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 در تصًف، قبّاال ي گىًسی« اوسان خذاگًوٍ»بررسی تطبیقی 

  ىٽشَي ُثبن و اىثيبر ٵبٍٕي، ىانٚڂب  سجَيِ/ حؼ٥ٗ ؿٟجبص٢ hossein.shahbazi64@yahoo.com 

 ىانٚيبٍ ځَو  ُثبن و اىثيبر ٵبٍٕي، ىانٚڂب  سجَئِحٕذسضب عبثذ٢ / 

 17/10/1398ـ پز٤شؽ:  07/05/1398دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

 اهنشقٳ  و اٙشَاٻ وػ  . إز ځن ٕي و ٹجبال، و ډَٽج  سٞ ٳ، ډٚشَٻِ هبي آډ ُ  اُ سجييف، ٙي ة اُ ٵبٍٯ هياځ ن ، انٖبن
ٓ  ٹَنيٕډ ن،  آىاڇ ډبننني  سٮنبثيَي  سلزِ انٖبن، اُ ٹيٕي ن  ن  ٥َف ٹبڅت ىٍ ايي  ايف  يهن ى،  ٭َٵنبن  ىٍ اوڃ آىڇ و آنشَودن 

 ثنب  ىهني ٽن    ډني  نٚبن نشبيغ. ىاٍى اهشٞبٛ ډِث ٍ ايية س٦جيٺي ثٍَٕي ث  كب١َ دْوه٘. ٙ ى ىيي  ډي ٝ ٵي  و ځن ٕي
 اُ ډشٮنبڃ  هنياي  سٶپينټ  ىٍ ځن ٕنيبن  ننبس اني  سن ان يبٵنز.   ډي ثنيبىيف سٶبور هب ايي  ايف ډيبن ىٍ ډٚشَٻ، وػ   وػ ى

 ثنيف  ډنَُ  انني سنب   ٽ ٙيي  اځَؿ  نيِ ډَٽج . ىاى  إز ٕ ٷ دَٕشي ىوځبن  ٕ ز ث  ٍا آنهب ،(آنشَود ٓ)اٗ  آٵَيي  نوٖشيف
 س كيني،  ثن   ثبوٍ ٭يف ىٍ ٹجبالئيبن. سٶپيټ ٽنني هڈ اُ ٍا آن ىو اني ىٍ ٭ ڄ نش انٖش  ٽنني، كٶ٨ ٍا ٹيډ ن آىاڇ و يپشب هياي

ٗ  ث  اسهبڇ اډپبن يه  ، ثب آن نٖجز ثيبن اُ ٭ؼِ و «ٕ ٳ ان» ن٪َي  ٥َف ثب  هن ى  ثبوٍهنبي  ىٍ ٍا س كيني  ډلن ٍ  اُ څٲنِ
ٕنجت   هياونني  ثن   اوڃ ٭ٺنڄ  ٙجبهز هَؿني ٝ ٵي ، ډيبن ىٍ. اني ثَآډي  اسهبڇ ايف ٱجبٍ ُىوىن ىٍٝيى اډب اني؛ آوٍى  وػ ى ث 

 ثن   ٍا آنهنب  نهبيز ىٍ س كيي، ث  س ٖټ اډب ثيبثني، هياوني ػبيڂب  ىٍ ٍا اوڃ ٭ٺڄ ه ي٘ دنياٍ ىٍ ډٚبين ثَهي إز سب ٙي 
 .ٍٕبني  إز ډشٮبڃ هياي

 ډل يي. ځن ٕي، ډَٽج ، ٹجبال، ٝ ٵي ، آىاڇ ٹيډ ن، آنشَود ٓ، كٺيٺز ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ

 تعرٗف هسئلِ

انني.   اي نٖجشبً ډٚبث  ٕوف ځٶشن   ٝ ٵي ، ٹجبالئيبن و ځن ٕيبن ىٍ آطبٍ ه ى، ډشإطَّ اُ آثٚو ٍهبي ډشٶبور ٵپَي، اُ ايي 

سؼٖنڈ هياونني ىٍ   ثنَ  سجن٬ آن   هياځ ن ( و ثن   ٝ ٍر هياوني )انٖبن ثَ هچٺز انٖبن ث  ،ه ىايف ايي  ىٍ ىالڅز ٽچي 

يز هياوني و آينبسي اُ  ئىٍ ٍ كِٹيبڃ نجيډپبٙٶ   ،ٙپڄ انٖبن ىالڅز ىاٍى. ډجنبي ٥َف ايف انييٚ  ىٍ ٹجبال و ځن ٕي

ز ٽ  ډي ٍار ٕا ٍا ثن  » :ځ يي س   ډيٚننب  ؛6: 9 ه نبن،  ؛27و26: 1 دينياي٘، )« ٝن ٍر هن ي٘ آٵَيني    هياوني انٖبن 

ث  ډ٢  ن ٭جنبٍرِ   ،ٝ ٵي  نيِ ىٍ ٥َف ايف انييٚ  .(87، 1390ٛ ٽُهف، :اُ نٺڄ ث  ؛7: 24 ٍثب، ثَٙيز ؛18: 3آوور،

نز. ٥نَف ن  نن  اڅهني و        اني ٽ  ث  ػٖش  ، س ٖټ«هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي ٝٔ ٍٓسِ » ُ٭ڈ آنهب ىٍ ُډَة اكبىينض ډنٺن ڃ ٕا

ٓ (Adam kadmon) سٮبثيَي ډبنني آىاڇ ٹَيٕډ نٹيٕي اُ انٖبن سلزِ  )كٺيٺنز   و آىڇ اوڃ (Anthropos) ، آنشَودن 

ز. نڂبٍننيځبن ىٍ اينف ػٖنشبٍ   اډل يي( ىٍ ٹجبال، ځن ٕي و ٝ ٵي ، سجٮي اُ  بٍ  ٕا ١ن ف   ،طَدٌيَي اُ ډجبنيِ ډ ٍىِ ٙا

و ا٭شٺبىي ډٚشَٻ و ډشٶنبورِ ډشنإطَّ    ، نشبيغ ٵپَييبىٙي ثٍَٕي س٦جيٺي ن ٫ سچٺّي هَ ٽياڇ اُ ايف ٕ  ډپشت اُ ايية 

ٍا ىٍ ٹجب  اني. ال، ځن ٕي و ٝ ٵي  ثبُن  ى اُ ايف انييٚ  

 ضرٍرت تحق٘ق

ز. هنَ ينټ اُ    اُ ډهڈ ،انٖبن و ٙنبهز او و نٖجش٘ ثب ډجيؤ هٖشي سَيف ډ ١ ٭بر سٮبڅيڈ اىيبن و ډپبست ٭َٵبني ٕا

ٍائ اىيبن، سٮَيٴ هبٝي اُ ډٺبڇ انٖبن و نٖجز او ثب هبڅٸ هٖشي ٽنني. ىٍ ايف ډيبن، دينَوان يهن ى ثنب سپين  ثنَ       ډي  ا

َاسنت آٵنَين٘        و ٹجّبال ٽ ٙنيي   (Merkabah) هبي ٭َٵبني ډَٽج  ٽشبة ډٺيٓ و آډ ُ  ٍا ىٍ ډ انني سنب ډٺنبڇ انٖنبن 

بڃ ثبُن بيني. ٙٮبٍ ځن ٕيبن نيِ ثب سپي  ثَ اٝڄ ډٮَٵز، ىٍ واٹ٬ ٙنبهز انٖبن و اٍسجب٥٘ ثب ٭بڅڈ ٭چ ي و هياوني ډشٮن 

قډي  ز. ىٍ سٞ ٳ ٕا َاي نينڄ ثن  اينف ٽ نبڃ       ٙ ى و ٕچ ٻ ٝ ٵيبن  وٕيچ  ډي انٖبن هچيٶ  اڅهي سچٺينيِ ٕا اي ثن

ز. ايية  نٺ٦  سقٹي ىٍٻ ثب٥ني ٝ ٵي ، ٹجنبال و ځن ٕني اُ نٖنجز انٖنبن ثنب       «هياځ ن  انٖبنِ»ډٮن ي و آٍډبني ٕا

ز ُايف .ډجيؤ هٖشي ٕا َاٷ سٶپنَ و سٮنبڅيڈ اينف ٕن      ث  ٵهڈ ىٍٕ ،ٍو آٙپبٍ ٙين اثٮبى آن ا َاٻ و اٵش ش ز ډب اُ وػ   ٙا

 ٽني. ډي ډپشت ٽ ټ

 اجوبلٖ پژٍّص ٔپ٘طٌ٘

ز ثٍَٕي ٹبثڄ ىٕش  ىو ىٍ ثلض ايف ديٚين   :ٕا

َائشني  »انني. ډٺبڅن     ىٍ اىيبن س كييي دَىاهش « هچٸ اهلل...»س٦جيٺي كييض   ث  ډٺبيٖ ٽ  هبيي دْوه٘ نوٖز، ٹ

َائيچي ينب آډن ُة ډٚنشَٻ     ث ىن انٖبن؛ ث  هياځ ن »( و 1389) «ٍويپَى ٭َٵبنياىيبني اُ انٖبن ٽبډڄ ثب  ثيف ٍوايشي ٕا

َاهي ي نز. ډٺبڅن     ٵب٥   ډ ٕن ي و  ډل يٽب٩ڈ ٙبٽَهَ ىو اُ  ،(1390) «اىيبن اث اوڃ ثن  ثٍَٕني     اُ اينف ٹجينڄ ٕا
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قڇ ثب ٍويپَى ٭َٵبني س ػ   ٽبډڄ ىٍ انييٚ ډٶه ڇ انٖبن نز؛  ٽنَى   يه ى، ډٖيليز و ٕا نبٍ    ٕا اي ثن  آډن ُة    اډنب ٙا

نز  ٝ ٍر ٽچي سجينيف ٙني    ُنؼيَة ٕٶيَور و آىڇ ٹييڈ ډين٪َ ٹجبال نيِ ث  .هياځ ن  ځن ٕي نياٍى انٖبن ىينيځب    .ٕا

ٍا   ٽن  ٭ٺبيني آنهنب ىٍ ډٺبيٖن     ىٍكنبڅي  ؛آډني   نٖنٶي و  ػيچي، ٭َثي اثف يسٞ ٳ ىٍ ثبة انٖبن ٽبډڄ نيِ ثب سپي  ثَ آ

زس٦جيٺي، نيبُډني واٽبوي ٭ يٸ و  َائيچي ينب   نيِ ىوڇ   ډٺبڅ .٥َف ډجبكض ػييي ٕا ن ث  ٕبهشبٍ كييض اُ ػنج  ٍوايز ٕا

قډي س ػ  ىاٍى.  ٕا

ز ٽ  ث  ٕني كييض  ىوڇ، دْوه٘ ىاٍني و ثلض س٦جيٺني ىٍ آنهنب    س ػ « آىڇ ٭چي ٝ ٍس  ٸَاهلل هچَ نّب»هبيي ٕا

هنياځ نڂي انٖنبن ىٍ   »و  ٵااىينبن ډل يكٖنف  ( اُ 1380) «دَس  كٖٔف ىٍ َٙف كييض ٝ ٍر»  ډ٦َف نيٖز. ډٺبڅ

سلٺينٸ ىٍ  »  انني. ډٺبڅن   اُ ايف ٹجيڄ ٝٶيٍ سجبٍٝٶَ( اُ 1387) «ن اهلل هچٸ آىڇ ٭چي ٝ ٍس بآٵَين٘؛ ثٍَٕي ٍوايز 

نبى كييض  ډنٞن ٍ  و  ډ٦ٞٶي آًٍهٚني ( اُ 1389) «٭َثي و نٺي ىييځب  اثف« ان اهلل هچٸ آىڇ ٭چي ٝ ٍس »ډشف و ٕا

و ٍى ىينيځب    ٭َثي اثفو انشٖبة آن ث  هياوني اُ ډن٪َ « ٝ ٍس »ىٍ «  »ڇ اُ سٶٖيَ ١ يَ نيِ ىٍٝيى ٍٵ٬ اثهب دهچ ان

ز. ډٺبڅيبىٙي   شنبى ث  ډنبث٬ ځ نبځ ن ٕا ٘    اكبىيض آٵنَين٘ آىڇ »  س ٤ٕ نڂبٍنيځبن ثب ٕا هنبي   )٭چني ٝن ٍس (؛ ؿنبڅ

نز ٽن  ٥ني     نيِ ىٍٝيى دبٕن ثن  اين   اك ي دبٽشـي( اُ 1393) «هبي ىوڇ و ٕ ڇ هؼَي ٵهڈ ىٍ ٕي  ف دَٕن٘ ٕا

اڅنَك ف( سنب ؿن  كني ثن  ه٦ن ٣ ٹَډنِ ډشپچ نبن          صورة  ، ډليطبن ىٍ نٺڄ اكبىيض )٭چي ٝ ٍس / يبىٙي هبي  ٕي 

ٍايف  اني. كييض دَىاهش  اطجبر اٝبڅز و سٶٖيَ ٽ  سٺَيجبً ه ڂي ث  ىاٍى اني. ډٺبالر ىيڂَي نيِ وػ ى نهبى  ثبٍ  كَډز ى

 رٍش تحق٘ق

انني و ثنب وػن ى اهشٞبٝنبر ډٚنشَٻ،       هياځ نن  دَىاهشن    هَ ٽياڇ اُ ډن٪َي ث  ايية انٖبن ،سٞ ٳ، ٹجبال و ځن ٕي

كنبڃ،   اډب ىٍ٭يف ؛اني ث  ثبوٍهب و ٕبهشبٍهبي ډشٶبوسي اُ انييٚ  ٍٕيي  ،اٹش٢بي ډجبني ىيني و ډٺش٢يبر ٵَهنڂي ه ى ث 

ٍاث٦  سبٍيوي اطجبر ن ي َايف  .يبٵز اي ىٕز ٙي  س ان ىٍ ايف ډيبن ث    ةٙني    دبين  ثلض س٦جيٺي ىٍ ايف ػٖشبٍ، ثَثنبث

ز ٙپڄ ځَٵش  ډپشت آډَيپبييو  وڅټ ٍن  ٍا ثن   ؛ٕا َا ايف ډپشت ډٖبئڄ اىثي و ٵَهنڂي ډچڄ ځ نبځ ن  ډظبثن  ينټ    ُي

َٕا ي ډَُهب ډي ٍا ٵنبٍٯ اُ ٹيني        ثيني و ثيون اٝبڅز ٹبئڄ ٽچيّز، ٵ ٍاث٦  سنبٍيوي، ٍواثن٤ ٵَهنڂني و اىثني  ٙين ث  

َايي ثٍَٕ اطجبر  (.4، ٛڇ1970؛ وڅټ، 3، ٛڇ1988ٽني )الواڃ،  ډي يځ

 ّبٕ تحق٘ق پرسص

 ځينَى و ثن    ډني ئز اُ ٽياڇ ډجبني ٵپنَي نٚن   ،سٞ ٳ، ٹجبال و ځن ٕي  سچٺي هياځ ن  ث ىن اُ انٖبن ىٍ انييٚن 

