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 ادخ اب ھناتبحم ٔھطبار :ھمدقم
 
 ناـسنا ھک ار یتقیقح نیرتمھمً الامتحا ؟دیاهدیـشیدنا "دراد تـسود ار امـش ادخ" ٔهداـس ترابع ھب لاح ھب ات ایآ
 .تــسا هدناوخارف دوخ اب ھناتبحم یاھطبار ھب ار ام ادخ ھکنیا ؛دراد رب رد تــسا نآ شریذپ و کرد ھب رداق
  .میشاب ھتشاد نامیا و دامتعا نامدوخ ھب تبسن وا تبقارم و تقفش ھب ھک تسا نیا ام شقن اھنت
 یرایــسب ھک میتــسھ نآ دھاــش نانچمھ اما !تــسابیز ردقچ ،ادخ اب ھناتبحم ٔھطبار رد یداــش و یدازآ ھبرجت
 .تـــسا زیگنامغ ندوب یـــشالت نینچ دھاـــش ،دننک رارقرب طابترا ادخ اب ییارگتعیرـــش قیرط زا دنھاوخیم
 یارب رضاح لاح رد ادخ ھک یراک ھن ،دنھد ماجنا ادخ یارب دنناوتیم ھک تسا یراک ساسا رب اھنآ ییاسراپ
 ار دوخ ھطبار قیرط نیا ھب ات دناھتفرگ تـسد رد ار "اھنکن ،نکب" زا الابدنلب یتـسرھف .تـسا هداد ماجنا اھنآ
  .دنیامن ظفح ادخ اب

 ،مدرکیمن ھـک یراـک رطاـخ ھـب ار دوخ ،یکدوک رد .متــــسین ھـناـگیب یفنم ِییاــــسراـپ سح نیا اـب مھ نم دوخ
 ھک مدرکیمن یراک و ،مدیــصقریمن ،مدیــشکیمن راگیــس .متــسنادیم لحم ھچب نیرتتــسودادخ و نیرترادنید
 ار اـھراـک نیا اـھنت ھـن سپ .تــــسا هاـنگ اـپارــــس ییاـھراـک نینچ دـندوب هداد داـی نم ھـب نوچ ؛مورب لاوــــس ریز
 رـسپ زا اتح مدرکیم رکف .دنتـسھ فیعـض ،دننکیم ار ییاھراک نینچ ھک یناتـسود متـشاد رواب ھکلب ،مدرکیمن
 .دـشکیم و درادیمرب نیمز یور زا ار اھراگیـسھت یناھنپ وا ھک میتـسنادیم ھمھ نوچ ،مرتسدقم مھ شیـشک
 دنیبیم زین ادخ ھک متشاد نانیمطا و مراد رارق یرتالاو هاگیاج رد اھراک نیا ھمھ ھب تبسن نم مدرکیم رکف
  .دوشیم ھجوتم و
 ندید قاتـشم نانچمھ اما ،متفریمن نامز نآ فلتخم یاھشیامن ھب ھک تـسا تـسرد .متـشاد یگرزب لکـشم اما

 ادخ ھب و متفاییم تاجن بــش ھبنــشکی رھ .مدرکیم تیموکحم ساــسحا منورد رد نیاربانب ،مدوب یفرب دیفــس
 ٔھناحبـــص زا دعب ات ادخ اب ماھطبار ،دوبیم رای تخب رگا یلو ؛دنک رییغت زیچھمھ یدعب ھتفھ ھک مدادیم لوق
 .دروآیم ماود ھبنشود زور
 یراـشف و تیدودحم ھب ادخ اب ماھطبار ،دوب ھتـسباو مایـصخـش شالت و هدارا ِتوق ھب ماییاـسراپ ھک ییاجنآ زا
 تسرد یشتآ ،رھظزادعب نیرخآ رد ،هرود رھ .متفریم اسیلک ناناوج یودُرا ھب ،ناتسبات رھ .دش لدب گرزب
 ھب" و "منک تمیلـست ار زیچھمھ" لثم ییاھدورـس و میوـش زاوآمھ دورـس ِهورگ اب ات میدـشیم عمج و میدرکیم
 یور دنتـــساوخیم ام زا ،یـــساـــسحا و ناجیھرپ ِنارود نامھ رد .میدناوخیم ار "مدنوادخ یا ،میآ وت لابند
 و دـھع اـت میلیاـم اـی دـھد رییغت ار نآ ادـخ میھاوخیم ھـک ار دوخ یگدـنز زا یــــشخب ،نآ دـنناـم یزیچ اـی ذـغاـک
 ،دوب سرتـــسد رد یزیچ رھ زا شیب ھک ار یجاک ٔهویم ،کی رھ سپـــس .میـــسیونب ،میدنبب ادخ اب هزات ینامیپ
 هویم ھک مدیدیم یتقو .میتخادنایم شتآ رد ار نآ و میدرکیم کح نآ رب ار دوخ ِنامیپ و دھع و میتشادیمرب
 وا تبحم زا ولمم مایگدنز مھاوخیم ھک متفگیم ادخ ھب .دـشیم یراج منامـشچ زا کـشا ،دزوـسیم نمِ جاک
  .منک شتمدخ فقو ار زیچھمھ و دوش
 یور ،دوب ھـتــــشاذـگ نآ یور ار ییاـھتراـک ودرا ریدـم ھـک میتفریم کـچوک یزیم تـمــــس ھـب ،شتآ ِرود زا
 ،مــشکن راگیــس ،مورن امنیــس ھب ور شیپ لاــس رد ،ادخ ضیف ھب ،مھدیم لوق" :دوب هدــش ھتــشون اھتراک



 رد و میدرکیم اــضما ار نامیپ و دھعت یاھتراک نیا ".مــصقرن و میوگن ازــسان زگرھ و ،مروخن بورــشم
  .میتشاد هارمھ ھب دوخ اب لاس مامت و میتشاذگیم دوخ لوپ فیک
 هدـش نیناوق ھب ھتـسباو و کـشخ ادخ اب ماھطبار تیاھنرد یلو ؛مدوب دنبیاپ دوخ تادھعت ھمھ رب ،مامت تقد اب
 اب ماھطبار یرارقرب نوچ ،دــشیم تفای یکدنا ِیداــش ،متــشادیمرب اــسیع اب ھک ییاھماگ و ماھطبار رد .دوب

 خیرات و هدرک اـضما ار دادرارق ؛مراذگب اپ ریز ار ماقفاوت متـسناوتیمن .دـشیم فیرعت دادرارق ساـسا رب ادخ
 ،منامیپ و دادرارق تیاعر و ظفح یور .متــــشاد هارمھ ھب مدوخ اب ار نآ اج ھمھ و ،مدوب ھتــــشون نآ یاپ ار
 نم ھـب دـیاـب .تــــسا راـکھدـب نم ھـب یزیچ متاـمحز رطاـخ ھـب ادـخ ھـک متــــشاد رواـب یدـج روط ھـب و مدوب دـھعتم
  .دشاب ھتشاد نم اب یرتھب راتفر دیاب ،نانکشنامیپ ھب تبسن مک ِتسد ...دنک ییوکین
 یعون اـم یارب ،میدزیم سدـح ار تـکاـپ لـخاد یاـھینیریــــش دادـعت ھـک دوب نیا اـم یگچب یاـھیزاـب زا یکی
 یرتشیب ینیریش ،دندوبن اسراپ نم هزادنا ھب ھک یناتسود یتقو ،مدروخیم ھکی ردقچ دینک روصت .دوب ھقباسم
 نم قح یرتــشیب ِینیریــش ھک ینادیم ؟یدادن تکرب ارم ارچ ،ایادخ" :مدیــسرپیم ادخ زا مــشخ اب .دندربیم
 و ناـمیپ نیا رد مدوخ تادـھعت ھـب نم .مدــــشیم رتجیگ ،مدرکیم رکف دروم نیا رد رتــــشیب ھـچ رھ "!دوب
 .مدرکیم تسکش ساسحا ھشیمھ .درکیمن یھجوت نم ھب ادخ ییوگ یلو ،مدرکیم لمع دادرارق
 و منکیم رکف ھـک مھ اـھردـقنآ مدـیمھفیم و مدادیم جرخ ھـب یرتــــشیب تـقادـــــص دوخ اـب ،یھاـگزارھ ھـتبلا
 متـسنادیم ھک دمآیم شیپ یعقاوم .تـسین ،دیاب ھک روطنآ مِـشنَم و شرگن متـسنادیم .متـسین اـسراپ ،مھاوخیم
 زا یکی ھب یکــشاوی ،ناتــسریبد هرود رد ،راب کی دیآیم مدای .ماهدمآ رــصاق دوخ یگدنز یارب ادخ ٔهدارا زا
 ار دوخ دھع نوچ ؛مدرب رـــس ھب لماک تیموکحم رد ار دعب ِهام شـــش و متفر نامز نآ فورعم یاھشیامن
 اھزیچ یلیخ یارب .دنادیمن ندادتکرب قیال و ھتـسیاـش ارم ادخ ھک مدرکیم رکف بلغا .مدوب ھتـشاذگ اپ ریز
  !؟مدوب هدز نیمز ار شیور ھکیلاح رد ؛مھاوخب وا زا یزیچ متسناوتیم روطچ یلو ،منک اعد متساوخیم
 "انوزیرآ" تلایا رد "ناــسوت" رھــش رد متمدخ لوا یاھلاــس ،لامعا ھطــساو ھب ییاــسراپ نیگنــس ِراب نیا
 اب ھطبار زا ندرب تذل ؛تسا نیا زا شیب یزیچ ْتمدخ مدـش ھجوتم ھک دربن یدایز نامز .دوب نم اب نانچمھ
 ِنارـشبم مدیدیم ،دـش مھ رتدب عاـضوا یلو .مدرکیم ساـسحا نامز نآ نم ھک تـسا نآ زا رتارف یزیچ ادخ
 ھمھ ،دننکیم رازگرب اھرداچ رد ار یتاــسلج ناوارف ناگدننکتکرــش اب تلایا رــسارــس رد نامز نآ گرزب
  .دندرکیم ھبرجت ،دوب اسآهزجعم یافش رظن ھب ھک ار یدادیور ،نارضاح و دنتفاییم تاجن
 اعد اب ناسوت یاھنابایب رد یتسار ھب ،نیاربانب .منیبب دوخ یگدنز رد ار یراکشآ تردق نینچ ات مدوب قاتشم
 و مدـــشیم نابایب یھار ،ھچرتفد کی و سدقمباتک ،بآ یرطب اب اھنت .مدوب ادخ یوجوتـــسج رد ،هزور و
 دعب .دـشخبب حـسم و تردق ،تکرب نم ِیگدنز ھب متـساوخیم ادخ زا نانکسامتلا .مدیـشکیم ار دنوادخ راظتنا
 هزور رطاخ ھب دھاوخیم ادخ متشاد رواب نوچ ؛مدشیم هدزناجیھ ،یناحور طابضنا زا یاهرود ندنارذگ زا
   .مدنامیم ادخ لمع و دعب ٔھسلج رظتنم ھناربصیب .دھد تکرب ار نامیاسیلک ،نم یاعد و
 و متـسیاب ربنم تـشپ متـسناوتیم یتخـس ھب ھک مدـش فیعـض ردقنآ ،تدم ینالوط یاھهزور ھجیتن رد ،ھنافـساتم
 راظتنا ،ربنم تـــشپ .سویام مھ مدوخ و دندـــشیم هدولآباوخ ھمھ .مھد ھئارا ار روخرد و مجـــسنم یماغیپ

 نینچ رد .دندزیم زاوآ ریز هدولآباوخ اسیلک دورس هورگ ضوع رد یلو ... مدیشکیم ار ادخ میظع تکرح



 اعد و متفرگ هزور روطچ یدیدن رگم ایادخ" :مدرکیم رکف دوخ اب و مدـشیم سویام و ینابـصع ،یتیعـضو
  "!هدب تکرب مھ ارم ،دمآ نایم ھب تکرب فرح نوچ و ــ یھد تکرب ار اسیلک نیا دیاب ْکشیب ؟مدرک
 ماـجنا ھـب روبجم اـت ،تـــــسادـخ ندرک فلکم یارب یــــشالت نم یاـعد و هزور ھـک مدوبن ھـجوتم عقوم نآ

 تبسن ،دننک ھبرجت ار هدمآ لامعا باتک رد ھچنآ لثم یتازجعم مدرم رگا مدرکیم رکف .دوش نم یاھھتساوخ
   .دش دنھاوخ باجم حیسمیاسیع تقیقح ھب
 تاـشن ادخ لد زا ھک یتبحم ؛تـسایند ھب تداھـش نیرتمیظع ،رگیدکی ھب تبـسن ام تبحم ھک متفایرد اھدعب اما
 نیناوق میناوتب دیاـش .تـسین یتبحم نینچ داجیا ھب رداق ،نیناوق و دعاوق زا یوریپ .دوـشیم یراج و دریگیم
 سدقمباتک .مینآ قاتـشم ھک تـسا یتینما و تابث بـسک هار اھنت ادخ تبحم اما ،مینک لیمحت دوخ ھطبار رب ار
 اھنامرف زا کی مادک دندیــسرپ اــسیع زا یتقو عقاو رد ١.تــسا تعیرــش ندروآ اج ھب تبحم دیوگیم ام ھب
 ھیاــــسمھ ندرکتبحم و ،توق و ناج ،نھذ ،لد یمامت ھب ادخ ندرک تبحم :تفگ خــــساپ رد ،تــــسا رترب
  .تسا رگیدکی و ادخ اب ھطبار دیلک تبحم ھلب ،تعیرش ھن ،تبحم .نتشیوخ نوچمھ
 ھبرجت ار وا ھب شیارگ ِییابیز ،تعیرــــش زا یــــشان ِهانگ سح و فیلکت زا رتیوق یاھبذج اب دھاوخیم ادخ
 و میوــشیم رارقیب یدوز ھب ،میــشاب ھتــشاد طابترا ادخ اب ،نیناوق و دعاوق زا یتــسرھف قیرط زا رگا .مینک
 راتفرگ و ،تبحم زا لـصاح ِیداـش ساـسا رب نتـشاد ھطبار نیب .مینک اھر اھتیدودحم زا ار دوخ میھاوخیم
  .دراد دوجو ھجوت نایاش یتوافت ،ندوب هانگ سح و رابجا

 یتایاکــش و ھلان نینچ ندینــش .دنــشاب اھیگنت زا نایاپیب یتــسرھف ریــسا شموق ھک تــشادن دــصق زگرھ ادخ
 نآ ھب ار رگید راک دـص ھک یتروـص رد ،اـسیلک مورب دیاب هار ھمھ نیا !یایتخبدب ھچ" :تـسین ادخ دنیاـشوخ
 ارچ ھـک دـنکیم مھاـگن پـچْپـچ دـعب ھـعفد مھ ظعاو و دـنکیمن متبحم رگید ادـخ ،مورن رگا یلو .مھدیم حیجرت
  "!مدماین ھسلج ھب
 اب ھناتبحم ھطبار رد ھک تـسا نآ زا ناـشنً اعطق سپ ،میباییم یرکفت و هاگدید نینچ راـشف تحت ار دوخ رگا

 و روآتلاـــسک یگدنز کی زا رتھب یزیچ ادخً اعطق .میاهدـــش ییارگتعیرـــش راتفرگ و میرادیمنرب ماگ ادخ
  .دراد رظن رد نامیارب تبحم زا یراع
 ار وت نم و نک یوریپ نم طیارش ھمھ زا" :تسا هدرکن میظنت نومضم نیا ھب ینالوط یدادرارق زگرھ ادخ
 و لـطاـب زیچھـمھ ،ینک یطخت دادرارق ٔهرــــصبت نیرتکچوک زا رگا ؛داد مھاوخ تـکرب و درک مھاوخ تـبحم
 .دناھتـشگن ادخ ریـسا ھناریگتخـس یدادرارق اب نایحیـسم "!منکیم تنوریب مدوخ یھاـشداپ زا و دوـشیم یثنخ
  .)دینیبب ار ١۴ :۵ نایتنرق مود( تسامرفمکح وا رب حیسمیاسیع تبحم اھنت ھک دنکیم مالعا سلوپ

 اھلاـس .موـش صالخ یگدرمـشاـسراپدوخ تراـسا زا متـسناوت ات درک راک نم یگدنز رد اھلاـس ییابیکـش اب ادخ
 ھب مـشچ ھـشیمھ ھک اجنآ زا سپ .دناھتفای یناوارف تکرب نایمور باتک زا نارادنامیا زا یرایـسب ھک مدینـشیم
 طابترا نآ اب یتخــس ھب ،مناوارف شالت دوجو اب .منک قمعت باتک نیا رد متفرگ میمــصتً اتیاھن ،مدوب تکرب ِهار
 هدننکباجم و شخبتوق نارگید ھک ار ھچنآ مناوتیم ایآ مینیبب ات متـشاد یخـسار میمـصت اما .مدرکیم رارقرب
  !مبایرد ،دننادیم

 
 ٨ :١٣ نایمور ١



 ناـمھ .دوبن بالقنا زا رتمک ھـک درک دوخ اـب ماھـطبار رد یراـک ادـخ ،مدـناوخیم ار میظع باـتک نیا ھـک یزور
 ھب نآ زا !"ضیف" :درک راکـشآ نم رب ار هدـشکرد تردن ھب اما ،لمعتـسم و هداـس یاھملک یانعم ھک دوب اج
 میارب مھ متمدـخ لوط رد هزجعم ِندـیدـن اـتح ھـک مدرک ھـبرجت ادـخ اـب ار یاھـناـتبحم و دازآ ٔھـطبار ناـنچ ،دـعب
 ماھطبار رگید دعب ھب نآ زا .دنکیمن رود ادخ زا ارم میاطخ اما ،متفیب و مزغلب دنچرھ متفایرد و درادن ییانعم
  .متفر شیپ یرتشیب تابث اب وا فرگش تبحم رد و دشن دیدش تاناسون راچد حیسم اب
 ھک تـسیک ،تـسام اب ادخ رگا" :داد تـسد نم ھب یلاح ھچ ،مدرک فـشک ار میظع تقیقح نیا یتقو دینک روـصت
 ینارمکح نم رب ،تـسا نم دـض رب ادخ ھک طلغ ٔهدیا نیا اھلاـس .)٣١ :٨ نایمور( "؟دـشاب ام دـض رب دناوتب
 .دزیرورف نم رـس رب ار دوخ نیـشتآ یرواد وا و مراذگب جک اپ ات ھتـسـشن رظتنم ادخ مدرکیم روـصت .درکیم
 اب ھــشیمھ ھک یــسرت ھن ،مربب تذل وا طرــشودیقیب ِتبحم ِیمارآ زا دھاوخیم ادخ مدــش ھجوتم ً،اتیاھن یلو
  .مدرک رارقرب طابترا ادخ اب رگید یلکش ھب سپ ؛تسا هارمھ ییارگتعیرش
 اھتبقارم دننام زین نآ یاھتیدودحم زا فدھ .تـسا هدوب ادخ موق ظفاحم و امنھار ،تعیرـش ھک مدـش ھجوتم
 یزاین رگید ،مینکیم فـشک ار ادخ ضیف ِیتفگـش یتقو اما ،هدوب نادنزرف تمالـس و شیاـسآ ،نیدلاو ِتقد و
 یبیـسآ میھاوخیمن و میراد تـسود ار ادخ نوچ ؛مینک یگدنز ھنادازآ میناوتیم .مینامب تعیرـش راتفرگ تـسین
 یدــس ای عنام میھاوخیمن ،مینکیم کرد ار ادخ اب تکراــشم ِیداــش یتقو .مینزب وا اب دوخ ھناتبحم ٔھطبار ھب
  .ددنبب ار هار و دریگ رارق ام نیب
  ام یگدنز قایتـشا و زکرمت ھطقن ،شیپ زا شیب وا دوخ ،مینکیم ساـسحا ار ادخ تبحم رتـشیب ھچرھ عقاورد
 قاتشم ار دوخ ،طیارش نیا رد ام .دوب دھاوخ یرورضریغ رگید ،تعیرش ھنادنمروز و ییارجا ھجو و هدش
  .میراد تسود ار وا نوچ ؛میباییم ادخ ندرکدونشخ
 و دراد تسود ار ام ،تـسام اب وا مینادب دیاب .تـسادخ تبحم ندرک ھبرجت ھناـصلاخ ،یگدنز ِیداـش نیرتمیظع
 نیرتمھم زا یکی ادخ میظع ضیف فـشک .تـسا ھتخانـش لاح ھب ات ناـسنا ھک تـسا یتینما ھمـشچرـس نیرتگرزب
 ساــــسا رب ھـن یطاـبترا ؛منک رارقرب طاـبترا ادـخ اـب هزاـت یناـینب اـب اـت متخومآ .دوب نم یناـحور یگدـنز تاـقاـفتا
  .حیسمیاسیع قیرط زا نم ھب تبسن ادخ تبحم ساسا رب ھکلب ،نتشیوخ ییاسراپ ای لامعا
 یگدنز ھک تـسا یزیچ نامھ نیا ،عقاورد .دنکیم نتـسیز ھتـسیاـش ار یگدنز ھک یـضیف نامھ ،تـسا ضیف نیا

 ادخ اب ھطبار تقیقح ھب ام نامـشچ یتقو .دزاـسیم شخبتیاـضر و تکربرپ ،یقیقح یگدنز کی ھب لیدبت ار
 تاذ و ریذپانرییغت هرخـــص رب ھکلب ،دوب میھاوخن یکتم دوخ یئزج یاھشالت رب رگید ،دوـــشیم هدوـــشگ
 هدوــــشگ اھ"نکمم" زا ینامکنیگنر راجفنا ھب ور ،تایح رد بیترتنیدب و دــــش میھاوخ راوتــــسا وا تبحم
   .دش دھاوخ
 ار نکدرُخ باصعا فیاظو .دزاسیم لدب زبـسرـس و هوبنا یاھهاگارچ ھب ار ریاب و کورتم یاھتـشد ،ْضیف
 ماجنارـسیب یاھشالت زا ھک ار یھانگ ساـسحا و اھکـشا .دنکیم لیدبت تبحم یور زا و ھناقاتـشم یتمدخ ھب
 ھب ار اھیــشوخ ھنادازآ ٔھھقھق ،دوخ تــسار تــسد رب ادخ و درک دھاوخ لیدبت یدبا یناجیھ ھب ،هدنام اج ھب
  !دھدیم رییغت ار زیچھمھ ضیف .دنکیم شکشیپ ناگمھ



 رانک رد ام نداتـسیا ھک دیریذپیم ار یروآدای نیا ایآ ؟دیاهدرک فـشک ار ادخ ِضیف رد یگدنز فرژ ِیداـش ایآ
 لمع ام یارب ھک تــــسوا دنمورین ناوزاب ھب ھتــــسباو ھکلب ،درادن ام فیعــــض یاھشالت ھب یگتــــسب ،ادخ
  دینک لمات نم هارمھ یتاظحل ،دیتـسھ دوخ یناحور رفـس زا ییاج رھ رد ات منکیم توعد ار امـش ؟تـساهدرک
  .تسا هدیراب امش و نم رطاخ ھب ادخ میظع ضیف ھک دیشیدنیب نیا ھب و
 !دھدیم رییغت ار زیچھمھ ضیف :منکیم رارکت هرابود ار تقیقح نیا
 

  



 
 !هدشهدیشخب .١
 تفگ تعامج ھب وا .مدادیم شوگ ار ،اکیرمآ ھجراخ ریزو ،رِجْنیـسِک یرْنِھ ینارنخـس ،رھظزادعب زور کی
 ھک درک هراـشا نینچمھ .تـسا هدمآ ١١۵٩ ھحفـص رد ،ھتـشون شدوخ ھک یاھمانیگدنز رد شھابتـشا نیلوا ھک
  .تسا هدوب مھ شھابتشا نیرخآ ،نیا
 باتک بلاطم تـسرھف دیاـش ای باتک ھمدقم رد مھابتـشا نیلوا ،مـسیونب ار مدوخ ھمانیگدنز نم دـشاب رارق رگا
 انعم نادب نیا .متـــسیاب ادخ روـــضح رد مدوخ ییوکین ساـــسا رب دوب مھاوخن رداق ھجو چیھ ھب ھک نیا !دیایب
 نم رد ییوکین یاهزادنا ھب ینعی عقاو رد ؛ماهدروخبیرف یقالخا رظن زا و دـــساف یـــصخـــش نم ھک تـــسین
  .موش عقاو لوبقم ،سدقمً الماک ییادخ روضح رد مناوتب ھک تسین
 
  ماجرفان ِییاسراپ
 و تـسھ ھچ ییاـسراپ مینک فیرعت ھک تـسا نیا ،ندـشاـسراپ یارب شالت رد لومعم رایـسب یاھشور زا یکی

 یلکـــشم اب تروـــص نیا رد اما .مییامن یگدنز نآ قبط رب و هدرک ھیھت ینیناوقھعومجم سپـــس ؛تـــسین ھچ
  رطاخنیمھ ھب .دنک یگدنز نیناوقھعومجم نآ قبط ھتــسناوتن لاح ھب ات سکچیھ ھک نیا ؛دــشمیھاوخ ورھبور
 تـسکـش نیا ھک تـسا نیا ھناھب نیرتجیار .مییامن ھیجوت ار دوخ تـسکـش لیلد ات میروآیم یناوارف یاھھناھب

  !تسین ام هابتشاً اتقیقح
 نآ ھب ھکلب ؛مرادن ار دوخ یاپ و تـــسد لرتنک ھک تـــسین انعم نیا ھب ،دنکـــشب و دتفیب متـــسد زا یناویل رگا
 عقاو رد سپ ؛دناهدرک ادـصورـس یدایز یرانک قاتا رد ھک نیا ای ،هدز ادـص ارم عقومیب یـسک ھک تـسانعم
 نم زا هابتـــشا ،ییوت رـــصقم !؟منک راک ھچ یدـــش ثعاب نیبب" :میوگیم نینچ و تـــساھنآ ِندرگ نم یاطخ
  .میوشیمن نامریصقت لوبق ھب یضار ام زا کی چیھ "!تسین

 رد ار اوح نوچ ؛دـباـییم ھـمادا زین مدآ دوخ اـت ،میرگنب ھـتــــشذـگ ھـب رگا ھـکلب ،اـم رد اـھنت ھـن یھاـگدـید نینچ
 نم ھب تخرد نآ زا وا ،دـشاب نم اب ات یدیـشخب نم ھب ھک نز نیا" :تفگ مدآ .تـسنادیم رـصقم دوخ تـسکـش
 نآ لاح ،دناکاپ شیوخ رظن رد ھک یناـسک دنتـسھ" :دنکیم مالعا لاثما .)١٢ :٣ شیادیپ( "مدروخ نم و داد
 )١٢ :٣٠ لاثما( ".دناهدشن ھتسش دوخ تساجن زا ھک
 رود امــش زا ییاــسراپ سپ ،دیاهدــشن هزنم یکاپان زاً الماک زونھ اما ،دیتــسھ یکاپ صخــش دینکیم رکف رگا
 رگا...تــسین ام رد یتــسار و میاهداد بیرف ار دوخ ،میھانگ زا یَرب مییوگب رگا" :دیوگیم سدقمباتک .تــسا
 .)١٠ ،٨ :١ اـنحوی لوا("درادـن ییاـج اـم رد وا مالک و میھدیم هولج وگغورد ار وا ،میاهدرکن هاـنگ مییوگب
 ھمھ اریز ...دوش ھتخانش موکحم ادخ هاگشیپ رد یمامت ھب ایند" :دنکیم نایب اراکشآ ار ام لکشم سدقمباتک
  )٢٣ ،١٩ :٣ نایمور(».دنیآیم هاتوک ادخ لالج زا و دناهدرک هانگ
 ھـب میوــــشیم روبجم تـیاـھنرد ،مییاـمن تـیبثت ار دوخ ییاــــسراـپ ،نیناوق زا یوریپ اـب مینکیم یعــــس هاـگرھ
 ار مدوخ ،یقالخا رظن زا ،امـش هاگن اب ھـسیاقم رد مدوخ هاگن زا هراومھ نم .مینک رارقا دوخ یلوزن درکلمع
 یرتلزان هاگیاج رد ،ناتدوخ هاگن ھب تبــسن نم هاگن رد یقالخا رظن زا زین امــش و ،منیبیم رتالاو و رترب



 مدوخ ھـب یتقو اـما ؛منیبب ار اـمــــش تالاـکــــشا ھـمھ و منک هاـگن اـمــــش یگدـنز ھـب مناوتیم نم .دـیریگیمرارق
  .دنیآیمن دب نادنچ رظن ھب و دنتسھ کدنا میاھاطخ ،مرگنیم
 :دنکیم مالعا سدقمباتک .تــسا نیغورد ِییاــسراپ زین مــسریم نآ ھب ملامعا قیرط زا ھک یاییاــسراپ اتح
 ام یگمھ !تــسا فیثک یاھچراپ نوچمھ یگلمج ام کین لامعا و ،میاهدــش سجن صخــش نوچمھ ام ۀمھ"
 )۶ :۶۴ ایعشا( ".دربیم دوخ اب ار ام ،داب نوچمھ ام ناھانگ و ،میاهدرُمژپ ْگرب دننام
  .میدوبن نآ ھب ندیسر ھب رداق زگرھ ،دوب ام ییاسراپ و ییوکین رب انب ادخ اب ام ھطبار رگا
 ِمچرپ ِنتــشارفارب اب و دنکیمرخف دوخ ھنھک یاھسابل ھب یــسک دینیبب رگا دیآیم هرخــسم ناترظن ھبً الامتحا
 .دزاـتیم نارگید ھـب تـیناـحورَرَبا و ،چوپ و قارطمطرپ ییارگبـھذـم اـب نینچمھ و "مرتسدـقم وت زا نم"
 فرح ماگنھ یتقو .تـسا رتاـسراپ و رتسدقم  نارگید زا دنکیم رکف و دیوگیم نخـس نانکھمزمز وا یتقو
 زا رتھنایاــسراپ رظن ھب ھک دنکیم هدافتــسا یناتــساب و لیقث یتاغل اب سدقمباتک حیــصف یاھھمجرت زا ،ندز
 ناـــشن یدوخ ،نامارخ نامارخ و دزادنایم َبغَغ ھب یداب ،دوخ ییاـــسراپ زا یتقو .تـــسام هرمزور نابز
 "!نیکرچ سابل ھنھک یا" :دیوگیم و دھدیم ناکت فسات ناشن ھب ار دوخ رس ادخ یلو ...دھدیم
 .دیـسریمن ییاج ھب مراک و مدروآیمن ماود زگرھ ،دوب مدوخ ییوکین و ییاـسراپ رب انب ادخ اب نم ھطبار رگا
 ھگن بآ یالاب ار مرس اھنت مناوتیم ،طیارـش نیرتھب رد .ماهدمآ رـصاق ادخ لالج زا و ماهدروخ تـسکـش اھراب
 .تــسا هار ھب ورً اتقیقح زیچھمھ یتقو و مراد یبوخ ِیمــسج طیارــش ھک ییاھزور مھ نآ ،منامب هدنز ات مراد
 و دـنکیم هاـگن نییاـپ ھـب ادـخ زین اـھزور نیرتھب رد اـتح اـما ،مراـمــــشیم یــــسک ار مدوخ ییاـھزور نینچ رد
  .دنکیمن تیافک نم یاھششوک نیاربانب ،"نیکرچ سابل ھنھک یا" :دیوگیم
 ینورد شرگن ھب یقیقح ِتعیرـــش نوچ ؛دزاـــسیم موکحم ارم ،تعیرـــش ظفح و ندرکتیاعر یارب شالت

 متفایرد ،مدـشیم یتخـس و تمحز راچد ،ینیباـسراپدوخ یاھرایعم تحت ھک ینامز .دوـشیم طوبرم صخـش
 یخرب ھب و مرفنتم اھیـضعب زا ھک مدـش ھجوتم !مدوب هدـش خلت نم ،ھلب .متـسھ خلت اھزیچ یخرب ھب تبـسن ھک
 و ماھتــشاذگ اپ ریز ار دوخ تاررقم ھک متفایرد .تــساھنآ یاھھتــشاد لابند ممــشچ و منکیم تداــسح رگید
 عورــــش لوا زا دـیاـب اـما ،دوب هدـناـمن نداد ماـجنا یارب یراـک ،رظن ھـب .ماهدرب نیب زا ادـخ اـب ار مدوخ ھـطبار
  .مدرکیم
 مھ رد نم و داتفایم یقافتا ،متسھ ادخ اب تسرد ھطبار یایحا لاح رد مدرکیم ساسحا ھک یماگنھ ھنافساتم
 ھک منک ساــسحا و مــسرب یناکلپ ھب ات مــشکب الاب ار دوخ ْلامعا نابدرن زا مدــشیم روبجم زاب .متخیریمورف

 دادیم ماجنا ھناھلبا یتکرح نابایخ رد یـــسک رگا لاثم یارب .منک رارقرب ھطبار ادخ اب هرابود مناوتیم الاح
 دیاب و داتفایم قیوعت ھب ھلحرم نآ ھب مندیـــسر ،"؟ھلبا ،هداد ھمانیھاوگ وت ھب یـــسک ھچ" :مدزیم دایرف نم و
 .مدرکیم عورش لوا زا ار راک
  
  ؟تسیچ رایعم
 .دنسرپب دوخ زا یساسا لاوس دنچ دیاب ،دنشاب ادخ لوبقم دنناوتیم حیـسمیاـسیع نودب دننکیم رکف ھک یناـسک
 ھک تـسا نیا لاوـس ،دنـسرب نامـسآ ھب دنرداق وکین لامعا زا یـصخـشم حطـس ماجنا اب ھک دنرواب نیا رب رگا



ً اـتاذ منکیم سح" :دـنھدیم باوج یراـیــــسب ؟دـھاوخیم ھـچ اـھنآ زا ادـخ ؟دـننک یگدـنز دـیاـب یراـیعم ھـچ قبط
  "!متسیاب ادخ روضح رد مدوخ یصخش یاھشزرا قبط مناوتیم و متسھ یبوخ و نابرھم صخش
 سپ" :تفگ ھک یماگنھ اــسیع .تــسا توافتم ام اب ادخ یاھرایعم ھک دنریگب رظن رد دنناوتیمن دارفا نیا اما

 زا ادخ ھک درک هراـشا یتاموزلم ھب وا .)۴٨ :۵ اتم("تـسا لماک امـش ینامـسآ ردپ ھکنانچ ،دیـشاب لماک امـش
 ھک یــصخــش یارب رایعم تفگ ناوتیم .دراد راظتنا ،دنــسرب نامــسآ ھب دوخ توق ھب دنراد دــصق ھک یناــسک
 ندرک شالت اھنتھن - تـسین لامک و یـصقنیب زا رتمک یزیچ ،دـشاب ھتـشاد ادخ اب حیحـص یاھطبار دھاوخیم
 ھک یناـسک تـسا صخـشم .دراد رظن رد ناـسنا یارب ادخ ھک یراک ماجنا و یـصقنیب ھکلب ،ندوب قداـص ای
 تیــسودق زا یتــسرد کرد ،دنروآ تــسد ھب دوخ یوکین لامعا ماجنا اب ار یدبا یگدنز دنناوتیم دنراد رواب

  .دناهدرکن کرد ار ادخ اب حیحص ھطبار تسرد یانعم و دنرادن ادخ
 .مییامن هدافتـسا ،داھن انب حیـسمیاـسیع ھچنآ زا دیاب ،میھن داینب ھنایاـسراپ راتفر یارب یرایعم میھاوخیم رگا

 :٣ اتم( "مدونـشخ وا زا ھک مبوبحم رـسپ تـسا نیا" :دیوگب ات تخیگنارب ار ادخ ھک تـسا یـصخـش اھنت اـسیع
 ١٠ ،٨ :١۶ انحوی رد وا .میــشاب حیــسمیاــسیع ِییاــسراپ ھب دیاب ،ادخ اب تکراــشم زا ندربتذل یارب .)١٧

 ... تـسا راکریـصقت ،یرواد و تلادع و هانگ ظاحل ھب ھک درک دھاوخ باجم ار ناھج ،دیآ وا نوچ" :دیوگیم
 دوب ادخ تداھــش ،نامــسآ ھب اــسیع دوعــص ."دید دیھاوخن ارم رگید و موریم ردپ دزن اریز ،تلادع ظاحل ھب
 "!تفریذپ مھاوخ نامـــسآ رد ار ییاـــسراپ نینچ" :دیوگیم ھک تـــسا نیا لثم .درک تابثا ار وا یدنزرف ھک
 حیـسمیاـسیع ِییاـسراپ ھب دیاب ،موـش ھتفریذپ ادخ طـسوت مھاوخیم رگا .تـسا ییاـسراپ ِرایعم اھنت اـسیع یگدنز
 .حیــسمیاــسیع دوخ ِییاــسراپ :دریذپیم ار ییاــسراپ عون کی اھنت ادخ ھک دھدیم ناــشن سدقمباتک .مــشاب
 ھک یاییوکین قباطم یگدنز دیاب ،میتـسیاب ادخ روـضح رد دوخ یوکین لامعا رب انب میتـسھ لیام رگا نیاربانب
  .میریگب شیپ رد ،مینیبیم اسیع رد
 نم اّما" :دیوگیم اـسیع .مـسرب یاییاـسراپ نینچ ھب متـسین رداق نم .تـسا نکممریغ یرما نیا ھک منادیم اما
 رد .)٢٨ :۵ اتم("تسا هدرک انز وا اب دوخ لد رد مد نامھ ،درگنب ینز ھب توھش اب ھک رھ ،میوگیم امش ھب
 ھمکاحم راوازــــس ،دریگ مــــشخ دوخ ردارب رب ھک رھ ،میوگیم امــــش ھب نم اّما" :دیوگیم اتم زا باب نیمھ
 نانمــشد ھک میوگیم امــش ھب ،دیھدیمارف شوگ ھک امــش یا اّما" :دیوگیم اقول لیجنا رد .)٢٢ :۵ اتم("تــسا

 ،دیبلطب تکرب دنک ناتنیرفن ھک رھ یارب .دینک یکین ،دنراد ترفن امـــش زا ھک نانآ ھب و دییامن تبحم ار دوخ
 وا ھب زین ار رگید ۀنوگ ،دنز یلیـس وت ۀنوگ کی رب یـسک رگا .دینک ریخ یاعد دھد ناترازآ ھک ار سک رھ و
 وت زا یزیچ یــسک رگا .رادم غیرد وا زا زین ار تنھاریپ ،دناتــسب وت زا ار تیادر یــسک رگا .نک شکــشیپ
 :دھدیم نامرف ام ھب و )٣٠ -٢٧ :۶ اقول(".هاوخمزاب وا زا ،دنک بــصغ ار وت لام رگا و ،هدب وا ھب دھاوخب
 اقول("دیھد ضرق ناــشیا ھب ،ضوع ِدیما نودب و ،دییامن یکین اھنآ ھب و دینک تبحم ار ناتنانمــشد ،امــش اّما"
۶: ٣۵(.  
 تــسکــش تحاــضف اب اھراب .مناوتیمن ھک منادیم نم ؟دــشاب اــسراپ دناوتیم یــسک روطچ ،ریــسافت نیا اب

 زا ندرب تذـل یارب یھار اـیآ !؟دـناـم مھاوخ ھـناـگیب ادـخ زا رخآ ھـب اـت ھـک تــــساـنعم نادـب نیا اـیآ سپ .ماهدروخ



 ھب تــسد ای میوجب ار یزیچ نآ و موــش یایگدروخرــس و ءالخ نینچ دراو دیاب ایآ ؟تــسھ ادخ اب تکراــشم
  !؟مروآیمن تسد ھب نآ زا یلصاح ھک منک زارد یزیچ یوس
 لوـسر سلوپ .دـشاب ھتـشاد ام لامعا زا ریغ یـساـسا وا شـشخب دیاب سپ ،دـشخبب ار ام ادخ ھک تـسھ یدیما رگا
 ھکلب ،دوـشیمن هدرمـش اـسراپ ادخ رظن رد ،تعیرـش لامعا ندروآ اج ھب اب یرـشب چیھ اریز" :دنکیم مالعا

 )٢٠ :٣ نایمور( ".دناسانشیم ام ھب ار هانگ ْتعیرش
 ادخ ھک یدعاوق .دـشاب ام دوخ ییاـسراپ زج یداھن ساـسا رب دیاب ،میربب تذل ادخ تکراـشم زا دـشاب رارق رگا
 و میتــسین اھنآ تیاعر ھب رداقً اــصخــش ھک دنتــسھ ھناریگتخــس ردقنآ ،هداھن انب ییاــسراپ ھب ندیــسر یارب
 مھارف ام یارب ییاسراپ زا رگید یعون ھک میراد دیما نادب اھنت .میناسرب ماجنارس ھب ار فادھا نیا میناوتیمن
  .دناهدش انب ناملامعا زا یادج یلوصا رب انب ھک یاییاسراپ ؛دشاب هدمآ

  .میدنمهرھب ضیف مان ھب یلصا زا ھک رکش ار ادخ
 
  ؟تسیچ ضیف
 "ناگتـسیاـشان ھب ادخ فطل" ینعم ھب ضیف هژاو ،دیدج دھع رد .تـسا "ییابیز" ،ضیف هژاو یانعم ھـشیر
 ضیف .متـسین نآ بـسک ھب رداق دوخ یاھییاناوت رب اکتا اب ھک دھدیم نم ھب ار یزیچ ادخ ینعی ضیف .تـسا
  .مرادن ار یشریذپ نینچ شزرا و متسین نآ قیال ھک یلاح رد ،دریذپیم ارم ادخ ینعی
 مالعا نایناربع ھب ھلاـــسر .مینکیم تفایرد ادخ ھب دامتعا و نامیا قبط ار ضیف ھک دھدیم میلعت سدقمباتک
 یاج ھب شگرم و حیــسمیاــسیع ھب نامیا اب اھنت .تــسا نکممریغ ادخ ندرک دونــشخ ،نامیا ِنودب ھک دنکیم
  .دوشیم کاپ ِکاپ ام ھقباس ،مینکیم دامتعا وا ھب یتقو .دشخبیم ار ام ،سودق یادخ ،ام
 ات دورب بیلــص رب حیــسم دوب مزال .میوــش هدیــشخب یبھذم یماظن ای تعیرــش زا یوریپ اب ام تــسین نکمم
  .دھن انب ادخ ھب نم ندش کیدزن یارب ار یساسا

 ھن اّما ؛نک رود نم زا ار ماج نیا ،تـــسوت ۀدارا رگا ،ردپ یا" :تفگ ینامیـــستج غاب رد اعد ِماگنھ اـــسیع
 یارب رــشب رگا" :تــسا نیا اــسیع فرح عقاو رد .)۴٢ :٢٢ اقول( "دوــش ماجنا وت ۀدارا ھکلب ،نم تــساوخ
 سپ -دنک بــسک ار دوخ ییاــسراپ رگید یھار ای ،یرادنید اب دناوتیم رگا - دراد نم گرم زج یھار تاجن
 نکمم ،رما نیا اما »!ناــشکم جنر و یتخــس نیا ھب ارمً افطل .مورب بیلــص رب مھاوخیمن تروــص نآ رد
 ادخ یارب ار ناکما نیا وا گرم .تـساخرب ناگدرم زا و دـش نفد ،داد ناج ،تفر بیلـص رب اـسیع سپ ؛دوبن
  .دشخبب امش و نم ھب ار دوخ ضیف ات دروآ مھارف

 مھتم .دیاهدــش مھتم یمرج ھب ھک دینک روــصت .دنک کمک امــش ھب عــضوم نیا حرــش رد قیقد یفیــصوت دیاــش
 ھک دیراد هار ود ،دننادیم عفادم یالکو ھک روطنامھ .دیاهدرک زواجت دوخ ھیاـسمھ کْلِم ِدودح ھب ھک دیاهدـش
 ھک دینک تباث دیاب ای ،دیاهدرکن زواجت دوخ ھیاــسمھ ِکلِم دودح ھب دینک تباث دیاب ای :دیوــش ھئربت تاماھتا زا

  .دیاھتشاد ار یراک نینچ قح
 ھیلع نوچ- میراکھانگ ھک هدرک مھتم ار ام ادخ .دیھد قیبطت یناحور روما اب ار یقطنم و لالدتسا نینچ الاح
  .تسا هدرک مھتم ییاسراپ مدع ھب ار ام وا .میاهدرک نایغط وا هدارا و تعیرش



 هاـنگ ھـمھ .میراـکھاـنگ نوچ ،میھاـنگیب ھـک مییوگب میناوتیمن ؟میوــــش اـھر تاـماـھتا نیا زا میناوتیم ھـنوگچ
 ھک تـسا حـضاو .میرادن یقح نینچ نوچ ؛میاهداد ماجنا ار تـسرد راک ھک مییوگب میناوتیمن نینچمھ .میاهدرک
 خـساپ ؟دنک باریـس ار یگدوـشخب ھب ام لیم دناوتیم ھنوگچ تعیرـش سپ .تـسا هدوب هابتـشا امامت ام یاھراک
 اما ،میتــشادن ار راک نآ ماجنا قح ام .دوــشیم رداــص یتحار ھب مکح و زاب ،هدنورپ .دناوتیمن ھک تــسا نیا
 !میتسھ راکھانگ سپ ؛میدش لمع نآ بکترم
 

  کناب زا گرزب یتقرس
 مھ نوناق .منکیم تقرـس کناب زا دوخ هدارا و تـساوخ ھب نم ھک دینک روـصت .میھد رییغت ار ریوـصت دییایب
 ھــکارچ ؛مدوبن نم ھــک منک تــباــث اــی مدرکن یدزد نم میوگب مناوتیمن نوچ ؛دــنکیم موکحم و مھتم ارم
 نوناق رد نوچ ؛متـــشاد ار راک نیا قح ھک میوگب مناوتیمن نینچمھ .دنھدیم ناـــشن ارم ریوـــصت اھنیبرود
 شـشخب و وفع یارب یھار ینوناق رظن زا ،نیاربانب .تـسا هدـشن هداد یـسک ھب یقح نینچ نآ حیاول و یـساـسا
   .درادن دوجو نم
 یبوخ و کاپ یگدنز .منکیمن یدزد مراد رمُع ات ھک دینک رواب" :میوگب یھاگداد تاــــسلج رد تــــسا نکمم
 ھک یراک زا نم ھئربت ثعاب یفرح نینچ زاب "!مریگیمن یـــسک زا ار یزیچ قحان ھب رگید .تـــشاد مھاوخ
 .ماهدرک یناوارف کین یاھراک ،لوپ نآ اب ھکارچ ؛موـــش هدیـــشخب دیاب ،میوگب دیاـــش .دوـــشیمن ،ماهدرکً البق
 ،نم ھنایاـسراپ حالطـصا ھب ِلامعا اما .ماهدرک هداوناخ یاذغ جرخ ار یقبام و ماهدادھیدھ اـسیلک ھب ار یغلبم
  .تسین مناھانگ زا ندشاربم و یفن ،ھلباقم ھب رداق
 و تازاجم زا یـشخب ناونع ھب دیاـش .دھدب ار کناب زا هدـشتقرـس غلبم تخادرپ روتـسد یـضاق تـسا نکمم
 فقو ار دوخ رمع یقبام دیاـش .منک عمج ار نابایخ یاھھلابز ،رھـش یگتـسارآ ظفح یارب دھدب روتـسد مامکح
 ِناھانگ نتـسـش ھب رداق تعیرـش لامعا ھمھ .دـشمھاوخن اربم ،ماهدرک ھچنآ زا دوجو نیا اب اما ،منک یراکوکین
  !تسا صخشم زین مامکح و مقراس نم .دننامیم یقاب دوخ یاج رب ،ھتشذگ یاھهدرک .دوب دھاوخن نم
 ،یراکوکین و یراگزیھرپ اب ھک دننآ لابند ھب ادخ روــضح رد مدرم زا یرایــسب ،یناحور روما رد ارچ سپ

   ؟دروآیمن مھارف ار یناکما نینچ ام دوخ یرشب نوناق ھکیتروص رد ؛دنریگب ادخ زا ھئربت مکح
 لابند ھب .میھدیم خـساپ هزات تامیمـصت و ینامیـشپ اب دوخ ییاـسراپ مدع و هانگ سح ،هانگ ھب ام زا یرایـسب

 میھاوخن شـشخب بـسک ھب رداق ،مینزب ھک یـشالت رھ ھب تـسد اما .میتـسھ هزات یگرب شراگن و ندرک ناربج
 ھئربت ھب رداق ،یراکوکین .دیادزب ،میاهداد ماجنا رـضاح لاح رد ھک ار ھچنآ دناوتیمن مھ ام شالت ِتیاھن .دوب
  .تسین مھ ام هانگ کی هرافک تخادرپ ھب رداق مھ ییوکین ِفقو یگدنز اتح ؛تسین ام
 یاپ ــــ هدنیآ و ھتشذگ لامعا ھلمج زا ــــ ام هانگ سح ھمھ .تسادخ رسپ اھنت ندش ینابرق ،یھالا ششخب ناینب

 دوخ رب ار ام هانگ راب .درپــس ناج ام یارب و ام یاج ھب وا .دــش ھتــشاذگ ،هانگ و بیعیب هرب ،حیــسمیاــسیع
 رد ،تخانـشن ار هانگ ھک ار یـسک وا" :دـسیونیم سلوپ .داد ناج و دیـشک جنر ام ناھانگ رطاخ ھب و ؛تفرگ
 ھب ام ات دـش هانگ ام ِهار رد اـسیع .)٢١ :۵ نایتنرق مود("میوـش ادخ ِییاـسراپ یو رد ام ات ،تخاـس هانگ ام هار
 ام دنوادخ ضیف زا اریز" .درک ضوع دوخ اب ار ام یاج وا ،رگید ترابع ھب .میوــــشهدیــــشخب وا ھطــــساو



 "دیوــش دنمتلود وا رقف ۀجیتن رد امــش ات دــش ریقف امــش رطاخھب ،دوب دنمتلود دنچرھ ھک دیھاگآ حیــسم یــسیع
  .دیشخب ار ام و تشادرب ار ام هانگ ،وا رب ناملکوت و ام هداس نامیا قیرط زا وا .)٩ :٨ نایتنرق مود(
 

  ام ِدیما ،اسیع
 قحتسم دوخ ناھانگ رطاخ ھب ام ھک ار یایرواد حیسمیاسیع ،داھن اسیع رب ار ام ھمھ ِتاریصقت ادخ یتقو
 گرم قیال ام ادخ مالک قبط ،دــــشلمحتم دوخ ،میدوب شقیال ام ھک ار یتازاجم وا .تفرگ دوخ رب ،میدوب نآ
 نامیا یجنم و دنوادخ ناونع ھب ،حیـسمیاـسیع ھب ام رگا ھک درک مالعا ادخ .)دینیبب ار ٢٣ :۶ نایمور( میدوب
 زا ار ام ،یـسیع ،وا رـسپ دوخ :هدمآ ٧ :١ انحویلوا ھلاـسر رد .دـش دھاوخ هدیـشخب نامتاریـصقت ھمھ ،میروایب
 ،یکاپ نیا ؛تــسین شماجنا ھب رداق زگرھ تعیرــش ھک تــسا یزیچ ،نتــشگ هزنم نیا .دزاــسیم کاپ هانگ رھ
  .تسین شندروآمھارف ھب رداق زگرھ تعیرش ھک تسا یناکما
 حیــسمیاــسیع ھب میناوتیم ای میــسرب نامــسآ ھب ات مینک یعــس دوخ شالت رب انب میناوتیم ؛تــسا ام اب باختنا
  .میشاب ھتشاد نامیا

 ھـب رداـق رگید یاـھراـک اـی ،دوخ یاـھشالت ،وکین لاـمعا اـب اـم .تــــساـم دـیما اـھنت ،ناـمیا ھـک تــــسا نیا تـقیقح
 ،دنکیمن یراک ھک نآ اّما" :دنکیم مالعا زیت و دنت یمالک اب سلوپ .میتــسین ادخ یوــس زا یگدوــشخب بــسک
 "دیآیم رامــش ھب ییاــسراپ شیارب وا نامیا ،درامــشیم اــسراپ ار نانیدیب ھک درادیم لکوت ییادخ ھب ھکلب
 رطاخ ھب ار ام ادخ .دنکیم اطع ار ییاــسراپ ،دراد نامیا اھنت و دنکیمن یراک ھکنآ ھب ادخ .)۵ :۴ نایمور(
  .دشخبیم ،حیسمیاسیع لمع ھب نامنامیا
 
  تسامش اب باختنا
 و دیـسرب نامـسآ ھب ات دینک یعـس دوخ شالت رب اکتا اب دیناوتیم .تـسا هدـش هدرپـس امـش دوخ ھب ندرک باختنا
 بلاق رد ار ادخ روـضح رد دوخ ییاـسراپ و دیـشاب ھتـشاد نامیا اـسیع ھب دیناوتیم ای ،دیـشاب اـسیع ِییوکین ھب
 اـب مناوتب درادـن ناـکما منادیم نوچ میرادـن یباـختنا منکیم رکف ً،اــــصخــــش اـما .دـینک تـفاـیرد ،وا ضیف ھـیدـھ
 ،ادخ تمحر زا ریغ .دننکیم موکحم ارم ماھتشذگ ناھانگ ،مامت سای رد .مسرب نامسآ ھب ،دوخ یوکین لامعا

  .مرادن وا طسوت ندش ھتفریذپ یارب یسناش
 الماک ادخ .تـسا هدروآ مھارف دوخ روـضح رد ندـش ھتفریذپ یارب یھار ادخ ،مراد ناتیارب یـشوخ ربخ یلو
 یھار مدرم یارب وا .درادن ییاج وا روـضح رد هانگ ھک تـساـسراپ یدح ھب و تـسا ،تـسا بیعیب و سدقم
 رواب ،هدروآ مھارف نامیارب حیـسمیاـسیع ھک یاینابرق ھب یتقو .دنـشاب ھتـشاد تکراـشم وا اب ات هدروآ مھارف
  .میتسین نآ قیال ھچرگا ،درادیم اطع ام ھب ار لماک ِیگدوشخب ،ردپ یادخ ،میراد
 میاهداتفا رود ،تیلماک زا یگمھ ھچرگا ،میـشاب طابترا رد ادخ اب میرداق ام زا کی رھ .ضیف لیجنا تـسا نیا
  .مییامن رارقرب وا اب ابیز یاھطبار ،حیسمیاسیع ،وا رسپ ھطساو ھب میناوتیم نانچمھ یلو
 .میاهدرکن وا دـض رب ییاطخ زگرھ ییوگ ھک درگنیم ام ھب یوحن ھب ادخ .تـسا دروم نیمھ رد ضیف لیجنا

 لرتنک !یراکھانگ ،کاچ" :میوگیم و منکیم هاگن دوخ ھب ھنیآ رد .منادیم نینچ ار دوخ یتخـس ھب ،نم دوخ



 ارم ادخ "!هدـــشهدیـــشخب" :دیوگیم و دنکیم هاگن نم ھب ادخ اما "!یداریا اپ ات رـــس و ؛یرادن ار تیاھتـــشا
 ار شرــسپ وا نوچ .متــسھ حیــسمیاــسیع رد نوچ ؛تــسا ھتفریذپ ارم ،متــسھ ھک روطنامھ و دراد تــسود
 میاهدـــــش ھـتفریذـپ "بوبحم نآ رد" اـم دـیوگیم سلوپ .تـــــسا هدرک لوبق وا نوچمھ زین ارم سپ ،ھـتفریذـپ
 ھک ھنوگنامھ ،دیتـسھ حیـسم رد نوچ مھ امـش و ؛تـسا حیـسمیاـسیع ْبوبحم نآ .)دینیبب ار۶ :١ نایـسـسفا(
  .دیتسھ شریذپ دروم زین امش ،هدشھتفریذپ اسیع
 وا رـسپ ھب نوچ ؛هدیـشخب ار ام ادخ .ماهدینـش لاح ھب ات ھک تـسا یربخ نیرتشوخ ،ضیف لیجنا لیلد نیمھ ھب
 دوجو هانگ زا یرثا .دـش کاپ ام ناھانگ مامت ھکل .دریمب ام ِناھانگ ِببـس ھب ات داتـسرف ھک یرـسپ ،میراد نامیا
 هدیناـشوپ ناـشناھانگ و دـش هدیزرمآ ناـشیایاطخ ھک نانآ لاح ھب اـشوخ" :دیوگیم سلوپ ھک روطنامھ .درادن
 )٨ -٧ :۴ نایمور(".دراذگن شباسح ھب ار یو هانگ دنوادخ ھک نآ لاح ھب اشوخ .دیدرگ
 قح .میبلطب وا زا ار ناـمزاـین و مییآرد دوخ ردـپ روــــضح ھـب ھـک میراد ار قح نیا ،ادـخ نادـنزرف ناونع ھـب
 شیوخ تـفرعم رب اـنب وا نوچ ،مینک داـمتعا ناـمیاــــضاـقت شریذـپ اـی در ماـگنھ دوخ ردـپ تـمکح ھـب ھـک میراد
 ار اـم ھـک یردـپ ؛مینک یناـمــــسآ ردـپ فقو ار دوخ میرداـق اـم .اـم ناـیز ھـب ھـچ و تــــساـم عفن ھـب ھـچ ھـک دـنادیم
  .درک دھاوخ اطع ام ھب ار نیرتھب وا .دراد تسود رایسب
 نیا ھـب ھـن - دـناراـبب اـم رب ار شیوخ تـبحم یرپ و یدـنمتلود دـھاوخیم ادـخ مینادیم ھـک تــــسا ترــــسم ھـیاـم
   !حیسمیاسیع ضیف لیجنا تسا نیا .دراد تسود ار ام نوچ ھکلب ،میتسھ شقیال ھک رطاخ
 
 
 

  



 
 دش دھاوخن ھتسب زگرھ رد نیا .٢
 رواب یرایــسب .دریگیمرب رد ار لیجنا فــصن اھنت لاح نیا اب اما ،تــسا فرگــش یناتــساد ،شــشخب تیاور
 ھب رواب اب اھنت :دنراد لکـــشم شوخ ربخ زا ھمین نیا اب اما .تـــسا هدیـــشخب ار ام حیـــسم رد ادخ ھک دنراد
   .درمشیم اسراپ ار ام ادخ ،حیسمیاسیع
 رظن رد دوخ یارب ییاـــــسراـپ یاـھراـیعم ،نوگاـنوگ یاـھهورگ .دـنرادـن یرواـب نینچ ناـیحیــــسم ھـمھ ھـتبلا
  .دننکیم تقفاوم کرتشم یرایعم رب تردن ھب و ،دناھتفرگ
 

  ؟اوران ای تساور الط
 داـیز ،دـندرکیم ھـئارا تـعاـمج ھـب ار یتاـمیلعت ،ساـبل رب ھـمکد ندوب اوراـن رب اـھهورگ یخرب ھـک یناـمز زا
 ھلیخُم رد ھچراپ رب ھمُکد نتخود و دندرکیم هدافتسا )نََزق( هریگ و بالق زا دوخ یاھسابل رب اھنآ .درذگیمن
 مھ زورما اتح "!وت رب مرــــش !اــــسراپان یا ؟دراد ھمکد تــــسابل" :دیونــــشب دوب نکمم .دیجنگیمن مھ اھنآ
 .دنرادن مھ اب یتیخنـس ،الط و ییاـسراپ دننکیم رکف و دننادیم اوران ار الط زا هدافتـسا ھک دنتـسھ ییاھهورگ
 راـیعم رگا دـندرکیم رکف هراومھ و دـناهداـھن اـنب ییاــــسراـپ یارب ینوگاـنوگ یاـھراـیعم خیراـت لوط رد مدرم
  .دریذپیم ار اھنآ ادخ ،دنریگب شیپ رد ار یصخشم
 دیروخیمرب یـساـسا یلکـشم ھب ،دوخ یاھراک ای نیناوق قیرط زا ییاـسراپ ھب ندیـسر یارب شالت ماگنھ اما

 و رایعم کی ام زا کی رھ !مینکیم یگدنز یــصخــش یاھرایعم قبط یتخــس ھب ھک تــسا نیا تقیقح نوچ
 عناوم رگا لقادح ای ،سب و متــسھ نیمھ .میرادنپیم تــسرد و کین ار نآ و میاھتفریذپ ار یقالخا درادناتــسا
 یاهدیا ھک دناھتــشاذگ ٢"دوخارف" ای "نَمارف" ار شمــسا ناــسانــشناور .مدــشیم نینچ ،تــشادن دوجو ینوریب
 نم ِیعقاو دوخ نوچ ؟ارچ .تـسیک "نم ِیعقاو دوخ" ھک دنادیمن سکچیھ ،ھنافـساتم .دنکیم نایب ار ام یارو
 یدح ھب دھدیمن هزاجا طیارــــش نوچ ؛مــــسانــــشیمن ار مایعقاو ِدوخ زین نم اتح ،عقاورد .تــــسا صقنیب

  .متسھً اتقیقح ھک مشاب زیگناتفگش
 .دوــشیم بوــسحم امــش ِیعقاو دوخ ھک دننکیم تبحــص زین ٣»نم« دروم رد ،نَمارف زا ادج ناــساــشناور
  .درادن قیبطت ،ناتلآهدیا ِدوخ یاھرایعم اب زگرھ ،ناتیعقاو دوخ ،ھنافساتم
 ھب .دییآیم باــسح ھب راگزاــسان یــصخــش سپ ،دراد دوجو یــساــسا یتوافت امــش »نم« و »نمارف« نیب رگا

