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چکيذٌ

ؼـايٗ ٔمبِ ٝو ٝثٌ ٝئ ٜٛفٚـي تٝٙيٓ ٌفؼيؽ ٜاوت  ،تالي ٌؽ ٜتب اث١بؼ ِٛٔ ٚفٞ ٝبي اٍِٛي اـتمبي فف ًٙٞلبٖ٘ٛ
ٌفايي ٔ١ففي ٌفؼؼ  .اق ايٗ خٟت په اق ٔ١ففي فف ، ًٙٞضمٛق ا٘ىبٟ٘ب  ٚلب٘ ،ٖٛثفغي ٘ٝفيبت ٔفتجٗ ثب لبٖ٘ٛ
ٌفايي اـائٌ ٝؽ ٜاوت  .ؼـ اؼأ٘ ٝيك ثفاوبن ٔجب٘ي ٘ٝفي  ٚپيٍي ٝٙپمٍٞٚي ٔٛخٛؼ اث١بؼ ِٛٔ ٚفٞ ٝبي فف ًٙٞلبٖ٘ٛ
ٌفايي ؼـ لبِت يه ٔؽَ اـائ ٚ ٝث ٝاغتّبـ ٔ١ففي ٌفؼيؽ ٜا٘ؽ  .ثٝ٘ ٝف ٔي ـوؽ اث١بؼ اِّي ٔؤثف ثف اـتمبي ففًٙٞ
لبٌ٘ ٖٛفايي ٠جبـت اق ٛ٠أُ ففؼي ٛ٠،أُ التّبؼي ٛ٠ ،أُ غب٘ٛاؼٌي ٛ٠،أُ اختٕب٠ي ٛ٠ ٚأُ ٔفتجٗ ثبلب٘ٔ ٖٛي
ثبٌٙؽٛ٠ .أُ پٙدٍب٘ ٝفٛق ٔتغيف ٞبي ٔىتمّي ٞىتٙؽ و ٝثب تأثيف آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٔ ٝتغيف ٚاثىت ٝوٕٞ ٝب٘ب اـتمبي ففًٙٞ
لبٌ٘ ٖٛفايي ثبٌؽ تأثيف ٌؿاٌت.

ياشگبن كليذي :فف ،ًٙٞلب٘ ، ٖٛلبٌ٘ ٖٛفايي  ،ضمٛق ا٘ىبٖ ٞب.

الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی
ممذّمٍ

لب٘ ٖٛاثكاـي اوت و ٝثٚ ٝاو ٝٙآٖ ـٚاثٗ ثيٗ اٌػبَ ثب يىؽيٍف تٝٙيٓ ٔي ٌٛؼ ٕٞ .سٙييٗ
ـٚاثٗ اففاؼ ثب ؼِٚتٟب  ٚضتي ؼِٚتٟب ثب ٕٞؽيٍف ثٚ ٝاو ٝٙلب٘ ٖٛتٝٙييٓ ٔيي ٌيفؼؼ .ؼـ٘تيديٚ ٝخيٛؼ
لٛا٘يٗ غٛة  ٚفف ًٙٞپؿيفي ايٗ لٛا٘يٗ  ٚاخفاي ِطيص  ٚوبُٔ آٟ٘ب ٔي تٛا٘يؽ آـأيً ثػيً
خبٔ ٝ١ثٍفي ثبٌؽ  .يىي اق ٕٔ١التي وٕٛٞ ٝاـ ٜخٛأ ٟثب آٖ ـٚثف ٚثٛؼ ٜا٘ؽ پؽيؽ ٜلبٌ٘ ٖٛفييكي
ٔي ثبٌؽ  .تمفيجبً ؼـ تٕبٔي خٛأ ٟاففاؼ لبٌ٘ ٖٛفيك ٚخٛؼ ؼاـ٘يؽ ِٚيي ت١يؽاؼ آٟ٘يب ٔ ٚييكاٖ ليبٖ٘ٛ
ٌفيكيٍبٖ ٔتفبٚت اوت  .زبًِ ثكـي ّٔتٟب  ٚاق خّّٕٔ ٝيت اييفاٖ ويٛق ؼاؼٖ افيفاؼ خبٔ١ي ٝثيٝ
وٕت لبٌ٘ ٖٛفايي ٔي ثبٌؽ.
اـتمبي فف ًٙٞلبٌ٘ ٖٛفايي ثب٠ث تٛو ٝ١ففٍٙٞي  ٚؼـ ٘تيد ٝففا ٓٞآٔؽٖ ثىتف ٔٙبوت ثيفاي
تٛو ٝ١التّبؼي  ٚويبوي غٛاٞؽ ثٛؼ .ؼـ وٍٛـي و ٝقيف پب ٌؿاٌتٗ لب٘ ٖٛتمجييٕ٘ ٝيي ٌيٛؼ  ٚييب
ثفغٛـؼ ثب ايٗ پؽيؽ ٜؼـ ضؽ ٌ١بـ ثبلي
ثٕب٘ؽ فٕبي ت١بّٔي خبٔ ٝ١ث ٝفٕبي تمبثّي تجؽيُ غٛاٞؽ ٌؽ .تيالي ِيبؼلب٘ ٝوٕف٘يً ٔيي
ٌٛؼ  ٚاففاؼ اٍ٘يك ٜف١بِيت ـا اق ؼوت ٔي ؼٙٞؽ ٔٚتبوفب٘ ٝاق ؼوت ؼاؼٖ اٍ٘يك ٜف١بِيت ثيفاي ييه
ّٔت ؼـ ضىٓ آغبق يه پبيبٖ اوت.
فرَىگ
معىبي ياشٌ ي فرَىگ در زببن فبرسي

ؼاـيٛي آٌٛـي ثيبٖ ٔيىٙؽٚ" :ال ٜفف ًٙٞؼـ فبـوي اِٙالش ثىيبـ وٟٙي اوت وي ٝاق قثيبٖ
پّٟٛي پيٍي ٝٙآٖ ـا ؼـ ؼوت ؼاـيٓ.أب ِٛـت و ٟٝٙتف فبـوي ثبوتبٖ  ٚاٚويتبيي اي ـا ؼـ ؼويت
٘ؽاـيٓ  .ايٗ ٚال ٜاق ؼ ٚپبـ ٜتٍىيُ ٌؽ ٜاوت؛ يىي پيٍ٘ٛؽ "فف ٚ " -ؼيٍف ثٗ ٚالٙٞ -" ٜيً" اق
ـيٍ" ٝث "ًٙؼـ اٚوتبيي ثٙ١ٔ ٝبي وٍيؽٖ .فف -ـا ثٙ١ٔ ٝبي "پيٍيٗ" " ٚث ٝوٛي" ؼـ ٚالٞ ٜيبيي
ٔب٘ٙؽ ففوٛؼٖ ففٔٛؼٖ  ٚففو ًٙؼاـيِٓٛ.ـت ؼيٍف آٖ "فيفا "-ويت؛ زٙب٘ىي ٝؼـ "فيفا ـفيتٗ" .
" "ًٙٞ -ـا ثِٛ ٝـت "ٙٞح"  ٓٞؼاـيٓ ،زٙب٘ى" ٝفف "ًٙٞثِٛ ٝـت "ففٙٞح"  ٓٞثٛؼ ٜاويت ٚ
ّٔؽـ ففٙٞديؽٖ  ٓٞؼاٌت ٝايٓ ،ثٙ١ٔ ٝيبي اؼة  ٚتفثييت ويفؼٖ.اق اييٗ "ٙٞ -يً" ٞ" ٚيٙح" ؼـ
فبـوي وٚ ٟٗال ٜؼ ٚؼٙٞح ـا ؼاـيٓ ثٙ١ٔ ٝبي ؼٚؼوًٙ١ٔ.بي ـيٍ ٝاي "ٚال ٜفف "ًٙٞپيً وٍيؽٖ
يب خّ ٛآٚـؼٖ يب ففا وٍيؽٖ اوت.اق ايٗ ٚال ٜؼـ قثبٖ پّٟٛي "ففٍٙٞىتبٖ" ـا  ٓٞؼاـيٓ ثيٙ١ٔ ٝيبي
آٔٛقٌٍب ،ٜيٙ١ي خبيي و ٝؼـ آٖ "ففٔ "ًٙٞي آٔٛق٘ؽ  ٚخٛا٘بٖ ـا پفٚـي ٔيي ؼٙٞيؽ  ٚايٍيبٖ ـا
فٗ  ٚضفف ٝاي ٔي آٔٛقا٘ٙؽ ،زٙب٘ى" ٝففٙٞيً ويٛاـي" ؼاٌيت ٝاييٓ ،ثيٙ١ٔ ٝيبي فيٗ ويٛاـوبـي.
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"ففٌ ًٙٞبٞبٖ" ٘يك ثٙ١ٔ ٝي آؼاة  ٚلب٠ؽٞ ٜبي وٍٛـ ؼاـاي ٌبٞب٘ ٝثٛؼ ٜاوت ٚ .ؼـ قثبٖ فبـوي
ٚال ٜفف ،ًٙٞثٛيم ٜؼـ ٔتٗ ٞبي ٘٘ ٚ ٓٝثف تب لفٖ ٞفتٓ ٞدفي ،ثٙ١ٔ ٝبي "اؼة" ثىيبـ ث ٝوبـ ـفتيٝ
 ٚاؼة ٘يك ثٙ١ٔ ٝبي اِ ٚ َٛـوٓ ا٘دبْ ؼـوت ـفتبـ ٌٚي ٜٛي ؼـوت ق٘ؽٌب٘ي ا٘ىيب٘ي .تيب آ٘ىيٝ
ايٗ ٚال ٜاق زٙؽ لفٖ پيً ؼـ ٙٞؽٚوتبٖ ،اق قٔب٘ي و ٝففٛ٘ ًٙٞيىي فبـوي ؼـ آ٘دب آغبق ٌيؽ ،ثيٝ
ٔٙ١بي وتبة ِغت ث ٝوبـ ـفت  ٚفف ًٙٞخٟبٍ٘يفي ٘ػىتيٗ وتيبثي ثيٛؼ وي ٝاييٗ ٘يبْ ـا ثيف غيٛؼ
ٌؿاٌت ،ثٙ١ٔ ٝبي وتبة "ِغت" ٚ ،په اق آٖ وتبة ٞبي ِغت ؼيٍف ايٗ ٘يبْ ـا ثفغيٛؼ ٌؿاٌيتٙؽ،
ٔب٘ٙؽ فف ًٙٞثفٞبٖ لب٘ ٚ ٟفف ًٙٞآ٘ٙؽـاج .أب اق زٙؽ ؼ ٝٞپيً ،ؼـ قٔبٖ ـٔب ٌيب٘ ،ٜيبْ "ٚقاـت
ٔ١بـف" ـا ثٚ" ٝقاـت فف "ًٙٞتجؽيُ وفؼ٘ؽ .أب ثب آٔؽٖ  ّْٛ٠ا٘ىب٘ي ٔؽـٖ ث ٝايفاٖ ثٛيم ٜخبٔ١يٝ
ٌٙبوي  ٚا٘ىبٍ٘ٙبوي ٚال ٜفف ًٙٞـفت ٝـفت ٝثٙ١ٔ ٝبي وِٛتٛـ ؼـ ففا٘ى ٚ ٝاٍّ٘يىيي ـٚاج يبفيت ٚ
أفٚقٚ ٜال ٜي فف ًٙٞؼـ قثبٖ ٔب ثبـ ٔٙ١بيي اي ـا اق وِٛتٛـ ؼـ قثبٖ ٞبي اـٚپبيي ٔي ٌيفؼ و ٝؼـ
 ّْٛ٠ا٘ىب٘ي اق لفٖ ٘ٛقؼ ٓٞـٚاج پيؽا وفؼ ٜاوت .ؼـ فف ًٙٞخٟبٍ٘يفي آٔؽ ٜاويت وي ٝفيفٙٞح ٚ
ففٙ١ٔ ًٌ ًٙٞي ثٌ ٝفش قيف ؼاـؼ :ؼاً٘ ،اؼة٠ ،مُ ،وتبثي ؤٍ ٝتُٕ ثبٌؽ ثف ِغبت پبـوي٘ ،بْ
ٔبؼـ ويىبٚنٌ ،بغ ٝؼـغتي ـا ٌٛيٙؽ و ٝآٖ ـا ثػٛاثب٘ٙؽ ثبٌؽ  ٚغبن ثف قييف آٖ ثفيك٘يؽ تيب ثييع
ثٍيفؼ  ٚث١ؽ اق آٖ ،آ٘فا وٙؽ ٜث ٝخبي ؼيٍف ٟ٘بَ وٙٙؽ.ففٛ٘ ًٙٞيىي٘:يىٛئي  ٚتفثيت  ٚپيفٚـي ٚ
ثكـٌي ٕٝ٠ ٚت  ٚثكـٌٛاـي  ٚفٕيّت ٚ ٚلبـ ٌ ٚىٕٙٞٛؽي  ٚؼاً٘  ٚضىٕت ٙٞ ٚيف ّ٠ ٚيٓ ٚ
ٔ١ففت  ّٓ٠ ٚفمٌ ّٓ٠ ٚ ٝفي١ت ٚ .وتبثي ؤ ٝطتٛي ِغبت فبـوي ثبٌيؽ ٚ.ففٙٞيً يٙ١يي ٌيبغٝ
ؼـغت غٛاثب٘يؽ ٜو ٝپه اق ـيٍ ٝوفؼٖ اق آ٘دبي ثفآٚـؼ ٚ ٜؼـ خبيي ؼيٍف ٟ٘يبَ وٙٙيؽ ٔ ٚديفاي
قيف قٔيٗ  ٚلٙبت  ٚوبـيك ٘ ٚبْ ٔبؼـ ويىبٚن.
فف١ٔ ًٙٞيٗ :اؼة ،تفثيت ،ّٓ٠ ،ؼاً٘١ٔ،ففتٔ ،دٕ٠ٛي ٝآؼاة  ٚـوئ ،ْٛدٕ٠ٛيّ٠ ٝيٚ ْٛ
ٔ١بـف ٙٞ ٚفٞبي يه ل ،ْٛوتبثٙبٌٔ ٝبُٔ ِغبت يه يب زٙؽ قثبٖ ٌ ٚفش آٟ٘بوت ،وبـيك.
ففٕ٠ ًٙٞيؽ :ؼاً٘ ،اؼة١ٔ ،ّٓ٠ ،ففت ،تّ١يٓ  ٚتفثيت،آثبـ ّٕ٠ي  ٚاؼثي يه ل ْٛيب ّٔتٚ .
٘يك ثٙ١ٔ ٝي وتبة ِغت(پّٟٛاٖ)7831 ،
معىبي ياشٌ فرَىگ در زببن اريپبيي

