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 چکیدٌ

ٜ اؾت. لجبال يب وجبال ٔىتجي اؾت وٝ زض ثُٗ يٟٛزيت ٞب ٚ فطق ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛز زيٗ يٟٛز ثٝ ٔب٘ٙس ثؿیبضي اظ ازيبٖ ذبؾتٍبٜ آيیٗ

ثبِیسٜ ٚ ثٝ ٔٙهٝ ظٟٛض ضؾیسٜ اؾت. زض ػطفب٘ي ثٛزٖ لجبال ثحج ٚ ؾرٗ ثؿیبض اؾت أب ثٝ َٛض وّي ايٗ ٔىتت ٕ٘ٛزاض ػطفبٖ 

ٛز ثٝ حیبت ٌٖٛ ثٝ ذٛز پصيطفتٝ ٚ ٘بْ آٖ ٕٞٛاضٜ وٙبض زيٗ يٟ ٞبي ٌٛ٘ٝ يٟٛز اؾت؛ ٔىتجي وٝ َي ؾبِیبٖ ٔتٕبزي نٛضت

ذٛيف ازأٝ زازٜ اؾت. ضيكٝ لجبال زض ٔىبتت ّٞٙیؿٓ ٚ ٘ٛافالَٛ٘ي لبثُ رؿتزٛؾت. ٔطوبثب، لجبالي ٘جٛي اثٛاِؼفیب ٚ ِٛضيب، 

تٛاٖ ؾیط تُٛض لجبال ضا زض آٟ٘ب ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض زاز. وتبة ظٚٞط ٘یع احط  رٙجف قجتبي ٚ حؿیسيؿٓ اظ ٔطاحّي ٞؿتٙس وٝ ٔي

ايٗ ٔىتت ثط آٖ اؾتٛاض اؾت. ايٗ پػٚٞف ثٝ ثطضؾي لجبال ٚ ٔطاحُ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٘یع ؾیط تُٛض آٖ ٟٕٔي اؾت وٝ اؾبؼ 

تطيٗ آٟ٘ب  وٙس وٝ ٟٔٓ ٞبي فّؿفي يب ػطفب٘ي اقبضٜ ٔي لجبال اظ ثؼًي ٔىبتت ٚ آيیٗ پطزاظز ٚ زض ايٗ ثطضؾي ثٝ تبحیطپصيطي ٔي

ب زض اؾپب٘یب تؿٍّ زاقتٝ ٚ تبحیط آٖ ضا ثط لجبال وٝ ٔطوع انّي آٖ ٞ ػطفبٖ اؾالٔي اؾت. )ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ تٕسٖ اؾالٔي لطٖ

ٞب  ٞبي آٖ ثب ثطذي آيیٗ ٞبي ثطرؿتٝ ايٗ ٔىتت ٚ اقتطاوبت ٚ قجبٞت تٛاٖ زضيبفت( ٕٞچٙیٗ ِٔٛفٝ اؾپب٘یبؾت ثٝ ٚيٛح ٔي

 قٛز ثیبٖ ٔي
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 ٍ:مقدم

ٞابي ٔتفابٚت ظٟاٛض     اي اؾت وٝ اظ ضٚظٌبضاٖ ٌصقتٝ تبوٖٙٛ زض قىُ ٚ قٕبيُ ذبل ذٛز ٕٞطاٜ ثب آزاة ٚ زيسٌبٜ ػطفبٖ پسيسٜ

ٞبي ٔرتّف ػطفبٖ، ٘مُٝ اقتطان ٚ ٞسف ثٙیبزيٗ آٟ٘اب ياه أاط ٚاحاس اؾات؛ ضؾایسٖ ثاٝ         وطزٜ اؾت. ثب ٚرٛز تفبٚت زض آيیٗ

اي  ٞب ٘یع ٔكبٞسٜ وطز. ثحج ايٗ ٘ٛقتبض قبذٝ تطيٗ تٕسٖ ٛاٖ ضزپبي ػطفبٖ ضا زض وٟٗت حمیمت ٚ ٔؼطفت. ثب ٔطارؼٝ ثٝ ٔٙبثغ ٔي

اظ ػطفبٖ اؾت وٝ ظيط ؾبيٝ زيٗ يٟٛز ثبضٚض قسٜ، َي ضٚظٌبضاٖ ٔتٕبزي ٘كٛ ٚ ٕ٘ب يبفتٝ ٚ اظ نٛضتي ثٝ ناٛضتي زيٍاط زٌطٌاٖٛ    

ٌطزز. ثاب واٛض زض اياٗ ٔىتات      ٔي ٞب پیف ثبظ آٖ ثٝ لطٖتطيٗ آٔٛظٜ ػطفب٘ي يٟٛزيت اؾت وٝ لسٔت  قسٜ اؾت. لجبال يب وبثبال ٟٔٓ

ٞبيي وٝ اتفبلي ٘یؿتٙس ثّىاٝ ٘كابٖ اظ    ٞبي ػطفب٘ي ٚ فّؿفي پي ثطز؛ قجبٞت ٞبي آٖ ثب زيٍط ٘حّٝ تٛاٖ ثٝ ٕٞؿٛيي ٚ قجبٞت ٔي

 ٞب ثب يىسيٍط زاض٘س. اضتجبٌ ٔتمبثُ ٚ تؼبُٔ آيیٗ

نسز اؾت ثٝ نٛضت ػّٕي، ربٔغ ٚ زلیك ثٝ ٔىتت ػطفب٘ي لجبال ثٍٙاطز.  إٞیت ٚ يطٚضت ا٘زبْ ايٗ پػٚٞف اظ آٖ ضٚؾت وٝ زض

ٝ    ٞبي ا٘حطافي ٚ ٔتفبٚت تحت ٘بْ لجبال ظٟٛض واطزٜ  ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ زض ضٚظٌبض وٙٛ٘ي رطيبٖ ٞابي ثٙیابزيٗ،    ا٘اس، قاٙبذت ضيكا

ياٗ ٔىتات زض وؿاٛتي زيٍطٌاٖٛ ٚ     ٞب ٚ ٘یع ؾیط تُٛض آٖ إٞیت ثؿیبض زاضز. ٕٞچٙیٗ ثب ٘ظط ثب ايٙىاٝ زض حابَ حبياط ا    ِٔٛفٝ

ٞابي ػطفاب٘ي آٖ، ٘یاع قاٙبذت تابحیط ٚ       ٔتفبٚت ثب ٔبٞیت انّي آٖ زض ز٘یب رطيبٖ زاضز، ثطضؾي ٚ پػٚٞف زضثبضٜ چیؿتي آٔٛظٜ

 اي ثطذٛضزاض اؾت. ٞبي ػطفب٘ي اظ رّٕٝ ػطفبٖ اؾالٔي اظ إٞیت ٚيػٜ تطيٗ آيیٗ تبحطات ٚ تؼبُٔ ٚ اقتطاوبت آٖ ثب ثطرؿتٝ

ٝ    قٙبذتي لجبال ٔي یف ضٚ اثتسا ثٝ ثطضؾي ٞؿتيپػٚٞف پ ٞابي ٔرتّاف آٖ زاضز ٚ ثاٝ آحابض ٔىتاٛة ٚ       پطزاظز؛ ٍ٘ابٞي ثاٝ قابذ

فّؿافي ذهٛناب ثؼًاي فاطق     -پطزاظز؛ ثب اؾتٙبز ثٝ ٔٙبثغ ٔٛرٛز ثٝ تبحیطپصيطي لجبال اظ زيٍط ٔىبتات ػطفاب٘ي    ٞبي آٖ ٔي ِٔٛفٝ

ضؾس وٝ لجابال   ٌٛيس ٚ ثٝ ايٗ ٘تیزٝ ٔي ٞب ؾرٗ ٔي اوبت ػٙبنط لجبال ثب ؾبيط آيیٗوٙس ٚ زضٟ٘بيت اظ اقتط اقبضٜ ٔي ػطفبٖ اؾالٔي 

ٞابيي ثاٝ ػطفابٖ     ثب ٚرٛز اذتالف ٘ظطٞبي ٔٛرٛز ضارغ ثٝ آٖ ٔىتجي ػطفب٘ي اؾت وٝ زض زأٗ زيٗ يٟٛز ثبِیسٜ اؾت ٚ قجبٞت

 ٞط زٚ ٔىتت.زاضز وٝ ايٗ زض ٘تیزٝ تبحط لجبال اظ آٖ اؾت ٚ ٘یع اقتطان زض ٔكطة  اؾالٔي 

 پیطیىٍ پژيَص

ٞاب ضا   تاطيٗ ثطضؾاي   تجبض يٟٛزي اؾت. اٚ ػّٕاي  فیّؿٛف إِٓب٘ي 1ُٔبِؼبت پیطأٖٛ لجبال ثیكتط ٔٙحهط ثٝ تحمیمبت ٌطقْٛ قِٛٓ

زضثبضٜ ٔىتت لجبال ٚ ثٝ َٛض وّي زيٗ يٟٛز ٚ ػطفبٖ آٖ ا٘زبْ زازٜ اؾت. زض ايطاٖ وؿاب٘ي چاٖٛ قایٛا وبٚياب٘ي ٚ ٔحٕاس ثٟاعاز       

ا٘اس واٝ ثاٝ َاٛض ترههاي ثاٝ اياٗ آيایٗ          ٞبي آيیٗ لجبال ٚ وبثبال، ػطفبٖ ؾیبؾي يٟٛز ضا ٍ٘بقتٝ زض ضاثُٝ ثب لجبال وتبة وطٔب٘ي

ٞاب ثاٝ    پطزاظ٘س. ثٝ ویط اظ آٖ ٔمبالت ٔؼسٚزي ٘یع زض ضاثُٝ ثب آيیٗ لجبال ثٝ ضقتٝ تحطيط زضآٔسٜ ٚ اقبضاتي ٘یع زض ثطذي وتابة  ٔي

ٞبي يٟٛزي آِٗ آ٘تطٔٗ يب يٟٛزيت ايصيسٚض اپؿتبيٗ ٘یع  ٞبي زيٍطي چٖٛ ثبٚضٞب ٚ آيیٗ وتبةآٖ قسٜ اؾت. ٌفتٙي اؾت وٝ زض 

 تٛاٖ ثٝ ُٔبِجي زضثبضٜ ػطفبٖ يٟٛز ٚ لجبال زؾت يبفت. ٔي

ٞاب ٚ اقاتطاوبت آٖ ثاب ثطذاي      ٞسف ايٗ پػٚٞف ثطضؾي ٔىتت لجبال ٚ ؾیط تُٛض آٖ اؾت ٕٞاطاٜ ثاب تحّیاُ ٚ ثطضؾاي قاجبٞت     

٘ي )ذهٛنب اؾالٔي( ٚ ٘یع ضؾیسٖ ثٝ پبؾد ايٗ ؾٛاَ وٝ آيب لجبال يه آيیٗ وبٔال ػطفب٘ي اؾت يب ناطفب ًٟ٘اتي   ٞبي ػطفب آٔٛظٜ

اؾت وٝ ظيط ؾبيٝ يٟٛزيت قىُ ٌطفتٝ ٚ زضٚالغ ٚرٝ ٔصٞجي يٟٛزيت نٛضت ػطفب٘ي ثٝ آٖ ثركیسٜ اؾت. ثاٝ ٞاط ضٚي ثطذاي    

ٞاب ٚ ذبؾاتٍبٜ    ايٗ ٘ٛقتبض ثب قٙبذت ضيكٝ زا٘ٙس. اي ٔطتس ٔي ٖ ضا فطلٝوٙٙس ٚ حتي ٔربِفبٖ آ لجبال ضا آيیٙي ػطفب٘ي لّٕساز ٕ٘ي

 تٛا٘س ٔب ضا ثٝ ايٗ ٞسف ضٕٖٞٙٛ ؾبظز. آيیٗ لجبال ٚ ػٙبنط آٖ ٔي

 

                                                           
1 Gershom Scholem 
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 مکتة قثاال -1

 قثاال چیست؟ -1-1

Kabbalah  ٝلجبال يب وبثبال( اظ ضيك(qbl  ٖثٝ ػٙاٛاٖ انا  13ثٝ ٔؼٙبي لجَٛ وطزٖ اؾت وٝ اظ اٚاذط لط ْ.  ٖ  ُالح اناّي ػطفاب

زا٘ٙاس   ٞابي ػطفاب٘ي يٟٛزيات ٔاي     تاطيٗ اناُالح ؾاٙتي ثاٝ وابض ضفتاٝ ثاطاي آٔاٛظٜ         ضٚز. ثطذي آٖ ضا ٔتؼابضف  يٟٛز ثٝ وبض ٔي

ٌٛياس.   ٞبي ثبَٙي آٖ تٛرٝ زاضز ٚ اظ تزطثٝ قٟٛزي ذساٚ٘س ؾرٗ ٔي ( يب ٘ٛػي تفؿیط ثط تٛضات وٝ ثٝ رٙج15ٝ: 1384)وبٚيب٘ي،

 (129: 1388زيٙب٘ي،  )اثطاٞیٕي 

1ربٖ ضاؾُ ٞیّٙع
ٗ 76: 1391وٙس. )ٞیّٙع،  تطيٗ رطيبٖ ؾٙت ػطفب٘ي يٟٛز لّٕساز ٔي ٘یع لجبال ضا ٟٔٓ  واٛة لجابال    ( اظ ٘ظط ظضيا

تطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ازثي ػطفبٖ يٟٛز اؾت وٝ ثٙیبٖ تؼّیٓ آٖ ثط اػتمبز ثٝ تزّي ذساٚ٘س، ػمیسٜ ثٝ اتهبَ ضٚح ثب ٔجسؤ، تإحیط حطٚف  وبُٔ

 (22-24: 1353ب ٚ... اؾتٛاض اؾت. )ظضيٗ وٛة،ٟ٘ ٚ ٘یطٚي آ

وٙس واٝ حابٚي زا٘اف     ، ضٞجط فطلٝ تئٛؾٛفیؿٓ لجبال ضا زض انُ وتبثي ضٔعآٔیع لّٕساز ٔي2زض وٙبض ايٗ تؼبضيف، ّٞیٙب ثالٚاتؿىي

 3( ٚيُ زٚضا٘ات 243: 2، د1377)قٟجبظي، اؾطائیُ اؾت ٚ ذساٚ٘س آٖ ضا ثط آزْ، ٘ٛح، اثطاٞیٓ ٚ ٔٛؾي ٘بظَ وطز.  پٟٙبٖ لْٛ ثٙي

ضفت تب ظٔب٘ي وٝ وتبة ظٚٞط تٛؾاٍ ٔٛؾاي    ٞبي ؾطي ثٝ وبض ٔي .ْ لجبال ثطاي تٛنیف ٔطاحُ آٔٛظ13ٜ٘ٛيؿس وٝ تب لطٖ  ٔي ٘یع

( ثطذي ٘یع پیكیٙٝ رسي ثطاي تهٛف يٟٛزي لجبال لبئُ ٘یؿتٙس ٚ ٔؼتمس٘اس لجابال   2100: 1378زي ِئٖٛ ٔٙتكط قس. )زٚضا٘ت، 

اي ػبْ ثٛز ثي آ٘ىاٝ ٔهاساق ٔكرهاي     اظ تسٚيٗ وتبة ظٚٞط قىُ ٔىتت ثٝ ذٛز ٌطفت ٚ تب لجُ اظ آٖ ٚاغٜ.ْ ٚ پؽ 13زض لطٖ 

٘یع ٔؼتمس اؾت لجبال ػطفب٘ي ضٔعي اؾت وٝ ثٝ ٔؼطفت ؾطي ٔاٛضز   4( غضغ ٚايسا244 – 245، 2: د1377زاقتٝ ثبقس. )قٟجبظي، 

 (112: 1380)ٚايسا،  ز.ازػبي آيیٗ ٌٙٛؾي ٚ ًٟ٘ت زيٙي فّؿفي يٛ٘ب٘ي ٔأة قجبٞت زاض

ٌیاطز واٝ    اي اظ ػّْٛ ؾطي ضا زضثطٔي زا٘س؛ يٕٗ ايٙىٝ اظ ٘ظط اٚ ايٗ ٔىتت َیف ٌؿتطزٜ قِٛٓ ضيكٝ ػطفبٖ يٟٛز ضا زض لجبال ٔي

