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علیًقیباقرشاّی 

چکیده
ػكك یىی اظ ٔٛظٛػبتی اؾت و ٝافالؼ ٖٛزض ؾٔ ٝحبٚض ٜذٛز ث ٝآٟ٘اب رطزاذهاٚ ٝ
ٔهفىطاٖ زض قطق  ٚغطة ٚاوٙكٟبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثا ٝآٖ ٘كابٖ زاز ٜا٘اس وا ٝزض ایاٗ
ٔمبِ ٝفمػ ث ٝثبظتبة آٖ زض خٟبٖ ٔؿیحیت رطزاذهٔ ٝی قاٛز .ثؽاٛضوّی زض خٟابٖ
ٔؿیحیت ز ٚخطیبٖ فىطی زض ذصٛل ػكك ٚخٛز زاضز و ٝیىی ٔهبثط اظ افالؼٖٛ
ثٛزٔ ٚ ٜهفىطاٖ آٖ ٔؼهمس٘س اظ آ٘دبییىا ٝا٘سیكاٞ ٝابی افالؼا ٖٛؾابظٌبض ثاب زیاٗ
ٔؿیحی ثٛزٔ ٚ ٜغبیطتی ثب آٖ ٘ساضز ،اظ ایٗ ضٔ ٚی تاٛاٖ ظإٗ اػهمابز ثا ٝؾاٙت
ٔؿیحی اظ فّؿف ٝافالؼ٘ ٖٛیع ثطای ف ٟٓثٟهط  ٚػٕیمهط ٔفبٞیٓ زیٙای اؾاهفبز ٜواطز.
غبِت ٔهفىطاٖ اِٚی ٝوّیؿب ٔب٘ٙس یٛحٙب ،اٚضیٍٗ ٚ ،آٌٛؾهیٗ ث ٝایاٗ خطیابٖ فىاطی
تؼّك زاض٘س .خطیبٖ ثؼسی ٚاوٙكی ثاٛز ثا ٝخطیابٖ ا ٚ َٚریاطٚاٖ آٖ احؿابؼ ٔای
وطز٘س و ٝػٙبصط ی٘ٛب٘ی اظ ؼطیك ٔهفىطاٖ اِٚیٔ ٝؿیحی ٚاضز زیٗ ٔؿیحیت قاسٚ ٜ
آٖ ضا آِٛز ٜوطز ٜاؾت ،اظ ایٗ ض ٚزض صسز ریطاؾاهٗ  ٚظزٚزٖ ٔؿایحیت اظ ا٘سیكاٝ
ٞبی ی٘ٛب٘ی ٔرصٛصب افالؼ٘ٛی ثطآٔس٘س .افطازی چ ٖٛرِٛؽِٛ ،تط ٘ ٚبیٍطٖ ث ٝایٗ
خطیبٖ فىطی تؼّك زاض٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝفمػ ث ٝآضاء اٚضیٍٗ ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙس ٜخطیبٖ
ا َٚرطزاذهٔ ٝی قٛز ظیطا ا  ٚاِٚایٗ وؿای اؾات وا ٝرابی افالؼا ٖٛضا ثا ٝخٟابٖ
ٔؿیحیت وكیسٕٞ ،چٙیٗ اقبض ٜای ٔرهصط ٘یع ثا ٝآضاء آٌٛؾاهیٗ ذٛاٞاس قاس .زض
ذصٛل خطیبٖ ز٘ ْٚیع ث ٝآضاء ٘بیٍطٖ رطزاذهٔ ٝی قٛز ظیطا ا ٚثؽٛض خسی ث ٝایٗ
ٔؿئّ ٝرطزاذه ٚ ٝحهی وهبثی زٚخّسی تحات ػٙاٛاٖ آٌبرا ٚ ٝاضٚؼ ٍ٘بقاه ٚ ٝزض
صسز ٔمبثّ ٝثب خطیبٖ فىطی ا َٚثطآٔس.
کلیدواژهها:افالؼٔ ،ٖٛؿیحیت ،ػكك ،آٌبر ،ٝاضٚؼ ،اٚضیٍٗ٘ ،بیٍطٖ ،آٌٛؾهیٗ
زا٘كیبض فّؿف ٝزا٘كٍب ٜثیٗإِّّی أبْ ذٕیٙی
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.1مقدمه
ؾبثم ٝثحث زضثبض ٜػكك زض غطة ث ٝلجُ اظ زٚضٔ ٜؿایحیت ثاط ٔای ٌاطزز ،یؼٙای
٘ٛیؿٙسٌبٖ  ٚقؼطای ی٘ٛبٖ ثبؾهبٖ ٔب٘ٙس ٔٛٞط ٞ ٚعیٛز ٘یع زض آثبض ذاٛز چا ٝوٕاسی ٚ
چ ٝتطاغیه ثٔ ٝؿئّ ٝػكك رطزاذه ٝا٘س .زض ػبِٓ فّؿف٘ ٝیع فیّؿٛفب٘ی ٘ظیاط افالؼاٚ ٖٛ
اضؾؽ ٛثٔ ٝم ِٝٛػكك رطزاذه ٝا٘س .اِجه ٝآٟ٘ب اظ ػكك ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛػی حىٕت  ٚذطز یابز
ٔی وطز٘س .زض ٚالغ اظ زیسٌب ٜآٟ٘ب ػكك ٘ٛػی زٚؾت زاقهٗ حىٕت  ٚذاطز ٔحؿاٛة
ٔی قس .ذٛز ٚاغ ٜفیّؿٛف اظ ز ٚثرف فیّ ( ٛزٚؾاهبض)  ٚؾاٛفیب ( ذاطز یاب حىٕات)
تكىیُ قس ٜو ٝؼجك آٖ فیّؿٛف ث ٝوؿی اؼالق ٔی قس و ٝزٚؾاهبض  ٚػبقاك حىٕات
ثٛز ٜاؾت .لجُ اظ افالؼ٘ ٖٛیع فیّؿٛفب٘ی ٘ظیط ٞطاوّیهٛؼ چٙیٗ ٘ظاطی زضثابض ٜفّؿافٝ
زاقهٙسِٚ ،ی افالؼ ٖٛزض آثبض ذٛز ث٘ ٝح ٛذبصی ث ٝآٖ رطزاذت و ٝثبظتبة ٔهفابٚتی زض
ٔیبٖ ٔهفىطاٖ ثس٘جبَ ذٛز زاقت
افالؼ ٖٛزض ؾٔ ٝحبٚض ٜظیبفت( ، )Symposiumفبیاسضٚؼ(ِٛ ٚ )Phaedrusؾایؽ
( ) Lysisثٔ ٝؿئّ ٝػكك رطزاذهٔ ٚ ٝهفىطاٖ ثؼسی زض تجییٗ ػكك ث ٝاقاىبَ ٌ٘ٛابٌ٘ٛی
تحت تبثیط افالؼ ٖٛثٛز ٜا٘س و ٝزض ایاٗ ٔمبِا ٝفماػ ثبظتابة ػكاك افالؼا٘ٛی زضػابِٓ
ٔؿیحیت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٍیطزِٚ .ی لجُ اظ رطزاذهٗ ث ٝآٖ الظْ اؾت اقبض ٜای قٛز
ث٘ ٝظط ذٛز افالؼ ٖٛزض ثبض ٜػكك  ٚؾا ؽ ٘ظاط ٔهفىاطاٖ ٔؿایحی زض ثابض ٜآٖ ٔاٛضز
ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ٔكٟٛضتطیٗ ٔحبٚض ٜافالؼ ٖٛزض ثبض ٜػكك ٔحبٚض ٜظایبفت اؾاتٔ .حاٛض اصاّی ایاٗ
ٔحبٚض ٜػكك اؾت .افالؼ ٖٛػال ٜٚثط ظیبفت زض ٔحبٚضات فبیسضٚؼ ِٛ ٚؾیؽ  ٓٞثٝ
ٔم ِٝٛػكك رطزاذه ٝاؾت .زض ٔحبٚض ٜظیبفت افالؼ ٖٛؾرٙطا٘ی قاف آتٙای ضا ٔؽاط
ٔی وٙس و ٝزض ٔیبٖ آٟ٘ب ؾرٙطا٘ی ؾمطاغ اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت ؤ ٝحٛضٞبی
اصّی آٖ ػجبضت اؾت اظ :ػكك ٘ٛػی ٔیُ ث ٝچیعی ثٛز ٚ ٜیب ٕٞاطا ٜچیاعی اؾات واٝ
ا٘ؿبٖ فبلس آٖ اؾت .ػكك ؼبِت آٖ چیعی اؾت و ٝذٛة اؾات .زض ٚالاغ ػبقاك ٔای
وٛقس و ٝآٖ ضا تصبحت وٙس .آٖ چیعی و ٝثسؾت ٔی آیس لؽؼاب ثبیاس ذاٛة  ٚزا ٕای
ثبقس ٘ٛٔ ٝلهیٔ .یُ ث ٝزاقهٗ چیعی ثطای ٕٞیك ٝضیكا ٝزض ٔیاُ ا٘ؿابٖ ثا ٝخابٚزاٍ٘ی
زاضز .خبٚزاٍ٘ی ٘یع ثب ذاللیت ثسؾت ٔی آیس .ذاللیت اضتجبغ تٍٙبتٍٙی ثب ظیجبیی زاضز.
