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 موس لصف
 ادخ مالک لوصا

  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم
 
 

 
 ھیاسمھ اب و ادخ اب ناسنا ٔھطبار زا یعالطا چیھ ؟تخرد یالاب ؟دندوب اجک دیورف زا لبق نایحیسم
 گنس دننام دیاب و دندوب رجح رصع ھب لسوتم و یئادتبا ،هدننک دیماان اسیلک نارواشم ایآ ؟دنتشادن شا

 و دندوب دولآ هانگ یگدنز دنب رد یسناشناور روھظ زا لبق نایحیسم ایآ ؟دنتفر یم نایم زا قامخچ
 ؟تسا ھتشاد هاگن رودب ناسنا تسد زا زورما ات ار رادتقیقح یگدنز ادخ
 نیولاک ،Luther رتول ،Augustine نیتسوگآ ،Peter سرطپ ،Paul سلوپ نوچ یدارفا ھکنآ ای

Calvin، نِجرپس Spurgeon، ار دولآ هانگ یایند رد یگدنز زا ندینش لباق یزیچ ،رگید یرایسب و 
 ؟تسا حضاو باوج ؟درک لح ناوت یم ار یگدنز لئاسم ھنوگچ و دنا ھتشاد
 ھنوگچ :دینک رکف لاؤس نیا ھب و ھتفرگ هدیدان ار نآ ،دیھد باوج لاؤس نیا ھب دیناوت یم لکشم رگا

  “شنیب” ،)۶ :٩ ایعشا( هدرب مان )ریشم( بوخ رواشم ار حیسم یسیع ادخ مالک ھک یئاج رد دش
 ٔهرواشم دنیوگ یم )دنتسھ نآ وریپ ھک ینایحیسم و( نانامیا یب هزورما ھک یواکناور و یسانشناور
 ؟تسا هدش هدروآ رامشب ،تسا یرورض و رثؤم
 ھب ار مزال تمکح مامت میدق دھع .دنک نشورً الماک ار باوج دناوت یم ھطبار نیا رد قمعت یردق

 سلوپ لوقب ھکلب ،تشادن یمک کرادت وا .دشاب نارگید یاطخ یب رواشم دناوتب ات داد حیسم یسیع
 ،)ھتشاد مالک ھب نامیا ھک نامز رھ( زین اسیلک .)١(دوب هدیدرگ “زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب”
 مدرم ھک دش ھچ سپ .تسا هدروآ رامشب هرواشم تمدخ یارب یریذپان نایاپ و اناوت عبنم ار ادخ مالک
 .دندوب هدش نادرگ یور ادخ مالک زا نوچ ؟دندروآ یناسنا یاھ ھیضرف ھب یور )اسیلک یتح و(
 مالک ٔهدمع راک نیا ھک مینک شومارف دیابن( میروآ یور “رواشم” ناونعب مالک موھفم ھب هرابود دیاب
 نینچمھ و .)٢۴ :١١٩ رومزم( “دننم نارواشم اھنآ” داد تداھش دواد ھک دوب لیلد نیمھ ھب .)دشاب یم
 شناراگزومآ ٔھمھ زا ار وا ادخ مالک ھک درک مالعا ،تشاد جاور ھک یویند تمکح لباقم رد
  .)٩٩ :١١٩ رومزم( دوب هدرکرتدنمدرخ
 ناشیشک تیلوئسم و ،تسا ناسنا رواشم ،ادخ مالک یساسا راک ھک دشاب ھتشاد دوجو یکش دیابنً اتجیتن
 ٔهرواشم ،مالک زا یتمدخ عون رھ .)٢(دننک یئامنھار ،نآ زا هدافتسا رد ار نایضاقتم ھک تسا نیا
 ٔهرواشم اب ھک مالک لوصا زا یبناوج ھب عجار ،باتک زا لصف نیا رد .دوش یم لماش زین ار یحیسم
  .درک مھاوخ تبحص ،دنراد ھطبار یحیسم
 یباتک یحیسم رواشم .دراد یحیسم هرواشم اب یا هدمع طابترا ھک ،تسا مالک ندوب ریذپان اطخ ادتبا

 ھتشون یفلتخم یاھ هدنسیون صاخ ٔهویش و کبس اب ھک ،تسا هدنز یادخ یقیقح مالک ھک دراد تسد ار
 تیادھ اب نینچمھ .دندوب ھتشگ دازآ ،دنک ھنخر ناشیاھ ھتشون رد دوب نکمم ھک ییاطخ رھ زا ھک هدش
 زا تساوخ یم ادخ ھکلب ،دوب ناشدوخ راکفا اھنت ھن ھک دنھد ھئارا ار یئاھ ھتشون دنتسناوت ،ادخ
 نیا .)٣(تسا هدوب سدقلا حور و یبن یایمرا ٔھتشون تفگ ناوتب لاح نیع رد ات ،دیوگب ناشیا قیرط
 ینعم نآ ھب ،دروآ نوریب شَسَفن اب ار شمالک دیوگ یم ادخ یتقو .ھتفرگ ادخ َسَفن زا ار شماھلا باتک
 ار ادخ یادص تسناوت یم هدنناوخ رگا .ھتفگ دوخ یادص اب ھک تسا نامھ هدش ھتشون مالک ایوگ ھک
  .)۴(تسا ھتفگن هدش ھتشون ھچنآ زا شیب ای مک یزیچ ادخ ھک دش یم ھجوتم ،دونشب
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 وربور دولآ هانگ حضاو یاھ ھشیدنا اب یتقو .ددرگ یم تردق بحاص دنک هدافتسا مالک زا ھک یرواشم
 ایآ”( راتفر اب ھطبار رد یلاؤس ای ،)“؟منک کرت یرگید نز رطاخب ار منز مناوت یم ایآ”( دوش یم
 رواشم ،ددرگ یم ھجاوم هریغ و )“؟تخادرپ تایلام ،تسھ داسف ردقنیا ھک یئاج رد تسا تسرد
 ساسا رب ای( دھد یمن باوج شدوخ دیاقع ساسا رب نوچ ،دھدب باوج تیعطاق اب دناوت یم یحیسم
 ھک یئادخ ماکحا ساسا رب ھکلب ،)تسا راک رد ھک یا ھلجع ای ،دروآ راب تسا نکمم ھک یجیاتن

 .دھد یم باوج ،هدرک تبحص
 ماظن رگید اب یلکب دنک یم لمع ادخ مالک ساسا رب ھک یا هرواشم .دنک یم داجیا ار یگرزب قرف نیا
 یئاطخ .دش ،تفگ ادخ یتقو نوچ تسا ادخ زا رادتقا نیا .دراد دوخ رد یرادتقا نوچ دنک یم قرف اھ
 ،)دوبن ادخ ٔھفشاکم( دوبن دامتعا لباق اھ ماظن رگید دننام و ،دوب مالک رد یئاطخ رگا .دوبن راک رد
 روظنم ھتبلا .دراد رادتقا ،تسا اطخ یب ادخ مالک نوچ اما .)۵(دش یم یصخش رظن ھب لیدبت رادتقا نیا
  .درک یطاق دادبتسا اب دیابن ار رادتقا نیا .دنک یم مکح ھک تسین صخش رادتقا

 اما ،هدرکن تبحص نآ ھب عجارً امیقتسم ھک یتاعوضوم صوصخ رد مالک تیادھ ھب عجار دیاب لاح
 زیمت رگیدکی زا ار ود نیا دناوتب دیاب یحیسم رواشم .منک تبحص هدرک اھ نآ ھب هراشا یلوصا روطب
 :متشون دوخ یحیسم ٔهرواشم یاھ ینارنخس باتک رد .درادب

 
 نداد زیمت تیمھا ،دوش ھتفرگ رظن رد دیاب مالک زا هدافتسا رد ھک یرگید مھمً ھتکن”
 عنم ای شرافسً امیقسم یبلاطم .تسا یرگید ربتعم عجارم و ادخ میقتسم ماکحا نایم
 ،مالک یلک لوصا دانتسا رب دیاب تامیمصت رگید بلاطم صوصخ رد یلو ،دنا هدش
 باتک رد نوچ منک تبحص اجنیا عوضوم نیا ھب عجار تسین مزال .دندرگ جاتنتسا
 دیکات دیاب ،دوجو نیا اب .)۶(ما هدرک تبحص نآ عجار “یحیسم نارواشم یامنھار”
 تسا نکمم تروص نیا ریغ رد .منکب تسھ ود نیا نایم ھک یقرف تیمھا رب
 مالک لوصا ٔھیاپ رب ھک یصخش تواضق و ادخ رادتقا نایم قرف دناوتن یضاقتم
 دنک یم تحیصن رواشم ھک ینامز تسا مزالً اتجیتن .دھد صیخشت ار تسا راوتسا
 .دروآ باسح ھب و هدرک کرد یبوخب ار قرف نیا ،دزاس یم مھارف ار یفیلکت ای
 ھطبار دیاب امش ناخ دیعس” :دینک هدھاشم ار فیلکت ود نیا نایم قرف ،لاثم ناونعب
 ارتیم” و ،“دینک عطق ار ھطبار نفلت اب منک یم داھنشیپ نم .دینک عطق ار دوعسم نز اب

 عورش لاثما مھد لصف زا منک یم داھنشیپ ؛دینک ھعلاطم ار ادخ مالک دیاب امش ،مناخ
  .“دینک
  :دنراد مھ اب ار یشھاف قرف فیلکت ود نیا
 

 رواشم تاداھنشیپ           مالک مکح       
 :راک ماجنا یلمع هار              

 دینک عطق ار ھطبار نفلت اب
 :مکح بسح رب       

 “دینک عطق ار ھطبار”          
 :راک ماجنا یلمع هار           
 دیناوخب ار ١٠ لاثما           

