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                         نئمة صةرقع بار؟                 نئمة صةرقع بار؟                 نئمة صةرقع بار؟                 نئمة صةرقع بار؟
: مةن ظذالردعن. ندا بةزع ظادةملةر بعلةن صاراثلعشعص قالدعمشعثتويئقعندا مةن ؤا

ظذالرنعث هةممعسع ظةيسا مةسعهنع . دةص سورعدعم» سعلةرحة ظةيسا مةسعه دئضةن آعم؟«
ظةيسا مةسعه . ةنمذ بذ صعكعرضة قوشذلعمةنم. ظذلذغ دعنعي يئتةآحع دةص قارايدعكةن
لئكعن مةن ظعشعنعمةنكع، ظذنعث ظذلذغلذقع . هةقعقةتةنمذ بعر ظذلذغ دعنعي رةهبةر

  . بذنعثلعق بعلةنال حةآلةنمةيدذ
–دئضةن سوظالنعث ظىستعدة تاالش » ظةيسا مةسعه آعم؟«تاآع هازعرغعحة آعشعلةر 
ادةم ظةنة شذنداق آأص مذنازعرعلةرنع نئمة ظىحىن بعر ظ. تارتعش قعلعص آةلمةآتة

آةلتىرىص حعقعرعدذ؟ نئمة ظىحىن ظذنعث ظعسمعنع ظاثلعغان بةزع ظادةملةر باشقا 
 يئتةآحعنعث ظعسمعنع ظاثلعغانغا قارعغاندا، خاتعرجةمسعزلعك هئس عنعيدعندعكع د

. ةيدذقعلعشعدذ؟ نئمة ظىحىن خذدا توغرعسعدا ضةص بولغاندا، باشقعالر خاصا بولذص آةتم
ظةمما، سعز ظةيسا مةسعه توغرعسعدا ضةص قعلعشعثعزغا، ظذالر دةرهال ضةصنعث تئمعسعنع 

شوصذرع تاآسع ندا بعر و ياآع جعددعيلعشعص آئتعدذ؟ مةن ظعلضعرع لوندئرعدذظأزضةرتعؤ
مةن دعن توغرعسعدا صاراثلعشعشنع ياخشع آأرمةيمةن، «: بعلةن صاراثالشقاندا، ظذ دةرهال

  .دئضةنعدع» ا توغرعسعدا سأزلةشنع تئخعمذ ياخشع آأرمةيمةنبولذصمذ ظةيس
 زادع قانداق عسعداظةيسا مةسعه بعلةن باشقا دعننعث دعنعي يئتةآحعلعرع ظوتتذر

ظوخشعماسلعق بار؟ نئمة ظىحىن ساآيامذنعي، مذهةممةت ؤة آوثزعنعث ظعسعملعرع 
مانا بذ .  خذدا دةص ظاتعمعغانظادةملةرنع ظويغا سااللمايدذ؟ بذنعث جاؤابع ظذالر ظأزلعرعنع

  . ظةيسانعث باشقا دعنعي رةهبةرلةردعن صىتىنلةي صةرقلعنعشعنعث سةؤةبعدذر
 اعسعدتوغرساالهعيعتع  ظةيسا مةسعهنع تونذغان ظادةم ناهايعتع تئزال ظذنعث ظأزعنعث

ظذنعث . ظئيتقان سأزلعرعنعث آعشعنع بةآمذ هةيران قالدذرعدعغانلعقعنع بعلعص يئتعدذ
زعنع خذدا دةص ظاتعشع شذنع ظعسصاتاليدعكع، ظذ هةرضعزمذ ظاددعي ظادةم ياآع صةقةت ظأ

ظذ ظأزعنعث خذدا ظعكةنلعكعنع بعزضة ناهايعتع ظئنعق ظايان . بعر صةيغةمبةرال ظةمةس
بعر حعقعش يولع، - ظذ ظأزعنع خذدا بعلةن ظاالقة قعلعشتعكع بعردعن. قعلعص بةرضةن

–بعر حعقعش مةنبةسع، قذتقذزلذشنعث بعردعن – بعردعنضذناهنعث آةحىرىم بولذشعنعث
  . بعر يولع دةص آأرسةتتع



 

 

. نذرغذنلعغان ظادةملةرضة نعسبةتةن ظذنعث سأزلعرعضة ظعشعنعش ظاسانغا حىشمةيدذ
لئكعن ظةث مذهعم مةسعلة شذآع، بعزنعث نئمعضة ظئتعقاد قعلعشنع ياخشع آأرىشعمعز 

  . ع آعم دةص ظاتعغانلعقعدذرظةمةس، بةلكع هةزرعتع ظةيسانعث ظأزعن
شذنداق ظعكةن، ظعنجعل يازما يادعكارلعقلعرع زادع يةنة نئمعلةرنع دةيدذ؟ بذالردا 

توغرعسعدعكع سأزلةر تعلغا ظئلعنعدذ، يةنع » مةسعهنعث خذداغا خاس خاراآتئرع«داظعم 
  . بذالردا ظةيسا مةسعه دةل خذدانعث ظأزع دئيعلعدذ

حةآسعز « ظأزعنعث سئستئما تئظولوضعيةسعدة خذدانع ظةصةندع) A.H.Strong(ستروث 
بذ تةبعر . دةص حىشةندىرعدذ» ؤة ضىزةل روه، بارلعق مةؤجذداتالرنعث بئشع ؤة ظاخعرع

خذدا بار دةص قارعغذحعالرنعث هةممعسعضة يةنع ظعسالم دعنع ؤة يةهذدعي دعنعغعمذ ماس 
صعالنلعغان، هةممة ظعش خذدانعث ظذالرنعث هةممعسعال ظالةمنع خذدا ياراتقان ؤة . آئلعدذ

ظةيسا مةسعه ظئتعقادحعلعرع بولسا بذنعثغا يةنة . باشقذرذشع ظاستعدا بولعدذ دةص قارايدذ
خذدا ناسعريةلعك ظةيسانعث ساالهعيعتعدة تةنضة ظايلعنعص، بذ «: بعر جىملعنع يةنع 

  . دئضةننع قوشعدذ» دذنياغا آةلدع
قذتقذزغذحع  «بذنعث مةنعسع.  بعر ظاتعلعشتذرظةيسا مةسعه ظةمةلعيةتتة بعر ظعسعم،

مةسعه دئضةن بذ سأز ضرئكحة مةسسعيا دئضةن سأزدعن آئلعص . دئضةنلعك بولعدذ» خذدا
ل دانعيا«(دئضةن مةنعدة بولذص » مايالنغذحع«ظعبرانعي تعلعدا [حعققان بولذص، 

ي دئضةن ، بذ سأز صادعشاه ؤة روهانع)] ظايةت-26باب، -9 »صةيغةمبةرنعث آعتابع
دئمةك ظةيسا مةسعه دئضةن بذ ظعسعم تةؤراتتا . مةنعلةرنعمذ ظأز ظعحعضة ظئلعص آئتعدذ

بذ . بئشارةت بئرعلضةن، آئلعشكة ؤةدة قعلغان روهانعي ؤة صادعشاهنع آأرسعتعدذ
  . هةزرعتع ظةيسانع ؤة مةسعه ظئتعقادعنع حىشعنعشتة ظعنتايعن مذهعم

. نلعكع ناهايعتع ظئنعق ظعصادعلةنضةنظعنجعلدا ظةيسا مةسعهنعث خذدا ظعكة
. ظعنجعلدا ظذنعثغا بئرعلضةن ظعسعم صةقةت خذداغعال بئرعشكة اليعق بولغان ظعسعمدذر

–ظارزذ قعلغان بةخت «: هةزرعتع ظةيسا بعر ظايةتتة بعؤاستة خذدا دةص ظاتالغان: مةسعلةن
ةيسا مةسعهنعث شان ساظادةتنع، هةمدة ظذلذغ خذدانع ؤة بعزنعث قذتقذزغذحع رةببعمعز ظ

باب، -2» ا يئزعلغان خةتقتعتذس«(» شةرعصعنعث نامايةندة بولذشعنع آىتىشعمعز الزعم–
 ظايةت- 1باب، -1» يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةر«، بذنعثدعن باشقا يةنة  ظايةت- 13
-9›› رعملعقالرغا يئزعلغان خةت‹‹ ظايةت؛ - 8 باب،- 1 »ظعبرانعيالرغا يئزعلغان خةت«؛ 
 قاتارلعق ظايةت- 22 ؤة -21باب، -5» يذهاننا يازغان بعرعنحع خةت«؛  ظايةت-5ب، با

يسا مةسعهنعث خاراآتئرع ظةمذقةددةس آعتاب تةسؤعرلعضةن ). ظايةتلةردعن صايدعلعنعث
 ظةيسا مةسعه ظةزةلدعن بار اظعنجعلد. صةقةت خذدادعال بولذشقا تئضعشلعك خاراآتئرلةردذر

، ) ظايةت-6باب، - 14؛ظايةت-4باب، -1» قعلغان خذش خةؤةريذهاننا بايان «(بولغذحع
-18 ظايةت؛ -20باب، - 28» مةتتا بايان قعلغان خذش خةؤةر«(هةممة جايدا بار بولغذحع 

باب، -4» يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةر«(، هةممعنع بعلضىحع ) ظايةت-20باب، 
 -22باب، - 17»  خةؤةر بايان قعلغان خذشتتامة« ، ظايةت-64باب، -6 ظايةت؛ - 16

قا لذ«؛  ظايةت-8باب، -1» ؤةهعي«(، هةممعضة قادعر بولغذحع )ظايةتكعحة-27ظايةتتعن، 



 

 

 -15 ؤة -14باب، - 7؛ظايةتكعحة-55ظايةتتعن -39باب، - 4 » بايان قعلغان خذش خةؤةر
، هةتتا مةثضى )  ظايةت- 27 ؤة - 26باب، -8 » بايان قعلغان خذش خةؤةرامةتت«؛ ظايةت
؛  ظايةت- 20 ؤة - 12، - 11باب، -5» يذهاننا يازغان بعرعنحع خةت«( بولغذحع هايات

  . دةص تةرعصلعنعدذ)  ظايةت- 4باب، - 1»  بايان قعلغان خذش خةؤةريذهاننا«
شةرةص ؤة ظذنعثغا قعلعنغان مةدهعيعلةرضة صةقةت –ظةيسا مةسعه ظعضة بولغان شان 

سعه شةيتاننعث هذجذمعغا تاقابعل بعر قئتعم ظةيسا مة. خذداال ظئرعشعشكة اليعقتذر
رةببعثالر بولغان خذداغعال ظعبادةت ‹مذقةددةس آعتابتا «: تذرغاندا مذنداق دةيدذ

مةتتا بايان قعلغان خذش «(» دئيعلضةن› قعلعثالر، صةقةت ظذنعثغعال خعزمةت قعلعثالر
ك ظةيسانعث ظأزعمذ خذددع خذداغا قعلغان ظعبادةتتة).  ظايةت-10باب، - 4» خةؤةر

باب، -14» مةتتا بايان قعلغان خذش خةؤةر«. (ظعبادةتنع قوبذل قعلعشقا اليعق بولغان
ظذ هةتتا بةزعدة آعشعلةرنع خذداغا ظعبادةت ).  ظايةت- 9باب، - 28،  ظايةت- 33

؛  ظايةت- 23باب - 5» يذهاننا«. (قعلغاندةك، ظأزعضة ظعبادةت قعلعشنع تةلةص قعلعدذ
 -14 ظايةتتعن -8باب، -5» ؤةهعي«؛  ظايةت-6باب، -1» ظعبرانعيالرغا يئزعلغان خةت«

  ).ظايةتكعحة
ظةيسا مةسعهكة ظةضةشكةنلةرنعث آأصعنحعلعرع صةقةت بعرال خذدانعث بارلعقعغا 
ظعشعنعدعغان ظعخالسمةن يةهذدعيالر بولذص، ظذالر صةقةت بعرال خذدا بار دةص حعث 

ةنضة ظايالنغان هةقعقعي خذدا دةص تذرغذحعالر بولسعمذ، بعراق ظذالر ظةيسانع آاالمدعن ت
  . ظئتعراص قعلغانعدع

صاؤلذس ظذزذن ؤاقعت تةؤرات ظذستازلعرعنعث تةلعمعنع ظالغان ظادةم بولذص، ظذ ظةيسا 
لئكعن ظذ . مةسعهنعث خذدا ظعكةنلعكعنع تئخعمذ بةآرةك ظئتعراص قعلمعسا بوالتتع

ظذ مذنداق . ظاتعدعناسعرةلعك ظةيساغا ظعبادةت قعلدع هةمدة ظذنع خذدا دةص 
ظأزىثالرغا صةخةس بولذثالر، مذقةددةس روه سعلةرضة ظامانةت قعلغان هةر «: دئضةنعدع

صادعحع قويلعرعنع باققاندةك سعلةرمذ خذدانعث ! بعر قئرعندعشعثالرغعمذ صةخةس بولذثالر
» !حىنكع ظذالر خذدا ظأز ظوغلعنعث قئنعغا سئتعؤالغانالردذر. جاماظةتحعلعكعنع بئقعثالر

ظذ بذ سأزنع ). ظايةت-28باب، -20» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(
قعلغاندا، ظاللعقاحان خذدانعث قوزعسعنعث يةنع ظةيسا مةسعهنعث خذدانعث ظأزع 

  . ظعكةنلعكعنع  ظئتعراص قعلغانعدع
: سذستعن ظأزعنعث آعم ظعكةنلعكعنع سورعغان ؤاقتعدا، صئتررذظةيسا مةسعه صئت

 مةتتا«. (دئضةنعدع» مةسعه ظعكةنسعز-عز مةثضى هايات خذدانعث ظوغلع قذتقذزغذحعس«
ظةينع ؤاقعتتا ظةيسا مةسعهنعث بذ ).  ظايةت- 16باب، - 16» بايان قعلغان خذش خةؤةر

سأزضة بولغان ظعنكاسع، ظذنع تىزعتعش ظةمةس، بةلكع ظذنعث دئضعنعنعث توغرا 
اننانعث ظوغلع سعمون، سةن بةختلعكسةن، يذه«: ظعكةنلعكعنع جاآارالش بولغانعدع

مةتتا «(» حىنكع بذنع ظعنسان ظةمةس، بةلكع ظاسماندعكع ظاتعمعز ساثا ؤةهعي قعلغان
  ). ظايةت-17باب - 16 »بايان قعلغان خذش خةؤةر



 

 

سعزنعث ظعنسانالرنعث «: ظةيسا مةسعهنعث ياخشع دوستلعرعدعن بولغان مارتا ظذنعثغا
مةسعه، خذدانعث ظوغلع ظعكةنلعكعثعزضة - ةنضةن قذتقذزغذحعظارعسعغا آئلعشكة تةيعنل

ناسعرةدعن ظذلذغ نيةل ناتا).  ظايةت- 27باب، - 11» يذهاننا«(دئضةنعدع » ظعشعنعمةن
خذدانعث «لئكعن ظاخعرعدا ظذ ظةيسا مةسعهنع . بعرةيلةننعث حعقعشعغا ظعشةنمعضةنعدع

   .دةص ظئتعراص قعلدع» ظوغلع، ظعسراظعلالرنعث صادعشاهع
: آئسةك قعلعنغان ؤاقتعدا، يذقعرع ظاؤاز بعلةن–ظعستعصان باشقعالر تةرعصعدعن حالما 

هةزرعتع «(دةص ؤارقعرغانعدع » ظع رةببعم ظةيسا، مئنعث روهعمنع قوبذل قعلغايسةن«
ظعبرانعيالرغا يئزعلغان «).  ظايةت-59باب، -7» ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع

ظوغذلغا نعسبةتةن ظئيتقاندا «. مةسعهنع خذدا دةص ظاتايدذنعث ظاصتورع ظةيسا »خةت
›» ......ظئه خذدا، سئنعث تةختعث مةثضىلىآتذر‹: شذنداق دئيةلةيمعزآع

ظةيسا مةسعه حأمىلدىرىشنع قوبذل ).  ظايةت-8باب، - 1» ظعبرانعيالرغا يئزعلغان خةت«(
تةر هالعتعدة ظذحذص مذقةددةس روه آةص«: قعلعص، ظورنعدعن تذرذص دذظا قعلعؤاتقاندا

سةن مئنعث سأيىملىك ‹: ظاندعن ظةرشعدعن خذدانعث. آئلعص، ظذنعث ؤذجذدعغا قوندع
قا بايان قعلغان خذش ذل«(» دئضةن ظاؤازع ظاثالندع› ظوغلذم، مةن سةندعن خذرسةن

  ).  ظايةت- 22باب، - 3» خةؤةر
: لساق، ظذيةنة آأصحعلعكنعث هةممعسع بعلعدعغان توماسنعث ظعقرار قعلعشعنع ظا

ظذنعث قوللعرعدا معقنعث ظعزعنع آأرمعضىحة، معقالرنعث ظعزعغا ظأز بارمعقعمنع ؤة «
مةنمذ توماس . دئدع» بئقعنعغا ظأز قولذمنع تةضكىزىص باقمعغذحة هةرضعز ظعشةنمةيمةن

رتالرنعث ظالدعدا، عتوماس باشقا شاض. ماثعمذ صاآعت آئرةك. بعلةن ظوخشاش آأزقاراشتا
هةزرعتع ظةيسا آعرعص «انلعنعدعغانلعقعنع بعلدىرىص، سةآكعزعنحع آىنع، ظةيسادعن ضذم

يةرضة  بارمعقعثنع بذ‹: ظاندعن توماسقا. دئدع› ظامان بولذثالر‹ظذالرنعث ظارعسعدا تذرذص 
ضذمان قعلماي، ! قولذثنع ظذزعتعص، بئقعنعمغا تةضكىزىص باق! تةضكىزىص، قوللعرعمغا قارا

ماس ظذنعثغا ودئدع ت› !مئنعث رةببعم هةم خذدايعمسةنسةن ‹. دئدع› !ماثا ظعشةن
مئنع آأرضةنلعكعث ظىحىن ظعشةندعثمذ؟ ‹: هةزرعتع ظةيسا ظذنعثغا. جاؤاب بئرعص

يذهاننا بايان قعلغان خذش «(» دئدع› !آأرمةي تذرذص ظعشةنضةنلةر نةقةدةر بةختلعك هة
بولعدذآع، بذ حاغدا ظةيسا آأرىؤالغعلع ).  ظايةتضعحة-29 ظايةتتعن -26باب، - 20» خةؤةر

ضةرحة ظةيسا . مةسعه توماسنعث ظأزعضة نعسبةتةن قعلغان جاآارعنع رةت قعلمعدع
توماسنع ظةيعبلعضةن بولسعمذ، بعراق ظذنعث ظأزعضة قعلغان ظعبادعتعنع 

تةنقعدحعلةر بةلكعم بذنع باشقعالرنعث مةسعهكة بولغان تونذشع، . ظةيعبلعمعضةنعدع
خذددع ظةيسانعث زامانداشلعرع . أزع خالعمعغان دئيعشع مذمكعنلئكعن مةسعه بذنع ظ

باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا، . ظذنع خاتا حىشةنضةندةك بعزمذ شذنداق قعلماقتعمعز
لئكعن مةن ظةيسا مةسعه . ظةمةلعيةتتة ظةيسا مةسعه ظأزعنع خذدا دةص ظاتعمعغان دةؤاتعمعز

هةتتا ظةيسانعث خذدانعث . ايمةنهةقعقةتةنمذ ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغان دةص قار
دعغانلعقعغا عخاراآتئرعنعث ظعنجعلنعث هةر بعر بئتعدة بعؤاستة نامايةندة بولذص تذر

مذقةددةس . هةم ظذنعث مةزمذنلعرع ناهايعتع ظئنعق. بعزدة تولذق ظاساس بار. ظعشعنعمةن



 

 

آع آعتابنع ظةستايعدعل تةتقعق قعلعص، ظةيسانعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغان يا
ظعنجعلنع ظوقذغان هةرقانداق «: ظاتعمعغانلعقعنع تةتقعق قعلماقحع بولغان بعر سودعضةر

بعر ظادةم، ظةيسا ظأزعنع خذدا بولعمةن دةص جارآارلعماصتعكةنغذ، دةص خذالسة حعقارسا، ظذ 
خذددع هاؤا ظوحذق آىنع سعرتتا تذرذؤاتقان بولسعمذ، قذياشنع آأرمةيؤاتعمةنغذ، 

دة »يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةر«بعز . دئضةنعدع» ة ظوخشاشدةيدعغان ظادةمض
ؤةقة بعر  .ظةيسا مةسعهنعث بةزع يةهذدعيالرغا قارشع تذرغان آأرىنىشلعرعنع آأرةلةيمعز

ظةينع حاغدا، ظةيسا بعر توآذرنع ساقايتعص، ظاندعن . دةم ظئلعش آىنعدة يىز بئرعدذ
هةزرعتع ظةيسا بذ ظعشالرنع دةم «. دئضةنعدعآأرصةثنع يعغعشتذرذص ماث –ظذنعثغا ظورذن 

ظئلعش آىنع قعلغانلعقع ظىحىن، يةهذدعي ظاقساقاللعرع ظذنعثغا زعيانكةشلعك قعلعشقا 
خذدا ظاتام تا هازعرغعحة توختعماستعن خعزمةت ‹: لئكعن هةزرعتع ظةيسا ظذالرغا. باشلعدع

اق قعلعص، يةهذدعي شذند. دئدع› !قعلعص آةلمةآتة، مةنمذ شذنداق قعلعشعم آئرةك
حىنكع ظذ دةم ظئلعش . ظاقساقاللعرعنعث ظذنع ظألتىرىش نعيعتع تئخعمذ آىحةيدع

آىنعنعث قاظعدعسعنع بذزذصال قالماستعن، خذدانعث ظأز ظاتعسع ظعكةنلعكعنع ظئيتعش 
باب، - 5» يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةر«(» بعلةن، ظأزعنع خذداغا تةث قعلغانعدع

خذداظاتام تا هازعرغعحة توختعماستعن «سعز بةلكعم ).  ظايةتكعحة-18ظايةتتعن، - 16
دئسة نئمة بوصتذ؟ بذ » خعزمةت قعلعص آةلمةآتة، مةنمذ شذنداق قعلعشعم آئرةك
بعز بعر صارحة هأججةتنع . هئحنئمعنع ظعسصاتالص بئرةلمةيدعغذ؟ دئيعشعثعز مذمكعن
رعلعرع، مةدعنعيعتع، بولذصمذ تةتقعق قعلعص حعققعنعمعزدا، حوقذم ظذنعث سأز ظعبا

بذ يةردعكعسع . ظذنعث يئزعلعش ظوبئيكتتعضة نعسبةتةن ظانالعز ظئلعص بارعمعز
يةهذدعيالرنعث مةدةنعيةت ظارقا آأرىنىشع، ظوبئيكت بولسا دةل يةهذدعيالرنعث دعنعي 

بعز ظعككع معث يعل ظعلضرعكع يةهذدعيالرنعث ظأز مةدةنعيةت . يئتةآحعسعدذر
شذنداق «. ةيسا مةسعهنعث سأزعنع قانداق حىشةنضةنلعكعضة قاراص باقايلعساهةسعدة ظ

حىنكع ظذ . قعلعص، يةهذدعي ظاقساقاللعرعنعث ظذنع ظألتىرىش نعيعتع تئخعمذ آىحةيدع
دةم ظئلعش آىنعنعث قاظعدعسعنع بذزذصال قالماستعن، خذدانعث ظأز ظاتعسع ظعكةنلعكعنع 

-5» بايان قعلغان خذش خةؤةر يذهاننا«(» غانعدعظئيتعش بعلةن ظأزعنع خذداغا تةث قعل
  يدا بولعدذ؟ةنئمة ظىحىن ظذالردا بذنداق جعددعي ظعنكاس ص).  ظايةت- 18باب، 

هةمدة بذ سأزضة . دئمعدع» ظاتعمعز«دئدعكع، هةرضعزمذ » ظاتام«سةؤةبع ظةيسا مةسعه 
ةسعهنعث مذشذ ظةيسا م. دئضةن بذ سأزنع قوشذص قويدع» هازعرغعحة ظعشالؤاتعدذ«يةنة 

ظعككع ظئغعز سأزعنعث ظأزعال ظأزعنع خذدا بعلةن تةث ظورذنغا قويغعنع بولذص، بذ 
. سأزلةردعن مةنمذ خذداغا ظوخشاش ظعش قعلعمةن دئضةن مةنة حعقعص تذراتتع

ظةضةر ظاتاشقا توغرا آةلسة، . دةص ظاتعمايتتع» ظاتام«يةهذدعيالر ظةزةلدعن خذدانع 
لئكعن هةزرعتع ظةيسا ظذنداق . نع قوشذص بعللة ظاتايتتعدئضةن سأز» ظاسماندعكع«

دةص ظاتعغان حئغعدا، ظذ ظةلؤةتتة يةهذدعيالرنعث بذ سأزضة » ظاتام«ظذ خذدانع . قعلمعدع
ظةيسا بذ سأزنع قعلعش ظارقعلعق، خذدا خعزمةت . سةل قارعمايدعغانلعقعنع بعلةتتع

زمةتتة بولعدعغانلعقعنع قعلغاندا، ظأزعنعثمذ يةنع ظوغلعنعثمذ داؤاملعق خع



 

 

ناهايعتع ظئنعقكع، بذ يةردة يةهذدعيالر ظذنعث ظأزعنع خذدانعث ظوغلع . بعلدىرضةنعدع
شذثالشقا يةهذدعيالرنعث هةزرعتع ظةيساغا . دةص تونذشتذرذؤاتقانلعقعنع حىشةنضةنعدع

دةسلةصتة ظذالر ظةيساغا صةقةت . بولغان ظأحمةنلعكع بارغانسئرع آىحةيضةنعدع
كةشلعك قعلعشنعال ظويلعغان، لئكعن بذ ظعشتعن آئيعن ظذالر هةزرعتع ظةيسانع زعيان

ظةيسا مةسعه خذدانع ظأزعنعث ظاتعسع دةص ظاتاص، ظأزعنع خذدا . ظألتىرىؤئتعشنع ظويلعدع
بعر قئتعم . دةيدذ» ظاتام ظعككعمعز ظةسلعدة بعرمعز«: بعلةن تةث قعلعصال قالماي، ظذ يةنة

مدا بةزع يةهذدعي دعنعي ظاقساقاللعرع تةرعصعدعن ئسالذيسا مةسعه يئربايرام مةزضعلعدة، ظة
ظةيسا ظذالرغا ظةث ظاخعرعدا مذنداق . مةسعهلعق ساالهعيعتع توغرعسعدا سوراق قعلعندع

باب، -10» بايان قعلغان خذش خةؤةر يذهاننا«(» ظاتام ظعككعمعز ظةسلعدة بعرمعز«: دةيدذ
آئسةك قعلعش ظىحىن يةردعن –الر يةنة ظذنع حالما بذنعث بعلةن يةهذدعي«؛ ) ظايةت- 30

بذ . ظاتام ماثا بذيرذغان آأص ياخشع ظعشالرنع ظالدعثالردا آأرسةتتعم‹. تاش ظئلعشتع
دئدع هةزرعتع ظةيسا › آئسةك قعلماقحعسعلةر؟-ظعشالرنعث قايسعسع ظىحىن مئنع حالما

–غانلعقعث ظىحىن حالما سئنع ياخشع ظعشلعرعث ظىحىن ظةمةس، آذصذرلذق قعل‹. ظذالرغا
دةص › !حىنكع سةن ظادةم تذرذقلذق ظأزىثنع خذدا قعلعص آأرسةتتعث. آئسةك قعلعمعز

 - 31باب، - 10» بايان قعلغان خذش خةؤةر يذهاننا«(» جاؤاب قايتذرذشتع خااليعق
بعز بةلكعم ظذالرنعث ظةيسا مةسعهنعث بذ سأزعضة نئمة ظىحىن ). ظايةتكعحة-33ظايةتتعن 
 ضرئكظةضةر بعز . جعددعي ظعنكاس قايتذردعغانلعقعغا هةيران قئلعشعمعز مذمكعنمذنداق 

 ضرئك. تعلعنع تةتقعق قعلعدعغان بولساق، ناهايعتع قعزعقارلعق بعر مةنعنع بايقايمعز
 ضرئكبعر دئضةن بذ سأز «: مذنداق يازعدذ) A.T.Robertson (روبئرتسونظةدةبعياتشذناسع 

ظذ .  سأز بولذص، ظذ هةرضعزمذ ظةرةنحة رودتعكع ظعسعم ظةمةستعلعدا ظوتتذرا رودقا تةؤة
بةلكع ظذ ماهعيةت ياآع بعر . ظورذن ؤة مةقسةت جةهةتتعكع بعرلعشعشنع آأرسةتمةيدذ

بذ جاراثلعق «: ظذ يةنة مذنداق دةيدذ. »صىتىنلىك جةهةتتعكع بعرلعشعشنع آأرسعتعدذ
ناسعؤعتعنع ظاشكارلعشعدعكع ظةث ظاؤاز مةسعهنعث ظأزع يةنع ظوغلع بعلةن ظاتعنعث مذ

بذ سأزعنع . »نةصرعتعنع قوزغعغانعدع-مانا بذ صةرعيسعيلةرنعث غةزةص. يذقعرع صةللعسعدذر
ظاثلعغان ظادةمنعث ظعدعيعسعدة، ظةيسا مةسعهنعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغانلعقع 

 مذنداق )Leon Morris(مذربعست ظالعي مةآتعصعنعث مةآتةص مذدعرع مذرعس . ضذمانسعزدذر
يةهذدعيالر ظةيسانعث سأزعنع خذداغا شةك آةلتىرضةنلعك دةص قارعغاحقا، ظأز «: يازعدذ

حىنكع مذسا صةيغةمبةر ظارقعلعق حىشىرىلضةن . قولع بعلةن ظذنع سوراق قعلماقحع بولعدذ
آئسةك قعلعص ظألتىرىلىشع آئرةك دةص - قانذندا، خذداغا شةك آةلتىرضةنلةر حالما

لئكعن، ظذالر قانذن يولع بعلةن ).  ظايةت- 16باب، -24» ئؤعيلعقالرل«. (يئزعلغانعدع
ظذالر سوتحعنعث سوراق قعلعشعغا ظاساس بولعدعغان ظةرزنامعنع تئخع . ظعش قعلمعدع
  » ظذالر صةقةت غةزةص ظعحعدعال سوراق قعلعشنع باشلعغانعدع. تةييارلعمعغانعدع

آئسةك –بعلةن حالما دئضةن سةؤةب » خذداغا شةك آةلتىردع«ظةيسا مةسعه 
يةهذدعيالر ظةيسانعث نئمة دئمةآحع ظعكةنلعكعنع . قعلعنعش خةؤصعضة دذح آةلضةنعدع

بعزمذ بةلكعم ظذالر نئمة ظىحىن ظأز غةزعصعنع بئسعؤئلعص تذرذص، .  حىشعنةتتعةظةلؤةتت



 

 

ظذنعث سأزلعرعنعث راست ياآع يالغانلعقع توغرعسعدا ظويلعنعص باقمعغان بولغعيتتع، 
ظةيسا مةسعه ماهعيةت ؤة تةبعظعيةت جةهةتتة ظأزعنع خذدا . ظويلعنعشعمعز مذمكعندةص 

سعلةر يا مئنع «: بعلةن بعر دةص ظاتاص قالماستعن، يةنة ناهايعتع ظوحذق قعلعص
 يذهاننا«(» مئنع تونذغان بولساثالر ظاتامنعمذ تونذغان بوالتتعثالر. تونذمايسعلةر، يا ظاتامنع
مئنع آأرضةنلةر، مئنع «).  ظايةت-19باب، -8» ؤةربايان قعلغان خذش خة

 -45باب، -12» بايان قعلغان خذش خةؤةر يذهاننا«(» ظةؤةتكىحعنعمذ آأرضةن بولعدذ
 يذهاننا«(» ظذالرنعث مةندعن نةصرةتلةنضعنع ظاتامدعنمذ نةصرةتلةنضعنع بولعدذ«). ظايةت

ع مةقسةت، ظعنسانالرنعث بذنعثدعك«).  ظايةت- 23باب، - 15» بايان قعلغان خذش خةؤةر
ظوغلعنع هأرمةتلعمعضةنلةر . ظأزعنع هأرمةتلعضعنعدةك، ظوغلعنعمذ هأرمةتلعشع ظىحىندذر
بايان قعلغان خذش  يذهاننا«(» ظذنع ظةؤةتكىحع ظاتعسعنعمذ هأرمةتلعمعضةنلةردعن بولعدذ

 ظادةم بذ ظايةتلةر ظةيسانعث ظأزعنع ظادةتتعكع. دئضةنعدع)  ظايةت- 23باب، - 5» خةؤةر
دةص قارعمعغانلعقعنع ظوحذق آأرسعتعص تذرعدذ؛ ظذ ظأزعنع خذدا بعلةن تةث ظورذنغا 

دعغان ظادةم دةص رعظةيسانع صةقةتال باشقعالرغا قارعغاندا خذداغا يئقعنراق تذ. قويعدذ
ظةضةر سةن ماثا ظاتامغا هأرمةت قعلغاندةك هأرمةت قعلمعساث، بعزضة «: قارايدعغانالر

بعر قئتعم . دئضةن باياناتنع ظةستايعدعل ظويلعنعص باقسذن» ان بولعسةنهأرمةت قعلمعغ
ظذنعئرعستعتعدا ظةدةبعيات دةرسعنع بئرعؤاتقان حئغعمدا، بعر ؤةست ؤعرضعنعيامةن 

صروفئسسور مئنعث سأزىمنع بألىص، صةقةت يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةردعال 
لةنضةن، لئكعن يذهاننا بايان قعلغان ظةيسانعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغانلعقع خاتعرع

ظةث دةسلةصتة يئزعلغان . خذش خةؤةر ظةث ظاخعرعدا يئزعلغان خذش خةؤةر آعتابع
مارآذس بايان قعلغان خذش خةؤةرعدة ظةزةلدعن ظةيسانعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغانلعقع 

رلعقع ظذنعث بذنداق دئيعشعدة ظعككع خعل مذمكعنحعلعكنعث با. خاتعرعلةنمعضةن دئدع
بعرع، ظذ مارآذس بايان قعلغان خذش خةؤةرنع صةقةت ظوقذص . ظعصادعلعنعص تذرعدذ

مةن مارآذس بايان قعلغان . باقمعغان، يةنة بعرع، ظذ ظوقذغاندا زئهعن قويذص ظوقذمعغان
خذش خةؤةرنع ؤاراقلعغعنعمدا، ظةيسا مةسعهنعث ظأزعدة ضذناهالرنع آةحىرىم قعلعش 

ظةيسا مةسعه صالةح ظادةمنعث . اآارلعغانلعقعنع آأردىمهوقذقعنعث بارلعقعنع ج
. دئضةنعدع» ظوغلذم، ضذناهلعرعث آةحىرىم قعلعندع«: ظعشةنحعسعنع آأرىص ظذنعثغا

بايان قعلغان خذش  لوقا«(، ) ظايةت-5باب، - 2» بايان قعلغان خذش خةؤةر مارآذس«(
 قانذنع بويعحة صةقةت رنعثعياليةهذد).  ظايةتكعحة- 50 ظايةتتعن - 48باب، - 7 »خةؤةر

:  ظايةتتة- 25باب، -43» يةشايا«. خذداال ضذناهنع آةحىرىم قعلعش هوقذقعغا ظعضة ظعدع
» ضذناهالرنع آةحىرىم قعلعش صةقةت خذدانعث ظاالهعدة ظأزعضعال خاس بولغان هوقذقع«

بذ ظادةم نئمة ظىحىن بذنداق سأزلةيدذ؟ ظذ «: تةؤرات ظذستازلعرع. دةص يئزعلغان
دةص » خذدادعن باشقا آعممذ ضذناهالرنع آةحىرىم قعاللعسذن؟. لذق قعلعؤاتعدذآذصذر

).  ظايةت- 7باب، - 2» بايان قعلغان خذش خةؤةر مارآذس«. (سوظال قويذشقانعدع
دئيعشعشع ظاسانمذ ياآع » ضذناهلعرعث آةحىرىم قعلعندع«هةزرعتع ظةيسا ظذالردعن 

حىشةندىرلىشتة مذنداق . ورعغانعدعدئيعش ظاسانمذ دةص س» ظورنذثدعن تذرذص ماث«



 

 

بذ بعر جاؤاب بئرعش تةس بولغان مةسعلة، ظذالرنعث ظعككعلعسعنعال ظئغعزدا «: دئيعلعدذ
دئيعش ظاسان، بعراق، ظئغعزدعن حعققان سأزلةر بعلةن ظوخشاش نةتعجعضة ظئرعشعش 

ا قارعسعغ. قذدرةتكة مذهتاج بولعدذ-ظىحىن، هةر ظعككعلعسع خذدادعن آةلضةن آىح
سأزلةيدعغانالرنعث بعرع بةلكعم باشقعالرنعث ضذمانلعنعشعدعن ظةنسعرةص، ظالدعنقعسعنع 

دئمةك ظاسان دئيعشع مذمكعن، بعراق ظةيسا مةسعه آئسةلنعمذ ساقايتعؤةتتع، بذنعث 
بعلةن آعشعلةر ظذنعث آئسةلنعث سةؤةبعنع بعر تةرةص قعلعش هوقذقعغا ظعضة 

سةؤةبتعن دعنعي يئتةآحعلةر آذصذرلذق قعلدع، مانا مذشذ » ظعكةنلعكعنع حىشةندع
.دةص ظةيعبلعدع  

دذنيادا هئحكعمنعث ضذناهعنع آةحىرىم «: ظئيتعدذآع) Lewis Sperry Chafer (حافئر
ظذالر رةنجعتكةن ظاشذ مةؤجذداتتعن باشقا هئحكعم ضذناهنع . قعلعش هوقذقع يوق
اندا، ظذنعث ظعشلةتكعنع ظةيسا مةسعه ضذناهنع آةحىرىم قعلغ. آةحىرىم قعاللمايدذ

ظادةمنعث هوقذقع ظةمةس، حىنكع خذدادعن باشقا هئحكعم ضذناهنع آةحىرىم 
بعر خذالسة -شذنعث ظىحىن بعردعن. بعراق ظةيسا مةسعه ضذناهنع آةحىرضةن. قعاللمايدذ

  .»شذآع ظةيسا مةسعه خذدانعث ظأزعدذر
عرع مئنع بعر مةهةل قذم ظعلضذ ضذناهنع آةحىرىم قعلعشتعن ظعبارةت بولغان بذ ظ

بعر آىنع ظةتعضةندة . سةؤةبع مةن بذنعث تئضعضة يئتةلمةيتتعم. تةمتعرعتعص قويغانعدع
مةن مارآذس بايان قعلغان خذش خةؤةردعكع يذقعرعقع ظايةتلةر ظارقعلعق ظةيسا 

ظةينع حاغدا . مةسعهنعث خذدالعق خاراآتئرع توغرعسعدعكع مةسعلعلةرضة جاؤاب بةردعم
مةنمذ ظادةملةرنع «: ظذ. بةرضةنعدعدعية مئنعث حعقارغان يةآىنىمضة رةد تسسئنوبعر د

» آةحىرىم قعالاليمةن، لئكعن بذنعثلعق بعلةن مةن ظأزىمنع خذدا دةؤالسام بولمايدذ
مةن ظذنعث ظوتتذرعغا قويغان بذ سوظالعنع ظويلعغعنعمدا، دةرهال ظةينع حاغدعكع . دئدع

كة قارشع تذرغانلعقعنعث سةؤةبعنع حىشةنضةندةك دعنعي يئتةآحعلةرنعث ظةيسا مةسعه
بعراق بذ سأزنع آأثلع » حىردىم دئيةلةيسعزآةمةن سعزنع «: شذنداق سعز. بولدذم

باشقعحة قعلعص ظئيتعقاندا، ظةضةر سعز مئنع . ظاغرعغان تةرةصال قعلعشقا هةقلعق بولعدذ
كعن ظةيسا مةسعهنعث لئ. دئيةلةيمةن» حىردىمآةمةن سعزنع «: رةنجعتعص قويسعثعز مةن

بذ صالةح ظادةم خذدانعث ظالدعدعال ضذناه . ظةينع حاغدعكع ظةهؤالع بذنعثغا ظوخشعمايدذ
» ضذناهلعرعث آةحىرىم قعلعندع«: ظأتكىزضةن، بعراق ظةيسا ظأز هوقذقعنع ظعشلعتعص

قا ظةلؤةتتة، بعز رةنجعضةن ظادةملعرعمعزنع آةحىرىم قعالاليمعز، لئكعن خذدادعن باش. دئدع
هئحقانداق ظادةم ظأزعنعث ظالدعدا ضذناه ظأتكىزضةنلةرنع آةحىرىم قعلعش هوقذقعغا ظعضة 

  . لئكعن ظةيسا دةل شذنداق قعاللعدع. ظةمةس
ناسعرةدعن آةلضةن بعر ياغاححع قورقماستعن ظأزعنع خذدا بعلةن تةث ظورذنغا قويسا، 

ظةيسا مةسعهنعث . ظةمةسيةهذدعيالرنعث غةزعصعنعث قوزغعلعشع هةيران قاالرلعق ظعش 
ضذناهالرنع آةحىرىم قعلعش هوقذقع بولسا، ظذنعث خذداغعال خاس بولغان ظاالهعدة 

ظوخشاشال، بعز يةنة مارآذس بايان قعلغان . هوقذقعنع ظعشلعتعشنعث بعر ياخشع معسالع
 ظايةتتعن، - 60باب، -14(خذش خةؤةردعن ظةيسا مةسعهنعث جازاالنغانلعقعنع آأرعمعز 



 

 

بذ ‹: ظالعي روهانعي ظورنعدعن تذرذص، ظوتتذرعغا آئلعص ظةيسادعن«) يةتكعحة ظا- 64
ظادةملةر سئنعث ظىستعثدعن نئمعنع شعكايةت قعلعؤاتعدذ؟ سةن نئمة ظىحىن جاؤاب 

‹ : ظالعي روهانعي يةنة ظذنعثدعن. بعراق، ظةيسا هئحنئمة دئمعدع. دئدع› بةرمةيسةن؟
. هةظة مةن شذ«: ظةيسا. دةص سورعدع › سةن مةدهعيعلةنضىحع خذدانعث ظوغلعمذ؟

نلعقعنع، بذلذتالرغا عدعغاسعلةر ظعنسان ظوغلعنعث قادعر خذدانعث ظوث يئنعدا ظولتذر
شذنعث بعلةن ظالعي روهانعي آعيعملعرعنع . دئدع» معنعص حىشعدعغانلعقعنع آأرعسعلةر

نعث آذصذرلذق بعزضة يةنة قانداق ضذؤاهحع آئرةك ظعدع؟ سعلةر هةممعثالر ظذ«: يعرتعص
آأصحعلعك . دئدع» سأزلعرعنع ظاثلعدعثالرغذ؟ سعلةرحة قانداق قعلعشعمعز آئرةك؟

  . بعردةك ظذنعثغا ظألىم جازاسع بئرعلعشع آئرةك دئيعشتع
دةسلةصتة ظةيسا مةسعه سوظالالرغا جاؤاب بئرعشكة ظذنعمعغاحقا، ظالعي روهانعي ظذنع 

 ظاستعدا ظةيسا مةسعه جاؤاب بئرعشكة بذنداق ظةهؤال. قةسةم ظعحعشكة مةجبذرلعدع
دةص سوراق » سةن مةدهعيعلةنضىحع خذدانعث ظوغلع بوالمسةن؟«ظذ . مةجبذر ظعدع

  . دئدع» هةظة شذنداق«: قعلغاندا، جاؤاب بئرعص
ظةيسا مةسعهنعث ظعقرارنامعسنع تةهلعل قعلغان ؤاقتعمعزدا، ظذنعث ظأزعنع 

قذدرةتلعك خذدانعث ظوث يئنعدا بعرعنحعدعن خذدانعث ظوغلع؛ ظعككعنحعدعن 
ظولتذرغذحع؛ ظىحعنحعدعن بذلذتالرغا ظولتذرذص، قايتا آئلعدعغان ظعنسان ظوغلع دةص 

بذ يةردعكع هةر بعر نذقتا ظذنعث مةسعه . ظاتعغانلعقعنع ناهايعتع ظئنعق آأرىؤاالاليمعز
.  مذهعمبذ ظىح تةرةصنع بعرلةشتىرىص تةهلعل قعلعش بةك. ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذ

ظالعي آئثةشمة ؤة يةهذدعي سوتع بذ ظىح تةرةصنع بةآمذ ظئنعق ظاثلعغان بولذص، هةتتا 
بعزضة يةنة قانداق «: ظالعي روهانعينعث بذنعثغا بولغان ظعنكاسع ظأز آعيعملعرعنع يعرتعص

ظذالر ظةيسا مةسعهنعث ظأزع . دئضةندعن ظعبارةت بولغان» ضذؤاهحع آئرةك؟
ظذنعث سأزع ظذنعث . قعنع ظاخعرع ظأز قذلعقع بعلةن ظاثالشقانعدعتوغرعسعدعكع ضذؤاهلع

: مذنداق دةيدذ) Robert Anderson (ظاندةرسون. ضذناهعنع بئكعتعشتعكع ظاساس بولغانعدع
هئحقانداق ضذؤاهلعق غةزةص ظعحعدعكع ظادةملةرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعدةك قايعل «

دةص ظاتعشع، شىهبعسعزآع ظذنعث رةببعمعزنعث ظأزعنع خذدا . قعالرلعق بولمايدذ
بعز شذنع ظئسعمعزدة . دىشمةنلعرعنعث ظذنعثغا قعلغان هةرعكةتلعرعنع آةلتىرذص حعقارغان

