
 101-89، ف1400 پب٥٤ض، 48، پ٥بپ٣ چٟبسْ، ؿٕبسٜ دٚاصدٞٓػبَ   ________________________________ 

1 

 

 

 

 ٘ٛع ٔمبِٝ: پظٚٞـ٣

 پاًسدّن ه٘الدٕغاز تا قرى آتحل٘لٖ هس٘ح٘ت کاتَل٘ک در اسپاً٘ا از  تررسٖ

  abasehosyen@yahoo.comبن، ډإٖ  آډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه يني/ ىانٚؼ ي ىٽشَي اىيبن و ٭َٵػ٥ذ ٔحٕذسظب ٥ٔش٤ٛػف٣ 
 20/01/1400ـ پز٤شؽ:  01/09/1399دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

ٽبس څينټ إنذبنيب    ٭ن ان ډياٵ٬ ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍ ٥ ڃ سبٍين ٙنبهش  ٙي  إز. إذبنيب يپي اُ ٽٚ ٍهبيي إز ٽ  ث 
َ  ،س انٖز ثب ث  ٹيٍر ٍٕبنين دبىٙبهبن ډٖيلي  ،ډَيپنبي السنيف  آوينْ    ثن   ،و ډٖنيليز ٍا ىٍ ٽٚن ٍهبي ډوشچنٴ   ٹچ ن

و اينف   ډَيپبي السيف ٙننبهش  ٙن ى  آٽني ٽ  ډٖيليز  اػش ب٭ي و ډٌهجي اٹش٢ب ډي هبي ٕيبٕي، ر١َوٍ ځٖشَٗ ىهي.
هنبي ډٖنيليز ٽبس څينټ     ډب ىٍ ايف ن ٙشبٍ ث  ثٍَٕي ډبهيز و ويْځي ٙنبهز ثيون ٵهڈ ډٖيليز إذبنيب ډٺيٍو نيٖز.

ٕن   ىٍ اينف ډنير   ډٖنيليز ٽبس څينټ    دَىاُيڈ. ډيىٍ ٹَن دبنِىهڈ ډيقىي ډَيپبي السيف آٱبُ سب ىوٍان ٵشق آنيب اُ إذب
ز يز إنذبنيب و ىوٍان سظجينز ډٖنيل   يٕبُي ډٖنيل  ٽبس څيټ؛ ني اُ: آٱبُ وٍوى ث  إذبنيبا ٽ  ٭جبٍرٍا ٥ي ٽَى  إز ىوٍ  

ډننب٥ٸ إنذبنيب     ىٍ ه ن  ،إذبنيب ٙي و ثب ډجبٍُ  ثب ډٖنيليز آٍي ٕني  ډٖيليز ٽبس څيپي ثب ډبهيشي ٍوډي واٍى  .ٽبس څيپي
 ٽ ټ دبىٙبهبن ٽبس څيټ ث  يټ ٹيٍر ثقډنب٫ُ ډٖيلي و ىينني ىٍ  ث دبنِىهڈ ډيقىي و ىٍ نهبيز ىٍ ٹَن يبٵز س ٕٮ  

 إذبنيب و ٦ٕق ىنيب سجييڄ ٙي.

 ډٖيليز، إذبنيب، ٽبس څيټ، ٽبس څيټ ٍوډي. ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ

ذبنيب ذبنيب (Spain) ٕا َ  ٙنج  و ىٍ  ٽٚ ٍي ډٖنشٺڄ  (Kingdom of Spain) ثب نبڇ ٍٕ ي دبىٙبهي ٕا ىٍ  ايجنَي  ةػِين

ذبنيب اُ ػن ة و َٙٷ ثنب   ػن ة ٱَثي اٍودب َاٍ ىاٍى. َُٕډيف اٝچي ٕا َانن   ٹ ، اُ ٙن بڃ و  اڅ٦نبٍٷ  ػجنڄ و  ىٍينبي ډييش

َانٖ ٙ بڃ َٙٷ ثب  ٍا ،ٵ ٔ  و  دَسٲنبڃ بڃ ٱَة ثب و اُ ٱَة و ٙ  هچيغ ثيٖپبيو  آنيو نز   هنڈ  اٹينبن ٓ ا٥چن . ډنَُ ٕا

ز ٽ  اُ ه بن ٹَون اوڅي ذبنيب يپي اُ ٽٚ ٍهبيي ٕا ٍا دنٌيَٵز و ىٍ ٥ن ڃ سنبٍين        ٕا ډيقىي، ډٖنيليز ٽنبس څيپي 

ز. ػ ٮيز ٹبثڄ سن ػهي اُ ډنَىڇ اينف     ه ى ث  ٭ن ان ډياٵ٬ ډٖيليز ٽبس څيټ ٍوډي ىٍ هيډز ٽچيٖبي ٍوڇ ث ى  ٕا

. ىٍ هٖنشني هن ى   ةه ـنبن ډٖيلي ٽبس څيټ ثب آىاة و ٍٕ ڇ ٕنشي ويْ ،اٝقكبر ىٍ اٍودب ةىوٍكشي دٔ اُ  ،ٽٚ ٍ

ْ ا ىاٍى ٽ  ىٍ ٽچيٖبهبي ډوشچٴ ايف ٽٚ ٍ ډيٵ نوػ ى ٹيئ هٚشٞي ايف ٽٚ ٍ ثي٘ اُ  ډنَىڇ   ةني و ډ ٍى س ػ  وين

ڈ ني و ىٍ ٍوُهبي ډوشچٴ ٕبڃ، ػٚفا ايف ډن٦ٺ  َٕا ٔ   هبي ُيبىي ىٍ نٺب٣ ډوشچ هب و ډ َاي اينف ٹنيي ذبنيب ثن هنب   ٴ ٕا

ِاٍ ډي نذبنيب       ثَځ هنب و   وػن ى ٙن بٍ ُينبىي اُ ىانٚنڂب      ،ځَىى. يپي ىيڂنَ اُ ډن اٍى اه ينز ٽچيٖنبي ٽبس څينټ ىٍ ٕا

ز. هبي ٵَٹ  ٝ ډٮ  َانٖيٖپف، ٍّوئيز و ډَٕياٍي  ىٍ ايف ٽٚ ٍ ٕا اينف ٽٚن ٍ    هبي ډوشچٴ ٽبس څيټ ىوډينيپف، ٵ

َاٽِ آډ ُٗ و دَوٍٗ ډجچٲبن ٽبس څيټ ىٍ ػهبن ثن  س ٽبس څيټ سب ث  اډَوُ يپي اُ ډهڈ آيني. ډجچٲنبن    ٙن بٍ ډني   َيف ډ

ٍا ىٍ ډنب٥ٸ ډوشچٴ ىنيب س ٕٮ  ىهنني  ذبنيبيي س انٖشني ډٖيليز ٽبس څيټ   ٵيچيذنيف،  ّادنف،  ډننب٥ٺي ډبننني ؿنيف،    ؛ٕا

اي ث ى ٽن  كشني    ياُ ان ځٖشَٗ ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍ آډَيپبي السيف ث  ٵَيٺب و س بڇ آډَيپبي السيف.آهبيي اُ  ثو٘

ٽننني.   ني و ثي٘ اُ ني ي اُ ػ ٮيز ٽبس څيټ ىنيب ىٍ آډَيپبي السيف ُننيځي ډني  ا اډَوُ ثيٚشَ ډَىڇ ايف ٹبٍ  ٽبس څيټ

ذبنيب و ٽٚ ٍهبي  ذبنيبيي ثيف ٕا َاٻ ُثبن ٕا ش ز ٽ  ثب ځٌٙنز ثني٘ اُ دننغ ٹنَن اُ     آٙا ډَيپبي السيف ٕجت ٙي  ٕا

ذبنيبيي ذبنيب ث هب ىٍ ايف ٹبٍ ، ه ك٢ ٍ ٕا سَيف ډَٽِ ىانٚڂبهي و ډَػ٬ ٭چ ي، ٵَهنڂني و ىينني    ٭ن ان ډهڈ  ـنبن ٕا

َاي ٽٚ ٍهبي آډَيپبي السيف ډ٦َف ثبٙي.  ث

هنبي   هنبي هيَين  و ٵَٹن     هنب و انؼ نف   ىانٚڂب  ويْ  ٽچيٖبهب، ث  ،ډٌهجي و ايف اٍسجب٣ ٵَهنڂي، هنَي، ٕيبٕي

ذبنيب و ٽٚ ٍهبي آډَيپبي السيف سب اډَثيف ډٌهجي  نز  ٕا ٽن  كشني ٽچيٖنبهبي دَوسٖنشبن      سبػنبيي  ؛وُ كٶ٨ ٙني  ٕا

ذبنيبيني. اُآنؼبٽ  ٵبسلبن آډَيپبي السنيف ه ڂني اهنڄ     طَ اُ ٽچيٖبهب و ځَو إډَيپبي السيف نيِ ډشآ هبي دَوسٖشبن ٕا

ذبنيب ثن    ه  ،ډٖيلي ٽبس څيټ ث ىني ايجَيب و ةٙج  ػِيَ اي ىٍ ډٖنيليز   ځ نن   ډٖبئڄ ډ٦َف ىٍ ٽچيٖبي ٽبس څيټ ٕا

ز.إٽبس څيټ آډَيپبي السيف س ٌاٍ ث ى  ٕا ٍان      ،اُ ٕ ي ىيڂَ طيَځ ٽچيٖبي ٽبس څينټ ىٍ آډَيپنبي السنيف ىٍ ٥ن ڃ ىو

