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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
  1481إن أول حماولةةل لة ةةل آل ةةكرن آل ةةكغ إا آليدةةل آلعةة    ل  ةة   ةةا  -1

 ركوستت ل  آلي   ل  ساق ا  د   سمعةل   ةك  يى      هان فكدرك سباستني
  1481 ادا  س كتريآ  يف آل تصييل آلع    ل يف طتجل قاملدكب، رلا  ل   ا  

  ُ ةةةةةنيم قا لةةةةا  قا  لةةةةةال 1481قتصةةةة   ص قتصةةةة    ادةةةةةا  يف آ  آ ةةةةك، ويف  ةةةةا  
يف  . و بةةة أ ناقةةة آ  لة تةةة  1488وقتصةةة    ادةةةا  يف ل ةةةب نل، ص ُ ةةةنيم و  ةةةكآ   ةةةا  

آلعةةةت آل آلتاليةةةل قتلريةةة  آلةةةكأ  آل ا ةةة  قةةةلن دةةةإ آملعةةةت ي  تك ةةةل و ي ةةةل إا لدةةةل 
أجتبيل تعّبم  إ نظك  ليعامل غك بل  ادا   ةإ تصة رآل آل ةكآو، ولة   ة  فعدةا تعة م 
يف أحعةةإ آ حةة آل قآل قيلةةل نعةةبيل. و  ةة لب إن آل تةةاب آلةةي     ةة   د ةةإ 

آ آلصةةةةةتا دةةةةةإ آلة ةةةةةال. حملةةةة    اةةةةةيى آل  ييةةةةة  وسةةةةي    تةةةةة ر   ةةةةة  هةةةةي
فالصع قال آليت ت تتا دث  هيآ آلعلة  تة دآد آ د ةادآ  دي   ةا  ل ة ن لدتة  هة  
-آلعكقيل آلةيت تتيةا طبيعت ةا آفت فةا  ربةريآ   ةإ آليدةال آلدكقيةل  ل دةا ، وتتلية  

قةةةالةآقني قةةةني دعتاهةةةا آلةةة آفي  و ةةة ي ا  -وال سةةةيلا فيلةةةا  تعيةةةل دت ةةةا قال ةةةعك
رجل  تعير دع ةا آلصصة  قيت لةا سة ى  يةى حعةاب آملعة   هيئت ا  آخلارج  ل 

آلةةةةة آفي ، ون ةةةةةإ أن   اةةةةةا ح ةةةةة  قلةةةةةل آلتاقةةةةة   يةةةةةى تك ةةةةةل ركوسةةةةةتت لي  
 Crusentolpe   قل  واا غري واا آليطا ونض  وه   عيل يف قلةل

 حبية  قيمة  Saleوآإلجنيية   جة ر  سةي   Marracciآإل طايل دكآت ة  دعيل 
آلّبرةا،، آلكوحةا، ليكسة ل اةيى آل  يية  وسةي   نصع  قت   آلصيض آملت هج قة 

قلسي ب نثك  س     جاٍف وفةار   ال دعة  لة  . و يية  فةعن هةيآ آل ةكرن  أ  
تك تةة   ال ت ةةةك دةة  آلةةتإ آ اةةي  إال يف آالسةة . وهةةيآ دةةا  ص ةة  أ  ج ةة  
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 بيلة  أحةةيل آل ةةكآو وأرثةةكه  آجت ةةادآ  ل ةكآو  هةةيآ آمييةة  آلضةة  . ونضةة  آلتاقةة  
   قةةةةلن آلةةةةتإ  دةةةإم قةةةة الالل جييمةةةةل  يةةةةى آالفت ةةةار لي رآ ةةةةل قاليدةةةةل آلعكقيةةةةل قةةةا 

وق آ  ها أدل إا س و ف   تةا  ليع  ة  دةإ آلص ةكآل. ولةيم  ةل دةا  ة ل  يةى 
أن آملةةةةج  قةةة  آطيةةة  ق ةةة   دعةةةت    يةةةى دةةةا رتبةةة  آملصعةةةكون آلعةةةكب  يف هةةةيآ 