           :یمومع لصا بسح رب          
 دینک ھعلاطم ار مالک          
 
 دیعس” :دھاوخب ار هدرک مکح مالک ھک یراک ٔھجیتن تیعطاق اب تسا نکمم رواشم
 دروم رد  مالک ھک یتروص رد اما .“دینک عطق ار دوعسم نز اب ھطبار دیاب امش ناخ
 ،درب راکب ار تسھ راک رد ھک یلوصا ٔھجیتن ناوت یم اھنت ،هدرکن مکح یصاخ
 نیا دیعس ھنوگچ ھتفگن ادخ مالک .“دینک ھعلاطم ار ادخ مالک دیاب امش ،مناخ ارتیم”
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 طیارش ھب یگتسب دنکب دھاوخب ھچنآ تقیقح رد و .دنک عطق دیاب ار عورشمان ٔھطبار
 اب ار ھطبار عطق یئاناوت رگا ھتبلا .تشاد دھاوخ تسا نآ رد ھک یصاخ تیعقوم و
 هدشن رداص مکح ھک یدروم ظاحل زا اما .تسا نامھ هار نیرتھب ،دراد نفلت کی
 مالک لوصا زا ناوت یم اھنت ،)دوش یمن بوسحم هانگ مالک ندناوخن لاثم ناونعب(
 یم رواشم ار مالک ٔھعلاطم قیرط .درک هدافتسا ،)هدش دوخ ٔھعلاطم راتساوخ ھک(
  .دنکب دیاب ار مزال تشادرب ھک تسا یضاقتمً اتیاھن یلو ،دنک داھنشیپ دناوت

 
 مالک ھک تسا لیلد نیا ھب .تسا مالک زا هدافتسا ھب دودحم ھلحرم رھ رد رواشم رایتخا ھک دینیب یم
 یصاخ عوضوم اب نآ ٔھطبار ات دراد تایآ “ندرک زاب” ھب مزال ،زین یدربراک رھ .درب راکب دیاب ار
 دیعس” :دیوگب رادتقا اب تسناوت دھاوخ رواشم ھک تسا تروص نیا رد .دوش نشور دراد یضاقتم ھک
 زاب” ار یلک لوصا ناوتب دیاب ،دنک یمن تبحص یصاخ دروم رد مالک رگا .“..... دیاب امش ناخ
 ادخ مالک ھک تسھ یرایسب دراوم .ددرگ نشور دراد یضاقتم صاخ دروم اب ھک یا ھطبار ات “درک
 رامق دیابن امش” ً،الثم( دندرگ یضاقتم یماک ان ثعاب تسا نکمم و ،هدرکن هراشا اھ نآ ھبً امیقتسم
 :تسا مزال مالک ریسفت ،دراوم ھنوگ نیا مامت رد .))٧(“دینک یزاب
 

 ؛)١١ :١٧ لاثما( “دبایرد ار  اھ ھتفگ تحص” دوخ دناوتب یضاقتم ات .١
 زا و )دنکن تشادرب داھنشیپ لکش ھب ار روتسد ات( ددرگ یضاقتم رب دراو ادخ مالک رادتقا لک ات .٢

 .دوشن مک نآ نزو
 
 رھ یارب دیاب ،)۴ :۴ یتم( “تسا هدش ھتشون” :هدش زاربا لکش نیا ھب دیدج دھع رد ھک یرادتقا

  .دشاب یم مزال یحیسم هرواشم رد ھک تسا نامھً اقیقد نیا .دشاب هدوب حضاو مالک درگاش
 دومناو رنیکسا و سیلا ھکنآ دوجو اب( تسین رادروخرب یرادتقا نینچ زا یرگید ٔهرواشم عون چیھ
 یضعب ھک یلاکشا مناوت یمن نم .هدشن انب ،رادتقا ساسا رب یرگید هار چیھ نوچ )تسھ ھک دننک یم
 ات .)٨(دنا هدرک هدافتساوس نآ زا ھک دندوب یرایسب نوچ ،منک در ار دنریگ یم رادتقا ٔھملک زا دارفا

 مالک ساسا رب دھد یم ھک یتاروتسد دنک تباث دناوت یم ھکلب ،ھتفای تاجن اھنت ھن رواشم ھک ینامز
 .ددرگ عقاو لوبق دروم یحیسم رواشم ناونعب دیابن ،تسا ادخ
 یم( دراد یمن هارمھ ار ربکت رادتقاً اموزل و ،دریگ یمن ھمشچرس شدوخ زا یحیسم رواشم رادتقا
 صوصخ رد اما .)دندرگ ربکتم نایحیسم ھکنآ یارب تسھ یرگید یاھ هار نوچ ً،اموزل میوگ
 رد ناشرادتقا نوچ درادن دوجو یناکما نینچ )دننک یم هدافتسا ادخ مالک زا ھک( یحیسم نارواشم
  .درب یم راکب ار مالک و دراد تنوکس یضاقتم رد ھک تسا یسدقلا حور و مالک
 در ار یقالخا لوصا مامت دناوت یم ،دیوگب دھاوخ یم ھچ رھ دناوت یم Albert Ellis سیلا تربلآ
 رواشم یتقو اما !دنوش فذح تسا مزال “تسیاب یم” و “دیاب” نوچ یتاملک دنک مالعا دناوت یم ،دنک
  .دنیآ یم رد هزرل ھب اھ راوید ،دنک یم تبحص رادتقا اب یحیسم
 یناسنا چیھ .درک نشور ار دنک یم راک نایضاقتم رکف اب ھک ینارواشم راک ٔھنیمز ھک هدیسر نآ عقوم
 هار دراد ناکما یسک ھچ .دھدب نآ ھب یرییغت ھچ ای دنک راکچ شیگدنز اب دیوگب یسک ھب درادن قح
 ار یرایعم ھچ .)نارگید یارب دسر ھچ درادن دوخ یارب( ؟دشاب ھتشاد ار یرگید صخش لئاسم لح
 هریغ ای ،رنیکسا ،زرجار زا یتقو یتح( دوش یم ھتفگ اھ هرواشم ھمھ رد ھچنآً اتیاھن ؟درب یم راکب
 ٔھفشاکم اھنت .)٩(دشاب ھتشاد تقیقح )دراد دیما ای( دنک یم رکف رواشم ھک تسا نآ رطاخب )هدش ھتفرگ
  .دنک یم رارق رب ھطبار ناسنا ینورد لئاسم ھب و دراد تقیقح ھک تسا ادخ
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 لوا( تسا ادخ زا زین نآ ھب وا یگدرپسرس ،درامش یم رادتقا اشنم ار ادخ مالک یحیسم رواشم نوچ
 ھچ و درک دیاب راکچ دیوگب دناوت یم دراد تیاھن یب شناد ھک یتیاھن یب یادخ اھنت .)٢ نایتنرق
 و .دنراد لماکان ناسنا تشادرب ھب یگتسب و دنتسھ یئزج ،رگید دیاقع ٔھمھ .دشاب یم مزال یرییغت
 .دنکن دراو ھمطل نآ ھب نایحیسم یصخش یاھ تیدودحم ات دزاس نشور دیاب سدقلا حور ار شنیب نیا

 
 ١٨ رومزم 
  ؛یراد یم نازورف ارم غارچ ھک ییوت :٢٨ 

 .دنادرگ یم نشور ارم یکیرات نم یادخ ،هوھی  
 
 رادتقا ،دش “نشور” نآ تقیقح ھک ینامز و ،دنک یم مالک ھب تمدخ رد رواشم ھک تسیا هدافتسا نیا
  .ددرگ یم انب رواشم
 دریگب رارق زین ناطیش ٔهدافتسا دروم تسا نکمم ،دشاب یم حیسم رد ھک تقیقح راصحنا نیا اما
 ار یدنیاشوخ ان ٔهولج و ھتشگ سوکعم هدش ماجنا ھک یکین فرح و راک رھ لاحب ات ھک یروطب(
 ھک دنتشاد ار تقیقح راصحنا زین دوخ نامز رد نایدوھی ھک درک شومارف دیابن .)تسا ھتشاذگ یاجب
 ھب ،سانش قح و تسرپ ادخ یمدرم روضح دوجو اب .دیماجنا رس یبلط ھیزجت و یئارگ راصحنا ھب
 ار مالک تایصوصخ دیاب ،میشاب ادخ زا یحیحص ناگدنیامن میھاوخب رگا .دیماجنا رس یئادج و ھقرفت
 ھک تسا یبلط راصحنا نیا .دروخ میھاوخ درد ھچ ھب ھن رگا و ،میزاس راکشآ دوخ راتفر و رکف رد
 و ،دنک یم عمج اھنت ادخ .دزاس یم انب ار ،هریغ و ،یرادم تسایس ،یراتخم دوخ ،یگتسد ود
 :دراد هدھعب ناطیش ار یگدنکارپ
 

 ١٢ یتم 
  ،تسین نم اب ھک رھ :٣٠ 

  ،تسا نم دض رب 
  ،دنکن عمج نم اب ھک رھ و  
 .دزاس یم هدنکارپ   

 
 ار یداسف ھچ میناد یم و میا هدیشچ و هدید یا هراق و یناھج یاھ گنج بلاق رد ار یبلط راصحنا
 :هدرک راکشآ ھنوگ نیا ار اھ یبلط راصحنا نیا ادخ مالک .دروآ یم راب
 

 ۴ انحوی
 »؟یھاوخ یم بآ ما یرماس ینز ھک نم زا ،یتسھ یدوھی ھک وت ھنوگچ« :تفگ وا ھب نز :٩

  .دنروخ یمن اذغ فرظ کی زا نایرماس اب نایدوھی اریز 
 
 میراد دوخ ٔھیاسمھ رد ھک یماوقا اب رگا .دوش هدیشک یناطیش یاھ هار ھب تسا نکمم زین نداد سرد
 یا هولج هدش هدرپس ام ھب ھک یرادتقا ؟میزاسب ناھج رگید ماوقا اب میھاوخ یم ھنوگچ ،میزاسب میناوتن
 یمئاد شیاتس یارب ار ام ادخ .تسا ادخ ٔھیدھ ھکلب ،تسین نامدوخ زا نیا و ،میراد ادخ زا ھک تسا
 دوجو اب تقیقح راصحنا .دریگ یم ار ادخ یوب و گنر ام ناگیاسمھ و ام روضح اب ھک هدرک توعد
 یمن ار وا ھک یسک .دوش کیرش ام اب ار یگدنز دناوتب ات داد ار شناج ادخ ،تسا ادخ زا اھنت ھکنآ

