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 شتسرپ یارب نادنزرف تیبرت

 کیورتسا نیوک شیشک

 

 وحن هچ هب ار دوخ تاقوا هکنیا و هسردم رد اههچب یهرمزور تاقافتا دروم رد ماش زیم رس رب هداوناخ هارمه هبً اریخا

 اههچب و دیسر هبنشکی زور ییاسیلک مسارم هب تیاهن رد نامثحب .میدرکیم تبحص دننارذگیم ناشناتسود اب

 قرف دندوب هدرک فیصوت هبنشکی زور رد دوخ یاهتیلاعف زا ناشناتسود هچنآ اب ام یاههبنشکی هک دندرک ناونع

 ،دلوت نشج یرازگرب ،لحاس رد شدرگ نوچمه ییاهتیلاعف ماجنا اب ار هتفه زا زور نیتسخن اهنآً ارهاظ .تشاد

 یناسآ نیمه هب حرفم یاههمانرب لیبق نیا هکنیا ندینش زا .دندرکیم یرپس همانرب ِقوف یاهتیلاعف رگید و

 مسدح .مدرکن بجعت اما مدش تحاران ،دریگب ار هبنشکی یاهزور رد ادخ موق اب هارمه شتسرپ یاج دوب هتسناوت

 نیا اب هدحتم تالایا رسارس رد مدرم زا یرایسب و تسین یزکرم یادیرولف هب صتخمً افرص دنور نیا هک تسا نیا

 شرورپ یاهنوگهب ار ناrادنزرف میهاوخب ادخ موق ناونعهب ام رگا .دنتسه هجاوم دوخ عماوج رد تاقافتا لیبق

 میوش لفاغ شتسرپ یارب ندمآ درگ زا ام دوخ دیابن دنشاب دنوادخ مان یهدنهنتمرح و هدنهدلالج هک میهد

 :۶ نایسسفا ؛۶ :۲۲ لاثما( میشاب دنمفده شتسرپ یارب ناrادنزرف تیبرت یارب دیاب سپ .)۲۵ :۱۰ نایناربع(

۴(. 

 مردام دننام ار میاهتسد تفگ مرتخد هک میدوب یزاب لوغشم یزاب بابسا کچوک تاعطق اب مرتخد و نم دعب زور 

 ره .)منکیم هتشارفارب ار دوخ تسد اسیلک رد شتسرپ ماگنه نم هک دوب ینامز دنن�ه شروظنم( منکیم دنلب

 تیبرت یهوحن رب دناوتیم هک دراد هراشا یتیعقاو هب اما ،تسین یمهم تبحص دوخ یدوخ هب عوضوم نیا دنچ

 )دب و بوخ( ِتاداع و لوصا ،تاکرح اهنآ .دنریگیمارف هدهاشم اب ار اهزیچ یلیخ اههچب .دشاب راذگرثا ام ناکدوک
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 هبنشکی یاهزور مسارم یارب هداوناخ کی ناونعهب ار دوخ روطچ هک دننیبب منادنزرف مهاوخیم .دننکیم کرد ار ام

 ،میهدیم حیجرت اهراک رگید هب ار یگتفه شتسرپ ماجنا یارب ادخ موق اب ندشعمج روطچ هکنیا ،مینکیم هدامآ

 .مینکیم تکرش یشتسرپ مسارم رد هداوناخ کی دنن�ه روطچ هکنیا و

 هدامآ جاودزا مسارم دننام یدادیور ای رفس ،ماش زیم نوچمه صوصخب عوضوم کی یارب ار دوخ هک یراب نیرخآ هب

 کرادت زا نانیمطا یارب ییاهیزیرهمانرب و اهینیبشیپ دایز ل�تحا هب ،دراوم نیا زا کی ره رد .دینک رکف دیدرک

 رانک رد هژیو یاهدادیور نیا لالخ رد دیناوتیم �ش بیترت نیا هب .دیاهداد تروص تشگرب و تفر و کاشوپ ،اذغ

