اسحاق طغیاوی اسفرایىی
را٘قیبص ٌض ٜٚطثبٖ ٚارثیبت فبصؽی را٘قٍب ٜامفٟبٖ

محبًبٍ َمتیان
را٘قجٛی رٚص ٜروتضی طثبٖ ٚارثیبت فبصؽی را٘قٍب ٜامفٟبٖ
تبصیخ رصیبفت * 89/3/21 :تبصیخ پشیضؿ89/6/3 :

چکیدٌ
ٖٔررضاب ثررٕٙ ٝررٛاٖ بیررت أرربَ پررضٚاط ٖٔٙررٛی ٕبصفرربٖ ٕٞررٛاصٔ ٜررٛصر ت ٛررٝ
ٕبصفرربٖ فرربٕض یررب فرربٕضاٖ ٕرربصس طثرربٖ فبصؽرری ثررٛر ٜاؽررت  ٚفرربٕضا٘ی
اط ایررٗ رؽررت ثٖيرربث رص ا بصفرربٖ ٔررزٕیا٘ررز وررٙ ٝرریٗ ؽررفضی صا تجضثررٝ
ورررضرٜا٘رررزظ ْ٘ررربٔی ٌٙجرررٛی اط ّٕررر ٝفررربٕضا٘ی اؽرررت وررر ٝرص ْٔٔٛٙرررٝی
ٔذررظٖ ارؽررضاص دررٛر رص ثیترری ارٕررب ٔرریوٙررز ورر ٝرص فررجی وررٔ ٝب٘ٙررز صٚط
صٚفٗ ثٛرٖٔ ،ٜضا ی رافت ٝاؽتظ
رص ایررٗ پررغٞٚـ ؽررٖی فررز ٜاؽررت ثررب ثضصؽرری پررٌ ٙررْ٘ ٙرربٔی ایررٗ
ارٕرربی أ ٚررٛصر ثضصؽرری لررضاصٌیرررضر  ٘ ٚرر ٜٛثبطترربة اٖ رص ا رربص ا ٚت ّیرررُ
فررٛر  ٚرص ٟ٘بیررت ٘ ررٍ ٚ ٜٛررٍ٘ٛی ایررٗ ؽررفض صٚبررب٘ی ا ٚثررب طثرربٖ دررٛر
فبٕض ث ٝتنٛیض وقیز ٜفٛر ٛٔ ٚصر ثضصؽی لضاصٌیضرظ
ياشٌَاي كلیدي:
ْ٘ررربٔیٖٔ ،رررضابٚ ،الٖررر ٝیرررب دّؾرررٔ ،ٝذرررظٖ ارؽرررضاص ،دؾرررض ٚفررریضیٗ،
فضفٙبٔٝظ
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مقدمٍ:
ٚاعٖٔ ٜضاب وبصثضر ٖٔٙبیی ٌؾتضرٜای راصر ،اط ْ٘ض ٖٔٙبی ِغٛیٖٔ ،ضاب اؽٓ اِرت  ٚاط صیقرٝ
ٕضب ثٖٙٔ ٝی ٘ضرثبٖ  ٚاِت ٕضٚب اؽتظ (ّٖٔٛسٖٙٔ )454 :1369،بی ایٗ ٚاع ٜرص امرَال
فضٓ ٕجبصت اؽت اط« :ؽفض پیبٔجض اوضْ(ك) ث ٝترٗ درٛر اط ٔىر ٚ ٝدب٘ر ٝاْ ٞرب٘ی ،ردترض
اثٍٛبِت ،ث ٝؽٛی ٔؾجز النی رص ثیت إِمزػ  ٚاط اٖ ب ث ٝؽٛی اؽٕبٖٞرب  ٚترب ٔمربْ
لضة فضفتٍبٖ» (فضٚطا٘فض )635 :1364 ،فض ایٗ ؽفض رص لضاٖ وضیٓ رص ر ٚؽرٛص٘ ٜجرٓ ٚ
اؽضاء ث ٝاٖ اف بص ٜفز ٜاؽتظ ثیقتض فبٕضاٖ رص ا بط ریٛاٟ٘بی دٛر پؼ اط تٛبیز دزا٘ٚرز ٚ
ٖ٘ت پیبٔجض اوضْ (ك) افبصٜای  ٓٞثٖٔ ٝضاب راص٘زظ ٕضفب ٖٔتمز٘ز ٖٔرضاب ؾرٕب٘ی ٚیرغٜی
ا٘جیبؽت  ٚاِٚیبء ٖٔضاب صٚبب٘ی راص٘زظ ٞجٛیضی ٔیٌٛیزٖٔ« :ضاب ٕجبصت ثٛر اط لرضة بركظ
پؼ ٖٔضاب ا٘جیب اط صٚی اّٟبص ثٛر ث ٝفذل  ٚؾز  ٚاط اٖ اِٚیبء اط صٚی ٕٞت  ٚاؽرضاص ٚ
تٗ پیغٕجضاٖ ث ٝمفب  ٚپبویظٌی  ٚلضثت  ٖٛرَ اِٚیبء ثبفز  ٚؽرض ایقربٖظ  ٚایرٗ فيرّی
ّبٞض اؽت  ٚاٖ ٙبٖ ثٛر وِٚ ٝی صا ا٘زص ببَ ٔغّٛة ٌضرا٘رز ترب ٔؾرت ٌرضررظ اٍ٘رب ٜثرٝ
رص بت ؽض اط ٚی بیت ٌضرا٘ز  ٚث ٝلضة بك ٔی اصایٙز  ٖٛ ٚث ٝببَ م  ٛثبط ایرز ،اٖ
ّٕ ٝثضاٞیٗ رص رِـ مٛصت ٌقت ٝثٛر  ّٕٓ ٚاٖ ٔضر صا ببمُ أز ٜپؼ فضق ثؾیبص ثرٛر
ٔیبٖ وؾی و ٝفذل ٚی صا ا٘جب ثض٘ز و ٝفىضت ریٍضی صا» (ٞجرٛیضی ) 307 :1371،رص
ْ٘ض ٘ؾفی تٟٙب تفبٚتی ؤٖ ٝضاب ا٘جیب ثب اِٚیب راصر ایٗ اؽت و ٝؾرٓ ا٘جیرب ٘یرظ ٔری تٛا٘رز
ٕٞضا ٜص ٚا٘بٖ ٕضٚب ٕ٘بیزِٚ ،ی ٕضٚب اِٚیب فمٌ ٔی تٛا٘ز ثر ٝص ٚثبفرزظ (٘ؾرفی:1368،
 )108ایٗ ٌ ٝ٘ٛؽفضٞبی صٚبب٘ی ٔؾتّظْ ثبط فزٖ ریزٜی ثبٍٗ ٕربصس رص ا رض ٔجبٞرزٚ ٜ
صیبىت ٘فؼ  ٚتنفی ٝرَ اؽتظ(صاطی )289 :174،ثٟبءِٚز ایٗ ببرت صا و ٛٔ ٝت ٕرضٚب
صٕ ٚبصس  ٚثضرافتٗ بجبة اط ریز ٜؽبِه ٔیفٛر ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙز « :اِٚیب صا ٔمبٔبت
اؽت ٔمبْ ا َٚاٖ اؽت ؤ ٝجبٞز ٚ ٜصیبىت وقٙز تب رَ ایقبٖ  ٖٛای ٝٙصٚفرٗ ٌرضرر،
ىٕیض دّمبٖ  ٚابٛاَ ایقبٖ رص اٖ ای ٝٙثٕٙبیٙز  ٚا٘چٔ ٝضرٔبٖ اٖ صا ٘جیٙٙز ایقبٖ ثجیٙٙز ٚ
ثزا٘ٙز  ٚاط اٖ دجض رٙٞزظظظ ثبط ٔمبٔی اؽت اط ایٗ ثبرتض ،و ٝدجض اط یتٞبی ریٍرض ور ٝاٖ
ادضٚی اؽت  ٚاط ایٗ ٕبِٓ ثیض ٖٚاؽتظ  ٖٛوؾی صا اط ایٗ ٔمبْ ا َٚثزاٖ ٔمربْ ر ْٚثرضر
اٖ ب یتٞبی بمیمی ثبفز  ٚاط اٖ دجض رٞزظ» (ثٟبءِٚزٕ )290 :1368،ضفب اط ایٗ بربرت
تٖجیض ث ٝدّؾٔ ٝیوٙٙز؛ رص ٚالٔ «دّؾٔ ٝضتجٝای اط تجضر ٘فؼ اؽت ،ور ٝاط ٟرت ثبصٌربٜ
اِٞٛیت صٚی رٞز ٚ ،اط ایٗ ٕبِٓ بفُ ٔیف٘ٛز  ٚثرٕ ٝربِٓ صٚبرب٘ی ٔضثرٔ ًٛریٌضر٘رزظ»
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ثضصؽی ریٛاٖٞبی ثضدی اط فبٕضاٖ ٕبصس ٘قبٖ ٔیرٞز و ٝایٗ ثظصٌبٖ ٌب ٜببرت ٖٔٛٙی
دبمی صا ثضای دٛر تٛمیف ٔیوٙٙز و٘ ٝتیجٔ ٝضالجٞٝب ٘ ّٝ ٚقیٙیٞبیی ٍٛر٘ی اؽت ٚ
ث ٝمضابت اط ایٗ ببرت ثب امَال ٖٔضاب یبر ٔیوٙٙز و ٝاِجت ٝ ٚ ٝتٕبیظ ایٗ ٖٔضابٞب وٝ
ثیقتض ٔیتٛاٖ اط اٟ٘ب ث ٝدّؾٞٝبی ٕضفب٘ی تٖجیض وضر ٘ؾجت ثٖٔ ٝضاب پیربٔجض اؽرالْ (ك)
ایٗ اؽت ؤٖ ٝضاب پیبٔجض صٚبب٘ی  ٚؾٕب٘ی  ٚایٗ ٖٔضا ٟب مرضفب صٚبرب٘ی ثرٛر ٜاؽرت اط
ّٕ ٝایٗ ثظصٌبٖ ْ٘بٔی ٌٙجٛی اؽتظ ٚی اط ثظصٌتضیٗ فبٕضاٖ لضٖ فقٓ و ٝرص ٔىترت
اسصثبیجبٖ رص وٙبص دبلب٘ی ،طٔیٝٙی ت  َٛرص ؽجه فٖض فبصؽری صا فرضا ٓٞورضر  ٚا ربطٌض
بضوت ثظصٌی رص ارثیبت فبصؽی  ٚرص ٟ٘بیت ٔٙجض ث ٝایجبر  ٚصٚاب ؽجه ٕضالی فزْ٘ ،بٔی
فبٕض  ٚبىیٓ ثظصٌی اؽت و ٝرص ٕضمٝی طثبٖ  ٚارثیبت فبصؽی اٚب ْٔٞٝٔٛٙبی ٙبیی صا
رص ا بص أ ٚی تٛاٖ یبفت  ٚثظصٌتضیٗ راؽتبٟ٘بی ٙبیی طثبٖ فبصؽی و ٝثٖرزٞب ثبصٞرب ٔرٛصر
تمّیز فبٕضاٖ لضاصٌضفت ،ؽضٚرٜی ٍجٔ ٔٛاب  ٚثّٙزپضٚاط اٚؽت و ٝلّٝای صا رص ایٗ ٌؾرتضٜ
فتح وضر و ٝپؼ اط ا ٚوٕتض وؾی  ٚفبیز ثتٛاٖ ٌفت ٞیچ ورؼ ٘تٛا٘ؾرت ثر ٝاٖ ٔمربْ ٚ
ٔضتج ٝثضؽزظ ِٚی ٕٞیٗ راؽتبٖؽضای طثبٖ فبصؽی اؽت و ٝیىی اط ثظصيتضیٗ ْٔٞٝٔٛٙبی
ٕضفب٘ی  ٚبىٕی فبصؽی و ٝاٖ ٘یظ ظء فبٞىبصٞبی ایٗ ٕضم ٝاؽت ،ثضدبؽت ٝاط ص ٚثّٙز
 ٚپبن اٚؽت ٔ ٚذظٖ ارؽضاص أ ،ٚذظٖ اؽضاصی اؽت و ٝپضر ٜاط صاط ابٛارت رص ٖٚا ٚثرض
ٔیراصر  ٚرص ٚالٔ ثٔ ٝنزاق « اط وٛطٕٞ ٜبٖ ثض ٖٚتضاٚر و ٝرصٚؽت» ،رصٖٚؽضایی ٔیوٙز
 ٚثّٙزی ٍجٖـ بىبیت اط فتح لّٞٝبی ثّٙز ٕضفبٖ صا تٛؽٌ ص ٚا ٚافىبص ٔیوٙزظ
اط ٘قب٘ٞٝبی پبوی صْ٘ ٚبٔیٕ ،اللٝی دبمی اؽت و ٝث ٝثظصٌبٖ ریٗ رص تٕربْ ؽرضٚر-ٜ
ٞبی دٛر اثضاط ٔیوٙز ،اط ّٕ ٝایٙى ٝرص ا بط تٕبْ ْٔٞٝٔٛٙبیـ ٔز پیبٔجض صا پؼ اط سوض
تؾجیح دزا٘ٚز بؾٗ َّٔٔ ؽذٗ دٛر ٔی ؽبطر ٕٞ ٚیٗ ٕالل ٝثٖٛٙٔ ٝیبت اؽرت ور ٝصٚ
ثّٙز ْ٘بٔیٕٛٞ ،اص ٜاط ط٘زاٖ ر٘یب ٔیُ پضٚاط ٕ ٚضٚب راصر  ٚث ٝثٟب٘ٝی سوض افرضس ا٘ؾربٟ٘ب،
ایٗ ثیتبثی صٕ ٚ ٚالل ٝث ٝتضن ر٘یب صا ٘قبٖ ٔیرٞزظ ِٚی تأُٔ رص اٚمبفی و ٝاط ٖٔرضاب
پیبٔجض راصر ،ببوی اط ایٗ اؽت و ٝصاٚی ایٗ َٔبِت ثرز ٖٚتجضثر ٝبرزالُ ٔمیربػ ثؾریبص
و ٛه تضی اط ایٗ پضٚاط ّٔىٛتی رص لبِت یه ٚالٖ ٝیب ببِت دّؾٕ ٝضفرب٘یٕ٘ ،ریتٛا٘ؾرت
ٙیٗ طیجب ایٗ ؽفض صا تنٛیض وٙزظ سٚق ؽضفبص فبٕضٌٛ ،یی ٘بدٛراٌب ٜرص ا بط ٞض ٔ ْٝٔٛٙثٝ
ؽضاٗ ایٗ ؽفض پبن ٔیصٚر  ٚثؾیبص طیجب ٕ ٚبِی ثز ٖٚایٙى ٝبتی ٔيرٕٔ ٖٛقربث ٛٔ ،ٝرت
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تىضاصی فزٖ ایٗ ٖٔضاب٘بٔٞٝبی ْ٘بٔی فٛر ،ثٚ ٝمف ٖٔضاب ؾرٕب٘ی  ٚصٚبرب٘ی پیربٔجض
ٔیپضراطرظ
ثب رلّت رص ا بص ایٗ فبٕض بىیٓ ٘ىتٝای و ٝثؾیبص ببئظ إٞیت ّٔ ٜٛیوٙز ایرٗ اؽرت ورٝ
ثٙبثض اسٕبٖ دٛر ْ٘بٔی رص ا بصؿ ٌٛیی ٕ٘ٛی اط ایٗ ٖٔضاب صٚبب٘ی  ٚپرضٚاط رص ّٔىرٛت صا
تجضث ٝوضر ٜاؽت ٌ ٚب ٜبتی ؽٖی راصر فٕٝای اط ا٘چ ٝصا و ٝرص ایٗ ؽریض افربق  ٚا٘فرؼ
ریز ٜاؽت ،تٛمیف وٙزظ رص ایٗ ٘ٛفت ٝاثیبتی اط پْ٘ ٌٙ ٙبٔی و ٝببٚی ٙیٗ ٔيربٔیٙی
اؽت  ٚثٕٛ٘ ٝی اط ایٗ ؽفض صٚبب٘ی بىبیت ٔیوٙز ٔٛصر ثضصؽی لضاص ٔیٌیضرظ
چگًوگی معراج وظامی:
ْ٘بٔی تمضیجبث رص ا بط تٕبْ ْٔٞٝٔٛٙبی دٛر ،ا٘جب و ٝرص پی ایجبر طٔی ٝٙثضای ؽضٚرٖ بتی
راؽتبٟ٘بی ٙبیی دٛر اؽت ،ؽذٗ اط سوض ٘ ٚیبیـ ث ٝرصٌب ٜدزا٘ٚز ٍّ ٚت ٔزر  ٚیربصی اط
سات پبن ا ٚثٔ ٝیبٖ ٔیایز  ٚبتی بىیٓ ٌٙج ٝفضاتض اط ایٗ صفت ٚ ٝثب ّ٘ٝقیٙی ٕ ٚجبرت ٚ
٘یبیقٟبی پی رص پی فجب٘ٔ ٝیوٛفز طٔی ٝٙصا ثضای بصی فزٖ بىٕت اط ٔذظٖ اِٟری ثرض
لّت  ٚطثبٖ دٛیـ فضا ٓٞؽبطر ٙ ٚب٘ى ٝرص اثتزای ثضدی اط ْٔٞٝٔٛٙبیـ ایٗ ٘ىتَٔ ٝض
ٔیفٛر  ٚفبٕض اط ببِت ٔضالجٝی دٛر ؽذٗ ٔیٌٛیز؛ ٔثالث رص ا بط ٔذظٖ ارؽضاص ا ٚپرؼ
اط سوض  ٚتؾجیح دزا٘ٚز ٔ ٚز پیبٔجض  ٚؽبیض َٔبِت ٔمزٔ ٝاط ببِت سوض ٔ ٚضالجٝی درٛر صا
ایٌٗ ٝ٘ٛتٛمیف ٔیوٙز:
ثرررررررررض رص ٔمنرررررررررٛصٜی صٚبرررررررررب٘یٓ