ثب تٛرٝ ثاٝ ٘ظاطات ٔٛراٛز زضثابضٜ اياٗ       (18: 1385زض آٖ ٞٓ نفبي ثبَٗ ٚ ظٞس ٚرٛز زاضز ٚ ٞٓ ػّٓ اػساز ٚ حطٚف. )قِٛٓ، 

تٛاٖ ٌفت لجبال زاضاي چٟبضچٛثي ػطفب٘ي ظيط ؾبيٝ زيٗ يٟٛز اؾت ٚ اؾبؼ ثؿیبضي اظ ػٙبنط ثطرؿتٝ لجبال زض وتابة   ئىتت، ٔ

 .ٌیطي ٔىتت لجبال ٚ ضٚ٘ك ػطفبٖ يٟٛز زا٘ؿت ضا اٚد قىُ 13تٛاٖ لطٖ  قٛز. ثٙبثطايٗ ٔي ظٚٞط ٔكبٞسٜ ٔي

 خاستگاٌ قثاال-1-2

ٞبي ثبَٙي ٚ يعزاٖ قٙبذتي يٟٛزيبٖ فّؿُیٗ ٚ ٔهط زض زٚضٜ پسيس آٔسٖ ٔؿیحیت  يبٖٞبي ٘رؿتیٗ ذٛز ضا اظ رط ٔبيٝ لجبال ثٗ

تاطيٗ ػهاط فطٍٞٙاي يٛ٘ابٖ ٚ آيایٗ ٚحاست        زضذكبٖ 5ٞبيي وٝ پیٛ٘س اؾتٛاضي ثب فطًٞٙ ّٞٙي ٞب ٚ ٌطايف ٌطفتٝ اؾت؛ رطيبٖ

ٚض اؾت وٝ قىٛفبيي ؾاتطي ػطفابٖ ٚ تهاٛف    ( ٞیّٙع ٘یع ثط ايٗ ثب16 -17: 1384ٚرٛزي اٚاذط زٚضاٖ ثبؾتبٖ زاض٘س. )وبٚيب٘ي، 

لطٖٚ ٚؾُب زلیمب زض ربيي اتفبق افتبز وٝ ثیكتطيٗ ضقس ٚ تٛؾؼٝ زيٙي فّؿفي ضا تزطثٝ وطزٜ ثاٛز؛ يؼٙاي اؾاپب٘یب ٚ ؾاطحسات     

آٖ ضا  ٞب ٚ ذبؾتٍبٜ لجبال زض قىُ ٚ قٕبيُ يه ٔىتت ثبياس  تٛاٖ ٌفت ثطاي يبفتٗ ضيكٝ ( ثٙبثطايٗ ٔي78: 1391فطا٘ؿٝ. )ٞیّٙع، 

.ْ واٝ اٚد ٌؿاتطـ   13زض ٔىتٛثبت ٚ آحبض ٔطثٌٛ ثٝ آوبظ زٚضٜ ٔؿیحیت ٚ ٘یع اؾپب٘یب رؿتزٛ وطز. ثب تٛرٝ ثاٝ اؾاپب٘یب ٚ لاطٖ    

ٖ    ضا ٘یع ثط ضقس ٚ قىُ تٛاٖ تإحیط ػطفبٖ اؾالٔي  لجبالؾت، ٔي ٞاب اظ   ٌیطي ايٗ ٔىتت ثطضؾي وطز. يٕٗ ايٙىٝ تاب آٖ ظٔابٖ، لاط

 ٌصقت. ٚ زيٍط ٘مبٌ اؾپب٘یب ٔيتؿٍّ ٔؿّٕب٘بٖ ثط ا٘سِؽ 

                                                           
1 John R Hinnells 
2 Hellena Blavatsky 
3 William Durant 
4 Gorge Vaid 
5 Hellenism 
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 ارتثاط قثاال تا كتاب مقدس-1-3

پٙساض٘س حًاطت   ٌیطز. ثطذي ٔي ٞبيف ضا اظ وتبة ٔمسؼ ٔي زا٘ٙس، يٕٗ ايٙىٝ ايٗ ٔىتت ٔبيٝ لجبال ضا ٘ٛػي تفؿیط ثط تٛضات ٔي

.ْ 18ٓ ٍ٘ابضـ يبفات ٚ تاب لاطٖ     اثطاٞیٓ )ع( ايٗ تفؿیط ضا ثٝ نٛضت قفبٞي ٘مُ وطزٜ اؾت أب زضٚالغ ايٗ تفؿیط زض لطٖ ٞفات 

 (16ٚ  15: 1385ٔٛضز تٛرٝ ثٛز. )قِٛٓ، 

( آزياٗ  270 -271: 1385)اپؿاتبيٗ،   پػٚٞكٍط يٟٛزي ايٗ ػطفبٖ ضيكاٝ زض وتابة ٔماسؼ زاضز.    1اظ زيسٌبٜ ايصيسٚض اپؿتبيٗ 

زا٘س ثّىاٝ ٔؼتماس اؾات     تّٕٛت ٕ٘ي ٘یع زض وتبة ؾیطي زض تّٕٛز لجبال ضا ثٝ ػٙٛاٖ ؾٙت ػطفب٘ي، رسا اظ تٛضات ٚ 2اقتبيٗ ؾبِتع

 (325ٚ  307: 1383ٌفتٝ ٘كإت ٌطفتٝ اؾت. )ؾبِتع،  ايٗ ٔىتت اظ ٞط زٚ وتبة پیف

ـ  ٞابي يمیٙاي    قِٛٓ زض تجییٗ ػطفبٖ يٟٛز، نٛضت ظبٞطي ايٗ ٌطايف ضا زض ؾبذتبض يه زيٗ ذبل ٚ ٔؼُٛف ثٝ زضٕٚ٘بياٝ اضظ

آِٗ آ٘تطٔٗ شاتب زيٙي ػطفب٘ي ٘یؿت ٚ ثاط تزابضة ػطفاب٘ي ياه ثٙیبٍ٘اصاض ٚ       ( أب يٟٛزيت اظ ٘ظط58: 1385زا٘س. )قِٛٓ،  آٖ ٔي

ػمبيس ذبل اٚ ثٙیبٖ ٟ٘بزٜ ٘كسٜ اؾت. ثٝ ػمیسٜ اٚ وتبة ٔمسؼ لبثّیت وبفي زاضز تب ٔفبٞیٓ آٖ ثب تزبضة ػطفب٘ي اقتجبٜ ٌطفتاٝ  

ٜ زض ز٘یبي ثبَٙي ذٛز واطق قاٛز. )آ٘تاطٔٗ،    اؾت ػطفبٖ يٟٛز ثیف اظ ا٘ساظ  اربظٜ ٘سازٜ قٛز. ٕٞچٙیٗ لٛاػس يٟٛزيت ذبذبٔي 

1385 :145) 

تٛاٖ ثٝ اضتجبٌ آيیٗ لجبال ثب وتبة ٔمسؼ پي ثاطز. يإٗ ايٙىاٝ آحابض ٔىتاٛة اياٗ آيایٗ ضاثُاٝ          ٞبي ٔعثٛض ٔي ثب تٛرٝ ثٝ ٌفتٝ

لجبال پیٛ٘سي ثب ٔاصٞت   ٞبي أطٚظ ٔجٙي ثط ايٙىٝ ثب وتبة ٔمسؼ ٚ ػٟس ػتیك زاض٘س. ثب ايٗ تفبنیُ ٘ظط ثطذي لجباليي ٔؿتمیٕي 

قٛز، نطفب ثٝ ايٗ زِیُ اؾت وٝ ثعضٌبٖ ايٗ آيیٗ آحبضي زض حاٛظٜ ٔمسؾابت    ٘ساضز ٚ اٌط اضتجبَي ثیٗ ٔصٞت ٚ لجبال زضيبفت ٔي

: 1387وٙاس. )الياتٕٗ،    ا٘س، پصيطفتٙي ٘یؿت. اظ ٘ظط آ٘بٖ لجبال ٘ٝ ٔصٞت اؾت ٘ٝ ػطفبٖ ٚ ايٙىٝ لجبال ٔصٞت ضا قىبض ٔاي  ٍ٘بقتٝ

60-50) 

 اوًاع مکاتة قثاالیی-1-5

تٛاٖ زٚ ٍ٘طـ ثٝ لجبال زاقت. يه ٍ٘طـ ثٝ ػٙٛاٖ ربٔغ ؾٙت ػطفب٘ي يٟٛز ٚ زيٍطي ٔىتجي حس ٚاؾٍ ثایٗ   ثطذي ٔؼتمس٘س ٔي

پصيط٘اس. )وطٔاب٘ي،    ٔطحّٝ ٔتمسْ ٔطوبثب ٚ ٔطحّٝ ٔتإذط حؿیسؾیٓ ٚ زضٚالغ ٕٞیٗ ٔطحّٝ ٔیب٘ي ضا ثٝ ػٙٛاٖ لجابالي اناّي ٔاي   

ٞبي ػطفابٖ يٟاٛز اؾات. ثطاؾابؼ      رطيبٖ ٚيىطزي وٝ ايٗ پػٚٞف ثٝ ٔىتت لجبال زاضز، اَالق ِفظ لجبال ثٝ تٕبٔي ( ض31: 1387

ٚ  4لجابالي اثاطاٞیٓ اثٛاِؼفیاب    ،3ثٙسي ٌطقْٛ قِٛٓ زض وتبة رطيب٘بت ثعضي زض ػطفبٖ يٟٛزي، ػطفبٖ يٟٛز قابُٔ ٔطوبثاب   تمؿیٓ

 اؾت. 7ؾیٓٚ زضٟ٘بيت حؿیس 6، رٙجف قجتبي نٛي5اؾحبق ِٛضيب

 عزفان مزكاتا-1-5-1

اضاثّٝ(  –ٞبي اِٚیٝ لجبالؾت( ٔطوبثب )ٔطوجٝ .ْ وٝ اظ زٚض12ٜاِٚیٗ زٚضٜ ٌؿتطـ ػطفبٖ يٟٛز )پؽ اظ ضٚظٌبض اؾحبق ٘بثیٙب زض لطٖ 

ٔ   اي ثؽ َٛال٘ي زاضز ٚ لسٔت ازثیبت آٖ ثٝ ثیف اظ يه ٞعاضٜ ٔي يب آيیٗ ٌٙٛؾي يٟٛز اؾت. ايٗ ػطفبٖ زٚضٜ طوبثاب  ضؾاس. ٟٔاس 

 (90: 1385وٝ ٕٞبٖ قٟٛز ظٟٛض حًطت حك ثط ػطـ اؾت. )قِٛٓ، « ػطقي»فّؿُیٗ ثٛز ٚ ػطفبٖ آٖ اظ ٘ٛع 

                                                           
1 Isidore Epstein 
2 Adin Steinsalts 
3 Merkabah 
4 Abraham Abulafia 
5 Isaac Luria 
6 Sabbatai Zevi 
7 Hassicism 
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زا٘س أب ٔؼتمس اؾت تبضيد آٟ٘ب ثاٝ لجاُ اظ    ٞبي ايٗ حٛظٜ ضا وبضي زقٛاض ٔي قِٛٓ زض تفؿیط ايٗ آيیٗ، تؼییٗ زلیك تبضيد ٘ٛقتٝ

ٝ آٖ ٔفْٟٛ اؾت وٝ اظ ٘ظط قِٛٓ، يٟٛز زض ايٗ حٛظٜ تحت تإحیط اؾالْ ٘جاٛزٜ  ( ايٗ ث94ٌطزز. )ٕٞبٖ، ل  ٌؿتطـ اؾالْ ثبظٔي

 ٞبيي اظ اقتطاوبت ثیٗ آٟ٘ب ضا ٔكبٞسٜ وطز. تٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي اؾت. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ثب تُجیك ػطفبٖ ٔطوبثب ثب ػطفبٖ اؾالٔي

1زض ٔطوبثب ايسٜ ا٘ؿبٖ اظِي
ٍ٘بضي ذساٚ٘س تحت تإحیط ايٗ ايسٜ ٞؿتٙس وٝ ضيكاٝ  ٘یع ُٔطح اؾت ٚ ثطذي ػطفبي ٔؼتمس ثٝ ا٘ؿبٖ ا 

( ثب تٛرٝ ثٝ ايسٜ ا٘ؿبٖ اظِي ٚ ٘ٛضا٘ي، ٔفْٟٛ ا٘ؿابٖ ثطظذاي ٘یاع ثاٝ شٞاٗ      115زض تفىطات ايطاٖ ٕٞبٖ ضٚظٌبض زاضز. )ٕٞبٖ: ل

( 6: 1392ٔاساضيبٖ،  زا٘اس. )پٛض٘ب  ٞبي اثٗ ػطثي اؾت. اٚ ا٘ؿبٖ ضا ثطظخ ثیٗ ٘اٛض ٚ ظّٕات ٔاي    تطيٗ ايسٜ وٙس وٝ اظ ٟٔٓ ذُٛض ٔي

وٙس. يىاي َجیؼات ٔابزي     افىٙس ٚ ٞٓ آٖ زٚ ضا ثٝ ٞٓ ٔتهُ ٔي يؼٙي ٚرٛز ذٛز، ثطظخ اؾت؛ چٖٛ ٞٓ ٔیبٖ زٚ چیع فبنّٝ ٔي

( زا٘كٕٙساٖ يٟٛز ٘یع ثطاي ا٘ؿابٖ ٔابٞیتي زٌٚب٘اٝ لبئاُ     12-13: 1390اؾپطٞٓ: )اؾت ٚ زيٍطي حمیمت اؾٕبء ٚ نفبت اِٟي. 

 (254: 1364ضٚح ا٘ؿبٖ ثٝ آؾٕبٖ تؼّك زاضز ٚ ثس٘ف ظٔیٙي اؾت. )آقتیب٘ي،  ٞؿتٙس؛ ثٝ ايٗ ٔفْٟٛ وٝ

قٛز، ػطقي ثٛزٖ آٖ  ٞبي پیكیٗ آ٘چٝ اظ ػطفبٖ ٔطوبثب وٝ زض ٚالغ پبيٝ ٚ اؾبؼ اِٚیٝ آيیٗ لجبالؾت زضيبفت ٔي ثب تٛرٝ ثٝ ٌفتٝ

 ي اػٕبَ ربزٚيي.اؾت ٚ ٌصض اظ ٔطاحُ ؾّٛن ٚ ضؾیسٖ ثٝ ػطـ ذساٚ٘س ٚ قٟٛز اٚ ثب تىیٝ ثط ثطذ

 قثاالي وثًي اتًالعفیا-1-5-2

ٞابي لجاباليي ٚي ضا ٘جاٛي     اثطاٞیٓ اثٛاِؼفیب اظ ٔتفىطاٖ ثعضي لجبال زض اؾپب٘یبؾت وٝ ثطاي اٚ نٛضتي پیبٔجطٌٖٛ لبئّٙس ٚ ا٘سيكٝ

واٝ ذساٚ٘اس اناُ ٚ    ( ٌفتٙي اؾت وٝ ٘جٛت زض ػٟس ػتیك ثٝ ٔفْٟٛ اِذجبض اظ حٛازث آيٙسٜ اؾات  118: 1385٘بٔٙس. )قِٛٓ،  ٔي

( ذٛز اثٛاِؼفیب ٔسػي ٔىبقفبت ٚ ٘یع ٔؼطفت ثٝ اؾٓ حمیمي 88: 1388)اثطاٞیٕي ؾطٚ ػّیب ٚ ذٛال،  ضٚز. ٔٙكب آٖ ثٝ قٕبض ٔي

ذساٚ٘س ثٛز. ايٗ ا٘سيكٝ تب حسي ثٝ ؾرٗ اثٗ ػطثي زض فتٛحبت ٔىیٝ قجبٞت زاضز. اٚ ٔؼتمس اؾت وٝ ا٘ؿابٖ وبٔاُ ٕٞاٛاضٜ زض    

ٓ 108 -109: 1392ٚاؾُٝ ثب ذساٚ٘س اؾت. )اثٗ ػطثي، زض اضتجبٌ زائٓ ٚ ثيضؤؼ لطاض زاضز ٚ  االِٚیابء ٘یاع    ( اثٗ ػطثي ذٛز ضا ذابت

تاٛاٖ ثاط احتٕابَ     ( ثب زضٌصقت اثٗ ػطثي، ٔيْ 1240( ثب تٛرٝ ثٝ ٔمبض٘ت ؾبَ تِٛس اثٛاِؼفیب )282: 1392ذٛا٘س. )ايعٚتؿٛ،  ٔي

 تبحیط ا٘سيكٝ اثٗ ػطثي ثط اٚ اٍ٘كت ٟ٘بز.

