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یمومعراظنارد،تاحالصاودیاقعشیتفت،یبیلصیاھ گنجھببلغاناتسادنیاھکییاجنآزا
ناتسادنیازازیامتمیریوصتھئاراھکمھمهاگشیامننیاناگدننکرازگربیارب،دبای یملیلقت
تمواقموھبلغوتردقدوجواب،یحیسمنامیاھنوگچ.دشعورشزیچھمھھنوگچ.دوشھئارا
یگدنزربتیحیسمیریثأتھچ.دندمآدوجوھبدیاقعھنوگچ.تفایشرتسگموریروتارپما
.دوشهدادناشنحوضوھبهدشرکذدراومھمھھکهدشیعس.تشادیعامتجا

یبیلصیاھگنجدرومردشرازگنیا.تسینهدیشوپزینتیحیسمخیراتراوشدوکیراتنارود
ھنوگچھکدھدیمناشننیا.تساھعماجردنآیاھدمایپوتاحالصاروھظدرومردنینچمھو
.دشهدیشکشلاچھبھسنارفبالقناویتسودرشبروھظابیحیسمرکفت
روھظ،ھتشذگنرقورصاعمنرقریخاردیخیراتتفرشیپهدنھدناشننینچمھهاگشیامننیا
ارزیمآتملاسمبالقنارباسیلکریثأتوسومسیلایسوسلانویسانتحتتیعضو،دازآیاھاسیلک
.دھدیمناشن

ردتیحیسمھچرگا.تساناھجردیبھذمھعماجنیرتگرزبتیعمجدرایلیم2.4ابتیحیسم
لاحردناھجطاقنریاسردتعرسھباما،دسریمرظنھبلوفالاحردرداپورازاییاھ شخب
.درادندوجورمانیازوجمیمسرتروصھبھکییاھروشکردیتح.تساشرتسگ

خیراتھکدوشیمنشورنآندیدزاسپاریزدرادندیدشزراهاگشیامننیاتفگناوتیمعقاورد
.تسینروصتلباقتیحیسمخیراتنودببرغلکواپورا

زاشیبھکدتسیایمینامزلودجکیھنایمردودوشیمهاگشیامنیاضفدراوهدننکدیدزاب
ھبرگشیامن25رداسیلکخیراتردمھمیاھهرودواھدادیور.دریگیمربردارلاس2000

یاھنتموریواصتکمکابدناوتیمهدننیب.تساهدشهدادناشنهاگشیامنردوهدشهدیشکریوصت
.دوش،تساعوقولاحردھچنآھجوتمعیرسیلیخ،رگشیامنیالابتمسقردهاتوک
ھبدنھاوخبناگدننکدیدزابرگا.تساهدشهدادحرشیخیراتمھمدارفاوعیاقو،نییاپتمسقرد
.دننکھعلاطماراھتمسقنیادنناوتیم،دننکھعلاطماریرتشیبتاعالطاودنزادرپبتایئزج

٢٠٠٠هاگشیامنردتیحیسمیاھلاس

.دشناھجرییغتثعاب،دادماجناوتفگواھچنآ.دشابیمحیسمیسیعابینامزلودجعورش
شرتسگھبتعرسھبزیمآتنوشخھجنکشورازآدوجوابولوانورقردتیحیسمھبنامیا

نیارد.دشرتھبمھعاضوا،دشلیدبتیتلودنیدکیھبتیحیسمھکینامزرد.دادھمادادوخ
شبنجواھھعموص.تفرگیمتروصتافارتعاودشیمھتفرگیبھذممھمتامیمصتهرود
.دندمآدیدپاھهاگشنادوسرادم،بتکمرصعرد.دندوبمھمنامزنیاردھعموصیاھ
ینامزطخزا،دیاقعشیتفتویبیلصیاھگنجدننام،اسیلکخیراتکیراتیاھهرود،ھتبلا
تالوحت،هدشتاحالصاثعابھکتسااسیلکخیراتردتاھابتشانیمھًاقیقد.تساهدنامنناھنپ

.دوشساسحااراھنآدناوتیممھزونھھکیمیظع
یاھاسیلکواھاسیلکینونکتیعضو.دشیصخشداقتعاردتیدجھبرجنمیرادیبیاھشبنج
؟دشابدناوتیمھنوگچتیحیسمهدنیآھکدشحرطمشسرپنیاتیاھنردودمآدوجوھبدازآ
ھبتیحیسمنارودھکدنکیمداجیاارروصتنیابرغناھجیاھاسیلکردتیوضعشھاک
عماوجنیبرددشرنیرت عیرسهزورماتیحیسم،یناھجهاگدیدزا،لاحنیااب.تساهدیسرنایاپ
ھمادا،دادرییغتھشیمھیاربارناھجودشعورشحیسمیسیعابھکیتکرح.درادارینید
!دراد
هدادرییغتشتایئزجیمامتابارناھجتیحیسمھنوگچھکدوشهدادناشنحوضوھبھکنیایارب
.تساهدشهدادرارقهدننکدیدزابسرتسدردیددعتمیدعبھسیاھبعکم،تسا
یراکمھھطساوبناتسرامیبداجیااینادنمزاینھبتبسنتمحر،لاثمناونعھبصوصخنیارد
وغلیاربینیناوقعضوناوتیمرگیددراومھلمجزانینچمھ.تسارکذلبقنایحیسمیلمع
نیازایرایسبامهزورما.درمشربتیحیسمتاراکتبازااریرادهدربایوناکدوکنتشک
طقفاھدرواتسدنیاھکمیتسھعوضومنیاھجوتمیتخسھباما.مینادیمیھیدبارتبثمتاریثأت
ردوایھلایناسناقشعوتشاذگمدقناھجنیاربحیسمیسیعھکدنراددوجولیلدنیاھب

.درادھمادانانچمھوهدوبشناوریپشخبماھلااھ نرقلوط

لودجیوردوخھقالعدرومیاھھنومنیلماعتتروصھبدنناوتیمهاگشیامنزاناگدننکدیدزاب
تایئزجابهاگشیامنردامنھاریاھروتردسپس.دننکیدبتیولااریاھبعکمیورینامز
.دشدھاوخثحباھھنومننیادرومردیرتشیب

هزاجادوخھبودینکینادردقًاددجمارتیحیسمثاریمھکدنک یمقیوشتارامشهاگشیامننیا
.دیوشدراو،دمآناھجھبحیسمیسیعقیرطزاھکادخقشعنایرجھبھکدیھد

.تساتیحیسمخیراتدرومردنیا



دوشیمزاغآوازازیچھمھ-یسیع
هدادنرارقریثأتتحتوهدادنرییغتاررشبخیراتریسیرصانیسیعدننامسکچیھ
وهدرکدوخبوذجمارمدرمھکتسالاس2000زاشیبواشزومآویگدنز.تسا
.تساهدشاھنآرییغتثعاب

یمدییأتارنیازینرصاعمناخروم.دناهدرکتبثواراتفگوراکزایلصفمحرشدیدجدھعناگدنسیون
نآفالخیخیراتیاھیتداھشحیسمیسعدرومردھکدرادندوجوناتسابنارودزایدرفچیھ.دننک
ادخرسپدنکیماعداھک،لیئارسالامشردیناتسا،لیلجزایدرگهرودظعاووراجنواھکدھدب
.ھتفرگیمرارقتیذاورازآوبیقعتدرومدوخنامزیسایسویبھذمناگبخنطسوتوا.تسا
ھبومھتمارحیسمیسیع،تسنادیمارتقیقحھکنآمغریلعمھیمورناتسداد،سطالیپسویتنوپ
گرمزازورھسزاسپودرممیلشروایاھ هزاوردردیسیع.درکموکحمبیلصیورربمادعا
.تشگزابتشھبھبوتساوخ رب

یسیعدلوتدالیمزالبق//٠
یمزاغآحیسمیسیعدلوتلاسابنامزمھبرغیراگنخیرات

اررفصلاس،یموریحیسمبھار،سوگیزگاسویسینوید.دوش
ناخروم،لاحنیااب.تساهدرکھباسحمسدقمباتکتاعالطازا
.تساهدمآایندھبرتدوزلاسدنچیسیعھکدننکیمروصتنردم
هدادحرشیتمواقولنایلیجناطسوتھکسمسیرکناتسادزاسپ

.دنوریمفسویهاگداز،محلتیبھبفسویومیرم،تساهدش
میرم.دوبهداداریرامشرسکیروتسدسوتسوگآمورروتارپما

.تشاذگروخآردارواودروآایندھبمحلتیبرداریسیع
هاشداپکییوجتسجردیاهراتستیادھابقرشزاینارگوداج
زایتقوزینسیدوریھیتنطلسهاشداپ.دندمآمحلتیبھبدیدج
یممحلتیبرداررسپنادازونھمھدوشیمربخابعوضوم
ھبیاھتشرفاریزدنکیمرارفتشونرسنیازایسیعاھنت.دشک
عقومھبدنتسناوتاھنآبیترتنیدبودوبهدادرادشھفسویومیرم
.دندشنکاسهرصانرھشردناوجهداوناخنیا.دننکرارف

ماعءالمردیسیع//٣٠
ردیمومعھظعومھبعورش،تشادلاس٣٠دودحیسیعیتقو
ابوایاھھبطخ.تشاددوخرانکرددرگاشهدزاودوا.درکهرصان
بذجدوخھباریدایزدارفا،مدرمهرمزوریگدنززاییاھلاثم
یتحودادیمافشارنارامیبزایرایسب،درکیمهزجعموا.درک
.درکیمهدنززاارهدرم
.دشیمنوانارادناتسودبذجثعاباھنتیسیعقیمعمیلاعتاما

.دندشروھلمحیسیعھبتدشھبیدوھییالابهدریبھذمناربھر
اھریگجابدننامیدارفاابواطابتراوتاسدقمھبنیھوتھباروااھنآ
،دوخیمومعتمدخموسلاسردیسیع.دندرکمھتم،اھیپسورو
.دننکفذحاروادنتفرگمیمصتشنافلاخمھکدوببوبحمنانچ

یسیعزیخاتسروگرم//٣٣
ردیغابرداروا،دمآمیلشرواھبحصفدیعیاربواھکیماگنھ
یلاعیاروشطسوتوابشنامھرد.دندرکریگتسدینامیستجھموح
کیناونعھباروا.دشموکحمتاسدقمھبنیھوتماھتاھبنایدوھی

یدارفارارصااب.دندروآیموررادنامرفسطالیپدزنیشروش
بولصماتوگلگھپتیورربرھشیاھراویدزانوریباروا،شابوا
ونیرتھناملاظندیشکبیلصھبناتسابنارودرد.دندرک
ناتسادتاروصتفالخرباما.دوبمادعاتازاجمنیرتزیمآریقحت

لیجناردھکروطنامھ.دوشیمنمتخندشبولصمھبیسیع
موسزوررداریوربقیسیعناوریپونادرگاش،هدشهدادشرازگ
ارهدرکمایقھکدنھدیمتداھشزینمدرمزایرایسب.دنتفاییلاخ
ھظعومھبعورششنادرگاش،دعبھبنامزنآزا.دناهدرکتاقالم
یتکرحزاغآیربخیاھدادیورنیا.تساهدنزیسیعھکدندرکینلع
تیحیسمفقوتلباقریغروھظسپنآزا.دادرییغتارناھجھکتسا
.دشزاغآ

١١٧-٣٧- سوفسوی//
هدرکعافدنایموررباربردتیدوھیزایدوھیخرومسوفزوژ
ویسیعوبوقعیھبیخیراتتاعاجرایواحوایاھھتشون.تسا
نارودنیاردنایدوھیخیراتدرومردیدایزتاعالطانینچمھ
.تسا

سوتیسات//١١٧-۵۵
ھبارتیحیسمزاغآوهدرکهراشایسیعھبیمورخرومسوتیسات
،تشذگردسویربیتتنطلسنامزردسطالیپروتسدھبھکیدرم
.دنادرگ یمرب

0٣٣
١دوشیمعورشواابزیچھمھ-یسیع //٠-٣٣



عیرس شرتسگ
ھسلوطردھکموریروتارپماھیشاحردکچوکتکرحکی:زیگناتفگشهدیدپکی
.دشلیدبتیونعمیوریننیرتمھمھبوھتفایشرتسگیروتارپمارسارسردنرق

ردتیحیسم،مکینرقنایاپرد.دیآیماپوراھب،سولوئاپ،یحیسمنامیاهدنیامننیرتفورعم
لامشردمورھطلستحتتالایاھبمودنرقرد.دوبهدرکذوفنھنارتیدمھقطنمزایعیسویاھ شخب
وگرمزاسپلاس١٠٠رتقیقداییدالیملواهدصطساوارد.دیسررصمھبدعبیمکواقیرفآ

یاھاسیلک،برغردلاگاتقرشردھیروسزا،موریاھناتسامامتردًابیرقت-حیسمیسیعزیخاتسر
-ینانویتیعمجزایرتشیبدارفا.دشادجتیدوھیزاتیحیسم،موسنرقنایاپرد.دشناینبیحیسم
،ریغصیایسآواقیرفآیلامشیاھناتساردرضاحلاحرد.دندوبتیحیسمھبنتسویپلاحردیمور
یاسیلک،مراھچنرقردریبکنیتناتسنکروتارپمانامزرد.دنھدیملیکشتنایحیسمارتیعمجتیرثکا
.تساموریروتارپماردیونعمیوریننیرتیوقیحیسم

تکرح زاغآ دشدلوتماسیلک:تساکیطنپ//٣٣
تیحیسمھبنایدوھیزایرایسب،لوسرسرطپریثاتقیرطزا
.درکدشرلاحردتعرسھبمیلشروارداھاسیلکودندروآنامیا
.دشمادعادوھییلاعیاروشطسوتھکدوبیدیھشنیلواسونافتسا
ھکتسارمانیاهدنھدناشنمیلشرواردنایحیسمھجنکشورازآ
.تساهدشرشتنم،سلجناپیلیفقیرطزاهژیوھب،هرماسردلیجنا
ناونعھبادخیوسزاودوشیمداشراسوسراتزاسولوئاپ
ارسرطپدنوادخ.دوشیمهدناوخارفنایدوھیریغیاربیلوسر
ھبارواودروایبزیننایدوھیریغیاربارلیجناھکدنکدعاقتمزین

.دنکتیادھسویلنروکیموررسفاھناخ

یتیرومأمیاھرفس//۴٧
تیحسمنیدغیلبتینعیدوختیرومامنیلواردابانربوسولوئاپ
ردینعیدیورباجنآرداتدندشراپسهرھیروسھبھیکاطنازا
.دننکانبییاسیلک،یزورمایلوتانآ،ریغصیایسآ
یایسآردیرتشیبیاھاسیلک،موسومودیغیلبتیاھرفسلوطرد

.دشتیوقتوناینباپوراوریغص

:دنکیممالعامیلشروایراوحیاروش//۴٩
ھنتخودنروآیورتیدوھیھبیدوھیریغنایحیسمتسینمزال
.دوبهدننکنییعتیماگتیدوھیزاتیحیسمندشادجماگ.دنوش
ربنایدوھیتدابعمسارمھبدورودوخندرککیدزنابنایحیسم
ریسفتھبعورشودننکفایمهرطیسنایدوھیسدقمیاھھتشون

.دننکیممسارمنآردحیسمیسیع

یاربودوشیمریگتسدمیلشرواردسلوپ//۵٩
.دشهدادلیوحتنایمورھبھمکاحم
.دربرسھبیگناخرصحردمرردھکتسالاسودوا

لاحرددیدجدھعیاھھمان//۶۴-۵٠
.دنتسھشراگن
،ستنرق،موررددیدجیاھاسیلکھبسرطپوانحوی،سولوئاپ
ناراکمھھبنینچمھویکینولاست،یسلوک،یپیلیف،سسفا،ھیطالغ
رادیدپدیدجدھعمھمیاھشخبھکتساھنوگنیا.دنسیونیمھمان
.دوشیم

نورننامزردنایحیسمتیذاورازآ//۶۴
دیدشتیذاورازآ،۶۶لاسردنایدوھیمایقعورشزالبق
شتآھبمھتمنایحیسم.دشزاغآنورنروتارپمانامزردنایحیسم
.دندشمرردگرزبیزوس

دنوشیممادعاسلوپورتیپ//۶۴-۶٨
زینلپنآزادعبلاسدنچًالامتحاورتیپادتبانورننامزرد
.دندرمانحوییانثتساھبنویراوحرثکا،70لاسرد.دشمادعا

ھباجنآردودروآدنھھبارلیجنالوسرساموت،تیاورقبط
.دیسرتداھش

یدوھینایحیسم//٧٠-۶۶
.دندشنکاسھیروسردوهدشهدنارھیدوھیومیلشروازا

دیدجدھع//٧٠لاسات
یانثتساھب،تساهدشھتشوندالیمزادعبلاس٧٠اتدیدجدھعلک
.ھفشاکموانحوییاھھمان،انحویلیجنا

میلشرواندشناریو//٧٠
.دشناریولماکروطھبسوتیتیموررادرسطسوتمیلشروا

لوسریانحوی//٩۵-٨۵
لیلدھبانحوی.دسیونیمارھفشاکموواھمانھس،انحویلیجنا
.تسادیعبتردسومتاپهریزجردحیسمھبداقتعا

تساشرتسگلاحردنانچمھلیجنا
لعتشمیورینقیرطزانایحیسملاعفھیریخویگدنزکبسرییغت
.یزاسدعاقتم

٢عیرس شرتسگ//٣٣-٩۵
٣٣٩۵



.داد رارق بیقعت و راشف تحت ار نایحیسم یاسیلک هزات ادتبانامھزا مور تلود

 !؟ییانج

عیرس شرتسگ
.دادرارقبیقعتوراشفتحتارنایحیسمیاسیلکهزاتادتبانامھزامورتلود

ردنایحیسمندربنیبزایاربکیتامتسیسشالتنیلوا.دشعورشهدنکارپویلحمتالمحابرمانیا
مھتمیزوسشتآھبارنایحیسمهاشداپنورن،مرردگرزبیزوسشتآکیزاسپ.دشماجنا۶۴لاس
ھکدوبیاھناھبقافتانیا.دشابهدرکیربھراریزوسشتآنیاوادوختسانکممھچرگا–درک
اھروتارپما.دنوشهدنازوسهدنزهدنزلعشمناونعھبودنوشھجنکشنآدمایپردنانمؤمزایرایسب
ارنایدوھیونایحیسمزین)٣٠۵-٢٨۴(نایتلکویدو)١٨٠-١۶١(لرواکرام،)٩۶-٨١(نایتیمود
یمعانتمااھروتارپماواھتبنییآردتکرشزااھنآ-"داحلا":ماھتا.دنھدیمرارقتیذاورازآدروم
اھتیاوررد.دنتسھھجنکشورازآھیلواجاوماناینابرقھلمجزاسرطپوسولوئاپ،نالوسر.دندیزرو
یزیچ.تساریگمشچادھشزایرایسبیراوتسا.دشبولصمھنوراوتروصھبرتیپھکتساهدمآ
ھفطنادھشنوخ":دسیونیمیحیسمهدنسیوننایلوترت.دشرتشیبادھشزانارادنامیادادعتھکتشذگن
لمحتمناھجردیبھذمعماوجنیبردارتیذاورازآنیرتشیبتیحیسمزینهزورمایتح."تسااسیلک
.تسا