 ؿ  ډٮنبٕز؟

َاٻ و ػنج ن  ش ز؟ ةهبي س بيِ ايي وػ   ٙا  انٖبن هياځ ن  ىٍ سٞ ٳ، ٹجبال و ځن ٕي ٽياڇ ٕا

ِان دبيجنيي يب ٭يڇ دبيجنيي سٞ ٳ، ٹجبال و ځن ٕي ث  انييٚن ن  س كينيي    ايية انٖبن هياځ ن  ؿ  سإطيَي ىٍ ډي

ش  ز؟ ىٙا  ٕا
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 ا٘ؼبٖ خذاٌٛ٘ٝ دس ٔشوجٝ )ٌٙٛػ٣ ـ ٤ٟٛد٢( ٚ لجّبال٢ ٤ٟٛد٢. 1

نز.     كِٹيبڃ نجي  اي اُ ٕٶَ ديياي٘ و ډپبٙٶ آي  ىٍ ډپبٙنٶ    كِٹينبڃ نوٖشيف ډجنبي ٥َف ايية انٖنبن هياځ نن  ٕا

َاڅٮٺن ڃ      ډني  اي اُ ن ٍ كَٽز الي آن اثَي آسٚيف ثب هبڅ  ثيني ٽ  ىٍ الث  ه ى ٥ ٵبني ډي ٽنني. او ؿهنبٍ ډ ػن ى ډليّ

شني ثيني ٽ  ؿهبٍ ٝ ٍر و ىو ثبڃ و دبهبيي ٙجي  انٖبن و دنؼ  ډي  ٽ : اي ځ ن  ث  ؛هبيي ډبنني ٕڈ ځ ٕبڅ  ىٙا

ٚ ثـش   ؛داؿت وٝ ٣٤ٌٛ اص ٤بلٛت وجٛد ثـٛد  تخت ػّغٙت٣ ص٤جب لشاسثشفشاص صفح١ ثبال٢ ػشؿبٖ چ٥ض٢ ؿج٥ٝ ثٝ ٤ه 

ؼبٖ ؿجبٞت س٢ٚ تخت، ٚجٛد٢ ٘ـؼتٝ ٝ   ثٛد وٝ ثٝ ٤ه ٘ا ٚس دس آتـؾ   داؿت. اص وٕش ثٝ ثبال ٕٞچٖٛ فّـض٢ وٛعـ

شفتٝ ثـٛد...  دسخـ٥ذ ٚ اص وٕش ثٝ پب٥٤ٗ، ٔب٘ٙذ ؿعّٝ ٣ٔ  ٞب٢ آتؾ تبثبٖ ثٛد. دٚس تب دٚسؽ سا ٥٘ض ٘ٛس٢ دسخـبٖ فشٌا

ْ   ،ٌٛ٘ٝ ثش ٔٗ ظبٞش ؿذ. ٍٞٙب٣ٔ وٝ آٖ ٔٙظشٜ سا د٤ذْ حضٛس پشجالَ خذاٚ٘ذ ا٤ٗ ٌـبٜ صـذا٢    آٖ .ثٝ خـبن افتـبد

 .(28-5: 1 )حضل٥بَ، ٌفت وؼ٣ سا ؿ٥ٙذْ وٝ ثب ٔٗ ػخٗ

شنبى ث  ايف آي  اُ ٕٶَ ديياي٘ ٽ  ډيئاُ ٍ كِٹيبڃ نجيٍوايز  ٍا ثن    »ځ يني   يز هياوني و ٕا ٝن ٍر   و هياونني انٖنبن 

اُ ايف ٍهڂنٌٍ،   ٙي. (يه ىين ځن ٕي  )ىٍ ٭َٵبنِ ډَٽج   (Shi'urQoma) ، ثب٭ض ٥َف ايية ٙيٮ ٍٹ ډ «آٵَيي ه ي٘

ٍا ىٍ هيئز انٖبني سؼٖڈهبي سوي يه ىيبن ٱبڅجبً ىٍ انڂبٍ  نني. اينف سچٺني اُ ٭هني ٭شينٸ و      ا  ٽنَى  چي ه ي٘ هياوني 

َايني ډَٽجن ، ثن      ىوٍ اُ سؼٖڈ يبٵز و ىٍ ٹجبال ث  ډ يه ىيِ ډَٽج ، سب ٭هي ػييي و ٭َٵبن ٹجبال اىان   ٭َٵبن ځن ٕي ځ

ٍا سلپيڈ  و ٍډِي ٕٶيَورن بىيف ٙي و ٕبهشبٍ  يټ ايية ثنيبىيف سجييڄ  ثوٚيي.)ىٍهز ُنيځي( 

ٍا ٙپڄ ،)ٕٶيَور( ثب ديپَ آىاڇ ٹيډ ن سچٶيٺي اُ ن بى ىٍهز ُنيځي هنبي ىٍهنز    ٙنبه   .ىهني  ډي ٙبڅ ىة ٹجّبال 

ز. ىٍ ٭َٵبن ،ُنيځي َان نه٢ز ٹجنبال ىٍ   ډَٽج  هَ ٽياڇ ن بينية ٝٶشي اُ ٝٶبر يب ٕا ي اُ ٕا بي اڅهي ٕا و آٱبُځ

نش ا  ځ ن  و انٖبن اُڅي ٽ  ثَ سوز سپي  اُ هياي انٖبن هب( ن ىٍ ٹَون و٦ٕب ن   آڅ بن )كٖييي  ُى  و ىٍ ٭َٗ اڅهي ٕا

ز، يبٵش   ٙن ى ٽن  ه ڂني ٩نَٳِ      ډني  و ٙيٮ ٍٹ ډ  سٮجيَ (Metatron) ، ډشبسَون(Kavod) ثب ٭نبويني ؿ ن ٽبوىٕا

وػ  نبډَئي، ٽ  ډَث ٣ ثن    :ىو وػ  ىاٍى« ٽبوى»هب،  كٖييي ني. اُ ىييځب ا سَيف ٕا بي اڅهي ٙوينب، ٩بهَسَيف و نبُڃ

ز و ىٍ ډپبٙنٶبر انجينب و    اڅهي نٖٚنش   انڂيِ ٽ  ثَ ٭َٗ ٙپڄ انٖبني ثب اثٮبى ٙڂٶز و وػ  ډَئي، ث  ؛ػقڃ اُڅي ٕا

ز څپبن ډَٽج  ىيي  ٙي ٕب  .(159 و 153ٛ ،1391 انشَډف،) ٕا

 ا٘ؼبٖ خذاٌٛ٘ٝ دس تصٛف. 2

 ٭ن ان ډلش اي يټ كنييض ډنٺن ڃ   ٽَىن آن ث ي و سچٺ «آٵَيي ه ي٘ ٝ ٍر ث  ٍا انٖبن هياوني» ٥َف ايف ايي  ٽ 

قډي، نوٖشيف ډش ن سٞ ٳ ىٍ ن٪َين  ٵچٖنٶي ن     كقعٙ ى. ډجشني ثَ ايف سچٺي،  ډي ىيي  ډنٞ ٍ كقعىٍ آطبٍ  ثبٍ ٕا

ٍا دي ٝ ٵيبن   ٙي. ٙنبهش « انٖبن ٽبډڄ»٭ن ان ن٪َي   ث  ٭جياڅپَيڈ ػيچيو  ٭َثي اثفٽ  ثٮيهب نِى ٍيوز  اي 

شنبى ث  كقع ٍا ثنيبن  ، ن٪َي«هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي ٝٔ ٍٓسِ »، ثب ٕا ي نهي و اُ ٍهڂٌٍ ايف سٶپّنَ، ثن  ىو ثٮن    ډي كچ څي 

ز ٽ  ػنج ٽني. او ثَ ډي اله سي و نبٕ سي انٖبني س ػ  ثچپ  يپني   ؛ٙ ني ډشلي ن ي ،اله سي و نبٕ سي انٖبن  آن ٕا

َاة ثب آة ؛آډيِى اُ آن ىو ثب ىيڂَي ډي ٍا اُ   اينف انييٚن   ٭َثني  اثف( 35ٛ ٷ،1400٭َثي،  )اثف ه ـ ن آډيوشف ٙ
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اينف ىو   ،او ډجشني ثَ سٶپَ وكير وػن ى  .ٙ ى ن ي اله ر و نبٕ ر ػيايي ٹبئڄ  اډب ډيبن ىو ػنج ؛ځيَى ډي واڇ كقع

ٍا  نز. اُ ىينيځب     «اله ر»و ثب٥ف آن  «نبٕ ر»ٽ  ٝ ٍر ثيَوني آن  اي ځ ن  ث  ؛ٽني ډي سچٺي« وػ  واكي»ػنج   ٕا

پبڃِ  ىاٍى و هياوني ىٍ ه  او، ىٍ ػ ي٬ ډ ػ ىار، ٝٶبر ٩بهَ و ثب٥ف وػ ى اډنب سؼچني او ىٍ    ؛ٽني ډي وػ ى سؼچي ٙا

ز. ث  ه يف ٕ انٖبن، ىٍ ٽبډڄ َاي ه ن  كٺنبيٸ وػن ى و    « ػبډ٬ ٽ ن»و « َٙيٴ ډوشَٞ»ت، جسَيف وػ  ث ى  ٕا ث

ُاني ٙي  ز و اُ ايف ٍهڂٌٍ، هچٮز هقٵز اُ هياوني ث  وي اٍ َاست آن ٕا ز ډ ثٮيهب هنَ ينټ اُ    .(36ٛ )ه بن، ٕا

ٍائن   «هَچَنٸَ اهللُ... » ثٍِځبن سٞ ٳ سٶبٕيَ ٝ ٵيبن  ډشٶبوسي اُ كييض ، «٭ٺنڄ اوڃ »ثن   « ٝن ٍر »آنهنب اُ   .انني  ىاى  ا

ځنَ كنٸ    ن ٽ  ه ڂي ډلڄ ٩ه ٍ ٝنٶبر هياونني و سؼچني   « ٝ ٍر هياوني ىٍ ٙپڄ انٖبن» و« كٺيٺز ډل يي »

 اني. ٽَى  ي ن سٮجيَنٙ  ډي ٹچ ياى

 ٌٙٛػ٣ ١ا٘ؼبٖ خذاٌٛ٘ٝ دس ا٘ذ٤ـ. 3

ن٦ ٍة    واڅنشينن ٓ ځن ٕني  سٶپَ انٖبن هياځ ن  ىٍ ډپشت ځن ٕي، نوٖنشيف ثنبٍ ىٍ ٝنيٍ ډٖنيليز، س ٕن٤       ثنب ٕا

ز ٽ  ث  سؼّٖڈ هياوني ثن   ډ٦َف« آنشَود ٓ» ٙنپڄ انٖنبن ىٍ    ٙي. اُ ايف ډن٪َ، آنشَود ٓ ػ هَِ ٍوكبنيِ انٖبن ٕا

َاست سؼچي ا٥قٷ ٍا آٙنپبٍ   ځب   ديَوان واڅنشين ٓ... هيا آن»ٙ ى. اُ ن٪َ  ډي ډ ٍا ثن    ،ٕنبهز  ٽن  هن ى  ٙنپڄ   هن ى 

 .(169ٛ ،1395 )ديڂچِ،« ٽَى آنشَود ٓ آٙپبٍ

ٍا ىٍ  ځن ٕيبن طن ي َا ډٮشٺيني ٽ  هياوني ډشٮبڅي سؼچّي ه ي٘  ٕنذٔ آنشَودن ٓ    ؛ٕنبهز  ٩بهَ« آنشَود ٓ»ځ

َاي ُننياني   .ٽَى ٕ ي ُډيف كَٽز ث  ٗ   ٵَٙشڂبن ىٕشڂب  آٵَين٘ ثن نيبٵشنني و   اډنب س ٵينٸ   ؛ٽَىنني  ٽنَىن او سنق

ٍا ثب سإٕي اُ اڅڂن ي إٓن بني ٕنبهشني    ،آٵَينني  آنشَود ٓ ث  إٓ بن ثبُځٚز. ٵَٙشڂبنِ اډنب   ؛ٽبڅجي انٖبني آنشَود ٓ 

ِاى هبٽي ايف ٽبڅجي ث  ٍا ننِى وي  pneuma ;)ني ډنب  و ننبس اني او، ٍوف  اٗ ٱبيز نبس ان ث ى. آنشَود ٓ ثب ډٚبهية ه   )

ٍا اُ ١ٮ ويي،  ٴ ثَهبني و ث  وي ُنيځبني ثوٚيٵَٕشبى سب ٽبڅجيِ انٖبني  ىٍ ىييځب  ځن ٕي، سنهنب   .(104، 1395ٛ)هبَڅ

ٍاي ثبٍٹ ٍا ىاٍني اڅهي  ٽٖبني ٽ  ىا  (.14، ٛڇ1991)ي نبٓ،  )ني ډب( هٖشني، س انبيي نؼبر اُ ثني ډبى  

ٍا اُ ډپبٙنٶ    ډي اكش بڃ هبنٔ ي نبٓ ٦ ٍة آنشَود ٓ  ٌ    كِٹينبڃ ىهي ځن ٕيبن ٕا  ٽنَى   ىٍ ٽشنبة ډٺنيٓ اهن

ٽ  ىٍ دبيبن ٕچ ٻ، اُ ىيياٍ هياونني ىٍ هيئنز انٖنبن اُڅني     ن نيِ ٭َٵبن ډَٽج    ٙ څڈن٪َ  ث  (.154)ه بن، ٛثبٙني 

ز ىٍ اٝڄ ٙبه  ن ځ يي ډي ٕوف  (.36، ٛڇ1987)ٙ څڈ،  اي اُ ٥َيٺز ځن ٕيِ يه ىي ٕا

ٍا ى«  ٙيٮ ٍٹ ډ»ٹجبال و « آىاڇ ٹيډ نِ» َ ٽن   س ان ځٶز  ي و ډيناٍډَٽج ، ه بن ػبيڂب  آنشَود ٓ ځن ٕي  ىو  هن

ويي، اني ځَٵش  اڅهبڇ كِٹيبڃ نجياُ ډپبٙٶ    (.110ٛ ،1395 )هبَڅ

 ثحث  

ز  ٙ څڈ َانينبن ثبٕنشبن     « انٖبن نوٖشيف»س ٝيٴ هياوني ىٍ هيئز انٖبن، ٍيٚ  ىٍ ٽ  ډٮشٺي ٕا ډ٦نَف ىٍ سٶپنَ اي

ز« انٖبن»ىٍ ايف اڅڂ ي ثبٕشبني، ٕوف اُ ىو ثٔٮي  .(117ٛ، 1392)ٙ څڈ،  ىاٍى نوٖنز، آىډني ُډينني ٽن  ىٍ      :ٕا
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َاٍ ز. ځ نن  ىيڂنَ اُ    ٽ  ډٚل ن اُ انياڇ« ٵ ٓ»ىاٍى و ىيڂَ، انٖبن اُڅي يب  ډٮَٟ ډٺبىيَ إٓ بني ٹ ٍاني ٕا هبي ن 

