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: پػٚٞك٣ مبِٝ  ٔٔ ٘ٛ 

 ارزٔابٓ تحلٕلٓ ريش کلٕساْ کاتًلٕک در بسط عدالت اجتماعٓ

  وهٚي اډبڇ ه ينيىٽشَي اىيبن و ٭َٵبن، / ٔحٕسضيب اؾس٢   reza.shaer@gmail.comډإٖة آډ ُٙي و ْد

وهٚي اډبڇ ه يني ىانٚيبٍ ځَو  اىيبن و ٭َٵبن، ډإٖة٣ّٖ حؿ٣ٙ / ؾ٥س  آډ ُٙي و ْد
ـ:  23/09/1398زض٤بفت:   11/02/1399ـ پص٤ط

 چى٥سٜ

ٽچيٖبي ٽبس څيټ ثب اى٭بي اٝبڅز، ػبډٮيز و ډَػٮيز، س انٖش  إز ٹچ َو اػش ب٭ي وٕيٮي ىٍ ػهبن اډنَوُ ثنَاي هن ى    
س انني ٽبٍآډني سچٺني ٙن ى؟      يسياٍٻ ثجيني. ٍوٗ ايف ٽچيٖب ثَاي ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ؿيٖز و ايف ٍوٗ سب ؿ  انياُ  ډن 

هيٳ ايف ډٺبڅ ، يبٵشف اثٮبى ډظجز و ډنٶي ٍوٗ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ىٍ ُډينة ث٤ٖ ٭ياڅز اػش نب٭ي اُ ٍا  اٍُينبثي سلچيچني    
سلچيچني نٚنبن ه اهني ىاى ٽن       ٍو ثب ډٮَٵي و اٍُيبثي ٍوٗ ٽبس څيټ ىٍ ايف ُډين ، ثب ٙني ة س ٝنيٶي   آن إز. ډٺبڅة دي٘

وينْ  اُ ٙن ٍاي    اڅز اػش ب٭ي ىٍ ډٖيليز ٽبس څيټ ډ ٍى س ػ  ٹَاٍ ځَٵش  و ٕنز ٽبس څينټ، ثن   اځَؿ  ١َوٍر ث٤ٖ ٭ي
٘   واسيپبني ىوڇ، ځبڇ هنب و ٵٺنيان    هبي ډظجشي ثَاي ٽ ټ ث  ثَٹَاٍي ٭ياڅز اػش ب٭ي ثَىاٙش  إز، اډب وػ ى ثَهني ؿنبڅ

اٍائنة ن٪نبډي ډنٖنؼڈ و ډ ٵنٸ ثنَاي       هبي اػش نب٭ي،  ىٕش ٍاسي ډٚوٜ ىٍ ايف ٵَٹة ډٖيلي ثَاي ډجبٍُة ٭ چي ثب ٩چڈ
 اػَاي ٭ياڅز اػش ب٭ي ٍا ثب ډٚپڄ ډ اػ  ٽَى  إز.

ٗ. ٞب: و٥ّسٚاغٜ  ٩چڈ، ٭ياڅز، ٭ياڅز اػش ب٭ي، ډٖيليز، ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ث٤ٖ، ٍو
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 ٔمسٔٝ

َاثَي َاٟ ٕش يييځب هبي اػش ب٭ي ثَ س ى  ىٍ ډٺب٬٥ ډوشچٶي اُ سبٍين، ٵٚبٍ نبث َاي ا٭ش ن ثن ى   هبي ١ٮيٴ، ٭بډچي ث

َاي اُ ثيف ثَىن ثي ٍا ث  ٭ياڅشي إز. ىٍ ثٖيبٍي اُ ايف ډ اٍى، ډ٪چ ډبن ث ٭ن ان دٚش انة نيَوډنني ٵَيبىهنبي    هب، ىيف 

َاثَ ه ى  ٍا ثن  هن ى        ٩چڈ انشوبة ٽَى ىٍ ث َاٵينبي ىينني ػهنبن  اني. ډٖيليز آييني إز ٽ  ثو٘ دهننبوٍي اُ ػٲ

يټ ثب اى٭بي اٝبڅز، ػبډٮيز و ډَػٮيز ىٍ ىيف ډٖنيليز، ٹچ نَو   اهشٞبٛ ىاى  إز. ىٍ ايف ډيبن، ٽچيٖبي ٽبس څ

َاٍي      َاي ثَٹن َاي ه ى سياٍٻ ىيي  إز. ايف دَٕ٘ وػ ى ىاٍى ٽ  ٽچيٖنبي ٽبس څينټ ثن اػش ب٭ي و ىيني وٕيٮي ث

ٍ  ،س اني ىٍ ډجنبٍُ  ثنب ٩چنڈ    ٽني؟ آيب ايف ٽچيٖب ثب ٍوٗ ه ى ډي اُ ؿ  ٍوٙي إشٶبى  ډي ،٭ياڅز ىٍ ػبډٮ  َا و  و إنشٺ

َاي ٍوٗ ايف ٽچيٖب ىٍ ثبة ثٖن٤ ٭نياڅز اػش نب٭ي     ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي نٺ٘ ډاطَي ايٶب ٽني؟ ؿ  ؿبڅ٘ هبيي ث

ٍا  ډجنبٍُ  ثنب      وػ ى ىاٍى؟ ىانٖشف دبٕن ايف دَٕ٘ َاي ٽٖبني ٽ  ٹٞي ىاٍني ثب سپي  ثَ ايف ىيف و اينف ٽچيٖنب،  هب ث

ٍا ىنجبڃ ٽنني، ١َوٍي إز.٩چڈ و ايؼبى ٭ياڅز اػ  ش ب٭ي 

يٚينة ثلض ٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ډٖيليز ثن  آن ىٕنش  اُ إننبى و آطنبٍ ډٖنيلي س څييٙني  ىٍ اينف ډ ١ن ٫         د

ٍايف ثَډي هنبيي   ٥ن ٍ ډٚنوٜ اُ ٽشنبة    ثبٍ ، ث  ځَىى ٽ  ثَآډي  اُ ٽشبة ډٺيٓ ډٖيليبن و ٕنز ډٖيلي إز. ى

ٍاهبي ډٖيلي و ٕني @سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټAډبنني  ننبڇ  @ ة ىٽشَيف اػش نب٭ي ٽچيٖنب  هقAٝ، إنبى ثَآډي  اُ ٙ 

، اډنب  ٙني  إنز  س ػن   ثلنض ٭نياڅز اػش نب٭ي    ث  ٥ ٍ ػيي  ثَى. ثبيي س ػ  ىاٙز ٽ  اځَؿ  ىٍ ايف إنبى و آطبٍ ث 

و ىٍ ډيبن آنهب اني  هبي ډوشچٴ اڅڂ  انؼبڇ ٙي  ثنيي ډاڅٶ  ٝ ٍسي ٽچي و ثيون سٶپيټ و ىٕش  هب ث  ه  اٍ  ايف ثلض

َاي نٚبن ىا ٥ ٍ ډٚوٜ، ٍوٗ ډٖيليز  ىن اثٮبى ځ نبځ ن اڅڂ ي ٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ډٖيليز و ث ٽبٍ ډٖشٺچي ث

َاي ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ث  ىٍ ٍوٙف ٽنَىن اثٮنبى ثلنض ٭نياڅز اػش نب٭ي و       ،ه ٍى. ن آوٍي ايف ډٺبڅ  ؿٚڈ ن ي ث

ٕنبُي   ٳس انني ىٍ ٙنٶب   سَىيي ؿنيف ثلظي ډني  دَىاهشف ث  ٍوٗ هبٛ ډٖيليز ىٍ ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي إز. ثي

َاهڈ ٽَىن ٵ٢بي ډٺبيٖ  ډيبن ايف ىييځب  ثب ىينيځب   َ     ىييځب  ډٖيليز ىٍ ايف ثبة و ٵ  هنبي اىينبن و ډپبسنت ىيڂن

ٍاهڂٚب ثبٙي.  ډاطَ و 

ُاينف    ٍا ٽنبٍ نهنبى  إنز و ا ٍو ىٍ ن٪نبڇ ٍٕن ي و    ډٖيليز د څٖي و ډ ٍى دٌيَٗ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، َٙيٮز 

ٍا  ٕوشي ډي ٽچيٖبيي ډٖيليز، ث  َاي ډٖنبئڄ ځ ننبځ ن اػش نب٭ي     كڄ س ان  و ىٍ  ،هبي ډٚوٜ و ٹبثڄ س ػهي ثن

هنبي   س ان ٍويپَى ډظجز ډٖيليز ٽنن ني ثن  ٵٮبڅينز    ايف، ن يوػ ى نهبيز ٍٵ٬ ډٚپقر ػ اډ٬ ډٖيلي يبٵز. ثب 

ٍا انپبٍ ٽَى. اڅجش  ىٍ ډيبن ډٖيليبن، ٽٖبني نيِ ث ى  ٍا ث  اػش ب٭ي  ځِييني ٭ن ان ٙي ة ُنيځي ه ى ثَ اني ٽ  ٍهجبنيز 

ٍا وٹنٴ ن نبُ،      ٽَى ، ځيَي اُ ىنيب و اػش ب٫، هچ سي ډيبن ه ى و هيايٚبن ايؼبى و سقٗ ٽَىني ثب ٽنبٍ  ُننيځي هن ى 

َاٽ  ٍهجبنينز  ى٭ب و ٭جبىر هياوني ٽنني؛ اډب ايف واٹٮيز ث  نن  ينټ    ،ډٮنبي اػش ب٭ي نج ىن آييف ډٖيليز نيٖز؛ ؿ

َاي ه ة ډٖيليبن، ثچپ  يټ ٙي ة َاي كٶن٨ ىينف     انشوبة ىٕش ٍ ٭  ډي ث ٙي  س ٤ٕ ثٮ٢ي اُ ډاډنبن ډٖيلي ثن

 ثبالي اي بن و ډٮن يز ث ى  إز. ه ى ىٍ ىنيب و ٍٕيين ث  ىٍػبر



يي و.../  اضظ٤بث٣ تح٣ّ٥ّ ضٚـ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه زض ثؿٍ ٖساِت اختٕب٣ٖ   65 ډل ي١ٍب ٕا

ىٍ ٥ني   ،اډب ايف ن٪بڇ اػش نب٭ي ىٍ ډٖنيليز   ؛هبي اػش ب٭ي ٽچيٖب ىٍ اثشيا ٵبٹي يټ ٕيٖشڈ اٍځبنيټ ث ى آډ ُ 

هنبي ٽچيٖنبي ٽبس څينټ ثن  ډجبكنض اػش نب٭ي، اُ        ف واٽن٘سَي سَيف و ٍٕ ي ٙپڄ ځَٵز. ىٍ ايف ډيبن، ډهڈُډبن 

ٍاي واسيپنبني ىوڇ ٝن ٍر ځَٵنز. ډٖنيليز ٽبس څينټ       ٥َيٸ ثيبني  ٍان   ،هبي دبدي و إٺٶي و ٙن  هٞ ٝنبً ىٍ ىو

َاٍي و ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي سإٽيي ډي ،ډٮبَٝ ٍا   ثَ ١َوٍر كڄ ډٚپقر ػ اډ٬ و ثَٹ كنڄ ٽچني ډٖنيليز     ٽنني. 

ځنب    آن ؛ٍا او سٮينيف ٽنني  ډٖنئچ   ايف إز ٽ  ډَػ٬ نهبيي هيا ثبٙي و ٹ انيف ډَث ٣ ث  اينف  ايف ُډين   ٽبس څيټ ىٍ

هب ٵَُنيان يټ دنيٍ   هڈ دي ني ثو ٍني و ىٍٻ ٽنني ٽ  ه ة انٖبن ٥جٺبر ډوشچٴ ډَىڇ ثب ىوٕشي و اكٖبٓ نيټ ث 

ٍان  دييا ٽنني. َاى  هٖشني ٽ  هيإز و ث  هڈ ډلجز ث

َاع ډجبني،  ډي هبي ډ ػ ى ىٍ ډٖيليز ٽن ني، اڅڂ يي اُ ايف ىينف ىٍ ُډيننة ثٖن٤     اهياٳ و ٍوٗس ان ثب إشو

ِاٍ  ،٭ياڅز اػش ب٭ي سَٕيڈ ٽَى. ډٖيليز ىٍ ثبة ٭ياڅز اػش ب٭ي هبيي ٕوف ځٶش  إز ٽ  ىٍ ٹبڅنت   اُ اٝ ڃ و ځ

ٍائ  ډجبني اڅهيبسي، انٖبن َاي انٖنبن،    انني. اڅڂن  ثن ىن     ٙنبهشي، اٍُٙي و كٺ ٹي ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ٹبثڄ ا هنيا ثن

َاډز انٖبن، ثين و هيپڄ هيا ث ىن انٖبن، ه پنبٍ   ١َوٍر ډلجز ث  هيا و انٖبن، ا٭شٺبى ث  ٝ ٍر اڅهي انٖبن، ٽ

َاثنَي انٖنبن      ُاىاننة انٖنبن و ث ٍا   هيا ث ىن انٖبن، اٍُٙ ني ث ىن ٝچق، ډلجز ث  ه ٖبي ، ٭ياڅز، كٸ كينبر آ هنب 

يليز ىانٖز. ٽبٍ ځٖشَٗ ٭ياڅز اػش ب٭ي، ثب ايف ډجبني و ثنب هنيٳ   س ان اُ ډجبني ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ډٖ ډي

َاي ايف ػهبن و ُډين  َاي ٥َف هيا ث َاي ٍٕيين ث  ډچپ ر اڅهي، ىٍ ډٖيليز ٽبس څيټ ىنجبڃ ډني  اػ ٙن ى.   ٕبُي ث

ي يٮني ډٮَٵي و اٍُيبثي ٍوٗ ث٤ٖ ٭نياڅز اػش نب٭   ،اډب هيٳ اُ نڂبٍٗ ايف ډٺبڅ ، دَىاهشف ث  ثو٘ ٕ ڇ ايف اڅڂ 

ىٍ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ثب ٍوٗ س ٝيٶي سلچيچي إز. ىٍ ايف ډٺبڅن ، دنٔ اُ س ١نيق ٕن  اٝن٦قف ٍوٗ، ٽچيٖنبي       

َاي ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي دَىاهش   ٕذٔ ثب سلچيچني  ٙ ى؛  ډيٽبس څيټ و ٭ياڅز اػش ب٭ي، ث  ډٮَٵي ٍوٗ ٽبس څيټ ث