ؼـ تغييف  ٚتطِٛي و ٝؼـ ٔٙ١ي فف ًٙٞـظ ٕ٘ٛؼ ، ٜايٗ وّٕ ٝؼـ تفخٕٔ ٝت ٖٛففٍ٘ي ث ٝتؽـيح
ث ٝخبي ٍ٘ cultureىت ٚ ٝثٙ١ٔ ٝبي أفٚقي اي ـويؽ ٜاويت .غيٛؼ ٚال "ٜوِٛتيٛـ"" "culture
٘يك تطٛالت ثىيبـي ـا اق وف ٌؿـا٘ؽٙ١ٔ ٚ ٜبي أفٚقي آٖ ثب ٔٙ١يبي ٘ػىيتي ًٙويبٔال ٔتفيبٚت
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اوتٚ .ال" ٜوِٛتٛـ" و ٝاق ـيٍ ٝالتيٙي ٌففتٌ ٝؽ ٜاوت ؼـ اُِ ثٙ١ٔ ٝبي وٍت  ٚوبـ  ٚپيفٚـي
ثٛؼ٘ ٚ ٜػىتيٗ ثبـ ؼـ قثبٖ إِٓب٘ي ث ٝؼوت ٘ٛيىٙؽٌب٘ي زٙؽ ،ثٙ١ٔ ٝبيي و ٝأفٚق ٔيي ٌٙبوييٓ ثيٝ
وبـ ـفت ٝايٗ ٚالٕٞ ، ٜسٔ ٖٛتفاؼف غٛؼ ؼـ قثبٖ فبـوي ،تب زٙؽي پييً ثيٙ١ٔ ٝيي ّ٠يٓ  ٚاؼة ٚ
آـاوتٍي ث ٝفٕيّت ٞيبي ٠يبِي ا٘ىيب٘ي ثيفاي ؼٚـ ويفؼٖ ٌيف ٘جي١يي  ٚضييٛا٘ي ثيٛؼ وي ٝفميٗ
ففٞيػتٍبٖ اق آٖ ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘ؽ .فف ًٙٞؼـ ايٗ ٔٙ١ب اـقي ٞبي اغاللي  ٚـفتبـي ـا ثٌ ٝبيىت
٘ ٚبٌبيىت  ٚغيف ٌ ٚف تمىيٓ ٔي وٙؽ.ثٕٞ ٝيٗ وجت ،تفثيت  ٚآٔيٛقي  ٚپيفٚـي ؼـ ٟ٘بؼٞيبي
تفثيتي ٔب٘ٙؽ غب٘ٛاؼٔ ، ٜؽـؤ ٚ ٝىدؽ ثف آٖ اوتٛاـ ثٛؼ ٚ ٜثف اوبن خؽاوبقي أٛـ ث ٝغيف ٌ ٚيف
وبـوفؼ آٔٛقٌي ؼاٌت ٝاوت.
ؼـ قثبٖ فبـوي لفٚ ٖٚوٙيٚ ،ال“ cultore ”ٜـا ثٙ١ٔ ٝبي پفوتً ٔيؿٞجي ٚ ٚالculture ٜ
يب  cotureـا ثٙ١ٔ ٝي ٔكـٌ ٝ٠ػٓ قؼ ٚ ٜثؿـ پبٌيؽ ٜث ٝويبـ ٔيي ثف٘يؽ ف١يُ” ٞ ٚ“ cultivreيٓ
زٙيٗ”  “cultureثٙ١ٔ ٝي ؼـ  ُٕ٠وبٌتٗ قٔيٗ ث ٝوبـ ٌففتٔ ٝي ٌٛؼ ؼـ لفٖ ٞفيؽ ٓٞاويت ويٝ
وّٕ coltore ٝثٙ١ٔ ٝبي وبـ ـٚي قٔيٗ پؽيؽ ٔي آيؽ  ٚؼـ ليفٖ ٞيديؽٛ٘ ٓٞيىيٙؽٌبٖ اويتفبؼ ٜاق
 cultureـا ثٛ٘ ٝـ ٠بْ ثفاي ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تفثيت ـٚش آغبق ٔي وٙٙؽ .ؼـ ٚال ٟؼـ قثيبٖ ففا٘ىيٚ ٝالٜ
فف ًٙٞثٙ١ٔ ٝبي پيٍففت فىفي يه ٌػُ يب ث٠ ٝجبـت ثٟتف وبـ ثفاي ايٗ پيٍففت ث ٝوبـ ٌففتٝ
ٔي ٌٛؼ(ِبِطي أيف.)7831 ،
ؼـ ـٚقٌبـ خؽيؽ ،ثب تط َٛفىفي ا٘ىبٖ  ٚپيٍففت ا ٚؼـ ّ٠ي ْٛتدفثيي  ٚخيبيٍكيٙي تفىيف
خؽيؽ و ٝاوبن آٖ ا٘ىبٖ ٔؽاـي اوت ٚ ،ال“ culture” ٜوبـثفؼي ؼيٍيف  ٚتطيٙ١ٔ َٛيبيي يبفتيٝ
اوت.اق ٍ٘ب٘ٞ ٝبي اوبوي ايٗ تطٙ١ٔ َٛبيي آٖ اوت وي ٝاييٗ ٚال ٜاق ِيٛـت ٔفيفؼ ثيِ ٝيٛـت
تفويجي ؼـآٔؽ ٚ ٜثٌ ٝىُ تفويجبتي ز ٖٛفف ًٙٞزيٗ  ٚففّٔ ًٙٞف ،فف ًٙٞي٘ٛيبٖ ٜيبٞف ٌيؽٜ
اوت.
يىي اق ٛ٠أُ اوبوي پيؽايً ٔف ْٟٛتبق ٜففٟٜٛ ، ًٙٞـ ٔف ْٟٛپيٍففت تيبـيػي اويت ويٝ
ثف اوبن آٖ تبـيع ويف تىبُٔ ـا ٘ي ٔي وٙؽ ٔ ٚبٞيت پيً ـ٘ٚيؽ ٚ ٜتىيبّٔي ٔيي يبثؽ.ا٘ىيبٖ ثيٝ
ٚاو ٝٙفف ًٙٞثف ٘جي١ت زيفٔ ٜي ٌٛؼ  ٚثب ٌؿـ تبـيع  ٚپيٍففت  ٚتىبُٔ فف ٚ ًٙٞاويتمالَ اق
٘جي١ت ثب تىّٗ ثف آٖ ،اق ٔفضّ ٝتٛضً ث ٝؼ٘يبي تٕؽٖ ٌبْ ٔي ٟ٘ؽ  ٚفف ًٙٞا٘ ٚيك ٔىيف تفلي ـا
ٔي پيٕبيؽ.ثؽيٗ وبٖ ،ثب زٙيٗ ـٚيىفؼي ث ٝتبـيع  ٚففٌ ٚ ًٙٞىُ ٌيفي ِيٛـت خٕي ٟففٙٞيً
يٙ١ي "ففٞ ًٙٞب "اق" فف ًٙٞؼيٙي" "،فف ًٙٞپيٍففت"،" ٝفف٠ ًٙٞبٔ ...ٚ "ٝوػٗ ثئ ٝييبٖ ٔيي
آيؽ.
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فف ًٙٞي٘ٛبٖ ـا ؼـ ِٛـتي و ٝاق ٔ ٟٔٛقٔبٖ ضيبَ ثي ٝآٖ ٍ٘يب ٜوٙييٓ ؼـ ٔمبيىي ٝثيب اليٛاْ
تبـيػي ٌفق اق ِطب ٚآٖ  ٕٝٞي آ٘س ٝثب ق٘ؽٌي آؼٔييبٖ ؼـ ضيبَ اختٕيب ٞاـتجيبٖ ؼاـؼٕٞ ،سيٖٛ
پيٍففت ثٙيبؼيٌ ،بٔي تبق ٜؼـ تط َٛخبٔ ٝ١ا٘ىب٘ي ٞىتٙؽ ي٘ٛب٘يبٖ ق٘يؽٌي اختٕيب٠ي ـا ثفپبيي ٝاي
وبٔال ٘ ٛثٙب ٔي وٙٙؽ.ؼـ ٞف ضبَ ثب  ٕٝٞاـخي و ٝثفاي إٞيت ٙٞفي  ٚؼيٙي  ٚويبوي اليٛاْ ؼٚـاٖ
ثبوتبٖ لبئّيٓ تبـيع آٖ زيكي ـا ؤ ٝب ثٛٙ٠ ٝاٖ فف ًٙٞثٙ١ٔ ٝي ضميمي ٘بْ ٔي ٌؿاـيٓ ٘ػىتيٗ ثبـ
ثب ي٘ٛبٖ آغبق ٔي ٌٛؼ.ي٘ٛبٖ ضبُِ غالليت ـٚا٘ي غٛؼ ـا ثِٛ ٝـت" “ پبييؽيب “ "ييب" ففٙٞيً"
ٕٞس ٖٛاـثي ٝاي ث ٝؼيٍف الٛاْ ؼٚـاٖ ثبوتبٖ ٔٙتمُ وبغت ٝاوت.آٌٛوتٛن ـويبِت أرفا٘يٛـي ـْ
ـا ث ٝا٘ؽيٍ ٝفف ًٙٞي٘ٛب٘ي ٌف ٜقؼ.ثؽ ٖٚا٘ؽيٍ ٝفف ًٙٞي٘ٛب٘ي ٘" ٝؼٚـ ٜثبويتبٖ "ٕٞسيٚ ٖٛاضيؽ
تبـيػي ٚخٛؼ ؼاٌيت ٘ ٚي "ٝؼ٘ييبي ففٍٙٞيي" ثيبغتف قٔييٗ (ٚـ٘فيٍيف،7811،ج.) 7،11ي٘ٛب٘ييبٖ
اضىبن ٔبؼـ قاؼ ثفاي أٛـ ٘جي١ي ؼاـ٘ؽ ٔ ٚف٘ ْٟٛجي١ت و٘ ٝػىتيٗ ثبـ اق ؾٞيٗ ي٘ٛيب٘ي تفاٚييؽٜ
ثي ٞير تفؼيؽ قاؼ ٜاوت١ؽاؼ ـٚضي ٌ ٚي ٜٛفىف غبَ آ٘بٖ اوت ٔؽت ٞب پيً اق آٖ و ٝايٗ ٔفْٟٛ
ؼـ ؾٍٙٞبٖ خبٖ ٌففت زٍٍٕبٖ ؼ٘يب ـا ث ٝايٗ ٘ٝف ؼيؽ ٜاوت وٞ ٝير خكئي اق آٖ خيؽا اق اخيكا
ؼيٍف ٘يىت ثّىٞ ٝف خك ّٙ٠في اوت اق وّي ق٘ؽٛٔ ٚ ٜل١يت ٙ١ٔ ٚي غٛؼ ـا ٘يك اق آٖ وُ اغيؿ
ٔي وٙؽ.ـٚي غبَ ي٘ٛب٘يبٖ ؼـ ٌىُ ثػٍي ٙٞفي ٌ ٚييٍ٘ ٜٛيفي آ٘يبٖ ،ؼـ ٘ٝيف إٞ َٚسيٖٛ
غفيك ٜقيجب پىٙؽي ٔي ٔب٘ؽ و ٝثٌٕ ٝبٖ ٘بٌي اق ايٗ ٘يىت و ٝغٛاوت ٝثبٌٙؽ ا٘ؽيٍٞ ٝب ـا ث ٝضيٛقٜ
آففيٙٞ ًٙفي ٔٙتمُ وبق٘ؽ.آٔيكي ا٘ؽيٍ ٝثب آففيٙٞ ًٙفي يٙ١ي خٙجي ٝآٔيب٘ي ثػيً ثيٙٞ ٝيف ؼـ
اّ٠بـ ؼٚـتفي يٙ١ي ؼـ ؼٚـ ٜوالويه فف ًٙٞي٘ٛب٘ي ؼـ لفٖ پٙدٓ  ٚزٟبـْ(ق )ْ.ـظ ٔي ؼٞؽ.ؼـ
ٞف ِٛـت ثب تبويؽ ث ٝاوت١ؽاؼ ٘جي١ي قيجبيي پىٙؽي  ٚايٗ ٌيٍ٘ ٜٛفي ٘بآٌبٞب٘ ٝـٕ٘ ٌٗٚي ٌيٛؼ
و ٝزفا ٔب ؼـ اؼثيبت ي٘ٛب٘ي ٘يك و ٝ٘ ٝثف ؼيؽ زٍٓ ثّى ٝثيف تيبثيف ٔتمبثيُ اضىيبن قثيبٖ  ٚففايٙيؽ
ـٚا٘ي ٔتىي اوت ثب ٕٞبٖ پؽيؽاـ ٔٛاخٞ ٝىتيٓ ؼـ اؼثيبت ي٘ٛبٖ ٕٞبٖ اِّي ـا ٔي يبثيٓ و ٝؼـ ٙٞف
ٔدىٕ ٝوبقي ٕ١ٔ ٚبـي ي٘ٛب٘ي ٕ٘بيبٖ اوت.ؼـ اؼثيبت  ٚوػٛٙـي ٘يك لبثّييت ي٘ٛب٘ييبٖ ثي ٝپؽييؽ
آٔؽٖ يه وُ ق٘ؽ ٜاق اخكاي ٔت١ؽؼ ،ضبُِ آٌبٞي ٘جي١ي ـٚق افك ٖٚآ٘بٖ ثف ٚخٛؼ ليب٘٘ٛي ضيبوٓ
ثف اضىبن  ٚا٘ؽيٍ ٚ ٝوػٗ اوت و ٝوفا٘دبْ ث ٝآففيؽٖ ٔٙٙك  ٚؼوتٛـ قثبٖ  ٚفيٗ ثالغيت ٔيي
ٌفؼؼٚ(.ـ٘فيٍف ،7811 ،ج.)11-12 ،َ،7
أب آ٘سٌ ٝفتٌ ٝؽ ؼـ ٔٛـؼ ٌٍفت اٍ٘يكتفيٗ آففي ًٙؾ ٗٞي٘ٛب٘ي يٙ١ي فّىف٘ ٝيك وي ٝفّييص
تفيٗ ٌٛا ٜوبغت يٍب٘ ٚ ٝثي ٕٞتبي ؾ ٗٞاوت ِبؼق ٔي ثبٌؽ٘.يفٚي وٍٙٔ ٝب اِّي ٌىُ ٙٞف ٚ
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ا٘ؽيٍ ٝي٘ٛب٘ي اوت ،ؼـ فّىف ٝثٙٔ ٝتٟبيي ٌىٛفبيي ٔي ـوؽ.ايٗ ٘يف ،ٚليؽـت ٍٔيبٞؽ ٚ ٜؼـيبفيت
لٛا٠ؽي اثؽي ضبوٓ ثف  ٕٝٞـٚيؽاؼي ٞب  ٚتغييفات  ،ز ٝؼـ ٘جي١ت  ٚز ٝؼـ ق٘ؽٌي آؼٔيي اويت.
ِؿا ٔٛل١يت يٍب٘ ٝي ي٘ٛب٘يبٖ ؼـ تبـيع اؼة  ٚفف ًٙٞا٘ىب٘ي اق ٕٞيبٖ ٚيمٌيي غيبَ ـيٍئ ٝيي
ٌيفؼ.يٙ١ي اق غفيك ٜتّمي  ٕٝٞزيك  ٓٞز ٖٛخك يه وُ آـٔب٘ي ،اق اٌتيبق ث ٝوُ ثػٍي ٘ي ٝتٟٙيب
ؼـ ضٛقٙٞ ٜف ثّى ٝؼـ ضٛق ٜي غٛؼ ق٘ؽٌي ٘يك ،اق ٍ٘يفي فّىيفي ،وّيي  ٚاضىيبن لـف تيفيٗ
لٛا٘يٗ ضبوٓ ثف ٘جي١ت ا٘ىب٘ي ١ٔ ٚيبـٞبي ٔتىي ثف آٖ لٛا٘يٗ ،و ٝثف ق٘ؽٌي ـٚا٘ي فيفؼ  ٚويبغت
خبٔ ٝ١ضىٔٛت ؼاـ٘ؽٚ( .ـ٘فيٍف ،7811 ،ج.)11-13 ،َ،7
ٍٙٞبٔي و ٝي٘ٛب٘يبٖ ؼـ ثفاثف ٔىبِ ٝتفثيت لفاـ ٌففتٙؽ ،آٌبٞي ـ ٌٗٚثف اِ٘ َٛجي١ي ق٘يؽٌي
ا٘ىب٘ي  ٚلٛا٘يٗ ؼـٔ ٖٚب٘ؽٌبـ و٘ ٝيفٚي خىٕي  ٚـٚا٘يي آؼٔيي ٔٙيبثك آ٘يبٖ ف١بِييت ٔيي وٙٙيؽ
ثفايٍبٖ إٞيت فٛق اِ١بؼ ٜيبفت لفاـ ؼاؼٖ  ٕٝٞي ايٗ ٌٙبغت ٞب ٕٞس٘ ٖٛيفٞٚبي ٌيىُ ثػيً
ؼـ غؽٔت تفثيت ٌ ٚ ،ىُ ثػٍيؽٖ ث ٝا٘ىبٖ ق٘ؽٕٞ ٜبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝوٛقٌ ٜف ثٔ ٚ ٌُ ٝدىيٕ ٝويبق
ث ٝوٌ ًٙىُ ٔي ؼٙٞؽ ،زٙبٖ ا٘ؽيٍ ٝغالق  ٚؼِيفا٘ ٝاي ثٛؼ و ٝتٟٙب ؼـ ؾ ٗٞلٔٛي اق ٙٞفٔٙيؽاٖ ٚ
فيّىٛفبٖ ٔي تٛا٘ىت ٌىفتٌٛ ٝؼ.ثكـٌتفيٗ اثف ٙٞفي و ٝؼـ ايٗ ٔفضّي ٝثبييؽ پؽييؽاـ ٔيي ٌٍيت
ا٘ىبٖ ق٘ؽ ٜثٛؼ ٚ ٜثفاي ٘ػىتيٗ ثبـ ايٗ ٌٙبغت ؼـ ؾٍٙٞبٖ پؽيؽاـ ٌؽ و ٝتفثيت  “ ٚپبيؽيب “ ٘ييك
ففايٙؽ ٌىُ ثػٍي آٌبٞب٘ ٝاوت.اق ايٗ ـ ٚو ٝضبٔالٖ ضميمي “ پبيؽيب “ ؼـ ٘كؼ ي٘ٛب٘يبٖ ٌيب٠فاٖ ٚ
ٔٛويمي ؼا٘بٖ  ٚفيّىٛفبٖ  ٚوػٗ ٚـاٖ يٙ١ي ٔفؼاٖ ويبوي ثٛؼ٘ؽ  ٝ٘ .آثبـ غبٔٛي ليىف تفاٌبٖ ٚ
٘مبٌبٖ ٕ١ٔ ٚبـاٖ.په ثف اوبن تفىف ي٘ٛب٘ي  ،لبٌ٘ ٖٛؿاـي ث ٝيه ٔٙ١ي ثيب ٌيب٠ف پي٘ٛيؽ ٘كؼييه
تفي ؼاـؼ تب ثب اوتبؼاٖ ٙٞفٞبي تدىٕي آٖ ز ٝآٖ ؼ ٚـا ثب ٓٞپي٘ٛؽ ٔي ؼٞؽ ف١بِييت تفثيتيي آ٘يبٖ
اوتٛٙ٠.اٖ ٔفثي تٟٙب ٌبيىت ٝي ٙٞفٔٙؽي اوت و ٝثي ٝا٘ىيبٖ ق٘يؽٌ ٜيىُ ٔيي ثػٍيؽ.ث٠ ٝمييؽٜ
ي٘ٛب٘يبٖ يٍب٘٘ ٝيفٚي اِّي ثفاي ٌىُ ثػٍي ث ٝـٚش آؼٔي٘ ،يفٚي وّٕبتِ ٚ ،ؽا  ٚآٚ ٚ ًٙٞقٖ
اوت.قيفا ٠بُٔ اِّي ؼـ “ پبيؽيب “ ٘يفٚي ف١بَ اوت و ٝؼـ تفثيت ؾ ٚ ٗٞـٚش ٘ ٚميً ثكـٌتيف ٚ
ٔٛثفتف اق ٘مً ٔىبثم ٝي ٚـقٌي ثفاي پؽيؽ آٚـؼٖ تٛا٘بيي  ٚتطفيه خىيٕب٘ي ؼاـؼٚ( .ـ٘فيٍيف،
 ،7811ج.)83-12 ،َ،7
أب ٘ىت ٝضبئك إٞيت  ٚؼـ غٛـ تٛخ ٝايٗ اوت و ٝثفاي ـا ٜيبفتٗ ثئ ٝجيبؼي تفثييت ي٘ٛيب٘ي
ٕ٘ي تٛا٘يٓ اق تبـيع اِٙالش “ پبيؽيب “ وٕه ٌففت زفا و ٝاييٗ اِيٙالش ٘ػىيتيٗ ثيبـ ؼـ ليفٖ
پٙدٓ (ق )ْ.ثٚ ٝخٛؼ آٔؽ ٜاوت.و ٝثف ٔٙ١ي "پفٚـي وٛؼوبٖ" ث ٝوبـ ٔي ـفت.ٝثٟتفيٗ ـإٙٞبي ٔيب
ث ٝتبـيع تفثيت ي٘ٛب٘ي ٔف arete ْٟٛاوت– ايٗ ٚالٕٛ١ٔ ٜال ؼـ قثبٖ فبـوي ث ٝفٕيّت ٔٙ١ي ٔيي
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ٌٛؼ – ثبيؽ ؼلت ٌٛؼ و ٝؼـ قثبٖ إِٓب٘ي أفٚق وّٕ ٝاي ٘يىت وٙ١ٔ ٝي وبُٔ ايٗ ٔف ْٟٛـا ثفوب٘ؽ
ِٚي ٔٙ١ي وّٕ ٝي  Tugendؼـ قثبٖ إِٓب٘ي ٔيب٘ ،ٝپيً اق آ٘ى ٝايٗ وّٕٙ١ٔ ٝي اغاللي ِفف پيؽا
وٙؽٔ ،جيٗ آـٔبٖ ٔفؼي  ٚوّطٍٛـي تٛاْ ثب اؼة اٌفافي ؼـثبـي ثٛؼ ٜاوت ٚ .ؼليمب ثب ٔٙ١ي وّٕيٝ
يareteي٘ٛب٘ي ا٘ٙجبق ؼاـؼ .اق ٌٛاٞؽ تبـيػي زٙيٗ ثفٔيي آييؽ وي ٝليؽيٕي تيفيٗ ٌيبٞؽ اؼة ٚ
فف ًٙٞاٌفافي ي٘ٛبٖ ثبوتبٖ ٔٛٞف اوت ٔف arêteْٟٛؼـ ضٕبو ٝي ٕٛٞـ ٘ ٝتٟٙب ثف ٔكايبي ا٘ىب٘ي
ثّى ٝث ٝوٕبَ ٔٛخٛؼات غيف ا٘ىب٘ي ؼالِت ٔي وٙؽ ٔب٘ٙؽ ٘يفٚي غؽايبٖ يب ؼِييفي  ٚزيبثىي اويت
اِيُ  ،ؼـ ضبِي ؤ ٝفؼْ ٠بؼي ؼاـاي ٘ areteيىتٙؽ.أب اٌف ٔفؼٔي اق ٘جم ٝثبال ؼزبـ ثٙيؽٌي ٌيٛؼ
قئٛن ٘يٕي اق  arêteا ٚـا ٔي ٌيفؼ  ٚؼـ ٘تيد ٝؼيٍف ٕٞبٖ ٌػُ ثب فف٘ ًٙٞيىيت وي ٝثيٛؼ ٜاق
ايٗ ـِ arete ٚفت غبَ اٌفاف اوت  ٚ .فٕييّت  areteآـٔيبٖ ثٙييبؼي تفثييت ي٘ٛيب٘ي ثيٛؼٜ
اوتٚ( .ـ٘فيٍف ،7811 ،ج.)37-83 ،َ،7
اق ايٗ ـٚ ٚال “ ٜپبيؽيب “ اق وّٕ ٝي٘ٛب٘ي  paidosثيٙ١ٔ ٝيبي تفثييت ويٛؼن  ،ت١فيي

