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 خًاوش عرفاوی از امر سیاسی در الُیات مسیحی معاصر؛

 با تأكید بر اودیشٍ اریک يگلیه

ي ىانٚڂب  ثيَػني، ثيَػنو٠٨٘ ض٨٘ؽ٥ /  شبىيبٍ ٭چ ڇ ٕيٕب  somaye.hamidi@Birjand.ac.ir   يٕا

 05/03/1397ـ پؿ٧في:  01/11/96ؼـ٧بكت: 

 ؽ٨ٌٟز

ٍن ىٍځ نن  ٽن     ه نبن إنز.   و اڅهيبر ٱنَة  ٵچٖٶ  ٕبكز ىٍ ډيٍن سٶپَ دٖز يقيإش ةُډبن َ،يٹَن اه ډَػن٬   ،شن  يډي
ثنَ  ډٖنيلي،  ډنيٍن   دٖز و اڅهيبر ٚ ياني بىيانٖبن ٹَاٍ ىاى  ٙي، ثن بىيىٍ ٭ٺڄ ه ىثن ټيِيثب انٶٞبڃ اُ ٭بڅڈ ډشبٵ ٺزيكٺ
ٝن ٍر   يپيِيو ٭نبڅڈ ډشنبٵ   برين اڅه  اُ ٭َٝن  اػش نب٭ي، ن   ُنيځي ٕيبٕيىٍ ػهبن و انٶٞبڃ  يٺشيوػ ى هَځ ن  كٺ ينٶ

ىٍ ٭َٝن    فيث  نٺ٘ ى ،ٱَة إڅهبناُ س ػ  ډؼيى ډش يآٱبُ ٙي، نٚبن زيب اٙ ٽ  ث «يبٕيٕ برياڅه»ځَٵز. ٥َف ډٶه ڇ 
دَىاهشن    نن  يُډ فين ىٍ ا وٍُي ٚن  يثن  اني  ،«ٺزيكٺ»اُ ډٶه ڇ  ييثب ه ان٘ ػي ِين فيوځچ ټي. اٍإز ياػش ب٭ن   يبٕيٕ

 ٘يهن   ٵچٖنٶ   بىيٍا ثن ٺزيىانٖز. او ډٶه ڇ كٺ بٕزيٕ ، ٭َٵبن وبريڅها بنيډ  نييث  د ناُ ٹبئق س ان يا ډٍ فيوځچ إز.
ثن    ىهني؟  ياٍائن  ډن   يبٕيٕ و اډَ اڅهيبر بنياُ نٖجز ډ اي ؿ  ٵهڈ سبُ  ،فيٽ  وځچإز  فيا ،ن ٙشبٍايف ٹَاٍ ىاٍى. ډٖئچ  

و اسٞنبڃ   يثنَ وكن   يډشپن  ٺنزٙ يثب كٺ  نييٍا ىٍ د يبٕيٕ ن٪ڈ بىيثن ، ډيٍن ډيٍن و دٖز زيثب نٺي ٍوا فيوځچٍٕي،  ن٪َ ډي
 .ىهي يٹَاٍ ډ ي و ٭َٵبنيپيِيډشؼيى ث  ٭بڅڈ ډشبٵ

ٝالٟ  .فيوځچاٍيټ  ش ،ينډيٍ ،اډَٕيبٕي ٺز،يكٺ٭َٵبن،  ،ډٖيليز يبٕيٕ بري: اڅه١ب ٨ًٔؽ
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 ٗوؽ٠ٗ

إنز. اينپن  آينب    « كٺيٺز»هبي ډ٦َف ىٍ ك ُة ٵچٖٶ  و اڅهيبر ډٖيلي، دَٕ٘ اُ ؿيٖشي ډٶه ڇ  دَٕ٘اُ ػ چ  

هنب   ىٍ ػهبن وػ ى ىاٍى، آيب وػهي يڂبن  و ډبنب ىاٍى و ىٍ ه ة ُډنبن  يٺشياځَ كٺ ػهبن ثَ ډجنبي كٺيٺشي إش اٍ إز.

ٙ ى و يب اينپ ، كٺيٺز اډَي ډشپظَ إز و ثٖش  ث  هنَ ډپنبن و ٵَهنڂني، اُ     يټ ٝ ٍر ن بيبن ډيهب، ث   و ډپبن

ا٭شٺبى ث  وػ ى ينب  ٙ ى. اُ ٕ ي ىيڂَ، نٖجز ډيبن كٺيٺز و اډَ ٕيبٕي ؿيٖز؟ ث  ٭جبٍر ىيڂَ،  ا٭شجبٍ ثَه ٍىاٍ ډي

 ،اځَ ٭َٝ  ٕيبٕنز شٮبڅي وػ ى ىاٍى. ، َٕډٚٸ و ٱبيز ډٕيبٕز ةث  ايف ډٮنبٕز ٽ  آيب ىٍ ك ُ ،٭يڇ وػ ى كٺيٺز

ٍاي كٺيٺشي إز، ٍا ٕيب ىا ٌار ه ى ىاٍى ٕز ٵيايف كٺيٺز  ٕنز و اډنَ   يب كٺيٺز اډَي ثيَون اُ ك ُ  ٕيبٕنز ا  ،اڅ

ثن ى  إنز.    هبي ډنٌٽ ٍ  دَٕ٘ ز اڅهيبر ٕيبٕي ډٖيلي، ه  اٍ  ىٍځيَٕبك ځِيَ ثبيي اُ آن سجٮيز ٽني.ٕيبٕي نب

َ    ز، سجيني كٺيٺډٶه ڇ  ؿيٖشيِ نِث  ٝ ٍ ځ نبځ  ،ايف اٙشٲبڃ و نٶني ډٶهن ڇ    ٕيبٕني  ف اٍسجنب٣ ډينبن كٺيٺنز و اډن

هبي  ػ چ  ىٱيٱ  اُ ،ٕيبٕي اډَ نجز آن ثب ډٶبهي ي ؿ ٖؿيٖشي ډٶه ڇ كٺيٺز و نٍو،  ايف ث ى  إز. اُ «كٺيٺز»

 سبٽن ن ث ى  إز. ډهڈ ػهبن ډٖيليز

ني،    آڅ نبن  ٵيٖچ ٳڅ  و إډش ،(1985نEric Voegelin( )1901)فيوځچ ټيٍا ٕيٕب ُ ٹنبئقن ثن  اڅهينبر  َا   ي، ا ٗ ثن ٍ سنق  يى

ُسٮَ ٖجز ډ «ٺزيكٺ»ډٶه ڇ  ٴيثب ٍَا ن  ىن ن َٹ َآډي. ٺزيو كٺ يٕبٕي اډَ بنيو ث نز سنب ثنب واٽنبوي      ث ايف ډٺبڅ ، ىٍٝيى ٕا

ة « كٺيٺز»ډٶه ڇ  ن ىهي ٽ  او ؿ  ىٍٻ سبُ وځچيفىٍ انيٚي ٘ دٕب ٕ ُ ډٶهن ڇ و ػبيڂنب     ، ث  ايف َد ٍ كن ُ    اي ا كٺيٺنز ى

ٍائ  ډي اډَ ي ا ٖجز كٺيٺز ثب اډَ ٕيٕب ى و ن ة او، كٺيٺز ؿ  ػبيڂبهي ىٍا َ آن   ىهي؟ ىٍ انيٚي ٍ، ثن ٙشب ي ؿيٖز؟ ايف ن  ٕيٕب

ز ٽ   ُ ډٶه ڇ كٺيٺز، وځچيفٕا َائشي ىيني ا ٍائ  ٹ ز و ا ٕيٕب ډٶهن ڇ   فين سنهب ث  ٥نَف ډؼنيى ا   ن  ثب سإٽيي َث دي ني اڅهيبر و 

 .ن  ى ييٽإسٕيبٕي  ث  ٭ن ان ثنيبى اډٍَا  فيثَآډي  اُ ى ٺزي ػ  ث  كٺثچپ  ١َوٍر س ،دَىاهز

 زبـزٞة ٛظف٥

٦قف  ي»سبٽن ن ٝا ٕيٕب ٖشَى «اڅهيبر  ٚين  اينف ډٶهن ڇ     ، ثب ډٮبني ډشٶبور و ځ َان، دي وهٚڂ هي ْد ز. َث ٍٵش  ٕا  ٍ اي ث  ٽب

َث ٣ ث  ىوٍ  ٍواٹي ن ډي ٘ ٍواٹي، ث  ډ ٍا ډ ٍ ه ان ي ى ٕيٕب ُ ډجنبني اڅهينبسي     ىانني. اڅهيبر  ني ډنشؼن  ا ٕيٕب َية  َ ن٪ ٮنبي ه

ٕشيف. ٔد ُا آن، ايف ډٶه ڇ ىٍ ٙهَ هياي (123ن121،ٛ  1382  )٥جب٥جبيي،ث ى ُ    ينبٓئآٽ  ډيهڄِ اڅهيبر، آځ  ٍٵنز و ا  ٍ ث  ٽنب

َيٸ  ٕشيف٥ ٕيي آځ  ٚشبيف، )ث  آثبء ٽچيٖب ٍ ٛ 2008اڅ ٘ ډبَي .(46،  َي ٍ نٺي هبين ٍا ى ة ايف وّا   ٍٚي ٍاي   ثنبٽ نيف ډيوبئينڄ  ،  َ آ ثن

ِيني ىٍ  ٕي نبڃ اوڃ ډبس َنب ِيني ىٍ انش ي ډبس ٕيٕب ٛ 2007)ٽ ٶڄ، ٽني  ثيبن ډياڅهيبر  ني  ». اډب ډٶهن ڇ  (51ن50،  ٕيٕب « اڅهينبر 

٨٢بت و٨بو٦، ثب ٽشبة 1922ىٍ  ٘  ٽبٍڃ ٙا يز، ٓا وه ِ ْد ُ هن ى    ٙا يزډؼيىاً ډ٦َف ٙي. وػ  س بي ٘ ا ثب انيٚي نيان دني

ي ػبډٮ ايف ث ى ٽ  سقٗ ٽَى سب  َ   ه اٚن َان ن٪ين هي ډشٶپ ُ ٙا يز، هَؿني َث ٔ ا ٍائ  ىهي. د ُ ايف ډٶه ڇ ا بن  ا ٽنبٍڃ  ٙنٕب

ٍ     څ يز َا ن نيان ٹن ٍٵز و ډن ٍى س ػن  انيٚي َاي ډيسي ث  ډلبٷ  ىاهشني؛ ايف ډٶه ڇ ث ي َد ٕيٕب ، ث  ن٪َوٍُي ىٍ ثبة اڅهيبر 

َانؼبڇ ډؼيىاً  َٵز، ٕ ٍيټ وځچيفنڂ ىاهز. ا َاډ ن آن َد نز ٽن      ث  ن٪َوٍُي دي ن يز الُڇ ث  ينبىآوٍي ٕا ، ىو وځچنيف و  ٙا

ٍاء  ٖشني ٽ  آ ٖيلي آڅ بن ه ة  ٙا يزډشبڅ  ډ َ انيٚي ز. وځچيفث ٌٍا ث ى  ٕا ځ ِ اَط  ني



ف و ٦غٞاًٛ ػفكبٛ   113ٚ ٨ُٝٔ ي٧اـ ٧٠ٍثف اٛؽ ؽ٨تمً ثب ٗؼبِف؛ ٦ط٨ٗى بت٨ؼـ ا٢ٓ ٦بو٨اق ٗا

ٍائ  ٙي  إز. ىٍ سٮجيَي ٭بڇ، اڅهيبر ٕيبٕي ٙبډڄ ان ا٫  ىٍ هٞ ٛ اڅهيبر ٕيبٕي، سبٽن ن سٮبٍيٴ ډوشچٶي ا

ٙن ى،   نبډيني  ډني  « ٕيبٕنز »واٹ٬، اڅهيبر ٕيبٕي ث  آنـ  ٭  ډبً  دي ٕشڂي و اٍسجب٣ ډيبن ىيف و ٕيبٕز إز. ىٍ

ٍا ىٍثَډي ا٥قٷ ن ي ىٍ واٹ٬، اڅهيبر ٕيبٕي ث  ډٮنبي ا٭شٺبى ث   .(9، ٛ 2009 )ويچي، ځيَى ٙ ى؛ ثچپ  ډٮنبي اډَٕيبٕي 