 ھب ناوتیم ،دیرادن رظن رد الاو یرایعم ناتلآهدیا ِدوخ یارب و دیتــسھ هاگآ دوخ صقن زا رگا ،رگید ترابع
  .تفگ کیربت امش ھب لداعتم و راگزاس یصخش ناونع
 یفادھا دنیوگیم اھنآ ھب و دنروایب نییاپ ار صخـش ِنمارف رایعم و درادناتـسا دنھاوخیمً الومعم ناـسانـشناور
 ھچنآ .تــسین بوخ ردقنآ سکچیھ ؛تــسین لماک سکچیھ" :دنیوگیم .دناھتفرگ رظن رد دوخ یارب یلمعریغ
 نیا "!یریگب رظن رد دوخ یارب ییالاو یاـھراـیعم نینچ دـیاـبن .دـنانیمھ ھـمھ .تـــــسین لاـمرُن ینکیم

 
٢superego  
٣Ego:  ریمض ،سفن 



 دـیاـــــش قیرط نیا ھـب اـت ،دـنھد لـیلقت ار )سفن(نم و نمارف نیب تواـفت دـننکیم یعــــس مادـم نارگناـمرد
  .دندرگیم نامرد لابند ھب ،نَمارف ندروآ نییاپ اب اھنآ .دنربب تذل لداعتم یگدنز زا ناشنابطاخم
 دھاوخیم ھکلب ؛دروآ نییاپ ار "نمارف" ھک دنکیمن یعــس وا .دیراذگب اــسیع لمع لباقم رد ار یــشور نینچ
  !دزارفارب و هدرک دنلب ار ناتیقیقح ِدوخ دھاوخیم وا .دشخب یلاعت ار "نم"
 ھب وا و ماھتــشگ اــسراپ ادخ روــضح رد ،دوجو نیا اب اما ،تــسا ملآهدیا ِدوخ یارو ،نم ِیعقاو ِدوخ ھچرگا

  .دنیبیم اسراپ ارم ،حیسمیاسیع ھب نم ِنامیا رطاخ
 و هدیــشخب امــش ناھانگ ھمھ حیــسمیاــسیع ھب ناتنامیا رطاخ ھب ،لوا .تــسا ضیف ِلیجنا زا ھجو نیمود نیا

 رـضاح لاح رد ھچنآ مغریلع .دنادیم اـسراپ ار امـش حیـسمیاـسیع ھب ناتنامیا رطاخ ھب ادخ ،مود .دـش هدودز
 ھب نوچ ؛تـــسا ھتـــشون امـــش باـــسح ھب ار ییاـــسراپ ادخ ،ناتیقالخا لوـــصا یاوـــس ،دینکیمن ای دینکیم
  .دیراد نامیا حیسمیاسیع
 ارم ادخ منادیم ،حیـــسمیاـــسیع ِشوخ ربخ ھب نامیا ھطـــساو ھب !شوخ ربخ و دنمھوکـــش لیجنا تـــسا نیا
   !تسا یشوخ ربخً اتقیقح نیا و ،تسا هدرمش اسراپ و ھتفریذپ
 
  تسا زاب ھشیمھ ،رد
 ،مورب ادخ روـضح ھب مرادن تارج" :میوگب و مـسرتب تـسین یزاین زگرھ نوچ ؟تـسا یـشوخ ربخ نیا ارچ
 نم ھب ھک مھاوخب ادخ زا مرادن قح سپ .مداد بیرف ار صخـش نآ .مداد تـسد زا ار ملرتنک .متفگ غورد نوچ
 ھــشیمھً المع ناطیــش سپ ،تــسا ملامعا زا نم ییاــسراپ رگا ."!منکب ار راک نآ متــسناوتن نوچ ،دنک کمک
 ،دیاب ھک یاهزادنا ھب ،تــسا تــسرد منادیم ھک ار یراک نآ زگرھ نم نوچ ،ددنبب ادخ ھب ور ار رد دناوتیم
  .ماھـتفاـین تــــسد دوخ ِنَمارف ھـب زونھ .مــــشاـب دـیاـب منادیم ھـک ماهدوبن بوخ یاهزادـنا ھـب زگرھ .مھدیمن ماـجنا
 ار دوخ لآهدیا رایعم متـسناوتن نوچ .ماهدرکن یگدنز ،تـسا تـسرد منکیم رکف مدوخ ھک یرایعم قبط زونھ
 یرادن قح" :دیوگیم .درادزاب ،ندمآ ادخ دزن زا ارم ات دنکیم هدافتـسا نم تـسکـش زا مھ ناطیـش ،منک ظفح
 اب اما ،دنکیمن دونــشخ ار ادخ تلامعا ھک ینادیم .یاهدرک دیماان ار وا راب رھ نوچ ،یھاوخب کمک ادخ زا
 وت ھب ینکیم رکف .دنک تکمک ادخ یھاوخیم و یدروخرب لکشم ھب الاح .یدز اھراک نآ ھب تسد ،لاح نیا
  "!زگرھ ؟دھدیم شوگ
 وا اب ھطبار و ادخ راک عنام دناوتیم ھــشیمھ ،مرگنب منورد و مدوخ ھب نم ھک دوــش ثعاب دناوتب ناطیــش رگا

 اــسراپ ،حیــسم ھب منامیا رطاخ ھب منادب و مــشاب ھجوتم و مزودب حیــسمیاــسیع ھب مــشچ نم رگا اما .دوــش
 .ددنبب نم رب ار ادخ اب ھطبار برد دناوتیمن زگرھ ناطیش ،ماهدشهدرمش
 و یتـسیاب مدرم یولج یرادن قح .یدـساف و تاذدب وت ،کاچ" :دیوگیم و دیآیم نم دزن نانچمھ ناطیـش اما

 و ھنیمز نیا رد وت .یھد میلعت ار ادخ مالک و یتـسیاب یرادن قح .ینک مالعا ار حیـسمیاـسیع دنمھوکـش ربخ
  "!یلاغشآ کی وت .یاهدروخ تسکش ،ھنیمز نآ
 رود شمـشچ زا ،نم هرابرد رگید ھلاـسم دنچ زونھ منادیم نوچ ،منزیم دنخبل ،دوـشیم نینچ یتقو ھـشیمھ
 ارم ؛مـسرتیمن وت تاماھتا زا نم ،ناطیـش" :میوگیم وا ھب !تـسا هدیـشکن مھ شیپ اتح ار دروم دنچ و هدنام



 .تــسا تــسردً اعقاو تفرح منادیمً الــصا .موــشیمن میاق سرت زا ،یھدیمن یرارف سرت زا تاماھتا نیا اب
 وا ھب ارم ھکلب ؛ینک رود حیــسمیاــسیع زا ارم یناوتیمن اما .مفیعــض منادیم .ماهدروخ تــسکــش منادیم
 "!تسا حیسمیاسیع بیلص نم دیما اھنت نوچ ؛ینکیم رتکیدزن
 یلو .مرادن یدیما شیوخ ِییاـسراپ و دوخ ربً اعطق .مراد نآ رب یدیما و تـسا نما ھک مزیرگیم ییاج ھب سپ
 ھـب ارم وا نوچ ؛مراد ناـمیا سدـقلاحور توق ھـب و نم رد ادـخ ِراـک و دوخ قح رد حیــــسمیاــــسیع لـمع ھـب

 فیعــض ھک ییاھشخب رد .دھدیم ماجنا میارب وا ،دیآیمنرب نم زا ھچنآ .دروآیمرد حیــسمیاــسیع تھابــش
 ییاھهزوح رد .ماھتخادنا وا یاپ ھب ییاونیب اب ار دوخ و مفرتعم مدوخ فعــض ھب .دنکیم تیوقت ارم ،متــسھ
 و ،هدیــسر لامک ھب فعــض رد نم تردق ،وا توق رطاخ ھب ،مدیزغلیم ھــشیمھ و ماهدوب فیعــض ینامز ھک
  .)دینیبب ار ٩ :١٢ نایتنرق مود( .ماهداتسیا اجرباپ الاح
 .متــسین ،مدوب ھچنآ ھک رکــش ار ادخ یلو ،سکعرب ھکلب ،مــشاب دھاوخیم ادخ ھک متــسین یزیچ نآ ھمھً اعطق

 مھاوخیمن ،رطاخ نیمھ ھب .درمـشیم سدقم و اـسراپ ارم و درگنیم نم رب ادخ ،دوخ بویعم تلاح رد اتح
  .مینیبب وا زا ادج ار دوخ دیابن زگرھ ام .میآ راتفرگ حیسمیاسیع رد زج ییاج
 
 تسین ییاسراپ یارب یدح چیھ
 ییاـسراپ نآ ندیـشخب دوبھب سپ ،دومرف اطع ام ھب ندوب رادنامیا رطاخ ھب ار حیـسمیاـسیع ییاـسراپ ادخ رگا
 چیھ ھب .میـشخبب دوبھب ار ادخ ییاـسراپ میتـسین رداق ام .دوـشیم بوـسحم هدوھیب یراک ،ناملامعا ھطـساو ھب

 .میتسھ اسراپ ام .میشخبب دوبھب ،هداد رارق نآ رد ار ام وا ھک ار یتـسرد هاگیاج و ییاـسراپ میناوتیمن یقیرط
 ام ِییاــسراپ .میراد دامتعا و نامیا حیــسمیاــسیع ِراک ھب ام نوچ ؛دروآیم باــسح ھب نینچ ار ام یگدنز ادخ
  .تسا حیسمیاسیع ،ادخ رسپ ھب نامیا هداس لمع ھجیتن ،دبا ھب ات لاح زا
 دروم رد سلوپ ای دوواد ای میھاربا میونـــشیمن ام .دنکیمن رخف دوخ نتخاـــس اـــسراپ ھب نامـــسآ رد سکچیھ
 ھب نادرم نیا .تـسا ھتخاـس اـسراپ ادخ روـضح رد ار اھنآ ھک یلامعا ؛دننزب یفرح دوخ زیگناتفگـش لامعا

  .دش بوسحم ییاسراپ اھنآ یارب ناشنامیا و ،دنتشاد نامیا ادخ
 تخت روــضح رد رفن کی اھنت نوچ ؛دوــشیمن ھــسیاقم یرگید اب نامــسآ رد ام زا کی چیھ یوکین یاھراک
 دوخ لامعا هوکـش رد یخرب ھک میتـسین ورھبور یناحور یتاقبط متـسیـس اب نامـسآ رد .دـشخردیم ادخ لالج
 دوخ اھنت و اـسیع .ھن ای دنتـسھ طیارـش دجاو ھک دنـشیدنیب و دنتـسیاب یاھـشوگ رگید یخرب و دنـشاب روھطوغ
  .درکیمن ادیپ تاجن ام زا کی چیھ ،دوبن وا رطاخ ھب رگا .دباییم لالج ام تاجن یازا رد اسیع
 یــسیع نامدنوادخ بیلــص ھب زج منک راختفا یزیچ ھب زگرھ نم ھک دابم اّما" :دیوگیم سلوپ ھک روطنامھ
 ھک تــسین مھم )١۴ :۶ نایطالغ( ".ایند یارب نم و دــش بیلــص رب نم یارب ایند ،نآ ۀطــساو ھب ھک ،حیــسم
 اــــسیلک دنچ ای میاهدرک تیادھ وا یوــــس ھب ار رفن دنچ تــــسین مھم ،میاهداد ماجنا کین راک وا هار رد ردقچ
 یاھراک ھب ھتـسب ام ییاـسراپ .درپـس ناج ام یارب ھک تـسا حیـسمیاـسیع رد اھنت ام لالج ،میاهدومن سیـسات
 اھنت ،دبا ات و نونکا ،اجنیا ام ییاـسراپ .تـسین یاھیذغت لوـصا ای نییآ تیاعر ای یناـسنا یاھشالت ،ام یوکین
 .تسا -حیسمیاسیع- ادخ رسپ ھب ام نامیا ھجیتن اھنت و



 متـسین امـش زا رتھب نم .درادیمرب نایم زا ار دنراد قلعت حیـسم ھب ھک یناـسک نیب تازیامت ،نامیا ھب ییاـسراپ
 اــسراپ یارب یرگید هار .میاھتفای تاجن ادخ لالجرپ ضیف ھب و میراکھانگ ھمھ .دیتــسین نم زا رتھب امــش و
 ھک تــسا یاییاــسراپ مھ نآ و ،تــسادخ لوبق دروم ییاــسراپ عون کی اھنت .تــسین ادخ روــضح رد ندــش
  .تسا هدیشخب ام ھب حیسمیاسیع
 ،مبایب تکرب مراد راظتنا رگا ای ،متـــسھ ادخ اب ھطبار داجیا لابند ھب دوخ لامعا ای ییاـــسراپ ساـــسا رب رگا

 ،ماهداد اعد ھب یدایز تقو ای ماهدرک ھعلاطم مالک زا ار یرایسب یاھباب ای هدوب بوخ مراتفر ھتفھ نیا نوچ
 اب ماھطبار منکیم ساــسحا یھاگ .دوب دھاوخ لزلزتم ھــشیمھ ادخ اب نم ھطبار یراظتنا نینچ ھجیتن رد سپ

  .منک رارقرب ھطبار وا اب دوخ ِییاسراپ ساسا رب مراد دصق ھشیمھ نوچ ؟ارچ .دب یھاگ و تسا بوخ ادخ
 ھطبار رگا .مربیمن تذل یمارآ زا و دـــش دھاوخن انب تقیقح ساـــسا رب زگرھ ادخ اب نم ھطبار ،ضیف نودب
 اب ھطبار داجیا ھب رداق بلغا ،دنک نیعم ار نآ ماییاـسراپ ای یگدنز هویـش ای دـشاب نم ساـسحا قبط ادخ اب نم
  .دوب مھاوخن ادخ
 تکرب .دـش دھاوخن ھتـسب زگرھ تکرب رد ،دـشاب نم ھب تبـسن ادخ ضیف ساـسا رب ادخ اب نم ھطبار یتقو اما

 مدوبن یتکرب قیال زگرھ نم .مدوبن و متــسین شقیال ھک یفطل ؛دوــشیم اطع نم ھب تبــسن وا ضیف رب انب ادخ
 !تـــسوکین رایـــسب ادخ .مھدیم متکرب تھج رھ ھب ھک دراد تـــسود ارم ردقنآ ادخ .ماهدرکن بـــسک ار نآ ای

 لد زا رایتخایب ،دوخ ھب تبـسن ادخ دنمھوکـش ضیف صیخـشت ماگنھ ھک تـسا یـشیاتـس ،شیاتـس نیرتھناـصلاخ
  .دشوجیم ام
 
  ھناجوجل شیارگ
 طوبرم ییاھراک ھب یعون ھب ام ییاـــسراپ ھک میرادرب تـــسد رکف نیا زا ھک تـــسا راوـــشد رایـــسب ام یارب
 عون رطاـخ ھـب ار نارادـناـمیا زا یخرب اـت میراد لـیاـمت هراومھ اـم .میھدیم ماـجنا ادـخ یارب ھـک دوــــشیم
 هدافتــسا زین نارگید ِندرک یرواد یارب یرایعم نینچ زا نینچمھ .مینادب نارگید زا رتسدقم ،ناــشدرکلمع
 ام هزادنا ھب صخـــش نآً امتح سپ ،تـــسین رویغ ام هزادنا ھب ای دنکیمن راک ام هزادنا ھب یـــسک رگا .مینکیم
  .تسین اسراپ
 ،هدـش کح ام ردً اقیمع ،موھفم نیا نوچ .تـسا راوـشد رایـسب ،نامرکف زرط زا ییاـسراپ هراگنا نیا ِندودز
 موجھ هدامآ ار دوخ ھـشیمھ حیـسم ِنارادنامیا ناونع ھب اتح .میتـسھ ریگرد هانگ ساـسحا اب مادم ام زا یرایـسب

 ِراتفر یارب یصخش یاھرایعم ھک مینآ لابند ھب ھشیمھ ،میراد تسود ار ادخ نوچ .مینادیم هانگ برخم سح
 مھاوخیم ،تـسا نکاـس نم رد اـسیع ھک نونکا اما .مینک ظفح ادخ نادنزرف ناونع ھب ار نامتیوھ ات میبایب دوخ
  .تسا میحر و مارآ ،نابرھم ،میالم ،ابیکش ھک یتبحم ؛منک زاربا ار وا تبحم
 هداج رد یگدننار لوغـشم دیاـش !دـشاب هدننکـش تـسا نکمم نم یگدنز رد تبحم نیا ردقچ ،دوجو نیا اب اما
 و دوجو رب مــــشخً اروف و دزادنیب رطخ ھب ارم یگدنز و دھد ماجنا ھناھلبا یتکرح رگید یاهدننار ھک مــــشاب
 ھب و موـش کیدزن وا نیـشام ھب و مراذگب قوب یور ار متـسد مھاوخیم یطیارـش نینچ رد .دروآ موجھ منھذ
 کالپ یور ھک دیآیم مدای ،اھشاخرپ ھمھ زا دعب اما .مراد وا یگدننار ھب تبـسن یـسح ھچ ھک منامھفب ھلبا نآ



 راکفا .دروآیم موجھ ملد رب ،هانگ ھنھک و انـشآ سح ،ھظحل نامھ رد .تـسا هدـش ھتـشون »اتجْلُج« ھملک منیـشام
 مدع سح و دنزاتیم منھذ رب نآ ریاظن و "!یتـسھ حیـسمیاـسیع یارب یلاع دھاـش ھچ" لثم یاهدننکموکحم
 و ،مدز نیمز ار ادخ یور زاب ،مدرک یراکبارخ زاب" :میوگیم مدوخ اب .دننکیم داجیا نم رد ار ییاــــسراپ
 ."!وا زا یگناگیب سح و مدنام نم
 .دوب دھاوخ هدننکھتـسخ یلادج هراومھ ،یـصخـش راک و تمحز ساـسا رب ادخ اب طابترا یرارقرب یارب شالت
 تـسا راوـشد عوـضوم نیا کرد اما .میتـسین وا ِیمارآ تخانـش ھب رداق ،مینکن ھبرجت ار ادخ ضیف ھک یتقو ات
 .دـھدیمن رارق ریثاـت تـحت ار ادـخ ھـب تـبــــسن نم تــــسرد هاـگیاـج و ییاــــسراـپ ،نم طلغ راـتفر منکرکف ھـک
 رد نم هاگیاج و )درکلمع(راتفر !تـسا تخـس ام یارب ،ییاـسراپ هراگنا زا تعیرـش و لمع میھافم ندرکادج
  .دنطبریبً الماک عقاورد یلو ؛دنتسھ طوبرم مھ ھب ریذپانییادج یلکش ھب رظن ھب ادخ روضح
 ھب نوچ ؛هدیـشخب نم ھب دوخ ھب تبـسن یتـسرد و ھنایاـسراپ هاگیاج یگداـس ھب ادخ دوخ ھک تـسا نیا تقیقح
 اب« ای »!وـشن ینابـصع ،یگدننار ماگنھ« نوچ ینیناوق زا یتـسرھف رگا .مراد نامیا ،حیـسمیاـسیع ،وا رـسپ
 ،تروـص نآ رد ،دھد رارق ادخ ھب تبـسن یتـسرد هاگیاج رد ار ام تـسناوتیم »!نکن اوعد و یقلخدب اھھچب
 هانگ نوچ ؛درادن دوجو یـشخبتایح ِنییآ و نوناق اما .دـشیم طوبرم مھ ھب ادخ ھب تبـسن نم هاگیاج و راتفر
 قبط یدـھع ؛ددرگ اـم ِنآ زا تاـیح اـت تــــسب هزاـت یدـھع اـم اـب ادـخ .تــــسا هدــــش اـم گرم و یگناـگیب ثـعاـب
  .تسا ضیف لیجنا ،دیدج دھع نآ .یناسنا لامعا ساسا رب ییاسراپ زا رتھب یاهدعو
 
 یمارآ و ضیف
 ادخ دینکیم ساـــسحا و ھتـــسکـــشمھرد و جنردوز و قلخدب .دیاهدوب هراچیب و کولفم درف کی امـــش دیاـــش
 دینادیم و دیتـسھ رجزنم ،هدوب امـش تـسکـش لماع ناتسفن ھک نیا زا و ،دـشاب ھتـشاد تـسود ار امـش دناوتیمن
  .دیتسھ ادخ زا ندروخ یلیس ِقیال اھنت ،یرواد ماگنھ
 و شیاتــس سح ناتنورد زا هاگآدوخان ،ھظحل نآ رد .دھدیم امــش ھب زیگناتفگــش یتکرب ،ادخ ناھگان سپــس
 لمعلاسکع رد هاگآدوخان ھک شتـسرپ زا یعون ؛تـسا شیاتـس لکـش نیرتتـسرد نیا .دـشوجیم ادخ شتـسرپ
 نم و تــسوکین رایــسب نم اب ادخ" :دیوگیم ھک تــسا شتــسرپ عون نیا .دنکیم نارَوف ناتلد زا ادخ ضیف ھب
  "!مرادن ار شتقایل یاهرذ
 .منامنیمناو وا تاکرب زا زگرھ و زگرھ ،منکیم رارقرب ھطبار ادخ اب ضیف بـــسحرب ھک رطاخ نیا ھب اھنت
 رتــشیب ،دنک تلاخد و دوــش لمع دراو نم لامعا ای یبوخ رطاخ ھب ادخ مراد راظتنا رگا ،رگید یوــس زا اما
  .دوب مھاوخ عطقنم وا زا زاب عقاوم
 ھـب ناـمیا مدـع زا رتــــشیب ھـکلب ،درادـن مدرکلمع رھاـظ ھـب یطبر ،مایگدـنز رد ادـخ تاـکرب نادـقف ھـک ماھـتفاـیرد
 دوخ یگدنز رد ار وا تکرب رتـشیب ھچرھ .تـسا طرـشودیقیب ادخ تکرب ماھتخومآ .دریگیم ھـشیر ادخ ضیف
 تذل وا هوکـشرپ یمارآ زا مناوتیم ،یتقیقح نینچ رطاخ ھب .متـسین نآ قیال ھک موـشیم ھجوتم رتـشیب ،منیبیم
 سپ ،تــسادخ اب ام ھطبار یارب یــساــسا ام ییاــسراپ مینکیم رکف رگا .دــشابن یاینارگن چیھ یاج و مربب
 لامعا و تامحز ساــسا رب ادخ اب ھطبار داجیا یارب شالت .درک میھاوخن ھبرجت ار راوتــسا یــشمارآ زگرھ



 ،میـسانـشب ار ادخ یمارآ دـشاب رارق رگا .دوبدھاوخ راـشفرپ و روآدرد ،هدننکھتـسخ یلادج هراومھ ،یـصخـش
   .میشاب تسیاشان و راکبان رگا اتح ؛دوشیم یراج ام تمس ھب ادتبا وا میظع ضیف ھک میبایرد دیاب
 تــــسود ار اـم وا ھـک مینادیم .دزاــــسیم ُرپ ار اـم یگدـنز و لد ،وا یمارآ ،ادـخ میظع ضیف ِشریذـپ زا سپ
 درادن تـسود ار ام یـسک دـسریمرظن ھب یتقو اتح ،میروخب تـسکـش رگا اتح ،میـشابن بیعیب رگا اتح ؛دراد
  .دراد تسود ار ام ادخ نانچمھ اما ،)میرادن تسود ار دوخ مھ نامدوخ یھاگ نوچ ،تسین شھوکن لباق ھک(
 "یمارآ و ضیف" ھملک ود اھولقود نیا ؟دیاهدینــش ار دیدج دھع رد ٤یندــشانادج یاھولقود مــسا لاح ھب ات ایآ
 اما ،تـــسا "ضیف" ،رتگرزب ُِلق مییوگب دیاـــش .دناهدـــش تفج مھ اب بیترتنیمھ ھب ،مالک یاج ھمھ .دنتـــسھ
 اریز ؟ارچ .دـناهدـماـین ،ضیف و یمارآ ینعی یرگید بـیترت اـب زگرھ .دـناهدـمآ مھ اـب یمارآ و ضیف ھــــشیمھ
 رد ار ادـخ ضیف ھـک یتقو اـت نوچ ؛تـــــسا یمارآ و ضیف ،ھـــــشیمھ بـیترت .دـنروخیم مھ ھـب اـھتـیولوا

  .تخانش میھاوخن زین ار ادخ یمارآ ،مینکن ساسحا و میسانشن دوخ یاھیگدنز
 
  اسیع یکاپ نامھ ھب
 ؟ھچ ینعی نیا اما .دــش دھاوخ هدرمــشاــسراپ ،دــشاب هداھن اــسیع رب ار دوخ نامیا ھک نآ دیوگیم سدقمباتک
 هانگ زگرھ ،لاح ھب ات ھک ییوگ ؛تـــسا هدیـــشخب ام ھب دوخ ھب تبـــسن یبـــسانم و تـــسرد هاگیاج ادخ ینعی
 سپ ،میاهدزن فدـھ ھـب و میاهدرک هاـنگ ھـمھ رگا نوچ !دوبن یکچوک درواـتــــسد ادـخ یارب لـمع نیا .میاهدرکن

 رد و میتـــسھ اـــسراپ نانچمھ و میاهدرکن هانگ لاح ھب ات ییوگ ھک درگنب ام ھب یوحن ھب دناوتیم ھنوگچ ادخ
 قبط دیاب و دنیبیم ،تـسھ ھک روطنامھ ار ام یگدنز وا رگا ؟میوـشیم هدرمـش لداع یو لدع یوزارت ھفک
  ؟میتسھ صقنیب ییوگ ھک دنک راتفر ام اب یروط دناوتیم ھنوگچ سپ ،دنک لمع دوخ تلادع یگژیو
 مالک .تخاـس هانگ ام یارب ار هانگ زا یراع و کاپ یاـسیع ادخ .دوـشیم لمع دراو لیجنا توق ھک تـساجنیا

 ار یتازاجم ،نم یاج ھبً انیع اـسیع .تفرگ رارق هانگ زا یراعِ حیـسم رب ام تاریـصقت ھک دنکیم مالعا ادخ
  .تفرگ دوخ رب ،مدوب نآ قیال راکھانگ یدرف ناونع ھب اصخش ھک
 ؛میبایب ادخ روـــضح رد ھنایاـــسراپ یھاگیاج میتـــسھ رداق قیرط نیا ھب !ضیف دنمھوکـــش لیجنا تـــسا نیا

 لابند ھب ھنافاکـشوم ردقچ تـسین مھم .میدوب نآ لوـصح ھب رداق تعیرـش رد ھچنآ زا رتالاو رایـسب یھاگیاج
 ھب و لـصاح ،حیـسم ھطـساو ھب ھک ییاـسراپ نآ اما ،میروآیم مک ھـشیمھ ،مینکب ھچ رھ ،میـشاب تعیرـش تیاعر
ً الماک یھاگیاج ،حیــسم رد نم .دوزفا نادب ناوتیمن ار یزیچ .تــسا صقنیب و لماک ،دوــشیم هدیــشخب ام
 تـسین انعم نادب نیا .متـسھ لماک و صقنیب نم ،وا رظن زا .تـسین نم رب یماھتا .مراد ادخ ھب تبـسن تـسرد
 نم باــسح ھب وا ییاــسراپ و تــسا لماک اــسیع ینعی ،هاگدید نیا !ھجو چیھ ھب ؛متــسھ یلماک ناــسنا نم ھک
  .مراد نامیا وا ھب نم نوچ ؛هدش ھتشون

 .میاتـسیم ،مراد وا اب ھک یتبحم زا راـشرـس ھطبار و درک راکـشآ نم رب ھک یـضیف تخانـش رطاخ ھب ار ادخ
 و تابثاب ،یراج ھطبار نیا .دنکیمن رییغت یزیچ چیھ ،ماینابــصع ای ماهدرک هابتــشا ای ماهدرــسفا ھک یماگنھ

 
٤Siamese twins  



 .دراد تــسود ارم مھ زاب ،منکیم شاخرپ یتقو و دراد تــسود ارم وا ،منابرھم یتقو .تــسا رــضاح ھــشیمھ
  .میسانشب ضیف ساسا رب ار لیجنا و ادخ ضیف ھک تسا یلاع ردقچ

  



 
 !میرادن یلُگوس ،ادخ یھاشداپ رد .٣
 ناونع ھـب ادـخ تــــسد ھـب ،دـیاهداد رارق "ینتفاـینتاـجن" هرمُز رد ار اـھنآ ھـک یناــــسک ردـقچ دـیاهدرک ھـجوت
  ؟دنوشیم یراذگھناشن هدنیآ ناگدنروآنامیا
 ورھبور مھ اب تاـسلج رد ،ربخیب مھ زا اھلاـس و یمیدق ناتـسود ھک تـسین لومعمریغ "یرِولَک" یاـسیلک رد
 "؟ینکیم راک ھچ اجنیا وت" :دنیوگیم ادــصکی دعب و دنوــشیم توھبم و تام رگیدکی ندید زا اھنآ .دنوــش
 رکف مادک چیھ .دنکیم هدزقوذ ار اھنآ ،بل رب یدنخبل و تــسد رد یــسدقم باتک اب ،اــسیلک رد رگیدمھ ندید
  .دبایب تاجن یزور یرگید ھک دندرکیمن
 شدوبان ،ایادخ" :نتفگیمً الامتحا .دـشاب هدرک اعد سلوـس تاجن یارب یـسک نیتـسخن یاـسیلک رد منکیمن رکف
 تیعطاق و تعرـس اب ادخ ھک دندوب راودیماً الامتحا "!وـش وا عنام ،ادنوادخ .دنکیم ضرقنم ار اـسیلک وا  .نک
 نارادنامیا ھک یھار ،تـشادرظن رد وا ندرک فقوتم یارب رگید یھار ادخ اما .دنک یرواد وا رب مامت ھچرھ
 زیچھمھ و درک فقوتم ار وا یگدنز ادخ ،دوب قــشمد هداج رب سلوــس ھک یماگنھ .دندیــشکیمن ار نآ راظتنا

  .دش خیرات لک رد ضیف ِلیجنا رشبم نیرتگرزب و تفای هزات دلوت ،سلوپ مان اب سلوس .تخاس نوگرگد ار
 دناوتیم وا .تــسا صــصختم ،ضیف دامن ھب اھنآ ندرک لیدبت و لومعمریغ یاھدیدناک ندرک باختنا رد ادخ
 لیدبت حیــسم رد ار ام و دھد رییغت ار اھشزرا متــسیــس دناوتیم وا .دنک داجیا ابیز یرییغت ام زا کی رھ رد
  .میشاب ضیف ِلمع ٔھنومن ات تسا هدناوخ ار ام وا .دزاس هزات یتقلخ ھب
 
  تسین کچوک ردقنآ سکچیھ
 هدافتـسا ،دنتـسھ ابیز و شوھاب ،یوق ھک ینانآ ینعی ،دوخ صاخ دارفا زا اھنت ادخ مینکیم رکف طلغ ھب یھاگ
 زا وا .درادن مھم یھورگ ای صاوخ ادخ !مینکیم هابتــشا اما .درادن ام یقبام یارب ییاج مینکیم رکف .دنکیم
 یا" :تــسا ھتــشون سلوپ رطاخ نیمھ ھب .دریگیم راک ھب ار ناگِداــس و دنکیم هدافتــسا یلومعم صاخــشا
 ،یرـشب یاھرایعم اب امـش رتـشیب .دیروآ رظن رد ،دناوخارف ار امـش ادخ ھک ماگنھ نآ ،ار دوخ عـضو ،ناردارب

 تلاھج ایند ھک ار ھچنآ ادخ اما .دیدوبن ناگدازبیجن ای نادنمتردق زا امـش رتـشیب و ؛دیدـشیمن بوـسحم میکح
 نادنمتردق ات درک باختنا ،دَرامشیم فیعض ایند ھک ار ھچنآ و ؛دزاس لجخ ار نامیکح ات دیزگرب ،درادنپیم
  )٢٧ -٢۶ :١ نایتنرق لوا( ".دزاس هدنمرش ار
 ُرپ ار دوخ یاج حیــسم ندب رد ات دــشخبیم ام ھب ار دوخ یایاطع و دراد تــسود ار یلومعم یاھمدآ ام ادخ
 روطنامھ .تـسا هدـش هداد ام ھب ،میراد ھک یزیچ رھ .تـسوا بناج زا ییاطع ،میراد ھک یاییاناوت رھ .مینک
  "؟دشاب هدشن هدیشخب وت ھب ھک یراد ھچ" :دیوگیم ٧ :۴ نایتنرق لوا رد سلوپ ھک
 تمــسق نارگید اب مناوتیم ھچنآ ییوگ ای ،هدــشن هدیــشخب نم ھب ھک ییوگ ،منک رخف متمدخ ھب مناوتیم ھنوگچ
 .تـــسا هدمآ ادخ یوـــس زا ،مراد ھک یدنمـــشزرا زیچ رھ ؟تـــسا ھتفرگ تاـــشن مدوخ غوبن ای شوھ زا ،منک
 زا یراک وا زا ادج .مچیھ نم ،وا زا ادج .متـسھ وا زا ادج یـسک ھک ییوگ ،مـشاب رورغم و منک رخف مناوتیمن
  .دیآیمنرب نم



 ادخ لمع رب دوخ هاگیاج رد و دنکیم مھ ِرــس دوخ تمظع و تیمھا زا هدــشقارغا یھاگدیدً الومعم ناــسنا
 ساـسحا ،یفرح نینچ رگا دیـشخبب .درادن یزاین ام زا کی چیھ ھب ادخ ،تـسا نیا تقیقح اما .دنزیم دنخـشین
 .دوبن روبجم اما ،دنک هدافتسا ام زا ات دیزگرب ار ام وا .تسا تقیقح اما ،دنکیم داجیا امش رد ندوب تیمھایب
  .دنک هدافتسا یرگید سک زا یگداس ھب تسناوتیم وا

 باختنا تمدخ یارب ،متـسھ یزیگناتفگـش صخـش ھک لیلد نیا ھب نم .دروآیم ناجیھ ھب ارم یتیعقاو نینچ
 نوچ ؛دنیزگیمرب ار ام وا .دنکیمن هدافتــــسا ام زا نامیاھتیلباق ای ییاناوت ،تمظع رطاخ ھب ادخ .ماهدــــشن
 عوـــضوم نیا زا رورغم دارفا ھک تـــسا نیا میوگب دیاب ھک یمھم ھتکن .دنک باختنا ار ام ات ھتفرگ میمـــصت

 اب هارمھ ادخ .دنتـسین هدیزگربً الومعم سپ ... دننادیم ندـشهدیزگرب زا رتالاو ار دوخ اھنآ .دیآیمن ناـشـشوخ
  .درک باختنا ار امش وا .درک باختنا ارم وا .دنیزگیمرب ار ام دوخ ضیف
 دنھاوخ یناـسک زیارپروـس نیتـسخن ،مینکیم هاگن فارطا ھب یتقو .میوـشیم زیارپروـس ھک تـسا ییاج نامـسآ
 ولج فیدر رد ھک دوب دنھاوخ یناسک یدعب زیارپروس .دش دھاوخنزاب نامسآ ھب ناشیاپ میدرکیم رکف ھک دوب
 :دھدیم باوج یــسک "!ماهدیدن ار اھنآ لاح ھب ات ؟دنتــسھ ھک اھنیا" :مییوگیم .دناھتــســشن سلجم ردــص ینعی
 رد ،تیعمج تـــشپ زا یـــسک "؟تـــساجک کاچ ِدوخ سپ اما ،دنتـــسھ یرِوْلَک یاـــسیلک یاـــضعا زا یخرب"
 اجنیا ات شــضیف ھب ،رکــش ار ادخ ،ماجنیا نم" :دنزیم داد ،دنناــشنیم ار اھرکــشلهایــس ھک بقع یاھفیدر
  "!مدیسر
 
  دنتسھ ربارب ھمھ ،یھاشداپ نیا رد
 .دوب یـسیرف کی ،دوخ یگدنز نارود رتـشیب رد ،حیـسمیاـسیع اب ور رد ور تاقالم زا شیپ ،لوـسر سلوپ
 فلاخم و یدوھی یارگتعیرـش و ریگتخـس یبھذم هورگ یاـضعا ْنایـسیرف ھک دیـشاب ھتـشاد رطاخ ھبً الامتحا

 .دیراد راک و رـس یـصاخـشا ھچ اب ھک دیآیم ناتتـسد ،دینیبب ار دارفا نیا یاھاعدا زا یخرب رگا .دندوب اـسیع
 نینچ کــشیب ،"مدــشن هداز نز ای هدرب ،یدوھیریغ ھک ردپ یا رکــش" :درکیم اعد ماخاخ ،حبــص زور رھ
  .دوب مھ لوسر سلوپ ِییاعد یگدنز زا یشخب ییاعد
 .دنکیم یاهراـشا یتنـس یاعد رد رـصنع ھـس نیا ھب لوـسر سلوپ ،٢٨ :٣ نایطالغ رد ھک تـسا بلاج سپ
 رد یگمھ اـمــــش اریز ،نز ھـن درم ھـن ،دازآ ھـن مالغ ھـن ،یناـنوی ھـن دراد ینعم یدوھی ھـن رگید" :دــــسیونیم
 ناونع ھب ار ام ادخ .داد رارق ناگمھ سرتــسد رد ار ادخ ،تاواــسم ھب اــسیع ."دیتــسھ یکی یــسیع ْحیــسم
  .تسا لیجنا ِییابیز نیا ؛تفریذپ دوخ زیزع ِنادنزرف

 رارق یرتالاو یھاگیاج رد یرگید ھب تبـسن یـسک دھدیمن هزاجا وا ضیف !تـسا گرزب یزاـسربارب ،اـسیع
 ھک دـشخبیم یـشریذپ نامھ اب و تیروف نامھ ھب ار راکھانگ کی ادخ .میتـسھ کی ،حیـسم رد ھمھ ام .دریگب
  .تسا لئاق درف رھ یارب یرایسب شزرا وا .ار یرگید
 رکف نانز قوقح ھب .تـــشاذگ دوخ نوماریپ طیحم رب یناوارف ریثات ،تفر ییاج رھ ھب ھک تـــسا یلیجنا نیا
 لحم ھک ینز .دندمآیمن باـــسح ھب ادخ ندرک شتـــسرپ قیال نانز ،ونھنیگ ھب تیحیـــسم دورو زا لبق .دینک
 امرفمکح ناوناب نیب ار مرــش و سرت ِوَج ،ندوب ود ھجرد دنورھــش .دــشیم ھتــشک ،درکیم سمل ار شتــسرپ



 یمتـــس نیا و دننک یگدنز نآ دیما ھب ھک دنتـــشادن یزیچ .دوب الاب ونھنیگ نانز نیب یـــشکدوخ رامآ و درکیم
 ناھگان نادرم و نانز ،دـش رھاظ ھنحـص رد ضیف لیجنا ھک ینامز ،گنھرف نیا رد دینک روـصت .دوب نیگنـس
  .تسین رکذم و ثنوم سنج نایم یتوافت ،حیسم رد ھک دنتفایرد
 ناونع ھب ار ام ادخ .دنـشاب یھورگ ھچ زا دنکیمن یقرف ،داد رارق ھمھ سرتـسد رد تاواـسم ھب ار ادخ اـسیع
 یناسک ۀمھ ھب اّما" .دریذپیم دوخ نادنزرف ناونع ھب ار ام ھکلب ،دریذپیمن رود نایانشآ ای هدـشھئربت نابیرغ
 انحوی( "دْروآ نامیا وا مان ھب ھک سک رھ ھب ینعی ،دنوـــش ادخ نادنزرف ھک داد ار قح نیا ،دنتفریذپ ار وا ھک
  .تسا لیجنا ِییابیز نیا .)١٢ :١
 ،میـشاب ھتـشاد نامیا حیـسمیاـسیع ھب رگا ،تـسا هدز رـس ام زا یلمع ھچ ای میاهدرک راتفر روطچ تـسین مھم
 شیوخ دنزرف ناونع ھب ار ام ادخ ،یندــشانکرد تکرب نیا ییوــسارف اتح .دوــشیم هدیــشخب ام ناھانگ ھمھ
 نارـسپ ،نامیا ۀطـساو ھب ھمھ امـش ،یـسیع ْحیـسم رد اریز :تـسا نیمھ ھلمج نیا زا سلوپ دوـصقم .دریذپیم
  .تسا رسپ نوچمھ ھک یسک ینعی "نادنزرف" ھملک ینیع ینعم .)٢۶ :٣ نایطالغ( دییادخ
 ایند نیا نادنمـــشوھ ای نایورشوخ ،نادنمورین اھنت وا ضیف فدھ .درادن "صاوخ" ای "مھم صاخـــشا" ادخ
 تفاطل ھب و تبحم اب ار دوخ ِیوق یوزاب و دناوخیمارف دوخ تمــس ھب ار یلومعم یاھناــسنا ام وا .تــسین
 !تسا ضیف لیجنا نیا .دشکیم شوغآ رد ار ام و دیچیپیم ام رود
 
  ضیف ھب هدشباختنا
 نوچ اـّما" :دـیوگیم دوخ ھـک روطنیمھ .تــــسنادیم یھالا ضیفرپ شنیزگ ھـجیتن ار دوخ یگدـنز ھـمھ سلوپ

 دھاوخیم ادخ .)١۶ ،١۵ :١ نایطالغ( "دزاــس راکــشآ نم رد ار دوخ رــسپ ھک دوب نیا رد  ... وا یدونــشخ
 ار راـک نیمھ زین اـمــــش و نم رد نونکا دـھاوخیم ادـخ .دـھد ماـجنا ار یراـک نینچ اـم زا کـی رھ یگدـنز رد
  .دزاس راکشآ ایند رد امش قیرط زا ار شرسپ تسا لیام ادخ .دھد ماجنا
 نتخاـس راکـشآ یارب یلاع یرازبا ات تـسا هدرک راک ناتیگدنز رد امـش نتفرگ لکـش ھظحل زا ادخ ،عقاو رد
 و درک دوخ راک فقو مردام مِحَر زا ارم ...ادخ" :دنـسیونیم رطاخ نیمھ ھب سلوپ .دیـشاب ایند نیا رد شرـسپ
 زا شیپ ار سلوپ ادخ ھک تـــسا زیگناتفگـــش نیا .)١۵ :١ نایطالغ("دناوخارف ارم دوخ ضیف ۀطـــساو ھب
  .درک هدامآ شتمدخ یارب اھنیا

 تنـس دوب رارق درم نیا .دنیزگرب ار یـصاخ صخـش دیاب ،نایدوھیریغ ھب لیجنا تراـشب یارب تـسنادیم ادخ
 نایدوھیریغ اب نایدوھی .دنتــــشاد یاھلیبق/یاھفیاط یاھشیارگ ھک ینایدوھی ؛دنکــــشب ار نایدوھی رادھــــشیر
 یـسیرف کی یتقو عقاو رد .دندیزرویم عانتما اھنآ ھناخ ھب دورو ای ندروخاذغ زا اتح ،دندرکیمن ترـشاعم
 کـی رگا .دـیچیپیم دوخ رود ھـب یدوھیریغ سمل ِسرت زا ار دوخ ھـماـج ،تـفریم هار ناـباـیخ و ھـچوک رد
 نآ و تسشیم ار دوخ ھماج و درکیم مامح ،تفریم ھناخ ھب دیاب ،درکیم سمل ار یدوھیریغ کی ،یسیرف
 وا ھب لیجنا تراــشب یارب ادخ ھک یــسک ،لاح نیا اب .تــسنادیم کاپان ار دوخ وا .دــشیمن دبعم دراو زور
  .دشیم اھنآ زا یکی و تفریم نایدوھیریغ نایم ھب دیاب ،تشاد زاین

 !دوب نیرترویغ دوخ ناردپ تنس ھب تبسن ھک دیزگرب ار یصخش ،ھفیظو نیا یارب ادخ ھک تسا بلاج



 ھک ییاجنآ زا .درک راک وا رب ادتبا زا ھک دیدیم دوخ یگدنز رد ار ادخ تــسد ،ھتــشذگ ھب ندیــشیدنا اب سلوپ
 لماک ییانـــشآ نانوی ھفـــسلف و تنـــس ھب دیاب ،دیزگیمرب ادخ ھک یـــسک ،دوب ھتفرگارف ار ایند ینانوی گنھرف
 سپ ،دـشیم ورھبور تارطاخم عاونا اب و درکیم رفـس مور یروطارپما رـسارـس رد دیاب یو نوچ ؛تـشاد
  .دوبیم یمور دنورھش دیاب

 صخــشم وا یدنورھــش بــسک هویــش .دیایب ایند ھب یمور دنورھــش سلوپ ھک درک یزیرھمانرب یروط ادخ
 ار ٢۵ و ٢٢ لامعا( داد تاجن یرایــسب تادیدھت و اھیتخــس زا ار وا و دوب سلوپ عفن ھبً اعطق اما ،تــسین
  .)دینیبب
 ٥یتـسینِلِھ راکفا و ننـس اب ییزج طابترا کی اھنت سلوپ سپ .دوب ریگمـشچ زین سوـسرط رد یمور گنھرف
 اـب رثوم یلکــــش ھـب اـت دروآ مھارف وا یارب ار ناـکما نیا یرما نینچ .دوب نآ زا یــــشخب ھـکلب ؛تــــشادـن

 ات داد ار هزاجا نیا وا ھب ،سلوپ ھنیمزشیپ .دـــسانـــشب ار ینانوی راکفا یاھشلاچ و دنک لماعت نایدوھیریغ
  .دراذگب نایم رد ناینانوی اب ار حیسمیاسیع ِتقیقح
 ھب ار وا شنیدلاو ،دوب ھلاـــس١٢ سلوپ یتقو .دـــشاب یدوھیً الماک ھک تـــشاد زاین یـــسک ھب ادخ لاح نیع رد
 سلوپ .دنیبب شزومآ ،راگزور نآ دوھی نارظنبحاـص نیرتگرزب زا یکی ،لیئالاماگ دزن ات دنداتـسرف میلـشروا
 تعیرـش ھب تبـسن وا .تفای طلـست یناربع بتک و دومَلت رب و ،دـش یناربع ننـس و گنھرف قرغ ،هرود نآ رد
 ھب ھلاسر رد .تفرگ یشیپ دوخ نارصاعم زا وا .دوب ییاسراپ لابند ھب ،تعیرش رد ندنام اب و دمآ راب رویغ
 نم ،دراد یناــسنا تاراختفا ھنوگنیا ھب اکتا یارب یبوخ لیالد ھک درادنپیم یــسک رگا" :دــسیونیم نایپیلیف
 ،دــندوب ریگجارخ اــی ریگیھاــم ھــک ،نادرگاـــــش رگید و سرطپ .)۴ :٣ ناــیپیلیف( "مراد رتمکحم یلیالد
 .دننک کردً الماک ار تعیرش ،سلوپ دننام دنتسناوتیمن
 بتک تـسناوت وا ،دزاـس راکـشآ سلوپ رب قـشمد یوـس ھب یاهداج رد ار دوخ ضیف ادخ ھک دیـسر شنامز یتقو
 یباختنا ،سلوپ .درگنب حیــسم ھب ،یرگید ِرظن ھطقن زا و دھد قیبطت حیــسمیاــسیع روھظ اب ار قیتع دھع
 ندـشاـسراپ لابند ھب تعیرـش ظفح اب ھک دوب یـصخـش ٔھنومن سلوپ نوچ ؛دوب ضیف لیجنا تراـشب یارب یلاع
 نایپیلیف("بیعیب ،یتعیرـش ِییاـسراپ ظاحل ھب ؛اـسیلک ۀدنھدرازآ ،تریغ ظاحل ھب" :دیوگیم صخـش نیا .دوب

 تخانـش و تفرعم ھب یتقو سپ ،درکیم کرد ار تعیرـش ھطـساو ھب ییاـسراپ ھب ندیـسر یگدوھیب وا .)۶:٣
     .تفریذپ ار حیسمیاسیع ھب نامیا ھطساو ھب هدش اطعا ییاسراپ یداش اب ،دیسر حیسمیاسیع زیگناتفگش
 
  تسا هدرکن رییغت یزیچچیھ
 رصحنم ،یھالا یگدننکایھم عون نیا ھک دینکن روصت مھ یاھظحل یلو ،تسا بیشن و زارفرپ ،سلوپ تیاکح
 محر زا ارم ھنوگچ ادخ منیبب و منک یسراو ار دوخ یگدنز مناوتیم ً،اصخش .تسا دیدج دھع ناسیدق ای وا ھب
  .درک ادج ،تشاد رظن رد دوخ ھک یراک یارب ردام
 

 
 )حیسم دالیم ات ینودقم ردنکسا گرم زا( دراد هراشا ناتساب نانوی خیرات زا یاهرود ھب ٥



 ،تاقافتا نآ ھک ممھفیم الاح اما .دندمآیمن مھم رظن ھب ھظحل نآ رد ھک منکیم رکف مھم تاقافتا و ھتـــشذگ ھب
 تـسد ،منکیم رکف یتقو .دندناـسر یرای نم تـشونرـس نییعت و نداد لکـش ھب ھک دندوب میگدنز رد ییاھعطاقت

 مدرکیم رکف .مدوبن ادخ تسد ھجوتم ،تاظحل نآ رد ھچرگا ،منیبیم راک رد فلتخم یاھتیعقوم رد ار ادخ
 میارب ھک یراک روظنم ھب ارم ،یگدنز ِتخــس طیارــش رد ادخ ھک ممھفیم الاح اما .تــسا هدرک اھر ارم ادخ
 و میآیم ناـجیھ ھـب مھم تاـظحل رد ْتاـمیمــــصت زا یخرب ندروآ داـی ھـب زا .درکیم هداـمآ ،دوب ھـتفرگ رظن رد
  .تسا هدوب نم هارمھ ھشیمھ ادخ تسد ھک موشیم ھجوتم
 ھک مھد تداھـش مناوتیم اما ،"تـسا نم یامنھار ،ریـسم و هار رھ رد ادخ" ھک میناوخیم دوخ یاھدورـس رد
 تظفاحم نم زا و دــشیم لمع دراو ییاروام تروــص ھب یھاگ ادخ .دوب نم یگدنز رب زاغآ زا ادخ تــسد
  .درکیم هدامآ ارم نیح نیا رد و تشاد رظن رد نم یارب صاخ یراک وا .درکیم
 یراـمیب نیا مھ مرھاوخ .درک توف یعاـخن تـیژَننِم رثا رد میاـھهدازومع زا یکی ،مدـلوت زا لـبق ھـتفھ دـنچ
 .تــسا هدرم دندرک رکف هداوناخ ھک داد تــسد وا ھب یدیدــش جنــشت نانچنآ زور کی .تفرگ ار کانتــشحو
 شرف رب ار مرھاوخ ِناجیب ندب ،دیود لحم یاــسیلک تمــس ھب و تفر نوریب نامتراپآ زا تعرــس اب مردام
 و دیفـس شنامـشچ .دنادرگزاب یگدنز ھب ار مرھاوخ ادخ ھک دندرک اعد مردام و نابـش .تـشاذگ اـسیلک بارحِم
 شرظتنم یراتـسرپ ،تـشگرب درایلیب نلاـس زا مردپ یتقو .دـشیمن ساـسحا شـضبن و دوب هدـش لفق شاھناچ
 اب مردپ ".دـشاب هدرم نالا ات مھ دیاـش ،تـسا توم ھب ور ترتخد ،یورب ترـسمھ لابند دیاب" :تفگ وا ھب .دوب

 رکف .درب ناتـــسرامیب ھب ار مرھاوخ و دز کتک ار اـــسیلک مداخ ،دمآ اـــسیلک ھب سپـــس و نابایخ ھب تعرـــس
 ار مرھاوخ طیارـش و دمآ ھناخ ھب یتقو اما .تـسا ینعمیب ،تـسا زاین کـشزپ ھب ھک یطیارـش رد اعد درکیم
  .تسکش مھ رد ادخ روضح رد و داتفا وناز ھب سپ ،هدش رید ھک دیمھف ،دید
 مردام "!رگنب دنوادخ ھب و شاب ھتـشاد اـسیع ھب مـشچ .نکن هاگن ترتخد ھب رگید" :تفگ مردام ھب اـسیلک مداخ
 وت فقو ار میگدـنز ،نادرگرب نم ھـب ار مرتخد ،ادـنوادـخ" :تـفگ و درک دـنلب ار شرــــس -دوب ھـلماـح ارم ھـک-
 ،دز ھیرگ ریز و تـسـشن وا .تفای افـشً اروف ،مرھاوخ "!منکیم تمدخ وت ھب یھاوخب ھک یلکـش رھ ھب .منکیم
  .دندرب ھناخ ھب ھتفایافش ار وا مردام و ردپ .دورب ھناخ ھب تساوخ و درک هاگن شفارطا ھب

 و تفر ناتـسرامیب یورھار ھب عیرـس مھ مردپ "!دیاهدـش رادرـسپ" :تفگ رتکد .مدمآ ایند ھب نم ،دعب ھتفھ دنچ
 نم ھب ار مرتخد نوچ ،مدنوادخ رکـش" :تفگ و درک اعد مردام ،عقوم نآ "!تـسا رـسپ ،رکـش ار ادخ" :تفگ
  "!درک مھاوخ لمع ،متسب وت اب ھک یدھع ھب ،مرسپ ھطساو ھب .یدنادرگرب
 ،مردام کمک اب ،مدرکیم ھک یزاب بات طایح رد .تــــشاک نم رد ار ادخ مالک ،تــــسخن یاھزور زا مردام
 یتاملک .داد دای نم ھب ار ندناوخ ،ادخ مالک زا هدافتسا اب ،مدوب ھک ھلاسراھچ .مدشیم َرب زا ار ادخ مالک تایآ
 ھمھ .تـشونیم قـشمرـس میارب ،متـسنادیمن ھک یفورح زا سپـس .مدرکیم یجِھ ار مدوبن ناـشظفلت ھب رداق ھک
 یتقو دیآیم مدای .منک فیــصوت لکــش نیرتھب ھب ار انــشآان فورح مدرکیم یعــس و متــسنادیمن ار فورح
 نم رد ار ادـخ سرت ،تـبحم و ییاـبیکــــش اـب وا .دـیدـنخ مرداـم ،مدرک فیــــصوت ھـنوراو یرداـچ ار V فرح
  .داد میلعت و شرورپ



 نم یارب یـــسک ،باوخ تقو .منک یجِھ و مربب مان ار سدقمباتک ِبتک ھمھ متـــسناوتیم ،یگلاـــس تفھ رد
 ھــس و ْسکالیدلُگ ناتــساد یاج ھب .مدینــشیم ار مالک یاھناتــساد طقف ،درکیمن فیرعت نایرپ و هاــش ناتــساد
 یـسک زا دیابن ،تـسوت اب ادخ یتقو ھک داد دای نم ھب مردام .مدـش گرزب اـسوم و دوواد یاھناتـساد اب ،سرخ
  !دتسیاب وت یولج دناوتیمن یرکیپلوغ چیھ تسوت اب ادخ یتقو .یسرتب یزیچ ای
 نامیا ھب ،عمج رد ھک دیــسرارف ینامز .مــشاب ھتــشادن تــسود و ھتخانــشن ار ادخ ھک مرادن رطاخ ھب ار ینامز
  .مدوب هدش ھتشاذگ رانک وا مالک و ادخ راک یارب ردام ِمِحَر زا رظن ھب اما ،متفرگ دیمعت و مدرک فارتعا دوخ
 راک نآ هدامآ ارم ھک مدنارذگ ار ییاھهرود سپ ،موـش باـصعا و زغمِ حارج متفرگ میمـصت ،مدـش ھک رتگرزب
 زگرھ .درکیم قیوـشت ارم و دزیم دنخبل مردام ،مدزیم فرح مردام اب دوخ قایتـشا زا تقو رھ .دندرکیم
  .تفگن نم ھب یزیچ ،دوب ھتسب ادخ اب مدلوت ماگنھ ھک ینامیپ زا
 رد حیـسمیاـسیع ِیدنوادخ ھب ھک ییاج ؛داد رییغت ارم یگدنز ھناتـسبات یودرا رد ادخ ،یناوجون یاھلاـس رد
 یاھزاین ھب تمدخ .تــسا مــسج یارف ناــسنا زاین مدیمھف و تفگ نخــس نم لد اب ادخ .مدــش دھعتم مایگدنز
 تمدخ ھب ارم ادخ .تـساھنآ ھب یدبا یکمک یناحور یاھزاین ھب تمدخ یلو ،تـسا یتقوم یکمک اھنت یرـشب

  .تسا هدناوخارف دوخ قیرط زا اھناسنا ناج یارب افش
 متــشاد راظتنا .دوــش سویام یباــسح ،دوــش کــشزپ تــسین رارق شرــسپ دمھفب یتقو مردام مدرکیم رکف نم
 یتقو یلو .دننک هاگن نم ھب یتحاران اب و دنزادنیب الاب ھناـش ،منکیم مالعا هداوناخ ھب ار مریـسم و فدھ یتقو
 :تفگ و دز دنخبل ،تـــسا هدناوخ سدقمباتک ھـــسردم و تمدخ ھب ارم ادخ منکیم ساـــسحا ھک متفگ مردام ھب
  .دشن مھ تحاران ای درکن ھیرگ اتح ھک دوب بلاج "!مرسپ تسا یلاع"
 ،مردام .میدرک عورش مھ اب ار نامتمدخ و ،مدرک جاودزا یِک اب ،مدید شزومآ و متفر سدقمباتک ٔھسردم ھب
 ،دنک لمع نادب نم قیرط زا ات دوب ھتــسب ادخ اب ھک ار یدھع و مرھاوخ یافــش ناتــساد ،گرم زا لبق یمک
ً اقیمع ییوناب ؛متخانــشیم ھک دوب یــصاخــشا نیرتتــسودادخ و نیرتابیز زا یکی مردام .درک فیرعت میارب
 ھک یتمدخ و ادخ یارب ردام ِمِحَر زا مباییمرد ،منکیم رکف ھک ھتــشذگ ھب !ھنومن و یلاع ییوگلا و یناحور
  .مدوب هدش ادج ،تشاد رظن رد میارب وا
 رد ار دوخ یدبا ِتـشونرـس ،نامیا ھطـساو ھب رگا !؟تـسا قداـص زین امـش دروم رد رما نیا ھک دینادیم ایآ
 و اھدادیور ھب یھدلکــش رد ادخ دیــشاب نئمطم دیناوتیم سپ ،دیاهداد رارق حیــسمیاــسیع تبحمرپ ناتــسد
  نایفارطا رب ار دوخ رــسپ ات درک دھاوخ لیدبت ابیز یرنھ رثا کی ھب ار نآ و دراد تــسد ناتیگدنز طیارــش
  .تسا هدوب امش رب وا تسد ناتدلوت زا لبق ھک روطنامھ ؛تسامش رب نونکامھ وا ناتسد .دیامن راکشآ امش
 

  ضیف ھب هدشهدناوخ
 هدناوخ ضیف ھطـــساو ھب ام ٔھمھ .تـــسا ھتفرگ رارق ام رب ضیف ھب ادخ تـــسد ھک دیـــشاب ھتـــشاد دای ھبً امتح
 ھب و درک دوخ راک فقو مردام مِحَر زا ارم ھک وا یدونـشخ نوچ اّما" :دیوگیم سلوپ ھک روطنامھ .میاهدـش
 .موــــش هدـناوخ ادـخ تـمدـخ ھـب ھـک مرادـن تـقاـیل نم .)١۵ :١ ناـیطالغ( "...دـناوخارف ارم دوخ ضیف ۀـطــــساو
 منھج ھطقن نیرتنازوـس رد ھک منآ قیال ھکلب ،مـشاب نامـسآ رد ھک مرادن تقایل .مبایب تاجن ھک مرادن یگتـسیاـش



 ِ یگدنز ،دوخ ضیف اب ادخ .تـــسا هدرکن اطع ار یزیچ نینچ ام یقبام ای نم ھب ادخ لاح نیا اب .مریگب رارق
 ینامز تدم رد دنتسھ رداق یخرب .تسا هدیشخب صاخ یاھفیظو ام زا کی رھ ھب و هدرک یزیرھمانرب ار ام
 یدایز نامز و مینکیم راک تخــس و ھتــسھآ ام یقبام ،دنــشخب ققحت ار دوخ یگدنز یارب ادخ ھــشقن ،هاتوک
 .میناسرب ماجنارس ھب دوخ یگدنز رد ار ادخ فدھ ات دربیم
  .میشاب وا راک ماجنا هدامآ دیاب ام ٔھمھ و دراد رظن رد صاخ یراک ام زا کی رھ یارب ادخ
 تنطلــــس ھب ینامز نینچ یارب ھک دیاــــش ،دناد ھچ یــــسک و" :دیروآ دای ھب ار رتــــِسا زا یاخِدرُم شــــسرپ
 زور دنچ رد اھنت ،ِرتـِسا دوجو و تایح یارب ادخ یلـصا فدھ .)دوـش ھعجارم ١۴ :۴ رتـِسا ھب( "!یاهدیـسر
 دزن ات تخاــس هاــشرایاــشخ رــسمھ ار وا و دروآ سراپ رابرد ھب و ،درک دنلب ار وا ادخ .دیــسر ماجنارــس ھب
   .دشخبب ار نایدوھی ھک دنک تعافش هاشداپ