شٮ بٍ شبن ڇ( ث 1850سب  1492) ٕا نذبنيب اىاٍ      ٭ن ان يپي اُ ٕا نٺٴ ا٭٪نڈ ٕا ذبنيب و سلز ن٪َ دبىٙب  و ٕا هبي ٽٚ ٍ ٕا

نقڇ    ث  هيٳ ځٖشَ . ١َور ٙنبهز ډٖيليز آډَيپبي السيفٙي ډي اٹش٢نب   ،ٗ ٍواث٤ ٕيبٕي و ثنب هنيٳ سجچينٰ ٕا

َاي ٵهڈ ٽچيٖبي ٽبس څيټ آډَيپبي السيف ثبيني    ٽني ٽ  ٵهڈ ٝليلي اُ ډٖيليز آډَيپبي السيف ث ډي ىٕز آيي. ث

ذبنيب سب ٹَن دبنِى  ث ُايفآوٍىىٕز   سلچيڄ ىٍٕشي اُ هٞ ٝيبر ٽچيٖبي ٽبس څيټ ٕا َاي ٙننبهز ډٖنيليز     . ا ٍو ثن

ٍا ثٍَٕني ٽننيڈ. ډٖنيليز ىٍ ٹنَن        ،سبٍيوي آن  پبي السيف ثبيي ٍيٚٽبس څيټ ىٍ آډَي نذبنيب  يٮني ډٖنيليز ىٍ ٕا
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َايف هيٳ ډب ىٍ ايف ن ٙنشبٍ ثٍَٕني اينف     ډَيپبي السيف ٙي.آ  دبنِىهڈ س ٤ٕ ٵبسلبن آډَيپبي السيف واٍى ډن٦ٺ ثنبث

ز ٽ ډٖئچ   ذبنيب اُ آٱبُ سب ٹَن دبنِىهڈ ؿ  ويْځي ٕا نز  ه ډٖيليز ٽبس څيپي ٕا ز؟ ثبيي س ػ  ىٙا ش  ٕا ٽن   بيي ىٙا

ذبني ةثيٚشَ ډنبث٬ ىٕز اوڃ ىٍثبٍ ذبنيب ث  ُثبن ٕا نز. بيٽچيٖبي ٽبس څيټ ىٍ ٕا َايف سنقٗ ٙني      ي ن ٙش  ٙي  ٕا ثننبث

ذبني ز ٽ  ىٍ ايف سلٺيٸ اُ ډنبث٬ ٕا شٶبى  ٙ ى. ثب بييٕا َاي ٭ ن ڇ        س ػ  ثن   ٕا نذبنيبيي ثن ػييياڅٮهني ثن ىن ُثنبن ٕا

زډلٺٺبن اىيبن، ډ٦ َاٍ نڂَٵش  ٕا ذبنيب و آډَيپبي السيف ډ ٍى س ػ  ٹ ىڅينڄ،  ثن  ه نيف    ؛بڅٮبر ډٖيليز ٽبس څيټ ٕا

ز.ثٖيبٍ ډنبث٬ ٵبٍٕي ىٍ ايف ُډين   نذبنيب ن ٙنش  ٙني      يهبي ُيبىي ىٍ سبٍين ډٖنيليز و ٽچيٖنب   ٽشبة ډليوى ٕا ٕا

ز. ػچنيي   و ٽشبة دنغٵچي٘ ډبٍسيف اطَ  ٥ّؼبتبس٤خ ونبڇ  ػچيي ث  37ٽشبة ث  س ان  ډي سَيف آنهب و ػبډ٬ اُ ثهشَيف ٕا

بٍ  ٽَى. ځبٍٕيب ويْوٕقىا ٍيپبٍىواطَ  تبس٤خ و٥ّؼب دس اػپب٥٘ب  ٙا

نز  ث ى  اي  ٽشبثوبن  ،ٍوٗ ځَىآوٍي ا٥ق٭بر ىٍ ايف سلٺيٸ نبى ن ٙشبٍي انؼبڇ ٙني  ٕا شٶبى  اُ ٕا ٍوٗ . و ثب ٕا

نز. اينف ن ٙنشبٍ      نيِ ٭بر قدَىاُي ا٥ ىاى  نذبنيب،       س ٝنيٶي و سلچيچني ٕا ثن  ثٍَٕني سلچيچني وٍوى ډٖنيليز ثن  ٕا

طَ ىٍ ځٖشَٗ، ٍٙني و سظجينز ٽچيٖنبي    او ٭ اډڄ ډ ،هبي ډوشچٴ كيبر ه ى هبي ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍ ىوٍ  ويْځي

ذبنيب ډي  دَىاُى. ٽبس څيټ ىٍ ٕا

 ْ(4-ْ 1) ٚسٚد ٔؼ٥ح٥ت ثٝ اػپب٥٘ب اَٚ: ٠دٚس. 1

ز ٽ  ٙج يپي اُ ډٖچّ َاايج ةػِيَ  بر سبٍيوي ايف ٕا آىاة و  ٍي ٍوڇ ثن ى   سن َيب سب ٹَن ؿهبٍڇ ډيقىي ثوٚي اُ اډذ

نز  ُثبن و ٹ انيف ٍوډي ىٍ ډيبن ٕبٽنبن و ٍٕ ڇ و ش  ٕا نذبنيب   ډ ١ن ٭ي   ؾهني اډنب   ؛ايف ډن٦ٺ  ٍواع ىٙا ىٍ سنبٍين ٕا

نذبنيب   إډنٚ ةانياُ ډٖيليز ىٍ ايف َُٕډيف ډجهڈ نيٖز. ه ـنيف هيؾ ډ ١ ٭ي ث إ ډنٚ ةانياُ ث  ثن    ډٖنيليز ىٍ ٕا

َايي و ىٍوٯ اٵٖبن  ز. ٙ اهي و ا٥ق٭بر ٝليق و ٕ ديَٚٵز ډٖيليز سب ٹنَن   ةُيبىي ىٍثبٍ دَىاُي آډيوش  نٚي  ٕا

َاواني ىٍثبٍ ؛ايجَيب ىٍ ىٕز نيٖز ةػِيَ ىوڇ ىٍ ٙج  ډٖنيليز اُ ٹنَن ؿهنبٍڇ ثن  ثٮني ىٍ       ةوڅي ا٥ق٭بر ٝليق ٵ

ذبنيب وػ ى ىاٍى. ىٍ  ذبن إډهڈ ډنٚډٖئچ  ٕا ٙنير   ٽ  ثن  هبيي  ن٪َي اډب  ؛ُيبىي وػ ى ىاٍىهبي  ن٪َي يب ډٖيليز ىٍ ٕا

 (Clemente de Roma) اوٍيڂنف يپني ىينيځب  ن يٖننيځبن ډٚنه ٍي ؿن ن      انني:   ن٪َين  ىو  ،ٙ ى اُ آنهب ىٵب٫ ډي

 (Orígenes Adamantes) ٽچ ننز ٍوډني  ڇ( و 340-420) (Gerónimo de Estridon) ٹيئ ػَوڇ ڇ(،88-98)

زٽ  ث  ىيي ڇ(185-254) ډٖنيليز ىٍ ه نبن    ،ن٪َين   . ٥جٸ اينف (39، 34، 2000ٛ)اُػِف،  ځب  ٕنشي ډٮَوٳ ٕا

ز. ىٍ ډٺبثڄ ٭يٖيك٢َر آٱبُ س ٤ٕ ك اٍي ن و ٙبځَىان  ذبنيب ٍٕيي  ٕا َان ډٮشٺيني ٽن    ،ث  ٕا ثَهي اُ دْوهٚڂ

ز. ايف  ډٖيليز ث  ذبنيب ٙي  ٕا ىييځب  ٽن  ثن  ىينيځب     سيٍيغ ىٍ اواهَ ٹَن ىوڇ ډيقىي س ٤ٕ ډجچٲبن ډلچي واٍى ٕا

ز َان اُ هبٕشڂب  آٵَيٺبيي ډٖنيليز  ډيسَ سٺٖيڈ  ث  ىو ىييځب  ٽ ؿټ ،٭چ ي ډٮَوٳ ٕا  ٙ ى. ثَهي اُ ايف دْوهٚڂ

ذبنيب  ىانني. ډيَٙٷ و اُ ٥َيٸ ايشبڅيب  ٍاآن  إثَهي ىيڂَ ډنٚ ٽنني و ىٵب٫ ډي ىٍ ٹَن ىوڇٕا
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 ّإ سٌتٖ هردم اسپاً٘ا دٗذگاُ. 1-1

َا ػنِو ثبوٍهنبي ثيٚنشَ     اډنب ىينيځب  ٕننشي   ؛ ن ډٖيليز ىييځب  ٕننشي اُ ا٭شجنبٍ ثَهن ٍىاٍ نيٖنز    ىٍ ثيف دْوهٚڂ

ذبنيب و دَسٲبڃ  ٽبس څيټ زهبي ٕا  هبي ٕنشي ٕ  ىييځب  ډٚه ٍ وػ ى ىاٍى: . ىٍ ثيف ىييځب ٕا

 گزاس کل٘سا دس اسپاً٘ا ًخست٘ي بٌ٘اى (apóstol Santiago el Mayor) ٗعمَب صبذٕ. 1-1-1

ننجيچيي  و  ڇ(556-636) (Isidoro de Sevilla) ٍوايٖننييوٹننيئ   (Beato de Liébana) ثئننبس  ىڅيئجننبن اهننڄ ٙا