 ھب ھکنآ ھن و ،دوش کیرش وا اب ار یگدنز دھاوخ یم و دراد تسود ار دور یمن هار وا اب و دسانش
  .“دنک میسقت” فلتخم یاھ روشک و موق و ھقرف
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 ای ناشدوخ نایحیسم یگدنز کرحم .دش نآ رکنم ناوت یمن ھک نایحیسم یارب تسھ یراصحنا اما
 یگدنز نینچ .)تسا ادخ یدونشوخ ناشتین لقع دح ای( تسا ادخ حور ھکلب ،تسین ناشیگدنز طیارش
 کیراب و گنت ریسم رد ار نامدوخ یگدنز میھاوخب رگا و .دراد نانامیا یب یگدنز اب یگرزب قرف
 تسناوت میھاوخن ام .میرادرب تسد )نانامیا یب یاھ ھیضرف اب( یئارگ طاقتلا زا دیاب ،میرادب هاگن

 ،صلاخ ار دوخ ھک یرگید ٔهراچ ھک ینامز ات و .تسا تیعقاو نیا ،میریگب ار نانامیا یب بتکم یولج
 شومارف دیابن ھک یمھم قرف .داد دھاوخ ھمادا دوخ راکب هدوب لبق زا ھچنآ ،هدادن ناشن یلمع و لیصا
 ایند رب مکاح لوصا اب یلماک قرف ،دیراد یم زاربا حیسم زا ھچنآ رگا .ناطیش و تسا ادخ نایم ،مینک
 هدروخ تسکش ناطیش ھک دیشاب ھتشاد دیناوت یمن راظتنا ،)رگید یاھ هار لثم تسا یھار ای( درادن
  :تسا اتمھ یب حیسم ھک یتروص رد .درادن قرف دیراد یم ھضرع ھچنآ .دشاب
 

 ٩ ایعشا
  دش هدیشخب ام ھب یرسپ و هدییاز یدلو ام یارب ھک اریز :۶

  دوب دھاوخ وا شود رب تنطلس و  
  رورس و یدمرس ردپ و ریدق یادخ و ریشم و بیجع وا مسا و   
 .دش دھاوخ هدناوخ یتمالس    

 
 نوچ یناسک ضیارف اب ادخ هار دنویپ .دناسر دھاوخ ماجنا ار شراک و دزاس یم انب ار قرف دوخ نیا 
 یمن سدقلا حور ھب یکمک ،هریغ و Harris سیراح ،Maslow ولسام ،Rogers زرجار ،Freud دیورف
 ایند .داد یویند بیکرت نآ ھب ناوت یمن و ،دراد وا نداد هولج ھب زاین حیسم یسیع ھب تراشب .دنک
  :تسین ایند نیا زا وا توکلم ھک تفگ شدوخ یسیع .دریگب ار وا بیکرت دیاب ھک تسا
 
 ١٨ انحوی

  .تسین ناھج نیا زا نم یھاشداپ« :داد خساپ یسیع :٣۶
  .میاین راتفرگ نایدوھی تسد ھب ات دندیگنج یم منامداخ ،دوب ناھج نیا زا نم یھاشداپ رگا  
 .تسین ناھج نیا زا نم یھاشداپ اما   

  
 ار یرتشیب تراشب ناکما لکش نیا ھب و( دنوش عقاو ایند لوبق دروم رگا دننک یم رکف ھک ینایحیسم
 یکش دش دنھاوخ عقاو لوبق دروم ھکنآ رد .دننک یم یگرزب هابتشا )دنروآ یم تسدب نانامیا یب ھب
 رگا و .تسین راک رد یرگید ٔهراچ .دنا هدش اھ نآ دننام ھک تسا نآ رطاخ ھب یلوبق نیا اما ،تسین

 یرابجا .دننک نآ فرص ار ناشیگدنز و تقو نانامیا یب دراد یزاین ھچ ،تسین )یقرف( یرگید ٔهراچ
 ریش” و هدرک رداص شمالک قیرط زا ار دوخ شخب تایح مایپ ادخ ھک یلاح رد .دید دنھاوخن نآ رد
 دیاب اسیلک .درک طولخم یناسنا یاھ ھیضرف اب ناوت یمن ار یحیسم ٔهرواشم .هدرک زیوجت ار “صلاخ
 اسیلک رد ،مالک نیمداخ ناونعب ار دوخ یاج دیاب زین یحیسم نارواشم و ،ددرگرب شخب تایح مالک ھب
  .دنریگب سپ

 .دراد ھطبار اسیلک اب ھکلب ،هرواشم اب اھنت ھن ھک ،درک تبحص دیاب یرگید مھم دروم ھب عجار لاح
 .تسا دیدرگ رھاظ فلتخم لاکشا اب ھک تسا یا ھلئسم
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 یصخش تیادھ
 
 نایضاقتم ارثکا .دش دنھاوخ ھجاوم “یصخش تیادھ” ٔھلئسم اب ناشتمدخ ردً انیقی یحیسم نارواشم
 ،درادن زین بجعت .دنرادن دنک یم دونشوخ ار ادخ ھک ینتفرگ میمصت قیرط زا یعالطا نیرتکچوک
 تسد رد هابتشا سیردت اب یرایسب یاھ باتک و ،هدرکن ھجوت عوضوم نیا ھب یحیسم بتکم نوچ
 تسا بسانم ،مینک یم صوصخم ٔھفشاکم زا تبحص ھک یئاج ردً اتجیتن .تسا ھتفرگ رارق مدرم
 .مینک تبحص زین ھنازور یلمع و مھم عوضوم نیا ھب عجار
 :ددرگ یم میسقت تمسق ود ھب میونش یم نایضاقتم زا ھطبار نیا رد ھچنآً الومعم
 

 رد و( دنک یم تبحص ھنازور تامیمصت ھب عجار ادخ مالک دننک یمن رکف ھک یناسک .١
 و ،)دنراذگ یم یصخش راکفا و تحلصم ساسا رب ار دوخ تامیمصت ھجیتن

 ،ندید باوخ قیرط زا یرتشیب تافشاکم یایوج اما ،دنفلاخم صاخشا نیا اب ھک یناسک .٢
 یم )٣٧ :۶ نارواد( “نتشاذگ نوریب دنفسوگ مشپ” ای و ،دوجوم طیارش ،)١٠(تاساسحا
  .دننک

 
 ھب و ،تسا ارجا لباق ریغ و تمحز رپ مالک ھک تسا نیا ،دوش یم ود رھ لماش ھک یرگید رظن و
 مالک ھک تسا یحیحص شنیب نادقف ،ھلئسم ھک تسا صخشم .دومیپ دیاب ار یرگید یاھ هار لیلد نیا
  .دزاس یم انب

 :دراد مالک زا تیادھ ھب زاین ھک دراد دوجو فلتخم تیعقوم ود ھک هدش نشور ھمھ یارب لاح
 

 ؛ھتخادرپ اھ نآ ھبً امیقتسم مالک ھک یئاھ تیعقوم .١
 .هدرک تبحص اھ نآ ھب عجار میقتسم ریغ روطب مالک ھک یئاھ تیعقوم .٢

 
 نآ رکف رد دیعس رگا .دنراد لاکشا نایضاقتم ھک تسا ٢ ٔهرامش عون زا یئاھ تیعقوم ردً الومعم و
 :تسین ھتفگ نآ ھب عجار ادخ مالک ھچنآ تشادرب رد یلاکشاً الومعم ،دنک تقرس ار یکناب ھک تسا
 رد دیمح رگا اما .دنز یم فرح عوضوم ھب عجارً امیقتسم ھیآ نیا .)١۵ :٢٠ جورخ( “نکم یدزد”
 نئمطم شرواشم و وا تسا نکمم ،)١١(دوشب کانرطخ و زومرم ٔھلماعم کی دراو ھک تسا نآ رکف
  .دننک هدافتسا مالک زا ھنوگچ دنشابن
 و دیاب یگدنز رد ھچنآ زا یتسرھف ادخ مالک .ھتخاس داجیا ار تیادھ ٔھلئسم ،تیادھ لماع ود دوجو
 هراشم ٔھلئسم ھب طوبرم ھک هدش لیکشت یعزج و یلک یلوصا زاً اتدمع ادخ مالک .)١٢(تسین درک دیابن
 .دنوش یم طوبرم یگدنز مامت ھب ھک یرگید ھباشم یاھ عوضوم نینچمھ و دنشاب یم
 تسا مزال گنشوھ یتقو ای ،دنک باختنا ار لغش ود زا یکی دریگب میمصت تسا مزال نیریش یتقو اما
 قیرط زا ناوتب تسین هداس ،رگید میمصت عون اھ هد و ،دنک یرادیرخ ار لیبوموتا مادک دریگب میمصت
 لیلد نیا ھب .)دشاب مالک فلاخم ای قفاوم تسا نکمم ھک یمیمصت اب ھسیاقم رد( دش تیادھ ادخ مالک
  .دھد یم ناشن ار دوخ ھلئسم ھک تسا

 ،هدرکن تبحص دریگب دیاب یگدنز رد ناسنا ھک یتامیمصت عون ھمھ ھب عجارً امیقتسم ادخ مالک نوچ
 یم ھچ رھ تقونآ و ،دنھد یم تسد زا ادخ تساوخ نتسناد زا ار ناشدیما نایحیسم زا یرایسب

 و دنراد باوج ھب زاین مدرم ھک ینامز .دننک یم ،دنراد مالک زا ھک یمک تخانش ٔھناھب ھب ار دنھاوخ
 ،دننز یم )مالک زا یتح( یریگ لاف ھب تسد ،دنرادن ار نآ ندروآ تسدب راظتنا و ششوک ٔھلصوح
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 )عیرس ،دنت( دوز ار نآ و دنھاوخ یم باوج مدرم یتقو .هریغ و ،دنوش یم یگدنز زاب یاھ رد بلج
     .دننز یم تسد اھ راک نینچ ھب ،دنھاوخ یم زین
 یرایسب زا .میھاگآ شیب و مک هدش اسیلک رب دراو ،اھ هار نینچ ٔھجیتن رد ینوگانوگ یاھ الب زا ھمھ اما

