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سدقمباتک رد یدیماان و تسکش  

یِرُم .یپ دیوید رتکد  

 

 دروم نیا رد یباتک رگا دینکیم رکف ؟دنک تکرش یسک ،میهدب بیترت »یدیماان و تسکش« یهرابرد یسنارفنک رگا دینکیم رکف

 یزیچ .دنوشیZ باتک و طیلب شورف ثعاب اهنآ .دنتسین یبوبحم تاعوضوم یدیماان و تسکش ؟دیرخیم ار نآ یسک ،دیدوب هتشون

 و اهتسکش یهرابرد ام .دنیوگیم ام هب یتنرتنیا یاهبایرازاب هک روطنآ – دننک کیلک اهنآ یور تنرتنیا رد مدرم هک دنتسین

 یزوریپ هک مینکیم یگدنز »تیقفوم گنهرف« کی رد ام .نارگید لام هب دسرب هچ ،میونشب میهاوخیZ مه نامدوخ یاهیدیماان

  .دنتسه یعقاو ریغ یلیخ اهنیا یهمه اما .تسا هدرک تب هب لیدبت ار روما ماجنا و

 .دناهدمآ نآ یهحفص ره رد ابیرقت یدیماان و تسکش .دوشیم هداد ام هب تقیقح زا قیمع ییوراد ،مینکیم ور سدقمباتک هب یتقو

 یارب مینکیم یعس و میتسه ناشقاتشم هک تسا تیقفوم یاههخسن نآ زا رتیعقاو یلیخ یگدنز رد نیا ،هن ای دیایب نامشوخ هچ

 یدیماان و تسکش زا دناوتیZ سکچیه هک دیشاب هجوتم اما دیریگب رظن رد ناتدوخ یارب یدنلب فادها vتح .میچیپب نامدوخ

  .میربب دوس نآ زا هک مینک هدامآ یهاگدید اب ار دوخ و میشاب هتشاد همانرب نآ یارب دیاب مه ام ،نیاربانب .دنک رارف

 زا یضعب ار یدیماان و تسکش لوصف ،ادخ موق زا یدایز دارفا لثم مه نم ،هلب »؟دییوگیمً ادج ؟یدیماان و تسکش زا ندرب دوس«

 .ماهتفای مایگدنز رد یناحور یاهنامز نیرترابرپ

 هب ادتبا ،دنک کمک ام هب یدیماان و تسکش زا ندرب دوس و ،یگدامآ ،یزیرهمانرب یارب ات مینک عوجر سدقمباتک هب هکنآ زا شیپ

 نییعت نامیارب نارگید ای ناموخ هک یرایعم هب لین رد یماکان .تسا یزیچ ماجنا رد تیقفوم مدع ،تسکش .میراد زاین فیرعت دنچ

 در ناحتما کی رد ،لاثم یارب( میریگیم رارق تمالم دروم نآ یارب ای و میتسه لوئسم نآ هب تبسن هک دشاب یزیچ دیاش .دناهدرک

 نوچ هدروخ تسکش ام جاودزا ،لاثم یارب( دوش تمالم دیاب یرگید صخش ای ،)میاهتشادن نآ یارب یفاک یهعلاطم نوچ میوشیم

 میشاب هدروخ تسکش تقیقح رد هکنآ نودب میشاب هتشاد تسکش ساسحا تسا نکمم یهاگ .)تسا هدش انز بکترم نامرسمه

 رد یناوتان و مغ سح یدیماان .)میهدیم تسد زا نامراکلحم ددجم یهدنامزاس ای ماغدا کی رطاخ هب ار ناملغش ،لاثم یارب(

 ،میراد تسد رد هک یفیراعت نیا اب ،نیاربانب .ود ره ای و ،نارگید تسکش هچ ،نامدوخ تسکش هچ ؛تسا تسکش یهجیتن

 ؟دهدیم ام هب یمیلعت هچ یدیماان و تسکش یهرابرد سدقمباتک

 تسا ریذپانبانتجا تسکش
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 رازگرب اهنآ یارب یدیماان و تسکش یهرابرد ییاهسالک دیاب ،دننک هدامآ یگدنز یارب ار نامنادنزرف دنهاوخیم اعقاو ام سرادم رگا

 روطچ دننادب هک دنراد زاین اعطق اما ،دنشاب هتشادن جایتحا ربج و یمیش هب دوخ یلاسگرزب یگدنز رد زگره ام نادنزرف دیاش .دننک

