكبـي و او مركـوب       كشد؟شكر نمي زني؟ براي آنك بارت مي    چراش مي 

)116رفين، ص مناقب العا(» ؟تست و نعوذ باهللا اگر برعكس بوذي چه خواستي كردن

آيد كه چرا عارفان تا از شگفتي روابط عارفان با حيوانات، اين پرسش به ذهن مي

اند؟ پاسخ اين پرسش را نزد اين حد اُنس و شفقت و تواضع در برابر حيوانات داشته

علّت دوستداري چيزها : چنانكه مولوي گفته است.عرفاي قرن هفتم مي توان يافت

پس انسان طبيعت را  دوست دارد زيرا با ). 711ب العارفين، ص مناق(نسبت با آنهاست 

در سير نزولي روح در ) ق. هـ 654وفات (اين نسبت را نجم رازي . يابداو نسبتي مي

. از جمادي، نباتي، حيواني تا انساني نشان داده است ) ملك اونه ملكوت او(قالب 
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 به منازل سفر روح تا نشئة انساني همچنين مـولوي از آن) . 68-65مرصادالعباد ، ص (

)460؛ همان ،ص222، ص 2؛ جلد 1363؛ مثنوي ، 118فيه مافيـه، ص.(تعبير كرده است 

و ز جمادي در نباتي اوفتـــادآمـده اول بــه اقليـــم جمــاد 

و ز جمادي ياد ناورد از نبـردســـالهــا اندر نباتي عمـر كرد 

نامدش حال نباتي هيچ يـــــاداوفتادوز نباتي چون به حيوان 

كشد آن خالقي كه دانيـشميباز از حيواني سوي انسـانيـش

تا شد اكنون عاقل و دانا وزفتهمچنان اقليم تا اقلـيم رفــت

)493ص ،2مثنوي ، دفتر      (

ند ك     پس از آنجا كه انسان نشئة حيواني داشته است؛ نسبت دوستداري بر او صدق مي

مجموعة عالم، اجزاي يك «: چنانكه مولوي فرمود . ديگر آنكه عارف، عاشق كُلّ است

كس است و اشارت اللّهم اهدِ قومي فاِنَّهم ال يعلَمونَ عبارت از اين است، قومي اي 

)163مناقب العارفين، ص (» .چه اگر كافران اجزاي او نباشند؛ او كُلّ نباشداجزايي ،

عارفان با كُلّ .گل و خار و بلبل و مارندبا كُلّ نگري ،عاشق قهر و مهر،پس عارفان 

شوند؛ بلكه به نوعي اتّحاد و نگري، نه تنها به دوستداري همة اجزاي طبيعت نايل مي

. هاي واليت ناميدچنانكه مولوي، هماهنگي با طبيعت را از نشانه. رسندهماهنگي مي

عصر در اول بهار وفات يافت و اعتقاد هوام و عوام همچنان مگر درويشي از مشايخ آن «

. ولي، مرد موالنا اعالم كردند كه آن فالن مردِبه حضرتِ. آن بود كه او ولي خداست

اند؛ او چون مرد؟ پس چگونه فرمود كه تمامت اشيا و اجزاي عالم رو به حيات نهاذه

ي نيست و اغلب انبيا و اكابر خداست؟ تا مرد خدا رضا ندهد ؛مرگ را برو دسترسمردِ

چنانك حضرتش در زمستان شديد . زمستان،نقل كننداوليا بايذ كه در فصل خزان و قلبِ

مناقب (» .كه روي زمين چون حديد شذه بوذ؛ رحلت فرموذ و هذا من اَمارات الواليه
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پس عارف درطبيعت و روابط نزديك با حيوانات،كمال خود را ) 420العارفين،ص

.جويدمي

سخن گفتن، تفاهم و ارتباطهاي شگفت با حيوانات -2-2

     رابطة حيوان با انسان،از ميان اجزاي طبيعت،از ويژگي خاصي برخوردار است و 

در داستانهاي . انسان شگفتي خود را از تواناييهاي حيوانات در داستانها نشان داده است

