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وقد َادیان دیهگزا ي دویاگزا در تفكز عزفاوی جامی
رؤیا احمد امزجی
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چكیدٌ

ػًایت و تىجه پاصكاهاو هغو هلتن و يهن به پیغاو و هلایز بؼعگ و تکغین آياو و هنچًیى اظهاع اعاصت و تؼلقن

ساُغ كغاواو ؿالُیى و كاهؼاصگاو تیمىعی يـبت به سايواهیاو و بؼعگاو هىكیه ،یکی اػ صالیل بـیاع ههقن عوا

ػغكاو و توىف صع ایى اصواع بىصه اؿت .صع هغو يهن ،كاهض ظهقىع كقاػغاو ػقاعكی هـقتین رقه صع آوقاع سقىص بقه

ؿلىک هؼًىی پغصاسته و به لؼوم هاصی و عاهًمقا اكقاعاتی هـقتوین صاكقتهايض؛ و اػ آوجقا رقه هقیل ؿقلىری بقضوو
عاهًما هذون يمیكىص ،جاهی يیؼ بهػًىاو یکی اػ بؼعگتغیى كؼغای ػاعف هغو يهن صع صیىاو اكؼاعف اػ هاصیاو
و عاهبغاو ُغیوت با ػًاویى گىيا گىو يظیغ «پیغ»« ،هغكض»« ،كیز»« ،ؿاهی»« ،هغاص»« ،عيض» و«هِب» و ؿیغه یاص

رغصه و وجىص آياو عا ا هل بالكول صايـته اؿت .هضف ایى پژوهق ،يوض و بغعؿی و تبییى اهمیت جایگاه پیقغ و
كیز و هغكض صع صیىاو اكؼاع هىاليا ػبضالغدمى جاهی اؿت .با تىجه به كغاوايی راعبغص واژههای هظرىع صع صیقىاو

اكؼاع جاهی هوالۀ داًغ ،عویکغصی به صیضگاه جاهی صعبقاعه پیقغاو و هلقایز هقغو يهقن و يوقض آيقاو صاعص .صیقضگاه

هثبت جاهی يـبت به پیغاو ره آياو عا ايـاو راهل هیصايض ،هىجب كضه اؿت ره واژۀ پیقغ صع صیقىاو اكقؼاع او صع

هوایـه با ؿایغ واژههای هتغاصف اػ بـاهضی بیقتغ بغسىعصاع باكض.

ياصگان کلیدی :جاهی ،صیىاو ،پیغ ،كیز ،صیىگغا ،صيیا گغا.
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مقدمٍ

يىعالضیى ابىالبغرات ػبضالغدمى بى يظامالضیى ادمض بى هذمض جاهی اػ كاػغاو بهيقام ػبقاو پاعؿقی صع هقغو

يهن هجغی اؿت ره بؼض اػ داكظ او عا بؼعگتغیى ؿشىؿغای ػباو پاعؿی كمغصه و ساتناللؼغا لوب صاصهايض.

هنچًیى ،وی اػ بؼعگتغیى هغوجقاو ايضیلقۀ ابىػغبقی صع ایقغاو و رلقىعهای جهقاو اؿقالم بقهویژه تغریقه،

اكـايـتاو ،پا رـتاو و تاجیکـتاو بهكماع هی عكت .به صلیل هلن كیىا و صعک ػالی و صهیوق اػ دواین ،هىكقن بقه
دل ؿىاهي ػغكايی صع هالب يظن و يثغ كضه اؿت ،اگغچه او سقىص عا عاوی اكکقاع و ايضیلقههای هلقایز ػغكقاو

هیصايض و هیگىیض « :باػث بغ تـىیض اوعام صع باب توىف آو بىص ره صع هبقاصی دقاک رقه صع ؿقشًاو ایقى ُایلقه
كغوع رغصین ،كهن هواهض هىم اػ تذت ػباعات ایلاو بهؿایت هلکل بىص؛ يظع رغصم ره اگغ ایى باب هلتىح گغصص،
هواهض هىم بغ وجهی بیاو رغصه ره هغصم به ؿهىلت كهن رًًض ».اها اػ ایى هًظغ ،تىايـته صع تغویج اكکاع ػغكايی،
بـیاع اوغگظاع باكض( ».العی)53 :5101 ،

جاهی اػ ػهغه كاػغاو ػاعكی اؿت رقه بقه هقىک سقىص ،بقغای يیقل بقه دویوقت ،ػمقغی عا صع عاه عیاًقت و

هجاهضت هغف يمىصه و با وجىص ایىره اػ سىاجه بهاءالضیى هذمض بشاعی ،اجاػه طرغ و تلویى صاكته اؿقت ،ولقی
هغگؼ بـاٍ اعكاص يگـتغص .ػبضالغكیغ دویوت صع سوىم گغایق او به ػغكاو هیگىیقض« :جقاهی صع آو هًگقام
ره هلـىک رـب ػلىم هتضاوک ػهاو سىیق بقىص ،هجقظوب ُغیوقت ػغكقاو و توقىف كقض و بقه جغگقۀ هغیقضاو

ؿؼضالضیى راكـغی (م 428هق) ،جايلیى بهاءالقضیى يولقبًض و اػ هلقایز بقؼعگ ُغیوقت سىاجگقاو (يولقبًضیه)

پیىؿت( ».دویوت)211 :5131 ،

توىف و ػغكاو ره عاه و عوكی صعووگغایايه تىأم با ػباصت و ُاػت و يیؼ عاهًمایی به ؿىی رماالت عودايی
هذـىب هیكىص ،صع اواسغ هغو كلن و اوایل هغو هلتن صع ایغاو بهكضت عوا پیقضا رقغص« .بقهُىع رلقی هیتقىاو
گلت ره صع هغو هلتن ،تلکغ ػلمی هتىهق و عارض بىصه اؿت و اهىک تولیض و تؼبض و پیغوی اػ گلتقههای هقضها
هغؿىم بقىصه اؿقت؛ و آوقاع ػلمقی بقهجا هايقضه اػ اهقل ػلقن و تذویقن ایقى صوعه ،تلشقین رتقب هقضها همقغاه بقا

داكیهيىیـی اؿت .صع هغو هلتن ،توىف و ػغكاو عكض و تکاهل یاكته و عيگ و بىی ػلىم كلـلی بهسىص گغكقت
و بههىعت ػلىم هضعؿی صع آهض؛ و صع واهغ ،توىكی ره اػ ایى پؾ هیتىاو آو عا «ػلن ػغكاو» یا «توىف كلـلی»

ياهیض صع دىػۀ ػلىم عؿمی و صع عصیق ؿایغ آهىستًیهای ػهاو يظیغ كلـله و ػلن رالم و كوه و ؿیقغه صعآهقض .اػ

سوىهیات ههن هغو هلتن و به تبغ آو هغو هلتن ،يلقىط و رثقغت و اهمیقت سايوقاههقا اؿقت رقه صع هغوهقای
پیلیى بغای هىكیاو كکل ؿاصهای صاكته و اها صع ایى هغو به او تکاهل و تغهی سىص عؿیضه بقىص .ایقى سايواههقا

ػالوه بغ ایىره اػ هغارؼ ههن و هؤوغ اجتماػی بىص ،وظایق ههن صیگغی اػ هبیل تغبیقت و تهقظیب هغیقض و تهیقۀ
هغكض عا بغای عاهًمایی و هضایت ُالباو عاه ُغین و اعكاص ؿالکاو بهػهضه صاكت( ».ؿًی)031-035 :5130 ،
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تؼلن ساُغ كغاواو ؿالُیى و كاهؼاصگاو تیمىعی به هلایز و بؼعگاو هىكیه ،هىجب كض ره هغو يهن یکی اػ

اصواع بـیاع ههن بغای عوا توىف و يلىط عوػ اكؼوو هىكیه باكض .تیمىعیقاو صع تمقام صوعاو دکمغوایقی سقىیق

هلایز و پیلىایاو توىف ،عا گغاهی هیصاكتًض .بهویژه ره صعایى صوعه تا ايضاػهای توىف عيگ و بىی صیى بقهسىص

گغكته بىص و هنچًیى استالف يظغ هىكیه و ػلمقای كقغع رقه صع هقغوو پیلقیى هتقضاوک بقىص ،صع ایقى صوعه صیقضه

يمیكض .اػ ؿىی صیگغ ،با كیىع و عوا توىف ػلمی صع هغو هلتن ،اهقىک توقىف و ػغكقاو بقه رتقب ػلمقی و
صعؿی عاه پیضارغص و همیى اهغ هىجب گغصیض ره اهل هِالؼه و كؼغا و يىیـقًضگاو و صايلقمًضاو بقا ایقى هلقغب

آكًایی یابًض .به ُىعیره صع هغو يهن ،رنتغ كاػغ یا يىیـًضهای عا هییابین ره صع آواعكاو اػ لـات و اهِالدات
ػغكايی بهغه يگغكته باكًض« .هـلن اؿت ره تىجه پاصكاهاو هغو هلتن و يهن به هلایز و ادتقغام بقضاياو و اظهقاع

اػتواص و ايویاص يـبت به اهذاب سايواهها صع ایى كیىع و عوا رنيظیغ و صع ػمىهیت صاصو ايضیلههای هىكیايه
ب
هؤوغ بىصه اؿت؛ و اػ ُغكی صیگغ ،ؿشتیهای عوػگاع و ياپایضاعی ادىاک جهقاو ُبؼقا بقغ تىجقه هقغصم بقه هواهقض
هىكیايه هیاكقؼوص ،یؼًقی آوهقا عا بقیق اػ پقیق بقه هؼًىیقات و تقغک ػالیقن صيیقىی تلقىین هیيمقىص و همقغاه
سايواهیاو به عاه هیايضاست( »...هلا)24-23/0 :5124 ،

جاهی ره كاػغی هىكیهـلک با تلکغات و هلغب ػغكايی اؿت ،واژهها و اهِالدات ػغكايی صع اكؼاع او

بهویژه ؿؼکها و هوایضف بهوكىع یاكت هیكىص .صع هثًىیهای او يیؼ اكکاع هىكیايه صع ًمى صاؿتاوهای رىتقاه
و هىجؼ آوعصه كضه ره بـیاع هن صع سىع تىجه اؿت.