دعةةتعيتا  قة ةةل دكآت ةة   آميةةال . و عةةّب آلتاقةة   ةةإ قتا تةة  قةةلن آملةةةج  أ م تك تةة 
آل تيتيةةل  ملعةةا، آل ةةكرن آل ةةكغ  وتك ةةل سةةي  آإلجنيي  ةةل. ولعةة  قلةةل قةة   م دو ةةا 
آطةةة ل  يةةةى آلةةةتإ آلعةةةك  إال دةةةا نةةة ر. إال أنةةة    ةةةكمر أ ضةةةا  أنةةة  مل  ةةة  دتعةةةعا  

قاقتباسةةال دةةإ آلةةتإ. و بةة أ آلتاقةة  قاقتبةةا  دةةإ آمل  دةةل  لتعةة  آ ررآ ةة  آل اسةةيل
في ا آملةج  أن  مس  يف  باق  وه  يف آملدكب قصل تاق ل آلتيب آلي  آليت  يرك 

تعيمةةل قةةني آلعةةلاو وآ رو. و  ةة لب إنةة  ال  ةةيرك ريةةا تةةلتمى لةة  دعكفةةل أن تيةةل 
آل صةةل رانةة  ةتيصةةل. ونظةةكآ  ال ت ةةاد  قةةلن رفةةك إ قةة     نةة ن قةة  ُ ةةي ي آ  ةةي  

د  قصاح   ك عل وقان ن آل صل قكرل أن أن   آل كرن إا لدتتا لتعك ا قين ق  
مل    نةةة آ يف و ةةة  قعةةة  لت ةةة  إ تصةةة ر سةةةيي   تةةة . و ةةةكى آلتاقةةة  هةةةيآ آلتصعةةةري 
لةةة وآف  آملةةةةج  جةةة  غك ةةة  وسةةةاق . و  ةةة ل يف آلةةةتإ آملعت نب  ةةةل  ةةةإ حملةةة  

آملؤلةا  ة رد قعة  آمل  دةل د تطصةةا  دةإ آمل  دةل آملصةاحبل لة ةل سةةي  ود تة  ب إن 
(Sale) ج آنةةة  آإلسةةة   ودةةةا  ُعةةةكف  ل دةةةا   ةةةإ حيةةةا  آإلجنيي  ةةةل تتتةةةاول أهةةة  

 حمل   ايى آل  يي  وسي  .
وال جن  ج   آ  يف هيآ آمل تطا س ى رأ   قلن  مل   إ ل ى آلتيب  

 ايى آل  يي  وسي   يف ق آ ل قعثت  فطني أو طل حال سياسيل.  وفيلا  ي  
 رتني جمل  ل دإ آمل حظال ح ل آلتإ وآلتص  بال آمل ةحل ت ل  آلع

 . ودإ قني أد ر أفكى   ري 31آ وا وآلثانيل  دإ آل كرن آل كغ  حىت آآل ل 
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آلتاق  قلن آملةج  ق  تصكمف يف أ دتل آلصع  تصكفا  آ تباطيا  ربريآ  د  آلتجاه  
آلتا  ليعيال ودتطيبال آملتطل. وإال فعن د حظات  آل يييل ال  ب و أن   عيمل 

 -دإ س ر  آلب ك  14-11ل ى تك ل آآل تني - صكد   يي ا أمهيل ربري  د  أن 
آل ا يل قلن  (Sale)وج ل نظك آملةج  آليت    ل إن  رمبا آستي ل ا دإ سي  

 ليل ج     وأن آآل ل  تقدم[71]البقرة:  بِنهورِهِمَ َّلَلَهٱََذَهَبَآل يلال
آل ق  آلي  آلعاق ل تتضلإ حيفا ، وه  دا  عةو  يي  آلتاق . وأفريآ  فعن  يف 

فعن     ل إن  ران   لسا في  آلتاق  قع   إفعاح جماٍل راٍف هلي  آمل حظال
 تل  أن ت  ن هي  آل  ي ل   عين آل كرن آل كغ  آليت  ثم  أسم آل  إ 
آإلس د  ق  وقع  يف    دةج  أد ك وأرصل لي يا   ي  آمل لل آلصعبل إقآ 

