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چكيدٌ
افتمبز ثٚ ٝحست ازیبٖ اظ ٔؤِفٞٝبی ا٘سیطٚ ٝحست ٚجٛزی اثٗفطثی است .عٛضیوٚ ٝحست ٚجٛز ٚ
ٚحست ازیبٖ زض ا٘سیطٚ ٝی پی٘ٛسی فٕیك  ٚضیطٝزاض زاضز .ثیسَ زّٛٞی ٘یع اظ ٔسافقبٖ ایٗ ا٘سیط ٝثٝضٕبض
ٔیضٚزٚ .ی ث ٝتجقیت اظ اثٗفطثی جٞٛطٜی تٕبْ ازیبٖ ضا اظ سطٔٙطأ  ٚشاتی ٚاحس ٔقطفی ٔیوٙس  ٚاذتالفبت
ضا ٔبحػُ ٍ٘بٜٞبی سغحی  ٚتفبٚت زض زیسٌبٜٞب ثطٔیضٕبضز  ٚثٙبثط ٔططة فمیستی «ٚحست ٚجٛز»یاش،
اظ ٘ؾط ا ٚفبِٓ ،سطاسط تجّیبت اِٟی است ٞ ٚط ٔصٞت  ٚفمیسٜای ثبظتبثٙسٌٛ ٜضٝای اظ آٖ آفتبة فبِٕتبة
ثٝضٕبض ٔیضٚز .ث ٝثبٚض ا ٚزض فٕك ٞط فمیسٜای ٔیتٛاٖ ث ٝضٟٛز جبٖ ٚاحس وبئٙبت ٘بئُ آٔسٚ .ی زضٔیبٖ
لیُ ٚلبَ ٔصاٞت ،فطك ضا ٔصٞت ٔ ٚطاْ ذٛز لطاض زاز ٚ ٜفبضك اظ حػبض تقػجبت زیٙی چ ٖٛفبضمی ٚاضستٝ
وثطات ضا فطٟ٘ ٚبز ٚ ٜاظ زضیچ ٝزَ ث ٝضٟٛز ٔحجٛة یٍب٘ٞ ٝستی پطزاذت ٝاست.
كليدياژٌَاٚ :حست جٞٛطی ازیبٖ ،تفبٚت زیسٌبٜٞب ،تقسز ٔصاٞت ،تسبٔ ٚ ُٞساضا

مقدمٍ
ٞستی ٘عز فطفب ثب تٕبْ ٕ٘ٛزٞب  ٚوثطات ٔبحػُ یه تجّی ٚ ،سط ٔٙطأ تٕبْ تقیٙبت ،حمیمتی ٚاحس
استٛٔ .ج  ٚوف  ٚغطلبة  ٚعٛفبٖ ،ثطذبست ٝاظ آغٛش یه زضیبیٙسٔ .یُ ثٚ ٝحست  ٚسطیبٖ ث ٝسٕت فطٚج
 ٚتقبِی ثبٚضی است و ٝفبضف ٚاضست ٝاظ ظٔب٘ی و ٝث ٝذٛزآٌبٞی ٔیضسس زض سیط آٖ ٌبْ ثطٔیزاضز .ایٗ ثُقس
اظ ٔقطفت ٍ٘ ٚب ٜثٞ ٝستی ٘عز فطفبی ٚحست ٚجٛزی اسبس  ٚضوٗ اغیّی است ؤ ٝجبحث ثقسی ثط آٖ
ثٙیبٖ ٔییبثس .ایٗ و ٝتٕبْ تقیٙبت فبِٓ تجّی اظ یه حمیمت ٚغف ٘بضس٘ی  ٚفطاتط اظ فم ٚ َٛحٛاس است ٚ
ٞطچیعی زض ٞستی سبیٝای اظ آٖ ثٝضٕبض ٔی ضٚز؛ ٞط ٍ٘ب ٚ ٜثطزاضت  ٚتفسیط ٔب ٙٔ ٚی ضا پٛچ  ٚثی اضظش ٚ
ٔقسٔ ْٚیسبظز.
فبضفی چ ٖٛثیسَ ؤ ٝرٕٛض اظ ثبزٜی ٚحست ٚجٛز استٕٛٞ ،اض ٜسقی زاضز ٞطٌ ٝ٘ٛتقػت  ٚسّیم-ٝ
ٞبی ضرػی ضا وٙبض ٌصاضت ٚ ٝث ٝزٚض اظ ٞیبٛٞی ٔصاٞت ث ٝوطف  ٚضٟٛز فبضفب٘ ٝثپطزاظزٞ .طچٙس ثیسَ اظ
ِحبػ فمیستی پیط ٚیىی اظ فطق اسالٔی ٚ ٚاثست ٝثساٖ ثٝضٕبض ٔیآیسِ ،یىٗ ایٗ أط ٕ٘یتٛا٘س ٔغبیطتی ثب
افتمبز ث ٝا٘سیطٚ ٝحست ازیبٖ زاضت ٝثبضس .اغّت فبضفبٖ ٔسّٕبٖ زض ایٗ ٔسئّ ٝث ٝضفـ ضبئج ٚ ٝتػٛضات
1
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غّظ ٔربعجبٖ ٘بآضٙب ثٔ ٝطاتت فطفب٘ی  ٚضٞبیی اظ فتٛای فبِٕبٖ لططی ٔصٞت ،اضبض ٜوطز ٚ ٜایٗ أط ضا
(ٚاثستٍی فمیستی ث ٝیىی اظ فطق اسالٔی) اظ ِٛاظْ زذ َٛثٔ ٝطاتت فبِی ٔقطفتی ثطٔیضٕبض٘س .ث ٝثبٚض ثیسَ
ٔحسٚزیت زض حػبض ٔصٞت  ٚزیٙی ذبظ ٔب٘ـ اظ زضن ٔ ٚقطفت تجّی حمیمت اِٟی زض ازیبٖ زیٍط است.
عجك لبفس« ٜتجسز أثبَ» « ٚالتىطاض فیاِتجّّی»ٞ ،ط فمیسٔ ٚ ٜصٞجی حبُٔ تجّّی اظ حك است ٚ
ٔحسٚزیت  ٚتقػت ٘بثٝجب ٘سجت ث ٝفمیسٜای وطف تجّیبت زض غٛض زیٍط فمبیس ضا ٔب٘ـ ٌطت ٚ ٝسجت ضوٛز
زض ٔقطفت ٔیضٛز .زض ا٘سیط ٝاثٛإِقب٘ی ثیسَ ٞطوس ثٙبثط ف ٟٓذٛز ثبضلٝای اظ ٔقطفت اِٟی ضا زاضاست ٚ
زض فٕك ٞط ٔصٞجی ضاٞی ثٝسٛی حمیمت ذسا٘ٚسی ٔٛجٛز است ،زضست ٕٞبٖعٛض و ٝزض ذالف آٖ فمیسٜ
٘یع ٚجٛز زاضز؛ أب ضأ ٚ ٜأٔٙی و ٝزض تٕبْ ٔصاٞت ذت ٓ ث ٝآستبٖ زٚست است ،ایٕب٘ی است و ٝزض زَ ٞط
ثٙس ٜی ٔؤٔٙی ٚجٛز زاضز .ثٙبثطایٗ ٚی زَ ضا ضب٘ ٜطیٗ  ٚسجسٌٜب ٜفطبق ٔقطفی ٔیوٙس .جبییو ٝفبضك اظ
لیس ٔصاٞت تجّیٍب ٜا٘ٛاض اِٟی است  ٚآیی ٝٙجّٛات حك.
ثب ایٗ تقبثیط ،ثیسَ زّٛٞی ث ٝفٛٙاٖ فبضفی ٚاضست ٝچٟطٔ ٜیٕ٘بیس و ٝتسبٔ ٚ ُٞساضا زض حٛظ ٜزیٗ ضا
تٛغی ٝوطز ٚ ٜا٘سبٖ ٞبی ذساجٛی ضا زفٛت ث ٝزضن حمیمت ایٕبٖ  ٚوطف فٕك  ٚثبعٗ ازیبٖ ث ٝزٚض اظ
حػبض «ٔٙیّت» ٔیوٙس  .ضرػیتی و ٝزض ازثیبت فبضسی ایطاٖ اظ ثُقس ٔقطفتی ثساٖ تٛجٟی ٘طس ٚ ٜزض پس
غطثت ٌٕٙبٔی ٔستٛض ٔب٘س ٜاست .زض پژٞٚص حبضط سقی ثطآٖ است تب ایٗ ثُقس اظ ا٘سیطٞٝبی ثیسَ ثب
استٙبز ث ٝاثیبتی اظ زیٛاٖ غعِیبت ا ٚا٘سوی ثبظضٙبذت ٝضسٔ ٚ ٜقطفی ٌطزز .جبٔق ٝآٔبضی پژٞٚص جّس اَٚ
زیٛاٖ غعِیبت ا ٚتػحیح اوجط ثٟساض٘ٚس  ٚپطٚیع فجبسی زاوب٘ی است.
يحدت جًَری اديان در آراء عارفان مسلمان
افتمبز ثٚ ٝحست ازیبٖ  ٚایٗو ٝتٕبٔی زیٗٞب ض ٚث ٝسٛی حمیمت ٚاحسی زاض٘س  ٚشات  ٚسط ٔٙطأ
تٕبٔی ضطایـ حمیمت ٚاحس ذسا٘ٚسی است؛ ٔٛضٛفی است و ٝاغّت غٛفی ٝثساٖ اشفبٖ زاض٘س .ایٗ ا٘سیطٝ
زض ٔیبٖ غٛفی ٚ ٝفطفبی «ٚحست ا٘سیص» ضً٘  ٚثٛی تٙستطی زاضز« ،اثٛاِحسٗ ذطلب٘ی ٘سا زض ٔیزٞس
« ٔٗ ٍ٘ٛیٓ و ٝزٚظخ  ٚثٟطت ٘یستٌٛ ٗٔ ،یٓ و ٝزٚظخ  ٚثٟطت ضا ث٘ ٝعزیه ٔٗ جبی ٘یست ،ظیطا وٞ ٝط
ز ٚآفطیس ٜاست  ٚآٖ جب و ٓٙٔ ٝآفطیس ٜضا جبی ٘یست .اظ چٙیٗ زیسٌبٞی  ٕٝٞازیبٖ ثطاثط٘س  ٚاسالْ ضا ثط
ثت پطستی تطجیحی ٘یست ،ایٗ و ٝا٘سبٖ پیط ٚچٔ ٝصٞجی است یب غٛضت فجبزات ٙٔ ٚبسه ا ٚچیست

