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زٍىاًيي هفَْم هزه زر آثار صازق ّسايت ٍ ازىار آليپَ
تاريد زريافت11/7/11 :
تاريد پذيزش11/11/11 :

فيزٍس فاضلي
فزٍغ احوسي

چنيسُ
زض ّيبٓ ٕ٘يؿٖسىبٓ ّطهإسيف نبزق ٛسايزٕ٘ ،يؿٖسّ ٙؼبنط ايطآ ٗ ،ازىابض لٍأدا٘،
قبػط ٗ ٕ٘يؿٖسٙي لّطينبيي ،اظ ػَْ ٚمؿابٕي إاس ما ٚس٘ػا ٚثؿايبضي ثا ٚايأ ّ ٜاُ٘
زاقشٚإس ٗ ّطهإسيكي ّضْ٘ٓ ػْس ٙلطبضقبٓ اؾز .اّب لٕچّ ٚحش٘اي ايأ لطابض ضا ثاٚ
ّ ِٛكبثّ ٚيؾبظز؛ حبٍز زٗىبٕيي ٗ سضبز زض ّ ّ ُٜ٘طه اؾز م ٚائ اّاط ّايس٘إاس
ثطىطفش ٚاظ قرهيز ٗاقؼياي ثبقس م ٚثب لٓ ظيؿاشٚإاس؛ اظ ايأ ضٗ يٖائ ٕيطقاي ثاٚ
لطبضقبٓ ضا ٙيبفش ٗ ٚقٜطّبٕبٓ زاؾشبٓٛبيقبٓ ِٛي٘ٓ ٕ٘يؿٖسىبٓقبٓ ثب احؿبؼ زٗىبٕٚ
ٛطاؼ ٗ اقشيبق ثّ ٚطه ،زؾز ٗ دٖؼٕ ٚطُ ّيمٖٖسّ .قبٍ ٚحبضط ث ٚثطضؾي سغجيقاي ٗ
سحَيٌ ّ ّ ُٜ٘طه زض لطبض نبزق ٛسايز ٗ ازىبض لٍٔد٘ دطزاذش ٚاؾز.
مليسٍاصىاىّ :طه ،نبزق ٛسايز ،ازىبض لٍٔد٘ ،ازثيبر سغجيقي.

* ػض٘ ٛيؤر ػَْي زإكيب ٙىيالٓ.
** فبضؽاٍشحهيٌ مبضقٖبؾي اضقس زإكيب ٙلظاز اؾالّي ٗاحس ضقز.
ٕ٘يؿٖسّ ٙؿئً٘< فطٗؽ احْسي

*

**
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هقسهِ
ازثيبر سغجيقي زض ٗاقغ ػجبضر اؾز اظ سحقيق زض ثبة ضٗاثظ ٗ ّٖبؾجبر ثائ ازثيابر
ٌَّ ػٜبٕٓ ٗ ،ظبضر ثط سْبُ ّؼبّالر فنطي ٗ ازثي م ٚاظ ؾط حس قَْطٗ قاّ٘ي ثا ٚاقا٘اُ
زٗض ٗ ٕعزيل ضٗي ّيزٛس.
«ضٗـ ٛبي سغجيقي ػعء عجيؼاي فطليٖاس سحَياٌ ٗ اضظيابثي زض ٕقاس ازثاي ثا ٚقاْبض
ّيليٖس .زض ثطضؾي يل اطط ٕبقسآ غبٍجبً لطبضي اظ ْٛبٓ ظثابٓ ياب ظثابٕي زيياط ضا زض شٛأ
زاضٕس ٗ ّنطضاً ث ٚايٖيٕ٘ ٚلطبض اضػبع ّيمٖٖس .ازثيبر سغجيقي ائ ىطايف لذط ضا ث ٚقنَي
ٕظبُّٖس ثؿظ ّيزٛس ٗ لىبٛي اظ مي يزٛبي يل اطط ضا ثب قطاض زازٓ لٓ زض ثبفز ضٗقٖيط
ّحه٘الر يل يب يٖس فطٖٛو ظثبٕي زييط ،يب ثب ّغبٍؼ ٚييٕ٘يي سحقاق ياب إشقابً يال
ّ٘ض٘ع يب زضْٕٗبي ٚفطاىيط زض ازثيبر ؾبيط ظثبٓٛب غٖب ّيثركس»(ّنبضيل.)42 <35:5 ،
ثطاي زضك سبضيد ازثيبر ٗ ٕقس ازثي ّؼبنط ،ازثيبر سغجيقي ػٖهطي اؾبؾي اؾز؛ ظيطا
ث ٚمكف ضيكٛٚب ٗ ػطيبٓٛبي فنطي ٗ فٖي زض ازثيابر َّاي ّايداطزاظز .ضاطٗضر ضٕٗاس
سنبَّي ازثيبر َّي سالقي ثب ازثيبر ػٜبٕي اؾز م ٚزض سؼبٍي إسيكٛٚبي إؿبٕي ٗ َّي ثب
ينسييط ْٛنبضي ّيمٖٖس .ازثيبر سغجيقي قبزض اؾز اظ عطيق قٖبؾبٕسٓ ّيطاصٛب ٗ س نط
ّكشطك ،ث ٚس ب ٗ ِٛزٗؾشي َّزٛب مْل ّئطط ْٕبيس.
ِٛيٖئ ظّيٖ ٚضا ثطاي ذطٗع ازثيبر قّ٘ي اظ إعٗا ٗ غطاثز فطاّ ِٛيمٖس ٗ لٓ ضا ثاٚ
ػٖ٘آ ػعئي اظ مٌ ثٖبي ّيطاص ازثي ػٜبٕي زض ّؼطو افنبض ٗ إسيكٛٚب قطاض ّيزٛس.
ثب س٘ػ ٚث ٚاْٛيز ثطضؾاي سغجيقاي ،زض ايأ ّقبٍا ٚثاّ ٚقبيؿا ٚزٗ ٕ٘يؿاٖس ٙثاعضه
ّيدطزاظيِ م ٚاظ ػَْ ٚثٖيبٕيصاضآ زاؾشبٓ م٘سبّ ٙحؿ٘ة ّيق٘ز .ازىبض لٍٔدٕ٘٘ ،يؿٖسٙ
لّطينبيي ثٖيبٓىصاض اطط دَيؿي ،ػَْي ،سريَي ٗ ٗحكز م ٚثب اثساع ؾجل ّٖحهط ث ٚفطز
ذ٘يف سؤطيط ثؿعايي ثط ازثيبر دؽ اظ ذ٘ز ىصاقز ٗ نابزقٛاسايز ٕ٘يؿاٖس ٙضٗقاٖ نط
ّؼبنط مك٘ضّبٓٛ .ط زٗي ائ ٕ٘يؿاٖسىبٓ اظ ديكايبّبٓ ٕ٘يؿاٖسىي ّاسضٓ ثا٘زٙإاس ٗ
قجبٛز قطايظ ظٕسىي ٗ افنبض ٗ ؾَيق ٚازثي لٓٛب ثبػض دسيس لّسٓ ثّٔبيٛٚبي ّكشطمي
ٕظيط ّطه ،سٖٜبيي ،ػٖ٘ٓ ٗ ...قس ٙم ٚاؾبؾيسطئ لٓٛب ّطه اؾز.
ثب ثطضؾي ٗ سحَيٌ زاؾشبٓٛبي لٍٔد٘ ٗ ٛسايز يٖئ اؾشٖجبط ّايقا٘ز ما ٚايأ زٗ
ٕ٘يؿٖسٕ ،ٙيطقي ينؿبٓ ٗ زض ػئ حبً زٗىبٕٕ ٚؿجز ثّ ٚاطه زاقاشٚ؛ سكابث ٚثؿايبضي
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ّيبٓ زيسىبٛٙبيقبٓ زض ّ٘ضز ائ دسيسٗ ٙػ٘ز زاضزِٛ .يٖئ ثب س٘ػ ٚث ٚائ ّؿؤٍ ٚماٚ
ٛسايز ث ٚظثبٓٛبي ذبضػي ّؿَظ ث٘زٙ؛ لطبض د٘ ضا ّغبٍؼّ ٚيْٕ٘ز؛ دؽ ّيس٘آ زضيبفاز
م ٚاٗ اظ ائ ٕ٘يؿٖس ٙغطثي سؤطيط دصيطفشٚ؛ ظيطا زاؾشبٓٛبي ثؿيبضي ضا ث ٚؾجل اٗ ٕ٘قاشٚ
اؾز .زض ضْٔ لٍٔد٘ زض زاؾاشبٓ م٘ساب ٙثاسػزٛابيي ضا زض ثنابضىيطي حا٘ازص فطػاي ٗ
سه٘يطؾبظي زاضز ٗ نبزق ٛسايز اظ ٕرؿشئ ديكيبّبٕي اؾشن ٚث ٚاْٛيز ائ ثاسػزٛاب
دي ثطز ٗ ٙزض لطبضـ اظ لٓ ؾ٘ز ػؿش ٚاؾز.
آضٌايي تا ّسايت ٍ آليپَ
ازىبض لٍٔد٘ قبػطْٕ ،بيفٕبّٕ٘ٚيؽ ٗ م٘سبٕ٘ٙيؽ لّطينبيي اؾز ما ٚثاب اثاساع ؾاجل
ّٖحهط ث ٚفطز ذ٘يف سؤطيط ثؿعايي ثط ازثيبر داؽ اظ ذا٘ز ىصاقاز .اظ ايأ ضٗ اّاطٗظٙ
قٜطر اٗ اظ ّطظٛبي ازثيبر زاؾشبٕي ىصقشٗ ٗ ٚاضز فطٖٛو ػبّ ٚقس ٙاؾاز .دا٘ يناي اظ
ثٖيبٕيصاضآ زاؾشبٓ م٘سب ٙثّ ٚظبث ٚيل فطُ ازثي ٗ يني اظ ثٖيبٕيصاضآ غإط دَيؿي ،ػَْاي،
سريَي ٗ ٗحكز قْطزّ ٙيق٘ز .اٗ م ٚاظ ديكيبّبٓ زاؾاشبٓ م٘سابّ ٙاسضٓ اؾاز؛ ساؤطيط
ثؿعايي زض ايؼبز ؾجل ؾ٘ضئبً زاقش ٗ ٚسالـ اٗ ث٘ز م ٚؾطإؼبُ ث ٚديسايف ايأ ؾاجل
زض قطٓ ثيؿشِ إؼبّيس .اٍجش ٚلٕچّ ٚاب ضا ثا ٚؾاْز زاؾاشبٓ م٘ساب ٙلٍأدا٘ ّايمكابٕس؛
ّضاْ٘ٓ ّطه ٗ ٗحكز اؾز م ٚزضْٕٗبي ٚاناَي ٕ٘قشااٛٚابي اٗ ّايثبقاااس .اّااب ثاب
قٖيسٓ ٕبُ ّطه ،ثياذاشيبض ثا ٚياابز زاؾاشبٓٛابي نابزق ٛاسايز ا ٕ٘يؿاٖسّ ٙؼبناط
مك٘ضّبٓ ا ّيافشايِ؛ ْٛشابي ايطإاي دا٘ ما ٚايأ ّضاْ٘ٓ زض ؾطاؾاط زاؾاشبٓٛابيف
ذ٘زْٕبيي ّيمٖس.
نبزق ٛسايز ٕيع اظ ػَْ ٚثٖيبٕيصاضآ زاؾشبٓ م٘سبّ ٙسضٓ زض ايطآ ث ٚحؿبة ّيليس.
اٗؾز م ٚثبة ٗضٗز ازثيبر غٖي غطة ضا زض ظّيٖ ٚزاؾشبٕٓ٘يؿي ثاٗٚياػ ٙزاؾاشبٓ م٘سابٙ
ثطاي ػبّؼ ٚايطإي ثبظ ّيمٖس .نبزق ٛسايز ّٕ ٚقَسي نطف ،ثَن ٚمبضقٖبؾي س٘إْٖس زض
زضك ٗ سحَيٌ قي٘ٛٙبي ٕ٘يؿٖسىي ذالق غطة ث٘زٙاؾز .اٗ ث ٚػٜز سؿَظ ث ٚظثبٓٛبي
ّشؼسز ،ثؿيبضي اظ لطبض ٕ٘يؿٖسىبٓ ذبضػي ضا ّغبٍؼ ٚمطز ٗ ٙيٖس زاؾشبٓ اظ مبفناب ٗ داٌ
ؾبضسط سطػْْٕ٘ ٚز ٙاؾز .ثطذي اظ لطبض ٛسايز ثٚذه٘ل قبٛنبض اٗ «ث٘ف م٘ض» مبّالً ثٚ
ؾجل ّسضٓ ٕ٘قش ٚقس ٙاؾز ٗ ،ثب اٍي٘ٛبي زاؾشبٕٓ٘يؿي غطة ّغبثقز زاضز .اٗ ّبٛطإاٚ
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ٗ اؾشبزإ ٚؾجل ذبضػي ضا زض لطبضـ ث ٚمبض ثطز ٗ اططي ذابضق اٍؼابز ٙاظ ذا٘ز ثاط ػابي
ىصاضز.
صازق ّسايت
أ.هرتصزي اس سًسىيٌاهِ ّسايت
«نبزق ٛاسايز زض  4:ثْٜأ  34:3ثطاثاط  39ف٘ضيا 3;25 ٚزض سٜاطآ ّشٍ٘اس قاس.
