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Abstract 
Girard considers imitation to be the main factor of violence by attributing violence to 

man’s nature. According to him, praising the role-model motivates imitation of the 

inclinations of the role-model in the praiser. This matter results in rivalry and violence 

between the imitator and role-model since imitation has the characteristic of 

transmission and is a contagion that fills all of society with violence. Imitation, apart 

from being a factor of violence, can also be a factor of its destruction; this destruction 

is sometimes temporary and is realized through the victim’s accusation and 

punishment (of the perpetrator) and is sometimes final and everlasting and is 

actualized through imitation of the Divine role-model (messiah). Based on the finding 

of this study, Girard’s Imitation Theory has considerable distinctions like studying the 

roots of violence in man’s nature and presenting a philosophical analysis of that, 

logical cohesion of the main points and the ability to explain the particular types of 

violence which other theories do not focus on. There are also flaws in this view, some 

of which are: the inability to provide a comprehensive explanation of violence and 

reducing to it to only one methodological factor and disorder. 
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 چکیده
ااگزی  شیاگس تاری انا  اب نرت ژ ژیتار یس ار س  رشازنا یو ااتااا انسس ی ندحرا را  سیل اصحک رشزنا یک

 کز ینگهااگ یدحا ا س رایت یو رقسیا ا رشااازنا ی ّی  از رانگیتیک شاااگتیااگز را  ر ااااگس القیاب نرس ارندح
رناخ یک س ا گر تااا رل  ضس ت ار  ا یست ایاتا کژایا  ار  اب نجسرو ندحاز کی   رنارا اب رشزنا  

 سیل نسیز ت رشاازنا نرز یساااا؛ ایّ نسیز ت اسخ یزقگک  نزاناگنس  رو  سیل رشاازنا ااااا؛ یکع  ارندح
س ندحرا اب عررشاااگک اااااا رو ی یسیا ا اسخ قع ک ااااااا رو  ر یگه  رت   ا ننبرو رت   قتیسنک نحدق یک

 سباقرایگ تا ار  تاریژ  تارندح یۀ ژاعش نرت  ّیاعست س گوی اااااسس یاسیا  یتااگزت ااهک )یسااارن(   حراا یک
اب   ی انسجسد  ک حسف لررشازنا  ر ااتااا انسس  ا ارائو نحح تعسشاویر  تیسننا اارسا یاااا یکا گنسقسیل
عس   ازنویاا گتیعس   رس  اب رشااازنا رو نرتیو کعسیازنو ّرر   ا نزا  نب کاصاااح ت تابعاس س رای کینعد

  سیا اب رشزنا ترانا اب نسنزانک  ر نفسا ز   ار  رو  بسرق زرن یکعسکرساگ وینرت  ّی   ر اساگناری عزع ن
    کراا ک سیل ا افگگ  یا  تارساگّ    ننهس یو 

 ها واژهدیکل
    حراتنرتیو ندی تارندح لریای ررشزنای ندحتاری یرنو ژ 
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 . مقدمه7

عس  یت س ا  ررق ااا رو یترک    را ایزار ا ایو  رسق اب قارت  ر بنااک انسس  ضازر رشازنا یو
   ی1954انا ) ت رای عس یت  یگتا ی نزصااار  رت خعست انساااس  زیک یترک اتاخرالل یتنتت

سنسبک بنااک ان ااا  ات رو اازارناانو  ر  صات یس یس ا ز   دالنک ایاخ  (23 ارانو سس  ا راا  نل
 رو  اگسار عستننهس رسعش نرس ای یح و اساگتش ا ااگسب یرشگتت ات ا ا یانت ایّ رسق یشاتی نو

  انش یار  یو ایزار اهرگرّ رشزنا  حرو انسس  نبایل اشا  
رزاعک ا  با ت نجتیو قتا  اررت ع  نشااس   ا  رو ااا سرعست  ریسنک ا یداس انسااس  یسننا  اااا

-33 ی  1954عس ینجت ات   )  زعکی نتّی نز   سرررا یرزنتّی ا  سارسنوو رشااازنانزانناا ییک
گو نأیل ا رناارسا  ررق  ر یسب رشااازنا را یتات یس ضاااتارت ااااسرگو اااااای اساااگتش (    41

ینرس   ر  نرست عست  ّیعاست اررت ا  هزر نز ک اب رشااازناارشااازناا  ر  زایا اااااالیک  ر  ارخ
 یساا  

یاا  نت یا اب ی اا  انایشرناانک  - 1انسس ا یگف ت  تانسزت ی سصترحسازعی انسس   -رنو ژیتار 
انایشااۀ ا نأیالق طزر رس  یزضااز  ا ایّ ی ا رشاازنا را یو را  ر رل ااااا رو  ایاخ رشاازنا

رو رشاازنا را یو رصاازصاارا ندحرا  ر  ااااا 2رزیش قتار  ا خ ا  سصاال    ارائو نرتیۀ ندحرات
ارتت ا یرسق  ت ج   ریسرخ    اشگو ا یخسافس  عررا ایّ نرتیو ااب  ا لات انا  اانساس  یتیک

اعررا  رسر ژیتاری  ر نححرل  ینک اا اب  3 ااااگو ااااا ا یزا دس  یساارسرت را یو ندا ا یتراااک    اا
رشازنا اااا  اا ی  یسارحک رسنزار  اااا ا یسارحرا  ر نرسد ای س  نرتیو اا  ضزر  ار   ایّ 

 نزا  گساش یه  ایتاب  زایا  ینک ا ااااالیک ز یتات نأیل  ریسرۀ ی ضاال رشاازنا یو نبو اب رسر اا نر
                                                           

1 .(  Rene Girard 1329-2118  )یتی س یز  رو ااانسس  تانساازت ی یزر ی ینگدا ا یکی  رحساازع ا گرس ک ا انسااس د  ّ سصااتی اااسر
ّ رو اااگدبسل اب   سر اا  ر افگو نگسااا  یس اّیعست  رش اا  ااک رگسب ا ا ت  ر بیرنو عست یشواناایس ایتابخ سس  نبز خی ی عس  زبخای

ی ساکانعزرخاا ا  حزد ا گرس کی  حسفو ااهرسقی ب یداسیرگسنفسرت  اانسااکیاانسااکی راا عست یسننا ندا ا یکی انساس اا  ر  زبخ
ینشاأ نزا  ا رشاازنا؛ نأااارا ا راااا   نزا انا اب: یرل ندحرات یواااسعا ااااا  ااو  تاب اصااحک نرتیۀ اا  بسرقرا  تنفزذ رایو رااا

  قتیسنک  یتات رشاازنا ا ی سنرساا یسننا یساارحرا  ر یدسیحو یس تعنگ یشااتت یت ااااسس رشاازنا ا قتیسنک ا  رنهسیا یسار یو ندش یک
 (   Palaver, 2013, pp. 1-15; Williams, 1996, pp. 1-6; Gabriel, 2017: )اطال  یرشگتی ن 

2. mimetic theory 

 ییخگصاات اب عحّ  تایس ا عنتت نرنر  ا ز   ر بیس   سراااک نرتیۀ ژیتار ی ت ک ا یتراااک نشاااخ ااااا ا ننهس یو  ا نت رویس ایّ. 3
 (   22-13 ی  1957؛ نرنر ی 33-39 ی  1931از  )ن :  تایسی یحاا  یک
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ااانس ت ا نححرحک یو اّی  تاااش  ساااب  عا رو نرتیۀ اااز ینا ااااا  اّی یدساو نالش یک رنا یس راش ا 
 عسیک  ار   رنا ا گو ایگرسبعس ا رساگکندحرا ا رشزنا ارائو یک ندحرات ژیتار گو نبررنک اب رایعۀ

 شناسی. مفهوم7. 7

 1. میل تقلیدی7.7. 7

ا  ر ( (Honby, 2001, p. 808 ار  یفهزد رحرات انایشاااۀ ژیتار اااااا  اّی ااژخ ریشاااو یزنسنک  2ندحرا
 .Melbourne, 2003, pp ) یزنس  یسااگس  ا انایشاۀ ا الطز  اب  یتینگک ا اعررگک یسارسر یترزر ار ااا

ی 311ی  1951ن : ا الطز ی ) رناا ینفک ندسااار  یکا الطز     را یاو  ا ازناۀ ی با  (2-1
ارااعز نرز انساس  را یدحانتیّ   تیاخ  ر  هس   انساگو ا ندحرا را نخسگرّ ایزار (  1194 ی1159ی 312

 رحسز س  قای  ااالیک اب اصعال سق . (p. 1271, 2001, Aristotleرنا ) یزرگّ انسس  نزصر  یک
 ؛ ای238ّ   ی9 جی 1715 سرایکی ) رت نا ست    ااااگفس خ یکوی« یحسرسقی نشاابروی نر رل ا نخرل»