ٍاني    ٽهف ٓ »ىٍ كپ نز هَډٖني ثنب     ،اڅڂن ي انٖنبن نن  ٭ٺينية   ثن   ٙن ى.  ډني  آٙنپبٍ  (Prometheus) «دَوډشئن 

ٍاني ىٍ  هنبي ډَثن ٣ ثن  انٖنبن     و اُ ٍهڂٌٍ آډن ُ   ډَيڈ ډؼيڅي ، ځن ٕيبن ډشإطَ اُ ٽَُثف هبنَي َانني و    نن  ٭َٵنبن اي

 (.34و33ٛ ،1392 )ٽَُثٓف، اني ٙي  اڅڂ  آٙنب هَډٖي، ثب ايف ٽهف كپ ز

َاى اُ آىڇ ىٍ كييض ٍوُثهبن ثٺچي آىڇ اوڃ  ،ىانني. اُ ىينيځب  او   ډني « اوڃآىڇ »ٍا، « هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي ٝٔ ٍٓسِ »، ډ

ز ٽ  ىٍ ثَهي ډنبث٬ سٞ ٳ، اُ آن ث  « ٍوف ډل يي»ه بن  ٙن ى. ډجشنني    ډني  سٮجيَ« ٝبىٍ اوڃ»يب « ٭ٺڄ اوڃ»ٕا

ٽنَى، ثن  آىڇ    آىڇ طبني ننِوڃ   يبٵز و اُ ډٺبڇ ا٭چي ث  ډَسج ثَ ايف ن٪َ، وٹشي كٺيٺز ډل يي ىٍ ٹبڅت ثَٚي سؼّٖي

 (.75ٷ، 1428ٛوُثهبن، ٙي )ٍ اث اڅجَٚ ډ ٕ ڇ

ِاڇ هنَ ينټ اُ ٕن      ىٍ ٭يف اً٭بن ث  سٶبور هبي ډجنبيي ډٮ٦ ٳ ث  ٍوف س كييي يب طن ي و ىيڂَ ډجبني ډ ٍى اڅش

َاٻ ٹبثڄ سإډ ډپشت ځن ٕي، ٹجبال و ٝ ٵي ، ډي ش ن  ن  انٖنبن   يټ اُ آنهب اُ ٽهف چي ډيبن ٥َُ سچٺي هَس ان وػ   ٙا

ٍا، نٖو ٹيٕي و اڅهي يبٵز و ثَ ايف ډجنب،  ٍاني، آنشَود ٓ و آىاڇ ٹيډ ن  سچٺني  اي ىيڂَځ ن اُ آن كٺيٺشني   انٖبن ن 

ٍا آىڇ اوڃ يب كٺيٺز ډل يي ډي ٍوُثهبنٽ  اډظبڃ ٽَى   .نبډني آن 

ٍاني ډؼيڅي  ثب  ٍا ٵَٕشبى  واڅنشين ٓ ځن ٕيٽ  ډ٦بثٸ ثين٘  «ني ډب»انٖبن ن  ز ، آنشَود ٓ آن  سب ث  سؼٖنڈ  ٕا

ز. ٍوف ٭چ ي ىٍ ثين٘ ځن ٕي ډنيايي و ډبن يٽني، ٹبث هبٽي ه ي٘ ٽ ټ ځنَىى   ث  ػهبن ن ٍ ثبُډي ،ڄ ډٺبيٖ  ٕا

ز:  ٙ ى؛ ىٍ نيبيٚي ډنيايي آډي  ډي و ثب آنشَود ٓ يپي او  .آيني  ٍوڇ و ه ٖبنڈ ٕ ي ډف ډي ٕ ي ه ٖبنڈ ډي ث »ٕا

َا ىٍ آٱ ٗ ځَٵش  و سنڀ ډي ٍاوٍ، ؛ 58ٛ، 1392 )ٽَثف، «ٵٚبٍى ډ  (.55 و 54، ٛڇ1937ى

هنبي انٖنبني ثن      ځب  ٽن  ػنجن    هبي ډ اٵٸ ثب سٮبڅيڈ ځن ٕي، آن  ، اُ ٵَٹ (Magharians) ٍ ثبوٍ يه ىيبن ډٲبٍيى

ًار اٹيٓ اڅهي نيٖز ډي هياوني نٖجز ىاى  نز  (Yahoel) ثچپ  ن بينية هياوني، يه ئينڄ  ؛ٙ ى، ډن٪ ٍ اُ هياوني،   ٕا

َانني 121، 1392ٛ )ٙ څڈ، ويني،   ډني  ا٥نقٷ « ٵَٙنش  هياوننيځبٍ  »يٓهٔ ئينڄ ثن     ،(؛ ىٍ انؼيڄ ٭ج ، 1395 ٙن ى )هبَڅ

ٕن ي   ثن  »ډن٪ ٍ اُ يهن   ىٍ آين     ،اني. ىٍ ٕٶَ هَوع ٽَى  نيِ سٮجيَ« يه ة ٝٲيَ»اُ يٓه ئيڄ يب ډشبسَون ث   .(106ٛ

نز   ،(1: 24 )هَوع، «يه   ٭َوع ٽف ډننبث٬  هَؿنني ىٍ   .(124و123ٛ، 1392)ٙن څڈ،   ه بن يٓه ئيڄ يب ډشنبسَون ٕا

ىٍيبٵز ٽن  اينف    س ان اډب ثب اډٮبن ن٪َ ىٍ سچٺي ٭َٵبن يه ى اُ آنهب، ډي ،ىاٍى يه ى ثيف ډشبسَون و يٓه ئيڄ سٶبور وػ ى

 اني. ىو نبڇ ىٍ واٹ٬ يپي

بٍ  ډي ڈ هياوني ىٍ هيئز انٖبني ٕوفډنبث٬ ٭َٵبني يه ى، وٹشي اُ سؼٖ ىٍ  .ٙن ى  ډي ٍوى، ىٍ واٹ٬ ث  ډشبسَون ٙا

َاڅٮٺ ڃ ث   ،يه ىين   ىٍ ٭َٵبن ډَٽج  ځن ٕي ز. اڅجش  ثب ن٢غ ىينيځب  ٵچٖنٶي   « ٙيٮ ٍٹ ډ »ايف اثٮبى ډلي ډ ٕ ڇ ٕا

َاي هياوني ث ىنني.   ث  ډي  ن ثف ډ ٕيډبنني  ،ىٍ ٹَون و٦ٕب، ثَهي ٵقٕٶ  يه ى ٙير ډوبڅٴ س ٝيٴ ٙپڄ و اثٮبى ث

انڂبٍي هياوني ىٍ ٭َٵنبن   ڈ و انٖبنسؼٖ، يپي اُ ىاليڄ ٹ٬٦ اٍسجب٣ اڅهيبر ٭ٺقني يه ى ثب ٭َٵبن يه ى، ٙ څڈن٪َ  ث 



  13 ...كٖيف ٙهجبُي و /  «دس تصٛف، لجّبال ٚ ٌٙٛػ٣ "ا٘ؼبٖ خذاٌٛ٘ٝ"ثشسػ٣ تغج٥م٣ »ٔمبِٝ پظٚٞـ٣ 

ٍا ث  ډي  ن ثف ډ ٕي .(114ٛ )ه بن، ځن ٕي يه ىي ث ى  ډَٽج )ادٖنشبيف،   ىاني ډنِڅ  ٽٶَ ډي سٞ ٍ ػٖ بني هياوني 

1393 ،ٛ273.) 

َايف، ايية انٖبن ز)ٙيٮ ٍٹ ډ انڂبٍي هياوني ثنبث اډنب ٵقٕنٶ  يهن ى ثنب آن ډونبڅٴ       ؛ ( ىٍ سٮبڅيڈ ډَٽج  وػ ى ىٙا

يبٵز، ايف ايي  س ٕن٤ ٹجبالئينبن نينِ ٍى     هبي يه ىي اُ ٵقٕٶ  ث  ٹجبالئيبن انشٺبڃ ث ىني. دٔ اُ آنپ  ُ٭بډز انييٚ 

  ي. ٹجبالئينبن، اُ آين  ٙپڄِ س ػ  ث  انٖبن اُڅي ىٍ ٹبڅت ن بىِ س ؤډبنِ ىٍهز و انٖبن سٮييڄ ٙ ٙي يب ث  ٭جبٍر ىيڂَ، ث 

ٍائ  ډي ٕٶَ ديياي٘ ن ٽ  ثَ هچٸ انٖبن ث   ىهنني ٽن  ډ٦نبثٸ     ٝ ٍر هياوني ىالڅز ىاٍىن سٶٖيَي ډشٶبور اُ ډَٽج  ا

ٍا ن بيبن ډي َاهب َٕيبن كيبر اڅهي ىٍ انٖبن  َاي     آن، ٹ اي ٕٶي نز ثن ٕبُى. ىيڂَ اينپ  ٕٶيَور ٹجباليي، ن نبىي ٕا

٥َيٸ ن بى و ٍډنِ، ثن  كٺيٺشني ٍوكنبني      ٽ  ا٭٢بي ثين٘ ث  ، يَ انٖبن ډوچ ٷنٚبن ىاىن ٭بڅڈ هياي هبڅٸ ىٍ سٞ

بٍ  ىاٍى ٽ  ىٍ ٕي بي  ىٍ واٹن٬ ٹجبالئينبن ثنَ اينف      .ٍٕني  آىاڇ ٹيډ ن )انٖبن نوٖشيف( ث  ډنّٞ  ٩ه ٍ ډني ن بىيف ٙا

ًار هياوني )اِن ٕ ٳ( ثنٶٖ  ن ي ز، ٝ ؛ٽني س اني سؼچي ثبوٍني ٽ   نز و   ثچپ  آنـ  ىٍ ډلڄ ٩ه ٍ ٕا ٶبر هياونني ٕا

َاهب( نيِ ىالڅز ثَ ه يف ٝٶبر ىاٍني هبي ىٍهز ُنيځي ٙبه   .(382 و 381ٛ، 1392ٻ: ٙ څڈ، .)ٍ )ٕٶي

دبيجنيني، ث  اډپبن ٍئيز هياوني ىٍ ٝ ٍر انٖبني ډٮشٺي نيٖنشني. آننبن ٍئينز     يه ىيبني ٽ  ث  َٙيٮز ډ ٕي

ىانني ٽن    اًن هياوني ډي )يٓه ئيڄ يب ډشبسَون( ث  اي ٵَٙش ځ ن   ٍا، سؼچي انٖبن هياوني ىٍ ث س  ډٚشٮڄ س ٤ٕ ډ ٕي

ٍَا         ٙجبهز نبڇ يٓه ئيڄ ث  يٓهٔ   و ٙپڄ انٖبنىڅيڄ  ث  ٍا ىٍ ػبيڂنب  هياونني ٹن ٗ، ثَهني ډننبث٬ ٭َٵنبني يهن ى او  وٍا

ٍا ث  ىاى  ويي،  ٝ ٍر ډشبسَون هچٸ ٽَى  اني. دٔ ىٍ واٹ٬ هياوني انٖبن  ز )هبَڅ  .(106ٛ، 1395ٕا

ز:  ځ ن  ٕوف ٍٵش  اُ ډشبسَون ايف ،َ هَوعىٍ ِٕٶ  ٵَٕنشڈ... اُ او س نَّى   اي ديٚنبدي٘ ٙن ب ډني    ډنف ٵَٙنش   »ٕا

ز و نبڇ ډف ثَ اوٕز ؛نپنيي... َاٽ  او ن بينية ډف ٕا َانيبن ىٍ ن ٙش  .(22-20: 23 )ٕٶَهَوع، «ؿ اينف   ،هبي ثٮييِ ٭ج

 ٙ ى. ډي ډ٦َف« ٵَډبنَواي ىنيب» ن٭ن ا ٵَٙش  ث 

ٍا ځب  ىٍ ٝ ٍر انٖبن ىيي ثنب ث  ٍوايز  َان ىٍ ډپبٙٶبر ه ى، سؼچي هياوني  ٍار، ديبډج  ؛3: 6ٻ: هنَوع، .)ٍ اني س 

ٍار، ىٍ ايف ډٺبڇ، ډن٪ ٍ ىيياٍ هياوني يپشب و يٓهٔ  .(13: 16 ديياي٘، ويني،   ثٍِٿ نيٖز ةډ٦بثٸ سٶبٕيَ س  ، 1395)هبَڅ

 .(107و 106ٛ

ز  ٙ څڈ بٍ  ٙيٮ ٍٹ ډ  ىٍ واٹ٬ ث  ٹچ َوٽ  ډٮشٺي ٕا ثچپ  ث  اثٮبى سؼچي ػٖن بني   ؛ٽني ن ي  اڅ هيز و اثٮبى آن ٙا

ز َاي٘ ث  ثَىٙا بٍ  ىاٍى. ٭َٵبي ډَٽج  ثب ځ ٕنبڅټ   ،اي ٭َٵبني ث ىني ٽن  ىٍ آن  دي هچٸ ك بٕ  هبي ًوٹي، ىٍ او ٙا

ٍاثن ر  و ثب ٍيب١ز نٶٖبني، واٍى ٭َٗ ٭چ ي( 87و78ٛ ،1392ٙ څڈ، ) ځٌٙز اُ هٶز هوبڅ ر ډي ( Araboth; )آ

ٍا ٥ني يٙ ډي ٽنَى و ثن  ُينبٍر اثٮنبى ػٖن بني       ډني  ؛ يٮني ٕبڅټ ډَٽج  ىٍ سبالٍهبي ٹچت ه ي٘ ډٖيَي انٶٖي 

ًار آن، ىٍ ٙپڄ انٖبن نبئڄ  (.34، ٛڇ2005)آييڃ، آډي  ډي ٙيٮ ٍٹ ډ ، ن  

ن ب و ٝنٶبر اڅهني ثبٙني. انٖنب      ٹچت ډي .ىٍ انييٚ  ډشٞ ٵ  نيِ ٹچت ٽبٍٽَى ډٚبثهي ىاٍى ن س اني ډلڄ سؼچي ٕا

نز و ثن    ٝن ٍرِ هياونني هچنٸ ٙني      سَيف سؼچي كٸ، ثن   ٭ن ان ٽبډڄ ث   مسوورة  اڅنَك ف   صورة  ؤن »اٹش٢نبي   ٕا
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نز       ،«اڅٮَٗ ٭چي َاٍ ٝ ٍر ٍك بن ثَ ٭َٗ، ىٍ واٹ٬ إِش اي ٝ ٍر هياونني ثنَ ٭نَِٗ ٹچنت ډناډف ٕا  ډن٪ ٍ اُ ٹ

نز و ډن٪ن ٍ اُ سؼچني،      ٽنني  ه بن هياوني يپشب اڅجش  ډشٞ ٵ  ىٍ اينپ  سؼچي .(157ٛ، 1381 )ػنيي، و ډشٮنبڅي ٕا