ػكك  ٚظیجبیی ثبػث ایدبز خبٚزاٍ٘ی ٔی قٛزٔ(.دٕٛػا ٝآثابض افالؼا-429: 1380،ٖٛ
.) 429
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ٚیػٌ ٜی ذبل ٔحبٚض ٜظیبفت ایٗ اؾت و ٝزض آٖ افالؼٔ ٖٛؿاب ّی ضا زض ثابض ٜػكاك
ثؽٛض ٘بٔهؼبضف ٔؽط ٔی وٙس وا ٝزض ؾاٙت ی٘ٛب٘یابٖ ضایاح ٘جاٛز ٜاؾاتٕ٘ٛ٘ .ا ٝای اظ
٘بٔهؼبضف ثٛزٖ آٖ ا٘هربة یه ظٖ ث٘ ٝبْ زیٛتیٕاب ثا ٝػٙاٛاٖ وؿای وا ٝثاطای ؾامطاغ
ؾرٙب٘ی زضثبض ٜػكك ٔ ٚبٞیت آٖ ثٔ ٝیبٖ ٔی آٚضز .اٌط ؾارٙبٖ ؾامطاغ ضا زض ٔحابٚضٜ
ظیبفت ٕٞبٖ ٘ظطی ٝافالؼ ٖٛثسا٘یٓ زض آٖ صٛضت ٘ظط افالؼا ٖٛزض ثابض ٜػكاك ٕٞابٖ
اضٚؼ اؾت ،یؼٙی ٔیُ ذٛزذٛاٞب٘ ٝای و ٝزض ری تصبحت اؾت .ػكاك زض آثابض اِٚیاٝ
افالؼ ٖٛزض زضخ ٝاٛ٘ َٚػی اقهیبق  ٚیب ٔیُ ث ٝچیعی اؾت و ٝا٘ؿبٖ فبلاس آٖ اؾات ٚ
ٔبیُ اؾت آ٘طا تصبحت وٙس .ضیك ٝذؽب زض ایٙدب اؾت و ٝثطذای زض خٟابٖ ٔؿایحیت
ٔب٘ٙس آ٘سضؼ ٘بیٍطٖ( ِٛ ٚ )1546تط ثب چٙایٗ تصاٛضی اظ ػكاك افالؼا٘ٛی ثا ٝؾاطاؽ
ٔحبٚض ٜظیبفت ضفه ٚ ٝآ٘طا ٔؽبِؼٔ ٝی وطز٘س  ٚزض ٘هید ٝػكاك ذاسا ثا ٝا٘ؿابٖ ضا ظیاط
ؾٛاَ ٔی ثطز٘س ،ظیطا ٔؼهمس ثٛز٘س ذسا فبلس چیعی ٘یؿت و ٝثرٛاٞس اظ ؼطیك ػكك آ٘طا
وؿت وٙس .اظ ایٗ ض ٚفطزی چ ٖٛخٔ ٖٛیىب یُ ضیؿت )1936( 1ثب ٘ظط ٘ابیٍطٖ زض ایاٗ
ذصٛل ٔربِف ثٛز .ا ٚزالیُ ذٛز زض ٔربِفات ثاب آضء ٘ابیٍطٖ ضا زض وهابثی ثا٘ ٝابْ
اضٚؼ  ٚضٚأٖ :ؽبِؼبتی زض ثبض ٜافالؼ ٚ ٖٛاٚضیٍٗ ٔی ٘ٛیؿس ،آٖ اضٚؾی و ٝاٚضیٍاٗ
اظ آٖ ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔی آٚضز ػكك ثٔ ٝؼٙبی حطیصاب٘ ٚ ٝآظٔٙسا٘ا٘ ٝیؿات .ایاطاز وابض
٘بیٍطٖ زض ایٗ اؾت و ٝا ٚزض ذصٛل ػكك افالؼ٘ٛی فمػ ثٔ ٝحابٚض ٜظایبفت اوهفاب
وطز ٜاؾت ،زض صٛضتی و ٝافالؼ ٖٛزض ٔحبٚضات فبیسضٚؼِٛ ،ؾیؽ ٚ ،حهایآاِىیجیابز
 ٓٞثٛٔ ٝظٛع ػكك رطزاذه ٚ ٝزض آٟ٘ب ثٞ ٝیچ ٚخ ٝػكك ثٔ ٝؼٙبی آظٔٙسا٘ٔ ٝؽط ٘كسٜ
اؾت .اٚضیٍٗ ث ٝػكمی اقبضٔ ٜی وٙس وا٘ ٝعِٚای ( )descendingثاٛز ٚ ٜثا ٝػكاك ثاٝ
ٔفٔ ْٟٛؿیحی آٖ یؼٙی آٌبر٘ ٝعزیىهط اؾت .اٚضیٍٗ اظ تفىط افالؼ ٖٛثطای ف ٟٓػٕیمهاط
اػهمبزات ٔؿیحی اؾهفبزٔ ٜی وطز ٘ ٝتحطیف آٖ )( Osborne,2002 :53
ٔحبٚض ٜفبیسضٚؼ ثؼس اظ ٔحبٚضِٛ ٜؾیؽ ٘ٛقه ٝقس ٜاؾت ،تمطیجب زض زٚضٔ ٜیاب٘ی .ایاٗ
ٔحبٚض٘ ٜیع قبُٔ ؾ ٝؾرٙطا٘ی زضثبض ٜػكك اؾت .زض ایٗ ٔحبٚض ٜؾامطاغ اظ فبیاسضٚؼ
ٔی ذٛاٞس آ٘چ ٝاظ ِٛؾیؽ زضثبض ٜػكاك قاٙیس ٜاؾات ثا ٝا ٚثٍٛیاس .زض ایاٗ ٔحابٚضٜ
ٕٞچٙیٗ اظ ٔٛظٛػبتی ٔب٘ٙس ٘فؽ ،خ ،ٖٛٙاِٟبْ اِٟیٙٞ ٚ ،ط ثحث قس ٜاؾت.
زض ٔحبٚضِٛ ٜؾیؽ ٘یع ؾرٗ اظ ٔبٞیت زٚؾهی  ٚػكك ثٔ ٝیبٖ آٔس ٜاؾت .ایٗ ٔحابٚضٜ
اظ ٔحبٚضات زٚض ٜا َٚافالؼ٘ٛی ٔحؿٛة ٔی قٛز .قرصیت ا َٚایٗ ٔحابٚض ٜؾامطاغ
اؾاات  ٚزض آٖ اظ زٚؾااهی ٔیاابٖ ِٛؾیؽٙٔ،ىؿااٛٙؼ(ٞ ٚ ، ) Menexenusی ٛثاابِؽ
( ) Hippothalesؾرٗ ثٔ ٝیبٖ آٔس ٜاؾت .ؾمطاغ زض ایٗ ٔحبٚض ٜث ٝچٟبض ٘ظاط زضثابضٜ
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ٔبٞیت زٚؾهی اقبضٔ ٜای وٙاس -1 :زٚؾاهی ٔیابٖ ا٘ؿابٟ٘بی ذاٛة -2 ،زٚؾاهی ٔیابٖ
ا٘ؿبٟ٘بی ثس -3 ،زٚؾهی ٔیبٖ ا٘ؿبٟ٘بیی و ٝ٘ ٝذٛثٙس  ٝ٘ ٚثاس ثاب ا٘ؿابٟ٘بیی وا ٝذاٛة
ٞؿهٙس -4 ٚ ،زٚؾهی ٔیبٖ وؿب٘ی و ٝثبیىسیٍط ٘ؿجهی زاض٘س.

.2عشق در عالم مسیحیت
ٚاغ ٜػكك یب ٔحجت ٔ ٚفٟا ْٛآٖ زض زٚض ٜآثابء وّیؿاب ،ض٘ؿاب٘ؽٕٞ ٚ ،چٙایٗ زض زٚضٜ
ٔؼبصط ث ٝقىّٟبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زض ٔیبٖ ٔؿیحیبٖ ٔؽط ثٛز ٜاؾت .آٟ٘ب ٔم ِٝٛػكك ضا ثاٝ
٘حٛی ث ٝضاثؽ ٝا٘ؿبٖ  ٚذسا اضتجبغ زاز ٚ ٜآٖ ضا اظ ایٗ ظاٚیٔ ٝاٛضز ثطضؾای لاطاض ٔای
زٙٞسِٚ .ی چٙیٗ ٍ٘بٞی ثٔ ٝم ِٝٛػكك رطؾكٟبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثاس٘جبَ ذاٛز زاقات  ٚزض
٘هید ٝربؾرٟبی ٔهفبٚتی ٘یع ریسا وطز .رطؾكٟبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ لجیُ ایٙى ٝزض ثحث ػكاك
و ٝیه ؼطف آٖ ذسا اؾت آیب ذسا ضا ػیٗ ػكك ،ػبقك  ٚیب ٔؼكٛق ثسا٘یٓ؟ ث ٝػجابضت
زیٍط آیب ذسا ػیٗ حت اؾت  ٚیب ٔحت اؾت  ٚیب ٔحجٛة؟ زض ایٗ ذصاٛل ثحثٟابی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ؾٛی ٔهفىطاٖ ٔؿیحی ٔؽط قس ٜاؾت و ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝفمػ ث ٝثطذای اظ
آٟ٘ب اقبض ٜذٛاٞس قس.
ثؽٛضوّی زض خٟبٖ ٔؿیحیت ز ٚخطثبٖ اصّی زض ثبض ٜػكاك ٚخاٛز زاقات وا ٝیىای
ٔهبثط اظ افالؼ ٖٛثٛزٔ ٚ ٜهفىطاٖ ایٗ خطیبٖ فىطی ٚاغٞ ٜبیی چ ٖٛآٌبر ٚ ٝاضٚؼ ضا وٝ
زض فط ًٙٞی٘ٛب٘یبٖ ثطای ػكك ثىبض ثطزٔ ٜی قس لبثُ خبیٍعیٗ ثاب یىاسیٍطٔی زا٘ؿاهٙس
ٚزض ٚالغ تفبٚت ظیبزی ٔیبٖ آٟ٘ب ٕ٘ی زیس٘س .زضٚالغ آضاء آٟ٘ب زضثبض ٜػكك ثیكهط صجغٝ
افالؼااا٘ٛی زاقاااتٔ .اااثال فاااطزی ٔب٘ٙاااس یٛحٙاااب 2ذاااسا ضا ػااایٗ ػكاااك ٔااای
زا٘ؿت ) . (Nygren,1953:197اٚضیٍٗ ٘یع ٔؼهمس ثٛز ذسا ٘ؿجت ث ٕٝٞ ٝا٘ؿابٟ٘ب ػكاك
ٔی ٚضظز  ٚآٟ٘ب ضا زٚؾت ٔی زاضز ،اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت ذاسا ذاٛز ػبقاك اؾات
) . ( Osborne,2002: 167زض ذصٛل اضٚؼ  ٚآٌبر٘ ٝیع أ ٚؼهمس ثٛز وا ٝآٟ٘اب ضا ٔای
تٛاٖ خبیٍعیٗ  ٓٞلطاض زاز ،یؼٙی ا ٚتفبٚت چٙسا٘ی ٔیبٖ آٟ٘ب لب ُ ٘جٛز.
آٌٛؾهیٗ٘ )354-430( 3یع ٔب٘ٙس اٚضیٍٗ زض ایٗ ذصاٛل وابٔال ٔهابثط اظ افالؼاٚ ٖٛ
افّٛؼیٗ ثٛز ٜاؾت .آٌٛؾهیٗ ٔؼهمس ثٛز و ٝیه ضاثؽ ٝذبصی ٔیابٖ ٔؼطفات ثا ٝذیاط،
ػكك ث ٝذیط ٚ ،اضاز ٜث ٝذیط ٚخٛز زاضز .ثطذی ٔؼهمس٘س و ٝایٗ ٘ٛع ٍ٘اب ٜآٌٛؾاهیٗ ثاٝ
ػكك  ٓٞیه ٍ٘بٔ ٜؿیحی ثٛز ٓٞ ٚ ٜاظ یه صجغ ٝافالؼ٘ٛی ثطذٛضزاض اؾت .ثا٘ ٝظاط
آٌٛؾهیٗ ایٗ ؾ ٝخعء ػكك زض ذسای ٚاحاسی خٕاغ ا٘اس (  .) Rist,2003: 28زضٚالاغ
تثّیث ػبقك ٔ ٚؼكٛق  ٚػكك یب تثّیث رسض  ٚرؿط  ٚض ٚاِمسؼ زض ذاسای ٚاحاسی
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خٕااغ ٞؿااهٙس .تٔٛاابؼ آوااٛیٙیٔ )1221-1275(4ؼهمااس اؾاات واا ٝزض ٘ظااط آٌٛؾااهیٗ
ػكك(ض ٚاِمسؼ) ضاثػ ٔیبٖ ػبقك (رسض) ٔ ٚؼكٛق(رؿط) اؾت ،یؼٙای ػكاك زض ٘ظاط
آٌٛؾهیٗ ٘ٛػی حّم ٝاتصبَ اؾتِٚ ،ی ثطذی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔؿایحی ثاب ایاٗ ثطزاقات
تٔٛبؼ آوٛیٙی اظ ٔؼٙبی ػكك آٌٛؾهیٙی ٔٛافك ٘یؿهٙس ( .) Osborne,2002: 201-214
آٌٛؾهیٗ حهی فعیّت ضا ٘یع ٘ٛػی ػكك ث ٝذسا ٔی زا٘س .ا ٚفعاب ّی ٔب٘ٙاس ػاساِت ضا
ثطاؾبؼ ػكك ث ٝذسا تؼطیف ٔی وٙس( .Rist, 2003:161إٞ ٚچٙیٗ ػكك ضا ٘ٛػی ٞسیٝ
ذسا ث ٝا٘ؿبٖ ٔی زا٘س( . )Ibid :161اظ ٘ظط آٌٛؾهیٗ ذسا اظ ؼطیك فعُ  ٚػٙبیات ذاٛز
ػكك ضا زض زَ ا٘ؿبٟ٘ب لطاض ٔی زٞس(٘ .)Ibid: 185مف فعُ اِٟی ( )graceزض آٌٛؾاهیٗ
زلیمب ٔب٘ٙس ٘مف اضٚؼ زض فّؿف ٝافالؼ ٖٛاؾت .زض افالؼ٘ ٖٛیع ذسا اِٟبْ ثرف ػكاك
اؾت ،یؼٙی ذسا اظ ؼطیك ػكك ٔی تٛا٘س قطایػ ضا ثطای یاه ظ٘اسٌی ؾاؼبزتٕٙس ثاطای
ا٘ؿبٖ فطا ٓٞثیبٚضز( .)Ibid:181زض ٚالغ آٌٛؾهیٗ ػكك ضا ٘ٛػی فعُ اِٟی ٔای زا٘اس ٚ
زض ایٙدب ا ٚزض ٔمبثُ فطزی ثٙبْ رالٌیٛؼ 5لطاض ٔی ٌیطز و ٝا٘ؿبٖ ضا فبػُ افؼابَ ذاٛز
ٔی زا٘ؿت  ٚاػهمبزی ث ٝفعُ  ٚػٙبیت اِٟی ٘ساقت .آٌٛؾهیٗ حهی ٔؼهمس اؾت ؤ ٝاب
تب ػبقك ٘جبقیٓ ٕ٘ی تٛا٘یٓ ػبزَ  ٚیب حىیٓ ثبقیٓ .أ ٚی ٌٛیس ٔؼٕٛال اوثط ٔطزْ آ٘چاٝ
ضا و ٝثبیس زٚؾت زاقه ٝثبقٙس زٚؾت ٕ٘ی زاض٘س( . )Ibid:181اظ ٘ظاط ا ٚزض ػكاك ثبیاس
ث ٝذسا ٔهٛؾُ قس تب اظ ایٗ ؼطیك ثهٛاٖ ث ٝؾؼبزت ضؾیسٞ .سف یه ظ٘سٌی ذٛة ٘یاع
ضؾیسٖ ث ٝؾؼبزت اؾت( .)Ibid:162أ ٚی ٌٛیس ثبیس ٔٛخٛزات ظیجب ضا زٚؾات زاقات
ِٚی ا ٚث ٝتبؾی اظ افالؼأ ٖٛؼهماس اؾات ٘جبیاس ٔٛخاٛزات ظیجاب ضا ثاب ٔٙكابء ظیجابیی
ٔٛخٛزات ذّػ ٕ٘ٛز ) . (Ibid:162آٌٛؾهیٗ زض آثبض ذٛز ٕٞچٙیٗ ػكك ثٕٞ ٝؿبی ٝضا
ٔؽط ٔی وٙس ٔ ٚؼهمس اؾت ػكك ثٕٞ ٝؿبی ٝضا ثبیس زض ػكاك ثا ٝذاسا زیاس .یؼٙای اٚ
ػكك ثٕٞ ٝؿبی ٝضا ػیٗ ػكك ث ٝذسا ٔی زا٘س( .)Ibid:163ا ٚزض وهبة قٟط ذسای ذاٛز
ٔی ٌٛیس :یه ا٘ؿبٖ ذٛة اظ ایٗ ز٘یب اؾهفبزٔ ٜی وٙس ثطای ایٙى ٝثٟط ٜای اظ ذاسا ثجاطز
زض حبِی و ٝقیؽبٖ اظ ذسا اؾهفبزٔ ٜی وٙس تب اظ ایٗ ز٘یب ِصتی ثجطزAugustine, 1998: (.