جاهی صع يلذات االيؾ ،هغاتب ُبوات هغصم عا بغ ؿقه هـقن توـقین هیرًقض و هیگىیقض« :هـقن اوک ،هغتبقه

واهالو و راهالو ،و آو ُبوه ػلیاؿت؛ و هـن صوم ،هغتبۀ ؿالکاو ُغین رماک ،و آو ُبوه وؿِی اؿت؛ و هـقن

ؿین ،هویماو وهضه يوواو ،و آو ُبوه ؿللی اؿت .واهالو ،هوغبقاو و ؿقابواوايض؛ و ؿقالکاو ،ابقغاع و اهقذاب

یمیى؛ و هویماو ،اكغاع و اهذاب كماک .و اهل وهىک ،بؼض اػ ايبیا – هلىاتالغدمى ػلیهن – صو ُایلهايض :اوک،

هلایز هىكیه ره بهواؿِه رماک هتابؼت عؿىک – هقلیالله ػلیقه و ؿقلن – هغتبقه وهقىک یاكتهايقض و بؼقض اػ آو صع
عجىع بغای صػىت سلن به ُغین هتابؼت ،هأهىع و هأطوو كضهايض؛ و ایقى ُایلقه ،رقاهالو هکملايقض رقه كٌقل و
ػًایت اػلی كاهل داللاو كضه تا سلن عا يجات صاصه و به صعجات ػالی صاللت رًًض .و اها ُایلۀ صوم ،گغوهیايض

ره بؼض اػ وهىک به صعجه رماک ،تکمیل و عجىع سلقن بقه آيقاو دىالقه يگلقت و بؼقض اػ رمقاک وهقىک والیقت،
تکمیل صیگغاو به ایلاو واگظاع يلض( ».جاهی)2-1 :1/5158 ،

«راهل» اػ صیضگاه ػاعكاو و اػ جمله جاهی ،ايـاو بالؾ و پشتهای اؿت ره صع ُغین ػغكقاو و صعػلقن كقغیؼت و

ُغیوت و دویوت به دض رماک عؿیضه باكض ،و هاصی و عاهًمای ظقاهغ و بقاُى سالیقن گقغصص ،و اػ آكقات يلقىؽ و

اهغاى و هؼالجات آو آ گاه باكض .راهل« ،صع اهقِالح بقه رـقی اُقالم هیكقىص رقه او عا رمقاک باكقض؛ و صع كقغح
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دکمتالؼیى صع هواله ؿىم آهضه اؿت ره راهل ،رـی اؿت ره بغایق جمیغ آوچه ؿقؼاواع اؿقت داهقل باكقض ،و
كغُق آو اؿت ره وجىصف راهل باكض و رماالت وجىصف هن اػ سىصف باكض يه اػ ؿیغ( ».تهايىی ،بیتا)5121 :

جاهی ،راهالو» عا ايـاوهای واعؿتهای هیصايض ره اػ هیض «هى» و «ها» عؿته و صع بذقغ كقهىص دقن هـقتـغم

گلتهايض« .هى» و «هایی» بغای آوها هؼًا و هلهىهی يضاعص؛ ػیغا آياو چىو هِغهای صع بذقغ وجقىص سضاويقض ،كقايی
گلتهايض و صیگغ اػ بذغ هابل تلقشین يمیباكقًض .و اگقغ ايـقاو راهقل ،ػهقايی «هقى» و «هقا» بگىیقض ،هًظقىع و

هووىصف كوَ دن – تؼالی – اؿت.

وع تققققى گققققىیی رققققه رققققاهالو بـققققیاع

هققققققا و هققققققى آوعيققققققض صع گلتققققققاع

بیكققققک ایلققققاو بـققققی كققققتاكتهايض

وػ هقققققى و هقققققا سقققققالم یاكتهايقققققض

(جاهی)514 :5145 ،
ب
جاهی با وجىص هوام و هغتبهای ره صع ػغكاو يظغی صاكت ،هغگؼ سايواهی بغپا يکغص و هِلوا به اعكاص هغیضاو

يپغصاست و پیىؿته اػ ایى اهغ اجتًاب هیوعػیض« .جاهی اػ باب هضعتی ره صع كغح هؼٌالت توىف و ػغكقاو بقه
يظن عائغ و صلپظیغ و به يثغ كویخ ػالمايه صاكت ،ػغكاو ایغايی عا ره صع ػهض وی به ابتقظاک هیگغاییقض ،صع پایقه و

اؿاؿی ػالمايه يگاهصاكت ،و اػ ایى عاه تىايـت صع هق بؼعگتغیى هؤللاو و كاػغاو ػقاعف و هقىكی هلقغب

پاعؿیگىی جایگیغص ،اها او با ایى همه هغاتب ره صع ػغكاو صاكت ،هیل گاه بـاٍ اعكاص يگـقتغص ،بلکقه اػ ایقى
اهغ گغیؼاو بىص و هیگلت :تذمل باع كیشی يضاعم( ».هلا)111/0 :5124 ،
كکغ سضا ره كیز يین ،كیز ػاصه هن

وػ هًکغاو گىک و هغیضاو ؿاصه هن
(جاهی)181 :5/5158 ،

المًقق للققه ،رققه يققه كققیشن يققه هغیققض

يققه ُالققب ػلققن و يققه هققضعؽ ،يققه هؼیققض

كققاعؽ ػ جهايیققاو ،چققه ػیققغک چققه پلیققض

صع ػاویقققهای يلـقققتهام كقققغص و ودیقققض
(هماو)313 ،

 .1ادتیات وظزی پضيَش
 .1-1پیشیىۀ پضيَش

صع سوىم جایگاه و هوام پیغاو و هلایز و ویژگیها و يوقهای آياو صع اصب ػغكايی كاعؿی ،پژوهقهقای
صع سىع اػتًایی صع هالب عؿاله و پایاوياهه و هواله ايجام پظیغكته اؿت ره به بغسی اػ آوها اكاعه هیكىص:

011

وقد هادیان دیهگرا و دویاگرا در تفكر عرفاوی جامی

الف -مقاالت

 -5ؿیض دـیى يوغ« ،ؿیمای پیغ صع اصب ػغكايی كاعؿی» ،تغجمۀ دـیى دیضعی ،يلغیه ياهه پاعؿقی ،ؿقاک

هلتن ،كماعۀ  ،1تابـتاو  ،5145هن .512 -503يگاعيضۀ هواله به عؿالت پیغ بهػًىاو يایب پیقاهبغ

هیرًض ره بهواؿِۀ كٌیلتی ره صع اسیاع اوؿت ،هىت و تىلض هؼًىی عا بغای ؿالکاو هیـغ هیؿاػص.

اكقاعه

 -1ؿیض ياصع هذمضػاصه« ،جایگاه پیغ صع ؿلىک ػغكايی اػ هًظغ ػغكقای ربغویقه» ،كوقلًاهه ػغكقاو اؿقالهی،

صوعۀ  ،3كماعۀ  ،13بهاع  ،5158هن .58 -25ره يىیـًضه به يوق هذىعی پیقغ اػ هًظقغ ػغكقای ربغویقه اكقاعه

هیرًض و بیاو هیصاعص ره پیغ با صعیاكت يىع هذمضی ،تىلض هؼًىی ؿالکاو عا هیـغ هیؿاػص.

 -1كاُمه هؼیىالضیًی« ،ولی و والیت صع ػغكاو» ،يلغیه صايلقکضه اصبیقات و ػلقىم ايـقايی صايلقگاه كقهیض

باهًغ رغهاو ،صوعۀ جضیض ،كماعۀ  ،55بهاع  ،5141هن  .111 -155يىیـًضه ،والیت عا به صو يقىع سقام و ػقام
توـین يمىصه و صع ًمى آو ،اطػاو صاكته ره تمام ايبیا و اولیا هظهغ والیت ساهه هذمضیه هـتًض؛ و ساتن والیت

ساهۀ هذمضیه دٌغت ػلی

اؿت و تًها تؼضاص ايضری اػ ؿالکاو عا كایـته ادغاػ هوام والیت هیصايض.

 -0ابىاللٌل هاكمی ؿجؼهیی« ،اؿتاص و يوق آو صع ؿیغ و ؿقلىک بقا يگقاه آؿیبكًاؿقی» ،هجلقه هؼغكقت،

ؿاک بیـت و صوم ،كماعۀ  ،551صی  ،5151هن  .02 -15يىیـًضه با بغعؿی آیقات و عوایقات ،هتقىو ػغكقايی و
ؿشًاو هتوىكه ،وجىص اؿتاص كایـته عا صع بغای ؿالک صع جهت يیل به هؼغكت دن و هـقایل هؼًقىی ًقغوعی

صايـته و صع ًمى آو ،آؿیبهای هىجىص صع ايتشاب ياكایـت اؿتاص عا يیؼ بیاو يمىصه اؿت.