 شخب ام زا یرایـسب .میـشاب نآ ماجنا هدامآ دیاب ام ٔھمھ و دراد رظن رد یاهژیو یراک ام زا کی رھ یارب ادخ
 یارب ادخ فدھ .مینارذگیم ،دیسر دھاوخارف ھک یزور یارب ندش هدامآ ریسم رد ار دوخ یگدنز زا یگرزب
  .دیسر دھاوخ ماجنا ھب ام یگدنز
 و ام رب ار دوخ تـــسد وا .دراد تیعقوم نآ رد ام نداد رارق یارب یلیلد ادخ ،میـــشاب ھک یطیارـــش رھ رد
 رفـس نیا ھمزال ندیـشک یتخـس یلو ،مینک روبع تخـس یاھشیامزآ زا دیاـش .تـسا ھتـشاذگ ام یگدنز طیارـش
 .دزاس دوخ ٔھمانرب یارجا ھب رداق ار ام ات دھد دشر ام رد ار یتیصخش دھاوخیم ادخ .تسا
 قبط ادخ .)١٠ :٢ نایـسـسفا( وا راکھاـش ای ٦امیئوپ ،مییوا تـسد ھتخاـس ام .دنکیم راک ام زا کی رھ رد وا
 لالج و یھاــشداپ یارب ھک میناــسر ماجنارــس ھب ار یلمع میناوتب ات دنکیم راک ام زا کی رھ رد دوخ ضیف

   .تسا ھتفرگ رظن رد نامیارب دوخ
 
  دیشاب اھماد ِبقارم
 ام ات دنک هدافتـسا ام یناوتان و اھفعـض زا ھک دوب دھاوخ نآ رب سپ ،تـسام رب ادخ تـسد ھک دنادیم ناطیـش
 رکف ات درادیماو ار ام وا ،دراد ام زا یقطنمریغ یاھھتـساوخً الومعم ناطیـش .دناـشکب یدیماان و سأی ھب ار
 زا رتارف ھک لامک زا یحطـس ھب ندیـسر یارب ات دنازیگنایمرب ار ام و تـساھھتـساوخ نآ تـشپ ادخ ھک مینک
  .مینک لادج و شالت ،تسا نامتیفرظ
 و میوـــشیم سویام تدـــش ھب ھجیتنرد و دراذگیم نامـــشود رب یراب و دھدیم رازآ ار ام ناطیـــش یھاگ
 ،ھتفرگن رظن رد نامیارب ادخ ھک یرایعم ھب مینکیم یعــس ھک یماگنھ اما .میــشکب راک زا تــسد میھاوخیم
  .دشاب رابھعجاف تسا نکمم ھجیتن و دوشیم رتنیگنس ام بلق ،میسرب
 نم دزن ات درکیم شالت ،ھـسلج رھ زا دعب .دمآیم ام یاـسیلک ھب ،تـشاد ینامـسج تیلولعم ھک ناوج یرـسپ
 شھاگن ات درکیم هراومھ ھک یـشالت ،لاح نیا اب اما ،دنک تبحـص تـسناوتیم یتخـس ھب .دنزب فرح و دیایب
 و بوخ تالاوـس ؛مدرکیم نیـسحت ار وا شوھ نینچمھ .دوب زیگناربنیـسحت میارب ،دراذگب نایم رد نم اب ار
  .درکیم حرطم ار یاھنارکفتم

 
٦Poeima:  قلاخ ناونع ھب ادخ لامعا ای ،هدش ھتخاس ھک ھچنآ یانعم ھب دیدج دھع رد و ینانوی یاھملک 



 نیــشام یولج ار شدوخ درک یعــس اــسیلک یولجِ غولــش ٔهداج رد ،زور کی ،تــشاد یرایــسب تالکــشم اما
 سامت نیلوئـــسم اب سپـــس و میدرک اعد و مینک اعد شیارب ات دندروآ رتفد ھب ار وا .دـــشن قفوم یلو ،دزادنیب
 رد ،دندرب ناتـــسرامیب ھب ار وا .دنک ھنیاعم ار وا کـــشزپ دیاب ھک میدرک رکف وا ناج ظفح رطاخ ھب .میتفرگ
  .دش صخرم دعب و ھنیاعم ناتسرامیب
 راگیــس مناوتیمن ،کاچ" :تفگ نم ھب ھیرگ و داد اب .دربیم جنر ینیگنــس تیموکحم سح زا ھک دوب مولعم
 ھب لیدبت ار وا ،ندیـــشک راگیـــس و تـــسین ینارگن یاج ردقنآ ھک میوگب وا ھب مدرک یعـــس "!منک کرت ار
 ھک درک فیرعت .درک لح وا یارب ار ھلاـسم ادخ تفگ و دمآ اـسیلک ھب دعب ھبنـشکی .دنکیمن ود ھجرد یحیـسم
 وا مـسج رد یفعـض ،ناطیـش ھک دـش مولعم .دراد لکـشم زونھ ھک مدیدیم دوجو نیا اب ،تـسا هدـش دھعتمً اتقیقح
 نیا دــــش ثـعاـب تـیموکحم و ساـی راـب یزور .دادیم رازآ ار وا شتیلولعم رطاـخ ھـب و درکیم موکحم ار
 اـب ناـطیــــش داد هزاـجا نوچ ؛دـیرپ نییاـپ ھـب ھـقبط دـنچ یلتھ ِنُکلاـب زا .دـھدـب تــــسد زا ار دوخ یگدـنز ناوج
  .دنک سویام ار وا شیاھفعض زا هدافتسا
 کی چیھ !تــسا ھتخاــس رداق نآ ھب ار ام ادخ ھک میــشاب یزیچ زا شیب میناوتیمن ھک دیمھفیم ناوج نآ شاک
 دیابن ،نیاربانب .میروآ تـسد ھب ار یـشزرا ،دنکیم ام یگدنز رد سدقلاحور ھک یراک زا ادج میناوتیمن ام زا

 .میرب رـس ھب دوخ یاھتـسکـش زا سرت و سارھ رد مادم دیابن .مینک موکحم ار دوخ دیابن .مینک تیذا ار دوخ
 ھب .مفیعـــض منادیم ،ادنوادخ" :مییوگب و میزاـــس نتورف ار دوخ و مینک فارتعا نامیاھفعـــض ھب اھنت دیاب
 میارب ،تــسین ھتخاــس نم تــسد زا ھک ار ھچنآ مھاوخیم وت زا و مراپــسیم وت ھب ار نیا .مراد زاین تکمک
  .داد دھاوخ ماجنا ار راک نیا وا ھک دینادب تسا مھم اما "!یھد ماجنا
 
  دناهدشتوعد ھمھ
 ناھد اھنت رگا دشیم یاهدیافیب و بیجع ندب ھچ .تسا یتایح و مھم ،ندب زا تمـسق رھ .تـسابیز حیـسم ندب
 ندب رگید یاـضعا زا یرایـسب .تـسا هدـشن لیکـشت ناھد زا اھنت ندب اما ،تخاـس ناھد ندب رد ارم ادخ !دوب
 اب داحتا اب ھک دینیبب فلتخم یاھھنیـشیپ و اھهورگ زا ار مدرم ھک تـسا دنیاـشوخ ردقچ .دنتـسھ ناھد زا رتمھم
  .دننکیم تمدخ ار ادخ و دنروآیمرد تکرح ھب ار حیسم ندب ،یگتسیاش ھب و دنرادیمرب ماگ مھ
 ،یلغـش رھ ھب لوغـشم و اجک رھ نکاـس و دیـشاب ھک اج رھ لھا ،دنک راکـشآ امـش رد ار شرـسپ دھاوخیم ادخ
  .دشخردب امش یاھخساپ و لمعلاسکع ،شرگن ،یگدنز ھطساو ھب اسیع دیھد هزاجا
 و قوــش راذگب ،دوــش هدید وت رد اــسیع ییابیز راذگب" :میدناوخیم نومــضم نیا اب یدورــس ،اــسیلک ردً البق

 نیا ،"دوــش هدید نم رد اــسیع ییابیز ات ،نادرگ کاپ ار متاذ ،ینامــسآ حور یا .دوــش هدید وت رد وا صولخ
 رد ،نم اما و" :دـشاب نیا ام ھمھ لد قایتـشا دیاب اما .تـسا زیگناتفگـش و ابیز ییاعد و دورـس ھیبـش رتـشیب
 رومزم( ".دـش مھاوخ ریـس وت تھابـش ندید زا ،موـش رادیب نوچ و ؛درک مھاوخ هراظن ار وت ِیور ،ییاـسراپ

١ :١٧۵(  
 



 حیـــسمیاـــسیع تھابـــش ھب ھمھ -لبنت و شوھاب ،فیعـــض و یوق ،هداـــس و ابیز ،ام ٔھمھ- وا سدقلاحور اب
 ھـب ھـک یماـگنھ ،هوکــــشاـب زور نآ رد مھ اـب اـم ھـمھ و .میاھـتفرگ رارق وا ضیف ِریز مھ اـب اـم ٔھـمھ .میاهدـمآرد
  ؟دشاب نیا زا ریغ دناوتیم روطچ  .دش میھاوخ باریس ،میوشیم رادیب وا تھابش

  



 
 ضیف یامیس .۴

 ،تـــسا ھنوگچ و دنامیم ھچ ھب میوگب ھکنیا اما ،ھلاـــسم کی انعم ملاع رد ضیف دروم رد ندرک تبحـــص
 ھنوگچ ضیف یامیـس دیـسرپ دیاب لاح ،تـسا رتایوگ هژاو نارازھ زا ریوـصت کی رگا .تـسا رگید یاھلاـسم
 ؟تسا
 زا نت نیدنچ ھک ھتــشگ نایامن ییاھتیــصخــش ھطــساو ھب سدقمباتک لک رد ضیف ریوــصت نیرتھبً الامتحا
 .تــسا هدــش ھتفریذپ نارادنامیا ِردپ هاگیاج ردً امومع میھاربا .دناهدرک لوق لقن اھنآ زا دیدج دھع ِناگدنــسیون
  .دھدیم ھئارا ام ھب نآ لمع و ضیف زا حضاو یریوصت وا
 ،شنامیا قبط ادخ ھک دنادیم یناـسنا رترب یوگلا و ھنومن ار میھاربا ،نایطالغ و نایمور رد ،لوـسر سلوپ
 دروآ نامیا ادخ ھب میھاربا ؟دیوگیم ھچ باتک اریز" :دــسیونیم ٣ :۴ نایمور رد سلوپ .تــسا ھتفریذپ ار وا
 و دنکیم هدافتــسا ٧-۶ :٣ نایطالغ رد ھنومن نیمھ زا لوــسر سلوپ ،"دــش هدرمــش ییاــسراپ وا یارب نیا و
 دنزرف یناسک دینیبیم سپ .دش هدرمش ییاسراپ وا یارب نیا و دروآ نامیا ادخ ھب میھاربا ھکنانچ" :دسیونیم
  ."دنراد ھیکت نامیا ھب ھک دنامیھاربا
 
 ناتساد ییوگزاب
 ھک داد هدعو اھنآ ھب ادخ ،دوجو نیا اب .دندوبن یروآدنزرف ھب رداق شرــــسمھ و میھاربا ،دیوگیم ١۵ شیادیپ
 نیا ھـمھ ندوب نکممریغ فالخرب ،میھاربا .دـنباـییم تـکرب نیمز یاـھتـلم ھـمھ ،اـھنآ تـیرذ ھـطــــساو ھـب
 ار نیا وا و ،دروآ ناـمیا دـنوادـخ ھـب مارَبا" :دـیوگیم ١۵:۶ شیادـیپ .تــــشاد ناـمیا و داـمتعا ادـخ ھـب ،تاـقاـفتا
 ".دروآ رامش ھب ییاسراپ یو یارب

 دوخ دھع ھب تبسن ادخ ِیرادافو ھب اراس و میھاربا سپ ،دوبن یربخ ھچب زا و تشذگ رگید لاس زا سپ یلاس
 ینعی ھناخ زینک اب میھاربا داد داھنــشیپ و دوــش لمع دراو دوخ ھک تفرگ میمــصت یزور اراــس .دندرک کــش
 ٔھیرظن ھک تـسا بلاج( .دننک گرزب دوخ دنزرف لثم ار کدوک نآ دنتـشاد میمـصت اھنآ .ددرگ رتـسبمھ ،رجاھ
 وا و دروآ ایند ھب یرـسپ و دـش دنزرف بحاـص رجاھ )!تـسین نردُم مینکیم رکف ھک اھردقنآ نیـشناج نیدلاو
 ھب زاب میھاربا اما ،درک رارکت ار میھاربا ھب دوخ هدعو ادخ ،دـش ھلاـس١٣ رـسپ نآ یتقو .دندیمان لیعامـسا ار
 اما ،تــسا یبلاج هدیا نیا ھک تفگ ادخ ھب وا .دھدب وا ھب اراــس ٔھطــساو ھب یرــسپ ادخ ھک تــشاد رواب یتخــس
  ؟یھد تکرب ار وا تسین رتھب ،تساجنیا ھک لیعامسا
 :۴ نایمور( "دنروآیم نامیا ... ھک یناــسک ردپ" ار وا ادخ مالک ھک یدرم ،میھاربا ھک تــسا قیوــشت ثعاب

 یتقو !دنک رواب ار اراــس مِحَر هرمث زا ادخ هدعو ققحت تــسناوتیم یتخــس ھب ،تــسا هدناوخ )دینیبب ار ١١
 بلاج ،دیدنخ اراـس ،دروآ دھاوخ ایند ھب اراـس ھطـساو ھب یرـسپ ھک تفگ و درک رارکت ار دوخ هدعو دنوادخ
 ھب ھک دنتــشاذگ قاحــسا ار دوخ رــسپ مان اھنآ ،اراــس نامیاز زا دعب و ،هدعو ققحت ماگنھ دعب اھلاــس !تــسا
  .تسا »هدنخ« یانعم



 رد .دـــش خلت ،هدعو ِدنزرف نیا ھب دایز ھجوت زا ،لیعامـــسا شرتگرزب ردارب یلو ،دـــشیم گرزب قاحـــسا
 هرخــسم ار دوخ ردارب و داتــسیا رود زا لیعامــسا ،دــش رازگرب قاحــسا نتفرگ ریــش زا یارب ھک یاینامھم
 رگید ییاج ھب ار رجاھ وا ردام و لیعامــسا ،تــساوخ میھاربا زا ،دید ار وا تــشز ِراتفر اراــس یتقو .درک
  .دربب ثرا ھب دیابن ،تسا قاحسا ھب قلعتم ھک ار یثاریم لیعامسا ھک درک رارصا .دتسرفب
 .درک دھاوخ تبقارم لیعامـسا زا ھک دیـشخب نانیمطا وا ھب ادخ اما ،تخاـس نیگھودنا ار میھاربا تاقافتا نیا
 ھک دوب صخــشم .داتــسرف رگید ییاج ھب ار شرــسپ و زینک نآ سپ ،دادیم شوگ اراــس فرح ھب دیاب میھاربا
  .درب دنھاوخن ثرا ھب ،هداد هدعو ادخ ھک ار یتاکرب ود نآ
 
 ریوصت مسر
 ھب ار دوخ ناگدنناوخ ،دنک عافد نامیا ٔھطــــساو ھب و ضیف ھب ییاــــسراپ ٔھیرظن زا تــــساوخیم سلوپ یتقو
 .دھدیم حرـش رتھب ار وا دوـصقم ھک دراد دوخ رد یلیثمت میھاربا ناتـساد داد حیـضوت وا .داد عاجرا میھاربا

 یارب و دندرکیم ریــسفت ار سدقم بتک زا ھیآ رھ ھک دندوب یناــسک تنــس ساــسا رب ،سلوپ نامز یاھماخاخ
 نتم صخــــشم و هداــــس یانعم ھب ھک تــــسا ٧تاــــِشپ ،لوا ِشور مان .دوب جیار اھنآ نیب شور ود راک نیا
  زین ار رگید شور ود اھماخاخ زا یخرب اما .تـــشاد زین ٨یزِمِر ای رتتـــسم ییانعم ھیآ رھ اما .تخادرپیم
 ھب  و تــسا یلیثمت یانعم ھب ھک ،٩شارِد ،لوا شور :دندوب هدوزفا نیــشیپ یاھشور رب تایآ ِریــسفت تھج
 ھیآ یلیثمت یانعم اھنت نآ ھطساو ھب ھک »زار« ١٠دوص مود شور و ؛تخادرپیم تایآ ینیع ریغ یانعم نایب
 دروم رد صخـش کـش و یمگردرـس ثعاب ھک تـسا نیا یرکف بتاکم نیا یفنم ھجو .دندرکیم جارختـسا ار
  .دنوشیم ھیآ ماغیپ
 ادخ .دنکیم زکرمت نتم هداــس و حــضاو یانعم رب ھک تــسا تــسخن شور نامھ ، شور نیرتھب منکیم رکف
 ار یرایـسب ،فلتخم تایآ زا موھوم و یناحور ریـسافت نتفرگیپ .دنک نایب حـضاو ار دوخ دوـصقم تـسا رداق
 میناوتیم ،لئاـسم ندرک یناحور اب عقاو رد ،میـشاب قداـص دوخ اب دیاب .تـسا هدرک رود سدقمباتک لـصا زا

 نیا ھک یایناحور لئاــسم ھب .میزاــسب نآ زا دنلب یاھظعوم و ھتفرگ ار ١١دراباھ گرزبردام هداــس تیاکح
 روــصت ار وا میناوتیم .دینک رکف ،دوب ریگرد نآ اب شگــس ھب نداد ناوختــسا و دمُک ِرــس نتفر ماگنھ نزریپ
  مینکیم ریسفت سپ  .دوب یلاخ شدمک نوچ ،تسا راتفرگ دوخ یگدنز ندوب یھت و سای ،یناریو رد ھک ،مینک
 !تشاد میھاوخ رابتبیصم یزور هاوخان هاوخ ،میھدب تسد زا ار دوخ ھقوذآ ھمھ یتقو ھک
 ٔهدـعاـق نیرتھب سپ .مینک قلخ ھـپت نیرتکچوک زا ار تاـیرظن زا یھوک میناوتیم ،میھد جرخ ھـب لـیخت یمک رگا
 هدروآ مھارف لیثمت یارب یناینب مالک دوخ ھکنیا رگم ،مینک زیھرپ مالک راولیثمت ریـسفت زا ھک تـسا نیا یلک
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 ھـک دـنکیم جارختــــسا میھاربا یگدـنز زا یلیثمت یموھفم ،سدـقلاحور ماـھلا ھـب ،دروم نیا رد سلوپ .دــــشاـب
   :دوب نئمطم نآ ھب ناوتیم
 ِلومعم ۀویـش ھب زینک رـسپ .دازآ ینز زا یرگید و زینک زا یکی ،تـشاد رـسپ ود میھاربا ھک هدـش ھتـشون اریز"
 ،نز ود نیا :درک یقلت راولیثمت ناوتیم ار نیا .دوب هدعو لـصاح ،دازآ ِنز ِرـسپ دلوت اّما ؛تفای دلوت یرـشب
 هوک رَجاھ .تـسا رَجاھ وا :دیازیم یگدنب یارب ینادنزرف ھک ،تـسانیـس هوک زا یکی .دنراد هراـشا دھع ود ھب

 اّما .تــسا تراــسا رد شنادنزرف اب اریز ،دراد قابطنا ینونک میلــشروا رھــش رب و ،ناتــسبرع رد ،تــسانیــس
 !ارسب ھنامداش ،یاهدازن ھک ازان یا« :تـسا هدـش ھتـشون ھک ارچ .تـسام ۀمھ ردام ھک ،تـسا دازآ الاب ِمیلـشروا
 نز نادنزرف زا سکیب نز نادنزرف اریز !روآرب دنلب دایرف و هد رـس یداـش گناب ،یاهدیـشکن از درد ھک یا

 یرـسپ ،نامز نآ رد .دیاهدعو نادنزرف قاحـسا نوچمھ ،ناردارب یا امـش اّما ».دوب دنھاوخ رتدایز رادرھوـش
 اّما .تـسا نینچ زین زورما .دادیم رازآ دمآ ایند ھب حور ددم ھب ھک ار وا ،دـش هداز یرـشب ِلومعم ۀویـش ھب ھک
 دھاوخن ثاریم دازآ نز رـــسپ اب زگرھ زینک رـــسپ اریز ،نک نوریب ار شرـــسپ و زینک« ؟دیوگیم ھچ باتک
  )٣١ -٢٢ :۴ نایطالغ( ".میدازآ نز زا ھکلب ،میتسین زینک نادنزرف ام ،ناردارب یا سپ ».درب
 
  ناتساد تیمھا و انعم
 ھک دنھدیم حرـــش ار یناـــسک تیعقوم ھکلب ،دنرادن یخیرات تیمھا اھنت اھدادیور نیا ھک دنکیم دیکات سلوپ

 زا یاھنومن و ریوــصت شرــسپ و رجاھ .دنرب ثرا ھب ار یھلا تاکرب دوخ لامعا ھطــساو ھب دننکیم یعــس
 اراس و میھاربا یتقو .دندرگ اسراپ ادخ روضح رد تعیرش ِندروآ اج ھب اب دننکیم یعس ھک دنتسھ یصاخشا
 زا .دوب تیمورحم و یگتــسکــشلد شرمث اھنت ھک ،دندرب هانپ دوخ یاھشالت ھب ،دندــش دیماان هدعو ققحت زا
 یرــشب لامعا ھطــساو ھب نتفای تکرب لابند ھب ھک دــش یناــسک زا یاھنومن ،دوب مــسج هرمث لیعامــسا ھک اجنآ

 ھب نامیا ھطــساو ھب ار ادخ ِتکرب ھک تــسا یناــسک رگنایامن وا ،تــسا هدعو دنزرف ْقاحــسا اما .دنتــسھ دوخ
  .دنربیم ثرا
 دننکیم یگدنز تعیرـش تحت زورما ھک یناـسک ،درک هرخـسم ار ،قاحـسا ،دوخ ردارب لیعامـسا ھک روطنامھ
 هراــشا سلوپ !تــسا بلاج ،دنھدیم رارق رخــسمت دروم ار دننک یگدنز نامیا ھب دناهدیزگرب ھک نارگید زین
 رد ھک یناــسک سپ .مینیبیم ردارب ود نیا نایم شنت رد ار ارگتعیرــش نایحیــسم ِراــشف کیتکات ھک دنکیم
 دعب ٧٠ لاـس رد .دندـشیم درط دیاب ،دندرکیم یراـشفاپ ندـش اـسراپ تھج تعیرـش شریذپ رب سلوپ نارود
 دـش دوبان سوتیت تموکح تحت مور نویژل طـسوت میلـشروا ھک یماگنھ ،تـسویپ ققحت ھب لیثمت نیا ،دالیم زا
  .دندش هداتسرف دیعبت ھبً المع ،دندوب هدناسر رازآ ار نامیا ِنانز و نادرم ھک یناسک و
 ادخ ھب تبـسن تـسرد یھاگیاج ،حیـسمیاـسیع ھطـساو ھب ھک دراد قلعت یناـسک ھب ادخ تاکرب و هدعو ،یدازآ
  .دناھتفای
 ھمادا رد وا .دنادیم نامیا نادنزرف فرگـــش هدنیآ لباقم ھطقن رد ار نایارگتعیرـــش ِزیگنامغ تبقاع سلوپ
 ھک یا !ارـسب ھنامداـش ،یاهدازن ھک ازان یا" :دـسیونیم و دنکیم لوق لقن ایعـشا زا نایطالغ رد دوخ ھتـشون
 زا سکیب نز نادنزرف :دیوگیم دنوادخ اریز !روآرب دنلب ِدایرف و هد رـــس یداـــش گناب ،یاهدیـــشکن از ِدرد



 نامیا ٔھجیتن رد ،نارادنامیا ھک تــسا نیا وا دوــصقم .)٢٧ ھیآ( "دوب دنھاوخ رتدایز رادرھوــش نز نادنزرف
 رب اکتا اب دنتــشاد دــصق ھک دوب دھاوخ یناــسک زا رتــشیب اھنآ ِدادعت و ،دــش دنھاوخ عمج یھاــشداپ رد ،دوخ
  .دنسرب ادخ ھب دوخ لامعا
 نز زا ھکلب ،میتـــسین زینک نادنزرف ام ،ناردارب یا سپ" :دروخیم مـــشچ ھب زین تمـــسق نیا رد لیثمت نیا
 نیا ققحت یقافتا نینچ و دنربیم ثرا ھب ار ادخ تاکرب ،حیــسم ھب ناقلعتم ھمھ .)٣١ :۴ نایطالغ( ".میدازآ
  .دنباییم تکرب وا لسن ھطساو ھب اھتما ھمھ ھک تسا میھاربا ھب ادخ ٔهدعو
 ھک دراد قلعت یناـسک ھب ادخ تاکرب و هدعو ،یدازآ .میاھتفای تکرب ،حیـسمیاـسیع ینعی ،میھاربا لـسن زا ام
 ناگدننکتفایرد ناونع ھب .دنتــسھ ادخ اب تــسرد یھاگیاج لابند ھب حیــسمیاــسیع ھب دوخ نامیا ھطــساو ھب
  .میربب تذل حیسمیاسیع اب دوخ یاھماگ فرگش یگتسویپ زا میناوتیم ،ادخ طرش و دیقیب تبحم
 خرس یاھکل هانگ ؛مراکھدب وا ھب ار ھمھ .تخادرپ ار اھب اسیع" :دیوگیم ییابیز ھب دورس نیا ھک روطنامھ
 رـضاح ادخ تخت روـضح رد یتقو ."تخاـس دیفـس فرب نوچ ار نآ اـسیع اما ،تـشاذگ اج رب مناج یدیفـس رب
 ار ادخ هدعو تردق ھک یماگنھ .میوـشیم راـشرـس مارتحا و فوخ زا ،هدرک ام یارب اـسیع ھچنآ زا ،میوـشیم
 رــس ،سکعرب ھکلب ؛"متفای لالج ،دوخ رایــسب و ھنارادافو یاھشالت اب" :دیوگیمن ام زا کی چیھ ،مینیبیم
 ھک متـسنادیم !دوب وت زا زیچھمھ ؛اـسیع ترکـش" :مییوگیم و میوـشیم زیربل یداـش زا و مینکفایم ریز ھب
  ."مدنوادخ ترکش .دنتسین نم تاجن ھب رداق نم یوکین یاھراک ھک متسنادیم .یھد متاجن یناوتیم
 

  یدیلک یلاوس
 مالعا ار درم نیا ندوب اـسراپ یعقوم ھچ ادخ ھک تـسا نیا یدیلک لاوـس اما .دوب نینچ نیا زین میھاربا نامیا
 ،دیـشاب اـسراپ دیناوتیمن" :دنتفگیم نایطالغ رد ھبذک نیملعم ؟ندـش ھنتخ زا لبق ای دـش ھنتخ ھک یماگنھ ؟درک
  .دندرکیم یراشفاپ تاجن یارب نآ ندوب یتایح و نییآ نیا ندروآ اج ھب رب نانآ ."دیوش ھنتخ ھکنیا رگم
 ھنتخ زا لبق ؟ھنتخ نییآ زا دعب ای لبق ؟دروآ باــسح ھب ییاــسراپ وا یارب ار میھاربا نامیا ینامز ھچ ادخ اما
 یگدرمـشاـسراپ مالعا .دـش هدرمـش اـسراپ ،دنادب ھنتخ دروم رد یزیچ ھکنیا زا لبق میھاربا !نآ زا دعب ھن ،دوب
 یاھظحل میھاربا نیاربانب .دوــشیم هداد حرــش نآ زا دعب باب ود ھنتخ نییآ اما ،دیباییم ١۵ شیادیپ رد ار وا
  .دش هدرمش اسراپ ،دومن دامتعا و لکوت ادخ رب و دروآ نامیا ھک
 لکوت و دامتعا وا رب و میدروآ نامیا اسیع ھب ام ھک یاھظحل .تسا قداص زین امش دروم رد یعوضوم نینچ
 ھب اھنت ھکلب ،مینکیم ھچنآ ای میاهدرک ھچنآ ساـــسا رب ھن ییاـــسراپ نیا و ،درمـــش اـــسراپ ار ام ادخ ،میدرک
  .تسا حیسمیاسیع ھب ام نامیا ھطساو
 دروم رد ادخ .مراد لکوت و دامتعا وا ھب ،تـسا نم یجنم و ادخ رـسپ و نامـسآ ِدنوادخ ،حیـسمیاـسیع نوچ
 هداد ماجنا ار ادخ ۀدیدنــسپ یاھراک ات مینک ھچ" :دندیــسرپ اــسیع زا یزور "!یتــسھ اــسراپ" :دیوگیم نم
 .)٢٩ ،٢٨ :۶ انحوی( "دیروآ نامیا وا ۀداتـسرف ھب ھک تـسا نآ ادخ ۀدیدنـسپ راک :تفگ خـساپ رد یـسیع ؟میـشاب
 زا ادخ .تـسا نیمھ ادخ راک .دیـشاب ھتـشاد نامیا حیـسمیاـسیع ھب دیاب ،دیھد ماجنا ار ادخ راک دیھاوخیم رگا

  .دراد یاھتساوخ نینچ امش



 
  ؟تسیچ یقیقح ِنامیا اما

 رد تکرح ھب ار اھنآ و دــشخبب هزیگنا نایحیــسم زا یخرب ھب ات دــسیونیم یاھلاــسر ،بوقعی ھک تــسا بلاج
 نامیا ھک دھد ناشن تساوخیم وا .دنکیم هدافتسا نامیا ِریوصت ٔھباثم ھب میھاربا زا اتسار نیا رد زین وا دروآ
 ییاھراک ات درک تیادھ ار وا میھاربا ِنامیا دیوگیم بوقعی .)دینیبب ار٢۶ :٢ بوقعی( تــسا هدرم لمع نودب

 لمع مھ اب وا لامعا و نامیا ھک ینیبیم" :تخانـش تیمـسر ھب ار وا نامیا ادخ نیاربانب ،دھد ماجنا ار صاخ
 و دْروآ نامیا ادخ ھب میھاربا :دیوگیم ھک تفای ققحت ھتـشون نآ و .دـش لماک شلامعا اب وا نامیا و ،دندرکیم
 )٢٣ -٢٢ :٢ بوقعی( ".دش هدناوخ ادخ تسود وا و دش هدرمش ییاسراپ وا یارب نیا
 ترابع ھب .دباییم یلجت ْلمع اب نامیا ؛تسین فرح طقف نامیا .دنشاب اتسار کی رد نامنامیا اب دیاب ام لامعا
 ھبً اعقاو رگا .دماجنایم نآ اب بسانتم یلمع ھب یقیقح نامیا .تسا فرح زا شیب یزیچ ،یقیقح ِنامیا ،رگید
 تدح و تدــش اب دیاــش .دوب دھاوخ وــسمھ مراد رواب نآ ھب ھچنآ اب نم لامعا سپ ،مراد رواب و نامیا یزیچ
 سپ ،دنــشابن وــسمھ ماهدروآ نابز ھب ھک یرواب اب نم لامعا رگا اما ،منک ضارتعا یرما ھب رواب ھب تبــسن
  .دورب لاوس ریز دیاب مرواب
 اھکناب .تـشاد دھاوخن یـشزرا رگید لوپ و درک دھاوخ یدیدـش طوقـس سروب رازاب ،ھبنـشود میوگیمً الثم
 دیھاوخن دوخ لوپ ندیـشک نوریب ھب رداق امـش و دوب دھاوخن یربخ ماو و زادناسپ زا ،دـش دنھاوخ ھتـسب ھمھ
 دوخ ھتفگ ھب دییوگب دیناوتیم قح ھب ،مــشکن نوریب ار ماهدرپــس و مورن کناب ھبً اروف رگا ،لاح نیا اب .دوب
 .مرادن رواب
 نوچ .تفر دھاوخ لاوـس ریز ام نامیا تروـص نیا ریغ رد ،دنـشاب اتـسار کی رد نامنامیا اب دیاب ام لامعا
 رب ار وا ،دربب هوک ھب ار شرـسپ تـسناوت ،دـش دھاوخ ھتخانـش قاحـسا هرمث ھب ھک تـشاد نامیاً اعقاو میھاربا
 هدعو ادخ ھک تـــشاد نامیا نوچ ،دروآ نییاپ ار وقاچ ات دوب هدامآ وا .دنک دنلب ار شیوقاچ و ،دھد رارق حبذم
 هدامآ میھاربا یلو )تشادن یدنزرف قاحسا عقوم نآ نوچ( دش دھاوخ ھتخانش قاحسا ٔهرمث ھب وا ھک تسا هداد
 ناگدرم زا ار قاحـسا ادخ ،موزل تروـص رد ھک تـسنادیم .دنک ادخ میدقت ینابرق ناونع ھب ار قاحـسا ات دوب
 یاھهدعو ھب دح نیا ھب ات وا )دینک ھعجارم ١٩ :١١ نایناربع ھب( دــشخب ققحت دوخ هدعو ھب ات دنازیخیم رب

  .تشاد رواب ادخ
 و درک مامت تخوــس ،ناروب طــسو ییاقآ مدینــش ،شیپ اھلاــس ؟میراد نامیا و رواب ادخ یاھهدعو ھب ردقچ ام
 هدزخی ھک درکیم ادج مھ زا ار شاھیاـــسمھ و وا ھناخ یاھناخدور .تفرگیم تخوـــس یمک ھیاـــسمھ زا دیاب
 اب و تفریم ولج شیاھتـسد اب ،تفر ولج خی یور تـسناوتیم ھک ییاج ات و دـش اپ و تـسد راھچ سپ ،دوب

 تفریم ولج ،تفر شیپ دمجنم ھناخدور یور لکـش نیمھ ھب .دیجنـسیم ار خی رُطق ،دوخ تـشم ِمارآ ٔھبرـض
 لحاـس ھب ھک دوب عقوم نامھ .دـش ینوخ شتـسد ھک تـشذگن یزیچ .دزیم ھبرـض خی ھب یمرن ھب تـشُم اب و
 ھناخدور زا ھک دید ار یبـسا ٔھلگ و تـشگرب ...دینـش ار یـشرغ یادـص شرـس تـشپ دعب و ،دیـسر ھناخدور
  .درکیم روبع



 ماکحتــــسا زا ات میبوکیم خی ھب تــــشم اب اقآ نآ لثم یلو ،"مراد رواب ادخ هدعو ھب" :مییوگیم ام زا یخرب
 نیمات ارم زاین ادخ منادیم" :مییوگیم ،میوریم شیپ مامت تقد اب دعب و مینک لــصاح نانیمطا دوخ یاپ یاج
 شاهدعو رــس مراودیما .دریگیم ار متــسد منیبب ات مبوکیم ،هدیــسر ھیارک تقو .متــسین نئمطم یلو ،دنکیم
 فالخ رب ادـخ ھـک دـناھـتفرگ داـی .دـنتــــسھ ادـخ یاـھهدـعو لاـبند ھـب ماـمت تـعاـجــــش اـب نارگید ،سکعرب "!دـناـمب

 ،دناهدرک هدافتساِ جنس-رُطق زا ھتشذگ رد زین اھنآ دیاش .دنامیم رادافو دوخ هدعو رب ،لئاسم دنیاشوخان رھاظ
 لمع نآ قبط و ھتفای توق ناــــشرواب و نامیاً اتیاھن و تــــسا رادافو ادخ ھک دناھتفایرد نامز تــــشذگ اب اما
  .دباییم یلجت ام یگدنز رد رواب و نامیا نآ ؛مینک لمع دوخ یقیقح رواب و نامیا قبط ام ھمھ رگا .دناهدرک
ً اتقیقح ھک دوب انعم نادب ،دزیم ھناچ ادخ اب و تــســشنیم رگا .تفای یلجت شلامعا ھطــساو ھب میھاربا نامیا
 ،ممھفیمن ار تروظنم .منک وت میدـقت ار قاـحــــسا مناوتیمن ،اـیادـخ" :تـفگیم رگا دـینک روــــصت .درادـن ناـمیا
 رکف اـھیلیخ "!مناوتیمن ،ادـنوادـخ .تـفاـی دـنھاوخ تـکرب ناـھج یاـھتـما وا زا ھـک یداد هدـعو .تــــسا مرــــسپ
 ھکلب ،تـسین فرح ھب نامیا اما .دوـشیم اھنآ رواب و نامیا ھب لیدبت ،شنتفگ اب اھنت و دنیوگیم یزیچ دننکیم
 .دباییم یلجت ،دیھدیم ماجنا ھچنآ اب امش نامیا .تسا لمع ھب
 دھد ناـــشن ھک دوب نآ لابند ھب و درک وگزاب قیتع دھع زا ،سلوپ لثم ار تایآ نامھ ،بوقعی رطاخ نیمھ ھب
 عقاو رد ،دینک یگدنز ار نآ دیناوتن و دیراد نامیا و رواب یزیچ ھب دییوگب رگا .تــسا هدرم لمع نودب نامیا
 اب ھک یلامعا ؛دھدیم ناــشن ناتلامعا رد ار دوخ ،یقیقح نامیا .تــسین یقیقح امــش نامیا ھک دوــشیم تباث
 نآ یاتـسارمھ یلامعا رد ار دوخ وا نامیا و تـشاد نامیا ادخ ھب میھاربا .دنتـسھ وـسمھ و گنھامھ امـش نامیا
   .درمش اسراپ ار وا نامیا نیا ھجیتن رد ادخ ،نیاربانب .داد ناشن نامیا
 ھچنآ امنا  .دـش هدرمـش اـسراپ دوخ نامیا رطاخ ھب وا .دـشن هدرمـشرب اـسراپ ،دوب هدرک ھچنآ رطاخ ھب میھاربا
 شنامیا یازا رد و دروآ باـسح ھب ییاـسراپ ار میھاربا ِنامیا ادخ .دوب اتـسارمھ شرواب و نامیا ابً الماک درک
  .دومرف اطع وا ھب ار ییاسراپ ھک دوب
 
  ؟دیدرک کرد ار عوضوم
 ھـب ھـک ادـخ نادـنزرف ناونع ھـب .دوب میھاوخ صقنیب اـم ھـک تــــسین اـنعم نادـب یلبق تاـحیــــضوت زا کـی چیھ
 اما ،ھتــشگ هزات حیــسمیاــسیع رد امِ حور ھچرگ .میاهدــش یناحور یگنج ریگرد ،دنراد نامیا حیــسمیاــسیع
 ،ھتـشگ فرحنم دوخ ریـسم زا ھک هدـش هابت ٔھناخ نیا .مینکیم یگدنز مـسج مان ھب ریذپداـسف یاھناخ رد نانچمھ
 ماجنا ار مھاوخیمً اعقاو ھچنآ سپ ،متــسھ ریگرد دوخ نت اب ھک منکیم سح یھاگ .دراد ییاھھتــساوخ نم زا
  .تسا حیسمیاسیع ھب نم رواب و نامیا فالخ میاھراک و اھتیلاعف یھاگ .مھدیمن
 ھب حور .منامیمن نیمز رب اما ،ھمھ لثم ،متفایب و مزغلب تـسا نکمم .منک یگدنز طیارـش نآ رد مناوتیمن اما
 یماگنھ .متـسیاب هرابود ات دنکیم کمک نم ھب و دنازیگنایمرب ارم .دھدیمن ار تلاح نآ رد ندنام هزاجا نم
 ای رـــسپ ھب دینکیم یعـــس یتقو .دنکیمن کاپ تایح ھچرتفد زا ارم مان نُککاپ اب ادخ ،متفایم ای مزغلیم ھک
 ورب" :دییوگیمن .دروآیمن رد ار امــش تیاکــش و دایرف اھنآ ندروخ نیمز ،دیھد دای ار نتفر هار دوخ رتخد
 دنزرف ھکلب ،دییوگیمن نینچ زگرھ "یتــسین نم لام !تــسا نداتفا زرط مھ نیا ،یتــسین نم ٔھچب ،تراک یِپ



 قیوــشت ار دوخ دنزرف "!ایب !اباب شیپ ایب .نک ناحتما زاب ،تــسین یلکــشم" :دییوگیم و دینکیم لغب ار دوخ
  .دنک شالت زاب ات دینکیم
 زا دعب مینادب ھک تــسا یلــست ٔھیام .دیورب هار ات دنک کمک امــش ھب دنکیم یعــس وا .دیتــسھ ادخ دنزرف امــش
 نوچ یتسین نم دنزرف" :دیوگیمن .دیتسین نم لام ھک دیوگیمن وا .دناریمن دوخ زا ار ام وا ،نداتفا و شزغل
 !تــسین یلکــشم" :دیوگیم و دناکتیم امــش زا ار رابُغ و درَگ و دنکیم دنلب ار امــش ھکلب "!یدروخ شزغل
  "!نک شالت هرابود
 رد ار یرابهانگ یگدنز دناوتیمن یـصخـش نینچ .تـسین هانگ رد نتـسیز ھب رداق ،هدـش هداز ادخ زا ھک یـسک
 ناـمیا ادـخ ھـب میھاربا .میرادـن رواـب و ناـمیا مییوگیم ھـچنآ ھـب ھـک میاهدرک تـباـث ،مینک نینچ رگا .دریگ شیپ
  .دوب شنامیا یاتسار رد شلامعا و تشاد
 و ناـمیا رد زگرھ رگید ،درک ادـخ فقو ار شایگدـنز ناـمیا اـب میھاربا یتقو ھـک تــــسین اـنعم نادـب نیا ھـتبلا
 مینیبیم ار دادیور ود ،۶ :١۵ شیادیپ رد میھاربا نامیا ِمالعا زا سپ ،سکعلاب ھکلب .دروخن شزغل دوخ رواب
 اکتا یاج ھب میھاربا ھک مینیبیم شیادیپ باتک زا ٢٠ و ١٢ باب رد .دننکیم فیــــصوت ار یگرزب شزغل ھک
 ھک دوب یــسک لثمً الامتحا میھاربا .درب رد ھب ملاــس ناج ات دروآرد دوخ زا ار ییاھغورد ،یھلا تظفاحم رب
 یگدنز رب بلاغ ِیگژیو نیا ھک دینک ھجوت دیاب اما ،دیبوکیم نآ ھب مارآ و دیجنــسیم ار شیاپ یولج خی رُطق
 ھـب میھاربا .دـناـمیمن و درکیمن یگدـنز شزغل نآ رد اـما ،اـم ھـمھ لـثم ،دروخیم شزغل یھاـگ وا .دوبن وا
 درک تیادھ ار وا شنامیا .تـــسا هدناوخ نامیا ِدرم ار وا سدقمباتک ھک درکیم یگدنز ار دوخ ِنامیا یوحن
  .دنک لمع نآ قبط ات
 رد .دوب یو یگدرمـــشاـــسراپ یانبم شنامیا ھکلب ؛درک نیعم ار وا ییاـــسراپ ھک دوبن شلامعا ،دوجو نیا اب
 ای لامعا نآ یلو دوـش نیتـسار یلامعا و ھناعیطم یگدنز ھب متخ دیاب ام نامیا ،تـسا روطنیمھ زین ام دروم
 نامنامیا ھطـساو ھب حیـسمیاـسیع ییاـسراپ .دروآیمن ناغمرا ھب ام یارب ار ادخ اب تـسرد هاگیاج ،تعاطا نآ
  .تسا هدش هدیشخب ام ھب
 وا تیرذ قیرط نیا ھب .میوشیم میھاربا دنزرف ،حیسمیاسیع ھب دامتعا و لکوت و ادخ ھب نامیا رطاخ ھب طقف
  .تفرگ دھاوخ قلعت ام ھب هداد میھاربا ھب ادخ ھک یتکرب نامیپ و اھهدعو نیاربانب ،میوشیم
 فیرعت و لمع زا لالجرپ یریوـــصت وا یگدنز .دـــش هداد تراـــشب میھاربا دوجو ردً البق ،ضیف لیجنا نیا
 ریظنیب یریوـصت .تـسا َنتیلوپورتِم رنھ هزوم ای وداِرپ ای رْوول ٔهزوم رد یـشاقن رھ زا رتابیز .تـسا ضیف
 ام ریوــصت نیا تمــسق نیرتھب یلو .دناهدرک لماک دامتعا وا ھب ھک تــسا ناراکھانگ ھب تبــسن ادخ تبحم زا
  .دشخردیم ام یناشیپ رب »ھتفایتکرب« ھملک و میاھتسشن اشامت ھب ھنیمزسپ رد ھک میتسھ

  



 
 مدق ھب مدق .۵
 و راـک ماـگنھ .دوب اـھتـکراـمرپوــــس نیب ییاذـغ داوم شخپ راـک رد ،مکیدزن ناـتــــسود زا یکی شیپ اـھلاــــس
 ار یخوـش رـس مھ اب .دـش انـشآ اھهاگـشورف زا یکی بحاـص رـسمھ اب فلتخم زکارم ھب ییاذغ داوم ندناـسر
 ،دوز یلیخ و دنروخیم هوھق مھ اب و دننیبیم ار رگیدمھ بترم ھک دندید ،دندمآ ناـــشدوخ ھب ات و دندرک زاب
 نامھ .دندرک کرت رگیدکی لاــصو تھج ار دوخ یاھهداوناخ ود رھ و دناهدــش مھ قــشاع ھک دندــش ھجوتم
 وا یارب ات تـساوخ ام زا و ،دوب ام کیدزن تـسود مھ وا نوچ تفرگ سامت ام اب اقآ نآ رـسمھ ھک دوب عقوم
  .مینک اعد
 یایور ھک تفگ وا ھب نابــش .تفر وا ندید ھب ،دوب اھنآ وــضع ام تــسود ھک ییاــسیلک مداخ ،لاح نیمھ رد
 نآ زا ار وا هدرم ،ددرگنرب شرــسمھ شیپ و دنکن کرت ار نز نآ ،وا رگا و هدید ار گنر هایــس یــشِکشعن
 میمـــصت رب شیپ زا شیب و دـــش نم تـــسود تینابـــصع ثعاب یاھنامـــصخ شور نینچ .درب دنھاوخ قاتا

 فرح وا اب ،مناوتیم رگا ،تــساوخ و تفرگ سامت نم اب هرابود شرــسمھ .درک یراــشفاپ دوخ یقالخاریغ
  .منزب
 .دنکیم یگدنز رھش نییاپ رد ،ھبارخ ینامتراپآ رد متـسود ھک مدید و متفر سپ ،مورب وا شیپ ات مدرک تقفاوم
 ابیز شنارتخد و شرــــسمھ .مدروخ ھکی دوب هدادتــــسد زا ھچنآ زا ،مدید ار وا کچوک و فیثک ھناخ یتقو
 ،دـمآ رد مد یتقو .تـخورف یناـن هدرخ یارب ار شحور اـقآ نیا .دوب رھــــش ھـقطنم نیرتھب رد شاھـناـخ .دـندوب

 و مدرکیم هاگن متـسود هزات یگدنز ھب .درک توعد لخاد ھب ارم ھنابدوم رایـسب .مدیدیم شاهرھچ رد ار مرـش
 "؟دنک اھر ار شیاھھتشاد ھمھ ،نیا یارب تسناوت روطچ !ادنوادخ" مدرکیم رکف
 و ،منک یفخم ار متاـساـسحا متـسناوتن .دروآ رد اپ زا ارم وا طوقـس ندید .دوب یزیزع تـسود نوچ تـسکـش ملد
 دمآ نوریب ھناخزپشآ زا شاھقوشعم ھک دوب عقوم نامھ ،تفرگ ارف ار مدوجو مغ .مداتفا ھیرگ ھب یگدنمرش اب
  یلو ،مدمآ امــش ندید یارب منادیم !دیــشخبب" :متفگ ھک مدیــشک تلاجخ ردقنآً اتیاھن .مدرکیم ھیرگ طقف نم و
 نم زا مزیزع تـسود ِرـسمھ .مدرکیم تقامح ساـسحا ،متفر ھناخ ھب و مدـش دنلب ".منزب فرح مناوتیمن نالا

 نم زا نیمھ ،مدرک ھیرگ و متـسـشن طقف نم اما ،مھد یتـشآ ار اھنآ یوحن ھب و منزب فرح وا اب ات دوب ھتـساوخ
 .دمآ رب

 سپ تعاـس دنچ متـسود تفگ و تفرگ سامت نم اب یـسک ،دیـسر مـشوگ ھب روآبجعت یرابخا ،دعب زور حبـص
  .تشگرب شاهداوناخ و رسمھ شیپ ،نم نتفر زا

 ادخ حور .دوبن ،مرتسدقم وت زا نم هاگن ابً اعطق ؟داد افـش ار ھتـسکـش مھ رد ٔھطبار نیا هزجعم اب ھنوگچ ادخ
 ھک مدرکیم رکف .دـــش ود نآ شخبترـــسم یتـــشآ ثعاب ھک درک داجیا ار یگتـــسکـــش و ملِح نم حور رد
 یقیرط ھـب و توق و یداـــــش اـب ادـخ ،میرادرب ماـگ حور رد تـقو رھ ھـک مدـیمھف یلو ،ماهدرک یراـکبارخ
  .دنکیم لمع راظتنا زا رود و زیگناتفگش
 میـشکیم رپ یگدنز رد رـس رود یاھلاھ اب ھک تـسین انعم نادب .تـسا یلمع یداھنـشیپ ،حور رد نتـشادرب ماگ
 ایند نیا روما دروم رد نانچمھ و میـشاب هاگآ یناحور رظن زا دیاـش .میراد هرھچ رب یدنخبل ناگتـشرف نوچ و



 ناــــشن اـم ریگارف و یویند گـنھرف تـبــــسن یدـنت دروخرب نارادـناـمیا یخرب .مینک رارقرب طاـبترا مدرم اـب
 نادب حور رد نتـشادرب ماگ .دننک رارقرب طابترا ناگیاـسمھ و ماوقا ،ناتـسود اب دنتـسین رداق ھک ردقنآ ،دنھدیم
 رد یرثکادح یراذگریثات اب ات دروآیم مھارف ار ناکما نیا ھکلب ؛میتـــسھ تیعقاو زا رود ھب ھک تـــسین انعم
 .مینک لمع یعقاو یایند
  
 ھطبار ادتبا

 رد الماک  ینخـس نینچ ".دنامب یلـصا ھلاـسم ،یلـصا ھلاـسم ھک تـسا نیا یلـصا ھلاـسم" :تـسا ھتفگ یـصخـش
 نیمھ رد ،تــسا یاهداعلاقوف و یلمع داھنــشیپ ،نتــشادرب ماگ حور رد !تــسا قداــص یناحور ورملق دروم
  .تسا مدقم راتفر رب هراومھ ھطبار .تسین ام عورش ھطقن ھک میشاب ھتشاد رظن رد دوخ نھذ جنک دیاب ،لاح
 ھتخادرپ ھطبار ھب ھلاـسر نیا لوا باب ھـس رد .دید نایـسـسفا ھلاـسر رد ناوتیم ار لـصا نیا زا یلاع یلاثم
 لمع ھب امـش زا ھک یتوعد یگتـسیاـش ھب...سپ" :دوـشیم زاغآ ھلمج نیا اب مراھچ باب  سپـس و .تـسا هدـش
 .دنکیم داجیا ،دیآیم ھمادا رد ھچنآ یارب یداینب نوچ ،دریگیم لکش ھطبار ادتبا ".دینک راتفر ،تسا هدمآ
 ،نتــشادرب ماگ ٔھمزال .میــسریمن یماجنارــس ھب ،میور شیپ بــسانم یاھطبار نداھن انب نودب مینک یعــس رگا
 ،دنریگب دای ار نتفر هار ناکدوک ھکنیا زا لبق .دنکیم قدـص یرما نینچ زین یکیزیف یایند رد .تـسا لداعت
 و دنوریم هار ناروخ ولت ولت ادتبا اھنآ .دنبای طلـست نداتـسیا رنھ رب دیاب سپـس .دنبایب لداعت نتـسـشن ماگنھ دیاب
  .دنھدیم شرورپ دوخ رد ار نتفر هار ییاناوت نآ زا دعب
 ار ادخ تردق ،مییامن کرد ار حیـسم رد نتفرگ یاج یانعم یتقو دھدیم حیـضوت نایـسـسفا ھلاـسر رد سلوپ
 رد اعطق .دوـشیم وا یدونـشخ ببـس ھک میرادرب ماگ یقیرط ھب میناوتیم قیرط نیا ھب و ،درک میھاوخ ھبرجت
 دیاب سپس ؛میشاب ھتشاد لداعتم یاھطبار ادخ اب دیاب ،ادتبا .دوب میھاوخ دشر و تفرشیپ دنیارف دھاش ریسم نیا
  .میزومایب ار وا اب نتشادرب ماگ
 اما .میدوب ھناگیب ادخ زا و میدرکیم یوریپ دوخ نھذ و ینامـسج لایما زا و ،میدوب مـسج رد ام ھمھ ،ینامز
 ادخ حور ھب ھک ینامز .میدرب تذل ادخ اب ھنامداــــش تکراــــشم زا و درک لیدبت ار ام یگدنز ادخ ضیف ،دعب
  .میربیم تذل قیمع یتکراشم زا ،دریگ تسد رد ار ام یگدنز لرتنک میھدیم هزاجا
 

  مییوگیم ھچنآ ھب ندرک لمع
 راـک ھـب هاـگیب و هاـگ ار یحیــــسم تاراـبع و یدـیلک تاـملک و دـنراد ھـطبار ادـخ اـب ھـک دـننکیم اـعدا یراـیــــسب
 اـب دـیاـب اـم ِیگدـنز .مینک لـمع مییوگیم ھـچنآ ھـب دـیاـب .دـنرادیمن رب ماـگ ادـخ اـب یلمع قیرط چیھ ھـب اـما ،دـنربیم
 نآ رد ھک تــسا یگنج نادیم ام ِنھذ .دــشاب وــسمھ ادخ اب هزات ھطبار دروم رد ام ھتفگ و تاکرب ،یگدناوخ
 ار طیارـــش نیا دیاب روطچ :تـــسا نیا لاوـــس .ینامـــسج لایما ای مینک یگدنز حور قبط میریگیم میمـــصت
 هداد خــــساپ لاوــــس نیا ھب ١۶ :۵ نایطالغ رد سلوپ ؟مینک یرود ایند یاوغا زا دیاب ھنوگچ ؟مینک تیریدم
 "دروآ دیھاوخن اج ھب ار سَْفن تالیامت ھک )دیرادرب ماگ حور رد ای( دینک راتفر حور ھب میوگیم اّما" :تـــسا
 )تسا هدش ھفاضا زتنارپ رد نیزگیاج یترابع دیکات تھج(



 رد بلاغ و یتیــصخــش ِیگژیو ھک تــسا یاهژاو ،هدــش ھمجرت "نتــشادرب ماگ" ھیآ نیا رد ھک ینانوی هژاو
 رد ھک دوـشیم ھتخانـش یـصخـش ناونع ھب ،تـسا هرھـش تـساـسخ ھب یـسک رگا .دنکیم فیـصوت ار درف یگدنز
 یـــصخـــش ناونع ھب ،دراد ترھـــش نارگید یارب ندوب دیفم ای تبقارم ھب یـــسک رگا .درادیم رب ماگ ْعَمَط
  .درادیم رب ماگ ینابرھم رد ھک دوشیم ھتخانش
 یباختنا زور رھ .دریگ تــسد رد ار ام یگدنز لرتنک میھد هزاجا سدقلاحور ھب ینعی حور رد نتــشادرب ماگ
 ام نھذ .مینیزگرب ار ینامـــسج لایما قبط ای حور قبط یگدنز میناوتیم و دوـــشیم ھتـــشاذگ ام یور شیپ
  .میراپسب اھھنیزگ نیا زا کی مادک ھب ار ینارمکح میریگیم میمصت نآ رد ھک تسا یگنج نادیم
 .دنک راک رتویپماک ھب ھیبـش ھک هدرک یحارط یوحن ھب ار ناـسنا ِنھذ ادخ ،میـشاب ھتـشاد دای ھب ھک تـسا مزال
 نیمھ ھب زور رھزین  ام نھذ .تــــسا هدــــش یزیرھمانرب ھچنآ یارب ھک دنکیم دیلوت ار یزیچ اھنترتویپماک
 نھذ رگا .دوب دھاوخ ینامـسج ام ِیگدنز تلـصخ ،دـشاب مـسج زا ام یدورو رگا .دوـشیم یزیرھمانرب لکـش
  .دوب دنھاوخ یناحور روما هدنھدباتزاب یگدنز یاھتیولوا ،دینک یزیرھمانرب تسا حور زا ھچنآ اب ار دوخ
 ام تیولوا ھکیلاح رد ،مینادیم یتایح ار یناحور یگدنز نآ رد ھک داتفا یمھَو ماد ھب ناوتیم ناــــسآ ردقچ
 رد ھک تـسا یلکـشم نیرتگرزب ،دراد ام رب هدرک طوقـس تاذ ھک یاھطلـسً اعطق !تـسا ندوب مـسج لابند ھب
 ؟میوــش دازآ ،تــسا ریذپانتــسکــش ییوگ ھک ،مــسج تراــسا دنب زا میناوتیم ھنوگچ .مییورھبور نآ اب یگدنز
 ار غارچ ؛دیگنجن یکیرات دــض رب !دینک تیوقت ار حور ،دیگنجن مــسج اب :تــسا نیا ،فرژ اما هداــس خــساپ
  .دینک نشور
 .ینامـــسج مھ و دراد یناحور یـــشخب مھ  ام تاذ و تعیبط ھک مینک فارتعا دیاب ادتبا ،راک نیا ماجنا یارب
 ندرک ھیذغت مینادیم ھمھ .مینک ھیذغت ار دوخ یناحور ناــسنا دیاب ،دــشاب حور رد نتــشادرب ماگ رب رارق رگا
 ھب ار دوخ زاین یخاتـسگ و تحارـص ھب ،مناـسرن اذغ ممـسج ھب رگا .تـسانعم ھچ ھب یکیزیف ای ینامـسج ھجو
  .دنکیم یروآدای نم
 ار یرگید زیچً اــصخــش اما .دوریم نیب زا یگنــسرگ ،هزور زور ھــس زا سپ ھک مدینــش یــسک زا راب کی
 اذغ فوطعم منھذ و مدیدیم ار یکاروخ داوم نیرتهزمـــشوخ یایور ،هزور زور ھـــس زا سپ .مدرک ھبرجت
 اذغ دوخ مــسج ھب سپ .دوــشیم روآدای نم ھب ار نآ عفر و دوخ زاین اراکــشآ و قیرط نیا ھب نم مــسج .دوب
 تیوقت ھمزال .میوش رتیوق ینامسج رظن زا میناوتب ات مینکیم فرصم نیماتیو و مینکیم شزرو .میناسریم
 .مینک فرصم ار ادخ مالک ینعی تایح نان مادم دیاب .تسا ھباشم یاھمانرب و طابضنا زین حور رد ندش
 
 مالک ندیعلب

 یرما نیرخآ ،نارادنامیا ام طـــسوت ادخ مالک رب لمات و ندناوخ ھک تـــسا کاندرد لاح نیع رد و زیمآزنط
 ".مرادن یفاک تقو راگنا یلو ،مھدب مالک ھب یرتــشیب تقو دیاب ھتبلا" :مییوگیم .میوریم شغارــس ھک تــسا
 یلکــــش ھـبً الومعم اـم یناـحور ھـجو .میھدیمن کاروخ نآ ھـب و میاھـتفرگ هزور حور رد راـک نیا اـب عقاو رد
 شور و میوــــشیم لفاغ مالک دـنمماـظن و ،مظنم ٔھـعلاـطم زا .دوــــشیم ھیذـغت لداـعتمان و بواـنتمان ،مظنمریغ
 ھعلاطم یارب ھتسویپ یشور بلغا .مینکیم هدافتسا "دروخیم ناممـشچ ھب ھچ مینیبب و مینک زاب ار مالک یال"



 رد .میوـشیم لفاغ حور زاین زا و میھدیم اذغ ار مـسج ھفیظو یور زاً اتیاھن .میرادن یـصخـش دـشر ای مالک
  .دباییم ھطلس مکمک مسج و دوشیم فیعض یناحور ناسنا ،ھجیتن
 مـسج رد دوـشیمن .تـسا حور رد ھناد نتـشاک یقطنم راک اھنت ،دـشاب یوق ام یناحور ناـسنا میھاوخیم رگا
 دیاب ،حور رد نتــشادرب ماگ یارب .میروآ راب ھب یناحور لوــصحم ،یوحن ھب ھک میــشاب ھتــشاد دیما و میراکب
 بویا .دشاب ادخ مالک رد رتشیب و رتشیب ِندـش روھطوغ دیاب نامفدھ ھک تـسانعم نادب نیا .مینک ھیذغت ار حور
 :٢٣ بویا( "ماهدرک هریخذ دوخ قزِر زا شیب ار شناھد نانخـس ؛ماھتـشگن رود وا ِنابل نامرف زا" :دیوگیم

 ،تــسا تایح و حور وا مالک ھک دنکیم اعدا اــسیع .مینادب ،تــسھ ھک یتیمھا نامھ ھب ار ادخ مالک دیاب .)١٢
  .تسا مھم حور رد نتشادرب ماگ هزادنا ھب ادخ مالک ھب دنماظن و مظنم نداد تقو سپ
 