 وربور یدیماان و تسکش عوضوم اب ،مینک زاب ار نامسدقمباتک تمسق مادک هکنیا زا غراف .دننک دروخرب یدیماان و تسکش اب

 و طول ،)۱۶ شیادیپ( اراس و میهاربا ،)۹ شیادیپ( شنارسپ و حون ،)۴ شیادیپ( لیباه و نئاق ،)۳ شیادیپ( اوح و مدآ :میوشیم

 و نوراه ،)۱۰ نایوال( وهیبا و بادان ،)۳۷ شیادیپ( شناردارب و فسوی ،)۲۷ شیادیپ( وسیع و بوقعی ،)۱۹ شیادیپ( شنارتخد

 شنارسپ و لیئومس ،)۱۶ نارواد( هلیلد و نوسماس ،)۲۰ دادعا( هرخص و یسوم ،)۱۴ دادعا( ناعنک و لیئارسا ،)۱۲ دادعا( میرم

 دهع ات روطنیمه تسرهف نیا .)۱۱ ناهاشداپ لوا( شیارسمرح و نvیلس ،)۱۱ لیئومس مود( عبشتب و دوواد ،)۸ لیئومس لوا(

 یهچراپکی مایپ .دناهدش صخشم یدیماان و تسکش اب اسیلک زا سپ اسیلک و درگاش زا سپ درگاش هک ییاج ؛دنکیم ادیپ همادا دیدج

 روصت ار یایلیصحتلاغراف نشج .دنتسه یرشب یهبرجت زا ریذپانبانتجا یشخب یدیماان و تسکش هک تسا نیا سدقمباتک

 تیریدم یهطیح رد صوصخهب ار ام نادنزرف تسناوتیم رتهب ردقچ .دشاب یسدقمباتک دیکات نیا یهدنهدباتزاب هک دینک

 .دنک هدامآ یگدنز یارب ،ناشتاراظتنا

 دراد یفلتخم لاکَشا تسکش

 یناحور یاهتسکش .میوشیم وربور تسکش فلتخم لاکَشا و عونت اب یعون هب ،مینکیم یسررب ار سدقمباتک تاشرازگ هک یتقو

 طقف هکنیا رد لیئارسا ،لاثم یارب .دنتسه اهنیرتلومعم ،ادخ راکشآ نامرف هد زا تعاطا رد تسکش زا لاثم نیدنچ اب یقالخا و

 مارتحا رد هّزُع ؛)۴ :۳۲ جورخ( دروخ تسکش ،تخاس شتسرپ یارب یریوصت نوراه یتقو ؛)۸ :۲ ایعشا( دروخ تسکش دتسرپب ار ادخ

 رد یلیع ؛)۳۰ -۲۷ :۱۶ جورخ( دروخ تسکش تبس ¤شاد هگن سدقم رد لیئارسا ؛)۷ :۶ لیئومس مود( دروخ تسکش ادخ هب

 مارتحا رد دوواد ؛)۲۵ -۲۲ :۲ لیئومس لوا( دندروخ تسکش ناشردپ هب مارتحا رد زین وا نادنزرف و دروخ تسکش شنادنزرف تیبرت

 هریفس و اینانح ؛)۱ :۷ عشوی( دروخ تسکش الط تقرس اب ناخَع ؛)۲۱-۱ :۱۱ لیئومس مود( دروخ تسکش جاودزا و یگدنز تمرح هب

 سوئاتومیت مود( دروخ تسکش ایند نیا یاهتورث هب عمط اب سvید و ؛)۳ :۵ لvعا( دندروخ تسکش سدقلاحور هب ¤فگ غورد اب

  .تسکش هد ،نامرف هد .)۱۰ :۴

 شیادیپ( وسیع و بوقعی یهنادوسح تباقر و )۲۱ ؛۱۶ شیادیپ( رجاه اب اراس و میهاربا دروخرب یهوحن رد یگداوناخ یاهتسکش

 :۲۶ یتم( یسیع هب نئاخ درف یهناراکبیرف یهسوب و مالس رد هناتسود یاهتسکش .تسا هدش هدیشک ریوصت هب )۳۴ -۲۹ :۲۵

 ار ییاسیلک یاهتسکش .دوشیم هدید )۴۱-۳۶ :۱۵ لvعا( سقرم ندوب دیفم رس رب سابانرب و لوسر سلوپ نیب فالتخا و )۴۹
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 نانآ هب شیاههمان زا یرایسب رد لوسر سلوپ یهنادیماان نحل نآ دهاش هک درک ادیپ ناوتیم دیدج دهع یاهاسیلک یهمه رد ابیرقت