 نایحیسم بیقعت و راشف

نایتیمودمورروتارپما//٩۶-٨١زا
یاھھجنکشورازآ.دادادخناونعھباردوخشتسرپروتسد
.تشاددوجوموروریغصیایسآردنایحیسمیلحم

٨۵-١۶٠//Markion
دنکیمداجیایحیسمربتعمسدقمنوتمزازیگناربثحبیتسرھف
.تساتیحیسمزایدوھییاھھشیرندرککاپلابندھبنآردھک
یحیسمسدقمباتکدیدجدھعینوناقھنمادھکدوبمراھچنرقات

.دشصخشمماجنارس

١-١٠٠۵٠//"Didache"
رایسبتروصھبیحیسمنامیاردلامعایامنھارھچباتکناونعھب
نامزنآردنایحیسمهورگیگدنززایشنیبنیا.دادراشنادیفم
.دھدیم

نیتساجدیھش//١۶۵-١١٠
یرمانیا.دوبھیلوانایحیسمیلصاھفیظونامیایرکفذوفن

یاربینوردمھفکیابزاارعوضوممھناوتباتدوبیرورض
یعقاوتیحیسمیتسیچثحبممھفمھودادحیضوتنوریبیایند
.اسیلکنوردرد

٣ نایحیسم بیقعت و راشف//٩۶-٣١٣
٩۶٣١٣

ناوتیمھنوگچ:دنکیمحرطمارلاوسنیادیھشنیتسوژ
؟تسیکعقاوردحیسمیسیعھکدرکفیصوت

ناژارتروتارپما//١١٢
مرجارتیحیسمردتیوضعنآردھکدنکیمرداصینامرف
یسایسیرادافویروفلمعلاسکعکیابنایحیسم.دنکیمیقلت

رادتقازرمودحندشصخشمثعابرمانیا.دندادناشناردوخ
.دشروتارپمایھلامیرکتینعییروتارپمانییآردزایندروم

سویتانگیا//١١٧
ردوا.دشمادعاحیسمھبشداقتعالیلدھب،ھیکاطنایاسیلکفقسا
نیلواسویتانگیا.دنکیمدقنار»نافرع«تعدبدوخیاھھمان
.درکهدافتسا"یناھج"یانعمھب"کیلوتاک"ھملکزاھکدوبیسک

پراکیلپ//١۵۶
وا.دشهدنازوسشتآردیگلاس86نسردانریمسایاسیلکربھر
.دوبحیسمھبیرادافووتیحیسمردیلمعیگدنزھبدنمھقالع

رازآهدشیزیرھمانربهرودلوا//٢۵١-٢۵٠
نایحیسمتیذاو
یروتارپمانادنورھشھمھھکدھدیمروتسدسویسدروتارپما

ینابرقزاعانتما.دننکیمومعینابرقروتارپمایاربدیابمور
.دشابھتشادیپردمادعاتازاجمابدناوتیمیروتارپماندرک
اما،دنوشیمدیھشروتسدنیازاعانتمالیلدبنایحیسمزایرایسب
زانآیپردودنھدیمینابرقیروتارپمایاربزینرگیدیخرب

.دنیآیمباسحھب"دترم"اسیلکفرط

نیرلاوروتارپما//٢۵٣
ناشیشک،اھفقسا.دھدیمھمادانایحیسمھجنکشورازآھب
یمندادینابرقھبروبجممادعاتازاجمھبدیدھتابنامداخو
یژاتراکنایرپیس.دوشیمعونممنایحیسمتدابعمسارم.دنوش
.تساتیذاورازآنیایادھشزایکی

ژاتراکفقسا،نایرپیس//٢۵٨
راشفرباربردھکیناسکابھنوگچھکدزادرپیملاؤسنیاھب
،دنوشیمیقلتدترمودنروآیمدورفمیظعترسھجنکشورازآ
.دوشیممھزااھاسیلکییادجثعابلاوسنیا.مینکدروخرب

سونییلاگروطارپما//٢۶٠
اھاسیلکهدشهرداصملاوماودنکیمزارباارنایحیسملمحتٌانلع
ارمارآیاهرودکیوا،راکنیاماجنااب.دنادرگیمزابھکار
ھبنایتلکویدروتارپمانامزردھکدنکیمزاغآتیحیسمیارب
.دسریمنایاپ

نایتلکوید//٣٠٣
تیذاورازآدرومنآیدوبانفدھابناکمادحاتارتیحیسم
ھبدوشیمنقفومیدوبانرماردواھکتیعقاونیا.دھدیمرارق
دناهدشلیدبتگرزبهورگکیھبنونکانایحیسمھکدوبلیلدنیا
یسایستابثیاربیفنمیاھدمایپزااھنآ.دنتشادیدایزناراداوھو
.دنسرتیمیروتارپما

ردنایحیسمھجنکشورازآ//٣١٣-٣١١
نایاپنیتناتسنکروتارپمانامزرد٣١٣لاس
.تفای

قفومانھجنکشورازآ.دشرداصسویرلاگروتارپماطسوت٣١١
نیبنالیمدادرارق313لاسرد.ایدموکینلھاستنامرف،نایحیسم
.دوشیمدقعنم)قرش(سوینیسیلو)برغ(نیتناتسنک



 ....ریز ندرک تظافح

عیرس شرتسگ
یمدوخنامیادرومردلاؤسندیسرپھبعورشنانمؤم،یحیسمیاھاسیلکشیازفااب
؟دادماجنایراکھچوتفگیزیچھچًاقیقدیسیع.دننک
زاتالاوسندرکحرطمناکما،دندوبهدنززونھ،دنتخانشیمًاصخشاریسیعھکنالوسرھکینامزات
وهدادمیلعتیسیعھچنآدرومردتاعالطاظفح،نادھاشزالسننیلواگرماباما.تشاددوجونانآ

ھکدنتسھییاھھمانیحیسمسدقمباتکنیرتیمیدق.دنکیمادیپیرتشیبتیمھاوایگدنزیگنوگچ
ناونعھبدوزیلیخارسولوئاپیاھھماناسیلک.تساھتشوناھاسیلکھب1950ھھدردلوسرسولوئاپ
یلصاعبنمنوتملیجناراھچ،نالوسرلامعاناتسادواھھمانربهوالع.درکیقلتینوناقیراجنھ
.دنتسھینیعنادھاشیرادینشویرادیدیاھشرازگساسارباھنآ.دنتسھتیحیسم
دھعنوتمزاسدقمنوناقکیداجیانیاربانب.دنتسھرتزیگناربثحباسیلکردھیلواسدقمنوتمریاس
داجیاارنوناقاھاروشھتبلا.دشیشاندشرھبورعامجاکیزاادتباردنیا.دوبیرورضدیدج
.دشھتشونیرصتخمیاھھمانداقتعادعبیمک.دندرکدییأتاراھباتکرابتعاًافرصھکلب،دندرکن

دنراد داقتعا نآ ھب نایحیسم ھچنآ

قیرطزاسیدقتدرومردوضیفقیرطزایھلاتعیبطردندش
.تساهانگربھبلغ

نایلوترت//٢٢٠ات
نیتالھباردوخیاھھتشونھکتساناتسابیاسیلکنادیھلانیلوا
صخشمتعاطاوھبوت،نامیاردتیدجابنایلوترتتایھلا.تشون

..تساهدش

Origines//٢۵۴ات
ھعسوتلاحرد،یحیسمهدنسیونوروھشموبوبحمظعاوکی
ویربعنتمنآردھکتساقیتعدھعینوتسششھخسن،الپازگھ
رثانینچمھوا.دھدیمرارقمھرانکردارینانوییاھھمجرت

نانویھفسلفندرکدحتمیاربشالتابار»یداینبمیلاعتزا«عماج
.دسیونیمتیحیسماب

۴دنراد داقتعا نآ ھب نایحیسم ھچنآ//١۵٠-٢۵۴
١۵٠٢۵۴

دیھشنیتساج//١۶۵لاسات
ردوا.تسامودنرقردیحیسمنامیاعفادمنیرتهدشھتخانش
ناونعھباییھلایدبا"سوگول"ناونعھبارحیسمدوختافارتعا
ھبیو.دنکیمفیصوتدنتسھنآلابندھبناینانویھکیلقعلصا

.دشهدیربشرسوھمکاحمشداقتعارطاخ

نویلفقسا،سوئانریا//١٧٨
.دشلیدبتاسیلکیدجبیقرھبھکتساسیسونگهزومآدررادفرط
ھبدیابھک)دوخ(تخانشقیرطزایراگتسرهرابردنافرع
رجنمادخھبھجیتنردوناسناردیھلا)بوخ(ھتسھکییبایزاب

..دوش

ھیردنکساتنملک//٢١۵ات
هدرتسگموھفمکینیا.دنادیمھفسلفمامتجواھطقنارتیحیسم
کیرشهرابرد»سوئتھفسلف«.دنکیمراکشآاریمالک-یفسلف

نالوسر تحیصن
و.مرادنامیانیمزونامسآقلاخ،قلطمرداقردپیادخھبنم
سدقلاحورطسوتھک،امدنوادخ،واھناگیرسپ،حیسمیسیعھب
سطالیپسویتنوپتسدریز،دشدلوتمهرکابمیرمزا،دشنتسبآ

لزانگرمیھاشداپھب،دشنفدودرم،دشبولصم،دیشکجنر
;نامسآھبدوعص،زور.تساخربناگدرمزاموسزوررد،دش
یارباجنآزا،دنیشنیملاعتمرداقردپیادختسارتسدردوا
یاسیلک،سدقلاحورھبنم.دمآدھاوخناگدرموناگدنزیرواد
ناگدرمزیخاتسر،ناھانگششخب،ناسیدقکارتشا،یحیسمسدقم
نیمآ.مرادنامیاینادواجتایحو



.داد رارق بیقعت و راشف تحت ار نایحیسم یاسیلک هزات ادتبانامھزا مور تلود

SONNTAG FREI?

عیرس شرتسگ
ردنایحیسمگرزبھجنکشورازآنیرخآ)٣٠۵-٢٨۴(نایتلکویدروتارپمانامزرد
رباربردارتسایسًاساسا،سویرلاگروتارپما،وانیشناج.دھدیمخرموریروتارپما
.دھدیمرییغتنایحیسم
تفرگهدیداناراھنآناوتیمنرگیدھکدناهدشلیدبتیمومعتیعمجنایمردیگرزبهورگھبنایحیسم
religio"ارتیحیسمھکدنکیمرداصارادمنامرفکیسویرلاگ.تشادربنایمزاای licita"
.دنکیممالعازاجمنیدکی
دوخبیقرابدربنھناتسآرد.تساهدروخدنویپنیتناتسنکروتارپمامانابهدمآدوجوبرییغتاما
یحبشوتسابیلصکیھیبشھکدنیب یماریا هراتسوا،نیولیملپردمریاھ هزاوردردسویتنسکام
،دیورگتیحیسمھبوادربنردیزوریپزاسپ".دوبیھاوخزوریپوتھناشننیارد":دیوگ یمواھبھک
سویسودوئتروتارپمانامزرد.دیددیمعتلسغگرمرتسبرد337لاسردوا،تساهدشزوریپدربن
.دشمالعایتلودنیدناونعھبتیحیسم380لاسردلوا

دوش یم لیدبت یتلود نید کی ھبتیحیسم

.دنکیمرداصارارادمنامرفسویرلاگروتارپما//٣١١

نیتناتسنکروتارپما//٣١٢/٣١٣
زاییایوروا،نیولیملپدربنلوطرد.دروآیمیورتیحیسمھب
P"حیسممارگونوملکشھبناگراتسیکلفتروص / X"ودیدار

دیھاوخزوریپامشتمالعنیارد"تفگیمھکدینشاراریتاملک
ودنکیمتیامحتیحیسمزاوا،دربنردیزوریپزاسپ."دش

321لاسرد.دسانشیمتیمسرھبارتیحسمینامرفقبط
.درکمالعایمسرلیطعتارھبنشکی

مورفقسا//٣١٣
یراوحیاسیلکنیرتمھممریاسیلک.دنکیمادیپیصاخیرترب

..دشسیسأتیبرغموریروتارپماردرتیپطسوتھکتسا

٣١۴//Eusebius
زاییاسیلکلصفمخیراتهدنسیونواسیلکناردپنیرتمھمزایکی
یمناتسابیاسیلکدرومردھچنآزایرایسب.تساناتسابنورق
.درکیبایدرواقیرطزاناوتیمارمیناد

۵دوشیم لیدبت یتلود نید کی ھب تیحیسم//٣٨٠-٣١١
٣١١٣٨٠

ییاسیلکیاروشنیلوا//٣٢۵
روطھبھکتسااسیلکناگدنیامنیناھجتسشننیلواایکیننوف
درومردنیا.دنکیمنشورارنامیاھبطوبرملئاسمکرتشم

.تساادخثیلثتھلئسم

ھیرصیقناحیر//٣٧٩-٣٣٠
،دھزهدنھدناشن.دنکیمباذجرایسبارتینابھریکارتشالکش

.تساکینیاھراکوسدقمباتکندناوخ،اعد،یشوکتخس

سمسیرک//٣۵٠
.دوشیملیدبتاسیلکمیوقتردمھمزورکیھب

نشج،دوشیممیسقتسدقمباتکردمھمعیاقوساساربلاسلک
.دنوشیمریسفتهرابودناتسرپتبیاھ

رصمزاینوتنآ//٣۵۶
ھبوتسایمیدقیاسیلکنیشنتولخنیرتفورعم)356یفوتم(

.دوریمرامشھبتینابھرردپناونع

.لوانینیتنلاوروتارپما//٣٧۴
.دنکیمعضواریحیسمنامیازارثأتمینیناوق
ندرکاھرونادازوننتشک،نینجطقسدننامیجیارلامعا

..دنکیمعونممارناکدوک

.لواسویسودوئتروتارپما//٣٨٠
.دنکیممالعاموریروتارپماردروآمازلایتلودنیدارتیحیسم

ھکیناسکویتلودتایانج،دنوشیمفرحنمرمانیازاھکینایدا
)راذگتعدب(بیقعتتحتنیغوردناملعم،دننکیمرشتنمارنآ

.دنوشیمبوسحم

)۴٣٠-٣۵۴(نیتسوگآردپاسیلک
نیتسوگ.دشلیدبتناتسابیاسیلکتایھالانیرتراذگریثأتھبژاتراک

فقساابتاقالمرد.تشادنیداقتعاتیحیسمھبادتباردناوج
یحیسمکیھکشردامنیدھکدوشیمھجوتموا،سویسوربمآ

یودب،درکیمروصتًالبقواھکهزادنانآھبھجوچیھھب،دوب
.تسین

»تافارتعا«مانھبدوخھمانیگدنزرداردوخبھذمرییغتوا
»ادختلودهرابرد«باتکنیتسوگآرثانیرتمھم.دنکیمفیصوت

یھاشداپوموریروتارپما(»یھاشداپودهزومآ«وانآرد.تسا
ارنیتسوگآحالطصاھبنوناقوا،نیاربهوالع.دادھعسوتار)ادخ
واداقتعا.تسارادروخربیدایزتیمھازاتینابھرردھکتشون
،دنبایتاجندنناوتیمادخفطلھبونامیااباھنتمدرمھکنیاھب
یورربدعبلاس1000نویسامرفرھکدراذگیماریاهدولاش

.دشدھاوخھتخاسنآ

سویرونوھروتارپما//۴٠۴
دزاسیمارایدالگ
.دنتشکاررفنرازھنارازھیاھنامحریبزرطھبھکیفادھا



.داد رارق بیقعت و راشف تحت ار نایحیسم یاسیلک هزات ادتبانامھزا مور تلود

؟دوش یم ھتفگ زیچ ھچ ھب اجنیا ردتسرد

عیرس شرتسگ
ذاختایناھجنویسناونکحالطصاھبردیمزجیلوصاتالاؤسدرومردمھمتامیمصت
.دوشیم
زیمآدیدھتتافالتخازایریگولجیاربروتارپماھکدنتسھیروتارپمارسارسیاھفقساتاسلجاھاروش
٣٢۵:دنوشیمرازگربلاسدصزاشیبهرودکیرداھاروشنیرتمھم.دھدیملیکشتتیحیسمرد

NICEA،۴۵١وسسفا۴٣١،ھینطنطسق٣٨١CHALCEDON.یاھ هزومآمھمیاھ یدنب لومرف،ھجیتن
ناونعھبحیسمیسیعتیھامدرومرد.سدقلا حورورسپ،ردپنیبھطباردرومردًالثم:تسایحیسم
نینچمھ)سکودترا(حیحصناونعھبصاختایھلاهزومآکیفیرعتاب.نامزکیردناسناوادخ
نایحیسمھمھھکییاجنآزا.تسیچ)زیمآتعدب(تسردانتارظنھکدوشیمصخشمرابنیلوایارب
لیکشتاردوخیاھاسیلکیدوزھبھکدنیآ یمدیدپییاھ هورگ،دننک یمنیوریپهدشذاختایاھ ھمانعطقزا

.یروگیرگوینمرا،یطبقیاھاسیلکدننام،داددنھاوخ

اھاروش

یطسونورق
ردوا.دراد)١۶٨٠-١۶٣۴(رلکفوتسیرکردھشیر"اطسونرق"حالطصا
هرود:دنک یممیسقتشخبھسھبارناھجخیرات،دوخخیراتیامنھارباتک
ریخستاب.دیمانیطسونورقًافرصارنآھکینایمونردم،ناتساب
ابودوشیمعورش)۵٠٠-۴۵٠دودح(اھکنارفطسوتموریروتارپما
دای"کیراتیطسونرق"ناونعھبنآزابلغا.دسریمنایاپھبتاحالصا
روط ھبگنھرفورنھ.دوبنکیراتمھاھردقنآاوھدنچرھ.دوشیم
دشرنیرت لماکرصعنیا،کیلوتاکیاسیلکیاربودشافوکشیا هداعلا قوف
.دوبتردق

۶ اھاروش//٣٨١-۴۵١
٣٨١۴۵١

روتنیترام//٣۶١
وا.دادبھذمرییغتتیحیسمھبیموریماظننوبیرتکیرسپ
ردبرغرداریحیسمھعموصنیلوا،یزابرستمدخزاسپ
.داھنناینبژوگیل

ھینطنطسقیاروش//٣٨١
رسربھشقانم.تساهدشھلومرفنتیلوپونیتناتسنک-ھیقینھمانداقتعا
.دباییمنایاپثیلثت

الیفلو//٣٨٣
ھبھکینمرژماوقا.دنکیمھمجرتکیتوگھبارسدقمباتک
ھبالیفلو.دنسانشیمارتیحیسمدندرکھلمحموریروتارپما

.دشبوصنماھتوگفقساناونع
)۴٢٠-٣۴۵(مورج//۴٠۵

ھمجرتنیتالھبارسدقمباتک۴٠۵لاسرد،یمورفقسایشنم
درادناتساسدقمباتکھکتسالاس١٠٠٠ًابیرقت"Vulgate".درک
.تساهدوبیبرغتیحیسم

یناھجھعماجیاروشنیموس//۴٣١
تایھلاقیرطزا.تخادرپمیرمهاگیاجدرکصخشمھب:سوسفا
زاتدابعردودوشیمهداد"Theotokos"بقلواھبیروطسن

.دوبرادروخربیاهژیوهاگیاج

یناھجھعماجیاروشنیمراھچ//۴۵١
ھتخانشزینهزورماھک،یسیعتعیبطودمیلعتاجنیارد:ینودسلک
ًالماکوادخًالماکنامزکیردیسیع:دباییمھعسوت،تساهدش
.تساناسنا

مروئلفقسا//۴۵٢
دنک یمهرکاذمتیقفوماب،اھ نوھهاشداپ،الیتآابروتارپمافرطزا
.دھد یمتاجنیدوبانزاارمورًاتقومو

یبرغموریروتارپمانایاپ//۴٨۶
زایرایسبھبندشمیسقتوموریروتارپماطوقسزاسپ
.دنامیقابرمتسموماودلباقداھناھنتاسیلک،درفنمیاھ تلایا

ردییاسیلکویسایسرظنزایدیلکیھسقنلاقتنارداھنمرژ
.دنتشادهدھعھباراھکنارفنایم



ORA ET LABORA?