إٞیتی ٘ساضز( ».ويكلسًن)261 : 2731،
ٔٙػٛضحالج ٔقتمس است ٔٗ ذٛز ضا ّٔعْ ثٞ ٝیچ زیٗ ذبغی ٘ىطزْ  ٚاظ ٞط وساْ سرتتطیٗ ثرص
آٖ ضا ثطٌعیسْٚ .ی زض ٔٛضز تقسّز ضطایـ ٌٛیس« :جبزٜی ٔٙبظَ ضثٛثیت ثسیبض است أب ضا ٜیىی است».
(ميرآخًری ٚ )286 : 2731 ،ز ض ٚاحسیت شات ازیبٖ  ٚافتمبز ثٙٔ ٝطأ یٍب٘ ٝضطایـ ٘یع ٌٛیس« :ثساٖ وٝ
یٟٛزیت ٘ ٚػطا٘یت  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞیىی است ثیآٖو ٝزض آٖ ٔغبیطت ٚاذتالفی ثبضسَ( ».مان  ،)122 :تب ایٗجب
ٚی ازیبٖ تٛحیسی ضا زض غبیت  ٚسطٔٙطأ یىی ٔیضٕبضز ،حالج حتی لسٔی فطاتط ٔیٟ٘س  ٚایٗ ٘ؾط ضا ثٝ
وفط ٔ ٓٞیوطب٘س  ٚفطلی ٔیبٖ آٖ  ٚایٕبٖ ٕ٘یٌصاضز ٌٛٚیس« :وفط  ٚایٕبٖ اظ ِحبػ اسٓ ثب  ٓٞفطق زاض٘س ٚ
ٌط٘ ٝاظ ِحبػ حمیمت ٞیچ فطلی ٔیبٖ آٖ ز٘ ٚیستَ( ».مان ٕٞ ،)128 :بٖ ٔٛضٛؿ ٔ ٚفٟٔٛی و ٝاثٗ-
فطثی چٙس لطٖ ثقس ٚاضحتط ضطح ٔیزٞس.
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فیٗاِمضبت ٕٞسا٘ی زض ثبة ٚحست جٞٛطی ازیبٖ ٌٛیس« :اظ آٖ ثعضي ٘طٙیسٜای وٌ ٝفت« :اِجبزٌَّ٠
وثیطِٚ ٌ٠ىَّٗ اِغطیكٌ ٚاحس» ٌفت :جبزٙٔ ٜبظَ ضثٛثیت ثسیبض است ،أب ضا ٜیىی است .ای زٚست اٌط آٖچٝ
٘ػبضی زض فیسی زیس٘س ت٘ ٛیع ثیٙی تطسب ضٛی ٚ ،اٌط آٖچ ٝجٟٛزاٖ زض ٔٛسی زیس٘س ت٘ ٛیع ثجیٙی جٟٛز

