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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 لوا لصف
 یحیسم ٔهرواشم رد تایھلا زاین

 
 ،هدوب ادخ ھب ھتسباو یدوجوم ،شنیرفآ زا .تشاد هرواشم ھب زاین دوخ نتسیز یارب ناسنا ،ادتبا زا
 دوخ رد و ،هدوب وا تخانش ھب ھتسب شیگدنز روظنم و ینعم .ھتشاد دوخ راگدیرفآ تخانش ھب زاین و
 ادخ ھب وا یگتسباو و تیدوجوم و تسا ادخ قولخم ناسنا .تشاد دھاوخن و ھتشادن ار یناکما نینچ
 .تسین راتخم دوخ ناسنا .درادن شدوجو رد ار ادخ تخانش یئاناوت وا .تسا
 

 ١ انحوی
  دوب مالک زاغآ رد :١
  دوب ادخ اب مالک و 
 ؛دوب ادخ ،مالک و  

 
 طوقس ھکنآ زا لبق یتح ،تشاد ادخ مالک ھب زاین ناسنا .تسا زیچ ھمھ یایوگ ،“دوب مالک زاغآ رد”
 ھک یئاھ تیدودحم و ،نارگید اب امً ھطبار ،نامدوخ ،شنیرفآ ،ادخ تخانش یارب وا ٔھفشاکم .دنک
 .دوب مزال ،میراد
 یحیسم ٔهرواشم نیمداخ زا یرایسب دادعت ھنافساتم ھک ،Carl Rogers زرجار لراک ٔھیضرف فالخ
 ھب ھتسباو ار ناسنا ادخ .هدماین ایند ھب دراد نآ ھب زاین یگدنز رد ھچنآ مامت اب ناسنا ،)١(دندش وا وریپ

 دننک یم رکف و ،دننک یم یفرعم وا نارکف مھ و زرجار ھک یراتخمدوخ دوجوم یاجب .دیرفآ دوخ
 شمالک رد ادخ ،مینک هرادا ار نامدوخ یگدنز ،“هدنھد روتسد نودب” دنیوگ یم ھک یروطب ناوت یم
 :دیرفآ دوخ یارب ار ناسنا ھک ھتفگ
 

 ۴ ھفشاکم
  ،ام یادخ دنوادخ یا« :١١

  ،یتردق و تّزع و لالج راوازس وت  
  ییوت زیچ ھمھ راگدیرفآ ھک اریز   
  تفای دوجو وت تساوخ ھب زیچ ھمھ و    
 ».دش هدیرفآ وت تساوخ ھب و     

 

 :دیرفآ ادخ ھب ھتسباو ار ناسنا ادخ و
 

 ١٧ لامعا
  ؛میراد یتسھ و تکرح و یگدنز ھک تسوا رد اریز :فلا٢٨

 
 اھنت ھن ،دنک دوخ رب مکاح و لقتسم ار وا دنک یعس ھک یراک رھ و .ھتسباو تسا یدوجوم ناسنا

 نیا اب .دش دھاوخ ھجاوم تسکش ابً انیقی ھکلب ،دوش یم بوسحم دوخ راگدیرفآ ھب تبسن یشکرس
 یم هدھاشم ینایضاقتم رد ھنازور ار نآ یاھ ھناشن و ،ھتشاد ینالوط ٔھچخیرات یشکرس نیا ،دوجو
 دوخ بیسن ار یگراچیب و یگتفشآ و هدش لمحتم ار یگدنز راوگان لئاسم ،فلتخم لاکشا ھب ھک مینک
 دوخ ار هار دناوت یم دنک یم رکف ھک ،تسا )یراتخم دوخ( یشکرس حور نامھ نیا .دنا ھتخاس
 ھتفای جاور ایند رد ھچنآ ھب رگا .ھتخاس مھارف ار هرواشم ھب زاین ساسا نیا و .دیامیپب و هدرک باختنا
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 میھاوخ رتشیب ار تالکشم و لئاسم ،)دنا هدرک افتکا نآ ھب ناشیشک یضعب ھک یا ھنوگب( مینک افتکا
 .رتمک ھن ،درک
 اھنت ھن و ،دنا هدروخ تسکش ،دنناخرچب ار ناشیگدنز ناشدوخ ،دندرک یعس مدرم ھک ینامز رھ
 .دنا هدرک نآ راچد زین ار نارگید ھکلب ،دندرک دوخ بیسن ار یگراچیب
 یارب وا .تسا ھتسباو ،دناد یم و ،دراد ،تسھ ھچنآ مامت یارب دوخ ٔهدننک تیامح و هدننیرفآ ھب ناسنا

 ینعی ؛مدرب مان ھک یدروم نیرخآ ھب عجار .دش هدیرفآ ،ھتسباو و ،سانش قح ،طاشن اب یگدنز
 .منک تبحص نآ ھب عجار یردق مھاوخ یم ،یگتسباو
 اب اھنت ناسنا .شطوقس زا سپ اھنت ھن و ،تشاد ادخ مالک ھب زاین دوخ یتسھ یارب ناسنا ،زاغآ زا
 دوخ رد یناکما ناسنا ،مالک نودب .دراد ادخ مالک ھب زاین تایح ؛)درک یمن و( دنک یمن یگدنز نان
 و تسناد دھاوخن ار نارگید اب یگدنز هار .دنک هدافتسا نآ زا و ،دنک کرد ،دمھفب ار ایند ات درادن
  .دشاب ھتشاد ھطبار ادخ اب حیحص ٔھنوگب تسناوت دھاوخن
 نوچ ،؟ارچ .)هدیمان “تلاطب” ار نآ ھعماج باتک ٔهدنسیون( درادن ینعم ادخ مالک زا جراخ یگدنز
 .تسین ناسنا تعیبط ءزج و ،تسا ادخ زا )اھ نآ زا حیحص تشادرب و بلاطم کرد( شناد تیفرظ
 تبحاصم ھب زاین ھک دش هدیرفآ یا ھنوگب ناسنا تقلخ یادتبا زا ،میئوگ یم ھک تسا رطاخ نیا ھب و
 زا جراخ ً،اتجیتن و .تخاس یمن مھارف ار یتمکح نینچ یمومع تافشاکم .)٢(تشاد ادخ تروشم و
 ناسنا ھک یطیحم نوچ ،دوب ریذپان بانتجا عضو نیا .دش یم لصاح یتخبدبً انیقی ،ادخ اب تبحاصم
 و ،دمآ یم جرمو جرھ رظنب زیچ ھمھ .دش یمن تشادرب و ریسفت یتسرد ھب ،درک یم تسیز نآ رد
 تخانش( “یئارگ تبسن” سوباک و تشادن یساسا و ھیاپ تفرگ یم ناسنا ھک یتامیمصت و باختنا
  .دش لزان ناسنا رب )رگید زیچ اب ھسیاقم رد یزیچ رھ
 “لماک” ظاحل ود نیا زا ناسنا دشر ،اما .دوب هدش هدیرفآ بوخ ینامسج و یقالخا ظاحل زا ناسنا
 تخرد زا ندروخ ینعی( تشاد یگدنز ٔھمادا ھب زاین ناسنا .رثک و مک چیھ نودب ینعی ،لامک .دوبن

 داعبا نآ ھب یسرتسد زونھ ،شطوقس زا لبق مدآ .دسرب لامک ھب ات )دروآ یم ار دوخ ٔهویم ھک یتایح
 مدآ .)هدرک دشر ام رد نایلاس لوط رد ھک یلامک نآ ینعی( تشادن میا هدیسر نآ ھب ام ،لاح ھک یلماک
 میدنمرھب نآ زا لاح ھک دروم ود زا
 

  و ،)٣(میراد گرم ات لاح ھک ینامسج تایح رد )١(
  دندرگ یم لماک ام حور و مسج ود رھ ھک ترخآ رد )٢(
 

 هدرک زاغآ ار نتسیز تاناکما اھنت ،غاب رد مدآ .دنک یم دشر ادخ اب ناسنا ٔھطبار ؛)۴(دوب هرھب یب
 هدنیآ رد ھمھ ،وا ٔهریغ و ،تایبرجت ،شناد رتشیب ٔھعسوت .تشاد دوخ شیپ رد وا ،میراد ام ھچنآ .دوب
 .دوب هدش ینیب شیپ ،“دیبای طلست نآ رب” و ”دیزاس رپ ار نیمز و دیوش ریثک و روراب” ماکحا رد و
 نآ و ،)دراد ناسنا راتفر ھک یسایس و یعماج بناوج مامت اب( دش یم ارجا لوا مکح نآ ھنوگچ
 ادخ ھک دوب یتافشاکم ھب ھتسباو ھمھ ،تشاد تسایس و ملع وترپ رد ار یا ھجیتن ھچ ایند رب “طلست”
 .دوب ادخ ھب ھتسباو ھشیمھ ،لماک ناسنا رییغت یتح ای ،رییغت ً،اتجیتن .دومن یم اشفا شمالک قیرط زا
 ھک یلامک .دنک یگدنز یئاھنت ھب تسناوت یم ھک دوبن نیا نآ ینعم اما ،دوب هدش هدیرفآ لماک ناسنا

 ناروناج ھک دوب ادخ تروشم اب .دراد ادخ اب ھک دنک یم یگتسبمھ ھب هراشا ،مینک یم نآ زا تبحص
 .دومن یم یرادھاگن غاب زا ھک دوب ادخ تروشم اب .)تفرگن ار نآ میمصت یئاھنت ھب وا( دراذگ مان ار
 ءوس ناکما و( دنک هدافتسا اھ نآ زا ھنوگچ و درک انشآ غاب ناتخرد اب ار وا ھک دوب ادخ تروشم
 ھتخاس نانچ ناسنا .تسویپ عوقوب شنیرفآ زا دعب اھ عوضوم نیا مامت .)دوب نآ رد ھک یا هدافتسا

 .دیآ دوجوب ،دش یم داجیا وا اب تروشم قیرط زا ھک یمزال تارییغت نآ ،ادخ ھب ھتسباو ات دوب هدش
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 یگتسباو اب ات دوب هدش هدیرفآ یا ھنوگب ناسنا ؛دوش نشور دیاب ادتبا رد ھک تسا یمھم عوضوم نیا
 .دنک یگدنز ادخ تروشم ھب
 .دیسر یم ،دوب تایح تخرد رد ھک یدبا تایح نآ ھب ،دوب هداد شوگ ادخ حیاصن مامت ھب ناسنا رگا
 .دومن ناطیش تروشم رب یور و درک ادخ تروشم ھب تشپ :دش وا طوقس ثعاب ھک داد خر یقافتا اما
 ٔھنابذاک حیاصن ھب .دروآ یاجب ار یراتخمدوخ و ھتفرگ ادخ زا لالقتسا تساوخ یم ،لکش نیا ھب

 نوچمھ و دش دھاوخ زاب امش نامشچ ،دیروخب نآ زا ھک یزور دناد یم ادخ ھکلب” :تفگ ھک ناطیش
 نورد ھب ار ناسنا ،)ریرش( طلغ حیاصن زا یوریپ .داد شوگ “دوب دیھاوخ دب و کین ۀدنسانش ادخ
 .تخادنا شیاھ یتخبدب مامت و هانگ
 .درب یم راکب شلالقتسا هار رد ناسنا ھک ،تسا یششوک ھنوگ رھ ندوب هدیاف یب رگناشن مدآ یشکرس
 مولعم ھک یروطب و ،دیدرگ گرم و ،لھج ،سرت ھب التبم ناسنا و ،دش راک ٔھجیتن هودنا و یمگردرس
 یرواشم اب ،اشگ هار و وکین یرواشم ضیوعت ،دوب هدش ماجنا ھچنآ .دوبن راک رد زین یلالقتسا ،دش
 ار دوب وکین ھچنآ ماجنا یئاناوت ،درک یوریپ ناطیش زا مدآ یتقو .دوب ناشک دنب رد و تفص ناطیش
 شنیرفآ ھب طوبرم ھچنآ قیاقح ،زین شراک نیا اب .تفرگ رارق ناطیش و هانگ دنب رد وا .داد تسد زا
 :درک رارکت هرابود ار دوب وا
 

 .تسا تروشم ھب ھتسباو و دنمزاین وا .١
 .دراد ،تروشم ٔھتساوب ار دوخ رییغت یئاناوت وا .٢

 
  .دناشک یتخبدب و یگدرب بناج ھب ار وا ،یدازآ و طاشن یاج ھب درک باختنا ھک یرواشم ھنافساتم اما

 و ییادخ رواشم :تسین شیب رواشم ود ایند رد ،لاحب ات مدآ نامز زا ھک هدش صخشم ام یارب لاح
 هدشن فوشکم ھک یتروشم رھ ،هداد ناشن ادخ مالک و .دنرگیدمھ بیقر ود نیا و ،یناطیش رواشم
 ،دنراذگ یم ادخ ٔھفشاکم زا جراخ یزیچ ساسا رب ار دوخ حیاصن ھک ینارواشم .تسا یناطیش ،دشاب
 :١ رومزم( “دنزن ماگ ناریرش تروشم رد ھک یسک لاح ھب اشوخ” :دنریگ یم دوخب ار ریرش مان

 اب نوچ )١( هدیمان ترارش ار نآ ،رومزم .دنراذگ یم ،دننک یم ھک یتروشم و دوخب ار مان نیا .)١
 و ،تسا ناطیش ٔھتفرگ ماھلا نوچ )٢( ،دیامن یثنخ ار نآ دراد یعس و دنک یم تباقر ادخ تروشم
 ینارواشم نینچ ربارب رد .دنتسھ ادخ فلاخم ھک هدش رداص یناسک بناج زا )ھن ایً ادمع( نوچ )٣(
 .)٢ :١ رومزم( تسا هدرک یاپ رب ار ادخ مالک رومزم ھک )ناشیا اب تفلاخم ردً اقیقد و( تسا
 ھتشاد یعس کی رھ و ،ھتشاد دوجو ناسنا یارب یناطیش و ییادخ تروشم ود نیا ،خیرات لوط رد
 اب تروشم ٔهدروارفً امیقتسم ،کلامم یتح و ،نادناخ ،صخش رھ ٔھچخیرات .دننک بلج ار وا رظن دنا
 ٔهدنسیون ھک یروطب ،درادن دوجو یموس رواشم .دنا هدش نآ وریپ ھک هدوب یرواشم ود نیا زا یکی
 یئاناوت دوخ ناسنا .ناطیش هار ای ادخ هار :دراد دوجو ناسنا یارب هار ود اھنت .هدرک مالعا رومزم
 ادخ اب تروشم ناھاوخ رگا .)۵()دریگب تروص یسک اب دیاب تروشم( درادن ار دوخ اب تروشم
 و تکرح ھب زاین ھک تسا یدوجومً اتعیبط ناسنا .درک دھاوخ یریگیپ ار ناطیش هارً انیقی ،دشابن
 لکوت ،ھتسنادن ای ھتسناد .دنک اھر ار دوخ یگتسباو دناوت یمن .درک دھاوخ زین نینچ و ،دراد یوریپ
  .دریگب لکش هرواشم قیرط زا ات ،دش ھتخاس ھنوگ نیا .درک دھاوخ ناطیش ای ادخ ھب
 رد ادخ ھک تسین یکش .تفر یم هار وا اب و دینش یم ار ادخ یادص زور یکنُخ رد ناسنا ،زاغآ رد
 لماش ناشتبحاصم و ،دوب راکشآً الماک و تشاد ھمادا تقافر نیا .درک یم تبحص وا اب نامز نآ
 یا ھنوگب و .دوب هدش یزیر حرط وا تاناکما ٔھعسوت یارب ھک ،دوب دیفم و بوخ و تبثم تافشاکم
 ار مظن و دنک نایب ار شراکفا دناوتب ات تفای ار نابز دادعتسا ،درک دشر تابحاصم نیا ٔھجیتن رد ھک
 کرد و ،یروشناد و مھف نیریش معط وا .مینیب یم وا تاناویح یدنب ھتسد رد ار نیا .دزاس انب
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 یم وت” :دنتسھ هداس و حضاو ادخ حیاصن ھک دش ھجوتم وا .دیشچ ار شرسمھ و ادخ اب تبحاصم
 هداد ناشن ار ھعونمم تخرد حضاو روطب ادخ .“یروخب ھنادازآ غاب ناتخرد زا کی رھ زا یناوت
 هدرک صخشم وا یارب ار نآ ناکم یتح .“یروخم راھنز دب و کین تخانش تخرد زا اما” :دوب
 اما” :داد رادشھ یگداس و حوضو نامھ رد نینچمھ و .“... ،دوب غاب طسو رد تایح تخرد” :دوب
 .“درم یھاوخ نیقی ھب یدروخ نآ زا ھک یزور اریز ،یروخم راھنز دب و کین تخانش تخرد زا
 ناسنا .دوب زین اھ نآ زا یوریپ لوئسم و ،دوب نآ جاتحم و ھتسباو وا .دوب مزال مدآ یارب حیاصن نیا
 .دوب دیفم و ،یقیقح ،حضاو شتحیصن و ،دوب ادخ وا رواشم .تسا یلوئسم دوجوم
 تحیصن ھک داد ھعارا شوشغم و هدیچیپ یتروشم ناطیش ،ادخ دیفم و ،حضاو ،هداس تروشم لباقم رد
 .میا هدناوخ شیادیپ موس لصف رد ار زیگنا مغ ناتساد نآ .درک یم نوگژاو ار ادخ
 لاؤس نیا اب .)١ :٣ شیادیپ(“؟.... ھتفگ یتسارب ادخ ایآ” :درک حرطم ناطیش ار خیرات لاؤس نیلوا

 ،هداس اھ ردقنآ وا تحیصن دیاش” :تفگ یم یترابع ھب .درک در ار ادخ )تروشم( تحیصن ناطیش
 زا رت ھناکریز ناطیش ؛دوبن ادخ تاشیامرف ھب میقتسم ٔھلمح وا لاؤس ھتبلا .“!دشابن دیفم ای و ،حضاو
 ات  .درک انب تشاد ھک یروظنم و ادخ مالک رب ار کش .تخیگنا رب ار کش ادتبا ،نآ یاجب .تسا نآ
 .تسا هداد ھمادا راک نیا ھب دش عقاو رثؤم شراک ھک ینامز زا .هداد ھمادا راک نیا ھب زین لاح ھب
 :تفگ و داد رییغت ار مالک .داد ھمادا ار شراک ،نآ فیرحت اب ،ادخ مالک ھب تبسن )۶(کش یانب زا سپ
 فارحنا نیا .)١ :٣ شیادیپ(“؟دیروخن غاب ناتخرد زا کی چیھ زا ھک تسا ھتفگ یتسارب ادخ ایآ”
 نآ رطاخب )هدرک فیرحت شنادرگاش طسوت ار ادخ مالک خیرات لوط رد ناطیش ھک یا ھنوگب( تقیقح
 حضاوً الماک ھتشذگ رد ھچنآ .دیامن داجیا ار یکی زج ناتخرد ٔھمھ ھب تبسن یرکف شاشتغا ات ،دوب
 نآ ھب ادتبا ھک دھد یم ناشن زین اوح لمعلا سکع .دیامن هدیچیپ و شوشغم تساوخ ار دوب هداس و
 ھفاضا نآ ھب هداد رییغت ار مالک ھک دوب ھتفرگ رارق ریسات تحت یردق تسا نکمم اما ،دوب هدرکن افتکا
  .)٧(“دینزم تسد نادب و” :درک
 و تشادرب ار یدعب مدق ،دنک زاغآ فیرحت و کش قیرط زا ار شراک دوب ھتسناوت ناطیش نوچ و
 یبتارم ھلسلس ھک مینیب یم .درب راکب ار بیذکت ،دوخ یئاھن ٔھلیح و درک ھلمح ادخ ھب میقتسم روطب
 نوچ دیروخن تفگ ادخ و ،دش دھاوخن گرم ثعاب ندروخ ھکنآ نتفگ .)٨(دراد دوجو ناطیش راک رد
 و وگغورد ادخ ھک دش یم نیا رب غلاب ،)یگتسباو زا یئاھر و ،لقتسم( دیدرگب وا لثم دھاوخ یمن
 هدش هداد حرط یروط ،بیذکت و ،فیرحت ،کش ؛ھلمح ھس نیا .دراد ار یدب تین و ،تسا راک بیرف
  .دزاس انب ار ادخ مالک ھب دامتعا مدع ھک دوب نیا ناطیش ٔھشقن .دزاس داجیا ار دامتعا مدع ات دوب
 ،ھتشاد بتارم ھلسلس نیا رب شزکرمتً اساسا ناطیش .تسا ھتفای ھمادا عضو نیا زین اھ لاس لوط رد
 .دوب ادخ مالک ھب وا ٔھلمح ،میدید ھک یروطب و .هدرک بسک زین یدایز تیقفوم و
 دامتعا و هدمآ لاؤس ریز مالک تیافک اسیلک رد .مینیب یم هرواشم رد رتشیب ھنافساتم ار عوضوم نیا و
 صاخشا نیا ھچنآ .هدش بلس دنا هداد ھئارا ار یرگید یاھ هار ھک یناسک قیرط زا ،وا هار تحصو
 ندز لوگ رد زین شتیقفوم و ،هدرکن رییغت ناطیش راک ٔهویش .تسا “یدازآ” دنا ھتخورف ھعناج ھب
 .هدشن مک مدآ نادنزرف
 یاج .ھتشاد قفاوت نآ اب ای هدروخ ار ناطیش لوگ ای ،اوح و مدآ دننام ،زارد نایلاس لوط رد اسیلک
 رد ادخ رب رکش ،لاح .دراد دوجو ھک تسا یھار ود ،مالک اب داضت ای قفاوت .درادن دوجو فرط یب

 .میا هدرک ادیپ ار سانشنادخ نارواشم اب دروخرب زاین ،زینً اتجیتن و .میتسھ مالک اب قفاوت ندیسر لاح
 تفلاخم ھک تسین شیب یلاس دنچ و ،هدرک اسیلک دراو ار دوخ ٔهرواشم ناطیش ھک تسا یدایز تدم
  .هدش انب هار نیا رد یقفوم
 ھتفرگ شیپ ار نمشد بناج زونھ ھک مینیب یم ار ینایحیسم تسین بیجع ،لوحت ٔھلحرم نیا رد لاح
 ھتبلاً امومع .دننک یم ھلباقم ،دنشاب یم ادخ فادحا جاور ناھاوخ ھک ینارھاوخ و ناردرب اب و دنا
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 .تفرگ هدیدان ناوت یمن ار ناشذوفن ،دوجو نیا اب .دنا هدش تیادھ هابتشا هار رد اما ،تسین دب ناشتین
 ٔھلحرم ھک دنوش یم یناسک دیدرت و کش بجوم ھکلب ،دنریگ یم ار دیفم ٔهرواشم یولج اھنت ھن
 ،میریگرد نآ اب ھک تسین ناسنا ،لاح نیا اب .)هدش اشفا ناشیارب مالک زار( دننارذگ یم ار شیاشگ
 یا هدمع قرف و ،مالک تقیقح جاور و تشِک اب ام .دنھد یم دارفا نیا ھک تسا یشزومآ تیھام ھکلب
 ار دروخرب نیا یتقو .میزاس انب ار یقفوم تفلاخم تسناوت میھاوخ ،دراد یناسنا یاھ شزومآ اب ھک
  :میئامن یسررب ار ١ رومزم دوش یم مزال ،میریگ یم شیپ رد
 

 ١ رومزم
 دنزن ماگ ناریرش تروشم رد ھک یسک لاح ھب اشوخ  :١
 دتسیان ناراکھنگ هر رد و 
 ؛دنیشنن نارگرخسمت لفحم رد و  
 
 دشاب دنوادخ تعیرش رد شتبغر ھکلب  :٢
 .دنک لمأت وا تعیرش رد زور ھنابش و 

 
 ،رابیوج ۀرانک رب هدناشن تسیتخرد ناسب وا  :٣
 ،راب ھب درآ شمسوم رد شیوخ ۀویم ھک 
 ،دوشن هدرمژپ زین شگرب و  
 .دبای ماک دنک ھچنآ رھ رد و   
 
 ناریرش دنتسین نینچ نکیل  :۴
 .ناشَدناریم داب تسد ھک دنھاک وچمھ ھکلب 

 
 تسین نداتسیا بات یرواد رد ار ناریرش سپ  :۵
 .نایاسراپ عمج رد ار ناراکھنگ ھن و 

 
 دیاپ یم ار نایاسراپ هَر دنوادخ اریز  :۶
 .دماجنا یدوبان ھب ناریرش قیرط اما 

 

 یئارآ مدق و قفاوت ھک ،مینیب یم یبتارم ھلسلس لکش رد ار ھلصاح تبیصم .لوا ٔھیآ ھب میزادرپب لاح
 .دوش یم ھتشادرب ناریرش تروشم رد ھک تسا “ماگ” ،ادتبا .دنارورپ یم ،ناطیش بناج ھب ار ناسنا
 و ،تسا حیحص ھک دوش یم عناق سپس و .تسایند یاھ شور و هار ھب نداد شوگ ،رگید ترابع ھب
 رد ھک دنک لوبق یروط ار ود نیا شنادجو تسا نکمم .دوش یم وا تقیقح نآ و ،دنک یم دییات ار نآ
 یراشفاپ اب ،دوخ زا عافد اب و .رگید یبتکم ،رگید دراوم رد و دراد تقیقح بتکم کی دراوم یضعب
 ،“تسا ادخ زا قیاقح ھمھ” دیوگ یم )یسولپاچ و قلمت( نابز اب .دنک یم عافد نآ ندوب تسرد زا
 یارب یھار دیوگ یم ،ریرش حور .“دتسیا یم ناراکھنگ هر رد” ھک درذگ یمن یزیچ اما
 یم جاور ار یسانشن ادخ یگدنز شنارادفرط کمک اب و ،دنارورپ یم “یدنمدرخ و یرکفنشور”
 ظفح یارب .دھد یم جاور و دریگ یم شیپ ناسنا ھک تسا یھار ؛تسا ناسنا هانگ هار نیا .دراد
 لفحم”( دوخ نایاپ مھ اب و دنیب یم مھ اب یزاوم و ھناگود ار هار .)٩(دنک عافد نآ زا دیاب زین شعفانم
 زا قیاقح ھمھ” ،دیوگ یم .دنک یم “هرخسم” ،دننک یم لابند ار هار کی ھک یناسک ،)“ نارگرخسمت

 ار ھنعط و زنط و ،ددرگ یم یگناگود نیا نازات شیپ زا یکی دوخ ھک درذگ یمن یزیچ !“تسا ادخ
 .“دنیشنن یم “نارگرخسمت لفحم رد” و دزاس یم انب ادخ مالک لباقم رد
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 اب” ؛“یقرتم” ؛“بلط حالصا”( ایند و شور و هار بلج یردقب ھک ،دنتسھ ینایحیسم هزورما
 ناشھار اھنت ھک دننک یم یناسک ھب ھلمح رتشیب ،دوخ یاھ ھتشون و نابز رد ھک ،دنا هدش )“تبحم
 یتقو .)١٠(دننک یم عافد دوخ “ٔھتفرشیپ” بتکم زا ،رایسب ریسفت ابً الومعم و .رگید زیچ ھن ،تسادخ
 مسق یسیع ھب ھک ینایحیسم درادن بجعت ھک میوش یم ھجوتم ،میریگ یم رظن رد ار روما نایرج
 چیھ .دنک یم نشور ار زیچ ھمھ ،شزاس راک نایرج .دنا هدش یبالجنم نینچ شوختسد ،دنا هدروخ
 راک رد ینایرج ،دنکب رگا .دنک یمن زاغآ ار شیگدنز مالک ندرک بیذکت و فرحنم اب یحیسم صخش
 یم ناشن رومزم ھک تسا یزیچ نیا .ماگنھبان ھن ،هدوب یجیردت شنایرج و .هدیسر اجنآ ھب ھک هدوب
 و رواشم ود رھ یارب تسا نکمم ،یتشادرب ای هرواشم نینچ ھک تشاد رظن رد دیابً اتجیتن .دھد
 .دھد یور یضاقتم
 ای هرواشم زا تبحص ،مینک یم ھعلاطم ھک یرومزم و ٣ شیادیپ ضئارف ھک دیشاب ھتشاد ھجوت لاح
 ناطیش یاھ ٔھلیح زا یکی .دنک یمن )“یطیارش دجاو” ؛“یا ھتفرشیپ” ؛“یموس”( یرگید تشادرب
 ادخ زا قیاقح ھمھ” مچرپ ریز ار نافاب ھفسلف و نایامن هُربخ ھک تسا نیا ،)رون ٔھتشرف ناونعب(
 ھمھ ،یبتکم نینچ زا یوریپ .تسا هدروآ رد ،)درادن ار تقیقح راصحنا ادخ مالک دنیوگ یم (“تسا
 .دنک یم ریذپ ناکما ار اھ شزغل ھنوگ
 ،دشاب یم ادخ مالک مامت لماش دنرامش یم “تقیقح” ناشیا ھچنآ ایآ اما ،تسھ ادخ زا قیاقح ھمھ ھتبلا
 نیا لاؤس ؟تسا نآ زا رت “ھتفرشیپ” ای تسادخ مالک ھب یکتم اھنت ایآ ؟دنا هدرک باختنا دوخ ھچنآ ای

 .تسا اج
 نیا زا .ھتشگ ھمھ لماش “یمومع ضیف” ھک دندقتعم ،“ھتفرشیپ” نایحیسم نیا ،رگید بناج زا و
 زرجار ،Freud دیورف قیاقح ادخ ضیف ھک تسا نیا ناشروظنم .دننک یم هدافتساؤس زین لصا

Rogers، رنیکس و Skinner یم یریگولج هانگ زا ،دوخ یمومع ضیف رد ادخ ھتبلا .هدومن “اشفا” ار 
 یم ھمھ رب ھک یناراب و باتفآ قیرط زا( دزاس یم ایھم شنیرفآ رد ار دوخ تخانش ناکما و ،دنک
 ھب ار یرگید زیچ و دیوگ یمن یسک ھب ار یزیچ ادخ .دھد یمن ھئارا ار یفلتخم یاھ هار اما ،)دراب
 .درب مان “یمومع ضیف” ناوت یمن ار نیا .رگید سک
 ار ادخ .هدشن ،مھ رانک و بیقر هرواشم ود داجیا ثعاب ادخ ضیف ھک دیشاب ھتشاد نانیمطا دیناوت یم
 ناھاناگ لوئسم ناسنا( دیورف بذاک لوصا ھک تسین وا یمومع ضیف .درک یئورود ھب مھتم ناوت یمن

 یتح ای ،)درادن یجراخ کمک ھب یزاین و تسا یبوخ دوجومً الوصا ناسنا( زرجار ،)تسین دوخ
 رفک تقیقح رد .هدومن اشفا ار )وربآ ای ،یدازآ ،شزرا نودب ،یناویح تسا یدوجوم ناسنا( رنیکس
 .دنا هدوب رادروخرب ادخ یمومع ضیف زا ،ادخ دض و اطخ زا رپ ،یبتاکم نینچ ھکنآ نتفگ تسا زیمآ
 ،حیسم ھب زاین نودب ات دنک تیادھ یا ھنوگب ار مدرم ،دوخ یمومع ضیف رد ادخ ،دینکب ار شرکف
 ھب زاین نودب دوخ ار دھد ماجنا ادخ مالک تسا رارق ھک یھار !دنشاب ھتشاد ار ناشلئاسم لح یئاناوت
 ھلیح زا اھ یزاب نابز نیا .دشاب دناوت یمن )ادخ یمومع ضیف ای( ادخ ضیف لماش نیا .دنھد ماجنا نآ
  .)۶ :٧ یتم( دوش ھتخیمآ تساجن اب ،تسا سدقم ھچنآ دراذگ دیابن .تسا ناطیش رگید یاھ
 

 

 ٧ یتم
  دیھدم ناگس ھب ،تسا سدقم ھچنآ :۶
  ،دیزادنیم ناکوخ شیپ ار دوخ یاھ دیراورم و 
 .دنردب ار امش و دندرگرب و دننک لامیاپ ار اھنآ ادابم  
 

 یاجب( دننک لیلحت ھیزجت ار دیورف ٔھیضرف دنا هداد ھیجرت ھک نایارگ طاقتلا و نایارگ شزاس نیا
 ھب زین ار نارگید ھکلب ،دنا هدز اپ و تشپ دوخب اھنت ھن ناشراک نیا اب ،)ادخ مالک لیلحت و ھیزجت
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 رد ھسوسو نیا زا ،تسا ادخ مالک ناشکاروخ و ھشیدنا ھنازور ھک ینارادنامیا اھنت و .دننز یم نیمز
 وا ھن رگا ،دنک دنمرھب هدش مھارف شیارب ھک یشزومآ رد ار دوخ دیاب یحیسم رواشم .دنشاب یم ناما
 .داتفا دھاوخ ماد ھب زین
 و ،دنمان یم زین یحیسم نارواشم ار دوخ “یحیسم” ناواکناور و ناسانشناور ھک تشاد ھجوت دیاب
 .دنرامش یم اسیلک و نایحیسم راکتمدخ و رادفرط ار دوخ ،یملع تافشاکم و تاشیامزآ دانتسا رب
 ناشیشک سرتسد رد هدش اشفا هزورما ھک ھنوگنآ ادخ مالک قیاقحً البق دیاش .داد ناشن ار هدرپ تشپ دیاب
 رد و هدش اشفا ھک لاح یلو .دندروآ یور اھنآ لاثما و ناسانشناور ھب راچان ھب و ،دوبن نارواشم و
 نآ ؟دیمان ناطیش ٔهدنیامن ار اھ نآ ناوت یمن ایآ لاح !دنھد یم ھمادا راک نیا ھب ارچ ،تسھ سرتسد
 ناشلح هار “نایحیسم” نیا .)١١(دننک یم بیذکت و فیرحت ار ادخ مالک و دنلوغشم دوخ راکب زونھ اھ
 هار دنیوگ یم .دنیوگ یم ار نیا ناشدوخ یتح .تسا یرگید ٔهراچ .تسین “هدننک لماک” ای “نُردم”
 ءالمرب رگید یاھ لح هار نایم رد ار ناشدوخ اما .)رازآ یب( رگید یاھ لح هار دننام تسا یلح
 ؟دننیب یمن ار تقیقح نیا نایحیسم یضعب ھک تسا ھنوگچ .)١٣ :٧ یتم( دننک یم
 یناحور بتکم نوچ ،دنا هدروخ ار ایند یاھ هار و راکفا لوگ نایحیسم ـ تسا نیا باوجً اتیاھن

 نیا ھب .دنلوغشم هرواشم تمدخ رد و دنرادن یتایھلا شزومآ چیھ یرایسب .دنا ھتشادن ار یحیحص
 رکف ،هدش مکاح ناشیگدنز رب ایند بتکم و ملع نوچ .دنا هدرب شزاس و طاقتلا ھب تسد ھک تسا لیلد
 ادخ ناونعب ار حیسم یرایسب زین یفرط زا .دشاب ھتشاد دیاب ار یبناوج نینچ زین ادخ روما دننک یم
 تشادرب .دنراک ھب لوغشم یواکناور و یسناشناور ملع رد یلو ،دنا هدرک لوبق دوخ ٔهدنھد تاجن و
 یشآ .مینیب یم ناشیاھ غیلبط و اھ باتک رد ار )دنشاب یم ضقانت زا رپً الومعم ھک( ادخ یحطس یاھ
 نارواشم” ناونعب و ،دننک یم نیئزت ادخ مالک زا یتایآ اب ،ار هدش تشادرب یناسنا بتاکم زا ھک ار
 ھب ھجوت نودب ،ادخ مالک ھب یزیچ ندرک ھفاضا یگداس نآ.دنھد یم نارادانمیا دروخ ھب “یحیسم
  .دنا هدش التبم نآ ھب ھک تسا یمھم ٔھلئسم یایوگ ھمھ ،هدش هداد طبار نیا رد ھک یئاھ رادشھ
 .دنک لح ار ھلئسم نیا دیاب ھک ،)ادخ مالک زا یا هدرتسگ و قیمع ٔھعلاطم ینعی( تسا یناحور بتکم
 یزیچ ،یبھذم ناشورف تسد نیا زا ات دریگب ار نایحیسم یولج دناوتب ھک تسین یرگید هار چیھ
 دنھاوخ زرجار و دیورف یاھ قیرط و راکفا یرتشم ،راچانب ،تروص نیا ریغ رد .دننکن تفایرد
 ار زیچ ھمھ ھب عجار ندرک رکف یئاناوت ،نایحیسم ھک ینامز .دندوب هدش ناشناردپ ھک ھنوگنامھ ،دش
 بتاکم زا تسناوت دنھاوخ تقونآ ،)تسا یھلا ھشیمھ ناشرکف ھک یا ھنوگب( دنروآ تسدب مالک زا
 ادخ راکفا ھک تسا نیا نم یعس .متشون ار باتک نیا ھک تسا رطاخ نیا ھب .دنشاب ناما رد یطاقتلا

 .ددرگ داجیا مزال رییغت مراودیما .مھد جاور یحیسم ٔهرواشم اب طابترا رد ار
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 لوا لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 “یحیسم ٔهراشم یگتسیاش” باتک ھب عوضوم نیا ھب عجار رتشیب عالطا یارب )١(
     Competent to Counsel دش دھاوخ تبحص رتشیب دعب یاھ لصف رد نآ ھب عجار .دیئامن عوجر. 

 )تسا هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحب ات باتک نیا(
 .)٢٠ :١٩ لاثما ؛٢۴ :١١٩ رومزم( هدرک یفرعم رواشم ار دوخً ابترم ادخ مالک )٢(
 ٢٣ :١٢ نایناربع )٣(
 ٢١ :٣ نایپیلیف )۴(
 ٔهدرب ار دوخ شراتفگ و راتفر قیرط زا ،تسا دازآ ھکنآ رب نامگ اب ناسنا .۴۴ ـ ٣۴ :٨ انحوی )۵(

 .ناطیش زا وا یوریپ زا تسا یراکشآ ٔھناشن وا نتسیز لقتسم رب یعس .داد ناشن هانگ
  )٨ :۴ بوقعی( درامش یم یقالخا رقفً اساسا ار کش ادخ مالک )۶(
 ساسا رب ،تروص رھ ھب اما .دشاب هدرک نایب یلک روطب ار هدش هداد مکح تسا نکمم نینچمھ )٧(

 ادخ مالک ھب تبسن ھک تسا یا ھیحور رییغت ٔھناشنً الامتحا شیازفا نیا ،مالک رگید یاھ فیرحت
 .دوب هدروآ تسدب

 یعداصت دنیآرف .)یلبق سیون ریز( منینیب یم تفگ اوح ھچنآ رد ار یعداصت دنیآرف نیا نینچمھ و )٨(
 .مینیب یم زین ١ :١ رومزم رد ار

 .دنزاس انب ار شریذپ ات دننک بلج ار ایند رظن دنا ھتشاد یعس ،شناد و ملع مان رد یرایسب )٩(
 !تشادن دوخ زا  عافد ھب )نینچ نیا( یزاین ،تشاد تقیقح ناشبتکم رگا )١٠(
 و یا ھفرح هار نیا رد یرایسب نوچ ،میتسھ وربور ینادان اب اھنت ھک تسین نیا عوضوم )١١(

 .دنروخ یم نان قیرط نیا زا و دنا هدش یئامتجا
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 مود لصف
  هرواشم و یناحور بتکم

 
 صاخشا یضعب .تسیچ بتکم مینیبب تسا مزال ،دھد یم ار طاقتلا ٔھلئسم یوگباوج ،بتکم رگا
 ھب .دنراد نآ زا یفیعض تخانش زین یرگید یرایسب و ،تسیچ بتکم دنناد یم دننک یم رکفً اھابتشا
  .درک یسررب یلک ٔھنوگب ار عوضوم تسا مزال لیلد نیا
 ھصالخ روطب ار لاؤس ود نیا باوج ادتبا دیراذگب ؟دراد هرواشم اب یا ھطبار ھچ و تسیچ بتکم
  .مزادرپب کی رھ یقمع بناوج ھب سپس و ،مھدب
 یم ھتفگ فلتخم یاھ عوضوم ھب عجار مالک ھچنآ زا “یلوصا یتشادرب” بتکم ،هداس ترابع ھب
 لاثم ناونعب( هدرک یئاسانش دنشاب یم یعوضوم ھب طوبرم ھک ار ادخ مالک زا یتایآ ،بتکم .دشاب
 و ،دھد یم رارق تاجن ریسم رد ،دنک یم ریسفت دوخ نومزم رد ،)ھتفگ ادخ ھب عجار مالک ھچنآ
 یعوضوم رھ نوچ و .دزاس یم مھارف ار دشاب یم یصاخ عوضوم اب ھطبار رد  نآ زا ھک یشزومآ
 اب ار هداد شزومآ ام ھب یا ھیآ ھچنآ ،بناوج زا کی رھ ٔهدودحم رد ،دراد یفلتخم بناوج یگدنز رد
 مالک ھچنآ زا یلماک تشادرب ات ،)دنشاب یم لمکم ای و ھمیمز ھک یتایآ( دنک یم ھسیاقم رگید تایآ

 ادخ مالک ھچنآ مامت زا یعومجم بتکم ،تفگ ناوت یم ھجیتن رد .دیآ تسدب ھتفگ عوضوم ھب عجار
  .دشاب یم )ھتخاس مھارف ھک یشزومآ( ھتفگ یعوضوم ھب عجار
 یم انحوی ١۴ لصف رد .دراد ناسنا یلمع یگدنز رب یریثات ھچ بتکم مھد ناشن یلاثم اب دیراذگب

 :میناوخ
 

 ١۴ انحوی
 ]تسا نم زا یشک طخ[ ،دینک تساوخرد نم مان ھب ھچنآ رھ و :١٣

  ،داد مھاوخ ماجنا ار نآ نم  
 .دبای لالج رسپ رد ردپ ات   

  ،دیھاوخب نم زا نم مان ھب یزیچ رگا :١۴
 .داد مھاوخ ماجنا ار نآ  

 
 یم مھارف )اعد رد( ار میھاوخب ھک یزیچ رھ تفایرد دیلک دسر یم رظنب تایآ نیا ،بتکم نودب

 هرواشم و ھظعومرد ؛دننک یم ار تشادرب نیا دنرادن بتکم یارب یشزرا ھک یناسکً الومعم و( .دزاس
 تسدب اعد رد دیناوت یم ،دیھاوخب ھک زیچ ھمھ ھلب .زیچ ھمھ ینعی ؟ھچ ینعی ھچ رھ” دنیوگ یم دوخ
 طرش نیا ای ؟تسیچ )٢(“نم مان” زا روظنم دسرپ یم ھک( ناشبتکم یتیافک یب ٔھجیتن رد .)“!دیروآ
 ،)“؟دنا ھتشاد روظنم اعد یارب یطیارش ھچ رگید تایآ و ؟)٣(هدش فرصم ھنوگچ رگید یاج رد
 .دنا هداد تسد زا ار ناشنامیا یگتسکشلد اب و )دننیب یم نینچ ار ادخ( هدش هارمگ یرایسب نایحیسم
 داد یم ناشن اھنآ ھب ،دندوب ھتشاد ار بتکم زا یفاک ٔھعلاطم رگا !هدوب حیسم یتیافک یب ھبرجت نوچ
 ھطبار ،١٨ ات ١۵ :۵ ؛ ٢،٣ :۴ بوقعی و ؛ ٧ ،۶ :۴ نایپیلیف و ؛ ٢٧ ،٢۶ ،٢۴ ،٢٣ :١۶ انحوی ھک
 ھب رگا یتح ،دیاب ار دنراد دوجو تایآ نیا رد ھک یطیارش .دنراد ١۴ ،١٣ :١۴ انحوی اب یکیدزن
  .دوشن هداد یضاقتم ھب یتسردان ماغیپ ات ،تشاد رظن رد ،دوشن ھتفگ یضاقتم
 یحیسم ٔهرواشم نوچ .مداد ناشن ار دراد هرواشم اب بتکم ھک یمھم ٔھطبار ،دش هدروآ ھک یلاثم رد
 ،ار دیوگ یم یعوضوم رھ ھب عجار مالک ھچنآ مامت دیاب نارواشم ،تسا ادخ مالک لوصا ھب یکتم
 .دنشاب نایضاقتم حیحص یامنھار دنناوتب ات دننادب
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 نایضاقتم یدیماان و یماکان ،دنوش یم وربور نآ اب یحیسم نارواشم ھک یا هدمع لئاسم زا یکی 
 تشادرب رطاخب و .دریگ یم ھمشچرس مالک بتکم کرد مدع زا زین یدیما ان و یماکان نیا .)٣(تسا
 ھب کش ای ،سپس و .)اعد زا هدافتسا ءوس دننام( دنوش یم یناوارف تاھابتشا راچد ،ادخ زا حیحصان
 دیاش”( دنیوگ یم یضعب و ،تشاد دنھاوخ )دوخ تاجن ای( دوخ ھب کش ای ،دومن دنھاوخ مالک تیلباق
  .)“متسین سلوپ نم یلو ،دھد ماجنا دناوت یم سلوپ
 ،مالک لیلحت و ھیزجت رگا .تسا ریذپان بانتجا ،دریگ یم ھمشچرس یدیماان و کش زا ھک یگقالع یب
 جیاتن تسناوت یم ،دیدرگ یم ھئارا هرواشم و ھظعوم رد ،دراد ھک یناحور داعبا نتفرگ رظن رد اب
 ار یحیحصان بتکم ھک ینایضاقتم صوصخ رد ھک تسا رطاخ نیا ھب و .دروآ یاجب ار یرگید
 داعبا تسا یرورض یدراوم نینچ رد .تشاد زین ار یبناج لئاسم راظتنا دیاب ،دنا هدرک تفایرد
  .دنوش نشورً الماک )بتکم( لئاسم یناحور
 ھک یا ھطبار و لماک داعبا( دنوش نشور تایآ بتکم تسا مزال اھنت ھن یحیسم ٔهرواشم تمدخ رد
 یرواشم .دروآ تسدب ار دراد مزال ھچنآ یضاقتم ات دومن ظاختا دیاب ار یتھج نینچ ھکلب ،)دنراد مھاب
 و رابتعا .درک دھاوخ لقتنم یضاقتم ھب ار دوخ یناحور یاھ فعض ،ھتفاین ار حیحص بتکم ھک
 .دشاب هدوب تسد رد یحیحص بتکم شناد ھک ،ددرگ یم داجیا ینامز اھنت هرواشم و ظعو رد یئاناوت
 یزاب ھتفس نایسیرف و نایالم یاھ فرح نوچ .)۴(درک تبحص رادتقا اب ناوت یم ھک تسا تقونآ
  :دیسر یم رظنب ھتسجرب و رادتقا اب حیسم یسیع یاھ فرح ،دوب
 

 ٧ یتم
  ،داد یم میلعت رادتقا اب اریز :٢٩

 .ناشیا نید یاملع دننام ھن 
 
 دوب یا ھعزانم و ثحب ساسا رب ھکلب ،دوبن مالک بتکم و ریسفت ساسا رب ناشسیردت دوھی نایالم 
 زین یحیسم نارواشم ھک تسین بجعت .)١٣ :٧ سقرم( دنتشاد “دوخ اھتنس” و خیرات رس رب ھک
  .ھتفای جاور ناشنایم یزادرپ نامگ و یزاب ھتفس ،حیحص بتکم یاجب .دنرادن یرادتقا هزورما
 ،دنا هدرک یفاک کرادم ذخا و یسانشناور ٔھعلاطم رد ار یزارد نایلاس ،“رواشم” نایحیسم هزورما
 ٔهویش و لوصا .تسا ادخ اب ینمشد یراک نینچ ھب تسد .دنتسین شیب یدتبم ادخ مالک شناد رد اما
 یبولطم جیاتن ات دراد هدافتسا ھب مزال ھکلب ،ددرگ مضھ و ھتفای ھعسوت ات درب یم تقو اھنت ھن بتکم
  .دیامن داجیا ار
 تسا نیا باوج “؟دننک یمن هدافتسا ادخ مالک زا رگید نارواشم ارچ” دنسرپ یم نم زا نایضاقتم
 ،تسا دب ناشتین ھک تسین نیا مروظنم .دنراد ار مزال یگدامآ بتکم ظاحل زا ھک دنتسھ یمک دارفا ھک
 ششوک نیا اما .دنا هدرک دنراد ھک یمھف کدنا زا هدافتسا رد یا ھناروالد ششوک یضعب ،سکعب و
 ھک یرواشم ھنوگچ .)۵(دوبن راوتسا یحیحص ساسا و ھیاپ رب نوچ ،دوب هدروخ تسکش زاغآ زا اھ
 زا یتخانش ای ،Berkhof(۶) فاھکرب بتکم باتک زا یربخ ،درادن دوخ نابز رد ار ریسفت ٔھملک یتح
 یم ،دشاب یم ربخ یب دراد مالک تخانش رد بتکم ھک یتیمھا و ،)٧(دراد Kittel لتیک بتکم گنھرف
  ؟درب راکب یگدنز لئاسم ھب ار ادخ لح هار دناوت
 دراد ار مالک بتکم زا یئادتبا تخانش لقع دح هدنناوخ ھک ما هدرک نیا رب ضرف نم ،باتک نیا رد
 اجنیا مھاوخ یمن نم اما .)دنکب ار مزال تشادرب ،ندناوخ ٔھمادا رد تسناوت دھاوخ ھک یا ھنوگب(
 تسین نیا نم فدح .منک یرود تسھ تسد رد ھک یشزومآ زا مھاوخ یمن( مھدب سرد ار بتکم
 .)منک بتکم سیردت باتک ھب لیدبت ار باتک
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 :تسا نیا مھد ماجنا مھاوخ یم ھچنآ
 
 و ،دراد بتکم ھب زاین یحیسم رواشم مھد ناشن )١(
 .دراد یحیسم ٔهرواشم یلمع و یرکف لوصا رد ھک )یتایح یشقن تفگ ناوت یم( یشقن )٢(
 
 بسح رب یرواشم رھ .دشاب رواشم بتکم نودب دناوتب )رگید نایدا زا یتح( یسک درادن ناکما

 ،راکفا رد یرییغت تسناوت دھاوخن وا .دراد ھک دنک یم یبتکم یگدرپس رس رب تلالد ،دوخ تعیبط
 ناشن نم .ددرگ دوخ بتکم دراوً اقیمع رگم ،دنکب یسک راتفر و ،طباور ،ھیحور ،اھ شزرا ،دیاقع
 ،یویند ای دشاب سدقم باتک وریپ ،هاگآ دوخان ای دشاب ھناھاگآ ،بتکم لوصا ھب یگتسباو ھک ما هداد
 .تسا بتکم لماشً انیقی ،دب ای دشاب بوخ بتکم
 دیدجت )٢( ،دوش انشآ هدیسر نآ ھب ھنوگچ و دراد ھک یگتسباو عون اب )١( تسا مزال تروص نیا رد
 قیاقح ات دنک بتکم ٔھعلاطم ھب ھمادا )٣( و ،دنکب ادخ مالک بولطم بتکم ساسا رب حالصا و رظن
 .دراذگب هرواشم تمدخ رب ار دوخ بولطم ریثات ،نآ ٔهزات
 ؛تسا ینامسج یا ھطبار دننام یحیسم ٔهرواشم اب بتکم ٔھطبار ھک میوگب مناوت یم ،ھصالخ رد
 یگتسباو هراشا ،)نآ نادقف ای( یا ھملک و راتفر رھ .دناسر ماجنا بتکم نودب ناوت یمن ار هرواشم
 یرگید زا ار یکی دیابن .دزاس یم انب ار هرواشم بتکم شزومآ ،رگید بناج زا و .دراد بتکم ھب

 .درک دھاوخ دراو ھمطل ود رھ ھب دوش نینچ رگا ؛درک ادج
 
 
 
 
 مود لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 قرف هدش هدافتسا تاحالطصاً الومعم اما ،دنک یم قرف ناشبتکم ساسا ھک تسین نیا روظنم )١(

 .درک گنھامھ مھاب دیاب ار اھ قرف نیا .دنراد
 ٢١ :١۵ انحوی لاثم ناونعب )٢(
 .دینک ھعجارم “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ھب ،دیما ھب عجار )٣(
 هدرک یبلط تردق و تردق اب تبحص نایم قرف ھب عجار “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد )۴(

 .ما
 یم راک هدرتسگ و قیمع ھک یمالک .دندرگ یم یرتشیب تامدص ثعاب اھ ششوک نیا تقیقح رد )۵(

 و ادخ ھکلب ،دینک یم زاب فیرحت و بذک یارب یئاج اھنت ھن ،دیربب راکب یحطس یتقو ار دنک
  .داد دھاوخ هولج فیعض ار شمالک

)۶( Louis Berkhof ـ Systematic Theology 
 http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2013/05/31/louis-berkhofs-

systematic-theology-now-free-as-an-ebook/ 
)٧( Gerhard Kittel ـ Theological Dictionary of the New Testament  

http://getebook.org/?p=200578 
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 موس لصف
 ادخ مالک لوصا

  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم
 
 ھیاسمھ اب و ادخ اب ناسنا ٔھطبار زا یعالطا چیھ ؟تخرد یالاب ؟دندوب اجک دیورف زا لبق نایحیسم
 گنس دننام دیاب و دندوب رجح رصع ھب لسوتم و یئادتبا ،هدننک دیماان اسیلک نارواشم ایآ ؟دنتشادن شا

 و دندوب دولآ هانگ یگدنز دنب رد یسناشناور روھظ زا لبق نایحیسم ایآ ؟دنتفر یم نایم زا قامخچ
 ؟تسا ھتشاد هاگن رودب ناسنا تسد زا زورما ات ار رادتقیقح یگدنز ادخ
 نیولاک ،Luther رتول ،Augustine نیتسوگآ ،Peter سرطپ ،Paul سلوپ نوچ یدارفا ھکنآ ای

Calvin، نِجرپس Spurgeon، ار دولآ هانگ یایند رد یگدنز زا ندینش لباق یزیچ ،رگید یرایسب و 
 ؟تسا حضاو باوج ؟درک لح ناوت یم ار یگدنز لئاسم ھنوگچ و دنا ھتشاد
 ھنوگچ :دینک رکف لاؤس نیا ھب و ھتفرگ هدیدان ار نآ ،دیھد باوج لاؤس نیا ھب دیناوت یم لکشم رگا

  “شنیب” ،)۶ :٩ ایعشا( هدرب مان )ریشم( بوخ رواشم ار حیسم یسیع ادخ مالک ھک یئاج رد دش
 ٔهرواشم دنیوگ یم )دنتسھ نآ وریپ ھک ینایحیسم و( نانامیا یب هزورما ھک یواکناور و یسانشناور
 ؟تسا هدش هدروآ رامشب ،تسا یرورض و رثؤم
 ھب ار مزال تمکح مامت میدق دھع .دنک نشورً الماک ار باوج دناوت یم ھطبار نیا رد قمعت یردق

 سلوپ لوقب ھکلب ،تشادن یمک کرادت وا .دشاب نارگید یاطخ یب رواشم دناوتب ات داد حیسم یسیع
 ،)ھتشاد مالک ھب نامیا ھک نامز رھ( زین اسیلک .)١(دوب هدیدرگ “زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب”
 مدرم ھک دش ھچ سپ .تسا هدروآ رامشب هرواشم تمدخ یارب یریذپان نایاپ و اناوت عبنم ار ادخ مالک
 .دندوب هدش نادرگ یور ادخ مالک زا نوچ ؟دندروآ یناسنا یاھ ھیضرف ھب یور )اسیلک یتح و(
 مالک ٔهدمع راک نیا ھک مینک شومارف دیابن( میروآ یور “رواشم” ناونعب مالک موھفم ھب هرابود دیاب
 نینچمھ و .)٢۴ :١١٩ رومزم( “دننم نارواشم اھنآ” داد تداھش دواد ھک دوب لیلد نیمھ ھب .)دشاب یم
 شناراگزومآ ٔھمھ زا ار وا ادخ مالک ھک درک مالعا ،تشاد جاور ھک یویند تمکح لباقم رد
  .)٩٩ :١١٩ رومزم( دوب هدرکرتدنمدرخ
 ناشیشک تیلوئسم و ،تسا ناسنا رواشم ،ادخ مالک یساسا راک ھک دشاب ھتشاد دوجو یکش دیابنً اتجیتن
 ٔهرواشم ،مالک زا یتمدخ عون رھ .)٢(دننک یئامنھار ،نآ زا هدافتسا رد ار نایضاقتم ھک تسا نیا
 ٔهرواشم اب ھک مالک لوصا زا یبناوج ھب عجار ،باتک زا لصف نیا رد .دوش یم لماش زین ار یحیسم
  .درک مھاوخ تبحص ،دنراد ھطبار یحیسم
 یباتک یحیسم رواشم .دراد یحیسم هرواشم اب یا هدمع طابترا ھک ،تسا مالک ندوب ریذپان اطخ ادتبا

 ھتشون یفلتخم یاھ هدنسیون صاخ ٔهویش و کبس اب ھک ،تسا هدنز یادخ یقیقح مالک ھک دراد تسد ار
 تیادھ اب نینچمھ .دندوب ھتشگ دازآ ،دنک ھنخر ناشیاھ ھتشون رد دوب نکمم ھک ییاطخ رھ زا ھک هدش
 زا تساوخ یم ادخ ھکلب ،دوب ناشدوخ راکفا اھنت ھن ھک دنھد ھئارا ار یئاھ ھتشون دنتسناوت ،ادخ
 نیا .)٣(تسا هدوب سدقلا حور و یبن یایمرا ٔھتشون تفگ ناوتب لاح نیع رد ات ،دیوگب ناشیا قیرط
 ینعم نآ ھب ،دروآ نوریب شَسَفن اب ار شمالک دیوگ یم ادخ یتقو .ھتفرگ ادخ َسَفن زا ار شماھلا باتک
 ار ادخ یادص تسناوت یم هدنناوخ رگا .ھتفگ دوخ یادص اب ھک تسا نامھ هدش ھتشون مالک ایوگ ھک
  .)۴(تسا ھتفگن هدش ھتشون ھچنآ زا شیب ای مک یزیچ ادخ ھک دش یم ھجوتم ،دونشب
 وربور دولآ هانگ حضاو یاھ ھشیدنا اب یتقو .ددرگ یم تردق بحاص دنک هدافتسا مالک زا ھک یرواشم
 ایآ”( راتفر اب ھطبار رد یلاؤس ای ،)“؟منک کرت یرگید نز رطاخب ار منز مناوت یم ایآ”( دوش یم
 رواشم ،ددرگ یم ھجاوم هریغ و )“؟تخادرپ تایلام ،تسھ داسف ردقنیا ھک یئاج رد تسا تسرد



 15 

 ساسا رب ای( دھد یمن باوج شدوخ دیاقع ساسا رب نوچ ،دھدب باوج تیعطاق اب دناوت یم یحیسم
 ھک یئادخ ماکحا ساسا رب ھکلب ،)تسا راک رد ھک یا ھلجع ای ،دروآ راب تسا نکمم ھک یجیاتن

 .دھد یم باوج ،هدرک تبحص
 ماظن رگید اب یلکب دنک یم لمع ادخ مالک ساسا رب ھک یا هرواشم .دنک یم داجیا ار یگرزب قرف نیا
 یئاطخ .دش ،تفگ ادخ یتقو نوچ تسا ادخ زا رادتقا نیا .دراد دوخ رد یرادتقا نوچ دنک یم قرف اھ
 ،)دوبن ادخ ٔھفشاکم( دوبن دامتعا لباق اھ ماظن رگید دننام و ،دوب مالک رد یئاطخ رگا .دوبن راک رد
 روظنم ھتبلا .دراد رادتقا ،تسا اطخ یب ادخ مالک نوچ اما .)۵(دش یم یصخش رظن ھب لیدبت رادتقا نیا
  .درک یطاق دادبتسا اب دیابن ار رادتقا نیا .دنک یم مکح ھک تسین صخش رادتقا

 اما ،هدرکن تبحص نآ ھب عجارً امیقتسم ھک یتاعوضوم صوصخ رد مالک تیادھ ھب عجار دیاب لاح
 زیمت رگیدکی زا ار ود نیا دناوتب دیاب یحیسم رواشم .منک تبحص هدرک اھ نآ ھب هراشا یلوصا روطب
 :متشون دوخ یحیسم ٔهرواشم یاھ ینارنخس باتک رد .درادب

 
 نداد زیمت تیمھا ،دوش ھتفرگ رظن رد دیاب مالک زا هدافتسا رد ھک یرگید مھمً ھتکن”
 عنم ای شرافسً امیقسم یبلاطم .تسا یرگید ربتعم عجارم و ادخ میقتسم ماکحا نایم
 ،مالک یلک لوصا دانتسا رب دیاب تامیمصت رگید بلاطم صوصخ رد یلو ،دنا هدش
 باتک رد نوچ منک تبحص اجنیا عوضوم نیا ھب عجار تسین مزال .دندرگ جاتنتسا
 دیکات دیاب ،دوجو نیا اب .)۶(ما هدرک تبحص نآ عجار “یحیسم نارواشم یامنھار”
 تسا نکمم تروص نیا ریغ رد .منکب تسھ ود نیا نایم ھک یقرف تیمھا رب
 مالک لوصا ٔھیاپ رب ھک یصخش تواضق و ادخ رادتقا نایم قرف دناوتن یضاقتم
 دنک یم تحیصن رواشم ھک ینامز تسا مزالً اتجیتن .دھد صیخشت ار تسا راوتسا
 .دروآ باسح ھب و هدرک کرد یبوخب ار قرف نیا ،دزاس یم مھارف ار یفیلکت ای
 ھطبار دیاب امش ناخ دیعس” :دینک هدھاشم ار فیلکت ود نیا نایم قرف ،لاثم ناونعب
 ارتیم” و ،“دینک عطق ار ھطبار نفلت اب منک یم داھنشیپ نم .دینک عطق ار دوعسم نز اب

 عورش لاثما مھد لصف زا منک یم داھنشیپ ؛دینک ھعلاطم ار ادخ مالک دیاب امش ،مناخ
  .“دینک
  :دنراد مھ اب ار یشھاف قرف فیلکت ود نیا
 

 رواشم تاداھنشیپ           مالک مکح       
 :راک ماجنا یلمع هار              

 دینک عطق ار ھطبار نفلت اب
 :مکح بسح رب       

 “دینک عطق ار ھطبار”          
 :راک ماجنا یلمع هار           
 دیناوخب ار ١٠ لاثما           

           :یمومع لصا بسح رب          
 دینک ھعلاطم ار مالک          
 
 دیعس” :دھاوخب ار هدرک مکح مالک ھک یراک ٔھجیتن تیعطاق اب تسا نکمم رواشم
 دروم رد  مالک ھک یتروص رد اما .“دینک عطق ار دوعسم نز اب ھطبار دیاب امش ناخ
 ،درب راکب ار تسھ راک رد ھک یلوصا ٔھجیتن ناوت یم اھنت ،هدرکن مکح یصاخ
 نیا دیعس ھنوگچ ھتفگن ادخ مالک .“دینک ھعلاطم ار ادخ مالک دیاب امش ،مناخ ارتیم”
 طیارش ھب یگتسب دنکب دھاوخب ھچنآ تقیقح رد و .دنک عطق دیاب ار عورشمان ٔھطبار
 اب ار ھطبار عطق یئاناوت رگا ھتبلا .تشاد دھاوخ تسا نآ رد ھک یصاخ تیعقوم و
 هدشن رداص مکح ھک یدروم ظاحل زا اما .تسا نامھ هار نیرتھب ،دراد نفلت کی
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 مالک لوصا زا ناوت یم اھنت ،)دوش یمن بوسحم هانگ مالک ندناوخن لاثم ناونعب(
 یم رواشم ار مالک ٔھعلاطم قیرط .درک هدافتسا ،)هدش دوخ ٔھعلاطم راتساوخ ھک(
  .دنکب دیاب ار مزال تشادرب ھک تسا یضاقتمً اتیاھن یلو ،دنک داھنشیپ دناوت

 
 مالک ھک تسا لیلد نیا ھب .تسا مالک زا هدافتسا ھب دودحم ھلحرم رھ رد رواشم رایتخا ھک دینیب یم
 یصاخ عوضوم اب نآ ٔھطبار ات دراد تایآ “ندرک زاب” ھب مزال ،زین یدربراک رھ .درب راکب دیاب ار
 دیعس” :دیوگب رادتقا اب تسناوت دھاوخ رواشم ھک تسا تروص نیا رد .دوش نشور دراد یضاقتم ھک
 زاب” ار یلک لوصا ناوتب دیاب ،دنک یمن تبحص یصاخ دروم رد مالک رگا .“..... دیاب امش ناخ
 ادخ مالک ھک تسھ یرایسب دراوم .ددرگ نشور دراد یضاقتم صاخ دروم اب ھک یا ھطبار ات “درک
 رامق دیابن امش” ً،الثم( دندرگ یضاقتم یماک ان ثعاب تسا نکمم و ،هدرکن هراشا اھ نآ ھبً امیقتسم
 :تسا مزال مالک ریسفت ،دراوم ھنوگ نیا مامت رد .))٧(“دینک یزاب
 

 ؛)١١ :١٧ لاثما( “دبایرد ار  اھ ھتفگ تحص” دوخ دناوتب یضاقتم ات .١
 زا و )دنکن تشادرب داھنشیپ لکش ھب ار روتسد ات( ددرگ یضاقتم رب دراو ادخ مالک رادتقا لک ات .٢

 .دوشن مک نآ نزو
 
 رھ یارب دیاب ،)۴ :۴ یتم( “تسا هدش ھتشون” :هدش زاربا لکش نیا ھب دیدج دھع رد ھک یرادتقا

  .دشاب یم مزال یحیسم هرواشم رد ھک تسا نامھً اقیقد نیا .دشاب هدوب حضاو مالک درگاش
 دومناو رنیکسا و سیلا ھکنآ دوجو اب( تسین رادروخرب یرادتقا نینچ زا یرگید ٔهرواشم عون چیھ
 یضعب ھک یلاکشا مناوت یمن نم .هدشن انب ،رادتقا ساسا رب یرگید هار چیھ نوچ )تسھ ھک دننک یم
 ات .)٨(دنا هدرک هدافتساوس نآ زا ھک دندوب یرایسب نوچ ،منک در ار دنریگ یم رادتقا ٔھملک زا دارفا

 مالک ساسا رب دھد یم ھک یتاروتسد دنک تباث دناوت یم ھکلب ،ھتفای تاجن اھنت ھن رواشم ھک ینامز
 .ددرگ عقاو لوبق دروم یحیسم رواشم ناونعب دیابن ،تسا ادخ
 یم( دراد یمن هارمھ ار ربکت رادتقاً اموزل و ،دریگ یمن ھمشچرس شدوخ زا یحیسم رواشم رادتقا
 صوصخ رد اما .)دندرگ ربکتم نایحیسم ھکنآ یارب تسھ یرگید یاھ هار نوچ ً،اموزل میوگ
 رد ناشرادتقا نوچ درادن دوجو یناکما نینچ )دننک یم هدافتسا ادخ مالک زا ھک( یحیسم نارواشم
  .درب یم راکب ار مالک و دراد تنوکس یضاقتم رد ھک تسا یسدقلا حور و مالک
 در ار یقالخا لوصا مامت دناوت یم ،دیوگب دھاوخ یم ھچ رھ دناوت یم isAlbert Ell سیلا تربلآ
 رواشم یتقو اما !دنوش فذح تسا مزال “تسیاب یم” و “دیاب” نوچ یتاملک دنک مالعا دناوت یم ،دنک
  .دنیآ یم رد هزرل ھب اھ راوید ،دنک یم تبحص رادتقا اب یحیسم
 یناسنا چیھ .درک نشور ار دنک یم راک نایضاقتم رکف اب ھک ینارواشم راک ٔھنیمز ھک هدیسر نآ عقوم
 هار دراد ناکما یسک ھچ .دھدب نآ ھب یرییغت ھچ ای دنک راکچ شیگدنز اب دیوگب یسک ھب درادن قح
 ار یرایعم ھچ .)نارگید یارب دسر ھچ درادن دوخ یارب( ؟دشاب ھتشاد ار یرگید صخش لئاسم لح
 هریغ ای ،رنیکسا ،زرجار زا یتقو یتح( دوش یم ھتفگ اھ هرواشم ھمھ رد ھچنآً اتیاھن ؟درب یم راکب
 ٔھفشاکم اھنت .)٩(دشاب ھتشاد تقیقح )دراد دیما ای( دنک یم رکف رواشم ھک تسا نآ رطاخب )هدش ھتفرگ
  .دنک یم رارق رب ھطبار ناسنا ینورد لئاسم ھب و دراد تقیقح ھک تسا ادخ
 لوا( تسا ادخ زا زین نآ ھب وا یگدرپسرس ،درامش یم رادتقا اشنم ار ادخ مالک یحیسم رواشم نوچ
 ھچ و درک دیاب راکچ دیوگب دناوت یم دراد تیاھن یب شناد ھک یتیاھن یب یادخ اھنت .)٢ نایتنرق
 و .دنراد لماکان ناسنا تشادرب ھب یگتسب و دنتسھ یئزج ،رگید دیاقع ٔھمھ .دشاب یم مزال یرییغت
 .دنکن دراو ھمطل نآ ھب نایحیسم یصخش یاھ تیدودحم ات دزاس نشور دیاب سدقلا حور ار شنیب نیا
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 ١٨ رومزم 
  ؛یراد یم نازورف ارم غارچ ھک ییوت :٢٨ 

 .دنادرگ یم نشور ارم یکیرات نم یادخ ،هوھی  
 
 رادتقا ،دش “نشور” نآ تقیقح ھک ینامز و ،دنک یم مالک ھب تمدخ رد رواشم ھک تسیا هدافتسا نیا
  .ددرگ یم انب رواشم
 دریگب رارق زین ناطیش ٔهدافتسا دروم تسا نکمم ،دشاب یم حیسم رد ھک تقیقح راصحنا نیا اما
 ار یدنیاشوخ ان ٔهولج و ھتشگ سوکعم هدش ماجنا ھک یکین فرح و راک رھ لاحب ات ھک یروطب(
 ھک دنتشاد ار تقیقح راصحنا زین دوخ نامز رد نایدوھی ھک درک شومارف دیابن .)تسا ھتشاذگ یاجب
 ھب ،سانش قح و تسرپ ادخ یمدرم روضح دوجو اب .دیماجنا رس یبلط ھیزجت و یئارگ راصحنا ھب
 ار مالک تایصوصخ دیاب ،میشاب ادخ زا یحیحص ناگدنیامن میھاوخب رگا .دیماجنا رس یئادج و ھقرفت
 ھک تسا یبلط راصحنا نیا .دروخ میھاوخ درد ھچ ھب ھن رگا و ،میزاس راکشآ دوخ راتفر و رکف رد
 و ،دنک یم عمج اھنت ادخ .دزاس یم انب ار ،هریغ و ،یرادم تسایس ،یراتخم دوخ ،یگتسد ود
 :دراد هدھعب ناطیش ار یگدنکارپ
 

 ١٢ یتم 
  ،تسین نم اب ھک رھ :٣٠ 

  ،تسا نم دض رب 
  ،دنکن عمج نم اب ھک رھ و  
 .دزاس یم هدنکارپ   

 
 ار یداسف ھچ میناد یم و میا هدیشچ و هدید یا هراق و یناھج یاھ گنج بلاق رد ار یبلط راصحنا
 :هدرک راکشآ ھنوگ نیا ار اھ یبلط راصحنا نیا ادخ مالک .دروآ یم راب
 

 ۴ انحوی
 »؟یھاوخ یم بآ ما یرماس ینز ھک نم زا ،یتسھ یدوھی ھک وت ھنوگچ« :تفگ وا ھب نز :٩

  .دنروخ یمن اذغ فرظ کی زا نایرماس اب نایدوھی اریز 
 
 میراد دوخ ٔھیاسمھ رد ھک یماوقا اب رگا .دوش هدیشک یناطیش یاھ هار ھب تسا نکمم زین نداد سرد
 یا هولج هدش هدرپس ام ھب ھک یرادتقا ؟میزاسب ناھج رگید ماوقا اب میھاوخ یم ھنوگچ ،میزاسب میناوتن
 یمئاد شیاتس یارب ار ام ادخ .تسا ادخ ٔھیدھ ھکلب ،تسین نامدوخ زا نیا و ،میراد ادخ زا ھک تسا
 دوجو اب تقیقح راصحنا .دریگ یم ار ادخ یوب و گنر ام ناگیاسمھ و ام روضح اب ھک هدرک توعد
 یمن ار وا ھک یسک .دوش کیرش ام اب ار یگدنز دناوتب ات داد ار شناج ادخ ،تسا ادخ زا اھنت ھکنآ

 ھب ھکنآ ھن و ،دوش کیرش وا اب ار یگدنز دھاوخ یم و دراد تسود ار دور یمن هار وا اب و دسانش
  .“دنک میسقت” فلتخم یاھ روشک و موق و ھقرف
 ای ناشدوخ نایحیسم یگدنز کرحم .دش نآ رکنم ناوت یمن ھک نایحیسم یارب تسھ یراصحنا اما

 یگدنز نینچ .)تسا ادخ یدونشوخ ناشتین لقع دح ای( تسا ادخ حور ھکلب ،تسین ناشیگدنز طیارش
 کیراب و گنت ریسم رد ار نامدوخ یگدنز میھاوخب رگا و .دراد نانامیا یب یگدنز اب یگرزب قرف
 تسناوت میھاوخن ام .میرادرب تسد )نانامیا یب یاھ ھیضرف اب( یئارگ طاقتلا زا دیاب ،میرادب هاگن
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 ،صلاخ ار دوخ ھک یرگید ٔهراچ ھک ینامز ات و .تسا تیعقاو نیا ،میریگب ار نانامیا یب بتکم یولج
 شومارف دیابن ھک یمھم قرف .داد دھاوخ ھمادا دوخ راکب هدوب لبق زا ھچنآ ،هدادن ناشن یلمع و لیصا
 ایند رب مکاح لوصا اب یلماک قرف ،دیراد یم زاربا حیسم زا ھچنآ رگا .ناطیش و تسا ادخ نایم ،مینک
 هدروخ تسکش ناطیش ھک دیشاب ھتشاد دیناوت یمن راظتنا ،)رگید یاھ هار لثم تسا یھار ای( درادن
  :تسا اتمھ یب حیسم ھک یتروص رد .درادن قرف دیراد یم ھضرع ھچنآ .دشاب
 

 ٩ ایعشا
  دش هدیشخب ام ھب یرسپ و هدییاز یدلو ام یارب ھک اریز :۶

  دوب دھاوخ وا شود رب تنطلس و  
  رورس و یدمرس ردپ و ریدق یادخ و ریشم و بیجع وا مسا و   
 .دش دھاوخ هدناوخ یتمالس    

 
 نوچ یناسک ضیارف اب ادخ هار دنویپ .دناسر دھاوخ ماجنا ار شراک و دزاس یم انب ار قرف دوخ نیا 
 یمن سدقلا حور ھب یکمک ،هریغ و Harris سیراح ،Maslow ولسام ،Rogers زرجار ،Freud دیورف
 ایند .داد یویند بیکرت نآ ھب ناوت یمن و ،دراد وا نداد هولج ھب زاین حیسم یسیع ھب تراشب .دنک
  :تسین ایند نیا زا وا توکلم ھک تفگ شدوخ یسیع .دریگب ار وا بیکرت دیاب ھک تسا
 
 ١٨ انحوی

  .تسین ناھج نیا زا نم یھاشداپ« :داد خساپ یسیع :٣۶
  .میاین راتفرگ نایدوھی تسد ھب ات دندیگنج یم منامداخ ،دوب ناھج نیا زا نم یھاشداپ رگا  
 .تسین ناھج نیا زا نم یھاشداپ اما   

  
 ار یرتشیب تراشب ناکما لکش نیا ھب و( دنوش عقاو ایند لوبق دروم رگا دننک یم رکف ھک ینایحیسم
 یکش دش دنھاوخ عقاو لوبق دروم ھکنآ رد .دننک یم یگرزب هابتشا )دنروآ یم تسدب نانامیا یب ھب
 رگا و .تسین راک رد یرگید ٔهراچ .دنا هدش اھ نآ دننام ھک تسا نآ رطاخ ھب یلوبق نیا اما ،تسین

 یرابجا .دننک نآ فرص ار ناشیگدنز و تقو نانامیا یب دراد یزاین ھچ ،تسین )یقرف( یرگید ٔهراچ
 ریش” و هدرک رداص شمالک قیرط زا ار دوخ شخب تایح مایپ ادخ ھک یلاح رد .دید دنھاوخن نآ رد
 دیاب اسیلک .درک طولخم یناسنا یاھ ھیضرف اب ناوت یمن ار یحیسم ٔهرواشم .هدرک زیوجت ار “صلاخ
 اسیلک رد ،مالک نیمداخ ناونعب ار دوخ یاج دیاب زین یحیسم نارواشم و ،ددرگرب شخب تایح مالک ھب
  .دنریگب سپ

 .دراد ھطبار اسیلک اب ھکلب ،هرواشم اب اھنت ھن ھک ،درک تبحص دیاب یرگید مھم دروم ھب عجار لاح
 .تسا دیدرگ رھاظ فلتخم لاکشا اب ھک تسا یا ھلئسم
 

 یصخش تیادھ
 
 نایضاقتم ارثکا .دش دنھاوخ ھجاوم “یصخش تیادھ” ٔھلئسم اب ناشتمدخ ردً انیقی یحیسم نارواشم
 ،درادن زین بجعت .دنرادن دنک یم دونشوخ ار ادخ ھک ینتفرگ میمصت قیرط زا یعالطا نیرتکچوک
 تسد رد هابتشا سیردت اب یرایسب یاھ باتک و ،هدرکن ھجوت عوضوم نیا ھب یحیسم بتکم نوچ
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 تسا بسانم ،مینک یم صوصخم ٔھفشاکم زا تبحص ھک یئاج ردً اتجیتن .تسا ھتفرگ رارق مدرم
 .مینک تبحص زین ھنازور یلمع و مھم عوضوم نیا ھب عجار
 :ددرگ یم میسقت تمسق ود ھب میونش یم نایضاقتم زا ھطبار نیا رد ھچنآً الومعم
 

 رد و( دنک یم تبحص ھنازور تامیمصت ھب عجار ادخ مالک دننک یمن رکف ھک یناسک .١
 و ،)دنراذگ یم یصخش راکفا و تحلصم ساسا رب ار دوخ تامیمصت ھجیتن

 ،ندید باوخ قیرط زا یرتشیب تافشاکم یایوج اما ،دنفلاخم صاخشا نیا اب ھک یناسک .٢
 یم )٣٧ :۶ نارواد( “نتشاذگ نوریب دنفسوگ مشپ” ای و ،دوجوم طیارش ،)١٠(تاساسحا
  .دننک

 
 ھب و ،تسا ارجا لباق ریغ و تمحز رپ مالک ھک تسا نیا ،دوش یم ود رھ لماش ھک یرگید رظن و
 مالک ھک تسا یحیحص شنیب نادقف ،ھلئسم ھک تسا صخشم .دومیپ دیاب ار یرگید یاھ هار لیلد نیا
  .دزاس یم انب

 :دراد مالک زا تیادھ ھب زاین ھک دراد دوجو فلتخم تیعقوم ود ھک هدش نشور ھمھ یارب لاح
 

 ؛ھتخادرپ اھ نآ ھبً امیقتسم مالک ھک یئاھ تیعقوم .١
 .هدرک تبحص اھ نآ ھب عجار میقتسم ریغ روطب مالک ھک یئاھ تیعقوم .٢

 
 نآ رکف رد دیعس رگا .دنراد لاکشا نایضاقتم ھک تسا ٢ ٔهرامش عون زا یئاھ تیعقوم ردً الومعم و
 :تسین ھتفگ نآ ھب عجار ادخ مالک ھچنآ تشادرب رد یلاکشاً الومعم ،دنک تقرس ار یکناب ھک تسا
 رد دیمح رگا اما .دنز یم فرح عوضوم ھب عجارً امیقتسم ھیآ نیا .)١۵ :٢٠ جورخ( “نکم یدزد”
 نئمطم شرواشم و وا تسا نکمم ،)١١(دوشب کانرطخ و زومرم ٔھلماعم کی دراو ھک تسا نآ رکف
  .دننک هدافتسا مالک زا ھنوگچ دنشابن
 و دیاب یگدنز رد ھچنآ زا یتسرھف ادخ مالک .ھتخاس داجیا ار تیادھ ٔھلئسم ،تیادھ لماع ود دوجو
 هراشم ٔھلئسم ھب طوبرم ھک هدش لیکشت یعزج و یلک یلوصا زاً اتدمع ادخ مالک .)١٢(تسین درک دیابن
 .دنوش یم طوبرم یگدنز مامت ھب ھک یرگید ھباشم یاھ عوضوم نینچمھ و دنشاب یم
 تسا مزال گنشوھ یتقو ای ،دنک باختنا ار لغش ود زا یکی دریگب میمصت تسا مزال نیریش یتقو اما
 قیرط زا ناوتب تسین هداس ،رگید میمصت عون اھ هد و ،دنک یرادیرخ ار لیبوموتا مادک دریگب میمصت
 لیلد نیا ھب .)دشاب مالک فلاخم ای قفاوم تسا نکمم ھک یمیمصت اب ھسیاقم رد( دش تیادھ ادخ مالک
  .دھد یم ناشن ار دوخ ھلئسم ھک تسا

 ،هدرکن تبحص دریگب دیاب یگدنز رد ناسنا ھک یتامیمصت عون ھمھ ھب عجارً امیقتسم ادخ مالک نوچ
 یم ھچ رھ تقونآ و ،دنھد یم تسد زا ادخ تساوخ نتسناد زا ار ناشدیما نایحیسم زا یرایسب

 و دنراد باوج ھب زاین مدرم ھک ینامز .دننک یم ،دنراد مالک زا ھک یمک تخانش ٔھناھب ھب ار دنھاوخ
 ،دننز یم )مالک زا یتح( یریگ لاف ھب تسد ،دنرادن ار نآ ندروآ تسدب راظتنا و ششوک ٔھلصوح
 )عیرس ،دنت( دوز ار نآ و دنھاوخ یم باوج مدرم یتقو .هریغ و ،دنوش یم یگدنز زاب یاھ رد بلج
     .دننز یم تسد اھ راک نینچ ھب ،دنھاوخ یم زین
 یرایسب زا .میھاگآ شیب و مک هدش اسیلک رب دراو ،اھ هار نینچ ٔھجیتن رد ینوگانوگ یاھ الب زا ھمھ اما

 اما و .“منکب ار راک نیا درک تیادھ ارم ادخ” ای “.... ،درک تیادھ ارم ادخ” ،دنتفگ یم ھک میا هدینش
  .)١٣(“مداد مدوخ تسد یراک بجع” ھک دنراد ھلگ و هدرب هانپ هرواشم ھسلج ھب ھک درذگ یمن یدنچ
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 تیادھ )مالک زا ریغ یھار( ھنوگ نیا ادخ ھکنآ رب ندرب نامگ زا ھک تسا یرامش یب طلغ تامیمصت
 “تیادھ” ادخ مالک ھک تسا یقیرط نداد ناشن ،یحیسم نارواشم ٔهدمع راکً اتجیتن .هدمآ تسدب ،هدرک
   ؟دریگ یم ماجنا ھنوگچ ار راک نیا مینیبب لاح .دنک یم
 هار ھن و دشاب یم شمالک قیرط زا ،ادخ تساوخ نتسناد هار اھنت ھک دشاب نآ رب دیاب دیکات ،لوا
 .تخاس نشور ھمھ یارب دیاب زاغآ زا ھک تسا یلصا نیا .)١۴(رگید
 دنشاب یم دوجوم ادخ مالک رد یبادآ و لوصا :دریگ یم رارق نآ ٔھلابند رد ثحب دروم عوضوم ،مود
 ھک دنریگ یم رارق یناسک تسد رد و ،دندرگ یم یگدنز یاھ تیعقوم و طیارش مامت ھب طوبرم ھک
  .)١۵(دنا هدرک مالک یفاک ٔھعلاطم تھج رد ار مزال ششوک و تقو
 عقوم ھک ینامز ات ،دنشاب هاگآ ھتفگ ھچنآ زا ات دننک یم ھعلاطم ھنازور ار ادخ مالک ،میکح نایحیسم
 زا یرتشیب شزرا بتارم ھب راک نیا .تسا ھتفگ ھچ نآ ھب عجار مالک دننادب ،دیسر نتفرگ میمصت

 .دراد ندرک لایخ و ندید باوخ
 میقتسم ریغ و میقتسم روطب ادخ مالک ؛هدش تبحص نآ ھب عجار و دریگ یم مود زا ھجیتن زین موس
 بوخ ای دب و نآ ای نیا لئاسم ھب دننک یم کمک امب مالک تایآ .دنک یم تبحص اھ عوضوم ھب عجار
  .دنھد یم رارق دنشاب یم عورشم کی رھ ھک یئاھ ھنیزگ زا یعمج نایم ار ام ای و ،میئامن یگدیسر
 نکمم .میوشب عوضوم دراو رتشیب میناوت یم ،میدرب مان ار مالک تیادھ ھب طوبرم دروم ھس ھک لاح
 ھیآ ود نیا ایآ ؟ھچ دننک یم سدقلا حور تیادھ زا تبحص ھک یتایآ ود سپ” ،دینک لاؤس اجنیا تسا

 نوچ درک یرتشیب تبحص دروم نیا ھب عجار تسا مزال .“؟دننک یمن یصخش تیادھ زا تبحص
 .دنا هدش انب دروم نیا رد یھابتشا ریسافت
 انب ار ادخ مالک زا جراخ یتیادھ ات دنا هدرک هافتسا )٨ :۵ نایطالغ و ١۴ :٨ نایمور( ھیآ ود زا

 و تیادھ اب یطبر تایآ نیا زا کی چیھ .دننک یمن ار یراک نینچ تایآ نیا ھک یتروص رد .دنزاس
 یم ناشن دنا ھتفرگ یاج نآ رد ھک یتایآ نتم ھک یروطب ،دننک یم ھک یتبحص .دنرادن یریگ میمصت
 هار” نیا .ھتخاس انب سدقلا حور ھک یئوکین رد نتفر هار ینعی ،تسا یزاسکاپ زا تبحص ،دھد
 رد نایحیسم راتفر ٔھناشن و ،)نایمور( نارادنامیا ندش هدرمش کین زا تسا یتداھش )یگدنز( “نتفر
 حور قیرط زا یا ھنوگب یحیسم صخش .تسا )نایطالغ( نانامیا یب دولآ هانگ راتفر لباقم
 تیادھ زا یا ھناشن چیھ .لایما هار رد ھن و دراد رب مدق ادخ هار رد ات )وا ٔهزیگنا( هدش “تیادھ”سدقلا
  .)١۶(دوب دھاوخ هابتشا نیا زا ریغ یریسفت .مینیب یمن تایآ نیا رد یریگ میمصت و
 ؟درادن دوجو صاخ دراوم رد یمیقتسم تایآ یتقو تفرگ میمصت ادخ مالک قیرط زا دیاب ھنوگچ سپ
 لاثم رد ھک یلوصا ای( دنک ادیپ ار دوخ دروم ھب طوبرم لوصا یضاقتم دنک کمک دیاب رواشم ادتبا
 .صوصخب یضعب و دوب دنھاوخ یلک لوصا نیا زا یضعب .)دنا هدیدرگ اشفا فلتخم یاھ
 درجت )یلک( یمومع لصا ،دوش ھتفرگ دیاب جاودزا ھب عجار میمصت ھک یتروص رد ،لاثم ناونعب
 مالک طیارش ھکنآ زا سپ .تفرگ رظن رد ادتبا دیاب ار )٧ نایتنرق لوا و ؛١٩ یتم ؛١٨ :٢ شیادیپ(
 ھب طوبرم لوصا ،درادن ار درجم یگدنز ٔھیدھ یضاقتم ھک دش ھتفرگ ھجیتن و دش ھتفرگ رظن رد
 روطب )١٨ ات ١۴ :۶ نایتنرق مود و( ٣٩ :٧ نقایتنرق لوا ،لاثم ناونعب .دش دنھاوخ یریگیپ جاودزا
 جاودزا یحیسم ریغ اب دیابن یحیسم ینعی .“دشاب دنوادخ رد ... ھک طرش نیا ھب” دیوگ یم حضاو
 نز ھس ام یضاقتم مینک ضرف لاح اما .دنک یم دودحم ار یریگ میمصت ٔھنیمز ،عیسو لصا نیا .دنک
 ،دنتسھ وا اب جاودزا ٔهدامآ زین نانز نیا زا کی رھ مینک ضرف رگا لاح .هداد رارق دوخ رظن دروم ار
 .دنراک رد ھک یرگید لوصا زا هدافتسا اب ؟دنک باختنا ار یکی اھ نآ نایم دناوت یم ھنوگچ
 یم .تسا هدیسر رظنب مالک ھب شیگدرپس رس ھب تبسن یکش اما ،دراد ار یبوخ تایصوصخ میرم
 یایوج و دور یمن اسیلک ھبً ابترم و ،تسا اسرف تقاط و هدننک ھتسخ مالک ٔھعلاطم یاھ سالک دیوگ
 یم فذح میرم ،ھجیتن رد .دنرادن ار جاودزا یارب یگدامآ نایحیسم ٔھمھ .دشاب یمن یحیسم یگدنز
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 اب جاودزا .دشاب یمن راکشآ وا رد دنک یم انب ھک یذوفن و مالک ٔهدرپسرس رضاح لاح رد نوچ ،دوش
 دودحم باختنا قح سپ .دشاب هدش تسا نآ رد سنوی ھک یتشک نآ دراو ھک دوب دھاوخ نآ لثم میرم
 .)١٧(دیسر امھ و امیس ھب و دش
 .دننک یم تمدخ حیسم یارب ھک دنتسھ یحور اب و هدنز نایحیسم ،میرم سکعرب ود رھ امھ و امیس
 تشادرب و ،ھطوبرم تایآ ٔھعلاطم زا سپ تقیقح رد .دیامن در ار اھ نآ زا یکی ھک تسین یلصا چیھ
 طیارش لماش ظاحل ھمھ زا ود رھ ھک دریگ  یم ھجیتن یضاقتم ،کی رھ تایصوصخ زا یتسرھف
 :داد ناشن ناوت یم لکش نیا ھب ار دوجوم تیعقوم .دنشاب یم جاودزا
      ★   
 
  
 ★  نانامیا یب        

             ★  ★   
 

 ★    
        

  ★ 
      

 “؟دنتسھ کی مادک نم جاودزا یارب ادخ تساوخ منادب دیاب ھنوگچ لاح” :تسا نیا شلاؤس یضاقتم
 تشادرب رظن ود زا ناوت یم ار ادخ تساوخ .ددرگ حالصا دیاب ھک تسا یراکفا قیرطً اقیقد نیا
 :هدش نایب حضاو روطب ھک تسا ادخ تساوخ یئاھن تشادرب ادتبا .درک

 
 ١ نایسسفا

  ،میتشگ وا ثاریم یو رد زین ام :١١

  ،دھد یم ماجنا دوخ ۀدارا یأر قباطم ار زیچ ھمھ ھک وا دصق رب انب اریز  
  .میدوب هدش نییعت شیپ زا   

 
 زین یرگید تشادرب .دشاب ھتفرگن ماجنا ھک تسین یمکح و ،تسا “ادخ مکح” ساسا رب تشادرب نیا
 وا ماکحا ردقب مالک یاھ دومنھر ھک تشاد ھجوت دیاب و .دیمان “ادخ دومنھر” ناوت یم ھک تسھ
 روطب ،نآ یارجا زا سپ .مینادب هدش ارجا ھکنآ زا لبق ار ادخ مکح میناوت یمن ام .دنشاب یمن حضاو
 اب نوچ مناد یم ار نیا .میامن جاودزا ،امھ یاجب ،امیس اب درک صخشم ادخ”میئوگب میناوت یم لاثم
 یم اھنت ،ارجام زا لبق .“تسا وا )دومنھر( یئاھن تساوخ ،دیآ شیپ ھچ رھ و ،مدرک جاودزا وا
  .میئامن “ادخ دومنھر” زا تبحص میناوت
 امھ و امیس اب جاودزا فلاخم ھک تسین یلصا ،دنشاب یم ناسکی زیچ ھمھ ،ظاحل ھمھ زاً اتقیقح رگا
 هدھاشم مالک رد ار ادخ ٔهدش یئامنھار تساوخ ھک یا ھنوگب( دریگب ھجیتن دناوت یم یضاقتم و ،دشاب
  .تسا یزاجم میمصت کی رھ اب جاودزا ،)مینک یم
 ،یگدنز تامیمصت رد .دوب هدنام یاجب یھام و نان زا رپ دبس هدزاود .تساھ یناوارف یادخ ،ادخ
 شنادنزرف ،وا تمظع رد .تسا بوخ و دب نایم باختنا اھنت ھک دروآ یمن یئاج ھب ار ام ھشیمھ ادخ
 ھتشاد باختنا قح ،)رتشیب ای( زاجم ود نایم دنناوت یم ھک دنریگ یم رارق یراب تداسح تیعقوم رد
 زا تبحص ھک ینامز ،ھجیتن رد .دوب زاجم ،دبس نورد یاھ یھام و نان زا کی رھ تشاد رب !دنشاب

 

 امیس

 امھ
 میرم
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 و امیس اب جاودزا ھک میئوگب یضاقتم ھب میناوت یم ،)جاودزا( هدادن خر زونھ ھک مینک یم یئارجام
 قفاوم و ناھاوخ نز ود رھ ھک تسھ زین نیا ام لاثم ضرف ھتبلا( تسا زاجم ادخ رظن زا امھ
  .)دنتسھ وا اب جاودزا
 طلغ و تسرد نایم یقیقد میمصت تسین مزال .دننیب یم یطیارش نینچ رد ار دوخً الومعم نایحیسم
 لباق )دشاب ھتشاد دوجو یرتشیب باختنا دیاش ای( مادک رھ .دنریگب )یبآ ای دیفس نھاریپ باختنا( ندوب
 ار ینھاریپ راب رھ .دنشاب یم )دننک یم داجیا ار باختنا قح ھک( مالک ینتورف و تفع لوصا لوبق
 مالک رظن زا ار اھ عوضوم یرادنامیا ھکنآ زا سپ .میئوجب ار مالک تسین مزال مینک باختنا میھاوخب

 ھک میئوگب میناوت یمً الومعم و .)١٨(درادرب مدق نآ “ٔهدودحم” رد سپنآ زا دناوت یم ،درک مولعم ادخ
 :دنرایسب زاجم تاناکما
 
 باختنا قح ٔهدودحم
  مالک لوصا ساسا رب
 
 
 

 ★ زاجم ریغ تاناکما ★  
 

 ★ 
★             

 
 
 

           
 لوصا ھب دودحم ھتبلا( دھد یم حیجرت ھچنآ دناوت یم رادنامیا ،دوش یم داجیا یتیعقوم نینچ هاگ رھ
 ار امیس ،هدومن صخشم مالک ھک یباختنا قح ٔهدودحم رد دناوت یم یضاقتم .دنک باختنا ار )مالک
 رد تراشب تمدخ ای ،رگید عون رھ ای اتویوت نیشام دیرخ نایم تامیمصت .دھدب حیجرت امھ ھب تبسن

 بوخ و دب نایم میمصتً الومعم ،)ود رھ زا تمدخ ھب توعد زا سپ(ود ٔهرامش ای کی ٔهرامش رھش
  .دنبوخ ود رھ ،ناتسودنھ و ناتسکاپ رد تراشب تمدخ .دنبوخ )ود رھ( ناشتفج نوچ ،تسین
 دب و بوخ نایم تیرثکا ھکنآ دوجو اب( دشاب یم بوخ و بوخ نایم میمصت یدراوم رد ،ھجیتن رد
 رس مالک یاھ دومنھر ھب و هدش زاغآ ماکحا اب ھک دشاب یم مالک زا هدافتسا تسا مزال ھچنآ .))١٩(تسا
 و راکفا دشاب یم حرطم ھچنآ ،دوش ھتفرگ )رتشیب ای( بوخ ود نایم دیاب میمصت رگا و ،دماجنا یم
 ار باختنا قح ٔهدودحم .دنیآ یم دوجوب هدش داجیا هار رد ھک یئاھ دادیور لباقم رد ھک تسا یراتفر
 نیرتھب و هدرب مان ار کی رھ تایصوصخ ناوت یم تقونآ و ،دیامن یم صخشم لکش نیا ھب مالک
  .تسا هدش ھتشاذگ رادنامیا رایتخا رد ،دھد یم ناشن ار رتھب ھچنآ .درک باختنا ار
 ،تسیچ “ادخ تساوخ” دیوگب دناوت یمنً اتیاھن یحیسم صخش ھک دیشاب هدرک ھجوت تسا نکممً اتجیتن
 دننام ینانز اب دھاوخ یم ادخ دیوگب یمومع روطب دناوت یم اھنت وا .)٢٠(دشاب هدش ماجنا ھکنآ زا لبق

  .دنک جاودزا امھ و امیس

�✚  ✚   ✚ 
 

✚ 
 

✚ 

زاجم تاناکما  
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 ؟منک ادیپ ار ادخ تساوخ درک دنھاوخن کمک نم ھب ھنازور یاھ دادیور ایآ اما ،بوخ رایسب”
 .“ریخ”
  .“ما هدینش ار نآ فالخ نم یلو !ریخ”
 ھتسب و زاب یاھرد لکش ھب ھک یا ھنوگب ،اھ دادیور .درب دیھاوخ رسب ماھبا رد لیلد نامھ ھبً انیقی و
 دننک یم کمک ھتبلا اما ؛تیادھ ھن ،دنزاس یم داجیا ار نتفرگ میمصت نامز اھنت ،دنوش یم تشادرب
 اھنت .دنناسرب اجنآ ھب ار امش دننک یمن کمک اھ دادیور یلو .درک باختنا ار یکی بوخ دنچ نایم
 .دناسر یم ماجنا امش یارب ار راک نیا ھک تسا ادخ مالک
 یم نایاپ ار دوخ تاعلاطم .دیریگ شیپ ناتسودنھ روشک رد ار تراشب تمدخ دیھاوخ یم مینک ضرف
 امش یازیو اما .دینک یم ازیو نتفرگ ھب مادقا سپس و ،دیزاس یم مھارف ار یلام یاھ کمک ،دیناسر
  ؟دینک یم تشادرب ار دادیور نیا ھنوگچ !“ھتسب برد” .دوش یم در
 :دیریگب ھجیتن دیاب ایآ
 

