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️ ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه     ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛  ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن    ﹝︪﹫ّ

 ﹑﹫﹛   ﹫﹚︨ ﹩﹡︀﹝١  

  ٢﹝︧﹟ ا﹜﹢︣ی 

  ﹊﹫︡ه

︋﹥ ﹇﹙﹞︣و ︑︀ر ﹨﹛ دا﹝﹟  ،︋︀ ا﹡︡ک ︑﹀︀و︑﹩ ،︗︊︣ و ا︠︐﹫︀ر ﹝︧﹙﹥ در︋︀ره﹝︐﹙︿ ﹨︀ی د︡﹎︀ه

آ﹁︣﹠﹩ ا﹡︧︀ن ︋︡ا﹡﹠︡ ﹝︐︃︔︣ از ا﹠﹊﹥ ︑︀ر را ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ︻︣︮﹥ ﹡﹆︩ ،﹎︧︐︣ا﹡︡ه ا︨️. ﹝﹢ر︠︀ن

︪ــ  .﹝︐﹙﹀ــ﹩ دار﹡ــ︡﹨︀ی ﹎︣ا︩ ،︠︡ای ا﹡︧︀ن ه﹎︀ه اراد︀ ︗﹙﹢ه ﹞ّ﹫️﹩ــ﹢ا﹡﹩ ︻﹞ــ﹢﹝﹩  ،﹎︣ا﹠︻

︑ــ︀ر﹩ ﹝ــ﹣︔︣ ﹨︀ی رو﹊︣د﹨︀︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ︠︡او﹡ــ︡ را در روــ︡اد ︵﹫﹀﹩ از ︋︣ای ا︫︀ره ︋﹥

﹉ ︨︣ اــ﹟ ︵﹫ــ︿ دا﹡︧ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹡︧ــ︀ن را ﹁︀﹇ــ︡ اراده و ا︨ــ﹫︣  ︑﹢اندا﹡︡. ︑﹆︡︣﹎︣ا﹩ را ﹝﹩﹝﹩

︲﹞﹟ ︋︀ور ﹎︣ا﹩ ﹝︪︣وط را ︵︣ف د﹍︣ ا﹟ ︵﹫︿ ﹋﹥ ︫﹞︣د و ﹇︀﹡﹢نا﹜﹩ ﹝﹩ ﹝︪﹫ّ️ا︠︐﹫︀ر ︋﹩

﹨︀ و د︠︀﹜ــ️ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ در ︋︣︠ــ﹩ ﹨︀، ︠︡او﹡︡ را دارای ︑﹢︗﹩ ︻︀م در ﹨﹞﹥ ز﹝﹫﹠﹥︋﹥ اراده ا﹡︧︀ن

  دا﹡︡. ا﹝﹢ر ﹝﹩

ا﹜﹩ را در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ﹇ــ︣ن ︨ــ﹢م ︑ــ︀  ﹝︪﹫ّ️︋︀ور ︋﹥  ﹋﹢︫﹫︡ه ا︨️ ،ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر

︑﹙﹫ــ﹏  ،و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟ ،دار︫︪﹛ ﹨︖ــ︣ی ︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از روش ︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︐ــ﹢ای ﹋﹫﹀ــ﹩ ︗ــ️

︵︊ــ︣ی و ﹡︪ــ︀﹡﹍︣ آن ا︨ــ️ ﹋ــ﹥  ،︑﹆﹫ــ﹅﹨︀ی ﹇︣ار د﹨ــ︡. ︀﹁︐ــ﹥﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹩، ﹋﹞ّ﹝︐﹢ای 

︑ــ﹢ان در ︫ــ﹞︀ر ﹝﹢ر︠ــ︀ن ︑﹆ــ︡︣﹎︣ا ﹇ــ︣ار داد و ︺﹆ــ﹢︋﹩، ﹝︧ــ︺﹢دی، ﹝︧ــ﹊﹢﹥ و ︋﹫﹆ــ﹩ را ﹝﹩

  ﹎︣ای ﹝︪︣وط.﹝﹆︨︡﹩ را ︗︤و ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︀﹡﹢ن
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

 ︀ن ﹋﹙﹫︡ی﹎واژ

️ّ﹫︪﹞ ﹩﹛ا،️ّ﹫︪﹞﹩︣ا﹎︣︡﹆︑ ،﹩ن ،﹎︣ا﹢﹡︀﹇︪︣﹞ ﹩وط﹎︣ا.  

﹤﹞︡﹆﹞  

و ﹝﹠︀﹇︪ــ﹥ ︋ــ﹢ده، ﹝︧ــ﹙﹥ ︗︊ــ︣ و  ١︑︀︊﹞ ﹟︣︒ ﹋﹥ از ﹇︡﹛ ا﹐︀م ﹝﹢رد ︋ــ︒﹝﹜﹊﹩ از 

، اراده، ﹇︡رت، ︻﹙ــ﹛ ︠︡او﹡ــ︡ ︋ــ﹥ ﹝︪﹫ّ️ :ا︠︐﹫︀ر ا︨️. ︋︒ ︗︊︣ و ا︠︐﹫︀ر ︋︀ ﹝︀︧﹙﹩ ﹨﹞︙﹢ن

﹨︀ی دــ︡﹎︀ه﹡﹫ــ︤ ﹝﹢ر︠︀ن  ،در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︠﹢رد.ا﹁︺︀ل ︋﹠︡﹎︀ن، ︠﹙﹅ ا﹁︺︀ل و ﹇︱︀ و ﹇︡ر ﹎︣ه ﹝﹩

﹞﹚︐﹩﹀ ٢دار﹡︡. در ﹝﹢رد آن  ،﹟و ︋﹠︀︋︣ا ︩﹢و ا︠︐﹫︀ر و ﹡﹆︩ ا﹡︧︀ن در ا﹁︺ــ︀ل ︠ــ ︣︊︗ ︒︊﹞

 
﹁﹙︧﹀﹥ ﹡︷︣ی ︑︀ر ﹡﹫ــ︤ ﹝ــ﹢رد ︋ــ︒ ︭︠﹢ص در ︋﹥ ،در ︻﹙﹛ ︑︀ر ،ا﹜﹩ و ︗︊︣ و ا︠︐﹫︀ر ﹝︪﹫ّ️﹝︀︊︒ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥  .١

ز﹡ــ︡﹎﹩ ا﹡︧ــ︀ن را در ز﹝ــ︀ن ﹨ــ︀ی ︻︊︀رت از ︻﹙﹛ و دا﹡︪﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︑ــ﹢﹐ت و د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ،﹥ ا︨️. ︑︀ر﹇︣ار ﹎︣﹁︐

د﹨︡ و ﹊﹩ از رو﹊︣د﹨︀ در ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑︀ر﹩، رو﹊ــ︣دی ︋ــ︣ ﹝︊﹠ــ︀ی روا︋ــ︳ ︻﹙ــ﹩ و ﹝﹩ ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار

 و ︨﹠﹟ ︋︣آن ﹊ــ﹛ ﹁︣﹝︀︨ــ️.ای ز﹡︡ه ا︨️ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︑︀ر ︋︧︀ن ︡︎︡ه ﹝︺﹙﹢﹜﹩ و ︑﹙﹫﹙﹩ ا︨️. در ا﹟ رو﹊︣د،

︣د، ︑︀ر﹊رو ﹟ب ﹇﹢ا﹡﹫﹟، ︨﹠﹟ و ︋︣ ﹝︊﹠︀ی اراده در ا﹢︀ر آ﹝ــ﹢زی ا﹡︧ــ︀ن، ﹝﹢︗ــ︉ ︻︊︣ت آزاد و ر﹨︀ی در

︫﹠︀︨﹩ ﹨︧︐﹩︫﹠︀︨﹩ و ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︊︺﹩ ا︨︀︨﹩ و از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︑﹀﹊︣ و ︫﹠︀︠️ در ﹋﹠︀ر ︠︡ا︫﹠︀︨﹩، ا﹡︧︀ن

 .)۴۴ - 43: 1390د﹜︪︀د ︑︣ا﹡﹩، ( ︫﹢د﹝﹩ ﹇﹙﹞︡اد

دارای ︣﹋︐﹩ ا︨️  ﹊﹩ از ﹝︡︻︀﹨︀ی ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و ﹝﹛ در ﹁﹙︧﹀﹥ ﹡︷︣ی ︑︀ر، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ر، ﹝﹢︗﹢دی ز﹡︡ه 

  .)︐﹀﹞)1391 :7︣ی،  ﹝︣ک و ﹝︧﹫︣ ا︨️ ،﹝﹠︡ ︋﹢ده و دارای ﹨︡ف﹡︷︀م ،﹋﹥ ︀وی روح و ︗︧﹛ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟

︋︣ ا ﹤﹊﹠﹉ ﹝﹢︗ــ﹢د ز﹡ــ︡ه  ا︨️. ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︤ ︋﹠︀ ︮﹫︣ورت و ︣﹋️ ︗﹢ا﹝︹ ،︫︡ن ︻︊︀رت از ،︑︀ر ،د﹍︣ ︋﹥ ︻︊︀رت

 .)︴﹞ :︀︑843︣ی، ︋﹩( ا︨️، ﹉ ﹝﹢︗﹢د دارای ا︠︐﹫︀ر ا︨️

﹨︀، ︗︣︀ن ︑︀ر، ︋︡ون ا︨️. ︵︊﹅ ا﹟ د︡﹎︀ه ﹡︷︣ی ︑︀ر ،︀﹋﹩ از ﹡﹢︻﹩ ﹡﹍︀ه ︗︊︣﹎︣ا︀﹡﹥﹨︀ی ︋︣︠﹩ از د︡﹎︀ه .٢

︋ــ﹥  ؛﹨︀ ﹡ــ︡ارد﹨ــ﹫︕ ر︋︴ــ﹩ ︋ــ﹥ ︑ــ﹑ش ا﹡︧ــ︀ن ،︑︀ر ﹋﹠︡ و ا︣︗ ﹟︀ن﹝﹩ ﹨︀، ︵﹩ ﹝︧﹫︣د︠︀﹜️ ا︻﹞︀ل و ر﹁︐︀ر ا﹡︧︀ن

﹇︡رت ﹨︀ ︑︣، ﹡﹢︻﹩ ︗︊︣ ﹎︢︎︀﹡︤︣︣ و ︲︣ورت ا︗︐﹠︀ب ﹡︣︗ ︣︋ ︣︢︎︀︀ن ︑︀ر ﹊﹞﹀︣﹝︀︨️ و ا﹡︧︀ن︻︊︀رت رو︫﹟

︡اد﹨︀ی ︑︀را﹨﹠︡ دا︫️. ︲︣ورت رو﹢﹡ را د︠︀﹜️ در رو﹡︡ ︑︀ر﹩، :️︨︀﹠︺﹞ ﹤︨ ﹤︋ 

︋︣ ︑﹆ــ︡︣ی  ا﹜﹩)؛ ︋﹥ ا ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟﹢ادث ︑︀ر﹩ ︋﹠︀ ﹝︪﹫ّ️( ︠︡او﹡︡ ﹝︪﹫ّ️︨︣﹡﹢︫️ و  ︻︊︀رت ا︨️ از ،ل﹝︺﹠︀ی اوّ

د﹠ــ﹩ و ﹋﹑﹝ــ﹩ ﹨︀ی ︑﹢ان ﹎﹀️ ︋︧ــ﹫︀ری از ﹁﹙︧ــ﹀﹥﹝﹩ ،︋︣ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ︋﹠︀ .)100: 1393 ﹋︀﹁﹩،( ا﹁︐﹠︡﹝﹩ ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ا︑﹀︀ق

 ﹤︋ ،︀ر︑️︗ ﹩﹞ ﹏﹆﹡ ﹤﹋ ﹩︀﹨︡اد︣ا ﹋﹠﹠︡ در ﹡︷︣ دار﹡︡، ︗︤ء ﹡﹆︪﹩ ﹋﹥ ︋︣ای اراده ︠︡او﹡︡ در رو﹎︣︡ــ︿ ︑﹆ــ﹫︵

 ﹎﹫︣﹡︡.﹝﹩ ﹇︣ار

︻︊︀رت ا︨️ از ︲︣ورت ︑︀ر ︀ ﹩︐﹞﹫️ ︑︀ر﹩؛ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︑﹑ش در ︗️ ﹡︪︀ن دادن ا﹠﹊﹥ ︑﹆ــ︡︣  ،﹝︺﹠︀ی دوم

 ︀️ّ﹫︪﹞﹛﹢﹝︺﹞ ﹤︨در رو﹡︡ و ︎︣و ،︀ه، ︨﹫︣ ︑︀ر﹎︡د ﹟ذا︑﹩ ا︨️. در ا ــ️ و ︨﹞️ ،﹩ ︑︀ر︗ ﹩︻﹢︨ــ﹢ی و﹡ــ

  .)72- 71 :1375 ادواردز،( ﹩ دارد︲︣وری ︻︀م و ﹋﹙

️ ﹋ــ﹥ ︻﹙ــ  ︑﹢ان ︗︊︣ی دا﹡︧️﹝﹩ ︡︋﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ﹉ رو︡اد را در ︮﹢ر︑﹩ ؛︻︊︀رت از ︗︊︣ ︻﹙﹞﹩ ا︨️ ،︠︣آو ﹝︺﹠︀ی 

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹨︣ رو︡اد ︑︀ر﹩، ︻﹙︐﹩ و︗﹢د   ،﹩ ︗︊︣ ︑︀ر﹩︋﹠︀︋︣ا ،﹟﹊﹛ ﹋﹙ .رو︡اد﹨︀ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡



 

  ٩٧ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

ذ﹨﹟ ︪︣︋️ را ︋ــ﹥  ﹋﹥ ا︨️﹝﹞﹩  ︋︧﹫︀ر، از ﹝︀︊︒ ︠︡او﹡︡و ︠﹢ا︨️ آن ︋︀ اراده  ﹎︣ه ︠﹢ردن

  ︠﹢د ﹝︪︽﹢ل ﹋︣ده ا︨️.

﹥ ﹟ ا︨️ ﹋ــ ا ،و آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن در ︑︀ر ﹩ا﹜ ️ّ﹫︪﹞ ︀ل در ا﹟ ︎︥و﹨︩، ﹨︡ف از ︋︣ر︨﹩

﹤ ︀︑ ا﹡︡ازه اراده ︠︡او﹡︡ در ︑︀ر ️﹛︀︠د ︋︣ای ︫﹢د.﹝﹩ داده  ،︣︐︪﹫︋ ﹫︲﹢︑️ّ﹫︪﹞ ﹛ا﹩  ﹈

راده ︋︀︫ــ︡ و ﹝︧﹙﹢ب ا﹖ ،﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن﹟ ︋﹥ ا ؛ا︨️ ﹩︣﹎︣ا︑﹆︡ ،آن ی﹈ ︨﹢︿ دارد ﹋﹥ ﹫︵

﹢︨ ﹈د ی︀ی ️︨﹠ّ ،﹍︣ آن﹨﹛؛ا︨️ ﹩﹝︪︣وط ا  در ﹋︀ر﹨︀ا﹡︧ــ︀ن ﹩︺﹠ــ ︀﹨ــ︿  ︪ــ︀ن، از︴﹛

 ︡ا﹫ــ ︎﹛ ﹫د︠︀﹜ــ️ ﹝︧ــ︐﹆﹨︀ ا﹡︧︀ن ی︗︀ر یو ︠︡او﹡︡ ﹨﹛ در ﹋︀ر﹨︀﹨﹛ ︋︣︠﹢ردار﹡︡  ︠︀ص ︠︡او﹡︡

﹩﹞﹚︀﹇ .︡﹠﹋﹫ ﹤︋ ﹟️ّ﹫︪﹞ ﹛ا﹡︡. ا﹁︣ا︵، دو د︨︐﹥﹩ا﹩︣︑︀﹡︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ا﹡︧ــ︀ن را  ﹩﹋︧︀﹡ ،﹟ آ﹨

 ﹩﹋︧ــ︀﹡ ،ا﹝︀ د︨︐﹥ دوم ؛︡﹡﹞︀﹝﹩ ︣﹫︤ را ︠︡او﹡︡ ︑︡︋﹫دا﹡﹠︡ و ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹨﹞﹥ ﹝﹩ راده﹝︧﹙﹢ب ا﹖

در ︾ــ︤وه  ﹝︓﹑ً ؛﹋﹠︡﹝﹩ د︠︀﹜️ ﹩﹇︊﹢ل دار﹡︡ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ در ︗︀﹨︀ ﹩﹝︭︡ا﹇ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏

 ﹩و﹜ ،﹨︀ ︑﹑ش ﹋︣د﹡︡﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن  ی︋︀ و︗﹢د ،﹩راده ﹡︊﹢د﹡︡ و از ︗︐︋︡ر، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹝︧﹙﹢ب ا﹖

﹨︀، اراده ︋︣ اراده ﹝︧﹙﹞︀ن ا﹁︤ون︫︡﹡︡. در ︾︤وه ︋︡ر، ﹩︣وز ﹡﹞﹫﹜︴︿ و اراده ︠︡او﹡︡ ﹡︊﹢د، ︎ ا﹎︣

اراده  ،﹟︋﹠ــ︀︋︣ا. )٦٨٣: ٢ج ،١٣٧٤ ﹝﹆︨︡ــ﹩،( ﹨︀ آ﹝ــ︧︡ــ﹙﹞︀ن︋ــ﹥ ﹝ــ︡د ﹝ا︨️ ﹋ــ﹥  ی︠︡او﹡︡

  ﹍︀ه ︠﹢د را دارد.︋﹙﹊﹥ ﹨︣﹋︡ام ︗︀ ؛︧️﹫﹨︀ ﹡و ﹋﹠︀رز﹡﹠︡ه اراده ا﹡︧︀ن ﹩﹠︖︀، ﹡︀﹁︠︡او﹡︡ در ا

 ︀ ﹤︐﹊﹡﹝﹨ا ،️﹫︤ ا ︭︡اق ا︻︐﹆︀د ︋﹥﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︫︀︻︣ه﹞ ︀﹠︑ ️ّ﹫ــ  ﹝︪ــ﹛︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹫﹡ ﹩ا

﹟ ︫︡ت و ــّ︡ت ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹨﹛ ︋﹢ده ی︋﹙﹊﹥ ا﹁︣اد ؛︋﹢د﹡︧︡︀ن راده ︋﹢دن ا﹡﹇︀﹏ ︋﹥ ﹝︧﹙﹢ب ا﹖

︠︡او﹡ــ︡ «︋ــ﹥ ﹝︺﹠ــ︀ی .. .و »اً ﹁ــ︀راد«︻︊︀را︑﹩ ﹡︷﹫︣  ﹝﹢اردی ﹝︐︺︡د، در ﹩︺﹆﹢︋ ﹝︓﹑ً ؛︧︐﹠︡﹫﹡

 ︺﹆ــ﹢︋﹩،( ﹎︣دا﹡ــ︡﹝﹩﹢ادث را ︋﹥ اراده ︠︡او﹡ــ︡ ︋︣ آورد و ﹎﹢︀﹝﹩ »،︵﹢ر ︫﹢د ﹟︠﹢ا︨️ ﹋﹥ ا

  ).٢١٣و٢١٢: ٢؛ ﹨﹞︀ن، ج١٣: ١، ج١٣٧١

︀︐﹡در ا ﹩﹆﹫︋ ︠ــ  ی︵︊︣ی و » اً ﹁ــ︀راد« » و ــ︀واً ا︻﹙ــ﹛«از ︗﹞﹙ــ﹥  ،︻︊ــ︀رات ︠ــ﹢د ﹩︋︣

 (︵︊ــ︣ی، ا﹜ــ﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝︪ــ﹫ّ️د﹨﹠︡ه ا︻︐﹆ــ︀د ا︪ــ︀ن ︋ــ﹥ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹡︪ــ︀ن﹝﹩ ﹋ــ﹥ا﹡︡ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده

ــ﹩،︋ و...؛١٩٦، ١٦٦، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٠، ١٣٠، ١٠٤، ٩٥ :١ق، ج١٣٨٧ ، ٤٢: ١ج ﹫﹆ـــــ

 

︗︊︣﹎︣ا﹩ در ︑︀ر ﹝﹢رد ا﹡︐﹆︀د و  ا﹜︊︐﹥ .)1387 :83﹩، زر︀ب ︠﹢ ( ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ا︨️ ـ ﹩دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ︗︊︣ ︻﹙ّ

︷ــ︣ی ︑ــ︀ر در ﹡ــ︕ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ﹡ « ،︋1396ــ︀ر، ؛ ︧﹫﹠﹩ ︫﹫︣وا﹡﹩101: 1393(﹋︀﹁﹩،  ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ا﹡﹊︀ر

از ﹝﹠︷ــ︣  ).25︫ــ﹞︀ره  ،︨︀ل ﹨﹀ــ︐﹛ ،﹨︀ی ا︻︐﹆︀دی ـ ﹋﹑﹝﹩﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨︩ ،»ا﹜︊﹑︾﹥؛ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹢ردی ︗︊︣ و ا︠︐﹫︀ر

و ﹇ــ︡رت ︠︡او﹡ــ︡  ﹝︪﹫ّ️در ︣﹋️ ︑︀ر، ﹡﹆︩ ا︨︀︨﹩ دارد؛ ﹨︣﹠︡ ﹨﹞﹥ ︑ ︤﹫️ ﹨︀ اراده آزاد ا﹡︧︀نا︨﹑م، 

 .)11 :ر︻︡( ا︨️



 

٩٨     

  

٩٨     

  

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

  .)و...٢٨٧، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٢٦

︀︋ ﹤﹋ ️︫دا ﹤︗﹢︑ ︡️ّ﹫︪﹞ ﹛︋ــ﹥ ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ،﹩ا ︭︣﹠﹞﹡ ︀﹨﹫️ــ  ﹝︪ــ﹫ّ️︋﹙﹊ــ﹥  ؛︧ــ﹛ا﹩، 

︧ــ ﹫ا︨️ ﹋﹥ در ﹝ یا︡ها ؛ ١٦٠- ١٥٨  :١٣٨١ ای،(︠︀﹝ــ﹥ ︤ و︗ــ﹢د دارد﹫ــ ﹡ ١﹩﹫︀ن ﹝﹢ر︠ــ︀ن ﹝

︡︐︖﹞١٧٤: ١٣٦٣ ،﹢. اچ﹫﹙﹫؛ د١٥٢︋: ١٣٨٥، ی.(   

︫︣﹍﹡ ﹟﹫﹠ ﹤︙در آ︔︀ر ا﹁﹑︵﹢ن ﹡﹫︤ ︗︧️را ﹝﹩ ﹩︑︀ر ﹩︐ ︣د. ا﹁﹑︵﹢ن در ﹋ ︗﹢و︑﹢ان

در ا︗ ﹟︀ن ︧︀︋﹩ و ﹋︐︀︋﹩ ﹨︧ــ️  :﹐ًاوّ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ︨﹆︣اط ﹡﹆﹏ ﹝﹩) phedan﹋︐︀ب ﹁︡ون (

﹜﹊ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ در ︠﹙﹆️ :﹁︣﹝︀︨️. ︔︀﹡﹫︀ًو ︋︣ آن ︤﹫ ﹤﹝﹨، ️ــ﹥ ︋ــ﹢ده و ﹨︧ــ︣﹨،  ﹉ــ ︋ــ︣ای

﹨︀ ︑﹠︷ــ﹫﹛ ﹉ ︻﹆﹏ ﹋﹏، ا︗ ﹟︀ن را ︋ــ︣ای آن ﹨ــ︡ف :﹨︡ف ﹝︐︺︀﹜﹩ ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ا︨️. ︔︀﹜︓︀ً

 در ﹝︣﹙ــ﹥ ﹝ــ︀ده ،︑︣ ا︨️ در ﹝︣︑︊﹥ ︻﹆﹏ ﹇︣ار دارد و ﹝ــ︀دون آنآ﹡︙﹥ ﹝︐︺︀﹜﹩ :ا︨️. را︋︺︀ً ﹋︣ده

