
https://fa.ligonier.org 
 
 

 صاخ لئاسم رد یحیسم قالخا یریگراکهب

 نوسرِدَنا .ِنا زمیِج

 

 ریثأت هرL - یقالخا یساسا لئاسم دروم رد یناگمه قفاوت .مینکیم یگدنز یقالخا دیدش جرم و جره رصع رد ام

 و  (pragmatism)یشیدناتحلصم هک ییاجنآ زا .تسا هتفر نیب زا یزیگنامغ زرط هب - برغ ندS  رب تیحیسم

 شرظن رد هک ار هچنآ سکره هک میتسه یاهرود هبرجت لاح رد هرابود ،تسا مکاح (relativism) ییارگیبسن

 ام هب ار یمجسنم ینیبناهج یحیسم ن}یا ،یگتشگرس نیا نایم رد .)۲۵ :۲۱ نارواد( درکیم ،دمآیم دنسپ

 یوگتفگ یهوحن یهابرد ،هلاقم نیا رد .دنکیم تیاده ار ام تیمها زئاح یقالخا لئاسم یارب هک دهدیم هئارا

 .درک میهاوخ رورم نامدوخ ینامز عطقم اب طبترم زیگناربثحب تاعوضوم زا یدادعت دروم رد یحیسم قالخا

 یسیع ام دنوادخ هک روطن}ه ،میشیدنایم گرزب نامرف ود هب هلصافالب ؟تسیچ یحیسم قالخا لوصا فیرعت

 مود و .ا� تبحم دوخ رکف یماS و سْفن یماS و لد همه هب ار دوخ یادخ دنوادخ هکنیا« :تسا هدرک نایب

 هک تسا تسرد تهج همه زا نیا .)۴۰−۳۷ :۲۲ یتم( »ا� تبحم دوخ لثِم ار دوخ هیاسمه ینعی تسا نآ َلثَم

 یحیسم تبحم ؟تسانعم هچ هب نارگید و ادخ هب تبحم لمع رد اما .تسا روحم تبحم یحیسم قالخا مییوگب

 ؟دراد یراظتنا هچ ام زا عقاو رد

 تــسا هدــش نایب وا نیمارف رد حیرص روطهب هک ادخ یقالخا تعیرش هب دیاب ،یتایح لاؤــس نیا هب خــساپ یارب

 ادخ تـشگنا اب و هدـش هداد لیوحت یـسوم هب انیـس هوک رد هک ار نامرفهد لومعم روط هب نایحیـسم .مینک عوجر

 یقالخا تعیرش زا یاهــصالخ ناونعهب ،دنــسانــشیم تیمــسر هب ار تــسا هدــش هتــشون یگنــس یاهحول یور رب

 ،تــسا نامدوخ عونمه و ادخ لابق رد ام یــساــسا فیاظو رگنایب هک ماکحا نیا .)۱۸ :۳۱ ؛۱۷−۱ :۲۰ جورخ(
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 :۲ بوقعی ؛۱۰−۸ :۱۳ نایمور ؛۲۰ :۱۸ اقول( دناهدـــش دییأت دیدج دهع رد یگـــشیمه یقالخا هدعاق ناونعهب

 یقالخا یاهیروآون زا رود هب یهلا نیمارف نیا زین انیــس رد یتح مینادب هک تــسا مهم رایــسب لاح نیا اب .)۱۱

 نامرف هد .تـسا هدوب زیاج یـسوم دهع زا لبق یدزد و انز ،لتق ،یتـسرپتب هک دنک رکف دیابن سکچیه .دناهدوب

 ناهج یقالخا یاهراجنه :دناهدیمان شنیرفآ لوـــصا ار نآ بلطحالـــصا نانادیهلا هک تـــسا یزیچ نآ یهـنییآ

 اهنآ یع}تجا طباور و اهناــسنا تیهام رد مود یهجرد رد و دنوادخ تیــصخــش رد لوا یهجرد رد هک یلومــش

 .دنشابیم راوتسا ،دناهدش هداد روتسد و داجیا دنوادخ طسوت لصا رد هک یاهنوگهب

 عون و تقلخ ،ادخ یسدقمباتک یاههزومآ رد هشیر یحیسم قالخا هک تسا نیا دراد عوضوم نیا رب تلالد هچنآ

 ،تسا هدش هتشاذگ شیادیپ نیزاغآ یاهلصف رد یساسا یاههیاپ ماS مینیبیم هک یماگنه ،عقاو رد .دراد رشب