    (37 ی  9ی ج1717ی ارنس ایّ؛ 711 ی  1351  1351 زدی 

دا  ر افگسر رنا  دراگتا اب افگسر ا رت ار رساک ااا رو انسس  ارس  یکگز کی رتات  ندحرای
انا یگتا ی ن تی  رت خا رت ار ااااااا  عرهنّر ندحراا را یاو  ابیتش ااااخّ یااا   جا ا  ارل   

ااانساااکی (   ر راا 273 ی  1933ی یرات؛ صااسن ک  رخ973   2 ج 924 ی  1 ی ج1718صااحربسی )
اسعسنو ا  سیاانو ر گسر  یگتا  ن تی  رت خ رت   را یو  تاینا ربک 3ندحراا نأررا یت ا ز  قصاااا ا   انا 

اسعک (  یترک نرز imationی ذیل 1939ریتی اااااا )« mimicry»نف ر     اب اصاااعالح  ینرزریوی  
   انا:رسر یت خنت یویو ی نست  سد ندحرا را

ااانسرگک( را اااتیشااق قتار  ا   یس ر گسر اااخ   یگت را راا بناخ )ر گسر ی  یز ز  
ااگز قتار  ا   ا یاو عرس  اااارزخ  رل رت     رّ ا رسل ا  ترسق  یگتا  را اب رات 

اسعک ا یس  اسخ انجس طزریورز    (   242 ی  1931نژا ی د  ا   )ا سرتنسرز  

                                                           
1. mimetic desire 

2. mimesis/ imation 

3. imation 
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 ار   یرل ندحرات ندحرای یرل را یو یس  یکااقای  اااااا   ر 2یگتا ع یرل ندحرات 1 ر   سر ژیتاری ندحرا
اسعسنو اب  یگتت اااا؛ عرسننات ات رو یس طح  انحصسراتایسنو ا  تیصسنو نسبا نز ک عرسننات نس 

رزاعا ا یگ حق گو ااگز یکااااا نس    رل ااگزی  ر صااا یو ااگزی عرتاخ ااااا  یدحا یس ندحرا اب ی
  (Girard, 1996, p. 292رزااگو اااا را رز  یو گنگ  ار  )

 3. خشونت4. 7. 7

ا زت نگسرناخی ژیتار ن تی  یشااخصااک اب رشاازنا ارائو ن ت خ ااااای ایس یس  ا یت ااااسس  سااا
 ۀ  تابعست اصاحک نرتیۀ اااااا ا راخ نزا  یتا  اا اب رشازنا را  ریس ا  راخ نخسااا یعساراش یک

اب ااقای   ر« رشاازنا»عست رشاازنا  ر   سر اا   ر یت حۀ نخسااای نرتیو اا  اد یتراااک یصااااق
ارت   ندحرا ا  ر رایعو یدحا ا ااگز ا ل یک ااسس یرس  یت اااگّ رقر  اااا  ایّ نز  رشازنا یت

 تیرز یتاآعست    عتازنو نالش رقسیگنزانا  ت ت ا  ر ک یساا ا یصااق ر ایّ یت حوی رشازنا یک
 ر عررّ  (Williams, 1996, p. 8) ا  ر نهسیای قگل ا نسیز ت اااااا اب یرس  یت ااااگّ رقر  ا ااگز

 ز  عا؛ بیتا یدحا  ر ا ت ارفگگک یو ااگز ننهس یس نسییت حو اسخ انساس  رز  را یزضز  رشزنا قتار یک

 (   95 ی  2114یّی ااز  ازقک)راا رت   رز ی یو  سیگسخ اا یک
ی ّر  عستیت حو  اد ا نز   اد رشازنای رشازنا اتاعک ا ا ضست  سی و  حرو قتیسنک یس قتیسنک

ی یس نأیل  ر نححرل ژیتار اب  تاینا ااا ل   نب را ا ارتت رشاازنا ا ننبرو قتیسنک  ر قساااااا  ینسیت اّی
رز رزاک یترسااااگو اب رقسیا ا ننزا  نترربک اب رشااازنا ی قگلی رشااازنا اصاااحک ا یزر  نرت اا را یک

ااخی عا رنا ریزتیس گو را رشزنا یتنسیواسبیس یس گو ا ااسرگسرت  یا  اات رشزنا رشازنا ااسبیس 
یسیک یو اعاا ک یشااخ  ایک یاانر  رو  ر گسرگزب ی  راعبت  رحک  ر صااا   اااایس گوا اااسبیس 

اّی  یایائزازژی   ااااگو یساااا غرت یس نزانا یسعرا ایائزازژی ( ا یک123 ی  1943ضااررتا ی ااااا )
ی ایس  نبۀ  یگت رشزنا یزر  نرت اا رشزنا نس راایک ااا یزر  نرت ژیتار اااایا رشازنا یاا  نت  

اااا رو یو رشزنا   4اب رشازنای رشازنا ااسرگسرت ازنورو  ر ااسرگسر ا گرس ک ا ز   ار   اّی
                                                           

1. mimesis/ imation 

2. mimetic desire 

3. violence 

4. systemic violence 
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ات   رو ااااسرگسر ا گرس ک را ایک اطالق یکنس را  سعتیویحسااازس ا  رزی کی ناس غرت 1 ابیتاناورنش
رنااخ یک یسر رناا یاو اّی ی ناس راو یحرر بنااک ا تا  اضااا را ا گرس ک ا  تعنگ  نس  رشااازنا 

 (   284 ی  1354اا رساکی ؛ 11ی  1953ی ن : ژیژم)رنشگتا   ا سرت ناار  ی ایس از یک
 تعس  انسس گزار اشگو ااایت اااسس نرتیو ندحرات ژیتاری  تعنگ یشاتت یت رشازنا ا قگل اا

اا    را  روانا ی اب ی سنرسااارک اااااگفس خ رت خ بزر اب یت حاو بناااک طبر ک یاو یانرا تاااراو یتا
رنا یکاا ندش  سیل رعسیک اب یحتانک را ایفس  ا گدس  یو ایّ ی سنرساا   نهانسد یک 2«ی سنرساا  قتیسنک»

ر اتت یترزر ات اب گنس  قسیحرا ایتا تا  ندحرایح   ار ا ز  یکرو ندحرا    را  ر  سی و یشااتت یو
نرت  ر ک ایّ یحتا  یس عرسعنگک ا انفسقی ایس ررس   سی و یشتت را یو رعت انااب نزانا اااا رو یک

ای  سیس  ا  سیل یحتا  ا  ر نگرجوی ضااتارق ر ا یحتا  یس قتیسنک رت    نزا یوقتیسنک  یکااانساااس تیتا
   ( 58Girard, 1989, p. 1 ا  )یک

عست رشزنای  ر   سر اااا  یسربنتّی راخ  اد یتات  رم یتا  ژیتار اب رشازنای یترااک یصااق
 (Williams, 1996, pp. 14, 16-Girard1989, pp. 55 ;56)رت    عست رشاازنا  ر   سر ات نب رانرزنو

رسرت یزار  اب ااااا اا  ر یساا( Girard, 1989, p. 32; ; Williams, 1996, pp. 10, 13 & 17) ا رشااّگ
ات  ار  ا ا اّی ااژخ  ایتۀ ی نسیک اساااگت خ رنایتات یرس  رشااازنا اااااگفس خ یک« persecution»ااژخ 

عتازنو « persecution»یتا  اا اب   اااز اااسیل اذیا ا  باری  زر ا اااگ ی نحا ن در  قتار  ا   یک
ا رسل  نسااابا یو قتیسنک قسنال  ۀطزر یساااگدر  اب اااازت نز اتاعک اااااا رو یو  یرززنار گسر رشااا

 ( Girard, 1986, p. 12ات   )یک
  ینرزر  ااارنزا  ر گسرت  انسااا رو یویک گو اباااا یتا  اصااحک ژیتار اب رشاازنا رایس   

ات  ت ت ا عرهنرّ اتاعک اب اااازت  سیل ا یس  زایل انساااسنک ازنویورااااسنا  یو رقر  یس قتیسنک 
طزر  راخ  رزی ک ااااای ایس  ر رشاازنا اتاعک ا یو اتگو راااسنکارت ؛ ایّ  ااار صاازرق یک

رسل  اب عتازنو ا   شر  رایاب عررّا ز   ار  ا  زرن کا ی ت گ کراان ااقرایااا  اااا ی نره ک ر 
    از کی ک ا خ  ر ا گرس  ی ت یگه  ااخ ا  سیل یحتا  ر  کرشزنای قتیسن

                                                           
1. objective violence 

2. the scapegoat mechanism 
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 . تقلید و خشونت4

 س ی یزر یناا  یو یعسا و طبر ا انسااانس رنز  یتات  القورایعاو ندحرا ا یرل ندحرات اب بیس  ا الطز  

گو نححرل ژیتار  ر یبحث ایس    1 ار ی اتنز و یز خ ااااا  ندحرا  ر ااانا یساارحکی  سیگسخ ایژخ
رایعۀ  اااسب ندحرا ااااا  ژیتاری ید ا رشاازنااااسب عست  یگت یگرسیز یکعس ا  یااسخندحرا را اب نححرل