ٌررررررٛی فررررررز ٜلبٔررررررت ٌٛررررررب٘یٓ

ٌررررٛی ثرررر ٝرؽررررت أررررزٌٛ ٜرررربٖ ٔررررٗ

رأرررررٗ ٔرررررٗ ٌقرررررتٌ ٝضیجررررربٖ ٔرررررٗ
(ْ٘بٔی)50 :1379 ،

رص ا بط فضفٙبٔ٘ ٝیظ ث ٝطیجبیی ایٗ ببِت ٔضالجٝی دٛر صا تضؽیٓ ٔیوٙز:
ؽرررررضْ ثرررررض ؽرررررض طا٘ررررر ٛاٚصر ٜررررربی

طٔرررریٗ طیررررض ؽررررض ،اؽررررٕبٖ طیررررض پرررربی

لررررضاصی ٘رررر ٝرص صلررررل إيرررربی ٔررررٗ

ؽررررض ٔررررٗ فررررز ٜوضؽرررری پرررربی ٔررررٗ
(ْ٘بٔی)27 :1381،

ایٗ ّ٘ٝقیٙی  ٚتظویٍّ ٚ ٝت ٔرزر اط درزا ثرضای ؽرضٚرٖ ا٘زیقرٞٝربیـ رص ْٔٔٛٙرٝی
اؽىٙزص٘بٔ٘ ٝیظ ٕ٘بیبٖ اؽت ،ثٛ ٘ ٝی و ٝرص اثتزای ْٔٝٔٛٙی فضفٙبْٔ٘ ،ٝبٔی رص ثذقری
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ت ت ٕٛٙاٖ «رص ؽبثمٝی ْ٘ٓ فضفٙبَٔٔ »ٝبِجی سوض ٔیوٙز و ٝث ٝدّٛت فجب٘ ٚ ٝسورض ٚ
٘یبیـ رص فت  ٚیب ٕٞبٖ ببِت وقف  ٚفٟٛر  ٚاٖ ببرت ٕضفب٘ی دبك افبص ٜراصرظ
عرفان در عیه غىا
ْٕٕت صٚبی ْ٘بٔی اٖ ب افىبصتض ٔیفٛر و ٝرص درالَ افرٖبصؿ٘ ،ر ٝتٟٙرب رص ٔذرظٖ
ارؽضاص ثّى ٝبتی رص ٙبییتضیٗ ٔ ٚ ْٝٔٛٙطیجبتضیٗ راؽتبٖ ٕبفرمب٘ ٝارة پبصؽری ،دؾرضٚ
فیضیٗ٘ ،یظ َٔبِجی و ٝببٚی ٘قب٘ٝی ٕضٚب ص ٚاٚؽت ریزٔ ٜیفٛرظ
رص اٖ ٔرر رزهت وررررٔ ٝررررٗ رص ثؾررررت ٝثررررٛرْ

ؽرررررذٗ ثرررررب اؽرررررٕبٖ پیٛؽرررررت ٝثرررررٛرْ

ٌٟررررری ثرررررضب وٛاورررررت ٔررررری ثضیرررررزْ

ٌٟررررری ؽرررررتض ٔالئررررره ٔررررریرصیرررررزْ
(ْ٘بٔی)35: 1378 ،

ْ٘بٔی افىبصا رص ایٗ اثیبت ثیبٖ ٔیوٙز و ٝرص ٕض ٚی صٚبب٘ی ث ٝاؽٕبٖ ؽرفض ورضر ٚ ٜترب
بیٍبٔ ٜالئى٘ ٝیظ ثبر صفت ٝاؽتظ رص بمیمت ْ٘بٔی یىری اط ٚالٖرٞٝرب  ٚبربرت وقرف ٚ
فٟٛر دٛر صا ثیبٖ  ٚا٘چ ٝصا ریز ٜتٛمیف ٔیوٙز یب رص سوض راؽتبٖ ٕقك فضٞبر ث ٝفیضیٗ
پؼ اط فض ٔضي فضٞبر ،فبٕض ثٍ ٝضط طیجبیی ٚلت صا ٙیٕت را٘ؾت٘ ٚ ٝىبت اداللری ٚ
ٕضفب٘ی ٔٛصر ْ٘ض دٛر صا ٌٛفظر ٔیوٙز ٔ ٚذبٍت صا ث ٝصٞب وضرٖ ایٗ ر٘یبی ٔبری  ٚؽیض
رص ٕٛإِی ثضتض اط ایٗ ٟبٖ ٔبری تض یت ٔیوٙز:
ؽررر ضٌٔ ٝؾرررت فررر ،ٛؽرررٍٙی ثضا٘رررزاط

ط ٘ررربص٘  ٚترررض٘ ایرررٗ درررٛاٖ ث رررضراط

ثررررض ٖٚافىررررٗ ثٙرررر ٝطیررررٗ راص ٘رررر ٝرص

ٍٔررض ورربیٕٗ فررٛی طیررٗ ٔرربص ٘رر ٝؽررض
(ٕٞبٖ)261 :

تأُٔ رص ایٗ اثیبت٘ ،قبٖ ٔیرٞز وْ٘ ٝبٔی ثب رٕب ٚ ٚصر ؽ ضٌبٞبٖ ،درٛر صا اط راْ ٕربِٓ
دبن صٞبیی ٔیثذقیز ٚ ٜاط ایٗ ٟبٖ ِ ْبتی زا ٔیفز ٜاؽت ٌٛ ٚیی دٛر ا٘ ٚیظ اُٞ
ٕضٚب ثٛر ٚ ٜصٚبـ ایٗ ط٘زاٖ دبوی صا تبة ٘یبٚصرٌ ٚ ٜبٞی ٕض ٚی ٞض ٙز صٚبرب٘ی ثرٝ
ٕبِٓ ٖٔٙب رافت ٚ ٝأیز صؽیزٖ ث ٝایٗ ٔضاتت ،ا ٚصا ثّ٘ٝ ٝقیٙی ٔ ٚضالجٞٝربی ٚیرغٔ ٜری-
وقب٘ز ٜاؽت ٙبٖو ٝثبصٞب اط اصطٚی صؽیزٖ ث ٝاٖ ببرت ٕضفب٘ی ؽذٗ ٔیٌٛیزظ
فررررجی رررر ٖٛؽرررر ض طیررررٛص اصاؽررررتٝ