ضٛی .ثّى ٝآٖچ ٝثتپطستبٖ زیس٘س زض ثتپطستی ت٘ ٛیع ثجیٙی ثتپطست ضٛی( ».عيهالقضات: 2786 ،
 182ـ ٘ ٚ )182یع ٌٛیس« :زضیغب ٞفتبز  ٚزٔ ٚصٞت و ٝاغحبة ثب یىسیٍط ذػٔٛت ٔیوٙٙس؛  ٚاظ ثٟط ّّٔت
ٞط یىی ذٛز ضا ضسّی ٔیزا٘ٙس  ٚیىسیٍط ضا ٔیوطٙس  ٚاٌط  ٕٝٞجٕـ آٔس٘سی ٚ ،ایٗ وّٕبت ضا اظ ایٗ
ثیچبض ٜثطٙیس٘سی ایطبٖ ضا ٔػّٛض ضسی و ٕٝٞ ٝثط یه زیٗ  ٚیه ّّٔتا٘س .تطجی ٚ ٝغّظ ذّك ضا اظ حمیمت

زٚض وطز ٜاستَ( ».مان)771 :
ٚحست ٌطایبٖ و ٝفٕستبً اظ عطفساضاٖ فطفبٖ زض ازیبٖ ثٝضٕبض ٔیض٘ٚس ،اذتالفٞبی ازیبٖ ضا غطفبً
اذتالفٞبی ؽبٞطی ٔیزا٘ٙس ٔ ٚیٌٛیٙس :زیٗ حمیمتی زاضز  ٚضلیمتیٔ ،غعی زاضز  ٚلططی ،ثبعٙی زاضز

ٚؽبٞطی .اذتالفٞب تٟٙب زض پٛستٞٝب ،ؽٛاٞط  ٚضلیمتٞبست ٘ ٝزض ٔغعٞب ،ثبعٗٞب  ٚحمیمتٞب( .كامران،
)12 : 2781
ِٔٛٛی ثب چٙیٗ زیسٌبٞی ضاٜٞب ضا ث ٝؽبٞط ٔرتّف تٛغیف ٔیوٙس ،أب ثبٚض زاضز ؤ ٝمػس ٔ ٚمػٛز
 ٕٝٞیىی است ،اذتالف زض ؽٛاٞط است ٘ ٝزضثبعٗٞب« :اٌط ضاٜٞب ٔرتّف است أب ٔمػس یىی استٕ٘ ،ی-
ثیٙی و ٝضا ٜث ٝوقج ٝثسیبض است ،ثقضی ضا ضا ٜاظ ض ْٚاست  ٚثقضی ضا اظ فجٓ  ٚثقضی ضا اظ چیٗ  ٚثقضی ضا
اظ ضا ٜزضیب اظ عطف ٙٞس  ٚیٕٗ ،پس اٌط زض ضاٜٞب ٘ؾطوٙی اذتالف فؾیٓ ٔ ٚجبیٙت ثیحسّ است أب چ ٖٛثٝ

ٔمػٛز ٘ؾط وٙی ٔ ٕٝٞتفكا٘س  ٚیٍب٘( ».ٝمًلًی)82 :2738 ،
زض ٔیبٖ ٘ؾطات اثٗفطثی ،افتمبز ٚی ثٚ ٝحست ٔحتٛی زض٘ٚی ٕٝٞی زیٗٞب ضً٘  ٚثٛی تٙستطی
٘سجت ث ٝسبیط ٔتػٛف ٝزاضز.
الظْ ث ٝتٛضیح است و ٝاغّت غٛفی ٚ ٝفطفبی پیص اظ ضید اوجط ،ضطایـ  ٚازیبٖ تٛحیسی ضا ٔس٘ؾط
لطاض ٔی زاز٘س  ٚفمظ زض چٙس جب حالج وفط ضا  ٓٞزض اغُ  ٚشات ثطاثط ایٕبٖ ٟ٘بز ٜاستِ ،یىٗ اثٗفطثی
حتی ثتپطست ضا ٘یع زض فٕك ثبٚضش ٔقتمس ث ٝذسا٘ٚس ٔیزا٘س« ،ا٘سبٖ فبضف زض ٘ؾط اثٗفطثی آٖ وسی
است وٚ ٝحست ضا زض وثطت ٔطبٞس ٜوٙس  ٚاِٞٛیت ضا زض جبیٍب ٜذبظ ا ٚلطاض زٞس ،یقٙی زض جبیٍبٚ ٜاحس
ٔقجٛز زض ضىُ ٕٝٞی ذسایبٖ ٔٛضز پطستص( ».شفيقي )21 : 2786 ،اثٗفطثی ٔقتمس استٞ ،یچ فمیس-ٜ
ای ٕ٘یتٛا٘س ذسا ضا ٔمیس سبظز «ا ٚثّٙس ٔطتج ٝتط اظ آٖ است و ٝتحت لیس زضآیس  ٚیب آٖو ٝغٛضتی جسای اظ
سبیط غٛضتٞب ٚی ضا زض ثٙس وطس( ».فتًحات ٌٛ ٚ )82/ 1 :یسٔ « :قطفت غحیح زضثبضٜی ذسا فی٘فس،ٝ
ٔمتضی آٖ است وٚ ٝی ضا زض ٞط فمیسٜای ٔتجّی ثجیٙیٓ  ٚثٞ ٝیچ فمیسٜای ٔمیس ٘سا٘یٓ ،زض ٘تیج ٝفبضفبٖ
ـ یقٙی آٖ ا٘سبٖٞبی وبّٔی ؤ ٝقطفت ذٛیص ضا زضثبضٜی تجّی ذسا زض فبِٓ  ٚزض زض ٖٚذٛزضبٖ وبُٔ
وطزٜا٘س -حمب٘یت ٞط فمیسٜای ضا ثبظ ٔیضٙبسٙس ٔ ٚیزا٘ٙس وٞ ٝط لیسیٞ ،ط فمسی ٞ ٚط ٔحسٚزیتی فجبضت
است اظ تمیس یبفتٗ ٚجٛز ٔغّك( ».چيتيك )122 :2782 ،اثٗفطثی زیسٌب ٜذٛز ضا زض ثبضٜی اغُ ٚحست
حم ٝزیٙی ثیبٖ ٔیزاضز  ٚاذتالف ازیبٖ  ٚضطایـ ضا ث ٝاذتالف زض سبذتبض ٞستی ثبظ ٔیٌطزا٘س و ٝآٖ ٘یع
ثطذبست ٝاظ تىثط  ٚاذتالف زالِت ضطایـ اِٟی است « .فجبسی»112 : 1389 ،
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زض فطفبٖ اثٗفطثی ،ا٘جیبءِ اِٟی شات ٚاحسی زاض٘س یقٙی حمیمت شاتی ایطبٖ زض ٚاحسیت لطاض زاضز .ضید
ایٗ شات ٚاحس ضا «حمیمت ٔحٕسیٔ »ٝی٘بٔس وٞ ٝط ثیٙطی حبُٔ ثرطی اظ آٖ حمیمت است« ،اغُ  ٚتٕبْ
 ٚوٕبَ ٔجسأ جٕیـ ٔطاتت ذالفت اِٟی ،ٝغٛضت اسٓ افؾٓ  ٚفیٗ ثبثت ٔ ٚؾٟط تبْ ٚتٕبْ حمیمت ٔحٕسیٝ
(ظ) است و ٝثط حست شات  ٚحمیمت ٚاحس است ِ ٚیىٗ زاضای فطٚؿ  ٚضلبئك ٔتقسز است و ٝث ٝالتضبی

