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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 مشش لصف
 )ھمادا( ادخ لوصا

 )١ شخب( اعد و یحیسم ٔهرواشم
 

 
 نآ ھب عجار ھک متفگ ،)Systematic Theology( ادخ یبتکم لوصا ھب عجار باتک نیا سیونشیپ رد
 ار ھتکن نیا ما هدرک یعس لاحب ات و .درک مھاوخن تبحص ،دراد یحیسم ٔهرواشم اب ھک یا ھطبار و
  .منک ظفح
 رد لاحب ات ھک دراد دوجو بتکم لوصا رد یا ھبنج نوچ ،منک جک ار هار منیب یم مزال اجنیا اما
 نآ راک و تشک رد ھک یھاتوک و دراد ھک یتیمھا دوجو اب( هدش ھتفرگ هدیدان ،هدش رشتنم یاھ باتک

 .دشاب یم دوجوم اعد رد ھک تسا یلوصا نیا .)تسا ھتفرگ تروص
 کی چیھ اما ،دنتسھ یلوصا ای ،دنا هدننک قیوشتً اتدمع ،دنا هدش ھتشون اعد ھب عجار ھک یئاھ باتک
 ٔھنوگب مھاوخ یم ھک تسا یراک نیا .دنا هدرکن ناونع ار درب راکب هرواشم رد ناوتب ھک یلوصا
  .)١(منک زاغآ اجنیا رد یئادتبا
 

 یحیسم ٔهرواشم رد اعد یاج
 
 نآ .یضاقتم بناج زا ھچ و رواشم بناج زا ھچ ،دراد یحیسم ٔهرواشم رد ار هدمع ناکم ،اعد
 هدمع یاج دیاب اعدً اتجیتن .تسین یحیسم ،دراد ار یضاقتم رییغت تردق ادخ درادن اعدا ھک یبتکم
 کمک ادخ زا )لحارم مامت رد( تشاد دنھاوخ مزال یضاقتم و رواشم ود رھ نوچ ،دشاب ھتشاد ار
 ای ،دنراد یمدرم یاھ ھیضرف ھب داقتعا ھک( یناسنا نارواشم .تسا مزال اعد لیلد نیا ھب و .دنریگب
 ناشراک رد اعد نوچ ،دنھد یم ناشن لکش نیا ھب ار دوخ فعض )یحیسم رھاظ اب دنتسھ یمدرم
 ار هدننیرفآ دوش یمن ایوج ار ادخ ھک یتمکح نآ .دنراذگب دوخ رب دنھاوخب ھک یمان رھ لاح ،تسین
 .دنک یمن نامرد ار یدرد و ،تسا یناسنا شدیاقع و راکفا ،هدش شنیرفآ وریپ و هدرک در
 اعد نودب .تسا شیپ رد ھچنآ یارب تکرب و ،حالصا ،کمک ،تمکح :ِنتساوخ ادخ زا ینعی اعد
 مکاح یادخ ھک تسین نیا روظنم ھتبلا( .دنک راک سدقلا حور قیرط زا ادخ تشاد راظتنا ناوت یمن
 یم دوخ ھک یا ھنوگب ار دوخ دصق وا .دنک راک مینک اعد ھکنآ نودب ،دھاوخ یمن یتح ای ،دناوت یمن

 یمن ار تکرب راظتنا ،اعد نودب ھک میئوگب میناوت یم رواشم رظن زا اما .دزاس یم مھارف دھاوخ
   .)دشاب ھتشاد دناوت
 ھب مزال ھک تسا حضاو یردقب( درک رکذ ناوت یم اعد ھب عجار ھک یعوضوم نیلوا ً،اتجیتن
 شمالک ھب دھاوخب ادخ زا و ،دنک اعد یضاقتم و دوخ یارب دیاب رواشم ھک تسا نآ )درادن حیضوت
  دھاوخب ادخ زا و .دھدب تایآ ٔهدافتسا و ،حیرشت ،باختنا رد ار مزال تمکح و ،دھد تکرب ھسلج رد
 ،دننک یم تاسلج زا لبق ار اعد نیاً الومعم نارواشم .دیامنب مالک تفایرد ٔهامآ ار یضاقتم لد ات

 دوخ یاھ تشاددای زا دنناوت یم نینچمھ .)٢(دوب دھاوخ حرطم ھسلج رد ھچنآ یاربً اصوصخ
   .)٣(دننک هدافتسا یصخش یاعد روظنمب
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   تاسلج رد اعد
 
 یضاقتم ھک ینامز ای ،دوش ھتفرگ یمھم میمصت ھکنآ زا لبق .تسھ اعد یارب یرایسب لئالد
 ای ،هدنھد ناکت ،زیگنا مغ ،شوخ ربخ ندینش زا دعب ای ،دھد یم ناشن مالک ھب تبسن یوق تمواقم
 ینامز نینچمھ .تسا مزال اعد ھک دنتسھ ینامز ،دھدب ادخ ھب ار شلد دریگ یم میمصت ھک ینامز
 و شیاتس ،اھ تساوخرد ،هدش هدروآرب یصاخ زاین ای ،هدش داجیا یضاقتم یارب یشیاشگ ھک
 ،تسا بسانم تاسلج مامت رد ،ھظحل رھ رد اعد .ددرگ یم مزال اعد ھک دنتسھ ینامز ،اھ فارتعا

  .دریگ یم تروص رایتخا یب وً اتعیبط یتقوً اصوصخ
 یرایشوھ لماش یضاقتم یگدنز رگا .داد حیضوت نیا ریظن یباتک رد ناوت یمن ار رایتخا یب یاعد
 یمیلعت تسین مزال ،هدوب یداع یراک زور فلتخم لحارم رد ادخ اب تبحص و ،هدوب ادخ دجو زا
  .تسین روطنیاً الومعم اما .داد اعد صوصخ رد
 هدروآ نابز ھب اعد تسا مزال تاسلج رد لیلد نیا ھب و ،دنرادن اعد زا یتخانش نایضاقتمً الومعم
 شوشغم شلاح اعد رد دراد ناکما و ،تسا نامیا یب یضاقتم رگا ،دیشاب ھتشاد ھجوت اما .دوش
 رد رواشم ھچ ،عقاوم رتشیب رد یلو .داد ماجنا )لد( توکس رد ار اعد دشاب رتھب دیاش ،)۴(ددرگ
 ای “نم” زا هدافتسا( دنکب رگید صخش یارب اعد ای ،)دنک یم “ام” زا هدافتسا( دوش مدق شیپ اعد
 .دریگ ماجنا اسر یادص اب تسا مزال ،)دنک یم “وا”
 یگدنز رد ار ادخ ھب لکوت دنھاوخ یم نارواشمً الومعم .یراک نینچ یارب تسھ یرایسب لئالد
 فارتعا بناج ھب ار یضاقتم دوب دھاوخ مزال ،رگید عقاوم رد .دنرب راکب و دنھد شرتسگ یضاقتم
 ماجنا ھچنآ و تسھ ھکنآ رطاخب ار ادخ ای ،دتسرپب ای ،“دناوخب ار ادخ مان” ات ،دننک تیادھ ادخ ھب
 .دنیامن رکش هداد
 لوط رد و ،)هاگآدخان و ( ھسلج رھ زا لبق :ما هدرب مان ار اعد ھب زاین زا دروم ود نم اجنیا ات