ٍايف ايف ٍوٗ، اٍُيبثيىٍثبٍة  ٍائ  ه اهي. نهبيي ى  ثبٍ  ا

 ضٚـ. 1

ٍاهجَى، ډٮبني ثٖيبٍ نِىيپي ث  هڈ ىاٍني و ىٍ ثٖيبٍي اُ ٽشبة ّ وا هنبي څٲنز ډ ػن ى،     هبي ٍوٗ، ٙي  ، ٍويپَى و 

َاىٳ يپييڂَ سچٺي ٙي  ايف ا٦ٝقف ىٍ  @ٍويپنَى A. ٙ ى ډيڅلب٧ هبيي ىٍ ايف ا٦ٝقكبر  اني؛ اډب اډَوُ  سٶبور هب ډ

و ثن  ډ ١ن ٭ي هنبٛ     ځينَي نٖنجز   ػهنز  و ينَي ځ ډ ١ن٬ ډٮننبي   سنَ اُ ٍوٗ و ثن    هبي اډَوُ ، ٽچني  إشٮ بڃ

ٍاهجَىي يب سبٽشيپي  ځيَي سٞ يڈ  @ٍويپنَى Aډٖبئڄ دني٘ ٍو،  ىٍثبٍة سَيف ٦ٕق سٶپَ  ي؛ و ىٍ واٹ٬، ث  ٽچإزهبي 

َا نِىينټ   @ٍوAٗٙ ى؛ اډب ډٺٞ ى اُ  ا٥قٷ ډي َايي آن إز ٽ  ث  ډٺنبڇ اػن )ثينبن،   سنَ إنز   ، ػنجة ٭ چيبسي و اػ

َاُي، 2-5، 1379ٛ َاى اُ ٍوٗ، ډ97، 1389ٛ؛ ٙي َاي (. ث  ٭جبٍر ىيڂَ، ډ و ٭ چينبسي   سلٺنٸ ٖيَي إز ٽ  ث

 .ٙ ى ٥ي ډي هب و ٍويپَىهب ٙين ايي 



66                             ،َٚاظزٞٓ،  ؾب  1399اَٚ، ظٔؿتبٖ  قٕبضٜز

 وبت٥ِٛه. 2

اي اُ ىينف ډٖنيليز إنز ٽن       ډٮنبي ٭بڇ و ػبډ٬ ث ى  و اٽنن ن ننبڇ ٙنبه     ىٍ څٲز ث  (Catholic)واّة ٽبس څيټ 

ٍا  دبي  ٌاٍ ٽچيٖبي ه ى  ٍا ثنَ ٭هني  ىاٙنش       د څٔٽ  و ډٮشٺي إز ني ىا ډيك اٍي  د٦َوٓځ نيِ ډيسي ٍهجنَي آن 

كنبڃ،   ثنبايف  .هب ثَ ايف ثبوٍني ٽ  ٽچيٖبي آنبن ن بينية كٺيٺي ډٖيق و إبٓ ٽچيٖبهبي ىيڂنَ إنز   إز. ٽبس څيټ

چيٖنبي  اي ىٍ ډٺبثڄ اٍسيوٽٔ و دَوسٖشبن إز. نبڇ ىيڂَ ٽچيٖبي ٽبس څينټ، ٽ  ډظبثة ٙبه  اډَوُ  ايف ٽچيٖب ٵٺ٤ ث 

َاٍ ىاٍى. ډبهيز ايف ٽچيٖب ثَ إبٓ ٽشبة ډٺيٓ و ا٭شٺبىنبډ  هبي ډٞن ة   ٍوډي إز و اٽن ن سلز ٍيبٕز دبح ٹ

ٍاهبي ٍٕ ي ډٖيلي ٙپڄ ځَٵش   ٍا  ٽ  ث  آن ٕنز ډيإز ىٍ ٙ  ځ يني. ثبوٍهبي اٝچي ايف ٽچيٖب ٽ  ډبهيز آن 

َاٍني ي، اُنىه ٙپڄ ډي هيا هچٸ ٙي  إز؛ آىڇ و ك ا ىؿبٍ څٲِٗ و ٕنٺ ٣  : سظچيض كٺيٺز إز؛ ػهبن س ٤ٕ ايف ٹ

ٍا ٍى ٽنني، ډَسني ٙني  إنز       ؛اني؛ دَٖ هيا ىٍ ػهبن سؼٖي يبٵز و ٵياي ځنبهبن ډب ٙي ٙي   و هَ ٽٔ اينف ډن اٍى 

 (.9ڇ، 2005ٛ)واڅ٘، 

 ٖساِت اختٕب٣ٖ. 3

َاثنَي   ٭يڃ ىٍ څٲز ث  ٍاٱنت،   ډٮننبي ث (، ىٍٕنشي،  53، 8ٛ، ع1360)ډٞن٦ٶ ي،   ٍوي (، ډيبنن  551ٷ، 1412ٛ)

بٳ َاهييي،  ( و كپڈ ث  كٸ430، 11ٛٷ، ع1414ډن٪ ٍ،  )اثف ىاىځَي، اٞن ( إز. ثَهني اُ  38، 2ٛ، ع1410)ٵ

ٍا     599، 1383ٛ)هنبٽٔ،   ٭يڃ يٮني ىو نيڈ ٽنَىن ٽ  اني  ډٖيليبن نيِ ځٶش  (. اډنب ىٍ اٝن٦قف، ثَهني ٭نياڅز 

( و ثٖنيبٍي ډٮشٺينني ٽن  ډٮننبي     56-54، 1395ٛ)ډ٦هنَي،   انني  ډٮنبي سٖبوي و نٶي هَځ ن  سجٮي٠ ىانٖش  ث 

ثنب ٵ٢نيچز    آځ ٕنشيف (. ىٍ ػهنبن ډٖنيليز،   54، 1388ٛ)وا٭٪ي،  إز@ ا٭٦بي كٸ هَ ٝبكت كٸA٭ياڅز، 

ٍا ث  كٸAځ يي:  ىانٖشف ٭يڃ ډي ، ڇ1993)آځ ٕنشيف،   @ٍٕنبني  ىاٍ ډي ٭يڃ ىٍ ډٶه ڇ ٭بڇ آن، يٮني ٵ٢يچشي ٽ  كٸ 

ٍإن و إش اٍ ىٍ ا٭٦بي كٸ هنَ ٽنٔ   Aځ يي:  ايف ډٮنب ډي نيِ ثب ٹج ڃ اػ بڅي آٽ ينبٓ(. 882ٛ ٭يڃ يٮني ٭ِڇ 

٭نياڅز ٵ٢نيچشي   Aځ يني:   ٽبس څيټ ثب ػ ٬ ډيبن ايف ىو ډٮننب ډني   ٽچيٖبي (. سٮبڅيڈ2a2ae,58.1)آٽ ينبٓ،  @ث  او

َاي اىاي كٺن ٷ هننيا و ه ننن ٫    ٍإننن ثنن ٍاىة دي ٕننش  و   )سٮننبڅيڈ ٽچيٖننبي @اهقٹني إننز ٽنن  ٭جننبٍر إنز اُ ا

 (.1807س څيټ، ثنيٽب

َاى ىٍ ثٔٮنيي ٽن  ثنب       ب، ٭ياڅز اػش ب٭ي ث  ايف ډٮن@كٸAثَ إبٓ ايف ډٮنب و س ػ  ث  ٭نَٞ  ه اهي ث ى ٽن  اٵن

َاثَي ىاٙش  ثبٙني َاثَني، ثبيي كٺ ٷ ث َاى ث  ؛يپييڂَ ث َاثَ و ډونشٜ ثن     و ىٍ ثٮيي ٽ  اٵ َاثَ ثبٙني، كٺ ٷ نبث واٹ٬ نبث

ٍا ىاٙش  ثبٙني.  َاي ه ىٙبن  َاثَنني،     بڃ، ىٍ ثٔٮي انٖبنيز ٽ  ه ة انٖبنډظث َاثنَي    ه ن   هنب ثنبهڈ ث ثبيني اُ كٺن ٷ ث

َاى ډي اډب ث  ؛ثَه ٍىاٍ ثبٙني ِايبي ثيٚشَي ثهَ  سنبٕت ٽبٍ و سقٗ ثيٚشَ، اٵ ډني ٙ ني. ثنب ٭ ن ڇ    س انني اُ كٺ ٷ و ډ

َاى ثبيي ثب  َاڇ ثَه ٍى ٍك ز اٵ ثنب  نجبيني  ٽنني،   ډي سؼبوُڃ و نبډ ٓ ىيڂَي ډب ث  ه ا  ٽ  انٖبن ُيبى  ى؛ اډب ثبٽَو اكش

ٍا اُ ُيبى  الُڇ إز ثچپ  ؛ٽَىډهَثبني و ٭٦ ٵز ٍٵشبٍ  ن٪نَ   . ثن  نيبُ ث  هٚ نز ثبٙني كشي اځَ  ثبُىاٙز؛  ه اهي او 
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َاٍ ث  ٭ياڅز اػش ب٭يٽ  ٍٕي  ډي َاى ىٍ ػبيڂب  اػش ب٭ي ډنبٕت ه ى و ډٮنبي ٹ ډننبث٬ ىٍ   ةسوٞيٜ ډنٞنٶبن  ىاىن اٵ

َاثَ ٵَٝز ٽ  اي ځ ن  ؛ ث زػبډٮ  إ َاى ىٍ ډٺبثڄ ٹبن ن هب  س ُي٬ ث َاثَي اٵ ْاى، ػننٔ، ٍننڀ و     ٍا و ث ثيون څلنب٧ نن

ٍايي يٮني ٭ياڅز س ُيٮي ،ٽني. ىٍ ايف سٮَيٴ، هَ ىو ػنجة ٭ياڅزس٢ يف ٥جٺة اػش ب٭ي  ِايب و  )سٺٖيڈ ىا هب، كٺ ٷ، ډ

َاى ػبډٮ ( و ٭ياڅز اٝقكي ُار اػش ب٭ي ډيبن اٵ ُار ٭بىالن ( ٽ  اډظبڃ )ډؼ اډشيب  ٽننني  ثنَ آن سإٽيني ډني    إٍن٦  ب

 (، ىٍ ن٪َ ځَٵش  ٙي  إز.142-137، 1356ٛ)ا٦ٍٕ ، 

، ٭نَٞ اٝچي ىٍ سإډيف ٭ياڅز اػش ب٭ي إز. سٮنبڅيڈ  اٗ و ٍٕبنين آن ث  ډٖشلٸ كٺيٺي@ كٸAثب ايف س ١يق، 

ځنب  ٭نياڅز    ػبډٮن  آن Aځ يني:   ي ډني ٽچيٖبي ٽبس څيټ نيِ ثب سپي  ثَ ٭نَٞ كٸ ىٍ س ١يق ډٮنبي ٭نياڅز اػش نب٭  

ٍا سإډيف ډي َاهڈ آوٍى ٽ  ث  انؼ ف اػش ب٭ي  ٍا ٵ َاي٦ي  ٍا ثنَ إنبٓ        ٽني ٽ  ٙ َاى اػنبُ  ىهني كٺن ٷ هن ى  هب و اٵ

(. اڅجش  ثبيي س ػ  ىاٙز ٽن  ٭نياڅز   1928، ثني521)سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ٛ @ىٕز آوٍني ٥جيٮز و ى٭ سٚبن ث 

ٽني ٽ  اٙ٭ بڃ ٵٚبٍ ثَ سهييٕنشبن و   نيٖز. ايف ٽچيٖب ا٭قڇ ډي@ هياAِڃ و ػيا اُ ٭نَٞ اػش ب٭ي اُ ډن٪َ ىيف، ډنٮ

َاي ث  َا ث و ثب٭نض هٚنڈ و انشٺنبڇ    إنز  ىٕز آوٍىن و ػ ٬ ٽَىن ٕ ى ثيٚشَ، س ٤ٕ ه ة ٹ انيف اڅهي ډلپن ڇ   ٵٺ

َانشڄ، آييف ٽبس څيټ، ٛ ٙ ى إٓ بني ډي   ٭ياڅز اػش ب٭ي ٵٺن٤  (. ٽبس څيټ دٔ اُ ثيبن ايف كٺيٺز ٽ262)ػ ٍع ث

َاډز ډشٮبڅي انٖبن ث  َاڇ ث  ٽ ٍا هياي هبڅٸ ث  ډنب ډلن ڃ   Aٽني:  آيي، سإٽيي ډي ىٕز ډي ثب اكش ك بيز و سٮبڅي انٖبن 

)سٮنبڅيڈ ٽچيٖنبي    @انني  ثن  آن ډٖنئ ڃ   ٽَى  إز و ډَىان و ُنبن ىٍ هَ څل٪ة سبٍين ٽبډقً ډ ٩ٴ ثن  آن و نٖنجز  

 إبٓ، ډنٚإ څِوڇ ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي و ډَػ٬ نهنبيي آن، هنيا ه اهني ثن ى    (. ثَ ايف 1929، ثني522ٽبس څيټ، ٛ

َانشڄ،   (.262، 1381ٛ)ػ ٍع ث

 ضٚـ ثؿٍ ٖساِت اختٕب٣ٖ زض ٔؿ٥ح٥ت وبت٥ِٛه. 4

َاى يب ځَو  ،اٱچت َاٍ ن ني    اٝڄ ١َوٍر ث٤ٖ ٭ياڅز ىٍ ػبډٮ  ډ ٍى انپبٍ اٵ كنبڃ، ډ پنف إنز     ثنبايف  ؛ځينَى  هنب ٹن

َاي اػَ ٍوٗ ٽبٍ ځَٵش  ٙ ى. ډٖنيليز ٽبس څينټ نينِ ٍوٗ هبٝني ىٍ ُډيننة       اي آن ديٚنهبى يب ث هبي ډوشچٶي ث

ٍائ  ډي ٍا  ځٖشَٗ ٭ياڅز اػش ب٭ي ا كڄ ٽچي ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍثبٍة ايؼنبى و ثٖن٤ ٭نياڅز اػش نب٭ي اينف       ٽني. 

