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 یقالخا یگدنز و یحیسم یسانشناسنا

 نِنوردنَو دیوید

  

 یاههزوح ماE دنچره .دنتـسه هدینت مه رد تایقالخا و اههزومآ هک دننکیم هراـشا یهاگ یحیـسم ناگدنـسیون

 یقالخا یگدنز یارب یدنEردق جیاتن )یــسانــشناــسنا( ناــسنا یهزومآ ،دنتــسه یقالخا میهافم یاراد تایهلا

 ارف ندرک لمع هب ار ام هنوگچ ادخ هکنیا ،هوالعهب .تـسا ریذپانییادج ام ندرک یگدنز هنوگچ زا ام یتـسیک .دراد

 .دراد تقباطم تسا هدرک اطع ام هب وا هک یناسنا تعیبط و تاذ اب ،دناوخیم

 لیاE نایحیسم زا یرایسب یتح .دشکیم شلاچ هب یحیسم قالخا هرابرد ار یرایسب رکف زرط ییاهاعدا نینچ

 میناوتن اـت تــــسا هدرک لـیمحت اـم رب ادـخ هـک دـننک هاـگن ینیناوق هـعومجم مـــشچ هـب ادـخ تـعیرش هـب هـک دـنراد

 هک یتاروتـسد یارب .تـسین هنادبتـسم ادخ تعیرش اما .میـشاب هتـشاد رایـسب یهرهب و دوـس و تذل ،ینارذگشوخ

 هدـننک سکعنم هـکلب ،دـنکیم سکعنم ار وا لداـع و سدـقم تاذ اـهنت هـن ادـخ تـعیرش .دراد یبوخ لـیالد دـهدیم

 ات تـسا هدرک نییعت نoیارب هک یفادها و هدیرفآ ار ام هک یاهویـش اب وا یقالخا هتـساوخ .تـسه زین نامدوخ تاذ

 یاهزیچ زا ار ام هک تـــسا یراوید ادخ تعیرش هک تفگ ناوتیp ینعی نیا .تـــسوـــسمه میبای تـــسد اهنآ هب

 .تسوکین و بوخ ام یاربً اتقیقح ادخ تعیرش .دنکیم مورحم و ادج ،شخبتذل

 ندرک یگدـنز اـما .میـــشکب جنر ناـمدـنوادـخ هـب ندوب راداـفو رطاـخ هـب میروبجم بـلغا دولآهاـنگ یاـیند نیا رد هـتبلا

 رد یتح ار یقیقح یدونـــشخ و تیاـــضر هجیتنرد و تـــسام تقلخ رد وا هـــشقن اب وـــسمه ادخ تعیرش قباطم

 و یماکان طقف ادخ تعیرش فالخ ندرک یگدنز .دروآیم ناغمرا هب یگدنز یاهتبیـــصم و اهیتخـــس یهحوبحب

 ات هدرک قلخ ار ام ادخ هک یاهویـــش اب یایگدنز نینچ اریز ،دروآیم دوجو هب اهناـــسنا یارب یقیمع یتیاـــضران
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 بـسا و ،تفای دهاوخن ار یدونـشخ دنک یگدنز بـسا دننام هک دنک یعـس رگا هدنرپ .تـسا داـضتم مینک یگدنز

 دننکیم یعس هک تسا نینچ زین اهناسنا هرابرد .دش دهاوخن دونشوخ دنک یگدنز یهام دننام دهاوخب رگا مه

 .تساهنآ تیاغ و تاذ اب بسانتم هک دننک یگدنز یهلا تعیرش فلاخم

 :مینک یسررب سوملم روطب ناسنا یقالخا لوصا زیگنارب ثحب و مهم هزوح راهچ رب رکفت اب ار اهزیچ نیا دییایب

 .ناسنا یگدنز شزرا و داژن ،یسنج طباور و تیسنج ،راک

 راک

 راک ،دـشاب هتـشادن هچ دـشاب هتـشاد یدمآرد ناملغـش هچ ،هناخ زا نوریب هچ و میـشاب هناخ رد راک لوغـشم هچ

 یاهطـسق و ضرق :مینک هاگن ترورض دید زا افرص هلأـسم نیا هب دیاـش .دریگیم ار نoتقو زا یدایز تمـسق بلغا