 ای ؛“میامن زاغآ ار تراشب تمدخ نم دھاوخ یمن ادخً امتھ” .١
 ای ؛“منک تمدخ ناتسودنھ روشک رد دھاوخ یمن ادخ” .٢
 یارب .موشب ناتسودنھ رد تراشب تمدخ دراو رظاح لاح رد دھاوخ یمن ادخ” .٣

 ای ؛“درک مھاوخ ربص دزاس یم مھارف وا ھک یتقو
 یناسنا لمع ندش درً الوصا .ھن ای متسھ یدج دنیبب دنک یم ناحتما ارم دراد ادخ .۴

 “!ازیو یب ای ازیو اب .منک انش موش روبجم رگا تفر مھاوخ اجنآ نم .تسا
 
 حیحص یدحب راک نیا .)اھ تیعقوم ریسفت( دیھدب زین ھمادا نوگانوگ یاھ تشادرب ھب تسا نکمم و
 فلتخم یاھ ھنوگب ناوت یم زین ار زاب یاھ برد .تسا یحیحص راک نتفرگ هوھق لاف ھک تسا
 !دنروآ یم رد رس قیمع یاھ هاچ ھب زاب یاھ برد یضعب دیشاب ھتشاد دایب ؛“دیجنس”
 ھک تسا تسرد ھتبلا .میبایرد ار ادخ تساوخ ات میشاب زاب یاھ برد یایوج دیوگ یمن امب ادخ مالک
 کانرطخ ،ماجنا دعوم زا لبق وا تساوخ تشادرب رد اما ،دنک یم زاب ار ھتسب یاھ برد یضعب ادخ
 یصخش یاھ هدیزگ .میئامنب میراد اھ تیعقوم زا ھک یدودحم زادنارب ساسا رب ار تشادرب تسا
 .درک دنھاوخ لمع عیاقو ریسفت رد ھشیمھ
 ،“ممصم داقتعا” ،“رارصا” ،“تساسحا” قیرط زا ادخ تساوخ تشادرب یگدیاف یب ھب عجار نم
 .دراد دوجو ھتخانشان لئالد کی رھ ٔهدرپ تشپ .درک مھاوخن تبحص “اھ تیادھ” و ،)٢١(“حلص”
 رتشیب یلو دنتسھ فیرش عقاوم یضعب ؛دنتسین عقاوم یضعب ،دنتسھ ادخ مالک اب قباطم عقاوم یضعب
 یبایزرا مالک لوصا قباطم ار اھ نآ ناوتب ات درک یگدیسر لئالد نیا ھب هرواشم رد دیاب .دنتسین تاقوا
 ثعاب و .درک دھاوخ رییغت سوح و اوھ اب ھک دش دھاوخ یمیمصت ثعاب نیا زا رتمک یراک رھ .درک
 دوخب ار ادخ تساوخ اب قفاوت ناشن ،“یصخش تیادھ” ناونع رد یتامیمصت نینچ ھک تسا فسات
 .دنریگ یم
 رد ار لصا نیا .ما ھتشاذگ “یصخش ربص” ار نآ مان ھک دراد دوجو ادخ مالک رد یرگید لصا

 :میروآ یم تسدب )٢٣ ٔھیآً اصوصخ( ١۴ نایمور
 ١۴ نایمور

  ،تسا دیدرت راچد یکاروخ ِندروخ ۀرابرد ھک یسک اما :٢٣
  ،دوش یم موکحم دروخب ار نآ رگا  
  تسا هدروخن نامیا اب اریز   
 .تسا هانگ ،دشابن نامیا زا ھچنآ و    



 24 

 
 :تفگ ناوت یم رگید ترابع ھب 
 

 دشاب یمن هانگ ھک دیا هدرک بسک نانیمطاً البق ھکنآ رگم دینکن زاغآ ار یراک چیھ
 

 رد نایحیسم زا یرایسب .دوب هدش رذن اھ تب ھب ھک دوب یتشوگ ندروخ ھب طوبرم وا یلبق تبحص
 ھک دش حرطم لاؤس نیا لیلد نیمھ ھب .دندوب هدروآ نامیا یسیع ھب یتسرپ تب زا اسیلک ٔھیلوا نارود
 نیا ھک دیآ یم رظنب ؟دروخب ار دوب هدش هداد اھ تب ھب ھک ار یتشوگ یحیسم صخش تسا حیحص ایآ
 نامز نآ نایحیسم رثکا نوچ و ،دش یم ھتخورف یرتنازرا تمیق ھب رازاب رد مود تسد تشوگ عون
 دوب نیا لاؤس اما .درک یم ار یھجوت لباق یئوج فرص اھ تشوگ نیا دیرخ ،دندرب یم رسب رقف رد
 نیا ندروخ ھک تفگ سلوپ اما ؟دوب هدشن سجن رگم ؟دنروخب ار نآ دنتسناوت یم نایحیسم ھنوگچ ھک
 دوبن هدولآ دوب هدش فرصم اھ تب شتسرپ یارب ھک تشوگ نیا .تسین مارح ،دوخ رد تشوگ عون
 .دشاب نایم رد یرگید ٔھلئسم تسا نکمم اما .)ب٢٠ ،١۴ :١۴ نایمور(
 رادنامیا لباقم رد ھک یتروص رد ،دشاب یمن هدولآ اھ تشوگ نیا ھک دوب وا اب هدیقع مھ ھک یسک ،ادتبا
 وا شزغل بجوم ات درک یم هدافتسا دوخ قح نیا زا دیابن ،تشاد رارق دوبن وا اب هدیقع مھ ھک یرگید
 تایآ( دوب یم داضت رد دراد ھک یتیلوئسم و ھناردارب تبحم اب ،دز یم تسد راک نیا ھب رگا .ددرگن

 دوخ نیا .دھدن یور یقافتا نینچ ات دیشک یم تسد نآ ندروخ زا لک روطب تسا رتھب .)٢١ ات ١٣
  .)٢٢(تسا تیادھ دروم رد یمھم لصا
 رکف دیاش .دشاب یمن هانگ نآ ندروخ تسین نئمطم ھک تسا یرگید ردارب ھب طوبرم رگید لصا اما
 نیا رد دیوگ یم سلوپ( “تسا ادخ ھیلع یتسرپ تب هدش اھ تب رظن ھک یتشوگ ندروخ” ،دنک یم
 .تسا هدروخن نامیا اب نوچ ،هدرک هانگ دیوگ یم سلوپ ،دروخب دوجو نیا اب رگا .)دراد کش دروم
 یم روصت ای( دنک یم رکف ھچنآ تقو چیھ دیابن یحیسم صخش ھک تسا نیا دیوگ یم سلوپ ھچنآ
 ھجوت .دراد نآ ھب تبسن کش نوچ دشاب یم هانگ :تسا نیا عوضوم و .دھد ماجنا ار تسا هانگ )دنک
 ھک یکش دوجو اب نآ ندروخ ھکلب ،)فلا١۴ ٔھیآ( تسا هانگ تشوگ ندروخ دیوگ یمن ھک دیشاب ھتشاد
 )کش اب( نامیا نودب راتفر ھکلب ،دوبن مارح ندروخ .)٢٣ و ب١۴ تایآ( تسا هانگ دراد نآ ھب تبسن

 تسا هانگ نیا” ،درک یم رکف .تخاس یم مارح ار نآ ،وا لباقتم مادقا و کوکشم ٔھیحور .دوب مارح
  .ددرگ یم ھنحص دراو هانگ ھک تسا اجنیا .“داد مھاوخ ماجنا ار نآ دوجو نیا اب ،)تسا هانگ دیاش ای(
 مالک اب قباطم ندروخ ھک دروآ یم تسدب نانیمطا ھک ینامز ات درک یم ربص ؟درک یم دیاب راکچ
 .ما ھتشاذگ مان “یصخش ربص” ار نآ ھک تسا رطاخ نیا ھب .تسین ای تسھ
 عون ھمھ ھب طوبرم ،تسین راک رد یھانگ ھک دش نعمطم ات درک ربص دیاب دیوگ یم ھک لصا نیا

 درادن نانیمطا ھک ینامز ات .دراد دوجو نآ ھب تبسن یکش ھک دوش یم یراک زاغآ و ،میمصت ،تکرح
 یراک رھ عنام لصا نیا .دشاب رذحرب نآ زا دیاب ،تسین ادخ اب فلاخم دراد دوخ یور شیپ ھک یھار
 “دشاب دعاقتمً الماک شدوخ نھذ رد سک رھ” ھک ینامز ات .ددرگ یم هدشن عقاو نانیمطا دروم ھک
 .دھد ھمادا هار ھب دناوت یم )ب ۵ ٔھیآ(
 ٔھمھ .دروآ تسدب )“نک ربص یراد کش رگا”( لصا نیا درب راک زا ناوت یم ار یبوخ رایسب جیاتن
 اما .)تخادنا قیوعت ھب ناوت یمن زین ار ھمھ ھتبلا و( تفرگ زورما نیمھ تسین مزال ار تامیمصت
 یفاک نامز نوچ ،دنیآ یم رد بآ زا دب ،دنریگ یم ماجنا ھلجع راشف ریز ھک تامیمصت زا یرایسب
  .تسا هدشن فرص ،)مالک قبط رب( نآ ندوب زاجم زا نانیمطا یارب
 دعاقتمً الماک شدوخ نھذ رد سک رھ” .دومن نتفرگن میمصت یارب ھناھب ناوت یمن ار لصا نیا اما
 نیا و .دش “دعاقتم”ً الماک دیاب ،اھ یریگ میمصت لباقم رد ھک تسا نیا روظنم .)ب ۵ ٔھیآ( “دشاب
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 صخشم صخش رھ یاربً الماک ھک ینامز ات و ،ددرگ یم زاغآ ادخ مالک ٔھعلاطم و اعد اب راک
 ماجنا یارب ینشور و حضاو لیلد رگا .دھد ھمادا ھعلاطم و اعد ھب و ،“ھن” دیوگب دوخب دیاب ،هدیدرگن
 رتھب .دوش ماجنا راک دیابن ھک تسا نیا نشور و حضاو لیلد ، هدماین تسدب مالک قیرط زا یراک
 راک رگا .دش نآ دراو دیدرت و کش اب ات ،دیشوپ مشچ هدمآ شیپ ھک “یگدنز تصرف نیرتھب” زا تسا
 .دنزب نآ ھب تسد دیابن یحیسم صخش ،دسر یم کوکشم رظنب )دنراد نآ رد تلاخد ھک یدارفا ای و(
 تسد زا ٔھجیتن و ،هدوبن راک رد )یقالخا ،ینوناق( یلاکشا چیھ ھک دوش مولعم ینامز زا سپ رگا و
 .ار ادخ تیاضر ات داد تسد زا ار اھ نیا ھک تسا نآ رتھب ،ھتشادن یعفن )تورث ای( تصرف نداد
 نانیمطا دناوت یم ،رگید بناج زا .داد دھاوخ تکرب دوخ تقو رد شیرادافو رطاخ ھب ار وا ادخ
 ٔھیآ( درک دھاوخ “موکحم” ار وا ادخ ،دوش )یمیمصت( یئارجام دراو دولآ هانگ ٔھنوگب رگا دشاب ھتشاد

  .دش دھاوخ )تکرب ھن( وا تنعل ثعاب هدروآ تسدب ھک یتیعقوم ای تورث و )٢٣
 دروم ار نآ ھک ینایحیسم ؛تسا یلمعً الماک هدمآ تسدب تایآ نیا رد ھک “یصخش ربص” لصا
 دننک یم تاعالطا ندروآ تسدب فرص یرتشیب تقو ھک ینامز دنا هدش ھجوتم دنا هداد رارق هدافتسا
 یم نشور ار نایرج ھک دنیآ یم شیپ یا هزات عیاقو ای ،)دزاس یم مولعم ار یمولعمان دروم ھک(
 .دریگ یم تروص ھلجع رطاخ ھب دنراد نایضاقتم ھک یکش رتشیب .دور یم نایم زا کش ،دنزاس
 فرص یفاک تقو ،یراک ھب عاکترا زا لبق ات )رییغت لصا( دنک ھتسھآ ار ام دھاوخ یمً الومعم ادخ
 ،“تسا ناطیش راک ھلجع” فورعم لاثم ھب یصخش ربص لصا .مینک دوخ یاھ تشادرب شجنس
   .“تسا هانگ ھلجع” :دھد یم یرگید ینعم
 یفاک ردقب هدش تبحص ھچنآ مراودیما .درک تبحص مالک تیادھ ھب عجار ناوت یم نیا زا شیب
 رد داد دیاب ھک یرادشھ .دشاب هداد یحیسم نارواشم ھب “تیادھ” صوصخ رد ار مزال یئامنھار
 مالک .دنا ھتفای جاور ایند رد یفلتخم لاکَشا ھب ھک ،)یناسنا( تسا یویند “نارواشم” حیاصن ٔھنیمز
 یم تکرب ار یگدنز ھک تسا نآ ھب ندوب رادافو و ،هداد ار اھ یریگ میمصت ھنوگ ھمھ فافک ادخ
  .دناسر
 
 
 ادخ مالک تایآ تردق
 
 بقلم دوخ حیسم یسیع .)١ شیادیپ( دش هدیرفآ ایند ھک دوب مالک تردق زا .تسھ تردق ادخ مالک رد
 دنا هدش هدرب مان ادخ مالک ھک یتایآ دیابن نایحیسم ام و ،)١ انحوی لوا ؛١ انحوی( دشاب یم “ھملک” ھب
 رگید  یاھ باتک نایم یباتک اھنت سدقم باتک .میرامشب نآ زا رتمک یزیچ ار )٩ :١١٩ رومزم(
 .تسا ادخ مالک نوچ تسا یئاتمھ یب باتک ،تسین
 ،)רָבָּד( “راباد” یناربع ٔھملک ھک درادن بجعت .دش و تفگ ادخ .دراد ار راک ماجنا تردق زین مالک نیا
 وا فرح ھب ھک ینانیمطا .دش ماجنا ،درک تبحص ادخ یتقو .دراد ار “یش” و “ھملک” ود رھ ینعم
 رییغت رد ھک دنک یم یتردق زا تبحص دوخ ادخ مالک .دراد دوجو ھک مینیب یم نآ ٔھجیتن رد ار تسھ
 :دسیون یم سلوپ .دراد ناسنا نداد
 

 ٣ سواتومیت مود
  یا ھتسناد ار سدقم بتک یکدوک زا ھنوگچ و :١۵

  دزومآ تمکح ار وت دناوت یم ھک  
 .تسا یسیع حیسم ھب نامیا هار زا ھک یتاجن یارب   
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  تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت :١۶
  بیدأت و میلعت یارب و  
  ییاسراپ رد تیبرت و حالصا و   
 .تسا دنمدوس    

 .ددرگ زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب ادخ درم ات :١٧
 

 ،حیسم یسیع ھب نامیا اب ار ناسنا تسا رداق وا .مینیب یم ناسنا رد ار ادخ “تردق” ھیآ ود نیا رد
 و هدوب نآ یایوج )نافاب ھیضرف و( ایند ھک تسا یتردق .تسا ادخ تساوخ ھک دروآ رد یا ھنوگ ھب
 اھنت ھن و ،تسھ و هدوب راک رد رشب خیرات لوط رد یرایسب یاھ ھیضرف .تسا ھتفاین رد یلو ،تسھ
 یملع و یبتکم یاھ ھیضرف ھکلب ،دنسانش یم ار اھ نآ ھمھ ھک برغ گنھرف مانشوخ یماسا رد
 زور ایند ،اما .دنک یم ار دوخ بتکم یاعدا یصخش رھ ھک هدیسر یئاج ھب لاح .نامدوخ یاھ رھش
 ،رھش رد ار دوخ ھک دزادنا یم نوعمش دای ھب ار ام .دوش یم زین رتدب ،دوش یمن ھک رتھب زور ھب

 “میظع” ھک تسا یھلا یورین نآ درم نیا«” :دنتفگ یم مدرم ھک دوب ھتخاس یمان دنمدرخ
 ادخ نالوسر ھک )هریغ ،تمکح ،تردق( یئایاطع تساوخ یم وا .)١٠ :٨ لامعا(“».شدنناوخیم
 یگدنز ٔھلیسو مدرم .درک یم یگدنز مدرم رد و دید یم مدرم رد ار دوخ !دنک یرادیرخ ار دنتشاد
 دروآ شیپ یغلبم ،دوش یم اطع سدقلا حور نالوسر نداھن تسد اب ھک دید نوعمَش نوچ” .دندوب وا
 ار سدقلاحور ،مراذگب تسد ھک رھ رب ات دیشخبب ار رادتقا نیا زین نم ھب« :تفگ نالوسر ھب و
 ،هزورما فورعم ناناد ھفسلف و “نارواشم” زا لبق ار وا ناتساد ،خیرات .)١٩ و ١٨ تایآ( “».دبایب
 اما .دنا هدوزفا دوخ ھب ینوگانوگ باقلا و دنا هداد لیکشت ار یماظن نارواشم نیا .تسا هدرک تبث
 ،بتکم .دنرادن ار ناسنا رد “تایح تردق” نوچ ،ارچ .هدش زین رتدب ،هدشن ھک رتھب مدرم عضو
 مالک قیرط زا ھک دراد سدقلا حور اھنت ار تردق نیا .دریگ یمن دوخب ار ناختسا و تسوپ و تشوگ
 داجیا یئاناوت اھنت ھن ،مالک تردق نیا .دروآ دوجوب ار شنیرفآ ھک تسا یمالک نامھ .دنک یم راک ادخ
 ھکلب ،تشاد ار دوب هدمآ دوجوب شنیرفآ زور رد ھک یجرم و جرھ ھب نداد ینعم و بیترت و مظن
 تسدب یگدنز رد هدش هدیرفآ ناسنا ھک یجرم و جرھ ھب نداد ینعم و بیترت و مظن داجیا یئاناوت
  .دراد زین ار هدروآ
 دوخ زا ،کاپ ،ربص اب ،تبحم اب ،داش شناوریپ دھاوخن ھک تسھ یناد ھفسلف و سانشراک رتمک
 هدرب مان مالک رد تافص نیا مامت دیئوگب ناشیا ھب رگا و .دنشاب راددوخ و ،یلاع ،لاح رس ،ھتشذگ
 و هدرک امش ھب تشپ ،دنروآ هویم ھتشگ نآ دھاش دوخ دیھاوخب ناشیا زا ،یلو ،ھتبلا دنیوگ یم ،هدش
 اھنآ رد و ،)٢٣(دھد ماجنا دناوت یم سدقلا حور اھنت ار راک نیا نوچ ؟ارچ .دنھد یم ھمادا ناشھار ھب
 تسا ھملک .دنتخاس یمن ار تفلاخم یانب ،دندوب هدرک تفایرد ار سدقلا حور رگا .تسا هدادن ماجنا
 دراد ام رد ھنازور و )ام رد( دش ناسنا ادتبا رد ھک ھملک نامھ .دوش ناسنا دراد راظتنا ناشیا رد ھک
  .ددرگ سکعنم دیاب ھک تسوا زا راک نیا و ،دنک یم راک
 ار یعس نآ .دھد هولج رابتعا یب ار مالک هدرک یعس )ناطیش ذوفن رطاخب(ً اررکم ایند لاحب ات اما
 .دوش یم زین هدوزفا ھنازور ھکلب ،هدشن مک اھنت ھن نانامیا یب دادعت لاحب ات و میدید ندع غاب رد ادتبا
 .دندوب هدینش ار شفرح اھنت لاحب ات نوچ ؟ارچ .دنھد یم هولج رابتعا یب ار دوش ھتشاک دیاب ھک یمخت
  .دنوش نآ رکنم دنناوت یم ھنوگچ ،دننیبب یتقو اما .دندوب هدیدن ار نآ زا یا هدنز و حضاو ٔھناشن
 ار ناسنا دناوت یمن و ،درادن ھناتسرپ ادخ یگدنز یارب ار مزال تردق نانامیا یب حیاصن و تروشم
 ناسنا ادتبا زا ناطیش ھک تسا نیمھ رطاخب .دروآ رد دوخ تسیز طیحم و ھیاسمھ اب افص حلص رد
 یمن دوخب ینعم یگدنز لکش نیا ھب .دنک لابند و دیوجب ار یگدنز فلتخم یاھ هار هدرک قیوشت ار
 داجیا ناکما ھیحور نیا یلو .تسا شیاتس لباق دوخ ندیشک بآ زا ار دوخ میلگ و ندنام هدنز .دریگ
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 یگدنز فلتخم یاھ شور و هار .درادن ار نآ ھب ندیسر یارب مزال تردق و هزیگنا و یگدنز فدح
 دشک یمن یلوط ،تخاس نایامن ار دوخ دوبمک یھار ھک ینامز .دنراد ار دوخ هاتوک یاھ هرود زین
 فقاو دھد یمن ناسنا ھب تقو ناطیش .دریگ یم ار شیاج و دزاس یم نایامن ار دوخ یرگید هار ھک
 نوچ و .دراذگ یمن رگید راک یارب تقو و دنک یم شاعم رارما مرگرس ار ناسنا .دوش ارجام تقیقح
 ھجاوم یگدنز طیحم و ھیاسمھ اب دروخرب ھب ار ناسنا ،تسا یرگید زا یزیچ نتفرگ ،شاعم رارما
  .دزاس یم
 ناکما دنا ھتفای تاجن ھک یناسک یارب اھنت ،تسیز طیحم و ناگیاسمھ نایم افص و حلص رد یگدنز
 )مئاد روطب( یراک نینچ یئاناوت ات دشاب ھتفرگ تروص دیاب ھک تسا یرییغت زا تبحص .تسا ریذپ
 یم ماجنا رادنامیا یگدنز لوط رد سدقلا حور ھک تسا یگشیمھ یراک تاجن میناد یم و .دیآ تسدب
 ات دراد ار دوخ ٔھمزال نامز یصخش رھ یارب “یزاسکاپ” نیا ھک ،تشاد دایب دیابً اتجیتن .دناسر
  .ددرگ رگید یاھ تساوخ نیزگیاج ادخ تساوخ
 لیصحت ناسانشاور و ھفسالف زا رتکچوک ھجو چیھ ھب ار دوخ دیابن یحیسم نارواشم ،لیلد نیا ھب
 ضوع ھک تسین راتفر و راکفا اھنت .دنرب راکب هدرک ضرق اھنآ زا یزیچ ھکنآ ای ،دنرامشب ایند ٔهدرک
 .دراد ادخ اھنت ار نآ تردق و تسا تایح ،دش دھاوخ
 یالاب و ندز قن اب ھن اما .دننک هدافتسا نا زا رادنامیا نانز دھاوخ یم سلوپ ھک تسا یتردق نامھ نیا
 .)١ :٣ سرطپ مود( دنھد ناشن ار هدش داجیا ناشدوجو رد ھک یرییغت نآ دھاوخ یم ادخ .نتفر ربنم
  .)١٨ :١ ؛۵ و ۴ :٢ نایتنرق لوا( تشاد ربخ دوب ایند رب مکاح ھک یتردق زا زین وا نوچ
 ار راتفر ات هدش ھتخاس ھنوگنآ  ادخ مالک ،میناوخ یم ١٧ ات ١۵ :٣ سواتومیت مود رد ھک یروطب
 :دراد ھلحرم ود زین ینوگرگد نیا .دزاس نوگرگد
 
 یتقو .ددرگ سدقلا حور یاریذپ ات دشخب یم تایح ار هدرم ناسنا ھک ،تسا ینآ لوا ٔھلحرم )١(

 یم نامیا حیسم یسیع ھب و ،دنک یم تشادرب شمالک قیرط زا ار دنوادخ شوخ ربخ یدرف
 ام و تسا ادخ زا زین هزات دلوت نیا .میمان یم هزات دلوت ار نیا .دوش یم بوسحم کین ،دروآ
 یم ٢ نایسسفا رد سلوپ ھک یروطب ؛)میا هدینش ار شوخ ربخ اھنت( میا ھتشادن نآ رد یتسد
 ھب فارتعا اب .میدوبن نآ راوازس ام ،ریخ .)؟دنک مایق دناوت یم هدرم ھک یدرم ھنوگچ( ،دسرپ
 ٔهزات تعیبط و میدمآ دوجوب ون زا .میتفای تاجن ھک دوب ادخ زا تیریخ تساوخرد و دوخ ناھانگ
 هدرمش زیاج ھک تسا نیا نآ رگید بناج .تسا ادخ راک بناوج زا یکی نیا .میدرب ثرا ھب ار ادخ
 نامیا اب و ،هدش هداد تبسن ام ھب حیسم یسیع یکین ،هدش مالعا هدیشخب ام ناھانگ مامت .میا هدش
 و ،)١ :۵ نایمور( هدیمان “اسراپ” مالک ار نیا .تسا ھتفرگ قلعت ام ھب )یگشیمھ( تاجن ،وا ھب
 مود رد سلوپ ھک تسا یراک نامھ نیا .دریگ یم تروص ینآ روطب ھک تسا یراک زین نیا
 زا ھک یتاجن یارب دزومآ تمکح” ات دھد یم ار نآ )یئاناوت( تردق دیوگ یم ١۵ :٣ سواتومیت
  .“تسا یسیع حیسم ھب نامیا هار

 ھلحرم نیا .تسا ایند نیا رد رادنامیا یگدنز مامت لماش ھلحرم نیا .تسا یجیردت یدعب ٔھلحرم )٢(
 ،دوب رادنامیا ٔھتشذگ رد ھچنآ .دنک یم داجیا ار )رییغت( ینوگرگد ھک ،میرب یم مان “یزاسکاپ” ار
 قباطم ار وا شمالک قیرط زا ات هداد رییغت ادخ ار دمآ دھاوخن شباسح ھب رگید و ،دش هدیشخب و
 ھک تسا ینامز .رادنامیا تیاضر اب اما ،دناسر یم ماجنا سدقلا حور ار راک نیا .دنادرگ مالک اب
 رگید یاج رد ھلحرم نیا ھب عجار .دنک یم تباجا ادخ و ،دوشب ضوع دھاوخ یم ادخ زا رادنامیا
  .)٢۴(ما هدرک تبحص رتشیب
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 حیسم یسیع تحابش رد ام و ،دھد تاجن ار ام ھک دراد ار نآ تردق ادخ مالک ھک تسا صخشمَ اتجیتن
 ار دوخ ٔھلمح بناج وا .ھتفرگ ار نآ اب تفلاخم بناج ناطیش ارچ تسا صخشم نینچمھ و .دروآ رد
 هدافتسا ادخ مالک زا هرواشم ھک یا هزادنا ات .دشابن نایم رد نآ زا یناشن ات هدناشک یسانش ادخ أشنم ھب
 نآ تردق زا ،ددرگ هدوزفا نآ ھب ھچ رھ اما .دراد نایضاقتم رد ار یناحور یگدنز داجیا تردق ،دنک
 .ادخ مالک نارواشم تفگ ناوت یم یحیسم نارواشم ھب ھک تسا لیلد نیا ھب .دھاک یم
 
 
 
 موس لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 تسدب مالک زا هدافتسا قیرط زا نایحیسم ھک دنک یم یرییغت زا تبحص ١٧ :٣ سواتومیت مود )١(

 .)١۶ و ١۵ تایآ نینچمھ( دنروآ یم
 تبحص Shepherding Gods Flock ادخ نادنفسوگ ینابش مود دلج رد عوضوم نیا ھب عجار نم )٢(

 )تسا هدشن ھمجرت یسراف ھب لاحب ات( .درک مھاوخن رارکت اجنیا رد و ما هدرک
 دواد ھب تایآ نیا .دیئامن عوجر ٧ :۴ و ٨ و ٧ :٣ نایناربعً اصوصخ و ،١۶ :١٠ نایناربع ھب )٣(

 .دینک عوجر ٣٠ :٩ ایمھن و ٢١ :٣ لامعا ھب نینچمھ .هدش هداد تبسن سدقلا حور و
 یب نامز نآ رد .مدش عوضوم نیا ھجوتم رتشیب ،مدرک یم تمدخ لیزرب روشک رد ھک ینامز )۴(

 ضقانتم تاعالطا ،یداوس اب صخش رگا .دوب طابترا هار اھنت نابز و تشاد جاور رایسب یداوس
 یم سلوپ اجنیا .درک یم لوبق یبتک یاجب ار یھافش تاعالطا ،تشاد تسد رد یبتک و یھافش
 یم یتقو دنک یم سکعنم ار نآ زین ام ثاریم .ددرگ یم لیمکتً ابتک ،تسا یھافش ھچنآ دیوگ
 .“مھد یم لوق امش ھب نم” ای ،“مدینش وا دوخ زا نم” ،میئوگ

 رقم رد ناسنا .تسین حیحص مادک و تسا حیحص ھیآ مادک دنیبب دش یم روبجم یرواشم رھ )۵(
 .دیامن تواضق ار وا مالک ھکنآ یاجب ،تسشن یم مالک تواضق

 ۶ ٔهرامش ٔھمیمض و ،٣ لصف )۶(
 .١۵ :١٢ اقول ؛ ١٠ و ٩ :۶ سواتومیت لوا ؛ ١١ :١٣ لاثما )٧(
 .دنوش یم رتکانرطخ ،دننک یم تبحص یرتشیب رادتقا اب ھچ رھ تقیقح رد )٨(
 شروظنم ،درک دھاوخ “تعامج گنرمھ” ار شنایضاقتم دیوگ یم Glasser رسالگ یتقو )٩(

 دیوگ یم Krumboltz زتلوب مارک یتقو .دراد تعامج زا شدوخ ھک تسا یتشادرب اب گنرمھ
 ینعی( دشاب یم حیحص شدوخ رظنب ھچنآ شروظنم ،منک یم لوبق ار یضاقتم فادحا ٔھمھ نم
 Mowrer رروم لوقب ای( ھعماج فادھا ،ریخ .دنک یم لوبق ار )دنشاب یم حیحص یضاقتم فادحا
 ناسنا نورد رب ھک یا ھلئسم لح یئاناوت ،یضاقتم فادحا ای و )دروخ یم ھمھ درد ھب ھچنآ
 .دھاوخ یم دوخ ھک دنک یم باختنا ار یھار رواشم تیاھن رد .دنرادن ار تسا

 نمب شیشک کی .“..... ات مدش تیادھ ھنوگ نیا نم” :دنیوگ یم ھک تسا نیا لومعم ھنومن کی )١٠(
 دور یم باوخ ھب ،دیامن تفایرد باوج نآ زا و دناوخب ار مالک درادن تقو ھک ینامز ھک تفگ
 !دھدب وا ھب باوخ رد ار شباوج دھاوخ یم ادخ زا و

 .دشاب )یدزد( یرادرب هالک لماش تسین مولعم ھک تسا نیا هرطاخم رپ و زومرم زا مروظنم )١١(
 .مینک یم ادیپ لاثما باتک رد )هدشن یدنب عمج ای تسرھف( ار یرایسب ھنومن دوجو نیا اب )١٢(
 “؟دروآ شیپ نم یارب ار یعضو نینچ ادخ ارچ” ،دنیوگ یم ھنافساتم ای )١٣(
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 نالوسر یتح دیشاب ھتشاد زین دایب و .تفای ھمتاخ ادخ لوسر نیرخآ گرم اب ادخ میقتسم ٔھفشاکم )١۴(
 :١٢ نایتنرق مود( دندوبن دنمرھب ناشدوخ یگدنز تامیمصت دروم رد ادخ میقتسم ٔھفشاکم زا

 زا میقتسم تافشاکم دنھد یم ناشن تایآ نیا ؛ب٨ :۴ نایتنرق مود ؛۴ ات ٢ :٢ نایناربع ؛١٢
 .)دوب نالوسر بناج

  .٣ :١ سرطپ مود ؛١٧ ات ١۵ :٣ سواتومیت مود )١۵( 
 یمن ار عوضوم ،دنتشاد یریگ میمصت رد تیادھ اب یطابترا تایآ نیا )ضرف ھب( رگا یتح )١۶(

 دیوگ یم ھک تسا مالک ساسا رب نرادنامیا لالدتسا .دومن تشادرب ادخ مالک زا جراخ ناوت
 ھک تسا روصت لباق ریغ .)١۵ :١٠ نایناربع( دنز یم فرح شمالک قیرط زا سدقلا حور
 یاھ هار و هدرک جک ار هار ،ادخ مالک دیلوت یارب زارد نایلاس فرص زا سپ سدقلا حور
 .دھد ناشن نرادنامیا ھب ار یرگید

 هدرک ار یتیادھ نینچ ،کی رھ ندرب مان نودب ھک ،هدش یرایسب تایآ زا یناحور تشادرب اجنیا )١٧(
 یلوصا رایعم نودب ار تشادرب نوچ ،دشاب زین یساسح راک دناوت یم نینچمھ راک نیا اما .دنا
 .میھد یم ماجنا ،دنک تابثا ار نآ ھک

 نودب تسا نکمم .درک یگدیسر زین هدش ضرف باختنا عوضوم ھب دیاب یحیسم ٔهرواشم رد اما )١٨(
 .تسا هدوب زاجم شیارب یدروم هدرک ضرفً اھابتشا یصخش ،مالک ٔھعلاطم

 .دورب ناتسودنھ ھب و هدرک اھر یتسرد ان لئالد ھب ار ناتسکاپ دھاوخ یم یمداخ ،لاثم ناونعب )١٩(
 فالخ رب یمیمصت .“ناتسودنھ زج مور یم اج ھمھ نم” ،دیوگب تسا نکمم یصخش ای
 .دش دھاوخ بوسحم هانگ یساسا نینچ رب ناتسودنھ

 .داد دھاوخ ماجنا ادخ ھچنآ زا تسا یتسردان فرح ٔھنومن ،١۴ و ٧ :٢۴ لیئوماس لوا رد )٢٠(
 حلص ساسحا مبلق رد دروم نیا رد نم” ـ یصخش حلص ناونعب(١۵ :٣ نایسلوک تیعقاو لعج )٢١(

 طباور ھب طوبرم هدش ھتفگ ھچنآ مامت .)درمش یریگ میمصت ساسا و ھیاپ دیابن ار ـ “منکیم
 روظنم .تسا رگیدکی اب اضعا یصخش طباور “رواد” ،حلص .دشاب یم اسیلک یاضعا یمومع

 .هدشن تبحص ھیآ نیا رد تیادھ ھب عجار .تسا اسیلک رد حلص
 ای ردارب شزغل ثعاب تسا نکمم ھک تسا یراتفر رھ زا بانتجا روظنم دیشاب ھتشاد ھجوت )٢٢(

 بجوم تسا نکمم ھکنآ دوجو اب ،تسا حیحص ھچنآ زا بانتجا روظنم اما( .دوشب یرھاوخ
 .درک زیھرپ نآ زا دیاب ھک تسا )دولآ هانگ هار( “شجنر ببس” .)دشاب یمن دوش یرگید شجنر

 .درک مھاوخ تبحص باتک نیا ردً ادعب سدقلا حور ٔهویم ھب عجار نم .٢٣ و ٢٢ :۵ نایطالغ )٢٣(
 رییغت مدق راھچ رد ار نیا .مھدزون لصف و ٣ ٔھحفص مراھچ لصف ،یحیسم نارواشم یامنھار )٢۴(

 .مینیب یم هدش هدرب مان ١۶ :٣ سواتومیت مود رد ھک
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 مراھچ لصف
  ناسنا تسیز طیحم ساسا و هرواشم

 ادخ لوصا
 
 تسود ھن و دمھف یم ار نآ ھن ھک دنک یم یگدنز یزیمآ تموصخً الماک طیحم رد ،ھتفاین تاجن یایند
 دیدرگ دراو ایند رب ناسنا طوقس و تواضق زا سپ ھک یگدوسرف ھب عجارً الوصا نم .دراد یم
 عجار نم تبحص .تسا نآ زا یمھم رصنع ھکنآ دوجو اب ،منک یمن تبحص )١٩ ات ١٧ :٣ شیادیپ(
 :دیریگب رظن رد ار ١٣٩ رومزم .دشاب یم نآ زا رت یئادتبا یعوضوم ھب
 
 ١٣٩ رومزم
 .یا ھتخانش و هدومزآ ارم وت ،ادنوادخ :١
 

 ،یھاگآ منتساخرب و نتسشن زا وت :٢
 .یناد یم رود زا ار میاھ ھشیدنا و 
 

 ،یا هدیجنس ار مندیمرآ و نتفر هار وت :٣
 .ییانشآ میاھھار ۀمھ اب و
 

  دیآ منابز رب ینخس ھکنآ زا شیپ یتح :۴
 .یھاگآ نآ زا یمامت ھب ،دنوادخ یا ،وت
 

  ،یا هدرک ما ھطاحا سپ زا و شیپ زا :۵
 .یا هداھن نم رب ار شیوخ تسد و
 

  ،تسا زیگنا تفگش سب میارب یشناد نینچ :۶
 .دیسر مناوتن نادب ھک الاو نانچ و
 

  ؟مورب اجک وت حور زا :٧
 ؟مزیرگب اجک وت روضح زا
 

  ،ییاجنآ وت ،مورارف نامسآ ھب رگا :٨
 !یتسھ زین اجنآ وت ،مرتسگب رتسب ھیواھ رد رگا و
 

  ،منک زاورپ رحس یاھلاب رب رگا :٩
 ،منیزگ رارق ایرد یاھنارک نیرت تسدرود رد و
 

  ،دوب دھاوخ امنھار ارم وت تسد زین اجنآ یتح :١٠
 .تفرگ دھاوخ ارم تتسار تسد و
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  ،درک دھاوخ ناھنپ ارم یکیرات نامگ یب« :میوگ رگا :١١
 ،»دش دھاوخ لدب بش ھب مدرگادرگ ِرون و
 

  ،تسین کیرات وت دزن زین یکیرات یتح اما :١٢
  ؛تسا نشور زور نوچمھ بش ھکلب
 .تسا ناسکی وت دزن ییانشور و یکیرات ھک ارچ 
 

  ؛یدیرفآ وت ارم نطاب اریز :١٣
 .یدینت مھ رد مردام محر رد ارم وت
 

  ؛ما هدش ھتخاس بیھم و بیجع اریز ،میاتس یم ار وت :١۴
  ،دنزیگنا تفگش وت لامعا
 .دناد یم کین ار نیا نم ناج و 

 
  ،دوبن ناھنپ وت زا ما یدنبناوختسا :١۵

  .مدش یم ھتخاس ناھن رد نوچ
 ،مدش یم هدینت نیمز یافرژ رد ھک هاگنآ 
 

  .دید یم ارم ۀتفرگان لکش دبلاک تناگدید :١۶
  دش هدز مقر میارب ھک ییاھزور ھمھ
  ،دیدرگ تبث وت باتک رد 
 .دشاب هدمآ دیدپ زونھ کی چیھ ھکنآ زا شیپ  
 

  !تسا دنمجرا ھچ میارب وت یاھ ھشیدنا ،ایادخ :١٧
 !تسا میظع ھچ اھنآ ۀلمج
 

  ،مرامش رب ار اھنآ مھاوخب رگا :١٨
  .تسا رتنوزف نش یاھ ھناد زا
  ،موش یم رادیب ھک یتقو 
 .ماوت اب زونھ  
 

  !یتشک یم ار ناریرش ھک شاک ،ایادخ :١٩
 !دیوش رود نم زا ،زیر نوخ نامدرم یا
 

  ؛دنیوگ یم نخس وت زا دب تین ھب نانیا :٢٠
 .دنرب یم لطاب ھب ار وت مان تنانمشد
 

  ،متسین رفنتم ،دنراد ترفن وت زا ھک نانآ زا ایآ ،ادنوادخ :٢١
 ؟مرادن تھارک ،دنزیخ یمرب وت ھیلع ھک نانآ زا و
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  ،مرفنتم نانآ زا لماک ترفن اب ،یرآ :٢٢
 .مرامش یم شیوخ نمشد ار ناشیا و
 

  ؛سانشب ار ملد و امزایب ارم ایادخ :٢٣
 .نادب ار میاھ ھغدغد و نک ناحتما ارم
 

  ،تسھ رابھودنا هار نم رد ایآ ھک نیبب :٢۴
 .امرف متیادھ ینادواج هار ھب و

 
 ؛دراد تقیقح زین نانامیا یب یارب ھتفگ ھچنآ اما ،تسا ادخ دنزرف رومزم نیا ٔهدنسیون ھک تسا مولعم
 .دنزیتس رد دوخ تسیز طیحم اب دنرب یم رسب هانگ رد ھک یناسک و .تسا ادخ رد ناسنا تسیز طیحم
 ،نیمز و نامسآ .تسا یرگید یاج ناشساوح یلو ،دراد یم زاربا ناشیارب ار ادخ دوجو تعیبط
 ادخ ھک یتروص رد .ناشراک لابند دنور یم هدنادرگرب یور اما )١(دننیب یم ار اھنافوط و ایرد

 یارب ینامسآ قرب و دعر یتح .رود مھ و تسا کیدزن مھ .تسھ اج ھمھ ادخ .دنز یم ناشیادص
 .)٢(تسا کانتشحو دننیب یمن اھنآ رد ار ادخ تمظع ھک یناسک
 رھ .تسا هدوبر ار شساوح “راگزور” یلو .دشاب هدیدن تعیبط رد ار ادخ ینامیا یب درادن ناکما
 ٔھفسالف و ناسانشناور .ھتخاس مھارف شیارب یگدنز طیحم ھک تسا یتمحز و جنر ھجوتم ینامیا یب
 هزادنا رھ یلو ،)٣(دنا ھتشاذگ angst “تشھو” ای “یگناگیب”ً اعومجم ار اھ یراتفرگ نیا مان ایند نیا
 .تخانش ار وا ادتبا تسا مزال و ،تسا ادخ زاً الک تسیز طیحم نوچ ،دنمورحم ،دنسانشب دنھاوخب
 زا یرود :هدرک داجیا ار ھلئسم ھچنآ اما ،ایند رد و تسا ناشدوخ نورد رب لاکشا دنناد یم ھمھ
 چیھ ؛تسا یمولعمان ناسنا هدرکن تفایرد ار هزات دلوت ھکنآ .دنشیدنایب ھلئسم ھب دراذگ یمن ،ادخ
 .تسین مھارف شیارب ،دراد ھک یراد ھنماد رییغت اب ،شدوخ زا جراخ یرایعم .تسین عطاق یدروم
 شتاناکما .تشذگ دھاوخ ھچنآ زا ھن و ،دراد شدوخ یگدنز زا نانیمطا ھن ،تسین یعطق یزیچ چیھ
 .تسا یضاران لیلد نیا ھب و .تسا رییغت لاح ردً امئاد طیحم نوچ ،تسا رییغت لاح ردً امئاد زین
 .دنیب یم یا هزات تالکشم و لئاسم اب ار دوخ و دوش یم ضوع عضو ھک دزاسب عضو اب دیآ یم
 یتیاضران نینچ اب دننک یم هانگ ھک ینامز زین نایحیسم ؟دشاب یضار تیعضو زا دناوت یم ھنوگچ
 :دننکب دیاب راکچ دنناد یم نارادنامیا ھک تسا اجنیا شقرف اما .دنوش یم ھجاوم اھ
 

  ١ انحوی لوا
  ،مینک فارتعا دوخ ناھانگ ھب رگا یلو :٩
 دزرمآ یم ار ام ناھانگ ،تسا لداع و نیما ھک وا  
 .دزاس یم نامکاپ یتسردان رھ زا و    

 
 رب ھشیمھ یارب هار .میراد ادخ رد ار یزاسکاپ و ھبوت .)رکش ار ادخ( میراد ادخ زا ار ناکما نیا ام
 طیحم ھکنآ دوجو اب ھمھ نیا .)۴(میشاب ھتشاد یلکشم دوخ طیحم اب هدنامن یلیلد و هدش زاب ام یور
 :دیوگ یم سلوپ .هدروآ لاوز ھب یور و ھتشگ هدولآ
 

 ٨ نایمور
  رضاح نامز یاھجنر ،نم رظن رد :١٨

 .تسا چیھ ،دش دھاوخ راکشآ ام رد ھک یلالج اب سایق رد  
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 .دھد یم یرادلد ام ھب و درذگ یم ناملد رد ھچ دناد یم وا .تسام نورد و ام فارطا ،ام رد ادخ
 دوجو اب و .تسام تسیز طیحم رضاح و فقاو یادخ ھلب .تخانش یم ار ام لزا زا دیوگ یم رومزم
 چیھ ھب دنا ھتسناوتن ،دنا ھتفرگ رارق دوخ تسیز طیحم ذوفن لامعا ضرعم ردً اقیمع نانامیا یب ھکنآ
 ٔهدش فیرحت و یحطس ٔھفسلف تسیز طیحم زا نم روظنم( دنسرب دنراد ھک یلکشم قمع ھب ھجرد
 وا ھب ار لالج و تسا وا تمدخ رد ھک هدیرفآ ھچنآ و ،تسا ادخ نم روظنم .تسین رسالگ و رنیکسا
 نآ رد ھک یطیحم دناوت یمن ،دشاب ھتشاد ھک یکلسم رھ اب ینامیا یب رھ ،لیلد نیا ھب .)دھد یم
 .دزاس یم رتدب ھمھ یارب زین ار عاضوا و دنک یم بارخ ھجیتن رد و ،دسانشب ار دنک یم یگدنز
 ناشورف تسد و دوخ یارب یربنم زج یزیچ ،دنتخانشن ار ادخ نوچ و ،دنتفر و هدمآ یرایسب ٔھسفالف

 ادخ ار نیا ھک دروآ یم رب دایرف ،تسناوت یم رگا ھک میراد یطیحم ،لاح و .دنتشاذگن یاجب دوخ
 .تسا ادخ تساوخ فالخ ھمھ اھ نیا ،دھاوخ یمن
 تبحص ،تسا ایند نایارگراتفر نیرت نخس شوخ و نیرت ظوفن اب ھک ،B. F. Skinner رنیکسا یتقو
 William رسالگ مایلیو یتقو و ،)دراد ھک تسا یتردق یلصا نوطس( دنک یم تسیز طیحم لرتنک زا

Glasser، نایحیسم یارب ،دنبایرد ار دوخ تقیقح ھک دناسرب یئاج ھب ار نایضاقتم دناوت یم دیوگ یم 
 تقیقح دناد یم ،تسین شیب یمدآ ھک رسالگ ھنوگچ .دنیوگ یم ھچ دنناد یمن کی چیھ ھک تسا حضاو
 حور ناسنا ھک دناد یمن ؟دزاس انشآ تقیقح اب ار یسک ندز فرح اب اھنت دناوت یمً اعقاو ایآ ؟تسیچ
 ھنافساتم و .دزادنا یم رگید هاچ ھب یھاچ زا ار مدآ دنک یم ھک یراک اھنت ؟تسا مارآان شحور و دراد
  .دنک یم رتدب ار مدرم عضو دوخ نیا ھک میناد یم ،میئانشآ هانگ اب ھک ام
 

 ۶ اقول
  :دروآ ناشیارب زین ار لثم نیا و :٩
  ؟دوش رگید روک شکاصع دناوت یم روک ایآ« 
 ؟داتفا دنھاوخن هاچ رد ود رھ ایآ  

 
 :دننک یم راکچ دنناد یمن ھنافساتم
 

 ٢٣ اقول 
  :تفگ یسیع :٣۴

  ،شخبب ار نانیا ،ردپ یا« 
  ».دننک یم ھچ دنناد یمن اریز  

 .دننک میسقت دوخ نایم ار وا یاھھماج ات دنتخادنا ھعرق هاگنآ   
 
 تبحص ھتسناوت ھنوگچ لاح .تسھ مھ ادخ رکنم وا اما .دنک یم تسیز طیحم زا تبحص زین رنیکسا
 ھتفھن شتایح و ،تسا هدنز تسیز طیحم ھک درادن ار تمکح نیا رگا !دناد ادخ دنکب تسیز طیحم زا
 حور ایآ ؟دنکب ار تسیز طیحم “لرتنک” نوچ یئالاو و دنلب یاعدا دناوت یم ھنوگچ ،تسا ادخ رد
 یم دروخ یم مشچ ھبً ارھاظ ھچنآ فرص ار شتقو اھنت وا ؟تسین راک رد یساسحا ؟تسین راک رد
 .)۵(داد ناشن ھتسویپ یئرمان یایند اب ار یئرم یایند ادخ اما !تسھ ھک تسا نیمھ دیوگ یم و دنک
 یئرم یایند ناوت یمن ،درک اوص شحور زا ار ناسنا مسج ناوت یمن یگدنز نیا رد ھک ھنوگنامھ
 .درک اوس یئرمان یایند زا ار
 رد .دھد رییغت ،تسا نآ رد ھک یطیحم رب ندرب تسد اب ار ناسنا دناوت یم دوب هدرک رکف رنیکسا

  .وا ھب دسر ھچ ،ددنخ یم ،تسا حیحص دندرک یم رکف ناھاشداپ ھک یراک ھب ادخ ھک یتروص
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 ٢ رومزم
  دنروش یم اھتلم ارچ :١
 ؟دننک یم ریبدت ثبع ھب اھموق و 
 

  دنزیخ یم اپ ھب نیمز ناھاشداپ :٢
  ،دننیشن یم تروشم ھب نایاورنامرف و 
 ؛وا حیسم دض رب و دنوادخ دض رب  
 

  میلسگب ناشیاھدنب دییایب« ھک :٣
 ».مینکفیب دوخ زا ناشیاھریجنز و 
 

  ؛ددنخ یم ،هدرک سولج اھنامسآ رد ھک نآ :۴
 .دنک یم ناشدنخشیر راگدنوادخ 

 
 ،رگید ترابع ھب .دناسانش هداد ناشن ادخ ھک ھنوگنآ ار تسیز طیحم تسا مزال هرواشم ردً اتجیتن

 یایند .دراد یرایسب قرف دراد نامیا یب ھک یتخانش اب دراد تسیز طیحم زا یحیسم کی ھک یتخانش
 ھب تبسن نایحیسم هاگدید .دنسانشب دیاب نایحیسم ار نیا .دراد قرف نایحیسم ریغ یایند اب نایحیسم
 :دراد یگرزب قرف ،هریغ و ،مدرم ،لوپ ،اوح ،ناتخرد ،ایند
 

 ٢ نایتنرق لوا
 :تسا هدمآ ھکنانچ :٩

 ،هدیدن یمشچ چیھ ار ھچنآ«
 ،هدینشن یشوگ چیھ 
 ،هدیسرن یا ھشیدنا چیھ ھب و  
 ».تسا هدرک ایھم دوخ نارادتسود یارب ادخ   
  ،ھتخاس راکشآ ام رب دوخ حور طسوت ار نآ ادخ اریز :١٠
  ،زیچ ھمھ حور ھک ارچ 
 .دواک یم زین ار ادخ قامعا یتح  

 
 رگا .تسھ راک رد ادخ .دنک سکعنم ار تقیقح نیا دیاب زین هرواشم سپ ؟دنک یم راک ایند رد ادخ ایآ
 ناسنا تسیز طیحم رد ادخ ٔهدارا و تساوخ ایآ ؟مینک وگزاب میھاوخ یم ار یتقیقح ھچ ،دشابن روطنیا
 ھک یا ھیضرف .تروص ھچ ھب و ھنوگچ مینادب تسا مزال ،تسا نینچ رگا ؟دوش یم هدروآ یاجب

 ھب عجار یفرح ایآ ؟هداد ناشن ار شدوخ ادخ ایآ .دریگ یم هدیدان ار راک ساسا ،دنکن یراک نینچ
 ؟دنک یمن یقرف شیارب ای ،تسھ مھم شیاربً الصا ؟هدز دنک یم یگدنز نآ رد ھک یئایند و ناسنا

 و درد ات هدرک یراک لاحب ات ادخ ایآ .تسا مھم دشک یم درد ھک یسک یارب لاؤس نیا ھب باوج
 تسین یکش ؟تسا هدش ماجنا ھنوگچ و تسیچ ،تسا روطنیا رگا و ؟دوش فرط رب یسک یراتفرگ
 لخاد یاپ یتح ،اھنآ باوج نتشاد نودب یرواشم چیھ ھک دنتسھ مھم یردقب تالاؤس نیا باوج ھک
 .دنھد یم و هداد ھمادا راک ھب ھنوگ نیمھ یرایسب نارواشم ،دوجو نیا اب .تشاذگ دھاوخن ھسلج
 درادن یناحور یگدنز .تسا ادخ رد هدرمً اتعیبط ناسنا دنناد یم نوچ دننک یمن بجعت نایحیسم ھتبلا
 ھک ینایحیسم اب اما .دشاب ھتشاد نآ زا یتشادرب دناوتب ات )دنک یم دیلوت سدقلا حور ھک یتایح(
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 ار سدقلا حور یبناج زا ھک دارفا نیا ھنوگچ ؟درک دیاب راکچ دننک یم یواکناور و یسانشناور
 ؟دنناشک یم ادخ دض یاھ هار ھب ار مدرم ،دنا هدرک تفایرد
 یم راب ھک ینایز و هدرک ادیپ ملاسان ٔھیحور نیا ھک یجاور ھب یتقو اما ،تسا لکشم بلطم نیا کرد
 خیراتً اصوصخ( خیرات لوط رد .مینک هزرابم نآ اب تسا مزال ھک مینیب یم ،مینک یم رکف دروآ

 یاھ تساوخ ءزج ،ھنازور بسک و راک ماجنا صوصخ رد )یرگ یثنخ( دیاقع یفرط یب ،))۶(برغ
 ،تسد کی رد ار دوخ یحیسم دیاقع دنناوت یم دننک یم رکف )نردُم( ھتفرشیپ نایحیسم .هدوب مدرم
 اب ار یھار درادن یموزل !دش دھاوخن داجیا یلاکشا و دنریگب رگید تسد رد ار )٧(ایند یاھ هار و
 لقع دح !دننارذگ یم ار یگدنز ھنوگچ و دننک یم راکچ تسا ناشدوخ تسد !دننک ھسیاقم ادخ هار
  .تسین ادخ تساوخ نیا ھک مینک رادیب ار نایحیسم نیا ھک تسا نیا مینکب تسا مزال ھک یراک
 ھب طوبرم ھچنآ نافاب ھفسلف .دادن یراک نینچ یارب ار شناج حیسم یسیع .تسین ادخ هاگدید نیا

 ار ود نیا و دنا هدرب مان “بحذم” ار دوش یم ادخ ھب طوبرم ھچنآ و ،“یویند” ار دشاب یم ھعماج
 نیا .دننک رود ھعماج زا ار ادخ ات هدوب نیا یارب ،ایند ندرک ھخاشود نیا .دنا هدرک ادج رگیدکی زا

 ار ھبنشکی و یویند ار زور شش لاح .مینیب یم نآ ھب هدولآ ار نایحیسم یتح و ،مینیب یم اج ھمھ ار
 دھاوخ ھفخ غورد ھچ و تسار ھچ ،ار بحذم شا هویم هدش ھتشاک مخت نیا و .)٨(دننیب یم یبحذم
 .درک
 ھچ رھ .تسین ادج نآ زا یتمسق چیھ .تسا سدقم تایح مامت .دراد یتوافتمً الماک هاگدید ادخ مالک اما
 .تسین )یثنخ ای( “فرط یب” یگدنز زا یا ھبنج چیھ .تسا ادخ ھب طوبرم ،تسا یگدنز ھب طوبرم
 حیسم رد یفرطیب .تسا ادخ فلاخم ای تسا ادخ اب ای ،تسھ ھک یرظن و شزرا ،راتفر و هار رھ
 :تفگ دنھاوخ ھچ ھطبار نیا رد خیش راھچ و تسیب دینیبب ؟دوب فرط یب شنیرفآ ایآ !تسین
 

 ۴ ھفشاکم
  ،ام یادخ دنوادخ یا :١١

  ،یتردق و تّزع و لالج راوازس وت 
   ییوت زیچ ھمھ راگدیرفآ ھک اریز  
  تفای دوجو وت تساوخ ھب زیچ ھمھ و   
 ».دش هدیرفآ وت تساوخ ھب و    

 
 ھتسباو ادخ ھب .تسا ادخ ھب طوبرم شنیرفآ .دروآ دوخب ار تزع و لالج ات دیرفآ ار زیچ ھمھ ادخ
 طیحم و دوخ ،نایضاقتم ھکنآ تیمھا ھیآ نیا رد .تسین “یویند” شنیرفآ .تسین فرط یب .تسا

 تسا نیا رد راک ساسا .تسین نیا زا رت مھم یراک .مینک یم هدھاشم ،دننیبب ادخ رد ار دوخ تسیز
 یم و تسھ زین تالکشم لئاسم رد و تسھ اج ھمھ ادخ .تسین فرط یب ناسنا لئاسم مینادب ھک
 تقیقح نیا رب لک روطب زین یحیسم ٔهرواشم .دوشن داجیا هرابود ھلئسم ات دروآ دوجوب یرییغت دھاوخ
 گنر نانچ ،تسھ میراد ھک یا ھلئسم و ،ناکم ،اوھ ،نیمز رد ادخ ھکنآ زا ندوب هاگآ .تسا راوتسا
  .دزاس یم نوگرگد ار نآ ،نورد زا ھک دھد یم ھلئسم ھب یلکش و
 یجک تخرد نآ .دراد قرفً الماک زین یحیسم ٔهرواشم ٔهویش سپ ،تسا هدنز مالک یادخ رگا ً،اتجیتن
 زیگنا مغ ٔھعقاو اھنت ،هدش داجیا فداصت ٔھجیتن رد ھک یا ھتسکش تسد ای ،هدروآ یور امش غاب رد ھک
 ھچ عیاقو نیا لیلد مینادن تقو چیھ تسا نکمم .دروخ ھسق و دوب اجنآ زین ادخ .دنشاب یمن امش یارب
 یب و کحضم یگدنز .دھد یم رییغت ار زیچ ھمھ ،دراد دوجو یلئالد ھکنآ نتسناد اما ،دنشاب یم
 ادخ نادنزرف یارب ھکنآ نتسناد ،نیا زا شیب و .دراد ام یارب ار ینعم ادخ ،دراد ینعم ؛تسین ینعم
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 فرح .دنک یم داجیا ار یرتگرزب تیمھا )٢٩ و ٢٨ :٨ نایمور( تسا ناشتیریخ یارب زیچ ھمھ
 .دنزب فرح دھاوخ یم و )٩(دراد روضح ھلئسم رد ادخ میئوگب ھک تسین نآ زا یرتمھم
 و دنتسھ یناسنا رگید یاھ هار ٔھمھ .مود ار ناسنا و ،دراذگب لوا ار ادخ ھک تسین یرگید هار چیھ
 یدونشوخ .دنروآ یاجب دنناوت یمن ار یدونشوخ .دننک هدروآرب ار ناسنا تیاضر و دیما دنناوت یمن
 بناوج مامت ھک تسا یتقیقح نیا .دنوش یم وا تلادع و ادخ توکلم یایوج لوا ھک دسر یم یناسک ھب
 .دریگ یم رب رد ار هرواشم
 

 ۶ یتم
  تسخن ھکلب :٣٣

  ،دیشاب وا ۀدارا ماجنا و ادخ یھاشداپ یپ رد 
 .دش دھاوخ اطع امش ھب زین اھنیا ۀمھ هاگنآ  

 
 اما .“مراودیما” میئوگ یمً اتیاھن ؟میھدب میناوت یم ار یدیما ھچ ،میشاب ھتشادن ار یتشادرب نینچ رگا
 هدعو ساسا رب ھک تسا ینعمطم راضتنا ھکلب ،تسین “مراودیما” وا دیما .دراد قرف یحیسم دیما
 یارب یدیفم لیلد .دراد تسد رد هدومرف ررقم دوخ ھک روطنآ ار ناسنا راگزور ھک یراگدیرفآ یاھ
  .دراد دوجو درذگ یم ھچنآ مامت
 نیمھ مرظنب بوخ” :دراد دوجو دیوگ یم Albert Ellis سیلا تربلآ ھچنآ اب یگرزب قرف ھچ دینیبب
 ،سیلا یبوخب سک چیھ “!درادن ای دراد ینعم ھچ لاح ،یزاسب نآ اب یروبجم ؛قیفر تسھ ھک تسا
 راداو ار مدرم ھک تسا نیا رد ،(١٠)R.E.T وا ینالقع ٔهزیگنا نامرد ساسا .ھتفگن ار رگید رظن ھطقن
 ھک تسا Stoicism نویقاور ٔھفسلف .)“مزال” و “دیاب” دننام( دننک رود دوخ زا ار اھ شزرا دیامن

 رھ ،تسین راک رد یفاصنا !شاب شوخ و شِِکب ار درد .دشاب شوخ ،زیچ ھمھ دوجو اب دراد یعس
 ھنوگ نیمھ یگدنز ،دندوخ یب اھ شزرا ،تسین راک رد یرایعم .دشاب ،دشاب ھچ رھ .تسھ ،تسھ ھچ
 درس اوھ ،بوخ .تشاد دھاوخن امش یارب یعفن .دیگنجن نآ اب .دیشاب شوخ و دینک لوبق ار نآ .تسا
 لوبق تسھ ھچ رھ .دینکن زیگنا ھعجاف و راب تبیصم ار یگدنز .تسا تقیقح .درادن بیع نیا .تسا
 یارب ھک تسا دینک یم تشادرب دعاسم و زیگنا مغ ،دب ،بوخ ار عیاقو ھک ینامز .دیھد ھمادا و دینک
 یب ار نآ ھک تسا نیا ،دننک یم مکح نآ رب طیارش ھک یگدنز رد امش دیما .دینک یم داجیا ھلئسم دوخ
 .دیرامشب گنر
 .تفرگ هدیدان ار نآ ناوت یمن و تسا یقالخا یدوجوم ناسنا .درب دھاوخن ھک دنک یم یگنج سیلا
 :درک فذح ار اھ “دیاب” ناوت یمن و ،دراد دب و بوخ ھک دننک یم یگدنز یئایند رد ھک دنناد یم ھمھ
 

 ٢ نایمور
  ،تسا هدش ھتشاگن ناشلد رب تعیرش لمع ھک دنھد یم ناشن اریز :١۴

  دھد یم یھاوگ ناشنادجو ھک نانچ 
  ،مھ ربارب رد ناشراکفا و  
 .دیامن یم ھئربت ای دنک یم مھتم ار نانآ ای   

 
 یتساران و یتسار سح نآ تسناوت دنھاوخنً اتیاھن نایضاقتم اما ،دنکب دراد ضارتعا ھچ رھ دیراذگب
 .تسین ناویح ناسنا .دیرفآ قالخا اب ار ناسنا ادخ .دنریگب هدیدان ار ھتشاذگ ناشدوجو رد ادخ ھک
 اھنآ .دننک رود دوخ زا ار یبایزرا دیوگ یم یتقو دھاوخ یم شنایضاقتم زا ار ینکمم ریغ راک سیلا

 !دنگنج یم ادخ اب .تسا هدیشک ناشتسیز طیحم گنج ھب ار
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 در ار اھ “دیاب” راوح و داد اب هدش روبجم .ددرگ یم شنانخس یگدوھیب راتفرگ زین وا یتح اما
 هدیقع دوخ یاھ فرح ھبً اتقیقح رگا !“دننک فذح یگدنز زا ار “اھ دیاب” دیاب نایضاقتم” .)١١(دنک
 .دننک ادیپ یرگید ٔهراچ تشاذگ یم ار هراچ یب مدرم و درک یم کرت یلکب ار هرواشم تمدخ ،تشاد
 “؟منک راکچ نم .درک ناوت یمن یراک و دنتسھ ھک دنتسھ نیمھ مدرم !ھچ نمب” ،تفگ یم “دیاب” وا
 یساسا رصنع .دزاس یم موکحم ار دوخ ھکنآ دوجو اب .تسا شرتسگ لاح رد نویقاور داھج اما

 ساسحا ناوت یم روطچ !تفرگ هدیدان ار اھ شزرا ناوت یم روطچ .دریگ یم هدیدان ار ناسنا تعیبط
 نآ زا حیحصان یاھ هار ھب هانگ رطاخب ھک لاح .تسا ناسنا تعیبط ءزج ساسحا .تفرگ هدیدان ار
  .دش نآ رکنم دیاب ھک دشاب یمن لیلد ،هدش هدافتسا

 اب ھک تسا یھار اھنت نیا .دزاس یم مھارف ار هرواشم تیقفوم ھک تسا ادخ دوجو ھک مینیب یم لاح
 تسیز طیحم اب داضت ردً انیقی ،دیریگب هدیدان ار ادخ ھچنآ رھ .دراد تقباطم ناسنا تسیز طیحم
 ،دننک “تمدخ” ار ادخ ھفسلف نیا زا هدافتسا اب دنھاوخ یم نایحیسم یضعب ھنوگچ لاح .دوب دھاوخ
 .تسا راک رد زونھ و ھتشاد جاور ھک تساھ لاس ھک دیشاب ھتشاد ھجوت اما .تسا رودب نم مھف زا
 ،)دنا هدرک راوتسا “یناگ ھمھ” ٔھیاپ رب ار رایعم ھک( تسا Liberal “ناھاوخ یدازآ” هار اھنت ھن نیا
 دنفلتخم نایدا و ھقرف زا مدرم دنیوگ یم .دنراد مدرم راک ھب لاغتشا ھک هدش زین “نایحیسم” هار ھکلب
 خزود لخاد ار حیسم و ،دوخ ،ھجیتن رد و .درک لیمحت ناشیا رب ار دوخ موسرو بادآ ناوت یمن و
 جاور ار هانگ ھکلب ،دنشاب یم هانگ اھ راک نیا اھنت ھن .دنا هدرک نآ بالجنم راتفرگ ار ھمھ و هدرک
 راک ساسا اب اما ،دنا هدناوخ ار مالک تسا نکمم دارفا نیا .دھاوخ یمن ار نیا ادخ ،ریخ .دنھد یم
 و ادخ نتفرگ هدیدان .تخاس انب ادخ مالک ساسا رب ار یگدنز رایعم هدیسر نآ نامز .دنا هدشن انشآ نآ
  .تسا ادخ ھیلع نایغط .)١٢(تسا یکانرطخ رایسب راک یگدنز یارب وا ماکحا
 کیراب و گنت هار ھک ینامز ات .تشاد دوجو ناسنا یارب هار ود اھنت ،لزا زا ھک دیشاب ھتشاد دایب
 .دریگب ار نمشد تالمح یولج تسناوت دھاوخن اسیلک ،دشابن شیپ رد
 

 ١ نایپیلیف
  دبای ینوزف رتشیب ھچ رھ امش تبحم ھک تسا نیا میاعد :٩
 ،دشاب هارمھ لماک تریصب و تخانش اب و 

 بیعیب و کاپ ،حیسم زور رد و دیھد صیخشت ار نیرتھب دیناوتب ات :١٠
  دیشاب ییاسراپ تارمث زا هدنکآ و :١١

  دیآ یم راب ھب حیسم یسیع ۀطساو ھب ھک 
 .دماجنا یم ادخ ساپس و لیلجت ھب و  

 
 
 
 درک ناوت یم ادخ دوجو زا ھک یطابنتسا
 

 رد ار ادخ ،هرواشم ھنوگ نیا .دشاب ھتشاد دوجو دیاب زین ادخ اب تروشم ھجیتن رد ،دراد دوجو ادخ
  .تسا ادخ نآ فدح .دیازفا یمن نآ ھب یعیبط ریغ ٔھنوگب ار ادخ .دھد یم رارق زیچ ھمھ زکرم
 یم ناشن ار هار ادخ مالک .دناسر یم لالج وا ھب ھچنآ و تسا ادخ تخانش ،مدرم ھب کمک زا روظنم
 :دھد
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 ١١ نایمور
 .نیمآ .داب لالج دبا ات ار وا .تسوا یارب و ،وا ۀطساو ھب و ،وا زا زیچ ھمھ اریز :٣۶

 
 شیپ ار ادخ بناج اھنت راک ٔهویش ،ھجیتن رد .درامش یم یگدنز لوصا ٔهدنراد ار ادخ یحیسم ٔهرواشم
 .دنک یم هدافتسا ،ناسنا و ،ایند ،دوخ دروم رد وا ٔھفشاکم زا و دریگ یم
 ماجنا ار راک ھک تسا ادخ ،تقیقح رد .دریگ یم رب رد ار تاسلج مامت ادخ روضح ،اھتنا ات زاغآ زا
 یطیحم تاسلج طیحم .)دنک یم تفایرد دوخ ٔھلئسم اب ار مالک ٔھطبار ھک تسا یضاقتم( دناسر یم
 .دننک یم ُرپ ار زیچ ھمھ و سک ھمھ سدقلا حور و ،رسپ یادخ ،ردپ یادخ .هدرک ُرپ ادخ ھک تسا
 .داد دھاوخ ماجنا ار راک و هداد ناشن ار دوخ تسد ادخ ،دور یم راظتنا ھک تسا یطیحم نینچ رد
 .ددرگ شاف دراد یضاقتم اب ھک یا ھطبار و مالک موھفم دش دھاوخ یعس ھک تسا یطیحم نینچ رد
 ٔھبنج اھ راک و ،دنز یم نارََوف ،دیما .دشخب یم تکرب ار تاسلج ھک تسا یسیع ھب نامیا و اعد
 راک و دریگ یم ھشیر یحیسم ٔهرواشم .ددرگ یم نایامن ادخ لالج و ،دنریگ یم سپ ار دوخ یناحور
  .دبای یم جاور ادخ
 سپ ،دراد دوخ تسد رد ار نامز و نیمز ادخ رگا اما ،دنشاب لکشم تسا نکمم نایضاقتم لئاسم
 لئاسم تقیقح رد .تسھ نایضاقتم سرتسد رد لئاسم لح .دنک لح ار اھنآ دناوت یم ھک تسین یکش
 ھمانرب و دصق ءزج ،)لماک دح ھب اتً ادعب و ،دیمھف میھاوخ یا هزادنا ات لاح ھک( یلکش ھب یضاقتم
 ؛دندشن داجیاً افداصت )عیاقو( لئاسم نیا .تسا نتفرگ ماجنا لاح رد وا تیریخ یارب ھک تسا ادخ
 .دنروآ ادخ ھب ار لالج و دنناسرب یضاقتم ھب تکرب ھک ،دنراد ادخ بناج زا ار یشقن .دنراد یموھفم
 راک ٔھمزال عوضوم نتشاد لوبق اما ،تسین نشور ام یارب ھشیمھ دھد یم خر نایرج نیا ھنوگچ
 یتسرد ھب دنناوتب ات ،دنشاب ھتشاد دایب ،یگدنز عیاقو عون ھمھ رد ار ادخ تیمکاح دیاب نارواشم .تسا

 و تسھ ھک تسا نیمھ نایرج ھک “سیلا” رواب فالخ .)١٣(دنیوجب ار لح هار و هدرک زاب ار قیاقح
 تعیشم رد و ،ھتساوخ ادخ نوچ تسا نیمھ نایرج ھک دنراد رواب نایحیسم ،درک لوبق دیاب ار نآ

  .تخاس دھاوخ شنادنزرف تیریخ یارب ار زیچ ھمھ ادخ
 نآ قوفام وا .دوش ھتفرگ هدیدان یحیسم ٔهرواشم تاسلج رد شروضح تشاذگ دھاوخن ادخ ھجیتن رد
 نامز مدرم یارب ادخ” دراد رواب ھک یا ھفسلف ھنوگ رھ .دراد ار دوخ لماک ذوفن ،دوجو نیا اب ؛تسا
 دیاب ،“داد ھمادا ار ھتشذگ یاھ نرق یاھ هار ناوت یمن و هدش رت هدیچیپ لئاسم لاح یلو ،دوبن دب میدق
 نیا .تسین یصاخ نامز ھب ھتسباو و ،درادن تیاھن ھک میراد ادخ زا یا ٔھیدھ ام .دوش در تیعطاق اب
 :دھد یم ار تایآ مھف ام ھب اھنت ھن ھک ،میا هدروآ تسدب سدقلا حور قیرط زا ،شمالک رد ار تردق
 

 ٢ انحوی لوا
 .دیتسھ تفرعم یاراد یگمھ و دیا ھتفای سودق نآ زا یحسم امش اما :٢٠
  ،دیا ھتفای وا زا ھک حسم نآ میوگب دیاب امش ۀرابرد اما :٢٧

  ،دھد میلعت امش ھب یسک دیرادن یزاین و دنام یم امش رد 
  .دھد یم میلعت امش ھب زیچ ھمھ ۀرابرد واِ حسم ھکلب  
  .نیغورد ھن ،تسا یقیقح ،حسم نآ   
 .دینامب وا رد ،تسا هداد میلعت امش ھب ھک ھنوگ نامھ سپ    

 
 :دھد یم زین ار نآ ھب تعاطا تردق ھکلب
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 ۴ نایپیلیف
 .دشخب یم ورین ارم ھک وا رد مراد ار زیچ رھ تردق :١٣

 
 ناوتب ھک تسین یتیاھن یب تردق ای هاگتسد ادخ .دراد یمھم رایسب موھفم ،ناسنا مسج رد ادخ تقیقح
 ار زیچ ھمھ دوخ تعیشم رد و دیرفآ ار زیچ ھمھ ھک تسا یصخش .درک هدافتسا نآ زا دوخ دوس ھب
 قرب زیرپ دننام .تسا یقطنم و ینالقع یتسھ ملاع .تسا ھتشاد هاگن و هداد مظن دوخ تساوخ یارب
 رھ ھک تسا یراک تمدخ ھن و .میریگب ورین نآ زا و هدرک لصو نآ ھب میھاوخب تقو رھ ھک تسین
 امب ار میھاوخب ھچنآ ،اعد یاھ ھکِس اب ھک تسین یناھیک شورفتسد وا .مینک ادص ار وا ،میھاوخب تقو
 هدمع قرف نیا و ،تسا وا رد و وا زا ام یگدنز .تسا ام یگدنز رب مکاح ھک تسا یصخش وا .دھدب
 .دزاس یم داجیا هرواشم رد ار یا

 ماجنا دھاوخ یم دوخ ھک یقیرط ھب و ناکم و نامز رد ار نآ .دھد یم ماجنا ار دھاوخ یم ھچنآ ادخ
 ھک ھتفگ امب اما ،میھاوخب وا زا ھک هداد روتسد امب وا .دنھد یمن روتسد وا ھب ام یاھ اعد .دھد یم
 زین میراد یم تفایرد ھچنآ و ،تسا وا ضیف رد ھمھ .)تفای میھاوخ تکرب( درک میھاوخ تفایرد
 یرگید زیچ ای ،نک ربص ،ھن ،ھلب یمک ،ھلب باوج تسا نکمم .دھدب دھاوخ یم وا ھک تسا یباوج
 مینک یم رکف ھچنآ .ام یاھ ھتساوخ اب وا ھن ،میئامن تقباطم وا یاھ ھتساوخ اب میراد ھفیظو ام .دشاب
 تشوگ بلاط و دنریگ یم داریا “انم” زاً امئاد نایضاقتم .تسین رتھب ھشیمھ تسا تسرد ام یارب
 .میرادرب تسد تیاکش زا دھاوخ یم ھک تسا لیلد نآ ھب ،دناسر یم ار تشوگ ادخ رگا .دنشاب یم
 .دنھد شزومآ ار تشاد دیاب ادخ لباقم رد ھک یحیحص ٔھیحور و ندرک اعد لیلد دیاب نارواشم
 رارق نآ رد ھک یتیارش ای و ،طیحم ای ،ام ھن ،تسا یگدنز رب مکاح ھک تسا یسک ادخ :دینکن شومارف
  .میراد
  .تسین ام یاھ هار ادخ یاھ هار و تسین ام راکفا ادخ راکفا
 

 ۵۵ ایعشا
  :دیامرف یم دنوادخ :٨
  ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 .امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و  

  ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
  امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  

 
 اب دیاب ار نایضاقتم .دشاب یم راک رد میراد ھک یئاھ تیدودحم و هانگ رطاخب ھک تسا یتقیقح نیا
 هار و راکفا اب هدش ضوع دیاب یضاقتم یاھ هار و راکفا ،یحیسم ٔهرواشم رد .درک هاگآ تقیقح نیا
 دیاب یضاقتم .یضاقتم یگدنز زا ریذپان ادج تسا یصخش ؛تسا صخش ادخ .دنک تقباطم ادخ یاھ
 ادخ .دنامب “هدنز” دناوت یمن زین ادخ نودب ،دنامب هدنز ندیشک َسَفن نودب دناوت یمن ھک ردقنامھ دمھفب
 روتسد وا ھب ار شیاھ ھتساوخ ،تسوا یگدنز رب مکاح ھک یصخش ناونعب و .تسوا تسیز طیحم
 ددرگ ادخ تساوخ اب قباطم ات دشاب یم مزال یضاقتم راتفر و راکفا رد ھک یرییغت نآ .دھد یم
 فلاخم یضاقتم راتفر و راکفا هدرک مولعم هرواشم ھک یئاج ردً اصوصخم نیا .ددرگ یم راکشآ

 ،رواشم ،یضاقتم رب مکاح ھک تسا ادخ ھک دشاب هدش نشورً الماک ،زاغآ رد دیاب .تسا ادخ تساوخ
 .درک دھاوخن اھر ،ناسنا تقامح اب ندش زاسمھ رطاخب ار دوخ تمکح وا .تسا هرواشم تاسلج و
 نتفرگ هدیدان رطاخب ار دوخ سدقت .درک دھاوخن اھر یضاقتم رفنت و مشخ رطاخب ار دوخ تبحم
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 و دسانشب ار ادخ تسیز طیحم دیاب ھک تسا یضاقتم .دراذگ دھاوخن رانک یضاقتم سدقم ان لایما
 .نآ سکع ھن ،دنادرگ نآ قفاوم ار دوخ
 ینازرا ام ھب ار یا ھیدھ هدرک زاب ار برد ،ام یبحذم تاکرح اب ات هداتسیا ھن تشھب برد تشپ ادخ
 .میدرگ دنمرھب نآ زا تبثم راکفا اب ھنوگچ میزومآ یب دیاب ھک ،تسین یعیبط یاروام تردق وا .دراد
 ھکلب ،تسا “اھ دیاب” یادخ اھنت ھن .مینکن راکچ و مینکب راکچ دیوگ یم ام ھب ھک تسیا ادخ وا ،ریخ
 .تسھ زین “اھ ترورض” یادخ
 دراد دوخ تسد فک رد ار ام .میرادن دوخ زا یتیدوجوم وا نودب .دراد یم هاگن ار ام ھک تسا ادخ
  .دوب هدیدرگ مکح لزا زا ،ام بلق شپت رھ .)١۶ :۴٩ ایعشا(
 

 ١٧ لامعا
  ؛میراد یتسھ و تکرح و یگدنز ھک تسوا رد اریز :فلا٢٨

 
 هدادن وا ھب ادخ ھک یَسَفن رطاخب رگا ،هدرک نآ زا تبحص Carl Rogers زرجار لراک ھک یلالقتسا
 .تسا ادخ ھب ھتسباو ،دوجو یمامت اب ناسنا .دمآ یمن نابز ھب ،دوب

 رد ار ناسنا رگا .تسا ایند رد یگرزب قرف ھک مینیب یم ،میراد ناسنا و ادخ زا یشنیب نینچ ھک لاح
 راک ساسا ار یتسھ ملاع رگا ای ،)دنا ھتفگ humanist ناتسرپ ناسنا ھک یا ھنوگب( میھدب رارق ردص

 ھتفگ secularist ناتسرپ ایند ھک یا ھنوگب( میئایب رانک نآ اب تسا مزال و تسھ ھک میئوگب و ،میرامشب
 ھک تسا یباختنا )١ نایمور( دیوگ یم سلوپ ھک یروطب ،تیاھن رد .دوش یم ضوع زیچ ھمھ ،)دنا
 نیا .دنک باختنا دیاب ار دوخً اتیاھن ،دشابن ادخ باختنا رگا .دریگب تروص قولخم و قلاخ نایم دیاب
 در ار تسھ ادخ ٔھفشاکم رد ھک یدوصقم یصخش رگا نوچ ،دراد دوجو ھک تسا یا ھنیزگ نیرخآ
 یم وا ھب طوبرم زیچ ھمھ .تشاد دھاوخ شدوخ ھب یگتسب دناد یم یتسھ و یگدنز زا ھچنآ ،دنک
 باختنا دوخ یارب دیاب ار یرایعم .دھد سپ باسح دوخب و هدوب یکتم دوخ ھب دیاب ھجیتن رد و ،ددرگ
 !دنک ظفح ،دشاب یم لوحت و رییغت لاح ردً امئاد ھک یطیحم رد ار نآ و دنک
 ،دشاب ھتشاد ار شدوخ رایعم یسک رھ دشاب رارق رگا .دندارفا نیا رواشم ھک یناسک ھب میرگنب لاح
 ھک دناد یم مادک رھ هزات ؟رواشم مادک و تسا یضاقتم مادک مینادب اجک زا ،رواشم ھچ و یضاقتم ھچ
  !یا هدیچیپ عضو بجع !دنک یم هابتشاً الومعم و دراد یتیدودحم
 یبیترت و مظن دناوتب ھک تسیک ؟دراد ار ام یگدنز ٔهدیچیپ ناتساد ندرک زاب یئاناوت ،ادخ زج یسک ھچ
 دنتسناوتن یراک و میدید ار ناشراک و دندمآ ھمھ ؟سانشناور ؟رادم تسایس ؟تلم ؟تلود ؟دھدب نآ ھب
 ؟میروآ رد بآ زا ار دوخ میلگ میناوتب اھنت رگا هدیاف ھچ .هدش زین رتدب ،هدرکن قرف رگا راگزور .دننکب
 ھکلب ،داد تاجن ار ام اھنت ھن ادخ .دنک یمن لمع ھنوگنیا ادخ ھک میناد یم ،میا هدیشچ ار ادخ ھک ام
 ناسنا یارب راگدیرفآ تخانش .تشاذگ ام تسد رد ار نآ ٔهرادا تمکح و ،تخاس ون زا ار ام یگدنز
 دھاوخ یم زین نارگید اب ،شدنزرف و حور و مالک قیرط زا و ،تسا ادخ ”رواشم” .تسا یتایح
  .دنک تروشم
 رواشم ھب جایتحا ھچ ندرمشّ ھلگ ای ھتسد ار مدرم .درادن تایح و یگدنز زا یتسرد قادصم رنیکسا
 ھک یتبحم اب ،نداد شرورپ یعامتجا یاھّ ھلگ و ھتسد ھب ار رشب .تسا نآ فلاخم تقیقح رد ؟دراد
 ھک تسا رطاخ نیمھ ھبَ اقافتا .دنرگیدکی فلاخم تقیقح رد .دراد رایسب قرف ،دراد ادخ زا ھمشچرس
  .درک یمن نامرد ار یسک شدوخ رنیکسا
 .“دوب مھاوخ امش رواشم نم” ،دیوگ یم و دنیشن یم رگید رفن یولج رفن کی ،هرواشم تاسلج رد
 رگا .تسا ربکت و یخاتسگ لامک ٔھناشن ،دشاب شدوخ ھب شلکوت رگا ؟دنزب یفرح نینچ دراد یقح ھچ
 رد ،تسا دیورف ھب شلکوت رگاً انمض .دوب رگید نادرم لثم یدرم زین وا ،دشاب دیورف ھب شلکوت
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 نتفر هایس دوخن لابند ھمھ اھ نیا .دراد دیورف تشادرب زا ھک تسا یتشادرب ھب شلکوت تقیقح
  .)١۴(تسا
 ٔھچخیرات ؟روطچ دیورف ؟دندرک لح ار دوخ ٔھلئسم رروم ای ،سیراھ ،رنیکسا دینک یم رکف ایآ

 یئاناوتان رگناشن دروآ تسدب نیئاکوک ھب دیورف ھک یدایتعا .دیناوخب ار )ھمان یگدنز( ناشیگدنز
 .دنتسین انشآ قیاقح نیا اب نایحیسم ھک تسا بیجع .تسا شدوخب کمک
 رای ات دھد یم امب ار نآ مظح و کرد و مھف یئاناوت و دراد ار اھ باوج ٔھمھ ھک تسا یصخش ادخ
 ار مدرم ارچ سپ ،)دنا هدرک روصت نانامیا یب ھک یا ھنوگب( هدرکن ار راک نیا رگا .دشاب ام تایح
 نآ شدوخ دیاب و دراد ار دوخ هار یسک رھ رگا ؟دنسانش یم ار هار دوخ دنیوگ یم و دنھد یم بیرف
 “ینامرد” ھچ نیا ؟دراد هدیاف ھچ مدرم یاھ یدنب عمج و اھ یزاب سانشناور نیا سپ ،دنک ادیپ ار
  !تسا
 
 

 ادخ تلادع
 
 عوضوم ھب دیاب اما .میا هدرک تبحص وا تعیبط و )یمک( توکلم ،ادخ دوجو زا یردق اجنیا ات ام
 تلادع عوضوم تسا مزال ،دراد یحیسم ٔهرواشم اب ھک یا ھطبار رطاخب .میزادرپب زین یرگید مھم
 .مینک زاب ار
 ھنافصنم نیا” دنیوگ یم ھک تسا نیا مینک یم نایضاقتم فلتخم تارابع اب ھک یتشادربً الومعم
 رومزم( تسا یرگید سکع یکی هرامش نوچ درپس رطاخ ھب ناوت یم ھک رومزم ود رد .“تسین

 تسا ادخ یتلادع یب رومزم ود رھ عوضوم .دندوب اریذپ ار راکفا نیا زین فاسآ و دوواد ،)٧٣ ،٣٧
 ،زین رومزم ود رھ نایاپ و .دندرگ یم بایماک ناسانشن ادخ و دنرب یم جنر ناتسرپ ادخ نآ رد ھک
 و ،لاح نامز لباقم رد ار تیدبا .دنراد یم مالعا ناسانشادخ یارب ار رضاح رصع یاروام دیاوف
 .دندرک یم وگزاب ار تسھ ناسنا رھ لد رد ھک یتشھب .دنا هداد رارق اھ یندید لباقم رد ار اھ یندیدان
 ھب اھنت ،دسر یم “رظنب” ھک یتلادع یب و تسا راک رد ادخ :دشاب یم ود رھ رب مکاح عوضوم کی

 دسر یم رظنب ھچنآ زا رتگرزب ،ھنیمز .تسا یتقوم ،دسر یم رظنب ھک یلداعت مدع .دروخ یم مشچ
 ٔھنشاپ ،رام .تسا بیلص یلصا عوضوم نیا تقیقح رد .تسا سدقم باتک مامت عوضوم نیا و .تسا
 دوش یم دروخ وا یاپ ریز شرس ھک یلاح رد )هدش زوریپ “رظنب” ھک( دریگ یم زاگ ار یجان
 نآ رد ادخ ھک یئایند رد ار نیا و .دش زوریپ گرم رب ،شگرم اب حیسم یسیع .)١۵ :٣ شیادیپ(
 .مینیب یم ھنازور دنک یم تموکح
 ھک ،دوب هدرک نیگمشخ ار وا نانچ ،دوب هدمآ شرظنب ھک یتلادع یب نآ .تسا هدنزومآ فاسآ تداھش
 قیمع یردق و دینش ادخ زا هرابود ،درک ادخ ھب یور یتقو اما .دھدب تسد زا ار شنامیا دوب کیدزن
 نیا راچد ھک ینایضاقتم ،ھنوگ نامھ و .دش شھابتشا ھجوتم و ،درک رکف دوب هدید ھچنآ ھب عجار رت
 :دنونشب ار رومزم نیا مایپ تسا مزال ،دنا هدش ھلئسم
 

 ؛زروم تداسح ناریرش ھب )١
 ؛شابم نارگن ایند نیا رد نزاوت مدع زا )٢ 
 ؛)١۵(رگنب تدمزارد ھب  )٣  
 .دھد یم تیمھا و تسا لداع ادخ ھک نادب  )۴   
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 دایرف ،دنداد ناج ناشنامیا رطاخب ھک یئادھش .تسا ھفشاکم باتک زا یعیسو عوضوم ادخ تلادع
 “؟یک ھب ات” دننز یم
 

 ۶ ھفشاکم
  :ھک دنتشادرب دنلب گناب نانیا :١٠

  ،قحرب یا ،سودق یا ،ردتقم رورس یا«  
  ناینیمز یرواد زا یک ھب ات   
 »؟یتسیا یم زاب نانآ زا ام نوخ ماقتنا نتفرگ و    

  ،سوفن نآ زا کی رھ ھب هاگنآ :١١
  دش ھتفگ نانآ ھب و دش هداد دیفس ییادر  
  ناشناردارب و نافیدرمھ رامش ات دنمارایب رگید یساپ ھک   
 .ددرگ لماک ،دنوش ھتشک نانآ نوچ دیاب یم ھک    

  ،دوشگ ار رھُم نیمشش ھک یماگنھ و :١٢
  داد یور میظع یا هزرل نیمز هاگان ھک مدوب رظان نم  
  ؛زب یوم زا یا ھماج نیسالپ نوچ ،دش هایس دیشروخ و   
 .تشگ نوخِ گنر ھب ھچراپکی ،هام و    

 
 ماجنا دوخ “تقو” رد ھمھ دیوگ یم ادخ .تسا عاضوا رییغت یارب ؛تسا یتلادع یب رطاخب ناشدایرف

  .دسر یم ارف تقوً اتیاھن .)١١ ٔھیآ( دینک ربص رتشیب یردق ؛دش دھاوخ
 

 ۶ ھفشاکم
  تسا هدنز دبا ات ھک وا ھب و :۶
  هدیرفآ تسا نآ رد ار ھچ رھ و نامسآ و 
  تسا نآ رد ار ھچ رھ و نیمز و  
 :تفگ و دروخ دنگوس ،تسا نآ رد ار ھچرھ و ایرد و   
 .دوب دھاوخن راک رد یریخأت نیا زا شیب رگید«    

  ،دنک شروپیش نتخاون ِگنھآ ھتشرف نیمتفھ ھک مایا نآ رد ھکلب :٧
  ،تفای دھاوخ ققحت ادخ ّرِس 
 )١۵(».تسا هداد ،ایبنا ،دوخ نامداخ ھب ار شتراشب ھک ھنوگ نآ  

 
 زین لایناد یاھ توبن رد ار عوضوم و ،دنک یم تبحص عوضوم نیمھ ھب عجار زین بویع باتک
  .مینیب یم
 :درک حیرشت ھنوگنیا سلوپ ار ادخ تلادع
 

 ١ نایکینولاست مود
  ،ناردارب یا  :٣
  ،مییوگ رکش امش دوجو رطاخ ھب ار ادخ هراومھ دیاب ام 
 ،تسا نیمھ زین راوازس و  
  دنک یم دشر رتشیب ھچ رھ امش نامیا اریز   
 .دبای یم ینوزف رگیدکی ھب امش زا کی رھ تبحم و    
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  ،ور نیا زا  :۴
  ،اھیتخس و اھرازآ لمحت رد امش نامیا و یرادیاپ رطاخ ھب ادخ یاھاسیلک رد ام 
 .مینک یم راختفا ناتدوجو ھب  

  ،تسادخ ۀنالداع یرواد ناشن ھمھ اھنیا  :۵
  دش دیھاوخ هدرمش ادخ یھاشداپ ۀتسیاش امش ھک تسا نیا شرمث و  
 .دیرب یم جنر شھار رد ھک   

  تسا ھنالداع نیا اریز  :۶
 ،دھد ضوع جنر ھب ،دنھد یم جنر ار امش ھک ار نانآ ادخ ھک  

  .دشخب مارآ ام اب دیرب یم جنر ھک ار امش و  :٧
  یسیع دنوادخ ھک دش دھاوخ عقاو ینامز نیا  
  شیوخ دنمورین ِناگتشرف اب هارمھ   
 .دنک روھظ نامسآ زا نازورف یشتآ اب    

 .داد دھاوخ رفیک ار یسیع ام دنوادخ لیجنا ھب ِنانامرفان و ناسانشنادخ وا  :٨
  ینادواج تکالھ ناشیا یازج  :٩
  دنوادخ روضح زا یرود و 
 ،دوب دھاوخ وا تردق ِلالج زا تیمورحم و  

  دوش دیجمت دوخ ناسدقم رد ات دیآ یم وا ھک زور نآ رد :١٠
  .ددرگ یتفگش ۀیام ،دنا هدروآ نامیا ھک نانآ ۀمھ نایم رد و 
  ،دوب دھاوخ زین امش لماش نیا  
 .دیا هدروآ نامیا ام تداھش ھب ھک ارچ   
 

 دنمورین ِناگتشرف اب هارمھ یسیع دنوادخ ھک دش دھاوخ عقاو ینامز نیا” ؟یک .دش دھاوخ ارجا تلادع
 ار رظن نیا .تسا رظن دم تدمزارد ً،اددجم .)٧ ٔھیآ( “دنک روھظ نامسآ زا نازورف یشتآ اب شیوخ
 .مینیب یم ادخ مالک ردً امئاد
 هدیدان روظنم ھتبلا .تسا تدم زارد ادخ تلادع ،دنونشب دنراد تسود نایضاقتم ھچنآ فالخ ھنافساتم
 نیا روظنم یلو ،هدرک دودحم دوخ ار ایند رب تلادع ادخ نوچ ،تسین ایند نیا رد یتلادع یب نتفرگ
 ،ھلب .دیبایرد زین ار تلادع موھفم دیناوتب ات ،دیشابم نامز نیا رب دودحم ،ادخ دننام دیھاوخب ھک ،تسا
 و دنیور یم ،زبس هایگ و فلع نوچ و دماجنا یم لوطب ناشترارش ینامز تدم ھک دیوگ یم رومزم
 ،تسام ھیلع رب نزاوت ھتبلا تدم نیا رد .دنور یم نایم زا ھک دشک یمن لوط اما .درک دنھاوخ یگدنز
  .دوب دھاوخ لکشم رایسب ام یارب شلمحت و
 

 ٣٧ رومزم
 ،زاسم ّردکُم ار نتشیوخ ناراکدب ببس ھب :١
 ؛ربم دسح ناراکمتس رب و       

 ،دنرمژپ یم دوز ،فلع نوچ اریز :٢
 .دنوش یم کشخ ،زبس هایگ نوچ و       

 ؛نک ییوکین و امن لکوت دنوادخ رب :٣
 !رورپب ار تناما و شاب نکاس نیمز رد       
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 ،ربب تذل دنوادخ زا :۴
 .داد دھاوخ وت ھب ار تلد دارم وا و       

 ،راپسب دنوادخ ھب ار دوخ هار :۵
 .درک دھاوخ لمع وا ھک ،نک لکوت وا رب و       

 ،تخاس دھاوخ نابات ،رون نوچمھ ار وت ییاسراپ وا :۶
 .زورمین ِباتفآ نوچ ،ار وت تیناقح و       

 ،شاب مارآ دنوادخ روضح رد :٧
 !شکب ار وا راظتنا ھناروبص و       
 ،دننارماک شیوخ یاھھار رد ھک نانآ ببس ھب    
 ،دنروآ یمرد ارجا ھب ار دوخ دیلپ یاھھشقن و     
  !زاسم ّردکُم ار نتشیوخ          

 !امن کرت ار بضغ و تسیازاب مشخ زا :٨
  ،زاسم ّردکُم ار نتشیوخ       
 .دماجنا یمن ترارش ھب زج ھک    

  ،دش دنھاوخ هدیرب ناراکدب ھک اریز :٩
 .درب دنھاوخ ثاریم ھب ار نیمز دنوادخ نارظتنم اما       

 ؛دوب دھاوخن یریرش رگید ،ینامز کدنا زا سپ :١٠
 .دش دھاوخن تفای ،ییوجب ار وا دنچرھ و       

 ،دش دنھاوخ نیمز ثراو نامیلح اما :١١
 .درب دنھاوخ تذل یتمالس یناوارف زا و       

 
 دم .تسا نایم رد ھچنآ ھب ھن ،تسا هدنیآ ھب شدیما نامیا ؟مینک یمن یگدنز نامیا اب نایحیسم ام رگم
 رھ .)١١ نایناربع( ھتفگ شمالک رد ار نیا حضاوً الماک ادخ .تسا ادخ زا ھک ،تسا تدم زارد رظن
 نایضاقتم .دنیبب شیگدنز رد ار ادخ تسد ات ،دنک کرد ار عوضوم نیا تسا مزال نایحیسم زا کی
 شتبحم و تسا تبحم ادخ .دنراد ادخ زا کاروخ ھب زاین لاح و دندروآ هانپ یسیع ھب .دنتلادع ٔھنشت

 ھب ،دیسر ام ھب ھک ھنوگنآ ات دشک یم لوط .دنبای تاجن دیاب یرایسب یاھناج .دوشب دیاب ھمھ لماش
 یب ،دسرب زور نآ ات رطاخ نیمھ ھب .دینش دنھاوخن ار تبحم نیا مایپ هزور کی ھمھ .دسرب ھمھ
 ار دوخ یگدنز رھاظ لوگ ات هداد لیلد نیا ھب ار اھ رومزم نیا ادخ .تشاد دھاوخ ھمادا اھ یتلادع
 دودحم وا و ،تسا ادخ زا تسا ام رد ھچنآ .دش دھاوخ ام نامشچ ندش زاب ثعاب ام نامیا .میروخن
 و ،میتسھ ادخ توکلم زا یا هدمع کیرش ،ایند نیا یگدنز ٔهدودحم رد ،ام اما .تسین ام نامز رب