ثررررٙ ٝررررزیٗ رٕرررربی ؽرر ر ض دٛاؽررررتٝ
(ْ٘بٔی)26 :1381 ،
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رص ایٗ ثیت و ٝرص ا بط ْٔٝٔٛٙی فضفٙبٔ ٝأزٔ ،ٜقذل اؽت وْ٘ ٝبٔی ِشت ٙیٗ فجی
صا قیز ٜثٛر ٚ ٜثبط تىضاص ٙیٗ ببِتی صا اط دزا٘ٚز ٔیدٛاؽتٕٞ ٝبٌٖ٘ٛر ٝور ٝرص ٔذرظٖ
ارؽضاص ٘یظ ث ٝایٗ َّٔت افبص ٜوضر ٜاؽت:
طاٖ ٕٞرر ٝفررت یررب صة یررب صة وررٓٙ

ثرر ٛورر ٝفررجی ّررٜٛی اٖ فررت وررٓٙ
(ْ٘بٔی)67: 1379 ،

ِٚی اثیبتی و ٝفبیز ثٟتض ثتٛاٖ اط اٟ٘ب ٖٔضا ی صا ثضای ْ٘بٔی بزػ طر ،اثیبتی اؽت و ٝرص
دّٛتٟبی فجب٘ ٝرص ٔذظٖ ارؽضاص ثیبٖ ٔیوٙز  ٚثٟضٜٞبیی ٘یظ پؼ اط ٞض ٔضالجر ٝثرضای اٖ
ببرت سوض ٔیوٙزظ ٌض  ٝاثیبتی صا ور ٝراَ ثرض بربرت دّؾر ٚ ٝوقرف  ٚفرٟٛر یرب رص
امَال دٛر فبٕض ٕضٚب صٚبب٘ی ْ٘بٔی ثبفز رص ؽبیض ْٔٞٝٔٛٙبی ْ٘بٔی ٘یظ ٔیتٛاٖ ریز
(ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثیقتض اثیبتی اط ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاٚصر ٜفز)؛ ِٚی ایٗ ٘قب٘ٞٝب رص ٔذرظٖ ارؽرضاص
ثؾیبص ثیقتض ٚ ٚاىحتض اؽتظ
ْ٘بٔی رص ٔذظٖارؽضاص ثٔ ٝمتيبی ٔمبَ رص بٞبی ٔذتّف َٔبِجی اٚصر ٜور ٝثرب ثضصؽری
ایٗ اثیبت ٔیتٛاٖ ٕ٘ٛی ٖٔضاب صا ثضای ْ٘بٔی ث ٝا جبت صؽب٘زظ ٙ ٓٞیٗ ٚیغٌیٟبی اٖ ؽفض
 ٚثٟضٜٞبیی و ٝاط اٖ ؽیض صٚبب٘ی ٕبئزؿ فز ٜاؽت ٌب ٜث ٝطثبٖ صٔظ رص ؽذٙـ ٔیایز وٝ
رص ایٗ ٘ٛفت ٝؽٖی فز ٜاؽت ث ٝتفنیُ ٔٛصر ثضصؽی لضاص ٌیضرظ
كیفیت معراج وظامی بٍ وقل از خًد شاعر:
ٌٛیی فض ٓٚؽیض صٚبب٘ی ا ٚثب دَبة ٞبتفی ا بط فز ٜاؽت و ٝا ٚصا ث ٝصٞب وضرٖ ؾٓ
فضا ٔیدٛا٘ز تب ثٔ ٝضتجٝی «ٔٛتٛا لجُ اٖ تٕٛتٛا» ٘بئُ فٛر  ٚفبیز ا ٚصا ثٕ ٝرضٚب رٕرٛت
ٔیوٙز و ٝاِجت ٝایٗ دَبة ٘یظ رص فت  ٚرص ا ض ٕٞبٖ سوض ٘ ٚیبیقٟبی فجب٘ ٝصٚی ٔیرٞز:
ٔٗ ثرٙ ٝریٗ فرت ور ٝضا ری ٘زافرت

ثّجررُ اٖ صٚىرر ٝورر ٝثررب ی ٘زافررت ظظظ

ٞرررربتف دّررررٛت ثررررٔ ٝررررٗ اٚاط رار:

ٚاْ ٙررربٖ ورررٗ وررر ٝترررٛاٖ ثررربط رار

اة رص ایرررٗ اترررـ پبورررت ضاؽرررت

ثررربر یٙجرررتورررـ دبورررت ضاؽرررت

درربن تررت اص٘ررز ٜثرر ٝترربثٛت ثذررـ

اترررـ تبثٙرررز ٜثررر ٝیررربلٛت ثذرررـ
(ٕٞبٖ)47:
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ٚبیز رؽتٍضری ٘یظ رص فض ؽ ٝثیت ادض سوض وضر ٜاؽت و ٝایٗ اثیبت افربص ٜثر ٝبرزی
(ٔٛتٛا لجُ اٖ تٕٛتٛا) راصرظ فبٕض رص ثیبٖ ا بط ؽیض صٚبب٘یـ و ٝدٛر اط اٖ ث ٝؽفض ث ٝؽٛی
رَ تٖجیض ٔیوٙز ،بٖ دٛر صا ٞزس ٞبتف بٖ ٔیؽبطر ٘ ٚقبٍی ٖٔٛٙی ٔییبثز:
ررر ٖٛؽرررذٗ رَ ثررر ٝرٔرررب ٓ صؽررریز

ص ٚررررٗ ٔغررررظْ ثرررر ٝررررضا ٓ صؽرررریز

ٌررررٛؿ رصیررررٗ بّمرررر ٝطثرررربٖ ؽرررربدتٓ

رررربٖ ٞررررزس ٞرررربتف رررربٖ ؽرررربدتٓ

ررررضة طثرررربٖ ٌقررررتٓ اط اٖ فضثٟرررری

ٍجررررٔ ط فرررربری پررررض  ٚاط ررررٓ تٟرررری

صیذررررتٓ اط قررررٕٝی قررررٓ اة ؽررررضر

وررررربتـ رَ اة ٔرررررضا ٌرررررضْ ورررررضر
(ٕٞبٖ)49 :

ْ٘بٔی دٛر صا اط لیزٞب صٞب وضر ٚ ٜثب طٚص  ٚلزصت صاٞظ٘بٖ صا ٕب ظ ٔیوٙز  ٚثر ٝتره صا ٜصا
ٍی ٔیوٙز:
رؽررررت ثررررضاٚصرْ اط اٖ رؽررررت ثٙررررز

صاٞظ٘ررررربٖ ٕرررررب ظ ٔ ٚرررررٗ طٚصٔٙرررررز

رص ترررررره اٖ صا ٜرٙٔ ٚررررررظَ فررررررزْ

ترررب ثررر ٝیىررری تررره ثررر ٝرص رَ فرررزْ
(ٕٞب٘جب)

رص ٍی ایٗ ٔؾیض ثضای صؽیزٖ ث ٝثبصٌب ٜرَ ،ب٘ـ ثِ ٝجـ ٔیایز ٌٛ ٚیی ٘یٕی اط ٕٕضؿ
رص اٖ فت صٚبب٘ی ؽ ضی ٔیفٛر:
ٔررٗ ؽررٛی رَ صفترر ٚ ٝرربٖ ؽررٛی ِررت

٘یٕرررٝی ٕٕرررضْ فرررز ٜترررب ٘یٕررر ٝفرررت
(ٕٞب٘جب)

ْ٘بٔی رص ثضدی اثیبت ث ٝاٖ ببِت ٍ ٚضط دبك ٘قؾتٗ و ٝظ ٚاراة صیبىت ثرٛر ٜاؽرت
افبصٔ ٜیوٙزظ
ثرررررررض رص ٔمنرررررررٛصٜی صٚبرررررررب٘یٓ

ٌررررررٛی فررررررز ٜلبٔررررررت ٌٛررررررب٘یٓ

ٌرررٛی ثررر ٝرؽرررت أرررزٌٛ ٜررربٖ ٔرررٗ

رأررررٗ ٔررررٗ ٌقررررتٌ ٝضیجرررربٖ ٔررررٗ

پرررربی ط ؽررررض ؽرررربدت ٚ ٝؽررررض ط پرررربی

ٌرررٛی مرررفت ٌقرررتٌٛ ٚ ٝررربٖ ٕ٘ررربی
(ْ٘بٔی)50 :1379 ،
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ٔقذل اؽت وْ٘ ٝبٔی ثب صٕبیت وبُٔ ٔضابُ  ٚلٛإز ٔضالجر ،ٝدرٛر ثرضای صؽریزٖ ثرٝ
ثٟضٜٞبی ٕضفب٘ی تالؿ ٔیوضر ٜاؽت  ٚا٘چ ٝرص اثیبت ثٖزی سوض ٔیوٙز ثر ٝایرٗ ٔؾرأِٝ
افبص ٜراصر و ٝرص ا ض ٙیٗ ببرتی ا ٚاط ببِت ٕبری دبصب فز ٚ ٜؽفض دٛیـ صا ا بط ٔری-
وٙز:
ورربص ٔررٗ اط رؽررت ٔ ٚررٗ اط دررٛر فررزٜ

مرررز ط یىررری ریرررز ،ٜیىررری مرررز فرررزٜ
(ٕٞب٘جب)

ْ٘بٔی دٛر صا رص ایٗ ؽفض ضیت  ٚتٟٙب ٔیرا٘ز:
ٕٞؾرررررفضاٖ بٞرررررُ ٔ ٚرررررٗ ٘ٛؽرررررفض

رررررضثتٓ اط ثررررری وؾررررریٓ تّرررررخترررررض
(ٕٞب٘جب)

صاٞی و ٝا ٚرص ایٗ ٔؾیض ٍی ٔیوٙز صاٞی اؽت ؤ ٝ٘ ٝیتٛا٘ز ثب فٙبدت پب رص اٖ ثٍشاصر
 ٝ٘ ٚتٛاٖ ثبطٌقت اط اٖ صا راصر:
ص٘ ٜررررر ٝورررررظاٖ رص ثترررررٛا٘ٓ ٌشفرررررت

پررررربی رص٘ ٖٚررررریه  ٚؽرررررض ثبطٌقرررررت
(ٕٞب٘جب)

 ٖٛثٕ ٝجظ ٘ ٚبتٛا٘ی ٔیصؽز رص ایٗ ٍٙٞبْ اؽت وٕ ٝقك ثٔ ٝزر  ٚیبصی أ ٚیایرز  ٚاٚ
ٕٙبٖ ثٕ ٝقك ٔیؽ بصر:
رررٖٛوررر ٝرص اٖ ٘مرررت طثرررب٘ٓ ٌضفرررت

ٕقرررررك ٘میجب٘ررررررٕٙ ٝرررررب٘ٓ ٌضفررررررت
(ٕٞب٘جب)

 ٚث ٝرصر رَ ٔیصٚر  ٚاٍ٘ب ٜو ٝا ٚصا ثبص ٔیرٙٞز اط دبكتضیٗ ؽضای ا ٚصا فضا ٔیدٛا٘ٙرز ٚ
دبكتضیٗ ٔ ضْ اٖ رص ٔیفٛر:
بّمرر ٝطرٌْ ،فرررت :ثرررزیٗ ٚلرررت ویؾرررت

ٌفررررتٓ :اٌررررض ثرررربص رٞرررری ،ارٔیؾررررت

پیقررررررضٚاٖ پررررررضر ٜثررررررض ا٘زادتٙررررررز

پرررررررضرٜی تضویرررررررت رص ا٘زادتٙرررررررز

ر رررررضْ اط دررررربكترررررضیٗ ؽرررررضای

ثب٘ررررً رصأررررز وررررْ٘ : ٝرررربٔی ،رصای

دررررربكترررررضیٗ ٔ رررررضْ اٖ رص فرررررزْ

ٌفرررررت :رص ٖٚای ،رصٖٚترررررض فرررررزْ ظظظ
(ٕٞبٖ)50 :

 ٖٛ ٚرص ِقىض رَ ثٔ ٝمبٔی ٔیصؽز ،صٚی اط ٕبِٕیبٖ ثض ٔیتبثز:
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رررررّٕ ٖٛرررررٓ ِقرررررىض رَ یررررربفتٓ

