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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

 )٢شخب( اعد و یحیسم ٔهرواشم
 
 اعد یلصا عوضوم
 
 باوج ندوب تخاونکی میا هدید ھچنآ ،)١٧(“رادنامیا یصخش تاعالطا” ٔهوزج زا هدافتسا اھلاس زا سپ
 :دنا هدش ناونع نینچ اھ لاؤس نیا .تسا نآ رخآ ٔھحفص یاھ لاؤس ھب نایضاقتم
 

 ؟دیھد حیضوت ھصالخ روطب ار دوخ لکشم )١(
 ؟دیا هدرک نآ دروم رد یمادقا ھچ )٢(
 ؟)دیراد ام زا یراظتنا ھچ( مینکب میناوت یم ھچ ام )٣(

 
 :هدش هداد باوج کیً الومعم ،)؟دیا هدرک نآ دروم رد یمادقا ھچ( ٢ ٔهرامش لاؤس ھب باوج رد
 یراک اھنت ھک ،تساجنیا ھلئسم اما .تسین نآ رد یکش و دشاب یم یحیحص مادقا اعد ھتبلا .“اعد”
 .ھتفرگ تروص ھک ،تسا
 رد” ھک تسا نیا دوش یم هدینشً الومعم ھچنآ یلو .هدرک لح ار یا ھلئسم تردن ھب یئاھنت ھب اعد
 زین اعد ایآ” ،دیوگب تسا مزال رواشم یعقوم نینچ رد .“داتفاین یقافتا اما .... مدرک اعد نآ دروم
 “؟دیدرک راکچ رگید اعد زا سپ ،بوخ” ای “؟دینکب زین یراکچ دیوگب امش ھب ادخ دیدرک
 .“دھدب ماجنا ار راک دیاب ھک تسا ادخ لاح و مدرک اعد بوخ !؟تسیچ دیدرک راکچ زا ناتروظنم”
 کمک امش ھب اعد رد ادخ .دینکب دیاب راکچ ھتفگ شمالک رد .ھتشادرب ار لوا مدق وا یلو ،تسرد”
 هدافتسا لاثم نیا زا دراوم نیا زا یرایسب رد .“دیھدب ماجنا زین ار ھتفگ شمالک رد ھچنآ ات دنک یم
 :ما هدرک
 “؟دیا هدناوخ ادخ مالک رد ار حیسم یسیع یاعد امش ایآ”
 .“ھلب”
 “؟تسا تسرد .امرف اطع ام ھب زورما ار ام ۀنازور نان دیوگ یم حیسم یسیع ،١١ :۶ یتم رد”
 .“ھلب”
 نماد رب نامسآ زا نان ات تسشن تخرد ٔھیاس ریز ناوت یم ھک تسا نآ روظنم ایآ ،نآ زا سپ بوخ”
 “؟دوش ریزارس ام
 .“ھن”
 “؟دناسرب ناتتسد ھب ار نان ھک تسین ادخ تبون لاح رگم ؟دیدرکن اعد نآ یارب رگم ؟ ....ارچ”
 رب هوالع ھک تسا نیا روظنم سپ .میروخب دیابن مینکن راک رگا ھک مدناوخ یرگید یاج رد نوچ .ھن”
 “؟مینکب زین راک دیاب اعد
 .“دسر یم رظنب روطنیا”
 نآ ھب دیاب و هداد شمالک رد ار تالکشم ٔھمھ لح هار ادخ .دیراد ھک یا ھلئسم ھب میدرگرب لاح”
 .“مینک عوجر
 رطاخ ھب شمارآ نیا سپ “؟داد دھاوخ شمارآ امش ھب ادخ اعد رد ھک ھتفگن رگم یرگید یاج رد اما”
 ؟تسیچ
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 اعد اب زیچ رھ رد ھکلب ،دیشابن نارگن زیچ چیھ یارب” :دیامرف یم ادخ ٧ و ۶ :۴ نایپیلیف رد ھلب”
 ادخ شمارآ ،ھنوگ نیدب .دینک زاربا ادخ ھب ار دوخ یاھتساوخرد ،یرازگرکش اب هارمھ ،ھثاغتسا و
 اما  .“تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد ،تسا لقع یمامت زا رتارف ھک
 ینارگن یاجب دیوگ یم ۶ ٔھیآ .دنک یم نایب ار نآ یقیقح ینعم ھک دشاب یم زین ینتم لماش تایآ نیا
 یاھتساوخرد”( دشاب یصاخ دراوم رد دیاب ناتیاعد .دینک اعد ھنوگچ ھتفگ نینچمھ و .دینک اعد
 تسا نیا روظنم .دیشاب زین راذگ رکش دیوگ یم و .دوش یم نآ ھب طوبرم ھک یلک بناوج ھن ،)“دوخ
 زا سپ ات دیشاب شدوخ بلاط دھاوخ یم یلو ،داد دھاوخ باوجً امتھ و دناد یم ار امش ٔھلئسم ادخ ھک
 دناد یم رتھب و دسانش یم ار امش ادخ .دشاب هدوب زین وا تساوخ قباطم تساوخ دیھاوخ ھچنآ زین نآ
 .“دیراد مزال ھک تسیچ ،عقوم رھ رد
 .ھتخاس طورشم ار اعد ادخ ھک دوش یم ھجوتم یضاقتم ،اجنیا ات
 ،تسالاو ھچنآ رھ ،تسا تسار ھچنآ رھ ،ناردارب یا ،نایاپ رد” :دیامرف یم ٨ ٔھیآ رد سپس”
 نادب ،تسا یندوتس ھچنآ رھ و ینتشاد تسود ھچنآ رھ ،تسا کاپ ھچنآ رھ ،تسا تسرد ھچنآ رھ
 ینارگن مامت ھک تسا نیا روظنم .“دینک لمأت نآ رد ،شیاتس نایاش و تسا یلاع یزیچ رگا .دیشیدنیب
 رگا .دینک رپ ھتفگ ادخ ھچنآ اب ار نآ یاج و ،دیزادنا یب رود ار دیا ھتشاد ھک یدب یاھ ھشیدنا و اھ
 حیحص راکفا ھب ار ناشیاج دیاب طلغ راکفا .تشگ دنھاوخ زاب امش ھب یلبق راکفا ،دینکن ار راک نیا
 .تسا هدشن زاب زونھ ادخ یور رب برد ،ددرگن ماجنا راک نیا رگا .دنھدب