عیرس شرتسگ
نیاھبیرتشیبنایحیسم،دننکبسکیرتشیبذوفنوتورث،تردقیمسریاسیلکھچرھ
ناونعھبدوختولخھباھنآ.تسینتیحیسمیلصاتیھامنیاھکدیسردنھاوخرواب
.دنوریمنابھارناونعھبای،)سونوم(اھنتیدارفا

Claustrumھتسبناکم(ھعموصارنابھارنیایگدنزلحم Ora"لصا.دنیوگیم)= et labora"
اھنآ.دنتشادیمھمشقناھھعموص،یطسونورقرد.دینکراکواعدھکدرادعوضومنیاھبهراشا
ردیمھمیعامتجامھسھجیتنردودندرکیزادناهارارسرادم،دندادشرتسگارتیحیسمھبنامیا
تیلیاتسانومیس،لاثمناونعھب.دندرکداجیاییاھیناماسبانزینتینابھراما.دنتشادناناوجشزومآ
ھبینوتسیورلاسیس.دبایتسدیصاخسدقتھبینوتسسیدقکیناونعھبدریگیممیمصت
.درکیگدنزرتم20عافتراھبعبرمرتم1تحاسم

اھ ھعموص و نابھار

٧اھ ھعموص و نابھار//۴٩٠–٨٠٠
۴٩۶٨٠٠

)۵١١-۴٨١(سیوولکهاشداپ//۴٩۶
تموکحنتفرگرایتخاردابتسرپتبنمرژنامدرمعطاقرییغت
ربیزوریپزاسپ.دریگیمتروصسیوولککنارفهاشداپطسوت
نایحیسمیادخھبارنآ-نیتناتسنکدننام-واھک۴٩۶نایناملا
.دباییمدیمعتلسغوجگنج٣٠٠٠اب،دھدیمتبسن

)۵۴٧-۴٨٠(ایسرونتکیدنب//۵٠٠
یگدنزتلاطب.تسایبرغتینابھرناگدنیامننیرتروھشمزایکی
ھبینیشنھشوگھب۵٠٠لاسردیوھکدوبهدشعیاشردقنآمررد
،ییاھنتینالوطیاھ لاسزاسپوا.تفریناتسھوکیراغ

ھکتشونارنیتکیدنبهدعاقودرکسیسأتاریددعتمیاھ ھعموص
ھیاپربنوناقنیاساسا.دوشینابھریگدنزیلکساسادوبرارق
.تساتعاطاوتفعورقف

IroScottتیرومام//۵٣۴
نابملک.دوشیمزاغآکیرتاپتنسیمورغلبمفقساطسوت
دنکیمکمکدنلتاکساریشبتھب،یدنلریابھارکی،)۶١۵-۵۴٣(
سیسأتارانویاھعموصوا.دوشیمغلبمبھارنیرتفورعمو
.درک

نیپیپیایادھ//٧۵۴
ردپاپیاھ نیمزرسودروآ یمتسدھباریتنطلسنأشموسنیپیپ
تلودساسااھنیا.دھد یمپاپھبرکشتناونعھبارایلاتیازکرم
.دنھدیملیکشتارناکیتاویپاپ

مورسدقمیروتارپما//٨٠٠
یروتارپمازاغآاریزدوبرادروخربیدایزتیمھازا٨٠٠لاس
زوررد،نیپیپرسپ،)٨١۴-٧۶٨(یناملراش.تسامورسدقم
.دشیروتارپماحسمودیمعتلسغ،وئلپاپطسوت٨٠٠سمسیرک
ات،ھسنارفزاکنارفیروتارپما،وایماظنقفومیربھرتحت
یعاذن،نآزاسپهرودرد.تفایشرتسگمراتایلاتیازاوناملآ
ایتسااسیلکزارتالابتلودایآھکتفرگردروتارپماوپاپنیب
تسایوقیردقھبتلودواسیلکیگتخیمآ.تلودزارتالاباسیلک
اسیلکیناملراش.تساھتشاذگریثأتاپوراربلاس١٠٠٠یاربھک
واھ فقساھبارنآوتخاسیروتارپمایاسیلککیناونعھبار
نانمؤم،»یلحمرابجا«حالطصااب.درکمیسقت)اھ شخب(اھ ھلحم
.دنوشیمدیقمیصاخھلحمھقطنمکیھب

)۵۶۵-۵٢٧(لواناینیتسوژ//۵۶۵
.درکھبرجتاردوخییافوکشنارودواابسنازیبموریروتارپما
ھبودرکیفرعمارتیحیسمساساربیراذگنوناقھکیتلود
نیاردگنھرفورنھ.دشھتفرگرظنرددنوادخرازباناونع
ھتخاسزینهوکشابیاھاسیلکزایرایسب،دوشیمهدادجیورتنامز
.دنوشیم

)۶٩۴-۵۴٠(لوایروگرگپاپ//۵٩٠
شدوخیاربوا.دوشیمیطسونورقپاپنیلواومرفقسا
واقیرطزا.تشاداریناھجحطسردحلصایاسیلکیاعدا
ایناتیربریازجردواپورابرغولامشردنابھاریغیلبتتیلاعف
.دشزاغآ

ناسیدقشیاتس//۵٩٠دودح
رد.دنریگیمرارقمارتحاولیلجتدرومھشیمھافجنامزیادھش
لیدبتادخیاربییاعدھبنیسدقمیاربتعافش،۵٩٠لاسدودح
.دش

سافینوب//٧١٩
،سویتافینوبمانھب،تیرفنیو.دتفایم)ردنتیادخ(رانودطولب
ھبتسرپتبیاھ یناملآندرکدعاقتمھبمادقا)٧۵۴/۵۵-۶٧٣(
.دنک یمتیحیسمھبیروآیور

قبط.دنکیمغیلبتھبعورشنسھونگنیروت،دنلسیرفردوا
،دنرادنیتردقینمرژنایادخدھدناشنواھکنیایاربتایاور
میدقت)ردنتیادخ(رانودیناملآیادخھبھکارھثجلامیظعطولب

.دربنیبزایشالتچیھنودبیلامشنسھ/رامزیگرد،دوبهدش
ردواهدرتسگیغیلبتراکلیلدھب.تساهدننکعناقیدوھشنیا
لوسر"ناونعھبمھدزناشنرقزاوا،نامزنآتسرپتبیایناملآ
.تفرگرارقمارتحادروم"اھیناملآ

یقرشیاسیلکردنیدامنھلداجم//٧٢۶
ردموریروتارپمایبرغویقرششخبرداھاسیلکنیبتوافت
ریوصت،قرشرد،لاثمناونعھب.دشرتقیمعیطسونورقلیاوا
ردنیا.تساهدشیفرعمھیقیندونیسردیمسرروطھبیتسرپ

.تساهدشدرھناعطاقبرغ

لتراملراک//٧٣٢
ھبلغزاسپ.دادتسکشھیتاوپوروتدربنردارمجاھمناناملسم
یارباھنآ،ھنایمرواخزایعیسوقطانمواقیرفآلامشرببارعا
.دندرکتکرحبرغتمسھباپوراریخست



میتسھپاپ ام
؟ ھن ای

عیرس شرتسگ
لوبناتسا(ھینطنطسقھبیسایستردقزکرموتساهدمآدوجوھبیبرغموریروتارپما
ناربھر.تسامریاسیلکلکربتردقیعدممھزونھپاپاما.تساهدشلقتنم)زورما

ارمرردپاپرادتقاودننیبیمتوافتمارعوضومنیاھینطنطسقرداسیلکھبتریلاع
.دنربیملاوسریز

؟دنشابھتشادشقنتدابعردتسانکمم)اھنوکیآ(ناسیدقریواصتایآھکتساھلئسمنیاینوریبلیلد
قرشردوپاپینعیبرغرد،ربھرود١٠۵۴لاسرد.دنکیمدرارعوضومنیایبرغیاسیلک
هزورماھکتسایفاکشھناشننیا.)ریفکت(دندرکدرطاسیلکزااررگیدکیًالباقتم،کرایرتاپینعی
،باعشنانیاھب.دراددوجوسنازیبتنسسکدترایاھاسیلکویمورکیلوتاکیاسیلکنیبردزونھ
.دنیوگیم)ییادج(قاقشنا

"گرزب فاکش"

٨گرزب فاکش//٨٠٠–١٠٩٨
٨٠٠١٠٩٨

)٨۶۵-٨٠١(ردنالفراگسنا
راک.دوشیمهداتسرفیوانیدناکساوکرامنادھبپاپروتسدھب
.دراذگیمقطانمنیاردارتیحیسمساساوھیاپراگسنایتراشب

اھوالساواھ نوسکاسیاھ گنج//٨١٢/٨٠۴
یروتارپماابماغدارباربرداھوالساواھ نوسکاسھکدرکتباث
یاھگنجھبنیا.دنھد یمناشنیا هژیوتمواقمینوکنارف
.دماجنایموالساونوسکاس

اسراپگیودول//٨١۴
سدقمیروتارپماوتفرگتسدھبیناملراششردپزاارتنطلس
یناملآییول،ھسنارفساطزلراچ.درکمیسقتشنارسپنیبارمور
نیمز.درکتفایردارایلاتیاوسازلآ،نرولراتول،یزورماناملآ
ربودنتسھنیمزنابحاصاھنورابواھلادوئف،گرزبناراد
متسیسزادناوتیمنمھاسیلکیتح.دننکیمتموکحھقطنممدرم
لادوئفنابابراھباھفقسازایرایسبودنکیریگهرانکیلادوئف
.دنوشیملیدبت

دشداجیانیسرتسیسمظن//١٠٩٨
زارتالاب،درک یمداجیاارییاھ هزیگنارگیدیحالصاتاروتسد
ودرکروھظینولکروتسدفالخربھک،نیسرتسیسمظنھمھ
یناحورربھر.تسیننیتکیدنبتموکحھبدودحماھنترگید
اباھنایسرتسیس.دوب)١١۵٣-١٠٩٠(وورلکنوفدراھنرب
دنھاوخ یماھ نآ.دنوشیمنآبوذجمدوخحضاووهداستینابھر
تسدراکساساربًافرصودننکیوریپرقفویگداسردحیسمزا

یاھھصخاشزاھناریگتخسیھدنامزاسودھز.دننکیگدنزدوخ
.دوبدیدجمظننآ

لیرکوسویدتم//٨۶٣
.دننکیمغیلبتاھوالسانایمرد

کاینولکمظنیراذگناینب//٩١٠
هزیگنا،ینولکیوسنارفھعموصربینتبم،یحالصاشبنجکی
اربرغلکھکدنکیمداجیاییاطسونورقتیحیسمھبارییاھ
ونیتکیدنبهدعاقرت قیقدتیاعردرومردنیا.دریگیمربرد
.تسارالوکسناکلامرباربرداھ ھعموصیراتخمدوخیاضاقت
نیا.دوشیملیدبتاسیلکتاحالصاشبنجھبھعموصتاحالصا
دیرخقیرطزااسیلکرتافدندروآتسدھبھیلعًاساساتاحالصا
ھکتسا"یناحورریغیراذگھیامرس"و)"ینومیس"حالطصاھب(
.دننکبوصنماراھفقسادھدیمهزاجارالوکسناگدازھاشھب
ھبھکدوش یمیروتارپماوپاپنیبیدجیاھ یریگردھبرجنمنیا
.دوش یمهدیمان»یراذگ ھیامرسفالتخا«حالطصا

ریبکوتا//٩۶٢
رداھلادوئفیاھگنجھبدوشیمقفومریبکوتاناملآهاشداپ
.دنکنیمضتارداحتاودھدنایاپناملآ

نیدبودروآیمدوخییاورنامرفتحتاریناملراشیاھورملقوا
لیلدنیمھھب.دشخبیمموریروتارپماھبیاهزاتناجھلیسو
ناونعھبمھدزاودناجپاپطسوت٩۶٢لاسردواھکتسا
.درکیراذگجاتسدقممورروتارپما

گرزبقافن//١٠۵۴

اسوناکاتیورهدایپ//١٠٧٧
لابندارینیدتموکحنامرآ)١٠٨۵یفوتم(متفھیروگیرگپاپ
دناوتیموتسامکاحتیحیسملکربھکتسایعدمودرک
نویناحورباصتناھنوگرھوا.دنکعلخوبوصنمارناروتارپما

مظعافقساباصتناودنکیمعونممیناحورریغدارفاطسوتار
مراھچیرنھهاشداپ.دنادیمینوناقریغارشیرنیاھطسوتنالیم
رسارسردهدایپیاپاب١٠٧٧لاسردشنادنزرفورسمھهارمھھب
اتدرکتکرحاسوناکردپاپیناتسمزهاگتماقاتمسھبپلآ
یمنپاپاریز،دوبھنادنمشوھتکرحکینیا.دنکوفعتساوخرد
اتدادهزاجاواھبنیا.دنکدرارناگدننکھبوتتساوخردتسناوت
.دھدھمادادوختموکحھب



تنوشخ اب هارمھ

عیرس شرتسگ
نامکاحیورشیپھیلعیبرغیاسیلکطسوتھکدنتسھیبھذمیاھ گنج،یبیلصیاھ گنج
.دنا هدشزاغآیمالسا

ردورشیپنایحیسمهاگدیدزا.دشحتفاھکرتطسوتمیلشرواولیئارساردسدقمنکاما١٠٧١لاسرد
رداصاریماظنیدازآتیرومأمکیروتسدلوانابرواپاپنیاربانبودوبلوبقلباقریغنیااپورا
لمحدوخاببیلصکی،دنھدیمماجناارادخهداراھکدندوبهدشدعاقتماھنآھکییاجنآزا.درک
""دوبهدشھتشوننآیورھکدندرکیم Deus Vultگنجتفھعومجمرد.دھاوخیمادخینعی

گرزبتاراسخاباھشالترثکا.دشنققحمزگرھمیلشروایریگسپزابفدھاما.دشماجنایبیلص
یاھ هزومآیماظنیاھ یشکرکشلنیا.)١٢١٢(ناکدوکیبیلصگنجهژیوھب،دنروخیمتسکش
.دنتسھتیحیسمخیراتیاھ لصفنیرت کیراتزایکیودنھد یمنلیکشتاریحیسم

یبیلص یاھ گنج

٩یبیلص یاھ گنج//۴٩٠–٨٠٠
١٠٧١١٢٧٠

دندرکحتفارمیلشرواناناملسم//١٠٧١
ھلمحریغصیایسآھب)لاکیداریمالساناشیکون(کرتنایقوجلس
.دندادرارقانگنتردارھینطنطسقویقرشیاھاسیلکودندرک
.دوشیملاسرامرھبیروفکمکتساوخرد

یبیلصگنجنیتسخن//١٠٩٩-١٠٩۶
هدیا،دوبناناملسمتیمکاحتحتنیطسلفومیلشرواھکنیا
.دروآدوجوھبار»رافک«تسدزاروزھبسدقملاتیبیزاسدازآ
پاپودزنمادیبھذمروشھبنیشنھشوگدھازرتیپیاھھظعوم
گنجیگنجراعش.دشیبیلصگنجنیلواناھاوخمودنابروا
Deus("!دھاوخیمارنآادخ"یبیلصیاھ Io vult)دامناب

.دوبهدشهارمھبیلص
ھبارنیطسلفزایعیسویاھ شخبومیلشروا،یبیلصگنجنیا

ھنارسدوخلتقویزیرنوخاما.دنادرگزابتیحیسمذوفنهزوح
دندشیمھجنکشزیننایدوھیھکلب،ناناملسماھنتھن.دوبکانتشحو
.دندیسریملتقھبو

یبیلصشبنجنایاپ//١٢٧٠
١٢٧٠لاسدودحردیبیلصگنجنیمتفھابیبیلصشبنجھچرگا
.تشادھمادااپورالخادردیعونھباما،دیسرنایاپھب
"نانامیایب"ابهزرابمھماداثعابادخمانھباھھیلاوشتاروتسد
.دوب
ردغیلبتوریخستھفیظو،یبیلصگنجتضھننایاپزاسپ
.دشهدرپسناملآھبیقرشیاپورا

دندرکادیپیتاروتسد،رگیدیاھزیچنایمرد،یبیلصنایوجگنج
.درادصاصتخانارامیبزایراتسرپھبصاخروطھبھک

ییاھ ناتسرامیب،دادمانرییغتاتلامھبًادعبھک،ناجتنسشرافسھب
.دندش یمھجلاعماھنآردزینناناملسمھکدشھتخاسنیطسلفرد

یبیلصگنجنیمود//١١۴٨-١١۴۶
فرصتهرابودارمیلشرواھکدندرکدیدھتناناملسمھکیماگنھ
ابنادیھالا)١١۵٣-١٠٩٠(وورلکنوفدراھنرب،درکدنھاوخ
هدنزهرابوداریبیلصگنجقوشوروشدوخنیشتآیاھھظعوم
نیبردنظءوسلیلدھبیبیلصگنجنیا،لاحنیااب.درک

ناطلسطسوت١١٨٧لاسردمیلشروا.دروختسکشنویبیلص
.دشھتفرگسپزابنیدلاحالص

یبیلصگنجنیموس//١١٩٢-١١٨٩
روتارپما.دوبهارمھییاھتسکشابزینیبیلصگنجنیا
هاشداپمودپیلیفودوشیمقرغیاھناخدوررداسورابراب
.دشریگردناتسلگناهاشداپ،لدریشدراچیرابھسنارف