صٚی دررررررٛر اط ٕبِٕیرررررربٖ ترررررربفتٓ ظظظ
(ٕٞبٖ)51 :

ثْ٘ ٝض ٔیصؽز ٖٔضا ی وْ٘ ٝبٔی رص اثیبت ثٖرزی ارٕربی اٖ صا راصر ،یره ٘ر ٓٛوقرف ٚ
فٟٛر ٖٔٛٙی  ٚصٚبب٘ی اؽت  ٚثب ٖٔضاب پیبٔجض و ٝبتی ْ٘بٔی ٘یظ اٖ صا تب ٔضابّی ؾٕب٘ی
ٔیرا٘ز (صظنظ ٕٞبٖ ٔ )17:تفبٚت اؽت ٖٔ ٚضاب ْ٘بٔی ؽفض ثر ٝرص ٖٚثرٛر ٜاؽرتظ (صظنظ
ٕٞبْٖ٘ )69 -45 :بٔی رص ایٗ ص٘ٚزی و ٝثضای ٖٔضاب دٛر سوض ٔیوٙز ،رص ثذقی ایٌٗٝ٘ٛ
ثیبٖ ٔیوٙز:
صایررررو ٔررررٗ رررر ٖٛارة ا رررربط وررررضر

اط ٌرررررض٘ ٜررررر ٝفّىرررررٓ ثررررربط ورررررضر ظظظ

ترررب ؽرررض ایرررٗ صفرررت ٝثررر ٝررربیی صؽررریز

ورررربٖ ٌررررض ٜاط صفررررت ٝثذٛاٞررررز ثضیررررز
(ٕٞبٖ)52 :

ثب ت ٝ ٛثٔ ٝنضآٞبی رٞ ْٚض ر ٚثیت ٔقذل اؽت و ٝایٗ صیبىت وقریزٟ٘بی ْ٘ربٔی
ؽضا٘جبْ ٔٙجض ث ٝصٞب فزٖ ص ٚا ٚاط لیٛر ٕبِٓ ؾٕب٘ی  ٚثضیز ٜفزٖ ٌرضٜٞربی تّٖمربت
اؽتظ ثْ٘ ٝض ٔیصؽز ایٗ ٔمزٔٝای اؽت ثضای ا بط ٕضٚب صٚبب٘ی ْ٘بٔی و ٝثرب ت ٛر ٝثرٝ
اثیبت ثٖزی رص ٕٞیٗ لؾٕتٔ ،قذل ٔیفٛر صْ٘ ٚبٔی ؽیض  ٚؽّٛن ثٕ ٝبِٕی صا ا بط
وضر ٜاؽتظ (اثیبت ثٖزی ٕٞیٗ ثذـ ثٍٛ ٝص وبُٔ اٖ ٕبِٓ صا تٛمیف ٔیوٙزظ)
چگًوگی آغاز عريج وظامی یا وحًٌ آغاز ياقعٍ:
رص ثیت طیض ْ٘بٔی ث ٝمٛصت ٚاىح ،افبصٔ ٜیوٙز و ٝص ٚا ٚاط ب ٜؾٓ دبصب ٕ ٚضٚب اٚ
ا بط ٔیفٛر:
صٚطی اط ایررررررٗ ٔنررررررض طِیذررررررب پٙرررررربٜ

یٛؽررررفی ورررررضر  ٚثرررررض ٖٚفرررررز ط ررررربٜ
(ٕٞبٖ)53 :

رص ثیت طیض بتی طٔبٖ ایٗ ٕضٚب صا ٘یظ ثیبٖ ٔیوٙز:
مرررررجح ضا ررررری ؽررر ر ض افرررررضٚط فرررررز

و ّرررررری فررررررت لضٔررررررظی صٚط فررررررز
(ٕٞب٘جب)

ثب ت ٝ ٛث ٔ ٝتٛای ایٗ ثیت ٔقذل اؽت و ٝؽیض صٚبرب٘ی ْ٘ربٔی رص ا ربط ؽر یز ٜرْ ٚ
طٔب٘ی ثٛر ٜو ٝففك لضٔظ مجح ٕ٘بیبٖ فز ٜثرٛر ٜاؽرتظ ا ٚرص اثیربتی ٘ رٜٛی ا ربط ؽریض
صٚبب٘یاؿ ٌ ٚبٟٔبی ا َٚصا ایٌٗ ٝ٘ٛتٛمیف ٔیوٙز:
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دٛا رررررٌ ٝضیجررررربٖ ضا ررررری ٌضفرررررت

رؽررررت ٔررررٗ  ٚرأررررٗ ثررررب ی ٌضفررررت

رأرررر ٓٙاط درررربص ررررٓ اؽررررٛر ٜوررررضر

تررب ثررٌ ٝضیجرربٖ ثررٌ ٝررُ أررٛر ٜوررضر ظظظ

ٌررُ ثررٌ ٝررُ  ٚفررب ثرر ٝفررب اط فررتبة

ٔررری فرررزْ ایرررز ٖٚوررر ٝفرررٛر ٘قررر ٛاة
(ٕٞب٘جب)

رص ایٗ اثیبت فبٕض ٘ ٜٛی فض ٓٚایٗ ؽیض صٚبب٘ی صا ثیبٖ ٔیوٙز و ٝدٛا ٝی رَ ٌضیجربٖ
ا ٚصا ٔیٌیضر  ٚا ٚصا ث ٝثب ی ٔیثضر ٍ ٚی وضرٖ ایٗ ٔؾیض صا رص ثیت یبطر ٓٞثیبٖ ٔیوٙز ٚ
ٍی وضرٖ ایٗ صا ٜصا ٔثُ ٛفـ اة  ٚبضوت اٖ تٛمیف ٔیوٙزظ ثْ٘ ٝض ٔیصؽز ثؾرتٝ
ث ٝایٙى ٝافضار رص  ٝرص ٝای اط ِ بُ ٖٔٛٙی ثبفٙز ٘ ٜٛی ؽیض ٔؾیض ثضای اٟ٘رب ٔتفربٚت
اؽتظ
تًصیف مکان استقرار وظامی در ایه سفر یا ياقعٍ عرفاوی:
ْ٘بٔی ٘ ٜٛی اؽتمضاص دٛر صا رص اٖ ٘قئ ٝای و ٝریز ٜایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙز:
ترررب ّٕرررٓ ٕقرررك ثررر ٝررربیی صؽررریز

وررررظ ٍضفرررری ثررررٛی ٚفرررربیی صؽرررریز

٘ىتررررٝی ثرررربری ثرررر ٝطثرررربٖ فنرررریح

ط٘ررررز ٜرِررررٓ وررررضر رررر ٛثرررربر ٔؾرررریح

طیرررررررضطٔیٗ صیذرررررررت ٕٕررررررربصیٓ صا

ترررررره ثرررررر ٝمررررررجب رار ؽرررررٛاصیٓ صا

ٌفررررت فررررضٚر ای  ٚط دررررٛر رْ ٔررررظٖ

ٚص٘ررررر ،ٝفرررررضٚر اصٔرررررت اط دٛیقرررررتٗ

ٔرررٗ وررر ٝثرررض اٖ اة ررر ٛوقرررتی فرررزْ

ؽررررربوٗ اط اٖ ثررررربر ثٟقرررررتی فرررررزْ
(ٕٞبٖ) 54ٚ 53 :

رص ایٗ اثیبت سوض ٔیوٙز و ٝث ٝیه بزی رص ایٗ ٔؾیض صؽیزْ و ٝرص ٔىرب٘ی ٔ ٚضبّرٝای
ٔت ٛلف فزْ  ٚفضٚر أزْظ پؼ اط فضٚر أزٖ رص اٖ ٔضبّ ٚ ٝاؽتمضاص رص اٖ رص اثیبت ثٖرزی
اٖ ٔ ّی صا و ٝریز ٜتٛمیف ٔیوٙز:
اة صٚاٖ ثرررررررٛر ،فرررررررضٚر أرررررررزْ

تقرررر ٝٙطثرررربٖ ثررررض ِررررت صٚر أررررزْ

ٖٔضاب یب دّؾٞٝبی ْ٘بٔی ،تجضثٔ ٝقتضن ٕضفب
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قرررررٕٝای افضٚدترررررٝترررررض ط افتررررربة

ديررض ثرر ٝديررضاؿ ٘زیررز ٜثرر ٝدررٛاة

درررررررٛاثٍٟی ثرررررررٛر ؽرررررررٕٗطاص اٚ

دررررٛاةوٙرررربٖ ٘ررررضٌؼ ثیررررزاص ا ٚظظظ
(ٕٞبٖ)54 ،
طِرررررف ثٙفقررررر ٝوٕضٌرررررُ فرررررزٜ

ٔرررررررضٗ ط راٚٚر درررررررٛؿ اٚاطترررررررض

ٌرررررررُ ط ْ٘ررررررربٔی فرررررررىضا٘زاطتض
(ٕٞبٖ)58 ،

ظظظ ٌررررضر ٌررررُ ٔٙجررررض ثّجررررُ فررررزٜ

اط ثیت ؽ ْٛمف ٝی  54تب ادضیٗ ثیت مف ٝی ْ٘ 58بٔی رص ایٗ اثیبت ثر ٝتٛمریف اٖ
ث ٝثب ی و ٝصاٞی اٖ فز ٜاؽتٔ ،ی پضراطر  ٚتٛمیفبت ثؾیبص طیجبیی اط ٌیبٞبٖ ٌّٟ ٚبی اٖ
ثبٗ  ٚپض٘زٌبٖ  ٚاٚاط اٟ٘ب  ٚاثی و ٝرص اٖ بصی ثٛر ٜاؽت ،ثیبٖ ٔیوٙز و ٝفمٌ ا ُٞایرٗ
ٔضاتت  ٚابٛارت ،تأٚیُ ایٗ َٔبِت ٔ ٚمنٛر ْ٘بٔی صا ٔیفٕٟٙزظ
ْ٘بٔی ثٖز اط دّٛت اِٚی و ٝرص «پضٚصؿ رَ» راصر ،رص ثیبٖ ٕضٜی دّٛت ا٘ ،َٚىربتی
صا رص لبِت ؽی ثیت ثیبٖ ٔیوٙز و ٝثیبٖ صٔظٌٝ٘ٛی ْ٘بٔی ث ٘ ٝرٛی اؽرت ورٞ ٝرضوؼ
تٛاٖ ف ٟٓاٖ صا ٘زاصر ٍٔض وؾی و ٝدٛر ،اٖ ٔظ ٜصا قیز ٚ ٜاٖ صا ٜصا ٍری ورضر ٜثبفرزظ
ٙبٖ و ٝدٛر ا ٚرص پبیبٖ ایٗ لؾٕت ىٕٗ رٕٛت ٔب ثٍ ٝی ایٗ ٔضبّ ٝایٗ ٘ىت ٝصا ٌٛفظر
ٔیوٙز وٞ ٝضوؾی لبرص ث ٝرصن ؽذٙبٖ ا٘ ٚیؾت:
ایرررررٗ ؽرررررفض اط صا ٜیمررررریٗ صفترررررٝاْ

صاٙ ٜرررریٗ ص ٚوررررٙ ٝرررریٗ صفتررررٝاْ

ٔ ررررضْ ایررررٗ ص ٜترررر٘ ٛررررٝای ،طیٟٙرررربص

ورررربص ْ٘رررربٔی ثررررْ٘ ٝرررربٔی ٌررررشاص
(ٕٞبٖ)61،

ْ٘بٔی رص ىٕٗ ثیبٖ ٕضٜی دّٛت ا٘ َٚىبتی ثؾیبص بِت صا َٔض ٔیوٙزظ اط ّٕٝی ایٗ
َٔبِت افبص ٜث ٝؽىٛت  ٚدبٔٛفی رص ایٗ صا ٜاؽت:
ثؾررررت ٝرررر ٛبمرررر ٝرٞررررٗ ٟٔررررضٜراص