︨ــ  :︠︀﹝︧︀ً. ا︨️ اد﹝ــ﹠︩، ر﹍ــ︣ .(و ز︊ــ︀﹩ از ︨ــ﹢ی د ، ﹡﹫﹊ــ﹩و ﹢ ﹆﹫﹆︐﹩ ﹨︧ــ️ از ــ﹉ 

١٠: ١٣٧٩.(  

﹋﹠ــ︡ و ﹢ن و ︣ای ︠︡او﹡︡ ︋︣ ︑﹞︀م ﹢ادث ︑︀ر ﹩﹊﹢﹝ــ️ ﹝﹩︋﹩ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا﹠﹊﹥ اراده

﹠︮ ︡﹡︣دان و ا﹡︧︀ن﹥︠︡او﹎︣ان ︑︀ر﹍︀ن ﹡︊﹢ده﹨︀ ︋︀زــ︡ ﹝﹊︀︑ــ︉  ا︨️؛ ا﹡︡، ︠︀ص اد﹠︣﹨

  ا﹡︡.︑︣ ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥︑︣ و ا︮﹢﹜﹩﹝﹠﹆ ،٢آ︨﹞︀﹡﹩

 

 . ﹝︀ر﹋︦ و... ،︑︀﹟ ︋﹩ ،﹨﹍﹏، ﹝︀ر﹋︦ .١

 ،﹋﹠ــ︡ا﹟ ا︧︀س ﹇﹢ی را ﹋﹥ ︠︡ا ︨﹫︣ ﹢ادث ا﹡︧ــ︀﹡﹩ را ﹨ــ︡ا️ و ﹡︷ــ︀رت ﹝ــ﹩ ،ا︨︣ا﹫﹏ در ︑︀ر ︠﹢د﹇﹢م ︋﹠﹩ .٢

︣ای ︎︀داش و ﹝︖︀زات، ﹡︀︋﹢دی و ﹡︖︀ت و ﹨︡ا️ ︑︀ر ︋﹥ ︨﹢ی ﹁︣︗︀﹝﹩ ﹋﹥ از ︨﹢ی وی ﹝﹆︡ر ︑﹆﹢️ ﹋︣د. ︠︡ا ︋ 

  د﹨︡.ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م ﹝﹩ ،︫︡ه ا︨️

 ︀زل ﹝﹩ ،﹉ ︨﹢ از﹡ ﹩﹑︋ ︣﹎ه ﹇︀در و ︻︀﹝﹏ ﹝︴﹙﹅ ا︨️. ا﹢اراده ﹝﹩ ،︫﹢د ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ️︨ه ا﹢ ﹟و ︨︣﹡﹢︫️ ا ︡﹠﹋

︫﹢د، ا ﹟﹢ه ا︨️ ﹋ــ﹥ ︋ــ﹥ ︎ــ︀داش ︻ــ︡م ا︵︀︻ــ️ ︋﹥ ﹝︭﹫︊︐﹩ د︀ر ﹝﹩ ز﹡︡. ا﹎︣ ﹇﹢م ︋︣﹎︤︡ه ︠︡ا︗︀ن را ر﹇﹛ ﹝﹩

﹩﹞ ️︊﹫︭﹞ ︀ ️︧﹊︫ ︀ر︀ن آ﹡︀ن را د﹫﹚﹫؛︨︀زدا︨︣ا ﹩︊﹡ ﹩︐ ا︻﹑م ﹝﹩﹨︀ی ﹏﹫︋ــ︡ون ا︨︣ا ﹩︐︋︡ــ﹫︘ ︋ــ﹨ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋

ه ︋︪ــ︡، ــ﹢ را﹡︡، ﹢ه ︻︤ت ﹝ــ﹩﹋﹠︡، ﹢ه ﹝﹩﹢ه ا︖︀د ﹝﹩ ؛﹡︷︣ ﹢ه در ﹨﹫︘ ︗︀ی ︗︀ن رخ ﹡﹢ا﹨︡ داد...

﹢ن و ︣ای ﹁︣﹝︀ن ︠︡او﹡︡ ︋︀︫︡ ︋︪︣ ︀︋︡ ﹝︴﹫︹ ︋﹩ . را﹡︡...﹡﹞ ،︡︀﹢ه ﹁︣﹝︀ن ﹝﹩د﹨︡، ﹢ه ﹨︡ا️ ﹝﹩ذ﹜️ ﹝﹩

﹜ه و ︑︣س از او و در ︑︣س دا﹢ و ﹝︺︣﹁️ ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ا︨ــ️.  ،از او ︋﹥ ︨︣ ︋︣د. ا︵︀︻️ از ️﹝﹊ و ﹏﹆︻ ﹤︀︎

﹨﹞ــ﹫﹟ ا﹡︐ــ︀ب  ،دم ﹋ــ﹥ ︨ــ︊︉ ﹨︊ــ﹢ط او ︫ــ︡آ︀ه ︋︤رگ ز︣ا ﹎﹠ ؛︋︪︣ ﹡︀︊︡ ︋﹥ ︻﹆﹏ و ︫︺﹢ر و اراده ︠﹢د ﹝︐﹊﹩ ︋︀︫︡

  .)268- 266: 1364 آ︫︐﹫︀﹡﹩،( زا ︋﹢ده ا︨️﹝︭﹫︊️

︫﹢د؛ ﹇︡رت ︠︡او﹡︡ و ︠︡﹝︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇﹢م ︠﹢د ︋︀ ا︻﹞︀ل ﹇︡رت ا﹡︖ــ︀م داده ︑﹊︣ار ﹝﹩ دو ا︮﹏ دا﹞︀ً ،در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س

︠﹢د ﹨﹑﹋️ و ﹁﹑﹋️ ︋ــ﹥ ︋ــ︀ر ︋︀ ﹨﹞︀ن ﹇︡رت ر﹨︋︀︩  ،︑︣س از ︠︡او﹡︡ ﹋﹥ در ︮﹢رت ︻︡م ا︵︀︻️ از او و ا︨️

  ).268 :﹨﹞︀ن( ︠﹢ا﹨︡ آورد

دا﹡︧︐﹠︡ از ︗︀﹡︉ ﹢ه ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙️ ﹝︺︭ــ﹫︐﹩ ︻﹆﹢︋︐﹩ ﹝﹩ ︫︡﹡︡،﹨︣ ﹁︀︗︺﹥ ︑︀ر︡︗ ﹩︡ی را ﹋﹥ د︀رش ﹝﹩ ،﹢د︀ن

︻︊ــ︒  ،﹨ــ﹫︘ ︫﹊︧ــ️ ﹡︷ــ︀﹝﹩ رو،. ازاــ﹟داد﹋﹫﹀︫︣︀ن ﹝ــ﹩ و ︋︣ ︨︣ ︪︠﹛ آ﹝︡ه ،﹋﹥ ﹇﹢م ︋︣﹎︤︡ه ﹝︣︑﹊︉ ︫︡ه ︋﹢د



 

  ٩٩ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

﹠﹊ــ﹥ ︋ــ︣ ا ﹩﹟ ا︻︐﹆ــ︀د ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹝︊﹠ــ ــ ﹟ ︎︥و﹨︩، ﹡﹍︀ر﹡︡ه در ︮︡د ا︨️ ︑ــ︀ ︋︡ا﹡ــ︡ ادر ا

﹟ ︗︊ــ︣ و ﹫﹋ــ﹥ ـ︋ـ  ︪ــ︣وط︿ ﹇ــ︀﹡﹢﹡﹍︣ای ﹝﹫︑﹆︡︣﹎︣ا و ﹥ آن ︵︵﹫︿ ﹥ آن  ،︠︡او﹡︡ اراده دارد

﹢﹀︑︹﹝︗ ︰ ﹩﹞︡﹠﹠﹋، در ﹝﹠︀︋︹ ︑︀ر﹩ ﹡︀﹞︡وده ز﹞﹩  ــ﹥ ا﹡︺﹊ــ︀س﹡﹢﹍ ﹜︨︡ه ︨﹢م ︑︀ ︫︪ــ

﹎︣ای ﹝﹢ر︠ــ︀ن ﹇ــ︀﹡﹢ن﹨︧︐﹠︡ و  ﹩﹥ ﹋︧︀﹡ ،﹟ ︨﹥ ︨︡هدر ا ︑﹆︡︣﹎︣ا︡ا ﹋︣ده ا︨️. ﹝﹢ر︠︀ن ﹫︎

از ﹝﹫︀ن ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︨﹢م ︑︀ ︫︪ــ﹛ ﹨︖ــ︣ی،  ،در ︎︥و﹨︩ ﹩  .︡﹠︐︧﹨︣︲︀﹥ ﹋︧︀﹡﹝︪︣وط 

ر ︺﹆﹢︋﹩، ︵︊︣ی، ﹝︧︺﹢دی، ﹝︧﹊﹢﹥، ﹝﹆︨︡﹩ و ︋﹫﹆﹩ ا︭︀ ︫︡ه و آ︔ــ︀ :﹨﹞︙﹢ن﹝﹢ر︠︀﹡﹩ 

ا︪︀ن ﹝﹢رد ︑︐︊︹ و ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︺︡د ﹝﹢ر︠︀ن در ا﹟ ︨﹥ ﹇ــ︣ن و ﹎︧ــ︐︣د﹎﹩ 

دا﹝﹠﹥ آن، ︫︩ ﹝﹢رخ ا﹡︐︀ب ︫︡. در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝﹠︴﹅ ﹎︤﹠︩ ﹝﹢ر︠︀ن ا﹟ ︨﹥ ﹇︣ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 

  ︑﹢ار ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹢ده ا︨️.﹎︧︐︣د﹎﹩ و ︑︺︡د آ﹡︀، ﹝﹢ر︠︀ن 

︣︲︀ ︩﹨︣ا﹝︪﹫ّ️️ ﹫︑﹢ان ︋︀ رو︫﹟ ︫︡ن و︲︺﹝﹩ در ︎︥و﹎﹩  ﹩﹡︀ــ︡:در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠ــ﹠﹡︀﹞ 

ا﹝ــ﹢ر ذــ﹏  ﹏﹫ــ ﹟ و ︑﹙﹫ــ﹫︑︊︋ــ﹥  ،︋﹫﹆﹩ و ، ︵︊︣ی، ا︋﹟ ﹝︧﹊﹢﹤︺﹆﹢︋﹩، ﹝︧︺﹢دی، ﹝﹆︨︡﹩

﹝﹢ر︠ــ︀ن ﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︣، ﹡︪ــ︀ن دادن ﹍ــ﹢﹡﹍﹩  ی﹡﹍ــ︀ر﹟ ︑﹀﹊ــ︣ ︋ــ︣ ︑︀رــ ا﹡︺﹊︀س ا ︎︣دا︠️:

 ــ﹉ ا﹜﹍ــ﹢ ︋ــ︣ای ︑ــ︡و﹟︊︀﹡﹩ ﹁﹊︣ی ︋︣ ︑︀ر ﹡﹍︀ری، ﹋﹢︫︩ ︋ــ︣ای د︨ــ️ دادن ا︔︣﹎︢اری ﹝

︀ری ا︨﹑﹝﹩ و ﹝︊︀﹡﹩ ︑︀ر﹍﹡︤﹫﹡ ﹤﹐ ️︠︀﹠︫ ︀ی﹨﹅﹫﹝︻︀ر︑ ︣︑ ﹤﹋ ﹩﹞﹑︨︀ری در دوره ا﹍﹡

  ر︨︡.﹝﹩ و ﹐زم ︋﹥ ﹡︷︣ ی︲︣ور یا﹝︣

﹟﹫﹠︙﹝﹨، ︉﹛︀︴﹞ ﹤﹊﹠د﹜﹫﹏ ا ﹤︋ ︀﹠︋ ،︒︋ ﹟ــ︀د ︋ــ﹢د و ﹡﹞﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︋ــ﹥ ﹨﹞ــ ︑ــ﹢ان ز ﹤

 

﹢ن ا﹟ ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دا︫ــ️ ﹋ــ﹥ آد﹝ــ﹩ ︋︐﹢ا﹡ــ︡ در ورای «وا﹇︺ــ﹥» از  ؛︀وه و را﹍︀ن ﹡︊﹢د ،︋﹑﹩ ﹨﹫︘ و ﹡﹞﹢د﹡﹞﹩

︣ا﹋﹥ ︠︡او﹡︡  ؛︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا︀︖﹁ ﹟︹، ﹐زم و ︀︋︧︐﹥ ﹡﹫︤ ︋﹢د﹡︡︐﹩ ﹝﹩ ،﹎︀ه ︫﹢د. از ا﹟ ﹁︣ا︑︣︠︡او﹡︡ آ ﹝︪﹫ّ️

از ︨︣﹡﹢︫ــ️ وا﹇︺ــ﹩  ،را ر﹨ــ︀ ﹡﹊ــ︣ده )(عآ﹡︀ را از ︎﹫︩ ﹝﹆︡ر ﹋︣ده ︋﹢د ︑︀ ﹁︣ز﹡︡ان ا︨︣ا﹫﹏ ﹝﹫︣اث ︱︣ت ﹝﹢︨﹩

  ).10: 1379راد﹝﹠︩، ( ︠﹢د در ﹡﹫﹀︐﹠︡

﹨︀ی ︠ــ﹢د در ︫ــ﹞︀ر ︑︡ــ︡﹨︀ و ︋︙ــ﹥ ︠ــ﹢ردنِ ︡︑ــ︀ ـَـ ، ﹇︴ــ﹩ و ︋ــ﹑︨﹏، ︑ــ︉، ﹝ــ︣ض،  ، ا﹝﹢ری ﹢ن:︑﹢رات در

  ).268: 1364آ︫︐﹫︀﹡﹩، ( ﹢ه ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️﹨︀ی و︻︡ه

﹟﹫︐︧﹡ ︀ند﹢، را ︋﹥ ︻﹠﹢ا م ︑︀ر﹢﹀﹞ ﹤﹋ ︡﹡︪ــ﹥﹇﹢﹝﹩ ︋﹢د︡﹡ا ﹟ا .︡﹠︐﹁︀ ﹩﹛ن ︑︖﹙﹩ اراده ا،  ️﹫﹫ــ﹫﹟ ﹝︧ــدر آ

دا﹡﹠ــ︡. ︠ــ︡ا در ︵ــ﹢ل ︑ــ︀ر ︠︡ا را ︻︊︀رت از ﹨︡ف ا︋︡ی او ﹝ــ﹩ ﹝︪﹫︢︎️ّ︣﹁︐﹥ ︫︡ و ﹎︧︐︣ش ﹫︧﹞ .️﹁︀﹫︀ن، 

 ﹝︪ــ﹫ّ️﹢ده ا︨ــ️. ﹡﹞ــ ︠﹢د را ︑︺﹫ــ﹫﹟  ︋﹙﹊﹥ از ازل ︋︣﹡︀﹝﹥ ؛د﹨︡ر︤د و آن را ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹞﹩︋︪︣، ﹡﹆︪﹥ ︠﹢د را ︵︣ح ﹡﹞﹩

دا﹡︡  ﹤﹫︤ی ﹡﹫﹊﹢︨️ و ــ﹢ن ︻︀﹜﹛ ﹝︴﹙﹅ ا︨️ و ﹝﹩ ،ا︨︀س اراده ﹝﹆︡س و ﹊﹫﹞︀﹡﹥ او ﹇︣ار دارد. ︠︡ا ︠︡ا ︋︣

 ﹎﹫︣د و ا﹨︡ا﹁︩ را ︋︣زاد ︠︡ا ︨︪︣﹞﹥ ﹝﹩آاز اراده  ،ا﹜﹩  ﹝︪﹫ّ️︑﹢ا﹡︡ ﹨︡ف ︋︡ی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹡﹞﹩ ،﹝﹆︡س ا︨️

 ،︠︡ا ﹝︪﹫ّ️ا﹡︖︀م د﹨︡.  ،﹝︀﹏ ا︨️︑﹢ا﹡︡ ﹨︣﹥ ︡. ︠︡ا ﹇︀در ﹝︴﹙﹅ ا︨️ و ﹝﹩﹋﹠︮﹀︀ت ︠﹢دش ا﹡︐︀ب ﹝﹩  ﹝︊﹠︀ی

︡ و ︋︀ ﹊﹞ــ️ ︫﹢د. ︠︡ا ︋︀ ﹡﹫︣وی ︋﹩﹠︡ه ﹝﹩آ︀ل و  ،︎﹫﹢﹡︡د و ︫︀﹝﹏ ﹎︫︢︐﹥︑﹞︀م و﹇︀︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ و﹇﹢ع ﹝﹩

 ).188- 187: 1385 ،ل ︻﹙﹩آاد︉ ( ︑﹞︀م ﹢ادث را ︋︡ون ا︨︐︓﹠︀ ︑︀ ا︋︡ ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞﹢ده ا︨️ ،ا︋︡ی ︠﹢د از ازل
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

︋﹥ اــ﹟ ︋︺︡﹨︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و  ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹍︀ه ﹋﹙﹩ ه، ﹡﹍︀ر﹡︡ه ︨︺﹩ ﹋︣د︎︣دا︠️ آن ﹝﹢ارد ﹝︐︺︡د

 ،︒︋ ︣از︷﹠﹞ ﹩︤︗.︋︍︣دازد ︣︑  

  ا﹜﹩ و اراده ﹝︪﹫ّ️ ،﹝︪﹫ّ️﹝﹀﹢﹝﹩ ︋︣ر︨﹩ 

ای دارد. وــ︥ه تيهماز ︗﹞﹙﹥ ︮ــ﹀︀ت ﹋﹞ــ︀ل ︠︡او﹡ــ︡ ا︨ــ️ و ا ،نداوخد» ﹝︪﹫ّ️«اراده» و «

ــ﹥ ︋︧ــ﹫︀ری یهابحث﹝ــ﹢رد آن  در ﹝ــ﹩سالا انمندنديش﹝︐﹊﹙﹞ــ︀ن و ا ،﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟ ﹨︀ی را از ︗﹠︊

︋ــ﹥  ،در ︎ــ︥و﹨︩ ︎ــ﹫︩ رو ا﹡︡.﹋︪ــ﹫︡ه ︋ــ﹥ ﹝﹫ــ︀ن ،از ︗﹞﹙﹥ ذ︀︊﹞ ﹏︒ ︗︊︣ و ا︠︐﹫︀ر ،﹎﹢﹡︀﹎﹢ن

︎︣دا︠︐﹥  نداوخد صفت ينو وا﹋︀وی ا ︨﹩ربر به و︨﹫﹙﹥ ﹡︷︣ات ﹝︐﹊﹙﹞︀ن و ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ا︨﹑﹝﹩

  ︫︡ه ا︨️.

ده، رو︫﹟ ︫︡ن ا︮﹏ و ر︪﹥ اــ﹟ دو واژه ا︨ــ️. اراو  ﹝︪﹫ّ️﹐ز﹝﹥ ︑︐︊︹ در ﹝︺﹠︀ی ﹜︽﹢ی 

 ︫ــ︡ه︑︺︊﹫ــ︣  »اراده«از آن ︋ــ﹥  ،«︫︀ء، ︪︀ء» ا︨️ ﹋﹥ در ﹜︽ــ️ از ﹝︀دۀ «︫﹩ء» و ﹝︭︡ر ،﹝︪﹫ّ️

︑︀ ــ︡ی ﹋ــ﹥ ︋ــ﹥ ︵﹙ــ︉ آن  ا︨️؛ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︑﹞ ﹏︀︀﹁︐﹟ ︋﹥ ︨﹢ی ﹫︤ی ،و در ا︮︴﹑ح ا︨️

از ا﹜﹀ــ︀ظ ﹝︪ــ︐︣ک ﹝﹫ــ︀ن  ،️﹝︪ــ﹫ّ﹜﹀ــ︶  ،﹫︤ ﹝﹠︖︣ ︫﹢د. ︗ ﹟︡︋️ ﹋﹥ از دــ︡﹎︀ه ﹝︐﹊﹙﹞ــ︀ن

﹝︺﹠ــ︀  »ا︮ــ︀︋️ ﹋ــ︣دن«و  »ا︖︀د ﹋︣دن ︫ــ﹩ء«ی ︀︋︀︫︡، را︾︉ آن را ︋﹥ ﹝︺﹠︠︡او﹡︡ و ︠﹙﹅ ﹝﹩

 ؛︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︖ــ︀د و و︗ــ﹢د ︫ــ﹩ء ا︨ــ️ ،در︋︀ره ︠︡او﹡︡ ﹝︪﹫ّ️︋︀ ا﹫︲﹢︑ ﹟ ﹋﹥  ا︨️؛ ﹡﹞﹢ده

﹩، ا︮ــ﹀︀﹡(را︾︉  ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر رود، ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︮︀︋️ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د﹋﹥ و﹇︐﹩ در ﹝﹢رد ا﹡︧︀نر︀﹜﹩د

و ا﹡ــ︡ را ︋ــ︀ اراده ﹊ــ﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝︪ــ﹫ّ️ ،︋︣︠﹩. )١٠٣: ١، ج١٤١٤ ،؛ ا︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر٤٧١: ق١٤١٢

  ).٨۴٢: ١٤١٤(ا︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر،  ١ا﹡︡﹝︐︣ادف ﹨﹛ دا﹡︧︐﹥

 

﹎︣دد؛ ︣ا﹋ــ﹥ ︮ــ︀︉ اراده ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ دارای ﹝﹩اراده ︋ــ︀ز ﹝︧ــ﹙﹥︋ــ﹥  ،︀ر و ︻︡م ا︠︐﹫︀ر﹋﹥ ︋︣︠﹩ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ا︠︐﹫﹠︀ن .١

ّ﹅ ︀ب ا︨️ و ﹋︧﹩ ﹋﹥ اراده ا︠︐﹫︀ر و︐﹡ّا﹅ ا﹨︡ دا︫️ و در ا﹁︺︀ل و ا︻﹞︀ل   ای ﹡︡ارد، ﹨﹫︘ ا︠︐﹫︀ر و﹢﹡ ﹩︋︀︐﹡ا

﹨﹞ــ﹫﹟  ،︓︣ ﹝︐﹊﹙﹞︀ن ا︨﹑﹝﹩﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹋﹝﹩ ﹋﹫︡︃︠﹢د ﹝︖︊﹢ر ا︨️. را︾︉ ا︮﹀︀﹡﹩ ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ را ︢︎︣﹁︐﹥ ا︨️ و ︑

︋︺︱﹩ ︐﹩ ا︓︀ر و ا︠︐﹫ــ︀ر  .)۴١٧: 1383 را︾︉ ا︮﹀︀﹡﹩،(ا﹡︡ را ︀︋ اراده ︋﹥ ﹉ ﹝︺﹠︀ دا﹡︧︐﹥ ﹝︪﹫ّ️﹡︷︣ را دار﹡︡ و 

  ).٢٠۶: ۶و۵ق، ج1406 ︵︊︨︣﹩،(ا﹡︡ ﹝︺﹠︀ دا﹡︧︐﹥﹨﹛ ﹝︪﹫ّ️ده و را ︋︀ ارا

 ،﹩﹠﹫﹝︠) ︩﹢︠ ︀م ﹡﹫︤ در ︋︣︠﹩ از آ︔︀ر﹞︣ت ا︱1372 :18  ؛27 :1374 ،﹢ ؛ ﹨﹞ــ ۴۵و ،︣ــ﹢، ︫ــ︣ح د︻ــ︀ی ︨ــ﹝﹨ 

︋ــ﹥  ،«اراده» ﹥﹅ ︑︺ــ︀﹜﹩ ︎︣دا︠︐ــ﹥ و از ﹆﹫﹆ــ️ ﹝︴﹙﹆ــ  هو اراد ﹝︪﹫ّ️ ﹥﹙︋︀ ﹡﹍︀﹨﹩ ︻︣﹁︀﹡﹩ ︋﹥ ﹝︧، )107ـ  98: 1374