وٙس ٚ ٔؼتمس اؾات واٝ ػطفابي     ٔؼطفت حك ضا زض ا٘سضٖٚ ا٘ؿبٖ رؿتزٛ ٔي ٌفتٙي اؾت وٝ اثٛاِؼفیب ثٝ تبؾي اظ ػطفبٖ اؾالٔي  

 (36: 1387پٛض،  ضؾٙس. )افطاؾیبة پطزاظ٘س ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ اتحبز ٔي ٘كیٙي ٚ ؾّٛن ٔي ٔؿّٕبٖ ثٝ ذّٛت

اي اؾت وٝ زض ثؿیبضي اظ ػطفاب زض ٔىبتات ٔرتّاف     ثب اٚ قس، ٔؿإِٝ ٞبي ثؿیبض ازػبي ٔىبقفبت اثٛاِؼفیب وٝ ثبػج ايزبز ذهٛٔت

تٛاٖ اظ حالد يبز وطز يب اثٗ ػطثي وٝ ٔسػي ٔىبقفبتي اؾت وٝ زض ٟ٘بيت ثبػج ٔربِفت وؿاب٘ي   قٛز. زضيٗ ثبضٜ ٔي ٔكبٞسٜ ٔي

تٛاٖ ثٝ ٚحست ٚراٛز، تٙبؾاد    ٔي (. اظ ٔفبٞیٓ ثطرؿتٝ لجبالي اثٛاِؼفیب86 -87: 1392چٖٛ ٔالفیى ثب اٚ قسٜ اؾت. )اثٗ ػطثي،

 (194: 1385ٚ حطٚف ٚ اػساز اقبضٜ وطز. )قِٛٓ، 

 قثاالي لًریایی-1-5-3

ثٝ ویط اظ اثٛاِؼفیب، اؾحبق ِٛضيب ٘یع اظ وؿب٘ي اؾت وٝ ا٘سيكٝ اٚ زض قطح ٚ ثؿٍ ايٗ آيیٗ تإحیط ثؿیبضي زاقت. قرهیت ِٛضيب ثب 

ضا قاطح واطز ٚ    2ظ ٔطٌف ٘یع ٔؼطٚف ثٛز. ِٛضيب لؿٕتي اظ وتبة ظٚٞط ثٝ ٘بْ ؾفیطاٞب زضآٔیرتٝ ٚ اِٟبٔبت ػطفب٘ي اٚ پؽ ا افؿب٘ٝ

 (330٘یع تفبؾیط ٔتؼسزي ثط ظٚٞط زاضز. )ٕٞبٖ: 
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ٞبي ٌٙٛؾي ثبؾتبٖ ٕٞب٘ٙسي زاضز. ػمبيس ؾّؿّٝ ٔطاتت ٚرٛزي لجبالي وٟٗ وٝ ثٝ تبؾاي اظ ٘ظطياٝ فایى     آضاي ِٛضيب ثب اؾُٛضٜ

ايٗ ٘ظطيٝ زضثابضٜ ٘كابت ٌاطفتٗ ٔٛراٛزات اظ ذساٚ٘اس       يبثس. )ٕٞبٖ( تطي ٔي ضيبيي ٔفْٟٛ پیچیسٜ٘ٛافالَٛ٘ي اؾت زض ا٘سيكٝ ِٛ

قٛز ٚ ايٙىٝ ذسا  ٌٛيس؛ يؼٙي وٙب ٚ ؾطقبضي ذسا ثٝ نٛضت ٌطيع٘بپصيطي ثٝ پیسايف ٔٛرٛزات ٔٙزط ٔي ثطاؾبؼ فیى ؾرٗ ٔي

( آضاي ِٛضيب زضثبضٜ ؾّؿّٝ 12: 1362)پٛضرٛازي،  ٚ ٕٞیٗ فیى زِیُ ذّمت ٔٛرٛزات اؾت. ؾطقبض اؾت ٚ فیًف رطيبٖ زاضز

ثٙب ٟ٘بزٜ قسٜ وٝ زض انُ ثٝ ٔؼٙاي تٕطواع ياب تاطاوٓ اؾات أاب زض لجابال ثاٝ ٔفٟاْٛ           1«نیٕهْٛ»ٔطاتت ٚرٛز ثطاؾبؼ ٘ظطيٝ 

ؿات ثّىاٝ   قٛز. ثٙبثطايٗ اظ ٘ظط ِٛضيب نیٕهْٛ ثٝ ٔؼٙي تٕطوع ذسا زض ياه ٘مُاٝ ٘ی   ٌطز يب ػمت ٘كیٙي زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي ػمت

اظ ذٛيكتٗ زاقت  ٔفْٟٛ ػمت ٘كیٙي اٚ اظ يه ٘مُٝ ضا زضثطزاضز. يؼٙي ذساٚ٘س زض آفطيٙف ز٘یب حطوتي ثٝ ؾٕت ػمت ٚ ذطٚد

ضٚي ذسا ثٝ زضٖٚ ٚرٛز حًطتف ضا ثب انُالحبتي ٔخُ  ٚ ذٛز ضا زض حسٚزي ٔحىٓ ٚ اؾتٛاض ٘بظَ وطز. ِٛضيب وٛقیس تب ايٗ ػمت

( ايٗ ٔفْٟٛ ٔؼبزَ ايسٜ لٛؼ ٘عَٚ اثٗ ػطثي اؾت. زض لٛؼ ٘عَٚ ٘یع اِٛٞیت اظ 330: 1385قِٛٓ، ) ذطٚد ٚ تؼجیس تجییٗ وٙس.

( الظْ ثٝ شوط اؾات واٝ ا٘سيكاٝ تٙبؾاد زض آضاي     146: 1385٘كیٙي( يبثس. )ٔفتبح،  قٛز تب ثٝ ٘بؾٛت تٙعَ )ػمت ذٛز ذبضد ٔي

 (330: 1385ِٛضيب ٘یع ثٝ ٚيٛح زضيبفت ٔي قٛز. )قِٛٓ، 

 ثص ضثتايجى-1-5-4

 ٝ  اظ ظٔبٖ ذطٚد يٟٛزيبٖ اظ اؾپب٘یب، ػطفبٖ يٟٛز ثؿٍ يبفت ٚ ثٝ يىسؾتي ضؾیس. قجتبي نٛي يه ذبذبْ يٟٛزي لجباليي ثٛز وا

قٛز(. اٚ زض چُٟ ؾبٍِي تٛؾاٍ ؾاُّبٖ ٔحٕاس     اي اؾت وٝ زض آيیٗ لجبال تىطاض ٔي ازػبي ٔٛػٛز ثٛزٖ زاقت. )ايٗ ازػب ٔؿإِٝ

وطز تحات ٘فاٛش راصثبت ٔزجاٛض ثاٝ ا٘زابْ        جتبي ثٝ ػٙٛاٖ يه لجباليي ٔؼتمس ٚ اُٞ ٚرس تهٛض ٔيػخٕب٘ي اؾالْ ضا پصيطفت. ق

تٛاٖ قُحیبت ٘یع تؼجیط وطز  ( ايٗ ٚيػٌي قجتبي ضا ثٝ ٘ٛػي ٔي362ٕٞبٖ، )اػٕبِي اؾت وٝ ٔربِف قطع ٚ لٛا٘یٗ زيٙي اؾت. 

بٖ ٌبٜ ٚرس ٚ حبَ ثیاطٖٚ اظ حاس قاطع ٌٛيٙاس. )زٞراسا،      آ٘چٝ نٛفیقٛز؛ يؼٙي  زيسٜ ٔي وٝ ٘ظبيط آٖ زض ثطذي ػطفبي اؾالٔي 

ٟ٘س ٚ آٖ ضا ٘رؿتیٗ قٛضـ ٚ َغیبٖ راسي زض   قِٛٓ ظٟٛض قجتبي ٚ رٙجف اٚ ضا ثسػت ػطفب٘ي ٘بْ ٔي: شيُ قُحیبت( 1377

 (372: 1385زا٘س. )قِٛٓ،  يٟٛزيت لطٖٚ ٚؾُب ٔي

زا٘اس. ثاٝ ػمیاسٜ اٚ، قاجتبي لهاس       ٚ آٖ ضا أطي وطيت ٔي وٙس قِٛٓ ازػبي ايٗ رٙجف زضثبضٜ التجبؼ ذبنف اظ زيٗ ضا ضز ٔي 

احیبي زيٗ يٟٛز ضا ثب التجبؼ اظ زيٗ اؾالْ زاقت. ثطذي اظ پیطٚاٖ ايٗ رٙجف ٘یع زض ُٔٙمٝ تحت حىٛٔت ػخٕاب٘ي ثاٝ اؾاالْ    

ٝ اٚ ػمیاسٜ زاضز  وٙس. )ٕٞبٖ( ٘ىتٝ ربِت ايٙزبؾت وا  ٌطٚيس٘س وٝ قِٛٓ ايٗ اضتساز آ٘بٖ ضا يه ػُٕ ظبٞطي ٚ تمیٝ ٔحؿٛة ٔي

وٙس. ثب ٚرٛز ايٙىٝ قِٛٓ ٔحممي ثاعضي   لجبالي قجتبي تحت تإحیط اؾالْ ثٛزٜ اؾت أب اؾالْ آٚضزٖ پیطٚاٖ اٚ ضا تمیٝ لّٕساز ٔي

تٛاٖ زضيبفت وٝ اظ الطاض ثٝ ٘فٛش ٚ تإحیط اؾالْ زض يٟٛزيت ٌطيعاٖ اؾات. ٕٞابٖ    زض ظٔیٙٝ ػطفبٖ يٟٛز اؾت، ثب ُٔبِؼٝ آضاي اٚ ٔي

اي ویط لبثُ ا٘ىابض اؾات. ٌفتاٝ ٚياُ زٚضا٘ات زض تابضيد        وٝ لجال اقبضٜ قس تإحیطپصيطي يٟٛزيت ٚ ػطفبٖ آٖ اظ اؾالْ ٔؿإَِٝٛض 

: 1378ٞبي ازثي ٚ چٝ زيٙاي قابٞسي ثاط اياٗ ٔسػبؾات. )زٚضا٘ات،        تٕسٖ ٔجٙي ثط تإحیطپصيطي يٟٛزيت اظ اؾالْ چٝ زض ظٔیٙٝ

ٌٛياس واٝ يىاي اظ آٟ٘اب      ٞبيي ثطاي ضؾیسٖ ثٝ ضحٕت ذسا ؾرٗ ٔي بِٝ ذٛز اظ ضاٜ( حتي يىي اظ قبٌطزاٖ اثٛاِؼفیب زض ضؾ2087

 (209: 1385ثط٘س. )قِٛٓ،  ضاٞي اؾت وٝ ؾبِىبٖ ٔؿّٕبٖ اظ آٖ ثٟطٜ ٔي

تاٛاٖ   زٞٙسٜ ٕٞبٖ ٔفْٟٛ تجؼیس ٚ ذطٚد زض ٔىتت ِٛضيبؾت. ٔي ربٖ والْ رٙجف قجتبي ذطٚد ٚ ضؾتٍبضي ثٛز وٝ تمطيجب ازأٝ

ٕبَ ویطقطػي ٚ تٛریٝ آٖ زض وٙبض ازػبي ٔٛػٛز ثٛزٖ چیعي اؾت وٝ ػمبياس اياٗ رٙاجف ضا ثاٝ ثاسػت ٘عزياه       ٌفت ا٘زبْ اػ

 وٙس. ٔي
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 حسیدیسم-1-5-5

رٙجف حؿیسيؿٓ قىُ ٌطفت. ايٗ ٔىتات ثاب ٔىتات حؿایسي إِٓابٖ لاطٖٚ        19ٚ  18پؽ اظ ؾمٌٛ ٔىتت قجتبي، زض لطٖ 

1حؿیسيؿٓ ضا ثٓؼُٓ قٓ ٚؾُي وٝ نٛضت وٕبَ يبفتٝ ٔطوبثب ثٛز ٔتفبٚت اؾت.
 ثٙب ٟ٘بز. 

قبٖ ثٛز ٚ زيٍطي تٕبيُ ٘ٛيؿٙسٌبٖ آٟ٘ب ثٝ  ٞبي ٔىتت حؿیسي قس، يىي ؾجه ٘ؿجتب ٔسضٖ زٚ ػبّٔي وٝ ثبػج ٌؿتطـ ٘ٛقتٝ

قٛز. اػتمابز   ٌٛيي. زضٚالغ ظثبٖ ؾٕجِٛیه ٚ انُالحبت ٔجٟٓ ٚ پیچیسٜ لجبالي وٟٗ زض ايٗ ٔىتت زيسٜ ٕ٘ي َٙعٌٛيي ٚ ٌعيسٜ

( ظٟٛض حؿیسيؿآ زض ٔٙابَمي   400 -404اؾت. )ٕٞبٖ، ل« َ٘فَؽ ٔسض٘یتٝ»اؾت وٝ ػطفبٖ قىُ ٌطفتٝ زض ايٗ ٔىتت ثط آٖ 

ٔؿتٙسي ثاطاي   ٞبي لٛي ٌطفتٝ ثٛز. ثٝ ٘ظط قِٛٓ ايٗ ٔؿإِٝ تهبزفي ٘یؿت ٚ زاليُ اتفبق افتبز وٝ رٙجف قجتبي زض آٟ٘ب ضيكٝ

تٛاٖ ٌفت ؾمٌٛ ٚ اظ ثایٗ ضفاتٗ ًٟ٘ات     ( زضٚالغ ٔي405ٚ  407بٖ، ل وٙس. )ٕٞ اضتجبٌ حؿیسيؿٓ ثب ٔىتت قجتبي اضائٝ ٔي

ا٘زبٔس. يؼٙي اظ ثیٗ ضفتٗ يه ا٘سيكٝ ٘یبظٔٙس رب٘كیٙي يه ؾّؿّٝ فىاطي رسياس اؾات     قجتبي ثٝ ظٟٛض ٚ ضقس حؿیسيؿٓ ٔي

 وٙس. وٝ زض ايٙزب ثٝ نٛضت يه ٔىتت زيٍط ظٟٛض ٔي

تاٛاٖ   اؾت. ٔي ٞب ٚ آضاي آٖ زاضاي رٙجٝ ػٕٛٔي  ٔیطاث لجبال زاضز أب ا٘سيكٝثٝ َٛض لُغ ايسئِٛٛغي ػطفب٘ي حؿیسيؿٓ ضيكٝ زض 

ٌفت حؿیسيؿٓ ػطفبٖ لجباليي اؾت وٝ ثٝ ٔیبٖ ٔطزْ آٔسٜ اؾت. قید ٚ ِٚاي زض حؿیسيؿآ ٔحاٛض اناّي اؾات ٚ رابيٍعيٗ       

اؾت وٝ زض آٖ ٕٞاٝ چیاع حاَٛ    ( ايٗ ضٚيىطز يبزآٚض ػطفبٖ ذب٘مبٞي زض ػطفبٖ اؾالٔي 419تؼّیٓ ٚ ثبٚضٞبي زيٙي. )ٕٞبٖ، ل

 (345-349: 1369چطذس. )ویب٘ي،  ٔحٛض قید ٔي

( زضٚالاغ ثؼاُ قآ    175: 1385ٞبي يٟٛز اضٚپبي قاطلي ثركایس. )آ٘تاطٔٗ،     ٌفتٙي اؾت وٝ ايٗ ٔىتت َطاٚاتي زٚثبضٜ ثٝ تٛزٜ