یبیلصگنجنیمراھچ//١٢٠۴-١٢٠٠
موسستنسونیاپاپ،یبیلصگنجنیموسیاھیماکانناربجیارب
نیمزرسھبدوخهاررداما.تخادرپیرگیدیبیلصگنجھب
اررھشاھنآ.دندشروھلمحھینطنطسقھبنویبیلص،سدقم
.دننرکلاغشایناسناریغملظابوھنادرمناوجان

ناکدوکیبیلصگنج//١٢١٢
ھسنارفردو،نلکھلاسهدراھچسالکینیربھرھب،١٢١٢راھبرد
مدرموناوج،کدوکنارازھ،نافتسا،ناپوچرسپفارطارد
قبط.دندمآمھدرگمیلشروایدازآیاربریقفھقبطزاحلسمریغ
،دندیسرننیطسلفھبزگرھناگدننکتکرشزاکیچیھدھاوش
دندنامایلاتیاردیخرب،دندادتسدزااردوخناجهارردیرایسب
ھناراکبیرفتاروتسدھکیلاحرد.دنتشگزابهدنزیمکهدعاھنتو
ناونعھبارنآیمسریاھاسیلک،درکیمتیامحیبیلصگنجزا
.دندرکیمدریراکبیرفکی

یبیلصگنجنیمشش/نیمجنپ//١٢٢٩-١٢٢٨
کی١٢٢٩لاسردمودکیردرفیربھرھبیبیلصگنجنیمجنپ
هرصان،محلتیب،میلشروا.تشادهارمھھبزیمآتیقفومنامیپ
.دمآردنایحیسملرتنکتحتھنارتیدمیایردھبهارکیهوالعب
،یدعبیبیلصیاھگنجرد.دنتشادھگناررمعدجسمناناملسم
گنجھمھعقاورد.تشگزابناناملسمھباددجمھبقطانمھمھ
یحوررظنزااھنآ.دندروختسکشیماظنرظنزایبیلصیاھ
.دندوبھعجافکی



!نک رکف نآ دروم رد

عیرس شرتسگ
نیا.دوبرادروخربیدایزتیمھازایطسونورقردنامیاینالقعکردیاربشالت
لکشتایھلاطسوتھکیاھفسلف،دش""SCHOLASTIKاییسردمرکفتتیمکاحھبرجنم
.تفرگ

"schole“ینانویهژاوزاکیتسالوکساای"Scholastik“حالطصا ھتفرگ)ھسردم،لیصحتلحم)
یگتسبییوطسراھفسلفددجمفشکھبتدشھب)یسردمرکفتتیمکاح(کیتسالوکساروھظ.تساهدش
یناسنالقعویحیسمنامیاضراعتمدعتابثاونامیایاھهزومآمظنمتبث،کیتسالوکسافدھ.دراد
.تسا

هاگشنادنیلوا.دشرجنمیھاگشنادسرادموعماجیاسیلک،ھعموصسیسأتھبتسدربزناملعمبذج
یاھھتسد.دشیمھتفگسردمایکیتسالوکسا،اھهاگشنادناملعمھب.دندمآدیدپ١٢نرقنایاپرداھ
سوتربلآ،نیوکآنوفساموتدننامیگرزبناگدنیامن.دنرادبتکمملعھبیصاخھقالعبصعتم
.دنتسھاھھتسدنیایاضعااروتنوانوبوماکوانوفملھلیو،سونگم

یسردم رکفت تیمکاح ,مسیکیتسالوکسا

١یسردم رکفت تیمکاح ,مسیکیتسالوکسا//١٠٣٣–١٣٠۵
١٠٣٣١٣٠۵

)١١٠٩-١٠٣٣(یربرتناکملسنآ
ھبعورشتییدجھبوا.تساییارگبتکممھمناماگشیپزا
ودوشکرددیابھنوگچادختاذھکدنکیملاوسنیاندیسرپ

تساقفاومنیتسوگآلالدتسانیاابملسنآ.دوشناسنادیابادخارچ
Credo«لوصاوا.دننکیمیوریپنامیازامھفوتفرعمھک ut

intellegam» Fides«و)»منادباتمرادرواب») quaerens
intellecum» نیازا.دنک یمنیودتار)»دسرپ یمنھذزانامیا»)

»ناھرب«جنپعومجمرد.دسریمدنوادخفلتخملیالدھبقیرط
،ادختابثاشبنج،یتخانش یتسھ،یتخانش تیاغتابثا:دراددوجو
.ادخیقالخاویناھیکناھرب

درکھیجوتلقعرازباابارادخدوجوناوتیمھکتساتسرد
یراگتسروتاجنتیعقاودیابدنوادخاما،)یربرتناکنوفملسنآ(
ناونعبارهاگدیدنیاوا.دنکراکشآ)نامیااب(درفدوخیاربار
»Summa Theologica»ودنمماظنتایھلاکی،دنک یمنایب
هدشلیدبتیمورکیلوتاکتایھلاکیسالکییامنزابھبھکهدرتسگ
.تسا

)١٢٨۵-١٣۴٧(ماھکوانوفملھلیو
ھبھکینامزاتدنکیمسیردتودناوخیمسرددروفسکآرد
توافتمهزادناودشنادوداقتعاوایارب.دوشمھتمشیاھهزومآ
زاطقفادخ،دنکیمرارفلقعزارتالابسحھکاجنآزا.دنراد
.تسینمزالوارظنزاادختجح.دوشیمھتخانشنامیاقیرط
ھفیظو،ییاسیلکتسایسدرومرددوخیاھھتشونردماھکوا

ھباریرازگتمدخھفیظوھکلب،دنکیمنلوحمپاپھبارتموکح
رالوکسویونعمتردقنیبھطبارھبوا.دھدیمصاصتخاپاپ
نیااب.دربیملاوسریزارپاپتارایتخادودحودزادرپیم
.دشلیدبتتاحالصامھمناماگشیپزایکیھبماکوا،اھدرکیور

)١١۴٢-١٠٧٩(درالبآسورتپ
ردلاوس١۵٨ودنکیمسیردتسیراپهاگشنادردداتساناونعھب
Sic"ناونعابدوخباتکردیحیسمنامیادروم et Non"حرطم
عبانمریاسواسیلکناملعم،سدقمباتککمکابوا.دنکیم
تالاؤسھکتسادقتعموا.دھدیمخساپتالاؤسنیاھبکیسالک
نم«:تسانیاوالصا.دوشیمرجنمتقیقحھبدیدرتزایشان
یمتوعدروحملقعیمالکراکھبو»مروایبنامیااتمنادیم
.دنک

)١٢٢۶-١١٨١(یزیسآسیسنارف
نآزرابیاھیگژیو.دنکیمیراذگھیاپارنکسیسنارفمظن
حضاو،لیجناھیاپربییاھھظعوموینیشنھشوگ،رقفابیگدنز
نکسیسنارفروھشمنابھار.دنکیمتبحصمدرمبلقابھکتسا
-١٢٨٠(ماھکوانوفمایلیوو)١٢٩٢-١٢١۴(نکیبرجاردننام

اریملع-یبرجتشورودندشیعیبطمولعناماگشیپ)١٣۴٩
..دندادھعسوت

.موستنسونیاپاپ//٢٠۴
،تسادنوادخرظنریزھکیلاحرد،پاپھکتساهدیقعنیارب
ھبارپاپوا.تساناھاشداپھلمجزا،اھناسناھمھزارتالاب

یاورنامرفوتیحیسمسیئر،نیمزیورربحیسمهدنیامنناونع
درکریفکتارناتسلگناهاشداپناجوا.دنکیمفیرعتناھجیمامت
ھکشرسمھابھکدرکروبجمارھسنارفهاشداپسوتسوگآپیلیفو
ردپاپتردق.دنکجاودزاهرابود،دوبھتفرگقالطوازاًالبق
دننامکیتوگگرزبیاھاسیلک.دسریمدوخجواھبوانارود
.دشھتخاسهرودنیاردمادرتون

)١٢٧۴-١٢٢۵(سانیوکآساموت
ودلقعونامیا،ساموترظنزا.دوشیمبتکمھتسجربهدنیامن
بناجزایگدنزلوصاشناد:دنتسھتقیقحھبتوافتمدرکیور
.دیآیمتسدھبنامیاقیرطزاطقفنیاربانبودیآیم)یحو(ادخ
.مینکیمبسکدوخلقعیریگراکھباباریویندملعام

٠



؟یصخش داقتعا

عیرس شرتسگ
ارتاحالصادنھاوخ یمھکدنوش یمداجیایبھذمیاھ شبنج،اسیلکیاھ ضرف شیپلیلدھب
،ھجیتنکیناونعھب.دنتسھاسیلکفلتخمیاھهزومآهدنھدناشناھهزومآنیا.دننکارجا
تعدبایراذگتعدبحالطصاھبیگدیسریاربییاضقلحارمھبیگدیسرلاحرداسیلک
.دنتسھدیاقعشیتفتییاضقیاھهزوحنیا.تساراذگ

یمموکحمگرموھجنکشوتازاجمدشاھب،دنادرگزابدوختسرداندیاقعزاناوتناریفرحنمرگا
تسانیاربداقتعاھکینانز.دراددییکاتناراذگتعدبابهزرابمھبصاخروطھبنکینیمودماظن.دوش
Der"نتم.دنوشیمهدیمانرگوداج،دنرادکاپانحورھک Hexenhammer"١٢٨٧لاسردھک
کانتشحویاھھمکاحمیاربینوناقیانبمودنکیمھیجوتارنارگوداجھجنکشورازآ،دشرشتنم
پاپ،یمسریاسیلک.دنوشیمینابرقاپورارسارسردرفن۵٠٠٠٠دودحنآقبطھکتسانارگوداج
.دوشیمناھنآزاعنامنیااما،دننکیمدرارنارگوداجمادعادیاقعشیتفتو

هرحاس بیقعت و دیاقع شیتفت

١هرحاس بیقعت و دیاقع شیتفت//١١۴٠–١٣٠٠
١١۴٠١٣٠٠

اھیسندلاو//١٢١٨-١١۴٠
یتقو.دوبتکرحنیاماگشیپدلونرآمانھبییایلاتیاییابھارکی
یوریپدیدجدھعهداسیوگلازادیاباسیلکھکدنکیمھظعومپاپ
یمربپاپھیلعارمدرم،درادربتسدتردقوتورثزاودنک
یکدنا.دندینازوسشتآردوریگتسداروا١١۵۵لاسرد.دزیگنا
دشمیھستکرحنیارد)١٢١٨-١١۴٠(زدلاوسورتپ،نآزاسپ
نانیمطاھکدوبدھعتمزدلاو.درکاھنابایخردھظعومھبعورشو
یملامعامدرمتاجنیارباھنتسدقمباتکرادتقاھکدنکلصاح
وا.درکیفنارتاسدقمرگیدحیسمیسیعھبنامیازجب.دوش
مدرمھمھیاربسدقمباتکھکدنکلصاحنانیمطادھاوخ یم
یورشیپھباریزندلاوشبنجرمانیا.تسایسرتسدلباقھنادازآ
.درکلیدبتتاحالصا

یتسیرکسوپروک//١٢۶۴
،١٢۶۴لاسرد.تشادرارقاوقتزکرمرداسیلکسدقملامعا
نشجھبحیسمینامسجروضحدیعناونعھبیتسیرکسوپروک
.تساھتساخربییاسیلک

کرابملاسمالعا//١٣٠٠
.دشھتشاذگرستشپپاپتردقھعسوتجوا،مھدزیسنرقاب
مالعا"نشجلاس"ار١٣٠٠لاسمتشھسافینوبپاپھکیماگنھ
زا.دوباسیلکیعقاوتیعضوابدیدشضقانتردرمانیا،درک
واپاپ،درکتفلاخمپاپابھسنارفهاشداپمراھچپیلیفھکییاجنآ

ارمکحپاپنتفرگتراساھبابپیلیف.درکدیدھتریفکتھبار
ھبًالماکلاس٧٠تدمھبمورایروک.دنکیمینیبشیپارمادعا
باختناپاپناونعھباھیوسنارفطقف:دوبھسنارفتنطلسھتسباو
یمیگدنزنوینیوآردھکلب،دیتسینمرردرگیدامش.دندشیم
.دوشیمهدیمان»اسیلکیلبابتراسا«نامزنیا.دینک

)Albingenser(اھراتاک//١٢٠٠دودحرد
تعدب)دشھتفرگنآزا"راذگتعدب"حالطصاھک،"کاپ"ینانوی(
کیطقفھکلب،تسینیعقاوناسناکیحیسمھکدندادشرتسگار
زا.هدشلیکشتداضتمیورینودزاوتساشخبتایححور
متسوراکنادیابندبنیاربانب.دبهداموبوخحور:یناھجهاگدید
ھسنارفبونجردیدایزنارادفرطشبنجنیاھکییاجنآزا.دوش
پاپ١٢٠٨لاسرد.تسنادمادقاھبروبجماردوخاسیلک،درکادیپ
نتسکشمھردیارباریبیلصگنجکیروتسدموسیتنسونیا

شبنجنیاجیاتنزایکی.دندشھتشکاھراتاکرثکا.دادراتاکشبنج
هزومآثعاباریز،تسایداعمدرمیاربسدقمباتکتیعونمم
.دنتسھسدقمباتکزایدرفیاھریسفتربینتبمزیمآتعدبیاھ

)١٢٢١-١١٧٠(کینیمود//١٢١۵
ینابھریتسدعیانصنآردھکدنکیمسیسأتارنکینیمودمظن

ھکدوشیمثعابعوضومنیا.تساهدادتاعلاطمھباردوخیاج
اھنکینیمود.دنوشدنمھقالعرایسبملعوقیقحتھباھنکینیمود
ابهزرابمیاربینوناقیاھشورھعسوتواسیلکتیوقتیارب
.دننکیمشالتاھتعدب

نارتالیاروش//١٢١۵
هدوبمرردنارتالھیحان،نیتناتسنکروتارپمانامززااھپاپرقم
نارتالمراھچیاروش.دنکیمتوعداجنآھباراھاروشپاپ.تسا
هدنھدناشن،پاپقیرطزا،موریاسیلک:تفرگیعطاقتامیمصت
مسجتلکشھبدنوادخیاشعردھکتسانیمزونامسآنیبطابترا
یسکرھ.دوشیمهدرشف،هدشبوصنمشیشکطسوتحیسمینابرق
ھبدیاباھنتھن،دنکیمعافدموریاسیلکتوافتمیاھهزومآزاھک
مادعایویندتازاجمدیابھکلب،دوشریفکتراذگتعدبکیناونع
.دشابھتشادزین

١

،ندرکروابیاربتعاجش،ندرکرکفتعاجش
.ندرمیاربتعاجش



ادخ ھب ندوبكیدزن

عیرس شرتسگ
زیمآرارسایانعمھبفراعحالطصا.تسایحیسمنافرعیبالیسهرود،یطسونورق
ھکدنکیمفیصوتارادخھبکیدزنگنردیبوهدرشفیصخشھبرجتکینیا.تسا
دوجوماھنتناونعھبادخابحورداحتافدھ.دوشیمنھتشاذگکارتشاھبنارگیداب

.تسایقیقح

ھتسیاشتقفشلماشنیا.دوشیمکیدزنادخھبجنرقیرطزاهژیوھبناسناھکدندقتعمنافراع
(compassio)یاوقتنایب،روشیاھ شیامنوبیلصیاھ شیامن.دوشیم)دیلقت(حیسمجنرزادیلقتو

:زادنترابعتھجنیاناملکتمنیرتهدشھتخانش.دنتسھھنایزاتابًالثم،ینزدوخنینچمھوینافرع
نوفدلیتچمونپمکنوفساموت،رلواتسناھوی،ھسوئسشیرنیاھ،میاھخوھنوفتراھکارتسیام
.گروبدگام

یحیسم نافراع

١یحیسم نافراع//١٠٩٠–١۴١۵
١٠٩٠١۴١۵

)١١۵٣-١٠٩٠(وورلکدراھنرب
ھبوا.درادمیرمییاطسونورقنییآھعسوتربیاهدننکنییعترثا
ھکلمناونعھبوا.دنکیماطعاارهدنھدتاجنکیشقنمیرم
نیبًامیقتسمھکلب،دنکیمادیپرنھرداردوخهاگیاجاھنتھنتشھب

.دریگیمرارقرسپیادخوردپیادخ

)١٣٢٧-١٢۶٠(تراھکاداتسا
،سیراپردوا.تسانگنیروتردھیلاوشهداوناخکیزا
.دشتایھلاداتساونکینیمودهورگکیسیئرنلکوگروبسارتسا
نآردھکدشاپربواھیلعدیاقعشیتفتهاگداد،شگرمزالبقیکدنا
داحتاندوبرکنمیلصاهدیا.دشموکحمیوتاراھظازایخرب
نمدیابادخ«:دوشیمهدادتبسنواھبھلمجنیا.تسادخابحور
.»موشادخنمودوش

)١٣۶۶-١٢٩۵(سوسشیرنیاھ
نآردھکدھدیمھعسوتاریروشرپنافرع،یناملآنافرعرکنم

.درادرارقھجوتنوناکردجنروحیسمبیلص

)١٣٨۴-١٣٢٨(فیلکیوناج
اتدزاسیمرداقارمدرمسدقمباتکندناوخھکتسادقتعم
یوریپسدقمباتکلوصازاودنھدصیخشتاراسیلکیاھاطخ
ھمجرتیسیلگناھبارسدقمباتکواھکتسالیلدنیمھھب.دننک
لیجناتمسھبیدجروطھبھکتساییاسیلکناھاوخوا.دنکیم
رارقداقتنادروماریزکرمیاسیلکتامیمصتودشابھتشادشیارگ
،دننک یممالعاراذگتعدبارواشگرمزاسپاھ تدمیتح.دھد
وایاھهدیااما.دننازوس یمودننک یمربقشبنارشیاھ ناوختسا
.تشادییازسبریثأتیسیلگناتاحالصاردنانچمھ

)١۴١۵-١٣٧٢(سوھناج
ییایزندلاوتنسوفیلکیوراکفاریثأتتحتیمھوبسوھناج
نابزھباردوخیداقتنایاھ ھظعومگارپردوا.دوبھتفرگرارق
مانھبیدایزنارادفرطودرکداریااسیلکدرومردکچ
مادعاسناتسنکیاروشنایرجردوا.دروآتسدھب»اھ تیسوھ«
-١۴١٩(یسوھیاھگنجزاغآثعابوامادعا.دشهدنازوسو

.دش)١۴٣۴

)١٣۶١-١٣٠٠(رلواتسناھوی
رددوخهاگدازردبوبحمشیشکوظعاوکیناونعھبًاساسا
صخشھکدوبنیاواینارگننیرتمھم.درکیمراکگروبسارتسا
بیترتنیدبودبایبادخهداراھبمیلستًالماکاردوخهدارایحیسم
ریھطتھبرجنمنیا.داھنانبحورردارادخدوجوساساوھیاپ
.دھدیملکشارنایحیسمهرمزوریگدنزھکدوشیمیقالخا