 عقاوم نینچ رد .تاسلج نایاپ و ادتبا رد :تسھ زین یموس دروم .تسا مزال ھک ینامز تاسلج
 مزال زین هدش راکشآ ھچنآ رھ و ،وا ھب یگدرپسرس ،تاسلج رد ادخ دوجو یارب یراذگ رکش یاعد
    .دیامن ارجا میھاوخ یم ھک تسوا نوچ ،درمش یشم طخ عقاوم نینچ رد دیاب ار اعد .دوب دھاوخ
 
 یضاقتم یاعد
 

 ،تاسلج نایاپ ای زاغآ ھچ ،تاسلج نایرج رد ھچ ،دنک اعد درک قیوشت ار یضاقتم تسا بوخ
 فیلاکت ءزج ار یگداوناخ تدابع و اعد تسا مزال نآ لابند ھب و .شدوخ یارب ای و ،رواشم یارب

 تبحص و تخانش ھچ رھ نوچ ،)۶(تسا یضاقتم یارب مالک ندش زاب لماش ھک ،داد ھئارا )۵(یگناخ
  .دش دھاوخ رت هداس هرواشم راک ،دشاب رتشیب ادخ اب
 یم تروص مالک مظنم ٔھعلاطم و اعد اب ،تسا لئاسم لح ٔھمزال ھک طابضنا اب یگدنز زا یتمسق
 زا .ددرگ زاغآ رتدوز ھچ رھ نآ یانب ات داد لوا ٔھسلج نامھ ار فیلکت نیا تسا مزالً اتجیتن .دریگ
 ار مزال تارییغت ھک ،تسوا حور و مالک .درک ادخ ھب یکتم ار یضاقتم تسا مزال ادتبا نامھ
 چیھ.دریگب رارق قیوشت دروم و هدش زاغآ رتدوز ھچ رھ دیاب ھک تسا ینایرج .دنروآ یم دوجوب
 زج ،دنک داجیا ادخ اب ار یا ھتفای نامزاس و مظنم ٔھطبار دناوتب ھک تسین یرگید ٔھمانرب و هار
  .)٧(یگداوناخ تدابع تاسلج
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 .)یراشف چیھ نودب ھتبلا( دنک اعد دوش یم ھتساوخ یضاقتم زا تاسلج لوط رد زین ینامز
 و کمکً اشنم لکش نیا ھب .)هدش وا ھب یکمک ای( هدوب یناحور شیاشگ لماش ھک ینامزً اصوصخ
 زا .ددرگ یم مولعم امنھار ناونعب اھنت ھطبار نیا رد رواشم شقن و دوش یم راذگاو ادخ ھب ،تکرب
 زین اھ شیاشگ نیا .ددرگ یم انشآ دراد وا یارب ھک یا ھشقن و ادخ اب یضاقتم ھک تسا قیرط نیا
 میمصت نم”( دندرگ یم رجنم فارتعا ھب ھک ینامز اما ،دنوش یم داجیا تاسلج نایرج لوط رد
 اب دیاب ھک مدیمھف لاح” ؛“مرادرب تسد هریغ و ،یزاب سنجمھ ،ردخم داوم ،بورشم زا ما ھتفرگ
 نشورً الماک نآ فدح و أشنم تسا مزال ،)“موش راد هدھع ار تبحم تیلوئسم و منک یتشآ منز
 زا سپ یتقو .میھد یم سپ باوج ھک تسوا ھب و میتسھ لوئسم ھک تسا ادخ لباقم رد .دوش
 حور یارب ار ھنیمز ،دریگب تروص اعد ،دوش یم ھتفرگ ھک یمیمصت رھ ھب تبسن یگدرپسرس
 .دھد ماجنا ار دوخ راک ات دزاس یم مھارف سدقلا
 ھن ار لکوت و ،دنادرگ یم راکمھ و رکف مھ یضاقتم اب اعد رد ادخ ار هداتفا قافتا ھچنآ ،عومجم رد
 رد ھک تسا یطایح یشنیب نیا .دراپس یم قلاخ یادخ ھب ھکلب ،دوجوم طیحم ھب ھن ،رواشم ھب

  .ددرگ داجیا دیاب یحیسم ٔهرواشم تمدخ
 اما .اعد ھب یضاقتم توعد یارب تسیا هدمع لیلد ود ،میا هدید ھک یا ھنوگب ،یگدرپسرس و رکش
 نایضاقتم ،ادخ زا کمک تساوخرد اب ھطبار ردً الومعم .تسا مزال زین طایتحا اعد ھب توعد رد
 اب اریز ،دیبای یمن ،دینک یم تساوخرد ھک زین هاگنآ” لاثم ناونعب( دنتسین یراک نینچ ٔهدامآ زونھ
 تسا مزالً اتجیتن .)٣ :۴ بوقعی( “دینک دوخ یاھینارسوھ فرص ات دینک یم تساوخرد دب ّتین
   .)٨(دوش مھارف یضاقتم یارب نآ ٔھنومن ات دھد ماجنا ادتبا ار اعد رواشم
 داجیا ثعاب دناوت یم تسردان راشف اجنیا رد .دنراد یرتشیب تبحص ھب زاین تاجن و فارتعا یاعد
 ھب یموزل ،دنک اعد دناوت یم هدش راذگ رکش ھک یدروم رطاخب یضاقتم ھک ینامز .ددرگ یلئاسم
 نابز ھب زاین ھک تسھ یضاقتم نورد رب ندش دراو لاح رد دوخبدوخ راشف نوچ دوب دھاوخن راشف
 .دنرادن اعد اب یلکشم دنا هدش یگدرپسرس یعدم دوخ ٔهدارا ھب ھک ینایضاقتم نینچمھ .دراد ندروآ
 زا ھن و نوریب زا راشف( دیآ دوجو دوش یم یئورود ثعاب ھک یراشف میھاوخ یمن نوچ ً،اتجیتن
 تساوخ ھب ھن و ،تسا ادخ رطاخب هدش داجیا یگدرپسرس ھک دروآ تسدب نانیمطا دیاب ،)نورد
 حیسم یسیع ھب مھاوخ یم نم”( دشاب هدشن داجیا یضاقتم دوخ ٔهدارا اب اعد ھب زاین رگا .رواشم
 زا دناوت یم رواشم ،)“؟منک ششخب بلط ادخ زا نیا رطاخ ھب تسھ مزال ایآ” ای ،“مروآ نامیا
 یجنم دیھاوخ یمن حیسم یسیع زا دوخ نابز ھب ارچ” ،)راشف ھن و لاؤس لکش ھب( دسرپب یضاقتم
 ار امش مناوت یم نم .دیھد ماجنا لاح نیمھ ار راک نیا دیناوت یم دیھاوخب رگا .ددرگب امش یادخ و
  .)“؟دینک ششخب بلط ادخ زا عوضوم نیا رطاخب دیھاوخ یم ایآ” ،ای ،“منک تیادھ
 .دیتسین یگدرپسرس نیا ٔهدامآ زونھ نم رظنب امش” ،دیئوگب دیاب ھک دمآ دھاوخ شیپ زین ینامز اما
 ٔهدامآ ھک دینزب یفرح تسا نکمم لاح اما .تسا هانگ نآ رد ریخات و ،دیھدب ماجنا ار اعد دیاب ھتبلا
 عوضوم نیا ھب عجار رتھب دیناوتب دعب ٔھسلج رد مراودیما .دوب دھاوخ هانگ زین نآ و ،دیتسین نآ ماجنا
 یئورود زا و دنک یم زاربا ار ادخ اب ھطبار نتخادنا بقع رطخ ،راک نیا .“دینک تبحص ادخ اب