حعث تذتذشعمعز آئرةآكع، يةهذدعيالر هةرضعزمذ بعر توص ظوقذمعغان، قاالق ظادةملةر 
للةت؛ لئكعن ظذالر ظالعي مةلذماتلعق، هةمدة ظعنتايعن ظعخالسمةن بولغان بعر مع. ظةمةس

ظةيسا مةسعه ظأزع توغرعسعدعكع شعكايةت بعلةنال، آئثةشمة تةرعصعدعن ظألىم جازاسعغا 
ظذ ظاالهعدة دعنعي . آئثةشمة دةل ظذالرنعث دألةت صارالمعتع ظعدع. هأآىم قعلعندع

يئتةآحعلةردعن تةشكعل قعلعنغان بولذص، ياماظعر ؤة ظذنعث ظةث قاؤذل ظادةملعردعن 
  .»قاتارلعق ظادةملةرمذ بار ظعدعبولغان ساظول 

ناهايعتع ظئنعقكع ظةيسا مةسعهنعث بذ يةردعكع سأزلعرع ظأزعنعث خذدا ظعكةنلعكع 
توغرعسعدعكع ضذؤاهلعق سأزلعرع بولذص، يةهذدعيالر ظذنعث سأزلعرعدعن ظذنعث ظأزعنع 

شذنعث ظىحىن بعز بذ يةردة ظعككع خعل . خذدا دةص ظاتاؤاتقانلعقعنع حىشةنضةنعدع



 

 

. يةنة بعرع ظذ هةقعقعي خذدا. بعرع ظذ آذصذرلذق سأزلعضةن. ظئهتعماللعققا دذح آئلعمعز
ظةمةلعيةتتة ظذالرنعث . ظذنع جازالعغان ظادةملةر بذ تةرعصعنع ناهايعتع ظئنعق آأرةلعضةن

ظذ خذداغا « ظذنع آرئستكة معقلعشع هةم مةسخعرة قعلعشعنعث سةؤةبع
 بايان قعلغان امةتت«(» خذدانعث ظوغلع دةص ظاتعغانعدعحىنكع ظذ ظأزعنع ......تايعناتتع

   .)ظايةت- 43باب، - 27» خذش خةؤةر
ظالعي روهانعينعث آعيمعنع يعرتعشع توغرعسعدا حىشةنحة بئرعص ) H. B. Swete(سؤئت 

–ظةسلعدة ظالعي روهانعينعث شةخسعي ظعشالر توغرعسعدا آعيعم «: مذنداق دةيدذ
،  ظايةت-6باب، -10» لئؤعيلعقالر«. (صعدعن حةآلةنضةنآئحعكعنع يعرتعشع قانذن تةرع

لئكعن سوراق قعلعنعؤاتقاندا، ظةنظةنة بويعحة ظذنعث بذ هةرعكعتع ). ظايةت- 10باب، - 21
مىشكىل ظةهؤالغا . هةرقانداق بعر آذصذرلذققا نعسبةتةن غةزةصلةنضةنلعكعنع ظعصادعلةيتتع

ظذالرغا ظةمدع صاآعتنعث آئرعكع حىنكع . حىشىص قالغان بذ سوراق ظاخعرع توختعدع
  » جعنايةتحع ظأز ضذناهعنع ظأزع بئكعتكةنعدع. يوق ظعدع

خذددع . بعز باشتعال بذ سوراقنعث ظادةتتعكع بعر سوراق ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليمعز
بذ هأآىمنعث ظاالهعدة تةرعصع ظذنعث «: آأرسةتكةندةك) Irwin Linton(ظادؤوآات لئنتذن

مةسعهكة . ، بةلكع جاؤابكارنعث ساالهعيعتعضة قارعتعلغانلعقعداجعنايةتحعضة ظةمةس
ظارتعلغان جعنايةت، سوتتعكع دةلعل، رعم ظةمةلدارعنعث سوراقلعرع ؤة ظألىم جازاسعنع 
ظعجرا قعلعؤاتقاندا آرئست ظىستعدعكع هأآىملةرنعث هةممعسع ظذنعث هةقعقعي 

  ›»م ؟ ظذخذدانعث ظوغلعمذ؟ظةيسا آع‹ . ساالهعيعتع ؤة ظابرويع توغرعسعدا بولدع
نيذيذرك سوتعنعث قانذن نةزةريعؤع ظاساسع ظعلمعنعث نوصذزلذق سودعيعسع ضاينور 

)Gaynor ( ظةيسا مةسعهكة حعقعرعلغان هأآىم توغرعسعدا توختعلعص، آئثةشمعنعث ظذنعثغا
 بعر ظةيعبنامعسع خذداغا آذصذرلذق قعلدع دئضةندعن ظعبارةت بولغان دةص-بةرضةن بعردعن
خذش خةؤةر آعتابلعرعدعكع خاتعرعلةرنعث «: ظذ مذنداق دةيدذ. هئسابلعغانعدع

هةممعسع ناهايعتع ظئنعق بولذص، ظةيسا مةسعه توغرعسعدعكع بةتنام ظذ آذصذتلذق قعلدع 
-ظةيسا مةسعهنعث ظأزعدة ظادةتتعن تاشقعرع آىح:...... دئيعشتعن ظعبارةت بولدع

صذرلذق آذث ظأزع دةل ظادةملةرنعث سأزع بويعحة قذدرةتنعث بارلعقعنع ظايان قعلعشنع
   .) ظايةت- 33باب، - 10» بايان قعلغان خذش خةؤةر يذهاننا«(» قعلعشتذر

آأصعنحة دئلوالردا، جعنايةت ضذماندارع ظأزعنعث جعنايعتع سةؤةبعدعن سوراق 
ظةيسا مةسعه ظأزعنعث ساالهعيعتع . بعراق، ظةيسا مةسعه ظذنداق ظةمةس. قعلعنعدذ

  . ةبعدعن سوراق قعلعنغانسةؤ
ظةيسا مةسعهنعث سوراق قعلعنعشع ظذنعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغانلعقعنع تولذق 

هةتتا ظذ . ظذنع سوراق قعلغان ظادةم بذ نذقتعغا ظعسصات بوالاليدذ. نامايةندة قعلعدذ
ا ظذ بذرذن مةن ظادةم بولذص دذنياغ«: آرئستكة معقالنغان ظاشذ آىنعمذ ظذنعث دىشمةنلعرع

ظالعي روهانعي، تةؤرات ظذستازلعرع ؤة . دئيعشكةنعدع» آةلضةن خذدا بولعمةن دئضةنعدع
سةن باشقعالرنع قذتقذزعمةن دةيتتعث، «:يةهذدعي ظاقساقاللعرع ظذنع زاثلعق قعلعص

ظةضةر ظذ ظعسراظعلالرنعث صادعشاهع بولعدعغان بولسا . ظةمدع ظأزىثنع قذتقذزذص باقة



 

 

ظذ خذداغا تايعنعمةن . ن، ظاندعن بعز ظذنعثغا ظعشعنعمعزهازعرال آعرئستعن حىشسذ
ظةضةر خذدا ظذنعثدعن خذرسةن بولسا، خذدا ظذنع قذتقذزذص باقمعسذنمذ؟ ظذ : دةيتتع

بايان قعلغان  مةتتا«(دئيعشتع» ظأزعنع مةن خذدانعث ظوغلع دةص ظاتعغان ظةمةسمذ؟
  ). ظايةتكعحة-43ظايةتتعن، - 41باب، - 27» خذش خةؤةر

 



 

 

        بابباببابباب    ----2222                                        
        

        مذ، ظالدامحعمذ ياآع ساراثمذ؟مذ، ظالدامحعمذ ياآع ساراثمذ؟مذ، ظالدامحعمذ ياآع ساراثمذ؟مذ، ظالدامحعمذ ياآع ساراثمذ؟خذداخذداخذداخذدا                                    
        

ظةيسا مةسعهنعث ناهايعتع ظئنعق قعلعص، ظأزعنع خذدا دةص جاآارلعشع ظئقعص 
يةنع بذ خاتا آأز قاراشالر ظةيسا مةسعهنع . يىرضةن خاتا آأز قاراشالرغا رةددعية بةردع

ن ياخشع ظادةم ياآع حوثقذر صةزعلةت جةهةتتة مذآةممةل بولغا–صةقةتال ظةخالق 
مذنداق . دةيدعغان آأز قاراشالردذر» صةيغةمبةر«هةقعقةتلةرنع ظوتتذرعغا قويالعغان 

بعر قوبذل قعلعشقا بولعدعغان -ضة نعسبةتةن بذ بعردعن»ظوقذرمةنلةر«قاراشالر داظعم 
علة مةس. ياآع تةجرعبعدعن ظأتكةن مذقةرةر نةتعجعدةك تذيذلعدذ. خذالسعدةك تذيذلعدذ

شذ يةردعكع آأصعنحة باش لعثشعتعص بذ صعكعرنع قذؤةتلعضةن ظادةملةر بذ يةآىننعث 
  . آةينعدعكع خاتا آأز قاراشنع ظةسال بايقعمعغان بولعدذ

ظةيسا مةسعهكة نعسبةتةن ظئيتقاندا، آعشعلةرنعث ظذنع آعم دةص تونذشع ظةث 
ع جاآارلعشعدعن هئحكعم ظةيسا مةسعهنعث سأزلعرع ؤة ظأزعنعث آعم ظعكةنلعكعن. مذهعم

بذنداق تالالش ظةسال مذمكعن . ظذنع صةقةتال ياخشع ظادةم ياآع صةيغةمبةر دةص ظاتعمايدذ
  .ظةمةس

بذ نذقتعنع ناهايعتع ) C. S.Lewis( صروفئسسورع لئؤعسسعتئتنعث آامبعرعج ظذنؤئر
 داظعم مةن بذ يةردة آعشعلةرنعث آاللعسعدا«: ظذ مذنداق دةص يازغان. ظئنعق بعلةتتع

مةن هةزرعتع ظةيسانع ‹: خعيالنع حعقعرعص تاشلعماقحعمةن- آأرىلعدعغان ظةخمعقانة ظوي
بعراق، مةن ظذنعث ظأزعنع خذدا دةص . ظذستاز دةص قوبذل قعلعشنع خااليمةن
خذدا بولماي . بعز بذ سأزنع قعلساق بولمايدذ. ›ظاتعغانلعقعنع قوبذل قعلعشنع خالعمايمةن

.  سأزلعضةن ظادةم هةرضعزمذ ظولذغ بعر ظئتعكا مذظةللعمع بواللمايدذتذرذص ظةيسا مةسعهتةك
ظذنداق . ظذ خذددع  صعشذرذلغان ساراث بعلةن هئح صةرقع بولمعغان ظادةم بولعدذ خاالس

سعز ظذنع بذ ظادةم . بولمعغان تةغدعردعمذ ظذ حوقذم دوزاختعن حعققان ظالؤاستع بولعدذ
ظذنداق بولمعغاندا، نئرؤعسعدعن حاتاق حعققان . كخذدانعث ظوغلع دةص تاللعشعثعز آئرة

   .»ياآع تئخعمذ قورقذنحلذق بعر نئمة بولذص قالعدذ
سعز ظذنع ساراث قاتارعغا حعقعرعص سوالص قويسعثعزمذ «: ظذ يةنة مذنداق يازعدذ

سعز ظذنع جعن حاصالشقان قاتارغا حعقعرعص تاشلعؤةتسعثعزمذ ظذنع . بولعدذ
ياآع ظذنعث ظاياغلعرعغا يعقعلعص، ظذنع خذدايعم دئسعثعزمذ . عدذظألتىرىؤةتسعثعزمذ بول

ظذ . دةيدعغان بعمةنة سأزنع قعلمايلع» ظولذغ ظذستاز«لئكعن بعز ظذنع هةرضعز . بولعدذ
  .»بعزضة بذنداق تالالشنعث ظعمكانعيعتعنع بةرمعضةن

ارغان  يعل ؤاقعت سةرص قعلعص، ظعنجعلغا نعسبةتةن تةنقعدع تةتقعقات ظئلعص ب28 
ظذنعث سأزلعرعنعث هةممعسع ظذنعث ظأزعضة «: مذنداق يازعدذ) F.J.A. Hort(خذرت 



 

 

ظةضةر ظذ صةيغةمبةر ساالهيعتعدة تذرذص، ظابستراآتنع بولغان . نعسبةتةن ظئيتعلغان
  . هةقعقةت توغرعسعدا سأزلعضةن بولسا، بذنعث مةنعسع بولماس ظعدع

:  مذنداق دةيدذKenneth Scott Latourette)(  التذرةتتعنعث تارعخحعسعئ ظذنعؤئرسعتيال
ضةرحة ظةيسا مةسعهنعث تةلعملعرع آعشعنع هةيران قالدذرسعمذ، لئكعن بذ ظذنعث «

باشقعالر بعلةن صةرقلعنعص تذردعغان هةقعقعي تةرعصع ظةمةس، تةلعملةرضة ظذنعث ظأزعنع 
 التذرةت» لمايدذبعردعن ظايرعص قاراشقا بو-بذ ظعككعسعنع بعر. قوشذشع ظةث مذهعمدذر

خذش خةؤةر آعتابلعرعنع ظعنحعكعلعك بعلةن ظوقذغان «: يةآىنلةص يةنة مذنداق دةيدذ
هةر قانداق بعر آعشع ظةيسا مةسعهنعث ظأزعنع تةلعملعرعدعن ظايرعمايدعغانلعقعغا دعققةت 

. لئكعن، ظذنع مذشذنداق دةصال حةآلةص قويساق بولمايدذ. ظذ بعر ظولذغ ظذستاز. قعلعدذ
نعث خذدانعث صادعشاهلعقع، ظادةملةرنعث هةرعكةتلعرع ؤة خذدا توغرعسعدعكع ظذ

بعراق، ظذنعثغا نعسبةتةن ظئيتقاندا، ظذنعث . تةلعملعرعنعث هةممعسع ظعنتايعن مذهعم
تةلعملعرع ظذنعث ظأزعدعن ظايرعلغان بولسا مذقةرةر هالدا آةمتىآلىآنع آةلتىرىص 

ظذ آعشعلةرضة باشقا تالالش . دةص ظاتعغانظةيسا مةسعه ظأزعنع خذدا . حعقعرعدذ
ظذنعث مذنداق جاآارلعشعنعث صةقةتال ياآع راست ياآع . ظعمكانعيعتعنع ظةسال بةرمعضةن

يالغان بولذشال ظعمكانعيعتع بولذص، ظىحعنحع خعل ظعمكانعيةتنعث بولذشع مذمكعن 
 هةزرعتع ظةيسا .شذنعث ظىحىن، بعز حوقذم ظئهتعيات بعلةن ظويلعنعشعمعز الزعم. ظةمةس
 بايان قعلغان مةتتا«(دةص سورعغاندا » سعلةر مئنع آعم دةيسعلةر؟«: تلعرعدعن عرشاض

بعر قانحة خعل جاؤاب بئرعش مذمكعنحعلعكع بار )  ظايةت- 15باب، -16» خذش خةؤةر
  .بولعدذ

ظةضةر . بعرعنحع، ظذنعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغانلعقعنع يالغان دةص صةرةز قعاليلع
بعرع، . ن بولعدعغان بولسا، بذ يةردة صةقةت ظعككعال مذمكعنحعلعك بار بولغان بولعدذيالغا

بعز تأؤةندة هةر بعر . يةنة بعرع ظذ يالغانلعقعنع بعلمةيدذ. ظذ يالغانلعقعنع حوقذم بعلعدذ
  .مذمكعنحعلعككة نعسبةتةن ظعنحعكعلعك بعلةن تةهلعل ظئلعص بارعمعز

  
        ظذ ظالدامحعمذ؟ظذ ظالدامحعمذ؟ظذ ظالدامحعمذ؟ظذ ظالدامحعمذ؟
أزعنع خذدا دةص ظاتعغاندا، ظةضةر ظذ ظةمةلعيةتتة ظأزعنعث خذدا ظةيسا مةسعه ظ

ظةمةسلعكعنع بعلضةن بولسا، ظذنداقتا ظذ يالغان ظئيتعص، قةستةن ظأزعنعث 
لئكعن ظةضةر ظذ بعر ظالدامحع بولسا، ظذ حوقذم . ظةضةشكىحعلعرعنع ظالدعغان بولعدذ

 آعشعلةرضة سةمعمعي بولذش حىنكع مةيلع ظذ قانداقال بولمعسذن. ساختعصةزمذ بولعدذ
توغرعسعدا تةلعم بئرعص، ظأزع حوث ظالدامحعلعق ظعحعدة ياشعغانلعقع ظىحىن بعز ظذنع 

حىنكع . هةتتا بعز ظذنع ظالؤاستع دئسةآمذ بولعدذ. ساختعصةز ظادةم دئسةك خاتاالشمايمعز
عكعنع ظذ باشقعالرنعث مةثضىلىك تةقدعرعنع ظأزعنعث قولعغا تاصشذرذشع آئرةك ظعكةنل

ظةضةر ظذ دئضعنعنع ظةمةلضة ظاشذرالمعسا، هةم ظأزعنعث ظذنداق . ظئيتقان
ظاخعرعدا ظذ بعر . قعاللمايدعغانلعقعنع بعلسة ظذ هةقعقةتةنمذ حوث ظالؤاستع هئسابلعنعدذ

حىنكع، ظذنعث آرئستكة معقلعنعشعنعث سةؤةبعمذ ظذنعث ظأزعنع خذدا . ساراثمذ بولعدذ



 

 

 ظةيسا مةسعهنع ظولذغ بعر ظئتعكا لةرنذرغذنلعغان ظادةم. انعدعدةص ظاتعغانلعقعدعن بولغ
ظأزعنعث ‹ظةث مذهعم بولغان تةلعمدة . بعز ظةمةلعيةتحانراق بواليلع. ظذستازع دةص قارايدذ
باشقعالرنع ظالدعسا بعز ظذنع قانداقمذ ظولذغ بولغان بعر ظئتعكا › ساالهعيعتع توغرعسعدا
  . ظذستازع دةص ظئيتااليمعز

هالبذآع . عث يةآىنعثعزضة نعسبةتةن ظئيتقاندا، ظذ بعر ظالدامحع بولذشع آئرةكسعزن
بذ يةآىن بعز تونذيدعغان ظةيسا مةسعه، ظذنعث هاياتع ؤة ظذنعث بةرضةن تةلعملعرع بعلةن 

ظومذمةن ظةيسا مةسعه جاآارالنغان ؤة ظذنعث خذدا ظعكةنلعكع . ظازراقمذ ماسالشمايدذ
. دألةتلةرنعث ظةهؤالعمذ ياخشعلعنعؤاتعدذ. ياتلعق ظأزضعرعؤاتعدذجاآارالنغان جايالردا ها

دىشمةنلةشكةنلةر . هاراقكةشلةر شعصا تئصعؤاتعدذ. ظوغرع سةمعمعي ظادةمضة ظايلعنعؤاتعدذ
  . معكعرلعك قعلغانالر ظادعل بولوص ظأزضعرعؤاتعدذ–هعلة . دوستلعشعؤاتعدذ

تعق قارشع تذرغان ظةثضعلعيعلعك ظةيسا مةسعه ظئتعقادحعلعرع تةشكعالتلعرعغا قات
ظةسعر  18«: مذنداق يازعدذ) William Lecky(ماشهذر تارعخشذناس ؤئليام لئكعي 

داؤامعدعكع هةر خعل ظأزضعرعش ؤة تةرةقعياتالر داؤامعدا، صةقةتال ظةيسا مةسعه ظئتعقادعال 
ةببعتع ظذ قعزغعن مذه. صةزعلةت بئغعشلعيالعدع–بذ دذنياغا آأثىلدعكعدةك ظةخالقع 

ظذ هةرقانداق زاماندا، هةرقانداق دألةتتة، . ظارقعلعق يىرةآلةرنع لةرزعضة سااللعدع
ظذ . هةرقانداق ؤةزعيةتتة ؤة ظةهؤالدا ظأزعنعث رولعنع تولذق نامايةندة قعلعص آةلدع

صةزعلةتنعث ظةث يذقعرع هالعتع بولذصال قالماستعن يةنة ظارزذنع ظةمةلدة –ظةخالقع
قعسقعغعنة ظىح يعل .  ياخشع هةرعكةتلةندىرضىح آىحعدذرآأرسعتعشنعث ظةث

ظعحعدعكع خاتعرعلةر صةيالسوصالرنعث ظعزدعنعشع ؤة ظةخالق مذتةخةسسعسلعرعنعث 
  .»تئخعمذ بةآرةك ظأزضةرتةلعضةنعدع تةشةببذسلعرعدعن ظادةملةرنع

بذ ضذؤاهلعق بةرضىحع راست «: مذنداق دةيدذ) Philip Schaff (شاف تارعخشذناس 
ظةيسا مةسعهنعث . أزلعمعضةن بولسا، آذصذرلذق ياآع تةلؤعلعك قعلغان بولعدذس

ظةخالقعنعث قذسذرسعزلعقع ؤة ظذنعث ظابرذيعدعن قارعغان حئغعمعزدا، آذصذرلذق قعلدع 
ظذنعث سأزلعضةن هةر بعر ظئغعز سأزع . دةص صةرةز قعلعش صةقةت صذت تعرةص تذرالمايدذ

تع بذ نذقتعنع ناهايعتع ظئنعق نامايةن قعلعص تذرعدذ، ؤة ظذنعث قعلغان هةر بعر هةرعكع
ظذنعث هةرقايسع تةرةصلةردعكع ظعصادعلعرعنعث . بذنع صىتىن دذنيا خةلقع ظئتعراص قعلغان

ظةضةر ظذنع مانا مذشذنداق . هةممعسع ظذنعث دانا ظادةم ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص تذرعدذ
. ة، بذنعثغا ظعشعنعش بةآمذ تةس بولعدذظأزعنع ظالدعدع دئيعلس-مذهعم بولغان ظعشتا ظأز

ظذ بارلعق قعيعنحعلعق ؤة زعيانكةشلعكلةرضة . هذشع ظةزةلدعن جايعدا- ظذنعث ظةقلع
ظذ ظاقعالنعلعق بعلةن ظذنع سوراق قعلغانالرنعث . سوغاق قانلعق بعلةن يىزلعنعص آةلضةن

لعنعص ظذ ظالدعن ظئيتقان ظأزعنعث آرئستكة معق. سوظاللعرعغا جاؤاب بةرضةن
ظألتىرىلىشع، ظىح آىندعن آئيعن قايتا تعرعلعشع، مذقةددةس روهقا حأمىلىش، 
ظئتعقادحعالر جاماظةتحعلعكعنعث قذرذلذشع، يئرذسالعمنعث ؤةيران بولذشع قاتارلعقالرنعث 

بذنداق ظادةمنعث تةلؤة ظادةم بولذشع . هةممعسع ظذنعث ظئيتقعنعدةك بولذص حعقتع
خذددع . ث ظالدامحع ياآع ساختا بولذشع مذمكعن ظةمةسمذمكعنمذ؟ بذنداق ظادةمنع



 

 

آعشعلةرنعث ظئيتقعنعدةك، شاظعر حوقذم شئظعردعكع قةهرعماندعن تئخعمذ ظولذغ 
يةنع ظةيسانعث رولعنع ظالغان آعشع حوقذم ظذنعثدعن ظىستىن تذرالعشع . بولذشع آئرةك

  . »آئرةك
تتذرعغا قويذش ظارقعلعق،  يةنة هةم آىحلىك هةم قايعل قعالرلعق سةؤةبنع ظوشاف

قاظعدة، ساؤات ؤة «: عية بئرعدذدظةيسا مةسعهنع ظالدامحع دةيدعغان آأز قاراشقا رةد
تةجرعبة بويعحة بعر ظالدامحع، بعر ساختعصةز، شةخسعيةتحع، ظةسكع ظادةم قانداقمذ 
ذ تارعختعكع ظةث هأرمةتكة سازاؤةر ظادةمنعث رولعنع ظااللعسذن؟ ظذنداق ظادةم قانداقم

شةصقةت ؤة يىآسةك ظةخالقنعث صعالنعنع تىزىص حعقالعسذن ؤة -تةثداشسعز رةهعم
ظورذندعيالعسذن؟ شذنداقال زامانداشلعرع ؤة قئرعنداشلعرعنعث آىحلىك بعر تةرةصلعمة آأز 

  » قاراشلعرع ظاستعدا، بذ صعالنالر ظىحىن ظأز هاياتعنع تةقدعم قعاللعسذن؟
زعضة ظعضعلعشعنع ؤة خذدا دةص ظعشعنعشعنع ظةضةر ظةيسا مةسعه آعشعلةرنعث ظأ

خالعسا، نئمة ظىحىن يةهذدعية دألعتعضة آئلعدذ؟ نئمة ظىحىن ظذ معسعرغا ياآع 
ضرعتسعيعضة بارمايدذ؟ هئح بولمعغاندا ظذ يةردعكع خةلقلةر آأص خذداغا حوقذنعدعغانالر 

قعحة بعر هالةت بولذص، ظذالر هةقعقعي خذداغا ظعشعنعدعغان بولسا، ظذالردا حوقذم باش
  . شةآعللةنضةن بوالتتع

ظةيسا مةسعهتةك هايات آةحىرةلعضةن ؤة ظذنعثدةك تةلعم بئرةلعضةن هةم ظذنعثدةك 
ظذنداقتا يةنة باشقا . ظألضةن بعر ظادةمنعث ساراث بولذشع قةتظعي مذمكعن ظةمةس

  . مذمكعنحعلعكلةر توغرعسعدا ظويلعنعص باقايلع
  

        ظذ ساراثمذ؟ظذ ساراثمذ؟ظذ ساراثمذ؟ظذ ساراثمذ؟
 مذمكعنحعلعككة ظعشعنعش تةس بولسا، ظذنعث راستتعنال خذدا ظةضةر ظالدعنقع

بولذشعنعث مذمكعنحعلعكع بارمذ ياآع ظذ خاتاالشقانمذ؟ بةلكعم سعز سةمعمعيدذرسعز، 
لئكعن بعزنعث . بعراق، شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا خاتالعشعؤاتقان بولذشعثعزمذ مذمكعن

ظادةم ظأزعنع خذدا دةص ظاتعسا، بولذصمذ شذ نذقتا حوقذم ظئسعمعزدة بولذشع آئرةآكع، بعر 
بعرال خذداغا ظعبادةت قعلعدعغان مةدةنعيةت شاراظعتعدا، باشقعالرغا ظذالرنعث مةثضىلىك 
تةقدعرعنعث ظأزعضة تايعنعش ياآع تايانماسلعقع بعلةن زعح مذناسعؤعتع بارلعقعنع 

ولعدذ؛ بذنداق سأزنع ظئيتسا، بذ هةقعقةتةنمذ تةسةؤؤذر قعلعش تةس بولغان بعر مةسعلة ب
  صةقةت ساراثالرال قعالاليدذ دةص ظئيتعلسا، ظذنداقتا ظةيسا مةسعه بعر ساراثمذ؟

ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغان ظادةم بىضىنكع آىندة ظأزعنع مةن ناصالعيذن بولعمةن دةص 
ظأزعنع ظالدايدعغان -ظذ حوقذم ظازدذرذلغان ياآع ظأز. جاآارلعغان ظادةمضة ظوخشايدذ

بذنداق ظادةملةر باشقعالرنعث ؤة ظأزعنعث زةخمعلعنعص قالماسلعقع ظىحىن، . ذرظادةمد
هالبذآع بعز ظةيسا مةسعهنعث ؤذجذدعدعن . باشقعالر تةرعصعدعن تذتذص تذرذلعدذ

ظةضةر راستعنال ظذنعثدا حاتاق بولسا، ظذنعث ناهايعتع . بعنورماللعقنع ظةسال تاصالمايمعز
 .نع هةقعقةتةنمذ هةيران قالدذرعدذتةبعظعي بولغان ظعصادعسع آعشع



 

 

ظأزلعرعنعث تئببعي ساهةسعدعكع آعتابعدا روهع ) Noyes and Kolb(يس ؤة آولب نو
روهع . آئسةللةر ظوياليدعغان خام خعيال ظةمةلعيةتتعن آأص بولعدذ، دةص يازغانعدع

ظأزعنع –أز بعز قاراص باقايلع، ظ. آئسةللةر رئظاللعقتعن قئحعص، رئظاللعققا يىزلعنةلمةيدذ
  . خذدا دةص ظاتاش حوقذم رئظاللعقتعن ظايرعلعشنعث بعر تىرع بولعدذ

بعز ظةيسا مةسعهنعث قعلغان ظعشلعرعغا قاراص باقعدعغان بولساق، ظذنعث نئرؤعسعدعن 
ظذ تارعختا خاتعرعلةنضةن ظةث نادعر . حاتاق حعققان ظادةم ظعكةنلعكعضة ظعشعنةلمةيمعز

لعملعرع روهع جةهةتتة ظعسكةنجعدة قالغان نذرغذن ظادةملةرنع ظذنعث تة. سأزلةرنع قعلغان
ظذ ظأزعنعث ظذلذغلذقعغا خاتا «: مذنداق سورايدذ) Clark H. Pinnock(صعننوك . ظازاد قعلغان

تمذ؟ عرظعشعنعص قالغانمذ قانداق؟ ظذ بعر تةلؤة ظادةممذ؟ ضذناهسعز ظالدامحع شاض
تةلعملعرعنعث ظعنحعكعلعك ؤة حوثقذرلذق نئرؤعسعدعن حاتاق حعققان ظادةممذ؟ ظذنعث 

دةرعجعسعدعن قارعغان حئغعمعزدا، بذالرنعث هةممعسع ظذنعث نئرؤعسعنعث صىتىنلةي 
بةلكعم بعزمذ ظذنعثدةك نورمال ظةمةسمعز؟ . جايعدا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص بئرعدذ

عية آالعفذرنعية ظذنعؤئرسعتئتعنعث بعر ظوقذغذحعسع ظعلضعرع ظأزعنعث صسعخولوض«
ظذنعث نذرغذن «: مذظةللعمعنعث سعنعصتا مذنداق دئضةنلعكعنع ماثا ظئيتعص بةرضةنعدع

آئسةللةرضة تةلعم بئرعشتعكع ظذسذلع، صةقةتال قولعغا مذقةددةس آعتابنع ظئلعص، 
مانا بذ . مةسعهنعث سأزلعرعدعن بعرةر ظابزاسنع ظذالرغا ظوقذص بئرعشتعن ظعبارةت ظعدع

   .»ةرسعدذرظذالر مذهتاج بولغان ن
ظةضةر سعز خعزمةت «: مذنداق دةيدذ) J.T.Fisher(صسعخولوضعية دوختذرع فئشعر 

سعتاآع ظةث ظذزذن بولغان صسعخولوضالر ؤة صسعخولوضعية دوختذرلعرعنعث صسعخولوضعية 
بعلعملعرعضة ظاظعت ماقاللعرعنعث هةممعسعنع بعر يةرضة يعغسعثعز، ظةضةر سعز بذ يعققان 

عدعن مئغعزعنع ظايرعؤئلعص، شاآعلعنع تاشلعؤةتسعثعز، زامانعمعزدعكع ماقالعالرنعث ظعح
ظةث ظولذغ بولغان شاظعرالرنع تةآلعص قعلعص، بذ بعلعملةرنع نةصعس تعل بعلةن 
ظعصادعلةتكىزسعثعز، بةلكعم قوصال ؤة مذآةممةل بولمعغان تاغدا دئيعلضةن هئكمةتلعك 

الرنع ظةيسا مةسعهنعث تاغدا تةلعم بئرعص، بذ. سأزلةرنعث مةزمذنعغا ظئرعشعشعثعز مذمكعن
ظةيسا . دئضةن سأزلعرع بعلةن سئلعشتذرساق، بذ سأزلةر ظأز رةثضعنع يوقاتقان بولعدذ

مةسعه ظئتعقادحعلعرع ظعنسانالرنعث مذهعم مةسعللعرعنعث جاؤابع بولغان بذ هئكمةتلعك 
...... ردةبذ ية. سأزلةرنع قولعدا تذتذص آةلضعلع ظعككع معث يعلدعن ظاشتع

مذؤةصصةقعيةتلعك هاياتقا آئرةآلعك بولغان ظىمعدؤارلعق، ساغالم روهعي هالةت ؤة 
  .»قاناظةتلعنعشنعث سعخعمعسع بار

ظئتعقادحعالرنعث ظاددعي حىشةندىرىشعدعن باشقا ظةث «: لئؤعس مذنداق دةيدذ
ظاددعي ظذسذلدا ظةيسا مةسعهنعث هاياتعنع، سأزلعرعنع ؤة ظذنعث تةسعرعنع 

ظةضةر ظةيسا مةسعه . ةندىرىش تارعخ نذقتعدعن ظئيتقاندا ناهايعتع تةسكة توختايدذحىش
خذدانعث ظأزع بولمعسا، ظذنعث ساغالم هةم حوثقذر ظئتعكا تةلعملعرع ؤة ظذنعث 
تئظولوضعيعلعك تةلعملعرعنعث آةينعضة يوشذرذنغان باغلعنعشنع قاناظةتلعنةرلعك 

ن ظئتعقادحع ظةمةسلةرنعث حىشةندىرىشع شذنعث ظىحى. حىشةندىرىش مذمكعن ظةمةس



 

 

: سعحاف مذنداق دةيدذ» قعلحة نةتعجعسع بولمعغان قااليمعقانحعلعقالرنع ظئلعص آئلعدذ
خذددع آأك ظاسماندةك سىزىك، تاغ شاماللعرعدةك هةيؤةتلعك، صعحاق بعسعدةك «

نع ظعصادعلةص صاراسةتكة تولغان، ناهايعتع تةبعظعيلعكع–ظأتكىر، صىتىنلةي ساغالم ؤة ظةقعل
يورذقلعرعغا نعسبةتةن مذنداق ظئغعر –تذرغان بعر آعشعنعث ظأزعنعث صةزعلعتع ؤة يول 

خاتالعقالرنع ظأتكىزىشع مذمكعنمذ؟ ظةضةر شذنداق بولعدعغان بولسا بذ ظةرةب 
  خةلعصعلعكدعكع معث بعر آئحة هئكايعلعرع بولذص قالمامدذ؟

  
        مذ؟مذ؟مذ؟مذ؟خذداخذداخذداخذداظذ ظذ ظذ ظذ 

نعث ظالدامحع ياآع ساراث ظعكةنلعكعنع تةسةؤؤذر شةخسةن مةن ظأزىم ظةيسا مةسعه
. بعر مذمكعنحعلعك شىآع، ظةيسا هةقعقةتةن مةسعهتذر- هازعر قالغان بعردعن. قعاللمايمةن

  . خذددع ظذ ظأزع ظئيتقاندةك ظذ خذدانعث ظوغلعدذر
مةن ناهايعتع نذرغذن يةهذدعيالر بعلةن بذ مةسعلة ظىستعدة صاراثالشقان ؤاقتعمدا، 

ظذالر داظعم ماثا ظةيسا مةسعهنع . عث ظعنكاسع ناهايعتع قعزعقارلعق بولغانعدعظذالرن
ظةخالقلعق، دانا بولغان دعنعي رةهبةر، ياخشع ظادةم ؤة صةيغةمبةر دةص تةرعصلعشعص 

مةن ظذالر بعلةن ظةيسا مةسعهنعث ظأزعنع خذدا دةص جاآارلعغان ساالهعيعتع . بةرضةنعدع
ةنع ساراث، ظالدامحع ياآع رةب قاراتلعقالر توغرعسعدا ي» ظىح خعل مذمكعنحعلعك«ؤة 

مةن ظذالردعن سعلةر ظةيسانعث ظالدامحع ظعكةنلعكعضة ظعشعنةمسعلةر دةص . صاراثالشتعم
ظاندعن مةن . دةص جاؤاب بئرعشتع» ياق«: سورعسام، ظذالر ناهايعتع قةتظعي قعلعص

دةص سورعسام، » ةمسعلةر؟سعلةر ظذنعث ساراث ظادةم ظعكةنلعكعضة ظعشعن«: ظذالردعن
: مةن ظذالردعن. دئيعشتعن ظعبارةت بولدع» ظةلؤةتتة، ظذ ساراث ظةمةس«ظذالرنعث جاؤابع 

دةص سورعسام، مةن تئخع بعر قئتعم » سعلةر ظذنعث خذدا ظعكةنلعكعضة ظعشعنةمسعلةر؟«
تع دةص ناهايع» قةتظعي مذمكعن ظةمةس«: نةصةس ظالغعحعلعك بولغان ظارعلعقتعال ظذالر

  .لئكعن بذ يةردة مذشذ ظىح خعل تالالش ظعمكانعيعتع بار. تئزال جاؤاب بئرعشتع
 خعل تالالشنعث حعقعش نذقتعسع ظذالرنعث ظةمةلعيةتكة ظذيغذن ياآع ظذيغذن 3بذ 

بذ يةردعكع . ظةمةسلعكعدة، حىنكع بذ ظىحعنعث مذمكعنحعلعكع بارلعقع ناهايعتع ظئنعق
ظةيسا مةسعه . آرةك يئقعنلعشعدذ دئضةن مةسعلعدذرمةسعلة قايسعسع ظةمةلعيةتكة بة

توغرعسعدا قارار حعقعرعش ظعشع يوق ظادةمنعث ظعشلةش ظىحىن تئصعص آةلضةن 
سعز ظذنع ظولذغ ظئتعكا مذظةللعمع دةصال قويسعثعز . تةبعظعي صةن مةشقلعرع ظةمةس

حع، ياآع ظذ حوقذم ياآع ظالدام. مذنداق تالالش صذت دةسسةص تذرالمايدذ. بولمايدذ
سعز حوقذم بوالرنعث ظعحعدعن بعرنع . ساراث، ياآع خذدانعث ظأزع بولذشع آئرةك

بذ خاتعرعلةر سعلةرنع هةزرعتع «: خذددع ظةلحع يذهاننا يازغاندةك. تاللعؤعلعشعثعز الزعم
ظةيسانعث قذتقذزغذحع مةسعه، شذنداقال خذدانعث ظوغلع ظعكةنلعكعضة ظعشةنسذن هةم بذ 

 بايان قعلغان يذهاننا«(» غا باغلعنعص هاياتلعققا ظئرعشسذن دةص يئزعلدعظارقعلعق ظذنعث
  .) ظايةت- 31باب، - 20» خذش خةؤةر



 

 

ظةمةلعيةتتة هةرقايسع تةرةصتعكع صاآعتالرنعث هةممعسع ظةيسا مةسعهنعث خذدا 
لئكعن بةزع ظادةملةر ظةخالق مةنعسعضة ظئسعلعؤئلعص، ناهايعتع . ظعكةنلعكعنع قولاليدذ

ظذالر ظةيسا مةسعهنع خذدا . بولغان بذ صاآعتنع قوبذل قعلعشنع رةت قعلعؤاتعدذظئنعق 
  . دةص تونذشنعث مةسظذلعيعتع ؤة مةنعسعضة يىزلعنعشنع خالعمايؤاتعدذ

  
                                  

  
                                

  
  

        بابباببابباب    ----3333     
        

        ؟؟؟؟صةن قانداق قارايدذصةن قانداق قارايدذصةن قانداق قارايدذصةن قانداق قارايدذ----     ظذنداقتا ظعلعم     ظذنداقتا ظعلعم     ظذنداقتا ظعلعم     ظذنداقتا ظعلعم
  

صةن بعلةن –نذرغذنلعغان آعشعلةر ظةيسا مةسعهكة ظئتعقاد قعلعشتعن قئحعص، ظعلعم 
. ظعساصاتلعغعلع بولمايدعغان شةيظعيلةرنعث هةممعسع يالغان، قوبذل قعلعشقا ظةرزعمةيدذ

صةن ظارقعلعق ظةيسا مةسعهنعث خذدالعق خاراآتئرع ؤة ظذنعث تعرعلعشعنع –ظعلعم 
ظةسعردعكع ظادةملةر مةسعهنع قذتقذزغذحعم -20كةن، ظذنداقتا هئحكعم ظعسصاتلعيالمعغانع

  . ياآع ظذنع هةقعقعي تعرعلضةن دةص ظعشةنمعسعمذ بولعدذ دئيعشمةآتة
يةنع . صةلسةصة ؤة تارعخ دةرسلعرعدة مةن داظعم مذنداق سوظالالرغا دذح آئلةتتعم

ياق، مةن ظالعم «: ةنمذنداق سوظالالرغا م» صةن ظارقعلعق ظعسصاتلعياالمسعز؟- سعز ظعلعم«
ظةمعسة ظارتذق «: بةزعلةر آىلىشىص آئتةتتع، يةنة بةزعلةر. دةص جاؤاب بئرةتتعم» ظةمةس

» قاراث، ظعشةنحعثعز ظارقعلعق قوبذل قعلعشعثعز آئرةك«ياآع » ضةص قعلماث
  .)بذ سأز ظةلؤةتتة قارعغذالرحة ظعشعنعشكة نعسبةتةن ظئيتعلغان(دئيعشةتتع 

نغا بئرعش سةصعرعمدة، يئنعمدا ظولتذرغان ظادةم بعلةن نئمة تويئقعندا مةن بوس
ظىحىن مئنعث ظةيسا مةسعهنعث ظأزعنع خذدا دةص ظاتعغانلعقعغا ظعشعنعدعغانلعغعم 

: ظذ. شوصذر سأزلعرعمضة قذالق سئلعص ظولتذرغانعكةن. توغرعسعدا صاراثلعشعص قالدعم
دةص سورعسام،ظذ » ق مةسعلة؟قاندا«: مةن. دئدع»  سعز بعر مةسعلعضة دذح آئلعسعز«

  . دةص جاؤاب بةردع» صةن ظارقعلعق ظعسصاتلعيالمايسعز-سعز ظذنع ظعلعم«: جاؤاب بئرعص
هازعرقع زامان ظادةملعرعنعث مةدةنعيةت بعلعملعرعضة تذتقان صوزعتسعيعسع آعشعنع 

ن صة- ظعشنع ظعلعمسعزظةسعرنعث ظوتتذرعلعرعدا نذرغذن ظادةملةر ظةضةر - 20. حأحىتعدذ
بذ قانداقالرحة صةيدا بولذص قالغان . ظارقعلعق ظعسصاتلعيالمعسعثعز ظذ يالغان دةص قارايدذ

بعز . لئكعن ظةمةلعيةتتة هةرضعز ظذنداق ظةمةس. ظعدعيةآع مةن هئح بعلةلمعدعم



 

 

تارعختعكع مذهعم ظادةم ياآع مذهعم بولغان ؤةقةلةرنع ظعسصاتلعماقحع بولغاندا، بعر مذهعم 
: صةن ظارقعلعق ظعسصاتالش ظذسذلع بعلةن-يةنع بعز حوقذم ظعلعم. آئلعمعزمةسعلعضة دذح 

نعث صةرقعنع )Legal-historical proof(» قانذنعي ؤة تارعخعي ظعسصاتالش ظذسذلع«
  . حىشعنعشعمعز آئرةك

صةن ظذسذلعدا مةيلع بعز ظذنعثغا قانداق ظئنعقلعما بةرمةيلع هةممعسع - ظعلعم«
ةجرعبعة قعلعش ياآع تةآرار آأزعتعش بعلةن زعح هادعسعنع ظألحةش هةمدة ت

 .Dr (نت ظذنعؤئرسعتئتعنعث سابعق مذدعرع دوآتذر آوناهارؤارد .»مذناسعؤةتلعك بولعدذ

James B.Conant :(»صةن بولسا بعر قاتار بعر بعرعضة مذناسعؤةتلعك آأز قاراش ؤة آأز - ظعلعم
آأزعتعش نةتعجعسعنعث تةرةقعياتع قاراش تىسعنع ظالغان اليعهعلةر بولذص، تةجرعبة ؤة 

ظذنعث آةلضىسعدعكع تةجرعبة ؤة آأزعتعش ظىحىن ياردعمع حوث . بعلةن شةآعللعنعدذ
  . دةص يازغانعدع» بولعدذ

تئزضعنلعضعلع بولعدعغان تةجرعبة ظارقعلعق مةلذم بعر صةرةزنعث توغرعلعقعنع سعناق 
: بعر ظادةم مذنداق دةيدذ. حعصةن ظذسذلعنعث بعر ظاحقذ- قعلعش، هازعرقع زامان ظعلعم

 82.7مةن ظذ ظادةم بعلةن بعللة ظاشخانا ظأيضة آعرعص، . »صعل حعشع سوصذنع لةيلعمةيدذ«
ضرادذسلذق سذنع آذصقا قويذص، ظاندعن سوصذننع ظذنعث ظعحعضة سالدذق هةمدة بذنع 

صعل . دعبذصةرةز تةجرعبة قعلعش ظارقعلعق ظعسصاتالن. آأزعتعص، خاتعرة يئزعص قالدذردذق
  . حعشع سوصذنع لةيلةيدعكةن

بعر ظذسذلع بولسا، سعز -صةن ظذسذلع شةيظعيلةرنع ظعسصاتالشنعث بعردعن-ظةضةر ظعلعم
بىضىن ظةتعضةندة بعرعنحع ساظةتلعك دةرسكة قاتناشقانلعقعثعزنع، حىشلىك تاماقنع يةص 

قعالاليدعغان تةجرعبة سعز ظأزعثعز آونترول . بولغانلعقعثعزنع ظعسصاتالشقا ظامالسعز قالعسعز
  . ظارقعلعق ظأتىص آةتكةن ظعشنع قايتعيالمايسعز