ٍا كبٝنڄ ين     اٙن يز ٽن    ايف ډٶه ڇ إز ٽ  ثنيبى ُنيځي اػش ب٭ي، ٭نَٞ ىيف إز. ه ـننبن  ټ ُننيځي ػ ٮني 

 ٽني. ًهنيز ډٚشَٻ ٽ  ٍيٚ  ىٍ اڅهيبر ىاٍى، سٮَيٴ ډي

ٍا ىٍ ١ ي   ٽشنبة  « اڅهيبر ٕيبٕي»ىٍ ډٺبڅة ه ى ثب ٭ن ان  ډبيَ ډنشٚنَ ٽنَى، ډن٦نٸ ىٍونني      اٙن يز ٽ  آن 

ٍا ا٥ب٭ز اُ اي بن س ٝيٴ ډي . ه ـنيف اڅهينبر ٕيبٕني ثن  ٭نن ان يپني اُ      (57، ٛ 1995 ډينَ، )ٽني اڅهيبر ٕيبٕي 

ځَٵش  و ثب اسپب ث  ٽقڇ اڅهني، ډٖنيَ ٕنٮبىر      وٍُي ٕيبٕي سٮَيٴ ٙي  ٽ  اُ سٮچي بر وكي ثهَ  ٚ هبي انيي ځ ن 

ٍا سَٕيڈ ډي ٍاث٦نة نِىينټ و    . ثبيي س ػ  ىاٙز ٽ  ٭َٵبن و ٽقڇ (79، 1388ٛډن ؿهَي، )ٽني انٖبن و ػبډٮ   ٕيبٕي 

ٌا ه نٚنيني      سنڂبسنڂي ثب اڅهيبر ٕيبٕي ىاٍني. اُ ٕ ي ىيڂَ، ډن٦ٸ اڅهيبر ډٖئچة ى وځبن  كٺيٺنز/ ٽنٌة إنز. څن

 ٙ ى. اڅهيبر ثب اډَ ٕيبٕي، ٕجت سإطيَ نل ة ه ان٘ اُ ډٶه ڇ كٺيٺز ثَ ډبهيز اډَ ٕيبٕي ډي

ٍاىايڈ        ٍاىايڈ ىٍ هٞ ٛ نٖجز ډيبن كٺيٺنز و اډنَ ٕيبٕني ډ٦نَف إنز. ىٍ دنب ىٍ ك ُة انييٚ  ٕيبٕي ىو دب

َاٍ ډني   وٍُي ٕيبٕي ٽ  ٭َٵبن و  ٕنشي، ډٮَٵز و انييٚ  ځينَى؛ كٺيٺنز ه ن اٍ  ثنب      اڅهيبر ٕيبٕي ىٍ ُډنَة آن ٹن

ٌا و٩يٶة انييٚة ٕيبٕي، ٙه ى و ٽٚنٴ كٺيٺنز   (162، ٛ 1382)نٞنَ،  اډَډشٮبڅي و ٹيٕي سٺبٍن و ه جٖشڂي ىاٍى  . څ

ٍا        ٹيٕي إز. ه ـنيف و٩يٶ  ٕبډبن ُنيځي ػ ٮي ډجشني ثَ ٕنٮبىر كٺيٺني اُ ػ چن  و٩نبيٴ انييٚنة ٕيبٕني 

ٍاىايڈ، ٵچٖٶة ٕيبٕي نڂَٙي كٺيٺزىهي سٚپيڄ ډي َايف ٱبيز اډَ ٕيبٕني   . ىٍ ايف دب ډبثبن  ث  اډَ ٕيبٕي ىاٍى. ثنبث

)ډنن ؿهَي  ٙ ى ن ٭ي نبىيي  ځَٵش  ډي ث  « آنـ  هٖز»ثب كٺيٺز إز؛ ٽ  نهبيشبً « س اني ثبٙي آنـ  ډي»نل ة سجييف 

َان،   ٍاىايڈ ىوڇ ډٖئچ  س ػ  اډَ ٕيبٕ(19، ٛ 1387و ىيڂن ي ث  اڅڂ هبي ٍٵشبٍي ٹبثڄ ډٚنبهي  و سؼَثن  ډ٦نَف    . ىٍ دب

ٌا ١ ف س ػ  ث  ٽن٘ ٕيبٕي، كٺيٺز ٭يني ػبيڂِيف كٺيٺز ٹيٕي ډي ٍا   إز؛ څ َا٥ي اينف دنب ىايڈ ىٍ ٙ ى. وػ  اٵ

َان، هبي ځٶش بني ٽيي ثَ ٽظَر آن ىٍ ٍوي نٶي وػ ى كٺيٺز واكي و سإ  إز. (258، ٛ 1393)ٹبىٍي و ىيڂ

ٍائ  ٙي  ٽ  ٕ  ٍوايز ٽقن اُ اڅهي ٍا ث  ٝ ٍر اڅهينبر ٕيبٕني كٺن ٹي،     ث ٽف ٵ ٍى بر ٕيبٕي سبٽن ن ا آنهب 

ٌاٍي ډي اڅهيبر ٕيبٕي نهبىي و اڅهيبر ٕيبٕي ى٭ ر نبڇ . نپشة كنبئِ اه ينز ىٍ هن ان٘    (23، ٛ 1995يَ،  )ډيٽني ځ

ٍا  ځبن  ديٚيف اُ ايف ډٶه ڇ إز. ه ا هبي ٕ  ثنيي اُ اڅهيبر ٕيبٕي، ځٌٍ اُ ٝ ٍر وځچيف ن٘ او اُ اڅهيبر ٕيبٕني 

َاٍ ډني   ډي ٍا ثَ ډجنبي ٕٮبىسي ډٮبىٙنبهشي ٹن َاٽ  ػبډٮ  آٍډبني ه ى  ىهني. اينف    س ان ه انٚي ٭َٵبني سچٺي ن  ى؛ ؿ

 ځيَى. ٕيبٕز ٝ ٍر ډي نه ان٘ اُ اڅهيبر ٕيبٕي، ډشپي ثَ ډشب 

َاٍ ځيَى. ٕبهشبٍ ايف ډٺبڅ  ثَ  وځچيفطيَ ه ان٘ ٭َٵبني إٙ ى سب س ىٍ اىاډ ، سقٗ ډي اُ اډَ ٕيبٕي ډ ٍى ثٍَٕي ٹ

ٙ ى. ٕذٔ، سإطيَ  ٕيبٕي ىٍ سبٍين انييٚ  ٱَة سجبٍٙنبٕي ډي ايف إبٓ إز ٽ  اثشيا نٖجز ډٶه ڇ كٺيٺز، ثب اډَ

 ٕيبٕي سَٚيق ه اهي ٙي. اُ اڅهيبر ٕيبٕي و ؿڂ نڂي دي ني آن ثب اډَ وځچيفه ان٘ ٭َٵبني 
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 ؼـ خ٢بٙ ٗى٨ط٨تو٨بو٦  ضو٨وت ٝ اٗفتجبـٌٜبو٦ ٛىجت 

ٍا ىٍ انييٚة ٕيبٕي ٱَة ډي ػبيڂب  كٺيٺز ىٍ كي٦  اډَ س ان ث  ٕن  ٍواينز ٽنقنِ ديٚنبډيٍن، ډنيٍن و       ٕيبٕي 

َاٍ ىاى ، سب ٕذٔ ه ان٘ ػييي هَيټ اُ  ٍا ىٍ ٱَة ډ ٍى ثٍَٕي ٹ دٖبډيٍن سٺٖيڈ ٽَى. اثشيا ن ٫ نڂَٗ ث  ايف اډَ 

 ٙ ى. هب، سَٚيق ډي ايف ٍوايز

 «ضو٨وت»بٗؽـٙ اق ٗل٢ٕٞ ـٝا٧ت پ٨ٍ .1

( آځ ٕنشيف و  ينبٓئآٽ ( و اڅهيبسي)ا٦ٍٕ و  اٵق٥ ن، ه ى ث  ىو ٍوايز ٵچٖٶي)«كٺيٺز»ٍوايز ديٚبډيٍن اُ ډٶه ڇ 

، ٙنبهي نٶني اينف ډٶهن ڇ اُ ٕن ي      اٵق٥ن ن اُ ٕن ي  « كٺيٺنز »ٹبثڄ سٺٖيڈ إز. دني٘ اُ س ػن  ثن  ډٶهن ڇ     

َاٽچيش ٓيبن ثب اسپبء ثَ إشيالالر يٕ ٵ٦ٖب هٖشيڈ. ،يبنيٕ ٵ٦ٖب ، ډجني ثنَ سٲيينَ و ٕنيقن ډ٦چنٸ كنبٽڈ ثنَ       ه

َاي اثشنبي  ػهبن، ډٮشٺي ث  ٭يڇ وػ ى هَځ ن  نٺ٦ة سپي   كٺيٺز ث ىني.ځب  يب آٱبُيني ث

َاځيَ ىٍ ايف ٭بڅڈ ث ى.  يټ ث  وػ ىٙٹبئڄ  اٵق٥ ناډب  هَ ؿيِي ىٍ اينف ٭نبڅڈ ډنبىي ٍو ثن       ،اُ نڂب  اوكٺيٺزٙ ٵ

ًار كٺيٺز ډبنب و ػبوىان  إز.  ،ُواڃ و نبث ىي إز ، ډجشنني ثنَ ىٍٽني ىوځبنن  اُ هٖنشي      اٵق٥ نثيني  ػهبناډب 

َاٍ ىاٍى ٽ  يټ َٕٓ، ه ة ٕبي  وډبىي  ډلٖ ٕبر و ػهبن ،ٕ   يټإز. اُ َ  اُ  .ٵبٹني كٺيٺنز إنز    ٹ  ،ٕن ي ىيڂن

َاٍ ىاٍى ٽ  ٭يف كٺيٺز،  ډٮٺ الر و ٭بڅڈ ُڅني و اثنيي إنز    ډظڄ ٹ ة . ىٍ انييٚن (3، ٛ 1391ٕنيبٹي،  )اٽن ان و ٕنبىار   ا

ٍإشيف سنهب ىٍ ٭بڅڈ ډٔظڄ وػ ى ىاٍى:  اٵق٥ ن ډٔظڄ ث  ٭چز ىاٙشف ٝٶبسي ن٪يَ طجن ر، وكنير و ٽ نبڃ اُ    »كٺيٺز 

َاسَ ډي ٍا ٙپڄ ډني  ػهبن ډلٖ ٕبر ٵ ٍننَ،  « ىهني  ٍوى و ػهبن واٹٮيز اٝيڄ و كٺيٺي  . اُ نڂنب  او،  (81، ٛ 1373)و

ٙين و سٲييَ و سلن ڃ إنز دبينياٍ و     ٭بڅڈِ ٽچيز إز ٽ  ثَهقٳ ٭بڅڈِ ډلٖ ٕبر ٽ  ه  اٍ  ىٍ كبڃ ٭بڅڈ ډٔظڄ،»

ډجننبي   إنز،  ثنيي ىوځبن  اُ هٖنشي  ٽ  ډجشني ثَ سٺٖيڈ اٵق٥ نٙنبٕي  . هٖشي(57، ٛ 1375)ث ٍډبن،  «طبثز إز

( إنز  ثنيبى ثي ٍيٚ  و )ډٮَٵشي ثي (Doxa)ىوٽٖبىٍ ن٪بڇ ډٮَٵشي او، . ىهي ٍا ٙپڄ ډيكٺيٺز ډٶه ڇ نڂَٗ وي ث  

ىيڂنَي اُ ډٮَٵنز ثن  ننبڇ     ىٍ ډٺبثنڄ ثن  ٥نَف اڅڂن ي      اٵق٥ن ن ُډينني إنز.    هنب و ػهنبنِ   ٽ  نب٩َ ثن  ٕنبي   

هنَ آنـن     و،كٺبيٸ إز و ډٮشجَ و ډبنبٕز. اُ نڂنب  ا  ظڄ و ػهبنِٽ  ډش ػ  ٭بڅڈ ډٔ دَىاُى ډي (Epicteme)«اديٖش  »