ٌيؽٜ

اوت.ـٔٚيبٖ ايٗ اِٙالش ـا ث humanitas ٝثٙ١ٔ ٝبي اؼة  ٚتّ١يٓ  ٚتفثيت تفخٕ ٝوفؼ٘ؽ.ي٘ٛب٘ي
ٞب “ پبيؽيب “ ـا ٔفوت اق ٚـقي (ليٕٙبويتيه)  ،ؼويتٛـ قثيبٖ ،فيٗ غٙبثي( ٝـيٛٙـيميب) ٌ ،ي١ف ،
ٔٛويمي  ،ـيبٔيبت ،خغفافيب ،تبـيع ٘جي١يٞ ،يئت ٘ ٚد٘ ّْٛ٠ ٚ ْٛجي١ي ،تبـيع اختٕب٠ي ،اغيالق
 ٚفّىفٔ ٝي ٌٕبـ٘ؽ.ت١بثيفي ز ٖٛتٕؽٖ ١ِٙ ،ت ،اؼثيبت ،فف ٚ ًٙٞآٔٛقي ـا ٔي تٛاٖ اق اث١بؼ ٚ
خٙجٞ ٝبي ٔػتّ

“ پبيؽيب “ ثٌٕ ٝبـ آٚـؼ.ؼـ ٘ٝف افال٘ “ ، ٖٛپبيؽيب “ (فف ٚ ًٙٞتّ١يٓ  ٚتفثيت)

ٔ ٟٓتفيٗ غبيت فّىفٔ ٝطىٛة ٔي ٌٛؼ ،قيفا ٞؽف اِّي آٖ پي خٛيي ضىٕت ،ؼاً٘ ١ٔ ٚففت
اوت  ٚتطّيُ ضىٕت ١ٔ ٚففت ٘يك ٔتٕٕٗ فٕيّت  ٚو١بؼت اويت.ثؽيٗ ٔٙيٛاَ “ پبييؽيب “ ـا
ٔي تٛاٖ ثكـي ثٙيبٖ قيىت ففٍٙٞي ٘ ٞٛثٍف ،اق ٌؿٌت ٝتب ضيبَ ؼا٘ىيت .ؼـ ي٘ٛيبٖ وٟيٗ ٞيؽف
اِّي “ پبيؽيب “  ُِٚث ٝپبيٍبٙٔ ٚ ٜكِت ٚاالي ٟٔتفي  ٚلبثّيت آـتٔ ٝطىٛة ٔي ٌٛؼ .ايٗ ٞؽف
ؼـ ايّيبؼ  ٚاٚؼيى ٝي ٔٛٞف ٘يك ث ٝايٗ ٛٙ٠اٖ ٘فش ٌؽ ٜؤٟ ٝتفي  ٚلبثّيت "آـت٠" ٝجبـت ثيٛؼ ٜاق
ثفتفي خىٕي  ٚـٚا٘ي ؼـ وٍبوً ثب ضفي  .ايٗ لبثّيت آـتٌ ٝيب ٜثيب فّىيفيؽٖ ثفاثيف ٟ٘يبؼٔ ٜيي
ٌٛؼ.فّىفيؽٖ ؼـ ايٗ خبيٍب٠ ٜجبـت اوت اق ٌٛي ففا ؼاؼٖ.
پيطگبمبن كبربرد ياشٌ فرَىگ

ٌفايً ٞبي و ٝثفاي ٔٙبِ ٝ١خبٔ ٝ١ثٍفي اق ِٚتف وفزٍٕٔ ٝي ٌففت ثف آؼاة  ٚـو ْٛتىيٝ
ؼاٌت .آؼاة  ٚـؤ ْٛف٠ ْٟٛبٔي اوت و ٝاق ث ٗٙآٖ ٔفّٕ٠ ْٟٛي فف ًٙٞپؽيؽاـ ٌٍت ٝاويت.ؼـ
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إِٓبٖ ٘يك آؼٌِٙ ً٘ٛبن ثكـي ٞ ٚفؼـ وٙدً ٌيف اؼثيي  ٚفيّىيٛف  ٚييكؼاٖ ٌيٙبن اق پييفٚاٖ
وبـثفؼ فف ًٙٞث ٝخبي آؼاة  ٚـو ْٛثٛؼ٘ؽ.أب اق ثٙيبٖ ٌؿاـاٖ فّىف ٝففٔ ًٙٞيي تيٛاٖ اق ٚيىي، ٛ
ٞفؼـِٚ ،تف  ٚـٚو٘ ٛبْ ثفؼ وٞ ٝف يه ث ٝت١فيفي غبَ اق فف ًٙٞپفؼاغت ٝا٘ؽ.
ٞفؼـ فف ًٙٞـاپفٚـي ٞفز ٝثيٍتفتٛاٖ ٔٙؽي ٞبي ا٘ىبٖ  ٚآؼِ ً٘ٛفف ًٙٞـا اؼة آٔيٛقي
ٚپيفايً ت١في

وفؼ(آٌٛـي.)87-83-ُِ7812 ،

ـٚو ٛفف ًٙٞـا ِٔٛؽ ٠مُ ؼا٘ىت ٚ ٝپيؽايي ٠مُ ـا ٔمؽٔ ٝپيؽايً ففٔ ًٙٞي ؼا٘ؽ .اق ؼيؽٌبٜ
ٚي فف ًٙٞـيٍ ٝؼـ لبثّيت ٞبي ا٘ىبٖ  ٚتىبُٔ خٛيي ا ٚؼاـؼ اق ٘ٝف ـو ٛففايٙؽ تىبُٔ ا٘ىيبٖ اق
٘فيك و ٝففايٙؽ ِٛـت ٔي پؿيفؼ:
اِ ٌ -ؿـ اق ضيٛا٘يت ث ٝا٘ىب٘يت
ةٌ -ؿـ اق ٠ب٘ف ٝث٠ ٝمُ
جٌ -ؿـ اق ٘جي١ت ث ٝففًٙٞ
ايٗ ففايٙؽ ٔٛخت ٟٜٛـ ا٘ىبٖ ٔتٕؽٖ ٔي ٌٛؼ.ثٙبثفايٗ فف ًٙٞتدّيي تٕيؽٖ اويت  ٚا٘ىيبٖ
ٔتٕؽٖ ا٘ىب٘ي اوت و ٝپب ث٠ ٝفِ ٝففٌ ًٙٞؿاٌت ٝاوت(ٔ١يٙي)7813 ،
وگرش فرَىگي

ٍ٘في ٘٠ٛي ٔج ٟٓاق ضبِت يب اضىبن ٘يىت ثّىٌ ٝيىّي اق تدفثي ٝاويت وي ٝثي٠ ٝيٙييت،
ٚلبي ،ٟاففاؼ يب ٔ٠ٛٔٛبت غبِي ٔفثٔ ٖٛي ٌٛؼ  ٚاوبوبً اـقيبثي وٙٙيؽ ٜاويت.يه ٍ٘يفي ،ييه
اضىبن غٛة يب ثؽ ٘يىت ،ثّى ٝاضىبوي اوت ٔجتٙي ثف ايٙى ٝزيكي ٚال١ب غٛة اوت ييب ثيؽ ييب
ٞفؼٛ٘ ٚـ ؼيٍف(اويف.)7233 ،
ٍ٘في ففٍٙٞيٍ٘ ،في ٌىُ ٌففتٔ ٝجتٙي ثف ثبٚـٞب ،ا٠تمبؼات ،افىبـ ٝ٘ ٚفات اففاؼ ٘ىجت ثٝ
يه ٌٔ ٚ ٞٛٔٛىُ يبفتي ٝاق ففٙٞيً ٕ٠ئٛي اويت(ايفا٘رٛـ.)7831 ،ؼـ ٚاليٝٙٔ ٟيٛـ اق ٍ٘يفي
ففٍٙٞيٍ٘ ،في آضبؼ يه خبٔٔ ٝ١جتٙي ثف اـقي ٞب  ٚثبٚـٞبي ضبوٓ ؼـ ٞيف خبٔ١ي ٝاويت(ِيبلت
ؼاـٕٞ ٚىبـاٖ)7833 ،و ٝآٖ ـا ٔي تٛاٖ ؼـ ٍ٘بٔ ٜىيئِٛيٗ  ،غيب٘ٛاؼٔ ،ٜيؿٞت  ٚثي٘ ٝيٛـ وّيي ؼـ
فف٠ ًٙٞبٍٔٔ ٝبٞؽ ٜوفؼ.
ٍ٘في ففٍٙٞيٕٞ ،ب٘ٛٙـ و ٝففٔ ًٙٞم ِٝٛاي اوت و ٝؼـ ٔف ْٟٛپيسيؽ ٚ ٜپف ٔٙبلٍ ٝاويت،
ٔفٟيئٛي ثفٌففتيي ٝاق ففٙٞييً  ٚثيي ٝتجيي ٟآٖ پفٔٙبلٍيي ٚ ٝپيسيييؽ ٜاوييتٔ.ؽَ ٞييبي ٔت١ييؽؼي اق
فف(ًٙٞوبقٔب٘ي،اختٕب٠ي) ٔٙفش ٌؽ ٜا٘ؽ وٞ ٝفيه ثٚ ٝخٔ ٜٛتفبٚتي اق فف ًٙٞپفؼاغت ٚ ٝتجيييٗ
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وٙٙؽ ٜآٖ ثٛؼ ٜا٘ؽ.أب ثب تٛخ ٝث ٝتطؽيؽ ٌؽٖ ٔ ٞٛٔٛثطث ثٔ ٝىبئُ وبقٔب٘ي ،ثيٝ٘ ٝيف ٔيي ـويؽ
تبويؽ ثف ؼٔ ٚؽَ ٍ٘في ففٍٙٞي و ٓٞ ٝثٔ ٝىبئُ ففا وبقٔب٘ي(ّٔي  ٚفيفا ّٔيي) ٞ ٚيٓ ثئ ٝىيبئُ
وبقٔب٘ي پفؼاغت ٝاوت تطت ٛٙ٠اٖ ٍ٘في ٞبي ففٍٙٞي ٞبفىتؽ  ٚتفٔٚرٙبـن اٌبـٔ ٜي ٌٛؼ.
حمًق اوسبن َب ي لبوًن
حمًق طبيعي سىتي

٘ٝفي ٝضمٛق ٘جي١ي ثب لؽٔتي  1233وبِ ٝثف ؼاً٘ ضمٛق ويبيٌ ٝىيتفؼ ٚ ٜاييٗ ؼا٘يً ـا ؼـ
تطت ضبوٕيت غٛؼ ؼاٌت ٝاوت .ايٗ ٘ٝفي ٝاِٚيٗ ثبـ ؼـ آـا  ٚا٘ؽيٍٞ ٝبي ومفاٖ  ٚاـوٙٔ ٛٙفش
ٌؽ ٚ ٜؼـ ٘ َٛتبـيع غٛؼ تطٛالت ٘ىجتب ففاٚا٘يي ـا ؼـپيي ؼاٌيتِ ،ٝييىٗ ؼـ ؼٚـ ٜـ٘ٚيك  ٚـٚاج
غٛؼ ؼ ٚؼٚـ ٜي وبٔال ٔتٕبيك ٔ ٚتفبٚتي ـا ٘ي ٕ٘ٛؼ ٜاوت ؤ ٝيي تيٛاٖ اييٗ ؼ ٚؼٚـ ٜـا ؼٚـ ٜي
ضمٛق ٘جي١ي وٙتي  ٚضمٛق ٘جي١ي ٔؽـٖ ييب ٘ٝيبْ ليؽيٓ  ٚخؽييؽ ضميٛق ٘جي١يي ٘بٔييؽ٘(.بِجي،
7833؛ پبـوبپٛـ7823 ،؛ ففيٕٗ)1337 ،7
ؼـ لفائت ٞبي وٙتي اق ضمٛق ٘جي١ي ايٗ ضمٛق ث ٝلٛائؽ ٠بِي ،ثبثت ٔ ٚفٚي ٘جي١ت خٟبٖ
 ٚا٘ىبٖ تّمي ٔي ٌفؼ٘ؽ و ٝفبـ ٢اق قٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثبثت  ٚاليتغيف ٞىتٙؽ.ؼـ ليفٚ ٖٚويٙي  ٚتطيت
ضبوٕيت وّيىب ايٗ لٛائؽ ضمٛلي ،لٛائؽي تّمي ٔي ٌٍتٙؽ ويٞ ٝيؽف آٟ٘يب تيبٔيٗ  ٚاخيفاي اـاؼٜ
پفٚـؼٌبـ ٘ ٚبٌي اق اـاؼ ٜي ا ٚثٛؼ٘ؽِ ،ؿا ؼـ ـؼي

اضىبْ ٔمؽن ؼيٙي لفاـ ٔي ٌففتٙؽ(لفثبٖ ٘ييب،

 .)7838زٙيٗ لفائتي اق ضمٛق ٘جي١ي التٕبي ايٗ ـا ؼاـؼ ؤ ٝت ٖٛؼـثف ؼاـ٘ؽ ٜي لٛائؽ ضمٛلي ثيٝ
وبٖ ٔتٔ ٖٛمؽن  ٚوتت اِٟي ٔٛـؼ تفىيف لفاـ ٌيفؼ .ث ٝايٗ ٔٙ١ي و ٝضؽاوثف تفىيف اؼثي ،اق ِطبٚ
ٌي ٜٛي تفىيف  ٚاق ِطبٔ ٚفخ ٟتفىيف ،تفىيف لب٘٘ٛي ٔديبق ثبٌيؽ  ٚاييٗ ؼييؽٌب ٜؼـ تٕيبْ ٘يَٛ
ضىٔٛت ٘ٝفي ٝضمٛق ٘جي١ي وٙتي اؼأ ٝؼاٌت ٝاوت(ؼيّٕي؛ 7838؛ وبتٛقيبٖ)7833 ،
ثب آغبق ـ٘ىب٘ه  ٚتط َٛؼـ ٔ ،ّْٛ٠تفىفاٖ ّ٠ف ـٌٍٙٚفي ؼيؽٌبٞ ٜبي خؽيؽي ـا ٘ىجت ثٝ
٘ٝفي ٝضمٛق ٘جي١ي پيؽا وفؼ٘ؽ  ٚتٛا٘ىتٙؽ ؼـ آٔٛقٞ ٜبي ٘ٝفي ٝي ضمٛق ٘جي١ي تط َٛاوبويي ـا
ايدبؼ وٙٙؽ ،ايٗ تط َٛخبيٍكيٙي٠ ،مُ ثٍفي  ٚاِ َٛضمٛلي وبغت ٝي ثٍف ث ٝخبي لٛائؽ ٔؿٞجي
يب اِ َٛاغاللي ثٛؼ ٜاوت .پيٍفٚاٖ ايٗ تط َٛـا ثبيؽ ٌفٚويٛن ،1خيبٖ الن ٚ 8تٔٛيبن ٞيبٚق
ؼا٘ىت(.لفثبٖ ٘يب7838 ،؛ ٘بِجي)7833 ،
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ايٗ تط َٛؼـ ٘ٝفي ٝضمٛق ٘جي١ي ،وٛٔ ٝخت ثٚ ٝخٛؼ آٔؽٖ ٘ٝفي ٝي ضمٛق ٘جي١يي ٔيؽـٖ
ٌؽ ،ثٙبثف ٠ميؽ ٜي ٌفٞٚي آ٘مؽـ ٕ٠يك اوت وٛٔ ٝخت ٔي ٌفؼؼ ايٗ ؼٝ٘ ٚفيي ٝيٙ١يي ٘ٝفيي ٝي
ضمٛق ٘جي١ي ٔؽـٖ  ٚضمٛق ٘جي١ي وٙتي تٟٙب ؼـ ٘بْ ثب يىؽيٍف ٌفيه ثبٌٙؽ(٘بِجي)7833 ،
اق آ٘دب و ٝثطث ضمٛق ٘جي١ي فمٗ ثٛٙ٠ ٝاٖ پيً قٔيٙي ٝي ثطيث اِيّي ٔٙيفش ٔيي ثبٌيؽ
تطٛالت ث١ؽ اق ايٗ ؼٚـ ٜيٙ١ي ضمٛق ٘جي١ي ؼـ ؼٚـ ٜي ٔ١بِف ـا پي ٘ػٛاٞيٓ ٌففت.
مببوي فکري ي فلسفي حمًق طبيعي مذرن