ٞط ظٔب٘ی اظ فیٗ ثبثت یىی اظ ا٘جیبء  ٚاِٚیبء زض فبِٓ ضٟبزت تجّی ٔیوٙس( ».آشتياوي)313 : 2732 ،
زضٔىتت اثٗفطثی «ا٘سبٖ وبُٔ» پیٛستٍی ٘بٌسستٙی ثب ٔجحث «ٚحست ازیبٖ» زاضز .اظ ٘ؾط ضید،
ا٘سبٖ وبُٔ فطزیست و ٝلبثّیت زضن تٕبْ  ٚوٕبَ جٞٛطٜی ازیبٖ ضا زاضاست ٚی حتی یىی اظ فػَٛ
وتبثص ضا ٚلف ایٗ ٔجحث ٕ٘ٛز ٜاست و ٝث ٝتٛغیف ا٘سبٖ وبُٔ ٔیپطزاظز (فػٛظاِحىٓ ،فع آزٔی)
«ا٘سبٖ وبُٔ تطیِٗ ٔٛجٛزات است  ٚاٞ ٚسف ٞستی است ٚ ،چٚ ٖٛی ٞسف آفطیٙص پیص اظ ٞستی ٞست،
اظ ایٗ ض ٚجع ث ٝذبعط ٚی  ٚؽٟٛضش آفطیس ٜای ضا پیص اظ ا٘ ٚیبفطیس .اٌط ٚی ٘جٛز ،آفطیٙص غٛضت ٕ٘ی-
ٌط فت .اظ ایٗ ضٞ ٚسف أطی است ،و ٝث ٝسجت آٖ ٔٛجٛزاتی و ٝفبُٔ ؽٟٛض ٚیٙس ،پیص اظ ا ٚثٚ ٝجٛز
آٔسٜا٘س  ٚا ٚا٘سبٖ وبُٔ است( ».غراب )67 :2781 ،اثٗفطثی ٔصٞت ذٛز ضا فطك ٔیذٛا٘س  ٚثٙبثط
ٔصٞت فطبق ٞط غٛضتی ضا جّٜٛای اظ ٔقطٛق ذٛز ٔی٘بٔس  ٚزض ٞط ٔصٞجی ٘طب٘ی اظ ٔقطٛق ٔیجٛیسٚ ،ی
ٔقتمس است حتی ثتپطست ٘یع چ ٖٛثت ضا تجسٕی اظ ذسا٘ٚس ٔیزا٘س  ٚزض فٕك ثبٚضش ث ٝذسا٘ٚس ایٕبٖ
زاضز ثٙبثطایٗ زض غطاط اِٟی ٌبْ ثطٔی زاضز ،اظ سٛیی زیٍط چٞ ٖٛط تقیٙی اسٕی اظ اسٕبءِ اِٟی است ،تٕبٔی
ازیبٖ ِٛ ٚ ،لبئّیٗ ث ٝاغٙبْ ،حبُٔ ٔؾٟطی اظ اٚیٙس  ٚزض عطیك حك ٌبْ ثطٔیزاض٘س.
اذتالف زض تقیٙبت  ٚحجبة ٕٔىٙبت ،أطی است و ٝغبِت فطفب فبُٔ ز ٚثیٙی  ٚثطٚظ اذتالفبت زض
زضن حمیمت ٔقطفی ٔیوٙٙس .فطفب ثطٚظ َٔٙیّت زض ٘طئ ٝا٘سب٘ی ضا سجت ایٗ أط ٔیضٕبض٘سٞ ،طٌبٚ ٗٔ ٜ
تٛیی اظ ٔیبٖ ثطذیعز آٌٖب ٜغیط حك ٞیچ ٕ٘یٔب٘س  ٚزیٍط ٔیبٖ ازیبٖ ٘یع ذالفی ٘رٛاٞس ثٛز .الٞیجی ایٗ
ٔغّت ضا ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙس« :تقیٗ ٔٗ  ٚت ٛو ٝپطزٚ ٜحجبة جٕبَ آٖ حمیمت ٔغّمٌ ٝطتٝا٘س ٚ ،ثٝ
حست التضبی اذتالف تقیٙبت ،ازیبٖ ٔ ٚصاٞت ٔرتّف ٝضٚی ٕ٘ٛزٞ ٚ ٜطوسی ضٚی تٛج ٝث ٝجب٘جی آٚضز-ٜ
ا٘س ،چ ٖٛآٖ تقیٗ زض تجّی  ٚحست اعاللی زض ٔیبٕ٘٘ ٝب٘س ٔ ٚحٔ ٚ ٛتالضی ٌطزز  ٚتقیّٙبت وٛٔ ٝجت ٓٞٚ
تىثط آٖ حمیمت ضس ٜثٛز٘س ،زض سغٛت ٘ٛض ٚاسغٔ ٝطتفـ ض٘ٛس ،وقج ٚ ٝوٙطت  ٚزیط ،و ٝلجّٔ ٚ ٝقجس
ٔسّٕب٘بٖ  ٚجٟٛزاٖ  ٚتطسبیبٖ است ،یىی ٌطزز ٚ .چ ٝجبی وقج ٚ ٝوٙطت  ٚزیط و ٝحجبة غیطیّت ثبِىُّ