 ، َٕٙبٍ اُ ُوايبي نبة كٺيٺز.كٺيٺز إز و هَ آنـ  ډٮن ي إزٵبٹي  ،إز يػهبن ډبىي و ايف

ٍا ٭ج ٍ اُ ػٖڈ ډبىي، ٍا  ٍٕيين ث  كٺيٺز  انٖنبن ثن     ،ٍو ايف اُ ىاني. ډيهبٽي و كَٽز ثَ ډجنبي ٍوف اثيي  او، 

ٌا ػنٔ ه ى اډپبن وا٦ٕ  ٍوفِ ٍإز. څ ٍا ىا ٍايي إز.  ،كٺيٺز كٞ ڃ ث  كٺيٺز  ٵچٖنٶ    بىٙيثن ثَ ه يف إبٓ،ډبو

َا زيطن  يثَ ن ٭ يډجشن اٵق٥ ن يبٕيٕ  ةانييٚن  ىٍ «ٵيچٖن ٳ ٙنب   »٥نَف ډٶهن ڇ   إنز.   يىٍ ٭نبڅڈ هٖنش   ييځ

َاي ه ڂب ،اُ نڂب  او إز. ډٶه ڇ اُ كٺيٺز اٵق٥ ني نب٩َ ثَ ه يف ن ډيٖنَ نيٖنز. ُ٭بډنز    ىٕشيبثي ث  كٺيٺز ث

ٍا ٵَىي ثبيي ىٍ ىٕز ځيَى ٽ  َاكڄ ډوشچٴ ثب ػبډٮ   ٍإشيف ىٕز يبٵش  ثبٙني  ،٥ي ډ ع ، 1379)اٵق٥ن ن،   ث  كٺيٺز 

ٌا ىٍ ك ُة ٕيبٕي  .(340ن338ٛ ، 1 ٍا ث  ٭ن ان ىوڅزٙ ٽبډڄ ډٮَٵي ډي اٵق٥ نڅ  ٽني. سنهب يټ ىوڅز ٽ بڃ ډ٦چ ة 

 ُ ٔ ا ٖشي  ا٦ٍٕ ، ٙبځَى وي اٵق٥ ند ٍاڃ اٵق٥ نثب نٺي ن٪َي  ډٔظڄ، كٺيٺزٙ ډ نبڅي ( ٍا ٍى٘ و ډشپظَ، ډٶه ډي )دچ 



ف و ٦غٞاًٛ ػفكبٛ   115ٚ ٨ُٝٔ ي٧اـ ٧٠ٍثف اٛؽ ؽ٨تمً ثب ٗؼبِف؛ ٦ط٨ٗى بت٨ؼـ ا٢ٓ ٦بو٨اق ٗا

ٍائ  ىاى. اُ نڂب  او، كٺيٺز اډَي ډ٦چٸ نيٖز ، اٵق٥ن ن ٭ٺيني  ثنب    هڈ ا٦ٍٕ هَؿني  .(184، ٛ 2000)اڅپٖبنيٍ، اُ آن ا
َاٍ ن ي ٍا ٭يف ػهبن ډبىي ن ي كٺيٺز َإ ي ػهبن ډبىي ٹ ٍا نيِ ىٍ ٵ ىهني. اُ نڂنب  او، اينف     ىاني، اډب ه   كٺيٺز 

ٍا  ػهبن، نَ  ىٍثَىاٍني  ه   كٺيٺز إز و ن   ٌا ػهبن ډبىي نيِ ثهَ  انيٽي اُ كٺيٺز ىاٍى ٽ  ثبيني آن  سُهي اُ آن. څ

ٍا ث  ؿهبٍ ٥جٺ  اٙيب ػبنياٍ ډشلَٻ،  يكَٽز )ځيبهبن(، اٙيب ػبنياٍ ثيي ػبن، اٙيب ثيي ٕبډبن ىاى. او ػهبن ډبىي 

ٍ ډشلَٻ نب٥ٸ )انٖبن يٵبٹي ډن٦ٸ )كي انبر(، اٙيب ، ىٍ نل   اٍسجب٣ ا٦ٍٕ پظَ ثيني ډش ٽني. ػهبن هب( سٺٖيڈ ډي ػبنيا

هنبي كينبر    او ډٮشٺي ث ى: ٽ  ٕ  ن ٫ كپ ډز ىٍ ډيبن ٕننز  ډيبن كٺيٺز و اډَٕيبٕي ىٍ نڂب  وي نيِ ډاطَ إز.

، ٛ 1987)نن ڃ،  س ان سَٕيڈ ٽَى. كپ ډز سټ نٶَ  )ډ ننبٍٗ(، كپ ډنز ؿننينٶَ  و كپ ډنز اٽظَينز      ٕيبٕي ډي

ُ نڂب   .(178ن156 ٍ ٕبډبنيهي ث  اډ ٍ ٭  ډي، ىٍ هَيټ اُ ايف كپ ډز، كٺيٺز ث  ٭ن ان ډا٦ٍٕ ا هب ډشٶبور إز.  ٮيب

ٍ هَ ٵَهنڀ، ُډبن و ډپبن سٮجيَ ډشٶبوسي  ايف اُ َاي كٺيٺز وػ ى نياٍى، ثچپ  كٺيٺز ى َاډپبني ث َاُډبني و ٵ ٍو، اڅڂ يي ٵ

ٌا يټ ىوڅز ٽ بڃ ډ٦چ ة وػ ى نياٍى، ثچپ  ان ا٫ ىوڅز ډشنبٕت ثب هَ َُٕډيف ډي  س ان سَٕيڈ ٽَى. ىاٍى. څ

َ   ينبٓئآٽ و  آځ ٕشيفنيِ  يىٍ ٹَون و٦ٕ ٍائن  ىاىنني.  ٕيبٕني و كٺيٺنز    ، ٍوايشي اڅهيبسي اُ دي نني ډينبن اډن  ا

آٙنب ٙي. ايف اډَ ډ ػت ٙي سنب اُ ٹيني    اٵق٥ ن، ثب ن٪َي  كٺيٺز و ٙنبهز فيٵچ ٥آطبٍ  ة٦بڅٮډ ةوا٦ٕ  ث ، آځ ٕشيف

َاي  ډبىي َايي ٍهب ٙ ى و ُډين  ث َاهڈ ىٍ او « يَډبىيٱ ٺزيكٺ»ډٶه ڇ  َٗيدٌځ ٙنبٕي او ثنَ ډجننبي    انٖبن ى.ٙ ٵ

 يڅ٦نٴ اڅهن   بُډنيين  ٕش يثَٕي، اډب د ٺزيٹبىٍ إز ث  كٺ ،انٖبن ىٍ ٭ ڄيبٵشڂي انٖبن إز.  ډٖئچ  هج ٣ و نؼبر

َا اهي َنبدٌي و ٽَڇ وٝٴ ياڅه زي٘ٽ  ډٚ ييىاٍو»: ٽني نٺڄ ډي فيآځ ٕشاُ  ٽبدچٖش نإز.  ٽنَى ،   ِينٶٔ سؼن   يث

اُ ډنب   زين ٙني  إنز. ډَػٮ   ڈيسٺٖن  (Reason)و ٭ٺڄ (Authority)زيډَػٮ فيث َايىاٍى، ُ پ يثٔ ن يبُيډَسج  و اډش

َا ٥چجي يډ  بنيا ٍا ث  فين ا يؿنني وٹشن  هَ ٙن ى،  يث  ىٍٻ و ٙنبهز ډنؼَ ډ ِي. ٭ٺڄ نٽني يسل ڃ آډبى  ډ يو انٖبن 

ٍا زيآوٍى، ډَػٮ  بنيا ييثب يٽ  ث  ؿ  ٽٖ ٙ ى يډ ٕااڃ ډ٦َف ، ٛ 1385ٽبدچٖنش ن، )«َىين ځ ين ن  ي يٽبډقً نبى ٭ٺڄ 

َاٷ ث  يٺيكٺ زٙيواٹٮ ٙنبهزٙ .(63 ٍا اُ ډٖنيَ اي نبن ىينني     ِىيه يهيا ثَډ ىٍ نٶٔ، اُ اٙ ٍا  ٍٕيين ث  كٺيٺنز  . او 

ٍا ډ يٺيكٺ يثوش ټين اىيبنٵٺ٤ »ځ يي:  ٍوٕز ٽ  ډي ىاني، اُه يف ډي  يٺن يٕبن ٵچٖٶ  كٺ فيثي ... ٙنبٕني، يانٖبن 

 (.20 ، ٛ 1380، )الٕپڈ«ٙ ى يډډن٦جٸ  يٺيكٺ فيثب ى

ډنب ٹنبىٍ ثن  ىٍٻ     فيآځ ٕنش ز. ث  ځٶش  ٦بٕسٶپَ ٹَون وٕ ثنيبى ،آځ ٕشيفن٪َي  ډشبٵيِيپي كٺيٺز و ٙنبهز 

ٍا آٙپبٍ ن  ى  ثبٙي. اُ نڂب  او ن ٍ اڅهي ث  ٭ٺڄ  كٺيٺز واٹٮي و طبثز اٙيب نيٖشيڈ؛ ډڂَ آنپ  ن ٍي ُوايبي دنهبن آن 

ٕي ډٮشٺي ث  ٕيب  انييٚ  ةإبٓ او ىٍ ك ُ ثَه يف .(81، ٛ 1385)ٽبدچٖش ن، ثوٚي و َٕؿٚ   آن هيإز ٍوٙني ډي

. ىٍ ايف نڂَٗ كشي ثهشَيف ن ٫ ىوڅز يب ه بن ٙنهَ  (276ن269، ٛ 2008، څ ډبن) ُډيني إز هيا و ٙهَ ن٪َي  ٙهَ

َآ و ٍنغ إز إُډيني، ډنٚ  .و هبٕشڂب  ه

ډٮَٵنز ثن     نهبيشنبً  ،اُ ن٪َ او، س بڇ ډٮَٵنز ثٚنَي   .دَىاُى ث  ٥َف ډٶه ڇ كٺيٺز ډي ا٦ٍٕ اُ  طَإډش ينبٓئآٽ 

ٍڅٔ، هياوني إز ٥ن ٍ ٽبډنڄ و ثنب هنَ آنـن  ىٍ اهشينبٍ ىاٍى        انٖنبن ثن   : »ډٮشٺي ث ى ينبٓئآٽ  .(53ن17، ٛ 1955)َٽب

وڅي ثبيي ثنب هَآنـن  ىٍ    ،(21، ٛ 1952، آٽ ئف) (Secundum Setotum et Secudum)«االډَ اػش ب٫ ٕيبٕي نيٖز سلز



116       ،ّ1397ؼٕٝ، ث٢بـ  ٌ٘بـ٢ٟٖٛ،  وب 

َاسنَ نينِ ىاٍى   االډَ هيا ثبٙي. ايف سٶبور اهشيبٍ ىاٍى سلز ٌاٍي نٚبن اُ آن ىاٍى ٽ  ٵَى ثٔٮيي ٵ هنب ثن  هٖنشي    و سن ځ

ٍثي ،ٙ ى اٗ ٵَوٽبٕش  ن ي اػش ب٭ي ٹنيٍر  ) ٕنچ٦نشي ډٚنَو٥    ٽيي وي ثَ ډ٦چ ثيز كپ ډزإ. س(63نن 62، ٛ  1386)ثب

ٍإشب ډي (اُ ػبنت ډَىڇ ٠ياُ هياوني اډب ث  سٶ  بٍيٙهَ  س ان سٶٖيَ ٽَى. ٍا ىٍ ايف 

ډٮشٺني ثن  وػن ى كٺيٺنز واكني ىٍ       ٦ب،هڈ ىٍ ي نبن و هڈ ىٍ ٹنَون وٕن   ديٚبډيٍن ٕيبٕي ٥ ٍٽچي، انييٚة  ث 

َإ ي ايف ػهبن ث ى ٽ  اډَ ٕيبٕي، ثبيي ثَ ډجنبي آن ٕبډبن ډي ِڅنز   ٍو، ه  اٍ  سقٗ ډي ايف ځَٵز. اُ ٵ ٽَى سب ډن

َاٍ ىهني. ٱبينز ن٪نبڇ ٕيبٕني نينِ وٝن ڃ ثن  اينف كٺيٺنز            ٍا ىٍ اسٞبڃ ث  ايف كٺيٺز ثنيبىيف ٹن و ػبيڂب  ٕ ّ  

 ډشبٵيِيپبڃ و اڅهيبسي ث ى.