صاٍٞرررررشص ٔب٘رررررز ٜیىررررری ٟٔرررررضٜٚاص
(ٕٞبٖ)60 ،

رص ٔنضٓ ا َٚثیبٖ ٔی راصر و ٝرٞبٖ اط ثیبٖ ابٛارت اٖ دّٛت ثؾت ٝاؽت  ٚرص ٔنضٓ رْٚ
یبراٚص ٔی فٛر و ٝفمٌ ٔمزاص ا٘زوی رٞبٖ ثٌ ٝفتٗ ثبط اؽت  ٚا بطٌ ٜفتٗ رار ٜفز ٜاؽت ٚ
تٟٙب ا٘زوی اط ایٗ صٔٛط صا ٔیتٛا٘ز ثیبٖ وٙزظ
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عجس يحیرت عقل از درک ایه عريج
رص پبیبٖ دّٛت اْ٘ َٚبٔی ثب رٍَ ،بلت ا ٚتٕبْ ٔیفٛر  ٚوبص ث ٝرؽت ٕقرك ٔریافترز ٚ
فبٕض ثیبٖ ٔیوٙز وٕ ٝمُ ٕ ٚبلالٖ اط رصن اٖ ببرت ٘بتٛاٖ ا٘ز:
ٕقرررك ررر ٛاٖ بمررر ٚ ٝاٖ ٟٔرررض ٜریرررز

ثّٖجررررری ورررررضر  ٚثؾررررربٍی وقررررریز

ویؾررر رٝی مرررررٛصت طٔیرررررب٘ٓ ٌقررررربر

ٍرررٛق ترررٗ اط ٌرررضرٖ رررب٘ٓ ٌقررربر

ورررربص ٔررررٗ اط ٍبلررررت ٔررررٗ رصٌشفررررت

وررربة بیررربتٓ ط رٞرررٗ ثرررض ٌشفرررت

ٕمرررررُ ٕظیٕتٍرررررض ٔرررررب ریررررر ٛریرررررز

٘مررررضٜی اٖ ورررربص ثرررر ٝاٞررررٗ وقرررریز

رَ ورر ٝثرر ٝفرربری ررٓ رَ ٔرری ٌضفررت

قررٕٝی دٛصفرریز ثررٌ ٝررُ ٔرری ٌضفررت

1

ٔررررر٘ٛؼ ٕذرررررٛاص ٜرررررٓ ٚی ثرررررٛر

ررربصٌ ٜرررض ٔررری طرٞ ٜرررٓ ٔررری ثرررٛر
(ٕٞبٖ)61ٚ 60،

رص ایٗ اثیبت ْ٘بٔی ث ٝصٚفٙی ثیبٖ ٔیوٙز وٕ ٝمُ رص ایٗ صا ٜری ٛریرز ٚ ٜریٛا٘ر ٝفرزٚ ٜ
ا ٗٞرص ٔنضٓ ر ْٚثیت ٟبصْ اط اثیبت فٛق ثب ثیبٖ ٔجبطٌ٘ٛر ٝثرٕ ٝاللر ٝرٙؼْٙٔ ،رٛص
ط٘جیض اؽت ٕ ٚمُ صا ریٛا٘ ٝط٘جیضی ٔیرا٘ز  ٚرص ایٗ ٔضبّ ٝوٍٛ ٝق ترٗ اط ٌرضرٖ ربٖ
ٌقٛر ٜفزٍ ٚ ٜبلت ْ٘بٔی ثیٍبلت فز ٚ ٜوبص اط بز تٛاٖ ت ٕرُ ا ٚفضاترض صفتر ،ٝریٍرض
ٕمُ ٘ ٝتٟٙب تٛاٖ رصن ایٗ ببِت صا ٘زاصر ،ثّى ٝؽض ث ٝریٛاٍ٘ی ٔیٌرشاصر  ٚبتری رَ ٘یرظ
ریٍض ٍبلت ت ُٕ اٖ شث ٝصا ٘زاصر  ٚوبص ثیٟٛر ٜا٘جبْ ٔیرٞرز  ٚایٙجبؽرت ور ٝرص ایرٗ
ٔضبّ « ٝبصٌ ٜض ٔی طرٔ ٓٞ ٜی» ٔیفٛرظ
ثْ٘ ٝض ٔی صؽز ْ٘بٔی رص ایٗ ٔضبّ ٝاط اٖ ببِت دّؾ ٚ ٝوقف ٕضفب٘ی ٕ ٚضٚب ٖٔٛٙی ثبط
ٔی ٌضرر  ٖٛ ٚریٍض رص بز ٍبلت  ٚتٛاٖ  ٚت ُٕ ا٘ ٚیؾتظ أ ٚب٘ٙز دّرٛت ا ،َٚرص ایرٗ
دّٛت رٕ ٓٞ ْٚمُ صا ٘بتٛاٖ  ٚثی ٍبلت  ٚت ُٕ ٔیرا٘زْ٘ ،بٔی ثرب ایٙىر ٝاط ٍضفرزاصاٖ
ٕمُ اؽت  ٚثبصٞب رص ْٔٞٝٔٛٙبی ٕبفمب٘ ٝدٛر اط ّٕ ٝراؽتبٖ دؾض ٚ ٚفیضیٕٗ ،مُ صا ثض
ابؾبػ پیضٚط ٔی ٌضرا٘ز ِٚی بیی وٚ ٝاری ٕضفبٖ ٖٔ ٚضفت  ٚؽیض  ٚؽّٛن ٖٔٛٙی پیـ
ٔیایزٕ ،مُ صا ظء ا یبص ٔیرا٘ز و ٝردبِتـ رص ایٗ ٚاری تضن ارة اؽت:
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ٕمرررُ رصأرررز ورررٍّ :ٝرررت ورررضرٔـ

تررررررضن ارة ثررررررٛر ،ارة وررررررضرٔـ
(ٕٞبٖ)65 ،

رص ثذـ دّٛت ر ْٚوٕ ٝقضتی فجب٘ ٝصا تٛمیف ٔیوٙز ٚلتی اط اٖ  ٚز  ٚبربَ ٕبصفب٘رٝ
ؽذٗ ٔیٌٛیزٕ ،مُ صا ؽضٔؾت  ٚثیدجض  ٚثیٍبلت ٔیرا٘ز:
ٕمررررُ رص اٖ رایررررض ٜؽضٔؾررررت ٔب٘ررررز

ٕبلجررررررت اط مررررررجض تٟیزؽررررررت ٔب٘ررررررز
(ٕٞب٘جب)

 ٚبتی ٍبلت  ٚمجض ٘یظ رص اٖ ٚاری بیی ٘زاص٘ز ٘ ٚبتٛاٖ ٔیف٘ٛز:
رص رٞرررٗ اط دٙرررز ٜوررر ٝصاٞررری ٘جرررٛر

ٍبلرررررررت صا ٍبلرررررررت اٞررررررری ٘جرررررررٛر

مرررجض رص اٖ پرررضر٘ ٜرررٛا تٙرررً رافرررت

فتٙررررر ٝؽرررررض طیرررررض رص اٙٞرررررً رافرررررت
(ٕٞبٖ)66 ،

تأيیل ي تعبیر وظامی از مشاَداتش
ْ٘بٔی رص پبیبٖ ثیب٘بتـ رص فض ٕضات دّٛت اِٚـ ثب رَ ،دَبة ثرٔ ٝذبٍجربٖ درٛر رص
تٕبْ ٍ َٛصٚطٌبص ،ىٕٗ ثیبٖ ٘ىبتی ؽٖی راصر تب برزٚری صٔرظی صا اط ا٘چر ٝرصن ورضرٜ
ثٍقبیز:
ای ثرررررر ٝتررررررجـ ٘بمرررررریت راٗ ٔررررررٗ

ثررررریدجرررررض اط ؽرررررجظ ٚ ٜاط ثررررربٗ ٔرررررٗ

ؽرررررجظ ٜفّررررره ثرررررٛر ْ٘ ٚرررررض تررررربة اٚ

ثرررررربٗ ؽررررر ض ثررررررٛر  ٚؽضفرررررره اة اٚ

ٚا٘ىرررر ٝصدررررـ پضرٌرررری درررربك ثررررٛر

ایٙررررررٝی مررررررٛصت ادررررررالك ثررررررٛر
(ٕٞبٖ)61،

أ ٚب صا ثب دَبة «ثی دجضاٖ اط ؽجظ ٚ ٜثبٗ» ٔٛصر دَبة لضاص ٔیرٞز  ٚرص لبِت یه ثیت،
فٕٝای اط ا٘چ ٝصا ریز ٜاؽت ،ثبطٌٔ ٛیوٙز ،و ٝؽجظٜای و ٝریز ،ٜاؽٕبٖ  ٚافالن ثرٛرٚ ٜ
ثب ی و ٝرص اٖ ؽیض وضر ،ٜثبٗ ؽ ض ثٛر ٜاؽت  ٚاثی و ٝرص اٖ ؽجظ ،ٜصٚاٖ ثٛر ْ٘ ٚبٔی ثٝ
طیجبیی اٖ صا تٛمیف وضرٔ ،منٛر ؽضفه قٕب٘ـ ثٛر ٜاؽتظ
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مراقبٍ ،زمیىٍ ساز عريج
ْ٘بٔی رص ٔذظٖ ارؽضاص ،رص پبیبٖ ٕض ٜدّٛت ا ،َٚث ٝمٛصت ٔذتنض ثیربٖ ٔریوٙرز ورٝ
ٍ ٝ٘ٛث ٝایٗ ؽفض ٘بئُ فز ٚ ٜؽٖی راصر صا ٜصا ثٔ ٝب ٘یظ ٘قبٖ رٞز و: ٝ
ثررؼ ورر ٝؽررضْ ثررض ؽررض طا٘رر٘ ٛقؾررت

ترررب ؽرررض ایرررٗ صفرررت ٝثیبٔرررز ثررر ٝرؽرررت

ایررررٗ ؽررررفض اط صا ٜیمرررریٗ صفتررررٝاْ

صاٙ ٜررررریٗ ص ،ٚورررررٙ ٝررررریٗ صفترررررٝاْ
(ٕٞب٘جب)

فبٕض ثیبٖ ٔیوٙز و ٝثٚ ٝاؽَٝی صؽیز٘ـ ثٔ ٝمبْ یمیٗ ایٗ ٕٙبیت ثر ٝا ٚفرز ٚ ٜثر ٝاٖ
ؽجظ ٚ ٜثبٗ  ٚرص بت  ٚببرت ٕضفب٘ی ٘بئُ فرز ٚ ٜا ٚصا ثر ٝایرٗ ؽرفض صٚبرب٘ی ٖٙٔ ٚرٛی
ثضرٜا٘زظ
رص دّٛت ر٘ ْٚیظ ْ٘بٔی رص لبِت ٕقضتی فجب٘ ٝثیبٖ ٔیوٙز ؤ ٝجّؾی ثرب ر ٚؽر ٝاثٙربی
ٙؼ تضتیت رار ٜاؽت وّ ٝبٞضاث ثب  ٓٞث ٝسوض ٙٔ ٚب بت ٔقغٔ َٛیف٘ٛز:
دٛا رر ٝیىرری فررت ثرر ٝتٕٙرربی ررٙؼ

طر ر ٚؽررر ٝرْ ثرررب ر ٚؽررر ٝاثٙررربی رررٙؼ

یبفرررت فرررجی ررر ٖٛؽررر ض اصاؽرررتٝ

دٛاؽررررتٞٝرررربی ثرررر ٝرٕررررب دٛاؽررررتٝ

ٔجّؾرررری افضٚدترررر ٝررررٛ٘ ٖٛثٟرررربص

ٕقررررررضتی اؽررررررٛرٜتررررررض اط صٚطٌرررررربص
(ٕٞب٘جب)

ٌٛیی ایٗ ٔجّؼ اط ا یبص پضرادت ٝثٛر ٚ ٜفمٌ اثٙبی ٙؼ  ٚإ ُٞضفربٖ رص ایرٗ ٔجّرؼ
بيٛص رافتٝا٘ز:
فرر ٝٙی فررت دررٕ ٖٛؾررؼ صیذتررٝ