 ضاف إا دثال  ركستت ل  . وال ق  أن ق مر هلا أن تةج  إا آليدل آلع    ل
Crusentolpe   لإلس    ك ا  إ اقيا  قصصل  ادل غري أن   أن  قالكغ  دإ  ك

  صةو جييما  قلن حمل آ   ايى آل  يي  وسي   ه  دؤلا آل كرن آل كغ.
أدةةا آملةةك  آلثانيةةل آلةةيت تصةة مى في ةةا  ةة إ لة ةةل آل ةةكرن آل ةةكغ ف انةة  يف -2

جتةة ب  يف (Lund)وقةةا   ةةي  آمل لةةل دعت ةةكل يف جادعةةل لُت ةة    .1418 ةةا  
آلةةي  Carl Johannes Tornbergآلعةة     ةة  ى رةةارل   هةةانم تةة رنّب  

 . وقة  فةا ل آلة ةل  1481  د  ركس  آليدال آل ةكقيل يف تيةل آ ادعةل دتةي
يلةا أدةا مل ت ةإ دك ةيل  ادةا ، وال سةيلا ف جبا    آ رادنيل آلع    ل ليعي   رغة 

 تعيةةةةل مبعةةةةت ى لدت ةةةةا آلعةةةة    ل آملعةةةةت  دل يف آلة ةةةةل غةةةةري أن أمهيةةةةل آملةةةةةج  
ل ست ةةكآل آلعةة     ُواةةص  دةةإ قبةة   ةةامل دةةإ  يلةةاو  دانةة  رلةةا  يةة ب ل ةة  
محة    سةةل آلعية  آملت هجةةل إا نة ر آل ةةكل وجعي ةا ت ةةكل  ت ة    يةةى آلع  ةة  

نةةةةةة ردلتج  ر ح ةةةةةة  آلةةةةةة رت تةةةةةةار ق آل ةةةةةةكل وآلعةةةةةةامل آلدةةةةةةك م. وقةةةةةة  دةةةةةةإ ج آنةةةةةة 
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(Nordling) آل ةةةكقيل يف  آمل ةةتإ قاليدةةةل آلعكقيةةل وآلةةةي   ةةد  ركسةةة  آليدةةال
آملةةةير ر  دةةةإ   ، ح ةةة   يةةى آلة ةةةل1418 ةةةا   (Upp-sala)جادعةةل أقعةةةاال 

وج ةةةل نظةةةك لد  ةةةل حبتةةةل. ووف ةةةا  لةةةبعض آملصةةةادر فةةةعن ح لةةة  رةةةان قاسةةةيا  جةةة آ . 
إا حٍ  دا  عة   ف ل ةا، و عةف ن ردلتج قلن آلة ل تتع   ل دا  قيدل س يل 

 رغ      س سل أسي  ا غالبا .
و  ةةةةري آلتاقةةةة  رةةةةيلل إا رثةةةةك  آسةةةةت  آ  آلعبةةةةارآل آلت  ةةةةي يل سةةةة آو   

أرانةةة  قةةةاخلني آملا ةةة  أو قةةةني آ قةةة آ  آسةةةت  آدا  دصكطةةةا ، وال سةةةيلا أن آلةةة آف  
آلك يم ورآو قلل دي  آملةج  إل اد  آلصياغل. و ضيا آلتاق  قلن هةي  آلعةلل 
ُتظ ك آلتإ  يى أن  نعيج غري س  م   ةاق  أحة   ةطك   تك ةل وآل ةطك آلثةا، 
تعيي ةةال تصعةةري ل. رلةةا  طةةكح نةة ردلتج قعةةض آملبةةادل أو آل ةة آنني آلةةيت  ةةكى أن 
  ةة  تك ةةال  ةةي  آ مهيةةل وآلةةيت آ تلةة ل يف آلعةة    وأملانيةةا يف جمةةال تك ةةال 

أن أ ةةةةيا  ةةةة ف  آمل ةةةة  .  وهتةةةةا أودم  نصةةةة   دةةةةا  عةةةةكف  تةةةة ه  قال تةةةةاب
آلت  ةةي  قةةلن أملانيةةا رانةة  يف آل ةةكن آلتاسةة    ةةك آلبيةة  آ جتةةيب آلةةي  رةةان لةة  
نص ق  تل ري    ايف وحىت لد    يى آلتط رآل يف آلع   ، وه  آل ور قآت  آلي  