 اما و .“منکب ار راک نیا درک تیادھ ارم ادخ” ای “.... ،درک تیادھ ارم ادخ” ،دنتفگ یم ھک میا هدینش
  .)١٣(“مداد مدوخ تسد یراک بجع” ھک دنراد ھلگ و هدرب هانپ هرواشم ھسلج ھب ھک درذگ یمن یدنچ
 تیادھ )مالک زا ریغ یھار( ھنوگ نیا ادخ ھکنآ رب ندرب نامگ زا ھک تسا یرامش یب طلغ تامیمصت
 “تیادھ” ادخ مالک ھک تسا یقیرط نداد ناشن ،یحیسم نارواشم ٔهدمع راکً اتجیتن .هدمآ تسدب ،هدرک
   ؟دریگ یم ماجنا ھنوگچ ار راک نیا مینیبب لاح .دنک یم
 هار ھن و دشاب یم شمالک قیرط زا ،ادخ تساوخ نتسناد هار اھنت ھک دشاب نآ رب دیاب دیکات ،لوا
 .تخاس نشور ھمھ یارب دیاب زاغآ زا ھک تسا یلصا نیا .)١۴(رگید
 دنشاب یم دوجوم ادخ مالک رد یبادآ و لوصا :دریگ یم رارق نآ ٔھلابند رد ثحب دروم عوضوم ،مود
 ھک دنریگ یم رارق یناسک تسد رد و ،دندرگ یم یگدنز یاھ تیعقوم و طیارش مامت ھب طوبرم ھک
  .)١۵(دنا هدرک مالک یفاک ٔھعلاطم تھج رد ار مزال ششوک و تقو
 عقوم ھک ینامز ات ،دنشاب هاگآ ھتفگ ھچنآ زا ات دننک یم ھعلاطم ھنازور ار ادخ مالک ،میکح نایحیسم
 زا یرتشیب شزرا بتارم ھب راک نیا .تسا ھتفگ ھچ نآ ھب عجار مالک دننادب ،دیسر نتفرگ میمصت

 .دراد ندرک لایخ و ندید باوخ
 میقتسم ریغ و میقتسم روطب ادخ مالک ؛هدش تبحص نآ ھب عجار و دریگ یم مود زا ھجیتن زین موس
 بوخ ای دب و نآ ای نیا لئاسم ھب دننک یم کمک امب مالک تایآ .دنک یم تبحص اھ عوضوم ھب عجار
  .دنھد یم رارق دنشاب یم عورشم کی رھ ھک یئاھ ھنیزگ زا یعمج نایم ار ام ای و ،میئامن یگدیسر
 نکمم .میوشب عوضوم دراو رتشیب میناوت یم ،میدرب مان ار مالک تیادھ ھب طوبرم دروم ھس ھک لاح
 ھیآ ود نیا ایآ ؟ھچ دننک یم سدقلا حور تیادھ زا تبحص ھک یتایآ ود سپ” ،دینک لاؤس اجنیا تسا

 نوچ درک یرتشیب تبحص دروم نیا ھب عجار تسا مزال .“؟دننک یمن یصخش تیادھ زا تبحص
 .دنا هدش انب دروم نیا رد یھابتشا ریسافت
 انب ار ادخ مالک زا جراخ یتیادھ ات دنا هدرک هافتسا )٨ :۵ نایطالغ و ١۴ :٨ نایمور( ھیآ ود زا

 و تیادھ اب یطبر تایآ نیا زا کی چیھ .دننک یمن ار یراک نینچ تایآ نیا ھک یتروص رد .دنزاس
 یم ناشن دنا ھتفرگ یاج نآ رد ھک یتایآ نتم ھک یروطب ،دننک یم ھک یتبحص .دنرادن یریگ میمصت
 هار” نیا .ھتخاس انب سدقلا حور ھک یئوکین رد نتفر هار ینعی ،تسا یزاسکاپ زا تبحص ،دھد
 رد نایحیسم راتفر ٔھناشن و ،)نایمور( نارادنامیا ندش هدرمش کین زا تسا یتداھش )یگدنز( “نتفر
 حور قیرط زا یا ھنوگب یحیسم صخش .تسا )نایطالغ( نانامیا یب دولآ هانگ راتفر لباقم
 تیادھ زا یا ھناشن چیھ .لایما هار رد ھن و دراد رب مدق ادخ هار رد ات )وا ٔهزیگنا( هدش “تیادھ”سدقلا
  .)١۶(دوب دھاوخ هابتشا نیا زا ریغ یریسفت .مینیب یمن تایآ نیا رد یریگ میمصت و
 ؟درادن دوجو صاخ دراوم رد یمیقتسم تایآ یتقو تفرگ میمصت ادخ مالک قیرط زا دیاب ھنوگچ سپ
 لاثم رد ھک یلوصا ای( دنک ادیپ ار دوخ دروم ھب طوبرم لوصا یضاقتم دنک کمک دیاب رواشم ادتبا
 .صوصخب یضعب و دوب دنھاوخ یلک لوصا نیا زا یضعب .)دنا هدیدرگ اشفا فلتخم یاھ
 درجت )یلک( یمومع لصا ،دوش ھتفرگ دیاب جاودزا ھب عجار میمصت ھک یتروص رد ،لاثم ناونعب
 مالک طیارش ھکنآ زا سپ .تفرگ رظن رد ادتبا دیاب ار )٧ نایتنرق لوا و ؛١٩ یتم ؛١٨ :٢ شیادیپ(
 ھب طوبرم لوصا ،درادن ار درجم یگدنز ٔھیدھ یضاقتم ھک دش ھتفرگ ھجیتن و دش ھتفرگ رظن رد
 روطب )١٨ ات ١۴ :۶ نایتنرق مود و( ٣٩ :٧ نقایتنرق لوا ،لاثم ناونعب .دش دنھاوخ یریگیپ جاودزا
 جاودزا یحیسم ریغ اب دیابن یحیسم ینعی .“دشاب دنوادخ رد ... ھک طرش نیا ھب” دیوگ یم حضاو
 نز ھس ام یضاقتم مینک ضرف لاح اما .دنک یم دودحم ار یریگ میمصت ٔھنیمز ،عیسو لصا نیا .دنک
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 ،دنتسھ وا اب جاودزا ٔهدامآ زین نانز نیا زا کی رھ مینک ضرف رگا لاح .هداد رارق دوخ رظن دروم ار
 .دنراک رد ھک یرگید لوصا زا هدافتسا اب ؟دنک باختنا ار یکی اھ نآ نایم دناوت یم ھنوگچ
 یم .تسا هدیسر رظنب مالک ھب شیگدرپس رس ھب تبسن یکش اما ،دراد ار یبوخ تایصوصخ میرم
 یایوج و دور یمن اسیلک ھبً ابترم و ،تسا اسرف تقاط و هدننک ھتسخ مالک ٔھعلاطم یاھ سالک دیوگ
 یم فذح میرم ،ھجیتن رد .دنرادن ار جاودزا یارب یگدامآ نایحیسم ٔھمھ .دشاب یمن یحیسم یگدنز
 اب جاودزا .دشاب یمن راکشآ وا رد دنک یم انب ھک یذوفن و مالک ٔهدرپسرس رضاح لاح رد نوچ ،دوش
 دودحم باختنا قح سپ .دشاب هدش تسا نآ رد سنوی ھک یتشک نآ دراو ھک دوب دھاوخ نآ لثم میرم
 .)١٧(دیسر امھ و امیس ھب و دش
 .دننک یم تمدخ حیسم یارب ھک دنتسھ یحور اب و هدنز نایحیسم ،میرم سکعرب ود رھ امھ و امیس
 تشادرب و ،ھطوبرم تایآ ٔھعلاطم زا سپ تقیقح رد .دیامن در ار اھ نآ زا یکی ھک تسین یلصا چیھ
 طیارش لماش ظاحل ھمھ زا ود رھ ھک دریگ  یم ھجیتن یضاقتم ،کی رھ تایصوصخ زا یتسرھف
 :داد ناشن ناوت یم لکش نیا ھب ار دوجوم تیعقوم .دنشاب یم جاودزا
 
      ★   
 
  
 

★        
            ★ 
 

 ★    
  ★ نانامیا یب        
 
 
      
 “؟دنتسھ کی مادک نم جاودزا یارب ادخ تساوخ منادب دیاب ھنوگچ لاح” :تسا نیا شلاؤس یضاقتم
 تشادرب رظن ود زا ناوت یم ار ادخ تساوخ .ددرگ حالصا دیاب ھک تسا یراکفا قیرطً اقیقد نیا
 :هدش نایب حضاو روطب ھک تسا ادخ تساوخ یئاھن تشادرب ادتبا .درک

 
 ١ نایسسفا

  ،میتشگ وا ثاریم یو رد زین ام :١١

  ،دھد یم ماجنا دوخ ۀدارا یأر قباطم ار زیچ ھمھ ھک وا دصق رب انب اریز  
  .میدوب هدش نییعت شیپ زا   

 
 زین یرگید تشادرب .دشاب ھتفرگن ماجنا ھک تسین یمکح و ،تسا “ادخ مکح” ساسا رب تشادرب نیا
 وا ماکحا ردقب مالک یاھ دومنھر ھک تشاد ھجوت دیاب و .دیمان “ادخ دومنھر” ناوت یم ھک تسھ
 روطب ،نآ یارجا زا سپ .مینادب هدش ارجا ھکنآ زا لبق ار ادخ مکح میناوت یمن ام .دنشاب یمن حضاو
 اب نوچ مناد یم ار نیا .میامن جاودزا ،امھ یاجب ،امیس اب درک صخشم ادخ”میئوگب میناوت یم لاثم
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 یم اھنت ،ارجام زا لبق .“تسا وا )دومنھر( یئاھن تساوخ ،دیآ شیپ ھچ رھ و ،مدرک جاودزا وا
  .میئامن “ادخ دومنھر” زا تبحص میناوت
 امھ و امیس اب جاودزا فلاخم ھک تسین یلصا ،دنشاب یم ناسکی زیچ ھمھ ،ظاحل ھمھ زاً اتقیقح رگا
 هدھاشم مالک رد ار ادخ ٔهدش یئامنھار تساوخ ھک یا ھنوگب( دریگب ھجیتن دناوت یم یضاقتم و ،دشاب
  .تسا یزاجم میمصت کی رھ اب جاودزا ،)مینک یم
 ،یگدنز تامیمصت رد .دوب هدنام یاجب یھام و نان زا رپ دبس هدزاود .تساھ یناوارف یادخ ،ادخ
 شنادنزرف ،وا تمظع رد .تسا بوخ و دب نایم باختنا اھنت ھک دروآ یمن یئاج ھب ار ام ھشیمھ ادخ
 ھتشاد باختنا قح ،)رتشیب ای( زاجم ود نایم دنناوت یم ھک دنریگ یم رارق یراب تداسح تیعقوم رد
 زا تبحص ھک ینامز ،ھجیتن رد .دوب زاجم ،دبس نورد یاھ یھام و نان زا کی رھ تشاد رب !دنشاب
 و امیس اب جاودزا ھک میئوگب یضاقتم ھب میناوت یم ،)جاودزا( هدادن خر زونھ ھک مینک یم یئارجام
 قفاوم و ناھاوخ نز ود رھ ھک تسھ زین نیا ام لاثم ضرف ھتبلا( تسا زاجم ادخ رظن زا امھ
  .)دنتسھ وا اب جاودزا
 طلغ و تسرد نایم یقیقد میمصت تسین مزال .دننیب یم یطیارش نینچ رد ار دوخً الومعم نایحیسم
 لباق )دشاب ھتشاد دوجو یرتشیب باختنا دیاش ای( مادک رھ .دنریگب )یبآ ای دیفس نھاریپ باختنا( ندوب
 ار ینھاریپ راب رھ .دنشاب یم )دننک یم داجیا ار باختنا قح ھک( مالک ینتورف و تفع لوصا لوبق
 مالک رظن زا ار اھ عوضوم یرادنامیا ھکنآ زا سپ .میئوجب ار مالک تسین مزال مینک باختنا میھاوخب