  ادخ اب تکراشم
 ِناجیھ ھک ینیح .تسا حور رد نتشادربماگ ِیداش ندرک سح تھج یرگید مھم رصنع اعد ھب نداد تیولوا
 رتشیب و رتشیب ،زور رھ .میوشیم تیوقت زین حور رد ،میتـسھ هدز قوذ و مینکیم ھبرجت ار ادخ اب تکراـشم
 .میدرگیم هاـگآ ،میوــــشیم ورھـبور نآ اـب زور لوط رد ھـک یطیارــــش رھ و لـمع رھ رد ادـخ روــــضح زا
  .میزاس دوخ یگشیمھ کیرش ار ادخً ادمعت ینعی حور رد نتشادربماگ
 منئمطم .دــشخبیم تعــسو ار ام ینیبناھج و دھدیم شرتــسگ ار ام کرد ،ادخ روــضح ھب تبــسن ندوب هاگآ
 اب نتآ رد سلوپ یتقو .میوـش هاگآ ادخ روـضح زا رتـشیب و رتـشیب ھک تـسا نیا ام یاھزاین نیرتیلـصا زا یکی
 ھک ١٢تـــسوا رد اریز" :درک مالعا ،١٧ باب لامعا باتک قبط ،تفگیم نخـــس یقاور و یروکیپا ھفـــسالف
  .)٢٨ ھیآ( "میراد یتسھ و تکرح و یگدنز
 هدیدان .ددرگ لیدبت ریگمــشچ یلکــش ھب دناوتیم نامیگدنز ،تــسام اب ھــشیمھ ادخ ھک میوــشیم ھجوتم یتقو
 میـشاب ییاھزیچ زکرمتم رتـشیب ھچرھ .دیاـشگب یناحور عیاجف ھب یور ھب ار رد دناوتیم تیعقاو نیا نتفرگ
 .دوـــشیم رترود ام زکرمت ھطقن و ھجوت زا ردپ ِیادخ ،دننکیم دونـــشخ و ھیذغت ار ام هدرک طوقـــس تاذ ھک
 نیا لکــشم ھــشیر یلو ،مینک ھجوت دوخ راتفر یارب یدایز ینوریب لماوع ھب دیاــش ،طوقــس و شزغل ماگنھ
 ینعی مالک کی رد حور رد نتـشادرب ماگ نامرف .مینک ظفح دوخ نھذ رد ار ادخ روـضح میناوتیمن ھک تـسا

  .مینک دوخ یگشیمھ رفسمھ ار ادخ ،تاعاس و زور لوط ردً ادمع
 یزاین رگید ،مینکیم یگدنز ادخ روــضح ھب تبــسن یگــشیمھ ِیھاگآ رد و ،میرادیم رب ماگ حور رد یتقو
 یماگنھ ،ام یگدنز .میونـشب ار یحیـسم یاھرایعم قبط یگدنز دروم رد اھنآ ظعو و  نارگید تیاکـش تـسین
  .دش دھاوخ نوگرگد ،میراد نھذ رد ار ادخ تبحم و یکیدزن ھک
 
  یداش ھب یتحاران لیدبت
 ھـب اـیند نیا روما ھـب تـبــــسن اـم رکف هوحن ،دـنک تـموکح اـم یگدـنز رب سدـقلاحور میھدیم هزاـجا ھـک یماـگنھ
 ثعاب ھک میباییم یزیچ رد ار یداــش ھک یماگنھ اما ،دنکن رییغت طیارــش رھاظ دیاــش .دنکیم رییغت تدــش

 
 تسادخ ١٢



 .دنتـسین ام دنیاـشوخً اموزل ھک مینکیم ار ییاھراک ام ھمھ .دوـشیم لیدبتً الماک ام هاگدید ،دوـشیم ام یتحاران
 ندادـن ماـجنا یلو ،میرازیب اـھراـک نآ ماـجنا زا ھـک مینادیم و میریگیم شیپ ار ھـعزاـنم زا یرود یمیدـق شور
  .دنکیم رتدب ار ام طیارش اھنت اھنآ
 سپ .درادیم رب ار ھـناـخ نفعت یوب ،منکن ار راـک نیا رگا منادیم اـما .مرازیب اـھھـلاـبز ندرب نوریب زا نم
 یاـھھـکت اـب یتالکــــش ینتــــسب مھدیم حیجرت .مھدیم ماـجنا ار دـیاـب ھـک یراـک و مراذـگیم رگج ھـب نادـند
 و ینتـسب هزم و دنریگیم وب اھھلابز ھک درذگیمن یزیچ ،منامب لفاغ ماھفیظو زا رگا یلو مروخب تییوکـسیب
  .دوریم نیب زا ینتسب ھب نم لیم ناھگان و دوشیم طولخم ھلابز
 ندرب نوریب زا ردـقچ ھـک منزب رُغ مناوتیم .مراد ور شیپ ھـنیزگ ود نم ،مھ ھـناـخ تاروما لـثم یراـک رد اـتح
 ھک یماگنھ .منک هدافتسا ادخ اب تکراشم یارب مراذگیم راک نیا یارب ھک یتقو زا مناوتیم ای مرازیب اھھلابز
 ادخ ھب لکـش نیا ھب .متـسرپب ار وا و منزب ار یـشتـسرپ ِدورـس ِیدولم توـس اب مناوتیم ،موریم ھچوک رـس
 تــــسا حور زا ھچنآ رب ار منھذ رگا .منکیم رکف وا ضیف ھب رتــــشیب و ھلابز ھب رتمک و ،موــــشیم کیدزن
  .موشن ھتفشآ و مھد ماجنا ،دنتسھ دنیاشوخان نم یارب ھمھ زا شیب ھک ار ییاھراک مناوتیم ،منک زکرمتم
 زا رتدب و رتتخـــس یعناوم دیراد ھلجع ھک یماگنھ .دیـــشاب ھتـــشاد رظن رد ار ندیـــشک راظتنا ،لاثم یارب

 ھـب دـیاـب ھـک دـنراد دوجو لاـنگیــــس و تـمالع یلک ،تـکرح زا شیپ ھـک دـینادیم و دـنراد دوجو مھ زمرق غارچ
 .دینک ھجوت اھنآ ھمھ
 .منکیم زاب ،مراد دوخ رانک ھک ار یـــسدقم باتک تداع قبط ،منک درخ ار دوخ باـــصعا ھکنیا یاج ھب نم
 اـج زا ناـھگاـن و مناوخیم ار ادـخ مالک زا یتمــــسق ،مراد تـقو ھـک منادیم و مــــسریم زمرق غارچ ھـب یتقو
  .درذگیم دوز تقو ،موشیم ھیذغت مالک زا یتقو .دنزیم قوب یرس تشپ نیشام منیبیم و مرپیم
 رتـشیب .دوـشیم زیگناناجیھ یاھبرجت حور رد نتـشادرب ماگ ،میزومآیم ار ادخ اب تکراـشم یانعم ھک ینامز
  .شتفلخ فرگش لمع ات ھتفرگ ام یاھلد رد شروضح زا ؛میوشیم زاوآمھ تسادخ زا ھچنآ اب رتشیب و
 
  ؟تسا زاتشیپ یسک ھچ
 تـکرح رگید یاـج ھـب ییاـج زاً اـتعیبط میرادیم رب ماـگ یتقو .تــــسا ندرک تـکرح ،نتــــشادرب ماـگ ھـمزال
  .دراد ام یباختنا تھج ھب یگتسب ام دصقم .مامت رگید ییاج و مینکیم عورش ار دوخ راک ییاج .مینکیم
 یناحور طیارـــشو ناکم ھب یناحور طیارـــش ای ناکم کی زا ار ام ،حور رد نتـــشادرب ماگ ،لاونم نیمھ ھب
 ھلحرم کی زا ،مینکیم تکرح دبلطیم وا ھک یریــسم رد و میھدیم شوگ حور ھب ھک ینامز .دربیم رگید
  .میروخبرب لکشم ھب تسا نکمم نیح نیا رد دوجو نیا اب ــ میوریم یدعب ھلحرم ھب غولب
 ھب ادخ مالک ؟تـسادخ زا ھک میھد صیخـشت میناوتیم ھنوگچ ،دوـشیم دراو ام یھاگآ ھب یـضرف ای رکف یتقو
 :٣ نایتنرق مود ؛٣٣ :٣ ایمرا ھب( تـسا ھتـشاگن ام نیتـشوگ لد یاھحول رب ار دوخ تعیرـش ادخ دیوگیم ام
 ھـب یــــسح نینچ .دـنکیم رارقرب ھـطبار لـقع اـب حور و دراـکیم ار یاهدـیا نم حور رد ادـخ ).دـینک ھـعجارم ٣
 تھج یرازبا ھک دــــشخبیم ام ھب یلیامت ادخ .دوــــشیم ھتفریذپ ماھلا یناھگان ٔھظحل ای رکف ،هدیا کی ناونع
 ھـــشیر ماهدرک طوقـــس تاذ زا ھک مراد دوخ رد یلایما ،ھنافـــساتم.تـــسام یگدنز یارب وا هدارا نداد ناـــشن



 داد صیخـشت ناوتیم تخـس ،یھاگ .دنکیم قیرزت منھذ ھب ار اھهدیا و یوق ِراکفا یوحن ھب ممـسج .دنریگیم
  .مسج زا ای تسادخ زا رکف نیا ھک
 یھارود ھب ھک مدرکیم یگدننار اینرفیلاک تلایا رد اروتنِو رھــش رد ینارنخــس لحم تمــس ھب شیپ تقو دنچ
 لحاـس رانک ھک یراولب زا و موـش فرحنم یلـصا ریـسم زا ھک درک روطخ منھذ ھب و دوب ابیز یزور .مدیـسر
 یلیمً الامتحا ھک دراد یتذل نانچنآ ایرد کنخ میــسن ندرک سح و جاوما ندید .مربب تذل ،تــسا مارآ سونایقا

  .منک لمع دوخ لیم ھب متفرگ میمصت تھج رھ ھب یلو ،تسا ینامسج
 وبیلام ھب .دوب ادخ ھــشقن ادتبا زا یلحاــس راولب زا روبع ھک مدــش ھجوتم یلو ،متفرگ شیپ ار ریــسم نیا سپ
 ھک مدرک سح یدیدـش مازلا ،دنک راوـس ار اھنآ یـسک ات دنتـسھ رظتنم هداج رانک رفن ود مدید و مدـشیم کیدزن
 ود نآ ھب ار حیـسم ،ریـسم لوط رد ھک دمآ شیپ تـصرف و ،تـشاد ھمادا ام رفـس .منک راوـس ار اھنآ و متـسیاب
  .مھد تراشب
 دعب زور نآ .دندرک تکرـش ،متـشاد ھظعوم نآ رد نم ھک ییاـسیلک رد دعب بـش و دندنام اروتْنِو رد رفن ود نآ
 لاعف یلحم تکراــشم و اــسیلک رد لاح ھب ات عقوم نآ زا و دندرک فارتعا ار حیــسم ھب دوخ نامیا ،رھظ زا
 لد رد ھـک یلیم .درک تـیادـھ ارم ادـخ و دوب ییاـبیز ھـبرجت !مدرک رکف ھـبرجت نآ ھـب بـجعت اـب اـھدـعب .دـنتــــسھ
  .دوب ادخ زا متشاد یلصا ریسم زا جورخ یارب
 هابتـشا ھب بلغا .دیوگیم نخـس ام یاھلد اب عقوم ھچ ادخ میھد صیخـشت تـسا تخـس نانچمھ ،دوجو نیا اب
 دــشاب رارق رگا ھک مینئمطم دیاــش  .دنکیم تیادھ کیتامارِد ای ینافرع یقیرط ھب ار ام ادخ ھک مینکیم رکف

 یلو ؛دوـشیم خیـس نامنت ھب وم و دتفایم وـسوـس ھب غارچ رون ،دتفایم هزرل ھب نیمز ،دیوگ نخـس ام اب ادخ
 نخـــس محور اب ،دیوگیم نخـــس نم اب ادخ یتقو .تـــسا ھتفگن نخـــس نم اب نینچنیا لاح ھب ات زگرھ ادخ
 ادــص نآ ندوب یقیقح صیخــشت ھک یعیبط ردقنآ ،دناــسریم نم یھاگآدوخ ھب ار وا ماغیپً ابقاعتم ھک دیوگیم
  .دوشیم تخس ادخ زا
 نینچ رگا اما ،مراذگب نایم رد امش اب ار ادخ یادص ِیاھلحرم ھس صیخشت شور ای لومرف متسناوتیم شاک
 مــسج زا ار حور یادــص یتخــس ھب امــش لثم مھ نم .مربخیب نآ زا زونھ نم دــشاب ھتــشاد دوجو یــشور
 ،ھنافـساتم اما ،مھد ھئارا امـش ھب ادخ یادـص ندینـش تنامـض یارب یـشور متـسناوتیم شاک .مھدیم صیخـشت
  .تسا نم ناوت زا رتارف نیا
 ھن ،دوش نکاس ام یاھلد رد ات داتسرف ار دوخ سدقلاحور وا .دنکیمن اھر یکیرات رد ار ام ادخ ،لاح نیا اب
 فوـشکم مالک تقیقح کرد یوـس ھب ام تیادھ تھج نینچمھ ھکلب ،صاخ طیارـش رد ام تیادھ فدھ ھب اھنت

  .دنکیمن تیادھ ،هدمآ شمالک رد ھچنآ زا داضتم یزیچ ھب ار ام زگرھ وا .دوخ
 
  مالک ندرک کرد
 سویاـم سدـقمباـتک ندـناوخ یارب شالت ماـگنھ ،دـنریذـپب ار دـنوادـخ ھـکنیا زا لـبق یخرب ھـک تـــــسا بـلاـج
 دنھاوخیم و ،دننیبیم ار یبرغ ندمت رب نآ ریثات و رفن اھنویلیم یگدنز رب ادخ مالک یراذگریثات .دنوــشیم
 زا مالک یراذگرثا و انعم و دنیآیم رد اپ زا ،انثتـــسا نودب ،صاخـــشا نیا .دننک کرد ار ھتفگ ادخ مالک ھچنآ



 طوبرم روما یناــسفن ِناــسنا ھک دیوگیم ام ھب سدقمباتک دوخ نوچ ،مینک بجعت دیابن .دزیرگیم اھنآ گنچ
 رـّسیم یناحور یھاگدید زا اھنت اھنآ ٔهرابرد تـسرد تواـضق ھک ارچ ،دریذپیمن ار نآ و دمھفیمن ار حور ھب
 ،دنکیم کرد ار زیچھمھ ،یناحور ناـسنا رگید یوـس زا اما .)دوـش ھعجارم ١۴ :٢ نایتنرق لوا ھب( .تـسا
 ،میدرک رارقرب طابترا ادخ اب حیـــسم ھطـــساو ھب یتـــسار ھب نوچ .دننکیمن کرد ار نآ نارگید ھکیلاح رد
  .دوشیم کرد لباق و هدنز ام یارب ادخ مالک .دنک راکشآ ام ِلد رب ار ینتفگان قیاقح دناوتیم وا حور
 چیھ و مناوخیم ار ادخ مالک زا باب کی ھک دیآیم شیپ رایــــسب .تــــسیتایح سدقلاحور یاھفــــشاکم تمدخ
 ،ھظحل نآ رد »؟مدناوخ ھچ« میوگیم دوخ ھب و مـسریم باب نآ نایاپ ھب .دوـشیمن مریگ تـسد نآ زا یاھتکن
 و هدب تعــــسو ارم مھفً افطل .تــــشاد نم ھب نتفگ یارب یزیچ باب نیاً اعطق ،ادنوادخ" :منکیم اعد و ثکم
 ملد ھـب ھـک یتقیقح زا ،مناوخیم هراـبود ار باـب نآ یتقو ،سپــــس ".دـھد میلعت نم ھـب ار وت مالک تـحور راذـگب
  .موشیم هدزتفگش ،دیاشگیم هار
 زور موـس ھـسلج رد .میناوخیم یعمجھتـسد ار ریمازمً الومعم ،یرِولاک یاـسیلک ھبنـشکی حبـص تاـسلج رد
 یکی .دندوب هدنام ناھنپ نم دید زا زور نآ لبق تاـسلج رد ھک منکیم کرد ادخ مالک زا ار یمیھافم ،ھبنـشکی
 یــشخب ،تقیقح ِلک یوــس ھب ندــش تیادھ ھبرجت .دیوگیم نخــس نم اب صاخ و دنمورین یلکــش ھب تایآ زا
  .تسا حور رد نتشادرب ماگ زا سوملم
 
 !دیشوکب
 دــشر ریــسم ھک دنتــسھ یقیقح عناوم اھنیا ،میتــسھ ورھبور ناطیــش دوخ و هدرک طوقــس یایند ِماظن ،مــسج اب
 ار یاهزیاج ات میـشوکب نایاپ طخ ھب ندیـسر یارب دنکیم ھیـصوت ادخ مالک اما دننکیم دودـسم ار ام یناحور
 دیشوکب تخس" :تفگ اـسیع .)١۴ :٣ نایپیلیف( تـسا هدناوخارف الاب ھب یـسیع ْحیـسم رد ادخ ھک میروآ تـسد ھب
 »١٣یامِزیانوگآ« تــسا هدــش ھمجرت "ندیــشوک" ھک ینانوی ھملک .)٢۴ :١٣ اقول( "دیوــش لخاد گنت رد زا ات
 راک حور رد نتـشادرب ماگ ؛دینکن هابتـشا .تـسا هدـش ھتفرگ ھـشیر نیا زا ١٤agonize یـسیلگنا ھملک ھک تـسا
 .دینامب زکرمتم ھظحل رھ رد و دینک فقو ار دوخ ،دینک شالت دوجو مامت اب دیاب .تسین یناسآ
 رد نتــشادرب ماگ یتقو .مینک باختنا ار یریــسم و شور نینچ دیاب زور رھ ھک تــسا مک دوــش دیکات ھچرھ
 یگتسویپ و قمع زا ادخ اب دوخ تکراشم رد .دنوشیم ابیز و ریگسفن ام یلمعِ جیاتن ،مینیزگیم رب ار حور
 وا ھکنانچ ،میرادرب ماگ رون رد رگا اّما" :دیوگیم لوسر یانحوی ھک روطنامھ .میربیم تذل یزیگناتفگش
 :١ انحوی لوا( "دزاسیم کاپ هانگ رھ زا ار ام یسیع وا رسپ نوخ و میراد تقافر رگیدکی اب ،تسا رون رد
٧(. 
 نآ رتـشیب ،مینکیم ھبرجت ار نآ رتـشیب ھچرھ ھک تـسا نیا ،تـسا زیگناناجیھ ادخ اب تکراـشم دروم رد ھچنآ

 سمل نآ زا و مینکیم سح ار ردپ اب نتــــشاد ھنامیمــــص تکراــــشم و یمارآ رتــــشیب ھچ رھ .میھاوخیم ار

 
١٣agonizomai  
 نداتفا راضتحا لاح ھب ،ندرک القت ،ندیشک درد ١٤



 هزات ِنورد ،میباییم تکراــشم نآ زا ادج ار دوخ یتقو .مینک یگدنز نآ نودب میناوتیم رتتخــس ،میوــشیم
  .دنکیم توعد مالک و اعد ھب ار ام ،ھتشگ یھت

 ھناھاگآ ینامداـش و میربیم تذل زین ادخ اب کیدزن ٔھطبار عیـسو دیاوف زا ،میرادیم رب ماگ حور رد ھک ینیح
 یگدنز ِنکــشرمک یاھتیلوئــسم اب ییورایور ماگنھ میتــسھ رداق لکــش نیا ھب .دتفایم شــشوج ھب ام ِلد رد
 یکرد ،یمارآ سح ،حور رد نتـشادرب ماگ .مینامداـش دنوادخ رد ،تخـس راک نآ ماجنا ماگنھ نوچ ،میـشاب مارآ

 ار رتگرزب ریوــصت دوب میھاوخ رداق ناھگان .دراد دوخ هارمھ ھب ار یتفاطل و ینابرھم و ییابیکــش ،قیمع
 ھب سلوپ .میھد جرخ ھب تمکح ،یقطنم و ھنایارگعقاو ،دوخ هدرک طوقـس تعیبط اب ییورایور ماگنھ و مینیبب

 حور ِتیمکاح رد ھک یرکف زرط اّما ،تـسا گرم ،یناـسفن ِناـسنا رکف زرط" :ھک دنکیم یریگھجیتن یبوخ
 )٨:۶ نایمور( ".تسا یتمالس و تایح ،دراد رارق

 قوــس درک اطع ام ھب دوخ ضیف رد ادخ ھک یدنمھوکــش و هزات تایح تمــس ھب لد مامت اب میناوتیم ھنوگچ
 قاتــشم ھک تــسا یزیچً اقیقد و دراد نایرج ام رد یمارآ و تبحم ،یداــش حور ھب هدــش تیوقت یتایح ؟میبای
  .مینآ

 وا زا و مییآ ادـخ روــــضح ھـب دـیاـب .مینیزگرب ار حور رد نتــــشادرب ماـگ دـیاـب ،تـکرب نیا ِندرک ھـبرجت تـھج
 دیاب .دراکب نامیاھلد رد ار حیـسمیاـسیع اب تکراـشم و مالک ھعلاطم ھب نداد تقو ،اعد ھب لیم ِرذب میھاوخب
 نیرتذوفنرپ رب قیرط نیا ھب .میبایب ار ادخ ییاـــسراپ و یھاـــشداپ نتـــسج ھب تبغر و لیم ات مینک اعد ادتبا
 نم لثم ھک یماگنھ اتح .دنک هدافتـسا ام زا فرگـش یلکـش ھب دناوتیم ادخ حور سپـس و مینکیم ھبلغ ناھانگ
 .دینک ھیرگ دیناوتیم اھنت

  



 
 ھناخراک ھن ،غاب .۶
 ھک تــسا یاھناخراک زا ناــشن »لمع« ؟دیاهدرک رکف »رمث« و »لمع« نیب یــساــسا توافت ھب لاح ھب ات ایآ
 و مارآ یغاب زا ناـشن »رمث« اما .دنکیم تیلاعف دیلوت یارب زاین و راب لیوحت دعوم ھب ھجوت اب ،راـشف تحت
 نانیــشنمھ ِتبحاــصم زا و دینک ناج شون ار نآ ییابیز و دینامب نآ رد دیھاوخیم ھک تــسا یناکم و هدوــسآ
  .دیربب تذل
 تارمث زا ات دیآیم دوخ غاب ھب وا .دنزیمن رـس دوخ ھناخراک ھب تالوـصحم یـسراو تھج ادخ ھک دینادب دیاب
 دازآ یگدـنز لاـمعا ٔھـناـخراـک رد راـک ِراــــشف و ظیلغ ِدود زا اـت دـنکیم توعد ار اـم ضیف لـیجنا .دربب تذـل نآ

  .میروآ راب ھب ادخ ِدنیاشوخ یرمث ،دوخ یگدنز غاب رد و میوش
 
  ھطبار یعیبط ٔھجیتن

 سلوپ .دنـشابیم ادخ ندرک دونـشخ تھج یگدنز ھب لیام ھک تـسا یناـسک یارب مھم یتایآ ٣ ،٢ :٣ نایطالغ
 ؟دیدینـش ھچنآ ھب نامیا اب ای دیتفای تعیرـش لامعا ماجنا اب ار حور ایآ :منادب ار نیا مھاوخیم طقف" :دـسیونیم
  "؟دیسرب دصقم ھب یناسنا شالت اب دیھاوخیم نونکا و دیدرک زاغآ حور اب ھک دینادان دح نیا ات ایآ
  :دنکیم ھسیاقم مھ اب ار دروم ود لوسر سلوپ ھک دینک تقد
 .تسا نامیا ھب طوبرم ھک ،حور •
  .تسا مسج ھب طوبرم ھک )یناسنا شالت(لامعا •

 حور ورملق ھب تقو رھ .میراد راک و رــس تــسا مــسج زا ھچنآ اب ،میوــشیم دراو لامعا ورملق ھب تقو رھ
 اب مـسج و لامعا ھک روطنامھ ،دنتـسھ طوبرم مھ ھب نامیا و حور .میتـسھ ورھبور نامیا اب ،میوـشیم دراو
 ھـب باوج رد نم ."مینکب یراـک دـنوادـخ یارب دـیاـب ،کاـچ اـما" :دـیوگب تــــسا نکمم یــــسک .دـنراد طاـبترا مھ
 اما .تـسین ھتخاـس نم زا ادخ ندرک دونـشخ یارب یراک مـسج رد ."میتـسین روبجم ،ھن" :میوگیم یفرح نینچ
 .دروآیم راب ھب رمث ھشیمھ نامیا ،رگید یوس زا
 رب ماگ حیسمیاسیع ھب نامیا اب رگا اما .دیراد ھیکت مسج رب تفگ ناوتیم سپ ،دیاهدرک زکرمت لامعا رب رگا
 ھب یرمث ،دیتسھ روبجم دینکیم رکف ھک لیلد نیا ھب اھنت .دروآیم راب ھب رمث امش یگدنز رد حور ،دیرادیم
 تخرد نیا ٔهویم .دینک رکف ولھ تخرد ِمعطشوخ ِتارمث ھب .تــــسا ھطبار ِیعیبط ٔھجیتن ْرمث ؛دیروآیمن راب
 یعیبط لوـصحم ْرمث ِندیـسر .دنامب رظتنم دیاب اھنت ؛دنکیمن یـشالت نتـسـشن راب ھب و ندیـسر یارب ھنازور
  .دروآ دنھاوخ راب ھب یمعطشوخ هویم ،دننامب عیطم ھک یتقو ات ناتخرد .تسا ھطبار
 یرمث سپ ــــ تسا نامیا هاگیاج ھک ــــ میتسھ حیسم ردً اتقیقح رگا .تسا قداص زین ام دروم رد یرما نینچ
 شلاچ ھب و دورب لاوــس ریز دیاب ھطبار سپ ،تــسین نم یگدنز رد یرمث رگا .دمآ دھاوخ لــصاح ھطبار زا
 ار دوخ .ھن ای دیتـــسھ نامیا رد ایآ دینیبب ات دییامزایب ار دوخ" :دیوگیم رطاخ نیمھ ھب سلوپ .دوـــش هدیـــشک
 مود( "!دیوـشب دودرم شیامزآ نیا رد ھکنآ رگم ؟تـسامـش رد حیـسم یـسیع ھک دیباییمنرد ایآ .دینزب کَحَم
 نایحیـسم ھیبـش دیاـش .دمآ دھاوخ ام غارـس ھب شیم سابل رد گرگ ھک تـسا ھتفگ ام ھب اـسیع .)١٣:۵ نایتنرق



 امـش تیوھ ناتزیت نادند ،یزمرق لنـِش گرزبردام لثم اما ،دینزب فرح و دینک راتفر نایحیـسم لثم و دیـشاب
  .دیتسھ گرگ تقیقح رد اما ،دشاب دنفسوگ لثم ناترھاظ دیاش .دنکیم المرب ار
  .)٢٠ :٧ اتم( "تخانش دیھاوخ ناشیاھهویم زا ار نانآ ،نیاربانب" :تفگ اسیع ؟میھد صیخشت دیاب روطچ سپ
 ار میروآیم راـب ھـب ھـک یرمثِ عون قیرط نیا ھـب اـت میاهدــــش هدـناوخ دوخ یگدـنز ندومزآ و شجنــــس ھـب اـم
 نامیا زا ییاج ھک تـسانعم نادب نیا و ،دراد لکـشم ام ھطبار زا ییاج سپ ،دـشاب دب رمث رگا .میھد صیخـشت
 .دروآ دھاوخ راب ھب رمث حیسمیاسیع اب یلوصا یاھطبار دیدرتیب .دراد لکشم ام
 
  ام ِهابتشا نیرتگرزب
 رد ،میتــسھ ھک ھچنآ ات مینکیم ھجوت ،مینکیم ھچنآ ھب رتــشیب ھک تــسا نیا ام تاھابتــشا نیرتگرزب زا یکی

  .مینکیم ھچنآ ات دنکیم ھجوت میتسھ ھچنآ ھب رتشیب ادخ ھکیتروص
 ار راک نآ دیاب ؛یھد ماجنا دنوادخ یارب ار راک نیا دیاب" :ھک میاهدینــش ھمھ ،اھلاــس نیا لوط رد ،ھنافــساتم
 تکرح سپ .دنروآیم راـشف ام ھب و میوـشیم قیوـشت یھاـشداپ راک ماجنا یارب ھـشیمھ ".یھد ماجنا ادخ یارب
  .تسا ھتساوخ ام زا ینابش تئیھ ای نابش نوچ ،مینکیم یراک ادخ یارب و مینکیم
 ار یناــسک .تــسا هدناوخن یراک نینچ ھب ار ام ادخ اما ،دــشاب اــسیلک زا ناگدننکدیدزاب اب نتفرگ سامت دیاــش
 ھناقاتـشم ،دننزیم رد و دنوریم ھناخ رد ھب یتقو .دنتـسھ هدزتـشحو اھھبیرغ ھناخ ھب نتفر زا ھک مـسانـشیم
 دیاب .تـسین یعیبط یراک اھنآ یارب اھھبیرغ ٔھناخ ھب نتفر ".دنـشابن ھناخ بـشماً افطل ،ادنوادخ" :دننکیم اعد
 ھب و دنرفنتم راک نیا زا .دنوــــشیم خلت نآ ماجنا ھجیتن رد یدوز ھب ھک تــــسا ینامــــسج یلمع ،دننک شالت
 رـــس یارب شیپ ھتفھ" :دنیوگیم و دنریگیم سامت اھنآ اب ینابـــش تئیھ زاً ادعب .دنھدیم ماجنا ار نآ تمحز
 ریــس و ،ً"امتح" :دنھدیم باوج یلیمیب اب "میتــسھ ترظتنم هدنیآ ھبنــشھــسً امتح .دیدوبن ام اب مدرم ھب ندز
  .دباییم ھمادا یلوزن
 یطیارـــش رد دیوـــشیم روبجم .تـــسا هدرکن قلخ نآ یارب ار ام ادخ ھک مییآیم رد یبلاق ھب ،قیرط نیا ھب

 امـــش ھب یزیچ دھاوخیمن ادخ اما .دیوـــش هدییاـــس ادخ یارب دوخ تمدخ راب ریز و دیریگب رارق یعیبطریغ
 اتح .دیآیم باـسح ھب نیھوت وا یارب .درادن ار "نکهوکـش" نایحیـسم لمحت ادخ .دیوـش یکاـش ادرف ھک دھدب
 ھب تقامح ساـسحا .دننکیم تیاکـش ،دناهدرک نم یارب ھک یراک رطاخ ھب مدرم یتقو موـشیم رازیب مھ نم
 ؟دنھد ماجنا ار راک نآ ھک تساوخ اھنآ زا یسک ھچ .دھدیم تسد نم
 دیـشابن یاھنادنمتواخـس لمع لابند ھب .دیھدن ماجنا ار راک نآ تـسا رتھب سپ ،دینکب ار یراک دیھاوخیمن رگا
 یارب ھک دیراپـسب یناـسک ھب ار ییاھراک نینچ .دینکن یراک تـسا رتھب .دـشاب ھتـشاد لابند ھب دنلورُغ ادرف ھک
 زا اھنآ ھلـصوح .دنوـشیم تبحـصمھ اھھبیرغ اب تریغ و لیم لامک اب ھک دنتـسھ یناـسک .دناهدـش هدناوخ نآ

 .تـسا نیمھ اھنآ تاذ .دننک زاب ار تبحـص رـس اھھبیرغ اب دنرـضاح ھناربـصیب و دوریم رـس ینیـشنھناخ
 یتقو یلو ؛دروآیم راب ھب مھ رمث ،تـــسا یعیبط یتقو .تـــسا نیمھ مھ راک دیلک و تـــسا یعیبط اھنآ یارب
 زیھجت دوخ یگدناوخ ماجنا یارب ار ام ھـــشیمھ ادخ .دریگیم رارق لامعا ورملق رد ،دـــشاب نآ تـــشپ راـــشف
  .تسا یعیبط ام یارب راک نآ ماجنا و دنکیم



 نارگید ھـک یراـک ماـجنا ھـب رداـق نوچ ،دـنتــــسھ "ود ھـجرد ِیحیــــسم" دـننکیم سح نارادـناـمیا زا یراـیــــسب
 مداد تراـشب رفن جنپ ھب شیپ ھتفھ ،رکـش ار ادخ" :دنیوگیم ھک دنروخیم رب ینارادنامیا ھب .دنتـسین ،دننکیم
 نم ،دـشیدنایم دوخ اب ھتفاین تکرب تراـشب یاطع ھب ھک یـصخـش ".دندروآ تراـشب حیـسمیاـسیع ھب ھمھ و
 هانگ سح یلماعت نینچ !متـسھ یدیماان ثعاب ،ماهدادن تداھـش سکچیھ یارب .متـسین دنوادخ یارب یبوخ دھاـش
   .تسا هدیسرپن ار یناحور نوناق راھچ اھنآ زا و ھتفرگن ار نارگید ھقی نوچ ،دنکیم داجیا صخش رد ار
 نیا ماجنا یارب ار اھنآ ادخ .دنتــسھ دوخ یعیبط ٔهزوح رد نوچ ؟دننکیم لمع بوخ تراــشب رد یخرب ارچ
 ناـھد ،دـنکن راـک تــــسرد زغم رگا نینچمھ .دـنتــــسین ناـھد ،ندـب رد ھـمھ .تــــسا هدرک فقو و زیھجت راـک
 اھنآ ھباـــشم یراذگریثات ای نارگید ھباـــشم یتمدخ نوچ دیابن .دنکب دیاب ھچ دنادیمن و دوب دھاوخن راذگریثات
 ندـب زا ییاـج رد ار اـم زا کـی رھ ادـخ و دـنکیم لـمع دـحاو کـی ٔھـلزنم ھـب ندـب .مینک هاـنگ ساــــسحا ،میرادـن
  .تسا هدرک فلکم
 حیسمیاسیع ھب نامیا ھطساو ھب یتقو .تسا هدرک فلکُم نآ ھب ار امش ھک دیھد ماجنا ار یراک دھاوخیم ادخ
 رد نم ردپ لالج" :تفگ اـسیع .دوـشیم افوکـش امـش رد یعیبط تروـص ھب حیـسم یگدنز رمث ،دینامیم وا رد
 یارب دھاوخیم ادخ .)٨ :١۵ انحوی( "دـش دیھاوخ نم درگاـش ھنوگنیا و ؛دیروآ رایـسب ۀویم امـش ھک تـسا نیا
  .تسا نامیا نامھ ندنام نیا و دیآیم لصاح حیسم رد ندنام زا اھنت ھک یرمث ،دیروآ رمث یناوارف ھب وا
 

  میرادن ینامسج نامیا مسا ھب یزیچ
 یلو دنیوگیم ،دناهدرک وا یارب ھک ییاھراک زا و دنوریم اسیع دزن یرایسب یزور دیوگیم ام ھب اتم لیجنا
 ،دروآیمن باـسح ھب ار مـسج ِلامعا دنوادخ .)٢٣ :٧ اتم( "!ماھتخانـشن ار امـش زگرھ" :دھدیم باوج بابرا
  .تسا هدرکن نینچ زگرھ لاح ھب ات و
 ینعی ،یرادیم تـسود ار وا و تـسوت رـسپ ھناگی ھک ار ترـسپ" :تفگ میھاربا ھب ادخ ھک دیروآیم دای ھب ایآ
 میدقت زوـسمامت ینابرق نوچ ،تفگ مھاوخ وت ھب ھک ییاھهوک زا یکی رب اجنآ رد ار وا و ... ریگرب ار قاحـسا
 ماـن ھـب رگید یرــــسپ ،میھاربا نوچ ،دـیــــسریم رظن ھـب بـیجع یمک دـنوادـخ نخــــس ؟)٢ :٢٢ شیادـیپ( "نک
  ؟تسیچ "رسپ ھناگی" زا ادخ دوصقم .دوب قاحسا زا رتگرزب لاس ١۴ ھک یرسپ ،تشاد مھ لیعامسا
 .دوبن نامیا ِرــسپ و هدعو دنزرف وا .دوب ینامــسج یلمع لــصاح لیعامــسا :تــسا نیا یلاوــس نینچ ھب خــساپ
 ینامـسج یلمع لـصاح نوچ ،دـسانـشب تیمـسر ھب ار لیعامـسا تـساوخیمن ادخ .دوب مـسج لوـصحم لیعامـسا
 :تفگ میھاربا ھب نیاربانب .درمــــش تیمــــسر ھب ار نامیا دنزرف ،قاحــــسا ینعی ،یناحور لمع اھنت ادخ .دوب
  ".ریگرب ار قاحسا ینعی...تسوت رسپ ھناگی ھک ار ترسپ"
 اب ،رگید یوــس زا .دنکیمن اطع یــشاداپ نآ لابق رد و دــسانــشیمن تیمــسر ھب ار ینامــسج لمع زگرھ ادخ
  .دشاب ام یگدنز هدنیازف ِیگژیو ،حور رمث ھک تسا لیام تریغ
 و ،دینامب نم رد" :تفگ اـسیع .دھدیم حرـش ار نارادنامیا ندروآ رمث هوحن ،انحوی لیجنا زا باب نیمھدزناپ
 دیناوتیمن زین امـــش ،دنامن کات رد رگا دروآ هویم دوخ زا دناوتیمن ھخاـــش ھکنانچ .منامیم امـــش رد زین نم
 ِرمث .میتــــسھ ھـک ھـچنآ رب ھـن دـنکیم دـیکاـت اـم لـمع رب اــــسیع .)١۵:۴ اـنحوی( "دـیناـمن نم رد رگا دـیروآ هویم



 رگا .میــشاب ھتــشاد حیحــص یاھطبار ادخ اب ندروآ رمث نودب میتــسین رداق .تــسوا اب ھطبار ٔھجیتن ام یگدنز
  "تخانش دیھاوخ ناشیاھهویم زا ار اھنآ" نوچ ،میجنسب هرابود ار دوخ ھطبار تسا رتھب سپ ،دشابن یرمث
 
 لوصحم نئاخ سرزاب

 امـش ،دیدوب راکھانگ زونھ ھک یتقو .داد ماجنا امـش یگدنز رد هداعلاقوف یراک ،دوخ ِسدقلاحور لمع اب ادخ
 امش ھقباس ادخ .درمش لداع اطخ رھ زا ار امش ،دیدناوخ ار وا نامیا اب یتقو .درک تبحم و تشاد تـسود ار
 ٔهژاو .تــــسا ھـتــــشادـن دوجو زگرھ ھـک ییوگ ،تــــشادرب ناـیم زاً الماـک ار اـمــــش ٔھـتــــشذـگ .درک کاـپ ار
  .تسانعم نیمھ ھب "یگدرمشاسراپ"
 یاھھکل ادخ ــــ دینکب یراک ھکنیا زا لبق ،دیھدب کیهد ھکنیا زا لبق ــــ دیریذپب نامیا اب ار حیسمیاسیع یتقو
 ادخ ،دنوادخ و یجنم ناونع ھب حیـسمیاـسیع ھب هداـس نامیا رطاخ ھب .دنکیم کاپ و دریگیمرب ار امـش دوجو
 .تـشون امـش باـسح ھب ار حیـسمیاـسیع ِییاـسراپ ادخ ،ناتنامیا رطاخ ھب .درمـشیم اـسراپ ار امـش ٔھتـشذگ
  .دش عورش وا ھب ندروآ نامیا اب امش ھطبار
 رگید زا نارادنامیا یھاگ .مینکیم شومارف ار نآ یوحن ھب بلغا یلو ،تــــسا ییادتبا رایــــسب یلــــصا نیا
 ار دوخ مــسا .تــسا کانتــشحو ؟دننکیم ھچ یدینــش" :دنیوگیم .دنریگیم داریا ای دننکیم داقتنا نارادنامیا
 ارچً الصا ــــــ دننکیمن یگدنز یحیسم یاھرایعم قبط .دننکیم ار راک نآ و راک نیا اما ،دناھتشاذگ یحیسم
  "!دوشیمن رتدب نیا زا !دنوریم لحاس ھب

 نیمداخ تیفیک اھنآ .دنتسھ لوصحم نئاخ ناسرزاب .دناھتسشن یرواد ِدنْسم رب ؟دننکیم ھچ ینارادنامیا نینچ
 یــصخــش راکتمدخ رب ھک یتــسیک وت" :دــسیونیم وا ؛دراد یرظن دروم نیا رد سلوپ .دنجنــسیم ار رگید
  .)۴ :١۴ نایمور( "تسا طوبرم شیاقآ ھب وا نداتفا ورف ای ندنام راوتسا ؟ینکیم مکح رگید
 و رواب وا ھب دیاب اھنت ،ادخ ندرک دونــشخ یارب .تــسا ناــسنا ندرک دونــشخ زا رتناــسآ ادخ ندرک دونــشخ
  !ضیف لیجنا تسا نیا .میشاب ھتشاد دامتعا
 ات ارچ منادیمن .یتـسین یبوخ مداخ" :میوگب و مجنـسب ار امـش تمدخ تـسا نکمم ،دینکیم تمدخ نم ھب رگا
 روطنیا ھک دیآیمن مــشوخ ،نیبب" :میوگیم امــش ھب ،مــشابن یــضار امــش راک زا رگا "ماهدمآ رانک وت اب نالا

 یارب دیآیمن مـــشوخ .یراذگیم یفرظاج رد َمن اب ار ھمھ و هدنام اھنآ یور بآ ؛ینکیم کـــشخ ار اھفرظ
 ار ھمھ الاح نیمھ .دوـشیم عمج دایز بورکیم سیخ حطـس یور .مروآ رد دمک زا سیخ ناویل ،ندروخ بآ

 اب ھکنیا زا !ینکیم راک بوخ .یتـسھ یبوخ رازگتمدخ" :میوگب تـسا نکمم ،رگید یوـس زا "!نک کـشخ
  .رگید یسک ھن مجنسیم ار امش تمدخ ھک متسھ نم نانچمھ ،تروص رھ رد "!ملاحشوخ ،ینکیم راک نم
 رد دیاب امـش .مھد ناـشن امـش ھب ار ناتتمدخ ریـسم مناوتیمن و میتـسین امـش بابرا ای اقآ نم ھک تـسا نیا تقیقح
 یدـب مداـخ ھـچ" :میوگب مناوتیمن .منک یرواد ار اـمــــش تـمدـخ مناوتیمن نم ،دـیتــــسیاـب دوخ باـبرا روــــضح
 ای دینامیم راوتـسا وا روـضح رد و دینکیم تمدخ ادخ ھب امـش .منک یرواد ار امـش تمدخ مرادن قح ".یتـسھ
  .)١۴:۴ نایمور( "دنادرگ راوتسا ار وا تسا رداق دنوادخ" :دیوگیم ھمادا رد سلوپ .دیتفایم ورف



 منکیم رارکت مھ زاب  .دیـشاب دوخ فیاظو ماجنا ھب رداق تـسا نکمم روطچ دننادیمن یخرب ھک دیـشابن نارگن
 ندرک دونــشخ یارب شالت .تــسا ناــسنا ندرک دونــشخ زا رتناــسآ ادخ ندرک دونــشخ ماھتفایرد ھبرجت ھب ھک
 امش زا یلاکشا ھک دوشیم تفای یسک نانچمھ ،دینک تیریدم ار تاروما یبوخ ھب رگا اتح .تسا هدوھیب ْھمھ
  .تسا نکممریغ مدرم ندرک دونشخ دینادب دیاب ،دیتسھ مدرم ندرک دونشخ لابند ھب رگا .دریگب
 ندرک دونـشخ یارب اما .مینک دونـشخ ار ادخ دیاب اھنت .میرادن ھمھ ندرک دونـشخ ھب یزاین ھک تـسا بلاج اما
 دوخ یارذگ یاھتیلاعف و لامعا اب .دینک دامتعا و دیـشاب ھتـشاد نامیا وا ھب دیاب اھنت ؟تـسا مزال یزیچ ھچ وا

 .ضیف لیجنا تسا نیا .مینکیم دونشخ لکوت و دامتعا و نامیا اب ار ادخ .مینکیمن دونشخ ار ادخ
  
 !تسا نم ترسم ٔھیام
 و منیـــشنب اج کی تـــسین رارق .دروآیم راب ھب رمث ھطبار و دنکیم داجیا ار ھطبار و دونـــشخ ار ادخ نامیا
 فلتخم یاھتیلاعف راتفرگ .منک تبحم نارگید ھب زور مامت بل رب یدنخبل اب و مـــشاب اـــسراپ و سدقم ،کاپ
 ماـجنا ار مھاوخیم ھـک یراـکً اـقیقد" :مییوگب ھـک تــــسا بوخ ردـقچ .دـنتــــسین راـک اـھتـیلاـعف نآ یلو ،متــــسھ
 یزیچ اھنت ،تـــسین فطل ،تـــسین راک نیا "!مھدیم ماجنا ار مراد تـــسود ھک یراکً اقیقد عقاو رد ،مھدیم
 .مربیم تذل نآ زا ھک تسا

 یارب .مدیدیم ار مناتـسود زا یخرب و متفریم اـسیلک نآ نمجنا ھب و مدرکیم تمدخ ییاـسیلک رد شیپ اھلاـس
 رد نارگید .دوب ھتـشاذگ نم لد رب ادخ ھک مدزیم فرح مالک زا یتمـسق دروم رد نم و میتفریم نوریب ماـش
 رد .دندرکیم ضوع ار عوـضوم لکـش نیا ھب و "نزن ار راک ِفرح !تیمِـسا" :دنتفگیم نم فرح ھب خـساپ

 فرح .منزب فرح یرگید زیچ ٔهرابرد مھاوخیمن !تـسا نم ِیگدنز نیا ؟راک ِفرح" :متفگیم اھنآ ھب باوج
  "مرادن نتفگ یارب یرتزیگناناجیھ و رتبلاج
 ھناخراک رد .دیوریمن راک ِرـس .دیآیمن باـسح ھب راک رگید ،دیھدیم ماجنا ار دیراد تـسود ھک یراک یتقو
  .تسامش ٔھطبار رمث امش تیلاعف ،دیزیریمن قرع
 ،دینزب فرح وا هرابرد ھک تسا نیا دینکب دیھاوخیم ھک یراک اھنت ،دزاسیم رپ ار امش لد ادخ تبحم یتقو
 لابند ھب دیراد تــسود ھک یراک ماجنا رطاخ ھب تــسین رارق رگید .وا تبحم و وا ِییوکین ،وا مالک دروم رد
 امـش ادخ ھچرگا( دیتـسین شاداپ لابند ھب ،تـسا یعیبط امـش یارب ھک یراک ِماجنا ماگنھ .دیـشاب رابتعا و هزیاج
 نآ ماجنا نوچ دینکیم ار راک نیا امـش .)دھدیم هزیاج ،دیآیم لـصاح امـش یگدنز زا ھک یرمث رطاخ ھب ار
 رگا دینکیم سح عقاو رد .تـسا هداد رارق امـش لد رد ار نآ ادخ نوچ ،تـسامـش تعیبط و دیراد تـسود ار
 .دیراپسب ناج دیاش ،دیھدن ماجنا ار راک نآ
 رگا نم رب یاو" و )١۴ :۵ ناـیتنرق مود( "تــــساـمرفمکح نم رب حیــــسم تـبحم اریز" :دــــسیونیم سلوپ
  .)١۶ :٩ نایتنرق لوا( "مھدن تراشب ار ]لیجنا[
 ھب لیئارـــسا ناھاـــشداپ رب دنوادخ مالک مالعا یارب ھک یـــسک ،میاھتـــشاد ایمرا نوچ یاھبرجت ھمھ منئمطم
 ھب یراک رگید ؛دــش مامت" :درکیم رکف دوخ اب قافتا نآ رثا رد و دوب ھتــســشن یکیرات رد وا .داتفا لاچهایــس
 رگید .میوگیمن یزیچ رگید .مروایب وت زا یمان ھک هاوخن رگید !هدنب ِیافعتــسا مھ نیا ،ایادخ .مرادن ادخ راک



 ار دنوادخ مان رگید !دــش مامت ؟یدیمھف .دــش مامت ،مــشکیم رانک نم ،ادنوادخ .راذگن نم ِلد رب ار دوخ مالک
 نم رـس رب ھچ تـسین مھم وت یاربً الـصا .متفا لاچهایـس ھب یداد هزاجا و یدرک نینچ نم اب وت .دروآ مھاوخن
  )دوش ھعجارم ٩ :٢٠ ایمرا ھب( ".مشکیم رانک !دشاب .دیآیم
 نوچمھ ملد رد هاگنآ" :درک فارتعا یلو .دوب ینابـــصع .دوب هداتفا شورخ و شوج ھب تینابـــصع زا ایمرا
 ِیراددوخ ناوت ،هدـش ھتـسخ منورد رد شنتـشاد هاگن زا و ،میاھناوختـسا رد سوبحم ،ددرگیم نازوـس یـشتآ
 دوبن مزال .دوـشگیم نابز دیاب .دوبن ھتخاـس وا زا نتفگ نخـس زج یراک سپ .)٩ ھیآ( "تـشاد مھاوخن رتـشیب

 ؟ارچ .تفگیم نخــس زاب اما دریگب ار دوخ ناھد یولج تــشاد شالت عقاورد ؛دنک یراک ھب روبجم ار دوخ
  .دوب شاھطبار رمث ؛دوب یعیبط وا یارب راک نیا نوچ
 

  تسین حور رمث ،ندرک هوکش
 تذل امــش رمث زا دھاوخیم ھکلب ؛تــسین لمع لابند ھب وا .دھدیم شرورپ غاب وا ؛تــسین رادھناخراک ادخ
 .دینک اکتا وا حور رب دھاوخیم ھکلب ،دیشاب یکتم دوخ مسج رب دھاوخیمن .دربب
 ھب ینامـسج ای یناـسنا شالت اب میناوتیمن و میاهدرک زاغآ حور اب ،دنکیم یروآدای ام ھب سلوپ ھک روطنامھ
 نیا ھب و مینک ھفاـــضا ار لامعا دوخ نامیا ھب میناوتیمن .)دوـــش ھعجارم ٣ :٣ نایطالغ ھب( میـــسرب دـــصقم
  .دنھد ماجنا ار راک نیمھً اقیقد دننکیم شالت یرایسب ھچرگا ،میشخب دوبھب ار دوخ ھطبار بیترت
 یتاـقوا و دـننکیم عورــــش ار راـک وا ھـب تـمدـخ و ندرک تـبحم ھـمادا رد و دـنوادـخ ھـب ناـمیا اـب ھـک دـیآیم شیپ

 راب و دـسریم هار زا نارادارب زا یکی سپـس .تـساھنآ ھب قلعتم حور ِیداـش .دنراذگیم رـس تـشپ ار یلاع
 ماجنا ار راک نیا دیاب ،یتــسھ یحیــسمً اعقاو رگا ،ردارب" :دیوگیمً الثم ،دراذگیم اھنآ شود رب ار ینیگنــس
 "!ینکیمن ار راک نالف ارچ ؟یاھتـشاذگ یحیـسم ار دوخ مـسا ؟ینکب ار راک نیا ھک تـسا نکممروطچ .یھد
 و تقــشم ھب لیدبت تیحیــسم و دنراذگیم نارادنامیا رگید شود رب ار ینیگنــس تامازلا نینچ صاخــشا نیا

 لغــش و ھفیظو ،راک ھب لیدبت یتدم زا دعب و دوــشیمن یداــش ثعاب و تــسین یعیبط رگید .دوــشیم تمحز
  .ددرگیم
 ٔھطبار رھ .میـــشخب اقترا ار هدومرف اطع ام ھب ادخ ھک ییاـــسراپ نآ میناوتیمن ؟میریگب دای تـــسا رارق یِک
 ناھگان .دیابریم دنوادخ اب ھطبار زا ار ینامداـش ھک دوـشیم تقـشمرپ یراک ھب لیدبت یدوز ھب روحم-لمع
 ِیداــش .مینکیم تیاکــش ھک درذگیمن یزیچ .دوــشیم اــسرفتقاط یفیلکت ای رابجا ،ھفیظو ھب لیدبت زیچھمھ
 اب .میزیریم قرع تراــساِ غوی ریز و میربیمن تذل یدازآ زا رگید .دــشکیم َرپ ام یاھمدق شیپ زا دنوادخ
 دنلب اج زا مھاوخیمن !ماھتــسخ یلو .متفایم رــسدرد ھب ھن رگا منک اعد بــشما تــسا رتھب ،مینکیم رکف دوخ
  !تسا درس اوھ یلو ،مروبجم منک رکف .موش
 نم محازم وخ و قلُخ نیا اب !باوخب و نزن فرح" :دیوگیم یراکفا نینچ ھب خساپ رد ادخ ھک متسھ نئمطم
 "؟ھتساوخ ار یزیچ نینچ وت زا یسک ھچ .وشن

 روطنیا اما .دناهدـــش هداتـــسا یـــسرد نینچ رد  ،ھمھ زا شیب ،لیجنا نیمداخً الامتحا دینک رکف دوخ اب دیاـــش
 ار یناحور روما ،دوخ ینامــسج لامعا اب ھک دننک باجم ار ام دنراد یعــس یرایــسب نانچمھ نوچ ،تــسین



 نینچ ھب ندیسر یارب دیاب صخش ھک ییاھییاراکادف و تمدخ عون نآ تھج مزال تسادق اھنآ .دننکیم تمدخ
 و دنیوگیم ناـشیاھیراکادف و اھنتفرگ هزور و دوخ دھعت زا .دننکیم فیـصوت ار دھد ناـشن دوخ زا یتردق
 ار ادخ یدرواتـــسد نینچ و هدروآ مھارف اھنآ یارب ار تیناحور زا یحطـــس اھنآ یاھراک ھک دننکیم فیرعت
 نارگید ھب ادخ دنیوگیم .تـــسا هدومرف اطع اھنآ ھب ار تردق رطاخ نیمھ ھب مھ ادخ و هداد رارق ریثات تحت
 :دنیوگیم ھک دیونــشیم اھنآ زا یھاگ .دھدیمن نارگید ھب دناهدرک بــسک اھنآ ھک ار یتردق و دنکیمن دامتعا
 اـعد و متفرگ هزور و مدـناـم و ...موریمن یھدـن تردـق نم ھـب یتقو اـت ،اـیادـخ متفگ و متفر ھـتــــسب رد یقاـتا ھـب"
 اھنآ لاح لماـش ادخ فطل ،دوخ ییاـسراپ ھطـساو ھب ییوگ ھک دنیوگیم نخـس یوحن ھب ".متفای تردق ات مدرک
 تیمــسر ھب ار مــسج لمع ادخ اما .دناهدرک راک اھنت ھکلب دناهدرواین رمث اھنآ ؛تــسین نینچ اما .تــسا هدــش
  .دھدیمن تمرح و دسانشیمن
 ادخ ایآ !دشاب هدوب هدوھیب یتسارب ھکنیا رگم ؟تسا ھتشذگ امش رب هدوھیب اھزیچ نآ ۀمھ ایآ" :دیوگیم سلوپ
 اج ھب ار تعیرش لامعا ھک دزاسیم رھاظ امش نایم رد تازجعم و دنکیم اطع امش ھب ار حور تھج نآ زا
 ھـب ار لالج یقیقح مداـخ .)۵ ،۴ :٣ ناـیطالغ( "؟دـیراد ناـمیا دـیدـینــــش ھـچنآ ھـب ھـک ور نآ زا اـی ،دـیروآیم
 ار امــش ردپ و دننیبب ار ناتکین یاھراک ات دباتب مدرم رب امــش رون دیراذگب سپ" :تفگ اــسیع .دھدیم دنوادخ
 .)١۶ :۵ اتم( "دنیاتسب ،تسا نامسآ رد ھک
 
  میاهدش توعد ھمھ
  .دنیآیم لــصاح نامیا قیرط زا و ضیف ٔھیلــسو ھب ھکلب ،دنریگیمن لکــش ام ییاــسراپ رطاخ ھب ادخ یاھراک
 .دیـشاب یـصاخ و هدـش حـسم رازبا تـسین یزاین .میتـسھ اھنآ ماجنا ھب رداق ام زا کی رھ ھک تـسانعم نادب نیا
  .دربب تذل ،تسا حیسم رد امش ندنام لصاح ھک نآ رمث زا ادخ ھک دشاب یغاب ناتیگدنز دیراذگب
 و دـش ینابـصع و تحاران ،سویام اما .)١٧ :۵ بوقعی( قاتـشم ام نوچمھ دوب یناـسنا ایلیا ،دیوگیم بوقعی

 ،دوبن فراع .دوبن سدقمَرَبا کی یبن ایلیا .دیرابن ناراب لاــــس ھــــس و درک اعد لاح نیا اب .درک یراکبارخ
 .داد شوگ وا ھب شنامیا رطاخ ھب ادخ دوجو نیا اب .ھباـشم یاھیدرـسلد و تاـساـسحا اب ،ام لثم دوب یـصخـش
 وا ھب و دیـــشاب ھتـــشاد نامیا و رواب دنوادخ ھب دیاب اھنت .تـــسا ھتفرگ رارق امـــش رایتخا رد زین ناکما نیمھ
  .دینک دامتعا
 دیدرک عورـش نامیا رد .دیـسرب دـصقم ھب و دیھد ھمادا زین حور اب دیاب سپ ،دیاهدرک زاغآ حور اب ھک اجنآ زا
 روآتلاــسک امــش ینامیا ھبرجت دیراذگن ؛دیھدن لیلقت ار دوخ ْلامعا حطــس ھب .دیھد ھمادا مھ نامیا رد دیاب و
 لـصاح ھک نآ ِرمث زا دناوتیم ادخ ھک دـشاب یغاب امـش یگدنز دیھد هزاجا ھکلب ،دیوـشن ھناخراک رگراک .دوـش
  .دربب تذل ،تسا حیسم رد امش ندنام
 

  



 
 تاکرب ھب نامیا .٧
 اب ار ھیطالغ یاـسیلک شیپ لاـس رازھ ود ھک ار یھابتـشا ،مینک کرت میناوتیمن ار تاھابتـشا یخرب ھک راگنا
 نخـــس دوجو اب .مییورھبور ار لکـــشم نامھ اب مھ زورما ،یوحن ھب .دیروایب دای ھب ،درک ورھبور لکـــشم
 جاور ار لمع ھطـــساو ھب سدقلاحور تفایرد ھیرظن نیملعم زا یرایـــسب زین زورما ات ،نآ دروم رد سلوپ
 ،شتردق و ادخ تکرب ِیرپ ندرک ھبرجت یارب شزغل یاھگنــــس زا یکی ھک تــــسا فــــسات ھیام .دنھدیم
 ام ِیگدنز ِدراو سدقلاحور میھاوخیم رگا ھک دروخیم ام شوگ ھب !ھتخاــس ار نآ اــسیلک ھک تــسا یاھیرظن

  .میوش ھتسیاش ات مییادزب ار اھیکاپان دیاب .مینک عمج ار دوخ یاپ و تسد دیاب ،دوش
 دیوگب ھک تـسا نیا یمیلعت و ھظعوم نینچ فدھ .تـسین نآ رد یدب ِتین یلو ،تـسا طلغً الماک یمیلعت نینچ
 .دنکیم سمل ار ام و هدرک لوزن ادخ ھک تـسا ماگنھ نآ اھنت و میـسرب ییاـسراپ ھب دوخ شالت و راتفر اب دیاب
 تفایرد ،تــــشاد رظن رد نم یارب ادخ ھک ار ییاھنیرتھب و دــــش نم عنام اھلاــــس یطلغ ِمیلعت نینچ یلو
 .مدرکن
 
  سویام اما رادافو
 هدـش ھتـشاذگ سدقلاحور ِدیمعت نآ مـسا ھک مدوب یقافتا قاتـشم یگچب ،ماهدـش گرزب یتـساکیطنِپ یاـسیلک رد نم
 یاعد تاـسلج ھب ،رھظ زا دعب ھبنـش اھتقو یلیخ و متفریم »ندیـشک راظتنا« حالطـصا ھب تاـسلج ھب .تـسا
  .دزاس رپ دوخ توق زا ارم یگدنز ادخ ات مدرکیم اعد و مدنامیم دنوادخ رظتنم .متفریم مھ نایاقآ

 یولج یزیچ اما .مدیبلطیم ادخ زا مدوب نآ تفایرد ھب رداق ھک ار یتردق ٔھمھ و متــــشاد تــــسود ار دنوادخ
 دوبن یھانگ اما ،دوب مھ روطنیمھ .تـسا هدـش نم عنام ناھنپ یھانگ مدرکیم رکف اھلاـس .دوب ھتفرگ ار مھار
 .دـــشاب ھتفرگ ارف ارم یگدنز ھمھ ھک دوبن یتداع ای عمط ،ینارتوھـــش نم لکـــشم .مدرکیم روـــصت نم ھک
  .متسنادیم اسراپ ار دوخ ھک دوب نیا نم لکشم
 .دوب روطنیمھً اعقاو اما ،دـشاب ریگرد یناحور رورغ اب ،مک لاـس و نـس نآ ھب یـصخـش ھک دینک بجعت دیاـش
 زا متــــسناوتیم .منک یجِھ ار ھمھ و مروایب کی ھب کی ار بتک مان متــــسناوتیم .مدرکیم ظفح ار ادخ مالک
 .متفرن ،دـندــــشیم ارجا ناـمز نآ ھـک فلتخم یاـھشیاـمن ھـب زگرھ .منک لوق لـقن ادـخ مالک زا باـب نیدـنچ ظفح
 ھب هانگ اھراک نیا ھمھ ،مدرکیم تکرـش نآ رد ھک ییاـسیلک میلاعت قبط .مدیـصقرن زگرھ .مدزن راگیـس ھب بل