 .درک دھاوخ یریگولج
 ھب ناوت یمن راچان ھب و هدشن ماجنا صاخ یگدرپسرس( دیآ شیپ نینچ تسا نکمم زین ینامز
 دیاب رواشم ھک )هدشن داجیا مزال رییغت ای ،ھتفرگن ماجنا ششخب ،هدشن فارتعا ای ،داد ھمادا هرواشم
 راک نیا ٔهدامآ تقو رھ .میھد ھمادا تاسلج ھب میناوت یمن هدشن لح ھلئسم نیا ھک ینامز ات” ،دیوگب

 ماجنا ھب راشف .“هدش راک عنام نیا ؛دیراذگب ار دعب ٔھسلج رارق و دیریگب سامت نم یشنم اب ،دیدش
 یوق یاھ رادشھ هارمھ ،)١٣ :۴ ات ٧ :٣ نایناربع( دریگب تروص دیاب ھتساوخ ادخ ھک یراک
 .دراد تیولوا راک ماجنا ھب یضاقتم یگدامآ ،دوجو نیا اب ؛نآ رد یھاتوک ضراوع ھب تبسن
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 دنراد مزال یدایز قیوشت ھک یناسک اب ھطبار ردً اصوصخ ،دنراد قرف رگیدکی اب نایضاقتم نوچ
 رادقم ھچ تسناد ناوت یمن یگداسب ،)ب١۴ :۵ نایکینولاست لوا “. . .؛دینک قیوشت ار ناتئرج مک”(
 .دنک کمک )“دیشاب رابدرب ھمھ اب . . .”( ھیآ ٔھیقب تسا نکمم اما .دروآ دراو یسک ھچ ھب ار راشف
 ھک دنتسھ ینایضاقتم ،دیربب دای زا دیابن دوجو نیا اب .دینک رتشیب ار دوخ یرابدرب ،دیراد دیدرت رگا

     .دنراد “هدننک قیوشت” راشف ھب زاین و دنشاب یم ورمک و هدز تلاجخ
 قیوشت راشف ھک دشاب نآ رگناشن دناوت یم زین دروآ یم نابز ھب یضاقتم ھک یتالاؤس زا تشادرب
 ار امش تسھ مزال ایآ ،ناخ دیعس” ،دیسرپً احیرس ناوت یم یعقاوم رد .تسین ای تسھ مزال هدننک
 و تلاجخ ٔھناشن نآ ،دشاب ھنارگ شاخرپ و دنت شنکاو ھک یتروص رد ھتبلا .“؟منک قیوشت یقیرط ھب
 ،ریظن یتالاؤس .درک ینیشن بقع ھک هدیسر نآ نامز ھجیتن رد و ،دشاب دناوت یمن یضاقتم یئورمک
 ھب ھک تسا یفرحَ الومعم ،“میوگب ھچ مناد یمن نم اما” ،ریظن یضارتعا ای “؟مھد ماجنا روطچ”
 مزال کمک ؛ما هدرکن ار راک نیا لاحب ات نوچ مشک یم تلاجخ نم” ،دنیوگ یم رگید ترابع
 .ھتفرگ ار ادخ ھب یگدرپسرس یولج ھک تسا یدروم ٔھناشن زین ھنارگ هرفط یاھ هویش .“مراد
  .رگید دروم ات دشاب یئورمک ٔھناشن تسا نکمم )تلاجخ هارمھً الومعم( نتخادنا قیوعت
 طباور جیورت ناونعب ھکلب ،لئاسم ّلالح ناونع ھب ھن ،درک قیوشت دیاب ار اعد ھنوگ ھمھ لاح رھ ھب
 .مالک زا یضاقتم حیحص تشادرب ھب کمک و ،ادخ اب
 و ،یضاقتم یاعد قیرط زا ناوت یم ھک تسا یدایز تاعالطا نآ و ،تسھ زین رگید یبناج دروم
 .دنک اعد روظنم نیا ھب تساوخ یضاقتم زا دیابن هاگ چیھ اما ،دروآ تسدب نآ تایوتحم
 
 
 اعد لوصا
 
 نحل رد اھنت ھن و “؟ھچ ینعی اعد”دوش لاؤس ھک دراد یدایز ناکما ،زورما یارگ ّیدام نارود رد
 زیم رد یتح و .دنا هدوبن اعد رد و ھتشادن اعد زا یتخانش ھک هدوب یرایسب یاھ لسن .زیمآ رخسمت

 ھتخومآ ھک دیسانش یم ار یدنزرف مادک .درادن ینعم ھک هدش یموسر و بادآ ھب لیدبت اعد ،زین ماش
 دننک یم دشر یا ھنوگ ھب ،هاگشزومآ و ھناخ رد نادنزرف .دروایب ادخ شیپ ار شلئاسم ھنوگچ دشاب
 دوخ ھب ماجنارس و ،)دراد یم یکتم ناشراک ماجنا ھب ار اھنآ ناشبحذم یتح( دنشاب دوخب یکتم ات
 رظنّ دم ادخ ،یحیسم یاعد نودب .دبای یم ھمتاخ رگیدکی ھب تراسج و یھاوخ دوخ و یروحم
 یتایح ٔھطبار ،یحیسم یاعد نودب .دوش هدید اج ھمھ رد شبیلص و وا سکع ھکنآ دوجو اب ،تسین
 ادخ زا یزیچ تفایرد و ،شتسرپ ،شیاتس ،قفاوت و فارتعا ؛دشاب ھتشاد دوجو دناوت یمن ادخ اب
 .دش دھاوخن لصاح یئوکین تشادرب ھجیتن رد و هدیدرگن داجیا ادخ اب طابترا .تشاد دھاوخن دوجو
 رد رتشیب نایحیسم یاعد ؛دننک یم اعد نایحیسم ٔھمھ( دننک یم اعد ھک ینارادنامیا نایم یتح اما
 هدوب راک نیرت لکشم اعد ھک تسا نیا ناشرظنً امومع ،)ددرگ هدروآ نابز ھب ات دریگ یم ماجنا لد
 مالک زا ھک یتشادرب “؟ھچ ینعی اعد” ،دیآ یم شیپ لاؤس نیا ،دروم ود رھ رطاخبً اتجیتن و .تسا
  .میبایرد ار مھم لاؤس نیا باوج درک دھاوخ کمک میروآ یم تسدب
 .طلغ مھ و تسا تسرد مھ ناشفرح یلو ،“ھچ ینعی اعد دنناد یم ھمھ” ،دنیوگ یم یرایسب
 زین ریوصت نیا یلو .دنرامش یم اعد ٔھناشنً امومع ار ھتشاذگ نیئاپ ار شیور ھک یصخش ریوصت
 و الاب ار اھ تسد ھمھ لاح و ،دور یم نایم زا دراد charismatic اھ “کیتامزیراک” شبنج طسوت
 تیاھن ھب ار طاقتلا ھک( Unity Church “یگناگی یاسیلک” شبنج و .دنھد یم رارق نامسآ یوسب
 تسادخ ردقنامھ نوچ ،دنک یم دوخب ار اعد ناسنا دنیوگ یم ؛تشاذگ ھتفگان ناوت یمن ار )هدناسر
 مولعم .“ھچ ینعی اعد دنناد یم ھمھ” تفگ ناوت یمن ھک میوش یم ھجوتم لاح !تسادخ یرگید ھک



