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 تعریف عرفان -1
 ای اؿث از فهـفَ ك ذككیات . ىکحبِ ّؼفاف آىیؽق

ُای ىافّؽ  ُای ٌُؼی ، ةَ جّاٌایی آىّزشجّاٌغ از ًؼیق ریاوث ُيؼاق ةا  ىکحبِ ّؼفاف ةؼ ایً ةاكرِ ةٍیادیً ةٍا قغق کَ اٌـاف ىی

ق ةكؼی دؿث یاةغ ) کؼاىات ( ك گاُی ُؼچٍغ ةَ ٌغرت ةَ صاؿِ ّؼفاٌی ) كصغتِ ةا کمّ ( دؿث یاةغ کَ در آف صاؿ ، صلایق ةؼ اك آقکار ك پؼد

 قّد ) کكف ك قِّد ( . از اؿؼار ك رىّز ةؼداقحَ 

ای کَ ىکاجب ّؼفاٌی را از ىکاجب دیٍی ك فهـفی  ُای اؿاؿی . ةٍاةؼایً كیژگیآٌچَ کَ گفحَ قغ اُسّ ك اؿاس ىکاجب ّؼفاٌی اؿث 

 کٍغ ، ریاوث ، کؼاىات ، صاؿِ ّؼفاٌی ) كصغتِ ةا کمّ ( ك صنّؿ ىْؼفث در صاؿِ ّؼفاٌی ) کكف ك قِّد ( اؿث .  ىحيایؽ ىی

جّاٌغ زِاف ) كٌِ ٌُؼ از كزّد ظغا ( ك یا  ُای فؼٍُگیِ ىضیٌی کَ اك در آف زیـحَ ، کمّ ىی ةـحَ ةَ ةاكرُای ّارؼ ك كیژگی

 پؼكردگار زِاف ك یا زِافِ ُيَ ظغایی ةاقغ . 

اٌغ ك دارای  یگاٌگی ك كصغتِ ةا کمّ  ٌیؽ جّؿّي ّؼفا ةا ّتارات گٌّاگٌّی ٌُیؼ كماؿ ، صىّر ، ذكب ك كصغتِ کاىم جْؼیف قغق

 کمّ جا كصغت ك یگاٌگی ك ُيـاٌیِ ّارؼ ةا کمّ ةیاف قغق اؿث . گٌَّ اؿث کَ از كزّد جكعّلِ فؼدِ ّارؼ در زّارِ  ىفِّىی ًیف

پایغ ك پیغایف آف ارادی ٌیـث ك قؼح چگٌّگیِ آف صاؿ ، در کالـ ك زةاف  ةَ گفحۀ ةیكحؼ ّؼفا ، صاؿِ ّؼفاٌی) كصغتِ ةا کمّ ( دیؼ ٌيی

 گٍسغ زیؼا صانحی اؿث ىاكراءِ ّلم ك صحّی فؼاصـّی . ٌيی

ُا ٌغارد ةهکَ از ىٍتْی ظارج  یاةٍغ ، ریكَ در ىضفَّاتِ پیكیًِ ذًُ آف حی کَ در صاؿِ ّؼفاٌی ةَ آف دؿث ىیةَ ادّّای ّؼفا ، ىْؼف

 کٍغ . ایً ادّّا ةارزجؼیً كیژگیِ ىکاجبِ ّؼفاٌی را در ىلایـَ ةا دیً ك فهـفَ آقکار ىی قّد . ُا ةَ ّؼفا اٌّا ىی از ذًُِ آف

قّد کَ از ككّؼ ةَ ّهّـ ةكؼی جا  اگؼ آٌچَ کَ از ّؼفا درةارة چٍغ ك چّفِ ایً ىْؼفث ٌلم قغق را گؼد آكریو ، ًیف كؿیْی ىی

 قّد .  یگاٌگی ك كصغت ةا کمّ را قاىم ىی

 کٍغ : ُای گٌّاگّف مّفیَ را چٍیً ةیاف ىی ـ. ( ىكحؼکاتِ ةیً فؼكَ 1868 -1945ریٍّنغ. ا. ٌیکهـّف ) 

کٍغ. ٌیؼكُایی کَ آٌِا را ةؼ ظّردف آجف ك انْادق کَ ظغاكٌغ ةَ ىؼیغاف ك امضاب كزغ ٍّایث ىی ةَ ٌیؼكُای ىٍّْی ظارؽاّحلاد 

ةـیاری ذکؼ ك کيک » ك « ای قاؽ در ظهّت ك ٌياز ك ركزق ك دیگؼ ریاوحِا  گػراٌغف ىؼصهَ» کٍغ. ك ىارافـایی ك غیتگّیی ك غیؼق یاری ىی

ك « ای ٌؽدیک ةَ جلغیؾ  اصحؼاـ ةَ پیؼ ك ىؼقغ ًؼیلث جا درزَ» ك « پّقیغف نتاس كیژق » ك « غٌی گٌّاگّف ........ از ىّؿیلی ك صؼکحِای ة

 ( 135، ص  1) ؾ « ةؼگؽاری ىؼاؿو ك ؿًٍ دكیق ةَ ٍُگاـ دظّؿ ىؼیغ ةَ ًؼیلث » 

 دکحؼ یضیی یذؼةی در کحاب فهـفۀ ّؼفاف ، ّؼفاف را چٍیً جْؼیف کؼدق اؿث : 

ك  « اقؼاؽ » ك « ذكؽ » هکَ ةؼ ای اؿث کَ در کكف صلایق زِاف ك پیٌّغ اٌـاف ك صلیلث ، ٌَ ةؼ ّلم ك اؿحغالؿ ، ة ًؼیلَ

 ( 33، ص  2) ؾ گیؼد .  ای را ةکار ىی ةا صلیلث جکیَ دارد ك ةؼای ٌیم ةَ ایً ىؼاصم دؿحّرات ك اّياؿ كیژق« اجضاد» ك « كمّؿ»

 کٍغ :  دکحؼ كاؿو اٌناری در کحاب ىتاٌی ّؼفاف ك جنّّؼ ، ّؼفاف را چٍیً جْؼیف ىی

 .«قّد از ًؼیق کكف ك قِّد صامم ىی ، ىْؼفث كهتی اؿث کَث ةَ ىٍْی قٍاظث اؿث ك در امٌالحّؼفاف یا ىْؼف »

 (13ص ، 3ؾ )

  

 عرفان پناهگاه سرخوردگان از عقل -2
 ای از پیؼكافِ ركشِ ّلم ةَ ّؼفاف را آقکار کٍو . چگٌّگیِ پٍاق ةؼدفِ ّغّق در ایً ٌّقحار در پیِ آٌو کَ

ُای ةٍیادیً ٌاجّاف اؿث . ةؼظی از پیؼكافِ ركشِ ّلم را جّافِ  ّلم ایً پیؼِ ؿفیغ ىّیِ ؿپیغركی ، از جتییً زِاف ك پاؿط ةَ پؼؿف

ای ك  ُای ةٍیادیً دارٌغ ك ةَ ٌاچار گّیٍغ فـاٌَ ییً زِاف ك پاؿط ةَ پؼؿفاكؼار ةَ ٌاجّاٌی ك یا ٌاداٌی در ایً ةاب ٌیـث . آٌاف امؼار در جت

 ظاىّش قٌّغ . 

آكرد ،  ىا زؽ ّلم كؿیهَ ك اةؽار دیگؼی ةؼای قٍاظث ٌغاریو ، آف کؾ کَ از قاُؼاق ّلم ةَ کّرق راق جتییًِ قاّؼاٌَ زِاف ركی ىی

 پیؼكِ راؿحیًِ ركشِ ّلم ٌیـث . 

 گؼا اؿث .  گؼ ك جسؼةَ ؿحغالنی ، جضهیمىٍُّر از ّلم ، ّلمِ ا 

 کٍغ .  ُا كاصکاـِ ظّد را دَـ ةَ دـ ةا كّاٌیً زِاف ك ًتیْث ؿازگار ىی  ّلهی کَ داكری

 ّلهی کَ ىٍكاءِ فهـفۀ ىكّاء ك پغیغآكرٌغة ّهوِ ةكؼی اؿث . 

 کٍغ .  یُا صکو ى ؿٍسغ ك درةارة درؿحی ك یا ٌادرؿحیِ آف ّلهی کَ ىتاٌیِ دیً ك ّؼفاف را ىی
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ای ةَ پیف  دَـ ك ركز ةَ ركز در ٌؼدةاف جْانی پهَّ ةَ کٍغ ك دَـ کٍغ اىّا ظّد ظّد را كیؼایف ىی ّلهی کَ ظّد ةَ ٌلناف ظّد اكؼار ىی

 ركد. ىی

لم دٌتاؿ اٌغ ىً صسّثِ اصکاـ ّؼفاٌی را در جأییغاتِ ّ اگؼ ةؼظی از ّؼفا صسّثِ اصکاـِ فهـفۀ ىكّایی را در جأییغاتِ دؿ زـحسّ کؼدق

کٍو ك ؿؼق از ٌاؿؼق ك نؤنؤ ك فیؼكزق ك ىؼكاریغ را از ظؾ ك ظاقاؾ ك ؿٍگ ك کهّخ  ىً ةا غؼةاؿ ّلم پٍغارُای ّؼفاٌی را غؼةاؿ ىیکٍو .  ىی

 کٍو .  زغا ىی

 ؿحیؽد . ، ةا ّلم ىی ْؿحیؽد ةا ّلمِ ظّد آف کؾ کَ ةا ّلم ىی

دُیو ك ةَ  ؽافِ کاىم ك ىٌهلی ٌیـث اىّا صحّی كصی را ىا ةا ّلم ، جيیؽ ىیُا اؿث . ّلم ىی ّلم ، ىیؽافِ كىاكتِ درؿث ك غهي 

 کٍیو . درؿحی ك یا ٌادرؿحیِ آف صکو ىی

جؼ ،  جاةغ ك پیچیغق جؼ اؿث . ایً ریـياف ظّد ظّد را ىی ُای دیگؼ ىضکو ّلم ریـياف ٌَ چٍغاف ىضکيی اؿث کَ از ُيۀ ریـياف

قّد . ّؼفاٌی  در اؿحغٍاء ك اؿحضکاـ ةیكحؼِ ّلم ظالمَ ىی -جاریط چٍغ ىیهیّف ؿانۀ ةكؼی -اریط ةكؼیثکٍغ . ج جؼ ىی جؼ ك كاةم اجّکاء ىضکو

 کَ از ّلم پیؼكی ٌکٍغ ، ظؼافَ اؿث .

ةا  -چَ کكف ك قِّد ك اقؼاؽ ةٍاىٍغ ك چَ ٌاقی از كمم ك اجّضاد ك صىّر ك فٍا ك یا ُؼ ٌاـ دیگؼی ةغاٌٍغ -ىً ىْؼفثِ ّؼفاٌی را

جياـ ىْؼفثِ ىا ، ٌاقی از جسؼةیات ك داٌو زیؼا ةَ گياف ىً  ای از ىضفَّاتِ ىّزّد در ذًُ ؿانک ىی ؿٍسو ك آف را آىیؽق ىی ىیؽاف ّلم

 ُا ، در چِارچّب كّاٌیًِ ىـهّي ةؼ ىغؽ ىا اؿث .  آىّزق

قّد کَ ادراؾ قّد .  چیؽی صؾ ىیٌیایٍغ ، ظاىٍغ .  صحّی صاالت ّؼفاٌیِ صىّر ك قِّد ك ىكاُغق ك اقؼاؽ ، ىاداـ کَ ةَ ادارؾ در

ُای آؿياٌیِ ادّّائی ، اگؼ ؿؼجاؿؼ كزّدِ ّارؼ ك ؿؼجاؿؼ ذًُِ اك را درٌّردٌغ ، ىاداـ کَ ادراؾ ٌكٌّغ ٌَ در  صحّی اىّاج ىهکّجی ك ؿؼكش

 آیٍغ . ىی کٍٍغ ك ٌَ ةَ كىاكت ىا در صافُۀ ىا رؿّب ىی

اٌغ ك اگؼ ّؼفا كتّؿ کٍٍغ کَ در ّانوِ ظیاؿ  ا ةگّیٍغ کَ قاّؼاٌَ زِاف را جتییً کؼدقاگؼ ّؼفا از ادّّای کؼاىات دؿث ةؼدارٌغ ، اگؼ ّؼف

ایً ٌغا را از اّياؽِ اكیاٌّسِ ةاقکّق ّلمِ ؿحو دیغق ك ىٍؽؿِ رُؼكافِ ركشِ ّلم ظّاٍُغ ةّد ، اىّا  اٌغ ُيؼاق ك ُو ةَ اؿؼار ك رىّز دؿث یافحَ

کٍغ ةهکَ ؿغِّ راق  ٌَ جٍِا زِاف را جتییً ٌيی –ّدق ةَ کؼاىات ك ىْسؽات ك کكفِ اؿؼار ك رىّزآن -جضلیؼ قغق ةكٍّیغ کَ ّؼفافِ ظؼافَ گؼا

 ّؼفاف ظؼافَ گؼا ٌَ جٍِا اٌـاف را ةَ ّؼش اّال ٌتؼدق ةهکَ ؿغِّ راق جْانی ةكؼ قغق اؿث .قٍاظثِ زِاف ك جتییًِ زِاف اؿث . 

جؼیً ىکحب را ىکاجب ّؼفاٌی  جؼیً ك زیتاجؼیً ك نػّت ةعف فؼیتٍغق جؼیً ىکحب ك ٌُاـ فکؼی را ىکحب فهـفۀ ىكّاء ك ىً قؼیف

 اـ . یافحَ

ظّاٌٍغ ك آٌگاق کَ در كزغ ك ؿؼكرِ  زٌو ، ىِؼكیاف پؼی پیکؼِ ّؼفاف ىؼا ةَ ظّد ىی آٌگاق کَ در دریای ُائم فهـفۀ ىكّاء دؿث ك پا ىی 

 داری ةا صلیلث ُيـاف کٍی! ىتادا آٌچَ را کَ دكؿث ىی دُغ کَ قّـ ةَ ٌاگاق ّلم ىؼا زٌِار ىی ظّد ىی ّؼفاف از ظّد ةی

گؼِ اؿحغالنی ك جسؼةَ گؼا در ًیّ ًؼیقِ ىْؼفث در ةؼاةؼِ ىادّق انيّاد ك ركح ك ظّدآگاُی ك اَزَؿ ك اَةغ ك ّهّث  هیمفهـفۀ ىكّاء ك ّلمِ جض

رؿغ کَ ؿعٍی ةؼای گفحً ٌغارد ، ّلم را جّافِ آف ٌیـث کَ گاىی ةَ پیف  انّزّد ةَ ىّاٌِ ّتّر ٌاپػیؼی ىی انْهم ك ركح االٌّار ك كازب

ای زؽ جّؿّم ةَ ذكؽ ك ظیاؿ ك كُو ٌیـث ك  کٍغ . اکٍّف در ایً ىؼصهَ ، ةؼای ّتّر از ایً صغّ ك ىؼز ، چارق ىی ةؼدارد ك قؼیفاٌَ ؿکّت

کٍٍغ کَ از کّرق راقِ ّلم ةَ درآىغق اٌغ ك ةَ ىاكراء  راُی زؽ پٍاٍُغق قغف ةَ آراىکغة ّؼفاف در پیف ٌیـث .  در ایً ىؼصهَ ّؼفا ادّا ىی

 كّؿ صافٍ :اٌغ ك ةَ  ّلم دؿث یافحَ

 « ّاكالف ٌلٌۀ پؼگار كزّدٌغ كنی       ّكق داٌغ کَ دریً دایؼق ؿؼگؼداٌٍغ» 

 ( 428، ص  4) ؾ 

انغیً ؿِؼكردی ىْؼكؼ ةَ قیط اقؼاؽ ك ىالمغرا ك ةـیاری دیگؼ ، ؿؼاٌساـ جابِ ؿعحی ك جٍگٍاُای  فهـفَ را ٌیاكردٌغ ك  قیط قِاب

 ةَ آراىکغة ّؼفاف پٍاٍُغق قغٌغ .