شچٴ ډَىڇ ثب ډلجز، ځب  ٥جٺبر ډو آن ؛ٍا او سٮييف ٽنيډٖئچ  إز ٽ  ډَػ٬ نهبيي هيا ثبٙي و ٹ انيف ډَث ٣ ث  ايف 

هب ٵَُنيان يټ ديٍني ٽ  هيإز و ثن  هنڈ    هڈ دي ني ثو ٍني و ىٍٻ ٽنني ٽ  ه ة انٖبن ىوٕشي و اكٖبٓ نيټ ث 

ٍان  دييا ٽنني َاى َانشڄ،  ډلجز ث َاي ثٖن٤ ٭نياڅز    ،(. ثَ ايف إب262ٓ، 1381ٛ)ػ ٍع ث ٍوٗ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ث

َا،   ا هبيي سٚپيڄ ٙي  إز ٽ  ٭جبٍر اُ ډاڅٶ اػش ب٭ي ثَ ډجنبي هيا و ډلجز إش اٍ ث ى  و  ني اُ: ٽ ټ اٱنيب ثن  ٵٺن

دنٌيَي و ٭نيڇ انشٺنبڇ اُ ٩بڅ نبن، و      هبي اٹشٞبىي و د څي، سٮبډڄ نيپن  ثنب كبٽ نبن، ٩چنڈ     ه جٖشڂي، اٝقف ن٪بڇ

 آډيِ. ٵٖبىُىايي ډٖبڅ ز
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ُايف119سب، ٛ هيڄ و س ٍٕ ن، ثي) ٍا  و ٍوٗ ه يٚڂي ډٖيق، ډلجز ث  هيا و انٖبن إز ٽن    ځ ن  ٍو، ه بن ( و ا

َان،         ٍوى، يپي اُ ٍوٗ انش٪بٍ ډي َاي ثَؿيين آطبٍ ٩چنڈ و ثٖن٤ ٭نياڅز اػش نب٭ي، ٽ نټ ثن  ٵٺين هبي ډٖيليز ث

ٍان، ډلَوډبن و ډ٪چ ډبن ػبډٮ  إز. ٭  ڇ ډٖيليبن ډٮشٺيني ثَ إبٓ ٽشبة ډٺيٓ، هياونني اٵنِون ثنَ     ٽ  ثي ب

َاي ٍٕنييځي ثن      ڃ إز و ث  ډلَوډبن ٽ ټ ډياينپ  ه ى ٭بى ٽني، انش٪بٍ ىاٍى ډاډنبن نيِ آنـ  ىٍ س ان ىاٍني، ثن

َاُهبي ډشٮيىي اُ ٽشبة ډٺيٓ ډٖيليبن، انش٪بٍ هنيا اُ  73، ٛڇ1984)ن٘،  ځيَني ٽبٍ ډلَوډبن و ١ٮيٶبن ث  (. ٵ

ٍا ډنٮپٔ ډي َاي ىٕشڂيَي اُ ډلَوډبن  (. ك٢نَر  11: 15؛ سظنين   16-11: 29؛ اي ة 3: 22)اٍډيب  @ٽنني ډاډنبن ث

ٍا ٣َٙ ٍٕيين ث  ٽ بڃ ډٮَٵي ډي ٭يٖي َا  ٽنني.   س ػ  ٱني ث  ٵٺيَ، ځٌٙشف او اُ ډبڃ ه ى و ثوٚيين آن ث  ٵٺ

 ىٍ انؼيڄ ډشي آډي  إز:

اظ چـٝ   :ضا ٌفـت  ٤ٚ٢ـبثٓ؟   ٣خبٚز٘ا ٥بتوٙٓ تب ح ٥ىٛچٝ ُٖٕ٘  !٥ىٛاؾتبز٘  ٢ا :ضا ٌفت ٢آٔسٜ، ٚ ٣٘بٌبٜ قره

ىٝ وؿ ٚ حبَ ٣ٌفت ٥ىٛطا٘ ؾجت ٔ احىـبْ ضا   ٢،قٛ ٥بتزاذُ ح ٣اٌط ثرٛٞا ٥ىِٗ ؟خع ذسا فمٍ ٥ؿت،٘ ٥ىٛ٘ ٣٘آ

ٚ پسض ٚ ٔـبزض   ؛قٟبزت زضٚ٘ ٔسٜ ؛ٔىٗ ٢زظز ؛ظ٘ب ٔىٗ ؛لتُ ٔىٗ :ٌفت ٥ؿ٣وساْ احىبْ؟ ٖ :ثسٚ ٌفت ٍ٘بٜ زاض.

ٕؿب فؽ ذٛز زٚؾت زاض. ١٤ذٛز ضا حطٔت زاض ٚٞ  ِٛ ٤ٟٙب١ٕٞ ا :تضا ٌف ٢خٛاٖ ٚ ذٛز ضا ٔثُ٘  ف ـ ضا اظَ  ٍ٘ـبٜ   ت٥

ْ. ز زاقتٝ بلم اؾت؟ ٤ٍطا ذٛز ضا ثفطٚـ ٚ ٝث  ٤ّٕهضفتٝ ٔب ٢،وبُٔ قٛ ٣اٌط ثرٛٞا :ثسٚ ٌفت ٥ؿ٣ٖ ٔطا چٝ٘ 

ٕب ٣ذٛٞا ٣فمطا ثسٜ وٝ زض آؾٕبٖ ٌٙد  .(21-16: 19)ٔت٣  زاقت؛ ٚ آٔسٜ ٔطا ٔتبثٗت٘ 

َان ػبډٮ  ٗ    ثَ ه يف إبٓ، ٽچيٖبي ٽبس څيټ ٍٕييځي ث  ٵٺي ٍا اُ ٍو هنبي ٝنليق    و س ػ  اٱنينب ثن  ډٖنش نيان 

َاي ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ډي َانٽ  ىاني و ډٮشٺي إز  ث و ثوٚي اُ ٕننز  إز ڈ اُ انؼيڄ ډچهٓ ،ډلجز ٽچيٖب ث  ٵٺي

ٛ  ډننياوڇ ايننف ٽچيٖبٕننز   @ىٍ ؿهچ ننيف ٕننبڃA(. ثيبنيننة دننبدي 2444، ثننني633)سٮننبڅيڈ ٽچيٖننبي ٽبس څيننټ، 

(Quadragesimo Anno)  ٍا ډهڈٽ ټ هبي ثَسنَ   ن٪بڇٽ  ٽني  و سإٽيي ډيىاني  ډيسَيف اٝڄ اػش ب٭ي  و ډٖب٭ير 

ٍاي ن٪بڇ ٍا ثذٌيَني ٽن  ٙنبډڄ اٹٖنبڇ ځ ننبځ ن ډٖنب٭ير      هبي دبييف ثبيي اډَ ٽ ټ ث  ػ اډ٬ ىا هنبي اٹشٞنبىي،    سَ 

قٝنة ىٽشنَيف   ؛ ه89، 83، 25، 18)ثيبنية ىٍ ؿهچ نيف ٕنبڃ، ثنني    ٙ ى ٕبُډبني و كٺ ٹي ث  ايف ػ اډ٬ ١ٮيٴ ډي

(. اُ نپبر ډهڈ ىٍ س ٝية ٽچيٖبي ٽبس څيټ ث  إشٶبى  اُ اينف ٍوٗ، سٮينيف ځٖنشَة وٕني٬     186اػش ب٭ي ٽچيٖب، ثني

ٍا ډني  ،ٽ ټ و ك بيز اُ ډلَوډبن إز. ٽچيٖبي ٽبس څيټ ډٮشٺي إز ٥چجني، ثن     ٵٺَ ډ ٍى ن٪َي ٽ  ك بيز اٱنيب 

)ه نبن،   يبثي هبي ٵٺَ ٵَهنڂي و ىيني نيِ سَٖي ډي ٍي اُ ٙپڄٙ ى و اٵِون ثَ آن، ث  ثٖيب اډ ٍ ډبىي ډنلَٞ ن ي

 (.2444يثن ،633ٛ

 ّوبستگٖ. 2-4

َاى ىٍ ػبډٮة ډٖيلي و سٺ يز آن، ډي هنبي اػش نب٭ي    س اني ىٍ ٽبٕشف ٩چڈ س ػ  ث  اه يز دي ني ىيني و اػش ب٭ي اٵ

َاى ىٍ كٸ يپييڂَ نٺٚي  ِا اٵ ُاينف   آډ ُ ػبيڂبهي ډهڈ ىٍ ډيبن @ ه جٖشڂيAايٶب ٽني. ثٖ ٍو  هبي ٽبس څينټ ىاٍى و ا
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ٍا اُ ٽچييي ډي ذالنـ١ زوتـط٤ٗ   آوٍى. ىٍ ٙن بٍ   هبي ٍوٗ ٽبس څيټ ىٍ ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ث  سَيف ډاڅٶ  س ان آن 

( و سإٽيني  160)ه نبن، ثنني  إنز   اُ اٝ ڃ طبثز آډ ُة اػش ب٭ي ٽچيٖب ډٮَٵني ٙني   @ ه جٖشڂيA، اختٕب٣ٖ و٥ّؿب

ُاينف   اي ٭ يٸ ثب ثنيبىهبي ٱبيي و ٕبُډبن ځ ن  ٙ ى ٽ  ايف اٝڄ ث  ډي ٍاي  يبٵشة كيبر اػش ب٭ي اٍسجنب٣ ىاٍى و ا ٍو ىا

َاوان اهقٹي إز  (.163)ه بن، ثني اه يز ٵ

ٍا ن @ ه جٖشڂي انٖبنيAثب سإٽيي ثَ ډ ١ ٫  تٗب٥ِٓ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه @ ډلجنز اػش نب٭ي  Aيب @ ىوٕشيAٽ  آن 

َاي ك ن  نبډي نيِ ډي َاٍي ٭ياڅز إز. ىٍ ىٍ دي إشٶبى  اُ آن ث سٮبڅيڈ ٽچيٖنبي ٽبس څينټ   ڄ ډٮ٢قر اػش ب٭ي و ثَٹ

ٙن ى. ه جٖنشڂي ډٖنشچِڇ     ثب س ُي٬ ډنبٵ٬ ډبىي و دَىاهز ډِى آٙپبٍ ډني  ،ه جٖشڂي ىٍ وهچة نوٖزAډي  إز: آ

َاي ن٪بڇ اػش ب٭ي ٭بىالن  ر ثنب  يبثنني و اهشقٵنب   ٝ ٍر ثهشَي ٽبه٘ ډي هب ث  هب سن٘ سَ إز. ىٍ ايف ن٪بڇ سقٗ ث

ٌاٽَ  إٓبن ن   ډٚپقر اػش ب٭يA ځ يي: ځب  ډي (. آن1940، ثني524)سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ٛ @ٙ ني سَ كڄ ډي ډ

ٍا ٵٺ٤ ثب ٽ ټ ه ة ځ ن  َا، ه جٖشڂي ٱنني   س ان كڄ هبي ه جٖشڂي ډي اٹشٞبىي  وٵٞڄ ٽَى. ه جٖشڂي ډيبن ٵٺ

َان َان، ډيبن ٽبٍٵَډبيبن و ٽبٍځ )ه نبن،   هب و اٹ اڇ وٽبٍ، ه جٖشڂي ډيبن ډچز ىٍ ٽٖت و ٵٺيَ، ه جٖشڂي ډيبن ٽبٍځ

 (.1941، ثني524ٛ

َاي    ٭نياڅشي  هب و ډٚپقسي ٽ  ىٍ اطَ ځٖشَٗ ثني  دٔ اُ ثَٙ َىن ٍنغ تٗب٥ِٓ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛهىٍ ٽشبة  هنب ثن

ٍا و٩يٶ  هبي ٱني ث  ډچز آيي، ٽ ټ ډچز وػ ى ډي هبي ٵٺيَ ث  نيان و ډچز ډٖش ٍإنشبي س  هبي ډلَوڇ  ٮچنيڈ  اي ىٍ 

سنهنبيي اُ سنإډيف    هبيي ٽ  ثن   ث  ډچز هبي ٱني نٖجز ډچزAځ يي:  ىاني و ډي ډي@ ډلجزAو @ ه جٖشڂيA ډٖيليِ

ثبٍ سبٍيوي ډبن٬ ؿنيف اډَي ٙي  إز، ډٖئ څيز اهقٹني ثٍِځني ىاٍنني.     اني يب وٹبي٬ سإٕٴ وٕبيڄ س ٕٮة ه ى نبس ان

هبي ٱني ٍٵب  هن ى   ىٍ آنؼب ٽ  ډچز ،يٶي ٭بىالن  إزاي ىٍ ه جٖشڂي و ډلجز إز. ايف ه ـنيف سپچ ايف و٩يٶ 

ٍا نذَىاهش  ىٕز آوٍى  ٍا اُ ډنبثٮي ث   (.2439، ثني632)سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ٛ اني اني ٽ  ثهبي ډنٞٶبنة آن 

 ّإ اقتصادٕ ٍ پَلٖ اصالح ًظام. 3-4

َاوان ٽچيٖبي ٽبس څيټ ث  ډاډنبن ىٍثبٍة ٽ ټ ډٖيليب ىٍ ١ فِ س ٝي  ن ث  يپييڂَ، ث  نپشة ىيڂنَي س ػن    هبي ٵ

َا اينف   ٽني ٽ  نجبيي ث  ٽ ټ ٙي  إز. ٽچيٖبي ٽبس څيټ يبىآوٍي ډي هبي ډٖشٺيڈ ډاډنبن ث  يپييڂَ اٽشٶب ٽَى؛ ُي

َاي ثچنيډير و ٍٵ٬ ٍيٚ  ٍا  ن ي ٍاهي ډنبٕت ثبٙي. اځَ ډاډنبن ډٖيلي اُ يپييڂَ ىٕنشڂيَي   ،اي ډٚپقر س اني ث

ُا ه ـنبن ث  ٵٮبڅيز ه ى اىاډ  ىهني، ډٚپقر ىٍ ؿَه  بُډبناډب ډإٖبر و ٕ ،ٽنني اي ىائ ي ډلٞن ٍ   هبي ٵٖبى

َاى يب ډچز ُاينف       ه ٍىاٍ ن يَهبي ٽ شَ ث ه اهني ث ى و اٵ تٗـب٥ِٓ  ٍو  س انني اُ و١نٮيز نبډنبٕنت هن ى ٍهنبيي يبثنني. ا

ٍا واٽنٚي ډنبٕت، اډب نبٽبٵ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه َاي ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ٽ ټ ډٖشٺيڈ  ٽنني   و سإٽيي ډني ىاني  ډيي ث

يبٵشن  اٍسٺنب    اي ثهشَ ٍواث٤ ډنٞٶبن  ثب ٽٚ ٍهبي ٽ شَ س ٕنٮ   ځ ن  ثبيي ډإٖبر اٹشٞبىي و د څي اٝقف ٙ ني سب ث 

َاي ٍٙني و     (. ايف ډنج٬ ډهڈ ٽبس څيپي، سإييي ډي2440، ثني632)ه بن، ٛ يبثي ٽني ٽ  اُ سقٗ ٽٚ ٍهبي ٵٺينَ ثن
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ُاى سٞنَيق ٙني     تٗب٥ِٓ و٥ّؿـب٢ وبت٥ِٛـه  ، ىٍ ٽشبة ايف (. ثب وػ ى2440، ثني632)ه بن، ٛ ي ثبيي ك بيز ٽَىآ