در . ن يا در برابر آنها قرار دارنداي حيوانات سخنگو و ذي شعور، همراه قهرمانااسطوره

گاو در ميان اقوام . اين داستانها بعضي از حيوانات عزيزند و بعضي مغضوب و منفورند

عربها با تصاوير اسبها به . هندي ستايش مي شده و تا حد پرستش جايگاه داشته است

 و در برخي گاتها) 24حيوان درحكايتهاي كودكان، ص . (اندخدايان تقرّب جسته

اين . كننددر ودا، حيوانات نقش انسان را ايفا مي. اوستا، حيوان با انسان سخن گفته است

).2پنجاتنترا،ص . (داستانها جنبة عبرت و تعليمات اخالقي براي مردم داشته است 

شتر حضرت .در قرآن كريم نيز به گفتگوي حضرت سليمان با حيوانات اشاره شده است

زنبور .  و سگ اصحاب كهف هشتمين آنها بشمار آمده استسليمان گرامي داشته شده

. و مورچه مورد سخن خدا قرار گرفته است

هاي هستي اند و ارتباطي غير متعارف با پديدهتهيساي ديگر نگرگونهبجهان را ،عارفان 

برقرار با آنها اي اند و ارتباطهاي ويژه چنانكه گاهي با حيوانات سخن گفته؛اندداشته

اند حكايت كرده،) ق.ـ  ه162وفات (ابراهيم ادهم روحي ل در ماجراي تحو. انددهكر

 او پادشاه بلخ بود و حضرت خضر عليه السالم را مالقات كرد و پس از آن چون :كه

بيدار « آوازي شنيد كه .آهويي سرگشته به صحرا تاخت و از ياران خود دور افتاد

خويشتن را بدو مشغول .  ناگاه آهويي پديد آمد، بعد از سه بار تكرار اين آواز.»باش

تو . اند، نه تو را به صيد منمرا به صيد تو فرستاده«: گفتو آهو به سخن آمد . گردانيد

اي را به تير زني و صيد اند كه بيچارهتو را از براي اين آفريده. مرا صيد نتواني كرد
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چه حالت است؟ روي از آهو آيا اين : كار ديگر نداري؟ ابراهيم گفتكني؟ هيچ