 یاهتسکش .)۳-۲ هفشاکم( اسیلک تفه هب حیسم زا همان جنپ رد و )۶ :۱ نایطالغ ؛۱۳-۱۱ :۱ نایتنرق لوا ،لاثم یارب( تسا

 :۱۲ اقول( زاورپ دنلب زاسرابنا و )۳۰-۲۴ :۲۵ یتم( دوب هتفرگ راطنق کی هکنآ ،)۲۷-۲۲  :۵ ناهاشداپ مود( یزحیج یگدنز رد یلام

 .تسا حضاو ادخ هیلع لیئارسا ددعتم یاهیشکرس خیرات رد صاخ روط هب یسایس و یلم یاهتسکش .تشاد شقن )۱۶-۲۱

 :۲۲ یتم( تشادن نت هب یسورع سابل هک ینvهم ناتساد رد ؛دهدیم ام هب زین یعvتجا تسکش زا یلاثم یتح سدقمباتک

 .دشاب هتشاد یفلتخم یلیخ لاکشا دناوتیم تسکش .)۱۱-۱۳

 دیایب گرزب یزوریپ کی سپ زا دناوتیم تسکش

 نیرتریذپبیسآ رد ،میتسه قفوم رایسب ام یتقو هک تسا نیا دنزومآیم ام هب تسکش زا عونتم تایبرجت نیا هک ییاهسرد زا یکی

 الومعم و دهدیم ریسم رییغت دح زا شیب سفن هب دvتعا هب ابلاغ هک دروآیم راب هب سفن هب دvتعا ،تیقفوم .میراد رارق دوخ تلاح

 هاگن قیتع دهع رد عوضوم نیا کاندرد دهاوش ناونع هب نvیلس و دوواد ،نوسماس هب .)۱۸ :۱۶ لاثما( دوشیم هعجاف هب رجنم

 یلخاد یهقلح رد وا .)۷۵ -۶۹ ،۳۵-۳۳ :۲۶ یتم( دنکیم هتسجرب عوضوم نیا زا یاهنوZ ناونع هب ار سرطپ ،دیدج دهع .دینک

 رد شاییاناوت هب یدح زا شیب دvتعا وا و ،درکیم هدافتسا وا زا دنوادخ ،تفگیم ادخ یهرابرد یلاع ینانخس ،تشاد رارق یسیع

 راب کی و ،راکتمدخ ناوجون رتخد کی روضح رد راب ود ،دروخ تسکش راب هس وا اما .دوب دهاوخ یوق هک تشاد اهشیامزآ اب ههجاوم

 اهراب زورما هب ات یتح و خیرات لوط رد ،رورغ رطخ یهرابرد سدقمباتک تیاور .دش یسیع تخانش رکنم اههبیرغ روضح رد زین

 هدافتساءوس و ملظ دروم اهنآ طسوت ًالبق هک یناوتان و فیعض ناینابرق طسوت هزور ره قفوم و دن¬ردق یاهناسنا هک ؛تسا هدش تابثا

 .دنوشیم هدیشک ریز هب ،دناهتفرگ رارق

 دوش رارکت دناوتیم تسکش

 ».ورب شیپ و زومایب اهتسکش زا« ای »تسا ملعم نیرتهب تسکش« لثم ،دراد دوجو تسکش یهرابرد یدایز تشرد و زیر نانخس

 هشیمه اما .دنوریم شیپ ،تسکش زا سپ و دنریگیم دای ناشیاهتسکش زا یدایز دارفا ،دید میهاوخ هک روطنvه هناتخبشوخ

 هب دvتعا رد میهاربا ،لاثم یارب .دوش رارکت دناوتیم تسکش ،دهدیم رادشه ام هب سدقمباتک هک روطنvه .تسین روطنیا مه

 غورد تسرپتب هاشداپ کی هب اراس اب شاهطبار دروم رد وا .دروخ تسکش دندوب هتفر رصم هب هک یتقو ،اراس زا تبقارم یارب ادخ

 دشن ثعاب نیا اما .)۲۰-۱۰ :۱۲ شیادیپ( درک شنزرس نآ رطاخ هب ار میهاربا و دش عوضوم هجوتم تیاهن رد هاشداپ نآ هک تفگ