  .مدرکیم یرود اھنآ زا شالت مامت اب سپ ،دمآیم باسح
 .مدرکن ار راک نیا زگرھ نم اما ،دیـشکیم و تـشادیمرب ار اھراگیـسھت ھک مدید ار اـسیلک ِظعاو رـسپ اھراب
 .مدـشیمن هارمھ اھنآ اب نم اما ،دنتفریم ھبنـش ِرھظ زا دعب یاھشیامن و اھھمانرب ھب ،اـسیلک رد مرگید یاقفر
  .مشاب سدقم متساوخیم
 دوخ اب !دندیـشکیم ار اھراگیـسھت ھک ییاھنآ اتح ،داد تکرب ار مرگید یاقفر ادخ ؟دوب ھچ یـساـسا لکـشم اما
 اھنآ ارچ .ماهدرکن اھترارـش نیا زا لاح ھب ات متـسھ اھنآ زا رتاـسراپ نم ھک ینادیم ،دنوادخ" :مدرکیم رکف
  .دوب تخس یلادج نیا ."؟ارم ھن ،یھدیم تکرب ار



 ھک ینیح .دـش رتدب طیارـش ،دنتـسھ سدقلاحور زا ندـش رپ رظتنم ھنوگچ دنھدیم تداھـش نارگید مدینـش یتقو
 ھتـسب ھک یاھظحل .داد ناـشن اھنآ ھب ار دنتـشاد بیج رد ھک یراگیـس تکاپ دنوادخ ،دندیـشکیم ار ادخ راظتنا

 یعـــس .درکیم ُرپ سدقلاحور زا ار اھنآ ادخ ،دنتـــشاذگیم حبذم رب ار نآ و دندیـــشکیم نوریب ار راگیـــس
 زا دیاب اھنت ھک دیـسرن منھذ ھب .مدوبن بوخ یفاک هزادنا ھب زگرھ یلو ،مروآ تـسد ھب ار ادخ تکرب مدرکیم
 .مبلطب ار هداس ینامیا ادخ
 ناھانگ نھذ رد سپ .مراذگب حبذم رب ات متـشادن بیج رد راگیـس ھتـسب کی زگرھ ھک دوب نیا نم لکـشم دیاـش
ً افطل ،ادنوادخ .مدــش ینابــصع مردارب ِتــسد زا شیپ ھتفھ نم ،ادنوادخ ،مدرک رکف و مدرک تــسرھف ار دوخ
 !دوبن یربخ یلو .دنک رپ دوخ حور زا ارم ات مدنامیم وا رظتنم سپس .شخبب ندش ینابصع رطاخ ھبارم
 ،دیتسھ فرط سدقلاحور اب .درک دھاوخن رپ ار امش ادخ ،دیشابن کاپ یفرظ رگا" :ماهدینش نیظعاو زا اھراب
 ھب ھک یزیچ رھ .مدرکیم ندوب سدقم یارب ار مــشالت مامت نیاربانب ".دیــشاب وا یارب سدقم یفرظ دیاب سپ
 ار مدوب هدرکن ھک ییاھراک یخرب صاخ دروم نیا رد و( مدرک فارتعا ادخ روـــضح رد ار دیـــسریم منھذ
  .)مدرکیم فارتعا مھ
 .مدرک میلـست ادخ ھب اھراب ار دوخ یگدنز .مدرکیم خیبوت ،دیـسریم منھذ ھب ھچ رھ یارب ار دوخ تعرـس ھب
 یـشالت اما ؛متـشاد تـسود ھک ییاھراک اتح ،متـشاذگ رانک متـسناوتیم ھک ار یزیگناربلاوـس تیلاعف و راک رھ
 زا حیـسم اب میاھماگ و مدوب هدـش سویام .دوب ادخ طـسوت مایگدنز ندـش رپ و ندـش اـسراپ و سدقم یارب هدوھیب
  .دنداتفا ناجیھ
 رپ دوخ سدقلاحور زاارمً افطل .موریم نیچ ھب رنویـسیم ناونع ھب ،ادنوادخ دـشاب" :متفگ سای لامک ردً اتیاھن
 رپ دوخ حور زا ارم اما .موریم دنھ و اکیرمآ ،اقیرفآ ،نیچ ھب ھک مداد لوق دنوادخ ھب .درکن رپ زاب اما "نک
 و ظفح اب متـــساوخیم ،منک تفایرد ار سدقلاحور دوخ لامعا ھطـــساو ھب ھک متـــشاد شالت ،تدم مامت .درکن
 تعیرــش لامعا اب ار حور مدرکیم یعــس .موــش اــسراپ ،مدوب هدرک نییعت دوخ ھک ییاھدرادناتــسا تیاعر
 تفایرد و ادخ طــــسوت ندــــش رپ ھب لیام و قاتــــشم ،مدرب راک ھب ار مدوب دلب ھک ینفوتوف رھ .منک تفایرد
  .دھدیمن تکرب ارم ارچ ،مدیسرپ و مدیشک رجز وا روضح رد بش دنچ منادیمن .مدوب ایاطع
 زا الاو یحطــس ھب رگا مدرکیم رکف .دھد تکرب ارم ادخ ات مــسرب ییاــسراپ زا یحطــس ھب دیاب مدوب نئمطم
 لکـشم اب ارم ،مدیدیم دوخ نوماریپ ھچنآ ،لاح نیا اب یلو .درک دھاوخ رپ ارم سدقلاحور ،مـسرب ییاـسراپ
 ناونع ھب ار حیــسمیاــسیع ،راگیــس و لکلا یوب اب نابایخ رد دنتــسناوتیم روطچ نارگید .درکیم ورھبور
 اـب نم .دـیــــسریمن رظن ھـب ھـنالداـع .دـتفایم قاـفتا نیا اـما ؟دـنباـی دـیمعت حور رد اـجناـمھ و دـنریذـپب دوخ یجنم
 یـــضیعبت .نم ھن ،دنتفاییم تکرب نارگید یلو ،مدرکیم تمدخ ار وا مدق رھ رد و متـــشادیمرب ماگ دنوادخ
 ،مدـیدیم ھـچنآ و مدوب هدرک تـفاـیرد ھـک یمیلعت نیب متــــسناوتیمن .مدرکیمن کرد ،دــــشیم لـئاـق ادـخ ھـک ار
  .منک داجیا یگنھامھ
 ھـب نتفاـی توق یارب اـھلاــــس ،دــــشیم روطنیا رگا !مدرکیم کرد ار ادـخ ضیف ھـک دــــشیم بوخ ردـقچ
 روط ھب سلوپ زا یاھتشون یزور یلو ،مدرکیم کرد و مدناوخیم ار ادخ مالک .مدرکیمن ربص سدقلاحور
 "؟دیدینــش ھچنآ ھب نامیا اب ای دیتفای تعیرــش لامعا ماجنا اب ار حور ایآ" :درک بلج دوخ ھب ارم ھجوت صاخ



 .تـسا یھیدب یـشـسرپ یترابع ھب ای دـشکیمن ار یخـساپ راظتنا لاوـس نیا ھک مدـش ھجوتم .)٣:٢ نایطالغ(
  .دناهدرک تفایرد ار سدقلاحور ْنامیا زا ندینش اب ھک تسا نیا لاوس نیا ھب حضاو خساپ
 هزادنا ھب دوخ شالت اب مدرکیم یعـس .دوب هدادن دای نم ھب ار یمیلعت نینچ یـسک لاح ھب ات .مدوب هدنام ریحتم
 منھذ ھب .منک تفایرد ار سدقلاحور یرپ ھک مــشاب وکین یاهزادنا ھب متــسناوتن اما ،موــش اــسراپ ای سدقم یفاک
 یگدرمــشاــسراپ دوخ زور نآ .دراد زاین نم کمک ھب ادخ ھک مدوب نئمطم .مبلطب نامیا اب دیاب اھنت ھک دیــسرن
 ،دــش مھ روطنیمھ و "منکیم تفایرد نالا نیمھ ار سدقلاحور یاطع نم ،ادنوادخ" :متفگ و متــشاذگ رانک ار
 اھنت رگا منک تفایرد ار اطع نیا شیپ اھلاـس متـسناوتیم ،مدرک رکف دوخ اب .مدوب ھلبا ردقچ !ھظحل نامھ رد
 !دوب هداد دای نم ھب یسک رگا .تسا نینچ ھک متسنادیم
 نییآ زا یوریپ رب مدوب هدید ھک یمیلاعت نوچ !مداد تـسد زا ار ییاھزیچ ھچ کـشخ یاھلاـس نآ رد ھک یاو
 ناونع ھب حیـسمیاـسیع ھب نامیا و رواب اب ار سدقلاحور توق و یرپ ،ناکـسا ام !دندرکیم دیکات تاررقم و
 رپ و هداــــس ماـغیپ نیا رطاـخ نیمھ ھـب .یرھاـظ نیناوق زا یوریپ اـب ھـن ،مینکیم تـفاـیرد دوخ یجنم و دـنوادـخ
 شقیال ھـک ناراـکھاـنگ اـم ھـب تـبــــسن ادـخ ییوکین و تـمحر ،تـبحم ،ضیف رب و منکیم رارکت مادـم ار توق
  .منکیم دیکات ،میتسین
 
 ھمھ رایتخا رد تکرب
 تکرب قیال ھک دناـسریمن تیـسودق زا یدح ھب ارم ماییاـسراپ ای ناوت مدیمھف ،مدرک کرد ار ادخ مالک یتقو
 رتــــشیب ھـچرھ .منکیم لـکوت و داـمتعا نتفاـی تـکرب یارب وا ھـب ھـک دـھدیم تـکرب ارم یتقو ادـخ .موــــش ادـخ
 ارم دھاوخیم وا .موـشیم ادخ سمل تفایرد تھج دوخ یـشزرایب و یتقایلیب ھجوتم رتـشیب ،منکیم یگدنز
 تکرب زا وا .تسا نیمھ وا تاذ ھکنیا رطاخ ھب ھکلب ،نم ِیکاپ و تیسودق ،ییوکین رطاخ ھب ھن ،دھد تکرب
  .دربیم تذل دوخ نادنزرف نداد
 یاعد ھب امـش ِییافویب رطاخ ھب وا تاکرب ؟دوـشیم امـش یگدنز رد ادخ تکرب عنام زیچ کی اھنت دیتـسنادیم
 تـــسکـــش ھمھ .دنتفایمن ریخات ھب یگدنز زا یاهزوح رد امـــش ندناماو رطاخ ھب .دنوـــشیمن فقوتم یگتفھ
 ھمھ سرتـسد رد ادخ تاکرب .دوـشیم تاکرب عنام وا ھب لکوت و دامتعا زا امـش ندز زاب رـس اھنت .دنروخیم
  .دننکیم لکوت وا ھب تاکرب تفایرد یارب و دنراد نامیا وا ھب ھک ھتفرگ رارق یناسک
 رد دـھاوخیم ادـخ ھـک ییوکین لـمع دـیھاوخیم رگا .دـییاـین ادـخ روــــضح ھـب دوخ ِییوکین اـی ییاــــسراـپ رب اـنب
 ھک تــسا نیا بــسانم هاگدید اھنت !دیتــسھ ھلبا ،دییابرب روز ھب و یناــسنا شالت اب ار دھد ماجنا امــش یگدنز
  "!هدب تکرب ارم ،ادنوادخ تھج رھ ھب ً،افطل اما ــ متسین یھدیم ھچنآ قیال و مدروخ تسکش نم" :دییوگب
 و ھبرجت ار وا تکرب ،منکیم تفایرد وا ھب هداـــس نامیا ھطـــساو ھب ار ادخ تاکرب مدـــش ھجوتم ھک یماگنھ
 شباــسح ھک ردقنآ ،هدیــسر نم ھب یناوارف ھب وا زا و ماهدرک تفایرد ار یناوارف یاھزیچ ادخ زا .مدرک سح
 وا ھب دوخ ییاــسراپ اب یتقو .دوــشیمن ھتــسب زگرھ ھک مدیــسر یرد ھب .تــسا ھتفر رد مھ مدوخ تــسد زا
 ھتـسب زگرھ رد نیا ،ماهدـش کیدزن وا ھب شتبحم قبط ھک نونکا اما .دوب ھتـسبً ارثکا رد نیا ،مدـشیم کیدزن
  .دش دھاوخن



 ام زورما .دنکیمن رییغت ،دیـشروخ عولط و بورغ اب ام ھب تبـسن وا تبحم .دراد تـسود ار ام ھـشیمھ ادخ
 زگرھ و تــسا یگــشیمھ ام ھب تبــسن وا تبحم .تــسین نینچ ادخ تبحم .درادن تــسود زورید زا رتــشیب ار
  .تسا شتبحم تاذ و وا دوخ رب یتبم ھکلب ؛درادن ام راک ھب یطابترا وا تبحم .دنکیمن رییغت

 .دراد تـسود ار امـش ،دیوـشیم یدج یھانگ بکترم ھک یماگنھ اتح و دراد تـسود ار امـش .تـسا تبحم ادخ
 وت زا ،ایادخ" :دییوگیم و دینکیم هرگ وا یوــــس ھب ار دوخ تــــشم و دینکیم نایغط وا دــــض رب یتقو اتح
 سپ ،دراد تـسود ار امـش نوچ .دراد تـسود ار امـش نونکا وا ؛دراد تـسود ار امـش مھ عقوم نامھ "مرفنتم
 اھنت ادخ تاکرب .دنوـشیمن اطع امـش یرادافو ای ییاـسراپ ،ییوکین رب انب وا تاکرب .دھد ناتتکرب دھاوخیم
 .تــسوا تاکرب ھب نتــشاد نامیا و ندرک تفایرد اھنت ام شقن .دنوــشیم اطع ام نداد تکرب ھب وا لیم رب انب
 ھـچنآ ھـب ناـمیا اـب اـی دـیتفاـی تـعیرــــش لاـمعا ماـجنا اـب ار حور اـیآ" ؟دـیراد رطاـخ ھـب ار سلوپ یھیدـب شــــسرپ

 اـسراپ یفاک هزادنا ھب" :تفگ و تفرگ میمـصتً اتیاھن ادخ ھک میاهدـش اـسراپ ردقنآ مینکیم رکف دیاـش ."؟دیدینـش
 هدرکن یقرف چیھ نامیا لوا زور اب ام ییاــسراپ !ھن ؟"منک رپ دوخ حور زا ار وا دیاب منکیم رکف سپ ،هدــش
  .تسا
 نامیا وا ھب دیاب اھنت ،دیوـش روـصتم دنک اطع امـش ھب ار نآ تـسا قاتـشم ھک ار ادخ تردق و تکرب دیناوتیمن
 دوخ ارگتعیرـش ھطبار ھب نتـشگرب اب ارچ .مینکیم تقامح نایطالغ لثم اھتقو یلیخ .دیـشاب ھتـشاد لکوت و
 رکف ھچنآ و دینکن تقامح ؟میــشاب ھتــشاد ھناقــشاع یاھطبار ادخ اب میناوتیم ھکیلاح رد ،مینکیم هرخــسم ار
  .میتسھ گرم قیال نامھانگ رطاخ ھب ام ٔھمھ .دیتسھ گرم قیال نوچ ،دیبلطن وا زا ار دیتسھ شقیال دینکیم
 نآ ریــسم و دھد تکرب ار ناتیگدنز دھاوخیم ادخ .دراد ناتتــسود نوچ ،دھد تکرب ار امــش دھاوخیم ادخ
  .دش دھاوخ زاب ناتنامیا اب تکرب
 
 !مدوبن نم ھک تروظنم
 نکمم ریغ ادخ طــسوت امــش نتفای تکرب دیــشاب ھتــشاد رواب دیاــش ،دیناوخیم ار باتک نیا ھک امــش زا یخرب
 ای دیتــــسھ قالخادب دیاــــش .دیاهدرک ییاطخ ای دیتــــسھ فیعــــض ای دیاهدرک دیماان ار وا اھراب نوچ ،تــــسا

 ؟منزیم داد میاھھچب رـس نم ھکیلاح رد دھد تکرب ارم دناوتیم ھنوگچ ادخ ،دیـسرپیم دوخ زا .نارچمـشچ
 روطچ ،متــــسھ روطنآ و روطنیا یتقو ؟دھد متکرب دناوتیم ھنوگچ ادخ ،متــــسھ دــــساف دح نیا ھب ات یتقو
 زرط راتفرگ .دیتـسھ ییاـسراپ لابند ھب دوخ درکلمع ساـسا رب ھک تـسا نیا امـش لکـشم ؟دھد متکرب دناوتیم
  ."دھد متکرب دناوتیم سپس ،موش لماک و وکین یتقو" :دیوگیم ھک دیاهدش یرکف
 !تسا طلغ یرکف زرط نینچ اما
ً اـعقاو ،ادـنوادـخ" :مییوگیم ھـک یاھـظحل رد ،دـنک رپ سدـقلاحور اـب ار اـم یگدـنز دـھاوخیم ادـخ ھـک میمھفب دـیاـب
 امـش ھب یرادـشھ دیاب اما .دھد ماجنا ار راک نیا دھاوخیم "ینک رپارم ھک مبلطیم و مھاوخیم ار تردق نیا
 ار ادـخ یرپ یتقو .تـفرگ دـھاوخ رد یناـحور گـنج ،یاھـظحل نینچ رد ھـک درک راـکنا ناوتیمن .مھدـب
 وا .دزاـــسیم رپ تاماھتا زا ار امـــش نھذ و دنکیم زاغآ ار اھینکارپغورد عاوناً اروف ناطیـــش ،دیبلطیم
 :دیوگیم امـش ھب ازھتـسا اب .دنکیم داجیا ندوب شزرایب ای هانگ ساـسحا امـش رد ،دنکیم ترپ ار امـش ساوح



 نیبب !نک هاگن ار شیاپ ات رـس !یرادن قح .یـشکب تلاجخ دیاب ؟یھاوخیم ار نیا ادخ زا ارچ ؟ینکیم ھچ"
 "؟دنک رپ سدقلاحور زا ار وت یھاوخب ادخ زا تسا نکمم روطچ .هدرک ھچ
 رد ھک سک رھ .دناــسرب ام شوگ ھب ار دوخ غورد ات دنکیم هدافتــسا نایحیــسم زا ناطیــش ھک تــسا بیجع
 ھب دامتعا اب یـصاخـشا نینچ .دراد شیارگ امـش ندرک شنزرـس ھب ،درادیم رب ماگ یرادنپاـسراپ-دوخ ریـسم
 نم لثم رگا .یدوب رتیناحور یمک رگا .یتــشاد نامیا رتــشیب شاک ،تــسا تدوخ زا هابتــشا" :دنیوگیم سفن
 شومارف لک ھب ار ھلاــسم ھک میریگیم میمــصت ام زا یرایــسب و دننکیم یناحور ِنارابمب ار امــش ."...یدوب
 !"نک شومارف ،ادنوادخ" :مییوگیم .مینک
  .دینک ھبرجت ار وا حسم و تردق ،سمل ،تبحم دھاوخیم ادخ
 قبط ارم ادخ .دھدیمن تکرب متقایل رطاخ ھب ارم ادخ یلو ،متـــسین ادخ تکرب قیال ھک منادیم !یاھعجاف ھچ
 ،نم ییوکین ھن ــــ تسا تکرب ساسا نیا .دھدیم تکرب حیسمیاسیع رد ،نم ھب تبسن شضیف و دوخ تبحم
 تکرب نامروـصت یارف ،مینک ورف دوخ کـشخ زغم رد ار نیا میناوتب رگا .نم یـصقنیب ھن ،نم ییاـسراپ ھن
  .میباییم
 ار امــش ات دیــشاب ھتــشاد نامیا وا ھب دیاب اھنت .دھد تکرب ار امــش دھاوخیم ادخ .دنتــسھ سرتــسد رد تاکرب
 ،دنیآیمن امـــش لامعا رطاخ ھب تاکرب .دیتـــسین تکرب نآ قیال ھک دینادیم رتھب ناتدوخ ھچرگا ،دھد تکرب
  .دھدیم تکرب ار امش ادخ دیراد نامیا و دیاهدرک دامتعا نوچ ــ دیوشیم هداد تکرب ناتنامیا رطاخ ھب ھکلب
 دیونـشیم .دنتـسھ ورھبور لکـشم اب دوخ ِیحیـسم ھبرجت رد نایحیـسم ھک تـسا یلیلد تقیقح نیا ندرکن کرد
 نیبب یلو .مـشکیمن راگیـس ھک نم ؟ارچ !دـشکیم راگیـس ،داد شتکرب ارچ ادخ منادیمن" :دیوگیم یـسک ھک
 تداع ھب یھلا تاکرب ً،املـــسم اما ".دھدیم تکرب ار اھیراگیـــس ارچ ادخ ھک ممھفیمن !داد شتکرب روطچ
 نادنزرف ام نوچ ،دنراد یگتـسب نتفای تکرب تھج ادخ ھب ام نامیا ھب اھنت .دنوـشیمن طوبرم ندیـشک راگیـس
  .میتسھ ادخ
 دوخ تّوق ات دنکیم شدرگ ناھج مامت رد دنوادخ نامــشچ اریز" .دھد تکرب زورما ار شموق دھاوخیم ادخ
 یوس ھب ار دوخ لد طقف .)٩ :١۶ خیراوت مود( ".دزاس نایامن ،تسوا فقو یمامت ھب ناشلد ھک یناسک رب ار
 :دییوگب .درک دھاوخ لمع هداد هدعو ھک روطنآ دیـشاب نئمطم و ،دیـشاب ھتـشاد نامیا وا مالک ھب ،دینادرگب ادخ
  .دینک تفایرد ار تکرب و "هدب تکربارم ،ادنوادخ"
 ،ادـنوادـخ" :میوگب ھـک یاھـظحل .دــــسریم رظن ھـب زیمآنیھوت اـم یاربً اـبیرقت یاهدـنناـھر ضیف نینچ منادیم
 :دـیوگیم ضارتعا ھـب منھذ ،"مبلطیم ار وت ٔهداـعلاقوف تـکرب بـــــشماً اـعقاو .هدـب رارق نم رب ار تـتکرب
 روطچ ؟یتــــشاد رھظ زا دـعب زورما ھـک یراـکفا نیمھ اـب ؟یھاوخیم تـکرب ادـخ زا ،تــــسیچ تروظنم"
  "؟یبلطب تکرب ادخ زا یناوتیم
 و میـشاب ھتـشاد نامیا ھک تـسا تخـس .مینک رود دوخ زا ار ندـش تکرب قیال ٔهراگنا ھک تـسا تخـس ام یارب
 نینچ زا یتقو .میتــسین تکرب نآ قیال و میاهدروخ تــسکــش اھراب نوچ ،دھد تکرب ار ام ادخ میــشاب رظتنم
 رگید ،هداد ار یراک نینچ هدعو نوچ دھد تکرب ار ام یگداــــس ھب ادخ میراد راظتنا و میوــــشیم در یعنام
  .دوشیمن وا تاکرب طسوت ام یگدنز ندش سمل عنام یزیچ چیھ



 
  میھاربا تاکرب
 قلعت زین اـم ھـب زورما داد هدـعو میھاربا ھـب ادـخ ھـک یتاـکرب ناـمھ !دـنتــــسھ یلاـع یتاـکرب ،یمیھاربا تاـکرب
   :دینک ھجوت میھاربا ھب هدش هداد هدعو تکرب ھس ھب .میتسھ میھاربا نادنزرف ام نوچ ،دراد
  )١ :١۵ شیادیپ( .دوب دھاوخ میظع سب یشاداپ ار وت و متسھ وت رپس نم !سرتم ،مارَبا یا •
  )۶ :١٧ شیادیپ( تخاس مھاوخ روراب رایسب رایسب ار وت •
 ینادواج دھع لـسن ردنا لـسن ات تخاـس مھاوخ راوتـسا ،وت زا سپ ،وت لـسن و ،وت و دوخ نایم ار شیوخ دھع •

 )٧ :١٧ شیادیپ( .مشاب ادخ ،ار وت لسن ،وت زا سپ و ار وت ات ؛دشاب
 رب اـسیع ییاـسراپ ،دینیبیم حیـسم رد ار امـش ادخ نوچ .دراد قلعت امـش ھب اھنآ شیب یزیچ و تاکرب نیا ھمھ
  .تسا نیمھ ،دھدیم تکرب نآ ساساربً الماک وً اعطق ار امش ادخ ھک یناینب اھنت .تسا ھتفرگ رارق امش
 ار واِ حــــسم و تردـق ،سمل ،تـبحم دـھاوخیم ادـخ اـما ،دـیدوبن نآ قیال ھـچرگا ھـک دـنکیم دـیکاـت ضیف ِلـیجنا
 .دیھد شرورپ و دیریگ راک ھب ار نآ .تــــسا هدیــــشخب ار نامیا زا ینازیم ام زا کی رھ ھب ادخ .دینک ھبرجت
  .دیشاب ادخ طسوت نتفای تکرب رظتنم و دینک دامتعا دنوادخ ھب ،دینک رواب
 و میدیـسر تیـسودق زا صاخ یدح ھب یزور ھکنیا رطاخ ھب یگدنز رد ادخ حور تاکرب ھک دینکن شومارف
 ادخ ھک میدرک رواب و میدید ار رون ھک دیـسر ام ھب ینامز ھکلب .دـشن هدیـشخب ام ھب دیدرک ادیپ ار تکرب تقایل
  .درادن تاکرب تفایرد ھب یطبر ام ھنایاسراپ لامعا .دنکیم لمع دوخ مالک ھب

 ام ھب حیـسمیاـسیع نامدنوادخ ھب ام هداـس ِنامیا ھطـساو ھب میھاربا تکرب ،هدرکن رییغت یاهرذ ادخ یاھقیرط
 تکرب دوخ یدوخ ھب یرکف نینچ اتح .تسوا تاکرب تفایرد تھج ادخ ھب نتشاد نامیا اھنت ام شقن .دسریم
  !تسا یگرزب
 

  



 دوشیم زاغآ لادج .٨
 وا .تفگیم نخــــس مــــسج اب دوخ تخــــس لادج زا ھک مدرک تفایرد ناوج یدرم زا یاھمان شیپ تقو دنچ
 نخـس زا یکاوژپً ابیرقت شیاھتبحـص ،درکیم فیرعت نم یارب ار دوخ هدننکسویام و یپردیپ یاھتـسکـش
 ییاھر گرم ِرکیپ نیا زا ارم ھک تـسیک !متـسھ یتخبنوگن صخـش ھچ ھک هآ" :دوب ٢۴ :٧ نایمور رد سلوپ
 "؟دشخب
 اب دوخ یاھماگ رد ار ھباــشم و تخــس یتاقوا ام ھمھ .دوب ناــسآ نم یارب وا ٔھبرجت اب ندرک رارقرب طابترا

 مـسج ِتردق اما ،دزاـس دونـشخ ار ادخ ھک مینک یگدنز یوحن ھب میتـسھ قاتـشم ھچرگ .میاهدرک ھبرجت دنوادخ
 یھار لابند ھب ھــشیمھ اــسیلکِ خیرات لوط رد ناــسنا .میروخیم تــسکــش ھجیتن رد و دنکیم ریگلفاغ ار ام
 ھب ندیـسر ِهار اھنت ھک دنتـشادنپیم نایحیـسم زا یرایـسب اھتدم .تـسا هدوب دوخ مـسج ھب ندز راـسفا یارب
 لاـمتحا ھـک زیچ چیھ و سکچیھ اـب دـندادیمن هزاـجا دوخ ھـب .تــــسا ریِد قاـتا رد دوخ ندرک سبح ،یزوریپ
 ناـشن دارفا نیا یاھھتـشونتـسد رب ارذگ یھاگن اتح اما .دنـشاب ھتـشاد طابترا ،دنکیم داجیا اھنآ رد ار شزغل
  .تسا هدشن عقاو دمآراک ،یاهویش نینچ و اوزنا ھک دھدیم
 وا طابترا اھنت .دوب سفق زا رتگرزب یمک ھک درک یگدنز یقاتا رد اھلاـس ،نیتـسخن یاـسیلک نادیھلا ،مورِج
 داد رارق اوزنا رد ار دوخ وا .دندادیم وا ھب قیرط نآ زا ار شیاذغ ھک دوب کچوک یاهرجنپ نوریب ناھج اب
 اـما .دـناـمب یقاـب اـعد و لـمٔاـت ،ادـخ مالک ھـعلاـطم فقوً الماـک اـت درکن رارقرب طاـبترا سکچیھ و زیچچیھ اـب و
ـس عنام ،روطق یاھراوید و یریگتخـس ھک دھدیم ناـشن وا یـصخـش یاھھتـشون  و تاروـصت ،دیلپ راکفا لیِ
  .دشن گنت و کیرات بعکم نآ رد تالیخت
 دایرف .درک میھاوخن تفایرد یکمک ،تــسام عبانم یوــسارف ھلئــسم نیا ھب خــساپ میوــشن ھجوتم ھک یتقو ات
 مامت رد نایحیــسم یخرب .تــسا تردق رپ ینمــشد ،مــسج .تــسام ندــش دازآ زمر و دیلک ادخ دزن ندروآرب
 ینایلیئارـسا دننکیم سح .تـسا تـسکـش ھب موکحم ھک یدربن ،دنتـسھ ریگرد مـسج اب دنوادخ اب دوخ یاھماگ
 ادخ ِیزوریپ زا زگرھ ینارادنامیا نینچ ارچ .دناهدـــش دوبان نابایب رد ،ادخ یمارآ ھب دورو نودب ھک دنتـــسھ
 یگدـنز فوطعم ار دوخ شالت و یژرنا ،شیوخ توق رب اـکتا اـب اـھنآ :تــــسا هداــــس خــــساـپ ؟دـنربیمن تذـل

 ھب ،دنناــشکب ادخ تمــس ھب ار دوخ و دنھد رییغت ار دوخ یگدنز ریــسم ھکنیا ضوع رد .دننکیم ھنادنــسپادخ
 زا کـی چیھ یلو .دـندرگیم ییاــــسراـپ ھـب ندـیــــسر یارب هزاـت یاھـماـنرب و دـیدـج ٔهویــــش ،هزاـت کـینکت لاـبند
  .دوب دھاوخن دمآراک اھنآ یاھشالت
 ای هزات یاھمانرب ِزیوآتـــسد ،»گرم ِرکیپ« نیا زا ندـــش دازآ یارب دوخ یـــصخـــش یاھشالت رد یتقو ات
 رب دایرف ھک تسا هداعلاقوف .دروخ میھاوخ تـسکـش ،دھدیم تھج ام یاھشالت ھب ھک میوـشیم دیدج یلومرف
  .تسام یدازآ دیلک ،فعض رد ادخ یوس ھب ندروآ
 
 تسین رگید نداد اقترا دوخ ھمانرب کی نیا
 تالکـشم لح ھب رداق و اناوت ،یوق ار دوخ میلیام رتـشیب .تـسا تخـس یتوقیب نیا ھب فارتعا ام رثکا یارب
 نآ رب رگا میدوب نئمطم و میاهدرک زاـغآ ار سفن ھـیکزت و یزاــــسھبدوخ ھـماـنرب ھـک هدــــش راـب دـنچ .میرادـنپب



 تـیعقاو اـما ؟میراذـگیم راـنک ار هدـننز تاداـع اـی مییآیم مُرف ِرــــس اـی مینکیم مک ولیک دـنچً الثم ،مینک زکرمت
 یزیچ چیھ ،میھد رییغت ار نامیگدنز دوخ توق ھب میناوتیم مینکیم رکف یتقو ات ھک تـــسا نیا زیگنافـــسات
  .درک دھاوخن رییغت
 ،دوخ یاھشالت اب یگدنز رد یوحن ھب میناوتیم ھک تـسا هراگنا نیا یحیـسم یگدنز رد دـشر عناوم زا یکی

 سپـــس  .مینک رخف دوخ ھب میراد یعـــس سپ ،مینک نینچ میناوتیم ھک مینکیم رکف رگا .مینک دونـــشخ ار ادخ
 ادخ ھب ار لالج یطیارـــش نینچ رد "!دوبن تخـــس مھ اھردقنآ دب تداع نآ نتـــشاذگ رانک یدید" :مییوگیم
 نارگید ھب .میتـــسھ نامدوخ مھ ارجام هراتـــس و میـــسیونیم ار نامتیقفوم ناتـــساد نامدوخ ھکلب ،میھدیمن
 ھنحــص زا رتــشیب و رتــشیب ادخ لکــش نیدب و دــش دھاوخ عقاو رثوم زین اھنآ یارب ام شور ھنوگچ مییوگیم
 اـی ھـعجاـف ِشزو نیلوا ،اـم ناوارف سفن ھـب داـمتعا مغریلع ھـک تــــسا ینیبشیپ لـباـق .دوــــشیم ھـتــــشاذـگ راـنک
  .دزیر ورف ام رس رب یلاشوپ ھناخ دوشیم ثعاب ،یدیماان

 .مینک ناحتما ار ھمھ و هدرک هدافتــــسا ،ناــــسریرایدوخ ای سفن ھیکزت یاھھمانرب نیا زا دھدیم هزاجا ادخ
 اـکتا اـب مناوتیمن ،مناوتیمن" :مییوگب و مینک فارتعا ھـناـقداــــص رخآ رد اـت مینکب ار دوخ شالت دـھدیم هزاـجا
 روبجم ار ام نوچ تـسا راوـشد ام یارب یتقادـص نینچ ِنتـشاد "!متخبنوگن ھچ .مـشاب اـسراپ دوخ تردق رب
 ار اـم رورغ نوچ میرازیب یاھـجیتن نینچ زا .مینک فارتعا دوخ فعــــض و تــــسکــــش ،یناوتاـن ھـب دـنکیم
  .دنکشیم
 دنوادخ ،میوــشیم نازیوآ ادخ ضیف ھب یتقو .میباییم دیما ،مینکیم فارتعا دوخ یتوقیب ھب ھک یماگنھ اھنت
 رد یراچان یور زا ھک یتقو ات .تـــسین ھتخاـــس نامدوخ تـــسد زا ھک دنکیم یراک و دوـــشیم لمع دراو
  .میربیمن یتذل حیسم رد یقیقح یزوریپ زا ،میرواین رب یگدنامرد و سای دایرف ادخ روضح
 
 دوشیم زاغآ لادج
 تایح یناحور رظن زا ار ام ادخ رگا .تـسا ینامداـش ببـس ،تـسا راک رد یلادج ھک تیعقاو نیا ،ییوـس زا
 لاـیما اـب ،دـناـمیم یقاـب هدرم اـطخ و هاـنگ رد ناـنچمھ نم حور رگا .تـفرگیمن رد مھ یلادـج ،دـیــــشخبیمن

 تقیقح نیا .متفرگیم شیپ ار ینامـسج یگدنز و مدزیم ھجریـش دوخ ِلایما رد .مدـشیمن ریگرد دوخ یناطیـش
  .تسام ندوب ادخ ِدنزرف رب یکردم ،میوشیم ریگرد لادج نیا رد ھک
 رد ؟دنک راکنا ام دوجو رد ار نیــشتآ یگنج نینچ دناوتیم یــسک ھچ .میتــسھ گنج ریگرد ،رگید یوــس زا

 حور تالیاـمت و تــــسا حور فالخرب سَْفن تالیاـمت اریز" :دـیوگیم اـم ھـب لوــــسر سلوپ ١٧ :۵ ناـیطالغ
 اـج ھـب ،دـیھاوخیم ھـک ار ھـچنآرھ دـیناوتیمن رگید ھـک یاھـنوگ ھـب ،دـنامھ دــــض رب ود نیا و ؛سَْفن فالخرب
  ."دیروآ
 نادرگاــش رگا اتح تفگ اــسیع ھب نادرگرــس ریگیھام نیا راب کی .دوب ربخ ابً الماک لادج نیا زا زین سرطپ
 راکنا ار دوخ دنوادخ راب ھـس ،سورخ گناب و بـش نایاپ زا لبق اما .دنام دھاوخ اـسیع اب وا ،دنزیرگب رگید
  .ناوتان مسج اما تسا لیام حور :تفگیم تسرد تدم مامت اسیع .درک



 ار تــسرد راک میھاوخیم .میھدیم ناــشن لمعلاسکع مــشخ اب مییآ دوخ ھب ھکنیا زا لبق بلغا ،سرطپ لثم
 یتقو ھک مباییم ار نوناق نیا سپ" :دــــسیونیم سلوپ .مینزیم هابتــــشا لمع ھب تــــسد زاب یلو ،میھد ماجنا
 نھذ ھک یتعیرــش اب ھک منیبیم دوخ یاــضعا رد رگید ینوناق اّما .تــسا نم دزن یدب ،منک ییوکین مھاوخیم
 :٧ نایمور( ".تـسا نم یاـضعا رد ھک دزاـسیم هانگ ِنوناق ریـسا ارم و تـسا زیتـس رد ،دریذپیم ار نآ نم

٢٣ -٢١(.  
 رداق ،مـسج و حور نیب یگنج ،ھتفرگ رد ام یاـضعا رد یگـشیمھ لرتنک بـسک یارب یگنج میمھفن ھکنیا ات
 ھب دوخ یگدنز ندرپـس ماگنھ ھچرگ .تـسا هدرمن زونھ ام مـسج .دـش میھاوخن ادخ یزوریپ سمل و تخانـش ھب
 ام یگدنز یھاـشداپ تخت زا ام ینامـسج تاذ ھچرگ و میربیم هرھب اھنآ زا و میـشچیم ار حور دیاوف ،حیـسم
 یگدنز رب لماک لرتنک و ھطلـس زا مـسج ،ندروآ نامیا زا لبق .دراد ھمادا نانچمھ دربن یلو ،دـش هدیـشک نییاپ
  .دنادرگزاب دوخ ھطلس ریز ھب ار ام ات دنکیم القت نانچمھ نامیاھندب یایحا تقو ات و دربیم تذل
 
  ؟دنتسھ هابتشا ام ِلایما ایآ
 لایما .تـسا طلغ یھاگدید ،ینامـسج یاھھتـساوخ و لایما نتـشادنپ ھنارورـش ،منک هراـشا ھک دراد یاج اجنیا

  .دنتسھ یمازلا تایح ھمادا یارب و هدش قلخ ادخ تسدھب زین ام ینامسج
 زاین نیا میناوتیم اما ،تــسا داریا و بیعیب ندیــشک سفن .تــسا نژیــسکا ھب زاین ام ینامــسج لیم نیرتیوق

 یعیبط یلمع ،راک نیا ماجنا ماگنھ .مینک هدافتـسا نآ زا ردخم داوم ندیـشک یارب و میزاـس فرحنم ار یعیبط
  .تسا ھتشاذگ »هانگ« ار راک نیا مسا ادخ مالک .میزاسیم فرحنم یعیبطریغ یفادھا یارب ار یدادادخ و
 عفر یارب میریگن میمصت ھکیتقو ات تسین یگنشت سح رد یبیع .دراد رارق مود هدر رد بآ ،نژیسکا زا دعب

 ار یعیبط یاهزیگنا یراک نینچ اب ،دنکن راک ناممــشچ رگید ھک میــشونب ردقنآ یلحم ھناخیم رد دوخ شطع
   .تسین ادخ رظن دم ھک مینکیم هدافتسا یفدھ ماجنا یارب نآ زا و میریگیمرب
 رب و دوـشن ام مغ و مھ ٔھمھ اذغ ھک یتقو ات ،تـسین ینیدیب یانعم ھب ندروخ .تـساذغ ھب لیم ،ام رگید لیم
 نیا اما میمانیم یتــسرپمکــش ار اذغ ھب یعیبط لیم زا هدافتــساِءوــسً الومعم .دراذگن یفنم ریثات ام تمالــس
 یاذغ یرلاک ندرمــش لابند ھب زور رھ یدارفا نینچ ،تــسا زین ندوب رغال دح زا شیب ھب دیدــش لیم لداعم
  .تسا هانگ ،یتسرپمکش لثم ،مھ یراک نینچ .دنھدیم رازآ ار دوخ دح زا شیب شزرو اب و دنتسھ دوخ
 رھوـــش و نز نیب قـــشع زاربا رازبا زا یکی ھکلب ،تـــسا هدرکن قلخ حیرفت یارب اھنت ار یـــسنج لیم ادخ
 ام زکرمت ٔھطقن تبحم و قــشع رگید ،میریگیم راک ھب تذل و حیرفت ٔھلیــسو لثم ار لیم نیا یتقو اما .تــسا
 حور لـباـقم رد و دـنوــــشیم فرحنم یدادادـخ یاـھکرحم و اـھییاـبیز نیا ھـنوگچ ھـک دـینیبیم .تـــــسین

 ھک دوبن نیا زگرھ وا تین یلو تـسا هدومرف اطع ام ھب ار ینامـسج لایما نیا ھمھ ادخ ؟دننکیم ییارآفـص
 ھطلـس و لرتنک تھج ار اھنآ ادخ اما دنتـسھ ام یگدنز زا مزال یـشخب اھنآ ٔھمھ .دننک تموکح ام رب لایما نیا
  .تسا هدرکن یحارط ام رب نتفای

 نارفاک و ام نیب یتوافت سپ ،مینک رکف میـشوپیم ای میـشونیم ،میروخیم ھچنآ دروم رد ھمھ رگا تفگ اـسیع
 دوخ ینامـسج لایما بیقعت زج یراک دناوتیمن ،دـسانـشیمن ار ادخ ھک یـسک .)٣٢ ،٣١ :۶ اتم( درادن دوجو



 رد و بـسانم ام ینامـسج لیم .تـسا نت ِسابل و اذغ زا شیب یگدنز ھک مینادیم ْنارادنامیا ام یلو ،دھد ماجنا
 رد لاح نیا اب .دنوــش مکاح ام رب لایما نیا ھک دوبن نیا ادخ دــصق اما ،تــسا ھتفرگ رارق دوخ تــسرد یاج
  .دوشیم زاغآ لادج ھک تساجنیا .دنتسھ ام رب ندرک تموکح لابند ھب ینامسج لایما ،ام ٔهدرک طوقس تلاح
 
 بابرا ِدربن ھشقن

 رظن رد ار یتاکرادت مـــسج یارب ادخ ؟مینک ھچ مـــسج اب دیاب سپ ھک تـــسا نیا دیآیم شیپ اجنیا ھک یلاوـــس
 رد ار نآ ای دینک ایحا ار مــسج دینکن یعــس .تــشاذگ »بیلــص« ار کرادت و لح هار نیا مان و .تــسا ھتفرگ
 سلوپ .دوـش هدیـشک بیلـص ھب دیاب .تـسین ریذپایحا .دینک ضوع ار شلکـش ای دیزاـس رتتـسم یناحور یـشـشوپ
 بیلـص رب وا اب ،میدوب ام ھک ]دوب مکاح نآ رب مـسج ھک ھنھک تعیبط[میدق ِناـسنا نآ مینادیم اریز" :دیوگیم
 یگدنب ار هانگ رگید و درذگرد ]تـــسا ندرک تموکح لابند ھب ھک ام هدرک طوقـــس تعیبط[هانگ ِرکیپ ات دـــش
 )۶ :۶ نایمور( ".مینکن
 تردق .تـسین دوخ ندرک لرتنک ای یـصخـش طابـضنا حور و مـسج نیب ھـشقانم عفر یارب یـسدقم باتک ِلحهار
 ،ینامـسج لایما رگا .میـشاب ھتـشاد ناعذا تقیقح نیا ھب ھک تـسا نیا ام ٔھفیظو .تـسا نآ عفر هار سدقلاحور
 نآ و مینک رکف حیــسم اب ھنھک ِتعیبط ندرم ھب ھک دوبن یزاین سپ ،دندمآیمن باــسح ھب ام یگدنز رد یلماع
 دیاب ،دراد لرتنک تحت ار ام نانچمھ ھک میوـشیم ورھبور مـسج زا یاهزوح اب تقو رھ .میروآ باـسح ھب ار

 یاپ ار فعــضھطقن نآ دیاب سپــس .تــساجرب اپ ام رد نانچمھ حور و مــسج دربن ھک مینک فارتعا ھناقداــص
  .میرادنپب هدش بولصم ار نآ و میروایب بیلص

 .دـش دھاوخ رـسیم حور لرتنک تحت یایگدنز ھطـساو ھب اھنت مـسج رب نتفای تردق !تـسا لوا ِمدق اھنت نیا اما
 ام ِیناحور یزوریپ یارب ار یعبانم ادخ یلو ،دنامیم ام اب ،میتـسھ مـسج رد ھک یتقو ات ،ھـشقانم نیا ھچرگا
 لـمع اـم یگدـنز ردً اـیوق و دریگ تــــسد رد ار روما لرتنک میھدیم هزاـجا ادـخِ حور ھـب یتقو .دروآیم مھارف
 .میوش زوریپ دوخ هدرک طوقس تعیبط رب میناوتیم ،دنک
 دایرف سای یور زا سلوپ یتقو .تـسا ینامـسج یـشالت ،فیرعت قبط ،ندـش سیدقت یارب یـصخـش ِشالت رھ
 یدعب ھعفد مناوتیم ھنوگچ" :دیــسرپن عقاو رد .)٢۴ :٧ نایمور( "!متــسھ یتخبنوگن صخــش ھچ ھک هآ" دز
 رمثیب ِریسم نیاً البق سلوپ "؟مریگب یاهدننکیضار جیاتن ات منک شالت رتشیب مناوتیم ھنوگچ ؟منک لمع رتھب
 ھب دوخ زاین وا .درادن دوخ رد یتردق ھنادنــــسپادخ ِیگدنز نتــــشاد یارب ھک دوب ھجوتم وا .دوب هدرک یط ار
  "؟دشخب ییاھر ارم ھک تسیک" :دز دایرف سپ ،دیدیم ار هدنناھر
 ھنامیمـص یتکراـشم ادخ اب میوـشیم قاتـشم .دھدیم ام ھب مھ ار یلایما ،دنکیم رادیب ار ام حور اـسیع یتقو
 هدنز حیــسم رد ھک یناــسک اب میھاوخیم و ،میبایب وا مالک زا رتھب یکرد و رتقیمع یتفرعم و ،میــشاب ھتــشاد
 ھجوتم نوچ ،میـشاب دوخ ینامـسج لایما لابند ھب میتـسین لیام رگید .میـشاب ھتـشاد رتکیدزن یتکراـشم دنتـسھ
 زیچ لابند ھب دنکیم روبجم ار ام ھــشیمھ ،مــسج یارب نتــسیز .تــسا گرم و سای طقف نآ تبقاع میاهدــش
 .دراد هارمھ ھب ام یارب ار راگدنام یتیاضر مینکیم رکف ھک ھچنآ ،ام سرتسد زا رود یزیچ ،میشاب یرتشیب
  .تسا نازیرگ ام زا ھشیمھ ،دوعوم ِتیاضر سح نیا اما



 نآ ،نایاپیب ِلادج .تــسین نآ کرد ھب رداق ناھج ھک میباییم ار یــشمارآ ،مینکیم تــسیز حور قبط یتقو
 رب قباـس ھک ییاوغا مـسج .میباییم رد ار انعم و یدنمفدھ ٔهداعلاقراخ سح و دوـشیم وحم ،کاندرد ِیچوپ
  .میوشیم زوریپ شیوخ ینورد دربن رد و دھدیم تسد زا ار تشاد نیا
 
  یناحور ینھذ یاھیزاب
 ،مینکیم ییوکین تقو رھ ھک دنکیم لمع ام رد فرحنم ینوناق ،ھن ای مینک رارقا ،ھن ای میـشاب ھتـشاد تـسود
 یتـــسرد ھب هدـــش ام یگدنز مظعا شخب ھک ار هدننکمگردرـــس عازن سلوپ .دراد روـــضح ام ِنورد ْترارـــش
 ،مرازیب نآ زا ھـک ار ھـچنآ ھـکلب ،مھاوخیم ھـک ار ھـچنآ ھـن اریز ،منکیم ھـچ منادیمن نم" :دـنکیم فیــــصوت
 نیا رد .تــــسوکین تـعیرــــش ھـک مریذـپیم سپ ،مھدیم ماـجنا ،مھاوخیمن ھـک ار ھـچنآ رگا اـّما .مھدیم ماـجنا

 نایمور( ".تـسا نکاـس نم رد ھک تـسا یھانگ ھکلب ،مھدیم ماجنا ار لمع نآ ھک متـسین نم رگید ،تروـص
١ :٧۵- ١٧(  
 ھتفگ ٣۴ :١٣ انحوی رد اــــسیع .دینکب رکف سدقمباتک نیمارف نیرتحیرــــص زا یکی اب ام دروخرب ٔهوحن ھب
 رگا دـیوگیم اـم ھـبً ادـعب اـنحوی "!دـینک تـبحم ار رگیدـکی ھـک نیا نآ و ،مھدیم اـمــــش ھـب هزاـت یمکح" :تــــسا
 ھب .)٢٠ :۴ انحوی لوا( میتــــسھ وگغورد ،میرفنتم نامردارب زا زونھ یلو ،میراد تــــسود ار ادخ مییوگیم
 دیناوتیم روطچ سپ ،دینک تبحم دیناوتیمن تـسامـش یورھبور ھک یاھیاـسمھ ھب رگا ،دیوگیم رگید ترابع
  ؟مینک تبحم ار یندیدان یادخ
 ،دنکیم عنم ار یرگید زا رفنتً اتحارــص سدقمباتک ھک ییاجنآ زا :دــسریم هار زا ام لکــشم ھک تــساجنیا
 طقف ،متـسین رفنتم وا زا اعقاو" :مینک فیطلت دوخ یارب یاھلمج نینچ نتفگ اب ار عوـضوم مینکیم یعـس یھاگ
 شلامعا زا صخـــش ندرک ادج ھک مینک فارتعا دیاب ،میـــشاب قداـــص دوخ اب رگا ".مرازیب دز ھک یفرح زا

 رازیب رورـش درم لمع زا اھنت ھن .منادیم تخـس ار یزیامت نینچ ندـش لئاقً اـصخـش نم دوخ .تـسا تخـس
 نیـــشام ابً الثم ،تـــسا هداتفا وا یارب یدب قافتا ھک مونـــشب رگا .موـــشیم رفنتم مھ وا دوخ زا ھکلب ،متـــسھ
 ،دنکیم جیورت ار توافتم یھاگدید ادخ مالک ھک منادیم .موـشیم لاحـشوخ نورد زا ،هدرک یکچوک فداـصت
  .متسین نینچ ھک میوگب دیاب ھناقداص یلو
 ھـک ییاـھنآ و مینکیم تـعاـطا ادـخ زاً اـتقیقح ھـک مینک عناـق ار دوخ اـت مینزیم ینھذ یاـھیزاـب ھـب تــــسد یھاـگ
 عناق ار دوخ میناوتیم ،مینک شالت یفاک ٔهزادنا ھب رگا .مینکیم تبحم و میراد تـسود ار دنتـسین ینتـشادتـسود
 ،تـسا تخـس وا اب ندمآ رانک ھک یـصخـش نینچ یتقو ،لاح نیا اب .میـشخبیم و مینکیم تبحم ار اھنآ ھک مینک
 اب و دبوکیم ام ھناــش رب یزورً الثم ،ددرگیم المرب ام ینورد ِتیعــضو ،دوــشیم ام نوماریپ طیحم دراو

 نیلوا رد "!ینزب ار تقرع دـــض حبـــص زورما یدرکن تقو راگنا !ردارب اباب یا" :دیوگیم دنلب ییادـــص
 دـییوگیم دوخ اـب .دـننکیم هاـگن اـمــــش ھـب و دـناھـتــــشگرب ھـمھ یلو "!ھـلبا یا" :دـییوگب میھاوخیم لـمعلاسکع
 ام ھب ار یاهزاجا نینچ مــسج یلو ،میــشاب ھتــشاد تــسود ار وا میھاوخیمً اعقاو "!؟دریمب و دوریمن ارچ"
  .دھدیمن



 و یدـب ،مینک ییوکین میھاوخیم تـقو رھ .میباـییم لاـعف ار زیگناربھـیاـنک ینوناـق دوخ دوجو رد ،سلوپ لـثم
 .مییآیم رد اپ زا یگدنامرد اب ،اھتــسکــش زا رازیب و ،میوــشیم ھتــسخً اتیاھن .تــسا رــضاح مھ ترارــش
 ھچ ھک هآ" :مینزیم دایرف سلوپ اب ادـــصمھ و مینکیم سح دوخ شود رب ار نیگنـــس و یناحور یتـــسکـــش
 "؟دشخب ییاھر گرم ِرکیپ نیا زا ارم ھک تسیک !متسھ یتخبنوگن صخش
 
  تسین راختفا یارب یلیلد
 رپ تردق ھب ور اھرد ،میتــسین گرم و هانگ ِنوناق زا دوخ نتخاــس دازآ ھب رداق مینک فارتعا ھک یماگنھ اھنت

 نآ ماجنا ھب رداق دوخ ھک دریگیم تروــــص یلمع و دنوــــشیم زاب ام نورد ندرک لمع یارب ادخ ِهوکــــش
 نداد و یرازگرکـش ،تـسا ھتخاـس ام زا ھک یراک اھنت ،دنکیم لیدبت نورد زا ار ام ادخ تردق یتقو .میتـسین

 ھک مدـــش ھجوتم ،زور کی یلو .مدوب ریگرد هانگ ردً البق" :مییوگب نارگید ھب میناوتیمن .تـــسادخ ھب لالج
 ماجنا ار اھراک نآ رگید متفرگ میمــصت و مدــش طبــضنم و مدرک هدارا سپ .درادن تــسود ار اھراک نآ اــسیع
 ادخ مالک ھک روطنامھ .مینک راختفا یــصخــش طابــضنا و دوخ ندرک لرتنک ھب ھک درادن دوجو یلیلد ".مھدن
 ".حیــــسم یــــسیع ناـمدـنوادـخ بـیلــــص ھـب زج منک راـختفا یزیچ ھـب زگرھ نم ھـک داـبم اـّما" :دـنکیم مالعا
  )١۴ :۶ نایطالغ(
 یاھھناـشن زا یکی ؟دنیآیم رظن ھب یناحور ،دنتـسھً اتقیقح ھچنآ زا شیب ھک دیاهدروخرب یناـسک ھب لاح ھب ات

 دیآ شیپ رگا .دیوگیم نخـس دوخ یناحور یاھلادج زا صخـش ھک دوـشیم نایامن یتقو یتقادـص مدع نینچ
ً اروف ،یناحور حالطـــصا ھب ِصاخـــشا نیا ،دنک فارتعا مـــسج اب دوخ یریگرد ھب نایفارطا زا یـــسک ھک
 ھک دنھدیم ناــــشن ،دنروآ نابز رب یمالک ھکنآ یب .دنریگیم دوخ رب یقبام زا رتسدقم و اــــسراپ یرھاظ
 رگا ؟ارچ" :دیوگیم یــصخــش نینچ .تــسا هدیھوکن و لومعمان یرما ،رادنامیا کی یارب مــسج اب یریگرد
 اـب یلکــــشم نینچ ،)اـم لـثم( یدوب هاـگآ یناـحور رظن زا و یدادیم مالک ھـب تـقو و یدرکیم اـعد رتــــشیب

  ".یدرکیمن ادیپ دوخ ینامسج یاھھتساوخ
 رکف .درادن یناوخمھ سدقمباتک میلاعت اب اما ،تـسا لومعم رایـسب یرما بآمھناـسدقم و ارگلآهدیا هاگدید نیا
 ھک منادیم دوخ ِینالوط ٔھبرجت قبط .میوــشن ورھبور یلکــشم اب و میــشاب مــسج رد و نیمز رب دوــشب منکیمن

  .دشاب زاسلکشم دناوتیم رگید یاهرود هزادنا ھب ینامز ٔهزاب رھ رد مسج
 نیرتھب اب ھـشیمھ ،دراد ار نآ رییغت دـصق ھک دنکیم راکـشآ نم رب ار سفن زا یتمـسق ادخ یتقو ،لاثم یارب
 .متفاـین لاـح نآ ھـب رگید زگرھ ھـک مروخیم دـنگوــــس و مینیبیم ار مھاـنگ یتــــشز .منکیم زاـغآ ار راـک تـین
 ھیـصوت ھنوگرھ لابند ھب .منکیم اپ و تـسد لکـشم نآ لح یارب یفلتخم یاھیژتارتـسا و اھشور ،نیاربانب

 مھ زا نم یاـھھـماـنرب نیرتھـناـکریز ھـک مینیبیم ،دوز اـی رید اـما .متــــسھ تـیعقوم نآ اـب ندـمآ راـنک تـھج
 وا حور .دناـسریم یرای ارم وا ،یتفگـش لامک رد سپـس و مبلطیم کمک ادخ زا و موـشیم ھفالک .دنـشاپیم
  .دنکیم لیدبتارم یگدنز
 تـسا فرگـش و هداـس ردقچ ادخ ِلیدبت شور ھک مینیبیم ،دریگیم رب رد ارم دوجو یرازگرکـش ھکیلاح رد
 و مھدیم ناکت رــــس گنرِد یمک زا دعب .تــــسا رتھب نم ٔھناھارمگ یاھشالت زا رایــــسب دوجو نیا اب یلو



 ْروخرد یراک مناوتیم ھک منک رکف مدرک تارج روطچ ؟ممھفب ار ضیف ٔهداس موھفم مھاوخیم یِک" :میوگیم
 روـصت دوخ نھذ رد زاب ،ریـسافت نیا ٔھمھ اب اما "؟متـسین تبنوگن مھ اھردقنآ ھک منک تباث ادخ ھب و مھد ماجنا
  .مینارورپیم ار یراک نینچ ماجنا
 یارب مزال توق و هدروآ مھارف ار عباـنم وا ،دـنک تـموکح اـم رب مــــسج ھـک دوبن نیا ھـجو چیھ ھـب ادـخ دــــصق
 ،مینک فرط رب ار دوخ یاھلادجً اـصخـش میراد یعـس ھک یتقو ات اما .تـسا هدیـشخب ام ھب ار یزوریپ ھبرجت

 توق زا ھک تیـسودق ھب ندیـسر یارب شالت عون رھ .دنتـسھ ام هار رب یعنام ،نامیاھشالت نیرتناـشخرد اتح
 رظن زا ،میراد نآ زا ندرک رذح رد یعس ھک یراک هزادنا ھب و تسا ینامسج یلمع ،دریگ تاشن ام یصخش
 یاھییاناوت و عبانم زا لقتسم و ،دیآیم لصاح ادخ تلاخد زا اھنت ،ام یزوریپ ھک یماگنھ .تسا دنسپان ادخ
  .دوب دھاوخ ادخ شیاتس و لالج نآ ینایاپ ھجیتن ،تسام یصخش
 
  درک یرود اھنآ زا دیاب ھک ییاھماد
 مـسج رگید ،تـسابیز ردقچ" :مییوگب ھک میوـشیم ھـسوـسو ،مینکیم یکیدزن ساـسحا دنوادخ ھب ھک یتاظحل

 ار دوخ بوخ فادھا و دـسریم ارف مھ ادرف ،ھنافـساتم اما "!تـسا چوپ و هدوھیب نوچ ،منکیمن لابند ار دوخ
 و ،میناــشکیم باوختخت ھب ار دوخ ،هدننکھتــسخ و ینالوط یزور ندنارذگ زا سپ .میراپــسیم یــشومارف ھب
 زور لوط رد ،میاهدـش فرحنم دوخ یلـصا فدھ زا ،نامیاھشالت مغریلع ھک دوـشیم راکـشآ ام رب ناھگان
 رد ار ام دوجو راـسفا رگید راب مـسج ،بجعت لامک رد .تـشاد لرتنک تحت ار ام مـسج و میاهدرک ار دوخ راک
 .میھدن ماجنا زگرھ میدوب هداد لوق ھک میدرک ار یراک و تفرگ تسد
 ھک میروخیم دنگوـس و مینکیم موکحم ار دوخ .میوـشیم یگرزب هابتـشا بکترم بلغا ھک تـسا ھظحل نآ رد
 عقاو رد ،میھدیم یلوق نینچ ھکنیا ضحم ھب ؟تـــساجک راک ِلکـــشم دینیبیم .مینک شالت رتـــشیب دعب ھعفد
 یناحور رظن زا ار ام نامیاھشالت مییوگیم عقاو رد .مینک اکتا و باـسح دوخ مـسج رب ھک میاھتفرگ میمـصت
 تراکنا ]زگرھ[" :میوگیم سرطپ لثم مھ ام .میراذگیم مـسج ورملق رب اپً اددجم ھجیتن رد و دننکیم تیوقت
  ".درک مھاوخن
 سویاـم تدــــش ھـب ،میباـییم یرارکت یدربن رد گـنج لوغــــشم مادـم ار دوخ ھـک یماـگنھ ،اـم زا یراـیــــسب
 میوـش ھجوتم و میـسرب دوخ ناوت دح رخآ ھب دیاب ام ٔھمھ .دوـش ام بجعت ثعاب دیابن یرما نینچ اما .میوـشیم
 میروآیم رب دایرف ادخ دزن سای اب .دنک دونـشخ ار ادخ ھک میـشاب ھتـشاد یایگدنز میناوتیمن ،دوخ توق ھب ھک
 ات دنکیم کمک نم ھب ھک تـسھ یھار منک رکف مراد تـسود .دـشخبیم ییاھر ار ام ضیف و ینابرھم اب وا و
 .ماهدرکن فشک ار یھار نینچ زونھ ،ھناتخبروش اما ،مسرن دوخ ناوت دح و طخ رخآ ھب نازیم نیا ھب
  