ي و خوفي در وي عجز. همان سخن كه از آهو شنيده بود از قربوس زين بشنيد. بگردانيد

؛ همين مضمون، 104-303 االولياء، صص ةتذكر (».پديد آمد و كشف زيادت گشت

 همچنين ادهم در سفري شيري را، كه مزاحم حركت )128كشف المحجوب ، ص 

و از آن جمله ) 668رسالةقشيريه، ص ترجمة(ن گفتن دور كرد كارواني شده بود؛ با سخ

)همان. (با كبوتر) از عرفاي قرن دوم(است سخن گفتن عتبـَـة الغالم 

نقل «: اندبا حيوانات چنين نوشته) ق.ـ  ه200وفات (تفاهم معروف كرخي دربارة 

. گذشتميروزي در جايي خراب . است كه معروف را خالي بود كه والي آن شهر بود

اي در دهان خود   لقمه،خورد و سگي با وي همكاسهمعروف را ديد نشسته و نان مي

: خوري؟ گفتشرم نداري كه با سگ نان مي: خال گفت. نهاد و يكي در دهان سگمي

مرغ فرود آمد و بر . آورد و مرغي را از هوا بخواندپس سر بر. دهماز شرم نان بدو مي

هركه از :معروف گفت. پوشيدود چشم و روي خود را ميدست وي نشست و به پر خ

».خال خجل شد. خداي ـ عزّ و جلّ ـ شرم دارد، همه چيز از او شرم دارند

)236االولياء، ص ةتذكر(

معاصر  ( ماجراي سمنون محب،از مصاديق تأثير سخن عارفان بر حيواناتيكي 

ز هوا فرود آمد و بر سر او مرغي ا. گفتت سخن مييك روز در محب«: كهاست ) جنيد

پس چندان منقار بر زمين زد كه . پس در كنار او نشست. پس بر دست او نشست. نشست

)511همان، ص  (».پس بيفتاد و بمرد. خون از منقارش روان شد

آواز . رفتوقتي با مريدي در بيابان مي«: كهاند  حكايت كردهصوااز ابراهيم خ

 درختي بجست و بر آنجا شد و همي . رنگ از روي بشدمريد را. يدن شير برخاستغرّ

 شير فرا رسيد، دانست كه .ند و به نماز ايستادك سجاده بيف، همچنان ساكنخواص. لرزيد

پس .  به كار مشغولكرد و خواصچشم در او نهاد، تا روز نظاره مي.توقيع خاص دارد
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عجب ! خواجه: ريد گفتم. اي او را بگزيد، فرياد درگرفت پشه؛از آنجا برفتنوچ

زيرا كه : كني؟ گفتاي فرياد مي امروز از پشه،ترسيدي دوش از شير نمي !ست اكاري

)601همان، ص  (».اند دادهزدوش مرا از من ربوده بودند و امروز به خودم با

به .  در سفر بودمبا خواص«:  گفته است)معاصر ابراهيم خواص(ابو حامد اسود 

،چون شب درآمد. رو در كوه بنهاد و بنشست. نجا ماران بسيار بودندجايي رسيدم كه آ

ماران همه . همچنان كرد. خداي را ياد كن:  شيخ را آواز دادم و گفتم.ماران برون آمدند

ماري بر ، نگاه كردم ؛چون روز روشن شد. نجا شب بگذاشتما بدين حال هم.بازگشتند

تو ندانستي؟ گفت هرگز مرا از !  يا شيخگفتم. فرو افتاد. وطاي شيخ حلقه كرده بود

)601همان،  (».ر نبوده استتدوش خوش

 شنيدن صداي ؛شودبيني اين قوم ناشي مينوع ديگر تفاهم و ارتباط كه از جهان

) ق. هـ 297وفات (از جنيد بغدادي .  ديگر و به گوش عبرت استةحيوانات بگون

! يكلب«: جنيد گفت.  سگي بانگ كرد.رفتشبي بامريدي در راه مي«:اندحكايت كرده

مريد گفت اين چه حال است؟ گفت» !يكلب :ـ تعالي ـ  سگ از قهر حقةه و دمدمقو 

يك  لب،الجرم. ديدم و آواز او از قدرت حق ـ تعالي ـ شنيدم و سگ را در ميانه نديدم 

د معاصر حسين احم(سخن گفتن ابو سليمان خواص )  768همان، ص  (».جواب دادم

با خر، نمونه و شاهد ديگري براي اينگونه ارتباطات خاص ) رازي

) ق. هـ 311 يا 309وفات (همچنين احمدبن عطا ). 647قشيريه ، ص رسالةترجمة.(است

بار بنهاده و اشتربان بر وي ] بود [اندر راه مكّه اشتري . اشتري با من سخن گفت«: گويد

 گفتم سبحانَ منْ يحمِلُ  عنها، اشتر با من  گردن دراز كرد اندرشب، من] شتر[نشسته 

)همان(» .نگريست و مرا گفت بگوي كه جلَّ اهللاُ، من گفتم جلَّ اهللاُ

به ديدن ابوالخير تيناتي رفتيم تا سالمي «: گفت) ق. هـ 342وفات (ابراهيم رقّي 

در دل . اندخودر حالي كه سورة فاتحه را صحيح نمي.آورد نماز شام به جاي ميبكنيم،
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ابوالخير بانگ بر . شير بزرگي به من حمله كرد. گفتم رنج سفرم ضايع شد، بيرون آمدم

؛ آنگاه گفت شما به »نگفته بودم شما را كه مهمانان مرا رنجه مداريد«: شير زد كه

» .آراستن ظاهر مشغول شديد از شير ترسيديد و ما باطن را سامان داديم، شير از ما ترسيد