 (424: 1385قِٛٓ، ٞبي ا٘سيكٝ اٚؾت. ) ٘ظطيبت ٔسٖٚ ػطفبٖ ضا زٌطٌٖٛ ؾبذت ٚ ربزٚ ٚ تؼٛيص ٚ َّؿٕبت اظ پبيٝ

زا٘س ٚ ٔٙتظط اؾت وٝ ػطفابٖ يٟاٛز زٚثابضٜ ثاٝ ؾاُي ثیبياس ٚ        قِٛٓ ضفتٗ حؿیسيؿٓ ثٝ ؾٛي افؿب٘ٝ ضا ٘كب٘ي ثط تجبٞي آٖ ٔي

وكس تب لْٛ يٟٛز ضا ٘زبت زٞاس. )ٕٞابٖ،    زا٘س ٚ ا٘تظبض آٔسٖ پیبٔجطي ضا ٔي قىٛفب قٛز. اٚ ؾط٘ٛقت يٟٛز ضا زض قطف تىٛيٗ ٔي

ثاطز ٚ   ثٝ ٚيٛح زض ايٗ ٘مُٝ ٘ظط قِٛٓ ٔكٟٛز اؾت. يٕٗ ايٙىٝ اٚ نطاحتب ٘بْ لْٛ يٟٛز ضا ٔاي  ٌطايي  ػٛز( ا٘سيكٝ 426ٛٔل 

 ٌصاضز. ثٝ ٚالغ ٘ٛػي ػمیسٜ ٘بؾیٛ٘بِیؿتي ضا ثٝ ٕ٘بيف ٔي

 قثاال در عصز معاصز-1-5-6

اؾت واٝ قایٜٛ ٘اٛيٙي ضا ثاطاي لجابال       اظ ٔتفىطا٘ي 2زض ز٘یبي أطٚظ لجبال زض قٕبيّي ٔتفبٚت ظٟٛض وطزٜ اؾت. ٔیربئیُ اليتٕٗ

ٞبي ذٛز زضنسز تغییط ربٔؼٝ رٟاب٘ي اؾات. زياسٌبٜ اٚ ٔؿابئّي چاٖٛ حاُ ثحاطاٖ         اظ َطيك ؾّؿّٝ آٔٛظـ وٙس. اٚ ػطيٝ ٔي

ٌیطز. اليتٕٗ زض وتبة اظ پطاوٙسٌي تاب   رٟب٘ي، ؾُٛح آٔٛظـ، تغییطات آة ٚ ٞٛايي، ٌطؾٍٙي ٚ ٔكىالت التهبزي ضا زض ثط ٔي

پطزاظز ٚ ثب اضائٝ ضاٞىبضٞابيي ا٘ؿابٖ ضا ثاٝ تغییاط زض ؾیؿاتٓ ظ٘اسٌي        ثٝ ٚيؼیت ا٘ؿبٖ ٔؼبنط ٚ ٔٙكإ ٔكىالت اٚ ٔيٕٞبٍٞٙي 

ا٘اس ٚ   تٛاٖ ٌفت اليتٕٗ ٚ قبٌطزا٘ف زا٘ف لجبال ضا ٔبيٝ ٚ انُ لطاض زازٜ ( ثٝ َٛض ارٕبِي ٔي50: 1387وٙس. )اليتٕٗ، زػٛت ٔي

زا٘ٙس ثّىٝ آٖ ضا ٘اٛػي ػّآ    وٙٙس. آٟ٘ب آيیٗ لجبال ضا ػطفب٘ي ٕ٘ي ثٝ افطاز ػطيٝ ٔي ٞبيي ثطاي ثٟجٛز ؾجه ظ٘سٌي ؾّؿّٝ آٔٛظـ

زا٘ٙس ٚ ٔؼتمس٘س اٌط اضتجبَي ثیٗ ٔصٞت ٚ لجبال ٚرٛز زاضز، نطفب ثٝ ايٗ ذبَط اؾت وٝ  وٙٙس؛ آٖ ضا اظ ٔصٞت رسا ٔي لّٕساز ٔي

ثاطاي ضؾایسٖ ثاٝ     طاض زاض٘س. اظ ٘ظط آ٘بٖ لجبال يه ضٚـ ػّٕاي  ا٘س وٝ زض فًبي ٔمسؾبت ل ٞبيي ضا ٍ٘بقتٝ ٞب وتبة ثطذي لجباليي

 (50-60ز٘یبي ثطتط ٚ ٘یع وٕبَ اؾت. )ٕٞبٖ، ل
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تٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ اضظيبثي وطز وٝ ٍ٘بٜ اليتٕٗ ٚ پیطٚا٘ف ثٝ لجبال فبنّٝ ثؿیبضي ثب لجبالي ٔاٛضز ثحاج    ٞبي فٛق ٔي ثب تٛرٝ ثٝ ٌفتٝ

وٙٙاس. اناطاض آٟ٘اب     آٔیع٘س ٚ زض لبِت ؾجه ظ٘سٌي اضائٝ ٔي ٞبي أطٚظي زضٔي س ٚ ثب ٘ظطيٌٝیط٘ اي اظ لجبال ٔي ٔب زاضز. آٟ٘ب رٛٞطٜ

ٞابي وٟاٗ ثبياس ثاٝ ٘ٛقاتٗ وتات ٔماسؼ         ٔجٙي ثط ػسْ اضتجبٌ لجبال ثب ٔصٞت ٘یع ٘ىتٝ لبثُ تبّٔي اؾت ٚ ايٙىٝ چاطا لجاباليي  

 ٞبيكبٖ اظ ٔصٞت رسا ثٛز؟ پطزاذتٙس زض حبِي وٝ آضا ٚ ا٘سيكٝ ٔي

 سيَز ي آثار مکتًب عزفان یًُد كتاب-2

 (17: 1385تّٕٛز اظ وتت ٟٔٓ يٟٛزيت اؾت ٚ تفؿیطي فمٟي اظ تٛضات وٝ ثٝ ٌفتٝ قِٛٓ ثٝ فمٝ اؾالٔي قجبٞت زاضز. )قاِٛٓ،  

واٝ لجاُ اظ ظٚٞاط     2( اِجتاٝ ثابٞط  90٘بْ زاض٘اس. )ٕٞابٖ،    1«ٞربِٛت»ٔٙبثغ ٚ اؾٙبز ٔطوبثبيي ٘یع زض لبِت ضؾبئُ وٟٙي اؾت وٝ 

، يؼٙي وتبة آفاطيٙف زض لاطٖ زْٚ ٔایالزي    3قٛز اظ وتبة ؾفط يهیطا تطيٗ ؾٙس تفىط لجبالؾت وٝ ٌفتٝ ٔي قتٝ قسٜ، وٍٟٗ٘ب

 (17: 1385زا٘س. )قِٛٓ،  ( قِٛٓ ظٚٞط ٚ يهیطا ضا زٚ ٔبذص انّي ٔىتت لجبال ٔي47ٚ  46: 1383، ٔتبحط اؾت. )وٛٞٗ

.ْ ٕٞعٔبٖ ثب اثٛاِؼفیب زض 1275ٞبي پؽ اظ  ضٚز وٝ زض ؾبَ ت يٟٛز ثٝ قٕبض ٔيپؽ اظ تّٕٛز، ظٚٞط اظ ٔتٖٛ انّي ٚ اؾبؾي ازثیب 

اؾپب٘یب ٍ٘بقتٝ قس. ظٚٞط زض ػجطي ثٝ ٔؼٙبي زضذكف يب ضٚقٙبيي اؾت. )ػمیسٜ ثٝ ٘ٛض ٚ اقطاق ضا اظ ٕٞیٗ ٘بٍٔصاضي وتبة ٘یاع  

ؾت. ثطذي ٍ٘بضـ آٖ ضا ثٝ ثیف اظ يه ٘فط آٖ تٛاٖ زضيبفت.( ؾجه ٍ٘بضـ ظٚٞط ثٝ نٛضت تٕخیّي ٚ ٘ٛيؿٙسٜ آٖ ٘بقٙبذتٝ ا ٔي

زا٘ٙاس. زي ِئاٖٛ واٝ ذاٛز      اؾپب٘یبيي ضا ٘ٛيؿٙسٜ آٖ ٔي 4زٞٙس. ٌطٚٞي ٘یع ٔٛؾي زي ِئٖٛ ٞبي ٔرتّف ٘ؿجت ٔي ٞٓ زض ظٔبٖ

5ٔٙتكط وٙٙسٜ وتبة ظٚٞط اؾت، آٖ ضا ثٝ قٕؼٖٛ ثٗ يٛحبي
أاب  ؛ وٙس وٝ قبُٔ تؼّیٕابت اٚ ثاٝ قابٌطزا٘ف اؾات     ٔٙتؿت ٔي  

وٙاس   ( ٚيُ زٚضا٘ت ٘یع زض تبضيد تٕسٖ ثٝ ظٚٞط اقبضٜ ٔي223ِٛٓ ػمیسٜ زاضز وٝ وتبة ٔتؼّك ثٝ ذٛز زي ِئٖٛ اؾت. )ٕٞبٖ، ق

ذٛا٘س ٚ چیعي وٝ حتي  ٔي« اضاریف ٔكؼكغ»ٚ ربِت ايٙزبؾت وٝ ٍ٘بٞف ثٝ ايٗ وتبة ٔٙفي اؾت. اٚ ٔحتٛيبت ايٗ وتبة ضا 

 (2100: 1378ا٘ت، ٔتفىطاٖ ٔؿیحي ضا فطيفتٝ ذٛز ؾبذت. )زٚض

اؾطاض حطٚف، ٔؿبئّي ٔخُ چٟطٜ قٙبؾي، ػّٓ فطاؾت ٚ وف ثیٙاي، تفؿایط ػطفاب٘ي ٚ ضٔاعي ثطذاي لُؼابت تاٛضات، ٔىبقافٝ          

حعلیبَ ٘جي اظ ػطـ اِٟي، ذیط ٚ قط، تفؿیط ٕ٘بزيٗ ٔتٖٛ وتبة ٔمسؼ، ػمیسٜ ثٝ ٔؿیي ٔٙزي )ٔبقیي( ٚ... اظ ًٔبٔیٗ اناّي  

ٔفبٞیٓ ُٔطح قاسٜ زض لجابال ٚ ثاٝ ٘اٛػي وكاىِٛي       اي اظ تٕبٔي  ( ثٙبثطايٗ ظٚٞط آٔیع223ٜ -226: 1385ظٚٞط ٞؿتٙس. )قِٛٓ، 

پطزاظز ٚ ثب تفىاطات رسياستط ٚ    ٞبي لجباليي ٔي تط ثٝ آٔٛظٜ تط ٚ ٘ٛيٗ ٔكحٖٛ اظ ػمبيس ٔرتّف لجباليي اؾت وٝ ثٝ نٛضتي ٔؼتسَ

 ٟ٘س. ٞبي ذبل ذٛز پبي ثٝ ػطنٝ ٔي ؾٕجُ

 َا س دیگز آییهتأثیزپذیزي قثاال ا-3

تاٛاٖ   تإحیطپصيطي لجبال اظ آيیٗ ٌٙٛؾي ٚ فّؿفٝ ٘ٛافالَٛ٘ي ضا اظ ٕٞبٖ آوبظ َطيمت لجبال ٚ تؼّیٕبت اؾحبق ٘بثیٙب ثٝ ٚياٛح ٔاي  

(. ٕٞچٙایٗ رابٖ   16( زض تحمیمبت قِٛٓ ٘یع ثٝ تإحیط ايٗ فّؿفٝ ثط لجبال اقبضٜ قسٜ اؾات. )ٕٞابٖ:   113: 1380زضيبفت )ٚايسا، 

( ثاٝ  358: 1354ٌٛياس. )٘ابؼ،    د ربٔغ ازيبٖ زضثبضٜ ٘فٛش فطًٞٙ ٚ تٕسٖ يٛ٘ب٘ي ٚ ّٞٙیؿٓ زض لْٛ يٟٛز ؾرٗ ٔيزض تبضي 6٘بؼ

، 1)اِیابز ضا ٘یع افعٚز وٝ ثط تبحیطپصيطي ػطفبٖ يٟٛز اظ ّٞٙیؿآ، ٔؿایحیت ٚ اؾاالْ تبویاس زاضز.      7تٛاٖ ٘ظط ٔیطچب اِیبزٜ ايٟٙب ٔي

1978 :117-127) 
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اظ َطياك فطٞٙاً    اؾالٔي ثط ٔىتت لجبال ثطذي ػمیسٜ زاض٘س ػٙبنط فّؿفٝ يٛ٘ب٘ي ٚ ػطفبٖ اؾاالٔي   –ي زضثبضٜ تإحیط فطًٞٙ ػطث

( قاِٛٓ زض تحمیمابت   110: 1380ايٗ آيیٗ ٔسز ضؾب٘س. )ٚايسا،   تط قسٖ ثؼًي ٔفبٞیٓ والٔي ػطثي ٚاضز يٟٛزيت قس ٚ ثٝ ػٕیك

وٙاس أاب زض    اي ٘یع ثٝ اياٗ تإحیطپاصيطي ٔاي    آٖ ٘یؿت ٚ ٌبٜ اقبضٜذٛز ٔٙىط تإحیط ػطفبٖ ٚ فطًٞٙ اؾالٔي ثط يٟٛزيت ٚ ػطفبٖ 

تٛاٖ زضيبفت فّؿافٝ ٘ٛافالَاٛ٘ي    اوّت ٔٛاضز زض تالـ اؾت ايٗ تإحیطپصيطي ضا وٕطً٘ رّٜٛ زٞس. حبَ آ٘ىٝ ثب ا٘سن تؼٕمي ٔي

ع زاضز؛ ثٙبثطايٗ ا٘ىبض تإحیطپصيطي ٘ی (94: 1385ٞبي آيیٗ لجبالؾت، اقتطاوبتي ثب ػطفبٖ ٚ فّؿفٝ اؾالٔي )قِٛٓ،  وٝ اظ ؾطچكٕٝ

 ثطز. يٟٛزيت اظ اؾالْ ضاٞي ثٝ زٞي ٕ٘ي

ٝ    ٘یع تبویسي ثط ايٗ تبحیطپصيطي اؾت. اٚ ٔي 2٘ظط ٔبضتیٗ ثٛثط ا٘اس،   ٌٛيس ٞیچ يه اظ تؼبِیٓ ثطرؿتٝ زيٙي اظ واطة ٘كاإت ٍ٘طفتا

ثب تاسلیك زض اؾابٔي ػطثاي     (107: 1393ز. )ثٛثط، ٞبي قطق ضا اذص وطز ٚ ثب اٍِٛٞبي ذٛز تُجیك زا ثّىٝ ايٗ وطة ثٛز وٝ آٔٛظٜ

 تٛاٖ ايٗ تبحیطپصيطي ضا زضن وطز. ٞبيي وٝ زض حٛظٜ ػطفبٖ يٟٛز ٍ٘بقتٝ قسٜ، ٔي افطاز ايٗ ٔىتت ٚ ٘یع وتبة 

ذاٛز  ٘یاع زض وتابة    3تٛاٖ ثٝ تإحطات لجبال اظ آيیٗ ظضتكتي ٘یع اقبضٜ وطز. پطٚفؿٛض غاواٛة فطا٘اه   ػالٜٚ ثط فطًٞٙ اؾالٔي، ٔي

( ثٝ َٛض وّي ٔفبٞیٓ ٘ٛض ٚ اقطاق ُٔطح قسٜ زض لجابال ٘كابٖ اظ   129: 1388زيٙب٘ي،  وٙس. )اثطاٞیٕي  زضثبضٜ ايٗ ٔؿبِٝ ثحج ٔي

 (183: 1375تإحیطپصيطي آٖ اظ ٔفبٞیٓ ٔٛرٛز زض زيٗ ظضتكتي زاضز. )وبٚيب٘ي، 

ٍ زا٘ؿت. اٚ زض حىٕٝ االقاطاق ٔٛؾاؽ حمیماي حىٕات     تٛاٖ ثب لبػسٜ ٘ٛض ٚ ظّٕت ؾٟطٚضزي ٘یع ٔطتج ايسٜ ٘ٛض زض لجبال ضا ٔي 

ٌٛيس وٝ ٔؿبِٝ اقطاق ناطفب ثاٝ    ٘یع ٔي 4اِجتٝ فطزضيه وبپّؿتٖٛ : پب٘عزٜ(1377زا٘س ٘ٝ افالَٖٛ. )ؾزبزي،  اقطاق ضا ظضتكت ٔي

ظضتكت واٝ زض آٖ   تٛاٖ آٖ ضا زض اٚپب٘یكبزٞب ٚ ٔتٖٛ ثٛزايي ٞٓ زيس؛ ٕٞچٙیٗ زض زيٗ ٔىتت ٘ٛافالَٛ٘ي ٔطتجٍ ٘یؿت ثّىٝ ٔي

( ثٙبثطايٗ زيسٌبٜ اٚ زضثابضٜ ذبؾاتٍبٜ حىٕات اقاطاق ٔتفابٚت ثاب ٘ظاط        152: 1388اٞٛضأعزا ٔٙكإ ٕٞٝ ٘ٛضٞبؾت. )وبپّؿتٖٛ، 

ؾٟطٚضزي اؾت. ثط٘س ضازتىٝ ٘یع ٔؼتمس اؾت تؼبِیٓ ٔطثٌٛ ثٝ لّٕطٚي ٘ٛضا٘ي نفبت اِٟاي زض حاٛظٜ اؾاالٔي اظ افىابض ٌٙٛؾاي      

تٛا٘س ٘كب٘ي ثبقس ثط اقتطان حٛظٜ اؾالٔي ٚ ٔىتت لجبال زض آثكرٛضقابٖ زضثابضٜ    ( ٚ ايٗ ٔي151: 1374ثٟطٜ ٘یؿت )ضازتىٝ،  ثي

 ػمیسٜ ثٝ ٘ٛض ٚ اقطاق.