اي ډيبن ٵقٕنٶ    ٽ  ؿنيف اهشقٳ و ډنبٹٚ   كبڃ آن ؛سؼٖڈ نيٖز، ىٍ ثيف ه ى و نيِ ثب اهڄ َٙيٮز اهشقٵي نياٍني

 ٙ ى. ډي و ٹجبالئيبن ثب ٭بٍٵبن ډَٽج  ىيي 

ن   ،هبي ځن ٕيِ يه ىي ىٍ نڂب  ٵَٹ  او ىٍ ٹبڅنت ديپنَ    .زاُ ػ چ  ډٲبٍيبن، ډشبسَون يه ة ٝٲيَ و هبڅٸ ػهنبن ٕا

ٵَٹ  واڅنشين ٓ ځن ٕي، ډشبسَون ٭ چپَىي ډٚبث  ثنب آنشَودن ٓ ىاٍى.     ٙ ى. ىٍ انييٚ ډي هب ٩بهَ انٖبني ىٍ ډپبٙٶ 

ز.  ث  ثيبن وا١ق، ډشبسَون ه بن اثٮبى ػٖ بني ٙيٮ ٍٹ ډ  و انٖبن نوٖشيف ٭َٵبن ډَٽج  ځن ٕي ن يه ىي ٕا

نز، نيٖنز     ځ ن  اسلبى ثب هياوني ډشٮبڃ آن ډن٪ ٍ اُ ډٺبڇ اسلبى، ،ىٍ ٭َٵبن ډَٽج  ثچپن    ؛ٽ  ىٍ سٞن ٳ ډنيّن٪َ ٕا

ز. ىڅيڄ هچ٤ ىٍ ثَهي ډنبث٬ نيِ ډٚبثهز ډشبسَون ثب هياي يپشب ىٍ نبڇ و اٵب١ َاى ٕا نز.    اسلبى ثب ډشبسَون ډ ٵي٠ ٕا

ٍاث ر ٙ څڈ ډي هنبي٘     و ٍٿهبي ثين٘ ث  ٙنٮچ  ځ ٙز»آډي،  )٭َٗ( نبيڄ ځ يي: وٹشي كن م ىٍ ٕچ ٻ ډٮن ي ث  ا

َاٍ  ثٮني اُ   ؛(121ٛ ،1392 )ٙن څڈ،  «ٙني  هبي اٵَوهش  سجنييڄ  هبي ن ٍ و اثَوان٘ ث  ډٚٮڄ ث  آس٘، ډْځبن٘ ث  ٙ

شلبڅ  ٭چ ي  ٙي. ىٍ ډشبسَون ٵبني ،ايف ٕا

ٍار ٽ  ډيډ ٙ  آييڃ ٍا ثن  ك٢ن ٍ هن ى ثن  ثنبال      كن م ثب هيا ډي»ځ يي:  ، ىٍ ثلض اُ ٍوايز س   ُيٖز و هيا او 

ز ٽ  ايف سؼَث24: 5 اي٘،)ديي «ثَى ٍار و سٶبٕيَ ٭هييف، ىٍ ٙپڄ  (، ثَ آن ٕا ځيَي ٭َٵنبن ډَٽجن ،    ٍوكبني ىٍ س 

ز ِايي ىٙا ٙن ى و سنهنب انٖنبن     ډني  ډشبسَون سؼچي يه ة ٽجيَ سچٺي ،ىٍ ايف ىييځب  (.223، 1990ٛ)آييڃ،  نٺ٘ ثٖ

 .(97، 1391ٛ نيپيڃ،)يبثي  س اني ث  ډٺبڇ او اٍسٺب ډي

ز. ثب انيٽي سٖنبډق ډني    ىٍ انييٚ ٍا ه نبن ډشنبسَونِ ځن ٕنيِ       ٝ ٵي ، ٭ٺڄ اوڃ ٝبىٍ اوڃ ٕا سن ان ٭ٺنڄ اوڃ 

بٕي ٽن  ٝن ٵي     ؛آوٍىٙ بٍ  ٙية ډٲبٍيبن ث  يه ىي و آنشَود ِٓ واڅنشين ِٓ ځن ٕي و يٓهٔ ئيڄِ س ٝيٴ ثب ايف سٶبور ٕا

َاي ٭ٺڄ اوڃ ډٺبڇ هنيايي و آٵَينننيځي ٹبئنڄ    نز ٽن    «هَچَنٸَ اهللُ... » ةىٍثنبٍ ىٍ ثلنض   نٖنٶي نيٖنز.   ث  ، ثنَ آن ٕا

ز ديبډجَ نز  نيِ ډن٦جٸ ثَ ٝ ٍر ٭ٺڄ اوڃ هچٸ ٙني   آىڇ .ٝ ٍر ٭ٺڄ اوڃ ٕا  .(127ٛ، 1386 )نٖنٶي،  ٕا

ُايف ٍا ىٍ ٹجّبال و ډَٽجن   ٍو ډي ا ، آنشَودن ٓ و  آىاڇ ٹنيډ ن و ډشنبسَون، و ىٍ ٥َيٺنز ځن ٕني     ،س ان ډٮبىڃ ٭ٺڄ اوڃ 

 انٖبن ايِىي ځَٵز.

ٍاث٦ن    ،يف اډپبن سؼچي ٝ ٍرِ ٭ٺڄ اوڃ ىٍ آٵَين٘ آىڇ و انجينب ىٍ سجي نٖٶي  ُثنبن و ٭ٺنڄ س ٖنټ     ثن  س ظينڄ 

ز... ػ چن  انجينب ٝن ٍرِ ٭ٺنڄ اوڃ     ؿنبن»ػ يي:  ډي ز، آىڇ ٝ ٍر ٭ٺڄ اوڃ ٕا  «انني  ٽ  ُثبن، ٝ ٍرِ ٭ٺڄ آىډي ٕا

 .(382 و 381ٛ )ه بن،

س ّٖنټ ثن  س ظينڄ ډين   و ىٍهنز، و اينپن        ىٍ ثيبن نٖجز ٭ٺڄ اوڃ و كٺيٺز ډل يي ثنب آىڇ، ١ن ف   ډ النب 

ز و ىٍ٭يف ث  ديبډجَ نز،   )كٺيٺز ډل يي ( دييني آډني    كبڃ ه ى اُ هٖش  ه يف ډي   ډنِڅ  ډي ة ىٍهز آىڇ ٕا ٕا

 نبډي: ػي ډي ٍا ػيِّ ديبډجَ
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 انجينننب و ٽنننأىڇ ځٶنننز ُينننف ډٞننن٦ٶي
 

 څنننن ا ُيننننَ ىٍ ثبٙننننني ډننننف هچننننٴ
 

 اڇ ُاى  آىڇ ُ ډننننف ٝنننن ٍر ثنننن  ځننننَ
 

 اڇ اٵشنننبى  ػننني ػننني ډٮنننني ثننن  ډنننف
 

 دنننيٍ ډٮنننني ىٍ ُاييننني ډنننف ُِ دنننٔ
 

 ٙنننؼَ ډٮنننني ىٍ ُاى ډيننن   ُِ دنننٔ
 

 (529-527-525، اثيبر 4ى ،1390ډ څ ي، )

نز     ىٍ ثبوٍ ٭َٵبي ډَٽج  و ٕبيَ ٍاىة اڅهني ٕا ډشنبسَون ىٍ   .ځن ٕيبن يه ىي نيِ ډشبسَون ٩بهَٽنننية ٹنيٍر و ا

َاست نبُڃ نش     سَِ سؼچي ىٍ ٙپڄ انجيب، هبٝ  كن م ىٍ ډ نز  ُډنيف وػن ى ىٙا اينف سٶپنَ    .(121ٛ، 1392)ٙن څڈ،   ٕا

ز نٖٶيځَ ىييځب   سيا٭ي ٍا ه بنني ٝ ٍر ٭ٺڄ اوڃ ډي نٖٶي .ٕا ٽجيَ ډلڄ ٩هن ٍ   ُ٭ڈ او، ٭بڅڈ ث  .ىاني ٝ ٍر انجيب 

ز َ  اُ اينف ډن٪نَ، ىٍ ډَسجن     .ٹيٍر ٭ٺڄ اوڃ ث ى  و ٭بڅڈ ٝٲيَ نيِ ډ٪هَ ٭چڈ ٭ٺڄ اوڃ ٕا ٭ٺنڄ اوڃ نينِ    ،اي ثنبالس

 .(382ٛ، 1386 )نٖٶي، ٙ ى ډي ځب  ٝٶبر هياوني سچٺي سؼچي

َاكنڄ ٽ نبڃ ثن  ډٺنبڇ ډشنبسَون اٍسٺنب       سنهب انٖبن ډي ،ىٍ ثبوٍ ځن ٕيبن يه ىي ، 1391)نيپنيڃ،   يبثني  س اني ىٍ ډ

ز. ډشٞ ٵ  نيِ ىٍ ثبة ٭ٺڄ اوڃ ىييځب  ډٚبثهي ىاٍنني   ٽ  كن م نجي ث  ايف ډٺبڇ ٍٕيي  ؿنبن ؛(97ٛ  :و ډٮشٺينني ٕا

ٍا دَٕنشيي  اني ٽ  ډڂَ هياي اوٕنز و ډني   ثَى  اني و... ځ بن ثٖيبٍي اُ ډٚبين ث  ايف ٭ٺڄ اوڃ ٍٕيي » انني سنب    سي او 

ز... آن ٭نبيز كٸ ىٍٍٕيي  نز. اُ     ځب  ثَ ايٚبن ٍوٙف ٙي  ٕا ز، نن  هنياي ٕا ز ٽ  او... ډ٪هَ ٝٶبر هياي ٕا ٕا

انني هنبڅٸ و    اډب ثَهي ځن ٕنيبن ىٍ اينف ډٺنبڇ نش انٖنش      .(382، 1386ٛ )نٖٶي، «اني اني و ث  هيا ٍٕيي  وي ځٌٙش 

ٍا اُ هڈ سٶپيټ َاٍ  ىهني و ډشبسَون يب آنشَود ٓ ډوچ ٷ  ش  و ثب ٹن ىاىن آن ىٍ ٽننبٍ هنياي ډشٮنبڃ ثن       ٍا هبڅٸ دنيٙا

 اني. طن ي ٍٕيي   انييٚ

ډشبسَون و آنشَودن ٓ ځن ٕني   ڃ يب كٺيٺز ډل يي  ډ٦َف ىٍ سٞ ٳ ثب  ى وػ   ډٚشَٻ ډشٮيى ډيبن ٭ٺڄ اووػ

ٽن    يبٵز؛ ؿنبن س ان هب سٶبور ثنيبىيف ډي ىٍ ډيبن ايف ايي  ،نيٖز. ثب وػ ى ايف ٙينيو ٽبوى يب آىاڇ ٹيډ ن ٹجّبال انپبٍ

ٍا ثن    نوٖشيف آٵَيي  نبس اني ځن ٕيبن ىٍ سٶپيټ هياي ډشٮبڃ اُ ، آنهنب  نز.   دَٕنشي ٕن ٷ ىاى    ٕن ز ىوځبنن    ٗا ٕا

ٍا ثب ٙيٮ ٍٹ ډ  كٶ٨  ٙيي َؿ  ٽ٭بٍٵبن ډَٽج  نيِ اځ اډب ٭ قً ثب سٮجيَ اُ سؼٖنڈ   ،ٽنني اني سب ډَُ ثيف انٖبن نوٖشيف 

ٍا ىٍ ٭نَٗ ډٚنبهي          ځ ن  ځ ن ، آن آن ث  سؼٖڈ هياي انٖبن نبني او   ٽ  ٕبڅټ ثنب ډنِڅشني اڅهني، اډنب ىٍ هيئنز اٖن

، ثَهني ډٚنبين ٝن ٵي  نينِ اُ     نٖنٶي ٹن ڃ   اني. ثنب ث  ٽني، ث  طن يشي اُ ػنٔ طن يز ځن ٕيبن ٱيَيه ىي ٍٕيي  ډي

ٍا ث  ٙټ ،ث  هياوني ډ٪هَيز ٭ٺڄ اوڃ نٖجز .اني څٲِٙي ډٚبث  ىٍ اډبن نج ى  ز سب ىٍ دننياٍ  انياهش   ثَهي ډٚبين  ٕا

ٍا ىٍ ػبيڂب  هياوني ثيبثنيه ي٘، ٭ٺڄ او ٍا اُ ٕنَىٍځ ي ٍهبنيني  و ثن  هنياي        ؛ڃ  اډب س ٖټ ث  اٝڄ س كيني، آنهنب 

شٶبى  اُ ٍډِ و ن نبى ىٍهنز    ډشٮبڃ ٍٕبني  َاٍ اُ طن يشي ٽ  ډَٽج  ثيان ىؿبٍ ٙي  ث ىني، ثب ٕا َاي ٵ ز. ٹجبالئيبن نيِ ث ٕا

ًار و ٝٶبر هياوني سٶبور ٹبئڄ ٙي  آىاڇ ٹيډ ن يب انٖبن نوٖشيف، ايف ن  نن  اڅهني    ةاني و ثب ٥َف ايي و انٖبن، ثيف 

و سٶبور آن ثب هنياي   صٚٞشىٍ ٽشبة  «اِن ٕ ٳ»هَؿني ٥َف  ؛اني ٹچ ياى ٽَى  «اِن ٕ ٳ»ٍا سؼچي ٝٶبر هياوني اُ 

ٍانن       ډشٚوِٜ آډي  ىٍ ٽشبة ډٺيٓ و سچ  ى، ه  اٍ  يټ ډٖئچ َاٍ اُ نشنبيغ ىو انڂب بٕي ىٍ ډپبست ٹجبال ث ى  و ٵن ٕا

ز )ٍ آن ىٍ هَ ىوٍ   .(29-27ٛ، 1392ٻ: ٙ څڈ، .اي، ىٱيٱ  ډٚشَٻ ثٍِځبن ٹجبال ث ى  ٕا
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ثنب ځن ٕنيبنِ يهن ىي، ػبيڂنب  ٭ٺنڄ اوڃ ٝن ٵي ، ډشنبسَون و         نٖنٶي وػ  ډٚشَٻ ىيڂَ ىييځب ِ ٝ ٵيبني ؿ ن 

ز.  ٍاث ر ٕا ډشنبسَون... ٕنبٽف   »ن يٖني:   ډي ٙ څڈآنشَود ٓ ځن ٕيِ يه ىي و آىاڇ ٹيډ ن ٹجبال، ىٍ ٭َٗ ٭چ ي يب ا

ز نز   ايف ٭ٺڄ اوڃ »ځ يي:  ډي نٖٶي( و 125ٛ)ه بن،  «٭َٗ و ډٺيڈ ٭َٗ هيٕا  «ثَ ٭َٗ هنياي ډٖنش ي ٕا

 .(248ٛ، 1386 )نٖٶي،

َاٍ  انٖبن ىٍ ډَٽج ، هياي نڈ   ځ ن  ىٍ ٭َٗ ٹن  و« ٙنيٮ ٍٹ ډ  »و « انٖنبن نوٖنشيف  »هنبيي ؿن ن    ىاٍى و ثنب ٕا

