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 پیغمبری امیدرضا

 تْزاى داًشگاُ تطثیمی  عزفاى ٍ ادیاى رشتِ ارشذ وارشٌاسی

 

 چکیده

در تطاتك جْاى صغیزی، اگز اصالت را تِ جْاى تیزٍى اس اًساى تا عٌَاى جْاى اوثز تذّین، آًگاُ خَاّین گفت وِ رشححِ ای اس  

تَاى آًزا سپْزّای ٍجَد آدهی ًاهیذ. ات ٍجَد آدهی تِ صَرت ٍجَدی ظلی تعثیِ شذُ است، وِ هیرٍحاًیت افالن، در سواٍ

ی اًساى خَاّذ تَد. چًَاًی وحِ در شحعز هشحَْر    ٍ اگز ٍجَد اًساى را جْاى اوثز فزض وٌین، آًگاُ جْاى تیزًٍی تِ هثاتِ سایِ

 :هٌسَب تِ هَال علی )ع( آهذُ است

 دائه هٌه ٍ ال تشعز ٍ   دٍائه فیه ٍ ال تثصز

 و فیك انطوی العالم االكبر   اتشعن اًه جزم صغیز

 تا حزفِ تظْز الوضوز   ٍ اًت الىتاب الوثیي الذی

 یخثز عٌه توا یسطز    فال حاجِ له فی خارج

 (19، 9931لیصزی، )

ٍ هحی  ی هسلواى، ول عالن را تي ٍ اًساى واهل را رٍح ایي پیىز تحی رٍح هعزفحی  عزفا چحَى تحزای ّحز یحه اس افحالن       ًوایٌحذ. 

ی تحانٌی اًسحاى ّحای    رٍحاًیت ٍیژُ ای لائل تَدُ، پس رٍحاًیت افالن چِ در جْاى صغیز ٍ چِ در جْاى وثیز تحت سیطزُ

ّز ٍلی یحا پیحاهثز ًوحاد یحه آسحواى       .واهل است. ها در ایي همالِ تِ راتطِ درجات سواٍات ٍجَد ٍ تزتیة اٍلیایی پزداختِ این

ًوَدى اس ایي شیَُ، شایذ تِ خانز خاصیت ًوادّا یعٌی خالصِ ًوَدى هفحاّین تحِ صحَرت هلوحَم ٍ هختصحز       است. استفادُ

تاشذ، اها ایي رٍش را ًثایذ صزفاً تِ عٌَاى یه اتتىار تزای شزح ٍ تیاى درجات آسواى فزض ًوَد، تلىِ آى ریشحِ در هىاشحفات   

دارد. ٍ تْتز است وِ تگَیین ایي آسحواًْا سحایِ ّحای آى رب الٌحَع ّحا       تشرگاى الْی ٍ ارتثاط ٍثیك ایي سواٍات تا ًوادّایشاى

ّستٌذ. شایذ اٍلیي تار ایي شیَُ ًوادپزداسی در لائل شذى تِ ارٍاحی لطیف تزای افالن، خَد را تزٍس دادُ، یعٌی ّحز سحیارُ در   

گا، تِ صَرت تٌاظز چاوزاّا )تِ عٌحَاى  ی ًوادپزداسی، در ٌّذٍئیسن ٍ تِ خصَص تاًتزایَسیطزُ یه رب الٌَع خاص. ایي شیَُ

)سفیزٍت( هزتَط تِ یه پیاهثز  ٍجَد سواٍات ٍجَد آدهی( تا خذایاى یا خذاهزداى آشىار گزدیذُ، در عزفاى یَْد ًیش ّز سپْز

فحا  ی تزتیة اٍلیایی را تِ ٍضَح در آثار صَفیاى هسلواى هشاّذُ ًوَد، عزخاص هعزفی شذُ است. ّوچٌیي هی تَاى ایي شیَُ

 داًٌذ.ّز آسواى را سیز لذم یه پیاهثز هی
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