 یاج دیاب حیحص راکفا ادتبا .مینکب هدش ھتفگ اعد ھب عجار لاحبات ھچنآ زا یدروآرب ناوت یم لاح
 .دش دھاوخ نآ ماجنا ثعاب زین حیحص یاعد و ،دنریگب ار طلغ راکفا
 نم رد ای و هدینش نم زا ھچنآ رھ و دیا ھتفریذپ و ھتخومآ نم زا ھچنآ” :دیوگ یم ٩ ٔھیآ رد دعب اما”
 ار “دیروآ لمع ھب” دیاب ھچنآ .“دوب دھاوخ امش اب شمارآ یادخ ھک ،دیروآ لمع ھب ار نامھ ،دیا هدید
 ینامز ،دیشاب ھتشاد ھجوت .“دوب دھاوخ امش اب شمارآ” ،نآ زا سپ .هدرک صخشم شمالک رد ادخ
 شمارآ ،دیدروآ لمع ھکنآ زا سپ ھکلب ،“دوب دھاوخ امش اب شمارآ” ھک تسین دیروآ یم “لمع” ھک
 .تفای دیھاوخ ار
 :دیوگ یم ادخ 
 
 ۵۵ ایعشا

  دیامرف یم دنوادخ اریز :٨
  تسین امش راکفا نم راکفا  
 .ین نم یاھ قیرط امش یاھ قیرط و   

  تسا رت دنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
  امش یاھ قیرط زا نم یاھ قیرط نانچمھ  
 .دشاب یم رت دنلب امش اکفا زا نم راکفا و   
 

 قباطم دیاب زین ام راتفر ھکلب ،ددرگب ادخ مالک قباطم تسا مزال ام راکفا اھنت ھن ھک دینیب یم لاح
 ماجنا دیاب ھک تسا یتامادقا یرس زا ،لوا مدق یلو ،تسا مزال اعد ھک تسین یکش .ددرگب مالک
 لماشً الومعم دشاب یم مالک قباطم ھک یئاعد .دیریگب رظن دم ار ھتفگ مالک ھچنآ مامت ھشیمھ .دندرگ
 .دشاب یم زین لمع
 “؟تفگن نمبً البق ار اھ نیا یسک ارچ سپ”
 ،مینک یسررب ار ھتفگ دیراد ھک یا ھلئسم ھب عجار مالک ھچنآ هدیسر نآ عقوم ،دش ھتفگ ھک لاح اما”
          .“میروآ رد ارجا ٔھلحرم ھب سدقلا حور کمک اب و
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 تسا رکف رد اھنت .دراذگ یم یقاب هدشن ماجنا ار راک ،دراد یم مزال لمع نودب ار اعد ھک یشزومآ
 یم بجاو ،مادقا رھ زا لبق ار اعد ادخ مالک ھک یتروص رد .درادن ار راک ماجنا تردق و ،لایخ و
 ،دناسرب یضاقتم ھب ار یصاخ ھجیتن دیاب اعد .ددرگ یم لماش ار یراک ماجناً الومعم زین مادقا .دناد
  .)١٨(درادن یدایز ٔهدیاف ،ھن رگا