)١۴٧١-١٣٨٠(نپمکنوفساموت
وا.درادییاطسونورقنافرعتیبوبحمردارمھسنیرتشیبًاملسم
یرداربنمجناکی،تسا»کرتشمیگدنززاناردارب«زایکی

ام«:دننکیمدیکأت.گروبسارتساولزابردارگ لمعونطو ناھج
ایندردھکتسانیاھبفوطعمامتساوخوشالت،میتسینبھار
ینورد،ینتورفتلیضفربنپمکنوفساموت.»مینکیگدنزاوقتاب
یھنانتورفتمدخ،وارظنزا.دنکیمدیکأتتمدخونامیاندرک
.تساحیسمھبقشعزایشانھیریخ
نیرتهدنناوخرپلاس۵٠٠زاشیب"حیسمزادیلقت"وایلصارثا
ربیدایزریثأتنینچمھوا.تساهدوبیاربناھجردیدابعباتک
.تشادوازاسپناوریپورتول

٢

 زا لبق نالاعف
تاحالصا

 عماج تاحالصا یاربییاھ ھقلح
  لآ هدیاھعماج ھب تشگزاب اب اسیلک

 راکفا امش ھک نیا .دیدج دھع
تاحالصا ردً ادعب ھک ار یرایسب

 ینیب شیپ ،تفای دنھاوخ ققحت
.درک دیھاوخ



؟رگید یسک ھچ- ناسنا

عیرس شرتسگ
-ینانویگنھرف.تسانردمھبیطسونورقزاراذگهرود)1650ات1350(سناسنر
وھفسلف،یرنھیاھنامرآنآابو-)"ددجمدلوت"(دوشایحادیابناتسابنارودیمور
ویدرفیگدنزابارناھجھبییاطسونورق-یحیسمشرگنسناسنر.نآینید
.دنکیمنیزگیاجهدشهزیرالوکس

ھبنانچمھناسنا،رھاظرد.درادتیزکرمناسنانونکا،دشیمروصتیدنوادخهاگدیدزاھتشذگرد
دنمتورثیراجتیاھرھشردسناسنرروھظ.دوشیمادجنآزانطابرداما.دوبدنبیاپییاسیلکمظن
اریناتسابشنادودندمآایلاتیاھبیدایزنادنمشناد،)١۴۵٣(ھینطنطسقطوقساب.دوشیمزاغآایلاتیا
یمقلخاریرادیاپیشزرایرتربیچنیوادودرانوئلوژنآلکیم،رنھھنیمزرد.دندروآدوخابزین
ساساربزینپاپتموکح.دریگیمنشجاردوخهوکشوتمظعناسنا،ییابیزنییآقبطرب.دننک
یاھنامرآنیبیاهدرتسگفاکشبلغا.تساھتفرگلکشنامزنآیارگناسناورالوکسھیحور
.دراددوجویگدنزکبسویبھذم

ییارگ ناسنا و سناسنر

١ییارگ ناسنا و سناسنر//١۴۵٢–١۴٩٨
١۴۵٢١۴٩٨

)١۵١٩-١۴۵٢(یچنیوادودرانوئل
.دنکیمقلخ"رخآماش"و"ازیلانوم"دننامیللجمیاھیشاقن

ھینطنطسق//١۴۵٣
تالوحتزایشانلوفانیا.دریگیمرارقناناملسمھطلستحت

.تسایحیسمهدننکدعاقتمیگدنزنادقفنینچمھویماظنویسایس

)١۵٢٢-١۴۵۵(نیلچورسناھوی
نابزروتسدوا.درادتایھلاویربعنابزھبیصاخھقالعوا

،بیترتنیاھب.دنکیمرشتنماریربعتغلگنھرفویربع
.دننکزاغآارقیتعدھعیلصانابزھعلاطمدنناوتیمزیننارگید
،رتولتسارتسداھدعبونیلچورهدازردارب،نوتچنالمپیلیف
ًادعبرتولھکقیتعدھعھمجرت.تسوانویدماردوخیربعشناد
..دوبروصتلباقریغنیلچوریتامدقمراکنودب،تخادرپنآھب

بملکفتسیرک//١۴٩٢
.دنکیمفشکاراکیرمآ
ھبزینارتیحیسم،دنتسھیراجتاتدمعنارگشواکھکیلاحرد
.دنروآیمدیدجهراق

الورانواسومالوریج//١۴٩٨
.دشمادعاییایلاتیارگ تمادنظعاو،الورانوواسومالورج

گربنتوگناھوی//١۴۵۶
رثانیلوا.دنکیمعارتخاارکرحتمفورحابسرپرتلپاچ
.تسایطخ42نیتاللیجنادوشیمپاچھکیمھم

)١۵٣۶-١۴۶۶(مادرتورسومسارا
ییانبمھکدنکیمرشتنمارینانویدیدجدھعیپاچھخسننیلوا
.تسادایزرایسبراکنیاریثأت.دوشیمیدعبیاھھمجرتیارب
ابارنآدنناوتیمودنرادیسرتسدیلصانتمھبناققحمنونکا
.دننکھسیاقمدوشیمھظعوماسیلکردھچنآ
سومسارازاNTینانویھمجرتساساربدیدجدھعزارتولھمجرت
یمیدردمھرتولابسومسارا،لوالاسدنچرد.تساهدشماجنا
نیرتشورفرپهدنسیوننینچمھوا.تفرگھلصافوازاًادعبوا.درک
دنکیمهراشااسیلکردتیریدمءوسھبھکتسازنطیاھھتشون

نیتسیسیاسیلکتخاس//١۴٨۴-١۴٧١
لکیمزاس ھمسجموشاقنزامرردنیتسیسیاسیلکفقسیشاقن
.دیآ یمژنآ

)١۵۴٣-١۴٧٣(کینرپوک
،تساروحمدیشروخینیبناھجزایکاحھکوایملعتافاشتکا

.دربیملاوسریزارناھجدرومرداسیلکدیاقع
.دادھعسوتیناتسابتادھاشمساساربارییاھھیرظنکینرپوک
لیلددناوتیمنهدھاشمویریگهزادنارازبادوبنلیلدھبوادوخاما
.دھدھئارادوختابساحمیاربیعقاو

٣

ملع ،ھفسلف ،رنھ



؟تسیچضیف

عیرس شرتسگ
اما-دوش یمفرطرباسیلکیاھ صقناھنآهاگدیدزا،نابلط حالصاحالطصاابھتشذگرد
روسفورپیتقواما.درادناسیلکدرکلمعویساسایاھ هزومآربیریثأتحالصانیا
یاھردیور١۵١٧ربتکا٣١رداردوخھیضرف٩۵،رتولنیترامرتکد،تایھلا
.دنکیمرییغتنیا،دنکیمبوکخیمگربنتیوردھعلقیاسیلک

»؟مروایبتسدھبهدنشخبیادخمناوتیمھنوگچ«:تفرگرارقلاؤسنیاریثأتتحتیناوجردوا
ھبندیسرفدھابحیسمندشبولصمھبنامیاقیرطزاطقف«:دھدیمخساپواھبنایمورندناوخ
اھتمارغرددتسودادفرعابداضتردًالماککردنیا.تسافلاخمًالماکشنادنیا»ھحلاصم
ھطساوھبیزاینادخھبندیسریاربھکدناد یمنینچمھرتول.تساھجاومنآاباجھمھردھکتسا
راھچرداردوخشنادوا.دنکھحلاصمادخابدناوتیمحیسمیسیعقیرطزاینمؤمرھ.تسینیناسنا

sola:دنکیمھصالخھلمج gratia sola.فطلطقف- fide solaروابطقف- scriptura باتکطقف-
solus.سدقم Christ نایباھھظعومواھھتشونزایرایسبردھکتاراھظانیاابوا.حیسمطقف-
.دنکیملزلزتماراسیلکرصاعممھفیاھھیاپ،دنکیم

تاحالصا

١تاحالصا//١۴٨٣–١۵٢٠
١۴٨٣١۵٢٠

)١۵۴۶-١۴٨٣(رتولنیترام
یچندعمکیشردپدمآایندھبنبلسیارد١۴٨٣ربماون١٠رد
١۴٩١لاسزاوا.تساهدشهدادتیمھارایسبرتولتیبرتھب.دوب
یارب١۵٠١لاسرد.درکلیصحتدلفسنمردنیتالھسردمرد
نافوطکیردوا١۵٠۵لاسرد.تفرتروفراھبلیصحتھمادا

،دنزیموایکیدزنردقربودعرھکیماگنھ.تفرگرارقدیدش
تمالسطرشھبردھکدنکیمرذنودنکیماعدانآتنسھبوا
دراوشردپتمواقمدوجوابدعبھتفھھس.دوشھعموصدراو

زامندوبمزالھچنآزاشیبوا.دشتروفراردنیتسوگآھعموص
:تشاددییکاتنآریواھکیلاوس.تفرگیمهزورودناوخیم
هدیاساسارب"؟مروایبتسدھبنابرھمیادخمناوتیمھنوگچ"
.تساھتفرگلکشریگتخسدنوادخ

دشبوصنمشیشکناونعھبرتول//١۵٠٧

تاحالصایلصایاھھتشونراشتنا//١۵٢٠
نیودتیا ھمانربھلاسرھسرداردوخدیدجدرکیوررتولنیترام
"یحیسمھقبطیاقترادرومردناملآتلمیحیسمفارشا":دنک یم
»اھیلبابرداسیلکتراسا«.دنتسھتاحالصالوئسمھکیناسک
یمراکشآسدقمیاھهزومآیارباراسیلکزارتولکردیاھدمایپ
.دنک
راکشآسدقمیاھهزومآیارباراسیلکزارتولکردیاھدمایپ
زا،سدقمباتکھبتبسنیراصحنایریگتھجابقباطم.دنکیم
رظنرداردنوادخیاشعودیمعتلسغطقفواسدقمنییآتفھ
.دریگیم
ییاھدمایپھچنمیاابیگدنزھکنیافیصوت»یحیسمکییدازآا«
.درادیحیسمدرفیارب

گربنتیوردرتول//١۵٠٨
ھبینارنخسولیصحتھمادایاربدوخھعموصفرطزارتول
ھبزونھرتول،کیمداکآتخانشدوجواب.دشهداتسرفگربنتیو
نانچمھتاجنردنیقیوتاجنھلئسم.دوبهدیسرنینوردشمارآ
قبط١۵١٠لاسردھکیماگنھ.دوبهدرکلوغشمدوخھباروا

یفرطزا.دوبراودیماینوردیکمکھب،دشهداتسرفمرھبیمکح
یناشیرپرداروااسیلکعمطولمجت،یرگنیحطسرگید
ینارنخسنیلوایاربیزاسهدامآیطرد.دربیمورفیرتگرزب

ھکدوشیمھجوتموا،لیصحتلاغرافهزاتیداتساناونعھبدوخ
یموزل،تساهدشتبحصنآزا١٧-١نایمورردھک،ادختلادع
،میھدماجنااریراکنآندروآتسدبیارباھناسناامھکدرادن
شنیبرتول.دوشهدادامھبدناوتیمضیفقیرطزاطقفنیاھکلب

sola:درکھلومرفریزلصاراھچرداردوخدیدج gratiaطقف
sola.فطل fide solaروابطقف- scriptura باتکطقف-
solus.سدقم Christ .حیسمطقف-

گربنتیوردهدشلاسرایاھھیرظن//١۵١٧
،دنکیمنایبدنلبیادصاباردوختارظنرتولھکتیعقاونیا

نامزنآردھک،درادیھاوخهدایزوطیرفتوطارفاردھشیر
لزتتلثملابرضقبط.دشیمماجنازیناسیلکطسوترمانیا

ھبعجردلوپھکنیاضحمھب«:تسافورعمنکینیمودبھار
جرحنیاھبندادنایاپیارب.»درپیمنوریبخزربزاحور،دشاب
ربتکا٣١ردنیتالنابزھبھیرظن95ابیاھلاقمرتول،جرمو

بیترتنیاھبوا.درکھیاراگربنتیوردھعلقیاسیلکھب١۵١٧
ھیرظن.دیشکشلاچھبنایوجشنادودیتاسانایمرداریمالکثحب
پاچسرپرتلپاچزاهدافتساابوھمجرتزوردنچضرعرداھ
ھکدشثعابرمانیا.دنوشیمعیزوتهوزجتروصھبوهدش
.دیآردتکرحھبتاحالصاحالصاگنس

۴



عیرس شرتسگ
ویلگنیوزشیرلا،تساناملآردتاحالصاهدنیامننیرتروھشمرتولھکیلاحرد
.دندرکزاغآسیئوسردارتاحالصا،تایھلانیولاکسناھوی

،ھمھزارتمھم.دنتشادرظنردرتولھبتبسنیتوافتمیاھتیولوادوخسیردترداھنآ،لاحنیااب
یگدنزیتسرپادخابھناخزانوریبردیدوھشمروطھبنانمؤمھکدوبدنمھقالعتیعقاونیاھبنیولاک
ینیمزیاھتمعنزاتروصرھرد،دننکیمارجاارادختاروتسدھکیناسکھکدوبدقتعموا.دننک
،تساقفاومکیلوتاکیاسیلکابیتایھلالئاسمزایرایسبردرتولھکیلاحرد.دنتسھرادروخرب
.دوشیمنیامنینابریاشعکردردهژیوھبرمانیا.دننک یمرکفرت یلاکیدارنیولاکویلگنیوز
.تفایشرتسگیلامشیاکیرمآودنلھ،دنلتاکسا،ناتسلگناھبسپسنیولاکمیلاعت

سیئوس رد تاحالصا

١سیئوس رد تاحالصا//١۴٨۴–١۵۶۴
١۴٨۴١۵۶۴

زمرکردگاتسشیار//١۵٢١
:دنک یمعانتماھلمجنیاابدوخیاھ ھتشونلاطبازارتولنیترام
ھبرتولزا.»نکمکمکادخ،منکشکمکمناوت یمن،ما هداتسیااجنیا«
ربیتنطلستیعونممودوشیمداینابھارسابلردناطیشناونع
یمیقلت"ینوناقریغ"واھکتسانعمنادبنیا.دوشیملیمحتوا

.دوشھتشکینوناقبقاوعنودبیسکرھطسوتدناوتیمودوش
ھبودوبراررتول،میکحشیردرف،وازاتظفاحمیارب
.دروآگروبتراوھعلقردیھاگیفخم

سدقمباتکیناملآھمجرت//١۵٣۴-١۵٢٢
ھمجرتیناملآھبگروبتراورداردیدجدھعرتول١۵٢٢لاسرد
لک1534لاسرد.درکھمجرتزینارقیتعدھعسپسودرک
.تساسرتسدردیناملآنابزھبسدقمباتک

رتولجاودزا//١۵٢۵
رتول،تساهدروآتسدھبیگزاتھبھکیتایھالاهاگدیدلیلدھب
انیرتاکقباسھبھارابودنیبیمنینابھردھعھبمزلماردوخرگید
.دنکیمجاودزااروبنوف

کچوکتامیلعت//١۵٢٩
ارسدقمباتکدنناوتبھمھھکتسامھمرتولیاربھکییاجنآزا
یساسایاھھینایبھکدرکرشتنمار»کچوکمسیکتاک«وا،دنمھفب
ناکدوکزایدایزیاھلسن.دھدیمحیضوتاریحیسمنامیا

سیسأتزارتول،نیاربهوالع.دنریگیمدایواابارندناوخ
.دوشیمیرابجاسرادمداجیاراتساوخودنکیمتیامحسرادم

)١۵۶٠-١۴٩٧(نوتچنالمپیلیف
گربنتیوردنوتچنالمپیلیف،تساگروبتراوردرتولھکیلاحرد
وا١۵٢لاسرد.تساتاحالصایتایھلاداینبیورربراکلوغشم
"Loci communis"تسارصتخمیسانشمزجکیھک،تشونار
١۵٣٨لاسرد.دنکیمھصالخاررتولتایھلاھصالخروطھبو
"Loci"دشرھاظیناملآنابزھبرابنیلوایارب.

)١۵۵٨-١۴٨۵(نگاھنگوبسناھوی
راکمزلتسمفلتخمقطانمیاھراتخاسردناتستورپتایھلایارجا
ھک،نگاھنگوبسناھوی.تسایرایسبتایئزجردذوفنودایزرایسب
لباقییاسیلکماکحا،تسارتولهدننکفارتعاوتسوداھنتھن
.دسیونیمددعتمیاھروشکواھرھشیارباریلرتنک

)١۵٣١-١۴٨۴(یلگنیوزشیرلوا
تایھلاتاکننیرتمھمدوخھیرظن۶٨ردودنکیمراکخیروزرد
قیرطزاتاجنلماشاھنآ:دنکیمنایباردوخیبلطحالصا
درجتوغل،اسیلکعجرمناونعھبحیسم،سدقمباتکرادتقا،نامیا
.تساھاسیلکلامعاتیموکحموشیشک
رھشیاروشطسوتتاداقتعازاجراختاحالصا،خیروزرد
زیمآتملاسمیاهویشھباراھناتساریاسیدوزھبودشیفرعم
بھذمھبسیئوسناتساجنپتیاھنردھکاجنآزا.تفرگارف
دوجوھبھناحلسمیاھیریگردواھشنت،دنتسھدنبیاپکیلوتاک
..دوشیمھتشکیلگنیوزنآردھکدیآیم

)١۵۶۴-١۵٠٩(نیولاکناج
یلگنیوزورتولاب.دنکیمراکونژردبلطحالصاکیناونعھب
،رتولدننام.دنکیمنییعتزیناردوخیھھیوراما،دراددنویپ
اسیلکدھاوخ یمھکلب،دنکسیسأتیدیدجیاسیلکدھاوخ یمننولاک
.دنکدیدجتنالوسرییدتبایاھسیلکتمسھبدوخیریگ تھجابار
وهدشرادیدپ»مسینیولاک«حالطصاھب حلصمیاسیلکنیااب
.دندوبشیازفالاحردتعرس ھب
ھتفگزایرایسبروھظردناوت یمارهدشحالصاسیردتشرتسگ
ناملآرد١۵۶٣ردگربلدیاھمسیشتاکمانھبیبلط حالصایاھ
نودبفطلوناسنالماکندردر،یلصایاھهزومآ.درکهدھاشم
دوخیلصارثانیولاک١۵٣۶لاسرد.تسادنوادخقاقحتسا
لکشثعابنیا.درکرشتنمار"تیحیسمنیدشزومآ-ھسسؤم"
.دوش یمهدش حالصایاسیلکیریگ

۵



نالاسگرزبدیمعت لسغ

عیرس شرتسگ
.تساناتستورپیلصایوریننیموسمسیتپابانآ،هدش حالصاویرتولیاھاسیلکابهارمھ
،شیرتا،ایمھوب،ناملآھباجنآزاوتساهدشداجیاسیئوسردتاحالصاھنیمزردنیا
.دباییمشرتسگییاپورایاھروشکریاسودنلھ

