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 ضیف رازبا ناونعهب ادخ مالک

 دراودُدنَو تربار

 

 مک تــسد یگدنز زا یاهرود رد هک میونــشیم یدادعتــسا اب ناگدنــسیون ای نادنم6ه ،ناراکــشزرو زا یهاگ ام

 تیبوبحم .تـسا هدـشن هداد اهنآ هب ناـشقح و هدـش هتفرگ هدیدان ناـشراک ،ناـشیاهییاناوت دوجواب .دناهدـش هتفرگ

 و یرگنیحطـــس رب ردـقنیا اـم گـنهرف ارچ هـک میبجعتم اـم و دـنکیم جیگ ار اـم دادـعتـــسا مک دارفا تـیقفوم و

 رد یرتلوقعمان رایـسب یوگلا هک میـشاب هتـشاد رظن رد دیاب ام ،لاح نیا اب .تـسا هدـش زکرمتم چوپ یاهیتیربلـس

 هب .تــسا هدــش هتفرگ مک تــسد ادخ مالک ؛تــسا هدــش یهجوتیب مهم رایــسب یزیچ هب و دراد دوجو ناهج نیا

 یانب و داجیا یارب دنوادخ هک ،یلـــصا رازبا ،میتـــسیاب مکحم ادخ مالک یهنیجنگ رب دیاب ام ،نایحیـــسم ناونع

 .دنکیم هدافتسا نآ زا دوخ یاسیلک

 ؛۶ :٣۳ رومزم( دـش هدیرفآ دنوادخ مالک تردق هب تقلخ یماj .میـشاب هتـشاد دای رد ار ادخ مالک رادتقا دیاب ام

 هک یلاح رد .)۳ :۱ نایناربع( دنکیم ظفح ار زیچ همه هک تـسا دنوادخ ردتقم مالک نیا مه الاح .)۳ :۱ انحوی

 هــشیمه یارب ام یادخ مالک ،دنوــشیم دیدپان و وحم نیمز یور زا اهنآ لuعا نیرتهب و اهناــسنا نیرتهتــسجرب

 هدنز ادخ مالک” ،مینکیم شالت دارفا نهذ و بلق رب یراذگریثأت یارب ام هک یلاح رد .)۸ :۴۰ایعـشا( تـساجرباپ

 و راکفا زیمم و ار زغم و لصافم و حور و سفن دنک ادج ات هدنور ورف و مد ود ریشمش ره زا تسا رتهدنرب و ردتقم و

 هزات دلوت هک ورنآ زا ” ،دراد ییازسب شقن نارادنuیا یایحا رد ادخ مالک .)١٢ :٤ نایناربع( “تسا بلق یاهتین

 .)۲۳ :۱ سرطپ لوا( “تسا یقاب دابآلادبا ات و هدنز هک ادخ مالک هب ینعی ینافریغ زا هکلب یناف مخت زا هن دیتفای
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 باتک رد .دراد ار شرتـــسگ و دـــشر ییاناوت دوخ رد ادخ یهدنز مالک هک میـــشاب هتـــشاد رطاخ هب دیاب نینچمه

 و هدوب زکرمتم مالک تمدخ و اعد رب نالوــسر .میناوخیم ار ادخ مالک دــشر زا یندینــش یتیاور ،نالوــسر لuعا

 ،هـجیتن رد .)۴-۱ :۶ نالوـــسر لuعا( دـندوب هدرک کرد دوخ تـمدـخ روحم ناونع هـب ار عوـــضوم نیا تـیمها

 رد .دناهدـش هفاـضا اـسیلک هب رفن نارازه هک دراد دوجو نالوـسر لuعا رد اـسیلک دـشر زا یهوکـشاب یاههنحـص

 لuعا( دراد دوجو دنوادخ مالک ندمآ بلاغ و ،ریثکت ،دـــشر ،شرتـــسگ زا یتایاور نالوـــسر لuعا باتک رسارس

 هب ،دینک یـــسررب ار نالوـــسر لuعا باتک و دیدرگرب بقع هب رگا .)۲۰ :۱۹ ؛۴۹ :۱۳ ؛۲۴ :۱۲ ؛۷ :۶ نالوـــسر