ثررررض فررررىضؿ پررررض ٍٔررررؼ صیذتررررٝ

پرررضرٜفٙبؽررربٖ ثررر٘ ٝرررٛا رص فرررٍضس

پررررضرٜ٘قرررریٙبٖ ثررررٚ ٝفررررب رص فررررٍضس
(ٕٞبٖ)62،

اط ایٗ اثیبت فٕٟیزٔ ٜیفٛر و ٝثظْ تٟی اط ا یبص ثٛر ٜاؽتظ رص ارأ٘ ٝیظ ثبط ث ٝایٗ َّٔرت
افبص ٜراصر:
بّمرررررٝی رص پررررررضرٜی ثیٍبٍ٘رررررربٖ

طِرررررف پرررررضی بّمرررررٝی ریٛاٍ٘ررررربٖ
(ٕٞبٖ)64،
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیـتض ثیبٖ فزٖٔ ،ضا ی وْ٘ ٝبٔی اط اٖ یبر ٔیوٙز ٕرضٜی ٔضالجرٞٝربیی
ثٛر ٜوٌٛ ٝیی ا ٚثب صٕبیت وبُٔ تٕبْ فضایٌ  ٚلٛإز ،اٖ صا ا٘جربْ رار ٜاؽرت؛ ثرٕٙ ٝرٛاٖ
ٔثبَ ٌب ٜاٖ ببِت ٘قؾتٗ دبك رص ببرت ٔضالج ٝصا ایٌٗ ٝ٘ٛتٛمیف ٔیوٙز:
ؽرررضْ ثرررض ؽرررض طا٘ررر ٛاٚصر ٜررربی

طٔررریٗ طیرررض ؽرررض ،اؽرررٕبٖ طیرررض پررربی

لرررضاصی ٘ررر ٝرص صلرررل إيررربی ٔرررٗ

ؽررررض ٔررررٗ فررررز ٜوضؽرررری پرررربی ٔررررٗ
(ْ٘بٔی)27 ،1381:

رص ٔ ْٝٔٛٙفضفٙبٔ٘ ٝیظ اثیبتی ٛ ٚر راصر و ٝثیبٍ٘ض ٕٞبٖ ٔفبٞیٓ ٖٔضاب ْ٘بٔی اؽت (صظنظ
ٕٞبْٖ٘ )26 -28 :بٔی رص تٛمیف ؽیض صٚبب٘ی دٛر ثیبٖ ٔیوٙز و ٝثضای ٍی ایٗ ٔؾیض
ؾٓ دٛر صا رص ٌٛفٝای اط ٟبٖ ٔبری صٞب وضر ٚ ٜثب ص ٚرص ٕبِٓ بٖ رص ؽیض  ٚؽرّٛن
اؽتظ
تررررٗ دررررٛیـ رص ٌٛفرررر ٝثٍشافررررتٝ

ثرررر ٝمررر ضای رررربٖ تٛفرررر ٝثضرافررررتٝ
(ٕٞبٖ)27:

ْ٘بٔی پؼ اط ثٟضٜی ٕضفب٘ی و ٝرص اٖ فت  ٚؽ ض ٘نیت أ ٚیفٛر ،اّٟبص ٔیراصر و ٝرص
اٖ فت ٔؾت  ٚثیدجض ثٛر ٚ ٜتٛا٘بیی ثبطٌٛیی ا٘چ ٝریز ٜصا ٘زاصر ٕ٘ ٚیتٛا٘ز دجضی اط اٖ
ثیبٖ وٙز  ٚبیضت دٛر صا رص اٖ ٚالٖ ٝثیبٖ ٔیوٙز:
طاٖ صٍررت اٖ فررت ورر ٝثررضی رافررتٓ

ثررررریدجرررررضْ ٌرررررض دجرررررضی رافرررررتٓ
(ْ٘بٔی)67: 1379 ،

ْ٘بٔی تنضیح ٔیوٙز و ٝثٟضٜای اط صٍت اٖ فت ٘نیت ا ٚفز ٚ ٜفیضیٙی اٖ صا قریزٜ
اؽت ِٚی رص ٔنضٓ ر ْٚاّٟبص ٔیراصر و ٝاٌض دجضی اط اٖ ثٍٛیز ،ظ ٚثیدجضاٖ دٛاٞز ثٛر
« ٖٛاٖ صا و ٝدجض فز ،دجضی ثبط ٘یبٔز» ایٗ رص ا٘زیقٞٝبی ٕضفب٘ی ثبصٞب ثیبٖ فرز ٜورٝ
رص ایٗ ٚاری اٌض ِت ث ٝؽذٗ ثٍقبیٙز  ٚاؽضاص ٛٞیزا وٙٙز ٌب ٜثی٘نیت  ٔ ٚضٔ ْٚیف٘ٛز
 ٚامالث فیضیٙی ٙیٗ ثظٔی ٌفتٙی ٘یؾتظ
حسرت وظامی از اتمام ایه حاالت عرفاوی يآرزيي تکرار آن
ْ٘بٔی رص اثیبتی پیرصپی اط ٌشفت اٖ فت ثؾیبص اّٟربص ا٘رزٔ ٜٚریوٙرز  ٚرص بؾرضت اٖ
افؾٛػ ٔیدٛصر  ٚرصدٛاؽت تىضاص اٖ فت صا راصر:
رَ ثرر ٝتٕٙررب ،وررٝ؛ رر ٝثررٛری ط صٚط

ٌرررض فرررت ٔرررب صا ٘قرررزی پرررضرٜؽرررٛط
(ٕٞبٖ)67،
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 ٚاصطٔ ٚیوٙز و ٝای وبؿ ایٗ فت تب لیبٔت ارأٔ ٝییبفت:
أقرررت اٌرررض فرررت ؽرررالٔت فرررزی

ٞرررررٓ٘فررررررؼ صٚط لیبٔرررررت فررررررزی
(ٕٞب٘جب)

ٌض ْ٘ ٝبٔی ثبصٞب بؾضت دٛر صا ثض ؽ ضی فزٖ اٖ فت ثیبٖ ٔیوٙز  ٚرصدٛاؽت تىرضاص
اٖ صا راصرِٚ ،ی ٌٛیی تىضاص ٕ٘یفٛر:
صٚفررررٙی اٖ فررررت رررر ٖٛافترررربة

ررررٛیٓ ثؾرررریبص ٘ ٚجیرررر ٓٙثرررر ٝدررررٛاة

رظ ثررٙ ٝرربٖ فررت ٍررضثٓ دررٛؿ ٘جررٛر

تررب فررتدررٛؿ وررضر ،فررجٓ دررٛؿ ٘جررٛر

طاٖ ٕٞررر ٝفرررت یررربصة یررربصة ورررٓٙ

ثررر ٛوررر ٝفرررجی ّرررٜٛی اٖ فرررت ورررٓٙ
(ٕٞبٖ)67،

ْ٘بٔی بتی ٔب ٜیب صٚط صا رص بؾضت صؽیزٖ ثٙ ٝبٖ فجی ٔیرا٘ز:
ٔررب ٜورر ٝثررض ِٖررُ فّرره ورربٖ وٙررز

رص ررٓ اٖ فررت ٕٞرر ٝفررت رربٖ وٙررز

صٚط ورر ٝفررت رفررٕٙیـ ٔررشٞت اؽررت

ٞررٓ ثرر ٝتٕٙرربی ٙرربٖ یرره فررت اؽررت
(ٕٞب٘جب)

 ٚافؾٛػ ٔیدٛصر و ٝاٖ فت ٙبٖ ث ٝپبیبٖ صؽیز وٌٛ ٝیی امالث ٙبٖ فجی ٘جٛر ٜاؽت:
اٖ فررت  ٚاٖ فررٕٔ ٕ٘ب٘ررزْ ،رر ٝؽررٛر

٘یؾررت ٙرربٖ فررز ورر ٝتررٌ ٛررٛیی ٘جررٛر
(ٕٞبٖ)68،

تب ایٗو ٝاٖ فت صا فت ٖٔضاب ٔی٘بٔز:
صٚط ؽرررفیز اٖ٘ ،ررر ٝفرررت راب ثرررٛر

ثرررٛر فرررت ،أرررب فرررت ٖٔرررضاب ثرررٛر
(ٕٞبٖ)67،

اِجتْ٘ ٝبٔی ث ٝمٛصت ؽضپٛفیز ٜثیبٖ ٔیوٙز و ٝرص ایٗ ؽیض دٛر رص ایٗ دّٛت فجب٘ ٝورٝ
ببمُ سوض ٘ ٚیبیـ  ٚفتط٘ز ٜراصی ٚ ٚصر ؽ ضی ثٛر ٜاؽت ث ٝافالن ؽفض وضر ٚ ٜاؽضاص
اٖ صا رصن وضر ٜاؽت:
ٞررض ورر ٝرص ایررٗ ٟٔررز صٚاٖ صا ٜیبفررت

ثرررریـتررررض اط ٘ررررٛص ؽرررر ضٌب ٜیبفررررت
(ٕٞبٖ)69 ،

ا ٚتنضیح ٕ٘یوٙز و ٝرص ایٗ ؽفضؿ افالن صا ؽیض وضر ،ٜثّى ٝثر ٝر٘جربَ سورض اٖ ببِرت
ٕضفب٘ی  ٚث ٝامَال دٛر أٖ ٚضا ـ ،بز اٖ ؽفض صا ؽیض رص افالن ٔیرا٘ز ِٚی اٖ صا ثرٝ
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مٛصت ٕبْ  ٚثب ثیبٖ یه ٘ىتٝی وّی  ٚثزٞ ٖٚیچ دَربثی ثر ٝدرٛرؿ  ٚیرب ٕالٔتری رص
ٔٙؾٛة وضرٖ اٖ ؽیض ،ث ٝدٛرَّٔ ،ت صا ثیبٖ ٔیوٙز ِٚی ٚلتی اط «ٟٔزصٚاٖ (فّه)» یربر
ٔیوٙز  ٚاط مفت افبصٜی «ایٗ» اؽتفبر ٜوضر ٜاؽت و ٝایٗ دٛر ٘قبٖ ٔیرٞز وْ٘ ٝبٔی
رص اٖ ٔضبّ ٝبيٛص راصر و ٝثب مفت افبصٜی ٘ظریه «ایٗ» اط اٖ یبر ٔیوٙرز  ٚاٌرض ا ٚاط
ایٗ ٔضتج ٝفبمّ ٝرافت  ٚیب ا٘جب صا رصن ٘ىضر ٜثٛر اط مفت افبصٜی «اٖ» اؽتفبرٔ ٜیوضرظ
ِشا ٕٞیٗ ث ٝوبص ثضرٖ ِفِ «ایٗ» پضر ٜاط ایٗ صاط ثض ٔیراصر وٕ ٝضٚب ْ٘بٔی تب ٔ ٝضبّ-ٝ
ای ثٛر ٜاؽت ،اٌض  ٝث ٝلضایٗ اثیبت لجُ  ٚثٖز ٘یظ ٔیتٛاٖ ایٗ َّٔت صا فٕٟیرزظ ْ٘ربٔی
اٖ  ٝصا و ٝرص ا ض فت ط٘زٜراصی  ٚؽیض صٚبب٘ی ٘نیت ا ٚفز ٜرص لبِت یه صٚیب تٛمریف
ٔیوٙز:
رصأررز ثررٔ ٝررٗ دررٛاثی اط ررٛؿ ٔغررظ

رص اٖ دررررٛاة ریررررزْ یىرررری ثرررربٗ ٘غررررظ
(ْ٘بٔی)28 :1381،

ابتٕبرث ایٗ دٛاة رص ٕیٗ ثیزاصی ص رارٕٞ ٚ ٜبٖ ببِت ٔىبففٕ ٝضفب٘ی ثٛر ٜاؽرت یرب اط
٘ ٓٛصؤیبٞبی مبرلِٚ ،ٝی ث ِ ٝبُ افبصاتی و ٝث ٝثیزاصیـ رص اٖ فت ٔیوٙز ،ابیب٘ربث ایرٗ
ثبٗ ٘غظی و ٝریز ٚ ٜایٗ دٛاثی و ٝا ٚصا صثٛرٕٞ ،ٜبٖ ببِت ٔىبفف ٝثٛر ٜو ٝاٖ ٚلت دٛاة
ِٖٕٔٛی ٔٛصر ْ٘ض ا٘ ٚیؾتظ ْ٘بٔی پؼ اط ایٙى ٝؾٓ صا صٞب وضر ٚ ٜب٘ـ ث ٝؽیض رص ٕبِٓ
بٖ ٔیپضراطر (صنظ ٕٞبٖ )27:پؼ اط ایٙى ٝرص ٕیٗ ثیزاصی رص ٕبِٓ دٛاة یىی ثبٗ ٘غظ صا
ث ٝا٘ ٚقبٖ ٔیرٙٞز ،ثیبٖ ٔیوٙز و: ٝ
ورررظ اٖ ثررربٗ صٍ٘ررریٗ صٍرررت یرررزٔی