 ٗؽـٙ اق ٗل٢ٕٞ ضو٨وتـٝا٧ت  .2

ٍاء   ٙپڄ، ٵچٖٶة ديٚبډيٍن، ٕجت انٶپبٻ ٕ ّ  اُ اثْ  و إشٮقي ٕ ّ  و ىٍ نهبيز ٦جيٮن  ٙني.   اڅځينَي ٵچٖنٶة ډبو

ٍاء ٙنپڄ ځَٵنز. دينياي٘ ٍنٖنبنٔ و انٺنقة         ايف اُ ٍو، ٵچٖٶة ډيٍن، ىٍ واٽن٘ ث  ايف ٍوني و ىٍ ځٖٖنز اُ ډنبو

َا ٍا واٍى ػهبن ٵچٖٶ  ٽَى.ٝنٮشي، ډٶبهيڈ ػيييي ن٪يَ ٵَىځ  يي و نل   نڂَٗ ػييي ث  انٖبن و ٹيٍر 

َانٖئ ثيپف ٍا نن     ، ٵ ١ ف سإٽيي ثَ ډٶبهيڈ ٹيٍر و إشيق ث  ػبي كٺيٺز، و٩يٶة ٵيچٖ ٳ ىٍ ٭ٞنَ ډنيٍن 

َاي ىٕشيبثي ث  كٺيٺز، ثچپ  إشيق ثَ ٹيٍر و ٥جيٮز  َاي (29، ٛ 2006  )ثيپف،ىانٖزسقٗ ث ىٕنشيبثي ثن  اينف    . ث

ٍا ديٚهيٳ َاء  ٍنن    ٽٚيين ٵچٖٶ  اُ إٓ بن ثن  ُډنيف ځٚنز.   ، ډنؼَ ث  ٵَوثيپفٍوٗ  ه ى ٕبهز. ة، ٍوٗ إشٺ

َاٟ اُ ډشبٵيِيټ ىٍ ډٺبڇ ىان٘، ثَ انٖبن سإٽيي ىاٙز. او سقٗ ډيىٽبٍر ځنبهي ډنبىي و    ٽَى سب سپين   ، ىٍ ٽنبٍ ا٭

َاي كٺيٺز دييا ٽني. اُ ٍا ثنييف ډن٪ن ٍ    ٽَىن ىٍ ه   ٍو، ثب ٙټ ايف ايف ػهبني ث ؿيِ كشي وػ ى ه ى، ٽ ٙيي ٍوٙي 

َاي ىوٍٽَىن ٭چڈ اُ وػ   ٕنشي و ډشبٵيِيپي ډٮشٺي ث ى: ٍا ٽن  ٙنپبٽبن  » ثيبثي. او ث ثش اننني ثپننني، هن ى     هَ ٽبٍي 

ٍا ث  ػبيي ثَٕبنڈ ٽ  وٹشي ٽبٍ س نبڇ ډن   اډب ثنيبىي ه اهڈ ٽَى، ٙن ى، ؿينِي    يسَ. اډييواٍڇ سلٺيٸ س ؤڇ ثب ٙپبٽيز 

ؿينِ، س انٖنز ًهنف      او ثنب نٶني ه ن     .(128، ٛ 1372)ډڂي، «ڈٙثببً ثنيبىي و ث  ٕوشي ٕنڀ ىٍ ىٕز ىاٙش  ډ٦چٺ

ٍا اطجبر ن بيي.  َاي آُډ ن كٺيٺز، هَ ٽٔ ثبيي ىٍ ٥ ڃ ُنيځي ه ى سب : »ځ يي وي ىٍ ايف ُډين  ډيانييٚنية ٕ ّ   ث

س انيڈ ثيون اينپن  وػن ى    ٽَىن، ن ي ىٍ كبڃ ٙټي... اډب ډب آنؼب ٽ  ډ پف إز، يټ ثبٍ ىٍ ډ ٍى ه   ؿيِ ٙټ ٽن

، 1981)ىئ ٽنبٍسٔ،  «ىٕز آوٍيڈ س انيڈ ث  يڈ و ايف نوٖشيف ٙنبهز إز ٽ  ډيىٍ وػ ى ه ى ٙټ ٽن ؛ىاٙش  ثبٙيڈ

ٍا    ډٚبهي  ډٖشٺيڈ ډلٖ ٕبر، ثيٍا  و كٺيٺز نبي ډٮَٵزنيِ ډج ٽبنز .(194ٛ  ىهبڅز ٭ٺڄ ىانٖز. او ډٮشٺي ثن ى: 

ٍا سنهب ىٍ هٞ ٛ ٵن ډف ايف ډلٖ ٕبر ځٌٙشف آنهب اُ ٝبٵي ډٺ الر ديٚيف ٭ٺچي إز. اُٙنبهز   هنب  ٍو، ٙنبهز 

ٍا ًهف ډي ډيٹبثڄ كٞ ڃ نٶٖ (  ٵي ء )ٙي هب )دييياٍهب( و ن  ن ډف ٍا  ٙنبهز ا٭يبن  ثن    ،. ًهنف ىانٖنز  ىانٖز. او 

ٍاسي وٕيچة  ٌاٍى، ث  ٙنبٕبيي ػه ٽ  ثَ اكٖبٕبر ډب سإطيَ ډي سٞ  ُاينف  .(282، ٛ 1385)ٽبدچٖنش ن،  دنَىاُى  بن ډيځ ٍو،  ا

َايي  ٍا سٚپيڄ ډني ډيٍ ةهبي اٝچي ٵچٖٶ ثنيبنٵَىثبوٍي و ػ هَځ سإٕنئ ٕن ّ  إنشٮقيي،     ،ىاى و هَوػني آن  ن 

َايي ث ى ډشپي ثَ ايف ػهبن و ٽچيزكٺيٺز  ٍا ډلبٵ٪ز اُ  ،هبييځَ. (100نن 101، ٛ 1379)ٕا يز، ځ ٽبٍٽَى ٭ٺڄ ډيٍن 



ف و ٦غٞاًٛ ػفكبٛ   117ٚ ٨ُٝٔ ي٧اـ ٧٠ٍثف اٛؽ ؽ٨تمً ثب ٗؼبِف؛ ٦ط٨ٗى بت٨ؼـ ا٢ٓ ٦بو٨اق ٗا

ىاني. ث  ثبوٍ او، ډنٚإ هَ اډَي ىٍ هٖشي وػ ى ىاٍى و و٩يٶة انييٚ ، سنهب اينف   ه ىثٖنيځي انييٚ  ډي ه ىډوشبٍي و

ٍا آٙپبٍ ٕبُى إز ٽ  ث  َاه اني  ٙ ى و كٺيٺز هٖشي  َ ٍو،  اينف  . اُ(85نن 92، ٛ 1380)هبينيځَ، وٕيچ  هٖشي ٵ  هبينيځ

 ث ىن. ث ىن، يٮني ىٍ ٭بڅڈ ن  ډٮشٺي إز: انٖبن

َايف، ٍنٖ ز. و ىٍ ډٺبثڄ ثنَ  يپبڃ دَىاهډشبٵيِث  ٥َى كٺيٺز ىيني ډٖيلي و  ،ٽَىن ډٖيليز بنٔ ثب ىني يثنبث

ٌاٙز.كٺيٺز نبٙي اُ ه ى ٍا ىٍ ىٍون   ،ډيٍنيش  سٶٖيَي ٭ٺڄ ٝل  ځ ثب ٥َى ٍوايز اڅهيبسي اُ كٺيٺز، ډنج٬ كٺيٺنز 

َاٍ ٕيبٕني ػييني ٙني ٽن  ٱبينز      هنبي   ٙين نڂب  آىډي ث  كٺيٺز، ډ ػنت ٩هن ٍ اينيئ څ ّي    ىني يىاى.  انٖبن ٹ

ٍا ٕبهز ثهٚز ىٍ ايف ػهبن و سإٽيي ثَ ٍٵب  ايف  ىانٖز. ػهبني انٖبن ډي اډَٕيبٕي 

 ـٝا٧ت پىبٗؽـٙ اق ٗل٢ٕٞ ضو٨وت .3

َايني انلقڃ ٕ ّ  إش ٍا   .سَ اىاډ  يبٵز ډيٍن، ٭ يٸ ٮقيي ډيٍن، ىٍ ٵچٖٶة دٖزٵ اُ ػ چن   ثن ى.   نيـ آٱبُځَ ايف 

َاي وادٖيف»٥َف ډٶه ڇ نٶي ډشبٵيِيټ إز. او ثب  ةچئډٖ نيـ  ةثنيبىهبي ٵچٖٶي انييٚ ث٨ً اق ضـؽ  ىٍ ٽشبة« ٕ

ٺز ايف ػهبن، ډ ػنت ٥نَف   نبس اني انٖبن ىٍ ٵهڈ سؼَثي كٺي ،. اُ نڂب  اودَىاهزث  نٶي كٺيٺز ىٍ ػهبن  ،اٛىب٦ٛ

َاي ىيڂَ ث ىن و ځَس  ډٖئچ  ٕبي   ثنب  نيـن  يب ه بن ٭بڅڈ ډ چ  اُ كٺيٺز ٙي  إنز.   ،ثَىاٍي نبٹٜ ايف ػهبن اُ ٕ

ُڅي و اثيڅي ىٍ ػهبن  ـن   هيؾ كٺيشي وػن ى ننياٍى، آن  » او ډٮشٺي ث ى:دَىاهز. نٶي ډشبٵيِيټ ث  نٶي وػ ى كٺيٺشي ا

اُ وي، ايف انييٚ  اُ ٕ ي انييٚ نيان ډ ٕ ڇ ثن    . دٔ(489ن480، ٛ 1383نيـ ، )«ويڄ و سٶٖيَ إز و ثٔإهٖز س

 سٺ يز ٙي. دٖز ډيٍن

هنب،   . ؿننيدبٍځي ه ينز  (494، ٛ 1388)څي سنبٍ،  ٽنَى  ثب ٥َف ډٖئچ  ٵَاٍوايز، سپظَ كٺيٺنز ٍا سإٽيني   څي سبٍ

ډيٍن، كشي كٺيٺز نٖجي نينِ   ٙين انٖبن، ه ڂي ث  ډٮنبي اٵ ڃ ٕ ّځي إز. ىٍواٹ٬ ىٍ سٶپَ دٖز ٽباليي

نينِ  « ځٶش نبن »ځينَى. ډن٪ن ٍ اُ    ځٶش بن ٙپڄ ډني ، كٺيٺز ىٍ ىٍون ٵ ٽ ځيَى. ث  سٮجيَ  ډ ٍى انپبٍ ٹَاٍ ډي

)ډنبٍٗ و إنش ٽَ،   ځينَى  هبي ډٮبني إز ٽ  ٵهڈ ډَىڇ اُ نٺ٘ ه ى ىٍ ػبډٮ  ثَ ډجنبي آنهب ٙنپڄ ډني   ٕيٖشڈ

هبي ځٶش بني، ثن  نٶني    ځيَي كٺبيٸ ىٍ ډن٪ ډ  . ىٍواٹ٬ ا٭شٺبى ث  نٖجيز ډٮَٵشي و ٙپڄ(195ن196، ٛ 1378

 ډيي.كٺيٺز ىٍ سٶپَ دٖبډيٍن انؼب

َاي ن بيبن ه ى، ث  ډٮنبي ػبثؼبيي كٺيٺز اُ ػبيڂب  ٕ ّ  ث  اثْ  ث ى. دني٘ اُ اينف،    انييٚ  ٍهبٽَىن هٖشي ث

هبي انٖنبن ثن ى. اډنب نٶني ػبيڂنب        ٭ٺڄ انٖبني ث  ٝ ٍر ه ىثنيبى ډجنبي ٙنبهز كٺيٺز و ػهبن ىٍ سَٞٳ ىٕز

ٍاىيپبڃ ث  ه ى ځَ ٕ ّ  إشٮقيي ىٍ انييٚ  دٖز سنهنب ثن  نٶني و نٺني اډپنبن       ٽ  نن   اي ځ ن  ٵز، ث ډيٍن، وػهي 