 هب مه دیاــش ای .میروآ مهارف ار ناpادنزرف هافر لیاــسو و مینک نیمأت دیاب ار کاروخ و دروخ ،میزادرپب دیاب یدایز

 سدقمباتک هک روط نoه ،میزیهرپب یلبنت زا و میـشاب شوکتخـس دیاب ام هک مینک هاگن دید نیا زا هلأـسم نیا

 نایکینولاـست مود ؛۱۲−۱۱ :۴ نایکینولاـست لوا ؛۱۱−۶ :۶ لاثما رد لاثم یارب( دنکیم دزـشوگ ام هب بلغا مه

 یرتیداینب هلأـسم اما ،دنتـسه ندرک راک یارب یلوقعم یاههزیگنا عقاورد ،یقالخا هفیظو و ترورض .)۶-۱۲ :۳

 اب ندرک راک تخـــس .دننک تیلاعف و راک هک درک قلخ یتروـــصهب ار اهناـــسنا ادتبا نoه زا ادخ .دراد دوجو زین

 .دراد تقباطم تسا هداد ام هب ادخ هک یتاذ

 همه وا .تـسا هدـش فیـصوت رگراک کی ناونعهب ادخ هک تـسا نیا ١ لـصف شیادیپ هرابرد هجوت لباق تاکن زا یکی

 ییاـهراـک و ،دـنکیم ناــــشیراذـگماـن ،دـهدیم ناــــشرارق یاهژیو بـیترت و مظن رد ،دروآیم دوجو هـب ار زیچ

 .تـسا هدنزاـس و لوغـشم یرگراک هکلب تـسین لایخیب و لبنت یمکاح وا .دنهد ماجنا ات دراذگیم ناـشهدهعرب

 ناـشهدهع رب ییاهراک هلـصافالب درک قلخ دوخ تهابـشهب و تروـصهب ار اهناـسنا یتقو هک تـسین یبجعت هجیتنرد
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 :١ شیادیپ( دنبای طلـست نآ رب و دنزاـس رپ ار نیمز و ،دنوـش ریثک و روراب ،َدنارب نامرف تاقولخم ریاـس رب :تـشاذگ

 هلزنم هب ،ندوب ادخ تهابشهب نیا لمح و ،میشاب هتشاد دوخ رب ار ادخ هب تهابش ینعی ندوب ناسنا .)٢٨ ،٢۶

 هک تـسا یزیچ نیا نوچ مینک راک هک دهدیم روتـسد ام هب ادخ تعیرش .دـشابیم هدنزاـس و دیفم راک هب توعد

 .دهد ماجنا دیابً اتقیقح ناسنا

 .تـــسا تـقیقح راـکنا و ادـخ تـعیرش هـیلع یناـیغط ،یـــسنج طباور و تـیـــسنج هـطیح رد ریخا لوحت و بالقنا

 هدـش فرحنم ناـسنا تاذ تقیقح زا هک تـسا ـرشب تاعادبا زا یکی توافتم یاهداژن بلاق رد مدرم یدنبهتـسد

 .تسا

 نادقف ساـسحا بلغا ،دنـشکیم ندرک راک زا تـسد یلیالد هب انب هک یناـسک ارچ هک دهدیم حیـضوت رما نیمه

 اب بلغا ،دننکیم کرت ار ناــشراک طیحم و دنوــشیم هداتفا راک زا هک یناــسک .دننکیم یقیمع یگتــشگمگ و

 تدم ،دنتـسه یگتـسـشنزاب راظتنا مـشچ هناقاتـشم هک یناـسک زا یرایـسب .دننکیم مرن هجنپ و هتـسد یگدـرسفا

 یعون تـــسا نکمم .دننکیم یگدنز رد ییانعمیب و یچوپ ساـــسحا مکمک ناـــشلغـــش کرت زا سپ یهاتوک

 .دننکیم کرت ار هناخ و هدش گرزب ناشنادنزرف هک دهد تسد یدهعتم رادهناخ دارفا هب ندوب فدهیب ساسحا

 اما ،دـسرب رظن هب باذج و هدنبیرف رایـسب اهبارطـضا و اههلغـشم نایم رد و رود زا تـسا نکمم راک نودب یگدنز

 .تسین هنوگنیا تیعقاو ایوگ

 رطاخ هب یداـصتقا یگدنز ندـش لتخم اب ،یاهدننکتحاران یاهشور هب هک دـش روبجم ریخا لاـس دنچ رد ایند