 :رنایکازنو نزصر  یّیرل ندحرات ا رشزنا را ا
عسیک عس ا رزاعشا زا  یت یرل  عسگر  رنناخ ز یساار  رقسیارو ااگرزخیّایس یرشاگت اب 

رو  سقا   ی ار  تاااسبعس رزااااگو یساائحویس انسااس ی ی ارو یس یس  رزانسق  ر    یشااگتم
  راعیخز  ایرا یس تزررو گو گ  ر انکااااا  یس نر لرااااا ا    ی تزیعتازنو  نبو غت 

 نس   تعسلر: ی ررنکاس  یّررو نحسا  ررنکنگسخ ی کیه  یو یت ی ّیرشا  ا تا یتا
ا  ات ناااکی اراا ااا یترزر  لراااب ی ارنناااخرااااگز ا ندح ت ا   عت ررنکی اراارا ندح

 زر یرقسیا تعس  رزاااااازناکی گتیعرا  را رق رزاعناکرا ی تاا ا زرنسگسر گیو
ا ااگز  ات  کی شیرز  تااگز  تااگز  ارنناخر: ندحناارنکی ویانغاب گتی ناس  اب عراا

 تقاریو تارندح تعسرقسیا یکزانر  تعس  یترالع رقاسیاشییدحاا رز  ارننااخراندح
یح و  نس   یرشااسناکی گتی  عس را یو رشااگّ ع انسااس  ننهسنورو  ت رااااق ا نزاناکی
 ( p. 3Girard ,2004 ,)  عناکایت را یو عرو  زایا اسگتش ی ّیا تارصزرق ندحیو
یّ یرس  ژیتار اب نسابا ندحرا ا رشازنا ااای  ارات ن سق یسرسرت ااا رو نت  سیارالد  زق رو 

 عسگر    عس  یتات  رم یهگت    نسگسر یو اتح ا نفصرل 
رز  زش نرساااا ا ریشاااو  ر رز  اا ناار ی یح و  انا رو یرل انساااس  اّی ایت را یساااح  یکژیتار 

ازنساز  اب اّی ا  س  تعستینااا  ر   سرش صاازرق  عست  یگتا  قتار  ار ا یرلعس نحا نأ رت رزاعش
 Girard  p. 2(, 1338),  ضااح ک ی نک یرلی ااگز ا ندحرارنناخیو یرل اااو   اسخ اب اّی  ایاخ عاارائو یک

یو عت  ا اب     ا اسخ (.p. 21ibid ,) بیسنک یرل ندحرات Ibid p. 4))ااااسس یرل  یگتتی  اسخ رزاعش یت

                                                           
نصاارر  اا  ر ندحرا اب  د(یFrancis of Assisi( )1152-1223)  ااارسااک  تانساارا یتات نرزنوی ی ک اب  الیل ا گتاد ا اااهتق قایا. 1

ّ رگسب ندحرا اب یساارنع   اااااس  اااااعست رزیش ا یتاقبا اب راناخرت    ارایکیساارن  ر رعس ( Imitation of Christ) گنر
رربرا نزاگو      یا سسب یکیو مةدس کعاب اب  ا یسرحرس ی رگ  ی گبتنتیّ اب ی ک( د1741-1951) نزیسس  



 ۱۱یاپی، شماره پ۳۱۷۱ پاییز، ومسشماره  ستم،یسال ب ،کالمی-های فلسفیفصلنامۀ پژوهش |       ۶۶3

  
 

✺

 (   Girard, 1989, p. 148)رنا یس  یک 2یرل ا 1ن برت یرل ندحرات

 های ذیل است:. میل تقلیدی دارای ویژگی7. 4

اسعسنو ا   تاریاب نگسخ ژ  تارندح لری کژایا  ّرنخسااگ  کنز  تارندح لریز      ااااا  ی کشااسبیسنرنس 
اسعسنو ا نسنس تعرسننا  نوصسیا  ت  سنویانحصسراتا کژایرو یس ا  تاتااا؛ عرسننا تگتیرزاااگو اب    

 ر  قرطزر  ریو تارندح لری تارینرت ژ  اب  (Palaver, 2013, p. 124نساااباا یو ااگزی عرتاخ اااااا )
نا یغز ی گدا کیانساسایب  تعساااا رو یت ااسس  ا خ کنزا یسرساسن ار   اا ع  شاویانساس  ر  ساایب 

 اشیکیگاا ر یت حو ا کنئرا ینساا    فسقینشات  کای  گرا  ار   اب نرت ا ارندح ّریساا  یانساس  ندش 
نخسااا  تعسا اارنش تاریساااای یو ن تار ندح س گویبیس نهس  ا یؤاااسااو اااس ترو یو رسرعس ّیاب ا شری

 (   Girard, 1996, p. 268) ت ریگ س ی رزاعاکرو ی یسناکی کرز ر
ا ی گدا  رناکااااگنس  ی کنجتی کاااااانسعس ا یعسا سق راا یو  ا خ شیرز  تا بسق ا  س تیتا تاریژ 
اسع اررو ندح  عاکازاعا نشس  ی ّیا رو ااا    ( .pp. 275ibid ,-276ا بیس  ااا ) کیداد یت رز  

اسع ارندح اات   انسس  ا ز  ت ر ژر س شویبیس  ااااا ا ر  تتراانساس  ا اا ل کیداد یت رز  
 تگسرعسرا  ر ر  ک رطب زخیندش غت  رو  سلّر ر  تاریاااااا؟ ژ  تزیایت غت   ی ارندح سی ار ی  ا  

 لر هزر ی تایب  ؛ اناکنر کرس  تارندح لری اریسع نرنزضااا تایس    را یتا رنایکانساااس  ان اسر نر
    ااا   اب انسس  ا اسخ  ا کاصح تعسلرا ی سبعسرن ّراب نأی شراسخ   تارندح

 تزرگ رزاعاکرو اا یااااا  ّیایت ا ّیا لرااااا   ا ّرنسی  لیری ّی ر  غسبی یزضااز  ا اتگو
ت ینا اب یت حو یتنینا اب    اااااا  یدحا ااگز را یهتخیهتخ تگتییاسااااا رو رز   سقا    اااااا ا   

اب  اگزیس ا تعرسننا تایت اا را یو نالش یتا ّیا ا ناریکنت ی انساااگاو ا رز  را  ر یت حاو  تا کعساااگ
    ard, 1965, pp. 222Girard, 1989, pp. 146; Gir-223)) رشسناکاا ی لری اررالل ندح
 سر   ر یس اا یو ن تا عرسننا تگتیاب    اربا یز      ااااا  ندحرشاازنا ایرندح کژایا  ّر ای

  رزاعناکرا ی تاا ا زرااگزاا  یدحا ا ااگز گ لری اریزضاز  ندح تایب  انجسیا؛یک کراایر انساسن
ت ینس بیشااسررا ءکااا  ی نانزاکرو یزضااز  رزاعش یشااگتم ااااای ی تاگسنویایت  سی لریگ حق ی

                                                           

1. mimetic desire 

2. desire 
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اااا   ر عت  ا صزرق ن سر  ا  اریت حو ندح ّینت ا رشاّ ّیاتنت تا یااگز رو ا  کعساگ سییسااا 
    (Girard, 1989, p. 146   رزاعا یز  ) تینس بزیات  سیاررشزنا  

ز یتنتیرنک رز ارفگگک ا ر اازیرّ ایژاک یرل ندحراتی رایعۀ    یس ا سساسق ینفک یسننا غتار
  رز رزاعک ا غتار رنایتات یرس     ااگفس خ یک vanity اpride, snob   تعسا رو ژیتار اب ااژخااا

یرنا ا ایّ ایت  ر رنسر یتنت یک ینا اب عسگکرشسنا رو انسس   نس  را یهتخانساس  را یو اارا رسسنک یک
 ک ر  سا ّیا  یاانجسرنگک یس  نس  یکر ااااتااااا ا راایر انساااس ی یو عرسننات ا ی  رق ندحرا  

ار یترزر  تشگتررا اب اصساا ی زییگفساق ا یگرس تعسانسس  -  ر نف ت یار  ژخیا یو - اااا رو ایتابخ
انسس  نالش رزاعا رت  یس نهس   تایب  رشاسنا؛کا  راه ی  یایت انساس  را یو اارا  ت  ّیا ا  انناکی

 را ا بسق رنا   شیاصساا رز  ایر ااگّ ندح
 ّیا   نخساااا یورااااسناکی تسری تاریژ  تارندح یۀق اب  ا  ها یو  رم نرت  ز   ریاو یفاسع نز او
 یانسس  کذان تعسکژایا  س رقتار  ارنا ا ی تارندح لر هزر ی ّیانت ی ر رسنز  ااا  ریفسع ّی ها رو ا

 ّررع رااوّی   اد ابناااکی زنااار  گتا ییاب    ارااندح جااورا ا ساااسس رربز  ا  ر نگ کرزاعرز  ک نی
 ارحریس انا ک نی یتاریژ  ۀشایانا کاااا رو نبسر اصاح تا  یزق   ر قبسل   ی ن گوا ساسااسق ا نز 