 ش. ( چٍیً ٌلم قغق اؿث :  1331 -1378ّتغانضـیً زرّیً کّب )  از دکحؼ

  ( 136، ص  2) ؾ « جنّّؼ در كاكِ ىهسأ ؿؼظّردگاف ةّد، ؿؼظّردگاف از دٌیا، ك ؿؼظّردگاف از ّهو. » 

چٍیً ةیاف ركی آكردف ظّد ةَ ّؼفاف را ُ(  1353ىضيغ ةً اةؼاُیو كّاىی قیؼازی ىْؼكؼ ةَ ىالمغرا، ك مغرانيحانِیً )ىحّفی 

 کٍغ : ىی

ُؼچٍغ ،  –ىً در گػقحَ قغیغاً ىكغّؿ درس ك ةضخ ك غؼؽ در ىٌانَْ کحب صکياء ك فؼزاٌگاف ةّدـ، ........................... دیغـ کَ »

آقکار، از آف ىلّنَ کَ زؽ ةا ذكؽ ك كزغاف كاةم كمّؿ « ةیٍف»از ّهّـ صلیلی، ك صلایق ىؼةّط ةَ  –اـ اٌغکی از ىتغأ ك ىْاد جضنیم کؼدق

 «. ای ٌغاقحَ ك دؿحو ظانی اؿثٌیـث ةِؼق

 ُا ظهّت ك جٍِایی ك ریاوث ك ّتادت  ك پؾ از ؿاؿ
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كر گؼدیغ ، ك فؼكزاف قغ. در ٌحیسَ ةا اٌّار ّانو ىهکّت ك اؿؼار ُای ؿعث ، قْهَةاًً ىً ، در ادؼ ىساُغات ًّالٌی ك ریاوث»

زِاف زتؼكت ، ركقً ك آراؿحَ گؼدیغ ك پػیؼای پؼجُّای انٌاؼ ك ٍّایات ظغاكٌغی گكث ، پؾ ةَ اؿؼار ك رىّزی دؿث یافحو کَ جا ةَ آف 

، ةغاٌـاف صم ٌكغق ةّد ، ةهکَ ُؼ آٌچَ جا ةآف ركز از راق  ٍُگاـ از آٌِا ظتؼی ٌغاقحو ، ك ىـائم ك ىكکالجی ةؼ ىً صم گكث کَ از راق ةؼُاف

 ( 65،  ص  2) ؾ « . دنیم ك ةؼُاف داٌـحَ ةّدـ ، ةا اوافاجی از راق قِّد ك ّیاف ، آقکارا دیغـ ، ك ةَ ىحً كاكْیّث آٌِا رؿیغـ

یِ کؼاىات ك ادّّای كمم ك صىّر ك ؿحیؽ ُای ظؼافۀ قْتغق ةاز ىً ًؼیلث ّؼفاف را ىٍؽؿ ةَ ىٍؽؿ ظّاُو پیيّد اىّا ُؼگؽ ةَ دظيَ

 ةا فهـفۀ ىكّاء ك جضلیؼِ ّلم كارد ٌعّاُو قغ .

ىً در ایً درد زاف ؿّزِ فِؼاؽ ك در ایً ةؼزخ ؿّزٌاؾِ ٌاداٌی ، در ایً ىٍؽؿ كصكث ك صیؼت ك اقحیاؽ ، دؿث ك پا ظّاُو زد اىّا 

 ُؼگؽ ّسّؿ ٌعّاُو ةّد کَ ةا ىـکٍّی دردِ ظّد را آراـ کٍو .

دكؿث ك ظّد قیفحَ ٌیـحو کَ ةَ ىنهضث اٌغیكی ، ظّد را ةَ ظّاب زٌو  ْىً در اٌغیكۀ درىاف دردـ ٌَ جـکیً درد . آٌچٍاف ظّد 

ؿ ك در ّانَوِ ظّاب ك ظیاؿ ، ظّد را ىسػكب ٌّراالٌّار کٍو ك یا در آغّش ّهّث انْهم اٌغازـ ك ىـئهَ را ىعحّىَ اّالـ کٍو. ىً ُؼگؽ ّسّ

جّاٌغ در صاؿِ كصكث ك صیؼت ك  ُا ؿاؿ دیگؼ ُو ىی امؼاری ةؼ ایً ٌغارـ کَ صحياً ةایغ ىـئهَ را صمّ کٍو . ةكؼیث ىیهیّفٌعّاُو ةّد ك 

 اقحیاؽ ؿَؼ کٍغ . 

ظّاٍُغ ىغنی از کائٍات ارائَ کٍٍغ ك کـاٌی کَ در فکؼ زيِ ك زّر کؼدف ىّادّی ُـحٍغ جا ةحّاٌٍغ ةَ یک ىکحب ك  آٌاف کَ ىی

ُو ك ىٍـسو ك ُياٍُگ ةؼای جتییً زِاف دؿث یاةٍغ ، ةَ دریای ُائم ك ىّّاج ك ًّفاٌی ك ةؾ جاریک ك ظٌؼٌاکی كارد ةیٍی ىٍ زِاف

جؼ اؿث ك ةـیارٌغ پیؼكافِ ركشِ ّلم ك  ٌكیٍی فؽكف قٌّغ کَ دقّاریِ ُؼ ركز آف از ؿعحی ك ریاوثِ ٌََ چِم ركز ةهکَ چِم ؿاؿ گّقَ ىی

 اٌغ .  ؿؼاٌساـ ةَ ّؼفاف یا جتییًِ قاّؼاٌۀ زِاف ، پٍاق ةؼدق رُؼكافِ ایً ًؼیلثِ راؿحیً کَ

جؼ از رُؼكی در ةیاةاف پؼ پیچ ك ظو ك ًاكث فؼؿایِ ركش  ةیٍیِ قاّؼاٌَ ةـیار آؿاف ةَ راؿحی آرىیغف در آراىکغة ّارفاٌَ ك زِاف 

 ّلم ك فهـفۀ ىكّاء اؿث .

 اـ کَ : اـ ك دریافحَ ّدقرا ىٍؽؿ ةَ ىٍؽؿ پیي ظّدىكّاییِ  ؿهّؾِ ك لثیًؼ ٌیؽ ىً

 اٌغ . ازؽای زِاف ُيَ در صاؿ جغییؼ ك دگؼگٌّی 

 قٌّغ .  قّد ةهکَ ازؽای زِاف ةا جؼکیب ك جسؽیَ دگؼگّف ىی ُیچ زؽئی ىـحلالً دگؼگّف ٌيی 

 اٌغ . ُيۀ ازؽای زِاف زٌغق ك ُّقيٍغ 

 كاّغق ٌیـث .  ؿؼكؿاىاف ك ةی كاٌّف ك  ىٍغ اؿث . قُغفِ زِاف ك قُغفِ ازؽای زِاف ةی دگؼگٌّیِ ازؽاء زِاف كاٌّف 

 قٌّغ . ُؼ زؽءِ زِاف در ُؼ نضَُ یک ىلنغ ك ىـیؼ دارد ك ازؽای زِاف در قُغف ك جغییؼ دچار جؼدیغ ٌيی 

  َقغفِ ازؽای زِاف  ٌاقی از جىاد ٌیـث ةهکَ ٌاقی از ىیم اؿث ك ىً ایً ىیم را  ُياف ّكق ك آظؼ از ُيَ آف ک

 داٌو.  ىی

ازؽای زِاف در زٍگ ك ؿحیؽ ك وغّیث ةا ُو ك ٌاةّدیِ یکغیگؼ ٌیـحٍغ ةهکَ ُيۀ ازؽای زِاف ةا ّكلی ٌِادیٍَ قغق در ذاتِ ظّد ، 

 اٌغ .  ُؼیک دؿث در دؿثِ ُو در صاؿِ دگؼگٌّیِ ّاقلاٌَ ك قادىاٌَ

کغاـ اؿث ؟ ك ؿعث در ایً  اكّؿ ىضؼّؾِ ك ؼكیٌ پؼؿو ایً ّكق از کسا اؿث ك از چیـث ك آف از ظّد ىی آظؼ ىٍؽؿِ ًیا در اکٍّف

 .  اـ ىاٌغق گِم در یپاىٍؽؿ 

 از ك ٌتّد افیٌيا ؽیچ چیُ کَ غیدرظك چٍاف آف غیظّرق کَ اٌغ کؼدق كاؿ ك میك ، ىؼصهَ ًیا در ، ُيـفؼـ افِیکاركاٌ ك ُيؼاُاف

 کَداٌو  ىی فلي داٌو یٌي چیُ ، ىتِّت ك ىات ك گٍگ ك ریگ ، ظاىّش ك ةـحَ فؼك نب ىً ك اٌغ کؼدق یکّر یِّاادّ  غیظّرق پؼجِّ یِاریةـ

  .  نب ةؼ ؿکّت ىُِؼِ ، ىً ك ٌغصىّر ك كماؿ یِکّةیپا ك زكً در کٍاف ؿياع آٌاف.  داٌو یٌي

اـ . پای ةؼٍَُ ةا زظوِ ظارِ ىغیالف در ةیاةافِ  ىً ٌیؽ ةَ قّؽ یافحً یار ك كمم ك كماؿ ، راقِ ؿعث ك دقّارِ فهـفۀ ىكّاء را پیف گؼفحَ

نَو یؽرع ك ظكک ك ؿّزاف ، نبِ ظكکیغق از جكٍگی ك مّرجی ؿّظحَ ك جاكؿ زدق از آفحاب ؿّزاف ، ایً قؼحِ صاؿ ىً در ًؼیقِ فهـفۀ ىكّاء 

ظّاٌٍغ ، آةی ظٍک ك گّارا ، ُّایی دنٍكیً ك    ُای ّؼفاف ، ىؼا ةَ ظّد ىی . در ًی ایً ًؼیلثِ راؿحیً ، ىٍؽؿ ةَ ىٍؽؿ آراىكکغقاؿث 

آی ك آؿّدق  رؿی ، ةاز زٌٍغ کَ ىلنغ ك ٌِایث راقِ جّ ایٍسا اؿث ، ایٍسا ةَ ىلنّد ىی دٍُغ ك نَيکغق داراف ىؼا مغا ىی ىحکّایی ٌؼـ را ٌّیغ ىی

 گیؼ ك دیؼةاكرـ .  گُؽیً ٌیـحو ، راق ةؾ ًّالٌی ، ىلنّد ةؾ ةْیغ ك ىً ةـیار ؿعث ش . اىّا ىً ؿانکِ راصثةا

ةٍغِ  ظّاٌٍغ کَ ةؾ کً ، جلهّا ىکً ، ةَ ىضفم ّیف ك ّكؼت در آی ك پای ُای رٌگارٌگ ىؼا ةَ ظّد ىی گِگاق نيکغق ك ّكؼجکغق

قيَ ك ّكّة ٌّایِ دؼ ك ٌی ةچؼخ . ؿؼظّش ك ؿؼىـث ، چّف پؼكاٌَ ةتاؿ ك قْهۀ قيِ زصيحکغة فکؼت ىتاش . دىی ةَ ؿازِ ًتیْث ك کؼ

 ةَ آغّش گیؼ جا آف دـ کَ ذرّق ذرّق ٌیـث قّی جا ُـث قّی ك آراـ گیؼی .

 ای چّف ظغایافِ ظّرقیغ ك دریا ك زیتائی،  ةـاز ك آراـ گیؼ .  ظّاٌغ کَ انَِ ٌغایی از ژرفای دركٌو ىؼا ةَ ظّد ىی
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 ظّاٌغ کَ ةُحی گِهیً ، ؿفانیً ، ىفؼغیً ، زرّیً ك یا ىسؼّد ةـاز ك پؼؿحف کً ك آراـ گیؼ .  ی از ژرفای دركٌو ىؼا ةَ ظّد ىیٌسّای

 انّزّد ك ىٌهق ك ةیکؼاف ةـاز ك آراـ گیؼ .  انػّات ك كازب زٌغ کَ ىّزّدی كائو ةَ آكایی از ژرفای دركٌو ىؼا ٌِیب ىی

 گػارد کَ در ؿاصم اىًِ نيکغة ظیاالت ك اكُاـ آراـ گیؼـ . ةیً ك ایً پؼؿكگؼِ ٌاآراـِ ؿؼکف ، ٌيی ٌکحَ اىّا ّلم ، ایً ككّادِ زیؼؾِ

ٌگؼـ ، آةكعّرِ ایً ٌغا ك ٌسّا ك آكا ، كصكث ك صیؼت ك اقحیاكی اؿث کَ ٌـم ةَ ٌـم ك ُؽارق ةَ ُؽارق از ازغادـ ةَ  چّف ٌیک ىی

 اٌغ .  ىً ةَ ارث رؿیغق

پیچو ك ةؼ زِاف  کٍو . از دردِ ٌاداٌی ةَ ظّد ىی زٌو ك زىاٌی الةَ ىی ُای ةٍیادیً گاُی فؼیاد ىی ىً ٌاجّاف از پاؿط ةَ پؼؿف     

 کٍو .  گالیَ ىی

،  پؼؿو کَ ای چؼخ پؼؿو ، آف ىی گؼ ك پؼؿكگؼ جّ اَـ . ىً از آب ك داٌَ ك ؿاصمِ اَىً ٌيی گؼ ك ّنیاف ىً کّدؾِ ًغیاف ای زِاف !

 ای ؟  ای ك چؼا اٌگیؽة پؼؿف دادق ىا را چؼا زادق

جاةو . ةگّ ، ةگّ چؼا ةا کیيیایِ ظّد ، ىؾِ كزّدِ ىؼا ةَ داٌاییِ فٌؼی یا  ىً در صـؼتِ كماؿِ صلیلث ك کكف رىّزِ جّ ةی ای زِاف !

 کٍی ؟  ىْؼفثِ اقؼاكی زر ٌيی

ُای گهیً ك ؿفانیً ، ای ٌّراالٌّار ك ىسؼّد ىسؼّدُا ك ای دنیمِ  ك ای ةُث انّزّد ك ای ّهّث انْهم ، ای قاق قاُاف ای كازب ای زِاف !

اَـ ، اىّا جّ  ٌكیٍی در ىٍؽنگاق ّلالٌیّث ُا ةگّ ، ةگّ کَ از جّ ةؾ گهَ دارـ . ٌَ چِم ركز کَ چِم ؿاؿ در ریاوث ك چهَّ ُا ك ای اممِ امم دنیم

ای از جّ  اـ ذرّق ك الةَ  آگیٍی ، جاری از گیـّیِ ةؾ ؿیاُث را کٍار ٌؽد ك ُیچ گؼیَای ، ُیچ ةاد متایی ك ُیچ ٌـیو ٍّتؼ ُؼگؽ رخ ٌٍيّدق

 ٌلاب ٌکكیغ .

  ای زِاف ! از جّ ةؾ ىً گِهَ دارـ . چؼا نّصی ؿادق ك دنی زكدةاكر ك كهيی ُؼزق گؼد ىؼا ٌغادی جا ىً ، جّ را ٌلاقی کٍو ك ٌلفِ ظّد

 ؿادق دؿ ك ؿادق نّح ٌؽادی جا ظّد را ٌلف ك ٌلاشِ جّ اٌِگارـ ؟ؿاظحۀ جّ را ، ٌلفِ جّ پٍغارـ . چؼا ىؼا 

ای ك در پای دیّارة ّتّر ٌاپػیؼِ  ای ؿیاُحؼ از ؿیاُیِ ىضه ، چؼا ةَ ٌیؼٌگ ، ىؼا کٍار ایً ؿغّ ُّیوِ ّتّر ٌاپػیؼ کكاٌغق ای زِاف !