 روطهب مه هیقب و دنتفر نیب زا لغاـشم زا یرایـسب .دوـش هجاوم قیاقح نیا اب ،۱۹ دیووک و یتلود یاهتیدودحم

 و بوخ یاـهنیزگیاـج نیالنآ شخپ تاـمدـخ و یتلود یاـهکـمک .دـندــــش روآبارطـــضا و کاـنرطخ یداـعریغ

 زا هدافتـساءوـس و ناور تمالـس تالکـشم هک تـسین یفداـصت تروـصهب نیا .دنتـسین دلوم لغاـشم یارب یبـسانم
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 ،دناهدــش هتــشادرب ییانورک یاهتیدودحم زا یرایــسب هکنیااب نونکا .تــسا هتفای شیازفا تدــش هب ردخم داوم

 تـسا نیا هدننکنارگن هلأـسم هژیو هب .تـسا هدـشن لبق دننام زونه راک یورین یلک تکراـشم نازیم هک میونـشیم

 .دناهدش جراخ راک یورین زا یلک روط هب یراک هیلوا نینس رد ناوج نادرم زا یرایسب دسریم رظن هب هک

 ناسنا یدوجو یهتسه هب هک دنتسه یلئاسم هکلب ،دنتسین یمومع تسایس ای یداصتقا تالکشمً افرص اهنیا

 قاتشم هک تسا هدرک اطع یتیهام و تاذ ام هب وا نوچ مینک راک هک تسا هداد نامرف ام هب ادخ .دننکیم ذوفن

 هارمه هب یگرزب کانرطخ ضراوع و اهدمایپ ،دننک راک دنناوتیp ای دننکیp راک مدرم یتقو .دشابیم ندرک راک

 .تشاد دهاوخ

 یسنج طباور و تیسنج

 شیازفا هب ور هک دننکیم رکف یبرغ عماوج رد گنهرف یلصا نایرج هب تبسن ناشندش هناگیب هب نایحیسم یتقو

 دوخ اب تسا نکمم نایحیسم یهاگ .درک رود ناشنهذ زا ناوتیp ار یسنج طباور و یتیسنج لئاسم ،تسا

 دنیآیم اهنآ اب هارمه هک ار ییاهندش درط و اهرخسE ماE شزراً اعقاو یتنس یاههاگدید دییات ایآ هک دننک رکف

 تعیبط و تاذ هک تسا نیا مه یلصا لیالد زا یکی ،دنتسه مهمً اعقاو یسنج طباور و تیسنج اما .هن ای دراد

 راکنا و ادخ تعیرش هیلع ینایغط ریخا یسنج طباور و تیسنج هطیح رد لوحت و بالقنا .تسا رطخ رد ناسنا

 .تسا هدرک قلخ ار ام ادخ هک یاهویش ِتقیقح ؛تسا تقیقح

 نیرتهدیچیپ هک تفگ ینامز ار نیا یسیع .)۴ :۱۹ یتم( »دیرفآ نز و درم ار ناشیا ادتبا رد« :ادخ هک دومرف یسیع

 یارب وا .)۱۲−۱ :۱۰ سقرم هب دیرگنب ؛۱۲−۴: ۱۹( داد هئارا تسا هدمآ لیجانا رد هک جاودزا هرابرد ار شمیلعت

 وا .دروآ قیتعدهع زا  یتابثا ¦م کی زا شیب ،عقاوم رتشیب رد قالط ندوب یقالخاریغ و جاودزا ندوب ی¤اد

 راظتنا ادخ .تسا تقلخ بیترت و مظن یهیاپ رب یسنج طباور و جاودزا یارب ادخ تعیرش هک داد ناشن نینچمه
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 ود نیب و لسن دیلوت ییاناوت یاراد ،دهعتم ،رادیاپ اهجاودزا تسا هدرک قلخ ار ام هک یاهویش رطاخ هب هک دراد

 تهابشهب و تروصهب ار ام ادخ هک تسا نیا دیوگیم ام هرابرد سدقمباتک هک یزیچ نیلوا .دنشاب فلاخم سنج

 و درم ،ادخ هب تهابش نالماح ،ام هک تسا نیا دیوگیم هک یزیچ نیمود .)۲۶ :۱ شیادیپ( درک قلخ شیوخ

 تهابش لماح یارب )هار ود طقف( هار ود و ،دنتسه ادخ هب تهابش لماح اهناسنا همه .)۲۷ هیآ( میتسه نز