تٛاٖ آٖ ضا زض وتبة ايٛة ٚ وتبة ؾّیٕبٖ پي ٌطفات.   وٙس ٚ ايٙىٝ ٔي ٘یع ثٝ تإحیط فطًٞٙ ايطا٘ي ثط يٟٛزيت اقبضٜ ٔي ربٖ ٘بؼ

ٞب ٚلٛف يبفت. اِجتٝ ثطذي ٔؼتمس٘س زض وٙابض اياٗ    تٛاٖ ثط تبحیطپصيطي لجبال اظ زيٍط آيیٗ ايٗ آضا ٔي ( ثب ُٔبِؼ361ٝ: 1354)٘بؼ،

ٞبي زيٍط ٘یع تإحیطٌصاض ثٛزٜ اؾت. ٘ٛقتبضٞبي ٌٙٛؾي وكاف قاسٜ زض ٔهاط ٘كابٍ٘ط تاإحیط       ٞب، زيٗ يٟٛز ثط فطًٞٙ تإحیطپصيطي

( ثطذي ٘یع ٔؼتمس٘س ثٝ زِیُ 284اٖ ٚ ٔب٘ٛيت ثٛزٜ اؾت. )ٕٞبٖ، ل آيیٗ يٟٛز ثط آيیٗ ٌٙٛؾي ٚ ثٝ َٛض وّي آيیٗ ٌٙٛؾي ايط

 ٝ : 1375ا٘اس. )وبٚياب٘ي،    ايٙىٝ أپطاتٛضي وٟٗ ثبثُ تحت ٘فٛش ايطاٖ ثٛزٜ، يٟٛزيبٖ زض ايٗ رطيبٖ اظ فطًٞٙ ايطا٘یبٖ تبحیط پصيطفتا

ٝ تٛاٖ ٌفت ؾطچكٕٝ ٚ ذبؾاتٍبٜ ٕٞاٝ ايا    ( نطف ٘ظط اظ ايٗ تبحیط ٚ تبحطات، ٔي278-277 ٞاب ياه أاط ٚاحاس اؾات:       ٗ ا٘سيكا

 قٛ٘س ٚ زض پي ٔؼطفت ٚ قٙبذت آٖ ٞؿتٙس. ازيبٖ اظ آٖ ظازٜ ٔي  وٝ تٕبٔي« حمیمت»

 َا ي دیگز آییه  اضتزاكات تزخی عىاصز قثاال تا عزفان اسالمی-4

ػطفابٖ ػطقاي،    :ٛ٘ٝ ثطقٕطزتٛاٖ ايٗ ٌ ٞب ٚ ػٙبنط آٖ ضا ٔي تطيٗ ِٔٛفٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔطاحُ ٔرتّف ٔىتت لجبال ٚ وتبة ظٚٞط ٟٔٓ

ؾبظي، فیى ٚ تزّي، ٘اٛض ٚ اقاطاق، ٌاطايف ثاٝ حاطٚف ٚ اػاساز،        تزؿٓ، ربزٚ ٚ ػّْٛ وطيجٝ، ٚحست ٚرٛز، ٕ٘بزٌطايي ٚ تٕخیُ

ٗ  تٙبؾد، ٔٛػٛزٌطايي ٚ اػتمبز ثٝ ٚرٛز قط. ثب تسلیك زض ايٗ ػٙبنط ٔي ٞاب ٚ تفىاطات ثطضؾایس.     تٛاٖ اقتطاوبت آٖ ضا ثب زيٍط آيای
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ٞبي فّؿفي يب ػطفب٘ي اقتطان زاض٘س وٝ حىٕت ٘ٛافالَٛ٘ي ٚ ٘یع ػطفبٖ اؾاالٔي )ذهٛناب آضاي    ػٙبنط لجبال ثب زيٍط آيیٗ ثیكتط

 قٛز. تطيٗ آٟ٘بؾت. زض ظيط ثٝ اٞٓ ايٗ ٔٛاضز پطزاذتٝ ٔي اظ ثطرؿتٝ اثٗ ػطثي( 

 عزفان عزضی-4-1

ضؾیسٖ ثٝ ػطـ اِٟي ُٔطح اؾات. ثبياس ٌفات ٘ظطياٝ ٞفات       زض ػطفبٖ ٔطوبثب نؼٛز ضٚح ا٘ؿبٖ اظ ظٔیٗ، ٌصض اظ ٞفت آؾٕبٖ ٚ

وٙس وٝ زض آة ضٚزذب٘اٝ ذِجابض    آؾٕبٖ پیكیٙٝ وٟٙي زاضز. حعلیبَ ٘جي ٞفت آؾٕبٖ ضا ثب ٞفت ػطـ ٔطثٌٛ ثٝ آٟ٘ب ٔكبٞسٜ ٔي

ٛز ز٘جبَ وطز. اياسٜ  تٛاٖ ؾطچكٕٝ ػطفبٖ ٔطوبثب ضا زض زيٗ يٟ ( ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞیٗ ٘ىتٝ ٔي104: 1385)قِٛٓ،  ا٘ؼىبؼ يبفتٝ ثٛز.

قجبٞت ٘یؿت. ٟ٘بيت َّت ؾبِه زض ٔىتات لجابال ػاطـ ٚ وطؾاي      ٞفت آؾٕبٖ زض ٔطوبثب ثب ٞفت ٔطحّٝ ػطفبٖ اؾالٔي ٘یع ثي

ٞبيي اظ آٖ ضا زض ا٘سيكٝ اقبػطٜ زياس: اؾاتمطاض پطٚضزٌابض زض ػاطـ ثاب تٛراٝ ثاٝ آياٝ          تٛاٖ ؾٛيٝ اِٟي اؾت. اظ ايٗ رٟت ٘یع ٔي

 (5تٛي. )َٝ، اِطحٕٗ ػّي اِؼطـ اؾ

ٞبيي ٘یع ثٝ لجبال زاضز، ػطـ ضٚي ظٔیٗ اؾت ٚ رؿس ٞاط چیاع، ػطقاي ثاطاي حمیمات اِٟاي        زض فطلٝ حطٚفیٝ ايطاٖ وٝ قجبٞت

( اياٗ ٔؿابِٝ يابزآٚض    60: 1369أب چٖٛ شات حك زض ا٘ؿبٖ تزّي يبفتٝ، پؽ ا٘ؿبٖ ػطـ اِٟاي اؾات. )آغ٘اس،    ؛ قٛز لّٕساز ٔي

تٛاٖ ٕٞؿٛ ثب ٔفٟاْٛ   ( ايسٜ ا٘ؿبْٖ ػطقي زض حطٚفیٝ ضا ٔي39: 55، د 1403ت. )ٔزّؿي، حسيج لّت إِٛٔٗ ػطـ اِطحٕٗ اؾ

 رٟبْٖ ػطقي زض لجبال زض ٘ظط ٌطفت.

 تجسم-4-2

تزؿٓ ذساٚ٘س اظ ٔفبٞیٓ ٟٔٓ لجبالؾت وٝ زض ػطفبٖ ٔطوبثب ٕ٘ٛز ثؿیبض زاضز. ٌطٚٞي زض ايٗ فطلٝ ثب تٛراٝ ثاٝ ثطذاي ٔٙابثغ ثاط      

اٍ٘بضي ضا ثاٝ ناٛضت ؾإجّیه تؼجیاط      اض٘س. ايٗ ا٘سيكٝ ثب ٔربِفت ثطذي ٔٛارٝ قس ٚ آٟ٘ب ايٗ ا٘ؿبٖرؿٕب٘یت ذساٚ٘س ػمیسٜ ز

( ٔٛؾي ثٗ ٔیٕٖٛ، فیّؿٛف قٟیط يٟٛزي اػتمبز ثٝ رؿٕب٘ي ثٛزٖ ذساٚ٘س ضا ثطذٛضزي قطن آٔیاع  1385:115وطز٘س. )قِٛٓ، 

ٌٛيس ذساي ٔٛرٛز زض تّٕاٛز ثاٝ ٚياٛح قاىُ ا٘ؿاب٘ي زاضز.       ٚيُ زٚضا٘ت ٘یع زضيٗ ثبضٜ ٔي (43: 1385)آ٘تطٔٗ،  زا٘س. ثب اٚ ٔي

ٝ    ٌطيٝ ٔحجت، تٙفط، ذكٓ، ذٙسٜ، ا٘اس.   اي تىیاٝ ظزٜ واٝ ٌطزاٌاطزـ ٌاطٜٚ وطٚثیابٖ حّماٝ ظزٜ       ٚ... زض اٚ ٕ٘اٛز زاضز ٚ ثاط اضيىا

بػطٜ ٘یؿت وٝ ثٝ تزؿٓ ذساٚ٘س اػتمابز زاض٘اس ٚ اٚ   قجبٞت ثٝ ٔفْٟٛ تكجیٝ زض زيسٌبٜ اق ( ايٗ ا٘سيكٝ ثي2036: 1378)زٚضا٘ت،

زا٘ایٓ ثاط ػاطـ تىیاٝ ظزٜ اؾات.       زا٘ٙاس ٚ ايٙىاٝ ذساٚ٘اس ثاٝ ویفیتاي واٝ ٔاب ٕ٘اي         ضا ٔتهف ثٝ نفبتي چٖٛ لیبْ ٚ لؼٛز ٔي

 (73: 1353االؾالٔي،  )قید

 جادي-4-3

 اِجتٝ ٘جبياس . ٔطوبثب رؿت ٚ تب حؿیسيؿٓ پي ٌطفت تٛاٖ اظ ػطفبٖ ٞبي آٖ ضا ٔي تطيٗ ٔفبٞیٓ لجبالؾت وٝ ضيكٝ ربزٚ اظ ثطرؿتٝ

اضتجبٌ ؾفط يهیطا ضا ثب ٘ظطيٝ ؾحط ٚ ربزٚ ٘بزيسٜ ٌطفت. يٕٗ ايٙىٝ حطٚف ػجطي ٚ تطویجبت ايٗ ٔتٗ ثٝ ػٙٛاٖ لاٛاي ویٟاب٘ي   

ثٙسي  ( َّؿ98ٓٚ  139: 1385اي اؾبؾي زضثبضٜ وبضثطز ربزٚيي وّٕبت ٚ اؾٕبؾت. )قِٛٓ،  قٛز ٚ ايٗ ا٘سيكٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي

قاس.   ٚ تؼٛيص زض لجبال تب ربيي پیف ضفت وٝ ٔؿابئُ ٔبٚضاءاُِجیؼاٝ ٚ ػّآ واالْ ٚ ... اظ َطياك اياٗ َّؿإبت پبؾاد زازٜ ٔاي         

( ٘ىتاٝ زيٍاط   104: 1385زا٘س. )قِٛٓ،  ( ٌفتٙي اؾت وٝ قِٛٓ ربزٚ ضا يىي اظ زاليُ ا٘حُبٌ لجبال ٔي18: 1387پٛض،  )افطاؾیبة

ٝ    ػّْٛ ثبَٙي، لجبال ُٔبثمتايٙىٝ زض ََٛ تبضيد  اي  ٞبي زلیمي ثب ؾیؿتٓ تبضٚت يبفتٝ اؾت. تبضٚت وٝ ٔجتٙي ثاط اػاساز ٚ ٚؾایّ

ثیٙي، اضتجبٌ ٔؿتمیٕي ثب لجبال زاضز. آِیؿتط وطاِٚي اِٚیٗ قرهي اؾت وٝ ثب ٘ٛقتٗ وتابة تحاٛت    اؾت ثطاي پیكٍٛيي ٚ َبِغ

 1پطزاظز. وٙس ٚ ثٝ اضتجبٌ لجبال ثب تبضٚت ٔي ربزٚا٘ٝ ضا افكب ٔي –)تبضٚت( اؾطاض ٔؿبِه ػبضفب٘ٝ 
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ثب ٘ظط ثٝ تإحطات ػطفبٖ يٟٛز اظ فطًٞٙ ايطاٖ، احتٕبَ زاضز ذهٛنیت ربزٚيي ٔطوبثب ثط احط ثبظتبة ػمبيس ربزٚا٘اٝ ٔغابٖ ثاط آٖ     

اضٔیب ٚ حعلیبَ ٘جاي   ٞبي اِٚیٗ اقبضات ثٝ ٔغبٖ زض ٘ٛقتٝ»تٛاٖ تبيیسي ثط ايٗ فطو زا٘ؿت:  ثبقس. اظٟبض٘ظط زٚقٗ ٌیٕٗ ضا ٔي

ٌٛيي ٚ  اي ضٚحب٘ي ثٛز٘س وٝ ثٝ ٔٙبؾه ذٛضقیسي، ویت ٔغبٖ َجمٝ وٙس ... قٛز. اضٔیبي ٘جي ثٝ ؾطوطزٜ ٔغبٖ اقبضٜ ٔي يبفت ٔي

ٚ  206: 1362)پیط٘یاب،  « پطزاذتٙس ٚ زض ذسٔت قبٞبٖ ٔبز ٚ ثبثُ ثٛز٘س ٚ ؾپؽ ثٝ ذسٔت ٞربٔٙكایبٖ زضآٔس٘اس.   پیكٍٛيي ٔي

تٛا٘اس   تٛاٖ ٌفت ٔیتِٛٛغي ٚ اؾُٛضٜ قٙبؾي ثٝ ٘ٛػي زض حؿیسيؿٓ احیب قسٜ اؾت. اػتمبز ثٝ رابزٚ ٔاي   ّي ٔيثٝ َٛض و (198

 ٘ٛػي أیس ثٝ قٙیسٖ ثٛي ثٟجٛز اظ اٚيبع رٟبٖ ثبقس.