اظ ٔب ثیٗ ٔطتفـ ضس ،ٜزض ٘ؾط فبضفِ ٚاغُ ،غیط حك ٞیچ زض٘یبیس( ».الَيجي 218 : 2788 ،ـ )211
ایٗ ا٘سیطٕٛٞ ٝاض ٜزض الٛاَ فبضفبٖ  ٚتقبِیٓ ایطبٖ ثبظتبة زاضت ٝاست .زض زٚضاٖ و٘ٛٙی ٘یع
ا٘سیطٕٙساٖ زیٙی ثب فٙبٚیٙی چ« ٖٛتمطیت ٔصاٞت» ثساٖ ٔیپطزاظ٘س  ٚتٛاٖ ٌفت وٕٛٞ ٝاض ٜاظ زغسغٞٝبی
شٙٞی ٔتفىطاٖ زض ع َٛتبضید ثٛزٜاست.
ديدگاٌ بيدل
زض فطفبٖ اسالٔی اثٗفطثی ضبذعتطیٗ چٟطٜای است و ٝثحثٞبیی ٔستمُ  ٚجسٛضا٘ ٝزض ایٗ ثبة
ایطاز وطز ٜاست  ٚفبضفبٖ پس اظ ٚی ٕٛٞاض ٜتحت تأثیط افىبض ا ٚثٛزٜا٘س .اثٛإِقب٘ی فجساِمبزض ثیسَ زّٛٞی اظ
فبضفبٖ ضب فط زٚضاٖ غفٛی ٝزض ٙٞس ٘یع اظ جّٕ ٝوسب٘ی است و ٝافتمبز ثٚ ٝحست جٞٛطی ازیبٖ زض ا٘سیط-ٝ
ٞبی ا ٚثبظتبة لبثُ ٔالحؾٝای زاضز .زض فبِٕی وٞ ٝط شضٜی آٖ تجّّی اظ ٔحجٛة است؛ زیٍط جبیی ثطای
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افتطاق ٍ٘ ٚبٜٞبی فطزی ثبلی ٕ٘یٔب٘س ٛ٘ ٚفی تسب ُٞا٘سیط ٝثٚ ٝجٛز ٔیآیس .ثب چٙیٗ ٍ٘طش فبضمب٘ٝای
تقػت زیٙی ٔ ٚحسٚزیتٞبی ٔصٞجی تجسیُ ث ٝأٛضی لططی ٚ ٚاٞی ٔیض٘ٛس و ٝپطزاذتٗ ثساٖٞب ٚ
ٔحسٚزیت زض حػبض چٙیٗ پٙساضٞبیی ضرع ضا اظ ٞسف ٔتقبِی ثبظ ٔیزاضز .ثیسَ تٛٙؿ فمبیس ضا ٘تیجٝی
ٍ٘بٜٞبی ٔحسٚز ٘سجت ث ٝحمیمت ٚاحس ٔیپٙساضز ِٛٛٔ ٚیٚاض ٘غٕٝی:
اذتالف ٌٔ ٚ ٗٔٛجط  ٚیٟٛز
اظ ٘ؾطٌب ٜاست ای ٔغع ٚجٛز

(مثىًی)2128/7 :2732 ،
سط ٔیزٞس .ث ٝفمیس ٜی ثیسَ زض فبِٓ وثطات ٞطوس ثطاسبس ثیٙص ذبظ ذٛز ٌٛضٝای اظ فطٚك
آفتبة فبِٓتبة ضا ث ٝتػٛیط ٔیوطس ٚ ،ثٙبثط ٔحسٚزیتٞبی ؽّٗ ٌٕ ٚبٖ ذٛیص زست ث ٝتقطیف  ٚتٛغیف
آٖ ٔیظ٘س .ثیسَ ،حػبض ٌٕبٖٞب ضا فضِٛی ٔیذٛا٘س  ٚضىستٗ آٖضا ٔب٘ٙس ٌطٛزٖ پّه ٔمسٔٝای ثطای
ثیٙبیی تٛغیف ٔیوٙس.
اظ ٘ؾط ثطزاض چٔ ٖٛژٌبٖ پط پطٚا٘ٝ
حبیُ آٖ ضٕـ یىتبیی فضِٛیٞبی تٛست

(كليات)211/2 :2736 ،
ٞستی اظ ٘ؾط ٚی «ا٘جٕٗ فطك» است ،و ٝچٙسیٗ وٙقبٖ ٔجٟٛت حُسٗ یٛسف اٚیٙس أّب ِیّی ا ٚیىی
ثیص ٘یست ،ضیفتٍبٖ ثسیبضی زاضز  ٚلجبیُ وثیطی زض پی ٔحُٕ ا ٚضٚاٖ ضسٜا٘س .ثیسَ ثب فطاست تٕبْ
ٔصاٞت ضا تطجی ٝث ٝلجیّٔ ٝیوٙس  ٚاظ ٚیژٌیٞبی لجیّ ٝزض جٟت ثیبٖ اذتالف زیسٌبٜٞب سٛز ٔیجٛیس.
یه ِیّی  ٚچٙسیٗ حی ،یه یٛسف  ٚوٙقبٖٞب
ایٗ ا٘جٕٗ فطك است تٛفبٌٖط سبٔبٖٞب

(َمان)727:
اثٗفطثی ٔیٌٛیس «ذسا غٛضت ٞط ٔقتمسی ضا ٔیپصیطز .اٌط چٙیٗ ٘جٛز ،اٚیه اِ٘ ٝجٛز . . .ذسا زض ٞط

تػٛضی ٚجٛز زاضز ،زضست ٕٞبٖعٛض و ٝفیٙبً زض ذالف آٖ تػٛض ٘یعٚ ،جٛز زاضز( ».فتًحات)277/2 :
اثٛإِقب٘ی ثبٚض زاضز ذسایی وٞ ٝطوس ٔیپطستس جّٜٛای اظ تجّیبت حمیمت ٚاحس است .اظایٗ ضٚ ٚی ٌبٜ
ظائط حطْ است ٌٚبٞی ضاٞت ثتذب٘ٚ .ٝی زض فٕك ٞط فمیسٜای ،حضطت احسیت ضا ٔطبٞسٔ ٜیوٙس ٚفطق
ٕ٘ی وٙس ٔطزْ چ ٝؽبٞط ٘ٚبٔی ثطآٖ ثٍصاض٘س .چٔ ٖٛقجٛز ا ٚضٚح ٚجبٖ ثبٚضٞبست ٘ ٝثستٝی ؽٛاٞط ٚپٛست-ٝ
ٞب.
ٞطوجب ثبضیٓ ثیسَ یه غ ٓٙزاضیٓ ٔب
زض حطْ ٌ ٝضید ٌٚبٞی ضاٞت ثتذب٘ ٝایٓ

(كليات)268/2 :2736 ،
ثیسَ تٍٙی ٚوٓ ؽطفیتی ٔصاٞت ضا فبُٔ ثطٚظ اذتالفبت ٚتقبضضبت زیٙی ٔیزا٘س:
ظتٍٙیٞبی ٔصٞت ایٗ لسض ثبِیس ٔططةٞب
فٕبضت غیط چیٗ زأٗ غحطا ٕ٘یثبضس