 -1كغػايۀ صؿتمغص و همکاعاو« ،هلهىم ،هواصین و راعرغصهای هیاؿی پیغ و تغریبهای آو صع صیقىاو ؿقًایی

ؿؼيىی و ػِاع يیلابىعی» ،هاهًاهه تشووی ؿبككًاؿقی يظقن و يثقغ (بهقاع اصب) ،ؿقاک ؿقیؼصهن ،كقماعۀ ،55
ب
بهمى  ،5155هن .512 -515يگاعيضگاو هواله ،هقغكا بقه بیقاو هوقاصین و تؼقابیغ واژۀ پیقغ و ًقغوعت دٌقىع
هؼًىی او صع هؼیت ؿالکاو ػغهه وهاک صع صیىاو صو كاػغ هظرىع پغصاستهايض.

 -2هذمضجىاص عوصگغ« ،عابِه هغ یض و هغاص صع تغاػوی يوض» ،كولًاهه رتاب يوض ،ؿاک صهن ،كقماعههای  03و

 ،04تابـتاو و پاییؼ  ،5143هن  .02 -11يىیـًضهً ،مى بیاو ًغوعت اؿتاص ؿلىری و اهـام آوهقا بقغ هبًقای
آیات و عوایات و رالم بؼعگاو ،هؼایب و هذاؿى صاكتى و يضاكتى «اؿتاص عاه» عا تذلیل و تبییى يمىصه اؿت.

ب -پایانوامٍَا

 -5ػلیغًا النكیغی« ،ؿیمای اولیا صع هثًىی هىاليا» ،پایاوياهۀ راعكًاؿی اعكض ،عاهًما صرتغ ؿقیض هذمقض صاهقاصی،

پژوهلگاه ػلىم ايـايی و هِالؼات كغهًگی پژوهلکضه ػباو و اصبیات كاعؿی ،اؿلًض  .5141پژوهلقگغ ایقى پایاوياهقه،

صیضگاهها و يظغات هىاليا عا صع سوىم اوهاف اولیا ،تىاتغ تأ ریض بغ كشویت اولیا ،اهمیت اعكقاص و لقؼوم اولیقا ،يوقق
پیغاو صع هضایت هغیضاو و ُبوات اولیا صع هلمغو ػغكاو و ؿیغه هىعص بذث و بغعؿی هغاع صاصه اؿت.
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 -1عویا گلراع ػاصه« ،بغعؿقی جایگقاه هغ یقض و هقغاص صع يظقام ػغكقايی كقیز ػالءالضولقه ؿقمًايی» ،پایاوياهقۀ

راعكًاؿی اعكض ،عاهًما صرتغ ؿیض دـى ُباُبقایی ،صايلقگاه ؿقمًاو ،كقهغیىع .5153پژوهًقضهً ،قمى بغعؿقی
جایگاه هغیض و هغاص اػ هًظغ كیز ػالءا لضوله اػ ػاعكاو هِغح هغو هلتن و هلتن ،عوابَ و وظایق هتوابل هغیض و

هغاص عا اػ صیضگاه وی بهُىع هبـىٍ بیاو رغصه اؿت.

اػ آوجا ره تا رًىو پژوهلی صع سوىم يوض هاصیاو صیىگغا و صيیا گغا صع صیىاو اكؼاع جاهی ايجام يلضه؛ لظا

هوالۀ داًغ بهُىع استواهی به يوض هاصیاو صیىگغا و صيیا گغا صع تلکغ ػغكايی جاهی هیپغصاػص.
 .2-1پزسشَای پضيَش

 -5آیا واژههای «پیغ»« ،هغكض»« ،كیز»« ،ؿاهی»« ،هغاص»« ،عيض» و «هِب» صع صیىاو اكؼاع جاهی به یک هؼًقا

و هلهىم بهراع بغصه كضه اؿت؟
ب
 -1اؿاؿا صع تلکغ ػغكايی جاهی ،پیغاو و هلایز اػ چه جایگاهی بغسىعصاع هـتًض؟
 .3-1فزضیٍَای پضيَش

 -5به يظغ هیعؿض ره جاهی واژههای «پیغ»« ،هغكض»« ،كیز»« ،ؿاهی»« ،هغاص»« ،عيض» و «هِب» عا به یك هؼًا

و هلهىم بهراع بغصه اؿت ،اها كیز اػ هًظغ او همیله با «پیغ»« ،هغكض»« ،هغاص»« ،عيض» و «هِب» هتغاصف يیـت.

 -1صع تلکغ ػغكايی جاهی ،پیغاو ايـاوهای راهل ،هوبىک و عاهًمایايی هـتًض ره به صيیا تؼلن سقاُغ يضاعيقض

و اػ جایگاهی واال بغسىعصاع هیباكًض؛ اها صع ارثغ هىاعص ،كقیىر ايـقاوهایی وابـقته بقه صيیقا و تؼلوقات هقاصی و
هاصیايی ع یا راع هـتًض ره صع رغصاع و گلتاعكاو هاصم يیـتًض.
 .4-1اَمیت ي ضزيرت پضيَش

صع سوىم ايضیلهها و اكکاع ػغكايی جاهی صع اكؼاع او ،پژوهقهایی هىعت گغكته؛ اهقا صع سوقىم هاصیقاو

صیىگغا و صيیا گغا صع صیىاو اكؼاع ایى كاػغ ياهی و بقؼعگ؛ پژوهلقی ايجقام يلقضه اؿقت .اػ ایقى هًظقغ ،يوقض هاصیقاو
صیىگغا و صيیا گغا و بهسوىم تبییى جایگاه پیغاو و هلایز صع صیىاو اكؼاع وی اهغی ًغوعی بهيظغ هیعؿض.
 -5-1ريش پضيَش

هوالۀ داًغ به عوف تىهیلی و تذلیلی و با اؿتلاصه اػ هًابغ رتابشايهای ايجام پظیغكته اؿت؛ به ایقى هقىعت
ره ابتضا ابیات هىعص يظغ اػ صیىاو اكؼاع جاهی اؿقتشغا گغصیقض ،پقؾ اػ صؿقتهبًضی و تهیقۀ جقضوک و يمقىصاع بقه
صیضگاه جاهی صع هىعص پیغاو و هلایز هغو يهن و يوض آياو پغصاسته كض.
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َ .2ادیان ي راَىمایان طزیقت اس مىظز جامی

بهيظغ هیعؿض -بغُبن تؼاعیلی ره اػ «پیغ» و «كیز» اػ صیضگاه ػغكا و هىكیاو اعایقه كقضه اؿقت -هقغصو واژه
ب
صهیوا هثل هن و به یک هؼًا باكًض ،اها جالب تىجه اؿتره بضايین جاهی همیلقه چًقیى صیقضگاهی يقضاعص؛ ػیقغا اػ
ب
هًظغ او وجىص «پیغاو» همىاعه هًلأ سیقغات و هبقغات اؿقت؛ ولقی كقیىر بؼٌقا صچقاع سقبَ و سِقا هیكقىيض و
هغیضاو عا به بیغاهه هیرلايًض ،اػ ایىعو صع اكؼاعف گاه «پیغ» و «كیز» صع هوابل هن هغاع هیگیغيض.
بغعؿن كیز كهغم ،پیغ هـاو صهض هی

آو عا عؿض ػ پیغ هـاو سلؼت هبىک

پیق هى ایى رغم هـت ،اكؼوو ػهض رغاهت

(جاهی)105 :5/5158 ،

رؼ عص كیز كهغ ُغاػ عصا رًض

(هماو)058 ،
 .1-2پیز

پیغ صع لـت ،به هؼًای كیز ،كیشه ،ؿالشىعصه و رالوؿاک و هؼمغ اؿت .و يیقؼ ،هقغاص ،هغكقض ،صلیقل ،پیلقىا،

اهام .آو ره سىص عاهًماؿت و هغكض و عاهًما يضاعص( .صهشقضا )1585/0 :5133 ،و صع اهقِالح هقىكیاو ،ايـقاو
راهل و عهبغی اؿت ره سىص هغادل توىف عا پیمىصه و بقه صعک دوقاین عؿقیضه باكقض تقا بتىايقض اػ ػهقضۀ اعكقاص

ه غیضاو بغآیض .وجىص چًیى هاصی و عاهًمایی بغای هضایت و عاهًمایی ؿالکاوً ،قغوعی اؿقت و صع تمقام رتقب
تؼلیمی ػغكايی بغ لؼوم پیغ هاصی و عاهبغ تأ ریض هؤرض كضه اؿت؛ ػیغا ُی يمقىصو هـقیغ ؿقلىک بقضوو هقاصی و
عاهًما اهغی ياهمکى و بؾ سِغيا ک اؿت« .البته ،همۀ هضػیاو پیغی و اعكاص ،به رمقاالت رقاهالو يغؿقیضهايض؛

لظا ؿالک به جؼ جـتجىی پیغ ،بایض هِمئى كىص كیز یا پیغی ره بغای پیغوی ايتشاب رغصه ،هقاصی گقغم و ؿقغص

چلیضهای اؿت ره هیتىايض او عا اػ پغتگاههای هشىف هـیغ ؿلىک به ؿالهت به وهاک بغؿايض( ».يوقغ:5145 ،

 )515و به هىک يـلی« :ايـاو راهقل عا كقیز و پیلقىا و هقاصی و ههقضی گىیًقض و صايقا و بقالؾ و راهقل و هکمقل
گىیًض ...و ایى ايـاو راهل همیله صع ػالن باكض ،و ػیاصت اػ یکی يباكض اػ جهت آوره تماهت هىجىصات ،یقک