ّ︉» و ︮﹀︀ت ︀﹝︨︀ن اراده در ﹋︧﹢ت ا︨︣ ︀ «ّ️و از  ،ذات﹫︪﹞،  ︃︪﹠﹞ ︤﹫﹡ ر ذات ︋﹥ «﹁﹫︰ ا﹇︡س» و﹢︸ ︃︪﹠﹞ ﹤︋

  .)17: 1372﹨﹞﹢، ( وا︡️ ︑︺︊﹫︣ ﹡﹞﹢ده ا︨️ ﹥در ︑︺﹫﹟ ︔︀﹡﹩ و ﹝︣︑︊ ︑︺﹫﹟ و ︸﹢ر ﹆﹫﹆️ و︗﹢د

﹡︧ــ︊️  ،ــ﹅ دا﹡︧ــ︐﹥ ﹝︪ــ﹫ّ️﹝︷︀﹨︣  ا︪︀ن ﹨﹞﹥ ﹝﹢︗﹢دات را از ،دا﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ی اراده ﹝﹩ا︻﹑ ﹥را ﹝︣︑︊ ﹝︪﹫ّ️ا︪︀ن 

️ّ﹫︪﹞ ﹩﹞ ️︊︧﹡ ﹉ را ︀﹡آ ﹤﹝﹨ ﹤︋ ــ﹅ را ﹏ــ﹏، ﹁︺ــ︺﹁ ﹤︊︑︣﹞ ــ︀و اراده ،او ﹝︪ــ﹫ّ️دا﹡︡ و در︖دا﹡ــ︡د ﹝ــ﹩اش را ا 



 

  ١٠١ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

️ّ﹫︪﹞ ﹩﹛و  ﹝︪﹫ّ️ا﹇︧︀﹝﹩ دارد ﹋﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از  ،ا ﹩﹠﹢﹊︑️ّ﹫︪﹞  .﹩︺︪︣ــ﹫ّ️︑︪ــ﹞ 

﹩﹠﹢﹊︑،  ︀﹫︫︀د ا︖ص  ﹋﹥︻︊︀رت ا︨️ از ﹝﹆︀م ا﹢︭﹞ ︡﹡︀ل ︋﹢ده و ︋︣ ا︨︀س ︻﹙ــ﹛ و ︠︡او︺︐﹞

 

  ).100: ﹨﹞︀ن(

﹨﹞︀ن ︸﹢ر ﹆﹫﹆️ و︗﹢د ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ اراده ــ﹅ در ﹝﹆ــ︀م ︸ــ﹢ر و  ،﹅ ﹝︪﹫ّ️ ،︑︣، از د︡﹎︀ه ا︪︀ن︋﹥ ︻︊︀رت رو︫﹟

  ).106: ﹨﹞︀ن( ︑︖﹙﹩ ا︨️

 ﹤︋ ︤﹫﹡ ﹜︣﹋ ︀ن  ؛ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️ »اراد« » و︫︀ء«︀︋ ا﹜﹀︀︸﹩ ﹨﹞︙﹢ن  ﹝︪﹫ّ️در ﹇︣آن︗ ادث﹢ ︀م﹝︑ ﹤﹋ ﹩︑︀از ︗﹞﹙﹥ آ

  ﹁︣﹝︀︡:﹩﹝ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ؛﹋﹠︡﹝﹩ ا﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط دا﹡︧︐﹥ و ا﹡︧︀ن را ﹁︀﹇︡ ا︠︐﹫︀ر ﹝︺︣﹁﹩ ️﹝︪﹫ّرا ︋﹥ 

︋ِ﹫ِ︡كَ ا﹜َْ﹫ُ︣ إِ﹡ُ﹈َ ︻َ﹙﹩ «﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُُ﹛ُ ﹝︀﹜ِ﹈َ ا﹜ْ﹞ُ﹙ْ﹈ِ ︑ُ﹣ْ︑ِ﹩ ا﹜ْ﹞ُ﹙ْ﹈َ ﹝َ﹟ْ ︑َ︪︀ءُ وَ ︑َ﹠ِْ︤عُ ا﹜ْ﹞ُ﹙ْ﹈َ ﹝ِ﹞ُ﹟ْ ︑َ︪︀ءُ وَ ︑ُ︺ِّ︤﹝َ﹟ْ ︑َ︪︀ءُ وَ  ︑ُِ︢لّ ﹝َ﹟ْ ︑َ︪︀ءُ 

ُ﹋﹩َ︫ ِ﹏َ︣︡﹇ ٍ︣ان(آل ؛ء﹝︻: 2 (︀︋︀ر︠︡ا :﹢﹍︋! ﹚ُ﹞ دار﹡︡ه ﹩﹢︑﹉﹩﹨ــ﹢ا︋ ﹤﹋︣﹨ ﹤︋ .،  و از ﹨︣﹋ــ﹥  د﹨ــ﹩﹝ــ﹩ ﹉﹝ُ﹙ــ

 ﹨﹞ــ﹥ .د﹨ــ﹩ذ﹜ــ️ ﹝ــ﹩ ،د﹨﹩ و ﹨︣﹋︦ را ﹋ــ﹥ ︋ــ﹢ا﹨﹩︻︤ت ﹝﹩ ،︨︐︀﹡﹩. ﹨︣﹋︦ را ﹋﹥ ︋﹢ا﹨﹩﹝﹩ ﹉﹝ُ﹙ ،︋﹢ا﹨﹩

  ︑﹢ا﹡︀﹩.» ،︋﹥ د︨️ ︑﹢︨️ و ︑﹢ ︋︣ ﹨︣ ﹋︀رى ،﹨︀﹡﹫﹊﹩

  ﹁︣﹝﹤﹋ ﹩﹞:︡︀﹠︀ن ؛دا﹡︨︡︣﹡﹢︫️ ︠﹢د د︠﹫﹏ ﹝﹩را در  اوو  ﹩ آ︀ت، ︋︣ای ا﹡︧︀ن ا︠︐﹫︀ر ﹇︀﹏ ︫︡ه︋︣︠ ،در ﹝﹆︀︋﹏

﹡︀ُ أَ︻ْ︐َْ︡﹡︀ ﹜ِ﹙︷ُ︀﹜ِ﹞﹫﹟َ ﹡︀راً أَ︀طَ ︋ِ﹊ُ﹛ْ ﹁َ﹞َ﹟ْ ︫︀ءَ ﹁َ﹙ْ﹫﹣ْ﹝ِ﹟ْ وَ ﹝َ﹟ْ ︫︀ءَ ﹁َ﹙ْ﹫ْ﹊﹀ُْ︣ إِ ِ︋ِ﹛ْ ُ︨︣ادِ﹇ُ︀...«وَ ﹇ُ﹏ِ ا﹜َْ﹅ّ ﹝ِ﹟ْ رَ ) ﹋) :29ــ︿ ؛ 

ا :﹢﹍︋﹅ ﹟︨ ﹟، ︡﹨ا﹢︋ ﹤﹋︣﹨ .️︨︀﹝︫ ا﹨ــ︡ ،از ︗︀﹡︉ ︎︣ورد﹎︀ر﹢︋ ﹤︀ن ︋﹫ــ︀ورد و ﹨︣﹋ــ﹝ــ︀  ،ا﹞ .ــ︀﹁︣ ︫ــ﹢د﹋

 ». ا﹛...﹎﹫︣د، آ﹝︀ده ﹋︣ده﹨﹞﹥ را در︋︣﹝﹩ آ︑︪﹩ ﹋﹥ ﹜﹫︉ آن ،︋︣اى ﹋︀﹁︣ان

 در ،﹝︐︀ر ﹝ــ︰ ﹡﹫︧ــ️ و ا︠︐﹫ــ︀ر وی، ر︨﹫﹛ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن﹝﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ،︋︀ د﹇️ در ﹝︴︀﹜︉ ︎﹫︪﹫﹟ و د﹇️ در آ︀ت

﹊﹢﹝ــ️ و  از داــ︣ه ،در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت، ا﹟ ﹝︺﹠︀ را ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ ﹋ــ﹥ ا﹡︧ــ︀ن ؛﹎﹫︣د﹡﹞﹩ ︠︡ا ﹇︣ار ﹝︪﹫ّ️︻︣ض 

 ،﹩︵︊︀︵︊ــ︀( ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د︋︀ ︑﹢﹫︡ ا﹁︺︀﹜﹩ ︠︡او﹡ــ︡ در ︑︺ــ︀رض  ،﹇︡رت ︠︡او﹡︡ ︠︀رج ا︨️ و ﹝︧︐﹙︤م ︫︣ک ︋﹢ده

︎ــ︢︣ش ا﹡︧ــ︀ن ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان  ،از ︨ــ﹢ی د﹍ــ︣ ).389: 12ش، ج1374؛ ﹝﹊ــ︀رم ︫ــ﹫︣ازی، 304- 303: 13ج، ق1417

︰﹞ ده ︋﹢دن ︑﹊﹙﹫︿ و ︗︤ا را در ﹜︽﹢ و ،﹝︖︊﹢ر﹢﹫︋ ️︫︡ه ︋︣︠﹢ا﹨︡ دا﹫﹆︻ ﹟و ا، ّ﹅ ︀︋ ︀ب در ا﹡︧︀ن︐﹡ا ﹤﹋ ︀﹨

 و ﹫︑ــ﹢︋  ،︀رى ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡﹫ــ ﹨︀ در ا︻﹞︀﹜︪ــ︀ن ا︠︐ا﹝︣ی وا︲ و رو︫﹟ ا︨️، در ︑﹠︀﹁﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋ــ﹢د. ا﹎ــ︣ ا﹡︧ــ︀ن

﹨︀ در ا︻﹞︀ل ︠﹢د ﹝︖︊ــ﹢ر ﹨︧ــ︐﹠︡، ــ︣ا ︠︡او﹡ــ︡ او را ︋ــ﹥ ︨ــ︊︉ ﹋︀ر﹨ــ︀ی ︨︣ز﹡︩ ︋︣اى ﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؟ ا﹎︣ ا﹡︧︀ن

آزاد و ﹝︐︀ر﹡ــ︡.  ،﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝ــ︣دم در ا﹡︐ــ︀ب راه ︠ــ﹢د﹏ ︋︣ ا﹫﹠︀ ﹨﹞﹥ د﹜﹋﹠︡؟ ا﹡︀در︨︐︩ ︑﹢︋﹫ و ︨︣ز﹡︩ ﹝﹩

،﹟َ︣ا﹔ ︋﹫﹟َ ﹝ٌ︣«أ︋︣ ﹝︊﹠︀ی  ،ن ا︨️ ﹋﹥ ﹡︷︀م ︠﹙﹆️آ﹡︷︣ در︨️  ︋﹠︀︋︣ا﹞﹟« ️︨؛ا︨︐﹢ار ا ﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟ان، ︠︣د، ︋﹥ ا﹢︑ ﹤

ا﹜﹩ ﹇︣ار  ﹝︪﹫ّ️از ﹡︀﹫﹥ ︠︡او﹡︡ ا︨️ و در ︵﹢ل اراده و  ،﹝︀ هو ﹨﹞︙﹠﹫﹟ اراد ،︻﹆﹏، آزادی در ﹎︤﹠︩ و ا﹡︐︀ب

در  ،﹋︀ر﹎﹫︣ی آن ا︨ــ️﹥اراده و ـ︋ـ  ﹥﹝﹆︡﹝ــ﹥ و ﹐ز﹝ــ  را ︗ ﹟︡︋️ ﹋﹥ ︠︡او﹡ــ︡ ﹨ــ︣ آ﹡︙ــ﹥ ؛دا︫︐﹥ و ﹝︺﹙﹢ل آن ا︨️

﹢ن ﹜﹢ازم  ،︋﹠︀︋︣ا︀ ﹟﹩ را در ا﹡︖︀م ︀ ︑︣ک ا﹝﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.ا︨️ ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡ ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن ﹇︣ار داده و ا﹡︧︀ن 

﹝﹠︐︧︉ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ا︨️ و ﹨﹛ ︋﹥ ا﹡︧ــ︀ن  ، ﹨﹛ا﹟ ﹜﹢ازم و از ︗︀︉﹡ ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ا﹁︀︲﹥ ︫︡ه ،﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ا﹁︺︀ل ا﹡︧︀ن

﹟دو ،﹋﹥ ﹁︀︻﹏ ا﹝﹢ر ︋﹢ده ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا ﹟؛ 163 :10ج ،﹨﹞ــ︀ن( د︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨️ و ︑︺︀ر︲ــ﹩ و︗ــ﹢د ﹡ــ︡ار ،︗﹞︹ ︋﹫﹟ ا

︫﹢د ﹋﹥ ﹜﹢ازم آن و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡؛ ︋﹥ ︫︣︵﹩ در ︠︀رج ﹝﹞، ﹩﹞ ﹅﹆﹙﹢﹇︀ت ﹝︪﹫ّ️﹨︣﹠︡ ؛ )385: ۵ج ﹨﹞︀ن،

︑︣ از ﹨﹞﹥ ا﹠﹊﹥ و ﹝، ﹜︺﹠﹩ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︪﹩ء و ︑︭﹢ر آن، ︑﹞︀﹏ و ر︾︊️ ︋﹥ ︨﹢ی آن، ︻︤م و ︑︭﹞﹫﹛ ︋︣ ا︗︣ای آن

︣ا﹋ــ﹥ ︠︡او﹡ــ︡ ︋ــ︣  ؛﹉ از ا﹟ ا﹝﹢ر ا︐﹫︀ج ﹡︡ارد︠︡ا ︋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︪﹫ّ️﹝﹠﹢ط ︋﹥ اذن ︠︡ا︨️... ا﹝︀  ،︋﹠︡﹎︀ن ﹝︪﹫ّ️

 :۶ج ،ش1380(﹝︭ــ︴﹀﹢ی،  ︀︋ــ︡ا︫﹫︀، ︻﹙﹛ ︱﹢ری و ا︀︵﹥ دا︫︐﹥ و ︋ــ﹥ ﹝︖ــ︣د اراده، ا︖ــ︀د و ︑﹆ــ﹅ ﹝ــ﹩ ﹨﹞﹥

﹡︐﹫︖ــ﹥، ︠︡او﹡ــ︡ ︋ــ﹥  ﹋︀﹝ــ﹏ دارد. در ﹡︀﹝ــ︡ود ا︨ــ️ و ︠︡او﹡ــ︡ ︋ــ︣ ﹨﹞ــ﹥ ﹫ــ︤ ا︀︵ــ﹥ ،︻﹙﹛ ︠︡او﹡ــ︡ ︎︦، ).158

 ).92و91: 9ش، ج1378︵﹫︉، ( ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹡﹫︧️ ،﹜﹢ازم﹫﹠﹩ و ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ﹝﹆︡﹝﹥
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

︑﹙︿ از آن ︾﹫ــ︣﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ و ︋﹠ــ︡﹎︀ن در  ﹡﹞︀︡ وآ﹡︀ را ا︖︀د ﹝﹩ ،﹊﹞️ و ﹝︭﹙️ ︠﹢د

 ﹟ا︠︐﹫︀ری ﹡︡ار﹡ــ︡︋︀ره ا ،﹩︀︫ــ︉ و روز ﹝︀﹡﹠ــ︡: ؛)٢٤٩: ١٢ق، ج١٤١٧ (︵︊︀︵︊ــ ︩١︎﹫ــ︡ا ،

و ١٤٤ :ش١٣٨٠﹝︭ــ︴﹀﹢ی، ( ﹨︀ و ﹝﹢︗ــ﹢دات، رزق و روزی دادن﹝︣ده و ز﹡︡ه ︫︡ن ا﹡︧ــ︀ن

١٤٥(.  

️ّ﹫︪﹞ ﹩︺︪︣︑،  ﹤︠︡او﹡︡ ︋︀ ﹁︨︣︐︀دن ر︨ــ﹢﹐ن، ︋﹠ــ︡﹎︀ن را از آ﹡︙ــ﹥ ︋ــ ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ﹟ا ﹤︋

در ﹁︺﹏  ٢︗︊︀ریا︨︀زد ︑︀ ︋﹢︨﹫﹙﹥ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د و ︋︡ون ﹨﹫︘ ﹝︭﹙️ و ︀ ︲︣ر آ﹡︀︨️، آ﹎︀ه ﹝﹩

، ︵﹫ــ︉( ﹝﹞﹊ــ﹟ ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د ،︑﹙︿ از آن ،︋﹠︀︋︣ا. ﹟︀ ︑︣ک، آ﹡︀ را ا﹡︖︀م داده ︀ ︑︣ک ﹋﹠﹠︡

  ).٣٨٨ :ش١٣٧٨

  ︎﹫︪﹫﹠﹥ ︎︥و﹨︩

﹤﹛︀﹆﹞ ﹤︪︡﹡ّ️ای ︋︀ ︻﹠﹢ان «︋︀ز︑︀ب ا﹫︪﹞ در ︑︀ر ﹩﹛ا﹩﹡︀﹚؛ ﹡﹍︀ری ا︑ ︀︋︃ ــ︀ر︑ ︣︋ ︡﹫﹋

ا︨ــ︐︀د︀ر دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد  ،︑﹢︨ــ︳ ︠ــ︀﹡﹛ ﹝︊﹢︋ــ﹥ ︫ــ︣﹁﹩ »،︗︀﹡﹍︪︀ی ︗﹢﹠﹩ و ︑︀ر و︮ــ︀ف

   ︋﹥ ︀پ ر︨﹫︡ه ا︨️. ١٣٩٢ا︨﹑﹝﹩ وا︫ ︡︣ ری در ︨︀ل 

ا﹜﹞︺︀رف ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ︎ــ﹏ ادوارز  ة︡﹆︑»︣︣﹎︣ا﹩» در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت دا︻﹠﹢ان ای ﹡﹫︤ ︋︀ ﹝﹆︀﹜﹥

ا﹜﹩ در  ﹝︪﹫ّ️ ﹥ا﹡︪︡«زاده ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝﹆︀﹜﹤ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︧﹟ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ،︑︣︗﹞﹥ ︋︣وز ︨︀﹜﹊﹩

︪و ﹁︭﹙﹩ از ﹋︐︀ب  »،﹡﹍︀ری ا︨﹑﹝﹩︑︀ر︡﹡ا﹤ ــ︡︋︀﹇︣  ﹡﹍ــ︀ری ︻︭ــ︣ ︮ــ﹀﹢ی︑︀ر﹝﹞ ︣ا︔ــ

 ﹟آ︔︀ری ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا ︀﹠︑ ،︀ب  ،﹝﹢︲﹢ع ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟آرام︐﹋︉︐﹊﹞ ﹩︀ی ︑ــ︀ر﹨

︀ر︑ ﹩︤ت︃︑ و ︑︖︡د﹎︣ا︻ ︿﹫﹛ّاو ︩︋ ﹜﹨︡ا﹡︧﹫︀﹜﹫︧ــ﹛ اً راد﹝﹠︩ ﹋﹥ در ﹁︭﹏ دل ︋﹥ ︎︣و

)️ّ﹫︪﹞︀ر︑ ﹩︎︣دا︠︐﹥ ا︨️. )﹎︣ا  

د وا﹋︀وی و ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇ــ︣ار ﹡﹍︣﹁︐ــ﹥ ︠﹢︋﹩ ﹝﹢را﹜️ّ﹫︪﹞ ﹤︋ ﹩﹉ از ﹝﹆︀﹐ت ﹝︢﹋﹢ر، در ﹨﹫︘

  ﹝﹫﹟ ﹡﹊︣ده ا︨️.︃را ︑ا︨️ و ﹨︡ف ︎︥و﹨︩ 

» ︊﹫ــ︉ ا﹜︧ــ﹫︣ا﹜﹩ از ﹡﹍︀ه ︠﹢ا﹡︡﹝﹫︣ ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋ــ︣ ﹋︐ــ︀ب  ﹝︪﹫ّ️«ای ﹡﹫︤ ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹡︀﹝﹥︀︎︀ن

 

ِ︣جُ اْ﹜﹞َ﹫️َ ﹝ِ﹟َ ا .١ ُْ︑َ﹝ِ﹟َ ا﹜ْ﹞َ﹫️ِ و ﹩َْ﹛ِْ︣جُ اُ︑ َ︀رَ ﹁ِ﹩ ا﹜﹙ُ﹫﹏ِ وُ﹠﹛︀رِ وَ ︑ُ﹢﹜ِ︕ُ اُ﹠﹛وَ ︑َْ︣زُقُ ﹝َــ﹟ْ ︑َ︪ــ︀ءُ «︑ُ﹢﹜ِ︕ُ ا﹜﹙ُ﹫﹏َ ﹁ِ﹩ ا ﹩َْ﹛

ِ ِ︣و ز﹡ــ︡ه را از ﹝ــ︣ده ︋﹫ــ︣ون  ،﹋﹠ــ﹩، و روز را در ︫ــ︉︫ــ︉ را در روز دا︠ــ﹏ ﹝ــ﹩ )27: ︻﹞ــ︣ان(آل ؛︧ــ︀ب︋ِ︽َ﹫ــ

 ».︋︪﹩و ︋﹥ ﹨︣﹋︦ ︋﹢ا﹨﹩، ︋︡ون ︧︀ب، روزى ﹝﹩ ،آورى، و ﹝︣ده را ز﹡︡ه﹝﹩

︠﹢اه ︫︀﹋︣ ︋︀︫︡ (و ︢︎︣ا ﹎ــ︣دد) ــ︀  ؛) ﹝︀ راه را ︋﹥ او ﹡︪︀ن داد﹛3: (ا﹡︧︀ن ؛«إِ﹡ُ︀ ﹨ََ︡﹠︀هُ ا﹜ُ︧︊﹫﹏َ إِ﹝︀ُ ︫︀﹋ِ︣اً وَ إِ﹝ُ︀ ﹋َ﹀ُ﹢راً .٢

 ».︍︀س﹡︀︨



 

  ١٠٣ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫ــ︡ ︑ــ︀ر ا︨ــ﹑م دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ــ︀﹇︣ا﹜︺﹙﹢م ︋ــ︀ ﹡﹢︫︐﹥ ︠︀﹡﹛ ﹝︣﹛ ا﹢︋﹩ دا﹡︩

 ﹩︀﹝﹠﹨︪︀وره ︠︀﹡﹛ د﹋︐︣ ز﹨︣ا روحآرا﹞ ︣ی و﹢﹛ا ﹟︧﹞ ︣︐﹋ا﹝﹫ــ︣﹇︀ی د ﹩﹚﹛ی ︋ــ﹥ ﹡﹍ــ︀رشا 

  درآ﹝︡ه ا︨️.