ا٘ؽيٍ ٝي ضمٛق ٘جي١ي ؼـ ؼٚـ ٜي ٔؽـ٘يىٓ اق ثيٗ ٘ففت ٝثّى ٝتطت تبثيف خفيبٖ ٞبي ّٕ٠ي
قٔبٖ غٛؼ اق خّٕ ٝا٘ىبٖ ٌفايي ٠ ٚمُ ٔطٛـي ثب تطِٛي ؼـ٘ٚي ـٚثفٌ ٚؽ(٘بِجي .)7833 ،ؼـ ايٗ
ؼٚـ ٜضمٛق فٙفي ـيٍ ٝي ٔؿٞجي  ٚاِٟي غٛؼ ـا اق ؼوت ؼاؼ  ٚزٟف ٜاي قٔيٙي ٠ ٚمالييي پييؽا
وفؼ .پيٍفٚاٖ ايٗ تط َٛـا ٌفٚويٛن ،پٛفٙيؽٚف ،7وب٘يت،1الن  ٚـٚوي 8ٛثبييؽ ؼا٘ىيت.تغييفات
ٔف ْٟٛضمٛق ٘جي١ي ٔٛخت ٌفؼيؽ و ٝضمٛق ٔفٟئٛي خؽييؽ ٔ ٚتٕيبيك اق ضميٛق ٔيؿٞجي ثيبثيؽ.
ٔطٛـ ٞبي اِّي ايٗ تط َٛـا ٔي تٛاٖ ؼـ ٔٛاـؼ قيف ٔطؽٚؼ وفؼ (.وبتٛقيبٖ)7812 ،
اِ – ٔٙج ٟضمٛق ٘جي١ي ا٘ىبٖ اوت ٘ ٝغؽا٘ٚؽ.
ة – ٞؽف ضمٛق ٘جي١ي ضٕبيت اق ا٘ىبٖ اوت.
ج – ضمٛق ٘جي١ي پبي ٝتٕبْ ٟ٘بؼ ٞبي ضمٛلي ٔي ثبٌؽ.
ٔٙج ٟضمٛق ٘جي١ي ا٘ىبٖ اوت ٘ ٝغؽا٘ٚؽ :تب پيً اق ايٗ ؼٚـ ٜضمٛق ٘جي١ي ٔجٙي ثف فيفأيٗ
اِٟي ثٛؼ ث ٝايٗ ٔٙ١ب و ٝاِ ٚ َٛلٛائؽ ثفتفي و ٝلٛا٘يٗ وفٔؽي  ٚثفتف ؼا٘ىتٔ ٝيي ٌي٘ٛؽ ٠جيبـت
ثٛؼ٘ؽ اق ؼوتٛـات  ٚاضىبْ اِٟي و ٝؼـ ٔؿٞت ٚخٛؼ ؼاٌيت.أب ثيٍيتف ا٘ؽيٍيٕٙؽاٖ اييٗ ؼٚـ ٜثيب
ـٚيىفؼ قٔيٙي  ٚوىٛالـيتي ،ضمٛق ٘جي١ي لٛائؽ ثفتف آٖ ـا أٛـي ؼا٘ىتٙؽ و٠ ٝمُ ثٍيف ثيف آٟ٘يب
ضىٓ ٔي وٙؽ٘(.بِجي)7833 ،
ٌفٚويٛن اق پيٍفٚاٖ ايٗ تفىف ٔ١تمؽ اوت و ٝضمٛق لبئيؽ ٜاي اويت وي٠ ٝميُ ا٘ىيبٖ ثيب
فٙفت اختٕب٠ي ٘ ٚجي١ت اختٕب٠ي غٛؼ وبقٌبـ ٔي ثيٙؽٚ.ي ٔ١تمؽ ثٛؼ و ٝلٛائؽ ضميٛق ضتيي ؼـ
ِٛـتي و ٝغؽا٘ٚؽ ٚخٛؼ ٕ٘ي ؼاٌت يب اِٛال ؼـ أٛـ ؼ٘يٛي ا٘ىبٖ ؼغبِت ٕ٘ي ويفؼ ٘ييك ٚخيٛؼ
ٔي ؼاٌتِ.ؿا اق ٘ٝف ٚي ضمٛق ٘جي١ي لٛائؽي اوت و٠ ٝمُ ا٘ىبٖ آٟ٘ب ـا ٔٛافك ق٘ؽٌي اختٕيب٠ي
غٛؼ ٘ ٚجي١ي غٛؼ ٔي ثيٙؽ(وبتٛقيبٖ7833،؛ ٘بِجي)7833،
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پ٘ٛؽـف ٘يك ٔ١تمؽ اوت ضمٛق ٘جي١ي ٠بْ إٍِ ٚ َٛوفٔؽي ٔيي ثبٌيؽ ٕٞ ٚسي ٖٛضميٛق
ٔ ٝ٠ٛٔٛؼـ ٔ١فْ تغييف  ٚتط٘ َٛيىت .ايٗ ضميٛق اق ٘جي١يت ا٘ىيبٖ  ٚغيفؼ وفزٍئٕ ٝيي
ٌيفؼ٘.جي١ت ا٘ىبٖ ٕٞبٖ ١ٔٚيت اِٚي ٝاي اوت و ٝا٘ىبٖ فيبـ ٢اق اِٟييبت  ٚويبغتبـٞبي ق٘يؽٌي
ثٍفي ؼـ آٖ ث ٝوف ٔي ثفؼ اق ٘ٝف ٚي اِ َٛضميٛق ٘جي١يي اق غيفؼ ٘يبة  ٚـٌٚيٗ ثييٗ ا٘ىيبٖ
وفزٍٕٔ ٝي ٌيفؼ ٝ٘ ،اق ايٕبٖٚ .ي ثب ايٗ تّمي اق ضمٛق ٘جي١ي لّٕفٔ ٚؿٞت ـا اق ضمٛق خيؽا ٚ
اِٟيبت ـا ٔؽغُ ؼـ ضمٛق ٕ٘ي ؼا٘ؽ(ٔبِفٚيٚ )7833 ،ي ثيبٖ ٔي ؼاـؼ ":غفؼ اييٗ تٛا٘يبيي ـا ؼاـؼ
و ٝاق ٘فيك ثفـوي ١ٔٚيت ثٍفي ق٘ؽٌي ثف ٘جك لبئؽ ٜليب٘٘ ٖٛجي١يي ـا وٍي

وٙيؽ"(ٔيبِفٚي،

)781 َ ،7833
وب٘ت ٘يك اق ا٘ؽيٍٕٙؽا٘ي اوت و ٝثب اثتٙب ضمٛق ثف ٠مُ ا٘ىبٖ وٕٟي ـا ؼـ ا٘فىيبن ٔيؿٞت
اق ضمٛق ؼاـؼٚ .ي ؼـ ت١في

ٍٟٔٛـ غٛؼ اق ضمٛق ٔي ٌٛيؽ":ضمٛق ٔدٕ ٝ٠ٛاي ٌفايٙي اويت

و ٝؼـ ٔمبْ اخفاي لب٘ ٖٛوّي آقاؼئ ،ي تٛا٘ؽ اغتيبـ ٞفوه ـا ثب اغتيبـ ؼيٍفاٖ خٕ ٟوٙؽ"(٘مُ اق
وبتٛقيبٖ 11َ،7833 ،ج)7
ا ٚا٠تمبؼ ؼاـؼ آقاؼي اق ٔفبٞيٓ ٠مُ ّٕ٠ي اوت ٠ ٚمُ ا٘ىبٖ ثي ٞير ٚاوي ٝٙاي ثي ٝآٖ ٔيي
ـوؽ ايٗ آقاؼي ففؼي اوبن ق٘ؽٌي اختٕب٠ي ٔي ثبٌؽ أب ٔفٚـت ق٘ؽٌي خٕ١ي ٔب٘ ٟاق اخيفاي
وبُٔ ايٗ لب٘ ٖٛاِّي اوت ِؿا ضمٛق ثبيؽ ٌفايٗ اخيفاي اييٗ ليب٘ ٖٛـا فيفا ٓٞآٚـؼ .ثيي ٌٕيبٖ
ثػٍي اق آقاؼي ٞب ثبيؽ اق ثيٗ ثفٚؼ أب ؼـ ضؽي و ٝثفاي ضف ٛآقاؼي ؼيٍفاٖ ٔيفٚـت ؼاـؼ اييٗ
أف ثبيؽ ِٛـت پؿيفؼ ثٙبثفايٗ وب٘ت ضمٛق ٘جي١ي ـا لٛائؽ ٔي ؼا٘ؽ و ٝثيفاي خٕي ٟويفؼٖ آقاؼي
اففاؼ ٕٞ ٚب ًٙٞوبغتٗ آٟ٘ب القْ اوتٚ .ي ايٗ ضمٛق ـا ؼـ قٔف ٜي ٔٞ ّْٛ١بي لجّيي ّٔٔٛ١يبتي
و ٝپيً اق تدفث ٚ ٝضه ؼـ ؾ ٗٞآؼٔي ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٚؾ ٗٞثي ٚاو ٝٙث ٝآٟ٘ب ٔي ـويؽٔ ،يي ؼا٘يؽ
اٌفز ٝث ٝوػتي ٔي تٛاٖ ؼغبِت ٠مُ ٘ٝفي ـا ؼـ آٖ ٘بؼيؽٌ ٜففت(وبتٛقيبٖ)7833 ،
خبٖ الن ٘يك ضمٛق ـا ٘بٌي اق ٠مُ ٔي ؼا٘ؽ .اٌفز ٝاوتؽالَ ٚي ا٘ؽوي ؼـ ايٗ ٔٛـؼ تفبٚت
ؼاـؼ.
فّىف ٝالن ـا ؼـ و ٝاُِ ٔي تٛاٖ غالِ ٝوفؼ:
اِ

– غؽايي و٘ ٓٝ٘ ٝجي١ي ث ٝففٔبٖ ا ٚاوتمفاـ ٔي يبثؽ.

ة -ا٘ىبٖ ث٘ ٝيفٚي ٠مُ  ٚا٘ؽيٍ ٝغٛؼ ٔي تٛا٘ؽ لٛا٠ؽ ق٘ؽٌي غيٛؼ ـا وي ٝغؽا٘ٚيؽ ٔميفـ
ؼاٌت ٝاوت ؼـيبثؽ.
ج -لٛائيؽ ضبوٓ ثف ـفتبـ ا٘ىبٖٔ ،ي تٛا٘ؽ ث ٝـٌٙٚي ٌٙبغتٌٛ ٝؼ(وبتٛقيبٖ.)7833 ،
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ثؽيٗ ٌىُ اٌفز ٝالن ا٘ىبٖ ـا وبـٌكاـ ٚ ٚويّ ٝي تطميك ٍٔيي١ت اِٟيي ٔيي ؼا٘يؽ ِييىٗ
ؼـيس ٝي ؼوتيبثي ث ٝايٗ لؽـت ضبوٓ ،ؼـ ٘ٝف ا٠ ٚمُ  ٚتؽثيف ا٘ىبٖ اوت .ؼـ ٘تيدي ٝثبييؽ ٌفيت
الن ؼـ ٠يٗ ضبَ و ٝوفٌ٘ٛت  ٚلٛا٘يٗ ضبوٓ ثف ـفتبـ ا٘ىبٖ ـا تبث ٟففٔبٖ اِٟي ٔي ؼا٘ؽ ـا٘ ٜفيٛؾ
 ٚؼوتيبثي ث ٝايٗ لٛا٘يٗ ٘جي١ي  ٚاِٟي ـا زٙبٖ ثفٌكيؽ ٜاوت و ٝا٘ىبٖ ثٚ ٝاو ٝٙي ٠مُ غيٛؼ ؼـ
ٞؽايت ق٘ؽٌي غٛؼ ٘مٍي اوبوي ؼاٌت ٝثبٌؽ(.وبتٛقيبٖ)7833 ،
ايٗ تبويؽ ثف ٠مُ ثٛٙ٠ ٝاٖ ٔٙج ٟضميٛق ٘جي١يي ،ضتيي ثئ ٝفاضيُ اِٚيي ٝي ايديبؼ خبٔ١يٚ ٝ
ضىٔٛت ٘يك وفايت ؼاـؼ ،ث ٝايٗ ٌىُ و ٝالن ٔجٙبي ايدبؼ خبٔ ٝ١ي ٔؽ٘ي ـا لفاـؼاؼي ٔيي ؼا٘يؽ
٘بٌي اق تٛافك اففاؼ ٔجٙي ث ٝا٠تبي ضك اخفاي لب٘٠ ٖٛمُ ث ٝخبٔ( ٝ١وبـپٙتف .)7831 ،الن ؼـ ٘ميً
ٔطٛـي ٠مُ ؼـ ق٘ؽٌي ا٘ىبٖ ثيبٖ ٔي ؼاـؼ :ثٙبثفايٗ ،اوبن آقاؼي  ٚاغتيبـ  ُٕ٠ا٘ىبٖ ثف ٠ميُ اٚ
اوتٛاـ اوت٠ ،مّي و ٝلبؼـ اوت ا ٚـا ؼـ تٕييك  ٚتٍيػيُ ليٛا٘يٙي وي ٝا ٚـا ٞيؽايت ٔيي وٙٙيؽ
ـإٙٞبيي وٙؽ  ٚث ٝا ٚثفٕٟب٘ؽ و ٝتب ز ٝضؽ آقاؼي  ٚاغتيبـ ؼاـؼ(الن)7831،
َذف حمًق طبيعي ي وُبدَبي تحمك بخص ايه َذف