.)15.7
خطیبٖ زیٍط زض خٟبٖ ٔؿیحیت خطیب٘ی ثٛز و ٝاػهمبز ث ٝتفىیه ٔیبٖ زٚ ٚاغ ٜآٌبراٚ ٝ
اضٚؼ زاقااه ٚ ٝآٌبراا ٝضا یااه ٚاغ ٜذاابل ٔؿاایحیت زا٘ؿااه ٚ ٝاضٚؼ ضا ٚاغ ٜذاابل
ی٘ٛب٘یبٖ ٔی زا٘ؿتٔ .هفىطا٘ی چ ٖٛرِٛؽِٛ ،6تط ٘ ٚبیٍطٖ اظ حبٔیبٖ خطیبٖ زٞ ْٚؿهٙس
ٔ ٚؼهمس٘س وٛ٘ ٝیؿٙسٌبٖ  ٚفیّؿٛفب٘ی چ ٖٛیٛحٙب ،اٚضیٍٗ ٚ ،آٌٛؾهیٗ ٚ ،آثبء وّیؿبی
اِٚی ٝلطٚ ٖٚؾؽی تحت تبثیط فط ًٙٞی٘ٛب٘ی ثٛز ٚ ٜػٙبصط ی٘ٛب٘ی ٔرصٛصب افالؼا٘ٛی
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زض ا٘سیك ٝآٟ٘ب ضؾٛخ وطز ٚ ٜثبػث قس ٜثٛز و ٝاظ ٔؿیحیت ٘بة زٚض افهبز ٜثبقٙس .اِجهٝ
ِٛتط زض ٔٛاضز زیٍط ثؿیبض ٔهبثط اظ آٌٛؾهیٗ ثٛز ٜاؾت ِٚی زض ایٗ ذصٛل ثب آٌٛؾهیٗ
ٔٛافك ٘یؿت .ایٗ خطیبٖ فىطی زض غطة زاضای ؼطفساضاٖ ٔ ٚربِفب٘ی ثاٛز ٜوا ٝزض ایاٗ
ٔمبِ ٝفمػ ث ٝآضاء ٕ٘بیٙسٌبٖ ایٗ ز ٚخطیبٖ زض ذصٛل ػكك ذٛاٞیٓ رطزاذت .اثهسا ثاٝ
آضاء وّی اٚضیٍٗ ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ وؿی و ٝزض ػبِٓ ٔؿیحیت وٛقیس ربی افالؼا ٖٛضا زض
تجییٗ اػهمبزات ٔؿیحی ثبظوٙس ذٛاٞیٓ رطزاذت؛ ؾا ؽ ثا ٝآضاء آ٘اسضؼ ٘ابیٍطٖ ثاٝ
ػٛٙاٖ وؿی و ٝقسیسا ٍ٘طاٖ ٘فٛش ا٘سیكٞ ٝبی ی٘ٛب٘ی ٔرصٛصب افالؼ ٖٛزض ٔؿایحیت
ثٛزٔ ٜی رطزاظیٓ .ا ٚزض ذصٛل ٔف ْٟٛػكك زض ٔؿیحیت تحمیمبت ٚؾایؼی ا٘دابْ زاز
و ٝحبصُ آٖ تبِیف وهبثی ث٘ ٝبْ آٌبرا ٚ ٝاضٚؼ(  ( Agape and Erosثاٛز ٜوا٘ ٝفاٛش
لبثُ تٛخٟی زض ٔیبٖ ٔهفىطاٖ ٔؿیحی ٔؼبصط زاقاه ٝاؾات .ا ٚزض ایاٗ وهابة وٛقایس
ثبثت وٙس و ٝآٌبر ٝػكك ثٔ ٝؼٙبی ٔؿیحی ثٛز ٚ ٜاضٚؼ ٘یاع ػكاك ثأ ٝؼٙابی ی٘ٛاب٘ی
اؾت  ٚآٟ٘ب ضا ثٞ ٝیچ ٚخٕ٘ ٝی تٛاٖ خبیٍعیٗ  ٓٞلطاض زاز. .

.3اوریگن

7

ثطای اٚضیٍٗ ٘یع ث ٝػٛٙاٖ یه ػبِٓ زیٙی ایٗ ؾٛاَ ٔؽط ثٛز و ٝآیب ٔای تاٛاٖ اظ ٚاغٜ
اضٚؼ(ػكك) ثطای ثیبٖ ضاثؽ ٝذسا ثب ا٘ؿبٖ اؾهفبز ٜواطز  ٚیاب ایٙىا ٝاؾاهفبز ٜاظ چٙایٗ
وّٕبت  ٚظثب٘ی ٔٙبؾت ٔؿیحیت ٘جٛز ٜثّى ٝثبیس اظ وّٕبتی ٔب٘ٙس ٟٔط ٔ ٚحجت (charity
) و ٝثیكهط صجغ ٝزیٙی زاض٘س اؾهفبز ٜوطز .ث٘ ٝظط اٚضیٍٗ ٔای تاٛاٖ ثاطای ثیابٖ چٙایٗ
ضاثؽ ٝای اظ ٚاغ ٜاضٚؼ اؾهفبزٕٛ٘ ٜز( .)Osborne,2002:52ثؽٛضوّی یىی اظ ٔؿب ّی واٝ
زضػبِٓ ٔؿیحیت ٔؽط ثٛز ایٗ ثٛز و ٝآیب ثبیس اظ ذسا ث ٝػٛٙاٖ یه ػبقاك یابزوطز یاب
ٔؼكٛق .اٚضیٍٗ زض وهبة ذٛز ث٘ ٝبْ تفؿیط ٘غٕ٘ ٝغٕٞ ٝاب( Commentary on Song of
 ) Songsذسا ضا ث ٝػٛٙاٖ وؿی ٔؼطفی ٔی وٙس و٘ ٝؿجت ث ٝا٘ؿابٟ٘ب ػكاك ٔای ٚضظز ٚ
آٟ٘ب ضا زٚؾت زاضز  ٚذٛز ػبقك اؾت( .)Ibid: 167ا ٚزض ایٗ وهبة اظ ٘ظٓ ثركیسٖ ثاٝ
ػكك ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔی آٚضز .یؼٙی ا٘ؿبٟ٘ب اظ ایٗ حیث و ٝا٘ؿابٖ ٞؿاهٙس ٛٔ ٚخاٛزات
ػبلّی ٞؿهٙس  ٚیب ایٙى ٝا٘ؿبٟ٘بی ذبصی ٞؿهٙس ٕٔىاٗ اؾات ٔاٛضز ػكاك  ٚزٚؾات
زاقهٗ لطاض ثٍیط٘س .اٚضیٍٗ ثطای ضٚقٗ قسٖ ثیكهط ایٗ ٘ىه ٝث ٝػكك ذاسا ٘ؿاجت ثاٝ
ا٘ؿبٖ اقبضٔ ٜی وٙس .أ ٚای ٌٛیاس ذاسا ٕٞاٛٔ ٝخاٛزات ضا زٚؾات زاضز  ٚثاٞ ٝایچ
ٔٛخٛزی ٘فطت ٘ساضز .اِجه ٝزض ػكك ذٛز ٘ؿجت ثٛٔ ٝخٛزات تٕبیعی ٘یاع لب اُ اؾات.
یؼٙی زض ػكك ذسا ث ٝػجطی ٞب ٔ ٚصطی ٞب  ٚیب زض ػكك ا٘ ٚؿجت ثٛٔ ٝؾی ٞ ٚابضٖٚ
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تفبٚت ٚخٛز زاضزِٚ .ی چٙیٗ تٕبیعی زض ػكك أ ٚب٘غ ػكك وّی ا ٚثٛٔ ٕٝٞ ٝخاٛزات
ٕ٘ی قٛز(.)Ibid:168
زض ثرف زیٍطی اظ ایٗ وهبة اقبضٔ ٜی وٙس ث ٝػكمی و ٝا٘ؿبٖ ٘ؿجت ث ٝزیٍاطاٖ زاضز.