 عوضوم نوچ اما ،مینکب دراد یحیسم ٔهرواشم رد ھک یشقن و اعد ھب عجار ناوت یم یرتشیب تبحص
  .منک ھضرع ھطبار نیا رد یصاخ باتک هدنیآ رد مراودیما ،تسا یعیسو
 

 اعد باوج
 
 جایتحا ھک تسا یمھم عوضوم نیا .هدادن باوج ناشیاعد ھب ادخ دننک یم رکف نایحیسم زا یرایسب
 یارب یمادقا و ھجوت دراد ناکما یلو ،دونش یم ار اھ اعد ٔھمھ ادخ ھک تسین یکش .دراد یسررب ھب
 حیحص دونش یمن ار یسک یادص ادخ ھکنآ رکف .دھدب ماجنا تدم زارد رد ،دنکب رگا و ،دنکن نآ
 دنیوگب تسا رتھب “هدینشن” یاجب .دونش یم و دنیب یم ار زیچ ھمھ و تسھ اج ھمھ ادخ .)١٩(تسین
 ادتبا .دشاب دیاب ناشدوخ رد لاکِشا سپ .تسین ادخ زا لاکِشا ،درادن لوبق رگاو .)٢٠(“درادن لوبق”
  .تسا ناشدوخ رد لاکشا و ،درادن یلاکشا ادخ ھک دنشاب ھتشاد لوبق دنناوتب دیاب
 میراد نورد رب ھک یلاکِشا ھب ار ام ،نامیاعد ندرکن لوبق اب دھاوخ یم ادخ ،تفگ ناوت یمً اجیتن
 اعد رد ام تساوخرد .میجنسب ار دوخ و میزادنا یب دوخ نورد رب رظن دھاوخ یم ادخ .دنک تیادھ
 ھتشاد اعد رد ھک هدوب یصوصخب تساوخ ،لاکِشا تفگ ناوت یمً اتجیتن .دشاب نآ ھب طوبرم دیاب زین
 ادخ مالک ار دنوش یم ادخ یئانتعا یب ثعابً الومعم )اعد رد( ھک یتالاکشا ،زین ھطبار نیا رد .میا
  .ما هداد رارق رظن دروم ار دوش یم هرواشم ھب طوبرم ھچنآ ھب نم .هدرب مان
 

 اعد رد ھچنآ اب ،شرظن یرادنامیا یتقو .دنک یمن لوبق ار تسا نآ رد یئورود ھک یلد یاعد ادخ .١
 لد رد ار یدب” ھیآ نیا رد .)١٨ :۶۶ رومزم( تسوا یئورود ،دشاب یمن یکی هدروآ نابز ھب
 اعد زا لبق یتسرد ھب ار یعوضوم رھ تسا مزال .دراد لد رد ھک تسا یترارش ،“نتشاد روظنم
 .دش دھاوخن داجیا یئورود ھک تشاد نانیمطا ناوتب ات داد حرش

 
 شضیف رد ادخ ھک تسین نیا مروظنم ھتبلا .دنک یمن لوبق ار درادن نانیمطا ھک یلد یاعد ادخ .٢

 :١٢ لامعا( تسا هدرک ار نآ ھک تسھ ینامز ؛دنک یمن ،میراد کش نآ ھب ام ھک یراک ھب مادقا
 اب ھک تسایرد جوم نوچ ،دراد دیدرت ھک یسک اریز” ،دیوگ یم بوقعی ھک یروطب ،اما .)١۶ ـ ١
 بوقعی(“تفای دھاوخ یزیچ دنوادخ زا ھک درادنپن سک نینچ .دوش یم هدنار وس رھ ھب داب شزو
 تساوخرد ،تسا تمکح زا هرھب یب یسک امش زا رگا” دیوگ یم لصف نامھ ۵ ٔھیآ رد .)٧ و ۶ :١
 نآ .“دش دھاوخ اطع یو ھب و ،دنک یم اطع ھمھ ھب تمالم نودب و ھنادنمتواخس ھک ییادخ زا دنک
 ناردارب یا” ،مینیب یم لصف نیا ١ ٔھیآ رد ار باوج ؟تسیچ دنک یم نآ زا تبحص ھک یتمکح
 روظنم “!دیراگنیب یداش لامک ار نآ ،دیوش یم ور ھبور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ ،نم
 زین نآ اب تقباطم هار و ددرگ اشفا درادن مالک اب قیبطت ھچنآ ات تسا مزال ھک ،تسا ینورد سّحفت
 .دنک یم رپ نامیا اب ار شیاج و دراد یم رب نایم زا ار یئورود ھک تسا یتمکح نیا .دیآ تسدب
   .دشاب شلاکشا ھب طوبرم اھنت دیاب شیاعد ،درادن دوخ لاکِشا زا یتخانش یضاقتم ھک ینامز ات