يٮٺن ة   ،ډٮشٺيني ٽ  نوٖشيف ډجچّٰ ډٖنيليز  (Cordillera Cantábrica)ٽبنشبنجَيب   اُ ٹييٖبن ډن٦ٺ ڇ(798ن711)

ز ٽن  اُ ډن٦ٺن   ك اٍي ك٢َر ٭يٖي ُثيي ٓ  و (Galicia.Gallaecia) ځبڅيٖنيب   ث ى  ٕا نش ٍيب  (Asturias) ٕا

ٍا آٱنبُ    ٰسجچي ٍا سنب ٍٙنش     ٽنَى  هن ى  َ  (Cordillera cantábrica) هنبي ٽبنشبثَيپنب   ٽن    و دينبڇ ډٖنيليز   انيځٖنش

 يٮٺن ة اي ثَ  ىٍ ډپبٙٶ  ډيقىي ك٢َر ډَيڈٕبڃ ؿهڄ كيوى  ،٥جٸ ايف ىييځب  .(167، 1932ٛ)ويْوٕقىاٍ، 

ٍاځ نب  ىٍ ډن٦ٺ ز، ىٍ ٽچيٖبي ٍوى اي ډلچي ٽ  ځ بن ډي)  ٕب ٕش ن ډٺنيٓ ډنَيڈ   »ف ډپبٙٶ  ىٍ آن اسٶبٷ اٵشبى  ٕا

ٍاځ ٕب « ډٺيٓ َاٍ ىاى( ىٍ ٙهَ ٕب )ٽٖنش ىي  وځنب،    يٮٺن ة ٩بهَ ٙي و ه يف ډپبٙٶ  ىڅيڄ ٕبهشف ٽچيٖنب س ٕن٤   ٹ

زبو ك اٍي (77-78، 1961ٛ ٓ ن ٙنش  دنبح    سنهب ډنج٬ ايف ٕنز ډٖيلي، ىٕز) ن٘ ىٍ ايف ډن٦ٺ  ث ى  ٕا  ث نيٶنب

ز1303-1235) هٚشڈ  .(ڇ( ٕا

ذبنيب نذبنيب ىٍ ٥ن ڃ       ٭ن ان اٍثبة ٽچيٖب ډي ٍا ث  يٮٺ ة ُثيي ډَىڇ ٕا ٙنبٕني ٽ  ډلبٵ٨ اي نبن و ػنبن ډنَىڇ ٕا

ز. ډٖيليبن ډٮشٺيني ٽن    ٔ   هنبي ډينبن ډٖنيليبن و    ىٍ ٥ن ڃ ػننڀ  وي سبٍين ث ى  ٕا نپَ   ،ډٖنچ بنبن اننيڅ اُ ٚڅ

ز  .(16، 2007ٛ)انَِٖڅ ،  ډٖيليبن ك بيز ٽَى  ٕا

 پَلس ًخست٘ي هبلّغ هس٘ح٘ت دس اسپاً٘ا. 2-1-1

ٍّاځ نب  ىٍ ثيف ډَىڇ ډن٦ٺ ز ٽ   (Tarragona) سب نذبنيب     ڇ63-62هبي  ثيف ٕبڃ د ٔڅډٚه ٍ ٕا اُ ٥َينٸ ٍوڇ ثن  ٕا

ز ش  ٕا َاي اطجبر ايف ىينيځب  وػن ى ننياٍى    ن  .(247-237، 1967ٛ)ٍواُمِ،  ٕٶَ ىٙا ثچپن    ،سنهب هيؾ ٕني سبٍيوي ث

 ػنَوڇ  ،(San Epifanio) اديٶنبن  ،(San Cirilo dejerusale´m) ٕنيَيڄ اوٍٙنچيڈ  اُ ػ چن    ،ٽچيٖنب  يثَهي اُ آثنب 

(San jerónimo)،  ز ٍوډينٽچ (San Celemente de Roma)  ٍَا انپنبٍ ډني   د ٔڅٕٶ ٽننني. سنهنب ٕنني     ث  ٍوڇ 

ذبنيبٕٶَ وي اكش بڅي  ز. او   نبډ ،ث  ٕا ذبنيب ډيىٍ ايف نبډ  هجَ اُ ٕٶَ  د ٔڅث  ٍوډيبن ٕا ىهي و ثن  آډنبى     ه ى ث  ٕا

بٍ   دٌيَٗ ديبڇ ٭يٖي  ث ىن ُډين  ٽني: ډيٙا

ٓ آٔذ... ٌبٜ ثٝ اػپب٥٘ب ػفش وٙٓ، ٞش دـبْ دٞـٓ...    ...ٖ اٚسؿ٥ّٓ ٞؼتٓ؛ ِىٗ ا٦ثٝ ٘ضد ؿٕب خٛٞا اص ، پغ چٖٛ ا٤ـٗ ٘ا

ٓ آٔذ ٚ ٣ٔ ٓ ساٜ ؿٕب ثٝ اػپب٥٘ب خٛٞا ٓ آٔذ؛دس وٕبَ ثشوت  ٚلت٣ وٝ ثٝ ٘ضد ؿٕب آ٤ٓ، د٘ا د٥ُ ٔؼ٥ح خٛٞا ِىـٗ ا٢   ٘ا

خـذا ثـب خٛؿـ٣     ٠تب ثشحؼت اساد ..ثشا٢ ٔٗ ٘ضد خذا دس دػبٞب خذ ٚ خٟذ و٥ٙذ. اص ؿٕب اِتٕبع داسْ وٝ... ثشادساٖ!

ٖ ) آ٥ٔٗ!. ؿٕب ثبد ١ثب ؿٕب اػتشاحت ٤بثٓ ٚ خذا٢ ػالٔت٣ ثب ٕٞ ٘ضد ؿٕب ثشػٓ ٚ  ،15ثخـؾ   ،٘بٔٝ پِٛغ ثٝ س٥ٔٚـب
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ٍا د ٔڅس ان ٕٶَ  ډشف ٽشبة ډٺيٓ ن ياڅجش  اُ  ذبنيب  َاُ ٭قٹن    نٚبن د ٔڅ٥ ٍ ٹ٬٦ ٽقڇ  اډب ث ؛ اطجبر ٽَى ث  ٕا   اثن

ذبنيب و  او ث  ډن٦ٺ ز ډَىډبن٘  ٕا ز.ٕا ذبنيب ث ى  ٕا ِاٍ ٭قٹ  ډ ٍى س ػ  ٽٚيٚبن ٽچيٖبهبي ٕا  و ه يٚ  ايف اث

 ى اسپاً٘ات٘ي هبلّغاًخس «ٗعمَب حَاسٕ»ّفت سسَل اص ضاگشداى . 3-1-1

نذبنيب ث ىنني    ٍا  «هٶز نٶَ اُ ٙبځَىان٘» يٮٺ ة ُثيي، (228، 1998ٛ)ٍيـبٍىٕ ن،  ٥جٸ ايف ىييځب   ،ٽن  اهنڄ ٕا

ذبنيب ٽَى و ه ى ث  اوٍٙچيڈ إډ ٔ  ثبُځٚز. ٙنبځَىان او ثن  ٍوڇ ٍٵشنني و اُ     (Jerusalén)ډ ٍ سجچيٰ ىٍ ٕا  د٦نَٓ ٹنيي

(San pedro: Simón) ٍا ىٍيبٵز ٽَىني ٺٶي  ذبنيب ٙنيني. ىينيځب  هٶنز     ډ ٍ ث  سجچيٰ ىٍ هٶز نٺ٦  اُإو ډ ډٺبڇ ٕا ٕا

 ،1979)ويْوٕننقىا،  اُ ډٖننچّ بر ٽچيٖبٕننز و ډننَىڇ ٽبس څيننټ ډٖننيلي ثنن  آن سٮٞننت هبٝنني ىاٍننني  ،كنن اٍي

بٓ ايف ىييځب  (.157-158ٛ ذبنيب ث  ،ثَ ٕا ٘   د٦نَٓ كن اٍي  ٵَډنبن   ٽچيٖبي ٕا  ثننب نهنبى  ٙني    س ٕن٤ ٙنبځَىان

َا،   .(71ٛ سب، ثي)إِپِ

نز   ، ىييځب  ٕنشي نز ثَهن ٍىاٍ ٕا ذبنيب اُ ا٭شجبٍ و ٹيٕا َان  ا٭شٺنبى   ثن   ،ثب اينپ  ىٍ ثيف ډَىڇ ډٖيلي ٕا دْوهٚنڂ

ز ٽ  ډٮبَٝ اٵٖبن  ذبنيبيي ث  انڂيِ  اي ٕا ز.  اُ ٥َٳ ثَهي ن يٖنيځبن ٕا هنب   انڂيِ ايف هبي ډوشچٶي ډ٦َف ٙي  ٕا

ز ٽ  ثب ٥نَف ىينيځب  ٕننشي    ةنڂيِاني. ا  ٕيبٕي سٺٖيڈ ٽَى ډٌهجي و ةٍا ث  ىو انڂيِ نشٺقڃ   ،ډٌهجي ايف ث ى  ٕا ٕا