 ھک میئوگب میناوت یمً الومعم و .)١٨(درادرب مدق نآ “ٔهدودحم” رد سپنآ زا دناوت یم ،درک مولعم ادخ
 :دنرایسب زاجم تاناکما
 
 باختنا قح ٔهدودحم
  مالک لوصا ساسا رب
 
 
 
 ریغ تاناکما

  ★ زاجم ★ 
 

 ★ 
★             

 
 
    

              
 لوصا ھب دودحم ھتبلا( دھد یم حیجرت ھچنآ دناوت یم رادنامیا ،دوش یم داجیا یتیعقوم نینچ هاگ رھ
 ار امیس ،هدومن صخشم مالک ھک یباختنا قح ٔهدودحم رد دناوت یم یضاقتم .دنک باختنا ار )مالک
 رد تراشب تمدخ ای ،رگید عون رھ ای اتویوت نیشام دیرخ نایم تامیمصت .دھدب حیجرت امھ ھب تبسن

 بوخ و دب نایم میمصتً الومعم ،)ود رھ زا تمدخ ھب توعد زا سپ(ود ٔهرامش ای کی ٔهرامش رھش
  .دنبوخ ود رھ ،ناتسودنھ و ناتسکاپ رد تراشب تمدخ .دنبوخ )ود رھ( ناشتفج نوچ ،تسین

�✚  ✚   ✚ 
 

✚ 
 

✚ 



 12 

 دب و بوخ نایم تیرثکا ھکنآ دوجو اب( دشاب یم بوخ و بوخ نایم میمصت یدراوم رد ،ھجیتن رد
 رس مالک یاھ دومنھر ھب و هدش زاغآ ماکحا اب ھک دشاب یم مالک زا هدافتسا تسا مزال ھچنآ .))١٩(تسا
 و راکفا دشاب یم حرطم ھچنآ ،دوش ھتفرگ )رتشیب ای( بوخ ود نایم دیاب میمصت رگا و ،دماجنا یم
 ار باختنا قح ٔهدودحم .دنیآ یم دوجوب هدش داجیا هار رد ھک یئاھ دادیور لباقم رد ھک تسا یراتفر
 نیرتھب و هدرب مان ار کی رھ تایصوصخ ناوت یم تقونآ و ،دیامن یم صخشم لکش نیا ھب مالک
  .تسا هدش ھتشاذگ رادنامیا رایتخا رد ،دھد یم ناشن ار رتھب ھچنآ .درک باختنا ار
 ،تسیچ “ادخ تساوخ” دیوگب دناوت یمنً اتیاھن یحیسم صخش ھک دیشاب هدرک ھجوت تسا نکممً اتجیتن
 دننام ینانز اب دھاوخ یم ادخ دیوگب یمومع روطب دناوت یم اھنت وا .)٢٠(دشاب هدش ماجنا ھکنآ زا لبق

  .دنک جاودزا امھ و امیس
 ؟منک ادیپ ار ادخ تساوخ درک دنھاوخن کمک نم ھب ھنازور یاھ دادیور ایآ اما ،بوخ رایسب”
 .“ریخ”
  .“ما هدینش ار نآ فالخ نم یلو !ریخ”
 ھتسب و زاب یاھرد لکش ھب ھک یا ھنوگب ،اھ دادیور .درب دیھاوخ رسب ماھبا رد لیلد نامھ ھبً انیقی و
 دننک یم کمک ھتبلا اما ؛تیادھ ھن ،دنزاس یم داجیا ار نتفرگ میمصت نامز اھنت ،دنوش یم تشادرب
 اھنت .دنناسرب اجنآ ھب ار امش دننک یمن کمک اھ دادیور یلو .درک باختنا ار یکی بوخ دنچ نایم
 .دناسر یم ماجنا امش یارب ار راک نیا ھک تسا ادخ مالک
 یم نایاپ ار دوخ تاعلاطم .دیریگ شیپ ناتسودنھ روشک رد ار تراشب تمدخ دیھاوخ یم مینک ضرف
 امش یازیو اما .دینک یم ازیو نتفرگ ھب مادقا سپس و ،دیزاس یم مھارف ار یلام یاھ کمک ،دیناسر
  ؟دینک یم تشادرب ار دادیور نیا ھنوگچ !“ھتسب برد” .دوش یم در
 :دیریگب ھجیتن دیاب ایآ
 

 ای ؛“میامن زاغآ ار تراشب تمدخ نم دھاوخ یمن ادخً امتھ” .١
 ای ؛“منک تمدخ ناتسودنھ روشک رد دھاوخ یمن ادخ” .٢
 یارب .موشب ناتسودنھ رد تراشب تمدخ دراو رظاح لاح رد دھاوخ یمن ادخ” .٣

 ای ؛“درک مھاوخ ربص دزاس یم مھارف وا ھک یتقو
 یناسنا لمع ندش درً الوصا .ھن ای متسھ یدج دنیبب دنک یم ناحتما ارم دراد ادخ .۴

 “!ازیو یب ای ازیو اب .منک انش موش روبجم رگا تفر مھاوخ اجنآ نم .تسا
 
 حیحص یدحب راک نیا .)اھ تیعقوم ریسفت( دیھدب زین ھمادا نوگانوگ یاھ تشادرب ھب تسا نکمم و
 فلتخم یاھ ھنوگب ناوت یم زین ار زاب یاھ برد .تسا یحیحص راک نتفرگ هوھق لاف ھک تسا
 !دنروآ یم رد رس قیمع یاھ هاچ ھب زاب یاھ برد یضعب دیشاب ھتشاد دایب ؛“دیجنس”
 ھک تسا تسرد ھتبلا .میبایرد ار ادخ تساوخ ات میشاب زاب یاھ برد یایوج دیوگ یمن امب ادخ مالک
 کانرطخ ،ماجنا دعوم زا لبق وا تساوخ تشادرب رد اما ،دنک یم زاب ار ھتسب یاھ برد یضعب ادخ
 یصخش یاھ هدیزگ .میئامنب میراد اھ تیعقوم زا ھک یدودحم زادنارب ساسا رب ار تشادرب تسا
 .درک دنھاوخ لمع عیاقو ریسفت رد ھشیمھ
 ،“ممصم داقتعا” ،“رارصا” ،“تساسحا” قیرط زا ادخ تساوخ تشادرب یگدیاف یب ھب عجار نم
 .دراد دوجو ھتخانشان لئالد کی رھ ٔهدرپ تشپ .درک مھاوخن تبحص “اھ تیادھ” و ،)٢١(“حلص”
 رتشیب یلو دنتسھ فیرش عقاوم یضعب ؛دنتسین عقاوم یضعب ،دنتسھ ادخ مالک اب قباطم عقاوم یضعب
 یبایزرا مالک لوصا قباطم ار اھ نآ ناوتب ات درک یگدیسر لئالد نیا ھب هرواشم رد دیاب .دنتسین تاقوا
 ثعاب و .درک دھاوخ رییغت سوح و اوھ اب ھک دش دھاوخ یمیمصت ثعاب نیا زا رتمک یراک رھ .درک



 13 

 دوخب ار ادخ تساوخ اب قفاوت ناشن ،“یصخش تیادھ” ناونع رد یتامیمصت نینچ ھک تسا فسات
 .دنریگ یم
 رد ار لصا نیا .ما ھتشاذگ “یصخش ربص” ار نآ مان ھک دراد دوجو ادخ مالک رد یرگید لصا

 :میروآ یم تسدب )٢٣ ٔھیآً اصوصخ( ١۴ نایمور
 
 

 ١۴ نایمور
  ،تسا دیدرت راچد یکاروخ ِندروخ ۀرابرد ھک یسک اما :٢٣

  ،دوش یم موکحم دروخب ار نآ رگا  
  تسا هدروخن نامیا اب اریز   
 .تسا هانگ ،دشابن نامیا زا ھچنآ و    

 
 :تفگ ناوت یم رگید ترابع ھب 
 

 دشاب یمن هانگ ھک دیا هدرک بسک نانیمطاً البق ھکنآ رگم دینکن زاغآ ار یراک چیھ
 

 رد نایحیسم زا یرایسب .دوب هدش رذن اھ تب ھب ھک دوب یتشوگ ندروخ ھب طوبرم وا یلبق تبحص
 ھک دش حرطم لاؤس نیا لیلد نیمھ ھب .دندوب هدروآ نامیا یسیع ھب یتسرپ تب زا اسیلک ٔھیلوا نارود
 نیا ھک دیآ یم رظنب ؟دروخب ار دوب هدش هداد اھ تب ھب ھک ار یتشوگ یحیسم صخش تسا حیحص ایآ
 نامز نآ نایحیسم رثکا نوچ و ،دش یم ھتخورف یرتنازرا تمیق ھب رازاب رد مود تسد تشوگ عون
 دوب نیا لاؤس اما .درک یم ار یھجوت لباق یئوج فرص اھ تشوگ نیا دیرخ ،دندرب یم رسب رقف رد
 نیا ندروخ ھک تفگ سلوپ اما ؟دوب هدشن سجن رگم ؟دنروخب ار نآ دنتسناوت یم نایحیسم ھنوگچ ھک
 دوبن هدولآ دوب هدش فرصم اھ تب شتسرپ یارب ھک تشوگ نیا .تسین مارح ،دوخ رد تشوگ عون
 .دشاب نایم رد یرگید ٔھلئسم تسا نکمم اما .)ب٢٠ ،١۴ :١۴ نایمور(
 رادنامیا لباقم رد ھک یتروص رد ،دشاب یمن هدولآ اھ تشوگ نیا ھک دوب وا اب هدیقع مھ ھک یسک ،ادتبا
 وا شزغل بجوم ات درک یم هدافتسا دوخ قح نیا زا دیابن ،تشاد رارق دوبن وا اب هدیقع مھ ھک یرگید
 تایآ( دوب یم داضت رد دراد ھک یتیلوئسم و ھناردارب تبحم اب ،دز یم تسد راک نیا ھب رگا .ددرگن