 .(159و153ٛ ،1391 انشَډف،) ځَىى ډيى و ډٺٞ ى نهبيي ٕبڅپبن سچٺي  ٙ ډي ٙنبهش « ډشبسَون»

شنبى اكبىيظي ډبنني  ىٍ سٞ ٳ نيِ ث  ، 4ع ٷ،1405٭َثني،   )اثنف  «هَچَٺْنزٔ اشٙنيبءٔ شػچِنټٓ وٓ هَچَٺْشُنټٓ شػچني     »ٕا

(، نن ٍ  199، 2ٛڇ، ع2009ٽجنَي،   اڅنييف  )نؼنڈ  «څ الٻ څ ب هَچٺزٔ اشٵنقٻ »( و 189ٛ، 10ع ؛ ه بن،358ٛ

ز ٙ بٍ ډل يي  ډٺٞ ى نهبيي هچٺز ډ ػ ىار ث  َاسنت ٕنچ ٻ     .آډي  ٽ  نب٩َ ثَ ٹ ٓ نِوڃ ٕا ىٍ ٹ ٓ ٝنٮ ى و ډ

هچٺشنټ  »ىالڅنز   ثچپن  ثن    ؛ثب ايف سٶبور ٽ  او ډٺٞي نهبيي نيٖز ؛آيي نيِ ٕبڅټ ىٍٝيى ىٍٻ آن ډنِڅز واال ثَډي

ز:سپ يڄ ډٖيَ ٕچ ٻ« الػچي  ، ډٖشچِڇ نيڄ ث  ډٺبڇ س كيي ٕا

 ك٢نن ٍ ىٍ ډ٦چنٸ  ننن ٍ آن ىيني  ؿنن  كنٸ 
 

 نننن ٍ ثلنننَ ٝننني او نننن ٍ اُ آٵَيننني
 

 آٵَينني ٍا ػننبن دننبٻ آن هنن ي٘ ثهننَ
 

 آٵَينننني ٍا ػهننننبن هچٺنننني او ثهننننَ
 

 (278-276و295-294و292و284ٻ: اثيبر.؛ 283ٍ-279، اثيبر1384 )٭٦بٍنيٚبث ٍي،

ٍانن   سؼچني انٖنبن  « ٙنوينب »ينب  « ٽبوى»ڇ(، اُ ډپبست ٹجبال، 12)ٹَن ىٍ ثبوٍ كٖيييٖڈ نوٖشيف آڅ بن اي اُ  انڂب

ز« ػقڃ هياوني» َائيڄ و ٭َٵب ډشؼچي انجيبي ثنيهبي ډوشچٴ ثَ  ٽبوى ىٍ ػچ   .ٕا ز. اُ ايف ډن٪َ، ٍئينز  ٙي   ٕا ٕا

ز  .(278ٛ، 1393)ادٖشبيف،  ٽبوى، ٱبيز واٹٮي ٕبڅپبن ٕا

نٖٚش  ثَ ٭َٗ ث ى ٽ  ٕبڅپبن ىٍ دبيبن ٕچ ٻ ډٮن ي، ډ ٵنٸ ثن  ُينبٍر     ٙيٮ ٍٹ ډ  سٞ ٍي هيبڅي اُ هياونيِ

َانڀ،  ٙيني آن ډي نز:   ځ نن  آډني     ، سؼَث  ٍوكبنيِ ىينياٍ هياونني اينف   ىٍ ډشني اُ ډَٽج .(249ٛ، 1395)آٍډٖش ٕا

َائيڄ... ثَ سوز ٭َٗ ه ي٘ ػچ ٓ ٵَډ ى » نبٻ... ه بن آىونبي، هياي ٕا َٕا نز  ډٺيٓ، ثبٹيٍر، ه اي  ػبډن   .ٕا

َ د ٙيي  اُ نٺِ٘ يه   َٕا  (.199، ٛڇ1981)ٽبٍډي، « اُ ىٍون و ثَون ٕ

ٍا ىٍ ډٺنبڇ      ٽ  ٽني ډي اى٭ب ،اي ډٚبث  نيِ ىٍ ثيبن ډپبٙٶ  ٍوُثهبن ثٺچي نوٖز ٝ ٍر ػنقڃ و ػ نبڃ هياونني 

ز ،اڅشجبٓ ىيي  ز ٽَى   ٕذٔ ىٍه ٕا ٍا ثن  وي ثن بيبنني و هياونني ًٍ      ٕا ًار اُڅني  ٍا    سب اٝڄ نن ٍ  اي اُ اينف نن ٍ 

ز ن بيبني  و او اُ ٭٪ ز آن، ډَٚٳ ث  ډ ر ځٚش   (.20-19ٛ، 1393)ٍوُثهبن،  ٕا

نز.    ػبډ  ،ىاٍىػبډ  هيايي ٽ  آىاڇ ٹيډ ن ثَ سف  ِاٍٗ ډٚنبثهي اُ     ٍوُثهنبن اي اُ ػقڃ و ن ٍ اُڅني ٕا نينِ ځن

طُنڈ   »ينب:   .(14ٛ )ه نبن، « ٍؤيز اڅلٸ ن ٕجلبن  ن ثچجبٓ اڅؼقڃ و اڅؼ بڃ و اڅجهب  »ىهي:  ډي ىٕز ډپبٙٶ  ه ى ث 

 .(18و17ٛ)ه بن،  «اڅٮَِْٓٗ ٭چي څجبِٓ اڅجهبءِ و اڅؼٓ بڃِ...ٸ ٩َهََٓ څي ډِف ٕ اثِ
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ٍا ث وُثهبنٍه ـنيف   )ه نبن،  نهي ٽني و ث  هبن  ٙين ٹيڇ ډي ډي ثيني ٽ  اُ ٭َٗ نِوڃ ٝ ٍر انٖبني ډي ، هيا 

ٍا ث  نِوڃ ٙوينب ىٍ ډَٽج  و ٹجبال ىاٍى ٽ  ثَ ُډيف نبُڃ .(44ٛ َاثز  ٙن ى و ىٍ   ډي ايف ٹٖڈ اُ ډپبٙٶ ، ثيٚشَيف ٹ

 هبي ډٺيٓ ك٢ ٍ ىاٍى. ډپبن

ٍا اُ ٕنن ٦ٙق ډيىٍ ډ ١ٮي ىيڂَ اُ ٽقڇ، ٕو ٍوُثهبن َاي آنهنب ىالڅنز      نبني اُ ايف ىٕز  ن نبىيف  ىانني و ثن

 .(64، 1ٛ، ع1374ٻ: ه بن، .)ٍ ٙ ى ډي ٹبئڄ

ٍار نيِ اٵِون ثَ سؼَث ٍا ث  ، سٮبثيَ انٖبنكِٹيبڃ  ىٍ س  ٍان  اُ هياوني  َّار ډي انڂب ىيني. ىٍ ٕنٶَ هنَوع، اُ     سن ان  ٽ

ٕوف اُ نٖٚشف هياونني ثنَ ٭نَٗ     ،اي ىيڂَ ىٍ آي  .(18: 31)هَوع،  ٍوى ډي انڂٚشبن هياوني و نڂبٍٗ اڅ اف ٕوف

ز ٮيب،  ٕا ز .(2و1: 6)ٙا نبٍ  ثن  ٝنٮ ى و ننِوڃ     ( و ثنبال 8: 3)ديياي٘، ُىن هياوني ىٍ ثبٯ ٹيڇ ،اُ ايف ٹجيڄ ٕا هَ  ٙا

 (.18: 19 ؛ هَوع،13: 35 ٻ: ه بن،.)ٍ هياوني ث  إٓ بن و ُډيف

سؼچي هبٛ هياوني ثَ انٖبن و ك٢ن ٍ هياونني    َث (٩بهَسَيف ٕا بي اڅهي) ىٍ سئ ٍي ٕٶيَور ٹجبالئيبن، ٙوينب

؛ 100ٛ، 1382 )ٽهنف،  ٙن ى، ىالڅنز ىاٍى   هبي ډٺيٓ، ىٍ ډ اٍىي ٽن  انٖنبن ثن  هنيا نِىينټ      ىٍ ُډيف و ډپبن

 (.286ٛ، 1393 ادٖشبيف،

بٓ ٽشبة ډٺيٓ، س ٝيٶبر انٖبن شٮبٍ  ثَ ٕا ٍان  اُ هياوني، اُ ٕنن ٕا نز هبي ُثبني و  انڂب  .ٽبٍثَىهبي ډؼبُي ٕا

ز ٽ   ٍا ثب ُثبن و ا٦ٝقكبر واڇ»سچ  ى ثَ آن ٕا ٍا      ډني  ځَٵش  اُ هچٺز او س ٝيٴ ډب هياوني  ٽننيڈ سنب ثشن انيڈ آنهنب 

َاي ٵبه   انٖبن ٹجبالئيبن نيِ ثنَ ٭نيڇ ځنؼنبي٘ ډٮنبني      .(164ٛ، 1393)ادٖشبيف، « ډٮٺ ڃ و ٹبثڄ ىٍٻ ٕبُيڈ ،ث

، اڅٺ٢نبر  ٭نيف ٹن ڃ   يب ث (؛ 9، ٛڇ2006)ىٓن،  ٽنني ډي و اُ آن ث  ُثبن آد ٵبسيټ سٮجيَ اني ثچنيدبي  ىٍ ٹبڅت ٽقڇ ٹبئڄ

ٍا  ثٞيَر كبٝڄ  )ه نياني،  «ډڂنَ ثن  اڅٶنب٧ ډشٚنبث      ،ٙ ى ن ي هَځِ سٮجيَي اُ آن ډشٞ ٍّ»ٙ ى  ډي ډٮَٵشي ٽ  اُ 

1392ٛ ،109.) 

قډي َان و ډشپچ بن ٕا ب٭َ  و ثٍِځنبن ٝن ٵي    ،ٱبڅت ډٶٖ اُ آينبر و اكنبىيظي ٽن      ،اُ ٙيٮ  و ډٮشِڅ  و ثَهي ٙا

ٍائ  ث  ٽننني ٽن  ىٍ ٵهنڈ آنهنب ثبيني       ډني  ىهني، ث  آيبر و اكبىيض ډشٚبث  سٮجيَ ډي ٩بهَ اُ هياوني س ٝيٶي ػٖ بني ا

ٓ    ( ډق103: )انٮبڇ «السيٍٽ  اشثٞبٍ و ه  ييٍٻ اشثٞبٍ...»ډلپ بر آيبر ٹَآن، ن٪يَ آي   نب  ،ٻ ثبٙني. ثنَ اينف ٕا

َّكٕ ٓ»(، 10: )ٵشق ...«يٓئ اڅچَّ ِ ٵَ ٕٷَ ؤَيٕيِيهِڈٕ»...آيبسي ؿ ن  ٕشَ ٓى اڅْٮَِْٓٗ ٭ٓچَى فُاَڅ َ ...«)و ػبء ٍثټ»(، 5: )٥  «ٕا ( 22: ٵؼن

َّك ف... ؤٝبث٬ِِ ډِف بِٕٝجٓٮٓيٕفِ ثٓيٕفَ ٽُچَّهب  آىٓڇٓ ثٓني  ٹُچُ ةٓ  بنَّ»و اكبىيظي اُ ٹجيڄ  ؛ 1882، 5ٛعٷ، 1419كؼنبع،   ف)اثن  «اَڅ

 ٵَي٢َٓن٬ٔ . ډِٓيني   ډِنفْ  هٓنڄْ  وٓ سَٺُن ڃُ  اډٕشَچَإرِ هٓڄِ څِؼٓهٓنَّڈٓ، ئٺبڃُ»(، 135ٛ ٷ،1425 ٍاُي، ؛ نؼڈ77، 1381ٛ ٍوُثهبن،

َّةُّ  ډِنفْ  هٓنڄْ  ٵَيٓٺُن ڃُ  اڅنيُّنْيٓب  اٖڅ ن ٓبءِ  بِڅَنى  نَنَِڃَ  اڅچَّن ٓ...  بِنَّ»(، 1954ٛه نبن،  ) «٭ٓچَيٕهنب...  ٹَيٓډيٓن ٔ  سَٮنبڅي  وٓ سَجنبٍٓٻٓ  اَڅ

٩بهَ ثَ ػٖ بنيز هياوني يب سؼچني هياونني ىٍ    ٽ  ث  ،(242ٛ ٷ،1431 هِي  ، ؛ اثف177ٛ سب، ثي ٍاُي،«)...ډٖٕٔشَٲْٶٍَِ

 ٙ ني. س انني ثَ ډٮنبي ٩بهَي ك ڄ ٹبڅت ػٖ بني ىالڅز ىاٍني، ن ي
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ز ٽ   ه ـنيف ىٍ كييض نج ي آډي  ٍا ٙجي  هچٸ ثي»ٕا نز  ٽبٵَ ٙني   ،انيهَٽٔ هيا   ،1371)٥جب٥جنبيي،   «ٕا

نز، ٍ     .(266، 8ٛع ينز آن ثنب   ئكييض ىيڂَ نيِ ډش٢ ف ايف ډٮنبٕز ٽ  ؿ ن هياوني ډننِ  اُ ٍننڀ و ٽيٶينز ٕا

 كن يِي، ) «انّ اشثٞبٍ السيٍٻ اال ډب څ  څ ن و اڅپيٶيّ  و اهلل هبڅٸ اڅن ان و اڅپيٶيّنبر  »دٌيَ نيٖز:  ؿٚڈ ٩بهَ اډپبن

 ځ يي: ډ النب ډي .(753، 1ٛع ٷ،1415

ٍا ٽنن  ٽيٶيننز نهنني    ٽننبٍ ثنني   ؿنن ن 
 

 ىهنني اينپنن  ځٶننشڈ ايننف ١ننَوٍر ډنني  
 

 ( 431ثيز ،1ى ،1390)ډ څ ي، 

ٍا اُ ٕنن سٮبثيَ ډؼنبُي و ٍډنِي، و ډلشنبع سإوينڄ      اُ ايف ٍهڂٌٍ، ثٍِځبن سٞ ٳ سٮبثيَ انٖبن ٍان  اُ هياوني  انڂب

َّا اُ ٽ ينز و      ٕنبيي .(64، 1ٛع ،1374ٻ: ٍوُثهبن، .)ٍ اني ىانٖش  شيالڃ ٽن  هياونني ډجن ىٍ ثلض س كيي، ثب ايف ٕا

ٍا نبٍوا ډي ز، ٙ بٍ و س ٝيٶبر ػٖ بني اُ هياوني  ٍانن  ٙ بٍى. او ىٍ اىاډ  ث  سٶٖيَ سٮبثيَ انٖبن ٽيٶيز ٕا هياونني    انڂب

ُاً ثن  ٹنيٍر اڅهني، ٝن ٍر     ٍا ( 10: )ٵشق «ؤَيٕيِيهِڈٕ ٵَ ٕٷَ اڅچَّ ِ يٓئ»  دَىاُى و اُ ايف ٍهڂٌٍ، ىٕز هياوني ىٍ آي ډي  ډؼنب

ٍا ىٍ آي َاڇِ ًواڅؼقڃِ ٍٓثّٓټ وٓػٕ ٔ يجٺَي»...  )وػ (  ًار ثبٍي26: )ٍك بن «واالٽ ٍا ثن       ( ث  ثٺبي  سٮنبڅي، آډنين و ننِوڃ 

ٍا ث  ػبٍي آډين ٍا ث  سؼچي ٝٶبر ٹهَي ، و انڂٚشبن  ٙين كپنڈ و سٺنييَ    كپڈ نبٵٌ و نِوڃ ٍك ز هياونيي، دبي 

 ٽني. ډي اڅهي سإويڄ

 اٵِوننننني اُ هٖننننز ثننننٍِځي٘ ننننن 
 

 ؿننننن ني و ؿننننننيي ُ ثنننننَ او ًار
 

 ثٺننبٗ وػنن  و ٕننزا ٹننيٍر او ينني ...
 