 7 

 یضعب و ،نآ یارجا رد ھچ و اوتحم رد ھچ ،دراد دوجو اعد دروم رد یفلتخم تارظن ھک تسا
 .دنرگیدکی فلاخمً الماک تسا صخشم
 
 
 
 
 اعد دروم رد طلغ تارظن
  
 نامتخاس ود .درک زاغآ ،دنشاب یم ادخ مالک فالخ نوچ ،درب نایم زا دیاب ھک یتارظن زا تسا رتھب
  .دوش نآ نیشناج یرگید ات درک بارخ دیاب ار یکی .درک انب اج کی رد ناوت یمن ار فلتخم
 زا ادخ ندرک جراخ اب ماوت یسانشناور روھظ .تخانش دودرم دیاب ار ندرک دوخب نیقلت لصا

 ناوت یم یناسنا یاھ ھیضرف مامت رد یا ھنوگب ار تشادرب نیا .هدش یشیارگ نینچ ثعاب ،ھنحص
 یم تسدب ار یرتقیمع شنیب ،دھد یم شمارآ دوخب اعد ،ھیضرف نیا تایصوصخ ساسا رب .تفای
 اما .تسا ناسنا نورد ربً الک دریگ یم تروص ھچنآ ھتبلا و .دراد یم رب شود زا ار قوی و ،دروآ
 دوخب یردقب ،صاخشا نیا .دشاب ھتشاد دوجو عقاو رد یئادخ رگا ،دریگ یمن ماجنا ادخ اب یسامت
 ،دنریگ یم شمارآ نوچ ،دوجو نیا اب اما .دراد ھطبار اھنآ اب ادخ دننک رواب ات دننک یم نیقلت
 بوخ هدشن دیما ان و هدنامن ھجیتن یب ناسنا ھک ینامز ات اعد .درمش هدوھیب ناوت یمن ار ناشیاعد
 .تسا
 ار ناگدرپسرس دنوادخ ھک دینادب” هدومرف ادخ ھچنآ لباقم رد ،تشادرب نیا ھک دینکن شومارف ھتبلا
 یم در ار )٣ :۴ رومزم( “دینش دھاوخ دنوادخ ،مناوخب ار وا نوچ و تسا هدرک ادج دوخ یارب
 و دونش یم ھک هدومرف دوخ ادخ و ،دنک یم تبحص ادخ ابً امیقتسم رادنامیا ،یحیسم یاعد رد  .دنک
 ھن ،ددرگ یم لصاح تکرب نآ زا ؛یلایخ ھن ،دوش یم رارق ربً اتقیقح ھطبار .دھد یم زین ار خساپ
 .دنشاب یم یوناث یتشادرب ،دنیآ یم تسدب اعد باوج رد ھک ینامسج یعفانم .رذگ دوز ٔهدیاف
 یشمارآ ،نیا رب هوالع .دننک یمن اعد شمارآ رطاخب نایحیسم .تسا ادخ تیریخ ،یلصا تشادرب
 یم رب اجنآ زا نایحیسم شمارآ .رذگ دوز ھن ،تسا دشر لاح رد ھشیمھ دیآ تسدب اعد ساسا رب ھک
 یم هدروآرب “وا” ار ناشیاھ زاین و ،دیرفآ ار زیچ ھمھ ھک دنشاب یم یئادخ روضح رد ھک دزیخ
 یئادخ یاجب ،)دننک یم سح ھک یرثا ای( تسا یرھاظ یاعد ھب ناشلکوت نایحیسم ھک ینامز .دنک
 ماھلا و دننک ھجوت دروم نیا ھب تسا مزال نارواشم .دننک یم اعد “دوخ” ھب دوش یم اعد وا ھب ھک
 بناج زا .درک اعد وا ھب تقونآ ،تخانش لوا دیاب ار دوش یم اعد وا ھب ھک یسک .دنریگب ادخ زا
 نیا ھب ناشزاین و ،دننک یم تفایرد حیسم یسیع ھب شنادنزرف ھک تسا یتھابش ادخ تساوخ ،رگید
 نیا ھک یئاعد .)دشاب یم ناشلئاسم لح حیسم( دنا هدمآ ادخ روضح ھب لیلد نیا ھب و ،تسا رطاخ
   .تسا یناسفن لایما رطاخبً امتھ .دشاب ادخ لوبق دروم دناوت یمن دشاب ھتشادن ار فدح
 اب یراک و ،دھد یم رییغت نورد زا اھنت ار رادنامیا ،اعد ھک تسا نیا درک در دیاب ھک یرگید ٔھفسلف
 ھتشاد داقتعا دناوت یم رادنامیا ھک تسا نیا ناشتشادرب ،ساسا نیا رب .درادن تسا وا رب جراخ ھچنآ
 نورد زا ار وا ھک دناسر یم ماجنا یا ھنوگب اھنت اما ،داد دھاوخ ار شیاعد باوج دنوادخ دشاب
 .دننک اعد ناراب یارب دنناوت یم نایحیسم ھک دننک روصت دنناوت یمن نایارس گنھرف .دھد یم رییغت
 ،ار ھتفگ یسیع ھچنآ ھیضرف نیا یلو .ھتفرگ ھمشچ رس نایارگ طاقتلا بناج زا ھک تسیا ھیضرف
 ادخ مالک ھتبلا .)٩(دزاس یم نکمم ریغ )١١ :۶ یتم(“امرف اطع ام ھب زورما ار ام ۀنازور نان”
 نآ فالخ متبحص نم .دھد یم رییغت ار صخش ،نورد زا اعد ھب باوج رد ادخ ھک دزومآ یم
 ادخ تساوخ .دزاس یم فدح ار ناسنا ھک منک تیادھ یلاکِشا ھب ار ھجوت مھاوخ یم یلو ،تسین
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 یرگید رظن .ام قفاوم وا ھن ،میدرگ وا قفاوم دیاب ھک میتسھ ام .تسین شنادنزرف ام تساوخ ھشیمھ
 اعد” دنیوگ یم .“تسا ندروآ تسدب و نتساوخ اعد” دیوگ یم ھک دراد جاور ھطبار نیمھ رد زین
 قودنص ادخ ایوگ !“درک دیھاوخ تفایرد ار دیھاوخب وا زا ھچ رھ” .دروآ دیھاوخ تسدب و “دینک
 یم یراشفاپ ای و دیوگ یم charismatic کیتامزیراک “یحیسم” یاسیلک ار نیا .تسا یلم ٔھناعا
 ام نابز ھب شمالک ادخ ھک لاح ارچ هدیسرپن ناشیا زا یسک .درک اعد اھ نابز ھب دیابً امتھ ھک دننک
 ادخ ؟مینک تبحص وا اب یرگید نابز ھب هدش مزال ،هدرک تبحص ام اب قیرط نیا زا و هدش ھمجرت
 یناحور دشر رظن دم رگا و ؟تفریذپ ار ام تاجن تساوخرد ھنوگچ ،تشادن لوبق ار ام نابز رگا
 تبحص اھ نابز عجار ادخ مالک رد ارچ لاح .هدرک تبحص ام نابز ھب حضاو روطب مالک ،تسا