أ ٚؼهمس اؾت چٙیٗ ػكمی ث ٝزیٍطاٖ ٔب٘ٙس ػكك ثٕٞ ٝؿبی ٝاؾت .اٚضیٍٗ ٔی ٌٛیاس:
ٌبٞی ٕٔىٗ اؾت ٘بخی ث ٝصٛضت یه ٕٞؿبی ٝای ظابٞط قاٛز ٍٙٞ ٚابٔی وا ٝا٘ؿابٖ
تٛؾػ افطاز قطٚضی آؾیت زیس ٚ ٜث ٝصٛضت ٘یٕ ٝخبٖ ث ٝظٔیٗ افهبز ٜاؾت ا ٚا٘ؿبٖ ضا
ث ٝحبَ ذٛز ضٞب ٕ٘ی وٙس٘ .هید ٝایٙىٔ ٝؿیح ثٔ ٝب ػكاك ٔای ٚضظز ٕٞ ٚچٙایٗ ثأ ٝاب
تٛصیٔ ٝی وٙس و ٝیىسیٍط ضا زٚؾت زاقه ٝثبقیٓ(.)Ibid:168
زض ٔمسٔ ٝوهبة آٔس ٜاؾت و ٝذٛز ذسا اِٚیٗ ٔهؼّك ػكك اؾت .زض ثرف ؾ ْٛوهابة
٘یع ٔهؼّك ا َٚػكك ذسا  ٚؾ ؽ ٕٞؿبیٔ ٝؼطفی قس ٜاؾت ٕٔ .ىٗ اؾت وؿی اقاىبَ
وٙس و ٝػكك ذسا ث ٝا٘ؿبٖ ٘بؾبظٌبض ثب ٘ظبْ افالؼ٘ٛی ػكك اؾت .اٚضیٍٗ ٔؿئّ ٝػكاك
ذسا ثٛٔ ٝخٛزات ضا ثب اقبض ٜث ٝؾرٗ یٛحٙب (ٔ )Johnؽط ٔی وٙسٞ .اط چٙاس زض ٔاهٗ
وهبة آٔس ٜاؾت و ٝآٌبر ٚ ( agape ٝاضٚؼ زض ٟ٘بیت ث ٝیه چیع ٔٙهٟی ٔی ق٘ٛس .ایاٗ
ث ٝایٗ ٔؼٙی اؾت و ٝاٚضیٍٗ ثِ ٝحبؾ ٌطایكبت افالؼ٘ٛیف ٔبیُ ٘یؿت تفبٚت ظیابزی
ٔیبٖ آٌبر ٚ ٝاضٚؼ لب ُ ثكٛز .ث٘ ٝظط اٞ ٚط چیعی ضا و ٝثهٛاٖ ث٘ ٝح ٛصاطیح ثا ٝذاسا
ث ٝػٛٙاٖ ػبقك ٘ؿجت زاز آٌبر ٝاؾت .اٚضیٍٗ ٔؼهمس اؾت ذسا ٘ؿاجت ثأ ٝرّٛلابتف
آٌبر ٝزاضز .اٌبر٘ ٝبٔی اؾت وٛٔ ٝخٛزات ٘ؿجت ث ٝذسا زاض٘س .اضٚؼ ث٘ ٝسضت ث ٝذاسا
٘ؿجت زازٔ ٜی قٛز .ا ٚزض وهبة تفؿیط ٘غٕ٘ ٝغٕٞ ٝب ٘یع اظ ذسا ث ٝػٛٙاٖ ػبقك ٘فاٛؼ
یبز ٔی وٙسٕٔ .ىٗ اؾت تصٛض قٛز اظ آ٘دبیى ٝاٚضیٍاٗ زض ثطذای ٔاٛاضز اظ ذاسا ثاٝ
ػٛٙاٖ وؿی و ٝاٌ بر ٝزاضز  ٚزض ثطذی ٔٛاضز ٘یع اظ ا ٚث ٝػٛٙاٖ وؿی و ٝاضٚؼ زاضز یابز
ٔی وٙس ثیبٍ٘ط ٘ٛػی ػسْ ا٘ؿدبْ زض ٘ظبْ فىطی أ ٚی ثبقس  ٚؾ ؽ ٘هیدٌ ٝطفه ٝقٛز
و ٝا ٚث ٝذسا ث ٝػٛٙاٖ یه ػبقك لب ُ ٘جٛز ٜاؾت  ٚیب ٌفه ٝقٛز و ٝاؾبؾب ٘ظابْ فىاطی
ا ٚچیااعی قااجی٘ ٝظاابْ فىااطی افّااٛؼیٙی اؾاات  ٚذااٛز ٔؽّاات ذبصاای ثااطای ٌفااهٗ
٘ساضز() .)Ibid:169ثطذای اظ ٘ٛیؿاٙسٌبٖ ٔب٘ٙاس ضیؿات ٔؼهمس٘اس چٙایٗ ٘هیداٌ ٝیاطی
ػدٛال٘ ٝثٛز ٚ ٜوبٔال اقهجب ٜاؾت .ظیطا چٙیٗ ٘هیدٌ ٝیطی ثیبٍ٘ط ػسْ زضن زلیك اظ آضاء
٘ ٚظطات اٚضیٍٗ  ٚافالؼٔ ٖٛی ثبقس .زض ایٙدب زٔ ٚؽّت ثبیس وابٔال ضٚقاٗ قاٛز-1 .
٘رؿت ایٙىٔ ٝبٞیت ػكك ث ٝا٘ؿبٖ آ٘ؽٛضو ٝزض وهبة تفؿیط ٘غٕ٘ ٝغٕٞ ٝب ٔؽط قاسٜ
اؾت چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ یؼٙی ٔبٞیت ػكمی و ٝؼجك آٖ ٞط ا٘ؿبٖ ثا ٝػٙاٛاٖ یاه ٕٞؿابیٝ
تّمی ٔی قٛز فبضؽ اظ ٞط قبٖ ٔ ٚمبٔی و ٝزاضز چٍ٘ٛا ٝػكامی اؾات؟  -2ایٙىا ٝآیاب
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چٙیٗ ػكمی ٘ٛػی تٙعَ ضتج ٝثطای ذسا ٔحؿٛة ٕ٘ای قاٛز؟( ٕ٘ .)Ibid: 169بیٙاسٌبٖ
ٞطیه اظ خطیب٘بتی و ٝث ٝآٟ٘ب اقبض ٜقس ثط اؾبؼ چبضچٛة فىطی ذٛز ث ٝایٗ ؾاٛاالت
ربؾد زاز ٜا٘س.
اٚضیٍٗ ذٛز اػهمبز ثٛ٘ ٝػی ا٘ؿابٖ زٚؾاهی ( ) philanthropyذاسا زاضز ،یؼٙای ٔؼهماس
اؾت و ٝاؾبؾب ذسا ا٘ؿبٖ زٚؾت اؾت .ایٗ چیعی اؾت و ٝا ٚزض وهابة تفؿایط ٘غٕاٝ
٘غٕٞ ٝب ٘یع ث ٝآٖ اقبض ٜوطز ٜاؾت .اِجه ٝا٘ؿبٖ زٚؾاهی ذاسا زض ٘ظاط اٚضیٍاٗ ثاب ٘ظاط
ضٚالی ٚ ٖٛافالؼ ٖٛتفبٚت زاضز .اؾبؾب ا٘ؿبٖ زٚؾهی فعیّهی اؾت و ٝزض زٚضّٙٞ ٜی ثٝ
حىبْ ٘ؿجت زازٔ ٜی قس  ٚایٗ یه ٔؼٙبی ؾٕجِٛیه زاقت و ٝؼجاك آٖ ربزقابٞبٖ ٘یاع
ثصٛضت ذسایبٖ تصٛض ٔی قس٘س .ثٙبثطایٗٔ ،ب چ ٝفطض وٙیٓ و ٝا٘ؿبٖ زٚؾاهی اثهاسا اظ
ٚیػٌ ٜیٟبی ذسایبٖ ثٛز ٚ ٜؾ ؽ ث ٝا٘ؿبٟ٘ب اؼالق قس  ٚیب ثبِؼىؽ آ٘چ ٝوابٔال ضٚقاٗ
اؾت ایٗ اؾت و ٝزض زٚضّٙٞ ٜی ا٘ؿبٖ زٚؾهی فعیّهی ثٛز ؤ ٝؿّٕب اظ آٖ وؿب٘ی ثاٛز
و ٝث ٝزِیُ قبٖ ٙٔ ٚعِهكبٖ ثبالتط اظ وؿب٘ی ثٛز٘س و ٝزضیبفت وٙٙسٛٔ ٜاٞت ثٛز٘س .یؼٙی
ایٗ ٘ٛػی ِؽف  ٚػٙبیت ذسایبٖ ٔحؿٛة ٔی قس  ٚثیبٍ٘ط تٛخ ٝآٟ٘ب ثا ٝضفاب ٜا٘ؿابٟ٘ب
ثٛز ٜاؾتٕٞ .ب٘ؽٛض وٌ ٝبٞی ٘یع ثطذی اظ حىبْ ٘ؿجت ثا ٝظ٘اسا٘یبٖ ضافات  ٚزِداٛیی
٘كبٖ ٔی زٙٞس أب چٙیٗ زِدٛیٟب  ٚضافهٟب چیعی اظ اضظـ حىبْ  ٚذسایبٖ ٕ٘ای وبٞاس،
ظیطا آٟ٘ب اظ ثطتطی  ٚقبیؿهٍی وبفی ثطذٛضزاض ثٛز٘اس .ضٚالیا٘ ٖٛیاع ٔؼهماس ثٛز٘اس واٝ
ذسایكبٖ ا٘ؿبٖ زٚؾت اؾت٘ .ظط وّٕٙت اؾىٙساض٘ی ٘یع قاجی ٝضٚالیا ٖٛثاٛز .زض ٘ظاط
ضٚالی ٖٛا٘ؿبٖ زٚؾهی ذسا خعءٔكیت أ ٚحؿٛة ٔی قس.ذسا ث ٝا٘ؿبٖ وٕه ٔی وٙس،
ٔٛاظاات آٟ٘ااب اؾاات ٚ ،آٟ٘ااب ضا ٞااسایت ٔاای وٙااس .ذااسای ضٚالیاا ٖٛزض شات ػاابِٓ (-
 )Immanentاؾت ِٚی ذسای افالؼ٘ٛیٟبی لطٚ ٖٚؾؽی ٔٙع ٜاظ ػابِٓ(ٚ )Transcendent
ٔهؼبِی اؾت .زض ٞیچیه اظ ٔٛاضز فٛق ا٘ؿبٖ زٚؾهی ذسا ٔهعٕٗ تٙاعَ ٔمابْ اِٞٛیات
٘یؿت( .)Ibid : 172
اٚضیٍٗ ا٘ؿبٖ زٚؾهی ذسا ضا ث ٝز ٚصٛضت ٔؽط ٔی وٙس  .یىی اظ ؼطیك تدؿاس ذاسا
 ٚظ٘سٌی ٔ ٚطي ٔؿیح .زیٍطی اظ ؼطیك ٚحی  ٚتدّی آٖ زض وهابة ٔماسؼ  ٚتؼابِیٓ
حعطت ٔؿیح .ث٘ ٝظط ا ٚایٗ زٛٔ ٚضز وبٔال ثب یىسیٍط قجبٞت زاض٘س .یؼٙی  ٓٞظ٘اسٌی
 ٚتؼّیٓ ٔؿیح  ٓٞ ٚوهبة ٔمسؼ خعء ٚحی  ٚوالْ اِٟی ٞؿهٙس ٞ ٚسفكابٖ ٘دابت ٚ
ضؾهٍبضی ا٘ؿبٖ اؾتٚ .حی اِٚیٔ ٝؽط قس ٜزض ػٟس ػهیك ثاب ظٟاٛض حعاطت ٔؿایح
وبُٔ ٔی قٛز  ٚایٗ ث ٝایٗ ٔؼٙی اؾت و ٝػكك ث ٝا٘ؿبٖ تسا ْٚزاضز(.)Ibid: 173
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اِٟیبت ػكك ٘بیٍطٖ ٔجهٙی ثط ضؾب ُ رِٛؽ  ٚتفؿیط ٔبضتیٗ ِٛتطی اظ آٟ٘اب ثاٛز ٜاؾات.
ٔبضتیٗ ِٛتط تّفیمی ضا و ٝافطازی ٔب٘ٙس آٌٛؾهیٗ ٔیبٖ اضٚؼ  ٚآٌبر ٝایدبز وطز ٜثٛز٘س ثٝ
 ٓٞظز  ٚث ٝز٘جبَ ا ٚآ٘سضؼ ٘بیٍطیٗ ٘یع اػالْ وطز وٚ ٝاغٙٔ ٜبؾت ػكاك زض ٔؿایحیت
آٌبر ٝاؾت ( ٘ .) Nygren,1953: 692بیٍطٖ ٘ظطیِٛ ٝتط ضا لج َٛزاقت  ٚآ٘طا زض ٔمبثاُ
٘ظط آٌٛؾهیٗ لطاض ٔی زاز .زض ٘ظط آٌٛؾهیٗ فمػ یه ػكك ٚخاٛز زاضز  ٚآٖ ػكاك ثاٝ
ذسا اؾت .حهی ٚلهی ٔب ٕٞؿبی ٝضا زٚؾت ٔی زاضیٓ ثبیس ذسا ضا زٚؾت ثساضیٓ .یؼٙای
ٔب ثبیس اظ ؼطیك ػكك ث ٝذسا ٕٞؿبی ٝضا زٚؾت ثساضیِٓٚ .ی زض ٘ظط ٔابضتیٗ ِاٛتط فماػ
یه ػكك ٚخٛز زاضز  ٚآٖ ػكك ثٕٞ ٝؿبی ٝاؾت .یؼٙی حهی ٚلهی ٔب ث ٝذسا ػكك ٔای
ٚضظیٓ ثبیس ذسا ضا زض ٕٞؿبی ٝزٚؾت ثساضیٓ  ٚث ٝا ٚػكك ثٛضظیٓ٘ .بیٍطٖ ثا ٝتبؾای اظ
رِٛٛؼ ػكك ثیٛاؾؽ ٝث ٝذسا ضا لج٘ َٛساقت.