︋ــ﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ روش  ،ل︨﹥ ﹁︭﹏ دارد. در ﹁︭ــ﹏ اوّ ﹡﹍︀ری ︻︭︣ ︮﹀﹢ی︑︀ر ﹥ا﹡︪︡﹋︐︀ب 

﹡﹍︀ری ا︣ان ︋︺︡ از ا︨﹑م ︫︡ه ا︨️. ﹁︭﹏ دوم، ︑︀ر︑ ﹆﹫﹅، ﹝﹠︀︋︹ و ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی ︎︣دا︠︐﹥

﹡﹍︀ری ︻︭︣ ︮﹀﹢ی ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹠︡. در ﹁︭﹏ ︨﹢م، ︑︀ر︸ ︀︑﹢ر ︮﹀﹢﹥ را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩

︑ــ﹢ان ﹎﹀ــ️ ️ ﹝ــ﹩︗︣︋ــ﹥ ،﹎﹫︣ی ﹝︀︊︒ آ﹝︡ه ا︨️. در ا﹟ ﹋︐ــ︀بدر ا﹡︐︀، ︠︀︑﹞﹥ و ﹡︐﹫︖﹥ و

︋︣ر︨﹩  »﹡﹍︀ری ︻︭︣ ︮﹀﹢یا﹜﹩ در ︑︀ر ﹝︪﹫ّ️ا﹡︡﹆︑ ﹤︪︡︣﹎︣ا﹩ و «︓﹩ ﹋﹥ ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝︊

  ︗︀ی ﹋︀ر دارد. ،︑﹀︭﹫﹏ ︋﹫︀ن ︫﹢د︠﹢ب ︎︣ورا﹡︡ه ︫︡ه ا︨️ و ا﹎︣ در ﹇︀﹜︉ ر︨︀﹜﹥ و ︋﹥ ،︫︡ه

﹨ــ︀ی از دو ︋︩ ﹝︖︤ا ︋︀ ︻﹠︀و﹟ «﹝﹊︐ــ︉، ︡د﹎︣ا﹩ ︑︀ر︀ر﹩ و ︑︖﹨︀ی ︑﹝﹊︐︉﹋︐︀ب 

︑ ﹩و «︑︖︡د﹎︣ا «اوّ︑︀ر ︩︋ ﹤﹋ ️︨︫︡ه ا ﹏﹫﹊︪︑ «ــ︩ دوم ،ل︀ر︋ ︎ــ︀﹡︤ده ﹁︭ــ﹏ و، 

ل ﹋︐︀ب، ︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ی ﹁︭﹏ دوازده ﹁︭﹏ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده ا︨️. ︑﹞︀م ﹝︋ ︒︀︊︩ اوّ

︐﹥، ︋﹥ ︑﹢﹐ت ︻﹙ــ﹛ ︑ــ︀ر در ﹝︽ــ︣ب ز﹝ــ﹫﹟ ︎︀﹡︤د﹨﹛ آن ﹋﹥ ︋﹥ «﹝﹊︐︉ ︑︀ر﹩ ﹇︣آن» ︎︣دا︠

  ا︠︐︭︀ص ︀﹁︐﹥ ا︨️.

﹎︣ا﹩ ︑︀ر ︋︣ ﹝﹢ر︠ــ︀ن ﹝︪﹫ّ️، ︋︒ از ︑︀ر﹩ و ︑︖︡د﹎︣ا﹩ ︑︀ر﹨︀ی ﹝﹊︐︉در ﹋︐︀ب 

﹢دی و ﹝︧﹫﹩ و ﹋︀︑﹢﹜﹫﹉ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫ــ︡ه و از ﹝﹢ر︠ــ︀ن ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ︨ــ﹠﹩ ︋ــ﹥ ﹝﹫ــ︀ن ﹡﹫︀﹝ــ︡ه 

  ا︨️.

ا︮ــ﹙﹩  ﹥»، د︾︡︾︊﹫︉ ا﹜︧﹫︣︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ﹋︐︀ب ا﹜﹩ از ﹡﹍︀ه ︠﹢ا﹡︡﹝﹫︣ ︋ ﹝︪﹫ّ️«﹡︀﹝﹥ در ︀︎︀ن

﹟︋︣ای ا ︨︀︎ ﹟︐﹁︀ ــ︉ ا﹜︧ــ﹫︨︣﹣ال ا︨️ ﹋﹥: «︠﹢ا﹡︡﹝﹫︣ در ﹋︐ــ︀ب  ﹡﹍︀ر﹡︡ه﹫︊ ﹏ــ﹫﹚︑ در ،

ا﹜ــ﹩ ﹇︀ــ﹏ ︫ــ︡ه ا︨ــ️؟» در اــ﹟  ﹝︪ــ﹫ّ️رو︡اد﹨︀ی ︑ــ︀ر ﹩ــ﹥ ︗︀﹍ــ︀ه و ﹡﹆︪ــ﹩ ︋ــ︣ای 

︓﹩ ﹨﹞︙ــ﹢ن ا︋︺ــ︀د و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ︑﹙﹫﹏ ﹝︱﹞﹢ن در ﹇︀﹜︉ ︨﹥ ﹁︭﹏ ︋﹥ ﹝︀︎﹤﹞︀﹡، ︀︊︀ن

︠﹢ا﹡ــ︡﹝﹫︣ ﹝ــ﹢رد  ︊﹫︉ ا﹜︧ــ﹫︣ا﹜﹩ در ﹋︐︀ب  ﹝︪﹫ّ️︫﹠︀︨﹩ ︨﹩ و ﹨︧︐﹩︫﹠︀روش﹨︀ی ﹜﹀﹥﹣﹝

  ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

ا﹜﹩ در ﹫︴﹥ ز﹝︀﹡﹩  ﹝︪﹫ّ️در ﹨︣ ︀ل، ︋︀ ︑︐︊︹ در آ︔︀ر و ﹝﹠︀︋︹، ا︔︣ ﹝︧︐﹆﹙﹩ را در ﹝﹢︲﹢ع  

 ﹋﹠﹫﹛.﹨︀ی ︋︺︡ی ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹩﹝﹢رد ﹡︷︣ و ︐﹩ در ︨︡ه

︠﹢︋﹩ ﹝﹢د وا﹋︀وی ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️ و ا﹜﹩ ︋﹥ ﹝︪﹫ّ️﹝︢﹋﹢ر، و آ︔︀ر از ﹝﹆︀﹐ت  ﹉در ﹨﹫︘

 ︫﹢د.﹡﹞﹩ ر︨︡ ︠﹢ا﹡﹠︡ه ﹡﹫︤ ا︾﹠︀﹝﹩ ﹝﹫﹟ ﹡﹊︣ده ا︨️. ︋﹥ ﹡︷︣︃﹨︡ف ︎︥و﹨︩ را ︑



 

١٠٤ 

    

١٠٤

     

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

 ︑﹙﹫﹙﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹋ــ﹥ از روش ︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︐ــ﹢ای ـروش ︑﹆﹫﹅ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︑﹢︮﹫﹀﹩ 

در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ︨ــ︡ه ︨ــ﹢م ︑ــ︀ ︫︪ــ﹛  ︑﹆︡︣﹎︣ا﹩﹥ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ردار ﹋﹫﹀﹩ ︗️﹩ و ﹋﹞ّ

  ﹨︖︣ی ا︨︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

  ︎︥و﹨︩  روش

 ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ای﹢︐﹞ ﹏﹫﹚︑ ︋︣ر︨﹩ دادهروش ️︗ ️︨ــ﹢ع دار، رو︫﹩ ا﹡ ﹩︀︨︀﹠︫ و ︀﹨

︑﹢ان ︑﹢︨ــ︳ آن ︋ــ﹥ ︭︠﹢︮ــ﹫︀ت ︎﹫ــ︀م و ا﹨ــ︡اف ﹝﹩ ︑﹙﹫﹏ و ا︨︐﹠︊︀ط ︻﹙﹞﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︡ف︎﹫︀م 

؛ ٩٦- ٩٥ :١٣٨١(︵︀﹜﹆︀﹡﹩، ︎﹩ ︋︣د ،﹎︢ارد︠﹢د ︋﹥ ︗︀ ﹝﹩ی ﹋﹥ از ︮︀در﹋﹠﹠︡ه ︎﹫︀م و ︋︀ز︑︀ب و ا︔︣

از  ،روش ︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︐ــ﹢ا. )١٣٩٥ ای،.؛ ر.ک: ﹡﹢﹡ــ︡ورف، ﹋﹫﹞︊︣﹜ــ﹩٢١٧: ١٣٩٢را︗︣دی، 

﹎﹫ــ︣د و ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ را ﹝﹩ ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ در ︻﹙﹢م ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار︗﹞﹙﹥ روش

 و ر︨ــ︀﹡︡﹝﹩ ــ︀ری ،︑︊︀ط ا︨️﹨︩ در اردر را︨︐︀ی ﹋︪︿ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع و ﹝︧﹙﹥ ︎︥و

: ١٣٩٣︨ــ︀رو︠︀﹡﹩، ( ︨︀زد﹝﹩ ر﹨﹠﹞﹢ن ،در ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹨︡ا﹁﹩ ﹋﹥ در ︎︥و﹨︩ ا︨️ ،﹨﹞︙﹠﹫﹟

  ).٩٩- ٩٨: ١٣٨١؛ ︵︀﹜﹆︀﹡﹩، ٢٩٠- ٢٨٦

﹝ــ﹢رد  ،︫ــ﹢د﹝﹩ در ﹋﹑﹝﹩ را ﹋﹥ از ﹎﹢﹠ــ︡ه ︮ــ︀در﹨︀ ︑﹢ان واژه﹝﹩ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ روش︋︀ ︋﹥

  ︀﹁️.ن د︨️ آ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار داد و ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی 

و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟  ،روش ︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︐ــ﹢ای ﹋﹫﹀ــ﹩ ︗ــ️ دار ﹟ ︎︥و﹨︩ ︋ــ︀ ﹋﹞ــ﹉در ا ﹡﹍︀ر﹡︡ه

︨️ ﹋︣دن واژ﹎︀ن ﹋﹙﹫ــ︡ی ﹁︪﹞ ﹤︋ ،︀﹨︬︣ ﹋︣دن ﹝﹢︲﹢ع و ﹁︣︲﹫﹥ ،﹩︑﹙﹫﹏ ﹝︐﹢ای ﹋﹞ّ

ی ا︵﹑︻ــ︀ت آور︗﹞︹ ،ال ا︨️ و در ﹡︐﹫︖﹥﹣و ︗﹞﹑︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع و ︨

️︀﹡ ت و واژ ،و در﹑﹝︗ ﹏﹫﹚︑ه ︀﹨﹩﹞︣︷﹡ ︎︣دازد.و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد  

ــ︀︋︹ ﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︣ و ــ︀﹁︐﹟ ﹝﹆ــ﹢﹐ت، در ︎ــ︥و﹨︩ ︀︲ــ︣، ︎ــ︦ از  درج ﹝︴︀﹜︺ــ﹥ ﹝︐ــ﹢ن ﹝﹠

﹎﹫︣ی ن، ︗ــ️آو ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︱︀﹝﹫﹟ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥  ،در ︗︡ول ا﹋︧﹏ ﹝︪﹫ّ️﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹨︀ی ﹝﹆﹢﹜﹥

 ا﹜ــ﹩ ﹝︪ــ﹫ّ️﹎﹫︣ی ا︮ــ﹙﹩ آن ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. ﹝︱︀﹝﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︗️﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ داده

﹨︀﹩ ﹝︖︤ا ︗️ ﹝︪ــ︬ ︨︐﹢ن ،﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ ا︨️. ︨︍︦ ،ا︨️

︗ــ︡ول  ٦ذــ﹏ ﹝﹠ــ︀︋︹ ﹝ــ︢﹋﹢ر ا︲ــ︀﹁﹥ ︫ــ︡. دو ︗ــ︡ول ﹋﹙ــ﹩ و ﹨︀ ﹋︣دن ︑︺︡اد ﹝︱︀﹝﹫﹟ و ﹝﹆﹢﹜﹥

 ،︖ــ﹥ ︑︨︣ــ﹫﹛ ︗ــ︡اول﹡︐﹫ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ا︠︐︭︀ص ︀﹁️.﹨︀ی ︋﹥ ﹨︣﹉ از ﹝﹠︀︋︹ و ﹝﹆﹢﹜﹥ ،︗︡ا﹎︀﹡﹥

︑﹙﹫﹏ ﹋﹫﹀ــ﹩  ،در ﹝︣﹙﹥ ︋︺︡ ا﹨︡ ︫︡.﹢ار ارا﹥ ︠︀﹜︉ ﹡﹞﹢د﹩ و در ﹇ذ︑ ︡﹠︋ ﹏﹙﹫﹏ ﹝︐﹢ای ﹋﹞ّ

﹁︣︻ــ﹩ ا﹡︖ــ︀م  در ﹝﹠︀︋︹ ﹝︢﹋﹢ر، ︑️ ︻﹠ــ﹢ان ﹝﹢︲ــ﹢︻︀ت آ︫﹊︀ر و ﹡﹀︐﹥﹨︀ی و ا︨︐︣اج ︎﹫︀م



 

  ١٠٥ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

.︡︣د﹎ ،﹩﹡︀︀︎ ﹤﹚︣﹞ ︀م︷﹡ ︿﹫︮﹢︑ ﹏﹫﹚︑﹏﹫﹚︑ ︡ــ﹩ ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ﹡﹞﹢دار﹨ــ︀ی ﹨ــ︀ی ﹝﹠ــ﹀﹫﹋

ّ﹝﹋ ﹏﹫﹚︑.️︨ا ﹩﹀﹫﹋ ﹏﹫﹚︑ و ﹡﹫︤ ︗︡اول ﹩ ﹟ا︨ــ️ و  رو،ازا﹢︐﹞ ﹏ــ﹫﹚︑ ،︩﹨روش ︎ــ︥و

و ر︋︴﹩ ︋﹥ روش ا︨️  ، ﹝﹢رد ﹡︷︣در ︗︀﹩ ﹋﹥ ﹝︱﹞﹢ن ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا︨️، ﹝︡﹜﹢ل و ︻︊︀رات آن

 ︑﹙﹫﹏ ﹝︱﹞﹢ن ﹡︡ارد. 

 ﹨︖︣ی﹇︣ن ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛  ﹝︴︣ح در آ︔︀ر ﹝﹢رد ﹡︷︣﹨︀ی ﹝﹆﹢﹜﹥

﹏ ︢﹋﹢ر ذ︀︲︣ ︋︀ روش ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا، ﹎︣د آوردن آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹝و﹨︩ ︥﹜﹫﹟ د︨︐︀ورد ︎اوّ

 ﹉︡ن﹫︪︋ ︤﹋︣﹝︑ آ︋﹥ ︎︣ا﹋﹠︡﹎﹩  ︻﹠﹢ان و .️︨︀﹡٢و١ ︗︡اول ،︀﹡ط ︋﹥ آ﹢︋︣﹞ و ﹡﹞﹢دار﹨︀ی 

 :﹎ــ︢ارد ﹋ــ﹥ ︫ــ︀﹝﹏﹝﹩ د︨︐﹥ ︋﹥ ﹡﹞︀︩ ٤را در  ﹝︱︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︢﹋﹢ر﹨︀ی ﹝﹢︲﹢︻︀ت و ﹝﹆﹢﹜﹥

️ّ﹫︪﹞︀﹡ــ︡اول و ﹡﹞﹢دار﹨ــ︀ی ﹝ــ︢﹋﹢ر،  ،﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫﹢د.﹩﹝ ، اراده، ﹇︡ر و ﹇︱︀ و ﹝︪︐﹆︀ت آ︗

 ﹡︪ــ︀نرا ︋︀زه ز﹝︀﹡﹩ ﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︣  در ﹨︣﹉ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹠︐︉﹨︀ و در︮︡ی ﹝﹆﹢﹜﹥﹝﹫︤ان ﹁︣اوا﹡﹩ 

 ا﹡︐ــ︀ب ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ،ا﹡ــ︡در ا﹟ ︎︥و﹨︩، ﹋﹙﹞︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹢ر︠︀ن ﹝ــ︢﹋﹢ر ︋ــ﹥ ﹋ــ︀ر ︋︣ده د﹨︡.﹝﹩

ا﹡ــ︡، ︋﹥ ﹋︀ر ﹡︊︣ده ﹝︪﹫ّ️﹋﹥ ﹝﹢ر︠︀ن ا﹟ ︋︀زه ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ️ و ︨﹠ّ ا﹝︣﹨︀ی ﹝﹆﹢﹜﹥ ،﹟︋﹠︀︋︣ا

  ا︨️.  در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ذ﹋︣ ﹡︪︡ه
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  ﹨︖︣ی ٦ ︑︀ ٣ ﹇︣ن در ﹋︐︉ ︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ ﹝︪﹫ّ️﹁︣اوا﹡﹩ ﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀  :١︗︡ول 

  

اراده، ﹇︱ــ︀، ﹇ــ︡ر و  ،﹝︪ــ﹫ّ️ :را ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ﹝︪﹫ّ️﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹨︀ی ︗︡ول ﹁﹢ق، ﹁︣اوا﹡﹩ واژه

ر ︀︑ــ  :﹨︖︣ی ﹋ــ﹥ ︻︊ــ︀رت ا︨ــ️ از ٦︑︀  ٣﹡︀︨️، در ﹝﹠︀︋︹ ︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ ﹇︣ن آ﹝︪︐﹆︀ت 

﹩︋﹢﹆︺ ،︊︣ی︵ ﹛︑︖︀رب ا﹔﹝︧︺﹢دی،  ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉ ،︑︀ر﹞  ،﹤﹢﹊أا﹜︊ــ︡ا︋ــ﹟ ﹝︧ــ وا﹜︐ــ︀ر 

﹝﹫ــ︤ان ﹁︣اوا﹡ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹊﹏ در︮ــ︡ی  ١- ١د﹨ــ︡. ﹡﹞ــ﹢دار ﹝﹩ ﹡︪ــ︀ن ،︑ــ︀ر﹫︋ ﹆ــ﹩﹝﹆︨︡﹩ و 

 د﹨︡.﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر را ﹡︪︀ن﹨︀ی واژه

︿
د

ر
 

  ﹝﹆﹢﹐ت 

 ﹁︣اوا﹡﹩

 ︀ر︑

﹩︋﹢﹆︺  

 ︀ر︑

  ︵︊︣ی

﹝︣وج  

ا﹜︢﹨︉ 

  ﹝︧︺﹢دی 

︑︖︀رب  

﹝﹛ ا﹔

ا︋﹟ 

 ﹤﹢﹊︧﹞  

 أا﹜︊︡

 وا﹜︐︀ر

﹩︨︡﹆﹞  

 ︀ر︑

 ﹩﹆﹫︋  

١ 
و   ﹝︪﹫ّ️

  ﹝︪︐﹆︀ت آن 
٧١  ٦  ١٢١  ٨٨  ٤٢٤  ١٦  

  ٣  ٢٧  ٠  ٣  ٢٨  ١  (اراده) اراد ٢

 ٥٢  ٦  ١  ٤  ٢٥  ١  ﹇︱﹩ـ  ﹇︱︀ ٣

٤ 
ـ   ﹆︡رـ  ﹇︡ر

︣ ـ  ﹝﹆︡ر ︡﹆︑  
٥٣  ١٠  ٣٦  ١٠  ١٦  ٦  



 

  ١٠٧ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

﹝﹠︐ــ︉ در ﹋︐︉ ︑︀ر︀﹆﹞️ّ﹫︪﹞  ﹩︧﹥ در︮︡ی ﹁︣اوا﹡﹩ ﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀  :١- ١﹡﹞﹢دار 

  ﹨︖︣ی ٦︑︀  ٣ ﹇︣ن

  

و ﹝︪ــ︐﹆︀ت  ﹝︪ــ﹫ّ️﹝ــ︣︑︊︳ ︋ــ︀ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹨︀ی د﹨︡ ﹋﹥ از ﹝﹫︀ن ﹝﹆﹢﹜﹥﹝﹩ ﹡︪︀ن ،﹡﹞﹢دار ﹁﹢ق

 »﹇︱ــ︀« ،٪٢٥︋︀ » ﹇︡ر«و  ︨️در ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹠︐︉ دارا را ︋︀﹐︑︣﹟ ﹝﹫︤ان ،در︮︡ ٦٧︋︀ ﹝﹫︤ان  ،آن

﹋﹞︐ــ︣﹟  ،٪٤︋ــ︀  »اراده«﹎﹫︣﹡ــ︡. ﹝﹩ ﹇ــ︣ار ︡ی︋︺ــ ﹨ــ︀ی ︑︣︑﹫︉ در رده︋﹥ ،٪٤︋︀  »اراده«و  ٪٦︋︀ 

 ﹝﹫︤ان را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده ا︨️.

[]

[]

[]

[]

[]

٦%

[]

[]

ب قرن نمودارفراوانی صفات مرتبط با مشيت در کتب تاريخی منتخ
۶تا٣

شاء و مشتقات-مشيت )اراده(اراد قضی-قضا تقدير-مقدر-يقدر-قدر
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 در آن ﹝︪﹫ّ️﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀  ﹨︖︣ی و ﹁︣اوا﹡﹩ ٦ ︑︀ ٣: ﹋︐︉ ︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ ﹇︣ن ٢︗︡ول

  

︿
د

ر
 

 ︹︋︀﹠﹞  

  ﹝﹆﹢﹐ت 

ـ   ︫︀ءـ  ﹝︪﹫ّ️

  و ﹝︪︐﹆︀ت 

اراده و 

  ﹝︪︐﹆︀ت 
  ﹇︡ر و ﹝︪︐﹆︀ت   ﹇︱︀ و ﹝︪︐﹆︀ت 

١  ︋﹢﹆︺ ٦  ١  ١  ١٦  ﹩︑︀ر  

  ١٦  ٢٥  ٢٨  ٤٢٤  ︑︀ر ︵︊︣ی  ٢

٣  
﹝︣وج ا﹜︢﹨︉ 

  ﹝︧︺﹢دی 
١٠  ٤  ٣  ٨٨  

٤  
﹝﹛  ︑︖︀رب ا﹔

﹤﹢﹊︧﹞ ﹟︋ا  
٣٦  ١  ٠  ١٢١  

٥  
وا﹜︐︀ر  أا﹜︊︡

﹩︨︡﹆﹞  
١٠  ٦  ٢٧  ٦  

٦  ﹩﹆﹫︋ ٥٣ ٥٢ ٣ ٧١ ︑︀ر 

  



 

  ١٠٩ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

 ﹡︪ــ︀ن ﹝︪ــ﹫ّ️، ﹋︐︉ ︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ را ︋︀ ﹝﹫︤ان ﹁︣اوا﹡﹩ ︮﹀︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ٢︗︡ول ︫﹞︀ره 

، ﹎﹢ــ︀ی ر︑︊ــ﹥ ﹋︐ــ︉ ︑ــ︀ر﹩ ﹝ــ︢﹋﹢ر در ٢- ٢و ﹡﹞ــ﹢دار در︮ــ︡ی  ١- ٢︨︐﹢﹡﹩  ﹡﹞﹢دار ︡.د﹨﹝﹩

  ︋︀︫﹠︡.﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر﹨︀ی ︫﹞﹢﹜﹫️ واژه
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وفراواني صفات ٦تا٣كتب تاريخي منتخب قرن : ١-٢نمودار

مرتبط با مشيت 

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6
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 ،﹝﹛︑︖︀رب ا﹔و  ︑︀ر﹫︋ ﹆﹩ ،︑︀ر ︵︊︣ی﹋︐︀ب  ،)١- ٢(﹡﹞﹢دار ︵︊﹅ ﹡﹞﹢دار ︨︐﹢﹡﹩ ﹁﹢ق

و  ا﹜︊ــ︡أ، ﹝ــ︣وج ا﹜ــ︢﹨︉ر دارا ︋ــ﹢ده و ︑︣︑﹫︉ ︋﹫︪︐︣﹟ ︫︀︭︠﹥ را در ︫﹞﹢﹜﹫️ ︮ــ﹀︀ت ﹝ــ︢﹋﹢︋﹥

و  ا﹜︐︀ر﹩︋﹢﹆︺ ︀ر︑، ﹤︋︫ ﹟︣︐﹝﹋ ︉﹫︑︣︑ ،را دارا ﹨︧︐﹠︡. ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ﹡﹞ــ﹢دار ﹁ــ﹢ق ﹤︭︠︀