)645همان، ص (

، از قول عبداهللا بن عمر، كه شير را از سر راه )ق.  هـ 465وفات (ابوالقاسم قشيري 

شود و اگر جز از هر چه آدمي از آن بترسد؛ بر او مسلط مي«:جماعتي رانده بود، گفت

)642-641همان، صص (» .شودخدا نترسد؛ هيچ چيز بر او مسلّط نمي

426وفات (ق شهريار كازروني اسحاطة ابو راب،اين قبيل تفاهمهابراي  ديگر شاهد

روزي مرغي بيامد و بر دست شيخ «: اندحكايت كرده چنانكه ؛با حيوانات است) ق.ـ ه

 همچنين .بر دست من نشست؛ شيخ فرمود كه اين مرغ چون از من ايمن است . نشست

ك شيخ دست مبار. روزي آهويي بيامد و از ميان مردم بگذشت تا به خدمت شيخ رسيد

پس خادم را فرمود تا آهو را به صحرا . قصد ما كرده است: بر سر آهوي بماليد و گفت

768همان، ص  (».رد و رها كردب(

رفت، روزي شيخ  مي« : كهاند لخير حكايت كردها كرامات شيخ ابوسعيد ابودر

فت  شيخ  گ.كردب ميماليد و به وي تقرّماري عظيم بيامد و خويشتن در پاي شيخ ما مي

)279اسرارالتّوحيد، ص  (».كه اين مار به سالم ما آمده است

 نقل ي شگفتيحكايتها،با حيوانات الدين محمد مولوي جاللارتباط دربارة 

: كردنديافتند و فهم معارف مي مانند آنكه سگان در مجلس وي حضور مي؛اندكرده

ي ي در چهار سو،ليع االَهِرِس بِ اهللاُناس قد،ست كه روزي حضرت موالنا اهمچنان منقول«

...  . اي كرده بوذنذ معاني و اسرار مي فرموذ و تمامت خاليق شهر هنگامهايستاذه بوذ

فرموذ و رده بوذنذ و بذيشان نظر مبارك تيز كرده معاني ميكد او حلقه رِسگان بازار گِ

لّـِي  العكه باهللاِ فرموذ .كردندجنبانيدند و آهسته آهسته زو زو ميدم ميو سرايشان 
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القوذي القادِلَـّ ارِ القاهِيرفِرَاهِ ال قَ و ي الوالّ اِودِجو كه اين سگان فهم معرفت ما  ه

)160مناقب العارفين، ص (» .كنندمي

 رابطة او با تمساح سخنگو و ،مولويدربارة آور يكي ديگر از حكايتهاي شگفت

. همسر مولوي است،تونهديه آوردن مرواريد براي كرا خا

نقل فرموذ كه سالي ،  اهللاُهمحِ ر،ارشيخ محمود نج،همچنان مفخر االبرار«

.رفتندحضرت خذاوندگار با اصحاب و عيال مبني بر عادت قديم به جانب آبگرم مي

 كاروان همان؛ آبگرم است رسيذندلحسن كه قريب مرجِاهمانا كه چون به پول ابو

ليست هول و از ميان مرج و نيستان آن آبي عظيم سهمناك د و آن پجايگاه نزول كردن

را خذاوند آب هست و آن،ست كه در آب امشهور. ذگذربيرون مي آيذ و از آنجا مي

 را فرو برذ و خفه يا آدميه بايذ كه جانوري و ام گويند و هر سالي البتّياسِصو،تركان 

خذاوندگار ه  همين حكايت را ب،والنا م؛ مگر حضرت حرمِزدكرده بر روي آب اندا

نموذ كه يعني به كنار آن آب تنها نبايذ رفتن؛ مباذا كه چشم زخمي روايت كرده مي

من سالهاست ! م كنان برخاست كه زهي خوش موالنا تبس حضرتِ،الحال في.واقع شوذ

ن آب  اميذ است كه او را دريابم و دستار خود را در آ.كه در آرزوي خداوند اين آبم

بعد .د نموذند تا چه پيش آيذها كردند و ترصذ اصحاب فريا.مهلك انداخته، ناپذيذ شذ

 حضرت كراخاتون ديذ كه شخصي بس مهيب از فرق سر تا قدم در موي اي،هاز لحظ

س از در رغرق شذه رويش بسان روي آدميان و دست و پاي او بر مثال دست و پاي خ

،زبان فصيحبه .م گشته و منقبض شدراخاتون متوههمانا كه ك.خيمه درآمذ و سر نهاذ

ان خداوندگاريم و او آن جانور آبي سالم داذ و اعتقاد نموذ كه ما نيز از بندگان و محب