كشن اؿت و ايـاو راهل ،صک آو كشن اؿت و هىجىصات بیصک يتىايًض بىص( »...يـلی)1-0 :5121 ،

ػیىالوٌات همضايی ،صعایى هىعص عاه اكغاٍ پیمىصه ،بقغای پیقغ جایگقاهی بـقیاع اعجمًقض و واال صع يظقغ گغكتقه

اؿت تا آوجا ره هیگىیض« :پیغپغؿتی بهتغ اؿت اػ سضاپغؿتی و هؼتوض اؿت تا پیغپغؿت يلىی سضاپغؿت يباكقی،
كغهىص :ألمغ ُء ر ٌ
ثیغ بأسیه» و صع تىًیخ ایى هِلب آوعصه اؿت« :هغیض بایض هغ آوچقه رقه پیقغ
چًاو ره پیاهبغ
هیكغهایض ،آو عا اجغا رًض؛ ػیغا پیغ به جؼ اػ سضا چیؼ صیگغی يمیگىیض ».او هیاكؼایض« :همچًاوره آكتقاب صع آییًقه
تجلی هیرًض سضا يیؼ صع هظهغ پیغ تجلی رغصه اؿت( ».ػیىالوٌقات همقضايی )111 :5105 ،و يیقؼ هیگىیقض« :رقه
جاو هغیض آو چًاو بایض هـشغ و صع ػهاو پیقغ باكقض رقه ايگلقت و ػبقاو و گقىف صع استیقاع او اؿقت و هنچًقیى،
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رنتغیى صعجه اعاصت ره هغیض به كغهاو پیغ باكض بیرغاهتی عا او صعجه اعاصت هلمضاص رقغصه اؿقت( ».ػیىالوٌقات

همضايی )131 :5133 ،و هن او صعباعۀ سضهت صع بغابقغ پیقغ هیگىیقض« :اگقغ سقىاهی جمقاک هقغآو بیًقی ،صؿقت اػ
ػاصتپغؿتی بغصاع ،و هغ چه كًیضهای كغاهىفرى ،چىو به هوام بغؿی ،بضايی ره ایًجا پیغ عا ًغوعت بقىص رقه سقىص
ُ
عا به هغیض بًمایض .پؾ سضهت رلق پیغرى و گًگ و رغ و رىع باف و هغ چه بلقًىی ياكقًیضه گیقغ رقه ال ُیقضسل

الجً يمام»( .هماو )113 ،و يیؼ هیگىیض« :آكًایی صعوو عا اؿباب اؿت ،هن هلکی هن هلکىتی؛ هغ چقه بقهظاهغ و
هالب تؼلن صاعص ،چىو يماػ و عوػه و ػرات هلکی اؿت و هغ چه به باُى تؼلن صاعص ،بؼٌی اػ آوها هلکىتی هـقتًض،

هثل دٌىع ،سلىع ،هذبت ،كىم و يیت هقاصم و ایقى اؿقباب كقغاهن يمیكقىص هگقغ صع هقذبت پیقغی پشتقه رقه
ِّ
گلتهايض :و هى ال كیز ل ُه ال صیى ل ُه؛ ػیغا ره پیغاو هلت یهضی هى ی ُ
لاء ( )15/52صاعيض و اػ هلت ُیٌقل هقى یلق ُاء
( )15/0صوع هـتًض( ».ػیىالوٌات همضايی )13 :5105 ،ػیىالوٌات هؼتوض اؿت« ،هقغ رقاعی رقه پیقغ بقه هغیقض

كغهاوصهض ،آو سلؼتی الهی اؿت ره به او بشلیضهايض و هغیض هغ جا ره باكض صع دمایت آو سلؼت اؿقت؛ ػیقغا رقه
كغهاو پیغ ،كغهاو سضا هیباكض .هؼًی آیۀ «هى ُیِغ الغؿىک كوض اُاع الله» ( )15/0همیى هیباكض( ».همقاو )11 ،او

هیگىیض« :پیغ اجاػه صاعص ره هغیض عا تغبیت رًض و تغبیت آو اؿت ره پیغ هغیض عا به پغؿتق سضا و پغؿقیضو ادقىاک
كیز هلـىک رًض ،چًاو ره بؼعگی گلته اؿت :هغ رؾ ادىاک سىص عا با پیغ يگىیض ،صع هیاهت او عا عاه يمیصهًقض ،تقا

اػ دن تؼالی باػ پغؿض و یا باوی ؿشى بگىیض( ».هماو )111 ،هنچًیى هؼتوض اؿت يبایض ؿشًاو صعوؿیى رـايی رقه
اصػای پیغی هیرًًض او عا تذت تأویغ هغاع صهض و صع ایى باعه هیگىیقض« :اهقا بیُـقغای ؿقلِاو اػک پیقغی عا يلقایض،

اگغ هضػی به صعوؽ ایى صػىی رًض و ُـغا يضاعص ،عوػ هیاهت عوی او ؿیاهرًًض و كٌیؼت ػالن گغصص و جقؼ اػ يکقاک
صػىی يبیًض( ».هماو )111 ،و صع كًاسترـايی ره دکن اػلی صاعيض چًیى هیگىیض« :ایقى رـقاو ایقى گىيهايقض رقه
ُالب عا ره صع ُلب ،هضهق صعؿت بىص او عا صع صک صیضهای هـت ره ُـغای ؿلِاو بیًض و تا يبیًض پای به هقضػیاو

وايیاعص .چىو ُالبی عا ره صع ُلب صوؿت بقىص ،سىاهًقض رقه عاه واسقىص يمایقض ،رمًقض جمقالی اػ كتقغاک صوؿقتی اػ

صوؿتاو او ،یؼًی سضا ،واگلایًض و به عصه ؿیب صعایًض و صع صعوو صک او ػصو گیغيض( ».هماو)115-114 ،

كیز ادمض جام صع تؼغیق «پیغ» و هوام او هیگىیض« :پیغی به يام و هیأت (كکل ظاهغی) بـیاع اؿت ،ولقی

بایض صع هؼًی ،آو عا جـتجى رغص و پیغ آو رـی اؿت ره ؿیغت پیاهبغاو عا صاكته باكقض و بقه چًقیى رـقی كقایض
ُ
ُ
یز كی هىهه رالً ِّ
بی كی اهتقه" :پیقغاو صع هیقاو هقغ
كغهىصه اؿت" :الل
بتىاو اهتضارغص ،هماو ُىعره پیاهبغ
هىهی ،پیاهبغاو آو هىهًض( ».جاهی ياهوی)31 :5124 ،

ػیىالوٌات هنچًیى هیگىیض« :يلاو پیغ عاه آو باكض ره همۀ گلتاع و رغصاع هغیقض عا اػ ابتقضا تقا آسقغ بضايقض و

بغای او هؼلىم و هلشن باكض؛ ػیغا پیغی ره هًىػ بلىؽ يیاكتقه باكقض ،او سقىص هغیقض و ُالقب اؿقت و كایـقتۀ هوقام
پیغی يمیباكض( ».ػیىالوٌات همضايی )11 :5105 ،كیز جقام يیقؼ ،هقلات و ویژگیهقای ػیقاصی بقغای «پیقغ» بقغ
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كمغصه اؿت ،اػ جمله هیگىیض« :اولیى هلت پیغ آو اؿت ره عاهصاو باكض و عاهعكته ،تقا عاه يضايقض ،عاه يتىايقض يمقىص.

هنچًیى پیغ بایض تماهی كٌایل اسالهی عا صاعا باكقض ،اػ جملقه پیقغ بایقض ػقالن و ياهقخ و يیقکسقىاه باكقض ،ؿقشی و
سىفسىی باكض ،دـىص و هـبييباكض ،ؿًی باكض ،دنگىی و دنپظیغ باكض ،اػ بضػت بهصوع باكض ،هتوی و هتىرقل
و عاًی باكض و ....و اگغ پیغی هتوق به ایى هلات يباكض كایـتگی اهتضا رقغصو يقضاعص و هقغ چقه هیگىیقض و هقغ

راعی ره هیرًض ،اػ عوی ؿغى و هووىص هیرًض و اػ چًیى پیغی بایض صوعیجـت( ».جاهی ياهوی)31 :5124 ،
 .2-2لشيم پیز راَىما

صع صیىاو اكؼاع جاهی بغسالف «كیز ادمض جام» ره پیغاو عا به صوگغوه «پیغاو رغرؾُبغ و پیغاو بقاػ ُبقغ»
هًوـن يمىصه اؿت (هماو ، )40 ،پیغ جاهی «ايـاو راهل» اؿت ره سِایی اػ او ؿغ يمیػيض .وجىص و دٌقىعف

ًغوعی و الؼاهی اؿت .جاهی ،پیغ عا سٌغ عاه هیصايض ره تأؿی اػ او و يیؼ همًلیًیاف ،هشاُغات عاه ُغیوت

عا صكغ هیرًض .به ػػن او وجىص «پیغ» هنچىو ػهغصی اؿت ره چلن اكؼی يلؾ عا رىع هیيمایض.
جاو پژهغصه ػ كیي پیغ یابض ػيضگی