ىهي ُنيځي اػش ب٭ي ډياهچ  ٽنني؛  سن٪يڈ و ٕبُډبنُډينة ٥ ٍ ډٖشٺيڈ ىٍ  إز ٽ  و٩يٶة ٙجبنبن ٽچيٖب نيٖز ٽ  ث 

)سٮنبڅيڈ ٽچيٖنبي    ٽننني  و٥نبنٚبن ٭ ڄ ډي ثب هڈ ثچپ  ايف و٩يٶة ػِئي اُ ډاډنبن ٱيٍَوكبني إز ٽ  ث  اثشپبٍ ه ى

 (.2442، ثني633ٽبس څيټ، ٛ

 . تؼاهل ً٘کَ با حاکواى4-4

َاي ايؼبى ٭ياڅز اػش ب٭ي و ث٤ٖ ٭ياڅز ىٍ ػبډٮ ، الُڇ إز  ٭نقو  ثنَ ٽ نټ ثن  ډلَوډنبن و ٕنش يييځبن و       ث

َاثَي ډنٚإ ٩چڈسَ اُ آن،  ډهڈ هبي ٩چڈ هٚنپبني    ٙنبٕبيي و َٕؿٚ   هبي ډ ػ ى ىٍ ػبډٮ  نيِ هبي اػش ب٭ي و نبث

هب ىٍ ٦ٕ ف ډوشچٴ ػبډٮ  سإطيَي ډٖشٺيڈ ىاٍنني، الُڇ   ٙ ى و اُآنؼبٽ  ٝبكجبن ٹيٍر و ٩بڅ بن ىٍ ثَوُ ډلَوډيز

َاثَ آنهب ډ ا١ٮي ىٍه ٍ اسوبً ٙ ى َاي ثَؿيين ثٖب٣ كبٽ نبن ٩نبڅڈ    اډب آيب ثبيي اٹياڇ ؛إز ىٍ ث هبي ٭ چي ٕوز ث

َاي نٶ ً ىٍ آنبن سقٗ ٽَى و ثب ډلجز ث  آن اي ډٖبڅ ز ځ ن  ث انؼبڇ ٙ ى يب ثبيي  ٌاٍي ىٍ ٵپنَ و   هن آډيِ ث ب و سإطيَځن

 ٽبٕز؟هبي اػش ب٭ي آنبن  هب و ٩چڈ ًهف آنبن، اُ ٽ سبهي

ٍوٗ ډ ٍى ٹج ڃ ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍ ثَه ٍى ثب كبٽ بن و ٩بڅ بن نيِ ٍوٗ ډلجنز إنز. اينف ٍوٗ اٹش٢نب     

َا ډي َاثَ ٩بڅ نبن ثذَهيِنني. اُ    ؛ثَ كبٽ بن ډ٦ي٬ ثبٙنيٽني ٽ  ډٖيليبن ىٍ ث َاٟ نپنني و اُ ډٺبوډز ىٍ ث ث  آنبن ا٭ش

)هقٝنة ىٽشنَيف    ٕجت ٱبيبر ډشٶبوسٚبن، ٹچ َوهبيي ډٖنشٺڄ ىاٍنني   ن٪َ ډٖيليز، ٽچيٖب و ٕبهشبٍهبي ٕيبٕي ث 

ث  آنهنب   ؛ٍٕ يز ثٚنبٕي ٍا ث  هبي إبٕي اهقٹي و انٖبني اډب كبٽ يز ثبيي اٍُٗ ؛(424و  393اػش ب٭ي ٽچيٖب، ثني

ٌاٍى و اُ آنهب ډلبٵ٪ز ٽني َاڇ ثڂ ػنبي   ، اځَ كبٽ نبن ثن   ايف (. ثب وػ ى397)هقٝة ىٽشَيف اػش ب٭ي ٽچيٖب، ثني اكش

َاٟ ثڂٚبيني يب ثب آنبن ډجبٍُ  ٽننني  ٍا ىٍ دي٘ ثڂيَني، ډَىڇ كٸ نياٍني ُثبن ث  ا٭ش ثچپن    ؛ٍٵشبٍ ٭بىالن ، ډٖيَ ٩چڈ 

ٍا ث  ٮبډڄ ثب آنبن سقٗ ٽنني ٩چڈثبيي اُ ٥َيٸ س  آډيِ اُ ثيف ثجَني. اي ډٖبڅ ز ٙي   هب 

ٙ ني  ډي هب س ٤ٕ هيا ډٖشٺَ ثَ إبٓ ثَىاٙز ٽبس څيپي، سٮچيڈ ٭هي ػييي ث  ډٖيليبن ډجني ثَ اينپ  كپ ډز

ٍا ډني إزځ بٙش  ٍا ډٺبډبر كپ ډشي و هياوني  َاٟ ډَىڇ ث  كبٽ بن  ٍا  ا٭ش َ  ثننيى. ك٢نَر ٭يٖني    ،  هقٳ ثن

ٍا دي ځَٵز و ث  ك٢َر ډ ٕي ٍا نينِ سٚنپيڄ ىاى، هَځنِ      ن ٭ي ىوڅز ثني ٽ  ثب ػنڀ و ډجبٍُ  ٽبٍٗ  َائيڄ  إن

ٍا ىٍ دي٘ ځَٵز. انؼيڄ ي كنب ٽقڇ  ؛نؼنڂيي و كپ ډشي ايؼبى نپَى ثچپ  ٕيبٕز سٮبډڄ ثب كبٽ بن و ا٥ب٭ز اُ آنبن 

ٍا ؿنيف نٺڄ ٽَى  إنز:  ىٍثبٍة ؿٚڈ د ٙيين اُ ٍٕيين ث  ٹيٍر ىٍ ايف ىني ٭يٖي ػن اة ىاى ٽن     يٖني ٭Aب 

 يڈسٖنچ  يه ىسب ث   ٽَىني يهي٘اڇ ډف ػنڀ ډ ث ى، يػهبن ډ يفډف اُ ا ي. اځَ دبىٙبهيٖزػهبن ن يفډف اُ ا يدبىٙبه

ث  اينف ٭چنز ٽن  اُ ن٪نَ ډٖنيليز،       د څٔ .(36: 18)ي كنب  @يٖزػهبن ن يفډف اُ ا ياٽن ن دبىٙبه يپفڅ ؛نٚ ڇ

هنبي هن ى ډنَىڇ إنز، ا٥ب٭نز اُ       هبي آنبن ثَ ډنَىڇ، هنؼبٍٙنپني   هيا هٖشني و ٭چز ثيٍٵشبٍيكبٽ بن هبىډبن 

ٍا ١َوٍي ډي (. 7-1: 13)ٍوډينبن،   هبي ثَسَ ثبٙي ډ٦ي٬ ٹيٍرٽ  ٽني  ىاني و ث  هَ ٵَى ډٖيلي س ٝي  ډي كبٽ بن 



يي و.../  اضظ٤بث٣ تح٣ّ٥ّ ضٚـ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه زض ثؿٍ ٖساِت اختٕب٣ٖ   71 ډل ي١ٍب ٕا

ٵَډبن ثجَنني و ثياننني ٽن     ٽني ٽ  ه ـ ن ن ٽَي ډ٦ي٬ و هبئٴ، اُ كبٽ بن ه ى  نيِ ث  ډاډنبن س ٝي  ډي د٦َوٓ

ٍاىة هيا ث  (. ىٍ ٽشبة ډٺيٓ، كشي انشٺبى اُ كبٽ نبن نينِ نهني    14-13: 2)اوڃ د٦َٓ  ٽبٍځيَي ه يف ٙي   إز ا

نٚن ى و كپنڈ    يسنب ثنَ ٙن ب ىاوٍ    يني ډپن يىاوAٍٙي  و ث  نبىيي  ځَٵشف اٙشجبهبر و ډٚپقر س ٝي  ٙي  إز: 

 (.37: 6)څ ٹب  @ييٙ  يي آډَُ سب ييسب ثَ ٙ ب كپڈ نٚ ى و ٭ٶ  ٽن ييډپن

ٽنبٍځيَي   ٽچيٖبي ٽبس څيټ ثب ه يف سٶٖيَ اُ ډشف ٽشبة ډٺيٓ، هَځِ ثب ډٺبثچة ٭ چني، ثَدنبيي ٙن ٍٗ و ثن     

َاثَ كبٽ بن ٕش ڂَ ډ اٵٸ نيٖز. ايف ٽچيٖب ثب سإٽيي ثَ اينپ  كپ ډز اُ هيا  ٙي    ځينَى  ډني نٚئز هبي ن٪بډي ىٍ ث

ٽني ٽ  و٩يٶنة ه ڂنبن، اينف إنز ٽن  كَډنز و كيظينز         (، سَٞيق ډي1899ي، ثن516)سٮبڅيڈ ٽچيٖب ٽبس څيټ، ٛ

ٍا ث  ِاٍي و كٖنف      ځ ن  كپ ډز  ِاواٍ إنز، ثنب ٕذبٕنڂ َاڇ و سبآنؼبٽ  ٕ اي ىٍه ٍ كٶ٨ ٽنني و ثب ډؼَيبن آن ثب اكش

٭نياڅشي ىٍ   ثب اٙبٍ  ث  اكش بڃ ثَوُ ثني  تٗب٥ِٓ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه(. ٽشبة 1900، ثني517)ه بن، ٛ نيز ثَه ٍى ٽنني

ىهي ٽ  اځَ كبٽ بن ٹ انيف نب٭بىالن  و٬١ ٽنني يب سياثيَي ډش٢بى ثب ن٪بڇ اهقٹني اسونبً    ىٕشڂب  كپ ډز، سٮچيڈ ډي

ِاڇ ايؼنبى  ٽن   ٽنني   ، س ٝي  ډيكبڃ (؛ ثبايف1903، ثني518)ه بن، ٛ آوٍ نيٖز ٽنني، ؿنيف سَسيجبسي اُ ن٪َ وػيان اڅ

ٌاٙش  ٙ ى، ن  ډَىڇ. ىٍ ايف ٽشبة آډي  إز: هبي  ثَ ٭هية ٹيٍر ،سٮبىڃ ىٍ ن٪بڇ كبٽڈ ثهشَ إز ٽن  هنَ   Aىيڂَ ځ

ٍا ٹيٍر ٍا ىٍ كي و كَٞي ډنبٕت كٶ٨ ډي ،ډٖئ څيز هبي ىيڂَِ هبي ىيڂَ و ك ُ  ٹيٍسي  ٽنني، ډشٮبىڃ نڂ   ٽ  آن 

ٍا ث  ا٥ب٭نز اُ كبٽ نبن و ډلجنز    1904، ثني518)ه بن، ٛ @ىاٍني َايف، ٽچيٖبي ٽبس څيټ ډاډنبن  ثن  آننبن   (. ثنبث

ٍا ىٍ ى٭بي دبح ٹيئ  ٽني. ايف ډ ٬١ ى٭ ر ډي َاي ٹنيٍر  ٽچ نز ٍوډيځيَي، ه ى  اي  ځ نن   هنبي ٕيبٕني ثن     ث

 ىهي. ىٍ ى٭بي او آډي  إز: ٍٕبسَ نٚبن ډي

ٚ٘سا ٜ    !ذسا ٙس التساض٢ ضا وٝ تـٛ ثس٤كـبٖ ثركـ٥س ا٢،  ثس٤كبٖ ؾالٔت، آضأف، تفبٞٓ ٚ پب٤ساض٢ ُٖب وٗ تب ثتٛ٘ا

١ٕ ٔٛخٛزات ظ٥ٔٗ،  !ٞب ا٢ پبزقبٜ آؾٕب٣٘ زٚضاٖ !بَ وٙٙس. ا٢ ٔٛالثسٖٚ ًٔب٤مٝ اٖٕ ؿبٖ، فٛقٞ  تٛ ٝث فطظ٘ساٖ ٘ا

ٚ٘سا خالَ ٚ احتطاْ ٚ لسضت ٣ٔ چٝ ٝث !ثرك٣. ذسا  ،٘ٓط تـٛ ُّٔـٛة ٚ پؿـٙس٤سٜ اؾـت     تسث٥ط ا٤كبٖ ضا ٔٛافك ٘آ

بٖ ثرك٥سٜ ٛ٘ـٝ   ٟٔطثب٣٘ اٖٕبَ وٙٙس ٚ ثس٤ٗ ثب ا٤ثبض ٚ ٌصقت ٚ زض نّح ٚ ،ا٢ ٞسا٤ت وٗ تب لسضت٣ ضا وٝ تٛ ٝث ٘آ ٌ

٥ِٛه، ل زؾت آٚض٘س ضيب٢ تٛ ضا ٝث مُ اظ: تٗب٥ِٓ و٥ّؿب٢ وبت  ٘  (.1900، ثٙس517)ٝث

 ٍ ػذم اًتقام اس ظالواى پذٗزٕ ظلن. 5-4

َاثَ ايف ٩بڅ بن ايٖنشبىځي نينِ ٽنَى؛     ٽچيٖبي ٽبس څيټ ثَ إبٓ ډنبث٬ اوڅي  و اٝيڄ ه ى سٮچيڈ ډي ىهي ٽ  نجبيي ىٍ ث

َا  َاُهبيي اُ ٽشبة ډٺيٓ ډٖش ٖټ ٽچيٖبي ٽبس څيټ  ثچپ  اُ ثيف ثَىن ٩چڈ و ثيي ؛انشٺبڇ نيٖز هيٳُٕي هبٕز. ٵ

َاٍ ډي ٍا ثب نيپ يي ډٲچ ة ٕبُيڈ. او ډي ؛ځ يي: نجبيي انشٺبڇ ثڂيَيڈ ډي د څٔځيَى.  ٹ  ځ يي: ثچپ  ثبيي ثيي 

ـ  ،اٌط ٕٔىٗ اؾت .٥ٙ٥سث ٥ىٛ٘ ٢ٔطزْ تساضن وبضٞب ٥ٕخٕ ٥ف. پ٥سٔطؾب٘ ٢ثس ٢،ضا ٝث ٖٛو ثس ٥چىؽٞ لـسض  ٝ ث

ٛثبٖ ٢ا .٥سذّك ٝث نّح ثىٛق ٥ٕذٛز ثب خٕ ٠لٛ تمبْ ذٛز ضا ٔىك ،ٔحج ٓ ضا ّٟٔت زٞ ؛٥س٘ا ٔىتٛة  ٤طاظ ٥س؛ثّىٝ ذك