 هاگهگ هک یزیگنارب شلاچ یقالخا ت}یمصت یتح ،دنریگیم رارق دوخ یاج رد یتحار هب یقالخا لئاسم »کا

 دراوم نیا لماش مینک هراشا اهنآ هب اهلصف نیا رد دیاب هک یسدقمباتک نیداینب قیاقح .میوشیم وربور اهنآ اب ام

 یمظن )۲( ؛دیوگیم نخس و دنکیم تموکح مات رادتقا اب هک تسا زیچ همه قلطم ِقلاخ ،دنوادخ )۱( :دنتسه

 ،نیاربانب .دیرفآ دوخ تهابشهب ار رشب دنوادخ )۳( ؛میراذگب مارتحا نآ هب دیاب ام هک دراد دوجو تقلخ رد یعیبط

 دوخ قلاخ تیصخش باتزاب لابند هب میهدیم ماجنا هک یراک ره رد دیاب و میرادروخرب یاهژیو شزرا و نأش زا ام

 دنوادخ )۵( ؛نز و درم :دنرگیدکی یساسا لمکم هک تسا یسنج زیاS لماش رشب عون یارب ادخ حرط )۴( ؛میشاب

 یلصا دحاو لوح یرشب هعماج ،نیاربانب .داد رارق یسنج تیمیمص و لثم دیلوت ،تبحاصم یارب ار جاودزا دهع

 )دهد تکرب ادخ رگا( نادنزرف ،دنوشیم دحتم مه اب جاودزا رد ،نز کی و درم کی :تسا هدش لیکشت هداوناخ

 عطاق روط هب و درک زاغآ هداوناخ کی اب ار رشب لسن دنوادخ )۶( ؛دننکیم تیبرت دیدج یاههداوناخ لیکشت یارب

 .درک رارقرب ار تیرشب همه یساسا یگتسبمه و تدحو
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 ار یصخشم یقالخا شور اهنآ هنوگچ هک مینک یسررب دییایب ،یحیسم قالخا ینیوکت دعاوق نیا °فرگ رظن رد اب

 تازاجم ،یتسرپداژن ،)تحار گرم( یزاناتا ،نینج طقس :دننکیم هئارا زورما هشقانم دروم عوضوم تفه دروم رد

 .تیسنج رییغت و ییارگسنجمه ،قالط ،مادعا

 تسا دنوادخ بناج زا یاهیده تایح یماS .نآ یقالخا یاهدمایپ و »ادخ تهابشهب« هزومآ هب میزادرپیم ادتبا

 هک دراد رایتخا نیاربانب و تسا یتسه قلاخ دنوادخ .)۲۶ :۵ انحوی( دراد »تایح دوخ رد« هک تسادخ اهنت و

 روط هب اهناسنا هک تیعقاو نیا اما ،تسا قداص هدنز تادوجوم یهمه دروم رد نیا .دریگب ار نآ ای و دهدب تایح

 و دنمشزرا صاخ روطهب دنوادخ دزن رد ام تایح هک تسا ینعم نیا هب دناهدش هدیرفآ ادخ تهابشهب صاخ

 ادخ هب تناها زج یزیچ کش نودب تسا هدش هدیرفآ ادخ تهابشهب هک یسک ندرک نیرفن و نعل .تساهبنارگ

 زا و میراذگب مارتحا نایاپ ات زاغآ زا اهناسنا یگدنز هب هک تسام یقالخا هفیظو نیاربانب .)۹ :۳ بوقعی( تسین

 :دننکیم دییأت ار تسا هدرک هراشا نآ هب هشیمه سدقمباتک ار هچنآ تحارص هب نردم مولع .مینک تظفاحم نآ

 .)۱۶−۱۳ :۱۳۹ ؛۵ :۵۱ ریمازم ؛۱۵ :۳۱ بویا ؛۵−۳ :۱۳ نارواد( دوشیم قلخ دیدج ناسنا کی حاقل هظحل رد

 ای هدش دلوتم هزات دازون کی هب تبسن ار ادخ زا یرتمک تهابش دشر هیلوا لحارم رد یتح ،مِحَر رد کدوک کی

 .تسادخ هب تبسن میظع یترارش و تسا عافدیب ناسنا کی یدوبان نینج طقس نیاربانب .درادن غلاب ناسنا کی

 ییورایور یگنوگچ اب ههجاوم رد ام هک ینامز یتح ،دشاب نینج طقس دروم رد یحیسم رکفت یارب ییانبم دیاب نیا

 .میتسه یسنج زواجت قیرط زا یرادراب ای و ینینج تالالتخا دننام یزیگنامغ یاهتیعقوم اب