 دوخ یگداوناخ خلت یهبرجت هب بوقعی یتقو دینک رکف دیاش .)۲۰ شیادیپ( دنکن رارکت هرابود ار عوضوم نیمه اقیقد میهاربا هک
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 ،فسوی شرسپ هب رفاو یاهقالع نداد ناشن اب مه وا دوخ ،لاحنیا اب اما .دوب هتخومآ ضیعبت یهرابرد کاندرد یسرد ،درکیم هاگن

 وا یهنازوسلد و موادم یاهشنزرس تعفنم زا هکنیا اب یسیع نادرگاش یتح .)۴-۳ :۳۷ شیادیپ( دش راک نvه بکترم اقیقد

 :۱۸ اقول ؛۲۳-۲۱ :۱۶ یتم( دندروخ تسکش ،دهد ماجنا یراک هچ ات دمآ و دوب هک حیسم هکنیا کرد رد تاعفد هب ،دندوب رادروخرب

 .دوش ربارب ود یتح دناوتیم تسکش ،نایتنرق یاسیلک لثم ،رگید تلاح هب یطارفا تلاح کی زا ¤فر اب یهاگ .)۲۷-۲۵ :۲۴ ؛۳۴

 تسکش ،شاهبوت یپ رد وا یهرابود شریذپ رد دعب و ،)۵ نایتنرق لوا( دندروخ تسکش ریذپانهبوت ردارب کی بیدات رد اهنآ ،تسخن

 .میتسین یبوخ نازومآشناد ،ام هک تسا رطاخ نیا هب نآ زا یشخب و تسین یبوخ ملعم تسکش .)۱۱-۵ :۲ نایتنرق مود( دندروخ

 تسا کاندرد ،تسکش

 ،دوخ زا یدیماان :دیآیم نآ یپ زا هک دننکیم راکشآ ار هار نیا رد یکاندرد یدیماان ،تسکش زا یسدقمباتک یاههنوZ ما¬

 ،تسخن .دنتسه کاندرد یاهژیو روط هب هک دراد دوجو یسدقمباتک تسکش هس اما .ادخ زا یدیماان یتح و ،نارگید زا یدیماان

 تسناوتن ،دز هبرض نآ هب ،هرخص کی اب ندز فرح یهرابرد ادخ لمعلاروتسد زا یوریپ یاج هب یتقو هکنیا زا یسوم یهدنزگ یدیماان

 رد ینادرگرس لاس لهچ نآ یهمه ،اهراشف یهمه ،تvحز یهمه ،دینک روصت .)۱۳-۱۰ :۲۰ دادعا( دوش هدعو نیمزرس دراو

 زا یسوم .دیوش فقوتم ناتییاهن دصقم زرم رد ،¤فر رد هروک زا کی یارب طقف دعب و ،لیئارسا یاهرغ و تایاکش یهمه ،نابایب

 یشوخ وا هب اهنت و درک در ار وا تساوخرد ادخ اما .دوش نیمزرس دراو هک دهد هزاجا و دنک لیهست ار وا یدیماان هک درک شهاوخ ادخ

 .دینک روصت ار یسوم یدیماان .)۲۷-۲۳ :۳ هینثت( دیشخب ار رود زا نیمزرس نآ ندید

 راچد ،نآ زا سپ ،ایروا شرهوش لتق و عبشتب اب یانز ابً اقالخا هک تسا هاشداپ دوواد ،یسدقمباتک یهژیو کاندرد تسکش نیمود

 ،ینهذ طقف شدوخ زا دوواد کاندرد یدیماان ،دننکیم راکشآ ۵۱ و ۳۲ رومزم هک روطنvه .)۱۱ لیئومس مود( دش یقالخا تسکش

 هارمه شایگدنز تدم ما¬ رد وا تسکش جیاتن ،دش هدیشخب هکنیا زا سپ یتح .دوب مه یمسج هکلب ،دوبن یساسحا و ،یناحور

 .دندوب وا یاهتسکش دمایپ یمیظع یاهبوشآ نینچ .تخت و جات تقوم نداد تسد زا و شاهداوناخ یگدیشاپ مه زا رد ؛دندوب یو

 دvتعا یهرابرد وا هب اهراب و اهراب یسیع هک تسا یسک وا .دروخ تسکش ،حیسم راکنا راب هس اب وا هک تسا سرطپ ،تسکش نیموس

 نیا سرطپ مه زاب لاحنیا اب و ،درک دهاوخ شراکنا راب هس هک داد رادشه وا هب یسیع هک یسک ،داد رادشه شدح زا شیب سفن هب

 :۲۲ اقول( »تسیرگب راز راز ،هتفر نوریب سرطپ سپ« ،داتفا سرطپ هب حیسم نvشچ ،دناوخ سورخ هک یتقو دعب .داد ماجنا ار راک