ٍا ثيبن ٽنني ذبنيب اُ ٍوڇ  نذبنيب ىٍ ىٕنز       ؛ځنَىى  ٕيبٕي ث  ٹنَن نهنڈ ثَډني    ةانڂيِ .ٽچيٖبي ٕا ُډنبني ٽن  ػنن ة ٕا

ذبنيب نيِ ىٍ ډٮَٟ سَٞٳ  ثو٘ و ث ى نډٖچ بنب نز  هبي ٙ بڅي ٕا َاٍ ىٙا ٓ  آنبن ٹن  آڅٶن نٔ ىوڇ ، . دبىٙنب  إٓنش ٍيب

(Alfonso II de Asturias) (760-842،)ِاٍ  ڇ  «ايَيب ٵقوينب »  ډن٦ٺ ،يٮٺ ة ك اٍيثب ٕبهشف ُيبٍسڂب  ثبٙپ   ثَ ډ

(Iira Flavia)   ٍَُاٍ ىاى.  ثب ٍا ډَٽِ ىيني ډٖيليبن و ٽبن ن ډجب ٍ ٕننز  ٍا ى يٮٺن ة كن اٍي   ٍو ه نيف اُډٖچ بنبن ٹن

ذبنيبيي  ذبنيب»يب « ٽ٘ يٮٺ ة ډٖچڈ»ٕا ػنبن و ډنبڃ    ،ىٍ ٥ن ڃ سنبٍين  ٽن  او  ٺي ث ىني شؿ ن ډٮ ؛هبىنينبڇ ن «اٍثبة ٕا

َا ٍا ىٍ ث ز نَ ډٖچ بنبثډٖيليبن  نذبنيب   إاڅجش  ثب وػ ى س(. 16، 2007ٛ)انيٍڅ ،  كٶ٨ ٽَى  ٕا ٽيي ٕنز ډٖنيلي ىٍ ٕا

ذبنيب ىٍ ٹَن ن ،ثَ ىييځب  َايف وٍوى ډٖيليز ث  ٕا وٖنز  ٕنشي ٕنز ٹ٦ٮي ثَ اطجبر ك٢ ٍ ك اٍي ن وػ ى نياٍى. ثنبث

 ٙيني نيٖز. ډيقىي اطجبر

 هس٘ح٘ت در اسپاً٘ا أهٌش ٓدٗذگاُ علوٖ دربار. 2-1

ز ٽ  َا اُ څلب٧ سبٍيوي ايف يټ اډَ ډٖچڈ ٕا ذبنيب ثوٚي اُ ٹچ َو اډذ و  ٍي ٍوڇ ثن ى   سىٍ آٱبُ ٹَن ٕ ڇ ډيقىي ٕا

ز ٽ  ٵَهنڀ و  نز. ثَهن    ىاة و ٍٕن ڇ و ُثنبن ٍوډني ىٍ اينف ډننب٥ٸ ٍواع     آ٥جيٮي ٕا نش  ٕا ي اُ ن يٖننيځبن  ىٙا

ڇ( 160-220) (Tertuliano) سَس څينبن ڇ( و 130-202) (Ireneo de Lyon) ايَنئن ٓ څين ني   ډبنني ٹيئ ،ډٖيلي

ِاٍٗ و ډٮشٺيني ٽ  ٵٺن٤   (228ٛ سب، ثي)ٍيـبٍىٕ ن،  اني هجَ ىاى  هبي سبٍيوي اُ وػ ى ػ اډ٬ ٽ ؿټ ډٖيلي ىٍ ځ

ن  ش  ٕا ذبنيب وػ ى ىٙا ىٍ ډننب٥ٸ   سَس څينبن  .(314، 1386ٛ)ډن نشنڂَو ىوٽن ،    زػ اډ٬ هيچي ٽ ؿټ ډٖيلي ىٍ ٕا

ذبنيب ىاٍى  ٽ  ٵبٝچ ،يٮني س نٔ، ٙ بڅي آٵَيٺب ز. ٵٮبڅينز  ،ٽ ي ثب ٕا ش  ٕا  سَس څينبن هنبي سجچيٲني    ٵٮبڅيز سجچيٲي ىٙا
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ٗ      ثچپ  او و ٙبځَىٗ ثَنبډ ٙي؛  ن يس نٔ ډليوى   ث  ډن٦ٺ نذبنيب نينِ ځٖنشَ ٍا ثن  ډننب٥ٺي اُ ٕا  هبي سجچيٲي ه ى 

ٍا       ثَهي اُ سبٍين ،ث  ه يف ٭چز .(23-17، 2007ٛ)ثَِِنز،  ىاىني نذبنيب  ٙنبٕبن ډٮبٝنَ آٱنبُ سجچينٰ ډٖنيليز ىٍ ٕا

ىٍ ػنن ة   (Tascio Cecilio Cipriano) ٕنيذَيبن و ٙنبځَىٗ   سَس څينبن ىانني ٽ   ډي اي هبي سجچيٲي طَ اُ ثَنبډ إډش

ذبنيب انؼبڇ ىاىني َ  ناڅجش  ثَهي اُ ن يٖنيځب ه بن(.) ٕا سن ان ثن     هنبي سنبٍيوي هن ى ډٮشٺينني ډني      ىٍ ثٍَٕني  ډٮبٝن

ذبنيب ىٍ ٹَن ٕ ڇ نٺن٘   ٽچيٖبي ٍوڇ نيِ ىٍ ډٖيليز ىهي ٙ اهيي ىٕز يبٵز ٽ  نٚبن ډي ٕبُي ػ اډ٬ ٽ ؿټ ٕا

ز. ش  ٕا  ىٙا

 ٓ اٍلٍٗژگٖ ح٘ات اجتواعٖ هس٘ح٘ت کاتَل٘ک در دٍر. 3-1

ذبنيبٕز. ويْځني هبي اٝچي كيبر  هٖش  ځيَي س څي و ٙپڄ ةاوڃ ىوٍ ةىوٍ هنبي ٽچني اينف     اػش ب٭ي ډٖيليز ىٍ ٕا

ٍا ډي س ان ىٍ ىو ويْځي ٽچي هقٝ  ٽَى. اوڅنيف ويْځني هنبٛ كينبر ډٖنيليز ىٍ اينف        ىوٍ  اُ كيبر ډٖيليز 

ډٖيليز ث ى ٽ  س ٤ٕ ډجچٲنبن ٽچيٖنبي ٽبس څينټ و ٙن بڃ آٵَيٺنب انؼنبڇ ٙني.          هبي اوڅي ځيَي هٖش  ٙپڄ ،ىوٍ 

ب نذبنيب ثن ى.     ډٖيليز ث  ٍٕ يز يبٵشف ،كيبر ډٖيلي ىٍ ايف ىوٍ  ٕيىوډيف ويْځي ډهڈ و ٕا ٭ن ان ىيف ٍٕن ي ٕا

َاس ٍٙين ثب  ډٖيليز ٽبس څيټ سظچيظني سنهنب ډنٌهت     ،ڇ380ٕبڃ ىٍ ڇ( 346-395) (Theodosius) سئ ىوٕي ٓاډذ

َا بٕنشبني و ډٮبثني   ٵٮبڅينز ډٮبثني ث   ،ٽبس څينټ سظچيظني ىٍ ٍوڇ  ينبٵشف  ا٭قڇ ٙي. ثٮني اُ ٍٕن يز   ٍوڇ  ٍي سٍٕ ي اډذ

نذبنيب نينِ    ډٖنيليز ىٍ  دَٕشبن نبث ى ٙي. ډٮبثي ثزو  (12-11، 1979ٛ)ځبٍٕيب،  ډبني  اُ اىيبن ىيڂَ ډ ن ٫ ثبٹي اُ ٕا

َاآنؼبٽ  ايف َُٕډيف  زسىٍ ٹچ َو اډذ َاٍ ىٙا سنَويغ و ٵٮبڅينز    .ٍٕن يز يبٵنز  سج٬ ډٖيلي ٙين ٍوڇ  ث  ، ٍي ٍوڇ ٹ

ذبن انييٚ  َايي اػش نب٭ي  ػنج٘ ډٖيليز  يب نيِ ډ ن ٫ ٙي و ىٍ اىاډهب و اىيبن ثبٕشبني ىٍ ٕا ثٖنيبٍي اُ ډنَىڇ ثن      ،ځ

 ني.ىيف ډٖيليز ځَويي

 ْ(8-4ْ)ػبص٢ ٔؼ٥ح٥ت اػپب٥٘ب  وبت٥ِٛهدْٚ:  ٠دٚس. 2

ډٞن ة   ډٖيليز ٽبس څينټ سظچيظنيِ  ڇ( 346-395) (theodosius) سئ ىوٕي ٓ نىٍ ٹَن ؿهبٍڇ ثب ث  كپ ډز ٍٕيي

ٍاي نيٺي  سنهب ډٌهت  َاٙ  َا  و ثن  ځٚز ٵٮبڅيز اىيبن ثبٕشبني ډ ن ٫  و ا٭قڇ ٙيٍوڇ  ٍي سٍٕ ي اډذ  ٍ سن ىٕنش ٍ اډذ

َ  آييف  . ىٍ ايف ُډبن ٵٮبڅيز ه نيډٮبثي اىيبن ثبٕشبني ث  ٽچيٖبي ٽبس څيټ سٲييَ ٽبٍثَي ىاى  ه   ،هبي ډٖيلي ىيڂن

ٍاي نيٺين      و ٽٚيٚبني ٽ  ډٮشٺني  ځٚز ډ ن ٫  (Macedonios)« ډبٕيوني» و« آٍي ٕي»ډبنني  ثن  سٞن يجبر ٙن 