٘بیٍطٖ زض تحمیمبت ٔ ٚؽبِؼبت ذٛز وٛقیس و ٝػكك ثٔ ٝؼٙی اصیُ ٔ ٚؿایحی آٖ واٝ
ٞیچ ضٌ ٝی٘ٛب٘ی  ٚیٟٛزی زض آٖ ٘جبقس ضا قٙبؾبیی وٙس .ا ٚثؼس اظ تحمیمبت ذٛز ث ٝایاٗ
٘هید ٝضؾیس و ٝوّٕ ٝآٌبرٚ ٝاغ ٜذبل ٙٔ ٚبؾجی ثطای ٔؿیحیت ثٛز ٚ ٜوّٕ ٝاضٚؼ ٘یاع
ٚاغٙٔ ٜبؾت فط ًٙٞی٘ٛب٘یبٖ اؾت .زض ایٗ ذصٛل ا ٚحهای ٔٙهماس یٛحٙاب ٘یاع ثاٛز ٚ
ٔؼهمس ثٛز و ٝحهی یٛحٙب ٘یع ٔهبثط اظ فطّٙٞ ًٙٞی ثٛز ٜاؾت .أ ٚؼهمس اؾات ٔاب ٕ٘ای
تٛا٘یٓ ذسا ضا ثب اضٚؼ زٚؾت زاقه ٝثبقیٓ ،ظیطا اضٚؼ یه اصُ  ٚقؼبض قطن آٔیاعی
اؾت .اِجه ٝایٗ ضا ٘یع لج َٛزاضز وٚ ٝاغ ٜآٌبر ٝلجاُ اظ ٔؿایحیت زض فطٙٞاً ی٘ٛب٘یابٖ ٚ
زیٗ یٟٛزیت ٔٛضز اؾهفبز ٜلطاض ٔی ٌطفت .ایٗ ضا ٘یاع لجا َٛزاقات واٚ ٝاغ ٜآٌبرا ٝزض
ٚالغ اظ ی٘ٛبٖ ثبؾهبٖ  ٚػبِٓ یٟٛزیت ٚاضز ػبِٓ ٔؿیحیت قس ٜاؾتِٚ .ی ٔؼهماس اؾات
و ٝثب  ٕٝٞایٟٙب ػكك زض ٔؿیحیت ٔؼٙی ذبل ذٛز ضا زاضز  ٚوبٔال ثب ٔؼٙبی ی٘ٛاب٘ی آٖ
تفبٚت زاضز.
ٕٞب٘ؽٛض و ٝاقبض ٜقس ا ٚزض ایٗ ذصٛل الساْ ثٛ٘ ٝقهٗ وهبثی ثا٘ ٝابْ آٌبرا ٚ ٝاضٚؼ
ٕ٘ٛز .ا ٚزض خّس ا َٚایٗ وهبة ث ٝزٚ ٚاغ ٜآٌبر ٚ ٝاضٚؼ زض ٔؿایحیت  ٚافالؼأ ٖٛای
رطزاظز .زض خّس ز٘ ْٚیع ث٘ ٝعاع ٔیبٖ ذٛز ٔهفىطاٖ ٔؿیحی زض ػٟس خسیس ٔی رطزاظز .اٚ
زض ایٗ وهبة ٔی ٘ٛیؿس :خبی ٞیچ تطزیاسی ٘یؿات وا ٝاضٚؼ  ٚآٌبرا ٝثا ٝز ٚخٟابٖ
ٔؼٛٙی خساٌب٘ ٝای تؼّك زاض٘س وٞ ٝیچ اضتجبؼی ٔیابٖ آٟ٘اب ٚخاٛز ٘اساضز .آٟ٘اب ٕ٘بیٙاسٜ
اضظـ ٚاحسی ٘یؿاهٙس  ٚزض ٞایچ قاطایؽی ٕ٘ای تٛا٘ٙاس خابیٍعیٗ یىاسیٍط ثكا٘ٛس(.
)Ibid:31
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اظ ایٗ ضٚ ٚلهی ػٟس خسیس اظ ػكك ؾرٗ ٔی ٌٛیس اظ ٚاغ ٜآٌبرا ٝاؾاهفبزٔ ٜای وٙاس ٚ
ٕٞیك ٝاظ ث ٝوبض ثطزٖ ٚاغ ٜای ث٘ ٝبْ اضٚؼ اخهٙبة ٔی وٙس .ایٗ ٚیػٌ ٜی ٟٔآ ظثاب٘ی(
اؾهفبز ٜاظ ٚاغ ٜذبل) ٕ٘ی تٛا٘س اتفبلی ثبقس  ٚایٗ رطؾف ضا زض ش ٗٞایدابز ٔای وٙاس
و ٝچطا وهبة ٔمسؼ اظ یه وّٕ ٝذبل آ٘ؽٛض وٙٔ ٝبؾت ٔؿیحیت اؾت اؾاهفبزٔ ٜای
وٙس( Ibid:33 ).
ثٙبثطایٗ ٔب حك زاضیٓ ثٍٛییٓ و ٝآٌبر ٝثاطای ٔؿایحیت ٔحٛضیات زاضز .آٌبرا ٝربؾاری
اؾت ثطای ثؿیبضی اظ رطؾكٟبی اذاللی  ٚزیٙای .آٌبرا ٝثا ٝػٙاٛاٖ یاه ذّاك خسیاس
ٔؿیحیت ثٔ ٝب ث ٝاضث ضؾیس ٜاؾت  ٚتبثیط ذٛز ضا ثط ٞط چیاعی زض ٔؿایحیت ٌصاقاهٝ
اؾت( . ( Ibid: 48ثطذی ٕٔىٗ اؾت ذؽب وطز ٚ ٜآٌبر ٝضا قاىُ اػاهالف یبفها ٝاضٚؼ
تّمی وٙٙس زض صٛضتی و ٝچٙیٗ تصٛضی زضؾت ٘یؿت)( Ibid:52
ث٘ ٝظط ٘بیٍطٖ افالؼٌ ٖٛطایی ػٕیمب زض ٔؿیحیت ضؾٛخ واطز ٚ ٜثبػاث ایدابز چٙایٗ
ٔكىالتی قس ٜاؾت .إٞ ٚچٙیٗ ٔؼهمس اؾت و ٝاٚضیٍٗ زض زیسٌب ٜذٛز زض ثبض ٜػكاك
وبٔال تحت تبثیط ی٘ٛب٘یبٖ لطاض زاقه ٚ ٝایٗ ثط ٘ظط ا ٚزضثبض ٜػكك ٘یع تبثیط ٌصاضز ٜاؾت.
٘فٛش خطیبٖ فىطی ّٙٞی ٛ٘ ٚافالؼ٘ٛی زض تفؿیط اٚضیٍٗ اظ وهبة ٘غٕ٘ ٝغٕٞ ٝاب  ٚآثابض
زیٍط ا٘ ٚیع وبٔال ٔكٟٛز است )( E.Murphy,OCarm , P.19
ٔكىُ اصّی زض ایٙدب اؾت و ٝافطازی چ ٖٛاٚضیٍٗ ث ٝذبؼط ٌطایكابت افالؼ٘ٛیكابٖ
اػهمبز ثٛ٘ ٝػی تبٚیُ  ٚتفؿیط ثبؼٙی ثٛز٘س  ٚحهی ٔؼهمس ثٛز٘س و ٝحهی آیابت ٔٙؿاٛخ
وهبة ٔمسؼ ضا ٘یع ٔی تٛاٖ تبٚیُ ٕ٘ٛز .اٚضیٍٗ وهبة ٘غٕ٘ ٝغٕٞ ٝب ضا ٘یع ثب ایٗ ضٚـ
تمؿیط وطزِٛ .تط ٔؼهمس اؾت و ٝتفؿیط ثبؼٙی اظ ٘غٕٞ ٝب ٞط چماسض ٞآ فبظاال٘ ٝثبقاس
حمیمت ٘غٕٞ ٝب ضا وٞ ٝسف اصّیكبٖ ٞسایت ا٘ؿابٟ٘ب ثا ٝؾاٛی یاه ظ٘اسٌی ٔفیاس ٚ
ؾؼبزتٕٙس اؾت تحطیف ٔی وٙس(Ibid:34) .
٘بیٍطٖ زض وهبة آٌبر ٚ ٝاضٚؼ ذٛز تحمیك ٔجؿٛؼی زض ثبض ٜایٗ زٚ ٚاغٕٛ٘ ٜز ٚ ٜاثؼبز
ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٟ٘ب ضا ٚاوبٚی وطز ٜو ٝث ٝذالص ٝای اظ آٖ اقبضٔ ٜی قٛز:
آگاپههِ:ثاا٘ ٝظااط ٘اابیٍطٖ آٌبراا ٝیااً ػكااك ذٛزخااٛـ( ٚ (spontaneousثااسٖٚ
اٍ٘یع (unmotivaited(ٜاؾت .یؼٙی زضایٗ ٘ٛع ػكاك ا٘ؿابٖ زض رای اٍ٘یاع ٜای ٘یؿات،
ثؽٛض وّی زض آٌبر ٝثیط ٖٚاظ ذٛز اٍ٘یع ٜای ٚخٛز ٘ساضزٕٞ .چٙیٗ آٌبر ٝزض ٔمبثُ اضظـ
ثی تفبٚت اؾتٔ .ثال ذسا ٌٙبٞىبضاٖ ضا ٘یع فبضؽ اظ ایٙىا ٝچا ٝوؿاب٘ی ٞؿاهٙس زٚؾات
زاضزٕٞ .چٙیٗ آٌبر ٝذالق اؾت( .) Nygren,1953: P.78آٌبر ٝػكمی اؾات وا ٝاضظـ
آفطیٗ اؾت .ثؼال ،ٜٚآٌبر ٝقطٚع وٙٙس ٜا٘ؽ  ٚاِفت ثب ذسا٘ٚس اؾت .آٌبر ٝػكمی اؾت
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اظ ثبال ث ٝربییٗ .یؼٙی ػكمی اؾت اظ خب٘ت ذسا ث ٝا٘ؿبٖ ٘ ٝثابِؼىؽ .ایاٗ ػكاك ذاسا
ٔحٛض اؾت ٘ ٝذٛز ٔحٛض .ثٟهطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآٌبرٔ ٝطي ٔؿیح ثط ضٚی صّیت اؾات .ذاسا
ػكك ث ٝا٘ؿبٟ٘ب ضا اظ ایٗ ؼطیك ٘كبٖ ٔی زٞس .زض ػٟس خسیس آٔاس ٜاؾات " أاب ثجیٙیاس
ذسا چمسض ٔب ضا زٚؾت زاقت و ٝثب ٚخٛز ایٙىٌٙ ٝبٞىبض ثٛزیٓٔ ،ؿیح ضا فطؾهبز تب زض
ضأ ٜب فسا قٛز"٘ (.بٔ ٝرِٛؽ ثٔ ٝؿیحیبٖ ض)5:8 ْٚ
ارٍس:ث٘ ٝظط ٘بیٍطٖ اضٚؼ یه ػكك حطیصب٘ ٚ ٝآظٔٙسا٘ ٝاؾات .یؼٙای زض آٖ ٘اٛػی
ٔیُ  ٚآضظ ٚ ٚخٟس  ٚوٛقف ٚخٛز زاضز .ا ٚث٘ ٝمُ اظ خی .ؾیُٕ(ٔ )Symbelی ٌٛیاس
اضٚؼ ی٘ٛب٘ی اضازٔ ٜؼؽٛف ث ٝتّٕاه  ٚتصاطف اؾات .اضٚؼ ثأ ٝحاط ضؾایسٖ ثاٝ
ٔؽّٛة ذٛز اظ ثیٗ ٔی ضٚز( .) Nygren,1953: 176زض ػیٗ حبَ ٘ابیٍطٖ ٔؼهماس اؾات
اضٚؼ فطاتط اظ یه ػكك ٘فؿب٘ی اؾت .زض ایٗ ذصٛل أ ٚی ٌٛیس ":ایٙىٌ ٝفه ٝقٛز
اضٚؼ صطفب یه ػكك آظٔٙسا٘ ٝای اؾت ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ٛٙٞظ تؼطیف وبفی اظ آٖ اض اٝ
٘كس ٜاؾت .ظیطا ػكك آظٔٙسا٘ ٝػكمی اؾت وا ٝا٘ؿابٖ ضا ثا ٝرابییٗ ٔای وكاس  ٚا ٚضا
ٚاثؿه ٝث ٝاقیبء ظٔب٘ی ٔی وٙس و ٝچٙیٗ ػكمی ػكك آظٔٙسا٘ا ٝای اؾات .زض حابِی واٝ
اضٚؼ ػكمی اؾت و ٝا٘ؿبٖ ضا ث ٝثبال ٔی وكس .یؼٙی ٘ٛػی ٔیُ  ٚوكف ٘فاؽ ا٘ؿابٖ
ثؿٛی خٟبٖ ّٔىٛت اؾت (Ibid:176-7).اضٚؼ ؼطیك ا٘ؿبٖ ثؿٛی ذاسا اؾات .اضٚؼ
ضاٞی اؾت و ٝا٘ؿبٖ اظ ؼطیك آٖ ثؿٛی ذسا صؼٛز ٔی وٙس ٘ ٝضاٞی و ٝثٛاؾؽ ٝآٖ ذسا
ثؿٛی ا٘ؿبٖ حطوت ثىٙس (Ibid:178) .اضٚؼ یه ػكك ذٛزٔحٛضا٘ ٝای اؾتٞ .اسف
ایٗ ػكك تّٕه چیعی اؾت و ٝاضظقٕٙس اؾت  ٚا٘ؿبٖ ث ٝآٖ ٘یابظ زاضز (Ibid:180) .زض
اضٚؼ ػبقك ٔدصٚة ٔهؼّك ػكك ٔی قٛز .ػبقك ٔی وٛقس ٔهؼّك ػكك ضا ثا ٝتّٕاه
ذٛز زض ثیبٚضز .ایٗ ػكك اظ ضٚی ٘یبظ اؾت .یؼٙی ٘ٛػی ؾیط صؼٛزی ثؿٛی آٖ چیاعی
اؾت و ٝاضظقٕٙس اؾت .زض ٚالغ ؾیط ا٘ؿبٖ ثؿاٛی ذیاط ٔؽّاك  ٚظیجابیی ٔؽّاك  ٚزض
ٟ٘بیت ثؿٛی ذسا اؾت .ایٗ یه ایس ٜافالؼ٘ٛی اؾات وا ٝزض ٔؿایحیت ضؾاٛخ واطزٜ
اؾت(Ibid:176) .