 ،سرطپ راب دنچ .تسا هدیشک درد ردقچ ،هدرکیم رکف دوخ یهرابهس تسکش نیا هب یتقو ،یدعب زور ود رد سرطپ دینک روصت .)۶۲
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 هک مینیبیم بویتوی یاهویدیو رد هک ییاهنآ دیاش .دندروخیZ تسکش زگره شاک یا هک دنشاب هدرک وزرآ دیاب دوواد و ،یسوم

 .دزادنایم هیرگ هب ار ام یسدقمباتک نانامرهق تسکش اما ،دنوش ام یهدنخ ثعاب دنروخیم تسکش

 دوش هتشاذگ نایم رد دیاب تسکش

 همه و تسا همه یارب تیقفوم هک تسا ماغیپ نیا دوشیم هداد ام دروخ هب هزورما هک تیقفوم موادتم تایاکح تالکشم زا یکی

 هدامآ نآ یارب یسک ،دنزیم ار دارفا یهناخ رد مادم تسکش و دهدیZ خر تیقفوم یتقو هک تسا نیا هجیتن .دنوشیم قفوم

 وا .درک رشتنم دوخ یاهتسکش زا یاهموزر رتیئوت یور ،لداعت مدع نیا زا یهاگآ اب نوتسنیرپ هاگشناد زا رفوشاه ِسناهوی .تسین

 µکا« :تفگ وا ».تسکش اب ندش وربور یارب نارگید قیوشت و شاهنیشیپ ¤خاس لداعتم یارب دشاب یشالت« ات درک ار راک نیا

 هجوتم .دنیآیم مشچ هب اهتیقفوم و ،دنتسه یئرمان الومعم اهتسکش نیا اما ،دروخیم تسکش منکیم ناحتما هک ییاهراک

 ».تسا هارهبور الومعم نم عاضوا هک دننک رکف نارگید ات دوشیم ثعاب نیا یهاگ هک ماهدش

 رشتنم ار ناشهموزر ناشدوخ یتح اهنآ زا یضعب .دنکیم رشتنم ار دوخ یاهتیصخش ما¬ ابیرقت یاهتسکش یهموزر سدقمباتک

ً اتعیبط – دنناوخیم دورس اهنآ یهرابرد یتح هکلب ،دننکیم فارتعا ناشیاهتسکش هب اهنت هن ،ناسیونرومزم ،لاثم یارب .دننکیم

 هکنیا و ناشیگدنز یهرابرد یریگمشچ روط هب اهنآ .ادخ زا ¤فرگ کمک و ناشهرابرد ندروخ هصغ یارب هکلب ،¤فرگ نشج یارب هن

 روطچ دنکیم فارتعا ۷۸ و ۷۳ یاهرومزم رد فاسآ ،لاثم یارب .دنتسه قداص ،تسا هدوبن تسرد یگدنز نیا یهدمع شخب روطچ

 قبط رد ار نآ یهمه وا .تسا هدش شنvیا رد وا تسکش هب رجنم هک ،هدروخ تسکش وا ،دناهدش قفوم ناراکهانگ هک یلاح رد

 دوخ فادها و اههدعو ات دوشیم دراو ادخ دعب ».میایب رب یتسرد هب نیا سپ زا مناوتیZ نم« ،دیوگیم عقاو رد و دراذگیم صالخا

 رازگرکش تسکش یاهدورس نیا یارب دیاب ام ردقچ .دروآیم تسد هب ار دوخ یناحور لداعت و تابث فاسآ دعب و دوش روآدای وا هب ار

 یهاگ هک میریذپب دننکیم کمک ام هب و میتسین اهنت هک دنروآیم ام دای هب و مینک یرادنپتاذمه اهنآ اب میناوتیم هک میشاب

 .میراذگب نایم رد زین نارگید اب و میروایب ادخ روضح هب ار نامیاهتسکش ات دننکیم ییvنهار ار ام و ،تسا یداع ندوب یعیبطریغ

 ادخ وا ،داد خر طرفم جنر یتقو ،لاحنیا اب .دوب )۱ :۱ بویا( »لماک درم« وا .تسا تسکش ¤شاذگ نایم رد زا یرگید یهنوZ بویا

 شیامزآ ربارب رد یناحور میظع تیقفوم زا یتاظحل ،هلب و ،)۲۲-۲۰ تایآ( داتسیا مکحم ادتبا رد وا ،هلب .درک شنزرس ییاهشخب رد ار