ذبنيب  (.34سب، ٛ ثي، ويپشِش ) ثَٽنبٍ ٙيني ،نج ىني َانيِ ٕا زسىٍ ٹچ َو اډذ َاٍ ىٙا سج٬ ډٖنيلي   ث  ٍو ه يف. اُ  ٍي ٍوڇ ٹ

ذبنيب نيِ ٍٕ ي ٙي و ثٖنيبٍي اُ ډنَىڇ ثن  ىينف ډٖنيليز ځَويينني       ٙين ٍوڇ، ، 2000، ٍوثِنٖنشيف ) ډٖيليز ىٍ ٕا

هبي ډهبػَ ډٖيلي ٽ  اُ نٺب٣ ډوشچٴ اٍودنب ثن     ثب ځَو  ،ٕبُي ذبنيب ىٍ ډٖيَ ٽبس څيټٽچيٖبي ٽبس څيټ ٕا .(130ٛ

ذبنيب  ُار ن ن ى.  ث  ،ډي  ث ىنيإٓا ٍا ډؼب َان و ډجچٲبن ايف ځَوهب  ثنب ډنن٬    ٙير ثَه ٍى ٽَى و ثب ثي٭ز ه انين آنهب، ٍهج

هنب و ډٖنيليبن ٱيَٽبس څينټ     يټهبي ٙيييي ثيف ٽبس څ ػنڀ ،ډٖيلي اُ ٥َٳ ٽچيٖبي ٽبس څيټ هبي سجچيٲي ځَو 
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 ،ډٖيلز ٽبس څيټ س انٖز ثنب اُ ثنيف ثنَىن ٍٹيجنبن هن ى      ،ٽ  ىٍ نهبيز (30، 2010ٛ، هبيِڃ ځَص) ٙپڄ ځَٵز

ٍا ث  ٽچيٖبي ثٍِٿ ډٖيليز ٽبس څيټ سجييڄ ٽني. ذبنيب   ٕا

 دٍم ّٓإ ح٘ات اجتواعٖ هس٘ح٘ت کاتَل٘ک در دٍر ٍٗژگٖ. 1-2

ذبنيب نذبنيب   ٕبُي ډٖيليبن و ث  ٭جبٍر ىيڂَ ث  ٽبس څيټ ىوڇ ث  ٽبس څيټ ةىٍ ىوٍ كيبر ډٖيليز ىٍ ٕا ٕبُي ډَىڇ ٕا

 هنب  ثننيي اينف ويْځني    ىٍ ًينڄ ثن  سٺٖنيڈ    ٙن ى.  هب دَىاهش  ډني  ثنيي ايف ويْځي اهشٞبٛ ىاٍى. ىٍ اىاډ  ث  سٺٖيڈ

بٍ  ډي  ٙ ى. ٙا

 هباسصُ با هس٘ح٘ت آسَٗسٖ ٍ کاتَل٘ک کشدى پ٘شٍاى هس٘ح٘ت آسَٗسٖ. 1-1-2

َاث  ډبننني آينيف   ،هبي ډٖيليز آييف   ٍي سجچيٰ و سَويغ ه سٮي اُ ٍٕ ي ٙين ډٌهت ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍ ٍوڇ، اډذ

ٌاٍ   ٍا ډ ن ٫ ا٭قڇ ٽَى و ثب ثي٭ز (priscilianistas)آٍي ٕي و ډبٕيوني و نه٢ز ډٖيلي ځن ٕي دَيٖيچيبنيٖز  ځن

َان ايف ځَو  ٍا ث  ه انين آنهب ډجچٲبن و ٍهج ُار هب  ٱيَٽبس څينټ ثن  ٭چنز ١نٮٴ      ثَهني اُ ػ اډن٬   ن  ى. ٙير ډؼب

َاس ٍي ٍوڇ اػش ب٭ي و ٹيٍر ن٪بډي  َ  ؛ٽبس څيټ ٙينيٽچيٖبي  سٖچيڈاډذ نشٺبډز ٽَىنني و كنيوى     وڅي ثَهي ىيڂن ٕا

ذبنيب ٙيني ىويٖز ٕبڃ ډبن٬ ڄ آڅ نبني  ين ډهبػَر ثَهي ٹجب .(254-253، 2ٛسب، ع ثي، ويپشِش ) ٽبس څيټ ٙين ٽڄ ٕا

َاٍ آنهنب   (visigodos) «ويِيڂ ر»و  (Suevos Swbians)« ٕ ئ وٓ» ي ٹجبئڄيٮن، ڇ406ىٍ ٕبڃ  شٺ ذبنيب و ٕا ث  ٕا

نز.  ٍا طيَ إثيٚشَيف س ،ىٍ ٙ بڃ ٱَة و ٕ اكڄ َٙٹي و ػن ثي نش  ٕا ذبنيب ىٙا ڄ ډهنبػَ آڅ نبني،   ين ٹجب ثَ ډٖيليز ٕا

شني. هنب ډؼبهني  آينيف     اُ ٕنبڃ ثٮني   ،ډٖنيلي   ٍوكبني ثَػٖنش  (Ulifias) اووڅٶيقٓ ډٌهت ډٖيليز آٍي ٕي ىٙا

ٍا ىٍ ډيبن ايف اٹ اڇ سظجيز ٽَى نذبنيب   .(36-34، 1794ٛ)ىي ډبٍيبن،  ډٖيليز آٍي ٕي  اٽظَ ډٖيليبن ډ ػ ى ىٍ ٕا

نبٓ آډن ُ      اډب ويِيڂ ر ؛طَ اُ سَثيز ٽٚيٚبن و ٹيٍر ډَٽِي ٍوڇ و دبح ث ىنيإٽبس څيټ ٍوډي و ډش هنبي   هنب ثنَ ٕا

ٍا  ديَوان ايف ايف آييف اڅ هينز ٭يٖني     آييف ډٖيليز آٍي ٕي ځَويي  ث ىني.ث، آٍي ٓنبڇ  ي نبني ث  يانييٚ ني

َاي ٽٚيٚبن كٸ وٕب٥ز ډيبن هيا و ډَىڇ ٹبئڄ نج ىني شني و ث َاي ډنَيڈ ثنبٽَ    ؛ثبوٍ نيٙا نينِ ػبيڂنب     ه ـنيف ث

نز ٽن    هبي آٍي ٕي ثب س ػ  ث  آډ ُ  .(139، 2000ٛ، ٍوثنٖشبيف) ډ شبُي ٹبئڄ نج ىني   ډبهينز ٭ٺبيني   هب ٍوٙنف ٕا

ز ځينَي   ډٖيليز آٍي ٕي اُ ه بن آٱبُ ٙپڄىڅيڄ، ث  ه يف  .آٍي ٕي ثب ډبهيز ٽچيٖبي ٽبس څيټ ٍوڇ سٮبٍٟ ىٙا

ٍا     هنب اىاډن   ويِيڂن ر  ،هنب  ٽچيٖبي ٽبس څيټ ث ى. ثب س ػ  ث  ايف ويْځني  ډ ٍى ٱ٢ت ،ٽبس څيټ ىٍ ٍوڇ كينبر هن ى 

َا شٺقڃ اُ اډذ هب ثنب ډٖنيليز ٽنبس څيپي ػنڂيينني و ثنب       هب ٕبڃ ځ ر ىانٖشني. يهب ډ  ٍي ٍوڇ و ػنڀ ثب ٽبس څيټسٕا

ٍاي نيٺي  و س325ٕبڃ وػ ى ډ ن ٭يز آييف آٍي ٕي ىٍ  ي ىٍ ٱيَٹنبن ني ثن ىن ډنٌهت آٍي ٕن    ثَ  ٽييإڇ اُ ٕ ي ٙ 

ٍاي ٹ٦ٖن٦يني  ىٍ ٕبڃ  هنب ىٍ   ويِيڂ ر .(3، 2010ٛ، هبيڄ ځَيض) هب ثَ آييف آٍي ٕي ثبٹي ډبنيني ځ ر ڇ،381ٙ 

ٍا سٖويَ ٽَىني و ١َث410ڃ ٕب َانؼبڇ دبىٙنب  ويِيڂن ر    ٕوشي ثَ ٽبس څينټ واٍى ٽَىنني.    ڇ ٍوڇ  هنب ديٚننهبى    ٕن

َا ٍا دنٌيَٵز و ىٍ ٕنبڃ   « ځڄ»كبٝچويِ    ٍ ٍوڇ ډجني ثَ كپ ډز ثَ ډن٦ٺساډذ ذبنيب  َانٖ  و ٕا ثن    ڇ415ىٍ ػن ة ٵ
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ذبنيب سجييڄ ٙيني َانبن ٕيبٕي و ٍٕ ي ٕا هنب   آٍي ٕني  ،اُ ٹَن ؿهنبٍڇ سنب ٙٚنڈ    .(34-19، 2004ٛ، ٽبڅينٔ) كپ 

َاي ځٖنشَٗ و سظجينز   نشٺقڃ ينبٵشف         سقٗ ُيبىي ث  ىٍ اُ ٍوڇ «هنب  ويِيڂن ر »ډنٌهت هن ى انؼنبڇ ىاىنني. ثنب ٕا