دسضثعضهاـ ضضبقَيذبٓ ٛسايز اظ ضػابً زٗضٕ ٙبناطي ،قابػط ٗ نابحت ّؼاطٗفساطئ
سصمط ٙػّْ٘ي فبضؾي «ّؼْغاٍ هحبء» ٗ «اػٌْ اٍش٘اضيد» ٗ «ضٗضة اٍه بي ٕبنطي» ٗ...
اؾز»(حجيجي لظاز« .); <35:2 ،زض ؾبً  3527ثب ٕرؿشئ ىاطّٗ ٙحهاالٓ اػعاّاي ثاٚ
ثَػيل اػعاُ قس ٗ ث ٚسحهيٌ زض ّسضؾاّٖٜ ٚسؾاي قاٜطىبٓ ّكا ً٘ قاس»(مبس٘ظيابٓ،
.)68 <3594
ٛسايز زض ؾبً  3529زض ضٗزذبّٕ ٚبضٓ زض فطإؿ ٚاقساُ ث ٚذ٘زمكي ّيمٖس ما ٚثاٚ
ٗؾيَّ ٚبٛيييطي ٕؼبر ّي يبثسٗ .ي زض ؾبً ; 352ث ٚايطآ ثبظ ىكاز ٗ زض ثبٕال َّاي
اؾشرساُ قسٛ .سايز زض ؾبًٛبي م٘سب ٙظٕسىي ذ٘ز لطبض اضظقْٖسي ِٛي٘ٓ «ث٘فم٘ض»،
«س٘ح ّطٗاضي»« ،ػَ٘ي ٚذبِٕ» ٗ ّؼْ٘ػ ٚمشبةٛبي «ؾ ٚقغط ٙذ٘ٓ»« ،ظٕاسٙثا ٚىا٘ض»،
«ؾو ٍٗيطز» ٗ ...ضا ثط ػبي ٕٜبزٗ .ي زض ٕ٘ظز ِٛفطٗضزئ ّب 3552 ٙزض لدبضسْبٓ قْبضٙ
 59م٘ي ٚقبّذيٖ ٚزض دبضيؽ ثب ىابظ ذ٘زمكاي ّاي مٖاس ٗ ّطاؾاِ ذاشِ اٗ زض ّؿاؼس
ّطامكي دبضيؽ إؼبُ ّيىيطز.
ب .سثل ّسايت
«ؾ٘ضئبٍيؿِ يب ؾ٘دطضئبٍيؿِ ثّ ٚؼٖبي ىطايف ثّ ٚابٗضاي ٗاقؼياز ياب ٗاقؼياز ثطساط،
ّنشجي اؾز م ٚزض فبنَ ٚؾبًٛبي  3;42سب  3;52زض فطإؿ ٚزض ازثيبر ٗ ٖٛط ثٗ ٚػا٘ز
لّااس»(ّيطناابزقي« .)34: <3599 ،ديااسايف ؾ٘ضئبٍيؿااِ ّهاابزف ثااب زٗضٙاي ثاا٘ز مااٚ
زيسىبٛٙبي فطٗيس زضثبضٙي ضْيط دٖٜبٓ ٗ ضٗيب ٗ ٗادؽظزىي ،ػبٍِ ػَِ ضا ث ٚذ٘ز ّك ً٘
مااطز ٙثاا٘ز .سؼااسازي اظ ثٖياابٓىااصاضآ ؾ٘ضئبٍيؿااِ اظ ػَْاا ٚثطساا٘ٓ ٗ ٍاا٘يي لضىاا٘ٓ ٕيااع
ضٗآقٖبؼ ث٘زٕس ٗ ديكطفزٛبي ضٗآقٖبؾيّ ،بي ٚاثٜبُ ثؿيبضي ثط لٓٛب قس .زض ٕشيؼاٚ
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ْٛئ اثٜبُٛبّ ،نشت ؾ٘ضئبٍيؿِ ثط ّجٖبي فؼبٍيز ٕبذ٘زلىب ٙش ،ٔٛثٖيبٕٜٓبز ٙقس»(ؾيس
حؿيٖي.)558 <3588 ،
«ّنشت ؾ٘ضئبٍيؿِ سؤطيطار ثؿيبضي ثط لطبض ّٖظُ٘ ٗ ٕظط زض ايطآ ٕياع زاقاز< ساساػي
لظاز ،سطسيت غيطّٖغقي ٗ غيطحقيقي ح٘ازص ،س٘اٍيٛبي ضإيبىٕ٘ ٗ ٚمبث٘ؼ ّبٕٖس ،سطميات
سهبٗيط ػؼيت ٗ غطيت ٗ ظبٛطاً ثيضثظ ٗ سطميجبر زؾش٘ضي غيطّؼًْ٘ اظ ٗيػىيٛبيي ث٘ز
مٗ ٚاضز لطبض ايطإيبٓ ىطزيس»(زاز .)396 <35:2 ،اٗ م ٚسحز سؤطيط ايأ ّنشات ثا٘ز لطابض
ذ٘ز ضا ثب اؾش بز ٙاظ ٗؾبيٌ ػٌْ ؾ٘ضئبٍيؿزٛب ّيٕ٘قز .ضّابٓ «ثا٘ف ما٘ض» ٗ زاؾاشبٓ
«ؾ ٚقغط ٙذ٘ٓ» ْٕٕ٘ٛٚبيي ؾ٘ضئبٍيؿشي اظ زاؾشبٓٛبي ٛسايز اؾز.
ج.ستاى ّسايت
ٛسايز ثب زقشي ثيّبٕٖس ٗ س٘إبيي ثيٕظيط ثٕ٘ ٚقشٔ زاؾشبٓٛابيف دطزاذشا ٗ ٚظثابٕي
ؾبز ٗ ٙثيسنَف زاضز ،اٍجش ٚىب ٙظثبٓ اٗ زض ػبييبٛٙبي ّرشَف ٗ قاطايظ ىٕ٘ابى٘ٓ س يياط
ّييبثس ظيطا ٛسايز اظ قرهيزٛبي ىٕ٘بىٕ٘ي زض لطبضـ اؾش بزْٕ٘ ٙز ٗ ،ٙظثبٓ قرهيز
ثب س٘ػ ٚثٗ ٚيػىيٛبي اٗ س ييط ّييبثس .زمشط ظضئم٘ة زض ّ٘ضز سٖ٘ع ظثبٓ زاؾشبٓٛبي اٗ
ّيى٘يس< «ظثبٓ زاؾشبٓٛبي ٛسايز ّشٖ٘ع اؾز ٗ ّرشَف ٗ ائ سٖ٘ع اٍجشا ٚثاسآ ػٜاز
اؾز م ٚزض لطبض اٗ قرهيزٛبي ىٕ٘بى٘ٓ ٗ لزُٛبي ّرشَف زيسّ ٙيقٕ٘س ٗ ،ائ لزُٛاب
ٗ اقربل زض دٗ ٖٜٚؾيؼي اظ ّنبٓ ٗ حشي زض ظّابٓ ٗؾايغ ٗ ىؿاشطز ٙػَاّ٘ ٙايمٖاس.
ىطٗٛٙب ٗ عجقبر ّرشَف اظ دؿزسطئ سب ثطسطئ لٓٛب زض زاؾشبٓٛبي ٛسايز ٗػ٘ز زاضٕس.
ائ عجقبر ّرشَف ٛطيل ظثبٓ ذبل ذ٘ز ضا زاضٕس ٗ ٕ٘ع ظٕسىي ٗ ّنبٓ ٗ حشاي ظّابٕي
م ٚزض لٓ ظٕسىي ّيمٖٖس ثب ينسييط س بٗر زاضٕس ٗ ،ائ  ْٚٛزض ظثبٓ ٛسايز سٖ٘ع ايؼابز
مطز ٙاؾز ٗ لٓ ضا غٖي ٗ دطّبي ٚؾبذش ٚاؾز»(ظضئم٘ة.)975 <35:2 ،
ازىار آليپَ
أ.هرتصزي اس سًسىيٌاهِ آليپَ
ازىبض لٍٔد٘ زض ; 3غإ٘ي 3:2; ٚزض ث٘ؾش٘ٓ ّبؾبي٘ؾز ّشٍ٘اس قاس .داسض ٗ ّابزضـ
ثبظييط ْٕبيفٛبي م٘سب ٙث٘زٕس ٗ ثطاي ىطٗ ٙسئبسط ؾيبض مبض ّيمطزٕسٗ .قشاي ازىابض ٖٛا٘ظ
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قيطذ٘اض ث٘ز؛ دسضـ ذبٕ ٚضا سطك مطز ٗ ّبزض ضا ثب ؾ ٚثچ ٚسٖٜب ىصاقز .د٘ سٖٜب زٗ ؾابً
زاقز مّ ٚبزضـ ثيْبض قس ٗ زض ثيؿز ٗ يٜبض ؾبٍيي ثط اطط ثيْبضي ؾاٌ ضيا٘ي ثاسضٗز
حيبر ى ز .ازىبض يشيِ ضا ث ٚذبٕ٘از ٙػبٓ لٍٔ م ٚثبظضىبٕي ططٗسْٖس اٛاٌ ضيچْٕ٘اس ثا٘ز
ؾذطزٕس .زض ؾبً  3:58اٗ ثب زذشط ػْٚاـ ٗيطػيٖيب اظزٗاع مطز.
زض ؾبً ٗ 3:69يطػيٖيب ثسضٗز حيبر ّيى٘يس .د٘ داؽ اظ ّاطه ْٛؿاطـ ثا ٚيٖاس
ّبػطاي ػبققبٕ ٚسٔ زض ّيزٛس ٗ ،زض دي يني اظ ائ زٍجؿاشييٛاب اقاساُ ثا ٚذ٘زمكاي
ّيمٖس اّب ٕؼبر ّييبثس .اٗ زض عً٘ ظٕسىي م٘سبٙاـ لطبض اضظقاْٖسي اظ ذا٘ز ثاط ػابي
ٕٜبز م ٚث ٚن٘ضر ّؼْ٘ػ ٚزاؾشبٓ ثٕ ٚابُ «زاؾاشبٓٛابي قاي زإيياط» يابح قاس .اٗ
ِٛيٖئ ثب ٕ٘قشٔ زاؾشبٓ «قشٌٛبي ذيبثبٓ ّ٘ضه» زاؾشبٓ دَيؿي ضا اثساع ْٕا٘ز« .ساب
ايٖن ٚزض قت  39امشجط ; 3:6زض ؾٔ  59ؾبٍيي ثط اطط ست ّ عي س٘أُ ثب سكٖغ ،ثيْبضي
ٗحكشٖبمي م ٚسب ث ٚحبً يني زٗثبض زييط ّ ع اٗ ضا ّ٘ضز حَْ ٚقاطاض زاز ٙثا٘ز ،ظٕاسىي ضا
ثسضٗز ى ز ٗ زض ى٘ضؾشبٓ دطؾشجطيبٓ زض فبيزإس ىطئ اؾاشطيز زض ثابٍشيْ٘ض ثا ٚذابك
ؾذطز ٙقس»(ث٘زٍط.)45 <35;2 ،
ب.سثل آليپَ
ازىبض لٍٔد٘ ثب يبضي عجغ افالعٕ٘ياـ ٗ ػالقٚاي ث ٚضيبضيبر فطّاٍ٘ي ثاطاي ّضاْ٘ٓ
قؼط ضّبٕشيل يبفش ٚث٘ز< ّطه ظٕي ػ٘آ ٗ ظيجب .زض اغَت زاؾشبٓٛبي د٘ ظٕبٓ ظيجاب ،اؾايط
ّطه ّيقٕ٘س .اٗ ّطه يل ظٓ ظيجب ضا قبيؿشٚسطئ ّ٘ض٘ع ثاطاي ذالقياز ضّبٕشيالٛاب
ّيزإؿز.
«لٍٔد٘ يٜطّ ٙطّ٘ظي اؾز م ٚثط ّاطظ ّيابٓ ازثيابر ضّبٕشيال ٗ ّاب ثؼاس ضّبٕيشال
ايؿشبز ٙاؾز .اظ ائ ضٗ غبٍجبً ٕبّساضآ إيَيؿي ضّبٓ ضا ث ٚزضزؾط ّيإساظز .ايٖنّ ٚضْ٘ٓ
ٗ ػ٘ٛط انَي ضّبٕشيؿِ ٕٜبيشبً ثب فطًّ٘ لٍٔد٘ زض ّ٘ضز ضاثغ ٚظيجبيي ٗ ػكق ٗ ّطه ثيبٓ
قس ،ٙاّطي سهبزفي ٕج٘ز .حقيقز ضّبٕشيؿِ ٕيع ي٘ٓ ٛط دسياسٙاي سابضيري زيياط ،سٖٜاب
دؽ اظ ّطهاـ لقنبض قس ٗ فطًّ٘ لٍٔد٘ ٕيع زض ٗاقغ مشيج ٚى٘ض لٓ ث٘زٛ .ط لٕچا ٚثاطاي
ضّبٕشيل ّبػطاي َّْ٘ؼ ٗ ؾطقبض اظ احؿبؾبر سٖس ث٘ز؛ ظياط ٕياب ٙؾا٘زايي لٍأدا٘ ثاٚ
ّؿؤٍّ ٗ ٚؼْبيي ضيبضي ثسً قس .ػكاق ٗ ػٖا٘ٓ ٗ ػٖبياز ٗ ػظْاز عجيؼاز ْٛياي
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ّضبّيٖي ث ٚغبيز ػقالٕي قسٙإس م ٚثب ٕظْي ػقالٕي ٗ ضيبضايىٕ٘ا ٚما ٚثاب ّضابّيٖي
ظيجبقٖبؾي ّسضٓ ا ٕظيط دبضازٗمؽ ٗ ق٘ك ٗ اثٜبُ ا لّيرش ٚاؾزْٛ ،شبي ازثي فطليٖاس
ػقالٕي ٗ إشعاػي قسٓ ػٜبٓ اؾز .ظثبٓ ٗ ػٜابٓٛ ،اِ ظّابٓ ثاّ ٚؼْ٘ػاٚاي اظ اقايبي
ّؼااطز سؼعيااّ ٚاايقاإ٘س ماا ٚسٖٜااب زض قاانٌ زٕجبٍااٚاي ضيبضااي ثااب ينااسييط ديٕ٘ااس
زاضٕس»(فطٛبزد٘ض.)48: <35:5 ،
ج.ستاى
ازىبض لٍٔدا٘ ٕ٘يؿاٖس ٗ ٙقابػطي ثاعضه اؾاز ما ٚظثابٓ قابػطإ ٗ ٚضّبٕشيال اٗ ثاٚ
زاؾشبٓٛبيف ضا ٙيبفش ٗ ٚلطبض ّٖظا٘ضـ ضا سحاز ساؤطيط قاطاض زاز ،ٙثاٚىٕ٘اٚاي ما ٚظثابٓ
زاؾشبٓٛبي اٗ ٕيع قبػطإ ٗ ٚدط اثٜز ٗ مَْبراـ ثؿيبض ضؾْي ٗ لٖٛيئ اؾز.