ٚ٘س ٔ تمبْ اظ آٖ ٔٗ اؾت ٤ٌٛس ٣اؾت ذسا ٓ زاز ؛وٝ ٘ا  .(21-17: 12)ض٥ٔٚبٖ  ٔٗ خعا ذٛٞا
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٥٘ى٥بٖىٍ ٽشبة  َ تؿبِٛ ِا يثب ٽٖ يٽٖ ُنهبAٍآډي  إز:  ٚا َ ثچپن  ىائ نبً ثنب     ؛نپني يثي يثي يث  ٕ و ثنب   يپنييڂ

ٍان و ٩بڅ نبن 15: 5)اوڃ سٖبڅ نيپيبن  @ييثپ ٙ يپ يين يډَىڇ ىٍ د ي٬ػ  اي  ځ نن   ثن   ،(. نهي اُ ثَه ٍى سني ثب ثيٽب

ٍار ثيبن ٙي  إز ٽ  نٚبن ډي َاځيَ ىٍ ايف ٭جب َا  اهشٞنبٛ  ىهي ث  ٹٚنَ كبٽ نبن    ٭بڇ و ٵ يف اُ ن٪نَ  ننياٍى. ثننبث

اي إنز ٽن     ځ ن  ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ډٖيليبن ثب هيؾ ٩بڅ ي نجبيي اُ ىٍ ػنڀ و ٕشيِ ثَآيني. سٮبثيَ ٽشبة ډٺيٓ ث 

ٌاٙشف هيؾ اثهبډي، س ٝي  ث  ٩چڈ ٍا ن بيبن ډي ثيون ثبٹي ځ  ٽني. ىٍ انؼيڄ ډشي آډي  إز: دٌيَي 

ٔمبٚٔت  ٤طب قط٤ٌٛٓ، ث ٣ٔٗ ٝث قٕب ٔ ٥ىِٗ ٣؛س٘اٝث ز٘ ٣ٚ ز٘س٘ا ٣ٝث چكٕ ٣وٝ ٌفتٝ قسٜ اؾت، چكٕ ا٤س ٥سٜقٙ

پب٘چٝ ظ٘س، ز ؛٥سٔىٙ ط وٝ ٝث ضذؿبض٠ ضاؾت تَٛ  ـس ثـب تـٛ     ٣ٚ اٌط وؿ ؛ٚا ثٍطزاٖ ٢ؾٛ ٝث ٥عضا٘  ٤ٍط٢ثّىٝٞ  ذٛٞا

طٌبٜ وؿ ؛ثسٚ ٚاٌصاض ٥عذٛز ضا٘  ٢ٖجب ٥طز،تٛ ضا ثٍ ٢زٖٛا وٙس ٚ لجب ُ ٔ ٤ـه  ٢تـٛ ضا ثـطا   ٣ٚٞ   ٔدجـٛض ؾـبظز،   ٥ـ

س، ضٚ ٣َا وٙس، ثسٚ ثجرف ٚ اظ وؿؤٞط وؽ اظ تٛ ؾ ؛ٜ ٚا ثطٕٚٞطا ٥ُزٚ ٔ ٖ  ٢وٝ لطو اظ تٛ ذٛٞا  ذٛز ضا ٍٔـطزا

 .(42-38: 5)ٔت٣ 

َاثَ ٩بڅ بن ډٺبوډنز نپننني،    سنهب ث  ډٖيليبن س ٝي  ډي ٙ ى ٽ  ىٍ ايف ٭جبٍر، ن  ډقك٪  ډي اُ ثچپن   ٙ ى ٽ  ىٍ ث

ٌا آنبن ه إش  ډي َاي ٕشڈ آنبن ثبُ ثڂ ٍا ث ٍا   ػبي ډجبٍُ ، اُ ىٍ ٕبُٗ ثب آنبن ىٍآيني. اينف ډ٢نبډيف ىٍ    ٍني و ث ٙ ى 

َاٍ ٙي  إز ثو٘ َاُهبيي إنز ٽن     (. ځ يب ث 30-29: 6)څ ٹب  هبي ىيڂَي اُ ٭هي ػييي نيِ سپ ٕجت وػ ى ؿنيف ٵ

ځ ن  ىٕش ٍ ينب   هبي اػش ب٭ي، هيؾ ٭ياڅشي هب و ثي ٍٱڈ سإٽيي ثَ څِوڇ اُ ثيف ٍٵشف ٩چڈ ىٍ سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ث 

َاي ډجبٍُ  ثب ٩بڅ بن ىيي  ن ي س ٝي  هبي اينف ٽشنبة ثن  ډلجنز و ٍٕنييځي ثن         ٙ ى. ه ة س ٝي  اي ث  ډاډنبن ث

ٍاهپبٍهنبي ثٖن٤ ٭نياڅز     ٽَىن آنهب ډنلَٞ ډي ډ٪چ ډبن و اٝقف ٕبهشبٍهبي اػش ب٭ي و ٭بىالن  ٙ ى و ىٍ ډيبن 

ن٪بډي و ډبنني آن وػ ى نياٙش  و سنهب ث  سٮبډنڄ ثنب كبٽ نبن س ٝني       هبي ثب اٹياڇويْ   ث  ،اػش ب٭ي، ډجبٍُ  ثب ٩بڅ بن

 (.2449-2437، ثني635-632)سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ٛ ٙي  إز

 آه٘ش ٍ بذٍى جٌگ فسادسداٖٗ هسالوت. 6-4

ٍان ډٮبَٝ ث  ايف ثبوٍ س بيڄ نٚبن ډي َاي ثٖن    هبي ډٖنبڅ ز  ىهي ٽ  ثبيي اُ ٙي   ٽچيٖبي ٽبس څيټ ىٍ ىو ٤ آډينِ ثن

ِاٍ ډنبٕنجي   س انني   ٽني ٽ  ػننڀ ن ني   دبح ا٭قڇ ډي ،٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ػبډٮ  إشٶبى  ٽَى. ٽچيٖب و ىٍ ٍؤٓ آن اثن

َاي كڄ ډٖنئچة  (. ثنَ اينف إنبٓ،    279، 2ٛ، عڇ1981)ديشَُ،  ډنبٹٚبر ثبٙي و اډَي ٽبډقً ډٲبيَ ثب اهقٷ إز ث

ٍوٗ ثٖن٤ ٭نياڅز   ډٖنئچة  ، ىٍ كنبڃ  ٙ ى. ثنبايف  ؿبڅٚي ډهڈ ىٍ ايف ىيف سچٺي ډي ،سٚپيڄ اٍس٘ و ٭٢ ځيَي آن

ىنجنبڃ آن إنز ٽن  ډٖنبئڄ و      اٗ ثن   س ان سٞييٸ ٽَى ٽ  ن٪بڇ ٽن ني ډٖيليز ىٍ ٹبڅت ٽنبس څيپي  اػش ب٭ي، ډي

ٍا  ٍا ثيون ػنڀ و ه نَيِي و سنهب اُ  وٵٞنڄ ٽنني. ثنَ اينف إنبٓ، ډٖنيليز        آډينِ كنڄ   هبي ډٖبڅ ز ډٚپقر 

َاثَي    ،هٞ ٛ ډٖنيليبن  و ث  هب دٌيَى ٽ  انٖبن ٽبس څيټ ن ي هنبي اػش نب٭ي ىٍ هنيؾ ينټ اُ      سلنز ٩چنڈ و ننبث

َاٍ ځيَني ٭َٝ  ٍا     اډب اځَ ُډبني ايف ٩چڈ ؛هبي ٵَهنڂي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي و... ٹ كنڄ اُ ثنيف ثنَىن     هنب واٹن٬ ٙن ى، 



يي و.../  اضظ٤بث٣ تح٣ّ٥ّ ضٚـ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه زض ثؿٍ ٖساِت اختٕب٣ٖ   73 ډل ي١ٍب ٕا

َاثَي ډلَوډيز سن ان اُ   ني ډيهبي ٵيِيپي إز. ُډب آډيِ و دَهيِ اُ ػنڀ و ىٍځيَي هب، ٥ي ډٖيَ ډٖبڅ ز هب و نبث

ٍا  ډٖبڅ ز ػ يبن  نبٽبڇ  هبي ٝچق آډيِي ثبٹي ن بني  ثبٙي و ه ة سقٗ ٍا  ن٪بډي ث  ىٵب٫ ډَٚو٫ دَىاهز ٽ  هيؾ 

 ؛ٙن ى  إٓبني سؼن يِ ن ني   (. ىٵب٫ ډَٚو٫ ثب نيَوي ن٪بډي ث 2308، ثني605)سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ٛ ډبني  ثبٙي

َاي٦ي ٕوز و ػيي ىا بسي ثٖيبٍ ىٹيٸ نيبُ إنز. سٮنبڅيڈ ٽچيٖنبي ٽبس څينټ ىٍ اينف ُډينن        و ث  ډقك٪ ٍىثچپ  ٙ

ٍا ًٽَ ډي َاي٦ي   ُډبن ثبيي وػ ى ىاٙش  ثبٙني: ٽني ٽ  هڈ ٙ

 ثبيي دبيياٍ و ٙييي و كش ي ثبٙي؛ ،ٽني هٖبٍسي ٽ  ډشؼبوُ ث  ډچز يب اػش ب٫ ډچڄ واٍى ډي. 1

ِاٍهبي دبيبن ىاىن ث  آن. 2  ٭ چي و ٱيَډاطَني؛ٱيَ ،ثبيي ٍوٙف ٙ ى ٽ  س بڇ اث

 اډيي ػيي ډ ٵٺيز ډ ػ ى ثبٙي؛. 3

ٙنيييسَ ثبٙني.    ،ٙن ى  هبيي ٙ ى ٽ  اُ ډٶبٕيي ٽ  ىٵ٬ ډي ن٪ ي ٽبٍځيَي إچل  نجبيي ثب٭ض ډٶبٕي و ثي ث . 4

ِا َانڂٍَٹيٍر اث  (.2309، ثني605)ه بن، ٛ ىٍ اٍُيبثي ايف ٣َٙ ثٖيبٍ ثباه يز إز ،هبي ػييي وي

َاي٤ هبي  نيِ ىٍ ثيبني  څئ ي ٕيِىهڈ(. دبح 69، 1386ٛ)ىٕنَى،  ٙ ى هبي ثيٚشَي ًٽَ ډي  ځب  ثب ډاڅٶ ،ايف ٙ

ٍا ډٖئ ڃ كٶ٨ ډنبٵ٬ ٭ ن ډي   ٍا ٽچيي كڄ ډٚپقر اػش ب٭ي، و ىوڅز  اػش ب٭ي ه ى، اهقٷ ٙوٞي و سٮبڅيڈ ٽچيٖب 

َان ډي َا و ٽبٍځ (. 29، ثنني ( Rerum Novarum) ؛ ثيبنية اډ ٍ ػييني 108ڇ، 2009ٛ)ٕنيڂ ٽي،  ىانٖز و كٺ ٷ ٵٺ

اډب ايف ٽبٍ ن  ثب ډقي ز اُ ٍوي سَٓ ثبٙي و نن  اُ ٍوي هٚن نز نبٙني اُ سن هڈ      ؛هب الُڇ إز اُ ثيف ثَىن ثيي

ٍا  ډلجز انؼبڇ ٙ ى و اڅجش  سٚويٜ ايف ٙي ة ٝليق، نيبُډنني ٵني٠ اُ ػبننت     ؛ډجبٍُ  ثب ثيي ثچپ  ثبيي ثَ إبٓ 

ٍايف  ځ يي: ٍ  ډيثب هيإز. سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ى

٣ٕ ٛٝ٘ ضاٜ غبِجبً ثبض٤هِ ث٥ٗ تطؾ٣٤ٛ وٝ تؿ٥ّٓ ثس٢ ٣ٔ آز٥ٔبٖ ثسٖٚ وٕه ف٥ى٘  ٙس وٝ چٍ ٛ٘ت٣ ضا   ز٘ا قٛز ٚ ذكـ

وٙس، ت٥٥ٕع زٞٙس. ا٤ٗ ضاٜ ٔحجت اؾت؛ ٣ٙٗ٤ ضاٜ زٚؾت زاقتٗ ذـسا ٚ   وٝ تٛٞٓ ٔجبضظٜ ثب ثس٢ آٖ ضا زٚچٙساٖ ٣ٔ

ٔ. ٔحجت ثعضي ٥ِٛه، ل)تٗب٥ِ تط٤ٗ حىٓ اختٕب٣ٖ اؾت ٕٞٙٛ  (.1889، ثٙس516ٓ و٥ّؿب٢ وبت

َاي ٽبٍآډي ث ىن اٹياڇ سٮبڅيڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ايؼبى ٽ  ٽني  آډيِ و ثيون ػنڀ، ديٚنهبى ډي هبي اٝقكي ډٖبڅ ز ث

ٌاٙش  ٙ ى. ىٍ ايف ٽشبة آډي  إز:  ثَ ٭هية ٹيٍر ،سٮبىڃ ىٍ ن٪بڇ كبٽڈ ٍا   Aهبي ىيڂَ ځ ثهشَ إز ٽ  هنَ ٹنيٍسي 

ٍا ىٍ كي و كَٞي ډنبٕت كٶ٨ ډي ،هبي ىيڂَ ډٖئ څيز  ُ هبي ىيڂَ و ك ٹيٍر  @ٽنني، ډشٮبىڃ نڂن  ىاٍنني   ٽ  آن 

ٍاي واسيپبني ىوڇ آډي  إنز ٽن  وٹشني   @ ٙبىي و اډييA(. ىٍ ثيبنية 1904، ثني516)ه بن، ٛ َاي٤ ُډنبن و    ٙ  ٙن

ٍا  ٽنني   انؼبڇ ىهي و س ٝي  ډني  هبي ػيييي ىٍ ػهز ډنبٵ٬ ډَىڇ ٵٮبڅيز ثبييٽچيٖب  ،آوٍى وػ ى ډي  ثډپبن نيبُهبيي 

َاي ٽ  نهبىهبيي واثٖش  ث  ٽچيٖبي ػهبني   ةٕن ي سَٹني و ٭نياڅز اػش نب٭ي ىٍ ٝنلن      سٚ يٸ اډز ٽبس څيټ ثن  ث

ٍاي دبدي ٭نياڅز و ٝنچق    90، ثني(Gaudium et.Spes) )ثيبنية ٙبىي و اډيي وػ ى آيي اڅ چچي ث  ثيف ٽن  ىٍ  ن (. ىٍ ٙ 

َاي ثَون ٥ ٍ َٝيق ث  ن  س ٤ٕ دبح سٚپيڄ ٙي ڇ2011ٕبڃ  َان ٩چنڈ  سَ ديٚنهبى ٙي ث هنبي اٹشٞنبىي و    ٍٵز اُ ثل
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ډبڅي، يټ ډَػ٬ ٕيبٕي ػهبني ايؼبى ٙ ى ٽ  سنهب هيٳ آن، ٍ٭بيز ډٞبڅق ٭بډ  ثبٙني و ىٍ اينف ډَػٮينز، س نبڇ     