ٞؽف ٕ٠ؽ ٜي ضمٛق ؼـ ايٗ ؼٚـ ٜضٕبيت اق ففؼ اوت.ففؼ ٔطٛـ  ٚوب٘ ٖٛضمٛق ليفاـ ٔيي
ٌيفؼ ٟ٘ ٚبؼٞبي ضمٛلي ث ٌٝ٘ٛ ٝاي تؽٚيٗ ٔي يبثؽ و ٝثتٛا٘ٙيؽ اق فيفؼ ضٕبييت وٙٙيؽّ٠ ،يت اييٗ
تالي ؼـ خٟت ضٕبيت اق ففؼ ـا ثبيؽ ؼـ ١ٔٚيت ضبوٓ ؼـ ؼٚـٞ ٜبي تيبـيػي لجيُ يٙ١يي ليفٖٚ
ٚوٙي خىتد ٛوفؼ .ايٗ تالي ؼـ خٟت ث ٓٞ ٝقؼٖ ١ٔٚيت ضبوٓ  ٚثدب ٔب٘يؽ ٜاق آٖ ؼٚـاٖ ٔيي
ثبٌؽ.ففؼ ؼـ ؼٚـاٖ لفٚ ٖٚوٙي ١ٔٚيت ـلت آٚـي ؼـ خبٔ ٝ١ؼاٌت ٝاوت ،ثي ٝاييٗ ِيٛـت ويٝ
٘بثفاثفي ٘جمبتي  ٚالتّبؼي ٌؽيؽي ضبوٓ ثٛؼ ٜوٛٔ ٝخت ٔي ٌؽ اففاؼ اق ثىيبـي ضميٛق ٔطيفْٚ
ٌفؼ٘ؽ ،اق خّٕ ٝضك ٔبِىيت  ٚآقاؼي  .زفا ؤ ٝبِىيت ؼـ يؽ اغتيبـ ٠يؽ ٜاي لّييُ ليفاـ ٌففتيٚ ٝ
لٛائؽ ٔٛخٛؼ ؼـ غّ َٛتّٕه أٛاَٛٔ ،خت ا٘طّبـ  ٚاثمب ٔبِىيت قٔييٗ وئٕٟ ٝتيفيٗ اثيكاـ
تِٛيؽ آٖ ؼٚـ ٜثٛؼ ٜؼـ ٌػُ غبٌٖ ،ب ٜيب وّيىب ٔي ٌؽ .ثب ا٘طّيبـ اييٗ ضيك ثي ٝافيفاؼ ٔ١يؽٚؼ
ضؽٚؼا ٘يٓ ؼـِؽ خبٔ ٝ١تمفيجب تٕبٔي اففاؼ اق آٖ ٔطف ٚ ْٚث٘ ٝجي ٟثػيب٘ف ٘ييبق اوبويي ثي ٝأيفاـ
ٔ١بي تبث ٟالّيت ٔؿوٛـ ٔي ٌفؼ٘ؽ.
ايٗ أف ٔٛخت ٔي ٌؽ ففؼ آقاؼي غٛؼ ـا و ٝاق ٘فيك ؼيٍفي ٘يك اق ٚي وّت ٔيي ٌيؽ ـا اق
ؼوت ثؽٞؽ اق وٛي ؼيٍف ففؼ ثٚ ٝاو ٝٙضبوٕيت پبؼٌب ٚ ٜلٛا٘يٗ  ٚتفٛق آٟ٘ب اق ِطيب ٚالتّيبؼي
ٔدجٛـ ث ٝا٘١مبؼ لفاـؼاؼٞبي تج١يت ٔٛو ْٛث ٝلفاـؼاؼ ٚفبؼاـي ٔي ٌفؼيؽ .ايٗ لفاـؼاؼٞب اق يه ويٛ
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اخجبـاً ٔ١ٙمؽ ٔي ٌؽ زفا وٞ ٝير وفقٔيٗ آقاؼي ثفاي قيىتٗ ٚخٛؼ ٘ؽاٌت اق وٛي ؼيٍف ٘ميٓ
آٟ٘ب ٔٛخت ٠ىه اِ ُٕ١غٍ٘ٛت ثبـي ٔي ٌؽ .لٛا٠ؽ ٔفث ٖٛث٠ٕٛٙٔ ٝيت ٞيب اقؼٚاج اٌيفاف ثيب
ـ٠يب  ٚا٘طّبـ ٙٞ ٚ ّٓ٠ف ث ٝوّيىب  ٚاٌفاف قاؼٌبٖ ٚا٘طّبـ لؽـت ويبويي ثيٌ ٝيب ٚ ٜوّيىيب ٚ
ٔٛـٚثي ثٛؼٖ آٖ ٔٛخت ٠ؽْ تطفن اختٕب٠ي ففؼ ٔي ٌؽ .ففؼ ؼـ ٘جم ٝاي و ٝث ٝؼ٘يب ٔي آٔؽ ٔيي
قيىت ٞ ٚفٌك اق آٖ غبـج ٕ٘ي ٌؽ .زفا و ٝ٘ ٝاق ِطب ٚالتّيبؼي ٘ ٚي ٝاق ِطيب ٚويبويي أىيبٖ
ٞيسٍ ٝ٘ٛتطِٛي ـا ٘ؽاٌت .ايٗ وبغتبـ آٔف ٚ ٜغيف لبثُ ا٘ٙ١بف تٛويٗ ويبقٔب٘ؽٞي اختٕيب٠ي ثيب
ٔطٛـيت ضف ٛلؽـت ٔ ٚبِىيت ؼـ ؼوت ٘دجب  ٚاٌفاف اق يه و ٚ ٛوّيىب اق وٛي ؼيٍيف ضفيٛ
 ٚپبيؽاـي ٔي ٌؽ .اق خّٕ ٝثٚ ٝويّ ٝي  ٟٔٚلٛا٘يٗ ٔ ٚدبقات ٞيب  ٚويىيتٓ لٕيبيي ي تيبثٚ ٟ
ٔٙيٞ ٟف يه اق ٌفٞ ٜٚبي فٛق ،ثيؽيٗ ٌيىُ وي ٝؼـ ٞيف ويفقٔيٗ ؼٝ٘ ٚيبْ غيؿايي پبؼٌيبٞي ٚ
وّيىبيي ٚخٛؼ ؼاٌت وٞ ٝف يه ؼـ خٟيت ضفيٙٔ ٛيبف ٟيىيي اق ؼٌ ٚيف ٜٚييبؼ ٌيؽٕ٠ ٜيُ ٔيي
وفؼ٘ؽ(.ـضٕب٘ي)7831 ،
ث ٝايٗ ٔٛٝٙـ ضٕبيت اق ففؼ  ٚؼـ خٟت ـف ٟايٗ وبوتي ٞب ٝ٘ ٚبْ ضبوٓ ،ثبيؽ اثتؽا ٘ٝف ٘ٝيبْ
ضبوٓ ـؼ  ٚفمؽاٖ ٚخبٞت آٖ ثبثت ٌٛؼ.ؼـ ايٗ ـاوتب ٔفٟٔٛي ث٘ ٝبْ ليفاـؼاؼ اختٕيب٠ي اثيؽأ ٞيي
ٌفؼؼ٘.ػىتيٗ ثبـ ايٗ ٔف ْٟٛـا ٘ٝفيبت ٌفٚويٛن ٞ ٚبثك تدٛيك ٔي وٙؽٝ٘.في ٝي وي ٝؼـ ا٘ؽيٍيٝ
ي خبٖ الن  ٚلاٖ لان ـٚو ٛث ٝوٕبَ غٛؼ ٔي ـوؽ  ٚپبي ٝي ثىيبـي اق ٘ٝفييبت فّىيفي ضيٛقٜ
فّىف ٝي ضمٛق ٔي ٌفؼؼ ،ضتي تٛوٗ وىب٘ي و ٝؼيٍف ث ٝاِبِت ضمٛق ٘جي١يي ا٠تميبؼ ٘ؽاـ٘يؽ ٚ
ؼيؽٌبٞ ٜبي اختٕب٠ي ٘ىجت ث ٝضمٛق ؼاـ٘ؽ(ٔبِفٚي.)7833 ،
ايٗ لفاـؼاؼ اختٕب٠ي ثب ايٗ پيً ففْ ٕٞفا ٜاوت و ٝخبٔٚ ٝ١خيٛؼ ا٠تجيبـي ٘ ٚج١يي ؼاـؼ،
ٔبٞيتي اوت و ٝؼـ اثف اختٕبٌ ٚ ٞفؼٕٞبيي اففاؼ پؽيؽ ٔي آيؽ  ٚاِبِت اق آٖ ا٘ىبٖ اوتٔ .ىب٘يكْ
لفاـؼاؼ اختٕب٠ي ث ٝايٗ ٌىُ وبٔبٖ ٔي يبثؽ و ٝاثتؽا ففؼ ؼـ ١ٔٚيتي ٘جي١ي ففْ ٌٛؼ  ٚيب ٚال١يب
پٙؽاٌتٔ ٝي ٌٛؼ ،ايٗ ١ٔٚيت ٘جي١ي يب اِٚي ٝثٌ ٝفت ٝي پ٘ٛؽـف ١ٔٚيتي اوت و ٝؼـ آٖ ٘جي١يت
ا٘ىبٖ ؼـ ١ٔٚيتي ٍٔبث ٝقٔبٖ تِٛؽ فبـ ٢اق وّي ٝي ٕ٘بؼٞبي ق٘ؽٌي ا٘ىب٘ي  ٚا٘ؽيٍ ٝي اِٟي ث ٝوف
ٔي ثفؼ(ٔبِفٚيٚ.)7833 ،ي ؼـ آٖ ؼٚـاٖ ١ٔٚيتي ـلت آٚـ ـا ثفاي ا٘ىبٖ تّٛيف ٔي وٙؽ ثف٠ىه
ـٚو ٛؼـ ت١جيف غٛؼ اق ١ٔٚيت ٘جي١ي پيً اق لفاـؼاؼ اختٕب٠ي اييٗ ٔٚي١يت اِٚيي ٝـا ٔٚي١يتي
ضبٚي تمٛا  ٚو١بؼت ٔي ؼا٘ؽ.ت١جيف ايٗ ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ اق ١ٔٚيت اِٚئ ٝتفبٚت ٌ ٚبٞي ٔت١بـْ ٔي
ثبٌؽ آ٘س ٝإٞيت ؼاـؼ اتفبق ٠ميؽ ٜآ٘بٖ ٚ ٚخٛؼ ففؼ غبـج اق ق٘يؽٌي اختٕيب٠ي يٙ١يي ٔٚي١يتي
ٍٔبث ٝق٘ؽٌي ضيٛا٘بت اوتٔ(.بِفٚي.)7833 ،ؼـ ايٗ ١ٔٚيت ا٘ىبٖ ٞب ويبٔال آقاؼ٘يؽٔ ،ػتبـ٘يؽ ٚ

55

الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی

ثفاثف٘ؽ  ٚتطت ضبوٕيت لب٘٘ ٖٛجي١ت ا٘ؽ ايٗ لب٘٘ ٖٛجي١ت ٕٞبٖ لب٘٠ ٖٛمّي ا٘ىيبٖ اويت  ٚثيٝ
ا٘ىبٖ ؼويتٛـ ٔيي ؼٞيؽ وئ ٝىيتمُ اويت ،ثفاثيف ثيب ؼيٍيفاٖ اويت  ٚثبييؽ ثي ٝؼيٍيفاٖ اضتيفاْ
ثٍؿاـؼ(.ففيٕٗ.)1337،وره ثفاي ضفبٜت اق ؼاٌتٞ ٝبي غٛؼ يٙ١ي آقاؼي غيف ٟ٘بؼيٙئ ٚ ٝبِىييت
ٔجتٙي ثف تّفف  ٚؼـ ٠يٗ ضبَ تكِكَ اق ايٗ ١ٔٚيت ٘جي١ي غبـج ٔي ٌيٛؼ.اِجت ٝؾويف اييٗ ٘ىتيٝ
القْ اوت و ٝؼِيُ تفن ايٗ ١ٔٚيت ٘جي١ي ؼـ ٘ٝف ا٘ؽيٍيٕٙؽاٖ يىىيبٖ ٘يىيت ،الن ثيٙ٠ ٝيٛاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛؼـ ايٗ ٔٛـؼ اي ٍٝ٘ٛٙاوتؽالَ ٔي وٙؽ:
] ٕٞب٘ٛٙـ و ٝلجال ٌفتٌ ٝؽ ا٘ىبٖ ؼـ ١ٔٚيت ٘جي١ي ويبٔال آقاؼ اويت اٌيف ويفٚـ  ٚآليبي
ٌػُ  ٚؼاـايي غٛؼ اوت ،اٌف ثب اـٌؽ تفيٗ ثفاثف اوت ٙٔ ٚيٞ ٟيسىه ٘يىت ،په زيفا ثبييؽ،
اق آقاؼي غٛؼ ِفف ٘ٝف وٙؽ ٚآٖ ـا ثب ؼيٍفاٖ تمىيٓ وٙؽ؟ زفا اق أرفا٘ٛـي غٛؼ ؼوت ٔي وٍؽ
 ٚغٛؼ ـا تطت وّ ٚ ٝٙوٙتفَ ؼيٍفاٖ لفاـ ٔي ؼٞؽ؟ پبوع ـ ٌٗٚثي ٝاييٗ ويٛاَ اييٗ اويت ويٝ
اٌفز  ٝا٘ىبٖ ؼـ ١ٔٚيت ٘جي١ي ؼاـاي زٙيٗ ضمي ثيٛؼ ٜاويت أيب ثٟيفٙٔ ٜيؽ ٌيؽٖ اق آٖ ثىييبـ
٘بٔطمك ٘ ٚبٔ ّْٛ١اوت  ٚا ٚؼائٕب ؼـ ٔ١فْ ٞد ْٛؼيٍفاٖ لفاـ ؼاـؼ اق آ٘دب و ٝا٘ىبٖ ٞبي ؼيٍيف
ٕٞب٘ٙؽ غٛؼ ا ٚوفٚـ غٛيً  ٚثب ا ٚثفاثف٘ؽ ٞ ٚير ٍٟ٘جبٖ ؼليمي  ٚوػت ٌيفي اق ايٗ اّ٘يبف ٚ
٠ؽاِت ضفبٜت ٕ٘ي وٙؽ ثٟفٙٔ ٜؽ ٌؽٖ اق زٙيٗ ١ٔٚيتي ثىيبـ ٘بٔطتُٕ ٘ ٚب أٗ اوت ثيٕٞ ٝييٗ
ؼِيُ ا ٚغٛاٞبٖ آٖ ٔي ٌٛؼ تب ايٗ ٌفايٗ ٞف زٙؽ آقاؼ ـا و ٝپف اق تفن  ٚغٙيفات ؼائٕيي اويت
تفن وٙؽ ،زٙيٗ أفي ثي ؼِيُ ٘يىت .ا ٚؼـ خىتدٛي آٖ اويت وي ٝغيٛؼ ـا اق زٙييٗ ٔٚي١يتي
غبـج وٙؽ ٚث ٝؼيٍفا٘ي ثري٘ٛؽؼ و ٝپيً اق ا ٚؼـ خبٔ ٝ١ث ٝيىؽيٍف پيٛويت ٝا٘يؽ  ٚييب ثيفاي ضفيٛ
ق٘ؽٌي آقاؼي  ٚؼاـايي غٛؼ(و ٗٔ ٝآٖ ـا ٔبِىيت ٔي ٘بٔٓ) غٛاٞبٖ پيٛوتٗ ث ٝيىؽيٍف٘ؽ ثٙيبثفايٗ
ٞؽف اِّي ا٘ىبٖ ٞب اق پي٘ٛؽ غٛـؼٖ ؼـ يه تٛٙاـ ٜويبوي  ٚلفاـؼاؼٖ غٛؼ تطت ييه ضىٔٛيت
ضفٔ ٚ ٛفالجت اق ٔبِ ىييت ٞيبي غٛيً(ق٘يؽٌي ،آقاؼي  ٚؼاـاييي) اويت زيفا وي ٝؼـ ٔٚي١يت
٘جي١ي(اق ايٗ ضيث) وٕجٛؼٞبي قيبؼي ٚخٛؼ ؼاـؼ[(الن.)711 ٚ 712َ ،7831 ،
ايٗ ٌفت ٝي خبٖ الن ث ٝـٌٙٚي ثيبٖ ٔي وٙؽو ٝخبٔ ٝ١اق ٘ٝف ٚي ٔبٞيتي ٔىتمُ اق ففؼ ٘ؽاـؼ
ٛٔ ٚخٛؼي ا٠تجبـي ٘ ٚج١ي اوت .ثب زٙيٗ ؼيؽٌبٞي و ٝتمفيجب ؼـ ٌ٘ٛتٞ ٝبي ؼيٍفاٖ ٘يك تىفاـ ٔي
ٌفؼؼ ث ٝـٌٙٚي ٔي تٛاٖ ؼـيبفت و٘ ٝمً خبٔ ٝ١تٟٙب اق ثبة قٔيٙي ٝي اخيفاي ضميٛق فيفؼ ثيٛؼٖ
ٔٛـؼ تٛخ ٝاوت ٚآ٘سٔ ٝطٛـ تٛخ ٝضمٛق ؼا٘بٖ  ٚضىيٕبٖ اوت ففؼ ٔي ثبٌؽ.
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وٕجٛؼٞبي پيً ٌفت ٝؼـ والْ الن ٠جبـتٙؽ اق:
اِ