 ،تسا شوج رپ و تحاران لد رگا .تسا لد نورد عاضوا رب طورشم اعد ھک مینیب یم لاح
 دیاب ،تسا راک رد یکش رگا .دوش ماجنا لاکشا عفر یارب اعد دیاب لوا و تسا لد رد یلاکشا
  .دراد تقیقح .تسین یرگ وداج درِو ،اعد .دشاب نآ رطاخب اعد و ،ددرگ اشفا نآ دروم
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 ھک مینیب یم ٢۵ :١١ سوقرم رد ار نآ لاثم .دنک یمن لوبق ار نیگمشخ و هدیجنر لد یاعد ادخ .٣

 ار وا ،دیراد لد ھب یزیچ یسک ھب تبسن رگا ،دیتسیا یم اعد ھب هاگ رھ سپ«” ،دیوگ یم یسیع
 ادتبا ھک تسا نیا روظنم .“دیاشخبب ار امش یاھاطخ ،تسا نامسآ رد ھک زین امش ردپ ات دیشخبب
 ،ندیشخب .دیروآ یاجب ار یتشآ و حلص و ،دیراذگب نایم رد رظن دروم صخش اب ار عوضوم
 حلص داجیا و لصف و لح یارب دیاب اعد .تسا ھلئسم لصف و لح ندیشخب .)٢١(تسین نتفرگ هدیدان
 یگدنز ،رفنت و مشخ ،ھنیک .تساعد رد ھک تسا یتیولوا روظنم .رگید زیچ ھن دشاب یتشآ و
 .تسا یحیسم ٔهرواشم ٔھنازور عوضوم و هداد رارق دوخ ذوفن تحت ار نارادنامیا زا یرایسب
 ششخب دیاب یضاقتم .دندرگ یم زین یرگید ناھانگ ٔھشیر دوخ ،رفنت و مشخ ھک میناد یم نینچمھ
  .دوش ایوج دوخ لد رد ار
 ؟ارچ .دشخبب دناوتب دیاب
 

 .ھتساوخ ار نآ ھک حیسم یسیع رطاخب .١
 .دراد شیاضعا یلدکی و حلص ھب زاین ھک اسیلک رطاخب .٢
 .هدش اطخ بکترم ھک یصخش رطاخب .٣
 .دنک ظفح ار ادخ اب ھطبار دھاوخ یم ھک شدوخ رطاخب .۴
  

 زین ار افص و حلص تسناوت دھاوخ ،دنک اھر دوخ شود زا دناوتب ار هدراو یاطخ غوی ھک یرادنامیا
  .دزاس رارق رب راک اطخ اب
 

 :هدرب مان ار لاکشا ود مالک ،دروم نیا رد .دنک یمن لوبق ار امن یسیرف لد یاعد ادخ .۴
 

 شلد ھک یسک .)۶ و ۵ :۶ یتم( دوب نارگید ھب یئامندوخ یارب ناشیاعدً ابلاق نایسیرف .فلا
 ھک تسا لد زا لاکشا .دوب دھاوخ یئورود زین شیاعد ،ادخ اب ھن ،دشاب یم شدوخ اب
  .تسا هدرکن تفایرد ار مزال سمل

 .)١۴ ات ٩ :١٨ اقول( دنھد ناشن اعد رد ار دوخ تلیضف دنھاوخ یم ھک دنتسھ یدارفا  .ب
 دنراد مالک زا ھک یتخانش ای دننک یم ھک یئاھراک اب دنھاوخ یم و دنراد یدوبمک دیاش
 .دنناوخ یم طیارش دجاو ار دوخ و دنشک یم شیپ ار ھسیاقم .دنزاس ناربج

 
 .)٢٢(دنیامن لح ھناردارب تبحم وترپ رد ار لاکشا و دننکب دارفا نیا ھب ھجوت تسا مزال نارواشم
 رترب ار دوخ اعد رد تسا نکمم یرھوش .دریگب دوخب زین ار یرگید لکش دناوت یم ھیحور نیا
 ھجوت اھ اعد ھنوگ نیا ھب اھنت ھن .درادن داقتعا نآ ھب ھک دنزب یفرح ای ،دھد ناشن شرسمھ زا
 .دنکب زین هدافتسا اھ نآ زا دناوت یم نمشد ھکلب ،دوش یمن

