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تؼذاد ًوایع169 :

رویکردهای فلسفی ،عرفانی و روان شناختی سالمان و ابسال جامی
هِْظ ّاحذدّضت
چکیذٍ :درتارٍ "ضالهاى ّ اتطال" حذّد ضَ رّایت تا تفطیرُای هتفاّت هْجْد اضت .جاهی رّایت حٌیي تي اضحاق ّ اتي ضیٌا
را تَ ًظن کػیذٍ ّ ُواًٌذ خْاجَ ًصیرالذیي طْضی تَ تفطیر آى پرداختَ اضت .ایي رّایت تا کوی اختالف ُواى رّایت یًْاًی
حٌیي تي اضحاق اضت  ،تفطیر ّی ًیس غثیَ تفطیر خْاجَ ًصیر اضت ّ تیػتر جٌثَ فلطفی ّ اخاللی دارد .تمریثا اّلیي
کطی کَ تَ ًمذ ضالهاى ّ اتطال اتي ضیٌا پرداختَ  ،اهام فخر رازی اضت .تؼذُا خْاجَ ًصیر ًظر اهام فخر را رد هی کٌذ  .اّ
هؼتمذ اضت هراد از "ضالهاى" ًفص ّ هراد از "اتطال" درجَ ّ همام تْ در ػرفاى ّ "هلک" ػثارت از ػمل فؼال ّ "حکین الِی"
ػثارت از فیض الِی اضت کَ تر ػمل فؼال فایض هی غْد .ػثاش احوذ ،داًػوٌذ هصری  ،غارح دیگری اضت کَ تا دیذ
فلطفی  ،تَ "ضالهاى ّ اتطال" پرداختَ اضت .در دّراى اخیر ٌُری کرتي تَ تفطیری ػرفاًی ّ رّاى غٌاختی ضالهاى ّ اتطال
پرداختَ ّ ًظریَ خْاجَ ًصیر را ًمذ کردٍ اضت  ،تَ ػمیذٍ ّی ضالهاى ّ اتطال داضتاًی ُرهطی اضت کَ تَ غرح هذارج راز
آهْزی ػرفاًی لِرهاى ترحطة اضتحالَ ُای تاطٌی ّ ضلطلَ هراتة تثذل ػارف هی پردازد .افسّى تر ایي رُیافت ُای ػرفاًی
ّ رّاى غٌاختی هی تْاى تَ رگَ ُای دیگری از هایَ ُای رّاًػٌاختی در ضالهاى ّ اتطال دضت یافت .فضای ُوَ رخذادُای
ایي داضتاى توثیلی ُواًٌذ داضتاى ُای توثیلی ضِرّردی ػالن خیال ّ یا رّیا ّ خْاب اضت .در هماالت غوص تثریسی ًیس تَ
ایي ػالن  ،در پیًْذ تا دگرگًْی ُای رّح ػارف ّ درّى اّ تْجَ غذٍ اضت.
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