– ٘جٛؼ لب٘٘ٛي ٌٙبغتٌ ٝؽٔ ٚ ٜب٘ؽٌبـ و ٝتٛوٗ تٛافك ٍٕٞب٘ي ثيٚ ٝخيٛؼ آٔيؽ ٜثبٌيؽ ٚ

ٔ١يبـ ؼـوت ٘ ٚبؼـوت ٔ ٚميبن ثػً ٍٕٞب٘ي ثفاي ٔجبؼالت ضمٛلي ثبٌؽ.لب٘٘ ٖٛجي١يت وي ٝؼـ
١ٔٚيت ٘جي١ي يب اِٚي ٝاق آٖ وػٗ ٌفتٌ ٝؽ اق ايٗ خٟت تٛوٗ ٍٕٞبٖ لبثّيت اؼـان ـا ؼاـؼ ،أب
ا٘ىبٖ ثِ ٝطب ٚيه وٍ٘ ٛفي  ٚتّ١ت ؼـ ؼـن آٖ ٘بلُ اوت.
ة – ؼـ ١ٔٚيت ٘جي١ي ٍٕٞبٖ ٔدفي  ٚؼاٚـ ضك ٞىتٙؽ ِ ٚؿا ؼاٚـ ثي ٘فف ٚخٛؼ ٘يؽاـؼ
تب ث ٝاغتالفبت ٔب ثيٗ آٟ٘ب ثرفؼاقؼ  ٚثف اوبن لب٘ ٖٛتثجيت ٌؽ ٜاي ايٗ اغتالفيبت ـا غبتٕي ٝؼٞيؽ،
ِؿا اففاؼ ؼـ ثفغٛـؼ ثب ٔٙبفٌ ٟػّي ثي ٘فف ٕ٘ي ٔب٘ٙؽ.
ج – ٘ىت ٝي ؼيٍف ايٙى ٝؼـ ١ٔٚيت ٘جي١ي لؽـت ويبفي ثيفاي پٍيتيجب٘ي اق ضميٛق افيفاؼ ٚ
اخفاي ايٗ ضمٛق ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ِؿا ؼـ ايٗ ١ٔٚيت ٌػُ ٔؽاْ ؼـ ضبَ ت١فْ  ٚتٟؽييؽ اويت ٚ
ففؼ ثب پيٛوتٗ ث ٝيه خبٔ ٝ١ي ٔؽ٘ي  ٚا٘ب٠ت اق لٛا٘يٗ آٖ ؼـ پي تٕٕيٗ ثفاي ضمٛق غيٛؼ ٔيي
ثبٌؽ تب ؼـ ـفب ٚ ٜآوبيً ق٘ؽٌي وٙؽ(ففيٕٗ.)1337 ،
ثب زٙيٗ ٔمؽٔ ٝاي اثتؽا٠ ،ؽْ ٍٔف٠ٚيت وبغتبـٞبي ضيبوٓ ثيف اختٕيب ٞيٙ١يي ٠يؽْ تطيفن
اختٕب٠ي ٝ٘ ٚبْ ٘جمبتي ٔٛخٛؼ ،وبغتبـ ويبوي ضبوٓ ،يٙ١ي لؽـت ّٔٙم ٚ ٝاويتجؽاؼي پبؼٌيبٞي،
ضىبْ  ٚوّيىبٝ٘ ،بْ ٔبِىيتي ٔٛخٛؼ يٙ١ي فئٛؼاِيىٓ ٔٛـٚثيٝ٘ ،بْ لٕبيي ٔتىثف  ٚغييف ٠بؼال٘يٚ ٝ
٘يك ١ٔٚيت اختٕب٠ي ففؼ يٙ١ي فمؽاٖ آقاؼي  ٚتج١يت اخجبـي اق وّيىب  ٚضبوٕيت ضىبْ قايُ ٔيي
ٌفؼؼ .زفا و ٝاٌف ففؼ ؼـ زٙيٗ ١ٔٚيتيٌ ،فايٗ ٘جي١ي ثٛؼ ٚ ٜثب اٍ٘يك ٜپيً ٌفتي ٝتيٗ ثي ٝايديبؼ
خبٔ١يي ٝويبوييي ؼاؼ ٜاق ٞييبثك ٚالن ؼٚـ ٜلجييُ اق لييفاـؼاؼ اختٕييب٠ي ؼٚـ ٜخٙييً ٍٕٞييب٘ي ثييٛؼٜ
اوت(ففيٕٗ.)1337 ،
په زفا ثبيؽ ؼٚثبـ ٜؼـ زٙيٗ ١ٔٚيت ٘بٔٙبوت  ٚـلت ثبـي ثبٌؽ .اق وٛي ؼيٍف ثبيؽ قٔيٙيٝ
ٔٙبوت ثفاي ثفلفاـي ضٕبيت اق ٚي ففاٌ ٓٞفؼؼ.ايٗ ضٕبيت اق ففؼ ،اق يه وي ٛثيب ايديبؼ ٔفٟيْٛ
ضك ثٙ١ٔ ٝبي اغتيبـ اخفاي أفي يب اغتيبـ ٔ ٟٙاق أفي تٛوٗ اففاؼ ِٛـت ٔي پيؿيفؼ  ٚاق ويٛي
ؼيٍف ثب ايدبؼ ٟ٘بؼٞبيي وٜٚ ٝيف ٝتػٕيٗ ايٗ ضمٛق ايدبؼ ٌؽ ٜـا ثيف ٟ٠يؽ ٜؼاـ٘يؽِ ،يٛـت ٔيي
پؿيفؼٌٟ(.بثي ،7823 ،وبتٛقيبٖ.)7833 ،
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ضمٛق ٔؽـٖ ثب ٘ٝفيبت وىب٘ي ز ٖٛالن ،ـٚو ،ٛوب٘ت ٘ٛٔ ٚتىيىيٌ ٛيٙبغتٔ ٝيي ٌيٛؼ.ايٗ
ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ثب ٍٔبٞؽ١ٔٚ ٜيت ضمٛلي اختٕب٠ي  ٚويبوي ضبوٓ وي١ي ؼـ اِيالش ٔٚيٛٔ ٟخيٛؼ
ٕ٘ٛؼ٘ؽ١ٔٚ .يتي وٛٔ ٝخت ٔي ٌفؼيؽ ففؼ ؼـ خبٔ١ي ٝاق ٔٛل١ييت التّيبؼي  ٚاختٕيب٠ي ٔٙبويجي
ثفغٛـؼاـ ٘جبٌؽ  ٚتٟٙب ؼـ خٟت تأٔيٗ ٔٙبف ٟالّيت ضبوٓ ثبٌيؽ .اق ويٛي ؼيٍيف ويبغتبـ ويبويي
ضبوٓ ٔجتٙي ثف اـاؼ ٚ ٜغٛاوت ضبوٓ  ٚثؽ ٖٚتٛخ ٝخبٔ ٚ ٝ١غٛاوت ٔفؼْ ثبٌؽ .اق ِطب ٚضميٛلي
٠ؽْ يىربـزٍي لٕبئي ،يٙ١ي ٘جٛؼ ؼاؼٌبٚ ٜاضؽ ٔ ٚىتمُ ٘ ٚيك لٛا٘يٗ وبـآٔؽ ٛٔ ٚخ ٝؤ ٝ٘ ٝجتٙيي
ثف ٠مُ يب ٔٙبف ٟاختٕب٠ي ثّى ٝثفغٛاوت ففٔب٘فٚايبٖ يب ؼوتٛـات ثي ؼِييُ ٙٙٔ ٚيك وّيىيب ايديبؼ
ٌؽ ٜثٛؼ ٔٛخت ثي ٠ؽاِتي ٘ ّٜٓ ٚىجت ث ٝففؼ ٔي ٌيؽ.ؼـ قٔيٙي ٝاختٕيب٠ي ٘ييك ٚخيٛؼ ويبغتبـ
٘جمبتي ٘ ٚبثفاثفي اختٕب٠ي  ٚضٕبيت اق ايٗ وبغتبـ ثٚ ٝويّ ٝلٛا٠ؽ ضمٛلي ٔٛخت ٠يؽْ تطيفن
ففؼ ؼـ خبٔ٘ ٚ ٝ١بتٛا٘ي ا ٚؼـ وىت ٔٛل١يت خؽيؽتف  ٚثٟتف اختٕيب٠ي ٔيي ٌفؼييؽ .اييٗ ؼالييُ ٚ
وبوتي ٞب ٛ٠أُ اوبوي ؼـ پي ـيكي ٘ٝفيبت فّىفي ضمٛلي اييٗ افيفاؼ ثيٛؼ ٚ ٜوي١ي ؼـ ٔفتفيٟ
ٕ٘ٛؼٖ ايٗ وبوتي ٞب ٔي ٌؽ .ٜايٗ تالي ٔٙدف ث ٝتمٛيت خفيب٘ي ٠مُ ٌفا  ٚا٘ىبٖ ٔطٛـ ٔي ٌيؽ.
اِجت ٝؼـ وٙص وّي ّْٛ٠ ٝو ٝتبثيف آٖ ثف ضمٛق ٘يك وبٔال آٌىبـ ٔي ثبٌؽ ايٗ خفيبٖ ٔٛخيت ٌفؼييؽ
وٝ٘ ٝفي ٝضمٛلي ث ٝوٛي اثتٙب ضمٛلي ث٠ ٝمُ ا٘ىيبٖ تٕبييُ پييؽا وٙيؽ  ٚؼـ ث١يؽ ٞيؽف لٛا٠يؽ
ضمٛلي ـا ؼـ خٟت ضٕبيت اق ا٘ىبٖ ث ٝخبي اخفاي اـاؼ ٜپفٚـؼٌبـ ثىبـ ٌيف٘ؽ.
ايٗ خفيبٖ و ٝاق آثبـ فالوف ٝي٘ٛبٖ وفزٍٕٔ ٝي ٌييفؼ ؼـ اثيف ٌيفايٗ ضيبوٓ تٍيؽيؽ  ٚثيف
اِبِت ا٘ىبٖ  ٚتٛا٘بيي غفؼ ٚي ؼـ تؽاـن ٔ ٚؽيفيت ق٘ؽٌي اختٕب٠ي ِطٔ ٝي ٌؿاٌت  ٚثف آٖ
تأويؽ ؼاٌت(ـضٕب٘ي ،7831 ،لبوٕي،7833،ففيٕٗ )1337،ث ٝايٗ ٌىُ اق يه و ٛضمٛق ٘جي١ي اق
ٔؿٞت فبِّٔ ٝي ٌيفؼ  ٚاق وٛي ؼيٍف ايٗ خفيبٖ فىفي ٔي ثبيىت قٔي ٝٙـا ثفاي پبي ٝـيكي ٘ٝيٓ
ٔٙبوت ايدبؼ وٙؽ.ايٗ أف ٔىتّكْ ثي ا٠تجبـي  ٚاق ثيٗ ـفتٗ ١ٔٚيت ٘ب٠بؼال٘ٛٔ ٝخٛؼ ٔي ثبٌؽ ويٝ
ثف اثف ٔفٚـ قٔبٖ ٔٛـؼ پؿيفي اففاؼ لفاـ ٌففت ٚ ٝضبوٓ ٌؽ ٜاويت .اييٗ ٟٔيٓ ثيٚ ٝوييّ ٝتيؽاـن
١ٔٚيت ٘جي١ي پيً اق ايدبؼ خبٔ ٚ ٝ١ؼِٚت و ٝففؼ ؼـ آٖ ق٘ؽٌي ٔي وفؼ ٜففأ ٓٞي ٌفؼؼ ٘ ٚييك
پبي ٝـيكي ّ٘ٛٙٔ ٓٝة ث ٝوٕيه اثيكاـي ثي٘ ٝيبْ ليفاـ ؼاؼ اختٕيب٠ي ٕٔىيٗ ٔيي ٌفؼؼ(ـضٕيب٘ي
فف ،7831،ؼَ ٚويّٛٙٔ ٓٝ٘.)7831 ،ٛة  ٚايؽ ٜآَ ٞؽفي خك ضٕبيت اق ا٘ىبٖ ـا پيي ٕ٘يي ٌييفؼ.
ايٗ ضٕبيت ؼ ٚخٙج ٝاوبوي ؼاـؼ اٚال ؼـ آٖ آقاؼي ّٙ٠ف اوبوي ـويؽٖ ثٞ ٝؽف اويت ثب٘ييبً اييٗ
ضٕبيت ثفاي غفؼ ا٘ىبٖ پي ـيكي ٔي ٌٛؼ  ٚتٟٙب اِ ٚطب ٚاوت(لبوٕي.)7833،
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ؼـ ايٗ ؼيؽٌب ٜتأٔيٗ آقاؼي اـاؼ ٜففؼ  ٚثفاثفي ؼـ ٔمبثُ لٛا٘يٗ ،أيفي ٘جي١يي ثيٛؼ ٚ ٜـيٍيٝ
فٙفي ؼاـؼ.ايٗ آقاؼي اق ٌػّيت ا٘ىبٖ وفزٍئٕ ٝيي ٌييفؼ ٞ ٚيير زييك ٕ٘يي تٛا٘يؽ آٖ ـا اق
ٌػّيت ا٘ىبٖ خؽا وبقؼ(وبتٛقيبٖ.)7833،ثٙبثفايٗ ؼيؽٌب ٜاق آ٘دب و ٝا٘ىبٖ تٛا٘بيي ؼـن وي١بؼت
ٙٔ ٚبف ٟغٛؼ ـا ؼاـاوت ثبيؽ ثفاي ٚي ق٘ؽٌي ثف اوبن آقاؼي ـا تؽاـن ؼيؽ تب ٚي آٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝيي
غٛاٞؽ  ٚثبيؽ و١بؼت ٙٔ ٚبف ٟغٛؼ ـا ا٘تػبة  ٚتأٔيٗ وٙؽ .ايٗ آقاؼي ثِٛ ٝـت ٘بٔطؽٚؼ ّٙٔ ٚك
ؼـ ١ٔٚيت ٘جي١ي ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٚا٘ىبٖ ثب اـاؼ ٜغٛؼ  ٚآقاؼا٘ ٝثف اوبن ٌكي٠ ًٙماليي اق آٖ ؼوت
ٔي وٍؽ  ٚتٗ ث ٝآقاؼي ٔطؽٚؼ تفي ؼـ لبِت ضك آقاؼي و ٝثٕٞ ٝيفا ٜتٕيٕيٗ ويبفي ثيفاي ٠يؽْ
تدبٚق ث ٝآٖ اوت ٔي ؼٞؽ .ايٗ آقاؼي ؼـ قٔي ٝٙضمٛق ثيِ ٝيٛـت تيأٔيٗ اـاؼ ٚ ٜاغتييبـ ٌيكيًٙ
ثفاي ا٘ىبٖ ٕ٘بيبٖ ٔي ٌٛؼ .ؼـ قٔي ٝٙضمٛق غِّٛي  ٕٝٞأٛـ تطت ويٙف ٜاُِ ضبوٕييت اـاؼٜ
لفاـ ٔي ٌيفؼ  ٚاـاؼ ٜففؼ ضبوٓ ثف  ٕٝٞإ٠بَ أ ٚي ٌٛؼ.
ؼـ ٔجطث لفاـؼاؼٞب ثٟتفيٗ لفاـؼاؼ آ٘ىت و ٝثب اـؼ ٜغٛؼ فيفؼ  ٚـٔيبيت ٚي ٔ١ٙميؽ ٌيٛؼ،
ضبوٕيت زيكي خك اـاؼ ٜففؼ ٔٛخت ٘ب٠بؼالٌ٘ ٝؽٖ ليفاـؼاؼ ٔيي ٌفؼؼ.زٙب٘ىي ٝؼـٞيف ليفاـؼاؼ ؼٚ
 ُٕ٠ضمب٘ي ٟٔيب وٙٙؽ ٜپيٍٟٙبؼ ٛٔ ٚافمت  ٚوبق٘ؽ ٜايدبة  ٚلج َٛتٛوٗ ٌكيٚ ًٙخٛؼ ؼاـؼ٘ ٚ.يك
قٔب٘ي و ٝففؼ ثب اـؼ ٜغٛؼ  ٚآقاؼا٘ ٝؼوت ث ٝالؽأي ٔي ق٘ؽ اضتٕبَ ٞير تٕيي ٟضمي تّيٛـ ٕ٘يي
ٌٛؼ(وب٘ت.)7833 ،
ؼـ ضمٛق ٕٔٛ٠ي ٘يك تطت ضبوٕيت ٘ٝفي ٝضمٛق ٘جي١ي ٔؽـٖ ضمٛق اـاؼٌ ٜفاوت ٔ ٚجتٙي
ثف اـاؼ ٚ ٜآقاؼي اففاؼ ايٗ اـاؼٕٔٛ٠ ٜي اوت و ٝؼِٚت  ٚخبٔ ٝ١ـا ثٚ ٝخيٛؼ ٔيي آٚـؼٍٔ.يف٠ٚيت
ؼِٚت ٘بٌي اق ايٗ أف اوت و ٝؼِٚت ـا ـاي آقاؼا٘ٔ ٝفؼْ ثٚ ٝخٛؼ آٚـؼ ٜاوت ٞ ٚفٌب ٜوئ ٝيفؼْ
ـاي غٛؼ ـا  ٚا٠تٕبؼٌبٖ ـا ثبق وتب٘ٙؽ ؼِٚت ؼيٍف ٍٔف٠ٚيت ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت.
خبٔ٘ ٝ١يك ٘تيد ٝاـاؼ ٚ ٜغٛاوت آقاؼا٘ٔ ٝفؼْ اوت و ٝث ٝـٔبيت غٛؼ تٗ ث ٝق٘ؽٌي خٕ١يي
ؼاؼ ٜا٘ؽ  ٚثب ٓٞخبٔ ٝ١ـا پؽيؽ آٚـؼ ٜا٘ؽ ٘ ٝايٗ و ٝغٛؼ ٛٞيت ٚ ٚال١يتي ٔىتمُ ثبٌؽِ.ففبً قٔيٙيٝ
٘يُ ث ٝاٞؽاف ففؼ يٙ١ي اخفاي ضمٛق ٚي ٔي ثبٌؽ.ث ٝثيبٖ ؼيٍف اففاؼ ثب تٍىيُ خبٔ١يٌ ٚ ٝيفؼٓٞ
آٔؽٖ اـاؼ ٜغٛؼ ـا و ٝثفآٔؽ ٜاقضمٛق ٘جي١ي  ٚالقٔ ٝؾات ٌ ٚػّيت آٟ٘بوت ثيب يىيؽيٍف ٔتطيؽ
ٕ٘ٛؼ ٚ ٜاـاؼ ٜخٕ١ي ـا ففأ ٓٞي آٚـ٘ؽ اـاؼ ٜاي وٛٞ ٝيت ٌ ٚػّيت ٔٛٙ١ي اوت  ٚضىٔٛت ٚ
وّ ٝٙاق آٖ اٚوت  ٚثٚ ٝاو ٝٙايٗ اـاؼ ٜضىٔٛت ـا تٍىيُ ٔي ؼٙٞؽ(ؼَ ٚويي.)7831 ،ٛضىئٛتي
و ٝثب ـٔبيت  ٚاـاؼ ٜآٟ٘ب پؽيؽ ٔي آييؽ ٞيؽفي ـا ؼ٘جيبَ ٔيي وٙٙيؽ وي ٝافيفاؼ اق تٍيىيُ اختٕيبٞ
ؼاٌتٙؽ.ايٗ ضىٔٛت ويبٖ غٛؼ ـا ٔف ٖٛٞاـاؼ ٜاففاؼ تٍىيُ ؼٙٞؽ ٜاي اويتٞ.ؽف اييٗ ضىٔٛيت
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تٕٕيٗ  ٚضف ٛآقاؼي ٞب  ٚضمٛق  ٚتأٔيٗ آوبيً  ٚضٕبيت اق اففاؼي اوت و ٝآٖ ـا تٍىيُ ؼاؼٜ
ا٘ؽ.ايٗ غٛاوت اففاؼ  ٚاـاؼ ٜآٟ٘ب ثٚ ٝويّ ٝل ٜٛلبٌ٘ ٖٛيؿاـي  ٚؼـ لبِيت ليب٘ ٖٛثييبٖ ٔيي ٌيفؼؼ،
لب٘٘ٛي و ٝثفاي  ٕٝٞيىىبٖ  ٚ ٟٔٚاخفا ٔي ٌٛؼ ٍٕٞ ٚبٖ ؼـ پيٍٍب ٜآٖ ثفاثف ٞىتٙؽِ.ؿا لب٘ ٖٛوٝ
ثفغبوت ٝاق اـاؼٕ٠ ٜئٛي وي ٝاق تمؽويي ٔ١يبؼَ تميؽن اـاؼ ٜغؽا٘ٚيؽ ؼـ ٘ٝيف ضىيٕيبٖ ٔيؿٞجي
ثفغٛـؼاـ اوت ٚاخؽ ثبالتفيٗ اـقي ٔي ثبٌؽ(وبتٛقيبٖ.)7833 ،تب آ٘دب وٛٔ ٝـؼ وتبيً ٚالٔ ٟيي
ٌييٛؼ  ٚآـا ٔطييبوٓ ٔييي ثبيىييتي ثييي وييٓ  ٚوبوييت ٔىييتٙؽ ثيي ٝلييب٘ ٖٛثبٌييؽ(وبتٛقيبٖ،
،7833اٌفي .)7832،اق وٛي ؼيٍف ايٗ ٔطّ َٛغفؼ خٕ١ي ثٍف و ٝاـقٌي فٛق اِ١يبؼ ٜثبغتيٚ ٝ
٘ج ٢ٛلب٘ٛ٘ ٖٛيىبٖ ٔطٕ َٛثف وٕبَ ٔي ٌٛؼ ٟٝٔ ٚف ٠ؽاِت ؼا٘ىتٔ ٝيي ٌيٛؼ زفاوي ٝثفغبويت ٝاق
اـاؼ ٜففؼ اوت.اـاؼ ٜاي وٞ ٝفٌك خك ٠ؽاِت ـا ثفاي ِبضجً التٕب ٕ٘ي وٙؽ.زٙب٘ىي ٝـٚوئ ٛيي
ٌٛيؽ :اـاؼٕٔٛ٠ ٜي ٞفٌك ث ٝغٙب ٕ٘ي ـٚؼ  ٚؼـ ٞير ِٛـت غالف ٠ؽاِت ٘يىت قيفا ٞييسىه
ؼـثييبـ ٜغييٛؼ ٔفتىييت ثييي ٠ييؽاِتي ٕ٘ييي ٌييٛؼ ،پييه ضمييٛق ٔٔٛييٕٞ ٝ٠ٛيٍيي ٝثفضييك
اوت(ـٚو.)7812،ٛتيفن اق خيبيٍكيٙي اـاؼ ٜاي  ،ثي ٝخيبي اـاؼ ٜليبٌ٘ ٖٛيؿاـ وي ٝويبـٌكاـ اـاؼٜ
ٕٔٛ٠ي اوت اق يه وٛٔ ٛخت ففْ وٕبَ لب٘ٔ ٖٛي ٌٛؼ  ٚاق ويٛي ؼيٍيف ٔٛخيت ٔيي ٌيفؼؼ
لب٘ ٖٛثفاثف ثب ضمٛق ؼا٘ىتٌٛ ٝؼ  ٚتٟٙب ٔٙج ٟتّٕيٕبت ٔطبوٓ ،ث٠ ٝجبـت ؼيٍف ٔٙبث ٟلٛا٠ؽ ضميٛق
ٔٙطّف ث ٝلب٘ ٖٛاوت ٠ ٚفف  ٚاّ٘بف خبيٍبٞي ؼـ تّٕيٕبت لٕبيي ٘يؽاـؼ .اق اييٗ ـ ٚضميٛق
تٛخٟي ث ٝتطٛالت اختٕب٠ي  ٚـٚث ٝتكايؽ خبٔ٘ ٝ١ؽاـؼ  ٚايٗ تطٛالت ٍٔٙئي ثيفاي ايديبؼ لب٠يؽٜ
ضمٛلي ٘يىتٙؽٕٞ .سٙيٗ تٛخٟي ث٘ ٝتبيح لٛا٠ؽ ضمٛلي ٘ؽاـؼ زٙب٘ى ٝآ٘سي ٝإٞييت ؼاـؼ اخيفاي
ضمٛلي اوت و ٝؼـ لب٘ ٖٛغالِٔ ٝي ٌٛؼ ٘ ٚتبيح آٖ إٞيتي ٘ؽاـؼ.
لبوًن