  نورد زا

 یوــــس نیا رد ،لاح نیا اب .میربب تذل یگــــشیمھ ِیزوریپ زا ھک دومرف رــــسیم ام یارب دوخ ضیف ھب ادخ
 رارق ام یور شیپ ھک تـسا ییاھیباختنا زا ناـشن دیـشروخ عولط رھ .دـسریمن نایاپ ھب زگرھ دربن ،نامـسآ



 تردـق فقو ار دوخ یگدـنز اـی مینکیم یگدـنز دوخ یناـمــــسج لاـیما یارب اـیآ :تــــسا نیا لاوــــس .دـنریگیم
 ؟مینکیم ادخ حور ِرگلیدبت
 !دھدیم رییغت ار ام یگدنز دوخ ضیف ھب ادخ مینیبب و میـسرب دوخ عبانم یاھتنا ھب ھک تـسا دنمھوکـش ردقچ 
 یارب یدیماان رد ھمھ ،دوبن بیلـص رگا .تـسام یاج ھب حیـسمیاـسیع لمع ،رادنامیا هاگیاج رد راختفا اھنت
 ،میدوب ھتــشگمگ و ھتفرتــسد زاً البق ھک ام ،ادخ میظع تبحم رطاخ ھب اما .میدنامیم یقاب نادرگرــس ھــشیمھ
  .میتفای دیمعت حیسم رد و هدرک ادیپ تاجن
 ھک تـسا حیـسم ھکلب ،مینکیم یگدنز ھک میتـسین ام رگید و میـشاب ھتـشاد یلاع یاھطبار ادخ اب میناوتیم نونکا
 تــسود رایــسب ار ام ھکنآ ،میربیم شیپ ادخ رــسپ ھب نامیا اب ار دوخ ینونک یگدنز .١٥دنکیم یگدنز ام رد
 .تــسا ھتــشگ هزات تقلخ ْحیــسم رد ام زا کی رھ ،ادخ ضیف رطاخ ھب .دومن میلــست ام ِهار رد ار دوخ و دراد
 .دش هزات زیچھمھ و تشذگرد ھنھک یاھزیچ
 زا یوریپ طقف یگدنز میوـــشیم ھجوتم ناھگان .دوـــشیم هدنز ام یناحور ھجو ،میوـــشیم ادخ دنزرف یتقو
 زا دناوتیم ،دوـشیمن بآریـس زگرھ مـسج ھطـساو ھب ھک ،ام ینورد قایتـشا میوـشیم ھجوتم .تـسین هزیرغ
 ار یداــش و یمارآ رتــشیب ،میــسانــشیم ار ادخ رتــشیب ھچ رھ .ددرگ عانقا و زیربل ادخ اب تبحم رپ ھطبار
 دودحم ِفیط زا رتارف ،میوـشیم ورھبور نآ اب حور رد ھک یتیاـضر نازیم میوـشیم ھجوتم و مینکیم ھبرجت

 .تسا مسج
 اریز !میھدیم ندرک لمع ٔهزاجا حور ھب و میــــشکیم دوخ ٔهدوھیب ِیاھشالت زا تــــسد ھک تــــسابیز ردقچ
  .دنامیم یقاب یزوریپ عون نیا اھنت و نوریب زا ھن ،دوشیم زاغآ نورد زا وا یزوریپ
 
 
 !دازآ یتسار ھب .٩
 ١ :۵ نایطالغ رد سلوپ ھک روطنامھ .تـسین دازآ ،دراد نامیا حیـسم ھب ھک یـسک ٔهزادنا ھب ایند رد سک چیھ
 یگدنب غوی راتفرگ رگید راب ار دوخ و دیتــسیاب راوتــسا سپ .میــشاب دازآ ات درک دازآ ار ام حیــسم" :دیوگیم
  "دیزاسم
 تھج یتیفرظ ،تـسا یقالخا رظن زا طلغ و تـسرد تخانـش رد دازآ تیعـضو کی رد ندوب یانعم ھب یدازآ
 هژاو نیا یریگراک ھب یلو ،دنتـــسھ دازآً اتقیقح ْنارادنامیا .دوریم راک ھب یگدنز رد یقیقح تامیمـــصت ذخا

 ،دراد دوخ یور شیپ یقیقح باختنا کی عقاو رد راکھانگ صخـش .تـسا هابتـشا ناراکھانگ فیـصوت تھج
 تسد دناوتیمن ھک هدـش دوخ مـسج راتفرگ نانچ صخـش نیا .تـسا حیـسمیاـسیع ھب ندروآ نامیا مھ باختنا نآ
  .دشکب دوخ ینونک راک زا
 راک نیا زا" :دنیوگیم .دننادب ار شلیلد ھکنیا نودب ،دننزیم ترارـــش ھب تـــسد مدرم زا یرایـــسب هزورما
 دوخ ریــسا ار اھنآ یتردق ".منکیم زاب اما ،مرفنتم مدوخ زا راک نیا رطاخ ھب !ممھفیمن !مھاوخیمن ؛مرازیب
  .تسا ناطیش تردق نیا و تسا هدرک

 
 ٢٠ :٢ نایطالغ ١٥



 یاـضرا لابند ھب یگدنز قیرط رھ رد و میدوب بـضغ نادنزرف ام ھمھ ،میروآ نامیا حیـسم ھب ھکنیا زا لبق
 ام .دوب نامتراـسا عون باختنا ْ ھنیزگ اھنت .)دوـش ھعجارم ٣ :٢ نایـسـسفا ھب( میدوب نھذ و مـسج یاھھتـساوخ
 یرود تیفرظ نوچ ،مینزب لمع و باختنا ھب تــسد یقالخا دب و بوخ نیب ھنادازآ ھک میدوبن یتیفرظ یاراد
 ھب رداق اما ،میدرکیم ناکم لقن نآ زا رگید یعون ھب یکاپان عون کی زا دیاــــش .میتــــشادن ار هانگ زا ندرک
 .تسین یرثا یدازآ زا کانفسا طیارش نیا رد .میدوبن ھنایاسراپ یگدنز
 نینچ .دـنادرگیمرب تراــــسا ھـب ار اـم ھـک میریگ راـک ھـب یاھـنیمز رد ار دوخ یدازآ دـیاـبن ،ندـناـم دازآ یارب
 و تبحم ناگدننکتفایرد ناونع ھب !تــسا داــضت رد ،هدــش هداد ام ھب حیــسمیاــسیع رد ھک یدازآ اب یرما
 .مینامب دوخ ینامـسج لایما ٔهدرب تـسین یزاین رگید .تـسا ھتـشگ اطع ام ھب مـسج ٔھطلـس زا یدازآ ،ادخ شـشخب

 زا .میتــسرپب و مینک تمدخ ار ادخ و مینادرگرب ور هانگ زا میناوتیم قیرط نآ ھب ھک هدــش هداد ام ھب یتیفرظ
 نتـسیز زا ،حیـسمیاـسیع ھب دامتعا و نامیا اب .میاهدـش دازآ ،دناھتفرگ تراـسا ھب ار ام ھک یکیرات یاھریجنز
 ار یدازآ زا یھجو ،ادخ نادنزرف ناونع ھب .میاھتشگ دازآ ادخ طسوت ندش ھتفریذپ تھج تعیرـش رایعم قبط
  .دوب هدشن نایامن ام رب لاح ھب ات ھک میدید
 زیاج زیچھمھ" :دیوگب تــسناوتیم سلوپ ھک تــسا عیــسو ردقنآ ام یدازآ ِدودح و میاھتــشگ دازآ حیــسم رد
 .دیباییمن تعـسو نیا ھب یھاگدید ،یقالخا لوـصا و ھفـسلف چیھ رد .)دینیبب ار ٢٣ :١٠ نایتنرق لوا( "تـسا
 .دوب نیرتدازآ ،"تسا زیاج نم رب زیچھمھ" :تفگ ھک یدرم ،لصا رد
 ار ٢٣ ھیآ( تـــسین دیفم زیچھمھ اما ،تـــسا زیاج نم رب زیچھمھ ھچرگ ھک دیوگیم دیکات ھب نینچمھ سلوپ
 نکمم اما ،دنزادنایمن رطخ ھب ار ام تاجن ھک مییوجب ار یدازآ زا یفلتخم ِیاھھنیمز میناوتیم ینعی .)دینیبب
 ادخ اب ھنامیمـص و هداـس ٔھطبار زا ار ام ھچنآ زا دیاب .دنوـش ادخ اب نتـشادرب ماگ رد اب ام تفرـشیپ عنام تـسا
 ھب یاھنیمز رد ار دوخ یدازآ ھک میــشاب بقارم دیاب ،مینامب دازآ میھاوخیم رگا .مینک یراددوخ ،دنکیم رود
  .دنادرگیمرب تراسا ھب ام ھک میریگن راک
 
  یدازآ زا طلغ ٔهدافتسا
 ینعی حیـسم رد یدازآ ھک دننکیم رکف ،دننکیم کرد هابتـشا ار یحیـسم ِیدازآ نارگید ھک دیآیم شیپ رایـسب
 مــسج لایما یاــضرا یارب یتــصرف ناونع ھب دوخ یدازآ زا و دنوــش بکترم ار یھانگ عون رھ دنناوتیم
 ھب ام ِیدازآ .تـــسیحیـــسم ِیدازآ دروم رد یـــسدقم باتک میلعت لماک فارحنا یرما نینچ .دننکیم هدافتـــسا
  .تسین هانگ یارب یزوجم زگرھ یدازآ نیا ؛تسین ندرک هانگ یارب یدازآ یانعم
 رب ینامز ھک یاھطلـس و مـسج زا یدازآ ام یارب ،میاهدـش هدناوخ نآ ھب حیـسمیاـسیع رد ھک یھوکـشرپ یدازآ
 یارب یدازآ حیـــسم رد یدازآ نیا ھک دیوگیم ام ھب ۶ نایمور رد سلوپ .تـــسا هدروآ مھارف ار تـــشاد ام
 .میراذگ رانک ار ھتشذگ ٔھنازابسوھ و رابهانگ یگدنز ات میدازآ ام عقاو رد .تسادخ شتسرپ و تمدخ
 تفرعم تخرد زج ھب ،دروخب تخرد رھ زا ھک دوب رداق وا .دوب هدـش هدیـشخب مدآ ھب ندع غاب رد مات یدازآ
 دھاوخ ھعونمم تخرد زا و درک دھاوخ یچیپرـــس وا نامرف زا مدآ ھک تـــسنادیم ادتبا زا ادخ .رـــش و کین



 ندروخ عنامً المع ھک دــشن نآ رب ادخ ،دوجو نیا اب .درک دھاوخ ایند دراو ار تکالف و هانگً ابقاعتم و ،دروخ
  .دش ایند دراو هانگ و درک هدافتسا طلغ ھب دوخ یدازآ زا رفن کی .دوش مدآ طسوت هویم
 تـسا نکمم .مینیزگرب ار حیـسم رد دوخ یدازآ زا طلغ ٔهدافتـسا دازآ هدارا اب میناوتیم زین ام ،لاونم نیمھ ھب
 ھک میاهدینـــش ھمھ الامتحا .دنادرگرب تراـــسا ھب ار ام ھک میریگ راک ھب یوحن ھب ار هوکـــشرپ یدازآ نیا ھک
 اــضرا ار ینامــسج ٔهزیگنا نیا رخآ ھب ات مراد دــصق سپ .مدازآ یحیــسم کی ناونع ھب نم" :دنیوگیم یخرب
 ار دوخ یدازآ دیابن زگرھ .مینکن نینچ میدازآ نینچمھ ھک میـــشاب ھتـــشاد رطاخ ھب دیاب اما ".مدازآ نوچ ،منک
 نایناربع .میدرگ نآ یاھسوھ میلـست و هدرک هدافتـسا نآ زا ینامـسج ٔھتـساوخ یاـضرا یارب و هدرمـش تمینغ

 اب" و "دیــــشاب لفاغ مھاوخیمن ،ناردارب یا ،حور تایلجت صوــــصخ رد اّما و" :دیوگیم ام ھب ٢و١ :١٢
 نامیا لماک رھظم و نامرھق رب ار دوخ نامـشچ و میودب ،تـسا هدـش ررقم ام یارب ھک یاھقباـسم رد تماقتـسا
  ."میزودب یسیع ینعی
 
  تمدخ یارب یدازآ
 نآ زا دیاب ھنوگچ ھک تــسا نیا یقیقح لاوــس .مینک هدافتــسا حیــسم رد دوخ یدازآ زا دیابن ھنوگچ ھک مینادیم
 ؟مینک هدافتــسا ضیف رد دــشر ھب کمک و ادخ نداد لالج یارب دوخ یدازآ زا میناوتیم ھنوگچ ؟مینک هدافتــسا
 ھـب تـمدـخ یارب دوخ یدازآ زا دـیاـب ھـک دـیوگیم وا .دـھدیم خــــساـپ لاوــــس نیا ھـب ١٣ :۵ ناـیطالغ رد سلوپ
 یتـصرف ار دوخ یدازآ اّما ،دیاهدـش هدناوخ ارف یدازآ ھب امـش ،ناردارب یا" :مینک هدافتـسا تبحم رد رگیدکی
 شزرا ھـناـنتورف تـمدـخ یارب ادـخ ."دـینک تـمدـخ ار رگیدـکی ،تـبحم اـب ھـکلب ،دـیزاــــسم سَْفن یاــــضرا یارب
  .تسا لئاق یناوارف
 .مینک تمدخ دیاب ،میـــشاب گرزب ادخ یھاـــشداپ ردً اتقیقح میھاوخیم رگا ھک دنکیم یروآدای اھراب ادخ مالک
 شنادرگاــش ھب زیگناتفگــش ینخــس ،میاھتــشاذگ گرزب تیرومام ار شمــسا هزورما ھچنآ یادتبا رد اــسیع
 هدـش هدرپـس نم ھب نیمز رب و نامـسآ رد تردق یمامت :دومرف ناـشیا ھب و دمآ کیدزن یـسیع هاگنآ":دیوگیم
 تردق نامھ .دش هدرپس وا ھب ملاع رد تردق مامت ؟دشاب دیاب یتردق ھنوگچ ،تردق نیا ھک دینک روصت ".تسا
  .تساسیع ھب قلعتم تردق نآ ،تشاد هاگن مھ رانک ار تارذ و تخورفا ار ناگراتس ِشتآ ھک
 ھماج اــسیع .ھن ؟دیرفآ هزات ناــشکھک دنچ ؟دروآ رد هزرل ھب ار ایند ؟درک هدافتــسا دوخ تردق زا ھنوگچ وا

 ِتـشگنا و اپ نیرخآ نتـسـش زا دعب .تـسـش ار دوخ نادرگاـش یاپ و دـش نارگید رازگتمدخ و دروآ رد ار دوخ
 ناونع ھب نم نوچ .مدــش ھنومن امــش یارب ؟مدرک ناتیارب ھچنآ دیتفایرد ایآ" :دیــسرپ دوخ ناھارمھ زا ،هدولآ

 -١٢ :١٣ انحوی(  ".دینک تمدخ رگیدکی ھب دیاب مھ امــش سپ ،مدرک تمدخ امــش ھب ،امــش رورــس و دنوادخ
١۴(  

 ؟درک دیھاوخ ھچ تردق نآ اب ،"تــسا هدــش هدیــشخب نم ھب ملاع تردق ھمھ" :دییوگب دیناوتب ،الاح نیمھ رگا
 وا اما ، دوب وا ھب قلعتم ملاع تردق ٔھمھ .تـسـش ار دوخ نادرگاـش فیثک یاپ و تـشادرب ینَگل و ھلوح اـسیع
  !تسش ار نادرگاش یاپ ؟درک ھچ تردق نآ اب



 ھب شوگ نارگید و دنھدب روتـــسد دنھاوخیم یرایـــسب اما .میتـــسھ ندرک تمدخ ھب لیام ام زا یکدنا دادعت
 تسود ار نداد روتسد ردقچ "!اجنآ یورب دیاب" ،"!هدب نم ھب ار نآ" ،"!روایب ار نآ ورب" .دنشاب اھنآ نامرف
 مھرد ناممخا و مینیبیم بیـــسآ ؛میوـــشیم تحاران ،دنوـــشیمن ارجا نامتاروتـــسد ھکنیا زا ردقچ و میراد
 دازآ .تــسین اجنآ ادخ تکرب نیرتمیظع اما ،میربیم تذل ،میــشاب مکاح ھقبط زا یوــضع ھکنیا زا ؟دوریم
  .تبحم رد اھنآ ھب تمدخ یارب ھکلب ،نارگید ھب ندرک تسایر رطاخ ھب ھن ،میاهدش
 رد نارگید ھب تمدخ ھیلع رب نم ندب ً،اعطق .تـسام یاھلد رد ادخ حور ِلمع یتکرب نینچ ٔھمزال ،کـشیب
 تدوخ ،یھاوخیم بآ رگا" :تـسا نیا اـضاقت نیرتهداـس ھب نم ِینآ ِلمعلاسکع یھاگ .دنکیم نایغط تبحم
 ھنارـصُم و دراد تـسود ار ندـش تمدخ نم مـسج ".نکب ار راک نامھ مھ زورما ؟یدرک ھچ زورید .وـش دنلب
 رد .منک تمدخ نارگید ھب تبحم رد مناوتیم الاح و ماهدــش دازآ مــسج تراــسا زا نم اما .تــسا نآ لابند ھب
 ار تاھیاــسمھ" :تــسا هدــش ھــصالخ ھلمج کی رد تعیرــش ٔھمھ !تــسا یداــش ثعاب ندرک تمدخ تبحم
 .)٣٩ :٢٢ اتم( "امن تبحم نتشیوخ نوچمھ
 
  ندرک تبحم یارب یدازآ
 ماجنا امــش لابق رد یــسک دیھاوخیمن ھک دینکن نارگید اب ار یراک" :تفگ ادوب ،اــسیع زا لبق لاــس تــسیود
 امـش ینیب رب یتـشم یـسک دیھاوخیمن رگا .تـسا هدرک نایب یفنم تروـص ھب ار ھلمج نیا ھک دینک تقد ".دھد
  .تسا لمع یھن رب رما ،عقاو رد .دینزن نارگید ینیب رب تشُم سپ ،دنزب
 تبحم زاربا تھج یلمع یاھهار لابند ھب ھنالاعف دیاب ھکلب ؛تـــسین طلغ راک زا یراددوخ اھنت ییالط نوناق

  .میشاب دوخ
 یراک نوچ ،دنتــسھ اــسراپ ھک دننکیم رکف .دننادیم ییالط نوناق طلغ ھب ار ادوب ھیــصوت یرایــسب هزورما
 دارفا اب و ماھتــشکن ھک ار یــسک .ماهدناــسرن بیــسآ یــسک ھبً اتقیقح" :دیونــشب اھنآ زا تــسا نکمم .دننکیمن
 یراک چیھ درد ھب رگید تفگ ناوتیم ھک هدــش راوتــسا یھن رب ردقنآ اھنآ یگدنز ".ماهدــشن رتــسبمھ فلتخم
  .دنروخیمن
 مدرم اب" :تفگ وا .دنکیم نایب تبثم یناگژاو اب ار یقالخا لـــصا نیا حیـــسمیاـــسیع ھک دینک تقد دیاب اما
 اما ،موـش تمدخ مراد تـسود ھکنیا اب .)٣١ :۶ اقول( "دننک راتفر امـش اب دیھاوخیم ھک دینک راتفر ھنوگنامھ
 هدننکتفایرد مراد تــسود ھکنیا اب .منک تبحم دیاب یلو ،موــش تبحم مراد تــسود ھکنیا اب .منک تمدخ دیاب
  .مھدب دیاب یلو ،مشاب
 یارب یراک ماجنا تھج ،نامداـش و لاعف یـشور ھب و ،تیقالخ اب ینعی ھیاـسمھ نتـشاد تـسود و ندرک تبحم
 یاھهار لابند ھب ھنالاعف دیاب ھکلب ؛تـــسین طلغ راک زا یراددوخ اھنت ییالط نوناق .میوـــش مدق شیپ نارگید
  .میشاب دوخ تبحم زاربا تھج یلمع
 تسود .میروآیم اج ھب ار تعیرش نارگید ھب ندرک تبحم اب سپس و ادخ ندرک تبحم اب ادتبا دیوگیم اسیع
 ام ِهابتــشا نارگید میراد تــسود .مینک دای ییوکین ھب اھنآ زا دیاب سپ ،دننک دای ییوکین ھب ام زا نارگید میراد
  .میریگب هدیدان ار اھنآ هابتشا و میشاب ھتشاد یھاگدید نینچ اھنآ ھب تبسن دیاب سپ ،دنریگب هدیدان ار



 
 راوخعونمھ یاھور اسیلک
 ادتبا ؟تـسوا ندرک ریقحت ام لمعلاسکع نیلوا بلغا ،دنزیم ام دروم رد دنیاـشوخان یفرح یـسک یتقو ارچ
 ھب سدقم نارگید شیپ دھاوخیم ھک اھردقنآ میراذگن ات میھدیم دقتنم صخـــش تـــسادق دروم رد ھیرظن دنچ
 یتقو سپــس ."میوگیم وت ھب مھ طقف ،میوگب ار شتقیقح" :مییوگیم رگید یــصخــش شیپ سپــس .دــسر رظن

  .دوشیم زاغآ نایاپیب و دنیاشوخان نانخس و اھتبیغ زا رگید یاهرود ،دسریم دقتنم نآ شوگ ھب ام فرح
 ھتبلا" :میوگیم ،دنزیم نم دروم رد یبوخ یاھفرح و دراد تــسود ارم یــسک ممھفب رگا ،رگید یوــس زا
  ."تسا یاھکرعم و روعش اب مدآً اعقاو .تسا سانشتیصخشً اعقاو
 ھب ات ار شفرح ھک مدرکیم یراک تداع قبط ،دراد ار یرگید ندرک بارخ دــصق یــسک مدیدیم یتقوً البق
 :متفگیم ،درک یلاـخ رظن دروم صخــــش رــــس رب ار دوخ یاـھفرح ھـلاـبز نویماـک ھـکنیا زا دـعب .دـنزب رخآ
  .منیبب ار ناشلمعلاسکع متشاد تسود "!تسا نم یومع ھک یتسنادیمن منک رکف !دش بلاج"
 تـــسد ھب ھک دیـــشاب بظاوم ،دیھد ھمادا رگیدکی ِندیرد و ندیزگ ھب رگا یلو" :دھدیم رادـــشھ ام ھب سلوپ
ً الثم ،میتــــسھ نارگید ندـیعلب و ندز ھـبرــــض لاـبند ھـب رگا .)١۵ :۵ ناـیطالغ( "دـیورن ناـیم زا رگیدـکی

 رد عقاو رد ،مینکیم هرخــسم ار اھنآ رگیدکی شیپ اتح ای مینزیم اھنآ دروم رد برخم و کاندرد یاھفرح
 دوخ و دوـشیم زاغآ ١٦یاھطبار ِیراوخمدآ یعون یطیارـش نینچ رد ،ھنافـساتم .میاهداتـسیا تبحم لباقم ھطقن
 یزیچ و دنکیم یورشیپ و دباییم شرورپ یخلت و تداسح .میباییم راتفرگ لطاب و برخم یاھخرچ رد ار
  .میعلبیم ار رگیدمھ ام یترابع ھب .دروخیم ار دوخ اسیلک ھک درذگیمن

 ار اھیگنجْسورخ زا نــشخ و صاخ یداژن ،تیقفوم اب تــسناوت ھک مدناوخ ار یــسیلگنا درم ناتــساد ییاج
 دوخ یارب یراختفا و ترھـــش اقآ نآ و دندوب ریذپانتـــسکـــش هزرابم دوگ رد وا یاھسورخ .دھد شرورپ
 دوجو ھـب و تـفریم نوریب و دــــشیم رادـیب حبــــص زور رھ .دوب رختفم دوخ راـک ھـجیتن زا و درک بــــسک
  .دیلابیم دوخ یاھیگنجسورخ
 و نوخ ،َرپ زا ُرپ ھنال ھک دید ،دـش ورھبور کانتـشحو یاھنحـص اب و دنزب اھسورخ ھب یرـس ات تفر یزور
 یایوج وا زا و دز ادـــص ار شرگراکً اروف .دندوب هدـــش ھکتھکت شیاھیگنجسورخ .تـــسا سورخ ٔهزانج
 اب مھ شرگراک "؟تــشاذگ سفق کی رد ار اھنیا و درک تقامح یــسک ھچ" :دیــسرپ تینابــصع اب .دــش ارجام
 یتقامح نینچ ارچ" :دیـــسرپ یرتـــشیب تینابـــصع زاب مھ راکبحاـــص "!نابرق مدوب نم" :داد باوج سرت
 و دندوب ھلبا اھسورخً املــسم ".دنتــسھ مھ اب ھمھ ،دنــشاب هدیمھف نالا ات ھک مدرکرکف ،بخ" :تفگ "؟یدرک
 .دندوبن تسود زا نمشد صیخشت ھب رداق
 یقیقح نمــشد ھک مینکیم شومارف بلغا .مینکیمن هدافتــسا دوخ شوھ زا اــسیلک رد اھتقو یلیخ ،ھنافــساتم
 ھب ار ناــسنا ھک تــسا لھج و یکیرات یقیقح نمــشد .تــسین یِرتیبــسِرپ ای تــسیتْپاب یاــسیلک ْنمــشد .تــسیک
 ھب و میــشکب تــسد ،دنکیم بیرخت ار ام دوخ اھنت ھک یتباقر زا دیاب .تــسا هدروآرد بیرف و هانگ ِتراــسا
 رگیدکی ،میعلبب ار رگیدمھ و مینز گنچ رگیدکی رب رگا نوچ .میــشاب ادخ یھاــشداپ رد ناگمھ تعفنم لابند

 
 .دنتسھ ناشیاھفرح و اھتمھت اب رگیدکی ندیرد و ندیدزگ لاح رد دارفا ھک تسا یاھطبار دوصقم ١٦



 عقوم نآ ،ھتـسکـش زیچھمھ و ھتفرگ ار اج ھمھ نوخ مییبیم و مییآیم اـسیلک ھب یزور .درک میھاوخ دوبان ار
  "!تیحیسم زا مھ نیا" :دیوگیم ایند ھک تسا
 زا یرایـسب .میاهدوب رگیدمھ ندرک دوبان و ندیعلب لوغـشمً ارثکا ،اـسیلک خیرات لوط رد ھک تـسا فـسات ھیام
 عنام دناوتیمن نیا زا شیب زیچ چیھ .میاھتسناد ریقح ار اھاسیلک رگید و میاھتشاذگ رگیدکی رب طلغ یاھمان ام
  .دوش ادخ یھاشداپ تفرشیپ
 دیاب .ینابرھم و ،شـــشخب ،تبحم ِ ِحور ؛میرادرب ماگ حور رد دیاب ،حیـــسم رد دازآ نانز و نادرم ناونع ھب

 نیا اب ھلباقم یارب یتردق دیناوتیم اجک .میرادن یباختنا دروم نیا رد و .میــشاب وا توق و ضیف راظتنا مــشچ
 امش اب ھک یناسک دروم رد اتح ،دینک زکرمت تسا یندوتس و وکین نارگید رد ھچنآ رب و دیبایب برخم نایرج
 ؟دنتسھ فلاخم
 
  
  یدازآ تیلوئسم
 یدازآ یاھب ،ناگرزب زا یکی لوق ھب .تـــسا هدوب نیمھ ھـــشیمھ .دراد هارمھ ھب دوخ اب تیلوئـــسم ،یدازآ
  .میھدب تسد زا ار نآ یتحار ھب تسا نکمم نوچ ،میشاب دوخ یدازآ ظفح بقارم دیاب .تسا نایاپیب یشالت
 دازآ حیــسم رد ،ھلب .دیروخن بیرف ،دینک هدافتــسا مــسج یاــضرا یارب دوخ یدازآ زا دیناوتیم ھک دینکن رکف
 زیگناربلاوس یلمع رطاخ ھب ار امش حور ادخ تسا نکمم ھکیلاح رد و .مینک لمع دوخ باختنا ھب ات میتسھ
 امـش تفرـشیپ عنام ایآ ؟دنکیم ھتـسھآ ار امـش ِتکرح راک نیا ایآ ھک دیـسرپب دوخ زا زاب یلو ،دراپـسن منھج ھب
  ؟دوشیم ناتفدھ یوس ھب
 ایآ" :تفگ سلوپ .موــش لماک و ١٧تفای حیــسم رد ھک تــسا نیا یگدنز رد نم ٔھتــساوخ و فدھ نیرتیلــصا
 "دیربب ھک دیودب نانچ امــش سپ ؟دربیم ار هزیاج یکی اھنت اّما ،دنودیم ھمھ ،ھقباــسم نادیم رد ھک دینادیمن
 نآ یارب ادخ ھک مروآ تـسد ھب ار یاهزیاج ات ،مـشوکیم نایاپ طخ ھب ندیـسر یارب" .)٢۴ :٩ نایتنرق لوا(
 ار هانگ رھ و یفاــضا ِراب رھ دییایب...سپ" .)٣:١۴ نایپیلیف( "تــسا هدناوخ ارف الاب ھب یــسیع ْحیــسم رد ارم
 هدــش ررقم ام یارب ھک یاھقباــسم رد تماقتــسا اب و مینک رود دوخ زا ،دچیپیم ام یاپ و تــسد ھب ناــسآ ھک
  .)٢ ،١ :١٢ نایناربع( "میزودب یسیع ینعی نامیا لماک رھظم و نامرھق رب ار دوخ نامشچ و .میودب ،تسا
 :دیوگب تــسا نکمم یــسک .دوــش نم تفرــشیپ عنام یزیچ مھاوخیمن .دنک مک ارم تعرــس یزیچ مھاوخیمن
 تسا نکمم اما ً،املسم ".دنھد ماجنا ار راک نیا دنناوتیم مھ نایحیسم .درادن یبیع ھک راک نالف ،کاچ یلو"
 نایتنرق لوا(  "تـسین دیفم زیچھمھ اما ،تـسا زیاج نم رب زیچھمھ" !دوـش فدھ یوـس ھب نم تفرـشیپ عنام
 زیچھمھ" .دنناـسر بیـسآ اـسیع اب ماھطبار ھب و دنروآرد وناز ھب ارم تـسا نکمم مھ زیاج یاھراک .)١٢ :۶
 .)دینیبب ار ١٢ ھیآ( دبای طلست نم رب یزیچ مراذگیمن اّما "تساور نم رب
 نکمم ھک مبای تــسد ھچنآ ھب ات مریگن راک ھب ار دوخ یدازآ مــشاب بقارم دیاب سپ ،منامب دازآ مھاوخیم رگا
 دوخ یدازآ زا رگا .متـسین دازآ رگید ،مدـش تردق نآ میلـست یتقو .دروآرد دوخ ھطلـس و تردق تحتارم تـسا
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 دازآ رگید سپ ،دنرادیم ھگن دوخ گنچ رد و دننکیم دوخ ریـــسا ارم ھک منک هدافتـــسا ییاھراک ماجنا یارب
 ھب رداق رگید لکـش نیا ھب .ماهدناـشک تراـسا ھب ار دوخ و هدیزرو تقامح دوخ یدازآ یریگراک ھب رد .متـسین
 .دوب مھاوخن ندرک یگدنز
 ار یدازآ نآ ات دـش هداد رارق ام رایتخا رد یعبانم ھک ،رکـش ار ادخ !میاهدـش دازآ حیـسم رد ھک ،رکـش ار ادخ
 ار رگیدمھ ھنادازآ ات دناـسر یرای ام ھب دنوادخ .دنتـسین یدازآ یقیقح یانعم نایب ھب رداق ناگژاو !مینک ظفح
 زا میناوتیم ھک تـسا عقوم نآً اتیاھن .میھاوخب رگیدکی یارب ار اھنیرتھب ،یگدوـسآ اب و مینک تمدخ و تبحم
   .میرب تذل لامک و مامت ،دوشیم تفای ادخ میظع ضیف ِیدازآ رد اھنت ھک یدننامیب ِیداش
 
 

  



 ؟دنوشیمن ھتخیسگ راسفا .١٠
 نارادنامیا دنـسرتیم .دوـشیم متخ رابهانگ یگدنز ھب ادخ ضیف ھک دننکیم رکف و دنـسرتیم لیلدیب یرایـسب
 ار حیـسمیاـسیع ھب اھنآ نامیا ھکلب ،دنکیمن یرواد ار اھنآ لامعا قبط ادخ دنمھفب رگا دنوـش ھتخیـسگراـسفا
 رھ ھب تسد مدرم و ینکیم زاب ار یرد ،یفرح نینچ اب یلو" :دیونشب اھنآ زا تسا نکمم .دریگیم رظن رد
 ار زیچھمھ وا ضیف :دننکیم ھیجوت یاھلمج نینچ نتفگ اب ار دوخ راک و دننزیم یعینـــش لمع ای ترارـــش
  ."دناشوپیم
 یـضارتعا نینچ ،نایدوھیریغ ھب ُسلوپ نابز زا ضیف ِلیجنا تراـشب .تـسین یاهزات فرح یـضارتعا نینچ
 ھتخیـسگراـسفا ھمھ ،دوـش هداد یایدازآ نینچ نایدوھیریغ ھب رگا دندرکیم رکف .تخیگنارب نایدوھی نایم ار
 ِدنوادخ ییابیکـش و" :تفگ دوخ ھلاـسر رد و ،دید ار سلوپ تراـشب زا طلغ ریبعت رطخ زین سرطپ .دنوـشیم
 ،تـسا هدـش اطع وا ھب ھک یتمکح قباطم زین سلوپ ام زیزع ردارب ھک ھنوگنامھ ،دیراگنیب یراگتـسر ار ام
 یاھھمان .دیوگیم نخـس روما نیا زا ھک هاگنآ رھ ،دـسیونیم نینچ دوخ یاھھمان ۀمھ رد وا .تـشون امـش ھب
 اب ھک ھنوگنامھ ،دننکیم شفیرحت ناگیامتـسـس و نالھاج و تـسا راوـشد شکرد ھک تـسا یبلاطم لماـش وا
  .)١۶ ،١۵ :٣ سرطپ مود( "دش دھاوخ ناشتکالھ بجوم نیا و ،دننکیم نینچ ّسدقم یاھھتشون رگید
 ناشتکالھ بجوم نیمھ و دنزاسیم فرحنم و ادج نومضم زا ار ادخ مالک ھک دنتسھ یناسک ھشیمھ ھنافساتم
 سلوپ ھکیلاح رد ،دننادیم دوخ دولآهانگ و ھنایغای یگدنز یارب یاھناھب ار سلوپ تراـــشب اھنآ .دـــش دھاوخ
 .تسا هدادن تراشب ار یزیچ نینچ زگرھ
 
 !دیاهدرم امش
 رد .دنکیم فیـصوت دنمھوکـش و یوق یناگژاو اب ار ضیف ھطـساو ھب ادخ اب ام ٔھطبار ،۵ نایمور رد سلوپ
 ،یدعب باب زا ھیآ نیلوا رد ."دیدرگ رتنوزفا تیاھنیب ضیف ،دـش نوزفا هانگ ھک ییاج اّما" :دیوگیم ٢٠ ھیآ
 ،دوــشیم نوزفا ضیف نوچ مینک هانگ میھاوخیم ھچ رھ و میورب سپ" :دنکیم نایب ار مدرم یلامتحا شنکاو
 :دیوگیم خــساپ رد وا اما ".دوــش رتنوزفا ات میھد تــصرف سپ .تــسا زیگناتفگــش ادخ هدنوــشنوزف ضیف
 خــساپ .)٢ :۶ نایمور( "؟میھد ھمادا نآ رد یگدنز ھب میناوتیم ھنوگچ ،میدرم هانگ ھب تبــسن ھک ام !زگرھ"
  .تسا یحیسم ھبرجت و کولس ندرک یط تھج مھم یاھتکن یواح وا
 دنچ زا دعب .دنھدیم لیکــشت نم یارب هاگداد و متفایم نادنز سپــس .منکیم تقرــس کناب زا نم دینک ضرف
 نییعت مکح یارجا یارب ار یزور یــضاق سپــس "!راکھانگ" :دنکیم رداــص ار مکح ھفــصنم تئیھ ،ھتفھ
 نوچ ،موـشیم طورـشم وفع طیارـش دجاو لاـس جنپ زا دعب و تـسا یتلایا نادنز رد دبا سبح نم مکح .دنکیم
 ھک یزورً اتیاھن .مدناـسرت و مدرک دیدھت ار رادکناب نینچمھ و مدرک کیلـش فقـس ھب ریت دنچ و متـشاد گنفت
  .دسریم ارف ،مورب هاگداد ھب دیاب
 یــضاق و موریم هاگداد ھب سپ .درک موکحم و ریگتــسد ار راکھانگ صخــش .داد ماجنا ار دوخ ھفیظو نوناق
 موکحم و تـسا ھتخانـش راکهانگ ار امـش هاگداد" :دیوگیم یـضاق و متـسیایم اپ رـس "!دتـسیاب مھتم" :دیوگیم
 ربخ ".دینک طورــشم وفع یاــضاقت دیناوتیم لاــس جنپ زا دعب و دیتــسھ یتلایا نادنز رد دبا سبح ندنارذگ ھب



 ھگن نادنز رد لاــــس جنپ ارم هزانج هاگداد .مریمیم و منکیم ھتکــــس اج نامھ ھک تــــسا دب نم یارب ردقنآ
 نوچ ،درادـن یتردـق نم رب رگید تـیموکحم .دـناـھریم نوناـق تـیموکحم زا ارمْ گرم .ھـنً اـملــــسم ؟درادیم
  .ماهدرم
 وا لالجرپ ضیف تحت حیـــسمیاـــسیع ھب نامیا ھطـــساو ھب ھک ام ،تـــسا نیمھ ام دروم رد مھ سلوپ فرح
 ھتـشذگرد ام ٔھنھک ِدوخ ؛میتـسین مـسج لابند ھب رگید .میاهدـش هدرمـش اـسراپ ادخ روـضح رد و مینکیم یگدنز
 ِدوخ .دـش هدروآ اج ھب ،میدـش بولـصم حیـسم اب یتقو نوناق ِتابلاطم .درک مھتم گرم ھب ار ام نوناق .تـسا
 یگدنز هانگ رد نانچمھ میناوتیم ھنوگچ ،تــسا هدرُم ام ٔھنھک دوخ رگا سپ .دــش بولــصم امــش و نم ٔھنھُک
  .میاھتشذگرد ھنھک ِیگدنز ھب تبسن ام ؟مینک
 نم رد ھک تسا حیسم ھکلب ،منکیم یگدنز ھک متسین نم رگید و ،ماهدش بیلص رب حیسم اب" :دسیونیم سلوپ
 ماـمت اـم یروحمدوخ ِراـگزور .میرادـن ھـنھک و ھـناـھاوخدوخ یگدـنز رگید .)٢٠ :٢ ناـیطالغ( "دـنکیم یگدـنز
 هانگ سح و دوخ دولآهانگ ِتعیبط و ،تعیرــش دیق زا .میتــسین مــسج لابند ھب اھنت یگدنز رد رگید .تــسا هدــش
 ادخ لابند ھب اسیع ھب لکوت و دامتعا اب .دش بولصم حیسمیاسیع اب ھنھک و راکهانگ ِناسنا نوچ ،میاهدش دازآ
  .میرادیم رب ماگ
 
  دینک راتفر مھ هدرم لثم سپ ،دیاهدرم رگا
 دوخ منکیم ھک ییاھراک رد ھک تـسا ینامیا ،دیآیم باـسح ھب ییاـسراپ نم یارب ادخ روـضح رد ھک ینامیا

 ناونع ھب ادخ ضیف زا و منکیم تـــسیز دوخ ٔھنھک ِمـــسج داـــسف و یفیثک رد زونھ رگا .دزاـــسیم یلجتم ار
 دنزرفً اعقاو .متـسھ دوخ ِنداد بیرف لاح رد عقاو رد سپ ،مربیم دوـس دوخ یناوھـش یگدنز یارب یراتتـسا

 لمع نودب زین نامیا ،تـــسا هدرم حور نودب ندب ھک ھنوگنامھ ،یرآ" :دیوگیم ٢۶ :٢ بوقعی .متـــسین ادخ
  ."تسا هدرم
 ھک تسا ھنوگچ" :تفگ اسیع .دھدیم یلجت دوخ یگدنز عون رد ار نآ ،تسا هدش هداز ادخِ حور زا ھک یسک
 ار منانخـــس و دیآیم نم دزن ھک نآ ؟دینکیمن لمع میوگیم ھچنآ ھب اّما ،دیناوخیم ‘مرورـــس ،مرورـــس’ ارم
 ،یاھناخ یانب یارب ھک َدنام ار یـسک وا .َدنامیم سک ھچ ھب منایامنیم امـش ھب ،دنکیم لمع نآ ھب و دونـشیم
 نآ تـسناوتن ،درب موجھ ھناخ نآ رب بالیـس و دمآ لیـس نوچ .داھن هرخـص رب ار ھناخ ِیپ و دنَک دوگ ار نیمز
 َدنام ار یـسک ،دنکیمن لمع نآ ھب یلو دونـشیم ار منانخـس ھک نآ اّما .دوب هدـش ھتخاـس مکحم اریز ،دنابنجب ار
 یناریو و تخیر ورف مد رد ،دُرب موجھ ھناخ نآ رب بالیــــس نوچ .تخاــــس نیمز رب ،یپ نودب یاھناخ ھک
  )۴٩ -۴۶ :۶ اقول( ".داھن یاج رب میظع
 ھک نآ .مینکیم تعاطا شماکحا زا ھک میـــسانـــشیم ار وا مینادیم اج نیا زا" :دـــسیونیم لوـــسر یانحوی
 لوا( "درادن ییاج وا رد یتـسار و تـسوگغورد ،دنکیمن تعاطا شماکحا زا اّما ،دـسانـشیم ار وا دیوگیم
 لوا ھب( دنکیمن هانگ رگید تــشگ دولوم ادخ زا سکرھ دیوگیم راب ود ھلاــسر نامھ رد و ؛)۴ -٣ :٢ انحوی
 و دنوادخ ناونع ھب حیــسمیاــسیع ھب .دیرامــشن شزرایب ار ادخ ضیف .)دوــش ھعجارم ١٨ :۵ ؛٩ :٣ انحوی
  .دیرادرب ماگ ھطبار نیا ِیگزات رد و دیشاب ھتشاد نامیا دوخ یجنم



 
 دیھد ماجنا ار دیھاوخیم ھک یراک و دینک تبحم ار ادخ
 راگیــس عنام یزیچ ھچ ،دھدیمن تاجن ار ام ،بوخ لامعا رگا سپ" :دیــسرپب امــش زا یخرب تــسا نکمم
 نم ھک تـسین انعم نادب نیا "؟دوـشیم رھـش ماندب یاھھناخیم رد ینارذگتقو ای بورـشم رد طارفا ای ندیـشک
 ارم حیــسم ِتبحم .متــسین اھراک نیا ھب لیامً الــصا ھک تــسا نیا ھلئــسم ؛مھد ماجنا ار اھراک نیا مناوتیمن
 وا زا مھاوخیمن رگید و ؛ماهدیشچ ار وا تبحم .دزاسیم دونشخ ار وا ھک دنکیم یگدنز زا یعون ھب دودحم
 مھاوخیمن .ارم زین وا و مراد تــسود ار وا نم اریز ،موــش کیدزن وا ھب ناکما دح ات مھاوخیم .موــش رود
  .دنزاسیم تمرحیب ار وا ھک منزب یلامعا ھب تسد
 ھک یاھطبار رد .مراد یرتملاـس یگدنز ،ندوب تعیرـش تحت اب ھـسیاقم رد ادخ ضیف تحت ھک تـسا نآ بیجع
 یاھراک ندوب تـسرد ای طلغ مراد یعـس ھـشیمھ .منزیم سپ ار اھتیدودحم ھـشیمھ ،تـسا نآ زکرم تعیرـش
 اـھنآ یارب یلیلد و منکیم ھـیجوت ار دوخ یاـھراـک .متــــسھ زیرگ ِهار لاـبند ھـب ھـــــشیمھ .منک نیعم ار دوخ
 اب ار امـش یاپ و تـسد دھاوخیمن ادخ .منکیم یگدنز نآ زا شیب یزیچ و یعرـش یاھتیدودحم اب .مروآیم
  !ضیف لیجنا تسا نیا .دنک بذج دوخ تمس ھب ار امش شتبحم اب دھاوخیم وا ؛ددنبب تعیرش
 ھکلب .تـسین نایم رد لامعا ِندوب تـسرد ای طلغ ِثحب رگید .تـسا توافتمً الماک ادخ اب ھناتبحم ھطبار یلو
 شدونـشخ مھاوخیم و مراد تـسود ار وا ؟دنکیم دونـشخ ار مردپ  نیا" :میـسرپب دوخ زا ھک تـسا نیا ھلئـسم
 ھک یھاگ "؟دوـشیم دونـشخ راک نیا زا مردپ ایآ .منکـشب ار شلد مھاوخیمن ھک دراد تـسود ارم ردقنآ وا .منک
 نوزحم ادـخ ،مھد ماـجنا ار مھاوخیم ھـک یراـک رگا دـیوگیم ملد زاـب ،تــــسا فرطیب نوناـق اـی تـعیرــــش
  .دوشیم
 اـب ار اـم یاـپ و تــــسد دـھاوخیمن وا ،منکیم رارکت ھـلب.تــــساـم زا کـی رھ اـب ھـناـتبحم ٔھـطبار لاـبند ھـب ادـخ
 ادخ ھک یاییاسراپ ،ضیف لیجنا تسا نیا .دنک کیدزن دوخ تبحم ھب ار ام دھاوخیم وا ھکلب ،ددنبب تعیرش
  .دومرف اطع ام ھب تعیرش زا لقتسم
 دیابن ھجوچیھ ھب نارادنامیا ِیگدنز رد سرت .تــــسا ییوکین یارب یاهزیگنا تبحم ھک میمھفیمن ام زا یلیخ
ً اتقیقح ھک تفگ ناوتیم سپ ،میــسرتیم ندوب دب زا نوچ میتــسھ بوخ رگا .دــشاب هدنورشیپ و هدمع یورین
 رارق فرحنم و طلغ یاھهزیگنا عاونا یارب یـشـشوپ ار دوخ راتفر رھاظ ،یـشیدنارود اب دیاـش .میتـسین اـسراپ
 لرتنک یریرــش زا یاھنومن اھنتً الامتحا سپ ،دوــشیم ام عنام ھک تــسا یلماع اھنت راک بقاوع رگا .میاهداد
 یاھباختنا رگا .تسا تبحمً ارصحنم و ھشیمھ یقیقح ییوکین ٔهزیگنا .تسین یقیقح ِییوکین نیا .میتسھ هدش
 رد ، دزاـــسیم نوزحم ار ادخ لد ھک دـــشاب یزیچنآ زا یرود ھب ام لیم و روـــشرپ تبحم ِقبط ام یقالخا
  .میاهدرک فشک ار ییاسراپ یقیقح ٔهزیگنا تروصنآ
 ،میـشاب هاگآ تبحم ھب تبـسن یتقو .تـسیا یوکین ،تبحم زِراب یاھیگژیو زا یکی و تـسا تبحم حور ٔهرمث

 ِیلجت .درک میھاوخ سح ار شمارآ ،دریگیم رب رد ار اـم یگدـنز ،تـبحم یتقو .مینکیم ھـبرجت ار یناـمداــــش
 اب ھک نیا مالک ھـصالخ .تـسا نابرھم و میلح تبحم تـشرِـس .تـسا یرادنتـشیوخ و ییابیکـش ھـشیمھ تبحم
 تبحم ھطـساو ھب تعیرـش .دوریم نیب زا تعیرـش نوچ نیگنـس یرھاوظ ھب زاین ،ام رد حور تارمث دیلوت



 ھیام ھکلب ،تـــسین راب ام یارب رگید ھنایاـــسراپ یگدنز :مینکیم گرزب یفـــشک سپ .دوـــشیم هدروآ اجھب
  .میراد اسیع اب تبحم رب ینتبم یاھطبار نوچ ،تسا ینامداش
 
  رادھمادا یلکشم
 رد یمارآ و یداــــش اـب میناوتیم .تــــسا هدــــش مھارف ادـخ ِضیف ندرک ھـبرجت و نتخاـنــــش ناـکما اـم یارب
 ادخ روـضح رد دوخ ییاـسراپ زا ،وا رد و مینک یگدنز حیـسمیاـسیع ھب نامیا ھطـساو ھب دوخ یگدرمـشاـسراپ
 ھطلـس تحت یگدنز .ماهدـش هدیـشک بیلـص ھب حیـسم اب نم منادیم ھک دیآیم اجنآ زا نانیمطا نیا .میـشاب نئمطم
 تعیبط ؛متفای هزات یتعیبط ھجیتن رد و دـــش زاغآ حیـــسمیاـــسیع حور ھب هزات ِیگدنز و تـــسا هدرم ممـــسج
 هزات زیچھمھ ،ناھ ؛تـشذگرد ھنھک یاھزیچ .تـسا هزات یتقلخ ،دـشاب حیـسم رد یـسک رگا سپ" .حیـسمیاـسیع
  .تسا هدنناھر و زیگناتفگش تقیقح نیا .)١٧ :۵ نایتنرق مود( "!تسا هدش
 یاھورین ریثات تحت ،متـــسھ تلاح نیا رد ھک یتقو ات و ،متـــسھ مـــسج رد زونھ .مراد یلکـــشم نانچمھ اما
 نوریب ار دوخ حالـــس مـــسج .دریگیم رد یگنج نم رد سپ .مریگیم رارق ینامـــسج یاھهزیگنا و توقرپ
 هارمھ ار هزانج نیا دیاب ،دوجو نیا اب یلو ،تــسا هدرم نم ٔھنھک ناــسنا ینعی مــسج .دنکیم شتآ و دروآیم
 زا ناوتیمن ھک ناھنپ ھمین یاهزانج« اب ،١٨یجْکَم مـَس مرج کیرـش لثم .مناـشکب فرط نآ و فرطنیا دوخ
  .مینکیم یگدنز »دش صالخ شرش
 یداـــضت یعوـــضوم نینچ .ھن مندب اما ھتـــشگ ایحا محور :دوـــشیم لئاق مھم یزیامت ادخ مالک ھک مینادب دیاب
 زا نونکامھ ات تقلخ مامت ھک مینادیم ام" :دنکیم مالعا ٢٣ ،٢٢ :٨ نایمور رد سلوپ .دنکیم داجیا یـساـسا
 رد ،میرادروخرب حور ربون زا ھـک زین اـم دوخ ھـکلب ،تـقلخ اـھنت ھـن و .دـلاـنیم ناـمیاز درد نوچمھ یدرد
 یاھندب ییاھر ینعی ،یگدناوخرــــسپ راظتنا رد ھناقاتــــشم ھک لاح نامھ رد ،میروآیمرب ھلان شیوخ نورد
  .منکیم یراز و ھلان دوخ مسج ِفعض رطاخ ھب ادخ روضح رد ھک دیآیم شیپ رایسب ."میتسھ شیوخ
 :تفگ سرطپ ھب .دناھتفر باوخ ھب ھک دید و دمآ نادرگاــش دزن ،ینامیــستج غاب رد ندرک اعد زا سپ اــسیع
 حور .دیتفین شیامزآ رد ات دینک اعد و دیشاب رادیب ؟ینامب رادیب یتعاس یتسناوتیمن ایآ ؟یاهدیباوخ ،نوعمَش"
 ،هدـشن هدز نیا زا رتتـسرد یفرح لاح ھب ات .)دینیبب ار ٣٨ ،٣٧ :١۴ سقرم( "ناوتان مـسج اّما تـسا قاتـشم
 رارق ھک ناــسر ارف ار یزور ،ایادخ" :میوگیم ھلان و هآ اب سپ .ناوتان مــسج اّما تــسا قاتــشم حورً اتقیقح
  .موش تحار هزانج نیا زا مھاوخیم "!یناھرب دساف مسج نیا زا ارم تسا
  .دوشیم دنوادخ فوطعم منھذ و دربیم الاب ارم توق و نانیمطا حور ،متسھ فیعض ھک یتاظحل رد
 دـیاـب ریذـپداــــسف ِندـب نیا اریز" :دـیوگیم ادـخ مالک .میوــــشیم دازآ دوخ ٔهدرک طوقــــس تـعیبط زا ،یزور
 و دیـشوپ ار یریذپانداـسف ،ریذپداـسف نیا نوچ .دوـش ھتـسارآ اقب ھب دیاب یناف ندب نیا و دـشوپب ار یریذپانداـسف
 یزوریپ رد گرم :دیوگیم ھک تــسویپ دھاوخ تقیقح ھب بوتکم ِمالک نآ هاگنآ ،دــش ھتــسارآ اقب ھب یناف نیا
 و تــسا هانگ ْگرم ِشین ؟اجک وت شین ،گرم یا و ؟تــساجک وت یزوریپ ،روگ یا ،تــسا هدــش هدیعلب ورف

 
 سیورِس تربار زا یرعش یجْکم مَس ندنازوس ١٨



 لوا( ".دـشخبیم یزوریپ ام ھب حیـسم یـسیع ام دنوادخ ۀطـساو ھب ھک ار ادخ رکـش اّما .تعیرـش ،هانگ یورین
  )۵٧ -۵٣ :١۵ نایتنرق
 نم ھب توق و نانیمطا حور ،متــسھ فیعــض ھک یتاظحل رد .تــسا ھتفرن تــسد زا زیچھمھ نیب نیا رد یلو
 .منکیم ھبرجت ار یزوریپ سپـــس .میوجیم ار وا توق و یرای .ددرگیم دنوادخ فوطعم منھذ و دـــشخبیم
 نم یارب وا ھک مــشاب ھتــشاد یایگدنز ات منک اکتا حیــسمیاــسیع تردق و ورین رب ھنازور دیاب ھک ماھتفایرد
 ،منک نینچ ھک یاھظحل .مـشاب یثنخ مھ و منک تکرح مناوتب مھ نامزمھ ھک درادن دوجو ناکما نیا .دھاوخیم
 ،مریگ رایتخا رد و هدرک راھم ار دوخ قایتـشا دیاب .دنکیم رایتخا و تردق یاعدا و دوـشیم ھتخیگنارب مـسج
 رد و مھدیم یتخـس ار دوخ نت ھکلب" :دـسیونیم ٢٧ :٩ نایتنرق لوا رد سلوپ .دوـشیم مکاح نم رب ھن رگا
  ."]دوش درط ای[مدرگ دودرم ْدوخ ،نارگید ھب ھظعوم زا سپ ادابم ،مرادیم شھاگن شیوخ ِیگدنب
 دیاب ھک تـسانعم نادب ؟متـسین ھتفایتاجن رگید ھک تـسانعم نادب ،موـش نآ میلـست و دنک مریگلفاغ مـسج رگا ایآ
 ببــــس نم نامیا زونھ و مراد تــــسود ار دنوادخ زونھ .مراد نامیا اــــسیع ھب زونھ ،ھن ؟مبای تاجن هرابود
 رگید ھک تـــسا ماهزات یگدنز و نامیا نیمھ رطاخ ھبً اقیقد اما .دیامرف اطع نم ھب ار ییاـــسراپ ھک دوـــشیم
  .مشاب مسج ھطلس تحت مناوتیمن
 طیارــش نآ رد ھک دھدیمن هزاجا ادخ .منامب طیارــش نآ رد مناوتیمن اما ،متفا بیــشن ھب و مزغلب دیاــش یھاگ
 و دنھدیم ماجنا مھ نارگید دیاـش ھک ییاھراک ،مراد تـسود دوخ ھک منکب ییاھراک دراذگیمن ادخ .منزب اجرد
 نم یارب اما ،دننارذگب ار دوخ تاروما و دنھد ماجنا ار اھراک نامھ نارگید دیاــش .دــسریمن اھنآ ھب یبیــسآ

 یویند و یدام یاھهار لابند ھب مھ نم رگا !مھدن ماجنا ار اھراک نآ نم ھک دوــشیم نئمطم وا .تــسین نینچ
 تـسکـش ای ،دنھدیم ماجنا ایند نیا تعرـسرپ ییارگیدام ریـسم نامدرم رد ھک مھد ماجنا ار ییاھراک و مـشاب
 نادنزرف ام و دراد تـــسود ار ام وا نوچ .مدرگیم نآ ریـــسا ای و موـــشیم رازیب راک نآ زا ای و ،مروخیم
 .مینک یگدنز ْدنزگیب و مییآ رانک هانگ اب ،ایند لثم میناوتیمن ،مییوا
 
  ؟درادن دوجوم یرایعمً اعقاو
 ھب ؟میریگب هدیدان ار یـصخـش راتفر یارب ادخ رایعم میناوتیم سپ ،مییوا ضیف تحت رگا ،دـسرپب یـسک دیاـش
 هدـش نکاـس ام رد سدقلاحور روـضح و میاهدرک تفایرد ار ادخ یایوپ تردق ،هزات ٔھطبار نیا رد .ھجو چیھ
 ھب .تــسادخ تیــسودق و تبحم اب ینومراھ رد یگدنز قاتــشم ھک ،میاھتفای هزات یتعیبط ،حیــسم رد .تــسا
 .مینک شالت تــــسرد راک ماجنا یارب و مینک دودحم ار دوخ درادن یموزل رگید ،سدقلاحور تردق ٔھطــــساو
 وا ماکحا و مینک تعاطا وا ماکحا زا ھک تــسا نیمھ ادخ ھب تبحم" :تــسا نیمھ ھتفگ نیا زا انحوی دوــصقم
 ار تــسا تــسرد ھچنآ ھک دنکیم تیوقت ار ام ،ام رد ادخ روــضح .)٣ :۵ انحوی لوا( "تــسین نارگ یراب
  .مینک یرود تسا طلغ ھچنآ زا و مینیزگرب
 نارود رد وجارجامِ حایـس نیا .دنتـسھ انـشآ سیلوا ناتـساد ابً الامتحا ،دناهدناوخ ار کیـسالک راثآ ھک یناـسک
 شوخ یزاوآ اب ھک رابگرم ینیرحاـس ؛دوب هدینـش ییایرد نایرپ ای اھنریـس هریزج دروم رد یتیاکح ،ناتـساب
 ار اھنریـس زاوآ ھک دوبن سکچیھ .دندیبوکیم اھهرخـص رب و دندناـشکیم دوخ لحاـس ھب ار یدرونایرد رھ



 سپ .دمآیم رظن ھب سیلوا نوچ عاجــش یدرم ِقیال یــشلاچ ،ییورایور نیا .درب رد ھب ملاــس ناج و دونــشب
  .دنامیم هدنز و دونشیم ار زاوآ نآ ھک دوش یرفن نیلوا تفرگ میمصت
 یتـشک لََکد ھب مکحُم ار وا و دنراذگب موم دوخ شوگ رد ھک تفگ شناناولم ھب وا ،فدھ نیا ھب ندیـسر یارب
 القت و هدرب بانط هرگ ھب تــسد سیلوا .دــش دنلب رگاوغا زاوآ ،دنتــشذگیم نایرپ ٔهریزج زا ھک ینیح .دندنبب
 اھهرخـص یوـس ھب ار یتـشک ریـسم ات تفگیم ازـسان ناناولم ھب .دنک انـش لحاـس ھب و دناھرب ار دوخ ات درکیم
 ار زاوآ سیلوا .دنونـشب ار سیلوا یاھدایرف تـشاذگیمن ،دنتـشاد شوگ رد ناناولم ھک یموم اما ،دننک ضوع
  .درکیمن اھر ار وا رگلافغا گنھآ نآ ٔهرطاخ اما ــ دنام هدنز و دینش
 رابگرم گنھآ .دنام ملاس و تشذگ هریزج نیا زا ھک دننکیم دای یرگید یتشک زا نینچمھ نانوی یاھهروطسا
 ار دوخ زاـــس ،سویفُْرا مان ھب ھـــشرع رب دنمـــشوھ یدرم یلو درکیم توعد قمعمک یاھبآ ھب ار یتـــشک
 و دندرک رود اھهرخص زا ار یتشک نانانولم و دمآ هریچ نایرپ زاوآ رب سویفُْرا یقیسوم .تخاون و تشادرب
  .دندش ریگلفاغ شخبتایح و عیدب یدولم نیا اب ھمھ ،دندرب نما یاھطقن ھب
 .مینک رارقرب طابترا سویفُْرا ای سیلوا اب میناوتیم و ،میاهدرک ھبرجت ار یتیباذج و ھــــسوــــسو نینچ ام رثکا
 ،دنباییم تعیرـش راتفرگ ار دوخ یـصاخـشا نینچ .دراد ریذپانتمواقم یتیباذج ایند ِنایرپ زاوآ ،یخرب یارب
 ھک تـــسا نیا اھنآ دیما اھنت .دنوـــشیم ریگرد نیناوق اب ،دنکیم اوغا ار اھنآ مـــسج ِتردق یتقو دوجو نیا اب