 دوخ نیا .دھدن یور یقافتا نینچ ات دیشک یم تسد نآ ندروخ زا لک روطب تسا رتھب .)٢١ ات ١٣
  .)٢٢(تسا تیادھ دروم رد یمھم لصا
 رکف دیاش .دشاب یمن هانگ نآ ندروخ تسین نئمطم ھک تسا یرگید ردارب ھب طوبرم رگید لصا اما
 نیا رد دیوگ یم سلوپ( “تسا ادخ ھیلع یتسرپ تب هدش اھ تب رظن ھک یتشوگ ندروخ” ،دنک یم
 .تسا هدروخن نامیا اب نوچ ،هدرک هانگ دیوگ یم سلوپ ،دروخب دوجو نیا اب رگا .)دراد کش دروم
 یم روصت ای( دنک یم رکف ھچنآ تقو چیھ دیابن یحیسم صخش ھک تسا نیا دیوگ یم سلوپ ھچنآ
 ھجوت .دراد نآ ھب تبسن کش نوچ دشاب یم هانگ :تسا نیا عوضوم و .دھد ماجنا ار تسا هانگ )دنک
 ھک یکش دوجو اب نآ ندروخ ھکلب ،)فلا١۴ ٔھیآ( تسا هانگ تشوگ ندروخ دیوگ یمن ھک دیشاب ھتشاد
 )کش اب( نامیا نودب راتفر ھکلب ،دوبن مارح ندروخ .)٢٣ و ب١۴ تایآ( تسا هانگ دراد نآ ھب تبسن

 تسا هانگ نیا” ،درک یم رکف .تخاس یم مارح ار نآ ،وا لباقتم مادقا و کوکشم ٔھیحور .دوب مارح
  .ددرگ یم ھنحص دراو هانگ ھک تسا اجنیا .“داد مھاوخ ماجنا ار نآ دوجو نیا اب ،)تسا هانگ دیاش ای(
 مالک اب قباطم ندروخ ھک دروآ یم تسدب نانیمطا ھک ینامز ات درک یم ربص ؟درک یم دیاب راکچ
 .ما ھتشاذگ مان “یصخش ربص” ار نآ ھک تسا رطاخ نیا ھب .تسین ای تسھ
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 عون ھمھ ھب طوبرم ،تسین راک رد یھانگ ھک دش نعمطم ات درک ربص دیاب دیوگ یم ھک لصا نیا
 درادن نانیمطا ھک ینامز ات .دراد دوجو نآ ھب تبسن یکش ھک دوش یم یراک زاغآ و ،میمصت ،تکرح
 یراک رھ عنام لصا نیا .دشاب رذحرب نآ زا دیاب ،تسین ادخ اب فلاخم دراد دوخ یور شیپ ھک یھار
 “دشاب دعاقتمً الماک شدوخ نھذ رد سک رھ” ھک ینامز ات .ددرگ یم هدشن عقاو نانیمطا دروم ھک
 .دھد ھمادا هار ھب دناوت یم )ب ۵ ٔھیآ(
 ٔھمھ .دروآ تسدب )“نک ربص یراد کش رگا”( لصا نیا درب راک زا ناوت یم ار یبوخ رایسب جیاتن
 اما .)تخادنا قیوعت ھب ناوت یمن زین ار ھمھ ھتبلا و( تفرگ زورما نیمھ تسین مزال ار تامیمصت
 یفاک نامز نوچ ،دنیآ یم رد بآ زا دب ،دنریگ یم ماجنا ھلجع راشف ریز ھک تامیمصت زا یرایسب
  .تسا هدشن فرص ،)مالک قبط رب( نآ ندوب زاجم زا نانیمطا یارب
 دعاقتمً الماک شدوخ نھذ رد سک رھ” .دومن نتفرگن میمصت یارب ھناھب ناوت یمن ار لصا نیا اما
 نیا و .دش “دعاقتم”ً الماک دیاب ،اھ یریگ میمصت لباقم رد ھک تسا نیا روظنم .)ب ۵ ٔھیآ( “دشاب
 صخشم صخش رھ یاربً الماک ھک ینامز ات و ،ددرگ یم زاغآ ادخ مالک ٔھعلاطم و اعد اب راک
 ماجنا یارب ینشور و حضاو لیلد رگا .دھد ھمادا ھعلاطم و اعد ھب و ،“ھن” دیوگب دوخب دیاب ،هدیدرگن
 رتھب .دوش ماجنا راک دیابن ھک تسا نیا نشور و حضاو لیلد ، هدماین تسدب مالک قیرط زا یراک
 راک رگا .دش نآ دراو دیدرت و کش اب ات ،دیشوپ مشچ هدمآ شیپ ھک “یگدنز تصرف نیرتھب” زا تسا
 .دنزب نآ ھب تسد دیابن یحیسم صخش ،دسر یم کوکشم رظنب )دنراد نآ رد تلاخد ھک یدارفا ای و(
 تسد زا ٔھجیتن و ،هدوبن راک رد )یقالخا ،ینوناق( یلاکشا چیھ ھک دوش مولعم ینامز زا سپ رگا و
 .ار ادخ تیاضر ات داد تسد زا ار اھ نیا ھک تسا نآ رتھب ،ھتشادن یعفن )تورث ای( تصرف نداد
 نانیمطا دناوت یم ،رگید بناج زا .داد دھاوخ تکرب دوخ تقو رد شیرادافو رطاخ ھب ار وا ادخ
 ٔھیآ( درک دھاوخ “موکحم” ار وا ادخ ،دوش )یمیمصت( یئارجام دراو دولآ هانگ ٔھنوگب رگا دشاب ھتشاد

  .دش دھاوخ )تکرب ھن( وا تنعل ثعاب هدروآ تسدب ھک یتیعقوم ای تورث و )٢٣
 دروم ار نآ ھک ینایحیسم ؛تسا یلمعً الماک هدمآ تسدب تایآ نیا رد ھک “یصخش ربص” لصا
 دننک یم تاعالطا ندروآ تسدب فرص یرتشیب تقو ھک ینامز دنا هدش ھجوتم دنا هداد رارق هدافتسا
 یم نشور ار نایرج ھک دنیآ یم شیپ یا هزات عیاقو ای ،)دزاس یم مولعم ار یمولعمان دروم ھک(
 .دریگ یم تروص ھلجع رطاخ ھب دنراد نایضاقتم ھک یکش رتشیب .دور یم نایم زا کش ،دنزاس
 فرص یفاک تقو ،یراک ھب عاکترا زا لبق ات )رییغت لصا( دنک ھتسھآ ار ام دھاوخ یمً الومعم ادخ
 ،“تسا ناطیش راک ھلجع” فورعم لاثم ھب یصخش ربص لصا .مینک دوخ یاھ تشادرب شجنس
   .“تسا هانگ ھلجع” :دھد یم یرگید ینعم
 یفاک ردقب هدش تبحص ھچنآ مراودیما .درک تبحص مالک تیادھ ھب عجار ناوت یم نیا زا شیب
 رد داد دیاب ھک یرادشھ .دشاب هداد یحیسم نارواشم ھب “تیادھ” صوصخ رد ار مزال یئامنھار
 مالک .دنا ھتفای جاور ایند رد یفلتخم لاکَشا ھب ھک ،)یناسنا( تسا یویند “نارواشم” حیاصن ٔھنیمز
 یم تکرب ار یگدنز ھک تسا نآ ھب ندوب رادافو و ،هداد ار اھ یریگ میمصت ھنوگ ھمھ فافک ادخ
  .دناسر
 
 
 ادخ مالک تایآ تردق
 
 بقلم دوخ حیسم یسیع .)١ شیادیپ( دش هدیرفآ ایند ھک دوب مالک تردق زا .تسھ تردق ادخ مالک رد
 دنا هدش هدرب مان ادخ مالک ھک یتایآ دیابن نایحیسم ام و ،)١ انحوی لوا ؛١ انحوی( دشاب یم “ھملک” ھب
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 رگید  یاھ باتک نایم یباتک اھنت سدقم باتک .میرامشب نآ زا رتمک یزیچ ار )٩ :١١٩ رومزم(
 .تسا ادخ مالک نوچ تسا یئاتمھ یب باتک ،تسین
 ،)רָבָּד( “راباد” یناربع ٔھملک ھک درادن بجعت .دش و تفگ ادخ .دراد ار راک ماجنا تردق زین مالک نیا
 وا فرح ھب ھک ینانیمطا .دش ماجنا ،درک تبحص ادخ یتقو .دراد ار “یش” و “ھملک” ود رھ ینعم
 رییغت رد ھک دنک یم یتردق زا تبحص دوخ ادخ مالک .دراد دوجو ھک مینیب یم نآ ٔھجیتن رد ار تسھ
 :دسیون یم سلوپ .دراد ناسنا نداد
 

 ٣ سواتومیت مود
  یا ھتسناد ار سدقم بتک یکدوک زا ھنوگچ و :١۵

  دزومآ تمکح ار وت دناوت یم ھک  
 .تسا یسیع حیسم ھب نامیا هار زا ھک یتاجن یارب   

  تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت :١۶
  بیدأت و میلعت یارب و  
  ییاسراپ رد تیبرت و حالصا و   
 .تسا دنمدوس    