ازااگ ترنفسا ژخیا یو -  ررسنزا ازاگن) سناینرسکرا ی - ارحراب یس کنر   ی83 -88  ی1951 ّیر :  
ازاگ111ی 53۔55  ( Girard, 1965, p. 99؛ Palaver, 2013, p. 90 ) (834ی   1932 ّیر(؛  

 ید. انواع تقل9

گو افگر  نبررّ ژیتار اب رایعو ندحرا ا رشازنا نس  اا ت رااّ اشای ایس ایّ  تاش یس نز و یو   
ااا  از ؟  یس ندحرا ی  نز یعتح اااا رو  یس ندحرا اب رزاااا عت ااگزیک یو رشازنا ینجت یک

رو نس ااااز ؟ گعست یگنز ک  ار ؟ اات ندحرا یگنز  اااااای گو ندحرات یو رشااازنا ینجت یکازنو
اااب   1اصااعالح ژیتار ااااسطایورنناخ ا اااسرخ رت ی ی نأ رتابارت ااگز یت اتایش ا ااازیا ندحرا

 سصحو یدحا ا  ااسس یت ایّ ندحرا  ات   رو  سیل یرل  رزااگو اب ااگز ا یرل اا ندحرا ا نب را رنایک
    از یو ندحرا یرتانک ا  رانک ندسر  یک ااگز

                                                           
1. mediation 
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 . تقلید بیرونی2. 7

ا یرتانک  زبۀ نصاااتع ااگز ا یدحا  ار اب ع  قتار  ار  ا  سیل ا ااگزت یرلی یو  ا  هس   ر ندحرا
 ازنوچقارت اااااا رو عرازنو ندحرا  سصاااحو  ا قحرتا ااگز ا یدحا یویگفاساق ن حق  ارناا   ر ایّ

سصااحو   یسیا نز و  ااااا رو یتا  اب  سصااحوی  Girard, 1965, p. 9))ارنبسطک یرس      ا ا ز  ناار  
 یا  یتا  اب یک  سااسبارتت نرسااا ا  سصااحو  غتا رسیک نرز ننهس ی   سیل یواناابخ رزی ک ا قسیل

    (ibid )  سصحو  ر  ر و نخسا  سصحو راانک ااا
 عس نرساااا؛ بیتا  ان سر ن سیل یرس   تیو ی نسی اتافگنک اااااا  سصاااحو یرس  قحرتا ااگز ا ندحرا

ایّ ن اسیال یو رسطت ن حق ااگز ا  سیل یرل یو  ا  هس  ایاس  ی عاایکات را  هاا ااگزی یرال ندحراا
    ((Andrade, 2017از  رقسیا یرس      ا ینجت نرک یوی یگفساق

 تقلید درونی

یگفساق ن حق ناارنا   تسرا یاو  ا  ن اناا یاا یاس ع  نز  ااگز ا یدحال   اسّیا یکتانری ارایترالع ندح
رزاعش  ّیا ا رزاعناکرا ی یکاگسنوی تزرا رو عت  ای گااااا تقارااگز ا یدحا یو س ری تعرسننا

  (Girard, 1965, p. 9)  عاک نس  را یو رقسیا ازق ی گسنوی

 . تقلید متافیزیکی2. 4. 7

 کنز  یسگدح ک یز رس یگ ارنز     اااا  ندح ّینت ا رشاّ اریت حو ندح ّی رت  ک یز ریگس  لری سی ارندح
ااا رو  تارندح لرب یا تاس گویا نحزل س گوی اییح و نز  نشا ایسارن تی اااو لری سی تارندح لراب ی

 ااری ا یکا  رانرندح لرا  ر قحرتا ی سیایکااگز  ها ی کیو عسااگ اریزر  ندح ءکیزضااز     اب ااا
سیا ا یازنو ندحرای نحزل یک(ی ایس گگزنو  ها یرل ندحرات  ر ایGirard, 1965, p. 297ّاااز  )کی

ک انجسیا؟ نبررّ ژیتار ایّ اااااا رو یرل یگس رزی ندحرات یو رشااازنا قع ک یکازناو یرال گتا ایّ
 ر اا ی  یشااغزارا ذعنک ا ااابا ی رشااسنااب    رو انسااس  را یو ندحرا اب ااگز ا یرل اا یک ا 

 نزا  یااسنا  ر یتایت رزاااااگااو با ت ااگز را یاو؛ بیتا اا یاورناارشااا  نساااباا یااو ااگز ایجااس  یک
 ست ااگزت رزیش ینشاارنا ا  سیگسخ ا عسااگک یورزاعا اب ایّ  ا یدحا یک  یسیااش یکیگس رزی ک



 111 |       راریژ  ۀشیو خشونت در اند دیتقل ۀنقد رابط

 

رل ا ی اا را نصاااس ا  رناا  ایّ رایااا  ا نحزل عراس  یرال یگاس رزی ک اااااا راو یو یرس  رزنسخ
حتیصااسنو یرحی ایس  س ع  اااتا  اب ندحرا یرل ااگزاااا ر ایّ  اااا  ات ااااا یتات  یگتترزااااگو

 ااااگّ عسااا ااگز   ی نکنتی یسنا ا یو ااارا یرل یزرگرس  گرز یسقک نرکیدحا  ر  ا رزااااگّ ع
ا اا ّیااا  یش ل ا کراخ یو  اا  یان ّیااا  ننهس اب ا تگتی   روّیگو ا سیاییک ها ی  ررق

 تیر ّراااز ی رزااااگو غ تگتی   یکرزاعش رو رساا ّیا تایب  ات  ؛ک ت  یدحا اااابس  نر لررو ی
 ک یّی  ارناکا اقااد ی اخرشییت ااگّ ااگز انا س را رسل رشازنا ا اب ییدحا یو  رایّیاااا ا اب ا

ااا ا رش  ا رشزنا را نسبا یو  اتتا یقارق ا  ت ار تارییاب نرت ژ  لری ّیاااا رو ا کحیاب  ال 
 ( Palaver, 2013, p. 136) رناکی جینتا  گتا ی  

ل  ر یرل ندحرات ا نزارا  ی ااگز نرز یس ا نشاااایا رشااازنا یز  اات نسرنز  ندحرا رنناخی ااااب  نحزل
رنناخ یرل ا رزاعش ایجس  ندحرا ااااز  رر گاسر یگناسقض رز   اسیل  اد اّی  ایاخ اااااا  اا اب ی 

اّی یرسن ا ا ؛ از یسنا رارا   سیل یرل یو    یک ایساگا ارنا ا اب اازت  یگت  ر یتایت یرل اا یکیک
ا اا را یو نالش  ااااسب ارباااارنا ا یعحزب یک یزضاااز  یرل را یرش اب یرش  ر نرت یدحای یداسایاا

 لرنت اب ابااااگو یو یزضاااز  ی ا یشاااگسق ّیاب ا لر سیل ی   ار  اگناا  یتات راااارا  یو    اا یک
  ا گاکاا ی گسخی س سیااگز  کااااااای یو   ت عساااگ لرایاس گز  ااگز ندش یسنا  ر ااااابس  ی نگت یکی

    ّیگز یاااااای  س ک یز ریگس  لرراو عرس  ی ایاایعاو  ااا ر  را کی ّراب ی وراازناو رایعاو اااّییاا
  (ibid., p. 124) ات  کی

 نا  یوریسیک رت خ ا اارنش یدحا را نححرل یکا ز   یااخ  ر ر گسر ااگز را ریشاااوژیتار نناسقض یاو

 کات زش نهس   یت رربز  عسگ تیتا ااز ی ها اااا رو اا اب  ّیااگز یو ااای ر گسر یگنسقض  ا گدس 
 ّیا سیارایس اب   یرزاناکیاب رز   تا اریدحا را یو ندح گتا یییس    تا نراسعت یاو اااااگدالل ا نسعرسننا رز 

یدحا ا  س ری تیو عرسننا تبا   زق یو ّیا تایب  رنا؛ک   را ندض ی تبا   زق غاس ال اااااا ا یاو
اب  ارا ندح تات ردحا را یو  رو  اااا سرا ی  ااگز  ا اب   انجسیایک    ا  س ریو رقسیا ی جاورا  رنگ زااگ

رو  ت راکی جورا نگ اااز کب خ یرقسیا یس اای اااگفا  یااااا   ر  تراب  را ن یا رزانایکرز  ی
 اریّ ندح»یس افّگ اب  رایّیاب ارت خ اااااا ا  سنارر تاای یو ا گرس  ا ت س ت سیدحاا یاس  ساباااااّگ 

ا  کرز ی ا سسس طت ااا تعسگواااا یو یدحای نسابا یو نصاس   ن ت    ااا ترو عشااار« ن ّ
ااگزی اا  رناک  یدحا ا سسس یااسب کی تارا اا را یسالیسل اب نزی ااسب کی تخررا یت اا گک ااترزر ا
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 ( Girard, 1989, p146ااا ) اخینا یت یکیتنت رو رز  اب    یهتخ ی کعسگ  ییشسررا  ر  سگویرا ااس