 مه ،فلتخم یاهشور هب ار ام یگدنز نیداینب و یساسا زیاE نیا .ندوب نز ای و ندوب درم اب :دراد دوجو ندوب

 قلخ یاهویش هب ار نز ادخ :دنکیم هراشا هویش نیرتمهم هب ۲ شیادیپ اما ،دهدیم لکش ،ناهنپ مه و راکشآ

 تسا شخبرª و رادیاپ یاهطبار هک جاودزا بلاق رد دنناوتب ات دشاب درم یارب )۱۸ :۲( »بسانتم« الماک هک درک

 هطبار طقف .)۲۴−۲۲ تایآ( دندنویپب مه هب ،دنوشیم »نت کی« هب لیدبت نت ود و دننکیم لسن دیلوت نآ رد هک

 .دشاب هنوگنیا دناوتیم درم کی و نز کی نایم

 یرایـسب راـشف اب ام ناناوجون و ناکدوک .دنتـسه یتایح و یرورض یدعب یاهلـسن هب شزومآ رد یتاظحالم نینچ

 هک تــسا مهم رایــسب .دنتــسه هجاوم یــسنج طباور هرابرد اــسیلک میلعت ¦فرگن یدج لقادح ای ندرک در یارب

 نامرارق یتخبدب رد و دنک بوکرس ار ناEالیاE ات تسا هدرکن لیمحت ام رب ار یتخس و تفس نیناوق ادخ دننادب

 ناـــسنا اـتقیقح هـنوگچ هـک دـنهدیم ناـــشن اـم هـب یـــسنج طباور اـب هـطبار رد وا نیناوق و تـعیرش ضوعرد .دـهد

 یاههار هک یــشجنر و ینoیــشپ ،هانگ ساــسحا نودب ار نامیــسنج تالیاE میناوتیم هک یهار اهنت و .میــشاب

 دنناوتیم مـشخ راجفنا و ،دح زا شیب ندیـشون ،دح زا شیب ندروخ .دهدیم حرش مینک زاربا ،دنراد بلغا رگید

 هودنا و یتحاران ساــسحا )نارگید عقاوم بلغا رد و( صخــش هک دوــشیم ثعاب رخآ رد اما ،دنــشاب شخبتذل

 یــصخــش تیــسنج باختنا ای داجیا .تــسا نینچ زین یــسنج طباور و تیــسنج هب طوبرم لئاــسم هرابرد .دننک

 زا جراخ یـسنج تالیاE رد ندـش قرغ .دهدب یـشخبتیاـضر یدازآ و تردق ساـسحا تقوم روطهب تـسا نکمم

 و تیاــضر زگره ییاهزیچ نینچ اما .دــشاب هتــشاد هارمههب ارذگ و یاهظحل تذل تــسا نکمم جاودزا بوچراچ



https://fa.ligonier.org 

 رد ،میهد شرییغت میناوتیp عقاو رد هک ،ناـــسنا تاذ اب نوچ ،تـــشاد دنهاوخن هارمههب ار یقیقح یدونـــشخ

 .دنتسه داضت و گنج

 داژن

 رصاعم گنهرف لئاـسم نیرتزیگناربثحب نایم رد یـسنج طباور و تیـسنج هلأـسم هارمههب داژن هک تـسا یهیدب

 ماـگمه ،یلکروطهـب لـقادـح ،یگنهرف یلـــصا ناـیرج اـب ار دوخ ناـیحیـــسم هراـبنیارد ،لاـحنیااـب .دراد رارق

pک اب دنناوتیم نایحیــسم ،دنکیم مالعا یتــسرپداژن اب ار شتفلاخم ام یگنهرف تیلک یتقو .دننیبیoلیم ل 

 نیا رد اــسیلک یاهتــسکــش هب تبــسن ار یقیمع ینoیــشپ و سوــسفا دنناوتیم نینچمه و دنوــش قحلم نآ هب

 طبترم یناــسنا تعیبط و تاذ ابً اقیمع هک تــسا یقالخا لئاــسم زا رگید یکی داژن ،لاحنیااب .دننک زاربا هنیمز

 .تسا یرتشیب شنیب شخبدیون ،یحیسم یسانشناسنا رظنم زا نآ رد رکفت و لمأت .تسا

 ادخ :دنکیم هئارا یتسرپداژن هب تبسن یصخشم و حضاوً اتبسن داقتنا یحیسم یسانشناسنا ،حطس کی رد