مثِ كماؿ ، از چَ اِی ىسِّؿِ اُّو ، قّؽِ كمانث در ىً دُی ك ٌَ فؼ ای ؟ جّ کَ ٌَ رُظنث دیغار ىی ظّد ، ىؼا ةَ غُم ك زٌسیؼ کكیغق

 ٌِادی اىّا در فٌؼجو داٌایی ٌگػاقحی ؟ 

ای زِاف ! ىً ةا ایً ادّّای گؽافَ چَ کٍو ؟ چؼا در فٌؼتِ ّؼفا داٌائی گػاقحی کَ ةا ٌاف ك ظؼىایی ، چِم ركزق از دركفِ ظّد داٌاییِ 

 اٌاییِ فٌؼی ٌغادی ؟ ىـحلم از ىضفَّاتِ كتهی پغیغ آكرٌغ ك ىؼا د

چیٍیِ از ایً ك  اـ ك چؼا ةؼای داٌایی ، ىؼا ةَ ظّقَ ٌؽادق ْای از ظّد ُیچ داٌایی ای زِاف ! چؼا پؾ از چِم ؿاؿ ریاوثِ اٌغیكَ ، ىً

 ای؟ ُایِ ظّد ، كاداقحَ آفِ جّ ، از ذرّق ذرّق

ةَ ّانوِ  ظیاؿ ةؼی ك چّف قتضی ةؼ ىً ٌازؿ قّی . ىً جّ را دُو ، ىً آف ٌِیَو کَ ىؼا ةَ ظّاب کٍی یا  ای زِاف ! ةَ جّ زٌِار ىی

 کٍو ٌَ در ظّاب ك ظیاؿ .  در ةیغاری ، در ُكیاریِ ّلم زـحسّ ىی

ُایو ، از جّ ةـی ؿپاس دارـ کَ ذٍُی زـحسّگؼ ، ىغؽی فّْاؿ ، قّكی زایغ انّمف ك  ُا ك ةغگياٌی ای زِاف ! ةا ایً ُيَ ٌاؿپاؿی

 ای . ی ةَ ىا دادقجّافِ پّیف راقِ داٌای

 

 عشق( –هایِ عرفان با عقل : )وحذتِ جهان  سازگاری -3

 وحذت جهان 
 اٌغ : ّؼفا ةَ ؿَ گٌَّ كصغت اقارق کؼدق

 كصغتِ زِاف ك كصغتِ ّارؼ ةا زِاف . -انف

 ك یگاٌگی ّارؼ ةا زِاٌی ُيَ ظغایی .  –زِاٌی ُيَ ظغایی –كصغت زِاف ك ظغا  -ب

 كصغتِ ّارؼ ) صىّر ك یا قِّد ك یا اقؼاؽ ك یا اجّضاد ك یا ذكب ك ... ( ةا ظغایی کَ پؼكردگار زِاف اؿث .  -ج

 ىً كصغتِ زِاف ك یگاٌگی ك كصغتِ ظّد ةا زِاف را چَ ةؼ اؿاس جضهیم ك چَ ةؼ اؿاس جسؼةَ ك ىكاُغق ةاكر دارـ . 

ةیٍو ك كصغت ك ُياٍُگی ك یگاٌگیِ  قّد ةا چكوِ ؿؼ ك چكوِ ّلم ىی ىیىً قغفِ زِاٌی یکپارچَ را کَ جْانی یا جکاىم ٌاىیغق 

 « .قّد  ٌيی» ةیٍو کَ ُیػػػچ زؽئی ىـحلالً   کٍو ك ىی ىكاُغق ىی« قُغف » ازؽای زِػػاف را در ایً 

ر زِاف یٍْی ّغـ ك اـ کَ اؿحلالؿِ ُؼ زؽء د اـ . گفحَ ىً ةارُا از كصغت زِاف ك ٌاىّزّد ةّدفِ زؽء ىـحلم در زِاف ؿعً گفحَ

زٌغ ةهکَ از ًؼیقِ ىكاُغق ٌیؽ جسؼةَ  كصغت زِاف ك كصغت ىّزّدات زِاف پٍغاری اؿث کَ ٌَ جٍِا ّلم ةؼ آف ىُِؼِ جأییغ ىیٌیـحیِ آف . 

 قّد . ىی
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ی زِاف ةَ گّیو ك ىایۀ ایً قُغفِ در كصغت را ىیمِ ازؽا ىً ُياٌسا کَ از كصغت ىّزّدات ك َّغَـ اؿحلالؿ ازؽای زِاف ؿعً ىی

ركـ ك ُؼگؽ  انَ پیف ىی قّـ اىّا جا ىؼز کؼاىات ك ىْسؽات ك ّلم ؿحیؽی ك فٍا فی اـ ةَ ىکحب ّؼفاف كارد ىی داٌـحَ -ّكق  –قُغفِ ةا ُو 

 قّـ . ُای ظؼافی ٌيی كارد ایً دظيَ

ُا جا کّچکحؼیً  ُایِ زیؼ ىسيَّّ ُا ك زیؼ ىسيَّّ ای اؿث كاصغ ، دارای زیؼ ىسيَّّ ٌاپػیؼ اؿث ، ىسيَّّ زِاف یک کمِّ جفکیک

 زٌغ . زؽء . ایً پٍغار اگؼ چَ ّارفاٌَ اؿث اىّا ّلم ةؼ آف ىُِؼ جأییغ ىی

کَ ىیم ةَ قُغف  -اگؼ ّؼفاف ٌغا دُغ کَ زِاٌیاف ك ازؽای زِاف ُيَ در ةؽـِ ّكق ، ةَ آٍُگِ ؿُؼٌایِ زِاٌی ك ةَ فؼىاف ّلمِ کهّی

 گّیغ : اٌغ ، ّلم ىی پایکّةی ك ؿياع در ركل ك -در ازؽای زِاف ٌِادق اؿث 

 « .اٌغ  قُغف» زِاٌیاف ُيَ دؿث در دؿث ُو ك ةا ُو در صاؿ آری ، 

جّاٌو  ای از ىسيّّۀ ذرّاتِ زِاٌو . ىً فؼد ٌیـحو ، ىً صحّی جنّّر فؼدیّث ُو ٌيی داٌو . ىً ذرّق ىً ظّد را زؽء الیٍفک زِاف ىی

 داقث.

، ایً ؿعً ٌّّاً ىكاةَ « گّیغ  ایً کائٍات اؿث کَ از زةاف ىا ؿعً ىی» اـ  در زائی گفحَىً ةَ كصغت ازؽای زِاف ىْحلغـ . 

ایً زِاف اؿث کَ از زةاف ىً ك زةاف قيا ؿعً گّیو  ُياف اٌَا انضقّ صالّج اؿث کَ ىُهّىاٌَ زاف ةؼ ؿؼ ایً ؿعً داد . اکٍّف دكةارق ىی

ُای ىً ك  گّیغ . ك ؿعً گّیی ، ایً زِاف اؿث کَ از زةافِ ىا ؿعً ىی کَ ىی گّیو ك ایً جّ ٌیـحی ایً ىً ٌیـحو کَ ىیگّیغ .  ىی

ریؽد ك ىا را ةَ ىٍاَؼق ك گفحگّیِ  آىیؽد جا آٌسا کَ ىا ُيغؿ قّیو ك  آٌگاق دكةارق قّری در ىً ك قّكی در جّ ىی ُای جّ را در ُو ىی گفحَ

 کكاٌغ .  دكةارق ىی

کٍو . ىؼا صـّی فؼاجؼ از كصغت ةا دیگؼ ازؽای زِاف ٌیـث . كصغت ةا آٌچَ کَ  ا ؿکّت ىیدرةارة كصغتِ زِاف ةا ّهّث انْهم ك ظغ

 کٍو . گیؼد ، ؿکّت ىی داٌو ك در ىغؽ ىً زای ٌيی داٌو آری ، اىّا كصغت ةا آٌچَ کَ ٌيی ةیٍو ك ىی ىی

قّؽ ك كَزغی ٌاقی از ایً اصـاس  اصـاسِ كصغت ةا زِاف ، اصـاؿی اؿث ژرؼ ك ّيیق کَ چّف ىِارِ ذكؽ را رُا کٍیو ، قّر ك

 جؼ اؿث .  ُای ادّّائی ، ّلالٌی آیغ . كزغ ك قْفِ ٌاقی از كصغت ةا زِاف از اٌّاع دیگؼ كصغت پغیغ ىی

 ای از زِافِ كاصغ ُـحیو .  ایو ك ذرّق کٍغ کَ ىا از زِاف ؿؼ ةؼآكردق ّلمِ غؼیؽی ك ًتیْی صکو ىی

ٌّیـو . ایً  ای ٌَ چٍغاف دكر ، ىً ٌیـحو . ك اکٍّف ةَ یاد آكرـ کَ ایً ىً ُـحو کَ دارـ ىی کافی اؿث ةَ یاد آكرـ کَ در آیٍغق

ةؼـ . ایً ىً ُـحو کَ ّکؾ ىاق را در زّیتار  کٍو . ایً ىً ُـحو کَ از نٌافث ُّا ك ٌـیو ةِاری نػّت ىی ىً ُـحو کَ دارـ ىٌانَْ ىی

ةیٍو . ایً ىً ُـحو کَ فؼزٌغاٌو را دكؿث دارـ ...... . ك ایً  ىً ُـحو کَ آؿياف آةی ك صؼکث اةؼُای پارق پارة ؿپیغ را ىی ةیٍو . ایً ىی

ایً دَـ چَ ای ُـحو ك دیگؼ ُیچ . ایً نضَُ ،  ای نضَُ ای ةیف ٌیـث . ُيچّف زؼكَّ ىً ُـحو کَ در آیٍغق ٌعّاُو ةّد . ّيؼ ىً نضَُ

داٌو کَ ایً  اٌغ کَ ىً ىی ُای ىً ، ُياٍُگ ةا یکغیگؼ چٍاف دؿث در دؿث ُو دادق اٌگیؽی افحادق کَ ازؽاء ك ؿهّؿ اجفّاؽ ّسیب ك صیؼت

 ٌّیـو .  ىً ُـحو کَ دارـ ىی

زادق اؿث ، ایً نضُۀ غؼیتی اؿث ك  -ٌّزادی چّف ىً  -را « ىً » زِاف پؾ از ىیهیاردُا ؿاؿ کّقف ك زّقف ك ؿْی ك جالش 

کّةاف در كزغ ك ؿياع قّـ کَ ىً ُـحو . کَ ىً ُـحو صحّی اگؼ فلي ُيۀ دارایی  افكاٌی کٍو ك پای اـ ك جياـ اؿث کَ دؿثنضُۀ کافیِ ج

 ةاقغ .« ىً » ك جْهّلاجو ایً ُـحِی 

چٍاف در ایً نضَُ از جاریطِ زِاف کَ چؼخ چٍاف چؼظیغق کَ ىؼا از ٌِادِ ظّد قکفحَ اؿث ، اکٍّف کَ اةؼ ك ةاد ك ىَ ك ظّرقیغ 

 ، چؼا ؿياع ٌکٍو؟ چؼا پای کّةاف ك دؿث افكاف ، ةا زِاف ّكق ةازی ٌکٍو ؟ « ىً ُـحو » اٌغ کَ  گؼدیغق

کٍو ك در آف نضُۀ قاد ، ایً ٌغيۀ راؿحیً را ظّاُو ؿؼكد کَ  افكاف ؿياع ىی کّةاف ك دؿث ىً در صـؼت فِؼاؽ ك قّؽِ كماؿ ، پای

ً زِاٌو ك از زِاٌو . ىتاد آف دـ کَ پیٌّغـ ةا زِاف ةؼیغق قّد ، ىتاد آف دـِ ّغـ ، ىتاد آف ىً در آغّش زِاٌو ك زِاف در آغّش ىً . ى

 دـِ ٌیـحیِ ٌیـحی . 

ُا ك ةـحؼ ُيۀ ركدُای ؿهـهۀ  کٍو ك جياـ زّی افكاٌی ىی اـ ةا زِاف ، دؿث ىً ةَ ؿپاس از ُـحیو ك ةَ كزغِ ٌاقی از كصغت

ُایِ رُؿحَ از ؿٍگ ظارا ُو ، ةَ ٌغيۀ رةابِ زِاف ، در ٌاز ك  زدایو ، ةَ راؿحی ةٍفكَ ۀ دؿ را ىیکٍو ك زٌگارِ آییٍ اّناةو را قـحكّ ىی

 اٌغ .  کؼقيَ

اـ ، پٍغاری اؿث کَ ٌَ  اّىای زِاف ك ىیم ةَ قغفِ ةا ُو را کَ ىً ّكق ك ٌاقی از ؿاظحار ك ؿاظحيافِ اَّیاف داٌـحَ« قغفِ » 

اؿث . اؿاس ك ةٍیاف ّهوِ ةكؼی ةؼ پٍغاری اؿث  –ّهوِ ةكؼی –کٍغ ةهکَ قانّدة ّهو لم آف را جأییغ ىیجٍِا از ّلم ىایَ گؼفحَ ك ٌَ جٍِا ّ

دُغ ك صهّاؿ  گٌَّ کَ در ةاال گفحَ قغ ةَ ّلمِ ةكؼِ زىیٍی ك ةَ ّهوِ ةكؼ زىیٍی فؼىافِ ایـث ٌيی کَ در ةاال گفحَ قغ . ایً جفـیؼِ زِاف ، آف

 دُغ . ُای ٌاپیغایِ آؿياٌی صّانَ ٌيی ىسِّالت را ةَ افالؾ ك ةَ افق
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 عشق

اٌغ ! ةؼای ٌيٌَّ در دیّاف غؽنیات صافٍ ةیف از  اٌغ كنی کو قؼح دادق ای ىلغّس زیاد ىغح کؼدق تِ ّؼفاٌی ، ّكق را چّف انَِدر ادةیّا

 ةار كاژق ّكق آىغق اؿث .  233

 اٌغ . ٌاپػیؼ ، زهّق دادق در ةیكحؼ اقْار ّؼفاٌی ّكق را چّف ىّزّدی ىسؼّد ك فؼازىیٍی ك صحّی كمف

ّكق ىیم اؿث . قّكی ذاجی اؿث در اؿث ، ىیمِ ةَ ُو قغف ، ةا ُو قغف ك از ُو قغفِ ازؽای زِاف .  ّكق ىیمّكق چیـث ؟ 

در  –زػب یک زؽء ةَ زؽءِ دیگؼ را اگؼ ىـحلم از کمّ ٌگاق کٍیو ٌگاق ىا زؽئی اؿث . ُيۀ ازؽاء ةا ُو«. قُغف» جياـ ازؽایِ زِاف ةؼای 

 « . قغف » در زّقف ُـحٍغ ك  -كصغت

گیؼیو کَ داٌا قّیو  مِ ًتیْیِ ُؼ زؽء از زِاف ةَ قغف اؿث ك ٌاقی از ؿاظحار ك ؿاظحياف آف زؽء اؿث . ىا جنيیو ٌيیّكق ، ىی

گیؼیو کَ دكؿث داقحَ ةاقیو ةهکَ پیكیٍِی ُيَ ایً رفحارُا ىیمِ كتهی اؿث کَ از  گیؼیو کَ نػّت ةتؼیو ، جنيیو ٌيی ، ىا جنيیو ٌيی

قّد . ّهّث ُيۀ رفحارُای ىا ىیم اؿث ك ىیم ، ذاجِی ؿاظحار كؿاظحياف ىا اؿث . آف داٌۀ نّةیا  كد ك آقکار ىیجؼا ؿاظحياف ك ؿاظحار ىا ىی

ركد . ایً زِاف  افحغ ك آف قاُیً ةَ اظحیار ةَ قکارِ آف ىؼغک ٌيی گیؼد ك آف كٌؼة ةاراف ةَ اظحیار ٌيی ةَ اظحیار جنيیو ةَ ةّجَ قغف ٌيی

کارگاق ةَ اظحیار در زٍب ك زّش ٌیـث ، ةهکَ ىیهی کَ ًتیْیِ ُيۀ ازؽای زِاف اؿث ، ایً زِاف را ةَ قُغف زّقغ ك ایً  ةَ اظحیار ٌيی

 كاداقحَ اؿث . 

 ّكق ، اٌگیؽة رفِِ درد ك رٌر ىا ُـث اىّا صالّؿ ىكکالت فهـفی ىا ٌیـث .