»یحیسم«اردوخًالومعمودنھد یملیکشتھیلواتیحیسمیوگلاساسارباراھاسیلک»اھ تسیتپابانآ«
ریغونویناحورییاسیلکبتارمھلسلس،دننکیمدیکأت»نامیادیمعت«رباھنآ.دنمان یم»ردارب«ای
هورگھکیلاحردتساهدیچیپشبنج.دنتسھاسیلکزاتلودییادجناھاوخودننکیمدرارنایناحور
"Stäbler"یتسدبوچزایریگردتروصردودنکیمیگدنیامنزیمآتملاسمروطھباردوخنامرآ
شبنج.دنمانیمرابتعایباراھتسیتپابانآ.دنرادتنوشخھبلیامت"نانزریشمش"اما،دنکیمهدافتسا
چیھًابیرقت١۵٢۵لاسردیناقھدیاھگنجرد.درادزیمآحلصتیھامًاتدمعیناملآتسیتپابانآ
یاھاسیلکراشفتحتتسیتپابانآشبنج.تشادندوجویشروشناناقھدواھ تسیتپابانآنیبیطابترا
.دوشیمهدنارنیریزیاھھیالھبیتحایهدشهدنارھیشاحھبگرزب

تسیتباب شبنج

١تسیتباب شبنج//١۴٨٠–١۵٣۴
١۴٨٠١۵٣۴

)١۵٢٩-١۴٨١(ریامبوھراساتلاب
قیرطزا.تسازیمآتملاسممسیتپابانآناگدنیامننیرتمھمزایکی
لاسردودرکرارقربطابترانابلط حالصاابوا،رتولیاھ ھتشون

رگیدنمؤم٣٠٠ابهارمھوا.دروآیوراھ تسیتپابانآھب١۵٢۴
نیلواھبWaldshutنیاربانب.دشهداددیمعتلسغتوشدلاوزا

رارفھبروبجمریامبوھ.دوشیملیدبتتسیتپابانآگرزبھعماج
رداریگرزبیاسیلکاجنآردودربهانپایوارومھبودش
لاسدودحرد.درکانبسدقمباتکلدمساساربگروبزلوکین

حالطصاھبردودندشدیمعتلسغرفن١٢٠٠٠دودح،١۵٢۶
روتسدھبریمبوھ،دعبلاسکی.دندرکیمیگدنز»ھفوھردورب«
.دشهدنازوسماعءالمردوریگتسدمجنپلراکروتارپما

تبثمتھجندادوتسیتپابانآهدنکارپیاھھقلحتیوقتودیدزابھب
"تینونم"ارواناوریپ،نومیاسوننمگرمزاسپ.دنارذگاھنآھب
.دنمانیم

یناملآناناقھدگنج//۵٢۵
زیمآتنوشخینوگنرسراتساوخرزتنومساموت،نگنیروترد
هدشلاکیدارناناقھدزارتول.دوشیمیبھذملیالدھبتلود
اباھنآیدونشخانلیلدھبادتباردھکنیادوجواب،دریگیمھلصاف
.دوبهدرکیدردمھاھنآ

رتسنومردتسیتپاب//١۵٣۴
کیودندیسرتردقھبرتسنومرداھتسیتپابانآزایھورگ
ھکیماگنھ.دندرکسیسأتارتسیتپابانآحالطصاھبیروتارپما
دوخزاحالسابزیناھتسیتپابانآ،درکهرصاحماررھشفقسا
یوبنرادتقایاعدازینرت یلاکیداریاھ تسیتپابانآیتح.دندرکعافد
وتساربتعمزونھقیتعدھعماکحاھکدندرک یماعداودنتشاد
ھبیدایزبیسآرتسنومثداوح.تساینوناقتاجوزددعتنیاربانب

.درکدراوتسیتپابانآشبنج

)١۵٢۶-١۴٩٨(لبرگدارنک
زاسپ.تساخیروزرداھتسیتپابانآنیلوازایکیلبرگدارنک
ردھکنیااتدشیلگنیوزناکیدزنزاوا،١۵٢٠لاسردنیدرییغت

نادازوندیمعتزاًادیدشیلگنیوزاریز،دشادجوازا١۵٢۵لاس
یاروشمکحاب"اھتسیتپابانآ"،١۵٢۴لاسرد.درکیمتیامح
یبھجنکشورازآ.دندشعنمدیمعتلسغوتاقالمزاخیروزرھش
ایدندشقرغایاھتسیتپابانآزایرایسبودوشیمزاغآناما
ردارخیروزشبنجًالمعرمانیا.دندشروشککرتھبروبجم
.دربنیبزا١۵٣۵لاس

)١۵٢٧یفوتم(رلتاسلکیام
فلتخمیاھهورگزاھنامرحمھسلجکیردرلتاسلکیام
یاھھغدغدنیرتمھماھنآردھکدرکھئاراھلاقمتفھتسیتپابانآ
وتسایلیدبتدیمعت،دیمعت«:دیوگ یم.دوبهدشنیودتاھتسیتپابانآ
نامھردرلتاسلکیام».دنک یمینثتسماردازوندیمعتنیاربانب

.دشمادعایا ھنامحر یبزرطھبلاس

)١۵٣۶یفوتم(رتوھبوکای
،ییافوکشجوارد.درکتیارسزینشیرتاھبتسیتپابانآشبنج
.دنتشادقلعتتسیتپابانآشبنجھبلوریتتیعمجزادصرد4دودح
ات۶٠٠نیب.دنمانیم»رتوھناردارب«رتوھبوکایمانھباراھنآ

.دنتخابناجدشزاغآھکیاھجنکشورازآردتسیتپابانآ١٠٠
هزورماھباتھکییاج،دننکیمترجاھماکیرمآھباھنآزایرایسب
.تسافورعمفوھردوربشبنجای"زرتاھ"ناونعھبزین

)١۵۶١-١۴٩۶(زنومیسوننم
زنومیسوننم،تسیتپابانآناتسادطسبردهدننکنییعتتیصخش
یدوبانزااردنلھوناملآلامشردتسیتپابانآدازآشبنجوا.تسا
نیاواھبدوخھلحمھبکیدزنرایسبتسیتپابمادعا.دادتاجن
یتح.دنکقیقحتولمأتارسدقمباتکدرومرداتدادارتصرف
یداقتنادروخربدنلزیرفردیشروشیاھ تسیتپابانآابوارگا
زاسپ. دشنکیلوتاکیاسیلکزاوایگتسسگزاعنامنیااما،ھتشاد
تیعونممتحت،دروآیورتسیتپابانآشبنجھبزنومیاسھکنیا
رداردوخرمعرتشیبودرکیمرارفدنلھزادیابوا.تفرگرارق
،هدرتسگییاھرفس

۶



؟درادتردق یسک ھچ

عیرس شرتسگ
ارپلآلامشرداپورامامتمسیتناتستورپھکدیسریمرظنھب،١۵۴۵لاسدودحرد
یمهدیمانزینکیلوتاکیاسیلکنونکاھک،مریاسیلکاما.تساهدادرارقدوخریثأتتحت

..دبایزابقطانمنیارباردوخریثأتاددجمتساوخیم،دوش

اریناگدازھاشوناھاشداپدشیمیعسودنیوگیمزین»تاحالصادض«هرودنیاھبورنیازا
اب.دنادرگزابکیلوتاکیاسیلکتاداقتعاھبارمدرم،دننکیمتموکحاھنآھکیقطانمردھکدننکدئاقتم
ھمھزارت مھمھکلب،دشیملقتنمشنادناوجلسنھبدیاباھنتھن،یشزومآتاسسؤمواھ هاگشنادسیسأت
یبھذمگنجنیرتگرزب،لاحنیااب.درکلقتنمارناتستورپایکیلوتاکگنھرفوھطوبرمتاداقتعا
یاھشخبردکانتشحوگنجکی١۶۴٨ات١۶١٨لاسزا.دھدیمخرنامزنیاردزینخیرات
ھلاس٣٠گنجھبھکفالتخانیا،کوربانساورتسنومحلصتادھاعماب.تفرگرداپورازایگرزب
.دسریمنایاپھب،تسافورعم

تاحالصا دض

١تاحالصا دض //١۵٢٩–١۶۴٨
١۵٢٩١۶۴٨

ریاپساردمودگاتسشیار//١۵٢٩
.دنککیلوتاکهرابودارناملآھکدریگیممیمصتگاتسشیار
.دنوشیمموکحمراذگتعدبناونعھباھتسیتپابانآ

گروبسگآردگاتسشیار//١۵٣٠
نیرتکیدزنودمتعمنیرتمھمزا)١۵۶٠-١۴٩٧(نوتشنالمپیلیف
عضاوماتدشھتساوخروتارپماطسوت،رتولنیترامراکمھ
فارتعا،»اناتسوگآفارتعا«نوتچنالم.دھدحیضوتارتاحالصا
.دنکیمھئارارارقانتمناونعھبارگروبسگآ

یعوسیمظنیراذگھیاپ//١۵٣۴
،ناتستورپیاھنیمزرسیریگسپزابوتاحالصادضنایرجرد
یربھرتحتیونعمناگبخنناونعھباردوخاھیعوسی
روتسدنیا.دندرکتیبثت)١۵۵۶-١۴٩١(الویولنوفسویتانگیا
هژیوھبنایعوسی.تساتاحالصادضردحالسنیرترثؤمًاملسم
.دندرکیمتیلاعفتلاسرومیلعت،فارتعا،ھظعومقیرطزا
هدننکرارقاتیعقومزاھکینامز"دنکیمھیجوتارھلیسوفدھ"
.دوشیمهدافتساپاپعفانمتھجردتسایسداجیایارب

وئمولوتراببش//١۵٧٢
ضرعمردودوش یمھتخانشتونگوھناونعھبهدش حالصاھسنارف
١۵٩٨ات١۵۶٢لاسزا.درادرارقکیلوتاکتاماقمدیدشرازآ
ھبحالسزیناھناتستورپنآردھکدادخریتونگوھگنجتشھ
ات٢٣زاوئمولوترابتنسبشردتونگوھنارازھ.دنتفرگتسد

.دندشھتشک١۵٧٢تسوگآ٢۴

ھلاسیسگنج//١۶۴٨-١۶١٨
یوسزایشالت،درکزاغآارھلاسیسگنجھک»گارپزاعافد«
رباربرددوخیبھذمیدازآبسکیاربناتستورپیایمھوبکالما
یاھقرفھبنج،١۶٣۵لاسزا.تساایمھوبددجمندشکیلوتاک
واھ یوسنارف،اھ ییایناپسانیبهزرابمنیا.تشادنینادنچشقن

ناملآکاخردھکتسااپوراردیرتربیارباھ یدئوس
.دندیگنج یم

تسرھفودیاقعشیتفت//١۵۴٢
ھقرفابهزرابمیاربمھدزیسنرقردادتباردھک،دیاقعشیتفت
تعدبھیلعیللملانیبرازباکیناونعھب،دشداجیااھنگنیبلآ
ھبمراھچلپپاپیربھرتحتاسیلکتاماقم.دشمالعاناراذگ
مزالتافارتعانتفرگیاربنینچمھاھنآ.دندوبکوکشمدارفالابند
یاھ باتکزایتسرھف.دندرکیمهدافتساھجنکشزامکحرودصو
سدقمنوتمشرتسگرباربردیرایعمناونع ھب،ھعونمم
.دوش یمهدافتسایناتستورپ

تنرتیاروش//١۵۶٣-۵
یاروشمھدزناشنرقکیلوتاکینوردتاحالصایلصادادیور
یداقتعاتامیمصتنیودتاروشیلصافیاظوزایکی.تساتنرت
،نیاربانب.تساتاحالصایزکرمیاھشزومآلباقمردروآمازلا
ادخھکتساهدشحیرصت»سدقمباتکاھنت«،تاحالصارباربرد
یاسیلکطسوتھچنآقیرطزاینعی،»تنس«قیرطزااردوخزین
.دنکیمراکشآ،تساهدشلقتنماھپاپتیادھتحتمور

ًارصحنماما،دوشیمدییأتیلکروطھب»نامیااباھنت«ندشاربم
.دوشیمطوبرمزینلامعاھبھکلب،دوشیمنطوبرمنامیاھب
وناناب)ھلاحتساهزومآ(ینابریاشعردارتیھامرییغتنیاناسنا

روماریاسوخزربدییاتوسدقمھناگتفھدادعازینواربارش
.دنکیمبسکیحالصا

کیدلاکلامشاگنج//١۵۴٧-١۵۴۶
روتارپما،ددعتمیبھذمیاھوگتفگوگاتشیارزازورودزاسپ

رداریبھذمتدحو،تنوشخقیرطزادرکیعسمجنپزلراچ
.دنکایحایروتارپما

گروبسگآیبھذمیدازآ//١۵۵۵
ھتشاددوجویمورکیلوتاکرانکردمسینارتولھکدرکیمنیمضت
Cuius«لومرفرسربدرف.دشاب regio eius religio» ،نیتال)

کیهدازھاش.تساقفاوم)»یسکھچبھذم،یسکھچھقطنم«
اھنآ،لباقمرد.دنکھتکیددوخعابتاھبارھقرفتسناوتیمروشک
.دننکترجاھمیرگیدنیمزرسھبدنتشادقح

٧



!یبھذمً اعقاو

عیرس شرتسگ
تضھنقیرطزاناملآیترتولنوردردتاحالصایاربییاھشالت،مھدفھنرقطساوا
.تسایرادنیدیاوقت

یدرفناونعکیھبیدوزھباما،تسانافلاخمرخسمتدرومادتبارد)بصعتم(»راگزیھرپ«ریبعت
هدننکنییعتھکتسیناسیلکردتیوضعنیاھکدناهدشدعاقتمیتسرپنیدنارادفرط.دوشیملدبم
یمسیدقتولاعفیوریپھبودوشیمعورشداشراورییغتابھکتساهدنزنامیاکیھکلب،تسا
میھافمقبط،نیدناوریپهاگدیدزا.دنکیمشالتلامکیاربسدقلاحوریورینقیرطزاناسنا.دماجنا
نیااب.دنھدلیکشتاریعقاویاسیلکدنناوتیم،دناهدشدلوتمونزاًاعقاوھکیناسکاھنتسدقمباتک
.درکرارقربدنویپرکفمھیاھھقرفودارفارگیدابناوتیم،داقتعا

اوقت

١اوقت //١۶١١–١٧٢٢
١۶١١١٧٢٢

تسیتپابیاسیلکنیلوا//١۶١١
نامز.درکسیسأتارایناتیربتسیتپابیاسیلکنیلواسیولھساموت
زورنیارد.دشابیم١٨٣۴لیروآ٢٣ردنابزیناملآدیمعتدالیم
.داددیمعتلسغگروبماھردارنارادنامیانکنوادراھرگناھوی
دھعتلماشهراومھتسیتپابداقتعاوهزومآیلصایاھیگژیو
یدازآ،رشبقوقحھبدھعتونانمؤمدیمعت،نانمؤمھمھیغیلبت
.تساهدوباسیلکزاتلودییادجونادجووبھذم

نلافتسوحلص//١۶۴٨
ینوناقنتخانشتیمسرھبھجیتن.دھدیمنایاپھلاسیسگنجھب
تسیتپابانآشبنج.تسانابلطحالصاواھرتول،اھکیلوتاک
..دوشیمدرنانچمھ

)١٧۵٩-١۶٨۵(لدنھشیردرفگروئگ
ھکمناد یم«ایرآو»حیسم«ویروتاوا،رگیدیاھزیچنایمرد
.دزاس یمار»تساهدنزنمراگتسر

)١٧۵٢-١۶٨٧(لگنبتشربلآناھوی
دناوت یمودنک یمتفایردیلاھیاوقتزایا هدنھد لکشتاریثأت
.دراذگبیباوسنابزرداسیلکربیھجوت لباقریثأت

ییایوارومناردارب//١٧٢٢
سوالوکینطسوت١٧٢٢لاسردھک،رتوھنرھنارداربتعامج
کی،دشسیسأت)١٧۶٠-١٧٠٠(فرودنزنیزنوفگیودول

وایوارومزایبھذمناگدنھانپوا.تسایتسرپنیدمھمھعماج
یموئاتیزیکیدزنردفرودزلتربرددوخکالماردارایسلیس
داجیاتیحیسمھیلوایاھلآهدیاساساربھعماجکینیا.دریذپ
یمرادیدپاجنآردھکسدقمباتکھنازور»یاھراعش«.دنکیم
.دنھدیملکشارھناراگزیھرپیاوقتزورماھبات،دنوش

-١۶٣۵(رنپسابوکاجپیلیف//١۶٧۵
١٧٠۵(

Piaمانھباسیلکحالصاھمانربکی Desideria یاھوزرآ)
نامیاابھکیاهرمزوریگدنزھبوا.دنکیمرشتنم)راگزیھرپ

نایاسراپھکدنک یمداھنشیپوانیاربانب.دزادرپیم،دریگیملکش
Collegia«ناونع ھبیکچوکیاھ هورگردیعقاو Pietatis»رد
دنناوخبمھابارسدقمباتکاتدننکتاقالمتدابعمسارمزاجراخ
یاھییامھدرگنیا.دنرببراکھبدوخیگدنزردارنآو
وناتستورپناملآرسارسردًابیرقت(Konventikel(یصوصخ
.تفایشرتسگنآزارتارف

)١٧٢٧-١۶۶٣(ھکنارفنامرھتسوگآ
کنارفنامرھتسوگآابنازمھاوقتناگدنیامنزارگیدیکی

یتیبرتهزوحربواراکزکرمت،یمالکتیلاعفربهوالع.دشرھاظ
ھسردمکی،دوبشیشکاچولگردزونھھکینامز.دشابیمزین
یزادناهاررادفرطوا.درکسیسأتھناخمیتیکیوارقفیارب
ھجیتنردھک"ییادتباھسردم".دوبناگمھیاربیرابجاسرادم
راھچلقادحکدوکرھھکدرکیمنیمضتدشیفرعماھتیلاعفنیا

هدشیفرعمیگزاتھبھک"تقیقحیاھسرد"رد.دنکلیصحتلاس
ابکنارف.دندشیمانشآینفیاھتراھمابنازومآشناد،دوب
زایکی،دوخماگشیپیتخانششورویشزومآیاھیروآون
.تسادوخنامزنایبرمنیرتیقرتم

)١٧۵٠-١۶٨۵(خابنیتسابسناھوی
ویتمبئاصمردوایحیسمنامیا.دروآیمردادصھبارلیجنا
.تساهدشنایبرگیدیقیسومیاھراکھاشزایرایسب

٨

نامیا
هرمزوریگدنزرد



؟ادخ نودب

عیرس شرتسگ
ابنامزمھهرودنیاجواھطقن.دوشیمزاغآیرگنشورهرود،مھدفھنرقطساوارد
اریز،دنریگیمرارقمالعتسادرومھتشذگنیلوئسم.تساهدھاشملباقھسنارفبالقنا
،دادحیضوتارناھجدوشیمنرگیددنوادخیاھھناشنقبطھکدنروابنیارباھناسنا
.تساهدشگرزبیاھتفرشیپثعابنامزنیاردھکتساملعشنادھکلب