 ٭٦نننبٗ ننننِوڃ و كپ ننن٘ آډنننين
 

 ه٦ننننَ و ٹهننننَ ػننننقڃ ٹننننيډين٘
 

 ٹننننيٍ و كپننننڈ نٶننننبً اٝننننجٮين٘
 

 اهجنننننبٍ ىٍ هٖنننننز اهلل ... يننننننِڃ
 

 ډننننياٍ ا٭شٺننننبى سنننن  ٙنننني و آډنننني
 

 (103و83-77، اثيبر64ٛ، ٷ1329)ٕنبيي، 

ٍا اُ ٕنن ډپبن  ثَهي ډنبث٬ ځن ٕيبن و ډَٽج  )اُ ځن ٕيبن يه ىي( ؿنيف ثَډياُ  انڂبٍنني   ډني آيي ٽ  آنهب ٭َٗ 

ٍا ىٍ ٭َٗ ډي ٽَى. ن بى ٙيٮ ٍٹ ډ ، ٽبوى، انٖبن نوٖشيف و كشي ٙنوينب ىٍ   س ان ډٚبهي  و ثَ ايف ثبوٍني ٽ  هياوني 

ز. آنهب ثنَآن  ډَٽج ، ىٍ ډپبٙٶبرِ انجيب و ثَهي اُ ٭َٵبي ډَٽج  ٍئيز ٙي   ډش ن اوڅي ډشنبسَون... ډٺنيڈ   »نني ٽن    ا ٕا

ز ٕبڅټ ثٮي اُ ٕچ ٻ ډٮن ي، ډ ٵٸ ث  ىينياٍ هياونني   ٽ  ډٮشٺيني . ه ـنيف (125، 1392ٛ )ٙ څڈ، «٭َٗ هيٕا

َاي هياونني اُ ٕن ي ثٍِځن    اډب ىٍ سٞ ٳ، نٖجز ؛ٙ ى ىٍ ٭َٗ ډي  ٕننبيي ٙن ى.   ډني  بن ډشٞن ٵ ، ٍى ىاىن ډپبن ث

ش ي ٭چي اڅٮَٗ»اځَ ٽٖي ىٍ سٶٖيَ آي   :ځ يي ډي ٍا ډپبني سچٺي«ٕا نش ا يبٵشن        ، ٭َٗ   ٽنني ٽن  هياونني ثنَ آن ٕا

ز، ىٍ ثني ٝ ٍر ث ى  و ث  ايف اٝڄ اي بني س ػ  نپَى  ز: ٕا ز ٽ  هياوني الډپبن ٕا  ٕا

 يٽنننن ؿننن  إٓننن بن ثنننَ ځنننَ إٓننن بن ٽنننني ؿننن  ډپنننبن آٵنننَيف ډپنننبن ثنننب
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 نٺٚننني و ٝننن ٍر ثنننني ىٍ ٽننن  اي ...
 

ننننش ي ثٖننننش   اڅٮَٙنننني ٭چنننني ٕا
 

ننش ي ...  هنن ان ډنني ػننبن ډيننبن اُ ٕا
 

 ډنننننيان ػهنننننبر ثٖنننننش   او ًار
 

نننز سٚنننَيٴ ثهنننَ ٭نننَٗ ... ٍٹنننڈ  ٕا
 

 ٕنننزا سٮَينننٴ ثهنننَ ٽٮجننن  نٖنننجز
 

ننز ايننف ىيننف ٽبٝننڄ ځنن ي الډپننبن  ٕا
 ع

ننز سلٖننيف ػننبي ٽنن  ثؼنجننبن ٕننَ  ٕا
 

 (105-91اثيبر، 66و 65ٛ، ٷ1329 )ٕنبيي،

نهبىن كنٸ ثنَ آن، ثنب آوٍىن سٮجينَ الډپنبن، ثنَ        ىوُم و ٹيڇ« هڄ ډف ډِييِ»ځٶشف اُ  ډ النب نيِ هنڂبڇ ٕوف

َاډپبني ًار هياوني س ٵ  وٍُى: ډي ٽييإث ىن 

 الډپنننبن اُ نهننني وي ثنننَ ٹَنننيٓڇ كنننٸ،
 

 ٵَپنننبن ٽُنننف اُ ٙننن ى ٕنننبٽف او آنڂننن 
 

 (1380ثيز ،1، ى1390 )ډ څ ي،

، «ؤَنَبډِچِن ِ  ثٓنَْىٓ  وٓػٓنيٕرٔ »، «صرة ٍ ؤكٖٓفِ ٵي ٍثِّي ٍؤيزٔ بنِّي»، «ٝٔ ٍٓسِ  هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي»اكبىيظي ؿ ن  ٍوُثهبن

ٍا اُ ٦ٙليّبر ديبډجَ«لَيِلَ ٍ يٓنِِْڃُ اهللُ ٽُڄَّ»و « اڅْٺَيٓډٓيٕفِ اڅپَٕيُّ ډ ٬١ٔ»  ، ىاني ٽ  ىٍ اطَ ٱچج  ٕپَ ډلجنز و ىٍ   ډي

ز؛ يٮني آن بن ٙي ډٺبڇ اڅشجبٓ ثي ٙي و اُ ډٺبڇ سٶَٹ  ثن  ډٺنبڇ ػ ن٬     ٩بهَ ځب  ٽ  ٍډ ُ ٝٶبر ٹييڈ ثَ ديبډجَ ٕا

 .(64، 1ٛع ،1374 )ٍوُثهبن، ٙي ٕونبن ثَ ُثبن٘ ػبٍي ٍٕيي، ايف

شٮياى ډ٪هَيز ٝٶبر و ٕا ب اُ ٥َٳ هياوني ث  آىڇ ډي ٍوُثهبن ٍا ه بن ا٭٦بي ٕا ىانني و   آډ هشف ٕا بي اڅهي 

ٍا  )اُ ډٚنبين ٕنهَوٍىي ( نينِ     ػ نبڅي ىهچن ي   .(449ٛ )ه نبن،  ٙ بٍى ډي« ٝٔ ٍٓسِ  هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي»سٶٖيَ آن 

ٍا ه بن ٩ه ٍ ٕا ب و ٝٶبر هياوني ىٍ هچٺز انٖبن ډي  ىاني: آٵَين٘ انٖبن ثَ ٝ ٍر اڅهي 

نن ب و ٝننٶبر ٝنن ٍر كننٸ ؿيٖننز؟   ٕا
 

ًار   اننننيٍ آنؼنننب ځٚنننز دينننيا ٭نننيف 
 

نن    ب ٽنن  ثنن ى آن ٝننٶبر و آن ه نن  ٕا
 

 ًار ىٍ آييننننننننننن  آىڇ ن نننننننننن ى
 

 ...ٝنن ٍر ٭يننني و ٭پننٔ آډنني يپنني   
 ع

 ٙننپي ٝنن ٍر كننٸ ځٚننز آىڇ ثنني   
 

 (55و 54ٛ، 1384 ىهچ ي، )ػ بڅي

اي اُ ٝنٶبر   دبي ، هياوني ثب ىاىن ٭چڈ، س انبيي، ٙن ايي، ثينبيي، سپچّڈ، ُنيځبني و آٵَين٘ ث  انٖنبن، ثبٍٹن    ايف ثَ

ٍا ىٍ انٖنبن ن بيبنني   َ   .(140ٛ ٷ،1428 )ٍوُثهنبن،  ه ى  ٍا ثٚنبٕني    دنٔ هن ٍا   ،ىٍ كٺيٺنز  ،ٽنٔ هن ى  هنياي٘ 

ډف ٭َٵني ٵٺني ٭نَٳ اڅلنٸ. النّن      .: »...االنٖبن... ٵٺي ٍؤي اڅلٸً؛ څٌڅټ ٹبڃ ډل ي صرة ډٓف ٍؤي »ٙنبٕي:  ډي

 .(100ٛ )ه بن، «سؼچّي اڅلٸ مرآ 

ننز    ٝنن ٍر انٖننبن ه نن  ٭پننٔ هيٕا
 

 ٝٶبٕننز ثنني ،هَٽنن  آن ٝنن ٍر نننياٍى 
 

 ... هَٽنن  اُ ٝنن ٍر ىڅنن٘ آځنن  ثنن ى    
 

 ىينننننية او ثنننننَ ػ نننننبڃُ اهلل ثننننن ى
 

 (55و 54ٛ، 1384 ىهچ ي، )ػ بڅي 
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ينب  « دي ني و اٍسجب٣ ٩بهَ و ثب٥ف هٖنشي »يٮني  ،«اڅشجبٓ»ٽچييي  ةٍا ىٍ ٹبڅت وّا« هَچَٸَ اهللُ...»كييض  ٍوُثهبن

ز ډي سٶٖيَ« كيوص و ٹيڇ» ډنيى س ظينڄ و    و ٭بٍٳ ىٍ ٵ٢بي ٭بڅڈ ٭چ ي و ث  ؛ٽني ٽ  ډش٢ ف ډ٢  ن ِډپبٙٶ  ٕا

ة ٝ ٍر ثبيي ډيڅ ڃ ډٮن ي ٹبئنڄ  .(163ٛ، 1389 )ٵبډ ٍي، ػ يي ډي اُ آن ثهَ ن بى،  َاي وّا ٙني و   اُ ايف ٍهڂٌٍ ث

 س اني ن  ىي اُ آن كٺيٺز ثبٙي. ٝ ٍر ٩بهَ سنهب ډي

بر ثبٙي، ثبيي اُ ډن٪نَِ اڅشجنبٓ ٍوُثهنبني    ځَ سؼّٖڈ و سٚبثه س اني سيا٭ي ٝ ٍر هيايي ډيىٍثبٍة ثلض اُ آنؼبٽ  

ز  ٍوُثهبن .(435، 1ٛع ،1374 )ٍوُثهبن، ثيان نڂَيٖز ٓ »ثب س ّٖټ ثن  ډٶهن ڇ   ٽ  ډٮشٺي ٕا سن ان   ډني « اڅشجنب

 (.74ٛ، 1383ٍوُثهبن،) ٽَى ٍا ىٍٻ« صرة ٍ ؤكٖٓفِ ٵي ٍثِّي ٍؤيزٔ بنِّي»ىوٍ اُ سٚجي  و كچ ڃ، ډٶه ڇ ن٦ٸ نج ي  ث 

َاًٍوُثهبناُ ډن٪َ « اڅشجبٓ»ثب ٭نبيز ث  ډٶه ڇ  س انني   ډني « هَچَنٸَ اهللُ... »ىٍ كنييض  « آىڇ»ډنيڅ ڃ   ، اځَؿ  ٩به

نز         ،هب ثبٙي انٖبن  ه  ى ٕا ى ثنَ ډؼٖن   و ډٚنجه  و كچن څي وٍا ؛ اډب ث  ايف سٶٖيَ، ٙنجهبسي ُا ػننٔ ٙنجهبر وٍا

ز و آىڇ نيِ ثن  ٽ  ډٮنبي ثب٥ني كييض، س ٝيٴ ن ٍ ډل يي  و ثيبن وكي كبڅيىٍ ًار اليشنبهي ٕا ىڅينڄ   ر آن ثب ان اٍ 

ز )ه بن،  ٙي  خليف الهیسوچٸ ث  ن ٍ ډل يي، ډٖش ػت ډٺبڇ   .(33ٕٛا

نز    (Apophatic) «ُثبن آد ٵبسيټ»ه بن  ٍوُثهبن  ىٍ انييٚ« اڅشجبٓ»ډٶه ڇ  يٮنني   ؛ډ ٍى ن٪نَ ٹجبالئينبن ٕا

َاي ثيبن سؼَث  ز ث ِاٍي ٕا ِاٍ ٽنقڇ ٭نبىي س ٝنيٴ     اي ٽ  ن ي هبي ډپبٙٶ  اث ٍا ثب اثن ، ڇ2006)ىٓن،  ٽنَى  س ان آنهب 

ٍا ث  ٦ٕق ٵهنڈ ٭ ن ڇ نِىينټ    ثب د ٙبنين څجبٓ ډيڅ الر ٩بهَي ثَ ډٮبني ٍوكبني، ٕٮي ٍوُثهبن (.9ٛ  ىاٍى آنهب 

ٍا اُ ٕنن ډظڄ ډي َار  ػ نبڃ... ٽإنّهنب   و ٹَيٕ ٍٓؤيٕزٔ ٽإنّ  سٮبڅي ٹَنيٕ ٩َهٓنََ ثنإڅٴ    »ٙ بٍى:  ٕبُى. او ىٍ ػبيي ايف ن ٫ سٮجي

ٌا ډٓظَڄٌ و كبٙب ؤن  «بعبوبة ٍ يپ َن څَن ٔ ډظنڄ څَنئٕٓ ٽَ ِظْچِن  َٙنيءٖ وڅپنف الؤٹَنئٍّ ؤنْ ؤَِٝنٶَ  ااِلّ          ٽَجٓهبءِ اڅ ٍٕٓى االَكٕ َ و ه

 (.35، 1393ٛ )ٍوُثهبن،

ٍا ٭ٞبٍة ك٢َر اڅهي و ډوٞ ٛ ث  ٝ ٍر او س ٝيٴ ٭َثي اثف َاً ډِنف االنٖبنُ  ٽبن و»ٽني:  ډي انٖبن   ډٔوْشَٞ

انٖنبن   ،اُ ن٪َ او .(1ٛ سب، ٭َثي، ثي )اثف «ٝٔ ٍٓسِ  ، ٵَٺَبڃَ اِنَّ اهللَ هَچَٸَ آىٓڇٓ ٭ٓچيبِبلصُرةَ ِو څٌڅټ هَٞ  ٔ  الحَضْر ِ االلهيّ ِ

ٍاث٦  ثب هياوني، ثني   ز؛ ىٍ  زٕا ڇ، او ىٍ ډ ١ٮي ىيڂَ اُ ٽنق  .)ه بن( وڅي ىٍ اٍسجب٣ ثب ٭بڅڈ ډوچ ٹبر، هياونيځبٍ ٕا

ٍا   ځٶنز ٽن  او   ٙنبيي ثشن ان   .(299ٛٷ، 1428 ٭َثني،  )اثنف  ٽنني  ډني  ٹچ ياى« ٽبډڄ انٖبن»ىاٍنية ٝ ٍر هيايي 

بٍ  ىاٍى  ډٚنبث   ،و سٶٖنيَ او اُ اينف كنييض    ٍوُثهنبن ىييځب  ىٍثبٍة ٽ  ىٍ ثلض  ؿنبن ؛ىٍ ايف سٶٖيَ ث  ډٞياٷ اسڈّ ٙا

 آن ځٌٙز.