 ٚط ٚرارٔررررری ٞرررررض وررررر ٝصا ریرررررزٔی
(ٕٞبٖ)28 ،

فبٕض اط اٖ ثبٗ صٍ٘یٗ صٍت ٔی یز ٜاؽت ،ببَ ثبیز ریز ْٔٛٙص اط اٖ صٍت یؾت  ٚرٝ
ثٟضٜی ٖٔٛٙی اط ایٗ ؽفض ٘نیت ْ٘بٔی فز ٜو ٝاط اٖ تٖجیض ث ٝصٍت ٔیوٙزظ  ٚیرب ایٙىرٝ
 ٝوؾب٘ی صا رص اٖ ٕبِٓ ٔیریز ٜوٌ ٝفتٞ« ٝض و ٝصا ریزٔی» اط اٖ صٍت ث ٝا« ٚرارٔی»ظ
اِجت ٝثب رلت رص َٔبِجی و ٝرص اثیبت طیض ثیبٖ ٔیوٙز فبیز ثتٛاٖ فٕٟیز وْٛٙٔ ٝص ْ٘بٔی اط
صٍجی و ٝاط اٖ ثبٗ یز ٜاؽت یؾت اٌض فضه صا ثض ایٗ لضاص رٞیٓ و ٝدٛاثی ور ٝریرزٜ
صؤیبی مبرل ٝثٛر ٜاؽتظ ٔیتٛاٖ صٍجی صا و ٝرص اٖ صؤیب رص اٖ ثبٗ دٛصر ٜاؽت ثّٕ ٝرٓ ٚ
را٘ـ تٖجیض وضر:
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ثضأرررررز ط ٔرررررٗ ٘بِرررررٝای ٘ررررربٌٟی

ورررظ ا٘زیقررر ٝپضٌقرررتٓ  ،اط درررٛر تٟررری ظظظ

فررررت افررررضٚط فررررٕٖی ثضافررررضٚدتٓ

ٚط ا٘زیقررر ٝررر ٖٛفرررٕٔ ٔررری ؽرررٛدتٓ

رِرررٓ ثرررب طثررربٖ رص ؽرررذٗپرررضٚصی

رررٞ ٛررربصٚت  ٚطٞرررض ٜثررر ٝافؾرررٍ٘ٛضی
(ٕٞب٘جب)

ثب ت ٝ ٛث ٝایٙى ٝرص ایٗ اثیبت ثیبٖ ٔیوٙز و« ٝاط ا٘زیق ٝپض فزٜاْ» ایٗ َّٔت صا تمٛیرت
ٔیوٙز وْٛٙٔ ٝص اط «صٍت» ٕٞبٖ ّٕٓ  ٚرا٘ـ ثٛر ٜاؽتظ ایٗ ا٘زیقٕٞ ٝربٖ ا٘زیقرٝای
اؽت و ٝطٔیٝٙؽبط ؽضٚرٖ ایٗ ٔ ْٝٔٛٙفز ٜاؽتظ
ابتٕبَ راصر وٚ ٝالٖبث رص دٛاة ریز ٜو ٝاط ثب ی صٍجی ٔی یٙز  ٚث ٝریٍضاٖ ٔریرٞرز ورٝ
تٖجیض اٖ ٕٞبٖ ّٕٓ  ٚا٘زیقٝای ثبفز و ٝث ٝإَ ٚب فز٘ ٚ ٜتیجٝی اٖ ؽضٚرٖ ایٗ ْٔٝٔٛٙ
اؽتظ فجیٙ ٝیٗ تٖجیضاتی رص تجضثٞٝبیی ٕضفب٘ی ٕضفبی ریٍض  ٓٞسوض فز ٜاؽت؛ اط ّٕٝ
ّّٕبٔ ٝبؾٗ طار ٜرص فض یىی اط ٚالٖٞٝبی دٛر و ٝرص ّ٘ٝقیٙی ا َٚسیاِمٖرز ٜترب رٞرٓ
سیاِ ج ٝص رار ٜاؽت ایٌٗٔ ٝ٘ٛیاٚصر« :ث ٝت٘ ٝ ٛقؾت ٝثٛرْ ،ا٘تمبِی صٚی اٚصر ترب رص
وٙبص ٟ٘ضی ٌشاصْ افتبر ،رصدت ا٘جیضی رص وٙبص اٖ ٟ٘ض ثٛر  ٚا٘جیض ثؾیبص رافت ،ر ٚرا٘ر ٝاط
ا٘جیض اٖ رصدت صا دٛصرْ» (بؾٗ طار ٜأّی)34 :1377،
پغٞٚقٍضا٘ی و ٝرصثبصٜی ٕضفبٖ ت میمبتی ا٘جبْ رارٜا٘ز بِجب ث ٝایٗ ٘ىت ٝافبصٜوضرٜا٘ز وٝ
ببرت ٕضفب٘ی رص ؽضاؽض ٟبٖ ،رص طٔبٟ٘ب  ٚفضٍٟٙٞب ٟ٘ ٚبرٞبی ٔرشٞجی ٔذتّرف ،اؽبؽرب
یىؾبٖ یب ٔقبثٝا٘ز  ٚثؾیبصی ث ٝرِیُ ایٗ فجبٞت ،ایرٗ بربرت صا یىؾربٖ را٘ؾرتٝا٘رزظ -
(اؽتیؼ )23 :1358 ،ثیٗ ٘فؼ یه تجضث ٝیب ببِت ٕضفرب٘ی  ٚتٖربثیض ٔفٟرٔٛی ور ٝاط اٖ
ثضرافت ٔی فٛر ،تفبٚت ٛ ٚر راصر و ٝایٗ تٕبیظ فجی ٝتٕبیظ ثیٗ تجضث ٝبؾری  ٚتٖجیرض اٖ
اؽت ِٚی ٔؾّٕب فذل یضٕبصس ٕ٘یتٛا٘ز ٘ؾجت ثٚ ٝل ٓٛتجضث ٝیب بربَ ٕضفرب٘ی ٕربصس
فه  ٚا٘ىبص رافت ٝثبفز (ٕٞبٖ)22 -21:
بُرٌي وظامی از ایه عريج ريحاوی
ْ٘بٔی ٌبٞی رص ثضدی اثیبت ثٟضٜٞبیی صا و ٝاط اٖ فت  ٚاط اٖ ببرت ٘نیجـ فز ٜاؽت
ثیبٖ ٔیوٙز:
ٔررٗ ورر ٝاط ایررٗ فررت مررفتی وررضرٜاْ

اٖ مرررررررفت اط ٖٔضفتررررررری ورررررررضرٜاْ
(ْ٘بٔی)69 :1379،
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ْ٘بٔی ثیبٖ ٔیوٙز و ٝاٌض اط ایٗ فت ثٟضٜای ثضر ٜثٚ ٝاؽَٝی صؽیز٘ـ ثٖٔ ٝضفت ثرٛرٜ
اؽت  ٚث ٝرِیُ ٕٞیٗ ٖٔضفتی و ٝث ٝلزص ٙٔ ٚظِرت اٖ فرت  ٚاٖ ؽریض  ٚؽرّٛن رافرت،ٝ
ثٟضٜای اط اٖ ثضر ٚ ٜمفتی ث ٝرؽت اٚصر ٜاؽتظ
ْ٘بٔی رص ثیتی ریٍض ٘یظ ث ٝایٙى ٝاط اٖ فت ثٟض٘ ٚ ٜنیجی ثضر ٜاؽرت (تٛفرٝای ثضٌضفترٝ
اؽت) افبصٔ ٜیوٙز:
وررٛؿ وررظ اٖ فررٕٔ ثرر ٝرا رری صؽرری

ترررب رررْ٘ ٛررربٔی ثررر ٝضا ررری صؽررری
(ٕٞب٘جب)

ببَ ایٗ ضاٗ ٛ٘ ٚصی وْ٘ ٝبٔی اط اٖ فت ث ٝرؽت اٚصر ٜیؾت ثْ٘ ٝض ٔیصؽز ا٘چرٝ
ْ٘بٔی ث ٝرؽت اٚصر ٜتٟٙب ٘ٛص ٘یؾت ،ثّى ٝضاٗ اؽت و ٝدرٛر تِٛیرز وٙٙرز٘ ٜرٛص اؽرت ٚ
یظی ث ٝا ٚرار ٜفز ٜوٛ٘ ٝص ثیفقب٘ز ٝ٘ ،ایٙى ٝفمٌ ٘ٛصا٘ی فٛرظ
اِجتْ٘ ٝبٔی ا٘چ ٝث ٝا ٚرص اٖ ؽ ضٌب ٜرار ٜفز ٚ ٜضا ی و ٝرص رَ ا ٚافضٚدت ٝفز ٜاؽرت
صا ببمُ رصن فت لزص ٔیرا٘زظ رص اّٟبصات ٕضفب ٘یظ ٛ ٚر راصر و ٝایٗ ثٟضٜٞربیی صا ورٝ
ٔیثض٘ز ٘قب٘ٝی رصن فت لزص ٔیرا٘ٙزٌٛ ،یی ْ٘ربٔی ٘یرظ اٖ فرت دّرٛت صا فرت لرزص
را٘ؾت ٝاؽت و ٝا ٚتٛا٘ؾت ٝاٖ فت صا ٙیٕت ثقٕبصر  ٚاط اٖ ثٟضٖٛٙٔ ٜی ثجضرظ
ا ُٞؽیض  ٚؽّٛن ٖٔتمز٘ز اٌض وؾی ثذٛاٞز فت لزص صا رصن وٙز ثبیز ثب ثض٘بٔٝصیرظی ثرٝ
ٌٝ٘ٛای ُٕٕ وٙز و ٝتٕبْ فجٟبی ؽبَ صا ثتٛا٘ز ثب سوض ٙٔ ٚب بت ثر ٝؽر ض صؽرب٘ز ،رٖٛ
طٔبٖ فت لزص ثٍٛ ٝص لَٔ ٔقذل ٘قز ٚ ٜفبیز ایٗ صٔظی ثبفز اط ایٙىٞ ٝض فجی و ٝلزص
اٖ را٘ؾت ٝفٛر  ٚث ٝدٛثی اط اٖ ثضای سوض ٙٔ ٚب بت اؽتفبر ٜفٛر ،لبثّیت ایرٗ صا راصر ورٝ
فت لزص فٛرظ پؼ اط اَِبفی و ٝرص ایٗ ٔؾیض ث ٝإٙ ٚبیت ٔیفٛر ببِتی ث ٝا ٚرؽت ٔی-
رٞز وٍ ٝجك ارٕبی دٛر ْ٘بٔی ثب ی صا ث ٝا٘ ٚقبٖ ٔیرٙٞزظ
اط اٖ ثرررربٗ صٍ٘رررریٗ صٍررررت یررررزٔی

 ٚط ٚرارٔررررری ٞرررررض وررررر ٝصا ریرررررزٔی
(ْ٘بٔی)28 :1381،

ثٟض ٜثضرٖ ْ٘بٔی اط اٖ ثبٗ  ٚصٍجٟبی اٖ ث ٝتٖجیض دٛر فبٕض ٔٙجض ثر ٝفرٛصاٖ ا٘زیقر ٝرص
ٛ ٚر أ ٚیفٛر:
ثضأرررررز ط ٔرررررٗ ٘بِرررررٝای ٘ررررربٌٟی