 .تسین مه ناتساد یهدمع شخب یتح ؛تسین ناتساد یهمه نیا اما .)۱۰-۸ :۲۳ ؛۲۷-۲۳ :۱۹( تشاد دوجو یناحور میظع

 تیشم و ادخ یتح و ،شناتسود هب ار دوخ یدیماان وا هک تسا ییاهنامز رد تسردان یاهباوج زا یدایز یاههنوZ لماش وا باتک
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 ار یمود ابلاغ ناگدنسیون و نیظعاو هچرگا( میوشیم مرگلد بویا ضیضح و جوا یهناقداص تبث زا ام ،رگید راب .درکیم زاربا وا

 .)دنریگیم هدیدان

 یاههخسن دییایب .میشاب زاب و قداص نامدوخ یگدنز یهرابرد ات دنکیم قیوشت ار ام نادرم نیا تسکش تایاور ¤شاذگ نایم رد

 رگید اب ار نامیگدنز یاهنییاپ و الاب ،سدقمباتک لیصا یهنوZ زا یوریپ اب و مینک اهر ار دچیپیم ام یارب ایند هک یتیقفوم

 !دوب دهاوخ توافتم یکوبسیف یاهباسح زا یلیخ اب نیا ردقچ .میراذگب نایم رد نارادنvیا

 دنکیم یریگولج رتدب تسکش زا ،تسکش

 رتدب یاهتسکش زا نم یاهتسکش هک تسا نیا نآ و موشیم زیچ کی هجوتم ،منکیم هاگن مدوخ یگدنز یهتشذگ هب یتقو

 رد ار نیا ام .زین نارگید هب ¤خومآ سرد قیرط زا هکلب ،ماهتخومآ یسرد اهنآ زا نم هک قیرط نیا زا اهنت هن ؛دناهدرک یریگولج

 نامسدقمباتک رد ام ،دندوب هدروخن تسکش فلتخم یاهشخب رد دب روطنیا دیدجدهع یاهاسیلک رگا .مینیبیم مه سدقمباتک

 اب اسیلک دنچ .میرادرب هباشم یاهتسکش رارکت مدع و یرود یارب ییاهمدق و میزومایب اهنآ زا هک میتشادن ار نانآ هب اههمان نیا

 شزاس زا اسیلک دنچ ؟دناهدرک یریگولج یکیتامزیراک یاهجرم و جره هب نداتفا زا ،هدروختسکش نایتنرق هب همان زا ¤فرگ سرد

 هب سلوپ یهمان اب اسیلک دنچ ؟دناهدش ظفح هدروختسکش نایطالغ هب همان اب ،نvیا قیرط زا اهنت یگدرمشلداع یهزومآ رس رب

 هب حیسم یهمان قیرط زا اسیلک دنچ ؟دناهدرک ادیپ تاجن ،رخآ یاهنامز هب تبسن طرفم ییادیش زا ،هدروختسکش نایکینولاست

 هب دvتعا زا ،سرطپ یاهتسکش اب نایحیسم زا ردقچ ؟دناهتشگرب دوخ نیتسخن تبحم هب ،هفشاکم رد هدروختسکش نایسسفا

 ؟دناهدش ظفح طرفم سفن

 یگداتسیا رد هک دنهدیم ربخ ینانابش و اهاسیلک یدوبان زا هک میونشب ار ییاهریژآ یادص و مینک هاگن نامفارطا هب زورما میناوتیم

 ار هدنهد رادشه یاهغارچ ات مینک هاگن ار نامدوخ یگدنز زا رتارف تسین مزال یتح .دناهدروخ تسکش یقالخا یکاپ و اههزومآ رب

 دیدهت ار مایگدنز هک ییاهیرvیب اب ،راب ود نم راک .تفر تسد زا راشف و دایز راک یهجیتن رد نم یتمالس ،شیپ لاس دنچ .مینیبب

 نم یتمالس تالکشم زا ادخ دیاش هک منیبب مناوتیم ،منکیم هاگن هتشذگ هب یتقو ،یور ره هب اما .دیشک ناتسرvیب هب ،دندرکیم

 زا یتح ادخ .دشاب اهبنارگ یهیده کی دناوتیم تسکش ،هبنج نیا زا .دنک یریگولج یناحور تسکش کی زا ات درک هدافتسا