 رب زکرj یاج هب .دزادرپیم زین مالک دــشر هب ،دنکیم تبحــص اــسیلک دــشر دروم رد باتک نیا هک هزادنا نuه

 .مینک شیاتس شمالک یقیقح دشر یارب ار دنوادخ دیاب ،هدوب ادخ مالک یورشیپ یهجیتن هک اسیلک دشر

 اـسیلک رد ادخ مالک یزکرم هاگیاج هب دیاب ،مینکیم هاگن عوـضوم نیا دروم رد ادخ مالک تاداهـش هب هک نانچمه

 رد رتــسنیمتــسو زجوم خــساپ و شــسرپ هک روطنuه .مینک ظفح رطاخ رد هراومه ار تقیقح نیا و هدوب فرتعم

  :دیوگیم و هداد میلعت ۸۹ لاوس

 سدـقت رد اـهنآ یاـنب ،ناراـکهاـنگ لـیدـبت و ندرک دـعاـقتم یارب ار مالک یهـظعوم صاـخ روطهـب و ،ندـناوخ ،ادـخ حور

 .دزاسیم رثؤم یرازبا تاجن تهج هب و نMیا قیرط زا ،یهلا شمارآ  و

 ناونع هب ار ادخ مالک ،دنکیم تبحص “رازبا” کی ناونع هب ادخ مالک یهظعوم و ندناوخ زا شسرپ نیا رد یتقو

 یاهلیـسو ناونع هب صاخ یـسرد یهمانرب کی زا هدافتـسا دننام انعم کی هب نیا .دنکیم یفرعم ببـس ای هلیـسو

 هک تـسا نیا تیعقاو .تـسا بوچ هکت کی زا یزیچ �خاـس یارب یـصاخ دنیآرف ای نازومآشناد نهذ رییغت یارب

 نیا ،دوـــشیم هظعوم نیظعاو طـــسوت و دوـــشیم ریثکت و پاچ اهناـــسنا طـــسوت سدقمباتک هک ینامز یتح

 هـب لوـــسر سلوپ .دـنکیم هداـفتـــسا اـم رد ندرک لـمع یارب یرازبا ناونع هـب دوخ مالک زا هـک تــــسا دـنوادـخ
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 زا هک ار ادخ مالک نوچ هک مینکیم رکـش ار ادخ ا¡اد زین ام تهج نیا زا و” :دهدیم میلعت نینچ نایکینولاـست

 هک uــش رد هک ادخ مالک ،تــسا هقیقحلایف هکنانچ هکلب ،دیتفریذپن یناــسنا مالک ار نآ ،دیتفای دیدوب هدینــش ام

 .)۱۳ :۲ نایکینولاست لوا( “.دنکیم لمع دیتسه رادنuیا

 اب ،هنارادافو یهظعوم زا هک تـسا نیا اـسیلک یلـصا تیلوئـسم ،دوـشیم ادخ مالک زا هدافتـسا زا تبحـص یتقو

 دهاوخ هدافتـسا نآ زا دنوادخ هک دـشاب هتـشاد دuتعا و ،دنک لـصاح نانیمطا ادخ مالک قیقد و یلوـصا ،تقد

 هداتـــسرف مالک یهظعوم یاربً اتدمع وا نالوـــسر .)۱۸ :۴ اقول( دمآ لیجنا ظعاو ناونع هب ادخ ـــرسپ دوخ .درک

 لوا( دـننک زکرj میلعت و هـظعوم رب رادـتقا اـب اـت دـندــــش هدـناوخارف سطیت و سوئاـتومیت دـنناـم ینادرم .دـندــــش

 دوبمک کـی دـنوـــشیم هداـتـــسرف لـیجنا مالعا یارب هـک ینیظعاو نودـب .)۱۳ :۲ سطیت ؛۱۴-۱۳ :۴ سوئاـتومیت

 رد .)۱۷-۱۴ :۱۰ نایمور( “ادخ مالک زا ندینـش و تـسا ندینـش زا نuیا” اریز ،دـش دهاوخ ساـسحا یـساـسا