ورررظ ا٘زیقررر ٝپرررض ٌقرررتٓ ،اط درررٛر تٟررری
(ٕٞب٘جب)
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ا٘زیق ٝای و ٖٛ ٝفٕٔ ا ٚصا ٔی ؽٛطا٘ز  ٚفٛق ث ٝؽضٚرٖ ٌ ٚفرتٗ اٖ ا٘زیقر ٝا ٚصا ثری
لضاص ٔیوٙز ث ٝمٛصتی وٕٞ ٝبٖ ٘یٕ ٝفت ؽضٚرٖ صا ا بط ٔیوٙز :
فرررررت افرررررضٚط فرررررٕٖی ثضافرررررضٚدتٓ

ٚط ا٘زیقررر ٝررر ٖٛفرررٕٔ ٔررریؽرررٛدتٓ

رِررررٓ ثررررب طثرررربٖ رص ؽررررذٗپررررضٚصی

رررٞ ٛررربصٚت  ٚطٞرررض ٜثررر ٝافؾرررٍ٘ٛضی
(ٕٞب٘جب)

ّبٞضاث اصطٚی ْ٘بٔی ثضای تىضاص اٖ ث ٝامَال ٖٔضا ی و ٝرص فت لزص رافت ،ٝثضاٚصر فزٜ
اؽت ثٛ ٘ ٝی و ٝرص اثتزای ْٔٝٔٛٙی فضفٙبَٔٔ ٝبِجی اٚصر ٜو ٝثْ٘ ٝض ٔیصؽرز ثربط ثرٝ
دّٛت  ٚسوض ٘ ٚیبیـ رص فت یب ٕٞبٖ ببِت وقف  ٚفٟٛر  ٚاٖ بربرت ٕضفرب٘ی دربك
افبص ٜراصر:
فرررجی ررر ٖٛؽررر ض طیرررٛص اصاؽرررتٝ

ثررررٙ ٝررررزیٗ رٕرررربی ؽرر ر ض دٛاؽررررتٝ
(ٕٞبٖ)26:

رص ایٗ ثیت ٚاىح اؽت وْ٘ ٝبٔی ٔظٜی ٙیٗ فجی صا قریز ٜثرٛر ٚ ٜثربط تىرضاص ٙریٗ
ببرتی صا اط دزا٘ٚز ٍّت ٔیوضر ٜاؽتظ
وحًٌي خريج وظامی ازحالت مکاشفٍ
ْ٘بٔی پؼ اط ایٗ صؤیبی مبرلٝای و ٝرص ٍٙٞبْ اساٖ مجح ث ٝإَ ٚب فز ٜاؽت ،ثب مزای
ٔإسٖ اط اٖ دٛاة یب ببِت ٔىبفف ٝثیزاص ٔیفٛرظ
ثررررضاٚصرٔ ٜررررإسّٖ ثرررر ٝا َٚلٙررررٛت

ورررر :ٝؽررررج بٖ بررریت اِررررشی ر یٕررررٛت
(ٕٞبٖ)28:

ایٗو ٝرص ایٗ ثیت ْ٘بٔی ثب ثبً٘ ا بطیٗ ٔإسٖ  ٚثب سوض «ؽرج بٖ بریت اِرشی ریٕرٛت»
ثیزاص ٔیفٛر ،دٛر ثیبٍ٘ض ایٗ ٘ىت ٝاؽت و ٝثب ایٗ اؽٓ «بیٌّ ریٕرٛت» دزا٘ٚرز ،ا ٚصا ثرٝ
ٕبِٓ ٔبری ثض ٔیٌضرا٘ٙزظ
ْ٘بٔی بتی رص ْٔٝٔٛٙی دؾض ٚ ٚفیضیٗ ٘یظ ٞضٌب ٜثضای ثیبٖ َٔبِجی اط ایٗ لجیُ فضمتی
ٔییبثز ،اط ایٗ دّٛتٞب ٔ ٚىبففبت فجب٘ ٝؽذٗ ٔیٌٛیز:
رص اٖ ٔررزت وررٔ ٝررٗ رص ثؾررت ٝثررٛرْ

ؽررررذٗ ثررررب اؽررررٕبٖ پیٛؽررررت ٝثررررٛرْ

ٌٟررری ثرررضب وٛاورررت ٔررری ثضیرررزْ

ٌٟرررری ؽررررتض ٔالئرررره ٔرررری رصیررررزْ
(ْ٘بٔی)35: 1378،
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وتیجٍ:
ٖٔضاب رص ٔفٟٔٛی و ٝثضای پیبٔجض اؽالْ صٚی رار ٜثضای ٞریچ ا٘ؾربٖ ریٍرضی صٚی ٘رزارٜ
اؽت ٘ ٚذٛاٞز رار؛ ِٚی ا٘چ ٝو ٝثضدی اط ٕضفب اط ّٕ ٝفبٕضاٖ ٕبصس ثٖيبث رصثبصٜی دٛر ثب
ٕٛٙاٖ ٖٔضاب ارٕبی اٖ صا راص٘ز ،رص ٚالٔ ببرت ٕبصفب٘رٝای اؽرت ور ٝرص ا رض ٔضالجرٞٝرب ٚ
صیبىتٞبی فضٕی ث ٝاٟ٘ب َٕب ٔیفٛرظ
اط ّٕ ٝایٗ ثظصٌبٖ ،بىیٓ ْ٘بٔی ٌٙجٛی اؽت و ٝث ٝارٕبی دٛرؿ رص ٔذرظٖ ارؽرضاص،
فت ٖٔضا ی رافت ٝاؽت و ٝثبصٞب رص ٕٞیٗ ٔ ْٝٔٛٙیب ْٔٞٝٔٛٙبی ریٍرضؿ رصدٛاؽرت ٚ
اصطٚی تىضاص اٖ صا ثض طثبٖ ٔیاٚصرظ ٖٔضاب ْ٘بٔی ٘یظ ٔیتٛا٘ز ثر٘ ٝرٕٛی بربرت وقرف ٚ
فٟٛر ٕضفب٘ی ثبفز و ٝث ٝثیبٖ دٛر ا ٚاَِبفی  ٚ ّٕٓ ٚا٘زیقرٝای ٘یرظ رص ایرٗ ثٟرضٜٞربی
ٕضفب٘ی ٘نیت ا ٚفز ٜاؽت و٘ ٝتیجٝاؿ ؽضٚرٖ ایٗ بىٕتٟبی ثّٙز رص افٖبصؿ اؽتظ
اثیبتی و ٝثتٛاٖ ثب اؽتٙبر ث ٝاٟ٘ب ثٛ ٘ ٝی ایٗ ببرت صا ثضای ْ٘بٔی ا جبت وضر رص ؽضاؽرض
پ ٌٙ ٙا ،ٚبتی رص رث ٝری راؽتبٟ٘بی ثظٔیای  ٖٛدؾض ٚفیضیٗ ریزٔ ٜیفرٛرِٚ ،ری
ٕٕزٜی ایٗ ا٘زیق ٚ ٝث رص ٔذظٖ ارؽضاص َٔض ٔیفٛرظ
رطْ ث ٝسوض اؽت اط ٔیبٖ پْ٘ ٌٙ ٙبٔی تٟٙب رص ٔذظٖ ارؽضاص ،فضفٙبٔ ٚ ٝدؾض ٚفیضیٗ
ٔیتٛاٖ اثیبتی صا ثب ایٗ ٔئٕ ٖٛالبْ ٝوضرظ
پی٘ٛفت :
( 1وبص ثیٟٛرٔ ٜیوضر تب ٓ دٛر صا ث ٝفبری ثزَ وٙز)

مىابع:
 -1اؽتیؼٚ ،ظتٕ )1358( ،ضفبٖ ٚفّؾف ،ٝتض ٕٝی ثٟربءاِرزیٗ دضٔقربٞی ،تٟرضاٖ،
ؽضٚؿظ
ّٖٛٔ -2سِٛ ،یؼ ،)1369( ،إِٙجز ،ثیضٚت ،راصاِقضقظ
 -3بؾٗ طار ٜأّی ،بؾٗ ( )1377ا٘ؾبٖ رص ٕضس ٕضفبٖ ،ب ا ،َٚتٟضاٖ ،ؽضٚؿظ
 -4صاطی ٘جٓ اِزیٗ اثٛثىضٔ )1374( ،ضمبراِٖجبر ،ث ٝوٛفـ ٔ ٕز أیٗ صیببی ،بح
فقٓ ،تٟضاّٖٕٕ ،یظ
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 -5فضٚطا٘فض ،ثزیٔ اِظٔبٖ ،)1364( ،فض ٔثٛٙی فضیف ،بح ؽ ،ْٛتٟرضاٖ ،را٘قرٍبٜ
تٟضاٖظ
 -6ثٟبء ِٚزٖٔ ،)1368( ،بصس ،بح ر ،ْٚتٟضاّٖٕٕ ،ی فضٍٙٞیظ
ٔ -7یض رأبرٔ ،)1381( ،نٙفبت ٔیضرأبر (ٔقتُٕ ثض رٕٛٙ ٜاٖ اط وتبةٞب  ٚصؽبِٞٝب ٚ
ا بطٜٞب ٘ ٚبٔٞٝب) ،ث ٝاٞتٕبْ ٕجزاهلل ٘ٛصا٘ی ،تٟرضاٖٛٔ ،ؽؾرَٔ ٝبِٖربت اؽرالٔی
را٘قٍب ٜتٟضاٖ – را٘قٍبٌ ًٔ ٜیُ ،ا٘جٕٗ ا بص ٔ ٚفبدض فضٍٙٞیظ
٘ -8ؾفیٕ ،ظیظاِزیٗ ،)1368( ،ار٘ؾبٖ اِىبُٔ ،چ ؽ ، ْٛتٟضاٖ ،فضًٙٞظ
ْ٘ -9بٔی ،اِیبػ ثٗ یٛؽف ،)1378( ،الجبِٙبٔ ،ٝثب تنر یح  ٚبٛافری بؾرٗ ٚبیرز
رؽتٍضری ،ث ٝوٛفـ ؽٖیز بٕیزیبٖ ،چ ٟبصْ  ،تٟضاٖ٘ ،قض لَضٜظ
ْ٘ -10بٔی ،اِیبػ ثٗ یٛؽف ،)1378( ،دؾض ٚ ٚفیضیٗ ،ثب تن یح  ٚبٛافری بؾرٗ
ٚبیز رؽتٍضری ،ث ٝوٛفـ ؽٖیز بٕیزیبٖ ،چ ؽ ، ْٛتٟضاٖ٘ ،قض لَضٜظ
ْ٘ -11بٔی ،اِیبػ ثٗ یٛؽف ،)1381( ،فضفٙبٔ ،ٝثب تنر یح  ٚبٛافری بؾرٗ ٚبیرز
رؽتٍضری ،ث ٝوٛفـ ؽٖیز بٕیزیبٖ ،چ ٟبصْ ،تٟضاٖ٘ ،قض لَضٜظ
ْ٘ -12بٔی ،اِیبػ ثٗ یٛؽفِ ،)1380( ،یّی ٔ ٚج ،ٖٛٙثب تنر یح  ٚبٛافری بؾرٗ
ٚبیز رؽتٍضری ،ث ٝوٛفـ ؽٖیز بٕیزیبٖ ،چ ٟبصْ ،تٟضاٖ٘ ،قض لَضٜظ
ْ٘ -13بٔی ،اِیبػ ثٗ یٛؽفٔ ،)1379( ،ذظٖ ارؽضاص ،ثرب تنر یح  ٚبٛافری بؾرٗ
ٚبیز رؽتٍضری ،ث ٝوٛفـ ؽٖیز بٕیزیبٖ ،چ ٟبصْ  ،تٟضاٖ٘ ،قض لَضٜظ
ْ٘ -14بٔی ،اِیبػ ثٗ یٛؽفٞ ،)1380( ،فت پیىض ،ثب تن یح  ٚبٛافی بؾرٗ ٚبیرز
رؽتٍضری ،ث ٝوٛفـ ؽٖیز بٕیزیبٖ ،چ ٟبصْ ،تٟضاٖ٘ ،قض لَضٜظ
ٞ -15جٛیضی ّٕی اثٗ ٕثٕبٖ ،)1371( ،وقف إِ جٛة ،ثب ٔمزٔر ٝلبؽرٓ ا٘نربصی،
تٟضأٖ ،ضوظ َٔبِٖبت فضٍٙٞیظ