قانذنعي ؤة تارعخعي ظعسصاتالش ظارقعلعق مةلذم بعر شةيظعينعث ضذمانسعز 
باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا بذ خعل ظذسذلدا . ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغعلع بولعدذ

آىننعث هةقعقةتةن ضذمانسعز صاآعتالرنعث سالمعقع ظارقعلعق هأآىم حعقعرعلعص، بذ ية
 3بذنعثدا . ظعكةنلعكعضة نعسبةتةن صرعنسعص بويعحة خذالسعلةش ظئلعص بئرعلعدذ

يةنع ظاغزاآع صاآعت، خاتعرة قالدىرىلغان صاآعت ؤة . تىرلىك صاآعت ظاساس قعلعنعدذ
ظةضةر سعز بذ ظذسذلنع ظعشلعتعدعغان ). تاصانحا، ظوق، خاتعرة قاتارلعق(ماددعي صاآعت

لسعثعز، سعز بىضىن ظةتعضةندة دةرسكة قاتناشقانلعقعثعزنع تولذق صاآعتع بعلةن بو
سعزنعث قالدذرغان . يةنع سعزنع حوقذم دوستلعرعثعز آأرعدذ. ظعسصاتالص بئرةلةيسعز

  . لئكسعيعثعز بولعدذ، مذظةللعمعثعزمذ سعزنع ظةستة تذتذؤالغان بولعدذ
ولعدعغان شةيظعيلةرنعال ظعسصاتلعغعلع صةن ظذسذلعدا صةقةتال تةآرارلعغعلع ب- ظعلعم
لئكعن تارعخعي شةخعسلةرنع ؤة ظعشالرنع ظعسصاتالشقا ياآع ظعنكار قعلعشقا . بولعدذ

صةن –تأؤةندعكع مةسعلعلةرضة ظعلعم : مةسعلةن. يئتةرلعك صاآعت آأرسعتعص بئرةلمةيدذ
ةم دئضةن ظادؤاشعثتون «: ظذسذلعنع قوللعنعص ظعسصاتالش مذؤاصعق آةلمةيدذ

ناسعرةلعك ظةيسا «، » معللعي هوقذق رةهبعرع بولغانمذ؟ةر آعثمارتعن لذت«، »ظأتكةنمذ؟



 

 

ظةيسا «، » ظامئرعكعنعث تةصتعشع بولغانمذ؟Robert Kennedy)(  آةنعدعروبعرت«، »آعم؟
مانا بذالرنعث . دئضةن مةسعلعلةر» مةسعه ظألىمدعن تعرعلضةنمذ ياآع تعرعلمعضةنمذ؟

 ظارقعلعق ظعسصاتالش آاتئضورعيعسعنعث سعرتعدا بولذص، بعز صةن–هةممعسع ظعلعم 
بذالرنع حوقذم قانذنعي ؤة تارعخعي ظعسصاتالش آاتئضورعيةسعنعث ظعحعضة تعزعشعمعز 

باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا تةآشىرىش، ماتئرعيال توصالش، صةرةز قعلعش، . الزعم
 قانذنعيةتلةرنع خذالسعلةش هةمدة تةجرعبة قعلعش ظذسذللعرع بعلةن تةبعظعي

ظةيسا مةسعهنعث تعرعلضةنلعكعنع «صةن ظذسذلع ظارقعلعق –ظعسصاتلعغعلع بولعدعغان ظعلعم
ظةيسا مةسعهنعث خذدانعث ظوغلع ظعكةنلعكعنع «، »ظعسصاتلعيااليمعزمذ يوق؟
آعشعلةر قانذنعي . دئضةن مةسعلعلةرنع هةل قعلغعلع بولمايدذ» ظعسصاتلعيااليمعزمذ يوق؟

ظذسذلنع ظعشلةتكةندة، ظذالر صاآعتالرنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع ؤة تارعخعي 
  . تةآشىرىشكة مذهتاج بولعدذ

يةنع ظئتعقادحعالرنعث ظئتعقادع هةرضعزمذ قارعغذالرحة . بعر ظعش بةآمذ قعزعقارلعقتذر
مذقةددةس آعتاب بعلةن . ظعدراآقا تولغان بولعدذ- ظئتعقاد بولماستعن، بةلكع ظةقعل

يذهاننا «ظةيسا مةسعه . ظعدراآقا تولذص تاشقان ظعشةنحعدذر-ن ظعشةنح ظةقعلبئرةلةيدعغا
. دةيدذ» سعلةر هةقعقةتنع بعلعشعثالر آئرةك«بابعدا -8نعث » بايان قعلغان خذش خةؤةر

دةص سورعغاندا، » ظةث حوث بذيرذق نئمة؟«: بةزعلةر. هةقعقةتكة سةل قاراشقا بولمايدذ
 رةبنع صىتىن قةلبعث، صىتىن زئهنعث، صىتىن آىحىث ؤة خذدايعث بولغان«: ظةيسا مةسعه

نذرغذن ظادةملةردعكع مةسعلة شذآع، . دةص جاؤاب بئرعدذ» صىتىن جئنعث بعلةن سأي
شذنعث بعلةن ظةيسا مةسعهكة مذناسعؤةتلعك بولغان . ظذالر ظأزلعرعنع بةك حةآلةيدذ

قةددةس روه بعلةن خذدا بعزضة مذ. هةقعقةتلةر ظذالرنعث ظعدعيعسعضة آعرةلمةيدذ
صعكعرنع ظاتا قعلعص، ظأزعنع تونذتقذزعدذ هةم ظأزعنع سأيعدعغان -يئثعالنغان ظوي

بعز حوقذم مذشذ تةرةصلةردة خذدا . قةلبنع بئرعص، ظأزعنعث ظعرادعسعنع تالالتقذزعدذ
بعلةن زعح مذناسعؤةتتة بولذشعمعز، هةمدة ظةث يذقعرع دةرعجعدة ظأز رولعمعزنع جارع 

  .شةرةص آةلتىرىشعمعز آئرةك- ، ظذنعثغا شانقعلدذرذص
لئكعن مئنعث .  مةن ظوقذرمةنلةرنعث قانداق آأز قاراشتا ظعكةنلعكعنع بعلمةيمةن

مئنعث يىرعكعم بعلةن . صعكرعم رةت قعلغان ظشالرنع خالعمايدذ–يىرعكعم ؤة مئنعث ظوي
. ولذص آةلضةنبعرع بعلةن ظعناق مذناسعؤةتتة ب–صعكرعم يارعتعلغان حاغدعال بعر- ظوي

-ظعدراك جةهةتتة ظأز-ظةيسانع قذتقذزغذحع رةببعم دةص تونذغان ظادةم ظةزةلدعن ظةقعل
  .ظأزعنع ظألتىرمةيدذ

تأؤةندعكع تأتعنحع بابتا بعز بةزع قول يازمعالرنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكع هةمدة 
عك ظعكةنلعكع ظةيساغا مذناسعؤةتلعك بولغان ظاغزاآع ظعقرار ؤة ضذؤاهلعقالرنعث ظعشةنحعل

 .توغرعسعدا آأرىص ظأتعمعز
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        ؟؟؟؟نحلعكمذنحلعكمذنحلعكمذنحلعكمذ    مذقةددةس آعتابتعكع خاتعرعلةر ظعشة    مذقةددةس آعتابتعكع خاتعرعلةر ظعشة    مذقةددةس آعتابتعكع خاتعرعلةر ظعشة    مذقةددةس آعتابتعكع خاتعرعلةر ظعشة
        

شذنعث . ظعنجعل بعزنع ظةيسا مةسعه توغرعسعدعكع تارعخعي ماتئرعيالالر بعلةن تةمعنلةيدذ
رعلعقتا ياشعغان نذرغذن ظادةملةر ظةسعرضعحة بولغان ظا–20ظةسعردعن –19ظىحىن، 

مذقةددةس آعتاب قول يازمعلعرعنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعضة نعسبةتةن تةنقعد ؤة 
ظةنة شذ حاغدعن باشالص، توختعماستعن شعكايةت ؤة . هذجذمالرنع ظئلعص بارغانعدع

 شذنداق بولغان. لئكعن ظذالر قعلحعمذ ظاساس تاصالمعغانعدع. هذجىمالر بولذص تذردع
بولسا، ظذالرنعث آأز قارشع هازعرقع ظارخئظولوضعية ؤة تةتقعقتةرعصعدعن ظاغدذرذلغان بوالر 

زونا شتاتعدعكع شتات ظذنعؤئرسعتئتعدا دةرس بئرعؤاتقان حئغعمدا، عظار. ظعدع
دةرستعن » خالعغانحة صعكعر قعلعش«ظةدةبعيات ساهةسعدعكع بعر صروفئسسور 

 ظةصةندع، سعز سأزلعضةن آدوؤئلما«: ظذ. عحىشكةندعن آئيعن مئنع ظعزدةص آةلد
ظةسعردة  –2مةسعهكة مذناسعؤةتلعك ظعشالرنعث هةممعسع معالدعدعن آئيعنكع 

بىضىنكع دةرسعمدة مةن . خاتعرعلةنضةن آونا ظاتام زامانعدعكع ماتئرعيال آعتابعدذر
ظعنجعل بةك آئيعن يئزعلغاحقا، ظذنعثدعكع خاتعرعلةر ظةسال توغرا ظةمةس دةص 

سعزنعث ظعنجعلغا بولغان حىشةنحعثعز ظاز «: مةن ظذنعثغا. دئدع» ىشةندىردىمح
  .دئدعم»  يعل ظارقعدا قاصتذ25دئضةندعمذ 

رنعث ظةيسا مةسعهكة مذناسعؤةتلعك بولغان خاتعرعلةرضة نعسبةتةن وظذ صروفئسس
بذنداق صعكعردة بولذشعنعث مةنبةسع بعر ضعرمانعيعلعك باها بئرعش مذتةخةسعسع 

ر ظعنجعلدعكع آأص قعسعم آعتابالر ذباظ.  ظاساسالنغانخذالسعسعضةF.C. Baur) (رعنعث ذباظ
ظةسعرنعث ظاخعرعدا يئزعلغان دةص صةرةز قعلغان بولغاحقا، بذ  –2معالدعدعن آئيعنكع 

 آئيعن هةمدة خاتعرعلةشتعن ظعلضعرآع ظذزاق ؤاقعتالرنعث تعنمةسعه  ظةيسا ظةسةرلةر
  . تىرىلىص يئزعلغان دئضةن آأز قاراشتا بولغانظأتىشع بعلةن رعؤاياتلةش

ظةسعرضة آةلضةندة، ظارخئظولوضعية ظعلمعنعث بايقعشع ظعنجعلدعكع  –20هالبذآع 
دةسلةصكع دةؤردعكع قول . قول يازمعلعرعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعدع

جون رايالند[يازمعالرنعث بايقعلعشع   
  (John Ryland)  تعي بعت ، حئستئ)يعلع يئزعلغان-130آئيعنكع رةبتعن (قول يازمعسع  

(Chester Beatty) يعلع  –155، رةبتعن آئيعنكع صاصعرذس( يئكةن قةغةز توصلعمع
)] يعلع يئزعلغان –200رةبتعن آئيعنكع (يئزعلغان، هةمدة صوتمان يئكةن قةغةز توصلعمع 

بعرعضة –نع بعر ظةيسا ياشعغان دةؤر بعلةن آئيعنكع دةؤردعكع قول يازمعالرهةزرعتع 
  . باغلعدع



 

 

ضرئك تعلعدعكع «: مذنداق دةيدذ (Burrows)س وظذنعؤئرسعتئتعدعكع بذرر (Yale) يالة
ظعنجعل خاتعرعلعرعنع يئكةن قةغعزعدعكع خاتعرعلةر بعلةن سئلعشتذرغاندعكع يةنة بعر 
 خذالسة شذآع، بذ مئنعث ظعنجعلنعث ظةسلع نذسخعسعنعث توغرا تارقالغانلعقعغا بولغان

صةن جةهةتتعن ظئيتقاندا، –مذنداق بايقاش ظعلعم» ظعشةنحةمنع تئخعمذ ظاشذردع
  . مذقةددةس آعتابنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعضة نعسبةتةن بةلضعلعك رول ظوينايدذ

دذنيا مذقةددةس آعتاب ظارخئظولوضعيعسعضة ظاساس سالغذحع ظالبعئر مذنداق دةص  
زآع، ظعنجعلدعكع هةرقانداق بعر جعلتعنع بعز جةزعملةشتىرىص ظئيتااليمع«: يازعدذ

يعلدعن آئيعن يئزعلغان دةص ظعسصاتاليدعغانغا هئحقانداق  –80رةبتعن آئيعنكع 
بذ ظعنجعل توغرعسعدعكع قةتظعي بولغان رادعكال تةنقعدحعلعرع . ظاساس يوق

بىضىنكع مةشهذر آورنالالرنعث » تةمعنلعضةن ؤاقعتتعن ظعككع ظةؤالد ظالدعدا بولغان
مةن ظعنجعلدعكع هةر بعر جعلتعنع سىغا «: ذخبعرلعرعنعث زعيارعتعنع قوبذل قعلغاندام

 ظارعلعقعغا 80- 40حأمىلدىرىشنع قوبذل قعلغان يةهذدعيالرنعث رةبتعن آئيععنكع 
يئزعص صىتكىزىص )  يعلغعحة بولذش ظئهتعماللعقع حوثراق75-50رةبتعن آئيعنكع (

  . نعدعدةص تةآعتلعضة» بولغان دةص قارايمةن
ظةث ظولذغ ظارخئظولوض دةص ظئتعراص قعلعنغان  (William Ramsay)ؤئليام رامساي 
مانعيعدعكع تارعخعي تةنقعدعزعمحعلةر ضذرذهعدا ئرظذ ظعلضعرع ض. ظادةملةرنعث بعرع

بذ ظئقعمدعكعلةر ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرعنع رةبتعن . ظوقذتقذحع بولذص ظعشلعضةن
 –1تذرعلعرعدا يئزعلغان، هةرضعزمذ رةبتعن آئيعنكع ظةسعرنعث ظوت –2آئيعنكع 

ظذ هازعرقع زامان تةتقعقاتحعلعرعنعث . ظةسعردة يئزعلغان ظةمةس دةص قارايتتع
ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرعضة بةرضةن تةنقعدعنع ظوقذغاندعن آئيعن، ظذ بذنع هةرضعزمذ 

شذثالشقا ظذ بذ . يعلدعكع ظةمةلعيةت ظةمةس دةص ظعشعنةتتع –50رةبتعن آئيعنكع 
. ظعشالرنع تارعخحعالر ؤاقعت سةرص قعلعص تةتقعق قعلعشقا ظةرزعمةيدذ، دةص قارايتتع

شذنعث ظىحىن ظذ آعحعك ظاسعيانعث تارعخعنع تةتقعق قعلغان حئغعدا، ظعنجعلنعث 
شذنداقتعمذ ظذ تةتقعقات جةريانعدا . خاتعرعلعنعشعضة ظانحة بةك ظةهمعيةت بةرمعضةنعدع

صذرات –ظذ تارعختعكع صارحة . ةسةرلعرعدعن صايدعلعنعشقا مةجبذر بولذص قالدعقانعث ظذل
قاظعدة صرعنسعصالرنعث توغرعلعقعنع بايقعغان حئغعدا، ظذنعث ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرعضة 

قانعث ذل«ظةمةلعيةت ظذنعثغا . ظاستا ظأزضعرعشكة باشلعدع–تذتقان صوزعتسعيعسع ظاستا
ظذنعث حوقذم ظةث ظولذغ ..... شذناس ظعكةنلعكعنعبعرعنحع دةرعجعلعك تارعخ

حىنكع ظذ . ظئتعراص قعلدذردع» تارعخشذناسالر قاتارعدعن ظورذن ظئلعشع آئرةآلعكعنع
رامساي . ظةث ظعنحعكة بولغان جايالرنع ظةث توغرا دةرعجعدة خاتعرعلةص قالدذرغانعدع

تتذرعلعرعدا يئزعلغان ظةسةر ظةسعرنعث ظو –2ظاخعرعدا يةنة ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرعنع 
ظةسعرنعث ظوتتذرعلعرعدا يئزعلغان  –1ظذ حوقذم . ظعكةنلعكع قةتظعي مذمكعن ظةمةس

  . ظةسةر دةص ظئتعراص قعلدع
زور بذرذن –نذرغذنلعغان ظةرآعنلعك تةرةصدارلعرع تةتقعقاتحعلعرع ظعنجعلنع زورمذ

ذ توغرعسعدا ظأزعنعث يئثع دوآتذر روبعنسذن ب. يئزعلغان ظةسةر دةص تةهلعل قعلعشعدذ



 

 

تة آعشعنع هةيران قالدذرغعدةك »ظعنجعل يئزعلغان ؤاقعتنع قايتا مألحةرلةش«آعتابع 
–70تةتقعقات نةتعجعسعدعن ظذ ظعنجعلدعكع بارلعق جعلتعلةر . خذالسعنع حعقارغان
  .م ؤةيران بولماستا يئزعلعص بولغان دةص ظعشةنضةنئيعلدعن بذرذن يئرذسال
ة، فورمال تةنقعدحعلةر ظذ ماتئرعيالالر خذش خةؤةر آعتابع بولذص تاآع هازعرغعح

. ظئغعزغا آأحىص ساقلعنعص آةلضةن دةيدذ–يئزعلعشتعن بذرذن، صةقةت ظئغعزدعن
شذنعث ظىحىن، ظوتتذردعكع ؤاقعت ضةرحة ظذالرنعث ظعلضعرع ظعشةنضعنعضة قارعغاندا 

خاتعرعسع صةقةتال معللعي قعسقا بولسعمذ، لئكعن ظذالر خذش خةؤةر آعتابلعرعنعث 
  . دةص قارايدذ) ظةصسانة، هئكاية، رعؤايةت ؤة مةسةل(سةنظةت –ظةدةبعيات

دارلعرعنعث ظاتالمعش ظاغزاآع بايان قعلعش ظةنظةنعسعنعث صفورمال تةنقعدحعلةر تةرة
بذالرنعث . تةرةقعياتعغا نعسبةتةن، بعرنةححة قارشع تةنقعدلةرمذ مةيدانغا حعقتع

 ظاغزاآع بايان قعلعش ظةنظةنعسعنعث ؤاقتع قعسقا بولغاحقا، ظذالر ظعحعدعكع بعرع
ظوتتذرعغا قويغان ظاتالمعش ظةنظةنعدعكع ظأزضعرعشنعث بولذشعغا قةتظعي يول يوق دةص 

ظعنجعلنعث تامام بولذشعغا آئتعدعغان ؤاقعتنعث قعسقا بولعدعغانلعقعغا . قارايدذ
آعتاب صروفئسسورع سعمذن رت ظذنعؤئرسعتئتعنعث  مذقةددةس ونعسبةتةن د
ظادةتتعكع ظةهؤالدا، قةدعمكع معللعي «:  مذنداق دةيدذ(Simon Kistemaker) آعستعماآعر

مةدةنعيةتتة ظةل ظارعسعدعكع رعؤايةتلةرنعث شةآعللعنعشع ظىحىن نذرغذن ظةسعرلةر 
لئكعن فورمال تةنقعد ظعلمعنعث قارشع بويعحة قارعغاندا، بعز حوقذم خذش . آئتعدذ

ةر آعتابلعرنعث ماتئرعيال توصالملعرع ؤة يئزعلعص صىتكةن ؤاقتعنع بعر ظةؤالد ظعحعدة خةؤ
فورمال تةنقعد ظعلعمعنعث نذقتعسعدعن . ظورذندعلعنعص بولغان دةص هأآىم حعقعرعمعز

قارعغاندا خذش خةؤةر آعتابلعرعنعث شةآعللعنعشع حوقذم سىرظةتنع تئزلعتعص 
   .»عالنع هئسابلعنعدذظورذندالغان هةرعكةتنعث ظورتاق ص

 ظعلضعرع (McNeile)مكنعل  ظذنعؤئرسعتئتعنعث سابعق بعظولوضعية صروفئسسورع دذبلعن
فورمال تةنقعدحعلةرنعث ظاغزاآع بايان قعلعش ظةنظةنعسع ظذقذمعغا نعسبةتةن ظأزعنعث 

ظذ فورمال تةنقعدحعلعرعنعث ظةيسا مةسعهنعث . ضذمانعنع ظوتتذرعغا قويغانعدع
ظةضةر سعز . عث ساقلعنعشعغا نةزةر تاشلعشع آئرةآلعكعنع آأرسةتكةنتةلعملعرعن

 ظايةتلةرنع- 25 ؤئ -12، - 10باب، -7» رعنتعلعقالرغا يئزعلغان بعرعنحع خةتوآ«
آأثىل قويذص ظوقذسعثعز، بذ تةلعملةرنعث ناهايعتع هذشيارلعق بعلةن ساقالنغانلعقعنع 

تنعث ظأز ظذستازعنعث ضعرشا.  صذرعقع بارهةم بذنعثدا ساص ظةنظةنة. آأرىؤالغعلع بولعدذ
تةلعملعرعنع يادقا بعلعؤئلعشع يةهذدعيالرنعث دعنعي ظةنظةنعسعدة ظادةتتعكع بعر ظعش 

بعر خةتنعمذ حىشىرىص قويماي ظةستة قالدذرغعنع ياخشع ظوقذغذحع . هئسابلعنعدذ
عملةرنعث ظةضةر بعز بذرنئينعث نةزةريعسعضة ظعشةنسةك آأص قعسعم تةل. هئسابلعنعدذ

ظةستة ساقالشقا ظاسان بولسذن ظىحىن، ظارامعي يئزعغعدا شئظعر شةآعلدة 
غةربعي مئحعضان ظذنعؤئرسعتئتعنعث صروفئسسورع . خاتعرعلةنضةنلعكعنع صةرةز قعالاليمعز

ظةيسا مةسعه ظئتعقادحعلعرع ظذزذن يعلالردعن آئيعن «: مذنداق يازعدذ (Paul L. Maier) مايعر
بايرعمع رعؤايعتعنع توقذص حعقارغان ياآع ظعش يىز بئرعص ظذزذن ظاندعن تعرعلعش 



 

 

يعلالردعن آئيعن ظاندعن خاتعرعلةنضةن دئضةن آأز قاراشالر ظةمةلعيةتكة ظةسال ماس 
 فورمال تةنقعد ظعلمعنع تةتقعق قعلغاندعن (Albright) لبرايتاصروفئسسور ظ» آةلمةيدذ

ع تارعخ ظعلمعي ظذسذلعنع ؤة ظارقا صةقةت مذشذ زاماندعك«: آئيعن مذنداق يازعدذ
آأرىنىشنعث يئقعنقع زامان ظعلمعنع ياخشع حىشةنمعضةن ظادةملةرال فورمال 
تةنقعدحعلةرنعث خذش خةؤةرنعث ظةنظةنعسعضة نعسبةتةن ظئيتقان سةصسةتعلعرعدةك 

ظاساسع مةزمذنغا بذزغذنحعلعق قعلعش، هةتتا ظةيسا مةسعهنعث «: لبرايتاظ» سأزلةيدذ
 يعلغعحة بولغان ؤاقعت بةآمذ 50-20عرعضة ظأزضةرتعش آعرضىزىش ظىحىن تةلعمل

  .دةص خذالسة حعقارغانعدع» يئتةرسعز بولعدذ
 نذرغذن ؤاقعتالردا مةن باشقعالر بعلةن مذقةددةس آعتاب توغرعسعدا صاراثالشقان 
حئغعمدا، ظذالر داظعم مذقةددةس آعتاب ظعشةنحعلعك ظةمةس، دةص مةسخعرة 

نئمة ظىحىن؟ حىنكع ظذ ظعككع معث يعل بذرذن يئزعلغان بولغاحقا ظذنعث . قعلعشعدذ
مةن «: مةن بذنداق آعشعلةرضة. ظعحعدة خاتالعق ؤة زعدعيةتلةر تولذص آةتكةن دئيعشعدذ

ظاندعن مةن ظذالرغا بعر . دةص جاؤاب بئرعمةن» مذقةددةس آعتابقا قةتظعي ظعشعنعمةن
ظذ حاغدا مةن . عشالرنع تةسؤعرلةص بئرعمةنقئتعملعق تارعخ دةرسعدة يىز بةرضةن ظ

مذقةددةس آعتابنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان صاآعتالر، 
تام . هةرقانداق ظون آعالسسعك ظةسةرنع بعرلةشتىرضةندعنمذ آأص، دةص جاآارلعغانعدعم

قويذثة بذ «: ظذ خذددع. تةرةصتة ظولتذرغان بعر صروفئسسذر بذنع ظاثالص آىلىص آةتتع
» سعز نئمعضة آىلعسعز؟«: مةن ظذنعثغا. دئمةآحع بولغاندةك آأرىنةتتع» سأزلعرعثعزنع

سعز تارعخ دةرسعنع ظأتىؤئتعص تذرذص، مذقةددةس آعتاب ظعشةنحعلعك «: ظذ. دئدعم
مةن باشقعالرنعث . دةص جاؤاب بةردع» دةص سأزلعسعثعز بةك آىلكعلعك تذيذلعدعكةن

حىنكع مذشذنداق بولغاندا . لالرنع سورعشعنع بةك ياقتذرعمةنمةندعن مذشذنداق سوظا
لئكعن ظةزةلدعن قاناظةتلعنةرلعك جاؤابقا (مةنمذ قارشع تةرةصكة ظذالصال سوظال سورعيااليمةن 

ظةصةندعم بعر تارعخشذناس بولذش سىصعتعثعز بعلةن سعز «: مةن) ظئرعشعص باقمعدعم
را ياآع ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع قارار قانداق قعلعص مةلذم تارعخعي ظةسةرنعث توغ

ظةجةصلعنةرلعكع شذآع، ظذنعث هئحقانداق ظامالع يوق . دةص سورعدعم» قعلعسعز؟
مةن مذقةددةس آعتابنعث . دئدعم» مةندة بةزع ظامالالر بار«: مةن ظذنعثغا. ظعكةن

ع تارعخعي جةهةتتعن توغرا ؤة ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع باشقا تارعخعي هأججةتلةرن
. تةآشىرضةندة قوللعنعدعغان ظامالالر بعلةن ظئنعقالص حعققعلع بولدعغانلعقعغا ظعشعنعمةن

 تارعخنع ظئنعقالشنعث مذنداق ظىح صرعنسعصعنع (C. Sanders) تارعخشذناس ساندئرس
بعبلعظوضرافعيعلعك تةآشىرىش، ظعحكع «: بذالر. ظوتتذرعغا قويغان هةم حىشةندىرضةن

  . نع ظأز ظعحعضة ظالعدذ»ؤة تاشقع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشظعسصاتالرنع تةآشىرىش 
 
 
 
  



 

 

        بعبلعوضرافعيعلعك تةآشىرىشبعبلعوضرافعيعلعك تةآشىرىشبعبلعوضرافعيعلعك تةآشىرىشبعبلعوضرافعيعلعك تةآشىرىش                      
  

بذ خعل تةآشىرىش بولسا، بارلعق هأججةتلةرنعث مةزمذنعنعث يةتكىزلىش ظةهؤالعنع 
باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا ظةسلع نذسخعسع يوق ظةهؤال ظاستعدا قول . تةآشىرىشتذر

عدعكع ؤاقعت صةرقع بويعحة عسزمعنعث سانع ؤة ظةسلع نذسخا بعلةن قول يازما ظوتتذريا
قولعمعزدعكع ماتئرعياللنعث ظعشةنحعلعك دةرعجعسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع 

  . تةآشىرىشنع آأرسعتعدذ
بعز ظعنجعل قول يازمعلعرعنعث سانع بعلةن باشقا داثلعق آعالسسعك ظةسةرلةرنع 

ولساق، بعز دةرهال ظعنجعل قول يازمعلعرعنعث مذآةممةل ؤة نوصذزلذق سئلعشتذردعغان ب
  . ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليمعز

يعلع يئزعلغان سةآكعز دانة قول يازمعنعث  –900 بعز معالدعدعن آئيعنكع 
 –400 دعن 460بذ، معالدعدعن بذرذنقع ((Thucydides) ظعحعدعن تئسعدعدئس

عرعنعث يئزعلغان ؤاقتع بعلةن بذ ظةسةرنعث ظةسلع نعث تارعخعي قول يازمعل)يعلعغعحة
 يعل 1300نذسخعسعنعث يئزعلغان ؤاقتع ظوتتذرسعدعكع ؤاقعت صةرقع تةخمعنةن 

 تارعخعي قول يازمعسعمذ ظوخشاشال (Herodotus) شذنداقال خئردودعسنعث. ظةتراصعدا بولغان
: ظئيتقاندةك (F.F. Bruce)نذسخعسعمذ ظاز بولذص، خذددع برذس . آئحعكعص يئزعلغان

هئح قانداق آعالسسعك ظةسةرلةرنع تةتقعق قعلغذحع بذ ظةسةرلةرنعث قول «
 يعل آئيعن 1300يازمعسعنعث ظازلعقع ؤة ؤاقعت صةرقعنعث ظةسلع نذسخعسعدعن 

  »يئزعلغانلعق سةؤةبعدعن بذ ظةسةرلةرنع ظعشةنحعسعز دةص ضذمان قعلعص باقمعغان
يعلع ظأزعنعث داثلعق ظةسعرعنع  –343رذنقع ظارعستأتعل تةخمعنةن معالدعدعن بذ

 1400لئكعن بعز توصلعغان ظةث دةسلةصكع قول يازما ظوتتذرعسعدعكع ظارعلعق . تاماملعغان
  .هازعر صةقةت بةشال آأحىرىلمة نذسخا ساقالنماقتا. يعل ظةتراصعدا بولغان

تا يئزعص يعلغعحة ظارعلعق –50يعلدعن  –58صادعشاه قةيسةرنعث معالدعدعن بذرذنقع 
دئضةن ظةسعرعنع ظالعدعغان بولساق بذ ظةسةرنعث نوصذزع » ضةنلعكتعكع جةث«قالدذرغان 

 دانة 10 ياآع 9صةقةت قةيسةر ؤاصات بولذص معث يعلدعن آئيعن آأحىرىلضةن 
  .آأحىرىلمة نذسخعسعغا مذجةسسةملةشكةن

تعكع بعز مذقةددةس آعتابنعث قول يازمعلعرعغا قارايدعغان بولساق، بذ جةهةت
مةسعه . ماتئرعيالالرنعث آأصلىآع جةهةتتة باشقا ماتئرعيالالرنع خعجةلةتحعلعكتة قالدذرعدذ

ظةسعردة خاتعرعلةنضةن صاصعروستعن باشقا، بعز يةنة زور معقتارعدعكع  –2زامانعدعكع ؤة 
هازعرغعحة ساقالنغان مذقةددةس . باشقا قول يازمعالرنعث بار ظعكةنلعكعنع بايقعدذق

مةشهذر ضرئك داستانع . غرذلذق قول يازمعالر ظعككع تىمةندعن ظاشعدذآعتاب تو
بذ قول يازمعنعث آأحىرىلمة نذسخعسعنعث .  صارحة قول يازمعسع بار643ظعلعظادانعث 

  . آأصلعكع جةهةتتعن ظئيتقاندا، ظذ ظعنجعلدعن قالسعال ظعككعنحع ظورذندا تذرعدذ
 خادعم هئسابلعنعدعغان ظةنضعلعية قول يازمعالرنع تةآشىرىص باهاالشتا نوصذزلذق

 (Kenyon) مذزعيعنعث باش نازارةتحعسع قوشذمحة آذتذصخانة باشلعقع آئييذن ظةصةندع



 

 

ظةسلع نذسخا بعلةن آأحىرىلمة نذسخا ؤاقعت جةهةتتعن قانحة ...... «: مذنداق دةيدذ
ص يئقعن بولسا، ظذنعثدعن مةسعلة حعقمايدذ؛ مذقةددةس آعتابنعث هازعرغعحة يئتع

آةلضةن نذسخعسعنعث ظةسلع نذسخعسعغا سادعق بولغان ياآع بولمعغانلعق مةسعلعسعضة 
بعز ظعنجعلنعث توغرعلعقع ؤة . آةلسةك، بذ توغرعسعدا ظئغعز ظئحعشعمعز هاجةتسعز

  .»مذآةممةللعكع ظاللعقاحان بئكعتعلعص بولغان دةص قارايمعز
آأص «: قالص مذنداق دةيدذ تولذ(Greenlee) ضرئك تعلعنع تةتقعق قعلغذحع ضرئنلع

ساندعكع مذتةخةسعسلةر ضةرحة نذرغذن آعالسسعك ظةسةرلةرنعث ظةث دةسلةصكع قول 
يازمعلعرع بعلةن ظةسلع نذسخعسعنعث ظارعلعقع ظذزذن هةمدة ظذالرنعث سانع ظاز ؤة 
صاآعتلعرع حةآلعك بولسعمذ، ظذالرنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلغان يةردة، 

   .»لنعث ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع ماس هالدا بئكعتعشكة بولعدذظعنجع
ظعنجعل توغرعسعدعكع بعبلعظوضراصعيلعك تةآشىرىش بعزضة شذنع ظئنعق 
حىشةندىرىدعكع آأحىرىلمة نذسخا جةهةتتعن ظئيتقاندا، ظذ هةرقانداق قةدعمكع زامان 

 يعلدعن آأصرةك ؤاقعت بذنعثغا يةتتة يىز. ظةدةبعي ظةسةرلعرعدعن بةآرةك نوصذزغا ظعضة
سةرص قعلعص ظئلعص بئرعلغان ظعنجعلنعث مةزمذنلعرعنع تةآشىرىص بئكعتعشنع 

  .قوشقاندا، ظعنجعلنعث مةزمذنلعرعنع شةرتسعز ظعشةنحعلعك دةص بةلضعلةندع
   

        ظعحكع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشظعحكع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشظعحكع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشظعحكع ظعسصاتالرنع تةآشىرىش
لع بعبلعظوضراصعيلعك تةآشىرىشتة، صةقةتال قولعمعزدا بار بولغان نذسخعنعث ظةس

بعز يةنعال ظذنعث . نذسخعسع بعلةن صىتىنلةي ظوخشاش ظعكةنلعكع جةزعملةشتىرىلعدذ
ظعحعدعكع خاتعرعلةرنعث ظعشةنحعلعك ياآع ظعشةنحعلعك ظةمةسلعكعنع بةلضعلةشكة 

مانا . هةمدة ظعشةنحعلعك دةرعجعسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلعشكة مذهتاج بولعمعز
يةنع بذ ساندئرس . آشىرىش ظذسذلع تةتقعق قعلعدذبذ مةسعلعلةرنع دةل ظعحكع تة

  . ظوتتذرعغا قويغان ظعككعنحع تارعخعي خاراآتئر تةآشىرىشتذر
بذ نذقتعغا نعسبةتةن ظةدةبعي تةنقعدحعلةر يةنعال ظارعستأتعلنعث هئكمةتلعك 

صةقةت هأججةتنعث ظأزعدعكع ضذمانال قعممةتكة «: يةنع. سأزلعرع بويعحة ظعش قعلعدذ
» بذ هةرضعزمذ تةنقعدحعلةرنعث صةرةز قعلعشعغا باغلعنعشلعق ظةمةس. لعدذظعضة بو

 خذالسعلةص (John W. Montgomery) نتضومئرعوباشقعحة قعلعص ظئيتقاندا، مةسعلةن، م
بعز حوقذم تةهلعل قعلعؤاتقان هأججةتنعث مةزمذنعغا هأرمةت قعلعشعمعز «: ظئيتقاندةك

 زعددعيةتلةشمعسة ياآع يازغانلعرعنعث ظةمةلعيةتكة ظأزع بعلةن–ظةضةر ظاصتذرع ظأز. الزعم
ظذيغذن ظةمةس ظعكةنلعكع ظئنعق بولغاندعن باشقا ظةهؤال آأرىلمعسة، بعز ظأزعمعزنعث 

ع بويعحة ظذنعثدا ظويدذرذلذص حعقعرعلغان جاي ياآع خاتالعقالر بار دةص صةرةز عشآأز قار
   .»قعلساق بولمايدذ

 (Gottschalk) سحاكرآع تارعخ ظعلمعي دوآتذرع ضوتئرسعتئتعنعث ظعلضعذنعؤو ظضحعكا
. تارعخعي تةآشىرىش ظذسذلع تارعخنع تةتقعق قعلغذحعالر تةرعصعدعن آةث قوللعنعلغان

ظةضةر ظاصتذر ياآع ظأز آأزع بعلةن آأرضىحع هةقعقعي ظةهؤالنع ظأز ظاغزع بعلةن «: ظذ



 

 

ظةسةرنعث ظعشةنحعلعك ظةينةن ظئيتعص بئرةلعسة، بذنعث تارعخشذناسالرنعث مةزآذر 
مةيلع بذ . دةرعجعسعضة باها بئرعشعضة نعسبةتةن يارعدعمع ظعنتايعن حوث بولعدذ

ماتئرعيال زوراؤانلعق ياآع ظالدامحعلعق ؤاستعلعرع ظارقعلعق قولغا حىشىرىلضةن بولسذن 
حأحةآلةر يئزعلغان بولسذن –ياآع باشقا ضذمانلعق تةرةصلعرع بولسذن ياآع ظذنعثدا سأز

ع ؤةقة بعلةن مذناسعؤةتلعك ظأز آأزع بعلةن آأرضةن ظادةمدعن آةلضةن بولسذن ياآ
  . دةص آأرسةتكةنعدع» هةممعسعنعث ياردعمع ظعنتايعن حوث بولعدذ

ؤة ضذؤاهحعالر خاتعرعلعضةن » هةقعقعي ظةهؤالنع بايان قعلعش قابعلعيعتع«بذ خعل 
ظعنجعلدعكع . باغلعنعشتا بولغانؤةقة بعلةن جذغراصعية ؤة ؤاقعت جةهةتتة ناهايعتع زعح 

ظةيسا مةسعهنعث هاياتع ؤة تةلعملعرعنعث هةممعسع ظأز آأزع بعلةن آأرضىحعلةرنعث ظأز 
قةلعمع بعلةن قالدذرغان خاتعرعلعرع ياآع بعؤاستة هالدا نةق مةيداندا بار بولغان 

  . ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعق سأزلعرعضة ظاساسةن يئزعلغاندذر
مذنداق ظايعتعةعحة -3ظايعتعدعن -1باب، -1» غان خذش خةؤةرلوقا بايان قعل«

هأرمةتلعك تئظوفعلوس، سعزضة مةلذمكع نذرغذن آعشعلةر هةزرعتع ظةيسانعث «: دئيعلعدذ
ظذالر خاتعرعلةشتة، بذ ظعشالرنع . ظارعمعزدا قعلغان ظعشلعرعنع قعلعشقا آعرعشكةنعدع

ر تارقاتقانالرنعث بايانلعرعنع ظاساس ظاخعرع ظأز آأزع بعلةن آأرىص، خذش خةؤة–باشتعن 
مةن بذالرنعث هةممعسعنع باشتعن تةصسعلعي تةآشىرىص ظئنعقالص حعققانلعقعم . قعلغان

  » ظىحىن، شذالرنع تةرتعص بويعحة يئزعص، سعزضة مةلذم قعلعشنع اليعق تاصتعم
بعز «:  ظايةتتة مذنداق دئيعلضةن-16 باب، -1» صئترذس يازغان ظعككعنحع خةت«

قذدرةت بعلةن قايتا –ةلحعلةر سعلةرضة ظذقتذرغان رةببعمعز ظةيسا مةسعهنعث آىحظ
بعز .  توغرعسعدعكع هةقعقةتنع هةرضعزمذ ظأزعمعز ظويدذرذص حعقمعدذققعآئلعدعغانلع

  .»شأهرعتعنع ظأز آأزعمعز بعلةن آأرضةنمعز–ظةيسا مةسعهنعث شان
دةرؤةقة، «: ذنداق دئيعلعدذ ظايةتتة م- 3باب، -1» هاننا يازغان بعرعنحع خةتذي«

سعلةرنعمذ بعز بعلةن يئقعن مذناسعؤةتتة بولسذن دةص، آأرضةن ؤة ظاثلعغانلعرعمعزنع 
بذ مذناسعؤعتعمعز ظةرعشتعكع ظاتعمعز ؤة ظذنعث ظوغلع ظةيسا مةسعه . سعلةرضة يةتكىزعمعز

   !دعن ظئلعنمعغان»مذقةددةس آعتابتعن تاالنمعالر«  تةرجعمة بذ. »بعلةندذر
:  ظايةتتة مذنداق دئيعلدذ-35باب، -19» هاننا بايان قعلغان خذش خةؤةرذي«

. ظذنعث ضذؤاهلعقع هةقتذر. كأرضىحع ضذؤاهلعق بةردعظذنعسعلةرنع ظعشةنسذن دةص، «
  » آأرضىحع ظأزعنعث ظئيتقانلعرعنعث هةق ظعكةنلعكعنع بعلعدذ

رعم «: ئيعلعدذ ظايةتتة مذنداق د-1باب، -3» قا بايان قعلغان خذش خةؤةرذل«
يعلع خذدادعن حألدة ياشاؤاتقان زةآةرعيانعث ظوغلع  –15رعيذسنعث ئصادعشاهع تعب

. شذ حاغدا يةهذدعية ظألكعسعدة صونتعي صعالتذس ؤالعي ظعدع. يةهياغا ؤةهعي آةلدع
- خان جةلعلعية ظألكعسعدة، هعرود خاننعث ظعنعسع فعلعص خان ظعتذرعية هعرود

ظألكعسعدة هاآعمعيةت عسانياس خان ظابعلعنعي ، لتراخونعتعس ظألكعسعدة
  »هاننان بعلةن قاياصا باش روهانعي ظعدع. يىرضىزىؤاتاتتع



 

 

 قالدذرذلغان خاتعرعلةر بعلةن ظةمةلعيةتنعث يئقعنلعشعشع دةل ظأز آأزع بعلةن 
آأرضىحعنعث ضذؤاهلعق سأزلعرعنعث توغرعلعق دةرعجعسعنع ظعسصاتالشتعكع ظةث ظئسعل 

آع تارعخشذناسالر يةنة ناهايعتع ظئهتعياتحانلعق بعلةن ظأز آأزع بعلةن هالبذ. قورال
آأرضىحعلةرنعث مةقسةتلعك ياآع مةقسةتسعز هالدا ضذؤاهلعق بةرضةن ياآع ظذنداق 

  . قعلمعغانلعقعنع تةآشىرضةن
ظعنجعلدعكع ظةيسا مةسعهكة مذناسعؤةتلعك بولغان خاتعرعلةر ظذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا 

بذ ظادةملةر . دةملةر تئخع هايات ؤاقتعدا، ظاللعقاحان تارقعلعشقا باشلعغانعدعياشعغان ظا
ظةلؤةتتة خاتعرعلةرنعث توغرعلعق دةرعجعسعضة ضذؤاهلعق بئرةلةيدذ ياآع ظذنع ظعنكار 

ظةلحعلةر ظأزلعرع ظعشعنعؤاتقان خذش خةؤةر توغرعسعدا تةلعم بةرضةندة، ظذالر . قعالاليدذ
آأصحعلعككة ناهايعتع ظوحذق بولغان ) ذرغذحعغا نعسبةتةنمذظةث ظةشةددعي قارشع ت(

بذ ظعشالرنع «ياآع » قاراثالر، بعز بذالرنع آأردىق«: ظذالر. مةلذماتالرغا تايانغان
سعلةرمذ بذ ظعشالرنع «: دةصال قالماستعن، تئخعمذ بعؤاستة هالدا ظذالرغا» .....ظاثلعدذق
دةص » ةن آأرضةن، سعلةرضة بذ بةك ظئنعقسعلةرمذ ظأز آأزىثالر بعل...... بعلعسعلةر

سعزمذ بذ ظعشنع «:مةلذم بعر ظادةم ظأزعضة قارشع حعققذحعغا نعسبةتةن. سأزلعضةنعدع
حىنكع ظذ . دئضعنعدة، ظذ ظةث ياخشعسع ظئهتعيات قعلغعنع تىزىك» حوثقذر بعلعسعز

ن، قارشع هةرقانداق بعر آعحعككعنة نذقتعدا ظازراق خاتالعق بولذشعغا يول قويعدعكة
  . تةرةصنعث هذجذمعغا ظئغعز ظاحالماي قالعدذ

اظعل  ظعسرظع«:  ظايةتتة مذنداق دئيعلضةن- 22باب، - 2 »ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرع«
خذدانعث ناسعرةلعك ظةيسا ظارقعلعق ظاراثالردا ! قئرعندارشالر سأزلعرعمضة قذالق سئلعثالر

انعث خذدادعن آةلضةنلعكعنع آأرسةتكةن مأجعزة ؤة آارامةتلعرع هةزرعتع ظةيس
  .»ظعسصاتلعغان بذ ظعش هةممعثالرغا مةلذم

مذنداق ظايعتعضعحة - 28ظايعتعدعن -24باب، -26» ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرع«
ندا، ؤالعي فئستذس يذقعرع ظاؤاز بعلةن اصاؤلذس ظأزعنع مانا شذنداق ظاقلعغ«: دئيعلضةن
  . دئدع—بعلعمعث ظةقلعثنع ظازدذرذصتذيذقعرع ! صاؤلذس، ساراث بولذصسةن: ظذنعثغا
 لغعنعم مةن ساراث بو— دئدع صاؤلذس —! هأرمةتلعك ؤالعي فئستذس —

 بذ ظعشالردعن ظاضرعصا. يوق، مئنعث ظئيتقانلعرعم راست ؤة ظةقعلضة مذؤاصعق
بذ ظعشالرنعث . شذثا، مةن خانغا ظوحذق ظئيتااليمةن. خاننعثمذ خةؤعرع بار