  ︫﹢﹡︡.﹝﹩ ︑︣﹟ ﹝﹫︤ان را ︫︀﹝﹏︀︎﹫﹟ ︑︀ر ︺﹆﹢︋﹩و  ،︀﹐︑︣﹟ ﹝﹫︤ان︋ ︑︀ر ︵︊︣ی

﹨ــ︀ی در︮ــ︡ ﹝︖﹞ــ﹢ع واژه ٥٨︋︀  ︑︀ر ︵︊︣ی )،٢- ٢( ﹝﹆︀︧﹥ در︮︡ی ﹁﹢ق︵︊﹅ ﹡﹞﹢دار 

 ︀︋ ︳︊︑︣﹞️ّ﹫︪﹞ ،﹩﹆﹫︋ ١٠︋ــ︀  ﹝︣وج ا﹜ــ︢﹨︉در︮︡،  ١٢︋︀  ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔در︮︡،  ١٧︋︀  ︑︀ر 

︋︺ــ︡ی ﹨︀ی در ر︑︊ــ﹥ ،در︮︡ ١︋︀  ︑︀ر ︺﹆﹢︋﹩ ،و در ﹡︀️ ،در︮︡ ٢︋︀  وا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أ در︮︡،

 ،︋ــ︀ ︋﹫︪ــ︐︣﹟ در︮ــ︡ ︑︀ر﹫︋ ﹆﹩و  ︑︀ر ︵︊︣ی﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ در︮︡﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر، 

در ر︑︊ــ﹥ ︎ــ︀﹫﹟ ﹇ــ︣ار  ،︋ــ︀ ﹋﹞︐ــ︣﹟ در︮ــ︡ ︑ــ︀ر ︺﹆ــ﹢︋﹩و  وا﹜︐ــ︀ر ا﹜︊ــ︡أ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده و 

  ا﹡︡.﹎︣﹁︐﹥
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فراوانی مقوالت  مرتبط با مشيت



 

  ١١١ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

  ﹝﹢رد ﹡︷︣ در ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︨︡ه ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ﹨︖︣ی﹨︀ی ︗︀﹍︀ه ﹝﹆﹢﹜﹥

 ،ر ︵︊ــ︣ی︀︑ــ و ﹝︪︐﹆︀ت آن، ﹡﹥ ︑﹠︀ در ﹋︐ــ︀ب  ﹝︪﹫ّ️د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹝﹩ ﹡︪︀ن﹨︀ ︋︣ر︨﹩

ً︀︊︣﹆︑ ﹤﹊﹚︋ ︣︷﹡ رد﹢﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹩﹞︀﹝︑ ︣اوا﹡﹩ را دارد در﹁ ﹟︣︐︪﹫︋ــ︀ ؛ ﹤ــ︐﹊﹡ ︀﹞ا️ــ  ،︤ ا﹨﹞﹫ــا﹟ 

و  ︑ــ︀ر ︵︊ــ︣ی︋﹥ ︗ــ︤ در  ،اراده، ﹇︡ر، ﹇︱︀ و ﹝︪︐﹆︀ت آ﹡︀ :از ︗﹞﹙﹥ ،ا︨️ ﹋﹥ ︀︨︣ ﹝﹆﹢﹐ت

 ︀ر︑﹩﹆﹫︋︠︤ی را ︋﹥ ︠﹢د ا﹫︀﹡ ︡︮رد ﹡︷︣ در﹢﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︣︀︨ و ٣اول ︡︗ ا﹡︡.︭︀ص داده︐، در 

  ﹎﹢︀ی ا﹟ ﹡︷︣ ا︨️.، ٥ و ٤

  در ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︪﹫ّ️: ﹁︣اوا﹡﹩ در︮︡ی ﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ٣ ︗︡ول
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ـ   ﹝︪﹫ّ️

و 

  ﹝︪︐﹆︀ت 

٦٧% ٧٢٦ ٧١ ٦ ١٢١ ٨٨ ٤٢٤  ١٦ 

اراده و 

 ﹝︪︐﹆︀ت 
٤% ٦٢  ٣ ٢٧ ٠ ٣ ٢٨ ١ 

﹇︱︀ و 

 ﹝︪︐﹆︀ت 
٦% ٨٩ ٥٢ ٦ ١ ٤ ٢٥  ١ 

﹇︡ر و  

 ﹝︪︐﹆︀ت 
٢٥% ١٣١ ٥٣ ١٠ ٣٦ ١٠ ٦  ٦ 

 ٦٧و  ﹝︱ــ﹞﹢ن ٧٢٦︋ــ︀  ،نآو ﹝︪ــ︐﹆︀ت  ﹝︪﹫ّ️ ،︑︣︑﹫︉︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︗︡ول، در ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︋﹥

، در︮ــ︡ ٤﹝︱ــ﹞﹢ن و  ٦٢﹫︪︐︣﹟ ︑︺︡اد و در︮ــ︡ ﹝︱ــ﹞﹢ن، اراده و ﹝︪ــ︐﹆︀ت آن ︋ــ︀ در︮︡، ︋

﹨︀ی ﹜﹀ــ﹥﹣﹝﹆︀︧ــ﹥ در︮ــ︡ی ﹝ ،٤︗ــ︡ول  ا﹡︡.ا ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده﹋﹞︐︣﹟ ︑︺︡اد و در︮︡ ر



 

١١٢ 

    

١١٢

     

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

﹇ــ︡ر و  ،و ﹝︪︐﹆︀ت، اراده و ﹝︪ــ︐﹆︀ت، ﹇︱ــ︀ و ﹝︪ــ︐﹆︀ت و در ﹡︀ــ️ ﹝︪﹫ّ️( ﹝︪﹫ّ️﹝︣︑︊︳ ︋︀ 

﹝︧︺﹢دی،  ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉، ︑︀ر ︵︊︣ی، ︑︀ر ︺﹆﹢︋﹩︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ ( ﹝︪︐﹆︀ت) را در ﹝﹠︀︋︹

 ) ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹋ــ﹏ ﹝︱ــ︀﹝﹫﹟︀ر﹫︋ ﹆ــ﹩︑﹝﹆︨︡﹩ و  وا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أ ا︋﹟ ﹝︧﹊﹢﹥، ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔

 ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️.

در ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹠︐︉ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋ــ﹏  ﹝︪﹫ّ️﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹨︀ی ﹜﹀﹥﹣: ﹝﹆︀︧﹥ در︮︡ی ﹝٤ل︗︡و

﹟﹫﹞︀︱﹞ 

 

 

  

  ﹝﹆﹢﹐ت 

︉  ﹁︣اوا﹡﹩ ︐﹠﹞ ︹︋︀﹠﹞ در  

  ﹝﹠︐︉ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋﹏ ﹝︱︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹  در︮︡ در
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و 

 ﹝︪︐﹆︀ت 

١٠% ١%  ١٧% ١٢% ٥٨% ٢% ٧١ ٦ ١٢١ ٨٨ ٤٢٤  ١٦ 

ه و ادار

 ﹝︪︐﹆︀ت 
٥% ٤٣% ٠% ٥% ٤٥% ٢% ٣ ٢٧ ٠ ٣ ٢٨  ١ 

﹇︱︀ و 

 ﹝︪︐﹆︀ت 
٥٨% ٧% ١% ٥% ٢٨% ١% ٥٢ ٦ ١ ٤ ٢٥  ١ 

﹇︡ر و 

 ﹝︪︐﹆︀ت 
٤٠% ٨% ٢٧% ٨%  ١٢% ٥% ٥٣ ١٠ ٣٦ ١٠ ٦  ٦ 

 ٢٨% ١٥% ١١% ٨% ٣٦% ٣% ١٧٩ ٤٩ ١٥٨ ١٠٥ ٤٨٣ ٢٤  ﹝︖﹞﹢ع 



 

  ١١٣ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

 ︀﹡︀ر﹎︀﹡﹥ و ﹝︪︐﹆︀ت آ ــ︉﹁︣اوا﹡﹩ ﹝﹆﹢﹐ت︐﹠﹞ ﹩ــ﹥ د﹨ــ︡﹝﹩ ﹡︪ــ︀ن ،در ﹝﹠︀︋︹ ︑︀ر﹋ 

︑︀ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ،در︮︡ ٣٦ ﹝︱﹞﹢ن و ا︐︧︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ٤٨٣︋︀ ︑︺︡اد  ︑︀ر ︵︊︣ی︑︣︑﹫︉ ︋﹥

﹩﹆﹫︋  ︧ــ︀ب ﹝﹫ــ︀﹡﹍﹫﹟ ١٧٩︋︀ ︑︺︡اد︐در︮ــ︡ ﹝﹆ــ﹢﹐ت و  ،در︮ــ︡ ٢٨ ﹝︱ــ﹞﹢ن و ا ﹟︣︐︪ــ﹫︋

﹩ ﹝﹠︐ــ︉ ﹋﹞︐ــ︣﹟ در︮ــ︡ ﹝︱ــ︀﹝﹫﹟ در ﹋︐ــ︉ ︑ــ︀ر ا﹡ــ︡.﹝︱︀﹝﹫﹟ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده

﹤︋︉﹫︑︣︑، ﹩︋﹢﹆︺ ︧ــ︀ب ﹝﹫ــ︀﹡﹍﹫﹟  ٢٤︋︀ ︑︺︡اد  ︑︀ر︐ــ︣وج ا﹜ــ︢﹨︉ ،در︮ــ︡ ٣﹝︱ــ﹞﹢ن و ا﹞ 

ا︋﹟ ﹝︧ــ﹊﹢﹥ ︋ــ︀  ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔ ،در︮︡ ٨﹡﹍﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن و ا︐︧︀ب ﹝﹫︀ ١٠٥﹝︧︺﹢دی ︋︀ ︑︺︡اد 

﹝﹆︨︡ــ﹩ ︋ــ︀  وا﹜︐ــ︀ر ا﹜︊ــ︡أ ،و در ﹡︀ــ️ ،در︮ــ︡ ١١﹝︱﹞﹢ن و ا︐︧︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟  ١٥٨︑︺︡اد 

﹝︱︀﹝﹫﹟ ﹋﹏ ︫﹠︀︠︐﹥ را ︋﹥ ︠ــ﹢د ا︠︐︭ــ︀ص  ،در︮︡ ١٥︐︧︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ا ﹝︱﹞﹢ن و ٤٩ ︑︺︡اد

در ︫ــ﹊﹏  ،﹝︪ــ﹫ّ️﹎︤ارش ︑﹙﹫﹏ ︑﹞︀︑﹫﹉ ﹋︐︉ ︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ و ﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀  ا﹡︡.داده

  آ﹝︡ه ا︨️. ١

﹤﹚︣﹞ اوّ﹎﹋︡ ،در دو ﹤﹚︣﹞ ︢اری ︮﹢رت ﹎︣﹁️. در .︫︡ ﹤︺﹛︀︴﹞ ︉︐﹠﹞ ﹩ل، ﹋︐︉ ︑︀ر

 ، ان ︫ــ︀ء اً، ﹝︀︫ــ︀ء اً، ︪ــ︀ء، اراده،﹝︪ــ﹫ّ️︫︀ء،  :︫︀﹝﹏ ﹋﹥ ﹝︪﹫ّ️﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹨︀ی هژا﹋︡و

︀︱﹇ ،︣︡﹆︑ ،︡ر﹆ ،︡ر، ﹝﹆︡ر﹇ ،︡︣ ،︋ــ﹢د و اراد ﹩︱﹆،  ﹏ــ﹫﹚︑ ﹤ــ︡. ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ︭ــ︀ ﹎︣دا

و  ︑ــ︀ر ︺﹆ــ﹢︋﹩و  ،﹨︀︋﹫︪︐︣﹟ در︮︡ ﹋︡واژه ︑︀ر﹫︋ ﹆﹩و  ︑︀ر ︵︊︣یو ﹝︱︀﹝﹫﹟، ﹨︀ داده

︑﹢ان ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ﹡︐ــ︀︕ ﹝﹩رو، ازا﹟﹋﹞︐︣﹟ در︮︡ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داد﹡︡.  ︉﹝︣وج ا﹜︢﹨

﹤﹚︮︀،  ︿﹫︵ را در ﹩﹆﹫︋ ︣ا ︵︊︣ی و﹎︣︡﹆︑ ر︠︀ن﹢﹞﹆︺ ︣ار داد و﹇ ︣︀︨ ــ﹟ ﹢︋﹩ ور︠ــ︀ن ا﹢﹞

  ﹝︧﹢ب ﹋︣د. ﹎︣ا︀ن ﹝︪︣وط﹇︀﹡﹢ن﹝︖﹞﹢︻﹥ را در ︵﹫︿ 
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  ﹨︖︣ی ٦︑︀  ٣ ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ای ︻︊︀رات ﹋︐︉ ︑︀ر﹩ ︋︀زه ز﹝︀﹡﹩ ﹇︣ن :٥︗︡ول 

︿
د

ر
  

 ︉   ﹝﹆﹢﹜﹥   ︻︊︀رات  ﹋︐
 ️ ︫︡ه از ﹝﹢︲﹢ع ︋︣دا︫

  ︻︊︀رت

١  

 ︀ر︑

 ﹩︋﹢﹆︺ 

  

و ﹝︀ ︑︀︠︣ى ا﹐ ﹜﹈ ﹇︱﹩ اً ﹜﹠︀ و  

  ︋︀﹖︧︀ن ﹁﹩ ا﹝︣﹡︀ ﹋﹙﹥ ﹜﹈ 

 ﹩︱﹇  

  

در ︵﹢ل ﹨﹛ ︋﹢دن ﹇︱︀ی 

  ا﹜﹩ و ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن

٢  

﹁︀﹜︐﹆﹩ ا﹜﹞︀ء ︻﹙﹩ أ﹝︣ ﹇︡ ﹇︡ر و أ︠︢ 

﹟  ء ﹝﹠﹩ا﹔رض ﹋﹙︀ و ﹇︡ر ﹋﹏ ︫

﹆︑︡ ً︣ا و ﹇︀ل: أ ﹁︣ار ﹝﹟ ﹇︡ر ا

︑︺︀﹜﹩؟ ﹇︀ل ︻﹞︣: ﹡︺﹛ أ﹁︣.﹝﹟ ﹇︡ر 

  اً ﹆︡راً إ﹜﹩ ﹇︡ر اً.

  

  

  ﹇︡ر

  

  

﹝﹠︀﹁︀ت ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ︻︡م 

﹇︱︀ و ﹇︡ر ا﹜﹩ ︋︀ ا︠︐﹫︀ر 

ا﹡︧︀ن در ︑︧﹙︳ ︋﹥ 

  ︨︣﹡﹢︫️ ︠﹢د 

٣  

 ︀ر︑

  ︵︊︣ی 

  

  

  

  

  

  

 ︀ر︑

  ︵︊︣ی 

︔﹛ ﹇︀ل ا﹝︀ واً ﹜﹢ ارادوک ﹁﹩  

  ا﹜﹫﹉ ر﹙﹩ ﹝︀ و︮﹙﹢ا 
  اراده

  

  

  

﹩﹛︡م ︑︽﹫﹫︣ در اراده ا︻  

٤  

روزی و ﹢ن ︠︡او﹡︡ ︻︤و︗﹏ ︨﹫﹥ 

︋﹥ ﹁︣اوا﹡﹩  ،︋﹙﹫﹥ او را اراده ﹁︣﹝﹢د

  ﹝︀ل ︋︣ ﹇﹢م ︠﹢︩ ︵︽﹫︀ن ﹡﹞﹢د 

︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در 

︵︽﹫︀ن و ﹎﹞︣ا﹨﹩ و  

 ﹩﹛ا︨︐﹠︀د آن ︋﹥ اراده ا  

٥  

﹇︱︀ را ︋﹥ ﹁︣﹝︀ن ︠﹢︩ ﹝﹆︣ر 

  ﹇︱︀ی ؛﹝︪︐︊﹥ ﹡︪﹢د ﹋︣د...

︩﹢︠  و ︡﹠︀︫﹢︠ را در︋︀ره

﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ ︋﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ︨︣ ︋︣د ﹋﹥ 

  ﹝﹆︀و﹝️ ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ و د﹁︀ع ﹡﹫︀ر﹡︡ ﹋︣د

︀︱﹇  

  

  

  

  

  

  

︀︱﹇  

︻︡م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ︻︡م 

︨﹙︉  ـ ︑︽﹫﹫︣ در ﹇︱︀

  ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن

  ﹇︱︀ ﹝﹫︀ن ﹝︀ و ﹝﹆︭﹢د ︀﹏ ︫﹢د   ٦
﹫︣﹎﹩ ﹇︱︀ ︋︣ ا︠︐﹫︀ر  

  ا﹡︧︀ن در ا﹁︺︀ل

٧   ︀ر︑

  ︵︊︣ی 

  

  

  

  

  

  

  

  ️﹝︤﹨ ︀زل ︫︡ ︑︀ د︫﹞﹠︀ن﹡ ︀︱﹇

 ︡ ﹡﹢︫  
︀︱﹇  

  

  

  

  

  

  

  

  

︐﹞﹩ ︋﹢دن و ︻︡م ︑︽﹫﹫︣ 

﹩﹛︡م ا︠︐﹫︀ر ـ  ﹇︱︀ی ا︻

  ا﹡︧︀ن در ﹝﹆︀︋﹏ ﹇︱︀

٨  
و﹜﹫﹞︱﹩ ﹇︱︀ءاً ﹁﹫﹞︀ و ﹁﹩ 

 ︀﹝︐ذر  

٩   ︡   ﹇︱︀ ︾︀﹜︉ ︋﹢د و ︋﹙﹫﹥ ︋﹫︀﹝
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10    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ︀ر︑

  ︵︊︣ی 

    ︀ره ﹡﹫︧️﹝︣دان را در ﹇︊︀ل ﹇︱︀ 

  

  

︀︱﹇  

︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در 

 ﹩﹛︧︀ن را ︋﹩ ا︔︣ ﹋﹠︡  ١١  ︋︣ا︋︣ ﹇︱︀ی ا﹋ ﹤﹚﹫ ︀︱﹇ ﹤﹋  

  و ﹇︱︀ی ︎︣ورد﹎︀ر را د﹁︹ ﹡︐﹢ان ﹋︣د  ١٠
︻︡م ︑︽﹫﹫︣ در ﹇︱︀ی 

 ﹩﹛ا  

١١  

  

  ،︋﹫﹠﹩﹡︙﹥ ا︵︣اف ︠﹢د ﹝﹩آاز 

﹨︀ ︵︣ف ﹁﹡ ︉︣﹢ر ﹋﹥ ︑﹢ ︋︀ ا﹡︧︀ن

︋﹙﹊﹥ ︋︀ ﹇︱︀ و ﹇︡ر ︎﹠︖﹥  ؛﹡﹫︧︐﹩

  ایا﹁﹊﹠︡ه

﹇︡ر ا﹜﹩ ︋︣  ﹇︱︀ و︑︧﹙︳ 

ا﹡︧︀ن در  ا﹡︧︀ن و ا︠︐﹫︀ر

  ا﹁︺︀ل 

١٢  
﹎﹢﹠︡ ︠︴︣ ﹡﹊︣د و ︑︊︀﹨﹩ ﹡﹫︀ورد 

  ﹇︱︀ ︾︀﹜︉ ︋﹢د 

  ︣︋ ﹩﹛︀ی ا︱﹇ ︳﹚︧︑

  ا﹝﹢ر

  

آن ﹋﹥ ﹇︱︀ی ︠︡ا در︋︀ره او و 

و﹜﹫﹞︱﹩ ( ا︻﹆︀︋︩ روان ︫﹢د

(︀︐و ﹁﹩ ذر ︀﹫﹁ ً︀ا︱﹇  

ا﹜ ﹩﹫︣﹎﹩ ﹇︱︀ی 

  ︋︣ا﹡︧︀ن و ﹁︣ز﹡︡ان

١٣  

︋﹥   ﹨︡ ︑﹢ا﹡︧️دا﹡︡ ﹡﹢ا﹢ن ﹝﹩

﹋﹞﹉ ︫﹞︀ ﹇︱︀ی ا﹜﹩ و اراده او را 

 ︡   ﹝︺﹢ق ﹋﹠

︻︡م ︑﹢ان و ا︠︐﹫︀ر در 

 ﹩﹛در ﹇︱︀ و اراده ا ︣﹫﹫︽︑  
١٤  

︢︎︣ ﹡﹫︧️ و  د︨︐﹢ر ︠︡ا ︑︺︣ض 

︑﹢ان ﹋︣د و  ﹇︱︀ی وی را رد ﹡﹞﹩

  داوری وی ︋︣﹎︪️ ﹡︡ارد

  

︫︡﹡︡ و ﹇︱︀ د︨︐﹢ش ︀د︔﹥  

  ﹤ او ر︨︀﹡﹫︡ و ﹤︋ ︹︨︣ ک﹑﹨

️ ﹡﹫﹉ ︋﹢د ﹇︱   ر︨︀ن︀ی ﹨﹑﹋

١٥  

 ا﹜︊︡أ

 وا﹜︐︀ر  

  

  

  

  

  

  

  ︀﹝﹛ ︦︣﹇ ︣﹞ا ️﹋︣︑ ﹤﹞︀و ﹁﹩ ا

 ﹜︋ ﹩﹛︀︺︑ ًاراد ا  

  اراده

اراده ا﹡︧︀ن در ︵﹢ل اراده 

 ︡   ︠︡او﹡

١٤  

﹁︀ذا اراد اً ﹇︊︰ رو﹥ ﹜﹙﹞﹢ت  

اذا ﹇︊︰ ﹡﹀︧﹥ ﹝︹ رو﹥ ﹁﹞︀ت و 

﹤اراد اً ︋︺︓﹥ رد ا﹜﹫﹥ رو  

 ﹩﹠﹢﹊︑ ︠︡او﹡︡اراده، 

 ️   ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ ا︨

١٥  و   اراده︠︡ای ﹋﹠︡ آ﹡︙﹥ ︠﹢ا﹨︡ و ︠︡ای  ︑︀ر ﹜﹊ ︡م ︑︽﹫﹫︣ در︻
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 ﹩﹆﹫︋  ︡︀﹞︣﹁ آ﹡︙﹥ اراده ︡﹠﹋ ﹜﹊      ﹅﹆︑)︡﹡اراده ︠︡او

﹇︴︺﹩ آ﹡︙﹥ ︠︡او﹡︡ اراده 

(︡﹠﹋ ﹜﹊ و  

  

١٦  
﹝︣وج 

 ︉   ا﹜︢﹨
  ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ا﹝﹢ر  ﹇︱︀  ﹐﹇︱﹫︐︀ ﹜﹉ واً 

١٧  
︑︖︀رب 

  ﹝﹛ا﹔

︀︱﹇ ﹠ر﹋﹟  ؛﹫﹟ ︋﹢د ️﹫﹡ ﹟︧

ر﹞️  ،ا﹜︡و﹜﹥ و د︻︀ی ر︻﹫️ او

  ︠︡ا را ︫︀﹝﹏ ﹝︣دم ﹋︣د 

︀︱﹇  
︻︡م ︑﹆︀︋﹏ ا︠︐﹫︀ر ﹝︣دم و 

 ﹩﹛︀ی ا︱﹇  

١٨  
و  ا﹜︊︡أ

 ا﹜︐︀ر  

﹝﹟ ا﹜﹞︺︀︮﹩ و  ﹊︐︧︊﹢ه و ﹝︀ 

ا﹜﹞︀︔﹛ و ﹇︱︀﹥ ا﹫﹚︻ ︀﹨︀﹛ و 

  ︻﹆﹢︋︐﹥ ﹜﹛اراد︑﹥ ﹝﹠﹛ و 

︀︱﹇  
︀︮︉ ا︠︐﹫︀ر ︋﹢دن  

  ا﹡︧︀ن در ا﹡︖︀م ا﹁︺︀ل 

١٩  

 ︀ر︑

 ﹩﹆﹫︋  

  ﹇︱︀ ﹋︀ر ︠﹢︩ ︋﹊︣د

︀︱﹇  

  

  ︣︋ ﹩﹛︣ه ﹇︱︀ی ا︴﹫︨

ا﹝﹢ر(︻︡م د︠︀﹜️ ا︠︐﹫︀ر  

  ا﹡︧︀ن در ا﹝﹢ر)