 دوب راک رد یشزراً انیقی ،داد ام یارب ار شناج حیسم یسیع رگا .میراد ادخ ٔھشقن رد یگرزب مھس
 ھناگی ادخ لیلد ھچ ھب سپ ،دنک دونشوخ ار ادخ ھک دوبن یزیچ ام رد رگا و .درک ار راک نیا ادخ ھک
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 ھب نارادنامیا ام .تسین ایند نیا یگدنز ھب دودحم و تسا یدبا ادخ نوچ .داد ام یارب ار دوخ رسپ
 دبا ات ھکلب ،ایند نیا رد اھنت ھن و ،میا ھتشاذگ ادخ توکلم رد یاپ دوخ ٔهزات دلوت زا سپ ،حیسم یسیع
 لیلد نیا ھب و دنک یم هدافتسا ام مسج زا ادخ .هدرک رپ ار ام حور سدقلا حور .دوب میھاوخ ادخ اب
 .تسین ایند نیا ھب دودحم ،ادخ رد ام تایح اما .میریگ یم زین تکرب ایند نیا رد ھک تسا
 

 ۶ انحوی
  تسا نیا نم ردپ تساوخ اریز :۴٠

  ،دَرَوآ نامیا وا ھب و درگنب رسپ ھب ھک رھ ھک 
  ،دوش رادروخرب نادیواج تایح زا  
  نیسپزاب زور رد نم و   
 ».دینازیخ مھاوخرب ار وا    

 
 ھک یرایعم و تسا ایند نیا ھب دودحم شیگدنز ،“تسین ھنافصنم نیا” دیوگ یم رادنامیا ھک ینامز
 قیرط زا سدقلا حور ار یتمالس .دبایرد ار نآ تمکح و دناوخب ار ریمازم تسا مزال .تسا نآ رد
  .دزاس یم شمالک
 نیا اب .درک دھاوخ یرادھگن اھنآ زا ادخ و دنراد ادخ یارب یدایز تیمھا نارادنامیا .تسا لداع ادخ
 .“متسین یضار دوخ یگدنز زا نم” ای و ،“مدش کالح تبرغ نیا رد نم” دنیوگ یم ینارادنامیا ،لاح
 ایند رد ام ھک داد نآ یارب ار شناج حیسم یسیع ایآ ؟تسا فاصنا نیا ایآ ـ تسا نیا لاؤس لاح
 دارفا نیمھ دیوگ یم ادخ اما !ھلب ،میرگنب ایند رد دوخ دودحم یگدنز هاگدید زا رگا ؟میشابن بیرغ
 :دندرگ زاب ایند ھب حیسم یسیع هارمھ یزور تسا نکمم
 

 ٢ ایعشا
  ،دھد ماجنا رخآ ھب ات ارم تساوخ و دیآ بلاغ ھکرھ« :٢۶

 ،دیشخب مھاوخ رادتقا اھموق رب ار وا 
  ؛دنار دھاوخ مکح نانآ رب نینھآ یاصع اب”« :٢٧

  “،درک دھاوخ درُخ نیلافس ۀزوک نوچ ار نانآ و 
 .ما ھتفای مردپ زا ار رادتقا نیا نم ھک ھنوگ نامھ  

 
 تشھب برد و ،تسویپ عوقوب ام رد حیسم یسیع ناج اب ھچنآ .دینیب یم ار فاصنا زا روظنم لاح
 لحم و دوصقم و روظنم ھک تسا تشھب .دش دھاوخ هداد ھمھ ھب ھک تسا یقح ،درک زاب ام یارب ار
 ھچ و تایح نیا رد ھچ لاح ،دنک کیرش نآ رد و هداد تاجن دھاوخ یم ار ناسنا ادخ و ،تسا ادخ
  .تفرگ دھاوخ قلعت ھمھ ھب ھک تسا ادخ فاصنا نیا .نآ زا جراخ
 شمالک رد ادخ ھک یتیادھ تسا رتھب ،تفر میھاوخ نایم زا و ھتشگ هدرمژپ ندب نیا رد ھک لاحً اتجیتن
  .میرب راکب ار هداد
 

 ٣٧ رومزم
 !امن کرت ار بضغ و تسیا زاب مشخ زا :٨
  ،زاسم ّردکُم ار نتشیوخ 
 )١۶(دماجنا یمن ترارش ھب زج ھک  
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 هار و ،شقن فشک و ثحب اب .یدبا ردپ تخانش اب ؟ددرگ یم ارجا )یرما( یراک نینچ ھنوگچ و
 دوخ شقن( دنیبب تدم زارد رد ار شدوخ یگدنز دیاب یرادنامیا رھ .میراد ردپ توکلم رد ھک یگدنز
 ناما رد ایند نیا ٔھنازور یاھ ھسوسو زا ،ھتشاذگ ارجا ھب ار ادخ تساوخ دناوتب ات ،)دنک فشک ار
 ترخآ یایند ھب ایند نیا ھک ینامز ات .)٢۶(“دھد ماجنا رخآ ھب ات ارم تساوخ و دیآ بلاغ” و ،دنامب
  .تفرگ دنھاوخ ماجنا یتخسب شیاھ ھتساوخ ،دبرچ یم )ادخ(
  .رگید زیچ ھن ،تسا شمدرم تاجن ادخ تساوخ
 

 ٢٨ یتم
  دیزاس درگاش ار اھموق ۀمھ و دیورب سپ :١٩

 دیھد دیمعت سدقلاحور و رسپ ،ردپ مان ھب ار ناشیا و 
  دیھد میلعت نانآ ھب و :٢٠

  .دنروآ اج ھب ،ما هداد نامرف امش ھب ھچنآ رھ ھک 
 »!متسھ امش اب رصع نیا نایاپ ات هزور رھ نم کنیا  

 
ً الماک ار طیارش و هدوب انشآ نایحیسم یگدنز ٔھبناج ود عوضوم اب تسا مزال یحیسم نارواشمً اتجیتن
 رود ادخ زا ار ناسنا ھک دنشاب یم ایند یاھ ھسوسو .رادشھ مھ و تسا مزال قیوشت مھ .دننک نشور
 یب و مینیب یمن ار اھنآ زاغآ رس زینً الومعم .)١٧(دننک ذوفن زین ادخ نادنزرف رب دنناوت یم و ،دنا هدرک
 تردق و ،هدش هداد اھنآ ھب زین رادشھ ،مالک رد ھک تسا رطاخ نیا ھب .میوش یم التبم نآ ھب ،نامگ
 مھارف زین ار نآ ندروآ یاجب تردق و دھد یم ناشن ار هار دوخ ،مالک نیا .هدش هداد زین نآ اب هزرابم
 زا نم” ای و ،“مدش کالح تبرغ نیا رد نم” :تفگ میھاوخن ھک تسا باسح نیا یور .دزاس یم
 .مینک یم رکش ار ادخ و میزادرپ یم ادخ تمدخ ھب نآ یاجب .“متسین یضار دوخ یگدنز
 
 
 ثیلثت
 

 نم .دراد ار دوخ لمجت و روصت زین کی رھ .دراد دوجو ثیلثت ھب عجار یرایسب تاداقتعا و دیاقع
 مزال ھک تسھ یقیاقح ،اما .میامزایب ار نآ ٔهرواشم بناوج و میازفا یب اھ شیارگ نیا ھب مرادن لایخ
 .درک ھجوت اھنآ ھب تسا
 .داد حرشً الماک ار وا ناوتب وا یور ندید زا لبق درادن ناکما ھک ،تسا ادخ دوخ عوضوم ادتبا
 اما .“دروآ نامیا وا ھب و تخانش ،دید ناوت یمن ھک ار یئادخ ناوت یم ھنوگچ” دنسرپ یم یرایسب

 :تفگ شدرگاش ھب حیسم یسیع
 

 ٢٠ انحوی
 »!نم یادخ و نم دنوادخ« :تفگ وا ھب اموت :٢٨
  :تفگ یسیع :٢٩

  ؟یدروآ نامیا یدید ارم نوچ ایآ« 
 ».دنروآ نامیا ،هدیدان ھک نانآ لاح ھب اشوخ  

 
 تیوقت نامیا .میدروآ نامیا ھک تسا ادخ ھب نامیا اب ھکلب ،میدرواین نامیا ندید اب .میدروآ نامیا ھنوگچ
 طوبرم ھچنآ ھب ندرک رکف ؟دوش یم فیعض ھنوگچ .دوشب زین فیعض دراد ناکما اما ،دوش یم زین
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 قافتا نیا ھنوگچ لاح .داد ناشن امب ار هار و تفر هار ام نایم و دیشوپ مسج ادخ .تسین ام رصع ھب
 .دوب دھاوخ رضم ام یارب نآ زا شیب .تسا یفاک ام یارب دش ھتفگ ھچنآ اما .دشن ھتفگ ام ھب داتفا
  .دنا هدش هداد شدوخ رصع رطاخب و دنشاب یم شدوخ رصع ھب طوبرم کی رھ ادخ تافشاکم
 

 ۴٩ ایعشا
  :دیامرف یم نینچ دنوادخ  :٨
  ،مدرک تباجا ار وت ،دوخ فطل نامز رد« 
  ؛مداد تا یرای ،تاجن زور رد و  
  ،تخاس مھاوخ موق یارب دھع و ،درک مھاوخ ظفح ار وت   
  ،یزاس دابآ ار نیمزرس نیا ات    
 ؛ینک میسقت ناشناینم ار نآ و     
 

  “!دییآ رد ھب” :یئوگب ناینادنز ھب ات  :٩
  ،دنا یکیرات رد ھک نانآ ھب و 
  “!دینایامنب ار نتشیوخ” :ھک  
  ،دیرچ دنھاوخ اھھار رانک رد نانآ«   
 .تفای دنھاوخ هاگارچ ،کشخ تاعافترا ٔھمھ رب و    

  ،دیشک دنھاوخن یگنشت و یگنسرگ :١٠
  .دناسر دھاوخن ناشیدب یبیسآ غاد باتفآ و نازوس داب و 
  ،درک دھاوخ ناشیربھر دراد تقفش ناشیا رب ھک وا اریز  
 .دومن دھاوخ ناشتیادھ بآ یاھ ھمشچ دزن و   

 
 ؟دنک یم راک ھنوگچ سدقلا حور ھتفگ ایآ ؟دنک یم راک ام نورد رب ھنوگچ ھتفگ ام ھب ادخ ایآ ،اما
 :دوش یم بعشنم نآ زا ھک تسھ یرایسب تالاؤسً اتجیتن
  

 ؟هدش هداد ام ھب رشب لئاسم ٔھمھ لح هار ایآ .١
 ؟میشاب ھتشاد نایضاقتم رد ینارک یب دیما میناوت یم ایآ .٢
 .دش دھاوخ فوشکم ام زا کی رھ یارب دنوادخ زور رد ھک تسا ادخ زار اھ نیا ھکنیا ای .٣

 و دھد یمن ار تقیقح یاشفا فافک میراد رصع نیا رد ھک یتشادرب سپ ،تسا روطنیا رگا
 .دیامن داجیا ام یارب ار یرامش یب لئاسم دناوت یم ھجیتن رد

 
 ار درذگ یم تیاھن یب رد ھچنآ میناوت یمن دوخ ٔهدودحم رد و ،دودحم ام و تسا تیاھن یب ادخ
 یاجب ار ادخ تساوخ ،دوخ تیدودحم رد دنناوتب ات ،دننک کرد ار تقیقح نیا دیاب نایضاقتم .میسانشب
 رد ادخ ھک یئاھ ھمانرب و دصاقم رطاخب اما ،دش دھاوخ اشفا ادخ زار تیدودحم نیا رد یلو .دنروآ

 اما .درک دھاوخ هدافتسا نآ زا ادخ و ،تسا ادخ لام ،تسا ادخ زا میراد ھچنآ .دراد رادنامیا یگدنز
 هداد ھچنآ زا دھاوخ یم ادخ ،تسا رگید یایند ھب طوبرم ھچنآ ھب عجار ندرک رکف و نتسشن یاجب
 :دیوگ یم ادخ مالک .میوش یم هدیشک هانگ ھب ،میربن رگا .میرب راکب شلالج و مان دربشیپ یارب
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 ٢٩ ھینثت
  تسام یادخ هوَُھی نآ زا یفخم یاھ زیچ :٢٩

  ،تسا ام نادنزرف و ام نآ زا دبا ھب ات فوشکم یاھ زیچ اما و 
 .میروآ لمع ھب ار تعیرش نیا تاملک عیمج ات  

 
 نارواشم .تسین وا تاناکما ٔهدودحم رد ھک دناشک یم یتاروصت و ھشیدنا ھب ار رادنامیا ،ھسوسو
 .دنوشن یگدوھ یب و تلاطب شوختسد ات دننک زاب نایضاقتم یارب ار قیاقح نیا تسا مزال یحیسم
 :صخش نیا دیوگ یم سلوپ
 

 ۶ سواتومیت لوا
  .دمھف یمن چیھ و تسا هدش رورغ ِتسم  :۴
  ،دراد تاملک رس رب ھلداجم و ثحب و ّرج ھب ھنوگرامیب یشطع سک نینچ 
 دزیخ یمرب ینامگدب و ییوگازسان و عازن و دسح نآ زا ھک  

  دوش یم یدارفا نایم یمئاد شکمشک بجوم و  :۵
  ،ھتشگ فرحنم تقیقح زا و تسا هدش دساف ناشرکف ھک 
 .ییوج دوس یارب تسا یا ھلیسو یرادنید دننک یم نامگ  

  ،سوئاتومیت یا :٢٠
  .نک ظفح ،تسا هدش هدرپس وت ھب ھک ار یتناما 
  ،طلغ ھب ھک یفلاخم دیاقعو یویند یاھییوگ هوای زا  
 ؛نیزگ یرود ،دوش یم هدیمان تفرعم   

  ،دنا ھتشاد نآ زا یرادروخرب یاعدا ھک یخرب :٢١
 .داب وت اب ضیف .دنا هدش فرحنم نامیا زا 

 
 ،دیوگ یم رگید یاج رد سلوپ و
 

 ١۵ نایتنرق لوا
  ،میراودیما حیسم ھب یگدنز نیا رد اھنت رگا :١٩

 .تسا رتزیگنا ّتقر نایمدآ رگید ۀمھ زا ام ِلاح 
 
 میھاوخ ٢٩ :٢٩ ھینثت رد ھک یروطب زینً الومعم و .دنشاب یم نیمھ یایوج ھک دنتسھ یرایسب اما
 عون نآ شوختسد زین یرایسب و .دننک یگدیسر نآ ھب دنھاوخ یمن ھک ھتفرگ یھانگ زا ھمشچرس ،دید
 ھک دریگ یم ھمشچرس اجنآ زا ناسنا هانگ .دش غاب رد هانگ نیلوا ثعاب ادتبا ھک دنا هدش یواکجنک زا
 :ددرگ فقاو زیچ ھمھ زا ـ دوشب ادخ ھیبش دھاوخ یم
 

 ٣ شیادیپ
 ادخ نوچمھ و دش دھاوخ زاب امش نامشچ ،دیروخب نآ زا ھک یزور دناد یم ادخ ھکلب :۵
 ».دوب دیھاوخ دب و کین ۀدنسانش

 
 نآ ساسا رب ار شیگدنز و دریذپب ار تسا ادخ رایعم ھب دودحم ھک یگدنز دناوت یمن راک هانگ ناسنا
 :میدرگ زاب ٢٩ :٢٩ ھینثت ھب دیاب ھک تسا روظنم نیا ھب .دھد ھمادا
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 ٢٩ ھینثت
  تسام یادخ هوَُھی نآ زا یفخم یاھ زیچ :٢٩

  ،تسا ام نادنزرف و ام نآ زا دبا ھب ات فوشکم یاھ زیچ اما و 
 .میروآ لمع ھب ار تعیرش نیا تاملک عیمج ات  

 
 .تسین ریذپ ناکما ام تایح زا ھلحرم نیا رد ھک تسھ ادخ زا یصاخ تخانش )١(
 .هدش فوشکم ام یارب ،شمالک قیرط زا ھک تسھ ادخ زا یتخانش )٢(
 میھاوخ هانگ ھسوسو راچد ،میشیدنا یب نآ ھب میھاوخب رگا و ،تسادخ زا یفخم یاھ زیچ )٣(

 .دش
 ھب و دوش یم زاغآ نامدوخ زا( میئامن وگزاب دیاب ار هدش هداد ام ھب ھک یتخانش نآ )۴(

 تمحز و تقو یفاک ردق ھب تخانش نیا .)ددرگ یم یھتنم ام ناگیاسمھ و نادنزرف
 .درادن نآ ھب ندوسفا ھب زاین و ،دراد

 یگدنز رد نآ یارجا نآ دصق .هدشن هداد تاروصت و ملع روظنم ھب تخانش نیا اما )۵(
 رھ یگدنز رد ،نآ یارجا رد ھک ،تسا یقیاقح لماش ادخ مالک .تسا نامدوخ یصخش
 .)“میروآ لمع ھب ار تعیرش نیا تاملک عیمج ات”( دش دنھاوخ فوشکم رادنامیا

 
 یرایسب نایضاقتم .هدرک بلج دوخب ار یرایسب ٔھشیدنا و روصت ھک تسا یعوضوم دنوادخ ثیلثت
 رودب ناشیگدنز رد ادخ تساوخ زا لکش نیا ھب و ،دنا هدش ادخ ناھنپ یاھ زار نتسناد شوختسد
 و ھشیدنا شوختسد ،دنرب راکب ھنازور ار مالک ھنوگچ ھکنآ یاجب ناشراکفا و تقو .دنا هدنام
 ھچنآ .دنروآ “لمع ھب ار تعیرش نیا تاملک عیمج” ھنوگچ دنزومایب دیاب .دنا هدش لطاب تاروصت
 ھنوگچ ھتفگن امب ادخ .دھد یم ار ادخ تساوخ ماجنا فافک ،هدش هداد ام ھب ھنادنسپادخ یگدنز یارب
 فافک ھچنآ .ادخ مھ و دوب ناسنا مھ حیسم یسیع ھنوگچ ای ،صخش ھس مھ و تسا صخش کی مھ
 مامت شزرمآ فافک ھک دوب ینابرق حیسم یسیع گرم ھک تسا نیا دھد یم ایند نیا رد ار ام شناد
 .دروآ یاجب ار یبولطم نزاوت ،ام دوجو رد وا روضح اب ادخ یوقت .تشاد ار ادخ ناگدیزگرب ناھانگ
 :ھک مینک یم هدھاشم حیسم یسیع تیناسنا و تیھولا رد ار ادخ تمظع
 

 ۴ نایناربع
  ،تسا ھتفر اھنامسآ ھب ھک میراد ماقمالاو یمظعا نھاک نوچ سپ :١۴

  ،ادخ رسپ یسیع ینعی 
 .میراد هاگن راوتسا ار دوخ فارتعا دیئایب  

  ،دنک یدردمھ ام یاھفعض اب دناوتن ھک تسین نانچ ام مظعا نھاک اریز :١۵
  ،تسا هدش ھسوسو ام نوچمھ ثیح رھ زا ھک تسا یسک ھکلب 
 .دنک هانگ ھکنیا نودب  

  میوش کیدزن ضیف تخت ھب ھنادازآ سپ :١۶
  میبایب تمحر ات 
  مینک لصاح ار یضیف و  
 .دھد نامیرای زاین ماگنھ ھب ھک   

 
 کمک ھب ھک دنتسھ ینایحیسم ؟درک اھ نآ اب ناوت یم راکچ لاح .دنا هدش فوشکم ام یارب قیاقح نیا
 دنرادرب سرت زا تسد ھک دیوگ یم ناشیا ھب تایآ نیا .دنوش نآ یایوج دنسرت یم یلو دنراد زاین
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 سرتسد رد ادخ ضیف نوچ ،)دراد زین ار “تماھش” و “نانیمطا” ینعم ١۶، ٔھیآ رد “ھنادازآ” ٔھملک(
  .تسا ناشیا
 

 ١ بوقعی
  دنک تساوخرد ،تسا تمکح زا هرھب یب یسک امش زا رگا :۵
  ،دنک یم اطع ھمھ ھب تمالم نودب و ھنادنمتواخس ھک ییادخ زا 
 .دش دھاوخ اطع یو ھب و  

  دنک تساوخرد نامیا اب اما :۶
  ،دھدن هار دوخ ھب دیدرت چیھ و 
  ،دراد دیدرت ھک یسک اریز  
 .دوش یم هدنار وس رھ ھب داب شزو اب ھک تسایرد جوم نوچ   

 
 نیا .درک دھاوخ کمک ام ھب و دش دھاوخ دردمھ ام اب اعد رد ھکلب ،درک دھاوخن تمالم ار ام وا
 ادخ زا ،ربص و اعد رد تسا مزال رادنامیا رھ و ،ددرگ یم شاف نامیا رد ھک تسا ادخ زار ،راک
 و .تسا نارادنامیا یصخش یگدنز رد مالک دربراک یارب یقیوشت نیا .دیامن فوشکم شیارب دھاوخب
 نیا رد دیاب ھچ دناد یم وا .هانگ یاھ ھسوسو ربارب رد تمواقم ھکلب ،مالک تمدخ رطاخب اھنت ھن
 وا بوخ” ،دننک لاؤس تسا نکمم .دنارذگ ار یھانگ نودب یگدنز دوخ نوچ ،مینکب و مینادب ھطبار
 هانگ نم دننام ھک متسھ یسک جاتحم نم .دنک کمک راک هانگ نم ھب دناوت یم ھنوگچ سپ ،درکن هانگ
 یقیسوم یسکچیھ .دنھد یمن ماجنا یگدنز رد ار راک نیا ناشدوخ اما .“دشاب دیشچ ار تسکش و هدرک
 دوخ یارب دسانش یمن ار لابتوف ھک یبرم .دھدب دای دھاوخ یمن ،تسین دلب ار نآ ھک یسک زا ار
 ھب اما .دسانش یمن دوخ جاودزا رواشم ار ھتفرگ قالط راب ود دوخ ھک یصخش ای ،دنک یمن باختنا
 تسکش و ،)رتشیب و( دیشچ ار دنوش یم لمحتم نایضاقتم ھک یئاھ راشف مامت ھک دش هداد یسیع ،ام
 کمک نایضاقتم ھب دھاوخ یم و دناوت یم وا .دھد ناشن ار تیقفوم هار دناوت یم رتھب وا .هدروخن
 ھک مینک لصاح ار یضیف و میبایب تمحر ات میوش کیدزن ضیف تخت ھب ھنادازآ” ،دھاوخ یم وا .دنک
 ھک درادن لیلد ھجیتن رد .تسا ام “مظعا نھاک” وا .)١۶ :۴ نایناربع( “دھد نامیرای زاین ماگنھ ھب
 دیوگ یم .ادخ ھن ،دناسرت یم ھک تسا ناطیش .میراد ناھنپ افخ رد ار اھنآ و میسرتب دوخ ناھانگ زا
 شدوخ ،تسا لوئسم ھک تسین ادخ ،دھد ھمادا سرت ھب رگا .درک یھاوخ ررض ،وشن وا ھب کیدزن
 انشآ قیاقح نیا اب دیاب نارواشم .دنرایسب زین اھ ترارش نوچ هدش هداد یرایسب دیما .تسا لوئسم
 یاھ عوضوم ھب طوبرم ھک دعب یاھ لصف رد ثیلثت ھب عجار .دننکب ار یرثؤم کمک دنناوتب ات دنوش
 یطابترا و منک یم ناھانگ ٔهرافک زا تبحص ھک یئاج ردً اصوصخ .درک مھاوخ تبحص دوش یم رگید
 لوصا یلمع بناوج ،منک دیکات نآ ھب مھاوخ یم تمسق نیا رد ھچنآ .دراد ناسنا یراگتسر اب ھک
 .لطاب یاھ تلاخد و تاروصت زا نتشادرب تسد و ،دشاب یم ثیلثت
 
 
 
 

 مراھچ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 ار نآ ندینش شوگ ھک یناسک یارب .دنک یم ادخ زا تبحص اج ھمھ شنیرفآ .١٩ و ٨ رومزم )١(

 .درادن ینعم و تسا مھبم ،دنرادن
 .)٩ً اصوصخ(٩ ات ٣ :٢٩ رومزم )٢(
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 ۀمھ ھک ار نانآ و” ،دیوگ یم ١۵ :٢ نایناربع .ھتخاس نشور ار تشھو و یگناگیب نیا ادخ مالک )٣(
 دیوگ یم ۵٧ ات ۵۵ :١۵ نایتنرق لوا نینچمھ .“دنا هدرب رس ھب گرم زا ِسرت ِیگدنب رد رمع
 ھک یسرت( دھد یم گرم ھب ار شین نیا ھچنآ .تسا kentron “گرم شین” گرم زا سرت

 ھک دنناد یم شیب و مک مدرم .ھتخاس ار نآ یدورو برد ھک تسا یتواضق )تسا نآ زا لصاح
 رد تسناوت دنھاوخن ھک دنناد یم ؛)٢٧ :٩ نایناربع( تفرگ دنھاوخ رارق تواضق دروم یزور
 کانلوھ یزیچ هدنز یادخ یاھتسد ھب نداتفا”و ،)۵ :١ رومزم( دنتسیاب تواضق نیا لباقم
 تشادرب ار شین نیا دنراد نامیا وا ھب ھک یناسک یارب یسیع اما .)٣١ :١٠ نایناربع( “تسا
 مگ .)١۵ و ١۴ :٢ نایناربع ؛۵٧ و ۵۴ :١۵ نایتنرق لوا( دراد رب رد ھک یسرت هارمھ و
 ٔھطبار نآ زا رتشیب یلو ،دنراد مھ اب ھک تسیا ھتسکش ٔھطبار رطاخب دنراد مدرم ھک یگتشگ
 .)پ١٢ :٢ نایسسفا( تسا ادخ اب ھتسکش

 ار یناشیرپ و دھد یم حیضوت مالک نوچ ،)دراد ھک یتارثا مامت اب( دراد ھمادا ناکامک عضو نیا )۴(
 و ،)٢٠ :۵ نایمور( میوش بلاق تنعل تارثا رب ات دشخب یم ار ضیف سدقلا حور .دراد یم رب
 .)٢٣ ات ١٨ :٨ نایمور( دھد یم ار درد لمحت تردق رادنامیا ھب

 ھعجارم ١٩ :۵ انحوی لوا ؛١٢ :۶ نایسسفا ؛٣١ ات ١٠ :١٠ لایناد ؛٢ و ١ بویا ھب نینچمھ )۵(
 .دینک

 ٔهرواشم یلصا ٔھلئسم تفگ ناوت یم .ما هدش وربور فلتخم ٔهراق راھچ رد ھلئسم نیا اب نم )۶(
 .تسا یحیسم

  .دنفرط یب ایند و بحذم وا یارب .تسا نم هار نیا دیوگ یم )٧(
 ار زور ھمھ و تسھ اج ھمھ رد ادخ .درامش یم یناحور ار زور رھ ادخ مالک ھک یتروص رد )٨(

 .اھ زور »رورس« تفگ ناوت یم ار اھ ھبنشکی ً،اتجیتن .هدرک سدقم
 .دنک رییغت یلکب یضاقتم تشادرب ات دننک زاب و هدوشگ ار عوضوم نیا تسا مزال نارواشم )٩(

ً الوصا زین لئاسم ھب ،هدوب “دوخ یاھ زور / ادخ زور” لکش ھب ناشیگدنز عون ھک ینایحیسم
 نیا ھب دوش یم مزالً اتجیتن .)!درادن اسیلک ھب یطبر دننک یم رکف( دنرگن یم یویند هاگدید اب
 .دننک نشور ناشیارب ار نآ و دوشب ھجوت ھلئسم

)١٠( Rational Emotive Therapy 
 .درامش یم البً ابیرقت ار یزرا تواضق )١١(
 .٢ و ١ نایتنرق لوا )١٢(
 ١٢ ات ٩ :١٣ نایتنرق لوا )١٣( 
 رد هدرک دروخ ار نآ دیاب ادتبا نوچ تفای ناوت یمن یھاگشورف ای ناکد چیھ رد ار هایس دوخن )١۴(

 لابند ینعی نتفر هایس دوخن لابند .دننک هدافتسا نآ زا تقونآ و دیآرد ھپل لکش ھب ات دنزیرب بآ
  .درادن دوجو ھک نتفر یزیچ

 یاھ یتیافک یب زا یرایسب .)٢ :١٠٣ رومزم( دیشابن لفاغزین تدم هاتوک رامش یب عفانم زا و )١۵(
 ادخ تیاھن یب لمحت و یدنمتواخس اب ناوت یم ار دننک یم تیاکش نآ زا نایضاقتم ھک یتقوم
 .)١٠ و ٩ :٣ سرطپ مود ؛١۵ :٢٠ یتم( داد ناشن

 The Time is at Hand “هدیسر نآ تقو” نم باتک ھب ھفشاکم ھب عجار یرتشیب ثحب یارب )١۶(
 .دینک ھعجارم

 ما ھتشون دروم نیا رد یباتک نم .دنریگب ار دوخ ماقتنا دنا هدش مزلم ھک تسا یناسک رب دیکات )١٧(
 تایآ ھک ،)تسا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب باتک نیا( مینک ھلباقم ترارش رب ھنوگچ” مان ھب
 .دنک یم یسررب ار ٢٨ ات ١۴ :١٢ نایمور
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 مجنپ لصف
 یحیسم ٔهرواشم رد ادخ مان

 )ھمادا( ادخ لوصا
 

 عجرم ھب جایتحا ،دنشک یم یگراچیب و یتخبدب و هدیشک شودب ار یگدنز تالکشم و لئاسم ھک یناسک
 زاین شنادنزرف ھچنآ ھب رگناشن یمان اب ار دوخ ادخ ،مالک رسارس رد .دننک ھیکت نآ ھب ات دنراد یعطاق
 وا زا یریپ نس رد ادخ ھچنآ زا فیلکتالب و توھبم میھاربا ھک ینامز .هدرک اشفا ،دنا ھتشاد نآ ھب
 :دینش ادخ زا ار نیا ،دوب هدنام ،تساوخ یم
 
  ١٧ شیادیپ

  ،دوب ھلاس ھن و دون مارَبا نوچ :١
  :دومرف و دش رھاظ وا رب دنوادخ  
  ؛قلطم رداق یادخ متسھ نم«   
 .شاب لماک و رادرب ماگ نم یور شیپ    
 
 رداق یادخ متسھ نم” دیوگ یم ھک دینش ار ادخ یادص شینادان و فعض لامک رد ماربا ،دینک ھجوت
 تشادن یموزل ماربا .درک یم هدروآرب ار وا تیاضر و کاروخ ھچنآ ٔھناشن ؟دینش ار ھچ .“قلطم
 جایتحا )موق نادیفس شیر و( مارَبا ھچنآً اقیقد “قلطم رداق” .دنک لاوحا و عاضوا ای دوخ ھب ھیکت
 دنراد مزال زین نایضاقتم زا یرایسب .داد وا ھب ار )ادخ تساوخ دربشیپ یارب مزال تشادرب( تشاد
 ،نامیا رد فیعض و کاکش نایحیسم .“قلطم رداق یادخ متسھ نم” ،دیوگ یم ادخ ھک دنونشب ار نیا

  .دنبایرد ،هدرک لمع لاحب ات ادخ ھک یا ھنوگب ار وا و هدش انشآ ادخ اب هرابود تسا مزال
 یارب یلو ،تسا رداق ادخ ھک تسا تسرد .دسانشب “هوھی” مان ھب ار ادخ یضاقتم تسا مزال دیاش
 تسا مزال .دوش یمن یضاقتم ٔھلئسم دراو ھشیمھ عوضوم نیا ،تسا ناسارھ و فیعض ھک یضاقتم
 ،دوخ “دھع ھب رادافو” ـ ناونعب ھک تسا یمان ،هوھی .ددرگ وربور و انشآ “رادافو” یادخ اب هرابود
 :درک انشآ دوخ موق و یسوم ھب ار دوخ مان نیا اب ادخ .دش ھتخانش شموق بناج زا
 

 ٣ جورخ
  ،وگب نینچ لیئارسا ینب ھب :تفگ یسوم ھب زاب ادخ و :١۵

  ،بوقعی یادخ و قاحسا یادخ و میھاربا یادخ ،امش ناردپ یادخ هوھی  
  ،دابالادبا ات نم مان تسا نیا ،هداتسرف امش دزن ارم   
 .لسن دعبً السن نم ِیراگدای تسا نیا و    
 
 Kurios سویروک ینانوی ناونع رد ،دیدج دھع رد .هدش هدرب راکب میدق دھع رد راب ۶٨٠٠ مان نیا
 ھکنآ متسھ” ھب ھک تسا “ندوب” لعف یعون تقیقح رد ھملک نیا .دش هدرب راکب یسیع یارب
 دیدج دھع یاھ هدنسیون .هدش ھمجرت مالک رد )۵٨ :٨ انحوی( “متسھ نم” و ،)١۴ :٣ جورخ(“متسھ
 و تسھ دوب ھک ینامھ” هوھی .دنا هدرب راکب “دوب دھاوخ و تسھ و دوب ھکنآ” ،ھنوگنیا ار نآ ینعم
 نانیمطا ار نارادنامیا دھاوخ یم مان نیا .درک باسح وا رب ناوتیم ھک تسا نیا روظنم .“دوب دھاوخ
 شا هدعو ھب ھک دشاب ھتشاد دامتعا دناوت یم یضاقتم ایآ .درک دھاوخ افو دوخ دھع ھب ادخ ھک دشخب
  .دراد زین ار شماجنا تردق هداد هدعو دوخ ھک یئادخ ـ ھتفگ ادخ ھک تسا یفرح نیا !ھتبلا ؟دنک افو
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 ار یئاھ مان شنیمداخ قیرط زا اما ،هدادن شمان رد دوخ تیصخش و تعیبط ھب عجار یتاعالطا ادخ
 ھب یگرزب کمک دنناوت یم زین اھ مان نیا .دننک یم زاربا ار شتایصوصخ زا یدادعت ھک هدرب راکب
 تالکاشم و لئاسم ھب عجار دوخ تبحص ٔھلابند رد ادخ ار اھ مان ھکنیا ربً افاضم .دننک نارواشم
 ادخ ار اھ مان ھک تشاد زین ھجوت تسا مزال .دنوش هدرب راکب ادخ تایصوصخ ات ،دومن اشفا یگدنز
 ھک تسا نیا روظنم .دنشاب وا رب زکرمتم دھاوخ یم نوچ )سدقلا حور قیرط زا ( ھتخاس فوشکم
 ادخً اصخش دوخ یضاقتم ات دشاب هدش نشور یضاقتم ٔھلئسم اب نآ ٔھطبار و هدش ریسفت دیاب یمان رھ
 نیا ھب و ،درک تبث شمالک رد ار اھ مان نیا سدقلا حور ٔھلیسو ھب ھک ،دوب ادخ .دننیبب ھلئسم رد ار
 :دیجنس ار اھ مان نیا یلمع بناوج تسا مزال لیلد
 

  .تسا اجنآ ادخ ـ ھّمَش هوھی .١
 

 ۴٨ لایقزح
 .دوب دھاوخ ھّمَش هوھی زور نآ زا رھش مسا و دشاب یم )ین( رازھ هدجھ شطیحم و :٣٠

 
 تساوخ اب قباطم ھک ینامز .تفای دنھاوخ ،دوش ھتخاس دیاب تراسا زا سپ ھک یرھش رد ،ار ادخ
 تکرب و تیادھ ار ام دراد ھک )یزاسکاپ ،رییغت لاح رد( دید میھاوخ نآ رد ار ادخ ،مینک لمع ادخ
 ادخ .“تسا اجنآ ھک تسا یئادخ” نیا .دشک یم ار ام راظتنا و هداتسیا ،زین هار رخآ رد و ،دھد یم
 نیا .دریذپب دوخ روضح رد ار وا ،زین رخآ رد و ،دزاسب ار وا ات دنک یم تیادھ ار رادنامیا یروط
 ،هدرک هدافتسا )اھ تراسا( تالکشم و لئاسم نامھ زا .دنک یم شنادنزرف ٔھمھ یارب ھک تسا یراک

 ار ادخ .دھد یم هولج یضاقتم رد ار یسیع شدنزرف و ،دنک یم ناربج ار یناحور یاھ فعض
 .درک نایب رصع نیا رد ناوت یمن ار شراک تمظع .رکش
 

  .درک دھاوخ مھارف ادخ ـ هرای هوھی .٢
 

 ٢٢ شیادیپ
  ار ناکم نآ میھاربا سپ :١۴

  .دیمان »درک دھاوخ مھارف دنوادخ«  
 ».دش دھاوخ مھارف ،دنوادخ ِهوک رب« :دوش یم ھتفگ زین زورما ات و   

 
 ھب جایتحا و میتسھ انشآ ار هدرک شاف ھک یمان و تیعقوم و ھتفرگ یاج نآ رد ھیآ نیا ھچنآ نتم

 هار رد ادخ ھک تسا یتردق و توق ٔھناشن ،ھتشاد خیرات رد ھک یریثات ،دوجو نیا اب .دنرادن تبحص
 ھب اھلد .تسا هدومن فرصم ،ریذپان ناکماً الک و ،ریذپ بیسآ ،کوکشم ،مھبم ،لکشم رظنب یاھ
 مزال میھاربا ھک یدنفسوگ اب دوخ ادخ ار دش یم هداد هار رد دیاب ھک یئاھ ینابرق و دیدرگ زاب دنوادخ
 رب ار شنادنزرف تاجایتحا .تخاس مھارف ،میتشاد مزال بیلص رب ام زا کی رھ ھک یدنفسوگ ؛تشاد
 ماگ وا یوس ھب نانیمطا اب و میسرتن .تخاس مھارف تشاد تسد رد لزا زا ھک شتاجن ٔھشقن قبط
 .دزاس یم مھارف ار سدقلا حور راک یانبریز ھک تسا ام نامیا .میرادرب

 .دنیب یم ارم ادخ ـ یُور لِا .٣
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 ١۶ شیادیپ
  ،دوب ھتفگ نخس وا اب ھک ار دنوادخ مان رَجاھ :١٣

  ،دناوخ »ینیب یم ارم ھک یتسھ ییادخ وت«  
 »؟مدید ،دنیب یم ارم ھک ار وا اجنیا رد یتسارب ایآ« :تفگ اریز   

 
 و ،دنرب یم رسب نادرگرس و مگردرس طیارش نامھ رد ھک دنتسھ یرایسب یاھ رجاح زین هزورما
 قالط ناردام و ناردپ .تسا ھتخاس مھارف تداھش نیمھ قیرط زا ادخ ھک دنراد ینانیمطا ھب زاین
 یگدنز یاھرطخ و ،دیدرت ،یفیلکتالب راچد و ،دنا ھتفای یھاگ ھیکت نودب و اھنت ار دوخ ھک ،ھتفرگ
 یم ار ھمھ .“دنیب یم” ار اھنآ ادخ .دوب دنھاوخن اھنت ،تقو چیھ ادخ نادنزرف ھک دننادب دیاب ،دنا هدش
 ار تسا شیپ رد ھچنآ .دننکب زین لمع قیرط نآ زا ھک هداد ار سدقلا حور شنادنزرف ھب ،اما .دنیب

  .میراد رب مدق “دنیب یم” ھک وا رب ھیکت و تعرج اب .دوش یم هارمھ ناشیا اب و دنیب یم ادخ
 

 .هرخص .۴
 

 ٣٢ ھینثت
  .لماک وا لامعا و تسا هرخص وا :۴

  .تسا فاصنا وا یاھقیرط ٔھمھ اریز
 .وا تسا تسار و لداع .اربم ملظ زا و نیما یادخ 

 
 ادخ تایصوصخ مامت ھب( نآ زا رتشیب و ،تسا تسار و لداع ،نیما ،فاصنا اب ،لماک ،مکحم ادخ
 یمکحم هرخص وا نوچ ،ددرگ یم لح وا رد ،دشاب ھچ رھ ،ھلئسم و ناکم و نامز .)میا هدشن انشآ
 ربص ،توکس رد اما ،تسا تکاس عقاوم یضعب رد .دنک یگدیسر نآ ھب ھنوگچ دناد یم ادخ .تسا
 .دشاب هدرکن تشادرب ار وا روضح ھک تسین یرادنامیا چیھ .دھد یم زین ار مزال یناحور شنیب و
 یئادخ نامھ .میجاتحم نآ ھب ھمھ ھک دنک یم زاب زین ار مالک ،تاجن نیا و .میتفای تاجن نامیا اب ھمھ
  .دھد تاجن ار وا زین ھلئسم نیا رد تسا رظاح لاح ،داد تاجن ار یضاقتم ھک
 

 .ام مچرپ ـ یسن هوھی .۵
 

 ١٧ جورخ
 .دیمان یِّسن هوھی ار نآ و درک انب یحبذم یسوم و :١۵

 
 دنزرف رگا ،تسین یکش .دشاب یمن نآ زا رتمک یزیچ زین ادخ هدعو .دنوش قفوم دنھاوخ یم مدرم
 قامعا رد ار ادخ .دروآ دھاوخ تسدب ار دراد ھک یزاین و درک دھاوخ ادیپ ار وا ،دیوجب ار وا ادخ
 ناوت یم ھتخاس فدھ ار ھمھ ھک ینوگانوگ یاھ ھسوسو لباقم رد .تفای ناوت یم تالکشم و لئاسم
 راک ھب زاین ھک تسا تریغ ،رگید ترابع ھب .ادخ )حبذم( مچرپ ریز هزرابم اب ؟تسا مادک هار .تفای
 رظن رد ار دشاب یمن ناطیش یاپ ریز ندش دروخ زج یزیچ ھک ،رگید ٔهراچ یتقو .دراد ندرک
 و میراد رارق نآ زکرم رد ام و ،راکنا لباق ریغ ،تسا نایم رد یگنجً اتقیقح ھک مینیب یم ،میریگب

 مچرپ .هداد وا ھک مینک هدافتسا یرازبا زا اھنت دیاب نینچمھ ،اما .میگنجب دیاب ھکنیا زج تسین یا هراچ
  .دوش یم روراب شمالک تشک زا ادخ ٔهویم .دیآ یم رد زاورپ ھب هدش تعاطا شمالک ھک یئاج رد ادخ
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 تلادع هوھی( ونیقدص هوھی ؛)٢٣:١ رومزم( “تسا نم نابش دنوادخ” :تسھ مھ یرگید یاھ مان
 ثعاب خیرات لوط رد ھک تسا ھتفھن ادخ تایصوصخ زا یرایسب ادخ یاھ مان رد .)۶ :٢٣ ایمرا()ام
 .دنک یم هدافتسا نآ زا و درک اشفا ار نآ ھک تسا سدقلا حور .هدوب وا موق یرای
 رد لاثم ناونعب( درک هدافتسا حیسم یسیع ھک تسا یمان ،هدشن هراشا نآ ھب ھک یمان ،نایاپ رد
 ،تظافح ،تبحم ،تیمھا ؛)دشاب دیاب( تسھ ردپ ھچنآ مامت .ینغ رایسب تسا یمان .“ردپ” :)شیاعد
 زاب یضاقتم یارب ار نآ دیاب .دنک اشفا دیاب ھک تسا سدقلا حور .مینیب یم نآ رد ار ھمھ ،هریغ و
 تبحص دیاب دراد وا طیارش و یضاقتم ھب طوبرم ھک یبناوج ھب عجار .درک تبحص نآ ھب عجار هدرک
 ،دنروآ نابز ھب دنھاوخب زین دوخ و دنونشب دیاب .دنک یم رتشیب زین ار ردپ زا نادنزرف تخانش .درک
 ددرگن شومارف اما .دبای شرورپ وا رد دیاب ھک تسادخ تساوخ .دھد ماجنا ار شراک سدقلا حور ات
 یانب ریز لماش زین نآ نوچ ،)دنوش کیرش یگدنز رد ار ادخ( دھاوخب دیاب زین شدوخ ،تیاھن رد ھک
 مان .درک دھاوخ لمع رتھب سدقلا حور ،دھاوخب رتشیب ھچ رھ .دشاب یم سدقلا حور لمع یارب مزال
 هرابود اما .دروآ یم یاجب ار یلماک ذوفن ،دراد یضاقتم صاخ زاین ھب طوبرم ھک یمان هارمھ ،ردپ
 رب ھچنآ تیور و ،)مینک یم زاب ار یا ھیدھ ٔھتسب ھک یا ھنوگب( مان ندرک “زاب” ھک دوش دیکات دیاب
  .دشاب یم راک طیارش هدمع زا ،تسا نآ نورد
 
 ار تشاد نتفگ ھب مزال ھچنآ نم و درادن یمامت درک تبحص عوضوم نیا ھب عجار ناوت یم ھچنآ
 ریز رد ـ دوخ یارب ـ ار دسر یم “ردپ” زا امش رظنب ھچنآ .تسا امش تسد رد راک ماجنا لاح .متفگ
 :دیھد حرش دوخ یارب ار تسھ و هدوب ردپ امش یارب ھکنآ .دیسیونب
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 مشش لصف
 )ھمادا( ادخ لوصا

 )١ شخب( اعد و یحیسم ٔهرواشم
 

 
 و نآ ھب عجار ھک متفگ ،)Systematic Theology( ادخ یبتکم لوصا ھب عجار باتک نیا سیونشیپ رد
 ار ھتکن نیا ما هدرک یعس لاحب ات و .درک مھاوخن تبحص ،دراد یحیسم ٔهرواشم اب ھک یا ھطبار
  .منک ظفح
 باتک رد لاحب ات ھک دراد دوجو بتکم لوصا رد یا ھبنج نوچ ،منک جک ار هار منیب یم مزال اجنیا اما
 تروص نآ راک و تشک رد ھک یھاتوک و دراد ھک یتیمھا دوجو اب( هدش ھتفرگ هدیدان ،هدش رشتنم یاھ
 .دشاب یم دوجوم اعد رد ھک تسا یلوصا نیا .)تسا ھتفرگ
 کی چیھ اما ،دنتسھ یلوصا ای ،دنا هدننک قیوشتً اتدمع ،دنا هدش ھتشون اعد ھب عجار ھک یئاھ باتک
 ٔھنوگب مھاوخ یم ھک تسا یراک نیا .دنا هدرکن ناونع ار درب راکب هرواشم رد ناوتب ھک یلوصا
  .)١(منک زاغآ اجنیا رد یئادتبا
 

 یحیسم ٔهرواشم رد اعد یاج
 
 نآ .یضاقتم بناج زا ھچ و رواشم بناج زا ھچ ،دراد یحیسم ٔهرواشم رد ار هدمع ناکم ،اعد
 ار هدمع یاج دیاب اعدً اتجیتن .تسین یحیسم ،دراد ار یضاقتم رییغت تردق ادخ درادن اعدا ھک یبتکم
 کمک ادخ زا )لحارم مامت رد( تشاد دنھاوخ مزال یضاقتم و رواشم ود رھ نوچ ،دشاب ھتشاد
 ای ،دنراد یمدرم یاھ ھیضرف ھب داقتعا ھک( یناسنا نارواشم .تسا مزال اعد لیلد نیا ھب و .دنریگب
 ناشراک رد اعد نوچ ،دنھد یم ناشن لکش نیا ھب ار دوخ فعض )یحیسم رھاظ اب دنتسھ یمدرم
 ار هدننیرفآ دوش یمن ایوج ار ادخ ھک یتمکح نآ .دنراذگب دوخ رب دنھاوخب ھک یمان رھ لاح ،تسین
 .دنک یمن نامرد ار یدرد و ،تسا یناسنا شدیاقع و راکفا ،هدش شنیرفآ وریپ و هدرک در
 یمن اعد نودب .تسا شیپ رد ھچنآ یارب تکرب و ،حالصا ،کمک ،تمکح :ِنتساوخ ادخ زا ینعی اعد
 یمن مکاح یادخ ھک تسین نیا روظنم ھتبلا( .دنک راک سدقلا حور قیرط زا ادخ تشاد راظتنا ناوت
 دھاوخ یم دوخ ھک یا ھنوگب ار دوخ دصق وا .دنک راک مینک اعد ھکنآ نودب ،دھاوخ یمن یتح ای ،دناوت
 ھتشاد دناوت یمن ار تکرب راظتنا ،اعد نودب ھک میئوگب میناوت یم رواشم رظن زا اما .دزاس یم مھارف
   .)دشاب
 حیضوت ھب مزال ھک تسا حضاو یردقب( درک رکذ ناوت یم اعد ھب عجار ھک یعوضوم نیلوا ً،اتجیتن
 ھسلج رد شمالک ھب دھاوخب ادخ زا و ،دنک اعد یضاقتم و دوخ یارب دیاب رواشم ھک تسا نآ )درادن
 لد ات  دھاوخب ادخ زا و .دھدب تایآ ٔهدافتسا و ،حیرشت ،باختنا رد ار مزال تمکح و ،دھد تکرب
ً اصوصخ ،دننک یم تاسلج زا لبق ار اعد نیاً الومعم نارواشم .دیامنب مالک تفایرد ٔهامآ ار یضاقتم
 یاعد روظنمب دوخ یاھ تشاددای زا دنناوت یم نینچمھ .)٢(دوب دھاوخ حرطم ھسلج رد ھچنآ یارب

   .)٣(دننک هدافتسا یصخش
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 تاسلج رد اعد
 
 تمواقم یضاقتم ھک ینامز ای ،دوش ھتفرگ یمھم میمصت ھکنآ زا لبق .تسھ اعد یارب یرایسب لئالد
 ھک ینامز ای ،هدنھد ناکت ،زیگنا مغ ،شوخ ربخ ندینش زا دعب ای ،دھد یم ناشن مالک ھب تبسن یوق
 یشیاشگ ھک ینامز نینچمھ .تسا مزال اعد ھک دنتسھ ینامز ،دھدب ادخ ھب ار شلد دریگ یم میمصت
 ینامز ،اھ فارتعا و شیاتس ،اھ تساوخرد ،هدش هدروآرب یصاخ زاین ای ،هدش داجیا یضاقتم یارب
ً اتعیبط یتقوً اصوصخ ،تسا بسانم تاسلج مامت رد ،ھظحل رھ رد اعد .ددرگ یم مزال اعد ھک دنتسھ
  .دریگ یم تروص رایتخا یب و
 یرایشوھ لماش یضاقتم یگدنز رگا .داد حیضوت نیا ریظن یباتک رد ناوت یمن ار رایتخا یب یاعد
 رد یمیلعت تسین مزال ،هدوب یداع یراک زور فلتخم لحارم رد ادخ اب تبحص و ،هدوب ادخ دجو زا

  .تسین روطنیاً الومعم اما .داد اعد صوصخ
 هدروآ نابز ھب اعد تسا مزال تاسلج رد لیلد نیا ھب و ،دنرادن اعد زا یتخانش نایضاقتمً الومعم
 شوشغم شلاح اعد رد دراد ناکما و ،تسا نامیا یب یضاقتم رگا ،دیشاب ھتشاد ھجوت اما .دوش
 اعد رد رواشم ھچ ،عقاوم رتشیب رد یلو .داد ماجنا )لد( توکس رد ار اعد دشاب رتھب دیاش ،)۴(ددرگ
 “وا” ای “نم” زا هدافتسا( دنکب رگید صخش یارب اعد ای ،)دنک یم “ام” زا هدافتسا( دوش مدق شیپ
 .دریگ ماجنا اسر یادص اب تسا مزال ،)دنک یم
 یگدنز رد ار ادخ ھب لکوت دنھاوخ یم نارواشمً الومعم .یراک نینچ یارب تسھ یرایسب لئالد
 فارتعا بناج ھب ار یضاقتم دوب دھاوخ مزال ،رگید عقاوم رد .دنرب راکب و دنھد شرتسگ یضاقتم
 هداد ماجنا ھچنآ و تسھ ھکنآ رطاخب ار ادخ ای ،دتسرپب ای ،“دناوخب ار ادخ مان” ات ،دننک تیادھ ادخ ھب

 .دنیامن رکش
 تاسلج لوط رد و ،)هاگآدخان و ( ھسلج رھ زا لبق :ما هدرب مان ار اعد ھب زاین زا دروم ود نم اجنیا ات
 رکش یاعد عقاوم نینچ رد .تاسلج نایاپ و ادتبا رد :تسھ زین یموس دروم .تسا مزال ھک ینامز
 .دوب دھاوخ مزال زین هدش راکشآ ھچنآ رھ و ،وا ھب یگدرپسرس ،تاسلج رد ادخ دوجو یارب یراذگ
    .دیامن ارجا میھاوخ یم ھک تسوا نوچ ،درمش یشم طخ عقاوم نینچ رد دیاب ار اعد
 
 یضاقتم یاعد
 

 یارب ،تاسلج نایاپ ای زاغآ ھچ ،تاسلج نایرج رد ھچ ،دنک اعد درک قیوشت ار یضاقتم تسا بوخ
 )۵(یگناخ فیلاکت ءزج ار یگداوناخ تدابع و اعد تسا مزال نآ لابند ھب و .شدوخ یارب ای و ،رواشم
 ادخ اب تبحص و تخانش ھچ رھ نوچ ،)۶(تسا یضاقتم یارب مالک ندش زاب لماش ھک ،داد ھئارا
  .دش دھاوخ رت هداس هرواشم راک ،دشاب رتشیب
 یم تروص مالک مظنم ٔھعلاطم و اعد اب ،تسا لئاسم لح ٔھمزال ھک طابضنا اب یگدنز زا یتمسق
 زا .ددرگ زاغآ رتدوز ھچ رھ نآ یانب ات داد لوا ٔھسلج نامھ ار فیلکت نیا تسا مزالً اتجیتن .دریگ
 دوجوب ار مزال تارییغت ھک ،تسوا حور و مالک .درک ادخ ھب یکتم ار یضاقتم تسا مزال ادتبا نامھ
 و هار چیھ.دریگب رارق قیوشت دروم و هدش زاغآ رتدوز ھچ رھ دیاب ھک تسا ینایرج .دنروآ یم
 تاسلج زج ،دنک داجیا ادخ اب ار یا ھتفای نامزاس و مظنم ٔھطبار دناوتب ھک تسین یرگید ٔھمانرب

  .)٧(یگداوناخ تدابع
ً اصوصخ .)یراشف چیھ نودب ھتبلا( دنک اعد دوش یم ھتساوخ یضاقتم زا تاسلج لوط رد زین ینامز
 ھب ،تکرب و کمکً اشنم لکش نیا ھب .)هدش وا ھب یکمک ای( هدوب یناحور شیاشگ لماش ھک ینامز
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 قیرط نیا زا .ددرگ یم مولعم امنھار ناونعب اھنت ھطبار نیا رد رواشم شقن و دوش یم راذگاو ادخ
 لوط رد زین اھ شیاشگ نیا .ددرگ یم انشآ دراد وا یارب ھک یا ھشقن و ادخ اب یضاقتم ھک تسا

 زا ما ھتفرگ میمصت نم”( دندرگ یم رجنم فارتعا ھب ھک ینامز اما ،دنوش یم داجیا تاسلج نایرج
 منک یتشآ منز اب دیاب ھک مدیمھف لاح” ؛“مرادرب تسد هریغ و ،یزاب سنجمھ ،ردخم داوم ،بورشم
 ادخ لباقم رد .دوش نشورً الماک نآ فدح و أشنم تسا مزال ،)“موش راد هدھع ار تبحم تیلوئسم و
 رھ ھب تبسن یگدرپسرس زا سپ یتقو .میھد یم سپ باوج ھک تسوا ھب و میتسھ لوئسم ھک تسا
 راک ات دزاس یم مھارف سدقلا حور یارب ار ھنیمز ،دریگب تروص اعد ،دوش یم ھتفرگ ھک یمیمصت

 .دھد ماجنا ار دوخ
 ھن ار لکوت و ،دنادرگ یم راکمھ و رکف مھ یضاقتم اب اعد رد ادخ ار هداتفا قافتا ھچنآ ،عومجم رد
 تمدخ رد ھک تسا یطایح یشنیب نیا .دراپس یم قلاخ یادخ ھب ھکلب ،دوجوم طیحم ھب ھن ،رواشم ھب
  .ددرگ داجیا دیاب یحیسم ٔهرواشم
 رد اما .اعد ھب یضاقتم توعد یارب تسیا هدمع لیلد ود ،میا هدید ھک یا ھنوگب ،یگدرپسرس و رکش
 زونھ نایضاقتم ،ادخ زا کمک تساوخرد اب ھطبار ردً الومعم .تسا مزال زین طایتحا اعد ھب توعد
 دب ّتین اب اریز ،دیبای یمن ،دینک یم تساوخرد ھک زین هاگنآ” لاثم ناونعب( دنتسین یراک نینچ ٔهدامآ
 اعد رواشم تسا مزالً اتجیتن .)٣ :۴ بوقعی( “دینک دوخ یاھینارسوھ فرص ات دینک یم تساوخرد
   .)٨(دوش مھارف یضاقتم یارب نآ ٔھنومن ات دھد ماجنا ادتبا ار
 داجیا ثعاب دناوت یم تسردان راشف اجنیا رد .دنراد یرتشیب تبحص ھب زاین تاجن و فارتعا یاعد
 ھب یموزل ،دنک اعد دناوت یم هدش راذگ رکش ھک یدروم رطاخب یضاقتم ھک ینامز .ددرگ یلئاسم
 نابز ھب زاین ھک تسھ یضاقتم نورد رب ندش دراو لاح رد دوخبدوخ راشف نوچ دوب دھاوخن راشف
 .دنرادن اعد اب یلکشم دنا هدش یگدرپسرس یعدم دوخ ٔهدارا ھب ھک ینایضاقتم نینچمھ .دراد ندروآ
 زا ھن و نوریب زا راشف( دیآ دوجو دوش یم یئورود ثعاب ھک یراشف میھاوخ یمن نوچ ً،اتجیتن
 .رواشم تساوخ ھب ھن و ،تسا ادخ رطاخب هدش داجیا یگدرپسرس ھک دروآ تسدب نانیمطا دیاب ،)نورد
 ،“مروآ نامیا حیسم یسیع ھب مھاوخ یم نم”( دشاب هدشن داجیا یضاقتم دوخ ٔهدارا اب اعد ھب زاین رگا
 ھب( دسرپب یضاقتم زا دناوت یم رواشم ،)“؟منک ششخب بلط ادخ زا نیا رطاخ ھب تسھ مزال ایآ” ای

 .ددرگب امش یادخ و یجنم دیھاوخ یمن حیسم یسیع زا دوخ نابز ھب ارچ” ،)راشف ھن و لاؤس لکش
 ایآ” ،ای ،“منک تیادھ ار امش مناوت یم نم .دیھد ماجنا لاح نیمھ ار راک نیا دیناوت یم دیھاوخب رگا
  .)“؟دینک ششخب بلط ادخ زا عوضوم نیا رطاخب دیھاوخ یم
 .دیتسین یگدرپسرس نیا ٔهدامآ زونھ نم رظنب امش” ،دیئوگب دیاب ھک دمآ دھاوخ شیپ زین ینامز اما
 ٔهدامآ ھک دینزب یفرح تسا نکمم لاح اما .تسا هانگ نآ رد ریخات و ،دیھدب ماجنا ار اعد دیاب ھتبلا
 عوضوم نیا ھب عجار رتھب دیناوتب دعب ٔھسلج رد مراودیما .دوب دھاوخ هانگ زین نآ و ،دیتسین نآ ماجنا
 یئورود زا و دنک یم زاربا ار ادخ اب ھطبار نتخادنا بقع رطخ ،راک نیا .“دینک تبحص ادخ اب

 .درک دھاوخ یریگولج
 هرواشم ھب ناوت یمن راچان ھب و هدشن ماجنا صاخ یگدرپسرس( دیآ شیپ نینچ تسا نکمم زین ینامز
 ،دیوگب دیاب رواشم ھک )هدشن داجیا مزال رییغت ای ،ھتفرگن ماجنا ششخب ،هدشن فارتعا ای ،داد ھمادا
 اب ،دیدش راک نیا ٔهدامآ تقو رھ .میھد ھمادا تاسلج ھب میناوت یمن هدشن لح ھلئسم نیا ھک ینامز ات”
 ھک یراک ماجنا ھب راشف .“هدش راک عنام نیا ؛دیراذگب ار دعب ٔھسلج رارق و دیریگب سامت نم یشنم
 ھب تبسن یوق یاھ رادشھ هارمھ ،)١٣ :۴ ات ٧ :٣ نایناربع( دریگب تروص دیاب ھتساوخ ادخ
 .دراد تیولوا راک ماجنا ھب یضاقتم یگدامآ ،دوجو نیا اب ؛نآ رد یھاتوک ضراوع
 دنراد مزال یدایز قیوشت ھک یناسک اب ھطبار ردً اصوصخ ،دنراد قرف رگیدکی اب نایضاقتم نوچ
 رادقم ھچ تسناد ناوت یمن یگداسب ،)ب١۴ :۵ نایکینولاست لوا “. . .؛دینک قیوشت ار ناتئرج مک”(
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 .دنک کمک )“دیشاب رابدرب ھمھ اب . . .”( ھیآ ٔھیقب تسا نکمم اما .دروآ دراو یسک ھچ ھب ار راشف
 ھک دنتسھ ینایضاقتم ،دیربب دای زا دیابن دوجو نیا اب .دینک رتشیب ار دوخ یرابدرب ،دیراد دیدرت رگا

     .دنراد “هدننک قیوشت” راشف ھب زاین و دنشاب یم ورمک و هدز تلاجخ
 قیوشت راشف ھک دشاب نآ رگناشن دناوت یم زین دروآ یم نابز ھب یضاقتم ھک یتالاؤس زا تشادرب
 ھب ار امش تسھ مزال ایآ ،ناخ دیعس” ،دیسرپً احیرس ناوت یم یعقاوم رد .تسین ای تسھ مزال هدننک
 و تلاجخ ٔھناشن نآ ،دشاب ھنارگ شاخرپ و دنت شنکاو ھک یتروص رد ھتبلا .“؟منک قیوشت یقیرط
 ،ریظن یتالاؤس .درک ینیشن بقع ھک هدیسر نآ نامز ھجیتن رد و ،دشاب دناوت یمن یضاقتم یئورمک
 ھب ھک تسا یفرحَ الومعم ،“میوگب ھچ مناد یمن نم اما” ،ریظن یضارتعا ای “؟مھد ماجنا روطچ”
 .“مراد مزال کمک ؛ما هدرکن ار راک نیا لاحب ات نوچ مشک یم تلاجخ نم” ،دنیوگ یم رگید ترابع
 نتخادنا قیوعت .ھتفرگ ار ادخ ھب یگدرپسرس یولج ھک تسا یدروم ٔھناشن زین ھنارگ هرفط یاھ هویش
  .رگید دروم ات دشاب یئورمک ٔھناشن تسا نکمم )تلاجخ هارمھً الومعم(
 طباور جیورت ناونعب ھکلب ،لئاسم ّلالح ناونع ھب ھن ،درک قیوشت دیاب ار اعد ھنوگ ھمھ لاح رھ ھب
 .مالک زا یضاقتم حیحص تشادرب ھب کمک و ،ادخ اب
 و ،یضاقتم یاعد قیرط زا ناوت یم ھک تسا یدایز تاعالطا نآ و ،تسھ زین رگید یبناج دروم
 .دنک اعد روظنم نیا ھب تساوخ یضاقتم زا دیابن هاگ چیھ اما ،دروآ تسدب نآ تایوتحم
 
 
 اعد لوصا
 
 نحل رد اھنت ھن و “؟ھچ ینعی اعد”دوش لاؤس ھک دراد یدایز ناکما ،زورما یارگ ّیدام نارود رد
 زیم رد یتح و .دنا هدوبن اعد رد و ھتشادن اعد زا یتخانش ھک هدوب یرایسب یاھ لسن .زیمآ رخسمت

 ھتخومآ ھک دیسانش یم ار یدنزرف مادک .درادن ینعم ھک هدش یموسر و بادآ ھب لیدبت اعد ،زین ماش
 دننک یم دشر یا ھنوگ ھب ،هاگشزومآ و ھناخ رد نادنزرف .دروایب ادخ شیپ ار شلئاسم ھنوگچ دشاب
 دوخ ھب ماجنارس و ،)دراد یم یکتم ناشراک ماجنا ھب ار اھنآ ناشبحذم یتح( دنشاب دوخب یکتم ات
 رظنّ دم ادخ ،یحیسم یاعد نودب .دبای یم ھمتاخ رگیدکی ھب تراسج و یھاوخ دوخ و یروحم
 اب یتایح ٔھطبار ،یحیسم یاعد نودب .دوش هدید اج ھمھ رد شبیلص و وا سکع ھکنآ دوجو اب ،تسین

 دوجو ادخ زا یزیچ تفایرد و ،شتسرپ ،شیاتس ،قفاوت و فارتعا ؛دشاب ھتشاد دوجو دناوت یمن ادخ
 .دش دھاوخن لصاح یئوکین تشادرب ھجیتن رد و هدیدرگن داجیا ادخ اب طابترا .تشاد دھاوخن
 لد رد رتشیب نایحیسم یاعد ؛دننک یم اعد نایحیسم ٔھمھ( دننک یم اعد ھک ینارادنامیا نایم یتح اما
 .تسا هدوب راک نیرت لکشم اعد ھک تسا نیا ناشرظنً امومع ،)ددرگ هدروآ نابز ھب ات دریگ یم ماجنا
 تسدب مالک زا ھک یتشادرب “؟ھچ ینعی اعد” ،دیآ یم شیپ لاؤس نیا ،دروم ود رھ رطاخبً اتجیتن و
  .میبایرد ار مھم لاؤس نیا باوج درک دھاوخ کمک میروآ یم
 ریوصت .طلغ مھ و تسا تسرد مھ ناشفرح یلو ،“ھچ ینعی اعد دنناد یم ھمھ” ،دنیوگ یم یرایسب

 طسوت زین ریوصت نیا یلو .دنرامش یم اعد ٔھناشنً امومع ار ھتشاذگ نیئاپ ار شیور ھک یصخش
 یوسب و الاب ار اھ تسد ھمھ لاح و ،دور یم نایم زا دراد charismatic اھ “کیتامزیراک” شبنج
 )هدناسر تیاھن ھب ار طاقتلا ھک( Unity Church “یگناگی یاسیلک” شبنج و .دنھد یم رارق نامسآ

 یرگید ھک تسادخ ردقنامھ نوچ ،دنک یم دوخب ار اعد ناسنا دنیوگ یم ؛تشاذگ ھتفگان ناوت یمن ار
 ھک تسا مولعم .“ھچ ینعی اعد دنناد یم ھمھ” تفگ ناوت یمن ھک میوش یم ھجوتم لاح !تسادخ
 تسا صخشم یضعب و ،نآ یارجا رد ھچ و اوتحم رد ھچ ،دراد دوجو اعد دروم رد یفلتخم تارظن
 .دنرگیدکی فلاخمً الماک
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 اعد دروم رد طلغ یاھ تشادرب
  
 نامتخاس ود .درک زاغآ ،دنشاب یم ادخ مالک فالخ نوچ ،درب نایم زا دیاب ھک یتارظن زا تسا رتھب
  .دوش نآ نیشناج یرگید ات درک بارخ دیاب ار یکی .درک انب اج کی رد ناوت یمن ار فلتخم
 ،ھنحص زا ادخ ندرک جراخ اب ماوت یسانشناور روھظ .تخانش دودرم دیاب ار ندرک دوخب نیقلت لصا
 رب .تفای ناوت یم یناسنا یاھ ھیضرف مامت رد یا ھنوگب ار تشادرب نیا .هدش یشیارگ نینچ ثعاب
 و ،دروآ یم تسدب ار یرتقیمع شنیب ،دھد یم شمارآ دوخب اعد ،ھیضرف نیا تایصوصخ ساسا
 اب یسامت اما .تسا ناسنا نورد ربً الک دریگ یم تروص ھچنآ ھتبلا و .دراد یم رب شود زا ار قوی

 دننک یم نیقلت دوخب یردقب ،صاخشا نیا .دشاب ھتشاد دوجو عقاو رد یئادخ رگا ،دریگ یمن ماجنا ادخ
 ناوت یمن ار ناشیاعد ،دنریگ یم شمارآ نوچ ،دوجو نیا اب اما .دراد ھطبار اھنآ اب ادخ دننک رواب ات
 .تسا بوخ هدشن دیما ان و هدنامن ھجیتن یب ناسنا ھک ینامز ات اعد .درمش هدوھیب
 ار ناگدرپسرس دنوادخ ھک دینادب” هدومرف ادخ ھچنآ لباقم رد ،تشادرب نیا ھک دینکن شومارف ھتبلا
  .دنک یم در ار )٣ :۴ رومزم( “دینش دھاوخ دنوادخ ،مناوخب ار وا نوچ و تسا هدرک ادج دوخ یارب
 خساپ و دونش یم ھک هدومرف دوخ ادخ و ،دنک یم تبحص ادخ ابً امیقتسم رادنامیا ،یحیسم یاعد رد
 ٔهدیاف ھن ،ددرگ یم لصاح تکرب نآ زا ؛یلایخ ھن ،دوش یم رارق ربً اتقیقح ھطبار .دھد یم زین ار
 تشادرب .دنشاب یم یوناث یتشادرب ،دنیآ یم تسدب اعد باوج رد ھک ینامسج یعفانم .رذگ دوز
 ساسا رب ھک یشمارآ ،نیا رب هوالع .دننک یمن اعد شمارآ رطاخب نایحیسم .تسا ادخ تیریخ ،یلصا
 رد ھک دزیخ یم رب اجنآ زا نایحیسم شمارآ .رذگ دوز ھن ،تسا دشر لاح رد ھشیمھ دیآ تسدب اعد
 ھک ینامز .دنک یم هدروآرب “وا” ار ناشیاھ زاین و ،دیرفآ ار زیچ ھمھ ھک دنشاب یم یئادخ روضح
 یم اعد وا ھب ھک یئادخ یاجب ،)دننک یم سح ھک یرثا ای( تسا یرھاظ یاعد ھب ناشلکوت نایحیسم
 .دنریگب ادخ زا ماھلا و دننک ھجوت دروم نیا ھب تسا مزال نارواشم .دننک یم اعد “دوخ” ھب دوش
 ادخ تساوخ ،رگید بناج زا .درک اعد وا ھب تقونآ ،تخانش لوا دیاب ار دوش یم اعد وا ھب ھک یسک
 نیا ھب و ،تسا رطاخ نیا ھب ناشزاین و ،دننک یم تفایرد حیسم یسیع ھب شنادنزرف ھک تسا یتھابش
 یمن دشاب ھتشادن ار فدح نیا ھک یئاعد .)دشاب یم ناشلئاسم لح حیسم( دنا هدمآ ادخ روضح ھب لیلد
   .تسا یناسفن لایما رطاخبً امتھ .دشاب ادخ لوبق دروم دناوت
 اب یراک و ،دھد یم رییغت نورد زا اھنت ار رادنامیا ،اعد ھک تسا نیا درک در دیاب ھک یرگید ٔھفسلف
 ھتشاد داقتعا دناوت یم رادنامیا ھک تسا نیا ناشتشادرب ،ساسا نیا رب .درادن تسا وا رب جراخ ھچنآ
 رییغت نورد زا ار وا ھک دناسر یم ماجنا یا ھنوگب اھنت اما ،داد دھاوخ ار شیاعد باوج دنوادخ دشاب
 ھیضرف .دننک اعد ناراب یارب دنناوت یم نایحیسم ھک دننک روصت دنناوت یمن نایارس گنھرف .دھد یم
 ۀنازور نان” ،ار ھتفگ یسیع ھچنآ ھیضرف نیا یلو .ھتفرگ ھمشچ رس نایارگ طاقتلا بناج زا ھک تسیا
 ادخ ھک دزومآ یم ادخ مالک ھتبلا .)٩(دزاس یم نکمم ریغ )١١ :۶ یتم(“امرف اطع ام ھب زورما ار ام
 مھاوخ یم یلو ،تسین نآ فالخ متبحص نم .دھد یم رییغت ار صخش ،نورد زا اعد ھب باوج رد
 شنادنزرف ام تساوخ ھشیمھ ادخ تساوخ .دزاس یم فدح ار ناسنا ھک منک تیادھ یلاکِشا ھب ار ھجوت
 جاور ھطبار نیمھ رد زین یرگید رظن .ام قفاوم وا ھن ،میدرگ وا قفاوم دیاب ھک میتسھ ام .تسین
 .دروآ دیھاوخ تسدب و “دینک اعد” دنیوگ یم .“تسا ندروآ تسدب و نتساوخ اعد” دیوگ یم ھک دراد
 یاسیلک ار نیا .تسا یلم ٔھناعا قودنص ادخ ایوگ !“درک دیھاوخ تفایرد ار دیھاوخب وا زا ھچ رھ”
 اعد اھ نابز ھب دیابً امتھ ھک دننک یم یراشفاپ ای و دیوگ یم charismatic کیتامزیراک “یحیسم”
 ام اب قیرط نیا زا و هدش ھمجرت ام نابز ھب شمالک ادخ ھک لاح ارچ هدیسرپن ناشیا زا یسک .درک

 ھنوگچ ،تشادن لوبق ار ام نابز رگا ادخ ؟مینک تبحص وا اب یرگید نابز ھب هدش مزال ،هدرک تبحص
 ام نابز ھب حضاو روطب مالک ،تسا یناحور دشر رظن دم رگا و ؟تفریذپ ار ام تاجن تساوخرد
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 .تسا یرگید عوضوم ،هدش تبحص اھ نابز عجار ادخ مالک رد ارچ لاح .هدرک تبحص
 ھک یتایصوصخ یلو ،درادن لوبق ار حیسم یسیع .تسا قمعت و رکفت اعد دیوگ یم یرگید ٔھیضرف
 نایحیسم ھک تفگ اھنآ ھب دیاب .دریگ یم راکب دوخ دصاقم درب شیپ یارب ار تسھ نایحیسم یاعد رد
  :اعد رد
  

  .)ددرگ اعد ھب لیدبت تسا نکمم دنچ رھ( دننک یمن قمعت و رکفت )١(
 یتایآ رب )transindental meditation یدنھ بھاذم قمعت فالخ( نایحیسم قمعت و رکفت )٢(

 رطاخب تقو چیھ ؛)١ رومزم( دراد ام اب ھک تسیا ھطبار رب و ،تسا مالک رد ھک تسا
           .تسین یناسفن لایما ءاضرا

 
 زکرمت یرگید و ،دراد دوخ لایما و دوخ رب زکرمت یکی .دنزاس یم راکشآ ار یگرزب قرف ،ود نیا
 .تسا ناشیا کلام وا و دننک یم یگدنز ادخ توکلم رد نایحیسم .ادخ رب
 و نیسدقم مان رد اعد .ھتفرگ ھمشچرس کیلوتاک یاسیلک زا ،تسا مالک فالخ ھک یرگید ٔھیضرف
 :ٔھناشن میرم
 

 و ))١٠(ھطساو اھنت( حیسم یسیع مان رد ادخ شریذپ مدع )١(
 رظاح ،زیچ ھمھ یاناد( فورعم یاھ ناسنا ھب ادخ تایصوصخ نداد تبسن )٢(

  .)قلطم رداق یتح اھنآ زا یضعب و ،اج ھمھ رد
 
 “میلعت” و دنک “تیادھ”تساوخ وا زا ناوت یم ھک یسک .دنرامش یم “ناراکھانگ هاگ هانپ” ار میرم
 یسک و “درک زاربا ناوت یم ار اھ اعد” ھک تسا یسک و ،“دنک یمن در ار ھثاغتسا هاگ چیھ” و ،دھد
 الب و یطحق ،یلاس کشخ و ناراب ھب طوبرم لئاسم ھک تسوا !“دناسر یم شیاسآ شمان اھنت ” ھک
  .))١١(“ردام یوناز رد کیلوتاک دنزرف” باتک زا سابتقا( دنک یم لح ار
 :میناوخ یم باتک نیا ۶۴٣ ٔھحفص رد
 

 ھفیظو و رادنید دنزرف دنراذگ یمن ھک دیراد یرامش یب یاھ بیع امش ،ھنافساتم”
 ھتفای تکرب ٔهرکاب زا دیاب ،دیبای افش دیھاوخب رگا .دیشاب دھاوخ یم ادخ ھک یسانش
 .“دینک اضاقت
 

 رظنب یتح .دناشن یم ادخ یاج رد ار میرم ھیضرف نیا ؟تفگ ناوت یم ھچ یتسرپ تب نیا ربارب رد
 :تسا نیا دراد نتفگ ھب زاین ھچنآ .دھدب وا ،ار اھ اعد باوج هداد تلاکو میرم ھب ادخ ھک دسر یم
 

 هدشن هدید مالک یاج چیھ رد .تفای ار یرظن نینچ ناوت یمن مالک زا یئاج چیھ )١(
 تقیقح رد .هدشن هداد وا ھب ناونع نیا ھب یناشن چیھ و ،دنک اعد میرم ھب یسک
 زاربا حیسم یسیع مان رد ار نآ و مینک اعد ادخ ھب اھنت دنیوگ یم مالک تایآ
 دیوگ یم ادخ مالک ھچنآ .تسین یا ھتشرف ای یصخش ھب اعد زا یناشن چیھ .مینک
 .دراد یگرزب قرف دیوگ یم کیلوتاک یاسیلک ھچنآ اب

 
 .دیھد یم تبسن وا ھب ار ادخ تایصوصخ مامت ،دینک یم اعد یصخش ھب یتقو )٢(

 اج ھمھ رد وا ھک دیراد نآ رب روصت ،دینک یم اعد وا ھب یتقو ،لاثم ناونعب
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 زا “رضاح اج ھمھ” .دراد ار اعد باوج یئاناوت لکش نیا ھب و تسا رضاح
 قلطم رداق دیاب دراد ار اھ باوج یئاناوت ھکنآ نینچھ .تسا ادخ تایصوصخ
 .دشاب ھتشاد ار ھمھ باوج یاناوت دیاب وا .تسا نوگانوگ اھ زاین نوچ دشاب زین
 بجعت ،دنرب یم مان ادخ “ردام” ار میرم یتقو ھتبلا .تسا ادخ “قلطم رداق”
  .دنرامشب ادخ ار ناسنا ھک درادن

 
  یحیسم یاعد لوصا
 
 باتک ھچنآ ھب تسا مزال ،تسھ اعد دروم رد ھک یطلغ تارظن ھب عجار یھاتوک تبحص زا سپ
 تبحص ھجیتن رد و ،مھد ماجنا اجنیا ار اعد زا یعماج ٔھعلاطم مناوت یمن نم .میزادرپب دیوگ یم سدقم
 .درک مھاوخ یسرربً اقیمع ار یدادعت دعب و ،درک مھاوخ ھتفگ دروم نیا رد سدقم باتک ھچنآ زا
 ھچنآ داینب ،تاملک نیا .میسانشب تسا مزال ار دندش هدرب راکب دیدج دھع رد ھک ینانوی تاملک ادتبا
 .دنزاس یم مھارف ار ھتفگ اعد دروم رد ادخ مالک
 یم رگید تاملک ٔھمھ لماش و ،تسا عیسو ھملک نیا ٔھنماد .تسا proseuche “ھچوسورپ” ھملک نیلوا

 .دراد ار “ادخ اب تبحص” یمومع ینعم و هدش هدافتسا رگید تاملک زا رتشیب نآ زا .دوش
 زین ھنوگ نامھ ھب و ،مینیب یم ١۵ :۵ بوقعی رد )proseuche زا سابتقا( ار euche “ھچوِا” ٔھملک
 فرصم راب ٣ اھنت نوچ یلو ،دشاب یم “ھچوسورپ” زا رتروانھپ عقاو رد نآ ساسا .تسا هدش ھمجرت

 ،عماج ،ساسا ار نآ ناوت یمن ،هدش فرصم راب ٣٣ ھک proseuche “ھچوسورپ” اب ھسیاقم رد ،هدش
 “ھچوسورپ” ،ینعم و هدافتسا ٔھنیمز رد ھک تسین یکش .درب مان ،دیدج دھع عیسو نادیم رد و

proseuche دراد ار لوا ٔھبتُر.      
 یاعد” و “یمومع یاعد” :تسا نیا proseuche “ھچوسورپ” ینعم )١٢(دیوگ یم Trench چنِِرت
 یاھ اعد( عماج ٔھنوگب ار اعد اجنآ رد .هدش هدافتسا نآ زا ١۶ :١۶ لامعا رد .“ادخ ھب یگشیمھ
 “ھچوسورپ” ھک تسا رطاخ نیا ھب .مینیب یم هدش هداد نآ ھب صاصتخا ھک یناکم رد و ،)نوگانوگ
 یم اعد تین راھظا یارب ار “اعد ناکم” ،نآ رد ھک تسیا ھملک .میسانش یم یناگمھ اعد ٔھملک ار
 یم راھظا ار یمومع یاعدً اتجیتن و ،هدوب نینچ دارفا زا یدادعت تین ھک میوش یم ھجوتم و ،مینیب
 نایسسفا .دنوش یم “ھچوسورپ” زا یا ھبنج لماش ،اعد زا ترابع ھب هدش هدافتسا تاملک مامت .دنک
 ھتسویپ ھکلب ،ما هداتسیان زاب امش دوجو یارب یرازگرکش زا” ،تسیا هدافتسا نینچ رگناشن ١۶ :١
 .مینیب یم سلوپ “ھچوسورپ” رد ار ود رھ سامتلا و رکش .“منک یم دای دوخ یاھاعد رد ار امش
ً الومعم ھکنآ دوجو اب ،دراد یصاخ عوضوم رب زکرمت ھملک نیا .تسا deisis “سیسیئِد” رگید ٔھملک
 و )١٧ :۶ نایسسفا(“انمت و اعد” ردً اصوصخ .مینیب یم proseuche “ھچوسورپ” ھب ھتسویپ ار نآ
  .)۶ :۴ نایپیلیف(“ھثاغتسا و اعد”
 :هداد ناشن proseuche “ھچوسورپ” و deisis “سیسیئِد” نایم ار قرف ود چنِِرت
 

)١( proseuche ”سیسیئِد” اما تسا روانھپ و عماج “ھچوسورپ“ deisis ھب طوبرم 
 اھنت deisis “سیسیئِد” ،رگید ترابع ھب .دشاب یم یصاخ یاھ تساوخرد
 رد .هدشن فرصم فارتعا ای یراذگ رکش رطاخب هاگ چیھ و ،تسا تساوخرد
 .تسا یصوصخب تساوخ

 “سیسیئِد” ھک یتروص رد ،دراد ار ادخ بناج ھشیمھ proseuche “ھچوسورپ” )٢(
deisis، تساوخرد .هدش هدافتسا زین مدرم زا یصاخ یاھ تساوخرد رطاخب 

 یتروص رد ،دنراد ار یصاخ بناج ھمھ زین هدش ادخ ھب قیرط نیا زا ھک یئاھ
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 “سیسیئِد” ،صاخ یاھ تساوخرد اما .تسا یمومع یاعد “ھچوسورپ” ھک
deisis دنراد مان.  

 
 یدایز ینعم ھملک نیا .دشاب یم enteuxis “سیسکوتنِا” هدش هدرب راکب دیدج دھع رد ھک یرگید ٔھملک
 کچوک تیصخش تساوخرد ھک هدش هدافتسا ھنوگ نآً الومعم .هدش هدافتسا نآ زا تردنب یلو ،دراد
 ،یکاب یب تایصوصخ نآ رد .)روتارپما زا یدنورھش تساوخرد( دنک یم ناونع دوخ رترب زا ار رت
 سیسکوتنِا لاح رد ،دنک یم یرادربنامرف ١۶ :۴ نایناربع رد یسک .مینیب یم ار نانیمطا و ،یسرتسد

enteuxis دشاب یم. 
 زاربا یارب نآ زا .دراد ار “یراذگرکش” ناونع و ،تسا eucharista “اتسیراکوا” رگید ٔھملک
 ھب ،هدنیآ رب زکرمت یاجب ،ھک تسا نیا deisis “سیسیئِد” اب نآ قرف .هدش هدافتسا ادخ زا یراذگرکش
  .هدش هدرب راکب یراذگرکش یارب اھنت و درادن یصاخ تایعزج .دروآ یم دایب و هدرک هاگن بقع
 کی ھک ینامز .دنشچ یم ار هودنا و مغ مھ و ،دنراذگ ساپس و دونشوخ مھ یگدنز رد نایحیسم
 هدرمش زیاج ار هودنا و مغ ادخ مالک ،دھد یم تسد زا ار یبوبحم ای ،دنیب یم یلام ررض یحیسم
 رد ھک یا هدعو رطاخب اما ،)١٣ :۴ نایکینولاست لوا ،دوش یمن رجنم متام ھب ھک یدیما رد اما(
 یحضاو لیلد رگا یتح ،هدرمش مزال زین ار یراذگرکش ،هدش هداد )رگید تایآ و( ٢٨ :٨ نایمور
 ٔھشقن نایھاپس هدنامرف .)درک میھاوخ کرد یزور یلو ،ھن دیاش لاح( دشاب هدوبن تسد رد نآ یارب

 ،یگدنز یاھ یتخس و شیامزآ .تسا ھتفرگ راکب شنایھاپس تیریخ یارب و دراد تسد رد ار دوخ
 .ددرگ یم اھنآ مئاد یتمالس ھب رجنم ھک ،تسا شنادنزرف یارب ینامسآ ردپ ٔھمانرب ٔهدمع تمسق دوخ
 :۴ نایپیلیف( ینارگن و کش یاجب ،راذگرکش یاعد طرش .دنک یم دییات ار نآ یراذگ ساپس یاعد
 ادخ تیشم وترپ رد ار شیگدنز ھک یسک اھنت .دروآ یم دایب نایحیسم یگدنز رد ار ادخ تیمکاح ،)۶
 نآ دنب زا لکش نیا ھب و .دشاب زین راذگرکش ،هودنا و مغ نایم رد ھک دراد ار نآ یئاناوت ،دنیب یم
 و حلص رد ار هدمآ شیپ ھک یشیامزآ ات دھد یم ار نآ ناکما ،نینچمھ .ددرگ دازآ و هدش صالخ
 یرتشیب یدازآ اھ یسررب ھنوگنیا .ددرگ فوشکم شیگدنز رد نآ زاغآ ٔھطقن و ،دنک یسررب شمارآ

 و نیقلت یاجب( دنیامن یم ناشتالکشم و لئاسم نیزگیاج ار ادخ و دنک یم داجیا نایضاقتم یارب ار
   .)یئورود
 ھتخوماین ھک ینامز ات و .دوب دھاوخن راذگرکش ،لئاسم لح تفایرد زا سپ یتح ،سانشن قح یضاقتم
 راچد ھک رھ .تشاد دھاوخن یشوخ معط شناھد رب اھ هویم نیرت نیریش یتح ،دشاب راذگرکش
 یرایسب ضراوع زا دیاب یحیسم نارواشم .هدوب یگنھامھان و بوشآ زا رپ شیگدنز ،هدوب یرکشان
 “اتسیراکوا” ٔھملک .دنوش ھجاوم نآ اب دراد ادخ ھک یدایز تبحم اب و ،دنشاب هاگآ ،دراد یرکُشان ھک

٣٣، eucharista دراد ھک یتیمھا .مان لکش ھب راب ١۵ و هدش هدافتسا لعف لکش ھب دیدج دھع رد راب 
    .تفای ناوت یم هدش هدافتسا نآ زا ھک یراب دادعت رد ار
 ھملک aitema “امِتیِا” .hiketeria “ایِرتِکیھ” و ،aitema “امِتیاِ” :درب مان دیاب ار رگید ٔھملک ودً اتیاھن و
 رھ .)١٣(هدش هدافتسا ادخ زا تساوخداد و تساوخرد ناونع یارب دیدج دھع رد راب ود اھنت ھک تسیا
 “ھچوسورپ” هزادنا رھ .هدش هدافتسا نآ زا یعمج ٔھنوگب )١۵ :۵ انحوی لوا و ۶ :۴ نایپیلیف( راب ود

proseuche امِتیاِ”ً انیقی ،دشاب“ aitema حیسم یسیع یاعد رد .تشاد دنھاوخ دوجو یناوارف یاھ، 
 و deisis “سیسیئِد” ،Berry)١۵( یِرب ٔھمان تغل .)١۴(دنا ھتفای ار aitema “امِتیاِ” تفھ دادعت یرایسب
 ھشیمھ ھک تسا زاین ،دراذگ یم ناشنایم ار قرف ھک یدروم اھنت .هدناوخ عون کی ار aitema “امِتیاِ”
 .دشاب یم aitema “امِتیا” ءزج



 64 

 کی اھنت دیدج دھع رد .دریگ یم ماجنا ینتورف و عضاوت رد ھک تسا اعد ٔھملک hiketeria “ایِرتِکیھ”
 ناوت یم ار نآ .)هدش هدرب راک deisis “سیسیئِد” اب هارمھ ھک ٧ :۵ نایناربع( هدش هدافتسا نآ زا راب
 .دروآ رامشب “ینتورف رد اضاقت” ای “عرضت”
 
 تاملک نیا اب ار دوخ دیاب یحیسم نارواشم .دنشاب یم اعد تابیکرت زا یبوخ دروآرب ،هدرب مان تاملک
 ،تسھ زیچ ھمھ یاناد ادخ ھتبلا .درک دنھاوخ هدافتسا نآ زاً امئاد نوچ ،دنزاس انشآ دنراد ھک یبیکرت و
 رد ار ھنیمز ھک تسا سدقلا حور .)٨ :۶ یتم( دننک اعد ھک )هداد نامرف( ھتساوخ شنادنزرف زا اما
 هارمھ ،یصوصخ ای یمومع ،اھ یدنمزاین .دنک یم راک ھلیسو نیا ھب ھک تسا ادخ .دریگ یم تسد
 ادخ .میریگ یم هرھب نآ زا ھک میتسھ ام .دنزاس یم ار اعد ساسا ،ینتورف و ،قایتشا ،یراذگرکش اب
  .میزاس یم لماک دوخ رد ار وا ھک میتسھ ام .درادن ام عالطا ھب زاین

 دیھاوخ ار اعد زا یلماک یامیس ،دینک ھفاضا هدرب مان تایصوصخ ھب ار رگید تیصاخ ود رگا لاح
      .شتسرپ و فارتعا :تشاد
 نیرت هدمع .دراد ار دروم رارکت ینعمو ،دشاب یم homologia “ایگولوموھ” ،فارتعا ینانوی فرح
 ام دروم رد ادخ ھچنآ رارکت ،زین فارتعا .تسا ٩ :١ انحوی لوا رد هدش هدرب راکب نآ رد ھک یا ھیآ
 دشاب یم ھبوت ٔهویم ءزج و ھتفرگ یاج یزاسکاپ ریسم رد .تسا ادخ اب یلدکی و قفاوت .دشاب یم ھتفگ
 فارتعا .)دنوش یم یگدنز رد یرگید تارییغت ثعاب ھک راکفا رییغت ینعی metanoia “ایوناتِم”(
 نابز ھب و هدش زاغآ لد زا دیاب فارتعا ،لیلد نیا ھب و .دریگ یم دوخب زین ار هانگ زا یدازآ ٔھناشن
  .دوش هدروآ
  :)١۶(مینیب یم ١٣ :٢٨ لاثما رد ار فارتعا موزل
 

 ٢٨ لاثما
  ،دناشوپب ار دوخ هانگ ھک رھ :١٣

  ،دش دھاوخن بایماک   
  دنک فارتعا ار نآ ھک رھ اما    
  ،دیامن کرت و     
  .تفای دھاوخ تمحر      
 

  .دروآ تسدب ٩ لایناد و ،٩ ارزع ،۵١ رومزم رد ناوت یم ار فارتعا زا یبوخ یاھ لاثم
 ات ٢٠ :١٠٣ رومزم رد ناوت یم ار نآ زا یبوخ لاثم .یرکف ات دراد یئارجا ٔھبنج رتشیب شتسرپ

 ینعی ،شتسرپ .دیاتس یم هدرک ھچنآ و تسھ ھچنآ رطاخب ار ادخ رومزم نیا ٔهدنسیون .دروآ تسدب ٢٢
 شتسرپ رد .تسوا عون زا زین شیاھراک ،تسھ ھک یعون رطاخب .تسھ ھک یعون یارب ادخ رکش
 اَبا” دیوگب لد اب ات دشاب هدش نشور یضاقتم یارب دیاب نآ ینعم .“ردپ اَبا” میئوگ یم ھک ،تسا ادخ
 .“ردپ
 

 ٨ نایمور
  ،دیشاب ناسرت زاب ات دیا ھتفاین ار یگدنب حور امش ھک ارچ :١۵

  دیا ھتفای ار یگدناوخرسپ حور ھکلب  
 ».ردپ ،ّاَبا« :میھد یمرد ادن نآ ۀطساو ھب ھک   
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 یم یلامک ناھاوخ نایحیسم .تسین یحیسم ،تسا یناسنا لایما و اھ یدنمزاین رب دودحم ھک یئاعد
 یم تروص شتسرپ و یراذگرکش و فارتعا ھک تسا رطاخ نیا ھب .تسا ادخ رد اھنت ھک دنشاب
 ،تسا ادخ عوضوم لصا .تسا وا رد شتسرپ و یراذگرکش و فارتعا هار و ،تسا ادخ فدح .دریگ
  .میروآ یم تسدب وا زا ھچنآ ھن
 ادخ هارمھ ار اھنآ دنناوتب ات دنھدب حرش نایضاقتم یارب ار ادخ شتسرپ ساسا دیاب یحیسم نارواشم
 ٔھنیمز .دنتسین ادخ اب هارمھ ھجیتن رد و دنتسھ ناشلئاسم لح ناھاوخ اھنت نایضاقتمً الومعم .دننادرگ
 ار ادخ دیاب .دزاس یم مھارف ار ھنیمز ھک تسا ادخ تساوخ .هدشن مھارف سدقلا حور یارب راک
 هار دس ھک تسا یھاوخ دوخ .دنادرگب ام لماش ار ادخ )تاکرب( تایصوصخ سدقلا حور ات تساوخ
 راک نیا .درک لیدبت یھاوخ ادخ ھب دیاب ار یھاوخ دوخ .)ددرگ یم لئاسم ثعابً الومعم و( دشاب یم
 راک روج کی ،ھمھ رد ادخ .دنک یم راک شنادنزرف رد ھک تسا یقیرط و ادخ تخانش جاتحم زین
 ھتفھن ام یگدنز ھک تسوا رد نوچ .میشاب وا بلاط ھتساوخ ام زا ھک تسا لیلد نیا ھب و .دنک یمن
   .تسا
 لئاسم لح لماش ھتبلا تخانش نیا .دشاب ھتخانش ار وا ھک دیتسرپ دھاوخ ار ادخ ینامز یضاقتم
 .دراد هاگن نآ رد و هدرک تیادھ ادخ هار رد ار وا ،لئاسم لح ھکنآ طرش ھب یلو ،دوش یم یضاقتم
 ھبوت ھجیتن رد .ددرگ یم تیادھ )راتفر رییغت و راکفا رییغت( ھبوت ھب یضاقتم ھک تسا هار نیا رد
 ھب تقونآ ،دنک تفایرد تکرب ادخ زا یضاقتم ھک ینامز .ددرگ یم ادخ تاکرب ھب رجنم ھک تسا

 ھک هدیشچ ار ادخ .تسا هدش رپ ادخ زا و هدش یلاخ دوخ زا یردق .دشاب راذگرکش دناوت یم یتسار
 ھنیمز نوچ ،درادرب مدق ادخ شتسرپ ھب یراذگرکش زا ھک هدیسر نآ عقوم لاح و .تسوکین ردقچ
 ،دوب راذگرکش دیاب ھتبلا .هداد ماجنا ادخ ھک تسا یئاھ راک رطاخب یراذگرکش .هدش مھارف نآ یارب
 یارب ادخ ھک یئاھ تساوخ .تسا ادخ تسد رد زین یضاقتم ٔهدنیآ یگدنز .هدشن مامت ادخ راک یلو
 یم وا رگید یاھ تساوخ یاریذپ ار یضاقتم ھک تسا ادخ شتسرپ و ،تسا ناوارف دراد یضاقتم
 نآ بلاط ھک ینامز و ھنوگنآ ،اھ تساوخرد ٔھمھ .درک یگدنز لک ھجوتم دیاب ار یضاقتم .دنادرگ
 ادخ ھک تسا نیا دزاس یم مھارف ار نارادنامیا تیاضر ھچنآ .دننک یمن تفایرد خساپ ،میا هدوب
 عون ناوت یمن یلو ،دھد یم ماجنا ار راک ادخ .تسا رادافو ھشیمھ شیاھ هدعو ھب و ،هداد “هدعو”
  .دزاس یم ار شنادنزرف ھک تسا ادخ .درک لیمحت ادخ ھب ار نآ ماجنا قیرط و نامز و راک
 ادخ شتسرپ یارب ار ھنیمز ھک ،)شمالک دربراک قیرط زا تخانش( تسادخ راک زا ھبرجت ھجیتن رد
 یم ظوفحم وا رد ار رادنامیا ھتشاد هاگن زاب ادخ یارب ار هار ھک ،تسوا شتسرپ و .دزاس یم مھارف
 .هدرکن ای هدرک ھک یراک رطاخب ھن ،دنتسرپ یم شدوجو رطاخب ار ادخ ،شتسرپ رد نایحیسم .دراد
 ،اما .دنک یم نآ نیشناج ار ادخ و ،دراد یم رب نایم زا نامز رورم اب ار یھاوخدوخ ،ادخ شتسرپ
 دھاوخ راک لاح رد ادخ زین نایضاقتم ٔهدنیآ یگدنز رد و .دراد زین دشر ھب زاین ،یگدنز رد ادخ نتفای
 ارجا ھب کیاکی ،ادخ یاھ تساوخ مامت ات دراد یم هاگن زاب ار ھنیمز ھک تسا شتسرپ ً،اتجیتن .دوب
 تارثا ،ادخ شتسرپ ھک دیشک دھاوخن لوط .دوب دھاوخ زین وا تاکرب لماش ادخ شتسرپ .دنوش ھتشاذگ
 .دشاب یم دنراد مزال نایضاقتم ھچنآً اقیقد نیا و .تشاذگ دنھاوخ یاجب دوخ زا یرثؤم رایسب
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 )١ شخب( مشش لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنزاس مھارف ھطبار نیا رد ار یرمث رپ یاھ باتک یحیسم نارواشم ،نیا زا سپ مراودیما )١(
 نارواشم یامنھار” ھب ،تاعالطا یناگیاب و تشاددای تشادارب ھب عجار رتشیب عالطا یارب )٢(