سٌغ اػ آو سٌغؿت ،رؼ وی ؿبؼه سلک اسٌغؿت

(جاهی)11 :5/5158 ،

چاعه صع صكغ سىاُغ ،هذبت پیغؿت و بؾ

عسًه بغ یأجى بـتى ،ساهه اؿکًضعؿت

عر سضهت هتاب اػ هذبت پیغ هـاو ،جاهی

ره آوجا هیكىص صكغ بال ،دالک هلکلها

(هماو)11 ،

(هماو)511 ،

ِّ ُ
ُ
بی كی اهته .همچًاوره اهت عا يبقی بایقض ،و ُلقل عا
« ...ؿیض ػالن – ػلیهالـالم – گلت :أللیز كی هىهه رالً
هؼلن ببایض ،و بیماع عا ُبیب ،و تلًه عا آب ،هغیض عا يیؼ پیغ ببایض تا آوچه هولذت و هلـقضت ؿقلىک عاه اؿقت

هیيمایض .و چىو به سىص رلایترًض ،هنچًیى باكض ره عاهی يضايض و آيگه عاهبغیرًض ،ػوص باكض رقه صع هالرقت
اكتض .و چىو هغیض سىاهض ره ادىاک اػ رتاب هؼلىمرًض ،همچًاو باكض ره رـی با هغصگاو هذبت رًض ،و هغره با

هغصه بـیاع يلیًض ،هغصهصک كىص .پؾ هغیض عا اهتضا بایض رغصو به هغ ؿالک واهل ػالن ػاهل ،تا آو جىاو صع ظل
همت آو پیغ اػ آكات عاه به ؿقالهت بگقظعص رقه صع عاه توقىف سِقغ بـیاعاؿقت و ههالقک بیكقماع .پقؾ ،عاه

عكتهای بایض هِلغ تا يى آهضهای عا صاللترًض( ».ػباصی)08 :5103 ،

به ؿیغ اػ «پیغ جام» ره طرغ آو عكت ،به «پیغ هغات» ،سىاجه ػبضالله ايواعی ،يیؼ اعاصت ویژهای صاكت.
پیققغ هققغات ،ػبققضۀ ايوققاعیاو رققه ؿققىص

بققغ ُققام چققغر ،هبققۀ صهلیققؼ او رققاله

توًیق اوؿقت ،صعؽ هویمقاو هضعؿقه

تلوققیى اوؿققت ،طرققغ هغیققضاو سايوققاه
(جاهی)585 :5/5158 ،
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به گىف جاو بلًى ،يکتههای پیغ هغات

ره هلکالت ُغین اػ بیايق آؿاو اؿت

(هماو)533 ،

جاهی ،تغریبهایی كغاواو اػ واژۀ «پیغ» به هىعت اًاكی و وهلی ؿاسته ره اػ جمله ههنتغ یى آوها تغریب
ب
اًاكی «پیغ هـاو» اؿت؛ و صع هوایـه با ؿایغ تغریبات ایىواژه اػ بـاهضی يـبتا باال بغسىعصاع اؿت .جاهی دضوص

 11باع واژۀ «پیغ هـاو» عا صع صیىاو اكؼاع بهراع بغصه اؿت .چىو عاه ُغیوت عاهی پغكغاػ و يلقیب ،پغهشقاُغه و
ياكًاسته اؿت ره تًها «پیغ هـاو» كًاؿای آو هیباكض و اػ آوجا رقه «آب يِلبیقضه هقغاص اؿقت» ،و «پیقغ هـقاو»

ياجـته به عهغواو ُغیوت ،باصه دویوت هیيىكايض ،و هلکالت ُغین تىؿَ او دل هیكىص؛ لظا سىص عا ؿقالم و

كا گغص وی هیصايض و هؼتوض اؿت ،كیي ػام او اؿت ره عهغو عا اػ ؿغايجام راع ،آ گاه هیؿاػص پؾ هغ رقه عيقج
سضهت يؼص چًیى اؿتاصی بغص ،هًغوع هیكىص.
عاهی اؿت يهايی ػ تى تا صیغ هؼايی

جاهی اػ كا گغصی «پیغ هـاو» كض هی پغؿت

جؼ «پیغ هـاو» يیـت بغآو عاه كًاؿا

(هماو)551 ،

كض هًغوع هغره عيج سضهت اؿتاص بغص

(هماو)105 ،

«پیغ هـاو» ،واهق به هواهات وهىک و ؿغ ودضت اؿت و هنچًیى آؿتاو پیغ هـاو هبلۀ صػا اؿت ،اػ ایىعو
ؿغ بغ آؿتاو پیغ هـاو هیؿایض و چًیى هیگىیض:

گلققتمق ػاكققن صعهايققضه چققه تققضبیغ رًققض

ره رلض عست اعاصت بقه هواهقات وهقىک

گلت ایى هـأله اػ پیغ هـاو پقغؽ رقه اوؿقت

واهق جمله هغاتب ،چه كغوع و چه اهىک

جاهی ،جًاب «پیغ هـاو» هبلۀ صػاؿت

(هماو)024 ،

هغ چیؼ رالتماؽ رًی ،ػاو جًاب رى

اػ هًظغ جاهی« ،ػياع بـتى» يؼص پیغ هـاو و دتی «باصهيىكی» تىؿَ او ،بیدکمت يیـت.
ؿاک ها صع سضهت «پیغ هـاو» ػياع بًض

(هماو)131 ،

تا كىص عوكى ره ؿغ بـتى ػياع چیـت

(هماو)103 ،

چىو پیغ هـاو اؿغاع دویوت هیصايض ،اگغ كیي او كاهل داک عهغوی بلىص ،هغگؼ صع پهًۀ هـتی يولقی عا
ػبث يشىاهض پًضاكت.

به اؿغاع دویوت يیـت جؼ پیغ هـاو صايا
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ل ُه كٌل ػلی اهل الًهی ػ بلما وػغكايا

(هماو)510 ،

وقد هادیان دیهگرا و دویاگرا در تفكر عرفاوی جامی

ػ كیي پیغ هـاو یاكت ایى يظغ جاهی

ره صع هذیلۀ هـتی يضیض يوق ػبث

(هماو)114 ،

 .3-2شیخ

كیز صع اهِالح ،رـی اؿت ره ؿالمًضی و پیغی بغ او ظاهغ گغصص و یا آوره صوعاو كبابق به پایاو عؿقیضه

باكض( .صهشضا )50201/58 :5133 ،اها صع اهِالح هقىكیاو و ػاعكقاو «كقیز ،پیلقىا ،بقؼعگ هقىم ،پیقغ .بقه يقؼص
ػاعكاو ،هغكض و هغاص و هِب عا گىیًض ره صع كغیؼت و ُغیوقت و دویوقت راهقل كقضه اؿقت .هقغاص اػ كقیشی،

صعجۀ يیابت يبىت؛ و كیز ،يایب يبی اؿقت و بایقض صع هغیقض توقغف رًقض و آیًقۀ صک او عا هقاكی گغصايقض .هوقام
كیشی ،هواهی اؿت ره كیز هغچه سىاهض كىص( ».ؿجاصی)153 :5145 ،

طبیخالله هلا صع تؼغیق كیز ،چًیى گلته اؿت« :هغبی ؿالکاو و عییؾ سايواه عا ره يظیغ هضعؽ و هغبقی

ُالباو ػلن صع هضاعؽ اؿت« ،كیز» و «پیغ» یا «هِب» و «هغاص» هیگىیًض .عؿیضو به چًیى هغتبه بلًض به آؿقايی

همکى يبىص ،بلکه كغایِی صكىاع صاكت ره بؼض اػؿاکها عيج و هجاهضت داهل هیتىايـت گلقت .كقیز رـقی

بىص ره یکی اػ هلایز ُغیوت اجاػه اعكاص صاكته و لیاهت وی بغای ادغاػ ایى هوام وابقت كقضه و اػ پیقغی سغهقه

گغكته و هذت يـب سغههاف عا هذون رغصه باكض ،اػ ػلن كغیؼت و ُغیوت و دویوت آ گاه باكض و ػمل ایقى
هغ ؿه ػلن به تمام و رماک به جای آوعصه؛ تمام هغادل و هواهات ؿلىک و ریلیت هواهات و چگقىيگی هًقاػک و

هغادل ایى عاه ها عا صیضه و آػهىصه باكض تا بتىايض هلکالت راع ؿالکاو عا صع هغ هضم دلرًض و آياو عا به هووقىص
عؿاي ض؛ اػ هلات بلغی یکباعه پا ک كضه و صع او اػ هىاجؾ يلـايی هیل يمايضه و به هماو گىيقه رقه ابىالذـقى

سغهايی صعباعۀ ابىؿؼیض ابىالشیغ هیگلت «همه دن» كضه باكقض ،هقیل گقاه هقضهی سقالف كقغیؼت و ُغیوقت و
دویوت بغيضاعص ،صع ػالن هذى باكض يه صع ػالن ؿکغ چه "اهل ؿکغ ،هـلىباالستیاع باكًض و اػ ایلاو تغبیت و
اعكاص يیایض" تا عويضه صع عاه اؿت و به هووض يغؿیضه ،پیغی عا يلایض ػیغا رقه او هًقىػ هذتقا پیقغ اؿقت تقا او عا

صاللت رًض و به هووض عؿايض( ».هلا)544/1 :5122 ،

صع صیىاو اكؼاع جاهی ،كیىر به صو صؿتۀ واعؿته (هوبىک) و هتظاهغ و عیاراع (هًلىع) توـین هیكقىيض .او بقه كقضت

به پیغاو و هلایز عاؿتیى اعاصت هیوعػیض .پیغ راهل ؿیغ او ،رـی اؿت ره صعيهایت اسالم و با جظبۀ همت ،هغیض عا

اػ وغی به وغیا هیعؿايض و بؼض اػ ایىره او عا به او الهکاو عؿايض ،هؾ وجىص او عا به ریمیا بضک هیرًض.
بغتغ اػ ایى همه چه بقىص جـقتجىی پیقغ

پیغی رقه پقای بقغ پقی پیقغاو پیلىاؿقت

پیقغی رققه صع اكاًقۀ يققىع ،آكتققاب و هققاه

پیق ًمیغ ايىع او رنتغ اػ ؿهاؿقت...
(جاهی)15 :5/5158 ،
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اػ كیىر هىعص ػالهۀ او «كیز االؿالم ادمض جام» اؿت ره یکی اػ صالیل ايتشاب تشلن او به جاهی اعاصت به

كیز واعؿته به كماع هیعوص .صع صیىاو اكؼاع يیؼ ،صع ؿؼلی تذت ػًىاو «كیز جام» اػ وی یاص هیرًض.
كیشی چى جقام يیـقت هغیقضاو ػلقن عا

سىف آوره صاص صؿت اعاصت به كقیز جقام

جاهی ،ػ كیز جام ُلقب رقى صوام كقیي

رؼ كیي او اؿت ػلغت هیسىاعگاو هضام
(هماو)031 ،

و صع چًض ؿؼک صیگغ هن (ؿؼکهای  5515-515و  )5121با ػًىاو «پیغ جام» اػ او یاص رغصه اؿت.