شيالڃ ٽ   ػبډي ز، انشٖنبة  ٙ ى و هياوني اُ ډبى ډي ث  اػٖبڇ ا٥قٷ« ٝ ٍر»ثب ايف ٕا َّٕا ثن   « ٝن ٍر »  ډج

ٍا اُ ثبة ا٥قٷ ډؼبُي ډي ُاً ث يبىٙي  ىٍ كييض « ٝ ٍر»دبي ،  ايف ٙ بٍى. ثَ هياوني  نز؛  « ٝنٶز »ي بډٮن ډؼب ٕا

 (.94ٛ، 1370 )ػبډي، يبثي ډي هب سؼچّي يٮني ٕا ب و ٝٶبر هياوني ىٍ ٹبڅت ٝ ٍر

ٍا ىٍ ځَو ٝٶبسي اُ ٕنن ٝٶبر اڅهي ډي ٍوُثهبن نش   نيِ هياځ نڂي انٖبن  ُاني ىٙا نز  ىاني ٽ  هياوني ث  او اٍ  ٕا

شنبى ث  كييض  .(146، 1ٛع ،1374)ٍوُثهبن،  ًا»او ثب ٕا َاً و ٕ ٮبً څ ٔ ٽنزٔ ؤكٕجٓجٕشُ  ٵب نز   ثَ« يياً... و څِٖبنبً وٓ ثٞ آن ٕا
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نشنجب٣  ٙ ډٔشپَچِّڈ  ثٞيَ و ٕ ي٬، ٹبىٍ، ډَٔيي، ٭بڅِڈ، كبئِ ٝٶبر كيّ، س انني سنهب ډلجبن كٸ ډيٽ   ىٍ واٹن٬   ،ني. اينف ٕا

ز «هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي ٝٔ ٍٓسِ »سٶٖيَ  نبٓ، ډن٪ن ٍ اُ ٝن ٍر ىٍ اينف      اينف  ثَ .(303، 2ٛڇ، ع2008 )ه بن، ٕا ٕا

ز:  كييض، ٝ ٍر ثب٥ف و ىڃ آىډي ٕا

 ثيننننَون ُ كننننيوى ٽبينبسٖننننز ىڅننننڈ
 

 اكب٥نننن  ػهبسٖننننز ىڅننننڈ ثَسننننَ ُ 
 

 ٵننننبٍٯ ُ سٺبثننننڄ ٝٶبسٖننننز ىڅننننڈ  
 

ًاسٖننننز ىڅننننڈ    ډننننَآر سؼچّيننننبر 
 

 (111ٛ، 1360 )ػبډي،

ِّاڅي ډي ٍا ث  :ځ يي ٱ ٝ ٍر ه ي٘ آٵَيي و انٖبن ډ چپز ٭بڅڈ ٝنٲيَ يبٵنز، دبىٙنب  ٭نبڅڈ      ؿ ن هياوني انٖبن 

ٍا ثهشَ ډي ِّاڅي، س اني ثٚنبٕي ٽجيَ  َ   سچٺي ٝ ٵي  اُ انٖبن ث  .(55، 1ٛع ،1380 )ٱ ىٍ ٹجّنبال نينِ    ،٭ن ان ٭نبڅڈ ٝنٲي

قډي ث  ىوڅئ نىاٍى.  ن  ى ٍا اُ سٞ ٳ ٕا ز ٽ  ٹجبالئيبن ايف ايي    (.4، ٛڇ2007)ثقٻ،  اني ځَٵش  ٭بٍيز ډٮشٺي ٕا

َاٷ ٍا ىاڃ ثَ ثَسَي انٖبن ىٍ  ث  سٶٖيَي ډٚبث  ډي« اهلل... هچٸ»كييضِ  نيِ اُ ٙين ٙا آيينڂي هياونني  ٍٕي و آن 

نز    ٽبډڄ»ىاني:  ډي ٍا انيٍيف ٭بڅڈ ثب آن ٭بڅڈ ډنبٕنجز و ډٚنبثهز ٕا نز   ،سَيف ډ ػ ىار ٽ  او  ٍا ٭نبڅڈ   .آىډني ٕا او 

ز:  ٽ ؿټ ه انني... و ايف كييض ٽ  ډل ي ىڅيچني   ،«سٮنبڅي هَچَنٸَ آىڇٓ ٭چني ٝٔن ٍٓسِ      و بنَّ اهللَ سجنبٍٻ »ٵَډ ى  ٕا

ز ىٍ ايف ثبة  .(420، 3ٛع ،1372 )ٕهَوٍىي، «ٍوٙف ٕا

ُايڄ ډي ٭َثي اثف ٍا  ڈ ا٭٪ڈ ن ٍ ثَ ٩چ ز، ٩چ ز  نڈ نن ٍ ثن  هيئنز انٖنبن        ځ يي: هياوني ثب سؼچّي ٕا ٽنَى و ٕا

ٍا ا٦َٝالة إٓ بن ٭چن ي   ،نيِ اُ ٍهڂٌٍ ه يف سٶپَ ډ څ ي .(233و232ٛٷ، 1428 ٭َثي، )اثف يبٵز سؼچي انٖبن 

ز: ٙ َى   ٕا

 آىڇ اٝنننن٦َالة ځننننَىون ٭چ ٕننننز 
 

 آيننننبر اوٕننننز وٝننننٴ آىڇ ډ٪هننننَ
 

 (3138، ثيز6ى ،1390 )ډ څ ي،

 هچننٸ ډننب ثننَ ٝنن ٍر هنن ى ٽننَى كننٸ  
 

 وٝننٴ ډننب اُ وٝننٴ او ځيننَى ٕننجٸ    
 

 (1194، ثيز4)ه بن، ى  

َاع  ليل ٍثِّي  ٍؤيزٔ»ٍا ىٍ كييض « صرة ؤكٖف »سٮجيَ  اڅٺ٢بر ٭يف ٍا ىٍ  « صورة ٍ  ؤكٖٓنفِ  ٵني  اڅ ِٮن و ډٚنبث  آن 

ّك ف صرةَ ِهَچَٸَ آىڇ و اوالى  ٭چي اهلل بنَّ »كييض  َار س ظيچي ډي« اَڅ ٍا   ،يٮني ثبيي ډشنبٕنت ثنب ډٺنبڇ    ؛ىاني سٮجي آنهنب 

ٍا ثيف ٽ  اُ س ظّڄ ؿ  هجَ» .ٽَى سإويڄ يٮنني   ؛«اُډّني  صُرةَ ِ ٭چي العِزَّ َ ٍؤيزٔ ٍٓة » :ځٶز .ىهي ډي اډبڇ اث ثپَ ٹل٦جي 

ٍا ثنَ ٝن ٍر ډنبىٍڇ ىينيڇ     ، 1392 )ه نياني،  «ىان ډني  "اڅنَجنيُّ االُډّنئ  "ٕنز؟  ا ٽنياڇ « اُڇّ»ىانني ٽن  اينف     .هيا 

ٍاي س ظينڄ   ډجنبي ًوٹي ىٍ آن، ٕٮي  ىٍ ايف سإويڄ، ثب وػ ى ٱچج اڅٺ٢بر ٭يف .(297و296ٛ ٍا ٽ  ىٍ و ىاٍى ډٮنبيي 

ز، آٙپبٍ نهٶش   .ىاني ډي« ديبډجَ اُډّي»ٍا نب٩َ ثَ « اُڇّ»ٕبُى. او اُ ايف ٍهڂٌٍ،  ٕا
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او ثنَ آن   .(194ٛ ٷ،1418)ػيقنني،   ىانني  ډني « ٝ ٍر ډل يي »ٍا « ٝ ٍر»، ډن٪ ٍ اُ ٭جياڅپَيڈ ځيقني

ز ٍا ث  ٽ  ٕا ٍا ىٍ  ىاٍى، نٖنو   ٝ ٍر ه ي٘ آٵَيي، دٔ هنَ آنـن  ثن  هياونني انشٖنبة      ؿ ن هياوني آىڇ  اي اُ آن 

 .(83ٛ )ه بن، يبٵز س ان انٖبن ډي

ِاڅييف ىٍ ډن٪َ ٭َٵبنيِ اڅجشن  اينف كٺيٺنز     .آيني  ډني ٙن بٍ   وػ ى انٖبن ٽچ   ػبډ٬ اُ ٽشبة هٖشي ث ، ٽبٙبني ٭

َ  يبثي و ٽبډڄ س اني ىٍ او ن  ى سنبٕت ٽ بڃ انٖبن ډي ث  نز  ٽنَى   ػچن    سَيف ن  ى آن ىٍ وػ ى دينبډج  )ٽبٙنبني،  ٕا

آيي ٽ  ډَيني ٝنبىٷ    ځب  ثيَون آن «ٝ ٍٓسِ  ٭چي آىڇ هَچَٸَ بنَّ»ډَٯ كٺيٺزِ  ،اُ ثي٢  وػ ى ٕبڅټ .(95و2، 1391ٛ

ٍا سلز سَّٞٳ ٙيوي َاكڄ ٕچ ٻ ډني 109ٛ )ه بن، ٽبډڄ... ډٖشٖچڈ ځَىاني ه ى  سن ان   (؛ يٮني سنهب ثب دي  ىن ډ

ٍاث ر ډَٽج  ٽ  ډٞياٷ ثبٍُ آن ؛يبُيي ث  ايف ٽ بڃ ىٕز ز ثب آ ز ،و ايف ٹبثڄ ډٺبيٖ  ٕا  ىٍ كنن م  .ٕچ ٻ كن م ٕا

ِاي٘ ٙين سجييڄ ثب و ٙي سجييڄ ػٌث  ث  ٕچ ٽ٘ ډَٽج ، ٭َٗ  .ځٚز ٵبني ډشبسَون ىٍ ،آس٘ ث  اػ

ز ډل  ى ٙجٖشَي ٙينىٍ نڂب   ز. ٭جن ٍ   ؛نيِ آىډي ډ٪هَ ٝ ٍر ػبډ٬ هياوني ٕا اډب الُډ  آن ٭ج ٍ اُ نٶٔ ٕا

 ٙ ى: ٝ ٍر اڅهي انٖبن ن بيبنٽ  ٙ ى  ډي ثب٭ض اُ ايف كؼبة

٘  سننن  سننن يي  اڅهننني  نٖنننو  نٺننن
 

٘  اُ ثؼن   َ  هن ي  هنن اهي ٽن   ؿينِي  هن
 

َاٍ ٽٚننٴ اڅلننٸ انننب نن ننز ٕا  ډ٦چننٸ ٕا
 

 اڅلننٸ انننب ځ ينني سننب ٽيٖننز كننٸ اُ ػننِ
 

 (437و435، اثيبر1385 )ٙجٖشَي،

ز ٽ   الهيؼي ډٮشٺي ز ُ»ىٍ ثيز  ٙجٖشَيٕا ډٮنبى و ډجنيؤ هنَ ينټ ثن        / كٸ ثب هَ يپي ك٪ّي و ٹٖ ي ٕا

ز ٍا اُ ډ٪بهَ ٕا ب سچٺني  ،(278ثيز )ه بن، «ٕا ي ٕا نز  َى ٽن  هَ يټ اُ ٹ ا و ا٭٢بي ثين انٖبن   )الهيؼني،  ٕا

انٖنبن  »ځيَى ٽن    ډي ٽني و نشيؼ  ډي ٍا سٶٖيَ« هَچَٸَ اهللُ آىٓڇٓ ٭ٓچي ٝٔ ٍٓسِ »كييض  ،او اُ ايف ٍهڂٌٍ .(74ٛ، 1381

ز ث  ز ٽ  ٭پٔ ډٖ ّي ٕا ز ؛كٖت ػبډٮيز، ٝ ٍسي ٕا  )ه بن(. «يٮني ٭پٔ كٸ ٕا

ننن ب  ػ چننن   سننن   اي ىانٖنننش  آن اُ  ٕا
 

 ډٖننن ّب ٭پنننٔ ٝننن ٍر هٖنننشي ٽننن 
 

 (286، ثيز1385 )ٙجٖشَي،

ٍا ثَ ثين آىاڇ ٹيډ ن سٞ ٍ ىٍ ىييځبهي ډٚبث ، ٹجّبالئيبن سَٕيڈ ٕٶيَور ٽنني و هَ ينټ اُ   ډي )ىٍهز ُنيځي( 

ٍا ثَ ٭٢ ي اُ ا٭٢بي او نٺ٘ ٕا بي ٍا ىٍ ٹبڅنت   ىانني. آنهب ىٍ انڂبٍ  ثٖش  ډي اڅهي  هبي ه ي٘، ن بى سؼچي هياوني 

َاٹج  انٖبنِ ڈ ا٭٪ڈ اڅهي اني. ثَ ٽَى  سٞ ٍ )ي ځب( ىٍ كبڃ ډ َا ډ٪هَ ى  ٕا ن ب ىٍ ٩هن ٍ اُ    نيا ايف ډجنب، ى  ٕٶي و ايف ٕا

َاهب ىٍ ا٭٢نبي انٖنبن     نيا )اِن ٕ ٳ( ث  هٖشي، ثَ ديپَ و ا٭٢بي آىاڇ ٹيډ ن نٺ٘ ثٖش  ٭يڇ ٭َٵبني . ػبيڂنب  ٕنٶي

ز.  اُڅي، ىٍ ٙپڄ ُيَ ن بيبن ٕا
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 شخیناة انگاران پیکر انسان سفیراها بر   سفیروت قباالئیان

 

نڈ    ،ىانٖشف ٕا بي اڅهي، آځبهي ثَ ٍډ ُ آنهبٕز سب ٕبڅټ ثب ٍډِځٚبيي آنهب  الُډ ثن    (ٙنوينب )اُ ٩نبهَسَيف ٕا

َاي ٭چ ي  )ٙن څڈ،   ٙن ى  ثَٕي و اُ ٍهڂٌٍ اينف ٕنيَ ٝنٮ ىي، وكنير ٹجّنباليي كبٝنڄ       (ٽشَ ٭چي ن)واالسَيف ٕٶي

ش (؛20، ٛڇ1987 ٍا ثن   »ىاٍني ثَ اينپ   نبى ث  آيبسي ٽ  ىالڅزاډب ٭َٵبي ډَٽج  ثب ٕا ٝن ٍر هن ي٘    هياوني انٖنبن 

ز ); ني ٽ  هياي هبڅٸا ثَآن ،«آٵَيي ٍايي ٕا  (؛13، ٛڇ2004)ػينِثن ٍٿ،   ي َِٝثَٙيز( ىٍ ٙپڄ انٖبن ثب اثٮبى ډبو