«ظثبٓ زاؾشبٓٛبي د٘ قبػطإّ ،ٚحنِ ٗ ثطىطفشا ٚاظ حابً ٗ ٛا٘اي ازثيابر مالؾايل
اؾز ،م ٚاثٜز ذبني زض مَْبر لٓ اؾز ٗ ثٗٚياػ ٙثاطاي ضٗاياز زاؾاشبٓٛابي سابضيري
ى٘سيل مبضثطز قبيؿشٚاي زاضزٕ .ظط اٗ ثب قيطزٛبي ذبني ْٛطا ٙاؾز م ٚاٍشٜبة لفطئ ٗ
ٛيؼبٓإييع ٗ زض ػئ حبً سؤطيطىصاض اؾز ٗ اظ س٘نايفٛابي ّؿاشقيِ مالّاي اؾاش بزٙ
ّيمطز مٛ ٚسف اٗ ثٛ ٚيؼبٓ لٗضزٓ ذ٘إٖس ٙاؾزْٛ .ئع٘ض لٍٔد٘ ث ٚػٖ٘آ يل قابػط
ٗ ثبظييط ّبٛط ،مَْبر ذ٘ز ضا ث ٚعا٘ض ٗحكاشٖبمي ثا ٚفكاطز ٙماطزٓ زاؾاشبٓ ٗ ضػبياز
ٗؾ٘اؼىٕ٘ ٚحصف ٗ ىعيٖف ّقيس ّيمطز .زض ائ ٕ٘ع ٕ٘قشٔ ٕا٘ػي ػقاٌىطاياي ٗػا٘ز
زاضز مٕ ٚكبٓ ّيزٛس اٗ ضٗي ٛط ٗاغ ٙيب ٛط س٘نيف ثؿيبض زقز ٗ ثبضٛاب لٓ ضا ثبظٕ٘يؿاي
ّيمطز»(ف .ػَْي دػٗٛكي.)3496 <35:: ،
هزه اس زيسىاُ زٍ ًَيسٌسُ
أ.هزه اس زيسىاُ ّسايت
«ّطه ،ي ٍ ٚاز ثيْٖابك ٗ قا٘ضإييعي اؾاز اظ قاٖيسٓ لٓ احؿبؾابر
ػبٕيساظي ث ٚإؿبٓ ضٗي ّيزٛس .ذٖس ٙضا اظ ٍتٛب ّيظزايس ،قابزّبٕي ضا اظ
زًٛب ّيثطز ،سيطىي ٗ افؿطزىي لٗضزٛ ،ٙعاض ىٕ٘ ٚإسيكاٛٚابي دطيكابٓ اظ
ػَ٘ يكِ ّيىصضإس .ظٕسىبٕي اظ ّطه ػساييٕبدصيط اؾز .سب ظٕسىبٕي ٕجبقس
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ّطه ٕر٘اٛس ث٘ز ٗ ِٛيٖئ سب ّطه ٕجبقس ظٕسىبٕي ٗػ٘ز ذبضػي ٕر٘اٛاس
زاقزّ .طه ٛ ْٚٛؿشي ٛب ضا ث ٚيل يكِ ٕيطيؿش ٗ ٚؾطٕ٘قاز لزُٛاب ضا
ينؿبٓ ّيمٖس ٕٚ ،س٘إيط ّيقٖبؾس ٕ ٚىاسإ ،ا ٚدؿاشي ٗ ٕا ٚثَٖاسي ٗ زض
ذبك سيط ،ٙلزّيعاز ،ىيب ٗ ٙػبٕ٘ض ضا زض دَٜ٘ي ينسييط ّيذ٘اثبٕس .اىط ّطه
ٕج٘ز  ْٚٛلضظٗيف ضا ّيمطزٕس ،فطيبزٛبي ٕباّيسي ث ٚلؾْبٓ ثَٖس ّايقاس،
ث ٚعجيؼز ٕ طئ ّيفطؾشبزٕس ...اي ّطه ،سا٘ ٛؿاشي ما ٚثا ٚزٗٓداطٗضي،
فطّٗبييي ،ذ٘زدؿاٖسي ،يكاِسٖياي ،لظ لزّياعاز ذٖسياس ٙداطز ٙثا ٚضٗي
مبضٛبي ٕبقبيؿش ٚاٗ ّي ىؿشطإي ،ميؿاز ما ٚقاطاة قاطٕولىائ سا٘ ضا
ٕچكس؟»
ّطه ػٖ٘آ ٕ٘قش ٚم٘سبٛي اؾز زض زٗ ؾ ٚن ح ٚاظ مشبة «دطٗئ زذشط ؾبؾبٓ» مٚ
ثركي اظ افنبض ٛسايز ضا زضثبض ٙائ دسيس ٙثيبٓ ّيمٖاس .زض ْٛا ٚزاؾاشبٓٛابي ٛاسايز
ّيس٘آ يٜطّ ٙطه ضا زيس .ىب ٙث ٚذبعط إشقبُ ،ىب ٙعجيؼي ٗ ىب ٙذ٘زمكي اؾاز اّاب زض
ٛط حبً ْٛيك ٚحض٘ض زاضز.
زض زاؾشبٓ «ث٘ف م٘ض» ٕيع ٛسايز ث ٚن٘ضر ّشؼسز ٛاطاؼ ذا٘يف ضا اظ ّاطه ٗ ثاٚ
ن٘ضر ّشضبز لٓ ،قبزي ذ٘يف اظ ضؾيسٓ ّطه ٗ ضٛبيي اظ ظٕسىي فالمازثابضـ ثيابٓ
مطز ٙاؾز.
«ليب اعبق ّٔ يل سبث٘ر ٕج٘ز ،ضذشر٘اةاُ ؾطزسط ٗ سبضيلسط اظ ى٘ض ٕجا٘ز؟
ضذشر٘اثي مْٛ ٚيك ٚافشبز ٙث٘ز ٗ ّطا زػ٘ر ث ٚذ٘اثيسٓ ّيمطز يٖسئ ثب
ائ فنط ثطايِ لّس ٙث٘ز م ٚزض سبث٘ر ٛؿشِ .قتٛب ثٕ ٚظطُ اعبقاُ م٘يل
ّيقس ٗ ّطا فكبض ّيزاز»(ٛسايز.)8: <4758 ،
«سٖٜب ّطه اؾز م ٚزضٗؽ ْٕيى٘يس حض٘ض ّطهّّ٘ٛ٘ ْٚٛ ،بر ضا ٕيؿاز
ٗ ٕبث٘ز ّيمٖسّ ،ب ثچّ ٚطه ٛؿشيِ ٗ ّطه اؾز ماّ ٚاب ضا اظ فطياتٛابي
ظٕسىي ٕؼبر ّيزٛس ٗ زض س ٚظٕسىي ،اٗؾز مّ ٚب ضا نسا ّيظٕس ٗ ث ٚؾ٘ي
ذ٘يف ّيذ٘إس»(ْٛبٕؼب< ;.)8
«ثبضٛب ث ٚفنط ّطه ٗ سؼعي ٚشضار سٔاُ افشبز ٙث٘زُ ،ث ٚع٘ضي م ٚائ فناط
ّطا ْٕيسطؾبٕيس؛ ثط ػنؽ لضظٗي حقيقي ّيمطزُ مٕ ٚيؿز ٗ ٕبث٘ز ثكاُ٘.
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اظ سٖٜب ييعي مّ ٚيسطؾيسُ ائ ث٘ز م ٚشضار سِٖ ،زض شضار سأ ضػبٍاٛٚاب
ثطٗز»(ْٛبٕؼب< .)8:
«ييعي مٗ ٚحكشٖبك ث٘ز حؽ ّيمطزُ مٕ ٚا ٚظٕاسٛ ٙؿاشِ ٗ ٕاّ ٚاطزٙ
ّطز ،ٙفقظ يل ّطزّ ٙشحطك ث٘زُ م ٕٚ ٚضاثغ ٚثب زٕيبي ظٕسٛٙب زاقشِ ٗ ٕٚ
اظ فطاّ٘قي ٗ لؾبيف ّطه اؾش بزّ ٙيمطزُ»(ْٛبٕؼب< .)85
ْٕٕ٘ٚاي زييطي اظ زيسىبٛ ٙسايز زض ّ٘ضز ّطه زض زاؾشبٓ«ظٕسٙث ٚى٘ض»<
«ٗقشي مّ ٚطه  ِٛلزُ ضا ْٕيذ٘اٛسٗ ،قشي مّ ٚطه ٛاِ دكازاـ ضا ثاٚ
لزُ ّيمٖسّ ،طىي مْٕ ٚيليس ٗ ْٕيذ٘اٛس ثيبيس»(ٛسايز.)35 <3566 ،
ٗ يب ٛطاؼ اظ ّطه زض زاؾشبٓ «ثٔثؿز»<
«ليب ضاؾز اؾز؟ ...ليب ّْنٔ اؾز؟ لٓقسض ػ٘آ لٕؼب زض قب ٙػجاساٍؼظيِ
ّبثئ ٛعاضآ ّطز ٙزييطّ ،يبٓ ذبك ؾطز غْٖبك ذ٘اثيس ...ٙم ٔ ث ٚسٔاـ
يؿجيس ٙزييط ٕ ٚاًٗ ثٜبض ضا ّيثيٖس ٗ ٕ ٚلذط دبييع ضا ٗ ٕا ٚضٗظٛابي ذ اٚ
غْيئ ّبٕٖس اّطٗظ ضا ...ليب ضٗقٖبيي يكاِ اٗ ٗ لٖٛاو ناسايف ثا ٚمَاي
ذبّ٘ـ قس؟ٛ(»...سايز.)49 <35:4 ،
ب .هزه اس زيسىاُ آليپَ
يٜطٍٖ٘ٛ ٙابك ّاطه ْٛيكا ٚزض زاؾاشبٓٛابي دا٘ ذ٘زْٕابيي ّايمٖاس .قٜطّبٕابٓ
زاؾشبٓٛبي اٗ ّساُ زض حبً زؾز ٗ دٖؼٕ ٚطُ مطزٓ ثب ّطهإسٛ .طاؼ اظ ّطه زض سابض ٗ
د٘زقبٓ ٕكؿش ٚاؾز ٗ ،زض سنبد٘ ٗ ساالـ ثاطاي ضٛابيي اظ زؾاز ؾطٕ٘قاز قاُ٘قابٓ
ٛؿشٖس؛ ؾطٕ٘قشي م ٚثّ ٚطه ٗ ٕيؿشي ّٖشٜي ّيق٘ز.
اّب ىاب ٙزض زاؾاشبٓٛابي دا٘ حبٍاز سضابزىٕ٘ٚاي اظ ّ ٜاُ٘ ّاطه ٗػا٘ز زاضز .ىابٙ
قٜطّبٕبٓاـ ثب ّطهٛبي ذ٘فٖبك ٗ ػصاةٛبي ٗحكشٖبمي ضٗثٚضٗ ٛؿشٖس ٗ ،ىاب ٙظٕاسىي
ثطايقبٓ سطؾٖبكسط اظ ّاطه ّاي قا٘ز ٗ زض ايأ حابً ثاطاي ضٛابيي اظ ػاصاة ظٕاسىي
ٗحكز ثبضقبٓ زض إشظبض لٓ ّي ّبٕٖس .زض ٛط حبً زض زاؾشبٓٛبي د٘ ٛطاؼ ٗ ٗحكاز اظ
ّطه ْٛيك ٚحبضط اؾز ٗ ،ؾابي ٚىؿاشطزٙاـ ثاط ؾاط قرهايزٛابي زاؾاشبٓٛابي اٗ
ؾٖييٖي ّيمٖس.