 دارست  فكنعا يف آل كن آلثادإ   ك .
و ةةةير هةةةي  آملبةةةادل آملةةةةج  دةةةإ إ ةةةاد  اةةةياغل  يةةةل راديةةةل دون دآٍل  

يلل، وريآ آحلال قالتعبل   با  آ ل  وآلتعبريآل. رلا  ير  دإ     آلت ي  ل
قتعيعةة  آل يلةةال وأ ةةبا  آ لةة ، ودةةإ آلتديةةريآل آال تباطيةةل يف آلتبعيةةل وآلةةكقني 

  مل دةإ آملبةين ليلعية    آلتتاس   يف أ با  آ ل ، ودإ تديري يف  ب   يل رلن
  حةكف جةك إا تكرية  دضةاف إلية   أو إا آملبين ليلج ة ل أو تديةري فعة   ي دة

جمكور  أو إا حالل آملصع ل آملبا ك أو آملتص ب  آملصع ل ق   وآلع م اة ي . 
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وأفةةةريآ  فعنةةة  إن ُوجةةة  يف آليدةةةل آملةةةةجة  إلي ةةةا آسةةةتعار  تعةةةادل آسةةةتعار  يف آليدةةةل 
  ة ل آملةجة  دت ا فعن  يى آملةج  أال خيتار تعبريآ  ةتيصا  إال  سباب وجي ةل. و 

نةة ردلتجب إنةة  غالبةةا  دةةإ  يةة  هةةي  آلتةة آح   بةة و أن تةة رنّب  قةة   ةةكر دةةإ تيةةل 
آل ي د  آلض آقني   يى حن  آ تبةاط  وتصةكف تصةكفا  تادةا ، ص  ضةكب  ة دآ  دةإ 
آ دثيل لتع  آ هي  آلت طل. رلا  ةيرك نة ردلتج دبة أ رفةك د لةا   تصة  آملةةج  

آلتعبري يف  تا ا تك ت  آملعادلةل لي يلةل أو آلتعبةري  دودا  قاست  آ  قآل آل يلل أو
يف لدةةل آلةةتإ آ اةةي  طاملةةا أن آلعةةيال ال   ةةري إ ةةار  وآ ةة ل أن لي يلةةل يف 

 سيال رفك داللل ةتيصل.
ويف هيآ آ ان  أ ضا  تبةني ليتاقة  أن آملةةج  تة رنّب  مل  يتة   يف تك تة   

  آمل ت قل خبني دا   أو د    ل قةني  يآ آملب أ. أدا فيلا  تعيل قال كوح آلع   
أنةةة  دةةةج هةةةيآ آملةةةت ج ليتصةةةادى ق ةةة ر  ق سةةةني، فةةةعن آملةةةةج     ةةة  يف د  دتةةة 

آإلد ةةان آل جةة د آملةة  ج لعةة د ربةةري دةةإ آحل آ ةة . و ةةكى آلتاقةة  أن وج ةةل آلتظةةك 
تيل ال أسا  هلا دإ آلص لب فال كوح إدا أدا ال ت    هلا آحلاجل قتاتا  أو أدا 

 ر ل قعب  آالفت ار إا آل قل وآ دانل يف ن   آلتإ آ اي .ُجعي   كو 
آمل لل آليت ُ  مدل فعن آلة ةل  آال تبارآل و   ل ن ردلتج إن  إ افل إا 

تتضةةلإ  ةة دآ  ربةةريآ  دةةإ آ فطةةاو آليد  ةةل آحل ي يةةل وهةة  دةةا ال  ت قةة  دةةإ آلتاحيةةل 
  .آملتط يل أن     في    إ  يآ آملعت ى آلعيل   آ رادن 

وقبةة  أن خيةةت  آلتاقةة   ك ةة  لية ةةل تيةةل فعنةة   تتةةاول ن طةةل أفةةكى جةة   
د لل  فطري  . و  كر آلتاق  أن آلة ل تُ  َّ   قصصت ا دت  لل دإ آلتإ آلعك . 
إال أن هتةةةةةةاك رتاقةةةةةةا    ةةةةةة  يف    ةةةةةةل جميةةةةةة آل دةةةةةةإ تةةةةةةلليا آلّبوفعةةةةةة ر سةةةةةةّبجنك 

Sprenger ةةج   لة  وتعاليلة  آلع  عك   دإ د  تةل قةرين  قعتة آن  حيةا  حم 
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فيةة  أجةة آو ربةةري  دةةإ آلةةتإ آل ةةكر، قكدتةة  إا آليدةةل آ ملانيةةل  ةة ف و ةة  أسةةا  
 لألف ار آملطكوحل يف هيآ آل تاب وت  ي  ا. 