 . تقلید و خشونت جمعی2

را اب  افگر   اراااااا ا ایّ ایت    گو راحرا رااااا ا اساااگتش یرشاااگت اب   ندحرا یس یرل  رانک قسی
ااارتت سیا  انجاسب  ا اب طتع  یگت یو اسگتش     ر رل ا گرس  یکنت اب قبل یکااز  رهراخی 

 عا رو یدحا بیسنک ر  یک انای ااااسب یک ر ندحرا رو ژیتار    را ایژۀ انساااس  ا یسااارسر رشااازنا
گت  ییرال ااگز ا یدحااا اب یاا ااقای  رزیش ات   ا  ر ااگزت   رناا راو ااگزت   ات ر گاسرازناویاو

 ترو ا ضاااسع ازنوّیا ا را کی ّراب یرناا  یاس ندحرا یدحا اب ااگزی نرسیز یرس  ااگز ا یدحا نغابیاو 
ایت اااب  اسااگتش رقسیا ا رشاازنا  ر رل  ّیا ا سینایکااگز ا یدحا اااا  را ی ارا گرس  قسیح

  Girard, 2004, p. 2))  از ک سی و ی
رو  ر  کیدحای اب ااگز ااااا  اااااا  یدحا بیسن تربتکیگداسیلی ی ارانااااد ندح لیااب  ال  ک ی

ز یز  ی ااگ اررز  را  سقا صاااال  اراااااا ا گز   ر یدسد ندح ربتکی ت یراکااگز قتار ی گسخی س
 ت  عرزیس  ندش ااگز ا   یرو  ااااز کایت ااااب  ی ّی  ا ت اب کاب یدحا رز  ی اریو ندح  انایکی

ا ر  تاینشاااا ت یراک ر یدسد ااگز قتار ی کیدحا اقگ  ت (  Girard, 1965, p. 99رنا ) ترا یسب یدحا
یدحا  ر  سل رسرج رت   اا اب صاااحنو اااااا   ناریکی تایب  ؛رناکنجتیو ی شینرح سنو رز  لر ر ی
  ااازناکی شیرز  تااگز  تز یدحا یدحا رز  ا ااگ یویصاازرق  ا اااز  ا طتع یو اراضاا  ّی ر ا
 ّییت  ار  ا رنسر یزنا  رشااازنا اب رالل ا شیز نالش رزاعا رت  رو یسنا را اب اااات راخ ر  یعت 

 ( Williams, ibid., p. 8رانای رشزنا ااا ) ّررز  عر سی ت راکرانا ا ل ی
رتنگک ع  نزا   ایاخ ااارت  ر ا گرس  را یو اساااگتش نهس ی نگرجو  زرت   رو ندحرا یوعنگاسیک

عس ا نرسیزاق ا گرس ک ااا ا ایّ یو ی نست ا عرسننات  ر یرس  ا ضاست  سی و ا اب یرس  ر گّ نفساق
ا را ایفس رنناۀ رشزننسیز ت نر  ا یتان   تعنگک ا ا گرس ک  ر ی   سی و اااا رو ندش رنگتل

یسننا عسیز  ررنا   رسیا قع ک نسیز ت ایّ نر  اارعتخ  اافگگک ا اسگتش رشزنا ااا رو ژیتایک
رناا  ایّ اضااا راا  ر ا یراسق ژیتار عرااس  یحتا     را  نااگ عراو  ر یتایت عراو نزصااار  یک

 (   Girard, 1989, p. 158) ااا 1رزاخقتیسنک
                                                           

1. sacrificial crisis 
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 . تقلید و مقابله خشونت5

عس ا ر گسرعست ارتتندش ندحرا  ر  های ارتت یحتا  ا اسگتش     ر اعن ا گرس  ا اب ا ل
اقگک یحتا  یو اا ش راارا ا  تاارت ااای ار تیا ا ضست   یسیانساس   سیس  نرک ت ت ا ا گرس ک ا

ا  رت   شراااانا ا ایّ ایت ااااب   تارا ننبرو ی  نفت یس اقحرگک یک رت   ی یو نزا دک  ر یگه  سی و
از  رو ا ضست  سی و ی ک  ا ااز   ندحرا  ر ایّ یزر  ااب  یکیاق یحتا  یکرزنسخ ااا   ل

  رت  صااا ازنا ا بیرنۀ ننبرو ا قتیسنک نزا  یسائزل یحتا ی ع یونهسد ب   یو ی   ت  اب  یگتت  ر ا
 .  (pp. 81, 83, 158Girard, 1989 , اسبنااا را  تاع  

 اّی یو ی نستی اااز  یحتا  یتات یانک  تارش رناا ننبرو قتیسنک اااب  یک رت   اات ندحرا  ر یگه 
زااکی صااازرق یگیورای اّی اب انک  تارش رت خ اااااا ااّی اااااا رو رشااازنا ندحرات ننهس یتات ی

 عرّر  ها عتگناا ااسعک  ایسرخ  هزر رزاعا رت  ا یس قتیسنک  یگت یتات یانک  ل رزاعا ااااا  یو
اخ رعسیک اب عست  رس ک اااگزار اشاگو ااا  ر نسریب ن سیل یشات ا  تعنگ انساسنک اب نرت ژیتاری یت قتیسنک

ت  ها ندحرا اب ندحرا ا دک یشااتتی یو ااارا ااگزت  رز ت ا ااهک اّی گترو ا اااحسااحو اااتی  ر نغرر
 ل   سیاار رشاازنا ندحرات  ( ااااا ا اّی راخ) ااااا رو گنّر ااگزت  ر نرت ژیتار  رسااک یساارن

اااااای ایس گتا ندحرا اب گنّر ااگزت رقسیا ا رشااازنا را  ر  ک ناار ؟  زاب ژیتار راااااّ اااااا؛ 
 س  یشتت ا  سره اب  داا  ا غتار ا  سا ا رذایل  یگت ااا ا ابرو یسارن) (  تانت اب  هنخساا اّی

 تۀرو یزضااز  ندحرا  ر اّی یزر  اب اسااگرقسیا ا رشاازنا اب نس رۀ ااگز ینگفک ااااا   اد اّیرای اّی
 زاااک گنّر ندحرات اااب  گشاا   ناار   ک رقسیا ا نزا  را  ررای اّی اب یسننات یترزر ار ااااا ایک

 زاااک انجسیای گشاا عسیک رو یو رقسیا ندحرات یکاااز اب رزاعشی اا اب   اااز  ااسنو انسااس  یک
    (Palaver, 2013, p. 238) زاک اب انگدسد یس رشزنا یگ سق  ااا گش  یگت   ترنا ا اب از یک

 . ارزیابی6

ژیتار یاا  ااا   ر بیتۀ نرتیسق یت سااگو ا یه   ارا  ی سصاات  ر  زبۀ یعسا سق  1نرتیۀ ندحرات
 ّینت  نزا  یه اب اا یو کرو یتر تاازنویو ؛ای ک سااسب ییوو ا  حساافو ا گرس ک ااانساااسن انسااس

                                                           
1. mimetic theory 
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 تترااااب  ااا ل وینرت  ّیا ار(  اعرBellinger, 2001, p. 72) رناکی س یرشاازنای   ت ابوینرت 
انا  یس ت رت خنسبا یو    ایتاب نر تسرراساگت خ  ریسرخ    اشگو ااا ا یزا دس  ا یخسافس  یس سقرا ی

 ار   تعسکا رسااااگ سباقرایگ گتیی   وییسننا عت نرت  تاریژ  تارندح وینرت  رو راااااکعرو یو نرت ی ّیا
   ررنکعس ااسرخ یاب    تایو  سرخ لیرو  ر ذ

ا  ایگرسب نزا  یس عاست ایّ نرتیاو را  ر  ا ندعاو ایّ نرتیو یرشاااگت اب ندس   یگت یکیت ساااگگک
 حسفک  و اانساسنعست رشازنا  ر  را  انسس  ا ارائو نححرل انسس ونخساا ایّ نرتیو اارسات ریشا

را یو ایّ  ها  انا  ندحنتیّ ایژاک انسااس  یکرو یرس  رت ی  ژیتار ندحرا را ینرس تاب    ااااا  گنس 
ندش ینرس ت  ر انایشااو ا  رسق انسااس   ار  رو اب نرت ژیتار ازیست  دت ا ز ت اااااا  اا  ر ایّ 

د(  ر رصاز  ااتااا یرل ندحرات انسس ی ااهسد ا یا  1318َ1351 ل ااسرنت) یشاۀ ژا بیرنو اب انا
 ها  ا ااا یرل یو راا ااااسس نفساارت ااحس اتایسنۀ اااسرنتی یرل انسااس  عرزارخ یت ااااسس ارت   یتیک
 Palaver, 2013, pp. 73  )1-(74یسیایک