. ايمان و عرفان دعوت فرموده استه ما را ب،چندين نوبت تشريف فرموذه در قعر آب

،ي از من صادر گشتهيگاه خطاي نكنم؛ از نايدو نوبت توبه كرده بوذم كه ديگر مردم ربا

گيرم تا خداوندگار عفو فرموذه  شما را شفيع مي، هذهـةجواني را هالك كرديم و الحال
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حضرت ه ادب نديذم تا خوذ را ب، استشفاع شما ازبر من رحمت كنذ و پيش

ان  آن سلطان چون شير غرّ درين حكايت بوذند كه حضرتِ.خداوندگار عرضه دارم

 فرموذ كه آنان كه . كنان از در خيمه درآمذ و او را در آن حال بديذغزل گويان و ذوق

ست و عاشقاني كه بندة خداوند آب و  ا اين خداوند ايشان؛خبرنداز خداوند آب بي

بعد اليوم چندانك من در !  فرموذ كه يا تمساح.ر و بندة ايشانند همه مسخّ؛بابندسعالم ا

،اف غلطان غير مثقوبعقدي چند مرواريد شفّ سر نهاذ و مقداري . ازينها مكن؛عالمم

در پيش كراخاتون بنهاذ و روانه شذ و آنها را به حضرت ملكه خاتون ارمغان آورده در 

)608همان، ص (» .جهاز او نهادنذ

عارفان به خدمات حيوانات -3-2

»دِخْيا اِنْيا دمخَنْي م ديف شيرازي، شيخ كبير ابوعبداهللا بن خفحديث قدسي،سيرة(» نيم

عارفان اعتقاد ].  خدمت كند او را خدمت كن)خدا را(اي دنيا هر كس مرا  [)54ص 

خدمت  و  او را فرمان برند؛در دنياستآنچه ؛اند هر كس حق تعالي را فرمان بردداشته

.  بندگان خالص خدا را خدمت كنند، از جمله حيوانات وحشي و گزندگان.كنند

، حكايت )صاحب سلمان فارسي( سليم الرّاعي بيب بناز امير ابو حليم حچنانكه 

علّت اين امر را از او . كردانش را گرگي پاسباني مياند كه در وقت نماز، گوسفندكرده

كشف المحجوب، . (از آن است كه راعي ميش با حقّ موافق است: پرسيدند، او گفت

)110ص 

و ذوالنّون ) ق.هـ 121وفات ) (109همان، (حكايت يكساني به مالك دينار 

و آن گم شدن ) 655قشيريه، ص رسالةترجمة(اند نسبت داده) ق. هـ 245وفات (مصري 

گوهري در كشتي بوده است و مالك و ذوالنّون، مورد اتّهام قرار گرفتند و همة ماهيان 

براي ابراهيم ادهم . دريا در دهان خود براي مالك دينار و ذوالنّون مصري گوهر آوردند

181وفات ) (118كشف المحجوب، ص (بن مبارك مروزي و عبداهللا) 686ان، ص هم(
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اند، كه هنگامي كه ادهم و مبارك در باغي خواب هم حكايت مشابهي نقل كرده) ق.هـ 