و عت ةة  آلتاقةة  أن تك ةةل تةة رنّب  هةة  يف دعظل ةةا يف آل آقةة ، دبتيةةل  يةةى  
   آلّبوفع ر سةّبجنك. آمل تطصال آ ملانيل دإ تك ل آل كرن آل كغ آليت     يى 

ونضةة  آلتاقةة  يف إ ةةكآد د تبعةةال  ةة   تةة ل   يةةى اةة ل دةةا قهةة  إليةة    ةةيآ 
آلصةة د . وحيةة  إن هةةي  آ جةة آو دةةإ تك ةةل آلةةتإ آل ةةكر، إا آليدةةل آلعةة    ل 
تع ةةةةم تك ةةةةل آلّبوفعةةةة ر سةةةةّبجنك آ ملانيةةةةل، وهةةةة  آلة ةةةةل آحلةةةةك   غةةةةري آحلكفيةةةةل  

ت    دإ آلطبيعةل آإلسة اقيل هلةي  آلة ةل. ويف  آملعتل    يى إ اد  آلصياغل وه 
دعةةةت   آ ةةة و آ فةةةري دةةةإ  ةةةكو تيةةةل آلة ةةةل، ولت  ةةةي  ف كتةةة    ةةةإ دصةةة ر 
آلة ل  فعن آلتاق  نثم  قلج آو دإ تك ل ت رنّب  ودا  تا كها دإ آلة ل آ ملانيةل 

  ملةةةج  آلةةتإ آملةةةجة لعةةّبجنك. رلةةا نثمةة   ةة ف آمل ارنةةل، قةةا ج آو آملتةةا ك  دةةإ 
وآ ةتل   يةى تك ةل سة ر    ،1481، ن ةك  ةا  Ullmanأملا، رفك ه  أوملةإ 
 113دةةةإ سةةة ر  آ  ةةةكآف إ ةةةافل إا تك ةةةل آلعةةةة ر   111آلصا ةةةل حةةةىت آآل ةةةل 

د حظةةةل قعضةةة ا ط  ةةة  تبةةةني  آلتةةةل ري آل بةةةري لة ةةةل  31 آل ةةةافكون  وقةةة  دوَّن 
آمل حظةةال جةة و قصةةري  ةة   سةةّبجنك  يةةى آلة ةةل آملعتيةةل قةةالعكو. و تبةة  هةةي  

دةةةإ سةةة ر  آلب ةةةك . و  ةةةري قلةةةل إا أن  11إا آآل ةةةل  11د تبعةةةال دةةةإ آآل ةةةل 
آلتعيي ال آمل ت قةل خبةني دا ة  أو قةني ق سةني إدةا إنة  ال دآ ة  هلةا، أو إدةا تعة د 

 إا أسي ب آإلطتاب آلي  آتبع  آملةج .
آلعةة ر   و ةة   آ ةة و آ فةةري دةةإ هةةي  آمل حظةةال د تبعةةال دةةإ ق آ ةةل 

. و  ص   ةي  آمل تبعةال آلتلثية  11إا آلع ر  آلعاقعل آآل لب 11آلثانيل آآل لب
إل ةةافال غةةري  ةةكور ل إا آلةةتإ آملةةةج  وإ ةةاد  اةةياغل دعةة بل وجتةة ف  ةةإ 
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آلتإ آ اي  مل ت  م  ق تاقت ا خبني دا   أو أق آ  أو غريها. و   ل ن ردلتج 
هلةةاب إن هةةيآ آلعةةكو   ةةض  ةةإ  آلة ةةل يف دا ةةل  ك ةة  دي صةةا  ح لةة   يةةى