گلتًی اؿت ره ،جاهی صع ػوغی هیػیـته اؿت ره ػقضهای اػ هتوقىكه اصػقای كقیشی هیرغصهايقض اهقا صع

ػمل ،بههیل وجه به اهىک كیشی پایبًض يبىصهايض ،لظا آو هضػیاو صعوؿیى عا هىعص يکىهق هغاع صاصه اؿت:
دالت اػ بايگ يای چه ؿىص ،ای كیز!
جاهی ،هجىی رلق دویوت ػ كیز كهغ

چىو يیی واهق اػ دویوت داک؟
(هماو)031 ،

بیگايه يیـت هذغم ؿغ يهاو صوؿت

(هماو)111 ،

اػ كیىر هوبىک ،تذت ػًاویى طیل یاص هیرًض« :كقیز جقام» (ؿقؼک « ،)530كقیز ؿقذغسیؼ» (ؿقؼک ،)410

«كیز سغهايی» (ؿؼک « ،)540كیز پاعؿا» (ؿؼک  )501و «كیز راهلپی»
ؿایه اكکًضه هغا بغ كغم ،پیغ هیکضه

كیز راهل پی ،به ؿغوهت هغیض آوعصه اؿت

(هماو)113 ،

بغای كیىر هًلىع و عیا راع ویژگیهایی هایل اؿت و صع هىعص آياو چًیى صیضگاهی صاعص:
 -5گغوهی هتؼوب هظهبی و هًؼوی ،ػىامكغیب و عیا راع ،سىصپغؿت و هـغوع ،هذاكظهراع و كقهغتُلب

هـتًض (ؿؼک  -1 ،)5121سىص پغؿتايی هـتًض ره اػ یاص دن ،ؿاكل كضه و اػ هلاهضۀ جماک الىهیقت بیيوقیب

هايضهايض( .ؿؼک  -1 ،)012بغای كغیب سلن ،سغهه به تى پىكقیضه ،تـقبیخ بقه گقغصو آویشتقه و ؿقجاصه بقه صوف

اكکًضهايض؛ و هغچه اػ وجض و داک سىیق هیگىیًض ،الف و گؼاف اؿت( .ؿؼک  -0 ،)315اػ اؿغاع ػلقن الهقی
بیسبغ هـتًض ،اها به صلیل جهل و ربغ و ؿغوع ،سىص عا صعیای اؿقغاع الهقی هیصايًقض( .ؿقؼک  -1 ،)141صع دقن
عيضاو صعص سىاع بیايواف جلىه هیيمایًض و با صیضۀ تذویغ به آوها هیيگغيقض( .ؿقؼک  -2 ،)18سقىص كغوستگقی و

هىؿباػی ،يقاپشتگی و هکقاعی ،دغامسقىاعگی و هقضػی صیقىصاعی بقىصو و هتظقاهغ و صيیاپغؿقت بقىصو اػ صیگقغ
ویژگیهای ایى هىم اؿت (ؿؼک  -3 ،)111رىصرقايی هـقتًض رقه هقضع ػلقن عا يمیكًاؿقًض( .ؿؼکهقای  511و

 -4 )531اگغ هغ كؼل دغام و هغ چیؼ دغام ،هثل باصه هـت رًًضه بىص ،كقیز دقغام سقىاعه پیىؿقته هـقت بقىص.
(ؿؼک  )5001و آياو عا با ػًقاویًی گىيقا گىو هنچقىو «كقیز چلهيلقیى» (ؿقؼک « ،)5031كقیز سلقىت» (ؿقؼک
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« ،)5130كیز ؿجاصهيلقیى» (ؿقؼک « ،)5511كقیز كقهغتُلب» (ؿقؼک « ،)510كقیز سقىصبیى» (ؿقؼک ،)408

«كیز سىصپـًض» (ؿؼک « ،)012كیز هجلؾ» (ؿؼک « ،)443كیز سغههپىف» (ؿؼک « ،)055كیز سمیضهپلت»
(ؿؼک « ،)5051كیز هـغوع» (ؿؼک « ،)141كیز صػىیصاع» (ؿؼک  ،)18و يیؼ «كیز چله»« ،كیز كقهغتجىی»،

«كیز ياعؿیضه»« ،كیز هىهؼه»« ،كیز ههىؽ»« ،كیز ػعام»« ،كیز دغامسقىاعه» و «كقیز كقهغ» ،هقىعص سِقاب
هغاع هیصهض ره بیقتغ یى بـاهض عا اػ هیاو همه تغریبها «كیز كهغ» صاعا اؿت.
ػ كیز چله جاهیا ،دظع ره هی يگؼص

كیز كهغت جىی عػًا عا تماكا رى ره چىو
كیشاو ياعؿیضه چه صايًض هضع ػلن
بغ بىص كیز هىهؼه عا لظت ؿماع
به تىبه كیز ههىؽ هغا ،هىؿىؽ كض
كیز ػعام ره اػ ؿیب سبغ هیگىیض
گغ هغ دغام بىصی ،چىو باصه هـت راعه
چىو صلی عوكى يضاعص كیز كهغ ػ ؿىػ ػلن

صوباع هاع ،سغصهًض عا ػ یک ؿىعار
(جاهی)124 :5/5158 ،

صع لباؽ سام ،ظاهغ كض كغیب ػام عا

(هماو)511 ،

رن جىی ُؼن پشتگی اػ هیىههای سام

(هماو)031 ،

تـبیخ و سغهه صع عه چًگ و چـايه باست

(هماو)553 ،

چى صیض ؿاؿغ لؼلت ،دغیق هجلؾ كض

(هماو)155 ،

ؿغ كغو بغصه يضاين چه سبغ هیؿاػص

(هماو)114 ،

همىاعه هـت بىصی ،كیز دغام سىاعه

(هماو)211 ،

ایى همه اكغوستى صع هىهؼه ،هًضیل چیـت؟

(هماو)111 ،

صع واهغ ،اػ هًظغ جاهی «كیز كهغ» ره كاهض صلی عوكى اؿت ،هماو ؿیاهراع كاؿن كؼغ داكظ اؿت« :بًقابغ

ایى ،ؿیاه صع بیا به هیکضه و چهغه اعؿقىايی رقى /هقغو بقه هقىهؼه ر وجقا ؿقیاهراعايًض؛ بقغ همقیى هؼًقا صاللقت

هیرًض( ».عكیؼیعاص)514 :5155 ،

صع پاعهای هىاعص هن با لذًی تمـشغآهیؼ و با اهِالداتی يظیغ «كیز ها» (ؿؼک « ،)288كیز هذتغم» (ؿقؼک

« ،)15كیز هولذتبیى» (ؿؼک « ،)085كیز كهغ!» (ؿؼکهای  )014-031-184و ؿیغه اػآياو یاص هیرًض.
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 .4-2رود

«رلمۀ عيض صعاهِالح هتوىكاو و ػغكا ،به هؼًای رـی اؿت ره جمیغ رثغات و تؼیًقات وجقىبی ظقاهغی و

اهکايی و هلات و اػیاو عا اػ سىص صوع رًض و ؿغاكغاػ ػالن و آصم كىص؛ و هغتبه هیل هشلقىهی بقه هغتبقه عكیقغ او

يمیعؿض( ».الهیجی )218 :5113 ،جاهی بیق اػ  28هغتبه ،واژۀ «عيض» عا صع صیىاو اكؼاعف بهراع بقغصه اؿقت و
به يظغ هیعؿض ره «عيض» جاهی هماو پیغ و كیز واعؿته باكض« .عيض» صیىاو جاهی صع تماهی هىاعص به راع بغصه كضه،
ايـايی واالهوام ،هوبىک و پـًضیضه اؿت.