 .دینک ھعجارم ٢۵ لصف ،“یحیسم
 .دتفا یب یرگید صخش تسد رد دیابن اھ تشادای نیا نوچ ،رواشم یصخش ٔهدافتسا یارب اھنت )٣(
 نایم رد ادخ اب ھک یعوضوم ھب عجار رظاح لاح رد دھاوخن رواشم تسا نکمم ،لاثم ناونعب )۴(

 .دنک تبحص ھتشاذگن
 .دینک ھعجارم “امنھار” باتک رد نآ یاھ لصف ھب ،فیلاکت ھب عجار رتشیب تبحص یارب )۵(
 ما ھتخاس مھارف نایضاقتم یارب ار “دوخ ٔھیاسمھ و ادخ اب ھتفھ راھچ” مان ھب یتدابع ٔھچباتک نم )۶(

  .دشاب هرواشم لمکم ات
  .دنشاب یم هرواشم ٔھمزال بلطم ود نیا ؛دراد رییغت و طابضنا رب دیکات “ھتفھ راھچ” ٔھچباتک )٧(
 زا ،اعد میلعت زا سپ ھک دیآ شیپ ینامز دراد ناکما .دراد دوجو زین یئانثتسا ھنیمز نیا رد ھتبلا )٨(

  .دنک اعد تساوخ یضاقتم
 .“روایم شیامزآ رد ار ام” حیسم یسیع رگید تساوخ ای )٩(
 ۵ :٢ سواتومیت لوا )١٠(
)١١( The Catholic Child at the Mothers Knee 
)١٢( Synonyms of the New Testament ١٨٩ ٔھحفص 
 .هدش هدافتسا مدرم زا تساوخرد ناونعب ٢۴ :٢٣ اقول رد رابکی و )١٣(
)١۴( Synonyms ١٩١ ٔھحفص 
)١۵( Greek English Lexicon of the NT ١٢١ ٔھحفص 
 .درک مھاوخ تبحصً ادعب فارتعا ھب عجار نم )١۶(
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 مشش لصف
 )ھمادا( ادخ لوصا

 )٢شخب( اعد و یحیسم ٔهرواشم
 
 اعد یلصا عوضوم
 
 باوج ندوب تخاونکی میا هدید ھچنآ ،)١٧(“رادنامیا یصخش تاعالطا” ٔهوزج زا هدافتسا اھلاس زا سپ
 :دنا هدش ناونع نینچ اھ لاؤس نیا .تسا نآ رخآ ٔھحفص یاھ لاؤس ھب نایضاقتم
 

 ؟دیھد حیضوت ھصالخ روطب ار دوخ لکشم )١(
 ؟دیا هدرک نآ دروم رد یمادقا ھچ )٢(
 ؟)دیراد ام زا یراظتنا ھچ( مینکب میناوت یم ھچ ام )٣(

 
 :هدش هداد باوج کیً الومعم ،)؟دیا هدرک نآ دروم رد یمادقا ھچ( ٢ ٔهرامش لاؤس ھب باوج رد
 یراک اھنت ھک ،تساجنیا ھلئسم اما .تسین نآ رد یکش و دشاب یم یحیحص مادقا اعد ھتبلا .“اعد”
 .ھتفرگ تروص ھک ،تسا
 رد” ھک تسا نیا دوش یم هدینشً الومعم ھچنآ یلو .هدرک لح ار یا ھلئسم تردن ھب یئاھنت ھب اعد
 زین اعد ایآ” ،دیوگب تسا مزال رواشم یعقوم نینچ رد .“داتفاین یقافتا اما .... مدرک اعد نآ دروم
 “؟دیدرک راکچ رگید اعد زا سپ ،بوخ” ای “؟دینکب زین یراکچ دیوگب امش ھب ادخ دیدرک
 .“دھدب ماجنا ار راک دیاب ھک تسا ادخ لاح و مدرک اعد بوخ !؟تسیچ دیدرک راکچ زا ناتروظنم”
 کمک امش ھب اعد رد ادخ .دینکب دیاب راکچ ھتفگ شمالک رد .ھتشادرب ار لوا مدق وا یلو ،تسرد”
 هدافتسا لاثم نیا زا دراوم نیا زا یرایسب رد .“دیھدب ماجنا زین ار ھتفگ شمالک رد ھچنآ ات دنک یم
 :ما هدرک
 “؟دیا هدناوخ ادخ مالک رد ار حیسم یسیع یاعد امش ایآ”
 .“ھلب”
 “؟تسا تسرد .امرف اطع ام ھب زورما ار ام ۀنازور نان دیوگ یم حیسم یسیع ،١١ :۶ یتم رد”
 .“ھلب”
 نماد رب نامسآ زا نان ات تسشن تخرد ٔھیاس ریز ناوت یم ھک تسا نآ روظنم ایآ ،نآ زا سپ بوخ”
 “؟دوش ریزارس ام
 .“ھن”
 “؟دناسرب ناتتسد ھب ار نان ھک تسین ادخ تبون لاح رگم ؟دیدرکن اعد نآ یارب رگم ؟ ....ارچ”
 رب هوالع ھک تسا نیا روظنم سپ .میروخب دیابن مینکن راک رگا ھک مدناوخ یرگید یاج رد نوچ .ھن”
 “؟مینکب زین راک دیاب اعد
 .“دسر یم رظنب روطنیا”
 نآ ھب دیاب و هداد شمالک رد ار تالکشم ٔھمھ لح هار ادخ .دیراد ھک یا ھلئسم ھب میدرگرب لاح”
 .“مینک عوجر
 رطاخ ھب شمارآ نیا سپ “؟داد دھاوخ شمارآ امش ھب ادخ اعد رد ھک ھتفگن رگم یرگید یاج رد اما”
 ؟تسیچ
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 اعد اب زیچ رھ رد ھکلب ،دیشابن نارگن زیچ چیھ یارب” :دیامرف یم ادخ ٧ و ۶ :۴ نایپیلیف رد ھلب”
 ادخ شمارآ ،ھنوگ نیدب .دینک زاربا ادخ ھب ار دوخ یاھتساوخرد ،یرازگرکش اب هارمھ ،ھثاغتسا و
 اما  .“تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد ،تسا لقع یمامت زا رتارف ھک
 ینارگن یاجب دیوگ یم ۶ ٔھیآ .دنک یم نایب ار نآ یقیقح ینعم ھک دشاب یم زین ینتم لماش تایآ نیا
 یاھتساوخرد”( دشاب یصاخ دراوم رد دیاب ناتیاعد .دینک اعد ھنوگچ ھتفگ نینچمھ و .دینک اعد
 تسا نیا روظنم .دیشاب زین راذگ رکش دیوگ یم و .دوش یم نآ ھب طوبرم ھک یلک بناوج ھن ،)“دوخ
 زا سپ ات دیشاب شدوخ بلاط دھاوخ یم یلو ،داد دھاوخ باوجً امتھ و دناد یم ار امش ٔھلئسم ادخ ھک
 دناد یم رتھب و دسانش یم ار امش ادخ .دشاب هدوب زین وا تساوخ قباطم تساوخ دیھاوخ ھچنآ زین نآ
 .“دیراد مزال ھک تسیچ ،عقوم رھ رد
 .ھتخاس طورشم ار اعد ادخ ھک دوش یم ھجوتم یضاقتم ،اجنیا ات
 ،تسالاو ھچنآ رھ ،تسا تسار ھچنآ رھ ،ناردارب یا ،نایاپ رد” :دیامرف یم ٨ ٔھیآ رد سپس”
 نادب ،تسا یندوتس ھچنآ رھ و ینتشاد تسود ھچنآ رھ ،تسا کاپ ھچنآ رھ ،تسا تسرد ھچنآ رھ
 ینارگن مامت ھک تسا نیا روظنم .“دینک لمأت نآ رد ،شیاتس نایاش و تسا یلاع یزیچ رگا .دیشیدنیب
 رگا .دینک رپ ھتفگ ادخ ھچنآ اب ار نآ یاج و ،دیزادنا یب رود ار دیا ھتشاد ھک یدب یاھ ھشیدنا و اھ
 حیحص راکفا ھب ار ناشیاج دیاب طلغ راکفا .تشگ دنھاوخ زاب امش ھب یلبق راکفا ،دینکن ار راک نیا
 .تسا هدشن زاب زونھ ادخ یور رب برد ،ددرگن ماجنا راک نیا رگا .دنھدب

 یاج دیاب حیحص راکفا ادتبا .مینکب هدش ھتفگ اعد ھب عجار لاحبات ھچنآ زا یدروآرب ناوت یم لاح
 .دش دھاوخ نآ ماجنا ثعاب زین حیحص یاعد و ،دنریگب ار طلغ راکفا
 نم رد ای و هدینش نم زا ھچنآ رھ و دیا ھتفریذپ و ھتخومآ نم زا ھچنآ” :دیوگ یم ٩ ٔھیآ رد دعب اما”
 ار “دیروآ لمع ھب” دیاب ھچنآ .“دوب دھاوخ امش اب شمارآ یادخ ھک ،دیروآ لمع ھب ار نامھ ،دیا هدید
 ینامز ،دیشاب ھتشاد ھجوت .“دوب دھاوخ امش اب شمارآ” ،نآ زا سپ .هدرک صخشم شمالک رد ادخ
 شمارآ ،دیدروآ لمع ھکنآ زا سپ ھکلب ،“دوب دھاوخ امش اب شمارآ” ھک تسین دیروآ یم “لمع” ھک
 .تفای دیھاوخ ار
 :دیوگ یم ادخ 
 

 ۵۵ ایعشا
  دیامرف یم دنوادخ اریز :٨
  تسین امش راکفا نم راکفا  
 .ین نم یاھ قیرط امش یاھ قیرط و   

  تسا رت دنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
  امش یاھ قیرط زا نم یاھ قیرط نانچمھ  
 .دشاب یم رت دنلب امش اکفا زا نم راکفا و   

 
 قباطم دیاب زین ام راتفر ھکلب ،ددرگب ادخ مالک قباطم تسا مزال ام راکفا اھنت ھن ھک دینیب یم لاح
 ماجنا دیاب ھک تسا یتامادقا یرس زا ،لوا مدق یلو ،تسا مزال اعد ھک تسین یکش .ددرگب مالک
 لماشً الومعم دشاب یم مالک قباطم ھک یئاعد .دیریگب رظن دم ار ھتفگ مالک ھچنآ مامت ھشیمھ .دندرگ
 .دشاب یم زین لمع
 “؟تفگن نمبً البق ار اھ نیا یسک ارچ سپ”
 ،مینک یسررب ار ھتفگ دیراد ھک یا ھلئسم ھب عجار مالک ھچنآ هدیسر نآ عقوم ،دش ھتفگ ھک لاح اما”
          .“میروآ رد ارجا ٔھلحرم ھب سدقلا حور کمک اب و
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 تسا رکف رد اھنت .دراذگ یم یقاب هدشن ماجنا ار راک ،دراد یم مزال لمع نودب ار اعد ھک یشزومآ
 یم بجاو ،مادقا رھ زا لبق ار اعد ادخ مالک ھک یتروص رد .درادن ار راک ماجنا تردق و ،لایخ و
 ،دناسرب یضاقتم ھب ار یصاخ ھجیتن دیاب اعد .ددرگ یم لماش ار یراک ماجناً الومعم زین مادقا .دناد
  .)١٨(درادن یدایز ٔهدیاف ،ھن رگا

 عوضوم نوچ اما ،مینکب دراد یحیسم ٔهرواشم رد ھک یشقن و اعد ھب عجار ناوت یم یرتشیب تبحص
  .منک ھضرع ھطبار نیا رد یصاخ باتک هدنیآ رد مراودیما ،تسا یعیسو
 

 اعد باوج
 
 جایتحا ھک تسا یمھم عوضوم نیا .هدادن باوج ناشیاعد ھب ادخ دننک یم رکف نایحیسم زا یرایسب
 یارب یمادقا و ھجوت دراد ناکما یلو ،دونش یم ار اھ اعد ٔھمھ ادخ ھک تسین یکش .دراد یسررب ھب
 حیحص دونش یمن ار یسک یادص ادخ ھکنآ رکف .دھدب ماجنا تدم زارد رد ،دنکب رگا و ،دنکن نآ
 دنیوگب تسا رتھب “هدینشن” یاجب .دونش یم و دنیب یم ار زیچ ھمھ و تسھ اج ھمھ ادخ .)١٩(تسین
 ادتبا .دشاب دیاب ناشدوخ رد لاکِشا سپ .تسین ادخ زا لاکِشا ،درادن لوبق رگاو .)٢٠(“درادن لوبق”
  .تسا ناشدوخ رد لاکشا و ،درادن یلاکشا ادخ ھک دنشاب ھتشاد لوبق دنناوتب دیاب
 میراد نورد رب ھک یلاکِشا ھب ار ام ،نامیاعد ندرکن لوبق اب دھاوخ یم ادخ ،تفگ ناوت یمً اجیتن
 اعد رد ام تساوخرد .میجنسب ار دوخ و میزادنا یب دوخ نورد رب رظن دھاوخ یم ادخ .دنک تیادھ
 ھتشاد اعد رد ھک هدوب یصوصخب تساوخ ،لاکِشا تفگ ناوت یمً اتجیتن .دشاب نآ ھب طوبرم دیاب زین
 ادخ مالک ار دنوش یم ادخ یئانتعا یب ثعابً الومعم )اعد رد( ھک یتالاکشا ،زین ھطبار نیا رد .میا
  .ما هداد رارق رظن دروم ار دوش یم هرواشم ھب طوبرم ھچنآ ھب نم .هدرب مان
 

 اعد رد ھچنآ اب ،شرظن یرادنامیا یتقو .دنک یمن لوبق ار تسا نآ رد یئورود ھک یلد یاعد ادخ .١
 لد رد ار یدب” ھیآ نیا رد .)١٨ :۶۶ رومزم( تسوا یئورود ،دشاب یمن یکی هدروآ نابز ھب
 اعد زا لبق یتسرد ھب ار یعوضوم رھ تسا مزال .دراد لد رد ھک تسا یترارش ،“نتشاد روظنم
 .دش دھاوخن داجیا یئورود ھک تشاد نانیمطا ناوتب ات داد حرش

 
 شضیف رد ادخ ھک تسین نیا مروظنم ھتبلا .دنک یمن لوبق ار درادن نانیمطا ھک یلد یاعد ادخ .٢

 :١٢ لامعا( تسا هدرک ار نآ ھک تسھ ینامز ؛دنک یمن ،میراد کش نآ ھب ام ھک یراک ھب مادقا
 اب ھک تسایرد جوم نوچ ،دراد دیدرت ھک یسک اریز” ،دیوگ یم بوقعی ھک یروطب ،اما .)١۶ ـ ١
 بوقعی(“تفای دھاوخ یزیچ دنوادخ زا ھک درادنپن سک نینچ .دوش یم هدنار وس رھ ھب داب شزو
 تساوخرد ،تسا تمکح زا هرھب یب یسک امش زا رگا” دیوگ یم لصف نامھ ۵ ٔھیآ رد .)٧ و ۶ :١
 نآ .“دش دھاوخ اطع یو ھب و ،دنک یم اطع ھمھ ھب تمالم نودب و ھنادنمتواخس ھک ییادخ زا دنک
 ناردارب یا” ،مینیب یم لصف نیا ١ ٔھیآ رد ار باوج ؟تسیچ دنک یم نآ زا تبحص ھک یتمکح
 روظنم “!دیراگنیب یداش لامک ار نآ ،دیوش یم ور ھبور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ ،نم
 زین نآ اب تقباطم هار و ددرگ اشفا درادن مالک اب قیبطت ھچنآ ات تسا مزال ھک ،تسا ینورد سّحفت
 .دنک یم رپ نامیا اب ار شیاج و دراد یم رب نایم زا ار یئورود ھک تسا یتمکح نیا .دیآ تسدب
   .دشاب شلاکشا ھب طوبرم اھنت دیاب شیاعد ،درادن دوخ لاکِشا زا یتخانش یضاقتم ھک ینامز ات

 ،تسا شوج رپ و تحاران لد رگا .تسا لد نورد عاضوا رب طورشم اعد ھک مینیب یم لاح
 دیاب ،تسا راک رد یکش رگا .دوش ماجنا لاکشا عفر یارب اعد دیاب لوا و تسا لد رد یلاکشا
  .دراد تقیقح .تسین یرگ وداج درِو ،اعد .دشاب نآ رطاخب اعد و ،ددرگ اشفا نآ دروم
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 ھک مینیب یم ٢۵ :١١ سوقرم رد ار نآ لاثم .دنک یمن لوبق ار نیگمشخ و هدیجنر لد یاعد ادخ .٣
 ار وا ،دیراد لد ھب یزیچ یسک ھب تبسن رگا ،دیتسیا یم اعد ھب هاگ رھ سپ«” ،دیوگ یم یسیع
 ادتبا ھک تسا نیا روظنم .“دیاشخبب ار امش یاھاطخ ،تسا نامسآ رد ھک زین امش ردپ ات دیشخبب
 ،ندیشخب .دیروآ یاجب ار یتشآ و حلص و ،دیراذگب نایم رد رظن دروم صخش اب ار عوضوم
 حلص داجیا و لصف و لح یارب دیاب اعد .تسا ھلئسم لصف و لح ندیشخب .)٢١(تسین نتفرگ هدیدان
 یگدنز ،رفنت و مشخ ،ھنیک .تساعد رد ھک تسا یتیولوا روظنم .رگید زیچ ھن دشاب یتشآ و
 .تسا یحیسم ٔهرواشم ٔھنازور عوضوم و هداد رارق دوخ ذوفن تحت ار نارادنامیا زا یرایسب
 ششخب دیاب یضاقتم .دندرگ یم زین یرگید ناھانگ ٔھشیر دوخ ،رفنت و مشخ ھک میناد یم نینچمھ
  .دوش ایوج دوخ لد رد ار
 ؟ارچ .دشخبب دناوتب دیاب
 

 .ھتساوخ ار نآ ھک حیسم یسیع رطاخب .١
 .دراد شیاضعا یلدکی و حلص ھب زاین ھک اسیلک رطاخب .٢
 .هدش اطخ بکترم ھک یصخش رطاخب .٣
 .دنک ظفح ار ادخ اب ھطبار دھاوخ یم ھک شدوخ رطاخب .۴
  

 زین ار افص و حلص تسناوت دھاوخ ،دنک اھر دوخ شود زا دناوتب ار هدراو یاطخ غوی ھک یرادنامیا
  .دزاس رارق رب راک اطخ اب
 

 :هدرب مان ار لاکشا ود مالک ،دروم نیا رد .دنک یمن لوبق ار امن یسیرف لد یاعد ادخ .۴
 

 شلد ھک یسک .)۶ و ۵ :۶ یتم( دوب نارگید ھب یئامندوخ یارب ناشیاعدً ابلاق نایسیرف .فلا
 ھک تسا لد زا لاکشا .دوب دھاوخ یئورود زین شیاعد ،ادخ اب ھن ،دشاب یم شدوخ اب
  .تسا هدرکن تفایرد ار مزال سمل

 .)١۴ ات ٩ :١٨ اقول( دنھد ناشن اعد رد ار دوخ تلیضف دنھاوخ یم ھک دنتسھ یدارفا  .ب
 دنراد مالک زا ھک یتخانش ای دننک یم ھک یئاھراک اب دنھاوخ یم و دنراد یدوبمک دیاش
 .دنناوخ یم طیارش دجاو ار دوخ و دنشک یم شیپ ار ھسیاقم .دنزاس ناربج

 
 .)٢٢(دنیامن لح ھناردارب تبحم وترپ رد ار لاکشا و دننکب دارفا نیا ھب ھجوت تسا مزال نارواشم
 رترب ار دوخ اعد رد تسا نکمم یرھوش .دریگب دوخب زین ار یرگید لکش دناوت یم ھیحور نیا
 ھجوت اھ اعد ھنوگ نیا ھب اھنت ھن .درادن داقتعا نآ ھب ھک دنزب یفرح ای ،دھد ناشن شرسمھ زا
 .دنکب زین هدافتسا اھ نآ زا دناوت یم نمشد ھکلب ،دوش یمن

 
 ،دنک یم تبحص نآ زا حضاو روطب بوقعی .دنک یمن لوبق ار تسا روحمدوخ ھک یلد یاعد ادخ .۵

 فرص ات دینک یم تساوخرد دب ّتین اب اریز ،دیبای یمن ،دینک یم تساوخرد ھک زین هاگنآ”
 شفرصم اھنت ھچنآ یلو ،تسین دب ادخ زا تساوخرد ھتبلا .)٣ :۴ بوقعی(“دینک دوخ یاھینارسوھ
 .دنک یمن لوبق ادخ ار ددرگ یمن لماش ار نارگید ھب تبحم و ،تسا دوخ یارب

 اھنیا ۀمھ هاگنآ ،دیشاب وا ۀدارا ماجنا و ادخ یھاشداپ یپ رد تسخن ھکلب” ،دیوگ یم حیسم یسیع 
 زیچ ھن تسا “وا ۀدارا ماجنا و ادخ یھاشداپ” لصا .)٣٣ :۶ یتم(“دش دھاوخ اطع امش ھب زین
 و یھاشداپ ،ھجیتن رد .هدرمش یروحم دوخ و یھاوخدوخ ار “تساوخرد دب تین” بوقعی .رگید
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 مزال ھک تسا یزاین روظنم .دریگب ار دوخ رب تیمکاح و یھاوخدوخ یاج تسا مزال ادخ ٔهدارا
 اعد رد زین ادخ ٔهدارا تقونآ ،ددرگ مکاح یضاقتم رب ادخ یھاشداپ یتقو .دراد ندش هدروآرب ھب
 یاھ زاین و دسانش یم ار وا شدوخ زا رتھب ادخ ،دنک کرد یضاقتم ھک ینامز .دش دھاوخ روظنم
 بیلص زا لبق زین حیسم یسیع .تفرگ دھاوخ ار ادخ بناج شیاعد تقونآ ،دناد یم رتھب ار وا
 وت ۀدارا ھکلب ،نم تساوخ ھن اّما ؛نک رود نم زا ار ماج نیا ،تسوت ۀدارا رگا ،ردپ یا«” ،تفگ
 یم تسدب ھشیمھ ار باوج ھک تساھ اعد ھنوگ نیا تقیقح رد .)۴٢ :٢٢ اقول(“».دوش ماجنا
 دشابن ادخ تساوخ رگا و ،ددرگ یم ماجنا دشاب ادخ تساوخ رگا ،دوش عقاو ھچ رھ نوچ ،دنروآ
 لکش نیا ھب .دنک یم تیادھ ار یضاقتم یگدنز ادخ ھک تسا لکش نیا ھب .تفرگ دھاوخن ماجنا
 تسدب نانیمطا دیاب .دنریگ یم رارق ادخ تسد رد ،یضاقتم یگدنز یاھ بیشن و زارف ھک تسا
 شیارب تقیقح نیا رگا .تسین بوخ شیارب ھچ و تسا بوخ شیارب ھچ دناد یم رتھب ادخ ھک دروآ
   .دمآ دنھاوخ شقارسً انیقی یھاوخ دوخ و یئورود ،دشاب هدیدرگن ملسم

 شیاج یضاقتم .تسادخ رد ھک تسا یتلالد ،تسا ھتفھن “ادخ توکلم” رد ھک یرگید عوضوم 
 یضاقتم دوخ رطاخب اھنت دھد یم خر وا یگدنز رد ھچنآ لیلد و ،هدش نیمضت ادخ توکلم رد
ً الماک تسا نکمم .دوش ماجنا وا یگدنز رد دھاوخ یم ادخ ھک تسا ادخ تساوخ لیلد .تسین
 تساوخ ھک تسا نآ لیلد .هدینشن ادخ ھک تسین نآ لیلد .تفرگن باوج و درک اعد مالک اب قباطم
 زیچ ادخ تساوخ یلو ،دنک رود وا زا ار “ماج” ھک درک اعد حیسم یسیع .هدوب یرگید زیچ ادخ
 یضاقتم یگدنز کلام ادخ .)ادخ تیکلام لماش ای( ادخ تیکلام ینعی ادخ توکلم .دوب یرگید
 اما” ،دیوگ یم ادخ .دیامن یم تیادھ ھتخاس شیارب ادخ ھک یکیراب و گنت هار رد ار وا و هدش
 نیا ھک دینک دیجمت ار ادخ ھکلب ،دیشابم راسمرش ،دیتسھ یحیسم ھک دیرب یم جنر ببس نآ زا رگا
 سپ ،مینادنزرف رگا و” ،دیوگ یم رگید یاج رد .)١۶ :۴ سرطپ لوا(“دیراد دوخ رب ار مان
 کیرش حیسم یاھجنر رد رگا اریز .حیسم اب ثرا مھ و ادخ ناثراو ینعی ،میتسھ زین ناثراو
 ،یگدنز نیا رد ادخ نادنزرف لالج .)١٧ :٨ نایمور( “دوب میھاوخ کیرش زین وا لالج رد ،میشاب
 ھب ندروآ لالج ھب قیوشت رطاخب اھنت و ،دراد یوناث ٔھبنج ،دیآ یم تسدبً الومعم ھکنآ دوجو اب

 ادخ نادنزرف یلصا لالج .دیامن یم کیراب و گنت ار هار ھک تسا ادخ لالج ،لصا .تسا ادخ
 هاگنآ ،دنک روھظ ،تسامش یگدنز ھک حیسم نوچ” ،دنک روھظ حیسم ھک دریگ یم تروص ینامز
 نیا رد ھک یتایح ٔھتکن ً،اتجیتن .)٢٣()۴ :٣ نایسلوک( “دش دیھاوخ رھاظ لالج اب وا هارمھ زین امش
 ھنوگنآ ار وا یگدنز و ،هدش یضاقتم یگدنز بحاص ادخ ھک تسا ینانیمطا و شناد ،تساعد
 ،دراد یم هاگن زاب شراک ماجنا و ادخ یارب ار هار ھچنآ و ،دھاوخ یم ادخ ھک درک دھاوخ تیادھ
 ،دوش یضاقتم کرد ثعاب عوضوم نیا ھک ینامز .تسا ادخ اب )ندوب اریذپ( یضاقتم یلدمھ
   .)٢۴(دومن دھاوخ راومھ ادخ اب ار وا یلدمھ زین یضاقتم یاعد تقونآ

 
 نم رد رگا” ،دیوگ یم حیسم یسیع .دنک یمن لوبق ار دشابن مالک اب قباطم ھک یلد یاعد ادخ .۶

 دھاوخ هدروآرب ھک دینک تساوخرد ،دیھاوخ یم ھچنآ رھ ،دنامب امش رد نم مالک و دینامب
 .“دینامب نم رد رگا” ،دیوگ یم ادتبا .دراد زین ار “رگا” طرش هدعو نیا اما .)٧ :١۵ انحوی(“دش
 رد ھک یناسک .)٢۵(دراد لوبق ار حیسم یسیع ھب نارادنامیا یاعد اھنت ادخ ھک تسا نیا نآ ینعم
 ٔھمھ .تسا ادخ نیسدقم یمدق تباث لصا نیا .دوب دنھاوخ نیسدقم و ناگتفای لالج ،دننامب وا
  .دوب دنھاوخ سدقم نامدق تباث ٔھمھ ،ھجیتن رد و ،دنام دنھاوخ مدق تباث یقیقح نیسدقم

 حیسم یسیع زا ھمشچرس دیاب اعد .دراد یرتشیب تبحص ھب مزال دش هدرب مان ھک یمود طرش اما 
 انحوی(“نم مالک” .)میراد تسد رد سدقم باتک رد ار نآ هزورما ھک( دشاب شمالک اب قباطم و

 یضاقتم ات دشاب هدرک تنوکس یضاقتم لد رد و دوش هدناوخ راب دنچ تسا مزال ،)٢۶()٧ :١۵
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 دش دھاوخ وا ٔهدننک تیادھ و کرحم ،تفرگ یاج لد رد یتقو شمالک .دنامب “نم رد” دناوتب
 تیادھ زین ار شیاعد ھکلب ،تشاد دھاوخ هاگن رود هانگ زا ار وا اھنت ھن و ،)١١ :١١٩ رومزم(
 ود دوش مزال رگا و( دناوخ ھتفھ کی رد ار حیسم لیجانا زا یکی ناوت یمً الومعم .درک دھاوخ
 یم یضاقتم ٔھلئسم صوصخ رد ھچنآ ھک داد دھاوخ نانیمطا رواشم ھب راک نیا .)دناوخ ھتفھ
 یسیع ریسم رد یضاقتم ِلِد .دیدرگ دھاوخ سدقلا حور راک طیارش دجاو ،دوش حرطم دھاوخ
 ات ،دنمزال ھک تسا یقیاقح نیا .دوب دھاوخ ادخ مالک قفاوم زین شیاعد و دش دھاوخ عقاو حیسم
   .دریگ رارق ادخ لوبق دروم و ددرگ مالک اب قباطم ،لد یاعد

 .دشاب هدرک عنم ادخ ھچنآ لماش دیابن لد یاعد ھک دنناد یم یحیسم نارواشم ٔھمھ ،رگید بناج زا 
 ،زین رطاخ نیا ھب .دنسانش یمن ار هدرک عنم ادخ ھچنآ نایضاقتم رثکا ھک درک شومارف دیابن اما

 و گنت ریسم رد ار وا ٔھلئسم ناوتب ات دشاب ھتفرگ یاج یضاقتم لد رد حیسم مالک تسا مزال
 دش مزال ھک یعقاوم رد ھک ،ھتخاس مھارف زین ار اھ حباشت و لاثم ،ادخ مالک .درک لح ادخ کیراب
 لبق ٔھتفھ ھک یمیمصت ،ایادخ” ،دیونشب اعد رد تسا نکمم لاثم ناونعب .)٢٧(درک هدافتسا اھنآ زا
 ،میمصت زا لبق ناوت یم ار اعد .مینیب یمن ار یئاعد نینچ مالک رد یئاج چیھ .“هدب تکرب ار متفرگ
 یلو ،)دروآ یاجب ار تکرب یاعد نتفرگ میمصت زا دعب اھنت و( داد ماجنا نتفرگ میمصت لاح رد ای
 ،دشاب ھتشاد دوجو یفاک ردقب مالک شناد رگا .دھدب امب ار یتکرب میھاوخب ادخ تلاخد نودب ھکنآ ھن
   .دوب دھاوخن ،دشابن رگا اما .دوب دھاوخ نآ قباطم زین یضاقتم یاعد

 
 یور سردآ ؟دراد ار یبناج ھچ اعد .دنک یمن لوبق ار دشاب دوخ ھب باطخ ھک یلد یاعد ادخ .٧

 .)٢٨(دریگب تروص حیسم یسیع “مان” رد دیاب اعد ؟تسا مادک دناسر یم تشھب ھب ار اعد ھک یتکاپ
 یتایصوصخ مامت اب هارمھ ،تسا صخش ٔھناشن ،“مان” ،ادخ مالک رد .دراد ینعم ھچ “مان” نیا اما
 مھارف وا “مان” زا هدافتسا یارب ار مزال طرش ھک تسا حیسم یسیع تخانش ھجیتن رد .دراد ھک
  .دزاس یم

 “مان” رد ،دشابن حیسم یسیع تایصوصخ و صخش اب قباطم شدوصقم و روظنم ھک یئاعد 
 یم شاف یضاقتم یارب ار وا “مان” ھک تسا حیسم یسیع تخانش .دشاب دناوت یمن حیسم یسیع
 حیسم یسیع “ مان” رد دناوتب ات دشاب هدش انشآ حیسم یسیع مان “تیھام” اب دیاب ادتبا یضاقتم .دنک
 حیسم یسیع مان رد ھک یلد یاعد ادخ ات دوش یم ثعاب ھک تسیچ ،دیسرپ دیابً اتجیتن .دنک اعد
 ؟دنک لوبق ار هدش زاربا

 
 و ،هدرک راک ھچ و تسیک حیسم یسیع دسانش یم ھک یلد یاعد .١   
 .دھد یم رارق عفان و فدح ار حیسم یسیع ھک یلد یاعد .٢   
 
 ھک یئاعد ھبً اصوصخ ،دنک یم لوبق ھک تسا نارادنامیا یاعد اما ،دونش یم ار اھ اعد ٔھمھ ادخ 

 ؛ ١٠ :٢ نایناربع( دوش یم زاغآ وا رد هانگ زا تاجن نوچ .دوش ھئارا حیسم یسیع مان رد
 ھک دشاب یا ھیحور اب دیاب ،رادنامیا یاعد .هداتسیا ادخ لباقم رد ھک تسا هانگ و )٣۶ :١١ نایمور
  .مراد حیسم یسیع رد ھک ،تسا یکاپ ٔھطبار رطاخب میاھ تساوخرد مامت ،دیوگ یم

 
 .دنوش یم بوسحم اعد طیارش هدمع زا مراد نامگ یلو ،دنشاب یمن یلماک تسرھف طرش ٧ نیا
 ،دنراد ھک یدوبمک زا یحیحص ٔھناشن ھک دنروآ یم نابز ھب ار اھنآ زا دروم ود ای کیً ابلاغ نایضاقتم
 رثؤم تمدخ دنناوتب ات دنوشب انشآ طیارش نیا اب یحیسم نارواشم تسا مزال لیلد نیا ھب .دنوش یم
  .دنھد ماجنا ار یرت
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 .دنک یم تبحص ناشیا اب ،شنادنزرف یاعد ھب باوج ندادن اب ادخ ھک منک دیکات هرابود دیاب رخآ رد
 یزاین ھچ نامز رھ رد دناد یم “وا” ھک تسا نآ رطاخب .تسا فلاخم ناشیا اب ھک تسین نآ رطاخب
 لیلد دیاب ھک تسا نیا روظنم .دسانش یم وا اھنت ار نآ یاھ دوبمک و تسا تایح دوخ وا .دنراد ار
 ھک یباوج .درک یگدیسر نآ ھب و هدرک ادیپ دراد ناکما ھک یئاج ات ار هدشن هداد باوج اعد ھب ھکنآ

 ار ھنیمز دروم تفھ نیا و .هدوبن ادخ ریسم رد .دراد دوجو اعد رد یلاکشا ھک تسا نیا هداد ادخ
  .درک دنھاوخ مھارف تسھ ھک یلاکشا سحفت یارب
 
 

 ھصالخ
 
 متفگ ادخ نادنزرف تسیز طیحم دروم ردً البق ھچنآ مناد یم مزال ،اعد ھب عجار میاھ تبحص لابند رد
 تخانش ھک تسا نآ رطاخب .دھد یم لیکشت ار نارادنامیا تسیز طیحم ادخ .منک رارکت هرابود ،ار
 ھتشاد دوجو یا ھمتاخ رگا( دبای یم ھمتاخ وا ھب و دوش یم زاغآ ادخ زا ،نارادنامیا تسیز طیحم
 زا یضاقتم .درامش یم کیرش ار ادخ و دزاس یم گنھامھ شطیحم اب ار وا ،رادنامیا یاعد .)دشاب

 ھچ رھ ھطبار نیا .دنک یم تبحص وا اب شمالک قیرط زا ادخ و ،دنک یم تبحص ادخ اب اعد قیرط
 .تفای دھاوخ ار یرتشیب لالج ادخ و ،ددرگ یم زین رتیوق ،دوشب رتکیدزن
 
 
 )٢ شخب( مشش لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .تفای دیھاوخ “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد ار هوزج نیا ٔھنومن )١٧( 
 لابق رد ھک یتیلوئسم زا نیا اما .دھد ماجن ار شراک ات درادن ناسنا کمک ھب یزاین ادخ ھتبلا )١٨(

 .دنک یمن مک میراد ادخ ماکحا ماجنا
 ١۵ :١ ایعشا ؛ ١ :١٠٢ ؛ ١٨ :۶۶ ؛ ٧ :۵٩ ؛ ٢ و ١ :۵۵ ؛ ١ :۵۴ ؛ ١ :٣٩ رومزم )١٩(
 .١٨ :٨ لایقزح ؛ ١٢ :١۴ ؛ ١۴ :١١ ایمرا 
 یئاعد ھب ادخ یتقو .تخانش ار نتفرگ باوج و ندرک لوبق نایم قرف ناوت یمن یگداس ھب ھتبلا )٢٠(

 تسا نکمم اما .تسا هدرک نآ ھب ھجوت و هدوب وا ٔهدیدنسپ ھک تسا مولعم ،دھد یم “شوگ”
 ،ھجیتن رد .دیامرفن اطع هدش ھتساوخ ھک یا ھنوگب ای ،دیامرفن اطع دوخ یناحور تیشم رد
 :١٢ نایتنرق مود( تسا هدوبن هدننک تساوخرد دعاسم ،هدوب “ھن” لکش رد ھک یئاعد باوج
 .)٩ و ٨

 حلص و هدش داجیا ھیحور ات دھد رارق رگید صخش ھجوت دروم ار عوضومً امئاد دیاب یضاقتم )٢١(
 .دیآ نایم رد یتشآ و

 :۵ نایطالغ ؛٧ ات ٣ :١٣ نایتنرق لوا ؛١٣ :١۵ انحوی  ؛٣۵ :١٣ انحوی  ؛٣٠ :١٢ سوقرم )٢٢( 
 .٢٠ و ٨ و ٧ :۴ انحوی لوا  ؛١۵ :٢ انحوی لوا  ؛٨ :۴ سرطپ لوا  ؛١۴

 .١٠ :۵ سرطپ لوا نینچمھ )٢٣(
  .دنارذگ دھاوخ ادخ اب لدمھ ار یرتشیب تاقوا ،ددرگ مالک اب قباطم شراتفر و راکفا ھچ رھ )٢۴(
 .)٩ :٢٨ لاثما( دیوگ یم ار نآ سکع مالک تقیقح رد )٢۵(
 .٢۶ و ٢۴ :١۶ ؛ ١۴ و ١٣ :١۴ انحوی نینچمھ )٢۶(
 .دینک ھعجارم باتک نیا موس لصف ھب دراد دوجو مالک رد ھک یحباشت و اھ لاثم صوصخ رد )٢٧(
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 متفھ لصف
 )ھمادا( ادخ لوصا

 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم
 
 و هدوب نیا رب نم داقتعا .)١(ما هدرک هراشا یزاسدرگاش مھم عوضوم ھب میاھ باتک زا یرامش رد
 و ھتسیاش ،میا هدرک مھارف یحیسم نارواشم یارب ھک )یشزومآ( یزاسدرگاش شور ھک ،تسھ
 زا ھک( یملع قیرط فلاخم و لباقم ار نآ .تسا ادخ مالک اب ربارب نوچ ،تسا نایحیسم بسانم
 .)٢(ما هداد ناشن رترثؤم و رتلماک ار نآ و ،ما هداد رارق )میا هدرب ثرا ھب ناینانوی
 ھتسناوتن ھک مدید و ،ما ھتشاد رظن رد ادخ بتکم ٔھسردم ات ناتسکدوک زا ار یحیسم شزومآ ٔهویش نم
 راکب نایحیسم شزومآ لحارم یمامت رد و ،دنبایرد ار ادخ مالک یزاسدرگاش شور لالدتسا ،دنا
 یمدق لاحب ات ،دوجو نیا اب .دنا هدوب قفاومً ارثکا و ما هدرک تبحص ناراگزومآ اب نآ ھب عجار .دنرب
 رایتخا ار هداد ناشن ادخ مالک ھک یھار و دراذگب رس تشپ ار یزاسدرگاش یمسر و یتنس ٔهویش ھک
 و نارواشم قیرط زا دیاش .تسا نآ عقوم لاح ،دریگب تروص تسا رارق رگا .ما هدیدن ار دنک
 تفرشیپ ،)دنا ھتفای شزومآ هویش نیا اب دوخ نارواشم نوچ ً،اصوصخ( یحیسم ٔهرواشم ناراگزومآ
  .دسرب یحیسم شزومآ یاھ تمسق رگید ھب نآ دیاوف و ددرگ داجیا یرتگرزب
 یتقو .“ندوب هارمھ” ینعی شزومآ شور نیا ،تفگ ناوت یمً اساسا ؟تسیچ یزاسدرگاش شور نیا

 شوگ شیاھ ھظعوم ھب ات دناوخ ار اھنآ دیوگ یمن مالک ،)٣(درک باختنا ار شنادرگاش حیسم یسیع
 :“دنشاب یو هارمھ” تساوخ اھنآ زا ھکلب ،)دندرک ار راک نیمھ اھنت عقاوم یضعب ھکنآ دوجو اب( دننک
 

 ٣ سوقرم
  درک نییعت ار نت هدزاود وا :١۴

  دنشاب یو هارمھ ات ،دناوخ لوسر ار نانآ و  
 ،دتسرفب ھظعوم یارب ار اھنآ و   
 

 ھک یتروص ھب میناوخ یم ار باوج اقول رد ؟دنشاب وا اب شنادرگاش دوب مزال ارچ ؟تسیچ روظنم
  :دنک یم فیرعت زین ار یسیع شزومآ ٔھفسلف
 

 ۶ اقول
  ،تسین دوخ داتسا زا رترب ،درگاش :۴٠

  ،دسر لامک ھب شتیبرت و میلعت ھک رھ اما  
 .دش دھاوخ دوخ داتسا نوچمھ   

 
 نیا .“دش دھاوخ دوخ داتسا نوچمھ” ،دشاب ھتفای میلعت یتسرد ھب ھک یتروص رد ،وجشناد دیوگ یم
 یم .داد دنھاوخن هار دوخب ار یرکف نینچ تقو چیھ ھک هزورما ناداتسا یارب تسا یبیجع فرح
 .“دوخ داتسا نوچمھ” ھن دشاب شدوخ دیاب سک رھ دنیوگ
 دراو دیاب زین دوخ ،دھدب ار مزال تاعالطا ھکنآ زا شیپ یداتسا تسا مزال ارچ دیسرپب تسا نکمم
 داتسا نوچمھ ،دسر لامک ھب شتیبرت و میلعت ھک رھ دیوگ یمن یسیع ،دینک ھجوت اما ؟ددرگ نآ ھب لمع
 نوچمھ” ،نآ زا رتارف اما ،دشاب یم تسا نآ ناھاوخ ھچنآ زا یتمسق نیا ھتبلا .دنک یم رکف دوخ
 هدمع یرترب .)تسا حیسم یسیع تھابش ،“داتسا نوچمھ” زا روظنم ھتبلا( “دش دھاوخ دوخ داتسا
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 وا لثم ھتبلا دوش یم شداتسا “نوچمھ” ھک یسک .مینیب یم اجنیا رد ار تسھ نایحیسم یارب ھک یا
 و ،یگدنز نونف ،ھیحور دننام ،ددرگ یم وا لثم زین یرگید یاھ تروص ھب اما ،درک دھاوخ رکف

 فدح و دوب حیسم فدح نیا و ،دراذگ یم رگید صخش رب ریثات صخش مامت لکش نیا ھب .هریغ
 .تسا یزاسدرگاش شور
 :میناوخ یم ١٣ :۴ لامعا رد ؟دنک یم راک ایآ
 

 ۴ لامعا
  دندید ار انحوی و سرِطپ تماھش نوچ :١٣

  ،دنتسھ یماع و هدیدن شزومآ یدارفا ھک دنتسناد و  
 .دنا هدوب یسیع نارای زا ھک دنتفایرد و دندش تفگش رد   

 
 یم رگید ترابع ھب .دھد یم زین ار “اب” و “هارمھ” ینعم ینانوی یلصا نابز رد ،“نارای” ٔھملک
 رد ام زین ار یحیسم ٔهارواشم میلعت هویش نیا .دنا هدوب ،حیسم یسیع “هارمھ” ای “اب” ،تفگ ناوت
  .میا هدرب راکب )۴(کیتتون ٔھسسؤم

 تسین زیاج باتک نیا رد ھک درک نایحیسم یزاسدرگاش و شزومآ ھب عجار ناوت یم یدایز تبحص
 نآ یلصا تاکن مناد یم مزال اما ، )تسا مزال یرمث رپ یاھ ھتشون و تاعلاطم ھک تسا اجنیا رد(
   :منک وگزاب هرابود ار
 

 ھب عجار ھنوگ نیا یسیعو ،دریگ یم شزومآ شردپ زا ھک تسا یدنزرف نوچمھ ،درگاش .١
 انحوی لیجنا رد ار نآ و ،دراد یاج رسپ ـردپ روحم رد ھک درک تبحص یزاسدرگاش
 ایند نیا “یملع” ناج یب و َخی یاھ شور و ،نآ نایم یگرزب قرف .مینک یم هدھاشم
 یتخانش( تسا یوتحم رب اھنت ھن زکرمت ،حیسم یسیع یزاسدرگاش شور رد .دراد دوجو
 و دشاب یم راگزومآ صخش رب رتشیب ھکلب ،)دیآ یم تسدب وا زا یگدنز تاظحل رد ھک
 .دناسر یم ادخ ھب وا قیرط زا ھک تسا یلالج

 
 ھچنآ رد نیا رب هوالع اما ،یملع یاھ شور دننام ،دونش یم ار راگزومآ تامیلعت ،درگاش .٢

  .دریگ یم میلعت زین دوش یم نآ یارجا ھب طوبرم
 
 دناسر یم “ماجنا” ار هدروآ نابز ھب ھچنآ ھنوگچ شراگزومآ دنیب یم ،نینچمھ درگاش .٣

 ناونعب اھنت ھن ،ددرگ یم شدرگاش یارب ھنومن دوخ راگزومآ .)نآ ھب زاین تروص رد(
 .دنیب یم ار وا زین نآ ماجنا لاح رد ھکلب ،دنک یم تبحص عوضوم ھب عجار ھک یسک
 تفایرد یملع قیرط ھب ھچنآ زا یلمع تشادرب ھب ار شیاج ،یرکف و یلایخ کبَس ھب میلعت

  .دھد یم ،هدش
 

 تالاؤس اھنت ھن .دنک لاؤس زین هدید ھچنآ ھب عجار ،هدینش ھچنآ رب هوالع دناوت یم درگاش .۴
 و درک دھاوخ قرف تالاؤس تعیبط ھکلب ،دش دنھاوخ داجیا هدید ھچنآ رطاخب یرتشیب

 .درک دھاوخ ادیپ درگاش یگدنز ٔهدودحم رد ار دوخ )یقیقح( یلمع بناوج
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 چیھ .دروآ دھاوخ تسدب شراگزومآ یتسرپرس و رظن ریز ار دوخ یلمع شزومآ درگاش .۵
 یاطخ و نومزآ رطاخب یرایسب یاھ لاس .دھد یمن ماجنا ار راک نیا یرگید شزومآ

 شزومآ دنتسناوت یم زور دنچ فرظ ھک یتروص رد ،هدش فلت یحیسم ملع نادرگاش
  .دنروآ تسدب یلمع

 
 ار دوخ تیمھا کی رھ اما ؛دنھد یمن ناشن ار یزاسدرگاش زا یلماک بیکرت دروم جنپ نیا ھتبلا
 دھاوخ ناشن ار هدمع قرف ،دوش هداد دنراد یزاسدرگاش رما رد ھک یتلالد ھب یدج ھجوت رگا .دنراد
 .داد
 اما .اجب تسا یلاؤس .ما هدیشک شیپ ار ثحبم نیا ثیلثت مانب یلصف رد ارچ دیسرپب تسا نکمم لاح
 .مھدب ار امش لاؤس باوج مناوتب و منک ناونع امش ھب ار یرگید ٔھتکن دیراذگب
 تامدخ ءزج ناشراک نوچ ،دراد یدایز تیمھا یحیسم نارواشم یارب “نایضاقتم میلعت” عوضوم
 .)رواشم یارب مھ و یضاقتم یارب مھ( ددرگ یم لماش ار میلعتً اتعیبط زین تمدخ نیا .تسا ادخ مالک
 ،ادخ مالک ھب ناشتمدخ یحیسم نارواشم .)۵(دنشاب نآ نف و ملع بلاط دیاب ود رھ ،رگید ترابع ھب
 و خیاشم ،شیشک لماش و دوش یم عورش ناشیاسیلک زا .تسا یبرجت و یملع ٔھنیمز ود رھ رد
 یرایسب تاعالطا لماش میلعت نیا و ،تسا یحیسم ٔهرواشم یلصا راک ،میلعت .ددرگ یم زین ناسامش
 ھب نایحیسم رد زین ار نآ یلمع بناوج ھکلب ،دروآ یم نابز ھب ار یناحور ملع اھنت ھن ھک تسا
 توکلم رد )رواشم و( وا دشر و یضاقتم یزاسکاپ لمکم ھک تسا یتمدخ .دراذگ یم ارجا ٔھلحرم
 .دوش هداد یدایز تیمھا نآ ھب دیاب ھک تسا لیلد نیا ھب .ددرگ یم ادخ
 نایحیسم یارب دنوادخ شزومآ هار ٔهویش نوچ مدیشک نایم ھب نم ار عوضوم نیا ھب عجار ثحب
 میلعت هار ،مینک تمدخ و مینک یگدنز ادخ مالک اب قباطم میھاوخب رگا .تسین یرایتخا ای یباختنا
 دشاب ھتشادن ار لحارم ود رھ ھک یشزومآً اساسا .درادن دوجو مالک یبرجت/یملع ٔهویش زج یرگید
   .تسین ادخ زا

 ھک یتلالد .دیشاب ھتخانش ثیلثت مان ھب یلصف رد ار یزاسدرگاش زا تبحص لیلد تسا نکمم لاح
 ٔھبنج ادخ بتکم .هدش اشفا ثیلثت رد ھک تسا ادخ تعیبط رطاخب ،دراد مالک یبرجت/یملع ٔهویش
 ام یارب و هدومن اشفا ار تشاد ردپ اب یسیع ھک یا ھطبار ،حضاو روطب انحوی لیجنا .دراد یبرجت
 تاظحل مامت رد یسیع .دوب زین ردپ اب ،دوب مدرم نایم ھک یلاح رد یسیع .ھتشاذگ یاجب زین یا ھنومن
 اب ناشیاھ یراتفرگ و یداش رد .درک یم کیرش مدرم یگدنز و راک رد ار ردپ .دوب ردپ اب شیگدنز
 زا زور مامت رد شراتفر و راکفا .مدرم اب مھ و دوب ردپ اب مھ ،تاظحل مامت رد .دش یم میھس اھنآ
 و ،دوب مدرم یگدنز و راک رد .دوبن اسیلک رد اھنت .دومن یم مدرم یگدنز کیرش ار وا و دوب ردپ
 .دوب ردپ لماش حیسم یسیع یگدنز لک .دوب نآ زا یتمسق زین هرواشم راک .دناسر یم لالج ار ردپ
 ،داد یم طبر ردپ ھب ،دید یم مشچ اب و دز یم نابز ،درب یم راکب ،دزیم تسد نآ ھب ھچ رھ
 

 ٢١ یتم 
 ،تفر نآ یوسب و دید یریجنا تخرد ،هار رانک رد :١٩

 .تفاین نآ رب یزیچ گرب زج اما 
 :تفگ تخرد ھب باطخ سپ  
 »!دیآ راب ھب وت زا یا هو یم زگرھ رگید ھک دابم«   
 .دش کشخ تخرد مد نامھ رد    

 
 ،دیوگ یم حیسم یسیع رگید یاج رد
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 ۵ انحوی
 :دوب نینچ یسیع خساپ :١٩

 ھک میوگ یم امش ھب ،نیمآ ،نیمآ« 
  درک دناوت یمن یراک دوخ زا رسپ  
 ؛دھد یم ماجنا شردپ دنیب یم ھک یئاھراک رگم   
 .دنک یم زین رسپ ،دنک یم ردپ ھچ رھ اریز    

 
 عجار شیاھ تبحص نایم رد و .دنک یمن ردپ اب طابترا و تلاخد نودب ار یراک “چیھ” ادخ دنزرف
 :دیوگ یم ،تشاد ردپ اب شیگدنز تاظحل رد ھک یطابترا ھب
 

 ١۴ انحوی
  :تفگ وا ھب یسیع   :٩
  ؟یا ھتخانشن ارم زونھ و متسھ امش اب تسا یرید ،ُسپیلیف«  
  ؛تسا هدید ار ردپ ،هدید ارم ھک یسک   
 ؟“امنب ام ھب ار ردپ” ییوگ یم ھک تسا ھنوگچ سپ    

  ؟تسا نم رد ردپ و مردپ رد نم ھک یرادن رواب ایآ  :١٠
  ،تسین مدوخ زا میوگ یم امش ھب نم ھک ینانخس  
  ،تسا نکاس نم رد ھک یردپ ھکلب   
 .دناسر یم ماجنا ھب ار دوخ یاھراک ھک تسوا    

 
 یربھر ار وا و دنک یم تلاخد وا یگدنز تاظحل مامت رد ،شدنزرف قیرط زا ردپ ھک مینیب یم ً،اتجیتن
 ردپ زا ھک یحور .دیشخب زین ام ھب سدقلا حور بناج زا حیسم یسیع ھک تسا یتردق نیا .دنک یم
 هولج ام رد ار ردپ دھاوخ یم ھک تسا سدقلا حور نیا .هدیدرگ نکاس و ھتشگ ام دراو ،دوب وا رد
 .“تسا هدید ار ردپ ،هدید ارم ھک یسک” ،دیوگ یم حیسم یسیع .دزاس نایامن ار ردپ لالج و هداد
 )ھنازور نوگانوگ راتفر و هار ،راک ،ھناخ( شیگدنز تاظحل مامت رد ار ردپ و درک تّمھ حیسم یسیع
 ردپ دوجو ٔھصرع ار طیحم ات درک یم یزاسدرگاش حیسم یسیع .دندروآ نامیا یرایسب و داد هولج
 ـ ١٨ :١١ و ٩ ـ ۴ :۶ ھینثت رد و تشاد تلاخد مدرم یگدنز رد زین میدق دھع رد یتح ردپ .دزاس

  .دومن رما ،ردپ رد ار نادنزرف شزومآ ،٢١
 :درمش دوخ تمدخ زا ینتسسگان ءزج ،ار میلعت و هرواشم ھک دوب یمداخ زین سلوپ
 

 ١ نایسلوک
  ،مینک یم ظعو ار وا ام :٢٨

  ،میزومآ یم و میھد یم دنپ تمکح لامک اب ار سک رھ و  
 .میزاس رضاح حیسم رد لماک ار ھمھ ات   
 

 ٣ نایسلوک
  ؛دوش نکاس امش رد یدنمتلود ھب حیسم مالک :١۶

  ،تسا حور زا ھک ییاھ ھمغن و اھدورس ،ریمازم اب و  
  ؛دیھد میلعت و دنپ ار رگیدکی تمکح لامک اب   
 .دییارسب ادخ یارب لد میمص زا و یرازگرکش اب و    
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 یم سدقلا حور ٔهویم ءزج ردپ تاکرب .دنک یم داجیا ار یدایز لالج ،یگدنز تاظحل رد ردپ تلاخد
 ،زین لیلد نیا ھب .ددرگ یم لماش ار هزادنا یب طاشن و افص و حلص زین سدقلا حور ٔهویم .دنشاب
  .تسوکین ادخ ،دنیارس یم لد میمص زا و دنراذگ رکش ،تسوکین وا ھک دنا هدیشچ ھک ادخ نادنزرف
 میھد یم میلعت و دنپ ار رگیدکی تمکح لامک اب ایآ ؟میئارس یم دوخ یگدنز رد ار ادخ ھنوگچ هزورما
 میناوت یم یحیسم نارواشم ناونع ھب ام ھک یراک نیرت مھم دیاش ؟میوش راذگ رکش  زیچ ھمھ رد ات
 )دوخ یلبق نایضاقتم و ،ناسامش ،ناشیشک( مینک یراکمھ ھب توعد ار یھورگ ھک تسا نیا ،مینکب
 و “اب” ،دنا هدرک لح ادخ مالک قیرط زا ار دوخ ٔھلئسم ھک یناسک ندید ھب زاین ھک ینایضاقتم ات
 یزاسدرگاش زا یرایسب یاھ لاثم .دننک تفایرد ار دوخ میلعت و دننارذگب ار یتدم ناشیا “هارمھ”
 :دوش یم هدید ادخ مالک رد
 

 ٢ سوتیت
  .دنشاب ھتشاد یا ھنامرتحم یگدنز ۀویش دیاب هدروخلاس نانز ،ناس نیمھ ھب :٣
  ،دنشاب بارش ۀدنب ای وگ تبیغ دیابن  
 ،دنھد میلعت تسوکین ھک ار ھچنآ دیاب ھکلب   

  دنزومایب درخ ار رتناوج نانز دنناوتب ات :۴
 دنشاب تسوددنزرف و تسودرھوش ھک  

  ،رھوش ِمیلست و نابرھم و ونابدک و فیفع و رادنتشیوخ و :۵
 دوشن ھتفگ دب ادخ مالک ات  

 
 لزنم رد یقاطا ناوت یم ،دنا ھتشاد دوخ هداوناخ رد یدب ٔھبرجت ھک یناناوج صوصخ رد نینچمھ
 یگدنز یحیسم ٔھناخ رد ار یتدم ات ،داد ناشیا ھب )دنشاب لیام ھک یتروص رد( یا ھبرجتاب ٔهداوناخ
 زا ھمھ .تسا دح یب یزاسدرگاش تاناکما .دنروآ تسدب ار دوخ مزال تایبرجت ،لکش نیا ھب و دننک
 ٔھنوگ ھب نایحیسم ھمھ .دتفا یم نایرج ھب نایحیسم تسیز طیحم رد و دوش یم زاغآ نیمداخ تّمھ
 )هدش یزاسدرگاش( “هدید شزومآ” نارواشم ھک هدیسر نآ نامز لاح .دنتسھ یحیسم رواشم ،دوخ
 ھب .دروآ تسدب ار دوخ ٔهزات تایح حیسم یسیع یاسیلک ات دننک یزاسدرگاش زین ار ناوج نایحیسم
 تاکرب زا و هدش لوغشم ادخ راک ھب ،اسیلک یاضعا ندرک تیاکش و ندنام میقع یاجب زین لکش نیا
 .دش دنھاوخ دنمرھب نآ
 
 
 
 متفھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .Competent to Counsel “یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک لصف نیرخآ )١(
 .“یئارگ لمع” لیلد رطاخب ھن یلو )٢( 
  .دھد یم شزومآ ھک تسا یسک لوئسم داتسا دھد یم ناشن و ،دراد تیمھا هدش ھک یباختنا )٣(
)۴(  www. nouthetic.org  
)۵( Matters of Concern for Christian Counselors ۵٠ ٔھحفص. 
 .٣٠ و ٢٠ و ١٩ :۵ ؛ ٣۴ و ٣٢ :٣ انحوی :دیریگب رظن رد ار تایآ نیا نینچمھ)۶(
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 متشھ لصف
 یناسنا لوصا

 )لوا شخب( ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم
  
 ار نیا .دشاب اھ عوضوم نیرتمھم زا نارواشم یارب دیاش منک یم نآ زا تبحص لصف نیا رد ھچنآ
 نآ لیلد ،ریخ .تسا ادخ ٔھعلاطم زا رتمھم یناسنا تاعلاطم منک یم رکف ھکنآ رطاخب ھن ،میوگ یم
 .دشاب یم راکشآ نآ تیمھا ھک تسا ارگناسنا یردقب مینک یم یگدنز نآ رد ھک ینامز ھک تسا
 یب ناگدنسیون نایم رد اھنت ھن( هدش وا لئاسم لح و ناسنا تعیبط ھب ھتشذگ نرق رد ھک یھجوت
 رطاخب ھنافساتم و .هدوب یرگید عوضوم رھ زا شیب ،)یحیسم ناگدنسیون نایم نینچمھ ھکلب ،نامیا
  .)١(هدش ھتخاس زین هدننک هارمگ تاحالطصا و هدش یدایز تاھابتشا ،زکرمت نیا
 تسا دایز یردقب تالاؤس تعسو و ،دنشاب یم تیمھا زئاح یردقب منک یم اھنآ ھب هراشا ھک یلئاسم
 یروانھپ بناوج ھب و منک یگدیسر )یحطس ٔھنوگب مھ نآ( تالاؤس نیا لقا دح ھب مناوت یم اھنت ھک
 یلئاسم زا کی رھ ھب عجار اھنت یئاھ باتک .میامن هراشا دنراد هرواشم صوصخ رد تالاکشا نیا ھک
 ،نیا رب هوالع .دوش ھتشون تسا مزال )منکب اھ نآ ھب هراشا مناوت یم اھنت ار یضعب( مرب یم مان ھک
 مزال مربب مان باتک نیا رد منکب مناوت یمن تارج ھک یلئاسم ھب عجار یرگید رامش یب یاھ باتک
 سپ و دنروآ تسدب ار ایور نیا ،هدنیآ Nouthetic کیتتون نارواشم مراودیماً اتجیتن .دوش ھتشون تسا
 نم ھک یدوبمک .دنھد ھئارا ار دشاب یم رترثؤم کمک ٔھمزال ھچنآ ،مالک رد مزال تاعلاطم ماجنا زا
 یارب یبوخ یامنھار دیاش و دزیگنارب ار یراک نینچ مراودیما ،منک یم راکشآ اجنیا رد فیحن ٔھنوگب
 .دزاس مھارف ار تسا نآ ھب زاین ھچنآ
 :دراد دوجو دنا هدرک یسانش ناسنا رب ھیکت نارواشم ھکنآ یارب هدمع لیلد ود
 

 زین یحیسم نارواشم ٔھمھ و( منک یم تبحص نآ ھب عجار ھک ،یتفص ناسنا یاھ شیارگ .١
 یکانرطخ ٔھلئسم یئارگناسنا .دنا هدراذگ ناسنا رب اھنت ار رظن ،)دنا هدوبن نوصم نآ زا
 .درامش یم ادخ زا رترب ار ناسنا نوچ ،)دروآ یم رطاخ ھب ار هراُمگ و مودس( تسا
  .ددرگ یم زیچ ھمھ رایعم ناسنا

 یضاقتم ھب ھک تسا یکمک هرواشم عوضوم .تسا ناسنا تھج رد دراد هرواشم ھک یبناج .٢
 دنناوت یمن ،دنا هدشن دازآ هانگ دنب زا ھک یناسک اما .دیامن داجیا وا رد یرییغت ات دوش یم
 ھشیمھ ناراک هانگ .دننیبب یراگتسر و ،طوقس ،شنیرفآ روحم رد ار یناسنا لئاسم
 دیاب ار راک نیا و ،دنزاس یم انب دوخ تواضق رب ار نازیم .تسا ناشدوخ ناشروحم
 لیلد اما !دنناسر ماجنا حیحص ٔھنوگب ،تسا رییغت لاح رد زور رھ ھک یطیحم رد ھنازور
 مولع و یئارگناسنا ھب زین نایحیسم ھک یشیارگ و .دشاب یم زین ھجّوم ھک تسین نآ رب
 ھجاوم ھک تسا یگزات راب تقر عضو نیا .)٣(درک راکنا ناوت یمن زین ار دنا ھتشاد یناسنا
 ریھطت اما ،هدش ھتشادرب حیحص هار رد مدق و هدش یحیسم ناگدنسیون و دیتاسا تفلاخم اب

 یناسنا ضیارف تالمح ربارب رد زونھ ادخ مالک و ھتفرگن تروص یلکب یطاقتلا دیاقع
 .دراد رارق

 
 دح( دوش ھتشادرب نایم زا یلکب نآ ھشیر و هدش راکشآً الماک ھلئسم نیا ات درک ناوت یم راک ھچ لاح
  .)ادخ نادنزرف نایم رد لقا



 80 

 تسا بجعت ،هدرک ھلئسم عفر یارب ادخ ھک یراک و دراد ایند ھب ناسنا ھک یمیخو شیارگ دوجو اب
 ھک یناسنا مولع رد ھکلب ،هرواشم تمدخ رد اھنت ھن و .دنا هدش یشیارگ نینچ بلج زین نایحیسم ھک
 هار نیا زا ناشیگدنز دمآرد .دراذگ یم ناشرایتخا رد “تلود” ھک تسا یراک زاوج و کردم لماش
 هدرک غیلبت ار دوخ ات دنراذگ یم مدرم رایتخا رد و دنسیون یم یئاھ ھلاسر و اھ باتک .دوش یم نیمات
 کمک مدرم ھب دنیوگ یم نوچ ،تسین راک نیا رد یلاکشا ایند رظن رد ھتبلا .دنھد قنور ار ناشدمآرد
 لوصا تسا نکمم .تسھ لاکشا نایحیسم ام رظن زا اما .دنروآ یم رد زین ار دوخ دمآرد و دننک یم
 عضو ،درک یم رگا ،دنک یمن لمع نوچ ،تسین یلمع اما ،دشاب هدوب یملع و یوق ناشتایضرف و
  .رتدب ھن ،دش یم رتھب
 تبحص دوبن یسک یلو .دندرک زاغآ ار ھعلاطم و قیقحت ھک دندوب تسرپ ناسنا و ارگ ناسنا نارواشم
 نایم تشادرب فالتخا ھتبلا .دشاب هدرک رشتنم نآ ھب عجار یباتک و ھعلاطم ھکنآ ھچ ،دنک ادخ زا
 میھاوخب رگا لاح .تسا هدش زین حیسم نیفلاخم ٔھلمح یارب یبوخ عوضوم دوخ و تسین مک نایحیسم
  ؟مینک عورش اجک زا ،مینک باختنا دوخ یارب ار یریسم ،ھتفای راشتنا میظع عبنم نیا نایم رد
 ار دشاب یم شطوقس ھب طوبرم ھچنآ .مینک زاغآ شطوقس زا لبق )مدآ( ناسنا یادتبا زا مدقتعم نم
 .نآ زا سپ زین ار تاجن و مینک یم ھعلاطم نآ زا سپ
 تسا نیا رب نم داقتعا ،ادخ یبتکم و یریسفت تاعلاطم زا سپ ھک منک مالعا مناد یم مزال ادتبا اما
 مدقتعم نینچمھ .تسا ون یتقلخ دوخ ھکلب ،تسین )رگید دوجوم زا( ھتفای لماکت یدوجوم ناسنا ھک
 .دوب ون یتقلخ زین اوح .دروآ نوریب مدآ زا باوخ رد ادخ ار اوح و ،دوب یعقاو یناسنا “مدآ” ھک
 نوچ ،داد مھاوخن رارق ثحب دروم اج نیا رد ار عیاقو نیا ھب طوبرم یقالخا و یریسفت بناوج
 یبوخ یاھ باتک نآ ھب عجار John Murray و E. J. Young نوچ یناگدنسیون و تسین نآ ھب یزاین
 یب یدوجوم تروص ھب ھک ،منک “مدآ” تعیبط رب زکرمتم ار مھجوت مھد یم حیجرت .)دنا ھتشون

  .دوب هدش قلخ لماک و بیع
 
 

   مدآ تعیبط
 
 اما تشاد حیسم یسیع ینعی مود مدآ اب ھک یتھابش و ،مینک یم رکف مدآ هانگ یب تعیبط ھب یتقو
 ھک یتافالتخا و ،تاھابش .میزومآ یب نآ زا یدایز رادقم میناوت یم ھک مینیب یم ،دنام هانگ یب ناکامک
 تسیز یارب یدعاوق و ،دنناسر یم یسانش ناسنا ٔھنیمز رد ار یشزرا اب تاعالطا دوب ود نیا نایم
 ھمھ ار ناسنا تسیز دعاوق .دنراذگ یم تسد رد ،هدش رداص ادخ یاھ نامرف رد ھک یا ھنوگب ناسنا

  .دنک یم داجیا حیسم یسیع ،دننک یمن داجیا ناسانش ھعماج یاھ یجنس
 داجیا تسردان تشادرب رظن زا یلکشم ات ،منک فیرعت ار ما هدرک هدافتسا ھک یتارابع تسا مزال لاح
 تبحص تمسق نیا رد تعیبط ھب عجار ؟ھچ ینعی هانگ و ،ھچ ینعی تعیبط درک صخشم دیاب .ددرگن

 .هدنیآ یاھ لصف رد هانگ ھب عجار و درک مھاوخ
 هدیرفآ تعیبط زا نم روظنم .دنشاب یم رگید یاھ ناسنا و ،مدآ ،حیسم یسیع ؛تعیبط زا نم روظنم
 “؟تسیچ ادخ و ناسنا نایم قرف” ،“؟تسا ھنوگچ ناسنا” ریظن یتالاؤس سپس و .تسا نیا ،هدش
 ھچ زا ناسنا”ً الوصا و “؟تسیچ تادوجوم ریاس اب وا قرف” “؟تسیچ ایند و ناسنا نایم قرف”
 نایمور رد .تسیچ ناسنا دنھد ناشن دنناوت یم زین تالاؤس نیا باوج .دنیآ یم شیپ “؟ھتفای بیکرت

 و ،هدش ھتفرگ phusis ینانوی ٔھملک زا هدش هدافتسا “تعیبط” ٔھملک ،٣ :٢ نایسسفا و ٢٧ و ٢۶ :١
 کیتنژ بناوج و هدش هدرب ثرا ھب ھچنآ روظنم ؛دنک یم نایب ار هدش ھتخاس نآ زا ناسنا ھچنآ ٔھناشن
 .)دنک یم ھچ نآ اب ھکنآ یاوس( دشاب یم ھتفای بیکرت نآ زا ناسنا ھچنآ ،“تعیبط”ً اتجیتن .تسوا
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 ٔھملک زا هدافتسا نیا .“تسا شوخً اتعیبط صخش نآ” ،دیوگ یم یترابع ھب ھک تسین نآ روظنم
 نآ زا )یئاھ نامز ای( ینامز ھک تسا یتلاح ای جازم ھب طوبرم و دشاب یمن مالک اب قباطم ،تعیبط
 ھنوگچ مدآ ھکنآ ھب میزادرپب تسا مزال لاح .)۴(درادن مالک رد یصاخ ٔھبنج .ددرگ یم هدھاشم صخش
 .دوب هدش ھتخاس ھچ زا و دوب
 تسا یراک ماجنا هانگ ،رگید ترابع ھب .تسا ادخ مالک فالخ ای یرباربان مروظنم ،هانگ دروم رد
 ود نیا تخانش اب لاح .ھتساوخ شمالک ھک تسا یراک ندادن ماجنا ای و ،هدرک عنم شمالک رد ادخ ھک
 .میھد ھمادا رت قیمع ٔھعلاطم ھب میناوت یم هژاو
 
 
 شطوقس زا لبق مدآ
 
 نم .دراد دوجو یدایز تاعالطا شیادیپ باتک لیاوا رد ؟دوب ھنوگچ شطوقس زا لبق )اوح و( مدآ

  بیجع .درادن دوجو نآ تقیقح فشک یارب یرگید یارجم نوچ مروآ یم یور ادخ مالک ھب عیرس
 نایحیسم اھنت ؛تسا هدادن )طوقس زا لبق( ناسنا نیشیپ عضو ھب تیمھا یرگید هار چیھ ھک تسا
 تسدب تسین مالک اب قباطم ھک ار یتسردان شزومآً ارثکا ،ھنافساقتم و( دننک یم رکف نآ ھب ھک دنتسھ
  .)۵()دنا هدروآ
 رس اجک ھب ،درادن تقلخ زاغآ رد شیگدنز ھب ھّجوت ھک ناسنا یگدنز یارب یھار ،دینکب ار شرکف

 یمن )طوقس زا لبق( ناسنا نیشیپ عضو ھب یتیمھا ھتفای راشتنا یاھ هار رثکا تقیقح رد .دروآ دھاوخ
 یناسنا ریغ یتعیبط ،نومیم دننامً البق ناسنا دنیوگ یم و دنریگ یم شیپ ار “لماکت” هار ای .دنھد
 دھاوخ و هدوب ھنوگ نیمھ شیب و مک ناسنا ھکنآ ای ،)هدرک اشفا مالک ھک یئادخ تعیبط یاجب( تشاد
 ،اھنآ لح هار ،ناسنا ٔهزورما لئاسم ریسم رد یرگید تاھابتشا ھب لیدبت زین تایضرف نیا ود رھ .دوب
  .دنوش یم دنراد هرواشم ھک یفادحا و
 ،ھتفگ شتقلخ نامز رد ،ناسنا تعیبط ھب عجار ادخ مالک ھک یقیاقح ھب ھجوت ادتبا تسا مزالً اجیتن
 یفلتخم یاھ باوج .مینک یسررب ار دنراد قیاقح نیا نتسناد ھک یتیمھا لیلد دیراذگبً البق اما .میئامنب
 ادخ ھک یتایح زا عالطا ،هدوب ھنوگچ هانگ زا لبق ناسنا تعیبط مینادب یتقو .تسھ لاؤس نیا یارب
 راک زا ناسنا ھک یموھفم و هدیقع .دروآ میھاوخ تسدب ار )یعیبط ناسنا( ھتشاد روظنم ناسنا یارب
 ماجنا ،یرکف تیھام ،تاناکما اب ایند رد ار وا ادخ ؛دریگ یم ھمشچرس وا تعیبط زا ،دراد دوخ یاھ
 عوضوم اب ھک یا هرواشم و یسانشناور باتک رھ .تسا هدرک دوخ طباور ظفح و ،صاخ تاروما
 “ّیداع”یراتفر و هدیقع دیوگب دناوت یمن ھک دریگ یم ھجیتنً اتیاھن ،دراد لکشم ناسنا ّیداع عضو
 و دننک یم هدافتسا هژاو نیا زا ناکامک نآ یاھ هدنسیون ،دوجو نیا اب .“ ّیداع ریغ” ای دشاب یم
 راما و یرادرب ھنومن ساسا رب اھ تشادرب نینچً الومعم .دنرامش یم ّیداع ریغ ای ّیداع ار یراتفر
 ،دنشاب زاب سنجمھ ،یصاخ ناکم و صاخ نامز رد ،یفاک دارفا رگا ً،اتجیتن .دنیآ یم تسدب اھ یریگ
 ،دنتشاد دوجو زین مودس رھش رد یناسانش ھعماج رگا .)۶(دوش هدرمش یداع دیاب یئارگ سنجمھ
 ھکنیا ھب رظن .دنتشاد یم مالعا )یعیبط ریغ( ّیداع ریغً انیقی ،ار دندوبن ارگ سنجمھ ھک یدارفا
 لصاو هزورما ام رب مودس نارود تیعضو نامھ ،دننک یم )قلج ،یئاضرا دوخ( ءانمتسا یرایسب

  .)٧(تسا هدش
 فالخ ھک رھ .تسا یداع یلمع نینچ ھک دوش یم ھتفگ ام ھب )هریغ و یحیسم ھچ( اھباتک کیاکی رد
 یتح .دنک یم داجیا نونج ءانمتسا دندرک یم رکف ھک دوب دھاوخ یصاخشا اب ربارب زین دیوگب ار نآ
 هداد رارق رایعم ار Kinsey یزنیک( دنا هدش نانسانش ھعماج رظن شوختسد ھک یحیسم ناگدنسیون
 سپ ،تسا یداع یلمع قلج رگا اما .دندرگ یم “نیصصختم”یور لابند یگداس اب )ادخ مالک ھن ،دنا



 82 

 غورد ،دوب یربتعم یرامش رس رگا !دنداد یم ماجنا ار نآ ،حیسم یسیع و ،شطوقس زا لبق زین مدآ
  !درمش یم لوبق لباق و یداع زین ار نتفگ
 لوبق ار دنرامش یم یداع ناسانش ھعماج ھچنآ ،تسا ادخ مالک رب راوتسا اھنت ناشنامیا ھک ینایحیسم
 موسر و بادآ دناوت یم ،دراد ادخ مالک یاھ ضرف شیپ رب راوتسا ھک یقیقح یسانش ھعماج .دننک یمن

  .دنرادن یفرصم نآ زا شیب اما ،)٨(دیامن فیرعت ،یصاخ نامز ھحرب رد ار یا ھعماج
 ناسنا یداع تیفیک .دزاس یمن یداع ار اھنآ ،تیفیک نیا ،)٢٣ :٣ نایمور( دنراک هانگ ھمھ نوچ
 یم یداع ار دوب حیسم یسیع یگدنز رد ھک یتیفیک نآ نایحیسم ؛یراکھانگ ھن ،تسا یئاسراپ

 دنک کمک دھاوخ یم ھک یسک اما ،دننک یم هابتشا یگدنز رد ھمھ میئوگ یم ھک تسا تسرد .دنرامش
 هابتشا ھک میناوخ یم نایمور لوا لصف رد( درامشب “یداع” ار نآ دناوت یمن دورب نایم زا هابتشا ات
 زین یداعً اموزل دیابن دراد تیمومع ھچنآ اما ،دراد تیمومع یگدنز رد هابتشا ؛)تسا هانگ رطاخب

 یداع ار ناسنا یگدنز ھک تسا “یقیقح تیسودق و یئاسراپ” ،دیوگ یم ادخ مالک .دوش ھتخانش
 یتح و( ناسنا ھب ار یقح نینچ و ،درک داجیا شمالک قیرط زا ار تعیبط ادخ .دزاس یم )یعیبط(
 رد سپس و درک غالبا ناسنا ھب ،نامرف هد اب ادتبا ادخ ار یداع یگدنز قیرط .دادن )ناسانش ھعماج
  .دومن راکشآ ار نآ  حیسم یسیع صخش
 لماش نیا و .میھد شوگ وا ھب و میرگنب حیسم یسیع ھب دیاب ،تسیچ یداع تبحم مینادب میھاوخب رگا
 حیسم یسیع ار دھد ماجنا دوب مزال مدآ ھچ رھ .دشاب یم ناسنا رد ھک تسا یا ھیحور و راتفر رھ
 ادخ مالک دح ھب دناوت یمن ،شیاھ شور و ،فادھا ،اھ ضرف شیپ ھمھ اب ،یسانش ھعماج .داد ماجنا
 لامک زا رتمک یزیچ ادخ ،ریخ .تسا “یداع ریغ” و راک هانگ ناسنا اب راک لاکشا .دسانشب ار ناسنا
 .دراذگ یمن یاجب ار )تیاھن یب(
 رطاخ نیا ھب ؟میشاب ھتشاد عالطا ناسنا یداع یگدنز ھب عجار تسا مزال ارچ ھک تسا نیا لاؤس لاح
 .دور شیپ اھنآ بناج ھب دناوتب ات دشاب ھتشاد ار ھتفای بیکرت و صخشم فادحا دیاب یحیسم رواشم ھک
 ھئارا )شیرطا( نیو هاگشناد رد سانشاور دصناپ ھب ھک ینارنخُس رد یا ھنوگ ھب ار عوضوم نیا
 اجنیا ار نآ زا یتمسق و ،دوب “؟ھچ ھب یلو ،میھدب ناشرییغت” نم تبحص ناونع .مدناسر ماجنا ،مداد
 .منک یم ھفاضا
 

 هدش ھضرع اکیرمآ رد لاحبات ھچنآ اب و ،تسا هزاتً الماک یشور یحیسم ٔهرواشم
 یگدنز دننک کمک دنھاوخ یم ھک یدارفا راک ٔھنیمز رد قفاوت ارچ .دراد یگرزب قرف
 یرایعم ھک تسنآ لاکشا ھک دنا ھتفرگ ھجیتن یرایسب ؟درادن دوجو ،دوش ضوع مدرم
 انب ار رایعم ھعماج دیئوگب تسا نکمم .تسا ھتشادن دوجو )وگلا( راک ماجنا یارب
 ار رایعم یضاقتم دوخ ای ،تسا رایعم دوخ تسا یلمع ھچنآ دیئوگب ای ،دزاس یم
 ٔھشیر ھبً اتیاھن و دیراذگب رانک ار هدوب راتتساً ارھاظ ھچنآ یتقو اما .دزاس یم مھارف
 کرد لکشم .دنک یم ذاختا ار رایعم ھک تسا سانشاور ھک دینیب یم ،دیسرب بلطم
 یم مزال یضاقتم صخش و رواشم صخش زا جراخ یا ھطباض .دنک یم دادیب ینھذ
 .... ددرگ یم مزال ناسنا تاناکما و راکفا زا رتمکحم بتارم ھب یداینب .ددرگ
 

 نوچ ،تفگ دیاب ھصالخ رد .تسھ هدعاق و رایعم نتشاد ھب یجایتحا ھچ مینیبب لاح
 ار نآ )ناکما ای( قح یصخش ھچ .تسا ناسنا یگدنز نداد رییغت ھب طوبرم راک
 دشاب یم تسرد امش یارب ھچنآ .تسا نیا امش لاکشا” ،دیوگب یرگید درف ھب دراد
 دننک یم رکف ھک دنتسھ یدارفا ؟“منادیم ار نآ ھب ندیسر ھقیرط نم و ،تسا نآ زین
 دوخ دننک یم رکف .دنرامشب یناسنا یاھ شزرا ٔهدودحم زا جراخ ار دوخ دنناوت یم
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 یمن سک چیھ ھک تسا نیا تقیقح یلو .دنا ھتشاد هاگن یقالخا لئاسم زا رود ار
 ،دیھاوخب ھک ردق رھ .درامشب یگدنز )یونعم( یقالخا بناوج زا رود ار دوخ دناوت

 و مدرم اب شراک نوچ ،درک دھاوخن اھ قالخا و اھ شزرا ذوفن زا نوصم ار دوخ
 ھک ینعم نآ ھب ،دینک داجیا یسک رد ار یقرف دینک یم یعس یتقو .تسا اھنآ یگدنز
 رظاح ایآ ،دینک ضوع دیھاوخ یم ار وا طباور و ،ھیحور ،راتفر ،دیاقع ،اھ شزرا
 ھک ار هریغ و ،ھیحور ،راتفر ،هدیقع ھچنآ منک یم رکف نم” ،دیئوگب وا ھب دیتسھ
 .“دیشاب ھنوگنیا دیاب امش” دیئوگب وا ھب ای “مناد یم امش زا رتھب ار دشاب ھتشاد دیاب
 ،دیشاب ربکتم ای نادان یصخش ھکنآ رگم ؟دز دیھاوخ ار یفرح نینچ دینک یم رکف
 .درک دیھاوخ لمأتً انیقی نآ نتفگ زا لبق
 
 و عماج رایعم چیھ ؟تسین روطنیا .هدوب ھلئسم زاغآرس زا عضو نیا ،دوجو نیا اب
 .... دیامن داجیا ار یتیاضر و قفاوت ات تسین و هدوبن راک رد یتباث
 
 یم روھشم تاراشتنا رد تاقوا یضعب ھتبلا .درادن دوجو ناسنا یارب یتباث رایعم
 ھک یناسک مامت اما .“.... ھتفگ یواکناور” ای “.... دنیوگ یم ناسانشناور” میناوخ
 ار اھ ھیضرف نیا ،دنراد تسھ هدرپ تشپ ھک یئاھ یناشیرپ و شاشتقا زا عالطا
 تسا نیا عوضوم لصا .دنھد یم اھ نآ ھب یگزماب ٔھبنج ،دنریگب یدج ھکنآ یاجب
 ؟دشاب یم ھنوگچ یداع ناسنا ینعی ،درادن دوجو ھیضق یئادتبا ٔھنیمز رد یقفاوت ھک
 نوچ ،دروآ تسدب ناوت یمن زین یسانش ھعماج تاعلاطم قیرط زا ار یداع رایعم
 تسد رد ار یصاخ ناکم و نامز رد ،مدرم راتفر و ھیحور زا یطسوتم لداعم اھنت
 نم لثم یناسک تھابش رد ار مدرم میھاوخب امش و نم ،منک یمن رکف و .دراذگ یم
 داجیا ار رشب یاھ لادج و گنج ھک یعون زا .میروآ رد میتسھ هزورما ھک یئامش و
 ام یارب یا ھنومن ای ،بلاق ،رایعم تسا مزال ھک تسا نیا مروظنم .میروآ رد ،هدرک
 دیاب ھنوگچ یداع ناسنا میسانشب و مینیبب میناوتب ود رھ نآ دانتسا رب ھک دشاب هدوب
 ،دشاب دیاب ھنوگچ ناسنا مینادب لوا تسا مزال .دشاب ھتشاد دوجو دیاب یطباوض .دشاب
 ادیپ ار یئوگلا ای صخش نینچ ناوت یم اجک زا .میروآ رد نآ ھب ھیبش ار وا میناوتب ات
 اب ھتشذگ لاس هدراھچ فرظ ،اکیرمآ ناشیشک زا یرایسب ھک تسا یلاؤس نیا ؟مینک
 .دنا هدروآ تسدب ار باوج ھک دنا ھتفگ و ،دنا ھتشاد راک و رس نآ
 
 مالک اھنت ھن دنیوگ یم !دنوش راد هدھع ار حیسم یسیع تھابش دیاب مدرم دنیوگ یم
 )ھنومن ،لدم( یوگلا زین حیسم یسیع ھکلب ،هداد ار دشاب دیاب ناسنا ھچنآ حرش ادخ
 اکیرمآ رد ،تسھ ناسانشناور نایم ھک یفالتخا فالخ رب ،تقیقح رد .تسا صاخشا
 یعماج رایعم ھک دوش یم داجیا ینامز ،تیاضر و قفاوت ھک هدش تباث یعطق روطب
 .دشاب تسد رد
 

 یزکرم یاسیلک اکیرمآ رد ام .دیوش انشآ اکیرمآ یاھ اسیلک اب یردق تسا مزال
 لوصا صوصخ رد .میراد ار یفلتخم یاھ عون و ،دندازآ ام یاھ اسیلک .میرادن
 لاح یلو .تسھ فالتخا یئزج بناوج دروم رد یلو ،میراد قفاوتً ارثکا یلصا

 عون کی ،دنراد دوجو ھک یفلتخم یاھ بسنم و ھقرف رثکا نایم ھک تسا نآ بلاج
 ادخ مالک ٔھیاپ و ساسا ربً الماک هرواشم نآ قیرط زا ھک ھتفای جاور یدیدج ٔھیور
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 ،دنا هدش لوغشم راک نیا ھب فلتخم یاھ اسیلک ناشیشک اھنت ھن .دریگ یم تروص
 رب دارفا نیا .دنا هدش یتمدخ نینچ دراو زین اھ اسیلک یاضعا زا دادعت نارازھ ھکلب
 مالک ساسا رب ھک یا هرواشم قیرط ھب ،دنراد ادخ مالک ھب تبسن ھک یقفاوت ساسا

  .دنا ھتفای زین قفاوت ،هدش انب ادخ
 

 ٔھعماج رب ریثات ،هدوب رثؤم اکیرمآ یاھ اسیلک رد یگزاتب ھک یدیدج تکرح نیا لاح
 زا یرایسب یاھ اسیلک ھکلب ،هدشن زین اکیرمآ ھب دودحم و .تسا ھتشاذگ زین اکیرمآ
 زا یگدنیامن ھب( نم ،لاثم ناونعب ھک ،دنا هدرک ذاختا ار ھیور نیا ایند یاھ روشک
 و ناملآ ،کیزکم ،ایلارتسا ،ون دنالز ،لیزرب ،دنلریا یاھ روشک رد )ھیرظن نیا

 .ما هدرک تبحص ،سیوس
 
 یرھاظ بناوج رب زکرمت اھنت .دراد نایضاقتم رد زین ار یقیمع بناوج ھیرظن نیا
 ،دروآ تسدب ار یدیدج داینب تسا مزال ناسنا راتفر و ھیحور دراد داقتعا ھکلب ،درادن
 ،دریگ یم ھمشچرس وا ٔهزیگنا زا ھک یشھج رطاخب رظن دروم یاھ شزرا نآ ات
 دشاب یم شلد رطاخب .درب یم مان ناسنا لد رد ار تردق نیا ادخ مالک .دنیآ دوجوب
 ھب ات ددرگ یم مزال شیارب وا زا جراخ یتردق ً،اتجیتن .دنک یم ادیپ ھلئسم ناسنا ھک
 ،ددرگ یم راکشآ شیارب زین ھک یئوگلا و ھنومن .دربب یپ یحیسم ٔهرواشم فادحا

 شریذپ زا ھک تسا یلیدبت و رییغت ،راک ساسا ،رگید ترابع ھب .تسا حیسم یسیع
 اب شا ھطبار ادتبا تسا مزال ،تسین یحیسم یضاقتم رگا .ددرگ یم زاغآ ادخ مالک
 ،هدرب یپ تسھ ادخ مالک رد ھک یتقیقح رب دناوتب ات دسرب دیاب یئاج ھب .دنک رییغت ادخ
 یم ھک ادخ مالک رد تسا یمیدق یمایپ نیا .دسانشب ار دراد شیارب ھک یتیمھا و
 قامعا رد یدازآ نیا و ،ددرگ دازآ ات درم راک هانگ ناسنا یاجب حیسم یسیع ،دیوگ
 یحیسم ٔهرواشم .دماجنا یب زین وا یرھاظ رییغت ھب لیدبتً اتیاھن ات ددرگ داجیا وا لد
 .دوش یم ناسنا ٔھلئسم داینب دراو نوچ ،دراد قمع
 
 ناسنا یگدنز یارب ار یتایح تردق دناوت یم ھک هداد ناشن یگزات ھب ،ھنیرید مایپ نیا
 .دیشاب هدوب انشآ “ون تایح” بقل اب ایند مدرم زا یرایسب دننام امش دیاش .دزاس مھارف
 تسا ادخ زا ،هرواشم ٔھیور نیا رد .دشاب یم مینک یم نآ زا تبحص ھچنآً اقیقد نیا
 و تردق رب یکتم ھک یگدنز اب هارمھ ،دھدب هزات یتایح یضاقتم ھب میھاوخ یم ھک
 راکشآ ناسنا یارب سدقم باتک رد ھک ادخ تمکح زا هرواشم عون نیا .دراد وا مالک
 تساوخ ،دریگ یم ھمشچرس ادخ حور زا ھک یتردق اب ات ،دنک یم تشادرب هدیدرگ
 ؛دریگ یم تروص ھک تسا راک ود ،دیشاب هدش ھجوتم رگا لاح .دروآ یاجب ار ادخ
 زین ادخ و ،دوش یم زاب ،هداد ناشن ادخ ھک یگدنز رایعم ھب یضاقتم نامشچ ادتبا

 .دنک ادیپ یسر تسد رایعم نآ ھب لوا راب یارب ات دھد یم وا ھب ار مزال یئاناوت دوخ
 .... دیامن یم زاربا ار تیحیسم لک ،ھصالخ رد نیا و
 
 یحیسم ٔهرواشم ھب طوبرم ھچنآ ساسا ھب ،میسر یم وگلا و رایعم عوضوم ھب یتقو
 تاجن و قلاخ اھنت ار دوش یم طوبرم ناسنا ھبً اتیاھن ھک یلئاسم .میسر یم ،تسا
 .دنیامن لح دناوت یم وا ٔهدنھد
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 هدرک تبحص رگید زیچ ھمھ ھب عجار ھکنآ زا سپ ،دیشاب یدج دوخ راکفا رد رگا
 زا یگداس ھب منک یم شھاوخ امش زا .دش دیھاوخ ھجاوم زین رایعم عوضوم اب ،دیا
 دیھاوخن ،هدشن زاب امش یاربً الماک عوضوم نیا ھک ینامز ات .دیرذگن عوضوم نیا
 .بوخ رایسب ؛دینک کمک مدرم ھب دیراد رظن رد امش .دیھد ماجنا یتسرد راک تسناوت
 رییغت ھچ ھب کلب ،تسین راک یگنوگچ رد اھنت لاؤس .دراد اھنآ رییغت ھب زاین نآ یلو
 یرگید باوج ایآ .“حیسم یسیع تھابش ھب” ،دنیوگ یم نایحیسم ؟تفای دنھاوخ
 ؟)٩(تسھ
 

 نارواشم ٔھمھ .منک یم هرواشم رد “راک رایعم” و “ندوب یداع” زا تبحص ھک تسا لیلد نیا ھب
 ھکنآ ٔھلئسم لح نودب ار هرواشم )دنراد ار نآ تارج ای( دنناوت یم ایآ اما ،دنراد رییغت ھب داقتعا ایند
 لح ار ھلئسم نیا ھک تسا ادخ اب ناسنا ٔھطبار ،عوضوم ؟دنناسر ماجنا ،تسا ھنوگچ “یداع” ناسنا
  .دیامن یم لح زین رایسب ریسفت اب و .دنک یم
 یحیسم نارواشم “؟دوب ھنوگچ شطوقس زا لبق مدآ” ،میدرگ رب دش حرطم ھک یلاؤس ھب هرابود لاح
 تاناکما مامت ھب ،دنا ھتفای تاجن ھکنآ دوجو اب راک هانگ نایضاقتم نوچ ،دنشاب انشآ نآ اب تسا مزال
 دنربخ یب دراد دوجو ھک یرایعم و فادحا زاً الومعم و ،تشاد دنھاوخن یسر تسد حیسم رد دوخ
 ھک تسا نآ یحیسم رواشم راک .دنیامن یم شزاس ناشقلاخ رایعم زا رت تسپ یرایعم ابً اتیاھن و
 فادحا ھب ات دنک کمک اھنآ ھب و ،دیامنب تسا ادخ مالک رد ھک یرایعم ٔهدرپس رس و انشآ ار یضاقتم
 یم کمک نایحیسم ھب یحیسم ٔهرواشم ھک تفگ ناوت یم یترابع ھب .دنسرب ناشیگدنز رد ادخ مالک
 .)١٠(دندرگب ،یداع یناسنا ھب لیدبت دنک
 
 
 شنیرفآ رد مدآ
 
  .تشاد ینامسج یشنیرفآ مدآ .١
 
 تعیبط رد یکش ،)٧ :٢ شنیرفآ( “تشرسب نیمز کاخ زا ار  مدآ ” ،دیوگ یم ادخ مالک ھک یئاج رد
 رد شتیُوھ و ،یتسیزمھ ،یزاسمھ و ،دش ھتخاس نیمز کاخ زا مدآ .تشاد ناوت یمن مدآ ینامسج
 زا یرگید ٔھناشن ھک دراد “خرس لِگ” ینعم ،تسا وا رب ھک “مدآ” مان و ،تسا یکاخ ناسنا .دوب ایند
 .درک در دیاب ار )Gnostic( درامش یمن ادخ زا ار ناسنا مسج ھک یا ھیضرف .)١١(دشاب یم تقیقح نیا

 زین ادخ مالک .تخاس نآ زا زین ار ناسنا ھکلب ،دیمان “وکین” ار دوخ ینامسج شنیرفآ اھنت ھن ادخ
 ھتفگ انحوی لوا و نایسلوک رد .تسا هدرک در ار درامش یم هانگ ار ینامسج شنیرفآ ھک یا ھیضرف

 ؛٩ :٢ ؛١٩ :١ نایسلوک( درم ندب رد و ،تفای دیمعت لسغ ،دمآ ایند ھب هانگ یب حیسم یسیع ھک هدش
 ناھاوخ ،گرم ھب عجار دوخ ثحب رد سلوپ ھک تسا لیلد نیا ھب .)٨ ـ ۶ :۵ ؛٢ :۴ ؛١ :١ انحوی لوا
 نایتنرق مود ؛دشاب ینامسج ندب بحاص گرم زا سپ تساوخ یم وا( دوب دوخ یارب یا هزات ندب

 تسوا دوجو ءزج یردق ھب ،)حور لماش( وا ندب .ناسنا یارب تسا یعیبط ریغ یتیفیک ،گرم .)۵
 یسیع مایق ،نایحیسم ام یارب .دوب هدرک تحاران دح نیا ھب ار وا ،)هاتوک تدم ھب یتح( نآ نودب ھک
 یندب رد ،)نرادنامیا( زین وا نارھاوخ و ناردارب ام .دراد یدایز تیمھا ،ھتفای لالج ندب رد حیسم
  .درک میھاوخ زیخاتسر ھتفای لالج
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 ٣ سرطپ مود
  وا ۀدعو رب انب ام اما :١٣

  میتسھ دیدج ینیمز و نامسآ راظتنا رد ھناقاتشم  
 .تسا ییاسراپ ھگلزنم ھک   

 
 لالج یندب رد ار ام و .دنک یم زین دیدج “ینیمز” زا تبحص ،“دیدج ینامسآ” رب هوالع ھیآ نیا
 دھاوخ ناگدننک زیخاتسر “ییاسراپ ھگلزنم” ،دیدج نیمز( دزاس یم هاگلزنم ،دیدج نیمز نیا رد ھتفای
  .)دوب

 دنمزاین ار ناسنا ھک یشیارگ رھ .دراد یحیسم ٔهرواشم تمدخ ھب یطبر ھچ بلاطم نیا مینیبب لاح
 نامسآ ھب ناشحور ،گرم زا سپ ھک دننک یم رکف یرایسب .درک در دیاب ار دنک یمن ینامسج ندب
 و لئاسم عشنم ار ندب ،زین لکش نیا ھب .درب دنھاوخ رسب حور رد دبع یارب و دور یم ادخ دزن
 ندب اب ار ناسنا ادخ ھک یتروص رد .دنھد یمن ندب ھب ار مزال تیمھا و دنرامش یم دوخ تالکشم
 یندب تاناکما ھب تبسن ھک یناسک .دناسر یم ارجا ھب وا ندب قیرط زا ار دوخ یاھ تساوخ و دیرفآ

 ار یراک هاگ چیھ ادخ .دنوش یم یئارگ لوئسمان و یریگ ھناھب ٔھسوسو راچد ،دنا هدش سویام دوخ
 نتفرگ هدیدان روظنم ھتبلا .دشاب هدرکن مھارف ار مزال تاناکماً البق ھک دھاوخ یمن دوخ دنزرف زا