َاي ٭نياڅز اػش نب٭ي سنقٗ ٽن    ٹيٍر َاي اػ  نني هب و ٽٚ ٍهب ثب ٍويپَى ه يبٍي، ډٚبٍٽشي يپٖبن ىاٙش  ثبٙني و ث

 (.169، 1390ٛ)ډَس٢ي ٝبنٮي، 

 ٖساِت اختٕب٣ٖ زض ٔؿ٥ح٥ت وبت٥ِٛه٘مس ضٚـ ثؿٍ . 5

َاي سٶٖيَ ٽشبة ډٺيٓ َاي إنشنبى ثن     ،ٽچيٖبي ٽبس څيټ ث ٍا ث ٍا   َاي ه ى ٹبئڄ إز و ايف نپش ،  كٺي انلٞبٍي ث

َاُهبي ٽشبة ډٺيٓ ىٍ نٺي ثَىاٙز ٽبس څيټ ىٍ ُډين  ٽنڈ نٺنيهبيي    ڃ، ىٕنز كنب  ثننيى. ثنبايف   هبي ځ نبځ ن ډني  ٵ

 ،ثٖن٤ ٭نياڅز اػش نب٭ي    ىيني ث  ايف سٮچيڈ ٽبس څيپي وػ ى ىاٍى. ػنجنة ډظجنز ٍوٗ ٽنبس څيپيِ    ډٌهجي يب ثَون ثَون

َاي٤ ٩چڈ، ه جٖنشڂي و نينِ    َا ىٍ ٙ ډ اٍىي إز ٽ  ىٍ ٵَهنڀ و اىيبن ىيڂَ نيِ وػ ى ىاٍى؛ يٮني ٽ ټ اٱنيب ث  ٵٺ

َاي٤   نوٖنشيف  ٽني  ىٍٕشي ث  ډاډنبن س ٝي  ډي ي ٽبس څيټ ث هبي اٹشٞبىي و د څي. ٽچيٖب اٝقف ن٪بڇ اٹنياڇ ىٍ ٙن

ٍا  َان و ډ٪چ ډبن ثبٙي سب اُ اينف ٥َينٸ   كڄ ٽ سب  ٩چڈ، إشٶبى  اُ  ٽ ني اُ آډبڅٚنبن    ،ډير ٽ ټ و ىٕشڂيَي اُ ٵٺي

ثٖن٤ ٭نياڅز    اډنب اثٮنبى ىيڂنَ ٍوٗ ٽنبس څيپيِ     ؛(17-14ٽني )ثچني،   ٽبٕش  ٙ ى. إقڇ نيِ اُ ايف ٍوٗ إشٶبى  ډي

 ٍوٕز: اػش ب٭ي، ثب اٙپبالسي ٍوث 

 اسحذ ٍ غ٘زهؼقَل بز هحبت تأک٘ذ ب٘ش. 1-5

ځبنة ايف ٍوٗ، ثنَ ډلن ٍ    هبي ٙ٘ إز. ډاڅٶ @ ډلجزAٍوف ٍوٗ ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ډٖيليز ٽبس څيټ، 

Aَا    اني. اځَؿ  اٝڄ وػ ى ډلجز و اٍػليز آن نٖجز ځَى هڈ آډي @ ډلجز ِا٫ و ٕنشيِ ىٍ ٙن ي٤ ٭نبىي، ٹبثنڄ   ث  نن

َاي ن  ن ، هنڂبډي ٽ  ډلجز ثن  ىٙن ني ٩نبڅڈ،     َا٥ي سجييڄ ٙ ى. ث انپبٍ نيٖز، اډب ايف كٺيٺز نجبيي ث  نڂبهي اٵ

َاهڈ ډي ُډينة ٍا ٵ سنَ، ٍٵشبٍهنبي ٩بڅ بننة     ٙ ى او ثب هيبڅي إٓ ى  ٽني و ٕجت ډي ٕ ءإشٶبى  و ٩چڈ ثيٚشَ او ثَ ډَىڇ 

ِاي٘ ىهي، الُڇ ن ٍا اٵ َاٽ  ډلجز ثب ؿنيف ٵنَى ٕنش ڂَي،   ه ى ثَ ډَىڇ  يٖز ه ـنبن ثَ ډلجز ث  او سإٽيي ٽَى؛ ؿ

ٍا ٕنڂيف َاٍ ځَٵشن     هڈ ثبٍ ځنب  او  ٕنبُځبٍ   ،انني  سَ ه اهي ٽَى و هڈ ثب ډلجز ث  ډاډنبن ىيڂَي ٽ  سلز ٩چنڈ او ٹن

ٍا ىوٕز نيٖز. ځب  الُڇ إز اُ ډلجز سٶٖيَهبي ٭ يٸ ٍائ  ٙ ى. ډبىٍي ٽ  ٵَُني هَىٕبڅ٘  ىاٍى، كشي ثنب   سَي ا

ٍا ث  ٍٵشبٍ ٩بهَي ه ة سٶٖنيَ   ٌاٍى. اځَ ډلجز  ٍا ىٍ اهشيبٍٗ ثڂ ځَية او كب١َ نيٖز ؿبٹ ي سيِ و ثَنية آٙذِهبن  

ٍاكشي نپنني   ٍا ث  ٵَُنيٗ ثيهي سب ٵَُني اكٖبٓ ننب اډنب وا١نق إنز ٽن  ډلجنز       ؛ٽنيڈ، ډبىٍ ثبيي ايف ؿبٹ ي سيِ 

ٍا سؼ يِ ډيسَي اُ ايف ډلجز ٩بهَي وػ ى ىاٍى ٽ   ٭ يٸ ٽني سنب ػچن ي إٓنيت ثن  او      هٚ نز ثب ٵَُني و ځَية او 

ِ  ډلجز نيِ ه يٚ  ه ة نيٖز. هٚ نز ثب ىٙ ف ٩نبڅڈ و هن ن   ؛ځَٵش  ٙ ى. هٚ نز ه يٚ  ثي نيٖز هن ة   ٍين

 إز و ډلجز ثب او ه ة نيٖز.



يي و.../  اضظ٤بث٣ تح٣ّ٥ّ ضٚـ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه زض ثؿٍ ٖساِت اختٕب٣ٖ   75 ډل ي١ٍب ٕا

 حق اػتزاض بِ ظالواى در هٌابغ هس٘حٖ. 2-5

َاي سجييف ى ٥چجبنة ډٖيليز ىٍ ډ اػه  ثنب ٩بڅ نبن، ىٍ ډننبث٬ اٝنيڄ      ييځب  ٝچقث  ٍٱڈ سقٗ ډٖيليز ٽبس څيټ ث

َاٍر و ػ اُ هٚ نز ىٍ ايف ډٖنيَ نينِ ٕنوف ځٶشن       َاثَ ٙ َاٟ ث  ٩بڅ بن، ايٖشبىځي ىٍ ث ډٖيلي ثبٍهب اُ كٸ ا٭ش

َاُي اُ ٽشنب    ٙي  إز و كشي ىٍ ٭هي ػييي نيِ ن  ن  َاي ن  نن ، ىٍ ٵن ة هبي ٹبثڄ ٵه ي اُ ايف ىٕز وػ ى ىاٍى. ث

ٽن   ٙ ى  هبي نبٕبُځبٍ ثب ٹيإز آن ډپبن، سإٽيي ډي ث  ډٮجي اوٍٙچيڈ و ډٚبهية ٝلن  ډٺيٓ ىٍثبٍة وٍوى ٭يٖي

ٍا دبٻ ٭يٖي ٍا واّځ ن ٽَى هيپڄ  َاٵبن  ٍا    ؛ٕبُي و ډيِهبي ٝ اُ ثب آنبن ثَه ٍىي ٹب٥ٮبن  ىاٙز و هٚنڈ هن ى 

ٍايف  ځ يي: ثبٍ  ډي آنبن نٚبن ىاى. ٭هي ػييي ى

ضقّ ٥ؿ٣ثٛز، ٖ ٤ه٘عز ٤ٟٛزهٓحِ فِ ٥سٚ چٖٛ ٖ فطٚقـٙسٌبٖ ٌـبٚ ٚ ٌٛؾـفٙس ٚ وجـٛتط ٚ      ٥ىُ،ٚ زضٞ  ضفت ٥ٓٝث ٚا

ِ ٕٝ ضا اظٞ  ٤ؿٕبٖاظ ض ا٢ ٤بٝ٘پؽ تبظ .٤بفتكؿتٝ نطّافبٖ ضا٘  ٓ ٌٛؾفٙساٖ ٚ ٌـبٚاٖ  ٞ ؛ٕ٘ٛز ٥طٖٚث ٥ىُؾبذتٝ،ٞ 

مٛز نطّافبٖ ضا ض ؛ضا  ٥طٖٚث ٤ٙدبضا اظ ا ٤ٟٙبا :فطٚقبٖ ٌفتٚ ٝث وجٛتط ضا ٚاغٌٖٛ ؾبذت ٤كبٖا ٢ٞب ٚ ترت ٤رتٚ٘ 

 .(16-13: 2)٤ٛحٙب  ٤سٚ ذب١٘ پسض ٔطا ذب١٘ تدبضت ٔؿبظ ٤سثط

ث  ٭ ڄ نڂهجبنبن ٽ  ثَهقٳ ٭َٳ ىاىٍٕني، ثن  ٝن ٍر او     ىٍ ػبي ىيڂَي اُ ٭هي ػييي آډي  إز ٽ  ٭يٖي

َاٟ ٽَى  إز. ىٍ انؼيڄ ي كنب آډي  إز:  ٕيچي ُىني، ا٭ش

ٝث ٚا خٛاة زاز وٝ ٔٗ ثـٝ خٟـبٖ آقـىبضا     ٥ؿ٣ٖپطؾ٥س. ٚا  ٥ٓتّٗ زضثبض٠ قبٌطزاٖ ٚ ٥ؿ٣ٖوََٟٓٙٝ اظ  ٥ؽضئ پؽ

ط ٚلت زض وٙ ؾرٗ ٌفتٝ  ٞٗٔ .ْ ١ٕ  ٣٤خب ٥ىُ،ٚ زضٞ  ٥ؿٝا ٚ  زازْ ٣ٔ ٥ٓتّٗ قس٘س، ٣خٕٕ ٔ ٥ٛؾتٝپ ٤ٟٛز٤بٖوٝٞ 

س ٥سٜوٝ قٙ ٣اظ وؿب٘ و٣ٙ؟ ٣َا ٔؾؤچطا اظ ٔٗ  اْ! ٍ٘فتٝ ٥ع٢زض ذفب چ  ٤ٙـه ٌفتٓ! ا ٤كبٖثس ٥عچ ثپطؼ وٝ چٝ ،٘ا

ٙس ٣ٔ ٤كبٖا چٝ ٔٗ ٌفتٓ! ز٘ا ٖ ا ٘آ دب ا ٤ى٣ضا ٌفت،  ٤ٗٚ چٛ پب٘چٝ ثط ٖ ٤ؿتبزٜاظ ذبزٔبٖ وٝ زض ٘آ ظزٜ،  ٥ؿ٣ثٛز،َ 

ٚ  ٢ٌفتٓ، ثـٝ ثـس   ثس اٌط: ثسٚ خٛاة زاز ٥ؿ٣ٖز٣ٞ؟  ٣خٛاة ٔ ٥ٗوََٟٓٙٝ چٙ ٥ؽٝث ضئ ٤بآ :ٌفت اٌـط   قـٟبزت زٜ؛ 

 (.23-19: 18ب)٤ٛحٙ ظ٣٘؟ ٣ٔ چٝ ٔطا ٢ذٛة، ثطا

ډنف  Aځ يني:   ه ـنيف ىٍ انؼيڄ ډشي آډي  إز ٽ  ك٢َر يليبي سٮ ييىهني ، ه٦بة ث  ٵَيٖيبن و ٝيوٹيبن ډي

ٍا ث  آة ث  يفثَىاٙنشف نٮچن   يٸاُ ډف س انبسَ إز ٽ  ال ،آيي يڅپف او ٽ  ثٮي اُ ډف ډ ؛ىهڈ يډ ييػهز س ث  سٮ   ٙ ب 

ٍا ث  ٍوف .يٖشڈاو ن ٍا ن يياڅٺيٓ و آس٘ سٮ  او ٙ ب  ٍا ىٍ ىٕز ىاٍى و هَډف ه ى  دنبٻ   يپ ه اهي ىاى. او ٱَثبڃ ه ى 

ٍا ىٍ آسٚ يوڅ ؛ه اهي ن  ى يَ ٍا ىٍ انجبٍ ًه ي٘ٽَى ، ځنيڇ ه  ُان   ،دنٌيَى  ين ن  يٽن  هبډ ٙن   يٽب    @ييه اهني ٕن 

َاُ ىيڂَي اُ انؼيڄ ډشي نيِ آډي  إز: 12-11: 3)ډشي  ٌاٍڇ.   يفثَ ُډ ياڇ سب ٕقډش ٽ  آډي  ييځ بن ډجAَ(. ىٍ ٵ ثڂن

ٌاٍڇ يسب ٕقډش اڇ يبډي ن او ا٭ بڃ ٙي، ثن   ثَ نيِ ىٍ ډٺبثڄ ٭ ڄ نبكٺي ٽ   د څٔ .(34: 10)ډشي  @ٍا يَثچپ  ٙ ٚ ؛ثڂ

ٰ ډٖش ػت ٹشڄ ٽَى  ثبٙڈ، اُ ډَىن ىٍ ي٭ چ يب يدٔ هَځب  ٩چ Aسَ ډش ٕڄ ٙي. او ځٶز:  ىاىځبهي ٭بڅي  ؛ننياٍڇ  ين

َا ث  ا س اني ين  ينياٍى، ٽٖ ياٝچ ،آوٍني يثَ ډف ډ ينهبٽ  ا هبيي يزٙپب يفاُ ا يټ يؾاځَ ه يپفڅ ٕذبٍى. ثن    يٚبنډ

 .(11: 25)ا٭ بڃ ٍٕ الن  @ٽنڈ يډ اٍٵ٬ ى٭  يَٞٹ
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هنب و   ى ثنب كپ ډنز  ثٖيبٍي اُ ثٍِځبن ډ ٍى ٹج ڃ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ىٍ ا٭ٞبٍ ځٌٙش  سٮبڅيڈ ډشٶبوسي ىٍ ٙي ة ثَهن ٍ 