 هةزرعتع ،حىنكع.  قعلعدعغانلعقعغا ظعشعنعمةنهةممعسعضة خاننعث دعققةت
صذحقاقالردا –ظةيسانعث بئشعدعن ظأتكةن ظعشالر ظادةم آأرمةيدعغان بذلذث

   !تة- بولغان ظعشالر ظةمةس
 : خانغا قاراص مذنداق دئدع بذنعث بعلةن صاؤلذس ظاضرعصا

ظع خان، ظأزلعرع صةيغةمبةرلةرنعث قذتقذزغذحع توغرعسعدا ظئيتقانلعرعغا  —
  ! عرعنع بعلعمةنلعقلعشعنةمدعال؟ ظعشعنعدعغانظ

  : ظاضرعصاخان صاؤلذسقا



 

 

سةن مئنع مذشذنحعلعك ظازغعنا ؤاقعتتا قايعل بولذص ظةيساغا ظئتعقاد قعلعدذ  —
  .» دئدع—دةص ظويالمسةن؟ 

ظعنجعل خاتعرعلعرعنعث بعرعنحع قول ماتئرعيالعنعث قعممعتع هةققعدة مانحعستعر 
ةس آعتابنع تةآشىرىش ظعلعمع ؤة ظايةتلةرنع ظذنعؤئرسعتئتعنعث مذقةدد

ظةث «: ع تأؤةندعكعدةكعشسنعث آأز قارذحىشةندىرىش ظعلمعنعث صروفئسسورع بر
دةسلةصكع خذش خةؤةر يةتكىزضىحعلةرنعث ظالدعغا دوستانة بولعدعغان ضذؤاهحعالرال 

ر ظةلؤةتتة ظذال. يولذقذص قالماي، يةنة نعيعتع دذرذس بولمعغان ظادةملةرمذ يولذققانعدع
ظةيسا مةسعهنعث خعزمعتع ؤة ظألىمعدعن ظعبارةت بولغان ظعشالرنع ناهايعتع ياخشع 

شاضرتالر بذنداق ظادةملةرنعث ظالدعدا، صاآعتنع بذرمعالشقا، مذبالعغة . بعلةتتع
حىنكع بذ ظادةملةر ظازراقال يوحذقنع . قعلعشقا تةؤةآكىلحعلعك قعاللمايدذ ظةلؤةتتة

ظةآسعحة ظةث . يىز قارعماستعن، ظذالرنعث رةسؤايعنع حعقعرؤئتةتتعتئصعؤالسا، قعلحة 
دةسلةصتة خذش خةؤةر يةتكىزضىحعلةر داظعم ظاثلعغذحعالر بعلعدعغان ظعشالرنع 

: دةص سأزلةصال قالماستعن، يةنة» بعز بذ ظعشالرنعث ضذؤاهحعلعرع«: ظذالر. سأزلةيتتع
هةزرعتع ظةيسا «. (دةيتتع» نبذ ظعشالرنع سعلةرمذ ظأز آأزىثالر بعلةن آأرضة«

ظةضةر ظذالرنعث سأزلعرع ). ظايةت-22باب، -2» ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع
ظةمةلعيةتتعن سةلال حةتنعضةن بولسعدع، خااليعق ظارعسعدعكع قارشع صعكعردة 
بولغان ظأز آأزع بعلةن آأرضىحعلةر  ظذالرنعث سأزلعرعضة تىزعتعش آعرضىزضةن بوالر 

  . ظعدع
 نعيعتع (Lawrence McGinley) ئتعر ظذنعؤئرسعتئتعدعكع ظالعم ماآضعنلعص تنسئ

دذرذس بولمعغان ضذؤاهحعالر بعلةن ظةمةلعيةتتنعث خاتعرعلعنعش ظوتتذرعسعدعكع 
ظالدع بعلةن ظةنظةنعؤعي «: مذناسعؤةت جةهةتتة مذنداق صعكعردة بولغانعدع

ولغان نذرغذن ضذؤاهحعالر خاتعرعلةش تامام بولغاندعن آئيعن، نةق مةيداندا بار ب
 هةرعكةتكة عيهالبذآع بذ ضذؤاهحعالر ظارعسعدا، بذ يئثع دعن. تئخع هايات ظعدع

لئكعن بذ ظةنظةنعؤع خاتعرعلةر مذشذ . نعسبةتةن نةصرةتلةنضىحعلةرمذ ظاز ظةمةس ظعدع
ؤاقعتتعن باشالصال بعر قاتار داثلعق ظعشالرنع ؤة ظاشكارة سأزلةنضةن تةلعملةرنع 

بذ دةل هةرقانداق آعحعككعنة يئرع ظةمةلعيةتكة ظذيغذن بولمعغان . لعدعجاآار
  »خةؤةرنعث شاللعنعشقا ظذحرايدعغان ؤاقتع ظعدع

حعكاضو ظذنعؤئرسعتئتعنعث ظعنجعلنع تةآشىرىش ساهةسعنعث مذتةخةسعسع 
هةر قايسع خذش خةؤةر «:  مذنداق خذالسة حعقارغانعدع(Robert Grant) تنضرا

مالنغاندا، نذرغذن ظأز آأزع بعلةن آأرضةن ضذؤاهحعالر تئخع هايات آعتابلعرع تاما
يةنع، بذ خذش ....... ظذالرنعث صعكعرلعرعضة ظئتعبار بةرمةي بولمايدذ ظةلؤةتتة. ظعدع

خةؤةر آعتابلعرعدا خاتعرعلةنضةن هةزرعتع ظةيسانعث هاياتع، ظألىمع ؤة ظألىمدعن 
  » ر ناهايعتع ظعشةنحعلعكتذرتعرعلعشعغا نعسبةتةن  بئرعلضةن ضذؤاهلعقال

مةخسذس تارعخ تةتقعقاتع بعلةن شذغذلالنغان، ظأز هاياتعنع قةدعمكع خاتعرعلةرنع 
خذش خةؤةر «:  مذنداق يازعدذ(William Durant) نتتةتقعق قعلعشقا بئغعشلعغان دذرا



 

 

آعتابلعرعنعث ظاصتذرلعرعنعث بعر تةرةصلعمة آأز قاراشلعرع ؤة دعنعي حىشةنحعلةرنع 
ظذالرنعث خاتعرعلعضةنلعرعنعث ظعحعدة ظأزلعرع . بعر تةرةصكة قايرعص قويذص تذرايلع

توقذص حعقارغان تةرةصلعرع بولغان بولسا، ظذالر بةزع تةرةصلةرنع ظوحذق يازماي، 
تالرنعث خذدانعث صادعشاهلعقعدعكع عرمةسعلةن، شاض. يوشذرغان بوالر ظعدع
ةنلعكع، ظةيسا مةسعه تذتقذن قعلعنغاندعن ظارا زعددعيةتلةشك–مةرتعؤعسع ظىحىن ظأز

آئيعن، ظذالرنعث هةر تةرةصكة قئحعشلعرع، صئترذسنعث خذدادعن تانغانلعقلعرع، 
خااليعقنعث ظعشةنحعسعنعث ظاجعزلعقعدعن، مةسعهنعث جةلعلعيعدة آأص مأجعزة 
آأرسةتمعضةنلعكع، ظذنعث تةلعملعرعنع ظاثلعغذحعالر ظارعسعدعن بةزعلةرنعث ظذنع 

قلعدعن ظازغان دةص قارعشع، دةسلةصتعكع ظذنعث ظأز ؤةزعصعسعضة بولغان ظة
تذراقسعزلعقع، ظذ ظازاب تارتقان ؤاقتعدا، ظذنعث آرئست ظىستعدعكع ظازابالنغان نالة 

صةريادع قاتارلعق خاتعرعلةرنع ظوقذص حعققان ظادةم بذنعث ظعشةنحلعك –
نةححة آاللعسع ظاددعي ظادةملةر ظةضةر بعر . ظعكةنلعكعدعن ظازراقمذ ضذمانالنمايدذ

صةقةت بعر ظةالد ؤاقعت ظعحعدة ظاشذنداق هوقذقلذق، آعشعنع قايعل قعلعدعغان 
صةزعلةتلةر مذجةسسةملةنضةن، –خاراآتئرضة ظعضة، ظاشذنداق يىآسةك ظةقعل

ظاشذنداق مذهةببةتنع قوزغذتااليدعغان روهنع ظعجات قعلعص حعققان دئيعلسة، بذ 
خةؤةر آعتابلعرعدا خاتعرعلةنضةن مأجعزعلةردعن تئخعمذ حوثراق هةقعقةتةنمذ خذش 

ظعككع ظةسعر داؤامالشقان ظةث . مأجعزة بولذشع تةلةص قعلعدعغان ظعش بولعدذ
يذقعرع دةرعجعدعكع تةآشىرىص تةتقعق قعلعش ظارقعلعق، مةسعهنعث هاياتع، 

بذ غةرب . عخاراآتئرع هةم تةلعملعرعنعث ظئنعق ساقالنغانلعقع جةزعملةشتىرىلد
  .»مةدةنعيعتعنعث شةآعللعنعشعدة آعشعنع هةيران قالدذردعغان رولنع ظوينعغانعدع

  
        سعرتقع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشسعرتقع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشسعرتقع ظعسصاتالرنع تةآشىرىشسعرتقع ظعسصاتالرنع تةآشىرىش

 سعرتقع نحع خعل تةآشىرىش ظذسذلع دةلتارعخعي هةقعقةتلةرنعث ظىحع
بذ يةردعكع مةسعلة باشقا تارعخعي ماتئرعيالالر مةزآذر . ظعسصاتالرنع تةآشىرىشتذر

ةتنعث ظعحكع ظعسصاتلعرعنع جةزعملةشتىرةمدذ ياآع ظعنكار قعالمدذ دئضةن هأجج
باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا، بعز تةهلعل قعلعؤاتقان هأججةت . مةسعلعدذر

ماتئرعيالدعن باشقا، يةنة قانداق ماتئرعيالالر ظارقعلعق، ظذنعث توغرعلعقعنع، 
  . دذ دئضةن مةسعلةظعشةنحعلعك ؤة هةقعقعي ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالشقا بولع

مةيلع ضذؤاهلعق بةرضىحع آأص «:  تةآعتلةص مذنداق دةيدذتسحاكر ضووصروفئسس
بولسذن ياآع صةقةت بعرال ظادةم بولسذن، ظذالرنعث ضذؤاهلعقلعرع باشقا ظاللعقاحان 
ظعضةنلةنضةن تارعخ ؤة ظعلمعي مةلذماتالر بعلةن ظوخشاش بولسا ياآع ماس آةلسة، بذ 

  .»ةرلةشتعكع قارار خاراآتئرلعك سعناق هئسابلعنعدذصاآعتالرنع مألح
هاننانعث ظعككع دوستع ظذنعث خةتعرعلعضةن مةزمذنلعرعنعث نذقسانسعز ذظةلحع ي

 باش حوصان (Eusebius) تارعخشذناس يذسئبعيذس. ظعكةنلعكعنع قوللعغانعدع
، ظةسعرعنع ساقلعغان بولذص) يعلع–130رةبتعن آئيعنكع  ((Papias) صاصعياسعنعث



 

 

: مذنداق دةيدذ» هاننايذظةلحع «: ظذنعثدعن مذنداق خاتعرعلةر تئصعلعدذ
صئترذسنعث مةخسذس تةرجعمانع بولذش سىصعتع بعلةن مارآذس ظذنعث ‹
مةيلع مةسعهنعث سأزلعرع . سأزلعرعنع ظةينةن خاتعرعلةص ماثغانعدع) صئترذسنعث(

ةرتعصع بويعحة بولسذن ياآع هةرعكعتع بولسذن، ظذ هةممعسعنع ؤةقةنعث رةت ت
سةؤةبع ظذ رةبنعث يئنعدا بعللة بولمعغان ؤة ظذنعث تةلعملعرعنع ظأز قذلعقع . يازمايدذ

بعلةن تعثشعمعغانعدع؛ لئكعن خذددع مةن ظئيتقاندةك ظذ صئترذسقا هةمراه بولدع، 
هةم ظذنعث تةلعملعرعنع زأرىر دةص بعلضةنلعكع ظىحىن، صئتذرسنعث ظئيتقانلعرعنع 

حىنكع ظذ ظاثلعغان هةر بعر . ظذنعث بذنداق قعلعشع توغرا ظعدع. دعخاتعرعلةص ماث
ظعشنع ظئهتعياتحانلعق بعلةن خاتعرعلةص حعققان بولذص، هةر قانداق يالغان 

  .»›ضذؤاهلعقنع قعستذرذص قويذشقا صئتعنالمايتتع
هاننانعث ذظةلحع ي) يعلع–180رةبتعن آئيعنكع (لعظون شةهعرعدعكع ظعرئنايذس 

. عزمعر جاماظةتحعلعكعنعث يئتةآحعسع صولعكارابنعث ظوقذغذحعسع ظعدعتع، ظعرشاض
مةتتا ظعبرانعيالر «:  يعل بولغاندا مذنداق دةص يازغانعدع86ظذ ظئتعقادحع بولذص، 

ظارعسعدا، ظذالرنعث ظانا تعلعدا مةتتا بايان قعلغان خذش خةؤةرنع يئزعص ) يةهذدعيالر(
قادحعالر تع خذش خةؤةر يةتكىزىص ظئس رعمداذصئترذس بعلةن صاؤل. تارقاتتع

ظذالر ظالةمدعن (ظذالر بعزدعن ظايرعلعص آةتكةندعن آئيعن . جاماظةتحعلعكعنع قذردع
 جاماظةتحعلعككة ويعلع بولذص، نئر–46ظأتىص، بذ دةل رةبتعن آئيعنكع 

، صئترذسنعث تةرجعمانع مارآذس ظأز قولع بعلةن )زعيانكةشلعك قعلغان ؤاقعت
ضةن خذش خةؤةرلةرنعث مةزمذنلعرعنع يئزعص  خاتعرعلةص، بعزضة صئتذرس يةتكىز

قا ظذستازع يةتكىزضةن خذش خةؤةرلةرنعث ذتع لعرصاؤلذسنعث شاض. يةتكىزدع
تع يذهاننا عرظاندعن رةبنعث شاض. مةزمذنلعرعنع خاتعرعلةص، آعتاب قعلعص رةتلعدع

نعث » خذش خةؤةريذهاننا بايان قعلغان«(تع عريةنع ظةيسا مةسعهنعث ظامراق شاض
، ظاسعيا ظألكعسعدعكع )ظايعتعدة آأرسعتعلضةن- 20 باب، -21،  ظايةت- 25باب - 13

  »ظةفةستة تذرغان حئغعدا يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةرنع يئزعص  حعققان
ظارخعظولوضعية ظعلمع داظعم بعزنع آىحلىك ؤة مذهعم ماتئرعيالالر بعلةن 

نع تةآشىرىص بئكعتعشكة قوشقان تأهبعسع، ظذنعث مذقةددةس آعتاب. تةمعنلةيدذ
تةسعرات ياآع ؤةهعي بئرعش ساهةسعدة ظةمةس، بةلكع خاتعرعلةنضةن ظةمةلعيةتلةر 

  ظارخظولوض فرئي. ظىحىن، توغرا بولغان صاآعتالرنع تةمعنلةص بةرضةنلعكعدة بولدع
(Joseph Free)اناقسعز ظارخعظولوضعية ظعلمع ظاللعقاحان سانس«:  مذنداق دةص يازعدذ

تارعخقا ماس آةلمةيدذ ياآع ظةمةلعيةتكة ظذيغذن آةلمةيدذ دةص قارالغان خاتعرعلةرنعث 
  .»ظةآسعحة توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص حعقعؤاتعدذ

 بعز ظاللعقاحان ظارخعظولوضعية ظعلمعنعث قانداق قعلعص، رامساي ظذنعث دةسلةصتة 
غان ظعنكار قعلعش هأآىمعنع قا بايان قعلغان خذش خةؤةرضة نعسبةتةن حعقارلذ

ظأزضةرتعص، هةزرعتع ظةيسانعث ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرعنعث هةقعقةتةنمذ ظةينع 



 

 

حاغدعكع آعحعك ظاسعيانعث جذغراصعيةعلعك، مةدةنعيةت ؤة جةمعظعيةت ظةهؤالعنع 
  . توغرا تةسؤعرلةص بةرضةن دئضةن آأزقاراشقا آةلتىرضةنلعكعنع آأرىص ظأتكةنعدذق

قا بايان قعلغان خذش خةؤةردعكع ضذمانلعق دةص قارالغان ذصةندع لبرذس ظة
جايالرنعث مذقةددةس آعتابتعن سعرتقع ماتئرعيالالر تةرعصعدعن ظذنعث هةقعقةتةن 
توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغانلعقعنع ؤة ظارخعظولوضعية ظعلمعنعث ظعنجعلدعكع 

  .صاتلعغانلعقعنع ظئيتدذخاتعرعلةرنعث مذبالعغة قعلعنغان يئرع يوقلذقعنع ظعس
: مذنداق دةص يازعدذ (Sherwin-White) آعالسسعك تارعخشذناس شئرؤعن ؤايعت

هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرعنعث هةقعقعي ظةهؤال ظعكةنلعكع «
. توغرعسعدعكع تارعخعي ماتئرعيالنعث آأصلعكعدعن ظذالرنع ساناص تىضةتكعلع بولمايدذ

 تارعخعي ظعنكارالر هةتتا ناهايعتع ضةنعثغا نعسبةتةن ظئلعص بئرعلهةرقانداق بعر ظذن
منعث عظةمةلعيةتتة ر. آعحعك بولسعمذ، ظذ بعمةنة صاراث بولذص قالعدذ، خاالس

  .»تارعخشذناسلعرع ظاللعقاحان ظذالرنع ضذمانسعز دةص ظئالن قعلغانعدع
ا ياآع توغرا شةخسةن ظأزىممذ مذقةددةس آعتابنعث تارعخعي آعتابلعقع ؤة توغر

لئكعن مئنعث حعقارغان خذالسةم . ظةمةسلعكع توغرعسعدا آأص ظعزدةنضةنعدعم
ظذنعث تارعخعي آعتاب ظعكةنلعكعضة ظاساسةن شذ بولدعكع ظذ صىتىنلةي ظعشةنحلعك 

ظةضةر هةرقانداق بعر ظادةم مذقةددةس آعتابنع رةت قعلماقحع بولسا ؤة . آعتاب ظعدع
قارعسا، ظذ حوقذم هةممة آالسسعك ظةسةرلةرنع رةت ظذنع ظعشةنحلعك ظةمةس دةص 

ظذ بولسعمذ ظادةملةر . مةن داظعم مذنداق بعر مةسعلعضة ظذحرايمةن. قعلعشع آئرةك
. ظادةت ماتئرعيال آعتابلعرعنع تةآشىرعدذ–هةمعشة داظعم بعرال ظألحةم بعلةن ظأرص

لئكعن مةيلع بعز . دذبعراق مذقةددةس آعتابنع بولسا باشقا بعر ظألحةم بعلةن تةآشىرع
ظادةت خاراآتئرعدعكع ماتئرعيال بولسذن –تةتقعق قعلعؤاتقان ماتئرعيال آعتاب ظأرص

: مذشذنداق بولغاندا مةن. ظوخشاش بولغان ظألحةمنع ظعشلعتعشعمعز الزعم
مذقةددةس آعتابنعث ظةيسا مةسعهكة بةرضةن ضذؤاهلعقع، ظذنعث تارعخعدعن ظئلعص «

  . دئيةلةيدعغانلعقعمعزغا ظعشعنعمةن» شةنحلعكظئيتقاندا ناهايعتع ظع
  رئضعنت ظذنعؤئرسعتئتع تئظولوضعية ظعلمعنعث صروفئسسورع دوآتذر صعننوك

(Pinnock) ظةزةلدعن تارتعص قةدعمعي تارعخعي ماتئرعيالالر ظاشذنداق «:  مذنداق دةيدذ
ظأزعضة . مذآةممةل ظةسلع تئكعستعضة ؤة تارعخعي صاآعتالرغا ظعضة بولغان ظةمةس

نعسبةتةن سةمعمعي بولغان هةرقانداق ظادةم ظذنعث قعممعتعنع خالعغانحة يوققا 
ظةيسا مةسعه ظئتعقادحعلعرعنعث تارعخعغا بولغان ضذمانع آأز قاراشالر . حعقعرؤةتمةيدذ

ناهايعتع ظئنعقكع مذؤاصعق بولمعغان بعر تةرةصلعمة آأز قاراشالرنع ظاساس قعلغان 
  .»بولعدذ

 
 
  

 



 

 

        بابباببابباب    ––––5555               
                

             آعم يالغان سأز ظىحىن ظأز هاياتعنع قذربان      آعم يالغان سأز ظىحىن ظأز هاياتعنع قذربان      آعم يالغان سأز ظىحىن ظأز هاياتعنع قذربان      آعم يالغان سأز ظىحىن ظأز هاياتعنع قذربان 
                           قعلعشنع خااليدذ؟                   قعلعشنع خااليدذ؟                   قعلعشنع خااليدذ؟                   قعلعشنع خااليدذ؟

        
ظةيسا مةسعه ظئتعقادعغا قارشع حعقعدعغان ظادةملةر آأصعنحة ؤاقعتالردا بعر ظعشقا     

اياتعنعث ظذالرنعث ه. حعلعرعنعث ظأزضعرعشعدذرةلظذ بولسعمذ ظةيسا مةسعه ظ. سةل قارايدذ
حىنكع . ظأزضعرعشع ظذنعث تةشةببذسع ظىحىن مذستةهكةم ظاساسنع تعكلةص بةردع

ظةيسا مةسعه ظئتعقادع تارعخعي ظاساسقا ظعضة بولغاحقا، بعز تةآشىرضةندة مةيلع 
خاتعرعلعضةن ظعسصاتالر بولسذن ؤة ياآع ظئغعزحة ظعسصاتالر بولسذن بعز حوقذم صاآعتقا 

  . ظاساسلعنعشعمعز الزعم
مةن بعر قةدةر . دئضةن سأزنعث ظوخشعمعغان نذرغذن ظئنعقلعمعلعرع بار» تارعخ«

دئضةن » صاآعتالرغا ظاساسةن ظأتمىشنع تونذش«ياخشع آأرعدعغان تةدبعرلةرنعث بعرع 
دئسة، » مةن ظذنعث ياخشع تةبعر ظعكةنلعكعضة ظعشةنمةيمةن«: ظةضةر بعر ظادةم. تةبعرعدذر

» اصالعيذن دةص بعر ظادةمنعث ظأتكةنلعكعضة ظعشعنةمسعز؟سعز بذرذن ن«: مةن ظذنعثدعن
سعز «: مةن يةنة. دةص جاؤاب بئرعشعدذ» ظةلؤةتتة«: ظذالرنعث هةممعسع. دةص سورايمةن

ظذالرنعث هةممعسع ظذنع آأرىص باقمعغانلعقعنع . دةص سورايمةن» ظذنع آأرىص باققانمذ؟
  ظةمةلعيةتتة ظذالرنعث هةممعسع »ظذنداقتا سعز قانداق بعلعسعز؟«. ظعقرار قعلعشعدذ

ظذ . تارعخقا بئرعلضةن بذ تةبعرعدة بعر خعل ظعحكع مةسعلة بار. صاآعتقا تايانغان خاالس
بولسعمذ ظةضةر صاآعتالر ظعشةنحسعز بولسا، ظاثلعغذحعالر خاتا يئتةآلعنعص قئلعشع 

عسعضة مةسعل» صاآعتقا ظاساسةن ظأتمىشنع تونذش«ظةيسا مةسعه ظئتعقادع . مذمكعن
ظةيسا مةسعه توغرعسعدعكع ظةسلعدعكع ظاغزاآع «: شذنعث ظىحىن، بعز حوقذم. حئتعلعدذ

صاآعت ظعشةنحلعكمذ ياآع ظعشةنحلعك ظةمةسمذ؟ ظذالر ظةيسا مةسعهنعث سأزلعرعنع ؤة 
مةن ظذالرنعث . دةص سورعشعمعز آئرةك» يوق؟- قعلغان ظعشلعرعنع توغرا يةتكىزدعمذ

مئنعث ظةلحعلةرنعث بةرضةن ضىؤاهلعقعغا . ظعشعنعمةنظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعضة 
ظعشعنعشعمدعكع سةؤةب شذآع، ظذن ظعككع ظةلحعنعث ظعحعدة ظون بعرع ظعككع ظعش 

يةنع ظذالر مةسعهنعث تعرعلضةنلعكعضة هةمدة ظذنعث . ظىحىن ظأز جئنعنع صعدا قعلغانعدع
. عن ظألتىرىلضةنعدعهةقعقةتةنمذ خذدانعث ظوغلع ظعكةنلعكعضة ظعشةنضةنلعك سةؤةبعد

ظذالر زعيانكةشلعككة ظذحرعغان، قامحعالنغان، ظةث ظاخعرعدا ظأز زامانعسعدعكع ظةث 
  . ؤةهشع جازا تىرلعرعدة جازالعنعص ظألتىرذلضةن

  . معقلعنعص ظألتىرىلضةن——صئترذس .  1
 . معقلعنعص ظألتىرىلضةن—— ةندةرظ.  2



 

 

 .     صعحاقتا ظألتىرىلضةن——مةتتا .  3
   ظأز ظةجعلع بعلةن ظألضةن——يذهاننا .  4
 . معقلعنعص ظألتىرىلضةن——) نعث ظوغلعهالصاي(ياقذص .  5
 . معقلعنعص ظألتىرىلضةن——س ذلعصصع.  6
 . معقلعنعص ظألتىرىلضةن——ن ذسعم.  7
 . ظوقيادا ظألضةن——ماتعيا .  8
 .  حالما آئسةك قعلعنغان——) ظةيسانعث ظعنعسع(ياقذص .  9

 . لضةن نةيزة بعلةن ظألتىرى——ماس وت.  10
 . معقلعنعص ظألتىرىلضةن——ماي ولوبارت.  11
 .صعحاق بعلةن ظألتىرىلضةن) ينعث ظوغلعدعزةبة(ياقذص .  12

ظذنداق بولسا نئمة بوصتذ؟ «: بذ صاآعتالرغا نعسبةتةن داظعم بولذنعدعغان ظعنكاس
بذ ظادةملةرنعث هةممعسع بعر يالغان ضةص ظىحىن ظألضةن، بذ نئمعنع ظعسصاتالص 

  .  دئضةندعن ظعبارةت بولعدذ»بئرةلةيتتع؟
لئكعن بعلعشعمعز . ظىحىن ظألدع» يالغان سأز«شذنداق، نذرغذن ظادةملةر مانا بذ 

ظةضةر . نع توصتوغرا هةقعقةت دةص قارايدذ»يالغان سأز«آئرةآكع ظةلحعلةر بذ 
تالر عردئسةك بذنع شاض) يةنع يالغان(تعرعلعشتعن ظعبارةت بذ ظعشنع يىز بةرمعضةن 

. االرمذ؟ مةن ظذالرنعث ظالدعنعص قالغانلعقعغا صةقةت سةؤةب تاصالمايمةنبعلمةي ق
شذنعث ظىحىن بذ ظون بعر ظادةم بعر يالغان سأز ظىحىن جئنعنع صعدا قعلعص 
قالماستعن، بذ يةردعكع ظاحقذحلذق مةسعلة، ظذالر بذنعث يالغانحعلعق ظعكةنلعكعنع 

عؤاتقانلعرعنعث يالغان ظعكةنلعكعنع تارعختا ظون بعر ظادةم ظأزعنعث ظعشعن. بعلةتتع
بعلسة، لئكعن بذ يالغان ظىحىن جئنعنع صعدا قعلعشقا رازع بولسا، بذ هةقعقةتةنمذ 

  . ظادةمنعث ظةقلع يةتمةيدعغان بعر ظعش
بعز حوقذم بعرنةححة ظامعلنع ظئنعق تونذص يةتكةندة، ظاندعن ظذالرنعث 

لةر ؤةقةنعث شاهعدع بولذش بعرعنحعدعن، ظةلحع. قعلغانلعرعنع حىشعنةلةيمعز
  . سىصعتع بعلةن ؤةقةلعكلةرنع يئزعص قالدذرغان ؤة سأزلعضةن

بعز ظةلحعلةر سعلةرضة ظذقتذرغان رةببعمعز ظةيسا «: صئترذس مذنداق دةيدذ
قذدرةت بعلةن قايتعص آئلعدعغانلعقع توغرعسعدعكع هةقعقةتنع - مةسعهنعث آىح

شأهرعتعنع ظأز –ز ظةيسا مةسعهنعث شان بع. هةرضعزمذ ظأزعمعز ظويدذرذص حعقمعدذق
 -16باب، -1» صئترذس يازغان ظعككعنحع خةت«(» آأزعمعز بعلةن آأرضةنمعز

 ظةلحع، ظةصسانا، رعؤايةت ؤة ظةمةلعيةتلةرنعث صةرقعنع بعلعدذ، ظةلؤةتتة، .)ظايةت
  . بذنعثغا قعل سعغمايدذ

آأرىشنع ظأز ظعحعضة يذهاننا يةهذدعيالرنعث بعلعدعغانلعرعنعث ظأز آأزع بعلةن 
بعز بذ خئتعمعزدة سعلةرضة ظةزةلدعن بار بولغان «: ظالعدعغانلعقعنع تةآعتلةيدذ

بعز هاياتلعق آاالمعنع ظأز قذلعقعمعز . هاياتلعق آاالمع توغرعسعدا بايان قعلماقحعمعز
ظأز آأزعمعز بعلةن آأرضةن ؤة آأزةتكةن هةمدة ظأز قوللعرعمعز بعلةن . بعلةن ظاثلعغان



 

 

شذثا بذ هةقتة ضذؤاهلعق . بعز ظذنع آأردذق. بذ هاياتلعق بعزضة ظايان بولدع. تقانتذ
هةمدة ظةسلعدة ظةرعشتعكع ظاتعمعز بعلةن بعللة بولذص، آئيعن بعزضة ظايان . بئرعمعز

سعلةرنعثمذ بعز بعلةن . بولغان، بذ مةثضىلىك هاياتنع سعلةرضة بايان قعلعمعز
. رضةن ؤة ظاثلعغانلعرعمعزنع سعلةرضة يةتكىزىؤاتعمعزقئرعنداش بولذشذثالر ظىحىن، آأ

حىنكع بعز هةممعمعز بعرلعكتة . بعز بذنداق قئرعنداشلعقتعن بعللة بةهرعمان بوالاليمعز
» يذهاننا يازغان بعرعنحع خةت«(» ظاتعمعز ؤة ظذنعث ظوغلع ظةيسا مةسعهكة باغالندذق

  ). ظايةتكعحة- 3 ظايةتتعن -1باب، -1
نذرغذن آعشعلةر هةزرعتع ظةيسانعث ظارعمعزدا قعلغان «: ةيدذلوقا مذنداق د

–ظذالر خاتعرعلةشتة، بذ ظعشالرنع باشتعن . ظعشلعرعنع خاتعرعلةشكة آعرعشكةنعدع
ظاخعرع ظأز آأزع بعلةن آأرىص، خذش خةؤةر تارقاتقانالرنعث بايانلعرعنع ظاساس 

ص حعققانلعقعم ظىحىن، مةن بذالرنعث هةممعسنع باشتعن تةآشىرىص ظئنعقال. قعلغان
قا بايان لذ«(» بذالنع تةرتعص بويعحة يئزعص، سعزضة مةلذم قعلعشنع اليعق تاصتعم

  ).  ظايةتكعحة- 3 ظايةتتعن -1باب، -1» قعلغان خذش خةؤةر
قا هةزرعتع ظةيسا تعرعلضةندعن لذهةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرعدة 

ؤة مذرتلعرعنعث يئقعنلعشعش ظةهؤالعنع بايان آئيعنكع قعرعق آىندة، ظةيسا مةسعه 
دةسلةصكع خئتعمدة هةزرعتع ظةيسا ظأزعنعث .....«: قعلعص مذنداق دةيدذ

ؤةزعصعسعنع باشلعغاندعن تارتعص تاآع ظاسمانغا آأتىرىلضىحة قعلغان هةممة 
ن ظذ ظاسمانغا آأتىرىلىشتع. ظعشلعرعنع ؤة بةرضةن بارلعق تةلعملعرعنع بايان قعلغانعدعم

قذدرعتع بعلةن ظأزع تاللعغان -ظعلضعرع، خذدانعث مذقةددةس روهعنعث آىح
ظذ ظألىص تعرعلضةندعن آئيعنكع قعرعق . يورذقالرنع بةرضةنعدع–ظةلحعلعرعضة يول

آىن ظعحعدة ظذالرغا آأص قئتعم آأرىنىص، نذرغذن صاآعتالر بعلةن ظأزعنعث 
تلعغانعدع ؤة خذدانعث تعرعلدىرىلضةنلعكعنعث ضذمانسعز ظعكةنلعكعنع ظعسصا

زرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث ةه«(» صاعشاهلعقعغا داظعر سأزلةرنع قعلغانعدع
  ).  ظايةتكعحة- 3 ظايةتتعن -1باب، - 1» صاظالعيةتلعرع

: هاننا ظأزع يازغان خذش خةؤةر آعتابعنعث ظاخعرقع قعسمعدا مذنداق دةيدذذي
 يئزعلمعغان باشقا نذرغذن تلعرعنعث ظالدعدا بذ آعتابتاعرهةزرعتع ظةيسا شاض«

 -30 باب، -20» يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةر«(» مأجعزعلةرنعمذ آأرسةتتع
  ). ظايةت

ظأز آأزع بعلةن آأرضىحعلةرنعث بذ ضذؤاهلعقعنعث ظاساسلعق مةزمذنع ظذنعث 
ظةلحعلةرنعث ظأزع ظذنعث تعرعلضةن هاياتعنعث . ظألىمدعن تعرعلعشع توغرعسعدعدذر

  : رعدذرضذؤاهحعلع
   ظايةت- 48باب، - 24» قا بايان قعلغان خذش خةؤةرلذ«
   ظايةت-27 باب، -15» هاننا بايان قعلغان خذش خةؤةريذ«
 -24 باب، -2؛  ظايةت-8 باب، -1» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«

،  ظايةت-32 باب، -5؛  ظايةت- 33 باب، -4؛  ظايةت-15 باب، - 3؛  ظايةت- 32ؤة 



 

 

 -23؛  ظايةت- 15 باب، -22؛  ظايةت-31 باب،- 13؛  ظايةت- 41 ؤة -39باب،  - 10
   . ظايةت- 16 باب، -26؛   ظايةت- 11باب،
 باب، -15؛   ظايةت-15 باب، - 15 »آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان بعرعنحع خةت«

   .ظايةتكعحة- 9 ظايةتتعن -4
  . ظايةت-2 باب، - 1» هاننا يازغان بعرعنحع خةتيذ«
  

ظةلحعلةرنعث ظأزع ظالدع بعلةن هةزرعتع ظةيسانعث هةقعقةتةنمذ ظعككعنحع، 
. دةسلةصتة ظذالر ظعشةنمعضةن. ظألىمدعن تعرعلضةنلعكعنع جةزعملةشتىرىشع زأرىر

» مارآذس بايان قعلغان خذش خةؤةر«(هةمدة بعر بعرلةص قاحقان ياآع يوشذرنذؤالغان 
ظذالر . وشذرذصمذ  يىرمعضةنمانلعرعنع يذظذالر آأثلعدعكع ض)  ظايةت- 50 باب، - 14

هةتتا . صةقةت يئتةرلعك هةم آىحلىك صاآعتالرعدعن آئيعنال ظاندعن ظعشعنةلعضةن
توماس ظأز قولذم بعلةن ظذنعث يارعلعرعنع سعلعمعغذحة هةزرعتع ظةيسانعث 

آئيعن توماس مةسعه سةؤةبعدعن قذربان . تعرعلضةنلعكعضة ظعشةنمةيمةن دئضةن
 ظالداندعمذ؟ ظذ ظأز هاياتع بعلةن ظةث جةزعملةشتىرىلضةن سعلةرحة ظذالر. بولغان

ظذ هةزرعتع ظةيسا تذتقذن قعلعنغاندا ظذنعثدعن بعر . يةنة صئترذسمذ بار. جاؤابنع بةردع
لئكعن مةلذم ظعشالر . نةححة قئتعم تانغان، ظاخعرعدا ظذ ظةيسانع تاشالصمذ آةتكةن

عص ؤة آأمىلىص ظذزذن ظأتمةي، هةزرعتع ظةيسا آرئستكة معقلعن. ظذنع ظأزضةرتتع
ظاشكارة –مدا صةيدا بولذص، هاياتعنعث خةؤصكة ظذحرعشعغا قارعماي، ظوحذقئيئرذسال

ظةث ظاخعرع صئترذس . هالدا، ظةيسانع مةسعه هةم ظألىمدعن تعرعلدع دةص جاآارلعدع
ظذ ظالدانغانمذ؟ ظذنعثدا زادع . آرئستكة تةتىر معقلعنعص هاياتعنع تةقدعم قعلدع

نئمة ظذنع ظأزضةرتعص ظةيسا مةسعه ظىحىن شعردةك باتذر . داق ظعش يىز بةردعقان
قعلعؤةتتع؟ نئمة ظىحىن ظذ مةسعه ظىحىن ظألىشنع خااليدذ؟ مةن قاناظةتلعنعدعغان 

ظذ  «— ظايةت- 15باب، - 5» آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان خةت«بعر جاؤاب -بعردعن
 -42 باب، - 1» ن قعلغان خذش خةؤةريوهاننا بايا«(» آأرىندع) صئترذس(قعخاسقا  

  .)ظايةت
صوزعتسعيعسع آةسكعن، ظةمما ظاخعرع هةقعقةت تةرعصعدعن قايعل 

بايان  مةتتا«(قعلعنغانالرنعث تعصعك معسالع هةزرعتع ظةيسانعث ظعنعسع ياقذص 
» بايان قعلغان خذش خةؤةر مارآذس « ظايةت؛-55باب، -13» قعلغان خذش خةؤةر

تنعث قاتارعدا بولمعسعمذ عر  ضةرحة ظةسلعدعكع ظون ظعككع شاض.) ظايةت-3 باب، -6
 آئيعن .)ظايةتكعحة- 10ظايةتتعن -2باب، - 10 »بايان قعلغان خذش خةؤةر مةتتا«(

-14» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(صاؤلذس ؤة بارناباالرغا ظوخشاش 
 باب، - 1» غا يئزعلغان خةتلعقالرتعياضاال«(ظةلحع دةص ظاتالدع )  ظايةت-14باب، 

هةزرعتع ظةيسا بذ زئمعندعكع ؤاقتعدا، ياقذص ظأزعنعث ظاآعسعنعث ).  ظايةت- 19
)  ظايةت- 5 باب، -7» بايان قعلغان خذش خةؤةر يوهاننا«(خذدانعث ظوغلع 

سعثعللعرع بعرلعشعص هةتتا ظذنع –ظذ ؤة ظذنعث ظعنع. ظعكةنلعكعضة ظعشةنمةيتتع



 

 

لةر ساثا ظعشعنعشع آئرةآمذ؟ نئمة ظىحىن يئرذسالعمغا بئرعص ظادةم«: مةسخعرة قعلعص
ياقذصقا نعسبةتةن ظئيتقاندا ظاظعلعسعنعث . دئضةن بولغعيتتع» ظعشعثنع قعلمايسةن؟

حىنكع هةممعال . نام ظابرذيع ظةيسا تةرعصعدعن تأآىلضةندةك بعلعنضةن بولغعيتتع
ر مئنعث ؤاستعحعلعقعم ظةضة. يول، هةقعقةت ؤة هاياتلعق ظأزىمدذرمةن«: يةردة

» يذهاننا بايان قعلغان خذش خةؤةر«( بولمعسا ظاتامنعث يئنعغا هئحكعم بارالمايدذ
بايان قعلغان  يذهاننا«(» مةن ظأزىم تئلع، سعلةر شاخلعرع«، ) ظايةت- 6 باب، - 14

قويلعرعممذ ...... ياخشع قويحع ظأزىمدذرمةن«، ) ظايةت-5باب، - 15» خذش خةؤةر
 ظةضةر .) ظايةت- 14 باب، -10» بايان قعلغان خذش خةؤةر يذهاننا«(» مئنع تونذيدذ

  سعزنعث ظعنعثعز مانا مذشذنداق سأزلةرنع قعلسا سعز قانداق ظوياليسعز؟ 
ظةيسا مةسعه آرئستكة . لئكعن ياقذصتا هةقعقةتةنمذ بةزع ظأزضعرعشلةر بولدع

ظذ ظةيسا .  باشلعدعمعقلعنعص آأمىلضةندعن آئيعن، ظذ يئرذسالعمدا تةلعم بئرعشكة
ظعنسانالرنعث ضذناهع ظىحىن ظألدع، ظذ ظاللعقاحان تعرعلدع هةم هازعرمذ هايات دئضةن 

ظاستا يئرذسالعمدعكع جاماظةتحعلعكنعث بعر –ياقذص ظاستا. خةؤةرنع يةتكىزدع
ظذ آعتابعنعث . دئضةن آعتابنع يازدع» ياقذص يازغان خةت«رةهبعرع بولدع هةم 

ظةيسانعث بعر . دةص يازعدذ» ة رةب ظةيسانعث خعزمةتكارع ياقذصخذدا ؤ«: بئشعغعال
ظاخعرعدا ياقذص باش روهانعي . تذغقان ظعنعسع مانا مذشذنداق ظأزضةردع

بذ ؤةقةلةرنع شذ (آئسةك قعلعنعص ظألتىرىلدع –هانلعنعيعنعث قولعدا حالما 
! ياقياقذص ظالداندعمذ؟ ). زاماندعكع داثلعق تارعخحع يىسفذس خاتعرعلعضةن

 -15 »آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان بعرعنحع خةت«بعر قايعل قعالرلعق جاؤاب -بعردعن
  » آئيعن ياقذصقعمذ آأرىنضةنعدع «— بولذص  ظايةت-7باب، 

ظذالر . ظةضةر تعرعلضةن ظعش يالغان بولعدعغان بولسا، بذنع ظةلحعلةر حوقذم بعلةتتع
رعلعمايؤاتقانمعدذ؟ بذ بعز تونذص حوث بعر ظالدامحعلعق ظىحىن مةخصعيةتلعكنع ظاشكا

ظذالرنعث هةر . يةتكةن ظذالرنعث تذرمذش ظةخالق صةزعلعتع بعلةن قعلحة ماسالشمايدذ
ظذالر باشقعالرنع . بعرع يالغانحعلعقنع ظةيعبلةص سةمعمعيلعكنع تةآعتلعضىحعلةردذر

ظأزعنعث  )Edward Gibbon( ضعببونتارعخشذناس . هةقعقةتنع تونذشقا رعغبةتلةندىرةتتع
: دئضةن ظةسعردة» رعم ظعمصعرعيعسعنعث ضىللعنعشع ؤة يعمعرلعشع«داثلعق 

دةسلةصكع ظئتعقادحعالرنعث ساص ؤة تةلةصحان ظةخالقع خعسلعتع، ظةيسا مةسعه «
. دةص آأرسةتكةنعدع» ظئتعقادعنعث آةث تارقعلعشعدعكع بةش سةؤةبنعث بعرعدذر

 مذنداق )Michael Green(عرع ضرعن هاننا ظذنعؤئرسعتئتعنعث مذدذ ينوتعثهامدعكع
ظذالرنعث ظذستازع (تعرعلعش بعر توص ظىمعدسعزلةشكةن ظةضةشكىحعلةرنع «: دةيدذ

دةسلةصكع ظئتعقادحعالر جاماظةتحعلعكعنعث قةيسةرانة ) معقلعنعص ظألتىرىلدع
بذ ظةيساغا . ضذؤاهحعلعرعغا ؤة قذربان بئرعشكة رازع بولغذحعالرغا ظايالندذردع

علةر بعلةن باشقا يةهذدعيالرنع صةرقلةندىرىص، ظذالرنع جانلعق ظةضةشكىح
سعز ظذالرنع تىرمعضة تاشلعسعثعزمذ، قعينعسعثعزمذ . جاماظةتحعلعككة ظايالندذردع



 

 

هةتتا ظألتىرىؤةتسعثعزمذ ظذالرنعث ظةيسا مةسعهنعث ظىح آىندعن آئيعن تعرعلضةن 
   .»ظعشعغا نعسبةتةن ظعشةنحعنع يوقعتالمايسعز

حع، ظةلحعلةر تعرعلعشتعن ظعبارةت بذ ظةمةلعيةتنع قوبذل قعلغاندعن ظىحعن
آئيعن، ظذالرنعث آةسكعن صوزعتسعيةسعدعن بذ ظعشنعث ساختعصةزلعك 

ظذالر بعر آئحعدة دئضىدةآال آىحلىك بولذص . ظعكةنلعكعضة ظعشعنعش تةس
–ظعلضعرع ظةيسادعن تانغان صئترذس ظةمدعلعكتة هاياتعنعث خةؤص . آةتكةنعدع

  . خةتةرضة ظذحرعشعغا قارعماي، ظةيسانعث تعرعلضةنلعك خةؤعرعنع يةتكىزضةنعدع
هاآعمعيةت بئشعدا هوقذق تذتذؤاتقان ظادةملةرمذ ظعلضعرع مةسعهنعث 

لئكعن ظذالر ظذزذن . ظةضةشكىحعلعرعنع تذتقذن قعلغان، هةتتا ظذالرنع ظذرغانعدع
خذش خةؤةرنع يةتكىزىشكة ظأتمةيال، آوحعالرغا حعقعص، ظةيسا مةسعه هةققعدة 