 دیگؼی اؿث . ّكق ، ىیم ةَ قُغف ، ىیم ةَ ظارج قغف از آٌچَ کَ ُـحیو ةؼای كارد قغف ةَ چیؽ 

ؿؼكؿاىاف  اگؼ ّكق فلي ظارج قغف از آٌچَ کَ ُـحیو ةاقغ ك ٌغاٌیو کَ ىلنغِ ةْغی ىا  چیـث ، در آف مّرت زِاف زِاٌی ةی

ركیو ك چَ ظّاُیو  ك ؿؼاؿؼ ُؼج ك ىؼج ظّاُغ ةّد . پؾ ّكق ، ىیم ةَ قغف از چیؽی ةَ چیؽی اؿث . آیا ةغكف آف کَ ةغاٌیو ةَ کسا ىی

 کٍیو ؟ ظیؼ .  ىی«  قُغف» قغ ، 

دارد در ُّایِ قغفِ ةَ چَ چیؽی اؿث ؟ اگؼ ذرّق  –ّكق  –اکٍّف ةا ایً پؼؿف ركةؼك ُـحیو کَ ُؼ ذرّق از زِاف کَ ىیم ةَ قغف 

 ٌُو ك ؿاىاف ظّاُغ ةّد . ٌغاٌغ کَ ّاققِ چیـث ك ىایم ةَ   چیـث ، زِاف ، زِاٌی ةی

گّیو جياـ  ركد . از ىٍُؼ آف ّؼفاٌی کَ ىً ؿعً ىی غ یا داٌـحَ قغق کَ ةَ کسا ىیداٌ کٍغ ك ىی ىی« قغف » پؾ ُؼ زؽءِ زِاف ، 

انْههی اؿث  را در ٌِاد ُيۀ ازؽاء زِاف ٌِادق ، ّهّث« قُغف » اٌغ کَ ُؼ یک در ُؼ زىاف چَ قٌّغ . آٌچَ کَ ىیمِ ةَ  ازؽاء زِاف داٌـحَ قغق

 داٌو ك در صـؼت داٌایی ، در ؿّز ك گغازـ .   ث کَ ٌيیك ذًُ ىً را یارای قؼصی ةیف از ایً ٌیـث . ایٍسا اؿ

ك نػّتِ كماؿِ صانحی دیگؼ  -ٌاقی از ؿاظحار ُؼ زؽء از زِاف در آف صاؿ کَ ُـث -ّكق ٌیؼك ٌیـث ، ّكق ىیم اؿث . ىیهی ذاجی

اىف ك ؿکّف ٌیـث ، ایً زّقف آراـ دُغ . اىّا جلغیؼ زِاف ةؼای ُؼ زؽء ، آر ىی« قّد  ككحی ىی» ای اؿث کَ زِاف ةَ ُؼ زؽء  ، زایؽق

 گیؼد . ٍُّز از زایی ةَ زایی ٌؼفحَ ، آٍُگِ زایی دیگؼ ك ُّایِ صانی دیگؼ اؿث . ٌيی

ٌاقی از ؿاظحار ك ؿاظحياف  –« قُغف » انْههی ٌاىْهّـ ىیهی ةؼای  ُا پیف از آف ركزِ اٌفسار ةؽرگ ، ّهّث ةَ ایً جؼجیب از ازؿ ، زىاف 

 ؽای زِاف ٌِادق اؿث . در جياـ از -ُؼ زؽء

آفؼیٍغ اىّا  ّكق در ىا قّؽِ كمم ىیٌيایاٌغ .  ّكق راٍُيا ك راُتؼِ راقِ ىا ةَ ىلنغ ٌیـث ةهکَ ّكق ، ىلنغِ ةْغ ك ىٍؽؿِ ةْغ را ىی

 راُتؼ ك راٍُيای ىا ّلم اؿث .

 ظؼكش ك زّش ك زٍتف در کائٍات اىّا،  اؿث قغق میجكک -ّؿحَیپ ك ةـحَ ُو ةَ -ىٍغ كاٌّف یازؽا از کائٍات کَ اـ گفحَ ةارُاً ى

ظیؼ ! پؾ ىضؼّؾ اكنی ةایغ ك ایٍسا اؿث کَ  کٍغ؟ یىك زّش ك ظؼكقی  « غفقُ » ك صؼکث ، یىٍغ كاٌّف مؼؼِ ةَ، ىٍغ كاٌّف زؽءِ ایآ . ؿثا

اـ ك ُيّارق  ای در ایً دظيۀ زِم پیغا کٍو . ىً در ایً دظيۀ ٌاداٌی ، ىسٍّفِ داٌایی زٌو ، ةاقغ کَ ركزٌَ كار ظّد را ةَ در ك دیّار ىی دیّاٌَ

 ةـثِ غُم ك زٌسیؼ زِم .  پای

 ًیا ایآ.  قّد چگٌَّ ك قّد چَ ، کٍغ چگٌَّ ك کٍغ چَ کَ ةغاٌغ زؽء ُؼ ك ویدُ كؼار ُو کٍار در را ىٍغ كاٌّف زؽءِ چٍغ ویکٍ فؼض

ی ازؽا یِىٍغ كاٌّف ؼایز ؼ،یظ ُـث؟ ُو قغف ك ؾىضؼّ یؼكیٌ یدارا ی ،ىٍغ كاٌّف ك كاٌّف ایآ داقث؟ ظّاُغ یزّقك ك صؼکث ـحویؿ

 ّكلی ةایغ کَ فؼىافِ زٍتف دُغ .، پؾ ىیهی ك قّد ُا آف زّشِ ك زٍب ك قغف ىّزبِ جّاٌغ یٌي یجٍِائ ةَ زِاف

 غایٌاپ یاٌیپا جا ٌاىْهّـ یآغاز از را یدگؼگٌّ ك قُغف ًیا جغاكـِ کَ اؿث ىیهی ، ىٍغ كاٌّف یازؽا ًیاؿاظحارِ  ٌِادِ ك ةًٌ درگّیا 

 . اؿث ؿاظحَ ؼیپػ اىکاف

ُای کّچک ك ةؽرگ کائٍات ك در کمّ کائٍات ُـث  زیؼىسيَّّایً ىیمِ ةَ قغف ك ایً ارادة ةانلّّق ، در ُيۀ ذرّات کائٍات ، در ُيۀ 

ؿحارق ك  ك ُيَ را ةَ قغف كاداقحَ اؿث . ذرّق ذرّق ، كٌؼق كٌؼق ، زّی زّی ، ٌِؼ ٌِؼ ، ركد ركد ، دریا دریا ، اةؼ اةؼ ، درظث ك زٍگم ك کّق ك

 اٌغ . يَ در قُغفاٌغ ، ُ کّةاف در ؿياع کٍاف ك پای ظّرقیغ ك فهک ُيَ ةَ فؼىافِ ّكق ، ركل
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 جىادّ ةیً ّلم ك ّكق ، ٌَ کارِ ّاقلافِ راؿحیً اؿث ك ٌَ کارِ ّاكالفِ راؿحیً . 

ةؼد اىّا ىیمِ ةَ آف چیؽی اؿث کَ ةایغ قّیو . ایً ّلم اؿث کَ راُتؼ ك راٍُيا ك  ّكق ىضؼّؾِ ّلم اؿث . ّكق ىا را ةَ زایی ٌيی

 پیؼِ ىا اؿث . 

 ز اؿث اىّا کاقفِ اؿؼار ك رىّز ، ّلم اؿث . ّكق ، ىیم ةَ کكف اؿؼار ك رىّ

 ٌيایاٌغ ، ّلم اؿث . پیؼِ ىا ، ّلم ىا اؿث .  چَ کَ راقِ كمم را ىی قّؽِ كمم ، ٌاقی از ّكق اؿث اىّا آف

 

 های نابخردانه ، کشف اسرار و رموز ، عقل ستیسی ( های عرفان با عقل : ) کرامات ، ریاضت ناسازگاری -4

 مقذمه 
  كمف قاّؼاٌۀ زِاف را ةا درؾ صلیلثِ زِاف اقحتاق ٌکٍیو .ٌگاق ّاقلاٌَ ك قاّؼاٌَ ةَ زِاف از دیغگاق ّلم ؿحّدٌی اؿث اىّا 

دُغ ك ركافِ ىا را از ّنتیّث ك صـادت ك کیٍَ ك ٌفؼت ك  کٍغ ك آراىف ىی آف ةعف از ّؼفاف کَ ٌِاؿ ّكق را در ىا ةاركرجؼ ىی

 دایغ ، ؿحّدٌی اؿث .ز جْنّب ك دركغ ك زٌگار ىی

ُای ٌاراؿث پاالیف کٍیو ، ّؼفافِ ىکحب ّكق ك قّر ك كزغ ك ىضتّث ةـیار ُو دنپـٍغ اؿث ك ّلم در پیِ  اگؼ ّؼفاف را از پیؼایَ

 گّیغ : آف اؿث . ةَ ایً گفحۀ صافٍ ةاكر دارـ کَ ىی

 ّلم اگؼ داٌغ کَ دؿ درةٍغ زنفف چّف ظّقـث  » 

 « ّاكػػػػػالف دیّاٌَ گػػؼدٌغ از پی زٌسیػػػػػؼ ىا  

 ( 66، ص  4) ؾ 

 چَ کـی ةا ّكق ك كصغتِ زِاف ك اصـاس ظّشِ ٌاقی از ایً جفکّؼ ك ةاكر ىعانف اؿث ؟ 

 گیؼیِ ركزگار ، متؼ ك جضيّم ُيؼاق ةا اىیغ ك جالش ، رفِ کیٍَ ك صـغ ، اقاّۀ ّكق ك ىضتث ىعانف اؿث ؟  چَ کـی ةا آؿاف

 چَ کـی ةا اَّياؿِ ىحْارؼِ ىٍحِی ةَ آراىف ىعانف اؿث ؟ 

 جّاٌغ ىعانفث کٍغ ؟ چَ کـی ةا ؿياع ىی

ُای ٌاةعؼداٌَ ،  ىحأؿّفاٌَ ّؼفاف در ىّاردی آنّدق ةَ ادّّاُای كاُی ك ظؼافی ٌُیؼ کؼاىات ك کكفِ اؿؼار ك رىّزِ ّانو ، اٌساـ ریاوث

آنّدق ةَ درفف درگٌَّ کؼدف ك قفا  -در ؿٌّحِ ّاىیاٌَ ك پَـثِ آف -غ جّؿّي ىؼاد ك ةغجؼ از ُيَ ظاٌلاق ك ظاٌلاق ةازی ، اؿحذيار فکؼیِ ىؼی

 ُا ٌیـث . دادف ك پا ةؼ آجف ٌِادف ك اّيانی از ایً كتیم قغ ك ایً در صانی اؿث کَ ایً ىکحبِ ّكق ك ىضتّث را ُیچ ٌیازی ةَ ایً قْتغق

گاق کَ آٌاف ةَ كرًۀ ّلم ؿحیؽی ، ادّّای کؼاىات ك کكف  کٍو اىّا آف ٍؽؿ ًی ًؼیق ىیىً ُيؼاق ةا کاركاٌیافِ ّؼفاف ، ىٍؽؿ ةَ ى

 ُا ةؼصػر ظّاُو داقث .  راَُ راَُ ك ةی اؿؼار ك رىّزِ ّانو درغهحٍغ ، ظّد را از ایً کر

ك اگؼ راُی ةَ صلیلث ةاقغ آف  ىً ُؼگؽ ٌَفَـی از راق ّلم ك ّهو کٍارق ٌعّاُو گؼفث ك جا دَـ آظؼ ةا کاركاٌیاف ّلم ُيؼاق ك ُيغىو

 داٌو . را راقِ ّلم ىی

ىً در ةؼاةؼ ؿغِّ ّتّر ٌاپػیؼ ىادّق انيّاد ك ظّدآگاُی ك ّهّث انْهم ، غؼؽ در كصكث ك صیؼت ك اقحیاكو ك چَ ةـیارٌغ آٌاٌی کَ در 

كحم ك اؿارت ك جازیاٌَ اصکاـِ كٌْی ك صحّی فؼىاف  ؿّ ، فؼىافِ مغكرِ اٌغ ةهکَ از آف ّانَو ظیاؿ ، ٌَ جٍِا از ایً ؿغِّ ّتّر ٌاپػیؼ گػقحَ

 دٍُغ. ىی

ةیٍٍغ ك ةؾ . آٌاف ، غو کارگؼ ك کكاكرز ، غو كّـ ك ىهّث ك غو زاىَْ ك ةكؼیث را ٌغارٌغ . آٌاف  ایً گٌَّ از ّارفاف فلي ظّد را ىی

َهو ك ؿحو ، کاری ةَ َانو ك ىُهّـ ، کاری ةَ اىذاؿ فلي ةَ فکؼ ظّد ك ةازؿازیِ ظّد ك رؿحگاریِ ظّد اٌغ . صحّی اکذؼ ّؼفا ، کاری ةَ 

اٌغ. ّارفافِ ّؽنث گؽیً زؽ پؼكراٌغف ظّد در زاكیَ ك گّقۀ  ُا غو زِاف ك دٌیا را ٌغاقحَ اٌغ ، آف اؿکٍغر ك چٍگیؽ ك ُیحهؼ ك ٌاپهئّف ٌغاقحَ

 ُو در دٌیای كُو ك ظیاؿ . آفظّد ، ُیچ غيی ٌغارٌغ ، ُیچ رؿانحی را ةؼای ظّد كائم ٌیـحٍغ ىگؼ ؿاظحًِ ظّد ، 

 ( 8، ص  5ؾ « ) جا كؼف پٍسو ُسؼی ّغة ىحنّّفاف زایغ ةؼ چِار ُؽار ٌفؼ رؿیغق ةّدق اؿث.» 

اٌغ ك  ای از ىكکالت زاىْۀ ةكؼی را گكّدق از ُؽاراف كٌب ، اىاىاف ، اكجاد ، اةغاؿ ، ٌُستا ، ٌُلتا ، ؿانک ك ىؼیغ ك ...... کغاىیک گؼق

 اٌغ ؟ ؿ قغف صلّؽ فٌؼیِ ةكؼ ، اؿحذيار فؼد از فؼد ك كّـ از كّـ ك ىهّث از ىهّث ك یا فلؼ ك زِم ك ّلب ىاٌغگی ىتارزق کؼدقکغاىیک ةا پایيا

 . قغ ؼیگ ُيَ یگؼائ ّؼفاف ىّج کَ ویؼیگ

 . قغ گـحؼدق یىضّرْ دؿ ىّجِ کَ ویؼیگ

 . غٌغیازی دؿث کؾ ُيَ ك ؽیچ ُيَ ةؼّؼفا  کَ ویؼیگ 

 .غیکك اؿارت ةَ یا جّةؼق در را ّلم ك ّهو غِیظّرق ، ّلم ك ّهو ةا ىعانفث کَ ویؼیگ
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 ك ةاؿ ؿّظحَ یُِا پؼكاٌَ ك متا ةاد از ىغُّش یُِا اؿيًی ك ُا اؿيًی ركلِ از ىغُّش ةهتالفِ از ىاالىاؿ ًیزى ۀپٍِ کَ ویؼیگ

 .  قغ چاؾ ٍَیؿ ّاقلافِ

 . قغ ؿؼاب ًیزى ۀُي کَ ویؼیگ

 در کَ اؿث ظؼافَ زغغِ ًیا آظؼ االىؼ ك آىغ ظّاُغ ؿؼاب گيكغگافِ یاری ةَ کَ اؿث ّلم ۀفؼقح ًیا ، االىؼ آظؼ ؟ چَ آظؼ 

 .  ًهب کٍغ یاری ّهو ك ّلم از ، ؿاظحَْ دظّ یُا ؼاٌَیك

 ؿحیؽی ك کكف اؿؼار ك رىّز از ًؼیق اجّضاد ةا کّم ؿؼِ فؼؿا ك ٌاةعؼداٌَ ، ّلم ُای ًاكث اٌـاف ّاكم ُؼگؽ ةا کؼاىات ، ریاوث

 ؿازگاری ٌغارد .