َاي٤ ځ ننبځ ن سؼن يِ ٽنَى.          ىهي، ن ني  اني ٽ  ىٹز ىٍ آنهب نٚبن ډي ٩بڅ بن ىاٙش  َاي ٙن سن ان نٖنوة واكنيي ثن

َان ځٶش  ِإٍبڅة ډٖيليز، ؿهبٍ ٍويپنَى ىٍ اينف ُډينن  ٹبثنڄ ډٚنبهي        ٽ  اني دْوهٚڂ ثب ثٍَٕي سبٍين ثي٘ اُ ىوه

َايي . ٝچق1إز:  َايي ه بن ٍويپنَى   (. ٝچق79)ه بن، ٛ . ػنڀ ډشٮبٍٳ4 ؛ ي. ٝچق ىائ3 ؛. ػنڀ ٭بىالن 2 ؛ځ ځ

يٮني ُډبني ٩ه ٍ ٽَى ٽ  كپ ډنز ډٖنيلي آٱنبُ ٙني و      ،ٹَون اوڅية ډٖيليز إز. ػنڀ ٭بىالن  اُ ٹَن ؿهبٍڇ

ٍا ىٍ ٹچ َو اډ ٍ ىني ي ٽٖت ٽَىني. ىٍ ايف ٍويپَى اډنب اُآنؼبٽن     ؛ډجنبي اوڅي  ٝچق ثن ى  ،ډٖيليبن ډنٞت ٍهجَي 

ٍا ثَ ٭هي  ځَٵش  ث ىني و اُ آنبن انش٪بٍ ډي ډٖئ څيز ډٖيليبن َاثَ ٩چڈ و ثي هبي ٕيبٕي  ٍان و  ٍٵز ىٍ ث ٭ياڅشي َٙو

َاى ١ٮيٴ و ډ٪چ ڇ ىٵب٫ ٽنني، ډٺٍَ ٙي ٽ  ډٖيليبن ډي ،٩بڅ بن ُان و هب٥ينبن، اُ نينَو و    اُ اٵ َاثَ ډشؼبو س انني ىٍ ث

ِاٍ ن٪بډي إشٶبى  ٽنني ٍان ث  ثٍِٿ اُ آځ ٕشيف(. 81)ه بن، ٛ اث َان ډٖيلي ىٍ ايف ىو آيي ٽن    ٙ بٍ ډي سَيف ډشٶپ

ٍا اُ ثنيبن ٍا سجييف ٽَى  إز. او  ٍان اٝڄ  ايف ثلض  ٌا َان Aځ َا او    اڅ چنڄ ىانٖنش    ىٍ كٺن ٷ ثنيف  @ ػنڀ ىاىځ انني؛ ُين

ٍا واػت ډي ث  ،طبثز ٽني ډٖيليز ثب ػنڀ سب سقٗ ٽَى  ىاني ٣َٙ آنپ  ثَ ١ي ٕشڈ ثبٙي، ډوبڅٴ نيٖز و كشي آن 

 (.122-121، 1351ٛ)٭نبيز، 

ٍويپَى ٝچق ىائ ني ٽن  ىٍ    :ػنڀ ٙپڄ ځَٵزىٍثبٍة ىٍ ٽنبٍ ايية ػنڀ ٭بىالن ، ىو ٍويپَى ډَسج٤، اډب ډش بيِ 

َاي ػچن ځيَي    ٹَن ىواُىهڈ ډيقىي ٩ه ٍ ٽَى و نشيؼة ٍوية ىاوٍي دبدي و وٕب٥ز دبح ِاىځبن ٍٹيت ثن هب ثيف ٙبه

ٍايٚنجَٿ،   ٙن ى  ئ ي و ډنٖ م ٙين ػنڀ ډنؼنَ ډني  اُ وٹ ٫ ػنڀ ث ى ٽ  ث  ٝچق ىا و ٍويپنَى   ؛(83، 1388ٛ)

َاي آٱنبُ ػننڀ      ،ػنڀ ډشٮبٍٳ ٽ  ىٍ اواهَ ٹَون و٦ٕي دييي آډي و ثَ إبٓ آن وػ ى يټ ٭چز يب ىڅيڄ ډ ػن  ثن

َاي  ٌاٙش  ډني  ډني ٙين او اُ كٺ ٷ هبٛ ىٍ ػنڀ، ث  ثهَ ث ٙني و كٺن ٷ ىو ٥نَٳ     نٶ٬ كٸ ػنڀ ىوػبنج  ٽنبٍ ځ

 (.86)ه بن، ٛ ٙي ٝڈ ىٍ ػنڀ ډٖبوي انڂبٙش  ډيسوب

َاوان ىٍ ډيبن انييٚ نيان ٽبس څيټ، ډنٮپٔ ايف ثلض هبي ډاډنبن ث  اينف ٽچيٖنب ىٍ    ٽننية سٶبور ىييځب  هبي ٵ

َان نه٢ز ُډينة ٙي ة ځٖشَٗ ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي إز. ثو٘ ډه ي اُ ايف ثلض ٍا ٍهج ثون٘   هنبي ٍهنبيي   هب 

ػننڀ  A ،ثون٘ ٙنپڄ ځَٵشن  إنز. ىٍ اينف اڅهينبر       بٓ آن، اڅهيبسي ث  نبڇ اڅهيبر ٍهبيياني ٽ  ثَ إ ډ٦َف ٽَى 

َاٍ ىاٍني ٽ  ثبوٍٙبن  ٍا @ ن٪بډي َاي ډجبٍُ  ثب ٩بڅ بن ډٮَٵي ٙي  إز. ثب آنپ  ډشإڅهبن ايف اڅهيبر اٝ كچي ډَٚو٫ ث

هبي آننبن نٚنبن ىاى  و ىٍ    زهبي ډوشچٶي ث  ٵٮبڅي ثَ إبٓ ډجبني ٽبس څيپي ٙپڄ ځَٵش ، ٽچيٖبي ٽبس څيټ واٽن٘

ٍا ډَىوى ىانٖش  إز. نڂبهي ث  ايف و١ٮيز ىٍ ډٖيليز ٽبس څيټ نٚبن ډي ،ثٖيبٍي اُ ډ اٹ٬ ٽن   ىهي  انييٚة آنبن 

ٍنغ  ،ىنجبڃ آن ځٖشَٗ ٭ياڅز اػش ب٭ي و ث  ،ايف ٽچيٖب اُ ٵٺيان ىييځبهي واكي ىٍ ُډينة ؿڂ نڂي اُ ثيف ثَىن ٩چڈ

َاثَيس ا ثَى. ايف و١ٮيز ډي ډي َاي ن٪بڇ ډٺبثچ  ثب نبث  هبي اػش ب٭ي ىٍ ډٖنيليز ٽبس څينټ سچٺني ٙن ى.     ني نٺٞي ث
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وػ ى آډين ؿنيف اڅهينبسي   ٍٕي ن٪بڇ نبٽبډڄ ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ډٖيليز ٽبس څيټ، ٕجت ث  ن٪َ ډي ىٍ واٹ٬، ث 

 ث  آن ٙي  إز. ځيَي نٖجز ىٍ ايف ٽچيٖب و ٕذٔ نبه بهنڂي ٽچيٖبي ٽبس څيټ ىٍ ډ ٬١

 ًاهقبَل بَدى اٗذٓ تؼاهل با ظالواى بزٕا بسط ػذالت اجتواػٖ. 4-5

َاي ځَٵشف كپ ډز اُ ىٕز نباهقن و سٚپيڄ كپ ډنز ٭نيڃ ىينني، ثنب      ىهي ث  ډٖيليز سَػيق ډي ػبي سقٗ ث

ٍايف اځَؿن  ٍويپنَى ىوٍي اُ    ،ىهني  ثبٍ  الُڇ إز ځٶش  ٙ ى ٽ  سبٍين ډٖنيليز نٚنبن ډني    ٩بڅ بن سٮبډڄ ٙ ى. ى

ىٍ ډيبن ك اٍي و آثبء وػ ى ىاٙش  و ىٍ ٕ  ٹَن اوڃ ٽچيٖبي ډٖيلي، ىييځب  ډٖچ٤ و ٱبڅنت ٽچيٖنب ثن ى     كپ ډز 

ٍا ىٍ ىٕنز          إز، اډب اُ يټ ډٺ٬٦ سبٍيوي، ثب سٲييَ ٍويپنَى ډٖنيليز، ٽچيٖنب و ٍوكنبني ن هن ى ٹنيٍر ٕيبٕني 

ٍايٚجَٿ،  اني ځَٵش  ثلض ػنڀ و هٚ نز ډٺنيٓ، ثن     (. اُ ٹَن ؿهبٍڇ، اٍثبة ٽچيٖب ثب ډ٦َف ٽَىن75، 1388ٛ)

ٍا ث  ىييځب  ن٪َي  َاوان انبػيڄ، ػبي ه ى  هبي ػييي ډٖنيلي   ٕبُي ىٍ ايف ُډين  دَىاهشني و ث  ايف سَسيت، نَډ٘ ٵ

 (.79)ه بن، ٛ ىاى

َاوان ىٍ ٭َٝن      ه ـنيف ثبيي س ػ  ىاٙز ٽ  إبٕبً سٚپيڄ كپ ډز ىيني و ث  ٍار ٵن هنبي   ىٕنز آوٍىن اهشينب

َاي ديبى ډوشچٴ اػش ب٫، اډ َاهڈ ډي پبن و ٵَٝز ثيٚشَي ث َاٍ ثبٙني     ٽَىن ډ٪بهَ ٭ياڅز ىٍ ػبډٮ  ٵ آوٍى و اځنَ ٹن

َاي اُ ثيف ډاډنبن ىٍ ډٺبثڄ كپ ډز ثَىن ٩چڈ اُ ؿهَة ػبډٮ  دينيا   هبي ٩بڅڈ َٕ سٖچيڈ ٵَوى آوٍني، ډؼبڃ ٽ شَي ث

، ه ن اٍ  ٕنبية ٩چنڈ آننبن ثنَ ٕنَ       اني ىهي هنڂبډي ٽ  ٩بڅ بن ثَ ډٖني كپ ډز نٖٚش  ه اهي ٙي. سبٍين نٚبن ډي

ٍا اُ ٩چڈ و ٕنشڈ ثنبُىاٍى. ٹنَآن ثنب اٙنبٍ  ثن  اينف ډ٦چنت          ١ٮيٶبن ٕنڂيني ٽَى  و ٽ شَ ٽٖي س انٖش  إز آنبن 

ًا ىٓهَچُ ا   ٹبڅَزٕ بِنَّ اڅْ ٔچُ ٻAٓٵَډبيي:  ډي ٌڅٙټٓ يٓٶْٮٓ  أَعِزَّةَؤَٵْٖٓئوهب وٓ ػٓٮٓچُ ا  قَرْیٓةًبِ ًٙڅَّةً وٓ ٽَن ؛ ځٶنز: دبىٙنبهبن   @چُن نَ ؤَهٕچٙهب ؤَ

ٍا ث  ٵٖبى و سجبهى ډى ،آثبى  ٙ ني ةهنڂبډى ٽ  واٍى ډن٦ٺ ًڅينڄ ډنى    آن  ٍا  ِان آنؼنب  ٽننني؛ ٽنبٍ آننبن     ٽٚني و ٭ِي

ٙنين ډٚنپڄ ػبډٮن      ىٍ اٱچت ډ اٍى ث  دٌيَٗ ٩چنڈ آننبن و ٭ ينٸ    ،(. سٮبډڄ ثب ٩بڅ بن34 :)ن ڄ ځ ن  إز ه يف

َاي ٽٖبني ٽ  سلز ٩چانؼبډيي   َاٍ ىاٍني و هَ څل٪ة ٍوُ و ٙجٚنبن ثنب ٕنوشي ىٍ كنبڃ     إز. ث ڈ و ٕشڈ ٩بڅ بن ٹ

َاثَ ٩چڈ و سٮبډنڄ ثنب ٩بڅ نبن ديـيني  ٙن ى. ډ٪چ ډنبن اُ       دٌيَٵش  ٕذَي ٙين إز،  نيٖز ٽ  نٖوة ٕپ ر ىٍ ث

ٍان انش٪بٍ ىاٍني  ُاينف ٽ  ىينيا ٍا اُ و١ٮيز دَىٍى و ٍنؼٚبن نؼبر ىهني. ا ٍا ثٚن ني و آنبن  و، سَىينيي  ٍ ٵَيبىهبيٚبن 

َا نيٖز ٽ  إقڇ ث  ٍا ث  ډجبٍُ  ثب ٩بڅ بن ٵ  ه اني  إز. ىٍ ٹَآن آډي  إز:ىٍٕشي ه ڂبن 

ِ ٚٓ إِْٔؿٕتًَْٗٓف٥َٗ  ٚٓ ٔب َِىُٕٓ التُمبتَُِّٖٛ ف٣ ـصِِٜ    ؾٓج٥ُِ اَِّّٝ ب أَذْطِخٕٙب ِْٔٗٞ  َُِٖٛٛ ضٓثَّٙ ِِْٛساِٖ اَِّص٤َٗ ٤ٓمُ ِّؿبءِ ٚٓ اِْ َِٔٗ اِطِّخبَِ ٚٓ اِٙ

َه٥طاً الْقَزْيَةِ ٥ِِِّٓٚب ٚٓ اخُْٕٗٓ َِٙب ِْٔٗ َِسْٔ٘ه٘ٓ   .آَِّبِِِٓ إَُّٟٔٞب ٚٓ اخُْٕٗٓ َِٙب ِْٔٗ َِسْٔ٘هٓ 

ٕـى   زؾت ؾتٍٕطاٖ[ ت٥ًٗف قسٜ چطا زض ضاٜ ذسا، ٚ ]زض ضاٜ[ ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ٚ وٛزوب٘ى وٝ ]ٝث س، پ٥ىـبض٘  و٥ٙـس؟!   ٘ا

ـطف  پطٚضزٌ»٤ٌٛٙس:  اى[ وٝ ٔى ٕٞبٖ افطاز ]ؾتٕس٤سٜ ّف ؾتٍٕط٘س، ث٥طٖٚ ثجط! ٚ اظَ  بضا! ٔب ضا اظ ا٤ٗ قٟط، وٝ ٞا

 (.75 :ذٛز، ثطاى ٔب ؾطپطؾتى لطاض زٜ! ٚ اظ خب٘ت ذٛز، ٤بض ٚ ٤بٚضى ثطاى ٔب ت٥٥ٗٗ فطٔب! )٘ؿبء
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َاى ىٕنز ثَىاٍنني.        ٽن   س ان ث  ٩بڅ بن ا٭ش بى ٽَى و انش٪بٍ ىاٙز  ن ي اُ ٍوي سٮبډنڄ، اُ ٩چنڈ و س٢نيي٬ كٺن ٷ اٵن