 .تسا یرگید عوضوم ،هدش
 ھک یتایصوصخ یلو ،درادن لوبق ار حیسم یسیع .تسا قمعت و رکفت اعد دیوگ یم یرگید ٔھیضرف
 ھک تفگ اھنآ ھب دیاب .دریگ یم راکب دوخ دصاقم درب شیپ یارب ار تسھ نایحیسم یاعد رد
  :اعد رد نایحیسم
  

  .)ددرگ اعد ھب لیدبت تسا نکمم دنچ رھ( دننک یمن قمعت و رکفت )١(
 رب )transindental meditation یدنھ بھاذم قمعت فالخ( نایحیسم قمعت و رکفت )٢(

 تقو چیھ ؛)١ رومزم( دراد ام اب ھک تسیا ھطبار رب و ،تسا مالک رد ھک تسا یتایآ
           .تسین یناسفن لایما ءاضرا رطاخب

 
 یرگید و ،دراد دوخ لایما و دوخ رب زکرمت یکی .دنزاس یم راکشآ ار یگرزب قرف ،ود نیا
 .تسا ناشیا کلام وا و دننک یم یگدنز ادخ توکلم رد نایحیسم .ادخ رب زکرمت
 و نیسدقم مان رد اعد .ھتفرگ ھمشچرس کیلوتاک یاسیلک زا ،تسا مالک فالخ ھک یرگید ٔھیضرف
 :ٔھناشن میرم
 

 و ))١٠(ھطساو اھنت( حیسم یسیع مان رد ادخ شریذپ مدع )١(
 رظاح ،زیچ ھمھ یاناد( فورعم یاھ ناسنا ھب ادخ تایصوصخ نداد تبسن )٢(

  .)قلطم رداق یتح اھنآ زا یضعب و ،اج ھمھ رد
 
 “میلعت” و دنک “تیادھ”تساوخ وا زا ناوت یم ھک یسک .دنرامش یم “ناراکھانگ هاگ هانپ” ار میرم
 و “درک زاربا ناوت یم ار اھ اعد” ھک تسا یسک و ،“دنک یمن در ار ھثاغتسا هاگ چیھ” و ،دھد
 یطحق ،یلاس کشخ و ناراب ھب طوبرم لئاسم ھک تسوا !“دناسر یم شیاسآ شمان اھنت ” ھک یسک
  .))١١(“ردام یوناز رد کیلوتاک دنزرف” باتک زا سابتقا( دنک یم لح ار الب و
 :میناوخ یم باتک نیا ۶۴٣ ٔھحفص رد
 

 ھفیظو و رادنید دنزرف دنراذگ یمن ھک دیراد یرامش یب یاھ بیع امش ،ھنافساتم”
 ھتفای تکرب ٔهرکاب زا دیاب ،دیبای افش دیھاوخب رگا .دیشاب دھاوخ یم ادخ ھک یسانش
 .“دینک اضاقت
 

 رظنب یتح .دناشن یم ادخ یاج رد ار میرم ھیضرف نیا ؟تفگ ناوت یم ھچ یتسرپ تب نیا ربارب رد
 :تسا نیا دراد نتفگ ھب زاین ھچنآ .دھدب وا ،ار اھ اعد باوج هداد تلاکو میرم ھب ادخ ھک دسر یم
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 هدید مالک یاج چیھ رد .تفای ار یرظن نینچ ناوت یمن مالک زا یئاج چیھ )١(
 رد .هدشن هداد وا ھب ناونع نیا ھب یناشن چیھ و ،دنک اعد میرم ھب یسک هدشن

 حیسم یسیع مان رد ار نآ و مینک اعد ادخ ھب اھنت دنیوگ یم مالک تایآ تقیقح
 ادخ مالک ھچنآ .تسین یا ھتشرف ای یصخش ھب اعد زا یناشن چیھ .مینک زاربا
 .دراد یگرزب قرف دیوگ یم کیلوتاک یاسیلک ھچنآ اب دیوگ یم

 
 
 
 .دیھد یم تبسن وا ھب ار ادخ تایصوصخ مامت ،دینک یم اعد یصخش ھب یتقو )٢(

 اج ھمھ رد وا ھک دیراد نآ رب روصت ،دینک یم اعد وا ھب یتقو ،لاثم ناونعب
 زا “رضاح اج ھمھ” .دراد ار اعد باوج یئاناوت لکش نیا ھب و تسا رضاح
 قلطم رداق دیاب دراد ار اھ باوج یئاناوت ھکنآ نینچھ .تسا ادخ تایصوصخ
 ھتشاد ار ھمھ باوج یاناوت دیاب وا .تسا نوگانوگ اھ زاین نوچ دشاب زین
 ،دنرب یم مان ادخ “ردام” ار میرم یتقو ھتبلا .تسا ادخ “قلطم رداق” .دشاب
  .دنرامشب ادخ ار ناسنا ھک درادن بجعت

 
  یحیسم یاعد لوصا
 
 باتک ھچنآ ھب تسا مزال ،تسھ اعد دروم رد ھک یطلغ تارظن ھب عجار یھاتوک تبحص زا سپ
 ھجیتن رد و ،مھد ماجنا اجنیا ار اعد زا یعماج ٔھعلاطم مناوت یمن نم .میزادرپب دیوگ یم سدقم