نّح  ُا ةؽرگحؼیً ّؼفا در ایً ؿؼزىیً قٌش گفحٍغ ، ًاىات ةافحٍغ ك قْتغة کؼاىات کؼدٌغ . صاؿ ةگّیٍغ ك ةتیٍیو آف ىؼدـِ ؿادق كؼف

 ؟ ظتؼی پؾ ىاٌغٌغ  ك آف ؿانکافِ ًؼیلث ك رُؼكافِ صلیلث ةَ کسا رؿیغٌغ ؟  ىهّث ك ىؼدـ چٍغ گاـ ةَ پیف آىغٌغ ك چٍغ فؼؿٍگ در ةی

 . ُـحٍغ ُّا در پا ظّد آٌاف نکً داٌٍغ یىاٌغ ك  داٌـحَ ًیچّة را ّفیاؿحغالن یِپا،  زاُغاف ك ّاةغاف ، ّارفاف ةـیاری از ُؼچٍغ

ةاد ؿاظحً ك  ةؼ الٌَ از ةِحؼ غفیپّئ ىلنغ ك ىتغأ ك لثیصل ك ظانق دٌتاؿ ةَ ّهو یِؿّ کو قيِِ ةا کائٍات َهياتِ در،  ًیچّة یپا ةا 

  . یوجؼ کیٌؽد لثیصل ةَ َاُؼاً یوجؼ نّح ؿادق ُؼچَ کَ ایً ٌغای ّلم اؿث.  اؿث آب در ُاكف کّفحً

 

 کرامات 
پؼیكی ك ظّدقیفحگی اؿث ك در غیؼ ایً  اٌغ ، ادّّای آٌاف داؿ ةؼ ركاف اٌغ اگؼ راؿحگّ ك مادؽ ةّدق آٌاف کَ ادّّای کؼاىات کؼدق

 ةّدق اؿث ةؼای پیكتؼد اُغافكاف . مّرت ادّّای آٌاف ٌیؼٌگی

کَ ىسِّؿِ اُّو  –ىً در ایً ٌّقحار ُؼگؽ كزّد ٌُوِ فؼاگیؼ ك آف ٌیؼكی ٌِاف ك ىؼىّزِ زٍتاٌٍغق ك زّقاٌٍغة ازؽای زِاف را

اـ جّافِ فؼد یا گؼكُی ظاصّ  در ىعحم ٌيّدفِ آف ٌُو فؼاگیؼ ك یا در اظحیار گؼفحً ك ةَ ةٍغ  اـ . آٌچَ کَ ىً ىٍکؼ قغق اٌکار ٌکؼدق -اـ ٌاىیغق

 کكیغفِ آف ٌیؼكی ٌِاف اؿث . 

 اٌغ :  ّارفاف ةـیاری ادّّای کؼاىات کؼدق

ٍغ ك ُیچ یکی از اٌّاع آف را )ىؼدق زٌغق کؼدف ، ةا ىؼدق ؿعً گفحً ، ةؼ آب راق رفحً ، ًی داٌمّفیاف ، کؼاىات را ٌحیسۀ ًاّات ىی

.................( االرض ، ةا زيادات ك زاٌّاراف جکهّو کؼدف ، ةیياراف را قفا دادف، زاٌّاف را ةَ اًاّث كا داقحً ، ةؼ ظؽایً زىیً آگاق ةّدف ك ......

انعیؼ ك اةّانضـً ٌّری  ُاؿث ك نػا اةّؿْیغ اةیقٍاؿٍغ . از زيهَ کؼاىات اكنیا آگاُی ةؼ دؿىنانش ظهق ٌيی ىعانف ةا اكاىؼ ك ٌّاُی صق ك

 ( 83، ص  3) ؾ    اٌغ .نلب دادق«  زاؿّس انلهّب » را  

َ چّف ىٍی ، آف ٌُو ك ركـ ک پػیؼـ کَ آف ٌیؼكی ٌِاف ، اًاّثِ چّف ىٍی را پػیؼا ةاقغ ك ُؼگؽ زیؼ ةارِ ایً دركغ ٌيی ىً ُؼگؽ ٌيی

 . ای ةَ اظحیار ةگیؼد  ٌیؼك را صحّی ذرّق

ای چّف ىا ٌیـث کَ ةَ اقکِ چّف ىٍی ك یا ةَ انحياسِ  آف ٌیؼكی ىؼىّزِ صاکو ، ةّانِّؿی چّف ىً ك جّ ك یا صانی ةَ صانی قٌّغق

 چّف جّئی جغییؼِ كىا دُغ .

 جيؼکؽ ظّد را ةَ اك ىٌّْؼ داقحَ اؿث .زُی ظّدپـٍغی کَ ّارفی جنّّر کٍغ کَ گؼداٌٍغة زِاف ، 

 ُای دنپػیؼ جّزَّ کٍیو :  ةَ چٍغ ٌيٌَّ از ظؼافَ

یغیو . دنّ ك رؿً ٌغیغیو . صـً رفحیو. در ةادیَ جكٍَ قغیو. ةَ ؿؼ چاُی رؿ ٌلم اؿث کَ ةؽرگی گفث: زياّحی ةَ صر ىی

ةؼ ؿؼ چاق آىغق ةّد . ةاز از قغ. ىا ةَ ؿؼ آب قغیو . آب پؾ در ٌي«. چّف ىً در ٌياز ركـ ، قيا آب ظّریغ »> گفث: =صـً ةنؼی

ظغای را اؿحّار ٌغاقحیغ ،جا آب ةَ :»یی آب ةؼداقث . آب ةَ چاق فؼك قغ . چّف صـً از ٌياز فارغ قغ، گفث  . یکی از امضاب رکّقظّردیو

 ( 33، ص  6) ؾ « . چاق فؼك رفث 

.زادش ٌياٌغ . چِم ركز متؼ کؼد ك گِم ظّرد ك ةا کؾ ٌگفث، جا رٌسی از كی ةَ ٌلم اؿث کَ اةؼاُیو =اةؼاُیو ادُو> در ؿفؼی ةّد 

 ( 98، ص  6) ؾ ةؼادراف ٌؼؿغ .    

یی از پیف كی ىیگػقحَ، آف را گؼفحَ ك ةَ یک ةار فؼك ةؼدق اؿث. ظَؼْؽِ ىّالٌا ىضيغِ ىسػكبِ گُؼةَ ظّر، ككحی در غَهّْایِ زػةَ گُؼةَ»

 ( 17، ص  7) ؾ « زدق اؿث!ّادتْ از كی ةـیار ؿؼ ىی

دك رکْث ٌياز «. ُؼیک دیٍاری ةتایغ دادف »ٌلم اؿث کَ =اةؼاُیو ادُو> ككحی در کكحی ظّاؿث ٌكـحً. ؿیو ٌغاقث. گفحٍغ:

 (138، ص  6) ؾ ، ریگ نب دریا ُيَ زر قغ. ىكحی ةؼگؼفث ك ةغیكاف داد . در ككث«.ظّاٍُغ ك ٌغارـ چیؽی ىی انِی از ىً»ةگؽارد ك گفث:
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پؼؿیغ از صلیلث ك ىً  ىؼدی از اةغاالف ةَ ىً = ؿِم ةً ّتغانَ انحـحؼی > رؿیغ ك ةا اك مضتث کؼدـ ك از = ىً > ىـایم ىی» 

 گفحو . جا ككحی کَ ٌياز ةاىغاد ةگؽاردی ، ك ةَ زیؼ آب قغی ك در زیؼ آب ٌكـحی ............ ك از آف آب زؽ ةَ ككث ٌياز ةیؼكف ٌیاىغی زّاب ىی

  ( 269، ص  6) ؾ «.ی ةا ىً ةّد ، ُو ةؼ ایً مفث کَ انتحَّ ُیچ ٌعّرد ك ةا کؾ ٌٍكـث جا ككحی کَ ةؼفث . ىغّج

       ويً ظّاةی از پیاىتؼ اؿالـ )ص( دریافحَ ك آٌچَ 627گفحَ، ایً کحاب را در ؿاؿ  فنّص انضکو ی در ىلغّىۀ کحاباةً ّؼة

 ( 35ك  36، ص  2) ؾ اكم آف رؤیا ك ىکاقفَ اؿث. ٌّیـغ از اىالی آف صىؼت اؿث، ك اك جٍِا ىحؼزو ك ٌىی

درگػاقحً ىهک »زد =یکی ةیاىغ ك گفث: ٌلم اؿث کَ =اةؼاُیو ادُو> ركزی ةؼ نب دزهَ ٌكـحَ =ةّد> ك ظؼكۀ ژٌغة ظّد را ةعیَ ىی

ب ةؼآكرد ،ُؼ یکی ؿّزٌی زرّیً در ُؽار ىاُی ؿؼ از آ«. ؿّزٌو ةازدُیغ»ؿّزٌف در دزهَ افحاد . ةَ ىاُیاف اقارت کؼد کَ:«> ةهط چَ یافحی؟

کيحؼیً چیؽی کَ »ىاُیکی وْیف ؿّزف اك ةَ دُاف گؼفحَ ، ةؼآكرد. اةؼاُیو گفث:«. ظّاُو ؿّزف ظّد ىی:»دُاف گؼفحَ .اةؼاُیو گفث 

 ( 138، ص  6) ؾ « . یافحو ةَ ىاٌغفِ ىُهک ةهط ، ایً ةّد.آف دیگؼُا جّ داٌی 

 ر ىذٍّی آىغق اؿث :ظؼافۀ ةاال ّیٍاً ةَ ٌضّ دنٍكیٍی د

 ؿث              کاك ز راُی ةؼ نب دریا ٌكـث ُو زِاةؼاُیػػػوِ اَدَُػػػو آىغق 

 دكظث آف ؿهٌافِ زاف            یک اىیؼی آىػػغ آٌسػػا ٌاگِاف دنقِ ظّد ىی

......... 

 قیط ؿّزف زكد در دریا فگٍغ                  ظّاؿث ؿّزف را ةَ آكازِ ةهٍغ

 ُؽاراف ىاُػػی اَنهِّیی                     ؿّزفِ زر در نبِ ُؼ ىاُیػػیمػػغ 

 ؿؼ ةؼ آكردٌغ از دریای صق                    کَ ةگیؼ ای قیط ؿّزٌِای صقّ 

 ( 314ك  315، ص  8) ؾ 

 ریؽد : غق پّش ، ةَ ُو ىیىٍغیِ کائٍات ، ةَ دنسّیی از دركیكی ژٌ ای دیگؼ از ىذٍّی ىٍّْی کَ در آف ٌُو زِاٌی ك كاٌّف ظؼافَ

 ةّد دركیكی دركفِ کكحیػػی                ؿاظحػػَ از رظثِ ىػػػؼدی پُكحیی

 یاكق قغ ُيیافِ زر اك ظفحَ ةّد                زيهَ را زُـحٍغ ك اك را ُو ٌيّد 

 کایً فلیؼِ ظفحَ را زّییو ُو                    کؼد ةیغارش ز غو ماصب دِرَـ    

 ؿث       زيهَ را زُـحیو ٌحّاٌی جّ رَؿث    ایً کكحی صُؼُىغاف گُو قغق کَ در

 دنق ةیؼكف کً ةؼٍَُ قّ ز دنق                   جا ز جّ فػارغ قّد اكُاـِ ظهق

 گفث یارَب ىؼ غالىث را ظـاف                     ىحِّو کؼدٌغ فؼىاف در رؿاف

 ؿؼ ةؼكف کؼدٌغ ُؼ ؿّ در زىاف    چّف ةَ درد آىغ دؿِ دركیف از آف         

 مغ ُؽاراف ىاُی از دریای ژرؼ                در دُافِ ُؼ یکی دُرّی قگؼؼ   

 در دُافِ ُؼ یکی دُرّ ك چَ دُر         مغ ُؽاراف ىاُی از دریای پُؼ           

 ُؼ یکی دُرّی ظؼاجِ ىُهکحی                       کؽ انَ اؿث ایً ٌغارد قؼکحی

 دُرِّ چٍغ اٌغاظث در کكحی ك زَـث        ىؼ ُّا را ؿاظث کُؼؿی ك ٌكـث

 ( 325، ص  8) ؾ 

ةاراف  –جْانی –دّا کً جا صق » ٌلم اؿث کَ زياّحی پیف قیط = ةایؽیغ ةـٌاىی > آىغٌغ ك از ةیو كضي ٌانیغٌغ ك گفحٍغ: 

در صاؿ ةاریغف گؼفث، چٍاف کَ یک قتاٌؼكز «. ُا راؿث کٍیغ کَ ةاراف آىغ  ةؼكیغ ك ٌاكداف» قیط ؿؼ فؼك ةؼد ، پؾ ةؼآكرد ك گفث: «. فؼؿحغ

 ( 153، ص  6) ؾ ةاریغ .  ىی

 ظؼافۀ ةاریغف ةاراف ةَ دّای زاُغ در ىذٍّی ٌیؽ آىغق اؿث :

 در ّتادت غؼؽ چّف َّتّادیَ                 زاُغی ةُغ در ىیافِ ةادیَ              

.......... 

 در ٌياز اؿحادق ةُغ ةؼ ركیِ ریگ                ریگ کؽ جفّف ةسّقغ آبِ دیگ

.......... 

 ىكکمِ ىا صَم کً ای ؿهٌافِ دیً                  جا ةتعكغ صاؿِ جّ ىا را یلیً 

 جا ةتّؼیو از ىیاف زٌّارُا                  كا ٌُيا ؿؼّی ز اَؿؼارت ةَ ىا               

 چكو را ةگكّد ؿّی آؿياف                       کَ ازاةث کً دّای صازیاف

......... 
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 در ىیافِ ایً ىٍازات اةؼِ ظَّش                  زكد پیغا قغ چّ پیمِ آب کَف

 کً گؼفثُيچّ آب از ىَكک ةاریغف گؼفث            در گَّ ك در غارُا ىـ

 ( 338ك  339، ص  8) ؾ 

گّیو کَ از ةغك پیغایف ةكؼ جا اىؼكز ، ُیچ آب زّیی ةَ دّای ؿانکی از صؼکث ةاز ٌَ ایـحادق ك ُیچ ىاُیِ دریایی ةَ  ةا اًيیٍاف ىی

ای از كاٌّفِ کائٍات ، ةا دّای ّارفی یا ةَ ٌفؼیًِ دركیكی  ای از کائٍات ك ُیچ ذرّق دنـّزیِ دركیكی ، ىؼكاریغ ةَ کكحی ٌیٍغاظحَ ك ُیچ ذرّق

 غییؼ ٌکؼدق اؿث . ج

گّیو جاکٍّف ، ُیچ كاٌّف ك ىنهضحی در کائٍات ، ةَ ظّاؿث ّارفی یا دركیكی ، ٌله ٌكغق اؿث ك در ذًُ ظّد ایً  ةا اًيیٍاف ىی

 کٍو : اةیات دنپػیؼ صافٍ را ىؼكر ىی

 ركو ىغهٌَ ةؼ دفحؼ داٌف ٌؽٌیو            ؿؼّ صق ةؼ كرؽ قْتغق ىهضق ٌکٍیو

  ( 798، ص  4) ؾ 

 چٍغاف کَ زدـ الؼ کؼاىات ك ىلاىات       ُیچو ظتؼ از ُیچ ىلاىی ٌفؼؿحاد

 ( 256، ص  4) ؾ 

ٌكیٍی  آف ّارفاف کَ ؿؼظّردق از ّلم ك داٌف ك ظؼد ك اؿحغالؿ ك ىٌٍق ةَ اىیغ صىّر ك کكفِ رىّزِ ّانو ك راز آفؼیٍف ةَ چهَّ

ٌكیٍی ك ؿپؾ ادّّای کكف رازُا ، ةَ  ؿحیؽٌغ زیؼا جضيّم چِم ركز چهَّ ّلم را ىی اٌغ . ایً ىغّّیاف اٌغ ، ةَ زایی زؽ ظّد  ٌؼؿیغق پؼداظحَ

اٌغ ك زصيث  گؼا ك ظؼدىٍغ ًی ُؽاراف ؿاؿ دكد چؼاغ ظّردق فؼؿایی اؿث کَ ُؽاراف ُؽار اٌـافِ ّلم ىؼاجب آؿاٌحؼ از جضيّم زصيات ًاكث