 یارب یحالطصا یزاناتا .تسا قداص هزادنا ن}ه هب زین یگدنز ینایاپ لئاسم دروم رد یگدنز ندرمش مرتحم

 هب یشکدوخ« لمع یور هثحابم زکرS هزورما .جنر شهاک ای یریگولج یارب ناسنا کی لتق :تسا »تحار گرم«

 یگدنز هب درد نودب اهنآ ات دننکیم کمک نار}یب هب ندناسر یرای یارب ناکشزپ هکییاج ،تسا »کشزپ کمک

 یانعم هب - یشکدوخ هشیمه سدقم باتک ،دشابیم یگدنز رادفرط هک یقالخا لوصا اب قباطم .دنهد نایاپ دوخ
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 لمحت دروم رد سدقمباتک هکیلاحرد و .تسا هدیشک ریوصت هب یفنم یتارابع اب ار - یشکدوخ ،هملک یعقاو

 هکیلاحرد ،نیاربانب .تسا هدرکن دییأت ،لح هار ناونعهب ار یشکدوخ زگره ،دراد °فگ یارب یدایز یاهفرح جنر

 یسدقمباتک یاهرایعم قبط ار یزاناتا دیاب ،مینک تی}ح هنازوسلد و شخب مارآ یتبقارم زا لماک روطهب دیاب ام

 .میر}شب هابتشا یقالخا رظن زا

 یرگید عوضوم نیا .تسا هدروآ ناغمرا هب یرشب عماوج یارب ار یمیظع فاکش و جنر خیرات لوط رد یتسرپداژن

 تیاور هنوگچ هک میاهدش هجوتم ام .دنکیم تبحص نآ دروم رد تحارص و تیفافش اب یحیسم قالخا هک تسا

 دوجو داژن کی طقف ،رتقیقد نایب هب .دنکیم دیکأت رشب عون یداینب داحتا ساسا رب سدقمباتک رد شنیرفآ

 .دشاب هدش راکشآ فلتخم یاهتیموق زا یزیگناتفگش عونت اب ادخ شنیرفآ حرط رد رگا یتح - رشب داژن - دراد

 نیاربانب و دنتسه ادخ تهابشهب هزادنا کی هب اهناسنا یهمه ،تسین یدنبهجرد ادخ »تهابشهب« ،نیا رب هوالع

 و تایهلا رد هشیر ،یندم قوقح نردم موهفم .دنوش رادروخرب ینوناق تی}ح و شزرا ،تلزنم ن}ه زا دیاب

 .دناهدرک دییأت مه یبهذمریغ ناراگنخیرات یتح ار عوضوم نیا دراد یحیسم ینیبناهج رد یسانشناسنا

 رد زین نیمه اما ،دوــشیم هدیــشک ریوــصت هب یگدنز رادفرط تاداقتعا فالخرب بلغا مادعا تازاجم زا تی}ح

 تهابـش هب ار ام ادخ هک ارچ :تـسا نـشور یـسدقمباتک قطنم .تـسا هدـش یراذگهیاپ ادخ »تهابـشهب« یهزومآ

 :۹ شیادیپ( دنهدب تـــسد زا ار دوخ ناج بـــسانتم و هنالداع یتازاجم ناونعهب دیاب نالتاق ،تـــسا هدیرفآ دوخ

 و دـهاوـــش تـهج یقیقد یاـهراـیعم هـک دـنکیم مزلم ار اـم نارگید ناـج تـمرح هـب مارتحا ،لاـح نیع رد .)۵−۶

 ،ام ینوناق یاهمتـسیـس رد فافـش تروـصهب هراومه تلادع هک مینک لـصاح نانیمطا ات ،میربب راکهب ار یفرطیب

 .)۲۱−۱۵: ۱۹ ؛۶ :۱۷ هینثت ؛۱۵ :۱۹ نایوال( دوشیم تیاعر ،گرزب میارج بیقعت رد هژیوهب

 رصاعم یقالخا لئاسم زا یخرب اب ار هدش هتفگ ،شنیرفآ رد هک یسنج تالیاS و جاودزا نیمارف دییایب نونکا

 و دوشیم متخ قالط هب جاودزا ود ،جاودزا جنپ ره زا ،هدحتم تالایا رد هزورما .مینک زاغآ قالط اب ،مینزب دنویپ
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 رگید هکدنسرب میمصت نیا هب یرهوش و نز رگا .تسا هدش هتفریذپ هدرتسگ روط هب »ریصقت نودب« قالط موهفم