نرز عساااای    را  ر نرتیۀ  ااااسبااسر یاس یباسنک  ینک اا ژیتار یاس ااهاسد اب ایااخ  دت ا ز ت راو
 ّرعر   یویخشاااکی قرانسااس  اسااگتش ا ن ر سقررا  ر   ارندش ندح عا ا اش  تارش یکندحرات
 ؛ عاکرا نشااس  ی اریت حو ندح ّینت ا رشااّ ّینت ایاااا ک یز ریگس  لراای ی تارندح یۀ ر نرت  ی ها

ااگزی  دت  کا یدحا نسبا یو یتنبو عسگ را کیتنت ااگز را نشاسنو ی کعساگ یتارندح لریت حو ی ّیا تایب 
    رناکرا ا سسس ی شیز ر تا رربز  ا ز 

 ّررقسیل نب گتی   تعسویاااااا رو یس نرت  یکعسرشااازنا لرا نحح ّررنب ۀارائ وینرت  ّی اد ا سبراایگ
را  ک ا  ااااگ نزا کی رنایکی س ری لرنفصاایو -ت ارندح یۀاب طت اارا  نرت  - تیرو  سالا   گنس سااگنارن

نز و  یس تزرگ ّر  گنازنا لینبا نزبنوریو  ا  ارّ ر کیشاس تخ نساهسن  ینصازر رت  رو  ا اب 
 ر یسب رشزنای قس ر  گتی   تعسویایس نرت  ساایرن کبر ج اخیعس  اانساس   بسقکیو راایر رشاّ ا ی

رناخ اب  ااااگ ۀرو گتا نساهس  رایع سااگنارن اخی ا ّیا نریو نزضاا  لینبا تنزبنورا ر کیو  ااارن ک 
بیسنک رو یزضز  ا   نزا  ایّ رراا  را نبررّ رت رزیک یکنرتیو یرل ندحراتی ایس یو اااسس ااز   یت

                                                           
نفساو  ر ااقا    گو ااا رو ا ز   کنفساو ا ا ز  انفساوی نرسیز قسئل اااا   ر  ساکااسرنت یرس   ا نز  ا ز  ی نک ا ز   ک. 1

اسعکی  داا  ا  با ت ن تی  یکرو عساای ایس ا ز  انفسو یس ایژاک رزیش  ز   اب نرت اای انسس  یس  داا   ررق عسگکاعست  
بیای اتایک رز  یکااا رو  ر  را « طت ک» افگو اا انسس   رش اب عتگرزیسیا  یوا یس ا رارسقی ای سنسق ا نصازراق ن رّ یک

    (34   ی1937)اسرنتی   رش اب ایّ طتح گرزت نرسا ا اتنزاگک یتایش یدار نشاخ ااا
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گرز یساااای رقسیا ا رشاازنای  رسیا  گرک    ااااا ا  ااااگک  ا نفت ی یگ حق رزاعش  ا نفت 
رو یتات نرتیو    ر رنسر ایگرسبانک (Palaver, 2013, pp. 47- 48)از  ااس اک یو  اارنک نبایل یکیو

و  ا اب ااسرخ انا رعست ازنسازنک یتات    یتارت خندحرات یتاارت ی ی یخسافس  ایّ نرتیوی رسااگک
ا سل  یو طتح عسیو یترک اب         ت ابی رزیش یکا 

 یز   اّی نرتیو اااااا  یو ی یحنا تاابانواناعسیک رو ینگداّی اّی نرتیو یعتح رت خی ک اب رسااااگک

 p. 195see Dumouchel ,1997 , ))ی نسنزا  ااااا ااااخیشااخ ّی نرتیو اب نحدق عاع اّی ی نس رو ا
سااگ  ک یو ی  نرتیو ا ااارااانسااایت دندحرات ا  ااانساااکااااسس اّی  یااسخی نححرل ژیتار اب راا  یت

  عا   نریشت را نزض  ارطب تسیعرو باا رزاعاکرو ی عا ات نغررت ا ل یکیحنا تاابانو
رو  نارک تااااش را یعتح ی ّیا رنایکی کط ویرو نرت  تا ابر ناای تاعااع یزرگ ا  ّرگن

 یکیزرا ّییو ا کعا  ّرر   ر ااقای ن رناکرا ا بسق ی شیرز  تا  س کیاس گو ااااسبارسر رااااا تاریژ 
  اسب کرا یعتح ی وینرت  کا راا ک تاش اب اسبارسر ی ت گ

ااانساااک ا اب ندا ا یکی ااااعزرخ ر نزضاارن ندا  زق یسیا افای  تارش نرتیۀ ندحرات  ر ژیتار 
 یت- عاب مةدسکیو نفسرت نهسیای  ا  ر یسیاا یس یفسعر   حسفک ن ررق یک از یکانساک اتا  انساس 

رزاعا نرسد ای س   ایاخ رشاازنا را  ر  رسق انسااس  ی سا  ا ا یک انجسیایک – یرل ندحرات ااااسس
  اااز کعست ژیتار ینگهک یی یو  ااافگگک راشایّ  تاینا ا اسااگتخ قحرتا   ل ارائو رنایتات    راخ

ت  عا  یتات نرزنوی یفهزد  دت ا ز رزیک نشااس  یکا ایّ نزاااس  ا  ااافگگک را یو تابعست   تت ا
رنا  اا  ر یرل یگس رزی کی ی  یفهزد  حسافک ااا رو ژیتار  ر  تاب نخسا   تش یو    ن رو یک

یز    تیتا کرزاعشاا ک نی ک یز ریگس  لرا ی لریحث یاش یس طتح عرهنرّ  ر یت حۀ نخسااا نرتیو
 کزنسااارا ا کا الطزن نوربیاب  ا اشلر ار  ا نحح ک حسااف  ت ی ااا سرا را  یکانحتا  تااااگ ال سی

 اخررش ساسنواانساایاشاگو ا یو یبس ث ب  ک راا طب تارندح یۀرو نرت  کیترزر ار اااای ایس اب بیسن
 ر   سر  تارندحیۀ نرت  ک یز ریگس  ۀاب  نب گتی   اییات   تحنز  یشااات یع کژای نزا  ا یو اراااااا ا ندح

 ( Wilmes, 2017, p. 4) سارن تربت تاریژ 
ازیک رنا رو  حسافو اب  ار رسرج اااخ اااا ا  ح  قس ر یو  سابایک نأررا یکژیتار  ر یصاس بو

س  اب رز   ر  رل یو نفسرت ر(ی ایس Girard, 1978, p. 44)ایزرت اااا رو  حسافو اب    نسنزا  اااا 
عست نزیاابارا   ر قتا  یرسنو ا نرز   سر ریس عست یتیز  یو  بار یهز یس  ا یا اعس ا ازارشااااعزرخ
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  رناکارائو نر تا گرس قسیل کازاعا نجتی ا رناکیسناخ ی لیان ابا یه  ارا سیک ا 
اا  وینرت  تتینس با ایعسل تتینس ب نزا  ا بسقیویاو عررّ  هاای یترک گاساش راااااک  زق را 

 ا خ یت ا ت ر  کا اب یحتان رناکی ورن  کیت اااازاعا نجتی تاریرو اات ژ  س ری ّیاناا  یو ایعتح رت خ
 کا یتر ایاز کیشاات اااخّ ی سقر  ورااا تعس ر  ارخ کقتیسن ساا ر   یس ی سن زاااگورا  ل   ارندح

ای ایس  تااا  ااااا زراا ن وینرت  ور ح کاااازاعا  حر ی ر یدسیل رنایک   ارائو ی ایرنأ تیتا زراااازاعا ن
را  نهس   رشزنا یکقتیسن س ریت اااسس ی سن کخیعس ا اازاعا نسر اااعزرخ :ایاز کی کااس ایو تاریژ 
اا نو  ویا نرت اف نزا کی رایّی   ااا  اب ا ترسر ر  نهس  کقتیسن سا ری سن تابارترا نأ  رنناکی

 (   ibid ) تی با نو ایعسل ااا تی با بسق
ا  ر ایگنس  یسناکیزرگی اب نحدق    یسبی سررعاع یسااا ّرریس ن  وینرت  ّیا  یرگو افگیو    نز و یس

    از کرا یویس گساش رای ّرینسا  ا ی  کا راا کانسرگ س ریت ی سن
 کاب رساااگ تگتی   س ر   را ی نزا کیعتح ااااا ا ی ارندح نرتیۀرو اب نرت نگسرناخ یت  کاااا سا

ا سل  ّیا نرااا   ر نزض وینرت  ّیا ارسل یساگدل احسظ رت ی  اد  سی اا ا   سیا  ای   افگوشر  ا 
 رطز انساااس  ا یو سقر ر   ارندح یسنناکی گسخ  ی ر یسب  س تاریژ  ااسخی   تشیافاای یو  ت   ب ایایاس

انسااس  ا  ی  یو ا گدس  نگسرناخایاااسب      را ننهس  سیل رشاازنا نزا کرشاازنای نر ۀاییشااخ   ا
ا  ّرررو نب ناایترزر ار تاکاارهریشااات اب  رحو رشااازنای اب گنس    سقر  یز ز   ر ترراا عس