ٍا نيِ ث  ىنجبڃ ىاٙز.  ىٕشيبثي و ٽٚٴ كٺيٺز، س ٤ٕ ٕ ّ  انؼبډيي، ثچپ  انپبٍ واٹٮيز و كٺيٺز 

 و٨بو٦ ٨ُٔٝٚ اٛؽ٠ٍ٧خب٧ِبٟ ضو٨وت ؼـ 

ٕ     دٔ اُ سَٚيق اػ بڅي، نٖجز ډيبن كٺيٺز و اډَ يبٕني  ٕيبٕي ىٍ ٵچٖٶة ٕيبٕي ٱنَة، اينف ډٶهن ڇ ىٍ ٵچٖنٶ  



118       ،ّ1397ؼٕٝ، ث٢بـ  ٌ٘بـ٢ٟٖٛ،  وب 

َاٍ ډي اٍيټ وځچيف اي ٽن    ىٍ ُډبنن   دَىاُي ٽنَى.  ډيٍن ىٍ اٍودب ن٪َي  ىٍ اوع سٶپَ دٖز وځچيفځيَى.  ډ ٍى ثٍَٕي ٹ

ٕيبٕي ٵبٹي كٺيٺز ثنيبىيني ث ى و اُ ٕ ي ىيڂَ، ثبوٍهبي اڅهيبسي ىٍ ٭َٝ  اػش ب٫ و ٕيبٕز، ؿنيان  ٕ ، اډَ يټ اُ

َاة نياٙز. نڂَٗ ډشٶبور  ٍا ىٍ انٖبن ث  اډَ وځچيفډلچي اُ اٙ٭ ٙنبٕي وي و نٺني او   ٕيبٕي و نٖجز آن ثب كٺيٺز 

 س ان ىانٖز. ثَ ډيٍنيش  ډي

 ٨ُٔٝٚ ؼ٦ٜ٧ ٌٜبو٦ . اٛىب1ٙ

ٙنبٕي او، ډجشني ثنَ ډجنبني اڅهينبسي و ثبوٍهنبي      ٙنبٕي وي إز. ډجبني انٖبن ډشإطَ اُ انٖبن وځچيفٕيبٕي  ٵچٖٶة 

َاٍ ىاٍى. اُ نڂب  او، انٖبن  ډٌهجي ثبُيڂَي ىٍ ٭َٝ  ثبُي وػ ى إز ٽن  ثن  ىو ٕن٦ق اُ واٹٮينز سٮچنٸ ىاٍى.      اٗ ٹ

 اينف  اُ اوډ ػ ىي ٽ  دبيي ىٍ ُډيف و َٕي ىٍ إٓ بن ىاٍى؛ وػهي اُ وػ ى او نبٕ سي إز و وػ  ىيڂنَ الهن سي.   

 كينبر  ٽن   إنز  ايف ثَُهي ډبهيز ايف. اُ نڂب  او، اٹش٢بي ٽني ډي سٮجيَ انٖبني ةسؼَث ثَُهي ډبهيز ث  ،و١ٮيز

َايف  ثبٙني  ُډنبني  ثني  و ُډبننياٍي  و ثب٥نڄ  و كنٸ  إٓ بن، و ُډيف ٍوف، و ػٖڈ ډيبن ٽٚبٽ٘ ىٍ دي ٕش  انٖبن . ثن

ٓ  و ُننيځي  ډٮننبي  اُ ٕااڃ نياٙز، ثَُهي و نبډٮيف واٹٮيشي انٖبن اځَ» ن يٖي: ٽ  ډي إبٓ  ىٍ ٙنين  ځنڈ  اُ سنَ

ٍا وي سإيينيي ثنَ اينف     آځ ٕنشيف انٖبن  ٙهَ/ هيا ٙهَ  . ايي (78 ، 1383ٛ ٽـ ئيبن،)« ٙي ډي ډٮنب ثي هٖشي ٩چ ز

٭بن ،كبڃ ٭يف ىٍىاني.  ډي٭ب ىٍ ٭بڅڈ ډٖيليز ډي  إنز  آوٍ ٍنغ و ىٙ اٍ ؿنبن ثَُهي و١ٮيشي ىٍ ُنيځي» ٽ  ىاٍى ًا

ٍاً انٖبن ٽ  َا  واٹٮينز  و ځَيوشن   هن ىي  ثني  ثن   ه ىي اُ ىنيبيي، ايف هٖشي ٍنغ اُ ٍهبيي ٥چت ىٍ سبٍين آٱبُ اُ ٽ

َاي سقٙي هَ او، ن٪َ اُ .(80 ه بن،)«إز ٽَى  انپبٍ ډوشچٴ اٙپبڃ ث  ٍا ه ي٘  اي نشيؼن   ،و١نٮيز  ايف ثَ ٱچج  ث

َاني و ٙپٖز ػِ َاي ډظبڃ، ػنج٘ ٱن ٕي إز نياٙش  وي ٍا (Metamorphosis)*. ث ِاٍ  اوايڄ ىٍ،  ډنيقىي،   ىوڇ ي ه

 .ىاني ډي سقٙي ؿنيف اُ ثبٍُ اي ن  ن 

 . ٛوؽ ٗؽـ٨ٛت2٠

ٍا ث  ٕ  ىوٍ  سٺٖيڈ ډياو  َان ي نبني سبٍين انييٚ  ٱَة  ٍا ثل ٌاٍي ډني    ٽني: ىوٍ  اوڃ  ٽنني ٽن  ثنب     ن هچنني نبډڂن

َان ٍڇ و ډٖيليز و ٩هن ٍ ٕننز    ا٦ٍٕ و  اٵق٥ نديياي٘ ٭چڈ ٕيبٕز، س ٤ٕ  ٍا ث  ثل ډَسج٤ إز. ىوډيف ىوٍ  

ٍا ډهڈ آځ ٕشيني ٍث٤ ډي َان ٵچٖٶي ٱَة  ىهي و آهَيف ىوٍ   و ډَسج٤ ثب ٩ه ٍ ٵچٖٶ  كنٸ و سنبٍين هڂنڄ    سَيف ثل

ٍا ثب  .(2، ٛ 1987)وځچيف، ىاني ډي ٽني. ډٖن، ث  ايف ډٮنبٕنز ٽن  هَؿنني ىٍ     ډي س ٝيٴ ډٖن٭جبٍر او نشيؼة سؼيى 

ُايف ٙ ى، ثچپ  ډيٍنيش  ه ى ىٍ ډٺبڇ يټ ىيف ػٮڄ ډي ډيٍنيشة ىيف ٕبډي نبث ى ن ي ٍو، ډيٍنيش  ٍيٚ  ىٍ اي بن  ٙ ى. ا

َاٍ ځَٵشن  إنز.     ٭ٺڄ، اډب ىٍ ايف اي بن، اډَىاٍى، ن   ډٖننِ انٖنبنِ ډشٮنبڅي و اٙنَٳ     ىني ي ىٍ ػبيڂب  اډَډشٮبڅي ٹن

َاّىي إز ٽ  ىٍ ػهبن ډيٍن اسٶبٷ ډي ،ٍوف ډوچ ٹبر ث  ډ ػ ىي ثي اُ نڂنب  او،   .(120، 1995ٛ)ډنٔ اڅيٖنشَ،   اٵشي س

ٍا ث  ن ٭ي اكيبي ډؼيى ٱن ٕي ، اډنب   وځچيف ،ىٍ واٹ٬ .(145ٛ ، 2006ٕنيوُ، )«إز ٖڈيٖيځن ٕ ش يًارٙ ډيٍن» سؼيى 

ٌا اځَ ٱن ٕي  نوٖشيف، ثَ نٶي هٖشي ايف ځ ن  واٍون  ډي ث  ثوٚنيين ثن  وػن       ػهبني انٖبن ىٍ ػهز سٮنبڅي  ىاني. څ

ٍايي او سقٗ ډي ٽَى، ٱن ٕي  ػييي ٽ  اُ نڂب  او ډيٍنيش  و انييٚ  سؼيى إز، ثب ا٭شجبٍثوٚيين ث  وػ   ډنبىي   ډبو



ف و ٦غٞاًٛ ػفكبٛ   119ٚ ٨ُٝٔ ي٧اـ ٧٠ٍثف اٛؽ ؽ٨تمً ثب ٗؼبِف؛ ٦ط٨ٗى بت٨ؼـ ا٢ٓ ٦بو٨اق ٗا

ٍا نٶي ايف و  ثنينبىيفِ  وػ  ٙ وځچيف .(124 ، 1383ٛٽـ ئيبن،)ٽني ډي ػهبني انٖبن، ٕبكز اڅ هي هٖشي و ډشٮبڅي انٖبن 

ٗ   سٞ ٍِ ػهبن ؿ نبن ثيڂبنن   ،اُه ىثيڂبنڂي ىٍ ثبٕشبني ځن ٕي                                                انييٚ  ثب ٍا ډيٍن سٶپَِ سٚبث ٙ  اي ډشوبٝنڈ و ٙن ٍ

ا٭نبىة   َين سٮجٍا ثب  زيو١ٮ فيٍا  هَوع اُ ا ،ؼ ينش ىٍ .(146، ٛ 2006ٕنيوُ، )ثيني ډي ٭چي  ثنيبىٙ ډٺيِٓ وػ ى )٥جيٮز(

 :إنز  إز. او ډٮشٺي ٺزيٍػٮز ىوثبٍ  ث  اٝڄ كٺ َ،يسٮج فياُ ا ي. ډن٪ ٍ وٽني  يډ ڈيسَٕ (Restoration))ثبُځٚز( 

ٌا سن هڈ ډيٍن    يٺشن يو ٵبٹني هَځ نن  كٺ   فيو ىٍوٱ ، يطبن  ي. سؼيى، اډَٖزيػِ وهڈ ن يِيؿ ش يډيٍن  شن  يإنز. څن

ٍا ث  ػب زيډ ػ ى ىٍ س ١نيق اينف ٭جنبٍر     ٽني. يډ بىي «ًٍٍ  ٽ »بٍر ٭جاُ آن ثب  فيوځچسنِڃ ىاى  ٽ   يڂبهيانٖبن 

 يثن  ٝن ٍر سؼچن    ،يهڂچ ةٚيٽ  اني ىاني يك٢ ٍ ډ «ٺزيكٺ» ډٶه ڇ ني يٍا ن ب ياٵق٥ ن ةٚياني وځچيف :ثبيي ځٶز

ٍا ث  ډلبٷ ثَى  إز. ي طبن  زيواٹٮ ٍا ثن     ين طبن  زين ٽن  واٹٮ  يا ٙني   بٍيث يهب ٽ  ٍوف ىهي يهٚياٍ ډ فيوځچ آن 

 ي،نن ىه يډنيٍن و٭ني  ډن    يبٕن يٕ يهب ييئ څ ّيٽ  ا يبڅيث  ثهٚز ه يواه ييىٍ اډ ،اني َٵش يك٢ ٍ دٌ ٺزٙيكٺ يػب

ٍان  .بثنيي يډ  بن يوكٚ ييه  ٍانڂب ِا ثبُسنبة ځٖنشَٗ    ،بن يػ  څٌر قريثَ س ب يډجشن ،يبٕياُ انٖبن و ٽن٘ ٕ ٵهڈ اث

اُ  س ان يډ ،ك٢ ٍ ٺزٙيكٺ َٵشفيو دٌ (129، ٛ 1995، آڅيٖشَ ډټ)يځٚز سٮبىڃ آځبهسنهب ثب ثبُ ،اُ نڂب  او إز.  يشډيٍن

َاي ٥نَف   وځچيفىيڂَ،  ٭جبٍر ث  .بٵزي ييٍهب ش يډيٍن ين٪  يث هٚ نز و اثشنيا ثنب ثٍَٕني ٕنيَ      ن٪َين  هن ي٘،  ث

َاٍ     بهبي ډيٍن و دٖ ٍا ىٍ ىوٍ  ٽني سب ايف ډٶه ڇ سقٗ ډيسبٍيوي ډٶه ڇ كٺيٺز  ډيٍن، ډن ٍى سؼِين  و سلچينڄ ٹن