ٍا ځٖنشَٗ ىاى و ىاډنن    ڇ( 440-484) (euricb) ي ٍينټ ٍهجَ آننبن   ،ڇ467ٕبڃ  ٍا اُ     ٹچ نَو هن ى  كپ ډنز هن ى 

َانٖن  سنب ډنشهني    ىوٍسَيف ثچنيي نذبنيب و ٙن بڃ آٵَيٺنب ٽٚنبني      ا هبي ٵ . (149-143، 2007ٛٽن ،  اٍَ) څين  ػنن ة ٕا

نز   ٕبڃ هب هبي ډٌهجي ثيف ٽبس څيټ و آٍي ٕي ػنڀ ذبنيب اىاډن  ىٙا اډنب ىٍ   ؛(254-253، 1866ٛ، ويِٖنش  ) هب ىٍ ٕا

بىٙنب   ٍي ٕي، دآا٭شجبٍ نٚبن ىاىن ډٖيليز  هب و سقٗ ډجچٲبن ډٖيلي ىٍ ثي نهبيز ث  ٭چز ٹيٍر ډٌهجي ٽبس څيټ

ٍا دٌيَٵز. ويِيڂ ر ڇ585ىٍ ٕبڃ « ٍيپبٍىو»آٍي ٕي  ٍا     هبي ٽبس څيټ، ډٌهت ٽبس څيټ  نذبنيب  كپ ډنز ډَٽنِي ٕا

ٍا نينِ ٽبس څينټ ٽنَى و ٹچ نَو       ث  اسلبى ٍوڇ ٽبس څيټ ىٍآوٍىني و ايف ځ ن  ث ى ٽ  ډٖيلز ٽبس څيټ سنهب ٍٹيت هن ى 

ٍا  يپذبٍؿ ذبنيب ٙپڄ ىاى ډٖيلي  َ ٕا َٕا  .(84-78، 1988ٛ، ٔاوٍڅنيي) ىٍ ٕ

 ّا با َْٗدٗاى کاتَل٘ک ٔهمابل. 2-1-2

ذبنيب،بسدٔ اُ ٍٕ ي ٙين ٽ َاٍ ځَٵشنني.    ديَوان اىيبن ىيڂَ ىٍ ډٮَٟ ٕوز  څيټ ىٍ ٕا يه ىينبن   سَيف ثَه ٍىهنب ٹن

ذبنيب نيِ اُ ايف ثَه ٍى ثي ذبنيب ث 696ىٍ ٕبڃ  .ن بنينٞيت  ٕا َ   ڇ يه ىيبن ٕا يٺنب و  ػَڇ ه پبٍي ثب يه ىينبن ٙن بڃ آٵ

َاع اُ  ةكپ ډز ډَٽِي ډلپ ڇ ث  ډٞبىٍثَ ١ي س ٥ئ   ذبنيب ٙيني.اډ اڃ و اه ُاىي ډٌهجي يه ىيبن ٕنچت ٙني و    ٕا آ

َاي سَ  .(26ٛ ،1380 نٮني،) هبي ډٖيلي ٕذَى  ٙيني ز ث  هبن اى ثيٵَُنيان آنهب ث

 ْ(15-8ْ) وبت٥ِٛهتثج٥ت ٔؼ٥ح٥ت  ػْٛ: ٠دٚس. 3

ٍان ٕ ڇ كيبر ډٖيليز ٽبس څيټ ىٍ ٍان كپ ډز ډٖچ بنبن  ىو ذبنيب ډٺبٍن ثب ىو ذبنيب ث ى.ثٕا اُ اٹن اڇ   ُيبى ثف ٥بٍٷ َ ٕا

َان  ثَثَ سبُ  ڇ واٍى ٕنَُډيف  711ٵَډبنَواي آٵَيٺب ىٍ ٕنبڃ   ڇ(716-640) نٞيَ اډ ي ثف ډ ٕيډٖچ بن و يپي اُ اٵٖ

ٍا ٽن  ٙنبډڄ دَسٲنبڃ اډنَوُي هنڈ ثن ى         نذبنيب  نَ ٕا َٕا ذبنيب ٙي و ىٍ انيٻ ُډبني ٕ ٔ ) ق ٽنَى ٵنش  ،ٕا ، 1989، ٽنبڅين

ذبنيب .(165ن150ٛ ٍان كپ ډز ٕيبٕي ثَ ٕا َاڇ ډي ډٖچ بنبن ىٍ ىو شني. كبٽ نبن   ث  ٭ٺبيي ٭  ڇ ډٖيليبن اكش ٌٙا ځ

قډي ٭قٹ  شني. ٕا نقڇ ىانٚنڂب  ٹنبهَ  و ډنييَ        ،كٖيف ډ نٔ اي ث  ډٖچ بن ٽَىن ډٖيليبن نيٙا نشبى سنبٍين ٕا ٕا

قډي ډبىٍيي ٍايف ،ډ٦بڅٮبر ٕا  ځ يي: ثبٍ  ډي ى

ْ  ،ث٥ـتشـ   ؿذ٘ذ ٞب ا٤ٗ ثٛد وٝ ثٝ ٞش ػشص٣ٙ٥ٔ وٝ ٚاسد ٣ٔ سٚؽ ػشة اصٛالً ٛث٣   ٔـ٣ ـ   اص ٔـشد ٞـب ٚ   خٛاػـتٙذ خـ

ػـبَ اص ٚسٚد  پٙدـبٜ  اػـالْ وٕتـش اص    تدشثٝ وٙٙذ ٚ آٍ٘بٜ ثب ٥ُٔ خٛد ا٤ٗ آ٥٤ٗ سا ثپز٤ش٘ذ. ٔضا٤ب٢ اػالْ سا ؿخصبً

ذِغ چٙبٖ سؿـذ وـشدٜ ثـٛد وـٝ دس تٕـبْ ٔٙـبؼك       ٘خؼت٥ٗ ٌشٜٚ ٔؼّٕب٘بٖ اص ٍٞٙبْ ٚسٚد ػجذاِشحٕٗ ث ٝ داخُ ٘ا

ثٖٛ،) ٔؼّٕب٘بٖ حعٛس داؿتٙذ ٚ افشاد ص٤بد٢ ثٝ اػالْ ٌش٤ٚذٜ ثٛد٘ذ ٠ؿذ فتح  (.329ف ،1387 ِٛ

َاهڈ ٽَى. ةٵ٢بي ثبُ ډٌهجي اػبُ ٍا ٵ َاي يه ىيبن و ثَهي ػ اډ٬ ډٖيلي ٱيَٽبس څيټ  دنٔ اُ   ٵٮبڅيز ډٌهجي ث

 ډٖنشٮَثبن ثنب كٶن٨    ٙنيني.  نبډيني  ډني   «ډٖنشٮَثبن » ،ٽَىنني  ايف َُٕډيف ُنيځي ډي ډٖيليبني ٽ  ىٍ ،ٵشق انئڅ
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ٍا دٌيَٵشني. هب و ىيبنز ٽبس څيپي ىٍ ُډيف ٍا    ثب ځٌٙز ُډنبن،  ٙهَهبي ه ى ډبنيني و كبٽ يز ډٖچ بنبن  ُثنبن ٭َثني 

كپ ډنز   هنب ىٍ  س څيټ. ٽب(193-189، 1380ٛ)نٮني،  ٙنب ٙينيآىاة و ٍٕ ڇ ډٖچ بنبن آٵشني و ثب ٵَهنڀ و َيبى ځ

قډي ٵٮبڅيز َاص، ڄ ډَث ٣ ث  اُىواع،ئهبي ډٌهجي ه ى ىٍ ٽچيٖبهب ډبنني ډٖب ٕا ُاىان و طجنز ٭ٺن ى    ډي ٱٖڄ سٮ يي ن 

ٍا ثيون ىهبڅز ىوڅز انؼبڇ ډي نٺٶبن ٥چي٦چن    »ٕئ إس هب ثب ٽبس څيټ ىاىني. و ٹ٢بور  ډَٽنِ   (Toledo)« ډؼ ن٬ ٕا

ٍا ث ٍهجَي ٽبس څيټ ذبنيب  وػ ى آوٍىني.  هب  ٹ٦ن٬ ٽنَى.   ٍا  ٽچيٖبي ٽبس څيټ ٍوډيو ايف ډؼ ٬ اٍسجب٣ ثيف ٽبس څيټ ٕا

ٍاهبي ډلچي ث ى. ډٖيليبن ىٍ ډنب٥ٸ ډَٽِي ىٍ ډنبٝت كپ ډشي ډٚنٲ ڃ   ةډييَيز اػش ب٭بر ډٖيلي ثَ ٭هي  ٙ

آډينِ و نِىينټ ٙنين     ث  ٽبٍ ٙيني و ثَهي اُ آنهب ث  ډنبٝت ثنبالي كپن ډشي ٍٕنييني. اينف ه ِيٖنشي ډٖنبڅ ز      

قډي ثب٭ض ٙي  ٺٴ ٥چي٦ن   (Elipando) اڅيذبنيوكشي ٽ  ډٖيليبن ث  ٵَهنڀ ٕا َاي نِىينټ ٽنَىن ىينيځب       ،ٕا ثن

ٍا ډ٦َف ٽني قډي، ىييځب  ٵَُنيه انيځي ٭يٖي  ٺٴ .سظچيظي ث  س كيي ٕا نٚنيف   هبي ډٖنيلي  ايف ىٍ كبڅي ث ى ٽ  ٕا