 ّریو عر ا اااااا تیر ّر سیلی غ  ی سیار نزا      یو ّررنب سیا  وینرت   ی    ر قاساا   لرانحح
قبزل لقسی ورصااازرق یز بو رحاااااای ایس یو تشی بقسیل ور زئ ۀیاو نحز یز ب تاریژ  تا  اس ی هاا

 کسییشویر  تتای وینرت   ی ر قسا   تارندح لری کی ت ۀ ا البی تاریژ  تعسب افگوا روک ر سا ساا؛رن
  ای کیااا ی «ارندح» ک نی ی سیل  یرشزنا یو  ۀایرشزنای  تارسعش  ا لرا نحح

 کفگگرا ا شیرو اب اگس رناکی کرا ط کنری  نای تا یرشزنا تترااا ل تارییژ  لریت اااسس نحح
 تا نس ا رسل رشاازنا اب اااز  انجسیایکا یو  سااس ق ا رقسیا  اااز یکیدحا اااتا   تااگز اب اااز 

 کحی ال  سی لریت ااااسس گو  ا تاریااااا رو ژ  ّی   تاااش ااااز یک کعت ا ینگه سیااگز ا  سیا  ارنناخرندح
 سی  اسب ؟کی تضتار شاورعر ترا یتا نای تا ّیا کا گو ینعد  عاکرشازنا را یو  حا اا ا نسابا ی

ا  کنجتی  ت ییت ااااسس را  روّیا سی رااااکی تاجورنگ ّریو گن کا ینعد تنرت اا یت ااااسس ااااگاالل
یو رقسیا ا  ار سس ق یاا  ندح از کنر سی  سیا؟یک اا ی کررا ن ر ارقع  ّریو گن اانسااسنوساایب 
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یو  ایرا ندح کفگگرانساااس  یاا  یدایو اااا کرزاعس خیای س  ناار  طرا ا ب  سی؟  یراسنجاسیاارشااازناا 
 تاریرو ژ  تاکرز رزاع کژایا  سی؟  از  نس  ینجت  کیو یسل ا عساگ تا ن ال  گتا ییو    رشازنا نسابا

 با یساا؟ رشزنا یارندح تاتکسنجریو ی سبریاا  ن نزاناکنر رنایکی  رنزص ار   را یالبد ندح
 ی با - انسااس  سقرا گو ااازاعا رابیتخ   کگو یت ااااسس ااااگاالل  دح - عس تاااشایّ   زاب

ی نا  ترو انسس  قارنرنا ا  ارا س ای تسرریس تعسنرزنو نزا کی کرابیتخ انساسن کناااااا   ر ب 
عس نرزنو ّی  ارنناک نس  را غص  ی تعسا  اااگو اربناکرشازنا ی اااگس ریو  تا ااگس  ا نه کیسا

 ا  ت   ر یحضت  ضتق  ااا  ) ( یعتح  س ری کاب نزا  اسرگگ  یقرآن کر اااا رو  کگیراا س  اری
نک إ  ر عاابا َأرک»:رنااکی ْحنرهااس َا َ زر رف  َاة  َ داسَل َأ ة  اا ا  َک َنْ جاَ ةب َا ا  زَ  َنْ جاَ ساااْ د ا  َا ن  ساااْ ود ن  ک  ااَ   

عاسب      (؛ اا را َنز  ا ندو یرش ا یتا ی  یرش اااااا   ا )یو یّ( افا 29اااازرۀ  ی  یو «)اْاخ 
 رازیک رت   ا  ر اخّ)ش( یس یّ گرتاک ا با  ی ( را )ع ( یو یّ ااابار)

 ااسس ترنای ایس ااق را  رسق انسس  یایّ  اااگس  را ااسرگگک نزصار  یکقرآن کری   روّیایس 
خی عررّ ااااا  اات گنرّ ااق رگک را یببیتی ی  ر ای  گوعست را  بیت رشاازناااقای  یشااسعااق رابیتل

ارفگگک ا ندحرا  ااگو نرسبت نرسبینات یو  رش روّیاعست  یگت انساس  اااای یاا  رو ی حزل رذیحا
ی نسبا  سلّر   ری ایس رنا ر ایّ یزار   سیل رشزنا اب  سیگسخ یتنت یو قتیسنک نگسخ یک؛ بیتا یسااا

  عررّ ایت اب  ااخ ااا عست ااااارنا ا  ر  ک نصاس    اااگویو قتیسنک ا رسل رشازنا یک
ارتت نت اب ندحرا  ر اااا لراو یترک ینگداایّ ژیتار  زایل  یگت یز ز   ر نفا انساااس  را ینرس ت

نت  ر  سس ق را  سیل ینرس ت - رحسازع ی سصات  تانسازت  - 1رشازنا یشارسرنا  یتات نرزنوی  ا رز
و یسیسیک    یس((Dumouchel, 2017, p. 6ارتت رشازنا یاانا اا ل عست یس ن رو یت انایشو - بر  ااحل
یو  شیاار ر   گتی سیل یه    را « لارتت یگدسییو رایا»یس « اااااگخااد»اصااال  - طبسطبسیک  الل

( رقسیا ا 1343-1855نزیسس عسیز )ی تاریاب ژ  شر  سی( ا Babaei, 2016, p. 7رنا ) کرشاازنا ی ت 
 ( Hobbes, 1991, p. 87) ذاق یاانا سناررشزنا را ی حزل ص

 رو ات ا ز   ار انساسنواانسااک اااالیکی نححرل انساس ا زا  یت یزار   زقی  ر ارالق ا نفا
اب  کنفا انساسن یکاانساانفا ّی   ر ارناک ل    ارائو یا یهگت اب رشازنا ا راخ نتنسنوریااقا ّررنب

 کاااهزان سی «کرریه» تتارااااا رو اب ن س گوی لریتان  یگفساق نشاا  تیخگح  ا  ارا تتاراااو ن

                                                           
1. Jean-Pierre Dupuy  
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ا  ر  کبضااغ تتارن سی «کااابد َ»ا یو نفا  اااز کیت حو اااتا  ی ّینت  نزا  ندعو یشااگتم ا  تایو
سرخ» تعساب نفا گتی   ّیااااو قزخ  نسا  ّی  اراااااکقزخ نسطدو ی سی «کَیَح » ایینهس ایو»ی «ایل ا « ازل
 ( 115 ی44-43 ؛1954 یکطزارزا و نصرت ) انا یقرآن کر  ر « یعرئنو»

اا  کااا رو قحرتا عسگ ّیانسس   ر اتا ا کیخگسخرا اا ک زقی رزاابخگ کاانساایت اااسس نفا
ا  کگاااااا رو عرسعن کنفا َیَح  اریسااااا ا ننهس یس  سرر تاراب ااااو ن ک یرااد  ارنحاا  سرر

ع عا تاااو نفا  ر رااااگس ارا نالش ا   سا اااز کالبد  ر اااس ا ا ز  انسااس   تاع  ی تاااسباسر
(  رشزنا 43-45)عرس ی    از کی تخرانسس  گ کا ا گاال  ر عساگ سیایکاا  ها ی رسلا ر گسنوی

ی ج یسننا  د  تغضاا  ااااا یو  زایل یگ ا  تتاررو یترساااگو اب ا تا   ر ن کااانسااانفا ّی ر ا
تی  سس قی انگدسد ا  (  922ی  9ی ج1959 یک؛ نتاق157۔143)عرس ی   ات  کیت ی… نفسرتی ن بل

 تر سیل را ناار  ا  ر    اب ااا  ی تارسعش رشاازنا یو  کاب رشاازنای ااالب رساااگ لرنحح ّیا
ا اب  اسااارن تربت رنایکی  ر هزر رشااازنا نتاااا تیتا تاریرو ژ  تتینس با ان عسع تینس بکنخع
 عت سیرقسیا  ایرینرت ندح ّیاب ا تایب ؛ ی با یترزر ار ااااا ار ر ندح تاریژ  یۀنرت  سبراب ایگ یگتی   تاااز 

 نسطدو یت ااس ا نفا انسس   سر  یساای یو رشزنا تتارن روکصازرن  ر ی ر انساس  گتی   کژایا 
 ورغضب ۀقز  ینسطدو تتارن کتارانسس  ااا ا یس گ ورغضاب ۀرشازنا رنش قز  روّیگو ا ؛انجسیانرک

    یت کاب     تیس  ی
نو  ورغضاااب ۀیعحق اب قز  ک زااااینرت گشااا  ّیاب ایرنک    اااااا  ایگرسب  یگت ایّ نححرل ااق ک

ا    تتارن تتر ر ی سرا تراس خیاااااای ب  اخرنگسخ ن زع ّیگو اب ا    کیر ّ اااااا ا نو ارالق
 نسنوریتااقارصزرق غیو تاریژ  یۀنرت  روک(   ر سا922ی   1ااا نو ااگفس خ یگ س ل اب    )عرس ی ج 