 .ددرگ زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب ادخ درم ات :١٧
 

 ،حیسم یسیع ھب نامیا اب ار ناسنا تسا رداق وا .مینیب یم ناسنا رد ار ادخ “تردق” ھیآ ود نیا رد
 و هدوب نآ یایوج )نافاب ھیضرف و( ایند ھک تسا یتردق .تسا ادخ تساوخ ھک دروآ رد یا ھنوگ ھب
 اھنت ھن و ،تسھ و هدوب راک رد رشب خیرات لوط رد یرایسب یاھ ھیضرف .تسا ھتفاین رد یلو ،تسھ
 یملع و یبتکم یاھ ھیضرف ھکلب ،دنسانش یم ار اھ نآ ھمھ ھک برغ گنھرف مانشوخ یماسا رد
 زور ایند ،اما .دنک یم ار دوخ بتکم یاعدا یصخش رھ ھک هدیسر یئاج ھب لاح .نامدوخ یاھ رھش
 ،رھش رد ار دوخ ھک دزادنا یم نوعمش دای ھب ار ام .دوش یم زین رتدب ،دوش یمن ھک رتھب زور ھب

 “میظع” ھک تسا یھلا یورین نآ درم نیا«” :دنتفگ یم مدرم ھک دوب ھتخاس یمان دنمدرخ
 ادخ نالوسر ھک )هریغ ،تمکح ،تردق( یئایاطع تساوخ یم وا .)١٠ :٨ لامعا(“».شدنناوخیم
 یگدنز ٔھلیسو مدرم .درک یم یگدنز مدرم رد و دید یم مدرم رد ار دوخ !دنک یرادیرخ ار دنتشاد
 دروآ شیپ یغلبم ،دوش یم اطع سدقلا حور نالوسر نداھن تسد اب ھک دید نوعمَش نوچ” .دندوب وا
 ار سدقلاحور ،مراذگب تسد ھک رھ رب ات دیشخبب ار رادتقا نیا زین نم ھب« :تفگ نالوسر ھب و
 ،هزورما فورعم ناناد ھفسلف و “نارواشم” زا لبق ار وا ناتساد ،خیرات .)١٩ و ١٨ تایآ( “».دبایب
 اما .دنا هدوزفا دوخ ھب ینوگانوگ باقلا و دنا هداد لیکشت ار یماظن نارواشم نیا .تسا هدرک تبث
 ،بتکم .دنرادن ار ناسنا رد “تایح تردق” نوچ ،ارچ .هدش زین رتدب ،هدشن ھک رتھب مدرم عضو
 مالک قیرط زا ھک دراد سدقلا حور اھنت ار تردق نیا .دریگ یمن دوخب ار ناختسا و تسوپ و تشوگ
 داجیا یئاناوت اھنت ھن ،مالک تردق نیا .دروآ دوجوب ار شنیرفآ ھک تسا یمالک نامھ .دنک یم راک ادخ
 ھکلب ،تشاد ار دوب هدمآ دوجوب شنیرفآ زور رد ھک یجرم و جرھ ھب نداد ینعم و بیترت و مظن
 تسدب یگدنز رد هدش هدیرفآ ناسنا ھک یجرم و جرھ ھب نداد ینعم و بیترت و مظن داجیا یئاناوت
  .دراد زین ار هدروآ
 دوخ زا ،کاپ ،ربص اب ،تبحم اب ،داش شناوریپ دھاوخن ھک تسھ یناد ھفسلف و سانشراک رتمک
 هدرب مان مالک رد تافص نیا مامت دیئوگب ناشیا ھب رگا و .دنشاب راددوخ و ،یلاع ،لاح رس ،ھتشذگ
 و هدرک امش ھب تشپ ،دنروآ هویم ھتشگ نآ دھاش دوخ دیھاوخب ناشیا زا ،یلو ،ھتبلا دنیوگ یم ،هدش
 اھنآ رد و ،)٢٣(دھد ماجنا دناوت یم سدقلا حور اھنت ار راک نیا نوچ ؟ارچ .دنھد یم ھمادا ناشھار ھب
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 تسا ھملک .دنتخاس یمن ار تفلاخم یانب ،دندوب هدرک تفایرد ار سدقلا حور رگا .تسا هدادن ماجنا
 دراد ام رد ھنازور و )ام رد( دش ناسنا ادتبا رد ھک ھملک نامھ .دوش ناسنا دراد راظتنا ناشیا رد ھک
  .ددرگ سکعنم دیاب ھک تسوا زا راک نیا و ،دنک یم راک
 ار یعس نآ .دھد هولج رابتعا یب ار مالک هدرک یعس )ناطیش ذوفن رطاخب(ً اررکم ایند لاحب ات اما
 .دوش یم زین هدوزفا ھنازور ھکلب ،هدشن مک اھنت ھن نانامیا یب دادعت لاحب ات و میدید ندع غاب رد ادتبا
 .دندوب هدینش ار شفرح اھنت لاحب ات نوچ ؟ارچ .دنھد یم هولج رابتعا یب ار دوش ھتشاک دیاب ھک یمخت
  .دنوش نآ رکنم دنناوت یم ھنوگچ ،دننیبب یتقو اما .دندوب هدیدن ار نآ زا یا هدنز و حضاو ٔھناشن
 ار ناسنا دناوت یمن و ،درادن ھناتسرپ ادخ یگدنز یارب ار مزال تردق نانامیا یب حیاصن و تروشم
 ناسنا ادتبا زا ناطیش ھک تسا نیمھ رطاخب .دروآ رد دوخ تسیز طیحم و ھیاسمھ اب افص حلص رد
 یمن دوخب ینعم یگدنز لکش نیا ھب .دنک لابند و دیوجب ار یگدنز فلتخم یاھ هار هدرک قیوشت ار
 داجیا ناکما ھیحور نیا یلو .تسا شیاتس لباق دوخ ندیشک بآ زا ار دوخ میلگ و ندنام هدنز .دریگ
 یگدنز فلتخم یاھ شور و هار .درادن ار نآ ھب ندیسر یارب مزال تردق و هزیگنا و یگدنز فدح
 دشک یمن یلوط ،تخاس نایامن ار دوخ دوبمک یھار ھک ینامز .دنراد ار دوخ هاتوک یاھ هرود زین
 فقاو دھد یمن ناسنا ھب تقو ناطیش .دریگ یم ار شیاج و دزاس یم نایامن ار دوخ یرگید هار ھک
 نوچ و .دراذگ یمن رگید راک یارب تقو و دنک یم شاعم رارما مرگرس ار ناسنا .دوش ارجام تقیقح
 ھجاوم یگدنز طیحم و ھیاسمھ اب دروخرب ھب ار ناسنا ،تسا یرگید زا یزیچ نتفرگ ،شاعم رارما
  .دزاس یم
 ناکما دنا ھتفای تاجن ھک یناسک یارب اھنت ،تسیز طیحم و ناگیاسمھ نایم افص و حلص رد یگدنز
 )مئاد روطب( یراک نینچ یئاناوت ات دشاب ھتفرگ تروص دیاب ھک تسا یرییغت زا تبحص .تسا ریذپ
 یم ماجنا رادنامیا یگدنز لوط رد سدقلا حور ھک تسا یگشیمھ یراک تاجن میناد یم و .دیآ تسدب
 ات دراد ار دوخ ٔھمزال نامز یصخش رھ یارب “یزاسکاپ” نیا ھک ،تشاد دایب دیابً اتجیتن .دناسر
  .ددرگ رگید یاھ تساوخ نیزگیاج ادخ تساوخ
 لیصحت ناسانشاور و ھفسالف زا رتکچوک ھجو چیھ ھب ار دوخ دیابن یحیسم نارواشم ،لیلد نیا ھب
 ضوع ھک تسین راتفر و راکفا اھنت .دنرب راکب هدرک ضرق اھنآ زا یزیچ ھکنآ ای ،دنرامشب ایند ٔهدرک
 .دراد ادخ اھنت ار نآ تردق و تسا تایح ،دش دھاوخ
 یالاب و ندز قن اب ھن اما .دننک هدافتسا نا زا رادنامیا نانز دھاوخ یم سلوپ ھک تسا یتردق نامھ نیا
 .)١ :٣ سرطپ مود( دنھد ناشن ار هدش داجیا ناشدوجو رد ھک یرییغت نآ دھاوخ یم ادخ .نتفر ربنم
  .)١٨ :١ ؛۵ و ۴ :٢ نایتنرق لوا( تشاد ربخ دوب ایند رب مکاح ھک یتردق زا زین وا نوچ
 ار راتفر ات هدش ھتخاس ھنوگنآ  ادخ مالک ،میناوخ یم ١٧ ات ١۵ :٣ سواتومیت مود رد ھک یروطب
 :دراد ھلحرم ود زین ینوگرگد نیا .دزاس نوگرگد
 
 یتقو .ددرگ سدقلا حور یاریذپ ات دشخب یم تایح ار هدرم ناسنا ھک ،تسا ینآ لوا ٔھلحرم )١(

 یم نامیا حیسم یسیع ھب و ،دنک یم تشادرب شمالک قیرط زا ار دنوادخ شوخ ربخ یدرف
 ام و تسا ادخ زا زین هزات دلوت نیا .میمان یم هزات دلوت ار نیا .دوش یم بوسحم کین ،دروآ
 یم ٢ نایسسفا رد سلوپ ھک یروطب ؛)میا هدینش ار شوخ ربخ اھنت( میا ھتشادن نآ رد یتسد
 ھب فارتعا اب .میدوبن نآ راوازس ام ،ریخ .)؟دنک مایق دناوت یم هدرم ھک یدرم ھنوگچ( ،دسرپ
 ٔهزات تعیبط و میدمآ دوجوب ون زا .میتفای تاجن ھک دوب ادخ زا تیریخ تساوخرد و دوخ ناھانگ
 هدرمش زیاج ھک تسا نیا نآ رگید بناج .تسا ادخ راک بناوج زا یکی نیا .میدرب ثرا ھب ار ادخ
 نامیا اب و ،هدش هداد تبسن ام ھب حیسم یسیع یکین ،هدش مالعا هدیشخب ام ناھانگ مامت .میا هدش
 و ،)١ :۵ نایمور( هدیمان “اسراپ” مالک ار نیا .تسا ھتفرگ قلعت ام ھب )یگشیمھ( تاجن ،وا ھب
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 مود رد سلوپ ھک تسا یراک نامھ نیا .دریگ یم تروص ینآ روطب ھک تسا یراک زین نیا
 زا ھک یتاجن یارب دزومآ تمکح” ات دھد یم ار نآ )یئاناوت( تردق دیوگ یم ١۵ :٣ سواتومیت
  .“تسا یسیع حیسم ھب نامیا هار

