
 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفٍ  ي ػزفبن ادبیبت، مطبلؼبت

 9311 تببستبن ،3، ضمبرٌ 5ديرٌ 

 60 -76 صفحبت 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

 

 

  عرفاى و ادیاى هنظر از( ع) آدم حضرت هبوط هختلف های جلوه بررسی
 

 *2خلیلی  باقری اکبر علی، 1دیلن  اله نعوت

 ایزان مبسوذران، بببلسز، داوطگبٌ اوسبوی، ػلًم داوطکذٌ ادبیبت، گزيٌ ادبیبت، ارضذ کبرضىبس 9

 (مسئًل وًیسىذٌ) ایزان وذران،مبس بببلسز، داوطگبٌ اوسبوی، ػلًم داوطکذٌ ادبیبت، گزيٌ استبد، 2

 

 چکیذه

 ي بیبن اضکبل بب ي مقذس الُی يدرکتب ابزاَیمی ادیبن دربیه مطتزک مًضًع یک ػىًان بٍ( ع) آدم حضزت َبًط مسئلٍ

 ممىًػٍ درخت اسمیًٌ اي يخًردن( ع) آدم حضزت َبًط اصل يمسیح یًُد، اسالم دیه سٍ اگزچٍ .است گزدیذٌ مطزح مختلف

اس سًی دیگز ػزفب ي ادیببن ویش َز یک دیذگبٌ خبصی را در  .دارد يجًد وظز اختالف آن جشئیبت اس دربزخی لیکه، اوذ پذیزفتٍ را

در مطزح ، َبًط آدم ي حًا یکی اس مًضًػبت اصلی اوذ. اس ایه ري دالئل ي پیبمذَبی آن ارائٍ کزدٌ، َبی َبًط رابطٍ بب جلًٌ

در پژيَص حبضز سؼی ضذٌ است تب بب ، بب تًجٍ بٍ ایه مطبلب زفبوی می ببضذ.حًسٌ اوسبن ضىبسی دیىی ي حقیقت جًیی ػ

در ایه تحقیق اس  ع( پزداختٍ ضًد.) َبی مختلف َبًط حضزت آدم ادبی ي ػزفبوی بٍ بزرسی حًسٌ، استىبد بٍ مىببغ مؼتبز دیىی

تحلیلی جُت استىتبج -ذٌ ي اس ريیکزد تفسیزیَب استفبدٌ ض ای بزای گزدآيری دادٌ ريش اسىبدکبيی ي مزاجؼٍ بٍ مىببغ کتببخبوٍ

َب ي ابؼبد مختلف  بزرسی جلًٌ -2َبًط اس دیذگبٌ ادیبن؛  -9استفبدٌ ضذٌ است. ایه مقبلٍ در دي بخص اصلی تذيیه ضذٌ است: 

 ،ع( اس دیذگبٌ دیىی ي ػزفبوی. بذیه مىظًر مببحث مختلفی َمچًن وُی اس خًردن میًٌ درخت ممىًع) َبًط حضزت آدم

 ع( ي غیزٌ مًرد بزرسی قزار گزفتٍ است.) پذیزش تًبٍ حضزت آدم، ع( بز سمیه) سکًوت آدم، ع() قضبيت در لغشش آدم

 

 پذیزش تًبٍ، جبز ي اختیبر، َبًطهای کلیذی:  واژه
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