زض صٛضتی ؤ ٝهؼّك ػكك زض آٌبر ٝظطٚضتب خصاة ٘یؿات .ػبقاك ذاٛز ضا ثأ ٝهؼّاك
ػكك ػطظٔ ٝی وٙس .زض آٖ یه ؾیط ٘عِٚی ٚخٛز زاضز .ث٘ ٝظط ٘بیٍطٖ ٔؿیحیت ٘ٛػی
ریطٚظی آٌبر ٝثط اضٚؼ ی٘ٛب٘ی اؾتٔ .ؿیحیت زض خٟب٘ی ظبٞط قس وإّٔ ٝا ٛاظ اضٚؼ
ثٛز .اظ ایٗ ض ٚؼجیؼی اؾت ؤ ٝطزْ اظ ػكك آظٔٙسا٘ ٚ ٝصؼٛزی ثطذٛضزاض ثٛز ٜثبقاٙس،
ظیطا  ٕٝٞچیع تحت ؾّؽ ٝچٙیٗ ٔیُ  ٚاقهیبلی لطاض زاقت .زض ٔؿیحیت اظ یاه ػكاك
زیٍطی ٘یع ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ آٔس .زضٚالغ زض ٔؿیحیت ؾرٗ اظ ضا ٜا٘ؿابٖ ثا ٝؾاٛی ذاسا
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ٔؽط ٘یؿت ثّى ٝضا ٜذسا ث ٝؾٛی ا٘ؿبٖ ٔؽط اؾت .ثؽٛض وّی ٔؿیحیت ٕ٘ی تٛا٘اس
ثب اضٚؼ وٙبض ثیبیس ظیطا ٘دبت  ٚضؾهٍبضی ا٘ؿبٖ ثٔ ٝؼٙبی ٚالؼی آٖ ضا ٘بقی اظ ػٙبیات
اِٟی ٔی زا٘س ٘ ٝصطفب ػُٕ ا٘ؿبٖٚ .صبَ ٔؿیحی ثطاؾبؼ اضٚؼ ٘یؿت ثّىٔ ٝجهٙای ثاط
آٌبر ٝاؾت .اضٚؼ خب٘جساضا٘ ٝاؾت ِٚی آٌبر ٝثیؽطف اؾت ،اظایٗ ض ٕٝٞ ٚا٘ؿابٟ٘ب ضا زض
ثط ٔی ٌیطز حهی ٌٙبٞىبضاٖ ضا.
٘بیٍطٖ ٔؼهمس اؾت ٔفٟا ْٛاضٚؼ یاه ٔفٟا ْٛظاؼیفی ٘یؿات ،اظ ایاٗ ض ٚثؿایبضی اظ
ٔهفىطاٖ ٔؿیحی ثدبی وٙبض ٌصاقهٗ ٘ ٚبزیسٌ ٜطفهٗ آٖ وٛقیس٘س ث٘ ٝاٛػی ٔیابٖ اضٚؼ
 ٚآٌبر ٝؾبظقی ایدبز وٙٙس و ٝایٗ ثیبٍ٘ط ثبظٌكت آٖ اؾت٘ .ابیٍطٖ ٔؼهماس اؾات واٝ
اؾبؾب تبضید ٔؿیحیت قبٞس خٔ ًٙیبٖ ایٗ زٔ ٚف ْٟٛاظ ػكك ثٛز ٜاؾت.


.5اشکاالت نظریه نایگرن

ضثك ٝاصّی اقىبَ ٘ظطی ٝاِٟیبت ػكك ٘بیٍطٖ زض ایٗ اؾت و ٝا ٚزضثابض ٜایاٗ ٔٛظاٛع
تفىط ذٛز ضا ػٕستب ثط ٘بٔٞ ٝبی رِٛؽ  ٚتفؿیطٞبی ِٛتطی اظ آٖ اؾاهٛاض ٕ٘اٛز ٜاؾات.
ایطٚی ًٙؾیٍٙط( )2015--1925( )Irving Singerاؾهبز فّؿافِٛٔ ٚ ٝاف وهابة فّؿافٝ
ػكك ثؼس اظ ذٛا٘سٖ ٘ظطی٘ ٝبیٍطٖ اظٟبض زاقت٘ :ظطیٔ ٝؿیحیت زضثبض ٜآٌبر ٝث٘ ٝحاٛی
اؾت و ٝػكك ا٘ؿبٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝیىسیٍط ضا ؼطز وطز٘ ٚ ٜبزیسٔ ٜی ٌیاطز .ثا٘ ٝظاط ٔای
ضؾس ز ٚاقىبَ اؾبؾی زض ٘ظطی٘ ٝبیٍطٖ ٚخٛز زاضز:
ٔ.1یبٖ ؼجیؼت  ٚػٙبیت اِٟی خسایی ایدبز ٔی وٙس :اظ ٘ظط ٘بیٍطٖ آٌبرا ٝػكاك ذاسا ٚ
ػكك ٔؿیحیبٖ اؾت .ػكك ٚالؼی فمػ ثب تٛخ ٝث٘ ٝمف آٖ زض ٘دبت  ٚضؾهٍبضی ا٘ؿبٖ
لبثُ لج َٛاؾت .أ ٚؼهمس اؾت ؤ ٝكطوبٖ لجُ اظ ٔیالز ٔؿایح ػكاك حمیمای ضا ٕ٘ای
زا٘ؿهٙس .ؾئٛاَ ٕٟٔی و ٝزض ایٙدب ٔؽط ٔی قٛز ایٗ اؾات وا ٝآیاب ٔكاطوبٖ فماػ زض
رطت ٛآٌبرٔ ٝی تٛا٘ٙس ػكك ثٛضظ٘س؟ آیب ثؼس اظ ٞجٛغ ػكمی زض ا٘ؿبٖ ثبلی ٔب٘س ٜاؾت؟
زض ایااٗ ذصااٛل زض ٔیاابٖ ٔؿاایحیبٖ اذااهالف ٘ظااط ٚخااٛز زاضز .ربؾااد وبتِٛیىٟااب ٚ
اضتسٚوؿٟب ث ٝایٗ رطؾف ٔثجت اؾت .أب رطٚتؿهبٟ٘ب ثب تٛخ ٝث٘ ٝظط ذبصی وا ٝزض ثابضٜ
ٞجٛغ ا٘ؿبٖ ٘ ٚمف ػٙبیت  ٚفعُ اِٟی زض ٘دبت  ٚضؾهٍبضی ا٘ؿبٖ زاض٘س ٘ظاط ٔثجهای
٘ساض٘س .آٟ٘ب زض ٚالغ ٔیبٖ ؼجیؼت  ٚفعُ اِٟی تفىیه لب ّٙس٘ .ظط ٘بیٍطٖ ٔ ٓٞجهٙای ثاط
ایٗ تفىیه اؾت.
ٔؿیحیبٖ ٔؼهمس٘س ا٘ؿبٖ زاضای ز ٚثؼس اؾت ،یىی ثؼس ٞجٛؼی ا٘ؿبٖ و ٝآغكه ٝثاٌٙ ٝابٜ
اؾت  ٚزیٍطی ثؼس ّٔىٛتی ا٘ؿبٖ و ٝقطیف اؾات .ؼجاك ٘ظاط حعاطت ٔؿایح حهای
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ٌٙبٞىبضاٖ  ٓٞػكك ٔی ٚضظ٘س .اِجه ٝاٌبرٔ ٝؿیحی ٚاالتط  ٚقاطیفهط اظ ػكاك اؾات .ثاٝ
٘ظط ٘بیٍطٖ ،اضٚؼ ٔؼِٕٛی تطیٗ ٘ٛع ػكك اؾت .اِجه ٝاضٚؼ ضا ٕ٘ی تٛاٖ وبٔال ٘بزیاسٜ
ٌطفت ثّى ٝثبیس ث ٝآٖ لساؾت ثركیس.
.2ػسْ أىبٖ ػكك ث ٝذسا :ث٘ ٝظط ربؾىبَ یه زیٗ ٚالؼی ثبیس اظ ٘ٛػی اِهعاْ ثا ٝػكاك
ٚضظیسٖ ث ٝذسا ثطذٛضزاض ثبقس و ٝچٙیٗ ؾارٙی زض ٘ظابْ فىاطی ٘ابیٍطٖ لبثاُ لجاَٛ
٘یؿت .زض اٚایُ لطٚ ٖٚؾؽی ٘یع تبویس ثط ػكك ٚضظیسٖ ثب ذسا ٚخٛز زاقاتِٚ .ای زض
٘ظط ِٛتط ػكك ث ٝذسا یؼٙی ػكك ثٕٞ ٝؿبی . ٝأ ٚؼهماس اؾات ا٘ؿابٖ ٕ٘ای تٛا٘اس ثای
ٚاؾؽ ٝث ٝذسا ػكك ثٛضظز ثّى ٝثبیس اظ ؼطیك ػكك ثٕٞ ٝؿبی ٝا ٚضا زٚؾت زاقات .زض
ایٗ ذصٛل ٘بیٍطٖ ثب ِٛتط ٔٛافك ثٛز ٚ ٜثب آٌٛؾهیٗ ٔرابِف ثاٛز .زض ٘ظاط آٌٛؾاهیٗ
فمػ یه ٘ٛع ػكك ٚخٛز زاضز  ٚآٖ ػكك ث ٝذسا اؾات٘ .ابیىطٖ ٔؼهماس اؾات ػكاك
ٔؿیحی ٕٞیك ٝض ٚث ٝربییٗ زاضز .اظ ایٗ ض ٚاضٚؼ ٘ ٝتٟٙب خبیی زض ٔؿیحیت ٘ساضز ثّىٝ
خبیی زض ػكك ٔب ث ٝذسا ٘یع ٘ساضز .ثسیٗ ؼطیك ٘بیٍطٖ ػكاك ثا ٝذاسا ضا ضز ٔای وٙاس.