 
 ،دنک یم تبحص نآ زا حضاو روطب بوقعی .دنک یمن لوبق ار تسا روحمدوخ ھک یلد یاعد ادخ .۵
 فرص ات دینک یم تساوخرد دب ّتین اب اریز ،دیبای یمن ،دینک یم تساوخرد ھک زین هاگنآ”
 شفرصم اھنت ھچنآ یلو ،تسین دب ادخ زا تساوخرد ھتبلا .)٣ :۴ بوقعی(“دینک دوخ یاھینارسوھ
 .دنک یمن لوبق ادخ ار ددرگ یمن لماش ار نارگید ھب تبحم و ،تسا دوخ یارب

 زین اھنیا ۀمھ هاگنآ ،دیشاب وا ۀدارا ماجنا و ادخ یھاشداپ یپ رد تسخن ھکلب” ،دیوگ یم حیسم یسیع
 .رگید زیچ ھن تسا “وا ۀدارا ماجنا و ادخ یھاشداپ” لصا .)٣٣ :۶ یتم(“دش دھاوخ اطع امش ھب
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 ادخ ٔهدارا و یھاشداپ ،ھجیتن رد .هدرمش یروحم دوخ و یھاوخدوخ ار “تساوخرد دب تین” بوقعی
 هدروآرب ھب مزال ھک تسا یزاین روظنم .دریگب ار دوخ رب تیمکاح و یھاوخدوخ یاج تسا مزال
 دھاوخ روظنم اعد رد زین ادخ ٔهدارا تقونآ ،ددرگ مکاح یضاقتم رب ادخ یھاشداپ یتقو .دراد ندش
 یم رتھب ار وا یاھ زاین و دسانش یم ار وا شدوخ زا رتھب ادخ ،دنک کرد یضاقتم ھک ینامز .دش
 ،ردپ یا«” ،تفگ بیلص زا لبق زین حیسم یسیع .تفرگ دھاوخ ار ادخ بناج شیاعد تقونآ ،دناد
 اقول(“».دوش ماجنا وت ۀدارا ھکلب ،نم تساوخ ھن اّما ؛نک رود نم زا ار ماج نیا ،تسوت ۀدارا رگا

 عقاو ھچ رھ نوچ ،دنروآ یم تسدب ھشیمھ ار باوج ھک تساھ اعد ھنوگ نیا تقیقح رد .)۴٢ :٢٢
 نیا ھب .تفرگ دھاوخن ماجنا دشابن ادخ تساوخ رگا و ،ددرگ یم ماجنا دشاب ادخ تساوخ رگا ،دوش
 یگدنز یاھ بیشن و زارف ھک تسا لکش نیا ھب .دنک یم تیادھ ار یضاقتم یگدنز ادخ ھک تسا لکش
 شیارب ھچ دناد یم رتھب ادخ ھک دروآ تسدب نانیمطا دیاب .دنریگ یم رارق ادخ تسد رد ،یضاقتم
 دوخ و یئورود ،دشاب هدیدرگن ملسم شیارب تقیقح نیا رگا .تسین بوخ شیارب ھچ و تسا بوخ
   .دمآ دنھاوخ شقارسً انیقی یھاوخ
 رد شیاج یضاقتم .تسادخ رد ھک تسا یتلالد ،تسا ھتفھن “ادخ توکلم” رد ھک یرگید عوضوم
 .تسین یضاقتم دوخ رطاخب اھنت دھد یم خر وا یگدنز رد ھچنآ لیلد و ،هدش نیمضت ادخ توکلم
 مالک اب قباطمً الماک تسا نکمم .دوش ماجنا وا یگدنز رد دھاوخ یم ادخ ھک تسا ادخ تساوخ لیلد
 یرگید زیچ ادخ تساوخ ھک تسا نآ لیلد .هدینشن ادخ ھک تسین نآ لیلد .تفرگن باوج و درک اعد
 توکلم .دوب یرگید زیچ ادخ تساوخ یلو ،دنک رود وا زا ار “ماج” ھک درک اعد حیسم یسیع .هدوب