  و ﹐﹝︣د ﹜﹆︱︀ء اً   ٢٠
︮﹏ ︋﹢دن در ︋︣ا︋︣  ︃﹝︧︐

 ﹩﹛︀ی ا︱﹇  

٢١  
﹋︀ر ﹇︱︀ ︠﹢د ︋﹊︣د و ﹨﹫︘ در﹝︀ن 

 ️ ︧﹫﹡  

︑︽﹫﹫︣ در ﹇︱︀ی ︻︡م 

 ﹩﹛ا  

  ﹋︣د ﹇︱︀ در ﹋﹞﹫﹟ ︋﹢د و ﹋︀ر ︠﹢د ﹝﹩  ٢٢

در ﹇︱︀ی ︽﹫﹫︣ ︻︡م ︑

ا﹜﹩ و ︨﹙︴﹥ آن ︋︣ ا﹝﹢ر 

  ا﹡︧︀ن

٢٣  

 ︀ر︑

 ﹩﹆﹫︋  

  و ︋︀ ﹇︱︀ ﹝︽︀﹜︊️ ﹡︐﹢ا﹡︧️ ﹋︣د 

︀︱﹇  

︻︡م ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︧︀ن در 

︀︱﹇ ﹏︋︀﹆﹞  ︀︱﹇ ﹩﹎︣﹫)

  ︋︣ ا﹡︧︀ن)

  ︀ر ︫︡﹨︀ و ﹇︱︀ ︋︣ ا ﹟︀ل   ٢٤

  ﹋︀ر ︠﹢د ︋﹊︣د︑︀ ﹇︱︀   ٢٥

٢٦  
  ﹎﹀️ ﹇︱︀ ﹠﹫﹟ ︋﹢د و ︋︐︨︣︀﹡﹫︡﹡︡

  

٢٧  

︸︀﹨︣   ︋︱︣ورت︀ ﹡﹫︤ ︠︴ از ︾︀زی

ا﹝﹫︣  .﹎︪️ و ﹇︱︀ ︋︀ آن ︀ر ︫︡

  ︑︣ ︫︡︋︡﹎︀ن

  ︣︋ ﹩﹛︣ه ﹇︱︀ی ا︴﹫︨

  ا﹁︺︀ل ا﹡︧︀ن 

٢٨  

﹡﹥ آن ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢ ︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹞﹩ و  

﹥ آن ︋﹢د ﹋﹥ ﹇︱︀  ؛داری دو︨️

  ﹋︣د ا︤د دادار

︑﹆︀︋﹏ ︠﹢ا︨️ ا﹡︧︀ن ︋︀ 

  ︠﹢ا︨️ ︠︡او﹡︡

︻︡م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀﹡︀ در   ﹇︱︀ ﹋︀ر ﹋︣د  ٢٩
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︣ه ﹇︱︀ی  ﹫︴︨ ـ ا﹁︺︀ل

 ﹩﹛ا  

٣٠  

﹇︱︀ی ا︤د ︻︤و︗﹏ ﹠︀ن رود ﹋﹥  

︡︀﹞︣﹁ و ︡﹢﹎ ؛وی ︠﹢ا﹨︡ و  ﹤﹡

﹠︀ن ﹋﹥ ﹝︣اد آد﹝﹩ در آن ︋︀︫︡ ﹋﹥ 

 ️   ︋﹥ ﹁︣﹝︀ن وی ا︨

︻︡م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در 

︑﹆︀︋﹏ ︠﹢ا︨️  ـ ا﹁︺︀ل

 ︡   ا﹡︧︀ن و ︠︡او﹡

٣١  
از ﹇︱︀ی آ﹝︡ه ﹋﹥ آن را  ـ ﹡︪︧︐﹥

  د﹁︹ ﹡︐﹢ان ﹋︣د 

︻︡م ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︧︀ن در 

﹩﹛︡م  ـ ︋︣ا︋︣ ﹇︱︀ی ا︻

ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ︑︽﹫﹫︣ 

  ا﹝﹢ر

٣٢  

  

  

٣٣  

  

 ︀ر︑

  ︵︊︣ی 

  ،︋﹫﹠﹩از آ﹡︙﹥ ا︵︣ف ︠﹢د ﹝﹩

﹨︀ ︵︣ف ﹁﹡ ︉︣﹢ر ﹋﹥ ︑﹢ ︋︀ ا﹡︧︀ن

︋﹙﹊﹥ ︋︀ ﹇︱︀ و ﹇︡ر ︎﹠︖﹥  ؛﹡﹫︧︐﹩

  ایا﹁﹊﹠︡ه

  

ـ  ﹇︱︀

  ﹇︡ر

  

  

  

  ﹇︡ر

  ︣︋ ﹩﹛︣ه ﹇︱︀ی ا︴﹫︨

︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر  ـ ا﹡︧︀ن

︻︡م د︠﹫﹏ ︋﹢دن  ـ ا﹡︧︀ن

  ر ا﹝﹢رد ﹨︀ا﹡︧︀ن

︗︤ آن ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹆︡ور  ،﹨﹢س وی

 ︣︡﹆︑ ︣︋ ︫︡ه ︋﹢د ﹋﹥ ﹨︣﹎︤ ﹨﹢س

  ︾︀﹜︉ ﹡︪﹢د 

 ـ︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن 

 ︣︋ ︣︡﹆︑ ︫︡ن ︉﹛︀︾

  ا︧︀س و ︠﹢ا︨️ ا﹡︧︀ن 

٣٤  
﹝︣وج 

 ︉   ا﹜︢﹨
  ﹇︡ر  و ﹐اراد ﹝﹠﹐︀﹞ ﹜﹆︡رون ︻﹙﹫﹥

 ︀︋ ﹩﹛︡م ︑﹆︀︋﹏ اراده ا︻

 ـ ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︧︀ن در ا﹁︺︀ل

 ﹐إ﹐﹊﹙︿ اً ﹡﹀︧︀ 

  ︺︀ ︨ و

٣٥  
︑︖︀رب 

  ﹝﹛ا﹔

︑︓︀﹇﹏ ا﹜﹞﹢﹁﹅ ﹁﹩ ︨﹫︣ه ا﹜﹩ ان ﹇︡ر 

 ︡﹠︻ ﹟ن و︮﹢﹜﹥ ا﹜﹩ دارز﹢﹊ ان

 ︊︭﹛ا  

  ﹇︡ر

﹨﹞︣ا﹨﹩ ︑﹆︡︣ و ا︠︐﹫︀ر 

ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در  ـ ا﹡︧︀ن

  ا﹜﹩  ︵﹢ل ﹇︡ر

٣٦  

و  ا﹜︊︡أ

 ا﹜︐︀ر  

و ا︗﹞︺﹢ا ︋︀ن اً ︻︤و︗﹏ ﹝︀ ﹇︡ر 

  ا﹜﹞︺︀︮﹩ و ﹐﹇︱︀﹨︀

  

  ﹇︡ر
︻︡م د︠︀﹜️ ﹇︱︀ و ﹇︡ر 

  ر ا﹡︖︀م ﹝︺︀︮﹩ ا﹜﹩ د

٣٧  
﹁﹆︀ل ﹜﹥ ا︋﹢︻︊﹫︡ه ا﹁︣ار ﹝﹟ ﹇︡ر اً 

  ﹇︀ل ﹡︺﹛ ا﹁︣ ﹝﹟ ﹇︡ر اً ا﹜﹩ ﹇︡ره
  ﹇︡ر

ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹟ ا﹡︧︀ن در 

﹩﹛︡ر ا﹇ ︣﹫﹫︽︑  

٣٨  
  اً ︋﹊︿ ا﹜﹞︺︐︭﹛  ﹇︡ر

  

  ﹇︡ر

  

 ﹏︺﹁ ︀︋ ﹩﹛︀ر﹡️ ﹇︡ر ا﹆﹞

  ا︠︐﹫︀ری ا﹡︧︀ن 



 

١١٨ 

    

١١٨
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٣٩  

  

  

  

  

  

  

٤٠   ︀ر︑

 ﹩﹆﹫︋  

  

  

  

  

 .︤﹎︀﹡ ︣︡﹆︑︡︣ ︋﹥ ︻︣︮﹥ و︗﹢د آ

﹟︀﹋ د﹡﹩ ︋﹢د ﹋﹥   ؛ا﹜﹞﹆︡ر﹢︋ ﹩﹠︺

︑﹆︡︣ آ﹁︣︡﹎︀ر ︋︣ ︎︀د︫︀﹨﹩ ﹝︀ ︋﹢د 

ا︡﹆︑ ﹟︣ ︑︡︋﹫︣  و ﹝﹞﹢د ︋︣ ︲ّ︡

﹋︣د و ︋︣ادر ︎﹠︡ا︫️ ﹋﹥ ︑︡︋﹫︣ 

︋︪︣ی ︋︀ ︑﹆︡︣ ︠︡ا﹩ ︋︣ا︋︣ی  

  ︑﹢ا﹡︡ ﹋︣د

  ﹇︡ر  ︑﹆︡︣ ︋﹢د و ︋︀︫︡ و ︠﹢ا﹨︡ و ︋﹢د

  

  

  

  

  

︻︡م ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︧︀ن در 

﹫﹫︽︑﹩﹛د︠﹫﹏  ـ ︣ ﹇︡ر ا

﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ﹡︊﹢دن ا︠︐

  ﹢را﹝

٤١  
﹡︡﹆︑ ︣︢︎︀︣ ︋︀ ﹁︣﹝︀ن د﹎︣﹎﹢﹡﹩ 

  ︋︣ا︋︣ى ﹡︐﹢ا﹡︧️ ﹋︣د 

﹩﹛ـ ︻︡م ︑︽﹫﹫︣ در ﹇︡ر ا 

︻︡م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در 

 ️   ا﹁︺︀ل و ︨︣﹡﹢︫

٤٢  
︑﹆ ︣︡﹠︀ن ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹙﹈ را 

️ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹩    ا﹁︐︀ده ا︨
︋︣﹎︣دا﹡︡ن ﹝﹙﹉ ︋﹥  

﹩﹛︣ا︡﹆︑ا︠︐﹫︀ر  ؛ ﹤﹡

  ٤٣  ﹨︀ا﹡︧︀ن

︡︀︊︋ ︦︎ ﹋ ️︧﹡︡ن دا﹫︪﹋︣︋ ﹤

︣︡﹆︑  ﹈﹚﹞ ﹟﹨︤د، ︻ّ︤ذ﹋︣ه، ︎﹫︣اا

از ﹎︣و﹨﹩ و ︎﹢︫︀﹡﹫︡ن در ﹎︣وه  

  د﹍︣ ا﹡︡ران ﹊﹞︐﹩ ا︨️ ا︤دى 

٤٤  

 ︀︋ ﹤﹋ ︫︡︀︊﹡ ︩︀︨را ﹨︣﹎︤ آ ︨︡︀

دا︡﹆︑ ،  ﹜︣ ︠︡اى، ︻ّ︤ ا︨﹞﹥

︫︡︀︋ ﹌﹠︖︋  

︣︡﹆︑ ﹤︋ ︡ه ﹋︣دن﹠︧︋ 

در ا﹜﹩ و ︻︡م ︨︺﹩ 

 ️ ︫﹢﹡︨︣ ︣﹫﹫︽︑  

︫︡ه از ︻︊︀رات ﹋︐ــ︉ ﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︣ ﹋ــ﹥ ﹝︪ــ︐﹞﹏ ︋ــ︣ ︋︣دا︫️ ﹢︻︀ت﹝﹢︲ ،٥در ︗︡ول ︫﹞︀ره 

︑ــ﹢ان ︫ــ﹞︀﹩ از ﹝﹩ ،︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️. ︵︊﹅ ︗︡ول ﹁﹢ق ،ا﹜﹩ ا︨️ ﹝︪﹫ّ️﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 

️﹁︀︣ن را در﹇ ﹤︨ ﹟︀ن ؛﹡﹍︀ه ﹝﹢ر︠︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ا﹠﹩ای ﹝︴︀﹜︉ ︋﹥ د︨️ ﹝ــ﹢﹁ ــ︡، ﹋﹥ ازآ

 ﹢ادث دار﹡︡. ﹢﹊︧﹞ ،﹩︋﹢﹆︺﹥، ﹝﹆︨︡ــ﹩﹡﹢︻﹩ ﹡﹍︀ه ︑﹆︡︣﹎︣ا︀﹡﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر و  ،︋﹫﹆﹩︵︊︣ی و 

  ا﹡︡.﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹥ ،از آن ﹡﹍︀ه ︑﹆︡︣﹎︣ا︀﹡﹥ و ︗︊︣ی در ا﹁︺︀ل ا﹡︧︀ن و ﹢ادث ،و ﹝︧︺﹢دی

  و ︑﹆︡︣ ﹝︪﹫ّ️رو﹊︣د ﹝﹢ر︠︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ در ﹝﹆﹢﹜﹥ 

از ﹝﹢ر︠︀ن اوا︠︣ ﹇ــ︣ن ︨ــ﹢م و اواــ﹏ ﹇ــ︣ن ــ︀رم، در ز﹝ــ︣ه  ،﹝﹞ـ︡ ︋ـ﹟ ︗︣ـ︣ ︵︊ـ︣ی

رو︡اد﹨︀ی ︑︀ر﹩ دارد. ﹡﹍ــ︀ه ︵︊ــ︣ی ︋ــ﹥ ︑ــ︀ر، در  ︋﹥ ︑﹆︡︣﹎︣ا︀﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ﹋︧︀﹡﹩

ــ︀ن  ،﹆﹫﹆ــ️ ــ﹥ ︋﹫ ــ︀ه ︋ ــ﹫ّ️﹡﹍ ــ﹢ده ﹝︪ ــ︃وای آز﹝ ــ︀ر از ﹡︷ــ︣ وی، ﹝ ــ️ و ︑ ــ﹩ ا︨ ﹛ــ︀ی ا ﹨

 صلا تفکر ثيرأت و ستا رقد و قضا به هنگا همين تبيين ،︵︊ــــ︣ی یهادهنمو﹨︀︨ــــ️. را﹡︧︀ن



 

  ١١٩ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

﹋︣ات و﹇︀︹ را ︋﹥ ﹇︱︀ و ﹇︡ر و ﹋﹥ ︵︊︣ی ︋﹥﹠︀ن؛ دشو﹝﹩ هيدد ︵︊︣ی برو ﹇︱︀  ﹝︪﹫ّ️ ،تقدير

️ّ﹫︪﹞ ︣︋ ﹩﹛وی ر﹁︐﹟ ﹝﹢﹡︦ ︋ــ﹥ ︋︽ــ︡اد و ﹋︪ــ︐﹥ ︫ــ︡ن  ،︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ؛﹎︣دا﹡︡﹝﹩و اراده ا

 ».︀﹝ــ︡﹫﹥ ︋﹫ــ «ا﹝ــ︀ ﹇︱ــ︀ ︾︀﹜ــ︉ ︋ــ﹢د و ︋﹙: ﹎﹢ــ︡﹝﹩ ﹋ــ﹥آ﹡︖︀  ؛﹎︣دا﹡︡﹝﹩︾﹙︊﹥ ﹇︱︀ ︋︣ ﹥﹝﹆︐︡ر را ︋

  )٦٩٦٣: ١٦ج ،١٣٧٥(︵︊︣ی، 

 ︑﹆ــ︡︣﹎︣ا︑ــ﹢ان از ︗﹞﹙ــ﹥ ﹝﹢ر︠ــ︀ن ﹝﹩ ︣ی رااز ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︎﹠︖﹛ ﹨︖ــ  ،︋﹫﹆﹩ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ 

 آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︨﹟ از؛ ز﹡︡﹝﹩ ﹝︧﹢ب ﹋︣د. وی ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل، ﹨﹞﹥ و﹇︀︹ را ر﹇﹛

در ﹇﹙︺﹥ ، ﹝﹫︣ ﹝﹞︡، ا︨﹙︴︀ن ﹝︧︺﹢د ︠︴︀ب ︋﹥ ﹜︪﹊︣︀ن در ﹝﹢رد ﹝﹢﹇﹢ف ︫︡ن ︋︣ادرش ﹡︀﹝﹥

 رو﹊ــ︣د ).٨: ١ج، ١٣٧٤، ︋﹫﹆ــ﹩( دارد ﹟ ﹝︴﹙︉ ا︫ــ︀رهو︲﹢ح ︋︣ ا︋﹥ ،دارد﹝﹩ ︋﹫︀ن ﹋﹢﹨︐﹫︤

﹩﹆﹫︋  ︣︋ ︉﹛︀︾ ﹤︪︡﹡و ا﹩﹆﹫︋ و ا︻︐﹆ــ︀د ،︑︀ر ﹩ا︨ــ️.  ︋ــ﹥ ︗︊︣﹎︣ا ︣︡ــ﹩︑﹆ــ﹆﹫︋ ــ︀ر︑، 

︨︫︣︀ر ا︨️ از ︻︊︀را︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︀ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︣ ﹢ا﹜﹥ ﹢ادث ︋︣ ﹇︱︀ و ﹇︡ر ا﹜ــ﹩ 

 ﹟﹫، ﹇︱︀ در ﹋﹞)٦٥٩ :٢ج ﹨﹞︀ن،  ؛٢٢٢ :ن(﹨﹞︀ ﹨﹞︙﹢ن : ﹋︀ر ﹇︱︀ ︠﹢د ︋﹊︣د ؛️ دار﹡︡﹜د﹐

از  ،)٢٤٢: (﹨﹞ــ︀ن ﹡︐﹢ا﹡︧️ ﹋ــ︣د ︋︀ ﹇︱︀ ﹝︽︀﹜︊️ ،)٢٢٩: ١(﹨﹞︀ن، ج ﹋︣د﹩︩ ﹝︋﹢د، ﹋︀ر ︠﹢

: ٢﹨﹞ــ︀ن، ج( ﹟ ︫﹊︧️ ا﹁︐︀ده ا︨ــ️، از ﹡︀﹝︧︀︻︡ى ﹝﹆ّ︡﹝︀ن ﹜︪﹊︣ ا︗﹏﹇︱︀ى ︠︡اى، ︻︤و

٧٠٩(.  

 ︲ا︋﹟ وا﹩︋﹢﹆︺،  از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︨﹢م ﹨︖︣ی و ﹡﹍︀ر﹡︡ه︀ر︑﹩︋﹢﹆︺  ف روش﹑︠︣︋ ،

 ﹤﹋ ﹩﹆﹫︋ ﹝﹢ر︠︀ن ﹨﹞︙﹢ن ︣︀︨︣︡﹆︑ ــ﹏ ﹡﹆︩ ︑︺﹫﹫﹟ ،︋︣ای︀﹇ ــ﹢﹡﹩ ﹁ــ︣اوان﹎︣﹍و د ﹩﹎︡﹠﹠﹋

 ،داده﹝ــ﹩ ︋﹢ده ﹋﹥ ز︫︐﹩ و ﹋︥ی ﹊﹢﹝️ و﹇️ را ﹡︪ــ︀نای ︋﹢د﹡︡ و ﹨︣︗︀ رو﹡︡ ﹢ادث ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥

﹡﹍ــ︀رد و ﹝﹩ وا﹇︺﹫ــ︀ت را ،داد﹡ــ︡﹝﹩ ن ﹢ادث را ︋﹥ ︑﹆︡︣ ﹡︧︊️آد︨️ ︋﹥ دا﹝︀ن ︑﹆︡︣ ︫︡ه و 

︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹡﹞﹢﹡ــ﹥، ︺﹆ــ﹢︋﹩ از  ؛︨﹊﹢ت و ﹎︢ر از وا﹇︺﹥ ا︨️ ،﹋﹞︐︣﹟ ﹝﹢︲︺︩ در ︋︣︠﹩ ︗︀﹨︀

﹉ رت﹢︮ ﹤︋ ︹︀﹇و ︋﹥ ︨﹢د و ﹝﹠﹀︺️ ︠﹙﹀ــ︀ ا︗︐﹠ــ︀ب ﹝ــ﹩﹡﹍︀︫︐﹟ و ﹤﹢︨︡︣ا﹋ــ﹥ وی از  ؛﹋﹠ــ

︋﹥ ︻﹠﹢ان  ؛﹋︣د﹡︡︠﹙﹀︀ی ︻︊︀︨﹩ ﹝︴︀﹜︊﹩ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ﹋﹥ ︣︀︨﹟ از ﹡﹢︫︐﹟ آن ﹝︴︀﹜︉ دوری ﹝﹩

 ﹋﹀ــ︀︐﹩ و ︻ــ︡م ا﹨﹙﹫ــ️ ویا︫︀ره ︋ــ﹥ ︋﹩︮︣ا️ ﹝︧︐︺﹫﹟، ︋﹥، ︠﹙﹫﹀﹥ ︻︊︀︨﹩ ﹢رددر ﹝ ،﹡﹞﹢﹡﹥

﹩﹞︡﹠﹋١ ) ،﹩︋﹢﹆︺٥٢٥ :٢ش، ج١٣٧١.(  

﹟︧﹛ــ︀ب  ،﹝︧︺﹢دی ا︋﹢ا︐﹋ ︉︀︀رم و ︮ــ ︧ــ︺﹢دی ﹝ــ︣وج ا﹜ــ︢﹨︉از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن﹞ ،

 ﹩ و ﹝︺﹙ــ﹢﹜﹩ ا﹝ــ﹢ر︋﹥ روا︋︳ ︻﹙ّ ،دا﹡︡﹝﹩ ︋︣︠﹑ف ︋﹫ ﹤﹋ ﹩﹆﹢ادث را د︨️ ︑﹆︡︣ و ︨︣﹡﹢︫️

ا︨ــ️. ﹇ــ︣ار داده ارز︀︋﹩  و ﹝﹢رد ︑﹙﹫﹏ ︻﹆﹙﹩ و ︑︖︣︋﹩ ،دازد و ﹢ادث را ﹇︱︀وت ﹋︣ده︎︣﹝﹩

﹩﹞︀﹋︀﹡ ﹤﹋ ﹩﹆﹫︋ ︀م ﹨﹛﹨︀ و ︫﹊︧️وی ︋︣︠﹑ف﹊ ︀و﹜﹥﹨︀ی﹞ ﹩﹛ا ︣︡﹆︑ ﹤︋ د را﹢︠ ︭︣︻ 
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ا︸ــ︀ر ﹡︀ر︲ــ︀︐﹩  ،ا﹡ــ︡وردهآو︗﹢د ﹥ از و︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ︠﹙﹀︀ی ︻︊︀︨﹩ ︋ ،︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥﹋﹠︡، ﹝﹩

(﹝︧ــ︺﹢دی،  ︫ــ︡ه ا︨ــ️﹝﹢︗ــ︉ ︑︱ــ︺﹫︿ ا︨ــ﹑م  ،︻︊︀︨ــ﹫︀ن︻﹞﹙﹊ــ︣د ﹋﹥  ﹋︣ده و ﹝︺︐﹆︡ ا︨️

  ).٧٣ :٢، ج١٣٧٤

﹤﹢﹊︧﹞،  ︀ب ر﹝﹢از︐﹋ ︉︀︮ ︀رم ﹨︖︣ی و ︋ــ﹥ ا︻︐﹆ــ︀د ا︨ــ️. ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔︠︀ن ﹇︣ن 

︫﹢د ا﹡︧︀ن ︋︀ ︫﹠︀︠︐﹟ آن ﹢ادث ﹝﹩ آ﹝﹫︤ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉︻︊︣ت ﹢اد︔﹩ وی، ︑︀ر ︨︫︣︀ر از

︋﹥ ا︻︐﹆ــ︀د وی  و ︋﹥ و﹇︀︫﹢︠ ︹︀﹠︡ د︨️ ︀زد. ︐﹠︀ب ﹋﹠︡از آن و﹇︀︹ ﹡︀﹎﹢ار ا︗ ،آ﹝﹢زی︻︊︣تو 