 یهدنهدتاجن مکح بسحرب هک یاهظعوم هب درک رهاظ ار دوخ مالک” ادخ هک دهدیم میلعت سلوپ ،٣ :١ سطیت

 دنکیم “مالعا” ای “راکـشآ” هظعوم قیرط زا ار دوخ مالک ادخ هک تـسانعم نادب نیا ،“دـش هدرپـس نم هب ادخ ام

 .دیا©یم راکشآ هدوب زار کی ناسنا یارب یعیبط روطهب هچنآ و

 ار هاـنگ تـقیقح میناوتب هـک تــــسین یداـع یرما نیا هـک میریذـپب دـیاـب ،میراذـگیم مه راـنک ار میهاـفم نیا یتقو

 کرد ار سدقمباتک قمع ای تعـــسو ،مالک یهظعوم یهلیـــسو هب زج ای میروایب نuیا حیـــسم هب ای مینک کرد

 و هداد لکــش دوخ تuلک قیرط زا ار ناــشکدوک تیــصخــش لوا یهجرد رد اــشوک نیدلاو هک روطنuه .مینک

 .دنکیم انب و هدناوخ دوخ مالک یهظعوم قیرط زا ار دوخ نادنزرفً الومعم زین دنوادخ ،دنزاسیم

 اهخیبوت ،قیاقح ضرعم رد ار ام هک تـسا نیا سدقمباتک یهنارادافاو یهظعوم تحت ندوب ِیلاع تاکرب زا یکی

 هـک میراد لـیاـj تـیاـهن رد ،میوـــش هـتـــشاذـگاو ناـjارکفت و دوخ هـب رگا .دـهدیم رارق هرظتنمریغ یاـهقیوـــشت و
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 نیا ،دراوم یخرب رد .میربب شیپ یگدنز دوخ تاحیجرت ساــسا رب ار یگدنز و هتــشاد دوخ قئالع قبط یمیلاعت

 ،مظنم و یحیـرشت تاظعوم تحت ندوب .دوـش سدقمباتک بختنم یاهشخب زا هدافتـسا ءوـس هب رجنم دناوتیم

 نـــشور ام یارب دیدج و میدقدهع زا ار فلتخم تاعوـــضوم و هداد شـــشوپ نامز لوط رد ار سدقمباتک لک هک

 تعuج کی یاههغدغد و اهزاین هک یظعاو �شاد .دهدیم °اس یناحور یهیذغت کی نارادنuیا هب ،دنزاسیم

 ایحا ار ام حور تیاهن رد اما ،دــشاب زیگناربشلاچ تــسا نکمم هک دوــشیم ییاهییuنهار هب رجنم ،دنادیم ار

 :تـسا هدـش هتفگ ام هب دیدجدهع رد راب هدزناپ .)٢٣ رومزم( دیا©یم تیاده “تلادع یاههار” هب ار ام و دنکیم

 “.دونشب ،دراد ندینش یارب ییاهشوگ هک هکنآ”

 .تسا تکرب ثعاب ام زا کیره یصخش یهدافتسا یارب دنوادخ ضیف زا یرازبا ناونع هب سدقمباتک ،نینچمه

 حبـص سیونرومزم .تـسین نارادنuیا یارب سدقمباتک یـصخـش یهعلاطم ندوب رثایب یانعم هب هظعوم هب زاین

 زور ره هیریب “بیجن” یلاها .)۱۴۸-۱۴۷ :۱۱۹ رومزم( دناوخب ار مالک و دنک اعد ات دـــشیم رادیب باوخ زا دوز

 اب ات دنکیم زهجم ار uـش هنادجم و قیقد ندناوخ .)۱۱ :۱۷ نالوـسر لuعا( دندرکیم وجتـسج ار سدقمباتک

 دـــشر ار uـــش سدقمباتک یـــصخـــش یهعلاطم زا موادم و تباث یهیذغت کی .دیهد شوگ هظعوم هب تریـــصب