 مھاوخ یسرربً اقیمع ار یدادعت دعب و ،درک مھاوخ ھتفگ دروم نیا رد سدقم باتک ھچنآ زا تبحص
 .درک
 ھچنآ داینب ،تاملک نیا .میسانشب تسا مزال ار دندش هدرب راکب دیدج دھع رد ھک ینانوی تاملک ادتبا
 .دنزاس یم مھارف ار ھتفگ اعد دروم رد ادخ مالک
 رگید تاملک ٔھمھ لماش و ،تسا عیسو ھملک نیا ٔھنماد .تسا proseuche “ھچوسورپ” ھملک نیلوا
 .دراد ار “ادخ اب تبحص” یمومع ینعم و هدش هدافتسا رگید تاملک زا رتشیب نآ زا .دوش یم
 زین ھنوگ نامھ ھب و ،مینیب یم ١۵ :۵ بوقعی رد )proseuche زا سابتقا( ار euche “ھچوِا” ٔھملک
 راب ٣ اھنت نوچ یلو ،دشاب یم “ھچوسورپ” زا رتروانھپ عقاو رد نآ ساسا .تسا هدش ھمجرت
 ار نآ ناوت یمن ،هدش فرصم راب ٣٣ ھک proseuche “ھچوسورپ” اب ھسیاقم رد ،هدش فرصم
 ،ینعم و هدافتسا ٔھنیمز رد ھک تسین یکش .درب مان ،دیدج دھع عیسو نادیم رد و ،عماج ،ساسا
      .دراد ار لوا ٔھبتُر proseuche “ھچوسورپ”
 یاعد” و “یمومع یاعد” :تسا نیا proseuche “ھچوسورپ” ینعم )١٢(دیوگ یم Trench چنِِرت
 یاھ اعد( عماج ٔھنوگب ار اعد اجنآ رد .هدش هدافتسا نآ زا ١۶ :١۶ لامعا رد .“ادخ ھب یگشیمھ
 “ھچوسورپ” ھک تسا رطاخ نیا ھب .مینیب یم هدش هداد نآ ھب صاصتخا ھک یناکم رد و ،)نوگانوگ
 یم اعد تین راھظا یارب ار “اعد ناکم” ،نآ رد ھک تسیا ھملک .میسانش یم یناگمھ اعد ٔھملک ار
 یم راھظا ار یمومع یاعدً اتجیتن و ،هدوب نینچ دارفا زا یدادعت تین ھک میوش یم ھجوتم و ،مینیب
 نایسسفا .دنوش یم “ھچوسورپ” زا یا ھبنج لماش ،اعد زا ترابع ھب هدش هدافتسا تاملک مامت .دنک
 ھتسویپ ھکلب ،ما هداتسیان زاب امش دوجو یارب یرازگرکش زا” ،تسیا هدافتسا نینچ رگناشن ١۶ :١
 .مینیب یم سلوپ “ھچوسورپ” رد ار ود رھ سامتلا و رکش .“منک یم دای دوخ یاھاعد رد ار امش
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 ھکنآ دوجو اب ،دراد یصاخ عوضوم رب زکرمت ھملک نیا .تسا deisis “سیسیئِد” رگید ٔھملک
 :۶ نایسسفا(“انمت و اعد” ردً اصوصخ .مینیب یم proseuche “ھچوسورپ” ھب ھتسویپ ار نآً الومعم

  .)۶ :۴ نایپیلیف(“ھثاغتسا و اعد” و )١٧
 :هداد ناشن proseuche “ھچوسورپ” و deisis “سیسیئِد” نایم ار قرف ود چنِِرت
 

)١( proseuche ”سیسیئِد” اما تسا روانھپ و عماج “ھچوسورپ“ deisis ھب طوبرم 
 اھنت deisis “سیسیئِد” ،رگید ترابع ھب .دشاب یم یصاخ یاھ تساوخرد
 .هدشن فرصم فارتعا ای یراذگ رکش رطاخب هاگ چیھ و ،تسا تساوخرد
 .تسا یصوصخب تساوخ رد

 ھک یتروص رد ،دراد ار ادخ بناج ھشیمھ proseuche “ھچوسورپ” )٢(
 .هدش هدافتسا زین مدرم زا یصاخ یاھ تساوخرد رطاخب ،deisis “سیسیئِد”
 ار یصاخ بناج ھمھ زین هدش ادخ ھب قیرط نیا زا ھک یئاھ تساوخرد
 یاھ تساوخرد اما .تسا یمومع یاعد “ھچوسورپ” ھک یتروص رد ،دنراد
  .دنراد مان deisis “سیسیئِد” ،صاخ

 
 ینعم ھملک نیا .دشاب یم enteuxis “سیسکوتنِا” هدش هدرب راکب دیدج دھع رد ھک یرگید ٔھملک
 تیصخش تساوخرد ھک هدش هدافتسا ھنوگ نآً الومعم .هدش هدافتسا نآ زا تردنب یلو ،دراد یدایز
 تایصوصخ نآ رد .)روتارپما زا یدنورھش تساوخرد( دنک یم ناونع دوخ رترب زا ار رت کچوک
 رد ،دنک یم یرادربنامرف ١۶ :۴ نایناربع رد یسک .مینیب یم ار نانیمطا و ،یسرتسد ،یکاب یب

 .دشاب یم enteuxis سیسکوتنِا لاح
 زاربا یارب نآ زا .دراد ار “یراذگرکش” ناونع و ،تسا eucharista “اتسیراکوا” رگید ٔھملک
 ،هدنیآ رب زکرمت یاجب ،ھک تسا نیا deisis “سیسیئِد” اب نآ قرف .هدش هدافتسا ادخ زا یراذگرکش
  .هدش هدرب راکب یراذگرکش یارب اھنت و درادن یصاخ تایعزج .دروآ یم دایب و هدرک هاگن بقع ھب
 کی ھک ینامز .دنشچ یم ار هودنا و مغ مھ و ،دنراذگ ساپس و دونشوخ مھ یگدنز رد نایحیسم
 هدرمش زیاج ار هودنا و مغ ادخ مالک ،دھد یم تسد زا ار یبوبحم ای ،دنیب یم یلام ررض یحیسم
 رد ھک یا هدعو رطاخب اما ،)١٣ :۴ نایکینولاست لوا ،دوش یمن رجنم متام ھب ھک یدیما رد اما(
 یحضاو لیلد رگا یتح ،هدرمش مزال زین ار یراذگرکش ،هدش هداد )رگید تایآ و( ٢٨ :٨ نایمور
 ٔھشقن نایھاپس هدنامرف .)درک میھاوخ کرد یزور یلو ،ھن دیاش لاح( دشاب هدوبن تسد رد نآ یارب