 يحدت يجًد-4-4

س ثٝ ظثبٖ فّؿفي آٖ ضا لطائتي زٚثبضٜ اظ تٛحی 1تطيٗ ٔؿبئُ ػطفبٖ ٘ظطي اؾت. ٚيّیبْ چیتیه ٚحست ٚرٛز اظ ٔكٟٛضتطيٗ ٚ ٟٔٓ

( اؾابؼ فّؿافٝ ٘ٛافالَاٛ٘ي ثاط     201: 1379ٞبي ػّٕي ثطاي يؼف ٔؼٙٛي ز٘یبؾات. )چیتیاه،    حُ زا٘س وٝ لبزض ثٝ اضائٝ ضاٜ ٔي

زا٘س ٚ ٔٛرٛزات ضا فیى ٚ تطاٚقي اظ رب٘ت اٚ وٝ ثٝ ؾاٛي ٚي   ٚحست ٚرٛز اؾتٛاض اؾت. ايٗ ٔىتت، ٚاحس ضا ٚرٛز حمیمي ٔي

 (67: 1384فیى آثبزي، ثبظذٛاٞٙس ٌكت. )زيب٘تي 

ثب ٘بْ اثٗ ػطثي ٌطٜ ذٛضزٜ اؾت ٚ ٔكرهٝ وّي ا٘سيكٝ اٚؾت. ٚيّیبْ چیتیه ايٗ ا٘سيكاٝ ضا زض    ٚحست ٚرٛز زض ػطفبٖ اؾالٔي

: 1379يبثس؛ ثب ايٙىٝ ثؿیبضي اظ انُالحبت نٛفیٝ ثٝ آٖ قجبٞت زاض٘س. )چیتیاه،   اظ ٔٙبثغ ٔمسْ ثط آحبض اثٗ ػطثي ٕ٘ي ٞیچ يه

تٟٙاب  « اِٛاحاس اِىخیاط  »وٙس ٚ انُالح  تٙي اؾت وٝ اثٗ ػطثي زض آحبض ذٛز حتي يه ثبض ٘یع ثٝ ٚحست ٚرٛز اقبضٜ ٕ٘ي( ٌف180

( ٚحست ٚرٛز اظ ٔٛاظيٗ ٟٔٓ لجابال ٘یاع ٞؿات واٝ زض زياسٌبٜ      14: 1390اقبضٜ ٚايي ٚ نطيي اٚ ثٝ ايٗ ٔمِٛٝ اؾت. )اؾپطٞٓ، 

قٛ٘س ٚ ٘فؽ ثاٝ اناُ ٚ ٔطراغ     ٞبي ٘فؽ ٌكٛزٜ ٔي ضز. زض ػمیسٜ اثٛاِؼفیب ٌطٜاثٛاِؼفیب ٚ ٘یع ٔىتت حؿیسيؿٓ ٕ٘ٛز ثؿیبضي زا

( ٚحست ٚرٛز زض وتبة ظٚٞط ٘یع ثطرؿتٝ اؾت. تكجیٝ ا٘ؿبٖ 192: 1385قٛز. )قِٛٓ،  ٌطزز؛ يؼٙي اظ وخطت ضٞب ٔي ذٛز ثبظٔي

( 282ضٚز. )ٕٞبٖ،  يٗ وتبة ثٝ قٕبض ٔيثٝ ذساٚ٘س وٝ ٔإذٛش اظ تٛضات اؾت )ذسا آزْ ضا ثٝ نٛضت ذٛيف آفطيس( اظ ٘ىبت ٟٔٓ ا

پؽ ٞط چٝ اظ اؾٕبء زض نٛض اِٟیٝ ٞؿت، زض ايٗ ٘كئٝ ا٘ؿب٘ي پسياساض  »ثیٙیٓ:  ايٗ ٔؿبِٝ قجبٞتي ٘یع ثٝ ػمیسٜ اثٗ ػطثي ٔي زض

 (158: 1392)اثٗ ػطثي،  «.ٌكت

 فیض ي تجلی-4-5

لجبالؾت. زض ػمیسٜ لجبالي وٟٗ ٕٞاٝ چیاع ثاب ياه فؼاُ       ٘ظطيٝ فیى ٚ تزّي ثٝ تبؾي اظ فّؿفٝ ٘ٛافالَٛ٘ي اظ ػٙبنط ثطرؿتٝ

تبثب٘س. ٞاط فؼاُ رسياسي ٕٞب٘ٙاس ٔطحّاٝ ثؼاسي زض        قس وٝ ذساٚ٘س زض آٖ، لٛاي ذٛز ضا اظ زضٖٚ ٘فؽ ثٝ فّه ثبظ ٔي قطٚع ٔي

یٓ اظ ثبال ٚ اؾت وٝ زض تُجیك ثب ٘ظطيٝ نسٚض يب فیى ٘ٛافالَٛ٘ي ثٝ ذُي ٔؿتم« ايٗ اظ ذٛز ثطٖٚ ضفتٗ»ؾّؿّٝ ٔطاتت نٛضتِ 

ٌب٘اٝ ٚراٛز( زض ا٘سيكاٝ اثاٗ      ( ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔصوٛض يبزآٚض حًطات ذٕؽ )ٔطاتت پٙذ330: 1385يبثس. )قِٛٓ،  پبيیٗ ٕ٘ٛز ٔي

ٌیطز، ثبيس ٌفت وٝ فایى فّاَٛیٙي    ػطثي اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ اثٗ ػطثي ذٛز انُالح فَّٛیٙي فیى ضا ٔتطازف ثب تزّي ٔي

« بٖ يه چیع اظ ٚاحس ُّٔك ٚ فیًبٖ چیع زيٍط اظ آٖ فیى اَٚ ثٝ نٛضت يه ؾّؿّٝ ٔطاتت ٘یؿات فیً»ٔٛضز ٘ظط اٚ ثٝ ٔؼٙي 

( اياٗ ثاساٖ ٔؼٙاي اؾات واٝ      169: 1392ثّىٝ اٚ فیًبٖ ضا نطفب ثٝ ٔؼٙبي ظٟٛض حك زض ؾّؿّٝ ٔطاتت زض ٘ظط زاضز. )ايعٚتؿٛ، 

ثرف لجبالي ِٛضيب شوط آٖ ضفت، ٔؿبِٝ نیٕهاْٛ ٘یاع    ٘ظطيٝ فیى زض لجبال ٔتفبٚت ثب ا٘سيكٝ اثٗ ػطثي اؾت. ٕٞبٖ َٛض وٝ زض

 تط ٕٞیٗ ٘ظطيٝ فیى ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتت ٚرٛزي اؾت. ٌٛ٘ٝ پیچیسٜ
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 حزيف ي اعداد-4-6

ضإٞٙابيي  »حطٚف ٚ اػساز اظ ػٙبنط ثطرؿتٝ زض لجبالؾت. اثٛاِؼفیب لٛاػس ذبني ضا ثب ٘ابْ ػّآ حاطٚف تاسٚيٗ واطز. اياٗ ػّآ        

 (194: 1385قٛز. )قِٛٓ،  ؾت وٝ ثب ٞسف حطٚف ٚ قىُ ظبٞطي آٟ٘ب تسٚيٗ ٔئؼُٛف ثٝ ٔطالجٝ ا« ضٚقٕٙس

قٙبؾي ٚارس إٞیات ثؿایبضي    ٞب زاضز. حطف اظ ٔٙظط ٞؿتي زض اضائٝ آضا ٚ ا٘سيكٝ  وّٕٝ ٚ حطف ٚ ثٝ َٛض وّي ظثبٖ ٘مف ثبضظي 

ثصضٌٛ٘اٝ زض آضاي ٘ٛافالَٛ٘یابٖ اقابضٜ واطز.      ٔفبٞیٓ يب 1تٛاٖ ثٝ ٌِٛٛي اؾپطٔبتیىٛ ٞبي اِٚیٝ اػتمبز ثٝ حطٚف ٔي اؾت. اظ ٕ٘ٛ٘ٝ

اي ٔتكىُ اظ حطٚف تّماي   انُ ٚ رٛٞط ٕٞٝ ٔٛرٛزات زض رٟبٖ، والْ اؾت ٚ ٞط چیع ضا ثبيس وّٕٝثطاؾبؼ ايٗ ٘ظطٌبٜ فّؿفي 

ٚ زا٘اف   زا٘ف ٞط چیعي زض لطآٖ ٚ زا٘ف لطآٖ زض حطٚف ٔمُؼٝ»ذٛا٘یٓ وٝ  زض اذجبض حالد ٘یع ٔي (81: 1394وطز. )اؾّٛ اِض، 

 (55: 1390)حالد، « آٖ حطٚف زض الْ اِف ٚ زا٘ف الْ اِف زض اِف ٚ زا٘ف اِف زض ٘مُٝ ٚ ... اؾت.

زض اثتسا وّٕٝ ثٛز ٚ وّٕٝ ٘عز ذسا ثاٛز ٚ وّٕاٝ ذاسا    »پطزاظز:  إٞیت وّٕٝ تب حسي اؾت وٝ ا٘زیُ يٛحٙب زض ثبة اَٚ ثٝ آٖ ٔي

ض ؾیط تبضيري ذٛز اظ فالؾفٝ لسيٓ يٛ٘بٖ تب لطٖ اَٚ ٔیالزي ٚ ٚضٚز آٖ ثٝ وٝ ٔؼبزَ وّٕٝ اؾت، ز 2ٕٞچٙیٗ ٚاغٜ ٌِٛٛؼ«. ثٛز

٘یع ػمیاسٜ زاضز زض   3( وطٖ آضٔؿتطا143ً٘: 1390ػٟس ػتیك ٚ اِٟیبت ٔؿیحي ٔؼب٘ي ٔرتّفي پصيطفتٝ اؾت. )رالِي قیزب٘ي،

ٞبي ذسا زض رٟبٖ ثٝ وبض ضفتٝ اؾات.   ٘بْ زاض٘س، انُالح ٕٔطٜ )وّٕٝ( ثطاي قطح فؼبِیت 4ٞبي آضاي ٔتٖٛ ػجطي وٝ تطٌٓ تطرٕٝ

 (108: 1384)آضٔؿتطاً٘، 

قاٛز ٚ اياٗ ثیابٍ٘ط اضتجابٌ ٕٞاٝ       زاضز چٖٛ ٞط وّٕٝ زض ٟ٘بيت حطٚفي ٔمسؼ ضا قبُٔ ٔي زض لجبال ثبظي ثب وّٕبت ٘مف ٟٕٔي 

طزي زاضز. ثؼًاي ٚاغٌابٖ   ( اثٗ ػطثي ٞٓ زض ٔٛارٟٝ ثب ظثبٖ چٙیٗ ضٚيى196: 1385ٞب ثب ظثبٖ ٔمسؼ ذساٚ٘س اؾت. )قِٛٓ،  ظثبٖ

( 713: 1392يبثٙاس. )اثاٗ ػطثاي،     اظ ٔٙظط اٚ زالِت ثط ٔؼٙبي ٔؼَٕٛ ذٛز ٘ساض٘س ثّىٝ ٔؼٙبي رسيس ٚ ٔتفبٚتي زض ٔىتات اٚ ٔاي  

تٛاٖ ثٝ تُجیك اؾٕبء اِٟي ثیؿت  ػطثي اؾت. زضيٗ ثبضٜ ٔي اثٗ  ٞبي ٞٙسؾٝ ا٘سيكٝ تطيٗ ثرف ٕٞچٙیٗ حطٚف ٚ اػساز اظ وّیسي

ٌب٘اٝ ٔابٜ اقابضٜ واطز. )اؾاپطٞٓ،       اال٘ؿبٖ ٚ ٘یع ٔٙبظَ ثیؿت ٚٞكات  ٌب٘ٝ ٘فؽ اِحىٓ ثب حطٚف ثیؿت ٚٞكت فهٛل ٌب٘ٝ ٚٞكت

؛ اؾات  26تٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز. ثطاي ٔخبَ اضظـ ػسزي حطٚف ٚاغٜ يٟٜٛ ثطاثط ثاب   ٔؼبزَ ايٗ زيسٌبٜ ضا زض لجبال ٘یع ٔي (37: 1392

 (87: 1385ضٚز. )قِٛٓ،  ػسزي ٔمسؼ ثٝ قٕبض ٔي 26ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ػسز 

ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘ظطات ثبيس ٌفت اؾطاض ٚ ضٔٛظ حطٚف زض زَ اػساز لطاض زاضز ٚ زضٚالغ اياٗ اضظـ ػاسزي وّٕابت اؾات واٝ زض       

ٞاب ناٛضت    تابضيد  ٌیطز ٚ ٘یع ٔحبؾجبتي وٝ زض يابفتٗ ٔابزٜ   رٟبٖ اؾالْ ٘یع زض زا٘ف اثزس يب حؿبة رُّٕٔ ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض ٔي

 بثطايٗ تؼییٗ اضظـ ػسزي وّٕبت زض يٟٛز ٚ اؾالْ تمطيجب ٕٞؿٛ ٞؿتٙس.ٌیطز. ثٙ ٔي

اهلل اؾتطآثبزي ثٙاب ٟ٘ابزٜ قاس. اٚ واٝ      فطلٝ حطٚفیٝ زض ايطاٖ ُٔبثمت ثؿیبضي ثب لجبال زاضز. ايٗ فطلٝ زض لطٖ ٞكتٓ ثٝ زؾت فًُ

 افعٚز ٚ حتي ذٛز ضا ٟٔسي ٔٛػٛز ٔؼطفي وطز.  ازػبي تؼجیط ذٛاة زاقت، ثؼسٞب ٔؿبئُ وبِیٝ ٚ افطاَي ضا ثط تكیغ زٚاظزٜ أبٔي

حطف فبضؾي ضا ٘یاع ٔاالن    32اـ ػالٜٚ ثط حطٚف ػطثي،  اهلل ثٝ زِیُ تفىطات قسيس ٘بؾیٛ٘بِیؿتي ( ف224ًُ: 1359)اِكیجي، 

ا ازأاٝ  تؼّیٓ ذٛز لطاض زاز. پؽ اظ اٚ قبٌطزـ ٔحٕٛز پؿیرب٘ي )ضئیؽ رٙجف ٘مُٛيٝ ٚ ا٘كؼبثیٖٛ تٙاسضٚي حطٚفیاٝ( ضاٜ اٚ ض  

 (25: 1383زاز ٚ ذٛز ضا ٘یع ٔٛػٛز ػزٓ ٘بٔیس. )شوبٚتي لطاٌعِٛ،
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ػّي ٔیطفُطٚؼ ٘یع زض وتبة رٙجف حطٚفیٝ ثٝ تمسؼ حطٚف ٚ اػساز زض آيیٗ لجبال، ٔؿیحیت ٚ اؾالْ اقبضٜ ٚ زضثبضٜ اػتمبز ثٝ 

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ قس. )ٔیطفُاطٚؼ، ثاي    فطلٝوٙس ٚ ٘یع ايٙىٝ ايٗ حطٚف ثبػج ثٝ ٚرٛز آٔسٖ  ضٔع حطٚف لطآٖ ٔؿبئّي ضا ُٔطح ٔي

 (31تب: 

 تىاسخ-4-7

تٙبؾد اظ ػٙبنط ثطرؿتٝ لجبالؾت وٝ زض ا٘سيكٝ اثٛاِؼفیب ٚ ِٛضيب ٚ ٘یع وتبة ظٚٞط ٕ٘ٛز ثؿیبض زاضز. قرهي وٝ اظ فطٔابٖ تاٛضات   

طاٖ ثبقس. اِجتٝ اظ ٘ظاط قاِٛٓ   آيس ٚ ايٗ ٘ٛػي ٔزبظات ٚ قبيس فطنتي ثطاي رج اَبػت ٘ىٙس، ثٝ ٚرٛز رسيسي زض ثس٘ي تبظٜ زضٔي

تٙبؾد زض ٍ٘بٜ لجبالي وٟٗ چٙساٖ ُٔطح ٘جٛزٜ أب زض وتبة ظٚٞط تٙبلى اؾبؾي ثیٗ ٘ظطيٝ ٔزبظات زض رٟٙٓ ٚ ٘ظطياٝ تٙبؾاد   

قٛ٘س أب  ( زض يٟٛزيت ذهٛنب لجبال ثطذي ٔؼتمس٘س وٝ ٕٞٝ اضٚاح قبُٔ تٙبؾد ٔي312 -313: 1385ٔتجّٛض قسٜ اؾت. )قِٛٓ، 

ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ تٙبؾاد اضٚاح ٘یىاٛ    یسٜ زاض٘س وٝ ٘فٛؼ ؾعاٚاض ٔزبظات ٚ ٔتزبٚظاٖ زچبض تٙبؾد ذٛاٞس قس. ثطذي ٘یعػٕٛٔب ػم