).  ظايةتكعحة-42 ظايةتتعن - 40 باب، -5 »ظةلحعلةرنعث صاظالعيةتلعرع«(باشلعدع 
ظذالرنعث دوستلعرع ظذالرنعث روهع جةهةتتة ساغالم تذرذؤاتقانلعقعغا دعققةت قعلسا، 

ظذالر  حةت ياقعالردا  .ظذالرنعث   دىشمةنلعرع ظذالرنعث غةيعرتعضة دعققةت قعلغانعدع
  .خةؤةر يةتكىزضةنعدع ةمةس، بةلكع يئرذسالعمدا خذشظ

ظةيسانعث ظةضةشكىحعلعرع ظذنعث تعرعلضةنلعكعنع جةزعملةشتىرمعضةن هةزرعتع 
 بولسا، دةهشةتلعك جازالعنعش ؤة ظألىمنعث آىحع ظاستعدا تعك تذرالمعغان بوالتتع،

عقةتةنمذ ظذالرنعث يةتكىزضةن خةؤعرع ؤة صوزعتسعيعلعرعنعث بعردةك بولذشع هةق
عنعث بعردةك بولذشع ظانحة ظاسان رآأصحعلعكنعث صعك. آعشعنع هةيران قالدذرعدذ

بولمايدعغان بعر ظعش، لئكعن ظذالرنعث ظةيسا مةسعهنعث تعرعلضةنلعكع توغرعسعدعكع 
ظةضةر ظذالردا ظالدامحعلعق، . ظةمةلعيةتكة نعسبةتةن ظازراقمذ صةرقلعق آأز قارعشع يوق

يعلسة، ظذالرنعث هاياتع تةهدعدآة ظذحرعغاندا  نئمة ظىحىن هعلعيضةرلعك بار دئ
  .بعرعنعثمذ حئكعنعص حعقمعغانلعقعنع حذشةندىرىش بةآمذ تةسكة توختايدذ

ظةلحعلةرنع قةستةن «: مذنداق يازعدذ) Pascal(فرانسعية صةيالسوصع  صاسكال 
دعنعش بعز بذ خعل شعكايةتكة لوضعضعلعق ظعز. ساراثغا حعقعرعش بعر بعمةنعلعك
بعز بذ ظون ظعككع ظادةمضة قاراص باقايلع، ظذالر : جةهةتتعن خذالسة حعقعرعص باقايلع

ظةيسا مةسعه ظألضةندعن آئيعن بعر يةرضة جةم بولذص، تعل بعرعكتىرىص، ظذنع 
ظاللعقاحان تعرعلدع دةص جاآارلعغان بولسا، بذ هاآعمعيةت ؤة دعنعي هوقذقدارالرغا 

ظادةملةردعكع نعيةت ظأزضعرعشحان . آعللةندىرعدذبعؤاستة هذجذم قعلعشنع شة
صذل . ظذ ناهايعتع ظاسانال باشقعالرنعث ضئصع بعلةن تةؤرعنعص قالعدذ. بولعدذ

ظةضةر ظذالرنعث ظعحعدعن بعرع ظازدذرذلذش، تىرمعضة . سةؤةبعدعن ظازدذرذلعدذ
تاشلعنعش ياآع قاتتعق جازالعنعش سةؤةبعدعن بوشاشقان بولسا ظعدع، ظذالر 

  »تةلتأآىس مةغلذص بولغان بوالتتع
ظذالر قانداق قعلعص بعر آئحة ظعحعدة «:  مذنداق سورايدذ)Michael Green(ضرئن 

قورقماس، قعزغعن بولذص، قارشعلعقالرغا، مةسخعرعلةرضة، آةمسعتعشلةرضة، 
قعيعنحعلعقالرغا، تذتقذن قعلعنعشالرغا ؤة ظألىمضة باتذرلذق بعلةن تاقابعل تذرذص، ظىح 



 

 

تظةنعث هةرقايسع جايلعرعغا بئرعص، ظةيسا مةسعه هةم ظذنعث ظألىمدعن قع
  .»تعرعلضةنلعكع توغرعسعدعكع خذش خةؤةرنع تارقاتتع؟

نامسعز بعر يازغذحع تةسؤعرلةش ظذسذلعدا، ظةلحعلةرنعث هاياتعدعكع 
ظةيسا مةسعه آرئستكة معقالنغان ظاشذ آىنع ظذالر «: ظأزضعرعشلةرنع بايان قعلغانعدع

 ظذالر خذشال )يةآشةنبة(يةتتة آىننعث دةسلةصكع آىنع . هةسرةتكة تولغانعدع- غذقاي
. آرئستكة معقالنغان ظاشذ دةقعقعلةردة ظذالر ظىمعدسعزلةنضةن. خذراملعققا تولعدذ

 بولسا ظذالرنعث قةلبع ظعشةنحع ؤة )يةآشةنبة( يةتتة آىنعث دةسلةصكع آىنع
ؤةرنع دةسلةصتة ظاثلعغاندا، ظذالر ظىمعدآة تولغان، تعرعلعش توغرعسعدعكع خة

ضذمانالنغان، لئكعن ظةمةلعيةت جةزعملةشتىرضةندعن آئيعن، ظذالر مةثضى ضذماندا 
بذ ظادةملةرنعث آأزنع يذمذص ظاحقعحة بولغان ظارعلعقتعكع ظعشلعرعنع . بولمعدع

قانداق حىشةندىرىش آئرةك؟ صةقةت جةسةتنعث قةبرعدعن يأتكعلعشع ظذالرنعث 
ظىح آىن ؤاقعت ظذالرنعث ظةنة . ؤة خاراآتئرعنع مةثضى ظأزضةرتةلمةيدذقةلبعنع 

ظةصسانة . شذنداق حوث هئكايعنع ظويدذرذص حعقعرعشع ظىحىن يئتةرلعك ظةمةس
خاراآتئر . رعؤايةتلةرنعث توقذلذشع ظىحىن مةلذم ؤاقعت آئتعدذ، ظةلؤةتتة

ذ ضذؤاهحعالرنعث ب. جةهةتتتعكع بذ ظأزضعرعشلةرنع مذؤاصعق حىشةندىرىش آئرةك
خاراآتئرعنع ظويالص باقايلع، ظذالر دذنياغا نعسبةتةن معسلع آأرىلمعضةن ظولذغ ظئتعكا 

هةتتا ظذالر دىشمةننعث قاتمذقات بئسعملعرع . تةلعملعرعنع ظوتتذرعغا قويالعدع
يةنع هىرآىص آةتكةن . ظاستعدا ضىزةل بولغان تذرمذش ضذؤاهلعرعنع بةردع

نىؤالغان بذ ظادةملةرنعث ظئغعزلعرعنع بعر نةححة آىندعن قذحقاحتةك ظأيضة مأآى
ظذالردعكع مانا مذشذنداق . آئيعن هةرقانداق زعيانكةشلعكلةرمذ حةآلعيةلمعدع

غايةت زور ظأزضعرعشلةرنع قةستةن ؤة دذنياغا ظةمةلعيةتنع يوشذرذش ظىحىن شذنداق 
  »قعلدع دئيةلةمدذق؟ ظذ قعلحة مذؤاصعق بولمايدذ

رةبنعث تعرعلعشع ؤة «:  مذنداق دةص يازعدذ(Kenneth Scott Latourette) التذرةت
مذقةددةس روهنعث حىشىشع توغرعسعدعكع ظةمةلعيةتنعث ظةلحعلةرضة بةرضةن 

هةسرةت ظعحعدة ظعلضعرآع آىنلعرعنع –ظذالر قايغذ. ناهايعتع مذهعم..... تةسعرع
. دةص ظىمعد باغلعغان» ظعنسانالرنع قذتقذزعدذ«ظذالر ظةيسا مةسعهكة . ظةسلةشكةن

ظذالر بعر توص حىشكىنلةشكةن ؤة ظىمعدسعزلةنضةن ظادةملةر بولذص، آئيعن ظذالر 
  . ناهايعتع تئزال بعر تىرآىم ضذؤاهحعالردعن بولذص قالدع

بذالرغا ظوخشاش ظعجتعماظع «:  مذنداق دةص سورايدذ)Paul Little(لعتتلئ 
ضةن ظادةملةر راستعنال ساراث ياآع جةمعظعيةتنعث ظةخالق قذرذلمعسعنع ظأزضةرتةلع

ظالدامحعمذ؟ بذ ظعككع خعل آأز قاراش تعرعلعش ظةمةلعيعتعدعن بةآرةك ظادةمنع 
بذ خعل آأز قاراشنع قولاليدعغان هئحقانداق صاآعت ؤة ظعزالر . ظعشةندىرةلمةيدذ

   .»يوق
ظةلحعلةرنعث تاآع ظألضىحة سادعق بولغان صوزعتسعيعسعنع يوققا حعقعرعشقا 

 صئترذسنعث (Origen) ظولذغ برتانعيعنعث قامذسعغا ظاساسالنغاندا، ظئلعثذس. لمايدذبو



 

 

 (Herbert Workman) ؤورآمان. آرئستكة تةتذر معقلعنعص ظألتىرىلضةنلعكعنع خاتعرعلةيدذ
رةببعمعزنعث ظالدعن ظئيتقعنعدةك، «: صئترذسنعث ظألىمعنع مذنداق تةسؤعرلةيدذ

» ظئلعص آئلعندع«ظولعال يولعغا » تذتقذن قعلعنعص«صئترذس باشقعالر تةرعصعدعن 
 ضىللىآكعدة، دةل ظذنعث نذرغذن قئرعنداشلعرع نعروفانتعضا تئغعغا يئقعن بولغان 

. زعيانكةشلعككة ظذحرعغان جايدا، ظذ ظأزعنع آرئستكة تةتذر معقالشنع تةلةص قعلدع
  .»وياليتتعحىنكع ظذ رةب بعلةن ظوخشاش جازالعنعشقا اليعق آةلمةيمةن دةص ظ

ظةلحع «: ظأزعنعث تارعخنامة آعتابعدا مذنداق يازعدذ(Harold Mattingly) ماتعثلع 
  .»صئترذس ؤة يوهاننا ظأزعنعث قانلعرع ظارقعلعق ظأزعنعث ضذؤاهلعقعنع تامغعلعدع

ظأزعدة هةقعقةتنعث بار ظعكةنلعكعنع «: مذنداق دةص يازعدذ(Tertullian) تئتذالس 
خارؤارد » ؤال ظاستعدا، هئحكعم ظألىشنع خالعمايدذبعلضةندعن باشقا ظةه

ظانالعز (Simon Greenleaf)  ظذنعؤئرسعتئتعنعث قانذن فاآذلتئتعنعث صروفئسسورع آرئنلعف
ضذؤاهلعقع ؤة هأآىم قعلعش ضذؤاهلعقعنعث توغرعلعق دةرعجعسعضة نعسبةتةن 

هةربعي «: ذتةجرعبعسع بار صروفئسسذر بولذص، ظذ تأؤةندعكعدةك خذالسة حعقعرعد
. ظعشالر خاتعرعلعرعدعمذ مذنداق قةتظعي ؤة قورقماس معسالالرنع تاصقعلع بولمايدذ

ظذالرمذ ظعلضعرع ظأزعنعث ظعشةنحعنعث ظاساسعنع ؤة ظأزلعرع قوغدعغان ظةمةلعيةت ؤة 
  .»هةقعقةت توغرعسعدعكع صاآعتالرنع ظعنحعكة تةآشىرضةنعدع

ظأزلعرع سأزلةؤاتقان ظةهؤالنعث ظةلحعلةر ظألىمنعث سعناقلعرع ظارقعلعق، 
مةن هازعر آأرىؤاتقان آأصلعضةن ظادةملةرنعث . توغرعلعقعنع ظعسصاتلعغان

. ضذؤاهلعقلرعدعن بةآرةك ظذالرنعث ضذؤاهلعقلعرعغا ظعشعنعشعم آئرةآلعكعنع بعلعمةن
مانا بذ هةقعقةت ظىحىن . حىنكع ظذالر ظأزلعرعنعث ظعشةنحعسعضة قعل سعغدذرمايدذ

  .»ولذشقا رازع ظعكةنلعكعضة قعل سعغمايدذقذربان ب
  

                              
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         باب  باب  باب  باب ––––6666           
                                    

              ظألىك مةسعهنعث يةنة نئمة رولع       ظألىك مةسعهنعث يةنة نئمة رولع       ظألىك مةسعهنعث يةنة نئمة رولع       ظألىك مةسعهنعث يةنة نئمة رولع 
                            بولسذن                    بولسذن                    بولسذن                    بولسذن

        
. نذرغذن آعشعلةر ظعلضعرع ظأز غايعلعرع ظىحىن ظأز هاياتعنع قذربان قعلغانعدع

دا ظوقذغذحعالر ظأزلعرعنع آأيدىرىش ظارقعلعق ؤعتنام ظذرذشعغا قارشع وضةعيدسان
  . دعغانلعقعنع بعلدىرضةنعدععتذر

تلعرع دذنيانعث دعققةت ظئتعبارعنع عيعلالردا ظاز بولمعغان بذددا دعنعي مذر –60
  . ظأزعنع آأيدىرىص ظألتىرضةنعدع- شةرقعي جةنذبعي ظاسعياغا قارعتعش ظىحىن، ظأز

ظذحرعغان مةسعلة دةل ظذالرنعث غايعسع بولغان ظةيسا مةسعهنعث ظةلحعلةر 
ظذالر هةزرعتع ظةيسانعث مةسعه ظعكةنلعكعضة . آرئستكة معقلعنعص ظألىشع ظعدع

ظعشةنضةن؛ ظذالر هةزرعتع ظةيسانعث ظألعدعغانلعقعنع ظةزةلدعن ظويالص باقمعغان؛ 
 ظعسراظعلالرغا هأآىمرانلعق ظذالر هةزرعتع ظةيسا خذدانعث صادعشاهلعقعنع قذرعدذ هةم

  . قعلعدذ، دةص حوثقذر ظعشةنضةنعدع
ظةلحعلةر بعلةن مةسعهنعث مذناسعؤعتع هةمدة ظذالرنعث نئمة ظىحىن آرئستنعث 
ظةمةلعيعتعنع قوبذل قعاللمايدعغانلعقعنع حىشعنعشتة، سعز حوقذم ظالدع بعلةن 

ع ظعضةنلعشعثعز شعنرعظةينع حاغدعكع يةهذدعيالرنعث مةسعهكة بولغان آأز قا
  . آئرةك

هةزرعتع ظةيسانعث هاياتع ؤة تةلعملعرع بعلةن ظةينع حاغدعكع يةهذدعيالرنعث 
سعدا توقذنذش يىز بةرضةن رعمةسعه بولذص آةلضىحعضة بولغان آأز قاراشلعرع ظوتتذ

ظذالر بالعلعق مةزضعلعدعن باشالصال مةسعه بولغذحع حوقذم . دةص ظئيتعشقا بولعدذ
نع ظأز قولعغا ظالغان رةهبةر ساالهعيعتعدة آئلعدذ دةيدعغان آأز سعياسعي هوقذق

ظذ يةهذدعيالرنع ظازات قعلعشع، ظعسراظعلالرنعث ظورنعنع . قاراشنع قوبذل قعلغان
ظوقذبةت حئكعشع –مةسعه بولغذحعنعث ظازاب. ظةسلعضة آةلتىرىشع آئرةك ظعدع

   .»صىتىنلةي يات ظعدعشعغا نعسبةتةن رعيةهذدعيالرنعث مةسعهكة بولغان آأز قا«
 ظةصةندع مةسعهنعث ظةينع ؤاقعتتعكع ظةهؤالعنع مذنداق دةص (E.F. Scott) سكوت

هةتتا دعنعي . ظذ ظعنتايعن جعددعي بعر ؤاقعتالر ظعدع.....«: ظومذمالشتذرغانعدع
رةهبةرلةرمذ خةلق ظعحعدعكع قااليمعقانحعلعقالرنع آونترول قعاللمعغانعدع؛ ظذالر 

 آئلعشعنع تةشنالعق بعلةن تئزرةك قعلعنغان قذتقذزغذحعنعث آئلعشكة ؤةدة
ظةينع حاغدا يىز بةرضةن بعر قانحة ظعش بذ خعل تةشنالعقنع يذقعرع . آىتىؤاتاتتع

  . باسقذحقا آأتىرضةنعدع



 

 

نذرغذن يعلالردعن بذيان يةهذدعيالر رعم ظعمصعريعسعنعث باشقذرذشعدا بولذص، 
رعغان بئسعم ظذالردعكع جذشقذن ؤةتةنصةرؤةرلعك ظةرآعنلعكعنع يوقاتقان، ظذالر ظذح

ظذالر داظعم بعر مأجعزعنعث يىز بئرعشعنع مةسعهنعث . آةيصعياتعنع ظويغاتقانعدع
صادعشاه ساالهعيعتعدة آئلعص، ظةينع حاغدعكع قعيعن ظةهؤالدعن قذتذلدذرذشعنع 

 خذش خةؤةر آعتابلعرعدعن. لئكعن ظةهؤال ظذنداق بولمعدع. خعيال قعالتتع
  .بعلةلةيمعزآع بذ بئسعلعص قالغان آونا ظىمعد خاالس

ظةينع حاغدعكع ظادةملةرضة نعسبةتةن ظئيتقاندا، مةسعه بولغذحعنعث ظوبرازع 
 ظذ صادعشاه داؤذدنعث ظةؤالدع، ظذ —يةنعال يةشايا صةيغةمبةرنعث زامانعسعدعكع 

ا توختاغلعق يةهذدعي معللعتعضة غةلعبة ؤة ظامةت ظئلعص آئلعدذ دةيدعغان قاراشت
خذش خةؤةر آعتابلعرعدعكع خاتعرعلةرضة قارعغان حئغعمعزدا، ظةينع حاغدعكع . ظعدع

مةسعه بولغذحعغا بولغان ظومذمع آأز قاراش قويذق معللعي ؤة سعياسعي تىسنع ظأز 
  .»ظعحعضة ظالغانعدع

مةسعه بولغذحع «: مذنداق دةيدذ(Joseph Klausner) يةهذدعي تةتقعقاتحعسع آلوسنئر
اثلعق سعياسعي رةهبةر بولذصال قالماي، بةلكع يةنة يىآسةك صةزعلةت ظعضعسع د

  » بولذشع آئرةك
ظةينع حاغدعكع يةهذدعيالردعكع آىحلىك ظعشةنحعنع  (Jacob Gartenhus)  ضارتئنخذ

يةهذدعيالر آىتىؤاتقان مةسعه ظذالرنع رعم ظعمصعراتذرنعث «: مذنداق ظةآس ظةتتىرعدذ
ظذالرنعث مةسعهنعث آئلعشعنع ظارزذ ..... يدعغان ظادةم ظعدعزذلذمعدعن قذتقذزاال

يةهذدعيالرنعث قامذسعدا ظةينع حاغدعكع » قعلعشع معللعي ظةرآعنلعك ظىحىن ظعدع
 ظةؤالدعدعن بولغان مةسعهنع دةل ظأزلعرعنع يات ذتنعثصادعشاه داؤ«: يةهذدعيالر

عراتذرنعث هأآىمرانلعقعنع معللةتلةرنعث آونتروللعقعدعن قذتقذزااليدعغان، رعم ظعمص
مةغلذص قعالاليدعغان بعرعنعث آئلعشعنع، ظذنعث شذ جايدا تعنح ؤة ظادعل بولغان 

. دةص ظعزاهات بئرعلضةن» صادعشاهلعقنع قذرذشعنع تةشنالعق بعلةن آىتمةآتة ظعدع
ظذ حاغالردا يةهذدعيالرنعث هةممعسع ظالدعن بئشارةت قعلعنغان مةسعهنعث صةيدا 

شعمذ ظذالرنعث رعظةلحعلةرنعث آأز قا. ىمعد قعلعص يىرىشةتتعبولذشعنع ظ
 Millar) خذددع باؤرذس. ظةتراصعدعكع ظادةتتعكع ظادةملةرنعثكعضة ظوخشاش ظعدع

Burrows) هةزرعتع ظةيسا يةهذدعيالر ظارزذ قعلغان صادعشاه داؤذتنعث «: ظئيتقاندةك
عرتلعرعمذ ظذنعث بعلةن ظةؤالدعغا شذ دةرعجعدة ظوخشعمايدعكع، هةتتا ظذنعث شاض

هةزرعتع . سعدا مذناسعؤةت بار ظعكةنلعكعنع ظاساسةن بايقعيالمعغانعدعرعمةسعه ظوتتذ
ظةيسا بعر قئتعم ظأزعنعث ظألتىرىلعدعغانلعقع توغرعسعدا سأزلعضةندة، شاضعرتالر بذنع 

 .A.B)  برذس)  ظايةت- 22باب، - 9»  بايان قعلغان خذش خةؤةرلذقا«(توغرا تاصمعغان 

Bruce)ظةلحعلةر ظةيسا ظالدعن ظئيتقان بذ «:  ظةصةندعنعث آأزعتعشعضة ظاساسةن
مةسعهنعث آرئستكة معقلعنعص .... ظةهؤالالرنعث يىز بةرمةسلعكعنع ظىمعد قعالتتع
ظةيسا تعرعلعص ظاسمانغا حعقعص . ظألىشعنع ظذالرنعث قوبذل قعلعشع تةس ظعدع

  »ال مذشذنداق آأز قاراشتا بولغانآةتكةندعن آئيعنمذ، آأصعنحة ظادةملةر يةنع



 

 

 Alfred)   ظذنعؤئرسعتئتعدعكع ظعنجعلشذناس ظعدعرشعم ظةصةندعظوآسفورد

Edersheim)  :»دةص » ظذ هةرضعزمذ مةسعه آئلعشكة تئضعشلعك صةيعت ظةمةس ظعدع
  . ناهايعتع توغرا ظئيتقان

 بعز ظعنجعلدعن ظةلحعلةرنعث مةسعهكة نعسبةتةن تذتقان صوزعتسعيعسعنع
ظةيسا شاضعرتلعرعغا . ظذالر هوقذق تذتعدعغان مةسعهنع آىتكةن. آأرىؤالاليمعز

ظوقذبةت تارتعدعغانلعقعنع ظئيتقعنعدا، ياقذص –ظأزعنعث يئرذسالعمدا حوقذم ظازاب
بعلةن يذهاننا ظذنعث صادعشاهلعقع تعكلةنضةندة، ظذنعث ظعككع تةرعصعدة ظولتذرذشقا 

باب، -10 » بايان قعلغان خذش خةؤةرارآذسم«(ظعجازةت بئرعشنع تةلةص قعلدع 
 ظذالرنعث قةلبعدعكع مةسعه زادع قانداق؟ جاصا )  ظايةتكعحة-38 ظايةتتعن - 32

ظذالرنعث قةلبعدعكع مةسعه بعر ! تارتعدعغان، آرئستكة معقلعنعدعغان مةسعهمذ؟ ياق
هةزرعتع ظةيسا ظذالرنعث بذ ظعشتا خاتاالشقانلعقعنع . سعياسعي رةهبةر ظعدع

هةزرعتع ظةيسا . ظذالر ظأزلعرعنعث نئمة تةلةص قعلعؤاتقانلعقعنع بعلمةيتتع. آأرسةتتع
ظوقذبةت حئكعشع ؤة آرئستكة معقلعنعشعنع ظالدعن ظئيتقاندا، ظون –ظأزعنعث ظازاب

 بايان قعلغان لذقا«(ظعككع شاضعرت ظذنعث نئمة دةؤاتقانلعقعنع حىشةنمعضةنعدع 
حىنكع ظذالرنعث ظارقا آأرىنىشع ؤة ). ظايةت - 32 ؤة - 31باب،- 18 »خذش خةؤةر

ظالغان تةربعيعسع ظذالرنع بعز حوقذم ظاجايعص بعر ياخشع ظعشقا شئرعك بولعمعز دةص 
بعراق، ظاخعرعدا هةزرعتع ظةيسا ضعلعضذتادا ظأز هاياتعنع قذربان . ظعشةندىرةتتع

لعق ظىمعدلةر هةزرعتع ظةيسا آةلمةآحع بولغان مةسعهنعث ظأزع دةيدعغان بار. قعلدع
تاقلعرعنع –مانا مذشذنداق ظىمعدسعزلعك ظعحعدة ظذالر يىك. آأصىآكة ظايالندع

بعر نةححة يعلنع بعكارغا ظأتكىزىؤئتعصتعمعز، دةص ظويالص ! يعغعشتذرذص، ظعسعت
  . يذرتلعرعغا قايتعشتع

 مذقةددةس آعتاب تةتقعقات مةآتعصعدعكع ظعنجعل صروفئسسورع دوآتذر فذللةر
مانا بذ ظةيسا تذتقذن قعلعنغاندا، ظذنعث «: مذنداق يازعدذ (George Eldon Ladd)  الدد 

شاضعرتلعرعنعث ظذنعثدعن ظايرعلعص آئتعشعنعث سةؤةبع، ظذالرنعث نةزةرعدة مةسعه 
حوقذم غةلعبة قعلغذحع بولذص، ظذنعث ؤةزعصعسع بارلعق دىشمةنلةرنع باش 

نعث قامحعلعنعص قانغا ظذالر ظةيسا. ظةضدىرعدعغان بولذشع آئرةك ظعدع
بويالغانلعقعنع، صعالتذسنعث ظالدعدا دةرمانسعز تذتقذنغا ظايالنغانلعقعنع آأرضىنعدة، 
شذنداقال ظادةتتعكع جعنايةتحعلةرضة ظوخشاش باشقعالر تةرعصعدعن ياللعنعص، 
آرئستكة معقالنغانلعقعنع آأرضىنعدة، ظذالرنعث ظةيسانعث مةسعه ظعكةنلعكعضة بولغان 

مانا بذ ظومذمعي يىزلىك صسعخعكا هادعسة بولذص، .  صىتىنلةي بةربات بولغانعدعظىمعدع
ظوقذبةت - ظةيسا ظأزعنعث ظازاب. بعز صةقةت ظاثلعغذمعز بار ظعشالرنعال ظاثاليمعز

تارتعدعغانلعقعنع آأص قئتعم ظالدعن ظئيتقان بولسعمذ بعرمذ شاضعرت بذنع 
كةرتكةن بولسعمذ، ظذالردا يةنعال ضةرحة ظةيسا آأص قئتعم ظةس. حىشةنمعضةنعدع

  .».....هئحقانداق تةييارلعق بولمعغانعدع



 

 

لئكعن هةزرعتع ظةيسا آرئستكة معقلعنعص، بعر نةححة هةصتعدعن آئيعن، 
مغا آئلعص، هةزرعتع ظةيسانعث قذتقذزغذحع، ئشاضعرتالر باشقعحة ظأزضعرعص، يئرذسال

بذ خعل ظأزضعرعشنع ظةث . يةهذدعيالرنعث مةسعهقع ظعكةنلعكعنع جاآارلعدع
 -15 »آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان خةت«مذؤاصعق حىشةندىرعدعغان سةؤةبعنع بعز 

ظاؤؤال صئترذسقا، ظاندعن آئيعن ظون .....«: يةنع.  ظايةتتة آأرىؤاالاليمعز- 5باب، 
 يةنة قانداق سةؤةب بذ .»ظعككع ظةلحعنعث ظعحعدعكع باشقعالرغعمذ آأرىندع

ضعرتالرنع آرئستتا ظألضةن مةسعه ظىحىن ظازاب حئكعشكة، هةتتا ظىمعدسعزلةنضةن شا
ظألىص «ظذنعث ظىحىن ظأز هاياتعنع قذربان قعلعشقا ظىندعيةلعسذن؟ ظذ ظأزع 

تعرعلضةندعن آئيعن، قعرعق آىن ظعحعدة ظذالرغا آأص قئتعم آأرىنىص، نذرغذن 
عكعنع صاآعتالر بعلةن ظأزعنعث تعرعلدىرىلضةنلعكعنعث ضذمانسعز ظعكةنل

هةزرعتع «(ظعسصاتلعغانعدع ؤة خذدانعث صادعشاهلعقعغا داظعر سأزلةرنع قعلغانعدع 
  ). ظايةت-3باب، -1» ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع

ظعلضعرع نذرغذن ظادةملةر ظأز غايعلعرع ظىحىن هئحنئمعضة قارعماي ظأز  توغرا،
 ظاللعقاحان آرئستكة لئكعن ظةلحعلةرنعث غايعسع. هاياتعنع قذربان قعلغانعدع

صةقةت مةسعهنعث تعرعلعشع ؤة ظذنعثدعن آئيعنكع ظذنعث . معقلعنعص ظألضةنعدع
ظأزعنع شاضعرتلعرعغا ظايان قعلعشعال، ظذالردا هةزرعتع ظةيسا هةقعقةتةن آةلمةآحع 

ظذالر ظئغعزعدعكع سأزلعرع ؤة . بولغان مةسعهنعث ظأزع دةص ظعشةندىرضةنعدع
عق بذ ظعشقا ضذؤاهلعق بئرعص قالماي، بذ ظعش ظىحىن ظأز تذرمذش ظذسذلع ظارقعل

  . هاياتعنع تةقدعم قعلعشنع خالعغانعدع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

                          
        بابباببابباب    ----7777                

  
        سعز ساظذل دئضةن بذ ظعسعمنعسعز ساظذل دئضةن بذ ظعسعمنعسعز ساظذل دئضةن بذ ظعسعمنعسعز ساظذل دئضةن بذ ظعسعمنع            

                           ظاثالص باققانمذ؟                   ظاثالص باققانمذ؟                   ظاثالص باققانمذ؟                   ظاثالص باققانمذ؟
   

بعر قئتعم، . رغذن مةآتةصلةردة نذتذق سأزلعضةنعدعمئنعث بعر دوستذم بذرذن نذ
نذتذق سأزلةشكة تةييارلعق خعزمعتعضة مةسظذل بعر ساؤاقداش ظذنع شذ آىنع 

–ظاشكارة بةس–بعلةن ظوحذق» يعحعلعرعرعظذنعؤئرسعتئتنعث ظاتعزعم نةزة«آةحتة 
ققان بذ ظذنعث ظويلعمعغان يئرعدعن حع. مذنازعرة قعلعشقا ظورذنالشتذرذص قويذصتذ

ظذنعث قارشع تةرعصع صعكعر قعلعشقا ماهعر هةمدة ظةيسا مةسعه . ظعش ظعدع
. ظئتعقادعغا نعسبةتةن قارشع نذقتا نةزةرضة ظعضة بولغان صةلسةصة صروفئسسورع ظعدع

ظذ ظةيسانعث تعرعلضةنلعكع توغرعسعدعكع . مئنعث دوستذم ظالدع بعلةن صعكعر قعلدع
ؤلذسنعث توؤا قعلعص ظأزضةرضعنع ؤة ظأزعنعث هةر تةرةصلعمة صاآعتالر، ظةلحع صا

ظذنعؤئرسعتئتتا ظوقذؤاتقان ؤاقعتتا ظةيسا مةسعهنعث ظذنعث هاياتعنع قانداق 
  . ظأزضةرتكةنلعكع توغرعسعدا ضذؤاهلعق بةردع

ظذ . صروفئسسورغا سأزلةش نأؤعتع آةلضةندة، ظذ روشةنكع خاتعرجةمسعزلةنضةنعدع
غرعسعدعكع صاآعتالرنع  ؤة ظذنعث ضذؤاهلعقعنع ظةيسا مةسعهنعث تعرعلضةنلعكع تو

بذنعث بعلةن ظذ ظةلحع صاؤلذسنعث تذيذقسعز توؤا قعلعص، . ظاغدذرذشقا ظامالسعز ظعدع
نذرغذن ظةهؤالالردا، بةزع ظعشالرغا ظارتذقحة «: ظأزضةرضعنعضة قارعتا مذنداق دئدع

بذ ؤاقعتتا مئنعث . »قارشع تذرغان ظادةم ظاخعرع ظأزع بذ ظعشقا قاتنعشعص قالعدذ
ظةصةندعم، سعز ظأزعثعزمذ ظةث ياخشعسع دعققةت قعلعث، بولمعسا سعزمذ «: دوستذم

  .دئدع» حوقذم ظةيسا مةسعهنعث بعر ظئتعقادحعسع بولذص قئلعشعثعز مذمكعن
  ظةيسا مةسعه ظئتعقادعدعكع ظةث زور تةسعر آىحكة ظعضة بولغان ضذؤاهلعق 

غدا ظئتعقادحعالرنع ظةشةددعي باستذرغان بولذص، ظذ ظةينع حا. ذسلذق ساظذلدذرستار
ساظذل دةسلةصتة . آئيعنكع حاغدا ظذ ظةلحع صاؤلذس دئضةن نام بعلةن ظاتالغانعدع

 تاظذ تارسذس. ظعبرانعيالرنعث رادعكال ظئقعمعنعث دعنعي يئتةآحعسع ظعدع
ضة تذغذلغاحقا، ظةينع حاغدعكع ظةث ظعلغار بعلعم بعلةن ظذحرذشذش صذرسعتعضة ظع

تارسذس بولسا ستوظعزعم صةلسةصعسع داث حعقارغان بعلعملعك آعشعلةر . بولغانعدع
 تارسذس (Strabo)بو ضرئك جذغراصعيةشذناسع سترا. توصالنغان حوث بعلعم ماآانع ظعدع

  . شةهعرعنعث مةدةنعيةت ؤة صةلسةصةضة بولغان قعزغعنلعقعنع ماختعغانعدع
ظاالهعدة هوقذقتعن بةهرعمان بولعدعغان صاؤلذس تذغذلذشع بعلةنال ظةينع حاغدا 

ظذضرئك مةدةنعيعتع ؤة ظعدعيعسعضة نعسبةتةن حوثقذر تونذشقا . رعم صذقراسع ظعدع



 

 

مذنازعرة سةهنعسعدة ظذ ظاالهعدة . ظذ ضرئك تعلعنع سذدةك بعلةتتع. ظعضة ظعدع
. تكةنظذ سأزلعرعدة صةيالسوصنعث سأزلعرعنعمذ ظعشلة. قابعلعيةتنع نامايةندة قعالتتع

بعز ظذ  «— ظايةت -28باب، -17» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«
ظاراثالردعكع بةزع شاظعرالر . ظارقعلعق ياشايمعز، هةرعكةت قعلعمعز، مةؤجذتمعز

  ).آلعنتئس(›» !بعز خذدانعث صةرزةنتلعرع‹: يازغاندةك
مذنداق  «—ةت ظاي-33 باب، - 15 »آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان بعرعنحع خةت«

›» يامان دوستالر بعلةن يىرسةث ظةخالقعث بذزذلعدذ‹سأزلةرضة ظالدانماثالر، حىنكع 
  .)مئناندئر(

ضعلدعرلعقالرنعث بعر يةرلعك  «—  ظايةت- 12باب،-1» تعتوسغا يئزعلغان خةت«
ضعلدعرلعقالر داظعم يالغان ضةص قعلعدذ، ياؤايع ‹: صةيغةمبعرع مذنداق دةيدذ

  .)دئسنئمةعظئص(›» م ظاحكأز هةم هورذنهايؤانلعرعمذ هة
صاؤلذس آعحعكعدعن تارتعص، صةرعسعيلعكلةرنعث قاتتعق بولغان يةهذدعي دعنعي 

يئشع ظةمدعال ظون تأتتة تذرذص، ظةينع حاغدعكع مةشهذر . تةربعيسعنع قوبذل قعلعدذ
 صاؤلذس ظأزعنع صةرعسعي دةص ظاتاصال. ظذستاز جاماظعلنعث قولعدا تةربعيلةنضةنعدع

ظةلحعلةرنعث «(قالماستعن، ظأزعنع مةن صةرعسعيلعكلةرنعث ظةؤالدع بولعمةن دةيدذ 
  .) ظايةت-6، -23» صاظالعيةتلعرع
يةهذدعي دعنعي يولعدا نذرغذن تةثتذشلعرعمدعن خئلعال ظالدعدا «: ظذ يةنة
ظةجدادعمعزنعث ظةنظةنعسعنع قوغداشتا صىتىن ؤذجذدذم ؤة قعزغعنلعقعم . تذراتتعم
  .) ظايةت-14 باب، -1» ضاالتعيالعقالرغا يئزعلغان خةت«(دةيدذ » ظعشلةيتتعمبعلةن 

ظةضةر بعز صاؤلذسنعث توؤا قعلعشعنع حىشةنمةآحع بولساق، بعز حوقذم ظالدع 
بعلةن ظذنعث نئمة ظىحىن ظةيسا مةسعه ظئتعقادعغا بذنحعؤاال قارشع تذرذشعنعث 

نذنعغا بولغان سادعقلعقع ظذنعث ظذنعث يةهذدعي قا. سةؤةبعنع حىشعنعشعمعز الزعم
  . مةسعه ؤة دةسلةصكع ظئتعقادحعالرغا بولغان قارشعلعقعنع آةلتىرىص حعقارغانعدع

صاؤلذسنعث خذش «:  ظةصةندع ظئيتقاندةك(Jacques Dupont) نتوصذخذددع د
دةص ) قذتقذزغذحع(خةؤةرضة دىشمةنلعك بعلةن قارعشع ظةيسانعث ظأزعنع مةسعه 

مةس، بةلكع ظةيسانعث قذتقذزذش توغرعسعدعكع خذش خةؤةر ظاتعغانلعقعدا ظة
هةقعقعتعنعث تةؤرات قانذنعنعث قذتقذزذش تةرةصتعكع قعممعتعنع يوققا 

صاؤلذسنعث ظةيسا مةسعه ظئتعقادعغا آىحلىك قارشع .... حعقارغانلعقع ظىحىن بولذص،
ةهمعيةت بعر قذتقذزلذش يولع دةص ناهايعتع زور ظ-تذرذشع ظذنعث قانذننع بعردعن
  .»بةرضةنلعك سةؤةبعدعن ظعدع

: دا مذنداق ظعزاهات بئرعلضةن)قامذس(ظئنسعكلوصئدعيةظةنضعلعيعنعث 
ظأزلعرعنع ظئتعقادحع دةص ظاتعغان يةهذدعيالر بعلةن صاؤلذس قوبذل قعلغان «

يىز –سعدا يىزمذرعيةهذدعي دعنعي تةربعيعسع ؤة ظذستازالرنعث تةربعيعلعرع ظوتتذ
ضاالتعيالعقالرغا يئزعلغان «(ظذ بذ ظئقعمنع يوقاتماقحع بولدع . ا بولدعتوقذنذشالر صةيد

»  ظئقعمعدعكعلةرنعةلعكشذنعث ظىحىن ظذ ناسعر).  ظايةت- 13 باب، -1» خةت



 

 

 باب، - 16» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(قعرغعن قعلعشقا باشلعدع 
ظئتعقادحعالر «استعن قعلحة رةهعم قعلم).  ظايةتكعحة- 11 ظايةتتعن، -9

 باب، -8» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(» جاماظةتحعلعكعنع باستذردع
 ظذ آئثةشمعنعث تذتذش بذيرذقعنع ظئلعص، دةمةشعققة بئرعص، .) ظايةت-3

مغا ياالص بئرعص، سوراققا لئظةيسانعث ظةضةشكىحعلعرعنع تذتذص، ظذالرنع يئرذسا
  . تارتقذزماقحع ظعدع

. بذ ؤةقةلةردعن آئيعن، صاؤلذستا ناهايعتع نورمال بولمعغان بعر ظعش يىز بةردع
حاص قعلعص، رةبنعث شاضعرتلعرعنع قورقذتذص –ظةينع ؤاقعتتا، صاؤلذس يةنعال ظذر

ظذ ظالعي روهانعينعث ظالدعغا بئرعص، دةمةشقتعكع هةر قايسع جاماظةتلةرضة . تذراتتع
ظةضةر بذ يولدا ماثغان ظادةملةرنع بايقاص قالسا، . عبذيرذق يئزعص بئرعشنع تةلةص قعلد

 ظئلعص آئلعص جازالعماقحع لئمغامةيلع ظذ ظةر ياآع ظايال آعشع بولسذن، يئرذسا
ظذ دةمةشققة آئلةي دئضةندة تذيذقسعز ظاسماندعن نذر آئلعص، ظذنعث تأت . بولدع

! ساظذل! ساظذل«: ثغاظذ يةرضة يئقعلدع ؤة بعر ظاؤازنعث ظذنع. ظةتراصعنع يورذتعؤةتتع
ظع، «: ظذ. دئضةنلعكعنع ظاثلعدع» سةن نئمة ظىحىن ماثا زعيانكةشلعك قعلعسةن؟

مةن دةل سةن «: بذ ظاؤاز ظذنعثغا. دةص سورعدع» رةببعم سعز آعم بولعسعز؟
شةهةرضة آعر، نئمة قعلعشعث . زعيانكةشلعك قعلعؤاتقان ظةيسا، ظورنذثدعن تذر

ظذنعث بعلةن بعللة ماثغانالر بذ . دئدع» يتعص بئرعدذآئرةآلعكعنع بعرسع ساثا ظئ
صةقةت داث قئتعص شذ جايدا . ظاؤازنع ظاثالشتع، لئكعن هئحنئمعنع آأرةلمعدع

لئكعن . ساظذل ظورنعدعن ظأمىلةص قوصذص، آأزلعرعنع ظاحتع. تذرذصال قالدع
لعص ظذالر ظذنعث قوللعرعنع يئتعلةص، ظذنع دةمةشققة ظئ. هئحنئمعنع آأرةلمعدع

  .  ظذ ظىح آىنضعحة هئحنئمة يئيةلمعدع هةم هئحنئمعنع آأرةلمعدع. آةلدع
رةب ظذنعثغا ؤةهعي . دةمةشقتة هانانعيا ظعسعملعك بعر ظئتعقادحع بار ظعدع

: رةب. دئدع» ظةي رةببعم، مةن بذ يةردة«: ظذ . دةص حاقعردع» هانانعيا«: قعلعص
نعث ظأيعدعن ساظذل ظعسعملعك تذر ظورنذثدعن، تذز آوحعسعغا بئرعص، يةهذدا«

دذظا . تعالؤةت قعلعؤاتعدذ–تارتذملذق بعرعنع تاص، حىنكع شذ تاصتا ظذ دذظا
قعلعؤاتقعنعدا، مةن ظذنعثغا هانانعيا ظعسعملعك بعر آعشعنعث آئلعص، ظذنعثغا 
» قولعنع تةضكىزىشع بعلةنال، آأزعنعث ظةسلعضة آئلعدعغانلعقعنع ظايان قعلدعم

  .) ظايةت-2 ؤة -1 باب، - 9»ةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرعهةزرعتع ظ«(دئدع
بذ يةردة بعز ظئتعقادحعالرنعث نئمة ظىحىن صاؤلذستعن قورقعدعغانلعقعنع 

ظع، رةببعم، نذرغذن آعشعلةرنعث بذ ظادةم «: هانانعيا جاؤاب بئرعص. بعلةلةيمعز
د قعلغذحعالرغا ظعنتايعن مدا ساثا ظئتعقالئظذ يئرذسا. هةققعدة ظئيتقانلعرعنع ظاثلعدعم

هازعر ظذ دةمةشققة آئلعص، ساثا ظعبادةت ! رةهعمسعزلةرحة زعيانكةشلعك قعلغان
رةب . دئدع» قعلغان آعشعلةرنع تذتذش ظىحىن ظالعي روهانعيدعن هوقذق ظاصتذ

مةن بذ ظادةمنع يةهذدعي ظةمةسلةرضة ؤة ظذالرنعث ! بئرعؤةر«: ظةيسا ظذنعثغا
مةن . سراظعلالرغا مئنع تونذشتذرذش ظىحىن ظأزىم تاللعدعمصادعشاهلعرعغا هةم ظع



 

 

ظذنعثغا مئنعث ظىحىن جةزمةن خعلمذ خعل جاصاالرنع تارتعشقا توغرا 
بذنعث بعلةن هانانعيا هئلعقع ظأيضة . دئدع» آئلعدعغانلعقعنعمذ آأرسعتعمةن

ضة قئرعندعشعم ساظذل، بذ يةر«: بئرعص، قوللعرعنع ساظذلنعث ظذحعسعغا تةضكىزىص
آئلعؤاتقعنعثدا، يولدا ساثا آأرىنضةن رةببعمعز ظةيسا، آأزلعرعث ظةسلعضة آةلسذن ؤة 

شذ . دئدع» سئنع مذقةددةس روهقا حأمىلسذن، دةص مئنع شةخسةن ظأزع ظةؤةتتع
هامان ساظذلنعث آأزعدعن بئلعق قاسرعقعدةك نةرسعلةر حىشىص، آأزلعرع ظئحعلعص، 

تاماق . تذرذص، حأمىلدىرىشنع قوبذل قعلدعظذ ظورنعدعن . آأرةلةيدعغان بولدع
هةزرعتع ظةيسا «(» يئضةندعن آئيعن، جعسمانعي قذؤؤعتعمذ ظةسلعضة آةلدع

: صاؤلذس).  ظايةتكعحة-19 ظايةتتعن -13 باب، - 9 »ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع
 آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان«(دةيدذ » مةن رةببعمعز ظةيسانع ظأز آأزىم بعلةن آأرضةن«

ظذ مةسعهنعث ظأزعضة ظايان بولذشعنع ظةيسا ).  ظايةت- 1 باب، -9» بعرعنحع خةت
. مةسعه تعرعلضةندعن آئيعن، شاضعرتلعرعغا آأرىنضعنع بعلةن بعر قاتارغا قويعدذ

آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان بعرعنحع «(» ظةث ظاخعرعدا ماثعمذ آأرىندع....... «
  ).  ظايةت-8 باب، -15» خةت