َاى ٽَىن ىٕز ١بي٬ إقڇ ىٍثبٍة ٽ سب كٖبٕيز  َاي ػچن ځيَي اُ سچنٴ      سب انياُ  ،ٽننيٽبن كٺ ٷ اٵ اي إز ٽن  ثن

ٍا١ي نيٖز اډ اڃ ډٖچ بنبن ىٍ ىٕشبن اٙوبٛ ٕٶي  و نبىان ثيٶشي ؿ  ٍٕي  ؛(6 :)نٖبء ٙين اډ اڃ ډٖچ بنبن، كشي 

َان ىا ث  َاي اُ ثيف ثَىن كٺ ٷ ىيڂ  ٍني.ىٕز ٩بڅ بن ٽ  انڂيِة ثيٚشَي ث

 ٥ٌط٢ ٘ت٥دٝ

َاٍ ىاٙنش  و ىاٍى و ٕننز         ن ي س ان انپبٍ ٽَى ٽ  ١َوٍر ث٤ٖ ٭ياڅز اػش ب٭ي، ډن ٍى س ػن  ٽچيٖنبي ٽبس څينټ ٹن

ٍاي واسيپبني ىوڇ، ځبڇ ث  ،ٽبس څيټ َاٍي ٭نياڅز اػش نب٭ي و ځٖنشَٗ آن      ويْ  اُ ٙ  َاي ٽ ټ ث  ثَٹن هبي ډظجشي ث

ٍا ثَ ٍ٭بيز َاٍي ٭ياڅز ىٍ ػبډٮ  ى٭ن ر   ثَىاٙش  إز. ٽچيٖبي ٽبس څيټ ه ڂبن  َاي ثَٹ كٺ ٷ يپييڂَ و سقٗ ث

ٍان ځ ِٙى ډي ډي َاي ثن       ٽني. ايف ٽچيٖب ث  طَوس نيان و إشبىٽب َا ثن ىٕنز   ٽني ٽ  اٙ٭ بڃ ٵٚبٍ ثنَ سهييٕنشبن و ٵٺن

َان، س ٤ٕ ه ة ٹ انيف اڅهي و انٖبني ډلپ ڇ ث ى  و ثن  ؿننڀ آوٍى  آوٍىن و ػ ٬ ٽَىن ٕ ى اُ ٹٙ ن جٓڄ نيبُهبي ىيڂ

ٙ ى. ه ـنيف اُ ن٪َ ٽچيٖنبي   ػَډي إز ٽ  ثب٭ض هٚڈ و انشٺبڇ إٓ بني ډي ،ىٕش ِى ډٺٍَ ٽٖي ثب كيچ  و نيَنڀ

ٍا ث  آننبن ثَٕنبني. ثنبايف    َاى ػبډٮ   ٍا  و٬١ ٹ انيف ٭بىالن ، كٺ ٷ اٵ ، اينف  كنبڃ  ٽبس څيټ، كبٽ يز ډ ٩ٴ إز اُ 

ٍا ىٍ دي٘ ثڂيَني، ډَىڇ كٸ نياٍنني ُثنبن ثن     ػبي ٍٵشبٍ ٭بىالن ىهي ٽ  اځَ كبٽ بن ث  ٽچيٖب سٮچيڈ ډي  ، ډٖيَ ٩چڈ 

َاٟ ثڂٚبيني يب ثب آنبن ډجبٍُ  ٽنني. ثَ إبٓ ثَىاٙز ٽبس څيپي اُ ٭هي ػييي، كپ ډز هب س ٕن٤ هنيا ډٖنشٺَ و     ا٭ش

ُايف ٕ ز ه ى ځ بٙش  ٙي  ډٺبډبر كپ ډشي ىٍ واٹ٬ س ٤ٕ هيا ث  ٍا نياٍنني   اني. ا َاٟ ث  كبٽ نبن  ؛ ٍو ډَىڇ كٸ ا٭ش

َاٟ ث  كبٽ بن َاٽ  ا٭ش ثٍِځنبن  ٽن   ٽنني   ىٍ كٺيٺز َٕديـي اُ ٵَډبن هيإز. اځَؿ  ايف ٽچيٖنب س ٝني  ډني    ،ؿ

ٍا ث  ډٖيليز و ډَىڇ ثبيي اُ ٥َيٸ سٮبډڄ ثب كبٽ بن سقٗ ٽنني ٩چڈ آډيِ اُ ثيف ثجَني، اډب سبٍين  اي ډٖبڅ ز ٙي   هب 

َاي ثَؿينين ٩چنڈ اُ ػبډٮن  و ثٖن٤ ٭نياڅز         ايف ٍوٗ اُ س٢ يف ؿنياني ثَه ٍىاٍٽ  نٚبن ىاى  إز  نيٖنز و ثن

انني و سنب كپ ډنز و     هبي ٩چڈ هٚپبني  ٙ ى. كبٽ بن ٩بڅڈ ٍيٚة ٩چڈ و ٵٖبى ىٍ ػبډٮن   الُڇ إز ٍيٚ  ،اػش ب٭ي

ٍا نيِ انش٪بٍ ىاٙز. ُاٵِون ٩چڈ ىٍ ػبډٮ   ِاي٘ ٍو ٍا ىٍ ىٕز ىاٍني، ثبيي اٵ ٍار ځٖشَىة آن   اهشيب

ٍا س ٝي  ٽ  ٍٕي  ن٪َ ډي ث  ٍاسي ډٚوٜ و ٽبٍآډي @ سٮبډڄ ثب كبٽ بنAؿنيان ٽبٍثَىي  كڄِ ن  ث   و ٵٺيان ىٕش 

َاي ډجبٍُ  ثب ٩چڈ و ثي َاي     ٭ياڅشي ث َاي اػن هبي اػش ب٭ي ىٍ ٽچيٖبي ٽبس څيټ، وػ ى يټ ن٪بڇ ډنٖؼڈ و ډ ٵنٸ ثن

ٍا ثب ؿبڅ٘ ډ اػ  ٽَى  إز. ډي ٍا اٝنچي س ان سپية كياٽظَي ثَ ٝچ ٭ياڅز اػش ب٭ي ىٍ ايف ٽچيٖب  سنَيف ډٚنپڄ    ق 

َاي ډجبٍُ  ثب ٩چڈ هنڂبډي ٽ  ىٙ ف ٩بڅڈ َٕ ٕبُٗ ننياٍى و   ،ٍٕي ن٪َ ډي هبي اػش ب٭ي اٍُيبثي ٽَى. ث  ٽبس څيټ ث

ِاي٘ ډي ثب ٕ ءإشٶبى  اُ ٥چق ٍا اٵ ىهي، الُڇ نيٖز ه ـنبن ثَ ٝچق سپي  ٽنَى.   ٥چجي ډاډنبن، هَ ٍوُ ٩چڈ ثَ ډَىڇ 

َاي ن  نن ،     كشي ىٍ ډيبن ٽچيٖبي ٽبس څيټ، ٭ي ٽ  ٕز ايف ٍويپَى نبډٮٺ ڃ ٕجت ٙي  ا اي ثب آن ډوبڅٶز ٽننني. ثن

َاي ثٖن٤ ٭نياڅز اػش نب٭ي         اڅهيبر ٍهبيي ٍا  ډشٶنبوسي ثن ثو٘ ثب س ػ  ىاٙشف ث  ايف ډٚپڄ ٽچيٖنبي ٽبس څينټ، 

ايف ٽچيٖنب ٕنَ    ثَځِيي  و ثب سقٗ ثَ كٶ٨ ډبهيز ٽبس څيپي ه ى، ثب ٍويپَى ػنڀ و ډجبٍُة ن٪بډي ثب ٩بڅ بن، اُ ىڃ



يي و.../  اضظ٤بث٣ تح٣ّ٥ّ ضٚـ و٥ّؿب٢ وبت٥ِٛه زض ثؿٍ ٖساِت اختٕب٣ٖ   79 ډل ي١ٍب ٕا

ٍا     ٥ ٍٽچي ډي اډب ث  ؛٥چجي ثَون آوٍى  إز. اٍُيبثي ايف اڅهيبر ػييي، ډؼبڃ ىيڂَي ډي س ان ځٶز ٽن  نجبيني ػننڀ 

ٍا      س اني ثبالسَيف نيپي ث  ٥ ٍ ډ٦چٸ ُٙز و دچيي ىانٖز. ځب  ػنڀ ډي ث  ٙ بٍ آيي. وٹشي ٙنوٜ ينب ځَوهني كنٸ 

ٍا اُ كٺبيٸ ډلَوڇ ډي ٍايفٽنني،  دبي بڃ و ډَىڇ  ٍا  ثَىاٙش  ٙ ني. ٹَآن ى وٓ څَ ٕ الىٓٵ٬ْٔ اڅچَّن ٙ  Aٵَډبيي:  ثبٍ  ډي ثبيي اُ َٕ 

َاً    اڅنَّبٓٓ ثٓٮ٢َٕهٔڈٕ ثِجٓٮ٠ٍٕ څَهٔيِّډٓزٕ ؛ و اځنَ هياونني ثٮ٢نى اُ    @ٝٓ اډ٬ٙٔ وٓ ثِي٬ٓٗ وٓ ٝٓچَ ارٗ وٓ ډٖٓبػِئ ئٌْٽََُ ٵيهٓب إٕڈٔ اڅچَّن ٙ ٽَظين

ٍا ث ٍا، و ډٖبػي  ٽ  نبڇ هيا ىٍ آن ثٖيبٍ   ٬ نپني، ىيَهب و ٝ ډٮثٮ٢ى ىيڂَ ىٵ ةوٕيچ  ډَىڇ  ب هب، و ډٮبثي يه ى و ٞن

َان ډى ثَى  ډى (. هنڂبډي ٽ  ډٺٞ ى اُ ػنڀ، ٽ سب  ٽَىن ىٕز ډشؼنبوُ و نؼنبر ٵنَىي    40 :)كغ @ځَىى! ٙ ى، وي

ٍا ډٺنيٓ ىانٖنز و ىٍ آن ٝن ٍر، نج     ډ٪چ ڇ اُ ؿنڂبڃ ٩بڅ ي ه نَيِ ثبٙي، ډي  اُ ډ٦نَف ٽنَىن آن  بيني  سن ان آن 

َإي ىاٙز.  ه
  



80                             ،َٚاظزٞٓ،  ؾب  1399اَٚ، ظٔؿتبٖ  قٕبضٜز

 ٔٙبثٕ

 ، څنين، ايقڇ.2002، وتبة ٔمسؼ

طةٷ، 1414ډن٪ ٍ، ډل ي ثف ډپَڇ،  اثف  ، ثيَور، ىاٍ ٝبىٍ.ِؿبٖ اِٗ

َانشڄ، ػ ٍع،  ٥ِٛه، 1381ث ٌاهت.آ٥٤ٗ وبت  ، سَػ   كٖف ٹنجَي، ٹڈ، ډَٽِ ډ٦بڅٮبر و سلٺيٺبر اىيبن و ډ

 ، ػ ٮي اُ إبسيي ډييَيز، ډَٽِ آډ ُٗ ډييَيز ىوڅشي.1ٔس٤ط٤ت اؾتطاتػ٤هىٍ: @ اسْيټډييَيز إشAَ، 1379ثيبن، كٖبڇ اڅييف، 

َى،ٕ  ٍن،  ٕن ٖتطاو زض ؾس٠ ث٥ؿٓت، 1386ى ٚ ا ْوهٚي اډبڇ ه ينئؿ٥ح٥ت  ٕشبني، ٹڈ، ډإٖ  آډ ُٙي و د ٍى ٕچي بني ا كيڈ  ػ   ٭جياَڅ  . ، َس

ٶهبني، كٖيف ثف ډل ي،   .الشامیة، ىډٚٸ ثيَور، ىاٍ اڅٮچڈ ىاٍ طآٖإِفطزات ف٣ غط٤ت اِمٷ، 1412ٍاٱت ٝا

٥ٕـ٣    ىٍ: @ ٹ ا٭ي ػنڀ ىٍ ډٌهت ٽبس څيټA، 1388ٍايٚجَٿ، ځَيڂ ٍي،  و  ځن اهي ٭جنياڅَكيڈ   ،آضأـف ٚ زٚؾـت٣ زض از٤ـبٖ اثطٞا

َان، ا٭ اني،  ٱقډ١َب  ٭چڈ.سه

َاُي، ٭چي،   .إٓشبن ٹيٓ ١ٍ ي، ډٚهي، ٔجب٣٘ ؾبظٔبٖ ٚ ٔس٤ط٤ت، 1389ٙي

َان اهيَ اٹشٞبىيىAٍٝبنٮي، ډَس٢ي،  ٍاي دبدي ٝچق و ٭ياڅز ىٍثبٍة ثل  .195-169، 6ٛ، ٗٔٗطفت از٤بٖ، @آډيي ثَ ثيبنية ٙ 

٥ىٛٔبذؽ، ٥1356بڅئ، ا٦ٍٕب،  َان.اذالق٘  َان، ىانٚڂب  سه  ، سَػ   ٕيي اث اڅٺبٕڈ د ٍكٖيني، سه

بثع، 1351٭نبيز، ك يي،  طاو٥ّت تبٞ  َان ،ث٥ٙبز فّؿف١ ؾ٥بؾ٣ زض غطة اظٞ  َانىانٚ، سه  .ڂب  سه

َاهييي، هچيڄ ثف اك ي،  ٥ٗٷ، 1410 ٵ  ، ٹڈ، هؼَر.وتبة اِٗ

٥ِٛه، 1393ٽچيٖبي ٽبس څيټ،  َان، ٹڈ، ىانٚڂب  اىيبن و تٗب٥ِٓ و٥ّؿب٢ وبت ٌاهت، سَػ   اك ي١ٍب ډٶشبف و ىيڂ  .ډ

َان، ثنڂب  سَػ   و نَٚ ٽشبة.اِتحم٥ك ف٣ وّٕبت لطآٖ اِىط٤ٓ، 1360ډ٦ٞٶ ي، كٖف،   ، سه

ٍا.ٖسَ ا٣ِٟ، ٢1395ي، ډ٦هَي، ډَس َان، ٝي  ، سه

ٓط٤ٝ ٖساِت، 1388وا٭٪ي، اك ي،   .  آډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه يني، ٹڈ، ډإٖ٘مس ٚ ثطضؾ٣٘ 

َان، إب٥يَ.لبٔٛؼ وتبة ٔمسؼ، 1383هبٽٔ، ػي ِ،   ، سه
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