 حور ،نایحیسم ام یارب ،اما .دراد ناسنا ٔھیحور رب یمیقتسم ریثات نوچ ،تسین ینامسج یاھ فعض
 ،میشاب ھتشاد ادخ دوجو زا یحیحص تخانش رگا .دناسر یم ار ادخ راک ماجنا تردق ھک تسا سدقلا
 ھتساوخ ام زا ھک راک ھمھ ماجنا توق ادخ ھک دید میھاوخ ،دشاب ھتفرگ ارف ار ام دوجو ادخ قشع و
 ھک تسا یا ھیحور ،یئوج ھناھب و یلبنت اما .داد دھاوخ زین هدنیآ رد و ،هداد ام ھب وا لاحب ات ار
 نایتنرق لوا( دراد رظن رد ار )یحیسم ریغ ای یحیسم ھچ( ناسنا یتخبدبً اتیاھن و ،تسا نآ فلاخم
  .)١٢(دننک یم یگدنز یرتھب تاناکما اب نایحیسم .)٢٧ ـ ٢۶ :٩
 یم یگدنز نآ رد ھک یتعیبط و ،دیدرگ تنعل راچد )مدآ هانگ زا سپ( یدام شنیرفآ ھک تسا تسرد
 ھب نیا ،اما .دھد یم رارق رایسب تمحز و راشف تحت ار ام ،هانگ ھب هدرک تداع مسج اب هارمھ مینک
 تعیبط )ینامسج ریغ( یناحور ٔھبنج ھک دیشاب ھتشاد دایب .دشاب یمن ام ندب و ایند ندوب ینامسج لیلد
 ینامسج نوچ دیابن و ،ھتفرگ رارق هانگ ذوفن تحت )دش دھاوخ تبحص نآ ھب عجارً ادعب( زین ناسنا
 ناسنا تعیبط ّرتَسپ بناج دیابن ار رشب ینامسج تمسق .درمش )رتھانگ یب ای( رتکین ار نآ ،تسین

 ود رھ ،شنیرفآ یناحور و ینامسج بناج  .)دنا ھتشاد ار یتشادرب نینچ یضعب ھک یروطب( درمش
 نایتنرق لوا ھب مسج صوصخ رد( دندوب وا یارب و ادخ زا نوچ ،دندش بوسحم تیمھا زئاح و بوخ
  .دندش دساف مدآ هانگ رطاخب زین ود رھ اما .)دیئامن عوجر ١۴ :۶
 دوخ ناطیش ھک دنا هدرک شومارف .ناطیش زا مسج و تسا ادخ زا حور ھک ً)اھابتشا( دندقتعم یرایسب
  .)۶ ادوھی( ینامسج ھن ،تسا یناحور ملاع رد شدوجو و تسا حور
 ادخ مالک .درک در دیاب ار دنناسر یم رازآ شندوب ینامسج رطاخب ار ندب ھک یشک تضایر لامعا

 ار شناج و دش رھاظ ندب رد حیسم یسیع ھک یئاج زا و ،هدرمش سدقلا حور دبعم ار رادنامیا مسج
 ھب زاین ھک تسا هانگ .درک در دیاب ار ناسنا مسج ھب تبسن یتمرح یب ھنوگ رھ ،داد ام یارب ندب رد
 تشادرب نینچ دوجو دیاب یحیسم نارواشمً اتجیتن .)٢٣ :٢ نایسلوک( دزاس یم داجیا ار یشک تضایر
  .)١٣(دنیامن سحفت ،دزاس یم )بکرم( جنرغب ار نایضاقتم یلصا لئاسم ھک ار اھ
 دیوگ یم و ،)هدراذگ وا ندب رد هانگ ھک یتارثا زا ھن ھتبلا( دنک یم تیاکش دوخ ندب زا یضاقتم یتقو
 یرایسب .درک حیحصت ار وا رظن تسا مزال ،“متشادن ار ھتشاذگ نم رب زجاع ندب نیا ھک یراب شاک”
 یتم( دشاب یم لد رد هانگ ءاشنم ھک دننک کرد دیاب و تسا ناشمسج رد اھنت هانگ ھک دننک یم رکف

 رکذت تسا مزال رواشم ،دریگ یم ھناھب ار دراد ندب رد ھک یھانگ دوجو یضاقتم رگا .)١٩ :١۵
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 ناسنا( ِلد ،تقیقح رد .تسا ینامسج رظنم رد ھک تسا یناحور رظنم رد ردقنامھ هانگ ھک دھدب
 وا ھب دیاب و .)۶ نایمور( دزاس یم هانگ ھب تداع و هدولآ ار مسج ھک ،تسا هانگ ھب فوطعم )ینورد
 رد و ،دوش هریچ یناحور حیحص تھج قیرط زا ناوت یم ینامسج تداع نیا رب ھک دوش هداد ناشن
 مسج و حور هانگ تارثا دیوگب رگا .دشاب یم زین )نآ ندرب نایم زا و هانگ( ود رھ لوئسم ادخ ربارب
 .دنک یمن دودحم ار سدقلا حور ،اما .درک قیدصت دیاب ار هدش داجیا فعض ھتبلا ،ھتخاس ناوتان ار وا

 نآ دوش نشور دیاب ھک یمھم ھتکن .)٢٣ :۴ نایسسفا( دھد یم رییغت ار راکفا ھک تسا سدقلا حور
 لالتخا نیا .)٢٠ :۵ نایمور( “دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب ضیف ،دش نوزفا هانگ ھک ییاج ...” ھک تسا
 یمن زاب حیسم یسیع ھب تمدخ زا ار یحیسم صخش ای دنوش یمن هانگ داجیا ثعاب دوخ هاگچیھ اھ
 لیلد ،یا ھنوگ ھب نیا .دنک ھبلغ ینامسج صقن و درد رب رادنامیا ات دوش یم ثعاب ادخ ضیف .دنراد
 ھتشاد دوجو ندرک رییغت ناکما یتقو .)١۴()یراگتسر زا شیب( ما ھتشاذگ باتک نیا رب ھک تسا یمان
 .)١۵(دوش یم رتشیب زین تیلوئسم و دیما ،دشاب

 دراد ناسنا ینامسج شنیرفآ و ندب صوصخ رد یحیسم ٔهرواشم حیحص بتکم ھک یتیمھا مینیبب لاح
 فصن و ،تسا ھیضق فصن اھنت ینامسج ٔھبنج ،مدرک هراشاً البق ھک یروطب اما .تسا هزادنا ھچ
 :تسا یناحور ٔھبنج ھب طوبرم رگید
 

  .تشاد یناحور یشنیرفآ مدآ .٢
 
 ھب ھتسباو کی رھ نوچ مھد رارق رگیدکی رانک ار مدآ شنیرفآ یلصا ٔھبنج ود نیا ما ھتشاد مزال نم
 ادخ َسَفن قیرط زا اما ،دش ھتخاس نیمز کاخ زا مدآ .تسا هدیرفآ ناسنا رد ادخ ھک تسا “یتقلخ”
 شیادیپ رد .دوبن یا هزات زیچ هدنز دوجوم .)١۶(دیدرگ یا هدنز دوجوم و دش تایح بحاص ،)حور(
 رظن دروم ھچنآ .دش هداد ناسنا زج یرگید تادوجوم ھب ھک مینیب یم ار ناونع نامھ ٢٧ ـ٢١ :١
 یحور بناوج زا تبحص .دیدرگ ندب “تایح” ثعاب ادخ بناج زا ھک تسا یحور ،دشاب یم هدنسیون
 تادوجوم رگید اب ام هدمع قرف .دنک یم راد راب ار نآ و هدراذگ ریثات مسج ربً امیقتسم ھک دنک یم
 دیمد تایح َِسَفن وا ینیب” رد ھک هدرک تایح َسَفن زا تبحص مود راب یارب ادخ ھک تسا نیا ادخ ٔهدنز
 تسا ینادواج ادخ دننام ھک دنک یم یحور زا تبحص نیا .)٧ :٢ شیادیپ( “دش هدنز یدوجوم ،مدآ و
 تسدب ار تایح ،یتشھب حور طسوت ھک مینیب یم ار ینامسج مدآً اتجیتن .دوب ھتفرگ یاج ناسنا رد و
  .دروآ
 ادخ حور مدآ یگدنز ریسم و کرحت ءاشنم .تسین ینامسج اھنت ناسنا ھک تسا نآ ٔھناشن ،حور ندیمد
 نیمز ھب کاخ و” دیوگ یم ٧ :٢ شیادیپ زا سابتقا ھب ھعماج ٔهدنسیون ھک تسا لیلد نیمھ ھب .دوب
 .)١٧()٧ :١٢ ھعماج(“دیامن عوجر دوب هدیشخب ار نآ ھک ادخ دزن حور و .دوب ھک یروط ھب ددرگرب

 رد .دش ھتخاس ،تفرگ یم ھمشچرس ادخ زاً امیقتسم ھک یرصنع و ،کاخ زا مدآ ،تاناویح فالخ
 ھعماج ٔهدنسیون .دندرگ یم زاب دندوب ھتفرگ ھمشچرس نآ زا ھک یئاج ھب رصنع ود نیا ،تایح نایاپ
 ھتخاس نآ زا ھک تسا یرصانع بیکرت و ءاشنم رد ناویح اب ناسنا تایح قرف ھک ھتخاس نشور زین

  .)١٨(تسا هدش
 ناشنایم قرف اما ،هدش هدرب راکب ناویح و ناسنا ود رھ یارب حور راد ناج و کرحم یورین اجنیا
 ھب نیئاپ ناویح حور و ،ددرگ یم زاب دوب هداد ار نآ ھک ادخ بناج ھب الاب ناسنا حور :هدش ھتفگ زین

 ادج مسج زا گرم عقوم رد ناسنا حور .)١٩(ددرگ یم زاب ھتفرگ ھمشچرس نآ زا ھک ینیمز بناج
 ود رھ و تسا وا مسج ھب لصتم )کرحم یاوق( ناویح حور اما ،ددرگ یم زاب ادخ ھب و دوش یم
 .دندرگ یم زاب نیمز ھب گرم رد
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 دوخ نیا .درب مان ار ھمھ ناوت یمن ھک تسا یدحب دراد هرواشم اب ناسنا ٔھناگود تعیبط ھک یطابترا
 دراو ھکنآ زا لبق اما .دوش ھتشون نآ ھب عجار )یئاھ باتک ای( یباتک تسا مزال ھک تسا یعوضوم
  .مینکب ناسنا ٔھناگود تعیبط ھب عجار یرتشیب تبحص تسا مزال ،میوشب عوضوم نیا
 .هدش “میسقت” تمسق ود ھب ناگدنسیون زا یرایسب گنھرف و مولع رد ناسنا یگناگود عوضوم
 دنک یمن میسقت ادخ مالک یلو .درک یگدیسر نآ ھب رتھب ناوتب ات درک میسقت ار ناسنا ناوتب ھک یروطب
 یاھ تمسق یاجب لیلد نیمھ ھب .)درک شومارف ار عوضوم لصا دیابن( دنک یم عمج ،سکعب ھکلب
 .تسا هدرم ،مسج نودب ای ،حور نودب ،ناسنا نوچ .مینک یم “یگناگود” زا تبحص ،فلتخم
 ندب دنیوگب ات دنا هدرک هدافتساوس ناسنا ندوب )تمسق ھس یتح ای ( تمسق ود زا تبحص ناسانشناور
 ھب ار ناسنا !“سانشناور” ار سَفن و ،دنک یم ھجلاعم شیشک ار حور ،دنک یم ھجلاعم بیبط ار
  .)٢٠(دنک یمن نآ رب یدیکات چیھ ادخ مالک و ،تسین یحیحص راک ندرک تمسق یگداس
 ،دعب ات ٧ :٢ شیادیپ زا مالک مامت تقیقح رد و ،دھد یمن ار ناسنا یگناگ ھس ٔھیضرف ناکما ادخ مالک
 ود ،هدرک ناسنا زا )دراد یگناگی رب دیکات ،ندب “یاضعا”( یتمسق زا تبحص ً)اھارک( تقو رھ
 یم ادج مھ زاً اتقوم )گرم رد رصنع ود اھنت و( ود و ،دندنویپ یم مھ اب ھک هدرب مان ار رصنع
 )دھد یم ار رصنع ود ٔهزاجا اھنت ٧ :٢ شیادیپ ھک دیشاب ھتشاد دایب( هدیدرگ دای ھچنآ رب هوالع .دنوش
 :دیریگب رظن رد زین ار نیا
 

 ١٠ یتم
  ؛دیسرتم ،دنتسین حور نتشک ھب رداق اما دنشک یم ار مسج ھک یناسک زا :٢٨

 .دنک کالھ منھج رد ار امش مسج مھ و حور مھ تسا رداق ھک دیسرتب وا زا  
 

 رد ھچنآ اب صایق لباق میوش یم لمحتم ندب رد ھک یباذع و جنر ھک تسا نآ ھیآ نیا عوضوم ھتبلا
 ھک یسک اما ،نامیا یب ھچ و رادنامیا ھچ ،تسھ ھمھ یارب تالکشم و لئاسم .تسین دشاب یم منھج
 عوضوم ھب طوبرم ھک یتشادرب .)دشک یمن باذع ادخ( تسا ناما رد نآ باذع زا دراد ار ادخ حور

 منھج ھب ،دوخ ینامسج حور و مسج تمسق ود رھ اب ،نامیا یب ناسنا ھک ،تسا نیا تسام تبحص
 لالج زا و ھتفای لالج حور ود دوجو نارادنامیا ردً اتجیتن .)دور یمن تشھب ھب نامیا یب( دور یم
 نآ زا ھک نیمز ھب وا مسج و حور و ددرگ یم زاب ادخ ھب ادخ حور ،گرم رد ھک مینیب یم ار هداتفا
 رگید .رادنامیا مسج و رادنامیا حور ینعی .تمسق ھس ھن ،تسا تمسق ود اھنت ،اما .دوب ھتفای بیکرت

  .دشاب یمن )هداتفا لالج زا( ینامسج حور زا یتبحص
 

 ٧ نایتنرق لوا
  ،تسا دنوادخ روما نارگن ،هرکاب ای و درجم نز :ب٣۴

  ؛دشاب سدقم ،حور رد و مسج رد ھنوگچ ھکنیا نارگن   
 
 ناسنا مسج و حور ود رھ ادخ .تسا رظن دروم ھک ،)لک( مینیب یم ار ناسنا تیمامت اجنیا رد هرابود
 :مینیب ھب ار نآ ١ :٧ نایتنرق مود رد میناوت یم نینچمھ .دزاس یم کاپ ار
 

 ٧ نایتنرق مود
  ،نازیزع یا سپ  :١
  ،تسا ام ِنآ زا اھ هدعو نیا ھک لاح  
  مییادزب حور و مسج ِیکاپان رھ زا ار دوخ دییایب   
  .)٢١(میناسر لامک ھب ار سدقت ،ادخ زا سرت اب و    
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 .تسا رظن دروم ناسنا )یکاپان رھ( لماک یکاپان ھک دنھد یم ناشن “یکاپان رھ” تاملک
 :۴ نایناربع ھب عجار دوش هدیسرپ تسا نکمم لاح .دننک یم در ار ناسنا یگناگ ھسً الماک تایآ نیا

  .تفگ دیاب ھچ ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا و ١٢
 

 ۴ نایناربع
  تسا رثؤم و هدنز ادخ مالک اریز :١٢

  ذفان نانچ و ،مد ود ریشمش رھ زا رت هدنُرب و  
  ،دنک یم ادج زین ار ناوختسا ِزغم و لصافم و ،حور و سفن ھک   
 .تسا لد یاھّتین و راکفا رگشجنس و    

 
 یعدم ھک یناسک .دشاب یم ریخ باوج ؟دننک یمن ناسنا یگناگ ھس زا تبحص یدعب ٔھیآ و ھیآ نیا ایآ

 ار سفن و حور میسقت ناکما ادخ مالک رگا” ،دنیوگ یم ھیآ نیا ھب هراشا اب دنتسھ ناسنا یگناگ ھس
 تشادرب رد دننک یم ھک یھابتشا اما .“میشاب ھتشاد میناوت یم ار یناکما نینچ زین ام سپ ،دھد یم
 رطاخب مادک رھ ندرک زاب ھکلب ،تسین رگیدکی زا رصانع نیا ندرک ادج روظنم .تسا ھیآ زا
 لصافم( ینامسج ٔھتسد ود زا تبحص ھک تفگ دیابً انمض .دشاب یم “لد یاھتین و راکفا رگشجنس”
 مھ زا ناوت یمن ار اھتین و راکفا ھک ھنوگنامھ .ھتسد ھس ھن ،هدش )حور و سفن( یناحور و )زغم و
 دشاب راک رد یتین ھکنآ زا لبق نوچ( دنھد یم ناشن ار دوخ ھک تسا مھ رد ھتخیمآ ھکلب ،تخاس ادج
 ناشن ات دنا هدش هدرب مان زین سفن و حور ،)دشاب ھتشاد دوجو دیاب نآ ھب طوبرم رکف ،)یا ھتساوخ(
 .)٢٢(دریگن رارق ادخ مالک ریثات تحت ھک تسین ناسنا رد یرصنع چیھ ھک دنھد
 ٔهدافتسا ھجوتم ،میریگ یم رظن رد رگیدکی زا سفن و حور میسقت هابتشا تشادرب نودب ار ھیآ نیا یتقو
 هار ،١٣ ٔھیآ ھک میوش یم ھجوتم .دننکب نآ زا دنناوت یم ناظعاو و نارواشم ھک میوش یم یدایز
ً اقیمع ار )لد( ناسنا نورد ،ادخ مالک ھک دھد ناشن دھاوخ یم هدنسیون .ھتخاس مھارف ار ١٢ ٔھیآ ماجنا

 :تسا هداد حرش
 

 ۴ نایناربع
  تسین ناھنپ ادخ رظن زا شنیرفآ مامت رد زیچ چیھ:١٣

  ،تسوا اب ام باسح ھک وا نامشچ ربارب رد زیچ ھمھ ھکلب  
  .تسا راکشآ و نایرع   

  
 نارواشم .دنا هدرک ار دوخ یعس لاحب ات نامز نآ زا زین نایضاقتم زا یرایسب ؛درک ار دوخ یعس مدآ
 لوا دروم رد .دنرب راکب ار تسھ نآ رد ھک یتردق ھکلب ،دننادب ار ھیآ نیا ینعم تسا مزال اھنت ھن
 دھد ناشن ھک تسین نیا ھیآ روظنم ،رگید ترابع ھب .تفگ ار نیمھ ناوت یم زین ٢٣ :۵ نایکینولاست
 ناسنا تیمامت روظنم .درک ادج ار اھ نآ ناوت یم ھنوگچ و ھتفای لیکشت فلتخم تمسق دنچ زا ناسنا
 :تسا
 

 ۵ نایکینولاست لوا
  دنک سیدقت یمامت ھب ار امش دوخ ،شمارآ یادخ :٢٣

  ،حیسم یسیع نامدنوادخ ندمآ ات امش نت و ناج و حور و  
  .دنامب ظوفحم بیعیب   
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 یمن عمج کی اب ار ود ایآ” ،دیسرپب تسا نکمم لاح .دنک یم عمج ؛دنک یمن میسقت ھیآ نیا رد سلوپ
 عمج ار توق و رکف ،ناج ،لد حیسم یسیع رگا سپ دشاب روطنیا رگا .ریخ “؟دوش یم ھس نآ و ،دنک
 رد ایآ .میروآ تسدب ار راھچ دیاب ام ،)تسا هدربن مان اجنیا رد ار حور و نت دینک ھجوت و( دنک یم
 تمسق شش ھب و هدرک ھفاضا ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا هورگ ھب ار لد و رکف و توق دیاب تروص نیا
   !ریخ ھتبلا ؟مینک میسقت
 یضعب ،ھس عقاوم یضعب ،ود عقاوم یضعب( درب یم مان مھ اب ار یفلتخم تارابعً الومعم ادخ مالک
 ،دنک ناونع ار تیمامت دناوتب ات )رگید یبیکرت یعقاوم و ،اھنآ زا یبیکرت عقاوم یضعب ؛راھچ عقاوم
 زاربا شیاضعا زا یدادعت نایب اب ار تیمامت .مینک یم دوخ لومعم یاھ تبحص رد ام ھک ھنوگنامھ
 تشادرب نیا .مینک میسقت شفلتخم یاھ تمسق ھب ار تیمامت میا ھتشادن لایخ عقوم چیھ رد اما ،مینک یم
  .تسا هدش جراخ دراد ھک یفدح و روظنم زا نوچ دمآ دھاوخ رد نآ فیرحت تلزنم ھب ادخ مالک زا
 لاؤس نیا اب ار هدش لیکشت تمسق ھس زا ناسنا دننک یم رکف ھک یناسک تسردان تشادرب دیراذگب
 عوضوم نیا ھب ارچ “؟دینک یم راکچ ،هدرک لد زا ادخ مالک ھک ینوگانوگ یاھ هراشا اب” ،مھدب ناشن
 ناج زا لد ایآ .دنک یم نایب زین ار ناسنا تعیبط یدام ریغ بناج لد ؟هدشن هداد مزال ھجوت مھم
  ؟دنمھاب ای ،تسا ادج حور و )سفن(
 رادروخرب یدایز تیمھا زا یحیسم نارواشم یارب ادخ مالک اب طابترا رد لد ثحبم تقیقح رد
 تسدب ناسنا تعیبط زا یتسرد تخانش دنناوت یمن ،دنا هدشن انشآ نآ ابً الماک ھک ینامز ات و ،تسا
 زاغآ ار مھم ثحبم نیا ھب عجار تبحص تمسق نیا ردً اتجیتن .)نآ یناحور ٔھبنجً اصوصخ( دنروآ

  .درک مھاوخ
 .درک مالعا سدقم باتک فالخً ادیکا ار دنراد لد زا یبرغ یاھ روشک ھک یھاگدید تسا مزال ادتبا
 “ناقاشع زور” نآ زراب ٔھنومن و ھتفرگ ھمشچرس مور میدق گنھرف زا )تشادرب( هاگدید نیا

es dayvalentin رامشب فطاوع و تاساسحا عبنم لد ،برغ گنھرف یمومع راکفا رظن زا .دشاب یم 
 هزورما ناھذا رد لد .دناوخ یم فطاوع و ساسحا اب ربارب ار لد ،هزورما “نردم” راکفا .دور یم
 اھ ھتشون و اھ ھظعوم رد تشادرب نیاً اتجیتن و ھتفرگ دوخب ار ینامسآ ناگتشرف و ابیز یاھلگ شقن
 تشادرب .هدروآ دوجوب ار “لد زا تشادرب” و “)یرکف( ینھذ” فلتخم تشادرب ود و هدرک خوسر
 یمن ادخ مالک رد ار یقرف نینچ یلو .یساسحا ار لد تشادرب و دنریگ یم رظن رد ینالقع ار یرکف
 .)٢۴(ناسنا ینورد قامعا زا ھکلب دریگ یمن ھمشچرس لد زا ادخ مالک رد ساسحا .)٢٣(مینیب
 ار یدنمدرخ ٔھبنج لد عقاو رد ھک تسا نآ دنتسین ادج رگیدکی زا ادخ مالک رد راکفا و لد ھکنآ لیلد
 ؛۵ :١١ لایقزح ؛٢٠ :٢٣ ؛١٠ و ٩ :١٧ ایمرا ؛١٣ :٣۶ ؛٢۴ :١٢ بویا( دشاب یم لماش زین
 نایتنرق مود ؛۴ :۵ لامعا ؛٢٢ :۵ اقل ؛٢٣ :١١ ؛٢٣ ات ١٩ :٧ سوقرم ؛١۵ :١٣ یتم ؛١١ :٧عشوھ
 تسا یرایسب ناگدنسیون یرکفمھ رگناشن اھ ھنومن نیا ؛٢۶ :١ بوقعی ،١٢ :۴ نایناربع ؛٧ :٩
 رکف ،دنز یم فرح مھ لد اب ناسنا ،ادخ مالک رد .)فلتخم یاھ نامز رد ؛عوضوم نیا ھب عجار
  .هریغ و ،دنک یم هابتشا ،دزرو یم کش ،دنک یم تشادرب ،دشک یم ھشقن ،دنک یم
 باوج .دراد قرف لد اب ھک تسیچ مینیب ھب ،میسانشب رتھب ادخ مالک رظن زا ار لد ینعم ھکنآ یارب
 ،یندینش( دروآ یم نابز ھب ناسنا ھک یشتسرپ .)ینطاب ھن یرھاظ( تسا ینوریب ناسنا ھشیمھ
 یتم( دشاب یم قرف نیا زا یبوخ ٔھنومن ،تسین ادخ اب )اسران ،یناھنپ ( شلد ھک یئاج رد )راکشآ

 لیئومس لوا( “درگن یم لد ھب ادخ” یلو “درگن یم رھاظ ھب” ناسنا دیوگ یم ادخ مالک .)٢۵()٨ :١۵
 ار لد ٔھملک سدقم باتک اج رھ تفگ ناوت یم ،دشاب ددعتم یاھ عجرم ھب زاین ھکنآ نودب .)٧ :١۶

 ))٢۶(“یبلق ینطاب تیناسنا” دیوگ یم سرطپ ھک یا ھنوگب ای( ینورد ناسنا زا تبحص ،هدرب راکب
 رد اھنت ،ار شینورد یگدنز ناسنا ھک تسا یناکم ادخ مالک رد لد ھک تسا حضاو .تسا هدرک
 .)٢٧(دشاب یم ناھنپ نارگید رظن زا و ،دناسریم ماجنا ادخ و شدوخ روضح
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 انحوی لوا ؛٢٢ :١٠ نایناربع( دنا هدناوخ ربارب نادجو اب ار لد ناگدنسیون یضعب ھک تسا تسرد
 شدوخ اب )۴۵ :١٢ اقول( ریرش مالغ ای )١ :١۴( رومزم( قمحا ھک تسا لد رد .)٢١ ـ ١٩ :٣
 رھاظ هانگ ھک )دزیخ یم رب نآ زا ناسنا لامعا و تاملک ھک یا ھنیجنگ( تسا لد رد .دنز یم فرح
 ،دنکب هانگ شلد رد دناوت یم صخش .)۴۵ :۶ اقول ؛٢٣ ـ ١٩ :٧ سوقرم ؛١٨ :١۵ یتم( دوش یم
 :دوش “ھتسش” دیاب ھک تسا لد رد ،ھجیتن رد .)٢٨ :۵ یتم( دیامن رھاظ ار نآ ھکنآ نودب
 

 ١٠ نایناربع
  یبلق صالخا اب دیئایب :٢٢

  نامیا ِلماک نانیمطا و  
  ،میوش کیدزن ادخ روضح ھب   
  هدودز ریصقت ساسحا رھ زا نامیاھ لد ھک یلاح رد    
 .تسا هدش ھتسش کاپ ِبآ اب نامیاھندب و     

 
 :دنبای یم تکرب ھک ،دنتسھ “نالدکاپ”
 

 ۵ یتم
 .دید دنھاوخ ار ادخ نانآ اریز ،نالدکاپ لاح ھب اشوخ :٨

 
 :دنادرگ یم دازآ ار صخش ھک تسا ندروآ نامیا “لد رد” و ،ندرک فارتعا “نابز ھب”
 

 ١٠ نایمور
  »تسا دنوادخ یسیع« ینک فارتعا دوخ نابز ھب رگا ھک :٩
  ،دینازیخ رب ناگدرم زا ار وا ادخ ھک یشاب ھتشاد نامیا دوخ لد رد و  
 .تفای یھاوخ تاجن   

  دروآ یم نامیا صخش ھک تسا لد رد اریز :١٠
  ،دوش یم هدرمش اسراپ و  
 .دبای یم تاجن و دنک یم فارتعا ھک تسا نابز اب و   

 
 صالخ ،دشاب نا رد ھک یدنب رھ زا هاگنآ ،دبای یم قیبطت یرھاظ ناسنا اب ،ینورد ناسنا ھک ینامز
  .)٢٨(تسا ھتشگ لیصا و صلاخ ،ادخ ھب نامیا ؛دوب دھاوخن راک رد رگید یلد ود و یئور ود .ددرگ یم
 نآ )یاوتحم ای( ینعم تشادرب تیافک دش ھتفگ ھچنآ یلو ،درک ناوت یم یرتشیب تبحص لد ھب عجار
 لک لماش .تسا ام ینورد صخش رگناشن لد ،تفگ ناوت یمً الک .دیامن یم ادخ مالک رظن زا ار
 زا ادخ مالک ھک تسا یموھفم نیرت عیسو و نیرت لماک نیا .دوش یم میراد دوخ نورد ھک یگدنز
 ناسنا تعیبط یبناج ھس هاگدید دنبیاپ زونھ ھک یدارفا نآ .تسا هداد )یحور ٔھبنج( یونعم ناسنا
 زین لد ھب عجار ،هدش ھتفگ حور و سَفن ھب عجار ھچنآ مامت ھک دنشاب ھتشاد ھجوت تسا مزال ،دنتسھ
 یم داجیا ،هریغ و ،هودنا ، مغ ،تمحز ،طاشن اھ نآ رد ھک تسا یئاج ،ناکم ود رھ .)٣٠(هدش ھتفگ
 .دندرگ
 مان ار دوجوم کی ات هدش هدافتسا ھملک ود زا ارچ ؟دراد دوجو حور و سفن نایم یقرف ھچ ھجیتن رد
 تسا ینورد یگدنز یئرمان بناج لد ،میا هدید لاحبات ھک یروطب ؟دراد لد اب یا ھطبار ھچ و ،دربب
 هدرب راکب لد ھک یئاج ھشیمھً ابیرقت اما .دراد سفن اب یکیدزن تھابش رظن نیا زا .میراد دوخ رد ھک
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 یم دوجوم ،تسا راکشآ و نوریب ھچنآ و ینورد یگدنز نایم ھک تسا یتریاغم زا تبحص ،هدش
 ،)مھ اب مسج و حور( لماک ناسنا رگناشن تسیا ھملک ،سفن اما .)دشاب هدوب زیچان رگا یتح( دشاب
  .تسا هدمآ ؛)دنشاب یم یکی ناج و سفن(٣ :۶ ؛ ٢ :٣ رومزم رد ھک یا ھنوگب
 زا یئزج حور .دنک یم ناسنا تعیبط یدام ریغ ٔھبنج زا تبحص ھشیمھ  حور ،رگید فرط زا

 ٔھنوگب ھشیمھ ادخ مالک ار حور .درادن نآ ھب زاین ،دراد ندب ھکنآ دوجو اب اما ،تسھ ناسنا تعیبط
 نوچ ،دروآ یم رد زین ار نآ و دشوپ یم مسج .تسین ندب ای مسج ھب ھتسباو ھک هدناوخ ینادواج
 وا دیکات ،)٢۴ :۴ انحوی( دنک یم باطخ حور ار ادخ حیسم یسیع ھک یئاج رد .تسین نآ ھب ھتسباو
 شیب( تسین یرارکت تالمج ٔھمزمز ای یندب تاکرح زا یعمج لماش اھنت ادخ شتسرپ ھک تسا نآ رب
 تبحص حیسم یسیع یتقو .درک شتسرپ یتسار و حور رد دیاب ار ادخ ؛)تسا یرھاظ یاھ ناشن زا
 ،حور .)٣٩ :٢۴ اقول( درادن ناوختسا و تشوگ حبش” :درک فیرعت نینچ ار نآ ،درک حور زا

 ار ناسنا تعیبط یدام ریغ بناج ھشیمھ سفن ھک ھنوگنامھ ً،اتجیتن .درادن ندب ھک تسا یصخش
 .)٣٧(درادن ندب ھب زاین ھک دھد یم ناشن ار یدام ریغ بناج حور ،دراد ندب ھب زاین اما دیامن یم مسجم
 ھک تسا یقرف نیا .تسا داضت رد مسج اب ھک دنک یم ناسنا ینامسج ریغ ٔھبنج زا تبحص ،لد اما
 نامسج ریغ بناج :دننک یم تیوھ کی ھب هراشا ھس رھ ،دوجو نیا اب .دراد دوجو مان ھس نیا نایم
 .ناسنا
 

 رظن رد دیاب ھک تسا )رکف ھب طوبرم “تاملک” میوگب رتھب ای( ادخ مالک رد “رکف” ٔھملک ھب لاح
 :دنوش یم هدید مالک رد لکش ود ھب )تاملک ای( ھملک نیا .میریگب
 

 ،مھف( ناسنا ینالقع ٔھبنج رب زکرمت ،تاملک هورگ نیا .دنشاب یم phren نِرف هورگ ءزج ھک یتاملک .١
 رظن رد ،ندرک رکف” ینعم Phroneo وئنورف .دنک یم )هریغ ،تمکح ،هویش ،لالدتسا ،راکفا
 .دراد ار “لوقعم ان ،یقطنم ریغ” ینعم و تسا نآ فالخ Aphroneo وئنورفا .دراد ار “نتشاد
 امنورف .ددرگ یم “ھظحالم و طایتحا” ھب رجنم ھک دھد یم ار مھف ینعم Phronimos سومینورف

Phronema سنرف و ،“عضوم ،لیامت ای رکف” ینعی Phrenes دراد ار “ینورد ٔھیحور” ینعم. 
 و ،هدش فرصم عمج تروصب ھک مینیب یم ٢٠ :١۴ نایتنرق لوا رد لاثم ناونعب ار phren نرف
 .دراد ار “کاردا ،رکف ،زغم” ینعم

 
 رب زکرمت phren نِرف هورگ دننام زین ھملک نیا .دنشاب یم nous سون هورگ ءزج ھک یئاھ مان .٢

 لماش و دراد یرتشیب تعسو ھکنآ قرف اب اما ،دراد ناسنا تعیبط یدنمدرخ و ینالقع بناوج
 ھک تسا یترابع سون .دراد ار زین میمصت و تواضق ،ساسحا ،مھف ،کاردا ،تشادرب ،ھیحور
 سحفت” ینعم ھک ،تسا هورگ نیا رد یرگید ٔھملک Dianoia ایوناید .دوش یم یناعم نیا مامت لماش
 ار Ennoia ایونا .دور یم شیپ ھچنآ باتزاب رب تسیا ھشیدنا و رکف ،روظنم .دراد ار “ندومن
  .دراد ار “تین ای دصق روظنمب رکف” ینعم ھک مینیب یم ١ :۴ سرطپ لوا رد

 
 دننام رکف عقاوم یضعب .هدش هدرب راکب زین حور و ،سفن ،لد نوچ یتاغل هارمھ ،ادخ مالک رد رکف
 دننام( یتیدوجوم دوخ رد رکف .)٨ ات ۶ نایمور( هدش هداد ناشن )ینوریب( یرھاظ ناسنا فالخ ،لد
 و ،ساسحا ،نتسناد ،ندرکرکف( دھد یم ناشن ار ناسنا )ینورد( ینالقع یگدنز و ،درادن ))٣١(زغم
 .)هریغ
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 )لوا شخب( متشھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 ھتفرگ هدیدان لاحبات ھک تسا یعوضوم نیا .ما ھتشون یحیسم ٔهرواشم نابز ھب عجار یباتک نم )١(

  )تسا هدشن ھمجرت لاحبات باتک نیا( .هدش
 .ما هدرک “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد یرتشیب تبحص عوضوم نیا ھب عجار )٢(
 .٢۵ :١١ یتم ؛ ١٠٠ و ٩٩ :١١٩ رومزم :درب دای زا ار تایآ نیا ناوت یمن )٣(
 یتیمھا رگا .دنک یمن )ھیحور( یوخ و قلخ ای تلاح زا یتبحص چیھ ادخ مالک ھک تسا بلاج )۴(

 .دوب هدرک نآ زا تبحص ادخ مالکً انیقی ،دنا هدرک تبحص نآ زا یرایسب ھک یا ھنوگب ،تشاد
 .تسا هدنام یاجب میدق نانوی بتاکم زا ،تسا تسد رد ھچنآً الومعم

 .دیآ یم دیدپ یجیردت لماکت ندوب مامتان زا ناسنا زیمآ تنوشخ تعیبط دنیوگ یم ،لاثم ناونعب )۵(
 .هدیاف ھن و دراد یقمع ھن ھک ناسنا لماکت صوصخ رد رنیکسا تایضرفً اصوصخ

 لباق یناور ضارما تروص زا ار یئارگ سنجمھ اکیرمآ ناسانشناور نمجنا ،شیپ لاس دنچ )۶(
 .درک فذح نامرد

 وعجر ٨ ٔھحفص ،٣۵ لصف ،یحیسم نارواشم یامنھار ھب )قلج( ءانمتسا عوضوم ھب عجار )٧(
 .دیئامن

 ٧ :٢ ھفشاکم  )٨(
  .دیئامن عوجر ١٨ ات ١٠ تاحفص ،“میھدب ناشرییغت ھچ ھب” نم باتک ھب  )٩(
 ?Change Them? - Into What )هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحبات باتک نیا(   
“یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک ھب تیاضر و یدونشوخ عوضوم ھب عجار )١٠(

 Comptant to Counsel، رادنامیا یدونشوخ و تیاضر .دیئامن عوجر ٧٧ ات ٧٣ تاحفص، 
 دروم صخش و( ددرگ یم ھتفای زاب ناسنا رد ادخ تھابش ،نآ ٔھطساو ھب ھک تسا یراک نایرج
 .)دنک یم یداع ار رظن

 ناشن و مان ناھج فلتخم یاھ نابز رد دنچ رھ و ،تفای راشتنا یناربع نابز ھب “مدآ” مان ادتبا )١١(
 .تفرگ هدیدان دیابن ار مدآ ندوب ینامسج ،ھتفای یرگید یاھ

 ھب نامیاھ تبحص ٔھلابند رد و ؛دنک یم یرتھب تیلاعف ندب رد اھنت ھک تسین نیا روظنم ھتبلا )١٢(
 .تخادرپ میھاوخ زین یناحور بناوج

 یامنھار باتک ھب ھلئسم نیا ھب عجار( دنوش یم یباوخ مک ھب رجنم ھک ھنابش ینالوط یاھ اعد )١٣(
 .)دیئامن عوجر ۴ ٔھحفص ،مراھچ و یس لصف ،یحیسم ناوراشم

 .درک مھاوخ یرتشیب تبحصً ادعب عوضوم نیا ھب عجار )١۴(
 عوجر “امش تالکشم و حیسم” باتک ھب دنراد مھ ھب دیما و تیلوئسم ھک یگتسباو دروم رد )١۵(

 )تسا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب باتک نیا( .دیئامن
 یناربع نابز ھب سفن ٔھملک .دبای یم لاقتنا ھک تسا حور نامھ ادخ َسَفن ھک ینعم نآ ھب )١۶(

)neshemah( زا .هدش هدرب راکب ،حور و سفن دروم ود رھ رد و ،تسا امِِشن )ruach( چار 
 ٔھمان تغل باتک رد “لتیک” .)١۶ :٢٠ ھینثت ؛ ٢٧ :٢٠ لاثما( هدش هدافتسا ناونع نیمھ ھب زین
 ٔھملک دوھی یاھ ینیتسلف ،ھتشون )Kittel Theological Dictionary of the NT( دوخ یناحور

neshemah دندرمش یم ،میمان یم تّاذ هزورما ام ھچنآ ناونعب ار.  
 .دشاب یم neshemah اب فدارتم ٔهژاو ھک تسا ruach ھیآ نیا رد هدش هدافتسا ٔھملک )١٧(
 .تسا هدش هدافتسا ruach زا دروم ود رھ رد )١٨(
 .دنراد کی رھ ھک تسا یتشگزاب تمس ٔھناشن نیا نوچ ،دینکب حور ءاشنم نایم قرف ھب ھجوت )١٩(
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 ناسنا حور ،دیوگ یم ھک دراد دوجو ناسنا یگناگ ھس تشادرب زا یرگید کانرطخ ٔھیضرف )٢٠(
 زا ادج نیا دنیوگ یم .دروآ تسدب سدقلا حور زاً امیقتسم ار “یناحور” تشادرب دناوت یم
 و صوصخم ٔھفشاکم دناوت یم ناسنا دنیوگ یم زین لیلد نیا ھب .دشاب یم کاردا و مھف ،راکفا
 .دشاب یمن لماک ھتخاس مھارف ام یارب لاحب ات ادخ ھچنآ یئوگ .دروآ تسدب ادخ زا ار میقتسم
 رذحرب کان رطخ یاھ شیارگ نینچ زا ات هداد ام ھب ھطبار نیا رد یدایز یاھ رادشھ ادخ مالک
 .٣ :١ سرطپ مود ،٢ :۴ ھینثت ،١٩ :٢٢ ھفشاکم ،۶ :٣٠ لاثما ؛میشاب

 .)ینامسج حور( دراد دوجو نامیا یب ناسنا رد کاپان حور ھک مینیب یم اجنیا رد )٢١(
 میھاوخً ادعب ھک یروطب( داد زیمت رگیدکی زا ناوت یم ھک دنشاب یم یرصانع ،سفن و حور )٢٢(

 .دنتسین مھ زا ادج یلو ،)دید
 ٔھنوگ ھب ار نآ و دنک یم شوشغم ار ناگدنونش راکفا نوچ ،درک یرود دیاب اھ تشادرب نیا زا )٢٣(

  .دیامن یم سدقم باتک دراو طلغ
 :١ نایپیلیف ؛١۵ :٧ ؛١٢ :۶ نایتنرق مود ؛٧٨ :١ اقول( دشاب یم splagchnon نآ ینانوی ٔھملک )٢۴(

 .)١٧ :٣ انحوی لوا ؛٢٠ ،١٢ ،٧ نوملیف ؛١٢ :٣ نایسلوک ؛٨
 و یعقاو ھکلب ،دشاب یمن ساسحا اب هارمھً اموزل دزیخ یم رب لد زا ھک یلمع ھک یتروص رد )٢۵(

 رگ ھبوت و ندوب فساتمً اتقیقح ینعی ندش “شیرلد” .)۵۴ :٧ ؛٣٧ :٢ لامعا( تسا ایر یب
 .ندش

 .١۶ :۴ نایتنرق مود و ۴ :٣ سرطپ لوا )٢۶(
 .دراد دوخ نورد رب ناسنا ھک یگدنز ای ،ینورد یگدنز )٢٧(
 یکی شلد اب شنابز ھشیمھ ھک تسا یسک اھنت نوچ ،دشاب یم لماک ناسنا اھنت حیسم یسیع )٢٨(

 زا تسناوت یم ،دنک فشک ار تسا دوجوم ناسنا رد ھک یداظت تساوخ یم دیورف رگا .تسا
 .دیامن عورش اجنیا

 ؛١٩ :٢٢ خیراوت لوا ؛۴٨ :٨ ناھاشداپ لوا ؛١۶ :١٠ نارواد ؛٣٧ :٢٢ یتم ؛٢٣ :١١ھینثت )٢٩(
 ؛٣٣ :١٠۶ ؛٢ :٣٢ رومزم ؛١٣ :١۵ بویا ؛٢ انحوی موس ؛٣٢ :۴ لامعا ؛٢ :١٩ لاثما

 :۴ نایناربع ؛٢٣ :۴ نایسسفا ؛٢٠ :٢ نایتنرق لوا ؛١٢ :٨ ؛٣٨ :١۴ سوقرم ؛٢١ :٣ ھعماج
 .٣۶ :٣٨ بویا ؛٢ :١٣ ؛۶ :۶۴ رومزم ؛۴ :٣ سرطپ لوا ؛١٣ ،١٢

 ھک یا ھطبار ھب ھتسب ھک تسا دوجوم کی .دشاب یمن دایز اما ،تسا یقیقح ود نیا نایم قرف )٣٠( 
 .ددرگ یم تشادرب لکش ود ھب ،دراد ندب اب

 تخانش ندب زا یتمسق دیاب ار زغم .هدشن هدرب راکب ادخ مالک دیدج و میدق دھع رد زغم ٔھملک )٣١(
 یاھ تمسق راک نینچمھ و دوش ھتفایزابً ادعب ات دنک یم یدنب ھتسد و هریخذ ار تاعالطا ھک
 یلمع ٔھبنج زین رکف ،)تسین مسج روظنم ھک یئاج رد( لد دننام .دیامن یم میظنت ار ندب رگید
 =رکف ،تایآ زا یرایسب رد تفگ ناوت یم تقیقح رد .دھد یم حرش ار )ینامسج ھن( ناسنا
 .دشاب یم لد
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 متشھ لصف
 ناسنا لوصا

 )مود شخب( ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم
 
 

 دش هدیرفآ قالخا اب یدوجوم مدآ .٣
 
 عوضوم ھب یطبر ھکنآ رطاخب ھن ،منکن ناسنا رد ادخ تھابش زا تبحص ما هدرک یعس لاحبات نم
 زا رتھب مناوتب ات دزاس مھارف ار ھنیمز دش ھتفگ ھچنآ ادتبا دوب مزال ھکلب ،)دراد یتایح ٔھطبار( درادن
 .منک تبحص نآ
 
 :دش هدیرفآ ادخ )لکشو( تھابش رد ناسنا
 

 ١ شیادیپ
  :تفگ ادخ هاگنآ :٢۶

  ،میزاسب نامدوخ ھیبش و نامدوخ تروص ھب ار ناسنا«  
  نایاپراچ رب و نامسآ ناگدنرپ رب و ایرد نایھام رب وا و   
   ،دنزخ یم نیمز رب ھک یناگدنزخ ۀمھ و نیمز ۀمھ رب و    

 ».دنارب نامرف   
  ،دیرفآ دوخ تروص ھب ار ناسنا ادخ سپ :٢٧

  ؛دیرفآ ادخ تروص ھب ار وا  
 .دیرفآ هدام و رن ار ناشیا   

  :دومرف ناشیدب ادخ و داد تکرب ار ناشیا ادخ :٢٨
  .دیبای طلست نآ رب و دیزاس رپ ار نیمز و دیوش ریثک و روراب«  
  نامسآ ناگدنرپ رب و ایرد نایھام رب   
  ،دنک یم تکرح نیمز رب ھک یرادناج رھ رب و    
 ».دینارب نامرف     

 
 ود اما ،دنا هدرک ناونع ار یفلتخم یاھ تشادرب هدش ھتفگ تایآ نیا رد ھچنآ ینعم دروم رد نارّسفم
 :دنقفاوم نآ اب ھمھ ھک دراد دوجو لصا
 

 .دزاس یم داجیا ار تاناویح و وا نایم قرف ھک تسا ادخ ھب ناسنا تھابش .١
 .یقالخا تیلوئسم بحاص و ،شوھ اب )یدح ات ،دشابنً الک رگا( تسا یصخش ناسنا .٢

  
 قرف ھک تسا نیا ناشداقتعا یخرب و ،دراد دوجو لکش و تھابش نایم یقرف دنراد داقتعا یدادعت
 و دوش یمن لئاق ار یقرف چیھ ادخ مالک رگید فرط زا و ،تسین نایم رد یقرف مدقتعم نم( دنرادن
  .)٣٢(دنشاب یم ضیوعت لباق ھک دنا هدش هدافتسا یا ھنوگب کی رھ
 یحیسم نارواشم یارب نوچ ،درک تبحص رتشیب یردق هدش دای لوصا ھب عجار تسا مزال اجنیا رد
  .تسا رادروخرب یدایز تیمھا زا
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 یم رنیکسا .تسین ناسنا تعیبط ءزج تیلوئسم ،دنراد داقتعا ایند نیا “نارکفنشور”رثکا هزورما
 هارمھ( شطیحم رد یلماوع رییغت اب ار وا ناوت یم و ،دشاب یم شطیحم لرتنک طحت ناسنا دیوگ
 و لوقعمان ریمض ناسنا دیوگ یم دیورف .دومن تیادھ تسھ نآ ھب زاین ھک یتاھج ھب )ھیبنت/شاداپ
 زا و( تسا لوقعم ھک یزیچان تمسق و ،دوش یم لرتنک و قیوشت نآ طسوت ھک دراد یھاگآدوخان

 ینالقع ار تامیمصت ھک دشاب یم یتروصب ،)میرامش یم لوقعم ار دوخ لوقعمان راتفر نآ قیرط
  .دراد یم فذح ار رگید یوگباوج یاھ ھنیزگ و درامش یم
 ھبلغ زیچ ھمھ رب تاساسحا .هدرک ھطاحا لوقعمان یحور ،وس رھ رد ار ام فارطا ،رگید بناج زا
 رگید شبنج اھ دص و ،یبسن تایقالخا ،Rogers زرجار یاھ یئارگ ساسحا ،رود رواخ نایدا .هدرک
 اھ شبنج نیا کیاکی .“هدب شماجنا ،یراد نآ ھب تبسن یبوخ ساسحا رگا” ،دنھد یم ار راعش نیا
  .دنریگ یم هدیدان ایند رد قالخا اب یقولخم ناونعب ار ناسنا تیلوئسم
 ،رنیکسا .تسا هدش رو ھلمح وا ھب ھک ،تسا تاقولخم نایم رد ناسنا ندوب رصحنم نیمھ رطاخب
 دنرب یمن هانپ یا ھشوگ ھب ھبرگ و گس اما .دنا ھتشاذگن ناویح و ناسنا نایم یقرف ،زرجار و ،دیورف

 نیناوق ادخ .دننک تبحم رگید تاناویح و ادخ ھب هدشن مکح تاناویح ھب .دنا هدش یھانگ بکترم نوچ
  .هدادن تاناویح ھب یقالخا
  .دنزاس یم انب ار ناسنا تعیبط یگژیو ساسا یناحور قطنم ود نیا
 

 ۴ نایسسفا
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسّودق و ییاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   
 
 ٣ نایسلوک

  ،دیا هدرک رب رد ار دیدج ناسنا و :١٠
  دوش یم ون نآ رھ یقیقح تفرعم رد ھک  
 .دیآرد شیوخ ۀدننیرفآ تروص ھب ات   

 
 نیا .)٢٨ ات ٢۶ :١ شیادیپ ھب فطع( دنک یم ادخ تھابش یزاس زاب زا تبحص نایسسفا رد سلوپ
 درامش یم تھابش نیا ساسا ار ادخ یلک تخانش ،ھکنآ ربَ افاضم ،مینیب یم زین نایسلوک رد ار
 رارق فرصم دروم ریذپ لدابت لکش ھب ھیآ نیا رد تروص و تھابش ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً انمض(
 .)دنا ھتفرگ
 فیرحت مدآ طوقس زا سپ ،ادخ تروص و تھابش ھک دننک یم اشفا ار تقیقح نیا نینچمھ ھیآ ود نیا

 ناسنا “رکف و لد” تسا مزال و ،)٩ :٣ بوقعی دنا ھتشاد هاگن ار نآ زا یردق ھکنآ دوجو اب( دش
 :دنک رییغت
 

 ۴ نایسسفا
 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣

 
 دشاب یم یراکوکین و تیسودق نآ ٔھناشن ،دیآ یم تسدب یراکوکین و تیسودق قیرط زا ھک یلماک ملع
 انب ناسنا رد ار ادخ تروص و تھابش ھک دنتسھ یرصانع کش نودب ھجیتن رد و ،تسا ادخ رد ھک
  .دراد رب رد )لالدتسا( ار یدنمشیدنا و قالخا ھک تسا حضاو زین تھابش نیا .)٣٣(دنزاس یم
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 نایحیسم اھنت .درک یئاسانش یعقاو ینعم ھب ناوت یم ار ادخ تھابش ھک تسا یحیسم صاخشا رد اھنت
 دراد لوبق ادخ ار ناشراکفا ھک دنتسھ نایحیسم اھنت .تسادخ لوبق دروم ناشیقالخا لوصا ھک دنتسھ
 راوازس یا ھنوگب ای دندروآ تسدب دوخ ھکنآ رطاخب ھن ،زین ار تایصوصخ نیا .)تسا ادخ هاگدید زا(
 .دومرف اطع دوخ تیشم رد ادخ ھک تسا یضیف رطاخب ھکلب ،دیسر ناشتسدب دنا هدوب نآ
 هار رد ششوک زا رتمک یزیچ .مینک هرواشم میناوت یم ھک تسا نایحیسم اب اھنت ھک میریگ یم ھجیتن
 تھابش دراد ناسنا یارب ادخ ھک یفدھ نوچ ،دوب دھاوخن لوبق لباق ناسنا رد ادخ تھابش یزاسزاب
 رارق فدھ ار یزاسکاپ و تاجن ھک( یحیسم ٔهرواشم اھنت ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .تسادخ ھب وا
  درک داجیا ار یرییغت ناوت یم ،دنا ھتفای تایح دیدجت ھک یناسک رد اھنت .ددرگ یم بسانم )هداد
 

 ۴ نایسسفا
  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢

  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثات تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و یئاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   

 
 زا درک کمک ناوت یم ار نامیا یب .درک هرواشم نانامیا یب اب ناوت یمن ھک تسا رطاخ نیمھ ھب
 ؛نیا زا رتمک یزیچ رھ .هرواشم ھن اما ،درک انشآ حیسم اب ار وا ای ،دیآ رد تسا نآ رد ھک یتیعقوم
 مان راوازس ،ددرگن یئاسراپ و شناد ندرک رب رد و ،هانگ ندروآرد نت زا ھب رجنم ھک یھار رھ
 دب ار وا نوچ دوش یم مان دب ادخ .دنک یم مان دب ار ادخ هدرک هارمگ ار نانامیا یب و ،تسین حیسم
 ادخ .تسا ناسنا رد دوخ تھابش یزاسزاب شراک ،تسین ندرک حالصا شراک ادخ ؛دنھد یم هولج
 ضیوعت یرگید دولآ هانگ هار اب ار یدولآ هانگ هار ات دننک کمک نانامیا یب ھب شنارواشم دھاوخ یمن
  .میشاب یقیقح یزاسزاب و یتشآ تمدخ رد هدناوخ ار ام وا .دننک
 ادخ .)٣۴(دنک یم زین شراتفر رد ناسنا تیلوئسم ھب هراشا ،)رگید دراوم رب هوالع( ادخ تھابش
 هدرک زین نآ زا یچیپرس رھ لوئسم ار ام و هدرک راکشآ ام یارب شمالک طسوت ار شدوخ تساوخ
 ھمھ .ناسنا یگدنز رد ادخ تساوخ یارجا مدع ینعی هانگ .)هدش ناطیش باذع راچد ھک تسا ناسنا(
 و دندرب ثرا ھب مدآ زا ھچنآ( دنشاب یم زین هانگ لوئسم ھمھ ھجیتن رد .)یسیع زج( دنا هدرک هانگ
 نوچ ،ددرگ ادخ تساوخ یوگخساپ دناوت یمن ھتفاین تاجن ھک یسک .)دندوزفا نآ ھب یگدنز رد ھچنآ

 لیلد نیا ھب .تسا هدرک در ار نآ ای و هدینشن نوچ ،تسیچ وا تساوخ دناد یمن .درادن ار سدقلا حور
  .دشاب یم نانامیا یب ٔھمزال تراشب .تسا ناردنامیا یارب اھنت یحیسم ٔهرواشم
 ون تایح .دش هدیشک یھابت ھب زین ناسنا یوقت و شناد تیفرظ ،دش فیرحت ادخ تھابش ھکنآ زا سپ
 نامھ نیا .)سدقلا حور( دنک یم داجیا ادخ تساوخ تخانش یارب ار یا هزات تیفرظ ھک تسا
 ار یقالخا تیفرظ ،دنا هدمآ ایند ھب راب ود ھک یناسک .میا هدرک نآ زا تبحص ھک تسا یزاسزاب
 .دنزاس دونشوخ ھنازور ار ادخ دنناوت یم و ،)دوش یم رتشیب ھنازور ناشتشادرب( دنا هدروآ تسدب
ً اتاھن نامیا یب قالخا .دندرگ یم ناطیش شوختسدً اتعیبط و ،دنراد قالخا زا یتسردان هدیا نانامیا یب
 )دننک یم دونشوخ ار ادخ ناشبوخ لامعا اب دننک یم رکف ھک یناسک( دوش یم یئارگ تعیرش ھب لیدبت
 یاھ تین ساسا رب ھتفاین تاجن ھک یقالخا .)٣۵()٨ :٨ ؛٢٣ :٣ نایمور( دنک یم ماندب ار ادخ و
 نارواشم یارب اھ تیعقاو نیا .تسا ادخ فیرحت اھ نآً اشنم ھک هدش راوتسا تسرد ان )یاھ هزیگنا(
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 یم تبحص ھک تسا قالخا ھب عجارً امئاد ھکنآ رطاخب اھنت ھن نوچ ،دراد یدایز تیمھا یحیسم
 ار هزات تایحً اتقیقح ھک یسک رھ  .دنریگب رظن رد زین ار نایضاقتم هزات تیفرظ دیاب ھکلب ،دننک
 و ،دراد ار نآ ھب لمع و ادخ مالک تخانش یاناوت ،هدرک تفایرد ار سدقلا حور نوچ ،هدرک تفایرد
 دراد تقیقح نیا ھکنآ رد .تشاد دھاوخ زین ار دھاوخ یم وا زا ادخ ھچنآ مامت ماجنا ناکما ھجیتن رد
 میناد یم ھمھ .دنشاب هدرک ادیپ یسرتسد دوخ لماک تیفرظ ھب ھک دنتسھ یناسک رتمک اما ،تسین یثحب
 زاب .مینک یم دشر ادخ تھابش رد ام ھک تسا رطاخ نیا ھب و ،تسا دشر لاح رد ھشیمھ ،تیفرظ ھک
 ،دوشیم انب جیردت ھب یزاس
 

 ٣ سرطپ مود
  ،دیناد یم ار نیا ھک لاح ،نازیزع یا امش سپ :١٧

  دیوش هارمگ نانید یب تسردان هار ھب ادابم دیشاب شوھ ھب 
 ،دیھدب فک زا ار نات یرادیاپ و  

  دنوادخ تخانش و ضیف رد ھکلب :١٨
  ،دینک ومن حیسم یسیع ام ٔهدنھد تاجن و 
 .نیمآ !داب لالج دابالادبا ات لاح زا ار وا ھک  

 
 ینامز ات ،ددرگ یم انب بترمان ام یجیردت یزاس زاب نیا ،تسھ ام دوجو رد هانگ زونھ نوچ ً،انمض 
 ناکما نیا یحیسم رواشم ،رطاخ نیا ھب .میوش لماک ادخ روضح رد هدش دازآ هانگ زا ،لماک روطب ھک
  .دنک یگدیسر یضاقتم یگدنز بناوج زا یرایسب ھب دراد ار
 تفگ ناوت یم یظاحل زا ؟ھتفای نایاپ هرواشم نامز دناد یم رواشم ھنوگچ ؛تسا اجنیا لاؤس لاح
 ،تفای یضاقتم تالکشم و لئاسم دادعت رد ناوت یمن ار باوج .دریگ یمن نایاپ تقو چیھ هرواشم
 :هاگنآ نوچ
 

 ای ،)تسھ تالکشم و لئاسم ھشیمھ نوچ( تفای دھاوخن نایاپ تقو چیھ هرواشم )١
 رد یزیچ نایاپ دیوگب ھک تسا یسک ھچ اما( دبای یم نایاپ یرایتخا روطب ھک ینامز )٢

 )تسا نم رایتخا
 
ً ارھاظ ھک یلئاسم .رگید لماوع ھب یا هزادنا ات و دراد هدش لح لئاسم تیفیک ھب یگتسب هرواشم نایاپ
 تیولوا ،دنا هدروآ رد یاپ زا ار یضاقتم و )دنوش یم صخشم هرواشم یط رد ای( دنشاب یم صخشم
 تسا نکمم تاسلج ،دنریگب ماجنا هرواشم رد اھراک ھمھ )دیاب ھن و( ناوت یمن ھک یروطب و .دنراد
  .دیآ یمن یفاک رظنب یئاھنت ھب راک نیا اما .دنریذپ نایاپ لئاسم نیا لح زا سپ
 شراک ایآ ؟دوش ھجاوم اھ نآ اب ادرف یضاقتم تسا نکمم ھک دنک یلئاسم ھب ھجوت دیابن رواشم ایآ

 ات زین هدنیآ لئاسمً انیقی ؟دشاب یمن زین ھناریگ شیپ تامادقا لماش ،یزومآ زاب و حالصا رب هوالع
 هرواشم دوش ثعاب تسا نکمم راک نیا ،اما .دنوش ھتفرگ هدیدان دیابن ھک دنشاب یم صخشم یا هزادنا

 ؟درک دیاب راک ھچ ھجیتن رد .دنکب زین رواشم ھب ھتسباو ار یضاقتم و دشکب لوط اھ لاس
 ھکلب ،)هدش اشفا و( هدش ھئارا وا ھب ھک دنک یم یلئاسم رب زکرمت اھنت ھن رواشم ھک تساجنیا باوج
 لح قیرط اب وا ات دنک یم اھ نآ ندش لح یگنوگچ زا یرورم یضاقتم هارمھ ،لئاسم لح زا سپ
 رب هوالع .دنک هدافتسا هدنیآ لئاسم لح یارب ار هدمآ تسدب لوصا و دوش انشآ مالک قیرط زا لئاسم
 یحیسم رواشم ،)دنک یریگ شیپ تسناوتن رگا اھ نآ لح قیرط و( لئاسم یریگ شیپ قیرط شزومآ
  .دبای ھمادا یناحور دشر ات دھد شزومآ زین ار نآ زا هدافتسا قیرط و ادخ مالک لوصا دھاوخ یم
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 تسین یلئاسم زا یتسرھف ادخ مالک .دنک یم ام اب ادخ ھک دریگ یم ھمشچ رس اجنآ زا عوضوم نیا
 ھک تسا یئاھ باتک عومجم ادخ مالک .درک ناشلح ناوت یم ھنوگچ و دنتفا یب قافتا تسا نکمم ھک
 نیا روطچ دنھد یم ناشن ھک یئاھ تیعقوم هارمھ ،دنشاب یم یگدنز ّلک ھب طوبرم لوصا لماش
 ھک یتیعقوم عقاوم یضعب .)٣۶(درک هدافتسا اھ نآ زا ناوت یم ھنوگچ و دننک یم ادیپ طبر لوصا
 شرھوش ھک ینز یگدنز شور ،لاثم ناوعب( هدش نآ زا تبحص لیصفت اب هدش عقاو نآ رد یضاقتم
 یئاھ لاثم و ،یلک لوصا ،لالدتسا زا دش دھاوخ مزال ،رگید عقاوم .)٣ سرطپ مود ـ تسا نامیا یب
 هدافتسا ،هریغ و لالدتسا و ھیبشت و سایق زا ھنوگچ دزومایب دیاب رواشم .درک هدافتسا هدش ناونع ھک
 .دیامن
 .)٣٧( دنزومایب یگدنز فلتخم یاھ تیعقوم رد ار ادخ مالک لیلحت ٔهویش تسا مزالزین نایضاقتم
 ھک یا ھلئسم لح راک نایرج یلک لوصا یضاقتم ھک هدیسر نایاپ ھب هرواشم دناد یم ینامز رواشم
 ٔهدنیآ لئاسم رد ار ھبرجت نیا ھنوگچ دناد یم و هدرک کرد یبوخ ھب ،راک نایاپ ات ادتبا زا ،ار ھتشاد
 مالک زا هدافتسا اب یضاقتم ھک ینامز .)نادنچ ھن راک ماجنا اما ،تسا ینالوط شنتفگ( درب راکب دوخ
  .... میئوگب میناوت یم ھصالخ رد .تسا ھتفای نایاپ هرواشم تقونآ ،دش انشآ
 :نایاپ

 قیرط زا ،)هدش اشفا هرواشم لوط رد ھچنآ و( یضاقتم یلصا لئاسم ھک تسا ینامز )١
 ؛دنا هدش لح ادخ مالک

 ار هدوب راک رد شا ھلئسم لح و تخانش رد ھک یلوصا ،یضاقتم ھک تسیا ینامز )٢
 ؛تسا هدرب راکب یرگید ٔھلئسم لح رد و ،ھتخومآ

 ھنوگچ ،تسناوتن رگا و ،دنک زیھرپ لئاسم زا ھنوگچ ھتخومآ یضاقتم ھک تسا ینامز )٣
 .دیامن کمک تساوخرد اجک زا و

 
 دروم ھب لاح .مینک هدروآ رب دروم رھ رد ار ادخ تساوخ میناوتب ھکنآ یارب دنتسھ یطیارش نیا
 .میزادرپب یرگید
 دیورف ٔھسفلف ھنوگچ میداد ناشن و ،میدرک “قالخا اب قولخم” ناونعب ناسنا تیلوئسم زا تبحصً البق
 ادخ ھک تسا یتیلوئسم فلاخم ّیدح ھب دارفا نیا عضوم .دنزاس یم لطاب ار تیلوئسم نیا رنیکسا و
 تاقولخم ریاس اب ینادنچ قرف .دزاس یم در تاقولخم نایم رد ار ناسنا یگناگی ھک ،هداد ناسنا ھب
 اب یدوجوم ناسنا ،تروص ود رھ رد .درادن دوجو زین ادخ ھب تھابش ،ھجیتن رد و دنراذگ یمن
 یطیحم و ،مدرم ،لاوحا و عاضوا تسد تلآ ار وا .تسین ناویح کی زا رتھب یدوجوم ؛تسین قالخا
  .تسا ینالقع ریغً الماک یاھ راشف شوختسد شیاھ میمصت ٔهزیگنا ھک دنرامش یم فرط یب
 نییعت لبق زا ار زیچ ھمھ ادخ”( ادخ طسوت ناسنا تشونرس شنیزگشیپ ھب عجار سپ” ،دنسرپ یم اما
 .ریخ . )٣٨(“؟دوب دھاوخن نامھ یئاھن ھجیتن رگم .دیئوگ یم ھچ )“هدرک
 “؟ارچ”
 ،دشاب یم یقطنم و ،رادتقا اب ،اناد یادخ راک )هدش نییعت شیپ زا( شنیزگشیپ .مھد حیضوت دیراذگب
  .دروآ یم دوجوب ار قرف لک نیمھ .ھبقرتم ریغ یاھ دمآ شیپ یدادعت ھن
  “؟روطچ”
 :صاخ ٔھنوگ ود ھب
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 ٔهدنیآ ٔھشقن دناوت یم اھنت ھن ھجیتن رد .دشاب یم زین اناد ھکلب ،تسا یقطنم و رادتقا اب اھنت ھن ادخ )١(
 اب یفالتخا ات دھد ماجنا ار راک نیا یا ھنوگب ھکلب ،دشکب ار )تاقولخم و شنیرفآ ٔھمھ ٔهدنیآ(
 “یصخش یدازآ” نامھ نیا ،تفگ ناوت یم یتسار ھب .دنکن داجیا کی رھ ٔھنادازآ یریگ میمصت
 روحم رد وا یدازآ( دشاب ،تسین ھک ھنوگنآ “ھنادازآ” دناوت یمن ناسنا .)ینوردنا یدازآ( تسا
 نوچ( دشاب یم تسھ ھچنآ ھب دودحم )میتسھ ام ھک یا ھنوگب( دوخ زین ادخ .)دشاب یم تسھ ھچنآ
 زا جراخ دناوت یمن وا ،لاثم ناونعب .)تسھ زین دودحم ان دنرب یم نامگ ،تسا تیاھن یب

 یتقو ھجیتن رد .دناسر ماجنا ار تسھ شتعیبط فالخ ھچنآ دناوت یمن .دیامن لمع دوخ تیصخش
 تیصخش ھب دودحم وا ،“غورد رھ زا هّزنم یادخ ....” دسیون یم سوطیت لوا رد سلوپ مینیب یم
 ٔھناشن ،)تسھ دوخ ھچنآ ھب دودحم(زین ناسنا یصخش تیدودحم .تسوا رد ھک دشاب یم یتسار
 ،)یگدنز ٔهدودحم رد( یدازآ نیا .دشاب یم دوجوم شیارب هدودحم نآ رد ھک تسا یلماک یدازآ

 تیاھن یب ادخ صوصخ رد ھک( دیامن لمع و دشاب دھاوخ یم ھک ھنوگنآ دناوت یم ھک تسا نانچ
 رھ درکلمع شنیزگشیپ اب .)دراد ھک تسا یتیصخش ھب دودحم ناسنا صوصخ رد و ،تسا
 نیا .ددرگ ظفح ھتخاس مھارف وا یارب ھک یدازآ ات دناسر یم رمث ھب ار نآ یا ھنوگب ادخ ،ناسنا
 ھکلب ،ددرگن عقاو دازآ ناسنا تیصخش فالخ اھنت ھن ات دناسر یم ماجنا یا ھنوگ ھب ار نامرف
 رازبا ھکلب ،درک نییعت ار اھ تبقاع ادخ اھنت ھن .دریگب ماجنا ات دنک یم هدافتسا وا تیصخش زا
  .تسا باختنا قح زین رازبا زا یکی .درک نییعت زین ار راک

 یشنم دننام ادخ مالک یاھ هدنسیون .مینیب یم ادخ مالک ماھلا رد ار شنیزگ نیا زا یرگید ٔھنومن 
 ناگدنسیون نیا .)دوب نینچ عقاوم یضعب ھتبلا( دنسیونب ار دش یم ھتکید ناشیا ھب ھچنآ ھک دندوبن
 حور اما .دنتشون یم ار دوب اسیلک و مدرم بسانم دندرک یم رکف ھچنآ ،دوخ ناگژاو و کبس ھب
 ھک یتیعضو اب قباطم و ،راکفا ،ناگژاو ،کبس نیوکت اب( درک یم ناشتیادح و تراظن سدقلا
 .دنسیونب تساوخ یم ادخ ھک دوب نآ ،لاح نامھ رد ،دنتشون یم ھچنآ و )دندرک یم هراشا نآ ھب
 نآ زا و ،ددرگ ظفح هدنسیون یدازآ و تیصخش )١( ات تشاد تسد رد ار زیچ ھمھ یا ھنوگب وا
 تساوخ اب قباطمً اقیقد ھک دنیامن دیلوت ار اطخ یب )یئاھ باتک ای( یباتک )٢( ات درک هدافتسا
 ،تروص نیمھ ھب .دوب ادخ مالک مھ و دوب انحوی ھتشون مھ انحوی لیجنا ،لاثم ناونعب .تسوا
 ھک یتیلوئسم و ،باختنا قح یدازآ عنام ناونع چیھ ھب ناسنا یاھ میمصت و راتفر شنیزگشیپ
 .تسین ،دراد نآ ربارب رد

 
 ،تیصخش بناوج زا یکی .)دیشوپ مسج( دیرفآ دوخ تھابش رد ار ناسنا و ،تسا صخش دوخ ادخ )٢(

 و اطخ ،طلغ و تسرد ؛دیوگب غورد دناوت یمن( یقالخا اب تسا یدوجوم ادخ .دشاب یم قالخا
 رب ً،اتجیتن .)تخاس مھارف دوخ تعیبط قبط رب ار اھ نآ رایعم وا .دنراد تیمھا شیارب تقیقح
 تاباختنا و هزیگنا ٔھیاپ ،)نوریب زا( “یصخش ریغ” یئورین دنتسھ یعدم ھک یتاداقتعا فالخ
 یصخش ھک دننک یم ادخ زا تبحص مالک تایآ ،)هریغ و ،رنیکسا ،دیورف دننام( دوش یم ناسنا
 یصخش یادخ نیا .تسا هدرک نییعت ار درذگ یم ھچنآ ٔھمھ لبق زا ھک ،یقطنم و قالخا اب ،تسا
 هدافتسا اب ھکلب ،ناسنا باختنا قح نتفرگ هدیدان اب ھن ،ار دوخ تساوخ تسا ممصم ،شنم وکین و
 لوئسم و قالخا اب راتفر ھک تسا نامھً اقیقد ،ھجیتن رد وا شنیزگشیپ .دناسر ماجنا ھب ،نآ زا
 .دیامن یم ظفح ار ناسنا ٔھنارگ

 ھک دنک ارجا ناسنا ٔهرادا یارب ار یا ھشقن ،دوخ فادحا و ھشقن فالخ رب ادخ تسا نکمم ریغ 
 رد ؛دنک یمن و درکن راتفر ھنوگ نیا ادخ ،ریخ .دنک یم لامیاپ ار اھ نآ یقالخا تیلوئسم
 یگدنز مھ وا ،تسین راکشآ ام یارب زونھ ھک یا ھنوگب .دیرفآ دوخ تھابش رد ار اھ نآ ،ضوع
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 یلداعت نیا .دیامن یم و ،دومن دنراد ھک یگدنز لوئسم ار اھنآ مھ و دومن نییعت لبق زا ار ناسنا
  .دشاب ھتشاد تسد رد دیاب یحیسم رواشم رھ ھک تسا

 
 ،زیچ رھ زا رتمھم .دراد یدایز طبر تقیقح رد .دراد هرواشم ھب یطبر ھچ عوضوم نیا مینیبب لاح
 رھ ھب( دیامن دیکات زین دوخ ،هدرک دیکات مالک ھک اج رھ رد ار ناسنا تیلوئسم دناوت یم رواشم

 ادخ ھک ،دشاب داقتعا نیا رب راوتسا دیاب دیکات ،نیا رب هوالع .)دوب دھاوخ ناطیش اب ھلباقم تروص
 ھب ھصالخ رد و .)دیامن یم قیبطت هدرک تفایرد ھچنآ اب ینعی( دراد یم شراتفر لوئسم ار ناسنا
 عجرم اھنت اب ،ار دراد شراتفر لباقم رد ناسنا ھک یتیلوئسم لصا ،شنیزگشیپ ھک تسا تروص نیا
 ٔھیضرف ھن و ،رنیکسا لماکت ٔھیضرف ھن .دروآ یم ھنحص ھب ،ناسنا یارب ادخ تساوخ نوچ یرادتقا اب
 شمالک رس ات رس رد ادخ ھچنآ اب فلاخم نوچ ،دنراد دوخ رد ار تقیقح ناکما دیورف یارگ عامتجا
 ناج زا تظافح لقع دح( درامش یم یلوئسم صخش ار وا و دیرفآ ار ناسنا ادخ ـ دنشاب یم ھتفگ
  .)دوخ
 
 “؟ھچ دنروآ یاج ھب ار ادخ یقالخا لوصا دنناوت یمن و دنا ھتفاین نامیا زونھ ھک یصاخشا سپ”
 
 ار نانامیا یب .دنک یمن نییعت ار دنراد هدھع ھک یتیلوئسم رایعم ،ناشیا یلعف یئاناوت .دنک یمن یقرف
 زین اھ نآ .تسا اھ نآ تعیبط و تامیمصت فالخ ادخ شنیزگشیپ ھک درک تشادرب یا ھنوگب دیابن

 ھک یناسک ،دنمتورث درم دننام اما .)راک هانگ تعیبط دیوگ یم ادخ( دننک یم راتفر دوخ تعیبط قبط
 دنشک یم باذع منھج رد ھکنآ دوجو اب ،درمش دنھاوخن فاصنا یب ار ادخ ،دوب دنھاوخن راک ھبوت
  .)١۶ اقول( درک دنھاوخ ار دوخ تیلوئسم ناعذا وا دننام ،سکعب .)درک راکنا ناوت یمن ار تقیقح(
 

 دریگ یم میمصت و دنک یم یگدنز ھک ھنوگنآ درادن رابجا ینامیا یب صخش چیھ
 .دنامب ھنوگنآ ھشیمھ یارب و دشاب

 
 تقیقح نیا دش دھاوخ مزالً اتیاھن .دشابن شدوخ تساوخ اب قباطم دوش یمن ،دنک یم ھک یھانگ رھ
 چیھ ادخ شنیزگشیپ .)درامشب نوصم شدوخ یگدنز نایرج زا دناوت یمن ار دوخ( دنک قیدصت ار
 نامھ ھب نیا .دیامن تعاطا ھک ار رادنامیا ھن و دنک هانگ ھک ار راک هانگ ھن ،دنک یمن روبجم ار سک
 زین ار نآ داجیا ٔھلیسو ھکلب دنک یم نییعت ار تبقاع اھنت ھن ادخ ؛میدرک هراشاً البق ھک تسا یلیلد
  .دزاس یم مھارف
   

 دش هدیرفآ یعامتجا یدوجوم مدآ .۴
 
 تفر و ندروآ نابز رد ،شتیفرظ ،ادتبا زا .دنک یگدنز اوزنا رد و دشاب اھنت ھک دوب هدشن ھتخاس مدآ
  ،دنامن اھنت ھکنآ و ،زور یکنخ رد ادخ اب شنخُس و دمآ و
 

 ٢ شیادیپ
  :دومرف ادخ هوھی :١٨

  ،دشاب اھنت مدآ تسین وکین« 
 »دزاس یم وا یارب بسانم یروای سپ  
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 تبحاصم اب اھنت زین وا یعامتجا ٔھبنج نیا .تسا یعامتجا یدوجوم ناسنا ھک تسا یراکشآ هاوگ ھمھ
 لوا و ١٩ یتم ـ صوصخم ٔھیطع نتشاد اب رگم( دیدرگ یمن اضرا رگید ناسنا اب اھنت ای و ادخ اب
 تسناوت یم مدآ .ناسنا مھ و دشاب ھتشاد ادخ اب ھطبار مھ ھک دیرفآ نانچ ار ناسنا ادخ .)٧ نایتنرق

 هدیرفآ ناسنا .دیامن تفایرد نارگید زا تبحم و دنکب نارگید ھب تبحم و دیامن رارق رب طابتراً اھافش
 ،دساف ار یئامتجا بوخ تافص نیا ٔھمھ هانگ ھکنآ دوجو اب .دیامن تبحم ار دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ات دش
 نآ زا یناشن ھک ھتفرن نایم زا ردقنآ تافص نیا زا کی چیھ ،تسا هدناشک یھابت ھب و ،هدش فیرحت
 یم زین یعس و دنتسھ نارگید اب سامت راتساوخ زین یا هدیچیپ لکش ھب نانامیا یب .دشاب هدنامن یقاب
 ٔھطبار ھکنآ حیسم یسیع دینک ھجوت( دنتسھ “تریسَدب” ھک یناسک یتح و .دننک رارقرب طابترا دننک
 ،“دنھدب وکین یایادھ دوخ نادنزرف ھب دیاب ھک” دنناد یم )هدرک باطخ ھنوگچ ار درادن ادخ اب یملاس
 

 ١١ اقول
  دیناد یم نات یتریسدب ٔھمھ اب امش لاح :١٣

  رتشیب ردقچ ،دیھدب وکین یایادھ دوخ نادنزرف ھب دیاب ھک  
  ،دھاوخب وا زا ھک رھ ھب ار سدقلا حور امش ینامسآ ردپ   
 .دومرف دھاوخ اطع    

 
 فیحن ،)“وکین یایادھ”( دوب هدرک یحارط ادخ ھچنآ لابق رد ناشیاھ شالت نیرتھب ،لاح نیا اب اما
 ادخ مالک رایعم اب یرایسب ٔھلساف ھمھ ،رگیدکی ھب ناشتبحم و ،تبحاصم ،طابترا .دماجنا یم هاتوک و
  .دید اھ ششوک و زاین نیا رد ناوت یم ار ناسنا “یعامتجا تعیبط” ،لاح نیا اب .دراد
 رگید اب ھک ینیشن مھ اب و ،دنراد دوخ ٔھیاسمھ و ادخ اب ھک یا ھطبار اب ھک دنتسھ نایحیسم اھنت
 یئامتجا ناسنا ھچنآ ٔھبرجت زاغآ یئاناوت ،دنراد دوخ رسمھ ھب ھک یتبحم و ،دنراد اسیلک یاضعا
 ییاسراپ هاگلزنم” ھک “دیدج ینیمز و نامسآ” رد اھنت و .دنشاب ھتشاد ار دشاب ھتشاد “دوب رارق”
 رواشم ٔھفیظو .دنیامن ھبرجت ار دوخ طباور یتسار ھب تسناوت دنھاوخ ،)١٣ :٣ سرطپ مود( “تسا
 .“دبای شیازفا ناکما دح ات” یحیسم دشر دنیارف ات دنک کمک تسنآ
 

 ٣ سرطپ مود
  وا ٔهدعو رب انب ام اما :١٣

  دیدج ینامسآ راظتنا رد ھناقاتشم 
  میتسھ دیدج ینیمز و  
 .تسا یئاسراپ ھگلزنم ھک   

 
 حرطم اجنیا رد ناوت یمن ھک دشاب یم عیسو ّیدحب یحیسم نارواشم یارب نارادنامیا یعامتجا ٔھبنج
 جاودزا و ،اسیلک یاضعا اب تبحاصم و ینیشن مھ ،دوخ ٔھیاسمھ ھب و ادخ ھب تبحم میظع ثحبم .درک
 رگا .نانامیا یب اب نایحیسم ٔھطبار ٔهوالعب ،دنشاب یم حرطم ھمھ اج نیا رد یگداوناخ طباور و
 .)باتک کی اھنت ھن( دوب دھاوخ باتک دلج نیدنچ نتشون ھب زاین مینک یگدیسر اھ نآ ٔھمھ ھب میھاوخب
 منکب مناوت یم ھک یراک اما .تساجنیا رد ام تارودقم ٔهزوح زا رتارف راک نیا ھک تسا حضاوً اتجیتن
 طوبرم فلتخم یاھ عوضوم ھب ھک( “یحیسم ٔهداوناخ رد یگدنز” نوچ یئاھ باتک ھب ھک ،تسا نیا
 یب اب رادنامیا ٔھطبار ھب عجار ھک( “مینک ھبلغ ترارش رب ھنوگچ” و ،)ما هدرک هداوناخ و جاودزا ھب
 .منک هراشا )٣٩()ما هدرک تبحص ،هدرک حرطم ٢١ ات ١۴ :١٢ نایمور رد سلوپ ھک یا ھنوگب ،نانامیا
 یرگید یاھ عوضوم ھب )“یحیسم نارواشم یامنھار”ً اصوصخ( ما ھتشون ھک یرگید یاھ باتک رد
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 ھک تسا نیا )یصاخ بیترت نودب( منکب مناوت یم ھک یراک اجنیا ،ھجیتن رد .ما هدرک یگدیسر زین
 هدرکن ناونع یرگید یاج رد لاحبات ھک ار نایحیسم یئامتجا عوضوم ھب طوبرم بناوج زا یضعب
  .منک حرطم ما
 ار دزاس یم عنم ای دودحم ار نانامیا یب اب نایحیسم ھطبار ھک یبلط تضایر ھنوگ ھمھ ،زاغآ رد
 عون رھ عنام “نک تبحم نتشیوخ نوچمھ ار تا ھیاسمھ” ،ادخ مود نامرف .درک درً ادیکا ،دیاب
 ظفح لومرف ،١١ ـ ٩ :۵ نایتنرق لوا رد .)۴٠()یعامتجا ھچ یناحور ھچ( ددرگ یم یئارگ راصحنا

 رون و )هدننک تظافح ذوفن( ندوب ایند کمن ،نیا رب هوالع .مینک یم هدھاشم ار نارگید اب ھطبار
 ینیشنمھ ھب زاین ھک دنشاب یم ھیاسمھ ھب تبحم نامرف رگناشن ،ود رھ )هدننک امنھار ذوفن( ندوب ناھج
  .دنزاس یم مسجم ار نارگید اب
 

 ۵ نایتنرق لوا
  .دینکن ترشاعم ناتفع یب اب ھک متشون امش ھب ،دوخ نیشیپ ٔھمان رد :٩

  دوبن نیا یور چیھ ھب مدوصقم اما :١٠
  ،دینکن ترشاعم ناتسرپ تب ای نادایش ای نازرو عمط اب ای ایند نیا ناتفع یب اب ھک 
 .دیئوگ کرت ار ایند تسیاب یم تروص نیا رد اریز  

  مسیون یم امش ھب نونکا اما :١١
  ،دناوخ یم ردارب ار دوخ ھک یسک اب ھک 
 ،تسا دایش ای و راسگیم ای راگزاسان ای تسرپ تب ای عامط ای ،تفع یب اما  
 .دیوشم رفسمھ یتح سک نینچ اب و دینکن ترشاعم   

 
 .دوش سکعنم ایند رب دناوت یمن هدرک یوزنم ھناخ ھبھار رد ای نیشن ھعموص ار دوخ ھک یسک رون
 یتبحم اب صخش و ،دناسر ماجنا ار ادخ توکلم ھب طوبرم روما ناوتب ات تسا مزال یئامتجا طباور
  .دیدرگ ،دھاوخ یم حیسم یسیع ھک
 راتساوخ حیسم یسیع یتح .دشاب یم مزال زین نامدوخ هافر یارب )هداوناخ زا جراخ( یعامتجا طباور
 یمن کرد ار وا نارگید نوچ ،دوب یئاھنت شتالکشم زا یکی .دوب نارگید اب هارمھ ادخ شیاتس
 .دندرک
 

 ٢٢ اقول
  :تفگ ناشیا ھب هاگنآ :١۵

 .مروخب امش اب ار حََسپ نیا ،مندیشک جنر زا شیپ متشاد رایسب قایتشا« 
 

 درک یم ھظعوم تعامج یارب حیسم یسیع .دراد یئامتجا طباور رد ار فلتخم تاجرد ،کارتشا
 .)داد یم ناشیا ھب کاروخ و ،افش ،میلعت ،نیا رب هوالع و ،داد یم ناشن ناشیا ھب ھقالع و ھجوت و(
 یصخش داعبا رد ار حیسم اھ نیا( تشاد شدرگاش هدزاود اب یرتکیدزن ٔھطبار ،رتکچوک حطس رد
  ،درب مان “دوخ تسود” ار صاخشا نیا .)دندرک یم تشادرب
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 ١۵ انحوی
  ،مناوخ یمن هدنب ار امش رگید :١۵

  .درادن یھاگآ شبابرا یاھراک زا هدنب اریز 
  ،مناوخ یم دوخ تسود ار امش ھکلب  
  ،مدینش ردپ زا ھچنآ رھ اریز   
 .ما ھتخاس هاگآ نآ زا ار امش    

 
 رد و .دوش یم هارمھ و لدمھ وا اب ھک دناوخ یم یصخش ،ار تسود حیسم ھک دیشاب ھتشاد ھجوت

 ھک دندوب رفن ھس نیا .تشاد انحوی و بوقعی و سرطپ اب یمیقتسم ٔھطبار ،زین نآ زا رتکچوک حطس
 ھک دندوب نانآ اھنت .دندش دھاش و ،دنتفر دش نوگرگد وا یامیس اجنآ رد ھک یھوک یالاب ھب وا هارمھ
 وا ھب ھمھ زا رتکیدزن انحوی ،ھس نیا نایم رد و .دنتفر ینامیستج غاب ھب رخآ بش نآ رد وا هارمھ
 :دیامرف یم مالک .دوب
 

 ١٩ انحوی
  ،دید هداتسیا وا رانک رد تشاد یم تسود ھک ار یدرگاش نآ و شردام یسیع نوچ :٢۶

 .»ترسپ کنیا ،وناب« :تفگ دوخ ردام ھب 
 
 ھتشاد ار تقافر و یتسود فلتخم یاھ ھجرد درادن لاکشا ،)رگید نایحیسم و( ناشیشک یارب ً،اتجیتن
 ٔھطبار زا ھنومن نیا دوخ حیسم یسیع .)دنھدب جرخ ھب ار یحیحص دربراک ھک یتروص رد( دنشاب
 یرھاظ ناتسود اھنت ای( ،دنرادن ار یقیفر و تسود ھک یناسک .تشاد دوخ یگدنز رد ار یعامتجا
 ھب و ،دنیامن یگدیسر نیاضاقتم ناتسودً ھبنج ھب تسا مزال نارواشم .دنراد زاین کمک ھب ،)دنراد
 .دنیامنب ار مزال یاھ کمک ،دنراد ھطبار نیا رد یلکشم ھک یناسک
 راتساوخ ھک دشاب یم یا ھطبار لماش ،تسود اب ھطبار رد ١۵ :١۵ انحوی رد حیسم یسیع مالک
 ھمانشسرپ رد .دراد نارواشم یارب یدایز تیمھا نیا و ،تسا درذگ یم لد رد ھچنآ رد ندش کیرش
 ود ایآ” ،دنوش حرطم تالاؤس ھنوگ نیا تسا مھم ،تاعالطا یروآ عمج رد ای ،یحیسم ٔهرواشم یاھ
 .“؟دیئوگب اھ نآ ھب ار ناتلد تقیقح دیناوت یم ھک دنتسھ امش ھب کیدزن ردقنآ ھک دیراد ار رفن ھس ای
 ،درادن شیگدنز رد ار یدارفا نینچ ھک یصخش ؛درمش رواشم راک روتسد ار نیا ناوت یم عقاو رد
  .دش دھاوخ لکشم راچد
 .دشاب ھتشاد قرف رگید صخش اب تسا نکمم دراد یئامتجا لکشم ھک یصخش ھب کمک ،لاح نیا اب
 دنتسھ یرایسب لئاسم ؛دشاب ھتشاد رگید یضاقتم اب یدایز قرف تسا نکمم وا ھلئسم رب ینبم لئالد
 ھچنآ رتشیب یانب ریز ھلئسم نیاً انمظ( “رورغ” رطاخب یضاقتم کی .دنوش یم خلت یگدنز ثعاب ھک
 .)مالک شزومآ ردً الثم( دزرو عانتما ندش کیرش زا تسا نکمم ،)تسا دشاب یم هدیمان تلاجخ
 زار” تسا نکمم ھتبلا( تخانش ار نآ ناوت یم ،دنک یم مرش ساسحا دوش یم نآ زا تبحص یتقو
 کیدزن ھطبار زا تسا نکمم یرگید یضاقتم .)ددرگ اشفا دھاوخ یمن ھک دشاب ھتشاد ار “یرصقت
 دوخ عفن یارب ای( هدرک اشفا ھمھ ھب ار وا زار ھک یسک زا یدب ٔھبرجت نوچ دزرو عانتما نارگید اب
 رسدرد لابند هرابود مھاوخ یمن” دیوگ یم و هدیشچ راب کی ار نآ خلت ٔهزم .تسا ھتشاد )هدرک هدافتسا
 هاگن و ندرک ادیپ رد و دشاب “یتفلچ اپ و تسد” فورعم لوقب تسا نکمم ،موس صخش .“مدرگب
  .)نامیا یب ای دشاب یحیسم دنک یمن قرف نیا( دشاب ھبرجت یبُ دنک تسود نتشاد
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  ،دنادن تسا نکمم
  ،ھچ ینعی تسود )١(  
  ،دنک ادیپ ار تسود اجک )٢(  
  ای دراذگب ارجا ٔھلحرم ھب ار یتسود ھنوگچ )٣(  
  .درادب هاگن ار تسود )۴(  
 
 لیلد ،)دراد ھک یرضم راثآ هارمھ( دشاب یم دوجوم یئامتجا کارتشا ٔھلئسم ھک یئاج رد ،ھجیتن رد
 قیرط زا دیاب ھک دراد ار دوخ )لیئالاد عومجم ای( لیلد ،یدروم رھ .درادن دوجو ھمھ یارب یکرتشم
 لح هار دوخ ،لیلد یاشفا .دیآ تسدب ،هدش ماجنا فیلاکت زا یقمع تشادرب و ،تاعالطا یروآ عمج
  .)دش دھاوخ مولعم صوصخب دروم ھب طوبرم مالک داعبا و( داد دھاوخ ناشن ار
 ،نایحیسم تبحاصم ،دشاب یم نرادنامیا یئامتجا ٔھلئسم ھب طوبرم هزورما ھک یدروم نیرت مھم اما
 .دشاب یم یگناگیب و تبرغ زا تبحص رتشیب ھک مینک یم یگدنز یئایند رد .تسا نایحیسم جاودزا و
 زین هزورما عامتجا لئاسم زا یرایسب .یسک اب یتسود دقاف و ،تسا یئامتجا یدرف ناسنا دنیوگ یم
 هدراو فاکش ات هدش ھنیمز نیا رد یددعتم یاھ ششوک .تسا رگیدکی زا صاخشا یئادج ھب طوبرم
 .)هریغ و ،جاودزا زا ینابیتشپ و دادما یاھ هورگ ،یصخش دادما یاھ کھورگ( درادرب نایم زا ار
 درکلمع ھک یجاودزا و ،تسا نایحیسم ملاس تبحاصم رد باوج ھک دنناد یم یحیسم نارواشم ھتبلا

 ،نامیا هزات نارادنامیا .دشاب یم مزال کیدزن تکارش ھک تساج نیا رد و .دشاب ھتشاد ار یحیحص
 ٔھبرجت زا ھک یطاشن نآ .تسا اھ نآ ھب یگدیسر ھب زاین ھک دنراد یئاھ دوبمک دروم ود رھ ردً امتھ
 زورما نیمھ ھچنآ و ،دوب دھاوخ تسا تیدبا رد ھچنآ رگناشن ،دزیخ یم رب یناحور یئامتجا طباور
 .دومن ھبرجت ھب زاغآ ناوت یم
 .دنناوخ یم “کرحم” ھعماج ار نآ ھک میناراذگ یم ار ینامز هزورما .میریگب رظن رد ار یلاثم لاح
 .)تساوخ ھب ھچ و رابجا ھب ھچ( هدش یتیعضو نینچ ثعاب رگید یاج ھب یئاج زا تکرح تلوھس
 لاقتنا رگید یاج ھب سپس و ،دننک یم یرپس دنا هدمآ ایند ھب ھک یئاج رد ار یدودحم تدم یرایسب
 ؟تشاد دنھاوخ یگدنز عون ھچ .دشاب هدوب دیاب نانامیا یب یارب هدنھد ناکت لماعً اتقیقح نیا .دنبای یم
 مزال نایحیسم اما ؟دیشک دھاوخ لوط ردقچ ؟تشاد دنھاوخ ار یدیدج یاھ تکراشم و ناتسود ھچ
 یم ،دنورب اج رھ .دنشاب ھک ایند یاج رھ ،دنرگیدکی لیماف و دنتسھ اج ھمھ ،دنشاب دنب یئاج ھب تسین
 تراظن ھک تسادخ .دننک رارق رب ار یدیدج طباور نایحیسم اب و ھتفر لحم یاسیلک ھبً اروف دنناوت
 .دنک یم
 تافراعت و مالسً ابلاغ نالوسر .دوب یمھم عوضوم مالک دیدج دھع نارود رد نایحیسم تبحاصم
 تبحاصم ھب قیوشت ار اھ نآ ات دنتشاد یم ناونع اھاسیلک و نایحیسم رگید ھب ناشیاھ ھمان رد ار دوخ
ً الک ناشیاھ ھمان زا یضعب و ،دننک تیوقت ار اجنآ نارادنامیا ات دنتفر یم رگید یاج ھب یئاج زا .دننک
 .)انحوی موس و مود( دوب یزاون نامھم ھب طوبرم
 ناش ٔهدننیرفآ ،نایحیسم اب ھطبار رد .تسا هدوب یئامتجا زین وا زا دعب لسن و دوب یئامتجا یدرف مدآ
 و قیوشت دیاب دنرب یم رسب یئاھنت رد ھک ینایحیسم .تسا هدرک مھارف عمج رد ار دنراد مزال ھچنآ
 ،لاح ھب ات نارواشم .)تسا ناطیش ٔھناشن سرت( دننک داجیا ھطبار نارادنامیا رگید اب ات دنوش قیورت
 یفلتخم یاھ ھنیمز رد ھک تسا یعوضوم ،دننک نآ ھب ھجوت دیاب .دنا هدربن یپ عوضوم نیا تیمھا ھب
 هدرب مان “رگیدمھ” و “رگیدکی” ھب طوبرم تایآ رد ھک یتایصوصخ ھب( هدش تبحص نآ زا ،مالک زا

 ،دیمھف ناوت یم یتروص رد ار مدآ زا مدآ یئادج و اوزنا نیا .تسا هانگ ٔھجیتن اوزنا .)دینک عوجر هدش
 نایم اما .)دشاب یم یھاوخ دوخ هانگ نامھ لادج و گنج( درک ادخ زا نانامیا یب یئادج ھب هاگن ھک
 و ادج ار دوخ رگا ؛دشاب راک رد اوزنا یارب یلیلد دیابن ،دنا هدش حورمھ و لدمھ ادخ اب ھک نایحیسم
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 یاھ مدق رد ار دوخ ساسحا تسا مزال دیاش .تسا ناشدوخ اب ریصقت ،دننک یم ساسحا ھمھ زا رود
 یتیاھن یب تاناکما ادخ .دریگ نآ ھب لیامت زین ناشساسحا یھاتوک تدم زا سپ ات ،دنریگب هدیدان ھیلوا

 دیاب )یراوس ھخرچود دننام( ار ھیلوا یاھ تسکش .تسا ھتخاس مھارف تقافر و یتسود یارب ار
 .دروآ تسدب ار وکین ٔھجیتن ات درک لمحت

 یحیسم صخش رگا .درک مالعا نایضاقتم ھب دوش مزال دیاش ھک ھطبار نیا رد تسھ یرگید قیاقح
 نینچمھ و ،وا ٔهدنب ،ادخ ھب شھانگ .دنک یم هانگ ،دراد هاگن ناھنپ دوخ رد ار هدرک تفایرد ھچنآ

 یرتگرزب لئاسم ھب لیدبتً الومعم یئاھنت .)تسا نارگید ھب تبحم ادخ مود نامرف( دماجنا یم شدوخ
 دروم ردً اصوصخ .تفرگ هدیدان ناوت یمن ار یگتسبمھ و یتسود داجیا ھب دیکات .دوش یم زین

  .دراد نانآ یگدنز تایصوصخ رد ھک یشقن و ،ناناوج
 یرگید یاج چیھ .دشاب یم ھطبار نیرت هدمع و نیرتکیدزن یحیسم جاودزا ،یئامتجا طباور ٔھنیمز رد
 جاودزا ،ھنافساتم یلو .دزاس مھارف ار مھاب یلدمھ و یکیدزن ناکما ،هزادنا نآ ھب دناوتب ھک تسین
 رد برغ یتعنص یاھ روشک رد جاودزا .دھد یم ناشن رتمک ار یلدمھ و یکیدزن نیا زین نایحیسم
 “دھع” رد ھک یتیمیمص و تخانش نآ .)هدرک تیارس زین ناھج طاقن رگید ھب و( تسا یگتفشآ لاح
 یلاح رد نیا .)دنک یم رپ دراد نآ یاج یروحم دوخ و( دور یم نایم زا دراد ،دوب نیفرط نایم
 ،هدیمان رگیدمھ “روای” و “رای” ار جاودزا ادخ مالک ھک تسا
 