ھلمجردتسایرشبرکفتاھشنادھمھساساھکارداقتعانیا)١۵٩۶-١۶۵٠(فوسلیفتراکدھنر
ییاجرگیدهدیانیارد.دنکیمھصالخ»نممتسھرطاخنیمھھبمنکیمرکفنم«دوخفورعم
رعاشورتلوووسورھبناوتیمنامزنیاروھشمنارکفتمزا.درادندوجویصخشیادخیارب
نیورادزلراچودوخیتسینومکهدیااھدعبسکراملراک،هدیانیاوریپ.درکهراشارلیششیردرفیناملآ
.دندادھعسوتارلماکتھیرظن

یرگنشور و تینالقع

١ یرگنشور و تینالقع //١۶۵٠–١٨٧٠
١۶۵٠١٨٧٠

)١٨٠۴-١٧٢۴(تناکلئوناما
.دشابیمقلعتاپورایرگنشورناردپزا
ناھجتیھامدنناوتیماھناسناھکدوبنیاربضرفنامزنآات
ھبرجتیاھزرمزاناسنانھذ:درکنایبتناکاما.دننککردار
یاھیدنبھتسدرددناوتیمطقفوا،نیاربانب.دوریمنرتارف
یلاعتمھچنآرھودنوادخ.دبایتسدھناعطاقتاراھظاھبیصاخ
ناوتیمنھکیاھنوگھب،درادرارقتالوقمنیازاجراختسا
اردنواخناوتیمننیاربانب.تشادیقثومتاراھظااھنآهرابرد
،لاحنیااب.دشرکنمناوتیمنزینارنآدوجواما،درکتابثا
اھنتنیدوایارب.تسانامزوناکمردادخھفشاکمرکنمتناک
یناسنالقعنوردردنآتیعطقھکدنکیمادیپانعمینامز
.دننکادیپتیدوجم

)١٧٩١-١٧٢۵(رلمسومولاسناھوی
نیدزکرمزالاسدنچضرعردناکمنیا.دنکیمسیردتھلاھرد
.دوشیملیدبتیرگنشورزکرمھبیتسرپ
لاسردھک»نوناقهرابرددازآقیقحتبابردیا ھلاسر«ردوا

.دنک یمضقنارسدقمباتکزاتاحالصاکرد،دشرشتنم١٧٧۵
باتک.تساسدقمباتکیداقتنا-یخیراتتاقیقحترگزاغآرمانیا
رظنردصقنوبیعیبویھلاباتککیناونعھبرگیدسدقم
زایخیراتھتفایدشریاھعومجمناونعھبھکلب،دوشیمنھتفرگ
.تسارایسبتاھابتشاواھاطخابهدشھتخانشییاسیلکیاھھتشون

یداقتعاتانایبردپاپیریذپاناطخیراگنامزجھمھزارتالابو
لکشاروشیاھ ھمانعطقنیافالخربمیدقکیلوتاکیاسیلک.تسا
.دوبھتفرگ

)١٧٨١-١٧٢٩(گنیسلمیارفادلوتوگ
.تساناملآیرگنشورمھمناگدنیامنزایکی
،فورعمیا ھقلحلیثمتاب»میکحناتان«شا ھمانشیامنردوا
نیاھبھجوتاب.دنک یمیزیریپارھنارگنشورلھاستیاھ ھیاپ
قیرطزادوخردپثراقیالاردوخدیابرسپھسنآردھک،لیثمت
،دراددوجوقلطمتقیقحکیزونھ،دننکتباثتلیضفابیگدنز
تیولواردحماستنیاربانب.درکیعطقارنآناوتیمنرگیداما
.تسا
)١٨٣۴-١٧۶٨(رخامریالششیردرف
دوخنامزیاھهدرکلیصحتھبارسدقمباتکمایپدھاوخیم
ناسنانھذربودریگیمھلصافھنارکفنشوردرکیورزا.دناسرب
نآابھکتسایمادناساسحا،رخامریالشرظنزا.دنکیمدیکأت
ارنامیا،تقیقحھلئسمنتفرگهدیداناباما.دوشیمکردیھلارما
.دنکیمییارگتینھذمیلست

ناکیتاویاروشنیلوا//١٨۶٩/٧٠
یلاربیلدضیریسمکیلوتاکیاسیلک.مھنسویپپاپیربھرتحت
تیموکحمیلصاھجیتن.تساھتفرگشیپرداریتسینردمدضو

ھتینردمیاطخ٨٠

٩

سدقم باتک دقن
ھتشاددوجوشنیرفآایآ.دوریملاؤسریزسدقمباتکیخیراتیتسرد،یرگنشورھجیتنرد
بتکمنیا؟درکیمهزجعمًاعقاویسیعایآ؟تساهداتفاقافتاقیتعدھعیاھناتسادًاعقاوایآ؟تسا
قافتاعقاوردتسارارکتلباقھچنآطقف:تسانامزنآیفسلفویخیراتکردربینتبمیرکف
نامیاظفحنانچمھچلورتورواب،رلمسدننامسدقمباتکنادقتنمدصقھکتساتسرد.تساهداتفا
رابتعاھبداقتعافیعضتھبعقاورداھنآراکنیاماجنااباما،تسایرگنشورتالمحرباربرد
.دننکیمکمکسدقمباتک

١٩ نرق رد



ادخ یوس ھبتشگزاب

عیرس شرتسگ
داقتناراشتناھبخساپرد.دنتسینقفاومدوخیاھاسیلکردیونعمتالوحتابنایحیسمھمھ
تروصھبھکدندشداجیایمدرمیاھ شبنجزایکچوکیاھ ھقلح،سدقمباتکزا

نیشنلاردفیاھ رھشرگیدردھکیدازآیاھاسیلکاییتلایایاھاسیلکلخادردیعماوج
.دنریگ یملکش،دنتسھ

ایحاشبنجکیناونعھبھعسوتنیا،دنوشیمهدیدهدرمیتحایھتفخدوجومیاھاسیلکھکییاجنآزا
زکارمنیا.دسریمزینناملآھبودوشیمعورشیلامشیاکیرمآوناتسلگنازا.دوشیمفیصوت

,Siegerland:زادنترابع Franken BadenژWürttemberg, Pommern und Ostfriesland.

یرادیب یاھ شبنج

٢ یرادیب یاھ شبنج //١٩۶٨–١٧٣۴
١٧٣۴١٩۶٨

اکیرمآردءایحا//١٧۵٨-١٧٣۴
ھکتشاددوجویلصارگایحاشبنجھس،دعبھبمھدجھنرقزا
.تشاذگاپوراواکیرمآیاھاسیلکزادنامشچربراگدنامیریثأت
دلیفتیاوجروجو)١٧۵٨-١٧٠٣(زدراوداناتاناج،لوایایحارد
تیاودیتومیتابمودیایحا.دنتسھلوئسم)١٧٧٠-١٧٠٣(
زاغآ)١٨٧۵-١٧٩٢(ینیفنوسیدنارگزلراچو)١٨١٧-١٧۵٢(
یمھظعوماکیرمآگرزبیاھرھشمامتردًابیرقتینیف.دوشیم
نامیانیاھباررفن۵٠٠٠٠٠زاشیبھکدوشیمھتفگودنک
.تساهدرکتیادھ
ھبونھبھکدرادداقتعایدوم.لاتیاود،اھیرادیبموسجومرد
باتکھسسؤمکییدوم.دنکیمتیادھاریمھمیاھدادیوردوخ
.دنکیمسیسأتنایلیجناشزومآیاربارسدقم
نآردھکدنکیمداجیاارسدقمتکرحکییرادیبتاکرح
ندشرپرگنایبودوشیمهدادشزومآ)مودتمعن(»مودھبرجت«
مامتربحیسمندشبلاغابهارمھھکتساسدقلاحورزادرفلماک
.تسانمؤمیگدنزردناھانگ

)١٨٢٨-١٧٩٨(رکافوھگیودول
یکیھک،رکافوھگیودولابگربمترووردیرادیبشبنجتفرشیپ
راھچاھنتنیاھچرگا،درادھمادا،تسایرادیبخیراتناگرزبزا

واریذپانیگتسختوعدوایاھھبطخیگژیو.دروآیمماودلاس
.تسابیلصھب

)١٨٨٠-١٨٠۵(تراھمولبفوتسیرکناھوی
ینابشهزرابم.دھدیمھعسوتارادختوکلمزایصاختایھلا
وادشریاربسوتیدتسودادخساوسوویناوررامیبیافشیارب
ینابشتبقارمزاجراخردیشیامنیاوعدکی.تساهدننکنییعت

نایاپیبیغیاھدنویپزارتخدییاھنییاھرابھکدریگ یملکش
زکرمسیسأتونگنیلتومیایحاھبرجنمدادیورنیا.دبای یم
Badردیونعم Bollدوشیم.

)١٩۶٨-١٨٨۶(ترابلراک
ریثأترلتیھمیژرنامزردوا.دننادیمیکیتکلایدتایھلاردپاروا
.تشاداسیلکردفارتعاربیمھم

ناتسلگناردددجمیایحا//١٧٣٨
بھذمرییغتھبزاینییایوارومیاھرنویسیمزایلسوزلراچوناج
ودنتسھرقتسملوتسیربدوخهاگدازردودنزومآیماریصخش
.دنوشیمناتسلگناردددجمیایحاثعاب
لیجناساساربرتشیبھظعوم:تسانکرھسلماشتلاسرموھفم
ردنانمؤمیروآعمجونادنمزاینیاربراک،دازآیاضفرد
.کچوکعماوج

ناملآتیحیسمھعماج//١٧٨٠
تسوگآناھویطسوت١٧٨٠لاسرد"ناملآتیحیسمنمجنا"
یاربیاهدوشگبلقو،دشداجیا)١٨٠۶-١٧٢٨(رگرپسلروا
یھجوتلباقمھسنینچمھودراداھھقرفھمھزارادیبدارفاھمھ
رئازتیرومأم،لزابتیرومأم.درادیدرفیاھهورگھعومجمرد
.دندمآدیدپتیحیسمنمجنازاناملآسدقمباتکنمجناوانوشیرک

)١٨٣٢-١٧۵١(رلیسلکیامناھوی
.دراددوجویزاسونیاربییاھ شبنجزینکیلوتاکیاسیلکرد
راکقیرطزاوا.تسارلیسلکیامناھوییعوسیهدنیامننیرتمھم
یمشیرتاووگلآردهرابودیایحایاربیاهزیگنادوخینابش
.دھد

تلودزااسیلکییادج//١٧٩۴
،دشخوسنماھھعموص)١٧٩٩-١٧٨٩(ھسنارفبالقنانایرجرد
لوطرد.دندیسرلتقھبناشیشکودشهرداصمییاسیلکلاوما

هرداصمزینناملآرداھاسیلککالمازایرایسب،نوئلپانتموکح
لاسردھکتلودواسیلکیطارفاییادج.)نویسازیرالوکس(دش

رادروخربیساساتیمھازادیسربیوصتھبھسنارفرد١٧٩۴
.دوب
)١٨٧٧-١٧٩٩(کولوتتسوگآ
یمرامشھبناملآردایحانارودناملکتمنیرتروھشمزایکی
زایدایزدادعتشخبماھلا،ھلاھردیداتساناونعھبوا.دور
شبنجناراذگناینبزایکی،رلومگروئگھلمجزا،دوبنایوجشناد
یمھتخانشناتسلگناردلوتسیربمیتیردپناونعھبھک،ناردارب

.دش
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!ھنابلطواد

عیرس شرتسگ
زالقتسمودازآًالماکیاھاسیلکروصت،یتلودیاھاسیلکتدمینالوطتنسھبھجوتاب
یدازآیاھاسیلک،ایحایاھتضھننامزرد،لاحنیااب.دوبدیدجینوناقناملآردتلود
.دنراداوقتوتاحالصاردھشیرھکدنوشیمسیسأت

تیمسرھب)١۶۴٨(ایلافتسوحلصزاسپھنو)١۵۵۵(گروبسگآحلصزاسپھناھنآ،لاحنیااب
ادتباردھکنیاصوصخھب.دندرکتمواقمرایسبیاھتیعونمماباھنآلیلدنیمھھب.دنوشیمنھتخانش
ییاھناکمتخاس،دشیمیراددوخجاودزازانینچمھ،تشاددوجوھظعوموعمجت:لیبقزاتیعونمم
رد.درکیمدیعبتترپقطنمھباراھنآھکتشاددوجویطیارشودشیمھجاوملکشمابتاقالمیارب
یاھاسیلکلماشفورعمدازآیاھاسیلک.دندشھتخانشتیمسرھبدازآیاھاسیلکمھدزوننرقرخاوا
.دنشابیمیتساکیطنپیاھاسیلکوناردارب،اھتسیدتم،دازآیلیجنایاھاسیلک،تسیتپاب

دازآ یاھاسیلک

٢ دازآ یاھاسیلک //١۶١١–لاح
لاح١۶١١

اھتسیتپاب
سیولھساموتطسوت1611لاسردتسیتپابیاسیلکنیلوا
،دیدشھجنکشورازآدوجواب.دشسیسأتندنلرد)1616یفوتم(
.تساشیازفالاحردھتسویپروطھبتسیتپابیاھاسیلکدادعت
ھکیروطھب،دنکیمنتقفاومیبھذمیدازآیاضاقتابتلود
،"ترایز"شورفرپباتکهدنسیون،ناینوبناجیمھمھبیصخش
.دنکیمیرپسنادنزرداردوخیگدنززالاسهدزاود
دراھرگناھویطسوت١٨٣۴لاسردیناملآتسیتپابتعامجنیلوا
نکنوا.دشسیسأتگروبماھرد)١٨٨۴-١٨٠٠(نکنوا
سویلوژو)١٨٨۴-١٨٠۶(رنبوکسویلوجمانھبیناراکمھ
تاعامجھیداحتا١٨۴٩لاسرد.تفای)١٨٢٢-١٧٩٩(نامل
تیمسرھبینوناقرظنزا١٨٨٨لاساتھکدشداجیاتسیتپاب

تمواقمابدیابتسیتپابتاعامجزایخرب،نامزنآات.دشنھتخانش
تحت.دننکمرنھجنپوتسدتلودواھاسیلکیوسزایھجوتلباق
لباقیاھدحاوداجیاربھک،موسشیارردرلتیھمیژرراشف
نارداربشبنجرثکاواھتسیتپاب،دنتشادرارسالرتنکوتیریدم
"شیلگناوادنوبدازآیاسیلکیاھتیعمج"اتدنیآیممھدرگ
)BEFG)دنھدلیکشتار.

ردتیوضعھکدرکیقلتیگژیوکیاررمانیا،زورماھبات
ھبھکلب،درادنیگتسبرادنامیاصخشدیمعتھبنارادنامیاتعامج
تیوضعودورورمانیا.دشابیمھتسباوواددجمدلوتونیدرییغت
یمیتنسیاسیلککیزاھکیناسکیاربارنارادنامیاھعماجرد
یمعانتمانالاسگرزبناونعھبهرابوددیمعتلسغزاودنیآ
نارادنامیاتیعمج،لماعنیاتیامحاب.دنکیمناسآ،دنزرو
رداتیاھنودوبدشرلاحردتعرسھبدازآیلیجنایاھاسیلکرد
.دندادلیکشتاردازآیلیجنایاھاسیلکنویساردف١٨۴٧لاس

یتساکیطنپشبنجداجیا//١٩٠۶
لاسردسلجنآسلرداسوزآنابایخردھک،تایحدیدجتنامززا

ھتفایشرتسگناھجرسارسردیتساکیطنپشبنج،دشزاغآ١٩٠۶
درادسدقلاحورابیصخشھبرجتربیدایزدیکأتشبنجنیا.تسا
ندروآیورزاسپارسدقلاحورابدیمعتمودھبرجتناونعھبو
ندرکتبحصهژیوھب،سدقلاحوریایاطعرب.دزومآیمنامیاھب
هژیوھب.دنکیمدیکأتتوبنونارامیبیافش،فلتخمیاھنابزھب
یتساکیطنپتیرومأمیاھنمجنا،اقیرفآونیتالیاکیرمآرد
زایدادعترد.دنبایتسدیاهداعلاقراخیاھتیقفومھبدنتسناوت
اتناتستورپیتنسیاھاسیلکوکیلوتاکیاسیلکزااھنآ،اھروشک
.دنتفرگیشیپیدایزدح

نارداربیاھاسیلک
هورگھکییاج،دشزاغآنیلبودرد١٨٢٧لاسردنارداربشبنج
سارموسدقمباتکندناوخیاربینلاسردمدرمزایکچوک
هدنارورپیا ھعماجھکدوبنیافدھ.دندمآمھدرگنانمسقتینابر
مسارموتدابعنودب،دریگ یملکشادخحورھطساوبھکدوش
ربییاسیلکبتارمھلسلسندرکدر.بتارمھلسلسوتباثیبھذم
مھابھمھامشاما،متسھامشملعمنم":تسایسیعھینایبنیاساسا
ینوتنآزاییاھتاقالمنینچیاربداھنشیپنیلوا".دیتسھردارب
،لوتسیربرد.تساهدشھئارا)١٨۵٣-١٧٩۵(زوورگسیرون
تیلوئسم،تسافورعم»لوتسیربمیتیردپ«ھبھکرلومگروئگ
یبرادنوسلنناجطسوتشبنجنیا.تشادهدھعربارشبنج
یمھعسوتاریصاخیاھهزومآھکتفرگلکش)١٨٨٢-١٨٠٠(
ییادجھبرجنمواهدشکیکفتیاھهزومآ،١٨۴٨لاسرد.داد
وزابیاھریسمابیرداربتعامجنآوریپودشرلومویبراد
یاھرفسقیرطزاناملآردنارداربتعامجنیلوا.دمآدوجوبھتسب
ھبدلفربلاردسواھکوربلراک.دندمآدوجوھبرلومویبراد
.درککمکناملآردنارداربشبنجتفرشیپ

Brockhausوا،روظنمنیمھھب Verlag١٨۵٣لاسردار
باتکمانھبارسدقمباتکیظفللاتحتھمجرتودرکسیسأت
،١٩٣٧لاسردتیعونممزاسپ.درکرشتنمدلفربلاسدقم
ھک،دنداھنناینبار(BfC("دنوبدازآیاسیلکنایحیسم"ناردارب
یربھرلصاابقباطمیبتارمھلسلسًالماکیشورھبدیاب

ودشماغدااھتسیتپابابBfC،١٩۴٢لاسرد.دوشیدنبراتخاس
"Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinde" نمجنا)
زایدادعت.دندرکسیسأتار(BEFG()یلیجنادازآیاھاسیلک
BEFGردهدنامیقابتیعمج.دندشجراخدوخدھعتزاناردارب
Arbeitsgemeinschaft„لیکشتبجوم Brüdergemeinden