(َمان)212 :
ٚی ثٔ ٝب٘ٙس ضجستطی ٔصاٞت ضا حبغُ حجبة «ٔبیی ٚتٛیی» ٔیزا٘س و ٝثب ضفـ آٖ اذتالفبت اظ ٔیبٖ
ثطٔیذیعز:
ٕ٘ب٘س ٘یع حىٓ ٔصٞت ٚویص
چ ٛثطذیعز تٛضا ایٗ پطز ٜاظ پیص

(الَيجي)213:2788 ،
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حمیمت ایٕبٖ زض ف ٟٓوالٔی ثیسَ ،فجبضت است اظ تػسیك ٚجٛز ذسا٘ٚس  ٚپیبٔجطاٖ  ٚأطٞب ٟ٘ ٚیٞب-
ی ذسا٘ٚس و ٝثٚ ٝسیّٝی پیبٔجطاٖ ثط فطز آٔس ٚ ٜالطاض ظثب٘ی ثٕٝٞ ٝی ایٗ تػسیكٞبی لّجی .آٌٖب ٜوٝ
ضٟٛز فبضفب٘ ٝثط جب٘ص ذیٕٔ ٝیظ٘س  ٚاظ ٔصٞت ثٔ ٝططة ٔیٌطایس ٝ٘ ،تٟٙب اظ جساَٞبی والٔی فبغّٝ
ٔیٌیطز  ٚجٞ« ًٙفتبز  ٚزّٔ ٚت» ضا فصض ٔیٟ٘س ثُ تقػت  ٚتػّّت ضا فطٔ ٚیٌصاضز ٕٝٞ ٚی ا٘سبٖٞب ضا

تٛغی ٝث ٝتسبٔ ٚ ُٞساضا ٔیٕ٘بیس( .آرزي)226:2788 ،
زض ٔططة ظٖ  ٚاظلیس ٔصاٞت ثٍطیع

فبفیت ٘یست زضآٖ ثعْ و ٝسبظش ج ًٙاست

(كليات)222/2 :2736 ،
ثیسَ و ٝفبضفی أ ُٞساضاستٔ .قتمس است یه تجّی  ٚیه ٔقٙی است و ٝزض فٟٞٓبی ٔرتّف تقبثیط
ثسیبضی یبفت ٝاستٚ .ی ٞستی ضا ٔرٕٛض یه ثبزٔ ٜقطفی ٔیوٙس  ٚجبْ پٙساضٞب ضا ِجطیع اظ ٔی یه ذُٓ
ٔیضٙبسس .زض ٘ؾط اٞ ٚیچ فمیس ٜای ثبعُ ٘یستٞ ،یچ فطزی ثی ٔقطفت ث ٝذسا ٘یستٞ ،طوس ثٙب ثط فٟٓ
ذٛز ثبضلٝای اظ ٔقطفت حك ضا زاضاست ٕٝٞ .وس عبِت یبض٘س ٚوسی ٔطزٚز ثبضٌب ٜآٌبٞی ٘یست  ٕٝٞ«ٚچیع
زض غطاط ذسا٘ٚس ٌبْ ثطٔیزاضزٞ .ط چیعی أط تىٛیٙی ضا اعبفت ٔیوٙس ٞ ٚط ضرػی فمیسٜای زاضز و ٝاٚ

ضا ث ٝسٛی ذسا و ٝغبیت ٕٝٞی غطاطٞبست ٔیوطب٘س( ».چيتيك)122:2782 ،
غبفی آیی ٝٙثب ٌجط ٔٚسّٕبٖ آضٙبست

ٞیچ وس زض ثبضٌب ٜآٌٟی ٔطزٚز ٘یست

(كليات)622/2 :2736 ،
غجبض ذٛیص ضس زض جٌّٜٛبٞت چطٓ ثٙسٔب

ٍ٘طزز ٞیچ وبفط ٔح ٛافس ٖٛغّظ ثیٙی

(َمان)221 :
ٞطجب سطی ث ٝسجس ٜضسیس آستب٘ٝایست

ٔرػٛظ ٘یست وقج ٝث ٝتقؾیٓ افتجبض

(َمان )627:
ٔساضا ا٘سیطی ٚتسب ُٞچٙبٖ زض ٔقطفت ثیسَ فٕیك است وٚ ٝی تطجیح ٔیزٞس ،سجسٌٜبٞص ضا زَ

لطاض زٞس؛ جبییو« ٝثٟتطیٗ ضبٜ٘طیٗ است ثطای آٖ ضبٙٞطب ٜوطٛض ٞستی» (سلجًقي)122:2782 ،
فطفب غبِجبً ثب استٙبز ث ٝحسیث لسسی«الیَسَقُٙی اضضی ٚالسٕبئی  ٚیَسَقُٙی لّتُ فجسی إِ »ٗٔٛظٔیٗ

ٚآسٕبٖ تٛاٖ جبی زازٖ ٔطا زضذٛز ٘ساض٘س ،أب لّت ثٙسٜی ٔٗ چٙیٗ ٌٙجبیطی ضا زاضز (فريزاوفر،
 ،)227:2736لّت ضا ٔطوع زضن  ٚضٟٛز حضطت حك ٔیضٕبض٘س .زضٔىتت اثٗفطثی لّت فبضف ،یقٙی ا٘سبٖ
وبُٔ چٙیٗ ٔطتجٝای ضا زاضزٕٞ« ،یٗ است ٔقٙبی ایٗو ٝلّت فبضف ،حك ضا زض ثطزاضز ٞٚیچ ا٘سبٖ زیٍط-
ثُ لّت ٞیچ ٔٛجٛزی زیٍط -ث ٝایٗ ٔقٙب حك ضا زض ثط ٘ساضز؛ ظیطا ثط آیٝٙی لّٛة آ٘بٖ ٔٙقىس ٕ٘یضٛز جع

غٛضتٞبی ٘بلػی اظ حك و ٝآٖٞب ضا اظ غٛضتٞبی ٚجٛز ٚیژٜی ذٛز ا٘تعاؿ وطزٜا٘س( ».عفيفي،
)216:2782
اٌط فٕٟیسٜای زَ ذب٘ٝی ویست