لب٘ ٖٛؼـ ٘ٝف ضىيٕبٖ ايٗ ؼٚـ ٜاٌف زٝ٘ ٝفاً ثفغبوت ٝاق ٔ١يبـٞيبي ويفٔؽي  ٚلٛا٠يؽ ٠يبِي
اوت ٞ ٚؽف آٖ تأٔيٗ و١بؼت ا٘ىبٖ ٔي ثبٌؽ أب ؼـ  ُٕ٠ـً٘  ٚثٞ ٚ ٛؽفي ؼيٍف ٔيي يبثيؽ .ؼـ
 ُٕ٠ضىيٕبٖ ٔىتت ضمٛق ٘جي١ي ثب ٔالضٝي ٝاوتجؽاؼ،پبؼٌيبٞبٖ  ٚضبوٕيبٖ  ٚثيفاي ثبقٌفؼا٘يؽٖ
لؽـت  ٚضبوٕيت ثٔ ٝفؼْ  ٚخٌّٛيفي اق اوتجؽاؼ ،ث٘ ٝبزبـ ،لؽـت  ٚضبوٕيت ـا ٔجتٙيي ثيف اـاؼٜ
ٕٔٛ٠ي اففاؼ ؼا٘ىتٙؽ ،ث ٝايٗ ٌىُ و ٝخبٔ ٝ١ويبوي ـا ٔتٍىُ اق اففاؼي ؼا٘ىتٙؽ وي ٝثيب اـاؼ ٜآقاؼ
غٛؼ تٗ ث ٝيه تٛٙاـ ٜويبوي ؼاؼ ٜا٘ؽ  ٚاق ضمٛق غيٛؼ ؼـ ؼٚـ٘ ٜجي١يي ٌؿاٌيت ٝا٘يؽ  ٚآٖ ـا ثيٝ
لؽـت ويبوي ٌٚؿاـ وفؼ ٜا٘ؽ .لؽـت ويبوي ؤ ٝػّٛق اـاؼ ٜغٛؼ آٟ٘بوت  ٚلؽـتي ٔطيؽٚؼ ثيٝ
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اـاؼ ٜغٛؼ اففاؼ ايدبؼ وٙٙؽ ٜآٖ ؼاـؼ  .ؼـپه ايٗ لؽـت ويبوي ِبضجبٖ اِّي لؽـت يٙ١يي ٔيفؼْ
لفاـ ؼاـ٘ؽ ٕٞ ٚسٙبٖ لؽـت اِّي ـا ؼـ ؼوت ؼاـ٘ؽ تب ٞف قٔبٖ و ٝلؽـت اق آ٘س ٝؤ ٝيفؼْ ثي ٝاٚ
ورفؼ ٜا٘ؽ تػٙي وٙؽ آٖ ـا ثبق وتب٘ٙؽ  ٚيب تغييف ؼٙٞؽ(.الن.)7831،
ث ٝايٗ تفتيت ضبوٕيت اقآٖ ٔفؼْ اوت  ٚثفغبوت ٝاق اـاؼ ٜي آٟ٘بوت .اق وٛي ؼيٍيؽ تيفن
اق ثبقٌٍت اوتجؽاؼ  ٚغٛؼ وبٍٔي ثب٠ث ٌؽ تب تٕبْ اـوبٖ ضىٔٛت ـا ث ٝيىدب ٚاٌؿاـ ٘ىٙٙؽ ثّىيٝ
لؽـت لبٍ٘٘ٛؿاـي ـا اق لؽـت اخفايي تفىيه ٞ ٚفيه ـا ثٟ٘ ٝبؼٞبي ٔتٕيبيك اق يىيؽيٍف ٚاٌيؿاـ
ٔي وٙٙؽ.ل ٜٛتّٕيٓ ٌيفي ـا ٔدّىي يب ث ٝت١جيف وب٘ت ٌػُ ليبٌ٘ ٖٛيؿاـ ٔتٍيىُ اق ٕ٘بيٙيؽٌبٖ
ٔفؼْ  ٚلؽـت اخفايي  ٚلٕبٚت ـا ثٟ٘ ٝبؼٞبي ؼيٍفي ٚاٌؿاـ ٔي وٙٙؽ(.وب٘ت.)7833 ،
ؼـ ٔيبٖ ايٗ و ٝلٔ ٜٛتٕبيك اق ٘ ٓٞيك اق آ٘دب و ٝلبٌ٘ ٖٛؿاـي ثبقتيبة اـاؼٕ٠ ٜئٛي اويت ٚ
ايٗ اـاؼٍٙٔ ٜب تٕبْ ضمٛق ؼا٘ىتٔ ٝي ٌٛؼ  ٚآ٘س ٝـا و ٝاففاؼ غيٛؼ غٛاويت ٝا٘يؽ ؼ ثفغٛاويت ٝاق
اـاؼ ٜي آٟ٘بوت ثٟتفيٗ ٠يؽاِت ٠ ٚيبِيتفيٗ ضٕبييت اق فيفؼ ٔيي ثبٌيؽ(وب٘ت7833 ،؛ وبتٛقييبٖ،
 )7833خبيٍبٞي ٕٔتبق ـا ؼاـؼ وٛٔ ٝخت تفٛلي ث ٝؼيٍف لٛا ٔي ٌفؼؼ(وب٘يت .)7833 ،ثٙيبثفايٗ اق
يه و ٛلب٘٘ ٖٛتيد ٝاـاؼ ٜخٕ١ي إ٠بي خبٔٔ ٝ١ي ثبٌؽ و ٝؼـ اـاؼ ٜي لبٌ٘ ٖٛؿاـ ٔتدّي ٌيؽٚ ٜ
ثٕٞ ٝيٗ ّ٠ت اـقي فٛق اِ١بؼٔ ٜي يبثؽ ٘ ٚيك اق وٛي ؼيٍيف تيفن اق تديبٚق ثي ٝليؽـت ليبٖ٘ٛ
ٌؿاـي  ٚاق ثيٗ ـفتٗ اـاؼ ٜي ٕٔٛ٠ي ٔٛخت ٘في ٞفٌ ٝ٘ٛتديبٚق ثي ٝضيفيٓ ليبٌ٘ ٖٛيؿاـي ٔيي
ٌٛؼ(وبتٛقيبٖ،7833 ،ـٚثفتىِ.)7221،ٖٛؿا اق يه ٘فف ا٠تجبـي فٛق اِ١بؼ ٜثفاي لب٘ ٖٛلبئيُ ٔيي
ٌ٘ٛؽ ،اق وٛي ؼيٍف تٟٙب ٔٙج ٟلب٠ؽ ٜضمٛلي اـاؼ ٜلبٌ٘ ٖٛؿاـ اوت  ،و ٝآ٘س ٝـا لب٘ ٖٛا٠يالْ ٔيي
وٙؽ  ٚث ٝتّٛيت ثفوب٘ؽ لب٠ؽ ٜضمٛلي ؼا٘ىتٌٛ ٝؼ  ٚالغيفِٛٚ ،آ٘ى ٝايٗ اـاؼ ٜثب ضمٛق ٘جي١ي ايٗ
ٔىتت ٘ٝف ًا ٔجٙبي ا٠تجبـ لب٠ؽ ٜضمٛلي ـا ثف آٖ ٔجتٙيي ٔيي وٙيؽ ٔتفيبٚت ٔ ٚغيبيف ثبٌيؽ .زٙب٘ىيٝ
ٔٛـيٗ 7ؼـ ايٗ ثبة ٔي ٌٛيؽ:
ثفاي ضمٛق ؼاٖ  ٚؼاؼـن ٚ ٚويُ ؼ٠يبٚي تٟٙيب ييه ضميٛق ٚخيٛؼ ؼاـؼ  ٚآٖ ٞيٓ ضميٛق
ٔ ٝ٠ٛٔٛاوت.ايٗ ضمٛق ٠جبـت اق ٔدٕ ٝ٠ٛلٛا٘يٙي اوت و ٝثفاي تٝٙيٓ ـٚاثٗ اٌػبَ اق ٘فف
لبٌ٘ ٖٛؿاـ ٌ ٟٔٚؽ ٜاوت .لٛا٘يٗ اغاللي ٘ ٚجي١ي ؼـ ِٛـتي اِكاْ آٚـ اوت و ٝثٚ ٝويّ ٝلبٖ٘ٛ
ٌ٘ٛت ٝتٕٕيٗ ٌؽ ٜثبٌؽ  ٚؼاؼـن و ٝثفاي تٛخي ٝـاي غٛؼ ث ٝاي ٍٝ٘ٛٙليٛا٘يٗ اويتٙبؼ ٔيي وٙيؽ اق
ضؽٚؼ ِالضيت غٛؼ غبـج ٌؽ ٜاوت .تٟٙب ثب لبٌ٘ ٖٛؿاـ اوت و ٝاق ٔيبٖ لٛا٠ؽ ٌ٘ٛيبٌٌ ٚ ٖٛيبٜ
ٔت١بـْ ٘جي١ي ،آ٘س ٝـا و ٝاِكاْ آٚـ اوت ٔ١يٗ وٙؽ.ؼاؼـن غٛة ٠مُ غيٛؼ ـا ؼـ ٔمبثيُ غيفؼ
لب٘ ٖٛغبٔٔ ٟي وٙؽ ،قيفا ّٔٛٙة ٌؽ ٜاوت و ٝثف ٘جك لب٘ ٖٛلٕبٚت وٙؽ ٘ ٝآ٘س ٝو ٝغٛؼ ٔيي
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پىٙؽؼٞ.ير زيك ثفتف اق لب٘ٚ ٖٛخٛؼ ٘ؽاـؼ  ٚايٗ غيب٘ت ؼـ ا٘دبْ ؼاؼٖ ٜٚيف ٝاوت و ٝث ٝاضىبْ آٖ
ث ٝثٟب٘ ٝـ٠بيت اّ٘بف ثي ا٠تٙبيي وفؼ .ؼـ  ّٓ٠ضمٛق ٞير غفؼي ٔ١مِٛتف اق لب٘ٞ ٚ ٖٛير اّ٘يبفي
ّٔٙفب٘ ٝتف اق اّ٘بف لب٘٘ ٖٛيىت(وبتٛقيبٖ.)7833 ،
ث ٝايٗ تفتيت ٞير ٠بّٔي ٕ٘ي تٛا٘ؽ ا٠تجبـ لٛا٘يٗ ٔ ٝ٠ٛٔٛـا قيف وٛاَ ثفؼ ٜيب ٔتكِيكَ وٙيؽ.
اٚثفي اق ؼيٍف ضمٛق ؼا٘بٖ ايٗ ٔىتت ٘يك ؼـ ايٗ ٔٛـؼ ٜٚيف ٝؼاؼـن ـا تٟٙب اخفاي اـاؼ ٜي ليبٖ٘ٛ
ٌؿاـي ٔي ؼا٘ؽ(وبتٛقيبٖ .)7833 ،اق وٛي ؼيٍف ؼـ ث١ؽ ٞؽف لبئؽ ٜضمٛلي و ٝؼـ لب٘ ٖٛغالِيٝ
ٔي ٌٛؼ ضف ٚ ٛضٕبيت ضمٛلي  ٚآقاؼيٟبي ففؼي اوت.ضمٛلي ؤ ٝي تٛاٖ آٟ٘ب ـا ؼـ ٔبِىييت ٚ
آقاؼي غالِ ٝوفؼ(وبتٛقيبٖ .)7833 ،اق ٘ٝف ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ايٗ ٔىتت ٜٚيفي ٝليب٘ٔ ٖٛطيؽٚؼ ويفؼٖ
آقاؼي ٘يىت ثّى ٝضف ٚ ٛتٛو ٝ١آٖ ٔي ثبٌؽٌ(.في١ت.)7833 ،
اق وٛي ؼيٍف تٟٙب لب٠ؽ ٜضمٛلي ،لب٠ؽ ٜاي اوت و ٝالقْ اِف٠بي ٚ ٝاِيكاْ آٚـ ثبٌيؽ  ٚتٛويٗ
ؼِٚت ضٕبيت  ٚتٕٕيٗ ٌؽ ٜثبٌؽ لب٠يؽ ٜاي اويت وي ٝؼـ ليب٘ ٖٛؼـج ٌيؽ ٚ ٜغيبـج اق لٛا٠يؽ
لب٘٘ٛي ،لب٠ؽ ٜضمٛلي ؼيٍفي ٚخٛؼ ٘ؽاٌت ٝثبٌؽ ،ث٠ ٝجبـت ؼيٍف لب٠ؽ ٜضمٛلي يٙ١ي لب٘.ٖٛ
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غالِٝ٘ ٝفيبت ؼإٍ٘ٙؽاٖ ٔػتّ
ؼإٍ٘ٙؽ

ؼـ ـاث ٝٙثب فف ًٙٞلبٌ٘ ٖٛفايي
غالِٝ٘ ٝفيٝ

ؼـ ٘ٝفي ٝوٙتفَ اختٕب٠ي ثيبٖ ٌؽ ٜوٝ٘ ٝبْ ٞبي وٙتيفَ ٘يبلُ ٌػّيي
(ٕ٠ؽتبً ـٚاٖ ٌٙبغتي) ٝ٘ ٚبْ ٞبي وٙتفَ ٘بلُ اختٕب٠ي (ٕ٠ؽتبً ٟ٘بؼي ٔب٘ٙيؽ
ٞيفٌي

خبٔ ٝ١پيؿيفي ٔيٍي٘ٛؽ  ٚتٕي١ي

غب٘ٛاؼٔ ٚ ٜؽاـن) ثب٠ث تٕ١ي

خبٔ١يٝ

پؿيفي ثب٠ث وب ًٞغٛؼ وٙتفِي ٠ ٚيكت ٘فيه  ٚفميؽاٖ تمييؽ ثيٟ٘ ٝبؼٞيبي
اختٕب٠ي ٔب٘ٙؽ غب٘ٛاؼٔ ٜي ٌفؼؼ  ٚؼـٟ٘بيت ٔدٕ٠ٛي ٝاييٗ ٛ٠أيُ ثي ٝليبٖ٘ٛ
ٌفيكي ٔٙتٟي ٔي ٌ٘ٛؽ.