  .دوش اھنآ عنام نوناق و تعیرش
 ِتبحم ھک دناھتفایرد .دناهدینــش ار دوخ یاھلد رد نامــسآ یاوآ ینعی ،هزات یزاوآ ھک دنتــسھ مھ یناــسک اما

 ار زیچھمھ لیم لامک اب یلو ،تـسا باذج زونھ ایند ھچرگ ھک تـسا هدننکاـضرا و یوق ردقنآ حیـسمیاـسیع
 یبانط رب رب اھنآ .دنوـش ریـسا ای ھتـسب تـسین یزاین .دنوـش هدناـشک ابیز روـضح نیا ھب توق اب ات دننکیم اھر
  .دناهدرک فشک ھنامیمص یتکراشم رد ار ادخ اب نتشادرب ماگ هوکش ھکلب .دنزادنایمن گنچ ھتسب ار اھنآ ھک
 هانگ ِتیاذج و اوغا .دنکیم شکـشیپ مـسج ای ایند ھک تـسا یزیچ رھ یارف حیـسم رد داحتا و یگناگی ِیداـش
 تعیرــش ھب یزاین ،دناهدرک ھبرجت ار یفعَــش نینچ ھک یناــسک .دھدیم تــسد زا ار دوخ تردق نآ ربارب رد
ً الــصا "!نکــشن ار دوخ ھیاــسمھ رــس" :دیوگیم ھک ینوناق زا راوهدرب یوریپ یاج ھب صاخــشا نیا .دنرادن
 تاجن ندید قاتــــشم اھنت اھنآ .تــــسا ھتــــشگ سمل ادخ تبحم اب اھنآ لد نوچ ،دنرادن راک نآ ماجنا ھب یلیم
  .دنتسھ دوخ ھیاسمھ
 یرِوْلاک یاــسیلک ھب کیدزن ،غولــش یاھنابایخ زا یکی رد .مدید مــشچ ھبً المع ار لــصا نیا ،شیپ تقو دنچ
 یمناخ ،نیـشام نآ هدننار .مبوکب زمرت رب مکحم دـش ثعاب و ،دیچیپ نم یولج ینیـشام ھک مدرکیم یگدننار
 ناگدننار رگا .دوب هدیدن ،دننزب وا ھب دوب کیدزن ھک ار رگید نیــشام دنچ و نم .دوب یمدنگوج یوم اب نــسُم
 :مدرک اـعد نم و داد ماـجنا یاھـناـھلبا یاـھتـکرح .دـمآیم شیپ یکاـنتــــشحو فداــــصت ،دـندرکیمن تـقد رگید
 نینچ دنھدیم تداھـــش ،دنـــسانـــشیمارم ھک یناـــسک "دـــسرب ھناخ ھب ملاـــس مناخ نیا نک کمک ،ادنوادخ"
 ھطبار زا لـصاح ِتارییغت ندرک ھبرجت !تـسین هزجعم زا رتمک ،تیعقوم نیا رد مھ نآ ،نم زا یلمعلاسکع
 .تسا زیگناتفگش ،حیسمیاسیع ٔھطساو ھب ادخ اب ھناتبحم
  



  مئاد تبحم
 زا رگید ٔھظحل و کیدزن ام ھب یاھظحل ادخ .مینک ھبرجت ار ادخ اب یقیقح یگناگی میناوتیم ،حیـسم رطاخ ھب
 ام ییاـسراپ اما ،میتـسھ فیعـض اھھنیمز زا یرایـسب رد دنچرھ و میروخب تـسکـش رگا اتح .دوـشیمن رود ام
 تـسا مکحتـسم و راوتـسا ادخ اب ام ھطبار .دنکیمن رییغت ،ناملاح رییغت ای نامھاگدید رییغت اب ادخ روـضح رد
 ار ام ِهانگ وا .تـسام یاج ھب حیـسمیاـسیع لمع رب ینتبم ام ٔھطبار .درادن یگتـسب ام درکلمع ای ام ھب نوچ
 رانک ار تینھذ نیا تـــسا رتھب .دـــشخب ققحت ار نامیا ھطـــساو ھب تاجن ات درم ام یاج ھب و تفرگ دوخ رب
 .دراد تسود ندوب بوخ ماگنھ ار ام طقف ادخ میرادنپیم نآ قبط ھک میراذگب
 وا اب یتقو یھاگ .دوـــشیم شلاوحا یایوج و منزیم فرح وا اب اھحبـــص .منزیم نفلت ماهون ھب ھـــشیمھ نم
 ار وا ،دـنزیم یفرح نینچ ھـکنیا رطاـخ ھـب "!گرزباـباـب ،مرادـن ھـلــــصوح زورما" :دـیوگیم ،منزیم فرح
 رییغت یاهرذ وا ھـب تـبــــسن نم تـبحم یلو .دـنکیم یورهداـیز یمک ھـک دـنادیم شدوخ ؟مراد تــــسود رتمک
 تھج رھ ھب نم .مرادن تـسود رتـشیب ار وا ،تـسا نابرھم ْکچوک یاھتـشرف لثم زین یتقو نینچمھ .دنکیمن
  .نابرھم ھچ و دشاب ھلصوحیب ھچ ،مراد شتسود
 تسود ارم دناوتیمن زورما ادخ" :مینکیم رکف و میتسھ قلخدب یتقو .درگنیم ام ھب قیرط نیمھ ھب زین ادخ
 نینچمھ ".دــشاب مفارطا یــسک مھاوخیمن و متــسھ زیگناتقر ،مرادن تــسود ار مدوخ مھ مدوخ ،دــشاب ھتــشاد
 ام تیعقوم و طیارـش رگا !تـسین نینچ اما .درادن تـسود ار ام ادخ مینک رکف ھک میراد لیامت تـسکـش ماگنھ
  .درپس ناج لیلدیب حیسمیاسیع سپ ،دشیم نیعت ام درکلمع ساسا رب ادخ روضح رد
 زا ام .درک اطع ام ھب ار دوخ اب تبحمرپ و ابیز ،تابثاب ھطبار ،درمـــش ییاـــسراپ ار ام نامیا اـــسیع یتقو
  ".منک تتیوقت راذگب ؛منک تکمک راذگب .نیشنب و ایب" :دیوگیم ھک ،میربیم تذل وا ھب تبسن یتیعقوم نینچ
 ھب .دناوخ دوخ ھب قلعتم دبا ات و دیزگرب ار امــش ھک دیتــسھ زیزع وا یارب ردقنآ .دراد تــسود ار امــش ادخ
 تفای یرتـشیب نایاپیب ِیداـش ،ام یجنم رد .دوـشیمن نارادنامیا ِیگتخیـسگراـسفا ثعاب ادخ ِضیف رطاخ نیمھ
 .هانگ رد ات دوشیم

  



 هدش یراذگنیم یاھنیمز و ناھنپ یاھماد .١١
 نیمز لوـصحم زا یرادقم و دنبایب روراب ینیمز ھب دورو یارب یتـصرف ات دنرظتنم یناـسک ھـشیمھ رظن ھب
 ِلابند ھب ْتِکاِرت شخپ اب ھک میباییم ار یناـــسک بلغا ،یرِوْلَک یاـــسیلک گنیکراپ رد .دنرادرب دوخ یارب ار
 دنتـسیایم گنیکراپ ِورنیـشام ِریـسم رد یناـسک دیآیم شیپ یھاگ .دنتـسھ دوخ بیرغ و بیجع تارظن جیورت
  .دنراذگب نایم رد دنیآیم لخاد ھب ھک اسیلک یاضعا اب ار یتارظن دننکیم یعس و
 رارق رگا "؟ییآیم اـسیلک ھب دوخ یاھتِکارت ندرک شخپ یارب ارچ" :مـسرپیم یـصاخـشا نینچ زا ھـشیمھ
 لحاـس ھب ار دوخ نادنزرف ،مینک شخپ تِکاِرت نآ مالعا تھج ھک دـشاب انب و میـشاب ھتـشاد صاخ یاھمانرب دوب
 یاج رضاح لاح رد ھک ییآیم یناسک ندرک نَکھشیر یارب ارچ !رگید ییاسیلک ھب ھن ــــ میتسرفیم ژاساپ ای
  ؟تسا هدش تفِس اجنیا اھنآ یاپ
 تـھج شالت یاـج ھـب سپ ،دـننک رواـب و کرد ار نآ دـیاـب نارگید دـینکیم سح و دـیراد یداـینب یاھـیرظن رگا
 ار امـش و هدرک لوحتم ار امـش یگدنز ھنوگچ تقیقح نآ مینیبب ات دیھد راختفا ام ھب تـسا رتھب ،ام رظن رییغت
 دنمھوکش دھعت یتقو .مینیبب ناتیگدنز رد ار تقیقح نآ یلجت دیراذگب ؟تسا هدروآ رد حیسمیاسیع تھابش ھب

ً اتقیقح نوچ ،دیدیـسر اجنیا ھب ھنوگچ ھک میـسرپیم امـش زاً اعطق سپ ،مینیبیم دنوادخ اب ار ناتیماگمھ و امـش
  .میراد زاین یلیدبت نینچ ھب مھ ام
 دننکیم سح ھک تـــسا زیگناھعجاف .دنوـــشیمن یرما نینچ ھب یـــضار زگرھ یدارفا نینچ ،ھنافـــساتم اما

 نیمھ ھب .تـــسا رگید یاهدیقع ھب ندب یاـــضعا ندرک دعاقتم و حیـــسم ندب ندیرد مھ زا َرد اھنآ یگدناوخ
 .تسا باذج و هدنبیرف یاھقیرط و ھبذک نیملعم دضرب ھیصوت و رادشھ زا راشرس دیدج دھع رطاخ
  
 دیشاب نئمطم دیناوتیم
 دیکات نآ ھب طوبرم ِییاـسراپ و لمع رب بلغا و ،دنتـسھ حیـسم لیجنا فیرحت لابند ھب فرحنم یاھھقرف ھمھ
 خــــساپ بلغا ،ھن ای ھتفای هزات دلوت ایآ دیــــسرپب دراد دمآ و تفر یاھقرف نینچ رد ھک یــــسک زا رگا .دننکیم
 ییاھراک ھچ رخآ رد ینادیمن نوچ ،دش یھاوخن علطم نآ تحص زا میریمن ھک یتقو ات ،نم ِردارب" :دھدیم
 ؟تسا عوضوم نیا زا ندش علطم یارب یبسانم نامز عقوم نآ ایآ ھک تسا نیا لاوس ".دنزیم رس وت زا

 دوخ تاـجن زا میناوتیم ،مینک اـکتا وا راـک و حیــــسم رب رگا و میــــشاـب نئمطم دوخ تاـجن زا دـھاوخیم ادـخ
 ام یارب نتفای نانیمطا ناکما و دوب نئمطم ناوتیمن سپ ،تــــسا لامعا قبط ام تاجن رگا .میــــشاب نئمطم
 زا گرم زا دـعب سپ ،دــــشاـب لاـمعا ٔھـعومجم اـی صاـخ یتقیرط رب یراداـفو قبط اـم تاـجن رگا .درادـن دوجو
 ھب نامیا قبط ام تاجن رگا اما .تـــسا رید یلیخ عقوم نآ ھتبلا و ؛دـــش میھاوخ علطم دوخ یدبا ِتـــشونرـــس
  .میاھتفای تاجن ھک میشاب نئمطم میناوتیم سپ ،تسوا لمع اھنت و حیسمیاسیع
 یگدرمشاسراپدوخ و دوخ لامعا ھب نم .تسا کیراب و گنتً اتقیقح تاجن قیرط ھک دھدیم میلعت سدقمباتک
 :دیوگیم یــشتــسرپ دورــس هدنــسیون ھک روطنامھ .مراد دامتعا وا ییاــسراپ و لمع ھب یلو ،مرادن نانیمطا
 اــسیع مان رب اھنت ،منک اکتا اربم یرھاظ رب مرادن تارج ؛تــسین اــسیع ِییاــسراپ و نوخ زا رتمک رب مدیما"
 زا یاھتـــشرف ای ام رگا اتح اّما" :دـــسیونیم ھک تـــسا نئمطم تقیقح نیا زا نانچ سلوپ ."درک مھاوخ ھیکت



 دنت وا نحل .)٨ :١ نایطالغ( "!داب نوعلم ،دنک ھظعوم میداد تراـشب امـش ھب ام ھچنآ زا ریغ یلیجنا ،نامـسآ
 نیرتنود ھب هدـش درط و هدـش نوعلم" یانعم ھب ھک دنکیم هدافتـسا )Anathema(امیتانآ هژاو زا سلوپ !تـسا
  .تسا "منھج ھطقن
 و ،دیرپیم باوخ زا و دیوـــشیم رارقیب ناھگان .دنیـــشنیم امـــش تخت رب یاھتـــشرف بـــشما دینک روـــصت
 !سرتن" :دیوگیم امـش ھبً الثم و .دراد دق رتم ود و ھتـسـشن امـش تخت نییاپ ھک دینیبیم ار ناـشخرد یدوجوم
 نیا یناوتب رگا ،هدیزگرب صاخ یراک یارب ار وت ادخ ـــــ یتـسھ صاخ یـصخـش .مراد وت یارب یـشوخ ربخ
 نیا یعطق ھجیتن ؟دیریگب دیاب یاھجیتن ھچ نخــــس نیا زا ."داد دھاوخ تتاجن وا یھد ماجنا ادخ یارب ار راک
 !داب نوعلم سپ .تسین ادخ فرط زا ھتشرف نیا :تسا
 ھـک یبھذـم شیارگ رب سلوپ نخــــس .تــــسا کـیراـب و گـنتً اـتقیقح تاـجن قیرط ھـک دـھدیم میلعت سدـقمباـتک
 در نارامعم امـش ھک گنـس نآ تـسوا" :دیوگیم سرطپ .دنکیم دراو یراک یاھبرـض ،هدـش ریگھمھ هزورما
 ھب رگید یمان نامـسآ ریز اریز ،تـسین تاجن وا زج سکچیھ رد .تـسا هدـش انب گنـس نیرتمھم لاح و دیدرک
 )١٢ ،١١ :۴ لامعا( ".میبای تاجن نادب ات هدشن هداد نایمدآ
 ؟تـسا هار اھنت اـسیع ینعی .یرظنگنت و یریگیم تخـس یدایز !سرطپ" :دنھدیم خـساپ هزورما یرایـسب
 نیا اما" :دنیوگیم باوج رد !داب نوعلم مییوگب رگا ".متـسین قفاوم شاھاب نم .دـسریم رظن ھب ھنارظنگنت

 نم" :تفگ اــسیع دوخ اما "!دنکیم رکف نیا زا رتزاب اــسیعً انئمطم .تــسا دودحم یلیخ ،تــسا هدننز اھفرح
 :تفگ وا نینچمھ )۶ :١۴ انحوی( "دیآیمن ردپ دزن ،نم ۀطـساو ھب زج سکچیھ ؛متـسھ تایح و یتـسار و هار
 گنت ِرد زا...دنامک نآ ناگدنبای و ،دوــشیم یھتنم تایح ھب ھک هار نآ تــسا تخــس و رد نآ تــسا گنت اّما"
 ھب ِناگدنوـشلخاد و دوـشیم یھتنم تکالھ ھب ھک هار نآ تـسا ضیرع و رد نآ تـسا خارف اریز ،دیوـش لخاد
  )١۴ ،١٣ :٧ اتم( ".دنرایسب نآ
 و درکیم ثحب نایطالغ اب ھک دیونـشیم ار وا یادـص نینط مھ زورما اتح .تفگیم تـسرد تدم مامت سلوپ
 دیوگب یرگید زیچ امـش ھب ،رگید یـسک ای نامـسآ زا یاھتـشرف اتح ای نم رگا ،میوگیم زاب ،دینیبب" :تفگیم
 دوشیم ثعاب ای ،دنکیم یکتم ناتدوخ ِییاسراپ ای ،ناتییوکین ای ،ناتلمع ،دوخ رب ار امش ھک ینخسً الثم ــــــ
  "!داب نوعلم ــ دینک اکتا صاخ یھورگ ھب نتسویپ ای اھنییآ ،ندش ھنتخ ،تعیرش رب

 ،شرـــسپ ھب ندروآ نامیا اب و میتـــسھ ھک روطنیمھ ادخ نوچ ؟درکیم یراـــشفاپ دوخ نخـــس رب سلوپ ارچ
 ادخ .دریذپیم و دنکیم کاپ نامناھانگ زا ار ام ،وا ھب دامتعا و لکوت اب .تــسا ھتفریذپ ار ام ،حیــسمیاــسیع
 ام ھک رطاخ نادب اھنت ،ام تقایل رطاخ ھب ھن ــــ دیامرف اطع ام ھب ار شتبحم یرپ و انغ ھک تسا نآ لابند ھب
  .درپس ناج ،لیجنا نیمھ ِهار ردً اتیاھن سلوپ .حیسمیاسیع رد ضیف لیجنا تسا نیا .دراد تسود ار
 

 !تسا زیگناتفگش
 رد ار دوخ یاـج رظن ھـب ،دـنادیم ادـخ اـب طاـبترا یاـنبم ار یراـکوکین ھـک یاهدـیا ارچ دـیاهدرک رکف لاـح ھـب اـت
  .ماهدرک رکف عوضوم نیا ھب ھک منک فارتعا دیاب ؟تسا هدرک زاب مدرم یگدنز



 ار امـش ھک نآ زا یدوز نیدب امـش ھک متفگـش رد" :دوب هدرک رکف یـشـسرپ نینچ ھب مھ سلوپ ھک تـسین یکـش
 .)۶ :١ نایطالغ( "!دیوریم رگید یلیجنا یوـس ھب ،هدـش نادرگیور تـسا هدناوخ ارف حیـسم ضیف ۀطـساو ھب

 لیجنا نآ ھک یماگنھ هژیو ھب ،دننکیم اھر رگید یلیجنا دیما ھب ار حیـسم ضیف یخرب ھک تـسا زیگناتفگـش
 !دیآیمن باسح ھب شوخ ربخ ھجو چیھ ھب
 دیاب ،"دینکب دیاب رتــشیب یراک و تــسین یفاک اما ،تــسا بوخ حیــسم ھب نامیا" :دیوگیم یــصخــش تقو رھ
 تباث تیـسودق اب ار ماییاـسراپ ادخ روـضح رد و مـشاب اـسراپ دیاب دییوگب نم ھب ھک یاھظحل !دیـشاب بقارم
 مناوتیمن و متــسین سدقم و اــسراپ نم .دیاهدرک رود وا زا ارم ھکلب ؛دیاهدرواین رد ادخ روــضح ھبارم ،منک
  .تسا گرم مالعا ،نآ سکعرب .تسین شوخ یربخ دییوگیم نم ھب ھچنآ سپ ،مشاب
 قبط ھـطبار یاـنب لاـبند ھـب و دـنک کرت ار ادـخ اـب ھـناـتبحم ٔھـطبار یــــسک تــــسا نکمم ارچ دـیمھفیمن سلوپ
 ھک دنتـسھ یناـسک اّما ،درادن دوجو رگید یلیجنا ھتبلا" .دـشاب تعیرـش ندروآ اج ھب ھطـساو ھب ای ھنتخ ،لامعا

 )٧ :١ نایطالغ( ".دننک فیرحت ار حیسم لیجنا ھک دننآرب و دنزاسیم شوشم ار امش
 
 ھحلسا ٔھباثم ھب تبحم
 یکـــش یاج اما ،دنتفایم هار ھب یبلقت لیجنا لابند ھب و دننکیم اھر ار یقیقح لیجنا یخرب ھک تـــسا بیجع
 دنکیم هراــشا سلوپ .دننکیم یریگوــضع قیرط زا و دندرگیم دارفا نیمھ لابند ھب ھبذک نیملعم ھک تــسین
 اّما ،دنراد تریغ امـش یارب صاخـشا نآ" :تـسیزوـسلد و تقفـش زا هدافتـسا ،لومعم یاھکینکت زا یکی ھک
 :۴ نایطالغ( ".دیـشاب ھتـشاد تریغ ناـشدوخ یارب ات دننک ادج ام زا ار امـش دنھاوخیم نانآ .وکین دـصق اب ھن

١٧( 
 فیـصوت ار دوـشیم اھنآ ھب ھک یھجوت و راـشرـس تبحم بلغا ،دنوـشیم فرحنم یاھھقرف دراو ھک یناـسک
 صخـش ھک یماگنھ یلو .دننادیم دنمـشزرا یفـشک ار اھنآ رگید یاـضعا ھک تـسا یتقو ات نیا ھتبلا  ،دننکیم
 ھـب ھـکنیا یاـج ھـب .دـباـییم لـکــــش رییغت میھاـفم نیقلت و شزومآ ھـب ھـنارویغ تـبحم ،دـباـییم دـھعت هورگ نآ ھـب

 سویام و ھتــسخ تدــش ھبً اتیاھن و دنھدیم رارق ینامــسج یطابــضنا تحت ار وا ،دنھد ناــشن ھجوت صخــش
 تافارحنا ریثات تحت تدش ھب دراوهزات نآ تیاھن ردو ،دوشیم هدوبر وا زا یسفن ھب دامتعا عون رھ .دوشیم
  .دریگیم رارق هورگ یناحور
 رگا .دوب وا ندیـشک تراـسا ھب و ندرک یوزنم یارب یرازبا اھنت ،دـش هداد ناـشن وا ھب رما یادتبا ھک یتبحم
 ھھجِو و دوــشیم درط رظن دروم درف و دباییم نایاپ تعرــس ھب تبحم ،دنکن یراکمھ ھمانرب نیا اب یــسک
 راکـــشآ یتموـــصخ ھب لیدبت تعرـــس ھب "تبحم" ،دریذپن ار هزات تاداقتعا رگا .دھدیم تـــسد زا ار دوخ
  .دوشیم
 طقف(یلنوا زِزیج" یتعدب هورگ اب دنیاـــشوخان یدروخرب ،ناـــسوت رھـــش رد متمدخ تـــسخن یاھلاـــس رد
 ھب هراـشا یارب توافتم یناگژاو سدقلاحور و رـسپ ،ردپ ھک دھدیم میلعت یفارحنا ھقرف نیا .متـشاد "١٩)اـسیع
 یـسک ھچ اب ،ردپ هاگرد ھب ندرک اعد ماگنھ اـسیع ھک دنھد حیـضوت دنناوتیم یتخـس ھب ،ھتبلا( .دنتـسھ اـسیع

 
١٩Jesus Only  



 ،هدمآ ١٧ :٣ اتم رد ھک ییادــص دیاــش .تفگ نخــس نامــسآ زا یــسک ھچ اــسیع دیمعت ماگنھ ای تفگیم نخــس
 ِفعـض )؟دوب ھنادنمـشوھ ٢٠ییوگمکـش زا یـشخب اھنت ،"مدونـشخ وا زا ھک ،نم بوبحم رـسپ تـسا نیا" :تفگ
  .دنتسھ عازن لابند ھب و دنراد دنیاشوخان یدروخرب نآ ناوریپ دوجو نیا اب ،تسا نھربم یرظنھطقن نینچ
 یدعب ٔهژورپ مھ نم ،یتدم زا دعب .دنتفای شیارگ ھقرف نیا ھب ،ام یاــسیلک زا راذگریثات ٔهداوناخ دنچ ھنافــساتم
 ھکنیا و نم میظع لیـسناتپ دروم رد و دندربیم نوریب ارم ماـش یارب .دنتـشاد "تریغ" نم یارب و مدـش اھنآ

  .دندرکیم ینارنخس ،دنراد تسود ار اسیلک ردقچ
 لابند دنھد ھئارا ار دوخ طلغ ھیرظن مھدیم هزاجاً الومعم .منک ثحب مدرم اب مالک دروم رد ھکنیا زا مرازیب

 یکی ردپ و نم" :تفگ اـــسیع ھک دندرک لوق لقن ار یتمـــسق ،ادخ مالک زا صاخـــشا نیا .متـــسین ثحب و رج
 لقن مالک زا ھک راب رھ ."ھتفگ ار نیمھ اـسیع .تـسا روطنیمھ ،ھلب" :متفگ مھ نم و )٣ :١٠ انحوی( "میتـسھ
  .مدرکیمن ثحب اھنآ اب اما ؛"دییوگیم ھک تسا روطنیمھ ،ھلب" :متفگیم ،دندرکیم لوق
 ار اھنآ اب ثحب تمحز دوخ ھب اما ،درکیم نــشور ار ھلاــسم ھک ،متــشاد نھذ رد ار یرایــسب تایآً املــسم
 حلـــص ،یتـــسھ هار رد یو اب زونھ ات ،دربیم ھمکحم ھب ار وت ھک دوخ ِیکاـــش اب" :تفگ اـــسیع .مدادیمن
 ،مدوبن قفاوم تایآ زا اھنآ ریـسفت اب اما .مدرکیم تقفاوم هدـش لوق لقن تایآ اب مھ نم سپ ،)٢۵ :۵ اتم("نک
 عناـق ارم ھـک دـندرکیم رکف ،مدــــشیمن ثـحب دراو اـھنآ اـب نوچ .مدرکیم تـقفاوم ھـیآ ِدوخ اـب اـھنت ھــــشیمھ
 .دناهدرک
 در ار اھنآ رظن یبوخ ھب یداـــش نوناک ملعم یتقو .دندرک حرطم یداـــش نوناک رد ار دوخ تایرظن یزور
 متخ ار ھلئاق ات تفرگ سامت نم ابً اروف سالک ملعم .متــسھ اھنآ حانج رد مھ نم ھک دندــش یعدم یخرب ،درک
 سدقلاحور و رـسپ ،ردپ ِزیامتم صخـش ھـس رد و تـسا یکی ادخ مراد نامیا ھک متفگ سالک لک ھب یتقو .دنک
  .دنتفر رد هروک زا یتعدب هورگ نآ ،تفای یلجت
 اـھنآ اـب رھظ زا دـعب زور ناـمھ "!ییاـیب اـم ھـناـخ ھـب میھاوخیم بــــشما":دـنتفگ و دـنتفرگ ساـمت نم اـب دـعب زور
 سپ ."؟منک راکنا ار دوخ رواب مناوتیم روطچ ؟تسیچ تقیقح راکنا زا نم فدھ" :دندیسرپ و مدرک تاقالم
 ھب ھک یزیچ نامھً اقیقد ،سالک رد .مدرکن مراکنا ار منامیا و تقیقح نم .مدرکن ار راک نیا نم" :مداد خـساپ
 و تـــشاد ییوگمکـــش هداتفا اپ ِشیپ نونف ماجنا ھب یعـــس اـــسیع منکیمن رکف .مدرک نایب ار متـــشاد نامیا نآ
 و رـــسپ ،ردپ مراد رواب .دھد بیرف ار مدرم ردپ هاگرد ھب ندرک اعد اب تـــشاد یعـــس منکیمن رکف نینچمھ
 رگید یور اھنآ ،فرح نیا نتفگ زا دعب ."تـسا ھناگی ادخ و ،دنتـسھ مھ زا زیامتم تیـصخـش ھـس سدقلاحور
  .دنداد ناشن نم ھب ار دوخ
 اب هایـس یتوبات رد ار امـش ھک میاهدید ییایور و ،هداد یاھفـشاکم ام ھب ادخ ،ردارب" :دنتفگ و دندرک دیدھت ارم
 تادیدھت رابگر ھب ."تـسا تـسرد ام فرح ھک ییوگب و یتـسیاب اـسیلک ھمھ یولج ھکنیا رگم ،دنربیم دوخ
  "؟دش ھچ دنتشاد نم ھب ھک یتبحم ھمھ نآ سپ" :مدیسرپ دوخ زا و ،مدرکیم شوگ اھنآ چوپ
 .تـسین یزاین" :متفگ باوج رد ."ینک فارتعا دوخ هابتـشا ھب ھک یراد یریگمیمـصت تـصرف ھبنـش ات" :دنتفگ
 یتفرگ میمـصت بـش ھبنـش ات رگا ،نک اعد طقف ،ردارب وگن یچیھ رگید" :دنتفگ ،"مھد باوج مناوتیم مھ نالا

 
٢٠Ventriloquism:  دنزیم فرح کسورع یاج ھب ناھد و بل نداد ناکت نودب نادرگکسورع نآ رد ھک شیامن یعون 



 ھک ،تـشاد ھچب ١١ ،هورگ نیا ربھر ً،اتعیبط ."میراذگیمن تیاـسیلک رد ار نامیاپ رگید ،ینکن ار راک نیا ھک
 ار یداــش نوناک دیھاوخیم ھک یماگنھ ،یقافتا نینچ و .دندوب ام یداــش نوناک یرفن ۵٣ هورگ وــضع ھمھ
  .دناسریم بیسآ دشر دنور ھب ،دیھد شرتسگ
 ای مرظن" :مداد باوج "؟یتفرگ یمیمــصت ھچ ،ردارب" :دندیــسرپ .دنتفرگ سامت نم اب و دیــسر بــش ھبنــش
 رادـــشھ ھک دـــشاب تدای سپ" :تفگ ،دزیم فرح نم اب نفلت تـــشپ ھک ییاقآ ."هدرکن رییغتً الـــصا ماهدیقع
  .دنتفر شدنزرف هدزای و وا .مدینش ار نفلت ندرک عطق یادص و "!میداد
 .دندرکیم ھجوت نم ھب تریغ اب ،تـــشاد دوجو نم رظن رییغت لامتحا ھک یتقو ات شاھتـــسد و راد و اقآ نیا
 دب یتداع دننام ار اـسیلک مھ و نم مھ ،موـشیمن اھنآ دیاقع راتفرگ و متفایمن اھنآ ماد ھب ھک دندیمھف یتقو یلو
  .دندرک کرت
 ریپـــسکـــش ھک روطنامھ .دوب دوخ عمج ھب نم بذج یارب نآ ھناراکایر زاربا ھکلب ؛دوبن یقیقح ْتبحم نیا
 دنناوتیمن ھک دندید یتقو ."تـسین یقیقح قـشع ،دوـش نوگرگد تامطالت زا رذگ اب رگا قـشع" :تـسا ھتـشون
 .دنداد ناشن ار دوخ یقیقح ساسحا ،دننک هارمھ دوخ ابارم
 تریغ اـب ،دـنراد دوخ بـطاـخم بذـج ھـب شالت ھـک یماـگنھ .تــــسا لومعم ھـبذـک ِنیملعم ناـیم رد کـیتکاـت نیا
 رانک ار واً اروف ،دنکن میلـــست اھنآ تاداقتعا ھب ار دوخ صخـــش رگا اما .دنھدیم ناـــشن ھجوت وا ھب تبـــسن
 ھب ھک لیلد نیا ھب اھنت یلو ،دنیآ رظن ھب ورـشوخ و نابرھم و ،تبحم و روـش رپ تـسا نکمم یخرب .دننزیم
 !دیـشاب دوخ بقارم دیاب ،دیوـش اھنآ شیارگ بذج تـسین رارق رگا .دنتـسھ امـش ندرک دعاقتم و یزوریپ لابند
 ضیف لیجنا نیا و .دنریگیم تیموکحم و یرواد داب ھب ار امـــش و دننزیم امـــش ھب ار یدنـــسپان فرح رھ
  !تسین
 
 !دیروخن شزغل
 دیھاوخیمن و دیراد ناـشتـسود .دننکیم اھر ،غورد رطاخ ھب ار تقیقح یخرب دینیبب ھک تـسا تخـس ھـشیمھ
 یبوخ ھب ار سح نیا سلوپ .تـسین ھتخاـس امـش زا ینادنچ راک اما ،دنـشچب ار دنوریم نآ یوـس ھب ھک یدرد
 وا .دنکیم یروآدای ار نایطالغ اب سلوپ ٔھطبار ھک تـــسا نیریـــش و خلت یاھیآ ٧ :۵ نایطالغ .تخانـــشیم
 "؟دینکن یوریپ ار تقیقح ات دش ناتھارّ دس یسک ھچ .دیدیودیم بوخ" :دسیونیم
 یگتشذگدوخ زا اب و دندرک تمدخ سلوپ ھب اراکشآ ھک دنتشاد رگیدکی و ادخ ھب یتبحم نانچنآً البق نایطالغ
 عنام ردقنآ نونکا اما .دننک میدقت سلوپ هار رد ار ناشمشچ دندوب رضاح .دندرک کمک وا ھب تخس طیارش رد
 اھنآ ھب یاهزادنا ھب سلوپ نوچ ؟ارچ .دنتــــسنادیم دوخ نمــــشد ار سلوپ ھک دوب ھتفرگ رارق اھنآ یاپ یولج
  .دیوگب اھنآ ھب ار تقیقح ھک دادیم تیمھا
 ھقباـسم ھک دنکیم ھیبـشت ییابقُر ھب ار نایطالغ و ،دریگیم ھیراع ھب ناراکـشزرو یایند زا ار یـسایق سلوپ
 ار امـش ھک وا زا ،شزیگنا ھنوگنیا" .دـش ھتـسب ناـشیاپ و تـسد ییوگ هار نیح اما ،دندرک زاغآ یبوخ ھب ار
 نایحیـسم ھک "رتقیمع و هزات تقیقح نآ" ھک دنکیم یراـشفاپ سلوپ .)٨ :۵ نایطالغ( "تـسین ،َدناوخیم ارف

  .تسین ادخ زا ،دناھتفگ اھنآ ھب ارگتعیرش



 ،دوجو نیا اب .دبای یھاگآ میلاعت مقـُس و تَحـِص زا و دنک وجتـسج و قیقحت مالک رد ات تـسا لوئـسم رادنامیا رھ
 زا ھنادنمـشوھ یناتـساد ندینـش اب ،صلخم نارادنامیا اتح ،یھاگ ؟دناهدـش یطلغ ِتاداقتعا نینچ بذج رفن دنچ
 ھک رطاخ نادب ھکلب ،دناهدرک ســسجت مالک رد نوچ ھن ،دنریذپیم ار طلغ میلاعت .دوــشیم فرحنم ،یرــشبم
  .دناھتفرگ رارق رشبم نآ هدننکباجم تیصخش ریثات تحت
 اھنآ زا ناـشتیـصخـشً ابیرقت و دنوـشیم ریـسا ناینابرق ھک تـسا نیا یـسدقمان ریثات نینچ ِزیگنامغ ھجیتنً اتیاھن
 و دنریگیم رارق یاھقرف ریثات تحت ،یلومعم صاخــــشا ھنوگچ دیاهدرک تقد لاح ھب ات ایآ .دوــــشیم ھتفرگ
 ماجنا ار دنیوگیم ھچ رھ ارچ و نوچیب ھک دندرگیم دوخ ناربھر ریـــسا نانچً اتیاھن و دنوـــشیم اھنآ بلج
 ار دوخ دوز ای رید مدرم ،روحم- تراسا یاھماظن رد ،عقاو رد .تسین ادخ زاً اعطق یداقتعا نینچ ؟دنھدیم
  .دنباییم ناسنا ِیدنوادخ تحت
 "دیبـسچب مکحم ،تـسوکین ھچنآ ھب ؛دییامزایب ار زیچھمھ" :ھک تـسا نیا یبیرف نینچ لباقم رد ظفاحم نیرتھب
 ای تــسا ھتــسجرب ردقچ تــسین مھم ،تــسا مارتحا دروم ردقچ درف نآ تــسین مھم .)٢١ :۵ نایکنولاــست لوا(
 سـسجت لوئـسم رادنامیا رھ .مینک دامتعا لیجنا تقیقح دروم رد وا فرح ھب اھنت میناوتیمن ،دراد وریپ ردقچ
  .ددرگ نئمطم هدش حرطم نانخس تحص زا ات تسا مالک رد
 تـعرــــس ھـب دـیوگیم ملعم نالف ھـک ار یزیچ رھ و میراذـگیم راـنک ار طیاـتحا ھـک تـــــسا زیگنامغ ردـقچ
ــــص ھب  طقف مھنآ ،میریذپیم  ای ینویزیولت تمدخ ای تــــسا صاخ وا نتفگ نخــــس ٔهوحن ای رھاظ ھکنیا فرِ
 نییاپ یداقتعا لباقم رد ار دوخ دراگ ،مینکیمن یـــسررب ار هدـــش ھئارا ام ھب ھک یمیلعت یتقو .دراد ییویدار
 یراـتــــساریو ار تـقیقح ادـخ .دـھدیمن رییغت ار دوخ رظن ادـخ .تــــسا هدـناوخن نآ ھـب ار اـم وا ھـک میروآیم
 تحار دوجو نیا اب ؛دنکیمن رییغت ضیف ِلیجنا .دنکیمن دایز هزات یاھھفــــشاکم اب ار شغاد زایپ ای ،دنکیمن
  .دنراد ییاعدا نینچ ھک دیبایب ار ینیظعاو دیناوتیم
 
 رگید یمسا ھب تراسا

 دیمعت روطچ ،ردارب" :دنـسرپیمً الثم .دننکیم ھظعوم ار ییارگتعیرـش ھک دیباییم ار یرایـسب هزورما اتح
 تـــسرد شور قبط رگا" :دنیوگیمً الثم مھ یخرب ؛"؟دنتفگ ھچ دیمعت ماگنھ ؟داد ناتدیمعت یـــسک ھچ ؟دیتفای
  "؟یدش روھطوغ بآ رد ای دش هدیشاپ وت ھب بآ ایآ .تسین تسرد امش دیمعت سپ ،دیشاب ھتفاین دیمعت

 ام یاھلد رد حیـــسمیاـــسیع ھب نامنامیا ھطـــساو ھب ادخ ھک یراک زا ار ام اھنت یمیلاعت نینچ ،ھناتخبروـــش
 ھتخاـس اـسراپ ار ام ھچنآ زا ،اپ نتـسـش ھچ و تکراـشم ھچ و دیمعت ھچ ،ینییآ رھ .دزاـسیم ھناگیب ،هداد ماجنا
 ِیقیقح دیلک نیا .تبحم لمع زا ینعی ،تـسا نامیا زا الماک ادخ اب طابترا رد یگدرمـشاـسراپ .تـسین رتحجرا
 امـش ھک متفگـش رد" :تـسا ھتفگ ادخ گرزب لوـسر ھک درادن بجعت یاج .تـسادخ اب ام ھطبار یمارآ و تردق
 رگید یلیجنا یوـس ھب ،هدـش نادرگیور تـسا هدناوخ ارف حیـسم ضیف ۀطـساو ھب ار امـش ھک نآ زا یدوز نیدب
  .)١:۶ نایطالغ( »دیوریم
 .حیسمیاسیع هدش مامت لمع ھطساو ھب ناھانگ ششخب و ادخ ضیف ِشوخ ربخ .تسا شوخ ربخ یقیقح لیجنا

 ھب امـش رواب قبط ھکلب ،تـسین صاخ ینیناوق تیاعر ای امـش لامعا ای امـش ِییاـسراپ رب انب ادخ اب امـش ھطبار



 ،دیــشاب ھتــشاد نامیا حیــسمیاــسیع ھطــساو ھب ادخ راک ھب رگا .دنارذگ امــش یارب ادخ ھک تــسا یاینابرق
 لماع ھک هانگ سح و دوــشیم هدودز امــش ناھانگ ھمھ .دینک داجیا ادخ اب مکحتــسم و ابیز یاھطبار دیناوتیم
 ھطـساو ھب امـش نوچ ،دوریم نیب زا یـسح نینچ .دـش دھاوخ وحم ،تـسامـش ِشرگن و تـسکـش ،یتـساک نآ
  .دیاهدش هدرمش اسراپ حیسمیاسیع ھب نامیا
 نوچ ،دنیبب ار ینایاپ ٔھجیتن تـــسناوتیم وا .تـــشاد ربخ لامعا رب ینتبم ادخ اب ھطبار داجیا داریا زا سلوپ

 مدوخ ،نزن نم اب ار تعیرــش فرح" :دیونــشب وا زا تــسا نکمم .دوب هدرک زاغآ اجنآ زا ار شرفــس ْدوخ
 زا رترویغ ،مدوب یرویغ یـسیرف مدوخ .مربخاب ،دروآیم راب ھب تعیرـش ھک یاییاـسراپ زا .مدلب ار تعیرـش
 ھـب ھـک یماـگنھ ،رکــــش ار ادـخ اـما !مَّرب زا ار نآ مدوخ ؛نزن نم یولج ار تـعیرــــش فرح .رگید ناردارب
 ."متشگ دازآ اھنیا ھمھ زا ،مدش ادخ اب هزات یاھطبار دراو حیسمیاسیع ھب نامیا ھطساو
 ار هانگ ماد و دھد رازآ ار امــش ناــسنا دیراذگن ،میاھتــشگ انب ضیف لیجنا رد ،نیاربانب .میدوب روطنیمھ مھ ام
 اـم زا کـی چیھ .درادـن ار شــــشزرا .دـنک ءاـقلا اـمــــش رب ار لـمع ھـب ییاــــسراـپ ٔهدـیا اـی دـنکفاـیب اـمــــش هار رب
  .دبسچب ام مان رب امیتانآ نوچ یاھملک میھاوخیمن

  



 چیھ ای ھمھ .١٢
 یـسک ،ھمانرب عورـش زا لبق .مدرک تکرـش ناگِروا رھـش رد نانابـش زا یکی ِراھان مـسارم رد شیپ تقو دنچ
 وحم ھعفدکی دعب و دزیم فرح دنوادخ تـشگزاب دروم رد ھک یھارِرـسرفاـسم ِناتـساد لاح ھب ات ایآ ،دیـسرپ

 ناتـساد .دوب اینرفیلاک ِکَنبِرب رد مدینـش ار ناتـساد ھک یراب نیلوا .ماهدینـش ار ناتـساد متفگ .ماهدینـش ار دـش
 دنتفر دوب هداج رانک ھک ینیزنب ِپُمپ ھب ،دندوب هدرک راوـس ار صخـش نآ ھک یجوز .تـشاد نایاپ کی ھـشیمھ
 نیا ھک دنتـسھ یرتـشم نیمھن اھنآ دنتفگ مھ نیزنب پمپ نادنمراک ،دندرک فیرعت اھدنمراک یارب ار ناتـساد و
 ھک دھدیم ناـــشن نیا" :تفگ و دیدنخ ،دیـــسرپ نم زا ار لاوـــس نیا ھک ینابـــش .دننکیم فیرعت ار ناتـــساد
  ."دیسر ام شوگ ھب ھعیاش دعب لاس هاجنپ ،تسا هداتفارود ردقچ ناگِروا
 ناینب رب ام نامیا ھک مرکاـــش ردقچ و !دنرادن یاهدیاف چیھ ھک مینک ییاھزیچ لوغـــشم ار دوخ میراد تـــسود
 نم اب دوخ مالک ِیقیقح و هدــش هدومزآ تاحفــص زا دنوادخ مھدیم حیجرت .تــسا راوتــسا ادخ مالک مکحتــسم
 دیآ نم دزن یاھتـشرف زورما رگا .مـشاب ھتـشاد صاخ یاھفـشاکم ای ییاروام ھبرجت یعون ھکنیا ات دیوگ نخـس
  .منکیم کش ماغیپ نآ ِندوب ادخ زا ھب ،تسا یبالقنا یتقیقح دصاق ھک دوش یعدم و
 یناـینب اـھنت ادـخ مالک .درادـن یداریا ،میدرگزاـب ادـخ مالک ھـب ھـک یناـمز اـت ندرک کـــــش و نداد رظن رییغت
 یاھسوھ ،دـشاب راوتـسا ادخ مالک تقیقح رب ام تایح یتقو .تـسام یحیـسم کولـس و نامیا یارب مکحتـسم
 تقیقح رب نداتـسیا راوتـسا ردقچ .دنکیمن فرحنم ریـسم زا ار ام ،مالک زا "هدـش نیچلگ" یاھخـسن ای رذگدوز
 ام یارب یناوارف ھب حیـسم رد ھک یدنمھوکـش ِیدازآ میناوتیم ھک تـسا یقیرط اھنت نیا !تـسا مھم ادخ مالک
 .مینک ظفح ار هدمآ مھارف
  

  ؟میشاب مدق تباث میناوتیم ھنوگچ
 رود دوخ هداـس نامیا زا ،ادخ مالک زا کرد دوبمک ھجیتن رد ،دنـشاب مدق تباث دنناوتیمن ھک یناـسک مینادب دیاب
 ادـخ ھـک دـیوگیم سلوپ .دروآیم مھارف اـم یگدـنز رد ار یمدـقتـباـث ادـخ مالک زا قیمع یکرد اـھنت .دـنوــــشیم
 :۴ نایـسـسفا( "دنزاـس هدامآ ار نیـسدقم" ات هدیـشخب اـسیلک ھب ار نیملعم و نانابـش و ،نیرـشبم ،ایبنا ،نالوـسر

 ات دوب میھاوخن ناکدوک نوچمھ رگید" ام ھک تـسا نامیا تابث ،داحتا لامک نیا زا یناـشن .)دینیبب ار١٢ ،١١
 یارب ھک ییاھھـــشقن رد نایمدآ ۀلیح و رکم و نوگانوگ ِمیلاعت داب و میوـــش باترپ وـــس رھ ھب جاوما رثا رد
 ھب ،میبای طلــست ادخ مالک رب دیاب .)١۴ :۴ نایــســسفا( "دنارب وــس نآ و وــس نیا ھب ار ام ،دنــشکیم یھارمگ
  !دوشیم ریگھمھ بیرف ھک ینامز صوصخ
 دـھاوخیم ادـخً اـملــــسم" :دـیونــــشیم اـھنآ زا ھـک ( ھـتفرگ »یباـیماـک لـیجنا« ِشبنج یطارفا ییارگیداـم زا
 رد هزات تافــشاکم ات )"؟یتــسین یناحور یفاک هزادنا ھبً امتح ؟یراد اتویوت .دننارب زنب سدــسرِم شنادنزرف
  .تسا هدش ریگارف تافارحنا میلاعت رد هزورما ھک دید ناوتیم ،نتفای دیمعت تسرد شور دروم
 راوتـسا سپ .میـشاب دازآ ات درک دازآ ار ام حیـسم" دننادب ات درک قیوـشت ١ :۵ نایطالغ رد ار شناتـسود سلوپ
 طوبرم ھک هزادنا نامھ ھب وا ماغیپ ،)١ :۵ نایطالغ( "دیزاسم یگدنب غوی راتفرگ رگید راب ار دوخ و دیتسیاب
 رب ار روحمـــــتعیرش یاھرایعم ھمھ زا لوا اسیلک ِدوخ ،یھاگ .تسا طوبرم زین ام ھب ،دشیم نایطالغ ھب



 سح نوناـق نیعم تـیدودـحم نوچ ،دـنتــــسھ نیناوق و دـعاوق نیا یاریذـپً الومعم مھ مدرم .دـنکیم لـیمحت اـم
 یــصخــش یاھییامنھار زا یروآباذع نازیم فلتخم یاھھقرف .دروآیم مھارف اھنآ یارب ار یــصاخ یتینما
 .دنھدیم جاور دوخ ناوریپ نیب ار تسا تاماقم زا ھناروکروک تعاطا زا لصاح ھک نیغورد یتینما سح و
 .دننکیم ادف ار دوخ یدازآ عقاو رد ،دننکیم یراوشد یگدنز زرط نینچ راتفرگ ار دوخ ھک یناسک اما
 ،دنراذگب اپ ریز ار اھرایعم یزور رگا ،ییاھهورگ نینچ رد تینما ساــسحا اب هارمھ ھک دنتــسین ھجوتم اھنآ
 دنراد رواب ،دوشیم هدیشک یگدرب ھب یماظن نینچ رد ھک یناسک .دنوشیم ورھبور اھتیموکحم زا یجوم اب
 ار هورگ ،هدرک ادیپ شیارگ اھنآ ھب هزات ھک یـصخـش رگا .دوب دھاوخ ادخ ندرک کرت ٔھباثم ھب هورگ کرت ھک
 نیا .دــــشکیم ار شراـظتنا منھج ھـک دوــــشیم ھـتفگ وا ھـب ،دورب یرگید یاـج دـھاوخب اـی دربب لاوــــس ریز
 رد تراـــسا ھب ار دارفا ھک دنتـــسھ ییاھهورگ زراب یاھھناـــشن ندـــش تقیقح یعدم و راـــشف یاھکیتکات
  .دنروآیم
 اب دوخ یاھماگ دودح ھب ندیــشخب تعــسو روظنم ھب دنکیم قیوــشت ار مدرم ھک ییاــسیلک ،رگید یوــس زا

 مدرم ھب یرِوْلاک یاـــسیلک رد .تـــسا ملاـــس یناحور رظن زا ھک دھدیم ناـــشن ،دنورب رگید ییاج ،دنوادخ
 راظتنا اب یخرب .دننک ادیپ ،دــشاب ھتــشاد اھنآ یارب رترثوم یتمدخ ھک ار ییاج و دندرگب ھک میھدیم داھنــشیپ
 یدازآ ھک مینکیم قیوــشت ار یدارفا نینچ .دنیآیم ام ِیاــسیلک ھب یرتــشیب قوــش و روــش ای تاــساــسحا ندید
  .دشاب ام یاسیلک ریسا یسک میھاوخیمن .دنبایب دوخ لیم ِباب ییاج و دنریگ راک ھب ار دوخ
 عطقنم ادخ ضیف زا ،مینادب لامعا رب ینتبم ار دوخ نامیا رگا :تسا تیمھا زئاح ام یارب تقیقح نیا شریذپ

  .دش میھاوخ
 میلــشروا یاروــش رد سرطپ نوعمــش نانخــس ھبً الامتحا ھک دنکیم هدافتــسا »یگدنب غوی« ترابع زا سلوپ
 ھـب تراـــــشب تـھج دوخ یارب ادـخ یگدـناوخ  سویلِنرُک ھـناـخ رد ،١۵ لاـمعا رد سرطپ .دـنکیم هراـــــشا

 ام ھن" :نوچ دھدن رارق یگدنبِ غوی نایدوھیریغ رب اروـش ھک دھدیم داھنـشیپ وا .دنکیم نایب ار نایدوھیریغ
 ھـک دـنکیم دـیکاـت و دـنکیم لوق لـقن ار سرطپ نخــــس ْسلوپ .)١٠ ھـیآ( "؟اـم ناردـپ ھـن ،میدوب شلمح ھـب رداـق
  .دوب اسیلک مکحتسم عضوم ،حیسم رد یدازآ نیا .تسا هدنارورپن وا دوخ ار ضیف رد یدازآ ماغیپ
 
  دھدیمن تاجن ار یسک نییآ
 نایدوھیریغ طسوت ھنتخ نییآ ندروآ اج ھب رب یراشفاپ ،دش دَر میلشروا یاروش رد ھک یمیلعت هوجو زا یکی
ً ادعب سلوپ .دنزاـسیمن اـسراپ ار یـسک لامعا ھک دوب قفاوم سلوپ اب اروـش .دنبای تاجن ھطـساو نیا ھب ات دوب
 نیا" :دـسیونیم وا .دراد تریاغم لیجنا اب صاخ یمـسارم ای نییآ ندروآ اج ھب رب نامیا نتـسناد ینتبم ،تفگ
 دھاوخن یدوـــس چیھ ناتیارب حیـــسم ،دیوـــش ھنتخ رگا ھک میوگیم امـــش ھب ،سلوپ ،نم !دینک شوگ ۀزیوآ ار
  )٢ :۵ نایطالغ( ".تشاد
 ادج ادخ ضیف زا ار ام ،لمع عون رھ رب نامنامیا نتــسناد ینتبم مییوگب ھک دھدیم هزاجا ام ھب ینخــس نینچ
 ھنتخ ار تاجن طرــش ھک دیباییمن ار یدایز نیملعم هزورما .میریذپب ار تقیقح نیا ھک تــسا مھم .دزاــسیم
  ؟دوش ماجنا دیمعت مسارم دیاب تاجن یارب ھک میاهدینش تینشوخ و ایریب یصاخشا زا راب دنچ اما ،دننادب



 ار دوخ صاـخ یاـھیورهداـیز نآ ماـجنا رد اـی دـھدیم لـیلقت دوخ بـیجع یاـھشور ھـب ار لــــصا نیا یخرب
 ھب" دیاب ھکلب دبای دیمعت ،نتفای تاجن یارب دیاب صخــــش اھنت ھن ھک دنھدیم میلعت اھھخاــــش زا یخرب .دنراد
 دیاب ھک دنراد رارــصا نارگید ،میبای دیمعت اــسیع مان رد دیاب ھک دننکیم رارــصا یخرب .دبای دیمعت "یتــسرد
 زا یرایــسب و دناهدــش کینکت راتفرگ رگید یخرب .دوــش ماجنا صاخ یاھخاــش ٔهدــشیراذگتــسد مداخ طــسوت
 ولج ای تـشپ زا دروم رد اتح ای دناهدـش ادج مھ زا ندـش روھطوغ ای ندیـشاپ بآ رب فالتخا لیلد ھب اھاـسیلک
  !دناهدرک ادیپ فالتخا ،نتفر ورف بآ رد
 .تـسادخ روـضح رد بـسانم یھاگیاج ھب ندیـسر یارب وکین لمع ھب بـسانمان دامتعا اھقافن نیا ھمھ ٔھـشیر
 یــشزرا ام یارب حیــسم سپ ،مینک اکتا نتفای تاجن یارب دوخ یراکوکین ھب رگا ھک دھدیم ناــشن مالک میلعت
 کین لمع ھب مھ و مینک دامتعا حیــسم ھب مھ ینعی ،دوــشیمن الود الود یراوــس رتــش فورعم لوق ھب .درادن

 یناـحور ٔھـناـخ قیرط نیا ھـب .میراد ناـمیا لاـمعا ھـب عقاو رد ،میراد لـکوت دـیمعت رب ینتبم تاـجن ھـب رگا .دوخ
  .تسین ام ظفح ھب رداق ھک میاھتخاس ینش یداینب رب ار دوخ
 ھتــسویپ ٢١اھنومروم یاــسیلک ھب یلو ،تــسین یحیــسم رگید ھک تفگ و دمآ نم شیپ یناوج ،شیپ لاــس دنچ
 شنامیا رب ینتبم وا دیما ھک داد باوج ،تسا ییانبم ھچ رب یلزا یگدنز یارب وا دیما ھک مدیسرپ یتقو .تسا
 شمیمـــصت ھک متفگ وا ھب هدنکتـــسوپ و کُر .دنام اھنومروم یاـــسیلک وـــضع و تـــسا حیـــسمیاـــسیع ھب
 ار دودح و دح عقاو رد ،درک دامتعا اسیع ٔهدشمامت لمع زا ریغ یزیچ ھب اھنت ھک یاھظحل .تسا زیگناھعجاف
 .تشاذگ اپ ریز
 ھب ھک میراد رارــصا رگا .تــسا حیــسم ھب نامیا ،ادخ روــضح رد ندــش رــضاح ھنایاــسراپ یارب ام زاین اھنت

 ام یارب حیـسم سپ ،مینک لکوت و دامتعا )اـسیلک رد ھتـسویپ تیوـضع ای کیهد ای دیمعت ای( ھنتخ رانک رد اـسیع
  .درادن یشزرا چیھ
 
  !چیھ ای ھمھ ای
 ذاختا ار یـــشنیزگ و یباختنا یھاگن ،دننکیم زکرمت دوخ لامعا رب ییاـــسراپ ھب ندیـــسر یارب ھک یناـــسک
 ھـک میروبجم و ؛میوــــشیم یاهدـعاـق نینچ ِرادماوً اـمومع ،مینادـب تاـجن ٔھـمزال ار کـین ِلـمع کـی رگا .دـناهدرک
 رب ھـک ناـنآ اریز" :دـیوگیم ١٠ :٣ ناـیطالغ رد سلوپ ھـک روطناـمھ .میریذـپب و مینک تـیاـعر ار هدـعاـق لـک
 اج ھب رد ھک رھ داب نوعلم :تـسا هدـش ھتـشون ھک ارچ ،دناتنعل ریز یگمھ ،دنراد ھیکت تعیرـش لامعا ماجنا
 اریز" :دنکیم دیکات تقیقح نیا رب مھ بوقعی ".دنامن تباث هدـــش ھتـــشون تعیرـــش باتک رد ھچنآ مامت ندروآ
 بوقعی( ".تـسا تعیرـش مامت نتـسکـش ھب مرجم ،دزغلب دروم کی رد اّما دراد هاگن ار تعیرـش مامت یـسک رگا

١٠ :٢(  
 ھمھ دیاب ھکلب ،تـشاد دھاوخن ام یارب یدوـس حیـسم اھنت ھن ،میـشاب ھتـشاد تعیرـش ھب مـشچ ییاـسراپ یارب رگا
 در رد سلوپ .ضیف رب ای تسا تعیرش رب ینتبم ای ادخ اب ام ٔھطبار .میروآ اج ھب صقنیب ار تعیرش نیمارف
 یارجا اب دیــشوکیم ھک امــش" :دــسیونیم وا .درکن غیرد ار یزیچ چیھ ارگتعیرــش نایحیــسم میلاعت ندرک

 
٢١Mormon:  دش یراذگناینب ١٨٢٠ رد تیمسا فزوج طسوت ھک یفارحنا تاشیارگ زا یکی 



 ھک یناـسک .)۴ :۵ نایطالغ( "دیاهداتفا رود ھب ضیف زا و هدـش ھناگیب حیـسم زا ،دیوـش هدرمـش اـسراپ تعیرـش
 در ار ادخ ضیف لـــصا رد ،دناهدروآ تیحیـــسم ملاع ھب دوخ اب ار "متـــسھ وت زا رتـــسدقم نم" یاھوگدنلب
  .دننکیم
 تشذگرس رگا .دوشیمن نامسآ دراو شیوکین لامعا رطاخ ھب سکچیھ ،میـشاب ھتـشاد رطاخ ھب ھک تـسا بوخ
 ادخ روـضح رد بـسانم هاگیاج بـسک یارب اھنآ یوکین یاھراک ،میونـشب ار هریغ و سلوپ ای دوواد ،میھاربا
 ام زا کی چیھ .دـش هدرمـش ییاـسراپ اھنآ نامیا و ،دنتـشاد نامیا ادخ ھب اھنت نادرم نیا .دروخیمن ام شوگ ھب
 تخت روــضح رد ھک تــسا لمع کی اھنت نوچ ،دنکیمن ھــسیاقم یرگید اب ار دوخ یوکین لامعا نامــسآ رد
 لالج ام تاجن یارب اـــسیع دوخ اھنت و اـــسیع .حیـــسمیاـــسیع نامدنوادخ لمع ؛دوـــشیم هداھن تمرح ادخ
  .دیسریمن اجنآ ھب ام زا کی چیھ ،دوبن وا رطاخ ھب رگا .دباییم
 یــسیع نامدنوادخ بیلــص ھب زج منک راختفا یزیچ ھب زگرھ نم ھک دابم اّما" :دیوگیم سلوپ ھک روطنامھ
 ار رفن دنچ ھک تـسین مھم ،میاهداد ماجنا وا یارب بوخ راک ردقچ ھک تـسین مھم .)١۴ :۶ نایطالغ( "حیـسم
 تـسا حیـسمیاـسیع ام ِدیما اھنت ،میـشاب هدرک ھچ رھ ،میاهدرک سیـسات اـسیلک دنچ ای میاهدرک تیادھ وا یوـس ھب
 ای صاخ ینییآ یارجا ،یناــــسنا یاھشالت ،کین لامعا ھب یطابترا ام ییاــــسراپ .درپــــس ناج ام یارب ھک
 حیسمیاسیع ،ادخ رسپ ھب ام نامیا ٔھجیتن دبا ات و ھظحل نیا رد ام ییاسراپ .درادن ییاذغ صاخ میژر تیاعر
  .تسا
 امـش زا رتھب نم .درادیم رب نایم زا ار دنتـسھ اـسیع ھب قلعتم ھک یناـسک نیب تازیامت ٔھمھ ْنامیا ھب ییاـسراپ
 رگید یقیرط ھب .میاھتفای تاجن ادخ لالجرپ ضیف ھب و ،میراکھانگ ھمھ .دیتـسین نم زا رتھب مھ امـش و متـسین
 ھتـسباو ِییاـسراپ :دریذپیم ار ییاـسراپ عون کی اھنت ادخ .میبایب ادخ روـضح رد تـسرد یھاگیاج میناوتیمن
 .دراد قلعت وا ھب ھک ییاسراپ نآ ینعی ،حیسمیاسیع ھب بستنم و
 هدروآ مھارف ام یارب حیــسم ھک یدازآ نآ رد تماقتــسا اب دیاب .تــسین یبناج یاھلاــسم نایحیــسم یارب نیا
 تفھ یزور رگاً الثم ،دنبای ھطلــس ام یگدنز رب و دنوــش دراو هدننکموکحم نیناوق میھد هزاجا دیابن .میتــسیاب