معاصر فضيل (از ابوعلي رازي . زده استاند؛ ماري با شاخة ريحان آنها را باد ميبوده

گذشت ، ميل اند روزي بر فرات ميهيت كرد،حكا) ق. هـ 188 يا 185عياض، وفات 

. ماهي خود را از آب پيش پاي او انداخت و براي شيخ بريان كردند. ماهي كرد

)668قشيريه، ص رسالةترجمة(

روزي دربيابان تبوك در ند احكايت كرده،)ق.ـ  ه248وفات (نابوالحسن مزي        از 

ه ــــــــــون پرتاب كردبدون آنكه صدمچاهي سقوط كرد وماري او را ازچاه به بير

)همان (.ببيند

چنانكه از .ل قوي مشايخ بوده است توكّ،يكي ديگر از علل خدمت حيوانات

:اندنقل كرده) ق.ـ  ه309وفات (ابوحمزة خراساني 

ل در باديه نذر كرد كه از هيچ كس هيچ نخواهد و التفات نكند يك بار به توكّ « 

سيم در جيب ] ياپاره. ل وار مجرد برفتمتوكّ. [نس بي دلو و رو بدين نظر بسر برد

شرم نداري؟ آن :  داد خود طلبيد گفت،لناگاه توكّ. داشت كه خواهرش بدو داده بود

سيم سير نتواند داشت؟ پس آن سيم دارد، معدة تو را بي ميستون نگهكه آسمان را بي

ابوحمزه . آوردنَفْس فرياد بر. ي برآمدساعت. ناگاه در چاهي افتاد. رفتبينداخت و مي

خاشاكي چند به هم آورد تا سر . آنجا سر چاه ديد. گذشتيكي مي. خاموش بنشست

اوقُلْتُ ال و«: فرمايدحق ـ تعالي ـ مي:  ابوحمزه زاري كرد و گفتسِفْنَ. چاه بگيرد

 آن قويتر است كه به عجز و ل ازتوكّ:  ابوحمزه گفت)195/بقره (»كَهلُهي التَّلَإِمكُييدِأَبِ

ر بآن كس كه :  تن زد تا آن كس سر چاه استوار كرد و گفت .سالوس نفس باطل شود

ل آورد و سر فرو برد و اضطرار  و روي به قبلة توكّ، اينجا هم نگه داردداردباال نگه مي

 لب ناگاه شيري بيامد و سر چاه بازكرد و دست در. ل برقرار بودبه كمال رسيد و توكّ

 الهامش .من همراهي گزند نكنم: ابوحمزه گفت. چاه زد و هر دو پاي فرو گذاشت
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 شيري .دست در پاي او زد و بر آمد. خالف عادت است دست در اين زن: دادند كه

يناكجيا باحمزه كيف هذا؟ نَ:  شنيد كهيآواز. ديد كه هرگز صعبتر از آن نديده بود

دست كسي كه هالكت جان بدو ه ل بر ما كردي، ما تو را بن توكّچو» فِلَالتَّ بِفِلَتَّل انَمِ

-551 االولياء، صص ةتذكر(». پس شير روي در زمين ماليد و برفت.بود نجات داديم

  از گذشته،در اين داستان). 184، 183؛ با اندكي اختالف كشف المحجوب، صص 552

 يا چاه چقدر كوتاه كه هاي غير عقالني حكايت كه پاي شير چقدر بلند بودهجنبه

زاد و توشه و نجات از طريق ل و بيابوحمزه را از درون چاه بيرون كشيده، سفر با توكّ

 و در ر استل متصو بعنوان امداد غيبي براي متوكِّ، نقش شيروغير منتظر اراده شده است 

تّوحيد، اسرارال (يـنر ميهد بن منومحم. اينجا شاهد ارتباطهاي شگفت با حيوانات است

-809االولياء، صص ةتذكر (ار ين عطّيد الدو فراز عرفاي قرن ششم ،)68-66صص 

در جواني به راه مرو : انداني حكايت كردهواز قول تاجر ج) ق.ـ  ه618وفات ()  810

.من هجوم آوردبر سرگردانيبر اثر خواب از كاروان جاماندم و گرسنگي و تشنگي و 

.  او سر در پيش افكند. احوال خود به او گفتم، بعد از نماز،از را ديدم در حال نميصوفي