سا مةسعهنع آأرىصال قالماستعن، ظذ حاغدعكع ظذحرعتعشقا تاقابعل صاؤلذس ظةي
. ظذنعث خذش خةؤةر تارقعتعشع ظأزعنعث تاللعشعدعن ظةمةس. تذرذشقا ظامالسعز ظعدع

خذش خةؤةرنع تارقاتقانلعقعمغا آةلسةك، «: بةلكع زأرىرعيةت تىصةيلعدعن بولغانعدع
ذش خةؤةرنع تارقعتعش مئنعث بذنعث بعلةن ماختعنالمايمةن، ظةلؤةتتة، حىنكع خ

 -9» آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان بعرعنحع خةت«(» !بذرحذم، ظذنع تارقاتمعسام بولمايدذ
  ).  ظايةت- 16 باب،

شذنعثغا دعققةت قعلعش آئرةآكع، صاؤلذس بعلةن رةب ظةيسانعث ظذحرعشعشع 
ؤة ظذنعثدعن آئيعنكع ظأزضعرعشلةرنعث هةممعسع تةسادعصعي ؤة مألحةرسعز 

» توساتتعن ظاسماندعن آىحلىك بعر نىر حىشىص ظةتراصنع يورذتذؤةتتع«. ولغانعدعب
 صاؤلذس بذ .) ظايةت-6 باب، - 22» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(

بذ ظاؤاز ظأزعنع مةن . ظاؤازنعث آعمنعث ظاؤازع ظعكةنلعكعنع ظةسال بعلمةيتتع
  . غان ؤة تعترةص آةتكةنعدعناسعرةلعك ظةيسا دئضةندة ظذ هةيران قال

بعز بةلكعم دةمةشعقتة يىز بةرضةن ظةهؤالنعث تةصسعلعي ظةهؤالع ؤة صاؤلذسنعث 
لئكعن شذنع بعلعمعزآع، بذ ؤةقة . آأثلعدة ظويالنغانلعرعنع صىتىنلةي حىشةنمةيمعز
  .ظذنعث هاياتعنعث هةر بعر بألعكعضة تةسعر قعلدع
رنع بعر يىز سةآسةن ضرادذس ظالدع بعلةن بذ ظعش صاؤلذسنعث خاراآتئ

دعيةسعدة صاؤلذس رةب ظةيساغا ئنسعكلوصظئظولذغ بعرعتانعية . ظأزضةرتعؤةتتع
ظةضعشعشتعن ظعلضعرع رةهعمسعز، زةهةرخةندة، ظادةملةرضة زعيانكةشلعك قعلعدعغان، 

ظذ . دعنعي رادعكالحع بولذص، ظذ ناهايعتعمذ هاآاؤذر ؤة ظوسال معجةزلعك ظادةم ظعدع
لعص رةب ظةيساغا ظةضةشكةندعن آئيعن، سةؤرحان، مئهرعبان، قةتظعي ؤة توؤا قع

 التذرةت. ظأزعنع باشقعالرغا ظاتعيااليدعغان بولذص ظأزضةردع دةص تةسؤعرلعنعدذ



 

 

صاؤلذسنعث هاياتعنع ظأزضةرتعص، ظذنعث ظةسلعدعكع معجةزعنع « :مذنداق دةيدذ
 بولغان دعنعي سةرضىزةشتة دةص ظأزضةرتكةن نةرسعنع حوثقذر ؤة ظعنقعالؤعيلعققا باي

   .»ظئيتعشقا بولعدذ
سعدعكع رعظعككعنحع، صاؤلذس بعلةن هةزرعتع ظةيسانعث ظةلحعلعرعنعث ظوتتذ

ساظذل دةمةشعقتعكع ظئتعقادحعالرنعث يئنعدا «. مذناسعؤةتتعمذ ظأزضعرعش بولدع
 -19اب،  ب- 9» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(» بعر نةححة آىن تذردع

ظذ ظوث قولع بعلةن قول « هةتتا صاؤلذس ظةلحعلةرنع يوقالص بارغاندا، .)ظايةت
  . آة مذيةسسةر بولغانعدع»ظئلعشعص آأرىشىش

ظذ ضةرحة . ظىحعنحعدعن صاؤلذسنعث يةتكىزضةن خةؤةرلعردة ظأزضعرعش بولدع
 يةنعال يةهذدعيالرنعث ظةنظةنعسعنع ياخشع آأرسعمذ، مةسعه ظئتعقادحعلعرعغا

ظةشةددعي ظأحمةنلعك بعلةن قارشع تذرذشتعن مةسعه ظئتعقادعنع قةتظعي 
هةرقايسع جاماظةتحعلعكلةردة ظةيسا مةسعه «ظذ . قوغدعغذحع بولذص ظأزضةرضةنعدع

هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث (» توغرعسعدا سأزلةص، ظذنع خذدانعث ظوغلع دئدع
دراآعدعكع ظئتعقادتا ظأزضعرعش صاؤلذسنعث ظع).  ظايةت- 20 باب، -9» صاظالعيةتلعرع

ظذنعث آةحىرمعشلعرع ظذنعثغا ظةيسانع دةل مةسعهنعث ظأزع دةص . بولدع
شعغا تامامةن زعت رعبذ صةرعسعيلعكلةرنعث مةسعهكة بولغان آأز قا. تونذشتذردع

ظذنعث مةسعهكة نعسبةتةن يئثع ظذقذمع ظذنعث ظعدعيعسعنع صىتىنلةي . ظةلؤةتتة
 معقالنغان ظادةمنعث قذتقذزغذحع آرئستكة«ةندع صاؤلذسنعث صونت ظةصذد. يئثعلعدع

مةسعه ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت مذمكعنحعلعكنع جعددعي رةت قعلغاندعن آئيعن، 
ظذنعث يةنة قايتعدعن ظةيسانعث هةقعقةتةن مةسعه ظعكةنلعكعنع 
جةزعملةشتىرضةنلعكعضة، شذنداقال ظذنعث ظأز ظعدعيعسعدعكع مةسعهكة نعسبةتةن 

نعسبةتةن ظعنحعكة تةآشىرىش ظئلعص » ارعشعغا ظأزضةرتعش آعرضىزضةنلعكعضةآأز ق
  . بارغانعدع

يةنعمذ ظئنعقراق قعلعص ظئيتقاندا، ظذ ظةيسا مةسعهنعث آرئست ظىستعدعكع 
قارعماققا خذدانعث لةنعتع ؤة هاياتلعق . ظألىمعنع حىشعنعشكة باشلعدع

يسا مةسعه ظارقعلعق صىتىن دذنيانع ظاخعرالشقاندةك تذيذلسعمذ، ظةمةلعيةتتة خذدا ظة
صاؤلذس مةسعهنعث بعزنعث سةؤةبعمعزدعن آرئستتة . ظأزع بعلةن ياراشتذرغانعدع

، ) ظايةت-13 باب، -3» ضاالتعيالعقالرغا يئزعلغان خةت«(لةنةتكة ظذحرعغانلعقعنع 
 آورعنتعلعقالرغا يئزعلغان«(» ضذناهسعز تذرذص، بعز ظىحىن ضذناهكار بولغانلعقعنع«

تعرعلعش ظارقعلعق ظةيسا مةسعهنعث ظألىمع . حىشةندع)  ظايةت- 21 باب، -5» خةت
آرئست هةرضعزمذ بعر صذتلعكاشاث . غةلبة قعلعشنعث تةلتأآىس ظاساسع بولدع

صاؤلذس يةتكىزضةن . ظةمةس، بةلكع خذدانعث قذتقذزذش صعالنعنعث مةرآعزع ظعدع
يةنع . اقالشقا بولعدذخذش خةؤةرنعث ظاساسعي مةزمذنعنع مذنداق يعغعنح

مةسعهنعث حوقذم ظألىشع آئرةآلعكع ؤة ظألىمدعن حوقذم تعرعلعشع آئرةآلعكعنع «



 

 

دةيدذ » مةن سعلةرضة ظئيتقان بذ ظةيسا دةل مةسعهنعث ظأزع«: حىشةندىرىص
  ).  ظايةت- 3 باب، -17» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(

ظذ يةهذدعي ظةمةسلةرنع ظأح . أزضعرعش بولدعتأتعنحع، صاؤلذسنعث ؤةزعصعسعدة ظ
آأرعدعغان ظادةمدعن دةل شذ يةهذدعي ظةمةسلةرضة خذش خةؤةر يةتكىزعدعغان ظادةم 

تعدعن يةهذدعي ظةمةسلةرضة رعظذ يةهذدعي دعننعث جاهعل مذ. بولذص ظأزضةردع
بعر يةهذدعي صةرعسعيلعك بولذش سىصعتع بعلةن . خذش خةؤةر ظةلحعسع بولدع

س يةهذدعي ظةمةسلةرنع ظأح آأرةتتع هةم ظذالرنع تأؤةن تعبعقعدعكع معللةت صاؤلذ
ظذنعث دةمةشعقتعكع آةحىرمعشلعرع ظذنع قعزغعن ظئتعقادحعغا . دةص آةمسعتةتتع

. ظايالندىرىص، ظأمىر بويع يةهذدعي ظةمةسلةرضة ياردةم بئرعش ظىحىن آىح حعقاردع
 ظعنسانالرنعث قذتقذزغحعسع صاؤلذس ظأزعضة ظايان بولغان مةسعهتعن ظذنعث

صاؤلذس يةهذدعي دعنعنع قاتتعق قوغدايدعغان . ظعكةنلعكعنع ظئنعق آأرىؤالغانعدع
هةقعقعي صةرعسعيدعن ظأزع ظعلضعرع دةهشةتلعك قارشع تذرذص باستذرغان يئثع 

صاؤلذستعكع ظأزضعرعشلةرنع ظاثلعغان . ظئقعمنعث هةرعكةتلةندىرضىح آىحعضة ظايالندع
ظئتعقادحعالرنع دةهشةتلعك قعرغعن لئمدا يئرذسا«: ظذالر. اث تاث قئلعشتعظادةملةر ه

قعلغان ظادةم دةل مذشذ ظادةم ظةمةسمذ؟ ظذنعث بذ يةرضة آئلعشعدعكع مةقسعتع 
هةزرعتع ظةيسا «(دئيعشعص آةتتع » ظذالرنع روهانعيغا تذتذص بئرعش ظةمةسمعدع

   .) ظايةت-21 باب، - 9 »ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع
صاؤلذسنعث ظأزضعرعشع «:  بذ هةقتة توختعلعص(Philip Schaff)شاف تارعخشذناس 

صةقةتال ظذنعث ظأزعنعث هاياتعدعكع بذرذلذش بولذصال قالماستعن، بذ يةنة ظةلحعلةر 
زامانعسعدعكع ظئتعقادحعالر جاماظةتحعلعكعنعث مذهعم دةؤرع بولذص، بذ صىتكىل 

ظورما هئيت؟ توغرا (بذ ظأتىص آئتعش . لعغانظعنسانعيةت تارعخعغا تةسعر قذزغعيا
، تةسعرع آىحع بايرعمعدعن آئيعنكع مأجعزعدعن آئيعنكع)تةرجعمة قعلعنمعغان

ظةث حوث بولغان ؤةقة بولذص، بذ ظةيسا مةسعه ظئتعقادعنع دذنياؤع خاراآتئرلعك 
 بعر قئتعم مةن خيعستذن ظالعي مةآتعصعدة حىشلىك. دةيدذ» غةلعبعضة ظئرعشتىردع

بعز . تاماق يةؤاتقاندا، يئنعمدا ظولتذرغان بعر ظوقذغذحع بعلةن صاراثلعشعص قالدعم
ظذ ظةيسا مةسعه ظئتعقادع توغرعسعدا . ظةيسا مةسعه ظئتعقادع توغرعسعدا صاراثالشتذق
مةن ظذنعث ظاساسلعق ظأضةنضةن . صةقةتال تارعخعي ظعسصاتالر يوق دةص سأزلعدع

ر دةرسلعكنعث رعم ظعمصعرعيعسعنعث تارعخعغا تارعخعي بعلعملعرع ظعحعدة، بع
ظذمذ بذنعث ظعحعدعكع بعر دةرستة ظةلحع . مذناسعؤةتلعك ظعكةنلعكعنع بايقاص قالدعم

صاؤلذس ؤة ظةيسا مةسعه ظئتعقادع هةققعدة سأزلةنضةنلعكعنع بذ دةرسنع آأرضةندعن 
قالغانلعقعغا  لذق ساظذلنعث قانداق قعلعص ظةلحع صاؤلذسقا ظأزضعرعص سذرسآئيعن، تا

دةرسلعكتة بذنداق بولذشنعث سةؤةبع . هةيران قالعدعغانلعقعنع ظئتعراص قعلدع
مةن هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع دئضةن . ظئنعق سأزلةنمعضةنعكةن

آعتابنع ظئحعص، ظذنعثغا ظةيسا تعرعلضةندعن آئيعن، صاؤلذسقا ظايان بولغانلعقعنع 

Comment:  هاتا 



 

 

سنعث ظأزضعرعشتعكع سةؤةبنع حىشةنضةندعن آئيعن، ظذ صاؤلذ. حىشةندىردىم
  . مةسعهنع ظأزعنعث قذتقذزغذحعسع دةص قوبذل قعلدع

صةرعسعينعث ‹نذرغذنلعغان ظادةملةر «: مذنداق دةيدذ (Elias Andrews) ظاندعرعس
بولغان بذ ظادةمنعث صىتىنلةي ظأزضعرعشع ظذ ظعشةنضةن ظئتعقادنعث › صةرعسعيسع

شذنداقال بذ . ةتلعك ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان صاآعتقذدر-هةقعقعي ؤة آىح
   .»مةسعهنعث ظةث ظاخعرعقع ظورنع ؤة قعممعتعنع ظايان قعلعص بةردع دةص ظوياليمةن

صاؤلذسقا  (Archibald MacBride)ماآبرايد ظذنعؤئرسعتئتعنعث صروفئسسورع ظابةردئن
ظالئكساندعر  ؤة ...... ظذنعث مذؤةصصةقعيعتعضة سئلعشتذرغاندا«: نعسبةتةن

آلةمعنت . دةص باها بةرضةنعدع» ناصالعيذنالرنعث مذؤةصصةقعيعتع حئنعص قالعدذ
(Clement) يةتتة قئتعم قاماققا ظئلعنغان، خذش خةؤةرنع غةرب ؤة «: صاؤلذس توغرعسعدا

صاؤلذس ظأزعمذ  . دةيدذ» شةرققة يةتكىزضةن، هأآىمدارالر تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن
ضةن ظةيسانعث ظأزعنعث هاياتعنع ظأزضةرتكةنلعكعنع آأص قئتعم تعلغا ظألىمدعن تعرعل

  . ظذ هةتتا بذ ظئتعقاد ظىحىن ظألىشكة رازع ظعكةنلعكعنع بعلدىرضةنعدع. ظالغانعدع
 Lord) ة لعتعلتونؤ (Gilbert West)  ظذنعؤئرسعتئتعدعكع ؤئستدظوآسفور

Lyttleton)ظاغدذرذص تاشلعماقحع بعرلعشعص ظةيسا مةسعه ظئتعقادعنعث ظاساسعنع 
. ؤئسعت تعرعلعشنع خاتا صةلسةصة دةص ظاغدذرذؤةتمةآحع بولغانعدع. بولغانعدع
 صاؤلذسنع هةرضعزمذ ظةيساغا ظعشةنمعضةن دةص ظعسصاتلعماقحع لذقتارسذس لعتعلتون
نةتعجعدة ظذالرنعث هةر ظعككعلعسع ظأزلعرع ظويالص باقمعغان خذالسعضة . بولغانعدع

ظةلحع «:  مذنداق يازعدذلعتعلتون. نعث سادعق شاضعرتعغا ظايالندعظئرعشعص، ظةيسا
صاؤلذسنعث توؤا قعلعشع ؤة خذش خةؤةر يةتكىزىش ظىحىن ظةؤةتعلعشع ظةيسا 
» مةسعهنعث خذدانعث ؤةهعيسع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالشقا يئتةرلعك صاآعت بوالاليدذ

حىن جاصا حئكعص  يعل مةسعه ظى25ظةضةر صاؤلذس : ظذنعث حعقارغان خذالسعسع
حىنكع ظذنعث قعلغان . خعزمةت قعلغان بولسا، ظذنعث ظأزضةرضةنلعكع راست بولعدذ

ظةضةر ظذنعث ظأزضةرضةنلعكع راست . هةممة ظعشلعرع ظذ ظأزضةرضةن آىنعدعن باشالنغان
حىنكع ظذنعث . بولعدعغان بولسا، ظةيسا مةسعه حوقذم ظألىمدعن هةقعقعي تعرعلضةن

معسع ظذ ظأز آأزع بعلةن آأرضةن تعرعلضةن ظةيسا مةسعه ظىحىن قعلغانلعرعنعث هةم
 .ظعدع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         باب  باب  باب  باب ––––8888
        

        ؟؟؟؟............................              تعرعلدعمذ  ياآع              تعرعلدعمذ  ياآع              تعرعلدعمذ  ياآع              تعرعلدعمذ  ياآع
        

ل ظةصةندع، ئؤدوماآ«:  ظذنعؤئرسعتئتعنعث بعر ظوقذغذحعسع ماثا (?Uruguay)ماراآذ
مةن . دئضةنعدع» سعز نئمة ظىحىن ظةيسا مةسعه ظئتعقادعنع ظاغدذرذؤئتةلمةيسعز؟

بذ ناهايعتع ظاددعي، مةن تارعختعكع بعر قاتار صاآعتالرنع يةنع ظةيسا «: ظذنعثغا
  . دةص جاؤاب بةرضةنعدعم» مةسعهنعث تعرعلضةنلعكعنع يوق قعلعؤئتةلمةيمةن

يةتتة يىز ساظةتتعن ظارتذق تةآشىرىش ؤة تةتقعق قعلعش ظارقعلعق مئنعث 
سعهنعث ظألىمدعن تعرعلعشع دذنيادعكع ظةث ظةضةر ظةيسا مة: ظئرعشكةن خذالسةن

يامان، ظةث زةهةرخةندة ظالدامحعلعق بولمعسا، بذ حوقذم تارعختعكع ظةث مذهعم 
  .هةقعقةت بولعدذ دئضةندعن ظعبارةت بولدع

» ظةيسا مةسعه ظئتعقادع ظعشةنحعلعكمذ ظةمةسمذ؟«تعرعلعشتعن ظعبارةت بذ ظعش 
ظةيسا . دعن تارعخعي ساهةضة باشالص آئلعدذدئضةن مةسعلعنع صةلسةصة آاتئضذرعيةسع

مةسعه ظئتعقادعدا قوبذل قعلعشقا بولعدعغان تارعخعي ظاساس بارمذ يوق؟ ظةيسا 
مةسعهنعث ظألىمدعن تعرعلضةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان يئتةرلعك ظعسصات بارمذ يوق؟ 

ظةيسا لعك ةيناسعر. تأؤةندة بعز بذ هةقتعكع صاآعتالر ظىستعدة توختعلعص ظأتعمعز
ظأزعنع يةهذدعيالرنعث مذقةددةس آعتابعدا ظالدعن . يةهذدعيالرنعث بعر صةيغةمبعرع

ظذ تذتقذن قعلعنعص، سعياسعي جعنايةتحع دةص . ظئيتعلغان مةسعه دةص ظاتعغانعدع
ظذ قةبرعضة آأمىلىص ظىحعنحع آىنع قةبرعضة . هأآىم قعلعنعص، آرئستكة معقالنغان

ظذنعث . ث جةسعدعنعث يوقاص آةتكةنلعكعنع بايقعدعيوقالص بارغان ظايالالر ظذنع
تلعرع ظذنع خذدا ظألىمدعن تعرعلدع هةم ظاسمانغا آأتىرلىشتعن بذرذن بعزضة عرشاض

  . آأص قئتعم آأرىندع دةص جاآارلعدع
شذنعث ظىحىن  ظةيسا مةسعه ظئتعقادع صىتىن رعم ظعمصعرعيةسعضة تارقعلعص، تاآع 

  . ر تةسعر آىحعنع نامايةندة قعلعص آةلمةآتةهازرعغعحة يةنعال داؤاملعق زو
  تعرعلعشتعن ظعبارةت بذ ظعش راستعنال يىز بةرضةنمذ يوق؟

  
        هةزرعتع ظةيسانعث آأمىلىشعهةزرعتع ظةيسانعث آأمىلىشعهةزرعتع ظةيسانعث آأمىلىشعهةزرعتع ظةيسانعث آأمىلىشع

يةهذدعيالرنعث دةصنة قعلعش ظادعتع بويعحة هةزرعتع ظةيسانعث جةسعدع 
 هةر خعل خذش صذراق ماتئرعيالدعن ،آةندعردعن توقذلغان رةختكة ظورذلذص

  . ارالنغان تةخمعنةن يىز قاداق آئلعدعغان شعلعمشعق دورا حئصعلغانعدعتةيي
جةسةت قةبرعضة قويذلغان، ظاندعن لةشكةرلةر تةخمعنةن ظعككع توننا 
. ظئغعرلعقتعكع يذمعالق تاشنع دومذلعتعص آئلعص، قةبرة ظئغعزعنع ظئتعص قويغان



 

 

 بولذص، قاتتعق بولغان قةبرعنع مذنتعزعم تةربعية ظالغان رعم ظةسكةرلعرع ساقلعغان
بولذصمذ يئرعم آئحعدة . جازالعنعش تىزىمع ظذالرنع ناهايعتع سةضةك قعلعؤةتكةنعدع

قاراؤذلالر باشقعالرنعث قااليمعقانحعلعق حعقعرعشعدعن . ظذالر ظاالهعدة سةضةك تذراتتع
يعسعضة ؤةآعللعك قعلعدعغان تامغا رعساقلعنعش ظىحىن، قةبرعنعث ظاغزعنع رعم ظعمصع

بذ . ظةضةر قةبرة ظئغعزع يأتكةلسة، صئحةت بذزذلذص آئتةتتع. علةن صئحةتلعضةنعدعب
  . تةرذز قعلغانلعق  بوالتتع-رعم ظعمصعرعيعسعنعث تارعخعغا دةخلع

  . لئكعن قةبرة هةقعقةتةن بوش بولذص، جةسةت يوق ظعدع
  

        بوش قةبرةبوش قةبرةبوش قةبرةبوش قةبرة
لدع دةص هةزرعتع ظةيساغا ظةضةشكةنلةرنعث هةممعسع ظذنع ظاللعقاحان تعرع

 آىن ظعحعدة، هةزرعتع ظةيسانعث بعر قانحة قئتعم ظأزلعرعضة 40ظذالر . جاآارالشتع
ظايان بولذص، نذرغذن صاآعتالر بعلةن ظأزعنعث هةقعقةتةن تعرعك ظعكةنلعكعنع نامايةن 

بةزع تةرجعمعلةردة خاتاسعز صاآعتالر بعلةن دةص . (قعلغانلعقع هةققعدة سأزلةشتع
 ظادةمضة ظايان 500ؤلذس هةزرعتع ظةيسانعث بعرال ؤاقعتتا ظةلحع صا) ظئلعنعدذ

بولغانلعقعنع، بذالرنعث ظعحعدعكع آأصعنحة ظادةملةرنعث ظةينع حاغدا هايات بولذص، 
  . بذ هةقتة ظعسصات بوالاليدعغانلعقع توغرعسعدا سأزلعضةنعدع

مئنعث هةزرعتع ظةيسانعث تعرعلضعنعضة «: ساي مذنداق دةيدذرام
كع سةؤةب شذآع بذ يةردة حىشةندىرىص بولغعلع بولمايدعغان صاآعتالر ظعشعنعشعمدع

. »آعشعلةر هةقعقةتةن ظأزعنع حةتكة ظااللمايدذ«بوش قةبرة صاآعتعدعن . »مةؤجذت
ظةضةر ظذ بوش قةبرة هةرقايسع جةهةتلةردعن «: ظالساس مذنداق آأرسعتعدذ

ا سأزلعنعص يىرمعضةن مدلئظعسصاتالنمعغان بولسا، تعرعلعش دئضةن بذ سأز يئرذسا
  .»بوالتتع

ظةضةر بعز بارلعق صاآعتالرنع دةلعللعسةك ياآع «: ماظئر خذالسعلةص مذنداق دةيدذ
ظعنحعكعلةص تةآشىرسةك، تارعخعي تةتقعقاتنعث ظألحعمعضة ظاساسةن، هةزرعتع 
ظةيسانعث قةبرعسع، ظذ تعرعلضةن آىنع سةهةردعال هةقعقةتةن بوش، تاآع هازعرغعحة 

اق ماتئرعيال ياآع ظارخئظولوضعيعلعك تةآشىرىشلةر بذ ظعسصاتنع ظاغدذرذص هئحقاند
  .»تاشلعيالعغعنع يوق

ظذنداقتا بعز بذ بوش قةبرعنع قانداق حىشةندىرعمعز؟بذنع تةبعظعي سةؤةبلةر 
  بعلةن حىشةندىرضعلع بوالمدذ؟

ساناقسعز تارعخعي صاآعتالرغا ظاساسةن ظئتعقادحعالر ظةيسا مةسعهنعث –سان
- لضعرع زامان ؤة ماآان داظعرسع ظعحعدة خذدانعث تةبععيةتتعن هالقعغان آىحظع

ظةلؤةتتة بذنعثغا . قذدرعتع ظارقعلعق، ظألىمدعن تعرعلضةنلعكعضة ظعشعنعدذ
بذنعثغا . مذناسعؤةتلعك بولغان مةسعلعلةرنع حىشعنعش ظاسان ظةمةس

  . بولعدذظعشةنمةيدعغانالر دذح آئلعدعغان قعيعن سوظالالر تئخعمذ زور 



 

 

هةزرعتع ظةيسا تعرعلضةندعن آئيعن، قةبرعنعث ظةهؤالعغا دعققةت قعلعش 
رعم ظعمصعرعيعسعنعث حاصلعغان صئحعتعنع زعيانغا ظذحرعتعش . ناهايعتع زأرىر

دئضةنلعك، بذ ظعشنع قعلغان آعشعنعث آعم بولذشعدعن قةتظعينةزةر، هةممعسع 
ش قةبرعدعن سةلال ظةمةس، بةلكع يوغان تا. آرئستكة معقلعنعدذ دئضةنلعك بولعدذ

قارعماققا خذددع بعرع يأتكةص قويغاندةآال، قةبرعضة قاراشقا . صىتىنلةي ظئلعؤئتعلضةن
ستعن ظأز قانذنعنعث جذ. قويذص قويغان قاراؤذلالرنعث هةممعسع قئحعص آةتكةن

سع  تىرلىك جعنايةت صوستا قويذلغان قاراؤولالرغا ظألىم جازا18 ماددعلعرعدا –16، 49
بذ ؤةزعصة ظأتةؤاتقاندا ظذخالص قئلعش . بئرعشنعث ظاساسع بولعدذ دةص آأرسةتكةن

  . ياآع ظورنعدعن خالعغانحة ظايرعلعش قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ظذالر . بعرنةححة ظايال قةبرعضة آئلعص، قةبرعنعث بوش ظعكةنلعكعنع بايقعدع

شذنعث بعلةن صئترذس . ا يةتكىزدعقانداق قعلعشعنع بعلمةي، بذ ظعشنع باشقعالرغ
هاننا ظالدع بعلةن قةبرعضة آئلعص بولغان يذ. هاننا قةبرعضة يىضىرىص باردعيذبعلةن 

ظذ آةندعردعن توقذلغان رةختنعث ظذ يةردة . بولسعمذ، لئكعن ظذ ظعحعضة آعرمعدع
مةسعهنعث . تذرغانلعقعنع، ظازراق صذرالشقان بولسعمذ، ظعحعنعث بوشلعقعنع آأردع
ظةضةر سعز بذ . تئنع ظاللعقاحان بذ يةردعن ظايرعلعص، يئثع تةنضة ماآانالشقانعدع

  . ؤةقةضة سةمعمعيلعك بعلةن يىزلىندعغان بولسعثعز، سعزمذ ظعشعنةلمةي تذرالمايسعز
تةبعظعي سةؤةبلةر ظارقعلعق تعرعلعشتعن ظعبارةت بذ ظعشنع حىشةندىرعدعغان 

الر تعرعلعشتعن ظعبارةت بذ هةقعقةتنع قولالش ظةمما بذ. ظاساسالر ظانحة آأص ظةمةس
  .رولعنع ظوينايدذ

   
        قةبرعنع خاتا  تئصعص قالغانمعدذ؟قةبرعنع خاتا  تئصعص قالغانمعدذ؟قةبرعنع خاتا  تئصعص قالغانمعدذ؟قةبرعنع خاتا  تئصعص قالغانمعدذ؟

 قةبرعدعكع جةسةت يوقاص آئتعصتذ دئضةن ظايالالر، ظةمةلعيةتتة (Kirsopp Lake) كال
ظةضةر شذنداق بولعدعغان . قةبرعنع خاتا تاصقان دئضةن نةزةريعنع ظوتتذرعغا قويدع

لئكعن .  حوقذم خاتاالشقان بولعدذالرمذبرعنع تةآشىرىشكة آةلضةن شاضعرتبولسا، قة
بعز بعر نذقتعنع جةزعملةشتىرةلةيمعزآع قةبرعضة قاراؤاتقان رعم قاراؤذللعرع، 
جةسةتنعث ظوغرعلعنعص آةتمةسلعكع ظىحىن مذداصظعةدة تذرغان يةهذدعي رةهبةرلعرع 

. العشعشع تئخعمذ مذمكعن ظةمةسرعم لةشكةرلعرعنعث خات. هةرضعز خاتاالشمايدذ
  .آىندىز ظايرعلمعغان–حىنكع ظذالر ظذ يةردعن آئحة

ظةضةر قةبرة خاتا تئصعلعص قالعدعغان بولسا، يةهذدعي موللعلعرع دةرهال توغرا 
شذنعث بعلةن هةزرعتع ظةيسا تعرعلدع . قةبرعدعن جةسةتنع حعقعرعص بةرضةن بوالتتع

  . ظعدعدئضةن سأزمذ دةرهال توختاص قاالر 
يةنة بعر حىشةندىرىش شذآع هةزرعتع ظةيسا تعرعلعص ظايان بولدع دئيعش 

بذ خعل . ظةمةليةتتة صةقةت خعيال ياآع تةسةؤؤذردعن ظعبارةت دئيعشتذر
شذنداقال تارعخعي . حىشةندىرىش صسعخعكا جةهةتتعكع صرعنسعصنع ظاساس قعلمعغان

  .  قعلحة ماس آةلمعضةنرنعث ظةينع حاغدعكع ظةهؤالعغاالشاراظعت ؤة شاضعرت



 

 

 ظذنداقتا جةسةت زادع نةدة؟ نئمة ظىحىن ظذالر جةسةتنع تاصالمايدذ؟ 
  

        بعخوشلذق نةزةريعسعبعخوشلذق نةزةريعسعبعخوشلذق نةزةريعسعبعخوشلذق نةزةريعسع
 خعل نةزةريعنع ظوتتذرعغا  بذ (Venturini) نعذرعبعرنةححة ظةسعر ظعلضعرع ؤئنت

قويغان بولذص، تاآع بىضىنكع آىنضة قةدةر نذرغذن ظادةملةر يةنعال بذنع قوللعنعص 
ظذ قان . بعخوشلذق نةزةريعسعدة هةزرعتع ظةيسا ظةينع حاغدا ظألمعضةن. ئلعؤاتعدذآ

هةم ظادةملةر ظذنع ظألدع . آأص ظئقعص آةتكةنلعك سةؤةبعدعن هوشعدعن آةتكةن
دةص ظويلعغاحقا، ظذ هوشعغا آةلضةندعن آئيعن، ظذنع ظألىمدعن تعرعلضةن دةص 

  . ظويالص قالغان دئيعلعدذ
 ظأزع ظةيسا (David Fredrich Strauss)ستراس ) ضذمانخورالر(سكعصتعتسعزعمحع 

شذنداقتعمذ ظذ بعخوشلذق . مةسعهنعث ظألىمدعن تعرعلضعنعضة هةرضعز ظعشةنمةيدذ
: نةزةريعسعنع ظوتتذرعغا قويغذحعالرغا ظةجةللعك زةربة بئرعص مذنداق دةيدذ

 قةبرعدعن يارعلعنعص حاال ظألىك بولذص قالغان ظادةم باشقعالر تةرعصعدعن«
ظذ . ظوغرعالنغاندعن آئيعن، ظاجعزالص آةتكةنلعكعدعن ظورنعدعن تذرالمايدذ

مىشكىلحعلعككة صاتقان ظادةم . داؤالعنعشقا، تاثدذرذشقا، آىتىلىشكة مذهتاج بولعدذ
ظألىمنع ؤة قاراثغذلذقنع يئثعص حعققان رةب «تةرعصعدعن لعرع هةرضعزمذ ظأز شاضعرت

ظةمما بذ دةل ظذالرنعث خذش خةؤةر . قارغذزالمايدذدئضةن قارارنع حع» بولعدذ
ظةضةر بذنداق ظويغعنعش بولعدعغان بولسا، . يةتكىزعشعدعكع ظذل تئشع بولذص قالغان

آأص بولغاندعمذ هئسسعداشلعق تذيغعسعدا .  آأص تةسعر قعاللمايدذتالرغعمذشاضعر
. ا ظايلعنالمايدذلئكعن ظذالرنعث قايغذسع هةرضعزمذ قعزغعنلعقق. بوالاليدذ، خاالس

  .»هأرمةتكة تولغان قةلبع سةجدة قعلعشقا ظأزضعرةلمةيدذ
  

  جةسةت ظوغرعالنغانمذ؟جةسةت ظوغرعالنغانمذ؟جةسةت ظوغرعالنغانمذ؟جةسةت ظوغرعالنغانمذ؟
 قاراؤذلالر ظذخالص قالغان ؤاقعتتعن صايدعلعنعص، الريةنة بعر خعل نةزةرية شاضعرت

لئكعن . جةسةتنع ظوغرعالص آةتكةن بولذشع مذمكعن دئيعشتعن ظعبارةت
كع حىشكىنلىشع ؤة قورقذنحاقلعقعغا ظاساسةن، نعث ظةينع ؤاقعتتعالرشاضعرت

ظذالرنعث قانداقسعضة بذنداق باتذرلذق قعلعص، قاراؤذلالرنعث قولعدعن جةسةتنع 
ظذالر ظذنداق حىشكىنلىك . ظوغرعالص آةتكةنلعكعنع حىشةندىرىش بةآمذ تةس

  . ظعحعدة بذنداق قعاللعشع مذمكعن ظةمةس
ةنضعلعية ظىنعؤئرسعتعتع قانذن ضعرع ظعل ظ(J.N.D.Anderson) ظاندعرسون

فاآذلتئتعنعث مذدعرع، شةرق ؤة ظافرعقا تةتقعقات شأبعسعنعث شةرق قانذنلعرع 
تارمعقعنعث رةظعسع، ظةنضعلعية ظذنعؤئرسعتئتع ظالعي قانذن تةتقعقات مةرآعزعنعث 

نعث جةسةتنع ظوغرعالص آئتعش مذمكعنحعلعكعنع الرظذ شاضعرت. مذدعرع ظعدع
بذ بعزنعث ظذالرغا بولغان تونذشعمعز بعلةن «: ندا، مذنداق دةيدذمذزاآعرة قعلغا



 

 

ظذالرنعث ظةخالق تةربعيعسع، تذرمذش ظألحعمع ؤة : يةنع. صىتىنلةي زعت
ظذالرنعث ظاالقزادعلعك . قعيعنحعلعققا ظذحرعغاندعكع صوزعتسعيعسعضة صىتىنلةي زعت

ضذؤاهحعالرغا ظعحعدة قاحقان هالعتعدعن آعشعلةرنع هةيران قالدذرعدعغان 
 . ظايالنغانلعقعنع تئخعمذ حىشةندىرضعلع بولمايدذ

باشقعالرنعث يةهذدعي ياآع رعم ظةمةلدارلعرع مةسعهنعث جةسعتعنع يأتكةص 
ظئلعص آةتكةن دةيدعغان سأزلعرعضة آةلسةك، بذ خعل آأز قاراش صةقةت ظاقعالنة 

ع قةيةردة ظةضةر ظةمةلدارالر جةسةتنع يوشذرذص قويغان بولسا ياآ. ظةمةس
مدا تعرعلعش توغرعسعدا ضةص تارقاتقان ئ يئرذسالالرظعكةنلعكعنع بعلسة، شاضعرت

  ؤاقعتتا، ظذالر نئمة ظىحىن هةقعقعي ظةهؤالنع ظايدعثالشتذرمايدذ؟
ظةضةر جةسةتنع راستعنال ظذالر يأتكةص آةتكةن بولسا، ظذالر جةسةتنعث 

ىن ظذالر جةسةتنع حعقعرعص، نةدعلعكعنع نئمة ظىحىن دةص بئرةلمةيدذ؟ نئمة ظىح
ياغاح هارؤعغا سئلعص، شةهةرنع بعر ظايالندذرذص، ظعشنع ظايدعثالشتذرمايدذ؟ بذ خعل 
ظةهؤال ظارقعلعق ظةيسا مةسعه ظئتعقادعنع صىتىنلةي ظاغدذرذص تاشلعغعلع بولعدذ 

 :تةنقعتلةص مذنداق دةيدذ(Dr. John Warwick Montgomery)مونتضومرئ ظةمةسمذ؟ دوآتذر 
دةسلةصكع ظئتعقادحعالرنع صةقةت باشقعالر ظةيسا مةسعهنعث جةسةتعنع حعقعرعصال «

بةرسة، ظاغدذرذص تاشلعغعلع بولعدعغان يالغان هئكايعسعنع تارقاتتع، دئيعشع 
 .»ظادةمنعث ظةقلعضة سعغمايدذ

   
        تعرعلعشنعث صاآعتلعرعتعرعلعشنعث صاآعتلعرعتعرعلعشنعث صاآعتلعرعتعرعلعشنعث صاآعتلعرع

ملذق داثلعق  تو3يعل مةآتةص مذدعرع بولغان هةم  14 (Thomas Arnold)ظارنولد
 ظذنعؤئرسعتئتعنعث ظوآسفوردظذ ظعلضعرع . نعث ظاصتذرع» رعم تارعخعي«ظةسةر 

تارعخعي صاآعتالرنع دةلعللةشنع . هازعرقع زامان تارعخ فاآذلتئتعنعث مذدعرع بولغان
آأص يعلالردعن بئرع مةن باشقا دةؤرلةرنعث «: ظذ مذنداق دةيدذ. تةتقعق قعلغان

مذناسعؤةتلعك ماتئرعيالالرنع باهالعدعم ؤة . ةلدعمتارعخعنع تةتقعق قعلعص آ
مئنعث بعلعشعمحة ظعنسانعيةت تارعخعدا، هئحقانداق بعر ظةمةلعيةت . ظألحعدعم

توغرعسعدعكع صاآعت، خذدانعث بعزضة بةرضةن ظولذغ بةلضعسعدةك، يةنع ظةيسا 
  .»مةسعهنعث ظألضةندعن آئيعنكع تعرعلعشعدةك بذنداق تولذق بواللمعغان

هةممة «:  مذنداق دةيدذ(Brook Foss Westcott)ت ستكوئضعلعيعلعك تةتقعقاتحع ؤظةن
صاآعتالرنع يئغعص آةلضةندة، صاآعتالرنعث تولذق ؤة هةر تةرةصلعمعلعكعضة نعسبةتةن، 
هةرقانداق تارعخ صاآعتالر ظةيسانعث تعرعلعشع هةققعدعكع صاآعتقا قارعغاندا آأص 

بعر ظذسذل، ظذنعثدعكع -  قعلعشتعكع بعردعنظذنعث توغرعلعقعنع ظعنكار. ظةمةس
  .»صاآعتالرنع قوبذل قعلماي، ظالدعن هأآىم حعقعرعش بولعدذ

 ظامئرعكعدعكع نوصذزلذق قانذنشذناس بولذص، ظذ (Greenleaf) دوآتذر ضرئنلعف
 تسون. ظعلضعرع خارؤارد ظذنعؤئرسعتئتعنعث قانذن مةرآعزعنعث صروفئسسورع بولغان

(H.W.H. Knotts)دا مذنداق »ظامئرعكعدعكع داثلعق شةخعسلةر قامذسع«صةندع  ظة



 

 

 ؤة ضرئنلعفنعث آىحع بعلةن خارؤارعد ظذنعؤئرسعتئتع قانذن (Story)  ستورعي«: دةيدذ
مةرآعزع ظامئرعكعدعكع داثلعق قانذن مةرآةزلعرع ظعحعدة نامع داثلعق 

ا، بعر آعتاب  ظذنعؤئرسعتئتعدا دةرس بئرعؤاتقاندد خارؤارضرئنلعف. »بولذؤاتعدذ
يئزعص، ظةلحعلةرنعث ظةيسا مةسعهنعث تعرعلعشعضة بةرضةن ضذؤاهلعقعنعث قانذنع 

ظةضةر ظةيسا مةسعه راستعنال «ظذنعث آأزعتعشعضة ظاساسةن . قعممعتعنع باهالعغانعدع
 بذ ظعشنع راستعنال بعلمعضةن بولسا، ظذالر الرظألىمدعن تعرعلضةن بولسا ياآع شاضعرت

عتالرنع ظئنعق بعلضعنعضة ظوخشاش، ظأزلعرع بايان قعلغان بذ خذددع باشقا صاآ
شذثا ضرئنلعف خذالسعلةص مذنداق » .ظعشالردا قةتظعي حعث تذرمعغان بوالتتع

سوتنعث تةآشىرىص دةلعللةش تةرتعصعضة ظاساسالنغاندا، ظةيسا مةسعهنعث «: دةيدذ
   .»قةلةرنعث بئردذرتعرعلعشع تارعختا ظةث آأص ظعسصاتالرنع ظارقا تئرةك قعلغان ؤة

ظعسعملعك ظادؤذآات ظعلضعرع تعرعلعشنع  (Frank Morrison) يةنة بعر مورعسون
ظذنعثحة هةزرعتع . قولاليدعغان صاآعتالرنع ظاغدذرذص تاشالش نعيعتعدة بولغانعدع

بعراق تعرعلعش ظعشعغا . ظةيسانعث هاياتع ضىزةللعك ظعحعدة تةسؤعرلةنضىسعز ظعدع
شذثا ظذ . بذ ظعشنع رعؤايةتلةشتىرىؤةتكةن دةص ظوياليتتعآةلضةندة، بةزعلةر 

ظةيسانعث هايات حئغعدعكع ظةث ظاخعرقع بعر نةححة آىندة يىز بةرضةن ظعشالرنع 
ظةلؤةتتة ظذ تعرعلعش مذمكعنحعلعكع يوق دةص . تةتقعق قعلعشنع صعالنلعدع

رعلعشع ظعدراك بعلةن ظعزدةنضةندعال ظةيسا مةسعهنعث تع–ظذ ظةقعل. ظوياليتتع
هالبذآع ظذ ظأزعنعث قانذن . هةققعدعكع هئكايعنع يوقاتقعلع بولعدذ دةص قارايتتع

ظارقا آأرىنىشع ؤة تةربعيلعنعشعضة ظاساسةن، صىتكىل ؤةقةلعككة يىزلةنضةندة، 
آئيعن ظذ . ظةمةلعيةت ظذنعث ظةسلعدعكع آأز قارعشعنع ظأزضةرتعشكة مةجبذر قعلدع

بذ آعتابنعث . ئضةن آعتابنع يئزعص حعقتعد» آعم ظذ تاشنع يأتكعؤةتكةن«
دئضةن تئما بولذص، قالغان مةزمذنالرنعث هةممعسع » يازمعسام بولمايدذ«بعرعنحع بابع 

  . ظةيسا مةسعهنعث تعرعلعشع هةققعدعكع صاآعتالرنع هالقعلعق مذزاآعرة قعلغان
ق بذ تارعخعي صاآعتالرنعث ظةث مذؤاصع«: الدد مذنداق دةص خذالسة حعقعرعدذ

بعر حىشةندىرىلىشع شذآع خذدا هةقعقةتةن ظةيسا مةسعهنع تةن -بولغان بعردعن
بىضىنكع آىندعكع ظةيسا مةسعهنعث ظئتعقادحعلعرعمذ خذددع » شةآلعدة تعرعلدىردع

دةسلةصكع مةزضعلدعكع ظئتعقادحعالرغا ظوخشاش جةزعملةشتىردعكع بعزنعث 
ظىستعضة قذرذلمعغان، بةلكع ظئتعقادعمعز هةرضعزمذ رعؤايةت ياآع حأحةآلةرنعث 

  .ظةيسا مةسعهنعث تعرعلعشع ؤة بوش قةبرعنعث تارعخعي صاآعتعغا ظاساسالنغان
ظةث مذهعمع شذآع بىضىنكع ظئتعقادحعالر ظأزلعرعنعث تذرمذشعدا، ظةيسا 

ظالدع بعلةن ظذالر ظأز . قذدرعتعنع  نامايةندة قعالاليمعز–مةسعهنعث تعرعلضةنلعك آىح
ظعككعنحعدعن ظأزعدة . قاحان آةحىرىم قعلعنغانلعقعنع بعلعدذضذناهعنعث ظاللع

مةثضىلىك هاياتلعق بار ظعكةنلعكعنع هةمدة ظوخشاشال ظأزعنعثمذ قةبرعدعن تعرعلعص 
ظىحعنحعدعن ظذالر ظةهمعيةتسعز تذرمذشتعن . قوصعدعغانلعقعنع ظئنعق بعلعدذ



 

 

 يئثعدعن يارالغان قذتذلذص حعقعص، ظةيسا مةسعهنعث ظعحعدة يئثعلعص، ظأزضعرعص،
  . ظادةم بولعدذ