Eبوکرس ای شتسوپ گنر رطاخ هب یرگید ندرک ریقحت .درک قلخ شیوخ تهابشهب و تروصهب ار اهناسنا یما 

 یسک هب ندرک نیهوت و ام دوجو یساسا تقیقح ¦فرگ هدیدان یانعم هب ،شبسن و لصا رطاخ هب یعونمه ندرک

 مه زاب ،دنهد هولج یقطنم ،هناکریز ار یتسرپداژن مه ردقچره .دنراد دوخ رب ار شریوصت ناشیا هک تسا

pناسنا یناهج شزرا ساسارب ار یتسرپداژن نایحیسمریغ زا یرایسب .دننک رارف هدنبوک داقتنا نیا زا دنناوتی 

 .دنتسه یتسرپداژن ندرک موکحم یارب لیالد نیرتیداینب یاراد نایحیسم اما ،دننکیم موکحم

 نالماح ار اهناسنا ماE اهنت هن سدقمباتک .تسا یرتقیقد یسررب دنمزاین یحیسم یسانشناسنا لاحنیااب

 »نوخ کی« زا ار مدرم همه ادخ .دنادیم رابت کی هب قلعتم ار اهناسنا همه هکلب ،دنکیم یفرعم ادخ هب تهابش

 دحتم ،تسخن مدآ ،دهع ِرس تحت اهنآ و ،)میناوخیم ۲۶ :۱۷ لoعا یظفللاتحت همجرت رد هک روطنoه( دیرفآ
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 نایتنرق لوا ؛۱۹−۱۲ :۵ نایمور( دنتسه تاجن یارب دیما کی اهنت یاراد ،رخآ مدآ ،یرگید یدهع ریز و دنتسه

 داژن کی اهنت ،سدقمباتک قبط ،هجیتنرد و ،میراد یناسکی تعیبط و تاذ ام یهمه .)۴۵−۴۹ ،۲۱−۲۲ :۱۵

 دحتم مه اب اهموق ای نامدرم بلاق رد اهناسنا زا ییاههورگ هک دنکیم دییأت سدقمباتک .دراد دوجو رشب

 یانعم رد فلتخم »یاهداژن« هب قلعتم ار مدرم زگره اما ،)نایلباب ،نایروشآ ،ناّیتح ،نایرصم دننام( دناهدش

 دننام و »هایس« داژن ،»دیفس« داژن هرابرد یزیچ چیه سدقمباتک رد ،میوگب تحارص هب .تسا هتسنادن یزورما

 .درادن دوجو اهنیا

 کیتنژ راتخاس نادنمشناد هک روطنoه .تسا هدیسر هجیتن نیمه هب زین هزورما کیتنژ ملع هک تسا رکذ نایاش

 لبق اهتدم هک یرایسب دارفا کیتنژ یایاقب یسررب اب و دننکیم هسیاقم مه اب و شیامزآ ار ناهج رسارس رد مدرم

 ،دنتسه زیoتم یتخانشتسیز ظاحل زا و دوشیم میسقت داژن دنچ هب رشب هک ار هدیا نیا ،دندرکیم یگدنز ام زا

 .دشاب هتشاد تقیقح دناوتیp هیضق نیا هک میطوبرم مه هب ردقنآ هک میتسه یدحاو داژن ام .دننکیم در

 تاعادبا زا یکی ،توافتم یاهداژن بلاق رد مدرم یدنبهتسد ،یملع هاگدید زا هچ و دشاب یتایهلا هاگدید زا هچ

 عادبا هب هیبش ،داژن ساسارب مدرم یدنبمیسقت .تسا هدش فرحنم ناسنا تاذ تقیقح زا هک تسا رشب

 هک ار یتاهابتشا و درک نامرد وحن نیرتهب هب ار اهمخز ناوتیم هنوگچ هکنیا .تسا درم و نز زا ریغ ییاهتیسنج

 هک تسا کرد لباق .تسا زیگنارب ثحب و راوشد یعوضوم ،درک حالصا ،تسا هدرک داجیا یتسرپداژن اهنرق

 فده هک دنکیم داهنشیپ یحیسم یسانشناسنا اما .دنسریم یتوافتم جیاتن هب تایئزج رد یهاگ نایحیسم