فيً ثبيٗ آيكٖ

ؼـ ايٗ ٘ٝفيٌ ٝفايً ث ٝلبٌ٘ ٖٛفايي ؼـ ؼ ٚث١ؽ اِيّي اـقييبثي فبييؽٚ ٜ
ا٘تٝبـ فبيؽ ٜاق لب٘ ٚ ٖٛـ٠بيت آٖ ٔٛـؼ تٛخ ٝاوت.
ث ٝق ٓ٠ايٗ اففاؼ لبٌ٘ ٖٛفايي ٠جبـت اوت اق ٌفايً آٌبٞب٘ي، ٝؼاّ٘ٚجب٘يٝ

اٚـ٠ي ٔ ٚبٞفٚيي

 ٚاـاؼي اوثفيت لفيت ث ٝاتفبق ٔفؼْ اق لٛا٘يٗ ٔ ٚمفاـت ٔٛخيٛؼ ٕ٠ ٚيُ ثيٝ
آٟ٘ب ٘ ٚيك لبٌ٘ ٖٛفايي ٔيكاٖ إٞيتي اوت وٌٟ ٝف٘ٚؽاٖ ثفاي لب٘ ٖٛلبئيُ ٔيي
ٌ٘ٛؽ  ٚثب ٌبغُ ٞبيي زٍ٘ ٖٛفي ٔثجت ث ٝلب٘، ٖٛوب ًٞاـتىبة خيفايٓ ٚ
تػّفبت  ،افكايً ٍٔبـوت اختٕب٠ي  ٚثبالثٛؼٖ ا٘ىيدبْ ٚ ٚضيؽت اختٕيب٠ي
،لبثُ ٌٙبوبيي اوت.
٘جك ٘ٝفي ٝثٌٙ ْٛبغتي ـيٍ ٝاِّي لبٌ٘ ٖٛفيكي ؼـ ٛ٠أُ اختٕيب٠ي ٚ
وبغتبـ ٔطيٙي اففاؼ ٟ٘فت ٝاوت .تٕي١ي

ؼيٙيؽاـي  ،غٛيٍيب٘ٚؽي  ،ويبًٞ

وبـايي ٟ٘بٞبي اختٕب٠ي ٔب٘ٙؽ غب٘ٛاؼ٘ ،ٜبپؽيؽٌؽٖ ٕٞىبيٍي  ٚوب ًٞا٘ىيدبْ
ثفٌه

وٙتي ثب٠ث تكِكَ ٙٞدبـٞبي وٙتفِي ٔي ٌٛؼ  ٚؼـ ٘تيد ٝثىتف ليبٌ٘ ٖٛفييكي
ـا ففأ ٓٞيي آٚـؼ  ٚاييٗ ٌيفايٗ ؼـ ٔٙيب٘ك ا٘تميبِي يٙ١يي ضبٌييٌ ٝيٟفٞب ٚ
ٔىبٟ٘بيي و ٝثٛٙ٠ ٝاٖ ٌؿاـ ٟٔبخفت ٔ ُٕ٠ي وٙؽ ثيٍيتف اويت ،يٙ١يي ليبٖ٘ٛ
ٌفيكي ؼـ ٘جمبت پبييٗ خبٔ ٝ١ثيٍتف ٔي ثبٌؽ.
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ؼٚـويٓ ٔ ٚفتٗ

ؼـ ٘ٝفييي ٝآ٘يئٛي ثيييبٖ ٌييؽ ٜويي ٝاٌييف ؼـ خبٔ١يي ٝتغييييفات ٘بٌٟييب٘ي ؼـ
اوتب٘ؽاـؼٞبي ق٘ؽٌي ـظ ؼٞؽ ٙٞ ،دبـٞيب ؼزيبـ تغيييف ٔيي ٌفؼ٘يؽ  ٚؼـ اييٗ
ضبِت ـٚاثٗ اففاؼ اق ليؽٞب آقاؼ ٔي ٌٛؼ  ٚؼـ ٘تيد٘ ٝيفٞٚبي اغاللي تٕ١ي
ٔي ٌفؼ٘ؽ  ٚؼـ ٟ٘بيت ضبُِ زٙيٗ ١ٔٚيتي لبٌ٘ ٖٛفيكي غٛاٞؽ ثٛؼ.
ٚي ٔ١تمؽ اوت ٞف لؽـ ٟ٘بؼٞبي ٔؽ٘ي ٌىتفي يبثٙيؽ ويٙص ٌيٟف٘ٚؽي

٘ٛـٚقي

اففاؼ اق ٘ٝف ٔىئِٛيت پؿيفي  ٚتٟ١ؽات اختٕب٠ي آ٘يبٖ  ٚپبيجٙيؽي ثي ٝضميٛق
غٛؼٌبٖ افكايً ٔي يبثؽ  ٚثب افكايً وٙص ٌٟف٘ٚؽي تٛا٘بيي آٟ٘يب ؼـ تطّييُ
ٞب  ٚف١بِيت ٞبي ففٍٙٞي –اختٕيب٠ي  ٚالتّيبؼي افيكايً يبفتي ٚ ٝؼـ ٘تيديٝ
ٔيكاٖ لبٌ٘ ٖٛفايي آٟ٘ب افكايً ٔي يبثٙؽ.
ؼـ ٘ٝفي ٝوبغتبـي ففِت ثيب تبوييؽ ثيف ا٘ٙجيبق اختٕيب٠ي ـفتيبـ ليبٖ٘ٛ

ـاثفت ٔفتٖٛ

ٌفيكي تٍفيص ٌؽ ٜاوت  .ؼـ ايٗ ٘ٝفيٛٙ٠ ٝاٖ ٌؽ ٜوٚ ٝلتيي خبٔ١ي ٝاثيكاـ ٚ
أىب٘بت تِٛيؽ ثفٚت ـا يىىبٖ تٛقيٕٙ٘ ٟبيؽ اوت١ؽاؼ  ٚتٛا٘يبيي ٞيبي إ٠يبي
خبٔ ٝ١ثفاي تالي ٍٔف٘ ٞٚيك يىىبٖ پيفٚـي ٕ٘يي يبثيؽ  ٚؼـ ٘تيدي ٝليبٖ٘ٛ
ٌفيكي  ٚاوتفبؼ ٜاق ٞف ٚويّ ٚ ٝأىب٘بت ٘بٍٔف ٞٚخٟت ؼويتيبثي ثي ٝاٞيؽاف
تٛوٗ اففاؼ ٔٛـؼ اوتفبؼ ٜلفاـ ٔي ٌيفؼ.
ؼـ ٘ٝفي ٝا٘تمبَ ففٍٙٞي اؼ٠ب ٌؽ ٜو ٝـفتبـ غييف ليب٘٘ٛي اق ٘فييك ويًٙ

وبتفِٙؽ

ٔتمبثُ ثب ؼيٍفاٖ آٔٛغتٔ ٝي ٌٛؼ  .اففاؼي و ٝث ٝلبٌ٘ ٖٛفيكي ؼوت ٔي ق٘ٙيؽ
ؼـ ا٘تمبَ ففٍٙٞي غٛؼ ٘ ٝتٟٙب اٍ٘يك ٚ ٜتٛخي ٝـفتبـ تػّ

آٔيك ـا ٔٙتميُ ٔيي

وٙٙؽ ثّى ٝتىٙيىٟب  ٚزٍٍ٘ٛي ا٘دبْ آٖ ـفتبـٞب ـا ٘يك آٔٛقي ٔي ؼٙٞؽ .
وبـَ ٔبـوه

ؼـ ٘ٝفي ٝتٕبؼ ٘ ٚتيدٌ ٝيفي ٌؽ ٜو ٝاففاؼ ٘جم ٝفميف ٚلتي ؼزبـ اق غٛؼ
ثيٍبٍ٘ي ٔي ٌ٘ٛؽ  ٚاضىبن وٙتفَ غٛؼ ـا ثف ق٘ؽٌي اق ؼوت ٔيي ؼٙٞيؽ ثيٝ
إ٠بَ غيف لب٘٘ٛي ـٚي ٔي آٚـ٘ؽ.

ِبِطي

٠جؽاِٟي ٚ

ؼـ ايٗ ٘ٝفيٛٙ٠ ٝاٖ ٌؽ ٜو ٝفمف ففٍٙٞي قٔي ٝٙوبق لبٌ٘ ٖٛفيكي اوت ٚ
فمف ففٍٙٞي ٘بٌي اق وٓ ويٛاؼي ٘ ،بآٌيبٞي ٘ىيجت ثي ٝليب٘ ، ٖٛت١يؽؼ غيفؼٜ
ففٍٙٞي ٠ ٚؽْ أىبٖ اوتفبؼ ٜاق غؽٔبت آٔٛقٌي  ٚففٍٙٞي ٔي ثبٌؽ.
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ثب ثفـوي ٔفبٞيٓ فف ٚ ًٙٞليب٘ٙٔ ٚ ٖٛبِ١يٝ٘ ٝفييبت ٔيفتجٗ ثبليبٌ٘ ٖٛفاييي ّٔ ٚيبضج ٝثيب
ِبضت ٘ٝفاٖ ٔ٠ٛٔٛي ٍٔػُ ٌفؼيؽ و ٝپٙح ث١ؽ اِّي وٞ ٝفوؽاْ ت١ؽاؼي ٔؤِفٌ ٚ ٝيبغُ ـا
ٌبُٔ ٔي ٌ٘ٛؽ ٔي تٛا٘ٙؽ ثف اـتمبي فف ًٙٞلبٌ٘ ٖٛفايي تأثيفٌكاـ ثبٌٙؽ.ايٗ پيٙح ث١يؽ ٠جبـتٙيؽ اق
ٛ٠أُ ففؼي؛ ٛ٠أُ غب٘ٛاؼٌيٛ٠ ،أُ التّبؼيٛ٠ ،أُ اختٕب٠ي ٛ٠ ٚأُ ٔفتجٗ ثيب لب٘.ٖٛخيؽَٚ
تفىيه اث١بؼٔ ،ؤِفٞ ٝب ٌ ٚبغُ ٞب ثٌ ٝفش قيف ٔي ثبٌؽ.

55

الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی

خؽٔ : َٚؽَ اِٚي ٝاـتمب فف ًٙٞلبٌ٘ ٖٛفايي
اث١بؼ
ٛ٠أُ ففؼي

ِٔٛفٞ ٝب

ٌبغُ ٞب

ٍ٘في ؼيٙي

ؼيٗ ٔ ،ؿٞت ٔ ،يكاٖ ا٠تمبؼ

خٕ١يت ٌٙبغتي

تطّيالت ،وٗ ،خٙه ،
تبٌ ، ُٞغُ

فٙفي  ٚؼـ٘ٚي
اغتالف ثيٗ ٚاِؽيٗ

ٛ٠أُ غب٘ٛاؼٌي

تفثيت ؼـ ؼٚـاٖ وٛؼوي
تج١يٓ ؼـغب٘ٛاؼٜ
غيجت ٚاِؽيٗ ؼـغب٘ٛاؼٜ
غٍ٘ٛت ؼـغب٘ٛاؼٜ
وٗ ٚاِؽيٗ

التّبؼي

ٛ٠أُ

ثفٚت
ؼـآٔؽ
أىب٘بت ـفبٞي غب٘ٛاؼٜ
خٌٕ ٟفايي خبٔٝ١
ٟٔبخفت

ٛ٠أُ اختٕب٠ي

اٍِيٛي اـتميب فف ًٙٞليب٘يٌ ٖٛيفاييي

يتيٕي

اوتجؽاؼ تبـيػي

اـقٌٟبٙٞ ،دبـٞب

٘ٝبـت اختٕب٠ي
٘بٕٞبٍٙٞي ؼـغفؼٜ
ففٍٟٙٞب
آٔٛقٌٟبي اختٕب٠ي

ٛ٠أُ ٔفتجٗ ثب لبٖ٘ٛ

٠ؽْ آٌٙبيي اففاؼ ثب لبٖ٘ٛ
تفىيف ٘بؼـوت اق لبٖ٘ٛ
ٔ١

لبٖ٘ٛ

ا٘تكا٠ي ثٛؼٖ لبٖ٘ٛ
٠ؽْ پٛيبيي لبٖ٘ٛ
اٞفْ ٞبي تٍٛيمي
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ويٕب
وبيت ٞب  ،تبتف
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ٔٛاـؼ فٛق اِؿوف ٔتغيف ٞبي ٔىتمّي ٞىتٙؽ ؤ ٝي تٛا٘ٙؽ ثفٔتغيف ٚاثىت ٝتطميك يٙ١ي ففٙٞيً
لبٌ٘ ٖٛفايي ٔٛثف ٚالٌ٘ٛ ٟؽ.ثب تأثيف ثف ٛ٠أّي ٕٞسٍ٘ ٖٛيفي ؼيٙيي ،تطّييالتٌ ،يغُٔ ،طييٗ
غب٘ٔ ،ٝفيت خيٙي ،تٛقي ٟثفٚت  ٚؼـآٔؽ ،أىب٘بت ـفبٞي غيب٘ٛاؼٟٔ ،ٜيبخفت ،تجّيغيبت ثيفـٚي
اـقي ٞب ٙٞ ٚدبـٞبٝ٘ ،بـت اختٕب٠ي ،آٔٛقي لٛا٘يٗ ،ثف٘فف وفؼٖ ٔ١

ٞبي ليٛا٘يٗ  ٚغييفٜ

ٔيتٛاٖ ثف ٔيكاٖ لبٌ٘ ٖٛفايي ٔفؼْ خبٔ ٝ١تأثيف ٌؿاٌت.پبيجٙؽي ث ٝلب٘ ٖٛقيفثٙيبي تٛوي ٝ١ويبويي،
التّبؼي ،اختٕب٠ي ٚففٍٙٞي اوت٘ .ىت ٝاي و ٝثبيؽ ث ٝآٖ تٛخٕٛ٘ ٝؼ ايٗ اوت و ٝؼـ ايٗ ٔجطيث
ثب ؼ ٚاِٙالش لب٘ ٖٛپؿيفي  ٚلبٌ٘ ٖٛفايي ـٚث ٝـٞ ٚىتيٓ .لب٘ ٖٛپؿيفي ثٙ١ٔ ٝبي پيؿيفي ليبٖ٘ٛ
اوت و ٝايٗ أف ٔي تٛا٘ؽ  ٓٞثٚ ٝويّ ٝؼـ٘ٚي وبقي  ٓٞ ٚاخجبـ اختٕب٠ي ِٛـت پيؿيفؼ.يٙ١ي ٔيب
ٔي تٛا٘يٓ ضتي ث ٝقٚـ خفيٕ ٝاففاؼ ـا ٔدجٛـ ث ٝثىتٗ وٕفثٙؽ ايٕٙي غٛؼـ ٚوٙيٓ.أب ليبٌ٘ ٖٛفاييي
ثٔ ٝف ْٟٛايدبؼ ٠اللٙٔ ٝؽي ؼـ اففاؼ ثفاي ـ٠بيت لب٘ٔ ٖٛي ثبٌؽ و ٝايٗ أف ثٚ ٝويّ ٝؼـ٘ٚي وبقي
فف ٚ ًٙٞث ٝـٚي اغٙبيي ا٘دبْ پؿيف اوت ٞٛٔٛٔ .ا٘دبْ ايٗ تطميك لبٌ٘ ٖٛفايي ثٛؼ ٚ ٜث ٝا٠تميبؼ
ٔطمك ثفاي پبيجٙؽي ثيٍتف  ٚتٛو ٚ ٝ١تؽاٌ ْٚفايً اففاؼ ث ٝليب٘ ٖٛثٟتيف اويت وي ٝاق ـٚي ٞيبي
ؼـ٘ٚي وبقي اوتفبؼٌٛ ٜؼ.
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آٌٛـي ؼ ٕٞ ٚ .ىبـاٖ ٔ . 7831ىبئُ  ٚزٍٓ ا٘ؽاقٞ ٜبي ففٔ ، ًٙٞدٕٔ ٝ٠ٛمبالت  ،زيبح
ؼ ، ْٚتٟفاٖ ٍ٘ :ف ٚقاـت فف ًٙٞاـٌبؼ اوالٔي
پّٟٛاٖ ذ  . 7831 .ففٌٙ ًٙٞبوي ٌ ،فتبـٞبي ؼـ قٔي ٝٙفف ٚ ًٙٞتٕؽٖ  ،تٟفاٖ ٍ٘ :ف لٙف.ٜ
ؼَ  ٚوي ٛل  .7831 .فّىف ٝضمٛق  ،تفخٕ ٝج ٚاضؽي  ،زبح ؼ ، ْٚتٟيفاٖ  :ا٘تٍيبـات ثٙييبؼ
ضمٛلي ٔيكاٖ .
ؼيّٕي ا  . 7831 .ثبيىتٞ ٝبي تفىيف لٛا٘يٗ  ،زبح ا ، َٚلٓ  :ا٘تٍبـات ؼاٍٍ٘ب ٜلٓ .
ـضٕب٘ي ففؼ ي  .7831 .خبٌٔٙ ٝ١بوي ضمٛق  ،زبح ا ، َٚتٟفاٖ  :ا٘تٍبـات ؼ٘يبي وجك ..
ـٚو ٛل  .7812 .لفاـؼاؼ اختٕب٠ي  ،تفخٕ ْ ٝويب  ،زبح زٟبـْ  ،تٟفاٖ  :ا٘تٍبـات ٌٙدي. ٝٙ
ِبِطي أيفي ـ ٔ .7831 .فبٞيٓ ٝ٘ ٚفيٞ ٝبي ففٍٙٞي  ،تٟفاٖ ٍ٘ :ف لمٛٙن.
لبوٕي ْ ٌ . 7833 .ىُ ٌفايي ؼـ ضمٛق ٔؽ٘ي  ،زبح ا ، َٚتٟفاٖ  :ثٙيبؼ ضمٛلي ٔيكاٖ ..
وبت ٛقيبٖ ٖ  . 7833.فّىف ٝضمٛق  ،زبح تٟفاٖ ٌ :فوت وٟبٔي ا٘تٍبـ .
وب٘ت ا  . 7833 .فّىف ٝضمٛق  ،تفخِٕ ْ ٝب٘١ي ؼـ ٜثيؽي ،زيبح وي، ْٛتٟيفاٖ  :ا٘تٍيبـات
٘مً ٍ٘ ٚبـ .
الن ج  . 7831.ـوبِ ٝاي ؼـ ثبة ضىٔٛت ٔ ،تفخٓ ش ٕ٠فاّ٘ ، ٛزيبح ا ، َٚتٟيفاٖ ٍ٘ :يف
٘ي .
ِيبلت ؼاـ ْ ج  ،تمٛي ف  ،يكؼغٛاوتي ة  ،وٕي١ي ف  .7833 .تأثيف ٘ ٚمً ففٍٙٞي خبٔٝ١
ف ٟ٘بؼ غب٘ٛاؼ ٚ ٜتٛو ٝ١اـتجب٘بت ؼـ ٌفايً ق٘بٖ ث ٝآٔٛقي ٠بِي ،خبٌٔٙ ٝ١بوي وبـثفؼي(ٔدّٝ
پمٍٞٚي  ّْٛ٠ا٘ىب٘ي ؼاٍٍ٘ب ٜاِفٟبٖ)31-17: 13،
ٔييبِفٚي ف  . 7833.ا٘ؽيٍييٞ ٝييبي ضمييٛلي  ،تفخٕيي ْ ٝوال٘تفيييبٖ  ،زييبح ؼ ْٚف تٟييفاٖ :
ا٘تٍبـات اٌ. ٝ
ٔ١يٙي ج ٝ٘ .7813 .في ٚ ٝفف ، ًٙٞزبح ا ، َٚتٟفاٖ ٔ :فوك ٔٙبِ١بت ففٍٙٞي .
ٚـ٘فيٍف .7811 .پبيؽيب  .خّيؽ ا ٚ َٚؼ ، ْٚتفخٕي ْ ٝش ِٙفيي  ،زيبح ا ، َٚتٟيفاٖ ٍ٘ :يف
غٛاـقٔي

55

 شماره سی و هشتم. سال دهم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ
مىببع اوگليسي

Robertson N.G,Rousseau , Montesquieu and the Origins of Inquality
Available From : http://www2.swgc.mun.ca(Accessed 21/9/2011)
Freeman M.D.A ,(2001) , LLOYDS Introducion to Jurisprodence ,
London: Sweet and Maxwell. 1526 p .
Downes David (1999), Crime and Deviance in Taylor Steve ed.
Sociology Issues and Debates , London : Macmillan Press, P.P.231-252.
Kappeier Susanno (1995), The will to Violence: The Politics of personal
Behavier . Oxford Polity: Press.
Richards ; M& WBLLS ; A, (2004) Impacts of illegality & barriers to
Iegality , Henduras , international forestry Review.
Taylor , Steve , ed.,(1999) , Sociology : Issues and Debates, London :
MacMillan press . LTD.

55

55