 (183-184: 1380نطفب ثطاي وٕه ثٝ ثٟجٛز ٚيغ ز٘یبؾت. )حؿیٙي، 

زض حاسيخي لابئالٖ ثاٝ    تٙبؾد زض اؾالْ ٔطزٚز اؾت ٚ زض ربي ربي لطآٖ ٔجیٗ اظ ضؾتبذیع ؾرٗ ضفتٝ اؾت. أبْ ضيب )ع( ٘یاع  

ثاب ٚراٛز    (320: 4د، ق 1403ٔٗ لبَ ثبِتٙبؾد فٟٛ وبفط ثبهلل اِؼظیٓ ٔىصة ثبِزٙٝ ٚ اِّٙبض. )ٔزّؿاي،  تٙبؾد ضا وبفط ٔي زا٘ٙس: 

ضؾٛخ يبفتٝ اؾت. تٙبؾد زض ٔىتت ٘مُٛيٝ وٝ نٛضت افطاَي حطٚفیٝ اؾات، اظ   ٞبي اؾالٔي  ايٗ، اػتمبز ثٝ تٙبؾد زض ثطذي فطلٝ

قٛز. پؿیرب٘ي ٍ٘بٜ رسيسي ٘ؿجت ثٝ حَّٛ ٚ تٙبؾد زاقت. تٙبؾد ٔؼَٕٛ ٔیبٖ ٔؿّٕب٘بٖ زضٚالاغ   وّیسي ٔحؿٛة ٔئفبٞیٓ 

أب پؿیرب٘ي اػتمبزي ثٝ ضٚح ٔزطز ٘ساقت ٚ ٘ظط اٚ زضيٗ ثبضٜ ثٝ ػمیسٜ ثٛزايیابٖ  ؛ ا٘تمبَ ضٚح ٔزطز اظ ثس٘ي ثٝ ثس٘ي زيٍط اؾت

ٞبيي اظ اػتمبز ثٝ تٙبؾد )ذهٛناب زض حىٕاٝ    تٛاٖ ضٌٝ ض ٘ظطات ؾٟطٚضزي ٘یع ٔي( ز102: 1383٘عزيه اؾت. )شوبٚتي لطاٌعِٛ، 

االقطاق( ٔكبٞسٜ وطز. ثطذي ٔؼتمس٘س ؾٟطٚضزي تحت تإحیط ٔیطاث ّٞٙیؿٓ ٚ حىٕت يٛ٘ب٘ي ثٛزٜ وٝ آٖ ٞٓ تحت تإحیط فّؿافٝ  

( ثاب تٛراٝ ثاٝ    334 -336: 1372ٛضيابٖ،  قطق اؾت ٚ ايٗ ٔىبتت ثٝ تٙبؾد ثٝ ػٙٛاٖ ضٚقي ثطاي تُٟیط ضٚح اػتمبز زاقتٙس. )اث

تٛاٖ ايٗ اػتمبز ثاٝ تٙبؾاد زض فطٞٙاً يٟاٛزي ٚ اؾاالٔي ضا زض ياه ذبؾاتٍبٜ         ايٙىٝ آيیٗ لجبال ٘یع ضيكٝ زض ّٞٙیؿٓ زاضز، ٔي

، قاٛز )ٕٞتاي   ٞبي ٘ٛافالَٛ٘ي ٚ ٘ظبْ ٌٙٛؾي ٘یع اػتمبز ثٝ تٙبؾد ثٝ ٚيٛح ٔكبٞسٜ ٔاي  رؿتزٛ وطز. ثب ٘ظط ثٝ ايٙىٝ زض آٔٛظٜ

(، ثٙبثطايٗ احتٕبَ ايٗ اقتطان ذبؾتٍبٜ ثؿیبض ثبالؾت، ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىاٝ ٔفابٞیٓ ٌٙٛؾاي ضا زض تؼابِیٓ اؾاالْ ٘یاع       27: 1376

زض آحابض   1( ػالٜٚ ثط ايٗ زض آيیٗ ٔب٘ٛي ٘یع تٙبؾد ثؿیبض پطضً٘ اؾت ٚ ؾٙت آٌٛؾتی151ٗ: 1374تٛاٖ پي ٌطفت. )ضازتىٝ،  ٔي

ٞبي  ثٝ ٔؼٙبي چطذیسٖ ٚ تحَٛ يبفتٗ زض ثسٖ lugligٔطازف ثب انُالح فٙي لجباليي  Senoituloverيس ٔب٘ٛي ذٛز اظ ِفظ 

 (27: 1376پیبپي اؾتفبزٜ وطزٜ اؾت. )ٕٞتي، 

 ومادگزایی-4-8

ػابِٓ اظ زياس    تٕبٔي »ؾبظي اظ ٟٔٓ تطيٗ ذهٛنیبت ٔىتت لجبالؾت.  ٕٞبٖ َٛض وٝ لجال ٞٓ اقبضٜ قس ظثبٖ ؾٕجِٛیه ٚ تٕخیُ

« تبثب٘اس.  اي اؾات واٝ چیاع زيٍاط ضا ثطٔاي      ٞط ٔٛرٛزي ثب ٕٞٝ ٞؿتي پیٛ٘س زاضز ٚ ٞط چیع آيٙٝ …ؿٓ ٔخبِي اؾتلجبال ٘ٛػي ر

قٛز أب زض لجبالي ِٛضيبيي ٘یع ثب ٚراٛز   تطيٗ ظٟٛض ٚ ثطٚظ ٕ٘بز ٚ تٕخیُ زض وتبة ظٚٞط زيسٜ ٔي ( 84ٟٓٔ -85: 1384)وبٚيب٘ي، 

( ثٝ َٛض وّاي لجابالي ِٛضياب ثاب     164: 1385ٝ ذسا ثب رٟبٖ ٚرٛز زاضز. )آ٘تطٔٗ، تبؾي اظ ظٚٞط ٕ٘بزٞبي ٘ٛيٙي ثطاي تجییٗ ضاثُ

پیف وكیسٖ ٔؿإِٝ تجؼیس ٚ ذطٚد زض ٘ظطيٝ نیٕهْٛ، اظ تجؼیس ٚ ذطٚد ٚ اؾبضت لْٛ يٟٛز تفؿیطي ػطفب٘ي ٚ ٕ٘بزيٗ ثٝ زؾت 

 زٞس. ٔي

                                                           
1 Sant Agostino 
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ٝ     1«٘سٌيزضذت ظ»ثطرؿتٝ لجبال   تطيٗ ٕ٘بزٞبي ُٔطح زض ظٚٞط ٚ ٘یع ٕ٘بزيٗ اظ ٟٔٓ ٞابيف ضيكاٝ زض    اؾات؛ زضذتاي واٝ قابذ

ٞب زضٚالغ ٕ٘بزي اظ اػًبي ثسٖ ا٘ؿبٖ اِٚیٝ ٞؿتٙس وٝ ٘ٛع انّي ا٘ؿبٖ  زٞٙس. ايٗ قبذٝ آؾٕبٖ زاض٘س ٚ آٖ ضا ثٝ ظٔیٗ اتهبَ ٔي

( ايٗ زضذت ثاب  159ا٘س. )ٕٞبٖ، ل ٞب ٘یع زا٘ؿتٝ ٞب ضا چٟطٜ پبزقبٜ ّٔىٛتي يب حطٚف انّي ٞط يه اظ ظثبٖ اؾت. اِجتٝ ايٗ قبذٝ

ٞب ٔٛرٛز اؾت ٕٞب٘ٙسي زاضز. ثطاي ٔخبَ زضذت ٞفت قبذٝ ٚ ٘یع زضذت ْٞٛ زض  اي وٝ زض اوّت فطًٞٙ زضذت ظ٘سٌي اؾُٛضٜ

فطًٞٙ ظضتكتي وٝ زض ثبٚض پبضؾیبٖ ٍ٘بٜ زاض٘سٜ ؾتٖٛ ثٟكت اؾت، ٕٞچٙیٗ زضذت ظ٘سٌي زض اػتمبز ثٛزايیبٖ ٚ ٘یع ٔطزْ ثایٗ  

 (98-101: 1380ذبِمي چتطٚزي، اِٟٙطيٗ، چیٗ ٚ... )پٛض

زضذت ٔصوٛض قجبٞت ظيبزي ثٝ زضذت ویٟب٘ي ٘یع زاضز. زض ثبٚضٞبي ثبؾتب٘ي زضذت ویٟب٘ي ٔطوع ػبِٓ اؾات ٚ اػتمابز ثاط اياٗ     

ٞبي زضذات ٔماسؼ ویٟاب٘ي ثاٝ اػٕابق       ا٘س. ضيكٝ ٞب ثب زضذت ویٟب٘ي اظ ٞٓ ٔزعا قسٜ اؾت وٝ رٟبٖ چٙس اليٝ زاضز ٚ ايٗ اليٝ

-38: 1388، ٚ ذسايبٖ ضا زضثطٌطفتٝ اؾت. )پٛضرؼفطي ٞبيف ػالٜٚ ثط ٔطوع ظٔیٗ، رٟبٖ آزٔي  ٗ ضفتٝ ٚ تٙٝ ٚ قبذٝرٟبٖ ظيطي

اي  ٞب زاضز ٚ قبيس ٞٓ ٕٞبٖ زضذات اؾاُٛضٜ   ( ايٗ زضذت ٕ٘بزيٗ زض لجبال قجبٞت ثؿیبضي ثٝ زضذت ظ٘سٌي زض ؾبيط فط36ًٙٞ

 ٌیطز. ثبقس وٝ زض ذسٔت ايٗ ٔىتت لطاض ٔي

ٞبي رٙؿي اؾت. ثٝ ػمیسٜ قِٛٓ ازثیبت ػطفب٘ي ِجطيع اظ ناٛض ذیابَ رٙؿاي اؾات ٚ زض      ٍط ٔفبٞیٓ ثطرؿتٝ ظٚٞط ؾٕجَٛاظ زي

ثٝ ٔفٟاْٛ حًاٛض    2«قریٙب»وٙٙس. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ  ػٙٛاٖ ػكك ثیٗ ٘فؽ ٚ ذسا تؼجیط ٔي لجبال حتي ٘ؿجت ػطفب٘ي ثٝ ذسا ضا ثٝ

 -294: 1385اي ٔٛ٘ج اؾت. )قاِٛٓ،   ذسا وٝ ضاثٍ ٔیبٖ ذسا ٚ ذّك اؾت، ٚاغٜتطيٗ تزّي نبزضٜ اظ ؾٛي  ذساٚ٘س ٚ ٟٔٓ زائٕي 

( قریٙب ٔظٟط ٚرٝ تب٘یج ذسا زض يٟٛز ٚ ٔؼبزَ ؾىیٙٝ زض ػطثي اؾت وٝ ٘بْ آٖ ثبضٞب زض لطآٖ آٔسٜ اؾت. )قاطيؼتٕساضي،  293

ثٝ ا٘ؿبٖ اٍ٘بضي ذساٚ٘س ٘ظط زاض٘س ٚ اٚ ضا  ٍ٘ط٘س، ( ثطذي فیّؿٛفبٖ ٘ظیط ٔبضتیٗ ثٛثط زض ٔفْٟٛ لجباليي ثٝ قریٙب ٔي124: 1389

ٞبي ظ٘ب٘ٝ اظ ذسا وٝ زض ا٘زیُ ٚ تّٕٛز وٕیابة اؾات،    ( ثطذي ٔؼتمس٘س تٕخی102ُزا٘ٙس. )ٕٞبٖ، ل  ؾبضي ٚ ربضي زض ػبِٓ ٔي

 (24: 1384ضٚز. )وبٚيب٘ي؛  ٞبي ٔطزا٘ٝ اظ ذسا ثٝ وبض ٔي زض آيیٗ لجبال تٛاْ ثب تٕخیُ

حجت اِي قٛز. اٚ حسيج ٔكٟٛض پیبٔجط اؾالْ )ع( يؼٙي  ٕ٘بزيٗ ا٘ٛحت زض آضاي اثٗ ػطثي ٘یع زيسٜ ٔيٌفتٙي اؾت وٝ ايٗ ػٙهط 

ػٛأاُ    زا٘س ٚ ايٙىاٝ تٕابٔي   ( ضا ٕ٘بزيٗ ٔي141: 76.ق، د 1403)ٔزّؿي، ٔٗ ز٘یبوٓ حالث: اُِیت، اِٙؿبء ٚ لطٜ ػیٙي اِهالٜ 

( اياٗ اقاتطان زض ٘مُاٝ    217-218: 1392٘یج اؾت. )ايعٚتؿٛ، اؾبؾي ذّمت ٔٛ٘ج ٞؿتٙس ٚ ؾطاؾط ضٚ٘س آفطيٙف ثطاؾبؼ تب

ٌٛياس ٞاط ٘اٛع ٌاطايف ػطفاب٘ي ثاٝ ٞاط ضٚي ثاب          ٌفتٝ زاضز. ٕٞچٙبٖ واٝ قاِٛٓ ٔاي    ٘ظط اثٗ ػطثي ٚ لجبال ٘كبٖ اظ تبحطات پیف

قاِٛٓ،  )ت. ٞبي زيٍط پیٛ٘س ٚ ثؿتٍي زاضز ٚ زض يه ٘ظبْ ٚيػٜ ٔخُ ٔؿایحیت، اؾاالْ، يٟٛزيات ٚ... قاٙبذتٝ قاسٜ اؾا       ٌطايف

1385 :53) 
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ٞبي ثطرؿتٝ لجبالؾت. چٙبٖ وٝ اظ ٘ظط ٌصقت، ٔؿبِٝ ٔٛػٛزٌطايي زض ٔطاحُ ٔرتّاف لجابال ضخ    ٌطايف ثٝ ٔٛػٛز اظ زيٍط ِٔٛفٝ

ٟ٘اس ٚ اظ آٖ حبِات تماسؼ ٚاض ٚ     ٕ٘بيس؛ ذهٛنب زض رٙجف قجتبي وٝ ازػبي ٔٛػٛز ثٛزٖ ضٚي ثٝ ؾٛي ثسػت ٚ ا٘حطاف ٔاي  ٔي

وٝ ٔٛػٛزٌطايي زض وتابة ظٚٞاط ٕ٘اٛز ظيابزي ٘اساضز. ٞطچٙاس        ٌیطز. ٘ىتٝ ربِت ايٙزبؾت ٔجطٌٛ٘ٝ اثٛاِؼفیب ٚ ِٛضيب فبنّٝ ٔيپیب

ٌطايي ٚ آذطاِعٔاب٘ي لاْٛ يٟاٛز     ثٛز وٝ ايٗ ٔىتت ثب حفظ رٙجٝ ؾٙتي ذٛز ثٝ ٔفبٞیٓ ٔؿیي  تجؼیس اظ اؾپب٘یب ذٛز ػبُٔ ٟٕٔي

ثٝ آٖ ٔؼٙبؾت وٝ ثب ٚرٛز ػسْ تبویس ظٚٞط ثط ٔٛػاٛزٌطايي، تجؼیاس ٚ ذاطٚد يٟٛزيابٖ      ( اي315ٗ -316ضٚي ثیبٚضز.)ٕٞبٖ، ل 

 ذٛز ثبػج تمٛيت ايٗ ا٘سيكٝ قس.

                                                           
1 Tree of Life 
2 Shekhinah 
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ٞبي ربِت زيٗ يٟٛز، ػمیسٜ ثٝ يه ٔؿیحب ٚ ٔٛػٛز اؾات. ثاٝ    ٘ٛيؿس يىي اظ ٚيػٌي زض وتبة ازيبٖ ظ٘سٜ رٟبٖ ٔي 1ضاثطت ٞیْٛ

ا٘س وٝ وبِجب ٞٓ  ٘فط يٟٛزي ذٛز ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔؿیي ٔؼطفي وطزٜ 34ظ ٔؿیحیت حسالُ ٌفتٝ اٚ زض ََٛ تبضيد يٟٛز ٚ اظ ظٔبٖ آوب

 (53: 1372ا٘س. )ٞیْٛ،  ٞبي ؾیبؾي ثٛزٜ زاضاي اٍ٘یعٜ

اهلل ٕٞبٖ ٟٔسي ٔٛػٛز ٔؿإّب٘بٖ   ٌطايف ثٝ ٔٛػٛز ٘مُٝ ٔكتطوي ثیٗ فطلٝ حطٚفیٝ ٚ لجبال ٘یع ٞؿت. ثٝ اػتمبز حطٚفیبٖ فًُ 

ُ  58: 1369ٛضز ا٘تظبض يٟٛزيبٖ ٚ ٘یع ػیؿبي ٔٛػاٛز ٔؿایحیبٖ. )آغ٘اس،    ، ٕٞبٖ ٔؿیي ٔاؾت اهلل ٚ پؿایرب٘ي ثاب    ( قاجبٞت فًا

اثٛاِؼفیب يب قجتبي زض ازػبي ٔٛػٛز ثٛزٖ ٘ىتٝ ربِت تٛرٟي اؾت ٚ ٔٛػٛزٌطايي ٔؿإِٝ لبثُ ثطضؾي زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔىبتات اؾات.   