ث ٝزیط ٚوقج ٝوبضت چیست ثیسَ

(كليات)661/2 :2736 ،
٘ ٝزیط ٔب٘ـ  ٝ٘ٚوقج ٝحبیُ افتبزست

ض ٜذیبَ ت ٛزض فبِٓ زَ افتبزست

(َمان)376:
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لّت ا٘سبٖ وبُٔ زض ا٘سیطٝی ثیسَ زاضای حطٔت ٚیژٜایاست .اثٛإِقب٘ی اظ لّت ٚزَ ث ٝزیط  ٚحطْ
تقجیط ٔیوٙس ٚضاٜٞبی تٕبٔی ٔطبضة ٔ ٚصاٞت ضا ذتٓ ث ٝآستب٘ ٝزَ ٔیوٙسٚ .ی عٛاف ث ٝزٚض آٖ ضا
غٙیٕت ٔی ضٕبضز  ٚثبٚض زاضز ،ا٘سبٖ وبُٔ (غطفبً ٘ ٝتٟٙب ٔسّٕبٖ ثّىٞ ٝط ا٘سبٖ وبّٔی) اظ ضٚظٖ زَ ثٝ
ضٟٛز آستبٖ زٚست ٔیپطزاظز ٘ ٚمص ذیبَ ا ٚضا سطاك اظ زَ ٔیٌیطز ،ثٙبثط افتمبز ٚی اٌط ٔقطٛق زضست
ضٙبذت ٝضٛز؛ ٕ٘ی تٛاٖ اٚضا ٔحػٛض زض ٔسّه ٔ ٚصٞت ذبغی وطز .زَِ ثیسَ حطْ أٙی است وٞ ٝیچ
حجبثی ضا ثطٕ٘یتبثس ،حتی وقجٚ ٝوٙطت ضا زض تططّف ث ٝزضٌبٔ ٜحجٛة س ًٙضأ ٜیضٕبضز.
ٞطو ٝچ ٖٛثیسَ عٛاف ذب٘ٝی زَٞب وٙس
س ًٙضا ٜذٛز ضٕبضز وقجٚ ٝثتذب٘ ٝضا

(َمان)813:
وــــــبش ٔیوطز وسی سیط ٔمبْ زَ ٔب

ثط ٕٞیٗ آثّ ٝذتٓ است ض ٜوقجٚ ٝزیط

(َمان)237:
فطكٔ ،صٞجی و ٝثیسَ فبِی تطیٗ ٚج ٝزیٗ زض ٔیبٖ تٕبٔی ازیبٖ تطریع زاز ٚ ٜثطٌعیس ٜاست ٚ
ذٛز ضا ٔطیس  ٚپیط ٚآییٗ فطك ٔیذٛا٘س.
زض ٔىتت ٚحست ٚجٛز ،جٞٛطٜی تٕبْ ازیبٖ یىی استٔ .جالیی و ٝثطتٕبْ غُٛض ٔقجٛزات جبضی
است ٚ ،اثٗفطثی اظآٖ ثٛٞ« ٝی» یقٙی ذٛاست فبضمب٘ ٝتقجیط ٔیوٙسٛٞ« .ی زض ٕٝٞی ٔطاتت ٞستی
جطیبٖ زاضز ٔٚقجٛز زض تٕبْ غٛض ٞستی است ٕٛٞ ،فّت فطك زض جعئیبت  ٚاضىبَ ٞستی است  ٚاٌط اٚ
٘جٛز ٚجٛز ٛٞی  ٚتجّی ا ٚزض غٛض ٔقجٛزٞب  ٚزض زَٞبی پطستصٌطاٖٞ ،یچ ٔقجٛزی فجبزت ٕ٘یضس ٚ

ٞیچ فبثسی پیسا ٘( ».ٝعفيفي)723 :2782 ،
فبِٕیؤ ٝحػ َٛتجّی یه فطك است ،جع فطك ٘یع ٔقطٛلی ٘ساضز .فبضف ٚحستا٘سیص زض پس
تٕبْ ٔصاٞت سطاك اظ فطك ٔیٌیطز «ٚایٗ ٕٞب ٖ پط ثبضتطیٗ پبضازٚوس (ضغح) ٔصٞت فطبق است و ٝزض
ٞط ٔحجٛثیٔ ،حجٛة یٍب٘ٚ ٝزض ٞط اسٓ اِٟی جٕیـ اسٕبء ضا تطریع ٔیزٞس .ث ٝایٗ زِیُ ؤ ٝیبٖ اسٕبء
٘ٛفی ٚحست ٕٞسٔی ٔٛجٛز است( ».كربه )121-128 :2782 ،پطٚا٘ٚ ٝجٛزی ثیسَ ٘یع ثیٟٔبثب ذٛز ضا
زض ضٕـ فطك ٔیسٛظا٘س .أ ٚصٞت فطك ضا ثطٌعیس ٜاست.
ٌعیسٜایٓ چٛپطٚا٘ ٝسٛذتٗ ٔصٞت
ث ٝغیطفطمٗ زاضیٓ ٞیچ آییٙی