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اٍف ا «لٓ ّ٘ػ٘ز ٗحكشٖبك يل لٓ سٖٜبيِ ْٕيىصاقز ٗ زض ذاالً قات
ٛ ِٛط ٍحظ ٚم ٚمبث٘ؼ ٛطاؾٖبك ّطه ضٛبيِ ّايماطز ٕ ،اؽ ّطعا٘ة ٗ
ٗظٓ ؾٖيئ ٗي ضا ضٗي ؾيٖٚاُ احؿبؼ ّيمطزُ»(لٍٔد٘.)6; <35:: ،
ة ا «ثٛ ٚط ؾ٘ ؾطٕ٘قزاُ ثّ ٚطه ّٖشٜي ّيقس ،لٓ  ِٛثّ ٚطىي سَاد ٗ
ثطىعيس ...ٙاىط زض ّ٘قؼيز شٖٛي زييطي ث٘زُ قٜبّز ائ ضا ديسا ّيماطزُ
سب ثطاي دبيبٓ زازٓ ث ٚثسثرشيٛبيِ ،ذ٘زُ ضا يني اظ يبٛٙب ثي ناِٖ ،اّاب زض
لٓ ٖٛيبُ ّٔ ،ثعزًسطئ لزُٛب ث٘زُ»(ْٛبٕؼب< .)322
ع ا «امٖ٘ٓ حض٘ض «ّطه ؾطخ» سؤييس قس ٙث٘ز ٗ اٗ يا٘ٓ زظزي زض قات
لّس ٙث٘ز ٗ يني دؽ اظ زييطي ،قاتظٕاسٙزاضآ زض سبالضٛابي ذا٘ٓىطفشاٚ
قتظٕسٙزاضي ذ٘يف فطٗ ّيافشبزٕاس ٗ ٛطيال اظ ايكابٓ زض ْٛابٓ حبٍاز
ّٕ٘يسإ ٚؾق٘ط ذ٘يف ،ػبٓ ّيؾذطز ٗ ،ظٕسىي ؾبػز لثٖ٘ؾي ٕيع ْٛاطاٙ
ثب حيبر لذطئ ّْٜبٓ ث ٚإؼبُ ضؾيس ٗ ؾايبٛي ٗ سجابٛي ٗ ّاطه ؾاطخ،
ؾَغٚاي ثيمطآ ثط ْٛيبٓ يبفز»(ْٛبٕؼب< .)458
ْٕٕ٘ ٚاٍف ،قؿْشي اظ زاؾشبٓ «ىطث ٚؾيب »ٙلٍٔد٘ اؾاز ما ٚزض لٓ ،قٜطّابٓ زاؾاشبٓ
فطزي اؾز م ٚزض لؾشبّٕ ٚطه قطاض زاضز ٗ ذبعط ٙىطث ٚؾايبٙاـ ضا ما ٚثاطاي اٗ يابزلٗض
ّطه اؾز؛ ثبظى٘ ّيمٖس ْٕٕٚ٘ .ة ذبعطار فطزي ىطفشابض زض زازىاب ٙس شايف ػقبياس زض
زاؾشبٓ يب ٗ ٙلٕٗو اؾز ْٕٕٚ٘ ٗ .ع اظ زاؾشبٓ «ٕقابة ّاطه ؾاطخ»ّ .اطه ؾاطخ ٕابُ
ثيْبضياي اؾز م ٚؾطظّيٖي ضا ثّ ٚحبنط ٙذ٘يف زضلٗضزٙ؛ ضػت ٗ ٗحكاز ٗ ٛاطاؼ اظ
ّطه زض ؾطاؾط زاؾشبٓ ّكبٛسّ ٙيق٘ز .ضٗظي دبزقب ٙائ ؾطظّئ زض سابالضي ّْٜابٕي
ٕقبة ثط دب ّيمٖس اّب قرهي ثب ٛيجز ّطه ؾطخ ،ثب ٕقبثي ثاط يٜاطّ ٙبٕٖاس مؿابٕيماٚ
زيبض ائ ثيْبضي قسٙإس؛ ٗاضز سبالض ّيق٘ز ٗ ّ ْٚٛيْٜبٕبٓ ضا ث ٚقشٌ ّيضؾبٕس.
علت هزهاًسيطي زٍ ًَيسٌسُ
 ْٚٛإؿبٓٛب مِ ٗ ثيف ثّ ٚطه ّيإسيكٖس ٗ ّيذ٘اٖٛس ثسإٖس م ٚيا ٚؾاطإؼبّي
زض إشظبضقبٓ اؾز ٗ ،ائ ظٕسىي ث ٚمؼب ّيإؼبّس .اّب اقربني ٛؿشٖس م ٚس ناط ّاطه
ظٕسىيقبٓ ضا سحزاٍكؼبع قطاض ّيزٛس ٗ ائ فنط ضٛبيقبٓ ْٕيمٖس .ائ افطاز ّؼْ٘الً اظ
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ٗضؼيشي زض ظٕسىيقبٓ ٕبضاضي ٛؿشٖس يب اظ ّ٘ض٘ػي ضٕغ ّيثطٕس ٗ ،قطايظ ظٕسىي لٓٛب
ضا ث ٚؾ٘ي ّطه ؾ٘ق ّيزٛس .لٕبٓ يٖبٓ اظ ظٕسىي ذؿشٚإس مّ ٚطزٓ ضا ضإ ٙؼبر ذ٘ز
ّييبثٖس .زٗ ٕ٘يؿٖسّ٘ ٙضز ثحض ّب ٕيع ث ٚزٍيٌ قطايظ ذبل ظٕسىيقبٓ ثايف اظ إاساظٙ
ثّ ٚطه ّيإسيكيسٕس م ٚثطذي اظ لٓٛب ضا قطح ّيزٛيِ.
أ.ضزايط سرت سًسىي
ا نبزق ٛسايز زض ذبٕ٘ازّ ٙشٍْ٘ي زض سٜطآ ّشٍ٘س قس .اٗ زض ػ٘إي ثطاي سحهيٌ ثاٚ
ذبضع اظ ايطآ ضفز ٗ لٕؼب ثب قطايظ ؾرشي زض غطثز ٗ سٖٜبيي ظٕسىي مطز ٍٗي ّ٘فاق ثاٚ
اذص ّسضك ٕكسٗ .ي ث ٚزاليٌ قرهي زض ػ٘إي اقاساُ ثا ٚذ٘زمكاي ماطز ما ٚس٘ؾاظ
ٕبقٖبؾي ٕؼبر يبفز .دؽ اظ لٓ ث ٚايطآ ثبظىكز اّب ٕش٘إؿز ق َي ّشٖبؾت ثب ضٗحيٗ ٚ
اؾشؼسازـ ثيبثس ٗ ّساُ س ييط ق ٌ زازٛ .سايز زض عً٘ ظٕسىي ثب ٕبمبّيٛبي ٗ ّكنالر
ثؿيبضي ّ٘اػ ٚقس ٗ دؽ اظ ّسسي زٗثبض ٙث ٚذبضع اظ ايطآ ضفز ٗ زض دبيبٓ سٖٜب ضإ ٙؼبر
ذ٘ز ضا ثبظ ىصاقشٔ قيط ىبظ يبفز.
ا ازىبض لٍٔد٘ زض ث٘ؾش٘ٓ ّبؾبي٘ؾز زض ذبٕ٘ازٙاي ٖٛطّٖس ّشٍ٘س قس .داؽ اظ سٍ٘اس،
دسض ذبٕ٘از ٙضا سطك ْٕ٘زّ .بزضـ زٗ ؾبً دؽ اظ سٍ٘س اٗ ف٘ر مطز .ازىبض زٗؾبٍ ٚيشايِ ضا
ث ٚذبٕ٘از ٙػبٓ لٍٔ ؾذطزٕس .اٗ زض ػ٘إي ػبقق زذشطي قس اّب ّشؤؾ بٕ ٚزذشط اٗ ضا ضٛاب
مطز .ؾذؽ ثب زذشطػْ ٚؾيعز ٙؾبٍٚاـ اظزٗاع مطز اّب ْٛؿطـ ٕياع زض ثيؿاز ٗ يٜابض
ؾبٍيي ث ٚػٜز ثيْبضي ف٘ر مطز .مْي ثؼس ّبزضذ٘إسّٜ ٙطثبٓ اٗ ٕيع ث ٚؾاجت ثيْابضي
سٖٜبيف ىصاقزٗ .ي زض ّحيظ مبضي ّ٘فق ٕج٘ز ٗ زض سْبُ ظٕسىي اظ ّكنالر ّبٍي ضٕاغ
ّيثطز .اٗ دؽ اظ ّطه ْٛؿطـ ث ٚيٖس ّبػطاي ػبققبٕ ٚسٔ زاز اّب زض ٛيچماساُ ّ٘فاق
ٕج٘ز؛ ظيطا ضاّ ٙيربٕٛٚب ضا ديف ىطفش ٚث٘ز ٗ دؽ اظ إسمي ٕ٘قيسٓ ثؿيبض ّؿز ّيقاس ٗ
ٛيچ ظٕي سحٌْ ضفشبضٛبيف ضا ٕساقز .د٘ حشي دؽ اظ يني اظ ّبػطاٛبي ػبققبٕ ٚاقساُ ثٚ
ذ٘زمكي مطز اّب ٕؼبر يبفز .سب ايٖن ٚاٗ ضا قجي دؽ اظ ضفشٔ ثّ ٚيربّٕ ٗ ٚؿشي ثؿايبض
زض اطط حَْٛٚبي ّ عي زض ذيبثبٓ يبفشٖس ٗ دؽ اظ يٖس ضٗظ زض ثيْبضؾشبٓ ف٘ر مطز.
ظٕسىي ؾطقبض اظ ضٕغ ٗ غِ زٗ ٕ٘يؿٖس ٙػَز ثؿيبض ّْٜي ثطاي إسيكيسٓ ثّ ٚطه ثاٚ
حؿبة ّي ليس .ى٘يب دؽ اظ ٛط ٕبمبّي ٗ ضٕغ ،قنؿز ػكاقي ٗ اظ زؾاز زازٓ ػعياعآ،
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سٖٜب ضا ٙسؿنئ لٕبٓ ّطه ث٘ز .ائ ّ٘ض٘ع ضا ّيس٘آ زض لطبضقبٓ ٕيع ثٗ ٚض٘ح ّكابٛسٙ
ْٕ٘ز .قرهيزٛبي زاؾشبٓٛبي د٘ ٗ ٛسايز افطازي سٖٜب ،ىبٛي ّؼٖا٘ٓ ٗ ٕيْاٚزي٘إاٗ ٚ
ّٖعٗي ث٘زٕس م ٚقطايظ ظٕسىي ثؿيبض ؾرشي زاقشٖس ْٚٛ .لٓٛب ظٕسىيقبٓ ثب ّكانالر
ظيبزي ّ٘اػ ٚث٘ز ٗ اغَت يب ذ٘زمكي ّيمطزٕس يب ثيْبض ّيقسٕس ٗ يب ث ٚقشٌ ّيضؾيسٕس.
زض حقيقز ؾطإؼبُ  ْٚٛلٓٛب ٕيؿشي ٗ ّطه ث٘ز .افنبض ٛسايز ٗ د٘ ْٛابٓ ثا٘ز ما ٚثاط
ظثبٓ قرهيزٛبيقبٓ ّيلّس .زضزٛبيقبٓ ضا اظ ظثبٓ لٓٛب ّيى شٖس ٗ فضبي غْٖبك ٗ
سبضيل ظٕسىيقبٓ ضا زض زاؾشبٓٛبيقبٓ ّٖؼنؽ ّيؾبذشٖس.
ب.تٌْايي
ثب زقز زض لطبض نبزق ٛاسايز ٗ لٍأدا٘ ّايسا٘آ زضيبفاز ما ٚزض امظاط زاؾاشبٓٛاب
قرهيزٛب افطازي سٖٜب ٗ غطيت ث٘زٕس .افطازي ى٘قٚىياط ٗ ّٖاعٗي ما ٚاغَات ثا ٚػَاز
زاقشٔ قرهيزٛبي ّؼٖا٘ٓ ،ى٘قاٚىياطي ضا زٗؾاز زاقاشٖس ٗ اظ ّاطزُ ػابزي فاطاض
ّيمطزٕس .ىبٛي ٕيع قرهيزٛب ثب اظ زؾز زازٓ ػعيعآ ذ٘ز يب ذيبٕز اظ ّؼكا٘ققابٓ،
سطػيح ّايزازٕاس زض ٕقغاٚاي لضاُ ٗ ثا ٚزٗض اظ ٛياب ٘ٛظٕاسىي مٖٖاس .ايأ قٜطّبٕابٓ اظ
قرهيز ٗاقؼي ٛسايز ٗ لٍٔد٘ ٕكؤر ّيىطفشٖسٛ .سايز ؾبًٛبي ثؿايبضي ضا زض ذابضع
اظ مك٘ض سٖٜب ظٕسىي مطز ٗ غِ غطثز ٗ سٖٜبيي ضا ث ٚذ٘ثي زضك ْٕ٘ز .اٗ ثب ٗػ٘ز ذبٕ٘ازٙ
ٗ زاقشٔ زٗؾشبٓ ظيبز سٖٜب ث٘ز .سٖٜبيي ػْيقي م ٚفقظ ثب ذ٘إسٓ زاؾشبٓٛبيف ّيسا٘آ
ث ٚلٓ ديثطز.