اي واٝ   ٞبي زيٙي يب ػطفب٘ي ثبقس. اياٗ ازػاب ثاطاي تاٛزٜ     ٞب ٚ آيیٗٝ قبيس ازػبي ٘جٛت ٚ ٔٛػٛز ثٛزٖ يىي اظ لٛا٘یٗ رصة زض فطل

ضؾس. قبيس ٞٓ ازػبي افطازي ٔب٘ٙس اثٛاِؼفیب زض حس قُحیبت ٔؼَٕٛ ػطفب ثٛزٜ ثبقاس   ا٘س وبضؾبظ ثٝ ٘ظط ٔي ٔٙتظط ٔٛػٛز ٚ ٔٙزي

 ٘یع وٓ ٘یؿت. ػطفبٖ اؾالٔي  ٞبي ايٗ قُحیبت زض وٝ َي ٌصقت ضٚظٌبض ضً٘ ا٘حطاف ٚ وزطٚي ثٝ ذٛز ٌطفتٝ اؾت. ٕ٘ٛ٘ٝ

 ضز ي تدي-4-11

قاط ٚ راساَ ثاب    »٘یع اظ ٔفبٞیٓ ُٔطح قسٜ زض ظٚٞط اؾت. ػٙهط اؾبَیطي ٔٛرٛز زض تٛنیفبت ايٗ وتبة زضثابضٜ  « قط ٚ ثسي»

ٚ    160: 1385ثطرؿتٍي ثؿیبض زاضز. )آ٘تطٔٗ، « پبوي  ( ٚالؼیت ٚرٛز قط زض ز٘یب اظ ٔؿبئُ ٔٛضز اذاتالف ثیاٙف فّؿافي يٟاٛز 

پٙساض٘س. ثٝ ٘ظط ثطذي ٘یع ٘في قاط يىاي اظ اناَٛ ذطزٔٙكاب٘ٝ يٟاٛز       ٔفْٟٛ ٔي لجبالؾت. فالؾفٝ يٟٛز قط ضا ثٝ ذٛزي ذٛز ثي

زا٘ٙس ٚ ايٗ زضحبِي اؾت وٝ اؾُٛضٜ ثاب فّؿافٝ زض تًابز اؾات، پاؽ قاط ٔٛراٛز         اؾت. آٟ٘ب قط ضا رع زض اؾُٛضٜ ٔٛرٛز ٕ٘ي

( ٔٛؾي ثاٗ ٔیٕاٖٛ   97: 1385وٛقس. )قِٛٓ،  ظ قط ٘یؿت ثّىٝ ثطاي زضن ٚ فٟٓ آٖ ٔيأب زض لجبال فطز ثٝ ز٘جبَ ٌطيع ا؛ ٘یؿت

وٙاس تاب آؾابيف.     ٌٛيس قط ٚ ثسي رٟبٖ ثیف اظ ذیط اؾت ٚ ا٘ؿبٖ ثیكتط ؾرتي ٚ ض٘ذ ضا تزطثٝ ٔي ثٝ ٘مُ اظ ظوطيبي ضاظي ٔي

ست ٚراٛزي ٘یاع ٚراٛز قاط ضا الظٔاٝ      ( ػطفبي ٚح449: 1332وٛة،  ثٙبثطايٗ ٚرٛز آزٔي رع قط ٚ ػصاة چیعي ٘یؿت. )ظضيٗ

زا٘ٙس ٚ ايٙىٝ ٞط چٝ ذیط اؾت اظ تزّي ٚ فیًبٖ شات اِٟي اؾت ٚ ٞط چٝ قط ٚ ٘مم اؾت، ضارغ ثاٝ ػاسْ اؾات واٝ      رٟبٖ ٔي

تٛاٖ ا٘سيكٝ ٔصوٛض ضا زض لجبال ٞٓ پي ٌطفت. ثٝ ٞط ضٚي قط ٕٞٛاضٜ زض ٔمبثُ ذیط  ( ٔي451ؾٛاي ٚرٛز ٚ ویط ذساؾت )ٕٞبٖ، 

ز ٚ اػتمبز ثٝ ٚرٛز قط زض تٙبظط ثب ذیط زض لجبال ثٝ زٌٚب٘ٝ ذیط ٚ قط زض آيیٗ ظضتكت قجبٞت زاضز. ثٝ ٌفتٝ ٞطاوّیتاٛؼ  لطاض زاض

رٟبٖ ثطاؾبؼ تًبزٞب اؾتٛاض اؾت ٚ ذیط ٚ قط زض انُ يىؿب٘ٙس أب زض ٚضاي آٟ٘ب لبٖ٘ٛ ٚاحسي ٞؿت وٝ ٕٞبٖ ػسَ اؾت ٚ ثاط  

تاٛاٖ ٌفات    ( ثب ايٗ تفبنیُ ثطاي تٛریٝ ػمیسٜ ثٝ قط زض ٔىتت لجبال ٔي64: 1384، وٙس. )زيب٘تي فیى آثبزي آ٘بٖ حىٛٔت ٔي

اي ثٝ ٔمِٛٝ ذیط ٚ قط زض آيیٗ ظضتكتي پطزاذتٝ ٚ ضاٜ  ٚرٛز قط ٚ ثسي ثطاي ضؾیسٖ ثٝ ذیط يطٚضت زاضز. ؾؼیس ا٘ٛاضي زض ٔمبِٝ

زٌٚبٍ٘ي ذٛز زِیّي ثط احجابت ٚحاست زض آيایٗ ظضتكاتي      حّي ثطاي ضز ٔؿبِٝ اِحبز زض ضاثُٝ ثب ٚرٛز قط اضائٝ زازٜ ٚ ايٙىٝ ايٗ

( زض آضاي اثاٗ ػطثاي ٘یاع قاط اظ     49-51: 1392تٛاٖ ايٗ ٔؿبِٝ ضا ثٝ ٘ٛػي ثب ٔؿبِٝ قط زض لجبال تُجیك زاز. )ا٘اٛاضي،   اؾت. ٔي

ظ زياسٌبٜ قرهاي ٚ   ٔفبٞیٓ وّیسي اؾت. اظ ٘ظط اٚ چیعي ثٝ ٘بْ قط ٚرٛز ٘ساضز. ٕٞٝ چیع ذیط اؾت ٚ نطفب ٚلتي وٝ ا٘ؿابٖ ا 

ٞابي ٘ظاطي    ( ايٗ قجبٞت140-142-: 1392آيس. )ايعٚتؿٛ،  پطزاظز، ٔؿإِٝ ذیط ٚ قط پسيس ٔي ٘ؿجي ذٛز ثٝ ثس ٚ ذٛة اقیب ٔي

 ٞب ثط يىسيٍط زاضز. زض ثبة قط ٘كبٖ اظ اقتطان ذبؾتٍبٜ ٚ تبحیط ٚ تبحطات آيیٗ

 وتیجٍ

ٞاب ٌؿاتطـ پیاسا واطزٜ اؾات.       زيت يبفتٝ ٚ ثب تبحیطپصيطي اظ ؾبيط آيیٗلجبال ٔىتجي وٟٗ اؾت وٝ ثب اضتعاق اظ زيٗ يٟٛز ٔٛرٛ 

ٞبي آٖ ضيكٝ زض زيٗ يٟٛز زاضز. تّٕٛز ٚ تاٛضات اظ ٔٙابثغ اناّي     اضتجبٌ لجبال ثب ٔتٖٛ ٔمسؼ يٟٛزي ضٚقٗ اؾت ٚ ثطذي آٔٛظٜ

اؾت ثطاي ٚضٚز ثٝ حاٛظٜ ػطفاب٘ي    اي ٔمسٔٝ، تٛاٖ ٌفت تفبؾیطي وٝ زض ايٗ آيیٗ ثط ٔتٖٛ ٔمسؼ ٘ٛقتٝ قسٜ لجبال ٞؿتٙس ٚ ٔي

زض اؾپب٘یب ثٝ اٚد ذٛز ضؾیس. ثٝ ػجبضت زيٍط لجبال زض قىُ ٚ قٕبيُ ػطفب٘ي ذٛز اظ ايٗ لطٖ ثٝ ثؼس ثاطٚظ واطز ٚ    13وٝ زض لطٖ 

                                                           
1 Robert Hume 
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ظتبثٙسٜ ثطذي اي ثب ٞبي وؿب٘ي چٖٛ اثٛاِؼفیب ٚ ِٛضيب ٚ ٘یع تؼبِیٓ وتبة ظٚٞط اضائٝ قس. ٌصقتٝ اظ ايٗ لجبال ٕٞچٖٛ آيیٙٝ زض آٔٛظٜ

ٞبي فّؿفي ٚ ػطفب٘ي اظ رّٕٝ فّؿفٝ ٘ٛافالَٛ٘ي ٚ ػطفبٖ اؾالٔي اؾت. ثب تىیٝ ثط آضاي پػٚٞكٍطاٖ ٚ ٘یع ثب تتجاغ   ٔىبتت ٚ آيیٗ

تطيٗ آٟ٘ب ثحاج   تٛاٖ ثط ايٗ تإحیطپصيطي ٚلٛف يبفت. ثطاي ٔخبَ فطلٝ حطٚفیٝ اقتطاوبتي ثب لجبال زاضز وٝ ٟٔٓ زض ٔىتت ٔصوٛض ٔي

ٞبي تؼّیٓ لجباليي ٘مبٌ ٔكتطوي ٔب٘ٙس ايسٜ ٚحاست ٚراٛز ٚ تزّاي ٚ فایى ثاب       ػساز ٚ تٙبؾد اؾت. ٕٞچٙیٗ زض اليٝحطٚف ٚ ا

زاضز.  ذٛضز وٝ ٘كبٖ اظ قجبٞت لجبال ثٝ تؼبِیٓ اثٗ ػطثي ٔىتت اثٗ ػطثي )وٝ ذٛز ٔتبحط اظ فّؿفٝ ٘ٛافالَٛ٘ي اؾت( ثٝ چكٓ ٔي

تٛا٘اس ٘كاب٘ي اظ تابحیط ٚ تابحطات       ٘یع اؾپب٘یبؾت. ثٙبثطايٗ ٚرٛز ايٗ اقتطاوبت ٔاي اثٗ ػطثي اُٞ ا٘سِؽ اؾت ٚ ٔطوع انّي لجبال

 ٌفتٝ ثبقس. پیف

تٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ آيیٗ لجبال آيیٙي وبٔال ػطفب٘ي اؾت وٝ ظيط ؾبيٝ زيٗ يٟٛز ٔٛرٛزيت  ثب تٛرٝ ثٝ ٘ىبت ٔعثٛض ٔي

يبثس. اِجتٝ ا٘حاطاف   ٌیطز ٚ ٌؿتطـ ٔي ػطفب٘ي زيٍط ٔبيٝ ٔي-ٔىبتت فىطي يبفتٝ ٚ زضٚالغ ٕ٘بيٙسٜ ػطفبٖ يٟٛز اؾت؛ ٕٞچٙیٗ اظ

ٟ٘ٙس، ذاٛز ػابّٔي اؾات واٝ ثبػاج قاسٜ لجابال         ٞب ٚ ٔؿبئّي وٝ پبي اظ زايطٜ زيٗ فطاتط ٔي اظ ذٍ انّي ٚ ضٚي آٚضزٖ ثٝ ثسػت

ٔىتجاي ػطفاب٘ي اؾات واٝ َاي ٌصقات       أب ثٝ ٞط ضٚي لجبال ؛ ٔربِفب٘ي )چٝ زض حٛظٜ زيٗ يٟٛز ٚ چٝ ذبضد اظ آٖ( زاقتٝ ثبقس

 تٛاٖ ٌطفت. ٞبي ٔرتّف يبفتٝ اؾت ٚ ضز آٖ ضا تب زٚضٜ ٔؼبنط )ٞطچٙس زض قٕبيي زٌطٌٖٛ قسٜ( ٘یع ٔي ضٚظٌبضاٖ نٛضت
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(. فّؿفٝ يٟٛزي زض لطٖٚ ٚؾُي. تطرٕاٝ ػّیطياب ٘ماسػّي. لآ: ٔطواع ُٔبِؼابت ازيابٖ ٚ        1383وٛٞٗ قطثبن، زٖ ) .46

 ٔصاٞت.

 (. تبضيد ذب٘مبٜ زض ايطاٖ. تٟطاٖ: َٟٛضي.1369ویب٘ي، ٔحؿٗ ) .47

 قٙبؾي ٞٙط ٚ ازثیبت. تٟطاٖ، حبِج. (. زضآٔسي ثط ا٘ؿب1388ٖپٛضرؼفطي، ٔحٕسضيب ) .48

-ISBN: 1) (. اظ پطاوٙسٌي تب ٕٞبٍٞٙي. تطرٕٝ ٚ ٘كط زض قطوت وتبة: آٔطيىاب، 1387/2008یربئیُ )اليتٕٗ، ضاٚ ٔ .49

59584-199-7) 
 ثیطٚت: زاض احیبء اِتطاث اِؼطثي، چبح ؾْٛ. .76ٚ  55 ،4( ثحبضاال٘ٛاض، د 1403ٔزّؿي، ٔحٕسثبلط ) .50

 ٚز اؾپطٞٓ. تٟطاٖ: ػّٓ.اِحىٓ. تطرٕٝ ٚ تحمیك زا (. وّیسٞبي فٟٓ فهٛل1385ػجساِجبلي )ٔفتبح،  .51

 ٔیطفُطٚؼ، ػّي )ثي تب(. رٙجف حطٚفیٝ ٚ ًٟ٘ت پؿیرب٘یبٖ. تٟطاٖ: ثبٔساز. .52

 انغط حىٕت. تٟطاٖ: پیطٚظ، چبح ؾْٛ. (. تبضيد ربٔغ ازيبٖ. تطرٕٝ ػّي1354٘بؼ، ربٖ ) .53

 .103-132)پبيیع(، نم:  11، تطرٕٝ احٕسضيب ٔفتبح، ٞفت آؾٕبٖ، ـ «ػطفبٖ يٟٛز(. »1380ٚايسا، غضغ ) .54

 .24-28)فطٚضزيٗ ٚ اضزيجٟكت(، نم:  132، ویٟبٖ فطٍٞٙي، ـ «تٙبؾد ٚ وطٔٝ(. »1376ٕٞتي، ٕٞبيٖٛ ) .55
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Abstract 

Judaism, like lots of other religions is origin of different rituals and cults. Kabbalah is a school which appeared 

and grew in Judaism. There are discussions about Kabbalah, as a school that characterizes the Jewish mysticism; 

a school, which has for many years taken different forms and has consistently lived together with Judaism. 

Kabbalah is originated from schools such as Hellenism and Neo-Platonism. The evolution of Kabbalah can be 

studied based on the stages such as Merkabah, Abulafia, Luria, Sabbatai and Hassicism. Zohar is a very 

important book, on which this school is based. This research studies Kabbalah and its evolution and investigates 

how it is affected by other schools and philosophical or mystic rituals, especially Islamic mysticism. (It is worth 

considering that Islamic civilization had for centuries dominated Spain; hence, it has affected Kabbalah, 

originated from Spain.) Furthermore, in this paper, the prominent dimensions of this school, shares and 

similarities with some other thoughts would be investigated. 

Keywords: Jewish Mysticism, Kabbalah, Zohar, Islamic Mysticism, Similarities 

 

 

 

 
 

 