 گنت هار رد ار وا و هدش یضاقتم یگدنز کلام ادخ .)ادخ تیکلام لماش ای( ادخ تیکلام ینعی ادخ
 دیرب یم جنر ببس نآ زا رگا اما” ،دیوگ یم ادخ .دیامن یم تیادھ ھتخاس شیارب ادخ ھک یکیراب و
 سرطپ لوا(“دیراد دوخ رب ار مان نیا ھک دینک دیجمت ار ادخ ھکلب ،دیشابم راسمرش ،دیتسھ یحیسم ھک
 مھ و ادخ ناثراو ینعی ،میتسھ زین ناثراو سپ ،مینادنزرف رگا و” ،دیوگ یم رگید یاج رد .)١۶ :۴
 “دوب میھاوخ کیرش زین وا لالج رد ،میشاب کیرش حیسم یاھجنر رد رگا اریز .حیسم اب ثرا
 ٔھبنج ،دیآ یم تسدبً الومعم ھکنآ دوجو اب ،یگدنز نیا رد ادخ نادنزرف لالج .)١٧ :٨ نایمور(
 گنت ار هار ھک تسا ادخ لالج ،لصا .تسا ادخ ھب ندروآ لالج ھب قیوشت رطاخب اھنت و ،دراد یوناث
 نوچ” ،دنک روھظ حیسم ھک دریگ یم تروص ینامز ادخ نادنزرف یلصا لالج .دیامن یم کیراب و
 نایسلوک( “دش دیھاوخ رھاظ لالج اب وا هارمھ زین امش هاگنآ ،دنک روھظ ،تسامش یگدنز ھک حیسم
 یگدنز بحاص ادخ ھک تسا ینانیمطا و شناد ،تساعد نیا رد ھک یتایح ٔھتکن ً،اتجیتن .)٣٢()۴ :٣
 ادخ یارب ار هار ھچنآ و ،دھاوخ یم ادخ ھک درک دھاوخ تیادھ ھنوگنآ ار وا یگدنز و ،هدش یضاقتم
 عوضوم نیا ھک ینامز .تسا ادخ اب )ندوب اریذپ( یضاقتم یلدمھ ،دراد یم هاگن زاب شراک ماجنا و
   .)٢۴(دومن دھاوخ راومھ ادخ اب ار وا یلدمھ زین یضاقتم یاعد تقونآ ،دوش یضاقتم کرد ثعاب
 

 نم رد رگا” ،دیوگ یم حیسم یسیع .دنک یمن لوبق ار دشابن مالک اب قباطم ھک یلد یاعد ادخ .۶
 انحوی(“دش دھاوخ هدروآرب ھک دینک تساوخرد ،دیھاوخ یم ھچنآ رھ ،دنامب امش رد نم مالک و دینامب

 نیا نآ ینعم .“دینامب نم رد رگا” ،دیوگ یم ادتبا .دراد زین ار “رگا” طرش هدعو نیا اما .)٧ :١۵
 لالج ،دننامب وا رد ھک یناسک .)۵٢(دراد لوبق ار حیسم یسیع ھب نارادنامیا یاعد اھنت ادخ ھک تسا
 مدق تباث یقیقح نیسدقم ٔھمھ .تسا ادخ نیسدقم یمدق تباث لصا نیا .دوب دنھاوخ نیسدقم و ناگتفای

  .دوب دنھاوخ سدقم نامدق تباث ٔھمھ ،ھجیتن رد و ،دنام دنھاوخ
 و حیسم یسیع زا ھمشچرس دیاب اعد .دراد یرتشیب تبحص ھب مزال دش هدرب مان ھک یمود طرش اما
 :١۵ انحوی(“نم مالک” .)میراد تسد رد سدقم باتک رد ار نآ هزورما ھک( دشاب شمالک اب قباطم
 رد” دناوتب یضاقتم ات دشاب هدرک تنوکس یضاقتم لد رد و دوش هدناوخ راب دنچ تسا مزال ،)٢۶()٧
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 :١١٩ رومزم( دش دھاوخ وا ٔهدننک تیادھ و کرحم ،تفرگ یاج لد رد یتقو شمالک .دنامب “نم
ً الومعم .درک دھاوخ تیادھ زین ار شیاعد ھکلب ،تشاد دھاوخ هاگن رود هانگ زا ار وا اھنت ھن و ،)١١

 ھب راک نیا .)دناوخ ھتفھ ود دوش مزال رگا و( دناوخ ھتفھ کی رد ار حیسم لیجانا زا یکی ناوت یم
 طیارش دجاو ،دوش حرطم دھاوخ یم یضاقتم ٔھلئسم صوصخ رد ھچنآ ھک داد دھاوخ نانیمطا رواشم
 زین شیاعد و دش دھاوخ عقاو حیسم یسیع ریسم رد یضاقتم ِلِد .دیدرگ دھاوخ سدقلا حور راک
 دروم و ددرگ مالک اب قباطم ،لد یاعد ات ،دنمزال ھک تسا یقیاقح نیا .دوب دھاوخ ادخ مالک قفاوم
   .دریگ رارق ادخ لوبق
 اما .دشاب هدرک عنم ادخ ھچنآ لماش دیابن لد یاعد ھک دنناد یم یحیسم نارواشم ٔھمھ ،رگید بناج زا
 مزال ،زین رطاخ نیا ھب .دنسانش یمن ار هدرک عنم ادخ ھچنآ نایضاقتم رثکا ھک درک شومارف دیابن
 ادخ کیراب و گنت ریسم رد ار وا ٔھلئسم ناوتب ات دشاب ھتفرگ یاج یضاقتم لد رد حیسم مالک تسا