ی ــ︀و) ٥٢: ١، ج١٣۶٩ا︋ــ﹟ ﹝︧ــ﹊﹢﹥، ( »﹍︣﹡ــ﹊︡︡﹨﹞︀﹡﹠︡ و در ︠﹢ر  ،﹋︀ر﹨︀ى ︗︀ن«﹋﹥ 

﹤︻﹢﹝︖﹞ ︤﹎︣﹨ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ر ﹤︐﹊﹡ ﹟︡اد﹨︀ی ﹝︖︤اای اــ﹥  ؛از ﹨ــ﹛ و ︨ــ︀﹋﹟ ﹡﹫︧ــ️ از رو﹊﹚︋

﹤︋ ﹩︡اد﹨︀ی ︑︀رــ﹢ادث و ﹝﹩ ︎﹫﹢︨︐﹥ و ﹝︣︑︊︳ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ا﹡︧ــ︀ن﹨﹛رو ﹩﹡︀ا﹡ــ︡ ︋ــ︀ ︋︀ز﹡︪ــ﹢︑

﹞︀ل و ر﹁︐︀ر ﹎﹫︣ی از ا︻رو︡اد﹨︀، ا﹝︣وز را ︋︀ د︣وز ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ و ︨﹠︖︩ ﹇︣ار د﹨︡ و ︋︀ ︻︊︣ت

 ︋ــ﹥ ﹝︧﹊﹢﹥ ︋︀ ا︑ ﹟﹙﹫﹏ و ﹝︱ــ﹞﹢ن، رو،ازا﹟، ﹝︧﹫︣ ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡. ﹎︫︢︐﹍︀ن

 ﹏︀﹇ ا︨️.﹡﹢︻﹩ ︋︣ای ا﹡︧︀ن در ا﹝﹢ر ا︠︐﹫︀ر  

 (آ﹁ــ︣﹠︩ و ︑ــ︀ر) و ا﹜︐ــ︀ر ا﹜︊︡أ﹜︿ ﹋︐︀ب ﹣﹝ ،ن ﹇︣ن ︀رم ﹨︖︣یاز ﹝﹢ر︠︀ ،﹝﹆︨︡﹩

وی  .)٨٣١: ٢ج ،١٣٧٤ ،(﹝﹆︨︡ــ﹩ ١﹝︀﹜︿ ︋﹢ده ا︨ــ️ ﹎︣ی︋︀ ︑﹆︡︣﹎︣ا﹩ و ︗︊︣ی﹋﹥  ا︨️

و د︠︀﹜ــ️ ︠︡او﹡ــ︡ی در و﹇ــ︀︹ را ︋ــ︀  ﹝︪ــ﹫ّ️﹎︣دا﹡ــ︡ و ﹝﹩﹨︀ ︋︣︻﹢ا﹇︉ ا﹝﹢ر را ︋﹥ ا︻﹞︀ل ا﹡︧ــ︀ن

را  آد﹝﹫︀ن﹨︀ ا︠︐﹫︀ر ﹇︀﹏ ا︨️ و ﹁︺﹏ ی ﹡﹫︤ ︋︣ای ا﹡︧︀نز﹡︡. ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ و﹝﹩ ﹨︀ ﹎︣ها︻﹞︀ل ا﹡︧︀ن

و﹇ــ︀︹ را ︋ــ﹥ د︨ــ️  ،د﹨︡. ﹝﹆︨︡﹩ ︋︣︠﹑ف ︋﹫﹆﹩﹝﹩ ︠︡او﹡︡ی ﹇︣ار ﹝︪﹫ّ️در ︵﹢ل اراده و 

﹁︣ز﹡ــ︡  ،﹨ــ︀ی ︤﹎ــ︣د﹊︀ری﹨︀ و ︋︤﹨︋ــ﹥ ︨ــ︐﹛ ﹝﹆︨︡ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥،؛ ﹋﹠︡﹡﹞﹩ ︑﹆ ︣︡﹢ا﹜﹥

﹨︀ی وی ︋ــ﹥ ︨ــ︐﹢ه آ﹝ــ︡ه ︡ری از ︸﹙﹛ و ︨︐﹛﹋﹠︡ و ا﹠﹊﹥ ﹝︣دم ︋﹥ ﹇﹝﹩ ا︫︀ره ﹋︐︀ف︫︀︎﹢ر ذوا﹔

﹜﹍ــ︡  ︋ــ︀ ︠ــ﹢ا﹨﹩ رااــ﹟ ︑︷﹙﹛ ،︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ در﹎︀ه ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︫ــ﹊︀️ ︋︣د﹡ــ︡. وی در ادا﹝ــ﹥

︤ ︀د︔﹥د︠﹢ردن ا︨︉ و ﹝︣دنِای ﹎︣د در ﹉ ٥١٥ :١ج (﹨﹞︀ن، د﹨︡﹝﹩ وی ︎﹫﹢﹡︡ از.( 



 

  ١٢١ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

﹤︖﹫︐﹡  

﹎︣ا﹩ در آ︔ــ︀ر ﹝︪ــ﹫ّ️ای و ﹝︐ــ﹢ا﹩ ، ︋︣ر︨ــ﹩ ︑﹢︮ــ﹫﹀﹩، ﹝﹆︀︧ــ﹥از اــ﹟ ﹡﹢︫ــ︐︀ر ﹨ــ︡ف

، ﹝︪ــ﹫ّ️︑︺︣ــ︿  ،﹝﹠︷ــ﹢ر ︎︀︨ــ ︋ــ﹥ ︨ــ﹥ ︎︨︣ــ︩ ︋﹥ .﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︨﹢م و ︫︪﹛ ﹨︖︣ی ︋﹢د

﹎︣ای ﹝︪︣وط در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ون ﹝︢﹋﹢ر ︋︣ر︨﹩ ︫ــ︡. در ﹝﹢ر︠︀ن ︑﹆︡︣﹎︣ا و ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︀﹡﹢ن

، اراده، ﹇︱︀ و ﹝︪﹫ّ️ :﹝︣︑︊︳ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏﹨︀ی ﹩، ﹝﹫︤ان ﹝﹆﹢﹜﹥ا︋︐︡ا ︋﹥ روش ︑﹙﹫﹏ ﹝︐﹢ای ﹋﹞ّ

، ︑︀ر ﹩︋﹢﹆︺ ︺﹠﹩: ،در ﹋︐︉ ﹝﹠︐︉ ︋︀زه ز﹝︀﹡﹩ ﹇︣ن ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ،ر و ﹝︪︐﹆︀ت آ﹡︀ ︋﹢د﹇︡

 ،﹝﹆︨︡ــ﹩ و در ﹡︀ــ️ و ا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أ﹝︧﹊﹢﹥،  ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔، ︑︀ر ﹝︧︺﹢دی، ︑︀ر ︵︊︣ی

﹩﹆﹫︋ ︣ار ﹎︣﹁️ و ︨︍︦ ،︑︀ر﹇ ﹩︋︀در ︗︡اول و ﹡﹞﹢دار﹨︀ ﹡﹞﹢د ︎﹫︡ا  ،﹝﹢رد ارز ﹤﹚︮︀ ︕︀︐﹡

 ،و﹨﹀️ در︮︡︋︀ ﹝﹫︤ان ︫︭️ ،و ﹝︪︐﹆︀ت آن »﹝︪﹫ّ️« ،در︮︡ی ﹨︀ی︗﹥ ︋﹥ ﹡﹞﹢دار﹋︣د. ︋︀ ︑﹢

︀ ︫︩ در︮︡ ︋ »﹇︱︀«و︎﹠︕ در︮︡، ︋︀ ︋﹫︧️» ﹇︡ر«︋︀﹐︑︣﹟ ﹝﹫︤ان در ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹠︐︉ دارا ︋﹢ده و  

 ︋ــ︀ ــ︀ر در︮ــ︡، »اراده«﹨︀ی ︋︺ــ︡ی ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹠ــ︡. ︑︣︑﹫︉ در رده︋﹥ ،︋︀ ︀ر در︮︡ »اراده«و 

︑ــ︀ر  :﹋︐ــ︀ب ،﹢د ا︠︐︭ــ︀ص داده ا︨ــ️. ︵︊ــ﹅ ﹡﹞ــ﹢دار ︨ــ︐﹢﹡﹩ د﹍ــ︣﹋﹞︐︣﹟ ﹝﹫︤ان را ︋﹥ ︠

︑︣︑﹫︉ ︋﹫︪ــ︐︣﹟ ︫︀︭︠ــ﹥ را در ︫ــ﹞﹢﹜﹫️ ︮ــ﹀︀ت و ︋ــ﹥ ،﹝﹛︑︖︀رب ا﹔و  ︑︀ر﹫︋ ﹆﹩، ︵︊︣ی

︑︣︑﹫︉ ﹋﹞︐ــ︣﹟ ︋ــ﹥ ،︑︀ر ︺﹆ــ﹢︋﹩و  وا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أ، ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉﹝︢﹋﹢ر دارا ︋﹢ده و ﹨︀ی ﹝﹆﹢﹜﹥

︑︣﹟ ﹝﹫ــ︤ان را ︎ــ︀﹫﹟ ︑ــ︀ر ︺﹆ــ﹢︋﹩و  ،﹟ ﹝﹫︤ان︋︀﹐︑︣ ︑︀ر ︵︊︣ی︫︀︭︠﹥ را دارا ﹨︧︐﹠︡. 

و︫ــ︩ ︋﹫︧️ن ︋ــ︀ ︑︺ــ︡اد ﹨﹀︐︭︡وآو ﹝︪ــ︐﹆︀ت  »﹝︪ــ﹫ّ️«﹝﹆﹢﹜ــ﹥  ﹨﹞︙﹠﹫﹟،︫ــ﹢﹡︡.︫︀﹝﹏ ﹝﹩

ن آو ﹝︪ــ︐﹆︀ت  »﹇︱ــ︀«و﹉ ﹝︱﹞﹢ن، ﹝﹆﹢﹜﹥ و ﹝︪︐﹆︀ت آن ︋︀ ︑︺︡اد ︮︡و︨﹩ »﹇︡ر«﹝︱﹞﹢ن، 

در ﹝︖﹞﹢ع  ،﹞﹢نو︨﹥ ﹝︱ن ︋︀ ︫︭️آو ﹝︪︐﹆︀ت  »اراده« ،و در ﹡︀️ ،︋︀ ﹨︪︐︀دو﹡﹥ ﹝︱﹞﹢ن

 ﹩در ﹝﹠︀︋︹ ︑︀ر ︀﹡︀ر﹎︀﹡﹥ و ﹝︪︐﹆︀ت آ و︗﹢د دار﹡︡. ﹁︣اوا﹡﹩ ﹝﹆﹢﹐ت ︉︐﹠﹞ ﹩︀ر︑ ︉︐﹋

︉︐﹠﹞، ﹩﹞ ︊︣ی ،︑︣︑﹫︉︋﹥ ﹋﹥ د﹨︡﹡︪︀ن︵ ︀ر︮︡و﹨︪︐︀دو︨ــ﹥ ﹝︱ــ﹞﹢ن و  ︑︀ر ــ︡اد︺︑ ︀︋

︋︀ ︑︺︡اد ︮︡و﹨﹀︐︀دو﹡﹥ ﹝︱﹞﹢ن  ︑︀ر﹫︋ ﹆﹩ ،و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ،و︫︩ در︮︡ا︐︧︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︨﹩

︧︐در︮ــ︡ ﹝﹆ــ﹢﹐ت و ﹝︱ــ︀﹝﹫﹟ را ︋ــ﹥ ︠ــ﹢د  ،و﹨︪️ در︮︡︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︋﹫︧️و ا ﹟︣︐︪ــ﹫︋

 ︑︀ر︣︐﹝﹋، ﹤︋ ،︉﹫︑︣︑﹩︋﹢﹆︺ ﹟ در︮︡ ﹝︱︀﹝﹫﹟ در ﹋︐︉ ︑︀ر︐﹠﹞ ﹩︉ ا﹡︡.ا︠︐︭︀ص داده

﹝︧︺﹢دی ︋︀ ︑︺ــ︡اد  ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉و︀ر ﹝︱﹞﹢ن و ا︐︧︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︨﹥ در︮︡، ︋︀ ︑︺︡اد ︋﹫︧️

ا︋ــ﹟ ﹝︧ــ﹊﹢﹥ ︋ــ︀ ︑︺ــ︡اد  ﹝ــ﹛︑︖ــ︀رب ا﹔︪️ در︮︡، ︮︡و︎﹠︕ ﹝︱﹞﹢ن و ا︐︧︀ب ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹨

 وا﹜︐ــ︀ر ا﹜︊ــ︡أ ،و در ﹡︀ــ️ ،و﹨︪️ ﹝︱﹞﹢ن و ا︐︧ــ︀ب ﹝﹫ــ︀﹡﹍﹫﹟ ــ︀زده در︮ــ︡︮︡و︎﹠︖︀ه
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ــ︀ ︑︺ــ︡اد ﹏ ﹝﹆︨︡ــ﹩ ــ︀﹡︤ده در︮ــ︡︋ ــ︀﹡﹍﹫﹟ ︎ ــ﹥ ﹝︱ــ﹞﹢ن و ا︐︧ــ︀ب ﹝﹫ ﹝︱ــ︀﹝﹫﹟ ﹋ــ﹏  ،و﹡

   ا﹡︡.︫︡ه را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده︫﹠︀︠︐﹥

︋ــ︀ ︋﹫︪ــ︐︣﹟ در︮ــ︡  ︑ــ︀ر﹫︋ ﹆ــ﹩و  ︑ــ︀ر ︵︊ــ︣ی﹫﹟، ﹨︀ و ﹝︱︀﹝︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹙﹫﹏ داده

﹋﹞︐ــ︣﹟ در︮ــ︡﹨︀ را  وا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أو  ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔، ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉و  ︑︀ر ︺﹆﹢︋﹩و  ،﹨︀﹋︡واژه

︵︊︣ی و ︋﹫﹆ــ﹩ را در ︵﹫ــ︿  ،︑﹢ان ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︐ ︕︀︀︮﹙﹥﹝﹩ ︎︦،︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داد﹡︡. 

︠ــ  ﹝﹢ر︠ــ︀ن  ز﹝ــ︣ه︀ن اــ﹟ ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ را در ﹝﹢ر︠ــ︀ن ︑﹆ــ︡︣﹎︣ا ﹇ــ︣ار داد و ︺﹆ــ﹢︋﹩ و ︨ــ︀︣ ﹝﹢ر

  ﹎︣ای ﹝︪︣وط ﹝︧﹢ب ﹋︣د.﹇︀﹡﹢ن

﹡︷︣ ﹝︭﹢ر و ﹝︡ود ﹡︪ــ︡. ︗ــ️ ﹝﹢رد ﹨︀ی ︋﹥ ﹋﹞﹫️ ﹝﹆﹢﹜﹥ ،و﹜﹫﹊﹟ ︑︐︊︹ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥

﹨︀ی ﹋︐ــ︉ و ︻︊ــ︀رات ــ︀وی ﹝﹆﹢﹜ــ﹥ ،︎﹠︕ ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ ﹋ــ﹥ در آن ا﹇﹠︀ی ﹝︀︵︉، ︗︡ول ︫﹞︀ره

در ︨ــ︐﹢ن  ه،﹋ــ︣دآن ︻︊ــ︀رات ︋︣دا︫ــ️ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹋﹥ ﹡﹍︀ر﹡︡ه از  ،﹝﹢رد ﹡︷︣ ذ﹋︣ ︫︡ و ︨︍︦

در ︵ــ﹢ل ﹨ــ﹛ ︋ــ﹢دن ﹇︱ــ︀ی  .١ :﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹨﹞︙ــ﹢ن ︑︀ر ︺﹆﹢︋﹩ذ﹋︣ ︫︡. در ای ︗︡ا﹎︀﹡﹥

︻︡م ﹝﹠︀﹁︀ت ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ﹇︱︀ و ﹇︡ر ا﹜﹩ ︋︀ ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧ــ︀ن در ︑︧ــ﹙︳ ︋ــ﹥  .٢ ؛﹩ و ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀نا﹜

  ︋﹥ د︨️ آ﹝︡.  ،︨︣﹡﹢︫️ ︠﹢د

  ﹝﹢ارد ذ﹏ ︋﹢د:︫︀﹝﹏  ︑︀ر ︵︊︣ی﹡︐ ︕︀︀︮﹙﹥ از ︻︊︀رات 

١. ﹩﹛ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ︵︽﹫︀ن و ﹎﹞︣ا﹨ــ﹩ و ا︨ــ︐﹠︀د آن ︋ــ﹥  .٢؛ ︻︡م ︑︽﹫﹫︣ در اراده ا ︉﹚︨

﹫︣﹎ــ﹩ ﹇︱ــ︀  .٤؛ ا﹡︧︀ن ︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ـ ︻︡م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ︻︡م ︑︽﹫﹫︣ در ﹇︱︀.٣؛ ا﹜﹩اراده 

︧ــ︀ن در ا﹡ ︻ــ︡م ا︠︐﹫ــ︀رـ  ︐﹞﹩ ︋﹢دن و ︻︡م ︑︽﹫﹫︣ ﹇︱︀ی ا﹜ــ﹩ .٥؛ ا﹡︧︀ن در ا﹁︺︀ل ︋︣ ا︠︐﹫︀ر

︨ــ﹙︉ ا︠︐﹫ــ︀ر  .٧؛ در ا﹁︺ــ︀ل ا﹡︧ــ︀ن ︑︧﹙︳ ﹇︱︀ و ﹇︡ر ا﹜﹩ ︋︣ ا﹡︧︀ن و ا︠︐﹫ــ︀ر .٦؛ ﹝﹆︀︋﹏ ﹇︱︀

  .︫︡ن ︑﹆︡︣ ︋︣ ا︧︀س و ︠﹢ا︨️ ا﹡︧︀ن︾︀﹜︉  ـ ا﹡︧︀ن

﹝﹢ارد ذ﹏ ︋﹥ د︨️  ،﹝﹆︨︡﹩ وا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أ︵︊﹅ ︋︣ر︨﹩ و ︑﹙﹫﹏ ︻︊︀رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︐︀ب 

  آ﹝︡:

 .٣؛ ︋﹢دن ا﹡︧︀ن در ا﹡︖ــ︀م ا﹁︺ــ︀ل ︀︮︉ ا︠︐﹫︀ر .٢؛ اراده ا﹡︧︀ن در ︵﹢ل اراده ︠︡او﹡︡ .١

 .٥؛ دا︫︐﹟ ا﹡︧︀ن در ︑︽﹫﹫︣ ﹇︡ر ا﹜﹩ا︠︐﹫︀ر  .٤؛ ︻︡م د︠︀﹜️ ﹇︱︀ و ﹇︡ر ا﹜﹩ در ا﹡︖︀م ﹝︺︀︮﹩

  .﹝﹆︀ر﹡️ ﹇︡ر ا﹜﹩ ︋︀ ﹁︺﹏ ا︠︐﹫︀ری ا﹡︧︀ن

  ︀﹋﹩ از ﹝﹢ارد ذ﹏ ا︨️: ،﹝︧︺﹢دی ﹝﹢رج ا﹜︢﹨︉︻︊︀رات ﹝﹢︗﹢د در 

︻ــ︡م ︑﹆︀︋ــ﹏ اراده ا﹜ــ﹩ ︋ــ︀  .٢ ؛︻︡م ︨﹫︴︣ه ﹇︱︀ی ا﹜﹩و︗﹢د ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ا﹝﹢ر و  .١

  .و︨︺︀) ﹐إ﹐﹊﹙︿ اً ﹡﹀︧︀ ( ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︧︀ن در ا﹁︺︀ل



 

  ١٢٣ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

  ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡: ،﹝︧﹊﹢﹥ ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔در ︻︊︀رات ﹋︐︀ب 

︻ــ︡م  .٣؛ ا﹜ــ﹩ . ا︠︐﹫ــ︀ر ا﹡︧ــ︀ن در ︵ــ﹢ل ﹇ــ︡ر٢؛ ا﹡︧︀ن ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︑﹆︡︣ا﹜﹩ و ا︠︐﹫︀ر .١

  .﹇︱︀ی ا﹜﹩︑﹆︀︋﹏ ا︠︐﹫︀ر ﹝︣دم و 

  ﹡︡ از:ا︻︊︀رت ︑︀ر﹫︋ ﹆﹩﹝︡ه از ︑﹙﹫﹏ ︻︊︀رات آد︨️﹝﹢︲﹢︻︀ت ︋﹥

١.  ﹜﹊ و اراده ︠︡او﹡︡︻︡م ︑︽﹫﹫︣ در ﹩︺︴﹇ ﹅﹆︑) (︡ــ﹛ ﹋﹠ــ﹊ ٢؛ آ﹡︙﹥ ︠︡او﹡︡ اراده و. 