 اٌغ .  اٌغ ك ٍُّز اٌغر ظوِ یک کّچَ اٌغیكَ ةؼدق

 را آب ، زٌغ یى كعٍغیر زِاف یِّهّ ًِیكّاٌ ۀُي ةَ ك ؽدیر یى ُو ةَ را ّانو یِْیًت ًِیكّاٌ یِجياى کَ غیةٍگؼ غقیقّر ّارؼ آف ةَ

 كحم ، ؼدیگ یى فؼىاف  ةَ را ایدر افیىاُ ، دُغ یى ًْاـ را گؼؿٍگاف از اریةـ یگؼكُ ٌاف یكؼم ةَ ك ةعكغ یى قفا یكِرد ةَ ، ةؼد یى ؿؼةاال

 در ، نضَُ ُؼ ك دائياً كصکایث پادقاق ك کٍیؽؾ (  -دفحؼ اكؿ -) ىذٍّی ىٍّْی پٍغارد یى ظغا اىؼ ك ىُساز یؽکیکٍ جناصبِ ظاًؼ ةَ را یاٌـاٌ

 ، کٍغ یى ظّد یِفحگیظّدق ك لاتجْهّ ۀچیةاز را یْیًت ًیكّاٌ ك زِاف اك.  زٌغ یى ظغا ّكقِ از دـ ، ىسهؾ ُؼ در ك ثیة ُؼ در ك کالـ ُؼ

 .ی فؼىاٌتؼ ك اًاّث فؼىافِ گاق ك دُغ یى زِاف ةَ ىؼج ك ُؼج ك قّرش فؼىافِ گاق

آف گؼكق از  از جؼ تَیغؼ اریةـ ظغا ةَ ٌـتث را آٌاف ویٌگؼ یى ّؼفاف افِیّىغّ از یگؼكُ رفحار ك پٍغارُا ك غیّلا یژرفا ةَ یككح

 .  ویاةی یدرى گؼایافِ ظغاٌاقٍاس ّلم

 

 فرسا و نابخردانه هایِ طاقت ریاضت
ٌكیٍی ، اّحکاؼ ، ركزق داری ك کو ظّری ك ةـٍغق کؼدف ةَ کيحؼیً آب ك غػا ، کو  جّاٌغ ك صق دارد کَ ةا جهلیً ك ةا چهَ ُؼکؾ ىی

. اىّا ظّاةی ، ذکؼِ ًّالٌی ك ةـیار چَ ةا زةاف ك چَ ةا دؿ ، ىِارِ غؼایؽ ك قِّات ٌفـاٌی صحّی ىِار کاىم ایً غؼایؽ ، ةَ ظّدؿازی ةپؼدازد 

ای ةَ داٌایی ك  کٍغ اىّا ذرّق کٍغ ك ىیم ةَ كمم ك صىّر را زیاد ىی ُا ىیم ةَ داٌـحًِ صلیلث را افؽكف ىی گّیو کَ ایً ریاوث ا ىیآقکار

 افؽایغ . ىْؼفث ىا ٌيی

 کَ -جؼی پیغا کٍٍغ اىّا ُیچ ىْؼفث ك آگاُیِ زغیغی ُای ىّزّد در ذًُ ىا ىيکً اؿث جؼکیب ك جضهیمِ کاىم ةا ریاوث داقحَ

ای ةَ آگاُیِ ؿانک اوافَ  ق ٌّكیٍی ، زِافِ ظارج از ذًُ ، ذر قّد . صحّی ةا ُؽار ؿاؿ چهَ صامم ٌيی -ازؽای آف كتالً در ذًُ ىّزّد ٌتاقغ 

 کٍغ. ٌيی

 اٌغ جّزَّ کٍیو : ُای کّدکاٌَ کَ ةؼظی از ّؼفا در راقِ رؿیغف ةَ صقّ ةؼ ظّد ركا داقحَ ةَ چٍغ ٌيٌَّ از ریاوث

 ظّاٌیو :ىیُ(  335 – 247کؼ قتهی )درةارة اةّة

ای داقحی، در آٌسا ُيی قغی ك آغّقی چّب ةا ظّد ةؼدی ك ُؼگاق کَ غفهحی ةَ دؿ اك در آىغی ، ظّیكحً ةغاف چّب ؿؼداةَ»

 ( 52، ص  2) ؾ « . ُيی زدی، ك گاق ةّدی کَ ُيۀ چّةِا کَ ةكکـحی دؿث ك پای ظّد ، ةؼ دیّار ُيی زدی

ؿ کَ = اةّةکؼ قِتهی > ىساُغق ةؼ دؿث گؼفث ، ؿانِای دراز قب ٌيک در چكو کكیغی جا در ظّاب ٌكّد ، ك ٌلم اؿث کَ ةَ اكّ  

 ( 539-543، ص  6) ؾ گّیٍغ کَ : ُفث ىً ٌيک در چكو کؼدق ةّد . 

 ظّاٌیو :  ك درةارة اةّؿْیغ اةّانعیؼ ىی

ىانیغ ك كغصی قؼةث  ةّد ك ظیيَ زدق ك کٍیؽکی جؼؾ پایف ىیٌلم اؿث کَ =اةّؿْیغ اةّانعیؼ> یک ركز زیؼ درظحی ةیغ فؼكد آىغق 

ریعث جا  قغ ك ّؼؽ از كی ىی ةؼ ةانیٍف ٌِادق ، ك ىؼیغی پّؿحیٍی پّقیغق ةّد ك در آفحاب گؼـ اؿحادق ك از گؼىا اؿحعّاف ىؼیغ قکـحَ ىی

قیط در !« یی ك چٍیً ىىٌّؼ ك ةیچارق ك ّازؽ  ةٍغقیی ك چٍیً در ّؽّ ك ٌاز ك ىً  ظغایا اك ةٍغق» ًاكحف ةؼؿیغ، ةؼ ظاًؼش ةگػقث کَ : 
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ك ىؼیغاف را «. ةیٍی ُكحاد ظحو كؼآف کؼدـ ؿؼٌگٌّـار از ایً درظث درآكیعحَ ای زّاٌيؼد! ایً درظث کَ جّ ىی» صاؿ ةغاٌـث . گفث: 

 ( 731، ص  6) ؾ کؼد .  چٍیً جؼةیث ىی

قّد . ؿانک  ّزب جغاكـ جهلیً ك ٌؽدیکی ؿانک ةَ ىًِ ةـیيِ غیؼ ىحْهّق ىیکٍغ ةهکَ ى انْهم ٌؽدیک ٌيی ریاوث ىا را ةَ ظغا یا ّهّث

فؼك   –ىًِ ةـیيِ ظّد  -« ىً » کَ ةا رفِ جْهّلات ، ُؼچَ ةیكحؼ در  قّد در صانی کٍغ کَ ةا ٌفی ىً ك ىٍیّث ةَ ظغا ٌؽدیک ىی گياف ىی

 غهحغ . ىی

 اٌغ ؟ یلث ك ؿهّؾ ةَ کسا رؿیغقٌكیٍی ك ًؼ ُا ، ریاوث ك گّقَ ةگّیٍغ ىغّّیاف کَ ًی كؼف

جؼ ، نّصی ؿادق ك زكدةاكر ك كغرتِ  یک گّقۀ ظهّت ك یک نليَ ٌاف ك چٍغ ظؼىا ك جٍَی آؿّدق ًهب ك ذٍُی ظؼافی ك از ُيَ ىِو

 جهلیٍی زیاد ةَ ىً دُیغ جا چِم ركزق ةَ ّؼش اّالء ركـ ك ظتؼ از ىاكرایِ ّهو ك داٌائی ةیاكرـ . 

 در ك ویپٍغار لثیصل را ارجفاع کو یُِا كهَّ ك ویقّ کاُالٌَ كؿّؿَ ًیا ویجـه ویجّاٌ یىّهّث انْهم  ك ىتغأ ك لثیصل ٍغگافِیپّ ىا

 اىّا . ویکٍ اّالـ ىعحّىَ را ىْؼفث ك قٍاظث ۀىـئه ك ویةپؼداز دٍا ك فیؿحا ةَ ك جنّّر کٍیو ةهٍغ یُا كهَّفؼازِ  در را ظّد،  ظیاؿ ّانَو

 صامم اوثیر ةا ، كهَّ ًیا ةَ یکیٌؽد.  اؿث ةاالجؼ ك دكرجؼ اریةـ ویکّق یى آف ؼیجـع در کَ یا كهَّ ، داٌٍغ یٌي ؽیزا را جّكف ُّقيٍغاف

 کار ۀُي ًیا ، ویةپؼداز جفکّؼ ةَ ك ویکٍ اریاظح ّؽنث ۀگّق کَ اؿث ًیا ٌَ یفکؼ اوثِیر ، قّد یى صامم یفکؼ اوثِیر ةا ةهکَ ، قّد یٌي

 ًیلی ةَ ، ویةکك اوثیر ْثیًت یرىؽُا ك راز قٍاظث ك قیجضل ك ّهو کـب زِث در غیةا ، ویةپؼداز یّهي لاتیجضل ةَ غیةا ، ـثیٌ

 ًیراؿح یلحیًؼ کٍغ کاكُش ىی ُا اجو ، ُا ىّنکّؿ ، ُا ؿهّؿ اّياؽدر  کَ کؾ آف ك ٌگؼد یى فىا ك ُا کِکكاف اّياؽ ةَ کَ کؾ آف لثِیًؼ

 . اؿث

 یِ ّؼفاٌ ىفِّـ ةَ ىْؼفث کَ ؼایز ، كرزد یى اُحياـ لثیصل ك ىلنغ ك ىتغأ قٍاظث زِث در یگؼید زىاف ُؼ از كحؼیة ًیاىؼكز ةكؼ

 .  ـثیٌ ؼیپػ اىکافّلم  قیًؼ از زؽ اگؼ ىيکً ةاقغ آف

 

 ( و کشف اسرار و رموز حالِ عرفانی ) وصال و اتّحاد با کلّ
 زىیٍی ٌیـث کَ ةَ ّارفی در صاؿِ ّؼفاٌی جضّیم قّد .   کكف ك قِّد ك اقؼاؽ از اَنٌاؼ ك ُغایایِ ىّزّدی فؼا

ُا  ُا ةؼداقحَ قغ ك ىا ةَ امم ك ذات ك کٍَُ ىـائم ك پؼؿف ُا دریغق قغ ك صساب کٍیو کَ پؼدق گاق کَ ٌاگِاف اصـاس ىی آف

ایو ك  ركقً ٌيّد ةایغ ةغاٌیو کَ ُیچ اجّفاؽ ّسیب ك غؼیتی ٌیفحادق اؿث . ٌَ ىا ةَ ىهکّت رفحَرؿیغیو ك ٌّر ىْؼفثِ راؿحیً ظاٌۀ دؿ ىا را 

 ایو . ٌَ از ّؼش اّالء ٌّر ىْؼفحی ةَ ىا رؿیغق ، ةهکَ ةایغ ةغاٌیو کَ ظّد در ظّد فؼك رفحَ

ركٌغ ك  ، ىًِ ةـیي ظّد فؼك ىی« ً ى» یک كزَ ىكحؼؾ ةیً جياـ آٌاف کَ جسؼةۀ صاؿِ ّؼفاٌی دارٌغ ایً اؿث کَ ُيۀ آٌاف در 

کٍٍغ . در ایً صانث ، ةـحَ ةَ ةاكرُا ك اّحلادات  کٍٍغ ظّد را از ُؼ ٌّع ىضفَّات ك جْهّلاتِ ذٍُِی اکحـاةی ك ّهّـِ صنّنی آزاد  ؿْی ىی

یا صىّر در ىضىؼ ظغا جهلی  ای کَ دارٌغ آف صاؿ را قکافحً فؼدیّثِ ظّد ، كمم ظّد ةَ زِاف ، اجّناؿ ةَ ظغا ، ذكب در ظغا ك كتهی

کٍٍغ . اگؼ ایً ٌُؼ درؿث ةاقغ ةایغ ٌحیسَ ةگیؼیو صحّی در صاالت فٍا ك ظهـَ ك كزغ ك كماؿ ك صىّر ، ةاكرُای ةٍیادیًِ فؼد زایم  ىی

 غ .اٌ ُای ىحفاكجی کَ ٌاقی از ةاكرُای ةٍیادیًِ آٌاف اؿث جفـیؼ کؼدق قّد زیؼا ُؼیک از آٌاف آف صانث را ةَ گٌَّ ٌيی

 ، ّتارجـث از : « ظالء ةّدایی » ، قٌّیاجا یا  ( 1873 - 1966) ةَ گفحۀ پؼكفـّر د.ت.ؿّزكکی

ةّدایی ٌَ زىاف ُـث ٌَ ىکاف ، ٌَ میؼكرت ، ٌَ قیئیث. ٌفؾ « ظالء » ظالء ىضه کَ از ُؼ ٌّع اوافَ ك جىایفی فؼاجؼؿث ... در 

گؼد ... ك ایً ٍُگاىی ىیـؼ اؿث کَ ٌفؾ ظّد قٌّیاجاؿث ، یٍْی آٌگاق کَ ٌفؾ از ٌ در ایً جسؼةۀ ىضه ىسؼد ، اٌْکاس ظّد را در ظّد ىی

   ( 139، ص  9ُيۀ ىضحّیات ىيکٍف زؽ ظّیف ظانی ةاقغ . ) ؾ 

ىْادؿ ةا صانث « ذف » ٌضهۀ كانب فؼدیث کَ قعنیث ىً در آف آقیاٌۀ پاةؼزایی یافحَ اؿث ، در نضُۀ ؿاجّری = امٌالح » 

قّـ ، كنی فؼدیث ىً کَ فؼكةـحَ ك از  یاةو یا در آف زػب ٌيی قّد . نؽكىاً ةا كزّدی فؼاجؼ از ظّیف اجّضاد ٌيی کافحَ ىی> قکفحَ ك قاقؼاؽ

كزّدُای ىٍفؼد دیگؼ ةکهی گــحَ اؿث ... در چیؽی جّمیف ٌاپػیؼ ، چیؽی کَ ؿاىاٌی کاىال ىحفاكت ةا ؿاىاف ىِّْد ك ىأٌّس ىً دارد ، 

 ( 118، ص  13ؾ .« ) قّد  ىٍضم ىی

اؿاس اؿث زیؼا صحّی  رؿٍغ کَ از دایؼة صؾ ك ّلم ةیؼكف اؿث ، ادّّایی ةی ایً ادّّا ٌیؽ کَ ّؼفا در صاؿ كزغ ك یا كمم ةَ زایی ىی

جؼیً قٌش ك ًاىات آٌاف ٌیؽ اقارق ةَ ىْاٌی ك ىفاُیيی دارد کَ از ًؼیق ّهو صنّنی در ىضفَّات ىغؽقاف زای  جؼیً ك ٌاىفِّـ پیچیغق

حَ اؿث ك اگؼ آزاد قغف ك ةؼیغف از جْهّلات ك صػؼ ىضفَّات صنّنی ، كمفِ صاؿ ّؼفاٌیِ كماؿ ك اجّضاد اؿث پؾ زٍیًِ ٌازادق ةایغ گؼف

 جؼیً ّارؼ ةاقغ . ّارؼ
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ً ازای آف صاؿِ ّؼفاٌی چیـث ؟ ى ىً ةَ كزّد صاؿِ ّؼفاٌی ك جسؼةۀ صاؿِ ّؼفاٌی ةاكر دارـ ، اىّا پؼؿف اؿاؿی ایً اؿث کَ ىاةَ

نق ىْحلغـ آف صاؿِ ّؼفاٌی ٌؽدیک قغف ةَ ىًِ ةـیيِ غیؼ ىحْهّق اؿث ك الغیؼ ، ُؼگؽ در آف صانث فٍا فی انَ ، اٌاانضق ، ذكب ك كماؿ ةا ظا

 پػیؼـ . زِاف را ٌيی

 ُا ، ىفاُیو ك ىضفَّاتِ كتهیِ ىّزّد در ذًُ ) ّهوِ صنّنی ( اؿث . قانّدة ُيۀ کكف ك قِّد ك اقؼاؽ