(AGB)دندش.
دازآیلیجنایاھاسیلک
.دندمآدوجوھبایحاشبنجنامزردزیندازآیلیجناتاعامج
رجات.ددرگیمزابھسنارفبونجوسیئوس،دنلتاکساھباھنآھنیشیپ
اھنآابنویلرد)١٨۶٩-١٨١٨(فارگنامرھشیرنیاھ،یناملآ
درکسیسأتاریلیجنانارداربنمجنا١٨۵٠لاسردوا.دشانشآ
،١٨۵۴ربماون٣٠رد.درادقلعتنآھبزینسواھکوربلراکھک
نیلواودندرککرتاریلیجنایاسیلکرگیدرجاتجنپوفارگ
.دندرکسیسأتدلفربلاردارناملآدازآیلیجناتعامج
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زرم نودب

عیرس شرتسگ
ردگرزبیاھرگایحاطسوتاھیھاگآ.دشلیدبتتیرومأمگرزبرصعھب١٩نرق
،دندوبھتفیشودعاقتمھکینایحیسمھنارگایحاتیرومأمنودب.دندشھئارااکیرمآواپورا
.تفرگیمنتروصیھاگآ

.درکهاتوکارروشکزاجراخیاھرفسراخبیتشک.تسارثؤمرمانیاردزینندشیتعنص
ھکدندوبدارفانیااھنیامامتدوجواب.دشاھروشکریاسمدرمنیبھقالعنتخیگناربثعابزینرامعتسا
نوسداھاینوتسگنیویلدیوید،یرکمایلیودننامیعاجشنادرمونانز،دندربیمشیپارتیرومام
نامزنآزا.دندرکیمتیامحاھنآزاھکدنتشادرارقیتیرومأمیاھنمجنااھنیامامتتشپرد.رولیت
تیحیسمھکدرکروصتناوتیم١٨٠٠لاسدودحرد.درکرییغتتیحیسمییایفارغجزکرمت،دعبھب
:دشرادیدپتوافتمًالماکیریوصتدعبلاس٢٠٠.دوباکیرمآواپوراناتسوپدیفسنیدًارصحنم
هرکمینردهژیوھب،تفایشرتسگاھهراقھمھھباھگنھرفوماوقانیرتعونتمنایمردتیحیسم
.یبونج

ناھج رسارس رد تیرومام

٢ ناھج رسارس رد تیرومام //١٧٩٢–لاح
لاح١٧٩٢

ناغلبمنمجنانیلوا//١٧٩٢
ھکدرکیراذگھیاپارتسیتپابناغلبمنمجنانیلوایرکمایلیو
یرنھابوا.دشلیدبتنردمتلاسریاربیزاغآھطقنھباھدعب
رد)١٨٧٧-١٨٠۵(فادردناسکلاو)١٨١٢-١٧٨١(نیترام
اما،دوبھجوتلباقاھنآیغیلبتیاھتیقفوم.درکیمیراکمھدنھ
.زیچانروشکدایزتیعمجابسایقرد

نواکساتراجتوغل//١٨٠٧
یحیسمقیمعداقتعالیلدھب،)١٨٣٣-١٧۵٩(سروفربلیومایلیو
نیااھرابودنکیمبلجیرادهدربرشھبارمومعھجوت،دوخ
هدربتراجتتیاھنردھکدناشکیمسیلگناناملراپھبارعوضوم
.دنکیمعونممار

)١٨٧٣-١٨١٣(نوتسگنیویلدیوید
یعیسویاھ شخب،ندنلناغلبمنمجنایاربغلبمکیناونعھبوا
برعیاھ هدربتراجتھیلعودنک یمشواکاریزکرمیاقیرفآزا
.دگنج یم

)١٩٠۵-١٨٣٢(رولیتنوسداھ
لماکروطھبًابیرقتروشکنیامھدزوننرقزاغآردھکنآزاسپ

ماھارگیلیب//١٩۴٩
دادیورکیردهدنھدتراشبکیناونعھباردوخراکتفرشیپ
رسارسردیرتشیبدارفا،نامزنآزا.دنیبیمسلجنآسلردگرزب

نیرتگرزبنیاودناهدینشارلیجناماھارگیلیبقیرطزاناھج
.تسااسیلکخیراتردتراشب

تیرومامرتشیبھعسوت//١٩۶٩لاسزا
:تشادیپردیاهدننکمرگلدتیعقوماببولطمانعورشمغریلع
.تشاددوجوناتستورپغلبم۴۶٠٠٠عومجمرد،١٩۶٩لاسرد
رادیدپاکیرمآردمھدزوننرقرخاواردھکیتساکیطنپیاھاسیلک
.دننکیمافیارمانیاردیمھمشقن،دندش

نیچردیلخادتیرومأم،تسباھیجراخیورھباردوخیاھبرد
نوسیرومتربار،وااب.تفایتسدییاھتیقفومھبودشعورش
زا)١٨۵١-١٨٠٣(فالزتوگلراکو)١٨٣۴-١٧٨٢(
.دندوبنیچتیرومامناماگشیپ

یراگتسرشتراسیسات//١٨٧٨
رد،)١٩١٢-١٨٢٩(ثوبمایلیو،یراگتسرشتراراذگناینب

هد:درکهدھاشماریکانتشحوریوصت١٨٧٨ربماسد١زورحبص
نیا.دندوبهدشعمجزمیتیاھلپریزنامناخیبمدرمزارفناھ
،نوباص،پوس«راعشابدنمزایندارفاھبتمدخزاغآدادیور
.تسا»یراگتسر

ردیناھجتیرومامسنارفنک//١٩١٠
گروبنیدا
هزیاجهدنربتومیلارناج،یناھجتیرومأمسنارفنکنیلوارد

ھئارااریتاغیلبتتیلاعفریثأتمھمینارنخسکیردلبونحلص
یداصتقاویعامتجایگدنزربیدایزریثأتتیحیسم:درک
تاسسؤمریاسواھناتسرامیب،سرادم.دراذگیمغلبمیاھروشک
.دنتسھوربورتیرومأمیاھروشکرداھیتیاضرانزایرایسباب

لوایناھجگنج//١٩١۴
یمفقوتماریناھجتیرومامردھعسوتهدعویناھگانروطھب
ناھجیاھروشکردھکاریدیدرتوکشمودیناھجگنج.دنک
.درکدیدشتشیپزاشیب،دوبهدمآدوجوھبموس

میلشرواردیناھجتیرومأمسنارفنک//١٩٢٨
ھفیظو:دوشیمیزاسنومضمتلاسرنیاتیعطقمدعاجنیارد
ھعماجردذوفنھکلب،تسینتیحیسمھبمدرمندیورگ،تلاسرنیا
.تساتیحیسمیاھشزرااب

ناربماتردیناھجتیرومامسنارفنک//١٩٣٨
ھندوخهویشھبھکتسادنھردیموبعماوجھبیھاگن،ھجیتن
.تساھتفرگلکشدوخگنھرفطسوتھکلب،برغطسوت

٢



هار رد مھ اب

عیرس شرتسگ
یتیرومأمیاھنمجنادشرھبوریراکمھردیناھجیاھاسیلکیاروشھعسوتساسا
رظنردتیحیسمشرتسگرباربردگرزبعنامکیناونعھباھاسیلکییادج.تساھتفھن
.دوشیمھتفرگ

١٩۴٨لاسرد.دوشیمتیحیسمتقیقحهرابردتداھشرتشیبرابتعاھبرجنماھاسیلکنیبدنویپ
شیبزایحیسمیاسیلک٣٠٠زاشیبرضاحلاحرد.دشسیسأتمادرتسمآرد"اھاسیلکیناھجیاروش"
،)١٩۶۵-١٩۶٢(ناکیتاویاروشنیمودنامززا.دنرادقلعتاھاسیلکیناھجیاروشھبروشک١٠زا
شبنجرگایتح.تساهدرکتکرشییاسیلکدنورردنامھموضعناونعبًامسرزینکیلوتاکیاسیلک
ردتیحیسمناھجرضاحلاحردیلو،دشابهدشلیدبتتیحیسمناھجزاریذپانییادجیشخبھبیناھج
.دھدیمقوساھاسیلکیناھجیاروشهرابودکرتھباراھاسیلکییارگقیفلتوترثک.تسانارحب

یناھج شبنج

٢یناھج شبنج //١٨۴۶–لاح
لاح١٨۴۶

یلیجناداحتا//١٨۴۶
ھکهدیانیاساسارب١٨۴۶لاسردیلیجنایناھجداحتا
نامزاسنیا.دشسیسأتدنشابرگیدکینابیتشپدیابنایحیسم
یمیگدنیامنارروشک١٢٩زارفننویلیم۶٠٠زاشیب
یاضعایلحمداحتاھقلح١١٠٠زایحیسمنویلیم١.٣.دنک
.دنتسھناملآیلیجناداحتا

یناھجیاروشیراذگناینب//١٩٨۴
اھاسیلک
ابمادرتسمآرد١٩٨۴لاسردھک،اھاسیلکیناھجیاروش
یحیسمفلتخمیاھهورگنیبلباقتمکرددوبھبفدھ
هورگ،ناملآرداھاسیلکیناھجیاروشناگرا.دشسیسأت
نمجناربهوالع.درادمان(ACK(یحیسمیاھاسیلکیراک
اروشنیاردزینیاھقطنمویلحمیاھنمجنا،لاردف
.دنرادتیوضع

یمومععماجم//١٩۵۴لاسزا
اھاسیلکیناھجیاروش
یساساتیمھایناھجتضھنھعسوتیاربیمومععماجم
:دنراد

نوتسناوارد١٩۵۴
ونیلھدرد١٩۶١
الاسپوارد١٩۶٩
ناسوبرد٢٠١٣

داقتعا.تسارییغتلاحردیناھجیاروشردتلاسرکرد
ھکلب،اسیلکردیراگتسررداھنتھنادخھکتسانیارب
یاجدیابوگوتفگ.درادتیلعفزینتسرپتبیارب
،یناھجنایداھبینلعدرکیورنیا.دریگباریغیلبتھظعوم
نارحبھبودنکیممھتمییارگمھھباریناھجیاروش
.دوشیمرجنمدامتعا

٣

مسیلایسوسلانویسان رداھاسیلک
ارمسیلایسوسلانویسانرطخریدیلیخناملآردنایحیسم
رمانیاھکدنروابنیاربیرایسبزاغآرد.دندادصیخشت
یحیسمھبھجیتنردودنکیمدازآاریمومعغیلبتیاھهزیگنا

ھبنکممرکفتنیرتکیدزن.دنکیمکمکددجمندش
نایحیسمینامیاشبنج"طسوتیتسیلایسوسلانویسانیژولوئدیا
داجیایاربشالتردودشداجیا١٩٣٢لاسردھک"ناملآ
یاھشبنجنیلوا.تساتیحیسموندوبیناملآنیبیبیکرت
ردرلومیننیترامطسوتھکیناشیشکنمجنازااسیلکردفلاخم
.تساهدھاشملباق،دشسیسأت١٩٣٣لاس
ھیمالعا«اب.دشلیکشت"فارتعایاسیلک"١٩٣۴لاسرد
اب.دناسریمبیوصتھبارزیمآفارتعاینتم»رمرابتایھلا
یزانمیژررباربرداسیلکتمواقمثحبناوتیمن،دوجونیا

-١٩٠۶(رفوھنوبشیرتیددننامیناملکتم.درکحرطمار
ھتفھدنچوتشادلاعفتکرشیسایستمواقمردھک)١٩۴۵

رب.دنتسھانثتسا،دیسرلتقھبمودیناھجگنجنایاپزالبق
سنارفنکردناملآکیلوتاکیاسیلک،ناتستورپیاھاسیلکفالخ
،درکتفلاخممسیلایسوسلانویساناب١٩٣٠لاسرداھفقسا
،زیندرومنیارد.درکاضمااریاھمانقفاوتنآزاسپاما
.دنامیمیقابانثتسا،هدعاقکییاجھبتمواقم

یاروشنیمود//١٩۶۵-١٩۶٢
ناکیتاو
شلاچیاربیمورکیلوتاکیاسیلکندرکهدامآیارب
ھبتامدختسانکمم،ھجیتنرد.تساهدشلیکشتینونک
ھبراذگتعدبرگیداھناتستورپ.دوشرازگربیلمنابز
یمبوسحم"یناحورناردارب"ھکلب،دنیآیمنباسح
دوخارسدقمباتکھکدنوشیمقیوشتاسیلکدارفا.دنوش
یقابرییغتنودبکیلوتاکیاھشزومآ.دنناوخبلقتسمو
.دنامیم

نازولتضھن//١٩٧۴
اباھنمجناردلاعفیاھورین،دعبھب١٩٧۴لاسزا
.دنتسویپمھھبنایلیجناشبنجھبقلعتمدازآتیرومأم
روضحابماھارگیلیبیتسرپرسھبنازولردهرگنکنیلوا

رازگربناھجروشک١۵٠زاشیبزاهدننکتکرش٢٣٠٠
وشیم



یندشنبارخ

عیرس شرتسگ
.دراددوجویحیسمدرایلیم2.4دودحهزورما،نایحیسمیناھجفراعملاهریادساسارب
تیحیسمهزورما.تساشیازفاھبورنایحیسمدادعتو.تسایندتیعمجموسکینیا

یمیحیسمیرگیدنامزرھزارتشیبزوررھمدرم.تسادشرلاحردنیدنیرتعیرس
.دنوش

ھکدنکداجیاارروصتنیادناوتیمیلامشویبرغیاپورایاھروشکرداھاسیلکردتیوضعشھاک
توافتمرایسبناھجطاقنریاسردتیعضو،لاحنیااب.تساهدیسرنایاپھبتیحیسمنارود
دازآتاعامجردنینچمھو،یبونجویزکرمیاقیرفآردهژیوھب،اھاسیلکمسارمردرفننارازھ.تسا
تعرسھبتیحیسماجنیارد.دننک یمتکرشیبونجهرکونیچدننامییاھروشکویبونجیاکیرمآرد
تیعمجناھجنایاپردھکهدرکتبحصتیعقاونیازاھتشذگردسدقمباتک.تساشرتسگلاحرد
یاربیسیعو)٩و٧ھفشاکم(دنوشیمعمجدنوادخیھاشداپتخترباربردللمھمھزایمیظع
.دنامدھاوخیقابدیایبهرابودھکینامزاتوایاسیلکھکدرکییوگشیپھنوگنیادوخنادرگاش

تیحیسمی هدنیآ

- ٢ تیحیسمی هدنیآ //١٩۶٠ .....
١٩۶٠---<

اھاسیلکدشریاھشبنج
:دتفایمقافتاشبنجھسردصاخروطھبهزورماتیحیسمدشر
ھتشذگلاس١٠٠ردنویلیم۵٠٠ھبرفصزاکیتامزیراکشبنج
ردهرابودیعورشثعابکیلوتاکتایحدیدجتشبنج.تساهدیسر
ھبدرفیوقدھعتقیرطزایلیجناشبنج.تساهدشناھجرساترس
دوخھبارمدرمزایرایسب،لیجنایعقاوھظعوموسدقمباتک
.تساهدرکبذج

نیچ//٢٠١٠-١٩۶٠
عوقولاحردنیچردرضاحلاحردتیحیسمیرادیبنیرتگرزب
نامزردنایحیسمزایرایسبمادعاوھجنکشورازآزاسپ.تسا
لامکرد.تساهدشدوبانتیحیسمھکدوبنیاربروصت،وئام
ھکدشصخشم-یگنھرفبالقنازاسپ-١٩۶٠لاسردبجعت
رد(دعبلاس۵٠.دراددوجوروشکردیحیسمنویلیم٢زونھ
رھودنرادتیحیسمھبداقتعاینیچنویلیم١٠٠)رضاحلاح
.دنوشیمسیدقتدیدجیاسیلک١٠٠٠دودحلاس

تراشبیناھجهرگنک//٢٠١٠
نیموس-لینامومادرتسمآزاسپ-٢٠١٠ربتکا٢۵ات١۶زا
یبونجیاقیرفآنواتپیکردیناھجتراشبیللملانیبهرگنک
ناونعھبارنازولھینایبھبدھعتنواتپیکھینایب.دشرازگرب
.دنکیمدییاتلمعونامیایامنھار

هاتوکنامزتدمردپاپراھچ//٢٠١٣-١٩٧٨
ونیبلآلانیدراک١٩٧٨تسوگآ٢۶رد:مودولوالپناژپاپ
اھنتوا.دشباختناپاپناونعھبیمومععمجمیوسزاینایسول
لوراکلانیدراک.تشذگرد١٩٧٨ربماتپس٢٨ردزور٣٣زاسپ
نیالاس٢٧تدمھبھک،دشوانیشناجناتسھلزاالیتووفزوی
.تشادرایتخاردارماقم
فزوجلانیدراک٢٠٠۵لیروآ١٩رد:مھدزناشتکیدنبپاپ
لاس۵٠٠زادعب.دشباختناپاپناونعھبرگنیزتارسویسیولآ
نامیادرومردباتکنیدنچوا.دوشیمپاپیناملآکیاددجم
."یسیعیاھباتک"هژیوباتکھلمجزا،دسیونیمیحیسم
پاپویلوگربویرامھخروخ٢٠١٣سرام١٣رد:سیسنارفپاپ

.دنکیمباختناسیسنارفاریپاپمانوتسانیتناژرآلھاوا.دش
.دنکیمدیکأتارقفلابقرداسیلکهژیوتیلوئسمربوا

دوشیمسیسأتناناوجیاھاسیلک//١٩٩۵
ھبًاتدمعھکناناوجیاسیلک٨٠زاشیب١٩٩۵لاسزا،ناملآرد
سپزااھنآزایرایسب.دناهدمآدیدپ،دنتسھدشرلاحردتعرس
.دنیآیمیلیجناوکیتامزیراکھنیمز

تسیرکورپ//١٩٩٣
ProChristیاھقرفنیبتراشبشبنج١٩٩٣لاسرد e.Vاب
ربزکرمت.دشسیسأتاپوراوناملآردیحیسمنامیاجیورتفدھ
ردرابکیلاسراھچاتودرھھکتسایتراشبیاھدادیوریور
ھظعومقیرطزاصوصخھب.دوشیمرازگربزوردنچتدم
نارازھ،یاهراوھامنردمیروانفکمکابوینازرپشیرلوایاھ
قیرطزاھکنیاوتسامھمھیاربدنوادخھکهدژمنیاابرفن

.دوشیمهدیشخبناھانگ،هزورمایتح،حیسمیسیعبیلص

۴

ھکرحمیورین
نیا؟دادرییغتارنآموادمتروصھبویبوخھبودادلکشارناھجتیحیسمشرتسگیاربھک
ھمھاتداتسرفاردوخھناگیرسپھکدرادتسودردقنآ«ارمدرمادخھکتساحیسمیسیعمایپ
نیا.)٣:١۶انحوی(»دنشابھتشادینادواجتایحھکلب،دنوشنکالھدنرادنامیاواھبھکیناسک
نارگیدھبلمعومالکردارادخھبقشعاتتخیگنارباراھنآودادرییغتارمدرمادخھبقشع
.دننکلقتنمزین

تسیچ