یؼٙی ٔؼهمس اؾت ثب اضٚؼ ٕ٘ی تٛاٖ ذسا ضا زٚؾات زاقات ،ظیاطا اضٚؼ یاه ٔفٟاْٛ
قطن آٔیع اؾت.

.6نتیجهگیری
ٔهفىطاٖ ٔؿیحی لجُ اظ ایٙىٔ ٝؿیحیت زیٗ ضؾٕی أ طاؼٛضی ض ْٚقطلی اػالْ قاٛز ٚ
ٕٞچٙیٗ لجُ اظ تكىیُ قٛضاٞبی وّیؿب زض اثطاظ ػمبیسقبٖ آظاز ثٛز٘س .آٟ٘اب زض آٖ ظٔابٖ
ثیكهط ث ٝفّؿف ٝافالؼٌ ٖٛطایف زاقه ٚ ٝا ٚضا ثط اضؾؽ ٛتطخیح ٔی زاز٘س ظیطا آٟ٘اب آضاء
افالؼ ٖٛضا ثب اػهمبزات ٔؿیحی ؾبظٌبض ٔی زیس٘س حهای ثطذای ثا ٝػّات ا٘ؽجابق ٘ظابْ
فىطی افالؼ ٖٛثب اػهمبزات ٔؿیحی اٚض ضا یه ٔؿیحی لجُ اظ ٔیالز ٔای زا٘ؿاهٙس .ظیاطا
اٚال زض ٘ظبْ فىطی افالؼٛ٘ ٖٛػی تثّیث ٚخٛز زاقت و ٝثب ٘ظطی ٝتثّیث ٔؿایحی لبثاُ
ا٘ؽجبق ثٛز ،ثب٘یب زض زیسٌب ٜافالؼ ٖٛاػهمبز ثٚ ٝخٛز یه ػبِٓ غیط ٔبزی ٚخاٛز زاقات.
ثبِثب زض ٘ظبْ فىطی افالؼ ٖٛاػهمبز ث ٝتدطز ٘فؽ ٚخٛز زاقت و ٕٝٞ ٝایٟٙب ثب اػهمابزات
زیٙی وبٔال زض ا٘ؽجبق ثٛز .ایٗ ؾٛٔ ٝضز زض ٘ظبْ فىطی اضؾؽ ٛتصطیح ٘كس ٜثٛزٔ .عبف
ثط ایٟٙب زض آٖ ظٔبٖ ثطذی اظ فطلٞ ٝبی اِهمبؼی زض ػبِٓ ٔؿایحیت ٔب٘ٙاس فطلا ٝغٛٙصایٝ
ثٛخٛز آٔس٘س  ٚقؼبضقبٖ ایٗ ثٛز و ٝتٟٙب ضا٘ ٜدبت ا٘ؿبٖ ٔؼطفات  ٚػطفابٖ اؾات .زض
چٙیٗ فعبیی ٔهفىطا٘ی چ ٖٛاٚضیٍٗ ثب ٔؽبِؼ ٝفّؿف ٝافالؼ ٖٛوٛقیس٘س ٔیبٖ ػمٍّطایای
ی٘ٛب٘ی ٔ ٚؿیحیت ؾبظقی ایدبز وٙٙس  ٚاظ ایٗ ؼطیك ػطفابٖ ثأ ٝؼٙابی حمیمای ضا ثاٝ
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خبٔؼٔ ٝؿیحی ٔؼطفی وٙٙس و ٝایٗ ذػ فىطی زض آٌٛؾهیٗ ث ٝآٚج ذٛز ٔی ضؾس ،یؼٙی
آٌٛؾهیٗ زض فّؿف ٝذٛز ؼٛضی آضاء افالؼ٘ٛی ضا ثب اػهمبزات ٔؿیحی تّفیك وطز وا٘ ٝاٝ
ا٘سیك ٝافالؼٔ ٖٛرسٚـ قس  ٝ٘ ٚاػهمبزات زیٙی ٔؿیحی تحطیف قس  .اٚضیٍاٗ حهای
زض اػهمبزـ ث ٝتثّیث ٘یع ٔهبثط اظ افالؼ ٖٛثٛز ٜیؼٙی زیسٌب ٜا ٚزض ثبض٘ ٜظطی ٝتثّیاث ثاٝ
تفىط تٛحیسی ٘عزیىهط ثٛز ٜاؾت قبیس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ قٛضای وّیؿب ثؼسٞب ٘ظاط ا ٚضا زض
ایٗ ذصٛل ٔطزٚز اػالْ وطز .زض ذصٛل ػكك ٘یع زیسٌب ٜاٚضیٍٗ ٔهبثط اظ افالؼاٖٛ
ثٛز ٜاؾتِٚ .ی ثطذی اظ ػّٕبی ٔؿیحی ثاب چٙایٗ ضٚیىاطزی وابٔال ٔرابِف ثٛز٘اس ٚ
ٔؼهمس ثٛز٘س ؤ ٝؿیحیت ضا ثبیس اظ ػٙبصاط ی٘ٛاب٘ی رابن واطز  .افاطازی چاِ ٖٛاٛتط ٚ
آ٘سضؼ ٘بیٍطٖ اظ چٙیٗ تفىطی ثطذٛضزاض ثٛز٘س .آٟ٘ب ث ٝػّات تؼصاجی وا٘ ٝؿاجت ثاٝ
ٔؿیحیت زاقهٙس حعٛض ػٙبصط ی٘ٛب٘ی ٔرصٛصب افالؼ٘ٛی زض ٔؿایحیت ضا ثط٘هبثیاسٚ ٜ
اظ ایٗ ض ٚزض صسز ٔمبثّ ٝث ٝایٗ خطیبٖ فىطی ثطآٔس٘س .زض صٛضتی و ٝآقاٙبیی ٔهفىاطاٖ
اِٚیٔ ٝؿیحی ثب فّؿف ٝافالؼا ٖٛثبػاث قاىٛفبیی  ٚغٙابی فّؿافٔ ٝؿایحی قاس .اِجهاٝ
ثؿیبضی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔؿیحی ثب زیسٌب ٜت٘ ًٙظطا٘ ٝافطازی چ٘ ٖٛبیٍطٖ ٔٛافك ٘جٛز٘اس.
زض ذصٛل ٔٛظٛع ػكك ٘یع ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ٔهفىطا٘ی چ ٖٛاٚضیٍاٗ  ٚآٌٛؾاهیٗ زض
رطت ٛتؼبِیٓ افالؼ ٖٛتٛا٘ؿهٙس تصٛیط زلیمهط  ٚضٚقٙهطی اظ ػكك ٔ ٚبٞیت آٖ اضا  ٝوٙٙس
 ٚاظ ایٗ ؼطیك تفىط ٔؿیحی ضا غٙیهط ٕ٘بیٙس.

پینوشت
ٔ John Michael Rist - 1هفىط اٍ٘یؿی االصُ ٔ ،هىّٓ وبتِٛیه ٚ ،اؾهبز ثطخؿاه ٝزا٘كاٍب ٜتٛض٘هاٛ
وب٘بزا ؤ ٝؽبِؼبت ٚؾیؼی زض فّؿف ٝی٘ٛبٖ  ٚفّؿافٔ ٝؿایحی زاقاه ٝاؾات .أ ٚرابِف زیاسٌبٜ
٘بیٍطٖ ثٛز
ٛ٘ John . - 2یؿٙس ٜا٘دیُ یٛحٙب  ٚیىی اظ حٛاضی ٖٛحعطت ػیؿی ثاٛز وا ٝزض ٔ 6ایالزی ثاس٘یب
آٔس  ٚزض ؾٗ  94ؾبٍِی زض افؿٛؼ اظ ز٘یب ضفت.
 - Saint Augustine - 3لسیؽ آٌٛؾهیٗ زض ٔیبٖ آثبء افالؼ٘ٛی وّیؿب یىای اظ ثعضٌهاطیٗ فیّؿاٛفبٖ
ٔؿیحی ثكٕبض ٔی ضٚزٛٔ .ضذبٖ فّؿفٔ ٝؼٕاٛال ا ٚضا ثاب تٔٛابؼ آوا ٛیٙی ثا ٝػٙاٛاٖ ز ٚتاٗ اظ
ثعضٌهطیٗ فیّؿٛفبٖ لطٚ ٖٚؾؽی یبز ٔی وٙٙس.آٌٛؾهیٗ زض قٟط تبٌبؾات زض اِدعا اط وٙا٘ٛی زض
اٚاؾػ لطٖ چٟبضْ ٔیالزی ثس٘یب آٔس .رسضـ ٔكطن ثٛز  ٚظبٞطا تطثیت ٔبزض زض ا ٚتابثیط ثؿاعا ی
زاقت  ٚثبػث قس و ٝثؼس اظ ؼی ٔطاحُ رط ٘كیت  ٚفطاظ ٔؿیحی قٛز .ا ٚایٟٙاب ضا تحات تابثیط
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ٔبزضـ ٔ٘ٛیىب ٔی زا٘س .ا ٚزض وهبة اػهطافبت ؾطٌصقت ظ٘سٌی ذٛز ٌ ٚطٚیس٘ف ثٔ ٝؿایحیت
ضا قط زاز ٜاؾت.
 Thomas Aquinas - 4تٔٛبؼ آو ٛیٙی یىی ٔؼطٚفهطیٗ فیّؿٛفبٖ لطٚ ٖٚؾاؽی اؾات .تٔٛابؼ زض
ؾبَ  1224زض ایهبِیب ثس٘یب آٔس  ٚزض ؾبَ  1244زٙٔٚیىی ٔی قٛز و ٝثب ٔربِفات قاسیس ذاب٘ٛازٜ
ذٛز ٔٛاخٔ ٝی قٛز .ا ٚزض ؾبَ  1245ث ٝربضیؽ ٔی ضٚز ٘ ٚعز آِجطت وجیاط تحصایُ ٔای وٙاس.
ٕٟٔهطیٗ آثبض تٔٛبؼ ػجبضتٙس اظ :ذالص ٝاِٟیبت ،ضؾابِٚ ٝخاٛز ٔ ٚبٞیات ،وهابثی ػّیا ٝوفابضٚ ،
تفبؾیطی ثط ٔبثؼس اِؽجیؼ ٝاضؾؽٔ .ٛؽبثك فطٔاب٘ی وا ٝرابح زض ؾابَ  1873تحات ػٙاٛاٖ "راسض
خبٚیساٖ" صبزض وطز وّیؿب تؼبِیٓ ا ٚضا ث ٝػٛٙاٖ تؼبِیٓ ضؾٕی وّیؿب رصیطفت  ٚاظ آٖ رؽ تؼابِیٓ
آو ٛیٙی ؼطفساضاٖ ثیكهطی ریسا وطزٞ .طچٙس ریف اظ آٖ ٞآ فّؿاف ٝا ٚثا ٝػٙاٛاٖ فّؿاف ٝثؿایبض
ٔؼطٚف زض ٔؿیحیت ٔٛضز رصیطـ  ٚلج َٛلطاض ٌطفها ٝثاٛز .أاطٚظ ٜفّؿاف ٝا ٚثا ٝفّؿاف٘ ٝا-ٛ
تٔٛیؿٓ ٔؼطٚف اؾت  ٚغیّؿ ٚ ٖٛوبرّؿه ٖٛاظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ایٗ ٔىهت ٞؿهٙس.