 ،یگدنز یاھ یتخس و شیامزآ .تسا ھتفرگ راکب شنایھاپس تیریخ یارب و دراد تسد رد ار دوخ
 .ددرگ یم اھنآ مئاد یتمالس ھب رجنم ھک ،تسا شنادنزرف یارب ینامسآ ردپ ٔھمانرب ٔهدمع تمسق دوخ
 :۴ نایپیلیف( ینارگن و کش یاجب ،راذگرکش یاعد طرش .دنک یم دییات ار نآ یراذگ ساپس یاعد
 تیشم وترپ رد ار شیگدنز ھک یسک اھنت .دروآ یم دایب نایحیسم یگدنز رد ار ادخ تیمکاح ،)۶
 دنب زا لکش نیا ھب و .دشاب زین راذگرکش ،هودنا و مغ نایم رد ھک دراد ار نآ یئاناوت ،دنیب یم ادخ
 و حلص رد ار هدمآ شیپ ھک یشیامزآ ات دھد یم ار نآ ناکما ،نینچمھ .ددرگ دازآ و هدش صالخ نآ
 یدازآ اھ یسررب ھنوگنیا .ددرگ فوشکم شیگدنز رد نآ زاغآ ٔھطقن و ،دنک یسررب شمارآ
 یاجب( دنیامن یم ناشتالکشم و لئاسم نیزگیاج ار ادخ و دنک یم داجیا نایضاقتم یارب ار یرتشیب
   .)یئورود و نیقلت
 ھک ینامز ات و .دوب دھاوخن راذگرکش ،لئاسم لح تفایرد زا سپ یتح ،سانشن قح یضاقتم
 ھک رھ .تشاد دھاوخن یشوخ معط شناھد رب اھ هویم نیرت نیریش یتح ،دشاب راذگرکش ھتخوماین
 ضراوع زا دیاب یحیسم نارواشم .هدوب یگنھامھان و بوشآ زا رپ شیگدنز ،هدوب یرکشان راچد
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 ٔھملک .دنوش ھجاوم نآ اب دراد ادخ ھک یدایز تبحم اب و ،دنشاب هاگآ ،دراد یرکُشان ھک یرایسب
 .مان لکش ھب راب ١۵ و هدش هدافتسا لعف لکش ھب دیدج دھع رد راب eucharista ،٣٣ “اتسیراکوا”
    .تفای ناوت یم هدش هدافتسا نآ زا ھک یراب دادعت رد ار دراد ھک یتیمھا
 aitema “امِتیِا” .hiketeria “ایِرتِکیھ” و ،aitema “امِتیاِ” :درب مان دیاب ار رگید ٔھملک ودً اتیاھن و
 هدافتسا ادخ زا تساوخداد و تساوخرد ناونع یارب دیدج دھع رد راب ود اھنت ھک تسیا ھملک
 هزادنا رھ .هدش هدافتسا نآ زا یعمج ٔھنوگب )١۵ :۵ انحوی لوا و ۶ :۴ نایپیلیف( راب ود رھ .)١٣(هدش
 یاعد رد .تشاد دنھاوخ دوجو یناوارف یاھ aitema “امِتیاِ”ً انیقی ،دشاب proseuche “ھچوسورپ”
 ،Berry)١۵( یِرب ٔھمان تغل .)١۴(دنا ھتفای ار aitema “امِتیاِ” تفھ دادعت یرایسب ،حیسم یسیع
 یم ناشنایم ار قرف ھک یدروم اھنت .هدناوخ عون کی ار aitema “امِتیاِ” و deisis “سیسیئِد”
 .دشاب یم aitema “امِتیا” ءزج ھشیمھ ھک تسا زاین ،دراذگ
 اھنت دیدج دھع رد .دریگ یم ماجنا ینتورف و عضاوت رد ھک تسا اعد ٔھملک hiketeria “ایِرتِکیھ”
 ار نآ .)هدش هدرب راک deisis “سیسیئِد” اب هارمھ ھک ٧ :۵ نایناربع( هدش هدافتسا نآ زا راب کی
 .دروآ رامشب “ینتورف رد اضاقت” ای “عرضت” ناوت یم
 
 نیا اب ار دوخ دیاب یحیسم نارواشم .دنشاب یم اعد تابیکرت زا یبوخ دروآرب ،هدرب مان تاملک
 ھمھ یاناد ادخ ھتبلا .درک دنھاوخ هدافتسا نآ زاً امئاد نوچ ،دنزاس انشآ دنراد ھک یبیکرت و تاملک
 ھک تسا سدقلا حور .)٨ :۶ یتم( دننک اعد ھک )هداد نامرف( ھتساوخ شنادنزرف زا اما ،تسھ زیچ
 ای یمومع ،اھ یدنمزاین .دنک یم راک ھلیسو نیا ھب ھک تسا ادخ .دریگ یم تسد رد ار ھنیمز
 نآ زا ھک میتسھ ام .دنزاس یم ار اعد ساسا ،ینتورف و ،قایتشا ،یراذگرکش اب هارمھ ،یصوصخ
  .میزاس یم لماک دوخ رد ار وا ھک میتسھ ام .درادن ام عالطا ھب زاین ادخ .میریگ یم هرھب

 دیھاوخ ار اعد زا یلماک یامیس ،دینک ھفاضا هدرب مان تایصوصخ ھب ار رگید تیصاخ ود رگا لاح
      .شتسرپ و فارتعا :تشاد
 هدمع .دراد ار دروم رارکت ینعمو ،دشاب یم homologia “ایگولوموھ” ،فارتعا ینانوی فرح
 رد ادخ ھچنآ رارکت ،زین فارتعا .تسا ٩ :١ انحوی لوا رد هدش هدرب راکب نآ رد ھک یا ھیآ نیرت
 ٔهویم ءزج و ھتفرگ یاج یزاسکاپ ریسم رد .تسا ادخ اب یلدکی و قفاوت .دشاب یم ھتفگ ام دروم
 یم یگدنز رد یرگید تارییغت ثعاب ھک راکفا رییغت ینعی metanoia “ایوناتِم”( دشاب یم ھبوت

 زاغآ لد زا دیاب فارتعا ،لیلد نیا ھب و .دریگ یم دوخب زین ار هانگ زا یدازآ ٔھناشن فارتعا .)دنوش
  .دوش هدروآ نابز ھب و هدش
  :)١۶(مینیب یم ١٣ :٢٨ لاثما رد ار فارتعا موزل
 
 ٢٨ لاثما

  ،دناشوپب ار دوخ هانگ ھک رھ :١٣
  ،دش دھاوخن بایماک   
  دنک فارتعا ار نآ ھک رھ اما    
  ،دیامن کرت و     
  .تفای دھاوخ تمحر      
 
  .دروآ تسدب ٩ لایناد و ،٩ ارزع ،۵١ رومزم رد ناوت یم ار فارتعا زا یبوخ یاھ لاثم
 ات ٢٠ :١٠٣ رومزم رد ناوت یم ار نآ زا یبوخ لاثم .یرکف ات دراد یئارجا ٔھبنج رتشیب شتسرپ

 ،شتسرپ .دیاتس یم هدرک ھچنآ و تسھ ھچنآ رطاخب ار ادخ رومزم نیا ٔهدنسیون .دروآ تسدب ٢٢
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 رد .تسوا عون زا زین شیاھراک ،تسھ ھک یعون رطاخب .تسھ ھک یعون یارب ادخ رکش ینعی
 لد اب ات دشاب هدش نشور یضاقتم یارب دیاب نآ ینعم .“ردپ اَبا” میئوگ یم ھک ،تسا ادخ شتسرپ
 .“ردپ اَبا” دیوگب
 
 ٨ نایمور

  ،دیشاب ناسرت زاب ات دیا ھتفاین ار یگدنب حور امش ھک ارچ :١۵
  دیا ھتفای ار یگدناوخرسپ حور ھکلب  
 ».ردپ ،ّاَبا« :میھد یمرد ادن نآ ۀطساو ھب ھک   
 