ز ٽ  ا٭٢بي انٖبنِ نز    ٝٶبر هياوني اُ اِن ىٍ واٹ٬ سؼچي ٕا ب و ،نوٖشيف و ٹجبال ثَ ايف ثبوٍ ٕا  ؛ٕن ٳ ٭َٵنبني ٕا

ُايف ٍا ډي ٍو ٕا بي اڅهي ثَ ا٭٢بي انڂبٍة انٖبن نوٖشيف نٺ٘ ثٖش  ا ز. ايف ىييځب   اُ  الهيؼني س ان ثنب سٶٖنيَ    ٕا

ز... ٹٖ ي و ك٪ّي يپي هَ ثب كٸ ُ»ثيز  ا٭٢بي ثين انٖبن، ډ٪هنَي   هَ يټ اُ ،ٽَى ٽ  ډ٦بثٸ آن ډٺبيٖ « ٕا

ز َاي ىٍهز ُنيځي ثَ هَ يټ اُ ا٭٢نبي آىاڇ ٹنيډ ن، ډ٪هنَي اُ    ٥ ٍٽ  ى   ه بن ؛اُ ډ٪بهَ ٕا بي اڅهي ٕا ٕٶي

 ٙ ى. ډي ډ٪بهَ ٕا بءاهلل سچٺي

نز. ثن      َاي ٙنبٕبنين هن ي٘ ٕا َا ثَ ديپَ انٖبن نوٖشيف، اٵب١  هياوني ث ډن٪ ٍ اُ ٩ه ٍ ٕا ب ىٍ ٹبڅت ى  ٕٶي

ِ  اُ« څِپَي ؤَ٭ََٳٓ» ٙي سب ىالڅز ډ٢  ن ٝ ٍر هياوني هچٸ انٖبن ث  ،ه يف ىڅيڄ ٽن  ىٍ ډشن ن    ؿننبن  ن  كييض ٽنن

قډي آډي  ز ٭َٵبن ٕا  ٙ ى: ډلٺٸ ن ٕا

ٍا ثَٹننن٬  َاننننياهز ػ نننبڃِ هننن ي٘   ث
 

ٍا آييننننن   اي ٕننننبهز ُِ آىڇ هنننن ي٘ 
 

 (6225ثيز، 1388)٭٦بٍ، 

ٍا ٵَٕنننننشبىيڈ ثينننننَون    ؿننننن  آىڇ 
 

َا نهنننبىيڈ ػ نننبڃ هننن ي٘ ثنننَ  ٝنننل
 

 (710ٛ)ه بن، 
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َايف نز  ثيبن ٙي « كييض ٽنِ»ىٍ ډٺبڇ سوٞيِٜ ډٶه ڇِ « هچٸ اهلل...»كييض  ،ثنبث ىٍ اينف ػبيڂنب  هنبٛ،     .ٕا

نز. هَؿن  ىٍ ٝن ٍر        »ځب   انٖبن سؼچي نز و اهلل، ٍوف كٺيٺنز و ثنب٥ف آن ٕا ڈ ا٭٪ڈ اهلل و ٝ ٍر اڅ هيّنز ٕا ٕا

ننز نن ب ،ك٢ننَر اڅ هيننز ٕا ننز يبٵشنن  انٖننبني ٩هنن ٍ  كٖننني ه نن  ىٍ ايننف نٚننئ ياُ ٕا ، 1381ؼنني، )الهي «ٕا

 (.229و228ٛ

ٍاىر ٩هننننن ٍ ٹنننننيٍر و ٭چنننننڈ و   ا
 

 ثنن  س ٕننز اي ثنننية ٝننبكت ٕننٮبىر   
 

 ځ يننننب ثٞننننيَ و كنننني و ٕنننن يٮي و
 

 څيننټ اُ آنؼننب  ،ثٺننب ىاٍي ننن  اُ هنن ى  
 

 (284و283، اثيبر1385 )ٙجٖشَي،

سٶنبور  ٭ن ان سؼچي اٽ ڄ آن كٺيٺز، ثب انٖبن ىٍ ډٞياٷ ٭بڇ آن  يبن كٺيٺز انٖبن و انٖبن ٽبډڄ ث ډ الهيؼي

ڈ  ٹبئڄ ز؛ ىٍ نڂب  او، كٺيٺز انٖبن، ډ٪هَ ٕا ز و سؼچي آن كٺيٺز« اهلل»ٕا نز ٽن      ،ٕا ىٍ ٝ ٍر انٖبن ٽبډنڄ ٕا

ز. هچيٶ  ثبيي ٽ  ث  ٙبيٖش  هقٵز هياوني ثَ ٍوي ُډيف ٙي  هَچَنٸَ اهللُ  »ٝ ٍر ډٖشوچٴ ثبٙي و ډٮنبي واٹٮني   ٕا

ز. ايف كٺيٺز انٖبني، ثب آىاڇ ٹيډ ن  « آىٓڇٓ ٭ٓچي ٝٔ ٍٓسِ  ٍا آينن  ن نيِ ه يف ٕا ن نبي هياونني    س نبڇ   ٽ  ٹجبالئينبن آن 

ز و نجبيي ثب آىڇ اث اڅجَٚ هچ٤ ن ٙ بٍني ډي  .(229و228ٛ، 1381)الهيؼي،  ٙ ى ٹبثڄ ٹيبٓ ٕا

ڈ ٹجبالئيبن نيِ ه ب ٍا ډ٪هَ ٕا ىانني. آنهب ىٍ ايف ډٺنبڇ ثن  سَٽينت كنَوٳ      ډي« يه  »نني ٝ ٵي ، كٺيٺز انٖبن 

( س ػ  ويْ  ىاٍني و ثَ ايف ثبوٍني ٽ  ٕا ب و ٝنٶبر يهن   ىٍ   יהוה: ٭جَي ث  YAHWEHيب  JHVH)٭جَي، يٓه   

َايف  ٍيِي ٙي  ٹبڅت ٕٶيَور، ثَ ديپَ آىاڇ ٹيډ ن ٥َف ز. ثننبث پڄ ٩نبهَي، ٙنجي  سَٽينت    آىاڇ ٹنيډ ن ىٍ ٙن   ،ٕا

ز. آنهب ثب سَٽيت كَوٳ ٭جَي يه   ث  (יהוה)كَوٳ ٭جَي يه    ٍا اينف  ٕا ځ نن    ٝ ٍر ٭  ىي، ٙپڄ آىڇ ٹيډ ن 

 ٽنني: ډي سَٕيڈ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ترکیب حروف عبری یهوه بر بذن آدام قَذمون
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شٶبى  اُ ن بى آىاڇ ٹيډ ن، ثَآن ٍا ثنب ٍوف اڅهني سجينيف   ني سب اٍسجب٣ ٕبهشبٍ ٍوف و ا ٹجبالئيبن ثب ٕا  ٽننني  ػٖڈ انٖبن 
ٙپڄ ًوٹي ن ٭َٵنبني ډ٢ن  ن آينبسي اُ ٽشنبة       ىٍ واٹ٬ ايف ن بى ث  .(381ٛ، 1392؛ ٙ څڈ، 24، ٛڇ1965)نبي، 

ٍا ٽ  ډي ٍا ث »ځ يي:  ډٺيٓ  دبين ، ٙنپڄ ٩نبهَي كنَوٳ      اينف  ن بيي. ثَ ، ثبُډي«ٝ ٍر ه ي٘ آٵَيي هياوني انٖبن 
َاهب اُ ٵَٷ َٕ سب ن ٻ دبي ايف ٥َف يبىٙي  ر ٭جَيِ يه  ، سؼٖڈ ډ٢  ن آيب ز و ٕٶي  انني  نٺن٘ ثٖنش   ن نبىيف  ٕا

 ، َاهب،        ىٍ ايف ٥َف، آٵَين٘ هٖشي، ٽهپٚنبن  .(46-45، ٛڇ2015)ٵ َڅ ن بي اڅهني ىٍ ٹبڅنت ٕنٶي هنب و ٩هن ٍ ٕا
ڈ ا٭٪ڈ  ىٍ واٹ٬ سؼچي ،ٙ ى و ايف نبڇ ډي ه ڂي ثَ سف آىڇ ٭چ ي سَٕيڈ نز. ثبيني    ىٍ ثبوٍ « يه  »ځب  ٕا ٹجبالئينبن ٕا

َاٍ    « انٖنبن نوٖنشيف  »، آىاڇ ٹيډ ن يب ه بن ځب  ثَ ايف ډ ١ ٫ سإٽيي ٽَى ٽ  ٹجبالئيبن هيؾ ٍا ىٍ ػبيڂنب  هياونني ٹن
َ  اينف آين    ډٞنياٷ  اني. ىٍ ثبوٍ ٹجبال، آىاڇ ٹنيډ ن ثن    ٍا هبڅٸ ػهبن ٹچ ياى ٽَى  اډب ٭َٵبي ډَٽج  آن ؛اني نياى   اُ ِٕنٶ

ز، آين ،«آٵَيي ه ى ٝ ٍر ث  ٍا انٖبن هياوني و» ځ يي ديياي٘ ٽ  ډي ِ  س بڇ  ىٍ ٭يف اينپ  ډوچ ٷ ٕا  ن بي هبڅٸ نين
 ٙ ى. ٹچ ياى ډي

 ٘ت٥جٝ
 آيي: ىٕز ډي ن ٙشبٍ نشبيغ ُيَ ث ايف اُ ثَآيني ډجبكض 

َاٻ ٹبثڄ سإډّچي ډيبن ٥َُ سچٺي ځن ٓ، ٹجبال و ٝن ٵي  اُ ٝنبىٍ اوڃ و ٽهنف   ن  ش ن  نن  انٖنبن ٹيٕني     وػ   ٙا
ٍا آىڇ اوڃ    ن٪َ ډي ث  .ٙ ى ډي ډٚبهي  ٍاني، آنشَود ٓ، آىاڇ ٹيډ ن، ډشبسَون و كٺيٺشي ٽن  ٝن ٵي  آن  ٍٕي، انٖبن ن 

 اي ډشٶبور اُ يټ ايية ډٚشَٻ ثبٙني. نبډني، نٖو  يب ٍوف ډل يي ډي
ىينيځب   ، ه ٖنبني  «آٵَين٘ انٖبن ډن٦جٸ ثَ ٝن ٍر اڅهني  »ث ىن ث   ، اٵِون ثَ ٹبئڄاٝچياُ وػ   ډٚشَٻ ن 

ز ٽ  ػبيڂنب  ٭ٺنڄ   و ( ثب ځن ٕيبن و ٹجّبالئيبن، 248ٛ، 1386نٖٶي،  ٻ:.)ٍ ثَهي ډشٞ ٵ  ا٭شٺبى ث  ايف ډ ١ ٫ ٕا
ٍاثن ر      ،)ىٍ ځن ٕيِ يه ىي و ځن ٕي ٱيَيه ىي( )ىٍ ٝ ٵي (، ډشبسَون و آنشَود ٓ اوڃ ىٍ ٭َٗ ٭چن ي ينب ه نبن ا
ز. (سٮجيَ ډش ن ډَٽج  ث )  ٕا

هبي ډجنبيي ځن ٓ، ډَٽج ، ٹجبال و ٝ ٵي ، ډٮ٦ ٳ ث  ٍوف س كينيي ينب طنن ي و     سٶبور ىٍ ايية انٖبن هياځ ن ن 
ِاڇ هَ يټ اُ آنهبٕز. اُ ايف ٍهڂٌٍ، ننبس اني ځن ٕنيبن ىٍ سٶپينټ هنياي ډشٮنبڃ اُ نوٖنشيف        ىيڂَ ډجبني ډ ٍى اڅش

ٍا ث  آٵَيي  ، آنهب  ز.  دَٕشي ٕ ٷ ىاى  ٕ ز ىوځبن  ٗا اني سب ډَُ ثنيف هنياي يپشنب     ي ٽ ٙيډَٽج  نيِ اځَؿ  ديَوان ٕا
ٍا كٶ٨ ٽن  ٕنبڅټ ډَٽجن  ثنب      ځ نن   آنن   ځ نن   ٭ قً ثب سٮجيَ اُ سؼٖڈ آن ث  سؼٖڈ هياي انٖبن ،ٽنني و آىاڇ ٹيډ ن 

ٍا ىٍ ٭َٗ ډٚبهي  ٍا اُ هنڈ      نش انٖش  ن  ٽني ډي ډنِڅشي اڅهي، اډب ىٍ هيئز انٖبني او  اني هياونني يپشنب و آىاڇ ٹنيډ ن 
  ن٪َين  ٥نَف  ثنب  اني. ٹجبالئينبن ىٍ ٭نيف ثنبوٍ ثن  س كيني،      ـ ن ځن ٕيبن ث  طن يز ځَويي ه ٍا و آٙپبٽنني  سٶپيټ

يه ى(، ُډينن  اډپنبن اسهنبڇ ثن        آن و نٖجز آن ثب يه   )هياي يڂبن ډبهيز ثيبن اُ ٭ؼِ و يه   ٽنبٍ ىٍ «ٕ ٳ.ان»
ٍا ىٍ ثبوٍهبي ه ى ث  څٲِٗ ث  َاي  ٕ ز طن يز  ُىوىن ٱجبٍ اينف اسهنبڇ س ٵينٸ ٽبډنڄ     وػ ى آوٍى  و ىٍ سقٗ ه ى ث
ش  ٍا ثن  ٙنټ        نيٙا ن بي اڅهني، ثَهني ډٚنبين  اني. ىٍ ډيبن ٝ ٵي ، هَؿني ډ٪هَيز ٭ٺڄ اوڃ ىٍ سؼچي ٝٶبر و ٕا
ز انياهش   ٍا ثن  هنياي   ٭ٺڄ او سب ىٍ دنياٍ ه يٕ٘ا ٍا ىٍ ػبيڂب  هياوني ثيبثني، اډب س ٖټ ث  س كيي، ىٍ نهبيز آنهب  ڃ 

ز ډشٮبڃ ٍهن  ن ٙي   .ٕا
نز و ډن٪ن ٍ اُ        ځ ن ، ډشٞ ٵ  ىٍ اينپ  سؼچي ىٍ ډ ١ ٫ِ هياي انٖبنن  ٽنني  ه نبن هياونني يپشنب و ډشٮنبڅي ٕا

  ؿننيف اهنشقٳ و   پن كنبڃ آن  ؛اي نياٍنني  سؼچي سؼٖڈ نيٖز، ىٍ ثيف ه ى و نيِ ثب اهڄ َٙيٮز اهنشقٳ و ډنبٹٚن   
َاييني     ٕي( يٮني ډَٽج  )يه ىيبنِ ځن  ،اي ډيبن ٭َٵبي ډشٺيڇ يه ى ډنبٹٚ  ٵقٕنٶ  و  انني، و   ٽن  ثن  واىي سؼٖنڈ ځ

شني، ډٚبهي  ډييٹجبالئيبن يه ىي ٽ  ٕٮي ىٍ دب  ٙ ى. جنيي ث  س كيي ىٙا
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