 راگنا هک مینکیp راتفر ای تبحص یاهنوگهب مه اب رگید نآ رد هک دشاب ییاسیلک هژیوهب و هعماج دیاب ام ییاهن

 .میتسه یتوافتم یاهداژن هب قلعتم
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 ناسنا یگدنز شزرا

Eشزرا ،ناشنیرتیساسا لقادح ای ،اهنآ همه زا رتمهم یلو ،دنتسه مهم دندش یسررب نونکات هک یلئاسم ما 

 بکترم رگیدکی هب تبسن ،توافتم یاهتدش و تاجرد اب ،یرoشیب هابتشا یاهراک زورره ام .تسا ناسنا یگدنز

 هعلاطم هک تسا هتسیاش .تسین نامعونمه ¦شک زا رتییاهن و رتبرخم ،رتیدج یهابتشا چیه اما .میوشیم

 .میناسرب نایاپ هب عوضوم نیا رد لمأت اب ار یقالخا یگدنز هرابرد دوخ یتخانش ناسنا

 .دناهدش هدزتشحو دنیآیم نیارکوا زا هک یریواصت و اهشرازگ زا ایند مدرم رتشیب ،مسیونیم ار نیا هک نونکا

 تکرب نیا .مینک یگدنز گنج کی هحوبحب رد میدوبن روبجم تقوچیه هلاقم نیا ناگدنناوخ زا یرایسبً اعطق و نم

 ینشخ ناکم ام هدرکطوقس یایند .دنک داجیا ام رد تیعقاو هب تبسن ینیغورد ساسحا دناوتیم اما ،تسا یگرزب

 .دنریگیم ،هناکابیب و هناروسج یاهشور هب بلغا ،ار رگیدکی ناج مدرم هک تسا هدناود هشیر ردقنآ هانگ .تسا

 تسیز طیحم و ،اهداصتقا ،عماوج ،اههداوناخ هکلب دنکیم دوبان ار صاخشا یگدنز اهنت هن ،گنج رد هژیوهب ،لتق

 .دناشکیم یدوبان هب زین ار

 دهع نوخ قیرط زا هکلب ،دنکیp ظفح تسا حون دهع رد هک یماع ضیف قیرط زاً افرص ار ام ینونک یگدنز ادخ

 .دنکیم اطعا ام هب زین یدبا تایح ،دیدج

 ار »ناسنا« ادخ .تسا هتفگ ام هب مینادب دیاب هک ار ییاهزیچ زا یرایسب ۱ شیادیپ ،ام یلبق تاعوضوم دننoه

 و نیرتقیمع یاراد اهناسنا یماE نیاربانب .)۲۷−۲۶ :۱ شیادیپ( »نز و درم« ،درک قلخ دوخ تهابشهب

 دوخ هب ندرک نیهوت یانعم هب یناسنا ره هب ندرک نیهوت .دنتسه روصت لباق تلزنم و شزرا نیرتیداینب

 ترارش رطاخ هب ادخ هک ،گرزب نافوت زا دعب .دنکیم هفاضا نیا هب یمهم و فیرظ هتکن ۶ :۹ شیادیپ .تسادخ

 زیچ همه ات داد رارق ار دوخ دهع خیرات نایاپ ات ناهج لک و حون اب ادخ ،)۱۱ :۶ هب دیرگنب( درک داجیا تنوشخ و
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 نوخ هکره« :درک مالعا ادخ دهع نیا زا یشخب ناونعهب .)۱۷ :۹−۲۱ :۸( دنک تموکح نآ رب و هدرک تظافح ار

 نیا ساسارب .)۶ :۹( »تخاس دوخ تروصهب ار ناسنا ادخ اریز ،دوش هتخیر ناسنا تسد هب یو نوخ ،دزیر ناسنا

 دیاب دزیرب قحان هب ار یرگید ناسنا ره نوخ هک سکره .تسا دنمشزرا ناسکی روطهب اهناسنا ماE نوخ ،هدعاق

 نوخ .سکعلاب ای ،راکتمدخ ینابرق و دشاب هاشداپ لتاق هک تسین مهم .دهد سپ ارنآ صاقت شدوخ نوخ اب

 نیرتهدشدرط و نیرتفیعض ناج زا یتح .تسا هنالداع تازاجم مزلتسم سکره لتق و ،تسا ناسنا نوخ ناسنا