 هدافتسا اھنآ زا دش مزال ھک یعقاوم رد ھک ،ھتخاس مھارف زین ار اھ حباشت و لاثم ،ادخ مالک .درک لح
 تکرب ار متفرگ لبق ٔھتفھ ھک یمیمصت ،ایادخ” ،دیونشب اعد رد تسا نکمم لاثم ناونعب .)٢٧(درک
 میمصت لاح رد ای ،میمصت زا لبق ناوت یم ار اعد .مینیب یمن ار یئاعد نینچ مالک رد یئاج چیھ .“هدب
 تلاخد نودب ھکنآ ھن یلو ،)دروآ یاجب ار تکرب یاعد نتفرگ میمصت زا دعب اھنت و( داد ماجنا نتفرگ
 زین یضاقتم یاعد ،دشاب ھتشاد دوجو یفاک ردقب مالک شناد رگا .دھدب امب ار یتکرب میھاوخب ادخ
   .دوب دھاوخن ،دشابن رگا اما .دوب دھاوخ نآ قباطم
 

 یور سردآ ؟دراد ار یبناج ھچ اعد .دنک یمن لوبق ار دشاب دوخ ھب باطخ ھک یلد یاعد ادخ .٧
 .)٨٢(دریگب تروص حیسم یسیع “مان” رد دیاب اعد ؟تسا مادک دناسر یم تشھب ھب ار اعد ھک یتکاپ
 یتایصوصخ مامت اب هارمھ ،تسا صخش ٔھناشن ،“مان” ،ادخ مالک رد .دراد ینعم ھچ “مان” نیا اما
 یم مھارف وا “مان” زا هدافتسا یارب ار مزال طرش ھک تسا حیسم یسیع تخانش ھجیتن رد .دراد ھک
  .دزاس
 یسیع “مان” رد ،دشابن حیسم یسیع تایصوصخ و صخش اب قباطم شدوصقم و روظنم ھک یئاعد
 یضاقتم .دنک یم شاف یضاقتم یارب ار وا “مان” ھک تسا حیسم یسیع تخانش .دشاب دناوت یمن حیسم
ً اتجیتن .دنک اعد حیسم یسیع “ مان” رد دناوتب ات دشاب هدش انشآ حیسم یسیع مان “تیھام” اب دیاب ادتبا
 لوبق ار هدش زاربا حیسم یسیع مان رد ھک یلد یاعد ادخ ات دوش یم ثعاب ھک تسیچ ،دیسرپ دیاب
 ؟دنک
 

 و ،هدرک راک ھچ و تسیک حیسم یسیع دسانش یم ھک یلد یاعد .١
 .دھد یم رارق عفان و فدح ار حیسم یسیع ھک یلد یاعد .٢
 

 رد ھک یئاعد ھبً اصوصخ ،دنک یم لوبق ھک تسا نارادنامیا یاعد اما ،دونش یم ار اھ اعد ٔھمھ ادخ
 :١١ نایمور ؛ ١٠ :٢ نایناربع( دوش یم زاغآ وا رد هانگ زا تاجن نوچ .دوش ھئارا حیسم یسیع مان

 مامت ،دیوگ یم ھک دشاب یا ھیحور اب دیاب ،رادنامیا یاعد .هداتسیا ادخ لباقم رد ھک تسا هانگ و )٣۶
  .مراد حیسم یسیع رد ھک ،تسا یکاپ ٔھطبار رطاخب میاھ تساوخرد
 .دنوش یم بوسحم اعد طیارش هدمع زا مراد نامگ یلو ،دنشاب یمن یلماک تسرھف طرش ٧ نیا
 ،دنراد ھک یدوبمک زا یحیحص ٔھناشن ھک دنروآ یم نابز ھب ار اھنآ زا دروم ود ای کیً ابلاغ نایضاقتم
 رثؤم تمدخ دنناوتب ات دنوشب انشآ طیارش نیا اب یحیسم نارواشم تسا مزال لیلد نیا ھب .دنوش یم
  .دنھد ماجنا ار یرت