 یم یلامک ناھاوخ نایحیسم .تسین یحیسم ،تسا یناسنا لایما و اھ یدنمزاین رب دودحم ھک یئاعد
 یم تروص شتسرپ و یراذگرکش و فارتعا ھک تسا رطاخ نیا ھب .تسا ادخ رد اھنت ھک دنشاب
 ادخ عوضوم لصا .تسا وا رد شتسرپ و یراذگرکش و فارتعا هار و ،تسا ادخ فدح .دریگ
  .میروآ یم تسدب وا زا ھچنآ ھن ،تسا
 هارمھ ار اھنآ دنناوتب ات دنھدب حرش نایضاقتم یارب ار ادخ شتسرپ ساسا دیاب یحیسم نارواشم
 .دنتسین ادخ اب هارمھ ھجیتن رد و دنتسھ ناشلئاسم لح ناھاوخ اھنت نایضاقتمً الومعم .دننادرگ ادخ
 ادخ دیاب .دزاس یم مھارف ار ھنیمز ھک تسا ادخ تساوخ .هدشن مھارف سدقلا حور یارب راک ٔھنیمز
 دس ھک تسا یھاوخ دوخ .دنادرگب ام لماش ار ادخ )تاکرب( تایصوصخ سدقلا حور ات تساوخ ار
 نیا .درک لیدبت یھاوخ ادخ ھب دیاب ار یھاوخ دوخ .)ددرگ یم لئاسم ثعابً الومعم و( دشاب یم هار
 روج کی ،ھمھ رد ادخ .دنک یم راک شنادنزرف رد ھک تسا یقیرط و ادخ تخانش جاتحم زین راک
 ام یگدنز ھک تسوا رد نوچ .میشاب وا بلاط ھتساوخ ام زا ھک تسا لیلد نیا ھب و .دنک یمن راک
   .تسا ھتفھن
 لئاسم لح لماش ھتبلا تخانش نیا .دشاب ھتخانش ار وا ھک دیتسرپ دھاوخ ار ادخ ینامز یضاقتم
 .دراد هاگن نآ رد و هدرک تیادھ ادخ هار رد ار وا ،لئاسم لح ھکنآ طرش ھب یلو ،دوش یم یضاقتم
 ھبوت ھجیتن رد .ددرگ یم تیادھ )راتفر رییغت و راکفا رییغت( ھبوت ھب یضاقتم ھک تسا هار نیا رد
 ھب تقونآ ،دنک تفایرد تکرب ادخ زا یضاقتم ھک ینامز .ددرگ یم ادخ تاکرب ھب رجنم ھک تسا

 ھک هدیشچ ار ادخ .تسا هدش رپ ادخ زا و هدش یلاخ دوخ زا یردق .دشاب راذگرکش دناوت یم یتسار
 ھنیمز نوچ ،درادرب مدق ادخ شتسرپ ھب یراذگرکش زا ھک هدیسر نآ عقوم لاح و .تسوکین ردقچ
 ،دوب راذگرکش دیاب ھتبلا .هداد ماجنا ادخ ھک تسا یئاھ راک رطاخب یراذگرکش .هدش مھارف نآ یارب
 یارب ادخ ھک یئاھ تساوخ .تسا ادخ تسد رد زین یضاقتم ٔهدنیآ یگدنز .هدشن مامت ادخ راک یلو
 یم وا رگید یاھ تساوخ یاریذپ ار یضاقتم ھک تسا ادخ شتسرپ و ،تسا ناوارف دراد یضاقتم
 نآ بلاط ھک ینامز و ھنوگنآ ،اھ تساوخرد ٔھمھ .درک یگدنز لک ھجوتم دیاب ار یضاقتم .دنادرگ
 ادخ ھک تسا نیا دزاس یم مھارف ار نارادنامیا تیاضر ھچنآ .دننک یمن تفایرد خساپ ،میا هدوب
 عون ناوت یمن یلو ،دھد یم ماجنا ار راک ادخ .تسا رادافو ھشیمھ شیاھ هدعو ھب و ،هداد “هدعو”
  .دزاس یم ار شنادنزرف ھک تسا ادخ .درک لیمحت ادخ ھب ار نآ ماجنا قیرط و نامز و راک
 شتسرپ یارب ار ھنیمز ھک ،)شمالک دربراک قیرط زا تخانش( تسادخ راک زا ھبرجت ھجیتن رد
 وا رد ار رادنامیا ھتشاد هاگن زاب ادخ یارب ار هار ھک ،تسوا شتسرپ و .دزاس یم مھارف ادخ
 ھک یراک رطاخب ھن ،دنتسرپ یم شدوجو رطاخب ار ادخ ،شتسرپ رد نایحیسم .دراد یم ظوفحم
 نیشناج ار ادخ و ،دراد یم رب نایم زا نامز رورم اب ار یھاوخدوخ ،ادخ شتسرپ .هدرکن ای هدرک
 ادخ زین نایضاقتم ٔهدنیآ یگدنز رد و .دراد زین دشر ھب زاین ،یگدنز رد ادخ نتفای ،اما .دنک یم نآ
 یاھ تساوخ مامت ات دراد یم هاگن زاب ار ھنیمز ھک تسا شتسرپ ً،اتجیتن .دوب دھاوخ راک لاح رد
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 دیشک دھاوخن لوط .دوب دھاوخ زین وا تاکرب لماش ادخ شتسرپ .دنوش ھتشاذگ ارجا ھب کیاکی ،ادخ
 نایضاقتم ھچنآً اقیقد نیا و .تشاذگ دنھاوخ یاجب دوخ زا یرثؤم رایسب تارثا ،ادخ شتسرپ ھک
 .دشاب یم دنراد مزال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )١ شخب( مشش لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنزاس مھارف ھطبار نیا رد ار یرمث رپ یاھ باتک یحیسم نارواشم ،نیا زا سپ مراودیما )١(
 نارواشم یامنھار” ھب ،تاعالطا یناگیاب و تشاددای تشادارب ھب عجار رتشیب عالطا یارب )٢(

 .دینک ھعجارم ٢۵ لصف ،“یحیسم
 .دتفا یب یرگید صخش تسد رد دیابن اھ تشادای نیا نوچ ،رواشم یصخش ٔهدافتسا یارب اھنت )٣(
 نایم رد ادخ اب ھک یعوضوم ھب عجار رظاح لاح رد دھاوخن رواشم تسا نکمم ،لاثم ناونعب )۴(

 .دنک تبحص ھتشاذگن
 .دینک ھعجارم “امنھار” باتک رد نآ یاھ لصف ھب ،فیلاکت ھب عجار رتشیب تبحص یارب )۵(
 ھتخاس مھارف نایضاقتم یارب ار “دوخ ٔھیاسمھ و ادخ اب ھتفھ راھچ” مان ھب یتدابع ٔھچباتک نم )۶(

  .دشاب هرواشم لمکم ات ما
  .دنشاب یم هرواشم ٔھمزال بلطم ود نیا ؛دراد رییغت و طابضنا رب دیکات “ھتفھ راھچ” ٔھچباتک )٧(
 ،اعد میلعت زا سپ ھک دیآ شیپ ینامز دراد ناکما .دراد دوجو زین یئانثتسا ھنیمز نیا رد ھتبلا )٨(

  .دنک اعد تساوخ یضاقتم زا
 .“روایم شیامزآ رد ار ام” حیسم یسیع رگید تساوخ ای )٩(
 ۵ :٢ سواتومیت لوا )١٠(
)١١( The Catholic Child at the Mothers Knee 
)١٢( Synonyms of the New Testament ١٨٩ ٔھحفص 
 .هدش هدافتسا مدرم زا تساوخرد ناونعب ٢۴ :٢٣ اقول رد رابکی و )١٣(
)١۴( Synonyms ١٩١ ٔھحفص 
)١۵( Greek English Lexicon of the NT ١٢١ ٔھحفص 
 .درک مھاوخ تبحصً ادعب فارتعا ھب عجار نم )١۶(
 