سعزنعث باهايعثعز ؤة قارارعثعز قانداق؟ سعزنعثحة بوش قةبرعنعث سعزضة 
نعسبةتةن ظةهمعيعتع بارمذ؟ قانذن نذقتعسعدعن قارعغاندا، ظةنضعلعيعنعث سابعق 

مةيلع ظعجابعي «: مذنداق خذالسة حعقعرعدذ(Lord Darling) باش سوتحعسع دارلعث 
آع سةلبعي تةرةصتعن، ظةمةلعيةت ياآع ظعسصاتالنغان صاآعتالردعن تةرةصتعن يا

قارعغاندعمذ، دذنيادعكع ظادعل بولغان زاسئداتعلالرنعث هةممعسع تعرعلعش ظعشع 
  .»هةقعقةتةن يىز بةرضةن دةص بئكتعدذ

  
  
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  
  



 

 

        بابباببابباب    ––––9999                    
        نع ظورنعدعننع ظورنعدعننع ظورنعدعننع ظورنعدعن           هةقعقعي مةسعه           هةقعقعي مةسعه           هةقعقعي مةسعه           هةقعقعي مةسعه

                       تذرغذزغعلع بوالمدذ؟               تذرغذزغعلع بوالمدذ؟               تذرغذزغعلع بوالمدذ؟               تذرغذزغعلع بوالمدذ؟
        
        

هةزرعتع ظةيسا نذرغذن ظوخشاش بولمعغان صاآعتالر ظارقعلعق، ظأزعنعث مةسعه 
بذ بابتا مةن داظعم سةل . ، خذدانعث ظوغلع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغان)قوتقذزغذحع(

ةن بئشارةتنعث ظالدعن بئرعلض —قارعلعدعغان، لئكعن ناهايعتع مذهعم بولغان صاآعت
  . ظةمةلضة ظئشعشع توغرعسعدا توختعلعص ظأتعمةن

هةزرعتع ظةيسا نذرغذن قئتعم آونا ظةهتعدعكع ظالدعن بئرعلضةن بئشارةتلةرنع 
نةقعل آةلتىرىص، ظأزعنعث مةسعه ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت بذ ساالهعيعتعنع 

: تة مذنداق دئيعلعدذ ظايةت- 4 باب - 4 »ضاالتعيالعقالرغا ئيزعلغان خةت«. قذؤؤةتلةيدذ
ظذ ظايال تةرعصعدعن قانذننعث ظاستعغا . ؤاقتع آةلضةندة، خذدا ظأز ظوغلعنع ظةؤةتعدذ«

. بعز بذ يةردة ظةيسا مةسعهتة ظةمةلضة ظاشقان ظالدعن بئشارةتنع آأرةلةيمعز» تذغذلعدذ
عك شذنعث بعلةن ظذ مذسا ؤة باشقا صةيغةمبةرلةر ظالدعن ظئيتقان ظأزعضة مذناسعؤةتل«

»  بايان قعلغان خذش خةؤةرلوقا«(» ظايةتلةرنع ظذالرغا ظئنعق حىشةندىرىص قويدع
بذ ظعلضعرع سعلةر «: هةزرعتع ظةيسا ظذالرغا مذنداق دئدع).  ظايةت-27 باب، - 24

مذسانعث قانذنلعرع، : بعلةن بعللة بولغان حئغعمدا سعلةرضة ظئيتقان سأزىم
 ظئيتعلغان ماثا مذناسعؤةتلعك ظعشالرنعث صةيغةمبةرلةرنعث آعتابلعرع ؤة زةبذردا

ظةضةر سعلةر مذساغا «: ظذ يةنة). ظايةت–44(هةممعسع ظةمةلضة ظاشذرذلدع 
حىنكع ظذنعث يازغانلعرعدا مةن توغرذلذق . ظعشةنسةثالر، ماثعمذ ظعشعنعشعثالر آئرةك

ؤة  الرشاضعرت).  ظايةت- 56باب، -8 » بايان قعلغان خذش خةؤةريذهاننا«(» سأز بار
ظعنجعلنعث ظاصتذرلعرعنعث هةممعسع توختعماستعن  ظالدعن بئشارةتنعث ظةمةلضة 
ظاشذرذلغانلعقعنع نةقعل آةلتىرىص، ظةيسا مةسعهنعث ساالهعيعتعنع قولالص، ظذنعث 

خذدا صةيغةمبةرلةر «. خذدانعث ظوغلع، قذتقذزغذحع، مةسعه ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغان
ت تارتعدعغانلعقعنع جاآارلعغان، مانا بذ ظعشالر ظوقذبة–ظارقعلعق مةسعهنعث ظازاب

 -18باب، -3» هةزرعتع ظةيسا ظةلحعلعرعنعث صاظالعيةتلعرع«(» ظةمةلضة ظاشتع
 دةم ظئلعش آىنع ظذدا ظعبادةتخانعغا بئرعص، 3صاؤلذس ظادعتع بويعحة «). ظايةت

اب مذقةددةس آعتاب بويعحة ظذالر بعلةن مذنازعرعلعشعص، مةسعهنعث حوقذم ظاز
مةن «: تارتعشع، ظألىمدعن تعرعلعشع آئرةآلعكعنع حىشةندىرىص مذنداق دئدع

هةزرعتع ظةيسا «(» سعلةرضة ضئصعنع قعلغان، بذ ظةيسا دةل مةسعهنعث ظأزع
مةن قوبذل قعلغان ظةث «).  ظايةت- 3 ؤة -2باب، - 17 »ظةلحعلعرنعث صاظالعيةتلعرع



 

 

عص ظئيتقاندا، ظةيسا مةسعهنعث باشقعحة قعل(مذهعم تةلعمنع سعلةرضة يةتكىزدىم 
مذقةددةس آعتابتا ظالدعن ) تعرعلعشع تةؤراتتا ظالدعن ؤةهعي قعلعنغان

ظذ . ظئيتعلغاندةك، ظةيسا مةسعه ضذناهلعرعمعزنعث آةحىرلىشع ظىحىن قذربان بولدع
آورعنتلعقالرغا يئزعلغان «(» آأمىلىص ظىحعنحع آىنع بولغاندا ظألىمدعن تعرعلدع

  ). ظايةت-4، ؤة - 3باب، -25 »بعرعنحع خةت
 يةردة 270.  يةردة مةسعهكة بعؤاستة مذناسعؤةتلعك ظالدعن بئشارةت60تةؤراتتا 

مذشذنعثغا مذناسعؤةتلعك ظايةتلةر بولذص، بذالرنعث هةممعسعنع ظةيسا مةسعهتة ظأز 
. بذ بئشارةتلةردة آأرسعتعلضعنع دةل ظةيسا مةسعهنعث ظأزع ظعدع. ظعصادعسعنع تاصتع

بةلكعم ظأزعثعزنعث ظعسمع ؤة نامعثعزنعث نةقةدةر مذهعم ظعكةنلعكعنع هئس سعز 
 هالبذآع مانا بذنعث ظأزع سعزنع يةر —قعلعص باقمعغان بولذشعثعز مذمكعن 

  . ظادةمدعن صةرقلةندىرىص تذرعدعغان قاظعدةت معليار10شارعدعكع باشقا 
        تارعخنعث جاآارعسعتارعخنعث جاآارعسعتارعخنعث جاآارعسعتارعخنعث جاآارعسع

شلعرع بعلةن ظأز ظوغلع، بذ دذنيادعكع خذدا تارعختا تئخعمذ تةصسعلعي جاآارال
  —ظادةملةرنعث قذتقذزغذحعسعنع تارعختعكع بارلعق باشقا ظادةملةرنعث ظارعسعدعن 

مةيلع ظأتمىشتعكعسع بولسذن، هازعرقعسع بولسذن ياآع آةلضىسعدعكع بولسذن 
ي بذ تارعخع. دعن تاصااليمعزدعنعث مةزمذنعنع بعز آونا ظةه»جاآار«بذ . ظايرعص حعقتع

ظذنعث آئلعشعضة مذناسعؤةتلعك . ماتئرعيال معث يعل ظعحعدة يئزعلعص صىتكةن
  . دعن ظارتذق جايدا بار300ظايةتلةر 

. بارلعق ظالدعن بئشارةتلةرنعث بعرال ظادةمدة ظةمةلضة ظئشعشع مذرةآكةص بعر ظعش
 400بذنعثغا يةنع مةسعهكة مذناسعؤةتلعك بئشارةتلةرنعث هةممعسع ظذ آئلعشتعن 

 بذرذن يئزعلعص بولغانلعقعنع قوشساق، مةسعلة تئخعمذ مذرةآكةصلعشعص يعل
بةزع ظادةملةر بذ بئشارةتلةرنع ظةيسا آةلضةندعن آئيعن قعستذرذلغان دةص . آئتعدذ

لئكعن، سعز . بذ ظاثلعماققا مذمكعنحعلعكع بار ظعشتةك بعلعنعدذ. قارشع حعقعشعدذ
تعن 70  يعللعرعال 200-150علضعرع نعث ظعبرانعي يئزعقعنعث رةبتعن ظدعآونا ظةه

ظارتذق ضرئك تعلعغا تةرجعمة قعلعنعص بولغانلعقعنع بعلضعنعثعزدة، بذ خعل قاراش 
بذ ضرئك تعلعدعكع نذسخعالر شذنع ظعسصاتالص بئرعدعكع . صذت دةسسةص تذرالمايدذ

ذ بئشارةتلةر خاتعرعلعنعص مةسعهتة ظةمةلضة ظاشقعحة بولغان ظارعلعقتا ظاز دئضةندعم
  .  يعل ؤاقعت ظأتكةن200

. نع صةقةتال مةسعه ظةمةلضة ظاشذرااليدذ» جاآار«خذدا تارعختا يئزعص قالدذرغان 
. ظأزعنع يةهذدعيالرنعث مةسعهع دةص ظاتعؤالغان–تةخمعنةن قعرعقتةك ظادةم ظأز

 صةقةتال ظةيسا مةسعه ظالدعن بئشارةتلةرنع ظةمةلضة ظاشذرذش ظارقعلعق، ،لئكعن
صةقةتال ظذال ظأزعنعث ساالهعيعتعضة ماس . هعيعتعنع ظعسصاتلعغانظأزعنعث ساال

ظذنداقتا بذ جاآارنعث مةزمذنع نئمة؟ خذدانعث . آئلعدعغان هاياتنع آةحىرةلعضةن
  ظوغلع ظايان بولغان ظةينع حاغدا ؤة ظعلضعرع قانداق ظعشالر يىز بةرضةن؟ 



 

 

بذ يةردة مةسعهكة .  ظايةتكة آئلةيلع- 15 باب، -3 »ظالةمنعث يارعتلعشع«بعز 
صىتكىل مذقةددةس آعتابتا صةقةتال بعرال ظادةم . مذناسعؤةتلعك بعرعنحع بئشارةت بار

ظذ . ظذنعثدعن باشقا هةممةيلةن ظةرنعث ظةالدلعرع بولعدذ. بولغان» ظايالنعث ظةؤالدع«
ظذنع يارعدار «دةل مذشذ دذنياغا آئلعص، شةيتاننعث بئشعغا دةسسةص 

  .»قعلغذحعدذر
نوهنعث . بابالردا، خذدا داظعرعنع تارايتقان -10 ؤة -9 »ةمنعث يارعتعلعشعظال«

سام، ياصةت ؤة هام دةص ظىح ظوغلع بولذص، بىضىنكع دذنيادعكع بارلعق دألةتلةردعكع 
لئكعن خذدا بذ يةردة ناهايعتع . معللةتلةرنعث هةممعسع مذشذ ظىحةيلةننعث ظةالدلعرع

. منعث ظةؤالدعدعن آئلعدذ دةص آأرسةتكةنظئنعق قعلعص، مةسعه آةلضىسعدة سا
. مذشذنداق بولغاندا قالغان ظعككةيلةننعث ظةالدلعرعنعث مذمكعنحعلعكع يوق بولعدذ

يعلالردا، خذدانعث آةلدانعالرنعث زئمعنع  –2000آئيعن، مةسعهتعن ظعلضعرعكع 
عقعنع بولغان ظذر دئضةن شةهةرعدة ياشاؤاتقان ظعبراهعم ظعسعملعك بعرعنع تاللعغانل

بذ يةردة خذدا تئخعمذ ظئنعق قعلعص، مةسعهنعث ظعبراهعمنعث ظةؤالدعدعن . آأرعمعز
يةر يىزعدعكع بارلعق معللةتلةر ظعبراهعم ظارقعلعق . حعقعدعغانلعقعنع ظايان قعلدع

خذدا ظعبراهعمنعث ظعككع ظوغلع ظعسهاق ؤة ظعسماظعلنعث . رعشةتتعئبةختكة ظ
بذنعث بعلةن داظعرة يةنة بعر قةدةم . نع تاللعدعظعحعدعن ظعككعنحع ظوغلع ظعسهاق

  . تارايدع
ظعسهاقنعث ظعككع ظوغلع ياقذص ؤة ظةساهنعث ظعحعدعن خذدا ياقذصنعث 

خذدا .  قةبعلعسع بولدع12 ظوغلع ظعسراظعلالرنعث 12ياقذصنعث . ظةالدلعرعنع تاللعدع
بعلعنع بعر حةتتة بذالرنعث ظعحعدعن يةهذدا قةبعلعسعنع تالالص، قالغان ظون بعر قة

يةهذدا قةبعلعسعدعكع نذرغذن ظاظعلعلةر ظعحعدة، خذدا يئسع ظاظعلعسعنع . قالدذردع
بعز بذ يةردة ظئهتعماللعقنعث بارغانسئرع ظئشعص بئرعؤاتقانلعقعنع . تاللعدع

  . آأرىؤاالاليمعز
 » آعتابعظعككعنحع صةيغةمبةرنعث لئسامذظ«يئسعنعث سةآكعز ظوغلع بولذص، 

 -23 » صةيغةمبةرنعث آعتابعمعياةيةر«ؤة   ظايةتكعحة- 16 ظايةتتعن -12 باب، -7
بعز خذدانعث يئسع ظاظعلعسعنعث سةآكعزدعن يةتتعسع  ظايةتتعن -5باب، 

بعز خذدانعث ظوغلعنعث ظايالنعث ظةؤالدع بولذصال . قعسقارتقانلعقعنع آأرىؤاالاليمعز
الدلعرع، ؤظعسهاق، ياقذصنعث ظةقالماستعن، يةنع سام قوؤمعنعث ظةؤالدع، ظعبراهعم، 

يةهذدا قةبعلعسعضة مةنسذص بولغان داؤذد ظاظعلعسعدعن حعقعدعغانلعقعنع ناهايعتع 
  . ظئنعق آأرىؤاالاليمعز

يعلعدعكع بعر بئشارةتتة، بذ ظادةمنعث صذت  –1012مةسعهتعن ظعلضعرعكع 
اخعرع رعم مذنداق بئشارةت ظ. دعغانلعقعدعن بئشارةت بئرعلضةنلعقوللعرعنعث تئشع

  . لةشكةرلعرعنعث قولعدا ظةمةلضة ظاشتع
 ظايةتتة ظذنعث توي قعلمعغان صاك - 14 باب، -7 »صةيغةمبةرنعث آعتابعيةشايا «

تةبعظعي بولمعغان . قعزدعن تذغذلعدعغانلعقع توغرعسعدا بئشارةت بئرعلضةن



 

 

هامعلدارلعقتعن آئيعنكع تةبعظعي بوشعنعش هئحقانداق ظادةمنعث صعالنع ؤة 
يةشايا صةيغةمبةرنعث آعتابع ؤة زةبذردا خاتعرعلةنضةن . ونتروللذقع بعلةن بولمعغانآ

بعرقانحة بئشارةت خذدانعث ظوغلعنعث ياشايدعغان جةمعظعيةت ظةهؤالع ؤة 
يةهذدعيالر ظذنعثغا قارشع : ظادةملةرنعث ظذنعثغا بولغان ظعنكاسع توغرعسعدا بولغان

ظذنعث ظالدعدا بعر يول . ئعتقاد قعلعدذحعقعدذ، يةهذدعي ظةمةسلةر ظذنعثغا ظ
 ماالآع«؛  ظايةت- 3 باب، -40»  صةيغةمبةرنعث آعتابعشاياةي«(باشلعغذحع آئلعدذ 
باياؤاندعكع ظاؤاز مةسعهكة تةييارالنغان ).  ظايةت-1 باب، -3» صةيغةمبةرنعث آعتابع

  . ظاؤاز، مةسعهكة تةييارالنغان يول دةل حأمىلدىرضىحع يةهيا ظعدع
        

        تذز تةثضةتذز تةثضةتذز تةثضةتذز تةثضةظوتظوتظوتظوت
 صةيغةمبةرنعث زةآةرعية«(يةنة بعر دعققةت قعلعشقا تئضعشلعك ظالدعن بئشارةت 

 يةرةمعيا«؛ -41» زةبذر«؛  ظايةتكعحة -13 ظايةتتعن -11 باب،-11 »آعتابع
 بايان قعلغان مةتتا«؛  ظايةتكعحة15 ظايةتتعن -6 باب، - 32» صةيغةمبةرنعث آعتابع

 .)صايدعلعنعث ظايةتكعحة قاتارلعقالردعن -10ن  ظايةتتع- 3 باب، - 27» خذش خةؤةر
بذ . يةتتة شةرتنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولذص، بذالر داظعرعنع تئخعمذ آعحعكلةتكةن

آىمىش ) 3( دانة 30) 2(دوستع تةرعصعدعن ) 1(يةردة خذدا مةسعه بولغذحعنعث 
نحة بذ حئحعؤئتعلعص، آئيع) 6(بذ صذل ظعبادةتخانعغا ) 5(سئتعلعص ) 4(تةثكعضة 

خورازحعنعث ظئتعزعنع سئتعؤالعدعغانلعقع توغرعسعدا ناهايعتع ظئنعق ) 7(صذلغا 
  . بئشارةت بئرعلضةن

ظايةتتة خذدانعث نوصذسع معثغا  –2باب  –5 »صةيغةمبةرنعث آعتابعمعكا «
 دألةتلةر ظارعسعدعن تالالص، مةسعهنعث تذغذلعدعغان جايع بةيتلةهةةمنعيةتمةيدعغان 
  .  ظالدعن بئشارةت قعلعنغانقعلعدعغانلعقع

يةنة بعر قاتار ظالدعن بئشارةتلةر ظارقعلعق ؤةقةلعكنعث يىز بئرعش تةرتعصعمذ 
 ؤة ظايةت-1 باب، -3 »صةيغةمبةرنعث آعتابعمعكا «مةسعلةن : بئكعتعلضةن

تةؤراتتعكع تأت ظايةتتة مةسعهنعث مذقةددةس ظعبادةتخانا تئخع مةؤجذت بولذص 
بذ بعزنعث ناهايعتع . دعغانلعقع ظالدعن بئشارةت قعلعنغانتذرغان ؤاقتعدا آئلع

حىنكع بعز بعلعمعزآع مذقةددةس ظعبادةتخانا . دعققةت قعلعشعمعزغا ظةرزعيدذ
  . يعلع ؤةيران بولغعنعحة آئيعن قايتا قذرذلذص حعقعلمعدع –70مةسعهتعن آئيعنكع 

هؤالالر، آعشعلةرنعث ظورذن، ؤاقعت، تذغذلغاندعكع ظة: توغرا بولغان ظاظعلة نةسةبع
ظعنكاسع، ظذنعث سئتعلعشع، ظألضةندعكع ظةهؤال قاتارلعقالر صةقةت ساناقسعز 

الر ظارقعلعق »جاآار«بئشارةتلةرنعث ظعحعدعكع بعر قعسمع بولذص، آعشعلةرضة بذ 
آعمنعث خذدانعث ظوغلع، مةسعه ؤة ظعنسانالرنعث قذتقذزغذحعسع ظعكةنلعكعنع 

  . تونذتعدذ
  
  



 

 

  
ظالدعن بئشارةتلةرنعث ظةمةلضة ظئشعشع صةقةت بعر ظالدعن بئشارةتلةرنعث ظةمةلضة ظئشعشع صةقةت بعر ظالدعن بئشارةتلةرنعث ظةمةلضة ظئشعشع صةقةت بعر ظالدعن بئشارةتلةرنعث ظةمةلضة ظئشعشع صةقةت بعر : : : : علعقعلعقعلعقعلعققارعمذقارشقارعمذقارشقارعمذقارشقارعمذقارش

        تاسادعصعيلعقتاسادعصعيلعقتاسادعصعيلعقتاسادعصعيلعق
 King( ؤة آعث ناسسئر )(Kennedy آئننئديظةمةلعيةتتة بةزع ظالدعن بئشارةتلةر «
Nasser(دئدع، بعر ظادةم تةنقعت » قاتارلعق ظادةملةرنعث ظىستعدعمذ ظةمةلضة ظاشتعغذ؟ 
اش بئشارةتنعث باشقا ظادةملةردة ظةمةلضة توغرا، سعز بعر ياآع ظعككع ظوخش. قعلعص

 270 ظاساسلعق بولغان ظالدعن بئشارةت ؤة 60لئكعن . ظاشقانلعقعنع تاصااليسعز
مذناسعؤةتلعك ظالدعن بئشارةتنعث بعرال ظادةمدة ظةمةلضة ظئشعشع ظاسان بولمعغان بعر 

 مةيلع ظذ — ظةمةلعيةتتة ظةيسا مةسعهتعن باشقا، ظةضةر هةرقانداق بعر ظادةمدة. ظعش
ظعككع ظةهتة ظوتتذرسعدعكع «مئلداؤ ظةصةندعنعث . ظألضةن ياآع تعرعك بولسذن

دئضةن آعتابعدا تعلغا ظئلعنغان بئشارةتلةرنعث ظةمةلضة ظاشقانلعقعنع » مةسعه
ظعسصاتالص بئرةلعسعثعز، سعز ظةيسا مةسعه ظئتعقادع غةلعبة نةشعرياتع ظالدعن 

  . وللعرعنع ظاالاليسعزتةييارلعغان بعر معث ظامئرعكا د
 .H( خارتزلئر ) American Scientific Affiliation(تئخنعكا جةمعظعيعتعدعكع–ظامئرعكا صةن

Harold Hartzler(،ستذنئر  ) Peter. W.Stoner( ظةصةندع يازغان آعتابنعث آعرعش سأزعدة 
تئخنعكا جةمعيعظعتعنعث مةخسذس آعحعك –ظامئرعكا صةن«: مذنداق دةص يازغان

دئضةن آعتابنعث قول » صةن سأزلةيدذ–ظعلعم«رذصصعسع ؤة ظعجراظعية آومعتئتع ضذ
بعر صىتىنلىك جةهةتتعن قارعغاندا، بذ آعتابتا ظئالن . يازمعسعنع تةآشىرىص حعقتع

قعلعنغان ظعلمعي ماتئرعيالالرنعث هةممعسع ناهايعتع ظعشةنحعلعك، ظذنعث 
ان ماتئماتعكعلعك ظانالعزالرمذ خئلعال ظعحعدعكع ظئهتعماللعق صرعنسعصع بويعحة ظئلعنغ

صروفئسسور ستونئر ظةصةندع بذ صرعنسعصالرنع ناهايعتعمذ مذؤاصعق ؤة . ظاساسقا ظعضة
   .»قايعل قعالرلعق قولالنغان

تأؤةندعكع ظئهتعماللعق سانلعرع بذ آعتابتعن ظئلعنغان بولذص، ظئهتعماللعق 
ستونئر . لعكع ظعنكار قعلعنغانخذالسعلعرع ظارقعلعق تاسادعصعيلعقنعث مذمكعنحع

ظةصةندع هازعرقع زامان ظئهتعماللعق ظعلمعي نذقتعسعدعن مذقةددةس آعتابتعكع 
  . سةآكعز دانة ظالدعن بئشارةتنع ظئالن قعلدع

ستونئر هازعرقع زامان ظئهتعماللعق ظعلمعنعث نذقتعسعدعن مذقةددةس آعتابتعكع 
ق بعر ظادةمنعث ظالدعن بئشارةتلةر هةرقاندا« خعل ظالدعن بئشارةتكة نعسبةتةن 8

 خعل بئشارةتنعث تةلتأآىس ظأزعدة ظةمةلضة ظئشعش صذرسعتع 8ظعحعدعكع 
ستونئر بذ خعل . دةص ظئالن قعلدع»  دةن بعر بولعدذ100،000،000،000،000،000

مذمكعنحعلعكنعث بةآمذ ظاجعزلعقعنع حىشةندىرىش ظىحىن، مذنداق بعر معسالنع 
دانة آىمىش تةثضعنع تئكساس شتاتعغا  100,000,000,000,000,000 عزظةضةر ب«: آةلتىردع

تعزعص حعقساق، بذ شتاتنعث هةر بعر سذث تذصرعقعدا ظعككع حع ظعضعزلعكتة 
ظاندعن ظذالرنعث ظعحعدعن بعر آأمىش تةثضعنع ظئلعص، . آىمىش تةثضة بولعدذ



 

 

لع، ظاندعن شتاتتعكع ظذنعثغا بةلضة قويغاندعن آئيعن، يةنة ظذنع جايعغا قويذص قوياي
هةممة آأمىش تةثضعلةرنع ظارعالشتذرذؤئتةيلع، بعر ظادةمنع تئصعص آئلعص، 
آأزلعرعنع تئثعص، بةلضة قويذلغان آىمىش تةثضعنع تاصقذزذص باقايلع، ظذنعث بذ 
تةثضعنع تئصعش صذرسعتع زادع قانحعلعك بولعدذ؟ ظةضةر صةيغةمبةرلةر ظأزعنعث 

 بذ ظالدعن بئشارةتلةرنع يازغان دةص قارعساق، ظذنداقتا ظعدراآعغا تايعنعص،–ظةقعل
ظذالر ياشعغان زاماندعن تاآع بىضىنكع آىنضعحة، بارلعق بئشارةتلةرنعث بعر ظادةمدة 
ظةمةلضة ظئشعش صذرسعتع يذقعرعقع معسالدا ظعصادعلةنضةن صذرسةت بعلةن باراؤةر 

  .»بولعدذ
 بئشارةتلةر صىتىنلةي خذدانعث يةنع بذ: بذ يةردة ظعككع خعل مذمكعنحعلعك بار

يةنع بعرع بذ بئشارةتلةر صىتىنلةي صةيغةمبةرلةر ظأزلعرعنعث .  ظارقعلعق آةلضةنهعسعؤة
مذشذنداق بولغاندا، ظالدعن بئشارةتلةرنعث . ع بويعحة يئزعص قالدذرغانرصعك–ظوي

لىش  دةن بعر ظى100,000,000,000,000,000هةر بعر ظادةمدة ظةمةلضة ظئشعش صذرسعتع 
لئكعن ظةمةلعيةتتة بذ بئشارةتلةرنعث هةممعسع ظةيسا مةسعهتة ظةمةلضة . بولعدذ
  .»ظاشتع
بذ دئضةنلعك صةقةت سةآكعز خعل بئشارةتنعث ظةمةلضة ظئشعشع، بذ «

 مذتلةق دةرعجة 100,000,000,000,000,000بئشارةتنعث خذدادعن آةلضةنلعكعنع 
  .»ظعسصاتاليدذ دئضةنلعك

 
        آأز قاراشآأز قاراشآأز قاراشآأز قاراشيةنة بعر باشقعحة يةنة بعر باشقعحة يةنة بعر باشقعحة يةنة بعر باشقعحة 

يةنة بعر آأز قاراش شذآع، ظةيسا قةستةن بذ بئشارةتلةرنع قةستةن ظأز تئنعدة 
بذ نذقتظعينةزةر قارعماققا مذمكعندةك تذيذلسعمذ، . ظورذندعؤالغان دئضةن آأز قاراشتذر

لئكعن مةسعهنعث آئلعشعدعكع نذرغذن ظعنحعكة جايالرنع ظادةم آىحع بعلةن 
مةريةمنعث . مةسعلةن ظذنعث تذغذلغان جايع. آونترول قعلغعلع بولمايدذ

ظاصا، بعز ظةمدع ماثمايلع دئيعشع «: قورسعقعدعكع ظةيسانعث ظاصعسعغا
مةسعه نةدة «هعرذت خان باش روهانعي ؤة تةؤرات ظذستازلعرعدعن » ....مىمكعمذ؟
صةيغةمبةرلةرنعث يئزعص قالدذرغان خاتعرعسعضة «: دةص سورعغاندا، ظذالر» تذغذلعدذ؟

دةص جاؤاب بةرضةنعدع » سالنغاندا، يةهذدعيعنعث بةيتعلهةمدة تذغذلذشع آئرةكظاسا
ظذنعث آئلعش ؤاقتع، ).  ظايةت-5باب، - 2» بايان قعلغان خذش خةؤةر مةتتا«(

تذغذلغان جايع، يةهذدانعث ظذنعثغا ساتقعنلعق قعلعشع ؤة باهاسع، ظذنعث ظألىمع، 
عث حاصعنع ظىحىن حةك تارتعلعشع، خااليعقنعث مةسخعرلعك تعل هاقارةتلعرع، ظذن
دئمةك ظالدعن بئرعلضةن بئشارةتلةرنعث . تونعنعث يعرتعلماي صىتىن قئلعشع قاتارلعقالر

ظذ ظايالنعث نةسلع بولذشع، . يئرعمعدةآع ظذنعث آونتروللذقعنعث سعرتعدا بولغان
. لمايدذسامنعث قذؤذمع بولذش هةم ظعبراهعمنعث ظةؤالدع بولذش قاتارلعقالرنع تاللعيا

ظةيسا مةسعه ؤة ظةلحعلةرنعث ظالدعن بئشارةتلعرعنعث ظةمةلضة ظئشعشع ظارقعلعق، 
  . ظذنعث ساالهعيعتعنع ظئالن قعلعشع ظةجةصلعنةرلعك ظةمةس



 

 

خذدا نئمة ظىحىن ظعشالرنع مذنداق مذرةآكةص قعلعؤئتعدذ؟ مةن بذنعث ظةيسا 
تالرنعث بولذشع ظىحىن مةسعه بذ دذنياغا آةلضةندة، بارلعق زأرىر بولغان صاآع

هالبذآع، آعشعنع ظةث هاياجانغا سالعدعغعنع يةنعال، . ظعكةنلعكعضة ظعشعنعمةن
ظةيسا مةسعهنعث آئلعشعدعكع مةقسعدع آعشعلةرنعث هاياتعنع ظأزضةرتعش ظىحىن 

ظةيساال تةؤراتتعكع ساناقسعز ظالدعن بئشارةتلةرنعث هةزرعتع صةقةت . ظعكةنلعكعدىر
 ظةيساال ظذنع قوبذل قعلغان  هةزرعتعهةمدة صةقةت. اتلعدعتوغرعلعقعنع ظعسص

يةنع يئثع . ظادةملةرضة مذناسعؤةتلعك ظةث ظولذغ بئشارةتنع ظةمةلضة ظاشذردع
مةن سعلةرضة يئثع يىرةك ظاتا قعلعص، «: هاياتلعقنعث ؤةدعسعنع ظةمةلضة ظاشذردع

مةسعهنعث ظعحعدة بولسا، ظةضةر بعرةيلةن ظةيسا ..... يئثع روهنع قةلبعثالرغا سالعمةن
» !قاراث، ظأتمىش ظأتىص هةممة يئثعالندع. ظذ دةل يئثعدعن يارالغان ظادةمدذر

آورعنتلعقالرغا «؛  ظايةت-26 ؤة - 25 باب، - 36» زئكعيال صةيغةمبةرنعث آعتابعظة«(
  ). ظايةت- 17 باب، -5» يئزعلغان ظعككعنحع خةت

  
  
  
  
  

                         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        بابباببابباب    ––––10101010          
        

                يةنة باشقا ظذسذل بارمذ؟             يةنة باشقا ظذسذل بارمذ؟             يةنة باشقا ظذسذل بارمذ؟             يةنة باشقا ظذسذل بارمذ؟
  

رسعتئتعدا ظاسصعرانتلعقتا ئؤعمذشذ يئقعندا تئكساس شتاتعدعكع شعتات ظذن
نئمة ظىحىن صةقةت ظةيسانعال خذدا «: ظوقذؤاتقان بعر ظوقذغذحع ظالدعمغا آئلعص
مةن . دةص سوظال قويدع» عز؟بعر يول دةيم- بعلةن مذناسعؤةت ظورنعتعشتعكع بعردعن

بعر يول –تئخع هئلعال ظةيسا مةسعهنعث ظأزعنع خذدا بعلةن تذتذشعدعغان بعردعن 
ظعكةنلعكعنع جاآارلعغانلعقع، مذقةددةس آعتاب ؤة ظةلحعلةرنعث ضذؤاهلعقلعرعنعث 
ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكع توغرعسعدا سأزلةص، ظةيسا مةسعهنعث قذتقذزغذحع ؤة 

ببع ظعكةنلعكع توغرعسعدا يئتةرلعك صاآعتالر بار دةص هاياتعمعزنعث رة
نئمة ظىحىن ظةيسا بولعدذ؟ «: هالبذآع ظذنعث سورعغان مةسعلعسع. آأرسةتكةنعدعم

ظذنعثدعن باشقا باشقعحة ظذسذل يوقمذ؟ ساآعيامعنع بولسا قانداق؟ مذهةممةتحذ؟ 
مذهةببةت بولعدعغان - عربعر ظادةم ظذنعثسعز قذتقذزذلمامدذ؟ ظةضةر خذدا مئه؟  جةباظة

. دئضةندعن ظعبارةت ظعدع» بولسا، بارلعق ظادةملةرنع شةرتسعز قوبذل قعلسا بولمامدذ؟
سعز هةقعقةتةن ظةيسا مةسعهنعث خذدانعث ظوغلع «: ظعلضعرع بعر سودعضةر ماثا
لئكعن، ظذنعثدعن باشقا خذدا بعلةن مذناسعؤةت . ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعدعثعز

  . دةص سورعغانعدع»  ظذسذل يوقمذ؟ظورنعتعدعغان باشقا
يذقعرعقع صعكعرلةرنعث هةممعسع بىضىنكع نذرغذنلعغان آعشعلةرنعث يىرعكعدعكع 

حع ؤة ذنئمة ظىحىن بعر ظادةم ظةيسانع قذتقذزغ. سوظالالرنع نامايةندة قعلعص بةردع
 هاياتنعث رةببع قعلعص قوبذل قعلغاندعال، ظاندعن خذدا بعلةن مذناسعؤةت ظورنعتعص،

ضذناهلعرع آةحىرىلعدعغان ظعلتعصاتقا ظعضة بوالاليدذ؟ مةن بذ ظوقذغذحعغا نذرغذن 
ظادةملةرنعث خذدانعث خاراآتئرعنع ظةسال حىشةنمةيدعغانلعقع توغرعسعدا سأزلةص 

–عرخذدا مئه«: يةنع. ظادةتتة مذنداق سوظالالرمذ ظوتتذرعغا قويذلعدذ. بةردعم
مةن دةل » ذناهكارالرنع دوزاخقا تاشلعسذن؟مذهةببةتلعك تذرسا، ظذ قانداقسعضة ض

 ظعكةن، ظذ قانداقسعضة ضذناهكار عيخذدا مذقةددةس، ظادعل، هةققان«: ظةآسعحة
هازعر تعظولوضعية ؤة ظئتعكا . دةص سورعيااليمةن» ظادةملةر بعلةن بعللة تذرالعسذن؟

انالرنعث تةآتعدعن ظئيتقاندا، ظعنس–جةهةتتة صةيدا بولغان نذرغذن مةسعلعلةر تئضع
خذدانعث ماهعيعتع ؤة خاراآتئرعنع خاتا حىشةنضةنلعكع سةؤةبعدعن آئلعص 

مذهةببةتلعك –عرنذرغذن ظادةملةرنعث خذداغا نعسبةتةن تونذشع ظذنعث مئه. حعققان
مذهةببةتلعك –عربذ يةردعكع مةسعلة خذدا صةقةتال مئه. ظعكةنلعكعدة توختاص قالغان

  . هةققانعي ؤة مذقةددةستذربولذصال قالماي، ظذ يةنة ظادعل، 



 

 

مةلذم بعر خاراآتئر . بعز خذدانع ظاساسةن ظذنعث خاراآتئرع ظارقعلعق تونذيمعز
مةن ظعلضعرع خذدانعث . هةرضعزمذ خذدانعث مةلذم بعر قعسمع بواللمايدذ

مذهةببةتلعك، ظادعل، هةققانعي –عر مذقةددةس، مئه—خاراآتئرلعرعنع 
ظذالرنعث يعغعندعسع خذداغا تةث بولعدذ دةص قاتارلعقالرنعث هةممعسع قوشسام 

ظئيتعلعؤاتقان خاراآتئر هةرضعزمذ . ظةمةلعيةتتة هةزضعزمذ ظذنداق بولمايدذ. ظوياليتتعم
ظذ صةقةت خذدانعث ظاالهعدعلعكعنع . خذدانعث مةلذم بعر قعسمعنع آأرسةتمةيدذ

زدا، بعزنعث مذهةببةت دئضةن حئغعمع- عربعز خذدا مئه: مةسعلةن. ظعسصاتالش خاالس
بةلكع . مةقسعتعمعز مذهةببةتنع خذدانعث بعر قعسمع بولعدذ دئيعش ظةمةس

مذهةببةت صةقةت خذدانعث . مذهةببةت بولسا، خذدانعث خاراآتئرع دئيعشكة بولعدذ
  . بعر خعل تةبعظعي ظعصادعسع

. ظعنسان تةبعظعيعتعنعث ضذناهقا صئتعشع بذ يةردة بعر مةسعلعنع ظئلعص آئلعدذ
مةن مذقةددةس آعتابتا . ةث دةسلةصتة، ظةر ؤة ظايالنع يارعتعشنع قارار قعلدعخذدا ظ

ظئيتعلغان خذدانعث ظةر ؤة ظايالنع يارعتعشتعكع مةقسعتع ظذالرنع ظأزعنعث 
ظةمما . شةرعصعدعن هذزذرالندذرذش دئضةن سأزلةرضة ظعشعنعمةن–مذهةببعتع ؤة شان

ص، يولدعن ظاداشقان حئغعدا ضذناه ظادةمظاتا بعلةن هاؤاظانا خذداغا قارشع حعقع
ظةنة شذ حاغدعن تارتعص، ظادةملةر ضذناهكار . ظعنسانعيةت تارعخعغا آعرعص آةلدع

ظذنعث . »قعيعنحعلعق«مانا بذ خذدا ظذحرعغان . هئسابلعنعص خذدادعن ظايرعلدع
شةرعصعدعن بةهر –ظادةملةرنع يارعتعشتعكع مةقسعتع ظذالرنع ظأزعنعث شان 

بعراق ظادةملةر ظذنعث ظعرادعسع ؤة بذيرذقلعرعنع آأزضة ظعلماي، . عظالدذرذش ظعد
شذنعث ظىحىن ظذ ظأز مذهةببعتع ظارقعلعق، . قةستةن ضذناه ظأتكىزدع

–عرلئكعن خذدا مئه. تةشةببذسكارلعق بعلةن ظذالرغا يئقعنلعشعص، ظذالرنع قذتقذزدع
انعي خذدا بولغاحقا ظأز مذهةببةتلعك بولذص قالماستعن، يةنة مذقةددةس، ظادعل، هةقق
: مذقةددةس آعتابتا. خاراآتئرعضة ظاساسةن، هةرقانداق ضذناهنع سعغدذرالمايدذ

شذثا سعز خذدا ظازراق . دئيعلضةن» حىنكع ضذناهنعث بةدعلع يةنعال ظألىم«
  . ظاؤارعحعلعققا ظذحرعدع دئسعثعز بولعدذ

ذقةددةس روهنعث مذقةددةس ظاتا، مذقةددةس ظوغذل، م: خذدا ظأزعنعث بعرلعكع
مذقةددةس ظوغذل بولغان هةزرعتع ظةيسا قان ؤة . ظعحعدة بعر قارارنع حعقاردع

مانا بذ يذهاننا بايان . بولدع» مذقةددةس ظادةم«ضأشتعن تىزىلضةن تةننعث ظعحعدة 
قعلغان خذش خةؤةرنعث بعرعنحع بابعدا دئيعلضةن آاالمنعث تةنضة ظايلعنعص، 

ظعككعنحع بابتا » عكلةرضة يئزعلغان خةتعلفعلعص «هةمدة. ظارعمعزدا تذرشعدذر
دئيعلضةندةك هةزرعتع ظةيسانعث ظأزعنعث ساالهعيعتعنع تاشالص، ظادةمنعث 

  . شةآلعدة بولغانلعقعدذر
ظةضةر ظذ ظعلضعرع خذدا . »مذقةددةس ظادةم«هةزرعتع ظةيسا دةل ظةنة شذ 

أزعنعث تاللعشعغا ظاساسةن، بذ ظذ ظ. ظاياغ ظادةمال بوالر ظعدع-بولمعغان بولسا، باشتعن
. دذنيادا ضذناهسعز ياشاص، ظاسماندعكع ظاتعنعث ظعرادعسعضة صىتىنلةي بويسذندع



 

 

دئضةن قارارنع ظذنعثغا » ضذناهنعث بةدعلع يةنعال ظألىم«مذقةددةس آعتابتعكع  
حىنكع ظذ حةآلعمعضة ظعضة ظادةم بولذص قالماستعن، . نعسبةتةن قوللعنعشقا بولمايدذ

شذثا ظذ ظعنسانالرنعث ضذناهعنع ظأز . ةنة حةآسعز بولغان خذدانعث ظأزعدذرظذ ي
ظعككع معث يعل ظعلضعرع، ظذنعث قةدعمع آرئستكة . ظىستعضة حةآسعز ظاالاليدذ

دةسسةلضةندة، مذقةددةس، ظادعل، هةققانعي خذدا  غةزعصعنع ظأز ظوغلعغا 
ةن حئغعدا، خذدانعث دئض» هةممعسع تامام بولدع«ظةيسا مةسعه . ياغدذرغانعدع

سعز خذدا دةل ظةنة ظاشذ . ظادعل، هةققانعي خاراآتئرع قاناظةتلةندىرىلضةنعدع
دئسعثعز » سأيةلعدع«دةقعقعدة، ظادةملةرنع ظأز ضذناهلعرع تىصةيلعدعن هاالك قعلماي 

حىنكع ظةيسانعث آعرئستعكع ظألىمع ظارقعلعقال، خذدانعث هةققانعي . بولعدذ
  . ةندىرىلضةنعدعخاراآتئرع قاناظةتل

: ظذالر. دةص سورايمةن» ظةيسا آعم ظىحىن ظألضةن؟«: مةن باشقعالردعن داظعم
: ظاندعن مةن. دةص جاؤاب بئرعشعدذ» دذنيا آعشعلعرع ظىحىن«ياآع » مةن ظىحىن«
ظذالرنعث . دةص سورايمةن» توغرا، لئكعن بذنعثدعن باشقا يةنة آعم ظىحىن؟«

ظاسماندعكع «: مةن ظذالرغا. دئيعشعدذ» يدعكةنمةننئمة؟ مةن بعلمة«: آأصعنحعلعرع
مانا قاراث، ظةيسا مةسعه بعز ظىحىن ظألىصال . دةص جاؤاب بئرعمةن» ظاتعمعز ظىحىن

 »رعملعقالرغا يئزعلغان خةت«مانا بذ . قالماي، يةنة ظاسماندعكع ظاتعمعز ظىحىن ظألضةن
ئلعشنعث ظاساسلعق سئتعؤ. ذش توغرعسعدعكع مةسعلةذلبابتا دئيعلضةن قذتقذز-3

ظةيسا مةسعهنعث آرئست ظىستعدعكع . مةنعسع تةلةصنع قاناظةتلةندىرىش بولعدذ
ظألىمع بعز ظىحىنال بولذصال قالماي، يةنة خذدانعث خاراآتئرعدعكع مذقةددةسلعك ؤة 

  . ظادعلللعق تةلعصعضة يئتعش ظىحىن بولغان
بذ ظعش .  بةرضةن بولذص شتاتعدا بعر ظعش يىزارنعيوفلعبعرنةححة يعل ظعلضعرع آا

بعزضة ظةيسا مةسعهنعث آرئست ظىستعدة ظةمةلضة ظاشذرغان ظعشعنعث ظةهمعيعتعنع 
بعر قعز تئز سىرظةتتة ماشعنا هةيدعضةنلعكع ظىحىن . تئخعمذ ظئنعق حىشةندىرعدذ

: سوت ظىستعدة سوتحع ظذنعث جعنايعتعنع جاآارالص، ظذنعثغا. تذتذص آئلعندع
دةص جاؤاب » ظعقرار قعلعمةن«: دئضةندة، بذ قعز» ر قعالمسعز؟جعنايعتعثعزنع ظعقرا«

سوتحع ياغاح بولقعسعنع جوزعغا يعنعك ظذرذص، جاؤابكارغا يىز يذةن جةرعمانة . بةردع
ظارقعدعنال آعشعنع هةيران . تألةش ياآع ظون آىن تذتذص تذرذلذش جازاسعنع بةردع

تذرذص، تونلعرعنع سئلعؤئتعص، سوتحع ظورنعدعن . قالدذرعدعغان بعر ظعش يىز بةردع
بذ ظعشنع قانداق . ظالدعغا ظأتىص، هةميانعنع حعقعرعص، جةرعمانعنع تألعدع