 ٢ شیادیپ
  :دومرف ادخ هوھی :١٨

  ،دشاب اھنت مدآ تسین وکین« 
 .»مزاس یم وا یارب بسانم یروای سپ  
 
 ٢لاثما

  هدرک کرت ار شیوخ یناوج کیرش ھک :١٧
  ،ھتسب دوخ یادخ روضح رد ھک ار ینامیپ و 
 .تسا هدرب دای زا  
 
 ٢ یکالم

  »؟مریذپ یمن ارچ« :دییوگ یم امش اما :١۴
 ه ،تسا هدوب دھاش تا یناوج مایا رسمھ و وت نایم رد دنوادخ ھک ببس نآ زا 
  ،یا هدیزرو تنایخ یو ھب وت ھک یرسم  
 .تسوت نامیپ مھ ِرسمھ و وت مدمھ وا ھکنآ اب   

 
  .)۴١(“تسا یرای نامیپ و دھع” جاودزا مینیب یم ،میریگب رظن رد ار تایآ نیمھ اھنت یتقو
 
 .درک تشادرب “یروای” و “رای” ناونع ریز ،تسا مزال ار رھوش و نز نایم ھطبار ساسا ً،اتجیتن
 تسا مزال ،)دیآ لمع ھب رکف زا( دشاب ناشنایم دیاب ھک تسا هزات یرما ھکنآ تلعب زین ھطبار نیا
 دوجوب فقس کی ریز رفن ود نتشاذگ اب دوخب دوخ ھک تسین یزیچ .ددرگ قفوم ات دوشب راک و تشک
 ار مزال ماود ھک یئورین اھنت .دنروآ هویم و هدرک دشر دناوتب ات دشاب ناشنایم دیاب یکارتشا ھجو .دیآ
  .دنراد ادخ مالک و حیسم یسیع ھب ود رھ ھک تسا ینامیا ،)دنراد نآ ھب جایتحا ھک یئورین ای( دراد
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 ھب قفوم یداھن نینچ ھب زاین نودب تاناویح .درکن یحارط دلو و داز ٔھیاپ رب ار جاودزا ساسا ادخ
 تاناویح ھک تسا نیا رد قرف ،اما .ددرگ یم ریثکت دلو و داز اب زین ناسنا لسن ھتبلا .دنا هدوب دلو داز
 زاین یاضرا زج یرگید مازلا ،یریگ تفُج رد .دنک یم جاودزا ناسنا یلو ،دننک یم یریگ تفُج
 ادخ ،اما .)دنراد زین یگداوناخ تالیامت تاناویح یضعب ھکنآ دوجو اب( درادن دوجو ،دوخ یسنج یاھ
 ھتشاد روظنم ناسنا یارب ار یریگ تفُج ٔھطبار زا رتارف یزیچ ،)۴٢(یرای “دھع” یراذگ ناینب اب
 زین یسنج طباور لماشً انیقی ھک( یکیدزن و تیمیمص ھک دنوش یم دھعتم نیفرط ،جاودزا رد .تسا
 ٔھلیسو ھب ود رھ مینیب یم ١٧ :٢ لاثما و ١۴ :٢ یکالم رد( دنرادب “هاگن” ناشنایم ار )دشاب یم
 یواست ۴ :٧ نایتنرق لوا رد و ؛دنھد یم رارق دوخ تلصو دھاش ار ادخ ،رگیدکی اب “نامیپ”
 دوب هداد بیترت نانچ ادخ ار یکیدزن و تیمیمص نیا .)مینیب یم تکراشم نیا لابق رد ار تیلوئسم
 دندرک یم رییغت یا ھنوگب و )٢۵ :٢ شیادیپ( دزاس ادج مھ زا ار اھ نآ تسناوت یمن سابل یتح ھک
  ،دنشاب یم “نتکی” یئوگ ھک
 

 ٢ شیادیپ
  ،هدرک کرت ار دوخ ردام و ردپ درم ،ور نیمھ زا :٢۴

  تسویپ دھاوخ شیوخ نز ھب 
 .دش دنھاوخ نت کی و  

 .دنتشادن مرش و دندوب نایرع ود رھ شنز و مدآ :٢۵
 
 یسنج کارتشا روظنم دننک یم رکف نوچ دنا هدرک تشادرب هابتشا یرایسب ار ندش نتکی حالطصا
  ،دراد نآ زا یرتشیب تیمھا ،یلصا لماع یلو ،تسھ یسنج ٔھطبار نآ ٔھبنج کی ھتبلا .تسا
 

 ۵ نایسسفا
  .دننک تبحم شیوخ ندب نوچمھ ار دوخ نارسمھ دیاب نارھوش ،ناس نیمھ ھب :٢٨

  ،دنک یم تبحم ار دوخ نز ھک نآ 
 .دیامن یم تبحم ار نتشیوخ  

  ،درادن ترفن دوخ ندب زا یسک زگرھ اریز :٢٩
  ،دنک یم یرادھاگن نآ زا و دھد یم کاروخ نآ ھب ھکلب 
 ؛دیامن یم تبقارم اسیلک زا زین حیسم ھکنانچمھ  

 .میئوا ندب یاضعا اریز :٣٠
 
 رد ،دنک یم دوخ نز یارب رھوش ھچ رھ ھک ،دنک یم یفرعم ھنوگنآ ار کیدزن ٔھطبار نیا ادخ مالک
 کی” یاجب ،٢۴ :٢ شیادیپ رد ،مالک دیدج دھع زا ریسفت نیا وترپ رد .دنک یم دوخ یارب تقیقح
 یئاج رد( مینک یم ھعلاطم ار یناربع یاھ هژاو ھک ینامز و .درک ریسفت “رفن کی” ناوت یم “نت
 رد ھک ،٢٢ :٧ ؛١٧ :۶ شیادیپ( تسا اراد ار ینعم نیمھً اقیقد ھک مینیب یم ،)هدش هدافتسا نتکی ھک
 مسج اھنت روظنم نوچ ،ندب کی ھن و هدش ھمجرت “دسج یذ” یسراف نابز ھب רַׂשָּב یناربع ٔھملک نآ
 ھک( ٢٨ :٢ لیئوی رد نینچمھ .تسین مسج اھنت “دسج” زا روظنم ،میدق ای دیدج دھع رد ھچ .)تسین
 رھ ھکنآ ینعم ،ھجیتن رد .هدش ھمجرت “رشب”یسراف نابز ھب רַׂשָּב ،)هدش لوق لقن نآ زا ٢ لامعا رد
 تفگ ناوت یم ھک تسا یمیمص و کیدزن یردقب ناشنایم ھطبار ھک ،تسا نیا دنوش یم “نتکی” ود
  .)۴٣(تسا هدرک “رفن کی” ھب لیدبت ار اھ نآ ،دنویپ نیا
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 یتیمیمص رد ،)۶ :۶٨ رومزم ؛هدیمان “ناسک یب” ار نآ ادخ مالک ھک( یئامتجا یگناگیب ٔھلئسم ٔهراچ
 زاب لد .دراد دوجو جاودزا و یحیسم تعامج رد ھک )دوخ تایصوصخ رد یئامتجا ٔھقبط رھ( تسا
 نایحیسم یارب ،تسا یویند ٔھطبار ھنوگ رھ یاروام ھک یا ھقالع و ،)۴۴(طباور صوصخ رد ندوب
 ار مزال فادحا و ،دنرادب هاگن هدنز نایضاقتم یارب ار دیما نیا دیاب نارواشم .دشاب یم دوجوم
 .)تمدخ و تظافح( دنسانشب
 ار درم و نز نایم جاودزا دنراد یعس ،یوس ھمھ زا یئاھ تردق ھک ،تسا نیا رد ام نامز تبیصم
 ھب نرادنامیا ات دننکب ار دوخ ششوک مامت دیاب یحیسم نارواشم ھجیتن رد .دنیامن فیعضت و تسپ
 ینایحیسم ریاس یارب کمن ھک تسا لکش نیا ھب .دنروآ تسدب ار یتخبشوخ و ملاس جاودزا ،حیسم
 ،یحیسم مکحم و راوتسا جاودزا .دیدرگ دنھاوخ ،هداد تسد زا ار دوخ ٔهزم و ینشاچ ناشجاودزا ھک
 یحیسم جاودزا ٔھطبار یوگلا( دراد دوجو شیاسیلک و حیسم یسیع نایم ھک تسیا ھنامیمص ٔھطبار
 یم ،جاودزا دروم رد مالک ٔھعلاطم یارب .)دراد ندرک زاب ھب زاین و ،هدش حیرشت ۵ نایسسفا رد ھک
 نارواشم یامنھار” باتک ھب ،یسنج طباور دروم رد و ،“یحیسم ٔهداوناخ رد یگدنز” باتک ھب دیناوت
 .دیئامن عوجر “یحیسم
 رتشیب نآ ھب عجار ھچ رگا( ددرگ یم ھتسجرب یتروصب ،باتک نیا “یراگتسر زا شیب” ناونع لاح
 ِراب تبیصم یاھ ناتساد ھب یحیسم نارواشم یتقو .)درک مھاوخ تبحص یراگتسر لوصا لصف رد
 )۴۵(نایحیسم ھب .دنھد ھئارا دنناوت یم ار یدایز دیما ،دنھد یم شوگ نایضاقتم ٔهدنامرد یاھ جاودزا
  :دنیوگب دنناوت یم
 

 تسد ار نآ هزادنا چیھ ھب مھاوخ یمن نم و ،تسا راوگان امش تیعضو مناد یم نم”
 زا رت یوق بتارم ھب ،تسھ حیسم یسیع رد مناد یم ھک یلح هار اما .مریگب مک
 وا )١( ھکلب ،دنک لح دناوتن ھک تسین یا ھلئسم اھنت ھن .دیراد امش ھک تسیا ھلئسم
 یاج ھب یتح ار امش جاودزا دھاوخ یم )٢( و ،دنک لح امش یارب ار نآ دھاوخ یم
 فدح .تسین جاودزا ریمعت ای یزاس ھلصو متمدخ نم .دناسرب ھتشذگ زا یرت یلاع
 دیھاوخ تسدب ھک تسا نامھً اقیقد نیا و .دشخرد یم ھک تسا یجاودزا اھنت نم
 هانگ ھک ییاج” رد دیامرف یم شمالک رد ادخ .دیشاب یدّج حیسم یسیع اب رگا ،دروآ
 یم امش و نم ھک تسا نامھ نیا و )۴۶(“دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب ضیف ،دش نوزفا

 .“میھاوخ
 

 بتارم ھب ھک )دب ای بوخ جاودزا( دروآ یم راب ھتشذگ جاودزا یارب ار یدیما ادخ مالک ھجیتن رد
 ربق و دنک جات ھب لیدبت ار اھ بیلص دناوت یم ھک تسا نیا رد ادخ یداش .دوبً البق ھچ رھ زا رت یلاع
 مراودیما .دنک یم یزوریپ ھب لیدبت ار تبیصم وا .دناسر لالج ار اھ ندب و هدرک یلاخ ار اھ
 .تسا نیمھ ناشیا زا ادخ تساوخ .دننک یوریپ ار یعضوم نینچ ھشیمھ نارواشم
 مدآ ھک )دنھد ناشن ار تقیقح نیا دیاب نایحیسم و( منک دیکات هرابود تسا مزال ،تمسق نیا ٔھمتاخ رد
  .دوب یئامتجا یدوجوم
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 دش هدیرفآ یلغاش دوجوم مدآ .۵
 
 مدرم ھک لاح اما .دوب یعامتجا و ،یقالخا ،یناحور ،ینامسج یناسنا مدآ ھک میا هدید تمسق نیا ات
 یگدنز بناوج ٔھمھ رد ھک میشاب ھتشاد عقوت دیاب ،)ظاحل رھ زاً الماک ھن ھچرگ( دنا هدش دساف ھمھ
 هداد رارق ،مدآ رد ادخ طباوض لباقم رد ار لئاسم نیا زا یدادعت ام لاحب ات .تشاد دنھاوخ زین ھلئسم
 .تسا راک ،لئاسم نیا زا رگید یکی .میا
 ،دنک تبحم ار اوح دوب هدش هدناوخ شطوقس زا لبق مدآ .دنک یم راک ادخ .تسین هانگ ٔھجیتن ندرک راک
 ار ناسنا لسن و ،دوش هریچ ایند رب ،دوش مکاح اھ نآ رب و هدرب مان ار تاناویح ،دنک نیذآ ار غاب
 هانگ رگا ھتبلا .تمحز ھن ،دوب ینامداش و تذل داجیا نآ دصق و ،دوب راک ھمھ اھ نیا .دزاس رشتنم
 .دوب یم زین داش ،درک یمن

 .میھد یم ماجنا مسج و رکف ندرب راکب اب ام ھک یفلتخم یاھ راک .داد یفلتخم یاھ راک مدآ ھب ادخ
 راک ،ناج یب و رادناج ھنوگ ھمھ اب وا .دوب یناسنا ریغ شنیرفآ اب و ناسنا اب ھطبار لماش مدآ راک
  .تشاد
 رد نامز نآ رد لوپ .)۴۶(دناسر یم ماجنا تبحم اب و لآ هدیا یا ھنحص رد دوب مزال ار اھراک نیا مدآ
 راک ٔھنیمز یتقو و ،)دوش یمن راک زا تیاضر ثعاب لوپ ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً انمض و( دوبن نایم
 اھراک زا یرایسب ھک میوش یم ھجوتم ،میریگ یم رظن رد ار دوب هدرک لوحم وا ھب ادخ ھک یئاھ
 ٔھعماج رد .)ام زورما یداصتقا گنھرف ظاحل ھب( دنتسین و دندوبن )یریگ هزادنا لباق( ریذپ شرامش
  .تسین شاعم نیمات رطاخ ھبً اموزل ،راک ؛داد رکذت دیاب ار یبلطم نینچ ام ٔهزورما

 یم راک ھک میدید ار مدآ .تسا ھتفھن ناسنا رد )شخبرمث و )۴٧(راکتبا اب ماجنا( راک ماجنا ترورض
 هزورما .)تفر دھاوخ نایم زا تکرح نودب ناسنا( دوب هدش ھتفھن وا نورد رب راک ماجنا زاین .درک
 میناوت یم و ،مینیب یم تعنص و شناد و ملع لکش ھب ھعماج رد ار یواکجنک سح و زاین نیا ،زین
  .تشاد شدوجو رد ادتبا رد مدآ ھک تسا یراک ھب زاین نامھ میئوگب
 ،اما .دوخ تقو تحارتسا و شیاسا و دراد ار دوخ تقو راک ھتبلا .تسا یرورض ناسنا یارب راک
 کچوک یاھ ھچب یارب ندرک یزاب( دشاب راک نودب ھتفھ رد زور شش دیابن یا ھچب و درم و نز چیھ
 دنک یمن راک ناسنا ھک ینامز .دراد ار یروظنم نینچ ادخ .)نالاس گرزب یارب ھسردم و ،تسا راک
 یضاران شدوخ زا ،)دنا هدرسفا ھک یناسکً اصوصخ ،تسھ نایضاقتم زا یرایسب رد ھلئسم نیا و(
 نیا .)١٢ ،١٠ ،٨ :٣ نایکینولاست مود( دنک یم تیاکش و یریگ هدروخ تقونآ و ،ددرگ یم
 :دریگ یم ھمشچرس ،دنشاب یمن مھ یاوسً اموزل ھک ،ھشیر ود زا یدنسروخان
 
 راک رگا .)١٢ :۵ ھعماج( ... “،تسا نیریش رگراک باوخ”:دیوگ یم ھعماج ٔهدنسیون .ینامسج )١(

 لاثما رس ات رس رد .میروآ یم تسدب زین یرگید لئاسم و ،میوش یم لاح یب و لبنت ،مینکن
  .دروخن ،دنکن راک یسک رگا دیوگ یم نایکینولاست مود رد سلوپ و ،هدش هداد رکذت یلبنت ھب عجار

 
 ٣ نایکینولاست مود

  ھک میداد امش ھب ار مکح نیا میدوب امش اب ھک ینامز یتح اریز :١٠
 .»دروخن مھ نان ،دنک راک دھاوخ یمن ھک رھ« 

  .دنا هدرک ھشیپ یلھاک یخرب امش نایم رد میا هدینش :١١
 .دنیامن یم یلوضف نارگید یاھراک رد ھکلب ،دننک یمن راک نانیا 

 
  .)تسا ریگاو یلھاک حور نوچ( دینک یرود دنک یم “یلھاک” ھکنآ زا دیوگ یم و
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 ٣ نایکینولاست مود
  ،دنکن تعاطا ھمان نیا رد ام میلاعت زا یسک هاگ رھ :١۴

 .دوش هدنمرش ات دیئامنن ترشاعم یواب و دینک ناشن ار وا 
 دیرامشم نمشد ار وا یلو :١۵

 .دیھد رادشھ یو ھب ردارب نوچمھ ھکلب 
 

 زا و ھتخانش ار نآ ھشیر دنناوتب ات ،دننک ادیپ نایضاقتم رد ار هدش یلھاک ثعاب ھچنآ دیاب نارواشم
 .دنرادرب نایم
  ،دسرپ یم یصخش
 
  ای ،“؟ما ھتسخ ،ما هدادن ماجنا یراک ھک یزور ارچ”  
  .“؟موش یم رادیب باوخ زا ھتسخ ،مدرک یتحار باوخ ھکنآ زا سپ ارچ”  
  
 :تسا ھنوگ نیا زین باوجً الومعم  
 

 ھک یزور زا سپ رگا .دیا هداد ماجنا ار یدایز راک امش ،دینک یم رکف ھچنآ سکع نوچ”
 ،هاگنابش .دیا هدرک راک ،دیشاب هدنک ار یھوک ھکنآ لثم دیاش ،دیورب باوخ ھب دیا هدرکن راک
 تقو فالتا اب ار ناتزور نوچ ،دوب دیھاوخ دوخ زا یضاران و ،نیگمشخ ،نارگن ،یبصع
 فرصم یژرنا نیا و .تسا ھتفرگن رارق فرصم دروم امش ھنازور یژرنا و دیا هدنارذگ
 ینامسج تکرح نوچ .دیدرگ اھ نآ ندش ضبقنم و اھ ھچیھام کیرحت ثعاب باوخ رد ،هدشن
 اھر )هدشن فرصم( دوجوم یژرنا ،)دوب باوخ رد نوچ( دوبن ینالضع تاکیرحت لابق رد
 .)ددرگب زین ندب یگتفوک ثعاب تسا نکمم یتح( دیدرگ امش یگتسخ ساسحا ثعاب و دشن
 راک لاح رد امش ندب بش مامت ،ینالضع تاکیرحت و رکف اھ تعاس زا سپ رطاخ نیمھ ھب
 فرصم ار ینالضع یژرنا ،)۴٨(دینک یم ینامسج راک زور رد یتقو !هدوب )لصاح یب(
 تسا لیلد نیا ھب و ،دندرگ یم مارآ امش تالضع باوخ عقوم رد رطاخ نیا ھب .دینک یم
 زور زا یرمث رپ ساسحا اب ،مارآ و ھتسخ وا .“تسا نیریش رگراک باوخ”:دیوگ یم مالک
 رد ھک تسا یقرف نیا .دراد یتحار نادجو و دشاب یمن نارگن .دور یم باوخ ھب دوخ
 .میدید “نالھاک” رد ار یضاران و ھتسخ .)۵ ھعماج( دراد دوجو یضار و ھتسخ صاخشا

 ھتخاس یژرنا نآ دناوت یم )ناتسرامیب تخت ای( تسا رادخرچ یلدنص دنب رد ھک یسک یتح
 .دور باوخ ھب ھتسخ )نتشون ای ،ندناوخ اب( و دریگ راکب ار شتالضع رد هدش

 
 

 ،مینک یم یچیپرس مینک لمح دوخ “ار دوخ راب”دیوگ یم ھک یمالک زا یتقو .دوخ زا یتاضران  )٢(
 )١٠ :٣ نایکینولاست مود و ۵ :۶ نایطالغ( میا هدرک هانگ

 
 ۶ نایطالغ
  .دیامزایب ار دوخ لامعا دیاب سک رھ :۴
  ،دوب دھاوخ شدوخ ھب وا رخف تروص نآ رد  
 .دنک ھسیاقم نارگید اب ار دوخ ھکنآ یب   

 .درب دھاوخ ار دوخ راب سک رھ اریز :۵
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 یم تالضع کیرحت ثعاب ھک یراکفا( دزاس یم رھاظ مسج رد ار یدب ساسحا ام نادجو هاگنآ
 ھک ندرک راک زاین رب هوالع .دزاس یم داجیا ار نآ ھب رثا بیترت نداد زاین لکش نیا ھب و ،)دنوش
 یم ھتسباو نآ ھب ھمھ هزورما ھک تسھ یلام یاھ تیلوئسم ،تسا ھتفھن صخش رھ نورد رب ادخ
 ،دنوش یم ام تکالف و جنر بجوم اھ نآ زا کی رھ زا یچیپرس و ،میشاب

 
 ١٠ لاثما

  ،دزاس یم ریقف ،لھاک ناتسد :۴
  ،یراک ناتسد  
 .دنمتلود   

  ،دروآ یم درگ ناتسبات رد ھک یرسپ تسا لقاع :۵
  ،دباوخ یم ورد لصف رد ھک یرسپ اما  
 .دزاس یم راسمرش   

 
 شوخ و یمرگرس فرص نامز و تقو و دوش یم هدراذگ رانک ،راک ھک یتروص ھب( یگتسشنزاب
 دشاب هدوب یرگید راک اب راک ضیوعت روظنم رگا ،اما .درادن ینعم حیسم رد )دوش یم ینارذگ
 راک زا تبحص ادخ یتقو .تشاد دھاوخ هارمھ ار ادخ تیاضر ،)حیسم هار رد یتمدخ لاثم ناونعب(
  ،دیوگ یم و دنک یم
 

 ٢٠ جورخ
  نک راک زور شش :٩
  ،هدب ماجنا ار تیاھراک ۀمھ و 

 
 رد هرھب مھ نایحیسم ام یارب راک .درک یرادرب هرھب نآ زا ناوتب ھک تسین یراک ،اھنت شروظنم
 .دوب دنھاوخ و هدوب ضوع الب ھشیمھ ھیریخ یاھ راک .ادخ شیپ نامسآ رد مھ و دراد ایند نیا
 
 
 
 )مود شخب( متشھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنھد یم حیضوت ار یرگید کی رھ ،ود نیا )٣٢(
 .١٠ :٣ نایسلوک ؛ ٢۴ :۴ نایسسفا )٣٣(
 :درامش یم زین دراد نارگید اب ھک یا ھطبار لوئسم ار ناسنا ادخ )٣۴(

 )٩ :٣ بوقعی ؛۶ :٩ شیادیپ(
 تاجن ھک یصخش و ،دھد یم ناشن ار ادخ نادنزرف یقالخا بیکرت ریمازم باتک ،لاثم ناونعب )٣۵(

 روز اب ار نآ دننک طایتحا دیاب نانامیا یب یتح .دنک هدافتسا نآ زا دناوت یمن هدرکن تفایرد ار
  .دنربن راکب دوخ

 رد رظن دروم لوصاً الومعم .دشاب یم زین نیا لماش اما ،تسا نیا زا شیب ادخ مالک ھتبلا )٣۶(
 .دنا ھتفرگ یاج هدش هدرب مان ھک یئاھ تیعقوم
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 :یاھ باتک ھب راک نیا ماجنا ھب کمک یارب )٣٧(
 The Use of the Scriptures in Counseling ”و “یحیسم ٔهرواشم رد ادخ مالک زا هدافتسا 

eeks with God and Your NeighborFour W ”عوجر “دوخ ٔھیاسمھ و ادخ اب ھتفھ راھچ 
 )دنا هدشن ھمجرت لاحب ات اھ باتک نیا( .دینک

 ،هدش هدافتسا ادخ مالک رد اھ راب ھک proorizo ٔھملک .تسا ادخ مالک لوصا زا یکی شنیزگشیپ )٣٨(
 لوا ؛١١ ، ۵ :١ نایسسفا ؛ ٣٠ـ٢٩ :٨ ؛ ٢٨ :۴ لامعا( .دراد “هدش نییعت لبق زا” ینعم
 .)٧ :٢ نایتنرق

 .دنا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب اھ باتک نیا )٣٩(
 عوجر “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ١۵ لصف ھب ،دوخ ھب تبحم عوضوم ھب عجار )۴٠(

 .دیئامن
 .دنروآ یم مھارف ار ادخ تساوخ ،مھ اب ود رھ .“یرای” و “دھع” ؛دنا هدش یفرعم ھبنج ود )۴١(

 :دش هدیرفآ تشاد مدآ ھک یزاین رطاخب اوھ ،١٨ :٢ شیادیپ رد ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً انمظ
 .“دشاب اھنت مدآ ھک تسین وکین”

 رگا ددرگ یم یئاھ میرحت لماش ھک تسیا ھناقداص قفاوت ،دنادرگ یم دھاش ار ادخ ھک یدھع )۴٢(
 .ددرگ ھتشاد هاگن رگا یتاکرب و ،دوش ھتسکش

 یسنج طباور ھب طوبرم ھک یتایآ اھنت( هدمآ ١۶ و ١۵ :۶ نایتنرق لوا و ٢۴ :٢ شیادیپ رد ھچنآ )۴٣(
 .تسین روطنیا ھک یتروص رد .مراد نم ھک دشاب یتشادرب فالخ رظنب تسا نکمم )تسا
 ھک )١٧ ٔھیآ “تسا حور کی وا اب”( دنک یم حیسم اب کیدزن ٔھطبار زا تبحص نینچمھ سلوپ
 ھک دیشاب ھتشاد زین ھجوت .١۶ ٔھیآ “دوش یم نت کی وا اب” و دور یم نایم زا یشورفنت اب
 رد( دنک یم حرطم ار ٢۴ :٢ شیادیپ سپس و .دنشاب یمن یکی “حور کی” اب “نت کی”
 دوجوم یسنج طباور رد ھک یکیدزن نآ ،تسھ ندوب نتکی رد ھک یکیدزن :رتعیسو ٔهدودحم
  .)ددرگ یم لماش ار تسا

 .دینک ھعجارم )طابترا( ٣ لصف ،یحیسم ٔهداوناخ رد یگدنز باتک ھب نینچمھ )۴۴(
 ھب صخش ھک ینامز ات .دنھد ھئارا َرد لباقم فرط رد ار دیما دنناوت یم نایحیسم ریغ ھب )۴۵(

 .درادن دوجو شیارب یدیما ،هدرواین نامیا )َرد( حیسم یسیع
 رتگرزب ار یجنم ھکلب ،درامشب کچوک ار ھلئسم دیابن رواشم ھک دینک ھجوت .ب٢٠ :۵ نایمور )۴۶(

 .دھد هولج ھلئسم زا
 یثوروم تالاکشا رطاخب ناوت یمن ار ادخ ھیلع نایصع ھک دھد یم ناشن حضاو روطب مدآ هانگ )۴٧(

  .دنتشاد یم ار یلماک طیارش ود رھ .دومن تشادرب یطیحم طیارش ای )کیتنژ(
 و ،)تخاس ار زیچ ھمھ چیھ زا ھک تسا ادخ اھنت( دوب ادخ شنیرفآ ساسا رب ھک یراکتبا ھتبلا )۴٨(

  .دش یم وا لالج عیام
 .دنک یم فرصم ار ندب یرلاک ؛تسھ زین ینامسج ،دراد رظن رد ار یلصاح ھک یرکف راک )۴٩(
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 مھن لصف
 )ھمادا( ناسنا لوصا

 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم
  
 هرواشم دوجو لیلد تقیقح رد .تسا یکانمغ عوضوم ،درک مھاوخ نآ زا تبحص لصف نیا رد ھچنآ
 هانگ زا لبق یتح« دمآ ایند ھب ،ھتسباو یدوجوم ناسنا ھک دیشاب ھتشاد دایب( تسا نیمھ )یزاس زاب(
 ندع غاب رد ار یتروشم نینچ .)وا ٔھناریگشیپ حیاصن و ،ادخ تیادھ ،ادخ رماوا ھب ھتسباو .»مدآ
 ناسنا یگدنز ھلب .درب راکب ار نآ و درک هدافتسا ادخ اب طابترا و تبحاصم زا مدآ ھنوگچ ھک میدید
 .تسا ادخ مالک ھب ھتسباو
 دوخب یرگید داعبا ،طوقس زا سپ زین تروشم ،دیدرگ یگدنامرد و جنر ھب لیدبت ،راک ھک نانچمھ اما
  .)١(درک ھفاضا هرواشم ھب دیاب ار هریغ و ،حالصا ،خیبوت زاین لاح .دوبن نآ ھب یزاینً البق ھک تفرگ
 دراد یرایسب یاھ باتک ھب مزال ھک تسا یمیظع یریگ راک ،دراد ناسنا رب ھک یتارثا و هانگ تخانش
 مک تیفیک ھب اھنت ھن مناد یم مزال اما ،دیشاب هدش ھتسخ منک یم رارکت ار فرح نیا ھکنآ زا دیاش(
 و یملع یراکمھ یئاناوت ھک منکب یناگدنناوخ زا کمک یاضاقت نینچمھ ھکلب ،مھد رادشھ لصف نیا

   .)دنراد ار نآ یلمع
 Nouthetic( کیتتون یحیسم ٔهرواشم دنیوگ یم ھک یدارفا طلغ روصت زا ،زاغآ رد دیراذگب

Counseling( میا ھتفگ ادتبا زا .میئامن در ،دناد یم ناشناھانگ ٔھجیتنً امیقتسم ار ناسنا لئاسم مامت 
 ناشدوخ ناھانگ رطاخب نایضاقتم لئاسم ٔھمھ ھک )Competent to Counsel رواشم یگتسیاش باتک(
 تبحص دوب هدمآ ایندب انیبان ھک یدرم و بویا دروم ود ھب عجار ،رواشم یگتسیاش باتک رد .تسین
  .)٢()١ :٩ بویا( ما هدرک
 ھمشچرس مدآ هانگ زا ،هریغ و ،یرامیب ،یگراچ یب ـ ناسنا یاھ یگدنامرد و جنر ٔھمھ ھک اجنآ زا
 ھن و .تسا طوبرم شدوخ هانگ ھب یضاقتم رھ یگدنامرد و جنر تفگ ناوت یم ھنوگچ ،دنا ھتفرگ
 جنر .دروآ یم تسدب ایند نیا رد اھنت ،ار دشاب یم نآ راوازس ھک یئاھ یگدنامرد و جنر مامت ھکنآ
 .تسین رودب ادخ مشچ زا نآ و ،دیآ یم شیپ ھمھ یارب ،دشاب یم هانگ زا رپ ھک یئایند رد تمحز و
 ام ھب لاحبات( تسین ام مھف رد ھک یئاھ عوضوم .دز نآ ھب عجار ناوتب ھک تسا یفرح اھنت نیا ،اما
 ار میراد نآ ھب زاین ھچنآ مامت ام .درک یّجالح ناوت یم ادخ تیّشم روحم رد اھنت ار )هدشن فوشکم
 :دنک کمک یضاقتم ھب تسا نیا رواشم راک ً،اتجیتن .میا هدرک تفایرد
 
 و ،)١٩ :۴ ؛ ٢٣ :٢ سرطپ لوا( دشاب ھتشاد ادخ ّتیشم ھب دامتعا .١ 

 رد ایند نیا درد ٔھسیاقم اب ھک( دروآ تسدب )یگدنام رد( درد و جنر زا یحیحص تشادرب .٢
 )١٨ :٨ نایمور و ١٧ :۴ نایتنرق مود ـ دیآ یم تسدب ،یدبا لالج لباقم

 
 داسف
 
 یتقو اما .دوب لماک زین داسف نیا .دش داسف و موکحم ناسنا لسن ،مدآ هانگ رطاخب دیامرف یم ادخ مالک

 روطنم .هدش دساف دراد ناکما ھک یدح ھب یصخش رھ ھک تسین نیا روظنم ،مینک یم داسف زا تبحص
 ذوفن زا ناسنا یگدنز زا یا ھبنج چیھ .هدش دساف شیگدنز داعبا مامت رد صخش ھک تسا نیا لماک زا
 ١١ :۶ شیادیپ( هدش بلقتم ای ،دساف )لد ای( ناسنا ینورد صخش میئوگ یم یتقو .هدوبن ناما رد هانگ
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 دننام ،)١۶ :۴٩ ؛ ١٧ :٢٣ ؛ ١٢ :١٨ ،٩ :١٧ ؛ ١٢ :١۶ ؛ ١٠ :١٣ ایمرا ؛ ٢٢ :۴ نایسسفا ؛
 :تسیا ھنازخ نوچمھ )ینورد صخش( ناسنا لد ،میئوگ یم حیسم یسیع
 

 ١٢ یتم
  ،کین صخش :٣۵

  دروآ یم رب یئوکین دوخ یوکین ٔھنازخ زا  
  ،دب صخش و   
 .یدب ،دوخ لد دب ٔھنازخ زا    

 
 :دنریگ یم ھمشچرس دولآ هانگ )راتفر یوگلا/قیرط( یاھ راتفر نآ زا ھک 
 

 ١۵ یتم
  ،دیآ یم نوریب ناھد زا ھچنآ اما :١٨

  ،دریگ یم ھمشچرس لد زا  
 .دزاس یم سجن ار یمدآ ھچنا تسا نیا و   

  تسا لد زا اریز :١٩
  تمھت و غورد تداھش ،یدزد ،یتفع یب ،انز ،لتق ،دیلپ راکفا ھک  
 .دریگ یم ھمشچ رس   

 
 تعیبط رد ینورد داسف نیا نوچ ،مینام یم زاب تقیقح زا ،درادن قالخا اب یطبر هانگ میئوگب رگا

 :تسا ھتفھن صخش دوخ
 

 ٢ نایسسفا
  ،میتسیز یم ناشیا نایم رد ینامز یگلمج زین ام :٣
  میدرک یم یوریپ دوخ سَفن یاوھ زا و  
  ؛میدروآ یم اج ھب ار نآ راکفا و اھ ھتساوخ و   
  دوخ تعیبط ھب انب ،نارگید نوچمھ زین ام    
 .میدوب بضغ نادنزرف     

 
 نامز نافوت نآ .)۵ :۶ شیادیپ( دزیخ یم رب ّرَش ھک تسا لد زا ،دیامرف یم ادخ ھک تسا لیلد نیا ھب
 شاشتغا .دنتفای تاجن یدادعت ھک دوب ادخ ّتیشم رد یلو ،درب نایم زا ار لد داسف ٔھیلوا جیاتن ،حون
 ضیف لماش )دیدرگ اھ گنھرف دروخرب ثعاب نینچمھ ھک( زین لباب جرب رد اھ نابز ندش مھ رد و
 یمن ار مھ نابز نوچ ،رگیدکی ھیلع ریرش مدرم .دش ناسنا ترارش یگتخیمآ عنام نوچ ،دیدرگ ادخ
 .دیدرگ یم ریگولج ّرَش ٔھعسوت زا ،دندیمھف
 :دننادب دیاب ،)٣(دنرامش یمن قالخا رد ار ناسنا یحور داسف ھک یناسک ،تساجنیا عوضوم
 

 و ،تسین ادخ مالک رد نآ زا یا ھناشن .١
 هزات یلد ھب زاین ھک هدش بارخ ردقنآ تیعضو ھک( ھتفگ نآ ھب عجار ادخ مالک ھچنآ مامت ھیلع .٢

  :دننک یم تفلاخم ،)دشاب یم
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 ٣۶ لایقزح
  .دش دیھاوخ رھاط و دیشاپ مھاوخ امش رب کاپ بآ :٢۵

 .تخاس مھاوخ رھاط ناتیاھتب ٔھمھ زا و اھیکاپان ٔھمھ زا ار امش نم  
  دیشخب مھاوخ امش ھب هزات یلد و :٢۶

  داھن مھاوخ ناتنوردنا رد هزات یحور و  
  ،هدروآ رد امش رکیپ زا ار یگنس لد و   
 .داد مھاوخ امش ھب نیتشگ یلد    

  داھن مھاوخ ناتنوردنا رد ار دوخ حور :٢٧
  ،دینادرگ مھاوخ کلاس دوخ ضیارف ھب ار امش و  
  تشاد دیھاوخ هاگن ارم نیناوق امش و   
 .دروآ دیھاوخ اج ھب ار اھنآ و    

 
 هدش دساف لماک روطب ،)ناسنا ینورد یگدنز ّلک( لد ھک تسا نیا مینک یم تشادرب ادخ مالک زا ھچنآ
 رد( تسین هانگ ٔهدننک داجیا ای ،تسین دولآ هانگ ھک دراد دوجو ناسنا تعیبط رد یئاج ھکنآ نتفگ .دوب
 )١٩ ـ ١۶ :۶ نایمور ـ دنک یم داجیا ار دولآ هانگ لامعا ،دولآ هانگ نَدب یتح ھک دید میھاوخ دعب لصف
 .تسا دشر لاح رد هانگ و ھتفرگ رارق هانگ ریثات تحت لک روطب ایند رد ناسنا .تسا کانرطخ رایسب
  .دراد ون یلد ھب زاین ناسنا و هدش دساف انثتثا نودب وً الماک ،ناسنا ینورد ینامسج ریغ تمسق نآ ،لد
 دراو سدقلا حور ھک ینامز( ددرگ یم ھتشذگ یگنس لد نیشناج ھک )٢۶( “ون لد” تفایرد زا لبق
 مالک درادن ناکما ،)١٠ :٨ ؛ ۵ :۵ نایمور ؛)٢٧( ـ دھد یم رییغت ار نآ و دوش یم ینورد یگدنز
 یم داجیا ار ناکما نیا ھک تسا ون لد نآ .)٢ نایتنرق لوا( درک تعاطا نآ زا و دیمھف ناوتب ار ادخ
 تساوخ وریپ و ،یناسنا لایما زا رودب ،ایند نیا رد ار رمع یقبام ات دھد یم ار نا ناکما و ،دزاس
 :میھد ھمادا ،ادخ
 

 ۴ سرطپ لوا
  ،یرشب دیلپ لایما تمدخ رد ھن ،مسج رد ار رمع یقاب ھجیتن رد :٢
 .دنارذگ یم ادخ ٔهدرا ماجنا هار رد ھکلب  

 
 ،تسین راک هانگ ناسنا .دنزیخ یم رب برخم یاھ راتفگ و راتفر ٔھمھ ھک تسا ینورد داسف نیا زا

 ھنوگنیا .)٣ :٢ نایسسفا( تسا راک هانگ )۴ً(اتعیبط .تسا راک هانگ نوچ دنک یم هانگ ،دنک یم هانگ نوچ
 :دیوگ یم دواد ۵ :۵١ رومزم رد .)٣ :۵٨ ؛ ۵ :١۵ رومزم( ھتفای دلوت
 

 ۵١ رومزم
  ،راکھانگ و ،ما هدش هداز راک ریصقت ھک یتسارب :۵
  !دش نتسبآ نم ھب مردام ھک ینامز زا  

 
 .مدش ھتشرس مردام محر رد ھنوگ نیا نم دیوگ یم دواد .دیرفآ نینچ ار وا ادخ ھک تسین نیا روظنم
 /یکدوک = naar( “تسا دب یناوج زا ناسنا لد تین ھک دنچ رھ” ،دیوگ یم ادخ ٢١ :٨ شیادیپ رد
 نیا رد زین ١۵ :٢٢ لاثما .)دشاب ھتشاد ینعم دناوت یم ھک تسا یکدوک اھنت ھنیمز نیا رد ؛یناوج
  .)دزومآ یب ار یدب دوبن مزال( هدرک )۵(ھنال کدوک لد رد تقامح دیوگ یم ھنیمز
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 عوضوم ساسا ،)نارگید مشچ زا رودب( دراد دوخ نورد ھک یگدنز نآّ اصوصخ ،صخش لماک داسف
 مالک ھک یرییغت ،دش ھتفگً البق ھک یروطب .دروآ تسدب یبوخ تخناش نآ رب دیاب رواشم رھ ھک تسیا

 تاناکما ھب ھجوت دیاب رواشم ،یفرط زا اما .تسا ریذپ ماجنا ھتفایزاب لد رد اھنت ،دزاس یم داجیا ادخ
 دوش فرصنم ای و درسلد دیابن یا ھتفایزاب رادنامیا چیھ زا .دشاب ھتشاد زین دراد ون لد ھک یمیظع
 تخانش تیفرظ اھنآ ؛)دشاب ھتشاد نآ رب ضرف دیاب ،ناشنامیا ھب فارتعا رطاخب اھنت ھک یناسک ای(
 عوضوم .دھد یم ار ناکما نیا ،نکاس سدقلا حور .)٢٧ :٣۶ لایقزح( دنراد ار ادخ زا تعاطا و
 .تسین نایم رد یا ھلصاف .تسین ای تسھ ریذپ ناکما ای هرواشم .دنک یم یئاسانش یتسرد ھب ار
 رواشم ھک تسین یا یئاج ،رگید ترابع ھب .دشاب هدشن هانگ ٔهدولآ ھک تسین نامیا یب رد یا یئاج
 عجار دناوت یم ھتبلا .دروآ یم رد رس هانگ ھبً اتیاھن ،دنک عورش اج رھ زا .دنک هدافتسا نآ زا دناوتب
 زاب ار وا لد ادخ ات دنک اعد و ،دراد یجنم ھب ھک یزاین و دنکب تبحص دراد ھک یبقاوع و هانگ ھب
  .دروآ نامیا و هدرک
  
 
 ریصقت
 
 زین لکش نیا ھب .)۵ نایمور( دوب نآ راذگ ناینب ،مدآ هانگ .دیآ یم ایند ھب هدید مخز نادجو اب ناسنا
 .)١۴ :۵ نایمور( دندش هدرمش رصقم زین لافطا یتح .)١٩ :۵ نایمور( دندش هدرمش رصقم ھمھ
 ھمھ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٢ تایآ دیشاب ھتشاد ھجوت( هانگ کی قیرط زا )مدآ( صخش کی

 رصقم ھکلب ،دیشک داسف ھب اھنت ھن ار ناسنا لسن لک ،)دننک یم هانگ کی و صخش کی زا تبحص
 .دومن زین
 یناحور گرم عون ھمھ لماش نیا و(“تسا گرم هانگ دزم” دیامرف یم ٢٣ :۶ نایمور رد ادخ مالک
 نیا ؟دندرک یھانگ ھچ رگید اھنیا .دنریم یم ،هدماین ایند ھب یتح ،نادازون اما ،)دشاب یم ینامسج و
 ناونعب رگم ،)دوب هانگ یب( دریمب تسناوت یمن حیسم یسیع .دنوش یم هدرمش مدآ هانگ ھب رصقم دارفا
 .دریمب تسناوت یمن طوقس زا لبق زین مدآ .)۵٣ ایعشا ؛ ٢۴ :٢ سرطپ لوا( نارگید ناھانگ زا تلافک
  .)١۴ :٢٠ ھفشاکم ؛ ١٧ :٢ شیادیپ( دمآ دوجوب هانگ ٔھجیتن رد گرم
 ،دنراد ار ریصقت ساسحا ھک یناسک و دنرصقم ھک یناسک نایم قرف ھب عجار تسا مزال اجنیا ،لاح

 ناشیشک .درادن دوجو ود نیا نایم یقرفً الومعم ناواکناور و ناکشزپناور نابز رد .منک تبحص
 ،تشاد هارمھ ار مرج ینعم ھشیمھ ریصقت ،ھتشذگ رد .دنشاب ھتشاد ھجوت عوضوم نیا ھب تسا مزال
 یسک تردنب ناسانشناور .تفرگ دوخب ار “ریصقت ساسحا” ینعم یسانشناور ٔھصرع رد لاح اما

 نارواشم ھجیتن رد .دننیب یمن )ریصقت زا تاجن و( تاجن ھب یزاین ھجیتن رد و دنرامش یم مرجم ار
  .)مالک( دنیامن ھیکت یحیسم ٔهرواشم رب مکاح لوصا ھب ادتبا نامھ زا دیاب یحیسم
 ،ششخب داینب اھنت ار دریگ یم ھمشچرس هدیسر ثرا ھب مدآ زا ھچنآ ینعی ،هانگ داینب زا ھک یریصقت
 بکترم یحیسم صخش دوخ ھک یھانگ .دراد یم رب نایم زا ،دش ناھانگ ٔهرافک ھک حیسم یسیع ینعی
 دزاس یم مھارف )یزاسکاپ( دتفا یم نایرج ھب سدقلا حور قیرط زا ھک ،ھناردپ ششخب ار دوش یم
 ،ریصقت ساسحا و )هدشن ساسحا( ریصقت ھک دنامن ھتفگان ھتبلا .)۶(دھد یم شرورپ ار ادخ تھابش و
 .دنریگ یم ھمشچرس ،هانگ ینعی اج کی زا
 دننام ـریصقت ساسحا ینعی( ریصقت ھب عجار ،)مدرک هراشاً البق ھک یروطب( یسانشناور تایبدا رد
 یدایز یاھ تبحص ،دزاس یم دراو تراسخ ھک “یضرف” و ،))بذاک ریصقت( دیورف ریصقت ساسحا

  .هدش
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 ،هدرکن تفایرد ار ششخب و هدشن ھبوت ھک یھانگ )دراد یدایز ناکما عقاو رد( دراد ناکما ھک اجنآ زا
 دوخ یدوخ ھب نآ ساسحا ،یلو ،)٧(دزاس یم دراو زین ار ینامسج شنکاو دنامب دوخ یاجب رگا

 نادجو زا ھک یجنر و درد ،تقیقح رد .هدش کیرحت ھک تسا نادجو .دزاس یمن دراو یتراسخ
 ھک ،تسا ھناتسود یرادشھ شروظنم ،)دوخ یصخش رایعم زا ندش جراخ( دریگ یم ھمشچرس
 رطخ ھک تسا یرادشھ ،دوش یم داجیا غاد قاجا ھب ندز تسد زا ھک یدرد .دش دھاوخ داجیا یلاکشا

 .دمآ دنھاوخ دراو ھک یتاراسخ ھکلب ،دروآ یمن داجیا ار یتراسخ ،درد دوخ .تسا شیپ رد نتخوس
 ھک تسا یراطخا روظنم ھب ،دیآ یم نامدب دوخ زا یتسردان راتفگ ای راتفر رطاخب ھک ھنوگ نامھ
 یرادشھ ھکلب ،دروآ یمن راب یتراسخ زین نادجو .مینک داجیا دوخ راتفر و ھیحور رد یرییغت دیاب
 راک ھنوگچ “رادشھ” نیا مینیبب لاح .دشاب یم شیپ رد ھک یتراسخ ھب تبسن )ریصقت ساسحا( تسا
  .دنک یم
 ھجیتن رد و( دراد ار یدایز شنت داجیا ناکما ،ددرگ دراو مسج رب ھک یراشف ھنوگ رھ ھک اجنآ زا

 یتدم ار تشگنا ھک ھنوگ نامھ( دنامب یاج رد ینالوط تدم شنت رگا -)دزاس دراو یرتشیب ھمدص
 ھب ندادن رثا بیترت رطاخب( زین یدایز تامدص ،)تخوس دھاوخ میراذگب غاد قاجا یور ینالوط
 ینمشد اب ریصقت دنیوگ یم و ،دنراد ناسانشناور ھک تسین یتشادرب نیا اما .دش دنھاوخ دراو )رادشھ
 ھنوگب تشادرب نیا .)هریغ و ،شخبمارآ ،نکّسُم قیرط زا( دوش هدرب نایم زا دیاب ھک ینوردنا تسا
 ٔھلیسو رد ،لاکشا .دورب نایم زا نآ درد ات درک عطق ار تسد باصعا تسا مزال میئوگب ھک ،تسیا
 یدرد .دراد زین ار یعفان روظنم ریصقت ساسحا .تسا ام رای درد .تسین )تسد باصعا( رادشھ
 رد رگا ،داد نآ ھب رثا بیترت دیاب و تسا یرادشھ ھکنآ تخانش اب ،ددرگ یم ام دراو یا ھلیسوب ھک
  .ددرگ یم ناھنپ عوضوم لصا و ،دوش یم سح یب ،ددرگ عقاو اھوراد لیبق نیا ٔھنیمز
 یمیرح زا زواجت( ریصقت ساسحا تسا دقتعم )یحیسم( میکح رواشم ،دنک ھلمح درد ھب ھکنآ یاجب
 یم ھمشچرس )فلخت( “یعقاو یریصقت” بناج زا )دوخ یاھ رایعم میرح ،میراد دوخ یارب ھک
 شوپ رس .دوش یم ھتشادرب نایم زا بسانم روطب ھک ،تسا نآ ھب حیحص رثا بیترت اب و ،دریگ
 ٔهدش ماجنا ٔهرواشم و وراد و بط زا یا هدمع تمسق ،لاح نیا اب اما .درادن یعفن نآ رب نتشاذگ
 رادشھ ندرب نایم زا ای ،ندرک فیعض ،ندناسر بیسآ قیرط زا ندرک سح یب نامھً اقیقد ،هزورما
  .دریگ یم تروص اھ
 رایعم میرح ھب زواجت ،متفگً البق ھک روط نامھ ،ادتبا .منک ناونع ار یمھم تاکن مناد یم مزال اجنیا
 رگا یتح ،تسا تقیقح نیا .دنادرگ یم ادخ ربارب رد یعقاو یھانگ ھب رصقم ار صخش ،دوخ یاھ
 رظن فالخ( بسانم و یقیقح تسا یتشادرب ریصقت ساسحا ،ھجیتن رد .دشاب هدوبن یحیسم رایعم
 ،هانگ لابق رد )دشاب یمن بذاک دیورف
 

 ١۴ نایمور
  ،تسا دیدرت راچد یکاروخ ِندروخ ۀرابرد ھک یسک اّما :٢٣

  ،دوش یم موکحم دروخب ار نآ رگا  
  تسا هدروخن نامیا اب اریز   
 .تسا هانگ ،دشابن نامیا زا ھچنآ و    

 
 ھکلب ،دزادرپب هانگ ھب ھک تسا نیا اھنت ھن یحیسم رواشم ٔھفیظو ،دشاب تسردان رایعم رگاً انمض

 :دیاب رواشم یطیارش نینچ رد .دیامن حیحصت زین ار )رایعم( هدوب ادخ مالک زا ھک یتسردان تشادرب
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 ریصقت ساسحا و هدناوخ یعقاو ار ریصقت قیرط نیا ھب( دنک ھبوت دھاوخب یضاقتم زا )١(
 ،و )هدرمش اجب زین ار

  .)٨(دیامن یوق ار شنامیا ات ،دنک کرد ار ھتفگ مالک ھچنآ ینعم یضاقتم دنک کمک دیاب )٢(
 

 مرج یھانگ رھ ھک تسا نیا شروظنم ،دنک یم ریصقت زا تبحص یحیسم رواشم یتقو ،ھجیتن رد
 دوخ هانگ ای دشاب مدآ ٔھیلوا هانگ رطاخب تسا نکمم ،)ھجیتن( زین مرج نیا .دراد )ھجیتن( ار دوخ
 یم یراوگان ساسحا زا تبحص ،دنک یم هانگ ساسحا زا تبحص یتقو ،تروص رھ ھب اما .یضاقتم
 یاھ رایعم زا تبحص تسا نکمم .تسا هدش رھاظ مسج رد و ھتفرگ ھمشچرس نادجو زا ھک دنک
 ھچنآ اما ،)تسا هدش لاعف یقالخا ریغ طباوض رطاخب ھک “فیعض نادجو” ای( دنکب زین تسردان
  .تسا بذاک ریصقت ،درک دھاوخن لوبق
 
 
 هانگ
 
 تساوخ ھچنآ نداد ماجنا ای تسا ادخ تساوخ ماجنا مدع نآ ،متفگ هانگ ھب عجار باتک نیا لیاوا رد
 ادخ زا ینامرفان هانگ .)۴ :٣ انحوی لوا( تسا یگدعاق یب هانگ تفگ ناوت یم ھجیتن رد .تسین ادخ
 مدرم نایم هانگ دنیوگ یم .دشاب یم دنا ھتشون هانگ ھب عجار ناسانشناور ھچنآ فلاخمً الماک نیا .تسا
 ادخ ھک یتروص رد .تسین ادخ زا یتبحص .یرگید ھیلع رب یکی ،)صخش دوخ رد ھن( تسا ایند
 دیوگ یم صخش .ً)اصوصخم( دنک یم ادخ ھب تناھا هانگ .درک یئاسانش ام یارب ار هانگ ھک تسا
 روتسد ھچنآ زا رظنفرص ،مھدب ماجنا مھاوخ یم ار دھاوخ یم ملد ھچنآ نم” ،)یرگید ای شدوخب(
 .“دشاب هدش هداد
 یدایز داعبا رد ار هانگ ادخ مالک نوچ میوگ یم ار نیا .دراد ار یدایز بناوج هانگ ھک میدید اجنیا ات
 .)هدش هدرب راکب هانگ یارب فلتخم  حالطصا ١٧ زا شیب ادخ مالک رد ،لاثم ناونعب( هدرک یفرعم
 دنیوگ یم اھ یضعب .دزاس مھارف ام یارب ار دراد ھک یبقاوع و ،هانگ زا یتسرد لاثمت ات دمآ دوخ ادخ
 .هدرک زکرمت نآ ھب ام یتمالس رورس نوچ میوگ یم باوج رد ؟دینک یم هانگ رب زکرمت ردقنآ ارچ
  .میزومآ یب میناوت یم ھچ مینیبب و میزادنا یب ھملک ١٧ نیا رب یرظن لاح
 
 میدق دھع رد هانگ تاملک
 
 روط نیمھ .دروخ یمن لفق ھب ھک دنام یم یا هدش جک دیلک رظن ھب ـ هدش جک ینعی ،)Avah( اوآ .١ 

 دیسر یئاج ھب و ،دش جک هانگ ٔھلیسوب ،دوب هدش قلخ وا دصاقم یارب و ادخ ھب تھابش رد ھک مدآ
 هدش جک ناسنا مسج ،نیا رب هوالع .)٨ :٨ نایمور( تشادن ار ادخ یدونشوخ یئاناوت رگید ھک
 ادخ ھک یا ھیلوا ٔھشقن قبط ھک تسین یناسنا چیھ لاح و هدش فرحنم شراکفا ،دیآ یم ایند ھب
 هرابود ،دنا هدش جک ھک ینارادنامیا دنک یم کمک یحیسم ٔهرواشم .دیامن راتفر ھتشاد شیارب
 نایطالغ رد( درب مان زین یزاسزاب ار نآ ناوت یم .دننک راتفر و رکف دھاوخ یم ادخ ھک ھنوگنآ

 .دراد ینعم یزاسزاب و یبایزاب یسراف نابز رد ھک هدش هدرب راکب artizoKat ھملک ١ :۶
 ادخ ھچنآ ھک تسا نیا روظنم .انف زا تسا یرادومن .ندش هابت ـ ندش ھتسکش ینعی ،)Ra( ار  .٢

 دوجوم عضو ھک دھد یم ار یرسدرد ینعمً الومعم .هدش هدیشک یھابت ھب هانگ قیرط زا ،هدیرفآ
 رسدرد ،ھفرح نتخاس رمث یب و ،لیماف مادھنا ،جاودزا دھع تسکش قیرط زا هانگ .هدروآ شیپ ار
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 ھمھ .دشاب یم ھملک نیا رظن دم ود رھ ،دروآ یم راب ھک یا ھعجاف و هانگ لمع .دننک یم داجیا
 یم زین کیمانیدومرت مود نوناق نمظ رد نیا( تسا یگدوسرف لاح رد دولآ هانگ یایند رد زیچ
 یحیسم ٔهرواشم .تسا هدوب رگیدکی و ایند ندرک دساف لوغشم ناسنا ،لاحب ات مدآ نارود زا .)دشاب
 و لئاسم لح یارب ار یا هدنزاس یاھ لح هار ادخ مالک .دھد رییغت ار عضو نیا دھاوخ یم
 نخس چیھ ھب ناتناھد” ،دیامرف یم ٢٩ :۴ نایسسفا ،لاثم ناونعب( ھتخاس مھارف ناسنا تالکشم
 ،هدروآرب ار یزاین و دیآ راک ھب نارگید یانب یارب یمامت ھب ناتراتفگ ھکلب ،دوشن هدوشگ دب

  .)“دناسر ضیف ار ناگدنونش
 ھب ،ادخ ھب تنایخ .تسا تنایخ هانگ .بالقنا ـرایتخا بحاص ھیلع شروش ینعی ،)Pasha( اشاپ .٣

 .دوب ادخ نتخاس نوگنرس روظنمب داد خر غاب رد ھچنآ تسا صخشم .وا توکلم و تعیرش
 یم .ددرگ یم شاف عوضوم لصا ،ھملک نیا رد .داد یکیرات یادخ ھب ار شیاج یئانشور یادخ
 ناسنا ات دوش یم یدایز ششوک هزورما !“دریگب ماجنا نم ٔهدارا ،دریگن ماجنا وت ٔهدارا” ،دیوگ
 نایم زا و دوشب نآ ھب یگدیسر دیاب ،دشاب ھک یلکش رھ ھب زاین نیا .دروآ تسدب ار شلالقتسا
  .ددرگ ھتشادرب

 یمن مارآ ھک تسا یصخش رگناشن ھملک نیا .ھتفشآ ـ نیرفآ لاجنج و راج ینعی ،)Rasha( اشار .۴
 یصخش .تسا یگتفشآ عوضوم لصا .دنک یم کیرحت ار ھمھ و تسا تکرح لاح رد مئاد ،دنام
 یم ٢١ و ٢٠ :۵٧ ایعشا( دورب اجک دناد یمن نوچ ،دور یم وسنآ و وسنیا ھب ھمیسارس ھک تسا
 رب نجل و لگ شیاھجوم و ،تفای دناوتن یمارآ ھک دنمطالتم ییایرد نوچ ناریرش اما” ،دیامرف
 تیادھ و یئامنھار یحیسم ٔهرواشم .)»تسین یتمالس ار ناریرش« :دیوگ یم نم یادخ .دروآ یم
 .دراذگ یم یاجب شمارآ و حلص ھک ،ادخ مالک ساسا رب تسا ینامتخاس ،نآ فدھ .درک دھاوخ
  .دش دھاوخ جیگ و مگ ناسنا ،دشابن راک رد یرایعم یتقو

 راکانز رسمھ ـ یطویرخسا ادوھی .یئافو یب ـ تنایخ ـ نداد تسد زا رابتعا ینعی ،)Maal( لآام .۵
 ،ھملک نیا .دنشاب یم تسھ ھملک نیا رد ھچنآ رگناشن ھمھ ،)٢٠ :٢٢ ؛١ :٧ عشوی( ناخَع هانگ ـ
 و کیراب و گنت ریسم زا جراخ .دھد یم ناشن ار دزاس یم دراو نامیا ھب ھمدص ھک یتماخو
 سدقلا حور رد .تسا یحور یانز ،هانگ .دھد یم ناشن ار ناگیاسمھ و ادخ اب دھع تسکش
 یارب ادخ تساوخ لزا زا .دنک رییغت ،صخش یگدنز اب قباطم ھکنآ ھن ،تسا ھتفھن ادخ تساوخ
 دھاوخ ناطیش بناج زا شرمث ،مینک راتفر وا تساوخ زا جراخ رگا و ،هدوب تباث ام کت کت
 تقو بلطم نیا کرد یارب تسا مزال ،دننک یم هانگ زا تبحص یحیسم نارواشم یتقو .دوب
  .هدش یرایسب ھبوت و فارتعا ثعاب لاحب ات ،بلطم نیا ندروآ شیپ .دنیامن فرص یفاک

 ھک تسا یتمحز یایوگ ھملک نیا زا تشادرب .رورغ زاربا ـ هدیاف یب و چوپ ینعی ،)Aven( نوآ .۶
 لاثما( تسا هانگ رد ھک دشاب یم یگدنز ٔھجیتن “نوآ” .ینعم یب / هدیاف یب ؛هدش فرصم هدیاف یب

 .تسا “کحضم” یگدنز ھک دنا ھتفگ حیحص ،“existentialist” ایند نیا نایارگ یتسھ .)٨ :٢٢
 “نھذ تلاطب” رد نایحیسم دننک یم کمک نارواشم .تسا کحضم لیلد ھچ ھب دنناد یمن اما

 یراتفر )٢٣ :۴ نایسسفا( “ون رکف زرط” و حیحص ّتین اب ھکلب ،)١٧ :۴ نایسسفا( دننکن راتفر
  .دنشاب ھتشاد ھنارگ لوئسم

 یصخش ھک ینامز .هدش داجیا یھجوت یب ای ینادان رطاخب ھک یریصقت ینعی ،)Asham( ماشآ .٧
 هدیدان دیابن یھانگ چیھ .)ناربج ینابرق( دزادرپب ار ھمیرج دوب مزال ،دش یم ھتخانش “ماشآ”
   .دشاب هدوب ینادان رطاخب رگا یتح ،درک یگدیسر دیاب ھمھ ھب .دوش ھتفرگ

 دیدج دھع ٔھنیرق دننام .ندروآ مک ـ ندیسرن فدح ھب ـ هار زا ندش فارحنا ینعی ،)Chatha( اتاچ .٨
 و میدق دھع( ھملک ود رھ .دراد ار هانگ عون ھمھ ینعم زین “اتاچ” ،hamartia “ایشراماح” نآ
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 ،تسا ریصقت راوازس روظنم .دنراد ار ادخ تساوخ ندادن ماجنا ای ندروآ مک موھفم ،)دیدج دھع
 رایعم زا نایضاقتم ٔھمھ .راک هانگ ینورد عضو ات دنک یم هدش ماجنا هانگ لمع رب زکرمت یلو
  .دوبن هرواشم ھب یجایتحا دوبن نینچ رگا ،دنا هروآ مک ادخ

 و ،جنر و درد .دزادنا یم یوح و مدآ رب دراو تنعل دای ھب .هودنا ـ تمحز ینعی ،)Amal( لامآ .٩
 ،یگتسخ ،ندنک ناج ،رسدرد .مینیب یم ھملک نیا رد ار دنک یم داجیا ّرَش ھک یا ھلئسم مامتً الک
 یم رارکت ار دومرف حیسم یسیع ھچنآ یحیسم نارواشم رطاخ نیا ھب .دنشاب یم “لامآ”رصانع
 یزیچ و تسا هانگ هار ایند هار .“متسھ لد هداتفا و میالم اریز .... دیریگ شود رب ارم غوی” :دننک
 .درادن هارمھ یتخبدب و تبیصم زج

 یروحم دوخ .مینیب یم ۶ :٢ یکالم رد ار نآ سکع .ھنالداع ان ـ ھنافصنم ان ینعی ،)Aval( لاوآ .١٠
 و ادخ رب یضاقتم زکرمت ھک تسا نآ رواشم ٔھفیظو .دھد یم ناشن ار دشاب یم هانگ یانبریز ھک
  .تفر دنھاوخ نایم زا لئاسم ھنوگ نیا ،دش جراخ دوخ زا زکرمت یتقو .ددرگب شا ھیاسمھ

 
 
 دیدج دھع رد هانگ تاملک
 
 تھابش .نامک و ریت اب ھطبار رد تسا یحالتصا .ندروخن فدح ھب ینعی ،)Hamartia( ایشراماح .١ 

 .هدشن یریگ ناشن حیحص قیرط ھب ریت .دراد )Chatha( اتاچ ،دوخ میدق دھع یاپمھ اب یدایز
 ادخ مالک رد .دنام یم مورحم دوخ یگدنز دوصقم زا ،دنک یم هانگ ھک یسک .هدشن بسک فدح
 دزاس مھارف ادخ مالک دیاب ار نازیم و هزادنا .میروآ یم تسدب ار نامراگدیرفآ رایعم ھک ،تسا
 رد ار فدح اھنت ھن یحیسم رواشم .)دینکب ھیآ نیا رد “هاتوک” ٔهزادنا ھب ھجوت ؛ ٢٣ :٣ نایمور(
 ناملعم ناوت یم ار اھنآ .دنک یم تشادرب مالک زا زین ار نآ ماجنا قیرط ھکلب ،دھد یم ناشن مالک
  .)٢١ و ٢٠ :۶ سواتومیت لوا ،دوب سلوپ ھک ھنوگ نآ( دراذگ مان یرادنامک

 ناشن ار زرم ادخ .تسا ادخ میرح ھب زواجت .هدش جراخ زرم زا ینعی ،)Parabasis( سیساباراپ .٢
 تمالع و داھن غاب طسو تخرد رود یراسح ندع غاب رد ادخ .دش جراخ نآ زا ناسنا یلو ،داد
 نایمور رد ار ھملک زا هدافتسا .تفرگ هدیدان ار نآ ناسنا اما .تشاذگ نآ رب ار “عونمم دورو”
 زا زواجت ،تسین تعیرش ھک ییاج اّما ؛دماجنایم بضغ ھب تعیرش اریز” ،مینیب یم ١۵ :۴
 شوگ نآ ھب ادتبا ھکنآ یاجب ،ارچ دنادب ادتبا دھاوخ یم رشب دولآ هانگ تعیبط .“تسین مھ تعیرش
 یحیسم هرواشم رد ،دنکب ار شدوخ راک دھاوخ یم ھک فرحنم زاین نیا .ارچ دمھفب دعب ات دھد
   .تسا هدش هدید دایز

 :٢١ نارواد رد ار نآ زا هدافتسا .دننکش نوناق نایضاقتم ٔھمھ .ینوناق یب ینعی ،)Anomia( ایمونآ .٣
 دنسپ شرظن رد ھچنآ رھ سک رھ و ،دوبن لیئارسا رد یھاشداپ ،راگزور نآ رد” ،مینیب یم ٢۵

 ار دوخ یگدنز نیناوق ھک تسا نیا دنز یم دوخب ناسنا ھک یا ھقح نیرتگرزب .“درک یم ،دمآ یم
 داجیا ینامز لکشم .دنشاب ھتشاد ھجوت عوضوم نیا ھب تسا مزال نارواشم .دنک یم نییعت دوخ
 یارب ادخ تساوخ ھک دنک کرد تسا مزال .دنک تشادرب دنسپان ار ادخ نیناوق یضاقتم ھک دوش یم
 .تسا رتھب یگدنز

 .دھد یمن باوج رسپ یلو ،دنز یم ادص ار شرسپ یردام .یتعاطاان ینعی ،)Parakoe( وکاراپ .۴
 ،مینیب یم ۶ :١٠ نایتنرق مود رد ار نآ زا هدافتسا .دھد یمن شوگ ادخ یادن ھب ناسنا ھنوگ نیمھ
 تازاجم ھب ار یتعاطاان رھ ،دوش لماک امش ِدوخ تعاطا یتقو ات ،میتسھ شاب هدامآ ِلاح رد و”
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 ادتبا .دننک یم راکشآ نایضاقتم یارب ار ادخ یاھ ادن دنناوتب ھک یئاج ات نارواشم .“میناسر
  .دنھدب رثا بیترت ھنوگچ دنھد ناشن دنناوتب نارواشم ات ،دنھدب رثا بیترت دنھاوخب دیاب نایضاقتم

 .هدروخ نیمز ھب شراک ھک تسا یصخش .نداتسیا یاجب نداتفا ینعی ،)Paraptoma( اموتپاراپ .۵
 ار تماقتسا و ،یراد تناما ،یرادافو ادخ تساوخ .تسا ادخ لباقم رد ندش رابتعا یب روظنم
    .دروآ دوجوب یضاقتم رد ،ادخ مالک ندرب راکب اب ار تایصوصخ نیا دنک یم یعس رواشم .تسا

 هانگ .دشاب یمن ھناھب ادخ نیناوق نتسنادن .داد ماجنا دیاب ھچنآ نتسنادن ینعی ،)Agnoema( امیاونگآ .۶
 ھتسنادن ھک تسا یناسک زا یرایسب ناکم منھج .دزاس یم دراو ،ھتسنادن ای ھتسناد ھچ ار دوخ بیسآ
 ،دیشک جنر ناھانگ یارب راب کی زین حیسم اریز” ،دیامرف یم ١٨ : ٣ سرطپ لوا .دنا هدرک هانگ
 دنتسناد یمن ھک یناسک یارب ار شناج یسیع .“دروایب ادخ دزن ار امش ات ،ناراکدب یارب ییاسراپ
 یم ار ادخ مالک ندناوخ تیمھا اھنت ھن .مینیب یم زین ار نتسناد تیمھا ،یبناج زا .درک ادف زین
 دروخرب نآ اب هرواشم رد ھک یلئاسم رثکا .مینیب یم زین ار تایآ ینعم ندرک زاب تیمھا ھکلب ،مینیب
 .تسا ینادان رطاخب مینک یم

 یم ادخ تسدب ار دوخ یگدنز زا یتمسق اھنت ھک ینامز .مامت ان / صقان ینعی ،)Hettema( اّمتِھ .٧
 ندمآ اسیلک ھب اھنت .میروخ یم نیمز رطاخ نیا ھب و ،مینک یم یدنب تمسق ار نامنامیا ،میراپس
 .ار نآ زا یتمسق ھن ،دھاوخ یم ار ام یگدنز مامت ادخ .ددرگ یم مامتان و صقان .تسین یفاک
 یم حیجرت ادخ هار زج یھار ھک دوش یم داجیا ینامز .دنادرگ یم صقان ار نآ یئارگ طاقتلا
 یمامت اب ،ناج یمامت اب ،لد یمامت اب  نایضاقتم ات دننک کمک تسا مزال یحیسم نارواشم .ددرگ
  .دنیامن تبحم ار ادخ ،دوخ رکف یمامت اب و تّوق
 

 ھیقب و ،دننک یم هانگ لمع زا تبحص تاغل نیا زا یدادعت .دراد یفلتخم لاکشا هانگ ھک میدید اجنیا ات
  .دننک یم ود رھ زا تبحص دیآ یم رظنب زین یضعب .نآ راثآ زا
 ھک یفلتخم بناوج زا ار ھلئسم دنناوت یم ،دنتسھ انشآ ادخ مالک رد هانگ یناعم قمع ھب ھک ینارواشم
 ار هانگً الومعم ،“مدرکن یراک ھک نم ،بوخ” دیوگ یم یضاقتم یتقو ،لاثم ناونعب .دنرگنب دراد
 تسا نکمم رواشم ،باوج رد .)avah( دب رایسب یراک ای ،)pasha( دناد یم رگید صخش یاطخ
 ار نآ تفر یم راظتنا امش زا ھک یتروص رد ،دیدرکن یراک ،تسا نیمھ عوضوم بوخ” ،دیوگب
 یگتسب و ،دننک یم قدص agnoema یتح ای asham / paraptoma / hettema اجنیا( “دیناسرب ماجنا
 ،دنشاب طیارش دجاو تسا نکمم )chatha ای( hamartia ،یرگید تیعضو رد .)دراد عاضوا طیارش ھب
 و ،دھاوخ یم ار بولطم لامک ادخ ،دیھد ماجنا ار دیراد دوخ یئاناوت رد ھچنآ نیرتھب تسین یفاک”
 یم راک دراد ھک یفلتخم لاکشا ھب هانگ اب ھک( رواشم ھک تسا صخشم .“دیا هدنام هاتوک نآ زا امش
  .دشاب هدوب انشآ ھتفرگ تسدب ھک یعضو اب دیاب )دنک
 

 باذع
 
 فیرعت زین ار دنک یم داجیا هانگ ھک یباذع فلتخم بناوج ،دش اھ نآ زا تبحص ھک یتاملک زا یدادعت
 یمن ار متشون Competent to Counsel “یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک ردً البق ھچنآ نم .دننک یم
  .میامن یسررب ار عوضوم زا رگید ھیواز ود تسا یفاک .منک رارکت اجنیا مھاوخ
 لبق ندع غاب رد .دراد رب رد زین ار ادخ تواضق ھکلب ،دراد ار هانگ ضراوع اھنت ھن ناسنا باذع
 دوب هدش دراو تنعل ٔھجیتن ناسنا یگدنز یاھ باذع رگید و ،درد ،مغ .دوبن راک رد یباذع طوقس زا
  .دشاب یم و
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 تاشن هارمھ راک اما ،درک یم راک ناسنا ،هانگ زا لبق .درک یسررب راک وترپ رد ناوت یم ار باذع
 ،دوبن تمحز ثعاب تقو چیھ .دوب شخب تیاضر و روآ ماک .دوب

 
 ١ شیادیپ

  :دومرف ناشیدب ادخ و ،داد تکرب ار ناشیا ادخ :٢٨
  .دیبای طلست نآ رب و دیزاس رپ ار نیمز و دیوش ریثک و روراب«  
  نامسآ ناگدنرپ رب و ایرد نایھام رب   
  ،دنک یم تکرح نیمز رب ھک یرادناج رھ رب و    
 ».دینارب نامرف     
 

 زا تسناوت یم ناکامک ناسنا ھتبلا .تخاس رشب دض ار ایند ناطیش ،دیدرگ داجیا تنعل ھک ینامز
 .)١٩ ،١٧ :٣ شیادیپ( دوب تمحز و جنر هارمھ راک اما ،دنارذگب ار دوخ شاعم رارما ،راک قیرط
 حیسم ات دش هدافتسا راخ زا ،قافتا بسح رب( دریگب ار ناسنا شالت یولج ات دمآ نایم رد راخ و غیت
 .دش وحم نآ تاشن و تیاضر و ،دیدرگ رابنارگ راک .)دشکب رشب ناھانگ لماح ناونعب ار جنر و درد
  .)١٢ :۵ ھعماج( ،دربن نایم زاً الماک ار یرادرب هرھب زا تیاضر ادخ اما
 یاجب مدآ یگدنز رد ناطیش تنعل ھک دنشاب یم یباذع زا یتمسق اھنت ،جنر و درد ھک تسا حضاو
 یاھ تبیصم و درد مامت لماش ھکلب ،دوبن ھعونمم ٔهویم زا ندروخ یازج اھنت ،گرم مکح .دروآ
 تشادرب نایحیسم یضعب و( نانامیا یب یارب .)هدرمن یتمالس زا سک چیھ( دوب ،زین نآ هارمھ
 ؛۵۶ :١۵ نایتنرق لوا( دور یمن نایم زا ھک ،تسا یسرت و دشاب یم یگدنز رب شین گرم ،)هدرکن

 باضع .)١٠ ، ٨ :٣ شیادیپ( دوب رگیدکی زا و ادخ زا یگناگ یب لماش تنعل .)١۵ :٢ نایناربع
   .دوب مدآ هانگ دمایپ نیموس
 هانگ ھکنآ رگم ،درک روصت ناوت یمن ار درد دوجو ،دیرفآ ادخ ھک یئایند رد .دیریگب رظن رد ار درد
 .دشاب درد دوجو لیلد دناوت یم یئاھنت ھب ،دش دراو مدآ ندرگ رب ھک یریصقت .دوش ھتفرگ رظن رد مدآ
 :دراد دوجو ایند رد درد دوجو یارب فلتخم ٔهدیقع ھس ھک مینیب یم ،مینک هاگن ّرش ھب ھیواز نیا زا رگا
 

 دوجو )cienceChristian S( سنیاس نیتسیرک یاسیلک .دینک راکنا ار جنر و درد دوجو .١
 ادخ و ،تسا ادخ زیچ ھمھ رگا ،دنیوگ یم .دنک یم در ،“نوئتناپ” رظن ھطقن قبط ار درد
 ھجیتن رد .دنک یمن ساسحا ار درد ادخ .میتسھ ادخ زا یتمسق ام ھجیتن رد ،تسا زیچ ھمھ
 یم در ار هدیقع نیا یرایسب لئالد رطاخ ھب نایحیسم .مینک یمن ساسحا ار درد زین ام
 بیلص یور رب حیسم یسیع جنر و درد ھک ،تسا نیا تسا انشآ ھمھ یارب ھک یلیلد .دننک
 .دنک یم در ار ناھ هانگ رطاخب

 یمن یلو دنک کمک دھاوخ یم ادخ دیئوگب دوخب یلو ،دینک لوبق ار جنر و درد دوجو .٢
 نآ رب ضرف .دسانش یمن یتسھ ملاع ٔهدنراد هاگن و قلاخ ناونعب ار ادخ هدیقع نیا .دناوت
 زین ار هدیقع نیا .ادخ تمظع ھب دراد دوجو یمود تردق ھک )ھتسنادن ای ھتسناد( دنراد
 یتشترز بھذم زا هدیقع نیا ءاشنم( تسین ادخ مالک قباطم نوچ دننک یم در نایحیسم
 .)وا یاھ راک و ناطیش یتح( دراد تسد رد ار زیچ ھمھ رایتخا و تسا قلاخ ادخ .)تسا

 وا .تسین ھچایرد اما ،تخاس ار ھچایرد وا .تسناد یکی ھتخاس وا ھچنآ اب دیابن ار ادخ
 مینک “تیاھن یب ود” ٔھفسلف دنبیاپ ار دوخ تسین مزال .تسین ناطیش اما ،تخاس ار ناطیش
  .میسانشب ار تبحم اب یادخ میناوتب ات
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 یم دوخ ھیبش ار امش قیرط نیا زا ادخ دیئوگب یلو ،دینک لوبق ار جنر و درد دوجو .٣
 یم ،میا هدربن یپ تقیقح نیا لئالد مامت ھب ھکنآ دوجو اب .تسا یحیسم هدیقع نیا .دزاس
 تنعل یتخبدب و درد اب ار ناسنا ادخ ،مدآ طوقس اب ھک میناد یم .مینک لکوت نآ ھب میناوت
  .دوب یقحب یازج ناسنا تبیصم .)درک نوریب غاب زا ار وا( درک

 
ً اعقاو ادخ ایآ” دنیوگ یم .مینک یم هدھاشم نایضاقتم رد فلتخم لاکشا ھبً الومعم ار لوا ٔهدیقع ود
 تسناوت یم رگا ادخ دینک یم رکف” ای “؟دراد تسد رد ار لرتنک ادخً اقاو ایآ” ای “؟دھد یم تیمھا
   .“؟دوش دراو یتبیصم نینچ تشاذگ یم ،دنکب یراک
 نآ لباقم رد دنھاوخ یم ھک ینایضاقتم اما ،دوش یم هدھاشم ایند رد رتمک درد دوجو زا لماک راکنا

 زا تسناوت یم یلو ،تسھ دب بوخ”( دنناسرب لقع دح ھب یوحن ھب ار نآ ای ،دنھد ناشن یتخس رس
 ھجو چیھ ھب ار جنر و درد دوجو راکنا ادخ مالک .دنوش یم زین ود نآ ھب کیدزن )“دوش رتدب مھ نیا
 دنک داجیا تسا نکمم ھک یئاھ جنر مامت اب دیاب ار درد دوجو .)یئزج ای یلک ھچ( دنک یمن قیدصت
 نایضاقتم یارب ار عوضوم نیا تسا مزال نارواشم .)دننک یم رطخ نالعا نوچ( تخانش یعقاو
 دننک ناھنپ ار دوخ درد دننک یم یعس ھک یناسک .)میھدب بیرف ار دوخ دھاوخ یمن ادخ( دننک نشور
 نآ لیلد تسا مزال و دننک یم هابتشا )تشاد سرازال ربق رانک رد حیسم یسیع ھک یروظنم فالخ(
 یمن رکف دندید یم نینچ نیا ار وا ھک ینایفارطا .درک ھیرگ حیسم یسیع .دوش هداد حیضوت اھ نآ ھب
 ،نینچ نیا یتبحم و .دندید یم وا رد ھک یلماک تبحم رطاخب ھکلب ،تسوا ینامیا مک رطاخب دندرک
  .دشاب دودحمان و بلق میمص زا ھک ددرگ یم زاربا ینامز
 یحیسم صخش ،دراد دوجو یگدنز رد ھک یدرد و مغ عون ھمھ و رابنارگ یاھ تبیصم لباقم رد
 و مغ ،)یلاخ وت مراودیما ھن( نارادنامیا ندب یراگتسر ھب دیما رطاخب .دراد یرتیوق و هزات هاگدید
 .ددرگ یمن یدیماان لماش وا هودنا
 بآ رد قرق ار زلافاکوت یحیسم هاگشناد و تسکش )اکیرمآ رد( زلافاکوتّ دص ،یدالیم ١٩٧٧ رد
 ار یناسانشناور تلود .دندوب کدوک اھ نآ زا یرایسب ھک دنداد تسد زا ار ناشناج رفن ٣٩ .درک
 و ھتساوخان ار نآ و دشن ھتفریذپ اھ نآ کمک اما .دننک کمک ھعجاف نآ ناگدنامزاب ھب ات درک لاسرا

 تبسن ار تلود نیققحم تشادرب ھبرجت نآ ھک داد شراذگ ناسانشناور زا یکی .دنتسناد یرورضریغ
 زا ار ناشنازیزع ھصداح نیا رد ھک ینایحیسم ،تفگ ھمادا رد وا .داد رییغت راب تبیصم عیاجف ھب
 بیسآ ھکنآ دوجو اب ،دندرب یم رسب نارگید زا یرتھب یناور یتمالس رد . . . ،دندوب هداد تسد
  .دندوب هدید اھ نآ زا ار یرتشیب
 
 :دیوگ یم وا

 یتروص رد ،داد ار دوب هدمآ ناشرس رب ھچنآ ھیجوت و ،کرد ،ناشینید مکحم یگدرپسرس   
 تبسن ار نامرظن دش مزال رطاخ نیا ھب .دندوب هدمآ رد یاپ زاً الماک رگید ناگدید بیسآ ھک
 ار یتنس یاھ شزرا و میھد رییغت ،ار راب تبیصم عیاجف لابق رد مدرم یناور شنکاو ھب
 .)٩(مینک ھفاضا

 
 ،دھد یم ھمادا

 ءزج نیا یلکش ھب دنتفگ یم ،دندرک یم نفد ار دوخ ناگدرم هاگشناد ناگدنامزاب ھک ینامز
 درک تبحص دش یم رت هداس زلافاکوت مدرم اب دسیون یم سانشناور نیا .)١٠(دوب ادخ ھشقن
 نایحیسم ارچ میدوب هدرک بجعت ام .دندوب هدروخ ھمدص ھک یرگید یاھ رھش مدرم ات
 ھب کمک ات دندرک عمج ھناعا یتح اسیلک نآ یاضعا .)١١(دننک یمن ینادنچ یراز و ھیرگ
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 ار یبوخ یناور عضو زلافاکوت هاگشناد” ،دسیون یم ھمتاخ رد .دننکب دوب مزال ھک یناسک
 .“دراد
 

 ینامسآ ردپ تیشم و روظنم اب جنر و درد قمع ندرک لوبق ،نایحیسم یارب ھک تسا لکش نیا ھب
 ؟دنک یم هدید جنر مدرم یارب یکمک ھچ ،دناوت یمن یلو دھاوخ یم ادخ ھکنآ ٔهدیقع .ددرگ یم هداس
 تیریخ یارب ار ھچ رھ دناوت یم وا و ،تسا ادخ تیشم رد زیچ ھمھ ھکنآ ھب نایحیسم هدیقع
 ،دینادرگن کحضم و چوپ ار یگدنز ،دش دراو ھک ھعجاف .تسا یگرزب کمک ،دھد رییغت شنادنزرف
  .داد نآ ھب یتایح یانعم ھکلب
 جنر و درد ،دراد دوجو حیسم یسیع رد ھک یراگتسر رطاخب یلو .تسا هانگ یتخبدب دوجو لیلد
 و درد ،مرج ھک یلاح رد .)تشھب رد زاورپ و نوریب منھج زا( ددرگ یم ادخ سیدقت ٔھلیسو ،رادنامیا

 ُدنک ثعاب نیمھ و ،هداد نآ ھب ار یرترب لکش ادخ ھک دنناد یم نایحیسم ،دراد هدرپ تشپ ار جنر
 رتشیب نآ ھب عجار ھک تسا یمھم عوضوم نیا .دوب زلافاکوت ٔھبرجت نیا .ددرگ یم نآ شین نتشگ

 مزال اجنیا .)یراگتسر زا شیب( ما ھتشاذگ نینچ ار باتک نیا مان ھک یروطب ،درک مھاوخ تبحص
 .منک ناونع ار رگید ٔھتکن ود تسا

 تشادرب بویا باتک زا ھچنآ ،ددرگ جراخ ثحب زا دیابن هاگچیھ و هدش حضاو مرج عوضوم ھک لاح
 تسین هدش بکترم دوخ ھک یناھانگ اب قباطم ،دشک یم صخش ھک یجنر و درد ھک تسا نیا دوش یم
 طوبرم ،دش ھچنآ ؟دش ھچ سپ .درواین دوخ رس رب شدوخ ار الب و درد بویا .)١ :٩ انحوی نینچمھ(
 میناد یم .میا هدیمھف ار نآ زا یفیحن نازیم و هدید ار نآ زا یا ھمش اھنت ام ھک تسا ادخ فادحا ھب
 زا .)تخاس مھارف بویا یارب ار یدایز نایز و دوس ھک دنچ رھ( تشادن یویند ٔھبنج اھنت ،دش ھچنآ

  .دوبن ،درک ھک یتایانج اب ربارب ،دیشک رلتیھ ھک یجنر و درد ،زین رگید بناج
 نارادنامیا ام درد قیرط زا ادخ ،لاثم ناونعب .دنک یم هدافتسا یرایسب یاھ روظنم یارب درد زا ادخ
 ھلحرم نیا رد اھنت یگدنز یلو ،تسا یگدنز زا ھلحرم نیا ھب طوبرم اھنت درد ھک دروآ یم دای ھب ار
 رھ ،)ادخ رانک رد( میزودب رگید یگدنز ھب دیاب ار نامنامشچ ھک دروآ یم دای ھب .دراد ھمادا ،تسین
 ام یزاسکاپ و شزومآ یارب درد ،رگید بناج زا .)٢۵ ات ١٨ :٨ نایمور( دسرب نآ نامز ھک تقو
 ،دور یم راکب
 

 ۵ نایناربع
  ،دوب رسپ دنچ رھ :٨
  دیشک ھک یجنر اب 
 .تخومآ ار تعاطا  

 
 نایضاقتم یارب )ادخ مالک بناج زا( ار درد عوضوم ھک تسا نیا یحیسم نارواشم فیاظو زا
 ،)دنسانشب ار بوخ و دب( دنیاشگب یبوخب
 

 ۴ نایتنرق مود
  ام یارذگ و یئزج یاھجنر اریز :١٧

  دروآ یم ناغمرا ھب نامیارب یدبا یلالج  
 .تسین ریذپ سایق اھجنر نآ اب ھک   
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 دیدش جنر و درد ردق رھ ،ھسیاقم ماجنا اب .درادن یروز طاشن لباقم رد درد .“تسین ریذپ سایق” 
 نآ تیقفوم اب زین نارگید ھنوگچ داد ناشن تسا مزال نینچمھ .دیدرگ دھاوخ تقوم و فیعض ،دشاب
 زا تعاطا و نامیا رب زکرمت ،هار .)١٣ :١٠ نایتنرق لوا ؛ ٩ :١ سرطپ لوا( دنا هدناسر ماجنا ار
 تیقفوم زا یفاک تداھش و ،میناوت یم دیوگ یم ادخ رگا .)١٩ :۴ ؛ ٢٣ :٢ سرطپ لوا( تسا ادخ
 و ھیحور یارب ھناھب جنر و دردً الوصا .تسین یناوتان یارب یا ھناھب رگید سپ ،هداد نارگید یاھ
 یارب یفاک تقو نارواشم تسا مزال ،هدرک ادیپ جاور ایند رد هدیقع نیا ھک یروطب .دشاب یمن راتفر
 راک نیا تیافک سرطپ لوا و ،دننک هدافتسا مالک زا تسا مزال .دنشاب هدرک فرص بلطم نیا کرد
 )سرطپ لوا ساسا رب( نیظعاو و نارواشم یارب یا ھچناتک ،بلطم نیمھ صوصخ رد .دھد یم ار
 .ما ھتخاس مھارف  “Trust and Obey” تعاطا و لکوت مان ھب
 .تسا یجنرغب ٔھلئسم ،دازون نایحیسمً اصوصخ ،نایحیسم زا یرایسب یارب جنر و درد عوضوم
 ناشیارب ،دنشک یم نانامیا یب ھک دنشک یم جنر و درد ردق نامھ نایحیسم ھکنآ نتفریذپ ناشیارب
 یکی اھ نآ و ام یارب یگدنز جنر و درد روطچ سپ ،تسا ام اب ادخ رگا” دنیوگ یم .تسین ناسآ
 یاھ درد دیاب ارچ” ؟“تسا هدنام یقاب جنر درد ھک تسا روطچ ،میا ھتفای ون شنیرفآ رگا” ؟“تسا
 و( تالاؤس نیا یارب ینوگانوگ یاھ باوج .؟“میشاب ھتشاد زین دیدج تایح رد ار نامنامیا زا لبق

 ٔھجیتن رد ھک ،دشاب یم یجنر و درد اب هارمھً الومعم یحیسم دشر و شزومآ .دراد دوجو )اھ نآ ھیبش
 اسیلک .ددرگ یم عقاو رادنامیا یگدنز رب ،ادخ بیترت و مظن ھب ،یویند یگدنز یناماسب ان زا راذگ
 ٔھبرجت دننام( دنک یم مدآ یگدنز رد یرییغت ھچ وا تاجن ھک دھد ناشن دھاوخ یم ادخ .ددرگ کاپ دیاب
 ھینثت رد ھک تسا ادخ تیشم فیدر رد ،دنک یم ار راک نیا ادخ ارچ ھکنآ لیلد ً،اتیاھن اما .)زلافاکوت

 ،هدیدرگ ناونع ٢٩
 

 ٢٩ ھینثت
  ،تسام یادخ هوھی ِنآ زا ناھن روما :٢٩

  ،تسام نادنزرف و ام ِنآ زا دبا ات فوشکم ِروما اما  
 .میروآ یاج ھب ار تعیرش نیا تاملک مامت ات   

 
 ھب تاعالطا نیا ـ تسا یدزد ؛تسین یتسرد راک نیا یلو ،مینک یزادرپ نامگ میھاوخب تسا نکمم 
 .تسا ادخ لام ؛دشاب یمن طوبرم ام
 :دیوگ یم ھک دننک باختنا ار موس عون دیاب نارواشم ھک میدیسر ھجیتن نیا ھب لاح
 

 و ،دروآ دنھاوخ دوجوب ار دراد ادخ ھک یروظنم و ،دنراد دوجوً اتقیقح جنر و درد )١(
  .دننک یم یرپس ،دندرک یرپس زلافاکوت یلاھا ھک ھنوگنآ ار جنر و درد نایحیسم )٢(

  
 لالج مدرم لباقم رد ار ادخ .دنھد یمن ناشن لمعلا سکع زلافاکوت یلاھا دننام )ارثکا( نایحیسم اما
 یشکرس .دنشاب ھتشاد راک و رس دارفا ھنوگ نیا اب یحیسم نارواشم ھک دراد یدایز ناکما .دنھد یمن
 تسا نآ رواشم ٔھفیظو ،اھ تیعقوم نینچ رد .)١٢(دنراد زاین هرواشم ھب ھک تسا یا هدمع تلع ،اھنآ
 نایحیسم لمعلا سکع( موس ٔهدیقع یلمع بناوج و ،دنرادرب ار ادخ تیشم زا یتیاضر ان و کش ھک
  .دنزاس انب ار )تبیصم ربارب رد زلافاکوت

 ھتبلا .))١٣(ھنافطاع( ھنازوسلد تفلاخم ،باوج ؟درک راتفر ،نایضاقتم )هانگ( یشکرس اب دیاب ھنوگچ
 یلو ،)ددرگب یضاقتم جنر و درد دراوً اقیمع دراد مزال رواشم( دراد ار دوخ تیمھا یزوسلد
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 یضاقتم ،دش دھاوخ مزالً اتیاھن .درادب لوبق ار ینامرفان و یتعاطا یب دیابن )ھیناث کی یتح( هاگچیھ
 ناشن رواشم تسا مزال ،رگید بناج زا .)ھبوت( درامشب هانگ ار نآ و دسانشب مالک قیرط زا ار تقیقح
 دراو یضاقتم رب تسا نکمم ھچنآ( دوش یم رتشیب ملاسان ٔھیحور اب هارمھ جنر و درد ھنوگچ دھد
  .)دوش
 
 :تفگ بویا ھب باوج رد ادخ ھچنآ زج تسین یرگید ٔهراچ ،ھصالخ رد
 

 ٣٨ بویا
 :تفگ ،هداد خساپ ار بویا داب درگ نایم زا دنوادخ هاگنآ :١

 
  ۴٠ بویا

  ؟دنک حالصا ار وا ،دنک یم ھلداجم قلطم رداق اب ھکنآ ایآ” :٢
  ،دنک یم شھوکن ار ادخ ھک نآ راذگب  
 .“دیوگ خساپ ار وا   

 
 دیدجت( ھبوت ،درک فرصم ھک یتاملک و ھیحور رطاخب دھاوخ یم وا زا .تسب ار بویا ناھد ادخ
  .دنک )رظن
 

 ٩ نایمور
  ؟ینک ھلداجم ادخ اب ھک یتسیک وت ،ناسنا یا اّما :٢٠

 »؟یتخاس نینچ ارم ارچ دیوگب دوخ عناص ھب دناوت یم عونصم ایآ«  
 

 فرح نیرخآ زین یضاقتم بسانم شنکاو اھنت و .دوب عوضوم نیا ھب عجار ادخ فرح نیرخآ نیا
 :دشاب یم بویا
 

 ۴٠ بویا
 :تفگ دنوادخ خساپ رد بویا هاگنآ :٣
  ؛متسھ زیچان نم کنیا” :۴
  ؟میوگ خساپ ھچ ار وت 
 .مراذگ یم شیوخ ناھد رب تسد  

  ،متفگ نخس راب کی :۵
  ؛تفگ مھاوخن رگید و 
 “.دوزفا مھاوخن رگید و ،راب ود ھکلب  
 
 ۴٢ بویا

  ،مراد تھارک نتشیوخ زا ور نیا زا و :۶
 “.منک یم ھبوت رتسکاخ و کاخ رد و 
 

 نم یضاقتم ھک یجنر و درد اب سپ” ،دیئوگ یم ،“اما” .تسین یشکرس اب ھلباقم یارب یرگید هار
ً اتیاھن و .دیروآ دای ھب ار بویا جنر و درد ھک تسا نیا مراد ھک یباوج اھنت نم .“؟منک راکچ دشک یم
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 دنک لمع جنر و درد عفر ھب ھک ،تسین مالک ھب ھتسباو ٔھیحور زا رتھب یزیچ چیھ ،دیشاب ھتشاد دای ھب
 ار جنر و درد زین نآ زا ریغ یا ھیحور رھ ھک دنامن ھتفگان ھتبلا .)داد دھاوخ تکرب ار نآ ادخ و(
   .دنک یم رتشیب
 جنر عوضوم ،ھتفرن نایم زا )ینامرفان( یشک رس ھک ینامز ات دنک کردً الماک دیاب امش یضاقتم
 ار یگدنز یفنم داعبا اھنت ات دنک یم هریت ار ناسنا زغم نانچ یشکرس .دش دھاوخن لح تقو چیھ درد
 راکب هدومرف ادخ ھک ھنوگنآ رگا ،درک تکرب ھب لیدبت ناوت یم ھشیمھ ار نایحیسم جنر و درد .دنیبب
  .)یریگ هدروخ و تمواقم یاجب( دنوش هدرب
 ھجاوم هودنا و مغ اب نارگید ھنوگچ دننادب نایضاقتم تسا مزال ھک دزومآ یم ١٣ :١٠ نایتنرق لوا

 ،)٢٨ ات ١١:٢٣ ؛ ۴ نایتنرق مود( دیدش راشف ریز .دیریگب رظن رد ار سلوپ ،لاثم روطب .دنا هدش
 یارب ام ٔھمھ زا شیب ھکنآ دوجو اب ،تخانشن رصقم یتلادع یب و تبیصم رطاخب ار ادخ تقو چیھ
 نایتنرق مود( دنک لمحت تسناوت ،تشاد تمحز و جنر زا ھک یتشادرب رطاخب ار نیا .دیشک جنر حیسم
 ار دشک یم جنر و درد ھچنآ تفگ ،نایپیلیف یاسیلک ھب شا ھمان رد .)٢۵ ،٢٣ ،٢٢ :١۶ لامعا ؛ ۴
 دشاب رظاح ادخ فادحا یارجا رد تسناوت یم لکش نیا ھب .دناد یم لیجنا راشتنا راک زا یئزج
 یکش .)٢۴ :٢٧ لامعا ،رصیق ربارب رد سلوپ تداھش ؛١٣ :١ نایپیلیف ـ نانابھگن نایم لیجنا عویش(
 اھنآ اب سلوپ یتقو .دراد یدایز ریثات ،)هریغ و( تمحز و جنر لمحت رب یتشادرب نینچ ھک تسین
 لالج ھتفر شیپ تماقتسا اب سپس و ،دنک یم یگدنز ادخ یارب ھک دروآ یم دای ھب ادتبا ،دش یم ھجاوم
 و ،درک ھبلغ وا ساسحا رب سدقلا حور .)تفرگ یم ادخ زا تردق لکش نیا ھب( دروآ یم ادخ ھب ار
  .دیامن هدافتسا دیدرگ یم داجیا شیارب ھک یدیدج تاناکمازا تسناوتً اتجیتن
 دننک لح ادخ بناج زا ار لئاسم دنناوتب ات دنشاب انشآ جنر و درد یحور بناوج اب دیاب نارواشم
 بتکم یتقو .دننادرگب انشآ اھ نآ لح هار اب ار نایضاقتم نینچمھ و ،)دنک یم تیادھ وا ھک ھنوگنآ(
 زا یئاناوت ادخ دننک رکف ای ،دنشاب نآ دوجو رکنمً الک ھک یا ھنوگب ،دشاب فیعض نارواشم یناحور
 انشآ ثحابم نیا اب ھک یرواشم .دش جنر و درد ثعاب ھچنآ ھب دندرگ یم رب ،درادن ار نآ ندرب نیب
 و هانگ رد دوش یم ثعاب و ،دنک یم لقتنم یضاقتم ھب ار دوخ کرد و تخانش فعض ،تسین