 .)۲۸ :۸ نایمور( دنکیم هدافتسا نامتعفنم یارب ام یاهتسکش

 دوش هدیشخب دناوتیم تسکش
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 نامیاهتسکش اب هک تسا نیا لاوس نیرتگرزب .میروخیم تسکش روطچ و ،اجک ،یک ام هک تسین نیا لاوس ،تاهج یرایسب زا

 دیاب هک دنتسه یناهانگ هکلب ،دنتسین یریگدای یارب یسرد افرص اهتسکش زا یرایسب ،میدید هک روطنvه ؟مینکیم راک هچ

 ناشرطاخ هب ات میروایب ادخ روضح هب ار اهنآ دیاب هکلب ،میزومایب سرد اهنآ زا ات میروایب نامنهذ هب ار اهنآ دیاب اهنت هن ام .دنوش فارتعا

 یگتفریذپ و ششخب زا ام هب و دنکیم دازآ مرش و ریصقت زا ار ام فارتعا .تسه مه شخبییاهر اما ،تسا تخس نیا .میوش هدیشخب

 زور ییانشور هب ار اهنآ ،نامیاهتسکش زا بانتجا و ،ندناشوپ ،ندرک کچوک ،راکنا یاج هب .)۱۳ :۲۸ لاثما( دشخبیم نانیمطا

 زا غراف .میوشیم فرتعم ناممرج ره هب ،وا تمحر یارب اعد اب و مینکیم تبحص اهنآ زا هناقداص وا روضح رد و میروآیم ادخ وترپ و

 تمحر ،مینک فارتعا نامیاهتسکش هب ادخ روضح رد رگا ،میشاب هدروخ تسکش هناقمحا ردقچ و ،راب دنچ ،دب ردقچ هکنیا

 فرب لثم ار vش وا و ،دیروایب وا روضح هب ار یگدنز زا یشخب ره رد ناتیاهتسکش دیناوتیم vش .)۹ :۱ انحوی لوا( میباییم

 ضوع »اهتسکش یهمه یا دییایب هآ« هب ار نآ ،مهدب بوبحم یسمسیرک دورس کی رد یرییغت متسناوتیم رگا .دنکیم دیفس

 .مدرکیم

 کی رد ار ام دعب و دنکیZ رود ام زا ار ام یفنم تاکن افرص وا .تسا تسرد ،هلب .دشخبیم هب ار دوخ لvک حیسم هکلب ،نآ اهنت هن

 حیسم لvک .)۲۱ :۵ نایتنرق مود( دهدیمرارق تبثم یتیعقوم رد ار ام و دشخبیم ام هب ار دوخ تلادع وا .دنک اهر یثنخ تیعضو

 رد ای و هداد خر ام یهتشذگ رد یقافتا هچ هکنیا زا غراف .)۲۶-۲۱ :۳ نایمور( دوشیم بوسحم ام لام و هدش هتشاذگ ام باسح هب

 هکلب دنیبیZ صقن ،یزوریپ هکلب ،دنیبیZ تسکش ،دنکیم هاگن ام هب یضاق ناونع هب ادخ یتقو ،داتفا دهاوخ قافتا نامهدنیآ

 ،حیسم هب نvیا اب .)۱ :۸( دنیبیم لیلجت یارب یلیالد هکلب ،دنیبیZ تیموکحم یارب یلیلد ؛تلادع هکلب ،دنیبیZ ترارش ،لvک

 .دنوشیم هضواعم وا یاهدرواتسد اب ام یاهتسکش

 دنکیS فیرعت ار ام تسکش

 .دنکیZ فیرعت ار ام رگید تسکش هک تسا نیا هجیتن ؛هن .دروخ میهاوخن تسکش زگره رگید ام هک تسین نیا ،روما نیا یهجیتن

 دهع نیسدقم ما¬ یاهتسکش هب .ناشنvیا اب هکلب ،دنکیZ فیرعت ناشیاهتسکش اب ار دوخ موق ،ام یهدنهدتاجن و ادخ

 رالات هکلب ،تسین اهتسکش رالات اجنآ .دنکیم فیرعت ۱۱ نایناربع رد ار اهنآ روطچ ادخ هک دینیبب لاحنیا اب و ،دینک هاگن قیتع

 تسکش .دنکیم لیلجت ،حیسم هب اهنت ناشنvیا قیرط زا اهنآ تیقفوم زا اما ،دروآیZ دای هب ار نانآ یاهشزغل ادخ .تسا نvیا

 رخآ مالک ،تسین ییاهن اما ،تسام تایح زا یشخب نانچمه .تسین نآ یهدمع شخب رگید اما ،تسام تیوه زا یشخب نانچمه