ٍا نٚبنثنيبىي كٺيٺ ىاى ، ثي ٍا ث  ٕن    وي ډٮشٺي إز: ثب نڂب  ث  سبٍين، ىهي. ز ثَآډي  اُ سؼيى  ٕيَ ډٶه ڇ كٺيٺز 

ٍا وي كٺيٺز إب٥يَين  ى: س ان سٺٖيڈ  ډَكچ  ډي ٌاٍي ډي نوٖشيف ډَكچ   آٱنبُ و سنب    ،ٽ  اُ كيبر آىډي ٽني نبډڂ

ثَآډين ډٶه ڇ كٺيٺز اُ وكير ډيبن ٹ٦ت اڅهني و ٹ٦نت ىنين ي إنز. ىٍ      ،ٷ ڇ اىاډ  ىاٍى. ويْځي ايف ىوٍ  800

وػن ى ننياٍى. ىٍ اينف     آيي و هيؾ سٶبوسي ډينبن آن ىو  اُ اسٞبڃ إٓ بن و ُډيف ث  ىٕز ډيكٺيٺز ىٍ ايف ىوٍ   ،واٹ٬

ُايف. ٽَىني ىٍ ٽنبٍ يپييڂَ ُنيځي ډيهيايبن و آىډيبن  ،ډٺ٬٦ ٽن    وػهي اڅهي ىاٙز، ىٍ ػهبن ا٦ٕ ٍ  ، كٺيٺزٍو ا

كٺيٺز ډشبٵيِيپي  ،ډَكچ  ثٮي. ىٍ (1، ٛ 2007)اڅي، نبدٌيَ ث ى و ٵيِيپي انٖبن، اُ يپييڂَ سٶپيټ  ډشٮبڅي  وػ ،آن ىٍ

َان اڅهني    دي٘ اُ ڇ، 300سب  800ىوٍ  اُ  ډ٦َف ٙي. ايف  ،ٙن ى. ىٍ اينف ىوٍ    ٍا ٙنبډڄ ډني   يٮني ىوٍ  ثٮظنز دينبډج

ٙن ى. اينف ىوٍ     كٺيٺز ډٮنبيي ثَُهي يبٵز، ثييف ډٮنب ٽ  كٺيٺز اُ ٽٚبٽ٘ ىو ٹ٦ت اڅهي و ډنبىي كبٝنڄ ډني   

ٌاٍ اُ هيايبن إب٥يَي و ك٢ ٍ هياوني ىٍ ډٺبڇ ډ ػ ىي ىٍ ٽنبٍ ډ ػ ىار ىيڂنَ و ىٍ نهن   ٍاٻ  ډَكچ  ځ بن انٖنبن اى

َاي ٽٖنت كٺيٺنز ثن  ىٍ ٹچ نَو هياونني و        ډي ٍاء ډ ػت ٙي سب انٖبن َٕځٚش  ثن ٙ ى. ځٚبي٘ ٍوف انٖبن ىٍ ډبو

ٍا   (3ن4ٛ ، 1386ي، )ٙيَوىٙي٦بن نبؿبٍ ث  ډجبٍُ  ثبٙي َانؼبڇ، ٕ ډيف ٝن ٍر كٺيٺنز  ننبڇ  « كٺيٺنز ځن ٕني  ». ٕ

َإنَ سبٍينټ و ٙني٦بني إنز. و      ٭ٺيي  ىاٙز ٽ  (،َ ٹييڈىهي. ځن ٕي  )اُ ٵَٷ ډٖيليز ىٍ ډٞ ډي َاي  ىنيب ٕ ثن

 ُ  اڅهني إنز.   ىان٘، ىان٘ سؼَثي و ډٖشٺڄ اُ كن  ډٺٞ ى اُ ډؼهِ ث  ىان٘ ٙي. يثبي ،ٍهبيي اُ ُنيان ايف ػهبني

ډنَُي ډينبن   ٍو،  اينف  اُػهبني إنز.   ثچپ  واثٖش  ث  ك ُ  ٵيِيپبڃ ايفنيٖز، يِيپبڃ ٕبن، كٺيٺز اډَي ډشبٵ ثييف

 بڅڈ ٹيٕي و ٹچ َو هياوني ىٍ آن و ٭بڅڈ ُډيني و ٹچ َو انٖبن وػ ى ىاٍى.٭

َ  ډټ)ه بن ډيٍنيش  ٱَثي إز ٽ  ثب ٥َى هياوني اُ ػهبن ُډيني ٍوي ىاى اډَ ايف وځچيفنڂب  اُ  ، ٛ 1995، آڅيٖنش
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ٌا كٺيٺز(1 ٍاٻ آىډي اُ ه يٚشف اډَي نبُڃ ،ىٍ ٭َٞ ډيٍن . څ ٍو،  اينف  ه ى ث ى. اُ ٙي  اُ إٓ بن نج ى، ثچپ  كبٝڄ اى

ٹ٦ن٬  . ٙبهي هج ٣ كٺيٺز اُ هيا ث  انٖبن هٖشيڈ، و ډٮيبٍ سٚويٜ كٺيٺز اُ اي بن، ث  ٭ٺڄ انٖبني سجييڄ ځٚنز 

 اُ سنهب ،كٺيٺز انلٞبٍ ٽٚٴډشبٵيِيپبڃ، ثَ ٙنبهز ٱيَٽيي إي  اي بني، سډشٮبڅي، اډشنب٫ وػ ى سؼَ اډَ اٍسجب٣ ُډيف ثب

ٍا سٚپيڄ ٭ٺڄ ثَٚي، ډجبني ثنيبىه ىهبي  ٥َيٸ ىٍيبٵز  ،ٽن  ىٍ نهبينز   .(4ن2، ٛ 1999، هيچ ني)ىاى ډي ٵچٖٶ  ډيٍن 

 ػ يبن  ډشبٵيِيپبڃ كپڈ ىاى. كٺيٺزثَ نٶي ثنيبىهبي 

ٍا اُ كٺيٺز نباٝيڄ و واّځ  وځچيفاُآنؼبٽ   ثچپ  ٕنٮي   ،ىٍ دي اٝقف آن ثَنيبډي ،ن  ى ن سچٺي ډيٍوايز سؼيى 

ٍا س څيي اييئ څ ّي اُاو ن  ى سب اُ آن ځٌٍ ن بيي و ٍوايشي ن  ىٍ انياُى.  َار ٵچٖٶة ډيٍن  ىاني  هبي ٕيبٕي ډي ػ چ  ه٦

ٍا ث  و٥ٍ  نبث ىي ډي ٍا َٕٙنبٍ اُ      هنبي  هنب و انييٚن    ٽٚبني. او اييئ څ ّي ٽ  ػهبن انٖبني  ٕيبٕني ٭ٞنَ سؼنيى 

 ىاني: ځٚشڂي و َٕځٚشڂي ډي ځڈ

ىبٙ ٗـؽـٙ ـا ثـ٠ ِـٞـت و٨ىـت٦٘ ؼـآٝ ي ٦ٗتال ١ِْ ـكـت اق آٙ ـا  ـؼ ٝ ـاٟ ثـفًٜٝٙؽ ٝٔؼ٨ت ث٨ِب٦ِٛ ٛا

ىبٙ ٦ِٔ١ ؽ.  ١ب ٦ٗ ٌؽٙ ٠٘١ ٛا غٞا١ؽ ثفا٥ غفٝج اق ٝٔؼ٨ت اقغٞؼث٨ِب٦ِٛ تجؽ٧ْ  آ٧ؽ ٝ اق ٠٘١ ٦ٗ ٦ٗٗبـًه ؼٛا

ٞٛؽ. ىبٙ وٞو٨بو٨ت ٌ ٦ٍ٘ٞؼكف٧ٝؽ ُ ث٠ ٛا ؽ. ٦ُ ضبِْ اق ػوْ ـا ت٦٘١ٞ ث٨ًٛ  ٧ٞؽ  ٞـ ٦ٗب٧ؽُف ظ١٢ ؼٛا ًٜؽ ٝٛ 

ػٞا١ؽ ؼاؼ.ؼ١ؽً  قا٧ً ١ىت٦ ـا ٦ٗ قٛؽ تب  ٌٕٞ ث٠ آقاؼ٥ اوت ٝ ث٠ ١ف ؼـ٥ ٦ًٜٗؽ ٗط ىبن ٦ٗوبـتف اض ٠ ـظٛ 

ٜؽ. ٗؼب٦ٛ ـا خب٧ِك٧ٚ ٗؼب٦ٛ اقؼوت جبٌ ٧ُٞؽ تب ٗٔطؽ ٝ ث٦ آ٧ؽ ٝ ٗٙ٘ئٚ ٦ٗ اٌتفٝن ٦ٗ ـكت٠ً  ٦٘ؼ٧ٚٛ  ٨ؽ  ٨ؽٛ  تٞٛا

 .(16، ٛ 1984، )وځچيف   ث٠ ػٖٔ ؼوت ٧بث٨ؽ

 ٛىجت ا٨٢ٓبت ٝ ػفكبٙ ؼـ اٛؽ٠ٍ٧ ٨ُٔٝٚ

و  دَىاُى. او ډٮشٺي ث  ثبُځٚز ث  ىيف ث  ٥َف انييٚ  ه ى ىٍ ثبة كٺيٺز ډي ،كٺيٺز سؼيى دٔ اُ نٺي ٍوايزٙ وځچيف

َاٍ ځيَى. ث  هٖشي ثبيي ىٍ ٽبن ن انييٚ  بسينڂَٗ اڅهي ،إز. اُ نڂب  او دي ني ډيبن ٕيبٕز و اڅهيبر  وٍُي ٹ

هبيي اُ سبٍين، ٽ  كٺيٺز ىؿبٍ انلَاٳٙ سؼيى نٚي  إز، ٍا نيِ الُڇ  ، ٍػٮز ث  ىوٍ وځچيفاُ ٕ ي ىيڂَ 

 دنياٙز ثنب سٮ نٸ ىٍ   ډي(، اٍُٗ ُيبىي ٹبئڄ ث ى و ا٦ٍٕ و  اٵق٥ ن )ثَاي ٕنز ٽقٕيټ ٵچٖٶيىاني. او  ډي

، 1987)وځچيف، دَىاُي ٽَى ن٪َي  ثَاي ٭َٞ كب١َ س ان ډيآنهب و ٵهڈ ػبيڂب  كٺيٺز ىٍ ن٪بڇ ٕيبٕي آنهب ډش ن 

٥جيتِ ىاني و ٵيچٖ ٳ ٍا  او ډشإطَ اُ ٵقٕٶ  ي نبن، ثنيبى ٵچٖٶة ٕيبٕي ٍا ٽنپبٗ ىٍ ثبة كٺيٺز ډي .(3نن 2ٛ 

اُ ٕن ي ىيڂنَ،    ىاني و ه ـ ن انييٚ  ي نبني، ثَاي ٵقٕٶ  ػبيڂب  وطيٺي ٹبئڄ إز. ډي (icion of soul)ٍوف

ىانني.   ډي هب ، و٩يٶة ٵچٖٶ  ٍا كٶب٩ز انٖبن و ػهبن اُ َٙ و ثييآځ ٕشيفډشإطَ اُ ٵقٕٶ  ډٖيلي، ه ـ ن 

. (69نن  66، ٛ 1957)وځچنيف،  اُ نڂب  او، ٵچٖٶ  ثبيي ه ـ ن ن ٍي ثَ ػهبن ثشبثي و هيَ و َٙ ٍا اُ هڈ س يِ ىهي

س اني ډب ٍا ث  ٕ ز و ٕن ي ثبُٕنبُي ن٪نبڇ ٕيبٕني      ٶ ، ډيٍو، وي ډٮشٺي إز: دي ني ډيبن ىيف و ٵچٖ ايف اُ

 شني ثَ كٺيٺز ٍإشيف ٍاهجَي ٽني.ډج

 نوٖنز  :ٽنني  إبٓ ىو دبي  ډل ٍي ثيبن ډي ٍا ثَ ٵچٖٶة ٕيبٕي ي نبن، انييٚة ه ىثب ٍػ ٫ ث   وځچيفىٍ واٹ٬ 

ٌا، هَ ػبډٮ اين ٍا ٽ  ٕبُن پ  انٖبن دبي  ن٪ڈ اػش ب٭ي إز. څ يٮنني   ؛ىهني  انٮپبٓ ډني  ،ي  آن إزاي، ن ٫ انٖبني 