 مالک هاگدید زا ،هانگ ٔھلئسم تخانش ھک مینیب یم لاح .دروآ تسدب ار یرت دب عضو و دنامب یمگردرس
 ھک تسا نیا دنکب یضاقتم ھب دناوت یم یحیسم رواشم ھک یکمک نیرتگرزب .تسا مھم ردق ھچ ،ادخ
 ضیف اب و ،دھاوخ یم ار وا تیریخ ھک هداتسیا یئوکین یادخ ،تبیصم هدرپ تشپ ھک دھد ناشن وا ھب
  .تسا ریذپ ناکما راک ھمھ وا
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 مھن لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 ناکما .ھناگادج تسا یثحب دوبن ای دوب یناسنا تروشم ھب یزاین ،دوب هدرکن هانگ مدآ رگا لاح )١(

 ناکما اما .دشاب هداد تحیصن و دنپ زین ار ناشنادنزرف و دنک تروشم شرسمھ اب مدآ ھک هدوب نآ
 یکاپ نارود زا تبحص ٣۴ :٣١ ایمرا( تشادن دوجو )ھظعوم تمدخ دننام( هرواشم تمدخ
  .)دشاب یمن هرواشم ھب یزاین ھک دنک یم

 .دیئامن عوجر ،٢٩ ٔھحفص What about Nouthetic Counseling  نم باتک ھب نینچمھ )٢(
 نآ ھک ،)یناور بناج( لد رب هوالع ،یرگید ینامسج ریغ بناج ھب یا هراشا نیرتکچوک ھن و )٣(

 Narramor رومََرن ھک یردقب رگا .دراد دوجو ادخ مالک رد ،دنرامش یم تیمھا اب یگدنز رد ار
 Psychology for” یگدنز یارب یسناشناور باتک( درامش یم تیمھا اب یگدنز یارب ار نآ

Living“(، مزال یگدنز یارب ادخ مالک ،سدقم باتک رظن زا .دوب هدرک نآ زا تبحص ادخ مالک 
 .تسا

  .)هدشن ھتخومآ ھک یتمسق( هدرب ثرا ھب دلوت رد ھچنآ )۴(
 تمسق .دشاب یم لصتم وا لد رب تقامح .هدمآ ایند ھب تقامح اب ھک تسا یکدوک زا یریوصت )۵(

 تاجن اھنت .دوب دھاوخ ھشیمھ یگتسویپ .هدمآ ایند ھب نآ اب ھک دشاب یم کدوک لد یندشن ادج
  .دزاس یم مھارف ادخ زا نتخومآ و میلست یارب ار ھنیمز ھک تسا

 رد ار ناسنا ،تسا ادخ تواضق رد ھک ییاسراپ تخانش نآ” ،دیوگ یم شباتک رد یّرام ناج )۶(
  ـ “درامش یم کین وا لبقم

John Murray, The Imputation of Adams Sin, Grand Rapids, 1959 
 .دیئامن عوجر ،Update on Christian Counseling ،نم باتک ھب )٧(
  .دنشاب یم یقیقح هدراو ریصقت و هانگ ،)هدش بکترم( هانگ زا طلغ تشادرب ساسا رب یتح )٨(
 عوضوم .ددرگ انب دوب مزال شیپ اھ تدم .دش ھتشاذگ تارییغت نیا یانب ،راظتنا اھ تدم زا سپ )٩(

 The ،مباتک رد .تسین یا هزات ربخ نایحیسم یارب ،دشاب یم نآ رد ھک یتاکرب و یراگتسر
Big Umbrela نایحیسم نامیا” ،یراوگوس نارود رد ھک مدرک هراشا ،یدالیم ١٩٧٢ شراگن 

 .“دنک یم داجیا ار یدیما ان و دیما نایم قرف نیرتگرزب
 .دینک ٢ ٔهرامش ٔهدیقع اب ھسیاقم ار هدیقع نیا )١٠(
 مک ار نآ ،درب یم نایم زا ھن و دزاس یم کچوک ھن ار هودنا و مغ نایحیسم داقتعا ھک اجنآ زا )١١(

 .دزاس یم داجیا ار قرف ھک تسا نامیا و دیما .دنک یم لمحت لباق و
 رگیدکی اب تسین یکش .دنتشادن هرواشم ھب زاین زلافاکوت یلاھا ھک تسین نیا روظنم ھتبلا )١٢(

 .دوب نآ یناحور بناوج ،دیشخرد یم ھچنآ .دندوب هدرک تروشم
 یگتسبمھ ٔھناشن )اب( sun “ناس” ٔھملک ،دیدج دھع رد .مراذگ یمن ود نیا نایم یدایز قرف نم )١٣(

 .دراد ار یقیمع
 
 

 
 
 
 
 
 



 129 

 مھد لصف
 )ھمادا( یناسنا لوصا

 تداع و یحیسم ٔهرواشم
  

  ،یحیسم نایارگ ریسفت و املع یارب نایمور باتک ٨ ات ۶ یاھ لصف ھک ،تسا یرایسب یاھ لاس
 .دشاب یم سَفن ینعم ناشنایم رد ھک هدش حرطم یدایز تالاؤس .هدش لالدتسا و ثحب ثعاب و امعم
 یم ،)منکب هدنیآ رد ار راک نیا مراو دیما( مرادن ار اھ لصف نیا ریسفت یارب یفاک یاضف ھک اجنآ زا

  .منک نایب لقادح ار مدوخ رظن مھاوخ
 ھب تداع و سَفن زا تبحص ،۴ نایسسفا و ،٣ نایسلوک ،۵ نایطالغ ،١٢ نایمور رد یرگید تایآ
 سلوپ ،تایآ مامت رد .دومن ریسفت ،روحم ود نیا زا جراخ زین ار ٨ ات ۶ نایمور دیابن و ،دننک یم هانگ
 مئاد لمعلا سکع ٔھجیتن رد ھک( تسا )تاداع بیکرت ،تایعزج( هانگ ھب تداع ٔھلئسم ھب شھجوت

 یم ھک ینایحیسم یارب ھک یتالکشم و ،)هدش ھتخاس/انب یگدنز طیارش ھب ناسنا دولآ هانگ تعیبط
 لئاسم نیا رب ھنوگچ ھک تسین نیا ام رظن اجنیا رد .دنروآ یم دوجوب ،دننک تمدخ ار ادخ دنھاوخ
 ٔھجیتن ار ھلئسم نیا میھاوخ یم ھکلب ،)دش دھاوخ حرطم یزاسکاپ ناونعریز عوضوم نیا( مینک ھبلغ
 یانب ھب زاغآ دوز یلیخ و ،دنا هدوب فرحنم دلوت زا ،ناراک هانگ .مینک یئاسانش مدآ ھیلوا هانگ هدمع
 نیا زج یا هراچ( دننک یم )دوخ دولآ هانگ یاھ راتفر یوگلا ای( دوخ دولآ هانگ یاھ راتفر بیکرت
 هدش تداع تابیکرت نیا ،ام ٔھنازور یگدنز رد تداع تیمھا رطاخب .)دنا ھتفاین تاجن نوچ دنرادن
 مالک ھچنآ اب نایضاقتم تسا مزال ھجیتن رد و ،دنوش یم ام یحیسم یگدنز دشر یارب یگرزب عنام
 رشتنم یاھ باتک رد ھنافساتم .دنوش انشآ درک ناشدروم رد دیاب ھچ و دیوگ یم تداع ھب عجار ادخ
  .دشاب هدش تبحص تداع ھب عجار هدش هدید تردنب ،eologySystematic Th “یناحور لوصا” ٔهدش
 نآ ھب عجار ادخ مالک تسین یکش نینچمھ و ،دراد یگدنز رد ار یمھم شقن تداع ھک میناد یم ھمھ

 ،)١(هدرک تبحص
 

 ۵ نایناربع
  ،تسین انشآ نادنچ ییاسراپ میلاعت اب ،تسا راوخریش ھک رھ :١٣

 .تسا کدوک زونھ اریز  
  تسا ناغلاب ِنآ زا نیگنس یاذغ اّما :١۴

  ،موادم نیرمت اب ھک  
 .دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک دنا هدرک تیبرت ار دوخ   

 
 دربراک ھک تسا ادخ زا یمھم تکرب ،هاگآ دوخان و دوخب دوخ لمعلا سکع تیفرظ نآ ـ تداع
 ھکنآ نودب فلتخم طیارش رد دھد یم ناکما ناسنا ھب تداع .هدروآ تسدب هانگ طسوت ار یتسردان
 یاجب .درب راکب یرگید یاھ عوضوم یور ھب ار شراکفا دناوتب ات ،دنک راتفر ،دشاب ھتشاد ھجوت
 ھمکد نتسب ،ندرک نت نھاریپ ،شفک دنب نتسب ،ندرک اپ شفک( راک ماجنا دراوم کت کت رب زکرمت
 ،تسد تاکرح :ینار لیبوموتا یوگلا ( ار هدش تداع راتفر یوگلا لحارم نیا بیکرت ،)هریغ و ،اھ
 .دنراد یدایز تعسو زین راتفر یاھ وگلا نیا .دنروآ یم دوجوب )مھ اب هدش گنھامھ ،رس و ،مشچ ،اپ
  .دشاب هدرک تبحص دولآ هانگ راتفر یاھ وگلا ھب عجار یشیشک هدش هدید رتمک اما

 یارب لمعلا سکع و لمع یریگارف تیفرظ دینک ضرف .دراد یگدنز رد یتیمھا ھچ تداع مینیبب لاح
 حبص .دروآ دھاوخ رد یاپ زا ار امشً اتیاھن ھنوگچ دینکب ار شرکف .ددرگ بلص امش زا زور کی
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 دینک یم عوجر دوخ لقع ھب “؟منک راکچ الاح بوخ” ،دیور یم رکف ھب و دیوش یم رادیب باوخ زا
 ؟تسار یاپ ای دینک یم هدافتسا پچ یاپ زا ؟روج ھچ اما .“میآ یم نیئاپ باوخ تخت زا” دیئوگ یم و
 دنھاوخ دایز ردق ھچ هار رس تالکشم دینیب یم  لاح .دیناد یم دوخ ار ھیقب و ؟تخت تمس مادک زا
 ھک تسین یکش .دیھد شماجنا ھنوگچ ھک دینک رکف یراک رھ ھب عجار ھناھاگآ دش دھاوخ مزال ؟دوب

 .تسا ھنازور یگدنز یتایح لماع تداع
 ؛هدرک تبحص ھک تسا نیا تقیقح .هدرکن تبحص تداع ھب عجار ادخ مالک دننک یم رکف یرایسب
 نآ تقو .دننک یم رکف نینچ ،دنتسھ )ھتشذگ( ححیصان دیاقع و تشادرب دنبیاپ ھک ینایارگ ریسفت اھنت
 ھچنآ .ددرگ نایب دراد عوضوم رب مالک ھک یدایز ریثات و ددرگ شاف عوضوم نیا تقیقح ھک هدیسر
 .)٢(دنزومایب دیاب یحیسم نارواشم ار هدومن شاف تداع ھب عجار ادخ مالک
 :دنک یم رود مھ زا ار نایحیسم ھک تسا یدب تداع
 

 ١٠ نایناربع
  ،میشکن تسد رگیدکی اب ندمآ درگ زا و :٢۵

  ،تسا هدش تداع ار یضعب ھکنانچ  
  مینک قیوشت رتشیب ار رگیدکی ھکلب   
 .دیتسھ زور نآ ندش رتکیدزن دھاش ھک نونکا صوصخب    

 
 :دننارورپب هانگ رد ار ناشلد ات )“تسد هریچ”( دننک یم نیرمت ناراک هانگ
 

 ٢ سرطپ مود
  انز زا رپ دنراد ینامشچ :١۴

  .تسا هانگ نیمک رد هراومھ ھک  
  دننک یم اوغا ار ناگیام تسس ،نانوعلم نیا   
 !دنتسد هریچ یسب یزرو عمط رد و    

 
 :دنسر یم غولب ھب “موادم نیرمت” اب ھتفای شرورپ نایحیسم
 

 ۵ نایناربع
  تسا ناغلاب ِنآ زا نیگنس یاذغ اّما :١۴

  ،موادم نیرمت اب ھک  
 .دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک دنا هدرک تیبرت ار دوخ   

 
 دیدج تاداع ات ،دھد یم شرورپ ،مالک زا تشادرب اب ار ادخ دنزرف سدقلا حور ھک تسا صخشم
 ،دندرگ میدق تاداع نیزگیاج
 

 ٣ سواتومیت مود
  تسادخ ماھلا ّسدقم بتک یمامت :١۶

 ،تسا دنمدوس ییاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدأت و میلعت یارب و  
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 تسدب نآ زا ،دینک یم نآ رب دراو ھچنآ ـ تسا فرط یب )رتویپماک ٔھظفاح دننام( ندرک تداع تیفرظ
 .دیروآ یم
 میدق یاھ لسن زا شزومآ و قشمرس ٔھلیسوب ناسنا دب یاھ راتفر بیکرت دیوگ یم ١٨ :١ سرطپ لوا

 ھک ینامز ات و )“. . .دیدوب هدرب ثرا ھب ناتناردپ زا ھک یلطاب یگدنز ۀویش. .”( دریگ یم ھمشچرس
 ناشنادنزرف ھب و داد دنھاوخ ھمادا اھ راتفر نآ ھب ناکامک ،هدرکن دازآ اھ نآ زا ار ناسنا حیسم یسیع
 دزاس یم مھارف ار ناکما نیا ،دھد یم تاجن ار ناسنا حیسم یسیع یتقو اما .درک دنھاوخ لقتنم زین
 ،ات
 

 ۴ سرطپ لوا
  ،یرشب دیلپ لایما تمدخ رد ھن ،مسج رد ار رمع یقاب ھجیتن رد :٢
 .دنارذگ یم ادخ ٔهدارا ماجنا هار رد ھکلب  

 
 دشاب یم هدش ھتخاس نآ زا ھچنآ بلاط مسج ؛تسا راک هانگ سفن یاھ ھتساوخ ،لایما نیا زا یرایسب
  .دناسر ماجنا ار نآ ،ناسآ و ،هاگآدوخان ،دوخب دوخ ،نآ ھب تداع زا سپ ھک
 تایح ھب ،)راب( میدوب ھتخاس دوخ ینامیا یب و میدق تایح رد ھک ار دوخ ٔھناراک هانگ تاداع ام ٔھمھ
 ھک دیوگ یم دوخ ادخ مالک ھتبلا .میزاس یم هدولآ ار ھمھ هدوبن ھبوت لماش رگا و میزاس یم لقتنم ون

 ،دوش یم ضوع یتخسب تداع
 

 ١٣ ایمرا
  ؟داد دناوت رییغت ار شیوخ تسوپ یشبح ایآ :٢٣

  ؟ار دوخ یاھ لاخ گنلپ ای  
  ،دیا هدرک وخ ندرک یدب ھب ھک امش ایآ ھنوگ نیمھ ھب   
 )٣(؟درک دیناوت کین راک    

  
 ،دیوگ یم دوب هدرک داجیا نایتنرق یارب تداع ھک یا ھلئسم ھب عجار زین سلوپ
 

 ٨ نایتنرق لوا
  .تسین تفرعم نیا ار ھمھ اّما :٧
  دنا هدرک )۴(وخ اھتب ھب نانچ نونک ات یضعب اریز  
  ،دنروخب ییاھ کاروخ نینچ رگا مھ زونھ ھک   
  ؛تسا هدش اھتب هدش میدقت عقاو ھب کاروخ نآ دنرادنپ یم    
 .دوش یم ثَّولُم ،تسا فیعض ناشنادجو ھک اجنآزا و     

 
 دوش عقاو نارگید تسردان یاھ راتفر ریثات تحت اما دشاب هدوب حیحص تداع رگا ،نیا رب هوالع
 یم رادشھ سلوپ .دورب نایم زا دراد ناکما ،)دننیبب نارگید رد ار نآ زا یا ھنومن رگاً اصوصخ(
 ،دھد
 

 ١۵ نایتنرق لوا
 ».دزاس یم دساف ار بوخ قالخا ،دب رِشاعم« :دیروخم بیرف :٣٣
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 .تسا هدرک قیدصت ار نآ ادخ مالک و دراد یا هدمع شقن نایحیسم یگدنز رد تداع ھک تسین یکش
 راتفر اب نآ طابترا و تداع زا تبحص یحیسم نادنمشناد زا یمک دادعت ،متفگً البق ھکنانچ ،لاح نیا اب
  .دنا هدرک
 نارواشم یامنھار باتک رد نآ ھب عجار یرتشیب تبحص نوچ منک یم اھر اجنیا ار عوضوم نیا
 .ما هدرک یحیسم
 
 
 
 
 
 مھد لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 مود ؛ ١٨ :١ سرطپ لوا ؛ ٢٢ :۴ نایسسفا ؛ ٢۵ :١٠ نایناربع ؛ ٧ :٨ نایتنرق لوا نینچمھ )١(

 .هریغ و ،١۴ :٢ سرطپ
 و Lectures on Counseling باتک ود رد لماک روطب ار تداع ھلئسم ھب یگدیسر قیرط )٢(

  .ما هداد حرش “یحیسم نارواشم یامنھار”
 رد یرییغت دنناوت یمن ھک تسا یناراک هانگ اب وا تبحص .تسین یدیماان داجیا ایمراروظنم )٣(

 “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ھب ھیآ نیا زا یلماک ریسفت یارب ( دنیامن داجیا دوخ تاداع
 )دینک ھعجارم ١٩ لصف

 .دشاب یم هدش تداع راتفر ٔھناشن “دنا هدرک وخ اھتب ھب نانچ نونک ات”  )۴(
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 مھدزای لصف
 )ھمادا( ناسنا لوصا

 دراذگ یم رثا راکفا رب هانگ ھنوگچ
 
 ادخ ضیف( هدیسر دوخ یدب ِلماکّ دح ھب ناسنا ھک تسین نیا ،)دش ھتفگً البق ھک یروطب( لماک داسف

 وا یگدنز بناوج مامت هانگ ھکلب ،)دننک زاربا ار دوخ هانگ لماکّ دح دراذگ یمن و دشاب یم ھمھ لماش
 ار دوخ ٔھطلس و هدش جیگ تسا نکمم ،دوخ یرکف دنیارف زا عطقم رھ رد و .ھتفرگ ارف ار )کیاکی(
 .دنک رکف تسرد دناوت یمن ناسنا ،)دیازفا یم نآ ھب دوخ ھچنآ و( مدآ هانگ رطاخ ھب .دھدب تسد زا
 :دروآ نابز ھب لکش نیا ھب ار نآ سلوپ
 

 )١(١ نایمور

  ،دنتخانش ار ادخ دنچ رھ اریز :٢١
  ،دنتفگن ساپس و دنتشادن تمرح ادخ نوچ ار وا اّما  
  دندمآ راتفرگ تلاطب ھب دوخ ۀشیدنا رد ھکلب   
 .تفرگ ارف یکیرات ار ناشیا ِمھف یب یاھلد و    

  ،دندرک یم تمکح یاعدا ھچ رگا :٢٢
 دندیدرگ قمحا اّما  

  ،تشادن یشزرا ادخ تخانش نانآ یارب ھک ھنوگ نامھ و :٢٨
  تشاذگاو ھیامورف ینھذ ھب ار نانآ زین ادخ  
 .دنوش تسیاشان لامعا بکترم ات   

 
 نیا رد .دنزاس یم داجیا یحیسم ٔهرواشم رد یدایز یاھ دمآ یپ ،دنراد دوجو تایآ نیا رد ھک یقیاقح
 .داد مھاوخ حرش ار اھ نآ زا دروم ود یکی اج
 ھنایروم دننام هانگ تاریثات .تسا فلتخم دراد ناشراکفا رب هانگ ھک یتاریثات زا  مدرم یاھ تشادرب
 مینیب یم نینچمھ .)هریغ و ،اعد ،اسیلک ،راک ،لزنم( ددرگ یم دراو ناسنا یگدنز داعبا کیاکی رب

 یداضت ،حضاو یقیرط ھب ادخ ھک تسا گرزب ردقنآ ھلئسم .دھد یم رییغت ار ناسنا راکفا ادخ ھنوگچ
 :دنک یم نایب ار تسا ھطبار نیا رد ھک
 

 ۵۵ ایعشا
 :دیامرف یم دنوادخ :٨ 
  ،تسین امش راکفا نم راکفا  
 .)٢(امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و   
 ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩ 
 و امش یاھھار زا زین نم یاھھار  
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا   
 
 یحیسم ٔهرواشم ٔھچخیرات .تسا هدنادرگ سکعرب ار ادخ راکفا ،دولآ هانگ راکفا ھک میا هدید اھ راب
 شقن یزاس نوگژاو ،ھنومن ناونعب .دنراد دولآ هانگ راکفا اب یمیظع لکشم مدرم ھک هداد ناشن زین

 زاغآ زا تسین یدایز تدم ھک دشاب یم نانز قوقح زا یرادفرط تیعمج ،نآ ھنومن( جاودزا نیفرط
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 ات هداد ناشن ار دراد مزال ناشتعیبط ھچنآ سکع مدرم راکفا .تسا یبوخ ٔھنومن ،)دراذگ یم نآ
 دیئوگب دیھاوخ یم یضاقتم ھب دینک ضرف لاح .)تسا نامسآ ات نیمز زا( راکفا ٔھلصاف .دننک باختنا
 تسوا ھب و دشاب یم ھناخ رد )قشع( تبحم نتخاس )یانب( لوئسم ھک تسا درم ،دیوگ یم ادخ مالک
 ناشراکفا رگا .)ددرگ کرد ھک ینامز ات( دنام دھاوخ بجعتم وا .هدش هداد )قشع( تبحم نامرف ھک
 ھک تسین نیا نیفرط زا کی رھ قح دیئوگب رگا .دنرادن لوبق ھک تفگ دنھاوخ ،دندروآ نابز ھب ار
 تیاھن ناطیش رظن زا ناسنا یدازآ( درک دنھاوخ بجعت ،)یویند هدیقع( دروآ تسدب ار دوخ تیاضر
 فرط یاھ زاین ھب ات دوش یم یئوشانز یگدنز دراو ناسنا دیوگ یم حیسم یناحور بتکم .)درادن
 شقن زین یسنج طباور رد و ،)یروحم دوخ - دیآ یم نم تسدب ھچ ھکنآ ھن( ددرگ وگباوج شلباقم
 دنناد یمن ار تقیقح نیا نایحیسم زا یرایسب .دوخ یاضرا ھن دشاب یم شلباقم فرط یاضرا وا
 نداد” ھک دننادب دیاب .ادخ اب رادنامیا ٔھطبار رد دشاب یم یدیلک ٔھتکن و ،)دننک ارجا ھکنآ ھب دسر ھچ(
 .دننک یمن لمع نآ ھب دنناد یم ھک یرایسب و ،دنناد یمن ار نیا مدرم ؟“تسا رتھب ندرک تفایرد زا
 زا سپ یتح .)درامش یم لقتسم ار ناسنا هدرک راکنا ناطیش ار تسا ادخ تعیبط رد ھک یگتسباو
 ھب زاین و دننک راکچ دنناد یمن دوخ نوچ ،دیآ یم شیپ ناشیارب یدایز ھحبش و کش ،تقیقح ندینش
 زا تعاطا اب زین کمک نیا .تسا ادخ هار ناگدنامرد یرای شتمدخ اھنت یحیسم رواشم .دنراد کمک
  .دروآ یم تسدب یضاقتم یارب ار ھبرجتً اصخش و دنک یم لمع سدقلا حور زا ماحلا و ادخ مالک
 ھک ،هدرک دراو یگدنز یناحور یاھ شزرا رب ھمطل خیرات لوط رد یردقب ،ناسنا دولآ هانگ راکفا

 “یچین” لاثم ناونعب .دنتشادرب ماگ ھنیمز نیا رد یرایسب و ھتخاس مزال ار یدیدج یاھ حرط
Nietzsche کی رھ( هریغ و یقحان ،تراسج ،یھاوخ دوخ رطاخب اما ،)٣(درک زاغآ ار یدیدج حرط 

 زین هزورما “یناحور” هرواشم زا یدایز رادقم ھنافساتم .درک ھبلغ اھ حرط نیا رب ،)دوخ ٔھنوگ ھب
 و شیاسآ هار امش ھب ام” ،دنیوگ یم .هدش راوتسا یگدنز یاھ یھاوخ دوخ و یروحم دوخ ساسا رب
 ھچنآ اب فلاخمً الماک یناسفن یاضرا نیا .)۴()!“داد میھاوخ ناشن ار دیراد ھک یئاھزاین مامت دروآرب
 :دشاب یم ھتفگ ادخ مالک
 

 ۶ یتم
  ،دنیاھزیچ ھنوگ نیا ۀمھ یپ رد ادخ زا رود ماوقا اریز :٣٢

 .دیراد زاین ھمھ نیدب ھک دناد یم امش ینامسآ ردپ اّما  
  ادخ یھاشداپ یپ رد تسخن ھکلب :٣٣

  ،دیشاب وا ۀدارا ماجنا و  
 .دش دھاوخ اطع امش ھب زین اھنیا ۀمھ هاگنآ   

 
 تمسق نیا .دنرادیمرب مدق یناحور گنج رد یضاقتم و رواشم صخش هزادنا ھچ ات ھک مینیب یمً اتجیتن
 ،)درک مھاوخ تبحص نیا ھب عجارً ادعب( ما ھتشاذگ مان “نارکفنشور اب بیجن گنج” ار گنج زا

  .تسا ناسنا لک یارب گنج ،تسین ینالقع اھنت گنج نوچ
 

 ١٠ نایتنرق مود
  ار زیمآ ّربکت یاعدا رھ و اھلالدتسا ام :۵
  مینک یم ناریو دنک ملع دق ادخ تخانش ربارب رد ھک  
 .میزاس یم ریسا حیسم زا تعاطا ھب ار یا ھشیدنا رھ و   
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 رکف حیحصً الماک سک چیھ .تسین بجعت ثعاب یحیسم نارواشم یارب ناسنا راکفا رب هانگ ریثات
 تانیپ مان ھب ینوتراک ار یمومع هابتشا نیا .درکن ابتشا ھک دوب یصخش اھنت حیسم یسیع ؛دنک یمن
 یلو ،مدرک یم رکف روطنیا راب کی ؛مدرکن هابتشا تقوچیھ نم” ،دیوگ یم ھک هداد هولج یبوخب
  .“دوب هابتشا
 ینورد ناسنا رب هانگ ھک تسا یریثات زا یتمسق اھنت دراد دوجو ناسنا راکفا رد ھک یھابتشا اما
 نایم زا دادم دوخ زا لبق نک کاپ دادم یضعب یارب ؛میا هدرک هدافتسا نک کاپ دادم زا ھمھ( ھتشاذگ
 لقع” و “نھذ تلاطب” زا تبحص رگید یاج رد( هدیمان “لد یکیرات” ار نآ سلوپ .)!دور یم
 ھب تبسن “ناش یلدتخس ۀجیتن ھک یتلاھج” نیا .)درامش یم یکی لقع اب ار لد و دنک یم )۵(“کیرات

 و ،دولآ هانگ یاھ ھلیح ،ھنارگ نایصع یاھ ھشقن لماش ھکلب ،تسا هابتشا اھنت ھن ،تسوا مالک و ادخ
 .دنا ھتفرگ ھمشچرس لد زا اھ نآ یمامت .تسا هارمھ زین لد یناوھش تاروصت
 

 ١۵ یتم
  تسا لد زا اریز :١٩

  تمھت و غورد ِتداھش ،یدزد ،یتفعیب ،انز ،لتق ،دیلپ راکفا ھک  
 .دریگ یم ھمشچرس   

 
 یدارفا صوصخ رد تسا نکمم )دندرگ یم هابتشا یاھ راتفر ھب رجنم ھک( هابتشا یاھ تشادرب
 و ،دزاس یم رت عیسو هانگ تاریثات زا ار ام تشادرب ،ھلئسم دُعب نیا .دشاب ناشینامسج صقن رطاخب
 یئایمیش و یکیرتکلا نایرج رد لالتخا .میئامنب دوخ یاھ یبایزرا و هرواشم ریسم طایتحا اب دیاب
 یصخش دوخ هانگ ھن و ،مدآ هانگ ٔھجیتن رد( دیآ یم دیدپ ینامسج یاھ یئاسران رطاخب ھک ،ندب یاھ
 کی رھ تسا نکمم یئاسران نیا .دزاس مھارف ار یتسردان تشادرب تسا نکمم )دنک یم هابتشا ھک
 نیا رد ھک یتاھابتشا .دنک داجیا ار یفنم ریثات هریغ و یوب ،سمل ،معط ،یئاونش ،یئانیب یاھ سح زا
 .هدیسر مدآ زا تسا یثرا ھکلب ،تسین دولآ هانگ یگدنز ٔھجیتن دوش یم هدید دراوم عون

 رد ھنامیکح دیاب ،زین صخش حیحصان یاھ تشادرب زا کی رھ ،ینامسج یاھ یئاسران رب هوالع
 ار نآ ناکما ،)دوش یم رتلکشم عاضوا ینعی( دوبن لکشم یفاک ردقب ھلئسم رگا و .دنوش ھتفرگ رظن
 راکب دولآ هانگ یاھ راتفر یارب یششوپ و یدمع بیرف روظنمب حیحصان تشادرب ھک داد دیاب زین
 تقیقح رد ،“هدوب ھچ روظنم منادیم نم” ای ،“یدرک روطنیا ارم وت” ریظن یئاھ فرح .دشاب هدرب
 ناوت یمً اتجیتن .دشاب هدوب تقیقح یارب یشوپرس ،روظنم اھنت و دشاب ھتشادن یساسا تسا نکمم
 :حیحصان تشادرب ھک تفگ
 

 یم مُھّوت و حیحصان شنیب ثعاب ھک هریغ و ،ردخم داوم فرصم ،یباوخ یب رطاخب .١
 ای ،دنوش

 ای ،دنوش یم مُھّوت و حیحصان شنیب ثعاب ھک ینامسج یاھ یئاسران رطاخب .٢
 ھب ھتسباو ار ناسنا ھک ،دشاب یم ادخ مالک یفاک ٔھعلاطم دوبمک و حیحصان میلعت رطاخب .٣

 .دنیامن یم یصخش تاروصت
 

 ،تسا هدیچیپ عوضوم .درادن نتفگ )دراوم زا کی رھ( تسا راک رد ھچنآ تقیقح تخانش ترورض
 اما ،تسھ ھیلوا مدآ هانگ ٔھجیتن ھشیمھ هابتشا .دننک دیلوت ار ھجیتن نآ یرایسب لئالد تسا نکمم نوچ
 .تسین هداس عوضوم .صخش دوخ هانگ ٔھجیتن اب هارمھ
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 دشاب یم هابتشا نآ لوئسم شدوخ ،درب یم راکب ار حیحصان یاھ شزومآ ای تشادرب یضاقتم یتقو
 ٔھلئسمً الومعم( تشاد دھاوخ وا ٔھلئسم رد یشقن ھشیمھ هابتشا نیاً اتجیتن و .)دنام دھاوخن رثا نودب(
ً اتیاھن )دشاب ھک یلکش رھ ھب( ادخ مالک زا تسردان یاھ تشادرب و حیحصان تامیلعت .)وا یرھاظ
 رد .هدوب وا حیاصن ھشیمھ هابتشا .)۴۵ :٨ انحوی( “تساھغورد ٔھمھ ردپ” ،دزیخ یم رب ناطیش زا
 ود بکترم وا ،دریذپب ار نآ ،ندرک در یاجب یضاقتم رگا اما .مینک ھلباقم نآ اب میلوئسم ام ھجیتن
 بآ ،دنا هدنک اھ رابنا بآ.....” ھکلب ،)ھبوت( هدرک در ار ادخ تحیصن اھنت ھن نوچ ،تسا هدش هانگ
 ،“تشاد دنناوتن هاگن ار بآ ھک هدروخ کرت یاھ رابنا
 

 ٢ ایمرا
دنا هدش هانگ ود بکتترم نم موق اریز :١٣   

 دنا ھتفگ کرت ،متایح بآ ۀمشچ ھک ارم     
 ،دنا هدنَک اھرابنا بآ نتشیوخ یارب و           
 .تشاد دنناوتن هاگن ار بآ ھک هدروخ کََرت یاھرابنا بآ                

 
 ادخ ھب لالج یگدنز رد سپس و  ،)راکفارییغت( دنک تیادھ ھبوت بناج ھب ار یضاقتم ادتبا دیاب رواشم
 ادخ مالک( ما ھتشاذگن راتفر رییغت و راکفا رییغت نایم یقرف میاھ باتک زا یرایسب رد نم .دناسرب
 nouthetic کیتتون ٔهراشم ھک دنا ھتفرگ ھجیتن دارفا یضعب لیلد نیا ھب اما .)درادن ار قرف نیا زین
 :دشاب ھتشاد لیلد ود دناوت یم یتشادرب نینچ .دنک یم افتکا )ارگ راتفر( راتفر رییغت ھب اھنت
 
 یحطس ٔھعلاطم .١ 
 .دنیبب ار تقیقح دراذگ یمن ھک صخش یدنمضرغ ای ضیعبت .٢ 
 
 مالک قیاقح نم ھک دنیوگب دنناوت یمن یلو ،دننکب ندوبن حیرص و نشور لوئسم ارم تسا نکمم ھتبلا

 یبناج ھب ار نایضاقتم ھک ما ھتشاد نیا رب یعس میاھ باتک مامت رد .ما هدادن شزومآ نایضاقتم ھب ار
 ھک یزکرمت رطاخ ھب لصا رد ناشتیاکش ھک دنتسھ یدارفا تقیقح رد .منک تیادھ دھاوخ یم ادخ ھک
  !دشاب یم مراد ادخ مالک رب

 “یبتکم” ھشیمھ کیتتون نارواشم ھک تسا نیا باوج کی .تساجک تایاکش نیا عشنم مینیبب لاح
 نایرج حیسم یسیع نیمارف زا تعاطا بسح رب شزومآ دنراذگ یمً الومعم ھکلب( دنھد یمن شزومآ
 داقتعا ھک یناسک .)هار رد - داد یم شزومآ شنایوجشناد ھب حیسم یسیع ھک ھنوگ نامھ – دنک ادیپ
 کی مامت قیرط زا ادخ مالک ھک دننک یمن ھجوت ،)یسرد سالک( دنراد میدق نانوی شزومآ قیرط ھب

 شزومآ .دوش یم هداد میلعت رگید صخش یگدنز داعبا مامت ھب ،)صخش یگدنز داعبا مامت( صخش
 موس( دنک یم تقیقح رد نتفر هار زا تبحصً امئاد ادخ مالک و دزیخ یم رب یگدنز لئاسم زا تقیقح
 نآ ھب زین نتفر هار نیا .)١۶ :۵ نایطالغ ؛ ١١ :٨۶ رومزم ؛ ۴ :٢ ناھاشداپ لوا ؛ ۴ :١ انحوی
 یگدنز رد شقن حیسم یسیع ینعی یزاس درگاش .ددرگ یگدنز لماش تسا مزال ،تقیقح ھک تسا ینعم
 ،ندوب وا اب - دراد
 

 ٨ سوقرم
 تفگ نانآ ھب و دناوخ ارف دوخ نادرگاش اب ار تعامج هاگنآ :٣۴

 ،هدرک راکنا ار دوخ دیاب ،دنک یوریپ ارم دھاوخب یسک رگا« 
 .دیایب نم یپ زا و دریگرب شیوخ بیلص  
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 مزال ھک تسیچ دننادب دیاب لوا .دراد زین نداد ناشن ھب زاین ھکلب ،دراد نتفگ ھب زین اھنت ھن راک نیا
 .دننک ارجا ناشیگدنز رد ار نآ دنناوت یم ھنوگچ دننیبب سپس و ،دننک تعاطا تسا
 

 ٨ انحوی
 تفگ ،دندوب هدروآ نامیا وا ھب ھک ینایدوھی ھب یسیع سپس :٣١

 »دوب دیھاوخ نم درگاش یتسارب ،دینامب نم مالک رد رگا 
 

 میدق میلعت ٔهداس بناج ،درادن دراد ھک یداعبا و یناحور میلعت ٔھبنج زا یفاک تاعالطا ھک یدارفا
 ار نآ ناشیا و ،تفگ مدرم ھب ار تقیقح تسا مزال اھنت دننک یم رکف .دنوش یم اریذپ ار ینانوی
 Sheparding “ادخ ٔھلگ زا ینابش” مان ھب مباتک رد نم .)!یگداس نامھ ھب( درک دنھاوخ ارجا ھتفریذپ

God’s Flock متشون: 
 

 .دشاب یم نآ یرورض بناج ،میلعت ،تسا امنھار و هدنھد تھج یحیسم ٔهرواشم نوچ”
 تشادرب ھک یتاعالطا دیاب وجشناد ھتبلا( درادن یگتسب یروئت اب اھنت ،یحیسم یگدنز سیردت
 اھنت ،لماک یریگدای .)دشکب ار نآ یارجا ٔھشقن دناوتب ات دنک روصت دوخ یگدنز رد ار هدرک
 ،وگ و تفگ و شجنس ،تکراشم ،ھعلاطم لماش ھک ،دریگ یم تروص یزاسدرگاش قیرط زا
 حیضوت بلاطم ھنوگنیا و ،ھحلاصم ،ششخب ،ھبوت ،ھیلوا تاسلج ردً الومعم .ذشاب یم ارجا و
 تیافک هدش هداد میلعت ،ھتفرگن ار دوخ یلمع بناج سیردت ھک ینامز ات اما .دنوش یم هداد
 دنا ھتسناد ھکلب ،دیوگ یم ھچ مالک دنا ھتسناد اھنت ھن یضاقتم و رواشم ھک ینامز ات .درادن

 نیا قلطم  لصا( تسا مامتان هدش هداد میلعت ،دوش یم یضاقتم یگدنز ھب طوبرم ھنوگچ
 ھنوگچ دھد یم میلعت رواشم ،نینچمھ .)دوش یم یضاقتم یگدنز ھب طوبرم ھنوگچ” ،تسا
 ھنوگچ ،دروخ تسکش ھک یتروص رد و دریگب ار ھلئسم لباقم رد تسکش یولج هدنیآ رد
 .“دیامنب ار هدش دراو تاراسخ ناربج

 
 عون مراد دیدرت نم .درمش ادخ مالک یبتکم میلعت دقاف ناوت یمن ار کیتتون ٔهرواشم ھک مینیب یم
 مالک میلعت فلتخم داعبا ھنوگنیا ،تسا ادخ مالک ھب ندوب ھتسباو یعدم ھک یرگید یناحور ٔهرواشم
  .دشاب ھتشاد ار ادخ
 ار ناشراک یبتکم شزومآ اب ھشیمھ کیتتون نارواشم نوچ ؟دنا هدش دراو تاماھتا نینچ ارچ سپ
 یگتسبً اساسا ،ادخ مالک تیبرت و میلعت .دننک یمن یلاخ و ُرپ ار یضاقتم راکفا اھنت .دننک یمن زاغآ
 :دریگ یم ماجنا یزاس درگاش قیرط زا اھنت ھک دراد یضاقتم یگدنز ھب
 

 ۶ ھینثت
 .نک تبحم دوخ توق یمامت اب و ناج یمامت اب و لد یمامت اب ار دوخ یادخ هوھی :۵
 .دشاب وت لد ھب ،میامرف یم رما ار وت زورما نم ھک نانخس نیا و :۶
 ماگنھ و ،هار ھب نتفر و ھناخ رد نتسشن نیح و ،زومایب تنادنزرف ھب تقد اب ار اھنآ :٧

 .نک وگتفگ اھنآ زا ،ندیباوخ
 .راذگب تیناشیپ رب تمالع نوچ و دنبب دوخ تسد رب ناشن نوچ ار اھنآ :٨
 .راگنب شیوخ یاھ هزاورد رب و دوخ ھناخ رد بوچراچ رب ار اھنآ :٩
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 یم رطن دم زینً امئاد ،دوش یم یضاقتم یگدنز ھب طوبرم ھک )“نتفر هار”( هرواشم یلمع بناوج
 :ندوب هارمھ ،ندرک لابند ینعی یزاس درگاش .دشاب
 
 ٣ سقرم 
  ،دناوخ لوسر ار نانآ و درک نییعت ار  نت هدزاود وا :١۴ 
 ،دتسرفب ھظعوم یارب ار اھنآ و دنشاب یو هارمھ ات  
 
 هانگ ،نایضاقتم .یریگیپ و دراد تعاطا ھب یگتسب میلعت .تسا نداد ناشن و نتفگ لماش راک نیا
  لماش هرواشم .دنھد یمن ماجنا دوخب دوخ ار دنزومآ یم مالک زا ھچنآً الومعم ھک دنتسھ یناراک
 میلعت .دھد یم میلعت یگدنز یارب ار ناسنا ادخ .تسھ زین قیوشت و یزاس عناق ،حالصا ،بیدات

 اھنت یحیسم نارواشم ھک تسا رطاخ نیا ھب .تسا )ارجا( تعاطا و ،نامیا ،ھبوت ھب ھتسب ،تقیقح
 یگدنز ھب لیدبت ،دوخب دوخ ون راکفا دننک یمن ضرف اھنآ .دننک یمن نایضاقتم راکفا رییغت ھب افتکا
 .دنریگ یم رظن رد زین ار دشاب یم نایضاقتم نامیا یارجا و داقتعا هار رس ھچنآ .ددرگ یم ون
 و تسا یضاقتم تسد رد شرایتخا )ھشیمھ ای(ً الومعم ،تخانش ھک دنا ھتخومآ یحیسم نارواشم
 و ،دنھد یمن هدش ھتفگ ھچنآ ھب شوگ نایضاقتمً الومعم ھک دنناد یم .تسا دولآ هانگ ضیعبت نآ ساسا
 ار دھاوخ یم ادخ ھچنآ ھکنآ دوجو اب ،دنناد یم یتح .دننک یم تشادرب هابتشا ار هدش ھتفگ ھچنآ ای

 یتیمھا تسا مزال ً،اجیتن .)تسھ ادخ تمھر لماش نیا ھتبلا( دننک یمن ارجاً ابلاغ ار نآ ،دنا ھتخانش
  .ددرگ روآ دای دراد نایضاقتم یگدنز رد ادخ تساوخ ھک
 زا ھک ؛ھتشاذگ ناسنا نابز رب رثا هانگ ھنوگچ ،لاثم روطب( تفگ ناوت یم ھک تسھ یرتشیب بلاطم
 تخانش اب دیاب لاح اما ،)دراد یگدنز رب ھک یذوفن و – میراد ھطبار مھ اب و مینک یم رکف قیرط نآ
 یحیسم رواشم ،دراد ھک یلکشم راک دوجو اب اما .مینک افتکا ھتشاذگ ریثات ناسنا راکفا رب هانگ ھکنآ
 ادخ مالک و سدقلا حور و ،تسین یضاقتم ای وا تسد هویم ندروآ رمث ھب دناد یم نوچ ،دراد دیما
 :درک دنھاوخ داجیا ار مزال رییغت
 

 ١٢ نایمور
  ھک منک یم اعدتسا امش زا ،ادخ یاھتمحر وترپ رد ،ناردارب یا سپ :١
  دینک میدقت ادخ ٔهدیدنسپ و سدقم و هدنز ینابرق نوچمھ ار دوخ یاھندب  
  .تسا نیمھ امش لوقعم تدابع ھک   

  )۶(دیوش نوگرگد دوخ نھذ ندش ون اب ھکلب ،دیوشم رصع نیا لکشمھ رگید و :٢
  ؛دوب دیھاوخ ادخ ٔهدارا صیخشت ھب رداق هاگنآ  
 .وا لماک ٔهدنسپ و وکین ٔهدارا   

 
 دنھاوخ ناسنا رییغت ھب تبسن شخب دیما و یعقاو یتشادرب ،نایحیسم ھک تسا لکش نیا ھب
 .تشاد
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 مھدزای لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنشاب یم مھ اب فدارتم رکف و ،)تخانش( ھشیدنا ،لد ھنوگچ دینک ھجوت )١(
 دراد دوجو )“نم راتفر. . . نم راکفا”( نداد ماجنا و ندرک رکف نایم ھک یا ھطبار ھب ھجوت )٢(

  .دینکب
 وا زا و دنراد وا یاھ هار ھب لیامت زونھ )دنناد یم لقاع ار دوخ ھک یناسک( “نارکفنشور” )٣(

 .دننک یم ینادردق
 ھتشادن رظن رد ار نایضاتم یاھ تساوخ اھنت ات دینکب نارواشم ھب مالک یاھ رادشھ ھب ھجوت )۴(

  .دننادرگب اھ زاین دروآرب ساسا ار ادخ تساوخ ھکلب دنشاب
 .١٨ ،١٧ :۴ نایسسفا )۵(
 .ددرگ یم ون یگدنز ھب لیدبت “ون نھذ” ھک دیشاب ھتشاد ھجوت )۶(
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 مھدزاود لصف
 یراگتسر لوصا
 یراگتسر زا شیب

 
 دوخ بناج ھب ناھج شنیرفآ ودب زا ار شنادنزرف و دیشک ار ناسنا یراگتسر ٔھشقن ،تیدبا زا ادخ
 :دناوخ
 

 ١ نایسسفا
  دیزگرب یو رد ار ام ،ناھج شنیرفآ زا شیپ اریز :۴
 ،تبحم رد و .میشاب بیع یب و سدقم شروضح رد ات  

  ،دوخ ٔهدارا یوکین دصق رب انب :۵
  حیسم یسیع ٔھطساو ھب ات درک نییعت شیپ زا ار ام  
 ؛میوش رادروخ رب وا یگدناوخرسپ ماقم زا   

 
 تبث تایح رتفد رد ناھج شنیرفآ ودب زا ناشمان” ھک یناسک یارب ار شناج ،ادخ ٔهّرب ،حیسم یسیع
  ،دیوگ یم سرطپ .درک ادف )٨ :١٣ ھفشاکم( “هدش
 

 ١ سرطپ لوا
  ،دش باختنا ناھج شنیرفآ زا شیپ وا :٢٠

 .درک روھظ امش یارب رخآ یاھنامز نیا رد اما  
 
 دوخ دنزرف قیرط زا ار ینادواج تاکرب ادخ ھک )“هدش نییعت شیپ زا”( دوب صاخشا نامھ رطاخب 
 نیرخآ ؛دوبن یوناث رکف ادخ یارب تاجن ھک تسا صخشمً اتجیتن .درک ایھم )١(“ناھج شنیرفآ زا”
 ار ناسنا ادخ ھک تسا یھار تاجن .دنک حالصا ار دوب هدش بارخ ھک یئایند ادخ ات دوبن تصرف
 یگدیسر عوضوم نیا ھبً اقیمع لصف نیا رخاوا رد ام( دناسر یم دوب وا تقلخ رد ھچنآ زا رتالاب

  .)درک میھاوخ
 عضو روطچ ھک هدوب نآ رکف رد هدز تفگش ،تشھب رد ھتسشن ھک درک تشادرب ھنوگنآ ار ادخ دیابن
 ناراک هانگ یارب دناوت یم ار شدنزرف ھک دمآ شرکف ھب ناھگان و ،دھدب رییغت ار هدش داجیا ناماسبان
 ءزج زاغآ زا تاجن :دناسر یم ار نآ سکع“ناھج شنیرفآ زا” ترابع – دوبن روطنیا ریخ .دنک ادف
 یحیسم رواشم .دھد ناشن حیسم قیرط زا ار شتبحم ھک هدوب نآ ناھاوخ ادخ ،تدم مامت .دوب ھشقن
 میمصت نیا .دنک ینابرق ار شدنزرف تسناد مزال ھک دسانشب ادخ یدبع ٔهدارا زا یتمسق دیاب ار تاجن
 شیپ - نآ زا شیپ ھکلب ،)دمآ دوجوب ناھج شنیرفآ زا سپ هانگ( دشن ھتفرگ ایند رد هانگ داجیا زا دعب
 هدیشکً الماک ھشقن ،دوش هانگ بکترم نآ رد ھک یئایند ای ،دنک هانگ ات دشاب ھتشاد دوجو یمدآ ھکنآ زا

  .دوب هدش
 قیرط زا - منک نایب ار یمھم یعوزوم تسا مزال ادتبا اما ،هدش داجیا دروم نیا رد یدایز تالاؤس
 ینعم و ،دروآ دیدپ ار دوب هدمآ دوجوب شنیرفآ رد ھچنآ زا “شیب” ھک دوب نیا ادخ ٔھشقن ،تاجن نیا
 .دناسرب ،دوب ھچنآ زا رتالاب ار ناسنا تساوخ یم قیرط نیا زا .تسا “یراگتسر زا شیب” نآ
 یضاقتم اب ھک ،تسیا ھطبار زا یمھم رصنع یحیسم رواشم یارب بلطم نیا ،دید میھاوخ ھک یروطب
 اپ رب ّرَش ھک یلئاسم ّلک ـ میوگب دیراذگب ،دشاب یم ھلئسم زا تبحص ھک لاح و .دراد شا ھلئسم و
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 یا ھشقن( دھد یم یرگید تشادرب و امن یاراد ار زیچ ھمھ ،یدبع ُدعب نیا نتشاد رظن رد اب ،هدرک
 .)دروآ یم تسدب ،ناسنا ھب ضیف یاطع اب ادخ ھک تسا یلالج ھب طوبرم نآ و ،تسا خیرات ٔھناوتشپ
 زا ادخ فدھ .هدرک راک ناسنا لسن یارب خیرات رد ادخ ؛دمآ ین دوجوب )یفداصت ای( یقافتا ،خیرات
  .تسا هدوبً البق ھچنآ یارف ناسنا ندرب الاب ،ضیف نیا
 دش نآ رواتسد ناختسا و تسوپ رد حیسم یسیع شدنزرف ،دیشک ار نآ ٔھشقن لزا زا ردپ یادخ ھچنآ
 تمسق یردقب ،تسین خیرات یاوس یزیچ )تاجن( یراگتسر .)دوب هدش نآ زا ینیب شیپ میدق رد و(
 ٔهدارا و ھتفرگ دوخب نت ھک دوب ادخ حیسم یسیع .دومن نییعت ار نایحیسم ام میوقت ھک تسا خیرات زا

 :دنکب دھاوخب ھچ رھ ھک هدماین ایند ھب ھک تفگ دوخ وا .دناسر ماجنا ار ادخ
 

 ۶ انحوی
  ،منک لمع دوخ تساوخ ھب ات ما هدماین دورف نامسآ زا اریز :٣٨

 .مناسر ماجنا ھب ار شیوخ هدنتسرف ٔهدارا ات ما هدمآ ھکلب  
 
 :دیوگ یم ؟دھد ماجنا تساوخ یم وا زا ردپ یادخ ھک تسیچ و
 

 ۶ انحوی
  تسا نیا نم ٔهدنتسرف ٔهدارا و :٣٩

  ،هدیشخب نمب وا ھک یناسک نآ زا ھک  
  ،مھدن تسد زا ار کی چیھ   
 .منازیخ رب نیسپزاب زور رد ار نانآ ھکلب    

 
 و .دنا هدرک زیخاتسر ناگدرم زا ھک )یسیع دننام( دزاسب یمدرم ،تاجن قیرط زا تساوخ یم ادخ
 رد دوخ ،)تسین یرسک و مک رگید( هدناسر ماجناً الماک ار ردپ یادخ تساوخ ھکنآ صوصخ رد
 :دیوگ یم دوخ یاعد
 

 ١٧ انحوی
  ،یدرپس نم ھب ھک یراک نم :۴
  ،مدناسر لامک ھب  
 .مداد لالج نیمز یور رب ار وت ھنوگ نیا و   

 
 یم مالک یتقو ً،اتجیتن و .دوب نآ “تمظع” ٔھناشن ھکلب ،دوبن ادخ ٔھشقن “راوگوس” نایاپ حیسم گرم
 :دیوگ
 

 ١٩ انحوی
 :تفگ ،دیشچ ار بارش یسیع نوچ :٣٠

  ».دیسر ماجنا ھب«  
 .دومن میلست ار دوخ حور و هدرک مخ رس سپس   
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 ھب یزوریپ اب  ھک تسا یراک ٔھناشن ھکلب ،تسین یدیماان و سای رد یا ھلان ای ،تحار َسَفن ٔھناشن نآ
 دیرخزاب ار ردپ لام ؛مداد تسکش ار نمشد ؛مدش قفوم” ،دیوگ یم یرگید ترابع ھب .دیسر ماجنا
 .“مدرک
 زا(دنسانشب رتھب ار ادخ ات دننک فیرعت دیاب ار ناسنا یناحور ٔھچخیرات یحیسم نارواشم ،ھجیتن رد
 ھنوگچ و )دندش ھتشک ناویح نارازھ نآ رد ھک( ندرک ینابرق ٔھیور ینعی .)دعب ھب ١۵ :٣ شیادیپ
 )ادخ ٔھشقن زا یمھم تمسق و( نید یفرعم و ھیاپ ناونعب ار دوب ادخ یایوج لکش نیا ھب لیئارسا
  .دنسانشب
 

 ٢ نایناربع
  ،دراد دوجو وا ٔھطساو ھب و وا یارب زیچ ھمھ ھک ادخ دوب اج ھب :١٠

 ،دناسرب لالج ھب ار رایسب نارسپ ھکنیا یارب 
  ،جنر لمحت هار زا ار ناشیا تاجن نامرھق  
 .دنادرگ لماک   

 
 زا ار نیا .دوبن تاجن لماش اھنت ادخ ٔھشقن اما .داد ماجنا ار ھشقن ،دوب “ناشیا تاجن نامرھق” ھک وا
 دھاوخ ھک یتمدخ ،دمآ ایند ھب حیسم ھک یناکم و نامز( مینیب یم دش ماجنا میدق دھع رد ھک یئاھ توبن
 ھتسویپ ،نیا رب هوالع .)دمآ دھاوخ وا رس رب ھچنآ و درک دھاوخ ھک یتمدخ تایعزجً اصوصخ ؛درک
 :درک یم تبحص دوخ یدنب نامز ٔھشقن ھب عجار
 

 ٧ انحوی
  ،هدیسرن ارف نم تقو زونھ«:تفگ ناشیا ھب یسیع سپ :۶
 .تسا بسانم یتقو رھ امش یارب اّما  

 
 لالج ِتعاس” ،)٣٠ :٧ ؛۴ :٢ انحوی( هدیسرن ارف زونھ نم ِتعاس” :دیوگ یم یرگید یاج رد و
 هدیسر تعاس نیا ھب روظنم نیمھ یارب اّما” ،)٢٣ :١٢ انحوی( “تسا هدیسر ارف ناسنا رسپ نتفای
  :دمآ ایند ھب عقوم رَس حیسم یسیع ھک درک شومارف دیابن تقوچیھ و .هریغ و ،)٢٧ :١٢ انحوی( “ما
 

 )٢(۴ نایطالغ

  ،دیسر ارف لامک ھب ررقم نامز نوچ اما :۴
  دوش هداز ینز زا ھک داتسرف ار دوخ رسپ ادخ  
 دمآ ایند ھب تعیرش ریز و   
 

 ٔھمانرب اما .دیدرگ ارجا قیقد روطب و دوب هدش یزیر حرط تسرد ھک دوب یا ھنارکفتم ٔھمانرب تاجن
 نامیا ھک یصخش رھ سدقلا حور رد ھکلب ،دوبن رسپ یارجا و ردپ ٔھشقن لماش اھنت ناسنا تاجن
 سبس ھب” ھک یناسک ،درک لوبق دیاب .دنک یم تکرح دوخ تاجن زا رتالاب تاجرد ھب ھنالاعف هدروآ
 دناوت یمن سدقلا حور ٔھطساو ھب زج سک چیھ” ،)١ :٢ نایسسفا( دنا “هدرم دوخ ناھانگ و اھینامرفان
 ھچ ،درادن ار ادخ تخانش یئاناوت تقیقح رد .)٣ :١٢ نایتنرق لوا( »تسا دنوادخ یسیع« دیوگب
  .دنکب زین لوبق ار نآ ھکنآ ھب دسر
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 ٢ نایتنرق لوا
  دریذپ یمن ار ادخ حور ھب طوبرم روما یناسفن ناسنا اما :١۴

  ،تسین ناشکرد ھب رداق و ،تسا تلاھج شرظن رد اریز  
  اھنآ ٔهراب رد تسرد تواضق ھک ارچ   
 .تسا رسیم یناحور یھاگدید زا اھنت    
 

 ار سدقلا حور ھک یناسک اھنت ،رگید ترابع ھب .دنک یم مظح ،مسج رد ار مایپ ھک تسا سدقلا حور
 .دنروآ نامیا شمالک ھب و ،دننک ھبوت هدرک کرد ار یسیع دنناوت یم ،دنا هدرک تفایرد ناشدوجو رد
 یادخ ٔھشقن اب تاجن تفگ ناوت یم .دنراد تسد ناسنا تاجن رد ،ھس رھ ،سدقلا حور و ،رسپ ،ردپ
 لالج ار ادخ ،سدقلا حور لمع اب و ،داتفا نایرج ھب )رسپ یادخ( حیسم یسیع اب ،دیدرگ زاغآ ردپ
  .تسا تاجن لماع ثیلثت .داد
 لحارم زا ناوت یم لاثم ناونعب .دراد دوجو تاجن فیرعت یارب )یرگید داعبا( یرگید یاھ هار ھتبلا

 :درک تبحص تاجن ٔھناگس
 
 .)یئاسراپ( میدش هدرمش اسراپ ،ھتفای تاجن هانگ ٔھمیرج تخادرپ زا ام :ھتشذگ نامز 
 .)یزاسکاپ( میبای یم تاجن لد ناھانگ زا ام :لاح نامز 
 .)لالج( میدرگ یم )دازآ( تاجن ،هانگ دوجو زا :هدنیآ نامز 
 
 و )هریغ و ،ون تایح ،هرّافک :دھد یم ماجنا ادخ ھچنآ( یناحور بناج ود ھب ار تاجن ناوت یم ای

  .درک میسقت )هریغ و ،دامتعا ،ھبوت :دھد یم ام ھب ار نآ توق سدقلا حور ھچنآ( نآ یناسنا بناج
 رد .دراد دوجو تاجن زا ھک تسا یئاھ هاگدید زا یکچوک تمسق اھنت مدرب مان ھک یا ھنومن ھس ھتبلا
 زور لثم ھک تسا نیا مدرک نایب ار عون ھس مان ھک نآ لیلد اما .دنتیاھن یب ،تسا ادخ زا نوچ عقاو
 ناسنا تاجن ھب عجار یدایز تبحص ،تسا تاجن ادخ مالک یلصا عوضوم نوچ ،منک مالعا نشور
 ای ( دراد ھک یفلتخم بناوج زا ناوت یم ؛دراد یرایسب داعبا تاجن .تشاد رظن رد دیاب ھک هدش
 نیا رد دوش ھتفگ تاجن ھب عجار تسا نکمم ھچنآ مامت ً،اتجیتن .تسیرگن نآ ھب )بناوج زا یعومجم
 !دش دھاوخن ھتفگ اج
 دیراذگب ادتبا .دروآ یور تاجن عوضوم ھب دیاب ھنوگچ ،یحیسم ٔهرواشم هاگدید زا ھک دید دیاب لاح
 نودب( دزاس یم مھارف ار یحیسم ٔهرواشم ناکما ھک تسا تاجن ،منک رارکت ار دش ھتفگً البق ھچنآ
 )یلصا لماع( سدقلا حور نوچ تسا هدوھیب ندرک تروشم نامیا یب اب .)تسین ریذپ ناکما تاجن
ً اتجیتن و دراد تسد رد ار هرواشم روما ادخ ھک دنناد یم یحیسم نارواشم .دنا هدرکن تفایرد ار
 حور رد ،ناسنا رییغت .)ھیاسمھ و ادخ ھب طوبرم لئاسم( دشابن نکمم نآ لح ھک تسین یا ھلئسم چیھ
  .دراد ھشیر مالک و
 یاج .دشاب ھتشاد ار ادخ ٔهویم رد تکارش یعدم ھک تسین یحیسم ٔهرواشم زج یرگید شور چیھ
 زا شیب ھچنآ .دنرب یم راکب ار یرگید کاپان و یطاقتلا یاھ شور نایحیسم یضعب ھک تسا فسأت
 نایحیسم ام دیما .دناسر یم ار ادخ ھب دیما یحیسم ٔهرواشم .تسا دیما ،دراد شزرا یشور و  هار رھ
 دیورف دننام یصخش ھب دیما ندرپس اب یدایز قرف نیا .تسا هداد هدعو شمالک رد ھچنآ و ادخ ھب
 لماش مینک یم تشادرب ادخ مالک زا ھچنآ رھ .دراد قرف تیاھن یب تقیقح رد تفگ ناوت یم .دراد
 یمن یراک شنادنزرف زا تقوچیھ ادخ ،رگید بناج زا .تسا هدنھد دیما مالک یاج ھمھ .دشاب یم دیما

 نیا رد سرطپ .دشاب هداد زین ار نآ ماجنا تردق و هداد ناشن ار هار ھکنآ رگم دنھد ماجنا دھاوخ
 :دیوگ یم ھنیمز
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 ١ سرطپ مود
  وا یھلا تردق :فلا٣
  میراد زاین یرادنید و تایح یارب ار ھچنآ رھ  
 .تسا ھتشاد ینازرا ام رب   

 
 ناشن ھنوگنیا ناوت یم ار عوضوم نیا .میراد نامردپ نتخاس دونشوخ یارب ار زیچ ھمھ نایحیسم ام
 :داد
 

 رییغت ناکما = کرادت + نامرف
 

 رییغت ناکما  = کرادت  + نامرف
 ۴ نایپیلیف  ؛ ۶ یتم :هار .١ شابن نارگن

 ۴ نایپیلیف :تردق .٢
 نک راک ینارگن یاجب

 
 زا ھک - ھتشاذگ ناسنا نابز رب رثا هانگ ھنوگچ ،لاثم روطب( تفگ ناوت یم ھک تسھ یرتشیب بلاطم
 تخانش اب دیاب لاح اما ،)دراد یگدنز رب ھک یزوفن و – میراد ھطبار مھ اب و مینک یم رکف نآ قیرط
  .مینک افتکا ھتشاذگ ریثات ناسنا راکفا رب هانگ ھکنآ
 هویم ندروآ رمث ھک دناد یم نوچ ،تسا دایز شدیما ،دراد یحیسم رواشم ھک یلکشم راک دوجو اب
 داجیا ار مزال رییغت ادخ مالک ندروآ راکب اب سدقلا حور نوچ ،تسین یضاقتم تسد رد ای وا تسد
 :درک دھاوخ
 
 ١٢ نایمور 
  ،ناردارب یا سپ :١ 
  ،ادخ یاھتمحر وترپ رد  
 ار دوخ یاھندب ھک منک یم اعدتسا امش زا   
  ادخ ٔهدیدنسپ و سدقم و هدنز ینابرق نوچمھ                 
  .تسا نیمھ امش لوقعم تدابع ھک دینک میدقت     

  ،دیوشم رصع نیا لکشمھ رگید و :٢
 .)۶(دیوش نوگرگد دوخ نھذ ندش ون اب ھکلب 
  ؛دوب دیھاوخ ادخ ٔهدارا صیخشت ھب رداق هاگنآ      
 .وا لماک ٔهدنسپ و وکین ٔهدارا   

 
 رگا لاح .دنراد ناسنا رییغت ھب تبسن شخب دیما و یعقاو یتشادرب ،نایحیسم ھک تسا لکش نیا ھب
 دھدب ناشن دھاوخب وا زا )١( دناوت یم ،دشاب ھتشاد کش دونش یم رواشم زا ھچنآ ھب یضاقتم
 ھتساوخن ای ھتساوخ رواشم ار راک نیاً اتدعاق ھک( تسا ادخ مالک زا )تایآ( ھیآ مادک ساسا رب شتحیصن
 لحارم مامت رد تروص رھ ھب ھک( دیوجب مالک رد دوخ ار تحیصن تحص )٢( ای ،)دھدب ماجنا دیاب

 حیاصن نوچ .)١١ :١٧ لامعا ،تسا اجک دنادب دوخ ات دھدب ماجنا یضاقتم ار راک نیا تسا مزال
 ً:اتجیتن ،ھتفرگ رارق یضاقتم و رواشم ود رھ سرتسد رد ادخ یناحور
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 ار یگتسباو نیا ،رگید یاھ هرواشم رثکا( دوب دھاوخن رواشم ھب ھتسباوً اتیاھن یضاقتم )١(
  و ،)دنراد

  .دیامن هدھاشم مالک رد ار هرواشم ریسم و فدح ،لحارم مامت رد دناوت یم یضاقتم )٢(
 
 ھتشاد تقباطم مالک ماب یلکش ھب رگا یتح( تسا صقان درادن ادخ مالک رب زکرمت ھک یا هرواشم
 .تسوا ردپ دنیاشوخ وا لامعا و میمصت ھک دشاب هدرک لصاح نانیمطا یضاقتم تسا مزال نوچ )دشاب
 .)دنک تفای دوخ دوجو رد ار نآ دیاب( دشاب یم تیحالص و ریبدت اب دنک رکف تسین یفاک
 ھکلب ،دنیبب مالک اب قباطم ار دوش یم ھتفگ ھچنآ مامت یضاقتم دنھاوخ یم اھنت ھن یحیسم نارواشم
 یکتم مالک رب یضاقتم ھک دنیب یم رواشم یتقو .دننک یم زین قیوشت هار نیا رد ار وا )سلوپ دننام(
 نآ و تسا رادافو دوخ دھع رب ھک تسیا ادخ ساسا رب زین دیما نیا .دوش یم رتشیب زین وا دیما ،تسا

 ردً الماک دشاب یم دوجوم یحیسم ٔهرواشم رد ھک یدیما ھک مینیب یم لاح و .دناسر یم ارجا ھب ار
 .تسا تاجن ٔھجیتن
 و دیا هدوب “یراگتسر زا شیب” - باتک نیا مان ھب نم ٔهراشا دھاش باتک نیا نیشیپ یاھ لصف رد
 افو هدعو نیا ھب دیاب ھک تسا اجنیا .دیراد دایب ار درک مھاوخ نآ زا تبحص لیصفت ھب ھک نآ هدعو
 .منک
 یحیسم رواشم رد ھک یعضوم زا تسا یحضاو ٔھناشن دنک یم هراشا نآ ھب یتایح عوضوم نیا ھچنآ
ً البق ھک یروطب( مینک یم هدھاشم دراد دیما اب ھک یا ھطبار رد رتشیب ار نآ هراشا .تسا دوجوم

 مالک اب یضاقتم ادتبا نامھ زا نوچ ،تسین یلایخ و باوخ دیما زین دیما نیا .)دش نآ زا تبحص
 .)دنریگب ماجنا رظن دروم یاھ ینوگرگد ات دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا حور( دنک یم عورش
 ،ادخ ٔهدعو( ما هدرب مان ار دراد دوجو یحیسم ٔهرواشم رد دیما یارب ھک یمھم لیلد ھس نم اجنیا ات
 نیا مان رد و دراد ار یرتشیب تیمھا ھمھ زا ھک تسھ زین یرگید لیلد اما .)سدقلا حور و ،ادخ مالک
 .دوش یم هدید یراگتسر زا شیب ،باتک
 ھچنآزا شیب ھملک نیا .منک نایب حضاو روطب ار دراد ادخ مالک رد دیما ھک یموھفم تسا مزال ادتبا
 رد ھک یریگ یھام دننام( “مراودیما” ینعی دیما ھعماج رد .دشاب یم هدش یئاسانش ھعماج ردً الومعم
 ار دیما ،ادخ مالک اما .)مراودیما ،تفگ “ھن ای تفرگ یھاوخ یھام ینک یم رکف” - لاؤس ھب باوج
 ،هدیسرن نآ تقو دیاش ھکنآ دوجو اب .تسین نآ رد یکش ،تسا ادخ زا نوچ .دنک یم نامیا ھب لیدبت
  .تفرگ دھاوخ تروص دشاب ھتشاد نانیمطا دھاوخ یم
 

 ٨ نایمور
  ،میتفای تاجن دیما نیمھ اب اریز :٢۴

  .تسین دیما رگید ،دمآ تسد ھب ھک یدیما اما  
 ؟تسا ھتفای ار نآ ھک دشاب یزیچ دیما ھب دناوت یم یسک ھنوگچ   

 
 نآ ادخ .دوش یم نامیا ھب لیدبت ھک تسا یدیما )زیخاتسر اجنیا رد( دنک یم نآ زا تبحص ھک یدیما

 ،مینک یم هرواشم ھک ینامز .هداد امب ادخ ار نآ ٔهدعو ھک میشک یم ار ینامیا راظتنا ام .هداد هدعو ار
  .دش دنھاوخ عقاو ادخ ضیف لماش یضاقتم ٔھلئسم ھب طوبرم تایآ ھک میراد لماک نانیمطا

 ٔهرواشم رد ھک تسیچ .دشاب یم نآ ھب طوبرم باتک نیا مان ھک تسیا هدعو مادک ساسا رب مینیبب لاح
 ھنوگ ھمھ ھک درک عناق ار وا ناوت یم ایآ ؟تسیچ رد یضاقتم دیما ؟میشاب یم نآ قاتشم یحیسم
 مان یحیسم رواشم عضوم نم ھچنآ ٔھنیمز تالاؤس نیا باوج ؟درک لح ناوت یم ار )٧(یعقاو لئاسم
 .دنزاس یم مھارف ار ما هدرب
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 ھشیمھ سدقلا حور ٔهویم .)درادن هدوبً البق ھچنآ ھب یتھابش( تسا نزاوتم ان یحیسم رواشم عضوم
 نابز رد ون( دراد هدوب نآ یاجً البق ھچ رھ زا )یرت الاب( یرتشیب شزرا ،ون ٔهویم نیا و .تسا “ون”
 ٔهرواشم رد نآ نتفرگ راکب و عوضوم نیا تشادرب ،زین یبناج زا .)ھتشادن دوجوً البق ینعی ادخ مالک
 .داد دھاوخ ھئارا باتک نیا ھک تسا یتمدخ نیرتگرزب ،یحیسم
 و ھلصو ار )هریغ و ،جاودزا ،یصخش یگدنز( هدیشاپ مھ زا ھچنآ تقو چیھ دیابن یحیسم رواشم
 ھب یسر تسد “مدآ” ھچنآ ھب حیسم طسوت ام دنیوگ یم ھک “هوھی نادھاش” ھچنآ ھن و .دنک یزاس ھنیپ
 تسد زا ھچنآ( دادرتسا ای ،یزاسزاب ای ،یضارا یایحا ھب اھنت یحیسم رواشم .میا ھتشگ رب ،تشاد نآ

 :دیامن یم ناونع ار یراگتسر زا شیب یزیچ مالک نوچ ،درادن )دوب ھتفر
 

 ۵ نایمور
  ،دش نوزفا هانگ ھک ییاج اما :ب٢٠

 .دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب ضیف  
 
 مھارف ))٨(ام ٔھنالاعف ریغ ای ھنالاعف تعاطا اب( ام یارب حیسم یسیع ھچنآ دیوگ یم سلوپ ھیآ نیا رد
 یم اپ رب ھک یا ھجیتن و هانگ .دشاب یم میدوب هداد تسد زا مدآ طسوت ھچنآ زا رتشیب یزیچ ،دروآ

 ار دراد هانگ ھک یراوگ ان تارثا دیابن یرواشم چیھ و ؛)هریغ ،گرم ،یتخبدب( تسا روآ جنر دزاس
 ھسیاقم هانگ اب ناوت یمن ار ضیف .دنادرگ یم گرزب زین ار شراک و حیسم ،اما - دنک باسح زیچان
  .“تیاھن یب” ،منک یم رارکت.“دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب” - درک
 یم داجیا یضاقتم یارب ار یعضو حیسم یسیع .تسین ناطیش دنب زا تاجن اھنت عوضوم ھجیتن رد
  .تشادن دوجو وا ردً البق ھک دزاس
 :دمآ ایند ھب “ناگتشرف زا رتمک” یدوجوم مدآ .تسا ھنوگچ عوضوم دینیبب
 

 ٢ نایناربع
  ،یتخاس ناگتشرف زا رتمک یکدنا ار وا :٧
 .یداھن شرس رب ار مارکا و لالج جات و 

 
 و درپس نآ یاھ یتخبدب و هانگ بالجنم ھب ار دوخ ناگدنیآ مامت و دوخ ، هانگ ھب ندش بکترم اب
 :)ریز ریوصت( دش هدنکفا ریز ھب شماقم
 
 
 
 
 
 
 شنیرفآ رد        
 
 
 

ناگتشرف  

)شنیرفآ رد ناسنا( مدآ  

)لالج زا طوقس زا سپ ناسنا( مدآ  
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 نیا ناراگدنوادخ” و ،“اھ تسایر” ،“اھتردق” جوف( یرتالاب رایسب ٔھجرد ھب ناسنا ،حیسم رد اما
 ،دنیشنب دنوادخ تسار تسد رد و ھتسیز تشھب رد ات تفای ءاقترا ))٩(“کیرات یایند
 

 ٢ نایناربع
  ،تفرگ رارق ناگتشرف زا رتنیئاپ ینامز کدنا ھک مینیب یم ار یسیع اما :٩
  ،تسا هدش هداھن شرس رب مارکا و لالج جات نونکا یلو  
  تشذگ گرم جنر زا ھک ارچ   
 .دشچب گرم معط ھمھ یارب ادخ ضیف بسح رب ات    

 
 ،درک دنھاوخ تفای ردً الماک نارادنامیا ٔھمھ یراگزور ار نآ ،٣ و ٢ ھفشاکم و ،٣ نایسلوک قبط و 
 :)ریز ریوصت( درک میھاوخ ھبرجت راگزور نیمھ رد زین ار نآ زا یدودح و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضیف      دوعس            تاجن      
 
 
 
 
     طوقس         هانگ                     
                                            
 
 
 
 
 
 
 تسا ور نیا زا .دراد ار ادخ بناج نزاوت .تسا دوعس زا رتنیئاپ طوقس .درادن نزاوت قوف ریوصت
 تفایرد تاجن رد رتشیب رایسب ار میداد تسد زا هانگ رد ھک ار ھچنآ ام دیوگ یم ب٢٠ :۵ نایمور ھک
  .میدرک

)شنیرفآ رد ناسنا( مدآ  

)لالج زا طوقس زا سپ ناسنا( مدآ  

)تاجن زا سپ( حیسم رد ناسنا  
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 نامرد یارب ،دگنل یم و ھتشاد شیاپ رد یلاکشا دلوت زا ھک یرامیب .دیتسھ بیبط امش دینک روصت
 شیاپ یور دناوت یمن رگید ھک یروطب ،هدش رتشیب یگزات شیاپ لاکشا دیوگ یم .دیآ یم امش شیپ
 یور ،میدق ننام ار وا ھک تسا نیا دینکب شیارب دیناوت یم ھک یراک اھنت دینک روصت لاح .دتسیاب
 نیمًھاتیاھن زین نابیبط تفگ ناوت یم ھک( !دھد ھمدا یگدنز ھب ناگنل ھتشذگ نوچمھ ات دیھد رارق شیاپ
 روطب !ریخ ؟دھد ھئارا دناوت یم زین یحیسم رواشم ھک تسا نیمھ نیا ایآ ما .)دنناسر یم ماجنا ار
 یتمالس ،هزات یزیچ .دگنل یم ھن و دراد درد ھن ھک تسا یئاھ مدق دننام دراد تسد رد ھچنآ !ریخ لک
 مان رد ھک یناسک .)تسا ادخ تسد رد زین بیبط تمدخ ھتبلا( تسا ھتشادن شرمع رد یتح رامیب ھک
 اھنت ھک مینک یمن هرواشم ار یضاقتم ام .دنراد ار یرتالاب ٔھجرد ،دننک یم تمدخ ادخ ضیف و یسیع
 لیدبت نامیا ھب ندیود زا سپ ھک( دودب یضاقتم ھک تسا نیا رد )سدقلا حور تردق و( ام دیما .دگنلب
  .)دریگ یم
 هراپ ھک تسین نیا ناشراک یحیسم نارواشم ،دنیآ یم هراپ ھکت ھیاھ جاودزا اب نایضاقتم ھک ینامز
 حیسم ھب رادنامیا .تسین هدوب یضاقتم ٔھتشذگ رد ھچنآ ناشفدح .دنزودب مھ ھب و هدرک عمج ار اھ
 ،)تسا تیاھن یب ادخ( دوب راتساوخ ار نیا زا شیب ،شگرم رد حیسم یسیع ھک نانچ .تسا ون یتقلخ
 ندع غاب رد ھچنآ فالخ ،اھ جاودزا ھنوگ نیا .دھاوخ یم ار نآ زا شیب زین یحیسم رواشم نانچمھ

 هدرواین تسدب ار یلماک تیاظر تقو چیھ و دنا ھتشاد زین ار یتسردان زاغآً الومعم ،تفرگ تروص
 زا رتھب و رتالاب یتیعضو ھب ای یدرگرب میدق عضو ھب دھاوخ یم تلد ،دیسرپب یضاقتم زا رگا .دنا
 هدوب راک ردً امتھ یلماوع .دراد یا هدیاف ھچ ھتشذگ ھب تشگرب .ار نیمود تفگ دھاوخً انیقی ،ھتشذگ
 تسا نیرفآ طاشن ادخ ،ریخ !تسا هاچ شریز دینیب یم دّینکب ار نیمز .هدرک داجیا ار ھتشذگ عضو ھک
 یحیسم نارواشم عضوم نیا .دباتیم یوس ھمھ ھب شرون .دشخرد یم ھک دھاوخ یم ار یجاودزا و
 و دیوگ یم ار تقیقح ،“مدرگرب عضو نآ ھب مھاوخ یمن نم ریخ” ،دیوگ یم یضاقتم یتقو و .تسا

 اھنت .ھساک نامھ و شآ نامھ .ددرگرب هدش ھلئسم بجوم ھچنآ ھب دھاوخب ھک تسیک .دراد مھ قح
 .دھدب )سدقلا حور ٔهویم( حیسم رد ار یدیدج جاودزا یانب ٔهدعو دناوت یم ھک تسا یحیسم رواشم
 تاجرد لماش ھک ادخ ضیف بتکم - دراد ار ادخ یناحور بتکم یحیسم ٔهرواشم ،ھک رطاخ نیا ھب
  .تسا ھتشگ لماش ار باتک نیا مان و )یحیسم یزاسزاب( دشاب یم تاجن زا یرتالاب
 جرھ رب یزوریپ .دننک جات ھب لیدبت ار ھتشادرب یاھ بیلص ھک تسا نیا ناشفدح یحیسم نارواشم
 یئاناوت ناسنا و تسا دایز جرم و جرھ نیا تعسو .هدرک داجیا یگدنز رد ناطیش ھک تسا یجرم و
 ار نیا و ،دراد ار یراک نینچ یئاناوت ھک تسا ادخ میظع ضیف اھنت .درادن ار نآ نامرد و تخانش
 رتنوزفا تیاھن یب ضیف ،دش نوزفا هانگ” رطاخب ھک ھچنآ ات هداد رارق شنارواشم ناتسد رد ادخ
 .ادخ تمحر و ضیف رب دشاب یتداھش و “دیدرگ
 لیمکت و دوب دشر لاح رد لامک نآ اما( دوب لماک ،داد تسد زا ندع غاب رد “مدآ” ھچنآ ھکنآ دوجواب
 تیاھن یب دوخ ،ضیف .دھد یم ھئارا حیسم نادنزرف ھب ار یتاھن یب تاجرد ادخ ضیف ،)دوب هدشن
 تسا لکش نیا ھب و .میروآ یم تسدب ار ددرگ عقاو “مدآ” رد “دوب رارق” ھچنآ حیسم رد ام .تسا
 میئامیپ یم ار میا هدوبن نآ ردً البق ،هاگ چیھ ھک یھار ،دسرب نآ ھب تسناوتن مدآ ھک یھار لماکت رد ھک
 .)دوش یم رتنشور هار ،میور یم شیپ ھچ رھ و(
 رجزّ دح نیا ھب ات امش ھکنآ دوجو اب” :دنک یم راکشآ ار دوخ عضوم ادتبا نامھ رد یحیسم رواشم
 ھک دیشاب ھتشاد ھجوت( دش هدیشک هانگ ار ھب هدیرفآ ادخ ھک یناج و ،دیا ھتشگ لمحتم ار یباذع و
 امش ھک مینک رکش ار ادخ دیئایب ،)میریگ یمن مک ھتسد و هدرب مان ار هدرک داجیا وا رد هانگ ھک یتاریثأت
 رییغت ٔهدامآ ار امش ھک مینک رکش دیئایب نینچمھ و .دشخرد یم امش جاودزا ھک دروآ دھاوخ یئاج ھب ار
 ھمطاخ امش یمیدق یگدنز ھب ادخ .دیدرگرب ،دوب ھچنآ ھب دیتسین یضار رگید و ،هدرک یا ھقباس یب
 “!دشخرد یم ھک ددرگ امش یارب یجاودزا ھب رجنم ھک دزاسب نآ رد یا هزات یاھ زور ات ،هداد
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 ،تسا هدرک ھنخر یگدنز رد یا ھجرد ھچ ات هانگ درادن یتیمھا ،دشاب ھچ ھلئسم درادن یقرف تقیقح رد
 دزن ھب حیسم یسیع ضیف اب ار نآ دوخ ،هدیرفآ ون زا ھکنآ ھک تسا نیا یحیسم نارواشم عضوم
 !شمیظع تاجن یارب رکش ار ادخ !ادخ نیمزرس رد ھصرع ،دینکب ار شرکف .دروآ یم دوخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 مھدزاود لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنشاب یم مھ اب فدارتم رکف و ،)تخانش( ھشیدنا ،لد ھنوگچ دینک ھجوت )١(
 دراد دوجو )“نم راتفر. . . نم راکفا”( نداد ماجنا و ندرک رکف نایم ھک یا ھطبار ھب ھجوت )٢(

  .دینکب
 وا زا و دنراد وا یاھ هار ھب لیامت زونھ )دنناد یم لقاع ار دوخ ھک یناسک( “نارکفنشور” )٣(

 .دننک یم ینادردق
 ھتشادن رظن رد ار نایضاتم یاھ تساوخ اھنت ات دینکب نارواشم ھب مالک یاھ رادشھ ھب ھجوت )۴(

  .دننادرگب اھ زاین دروآرب ساسا ار ادخ تساوخ ھکلب دنشاب
 .١٨ ،١٧ :۴ نایسسفا )۵(
 .ددرگ یم ون یگدنز ھب لیدبت “ون نھذ” ھک دیشاب ھتشاد ھجوت )۶(
 .دنشاب یم دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب تبحم ھب طوبرم ھک یلئاسم ینعی )٧(
 .دنزادرپ یم ار مکح تسکش ٔھمیرج و دنزاس یم ادخ مکح اب قفاوم ار ام ،ود رھ )٨(
 ١٢ :۶ نایناربع )٩(
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 مھدزیس لصف
 یراگتسر لوصا

 )١ شخب( یحیسم ٔهرواشم رد ششخب
 
 یناسآ ھب دنا هدرک تفایرد ار ادخ ششخب ھک نایحیسم اما .دراد ششخب ھب زاین زیچ رھ زا شیب ناسنا
 تشادرب ھک یتروص رد . دننک شومارف زین ار وا ششخب تفای رد و ،حیسم ھب نامیا موھفم دنناوت یم
 یم تسد زا ار دوخ “نیتسخن تبحم” نآ نودب .تسام یناحور یگدنز ٔھمزال ،ششخب زا یا هدنزاس
 .میھد
 
 ٢ ھفشاکم 
  مراد وت رب ار داریا نیا اما :۴ 

 .یا ھتشاذگ ورف ار دوخ نیتسخن تبحم ھک  
 
 دھاوخ رتمک زین نارگید ندیشخب ھب تبسن ام شیارگ ،میربب دای زا ار دوخ ششخب رگا ،نینچمھ و
 بجاو لیلد نیا ھب .دندرگ یم زاغآ دنراد مھ ھب تبسن ھک یراتفر زا مدرم لئاسم زا یرایسب .دش
 دیاش ھطبار نیا رد .دنزومایب ار ششخب اب ھطبار رد دنناوت یم ھچنآ رھ یحیسم نارواشم ،تسا
  .)١(دھدب حرش ار دوخ ششخب تفایرد تشذگرس دھدب ھیجرت رواشم
 اب ناشقرف .دنشاب راذگساپس و دننامب ششخب نیا رد دیاب و ،ھتفای ششخب دنتسھ یئاھ ناسنا نایحیسم
  .دننک یم یگدنز ادخ تاشن رد و دنتسھ راذگساپس زین یرایسب .تسا نیمھ نامیا یب یاھ ناسنا
 زاغآ ادخ ششخب اب طاشن نیا ،اما .دننک یم یرپس طاشن اب ار دوخ یگدنز یاھزور ،دینکب ار شرکف
  .دنوش ماجنا دیاب ھک تسا راد هدھع زین ار یئاھ تیلوئسم دوخ دشر ٔھمادا یارب و ،دیدرگ
 

 ۴ نایسسفا
  دیشاب زوسلد و نابرھم رگیدکی اب :٣٢

  ،تسا هدوشخب حیسم رد ار امش ادخ ھک ھنوگ نامھ و  
 .دییاشخبب ار رگیدکی زین امش   

 
 رد دیاب ھک تسا یتایح یعوضوم نیا .دنشخبب ار نارگید ھنوگچ دنزومایب نایحیسم دھاوخ یم ادخ
 ات درک ادف ار دوخ ٔھناگی دنزرف و درک تبحم ار ام ادخ ھک ھنوگنامھ دننادب دیاب .دبای جاور نایحیسم
 رد تسا یمھم عوضوم نیا .میرادب ینازرا نارگید ھب ار تبحم نیا دیاب زین ام ،دھد تاجن ار ام
 ٔھطبار و دوش هدروآ نایم ھب تسا مزال یحیسم ٔهرواشم تاسلج بوچ راھچ رد و ،رادنامیا یگدنز
 .ددرگ هدیجنس یضاقتم اب نآ
 ،یراکشآ ٔھنوگب نآ رد ھک )دیسر میھاوخ نآ ھبً ادعب و( میناوخ یم ار یلاثم ٣۵ - ٢٣ :١٨ یتم رد
 زا شزرمآ” نامھ نیا .میھد یم دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب ،ھک تسا یدھعت ششخب ھک دیوگ یم امب ادخ
 دندوب ادخ مداخ نارادنامیاً البق ھک یگرزب قرف اب دوب هدش ھتفگ ام ھب میدق دھع رد ھک “تسا ناھانگ
  .دنشاب یم ادخ نادنزرف لاح و
 ھکلب ،حیسم یسیع ششخب اھنت ھن ؛هدرک نآ ھب یدایز ٔهراشا ادخ مالک ھک دراد تیمھا یدح ھب ششخب
 رب دوش یم یتشآ و حلص ھب رجنم ھک یششخب ھک میناوخ یم ۵ یتم رد( نارگید زا ام ششخب
 یم ھک ددرگ یم یناسک لماش اسیلک طابضنا ھک میناوخ یم ١٨ یتم رد ؛دراد تیولوا ام شتسرپ
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 نیدلاو ام ھک یششخب ،میناوخ یم ١٨ یتم رد نینچمھ ؛دنشخبب ار رگیدکی دنھاوخ یمن ای دنھاوخ
 .)دسرب مھ نارگید ھب دیاب ،میراد نامنادنزرف ھب تبسن
 یبناوج مامت دیاب ؛دنراپسب رطاخب ار ھتفگ ششخب ھب عجار ادخ مالک ھچنآ تسا مزال یحیسم نارواشم
 زا دیاب .دننک بسک ار نآ زا یلماک تخانش )هدرک رورم ار نآ راب دنچ( هدرک یسررب ار دراد ھک
 تبحص ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .دنشاب هدوب انشآ نآ یلمع بناوج و ،یناحور بتکم ،ریسفت ظاحل

 ھتشاد ار یرتشیب تیمھا ھک تسین یرگید عوضوم نم رظن رد .منک یم نآ زا لصف نیا رد یدایز
 .دشاب
 نیا زا یرایسب .دور یم ردح ھب تردق اھ نآ زا ھک هدش یئاھ فاکش و زَرد زا رپ هزورما یاسیلک
 لئاسم نیا زا یرایسب و .دنا هدروآ دوجوب یدرف نایم لئاسم زین ار )اھ خاروس( اھ فاکش و زرد
 ٔهرواشم .تسا ھتفرگ تروص ادخ تساوخ نتخاسن لمع و ،یفاک میلعت ،تخانش مدع رطاخب زین
 هرواشم .دنزادرپب دوخ یلصا تیلاعف ھب دزاس یم رداق ار نایحیسم ھک تسا یبناج تیلاعف یناحور
 یسیع ھک ھنوگنآ ات دنک یم دازآ ،دریگ یم ار ناشراک یولج ھچنآ زا ار نایحیسم .تسین راک نایاپ
 تیامھ یزرم نورب تامدخ و ،شتسرپ ،میلعت ،تراشب رد ار یسیع و هدرک یگدنز دھاوخ یم حیسم
  .دننک
 .“؟دش ھچ هانگ سپ” مان ھب ھتشون ار یباتک ،فورعم سانشناور ،)١(Karl Menninger رگنینم لراك
 یم هانگ زا تبحص مدرم ،میدق رد دیوگ یم .دنک یم حرطم ار یمھم عوضوم باتک نیا رد وا
 ھب یرگید بسچرب ھکلب ،هدش مک هانگ ھک تسین نیا لیلد .دننک یم نآ زا تبحص رتمک لاح ؛دندرک
 یگرزب رثا زین رییغت نیا .هدش ھتخانش ضرم ای مرج الاح ،دوب هانگ ھب فورعمً البق ھچنآ .هدش هداد نآ

 ضارما ؛دنوش تخادرپ دیاب میارج .ضرم ھن ،دیشخب ناوت یم ار مرج ھن نوچ دراذگ یم یاجب ار
 دنتسھ یرایسب ،هدش هداد رییغت نیا رطاخ ھب .)دنوش هدیشخب ،تسین ریذپ ناکما رگا ای( دنبای افش دیاب
 تفایرد ار نآ دنناوت یمن )دنیوگ یم دوخ ھک یروطب( اما ،دنراد ششخب ھب زاین و دنا هدرک هانگ ھک
 لاثم ناونعب( تسا هابتشا لماش شباتک ٔھیقب ھکنآ دوجو اب ،دیوگ یم تسرد ظاحل نیا زا رگنینم .دننک
 ،هدش داجیا یلاکشا دنناد یم ھک دنتسھ یرایسب .)ادخ ھن ،ناسنا ھیلع تسا یئاطخ هانگ دنک یم رکف وا
 ناشسرتسد رد ششخب ھک دننک یمن رکف هدش ھتسش یروطب ناشزغم یلو ،هدش هداد تسد زا یزیچ ای
 ھک( دنرامشب “هانگ” ار هانگ - هدرب مان ار تقیقح ھمھاو نودب یحیسم نارواشم ھک ینامز ات .دشاب

 .دننام دنھاوخن یقاب دوخ یتخبدب رد ناکامک ناراک هانگ - )دناسر یم ار رازآ نیرت مک هار نیاً انمض
 دھاوخ یم ادخ ھک یئاھ هار تقونآ و ،دیوگ یم ھچ ششخب ھب عجار ادخ مالک مینیبب ادتبا مدقتعم نم
 .دندرگ راکشآ نامیارب میربب راکب ار نآً المع ات مینک یط
 
 
 

 ادخ مالک رد ششخب یناعم
 میدق دھع
 
 دشاب یم salach “خالاس” یلوا .دنشاب انشآ اھ نآ اب دیاب نارواشم ھک تسھ هژاو ود میدق دھع رد
 “ندرک نتشادرب اب ندرک ُکبس” نآ )یانب ریز ای( داینب .تسا ود نآ نایم نیرت مھم و یساسا ٔهژاو ھک
 ،دوخ دنزرف ھناگی ناج یادف اب ھک میوش یم ادخ ششخب رکف ھک دنک یم ادیپ طبر ینامز .دشاب یم
 تبسن ادخ ششخب زا ھشیمھ ھملک نیا .داد تاجن ار ام ناج و تشادرب نامشود زا ار ام ناھانگ راب
 یسراف نابز میدق ٔھمجرت ود رھ رد .رگید ناسنا زا یناسنا ششخب ھن ،دنک یم دای ناسنا ناھانگ ھب
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 هدش ھمجرت “شزرمآ” خالاس ٔھملک ،)یریسفت ٔھمجرت زجب( )٢(دنشاب یم تسد رد ھک سدقم باتک
 ،)هدناوخ داتفھ نابز ھب فورعم( دش ھمجرت ینانوی نابز ھب ادتبا سدقم باتک ھک ینامز رد .تسا
 ھبً الومعم اما ،)دش دھاوخ یگدیسر تغل نیا ھب( هدش ھمجرت aphiemi “یّمیفآ” ھب خالاس ٔھملک
 ھمجرت )قفاوم و ،بسانم ،یضتقم ،دعاسم ینعی( hilaskomia “ایمُکسالیھ” ای ،hileos “سوئلیھ”
  .)١٣ :١٨ اقول( دنا هدش
 هرافک نآ ٔھمیمض ھشیمھ .تسا ادخ تبحم و فطل اب هدننک فلخت یزاسزاب و حالصا نآ ینمض ینعم
 ،٢٠ :۴ نایوال :دشاب یم طوبرم تمارغ و هرافک تخادرپ ھب رتشیب هزورما .دشاب یم زین تمارغ و

 یم ماجنا رس ششخب ھب هرافک تخادرپ ،تایآ نیا رد و ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٠ :۵ و ٣۵ ،٣١ ،٢۶
 لکش نیا ھب ام نامز یارب ار عوضوم دیدج دھع .تشگ مھاوخ رب عوضوم نیا ھبً اددجم نم .ددرگ
 :هدرک نایب

 ٩ نایناربع
  ،تعیرش رب انب ،تقیقح رد :٢٢

  دوش یم کاپ نوخ ٔھلیسو ھب زیچ ھمھً ابیرقت  
 .تسین یشزرمآ ،نوخ نتخیر نودب و   
 

 هدافتسا یگنوگچ ھب ،“خالاس” زا یفاک کرد یارب .هدش هدافتسا نآ زا ھک تسھ زین یرگید عجارم
 :دینک عوجر تایآ نیا رد نآ زا
 

 نآ جیاتن ،دنا هدش هدوشخب هانگ ھکنآ دوجو اب مینیب یم اجنیا رد( ٢٠ و ١٩ :١۴ دادعا .١
 )دش دھاوخ یگدیسرً ادعب عوضوم نیا ھب ؛دنراد ھمادا

 ١٧ :٩ ایمھن .٢
  ٣ :١٠٣ لاثما .٣
 )میراد لد رد ھک تسا یھانگ یگدوشخب سکع رب دینک ھجوت( ۴ :١٣٠ لاثما .۴
 ٧ :۵۵ ایعشا :۵
 هدرک ھیآ نیا ھب هراشا ،درک ارجا ار دوخ رخآ ماش حیسم یسیع ھک ینامز( ٣۴ :٣١ ایمرا .۶

 .)دشاب یم هدرب دای زا هانگ ھک تسا نآ لماش اجنیا ششخب ھک دیشاب ھتشاد ھجوت .دوب
 

 شزرا و دروآرب تیافک اھ نیا کش نودب یلو ،درک عوجر اھ نآ ھب ناوتب ھک دنتسھ زین یرگید تایآ
 .دنا هدرک نایب ار دراد ششخب ھک یدایز
 زجب( سدقم باتک یسراف نابز میدق ٔھمجرت ود رھ رد زین ھملک نیا .تسا nasa “اسان” رگید ٔھملک
 نآ موھفم و دراد خالاس ھب یرایسب تھابش نآ ینعم .تسا هدش ھمجرت “شزرمآ” ،)یریسفت ٔھمجرت
 ھک یجّرف زا تبحص خالاس ھک اجنآ زا .تسا ندیشخب و ،ندش راد ھیکت ،ندرک لمح ،ندرک دنلب زین

 ندرک دنلب اب نتشادرب نایم زا رب زکرمت “اسان” ،دنک یم ) ریصقت سح( راب ندرک دنلب زا لصاح
 ،تسد ای ادص ،تروص ،رس ،نامشچ ندرک دنلب زا تبحص ھملک نیا ،زین رگید یاھ ھنیمز رد .دراد
 .تسا ندرک لمحت و ،ندیشک جنر و ،)تخرد نوچمھ( هویم ندروآراب ،سابل ،کدوک ندرک لمح
 .دشاب یم هانگ )ندرک جراخ ای( ندنکفا رودب دراد تیمھا ام یارب ھچنآ ھتبلا
 :لماش دنیوگ یم نخس تاصخشم نیا اب ھک یتایآ
 

 یم ناسنا ھب ادخ و ،ناسنا ھب ناسنا ھب طوبرم اجنیا ششخب دینک ھجوت .١٧ :۵٠ شیادیپ .١
 .دراد خالاس اب یدایز قرف تروص نیا رد .دشاب
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 دشخب یم ار ناسنا “هانگ و ،ینامرفان و  ریصقت سح” ادخ اجنیا .٧ و ۶ :٣۴ جورخ .٢
 .)درادن یصوصخب هانگ رب زکرمت ادخ ششخب ھک دیشاب ھتشاد ھجوت(

 یتشادرب و لکش نآ .ددرگ یم رسیم “ششوپ” لکش ھب اجنیا ششخب .۵ و ١ :٣٢ رومزم .٣
 نومضم رد ھچنآ ھب لاح ،)نتشادرب نایم زا قیرط ھب ششخب( میتشاد “اسان” زاً البق ھک
 ھب ھک تسا یھار ود نیا .تسا هدش لیدبت )ششوپ قیرط ھب ششخب( دیآ یم تسدب تایآ
 ناسنا ھکنآ زا دعب ادخ ھک دیشاب ھتشاد زین ھجوت .هانگ تشادرب :دریگ یم مامتا دصقم کی
  .دیناشوپ ار نآ ،درک فارتعا دوخ مرج ھب

 :٣۴ جورخ( دوب دھاوخن راک رد یمحر و تشذگ .ششخب )فالخم( داضتم .۶ :١ عشوھ .۴
۶(.  