زض زاؾشبٓ «ث٘فم٘ض» قٜطّبٓ زاؾشبٓ زض ذبٕٚاي زٗض اظ قٜط ٗ سٖٜب ظٕسىي ّيمٖاس ٗ
ث ٚذبعط ضٗحيابر ذابلاـ اظ إؿابٓٛابي زيياط زٗضي ّايػ٘ياس ٗ ذا٘ز زض زاؾاشبٓ
اح٘اًاـ ضا يٖئ ثيبٓ ّيْٕبيس<
«قاابيس اظ لٕؼاابيي مااْٛ ٚاا ٚضٗاثااظ ّاأ ثااب زٕياابي ظٕااسٛٙااب ثطيااس ٙقااسٙ
يبزىبضيٛبي ىصقش ٚػَُ٘ ٕقف ّيثٖسز .ىصقش ٚليٖس ،ٙؾابػز ،ضٗظّ ،اب،ٙ
ؾبً  ْٚٛثطايِ ينؿبٓ اؾازّ .يابٓ يٜابضزي٘اضي ما ٚاعابق ّاطا سكانيٌ
ّيزٛس ٗ حهبضي م ٚزٗض ظٕسىي ٗ افنبضـ مكيس ،ٙظٕسىي ّٔ ّظٌ قاْغ
ذطزٙذطز ٙلة ّيق٘ز»(ٛسايز.)5:< 4758 ،
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زض زاؾشبٓ «ىطزاة» ثٜطاُ قرهيز زاؾشبٓ سه٘ض ّيمطز مْٛ ٚؿطـ ث ٚاٗ ذيبٕاز
ّيمٖس ٗ ثْٛ ٚئ زٍيٌ ّيذ٘اؾز سٖٜبيي ظٕسىي مٖس<
«اظ ؾطسبؾط ظٕسىياـ ثيعاض قس ،اظ  ْٚٛييع ٗ  ْٚٛماؽ ؾاطذ٘ضز ٙثا٘ز.
ذ٘زـ ضا ثيإساظ ٙسٖٜب ٗ ثييبٕ ٚحؽ ّيمطز .ضا ٙزييطي ٕساقز ّيط ايٖنٚ
اظ قااٜطٛبي زٗض يااب ينااي اظ ثٖااسضٛبي ػٖاا٘ة ثااّ ٚؤّ٘ضيااز ثااطٗز ٗ ثاابقي
ظٕسىياـ ضا زض لٕؼب ث ٚؾط ثجطز ٗ يب ايٖن ٚذ٘زـ ضا ؾط ثإ ٚيؿاز ثنٖاس.
ثطٗز ػبيي مٛ ٚيچمؽ ضا ٕجيٖس .نساي مؿي ضا ٕكٖ٘ز ،زض يل ىا٘زاً ثاٚ
ذ٘اة ثطٗز ٗ زييط ثيساض ٕك٘ز»(ٛسايز.)59 <35:5 ،
زض زاؾشبٓ «ثٔثؿز» قطيف قرهيز زاؾشبٓ ،ث ٚػَز اظ زؾز زازٓ زٗؾازاـ زض
زٗضآ ػ٘إي فطزي ى٘قٚىيط ث٘ز ٗ ضاٗي اٗ ضا يٖئ س٘نيف ّيمٖس<
«اٗ ثب ْٛنبضآ ٗ ضإؾابي ؾابيط ازاضار ّاطاٗز ٗ ٙػ٘قاف ٕكابٓ ْٕايزاز.
مٖبضٙىيطي ٗ ى٘قٕٚكيٖي ضا اذشيبض مطز ٙث٘ز .زض ّٖاعً ٗقاز ذا٘ز ضا ثاٚ
ثبغجبٕي ٗ ؾجعيمبضي ّيىصضإيس»(ٛسايز.)395 <35:4 ،
ا ازىبض لٍٔد٘ زض سْبُ زٗضآ ظٕسىياـ ثٛ ٚطمٗ ٚاثؿشّ ٚيقس ٗ ث ٚاٗ ػكق ّيٗضظيس
اٗ ضا اظ زؾز ّيزاز ٗ غِ سٖٜبيي ثبظ ث ٚاٗ ضٗي ّايلٗضز .داؽ اظ ضفاشٔ داسض ٗ اظ زؾاز
زازٓ ّبزض ،سنيٚىب ٙاّٗ ،بزضذ٘إسٙاـ ث٘ز ٍٗاي ثا ٚػٜاز ثيْابضي زضىصقاز .زض زٗضآ
ػ٘إي زًثؿش ٚزذشطي قس م ٚاٗ ضا سٖٜب ىصاقز.
دؽ اظ لٓ ثب زذشطػْٚاـ اظزٗاع مطز اّب ْٛؿطـ ٕياع زض ؾأ دابيئ ثيْابض قاس ٗ
زضىصقز ٗ لٍٔد٘ ضا سٖٜبسط اظ ىصقشٚمطز .ايٖيٕ٘ ٚث٘ز م ٚاحؿبؼ سٖٜبيي ٗ غِ اظ زؾاز
زازٓ يبض ث ٚزاؾشبٓٛبي د٘ ضا ٙيبفز .اغَت قرهيزٛبي زاؾشبٓٛبي ٗي ّٜطثابٓ ٗ ظيجاب
ث٘زٕس اّب اظ ثيْبضي ضٕغ ّيثطزٕس ٗ زض إشٜبي زاؾشبٓ قٜطّبٕبٓ زاؾاشبٓ ضا يا٘ٓ اٗ سٖٜاب
ّيىصاقشٖس.
زض ائ زاؾشبٓٛبي امظط ّطزٛب دؽ اظ ّ٘اػ ٚثب ّكنالر يب ّطه ْٛؿطآقابٓ زيابض
ؾطذ٘ضزىي ّيقسٕس ٗ ث ٚسٖٜبيي ٗ إعٗا دٖبّ ٙيثطزٕس ٗ ى٘قٕٚكيٖي اذشيبض ّيمطزٕس .اظ
ْٕٕ٘ ٚائ ّضبّئ ّيس٘آ زاؾشبٓ «ٍيؼيب» ضا ٕبُ ثاطز ما ٚزض لٓ ّاطزي داؽ اظ ّاطه
ْٛؿطـ سهْيِ ّيىيطز ث ٚسٖٜبيي ٗ زٗض اظ ّطزُ ظٕسىي مٖس<
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«دؽ اظ يٖس ّب ٙدطؾاٚظزٓ فطؾابيٖس ٗ ٙثايٛاسف ،ناّ٘ؼٚاي زض يناي اظ
زٗضافشبزٙسطئ ٗ ذَ٘رسطئ ػبٛبي إيَؿشبٓ ذطيسُ ٗ سؼْيطـ مطزُٕ .ابُ
لٓ ضا ٕر٘ا ِٛى ز .قن٘ ٙإسٗٛجبض ّاالًلٗض ثٖاب ،عجيؼاز سقطيجابً ٗحكاي
ّٖغق ،ٚذبعطار ّبٍيرٍ٘يبيي ٗ ثبؾشبٕي فطاٗآ ّطسجظ ثب ثٖب ٗ ديطاّا٘ٓ لٓ،
ّكشطمبر ثؿيبضي ثب لٓ احؿبؼ قسيس مٖبضٙػ٘يي زاقز مّ ٚاطا ثا ٚايأ
ٕبحي ٚدطر ٗ ذبٍي اظ ؾنٖ ٚمك٘ض مكبٕس ٙث٘ز»(لٍٔد٘.):: <35:; ،
ْٕٕ٘اا ٚزييااط زض زاؾااشبٓ «ؾ٘ؾاال عاليااي» ّكااٜ٘ز اؾااز ماا ٚقرهااي دااؽ اظ
ٗضقنؿشيي ذبٕ٘ازٙاـ زض ػعيطٙاي زٗضافشبز ٗ ٙزض غضفسطئ ثرف ػٖيٌ إج٘ ،ٙمَجٚاي
ؾبذشٚ؛ سٖٜب زض لٓ ظٕسىي ّيمطز .ضاٗي زضثبضٙي ٗي ّيى٘يس<
«ٗي ىطي ٚذ٘قجرشبٕ ٚسطثيز قسّ ٙسضؾٛٚبي ضٗحبٕي ث٘ز اّب ّاطزُىطياع
قس ٙث٘ز ٗ افؿطز ٗ ٙىب ٙىطفشبض ٛيؼبٕي قسيس ّايقاس» (لٍأدا٘<35:: ،
.)347
ٗ ْٕٕ٘ ٚزييط ّطث٘ط ث ٚزاؾشبٓ «قغغ ٕ ؽ» اؾاز ما ٚضاٗي ّكانَي ثاطايف دايف
لّس ٗ ٙزضنسز ىطيع اظ ّطزُ اؾز<
«سب ظّبٕي م ٚثطاي ذطٗع اظ مك٘ض لّبز ٙقس ٙثبقاِ ا سهاْيْي ما ٚقغؼابً
ىطفش ٚثا٘زُ ا زض اقَيْاي ثييبٕإ ،ٚبقاٖبؼ ،قابيس ثاب احشْابٍي اظ س٘فياق،
ّيس٘إؿشِ ضاٛي ثطاي دٖٜبٓ زاقشٔ ّهيجز فالمزثابضُ ثيابثِ» (لٍأدا٘،
;.)72 <35:
ج.اعتقاز تِ سزًَضت اس پيص تعييي ضسُ

ّؿؤٍ ٚسقسيط ٗ ؾطٕ٘قز ٗ اططثركي لٓ زض ظٕسىي إؿبٓٛب ّ٘ض٘ػي اؾز مٛ ٚاسايز
ٗ لٍٔد٘ ٛط زٗ ث ٚلٓ دطزاذشٚإس .قٜطّبٕبِٓ لطبض ائ زٗ ٕ٘يؿٖسّ ،ٙؼشقس ثا ٚػجاطي ثا٘زٓ
اس بقبر ٗ ديكآّسٛب ٛؿشٖس.
ثٚىٕ٘ٚاي م ٚلٓٛب اػشقبز زاقشٖس م ٚاىط اس بق ذ٘ثي زض ظٕسىيقابٓ ّايافشاس ساؤطيط
ؾطٕ٘قز ذ٘ةقبٓ اؾز ٗ اىط حبزط ٚثسي ديفليس ث ٚذبعط ؾطٕ٘قز ثسقبٓ .لٓٛاب ضاٙ
ىطيعي اظ سقسيط ٕساضٕس؛ حشي ْٕيس٘إٖس ػَ٘ي لٓ ضا ثييطٕس يب س ييطـ زٖٛس.
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قٜطّبٕبٓ حشي ىٖبٛبٓ ٗ ػٖبيبر ذ٘ز ضا ث ٚىطزٓ سقسيطقبٓ ّايإساظٕاس ٗ ذا٘يف ضا
اؾيط يٖيبً قسضسْٖس ؾطٕ٘قز ّيزإٖس .لٓٛب زض ضاٛي قاسُ ّايىصاضٕاس ما ٚؾطٕ٘قاز
ثطايقبٓ ضقِ ظزٙ؛ حشي ثب اػشقبز ث ٚػجطي ث٘زٓ لٓ ،ػصاة ٗػسآ ٕبقي اظ ػٖبيبر ذ٘ز
ضا مبٛف ّيزٖٛس .ائ ّؿؤٍ ٚزض لطبض ٛط زٗ ٕ٘يؿٖسّ ٙكٜ٘ز اؾز ٗ ْٕٕ٘ ٚلٓ ضا زض ضّبٓ
«حبػي لقب» ٛسايز ّيس٘آ زيس<
«سقسيط ٛطمؽ ّؼئ قس ٗ ٙضٗي ديكبٕياـ ٕ٘قاشٚإاس»(ٛاسايز<35:4 ،
.)7:
«ّي ٚثب ؾطٕ٘قز ّ ِٛيق ٚػٖييس؟ ٛطيٕ ٚهيت اؾز ٕ ٚمِ ّايزٖٛاس،
ٗض ٕؿشبٕي ث ٚؾشِ ّيزٖٛس اظ اًٗ زٕيب ائع٘ض ث٘ز ٙما ٚيناي اظ ىكاٖيي
ثْيط ،ٙيني اظ ؾيطي ثشطمْٛ(»ٚبٕؼب<.)329
ٗ ْٕٕ٘ ٚائ ّضْ٘ٓ زض لطبض لٍٔ د٘ ،زاؾشبٓ «قَْطٗي لضٕٜبيِ» اؾز<
«ثرف ّْٜي اظ ٕينجرشاي دبياساض ٗي ّطٛا٘ٓ ؾطٕ٘قاز اظ دايف سؼيائ
قسٙي ٗي ث٘ز .لقبي اٍيؿ٘ٓ زض ّيبٓ ىطزاة فالماز ّيابٓ إؿابٓٛاب ماٚ
ؾطٕ٘قز ثٚىٕ٘ٚاي ٕهيتقبٓ ؾبذش ٚاؾز ،ثب قشبثي ثؽ قي زإيياع ثاٚ
ؾ٘ي مبّيبثي مكيسّ ٙيق٘ز»(لٍٔد٘.)35::<44،
ِٛيٖئ زض زاؾشبٓ «ٗيَيبُ ٗيَؿٔ» ضاٗي ّيى٘يس<
«ّيذ٘ا ِٛثب ػعئيبسي م ٚقطح ّي ز ،ِٛزض ّيبٓ ٗازي ؾيب ٙاقاشجبٛبراُ،
ث ٚضٗظٕٛٚبيي مٕ ٚكبٓ اظ ػجطي ثا٘زٓ ايأ ذغبٛاب زاقاش ٚثبقاس ،زؾاز
يبثٖس»(ْٛبٕؼب< .)8:
يٖبٕن ٚاظ ْٕٕ٘ٛٚب ديساؾز ٛط زٗ ٕ٘يؿٖس ٙثّ ٚؿؤٍ ٚػجط ٗ ؾطٕ٘قز اظ دايف سؼيائ
قس ٙاػشقبز زاقش ٗ ٚاظ ائ ّضْ٘ٓ زض لطبضقبٓ اؾش بزْٕ٘ ٙزٙإس .اظ ػَْا ٚزاؾاشبٓٛابي
ٛسايز زض ائ ّضْ٘ٓ ػجبضرإس اظ «ظٕس ٙث ٚى٘ض ،سؼَي ،حبػي لقب ٗ ،ؾ ٚقغط ٙذ٘ٓ» اظ
ػَْ ٚزاؾشبٓٛبي لٍٔد٘ زض ائ ّضْ٘ٓ ػجبضرإس اظ «ىطثا ٚؾايب ،ٙقَْاطٗي لضٕٜابيِٗ ،
ٗيَيبُ ٗيَؿٔ».