ذبنيب ٽ  هبٍع اُ ٹچ َو كپ ډز انئڅ ث ىني ٺٴ ،ٙ بڃ ٱَثي ٕا اُ ىينيځب    ،٥چي٦  ډوبڅٶز ٽَىنني و ىٍ ډٺبثنڄ   ثب ٕا

ٍا ٍٕيب) ن  ىنيسؼٖي هيا ىٵب٫   هبي ىاهچي ډيبن ډٖنچ بنبن ٭نَة   ىٍځيَي ڇ732ىٍ ٕبڃ (. 154-89، 1980ٛ، ٍي 

ٓ »ثَثَ ٕجت ١ٮٴ ډٖچ بنبن ٙي و ث  ايف سَسيت ډٖيليبن ىٍ ډنب٥ٸ ٙ بڅي ىٍ  هنبي   س انٖنشني هٖنش   « إٓنش ٍيب

َاثَ ډٺبوډز  ٍا ٕنبُډبن ډٖچ بنىٍ ث ُ ) ىهني ٽننني   بن  هنبيي ٽن  ثنيف ډٖنچ بنبن و      ىٍځينَي  .(32-5، 1992ٛ، اڅن اٍِ

ذبنيب ٝ ٍر ځَٵز ٽبس څيټ ٍا ثيڂبنن  ُا ډٖنچ بنبن ٵنَٟ ٽننني.         ،هبي ډنب٥ٸ ٙ بڅي ٕا ٕجت ٙني ډٖنشٮَثبن هن ى 

ثنب ٕيبٕنز   اڅجشن  ډٖنچ بنبن    .(193-189، 1380ٛ)نٮني،  ٽبس څيپي ٙي  ث ى ډنب٥ٸ ٙ بڅي ډلڄ سؼ ٬ ٙ ٍٙيبن

َ   هبي ٽبس څيټ ٙ ٍٗ ،ډٖشٮَثبنثب ػ يبن  و ه پبٍي  ٝچق ٍا هنظني ډني   ١ني  هنبي ٙن بڅي ث  ٽَىنني. نه٢نز   هن ى 

شٚنهبىي ٹ٥َجن     و (Omar Ben Hafsu´n) كٶٞن ن  ٭ نَوثف ػننج٘  (، 213ٛ ه نبن، ) ٕتّ اڅنجني   نه٢نز ٕا

(mártires de córdoba) ذبنيب ٙني هبي ٽبس څيپي ډ ٵٺي ث ىني ٽ  ثب٭ض س٢ٮيٴ كپ  اُ نه٢ز  ډز ډٖچ بنبن ىٍ ٕا

َا ډ څينبُ) نذبنيب ىٍ ٕنبڃ     ثب ٹيٍر ځَٵشف ٽبس څيټ .(88ن87، 1988ٛ، ويڂ ډَٽنِ  ن ٥چي٦چن     ،ڇ1086هبي ٙن بڃ ٕا

ذبنيب   هبي ٙ بڅي اٵشبى. ډٖيليبن ٥چي٦چن  سٮچنٸ هنب٥َي ثن  ٕننز       ث  ىٕز ٽبس څيټن ٍهجَي ٽچيٖبهب ىٍ ػن ة ٕا

شني ٍا ٍو ف ه ي اُ ؛ډٖيليز ٽبس څيټ ٍوډي نيٙا  ٽَىنني ث  دٌيَٗ ٽچيٖبي ٍوډي واىاٍ ٵبسلبن ٽبس څيټ ٙ بڅي آنهب 

ذبنيب ث  ٵَډبن ډٖشٺيڈ دبح ػنڀ .(30ن7، 2006ٛ، اِؿ اٍيب) ډٖچ بنبن ٙپڄ ىاىني ٽن   ٍا ثَ ١ي هبيي  ٽبس څيټ ىٍ ٕا

َاي ثبُدٔ ذبنيب نبڇ ځَٵش  ث ى ػنڀ ٝچيجي ث ننبواىي   ب ػننڀ سنَيف آنهن   ڈډهن  .(33-28، 1859ٛ، ٵَنبننيُ ) ځيَي ٕا

هنبي ٙن بڅي س انٖنشني ثن  ٽ نټ       ٽبس څينټ  هب ٕ  ٹَن ٥ ڃ ٽٚنيي.  ڇ ث ى. ايف ٕچٖچ  ػنڀ1212ٕبڃ س څ ٕب ىٍ 

َاٍ ٽَى  ث ىني َانٖ  و ايشبڅيب ثَٹ هَيف دبيڂب  ډٖچ بنبن ٱَنب٥ن  ىٍ ػننڀ   آ ڇ1482ىٍ ٕبڃ  ،اسلبىي ٽ  ثب ډٖيليبن ٵ

َانبىا ٍا سَٞٳ ٽنني ځ ّان ين   ، و ثٮي اُ ځٌٙز يټ ىه  (46-35ٛ، 1988، دَُِِ) )ٱَنب٥ (  كپ ډنز   ڇ1492ىٍ ىوڇ 

ذبنيب سٚپيڄ ىاىني  يپذبٍؿ ٍا ىٍ ٕا  (.113، 1ٛ، ع1973، ٍونٖي بن) ٽبس څيټ 
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 سَم ٍٓٗژگٖ ح٘ات اجتواعٖ هس٘ح٘ت کاتَل٘ک در دٍر. 1-3

ذبنيب ىٍ ىوٍ نذبنيب ى  كپ ډنز يپذ  ٕ ڇ ٭قو  ثَ ډ ٵٺيز ىٍ سٚنپيڄ  ةٽبس څيټ ٕا ڇ و كٶن٨  1492ٍ ٕنبڃ  بٍؿن  ىٍ ٕا

هب ډ ٍى سؼِين    ويْځيسَيف  اىاډ ، ډهڈىٍ  ٙ ى. ىوڇ ډش بيِ ډي ةهٞ ٝيز ٽبس څيپي ٍوډي ه ى ثب ؿني ويْځي اُ ىوٍ

 ٙ ني. ډيو سلچيڄ 

 حکَهت پادضاّاى کاتَل٘ک. 1-1-3

َاي نوٖشيف ثبٍ ىٍ ذبنيب ث  ٍيبٕنز ٽچي  (CAlxto III) ٽبڅيپٖش  ٕ ڇ ڇ دبح1455ٕبڃ  ث ٖنبي ٽبس څينټ   اُ ٽٚ ٍ ٕا

ز. سإنٺ٘ ډه ي ىٍ س ٽبڅيپٖش دبح  .ٍٕيي ذبنيب ىٙا ثن  دبىٙنب    ىينني   يػبيڂب  و ا٭شجنبٍ  ،دبح ي يييإييي دبىٙبهبن ٕا

َاي ك بيز و ه پبٍي ډٖيليبن ثب آنهب ىٍ ػنڀ ىاى و انڂيِ  ډي هب ډ ٵنٸ ٙنيني    ٽبس څيټ .ٽَى ايؼبى ډيهب  اي ٹ ي ث

ّان يٽ  كپ ډز يپذبٍؿ ،ثب ه پبٍي دبىٙبهبن ذبنيب ىٍ ىوڇ  ٍا ىٍ ٕا نذبنيب  ڇ ثَدب ٽنني.1492  بس څيټ   ٵَنبننيو  دبىٙب  ٕا

نز       ،(Fernando II de Aragón) ىوڇ َاننبىا ثنب نٶن ًي ٽن  ىٍ واسيپنبن ىٙا  (Alejandro) اڅوبننيٍو ، ثٮي اُ ٵشق ځ

ذبنيبيي ٍا ث  ډٺبڇ دبدي ٍٕبني. دبح  ٕا ذبنيبيي ٽچيٖبي ٽبس، ىواڅوبنيٍواالٝڄ  ٍا   اڅوبننيٍو  څيټ ث ى. ډيف دبح ٕا دبىٙنب  

َاٍ ىاى ٔ و  ډ ٍى ك بيز ػيي ه ى ٹ ڈ ىيني ثب سٺنيي َٕا ٍا وي  ،(Isabel I) ايٖنبثيڃ و ه ٖنَٗ   ٵَنبننيو  ىٍ يټ ډ

ذبنيب ډٮَٵي ٽَى ذبنيب اُ ػهبر ډوشچٶي ثب ىيڂَ دبىٙنبهبن ډشٶنبور    .(56سب، ٛ ُ، ثيدَِِ) نوٖشيف دبىٙب  ٕا دبىٙبهبن ٕا

بٍ  ډي سَيف سٶبور ډهڈث  ثَهي اُ ٽ   ث ىني ٍا اُ نٖڄ ځ ر( اڅٴ ٙ ى: هب ٙا  ىانٖشني ٽ  ىٍ ٕنبڃ  هب ډي دبىٙبهبن ه ى 

ذبنيب ٙيني415 ٍا اُ نٖنڄ   ( ة ؛ڇ دبىٙبهبن ٍٕ ي ٕا هنب   ٵَډبننياٍ ويِيڂن ر  ، (Pelayo) دنقّو  دبىٙب  و ډچپن ، هن ى 

س انٖنز ثنَ ډٖنچ بنبن دينَوُ      (Virgen de Covadonga) ثبٽَ  ٽ اىونڂبييي إىانني ٽ  ىٍ ػنڀ ثب ډٖچ بنبن ثب س ډي

ٓ إدٔ ايف هبنيان ډ ٍى س ؛ٙ ى   دبىٙنبهبن ٽبس څينټ نٺ٦ن    ةىوٍ( ع؛ (32-5، 1992ٛ، اڅن اٍُ ) نني ا ييي اڅهي و ډٺني