 - 5رالٌیااٛؼ( .)Pelagius)(360-418زض ظٔاابٖ آٌٛؾااهیٗ ٔهفىااطی ٔؿاایحی اٍ٘یؿاای ثاا٘ ٝاابْ
رالٌیٛؼ Pelagiusو ٝاظ ٔىهت ا ٚث٘ ٝبْ pelagianismیبز ٔای قاٛز ٚخاٛز زاقات .رالٌیاٛؼ
ٔؼهمس ثٛز و ٝا٘ؿبٖ ٔٛخٛزی اؾت ثب اذهیبض ٔؽّك ،یؼٙی ٔی تٛا٘س ذٛز شاتب فبػُ ذیاط ثبقاس یاب
فبػُ قط ثبقس .ا ٚفعبیُ  ٚوٕبالت ضا اوهؿبثی ا٘ؿبٖ ٔی زا٘ؿت  ٚزض ٘هید ٝاػهمبزی ثاط ٔؿاهِٝ
ِؽف  ٚػٙبیت اِٟی ٘ساقت .یه ٔهفىط ٔؿیحیی اٍّ٘یؿی ثاٛز وا ٝاػهمابز ثا ٝاضاز ٜآظاز ثاٛزٚ ٜ
ا٘ؿبٖ ضا ذبِك افؼبَ ذٛز ٔی زا٘ؿت .رالٌیٛؼ ٘ظط ذبصی زض ثابضٔ ٜبٞیات ا٘ؿابٖ زاقات واٝ
ثبػث قس آٌٛؾهیٗ الساْ ث ٝضز آضا ا ٚی ٝرطزاظز.
 Paul - 6رِٛؽ یىی اظ قرصیهٟبی ثؿیبض ٔٔ ٟٓؿیحیبٖ اؾت .افىبض  ٚاثابض ا٘ ٚا ٝفماػ زض ضٚاج ٚ
ا٘هكبض ٔؿیحیت زض وُ أ طاؼٛضی ض ْٚؾ ٟٓثؿعایی زاقه ٝثّى ٝاظ ِحابؾ قاىُ ٌیاطی اصاَٛ
اػهمبشی ٔؿیحیبٖ  ٚوالْ ضؾٕی ای و ٝث٘ ٝبْ ذٛز أ ٚكٟٛض اؾت ،حب ع إٞیت فٛق اِؼابز ٜای
ٔی ثبقس .رِٛؽ حسٚزا  5اِی ٔ 15یالزی زض ٘بضؾای ایهبِیاب ٔهِٛاس قاس ٚ ٜزض خاٛا٘ی ٘ا ٝفماػ
ٔؿیحی ٘جٛز ٜثّىٔ ٝربِف ٔؿیدیبٖ  ٚقىٙدٌ ٝط اٟ٘اب ٘یاع ثاٛز ٜاؾات تاب ایٙىا ٝیىجابض زض ضاٜ
زٔكك و ٝثطای وكهٗ آٟ٘ب ضٞؿ بض ثٛز ٜزفؼهب ثب قٙیسٖ صسای غیجی ٔؿایح ٔٙمّات ٔای قاٛز ٚ
ثؼسٞب ثب لج َٛایٗ زیٗ ٌ ٚطفهٗ غؿُ تؼٕیس یىی اظ ؾطزؾهٞ ٝب ٔ ٚجّغیٗ اصّی آٟ٘ب ٔای ٌاطزز،
ث٘ ٝحٛی و ٝثؼسا ٌطٞٚی ا ٚضا زٔٚیٗ ثٙیبٍ٘صاض زیٗ ٔؿیحیبٖ ٔی زا٘ٙس .ا ٚظابٞطا ٞیچٍاب ٜذاٛز
ٔؿیح ضا ٘سیسِٚ ٜی احهٕبال ثب ثؼعی اض اصحبة اِٚی ٝا ٚآقٙب ثٛز ٚ ٜث٘ ٝحٔ ٛحاطظِٛ ،لاب ضا ٔای
قٙبذه ٝاؾتٚ .ی ٔؿبفطتٟبی ػسیس ٜای ضفه -ٝاظ خّٕ ٝث ٝلجطؼ  ٚآتٗ ٚ -زض  ٕٝٞخب ثاط ػّیاٝ
وٙیؿ ٝیٟٛزیبٖ ٔٛػظٔ ٝی وطزٍٕٞ ٚ ٜبٖ ضا ث ٝلجا َٛزیاٗ ٔؿایح زػاٛت ٔای واطز ٜاؾات .اٚ
حٛاِی یبَ ٔ 60یالزی ث ٝضٔ ْٚی ضٚز  ٚث ٝؾابَ ٔ 66ایالزی ظ٘اسا٘ی  ٚیاه ؾابَ ثؼاس زض 67
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ٔیالزی ؾط ا ٚضا اظ تٗ خسا ٔی ؾبظ٘س (.ثطٌطفه ٝاظ وهبة فّؿف ٝزض لاطٚ ٖٚؾاؽی ٘ٛقاه ٝزوهاط
وطیٓ ٔدهٟسی ،ل.)7.
 - 7اٚضیٍٗ( ٓٞ )Origenقبٌطزی افّٛؼیٗ  ٚاظ قبٌطزاٖ وّٕٙت  ٚآٔ٘ٛیٛؼ ؾىبؼ ثٛز ٜاؾات .اٚ
زض حسٚز ؾبَ ٔ 185یالزی زض ٔصط زض یه ذب٘ٛاز ٜای ٔؿیحی ثس٘یب آٔس .رسضـ اؾاهبز اِٟیابت
 ٚػّ ْٛزیٙی ثٛز  ٚزض اؾىٙسضی ٝقبٌطزا٘ی زاقت .زض ؾبَ  202ضٔٚیبٖ ا ٚضا ثا ٝؾاجت ربیجٙاسی
ث ٝاػهمبزـ رؽ اظ قىٙد ٝث ٝلهاُ ضؾاب٘س٘س .اٚضیٍاٗ ضا ٜراسض ضا ز٘جابَ واطز .زض قاط حابَ
افّٛؼیٗ و ٝثٛؾیّ ٝقبٌطز ا ٚفطفٛضیٛؼ صٛضی ٘ٛقه ٝقس ٜاؾات ،آٔاس ٜاؾات وا ٝآٔ٘ٛیاٛؼ
ؾىبؼ ؾٔ ٝطیس زاقت ،ثٙبٟٔبی الٍ٘یٛٙؼ ،رّٛتیٛٙؼ(افّاٛؼیٗ)  ٚاٚضیٍاٗ .ایاٗ ؾا ٝقابٌطز
ؾٌٙٛس یبز وطز٘س  ٓٞ ٚریٕبٖ قس٘س و ٝتؼبِیٓ ؾطی  ٚاِٟی اؾهبز ذٛیف ضا افكابء ٘ىٙٙاس .ثاطای
٘رؿهیٗ ثبض الٍ٘یٛٙؼ  ٚثؼس اٚضیٍٗ  ٚثبالذط ٜافّٛؼیٗ زض وهت  ٚضؾب ُ ذٛز ث ٝافكابء تؼابِیٓ
ا ٚرطزاذهٙس .اظ ایٗ ٌفه ٝثط ٔی آیس و ٝاٚضیٍاٗ قابٌطز آٔ٘ٛیاٛؼ ؾاىبؼ ثاٛز ٚ ٜثاب افّاٛؼیٗ
فیّؿٛف ٔؼطٚف ٛٔ ٚؾؽ ٘حّٛ٘ ٝافالؼ٘ٛی  ٓٞقبٌطز ثٛز ٜاؾت .زض ٚالغ تؼابِیٓ اٚضیٍاٗ زض
ثؿیبضی اظ ٔٛظٛػبت ٔ ،ٟٓقجبٞت فطاٚا٘ی ث ٝآضاء افّٛؼیٗ زاضزِٚ .ی ثی تطزیاس ػّات ٚحاست
 ٚاقهطان آضاء ایٗ ز ٚتٗ ،قبٌطزی آٟ٘ب ٘عز آٔ٘ٛیٛؼ ثٛز ٜاؾت .اظ اؼالػبت رطاوٙس ٜای وا ٝاظ
آٔ٘ٛیٛؼ زض وهت ٘مُ قس ،ٜثطٔی آیس و ٝا ٚلب ُ ث ٝذّٛز ٘فؽ ٘ ٚظطی ٝصاسٚض ػابِٓ اظ ٔجاساء
اِٟی ثٛز ٜاؾت .ث٘ ٝظط ثطذی زض ػبِٓ ٔؿیحیت اٚضیٍاٗ اِٚایٗ وؿای اؾات وا ٝوٛقایس زض
ذصٛل ػكك تّفیمی ایدبز وٙس ٔیبٖ زیسٌبٔ ٜؿیحی  ٚی٘ٛب٘ی.
 - 8ا٘سضؼ ٘بیٍطٖ ( )1890-1975یه وكیف ٔؿیحی رطٚتؿاهب٘ی اؾات وا ٝزض ٌاٛتٙجطي ؾا ٛس
ثس٘یب آٔس .ا ٚفطظ٘س ؾ ْٛؾبٔ٘ ُ ٛبیىطٖ ثٛز .أ ٚستی ض یؽ وبِح ٔؼّٕابٖ ایهاسایی ثاٛز .راسضـ
ٌطایكبت زیٙی زاقت  ٚزض ػیٗ حبَ فطز ضٚقٙفىطی ثاٛز ٘یٍاطٖ اظ ؼطیاك ذٛا٘اسٖ وهابثی زض
وهبثرب٘ ٝرسضـ ث ٝفّؿف ٚ ٝاِٟیبت ػاللٕٙس ٔی قٛز  ٚثب تكٛیك  ٚضإٙٞبیی رسضـ ثٙٔ ٝبظػابت
زیٙی  ٚأط ٔطثٛغ ث ٝوّیؿب ػاللٕٙس ٔی قٛز .ا ٚیه اؾمف ِٛتطی زض قٟط ال٘اس ؾا ٛس ثاٛز .اٚ
زض ؾبَ  1924اؾهبز اِٟیبت زا٘كٍب ٜا٘ٚس ؾ ٛیؽ ثٛز .زض ؾبَ  1948اؾمف قٟط ِ٘ٛس ٔی قاٛز.
قٟطت ٘بیىطٖ ثیكهط ثٚ ٝاؾؽٛ٘ ٝقهٗ وهبثی اؾت ث٘ ٝبْ آٌبر ٚ ٝاضٚؼ و ٝزض آٖ ا ٚآٌبر ٝضا ثاٝ
ػٛٙاٖ ػكك ذبل ٔؿیحی  ٚاضٚؼ ضا ث ٝػٛٙاٖ ػكك ی٘ٛب٘ی ٔؽط ٔای وٙاس  ٚثاب آٖ زؾاه ٝاظ
ٔهفىطاٖ ٔؿیحی وٌ ٝطایكابت افالؼا٘ٛی زاقاهٙس ٔب٘ٙاس اٚضیٍاٗ  ٚلاسیؽ آٌٛؾاهیٗ زض ایاٗ
ذصٛل ٔربِف ثٛز ِٚی ثب ٔهمىطا٘ی ٔب٘ٙس رِٛٛؼ ِٛ ٚتط ٔٛافك ثٛز زض خاسا زا٘ؿاهٗ آٌبراٚ ٝ
اضٚؼ زض ٔؿیحیت .اِیه ٝثطذای اظ ٔهفىاطاٖ ٔ ٚهىّٕایٗ ٔؿایحی زض لاطٖ ثیؿاهٓ ٔب٘ٙاس خاٖٛ
ٔیىب یُ ضیؿت(ٔ )1936هفىط اٍ٘یؿی وبتِٛیه ثب ٘ظط ٘یٍطٖ ٔربِف ٔی وٙس .أ ٚربِفت ذاٛز
ثب آضء ٘یٍطٖ ضا زض وهبثی ث٘ ٝبْ اضٚؼ  ٚضٚأٖ :ؽبِؼبتی زض ثبض ٜافالؼ ٚ ٖٛاٚضیٍاٗ ٔؽاط ٔای
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بِاتٞ ٚ ،)1980(ٖاٚٛ٘اٚزٚ ا،بِاتٞ ،)1938(ٖ ثط٘بثابیٖٛ خٛ ٔهفىطاٖ ٔؿیحی زیٍطی چ.سٙو
.بیی زاز٘سٟ ربؾرٚ اٝ) ٘یع ث1962(ٌٗطی
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