ثب س٘ػ ٚث ٚائ ْٕٕ٘ٛٚب ،ائ ىْبٓ ّيضٗز م ٚائ زٗ ٕ٘يؿٖس ٙثب اػشقبز ث ٚػجطي ث٘زٓ
سقسيط ،ؾطٕ٘قز ذ٘ز ضا دصيطفش ٚث٘زٕس .لٓٛب ذ٘يف ضا ّحنُ٘ ث ٚائ سٖٜبيي ٗ ّكنالر
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ّي زإؿشٖس ٗ ثط لٓ ث٘زٕس م ٚؾطٕ٘قز ،لٕبٓ ضا ث ٚؾ٘ي ّطه ّيضإاس؛ داؽ ضإ ٙؼابسي
ثطاي ٛيچيل اظ ّكنالرقبٓ ٕساضٕس .قبيس ذ٘زمكي ٛسايز ٗ ّؿشيٛبي قجبٕ ٚلٍأدا٘
ثطاي فطاض اظ ْٛائ ؾطٕ٘قاز ثا٘ز ما ٚاػشقابز زاقاشٖس ْٕايس٘إٖاس س يياطـ زٖٛاس ٗ
ّيذ٘اؾشٖس ثب ّطه ديف اظ ّ٘قغقبٓ اظ ائ سقسيط قُ٘ ضٛبيي يبثٖس.
ٍجَُ اضتزاك ٍ افتزاق هفَْم هزه اس زيسىاُ ّسايت ٍ آليپَ

ْٛبٓع٘ضم ٚثيبٓ قس ثّٔبي ٚانَي ٗ ثطػؿشٚسطئ ّضْ٘ٓ زاؾشبٓٛبي ٛاسايز ٗ دا٘
ّطه اؾزٗ .حكز ٗ ٛطاؼ اظ ّطه ٗ ىب ٙاقشيبق ث ٚلٓ زض ْٚٛػبي زاؾاشبٓٛابيقابٓ
ّكٜ٘ز ّي ثبقس .ائ زٗ ٕ٘يؿٖس ٙاظ ضٗـٛبي ىٕ٘بىٕ٘ي ثطاي ضؾايسٓ ثاٜ ّ ٚاُ٘ ّاطه
اؾش بز ٙمطزٕس م ٚىب ٙثؿيبض ث ِٛٚقجي ٚث٘ز ٙى٘يب اظ ّضبّئ ينؿبٓ اؾش بزّ ٙيْٕ٘زٕس.
ىبٕ ٙيع س بٗرٛبيي زض زيسىبٛٙبي لٕبٓ ٗػ٘ز زاضز .حبً ث ٚقطح ّضبّيٖي ّيدطزاظيِ مٚ
ٛسايز ٗ د٘ س٘ؾظ لٓ ؾؼي زض إشقبً ّ ّ ُٜ٘طه ضا زاقشٖس.
أ.اًتقام
ٛسايز ٗ د٘ ىبٛي اظ ّضْ٘ٓ إشقبُ ثطاي ضؾيسٓ ثّ ٚطه اؾش بزّ ٙيمطزٕس .ىب ٙايأ
إشقبُ ضيك ٚزض ميٖٚاي قسيْي زاضز ٗ ىب ٙث ٚذبعط ظَْي اؾاز ما ٚثاط قرهايزٛابي
زاؾشبٓ ضٗا قس ٗ ٙىب ٙحؿبزسي اؾز م ٚزضٗٓ لٓٛب ضا سيط ٗ ٙمسض ّيمٖس ٗ ّبٕٖس ذا٘ضٙ
ث ٚػبٓ لٓٛب ّيافشس.
حبً ث ٚشمط ْٕٕ٘ٚاي ّيدطزاظيِ مٛ ٚسايز زض لٓ اظ ّضْ٘ٓ إشقبُ ثطاي ضؾايسٓ ثاٚ
ّ ّ ُٜ٘طه اؾش بز ٙمطز ٙاؾز.
زض زاؾشبٓ افؿبٕٚاي قسيْي «سرز اثٕ٘هط» ،قرهيز ظٓ زاؾاشبٓ ثا ٚزٍياٌ ذيبٕاز
ْٛؿطـ اظ اٗ إشقبُ ّيىيطز ٗ ثطاي ؾبًٛبي ظيبز اٗ ضا ث ٚحبٍز ّطه مبشة ّيثطز.
«ثّ٘ ٚػت قطعي م ٚثب ؾيْ٘ي ٚمطز ٙث٘زُ ،ظٕسٙث ٚى٘ض قسٓ ضا ث ٚسحْاٌ
ضؾ٘ايي ٗ ذ٘اضقسٓ سطػيح زازُ ٗ ثطاي إشقبُ زؾز ث ٚزاّأ ظٓ ػابزٗيي
قسُْٛ .بٓ قت م ٚػكٔ ػطٗؾي ؾايْ٘ي ٗ ٚذ٘ضقايس ثطداب ثا٘ز ،امؿايط
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ػبزٗىط ضا زض ػبُ قاطاة ضيرشا ٗ ٚثا ٚاٗ ذ٘ضإاسيِ ٗ ؾايْ٘ي ٚزض حبٍاز
ّ٘رمبشة(ث٘قبؾخ) افشبز»(ٛسايز.)429 <35:4 ،
ٗ زض ّ٘ضز لٍٔد٘ ّيس٘آ زاؾشبٓ «ثكن ٚلّٕ٘شيالزٗ» ضا ٕبُ ثطز م ٚث ٚذبعط ظَْي مٚ
ثط اٗ ضٗا قس ،ٙاظ زٗؾزاـ إشقبُ ّيىيطز ٗ اٗ ضا ّيمُكس<
«ٛعاضٛب ظذْي ضا م ٚف٘ضٕبس٘ ثط ّأ ظز ٙاؾاز ،يٖاسآ ما ٚسا٘آ زاقاشِ
سحْااٌ مااطزٙاُ اّااب ٗقشااي ماا ٚثااط ّاأ سبذااز ،ػٜااس مااطزُ ماا ٚإشقاابُ
ثؿشبِٕ»(لٍٔد٘.)45; <35:; ،
ب.جٌَى ٍ جٌايت
ػٖ٘ٓ ّ٘ض٘ع ّكشطمي اؾز م ٚنبزق ٛسايز ٗ لٍٔد٘ ثطاي ضؾيسٓ ثّ ُٜ٘ ّ ٚاطه
اظ لٓ اؾش بز ٙمطزٙإس .ثطذي قرهيزٛبي زاؾشبٓٛبي لٍأدا٘ ٗ ٛاسايز زيابض ضاؼف
قرهيشي ٗ اذشالالر ضٗإي ٗ دطيكبٕي شٖٛي ٛؿشٖسّ .كنالر ذبٕ٘ازىي ٗ ػبّؼا ٚضٗي
لٓٛب سؤطيط ثؿيبضي زاضزّ .كنالر م٘يل ٗ ضٗظّط ٙلٓٛب ضا ثؿيبض ذكاْيئ ٗ ػهاجبٕي
ّيمٖس ،يٖبٕن ٚسؼبزً ذ٘ز ضا اظ زؾز ّيزٖٛس ٗ اػْبً ٍٖ٘ٛبمي اظ لٓٛاب ؾاط ّايظٕاس.
لٕبٓ ّؼْ٘الً زيبض ثسثيٖي ٗ حؿبزرإس ٗ يؤؼ ٗ ٕباّياسي اظ ظٕاسىي زض ٗػ٘زقابٓ ّا٘ع
ّيظٕس .ائ زاليٌ  ْٚٛث ٚػٖ٘ٓقبٓ ّايافعاياس ٗ لٓٛاب زض يٖائ ّا٘قؼيشي اؾاز ماٚ
مٖشطً ذ٘ز ضا اظ زؾز ّيزٖٛس ٗ زؾاز ثا ٚػٖبياز ّايظٕٖاسْٕٕ٘ .اٚاي اظ ايأ ىٕ٘اٚ
قرهيزٛب زضلطبض ٛسايز زض زاؾشبٓ «يٖيبً» ّكٜ٘ز اؾز<
ػٖ٘ٓ<
« ٛبٓ ٛ ...بٓ ...زيسي م ّٔ ٚفْٜيسُ؟ ...اظ ْٛبٓ اًٗ فْٜيس ٙث٘زُ ،س٘ ّاطا
ّؿرط ٙمطزيّ ،ؿرط ٙس٘ قسُ ٗ ...زض ايأ ٗقاز احْاس ىٕ٘اٛٚابيف ىاٌ
إساذش ٚث٘ز ،ث ٚزق٘اضي ٕ ؽ ّيمكيس ،إيكزٛبيف ّيٍطظيس ٗ زٛأاـ
ذكل قس ٙث٘ز».
ػٖبيز<
«زؾزٛبي احْس ثب سطزؾشي ٗ يبالمي ّره٘ناي زٗ ضقاش ٚىايؽ ثبفشاٚ
ضثبث ٚضا ىطفز ٗ ث ٚزٗض ىطزٓاـ ديچبٕيس ٗ ث ٚؾرشي فكبض زاز .ضثبث ٚفطيابز
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مكيس؛ ٍٗي احْس ىَ٘يف ضا ىطفز ٗ ؾاط اٗ ضا ثا ٚؾاٖو حا٘و ظز .ماف
ذ٘ٓلٍ٘زي اظ زٔٛاـ ثيطٗٓ لّس ٗ ثيحؽ ضٗي ظإ٘ي اٗ افشابز»(ٛاسايز،
.)34; <35:5
ْْٕٕ٘ٛ ٚئ ّضْ٘ٓ ضا زض زاؾشبٓ «ىطث ٚؾيب »ٙلٍٔد٘ ٕيع ّيس٘آ زيس<
ػٖ٘ٓ<
«فكبض ضٗحي لٕچٖبٓ زض سٖيٖابيِ قاطاض زاز ما ٚذا٘ي ّحاعٗٓ ٗ ساّٚبٕاسٙ
إؿبٕيز ذ٘ز ضا ٕيع اظ زؾز زازُ ٗ دَيسي ٗ ٕ طر ،سٖٜاب إسيكا ٚزضٕٗاياُ
قس».
ػٖبيز<
«ذكْي ػٖ٘ٓلؾب ٗػ٘زُ ضا فطا ىطفاز ،ساطؼ م٘زمبٕا ٚذا٘ز ضا فطاّا٘ـ
مطزُ ٗ ثب سجط ث ٚحي٘آ ي٘ضـ ثطزُ .اّب ديف اظ لٓ م ٚضطث ٚضا فاطٗز لٗضُ،
ْٛؿطُ ّبٕغ قس ٗ ْٛئ زذبٍز ،ث ٚػٖ٘ٓ ّٔ ٕياطٗي اٛطيْٖاي ثركايس.
ثبظٗي ذ٘ز ضا اظ زؾزاـ ضٛب ؾبذشِ ٗ ثب سجط ث ّ ٚعـ ما٘فشِ»(لٍأ دا٘،
.)6; <35::
يٖبٕن ٚاظ ْٕٕ٘ٛٚب ديساؾز ائ ّضْ٘ٓ زض لطبض ٛط زٗ ٕ٘يؿاٖسّ ٙكاٜ٘ز اؾاز ٗ ٛاط
مساُ ثب ظثبٓ ذ٘ز لٓ ضا ثيبٓ مطزٕس.
ج.زٍىاًيي هفَْم هزه
حضاا٘ض ّااطه زض ؾطسبؾااط زاؾااشبٓٛاابي اياأ زٗ ٕ٘يؿااٖس ٙحااؽ ّاايقاا٘ز ٗ ْٛااٚ
قرهيزٛبي زاؾشبٓٛبيقبٓ ضا سحز سؤطيط قطاض ّيزٛس .ؾبيٚاـ ضا ضٗي ظٕاسىي ْٛاٚ
ّيىؿشطإسٗ ،حكز ٗ ٛطاؼ ّيلفطيٖس ٗ قٜطّبٕبٓ زاؾشبٓ ْٛيك ٚثب لٓ ضٗثٚضٗ ٛؿاشٖس.
اّب ٕنشٚاي م ٚزض ائ ّضْ٘ٓ ٗػ٘ز زاضز زٗىبٕيي يٜطّ ٙطه زض لطبض ٛاسايز ٗ لٍأدا٘
اؾز.
ىبٛي ّطه يٜطٍٖ٘ٛ ٙبمي زاضز مٗ ٚحكز ٗ ٛاطاؼ ثا ٚزً قٜطّبٕابٓ ّايإاساظزٗ ،
ىبٛي يٜط ٙفطقشٚاي م ٚػصاة ٗ ضٕغ قٜطّبٕبٓ ضا م ٚزض ؾطٕ٘قز قُ٘قبٓ اؾايطٕس؛ ثاٚ
دبيبٓ ّيضؾبٕس ٗ سٖٜب ضإ ٙؼبر لٕبٓ اؾز .ىب ٙقٜطّبٕبٓ زاؾشبٓ ث ٚزٍيٌ ٛاطاؼ اظ ّاطه
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ث ٚػٖ٘ٓ ّيضؾٖس ٗ ثب لٓ زؾز ٗ دٖؼٕ ٚطُ ّيمٖٖس ٗ سٖٜاب ثا ٚزٕجابً فطاضٕاس اّاب ىابٙ
ثٚزٕجبً ّطه ّيضٕٗس ٗ ضإ ٙؼبسي ػع اٗ ْٕييبثٖس.