نزد او ديدم كه از بيابان  را و من شيري  را گرفت آورد و برخاست و دستمپس سر بر

. او دهن بر گوش آن شير نهاد و چيزي به گوش او  گفت. آمد و خدمت كرد و ايستاد

چشم فراز مكن «:  داد و مرا گفتپس مرا بر آن شير نشاند و موي گردن او به دست من

و هيچ باز مكن و دست محكم دار و هر كجا كه او بايستد تو از وي فرود آي و از آن 

. . . من راهي ديدم. . .شير بايستاد. شير يك ساعت بود. . .سو بود برو آن سو كه روي 

مده  چند بر من بگذشت، گفتند كسي آ. . . و راحتي نيك يافتم . . .سخت شاد شدم

گويدچون از در  امروز مجلس مي. . .گويندلخيرش ميب شيخ بوسعيد ،است از ميهنه

:شعر! هاي: روي سوي من كرد و گفت.  من او را باز شناختم. . .اه در شدمقخان

»؟د در آبادانيند نگويببينننشنودستي هر آنچ در ويراني
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)68-66اسرارالتّوحيد، صص              (

توانسته اسبي ظاهر شود و تاجر جوان ره گمكرده را به  مي،امت شيخ ابوسعيدكردر اين 

تواند مركب رهواري باشد و  نمي،شود كه بطور طبيعيشير ظاهر مياما .مقصد رساند

. بيانگر ارتباط غير متعارف مشايخ با وحوش بوده است،ظهور شير در اين حكايت

جراي آهويي است كه نزد شيخ  ديگر خدمت حيوانات به عارفان، ماةنمون

 :ابوسعيد ابوالخير آمد و از او خواست تا شام ياران او باشد

. جماعت صوفيان را چند روز بود كه گوشت نبود،اند كه وقتي در ميهنهآورده«

شيخ با جماعت صوفيان بر . يك هفته زيادت بگذشت كه حسن را گوشت دست نيامد

 آهويي آمد و در پيش شيخ به خاك افتاد و شيخ .ردتي توقف كاي رفت و مدباالي تپه

آمد و به خاك و آن آهو همچنان مي» نبايد، نبايد«: گفت ر شده بود ميدر حالي كه متأثّ

ام تا خود را فداي اصحابنا كنم تا موجب گويد آمدهآهو مي: شيخ گفت. افتادمي

شيخ بسيار . كندو الحاح ميا. نبايدكه فرزندان داري:گوييمفراغت دل شما شود و ما مي

)183همان، ص  (».ها زدند و حالتها رفتبگريست و اصحاب بسيار بگريستند و نعره

 نتيجه-3
    در دنيايي كه تكنولوژي، همدلي انسانها را كمرنگ كرده و ماشين و ابزارهاي مدرن 

وانات نيز روابط انسانها با يكديگر و با حيجايگزين بكارگيري حيوانات شده است ؛

تأمل در اخالق عملي عارفان، روابط . تحت ويژگيهاي اين دوران قرار گرفته است 

كند و در روابط عارفان با هاي طبيعت، تلطيف ميانسانها را با يكديگر و با پديده

:آيدها كه به صالح معاد و معاش است ،بدست ميحيوانات، اين آموزه

اند رام واناتي مانند شير و مار را كه درنده وگزندهاُنس و شفقت با حيوانات، حتي حي-1

. آزار مي كندو بي
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گيري از حيوانات ،بايد جانب انصاف را نگه داشت واز تحميل بار فوق توان در بهره

توهين . برند؛ اهتمام نمودآنها ،خودداري كرد و به ارتزاق حيواتي كه در معيت ما بسرمي

. شايست است بلكه نوعي ناسپاسي از نظام انساني استو تحقير حيوانات از اعمال نا

ضرب و شتم وبد رفتاري  باحيوانات، نكوهيده است وموجب مكافات در آخرت است؛ 

.همانگونه كه خدمت و دفع خطر از آنها موجب پاداش از جانب خداوند متعال است

بودند تا در كساني كه از روي بلند همتي جوياي خلع اوصاف بشري ( رفتار عارفان -2

كمال نĤگاهي حسي و عقلي، به وقايعي فراتر از عالم بيداري و منطق آگاهي نايل 

.اجزاي طبيعت بوده است، با حيوانات از روي تواضع و نقش مثبت دادن به همة)شوند

نگرش برابر . اند عارفان كامل، به نوعي نسبت، اتحاد و هماهنگي با طبيعت نايل شده-3

.جالل و جمال استهاي طبيعت، تكريم جلوة محبوب در آينةهمة پديدهو عارفانه به 
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