كیىۀ عيضاو چه صايض ػاهض سلىتيلیى

باكض اػ كىب عیا ،هلغب عيضاو هاكی
ُالب هذبت عيضاو كى و تىكین اصب
صع رـىت عيضی ،هضح آكاهی جاهی

جلىۀ ُاووؽ ری آیض ػ هغؽ سايگی؟

(جاهی)235 :5/5158 ،

ػیب ایلاو هکى ای سىاجه ػ بیايواكی
(هماو)238 ،

اػ سضا سىاه ره الله ولی التىكین

(هماو)018 ،

به ػاو دیل و ػعم ره صع سغهۀ توىاؿت

وی ،تغریبات اًاكی و وهلی گىيا گىيی بغای «عيض» به راع هیبغص ره به هغاع ػیغ اؿت:

(هماو)543 ،

«عيضاو ؿبکغوح» (ؿؼک « ،)5012عيضاو آ گاه» (ؿؼک « ،)5055عيضاو پا رباػ» (ؿقؼکهقای ،)418-454-131
«عيضاو ػاكیتؿىػ» (ؿؼک « ،)525عيضاو جامهی» (ؿقؼک « ،)153عيقض صعصآكقام» (ؿقؼکهقای  )321-385-14و
«عيض صعصرق و صعصیرق» (ؿؼکهای  414و  )151و« ،عيض صعصسقىاع» (ؿؼکهقای  18و « ،)511عيقض صعصيقىف»

(ؿؼکهققای  155و « ، )231عيققض بققاصهيىف» (ؿؼکهققای  182و « ،)113عيققض جغػققهيىف» (ؿققؼک « ،)5135عيققض

هیسىاعه» (ؿؼک « ،)111عيض هیپغؿت» (ؿؼک « ،)501عيض هوقِبه» (ؿقؼک « ،)145عيقض سغاباتيلقیى» (ؿقؼک
« ،)288عيض عؿىاكضه» (ؿؼک « ،)511عيض سضاكًاؽ» (ؿؼک « ،)580عيض هیلراعه» (ؿؼک  )051گقاه هقن «عيقض» و

«كیز» صع هوابلهن هغاع صاعيض.

یا عب ،ايواكی بضه ایى كیز صػىی صاع عا

ػغًۀ عيضاو هکى ،واهؼۀ كیز كهغ
و يیؼ ؿؼکهای كماعه  012-145و .5012
001

تا به سىاعی يًگغص ،عيضاو صعصیسىاع عا

(هماو)515 ،

هذبت هادبضالو ،هجلؾ اكـايه يیـت

(هماو)553 ،

وقد هادیان دیهگرا و دویاگرا در تفكر عرفاوی جامی

 .5-2ساقی

به رـغ هقاف ،صع لـقت بقه هؼًقی آب صهًقضه و كقغاب صهًقضه اؿقت( .صهشقضا ،)51115/5 :5133 ،اهقا صع

اهِالح هىكیه «كیيعؿايًضگاو و تغؿیبرًًضگاو عا گىیًض ره به رلق عهىػ و بیاو دواین ،صکهای ػاعكقاو عا

هؼمىع صاعيض( ».تهايىی ،بیتا)311 :

ؿاهی یکی اػ پغ راعبغصتغیى واژه های صیىاو اكؼاع جاهی اؿت رقه اػ صعجقه و جایگقاهی بـقیاع عكیقغ و واال

بغسىعصاع هیباكض .او  512باع صع اكؼاعف ،واژۀ ؿاهی عا بهراع بغصه اؿت ره كوَ  38باع آو ،ؿاهی عا به هقىعت
هًاصاُ ،غف سِاب هغاع صاصه اؿت .ایى واژه صع اكؼاع او ،به هؼايی هتؼضص بهراع عكته اؿت؛ ره یکی اػ آو هؼقايی،

«پیغ هـاو» یا «پیغهیکضه» اؿت.

ؿاهی بضه ػ سن هلا یک صو جام سام

تا یابن اػ رضوعت سىص ،یک صو صم سالم
(جاهی)015 :5/5158 ،

كغاب لؼلی ػلی عؿن ػام رااليؼام

صع آی ؿاهی و صع ؿاؿغ بلىعیى عیؼ
و يیؼ صع ؿؼکهای .5512 ،5820 ،535 ،515 ،453 ،111 ،084 ،011

(هماو)032 ،

 .6-2قطة

هِب صع لـت ،ؿتىيه آهًی آؿیا اؿت؛ و هنچًقیى ،ههتقغ و ؿقغصاع هقىم اؿقت رقه هقضاع رقاع بقغ وی باكقض.
(صهشضا )53214/55 :5133 ،صع كتىدات هکیه ،هِب یکی اػ ُبوات اولیا اؿت« :اهِاب ،ائمقه ،اوتقاص ،ابقضاک،

يوبا و يجبا( ».ابىػغبی )08 :5151 ،يـلی اولیقای سقضا عا ؿیوقضوپًجاه يلقغ هیصايقض و آيقاو عا صع كقق ُبوقۀ
ؿیوضتًاو ،چهلتًاو ،هلتتًاو ،پًجتًاو ،ؿهتًاو و یکی توـینبًضی هیيمایض و هیگىیض« :ایى یکی هِب اؿت

و ػالن به بغرت وجىص هباعک او بغهغاع اؿت .چىو وی اػ ایى ػالن بغوص و صیگغی يباكض ره بقه جقای او يلقیًض،

ػالن بغاكتض( ».يـلی )510 :5121 ،بًابغایى هِب عهبغ بؼعگ اهل ُغیوقت و دویوقت و اػ اولیقای سقضا اؿقت.
«ابىيوغؿغا صع اللمغ هیگىیض :لوب اولیا صع هوام اوک ،هتؼلن به ايبیا اؿت ره بهواؿِۀ ػومت و هوقام ولقی و

عؿالتی ره صاعيض بغگؼیضگاو دوًض؛ و صع صعجۀ بؼض هتؼلن به آوهایی اؿقت رقه بهواؿقِۀ ایمقاو هقاصم و تهقظیب

يلؾ و گظكتى اػ سىص و صلبـتگی به دواین ابضی اػ اولیا هذـىبًض؛ اولیا هوام هضؿی صاكته ،هوغب صعگقاه الهقی
بىصه ،هتؼغف هاصوو سىیق هیباكًض و چىو صع هوام كًا به صعیا پیىؿتهايض ،سىص صعیا كضهايض و سقىص هغرقؼ صایقغه

وجىص؛ و هِب ،بؼعگتغیى هىكیػهض و دا رن بغ اولیاءالله اؿت و صع هغ ػهاو بیق اػ یک هِب وجىص يضاعص و

بویه یا هلایزايض یا هضػی هِبیت( ».عیاًی)14/5 :5151 ،
صلن ػ هجغ سغاؿقاو اػ آو هغاؿقاو اؿقت

ره بذقغ كوقغ و هذقیَ كًقا سغاؿقاو اؿقت
000
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رققه هِققب ػيققضهصالو و سضاكًاؿققاو اؿققت

يشـققت گققىهغ اػ آو بذققغ ،كققاه بـققِاهی

(جاهی)533 :5/5158 ،
 .7-2مزاد

صع لـت به هؼًای هغكض ،پیغ و هوتضاؿت( .صهشضا« )18140/51 :5133 ،صع اهِالح ،رـی اؿت ره هقىت

والیت صع او به هغتبۀ تکمیل ياهواو عؿیضه باكض .و هغادل ؿیغ و ؿلىک عا ُی رغصه و ُغم اعكاص و تغبیقت بقه
يظغ ػیاو بضیضه ،و به اهضاص جظبات الهی اػ هضاع هلبی و هؼاع عودی گظكته و به ػالن رلق و یویى عؿقیضه و

به هلاهضه و هؼایًه پیىؿته و به هغتبۀ كیشی و هوتضایی عؿیضه باكض .هقغاص ،ػقاعكی اؿقت رقه او عا اػ سقىص اعاصه
يباكض و به يهایت هواهات عؿیضه باكض .هوام هغاص ،كىم هوام هغیض اؿت( ».ؿجاصی )358 :5145 ،جاهی گىیض:
صع هـققجض و سايوققه بـققی گغصیققضم

بؾ كقیز و هقغاص عا رقه پقا بىؿقیضم

يی یک ؿاػت ػ هـتی سىص عؿقتن

يی آو ره ػ سىیق عؿته باكض صیضم
(جاهی)335 :5/5158 ،

هووض یکی اؿت رؼبه عواو عا اگغ هضيض

ؿغگلتگاو رىی بتاو عا تىیی هغاص

(هماو)131 ،

الیک اؿتًاصی ػلیک اػتماصی

هغیض تىام ػاو ره جاو عا هغاصی

(هماو)220 ،

 .8-2مزشد

يؼت كاػلی اؿت اػ هوضع اعكاص؛ عاه عاؿت يمایًضه ،هضایت رًًضه( .صهشضا)18222/51 :5133 ،

«هغكض ،عاهًما ،هضایت رًًضه .هىكیاو ،هظهغ ػول عا هغكض ،و هظهغ يلؾ عا صلیل گىیًقض رقه بًقضگاو عا بقه

عاه عاؿت هضایت هیرًض .یکی هظهغ اؿن الله و عدین ،و صیگغی هظهغ اؿن عدمى اؿت .هغكض هٌا ،طات دقن

اؿت( ».ؿجاصی )351 :5145 ،جاهی صع صیىاو اكؼاعف واژۀ «هغكض» عا  1باع بهراع بغصه ره  1هقىعص آو ،هوبقىک
اؿققت :صع ؿققؼک  5050تذققت ػًققاویى «هغكققض ػلققن» صع تغجیققغبًققض  1و «پیققغ هغكققض» و صع تغریببًققض ،5

«هغكض راهل» و  1هىعص صیگغ ،هًلىع اؿت ره صع ؿؼک  5800تذت ػًىاو «هغكضاو عهؼو» اػ آياو یاص هیرًض.
جدايل ي ومًدارَای کارتزد اصطالحات مزتثٍ ياصالن ي کامالن در دیًان اشعار جامی
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صع هوابل جىاو يیؼ صاعای كغاوايی  28هیباكض ره صع جضوک كىم طرغ يلضه اؿت .هىاعص كقىم اػ هـقتشغ رتقاب
صیىاو اكؼاع جاهی ،توذیخ و هوضهه هذمض عوكى هیباكض.