ْٕٕ٘ٚاي اظ ٛطاؼ اظ ّطه زض «ث٘ف م٘ض» ٛسايز<
«ٕ ٚسطؼ اظ ّطه ىطيجبٓ ّطا ًٗ ْٕيمطز؛ مؿبٕي م ٚزضز ٕنكيسٙإاس ايأ
مَْبر ضا ْٕيفْٖٜس؛ ث ٚقسضي حاؽ ظٕاسىي زض ّأ ظيابز قاس ٙثا٘ز ماٚ
م٘يلسطئ ٍحظ ٚذ٘قي ػجطآ ؾبػزٛابي زضاظ ٗ ذ قابٓ ٗ اضاغطاة ضا
ّيمطز  ٗ ...زض ّقبثٌ حقيقز ٗحكشٖبك ّطه ٗ حبالر ػبٕياساظ ما ٚعاي
ّيمطزُ  ...زػبٛبيي م ٚث ّٔ ٚيبز زاز ٙث٘زٕس ،زض ّقبثٌ سطؼ اظ ّطه ٛايچ
سؤطيطي ٕساقز»(ٛسايز.)85 <4758 ،
ْٕٕ٘ٚاي اظ ٛطاؼ قٜطّبٓ زاؾشبٓ اظ ّطه زض زاؾشبٓ «يب ٗ ٙلٕٗو» لٍٔ د٘<
«اظ دبي زض افشبز ٙث٘زُ ،اظ دبي زض افشبز ٙسب ّطظ ّاطه ،اظ لٓ ػاصاة ضٗحاي
ع٘الٕي؛ ٗ ؾطإؼبُ ٖٛيبّي م ٚثٖسٛبيِ ضا ىك٘زٕس ٗ س٘إؿشِ ثٖكيِٖ زييط
ح٘اؼاُ ىطيرش ٚث٘ز .ضأي ،ضأي ٛطاؾٖبك ّطه ،لذطئ ػَْاٚاي ثا٘ز ماٚ
لقنبضا ازا قس(»...لٍٔ د٘.)35::<;5،
زض ائ زٗ ْٕٕ٘ٛ ٚطاؼ اظ ّطه زض قٜطّبٕبٓ لٍٔد٘ ٗ ٛسايز ّكٜ٘ز اؾاز .اّاب ْٕٕ٘اٚ
ّشضبز ّ ّ ُٜ٘طه ٗ ضٗثٚضٗيي ثب لٓ ٕيع زض زاؾاشبٓٛابيقابٓ ٗػا٘ز زاضز .ثاطاي ّظابً
ّيس٘آ اقشيبق ثّ ٚطه ضا زض زاؾشبٓ «ظٕس ٙثا ٚىا٘ض» ّكابٛسْٕ ٙا٘ز .زض ايأ زاؾاشبٓ
قٜطّبٓ ث ٚزٕجبً ّطه ٗ زض دي ذ٘زمكي اؾز اّب ّ٘فق ْٕيق٘ز ث ٚظٕسىي ذ٘ز ذبسْاٚ
زٛس<
« ْٚٛاظ ّطه ّيسطؾٖس ّٔ اظ ظٕسىي ؾْغ ذا٘زُ يقاسض ٍٖ٘ٛابك اؾاز
ٗقشي مّ ٚطه لزُ ضا ْٕيذ٘اٛس ٗ دؽ ّيظٕس »(ٛسايز.)35 <3566 ،
«سٖٜب ييعيم ٚاظ ّٔ زٍؼ٘يي ّيمطز اّيس ٕيؿشي دؽ اظ ّطه ثا٘ز ،فناط
ظٕسىي زٗثبضّ ٙطا ّيسطؾبٕيس ٗ ذؿشّ ٚيمطز»(ٛسايز.)8: <4758 ،
ٗ ْٕٕ٘ ٚائ ّضاْ٘ٓ زض زاؾاشبٓ «ياب ٗ ٙلٕٗاو» اؾاز ما ٚقرهاي ما ٚاظ ّاطه
ّيٛطاؾيس ،ثٚزٍيٌ ضٕغ ٗ ػصاة ظيبز ،امٖ٘ٓ لضظٗي لٓ ضا زاقز<
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«ّطه ثطايِ لضاّف ث٘ز ا لٗخ لضاّكي س٘نيفٕبداصيط ثابز ٙزٗاظزٕ٘ ٙؾابٓ
زييط د٘الز ٍجبؾِ ضا ّيذطاقيس ٗ ائ زض شٔٛاُ لضاّاف ؾاٖيئ ٕبقاي اظ
ٕباّيسي ضاييط ٙؾبذز»(لٍٔ د٘.)35::<328،
ٗ زض زاؾشبٓ «ٗيَيبُ ٗيَؿٔ» قٜطّبٓ زاؾشبٓ ّيى٘يس<
«فطا ضؾيسٓ ّطه ٗ ؾبي ٚديكبديفـ ،زً ّطا لضاُ ّيمٖس»(ْٛبٕؼب<.)8:
يٖبٕچ ٚاظ ْٕٕ٘ٛٚب ديساؾز لٍٔد٘ ٗ ٛسايز ٛط زٗ زض زاؾشبٓٛبيقابٓ ٛاِ ٛاطاؼ اظ
ّطه ٗ اقشيبق ثّ ٚطه ضا ٕكبٓ زازٙإسْٛ .بٓع٘ضم ٚذ٘ز زض ظٕسىيقبٓ ثب ائ احؿابؼ
ّشضبز زضىيط ث٘زٕس .ىبّ ٙيٌ ث ٚذ٘زمكي زاقشٖس ٗىبّ ٙيٌ ثا ٚظٕاسىي .ايأ سضابز ثاٚ
زاؾشبٓٛبيقبٓ ٕيع ضاٙيبفز ٗ ىطيجبٕييط قرهيزٛبي زاؾشبٓٛبيقبٓ قس.
ز.ذَزمطي
امظط زاؾشبٓٛبي ٛسايز ،ث٘ي زًّطزىي ّيزٛس ٗ حشاي ّاطه ٗ ذ٘زمكاي ،ىا٘يي
قٜطّبٕبٓ زاؾشبٓٛبيف ٕيع ث ٚؾطٕ٘قز ذ٘ز ٕ٘يؿٖس ٙزيبض قاسٙإاس .زض ثأثؿاز ىياط
مطزٙإس ٗ ضإ ٙؼبسي ْٕييبثٖس« .اظ ّيبٓ ٕ٘ ْٚٛقشٛٚبي ٛسايز ،زاؾشبٓ م٘سب« ٙظٕاس ٙثاٚ
ى٘ض» م ٚؾ ٚؾبً قجٌ اظ ّطهاـ ٕ٘قش ،ٚؾطضاؾزسطئ لزضؼ ضا ث ٚذ٘إٖاسّ ٙايزٛاس،
ى٘يي ٛسايز زض ؾبً ; 352ثٜبٕٚاي ديسا مطز ٙث٘ز ماّ ٚنٖٕ٘ابر قَجاي ذا٘ز ضا ٗ ّياٌ
دبيبٕٓبدصيط ث ٚذ٘زمكي ضا ،حشي إييعٛٙبيف ضا ّغطح مٖس»(ػْكايسي.)525 <3594 ،
قٜطّبٕبٓ زاؾشبٓٛبي ٛسايز امظطاً اؾيط ؾطٕ٘قز قسٙإس ٗ يبضٙاي ػع ّطه ٗ ذ٘زمكي
ٕساضٕااس ٗ ثٜشااطئ ضا ٙثااطاي ضٛاابيي ضا زض ذ٘زمكااي ّاايثيٖٖااسٛ .ااسايز زض زاؾااشبٓ
«ظٕسٙثٚى٘ض» ّيى٘يس<
«مؿي سهْيِ ذ٘زمكي ضا ْٕيىيطز ،ذ٘زمكاي ثاب ثؼضايٛاب ٛؿاز .زض
ذْيط ٗ ٙزض ؾطقز لٓٛبؾزْٕ ،يس٘إٖاس اظ زؾازاـ ثيطيعٕاس»(ٛاسايز،
.)36 <3566
قٜطّبٕبٓ زاؾشبٓ ٛسايز زض لطبضي ّبٕٖس «ظٕاس ٙثا ٚىا٘ض»« ،زاـ لماٌ»« ،ىاطزاة»،
«لئيٖ ٚقنؿش« ،»ٚؼ.ه« ،»ً.ً.لثؼي ذبِٕ»« ،ؾبّذيٖي« ،»ٚيٖيابً» ٗ  ...زؾاز ثاٚ
ذ٘زمكي ظزٙإس.
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ّطه لٍٔد٘ ٕيع ثٕ٘ ٚػي ذ٘زمكي ث٘ز< «ائ ّطه سقطيجبً ذ٘زمكي اؾاز .ذ٘زمكاي
عطحضيعي قس ٙاظ ّسرٛب ديف ،زؾزمِْٛ ،ئ ث٘ز م ٚػٖؼبً ثطإييرز .ؾط ٗ ناساي
ظيبزي ث ٚدب قس ٗ فضيَز ،ضٕيي اظ ٍٖٗيبضي اغطاقلّيع ٗ ّغْئٔ ث ٚذ٘ز ىطفز .د٘ ثاطاي
فطاض اظ لٓ  ْٚٛحؿابزرٛابي ازثاي ،ساطؼ اظ ثايٕٜبياز ،زضزٛابي ظٕاسىي ظٕبقا٘يي ٗ
زقٖبُٛبي فقط ،ث ٚسبضيني ّؿشي دٖبّ ٙيثطز ،إيبض ث ٚى٘ضي م ٚثطاي ضفشٔاـ لّبز ٙقسٙ
اؾااز دٖااب ٙثااطز ٙثبقااس .اٗ ثاايضحْبٕاا ٗ ٚثااب ساالـ ٗ نااطفٚػاا٘يي زض ٗقااز مااٗ ٚيااػٙ
اّطينبييٛبؾز ّكطٗة ّيٕ٘قيس ،إيبض ٗظي  ٚقشٌ ػْس زاقز ،ى٘يي يياعي زض اٗ ثا٘ز
م ٚثبيس ّايمُكاز ،مطّاي قابيس ،مإْ ٚايُّاطز اٗ زض حقيقاز ذ٘زمكاي ماطز ٙثا٘ز
ْٛبٓع٘ضم ٚزض زاؾشبٓ ىطث ٚؾيبّ ٙيى ز< مساُ ثيْبضي ثب اٍنٌ دّ َٜ٘ايظٕاس؟»(ثا٘زٍط،
;.)46 <359
لٍٔدا٘ ٗ ٛاسايز ٛاط زٗ ثا ٚزٕجابً ذبسْا ٚزازٓ ثا ٚظٕاسىي ذا٘يف ث٘زٕاس .لٓ زٗ
ضٗقٖ نطإي ث٘زٕس م ٚس٘آ ّقبّٗز زض ػبّؼ ٚذ٘يف ضا ٕساقشٖس ٗ ّكنالر فطاٗآ ،لٕبٓ
ضا ث ٚؾ٘ي ٕبث٘زي ذ٘يكشٔ ؾ٘ق زاز .ائ فنط ،فنط ٕبث٘زي ذ٘يف ْٛيك ٚثب لٓٛب ث٘ز ٗ
زض زاؾشبٓٛبيقبٓ ْٛيكٗ ٚػ٘ز زاقاز .زض ثايفساط زاؾاشبٓٛابي ٛاسايز ،قٜطّبٕابٓ
زاؾشبٓ زؾز ث ٚذ٘زمكي ّيظٕٖس ٗ ذ٘ز ضا ٕبث٘ز ّيؾبظٕس ثب سْبُ ٛطاؾي ما ٚاظ ّاطه
زاضٕس؛ ذ٘ز ضا ٕبث٘ز ّيمٖٖس ٗ ث ٚظٕسىيقبٓ ذبسّْ ٚيزٖٛس.
زض ثؼضي زاؾشبٓٛبي لٍٔد٘ ٕظيط «ّيؼبز» ذ٘زمكي ٗػ٘ز زاضز ٗ زض ثؿيبضي لطابضـ
ٕيع قٜطّبٕبٓ قهس ذ٘زمكي زاضٕسٍٗ ،ي ث ٚػٜز ٛطاؼ اظ لٓ ّٖهاطف ّايقإ٘سّ .بٕٖاس
قٜطّبٓ زاؾشبٓ «قغغ ٕ ؽ»<
«ٛعاضآ ذيبً ىٖو ٗ اقلإييع ضٗحاُ ضا سؿريط مطز ٙثا٘ز ٗ حشاي قاجح
ذ٘زمكي اظ شٔٛاُ ىصقز ،اّاب ٗإٜابزٓ لٕچا ٚلقانبض ٗ لّابز ٙاؾاز ثاٚ
ؾاا٘زاي لٕچاا ٚزٗض ٗ زٗ دَٜ٘ؾااز ،ذياابٕشي ثاا ٚضااالٍز عجااغ ثكااط
اؾز»(لٍٔد٘.)35:;<6;،
ِٛيٖئ زض زاؾشبٓ «ّبػطاي ثيّبٕٖس قرهي ثٕ ٚبُ ٛبٕؽ د بً» ضاٗي ّيى٘يس<
«ْٛبٓع٘ض م ٚث ٚذبعط زاضيس ٗضغ اؾفإييع ّبٍي ّٔ زض ضٗسطزاُ ؾطإؼبُ
ّطا ث ٚؾ٘ي ذ٘زمكي مكبٕس ٙث٘ز؛ ٕ ٚايٖن ٚث ٚع٘ض قغغ اظ ظٕاسىي ّشٖ اط
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ثبقِ ،اّب ث ٚسٖو لّس ٙث٘زُ ٗ ثيف سط اظ لٓ ْٕايس٘إؿاشِ سياطٙضٗظيٛابي
سهبزفي ضا م ٚضٗظىبض ٕهيجِ مطز ٙث٘ز سحٌْ مِٖ»(لٍٔد٘.)35;2<426،
اٍجشٛ ٚسايز زض ػُْ٘ لطبضـ اظ ّضْ٘ٓ ذ٘زمكي ثايف اظ لٍأدا٘ ؾا٘ز ػؿاشٚ؛ زض
حبٍي م ٚد٘ ضْٔ اؾش بز ٙمِسط اظ ائ ّ٘ض٘ع ىب ٙضإ ٙؼبسي ثطاي قٜطّبٕبٓ قطاض ّيزٛس.