 نآ دیابن و دنیبیم هک تسین یزیچ نیلوا تسکش ،دنکیم هاگن دوخ موق هب ادخ یتقو .تسین مه لوا فرح کش نودب و ،تسین
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 .تسا ام یلصا تیوه نیا .میاهدش هدرمش لداع حیسم رد ام .مینیبیم نایحیسم رگید و نامدوخ رد لوا مه ام هک دشاب یزیچ

 .مینیبب لوا دیاب مه ام و دنیبیم لوا ادخ هک تسا یزیچ نیا

 دنکیم رتکیدزن ار نUسآ ،تسکش

 هضواعم حیسم تلادع اب ار نامیاهتسکش و ،میشاب هدش هدیشخب اهنآ یارب ،مینک فارتعا نامیاهتسکش هب ردقچ ام هکنیا زا غراف

 ثعاب و درادیم هگن یکتم و نتورف ار ام نیا .دروخ میهاوخ تسکش اهراب و اهراب ،میتسه ایند نیا رد هک یمادام ،میشاب هدرک

 تسکش هک ییاج ،مینک هاگن نvسآ هب ات دوشیم ثعاب ،اهنیا یهمه زا هتشذگ اما .میراد هگن حیسم رب ار نامنvشچ دوشیم

 ششخب اب هکنیا ناونع هب طقف هکلب ،درد اب هن اما ،هلب ؟میروآیم رطاخ هب ار نامیاهتسکش اجنآ ام ایآ .دهدیZ خر رگید زگره

 .میربب رتالاب ار نامشتسرپ یادص هکنیا یارب طقف و دناهدش هدیشوپ حیسم

 ار وا ،تخاس هَنَهک و ناهاشداپ دوخ ردپ و ادخ دزن ار ام و ،تسش دوخ نوخ هب ام ناهانگ زا ار ام و دیا.یم تبحم ار ام هک ار وا رم

  .)۶-۵ :۱ هفشاکم( نیمآ .دابآلادبا ات داب ییاناوت و لالج

 هکلب ،ار نامیناحور و یقالخا یاهتسکش طقف هن ،دید میهاوخ دیدج الماک رظنم کی زا ار نامیاهتسکش نینچمه ام

 یهبحاصم نآ ،دوش بارخ هطبار نآ داد هزاجا هک دید میهاوخ ار ادخ یهنvیکح تیشم ام .زین ار نامیاهفرح و یطابترا یاهیدیماان

 دنکیم ضوع ار ام یاهتسکش باق ادخ یتقو .میدش در نآ رد هک یناحتما نآ ای ،هتفر تسد زا لغش نآ ،دشاب هعجاف کی یلغش

 .دنوشیم لیدبت ابیز ییاهحرط هب ،تشز یعازتنا تافداصت زا اهنآ ،دراذگیم اهنآ رود ار دوخ یهنvیکح تیمکاح ییالط باق و

 زین یدیماان یاهکشا .دروخ دهاوخن تسکش رگید سکچیه هن و ام هن .زگره ؛هن ؟درک میهاوخ هبرجت ار یتسکش مه اجنآ ام ایآ

 تیقفوم زا ینالوط و یلاع ناتساد کی نvسآ .)۴ :۲۱ هفشاکم( دش دنهاوخ کاپ ام نvشچ زا هک دنتسه ییاهکشا نآ زا یشخب

 تیقفوم ،یاهفرح تیقفوم ،طباور تیقفوم ،یمسج تیقفوم ،یرکف تیقفوم ،یناحور تیقفوم ،یقالخا تیقفوم :دوب دهاوخ

 .ییاسیلک

 هک میباتشب یزور هب ات ،دنزاسب زین نvسآ قاتشم ار ام دیاب اما ،دنربب حیسم یوس هب ار ام دیاب نامینونک یاهتسکش ،هلب ،نیاربانب

 .دش دهاوخ دوبان هشیمه یارب یدیماان یهجنکش و تسکش درد
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 رهش رد عقاو Puritan Reformed Theological تایهلا هاگشناد رد یدربراک تایهلا و قیتع دهع داتسا ،یِرُم .یپ دیوید رتکد

 باتک یهدنسیون ناشیا .تسا Grand Rapids Reformed Church یاسیلک نابش نینچمه و ناگیشیم تلایا رد زدیپَر دنَِرگ

Exploring the Bible: A Bible Reading Plan for Kids دشابیم زین.  

 

  .تسا هدش رشتنم )Tabletalk( کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