اٌغ یافحًِ پاؿط ةَ ایً پؼؿف اؿث کَ آیا ةؼای صاالت ّؼفاٌی ،  آٌچَ کَ ةـیاری از ىضلّلیً ىكّایی در ىّرد ّؼفاف ةؼرؿی کؼدق

 ازائی ُـث یا ظیؼ ؟  ةَ ىا

آف  ّیٍیث دارد اىّا ىـئهَ ىِو چیـحیِ« صاؿِ ّؼفاٌی » گّیٍغ ك صاالت ّؼفاٌی كزّد دارد ك  جؼدیغ ةـیاری از ّؼفا راؿث ىی ةی

 چیؽی ٌیـث زؽ ٌؽدیک قغف ةَ ىًِ ةـیي ، ةَ ىًِ ىً .« صاؿِ ّؼفاٌی»پٍغارـ کَ  اؿث . ىً چٍیً ىی« صاؿ»

 ـ. ( ةٍگؼیو : 1843 – 1893ةَ ایً ٌلم كّؿ از زاف ادیٍگحّف ؿیيٌّغز ) 

قغ . ؿؼاٌساـ چیؽی  ىی کؼد ،  اصـاس آگاُی ذاجی ىىيؼی جكغیغ ةَ ُياف ٌـتث کَ ّّانو ك ّّاىم ُكیاری ّادی فؼكکف ىی 

 ( 88، ص 9قغ .     ) ؾ  ىضحّا ىی ىاٌغ. زِاف ةیكکم ك ةی ىٌهق ىسؼد ةضث ةـیي ةؼزا ٌيی« ٌفؾ » زؽ 

 انَ ك یا صىّر در ةارگاق اك ك یا اجّضاد ةا اك ك یا ذكب در اك را ةَ ُیچ ركی ةاكر ٌغارـ . ىً ُؼگؽ كماؿ صق ك فٍا فی

 ـ.( : 1872 -1973ةَ گفحۀ ةؼجؼاٌغ راؿم ) 

کٍغ . جٍِا کيکی کَ ّؼفاف  دارد . فلي ّهو ك جفکؼ ىٌٍلی اؿث کَ ةا ىا از صلیلث صکایث ىی ّؼفاف از ُیچ صلیلحی پؼدق ةؼٌيی

  ( 2، ص  9) ؾ  جّاٌغ ةکٍغ ایً اؿث کَ ٌـتث ةَ اکحكافات ّلم ّهيی ك ىٌٍلی، ةَ ىا ٌگاق ك ٌگؼقی ّاًفی ك ٌسیتاٌَ ةتعكغ . ىی

جنّّر پیف آیغ کَ ىً ىٍکؼِ صانثِ قکُّيٍغِ ؿُکؼ ك قْف ك كزغ در ّارفاف ُـحو کَ ایً گٌَّ ٌیـث . كٌْاً  ىيکً اؿث ایً

کٍو  اٌغ اىّا ٌکحۀ ةـیار ىِو کَ ىً ةؼ آف جکیَ ىی راؿث گفحَ -اٌغ اٌغ چٍیً صاالجی را جسؼةَ کؼدق کَ ادّّا کؼدق -اکذؼیث كؼیب ةَ اجّفاؽ ّؼفا

التِ ّؼفاٌی رةٌی ةَ اجّضاد ّارؼ ةا ىهکّت اّهی ك یا صلیلث ىٌهق ك یا پؼكردگار ك ماٌِِ کائٍات ٌغارد . زیؼا چَ ایً اؿث کَ ككّع ایً صا

 ةـا اٌـاٌی کَ امالً ةاكر ةَ ىاةْغانٌتیَْ ٌغاقحَ ةاقغ چٍیً صاالجی را جسؼةَ کؼدق ةاقغ .

 ( 4، ص  9) ؾ اٌغ.  د داقحَدر زٍب گؼكق کذیؼی از ّؼفای ىّصغ ك كصغت كزّدی، ّارؼ ىهضغ ٌیؽ كزّ

ـ.( پیؼك ُیچ ٌُاـ دیٍی رؿيی ٌتّد كنی ةَ ىاةْغانٌتیْۀ افالًّف ىْحلغ ةّد ك در مغد ةّد آف را 273-؟235فهًّیً ; پهّجیٍّس ) 

 ٌّیـغ:  جؼ کٍغ . ىی جؼ ك پؼداظحَ پؼكردق

 .«اش ظّدیاةی ، ُياٌا ارجتاط ىاؿث ةا ٌفؾ در ىلاـ جٍؽق ك ظهّص» 

 اش . ُای جسؼةی ، یٍْی ظانی از اٌتاقحَ« در ىلاـ جٍؽق ك ظهّص»ةضث ةـیي « ىً » دیگؼ یٍْی آگاُی از  ةَ ّتارت

 دٌتانۀ ؿعٍف از ایً كؼار اؿث:  

ایـث کَ ىا را جعحَ ةٍغ جً کؼدق اؿث ، صیاجی اؿث  ىلاـ كارؿحگی از ةیگاٌَ –ایً صیات ظغایاف ك ظغاكٌغاف ك رؿحگاراف اؿث » 

 ( 133، ص  9) ؾ «   ُسؼجیـث از فؼدیث ةَ فؼد .  -کَ صُی از اقیای ایً ظاکػػغاف ٌغارد 

حی را کكف فكارـ آف اؿث کَ ایً صانث ك صاالت ، كمم ةَ صلیلحی ٌیـث . اگؼ ُـث ةگّیٍغ چَ صلیل آٌچَ کَ ىً ةؼ آف پای ىی

ُا ٌاقی از ظّدظّاُی ك ظّدةؽرگ ةیٍی ك یا كُو ك ظیاؿ  انَّ ٌیـث ك ایً ادّّا اٌغ ؟ ایً صاالت ، اجّضاد ةا ّؼش اّالء ك ّؼكج ك فٍا فی کؼدق

 اؿث . 

جٍِا ادّّا  آف اؿث کَ ٌَ -ظهـَ ك اجّناؿ ةَ صلیلث ك فٍا در آف نضَُ ك ... -از ادّّاُای ّؼفا درةارة پغیغآىغفِ صاالت ّؼفاٌی

کَ ادّّای  آكرجؼ آف قگفثکٍٍغ کَ ىاكراء ّلم ك فؼاذٍُی ٌیؽ ُـث ك  آیغ ةهکَ ادّّا ىی ٌاپػیؼ اؿث ك ةَ ةیاف ٌيی کٍٍغ آف صانث كمف ىی

 کٍٍغ . کـبِ ّهّـ ةكؼی در آف صاالت ىی

 ( چٍیً ٌّقحَ اؿث: 1552-1536كغیؾ فؼاٌذیـکّ ظاكیؼ )

ؼاةؼ دیغگاف دركٌو ةؼافحاد ، ك صلیلث ّهّـ ةكؼی ، صحی ّهّىی کَ ُؼگؽ ٌعّاٌغق ةّدـ در قِّدی چٍیً ةَ ٌُؼـ آىغ کَ پؼدق از ة» 

پؼ از فیه ةؼ ىً آقکار قغ . ایً قِّد ةیـث ك چِار ؿاّث دكاـ یافث ؛ ؿپؾ گّیی آف پؼدق دكةارق صائم قغ ، ك ىً ظّد را چّف پیف 

 ( 293ك  291، ص  9) ؾ .« ٌاداف یافحو 

 کٍغ :  ؿحیؾ از ّارؼ دیگؼی ٌیؽ ٌلم ىیكانحؼ جؼٌؾ ا

جّاٌـث ىاككِ را  ظغا ... افالؾ ك ؿحارگاف را ةَ اك ٌكاف داد ك اك را ةَ قٍاظث کو ك کیف آٌِا ٌایم کؼد ... ككحی کَ ةَ ظّد آىغ ٌيی

 ( 291، ص  9) ؾ ف کؼد . جّاٌغ كم ةؼای ىا قؼح دُغ . فلي گفث ّهو اك ةَ کائٍات چٍغاف کاىم ك ىـحی ةعف اؿث کَ ُیچ زةاٌی ٌيی
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ای ؿعً ةگّیغ ك ؿپؾ اّالـ کٍغ کَ ٌَ آف پغیغق را درؾ کؼدق کَ ةَ یاد داقحَ ةاقغ ك ٌَ اصـاس  صاؿ اگؼ ىّزّدی از پغیغق

، کؼدق زیؼا کَ فؼا صـّی اؿث ، ةایغ ةَ ایً ادّّا گّشِ ةـحَ داد . ایً ادّّا ىاٌٍغ آف اؿث کَ کـی ةگّیغ ىً قيْی را دیغـ ةگّئیو کسا 

 گّیغ :  افحو کَ ىی ّدـ ك ىً در ایً ٍُگاـ ةَ یاد ایً ةیث از صافٍ ىیةگّیغ ىً آف زا ٌت

 جا ظؼكَ مّفی ةَ ظؼاةات ةؼیو ظیؽ 

 قٌش ك ًاىات ةَ ةازار ظؼافات ةؼیو 

 ( 786، ص  4) ؾ  

، صغكثِ ایً  ىِيحؼیً رُکً صغكثِ صانث ّؼفاٌی ، جهلیًِ ةـیار ك ةاكر ك یلیً داقحً ةَ ككّعِ چٍیً صانحی اؿث . جا ةاكر ٌکٍیو

 پػیؼ ٌیـث . صانث اىکاف

کٍٍغ ك یا جنّّر قّد کَ ىً کيؼ  ىيکً اؿث ىً را ىحِّو ةَ داقحً ًتْی ظكک ك فاكغِ اؿحْغادِ ذاجیِ درؾِ صاالتِ ّؼفاٌی      

 گٌَّ ٌیـث . ىً فلي در فکؼ زدكدف ظؼافات از ّؼفاٌو .  اـ کَ ایً ُيّث ةؼ ٌاةّدی ّؼفاف ةـحَ

 ك ؿُکؼ صانث ُو ّؼفاف در غیقا ، دُغ یى دؿث اٌـاف ةَ آكر قگفث یصانح قّیو ٌؽدیک ىی ىً ىًِ ةَ ك قؼىحْهّیغ ىًِ ةَ کَ گاق آف

 یصانح ُياف غیقا.  کٍغ جسؼةَ جّاٌغ یى اٌـاف کَ اؿث یصاالج ًیكزغجؼ ةا ك ًیجؼ پؼقْف از یکی ًیا.  ةاقغ صانث ًیُي فٍا ای ك صىّر ای

 اّياؽ در لثیدرصل ، قٌّغ یى ظّد یة ظّد از ، ذکؼ ةا کَ گاق آف ّؼفا کَ ویگّ یى ىً میدن ًیُي ةَ.  ٌاىٍغ یى صىّر ك ّؼكج ّؼفا کَ اؿث

 . ركٌغ یى فؼك ظّدقاف

 زا ٌیـث : قؼح یک جسؼةۀ قعنی ّؼفاٌی ةی

ىضيغی در ایّاٌی ٌكـحَ ةّدـ . ُای  ُای ٌّرؿیغق گم ُای چٍاراف ك ةیغ ك غٍچَ دـِ ةِاری ، جٍِا ةَ جياقای ٌّةؼگ ركزی در ؿپیغق

ای گّئی ةا ُو داد ك ؿحغی ّاقلاٌَ داقحٍغ ، ةا ًتْی آىادق ك ركاٌی آراـ ،  ظّرقیغ در صاؿ ًهّّیغف ك اةؼُا پارق پارق در ةـحؼی فیؼكزق

ُا ك اةؼُا ك  ُا ك غٍچَ ةؼگ ُا ك ُا ك ؿاكَ دیّاف صافٍ در دؿث ، زّیا ك پػیؼایِ صانی ظّش ةّدـ . فارغ از ُيَ چیؽ ك ُيَ کؾ . ةَ قاظَ

ای از  آؿياف ظیؼق ةّدـ ك در ُّسِ ةَ آغّش کكیغف ُؼآٌچَ کَ در دیغگاُو ةّد . ةَ ٌاگاق صانی دیگؼ یافحو . ظّد را ةؼگی از درظحاف ، جکَّ

ای ك ٌَ پارق اةؼی ،  َ گهتؼگی ٌَ قاظَای از رًّةث ىٌتّع آف ُّای ةِاری یافحو . آراـ آراـ ، دیگؼ ٌَ ةؼگی ٌ ُا ك ذرّق اةؼُا ك گهتؼگی از غٍچَ

 اـ ك کّجَ زىاٌی ةیف ٌپائیغ . ُا ُيَ یکی قغیو . صانی دؿث داد کَ دیگؼ ُؼگؽ ةَ آف صاؿ ٌؼؿیغق ىً ك اك ك آف

ُایِ کاقی کاری قغق ك  ُا ك ایّاف ُا ك ًاؽ ُا ك اؿهیيی ُا ك قاظَ اگؼ در گّقۀ صیاطِ ىـسغ قاق امفِاف ةٍكیٍیغ ك ةَ آف گم

 ٌيا ، ٌَ زؽء ةَ زؽء ، ةهکَ ُيَ ك ُيَ را  ةا ُو ةتیٍیغ !  آب

ُای ؿپیغ کَ از ُؼ قکاؼ کّق چّف اةؼ  اگؼ در ىـیؼ دق ّتاس آةاد ةَ کالردقث ،  ةْغ از ةارٌغگی ةـیار ، آف زٍگم اٌتّق ، آف آب

ّيیق ك آف ٌِؼ ظؼكقافِ کف درّق کَ چّف ركدی ظؼاىٍغ ، آف درظحاف جٍّىٍغ ك ؿؼ ةَ فهک کكیغق ك آف درّق ژرؼ ك  ؿپیغ ةَ پائیً ىی

 ظؼكقغ ُيَ ك ُيَ را یکسا ةا جياـ كزّد نيؾ کٍیغ ! آنّد ةَ پائیً ىی ظؼكقاف کف

 ُایِ كاجیکاف را ةیازىائیغ ! اگؼ نػّت دیغار ىْياری ك جؽئیٍات ك ٌلاقی

 ُای ىْؼكؼ زِاف ّيیلاً ظیؼق قّیغ ! اگؼ ةَ آدار زیتای ىّزق

 رؿحو ك ؿِؼاب ك یا رؿحو ك اؿفٍغیار ك یا نیهی ك ىسٍّف ك یا ظـؼك ك قیؼیً اقک ةؼیؽیغ ك صاؿ کٍیغ !اگؼ ةا داؿحاف 

 اگؼ در نضُاجی ةا قْؼ صافٍ یا دیّاف قيؾ ىـث قّیغ !