ثٖبثطائ ّيس٘آ ٕشيؼ ٚىطفز مٛ ٚسايز زض امظاط زاؾاشبٓٛاب اظ ّضاْ٘ٓ ذ٘زمكاي
اؾش بزّ ٙيمٖس؛ زض ن٘ضسي م ٚزض قرهيزٛبي لٍٔد٘ سٖٜب فنط ذ٘زمكاي ّايىاصضز ٗ
سٖٜب زض يل زاؾشبٓ قٜطّبٓ زاؾشبٓ زؾز ث ٚذ٘زمكي ّيظٕس ٗ ثقي ٚقٜطّبٕبٓ اٗ  ْٚٛثٚ
زٕجبً ضإ ٙؼبر ٛؿشٖس.
ثب ائ ٗػ٘ز م ٚإشٜبي  ْٚٛلٓٛب ّطه ٗ ٕيؿشي اؾز اّب  ْٚٛلٕبٓ ،قاؼبػز اظ ثائ
ثطزٓ ذ٘ز ضا ٕساضٕس.
ز.تيواري
ْٛبٓع٘ض م ٚى ش ٚقس اغَت ّطهٛب زض لطبض ٛسايز ث ٚػَز ذ٘زمكي يب قشٌ اؾاز ٗ
يب امظط قٜطّبٕبٕي م ٚث ٚثيْبضي زيبض ّيقٕ٘س ث ٚذبعط ثيْبضي ضٗإي زؾز ث ٚائ ػْاٌ
ّيظٕٖس؛ زض ن٘ضسي م ٚامظط قرهيزٛبي ظٓ لٍٔد٘ اظ ثيْبضي ػبٓ ّيؾذطٕس ٗ ْٛؿطآ
ٗ ّؼك٘قبٓقبٓ ضا سٖٜب ّيىصاضٕس .ثطاي ّظبً قرهيز ظٓ زاؾشبٓ «ثطٕيؽ» ثيْبض قس ٗ
زضىصقز<
«ثطٕيؽ زييط ٕيؿز .نجح ظٗز نطع ث ٚؾطاؽاـ لّس ٙث٘ز ٗ ،امٖ٘ٓ زض لغبظ
قت ،ى٘ض ثطاي ّؿشؤػط ذ٘ز لّبز ٙث٘زّ ْٚٛ ٗ ،قسّبر ذبمؿاذبضي إؼابُ
قس ٙث٘ز»(لٍٔد٘.)52 <35:; ،
زض زاؾشبٓ «ّ٘ضالّ»<
«ّ٘ضالّ ضٗظثٚضٗظ سحَيٌ ّيضفز ٗ ؾطإؼبُ ٍناٛٚابي قطّاع ضٕاو ثا ٚعا٘ض
زائْي ضٗي ىٕ٘ٛٚبيف دسيس لّس ٗ ضهٛابي لثاي ديكابٕيِ دطياسٙضٕاواـ
ثطػؿاااش ٚقاااس ...ظٕاااسىي ضا ثاااسضٗز ى اااز ٗ ّااأ زيياااط ناااساي اٗ ضا
ٕكٖيسُ»(لٍٔد٘.)553 <35;2 ،
ٗ زض زاؾشبٓ «ٍيؼيب»<
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«ٍيؼيب ثيْبض قس ،لٓ يكِٛبي ٗحكي ثب زضذكف ثؿايبض ثؿايبض ثبقان٘ٙ
ّيزضذكيسٕسّ .يزيسُ م ٚاٗ ذ٘اٛس ّاطز ٗ زض زٍاِ ّٕ٘يسإا ٚثاب ػعضائياٌ
ؾٖيسً زض سنبد٘ ث٘زُ»(لٍٔد٘.):6 <35:; ،
ًتيجِ تحث
ثب ثطضؾي ٗ سحَيٌ زاؾشبٓٛبي نبزق ٛسايز ٗ ازىبض لٍٔد٘ ّيس٘آ زضيبفز مّ ٚاطه
ّضْ٘ٓ انَي لطبضقبٓ اؾز ٗ ،ثٗ ٚض٘ح ّيس٘آ ٗػ٘زـ ضا زض لطبض ائ زٗ احؿبؼ مطز.
حضاا٘ض دُطضٕااو ّااطه زض ؾطسبؾااط زاؾااشبٓٛاابي زٗ ٕ٘يؿااٖس ٙحااؽ ّاايقاا٘ز ٗ ْٛااٚ
قرهيزٛبي زاؾشبٓٛبيقبٓ ضا سحز سؤطيط قطاض ّيزٛس .ؾبيٚاـ ضا ضٗي ظٕاسىي ْٛاٚ
ّيىؿشطإسٗ ،حكز ٗ ٛطاؼ ّيلفطيٖس ٗ قٜطّبٕبٓ زاؾشبٓ ْٛيك ٚثب لٓ ضٗثٚضٗ ٛؿشٖس.
ٕ٘يؿٖسىبٓ ثؿيبضي زض ّضْ٘ٓ ّطه لطبض اظ ذ٘ز ثط ػبي ٕٜابزٙإاس اّاب لٕچاّ ٚيابٓ
ٖٛطّٖسآ ّطهإسيف ائ زٗ ٕ٘يؿاٖس ٙضا ثاٛ ٚاِ قاجيّ ٚايؾابظز ،س٘نايف فضابٛبي
ْٖٗٛبك ،قرهيزٛبي ّؼٖ٘ٓ ٗ ّضبّئ ينؿابٕي ّبٕٖاس إشقابُ ٗ ػٖبياز ثطىطفشا ٚاظ
ػٖ٘ٓ اؾز م ٚدبيبٓ زاؾشبٓٛبي ائ زٗ ٕ٘يؿٖس ٙضا ثّ ٚطه ّٖؼط ّيؾبظز.
ال
اٍجش ٚس ابٗرٛابيي ٕياع ّيابٓ لٓ ٛاب ثاطاي إشقابً ّضاْ٘ٓ ّاطه ٗػا٘ز زاضزّ .اظ ً
قرهيزٛبي زاؾشبٕي ٛسايز ثيفسط ذ٘زمكاي ضا ثاطاي ذبسْا ٚظٕاسىي ذا٘ز إشرابة
ّيمطزٕس ،اّب قرهيزٛبي زاؾشبٕي لٍٔد٘ ثيفسط ث ٚقشٌ ّيضؾيسٕس يب اظ ثيْبضي ػابٓ
ّيؾذطزٕس.
اّب لٕچ ٚؾجت سكبث ٚزيسىب ٙائ زٗ ٕ٘يؿٖسّ ٙيق٘ز زٗىابٕيي يٜاطّ ٙاطه زض لطابض
لٓٛبؾز .ىبٛي ّطه يٜطٍٖ٘ٛ ٙبمي زاضز مٗ ٚحكز ٗ ٛطاؼ ث ٚزً قٜطّبٕبٓ ّيإاساظز
ٗ ىبٛي يٜط ٙفطقشٚاي م ٚػصاة ٗ ضٕغ قٜطّبٕبٓ ضا م ٚزض ؾطٕ٘قز قُ٘قبٓ اؾيطٕس ثاٚ
دبيبٓ ّيضؾبٕس ٗ سٖٜب ضإ ٙؼبر لٕبٓ اؾز .ىب ٙقٜطّبٕبٓ زاؾشبٓ ث ٚزٍيٌ ٛاطاؼ اظ ّاطه
ث ٚػٖ٘ٓ ّيضؾٖس ٗ ثب لٓ زؾز ٗ دٖؼٕ ٚطُ ّيمٖٖس ٗ سٖٜب ث ٚزٕجبً فطاض ٛؿشٖس اّب ىابٙ
ث ٚزٕجبً ّطه ّيضٕٗس ٗ ضإ ٙؼبسي ػع اٗ ْٕييبثٖس.
ثب زقز زض ظٕسىي ٗ لطبض ٛسايز ٗ لٍٔد٘ ّٖكؤ ايأ زٗىابٕيي ضا ّايسا٘آ ثطىطفشا ٚاظ
قطايظ ظٕسىي زٗ ٕ٘يؿٖس ٗ ،ٙفطاظ ٗ ٕكيت حيبرقبٓ ٗ اػشقبز ث ٚػجطي ث٘زٓ ؾطٕ٘قاز
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زإؿز .ثب س٘ػ ٚث ٚظٕسىي ٛسايز ٗ ؾطىصقزاـ ّيس٘إيِ ائ ٛطاؼ ٗ اقاشيبق ضا زض اٗ
زضيبثيِ .لٓىب ٙمٛ ٚسايز ثاٛ ٚاسفي زٍياطُ ثا٘ز ٗ زٗؾاشبٓ ٗ لقاٖبيبٓاـ ثا ٚاٗ يابضي
ّيضؾبٕٖس؛ ظّبٓ اقشيبقاـ ث ٚظٕسىي ث٘ز ٗ لٓىب ٙم ٚزض سٖٜبيي ٗ غطثز ،زٗض اظ يابضآ ٗ
زٗؾشبٓ ث٘ز ٗ اظ اٛسافاـ زٗض افشبز ٗ ٙؾطذ٘ضز ٙث٘ز ث ٚزٕجابً ّاطه .ظّابٕي ماْٛ ٚاٚ
لٓىٕ٘ ٚم ٚثبيس ثبقٖس ٕج٘زٕس .ثيعاضي زٕيبيف ضا دط ّيماطز ٗ ّايذ٘اؾاز زض ايأ زٕياب
ٕجبقس ٗ ثّ ٚطه دٖبّ ٙيثطز .ث ٚاػشقبز اٗ ي٘ٓ ائ ؾطٕ٘قز قُ٘ ثطاي اٗ ػجطي اؾاز ٗ
ْٕيس٘إس ضإ ٙؼبسي ثطاي لٓ ثيبثس سٖٜب ضا ٙسؿنئ زضزٛبيف ضا ّطه ّيزإؿز.
ازىبض لٍٔد٘ ٕيع ظٕسىي ؾرز ٗ زق٘اضي زاقز ٗ ّبزضّ ،بزض ذ٘إاسْٛ ٗ ٙؿاطـ ضا اظ
زؾز زاز ٙث٘ز .اٗ ٕيع ٖٛيبّي م ٚزض لغ٘ـ ّابزض ّٜطثابٓاـ ثا٘ز ياب ػبقاق ْٛؿاطـ،
ظٕسىي ضا زٗؾز زاقز ٗ ث ٚلٓ اّيسٗاض ث٘ز ٗ لٕيب ٙمٕ ٚج٘ؽ اٗ ضا ٕبزيسّ ٙيىطفشٖس ٗ اٗ ضا
ٍٗيطز ّيذ٘إسٕس لضظٗيي ػع لضاّف ّطه ٕساقز ٗ ّؼشقس ث٘ز م ٚائ ؾطٕ٘قز قُ٘ زض
سقسيط اٗؾز ٗ ضا ٙضٛبيي ثطاي اٗ ٕيؿز.
قٜطّبٕبٓ زاؾشبٓٛبي ائ زٗ ٕ٘يؿٖس ٙثطىطفش ٚاظ ٗػ٘ز ذ٘زقبٓ ث٘زٕس ٗ ثب ٕ٘ؾبٓٛبي
ظٕسىي ،اقشيبق ٗ ٛطاؼ ٕؿجز ثّ ٚطه زاقشٖس ٗ ائ ذه٘نيز زٗ ٕ٘يؿٖس ٙث٘ز م ٚثاٚ
لطبضقبٓ ضا ٙيبفز ٗ ّ  ُٜ٘زٗىبٕٚاي اظ ّطه زض لطبضقبٓ ثطػبي ٕٜبز.
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فطٛبزد٘ضّ ،اطاز ،35:5 .ضيطاى ،هاليرَليا ،توثيل  ،رهاًتيسلن(ّؼْ٘ػاّ ٚقابالر) ،سٜاطآ< ٗظاضر
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هقاالت
نحشي ،افؿبٕ ٗ ٚقبزّبٓ قنطٗي ٗ ّؿؼ٘ز ٕ٘ضٗظيبٓ« ،35:: .تزرسي تزذي ٍجَُ اضتزاك ٍ افتزاق
زر زاستاىّاي مَتاُ صازق چَتل ٍ ازىار آليپَ» .فهَٖبّ ٚػَْي دػٗٛكي ازثيبر سغجيقي ،ؾابً
ؾُ٘ ،قْبض ،32ٙنم  ،3:5ٗ379زفشط ىؿشطـ ٗ سٍ٘ياس ػَاِ ،سٜاطآ< ؾابظّبٓ ّطماعي زإكايب ٙلظاز
اؾالّي.