را  تاگن تعسا  تاااش رناکی ورقزخ را نزصاا ّیا تتررسرایعحق اب یو ک زاااگشاا  سنویاتاا  ریس 
گو  کساااسن سد ان لیا  ضاااس کااااجس ا  ر   س  اب قتیسن حار ضااا تاریژ  وی:  ر نرت  ار ک ز  یا وی

 سی ار ؟   گتی نزا     سی  س  رشااازنا اااااا  ّی ر ا کرااااسن ر اااا سی  س ا؟یرزاعا  کگسعی اس
 یس  1؟ارالقک ااای ات  کا نسیزس اا ا رسل ی سقررو یت انسس  ا   کراب ااگ  یساحل  ک زااگشا 
 سقراا  ر  تاب ا  تا    سبرانسااس  ا یزر  ن  ار زء طب ورغضااب ۀقز  روک ر سا ییعحق ک زاااگشاا 

 ااای ای س  نحدق  ار ؟ تیشت
                                                           

  (13   ی1957یرنسنو نحدک رننا )ن : نرنر ی عررّ ایت یس ث ااخ نس یترک اب  را   سی ۀ غتیک نرتیۀ ژیتار را غرت ااقا. 1
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 نتیجه

 کا ااه کقاا ۀرشزنا را  ا سر اسب  ا  نب تیشات ۀشایر  رزاعاکی تاریی ژ گو افگر یت اااسس   
اا  لرر نحح  تانسااس ی ندش یحزر کا ذان تس رین کژای نزا  ا یو ارندح رایّی  اب اایرشاازنا را یز ا

ا  ک ااافگگ شااویرقسیا  نس  ا ر  شااویعسی ر انسااس   ر نرت اا ینشااسء رزاعش اراب رشاازنا  ار   ندح
 ازنوّی  اا یاای ک سسب ییو زررشزنا ن ک ل قع انسس  ااای ا عرزیس  راخ یسرباریص کیا هر

 کی ت  کااه  ایات  ّی نزا  یتنت را یو ارحرا گسرخ رشازنای یسا شاوی ریسرخ ر  وینرت ۀ ا زا  یت ارائ
رشاازنا یو انسااس ی اا را نساابا یو ایّ ی ضاال یزرگ یشااتی گنرّ نححرحک اتگو یس ار س    رناکی

ی  عنایو راا نسبا یکااقای  ااسب  ا  سااخک ااا یو رسسنک رو رشزنا را یو  یّ ا  ریک یسائزل
اااسب ؛ بیتا کغحبو را  گسر یشاا ل ی ت ل اا یتا    ر  را  انسااس ی ااالب راخ تعسشااویر  قرایس ن ر

 زا  یت ایّی   ا ل غحبو یت رشزنا نبز خ ااایشت راخ بیسر  ر ن یکحریس رس یرو صاتع ا ااااار 
  ت راکنر ت   را  ر نر تعسا یزانا ا گساش  عاکارائو نر نراب یساا ارندح تیتا کدر قرسر  اااسب ااا 

عاع   رانسااس ی ااالب نتااا سقریو عرو اااس ا   ارندح  را ن ر ارار س  رشاازنا یو ندح روّی اد ا
 روّیااازد ا  ااااا تیر ّرغ تارندحیۀ    یس نرت  ا ریخشاا اردق ا   حااااا رو نح کیزرا سرریساا

 زر ل اا نراخ یجورنگ رشاازنا ااااا ا  ر گتیصااتعی غفحا اب  زایل    ارار س  رشاازنا یو ندح
 نخزاعا یز   ت ل  سیا ا یؤ تراخ
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 فهرست منابع

 ق : انگشسراق ا تانو    (1932نت رو: یحراصس قک نهتانک(  )قرآن کری . )* 

 نحدرق: ا سس   بساکی یرتاق: اارزاسة اا تیرة  . حزم اعندلسی رسائل ابند(  1135 1351ایّ  زد االنااسک  ) -

و  ) یّ ایّ ارنسی  سرّ - و اارت شک   :نحدرق (.الطبیعیاتالشفاء )(  ق1717 باااحل  ا را بایا  ق : ی گبة  یة ااحل
 نهتا : انگشسراق رزاربیک  ازد(   گسپ  )(2 سّ اعفک(  )ج  )نت رو: یحرا گورۀ آثار افالطون(  1951ا الطز   ) -
ازااگرّ قایا  )یهسر  - :  سارّ نز ردک(  )گسپ  اد(  ق : انگشاسراق  انشگسخ ا یس  ا   )نت روشوهر خدا(  1932 

 یباع   
ازاااگرّ قایا  ) سیرز  - ا : نهت   )گسپ ااازد(  یصااعفک یح رس  و: اااسیو یر رک( ایتااااگ  )نت روازعرافات(  1951 

   انگشسراق اهتار ت
   )نت رو: یتنضک یحسنک(  نهتا : گسپ ا رات  هایی به خشونتپاسخ(  1954 اّی  ت را  ) -
 1957  ت ا    ذرفلسفه و اگبیات مار کعاب  افالطون. ارسطو، هنر و تةلید(  1957یصارتت نزیساترسنکی یصافک  ) -

   71-98(  88و  89)
  )نت رو: یزااا  رتیرک ا  یگتا (  )گسپ  اد(  نهتا : شووناسوویروان فرهنگ توصویفی(  1939ریتی  رنزراس  ) -

 انگشسراق راا  
   )نت رو:  حک رضس  سرنهس (  )گسپ اال(  نهتا : نشت نکخشونت پنج نگار زیر چشمی(  1953ژیژمی ااالات  ) -
 اق نرحز ت  )نت رو: یسی  ا رات(  )گسپ اال(  نهتا : انگشسر هسعی و نیسعی(  1937اسرنتی ژا   ل  ) -
   نهتا : اطال سق  فرهنگ توصیفی زلوم رفعاری/ شناخعی(  1931ا سرت نژا ی  حک اربت  ) -

م لة   «المةدّ  عةطبی اکعنار فی جیرار رونیه مع العفکیر العنف: ینبوع أو المباگئ تصنی (  2114اازقک اازیّی یحرا  ) -
  اا    یال یؤینز  سةااتیس : یؤا اارغتیرة   ااررح ة33-25(  زشر الحاگی)الباب. 

 (  ق : انگشسراق  تعنگ ااالیک  18  )جبالةرآن الةرآن تفسیر فی الفرقان(   1938صس قک نهتانکی یحرا  ) -

    : انگشسراق   را  )گسپ اال(  نهتا نت رو: ینزگهت صسن ک  رخ یرات(فرهنگ فلسفی. )(  1933صحربسی  ررل  ) -
 ااشترة اا ساررة اح گسب    یرتاق: نشت فلسفی فرهنگ نامه(  ق1717صحربسی  ررل  ) -
   )گسپ اال(  نهتا : نشت نک  کالبد شکافی خشونت ر:  .ی ت ا انساک رشزنا(  1943ضررتا ی یحرا  ) -

- ( ّ یوطبسطبسیکی ارا یحرا  سر (  ق :   گت  نج   )گسپ (8 ج)  الةرآن تفسیر فی المیزانق(   1714(  )طبسطبسیک  الل
 یک  سی ۀ یارارّ  زبخ  حررو ق   انگشسراق ااال

(  اش  حرتضس  رارت  )گسپ ا    نصاحرن: یجگبک ینرزتاخالق ناصوری(  1954نصارتااایّ  )رزا و طزااکی  -
 نهتا : انگشسراق رزاربیک  

و اارت شک    )گسپ اال(  ق المنطةیاتھ  ق(   1715نصت  ) ی ایزاافسرایک -  : انگشسراق ی گبة  یة ااحل
سقتت    )نت رو:  بسس یخشوونت گر تاریخ اندیشوۀ فلسفی ر:  ژیرار خشوونت بنیانگبار و آیینها(  1931 تایسی عحّ  ) -

 )گسپ  اد(  نهتا : انگشسراق  تبا   
وی یحرا  سرّ  ) -   (  )گسپ اال(  یرتاق: نشت  ار اارالم9    )ج من وحی الةرھ  ق(   1713 ضل ااحل
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 : نشت قعتخ    نهتا خشونت سیاسی(  1945  زعکی نسصت  ) -
   یرتاق: اارؤاسۀ اا تیرۀ احارااسق ا اانشت  موسوزۀ السیاسۀ(  1354اا رساکی  بااازعسب ا  یگتا   ) -

 یرتاق: یترز  رااسق ااز اۀ اا تیرۀ  العةل اعخالقی العربی. د(   2112ااجسیتتی یحرا  سیا  ) -
 ق : اارس حرس   (  )گسپ اال(  1  )ج جامع السعاگات(  1959نتاقکی یحرا یهات  ) -
   22-13(  66  )1957  یهت بازتاب اندیشه  )نت رو: صسان نجفک( خشونت و جنون و تةلیدعنتتی نرنر    -

وی  ر: ینرس اتایک ا اااحفر «مبانی مشووعرک نظریبنیاگ رایی سوولفی؛ »(  1931عزااانگکی  ساارّ  ااارفکی یحرز   ) -
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