ومودار میلهای فراواوی اصطالحات مرتبه واصالن و کامالن در دیوان اشعار جامی
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ومودار توزیع فراواوی مجموع اصطالحات مرتبه واصالن و کامالن در اوواع کاربرد اصطالحات
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وتیجٍگیزی

 -5صع صیىاو اكؼاع جاهی ،اهِالدات «پیغ»« ،عيض»« ،ؿاهی»« ،هِب» و «هقغاص» بقهُىع راهقل اػ بقاع هؼًقایی

هثبت بغسىعصاع هـتًض ،پیغ صع صیىاو اكؼاع جاهی« ،ايـاو راهل» اؿقت رقه سِقایی اػ او ؿقغ يمیػيقض .هقاصی و
سٌغ عاه اؿت و تأؿی اػ او و يیؼ همًلیًی با وی ،هشاُغات عاه ُغیوقت عا صكقغ هیرًقض ،اهقا صع هقىعص كقیىر
چًیى يیـت؛ آياو عا به صو صؿته كیىر واعؿقته (هوبقىک) و كقیىر هتظقاهغ و عیا رقاع (هًلقىع) توـقین هیرًقض و

همىاعه عیا راعاو عا به بىتۀ يوض هیرلض و آياو عا كایـتۀ هوام هضایت و والیت يمیصايض و پیغوی اػ آيقاو عا جقایؼ

يمیكمغص.

با وجىص ایىره صع ارثغ هىاعص ،ایى اهِالدات هتغاصف هن هـتًض ،اها هلاهضه هیرًین ره جاهی ،صع هىاعصی

«پیغ و كیز» و «عيض و كیز» عا يوِۀ هوابل هن هیصايض؛
 -1با هالدظه جضوک كماعۀ ( )5ره جضوک كغاوايی اهِالدات هغتبۀ واهالو و رقاهالو و كغاوايقی آوهقا صع

هالبهای كؼغی اؿت ،يتیجه گغكته هیكىص:

الق -اػ هجمىع  141هىعص واژههای «پیغ»« ،عيض»« ،كیز»« ،ؿقاهی»« ،هقغاص»« ،هِقب» و «هغكقض» ،اهقِالح

«پیغ» صع هوام هوایـه با بویۀ اهِالدات اػ كغاوايی (بـاهض) بیقتقغ بغسىعصاعاؿقت؛ و بؼقض اػ آو واژۀ «كقیز» و

پؾ اػ آو واژۀ «عيض» ؿپؾ «ؿاهی» و بؼض اػ آو «هغكض» و «هِب» اؿت،

ب -اػ هجمىع تماهی  141هىعص واژه «پیغ و هتغاصفهای آو» 51 ،صعهض آوها هغتبَ با  1واژۀ «پیقغ و عيقض و

كیز» هیباكض و 1واژۀ «ؿاهی ،هغاص و هِب و هغكض» 4 ،صعهض رل عا كاهل هیكىص،

 اػ هیاو هالبهای كؼغی هن ،هالب «ؿؼک» صع عتبۀ اوک و هالب «هویضه» صع عتبۀ صوم و هالقب «عبقاػی»ؿىم و «تغریب بًض» چهاعم و «تغجیغ بًض» صع عتبۀ پًجن هغاع صاعيض؛

 -1با هالدظه جضوک كماعۀ ( )1يتیجه هیگیغین ره بیقتغ یى يىع راعبغص اهقِالدات طرغكقضه ،صع تغریقب

اًاكی اهِالح «پیغ» ،با  31هىعص اؿت و بؼض اػ آو اهِالح «كیز» ؿپؾ «عيض» هغاع هیگیغيض؛

 -0با هالدظه جضوک كماعۀ ( )1يتیجه گغكته هیكىص ره بیقتغ یى يىع راعبغص واژههای طرغ كضه ،به هىعت

تغریب یا اهِالح ،تغریب اًقاكی «پیقغ هـقاو» بقا كغاوايقی 11صعهقض ،تغریقب اًقاكی «كقیز كقهغ» بقا كغاوايقی

10صعهض و «عيض و عيضاو» با كغاوايی 18صعهض هیباكض؛

 -1با هالدظۀ جضوک كماعۀ ( )0ایى يتیجه به صؿت هیآیض ره دضوص  31صعهض اػ اهِالدات بهراع عكته صع

وًؼیت هوبىک و دضوص  13صعهض صع وًؼیت هًلىع هغاعصاعيض.
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مىاتع ي مآخذ

 .5تهايىی ،ػلی بى ػلی (بیتا) ،کشاف اصطالحات الفنىن والعلوى  ،تغجمقۀ جقىع ػیًقايی و ػبضاللقه سالقضی،
هذون ػلی كغیض صدغو  ،بیغوت :هکتب لبًاو ياكغوو.

 .1جاهی ،ػبضالغدمى ( ،)5158/5دیىان اشعار ،با هوضهه و توقذیخ هذمقض عوكقى ،چقام صوم ،تهقغاو :هؤؿـقۀ
ايتلاعات يگاه.

 .1ققققققققققققققققققققققققققق ،)5158/1( ،نفحات االنوش نوح حاو اتالقدس ،هوضهقه ،توقذیخ و تؼلیوقات هذمقىص
ػابضی ،چام كلن ،تهغاو :ايتلاعات ؿشى.

 .0ققققققققققققققققققققققققققق ،)5145( ،نثنىی هفت اورنو  ،توقذیخ هغتٌقی هقضعؽ گیاليقی ،چقام يهقن ،تهقغاو:
ايتلاعات ههتاب.
 .1جاهی ياهوی ،كیز االؿالم ادمض ( ،)5124انشالتائبیح ،توذیخ ػلقی كاًقل ،چقام اوک ،تهقغاو :ايتلقاعات
تىؽ.

 .2دویوت ،ػبضالغكیغ ( ،)5131تاریخ ع فان و عارفان ای انی (از بایزید تا نىر علی گنابادی) ،چام صوم ،تهقغاو:
ايتلاعات رىهق.

 .3صهشضا ،ػلیاربغ ( ،)5133لغتنانه ،چام صوم ،تهغاو :هؤؿـه ايتلاعات و چام صايلگاه تهغاو.

 .4عكیؼی عاص ،عًا (« ،)5155راعبـت واهغگغایايه و ؿیغ رًایی عيگهای ؿیاه و ؿلیض صع هقغآو رقغین و اكقؼاع
داكظ» ،فصلنانه نطالعات ادبی نتىن اصالنی ،ؿاک پًجن ،كماعۀ چهاعم ،هن.512 -555

 .5عیاًی ،دلمتالله ( ،)5151آیات حضح و عشق ،ؿیغ توىف و ػغكاو تا هغو پًجن همغاه با كغح ػيضگايی و
آواع كیز ادمض ؿؼالی ،تهغاو :يلغ دویوت.

 .58ؿجاصی ،ؿیض جؼلغ ( ،)5145ف هن

اصطالحات و تعبی ات ع فانی ،چام يهن ،تهغاو :ايتلاعات ُهىعی.

 .55هلا ،طبیخالله ( ،)5124تاریخ ادبیات در ای ان ،چام پًجن ،تهغاو :ايتلاعات كغصوؽ.

 .51ػباصی ،هِبالضیى ابىالمظلغ هًوىعبى اعصكیغ ( ،)5103التصوفی فوی احوىا المتصوىف (صوىفینانه) ،بقه
توذیخ ؿالهذـیى یىؿلی ،تهغاو :ايتلاعات بًیاص كغهًگ ایغاو.

 .51ؿًی ،هاؿن ( ،)5130تاریخ تصىف در ای ان ،چام كلن ،تهغاو :ايتلاعات ػواع.

 .50العی ،ػبضالـلىع ( ،)5101تکملۀ نفحاتاالنش ،به رىكق و تذلیه و توقذیخ و هوابلقۀ ػلقی اهقـغ بلقیغ
هغوی ،رابل :ايجمى جاهی.

 .51الهیجی ،كمؾالضیى هذمض ( ،)5113ش ح گلشح راز ،تهغاو :ايتلاعات پاعؿیاو.
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 .52يـلی ،ػؼیؼالقضیى هذمقض ( ،)5121االنضوان الکانو ،،بقه توقذیخ هقاژیغاو هىلقه ،تغجمقۀ ؿقیض ًقیاءالضیى

صهلیغی ،تهغاوُ :هىعی.

 .53يوغ ،ؿیض دـیى (« ،)5145ؿیمای پیغ صع اصب ػغكايی» ،تغجمۀ دـیى دیضعی ،نش یه نانه پارصوی ،ؿقاک
هلتن ،كماعۀ  ،1هن.512 – 503

 .54همضايی ،ػیى الوٌات ( ،)5105تمهیدات ،توذیخ ػلیق ػـیغاو ،چام اوک ،تهقغاو :ايتلقاعات صايلقگاه

تهغاو.

 .55قققققققققققققققققققققققققققققققققق ،)5133( ،نانووههای عیحالقاووات ،توققذیخ ػلیيوققی هًققؼوی و ػلیقققػـققیغاو،
ؿهجلض ،چام اوک ،تهغاو :ايتلاعات اؿاُیغ.
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