نتيجةةل غةةةري دك ةةةيل يف  ةة   نةةة آٍح أساسةةةيل رلةةةا  ظ ةةك أفطةةةاو  و ي قةةةا  يف  ةةة   
آلة ةةل ودضةةل دا.  ضةةاف إا قلةةل ريةة ، أن آلة ةةل د ةة  ك يف أاةةي ا نظةةكآ  
 نةة  تبةةني أن آلة ةةل يف دعظل ةةا هةةة  تك ةةل مل تطصةةال قاليدةةل آ ملانيةةل دعةةةت ا  

فعة ر سةّبجنك آملعتة ن  حيةا  حملة  وتعاليلة   ولةيم دةإ ودة ل دةإ دؤلةا آلّبو 
 آلتإ آلعك  لي كرن آل كغ رلا  اول إ  ادتا قيلل.

رةةةارل فةةةيي ي  تعةسةةةتني    ن ةةةك دعت ةةةكل رفةةةك هةةة 1311ويف  ةةةا   
(Karl Vilhelm Zettersteen)جادعةةل لُتةة   ، أسةةتاق آليدةةال آلعةةاديل يف

Lund  ، ليتإ  ن ك تك ل ت اد ت  ن حكفيلص آ ستاق جبادعل أقعاال فيلا قع
آمل     آل كر، . وق    م  يلةاو آلعكقيةل آلدكقية ن آلة ةل قار ةل  رآقيةل ، إال أنة  
ل  ن تعةستني رعاق ي  دةإ آملة ةني آملةير ر إ، غةري دعةي  ف ة  اة مر آلة ح  
قلنةة  نةةاتج  ةةإ   ييةةةل د ه قةةل  فةةي   و ييةة  فةةةعن آلة ةةل تصت ةةك رثةةريآ  إا آلةةة    

لص    آل  ين. رلا أن آلتعيي ال آملكآف ل لية ل، وليعب  قآتة   يةى آ رجة ،  آ
تتضةةلإ أفطةةاو  جعةةيلل قالتعةةبل لتصعةةري آلةةتإ آ اةةي . ورلثةةال  ثةةري آلعةة ني 

دةإ آلعة ر  آلتاسةعل   ةك  حية   عجة  أهة   24 يى قلةل تعييةل  يةى آآل ةل 
آلعةةةةة     دةةةةكغ   يي ةةةةةا آلعةةةة     تةةةةة دا  كودةةةةةا  تضةةةةإ آلطصةةةةة   يعةةةةى   ييةةةةة 

قا ينيب  ا أف  هارون . فص  تعييل آملةةج   يةى آآل ةل  لة   يةى آلتةيب حملة  
 ايى آل  يي  وسي   قصصل ر ن  دؤلا آل تاب آمل     آل كرن آل ةكغ   نة  
فيةةني قةةني دةةكغ أ   يعةةى   يي ةةا آلعةة    ودةةكغ أفةة  هةةارون ود سةةى. ودةةإ 

آمل جةةةة ر آملصةةةةطت  آلةةةةي   ةةةةيرك  آلعيةةةة ب آلبةةةةار   هلةةةةي  آلة ةةةةل أسةةةةي  ا آلدك ةةةة 
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وآلةةي   عةة  دةةإ   1 قالة ةةال آل  نةةل لتصةة   رتةة  آلي ةة د وآلتصةةارى آل  تيةةل
آملتعير قكآوهتا قالتعبل لي كآو يف قلل آلعصك  دطي  آل كن آلع ك إ  ناهيل  ةإ 

 قارل آلي  .
ومما      دإ اع قل آلة ل تيل حكفيت ا، آليت أ ةكنا إلي ةا سةاق ا ، آلةيت  

ل آملةج  جاه آ  آل ا ل إلي ا، وق  فع ، لتليي  نصع   إ آملةج  سةالا حاو 
آليرك آلي  تعكو ليت   آل    . وه  حكفيل تةةك آل ةارل  ت ية  مبصةكد  دعة  
 بةةارآل  ةة     آإل ةةا ، حيةة   ُ يةةل لي ةةارل غةةري آلعةةك  دةةإ آلتاحيةةل آليد  ةةل أن  