ظذ ظأز . حىشةندىرىش آئرةك؟ بذ سوتحع ظةسلعدة جاؤابكارنعث دادعسع ظعدع
ظذنعث قعزع قانذنغا . شونداقتعمذ ظذ سوتتا ظادعل بولمعسا بولمايدذ. قعزعنع سأيعدذ
مةن سئنع بةك ياخشع آأرضةحكة «: ظذ هةرضعزمذ ظذنعثغا. نعكةنخعالصلعق قعلغا
ظةضةر ظذ راستعنال شذنداق قعلعدعغان بولسا، ظذ . دئسة بولمايدذ» آةحىرىؤةتتعم

لئكعن، ظذ قعزعنع . هةم قانذننع قوغدعيالمايدذ. هةرضعزمذ ظادعل سوتحع بواللمايدذ



 

 

غا بئرعص، دادعلعق سأيضةحكة، ظأز تونعنع سئلعص تاشالص، قعزعنعث ظالدع
  . ساالهعيعتع بعلةن ظذنعث ظىحىن جةرعمانعنع تألعدع

بذ ظعش خذدانعث ظةيسا مةسعه ظارقعلعق، بعز ظىحىن ؤذجذتقا حعقارغان ظعشعنع 
: مذقةددةس آعتابتا. بعز هةممعمعز ضذناه سادعر قعلدذق. ظةآس ظةتتىرعدى

عزنع قانحعلعك ياخشع مةيلع ظذ ب. دئيعلضةن» ضذناهنعث بةدعلع يةنعال ظألىم«
. دئيعشع آئرةك» ظألتىرىلسذن«: آأرسىن، ظذ حوقذم ياغاح بولقعسعنع ظذرذص

مذهةببةتلعك –عرشذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا ظذ مئه. حىنكع ظذ ظادعل ؤة هةققانعي خذدا
خذدا بولغاحقا ظذ بعزنع شذ دةرعجعدة سأيعدىآع هةتتا ظأزعنعث تةختعدعن 

بذ دةل . ظةيسا مةسعه بولذص، بعز ظىحىن بةدةل تألعدعظايرعلعص، ظعنسان ظوغلع 
  . ظذنعث آرئست ظىستعدعكع ظألىمعدذر

: يةنع ظذالر. بذ يةردة نذرغذن ظادةملةر مذنداق بعر مةسعلعنع ظوتتذرعغا قويعدذ
. دةص سورعشعدذ» نئمة ظىحىن خذدا ظادةملةرنع مذنداقال آةحىرىم قعلمايدذ؟«

بعزنعث خعزمةتحعلعرعمعز ناهايعتع «: دعغان بعر ظادةم يذقعرع ظورضاندا خعزمةت قعلع
ظذ يةنة . دةيدذ» مةن ظذالرنع آةحىرىؤئتعمةن. آأص هالالردا خاتالعق ظأتكىزعدذ

» سعز مئنعث ظألحعمعمنع خذدانعثكعدعن حوث دئمةيدعغانسعز؟«: سأزعنع تولذقالص
 يةردة تولذقالص ظةمةلعيةتتة نذرغذن ظادةملةر قةيةردة آةحىرىم بولسا، شذ. دئدع

مةسعلةن ظئيتايلع، مئنعث قعزعم ظأيدعكع . بئرعشكة بولعدعغانلعقعنع سةزمةيدذ
حعراغالرنعث بعرعنع حئقعؤةتتع دةيلع، مةن ظةلؤةتتة قعزعمنع تعزعمغا ظئلعص 

ظادةتتة، نذرغذن . دةيمةن» ظومعقعم، يعغلعماث، مةن سعزنع آةحىرعمةن«: قذحاقالص
» توغرا، خذدا ظةلؤةتتة شذنداق قعلعشع آئرةك«: اثلعغعنعداظادةملةر بذ سأزلةرنع ظ

» آعم ظذ حئقعلعص آةتكةن حعراقنع تألةص بةردع؟«: مةن سوراص باقاي. دئيعشعدذ
. آةحىرىمنعث آةينعدة، حوقذم بعر بةدةل بولعدذ. ظةمةلعيةتتة، مةن تولذقالص قويدذم

ةن بولسا، بذ ظعشتعن آئيعن مةسعلةن، بعرةيلةن سعزنع آأصحعلعك ظالدعدا هاقارةتلعض
بذ . دئيةلعسعثعز» مةن سئنع آةحىردىم«: ناهايعتع آةث قورساقلعق بعلةن ظذنعثغا

هاقارةتلعنعشنعث بةدعلعنع آعم تألعضةن بولعدذ؟ ظةلؤةتتة، بذ بةدةلنع ظأزعثعز 
مةن سئنع «: ظذ ظاللعقاحان. مانا بذ دةل خذدانعث قعلماقحع بولغعنعدذر. تألةيسعز
ظةمما بذ سةؤةبلعك ظذ ظأزع آرئست ظىستعدة تةلتىآىس . دئضةنعدع» مةنآةحىرع

  . بةدةل تألعدع
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

                              
  
  
  
  
  

        بابباببابباب    ––––11111111                            
        

                ظذ مئنعث هاياتعمنع ظأزضةرتتع        ظذ مئنعث هاياتعمنع ظأزضةرتتع        ظذ مئنعث هاياتعمنع ظأزضةرتتع        ظذ مئنعث هاياتعمنع ظأزضةرتتع
        

ىن خعزمةت بىضىنكع آىندة مئنعث ياشعشعمنعث خذدا ظىح. ظةيسا مةسعه هايات
قعلعش ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت بذ ظةمةلعيةت هةزرعتع ظةيسانعث هةقعقةتةنمذ 

  .ظألىمدعن تعرعلضةنلعكعنعث نامايةندعسع
هةر بعر ظادةمنعث روهعنعث حوثقذر قاتلعمعدا «(Thomas Aquinas)  ظاآؤعناسظ

سمىرلىك ظأ. دةص يازغانعدع» خذشاللعققا ؤة هاياتنعث ظةهمعيعتعضة تةلصىنىش بولعدذ
–ظةمةلعيةتتة بذ ظوي. حاغلعرعمدعن تارتعصال خذشال ياشاشنع ظارزذ قعالتتعم

مةن دذنيادعكع ظةث خذشال ياشايدعغان . صعكرعمنعث هئحقانداق خاتا يئرع يوق
شذنداقال مةن يةنة تذرمذشذم ظةهمعيةتلعك . ظادةملةرنعث بعرع بولذشنع خااليتتعم

. ةرنعث جاؤابعنع ظعزدةشنع ياخشع آأرةتتعممةسعلعل. ظأتسعكةن، دةص ظوياليتتعم
  » مةن نةضة بارعمةن؟«، »مةن نئمة ظىحىن بذ دذنيادا ياشايمةن؟«، »مةن آعم؟«

مةن دذنيادعكع ظةث ظةرآعن . مةن تذرمذشتا ظةرآعن بولذشنع تئخعمذ ظارزذاليتتعم
، ظةرآعنلعك مةن ظىحىن خالعغانحة ظعش قعلعش ظةمةس. ظادةم بولذشنع خااليتتعم

ظةمةلعيةتتة نذرغذن ظادةملةر . هةرقانداق ظادةم ظأزع خالعغاننع قعلسا بولعدذ. ظةلؤةتتة
ظعقتعدارعثعز يةتكةن، ظأزعثعز «: مةن دةؤاتقان ظةرآعنلعك بولسا. مذشذنداق ياشايدذ

نذرغذن ظادةملةر . تذر»قعلعشقا تئضعشلعك دةص ظويلعغان ظعشالرنع قعلعش
صةقةت ظذالرنعث بذالرنع قعلعشقا . آلعكعنع بعلعدذظأزلعرعنعث نئمة قعلعشع آئرة

  . شذثا ظذالر ظةرآعن بواللمايدذ. ظعقتعدارع يةتمةيدذ
مئنعثحة هةممة ظادةم دئضىدةك مةلذم . بعز سوظاللعرعمعزغا جاؤاب ظعزدةص باقايلع

مةنمذ بذنعث سعرتعدا ظةمةس بولغاحقا، دةسلةصتة مةن . بعر دعنغا تةؤة بولعدذ
ظأزىمنع خاتالعشعص قالغاندةك . ر جاماظةتحعلعكعضة بئرعص ظعزدةندعمظئتعقادحعال



 

 

بةلكعم بةزعلةر، مئنعث نئمة دئمةآحع بولغانلعقعمنع حىشةنسة . هئس قعلدعم
مةن جاماظةتحعلعكتة تذرغاندعن سعرتتا تذرذشنع ياخشعراق دةص هئس . آئرةك
. ا تولذق قاتنعشاتتعمظذ حاغالردا، مةن جاماظةتحعلعكلةردعكع يعغعلعشالرغ. قعلدعم

مةن مةسعلعلةرضة بةآمذ ظةمعلعي قارعغاحقا، بعرةر ظعش ظةصلةشمعسة  ظذنعثدعن ؤاز 
ظذ ؤاقعتتا دعن مةن ظىحىن مذهعم . نةتعجعدة مةن دعننع تاشلعؤةتتعم. آئحةتتعم

بةلكعم نذرغذن ظادةملةر مذشذنداق . بولمعغان بعر خعزمةتتعنال ظعبارةت ظعدع
ظاتاق تذرمذشذمنعث –شذنعث بعلةن مةن نام . شع مذمكعنهئسسعياتتا بولذ

صعكعرنع ظوتتذرعغا –بعر رةهبةر بولذص، مةلذم ظوي. جاؤابعدذر، دةص ظويلعدعم
قويالعسام، داثلعق شةخعسلةرضة ظايالنسام، مذشذنداق بولسا، تذرمذشتعن 

مةن ظالعي مةآتةصنعث بعرعنحع يعللعقعدعكع . قاناظةتلعنعمةن دةص ظويلعدعم
مةنمذ . حئغعمدا، ظوقذغذحعالر رةظعسع بولذش مةآتةصتة ظةث ظابرذيلذق ظعش ظعدع

ناهايعتع مذؤاصصعقعيةتلعك هالدا مةآتةص ظوقذغذحعالر ظذيذشمعسعنعث رةظعسلعكعنع 
مةآتةص ظعحعدعكع داثلعق شةخعس بولذش ظادةمنع هةقعقةتةن . قولغا آةلتىردىم

مذهعم ظعشالرنع . عسمعثعزنع حاقعرشعدذهةممة ظادةملةر ظ. آأرةثلعتعص قويعدعكةن
مةآتةص ظاجراتقان بةزع خعراجةتلةر، ظوقذغذحعالر . قارار قعلعشتا هوقذقعثعز بولعدذ

ظذيذشمعسعنعث خعراجعتعنع باشقذرذش هةم ياخشع آأرضةن ظوقذغذحعنع تةآلعص 
 لئكعن بةزع. قعلعش هوقذقع قاتارلعقالرنعث هةممعسع مئنع ناهايعتع مةمنذن قعلدع

دذشةنبة آىنلعرع بئشعمنعث . ظعشالر مئنع يةنة ناهايعتع بعظارام قعالتتع
» هةي، ظالدعثدا يةنة بةش آىن بار«: آأثلىمدة. ظاغرعؤاتقانلعقعنع سئزةتتعم

بعر هةصتعدة صةقةت ظىح ظاخشامال . جىمة آىنع معث تةسلعكتة آئلةتتع. دةيتتعم
ظاندعن . ايعتع خذشال ظأتكىزةتتعميةنع جىمة، شةنبة ؤة يةآشةنبة آىنلعرعنعال ناه

  . يةنة يامان ظايلعنعش باشلعناتتع
ظذالر مئنع . ئرسعتئتتا مئنعث ظالدام خالتامغا حىشمعضةن ظادةم قالمعغانعدععؤظذن

ظذالر مئنعث خذشاللعقعمنعث باشقعالرنعثكعدعن ظارتذق . بةك ظوحذق دةص ظوياليتتع
ظةضةر . ةتتعضعرشاراظعتقا قاراص ظأزمئنعث آةيصعياتعم . ظةمةسلعكعنع بعلمةيتتع

  . ظعشالر ظوثذشلذق بولمعسا، مةن سةصرالعشعص آئتةتتعم
آةحىرمعشلعرعم خذددع دولقذنغا . مةن خذددع دئثعزدعكع قئيعققا ظوخشايتتعم

مذقةددةس آعتابتعكع بعر سأز بذ خعل . بذياققا ظذراتتع–ظوخشاش مئنع ظذياق
لئكعن مةن باشقعحعرةك تذرمذش .  دةل دوزاختذريةنة بذ سأز. تذرمذشنع تةسؤعرلةيدذ

ظذسذلعنع تاصالمعدعم هةم باشقعالر ماثا تئخعمذ ياخشع ظذسذلنع ياآع تذرمذشذمغا 
نذرغذن ظادةملةر ضةرحة قانداق . آىح قوشااليدعغان ظذسذلنع ظئيتعص بئرةلمعدع

ةمةلضة قعلعشعم آئرةآلعكعنع ظئيتعص بةرضةن بولسعمذ، هئحكعممذ ماثا بذالرنع ظ
  . مةن ظىمعدسعزلعنعشكة باشلعدعم. قذدرةتنع بئرةلمعدع- ظاشذردعغان آىح

مةن ظامئرعكعدعكع ظالعي مةآتةص ظوقذغذحعلعرع ظعحعدة هاياتنعث مةنعسع، 
هةقعقعتع ؤة مةقسعتعنع ظعزدةشتة، ظذالرنعث صوزعتسعيعسعنعث ظةينع حاغدعكع ماثا 



 

 

ظةينع حاغدا ظذنع . دعن ضذمانلعنعمةنقارعغاندا تئخعمذ ظةستايعدعل بولعدعغانلعقع
مةآتةصتة سةآكعز ظوقذغذحع ؤة . مةن تئخعحة بعلمةيتتعم. مةن تئخع تاصالمعغانعدعم

ظعككع مذظةللعمدعن تةشكعل تاصقان بعر آعحعك ضذرذصصا ظادةملعرعنعث باشقعالرغا 
ظذالر ظأزلعرعنعث نئمعضة . ظوخشعمايدعغان تةرةصلعرع بارلعقعغا سةصسالدعم

ضةرحة مئنعث صعكرعم ظذالرنعثكع بعلةن . شعنعؤاتقانلعقعنع بعلعدعغاندةك ظعدعظع
مئنعث بعر . ظوخشاش بولمعسعمذ، مةن ظذالر بعلةن بعللة بولذشنع ياخشع آأرةتتعم

قانحة يئقعن دوستلعرعم ظذالرنع ياخشع آأرمعسعمذ، بعراق مةن مذستةهكةم ظئتعقادع 
ةن مذنداق ظادةملةرنع ظانحة آأص ظذحراتمعغان م( .بار ظادةملةرنع هأرمةت قعالتتعم

بذ مئنعث ظةيسا مةسعه ). بولساممذ، لئكعن ظذالرغا حعن قةلبعمدعن قايعل بولعمةن
ظئتعقادحعلعرع بعلةن آأصرةك ظارعالشقعنعمدعن آأرة رادعكالحعالر بعلةن آأصرةك 

نع بعلمةيدذ، بةزع ظئتعقادحعالر ظأزلعرعنعث ظئتعقادع. ظارعالشقانلعغعمنعث سةؤةبع
. ظذالرنعث ظعحعدة بةزعلعرع يالغان ظئتعقادحع بولذشع مذمكعن، دةص ضذمانلعناتتعم

لئكعن بذ آعحعك ضذرذصصا ظادةملعرع ظأزعنعث نئمة قعلعؤاتقانلعقعنع بعلعدعغاندةك 
  . بذ ظالعي مةآتةص ظوقذغذحعلعرع ظعحعدة ظاز آأرىلعدعغان ظعش ظعدع. تذراتتع

مذهةببةتنع صةقةت ظئغعزعدعال سأزلةص قالماي، –عرمةن ظذالرنعث مئه
ظذالر ظالعي مةآتةصنعث . تذرمذشلعرعدا ظةمةلضة ظاشذرذؤاتقانلعقعغا دعققةت قعلدعم

لئكعن باشقعالر ظئغعر بئسعم تىصةيلعدعن . جعددعي تذرمذشعدعن هالقعص آةتكةنعدع
 يةنع ظذالرنعث مةن ناهايعتع مذهعم بولغان بعر نذقتعغا. نةصةسمذ ظااللمايؤاتاتتع

خذشاللعقع بعلةن شاراظعتنعث تةسعرعضة ظذحرعمايدعغان صوزعتسعيعسعضة دعققةت 
ظذالر خذددع مةثضىلىك بولغان خذشاللعق بذلعقعغا ظئرعشكةندةك . قعلغانعدعم
بةلكعم . ظذالرنعث خذشاللعقع بةزعدة باشقعالرنعث ظأحلعكعنع آةلتىرةتتع. آأرىنةتتع

  . حعق بولسا آئرةكقول يةتمعضةن ظىزىم ظاح
خذددع باشقا ساؤاقداشالرغا ظوخشاش، باشقعالردا مةندة بولمعغان نةرسعلةر بولسا 

مانا بذ مةآتةصتة ؤئلعسعصعتكة قولذص سئلعشعمنعث . مئنعثمذ ظئرعشكىم آئلةتتع
ظةضةر تةلعم تةربعية هةقعقةتةن مةسعلعنعث جاؤابع بولسا، ظالعي مةآتةص . سةؤةبع

لئكعن . جةهةتتة ظةث ياخشع سورذن هئسابلعنعدعغان بوالتتعظةخالق، صةزعلةت 
شذنعث بعلةن مةن بذ سعرلعق ظادةملةر بعلةن دوست . ظةمةلعيةت بذنداق ظةمةس

  . بولذش قارارعغا آةلدعم
ظعككع هةصتعدعن آئيعن، بعز ظالتة ظوقذغذحع ؤة ظعككع مذظةللعم ظوقذغذحعالر 

لدعدا حأرعدةص ظولتذرذشذص ظذيذشمعسع ظعشخانعسعدعكع حوث ظىستةل ظا
ظةضةر سعزدة . صاراثلعرعمعزدا خذداغا مذناسعؤةتلعك سأزلةرمذ بولدع. صاراثالشتذق

بعخةتةرلعك تويغذسع آةم تذرذص، خذدا توغرعسعدا صاراثالشسعثعز سعز تةبعظعي هالدا 
جةمعظعيةتتة ؤة مةآتةصتة مذنداق دةيدعغان . قئلعن بعر تامنع قوصذرذص قويعسعز

ؤوي ظذ قورقذنحاقالرنعث تايانحعسع ظةمةسمذ؟ ظذ –هة، مةسعهمذ؟ ؤاي«: لةرمذ بارظادةم



 

 

ظادةتتة بذنداق صوزعتسعيعدعكع ظادةملةرنعث (» هةرضعزمذ زعيالعالرغا ماس آةلمةيدذ
  ). قةلبعدعكع بوشلذقمذ شذنحة حوث بولعدذ

لعقعمنع مةن ظذالرغا ظأزلعرعضة قعزعقعص قالغان. ظذالر مئنع بةك بعظارام قعلدع
يألةنحىآلىك . بعلدىرىص قويماسلعق ظىحىن، صةرؤاسعز ظولتذرغان بولعؤالدعم

ظورذندذقتا يألعنعص ظولتذرذص، ظذالرنعث ظارعسعدعكع ناهايعتع آئلعشكةن بعر قعزغا 
) مةن ظةزةلدعن ظئتعقادحعالر بةك سةت بولعدذ دةص ظوياليتتعم(دعققةت قعلعص 

 نةرسة سعزنعث هاياتعثعزنع ظأزضةرتتع؟ نئمة ماثا ظئيتعثة، قانداق«: ظذنعثدعن
ظىحىن سعلةرنعث تذرمذشذثالر باشقا ساؤاقداشالر، رةهبةرلةر ؤة ظوقذتقذحعالردعن 

  . دةص سورعدعم» زئمعن صةرقلنعص تذرعدذ؟ زادع نئمة ظىحىن؟–ظاسمان
ظذ قعز ساؤاقداشنعث ظئتعقادع حوقذم ناهايعتع آىحلىك بولسا آئرةك، ظذ ماثا 

 آىلمةي تذرذص، مةن ظالعي مةآتةصتة ظاثالشنع خالعمايدعغان بعر جاؤابنع قاراص،
هةي، مةن خاتا ظاثالص «: مةن ظذنعثغا. دئدع »ظةيسا مةسعه« :بئرعص

دعن، جاماظةتحعلعك، . مةن قذرذق ضةصنع ظاثالشنع خالعمايمةن. قالمعغاندعمةن
تىرعدعغان دعن ماثا ظادةمنع زئرعك. مذقةددةس آعتاب دئضةنلةردعن بعزارمةن

ظةصةندعم، مةن سعزضة دعن «: ظاندعن ظذ ماثا. دئدعم» ظةخلةتلعرع آئرةك ظةمةس
ظذ ماثا مةن . دئدع» مةن سعزضة ظةيسا مةسعه دئدعم. توغرعسعدا سأزلعمعدعم

ظةيسا مةسعهكة بولغان . ظةزةلدعن هئس قعلعص باقمعغان بعر ظعشنع سأزلةؤاتاتتع
مةس، دعندا ظادةملةر ظأز آىحعضة تايعنعص خذدانعث ظئتعقاد قانداقتذر بعر دعن ظة
ظةيسا مةسعهكة بولغان ظئتعقاددا بولسا، خذدا ظأزع . يئنعغا بارااليمعز دةص ظوياليدذ

  . ظةيسا مةسعه ظارقعلعق ظادةملةر دذنياسعغا آئلعص، ظادةملةر بعلةن ظأزع يارعشعدذ
عدة بولذش دذنيانعث مئنعثحة ظةيسا مةسعه ظئتعقادعغا نعسبةتةن خاتا حىشةنح

يئقعندا مةن بعر . هةرقانداق بعر جايعغا قارعغاندا ظالعي مةآتةصلةردة ظةث آأص بولعدذ
: تةتقعقات مةرآعزعدة بعر دوسسئنتنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم

مةن . »ظئتعقادحعالر جاماظةتحعلعكعضة قاتناشقان ظادةم حوقذم ظئتعقاتحعغا ظايلعنعدذ«
ز ماشعنا ظعسكعالتعغا آعرسعثعز، سعزمذ بعر ماشانعغا ظايلعنعص سع«: ظذنعثدعن
. سعدا هئحقانداق مذناسعؤةت يوق ظةلؤةتتةرعظذالر ظوتتذ. دةص سورعدعم» قاالمسعز؟

دئضعنعمعز ظةيسا مةسعهكة ظعشةنضةن هةم تايانغان ظادةملةرنع » مةسعه ظئتعقادحعسع«
  . آأرسعتعدذ

رس ظئالن قعلعص، مئنعث ظةيسا مةسعهنعث بعر نةححة يئثع دوستلعرعم ماثا خع
خذدانعث ظوغلع دئضةن جاآارنع، ظةيسا مةسعه ظادةم سعياقعدا ظادةملةر بعلةن بعللة 
ياشاص، بذ دذنيا ظادةملعرعنعث ضذناهلعرع ظىحىن آرئستكة معقلعنعص، يةرلعككة 

ردة ظةسع –20قويذلغانلعقع، ظىحعنحع آىنع ظألىمدعن تعرعلضةنلعكع، هةمدة ظذنعث 
ياشاؤاتقان ظادةملةرنع ظأزضةرتعشكة قادعرلعقعدعن ظعبارةت مةسعلعلةر توغرعسعدا 

  . ظةقةلعي جةهةتتة تةآشىرىش ظئلعص بئرعشعمنع سورعدع



 

 

ظئتعقادحعالرنع ظاقنانحع . مةن بذ سأزلةرنع ساراثالرنعث سأزلعرع دةص ظوياليتتعم
اثلعشعص باققان، آأص مةن بذنداق ظادةملةر بعلةن آأص صار. دةص هئس قعالتتعم

آةينعدعنال ظذالرغا آةسكعن زةربة . ؤاقعتالردا مةن ظذالرنع ظالدع بعلةن سأزلعتةتتعم
مةن ظةيسا مةسعه ظئتعقادحعلعرعنع آاللعسع ظعشلعمةيدعغان ظازغان قذرت . بئرةتتعم

  . دةص ظوياليتتعم
دا مةن ظةث ظاخعرع. قايتا خعرس ظئالن قعلدع–لئكعن بذ ظادةملةر ماثا قايتا

–بعراق، بذ صىتىنلةي ظأزىمنعث ظعززةت. ظذالرنعث سأزلعرعنع قوبذل قعلدعم
هأرمعتعنع قوغداش ظىحىن بولذص، مةن ظذالرنع زادع بعر آىنع صذتلعؤئتعمةنغذ؟ دةص 

مةن بذالرنعث آةينعدة ظةمةلعيةت ؤة ظاغدذرذص تاشلعغعلع بولمايدعغان . ظوياليتتعم
  . دعغانلعقعنع ظويالص باقمعغانعكةنمةنرعقذؤةتلةص تذصاآعتالرنعث ظذالرنع قولالص، 

ظةث ظاخعرعدا مئنعث حعقارغان خذالسةم ظةيسا مةسعه ظأزع جاآارلعغاندةك بعر 
صذالت تامغعلعق «مئنعث ظةث دةسلةصكع ظةسعرعم . زات دئضةندعن ظعبارةت بولدع

دعنعث لعرعنعث ظئتعقاعتدا يازغان ماتئرعيالالر مةسعه مذر»توم- 2، - 1هأآىم 
آئيعن مةن ظذالرنع . هةقعقعيلعقعنع ظاغدذرذص تاشالش ظىحىن يئزعلغانعدع

ظاغدذرذص تاشلعيالمايال قالماستعن، ظأزىمنعث ظةيسا مةسعهنعث بعر ظئتعقادحعسعغا 
 يعل ؤاقعت سةرص 13هازعرغا آةلضىحة مةن . ظايلعنعص قالغانلعقعمنع هئس قعلدعم

قاد قعلعشعمنع ظةقلع جةهةتتة ناهايعتع قعلعص، ظأزىمنعث ظةيسا مةسعهكة ظئتع
  . ظوحذق ظعسصاتالص آةلدعم

–ظوي. هالبذآع ظذ حاغالردا مةن ظأزىمنع ضاثضعراص قالغاندةك هئس قعالتتعم
صعكرعم بذ ظةهؤالالرنعث راستلعقعنع ماثا ظئيتعص بةرسة، لئكعن ظعرادةم مئنع باشقا 

صارة –ظأزعنع صارة–ىن حوقذم ظأزمةن ظئتعقادحع بولذش ظىح. تةرةصكة تارتعص تذراتتع
ظةيسا مةسعه مئنعث ظعرادةمضة نعسبةتةن . قعلعش آئرةآلعكعنع تونذص يةتتعم

: ظذ مذنداق دئدع. بعؤاستة جةث ظئالن قعلعص، مئنع صىتىنلةي ظأزعضة بويسذندذردع
قارا، مةن سئنعث ظعشعكعثنعث ظالدعدا تذرذص، ظعشعكعثنع حئكعؤاتعمةن، آعم «

» منع ظاثالص، ماثا ظعشعك ظئحعص بةرسة مةن حوقذم آعرعمةنمئنعث ظاؤازع
ظذنعث دئثعز ظىستعدة مئثعشع ؤة سذنع هاراققا ).  ظايةت- 20 باب، -3» ؤةهع«(

  . ظايالندذرذشع مئنع قعزعقتذرالمعغانعدع
هةر قئتعم قعزغعن ظئتعقادحعالر بعلةن بعللة بولغاندا، مةن ظأزىمنع ناهايعتع 

–ظةضةر سعز ضذماندا تذرذؤاتقاندا، بعر توص خذشال. تتعمزعددعيةتلعك هئس قعال
خورام يىرعدعغان ظادةملةر بعلةن بعللة تذرسعثعز، سعز حوقذم مةندعكع بذ 

مةن ظذالردعكع خذشاللعققا ؤة ظأزىمدعكع . هئسسعياتنع حىشعنةلةيسعز
ظورنذمدعن دةس تذرذص، . خاتعرجةمسعزلعنعشنعث سئلعشتذرمعسعغا حعدعيالمعدعمدة
تئخعمذ يامان بولغعنع شذ . ظوقذغذحعالر ظذيذشمعسعنعث بعناسعدعن قئحعص حعقتعم

آعحة 4دا آارعؤاتقا حعقسام، سةهةر ساظةت 10بولدعكع، مةن آةح ساظةت 
مةن بذ ظعشالرنع حوقذم ظايدعثالشتذرمعسام بولمايدعغانلعقعمنع . ظذخلعيالمايتتعم



 

 

مةن ظةزةلدعن ناهايعتع .  بولمايتتعظأز ظأزىمضة مةسظذل بولمعسام .حىشعنعص يةتتعم
  . بعخوتلعشعص قالسام بولمايتتعةبدعنظوحذق صعكعرلعك ظادةم بولغاحقا، بذ سةؤ

دةل مئنعث مذشذنداق ظوحذق صعكعرلعك بولذش خاراآتئرعم سةؤةبعدعن مةن 
 يئرعمدا، ظالعي مةآتةصنعث 8:30آىنع آةح ساظةت  –9ظاينعث  –12يعلع -1959

  . دا ظوقذؤاتقان حئغعمدا هةقعقعي بعر ظئتعقادحع بولدذمظعككعنحع يعللعقع
سةن «: مةن. دةص سورايدذ» سةن قانداق بعلعسةن؟«: بةزع ظادةملةر مةندعن

» ظأزىث قاراص باق، مةن مذشذ يةردة تذرذؤاتعمةن، ظذ مئنعث هاياتعمنع ظأزضةرتتع
ياتعمنع مةن ها. ظذ آىنع آةحتة تعزلعنعص ظولتذرذص، دذظا قعلدعم. دةيتتعم

يئثعلعغان، مةثضى هايات بولغان ظةيسا مةسعهتعن تأت ظعش توغرعسعدا دذظا قعلعص، 
  .ظوتتذرعمعزدا مذناسعؤةت ظورناتتعم

نعثضة عرةب ظةيسا مةن ظىحىن آرئستكة معقلعنعص  ظألض«: ظالدع بعلةن مةن
مةن هاياتعمدا سئنع خذشال «: ظعككعنحع بولذص. دئدعم» آأص رةهمةت

» ان تةرةصلةرنعث بارلعقعغا ظعقرار، مئنع آةحىرضةيسةن هةم صاآلعغايسةنقعاللمايدعغ
سةندة قعصقعزعل ضذناه بولسعمذ، مةن حوقذم ظذنع «: مذقةددةس آعتابتا. دئدعم

  . دئيعلضةن» ظاصصاق قعلعؤئتةلةيمةن
ظىحعنحع بولذص، هازعر مةن قةلبعمنعث ؤة هاياتعمنعث ظعشعكعنع ساثا ظاحتعم 

. عم ؤة هاياتعمنعث خوجايعنع دةص قوبذل قعلدعم هةم ظعشةندعمسئنع قذتقذزغذح
هاياتعمنع باشقذرغايسةن، ظعحعمدعن تئشعمغعحة يئثعلعغايسةن، مئنع يئثعالص، 

ظةث . دئدعم» مئنع سةن ظادةملةرنع ياراتقاندا قعلغان ظعرادةثضة ماس آةلتىرضةيسةن
كىر، هاياتعمغا آعرضةنلعكعثضة ماثا ظعشةنح ظاتا قعلغانلعقعثغا تةشةآ«: ظاخعرعدا مةن

. بذنداق ظعشةنح هةرضعزمذ نادانلعق ظىستعضة قذرذلغان ظةمةس. دئدعم» رةهمةت
بةلكع تارعخعي ظعسصات ؤة ظةمةلعيةت شذنداقال خذدانعث سأزلعرع ظىستعضة 

  . رذلغاندذرذق
مةن سعزنعث نذرغذن ظادةملةرنعث ناهايعتع جعددعي ؤة تةسعر قعالرلعق 

لئكعن، مةن . وغرعسعدعكع هئكايعلعرعنع ظاثلعغانلعقعثعزغا ظعشعنعمةنقذتقذزلذش ت
. ظازراقمذ يىز بةرمعدع. قذتقذزذلغاندعن آئيعن، ظاالهعدة ظعش يىز بةرمعدع

ظةمةلعيةتتة مةن بذ قارارنع قعلغاندعن آئيعن، . بةدعنعمضة قانات ظأسىص حعقمعدع
عل قذسقذم آئلعدعغان هئسسعيات هةتتا مةندة بعرخ. رذنقعدعن آأصرةك ظازابالندعمذب

مةن » هةي، ساثا زادع نئمة بولدع؟«: مةن بذنعثغا هةيران بولدذم. صةيدا بولدع
  .خذددع تئضع يوق هاثغا حىشىص آةتكةندةك قعالتتعم

ظالتة ظايدعن بعر يعلغعحة بولغان ظارعلعقتا . مةن سعزضة بعر ظعشنع ظئيتعص بئرةي
هاياتعمدا هةقعقةتةن ظأزضعرعش .  بايقعدعمظةمةلعيةتنعث مذنداق ظةمةسلعكعنع

بعر قئتعم، مةن مةلذم بعر ظالعي مةآتةصنعث تارعخ فاآذلتئتعنعث مذدعرع . بولغانعدع
مةن ظذنعثغا هاياتعمنعث صىتىنلةي ظأزضةرضةنلعكعنع . بعلةن مذنازعرلعشعص قالدعم

ؤئل، وماآد«: مةن تئخع سأزىمنع تىضةتمةي تذرذصال، ظذ سأزىمنع بألىص. ظئيتتعم



 

 

ظةسعردة مئنعث هاياتعمنع ظأزضةرتتع دئمةآحعمذ؟ خذدا زادع  –20سةن خذدا مذشذ 
بولدع، «:  معنذتتعن آئيعن ظذ45» سئنعث قايسع تةرةصلعرعنعثنع ظأزضةرتتع؟

  . دئدع» يئتةرلعك بولدع
مةن . بذ سأزلةر ظارعسعدا مةن ظذنعثغا ظأزىمدعكع بعظاراملعق آةيصعياتنع ظئيتتعم

مةن .  ظأزىمنع ظذ بذ ظعشالر بعلةن ظالدعراص ظأتكىزىشكة مةجبذراليتتعمداظعم
شذنعث بعلةن تةسعرلعك صاظالعيةتلةرنع ظعزدةص،  . يالغذزحعلعققا حعدعيالمايتتعم

بةزعدة مةآتةص ظعحعدة صعيادة . اللعقتعن ظأزىمنع ؤاقتعنحة ظئلعص قاحاتتعمظرئ
دع ياؤا ظاتقا ظوخشاش ماثا تذتذق لعرعم خذدعرصعك–ظايالنغعنعمدعمذ، مئنعث ظوي

. بةزعدة بعردةم ظولتذرذص، تاصشذرذق ظعشلةشكعمذ ظعمكان قعاللمايتتعم. عتتبةرمةي
–لئكعن، ظةيسا مةسعهنع قوبذل قعلعص، بعر نةححة ظايدعن آئيعن، آةيصعياتعم ظاستا

شذ حاغدعن باشالص، مةندعكع مةسعلعلةرنعث . ظاستا تذراقلعنعشقا باشلعدع
لئكعن شذ ؤاقعتتعن باشالص، . ع هةل بولدع، دةص خاتا حىشعنعص قالماثهةممعس

مةن بذنعث . مةن مةسعلعلةرنع قانداق بعر تةرةص قعلعشنع ظأضعنعؤالدعم
مةسعلعلةرضة ظذحرعماسلعقتعن تذمةن معث قعممةتلعك ظعكةنلعكعنع حوثقذر 

. زعم بولدعجةعيةنة بعر جةهةتتعكع ظأزضعرعش، مئنعث ظوسال م. حىشعنعص يةتتعم
ظأز . بذرذن ظةضةر بعرسع مئنع ظازراقال رةنجعتعص قويسا، مةن صارتالصال آئتةتتعم

ظالعي مةآتةصنعث بعرعنحع يعللعقعدعكع ؤاقتعمدا، مذشذ . ظأزىمنع تذتذؤااللمايتتعم
ظالدعراثغذلذق مئنعث . عنعث جئنعغا زامعن بولغعلع تاس قالغانعدعمعسسةؤةبلعك بعر

مةنمذ بذنع ظأزضةرتعشكة بةك ظةهمعيةت . ر قعسمع ظعدعخاراآتئرعمنعث بع
صةقةت بعر قئتعم مةن ظاححعقلعنعشقا تئضعشلعك ظعش يىز بةرضةندة، . بةرمعضةنعدعم

 يعل 14. مةندعكع ظاححعقنعث نةلةرضة ظذحذص آةتكةنلعكعنع بعلةلمةي قالدعم
رنعنع ظالتة يعل بعراق، مةن ظذنعث ظو. ظعحعدة مةن بعرال قئتعم ظاححعقلعنعص باقتعم
يةنة بعر تةرةصتعكع ظأزضعرعش مةن تعلغا . ؤاقعت سةرص قعلعص، ظارانال تولدذرغانعدعم
مئنعثحة نذرغذن ظادةملةر مذشذ جةهةتتة . ظئلعشقا نومذس قعلعدعغان بعر تةرةص ظعدع

مةن مذنداق ظأزضعرعش هاسعل بولذشتعكع . ماثا ظوخشاش ظأزضعرعشكة مذهتاج
يةنع بذنعث سعرع دةل تعرعلضةن هةم مةثضى . آىحنع تاصتعمهةرعكةتلةندىرضىح 

مئنعث بذ يةردة دةؤاتقعنعم . هايات ظةيسا مةسعه بعلةن مذناسعؤةت ظورنعتعش ظعكةن
. نةصرةت بعلةن تولغانعدع–مئنعث هاياتعم ظعلضعرع حوثقذر غةزةص. دةل نةصرةتلعنعش

نذرغذن ظادةملةرضة ظوخشاش . مةن ظادةملةر، نةرسعلةر ؤة ظعشالردعن رازع بولمايتتعم
مةن بعلةن ظوخشعمعغان صعكعردعكع  .  مةندة بعخةتةرلعك تذيغذسع آةمحعل ظعدع

مةن ظعلضعرع بعر ظادةمدعن . هةر بعر ظادةم ماثا ؤةهعمة ظئلعص آةلضةندةك تذيذالتتع
مةن ظذنع حعش . ظذ دةل مئنعث دادام ظعدع. ظةشةددعي نةصرةتلةنضةنعدعم

. ظذ بعزنعث آةنتتعكع داثقع حعققان هاراقكةش ظعدع. ح آأرةتتعمتعرنعقعمغعحة ظأ
ع زابوي بولسا، مئنعث عسظانعثعزدعن بعر–ظةضةر سعزمذ آعحعك بعر آةنتتة ياشاص ظاتا

آةنتعمعزدة هةممة ظادةم . نئمة دةؤاتقانلعقعمنع ناهايعتع ظئنعق حىشعنةلةيسعز



 

 

غعمدا، ساؤاقداشلعرعم دادامنعث ظوتتذرا مةآتةصتة ظوقذؤاتقان حئ. دادامنع بعلةتتع
ظذالر . يةرلةردة توصعغا معلعنعص ياتقانلعقعنع ظئيتعشعص مئنع مةسخعرة قعالتتع

ظةينع حاغدا مةنمذ ظذالر بعلةن بعللة . مئنعث آأثلىمضة آةلمةيدذ دةص ظوياليتتع
بةزعدة مةن آاال . لةختة بولذص آئتةتتع–يذ، لئكعن يىرعكعم لةختة–آىلةتتعم
 آاال صوقع ظارعسعدا قوصالماي ياتقانلعقعنع بعسعدعنا ظاصامنعث تاياق زةرقوتعنعد
دوستلعرعم ظأيىمضة آةلضةن حاغالردا، مةن دادامنع آاال قوتعنعغا باغالص . آأرةتتعم

قويذص، ظىستعضة سامان دألةص، ساؤاقداشلعرعمغا دادام باشقا جايغا آةتتع دةص 
  .مةندةك ظأح آأرىص باقمعغاندذرمئنعثحة هئح آعممذ دادعسعنع . قوياتتعم

 مةن ظةيسا مةسعهنع قوبذل قعلعص بةش ظايدعن آئيعن، خذدا مةسعه ظارقعلعق 
قذدرعتع قةلبعمدعكع نةصرةتنع -ظذنعث آىح. ماثا بةرضةن مذهةببةت هاياتعمغا آعردع

. دئيةلعدعم» دادا، مةن سئنع ياخشع آأرعمةن«: مةن دادامغا. صىتىنلةي ظأزضةرتتع
مئنعث ظةمةلعي . عث قةلبعمنعث حوثقذر قاتلعمعدعن حعققان سأز ظعدعبذ مئن

  . هةرعكعتعم بعلةن صوزعتسعيعرعمدعكع ظأزضعرعش ظأزىمنع حةآسعز هةيران قالدذردع
مةن باشقا بعر شةخسعي مةآتةصكة يأتكةلضةن حئغعمدا، ظئغعر قاتناش ؤةقةسعضة 

. ة دةم ظئلعشقا قايتذرذلدذممئنعث بويذن سأثعكعم زةخمعلعنعص، ظأيىمض. ظذحرعدعم
: ظذ مةندعن. مةن دادامنعث هوجرامغا آعرضةندعكع ظةهؤالعنع مةثضى ظذنذتمايمةن

. دةص سورعدع» باالم، سةن قانداقسعضة مةندةك بعر ظادةمنع ياخشع آأرةلةيسةن؟«
ظاندعن مةن . دئدعم» دادا، ظالتة ظاي ظعلضعرع مةن ساثا يةنعال ظأح ظعدعم«: مةن

دادا، مةن ظةيسا «: ظةيسا مةسعه توغرعسعدعكع ظعشالرنع سأزلةص بةردعمظذنعثغا 
مةسعهنع قوبذل قعلغان بذ ظعشنع ساثا صىتىنلةي حىشةندىرىص آئتةلمةيمةن، لئكعن 
بذ سةؤةب تىصةيلعدعن سئنع سأيةلةصال قالماي، يةنة شةرتسعز هالدا باشقعالرنع قوبذل 

  .دئدعم» قعالاليدعغان بولدذم
ن آئيعن، بذ ظأيدة هاياتعمدا مئنع ظةث هاياجانالندذرعدعغان ظعش  معنذتتع45

باالم، ظةضةر « :ظاظعلةمدعكع مةن صةقةت ظويالص باقمعغان بعر ظادةم ماثا. يىز بةردع
خذدا سئنعث هاياتعثدا مةن آأرىؤاتقان بذ ظعشالرنع قعاللعغان بولسا، مةنمذ بذ 

ذ حاغدا دادام مةن بعلةن بعللة دذظا ظةنة ش. صذرسةتنع حعث تذتذشنع خااليمةن دئدع
  . قعلعص، ظأزعنعث ظةيسا مةسعهكة ظعشةنضةنلعكعنع بعلدىردع

ظادةتتة بعر ظادةمنعث ظأزضعرعشع ظىحىن بعر نةححة آىن، بعر نةححة هةصتة، بعر 
مةندعكع ظأزضعرعشلةرمذ يئرعم يعلدعن بعر . نةححة ظاي، بعر نةححة يعل آئتعدذ

هالبذآع دادامدعكع ظأزضعرعش آأز ظالدعمدعال . قتا يىز بةرضةنيعلغعحة بولغان ظارعلع
مةن ظةزةلدعن . بذ خذددع قولعنع ظذزعتعص المصذحكعنع ياققاندةآال بولدع. بولدع

شذنعثدعن . هةتتا آئيعنكع آىنلةردعمذ بذنداق تئز ظأزضعرعشنع آأرىص باقمعدعم
ظذ آالصذآعغا . اقتعباشالص، دادام بعرال قئتعم ؤئسكعي صوتذلكعسعنع سعالص ب

مئنعث حعقارغان يةآىنىم شذآع، ظةيسا مةسعه بعلةن مذناسعؤةت . تةضكىزىصال قويدع
  . ظورنعتعلسا هايات هةقعقةتةن ظأزضعرعدعكةن



 

 

سعز ظةيسا مةسعهكة بولغان ظئتعقادنع زاثلعق قعلسعثعزمذ، ظذنع هاقارةتلعسعثعزمذ 
قذدرةت هةقعقةتةن -ةيدعغان آىحلئكعن ظذنعثدا هاياتنع ظأزضةرتةل. هئحقعسع يوق

ظةضةر سعز راستعنال ظةيسا مةسعهكة ظعشةنسعثعز، سعز ظةيسا مةسعهنعث سعزنعث . بار
  . صوزعتسعيعثعز ؤة هةرعكعتعثعزنع ظأزضةرتعدعغانلعقعنع آأرةلةيسعز

سعز باشقعالرنع ظةيسا مةسعهكة ظئتعقاد قعلعشقا زورلعسعثعز ياآع مةجبذرلعسعثعز 
مئنعث .  هةممعمعز ظأزعمعزنعث هاياتعغا ظاالهعدة مةسظذل بولذشعمعز الزعمبعز. بولمايدذ

. قعلعدعغعنعم صةقةتال ظأزىم بعلعدعغان ظعشالرنع سعزضة ظئيتعص بئرعش خاالس
  . هالبذآع تالالش ياآع تاللعماسلعق صىتىنلةي سعزنعث ظعختعيارعثعزدا بولعدذ

. ظةيسا مةسعه، سعز ماثا آئرةك«: ربةلكعم مئنعث دذظايعم سعزضة ياردةم بئرعص قاال
مئنع آةحىرىث، مئنع .  معقالنغانلعقعثعزغا تةشةآكىركةسعزنعث مةن ظىحىن آرئست

مانا مذشذ صةيتتة مةن سعزنع قذتقذزغذحعم ؤة نعجادآارعم دةص قوبذل . صاآالث
مئنع قانداق سىصةتتة آأرىشنع خالعسعثعز شذنداق ظأزضةرتكةيسعز، ظةيسا . قعلعمةن
  » !هنعث نامع بعلةن ظامعنمةسع

 