 زور یشتسرپ مسارم یارب ندرکیزیرهمانرب ،تروصنیمههب .دیشاب هتشاد روضح دیراد ناشتسود هک یدارفا

 شزومآ نادنزرف هب ار یگتفه یی�هدرگ نیا تیمها نآ قیرط زا ناوتیم هک تسیراک نیرتدیفم زین هبنشکی

 هکنیا صوصخ رد نانیمطا بسک هلمج زا دشاب یفلتخم دراوم لماش دناوتیم هنیمز نیا رد اهیزیرهمانرب .داد

 عقوم هب و( شتسرپ یارب مزال یگدامآ هک دشاب هدش هدیچ یاهنوگهب ،هبنش رصع رد هژیوهب ،هبنش یاههمانرب

 هلجع یارب یلیلد دعب زور حبص ات دشاب هدش هدامآ لبق زا اههچب و دوخ سابل نینچمه ؛دوش ایهم )ندیباوخ

 یتمسق نینچمه ؛دشابن هبنشکی زور یارب یاهغدغد ات دشاب هدش هدیچ هبنش زور ماش زیم ؛دشاب هتشادن دوجو

 یگدامآ اب ناتنادنزرف و �ش ات دشاب هدش هعلاطم لبق زا دراد ار نآ یهظعوم دصق اسیلک نابش هک سدقمباتک زا

 لوط رد یگداوناخ شتسرپ نامدیچ صوصخ رد یزیرهمانرب یتح .دیوش رضاح مسارم رد ینهذ هنیمزشیپ و

 یارب ار ناکدوک دناوتیم یشتسرپ و صاخ یشیاین یاهدورس یخرب هب تبسن تخانش شیازفا تهج هتفه

 تسا نکمم هبنشکی زور یشتسرپ مسارم یارب یگدامآ نازیم هک منکیم کرد هتبلا .دنک هدامآ یهورگ یاهدورس

 .دشاب توافتم رگید لماوع و یشتسرپ مسارم عورش نامز ،ناکدوک نس هب هتسب ،رگید هداوناخ هب یاهداوناخ زا

 مسارم یرازگرب فده اب هک تباث یاهمانرب یهدهاشم زا و دننکیم هجوت لئاسم نیا هب ناکدوک مدقتعم لاحنیااب

 .دندرگیم عفتنم هدش هدید کرادت هتفه زور نیرتمهم ناونع هب زور نیا رب نداهنجرا و هبنشکی زور یشتسرپ
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 اوه ،تسین یربخ اههسردم زا .دوشیم یقلت زیگنالد یتاقوا اههداوناخ زا یرایسب یارب ناتسبات تالیطعت

 رانک رد ار یبوخ تارطاخ ،ترفاسم اب ات درادیم نآرب ار یرایسب ،لماوع نیا و هدش مک اهراک مجح ،تسا ریذپلد

 یزیرهمانرب دوخ یاهرفس یارب هنوگنیا هک ییاههداوناخ ارچ هک تسا فسأت یسب یاج نم یارب .دننزب مقر مه

 دیاب رفس یاهیزیرهمانرب رد مدقتعم .دنتسه انتعایب تالیطعت رد شتسرپ یارب ندمآمهدرگ هب تبسن دننکیم

 مه اهترفاسم رد یتح هک یاهنوگهب دناجنگ زین میراد ار نآ هب رفس دصق هک یناکم رد اسیلک �فای و وجتسج

 ناتسبات تالیطعت .دشاب هتشاد رارق تیولوا رد و یقاب دوخ توق هب اههبنشکی یشتسرپ مسارم یی�هدرگ نانچمه

 پمک; هب نادنزرف لاسرا اب یهورگ شتسرپ ندرکنیزگیاج ای یهورگ شتسرپ زا �سشتسد یهلزنم هب دیابن