 دلوتم نادازون زا رتریذپبیسآ سکچیه .دوشیم راکشآ نینج طقس ترارش هک تساجنیا .درک عافد دیاب مه دارفا

 .دوش لoِعا دیاب زین نانآ هرابرد ۶ :۹ شیادیپ ِتلادع و ،تسین هدشن

 ماقتنا شدوخ وا هک دیامرفیم ادخ ۵ هیآ رد .تسا بسانم زین یرگید طبترم عوضوم یارب ۶ :۹ شیادیپ هنیمز

 یارب وا رازبا ات تسا هدیزگرب ار اهناسنا ادخ هک دنکیم نایب ۶ هیآ ردً ادعب اما .دریگیم ار ناسنا نوخ ¦خیر

 ،تسا هدرک راذگاو )هدرکطوقس( یاهناسنا هب ار گرزب هفیظو نیا ادخ هک تقیقح نیا .دنشاب تلادع یارجا

 اهناسنا ناج یراذگشزرا هک دنکیم یروآدای ام هب نینچمه اما .تسام یتاذ تلزنم و شزرا رب یرگید تداهش

 زا ار مدرم هک تسا یروما ریاس و ،)یعفادت( هنالداع یاهگنج ،یقوقح یاهماظن زا یوریپ و تیoح مزلتسم

 تسا یتوعد لماش ندوب ادخ تهابشهب ¦شادربرد .دننکیم تازاجم ار ناراکهبت و دنرادیم زاب تنوشخ باکترا

 ترارش اب ههجاوم رد تلادع جیورت مزلتسم رما نیا هدرکطوقس یایند رد و ،)۲۶ :۱( ندرک ییاورنامرف رب ینبم

 .تسا

 میدرک یسررب ار یفلتخم فادها .تسا رتمهم همه زا و درک هجوت نآ هب دیاب هک دراد دوجو زین ییاهن عوضوم کی

 ادخ .میسرب یدبا تکرب هب وا اب تکراشم رد هک تسا نیا ناشنیرتگرزب اما ،تسا هدیرفآ اهنآ یارب ار ام ادخ هک

 .)۵ :۲  نایناربع( مینک ینارمکح زین دیآیم هدنیآ رد هک یناهج رب هکلب ینونک ناهج رب اهنت هن ات درک قلخ ار ام

 تسا هداتسرف ام رابتراقح تیعضو هب ار دوخ رسپ ادخ ،میدروخ تسکش تدش هب فده نیا هب ندیسر رد دنچره
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 ینونک یگدنز ادخ .)۱۰−۵ تایآ( میدنویپب وا هب دیدج تقلخ هوکش و لالج رد یزور ات ،دشکب جنر ام رطاخ هب ات

 یدبا تایح ،دیدج دهع نوخ قیرط زا هکلب ،دنکیp ظفح تسا حون دهع رد هک یماع ضیف قیرط زاً افرص ار ام

 دیابن دشاب دنمشزرا نامینونک یگدنز مه ردقچره نایحیسم ام هک تسانعم نادب نیا .دنکیم اطعا ام هب زین ار

 مینکیم یوریپ یسیع زا و ،میرادیم رب ار نامبیلص ،مینکیم راکنا ار نامدوخ ام .میرادنپب زیچ نیرتمهم ار نآ

 :۲ هفشاکم( دهدیم ام هب »ار تایح جات« حیسم هک مینادیم و میتسه »نیما گرم هب ات« ام .)۲۴ :۱۶ یتم(

 .تسین لماک ،تسام تیاغ نیرتالاو هک ،بلطم نیا ندرک ناونع نودب یایحیسم یسانشناسنا چیه .)۱۰

 .)۱۹ :۶ سوئاتومیتلوا( میروآ تسد هب »تسا تایحً اعقاو ار هچنآ« تقیقح رد دییایب

 

 تایهلا هسردم رد یحیسم تایقالخا و دنمماظن تایهلا لِپْمیرتِسا یب تربار روسفورپ ،نِنوردنَو دیوید رتکد

 ،هلمج زا یرایسب یاهباتک یهدنسیون وا .تسا سکدترا یخیاشم یاسیلک مداخ و اینرفیلاک ِرتسنیمْتْسِو

 .دشابیم یقالخا مظن و یهلا یاهدهع و تیحیسم دیلقت هب تسایس

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