︮﹏ ︋ــ﹢دن در ︋︣ا︋ــ︣ ︃﹝︧︐ .٣؛ ا﹡︧︀ن در ا﹝﹢ر) (︻︡م د︠︀﹜️ ا︠︐﹫︀ر ︨﹫︴︣ه ﹇︱︀ی ا﹜﹩ ︋︣ ا﹝﹢ر

﹩﹛︡م ︑︽﹫﹫ .٤؛ ﹇︱︀ی ا︻﹩﹛٥؛ ︣ در ﹇︱︀ی ا. ﹩﹛و ︨﹙︴﹥ آن ︋︣ ا﹝﹢ر  ︻︡م ︑︽﹫﹫︣ در ﹇︱︀ی ا

︀︋ــ﹏ ︠﹢ا︨ــ️ ︑﹆ .٧؛ ﹇︱ــ︀ ︋ــ︣ ا﹡︧ــ︀ن) (﹫︣﹎ــ﹩ ﹝﹆︀︋﹏ ﹇︱︀︻︡م ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︧︀ن در  .٦؛ ا﹡︧︀ن

︻ــ︡م  .٩؛ ︨﹫︴︣ه ﹇︱ــ︀ی ا﹜ــ﹩ ـ ﹨︀ در ا﹁︺︀ل︻︡م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن .٨؛ ا﹡︧︀ن ︋︀ ︠﹢ا︨️ ︠︡او﹡︡

﹩﹛ا﹡︧︀ن در ︋︣ا︋︣ ﹇︱︀ی ا ﹩︀﹡ا﹡︧︀ن  .١٠؛ ا﹝﹢ر م ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن در ︑︽﹫﹫︣︻︡ ـ ︑﹢ا ﹩︀﹡︡م ︑﹢ا︻

﹩﹛ا﹡︧ــ︀ن در ا﹁︺ــ︀ل و  ︻ــ︡م ا︠︐﹫ــ︀ر .١١ ؛﹡︧︀ن در ا﹝ــ﹢رد︠﹫﹏ ﹡︊﹢دن ا︠︐﹫︀ر ا ـ در ︑︽﹫﹫︣ ﹇︡ر ا

 .١٣؛ ﹨︀ا﹡︧ــ︀ن ﹡ــ﹥ ا︠︐﹫ــ︀ر ،﹨︀ ︋﹥ ︑﹆ــ︡︣ا﹜﹩︋︀ز﹎︪️ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹙﹉ و ﹊﹢﹝️ .١٢؛ ︨︣﹡﹢︫️

  .﹫︣ ︨︣﹡﹢︫️︋︧﹠︡ه ﹋︣دن ︋﹥ ︑﹆︡︣ا﹜﹩ و ︻︡م ︨︺﹩ در ︑︽﹫

﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑﹆︡︣ و ﹇︡ر و ﹁︣اوا﹡﹩ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹆﹢﹐ت ﹝ــ︢﹋﹢ر در ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝﹆﹢﹜﹥

و  ،︫ــ︡ه از ︑﹙﹫ــ﹏ ︻︊ــ︀رات آ﹡ــ︀و ﹝﹢︲ــ﹢︻︀ت ︋︣دا︫️ ︑︀ر﹫︋ ﹆ــ﹩و  ︑︀ر ︵︊︣یدو ﹋︐︀ب 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣﹎︣دا﹡︡ن و﹇︀︹ و ﹢ادث ︋﹥ ﹇︱ــ︀ و ﹇ــ︡ر و اراده ︮ــ︣ف ︠︡او﹡ــ︡ی و ︻ــ︡م د︠︀﹜ــ️ 

︋﹫﹆﹩ را ︗︤ء ﹝﹢ر︠ــ︀ن ︑﹆ــ︡︣﹎︣ا ﹇ــ︣ار داد. ︋ــ︀  ︑﹢ان ︵︊︣ی وو اراده ﹝︣دم در آن، ﹝﹩︠﹢ا︨️ 

ا︋﹟ ﹝︧ــ﹊﹢  ﹤︺﹆﹢︋﹩، ﹝﹆︨︡﹩، :﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢ر︠︀﹡﹩ ﹨﹞︙﹢ن﹋﹞ّ﹨︀ی ︑﹢︗﹥ ︋﹥ داده

︣ا﹋﹥ ︋︀ ︋︣ر︨﹩  ؛﹎︣ای ﹝︪︣وط ﹇︣ار داد︑﹢ان در ز﹝︣ه ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︀﹡﹢نو ﹝︧︺﹢دی، ا︪︀ن را ﹝﹩

ا︠︐﹫ــ︀ر و اراده ا﹡︧ــ︀ن در و﹇ــ﹢ع ﹝﹢رد ﹡︷ــ︣ در آ︔ــ︀ر ا︪ــ︀ن، د︠﹫ــ﹏ ︋ــ﹢دن ﹝︱︀﹝﹫﹟ و ﹝﹆﹢﹐ت 

﹋﹥ ﹝﹆﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹠︀ن ؛︫﹢دو ︑﹆︡︣ ︠︡او﹡︡ی ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹝︪﹫️ّ﹢ادث در ︵﹢ل اراده و 

  در آ︔︀ر ا︪︀ن در ﹝﹫︤ان ﹋﹞︐︣ی ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ،﹝︪﹫ّ️

اوا﹏ ﹇︣ن ــ︀رم، در از ﹝﹢ر︠︀ن اوا︠︣ ﹇︣ن ︨﹢م و  ،︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝﹞ـ︡ ︋ـ﹟ ︗︣ـ︣ ︵︊ـ︣ی

ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ︑﹆︡︣﹎︣ا︀﹡﹥ ︋﹥ رو︡اد﹨︀ی ︑︀ر﹩ دارد. ﹡﹍︀ه ︵︊︣ی ︋﹥ ︑ــ︀ر،  ﹋︧︀﹡﹩ز﹝︣ه 

﹨ــ︀ی ا﹜ــ﹩ ا︨ــ️ و ︑ــ︀ر از ﹡︷ــ︣ وی، ﹝ــ︃وای آز﹝ــ﹢ده ﹝︪ــ﹫ّ️در ﹆﹫﹆ــ️، ﹡﹍ــ︀ه ︋ــ﹥ ︋﹫ــ︀ن 

 صلا تفکر ثيرأت و ستا رقد و قضا به هنگا همين تبيين ،︵︊ــــ︣ی یهادهنمو﹨︀︨ــــ️. را﹡︧︀ن

﹋︣ات و﹇︀︹ را ︋﹥ ﹇︱︀ و ﹇︡ر و ﹋﹥ ︵︊︣ی ︋﹥﹠︀ن؛ دشو﹝﹩ هيدد ︵︊︣ی برو ﹇︱︀  ﹝︪﹫ّ️ ،قديرت
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

️ّ﹫︪﹞ ﹩﹞︣︋ ﹩﹛︣دا﹡︡. و اراده ا﹎  

﹩﹆﹫︋ ﹏︱﹀﹛︣ی را ﹝﹩ ،ا︋﹢ا︖﹨ ﹜︖﹠︎ ان از ︗﹞﹙﹥ از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن﹢︑︣ا  ﹡﹍︀ران︑︀ر﹎︣︡﹆︑

. رو﹊︣د ︋﹫﹆﹩ و ز﹡︡﹝﹩ ﹡︡ ﹝︐︺︀ل، ﹨﹞﹥ و﹇︀︹ را ر﹇﹛﹝︧﹢ب ﹋︣د. وی ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او

 ︣︋ ︉﹛︀︾ ﹤︪︡﹡ا﹩﹆﹫︋ و ا︻︐﹆︀د︑︀ر ﹩ا︨️.  ︋﹥ ، ︗︊︣﹎︣ا ︣︡﹆︑  

﹩︋﹢﹆︺ ︲از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︨﹢م ﹨︖︣ی و ﹡﹍︀ر﹡︡ه  ،ا︋﹟ وا﹩︋﹢﹆︺ ف  ا︨️ و ︑︀ر﹑︠︣︋

﹍︣﹎﹢﹡﹩ ﹁ــ︣اوان ﹋﹠﹠︡﹎﹩ و د﹡﹆︩ ︑︺﹫﹫﹟ ،﹨﹞︙﹢ن ︋﹫﹆﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑﹆︡︣ ﹩روش ︀︨︣ ﹝﹢ر︠︀﹡

- ︋﹢ده ﹋﹥ ز︫︐﹩ و ﹋︥ی ﹊﹢﹝️ و﹇️ را ﹡︪︀ن ﹝ــ﹩ای ﹨︣︗︀ رو﹡︡ ﹢ادث ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥﹇︀﹏ ︋﹢د﹡︡ و 

در ︋﹫ــ︀ن  ، ویداد﹡ــ︡د︨️ ︋﹥ دا﹝︀ن ︑﹆︡︣ ︫ــ︡ه و آن ــ﹢ادث را ︋ــ﹥ ︑﹆ــ︡︣ ﹡︧ــ︊️ ﹝ــ﹩ ،داده

ّ﹠︨ ﹤︋ ﹏︀﹇ ،︹︀﹇ادث و و﹢.️︨ا ﹩﹛︪︣وط ا﹞ ️  

﹩ ︋︳ ︻﹙ّ، ︋﹥ روا﹝︣وج ا﹜︢﹨︉از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︀رم و ︀︮︉ ﹋︐︀ب  ،ا︋﹢ا﹜︧﹟ ﹝︧︺﹢دی

﹝﹢رد ︑﹙﹫ــ﹏ ︻﹆﹙ــ﹩ و ︑︖︣︋ــ﹩ و ارزــ︀︋﹩  ،﹢ادث را ﹇︱︀وت ﹋︣ده ︎︣دازد وو ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ا﹝﹢ر ﹝﹩

  ﹇︣ار داده ا︨️. 

﹤﹢﹊︧﹞،  ︀ب︐﹋ ︉︀︮ ︀رم ﹨︖︣ی و ا︨ــ️. ︋ــ﹥ ا︻︐﹆ــ︀د  ﹝﹛︑︖︀رب ا﹔از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن

︋﹙﹊ــ﹥ روــ︡اد﹨︀ی  ؛رو︡اد﹨︀ی ﹝︖︤ا از ﹨ــ﹛ و ︨ــ︀﹋﹟ ﹡﹫︧ــ️ ای از︑︀ر ﹨︣﹎︤ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ،وی

︀︑﹩ــ︡اد﹨︀، ︎﹫﹢︨︐﹥ و ﹝︣︑︊︳ ﹨︧︐﹠︡ و ا﹡︧︀ن ﹝ــ﹩﹨﹛︋﹥ ،رــ﹢ادث و رو ﹩﹡︀ا﹡ــ︡ ︋ــ︀ ︋︀ز﹡︪ــ﹢︑

﹎﹫ــ︣ی از ا︻﹞ــ︀ل و ر﹁︐ــ︀ر ا﹝ــ︣وز را ︋ــ︀ دــ︣وز ﹝ــ﹢رد ارزــ︀︋﹩ و ︨ــ﹠︖︩ ﹇ــ︣ار د﹨ــ︡ و ︋ــ︀ ︻︊︣ت

﹢د را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡. ﹝︧﹊﹢﹥ ︋︀ اــ﹟ ︑﹙﹫ــ﹏ و ﹝︱ــ﹞﹢ن، ︋ــ﹥ ﹡ــ﹢︻﹩ ﹎︫︢︐﹍︀ن، ﹝︧﹫︣ ز﹡︡﹎﹩ ︠

  ︐﹫︀ر ﹇︀﹏ ا︨️.︋︣ای ا﹡︧︀ن در ا﹝﹢ر ا︠

(آ﹁ــ︣﹠︩ و ︑ــ︀ر)  و ا﹜︐ــ︀ر ا﹜︊ــ︡أ﹜︿ ﹋︐︀ب ﹣از ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن ︀رم ﹨︖︣ی ﹝ ،﹝﹆︨︡﹩

﹨︀ ﹎︣ی ﹝︀﹜︿ ︋﹢ده ا︨️. وی ︻﹢ا﹇︉ ا﹝﹢ر را ︋﹥ ا︻﹞︀ل ا﹡︧︀نا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹆︡︣﹎︣ا﹩ و ︗︊︣ی

︻﹩ ز﹡︡. ︋ــ﹥ ﹡ــ﹢﹨︀ ﹎︣ه ﹝﹩و د︠︀﹜️ ︠︡او﹡︡ی در و﹇︀︹ را ︋︀ ا︻﹞︀ل ا﹡︧︀ن ﹝︪﹫ّ️﹎︣دا﹡︡ و ︋︣﹝﹩

︠︡او﹡ــ︡ی  ﹝︪ــ﹫ّ️﹨︀ را در ︵ــ﹢ل اراده و ﹨︀ ا︠︐﹫︀ر ﹇︀﹏ ا︨️ و ﹁︺﹏ ا﹡︧︀نوی ﹡﹫︤ ︋︣ای ا﹡︧︀ن

 د﹨︡.﹇︣ار ﹝﹩



 

  ١٢٥ ﹨︖︣ی ︨﹢م ︑︀ ︫︪﹛ ا﹜﹩ در آ︔︀ر ﹝﹢ر︠︀ن ﹇︣ن  ﹝︪﹫ّ️︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

︹︋︀﹠﹞  

﹜︣﹋ ︣آن﹇.  

﹟︋︡﹝﹞ ،دار ︮︀در. ︋﹫︣وت: ،٧و١، ج﹜︧︀ن ا﹜︺︣ب ،)١٤١٤( ﹝﹊︣ما︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر 

︑ــ︣ان: ، ا﹜﹞︺ــ︀رف ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ة︣﹁﹙︧﹀﹥ ︑︀ر: ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت از دا، )١٣٧٥(ادواردز، ︎﹏ 

 ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩.

 ︉ــ︡  لآاد﹝﹞ ︡﹫︎︨︣ــ︩ )،١٣٨٥(︻﹙﹩، ︨ــو ︎︀︨ــ ︀﹨️﹫﹫در︋ــ︀ره ﹝︧ــ ﹩︀﹨ :﹜ــ﹇ ،

 ︻﹙﹞﹫﹥.﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹢زه ﹝︴︀﹜︺︀ت و ︎︥و﹨︩ ا﹡︐︪︀رات ﹝︣﹋︤

︋﹫︧ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹏︱﹀﹛ا︋﹢ا ،﹩﹆﹫﹟ )︀ر ،)ش١٣٧٤︑︋ ﹫﹩ــ﹆﹚︠ :︭ــ﹞/﹅﹆﹞ ، ــ﹫ ﹏

 .: ﹝︐︀ب︑︣ان رم،︀پ ︀ ︉ ر﹨︊︣،﹫︠︴

︋︣ر︨﹩ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹡︷︣ی ︑ــ︀ر در ﹡ــ︕ ا﹜︊﹑︾ــ﹥؛ « )،١٣٩٦( ︧﹫﹠﹩ ︫﹫︣وا﹡﹩، ︨﹫︡ ﹝︡ی

﹋﹑﹝﹩ ︨︀ل  ،ا︻︐﹆︀دی﹨︀ی  ، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ ︎︥و﹨︩»﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹢ردی ︗︊︣ و ا︠︐﹫︀ر

  .︋︀ر ،٢٥︫﹞︀ره  ،﹨﹀︐﹛

 ﹡︐︪︀رات ﹁︣زا﹡︣وز.، ︑︣ان: ا︑︖︡︡ ﹡︷︣ ︵﹙︊﹩ از ﹝︀ر﹋︦ ︑︀ ﹝︀﹢ ،)١٣٨١(ای، ا﹡﹢ر ︠︀﹝﹥

ا﹜︡﹟ ، ﹝﹆︡﹝﹥ ︨﹫︡ ︗﹑ل﹝︭︊︀ح ا﹜︡ا﹤ ا﹜﹩ ا﹜﹑﹁﹤ و ا﹜﹢﹐﹤، )١٣٧٢(اً ︠﹞﹫﹠﹩، روح

 ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ﹡︪︣ آ︔︀ر ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩. ︑︣ان:آ︫︐﹫︀﹡﹩، 

  ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ﹡︪︣ آ︔︀ر ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩. ︑︣ان:، ︫︣ح د︻︀ی ︨︣، )١٣٧٤( ـــــ 

 ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ﹡︪︣ آ︔︀ر ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩. ن:︑︣ا ،︑﹀︧﹫︣ ︨﹢ره ﹞︡ ،)١٣٧٤(ـــــ 

ــ︩ ﹫ــ ﹙﹫د︋ ــ︀ر ،)١٣٦٣(﹢. اچ. وا﹜ ــ﹀﹥ ︑ ــ︣ ﹁﹙︧ ــ﹥ ︋ ﹞︡﹆﹞﹤ــ ــ﹩﹟ ︻﹑ا﹜︡︀ء﹫︲ــ  :، ︑︣︗﹞  

︀︊︵︀︊︵﹩﹞ :︣ان︑ ،﹣﹞ا﹡︐︪︀رات ا ﹤︧︨﹫ ︣︊﹋﹫︣. 

، ︑︣از ﹫︀ت: ︨︀︠︐︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︻ــ︡ا﹜️ در ﹡ــ︕ ا﹜︊﹑︾ــ﹥، )١٣٩٠(د﹜︪︀د ︑︣ا﹡﹩، ﹝︭︴﹀﹩ 

.︀︣ان: در︑  

︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹣، ﹝﹨︀ی ︑︀ر﹩ و ︑︖︡د﹎︣ا﹩ ︑︀ر﹝﹊︐︉ )،١٣٧٩(اً راد﹝﹠︩، ︻︤ت

 ︎﹫﹉ ︨︐︀ره دا﹡︩.

﹟﹫︧ ،﹩﹡︀﹀︮ــ︡  ︋ــ﹟ را︾︉ ا﹝﹞)ــ︉، )ق١٤١٢︣︾ ﹩ــ﹅: ا﹜﹆ــ︣آن ﹝﹀ــ︣دات ﹁ــ﹫﹆︑ ،

  ا﹜︪︀﹝﹫﹤. ا﹜︺﹙﹛ ا﹜︡ار دار :﹅︮﹀﹢ان ︻︡﹡︀ن داودی، د﹝︪

ــ︀پ  ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ︧︠ــ︣وی ︧ــ﹫﹠﹩، ﹝︐ــ︣︗﹛: ،﹝﹀︣دات ا﹜﹀︀ظ ﹇︣آن ﹋︣﹛، )١٣٨٣(ـــــ 

  .»︫﹩ء«﹝︣︑︱﹢ی، ذ﹏ واژه  ︑︣ان:︨﹢م، 

، ︑︣︗﹞ــ﹥ ︗﹞︺ــ﹩﹨︀ی ︑﹆﹫ــ﹅ در ر︨ــ︀﹡﹥، )١٣٩٢( را︗︣دی، و﹙﹫﹞︤ و ︗﹢زف آر.دو﹝﹫﹠﹌

 ︑︣ان: ︨︣وش. د﹋︐︣ ﹋︀ووس ︨﹫︡ ا﹝︀﹝﹩،

، ︋ــ﹥ ﹋﹢︫ــ︩ ︧ــ﹟ درس ﹎﹀︐︀ر﹨ــ︀﹩ در ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ︑ــ︀ر، )١٣٨٧(زر︀ب ︠﹢﹩، ︻︊ــ︀س 

  ︣ازی، ︑︣ان: ︵︣ح و ﹡︪︣ ﹨︀﹝﹢ن.﹁︀︵﹞﹥ ر︲︀﹩ ︫﹫ و ﹡﹫︀︑﹢﹋﹙﹩ ﹝﹆︡م، ︧﹫﹟ ︮﹀︣ی

︑︣ان: ︎︥و﹨︪ــ﹍︀ه  ،٢ج ،︑﹆﹫﹅ در ︻﹙﹢م ا︗︐﹞︀︻﹩﹨︀ی روش، )١٣٩٣( ︨︀رو︠︀﹡﹩، ︋︀﹇︣

 ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩.



 

١٢٦ 

    

١٢٦

     

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

 ، ︑︣ان: دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر.روش ︑﹆﹫﹅ ﹡︷︣ی، )١٣٨١( ︵︀﹜﹆︀﹡﹩، ﹝﹞﹢د

︀︊︵︀︊︵︨ ﹩﹫ ︧ــ ︡﹝﹞ ︡﹫﹟ )︧ــ ﹫ــ ا﹜﹞)، ق١٤١٧ ، ــ︀پ ١٣و١٢، ج︣ ا﹜﹆ــ︣آن﹫︤ان ﹁ــ﹩ ︑﹀

  .﹥ ﹇﹛﹫﹟ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹝︡ر︨ د﹁︐︣ ا﹡︐︪︀رات ا︨﹑﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥︎﹠︖﹛، ﹇﹛: 

 ﹟︋ ﹏︱﹁ ،﹩︨︣︊︵﹟︧ )ا﹜﹞︺︣﹁ دار ، ︋﹫︣وت:۶و۵، ج﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن ،)ق١٤٠٦﹥.  

﹟﹫︧﹛ــ︀پ دوم، ،ا﹜﹆︣آن أ︵﹫︉ ا﹜︊﹫︀ن ﹁﹩ ︑﹀︧﹫︣، )ش١٣٧٨( ︵﹫︉، ︨﹫︡ ︻︊︡ا ٩و٥ج ،

  .ا︨﹑م ︑︣ان:

دار  ــ︀پ دوم، ︋﹫ــ︣وت: ،ا﹔﹝ــ﹛ و ا﹜﹞﹙ــ﹢ك ︑ــ︀ر ،)ق١٣٨٧( ︣ــ ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹟ ︗︣︵︊︣ى، 

 ا﹜︐︣اث.

 .︣﹫ا︨︀︵ :︑︣ان ،﹠︡ه﹝︐︣︗﹛: ا︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ︎︀ ، ︵︊︣ى︑︀ر، )ش١٣٧٥(ـــــ 

︡﹫︖﹞ ،﹩﹁︀﹋ )١٣٩٣( ،︣ی ︑︀ر︷﹡ ﹤﹀︧﹚﹁ ﹤︣︷﹡ و ﹜﹫﹨︀﹀﹞)(︀﹨ ــ﹢زه و ︎︥و﹨︪﹍︀ه :﹜﹇ ،

 دا﹡︪﹍︀ه و ︨﹞️.

︡︐︖﹞︣ی﹋ ، ﹜)︀ر، )١٣٨٥︑ ﹤﹀︧﹚﹁ ، ،︀پ دوم︣︑.ان: ا﹡︐︪︀رات ︨︣وش  

﹢﹊︧﹞﹩﹚︻﹢︋ا﹜︓︀﹡﹫ــ﹤، ،︑︖︀رب ا﹔﹝﹛، )ش١٣٧٩( ﹥ ا﹜︣ازى، ا ﹥︺︊︴﹛ا ﹆︑ ــ﹫﹅:  ﹜ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ

  ︨︣وش. ︑︣ان:ا﹝︀﹝﹩، 

 .︨︣وش ︑︣ان:﹝︐︣︗﹛: ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹝︀﹝﹩، ، ١ج، ︑︖︀رب ا﹔﹝﹛، ش)١٣٦٩(ـــــ 

  ︑﹢س. ︑︣ان: ،﹡﹆﹩ ﹝﹠︤وى: ︻﹙﹩، ﹝︐︣︗﹞﹥٦و٥ج، ︑︖︀رب ا﹔﹝﹛، ش)١٣٧٦ـــــ ( 

دار  :﹇ــ﹛ــ︀پ دوم،  ،﹝︣وج ا﹜︢﹨︉ و ﹝︺︀دن ا﹜︖﹢﹨︣، )١٤٠٩(﹟ ﹫︻﹙﹩ ︋﹟ ︧ ،︧︺﹢دى﹝

 .ا﹜︖︣ة

 ﹟︧ ،︣ان:، ٤، ج︑﹀︧﹫︣ رو︫﹟ ،)ش١٣٨٠(﹝︭︴﹀﹢ی︑ ︀ب︐﹋ ︪︣﹡ ︤﹋︣﹞.  

وزارت ﹁︣﹨﹠ــ﹌ و ر︫ــ︀د  ︑ــ︣ان:، ٦، جا﹜︐﹆﹫﹅ ﹁﹩ ﹋﹙﹞︀ت ا﹜﹆︣آن ا﹜﹊︣﹛ ،)١٣٦٨(ـــــ 

 ا︨﹑﹝﹩.

 دار ︑ــ︣ان:، ٥و١٢، ١٠، ج︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡ــ﹥، )ش١٣٧٤(﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی، ﹡︀︮︣ و ﹨﹞﹊︀ران 

  ﹤.ا﹜﹊︐︉ ا﹐︨﹑﹝﹫

 ﹟﹫︧ ،︣ی︐﹀﹞)١٣٩١( ،︣ان: ︨﹞️.﹝︊︀﹡﹩ ︻﹙﹛ ︑︀ر︑ ، 

︺﹩ ﹫﹝﹞︡ر︲ــ︀ ︫ــ﹀ :، ︑︣︗﹞ــ﹥﹠︩ و ︑ــ︀رآ﹁ــ︣)، ش١٣٧٤(﹝﹆︨︡﹩، ﹝︴︣ ︋﹟ ︵ــ︀﹨︣ 

 .آ﹎﹥ ﹋︡﹋﹠﹩، ︑︣ان:

 .﹤﹫﹠﹆︀﹁﹤ ا﹜︡﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︓ ︡، ﹡︀︫︣:﹫، ︋﹢ر ︨︺و ا﹜︐︀ر ا﹜︊︡أ ،)︑︀︋﹩(ـــــ 

، ١٥، ج﹁﹙︧ــ﹀﹥ ︑ــ︀ر ؛﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔ــ︀ر ا︨ــ︐︀د ︫ــ︴﹞ ︡﹫ــ︣ی )،︑︀︋﹩( ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩

 ︑︣ان: ︮︡را.

︀﹝ــ︡ ︋︪ــ﹩ و  :، ︑︣︗﹞ــ﹥را﹨﹠﹞ــ︀ی ︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︐ــ﹢ا، )١٣٩٥( ای.﹡﹢﹡︡ورف، ﹋﹫﹞︊︣﹜ــ﹩ 

 ︋︪﹠︡ه، ﹝︪︡: ا﹡︐︪︀رات ︗︀د دا﹡︪﹍︀﹨﹩. و︗﹫﹥ ︗﹑﹜﹫︀ن

 .️﹫︋، ﹇﹛: ا﹨﹏︺﹆﹢︋﹩ ر︑︀، ︑︀)(︋﹩ ︺﹆﹢ب︺﹆﹢︋﹩، ا﹞︡ ︋﹟ ا︋﹩

  : ︻﹙﹞﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩.، ︑︣ان︐﹩﹛ آ﹫﹝︐︣︗﹛: ﹝﹞︡ا︋︣ا﹨ ،︺﹆﹢︋﹩ ︑︀ر، )ش١٣٧١(ـــــ 