 هدرپیب یسیع زا یتقو هکنآ لاح .دنهد هSاخ ار ناشجاودزا هک تسا یفاک هیجوت نیمه ،دنتسین رگیدکی قشاع

 یهلا یداهن جاودزا درک ناشنرطاخ مدرم هب ۲۴ :۲ شیادیپ باتک هب هراشا اب وا ،دش لاؤس جاودزا و قالط دروم رد

 نتکی مه اب دنوادخ طسوت اهنآ ،دندنبیم ییوشانز دهع مه اب درم و نز یتقو هک نیا رب دیکأت اب ،تسا سدقم و

 ضقن ار ندوب نتکی هک تسییوشانز یهطبار یدمع کرت ای ییوشانز رد تنایخ اهنت .)۶-۴ :۱۹ یتم( دناهدش

 .)۱۵−۱۰ :۷ نایتنرقلوا ؛۹ :۱۹ ؛۳۲ :۵ یتم( دنک هیجوت ار یمسر دنویپ نیا لالحنا دناوتیم نآ و دنکیم

 هزومآ ،تسا هدش یداع یرما یبرغ عماوج رد تدش هب نایارگسنجمه طباور هک یلاح رد ،نینچمه

 ناونعهب دنوادخ طسوت جاودزا هک تسا نشور تقلخ تیاور رد .تسا حضاو ًالماک دروم نیا رد یسدقمباتک

 حرط ساسارب .دنک لمع هعماج و هداوناخ یارب یاهیاپ ناونعهب ات تسا هدش ررقم نز کی و درم کی نیب یدنویپ

 .)۱۸ :۲ شیادیپ( دش قلخ مدآ یارب »بسانم« نواعم کی ناونعهب هکلب ،یسنج رظن زا اهنت هن اوح ،ادخ

 دنهد لیکشت هبناجکی یداحتا دنناوتی� سنجمه یاهجوز هک دنیا�یم قیدصت مه اب تعیبط و سدقمباتک

 دوجو سدقمباتک رد ییارگسنجمه تهجهب یحیرص تیموکحم چیه رگا یتح .)۲۸ :۱( »دنوش ریثک و روراب« ای

 .دشیم لصف و لح حیسم میلاعت رد نآ باتزاب و یسدقمباتک شنیرفآ حرش اب عطاق روط هب عوضوم ،تشادن

 دروم رد یتحاران زا هک یناسک هب تبسن دیاب نایحیسم .دنکیم قدص زین اهیتیسنجارت دروم رد لوصا نیمه

 ناسنا یسنج تالیاS یارب دنوادخ حرط ،دوجو نیا اب .دنشاب زوسلد ،دنربیم جنر دوخ ندب و یسنج تیوه

 اهنآ زا کیمادک هک تسا نیا یلصا صخاش ام ندب و ،نز و درم ،میاهدش قلخ ادخ تهابشهب ام :تسا نشور

 رد سدقم باتک رد ییانبم چیه .)دنتسه صخشم یدشر یاهراجنهان لیلد هب هک ردان دراوم رد یتح( میتسه

 .درادن دوجو دشاب ام یهمه رد هتفای مسجت یسنج تالیاS زا لقتسم هک »یتیسنج تیوه« دروم
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 اهنیا زا شیب یلیخ دیاب و ناوتیم ،میتسه هجاوم نآ اب هزورما هک یقالخا یاهشلاچ ریاس و لئاسم نیا دروم رد

 رد تدشهب و تسا فوشکم سدقمباتک رد حوضو هب یحیسم قالخا یساسا لوصا ،لاحنیااب .تفگ نخس

 ابیرقت ،قالخا یهدولاش ،میدش هجوتم هک روطن}ه ،عقاو رد .دراد هشیر رشب عون و شنیرفآ ،ادخ یاههزومآ

 .تسا هتفرگ یاج شیادیپ لوا لصف ود رد لماک روطهب

 

 Reformed تایهلا هاگشناد رد هفسلف و تایهلا داتسا ،یروم کَم ویلِبَد لراک ناونعهب ،نوسرِدَنا .ِنا زمیِج رتکد

Theological Seminary ملعم وا .تسا یخیاشم یاسیلک شیشک و یل}ش یانیلوراک رد عقاو تولراش رهش رد 

 وت ینیبناهج« باتک یهدنسیون و تسا مالسا رد یشواک یشزومآ یهعومجم رد رینوگیل تامدخ یهتسجرب

 .دشابیم »؟تسیچ

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