 9 

 .دنک یم تبحص ناشیا اب ،شنادنزرف یاعد ھب باوج ندادن اب ادخ ھک منک دیکات هرابود دیاب رخآ رد
 یزاین ھچ نامز رھ رد دناد یم “وا” ھک تسا نآ رطاخب .تسا فلاخم ناشیا اب ھک تسین نآ رطاخب
 لیلد دیاب ھک تسا نیا روظنم .دسانش یم وا اھنت ار نآ یاھ دوبمک و تسا تایح دوخ وا .دنراد ار
 ھک یباوج .درک یگدیسر نآ ھب و هدرک ادیپ دراد ناکما ھک یئاج ات ار هدشن هداد باوج اعد ھب ھکنآ

 ار ھنیمز دروم تفھ نیا و .هدوبن ادخ ریسم رد .دراد دوجو اعد رد یلاکشا ھک تسا نیا هداد ادخ
  .درک دنھاوخ مھارف تسھ ھک یلاکشا سحفت یارب
 
 

 ھصالخ
 
 متفگ ادخ نادنزرف تسیز طیحم دروم ردً البق ھچنآ مناد یم مزال ،اعد ھب عجار میاھ تبحص لابند رد
 تخانش ھک تسا نآ رطاخب .دھد یم لیکشت ار نارادنامیا تسیز طیحم ادخ .منک رارکت هرابود ،ار
 ھتشاد دوجو یا ھمتاخ رگا( دبای یم ھمتاخ وا ھب و دوش یم زاغآ ادخ زا ،نارادنامیا تسیز طیحم
 زا یضاقتم .درامش یم کیرش ار ادخ و دزاس یم گنھامھ شطیحم اب ار وا ،رادنامیا یاعد .)دشاب

 ھچ رھ ھطبار نیا .دنک یم تبحص وا اب شمالک قیرط زا ادخ و ،دنک یم تبحص ادخ اب اعد قیرط
 .تفای دھاوخ ار یرتشیب لالج ادخ و ،ددرگ یم زین رتیوق ،دوشب رتکیدزن
 
 
 )٢ شخب( مشش لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .تفای دیھاوخ “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد ار هوزج نیا ٔھنومن )١٧( 
 لابق رد ھک یتیلوئسم زا نیا اما .دھد ماجن ار شراک ات درادن ناسنا کمک ھب یزاین ادخ ھتبلا )١٨(

 .دنک یمن مک میراد ادخ ماکحا ماجنا
 ١۵ :١ ایعشا ؛ ١ :١٠٢ ؛ ١٨ :۶۶ ؛ ٧ :۵٩ ؛ ٢ و ١ :۵۵ ؛ ١ :۵۴ ؛ ١ :٣٩ رومزم )١٩(
 .١٨ :٨ لایقزح ؛ ١٢ :١۴ ؛ ١۴ :١١ ایمرا 
 یئاعد ھب ادخ یتقو .تخانش ار نتفرگ باوج و ندرک لوبق نایم قرف ناوت یمن یگداس ھب ھتبلا )٢٠(

 تسا نکمم اما .تسا هدرک نآ ھب ھجوت و هدوب وا ٔهدیدنسپ ھک تسا مولعم ،دھد یم “شوگ”
 ،ھجیتن رد .دیامرفن اطع هدش ھتساوخ ھک یا ھنوگب ای ،دیامرفن اطع دوخ یناحور تیشم رد
 :١٢ نایتنرق مود( تسا هدوبن هدننک تساوخرد دعاسم ،هدوب “ھن” لکش رد ھک یئاعد باوج
 .)٩ و ٨

 حلص و هدش داجیا ھیحور ات دھد رارق رگید صخش ھجوت دروم ار عوضومً امئاد دیاب یضاقتم )٢١(
 .دیآ نایم رد یتشآ و

 :۵ نایطالغ ؛٧ ات ٣ :١٣ نایتنرق لوا ؛١٣ :١۵ انحوی  ؛٣۵ :١٣ انحوی  ؛٣٠ :١٢ سوقرم )٢٢( 
 .٢٠ و ٨ و ٧ :۴ انحوی لوا  ؛١۵ :٢ انحوی لوا  ؛٨ :۴ سرطپ لوا  ؛١۴

 .١٠ :۵ سرطپ لوا نینچمھ )٢٣(
  .دنارذگ دھاوخ ادخ اب لدمھ ار یرتشیب تاقوا ،ددرگ مالک اب قباطم شراتفر و راکفا ھچ رھ )٢۴(
 .)٩ :٢٨ لاثما( دیوگ یم ار نآ سکع مالک تقیقح رد )٢۵(
 .٢۶ و ٢۴ :١۶ ؛ ١۴ و ١٣ :١۴ انحوی نینچمھ )٢۶(
 .دینک ھعجارم باتک نیا موس لصف ھب دراد دوجو مالک رد ھک یحباشت و اھ لاثم صوصخ رد )٢٧(