 هک تسیبوخ تصرف ناتسبات تالیطعت ،ضوع رد .دوش یقلت ناکدوک یداش نوناک ای نایحیسم ییودرا

 هوالع .دشابیم �ش هناخ فارطا یلحم یاسیلک زا رتارف حیسم ندب تیقیقح هک دنسرب کرد نیا هب نامنادنزرف

 یهنیمز رد ار یبوخ ثحابم تسا نکمم دنراد قلعت حیسم ندب هب هک نارادن�یا زا یرگید هورگ اب شتسرپ ،نیا رب

 .دزیگنارب یشتسرپ فلتخم یاههویش رب مکاح یاهتوافت و ادخ مالک دروم رد دارفا یاههزومآ

 .تسا هنوگچ شتسرپ رد هنادنسپادخ تکراشم هک میزومایب دوخ نادنزرف هب دیاب ،یلحم یاسیلک یاضعا ناونعهب

 ،هدمآ مه درگ )دنوادخ شتسرپ( ناسکی یفده اب و ،صخشم ینامز ،دحاو یناکم رد هک انعم نیا هب تکراشم

 خساپ شنابوبحم یارب حیسم هنادنمزوریپ لمع هب ادصکی و میهدیم ارف شوگ ،مینکیم اعد ،میناوخیم دورس

 هب هداس رهاظ هب دیاش هدامآ یبلق و نهذ اب )همانرب عورش زا لبق روضح مییوگن رگا( عقوم هب روضح .میهدیم

 هک یشالت ،لاحنیااب .دنراد رتکچوک نادنزرف هک ییاههداوناخ یارب هژیو هب ،دشاب راوشد دناوتیم اما ،دسرب رظن

 راضح روطنیمه و �ش نادنزرف یارب دوشیم تدابع یارب هداوناخ کی ناونعهب مه رانک رد �فرگرارق فَرص

 یدیماان و کشا و دشاب شیپ رد یتخس یاهلصف تسا نکمم .داد دهاوخ لالج ار دنوادخ و دوب دهاوخ دنمدوس

 هب یور دوخ یاهاعد رد دیاب ،دوشیم طلسم ام رب یگتسخ یتقو اما .تسین راظتنا زا رود تلاح نیا رد نیدلاو
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 تمکح و تارظن اب هارمه یلوقعم تاراظتنا و میروآ دای هب دوخ هب تبسن ار ادخ لمحت و یروبص ،هدروآ ادخ هاگرد

 .میشاب هتشاد ناrادنزرف زا رگید نیدلاو

 ،دننزب مدق ادخ اب ،دنزروب تبحم ادخ هب ،هدنیآ لسن ،میتسه اهاسیلک رد ناrادنزرف روضح قشاع ام یهمه ،هآ

 یدرگاش نامز ،هتفه یاهزور ریاس فالخرب کنیا .دنهنب شزرا و جرا ار )اسیلک( حیسم ندب یگتفه یاهتکراشم و

 و شتسرپ هب حیسم یسیع دوخ یهدرک مایق یهدنهدتاجن اب هارمه ،میریگیمارف هک ییاج ،تسیداش و

 ردام و ردپ ناونع هب ام .مینک وزرآ ار وا تشگزاب و میسرب شمارآ هب وا هدننک ما¥ لمع رد ،میزادرپب تکراشم

 ،مینک هیکت دنوادخ فطل و ضیف هب سپ ،مینک تیبرت اتسار نیا رد ار دوخ نادنزرف هک میراد یگرزب تیلوئسم

 رومزم( دراذگیم نانآ ناهد رد هزات یاهدورس و )۳ :۳ انحوی( دنکیم راک شنادنزرف لد رد هک تسا یسک وا اریز

۴۰: ۳(. 

 

 یهتخومآ شناد و ادیرولف تلایا دروفنس رد وردنا تنس یاسیلک رد نابش رایتسد ،کیورتسا نیوک شیشک

  .تسا ودنالروا رد دمروفیر تایهلا هدکشناد

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