 و حالـــصا ار uـــش هراومه ،نینچمه .)۱۷ :۳ سوئاتومیت مود( دزاـــسیم زهجم “وکین لمع ره یارب” و دهدیم

 حیـسم هب ام یگـشیمه زاین عوـضوم نیا .تـسا مزال اما دـشاب تخـس تـسا نکمم دنچره ،)١٦ هیآ( دنکیم هیبنت

 uـش یحیـسم یگدنز و میلاعت هب راوتـسا ییانبریز و ،“دزومآیم تمکح تاجن تهج هب” ار uـش ،دوـشیم روآدای ار

 .)١٦-١٥ تایآ( دهدیم

 و شناد فرص لاـقتنا زا رتارف یقاـفتا ،دـیهدیم شوگ هـناراداـفو یاهـظعوم هـب اـی دـیناوخیم ار سدـقمباـتک یتقو

 ،تـسا هدنز ادخ مالک .تـسین ینا6خـسً افرص هظعوم و تـسا ذغاک و بکرم زا شیب ادخ مالک .دهدیم خر میلاعت

 رد عوـــضوم نیا زا یداـیز ریواـــصت .دـنکیم لـمع دوخ سودـق حور طـــسوت رثؤم روطهـب نآ قیرط زا دـنوادـخ اریز
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 و هبوت ،)۲٣ :۱  سرطپ لوا( دراکیم ار دـــسافیب یاههناد دوخ مالک قیرط زا دنوادخ :دراد دوجو سدقمباـتک

 ،)۳۵ :۶  اـنحوی ؛٤ :٤ یتم( دـنکیم هـیذـغت تاـیح ناـن اـب ار اـم حور ،)١٠ ناـیمور( دروآیم ناـغمرا هـب ار نuیا

 :۵  نایـسـسفا( دزاـسیم رهاط ار دوخ یاـسیلک و ،)۳۸ :۷  انحوی( دنکیم داجیا ام بلق رد هدنز بآ زا یاهمـشچ

 هچنآ هنوگچ مینادب هراومه ات ،تـــسوا یهدارا قباطم یگدنز و حیـــسم اب داحتا یانعم هب ام رد مالک ندنام .)۲۶

 ادخ مالک هک تــسانعم نادب نیا .)۷ :۱۵۱۵ :۷ انحوی( میــشاب بلاط ار تــسوا سدقم و وکین یهدارا بــسحرب

 ام ادخ مالک طـسوت .دنکیم لمع نآ قیرط زا وا اریز ،تـسا دنوادخ بناج زا ردتقم و دنمـشزرا ،ریظنیب یاهیده

 .مینکیم رارقرب طابترا وا اب تاقالم نیا رد و هدش وربور حیسم اب

 رد هک مینکیم یگدنز یناهج رد ام .تــسا رادیاپ دیما کی نایحیــسم یارب ادخ مالک یریذپان رییغت ،تیاهن رد

 راتفر ،قالخا رد هنادرخبان تارییغت زا یرایـسب هلمج زا ،دوـشیم یقلت تلیـضف ناونع هب دوخ یدوخ هب رییغت نآ

 هک تـسا فرتعم یمالک نuه هب اـسیلک اما ،دننکیم رییغت و دنیآیم مهیپ رد فلتخم یاهدیا .یگدنز کبـس و

 .دـشاب دنوادخ زا ام یرازگرکـش یارب یعوـضوم دیاب نیا و ؛دناهتـشاد رواب نآ هب هتـشذگ یاهنرق یط نیـسدقم

 یرایـسب رد دوخ شرتـسگ و دـشر هب و تـسا هدادن تـسد زا ضیف رازبا ناونع هب ار دوخ تردق ای تیمها ادخ مالک

 راوتـــسا دابآلادبا ات ام یادخ مالک نکیل ،دیدرگ هدرمژپ لگ و دـــش کـــشخ هایگ” .دهدیم همادا ناهج طاقن زا

  )۸ :۴۰ ایعشا( “.دنام دهاوخ

 .دشابیم ویراتنآ ،ناساوپ رد دمروفیر پوه یاسیلک شیشک ،دراودُدنَو تربار شیشک

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