(كليات)222/2 :2736 ،
أت پطٚا٘ ٝثبش سٛذتٗ ایٕبٖ ویست

غیط ٔحجت زٌط زیٗ چٚ ٝآییٗ وساْ

(َمان)317 :
وتيجٍگيری
ٚحست جٞٛطی ازیبٖ ا٘سیطٝا ی است و ٝزض ٔقطفت ثیسَ ثطٚظ ٕٛ٘ ٚز یبفتٚ ٚ ٝی ثساٖ پبیجٙسی ٚ
ٌطایص زاضز .ثیسَ اظ پیطٚاٖ  ٚاضازتٕٙساٖ ضید اوجط ٔحییاِسیٗ اثٗفطثی است  ٚث ٝتجقیت اظ پیط ٔ ٚطاز
ذٛز ث ٝفٕك ثبٚضٞب ٔیٍ٘طز  ٚثست ٝؽٛاٞط ٘یست .ث ٝفمیس ٜا ٚزض پس ٞط ٔصٞجی جّٜٛای اظ تجّیبت ٚاحس
اِٟی ٔستٛض است و ٝتقػجبت ذطه  ٚوٛض  ٚسالیك ٔحسٚز ٔب٘ـ اظ وطف  ٚزضن آٖ ٔیٌطزز .زض ٔىتت
ثیسَ ،تٕبٔی ازیبٖ اظ ٔجسائی ٚاحس سطچطٌٕ ٝطفتٝا٘س  ٚض ٚث ٝسٛی آستب٘ی یٍب٘ ٝزاض٘س .ثٙبثطایٗ ٚی ذٛز
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ضا ضاٞت ثتذب٘ ٚ ٝظائط وقجٔ ٝیذٛا٘س .اثٛإِقب٘ی شات  ٚجٞٛطٜی تٕبٔی ضطایـ ضا ٌٞٛط پبن حضطت حك
ٔیزا٘س  ٚج ٚ ًٙستیع  ٚاذتالف ٔصاٞت ضا ٘طئت ٌطفت ٝاظ وٛت ٝثیٙیٞب ٙٔ ٚیتٞب ٔقطفی ٔیٕ٘بیس .ثٝ
فمیس ٜی ا ٚظٔب٘ی ؤ ٝقجٛز ٔ ٚقطٛق ٔطزٔبٖ ذسا٘ٚس است چِ ٝعٔٚی زاضز و ٝثب وساْ فٛٙاٖ ذٛا٘س ٜضٛز
ثٙبثطایٗ پطزاذتٗ ثٔ ٝصاٞت فبُٔ ٌٕطاٞی است  ٚزض ثطاثط چٙیٗ ثحثٞبیی ثٔ ٝططة پٙب ٜثطز ٚ ٜسىٛت ٚ
ثیعطفی پیطٔ ٝیوٙسٚ .ی تطجیح ٔیزٞس زض ٔیبٖ لیُ  ٚلبَ لططی ٔصاٞت ،فبضمی ٚاضست ٝثبضس تب
فبثسی ٔتقػت  ٚثٙبثط ٔصٞت فطبق ٔحجٛة ا ٚزض ٞطغٛضتی ٔتجّی است ٞ ٚیچ فمیسٔ ٚ ٜصٞجی لبزض ثٝ
ثٙس وطیسٖ ٔ ٚحسٚز ٕ٘ٛزٖ آٖ ٕ٘یثبضسٞ .یچ ثتىس ٚ ٜزیط  ٚوقجٝای ٕ٘یتٛا٘س زض ایٗ ٔیبٖ حبیُ ٔ ٚب٘ـ
ٌطزز .ث ٝفمیسٜی ا ٚثٟتطیٗ ضبٜ٘طیٗ  ٚآستب٘ ٝای و ٝلبثّیت ثبظتبة جّٛات اِٟی ضا زاضز زَ  ٚلّت ا٘سبٖ
ٚاضستٝای است و ٝث ٝزٚض اظ ٞط فٛٙا٘ی حطْ أٗ حضطت زٚست ثٝضٕبض ٔیضٚز.
مىابع
 آضظ ،ٚؿ .1388 ،.ا٘سبٖ وبُٔ اظزیسٌب ٜثیسَ ٚحبفؼ ،ا٘تطبضات سٛضٟٔ ٜط ،لٓ ،چب.َٚ آضتیب٘ی،ج .1375 ،.ضطح ٔمسٔ ٝلیػطی ثطفػٛظاِحىٓ اثٗفطثی ،ا٘تطبضات فّٕی ٚفطٍٙٞی ،تٟطاٖ. اثٗفطثی .ْ،ؿ ،.فتٛحبت ٔىی ،ٝزاضغبزض ،ثیطٚت ،ثیتب. ثٟساض٘ٚس ،ا ،.زاوب٘ی ،ح .1376 ،.وّیبتجیسِسّٛٞی،ا٘تطبضاتبِٟبْ،تٟطاٖ،چب.َٚ چیتیه .1384 ،.ٚ ،فٛآِ ذیبَ (اثٗفطثی ٔٚسئّ ٝاذتالف ازیبٖ) ،تطجٕ ٝلبسٓ وبوبیی ،ا٘تطبضاتٞطٔس ،تٟطاٖ ،چب.َٚ
 سّجٛلی ،ظ٘ .1381 ،.مس ثیسَ ،ا٘تطبضات فطفبٖ ،تٟطاٖ ،چ ز.ْٚ ضفیمی ،ا .1386 ،.زضآٔسی ثطفطفبٖ فجساِىطیٓ جیّی ،ا٘تطبضات حبفؼ ا٘سیط ،ٝاضزثیُ ،چ ا.َٚ فجبسی ٍ٘« .1389 ،.ٚ،بٞی ثٚ ٝحست ازیبٖ اظچطٓ ا٘ساظفطفبٖ»ٔ ،جّٔ ٝقبضف فمّی ،سبَ ،5ضٕبضٜ ،16غع . 134-95
 ففیفی ،ا .1381 ،.ضطحی ثطفػٛظ اِحىٓ ،تطجٕ٘ ٝػطاهلل حىٕت ،ا٘تطبضات اِٟبْ ،تٟطاٖ ،چ ا.َٚ فیٗاِمضبت ٕٞسا٘ی .1386 ،تٕٟیساتٔ ،مسٔ ٚ ٝتػحیح ففیف فسیطاٖ ،ا٘تطبضات ٔٛٙچٟطی،تٟطاٖ ،چ ٞفتٓ.
 غطاة .1389 ،.ْ ،ا٘سبٖ وبُٔ ،تطجٕ ٌُ ٝثبثب سقیسی ،ا٘تطبضات جبٔی ،تٟطاٖ ،چ س.ْٛ فطٚظا٘فط ،ة .1376 ،.احبزیث  ٚلػع ٔثٛٙی ،تطجٕ ٚ ٝتٙؾیٓ حسیٗ زاٚٚزی ،ا٘تطبضات أیطوجیط،تٟطاٖ ،چ ا.َٚ
 وبٔطاٖ ،ح .1382 ،.تىثطازیبٖ زضثٛت٘ ٝمس (ٍ٘بٞی ث ٝثحث پّٛضاِیسٓ زیٙی) ،ا٘تطبضات ٔقبضف ،لٓ ،چا.َٚ
 وطثٗٞ ،ـ .1384 ،.تریُ ذالق زضفطفبٖ اثٗفطثی ،تطجٕ ٝا٘طباهلل ضحٕتی ،ا٘تطبضات جبٔی ،تٟطاٖ ،چا.َٚ
 الٞیجی .ْ ،یٔ .1388 ،.فبتیحاالفجبظ فی ضطح ٌّطٗ ضاظ ،تػحیح  ٚتقّیمبت ٔحٕسثطظٌطذبِمی ٚففت وطثبسی ،ا٘تطبضات ظٚاض ،تٟطاٖ ،چ ٞطتٓ.
ِٛٛٔ -ی ،جٔ .1374 ،.ْ .ثٛٙی ٔقٛٙی ،تػحیح ضیِٛٙسآِٗ ٘یىّس ،ٖٛا٘تطبضات ثٟعاز ،چ ٞفتٓ.
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 ِٔٛٛی ،ج .1378 ،.ْ .فیٔ ٝبفیٔ( ٝمبالت ٔٛال٘ب) ،تػحیح ثسیـ اِعٔبٖ فطٚظا٘فط٘ ،طط٘بٔه ،تٟطاٖ ،چا.َٚ
 ٔیطآذٛضی ،قٔ .1379 ،.جٕٛف ٝآثبضحالج ،ا٘تطبضات یبزآٚضاٖ ،تٟطاٖ ،چ ا.َٚ ٘یىّس ،ٖٛض .آ .1372 ،.فطفبٖ فبضفبٖ ٔسّٕبٖ ،تطجٕ ٝاسساهلل آظاز ،ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜفطزٚسی،ٔطٟس ،چ ا.َٚ
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