 ھلحرم نیا .تسا ایند نیا رد رادنامیا یگدنز مامت لماش ھلحرم نیا .تسا یجیردت یدعب ٔھلحرم )٢(
 ،دوب رادنامیا ٔھتشذگ رد ھچنآ .دنک یم داجیا ار )رییغت( ینوگرگد ھک ،میرب یم مان “یزاسکاپ” ار
 قباطم ار وا شمالک قیرط زا ات هداد رییغت ادخ ار دمآ دھاوخن شباسح ھب رگید و ،دش هدیشخب و
 ھک تسا ینامز .رادنامیا تیاضر اب اما ،دناسر یم ماجنا سدقلا حور ار راک نیا .دنادرگ مالک اب
 رگید یاج رد ھلحرم نیا ھب عجار .دنک یم تباجا ادخ و ،دوشب ضوع دھاوخ یم ادخ زا رادنامیا
  .)٢۴(ما هدرک تبحص رتشیب

 
 حیسم یسیع تحابش رد ام و ،دھد تاجن ار ام ھک دراد ار نآ تردق ادخ مالک ھک تسا صخشمَ اتجیتن
 ار دوخ ٔھلمح بناج وا .ھتفرگ ار نآ اب تفلاخم بناج ناطیش ارچ تسا صخشم نینچمھ و .دروآ رد
 هدافتسا ادخ مالک زا هرواشم ھک یا هزادنا ات .دشابن نایم رد نآ زا یناشن ات هدناشک یسانش ادخ أشنم ھب
 نآ تردق زا ،ددرگ هدوزفا نآ ھب ھچ رھ اما .دراد نایضاقتم رد ار یناحور یگدنز داجیا تردق ،دنک
 .ادخ مالک نارواشم تفگ ناوت یم یحیسم نارواشم ھب ھک تسا لیلد نیا ھب .دھاک یم
 
 
 
 موس لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 تسدب مالک زا هدافتسا قیرط زا نایحیسم ھک دنک یم یرییغت زا تبحص ١٧ :٣ سواتومیت مود )١(

 .)١۶ و ١۵ تایآ نینچمھ( دنروآ یم
 تبحص Shepherding Gods Flock ادخ نادنفسوگ ینابش مود دلج رد عوضوم نیا ھب عجار نم )٢(

 )تسا هدشن ھمجرت یسراف ھب لاحب ات( .درک مھاوخن رارکت اجنیا رد و ما هدرک
 دواد ھب تایآ نیا .دیئامن عوجر ٧ :۴ و ٨ و ٧ :٣ نایناربعً اصوصخ و ،١۶ :١٠ نایناربع ھب )٣(

 .دینک عوجر ٣٠ :٩ ایمھن و ٢١ :٣ لامعا ھب نینچمھ .هدش هداد تبسن سدقلا حور و
 یب نامز نآ رد .مدش عوضوم نیا ھجوتم رتشیب ،مدرک یم تمدخ لیزرب روشک رد ھک ینامز )۴(

 ضقانتم تاعالطا ،یداوس اب صخش رگا .دوب طابترا هار اھنت نابز و تشاد جاور رایسب یداوس
 یم سلوپ اجنیا .درک یم لوبق یبتک یاجب ار یھافش تاعالطا ،تشاد تسد رد یبتک و یھافش
 یم یتقو دنک یم سکعنم ار نآ زین ام ثاریم .ددرگ یم لیمکتً ابتک ،تسا یھافش ھچنآ دیوگ
 .“مھد یم لوق امش ھب نم” ای ،“مدینش وا دوخ زا نم” ،میئوگ

 رقم رد ناسنا .تسین حیحص مادک و تسا حیحص ھیآ مادک دنیبب دش یم روبجم یرواشم رھ )۵(
 .دیامن تواضق ار وا مالک ھکنآ یاجب ،تسشن یم مالک تواضق

 ۶ ٔهرامش ٔھمیمض و ،٣ لصف )۶(
 .١۵ :١٢ اقول ؛ ١٠ و ٩ :۶ سواتومیت لوا ؛ ١١ :١٣ لاثما )٧(
 .دنوش یم رتکانرطخ ،دننک یم تبحص یرتشیب رادتقا اب ھچ رھ تقیقح رد )٨(
 شروظنم ،درک دھاوخ “تعامج گنرمھ” ار شنایضاقتم دیوگ یم Glasser رسالگ یتقو )٩(

 دیوگ یم Krumboltz زتلوب مارک یتقو .دراد تعامج زا شدوخ ھک تسا یتشادرب اب گنرمھ
 ینعی( دشاب یم حیحص شدوخ رظنب ھچنآ شروظنم ،منک یم لوبق ار یضاقتم فادحا ٔھمھ نم
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 Mowrer رروم لوقب ای( ھعماج فادھا ،ریخ .دنک یم لوبق ار )دنشاب یم حیحص یضاقتم فادحا
 ناسنا نورد رب ھک یا ھلئسم لح یئاناوت ،یضاقتم فادحا ای و )دروخ یم ھمھ درد ھب ھچنآ
 .دھاوخ یم دوخ ھک دنک یم باختنا ار یھار رواشم تیاھن رد .دنرادن ار تسا

 نمب شیشک کی .“..... ات مدش تیادھ ھنوگ نیا نم” :دنیوگ یم ھک تسا نیا لومعم ھنومن کی )١٠(
 دور یم باوخ ھب ،دیامن تفایرد باوج نآ زا و دناوخب ار مالک درادن تقو ھک ینامز ھک تفگ
 !دھدب وا ھب باوخ رد ار شباوج دھاوخ یم ادخ زا و

 .دشاب )یدزد( یرادرب هالک لماش تسین مولعم ھک تسا نیا هرطاخم رپ و زومرم زا مروظنم )١١(
 .مینک یم ادیپ لاثما باتک رد )هدشن یدنب عمج ای تسرھف( ار یرایسب ھنومن دوجو نیا اب )١٢(
 “؟دروآ شیپ نم یارب ار یعضو نینچ ادخ ارچ” ،دنیوگ یم ھنافساتم ای )١٣(
 نالوسر یتح دیشاب ھتشاد زین دایب و .تفای ھمتاخ ادخ لوسر نیرخآ گرم اب ادخ میقتسم ٔھفشاکم )١۴(

 :١٢ نایتنرق مود( دندوبن دنمرھب ناشدوخ یگدنز تامیمصت دروم رد ادخ میقتسم ٔھفشاکم زا
 زا میقتسم تافشاکم دنھد یم ناشن تایآ نیا ؛ب٨ :۴ نایتنرق مود ؛۴ ات ٢ :٢ نایناربع ؛١٢

 .)دوب نالوسر بناج
  .٣ :١ سرطپ مود ؛١٧ ات ١۵ :٣ سواتومیت مود )١۵( 
 یمن ار عوضوم ،دنتشاد یریگ میمصت رد تیادھ اب یطابترا تایآ نیا )ضرف ھب( رگا یتح )١۶(

 دیوگ یم ھک تسا مالک ساسا رب نرادنامیا لالدتسا .دومن تشادرب ادخ مالک زا جراخ ناوت
 ھک تسا روصت لباق ریغ .)١۵ :١٠ نایناربع( دنز یم فرح شمالک قیرط زا سدقلا حور
 یاھ هار و هدرک جک ار هار ،ادخ مالک دیلوت یارب زارد نایلاس فرص زا سپ سدقلا حور
 .دھد ناشن نرادنامیا ھب ار یرگید

 هدرک ار یتیادھ نینچ ،کی رھ ندرب مان نودب ھک ،هدش یرایسب تایآ زا یناحور تشادرب اجنیا )١٧(
 یلوصا رایعم نودب ار تشادرب نوچ ،دشاب زین یساسح راک دناوت یم نینچمھ راک نیا اما .دنا
 .میھد یم ماجنا ،دنک تابثا ار نآ ھک

 نودب تسا نکمم .درک یگدیسر زین هدش ضرف باختنا عوضوم ھب دیاب یحیسم ٔهرواشم رد اما )١٨(
 .تسا هدوب زاجم شیارب یدروم هدرک ضرفً اھابتشا یصخش ،مالک ٔھعلاطم

 .دورب ناتسودنھ ھب و هدرک اھر یتسرد ان لئالد ھب ار ناتسکاپ دھاوخ یم یمداخ ،لاثم ناونعب )١٩(
 فالخ رب یمیمصت .“ناتسودنھ زج مور یم اج ھمھ نم” ،دیوگب تسا نکمم یصخش ای
 .دش دھاوخ بوسحم هانگ یساسا نینچ رب ناتسودنھ

 .داد دھاوخ ماجنا ادخ ھچنآ زا تسا یتسردان فرح ٔھنومن ،١۴ و ٧ :٢۴ لیئوماس لوا رد )٢٠(
 حلص ساسحا مبلق رد دروم نیا رد نم” ـ یصخش حلص ناونعب(١۵ :٣ نایسلوک تیعقاو لعج )٢١(

 طباور ھب طوبرم هدش ھتفگ ھچنآ مامت .)درمش یریگ میمصت ساسا و ھیاپ دیابن ار ـ “منکیم
 روظنم .تسا رگیدکی اب اضعا یصخش طباور “رواد” ،حلص .دشاب یم اسیلک یاضعا یمومع

 .هدشن تبحص ھیآ نیا رد تیادھ ھب عجار .تسا اسیلک رد حلص
 ای ردارب شزغل ثعاب تسا نکمم ھک تسا یراتفر رھ زا بانتجا روظنم دیشاب ھتشاد ھجوت )٢٢(

 بجوم تسا نکمم ھکنآ دوجو اب ،تسا حیحص ھچنآ زا بانتجا روظنم اما( .دوشب یرھاوخ
 .درک زیھرپ نآ زا دیاب ھک تسا )دولآ هانگ هار( “شجنر ببس” .)دشاب یمن دوش یرگید شجنر

 .درک مھاوخ تبحص باتک نیا ردً ادعب سدقلا حور ٔهویم ھب عجار نم .٢٣ و ٢٢ :۵ نایطالغ )٢٣(
 رییغت مدق راھچ رد ار نیا .مھدزون لصف و ٣ ٔھحفص مراھچ لصف ،یحیسم نارواشم یامنھار )٢۴(

 .مینیب یم هدش هدرب مان ١۶ :٣ سواتومیت مود رد ھک
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