 س  آملةج  أن      ا ريلال أو حىت  بارآل ق ادي ا تب و ناقصل. وران ق
قع ةةةافل قعةةةيطل قةةةني آ قةةة آ  دعةةةت ا  دةةةإ رتةةة   آلتصاسةةةري آلعكقيةةةل. ورةةةان ن ةةةإ 
ليتعيي ال آملتصكقل أن ت    دا  ي د  ت  ي  إال أنة  ال   جة  سة ى إ ضةاحال 
 ةةئييل، وتتعةة  آلتعيي ةةال ق ةة   ر ةةيم ق  دةةا ت ةةب  دةةا قةة  جنةة   يف  دعاهةة   

ا  قة  إا طب ةل آملث صةني دةإ أ ة آو آملةةج  ودةإ   افيل ليع  د ج ل لي كآو  يع
أاةةة قا  . وقةةةالطب  فةةةعن أحةةة  آ سةةةباب آل افيةةةل ورآو قلةةةل أن  ةةة د آملعةةةيلني 

 رنيآك يف آلع    ق ادي ا مل   إ  تجاو  آحلصتل دإ آلتا .
وق  و   حمل  رت  قرينعة  هي  آلعي ب نص   يتي  إ ةافل إا أن  

واةةي  يف دا ةةل آل ةةكن إا حةة آيل أرقعلا ةةل ألةةا آ قييةةل آملعةةيلل يف آلعةة    قةة  
% دةةإ جملة ل آلعةة ان  وقلةةل حةةني  ةكل يف تك ةةل دعةةا، آل ةةكرن 8 أرثةك دةةإ 

 The)آل ةكغ إا آليدةل آلعة    ل آملعااةك   ة   تة آن  رسةالل آل ةكرن          

Message of the Quran)   إسةة د  قعةةادني. وقتةةاو     أ  قعة 1344 ةةا

                                 
   آملعكوفل ل ى آلتصارى قال تاب آمل   . 1 
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قةةةةا   ةةةة د دةةةةإ آلعيلةةةةاو آملعةةةةيلني يف آلعةةةة      1 ل آ  هةةةةك  يةةةةى طيةةةة  أرادنيةةةة
مبكآجعل آلة ل حي  أا رل أرادنيل آ  هك مب ج  قلل ح لا  قلن  ال دان  
دةةةةإ طبا ةةةةل آلة ةةةةل وت   ع ةةةةا وأدةةةةا ال  ةةةة   دةةةةا خيةةةةالا آل ةةةةك عل آإلسةةةة ديل. 

 ، ومبعا    داليل دإ آحل  دل آلع    ل ودت ل داليل دةإ ح  دةل دولةل آل   ة
آل ةة ري  قكوقةةك م   يف دآر آلت ةةك آلعةة    ل 1333ن ةةكل آلة ةةل يف دا ةةل  ةةا  

Propriusنةةةني آلصةةةص ل وآلة ةةةل  . و تةةة   آلة ةةةل  يةةةى آلةةةتإ آلعةةةك   يةةةى
آلعةة    ل  يةةى  عةةارها. رلةةا  تةة    يةةى تعيي ةةال  ةةافيل  لةة  أسةة ، آلعةةةامل 

االل    ة    يةى حية  هتةاك إحة آملعي  آلتلعاو  آمل ل      آلةتإ دبا ةك 
ررآو وتصعةةريآل ربةةار  يلةةاو آلتصعةةري آملعةةيلني. ومب آف ةةل حملةة  أسةة   ةة  تك ةةل 
قلةةل آلتعييةةل  يةةى  ةة  قرينعةةةو  دضةةيصا  إليةة  أحيانةةا  ودعةة با  يف أحيةةان أفةةكى. 
وقةة  اةة رل طبعةةل  انيةةل دكآجعةةل تتضةةلإ ف كسةةا  قا مسةةاو وآمل  ةة  ال وت عةةي  

أح آب وأرقال وأ ان، وإ ار  إا آمل آ ة  آلةيت آلتإ  غكآو آل كآو  إا أج آو و 
  صةو أن  عج   ت ها آملعي  ل ى قكآوهتا أو آالستلال إلي ا.

                                 
   لع  آملةج    ص  جادعل آ  هك.1 