ذبنيبي ٽبس څيټ ث ى ٍان  ؛٭٦ٶي ىٍ سبٍين ٕا دبىٙنب  ٽبس څينټ ثنب اسلنبى     دنبنِىهڈ ډنيقىي(   ٹنَن  )ؿ ن ىٍ ه يف ىو

ٍاځ ن) ډنب٥ٸ ٙ بڅي ذبنيبو ( آ ْا و څئ ن) ډنب٥ٸ ډَٽِي ٕا ٔ    و ٵنشق آهنَيف ٹچٮن   ( ٽبٕشي َاي   ،ډٖنچ بنبن ىٍ اننيڅ ثن

ذبنيبي ٽن ني ٙنپڄ ځَٵنز   . ه ـننيف ٵش كنبر آډَيپنبي السنيف و     (85، 2003ٛ، ثَوؿنٴ ) نوٖشيف ثبٍ ٽٚ ٍ ٕا

ذبنيب سب ىوٍسَيف نٺب٣  ( ينف ىوٍ  ثن ى. ى  ا هبي دبىٙبهبن ىٍ اُ ډ ٵٺيز ،ډَيپبي ػن ثي و ډَٽِيآځٖشَٗ دبىٙبهي ٕا

ځٖنشَٗ و سجچينٰ ٽچيٖنبي      دبىٙنبهبن و٩يٶن  ٕن   اُ ينټ   دبىٙبهبن و ٽچيٖبي ٽبس څيټ ثٖيبٍ ځٖشَى  ٙني.   ٍاث٦

ٽچيٖبي ٽبس څينټ ىٍ ٥ن ڃ ٕن  ٹنَن اُ كنٸ ٙنَ٭ي        ،ىيڂَٕ ي ٍا ثَ ٭هي  ځَٵشني و اُ اُ آن ٽبس څيټ و ك بيز 

ذبنيب و آډَيپنبي ال  َاي كپ ډز ثَ ٕا اينف   .(179، 1947ٛ، هٍَِيننڀ ) ثن ى سنيف ىٵنب٫ ٽنَى     دبىٙبهبن ٽبس څيټ ث

نذبنيب سنب ٹنَن     ٕچٖچسب ك بيز ډٮن ي ٽچيٖب اُ دبىٙبهبن ٕجت ٙي  نذبنيب و آډَيپنبي     دبىٙبهبن ٽبس څيټ ٕا هنب ىٍ ٕا

 .ثيالسيف اىاډ  يب
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 اسپاً٘ادس ص عماٗذ ّ٘إ تفت تطک٘ل دادگاُ. 2-1-3

نذبنيب     (2001، څ يئ ٕ اٍُ) ٺي ث ىنيدبىٙبهبن ٽبس څيټ و ٽٚيٚبن ث  ىيف كياٽظَي ډٮش . سب ٹنَن نن ُىهڈ و ٵنشق ٕا

ٍا اػنبُ  ن ني     ځ نن   ٍوكنبني ن ىٍثنبٍي هنيؾ      دبىٙب  و ٥جٺن  ،س ٤ٕ نبدچئ ن َايي و اٝنقكبر ډنٌهجي   ىاىنني  نن ځ

سنب    ث ىنني  ايؼبى ٽنَى  (272، 1997ٛ، ځبٍٕيب ٽبٍٕڄ) ىاىځب  سٶشي٘ ٭ٺبيي ،ث  ه يف ډن٪ ٍ .(67، 1570ٛ، هَِځب)

ٍا ٙنبٕبيي و كٌٳ ٽننيي ذبنيبيي   .(25-20، 2003ٛ، ٽبونٔ) ه ىيبن و ډٖچ بنبن ث ډي ٕا

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

ذبنيب اُ ٍان كيبر ډٖيليز ىٍ ٕا ٍان ٕن   دبنِىهڈ ډيقىي، آٱبُ سب ٹَن  ثب س ػ  ث  ىو ٍان سن ان   ٍا ډني ځبنن    اينف ىو ىو

ٍا   إ. ډٖيليز ٽبس څيټ سلز سىانٖزٍٙي و ٙپ ٵبيي ډٖيليز ٽبس څيټ ٍوډي  طيَ ٭ٺبيي ٽچيٖبي ٍوڇ كينبر هن ى 

َائزيډٖيل ث  ه يف ٭چز .ييث  اوع ٹيٍر ٍٕ ڈ ډيقىيو ىٍ ٹَن دبنِىهآٱبُ ٽَى  ذبنيب ٹ هنبي ىيڂنَ    ز ٽبس څيټ ٕا

ٍا نذنٌيَٵز. ډٖنيليز ٽبس څينټ ىٍ ثَهني ُډنبن      يډبنني ډٖيل ،زيډٖيل ٍان ، هنب  ز آٍي ٕي و ډبٕنيوني   ډبننني ىو

ٍان اٹشياٍ ٽچيٖبي ډٖنشٮَثبن ىٍ  ٍي ٕي ىٍ ثو٘آليبن يډٖ كپ ډز ذبنيب و ىو ٍان هبيي اُ ٕا  كپ ډنز ډٖنچ بنبن   ىو

شٺقڃ ٽَى و اُ ىٍ ٥چي٦چ ، نشٺقڃ    ؛ٽچيٖبي ٍوڇ ػيا ٙني  ا٭قڇ ٕا هنبي ډٺ٦ٮني ثنَ كَٽنز ډٖنيليز       اډنب اينف ٕا

نز. إٕ ز ٍٙي و ٙپ ٵبيي س ٽبس څيټ ٍوډي ث  ب ينټ ين  څكشني ډٖنيليبن ٱيَٽبس   اينپن   ػبڅنت   طيَ ؿٚ ڂيَي نيٙا

ذبنيبيي نش انٖشني ٽ ؿټ ذبنيب ايؼبى ٽنني. هبي ٽبس څيټ طيَي ىٍ انييٚ إسَيف س ٽبس څيټ ٕا ٽبس څينټ ثن     هبي ٍوډي ٕا

ٌاهت  ،٭چز نڂب  كياٽظَي ث  ىيف ٍا ډ ن ٫ ٽَى و كشي ىٍ ٹنَن دنبنِىهڈ   ٙ َى ٍا ثب٥ڄ ىيڂَ اىيبن و ډ و سجچيٰ آنهب 

ذبنيب ىاىځب ىٍ ٽڄ  ثٮي اُ سٚپيڄ دبىٙبهي ٽبس څيټ،ډيقىي  ه نيف نڂنب    ىڅينڄ  . ثن   ثَدب ن ن ى هبي سٶشي٘ ٭ٺبيي  ٕا

قڇ ىيڂَ ٽ  اىيبن ٕچجي ث ى نذبنيب  ث  ،ډظڄ ٕا نش انٖنشني ػبيڂنب  ٵَهنڂني و     ،ٍٱڈ ك٢ ٍ هٚشٞيٕبڅ  ثَ ډنب٥ٺي اُ ٕا

 بڃ ، دبىٙنبهبن ډٖنيلي ٙن   ننؼبر ه ى اُ ىٕز ډٖنچ بنب  ةډٖيليز ٽبس څيټ ث  انڂيِ ځيَي دييا ٽنني. ىيني ؿٚڈ

ٍا سٺيئ  ذبنيب  ٍا دبىٙب  سٽَىني ٕا ٹنيٍر و   ييني دبىٙنب  ٭ نقً   إهنب ثنب س   ٽبس څيټ يييٙي  اُ ٥َٳ هيا نبډييني.إو آنهب 

ٍا ث ٍا ثني    ىٕز ځَٵشني.  ٕيبٕز  نشني    دبىٙبهبن اڅ٦بٳ ٽچيٖنبي ٽبس څينټ  ٌٙا ثنٍِٿ    دٚنش ان ايؼنبى  ثنب  و دبٕنن نڂ

َاي ٽچيٖب و ك بيز اُ ځَو  َاي ډٖيلي، هبي سجچيٲي اٹشٞبىي ث ٍا ث ډبننني آډَيپنبي    ،هبي ىوٍىٕنز  ٕبُي ػهبن ٍا  

ٍا سلنز نٶن ً    هبي ٽبس څيټ ثبُ ٽَىني. ،ػن ثي و السيف ذبنيب ثب ٽ ټ دبىٙبهبن س انٖشني آډَيپبي ډَٽِي و ػن ثي  ٕا

ډٖنيليز آډَيپنبي   دْوهٚنڂَ   ٽن  ىاٍى اه ينز  ثٖنيبٍ  ايف نپش  سٌٽَ  ،ىٍ دبيبن ىيف و ٵَهنڀ ډٖيليز ىٍآوٍني.

ش  ثبٙي ايف نپش  ث  هبي سبٍيوي ه ى ثبيي  السيف ىٍ ثٍَٕي ذبنيبيي ٽن   س ػ  ىٙا ٍا   آٽ  ډٖيليز ٕا ډَيپنبي السنيف 

َايف ٙنبهز و ويْځني  ډٺچي ٽچيٖبي ٍوڇ ث ى.طبنيبً ٽبس څيټ و  اوالً ،ٵشق ٽَى َاي      ثنبث هنبي ٽچيٖنبي ٽبس څينټ ٍوڇ ثن

ز.َ نبدٌي ٙنبهز ډٖيليز ىٍ آډَيپبي السيف ١َوٍسي اػشنبة   ٕا
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