 کٍٍغق ك ىغُّش کٍٍغة یک زف زیتا ك دنفؼیب ةٍگؼیغ !  اگؼ ةَ زیتائی ظیؼق

 ُا دكری ةَ یاد آكریغ ! ؾ از ؿاؿاگؼ نضُۀ آغّش کكیغفِ فؼزٌغ قف ؿانۀ ظّد را پ

 ُایِ پؼ ةؼؼ ظیؼق قّیغ ! ُا ك درّق ُای ؿپیغپّش از ةؼؼ زىـحاٌی ، ةَ ىٍُؼة کّق ُا کٍُّّردی ، از فؼاز كهَّ اگؼ پؾ از ؿاّث

 ُا كرزش در ُّای گؼـ ك ىؼًّب آةی ظٍک ةٍّقیغ !  اگؼ پؾ از ؿاّث

 ركنٍغ را جسؼةَ کٍیغ ! ُایحاف ةا ٌّایِ دؼ ك ٌی قادىاٌَ ىی الت ك اٌغاـُا ، ّى ك اگؼ آف صانی را کَ در آف ، جياـ ؿهّؿ

جّاف  دـ ةّد . در كمف آف صاؿ ىی زا زيِ کٍیغ ك چٍغ ةؼاةؼ کٍیغ . آف صاؿ ، صاؿِ ىً در آف ؿپغق ك اگؼ آف صاالت را ةا ُو یک

اٌغ كمف آف صاؿ قغٌی ٌیـث راؿث  ُا . ایً کَ گفحَ یٍیُا ك دنٍكیٍِی آف صاؿ ، ىاكراءِ ُيۀ دنٍك گفث نػّجی اؿث ىاكراءِ ُيۀ نػّت

 داٌو کَ ظّد در ظّد فؼك رفحو ك در ّانوِ ظیاؿ ةَ زائی چّف ةِكث ىّّّد رؿیغـ .  اٌغ . اىّا ىً ىی گفحَ

ةا ظانقِ گّیو : ٌَ ةَ ّؼش ّؼكج کؼدـ ٌَ ةا ىالئک ُيغـ قغـ ك ٌَ  دىی چٍغ پؾ از آف صاؿ ، ةَ ظّد آىغـ . اکٍّف ىً راؿث ىی

     زىاف ك ىکاف ك امم ك كاٌّف ىحّنم قغـ . صانی ةّد ك اجّفاكی ةّد ، فلي در ىغؽ ىً ، فلي در ذًُ ىً .
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 اٌـافِ ک، اىّا ی اٌغ ؿؼدادق ىغّّیاف ، ادّّای كماؿ ك صنّؿِ ىْؼفث ك کكف اؿؼارِ زِاف ك صحّی آگاُی ةَ ّهّـ ةكؼی کَ ُؼچٍغ

 اقحتاق اهلل نلاء ةا را ظّد جغییؼ صاؿِ ٍافیا کَ اةغی یدرى یؿادگ ةَ ، ُا ىـهک فیدرك ك ٌياُا یمّف ًیا ةا ةؼظّرد نضُات ًیناكّ در ؼیةن

 .ؼٌغیگ یى

 ًیا افیى در ك ارٌغیةـ پؼدازاف ظیاؿ ًیا ؽیٌ غؼب در ةهکَ ـثیٌ افیقؼك از یظام ًتلات ظاصّ ، ظؼافَ ك اكُاـ ّانَو ةَ جْهّق ًیا

 ةا کَ اؿث اٌـاف ىغؽِ چّفای  کاكٌغق از فیص.  قٌّغ یى غقید ؽیٌ ایدٌ ىْؼكؼ اریةـ یُا داٌكگاق اؿحاداف ، ظیاالجی یُا ظاٌو ك افیآكا

 . قّد آنّدق َیىا یة افکار ك ظؼافات گٌَّ ایً

 اك كممِ از ىغُّش کَ کٍغ ّاادّ کَ کؾ آف ، افحَی دؿ ییٍایة ك دادق کف از غقید ، یانِ غِیظّرق ٌّر از کَ کٍغ ّاادّ کَ کؾ آف

 دكر ةَ یظغاقٍاؿ قاُؼاقِ از ك غیپّ یى راق یظّدپؼؿح راق کّرق در نٍگاف نٍگجؼیً ةـحؼُای ىًِ ةـیيِ ظّد رؿیغق ك  ةَ ّيیق ،ؿثا

 .  قّد یى

زدٌغ ىً  اـ كصغت ةا کمّ ٌتّد ةهکَ ُؼچَ آٌاف فؼیاد ٌفیِ ىٍیّث ىی آٌچَ کَ ىً در ظاٌلاق ك ىسانؾ ؿياع ك ذکؼ ّارفاف دیغق

 ركٌغ .  دیغـ کَ ةیكحؼ در ىٍیّث ك ىًِ ظّد فؼك ىی ىی

 یصاالج اٌغ قغق ؼیجفـ یرةّاٌ یصاالج کَ افیمّف ك ّارفاف یِ ظّد یة ظّد از صانثِ ، کٍغ داةث ّلم ؿهیو ك ّهو کَ یركز آف ظسـحَ

 .  اؿث كمّؿ ك صنّؿ كاةم ُو یىادّ اةؽار ك نّازـ ك میكؿا ةا کَ اؿث ىغؽ از

 . قّد یگَّ یقٌض اك اٌـاٌی –ذًُ ّهوِ ك یركاٌپؽقک ك یپؽقک کيک ةَ –اٌـاف کی ىغؽِ در یؽیچ ؼییجغ ةا کَ یركز آف ظسـحَ

 

 عقل ستیسی
ف کؼدق ای از زِا ییً قاّؼاٌَاگؼ ّؼفاف ، ظّد را ىکحتی ذككی ك ُيۀ ادّّاُای ظّد را ، ادّّاُایی ذككی ةغاٌغ ك كتّؿ کٍغ کَ جت

 ، ّلم ىٌّؾ ك ُيغـ ك یارِ ّؼفاف اؿث ُيچٍاٌکَ دكؿث ك رفیق ك ُيؼاقِ ٍُؼ اؿث . اؿث

آكرِ زاٌغاراف ، ؿایَ افکٍغف ىؼغی ةؼ یک قِؼ ،  ر آؿياف ، َاُؼِ قگفثُا د کٍیو از پؼكاز آدـ ىا ككحی ةَ یک جاةهّی ٌلاقی ٌگاق ىی

ةؼیو ك ُؼگؽ ٌتّدِ جٌاةق ةیً ازؽاءِ ادؼِ ٍُؼی ةا  ُا نػّت ىی ُای آجف ك اىذاؿ آف ای ةَ اًؼاؼ ، ّتّر کـی از ىیاف قْهَ ٌّرافكاٌیِ كغیـَ

 ظّاُغ ةیاف کٍغ . کكغ را ةَ ُؼ قکهی کَ ىی چَ کَ از ذكؽ ك ظیاؿ ؿؼ ةؼ ىیداٌیو . ٍُؼ ىساز اؿث کَ آٌ زِافِ كاكِ را ، جىادِ ةا ّلم ٌيی

 ّلم ٌَ جٍِا ةا جسهّیات ذكؽ ك ظیاؿ جىادّ ك جلاةهی ٌغارد ةهکَ دكؿحغار ك دنتـحۀ آف اؿث .

 قّد کَ ّؼفاف ، ظّد را فهـفَ ةغاٌغ ك ةَ دایؼة ّلم پای گػارد . زا آغاز ىی جىادّ ّلم ةا ّؼفاف از آف

کٍغ . ُيچّف کـی کَ  ةؼد ك ٌحیسَ را در ّانَوِ كاكِ ارائَ ىی قّد کَ ّارؼ ةَ ّانَوِ ظیاؿ پٍاق ىی زا آغاز ىی دّ ّلم ةا ّؼفاف از آفجىا

 ةَ دٌتاؿ آب ، در پیِ ؿؼاب ركد ك از ؿؼاب زاىی از آب ةیاكرد . 

ّهوِ ىَساز اؿث ك ركقی اؿث کَ ىحأؿّفاٌَ ةَ ظؼافَ ،  داٌٍغ در صانی کَ ّهوِ آٌاف آٌاف ّهوِ ٌاقی از ّلم آدىی را ّهو ىَساز ىی

 چیٍی آنّدق قغق اؿث .  ُای ٌاةعؼداٌَ ، ؿهـهَ ىؼاجب ك ظّقَ اؿاس ، ریاوث ادّّاُای ةی

 آیغ . ُایی از ؿؼكدق ُا ك گفحارُای ّلم ؿحیؽاٌۀ ّارفاف ك قاّؼافِ ّارؼ در زیؼ ىی ٌيٌَّ

 ٌیازی ةَ ّهو چٍیً ٌلم قغق اؿث :  ةی در ىّرد. ُ ( 233از اصيغ ةً انضّاری )ؼ. 

کٍو، جّ را ككحی ةَ ىؼصهۀ صق انیلیً ك كٌِ رؿیغ، کحاةِایف را در دریا اٌغاظث ك گفث: ای ّهو! ایً کار را از ركی اُاٌث ةَ جّ ٌيی

 ( 82، ص  3ٌیازـ. ) ؾ ظّاؿحو اکٍّف کَ ةَ اك رؿیغـ، از جّ ةیةؼای رؿیغف ةَ ظغا ىی

 

 و از َفهْـی اؿث                 فهْؾ در کیـۀ ّيم ىٍِیغ ٌلغ ُؼ فهـفی ک

......... 

 فهـفػػی ىػػؼدِ دیً ىپٍػػػغاریغ                  صیؽْ را زفثِ ؿاـِ یم ىٍِیغ

 "ظاكاٌی قؼكاٌی  "                                                                        

 

 ك ىی ةیار               کاف قضٍَ در كالیث ىا ُیچ کارق ٌیـث  ىا را ةَ ىٍِ ّلم ىحؼؿاف 

......... 

 ای کَ رق ّلم ك فىم ٌیـث         فِو وْیف رأی فىػّنی چػػؼا کٍغ  در کارظاٌَ

 "صافٍ  "                                                                           
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 ؽ.( ٌیؽ ةارُا در ىذٍّی ، فهـفَ ك ّهو را جضلیؼ کؼدق اؿث : ُ.. 634 -672انغیً ىضيغ ةهعی )  زالؿ ىّالٌا

 ىکؼ ك جهتیـی کَ اك داٌغ جٍیغ                  آف ز صیػّافِ دگػػؼ ٌآیغ پغیغ

 ُای زَرکَكػػی را ةافحً                 دُرُّػػا از كْػػػؼِ دریػا یافحػػً زاىػَ

 ریِػػای ّهػوِ ٍُغؿَ                 یا ٌُسػّـ ك ّهػػوِ ًبّ ك فَهـَفَظُؼدق کا

 کَ جْهّػػق ةا ُيیً دٌُیػاؿحف                 رق ةَ ُفحو آؿيػػاف ةؼ ٌیـحف

 ایً ُيَ ّهوِ ةٍای آظُّر اؿث                  کَ ّيادِ ةّدِ گاك ك اُقحػؼ اؿث

 ٌاـِ آف کؼدٌغ ایً گیسػاف رىّز      ةِؼِ اؿحتلای صیّاف چٍغ ركز            

 ( 622، ص  8) ؾ                                                                                                     

 

 ٌغاٌغ آف ََهّـ مغ ُؽاراف فنم داٌغ از ّهّـ                 زاف ظّد را ىی

 در ةیافِ زُّؼ ظّد چّف ظؼی          داٌغ اك ظامیّث ُؼ زػػُّؼی      

 ( 457، ص  8) ؾ                                                                                                     

 

 پای اؿحػػغالنیاف چّةیػػً ةّد               پایِ چّةیً ؿعث ةی جيکیً ةّد

 ( 96، ص  8) ؾ                                                                                                      

 

 از اةّؿْیغ اةّانعیؼ ٌلم قغق :

 ( 82، ص  3ؾ « ) ُاؿث.ُا ك پارق کؼدف دفحؼُا ك فؼاىّش کؼدف داٌفکار جنّؼ در آغاز، قکـحً دكات»

 

 ق جّ در گّقو قغ           ّلم ك ظؼد ك ُّش فؼاىّقو قغجا كنّنۀ ّك    

 جا یک كرؽ ّكق جّ از ةؼ کؼدـ           ؿینغ كرؽ از ّهو فؼاىّقو قغ

 "اةّؿْیغ اةّانعیؼ  "                                                                                                       

 

 ةـی ؿؼگكحگی در پیف دارد  راٌغیف دارد کـی کّ ّلم دك

 یکی قغ فهـفی دیگؼ صهػّنی ز دكر اٌغیكی ّلم فىػػّنی            

............ 

 رُا کً ّلم را ةا صق ُيی ةاش            کَ جاب ظّر ٌغارد چكو ظفاش

 "قتـحؼی  "                                                                                                            

 

 ّلم اگؼ گّیغ ظالؼ ایً ؿعً             صؼؼ اك ىكٍّ کَ اةهَ ىؼدکی اؿث

 "ٌْيث انَ كنی  "                                                                                                                  

 

کَ فهـفۀ ىكّاء ك  اٌـاف ، از فهـفَ ىكّاء اؿث ك ایً ّؼفاف اؿث کَ گِگاق از فهـفۀ ىكّاء یاری گؼفحَ ، ٌَ ایً ىْؼفث ك آگاُیِ

 ّلالٌیث از ّؼفاف یاری گؼفحَ ةاقغ . 

دارِ فهـفۀ ىكّاء ك جْلّم ك  كغر ك ىٍؽنحی داقحَ ةاقٍغ ، آف كغر ك ىٍؽنث را كاـ –چَ زىیٍی ك چَ آؿياٌی –اگؼ ىکاجب غیؼ ىكّایی

 اٌغ . اٌغیكَ

صاالت ؿياع ك كزغ ك صىّر ك ذكب ك فٍا ك كمم ك .... صاالجی اؿث قعنی ك کـی صق ٌغارد در صاالت قعل دیگؼی دظانث کٍغ 

ُای گٌّاگّف در ىکاجب ىعحهف ّؼفاٌی  قادی ك ٌكاط پیغا کٍغ . ركش ك ىاٌِ قّد . ُؼکؾ ىساز اؿث ةَ ُؼ قکم کَ دكؿث دارد آراىف ك

ُا دظانث کٍغ ك یا ىاٌِ قّد . ایً گٌَّ  جّاٌغ ك ٌتایغ ك صق ٌغارد در آف ٌكیٍی ك .... ٌیؽ رفحاری اؿث کَ کـی ٌيی ٌُیؼ ذکؼ ك ریاوث ك چهَ

ّلم ك ادّّای کكف رىّز ك اؿؼار ك از ُيَ ةغجؼ ادّّای کؼاىات ك ىْسؽات ، اَّياؿ ، رفحاری اؿث ىؼةّط ةَ ظّد آٌاف اىّا ٌفی ّلم ك وغّیثِ ةا 

 ةا ّلم ك ىٌٍق ك اؿحغالؿ ؿازگار ٌیـث . ُؼچٍغ کَ ایً گؼكق را ةا اؿحغالؿ ؿؼكکاری ٌیـث .
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 راجعممنابع و 
 : ریٍّنغ. ا. ٌیکهـّف ، پیغایف ك ؿیؼ جنّؼ ، جؼزيۀ ىضيغةاكؼ ىْیً ، اٌحكارات جّس . 1کحاب  >1=

: دکحؼ ؿیغ یضیی یذؼةی ، فهـفَ ّؼفاف جضهیهی از امّؿ ك ىتاٌی ك ىـائم ّؼفاف ، ىؼکؽ اٌحكارات دفحؼ جتهیغات  2کحاب  >2=

 اؿالىی صّزة ّهيیۀ كو . 

 : دکحؼ كاؿو اٌناری ، ىتاٌی ّؼفاف ك جنّؼ ، اٌحكارات کحاةعاٌۀ ًِّری .  3کحاب  >3=

گؼدآكری ك جِیَ قغق در اؿپاٌیا  -دىاف ، قؼح غؽنِای صافٍدکحؼ صـیٍْهی ُؼكی ةا کّقف دکحؼ زُؼا قا:  4کحاب  >4=

 1371ىِؼىاق  –جّؿي اىیؼٌامؼ ةاٌکی 

 : اؿحاد ّالىَ زالؿ انغّیً ُيائی ، جنّّؼ در اؿالـ ، ىؤؿـۀ ٌكؼ ُيا. 5کحاب   >5=

از ىضيغ جّویضات ك فِارس  –جنضیش ىحً  –قیط فؼیغُانغّیً ٌّّار ٌیكاةّری ، جػکؼق االكنیاء ، ةؼرؿی : 6کحاب  >6=

 اٌحكارات زكّار  -چآ ةیـث ك چِارـ  –اؿحْالىی 

 : دکحؼ ّهی امغؼ صهتی ، ىتاٌی ّؼفاف ك اصّاؿِ ّارفاف ، اٌحكارات اؿاًیؼ .  7کحاب  >7=

ىٌاةق ٌـعۀ جنضیش ٌیکهـّف ك ةَ کّقف ىِغی  –انغّیً ىضيغ ةهعی ، ىذٍّی ىٍّْی ، ةؼرؿی  ىّالٌا زالؿ:  8کحاب  >8=

 اٌحكارات پژكُف -چآ دكـ  –آذریؽدی )ظؼىكاُی( 

ا ك ؿیيای زيِّری اؿالىی ایؼاف : ك. ت. اؿحیؾ ، ّؼفاف ك فهـفَ ، جؼزيۀ ةِاءانغیً ظؼىكاُی ، اٌحكارات مغ 9کحاب  >9=
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