ف و ٦غٞاًٛ ػفكبٛ   121ٚ ٨ُٝٔ ي٧اـ ٧٠ٍثف اٛؽ ؽ٨تمً ثب ٗؼبِف؛ ٦ط٨ٗى بت٨ؼـ ا٢ٓ ٦بو٨اق ٗا

ِان و ډٮيبٍ هَ ؿيِي إز ٽ  ىٍ آن ػبډٮ  وػ ى ىاٍى. طبنيب هياوني كٺيٺز واكي و ډٮيبٍ ن٪بڇ هچٺز إز؛  ،ًانٖبن ډي

ٙ ى  ٩ه ٍ ايف ٭ٺيي  ډيډ ػت  وځچيف ةىٍ انييٚ ،ثنيبى نيٖز. سَٽيت ايف ىو اٝڄٔ و ه ىنٶ ث  ايف ډٮنب انٖبن ٵي

َاٍ ډيٽ  انٖبني دبي   ٍا     و ډٮيبٍ ٹ ٍاء، اډپبن ىٕشَٕي ثن  كٺنبيٸ آٍډنبني  ځيَى ٽ  ثب ثبُځٚبيي ٍوك٘ ث  ػهبن ډبو

ينني  اايف ٵَ وځچيف .َٚو٣ ث  نڂب  ث  سبٍين إزډنيبُډني ثبُځٚز ث  ځٌٙش  و  ،ىٕشيبثي ث  كٺيٺز ،يبثي. ىٍ واٹ٬ ډي

ٌاٍي ډي )ثبُځٚز( ا٭بى سلز ٭ن ان ٍا  بن ن بىي اُ كٺيٺنز إنز. كٺيٺنز انٖنبن و هنيا      انٖث  ثبوٍ او،  ٽني. نبډڂ

)ٽـ ئينبن،  ډٮ  ځَىى؛ ؿ ن هنيا ډٮينبٍ ٍوف إنز   س اني ډٮيبٍ ػب انٖبن ډي .نبدٌيَ ثب يپييڂَ وكير ىاٍني ٥ ٍ ػيايي ث 

 ډٌهجي ٽبن ن ىٍٻ و نيڄ ث  كٺيٺز إز. ةسؼَث و ز إزٮَٵسَيف ٝ ٍر ډ . وكي ٽبډڄ(171ن172، ٛ 1383

 ف و٨بو٦ضو٨وت ا٨٢ٓبت٦ ٝ اٗ

ٍا ةثَ ډجبني اڅهيبسي إز. ثنينبى انييٚن   ٕيبٕي وياسپبء انييٚ   وځچيفكبئِ اه يز ىٍ انييٚ   ةنپش ٍإنشبي   وي  ىٍ 

ٍائن    ٗ ىاٍى سب ثبٍي ىيڂَ ٍوايشي اڅهيبسياو سق ،. ىٍ كٺيٺزٽَى س ان سٶٖيَ اُ ٕيبٕز ډي ،ٵه ي اڅهيبسي اُ كٺيٺز ا

ٍا ىٍ دي ني ثب ػهبن ىيڂَ سٶٖيَ ن بيي.  ٍإشيف  َاىي ىانٖز ٽ  ډٮشٺني ثن   س ان ىٍ ُډَ ٍا ډي وځچيفىهي و كٺيٺز   ة اٵ

ٵيچٖن ٳ ٕيبٕني    (Carl Schmitt)ٽبٍڃ اٙ يزنوٖشيف ثبٍ س ٤ٕ  ،ٵه ي اڅهيبسي اُ اډَ ٕيبٕي هٖشني. ايف نڂَٗ

هنبي   ډٶنبهيڈ ٕيبٕني ٝن ٍر ٭َٵني ٙني  آډن ُ        اٙن يز نڂنب    ٙي. اُ سئ ٍيِ  ا٨٢ٓبت و٨بو٦ ىٍ ٽشبة ،آڅ بني

پبډيز، اني اڅهيبسي  .(22ن18، ٛ 1985)ٕا

ِاٍ  ايف ٽني. اُ ډي سإٽييٕيبٕي  اډَنيِ ٵه ي اڅهيبسي اُ  وځچيف و ُثنبن ىينف    هنب  ٍو، ىٍ سجييف ډٶه ڇ كٺيٺز، اُ ځ

ٍا  يَى. ؿنبنـ  ىٍ نٺي سٞ يَ سؼيى،ځ ثهَ  ډي  ،هبي ٙي٦بني َٕ ثَآوٍى  ٕ ىاني ٽ  اُ ىٍون وٕ  ډيډٖن واٹٮيز آن 

ٙني٦بن اُ كٺيٺنز ډچپن ر اڅهني       اُ نڂب  او، آىډي ثبٍ ىيڂَ ثب وٕ ٕن و ث  ډٞبٳ انٖبن ثب هياوني انؼبډيي  إز. 

شف او اُ ډچپن ر و ٕنٺ ٣ او ثن  سؼنيى     ٖىوډيف ځنب  نوٖشيف انٖبن نيِ إبٍر ىٍ ُډيف و ځٖ ةٽني. ط َ هج ٣ ډي

ٙن ى و واٹٮينز ىٍ سٞن يَي ػييني ثن  ننبڇ        ثپچي ډل  ډي ،يني كٺيٺز هٖشياإز. اُ نڂب  او ىٍ ايف ٵَ )ډيٍنيش (

ٍا ٙ ى ٩بهَ ډي «سؼيى» ٌاٍي ډي ٽٖ ٳ واٹٮيز وځچيف. ايف واٹٮيز س ه ي   .(6ن5، ٛ 1996، آڅيٖشَ ډټ)ٽني نبډڂ

َاي س ٝيٴ و١ٮيز انٖبن ىٍ ايف ػهبن وځچيف ٍا ډ ػن ىي     نيِ اُ ډٶبهيڈ اڅهيبسي ثهَ  ډني  ،ث ځينَى. او انٖنبن 

َاي٦ي ه بنني ٭بڅڈ ثَُم ُنيځي ډي ډي يبثني و ځنب     ٍو، ځب  ث  ٕ ي هياوني ٽٚ٘ ډي ايف ٽني. اُ ىاني ٽ  ه  اٍ  ىٍ ٙ

وٹن ٫   ،اوىنيبيي( و اڅهي ىٍ ن ٕبن إز. اُ نڂنب   واٹ٬، انٖبن ىٍ ىو ٹ٦ت ٙي٦بني) ٙ ى. ىٍ ٙي٦بن ډي ةإيَ وٕ ٕ

ِڅ   سؼيى ث   .(57، ٛ 1384)ٙهَٕشبني،نٶي ٹ٦ت اڅهي ىٍ ُنيځي انٖبن ث ىډن

ٍا ه بن ٽٚشف هياوني ډي وځچيف ىاني. اُ نڂب  او، سؼيى ثب ٥َف اينپ  ثنيبى كٺيٺنز انٖنبن    ثنيبى اوډبنيٖشي سؼيى 

ٍا اُ ػهبن ثيَون ډي َاينِ و ٙنه ار و   ٕبُى. سؼيى ثب ٵَوٽبٕشف ا إز، ډنج٬ ٙنبهز كٺيٺز و هياوني  نٖبن ث  ثٔٮي ٱ

َاٍ  ٍا ىٍ ډٺبڇ هياوني، ىٍ ٽبن ن هٖشي ٹ ٍا هبډ ٗ ٕبُى و انٖبن  نڂبهي َٝٵبً ډبىي، ىٍ سقٗ ث ى سب ثٔٮي اڅهي انٖبن 

َان ډيٍن و دٖبډيٍن ن٪يَ « ډَٿ هيا»ىهي. او ا٭قڇ  َاٍ       نيـ اُ ٕ ي ډشٶپ ٍا ثَ ه نيف إنبٓ ډن ٍى سلچينڄ ٹن
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ٛ 2007)هچ ٻ، ىهي ډي ٍا هج ٣ ثيٚشَ او  .(10ن8،  او، نشيؼ  ٹشڄ هياوني س ٤ٕ انٖبن و نٚبنين انٖبن ىٍ ػبيڂب  هيايي 

ٙن ى و ىٍ دني آن، انٖنبن و     انٖبن ډني  هبثِ ځَٿىاني. ىٍ نشيؼ ، انٖبن ث  سٮجيَ  ث  ىٍون ٹيٍر، څٌر و ٙٺبور ډي

ِ ډي َ  انٖبنيز ني ٍ هيبر ٙي٦بن ٩بهَ ډي نيـ ډيَى و ث  ػبي آن، ث  سٮجي . (133ن127، ٛ 1383)ٽـ ئيبن، ٙ ى اثَډَىي ى

ثبوٍ ث  سٲييَ ػهبن و كٌٳ هيا و ػبيڂِيني انٖبن ث   )ډيٍنيش (،ىو هٞچز إبٕي ځن ٕيٖيٖڈ ډيٍناو ډٮشٺي إز: 

 .ٕبُى ا ډياٍثبثي ٽ  ث  َٕن ٙز ه ى و ٥جيٮز ډٖچ٤ إز و سبٍين ٍىٍ ؿهَ  يب ، ه ا  ىٍ ٹبډز اثَډَى ؛ػبي اوٕز

نهبينز  اُ ىٍون آنهب، اډب  ٺڄ و هَى انٖبني ىٍ ډهبٍ ػهبن هٖشني.هبي ډيٍن ډٮشٺي ث  س انبيي ٭ انييٚ  اُ نڂب  او،

ٍا انؼنبڇ      ٵؼين٬  ٍويني ٽن    يي ه ـن ن ٵبٙيٖنڈ، نبُيٖنڈ و... ډني    هب هٚ نز ثب سيويف ن٪بڇ سنَيف ٵؼنبي٬ انٖنبني 

 يين و سلي ٜيسچون  ٴ،يسلَ يث  ډٮنب ،هب ٖڈيا فيٕز. اهب ٖڈيا ةډيٍن، ىوٍ ةىوٍ. (25نن  17، ٛ 1999)وځچيف، ينىه ډي

او كٺيٺنز  . انني  ٖنڈ يٖيو ځن ٕ ٖڈيوػ   سٚبث  ډيٍن  هبنيو ا اني يانٖبن بڃياډ ةو ا١ٍبٽنني يػِډ ييئ څ ّيث  ا ،ػهبن

ٍا ٭بډڄ س بڇ ايف ٵؼبي٬ ډٮَٵي ډي ٌا ځٖٖزٙ ٭َٝ  ٕيبٕز ا ٽني. ځٖيوش  اُ ډشبٵيِيټ سؼيى  ُ ٭نبڅڈِ اڅهينبر، ىٍ   څ

 نهبيز ث  دي ني ثيٚشَ هٚ نز ثب اډَ ٕيبٕي ه اهي انؼبډيي.