 نازیم رب ینتبم ام ِییاـــسراپ !دیتـــسین اـــسراپً اعقاو ،دیناوخن ار ادخ مالک زا باب ٢۵ ای دینکن اعد تعاـــس
 تھج حیـسمیاـسیع ھب ام ٔهداـس لکوت و دامتعا رب ام ِییاـسراپ .تـسین ندادھیدھ ای هزور ،اعد ،مالک ھعلاطم
  .تسا هدش انب ردپ روضح رد ندش کاپ و ناھانگ ندودز
 و شریذپ ٔھجیتن ام یوکین لامعا .تـسین ھتخاـس ام زا نآ دوبھب یارب یراک .تـسا هدـش ماجنا ام تاجن لمع
 رتاـــسراپ ار ام اـــسیع نیمارف قبط نتـــشادرب ماگ .مینکیمن شالت وا تبحم بـــسک یارب ؛تـــسادخ تبحم
 زا رتھب یایگدنز قیرط ھچ .میوـشیم رتیـضار و رتلاحـشوخ ھک تـسا نیا دتقایم ھک یقافتا اھنت ،دزاـسیمن
 هدعو و دراد تـسود رایـسبار ام الاح نیمھ و اج نیمھ ھک مینک یـسک میدقت ار دوخ دوجو ھک مینکیم ادیپ نیا
 رد ھبرجت نیرتشخبتیاــضر ادخ طــسوت ندــش تیادھ و یربھر ؟دوب دھاوخ ام بقارم ھــشیمھ یارب هداد
 .تسا ناھج
  
  باختنا ود اھنت



 ام یارب ار یراک ادخ ھک میراد دامتعا و نامیا ای مینکب یراک ادخ یدونــشخ یارب ات مینکیم شالت ای ام ٔھمھ
 رگا .میراد رارق هار ود نیا زا یکی رد ،نامیگدنز زا ھظحل رھ رد .تــــسین ھتخاــــس ام زا ھک دھدیم ماجنا
 یارب رگا .دوب دھاوخ ام مھــس ،سای و تــسکــش ،میزاــس دونــشخ ار ادخ ندوب بوخ اب مینکیم شالت زونھ
 ھبرجت ھب .درب میھاوخ تذل یمارآ و یگدنز زا ،میراد دامتعا دوخ نرود حیـــسم و ادخ ضیف ھب ندـــش لیدبت
  .دنھد رییغت ار ام یاھلد دنناوتیمن دعاوق و نیناوق ھک ماھتخومآ

 یماگنھ .میـشخبب ھناخ ھب رتیحیـسم یوَج میدرک یعـس هابتـشا ھب هداوناخ هارمھ ھک مراد رطاخ ھب ار ینامز
 ،تھج رھ ھب یلو ،روطچ منادیمن .تفرگ الاب اھنآ نیب تباقر ھک دیسر یاهرود ،دندشیم گرزب ناکدوک ھک
 و ،دننزیم ادـص قمحا ای گنخ ،ھلبا ار رگیدمھ ھک میدید .دندرک ادیپ ار مھ ھب نتفگ ازـسان تداع ام نادنزرف
 یارب ار ینیناوق نیاربانب ،مینک طبـــضنم ار اھنآ میدرک یعـــس سپ .دنھدیم جرخ ھب مھ تیقالخ راک نیا رد
  .میتفرگ رظن رد اھنآ
 ،ھناخ رد ھیور نیا ِدوبھب یارب سپ .تــسا ھلپهار ندیــشک وراج ،تخــس یاھراک زا یکی ،ھقبط ود ٔھناخ رد
 ،درکیم ار راک نیا ھمھ زا شیب ھک یـسک .میـسیونب ،دنیوگیم ازـسان مھ ھب ھک ار یناـسک مان میتفرگ میمـصت
 یـــسک مدرک سح ،زور کی یلو دیـــسریم رظن ھب یقطنم و مظنم زیچھمھ .دیـــشکیم وراج ار ھلپهار دیاب
  .تسا هدیشک یاھشقن میارب
 نیلوا ،مدــش دراو قاتا ھب اھنآ ِیراکبارخ طــسو یتقو .دندرکیم غولــش دوخ باوخ قاتا رد میاھرــسپ یزور
 سرد اما .مدــــش اھھلپ ندز وراج ھب موکحم کــــشیب و "؟درک روطنیا یھلبا مادک" :دوب نیا مدز ھک یفرح
 .دوب بوخ ام هزیگنا .دھدیمن رییغت ار ام لد زگرھ نآ تیاعر و نوناق ھک مدیمھف .متفرگ قافتا نیا زا یبوخ
 نیا ھب ندیــسر زا یدب لکــش ھب ھمھ یلو ،میدرک شالت »ییاــسراپ« ھب ندیــسر یارب یگداوناخ تروــص ھب
  .میدنام زاب فدھ
 رظن زا اـم ییاــــسراـپ ھـک تـیعقاو نیا اـب دـیاـب ،مینکیم شالت ندوب سدـقم یارب ردـقچ دـنکیمن یقرف ھـک ییوگ
 وا اب یاھطبار و تیعقوم ــــ دیشخب ام ھب ییاسراپ یارب رگید یدیما ادخ .مییایب رانک تسا فیثک یاھنھک ادخ
 کی نتــــشاد  ھب رداق ھکنیا ھب ملع و حیــــسم ھب نامیا اب ییاــــسراپ .میریذپب یاھیدھ نوچ ار نآ دیاب اھنت ھک
 میناوتیم .تـسا ھتفرگ رارق ام یور شیپ یتایح یباختنا .دوـشیم اطع ام ھب ،میتـسین یگدنز صقنیب یگدنز
 ھطــساو ھب میناوتیم ای مییآ رظن ھب رقوم نامــسآ رد و مینک شالت یمیدق و هراپ ،فیثک ھنھک ندرک کاپ یارب
  .میبای راتتسا حیسم صقنیب ییاسراپ رد دوخ نامیا
  .تسا ضیف ندیزگرب نم دیما اھنت ھک دنکیم یروآدای نم ھب ،اھھلپهار ندز وراج ناتساد
 

  دید و ریسم زا جراخ
 رد یھابتـشا اتح .تـسا ناـسآ ردقچ یحیـسم ِیگدنز رد ریـسم زا ندـش جراخ ھک دوـشیم مبجعت ثعاب ھـشیمھ
 .دنز مھ رب ار ام یحیــــسم یگدنز هزوح رھ تیروحم ،دناوتیم نینچ نیا یلمع ای نامیا زا یعرف یاھنیمز
  .دوشیم رتمھم زور رھ میلاعت صولخ ظفح یارب شالت ،نیاربانب



 .دتفایم یمیظع تبیصم ھب اسیلک تشاد رواب ھک منک حرطم یتسود اب ار یناحور لئاسم متفای تصرفً اریخا
 ندـش حرطم اب ،مراد یمکحتـسم عـضوم نینچ ،یـسانـشترخآ زا تیمھایب یھجو دروم رد ارچ ھک دیـسرپ
 رفن رازھ ١۴۴ نآ ،دوـش راچد میظع تبیـصم نآ ھب اـسیلک ھک دـشاب رارق رگا" :مداد باوج وا ھب لاوـس نیا
 اسیلک زا یشخب ،رفن رازھ ١۴۴ نآ داد خساپ "؟دنتسھ یناسک ھچ ،هدش هدرب مسا اھنآ زا ھفشاکم باتک رد ھک
 ھب ادخ یاھهدعو ٔھمھ دراد رواب ایآ ھک مدیــسرپ وا زا سپــس .تــسا یناحور ِلیئارــسا ،اــسیلک نوچ دنتــسھ
 دـش بلاج" :متفگ .دناھتفای ققحت ھک دوب قفاوم ؟تـسا ھتفای ققحت اـسیلک رد یناحور رظن زا یوحن ھب لیئارـسا
 ھب مھاوخب رگا ".ھتــشاذگ یدج ریثات مھ وت یتایھالا رواب رب یــسانــشترخآ زا تیمھایب ھجو نیا روطچ ھک
  .)٩ :۵ نایطالغ( "دوشیم ریمخ مامت ندمآ رَو بجوم ،ھیامریمخ یکدنا" :میوگب سلوپ نابز
 .دینکیم رفـس ییاواھ ھب سِلِجنآُسل زا امیپاوھ اب ھک دینک روـصت :مھدیم حرـش ار عوـضوم نیا رگید یروط
 شیپ امیپاوھ یبایتھج متـسیـس رد یلکـشم ،زیزع نارفاـسم" :دنکیم مالعا اھوگدنلب رد نابلخ ،زاورپ زا لبق
 رود سلجنآُسل زا ردقنآ ھجرد ود ".میوـــشیم جراخ یلـــصا ریـــسم زا ھجرد ود طقف ،دیـــشابن نارگن ،هدمآ
 و میوـشیم مُگً اتیاھن و ،دنکیم یورـشیپ مارآ سونایقا رد رتمولیک رازھ ۵ امیپاوھ لکـش نیا ھب یلو ،تـسین
  .دوب دھاوخن دید رد یکشخ و .دنک ادیپ ار ام یسک ھک تسین یدیما رگید
 رد دیابً امتح ،تامیلعت دروم رد .دیوــشن جراخ یلــصا ریــسم زا یاهرذ اتح ھک تــسا نیا راک نیرتھبً املــسم
 لکـش نیا ھب .میوـشن یناـسنا ٔهدننکعناق تاثحابم بذج و ،مینک تابثا نآ قبط ار زیچھمھ و ،مینک سـسجت مالک
 .میتسیایم ضیف رد
  
 اَھب رپ یشالت
 روطنامھ .تسا هدوب هارمھ لیجنا تراشب اب ادتبا زا افج و لادج .دراد مھ ییاھب شالت نیا ــــ دیروخن بیرف
 رگید ارچ ،مدرکیم ھظعوم ار ھنتخ زونھ نم رگا ،ناردارب یا" :تــسا ھتفگ ١١ :۵ نایطالغ رد سلوپ ھک
 سلوپ رگا .)١١ :۵ نایطالغ( "تفریم نایم زا بیلــص یدنیاــشوخان ،تروــص نآ رد اریز ؟مدیدیم رازآ
 اب یــسک ،تفای ادخ روــضح رد بــسانم یھاگیاج ناوتیم وکین لامعا زا یاھعومجم اب ھک درکیم ھظعوم
  .تسا هدش یقلت نیھوت لثم و دنیاشوخان ھشیمھ حیسم بیلص اما .درکیمن تفلاخم تیحیسم

 بذعم ار مدرم حیــسم تاجن تقیقح .دراد هار کی اھنت ادخ روــضح رد ییاــسراپ ھک دھدیم ناــشن بیلــص
 دوجو یلزا یگدنز ھب دیما کی اھنت ھک دنکیم مالعا ناھج ھب بیلـص .تخـس و تـسا گنت هار نوچ ،دنکیم
 رگا میوگب و مـــشاب لاربیل مھاوخب رگا" :دیوگیم رگید یترابع ھب سلوپ .حیـــسمیاـــسیع مایق و گرم ،دراد
 نم ھب اما .دناـسریمن افج نم ھب یـسک متفگیم نینچ رگا ؛تـسا بوخ سپ ،تـسا هداد باوج امـش یارب ھنتخ
  ".ماهداتسیا تقیقح یارب و هداد تیمھا نوچ ،دسریم افج
 ار تقیقح ھب تبـسن وا یفطاع دھعت سلوپ نحل رد .درکن روـسناـس ار دوخ ای دروخن ار شفرح زگرھ سلوپ

 ١٢ :۵ نایطالغ رد وا .دندرکیم دیکات ھنتخ ھلئــسم رب ھک دوب هداتــسیا یناــسک ربارب رد وا ،میتــسھ دھاــش
 عطقنم" ھک یاھملک ".دنتخاـسیم عطقنم ار نتـشیوخ دنزاـسیم برطـضم ار امـش ھک ینانآ شاک" :دـسیونیم



 ھتخا" ای "نتخادنا یگنادرم زا" یانعم ھب ٢٢رگید یاھھمجرت رد و لــــصا رد ،هدــــش ھمجرت "دنتخاــــسیم
 نت تـشوگ زا یتمـسق ندرک نونتخم دننکیم رکف نیلمعم نیا رگا" :ھک تـسا نیا سلوپ دوـصقم .تـسا "ندرک
 ،ھمھ زا لوا و ،دننک مامت ار راک دناهدروآ نایم ھب ار شفرح ھک الاح تـسا رتھب سپ ،دزاـسیم اـسراپ ار ام
 :دشاب نیا لثم یزیچ دیاش ،مینک ھمجرت یزورما نابز ھب ار سلوپ فرح میھاوخب رگا ".دننک عورش دوخ زا
 ساـسحا سلوپ "!دندرکیم مامت ار راک دوخ ندرک قرغ اب ،تـسا دیمعت زا ییاـسراپ دنیوگیم ھک اھنآ شاک"
  .دنتشاد ار ادخ ضیف نتخاس فرحنم تارج ھک دنکیم زاربا یناسک دروم رد ار دوخ
 نآ رد حور ھک دوب ورھبور ییاــسیلک اب .دوب هدــش لوــسر نیا یتحاران ثعاب ردقچ نانخــس نیا دینک روــصت
 نیا ھکنیا ات دندوب هدزناجیھ و دحتم دنوادخ رد .دنتــشاد تبحم رگیدکی و ادخ ھب تبــسن مدرم ،درکیم راک
 یتدـم زا دـعب و دـندرک داـجیا قاـفن مدرم نیب ،دوخ لـیجنا ندرک یفرعم اـب .دـندـیــــسر هار زا ھـبذـک نیملعم
 رود یاهرطاخ ھب لیدبت ،دوب انــشآ نآ اب ندب نیا ھک ییابیز تکراــشم و تبحم .دمآ دوجو ھب رگید یاھھقرف

  .دریگیم هدرخ اھنآ میلاعت زاً اتحارص سلوپ ھک تسین بجعت یاج .دش
 
 !سلوپ زا یرازگساپس
 ھب رگا .میراکھدب سلوپ ھب ار یگرزب رکــشت ،میاهدیــسر حیــسمیاــسیع شخبتاجن و لالجرپ ضیف ھب ھک ام
 و داتـــسیا تماقتـــسا اب سلوپ اما .دندـــشیم تیدوھی زا یاھعومجم ریز اـــسیلک رد یرایـــسب ،دوبن وا رطاخ
 و تـفرگ رارق تـناـھا و بـیقعت دروم .دوبن اـھبیب شتمواـقم .دومن اـنب حیــــسمیاــــسیع ضیف رد ار ناـناـمیاون
 تـسناوت ،شایگدنز رخآ رد وا .تـشاد ار شـشزرا اما .دنداد ناـشن تمواقم شتمدخ رثکا لباقم رد نارگید
 .ماھتــشاد ظوفحم ار نامیا و هدناــسر نایاپ ھب ار ھقباــسم ،ماهدیگنج ار وکین ِگنج" :دــسیونب ار تاملک نیا
 - درک دھاوخ اطع نم ھب زور نآ رد ،لداع رواد نآ ،دنوادخ ھک یجات ،تـسا هدامآ میارب ییاـسراپ جات نونکا
  .)٨ ،٧ :۴ سوئاتومیت مود( "دناهدوب وا روھظ قاتشم ھک نانآ ۀمھ ھب ھکلب ،نم ھب اھنت ھن

 دیاـشخبب .میـشاب ھتـشاد تمکح تبحم رد نآ ندرک تمـسق یارب و میتـسیاب تقیقح رطاخ ھب ھک دـشخب ضیف ادخ
 اطع ام ھب ادخ ھک یدازآ و تکرب میظع قمع ھک دـشاب .میتـسیاب یو تقیقح تفرعم رد و حیـسمیاـسیع رد ھک
 و ،مینک ھبرجت وا یابیز تبحم رد ادخ اب نتـشادرب ماگ ماگنھ ار ھنازور ِتاکرب نیا و .مینک کرد ار هدومرف
  .میتسیاب وا لالجرپ ِضیف رد اجرباپ

  

 
٢٢King James  



 
 یتنطلس ٔ هداوناخ یاضعا .١٣

 زا نم لثم ھک یناـسک ؟دراد یلاح ھچ ندوب یتنطلـس هداوناخ وـضع ھک دیاهدرک رکف دوخ اب ،یکدوک رد دیاـش
  .دناهدنارورپ رس رد رایسب ار ندش دنمتورث یایور ،دناهدش گرزب رقف اب ھک دنیآیم یاھنیمزشیپ

 ھب و حیـسم اب ھطبار رطاخ ھب ھک دنکیم نایب تحارـص ھب ادخ مالک یلو ،میـشابن دنمتورث یاهداوناخ زا دیاـش
 ٢٩ :٣ ناـیطالغ رد سلوپ ھـک روطناـمھ .میاھـتــــشگ وا تـیرذ زا و یناـحور یتلم ،دوخ ِناـمیا ٔھـطــــساو
 ".دیتــسھ زین ناثراو ،هدعو رب انب و دیامیھاربا لــسن سپ ،دیتــسھ حیــسم ِنآ زا امــش رگا لاح و" :دــسیونیم
 ٔھطــساو ھب .تــسین اقیرفآ ای ایــسآ ،اپورا ھب ھتــسباو ام تیوھ ھک مینیبیم ،مینکیم لابند ار دوخ ِبَــَسن یتقو
 ام صاخ ٔھطبار رطاخ ھب و .تسا میھاربا ھب ادخ هدعو ققحت ھک ،میـشاب حیـسم بَـسن زا میناوتیمً اتقیقح ضیف
 .میتسھ ادخ یھاشداپ ثراو ،وا اب
  
  ؟تسیک ثراو
 ھب ھک یتقو ات یلو .تـسا دنمتورث رایـسب یـصخـشً المع ،دـسریم وا ھب یناوارف ثرا ھک ھلاـس ٧ ای ۶ یکدوک
 ،هدش مادختسا ھک ھناخ رازگتمدخ ابً ابیرقت ،دسرن دناھتشاذگ اج ھب شنیدلاو ھک یاھمانتیصو رد طورشم ِنس
 شثاریم زا هدافتسا تھج دناوتیمن یلو ،دوشیم عفر ثراو ِینامسج یاھزاین ھمھً املسم .درادن ینادنچ قرف
  .دنک یریگمیمصت طورشم نس ھب ندیسر ات

 ات :تــسا نیا نم نخــس یراب" .تــسا هدرکن ینادنچ قرف زورما ھب ات سلوپ نامز زا ثراو یگدنز طیارــش
 نییعت شردپ ھک ینامز ات و .دـشاب زیچھمھ کلام دنچرھ ،درادن یقرف مالغ اب ،تـسا ریغـص ثراو ھک ینامز
 و رادتقا تحت ثراو ھک دھدیم حرـش سلوپ .)٢ ،١ :۴ نایطالغ( "تـسالکو و ناّمیق تـسد ریز تـسا هدرک
 ً،الومعم .تـسا هدـش هدرپـس وا ھب لاوما ھمھ ندرک تیریدم تیلوئـسم ھک یـسک ،دریگیم رارق رـشابم رایتخا
 وا ھب تـسرد زا ار طلغ صیخـشت و دنکیم تراظن وا دـشر رب ھک دوـشیم ھتفرگ رظن رد کدوک یارب یمَیق
  .دھدیم دای
 و دـشیم بوـسحم ریغـص ١٧ ات ٧ زا و ،دمآیم باـسح ھب دازون یگلاـس تفھ نـس ات رـسپ ،یمور ھعماج رد
 نودب رگید یاھماج ،یگلاـس ١٧ نـس رد .دوب وا ندوب ریغـص زا ناـشن ھک تـشاد دوخ ھماج رب شفنب نابور
 قوقح زا تــسناوتیمن یگلاــس ٢۵ ات اما .دیآیم باــسح ھب درم دادیم ناــشن ھک دندادیم وا ھب شفنب ِنابور
  .دربب هرھب فلتخم تاروما رد دوخ ینوناق
 مـــسارم ،یگلاـــس ١٢ نـــس رد نارـــسپ یارب ،مھ هزورما .دوب یمور گنھرف زا رتهداـــس یدوھی گنھرف
 دتـسیایم ردپ ،مـسارم نیا رد .دوـشیم »دھع دنزرف«ً امامت قیرط نیا ھب رـسپ ھک ،دوـشیم رازگرب اوْزتیمْراب
ً اــصخــش دوخ یاعد رد خــساپ رد مھ رــسپ .تــسین دوخ رــسپ لامعا لوئــسم رگید ھک دنکیم یرازگرکــش و
  .دریذپیم ار درم کی ناونع ھب دوخ تیلوئسم
 .دـشک ریوـصت ھب ار ادخ ِموق اب تعیرـش ٔھطبار ات دنکیم هدافتـسا یلاـسگرزب ھب دوخ ٔهدـشھتخانـش راذگ زا سلوپ
 تحت موق ھکیتقو ات دوجو نیا اب .دـــش ادخ یاھهدعو ِثراو ،تفرگ رارق تعیرـــش تحت لیئارـــسا موق یتقو



 ھـب ررقم ناـمز" ھـک دـندـناـم یزور رظتنم اـھنآ .تـفاـین ققحت اـھنآ دـنمھوکــــش ِثاریم یاـھهدـعو ،دوب تـعیرــــش
 اج ھب ییوکین ھب ار شیاھهدعو ٔھمھ دوخ رــسپ نداتــسرف ھطــساو ھب ادخ ھک یماگنھ ینعی،"دــسر ارف لامک
 یگدنز تعیرــش لرتنک و یتــسرپرــس تحت ھک دوب کچوک یکدوک لثم لیئارــسا ،عقوم نآ ات .دروآ دھاوخ
  .درکیم
 
 تعیرش ِتراسا

 و یراجت تالدابت ات ھتفرگ ییاذغ میژر زا ،تــسا ھتفرگ رظن رد ار هرمزور یگدنز تالامتحا مامت ْتعیرــش
 »لیــصحتلاغراف« غولب ھب یکدوک زا ھکنیا ات تــشاد ادخ موق رب دیدــش یتراظن ،تعیرــش .ییوــشانز طباور
 ٔھطــساو ھب ادخ اب هزات ھطبار ٔهدعو .دندرگ هدــش هداد هدعو ثاریم زا ندرب تذل ھب رداق نآ زا دعب و ،دنوــش
 ماجنارـس ھب ،دوب هدومرف ررقم ردپ ھک ینامز ات هدعو نیا دوجو نیا اب یلو ،دـش هداد لیئارـسا ھب حیـسم ندمآ
  .دیسرن

 نیا رگا .دـننک یگدـنز ینومراـھ رد مھ راـنک اـت دروآ مھارف یبلاـق ھـعماـج لـک و دارفا ِکـتکـت یارب تـعیرــــش
 تراــــسا زا یعون راتفرگ یتدم زا دعب ،دنھدب لیکــــشت ار ادخ اب ام ھطبار مامت یرھاظ یاھلمعلاروتــــسد
 ریغـــص ام ھک ینامز ات :تـــسا ھنوگنیمھ ھب زین ام دروم رد" :دـــسیونیم سلوپ رطاخ نیمھ ھب .میوـــشیم
  .)٣ :۴ نایطالغ( "میدربیم رس ھب ایند ییادتبا لوصا یمالغ رد ،میدوب

 ،دراد رظن رد ام یارب سدقلاحور ھک یدازآ نآ و راــشرــس ،ینغ یگدنز ھب ار ام دناوتیمن زگرھ تعیرــش
  .دناسرب
 یگدنز ھیلوا لوـصا نآ ھب هزورما ھک تـسا یرما وا دوـصقم و دنکیم هراـشا "ایند ییادتبا لوـصا" ھب سلوپ
 .داد رارق ریثات تحت ار هرمزور یگدنز یاھدیابن و دیاب عون نیا یبوخ ھب یسوم تعیرش .مییوگیم
 ھب تیدج و ناوارف شالت اب )١۵ لامعا رد فوـصوم( اـسیلک یاروـش نیلوا ھک دیآیم بیجع مرظن ھب ھـشیمھ
 ھک درک یریگھجیتن نیتـسخن یاـسیلک .تـسا ھتخادرپ نارادنامیا یگدنز رب مکاح هدیچیپ ماظن دروم رد یلاوـس
 زا یراـیــــسب ناـنچمھ اـما ،دـننک یوریپ یرھاـظ یراـتفر ِدـعاوق زا ھـناراوهدرب دـنتــــسین روبجم نارادـناـمیا
  .دنتسھ دوخ یاضعا رب ھباشم یلرتنک ندرک لیمحت لابند ھب یزورما یاھاسیلک
 بـسانم یوم لدم و ندیـشوپ سابل هوحن ات ھتفای ینامـسآ فیلکت تـشاد رواب ھک ماهدـش گرزب ییاـسیلک رد نم
 اھنآ رب یگتــسارآ دروم رد ادخ رظن ھک دنتــشاد رواب رظن ھب زین ناربھر .دنک ھتکید نانز ھب ار بــسانمان و
 .دـشیم هداد ام ھب ،میھد ماجنا دیابن ھچنآ و دیاب ھچنآ دروم رد نایاپیب نیمارف ،یکدوک رد .تـسا هدـش ھفـشاکم
 ینیگنـس راب نانچ اما ،تـسا یورهدایز یفرح نینچ ،داد رارق یـسوم تعیرـش تحت ار ام اـسیلک ھک میوگیمن
 مدوب ندرک ھبوت لاح رد بترم .مدروآ مک نآ نزو ریز ھک تــــشاذگ نم شود رب تراــــسا و تیموکحم زا

  .منک یگدنز اسیلک طسوت هدش نیعم ییاھرایعم قبط متسناوتیمن نوچ
 یارب سدقلاحور ھک یایدازآ و راـشرـس ،ینغ یگدنز ھب ار ام تـسین رداق زگرھ تعیرـش ،منکیم رارکت ھلب
 نایاپ ْتعیرـــش ،ھناتخبـــشوخ .دراد هارمھ ھب ار سای و تیموکحم ،هانگ سح اھنت .دناـــسرب ،دراد رظن رد ام
 .تسین ناتساد



  
 دسرب شتقو ھک یماگنھ
 ،دیـسریم ینوناق نـس ھب کدوک ھک یماگنھ .دوب قیقد رایـسب ثاریم یاطعا تھج ینوناق دنور ،سلوپ نامز
 هداد هدعو ھچنآ تـسناوتیم ثراو .تـشادن دوخ روما رب تراظن تھج راکـشیپ ای تـسرپرـس ھب یزاین رگید
  .دنک تفایرد طورشم نس رد نآ لامک و »ررقم نامز« ندیسر ارف ماگنھ ار هدش
 لاـمک ھـب ررقم ناـمز نوچ اـّما" :دــــسیونیم ۴ ھـیآ ۴ باـب ناـیطالغ ھـب دوخ ٔھـلاــــسر رد سلوپ ھـک یماـگنھ
 رد ار یعوضوم نینچ  ،"دمآ ایند ھب تعیرش ریز و دش هداز ینز زا ھک داتسرف ار دوخ رسپ ادخ ،دیسر ارف
 ررقم نامز نتفای لامک اما .مینک ھبرجت ار هدـش هدادهدعو تکرب ِیُرپ میناوتیم ،دمآ اـسیع نوچ .تـشاد نھذ
 ار دوخ دنزرف ھکنیا زا لبق ادخ ارچ دیاهدیـــسرپ دوخ زا لاح ھب ات ایآ .دراد مھ یرگید ھجو ییانعم رظن زا
 ھجوتم ار ادخ یدنبنامز زگرھ دیاش ؟دننک یگدنز تعیرش تحت لاس ١۴٠٠ً ابیرقت داد هزاجا موق ھب ،دتسرفب
 یھاگن رگا اما .تــــسین یکی ام راکفا اب وا راکفا و تــــسا توافتم ام یاھقیرط اب وا یاھقیرط .میوــــشن

 یرـشب ملاع رد اـسیع روھظ یدنبنامز یارب یـصخـشم لیالد تـسا نکمم ،میـشاب ھتـشاد خیرات ھب ھـصالخ
  .دوب بسانم ینامزً اتقیقح ھک میبایب
 ،شایگدنز لوط مامت رد وا دلوت زا لبق لاــس ١٣ .دمآ ایند ھب دننامیب یحلــص نارود رد حیــسم ھک نیا لوا
 یناگدنتـــسرپ زا رپ دبعم نیا ،دنتفریم گنج ھب نایمور ھک یماگنھ .دوب ھتـــسب مور رد سونای دبعم یاھرد
 حلــــص(انامور سْکاپ ،حیــــسم نارود رد .دندرکیم اعد سونای هاگرد ھب دربن رد یزوریپ یارب ھک دــــشیم
  .دوب رارقرب )یمور
 .درک ھیبعت یروطارپما رسارس رد ییاھهداج و داد شرتسگ ار لقن و لمح متسیس مور یروطارپما ،نینچمھ
 نیا .دـش ریگارف و یمـسر ینابز یمور تموکح تحت ،تـسا صاخ و اـسر ،حـضاو ینابز ھک ،ینانوی نابز و
 ات دوب کیژتارتــسا تــصرف نیا رظتنم مھ ادخ دیاــش .درک کمک لوا نرق رد لیجنا عیرــس دــشر ھب لماوع
  .دربب تذل نآ تاریثات زا ایند و دناسرب رشب شوگ ھب ار ششخب و دوخ تبحم ماغیپ
 هراـــشا وا ھنادواج تیھامو یلزا دوجو ھب اھنت ھن دنادیم ردپ »هداتـــسرف« ار حیـــسم ،سلوپ یتقو دینک تقد
 لیمکت ار رـشب ییاھر ات دـش هداتـسرف ایند نیا ھب اـسیع .دمآ صاخ یفدھ اب اـسیع ھک دھدیم ناـشن  ھکلب ،دراد
 تاکرب یرپ دراو و دباییم ادخ اب ھنامیمــــص یاھطبار ناــــسنا نآ قبط ھک دھن انب هزات یدھع ات دمآ وا .دنک
 .دوشیم وا هدش هداد هدعو
 هراــشا هرکاب زا دلوت ھب تمــسق نیا "دمآ ایند ھب تعیرــش ریز و دــش هداز ینز زا" :دیوگیم نینچمھ سلوپ
 هدعو ادخ ،١۵ :٣ شیادیپ رد .تـسا هدـش رکذ زین ادخ مالک رد و حیـسم دروم رد هدعو نیلوا ققحت ھک دراد
 ندع غاب رد ناطیــش دروآتــسد ھک ادخ زا ییادج و گرم لمع و دیبوک دھاوخ ار رام رــس نز لــسن ھک داد
 اـسیع ھک دنکیم یروآدای ام ھب عوـضوم نیا ،دمآ ایند ھب "تعیرـش تحت" زین اـسیع .درک دھاوخ دوبان ار دوب
 غولب ھب ار ادخ موق ات دمآ وا .دـــش هداتـــسرف نایدوھی ِتاجن یارب ادتبا رد و دمآ ایند ھب یدوھی کی ناونع ھب
 تفایرد ینامــسآ ِردپ زا یثاریم اــسیع ٔھطــساو ھب اھنت .دزاــس دنمهرھب یناحور ثاریم زا و دناــسرب یناحور
 .درک میھاوخ



  
 !ییاباب ھچ
 رـضاح لاح رد وا ،تـسا یلاخ نم شیپ ھـشیمھ نموین اویا مان ھب یرِوْلاک یاـسیلک رد نیـسدقم زا یکی یاج
 وا یاعد ندینـش ٔھتفیـش .دوب هارمھ و تـشادرب ماگ ادخ اب نم نـس زا رتـشیب تـسودادخ یوناب نیا .تـسین ام نیب
 وا ھنامیمـص و ابیز ،کیدزن تکراـشم زا .متـشاد تـسود ار وا ِندرک اعد »...مزیزع ردپ یا« تفگیم .مدوب
   .درکیم رارقرب طابترا دوخ »زیزع ردپ« لثم ادخ اب .مدربیم تذل ردپ اب
 سلوپ دوـصقم ؟تـسا هدروآ مھارف ار یکیدزن و ینغ ٔھطبار نینچ امـش یارب حیـسم مایق و گرم دیتـسنادیم
 ھک تـسا هداتـسرف ام یاھلد رد ار دوخ رـسپ حور ادخ ،دینارـسپ نوچ سپ" :دوب نیمھ ھیآ نیا نتـشون ماگنھ
  )۴:۶ نایطالغ( "!ردپ !ّاَبا دھدیم رد ادن
 ھـب ار دوخ رــــسپ حور ،ردـپ یادـخ :مینیبیم نارادـناـمیا یگدـنز رد ثـیلثت زا اـبیز یریوــــصت ،تاـیآ نیا رد
 اـم ھـک دـھدیم تداـھــــش ادـخ دوخِ حور ھـک هدـمآ ١۶ ،١۵ :٨ ناـیمور رد رگید تاـیآ رد .داـتــــسرف اـم یاـھلد
 ھک روطنامھ .میبایب یناحور هزات دلوت ھک دـش دھاوخ رـسیم ینامز اھنت یاھطبار نینچ .میتـسھ ادخ نادنزرف

 .تـسا یناحور ،دوـش هداز حور زا ھچنآ اّما ؛تـسا یرـشب ،دوـش هداز یکاخ ِرـشب زا ھچنآ" :دیوگیم اـسیع
 دورو تردق ،میباییم یناحور ٔهزات دلوت یتقو .)٧ ،۶ :٣ انحوی( "!دیوـش هداز ون زا دیاب متفگ ھک رادم بجع
 سلوپ طــسوت »اَبا« ھملک یریگراک ھب نآ صخــشم ھنومن ،دوــشیم هداد ام ھب ادخ اب ھنامیمــص یاھطبار ھب
  .تسا

 ،دـیورب لـیئارــــسا ھـب مھزورما رگا و تــــسا »ردـپ« یاـنعم ھـب یمارآ ناـبز رد و تـبحم رپ یاھـملک »اَـبا«
   .تسا »اباب« یانعم ھب ھک دننزیم ادص »اَبا« ار دوخ ناردپ ناکدوک دیونشیم
 رد ھملک نیا زا وا دندینـشیم بترم وا نادرگاـش ھک تـسین یکـش .درکیم هدافتـسا هژاو نیا زا بلغا مھ اـسیع
 ھـگن ار یمارآ ناـبز زا ھـملک نیا اـھنآ .دـندرکن ھـمجرت یناـنوی ھـب ار ھـملک نیا و دـنکیم هداـفتــــسا دوخ یاـعد
  .دننک ظفح ار تشاد ردپ اب اسیع ھک یتیمیمص و امرگ دنتساوخیم نوچ ،دنتشاد
  .مینادب دوخ یاباب یترابع ھب ای ،دوخ تبحم رپ ِردپ ار وا ام دھاوخیم ادخ
 !دھاوخیم دوخ اب ام کولـس و ریـس رد ار یـصخـش و ،تبحمرپ ھطبار نامھ ادخ مینادب ھک تـسا زیگناتفگـش
 دھاوخیم ادخ اما مینادب قلطمرداق و سرتـسد زا رود ،میظع یقلاخ ار ادخ میراد لیامت ھک دیآیم شیپ رایـسب
  .مینادب ،دوخ یاباب اتح ،دوخ تبحم رپ ردپ ار وا ام ھک
 یحطــس نینچ ھب ار ام ادخ ِدوخ دوجو نیا اب ،دننکیم دادملق یمارتحایب ار ییانــشآ زا یحطــس نینچ یخرب
 .منک تاقالم ییایلاتیا نارادنامیا زا یھورگ اب ھک داد تـسد یتـصرف دیآیم مدای .تـسا هدناوخارف تیمیمـص زا
 شیب یمک ھک مدرک رکف ادتبا .دندزیم ادــص »اپاپ« ار ادخ اما ،دندرکیم اعد یــسیلگنا ھب نم رطاخ ھب اھنآ
 دوب یتبارق و تبحم یواح اھنآ مالک .دـش ضوع مرظن ،ندرک رکف یمک زا دعب اما ؛تـسا یمـسرریغ دح زا
  .تشاد قیبطت ادخ مالک اب ھک
 و ناــسرت ِناگدنب ھن ،دناوخیم دوخ روــضح ھب دوخ زیزع نادنزرف ناونع ھب ار ام ادخ ھک تــسا ھجوت لباق
 و دنتـــسیایمن رادربخ ،دننیبیم ارم منادنزرف یتقو ؟دـــشاب نینچنیا دیابن دنزرف و ردپ نیب ھطبار ایآ .نازرل



 کیدزن نم ھب رھاظت و تافیرشت اب .دنزرلیمن سرت زا نم اب ندز فرح ماگنھ و ،دراذگیمن یماظن مارتحا
 جنپ ،اباب" :دنیوگیمً الومعم "!روآ اج ھب ار تدنزرف نیا یاـضاقت ،ماقم الاو ردپ یا" :دنیوگیمن و دنوـشیمن
  "!مدیم حیضوتً ادعب ،هدب لوپ ؛مرادن نداد حیضوت تقو .مھاوخیم رالد
 و تحار وا اب دھاوخیم .دــــشاب ام یاھلد ِرگایحا و شخبشمارآ ،مینارذگیم وا اب ھک ینامز دھاوخیم ادخ
 یگدنز تھج رھ ھب نوچ ،میشاب ھتشاد یساسحا نینچ مھ ام تسا رتھب .میشاب زاب و دازآ وا اب دوخ ھطبار رد
  .دسانشیم ار ام ،نامدوخ زا رتھب وا .تسا هدوشگ یباتک وا یولج ام
 دوخ یاھلد قمع ردً اـصخـش ار وا تبحم دھاوخیم .میـشاب ھتـشاد رود و درـس یاھطبار وا اب دھاوخیمن ادخ
  .»اپاپ« اتح ای »اباب« ،»ردپ« ،تسا ھتفریذپ ،دنک نایب ار یکیدزن نیا ھک یاھملک رھ .میسانشب
 
 لآهدیا ییاباب

 ام داد ھب ادخ .تــسام ردپ لآهدیا یلکــش ھب وا .تــسام ردپ هویــش نیرتسدقم و نیرتیقیقح ،نیرتکاپ ھب ادخ
 ھچ .تـــسا هدرک بارخ ار نادنزرف زا یرایـــسب یاھلد رد ردپ ریوـــصت ام دـــساف گنھرف نوچ ،دـــسرب
 و رتکیدزن یطابترا ادخ اب درک کمک نم ھب ھـــشیمھ ھک منکیم رکـــش سدقم یردپ یارب ار ادخ !یاھعجاف

 رد ادخ ندوب ردپ اب دنناوتیمن ،دب یاھھنومن نتـشاد تلع ھب ھک یناـسک یارب مفـساتم .منک رارقرب دنمھوکـش
  .دننک رارقرب طابترا دوخ یگدنز
 تکراـشم و طابترا وا اب لکـش نیرتھنامیمـص و نیرتکیدزن ھب دھاوخیم ادخ ،دـشاب ھک ھچ رھ امـش ھبرجت
 !اَبا" دنزیم دایرف ام یاھلد رد واِ حور .دینادب نابرھم و کاپ ،اــسراپ ،سدقم یردپ ار وا و ،دیــشاب ھتــشاد
  "!ردپ !اباب

 رتـشیب ار وا ات ،دزاـس نامداـش دوخ ییوکین و ینابرھم زا ار ام و دـشخبب ام ھب ار دوخ تبحم تـسا رداق ادخ
 ھک یتقو ات زگرھ امـش یگدنز .تـسا ناـسنا یارب ادخ فدھ نیا .مینک تبحم و میـشاب ھتـشاد تـسود رتـشیب و
 ادخ اب یــصخــش و کیدزن یاھطبار ھک یتقو ات و ،دــش دھاوخن لماک ،دــسرن ماجنارــس ھب امــش رد ادخ فدھ
  .دیسریمن فدھ نیا ھب "اَبا" دییوگن لد ِھت زا وا ھب و دینکن رارقرب
 امـش .تـسا یندنام دای ھب یاهرطاخ .دنراد رطاخ ھب ار هدز ادـص اباب ار اھنآ ناـشدنزرف ھک راب نیتـسخن اھردپ
 "اـباـب" دروآ ناـبز ھـب ھـک یاھـملک نیلوا .دوب شوھاـب راـیــــسب نم کـچوک رتخد .دـینکیم کرد ار نآً الماـک مھ
 تحاران "!؟یچ" متفگ دنلب یادــص اب و مدرک وا ھب ور مھ نم !اباب :تفگ نکمم تلاح نیرتاــسر ھب ،ھلب .دوب
 دنخبل نم یور ھب اھنت یلو دیوگب زاب مدرک یعـس ؟دـشیم شرواب یـسک ھچ نوچ دوبن اجنآ سکچیھ ھک مدوب

 هدزقوذ قافتا نیا زا نم و دز ادـــص اباب ارم ھمھ یولجً ادعب .درکن رارکت ار ھملک نآ رگید و دز ینیریـــش
  .مدش
 یاھطبار زاغآ نیا .دوــشیم هدزقوذ و دونــشیم ار ام یادــص ،مینزیم ادــص "اَبا" ار ادخ ھک یراب نیلوا
 ھک تــسا نیا ھمھ زا رتبیجع ".تــسا نم یاباب وا .تــسا نم یاَبا وا" :مییوگب لد ِھت زا میناوتیم ھک تــسا
 .تسادخ اب تکراشم زاغآ اھنت نیا
  



  ادخ نیثراو
 ھب سلوپ .تــسین ناتــساد نایاپ نیا اما ،تــسا کرد لباقریغ نامیاَبا ناونع ھب ادخ اب ھطبار ھب دورو تمظع
 "تسا هدینادرگ زین ثراو ار وت ادخ ،یرسپ نوچ و ؛یرسپ ھکلب ،یتسین مالغ رگید ،ناسنیدب" :دیوگیم ام
 اـم یاـھلد رد وا حور و مینکیم رارقرب ھـطبار وا ناـگدـناوخدـنزرف ناونع ھـب ادـخ اـب یتقو .)٧ :۴ ناـیطالغ(
 .میتسھ ادخ یدبا و لالجرپ یھاشداپ نیثراو ام .میاھتشگ ادخ نیثراو ھک دھدیم ناشن ،"اَبا یا" دنزیم دایرف
 ثاریم نیا زا وا دــــصق و ،دینادرگ دوخ ثراو ار ام یدنمتواخــــس اب ھک دراد تــــسود ار ام ردقنآ نامردپ
  .دشاب ام یگدنز رد رضاح و یقیقح یتکرب ھک دوب نیا یناحور
 دوخ ثاریم زا ھک تــسا عقوم نآ و دنــشکب ار نامــسآ راظتنا دیاب نارادنامیا ھک دننکیم رکف طلغ ھب یخرب
 ،ییاــسراپ ادخ یھاــشداپ ٔھناــشن ھک دیوگیم ام ھب سدقمباتک .تــسا رود ھب تقیقح زا نیا اما ،دنربیم تذل

 تذل یلاع تاکرب نیا زا میناوتیم اج نیمھ و نونکامھ .)دینیبب ار ١٧ :١۴ نایمور(تــسا یداــش و یتمالــس
 زا دـناوتیم اـم ناـج .دـنک ظفح ار اـم نھذ و لد دـناوتیم ،تــــسا لـقع یماـمت زا رتارف ھـک ادـخ شمارآ .میربب

 دازآ سرت و هانگ سح زا میرداق ام .دوـــش لالج زا ولمم نونکامھ و ددرگ زیررـــس ریذپانفیـــصوت ِیداـــش
 .میاهدش مالعا اسراپ ،حیسمیاسیع ٔهدش مامت لمع ھب نامیا اب اریز ،میدرگ
  
 تسین نیا شاھمھ ،ناتسود
 هدینادرگ حیـسمیاـسیع ِثرامھ ار ام ادخ نوچ ،هدیـسر ام ھب ھک تـسا یدنمھوکـش ثاریم زا یاهرطق اھنت نیا
 .میبای تسد تاکرب ردص ھب میناوتیم دوخ ینامسآ یاباب ضیف و فرگش تبحم رطاخ ھب .تسا
 :دیوگیم ،دناھتـسـشن شتـسار تـسد رب ھک یناـسک ھب وا ھک دـسریم یزور تفگ اـسیع .تـسین نیا شاھمھ اما
 هدامآ امـــش یارب ناھج زاغآ زا ھک دیبای ثاریم ھب ار یایھاـــشداپ و ،نم ردپ زا ناگتفای تکرب یا ،دییایب"
 ملاع ِهاــشداپ مردپ رگا سپ .متــسھ هاــشداپ هدناوخدنزرف نم ؛متــسھ ادخ ثراو نم .)٣۴ :٢۵ اتم("دوب هدــش
  .دوب مھاوخ زلراچ سنَرپ نم ،تسا

 نآ رد وا اب دھاوخیم ادخ ھک نایاپیب یناھج و یھاــشداپ ،دیتــسھ یھاــشداپ ثراو .دیتــسھ هدازھاــش مھ امــش
 ھک ینامز ،دباییم ققحت ناــسنا یارب ادخ فادھا ھک تــسا عقوم نآ اھنت .دیربب تذل نآ زا و دیوــش کیرــش
  .دوشیم هدنادرگزاب ادخ اب ھنامیمص و رایعمامت ،لماک ِتکراشم ھب ناسنا

 زا ام یاھلد ،تـسادخ دحیب تبحم تخانـش لـصاح ھک یتینما و یمرگ رطاخ ھب زین رـضاح لاح رد دیاـش
 تبحم رد و دنکیم ینابیتـشپ ار ام ،تـسام بقارم وا مینادب ھک تـسا توق ثعاب .دـشاب هدـش رپ یرازگرکـش
 اب مدق رھ رد ،تـــسام اب ھک یردپ ،میـــشاب نئمطم و مینک یگدنز نانیمطا اب میناوتیم .درادیم ظوفحم دوخ
 ماـگ وا اـب تاـیح ِیگزاـت رد اـت دـھدیم رارق اـم راـیتخا رد ار یمیظع عباـنم ،دـنکیم تـیاـمح ار اـم تـماـقتــــسا
  .میرادرب
 میظع یداش زا هدنکآ و بیعیب شیوخ لالجرپ روـضح رد و دراد ظوفحم شزغل زا ار ام دھاوخیم ام یاَبا

 اطع ام ھب ار ریذپانداـسف یثاریم و یگدناوخدنزرف ،حیـسمیاـسیع ھطـساو ھب ادخ .)٢۴ ادوھی(دزاـس رـضاح
 .شدوخ میظع ضیف و تمحر رطاخ ھب اھنت ھکلب ،میدروآ تسد ھب ار نآ ای میدوب نآ قیال نوچ ھن .دومرف



 ھب و ینغ یناحور رظن زا میباییم رد ،درف ھبرـــصحنم یلکـــش ھب ،هزات دلوت ماگنھ ھک تـــسا روآتفگـــش
 ورملق ناگدازھاــش سپ ،میتــسھ ادخ نادنزرف .میاهدــش یتنطلــس هداوناخ وــضع ،لکــش نیرتیقیقح و نیرتھب

 نیب زا ھک مینکیم تفایرد ار رھاط و ریذپانداـــسف یثاریم ،ام یارب حیـــسمیاـــسیع راک رطاخ ھب .میاهدـــش
  .میربب تذل نآ زا ھناداواج ام ٔھمھ ات دشکیم راظتنا و دوریمن

  



 ام تیلوئسم اھنت .١۴
 تاجن دوخ نامیا ھطـساو ھب اھنت و ادخ ضیف ھب ام .تـسا هابتـشا زا یراع و حیرـص ،هداـس ،دیدج دھع ماغیپ
 ضیف و تبحم ھب نتــــشاد رواب و نامیا نایحیــــسم ام تیلوئــــسم اھنت .دوخ یوکین لامعا قبط ھن ،میاھتفای

  .دنکیم شکشیپ ام ھب وا ھک تسادخ
 عیطم نینچمھ و مینک لکوت و دامتعا حیـسم ھب دنھاوخیم ھک تـسا یناـسک میلاعت اب داـضت رد حـضاو ماغیپ نیا
 ھـب اـما ،دـنماـنیم لـیجنا ار دوخ ماـغیپ ،نیملعم نیا .میروآ اـج ھـب ار صاـخ ینییآ اـی میــــشاـب یــــصاـخ نیناوق
 یاھراک دیاب ،ندــش عقاو ادخ لوبقم تھج ھک دنتــسھ یعدم .تــسین لیجنا شوخ ربخ ،یربخ نینچ ھجوچیھ
 باـــسح ھب ییاـــسراپ زوجم مھ اب ود رھ و دناھتفرگ رارق ضیف رانک لامعا و تعیرـــش .میھد ماجنا هدنـــسب
 ،دزاـسیمن اـسراپ ار ام لمع و تعیرـش ھک دنکیم یراـشفاپ ،نیملعم نیا میلاعت فالخ رب ،دیدج دھع .دنیآیم
 .دوشیم ام ییاسراپ ببس ھک تسا نآ ھب نامیا یور زا ام شنکاو و ادخ ضیف ھکلب

 ندروآ اج ھب اب ای ،دیآیم لـصاح حیـسمیاـسیع ھب نامیا اب اھنت ای ییاـسراپ .میاهداتفا ریگ یمیدق ِیھار ود رـس
 ناوت یمن ،لامعا ھطــساو ھب تاجن ای نامیا قیرط زا ادخ ھب تبــسن تــسرد یھاگیاج نتفای .تعیرــش لماک
 لابند ھب و مینک باختنا دیاب ،میتـسھ ادخ روـضح رد ییاـسراپ لابند ھب یتقو .درک باختنا ار ود رھ نامزمھ
  .میشابن رگشزاس و فرطیب یھاگیاج
 ینیمز نامھ رب مھ ام .درمــش ییاــسراپ ار شنامیا ادخ و تــشاد هداــس ینامیا ادخ ھب ھک دوب یدرم ،میھاربا
 عـضوم نیا .تـسج هرھب اھنآ زا وا ھک میتـسھ ییاھهدعو و تاکرب نیثراو مھ ام اذل ،دوب هداتـسیا وا میاهداتـسیا
 ٔھطــــساو ھب ،نامیا یاج ھب رگا .نیعم دعاوق ای نیناوق زا تعاطا اب ھن ،دیآیم لــــصاح نامیا ھب اھنت ،زاتمم
 ھک مینادب دیاب .میاھتفرگ رارق تنعل تحت ھک میباییم رد ،میتـسھ ادخ روـضح رد ییاـسراپ یایوج دوخ ِلامعا
  .درادن یئانثتسا هدعاق نیا
 و هدام رھ صقنیب و لماک تیاعر اب اھنت ،دوـش ادخ روـضح رد ام نماـض ات میراد تعیرـش ھب دیما ِمـشچ رگا
 رب ھک نانآ اریز" :دــسیونیم سلوپ ھک روطنامھ .دــش میھاوخ یعــضوم نینچ بــسک ھب رداق نآ زا هرــصبت
 اج ھب رد ھک رھ داب نوعلم :تـسا هدـش ھتـشون ھک ارچ ،دناتنعل ریز یگمھ ،دنراد ھیکت تعیرـش لامعا ماجنا
 تحت ھک تــسانعم نادب نیا .)١٠ :٣ نایطالغ( "دنامن تباث هدــش ھتــشون تعیرــش باتک رد ھچنآ مامت ندروآ

 ار یراـشف نینچ دناوتیم یـسک ھچ ھک تـسا نیا لاوـس و ،میـشاب نئمطم دوخ تاجن زا میتـسناوتیمن تعیرـش
  ؟دنکیم لمحت
 زگرھ و ،دینکیم ارجا ار نیمارف ٔھمھ ،دیراذگیم رــس تــشپ ار یبیعیب یگدنز ھک دیریگب نآ رب ار ضرف

 ھک دیوــش در نابایخ زا تــسا زبــس هدایپ نیرباع غارچ ھک یماگنھ دیریگیم میمــصت ،یزور .دینکیمن اطخ
 امـش رـس یالاب زا نیـشام ھک دیاهداتفا نیمز یور .دنزیم امـش ھب و دنکیم در ار زمرق غارچ ینیـشام ناھگان
 شنزرـس ناترخآ مالک و دینکیم دنلب ار دوخ یادـص ،دیاهدـش هریخ نیـشام فک ھب ھک روطنیمھ و دوـشیم در
 .دیتـــسین بیعیب رگید .دیاهدزن فدھ ھب و دیاهدرک اطخ ،راک نیمھ اب .تـــسا هدننار نیا ھناھلبا تداع ندرک
  .تسا گرم ،هانگ دزم دیوگیم ادخ مالک و دیاهدرک هانگ



 هاـنگ و دـیاهدزن فدـھ ھـب عقاو رد ،دـییآ رــــصاـق نیمھد زا رگا اـما دـینک ارجا ار ادـخ ناـمرف ٩ دـیناوتب دـیاــــش
 یقرف .دـیتــــسھ راـکھاـنگ ،دـیرواـین اـج ھـب ار بوتکم تـعیرــــش ھـمھ رگا ،مراد ناـتیارب یدـب ربخ و .دـیاهدرک
  .دزاسیم طیارش دقاف ار امش ،تعیرش لوصا زا یکی ندرکن تیاعر ؛دیراذگب اپریز ار کی مادک دنکیمن
 فدھ ھب و دیتــسھ طیارــش دقاف .دیدرگ بوــسحم اــسراپ ،دوخ ییوکین ساــسارب ھک دیرادن یــسناــش ،نیاربانب
 ،تـسا نکممریغ لامعا ھطـساو ھب یگدرمـشاـسراپ .دیـشاب ھتـشاد ار تعیرـش نعل راظتنا دیناوتیم اھنت .دیاهدزن

  .تسا تنعل قیرط ،ییارگتعیرش .دنکیم اکتا یناسنا بویعم شالت رب نوچ
 امــش شالت رب یکتم نوچ ،تــسا نامیا قیرط ،تکرب و ییاــسراپ نیتــسار قیرط ،دــش ھتفگ ھچنآ سکعرب
 ھب ھچرگ .تـسا هدـش انب حیـسمیاـسیع رد امـش ھب تبـسن وا ِضیف یناوارف و ادخ میظع تمحر رب ھکلب تـسین
 اـسیع .تـسا هدرمـش اـسراپ ار امـش شدنزرف رد ادخ اما ،دیوـش اـسراپ دوخ شالت اب دیتـسناوتن و دیدزن فدھ
 و دیدرکیم تخادرپ دیاب امــش ھک تخادرپ ار ییاھب و تفریذپ ار ادخ رایعم زا امــش ندمآ رــصاق تیلوئــسم
 ھتــشاد نامیا و رواب وا ھب اھنت رگا دھدیم امــش ھب ار دوخ بیعیب ِییاــسراپ وا .دیدوبن نآ تخادرپ ھب رداق
 عفنیذ ادخ زیگناتفگـش تاکرب ٔھمھ رد ،دیاھتفای تـسرد یھاگیاج ادخ ھب تبـسن وا ھطـساو ھب ھک نونکا .دیـشاب
 .دیتسھ
  
 رابھعجاف یھابتشا
 نارادنامیا ھک تـسا ییاھراک رب دیکات ،دوـش نآ بکترم تـسا نکمم اـسیلک ھک یرابھعجاف تاھابتـشا زا یکی
 دیاب" :دیوگیم امـش ھب ھک دیاهدینـش ار هدننکموکحم و نیگنـس ییاھھظعوم راب دنچ .دنھد ماجنا ادخ یارب دیاب
 رد دیاب ای دیناوخب ار ادخ مالک رتـشیب دیاب ،دیھد تداھـش رتـشیب دیاب !دیـشاب رتدنمتواخـس دیاب !دینک اعد رتـشیب
 ضوع رد یلو ،دیاھتفر اـسیلک ھب ندینـش قیوـشت یارب راب دنچ ".دینک تمدخ رتـشیب ار ادخ فلتخم یاھهورگ
  ؟دیاهدینش ،ھتشگ سویام امش زا ردقچ ادخ ھکنیا و دوخ روصق زا
 ماجنا یرتـشیب راک دیاب ھک منادیم .دراذگب نم شود رب ینیگنـس راب میاھتـسکـش رطاخ ھب یـسک مرادن یزاین
 ھـیدـھ ادـخ ھـب اـی مناوخیمن مالک اـی ،مینکیمن اـعد یفاـک ٔهزادـنا ھـب ھـک دـیوگب نم ھـب یــــسک تــــسین یزاـین .مھد
 نم سای اھماغیپ نیا ھجیتن رد .تــسا هانگ نیگنــس و هدیچیپ سح ییاھماغیپ نینچ زا نم تفایرد اھنت .مھدیمن
 .مـشاب ھتـشاد وا اب یتکراـشم و منک اعد رتـشیب ،منک تبحم رتـشیب ار ادخ مھاوخیمً اعقاو نوچ دباییم ینوزف
 سویام و هدروختـسکـش نایحیـسم رخآ رد ،میاهدروخ تـسکـش اھنآ رد ھک مینکیم دیکات ییاھهزوح رب یتقو
 .دنوشیم جراخ ھقباسم دنور زا سپس و میلست ادتبا ھک میروآیم دوجو ھب ار
 میھد ماجنا ادخ یارب دیاب ھک یراک ماغیپ نیا .میونـــشیم ار یرگید ماغیپ ،مینکیم زاب ار دیدج دھع یتقو اما

 ام ھک یراک .دراد دیکات ،تـسا هداد ماجنا ام یارب رـضاح لاح رد ادخ ھک یراک ھب ھکلب ،هدرکن گنر رپ ار
 ناصقن ھب ھشیمھ ییاسراپ ھب ندیسر تھج ام شالت .دوب دھاوخن یفاک زگرھ ،میھد ماجنا ادخ یارب میناوتیم
 ار ھلداعم ھک تــسا زیگنامغ ھچ .تــسا یلاع و لماک ،ابیز ،صقنیب ام یارب ادخ راک اما .دماجنایم بیع و
 ھک تــسا رطاخ نیمھ ھب .مینکیم دیکات دوخ تیلوئــسم رب مادم ،ادخ میظع ِضیف یاج ھب و میاهدرک سوکعم
 تیعــضو زا جورخ هار ھک میراد زاین یــسک ھب رتــشیب .دناھتفرگ رارق یدوبان زرم رد اھاــسیلک رثکا مینیبیم



 سح ھن میراد زاین ضیف ھب .دنک دزشوگ ام ھب ار نامیاھتـسکـش ھک یـسک ھن ،دھد ناـشن ام ھب ار ناماـسھبان
  .هانگ
 
  امش ٔھفیظو اھنت

 ای دینکن اعد یفاک ٔهزادنا ھب رگا .دیـشاب ھتـشاد نامیا وا هدعو ھب :تـسا هدرپـس امـش ھب تیلوئـسم کی اھنت ادخ
 ،هداد ماجنا امش یارب رضاح لاح رد ادخ ھک یراک ھب ناتنامیا رطاخ ھب ،دینکن یراکادف ای دیشابن دنمتواخس
  .دیربب تذل ادخ اب ھطبار تکرب زا دیناوتیم نانچمھ
 یگداـس ھب ھک یماگنھ اـسیع .دیربب تذل وا ھطـساو ھب ادخ ییاـسراپ زا ات تخاـس هانگ امـش یارب ار اـسیع ادخ
 وا ھک یراک .دنکیم اطع امــــش ھب ار دوخ ییاــــسراپ ،دیروآ نامیا هداد ماجنا امــــش یارب ھک یراک و وا ھب
 .تسا ضیف نیا رب ھیکت اب نتسیز میھد ماجنا دھاوخیم
 ،ناردارب یا" :ٔھلمج اب و "!داب امــش رب ضیف" :تفگ و درک زاغآ دورد اب ار نایطالغ ھب دوخ ٔھلاــسر سلوپ
 زکرمت ھب ھجوت اب وا یاعد .دیناــسر مامتا ھب ار نآ "!نیمآ !داب امــش حور اب حیــسم یــسیع ام دنوادخ ضیف
 حیــسم ضیف ھب نایطالغ ِیــساــسا زاین .تفرگ دوخ رب یفرژ ییانعم یانغ ،ادخ دنمھوکــش ِضیف رب ھلاــسر
  .ینامسج ثبع شالت ھن ،دوب وا حور رد نتشادرب ماگ اھنآ توعد و ؛یسوم تعیرش ھن ،دوب

 هدـش حرطم شـسرپ ھک رطاخ نادب دیاـش .تـسین تـسد رد یعالطا اھنآ خـساپ زا ؟دنداد خـساپ ھنوگچ نایطالغ
 ادخ دنمھوکـــش کرادت رب ای ،دینکیم اکتا دوخ ییاـــسراپ رب ایآ .دوب دھاوخ نایم رد ھـــشیمھ ،نایطالغ رد
 رب ار ھنایاـسراپ لامعا ای ،دینامیم تاجن هداـس ماغیپ رب دنبیاپ نامیا و ضیف ھطـساو ھب ایآ ؟درک دیھاوخ لکوت
 رخف حیــسم بیلــص ھب اھنت ایآ ؟حور رد ای دیرادیم رب ماگ مــسج رد ایآ ؟دینکیم ھفاــضا حیــسم ٔهدــشمامت راک
  ؟دیبای لالج مسج رد ات دیتسھ ایند نیا شاداپ و دییات لابند ھب ای درک دیھاوخ
 یراــشفاپ نآ رب ھک یخــساپ .دنک مرن ھجنپ و تــسد تالاوــس نیا اب دیاب دــشاب ھک یلــسن رھ زا ،رادنامیا رھ
  .دنکیم نیعم ار توافت یناحور گرم و تایح اتح و ،یقیقح ینتورف و رورغ ،سرت و یمارآ نیب ،دینکیم
 ناتنھذ ردقنآ .دنازرلن ار امـش ناـسنا ندرک دونـشخ تھج هدنبیرف لیم و دینامب رادیاپ حیـسم ضیف رد ھک دـشاب
 ناھج هدنیازف سای و ملظ ربارب رد ار ادخ مالک و ،دیوـــش یمیظع ییوکین لماع نیمز رب ھک دوـــش ینامـــسآ
  .دینک رخف ،داد ماجنا امش یارب حیسمیاسیع ھک یراک رب اھنت زورما ھک دشاب و .دیراد اپرب
 