سَيف ٝ ٍر ډٮَٵز إز. څٌا سؼَث  ډٌهجي، ٽبن ن ىٍٻ و  سَ ثيبن ٙي، اُ نڂب  او وكي ٽبډڄ ؿنبنـ  دي٘

ثَ اډَ ٕيبٕي، ثن  ٽنبن ن ثنَىن وكني و سؼَثن  ډنٌهجي ىٍ        وځچيفنيڄ ث  كٺيٺز إز. ثبُسبة ايف نڂَٗ 

ٍو، ىوڅز ثَآډي  اُ  ايف ځيَى. اُ ثَٹَاٍي ن٪ڈ اػش ب٭ي و ٕيبٕي إز. څٌا وكي ىٍ ثنيبى ٵچٖٶ  ٕيبٕي ٹَاٍ ډي

دنَىاُى.   ځيَى، ثچپ  ث  سٮنبڅي ٙنهَونيان٘ ډني    ؿنيف ن٪ ي، ٕٮبىر ٍا سنهب اډَي ډبىي و ىني ي ىٍ ن٪َ ن ي

ځينَى. څنٌا انٖنبنِ     ٙ ى، ثچپ  ىٍ اډشياى كٺيٺز اليِاڃ اڅهي ٹَاٍ ډني  ٖشي، سنهب و وانهبى  سٞ ٍ ن يانٖبن و ه

ډٮنبيي ػهبن هبٍع ٙي  و ډٮنبي ػيينيي ٍا ىٍ ٭َٝنة هٖنشي ثنَاي هن ى سَٕنيڈ        ډيٍن، اُ َٕځٚشڂيِ ثي

ٙين ٭َٝن  ٕيبٕني و   سَ  هبي ٕيبٕي ثَ ثنيبى نٜ اڅهي، ډ ػت انٖبني ٽني. ىٍ نهبيز، ٹَاٍ ځَٵشف ن٪بڇ ډي

 هبي س سبڅيشَ ه اهي ٙي. ػچ ځيَي اُ ٩ه ٍ اييئ څ ّي

َاثَ نبكٺب ٺزيكٺ يبيػ  ييثب چٖ ٳيإز: ٵ ي نبنيٽبډقً  ،فيوځچ ةٵچٖٶ ياٝڄ إبٕ  يهب و ىٍوٯ ٸيثبٙي و ىٍ ث

َان    ي. وٽني و ډٺج ڃ ٭بډ ، ډٺبوډز غيٍا ثنبوٍ   يبٕن يٕ ةٵچٖنٶ  و ٵچٖنٶ   ٸين وط  نني يثن  د   ننبن، يه ـن ن ډشٶپن

ٽ   ،ٕذبٍى ٍا ث  ٽٖبني ډي و ُ٭بډز ػبډٮ  انٖبن هيايز ةو٩يٶ وځچيفث  ٭جبٍر ىيڂَ،  .(149، ٛ 2006)ٕبنيوُ، زىاٙ

ٍا س  إز سب ډيبن ٭َٵبن و ٕيبٕز  ىٍٝيى وځچيفىٍ واٹ٬  اني. ٽ  ٭بٍٳهٖشني  ٵبني ٖيچٵ هبآن .ډبن ىاٍنيؤ٭چڈ و ىيف 

َاٍ َاٍ ډيي سؼيى ثَ ډجنبي ٙهن٪ڈ ٕيبٕ ،اُ نڂب  او ٽني. دي ني ثَٹ ٕنبُ ثنَوُ    ٽ  ُډينن   يبثي  ر و ٱ٢ت انٖبني إشٺ

 .إنز  وكي دبية ٙپڄ ځينَي اػش نب٫ و ٕيبٕنز   ٽ  ىٍ ن٪ڈ ٕيبٕي ډشپي ثَ ىيف،  ىٍكبڅي ٙ ى. ٵؼبي٬ انٖبني ډي

 .(55ن114، ٛ 1386)ٽـ ئيبن، سَ ه اهي ث ى ٍو، طجبر ٕيبٕي ډٖشلپڈ ايف اُ

ه ـنيف او ه بنني « او ٹيبڇِ هيَ ٭چي  َٙ إز ةٵچٖٶ »ډٮشٺي إز:  (Paul Kantz)دبوڃ ٽبنشِىٍ ايف ُډين ، 

ىٍ ػبيي ثب إشنبى ث  يپي اُ آيبر ٭هني ٭شينٸ س ٝنيٶي اڅهينبسي اُ      وځچيف«. ديبډجَي ٱ ڂيف ايٖشبى  إز»
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او ډٮشٺي ثن  ٩هن ٍ   . (5:20٭هي ٭شيٸ، اٙنٮيب،  )«واي ثَ ډب ٽ  هيَ ٍا َٙ و َٙ ٍا هيَ ثنبډيڈ» ىهي: ػهبن اٍائ  ډي

ٵبٙيٖنڈ و   ٍا نيَوډنيسَيف آنهنب هبي ٕيبٕي ىٍ ػهبن ډيٍن إز ٽ   هبي َٙ ىٍ ٹبڅت ان ا٫ اييئ څ ّي ٵچٖٶ 

ىٍ نٺني   ٢ٗـبـ ٗؽـ٨ٛتـ٠ ث٦او ىٍ ٽشنبة  . (145، ٛ 2006)ٕنيوُ، ىاني ډينبُيٖڈ و ٽ  نيٖڈ ٍا ثيسَيف ٙپڄ آن 

ٽني. اُ نڂب  او، نبُيٖڈ ىٍ ػبيڂب  ٙي٦بن  هيبسي إشٶبى  ډيهبي اڅ نبُيٖڈ ث  ٭ن ان يټ ن٪بڇ ٕيبٕي، اُ ځِاٍ 

س ان، ث  ٽ ټ ٭ٺڄ انٖبني اسپنب ن ن ى، ثچپن      ىٍ ايف ػهبن نٖٚش  إز و ثَاي ډجبٍُ  ثب ايف سٶپَ، سنهب ن ي

 هنبي ډٖنيليز   ثَاي ايف ډي٭بي ه ى، ث  َٕاٯ آډ ُ  وځچيفثبيي ثب اسپب ث  ثنيبىهبي ىيني، ث  َٕاٯ آن ٍٵز. 

س ان ث  َٝٳ نيَوهبي اهقٹي اٹياڇ  ډن٪َ، ىٍ ٍا  ډجبٍُ  ثب ٙي٦بن سنهب ن ي ايف . اُ(24، ٛ 2000)وځچيف، ٍوى ډي

 ٽَى، ثچپ  نيَوهبي هيَ ىيني ثَاي ايف ٽبٍ ډ ٍى نيبُ إز. 

ٽن    ،هيا، اُ ن٪َية ه ى٩ه ٍي انٖبن ىٍ سبٍينن    ٭ن ان ډ ػ ىي ٵي بثيف انٖبن ثب سچٺي انٖبن ث  وځچيفىٍ واٹ٬ 

ٔ ، ٽُننز ، هڂڄ، ٽُنيٍٕ ٙنبٕي ډين٪َ ٵيچٖ ٵبن سبٍيوي ن٪يَ  ډجشني ثَ انٖبن َ ينب   ه ٕنَڃ ، ډنبٍٽ إنز،   هبينيځ

َاسَ اُ انٖبن ډي إٽني و ډنٚ ٭يوڃ ډي ٍا ٵ ٽ ٙي سب ٍيٚة ډٮنب و ثن    ډيىٍ واٹ٬ او . (63ن 30، ٛ 1998  )هذڄ، ػ يي ن٪ڈ 

ٍاء آنـ   ٍا ىٍ ػبيي ډبو  .ثؼ يي« هيا»ىٍ و  ُډيفسج٬ِ آن، ن٪ڈ ٕيبٕي 

 ٨ُف٥ ٛت٨د٠

 اينف  ثبة ىٍ. إز ث ى  ُډيف ډٲَة ٕيبٕي اڅهيبر س ػ  ډ ٍى ډٶبهيڈ اُ ،ٕيبٕي اډَ ثب آن نٖجز و كٺيٺز ؿيٖشي

 ٍواينز  ىٍ. انني  ٙني   ډ٦نَف  ډنيٍن  دٖنز  و ډنيٍن ، دٖنبډيٍن  ځ نبځ ن هبي ٍوايز ىٍ ډشٶبور هبي دبٕن، دَٕ٘

َاډن ن ىوځبنن    و انٖبن ىٍ ٙنبهز ثنيبى. إز ډشبٵيِيپبڃ كٺيٺشي ث  ډٮ٦ ٳ ػهبن ،ديٚبډيٍن هنبي   انييٚيين او دي

ٌاٍ ثب ٕ ّ  .ځَىيي ډي ډ٦َفٝ ٍر/ډبى ، ايي /ٕبي  و ٙهَإٓ بني/ٙهَُډيني   ثن   اسٞنبڃ  و ا٭يبن و ډبى  ػهبن اُ ځ

ٌا. ثييب ډي ىٕز ثَيف كٺيٺز ث ، ډشبٵيِيپبڃ ٭بڅڈ ٍائي كٺيٺشي ډياٍ ثَ نيِ ٕيبٕي اډَ څ  ىٍ. ثن ى  إنش اٍ  و اڅهيبسي ډبو

َاٍ ػهبن كٺيٺز ډَػ٬ انٖبن ه ىثنيبى ٭ٺڄ و هبٍع و ىيني ډشبٵيِيپبڃ ٝ ٍسي اُ كٺيٺز ،ډيٍن ٍوايز ٌا. ځَٵز ٹ  څ

 كٺيٺشني  وػن ى  ډنپَ نيِ ډيٍن دٖز ٍوايز. ٽَىني سٮَيٴ ػهبن ايف ىٍ ٍا ثَٚ ُنيځي ٱبيز ٕيبٕي هبي اييئ څ ّي

 .ٙي ػهبن ايف ىٍ ٙنبهز ٹبثڄ

 ثن  ، ٱنَة  انييٚن   ٽقٕنيټ  ن٪َينبر  ډجنبي ثَ سب ث ى سقٗ ىٍ ٕيبٕي اڅهيبر ډجبني ث  اسپب ثب ،وځچيف اٍيټ

 ثن   ا٭نبى   ه إنشبٍ  و ىانني  ډي ػهبن ىٍ كٺيٺز ډٖن ٍا سؼيى كبٝڄ او. ثذَىاُى ډيٍنشي  نٺي و ٕيبٕز ٭چڈ ثبُٕبُي

 ٍا ػهنبن  وځچنيف . يبثني  ډني  هنيا  ىٍ ٍا ٕيبٕني  ن٪نڈ  و ٕيبٕي ػبډٮ  إډنٚ او. إز ٕيبٕي ةٵچٖٶ ىٍ ىيني كٺيٺز

 ثن   ػهنبن  ډوچ ٹنبر  س نبډي  ،او نڂب  اُ. ثبٙي آن ث  ډٮ٦ ٳ ثبيي ،ٕيبٕي ن٪ڈ ٽ  ىاني ډي ډشٮبڅي ٱبيشي ث  ډٮ٦ ٳ

َاي٘ اڅ هي ٱبيز ايف ٕ ي ډٮشٺي إز: ٽ  ثبيي ن٪ڈ اػش ب٭ي و ٕيبٕي ډجشني ثَ اڅهينبر و ٭َٵنبن    وځچيف. ىاٍني ځ

ٍا ىٍ ىوٍي اُ اڅهيبر و ٭َٵبن ډٖيلي ډي ثبٙي. او ٍيٚ  نبثٖبډبني  ىاني. هبي ُنيځي ٱَة 
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يف ډجبىي ٭٪ي ز  اُ ډهڈ * ز ايف سٶپََس اي ىٕشيبثي ث  ٍٕشڂبٍي ٍاهي  ٱن ٕي ، دنيٙا ز ٽ  آىډي َث ػهبن ىٍ ډٺبڇ ډپبني َد اُ ٍنغ، ٩چ بني ٕا
اي ٍهبيي، سنهب ثبيي اُ آن ٵَاٍ ن  ى. ٱن ٕي  ٍا  ٭ج ٍ اُ  ډظبث  ُنياني ث  ٞس يَ ٽٚيي  ډي ػهبن ډبىي نياٍى. ػهبن ث ثؼِ هَوع اُ ؿنجَ   ٙي ٽ  َث

هبي ٽبس څيپي ٽچيٖب ػيا ٽَى. ايف اډَ، ٕجت  ٽَى. ٌڅ ډٖيَ ه ى ٍا اُ آډ ُ  ثو٘ ثيبن ډي سبٍيپي ايف ػهبن ٍا ٵَاځيَي ىان٘ ثب٥ني و اوٍاى نؼبر
و هبيي ډيبن ٱن ٕي  ٹييڈ و ػييي)ډيٍنيش ( وػن ى   ُ سٺبثڄ ډيبن ٽچيٖب و ٱن ٕي  ٙي ٽ  ىٍ نهبيز، ث  س٢يٴ هَ ىو انؼبډيي. ثب وػ ى ايف، ٙجبهزَث

٘ نؼبر َٳ ىٍ ػهب ىاٍى. ىٍ هَ ىو، ىان ز و ډيٍنيش  ثب ٞس ز. هَؿني ٱن ٕي  ٹييڈ ث  ىنجبڃ ځٌاٍ ايف ايف ػهبن، ٕا ُ سيَځي ايف ػهبن ٕا ن ثو٘ ا
 .(124ن89، ٛ 1383ٽـ ئيبن،)ثبٙي. ه ـنيف هَ ىو نڂَٗ ثب ىيف ډوبڅٴ هٖشني  ث  ىنجبڃ ثهج ى ػهبن ډي
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 ٜٗبثغ
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