 
 و عیسو رایسب ششخب عوضوم ھک ددرگ یم ملسم ام یارب هدش دای تایآ زا یمک دادعت رورم زا سپ

 موزل و میظع شزرا نیا یاھ ھناشن و .رادنامیا رھ یگدنز زا تسا یلصاح رپ نیمزرس .تسا قیمع
 .دراد یعونتم لاکشا ششخب .مینیب یم ادخ مالک رد ار رادنامیا رھ یگدنز رد نآ یصخش تخانش
 
 

 دیدج دھع
 
 نایم .charizomai “یاموزیراک” وapheimi  “یمیفآ” :تخادرپ میھاوخ ھملک ود ھب زین دیدج دھع رد
 نیا .دراد “خالاس” ھب یدایز تھابش و دشاب یم ششخب ھب طوبرم یلصا ٔھملک “یمیفآ” ،ود نیا
 .میزادرپ یم یمیفآ ھب ادتبا .دنراد زین قرف ،مھ اب تھابش دوجو اب زین ینانوی تاملک
 میدید میدق دھع رد ھچنآ زا یتھابش .“وفع ای ،ندش صالخ ،ندرک اھر” ینعی “یمیفآ” ینعمً اساسا
 یلصا ٔهدافتسا .دنک یم رییغت یمک نآ کبس ،دوجو نیا اب .مینیب یم ار )ندرک دنلب ،نتشادرب نایم زا(
 رد نینچمھ( دشاب یم هدش ھتفرگ هدیدان ای هدیشخب یھدب اب ھطبار رد )یسانش ھشیر فالخ رب( نآ زا

 .)ھتفرن نایم زاً الماک - هدشن تخادرپ زونھ - یھدب اب ھطبار رد ھک - ینادنز نتخاس اھر صوصخ
 نتخاس راکشآ ناشروظنم ھک هدش هدافتسا یددعتم یقوقح و یلام لئاسم اب ھطبار رد ھملک نیا زا
  .دنناسر یم ار )هدشن وغل ای( هدش تخادرپً الماک یھدب

 ؛٣٢ و ٢٧ :١٨ یتم( هدرک هدافتسا یظفل و یرھاظ قیرط ود ھب ھملک نیا زا سدقم باتک دیدج دھع
 یم “زواجت” زا تبحص یتقو .دشاب ھتشاد دوخ لابند ار “یھدب” دراد جایتحا یمیفآ ٔھملک .)١٢ :۶
 ناسنا ،زواجت .تشاد رظن رد ار هدش دراو )تاراسخ ناربج( یھدب دیاب ،)۴٢ و ۴١ :٧ اقول( دوش
 یسر باسح ھب نامز رھ دراد ناکما و تسا راکھدب ادخ ھب لکش نیا ھب وا ؛دنک یم راکھدب ار
 تبحص ٢٢ :٨ لامعا رد .دروخ یمن ناکت و تسا وا شود رب راب ھک تسا یئاج رد وا .دوش هدناوخ
 هاوخب دنوادخ زا و نک ھبوت دوخ ترارش نیا زا”( تسا ام ٔھشیدنا و رکف رد ھک هدش یھانگ ششخب زا
 ھک تسا یتیلوئسم ای ،یھدب ھک مینیب یم حضاو روط ھب ار هانگ .)“دوش هدیزرمآ تلد ٔھشیدنا دیاش ات
 یجرف و ،ششخب ،یشوپ مشچ ،دریگ یم رارق ھجوت دروم ھچنآ و .دوش ھتخادرپ شیارب یئاھب دیاب
  .تسا نآ لصاح ھک یگدنز گرزب راب زا تسا
 لابند ار )hamartia - ایشراماھ( “هانگ” راب هدزای ،)ششخب ،یئاھر ،ندرمش دودرم( “یمیفآ” ٔھملک
 ؛٣١ :۵ لامعا ؛٧ :١ نایسسفا ؛٢٩ :٣ سقرم ؛١۴ :١ نایسلوک( ار “زواجت” رابکی و دراد دوخ

 .)١٨ :۴ اقول ؛١٨ :٢۶ ؛٣٨ :١٣
 نآ ینانوی ٔھشیر .تسا charizomai “یامُزیراک” ،هدش هدافتسا دیدج دھع رد ھک یرگید ٔھملک
 تسا یششخب .دراد ار طرش نودب و ناگیار ششخب ینعم ھک )ضیف ،تافتلا( دشاب یم  charisزیراک
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 ھک تسا یا ھیدھ ششخب .)دش یم تخادرپ دیاب هدراو تراسخ ای مرج یلو( تسین نآ رد یتقایل ھک
 و ۴٢ :٧ اقول ؛١٣ :٣ ؛١٣ :٢ نایسلوک ؛٣٢ :۴ نایسسفا( هدنریگ ھن ،دراد هدنھد یارب یا ھنیزھ

  .دریگ یم رارق ثحب دروم ،یگدوشخب نازیم اجنیا و ،۴٣
 
 
 

 ششخب ینعم
 
 نوچ ،یئادتبا میوگ یم .درک مھاوخ تبحص ششخب ینعم ھب عجار ،یئادتبا ٔھنوگ ھب ھلحرم نیا رد
 نامزاس و هدش لیصفت ،راد تیحالص دیاب میوگ یم ھچنآ .تسین لماک ؛تسا یبیرقت دوش یم ھتفگ ھچنآ
 یتح ھن و ،مرادن ھلمج کی رد ار ششخب ینعم ٔھئارا یئاناوت نم .دیامن یط ار یریسم و دشاب ھتفای
 داعبا ھک تسا یعوضوم ،ششخب ھک تسا نیا منک راکشآ ھلحرم نیا رد مھاوخ یم ھچنآ .دنب کی
 .دراد ادخ مالک رد یفلتخم
 ،یعوضوم تخانش هار نیرتھبً الومعم .مینک ھسیاقم تسا نآ اب فلاخم ھچنآ اب ار ششخب دیراذگب لاح
 ؟دیوگ یم ھچ ششخب زا عانتما ای ندیشخبن ھب عجار ادخ مالک .دشاب یم تسا نآ فلاخم ھچنآ تخانش
 :دیریگب رظن رد ار تایآ نیا
 

 ٣ سوقرم     .١
  میوگ یم امش ھب ،نیمآ :٢٨

  ناسنا ناھانگ مامت ھک  
  دیوگب ھک یرفک رھ و   
 ؛دوش یم هدیزرمآ    

  ،دیوگ رفک سدقلا حور ھب ھک رھ اما :٢٩
  ،دش دھاوخن هدیزرمآ زگرھ  
 .»تسا یدبا یھانگ ھب مرجم ھکلب   

 
 باتک رد یرتشیب تبحص عوضوم نیا ھب عجار( میناوخ یم ار “هریبک هانگ” عوضوم تایآ نیا رد
 لباق ناھانگ عاونا دیوگ یم حیسم یسیع .)تسا هدش ،٣٧ لصف ،“یحیسم نارواشم یامنھار”
 ھب اھنت اجنیا رد رفک .درادن ار ششخب ناکما “دیوگ رفک سدقلا حور ھب ھک رھ اما” ،دنتسھ ششخب

 ،اھ نیا زا کی چیھ ،قالط ،ندز قلج ،انز .دشاب زیمآ نیحوت ھک تسا ینخس رھ ھب ھکلب ،تسین ادخ
 دیاب ناسنا .)»دراد دیلپ حور«( تسا سدقلا حور ھب یئوگ رفک مینیب یم ٣٠ ٔھیآ رد .تسین هریبک هانگ
 :میسانش یم وا سدقت زا ار ادخ حور .درامشب “دیلپ” ار ادخ حور ات دشاب تسپ یلیخ
 

 ١ نایمور
  ،ناگدرم نایم زا زیخاتسر اب و :۴
  ،تیسودق حور ببس ھب  
  ،دش بوصنم ادخ دنمتردق رسپ ماقم ھب   
 .حیسم یسیع ام دنوادخ ینعی    

 
  .دنک یم سیدقت زین ار ناسنا ،تسا سدقم دوخ نوچ وا
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 دنناوت یم ،)دنا هدش نآ بکترم دننک یم رکف ای( دنا هدش هریبک هانگ بکترم دیاش ،دننارگن ھک یناسک
  دنک یم ناگژاو ار ادخ تایصوصخ ھکنآ .دنا هدشن نآ بکترم ھک دنشاب هدوسآ
 
 ۵ ایعشا

 ؛دنناوخ یم یدب ار یکین و یکین ار یدب ھک یناسک رب یاو :٢٠
 ؛دنناشن یم تملظ یاج رد ار رون و رون یاج رد ار تملظ ھک نانآ رب یاو  
 !دنھن یم یخلت یاج رد ار ینیریش و ینیریش یاج رد ار یخلت ھک نانآ رب یاو   

 
 ھنیمز ات متفگ ار نیا .دشاب یم )نج( یسجن حور سدقلا حور شرظنب .دنک یم سدقلا حور ھیلع هانگ
 .مزاس مھارف ار ششخب ینعم یسررب یارب یفاک
 ار ھچ ،اّما .درک دھاوخن تفایرد ار ششخب تقو چیھ ،٢٩ ٔھیآ قبط رب هدش هانگ نیا بکترم ھکنآ
 ھکنآ .)منھج( “»تسا یدبا یھانگ ھب مرجم ھکلب” دیوگ یم ھیآ داضتم تمسق ؟درک دھاوخ تفایرد
 .تسین وا یارب یدیما ٔھنزور .دنک یم تفایرد یدبا زین ار جیاتن ،هدش “یدبا یھانگ” مرج بکترم
 .ھتفرگ ندرگب ار ّینیِد .تسا ششخب لباق ریغ هدش هدرمش مرجم ھکنآ ،دیشاب ھتشاد زین ھجوت اما
 ندوب یزیچ راوازس ای )یریگ ندرگ( ّنیِد ینعی ،هدش هدافتسا اجنیا رد ھک enochos سوکونا ٔھملک
 رد و هدرک تفایرد ار ششخب ھک تسا یصخش نآ سکع ،ھجیتن رد .)گرم راوازس ای نویدم(
 ھک “ھتفرگ ندرگب ار ّینیِد” تشادربً الوصا .درادن هدرک ھک یھانگ لباقم رد ّینیِد رگید تروصنیا

 هدروآ دوجوب یگدنز رد ناطیش ھک تسا ینایز و جنر ،)میدق دھع تشادرب( دشاب یم نآ زا تبحص
 ھچنآ زا ،دیآ یم تسدب ار ششخب یتقو .دشاب یم نویدم ناطیش ھب ھک تسا یتایح ،ّنیِد .دشاب یم
 .درادن دوجو ادخ هاگشیپ رد شروضح یارب یعنام چیھ رگید و ددرگ یم دازآ ،)ناطیش( تسوا ھیلع
 یم میدق دھع( دوش یم ادج ششخب ماگنھ ھب ،ناطیش برخم راثآً اعیمج و ،ّنیِد ،یھدب ،ھمیرج نآ
 .ددرگ یم زاب ناسنا رب )دوب هدش نوزحم ھک( شیور ھشیمھ یارب ،ادخ و ،)دوش یم تخادرپ دیوگ
  

 ٧ لامعا     .٢
  ھک داد رد ادن دنلب زاوآ ھب و دز وناز سپس :۶٠

  .»راذگم ناشیا یاپ ھب ار هانگ نیا ،ادنوادخ«  
 .تفخب و تفگ ار نیا   

 
 نیا ،ادنوادخ” ،دنک یم اعد )دندرک یم شراسگنس ھک یلاح رد( شیاھ تبحص یاھتنا رد نافیتسا
 ،مینیب یمن نآ رد ار ششخب ٔھملک ھکنآ دوجو اب .تسا ششخب یاعد نیا .“راذگم ناشیا یاپ ھب ار هانگ
 یا”( دشاب یم بیلص یالاب رب حیسم یسیع یاعد زا یساکعنا ؛دزاس یم صخشم ارنآ ،اعد روظنم
 یسررب ھب مزال هدرب راکب نافیتسا ھک یتاملک ھیآ نیا رد .)٣۴ :٢٣ اقول - “ . . .شخبب ار نانیا ،ردپ
 ”ینانوی یلصا نابز رد .راذگم ناشیا ھیلع ار ناشھانگ ؛)دروم فالخ( تسا یسوکعم یاعد .تسا

me steses autois“ رس راذگن” ای ،“راذگم ناشیا ھیلع” ،“راذگم ناشیا یاپ ھب” دراد ار ینعم نیا 
 یمن باسح وا ھیلع صخش ناھانگ رگید نآ رد ،ھک تسا یتیعضو ششخب ھجیتن رد .“دنامب ناشھار
 .دنک دشر ادخ رد ھک دوش یم زاب هار و ،دندرگ
 دنیبب ار نیا دنوادخ ھک دشاب . . .” :دینکب وا ندش راسگنس ماگنھ ھب ایرکز یاعد ھب ھجوت ،ھسیاقم رد
 و “ماقتنا” و دشاب یم “تساوخداد” ای “مازلا” یسراف نابز ھب darash ٔھملک “!دنک تساوخزاب و
 یاعد سکعً اقیقد نیا .هدش ماجنا لمع رطاخب ،تسا یتمارق تخادرپ موزل .دراد لابند ھب ار “یفالت”
 داضت ،)تسا یکی زین شیوخ نمشد یارب اعد یتح( تسا یکی ود رھ تیعقوم نوچ .تسا نافیتسا
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 نافیتسا ؛درک ھلخادم بیلص یالاب نامدنوادخ یاعد ؟دش رییغت نیا دش ثعاب ھچ .دزاس یم راکشآ ار
 .)یحیسم( دوب هدش یرگید صخش
 ھتشادرب شود زا ھک تسا یراب .تسا ناطیش یمنھج تایح زا یئاھر ،ششخب ھک میریگ یم ھجیتن سپ

 یاجب نآ زا یرثا رگید دشخبب ار هانگ ادخ یتقو ،دیوگ یم ٢٠ :۵٠ ایمرا .داتسیا ناوت یم لاح و هدش
 تفایرد ار هزات تایح ،هدش هدیشخب صخش .دنارذگ یم ار یزاسکاپ نارود رادنامیا .)٣(دنام یمن
 یم تسیز نآ رد ھک تسادخ تیناحور ٔهزات ملاع( دوش یم صالخ دوخ ھتشذگ زاً الماک و ،هدرک
 قلعط هدنیآ .دنراد دوخ هارمھ ھشیمھ ار دوخ ٔھتشذگ ،دنا هدرکن تفایرد ار ششخب ھک یناسک .)دیامن
 .تسا هدش ھتخاس نعمطم ناشیارب هدنیآ و لاح نامز و دنا هدش هدیشخب ھک دراد یناسک ھب
 
 

 ششخب ساسا و ھیاپ
 
 “یامُزیراک”( تسا طرش نودب و ناگیار هدننک تفایرد یارب ششخب ،دش ھتفگً البق ھک یروطب

charizomai(، ھنیزھ نآ ٔهدنھد یارب اما )مینک یسررب رتشیب ار دروم نیا تسا مزال لاح .دراد )اھب. 
 .تسین نآ لیالد و ھشیر زا رذگ .تسین هانگ نتفرگ هدیدان ادخ ششخب ھک دیشاب ھتشاد دای ھب ادتبا

 یسیع ناج تمارغ تخادرپ اب ادخ ششخب .درادن یجرخ و دوش یم هزرا یگداس ھب ھک تسین یزیچ
 ششخب ھک میناوخ یم ٢٢ :٩ نایناربع رد .درک ادف ار دوخ دنزرف ھناگی ادخ .دش یرادیرخ حیسم
 دشاب ھتشاد دوجو نآ رد یکش دیابن و ،تسا ساسا و ھیاپ نیا .)۴(دیآ یمن تسدب “نوخ نتخیر نودب”
 .)دراد دنویپ ششخب اب دح ھچ ات هرافک ،نایوال ۵ و ۴ یاھ لصف رد ھک دیشاب ھتشاد دایب(
 تسا نیا” تفگ حیسم یسیع ،رخآ ماش رد ھک مینیب یم ٢٨ :٢۶ یتم رد ار یدروم نینچ تیمھا

 ھتخیر ناھانگ )apheimi  “یمیفآ”( شزرمآ تھج ھب یرایسب رطاخ ھب ھک دیدج دھع یارب نم نوخ
 نینچ .دوب )یمئاد نامتخاس( ششخب یانب دوخ گرم زا حیسم یسیع )فدح( دوصقم .“دوش یم
 .درک شومارف دیابن ،یحیسم ٔهرواشم رد ھچ و یناحور بتکم صوصخ رد ھچ ،هاگ چیھ ار یتیعقاو
ً الوصا ؟یچ یارب ینابرق ؟یچ یارب نوخ ؟یچ یارب هرافک” ،دنسرپ یم )اھ لاربیل( نایوج ھناھب

 ؟دراد یم مزال ششخب یارب ار هرافک ؟دریگ یمن هدیدان ار ھمیرج ادخ ارچ
 رب هوالع ادخ نوچ ؟تشاد ادخ دنزرف ھناگی گرم ھب زاین ام ششخب ارچ .تسا یمھم و اجب لاؤس
 تیاعر دیاب ادخ تایصوصخ نیا ود رھ .تسھ زین صدقم و لداع ،تسا نابرھم و هدنشخب ھکنآ

  .دنوش
 

 ٩ نایمور
  ادخ رگا تفگ ناوت یم ھچ :٢٢

  دھد ناشن ار دوخ بضغ دھاوخ یم ھکنیا اب  
  ،دزاس نایامن ار شیوخ تردق و   
  دنا هدش هدامآ تکالھ یارب ھک ار بضغ دروم فورظ    
 ،دنک لمحت رایسب یرابدرب اب    

  ،دنادرگ مولعم ششخب دروم فورظ رب ار دوخ لالج تمظع دناوتب ات :٢٣
 ؟تسا هدرک هدامآ لالج یارب شیپاشیپ ار نانآ ھک یفورظ   
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 ددرگ یم وحم ناطیش بضغ .دھد ناشن ار دوخ ششخب و بضغ ود رھ تساوخ یم ادخ دیوگ یم
 نوچ ،دنتسناد یم ادخ زا ھتشذگ رد ار بضغ .دریگ یم ار نآ یاج ششخب لکش ھب ادخ تبحم و
  .دشاب هدوب دیاب زین ادخ رد ناطیش تایصوصخ ھک دنتفرگ ھجیتن ،دوب ادخ زا ناطیش تایح
 ار شیاھ نامرف ،دنک یم ینار مكح فاصنا اب ار ایند و دروآ یم یاجب ار تلادع و مظن ھک یئادخ

 لابق رد ،دروآ یاجب زین ار ششخب ھک لاح .درک راکشآ زین ار اھنآ تسکش میارج و دومن رداص
 رومام ار سدقلا حور رطاخ نیا ھب .ددرگ ظفح دیاب وا تلادع ؟دش دنھاوخ ھچ میارج ،طیارش نینچ
 ار ھناگ ادخ یگدنز ،شیوخ یلمع و یرکف یئاور نامرف اب حیسم .دومن یگدنز لالج و یزاسکاپ
 .تخادرپ ار ھمیرج شگرم اب و داد ناشن
 

 ٣ نایمور
  ،تسا یسیع حیسم رد ھک ییاھر یاھب نآ ٔھطساو ھب و وا ضیف ھب اما :٢۴

 دنوش یم هدرمش اسراپ ناگیار ھب  
  ،تشاد ھضرع ناھانگ ٔهرافک نوچ ار وا ادخ :٢۵

  وا نوخ طسوت ھک یا هرافک  
  .دوش یم لصاح نامیا هار زا و   

  ،داد ماجنا دوخ تلادع نداد ناشن یارب ار نیا وا    
  ،شیوخ یھلا لمحت رد اریز     
  ،دوب ھتفرگ تروص رتشیپ ھک یناھانگ زا      
 .دوب هدیشوپ مشچ       

  ،دنک تباث رضاح نامز رد ار دوخ تلادع ات درک نینچ وا :٢۶
  دشاب لداع دوخ ات و  
  ،دراد نامیا یسیع ھب ھک زین ار یسک و   
 .درامشب اسراپ    

 
 .دیدرگ انب بیلص یاپ رب )ادخ توکلم( یسیع ششخب و دش تخادرپ )حیسم یسیع ناج( بضغ یاھب
 یکحضم راک ایآ ،منک ششخب بلط ھتسشن امش رانک ھک یصخش زا و منزب یلیس امش تروصب نم رگا
 اھنت ؛دشخبب ارم دناوت یمن یرگید .مھاوخب ششخب امش زا دیاب و مدرک فلخت امش ھب نم ؟دوب دھاوخن
 فرط ود نایم ھشیمھ ھک تسیا ھلماعم ششخب .دشخبب ارم دناوت یم ما هدیزرو هانگ وا ھب ھک یسک
 رد ھک دوب ادخ وا ؛دوبن ھتسشن رانک رد ھک یرگید صخش نآ حیسم یسیع .ددرگ یم ماجنا ،فلخت

 ٔھمھ ،لکش نیا ھب .تفرگ شودب ار ھمیرج )ھمیرج نیفرط زا یکی( دوخ ادخ .تشاد روضح مسج
  .دیدرگ ارجا ،دش یم ارجا دیاب ھچنآ
 ناسکی شریذپ اب ار ششخب ھک تسا نیا )سانشناور نایحیسم - اھ لاربیل( نایوج ھناھب تشادرب اما
 The “تسا ششخب رد ھک یدازآ” شباتک رد David Augsburger رگروبزگآ دیوید .دنرامش یم

Freedom of Forgiveness تسا هدرک ناونع ار دوش یم ھتفگ نایحیسم ھب دازآ لوحم رد ھچنآ ٔھنومن: 
 

 لماش ھک یگدنز .....داد ،دنھاوخب ھکنآ زا لبق یتح ار ششخب ھک دوب نینچ حیسم یسیع هار
 ندرک لوبق نودب یششخب .تفریذپً الماک دیاب ار نارگید ھک تسا ھنوگنآ دشاب یم ششخب
  .انثتسا نودب تسا نتفریذپ ششخب .... ،تسین راک رد دوخ نوچمھ نارگید
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 ،)هدرک هراشا نآ ھب رگروبزگآ ھک( بیلص یالاب ششخب یارب حیسم یسیع یاعد ھک تسا نیا تقیقح
 یم دوخ حیسم یسیع ھتبلا .دشخبب ادخ ھک دوب اعد ھکلب ،)هدرک تشادرب وا ھک یروطب( دوبن ششخب
 ھمھ رھوج بیلص یالاب شندوب عقاو رد( دیآ لمع ھب ششخب نآ ات دریگب تروص دیاب ھچ تسناد
 .تسا یگرزب هابتشا )شناج نداد( شبیلص زا حیسم یسیع یاعد ندرک ادج .)دوب زیچ
 ریغ رد( میرادب لوبق دنتسھ ھک ھنوگ نآ ار نارگید )درکن زین حیسم یسیع ھک یا ھنوگب( دیابن ام
 تایح ھک تسا یھانگ نتفرگ هدیدان ،یراک نینچ .)؟داد زین اھنآ یارب ار شناج ارچ تروص نیا
 یم نایحیسم ام .تسا ادخ مالک فالخ نیا .)دوب دھاوخ ام هانگ زین نیا( دزاس یم کالھ ار ناسنا
ً ادعب ششخب ٔھئارا و عوضوم نیا ھب عجار نم( میریذپ یم ششخب نآ ساسا رب ،هاگنآ یلو ،میشخب

 ششخب ھک ھنوگ نآ ؛تسا طورشم تسا ادخ مالک اب قباطم ھک یششخب .)درک مھاوخ تبحص
 یارب یحیحص ساسا چیھ .)“طرش نودب و ایند ھب - تبثم”( تسین ،دشاب یم Rogerian نایرجور
 قامعا رد ناسنا دیوگ یم ھک Carl Rogers زرجار لراک فرحنم بتکم رگم ،تسین یا ھشیدنا نینچ
 .تسا بوخ دوخ
 

 ١٨ اقول
  :داد خساپ یسیع :١٩

  ؟یناوخ یم وکین ارم ارچ« 
 .طقف ادخ زج تسین وکین سکچیھ  

 
 .ھبوت - تسا یکی ود رھ ،تشگرب و دورو هار .هدیشچ ار یئوکین دوخ ھک دسانش یم ار یئوکین یسک
  ،دنک یم لمحت ار نآ ،دریگ یمن هدیدان ار هانگ تقو چیھ ششخب
 

 ۴ نایسسفا
  ؛تمیالم و ینتورف لامک رد :٢
  تبحم و یرابدرب اب و 
 .دینک لمحت ار رگیدکی  

 
 رطاخب ششخب .دروآ هویم سدقلا حور و هدومن کرد ات دراد زاین ار دوخ نامز سک رھ دناد یم نوچ
 نآ زا ؛دناسر ماجنا ار مزال یزاسکاپ سدقلا حور ات دراد نیا رب زکرمت اما ،)هانگ زا ھبوت( تسا هانگ
   .دنک یم یگدیسر نآ ھب - درذگ یمن
 رگیدکی زا مدرم شریذپ ناھاوخ رطاخ نیا ھب و دنامب فرط یب هانگ ھب تبسن دنک یم یعس عامتجا
 یناسک ناوت یمً اتقیقح ایآ اما .دنک یگدنز دھاوخ یم شلد روط رھ دشاب دازآ دیاب مدآ دنیوگ یم .تسا
 .دش میھاوخ رگیدکی نمشد ھمھ لکش نیا ھب ؟تفریذپ و هدرک لمحت ار دننک یم هانگ ام ھبً امئاد ھک
 ،دننکن تواضق دننک یم یعس ھک یناسک .دنام فرط یب ادخ ھب تبسن ناوت یمن و تسا ادخ ھیلع هانگ
 هابتشا ادخ ھک دراد ار ینعم نآ تسھ وا ھک ھنوگ نآ راک هانگ شریذپ .دننک یم قیوشت ار هانگ عقاو رد
 اھنت ھک تشاد تیمھا یردقب هانگ ،ادخ یارب اما .دریمب ناراک هانگ یارب ات داتسرف ار یسیع درک
 ناراک هانگ میناوت یمن ام ،دریذپ یمن ار هانگ ادخ رگا .درک ادف ،نآ ندرب نایم زا یارب ار دوخ دنزرف
 .میریذپب دنتسھ ھک یا ھنوگب ار
 یم ار ناسنا ادخ .وا هانگ ھن دشخب یم ار صخش ھک تشاد ھجوت دیاب یلو ،دشخب یم ار هانگ ادخ
 .دنراذگب یقرف شھانگ و راک هانگ نایم دننک یم یعس یضعب .ددرگ کالھ دھاوخ یمن نوچ دشخب
 .تسین ریذپ ناکما یقرف نینچ .“تسا رفنتم شھانگ زا یلو دراد تسود ار راک هانگ ادخ” ،دنیوگ یم
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 ،درم و دیشک درد بیلص یالاب حیسم یسیع .ار ناشھانگ ھن دتسرف یم منھج ھب ار ناراک هانگ ناطیش
 تسین بوخ .هدروآ یور ناراک هانگ ھب ھک میراد راک یئازج اب یحیسم ٔهرواشم رد ام .شھانگ ھن

 .دراد ششخب ھب جایتحا راک هانگ ناسنا .مینک ناھنپ لذتبم یاھ فرح اب ار تقیقح
 .هانگ ھن مینک هدافتسا راکھانگ ٔھملک زا ،دوش یم هانگ زا تبحص هرواشم رد یتقو ھک تسا نیا مھم
 ای میھاوخ یم ام ھچنآ .تسین نیا عوضوم .مینک تواضق “راک هانگ” ار مدرم میھاوخ یمن ام ھتبلا
 هانگ ھک تسا نیا باوج ؟دھاوخ یم ھچ ام زا ادخ ھک تسا نآ عوضوم ،تسین حرطم میھاوخ یمن
 مینک تیادھ حیسم یسیع ششخب بناج ھب ار مدرم میناوت یم ھک تسا نامز نآ اھنت .میسانشب هانگ ار
 ھک یا هرواشم .تسا راوتسا ششخب ٔھیاپ ربً اساسا تیحیسم .دوش هدیشخب دناوت یم هانگ .)ھبوت(

  .تسیچ نآ مسا دنک یمن یقرف ،تسین یحیسم دنکن ششخب و هانگ زا تبحص
 میدرگرب ،میتشاذگ رس تشپ ار )ناریگ ھناھب( دشاب یم ھعماج یاھ لاربیل ھب طوبرم ھک یدراوم لاح
 .یلصا ٔھعلاطم ھب
 ار نانآ تساوخن شردپ زا ایآ” .ھلب .“؟درکن اعد زین شنارگمتس یارب حیسم یسیع رگم اما”
 ٔھظعوم ٔھجیتن رد تساکتنپ زور رد یضعب .“؟ھنوگچ ،یک” .ھلب .“؟دیشخب ار نانآ ایآ” .ھلب .“؟دشخبب
 .)٧(تاجن مایپ نودب ھن و ،ھبوت نودب ھن اما ،دندش هدیشخب سرطپ
 

 ٢ لامعا
  :دنتفگ نالوسر ریاس و سرطپ ھب ،ھتشگ شیرلد ،دندینش ار نیا نوچ :٣٧

 »؟مینک ھچ ،ناردارب یا«  
  دینک ھبوت« :تفگ ناشیدب سرطپ :٣٨

  دیریگ دیمعت دوخ ناھانگ شزرمآ یارب حیسم یسیع مان ھب امش زا کی رھ و  
 .تفای دیھاوخ ار سدقلا حور یاطع ھک   

 
 ار تقیقح نیا .نآ یاوس ھن ،دوب هرافک رطاخب ششخب .دنروآ نامیا و هدرک ھبوت دوب مزال اھنآ 
  .دنروآ نابز ھب ھشیمھ دیاب یحیسم نارواشم
 راکفا نوچ ،مینک تبحص رتشیب تسا مزال ،هانگ ھب ندش باجم و ریصقت سح عوضوم رطاخب ،لاح
 .هدش رشتنم ناشیاھ باتک رد ناسانشناور بناج زا یتسردان
 
 

 یحیسم ٔهرواشم رد ریصقت ساسحا یاج و دوصقم
 
 نردم تافارحنا اب ،ار میراد ادخ مالک زا ھک یمیلعت ،مزاس نشورً الماک ار عوضوم نیا ھکنآ رطاخب
 Bruce Narramore رومیرال سورب ھک دوب دھاوخ یباتک رب نم زکرمت .درک میھاوخ ھسیاقم هزورما
 نارواشم لاؤس دروم ھک یتاعوضوم بلغا باتک نیا .)٨(دنا هدرک رشتنم Bill Counts زتنوک لیب و
 دوخ راکفا ،درک مھاوخ نآ یلصا تاعوضوم زا تبحص نم .هدرک ناونع ار دریگ یم رارق یحیسم
 دروم باتک .داد مھاوخ ناشن دزومآ یم مالک ھچنآ اب ار اھنآ تریاغم و ھسیاقم و ،تفگ مھاوخ ار
 تسا جیار ادخ ششخب و ریصقت صوصخ رد یلیجنا تامیلعت رد هزورما ھچنآ زا تسیا ھنومن ،رظن
   .دنک یم نایب ار
 نیا .دراد ششخب اب یکیدزن ٔھطبار نوچ میئامن شواکً اقیمع ار دنک یم ھک یراک و ،ریسقت تسا مزال
 هارمھ ار ریصقت دوجو ،ششخب .درک ادج مھ زا دریگب تروص یئاطخ ھکنآ نودب ناوت یمن ار ود
 تبسن و ادخ ھب تبسن تسا یمرج زین ریصقت .دشاب راک رد ششخب ات دشاب هدوب یریصقت دیاب ؛دراد
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 ھظحالم ھمان تغل تمسق ردً البق ھک یروطب( هدش هدرب راکب ششخب یارب ھک یتاملک مامت .ناسنا ھب
 ھچنآ تشادرب و ،هدش دراو وا باسح ھب ھک ینید وغل ،ناسنا ریصقت راب تشادرب ھب طوبرم ،)میدرک
 یمھم عوضوم ھب عجار )ب/ب سپ نیا زا( زتنوک لیب و رومارال سورب .دنشاب یم ،هدوب وا ھیلع

 دنچرھ ھک دنرب یم ریصقت دوجو زا یدازآ یارب یھار ھب ار ام ھنافساتم یلو ،دنا هدرک تبحص
 .تسین اما ،تسا یسدقم باتک دندقتعم
 یارب نیا .درادن یا هدیاف چیھ ھک تسا یساسحا ریصقت دیوگ یم ب/ب ؟تسیچ  ریصقت زا دوصقم
 ٔھمھ ھچنآ زا تبحص بتارم ھب ادخ مالک .تسا روآ بجعت ،دنا هدناوخ ار ناشسدقم باتک ھک یناسک
 ینعم نآ ھب .تسا هدرک ،مینک ساسحا ار  ریصقت ھک ھتخاس نانچ ار ام ادخ ینعی - میا هدرک ھبرجت ام
 .میا هدرک تفایرد ار یدب ساسحا ،نآ ٔھجیتن رد و میا هدش بکترم ار یفالخ ھکنآ زا میوشب هاگآ ھک
 )دروآ یم ھبوت یوس ھب و دنک یم موکحم ار ام ھک - دوخ زا تواضق و ینیب دوخ تیفرظ( ام نادجو
 و تسین تسرد یزیچ ھکنآ زا دشاب یرادشھ ات دزاس یم داجیا ار یدب تاساسحا یعقاوم نینچ رد
 ساسحا :ادخ مالک میلعت لک زا تسا نایحیسم یتنس تشادرب و ساسا نیا .دوش یگدیسر نآ ھب دیاب
 زین یرگید هاگدید .)نآ تبثم هاگدید( دروآ یم ھبوت ھب یور ار ناسنا ھک تسا یرادشھ ،ریصقت
 .دھد یم هولج رتھب ار دوخ ھک تسا یمئاد ریصقت ھک تسھ

 ربارب دنیوگ یم دوخ ھچنآ اب ار یراکفا نینچ دنھاوخ یم ناشیا .تسین روطنیا ریخ دیوگ یم ب/ب
 ریسقت” ،ادخ مالک یتنس هار رد ھک دننک یم یمدرم زا تبحص اھنآ .دنیامن ضیوعت ،تسا مالک اب
 ،)دنرامش یم دودرم ار نآ یلکب ھک( هدمآ دوجوب ریصقت ساسحا نوچ دنیوگ یم .دننک یم“یزاب
 ارچ و نوچ یب تعاطا” دننام ،دننز یم )تسین تسرد ناشرظنب ھک( یئاھ راک ھب تسد نایحیسم
 )٩(“لکشم رایسب” اھ راک نیا دنیوگ یم !“ادخ زا ششخب تساوخرد” و “فارتعا” و “ادخ مالک زا
 ب/ب سپس .)١٠(دننک یم فارتعا ،دب ساسحا زا زیرگ یارب اھنت یرایسب )تروص رھ ھب( و ،تسا
 یمن راک ریصقت ساسحا” ینعی - دنناسر یم “عماج ٔھجیتن” کی ھب ار ام اھ زیچ نیا رثکا دنیوگ یم
 ،ھتخاس ناسنا رد ادخ ھک تسا ینامتخاس ھب ھلمح ،“ناشعماج ٔھجیتن” نیا اما .“تسین یلمع” و “دنک
 سح ھکنآ نتفگ .)دشاب هدوب حیحص مالک زا ام تشادرب رگا( دراد ناسنا اب ادخ ھک تسیا ھطبار و
 مالعا ار یگرزب فارحناً املسم ،)هدمآ ٣٣ ٔھحفص رد ھک یروطب( تسا “یلماک تسکش” ریصقت
 .دراد نایم رد ار “یکانرطخ و گرزب هابتشا” ام تشادرب ھک دنھدب نانیمطا دھاوخ یم ام ھبو ،هدرک
 ام تشادرب نیزگیاج ار مالک زا ناشدوخ ٔهزات تشادرب دنھاوخ یم :دشاب یم ب/ب فدحً اقیقد نیا
 ؟تفگ دیاب ھچ لاح !دننکب
 رد “هانگ ھب فارتعا و ششخب” .دیرفآ صقان ار ام ادخ ،دشاب تسرد ناشفرح ب/ب رگا ،ادتبا
 یلاخ ،دنتسین شیب یتاملک اھنت ناشیارب هدمآ ادخ مالک رد ھک تاملک نیا .تسا هدوھیب ود نیا تشادرب
 زاب ار مالک ھک تسا سدقلا حور اھنت نوچ( دنا ھتخاس دراو ار یبیجع ینعم اھنآ رد ھک ،اوتحم زا
 ھنحص دراو یسانشناور ؛دنا هدروآ تسدب ار یطلغ ریبعت و هدشن تشادرب یتسردب تاملک .)دنک یم
 .دش ادخ مالک ریسفت
 ،تسھ عماج و یملع ،هدرب راکب ادخ ھک یتاملک زا هدنسیون تشادرب ایآ ،تسا شسرپ ھب مزال ھشیمھ
 ،دنا هدرب راکب ادخ مالک یاھ هدنسیون ھک ھنوگنآ مالک تالمج ایآ .تسا ھتساوخرب یرگید یاج زا ای
 ھتفرگ دوخب ار هداد ھئارا “ون یریسفت” ناونعب باتک ٔهدنسیون ھک یلکش ای ،ھتفرگ رارق هدافتسا دروم
 هدید Narramore روماران رد و Freud دیورف ردً البق ام ار “یروحم دوخ و ینیب دوخ” بتکم .تسا
 .دنک ذوفن اسیلک رد یویند ھناھاوخدوخ راکفا یارب یا ھنزور ادابم ھک دشاب دیاب نامساوح و میا
 ھشیمھ ریصقت ساسحا ھک ھتشون شمالک رد دوخ ادخ .دننک یمن ریصقت ساسحا صاخشا یضعب ھتبلا
 نوچ .تسا رثا یب ای هابتشا نآ ھک دوش یمن لیلد نیا یلو .دناشک یمن ھبوت ھب ار ناسنا ً)ابلاغ یتح ای(
 ،دنا هدرک باختنا ار )دوش یم یھتنم تکالھ ھب ھک( خارف یا هزاورد و ضیرع یھار مدرم بلغا
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 هانگ مدرم ات دندوب هدروآ راب دایرف میدق زا ادخ یایبنا ؟تسا رثا یب ادخ تاجن دیئوگب دیھاوخ یم
 دشاب یمن لیلد نیا .دندادن رثا بیترتً ارثکا اما ،دنریگب ندرگب ار ناشریصقت و دنھد صیخشت ار دوخ
 اب یتح ،دنا درک تخس ار دوخ لد مدرم ھک تسا اجنیا لیلد .تسا هدیاف یب هانگ رطاخب ریصقت ھک
ً الماک” ریصقت سح ھکنآ نتفگ ،نیا رب هوالع .دوش یم داجیا ناشنورد رب ھک یبرخم تاساسحا دوجو
 نینچ . هداد ھئارا ار نآ فالخ زا یھوبنا دھاوش ادخ مالک .تسا تقیقح زا رودب ،تسا “هدیاف یب
 .درامش یم شزرا یب زین ار ادخ لمع ھکلب ،ادخ مالک تشادرب رب تسا یلماک شروی اھنت ھن ینابز
  .هدوب زین قفومً الومعم و ،هدرک لمع قیرط نیا زا ادخ ،خیرات لوط رد
 نیدلاو ھک یشزومآ قیرط زا اھنت ریصقت و ،دادن ناسنا ھب ار ریصقت سح شنیرفآ رد ادخ دنیوگ یم
 میا ھتخانش “مدآ” زا ام ھچنآ سکعً اقیقد نیا ،بوخ .دیسر اھنآ ھب )ھعماج ای( دنا هداد ناشنادنزرف ھب
 نآ رطاخب اھنیا ٔھمھ و ،تخادنا یرگید ندرگب ار ریصقت ،تشاذگ شوپرس ،درک رارف ھک ،دشاب یم
 ھکنآ رگم .تشادن یردام و ردپ مدآ ؟دندوب اجک “مدآ” نیدلاوً انمض .دوب هدش راک ریصقت ھک دوب
 رادشھ و ،تخاس مھارف وا یگدنز یارب ار یماکحا و دیرفآ ار مدآ ،دوخ ٔھمانرب قبط ادخ - دیئوگب
 ریصقت اشنم ،تروص رھ ھب .تسا امش اب قحً الماک تقو نآ .داد وا ھب زین ار ینامرفان یاھ ھمیرج و
 یمرج ھب هراشا “؟ینایرع ھک تفگ ار وت ھک” ،دسرپ یم وا زا ادخ یتقو .نیدلاو ھن ،دوب ناطیش زا
 دوخ تیفرظ - نادجو( دوب هدرک تیارس مدآ نادجُو رب ریصقت .دوب هدش نآ ھب بکترم مدآ ھک تسا
 یتسیزمھ ،دوب هدرکن هانگ مدآ ھک ینامز ات .)تسا ناسنا رد شنیرفآ زا ھک دوخ زا تواضق و ینیب
 هدرک موکحم ار وا شنادجُو ،هانگ دوجو اب لاح اما .دوب ھتخاس مھارف شیارب ادخ ار یئوکین و تبثم
 ً،اتجیتن .)هانگ راب( دوب هدروآ راب شیارب ،میئوگ یم ریصقت نآ ھب ام ھک ار یراوگان ساسحا و دوب

 تشادرب دنک یمن ندروآ نامیا ھب باجم ار اھنآ ناشھانگ سح دنیوگب ایند ناراک هانگ رثکا رگا یتح
 .دننک یم “هدوھیب” ار نآ هدمآ تسدب ریصقت و دنراد ار یحیحصان
 

 ٣ نایمور
  ،دنشاب وگغورد اھناسنا ٔھمھ رگا یتح !یور چیھ ھب :۴
  !تسا وگتسار ادخ   
  تسا هدش ھتشون ھکنانچ    

 ،یقحرب ،ییوگ یم نخس نوچ ،ور نیا زا«     
 .»ییآ یم بلاغ ،ینک یم یرواد نوچ و      
 
 بوخ ھچ میریگ یمن یار ام .درک انب دنتسھ نآ رادفرط رفن دنچ ھکنآ بسح رب ناوت یمن ار دعاوق
 یم ماجنا ار یراک ھتخانش ار ادخ ھک یسک رد “ریصقت سح” .دیوگ یم امب ادخ - تسین ھچ و تسا

 یم هزرا ار یتنس تشادرب ۵١ رومزم .دیوگ یم ھچ ثحب نیا ھب عجار ادخ مالک مینیبب لاح ؛دناسر
 :دنک
 

 ۵١ رومزم
  !امرف اطع ضیف ارم دوخ تبحم بسح رب ،ایادخ :١
 شیوخ نارکیب ششخب بسح رب 
 .زاس وحم ار میاھینامرفان  
 

 اب ار شھانگ ناتان و ،دیزرو هانگ ابیشتب و ایروا ھب دوواد ھکنآ زا سپ .راک ھبوت تسا یرومزم نیا
 ار رومزم نیا دوواد ،)١٢ ات ١٠ لیئوماس مود( دومن شاف )یحیسم ٔهرواشم( کیتتون دروخرب
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 فارتعا زا ار وا ھک ینامیشپان زا و تفگ نخس دوب هدمآ شغارس ھک یتخبدب زا نآ رد .دومن تیارس
 هدرک شاف ار یصخش یگدنز عضوً الک رومزم نیا .دوب ھتشاد هاگن رودب )ادخ زا یچیپرس( هانگ ھب
 ھب )فارتعا( ندرک لد درد یارب ار وا ھک دوب نیا .درب یم جنر ،هانگ زا ریصقت سح رطاخب ھک
 :میناوخ یم ٣ ٔھیآ رد .دوب هدرک هدامآ ،ناتان
 

 ۵١ رومزم
 مھاگآ شیوخ یاھینامرفان زا نم اریز :٣
 .تسا نم رظن رد ھشیمھ مھانگ و  

 
 رظاح منامشچ رب زور و بش .دنک یم کالح دراد ارم ،مرادن دوخ یارب ماد نیا زا یزیرگ دیوگ یم
 :دینکب ۴ ٔھیآ ھب ھجوت لاح .ددرگ یم
 

 ۵١ رومزم
 ما هدیزرو هانگ ،وت ھب اھنت یرآ ،وت ھب :۴
 .ما هدروآ لمع ھب تسا دب ترظن رد ھک ار ھچنآ و 
 !یبیع یب ،ینک یم یرواد نوچ و  

 
 ؟تسا ھتفرگ تروص راک رد یرواد ھکنآ نودب ،دنز یم دنخبل دوواد ھب ھک دینیب یم ار ادخ اجنیا ایآ
 تسا نیمھً اقافتا ؟دنک یمن تواضق ادخ ایآ ؟دوب وا یاریذپ ،دنک هانگ ھب فارتعا ھکنآ زا لبق ادخ ایآ
 یمک شنیب یتح .)دنیوگ یم ناشباتک ردً ادعب ھک یروطب( دنرادب رواب دنھاوخ یم مدرم زا ب/ب ھک
 دب تواضق )دوب هدمآ شرس رب ھچنآ( هانگ رطاخب ار دوواد ادخ ھک دھد یم ناشن هدش ھتشون ھچنآ زا
 .دوب هدش راکشآ شیارب دوب هدش بکترم دوخ و ادخ ھیلع رب ھک یمرج دسر یم شرظنب .دوب هدرک
 راک هانگ ار وا و هدرک تواضق ار دوواد ادخ .دوب هدرک دراو وا رب یدایز یماکان و تازاجم ناطیش
 ،درک یئاسانش “بیع یب” ار نآ هدرک لوبق ار ادخ تواضق دوواد نوچ ھمادا رد و ،درک یئاسانش
 :دینکب ١٢ و ٨ ٔھیآ ھب ھجوت لاح ؟ب/ب ای دوواد ؟تسا حیحص ناشفرح مادک .تشگ وا نآ زا ششخب

 
 ۵١ رومزم
 ،ناونشب نم ھب ار رورس و یداش :٨
 .دیآ دجو ھب یا هدیبوک ھک ییاھناوختسا راذگب 

 ،هدزاب نم ھب ار دوخ تاجن یداش :١٢
 .امرف متیامح بغار یحور ھب و 

 
 و )هدروآ یور ناطیش ھب دوواد و( هدینادرگ وا زا ار شیور ادخ تسناد یم دوواد ھک تسا حضاو
 یگدنز( وا مرج .دوبن نیدلاو حیحصان تیبرت ٔھجیتن نیا .هدش یتخبدب راچد وا یگدنز ھجیتن رد
 ناطیش دوب هدش ثعاب و )دوش ھتشادرب وا زا ادخ یور دوب هدش ثعاب ھک( دوب ادخ ھب تبسن )یمنھج
 تسھ یدرد رتمک .دھد یم ناشن ار ناسنا یماکان و درد ھک یلاثم( دینابوک یم ار وا یاھ ناوختسا
 یم ب/ب ھچنآ زا شیب یتح یزیچ دسر یم رظنب نیا .)دناسرب رازآ ،هدیبوک ناوختسا درد ردقب ھک
 .)درک میھاوخ عوجر نآ ھبً ادعب( دوب هدروآ راب ار )“هدنزاس درد”( دنھاوخ
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 ۵١ رومزم
 ؛تسا ھتسکش حور ادخ ٔهدیدنسپ یاھینابرق :١٧

 .درمش یھاوخن راوخ ار راک ھبوت و ھتسکش لد ،ایادخ 
 

 هدیشچ دب ار ادخ زا یرود یتسار ھب رگا .دونشب و دنیبب تساوخ یم ار دوواد ھتسکش لد و حور ادخ
 تساوخ یم ادخ .دوب ھتخاس ھناور نمشد لاگنچ رب ار وا ادخ زا یرود .دنادب تساوخ یم ارنآ ،دوب
 تساوخ یمن وا .دنادرگ زاب دوخ یوسب ار دوواد و دنک کرت ار هانگ ،دولآ هانگ یگدنز گنن ندیشچ اب
 .دنک یم راذگاو ناطیش ھب ار ناسنا ادخ ھیلع شروش و مایق .)دبای تاجن ھکلب( دوش کالح ناسنا
 ار ناسنا ات دنک یم هدافتسا ،)تسوا تافص زا( تسوا رد ھک یھاوخدوخ و رورغ زا ناطیش ،تقونآ
 ادخ یور هرابود دوواد ھک تسا ھنوگچ .ناطیش ؟دنکش یم ار ناسنا لد ھک تسیک .دیامن دوخ دنبیاپ
 .دنک محر وا ھب دھاوخب ادخ زا و دنیبب ار دوخ هانگ دش ثعاب ھک دوب “راک ھبوت و ھتسکش لد” ؟دید ار
 .تفای تاجن ناطیش لاگنچ زا و درک زاب ادخ یور ھب ار هزاورد ھک دوب ادخ ھب هانپ و ،هانگ زا ھبوت

 .دوب هدرک یفرعم ناسنا ھب ار )مھ اب فلاخم بتکم و بطق ود( ناطیش و شدوخ ،ادتبا نامھ زا ادخ
 ادخ یلو .دوب هدش ناطیش ٔھمعط شیگدنز و دوب هدروخ ار ناطیش لوگ دوواد ھک تسا اجنیا لاکشا
 :دوش کالح هدیرفآ دوخ ھک یناسنا دھاوخ یمن

 
 ۵٧ ایعشا

  ،تسا ھبترم دنلب و عیفر ھک نآ اریز :١۵
  ،دوش یم هدیمان سودق و تسا نکاس تیدبا رد ھکنآ  
 ،منکاس سدقم و عیفر ناکم رد نم« :دیوگ یم نینچ   

  ؛دراد هداتفا و راک ھبوت حور ھک نآ اب ،زین و    
 ،منک ایحا ار ناگداتفا حور ات    
 .)١١(مزاس هدنز ار ناراک ھبوت لد و     
 

 ھک تسا رطاخ نیا ھب دنیوگ یم ب/ب .دریذپ یم ار راک ھبوت و )ناطیش بناج زا( ھتسکش لد ادخ
 درادن زاین ،دیدرک هانگ ادخ ھب یتقو دنیوگ یم .دشاب ھتشاد ار یدب ساسحا ناسنا دھاوخ یمن ادخ
 یگدنز رد یسیع قیرط زا ادخ ھچنآ زا دیشاب داش ،نیا یاجب دنیوگ یم !دیشاب ھتشاد ار یدب ساسحا

 ب/ب و دوواد ھک تسا حضاو !دشاب دیابن و تسین مزال جنر و درد زا یا ھناشن چیھ .هداد ماجنا امش
  .تسا توافتمً الماک ناشرظن
 تشادرب دھاوخ یم ار “راک ھبوت و ھتسکش لد” و “ھتسکش حور” ادخ دیوگ یم امب ۵١ رومزم اما
 رومزم . دزاس مھارف سدقلا حور یارب ار یا ھنزور ات )یگدوشخب و فارتعا - دونشب و دنیبب( دنک

 نیا )تقو فرص رطاخب( رگید نم .تسا هدرک ناونع زین یرتنیگنس نحل ھب ار دروم نیا ٣٨
  .درک مھاوخن یوگ زاب ار رومزم
 رومزم رد ،تفریذپ شھانگ اب ار دوواد و دادن ماجنا ار یتواضق ادخ ھکنآ زا یناشن ھک مراد نیقی
 .میوش یم رادربخ هدش داجیا ادخ ھب هانگ زا یشان ھک یباضع و جنر زا ام ،نآ یاجب .دوش یمن تفای
 یئازج و بضغ رگا .دنرامش یم “یھلا بضغ ای” ادخ یازج ار باذع و جنر نیا صاخشا یضعب
 دوواد یگدنز رب یناوارف هودنا و بضغ ھک تسا تسرد .ادخ زا ھن تسا ناطیش زا دشاب راک رد
 دوبن دوواد رگم ؟)دوب هدش ازج و بضغ ثعاب و( دناشک هانگ ھب ار وا ھک تسیک یلو .دوب هدش دراو
 ناوتب دیاش ار بضغ .تخاس دراو وا رب ار یھلا بضغ ھکنآ ھن ،داد تاجن ار وا ادخ .درک هانگ ھک
 ار ود رھ ،ناطیش و ناسنا ادخ نوچ .تسین ادخ رد یکیرات چیھ .تسین ادخ زا یلو تسا یھلا تفگ
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 اما ،دوب ادخ ٔھتشرفً البق ناطیش .ددرگ یم زین یرگید رب طوبرم یکی تافص دشاب یمن لیلد ،دیرفآ
 و داد رادشھ مدآ ھب ادخ ھک تسا لیلد نیا ھب .داتفا نیمز ھب ادخ لالج زا و درک کرت ار ادخ توکلم
 ناطیش رش تافص لماش ناوت یمن ار ادخ کین تافص .درک راکشآ شیارب زین ار ینامرفان ٔھجیتن
 ارچ سپ دنسرپ یم .دھد یم تاجن ناطیش بضغ زا ار ناسنا ادخ .تسا ناطیش زا اھنت بضغ .درک
 مالک رد یئاطخ چیھ ،ریخ ؟هدش هدید ادخ مالک رد یئاطخ ایآ ؟هدرک ادخ بضغ زا تبحص ادخ مالک
 یم دوخ نادنزرف دشر اب سدقلا حور هزورما ھک ،تسا مالک زا تشادرب ھلئسم .دوش یمن تفای ادخ
 ام یارب ار تقیقح ،حیسم یسیع لیجنا بتکم ناوریپ ام رد ھک تسا سدقلا حور .دنک لماک دھاوخ
 هدرواین تسدب زونھ ار مزال تمکح نوچ ،دید یم ار ھیضق رھاظ میدق دھع .دنک یم و هدرک شاف
 میدق دھع زا ،میئادخ رد دشر لاح رد ھمھ .دیدج دھع یارب دوب یا ھیاپ میدق دھع تشادرب اما .دوب
 .دیدرگ لد ٔھنتخ ھب لیدبت دیدج دھع رد ،دوب مسج ٔھنتخ میدق رد ھچنآ .دیدج دھع ات ھتفرگ
  ،ھک میرگ یم ھجیتن ٢١ ٔھیآ رد ،زیچ ھمھ زا سپ تیاھن رد ،ریصقت ٔھعلاطم ھب میدرگرب رگا و
 

 ٣٨ رومزم
 ؛نکم مکرت ،ادنوادخ :٢١

 .شابم رود نم زا ،نم یادخ یا 
 

 رد ھکنآ ھب شھانگ .)“شابم رود نم زا ،نم یادخ یا”( دید یمن ار وا و دوب هدرک مگ ار ادخ دوواد
 نآ شیرلد و تخانش یم ار سدقم یگدنز .دید ادخ رد ار شا هراچ .دوب هدرک ملظ هدوبً البق شدوجو
 )بضغ( باذع نآ .دش هدنز هرابود و دینادرگ وا ھب ار شیور ،ششخب و ضیف زا رپ یادخ و .دوب هدش
  .داد تاجن ار وا و )ادخ ھب تشگرب هار( دومن دراو وا رب ار راک ھبوت حور ھک دوب ادخ زا یرود

 )ندوب مرجم( “یناحور ریصقت” بقل اب ار دنا هدرمش “یناور ریصقت ” بقل ھچنآ دنک یم یعس ب/ب
 ٔھحفص( یرکف ای )ینھذ( ٔھبنج ار یمود و ،دنا هدناوخ )“ھنانیبعقاو”( یلمع ٔھبنج ار یلوا .دنزاس ادج

 .دنا ھتخاس ادج شھانگ اب ار راک هانگ .ھتخاس مھارف ناشیارب ار یبسانم و زیمت رایسب قرف نیا .)٣۴
 یم ارجا ھچنآ اب )هدش نھذ دراو( هدش ھتشون ھچنآ تفگ ناوت یم تقیقح ھب اکتا رطاخب اجنیا ھتبلا

 یصخش نادجو رگا اما .ددرگ یمن لیدبت لمع ھب ھشیمھ دوش یم نھذ دراو ھچنآ .دراد قرف دوش
 ھنوگچ ،)۶ :٣٨ رومزم( ددرگ یم هدز متام هزور ھمھ و دچیپ یم دوخ ھب ھک هدش هدیدغاد یردقب
  .دشاب هدرکن زین لمع نآ ھب تبسن و ھتفرگ هدیدان ار قرف نیا ھک تسا

 ھنانیبعقاو ار شھانگ ،دزاس دونشوخ ار ادخ دھاوخ یم اھنت ھک ،یعقاو رادنامیا کی تسا نکمم روطچ
 ،دراذگن یرثا شنورد رب یلکش ھب اما ،دنکب تشادرب
 

 ١٨ رومزم
 ،دشابن ناشنتساوخرب یارای ھک مبوک یم ناشنیمز رب نانچ :٣٨

 .دنتفا یم ورف میاھاپ ریز و 
 ،یا ھتسب توق ھب گنج یارب ارم رمک وت :٣٩

 .ینکفا یم میاھاپ ریز دنزیخرب نم دض ھب ھک ار نانآ و 
 یا هدرک نم میلست ار منانمشد یاھندرگ :۴٠

 .مزاس یم کالھ ار مناگدننک ترفن و 
 
 ھب و دننک یم ناھنپ دوخ رد ار هانگ ،حیسم مان رد دارفا نیا ھک دشاب نامساوح دیاب ھک تسنیا روظنم
 و درد رگید ام ات دیشک بیلص رب ار ام یاھ جنر و درد مامت ادخ” ،دنیوگ یم ھک تسا رطاخ نیا
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 ششخب نامھ رد دنراد لیم .نادنچ ھن ار یسیع ششخب اما ،دنراد لوبق ار ردپ ششخب .“میشکن جنر
 بتکم .دزاس ناشباجم دناوتب ھک ادخ زج تسیک ،دنا هدشن یھانگ بکترم ھک ینامز ات و .دننامب ردپ

 ،ھناتخبشوخ .تخاس دھاوخ دراو یدایز ٔھمدص ،دنک ضوفن یحیسم ٔهرواشم رد رگا .تسا یکانرطخ
 .دشاب هدروآ تسدب ار یدایز نارادفرط دسر یمن رظنب

 )دنا ھتفرگ ١٠ ات ٨ :٧ نایتنرق مود زا ھک( دنا هدیمان “هدنزاس ینامیشپ” ار نآ دوخ ھک یزیچ ،ب/ب
 “ساسحا” زا تبحص هرابود .تسین “تیموکحم ساسحا” لماش دنیوگ یم ،دراد دوجو دندقتعم و
 هانگ یگدنز ٔھجیتن ،دننک یم نآ زا تبحص ھک “تیموکحم” ساسحا نیا ھک دنناد یمن نوچ دننک یم
 .تسادخ رد )یتشھب( شیگدنزاس ،“هدنزاس” ساسحا و ،دنا ھتشاد لاحب ات ھک تسا یراک
 هودنا :دراد دوجو هودنا عون ود نایم ھک دنک یم یقرف زا تبحص نایتنرق ھب شمود ٔھمان رد سلوپ
 :یناحور هودنا و یویند
 

 ٧ نایتنرق مود
  ،دشاب ادخ یارب ھک یھودنا نوچ :١٠

  ،دوش یم ھبوت بجوم  
  .درادن ینامیشپ و دماجنا یم تاجن ھب ھک   
  ،تسایند یارب ھک یھودنا اما    
 .دروآ یم راب گرم     

 
 یارب تسا یصخاش ٔھملک ،هدش ھمجرت زین “هودنا/ینامیشپ” عقاوم یضعب رد ھک lupe پول ٔھملک
 رظنب زین اجنیا( دوش نامیشپ نآ نداتسرف زا دوب کیدزن ھک دوب کاندرد یدح ھب سلوپ ٔھمان .دَرد
 هدروآ تسدب ھک یا ھجیتن رطاخب لاح اما .)دوب “ینھذ” اھنت دوب هدرک هانگ زا ھک یتشادرب دیآ یمن
  .دوب نیبشوخ شراک زا )دماجنا یب ھبوت ھب ات درک هدافتسا هانگ زا هدش داجیا درد زا ادخ( دوب
 
 ٧ نایتنرق مود

  دوب ادخ یارب ھک یھودنا دینیبب :١١
  .تسا هدروآ دیدپ امش رد یتارمث ھچ  
  ،ناتیھانگ یب تابثا ھب یقایتشا ھچ ،یقوش و روش ھچ   
  .یتازاجم و تریغ ،یگنتلد ھچ ،یرطخ ساسحا و یئاضران ھچ    
 .دیا هدوب ریصقت یب ھیضق نآ رد ھک دیدرک تباث ثیح رھ زا امش     
 
 ھک یناسک نآ یارب ھک یدرد( دوب هدروآ راب ار یا ھجیتن نینچ ھک دوب دایز یردقب هودنا/درد نیا
 ھچنآ .)١١ ،١٠ ٔھیآ( “دوخ تازاجم و هودنا ،یتیاضران ،رطخ ساسحا” دننام ))١٢(دوب اھنآ بسانم
 ار“هدنزاس ٔھجیتن” ھک ،دوبن هودنا یمک اب هارمھ ،یرکف و میالم یلمعلا سکع ٔھناشن هدش نآ زا فیرعت
 یمن ،دید یم ار طابضنا و میلعت زاین دوجو اب نوچ دوب یبصع یلمعلا سکع ،سکعب .دروآ راب

 ود نایم ھکلب ،)١٣(دوبن )دایز و مک( هودنا رادقم ود نایم قرف .دنک سویام و درسلد ار اھ نآ تساوخ
 زا ھک یھودنا .دندوب یدایز جنر و درد لماش ود رھ ھک )فلتخم ھجیتن و اشنم اب( دوب یھودنا عون
 ھک دوب یھانگ زا ،)“یتازاجم و تریغ ،یگنتلد ھچ ،یرطخ ساسحا و  یئاضران ھچ”( دوب ایند
 چیھ ھک تشاد ار یتبثم ٔھجیتن ،دوب ادخ زا ھچنآ .دوب هدروآ راب ار ینامیشپ و درد و ،دوب هدش داجیا
 ھلئسم .)“ناتیھانگ یب تابثا ھب یقایتشا ھچ ،یقوش و روش ھچ”( دوبن نآ رد ینامیشپ و جنر و درد
 ارچ ھکلب ،)دندرگ یم داجیا یفلتخم لیالد رطاخب ود نیا( تشادن دوجو ینارگن و سرت ھک دوبن نیا
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 هودنا یلو ،دنشاب یم یخلت ٔھبرجت ود رھ یناحور هودنا و یویند هودنا .دوب هدمآ دوجوب خلت ٔھبرجت نیا
 ار ناسنا ،دیآ یم دوجوب هدش ماجنا یایاطخ رطاخب ھک یھودنا ً،اتجیتن .دراد ھبوت ھب یور یناحور
 یا هراشا ،هدش ریصقت زا تبحص ھک اجرھ ،ب/ب باتک رد ھک تسا بلاج .دروآ یم ھبوت ھب یور
 نیا ھب و ،تسین یسدقم باتک ٔھبوت یارب یئاج .دزاس یم نشور ار اھنآ بتکم نیا و ،هدشن ھبوت زا

 تواضق( دوخ تیموکحم لماش ھشیمھ یسدقم باتک ٔھبوت .دشاب یمن نآ زا یتبحص ھک تسا رطاخ
 زا”روظنم ھتبلا( دیدرگ ھبوت ھب یھتنم ،دوب ادخ زا ھک یھودنا نیا ،دیوگ یم سلوپ .دشاب یم )دوخ زا

 نمشد رتسب رد رگا .)دوب ھتشگ هودنا ثعاب و “دوب هدروآ دای ھب ار ادخ یلبق یئانشآ” ینعی “دوب ادخ
 لوگ ار دوخ دھاوخ یمن ادخ .میدرگ ادخ ٔهدنھانپ میھاوخ یم ارچ میئوگب میناوتب دیاب ،میتسھ نکاس
 .مینزب

 ھتشاد ار یناور ریصقت ساسحا دیاب ھک دیوگ یمن هاگ چیھ ..... سدقم باتک” ،دیوگ یم ھناحتاف ب/ب
 عون چیھ دھاوخ یمن سدقم باتک( تسا تسرد ناشفرح ھک تسا اجنیا بلاج .)٣۶ ٔھحفص( “میشاب
 ادخ مالک ھک نآ رطاخب تسا تسرد ان یلو ،)رگید عون ھچ یناور ھچ ،دشاب ھتشاد دوجو یریصقت
 .)هدشن لح( تسا یقاب دوخ یاجب ناکامک ھلئسم تروص رھ ھب و هدرکن هدافتسا یتاملک نینچ زا
 ،دندرگب نآ ھب )ھجوتم( هاگآ دیاب دننک یم هانگ ھک ینایحیسم ھک دنک یم نآ رب دیکات اج ھمھ سدقم باتک
 مدق ھک دیآ یمن شوخ ار ادخ و ،یتشھب یگدنز ھب تسا ادخ زاب ٔھچیرد ھبوت ھک دنشاب ھتشاد دای ھب و
 ناسنا یارب ھشیمھ ،)نادجو رازآ ( هانگ زا ینامیشپ جنر و درد ساسحا .دنراد یمن رب وا هار رد
 تریغ و هدش هدید یمنھج یگدنز و یتشھب یگدنز قرف( ھتفرگ ماجنارس ھبوت ھب ھک ،)تسھ و( هدوب

 یم ب/ب ھچنآ - بوخ تاساسحا( تسا هدنادرگرب ار یگدنز طاشن و )هدش ھتخیگنارب صخش
 :دشاب ھتفگ رتھب ار نآ بوقعی دیاش .)دنھاوخ

 

 ۴ بوقعی
  .دینک یراز و ھُبدن و دیتفیب راز ِلاح ھب   :٩
 .ددرگ لَدب هودنا ھب امش یداش و ،متام ھب امش ٔهدنخ  

 .دنک زارفارس ار امش ات دیوش نتورف ادخ روضح رد :١٠
 

 دب تاساسحا یارب ار ام وا .تسین یکش نآ رد و میشاب ھتشاد یدب ساسحا ام دھاوخ یمن ادخ ھتبلا
 یتقو .ددرگ زاب امش رب ادخ یور ات دیشوپب مشچ هانگ زا دھاوخ یم ادخ دیوگ یم بوقعی .دیرفاین
 مھارف ار نآ ادخ ھک تسین لیلد ،دیآ یم ناسنا غارس )تسا یگدنز رد ھچنآ رطاخب( دب تاساسحا

 مکاح دھاوخ یم ھک تسا ادخ اما .ھتخاس مھارف ھک )یگدنز یلعف مکاح ینعی( تسا ناطیش ،ھتخاس
 .)ناطیش( داتفا لالج زا و دوب ادخ زاً البق ھک )لیئاربج( یقولخم ھن ،)قلاخ( دشاب شنادنزرف یگدنز
 یم ھتشادرب یسدقم باتک ٔھبوت قیرط زا اھنت هدش انب ادخ و ناطیش نایم ھک )ربعم دس( راوید نیا

  .دوش
 “مدرک یم لمع نیا زا رتھب دیاب و مدروخ تسکش نم” زا ھک “یدب ساسحا” نآ دیوگ یم ب/ب
 ،ھبوت ساسا ھک( “رادنامیا” ٔھبوت ،رگید ترابع ھب .)٣۴ ٔھحفص( درادن یعفن ،دریگ یم ھمشچرس
 سپ .)تسین مزال ای( درادن یعفن )تشگرب وا بناج ھب تسا مزال و ،هدش هانگ ادخ ھب ھکنآ ھب فارتعا
 ؟دننک ھبوت ھک تساوخ اھنآ زا ،شیاسیلک تفھ ھب اھ ھمان رد درک هابتشا حیسم یسیع ایآ ،دیسرپ دیاب
  .دننک ھبوت تساوخ یم شیاسیلک زا
 

 ٢ ھفشاکم
  مراد وت رب ار داریا نیا اما :۴
 .یا ھتشاذگ ورف ار دوخ نیتسخن تبحم ھک 
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 نینچ سسفا یاسیلک ھب حیسم .دھد یم تسد زا ار دوخ “نیتسخن تبحم” ،دنک یم هانگ رادنامیا یتقو 
 یروطب و .)هدش هدافتسا اھ ھمان رساترس رد ھک یا ھلمج( “مراد وت رب ار داریا نیا اما” ،دیوگ یم
  .میسانش یم مرجم ار وا ،میرامش یم یسک فالخ رب ار یعوضوم ای یزیچ یتقو ،میدیدً البق ھک

 راب لاح نیا اب .تسا هدشن ھتخاس ادخ بناج زا )یربعم دص ای( یراوید چیھ ،ریخ دیوگ یم ب/ب
 نیا زا یکی .ھتخاس انب یسیع ار )ربعم دص ای( راوید نیا ھک مینیب یم ،اھ ھمان نیمھ قیرط زا اھ
 ساسحا مینک یعس ھک تسین نیا )تخاس انب ادخ ھچنآ( دراد یم رب ار راوید ھچنآ !دنھابتشا ردً امتھ ود
 یدوخب ادخ تساوخ مینک رکف ای( تسا بوخ زیچ ھمھ ھک مینک رکش ار ادخ و مینک رود دوخ زا ار دب

 ،دریگب ماجنا هانگ زا ھبوت دھاوخ یم ادخ ،ریخ .)تفرگ دھاوخ ماجنا یگدنز رد ام تلاخد نودب و دوخ
 

 ٢ ھفشاکم
  .یا هدرک طوقس اجک زا ھک رآ دای ھب :۵
  نک ھبوت سپ  
  .یدروآ یم اج ھب زاغآ رد ھک روآ اج ھب ار یلامعا و   
  ،ینکن ھبوت رگا ھچ    
  دمآ مھاوخ دوخ     
 .مریگ یم رب تسھ ھک اجنآ زا ار تنادغارچ و     
 

 .میشاب ھتشاد هانگ رطاخب ار یریصقت/مرج ساسحا دھاوخ یمن ادخ دیوگ یم ب/ب رگید بناج زا
 یتخبدب ثعاب ادخ یرود ھکنآ زا سرت” ای و “دوخ زا دب تشادرب” قیرط زا ار ام ادخ دنیوگ یم
 تسین یسک .مینک حالصا ار نامدوخ دیاب نامدوخ دنیوگ یم !دناشک یمن ھبوت ھب ار ام “دش دھاوخ
 ھب ھجوت لاح .دوب هدش ارجا لاحبات ،دوب نکمم رگا .تسا نکمم ریغ راک نیا دیوگب ناشیا ھب ھک
 :دننک یم هانگ ھک تسا ینارادنامیا ھب طوبرم ھک دینکب یتایآ
 

   ٢ ھفشاکم  .١
 یم ناسآ ،دناوخ یم ھیبن ار دوخ ھک مان لبازیا نز نآ رب ھک مراد وت رب ار داریا نیا اما :٢٠

 .یریگ
  دنیالایب یتفع یب ھب تسد ات دبیرف یم ارم ناگدنب دوخ میلعت اب ھک وا مھ  
 .دنروخب اھتب ھب یمیدقت کاروخ زا و   

  ،دنک ھبوت یگزرھ زا ات ما هداد تلھم وا ھب :٢١
 .درادن لیامت ھبوت ھب اما  

  دنکفا مھاوخ یروجنر رتسب ھب ار وا سپ :٢٢
  ،درک مھاوخ راتفرگ میظع یجنر ھب دننک یم انز وا اب ھک ار نانآ و  
 .دننک ھبوت وا یاھھار ھب نتفر زا ھکنیا رگم   

 
 شدنزرف ادخ ھک دسر یم رظنب ادتبا .“دنکفا مھاوخ یروجنر رتسب ھب ار وا سپ” دیامرف یم ٢٢ ٔھیآ

 ھجیتن ،تسین ادخ رد یکیرات چیھ ،میناد یم ھک اجنآ زا یلو .درک دھاوخ راتفرگ یروجنر رتسب ھب ار
  .هدش ناطیش ٔھمعط هدش مگ دنزرف نوچ ،هدنادرگرب ار شیور ادخ ھک میریگ یم
  .ددرگ یم “یروجنر رتسب” بجوم و تسا ناطیش اب نتسیز ،ادخ زا یرود ھک تسا یرادشھ
 ادخ زا ام ھک یتشادرب .ددرگ یھابتشا تشادرب ثعاب تسا نکمم “دنکفا مھاوخ یروجنر رتسب ھب”
 دھع( زاغآ رد .تسا دشر لاح رد لاحب ات نامز نآ زا زین تشادرب نیا .دش زاغآ میدق دھع زا میراد
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 ،مدآ ،گرم ،یگدنز .دوب هداد ناشن ادخ ار زیچ ھمھ نوچ ،دنتسناد یم ادخ زا ار زیچ ھمھ ،)میدق
 ناونعب .دنتسناد یم ادخ زا ار ھمھ تایصوصخ ،ھجیتن رد و دنتخانش یم ادخ زا ار ھمھ ،ناطیش ،اوح
 یاوتحم ،دیراب سدقلا حور ھک ینامز اما .دنتسناد یم ادخ زا ار تسا ناطیش رد ھک یبضغ ،لاثم
  .ناطیش زا ھچ و تسادخ زا ھچ مینیب یم لاح .)دیدج دھع( دیدرگ راکشآ مالک
 

   ٣ ھفشاکم  .٢
  !نادرگ راوتسا ،تسا گرم ٔھناتسآ رد و هدنامزاب ار ھچنآ و وش رادیب :٢
 .متفاین لماک میادخ دزن ار وت لامعا ھک ارچ  

  ؛رآ دای ھب ،یا هدینش و ھتفای ھچنآ سپ :٣
  .نک ھبوت و راد هاگن ار نآ  
  دمآ مھاوخ تغارس ھب ھنادزد ،یوشن رادیب رگا   
 “تسناد یھاوخن ،میآ یم تغارس ھب ار تعاس نآ وت و    
 

 رد اما .)دراد یفنم ذوفن( “ما هدروخ تسکش” ینک فارتعا دوخب دھاوخ یمن ادخ دیوگ یم ب/ب
 گرم ٔھناتسآ رد و هدنامزاب ار ھچنآ و وش رادیب” ،دیوگ یم “سیدراس نارادنامیا” ھب یسیع ضوع
 شیپ یگدنز رد ھچنآ ھب دیوگ یم .“متفاین لماک میادخ دزن ار وت لامعا ھک ارچ !نادرگ راوتسا ،تسا
 ٔھناتسا رد” ھک ،ادخ تخانش ینعی “هدنامزاب ار ھچنآ” و ،هدروآ ترس رب ھچ نیبب ،نک ھجوت هدمآ
 ھک تسین ادخ یلو .یا هدش هداد قوس منھج یوس ھب ھک دھد یم رادشھ .“نادرگ راوتسا تسا گرم
 ادخ .دتسرف یم منھج ھب ار وا ھک تسا هانگ .)دھد یم تاجن ار ناسنا ادخ( دتسرف یم منھج ھب ار وا
 ،دنکن ذوفن ناطیش ات تسب مکحم ار نیشتآ ٔهزاورد و درک نوریب )تشھب( ندع غاب رد ار هانگ
 

 ٣ شیادیپ
  ،دنار نوریب ار مدآ سپ :٢۴

  ندع غاب یقرش بناج رد و  
 داد رارق ار نایبورک   
 ،تشگ یم وس رھ ھب ھک ار رابشتآ یریشمش و    
 .دنک ینابھاگن ار تایح تخرد هار ات      

 
 دھاوخب رگا .درذگب شتآ زا دیاب ،دنک روبع دھاوخب ھک رھ نوچ ،دینکب زین رابشتآ ریشمش ھب ھجوت
 زا هدش ھتخوس )گرم ٔهدنامزاب تارثا( شیاھ یصلاخان و درذگب شتآ زا دیاب ،ددرگرب ادخ بناج ھب
  .دنوش ھتشادرب نایم
 یراکھانگ رگا یلو .تسا هداد رادشھ ھشیمھ نآ دوجو ھب تبسن و ،تسا رفنتم هانگ زا ادخ نوچ ؟ارچ
 ،دزاس داجیا ار یرادیب ات دنک یم منھج زا تبحص ادخ .تسین ادخ ریصقت ،دورب منھج ھب و دنکن ھبوت
 یگدوسرف اب هارمھ ،دنشاب یم یگدنز تالکشم و لئاسم .دیامن لصاو منھج ھب ار دوخ قولخم ھکنآ ھن

 ناطیش ،تخاسن ادخ ار منھج .ددرگ یم مطخ یدبا گرم ھب و دنزاس یم یمنھج ار یگدنز ھک ،مسج
 و راد هاگن ار نآ ،رآ دای ھب ار ،یا هدینش و یتفای ھچنآ سپ” دیوگ یم ٣ ٔھیآ رد حیسم یسیع .تخاس
 ات “رآ دای ھب” دیوگ یم ار تسا ادخ زا ھک یا هدینش ھچنآ و ،تسا تاجن “یتفای ھچنآ” .“نک ھبوت
 .یئامن تشگرب تشھب یوس ھب هدرک ھبوت
 ھب اسیلک رد ییوکین راک چیھ ؟هدرک راک ھچ سپ ،هدرکن ناونع ار یتسکش اجنیا حیسم یسیع رگا
 ھک دراد یبتکم و تسا لماک ادخ .دوب هدیسرن مامتا ھب ،دوب هدش نآ ھب زاغآ ھچ رھ .دوب هدیسرن لامک
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 ان ادخ تساوخ رگا .دنام یمن مامت ان .دراد لامک ھب یور ھشیمھ ،تسادخ تساوخ ھچنآ .تسا لماک
 ،رگید ترابع ھب .“متفاین لماک میادخ دزن ار وت لامعا” دیوگ یم .تسا راک رد یلاکشا ،دنامب مامت
 ار یدروخ ناطیش زا ھک یلوگ و وش رادیب .یشاب یم “گرم ٔھناتسآ رد” و تسین ادخ زا تلامعا
 یمن ار ناسنا گرم ادخ .)دنک یم هدافتسا اسیلک یلمع و یملع لماک ان میلعت زا ناطیشً الومعم( نیبب

 .)ادخ زا یچیپرس قیرط زا( تخاس ناسنا یارب ار گرم ناطیش .تسین ادخ راک گرم و ،دھاوخ
 نودب( لماکً ابیرقت یتسکش ھک دھد یم رادشھ اجنیا یسیع .دھد یم تاجن گرم زا ار ناسنا ادخ
  .)گرم( تسا هار رد )ھبوت
 

   ٣ ھفشاکم  .٣
  ،درس ھن و مرگ ھن ،یمرلو نوچ اما :١۶

 .مزادنیب نوریب ناھد زا ُفت نوچ ار وت ھک هدنامن یزیچ  
  “.متسین جاتحم یزیچ ھب و ما ھتخودنا لام ؛مدنمتلود” :ییوگ یم :١٧

 .ینایرع و روک و دنمتسم و زیگنا فسا و تخب هریت ھک یلفاغ و  
 

 و “یمرلو” دیوگ یم یسیع اما .مینکب دوخ زا )یمک ای( یدب تواضق تسین مزال دیوگ یم ب/ب
 دوخ ،تاملک نیا .“مزادنیب نوریب ناھد زا ُفت نوچ ار وت ھک هدنامن یزیچ”و ،ینز یم مھب ار ملاح
  .)دراد دوجو و( تشاد دوجو حیسم یسیع و نایارگ بحذم نایم ھک دوب یگرزب فالتخا ٔھناشن
 ھک تسا یمشخ نامھ “مزادنایب نوریب ناھد زا ُفت نوچ ار وت ھک هدنامن یزیچ” دیوگ یم ھک اجنیا

 امش رب یاو” دیوگ یم یسیع ٢٧ :٢٣ یتم رد .تشاد نایدوھی )ّرش( بتکم ھب تبسن حیسم یسیع
 زا یردارب ای رھاوخ رگا .دیزرو یم مشخ دوخ ٔھلگ نادزد ھب تبسن یسیع ھک تسین یکش “...

 رگید دینیبب لاح .تسا یعیبط .دش دیھاوخ نیگمشخ زین امش ،دننک دوخ ریسا نادزد ار امش ٔهداوناخ
 یلفاق و” دیوگ یم و “متسین جاتحم یزیچ ھب و ما ھتخودنا لام ؛مدنمتلود” :ییوگ یم” ،دیوگ یم ھچ
 ار دوخ شزرا ھک دراد دوجو یتاملک رگا .“ینایرع و روک و دنمتسم و زیگنا فسا و تخب هریت ھک
 .دنک یم قرف یلیخ ایند نادنسپ دوخ و نایارگ دوخ تشادرب اب تشادرب نیا .دنتسھ اھنیا ،دروآ نیئاپ
 ؟ارچ .دننک یمن لمع دنراد ھچنآ ھب یلو ،دنراد ار یتاعالطا .دنک یم داجیا ار قرف ھک تسا بحذم
 نان ھکت کی ھب و ،هدش نوزحم سدقلا حور .دنراد کمک ھب جایتحا و دننک لمع دنناوت یمن اھنت نوچ
  .دنا هدش )یگدرب( راد باقن نادزد تسد تلآ و دنھد یم تیاضر بآ هرطق کی و
 

 ۶ یتم
  ،دیزودنیم جنگ نیمز رب :١٩

  دناسر یم نایز ،گنز و دیب ھک یئاج  
 .دننک یم تقرس و دننز یم َبقن نادزد و   

 
 یحیسم ٔهراشم تیبرت و میلعت اب اما .تسا یناحور هرواشم ،اسیلک شیشک مھم فیاضو زا یکی
)www.nouthetic.org( ھنیمز مامت رد ادخ مالک .دروآ یاجب ار یرتھب و رتشیب کمک تسناوت دھاوخ 
 دناوتب دیاب شیشک ھک تسا نیا ھلئسم .تسھ یگدنز دروم رھ رد یفاک دھاوش و هدرک راک یگدنز یاھ
 ماجنا دناوت یمن یئاھنت ھب و ،دنک تیادھ ادخ مالک یلمع و یملع هار رد ار اسیلک یاضعا کیاکی
 یم رارق فدح ار ادخ تساوخ بناج ود رھ نوچ تسا تابجاو زا یحیسم ٔهرواشم میلعت .دناسر
 ،دھد
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 ۵۵ ایعشا
 :دیامرف یم دنوادخ :٨
 ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 .امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و  

 
 

   ٣ ھفشاکم  .۴
 ھبوت و ایب تریغ ھب سپ .مراد یم ناشتسود ھک منک یم بیدأت و خیبوت ار یناسک نم :١٩

 .نک
  

 ،تسھ یرگید عجارم ھتبلا( میا هدیسر اھ اسیلک ھب حیسم یسیع ٔھمان تفھ زا عجرم نیرخآ ھب اجنیا
 دوخ شور هار و دوصقم حیسم یسیع اجنیا و ،)منک فرص ار یرتشیب تقو مناد یمن مزال نم اما

 ھک منک یم بیدأت و خیبوت ار یناسک نم” زا شروظنم دیوگ یم ،دنک یم هزرا عماج و ھصالخ ار
   .تسیچ “نک ھبوت و ایب تریغ ھب سپ .مراد یم ناشتسود
 صخش راتفر ای رکف رد ھک تسا )یناھانگ ای( یصاخ هانگ ھب طوبرم تسیا ھبوت ،یسدقم باتک ھبوت
 ناشن ام یگدنز رد ادخ ھک یلاکشا .ددرگ یم انشآ ،هدش نآ ثعاب ھچنآ و ،هدمآ شیپ ھچنآ اب .هدمآ دیدپ
 ھک ینامز .دنک یم رود شدنزرف زا ار ردپ ھک تسا اھ لاکشا نیمھ نوچ ،تفرگ هدیدان دیابن ار هداد
 .دنک ششخب تساوخرد ادخ زا دناوت یم تقونآ ،دنک فارتعا نآ ھب اعد رد و ھتخانش ار دوخ ٔھلئسم
 )یمنھج سکع( ار دوخ یتشھب یگدنز و دریذپ یم شروظح رد ار ناسنا ادخ ھک تسا ھنوگ نیا
 حیسم یسیع یتسود ٔھبنج ،اھ خیبوت و بیدات و نیا دیوگ یم ھمادا رد .)دھد یم سپ ای( دراد یم هزرا
  .تسا ادخ یدورو برد مان ھبوت .دنراد لباقم رد زین ار )ادخ تیریخ(
  

 ٨ نایمور
  دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد میناد یم :٢٨

 ،دنا هدش هدناوخ ارف وا ٔهدارا قبط رب و 
 .تسا راک رد تیریخ یارب مھاب اھ زیچ ھمھ  

 
 اھنآ زا دھاوخ یمن .دنک یم تظفاحم دوخ ناگتفای تاجن زا ،دشرا نابش ناونعب حیسم ،١٩ ٔھیآ رد
 رد یھانگ دنک یمن لوبق ھک ،تسا عیسو و قیمع یردقب شیناحور ٔهداوناوخ زا تظافح .دننامب رود
 هانگ ،دریگب هدیدان ار هانگ ھکنآ یاجب ،اتسار نیا رد و .ددرگ وا “ناتسود” اب شا ھطبار عنام ،یلد
 یتخبدب ،هانگ راک ٔھمادا ھک دھد یم رادشھ و ،دنکش یم ار رورغ یسیع .هابتشا ھن ،درمش “هانگ” ار
 رد نتسیز ٔھناشن هانگ ھک تشاد ھجوت دیاب اجنیا هرابود .دراد دنب رد ار )منھجً اتیاھن و( تکالھ و
 ادخ .دبای یم ھمطاخ منھج ھب و دراد هارمھ یگدنز رد ار “بیدأت و خیبوت” ھک تسا ناطیش توکلم
 ار )اضعا زا یکی ای( ناشیگدنز و هدز لوگ ناطیش یلو ،دوب هدرک ھضرع اھنآ ھب ار یتشھب یگدنز
 یسیع .دوب هدش ناطیش )یمنھج( دساف تایصوصخ راچد و دوب هانگ اسیلک نیا رد .تخاس یمنھج
 ناطیش ماد زا ات ینک ھبوت تسا مزال ینعی .)روآ دای ھب ار تشھب( “نک ھبوت و ایب تریغ ھب” دیوگ یم
 متسھ نم ھکنآ ھن ،“مراد ناشتسود” ار نارادنامیا دیوگ یم یسیع .یدنویپب ادخ توکلم ھب هدش اھر
 انحوی لوا رد ھک یروطب .ما هداتسرف ناشغارس ار )“بیدأت و خیبوت”( ناطیش دساف تایصوصخ ھک
 ھکنآ” ،دیوگ یم ٨ :۴ انحوی لوا و “تسین وا رد یکیرات چیھ و تسا رون ادخ .....” ،میدناوخ ۵ :١
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 رد یدوجوم چیھ یارب یبیسآ چیھ .“تسا تبحم ادخ اریز ،تسا ھتخانشن ار ادخ ،دنک یمن تبحم
  .)ناطیش یارب یتح( تسین ،ادخ تشھب
 زا رود بتکم” رب هوالع لاح .میدرک دنا هدروآ دوجوب ب/ب ھک یا هدمع لئاسم ھب رظن ،اجنیا ات
 ضوعدنھاوخ یم ھک تسیچ اب ار هداد امب ادخ ھک یتشادرب ؟دنھد یم ھئارا ھک تسیچ مینیبب ،“ریصقت
 زا ھتبلا .)٣۶ ٔھحفص( !“دشاب تیعقاو زا رود رظنب تسا نکمم” دنیوگ یم دوخ ھک یزیچ اب ؟دننک
ً الماک دیاب ناشیا اب ،دشاب ادخ مالک زا “رود رظنب تسا نکمم” ناشروظنم رگا ،تقیقح تشادرب ذاھل
  .میشاب قفاوم
 ،سکعب .دراذگ یم مدرم شود ار تیموکحم و مرج راب دنیوگ یم نوچ دنتسھ هرواشم فلاخم اھنآ
 نایحیسم دھاوخ یم قیرط نیا زا ھک ،دشاب یم “ششخب یدازآ” ناشباتک مان نامھ ناشبتکم دنیوگ یم
  .دننک دازآ هانگ “ساسحا” زا ار
 
 
 

 . . . ؟روطچ
 

 .دھدب امب یدنیاشوخ رایسب تشادرب دیاب نآ و هدرک ھچ ام یارب حیسم میروآ دایب دنیوگ یم .١
 جایتحا ھچنآ یلو .درادب هاگن دازآ ریصقت و دولآ هانگ تایبرجت زا ار ام تسا یفاک نیمھ
 تقونآ .تسا دوخ زا حیحص تشادرب ھکلب ،تسین دوخ زا دنیاشوخ تشادرب میراد نآ ھب
 ھکنآ ھب رکف اب میناوت یمن ام .مینک یگدیسر نامتالکشم و لئاسم ھب میناوت یم ھک تسا

 تسرد ھتبلا .میشاب ھتشاد دوخ زا یبوخ تشادرب ،میتسھ حیسم رد ھتسجرب و بوخ ردقچ
 مھم نینچمھ .تسا مھم رایسب نیا و ؛تسا هدرمش لماک و ون یقولخم ار ام ادخ ھک تسا
 حیسم یسیع نوخ ریز ام یلو .تسا لماک وا ادخ رظن زا ھک دنادب یحیسم رھ تسا نیا
 دیابن ار )میتسھ حیسم رد ھک ھنوگنآ( یئاسراپ .مینیبب لماک ار دوخ ھک هدنام زونھ و میتسھ
 میتسھ حیسم رد ھک ھنوگنآ .مینک هابتشا )میوش یم ھتخاس حیسم رد ھک ھنوگنآ( یزاسکاپ اب
 نآ زا یدب ساسحا ای ،مینک راکنا ار نامیگدنز رد هدش دراو ریصقت میناوت یم دیوگ یمن
 نوچ .رتھب )رادشھ( دھدب تسد ھب ساسحا نیا رتدوز ھچ رھ ،تقیقح رد .میشاب ھتشادن
 رد سلوپ .مینامب هدروخ تسکش درادن یموزل .میوشب صالخ نآ زا میناوت یم رتدوز
 یم ،میا هدرک تفایرد حیسم زا یزیچ ھک لاح دیوگ یمً امئاد ٣ نایسلوک و ۴ نایسسفا
 نونکا مھ ھک دیشاب دوخ نورد ھنوگنآ :دیوگ یم وا قطنم .میشاب وا لثم میناوت یم ھک میناد
 یسرتسد هدرک مھارف امش یارب حیسم یسیع ھکیا هزادنا نآ ھب امش .دیتسھ حیسم رد
 اب یئاسراپ ھکنآ ثحبً اتجیتن .دسرب دیاب دیراد ھک یماقم ٔهزادنا ھب امش تیعقوم ؛دیراد
 .ددرگ یم در ،دنشاب یم یکی یزاسکاپ

 اب ام ات تخادرپ ار اھب تیاھن حیسم نوچ ..... میدنمشزرا ام” ،دیوگ یم ب/ب ھمادا رد .٢
 دوخ ناج حیسم ھک دوب رطاخ نیا ھب دیئوگ یم .)۴٩ ٔھحفص( “میشاب ھتشاد تبحاصم ادخ
 ار ام نداد تسد زا یئاناوت ھک میتشاد شزرا شیارب یردقب ھکنآ رطاخ ھب ای ؟داد ار
 و )نکش نامرف( راک هانگ ،)تردق نودب( فیعض ھک ام رد یزیچ چیھ !ریخ ؟تشادن
 رطاخبً الماک ام تاجن .دنک هدنزرا ار ام ھک دوبن )میدرک یم تفلاخم وا اب ھک( نمشد
 گرم هدرک هدنزرا ار ام ھچنآ .میتشادن ار نآ سکع زج یزیچ قح ام .تسا ادخ ضیف

 تفگ لیئارسا ھب اھ راب ادخ ھچنآ !تسا هدراذگ یراگ تشپ ار غالا ب/ب ؛تسا یسیع
 یم رکف ب/ب .مدرکن باختنا یتسھ یرگید زا رتھب ھکنآ رطاخب ار وت نم ھک دوب نیا
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 دنیوگ یم ھچنآ .درک دازآ حیسم ھک ،دنتسھ یا هدش مگ یاھ دیراورم اھ ناسنا ٔھمھ دنک
 .تسا یسیرف تشادرب ناکامک

 ٔھحفص( دریگ یمن ھمشچرس ادخ زا یبوخ تیاھن ھک ،تسا نیا ناشرگید تسردان بتکم .٣
 .چیھ ام زا و دریگ یم ھمشچرس ادخ زا اھ یبوخ ٔھمھ ھک دنھد یم میلعت زین یضعب .)۵٢
 ،دیئوگب دنسرپ یم و .میا هدرک ار یبوخرایسب یاھ راک ام ،دنیوگ یم ھطبار نیا رد ب/ب
 رد( “؟مینک یم )دیدج تایح( راک ھب زاغآ ام و دور یم رانک ادخ ینامز عطقم ھچ رد”
 یئاج ادخ ،نازیزع میئوگ یم .)مینک یم هدھاشم ار یسانشناور و تیناحور قرف اجنیا
 و تیامح اب ام .دریگ یم ھمشچرس ادخ زا دنز یم رس ام زا یئوکین ھچنآ رھ !دور یمن
  .مینک یم یگدنز میروآ یم تسدب سدقم باتک رد ھک یئامنھار و ،سدقلا حور تردق

 
 داد ناشن ھنوگنیا ناوت یم ار هابتشا یاھ تشادرب زا یا ھصالخ

 

١ 
 ھک تسا یسیع قیرط زا ادخ
 .دھد یم ماجنا ار یکین ھمھ

٢ 
 .دنک یم یکین یردق ادخ
 .مینک یم یکین یردق ام
 .دنک یمن ار ھمھ کی چیھ

٣ 
 ار یکین ھمھ ام

 .میھد یم ماجنا دوخ
 .میریگ یم دوخ زا کمک

 
 ٔھناشن نیا اما .دنریگ یم رارق ٣ و ٢ هابتشا تشادرب ود نیگنایم تفگ ناوت یم ار ب/ب
 لیمکت ار وا راک دیاب ام ارچ ؟دادن ماجنا ار یکین ٔھمھ دوخ یسیع ارچ .تسین ھلئسم لح
 دشر ار ام و تسا راک رد ادخ تیدبا ات ،داد تاجن ار ام ھکیا ھبذاج نامھ نوچ ؟مینک
 .داد دھاوخ

 ام” :دنا ھتشون .)۶٣ ٔھحفص( میشاب ھتشاد تسود ار نامدوخ دیاب ام دنیوگ یم ب/ب .۴
 ھب عجار یفرح رگید نم .“دیوگ یم امب ار نآ )ادخ( وا نوچ میراد تسود ار نامدوخ
 نیا ؛میشاب ھتشاد تسود ار دوخ ھک ھتفگن مالک زا یئاج چیھ ھکنیا زج مرادن عوضوم نیا

 نامدوخ دیاب دنیوگ یم ھک یسانشناور دروم رد رتشیب عالطا یارب .تسین حیحص فرح
 .دیئامن عوجر “یحیسم ٔهرواشم یامنھار” نم باتک ھب میشاب ھتشاد تسود ار

 ھیبنت عوضوم ھب عجار .دنک یمن ھیبنت ار شنادنزرف تقو چیھ ادخ دنیوگ یم ام ھب ب/ب .۵
 دای ھب ار ام .هدش دراو ناسنا شود رب یگچب زا ھک تسا یراب ھک دوش یم ھتفگ ام ھب
 غلاب ھک لاح” و ،دندرک یم ھیبنت یگچب رد ار ام )نارگید و( نیدلاو :دزادنا یم دیورف

 ھیبنت ار ام ادخ میسرت یم لیلد نیا ھب .)۶٩ ٔھحفص( “میشک یم ار ھیبنت راظتنا ،میا هدش
 زا یسیع رد “ھیبنت ھنوگ ھمھ” ایآ .)۶٩ ٔھحفص( “میا هدش اھر ھیبنت زاً الماک” ایآ .دنک
 عوضوم نیا ھب عجار یدایز تبحص ؟دننک یم اعدا ھک یا ھنوگب )۶٨ ٔھحفص( ھتفرن نایم
 یم ار یمک خساپ اھنت اجنیا رد نم اما ،میرذگب نآ زا ھکنآ زا لبق ددرگ ماجنا دیاب مھم
 یم دوخ هانگ ھجوتم ار ام( دنک یم )حالصا( بدا ار ام ادخ ھک دنراد لوبق ب/ب .مھد

   یسدقم باتک تشادرب
 

 ،تسا ام زا ھک یکین مامت
 و ادخ زا تمکح اب ارنآ
 میھد یم ماجنا وا توق
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 تسا “فالخ ٔھمیرج” ھیبنت دنیوگ یم .دننیب یم ھیبنت اب “توافتمً الماک” ار نآ یلو ،)دنک
 اھنت ھن ادخ ھک دنا هدرکن کرد یلو .تخادرپ ار اھ ھمیرج مامت حیسم و ،)٧٠ ٔھحفص(
 و ،درادرب نایم زا ار اھ لاکشا ات دنک یم زین حالصا ھکلب ،دھد یم تاجن ار شنادنزرف
 .دشاب هریغ و ،ینامیشپ ،راجزنا ،مرش ،مرج ،ریصقت ساسحا لماش دناوت یم حالصا نیا
 یم ب/ب ھچنآ .دنک یم ادیپ نآ ھب تبسن یدب ساسحا دوش دوخ هابتشا ھجوتم ھک رھ
 ھکنآ زا سرت .دیآ یم دوجوب ھبوت رد ھک تسا یراوگان ساسحا مامت ،دنربب نیب زا دنھاوخ
 ردً اصوصخ ،میا هدرک یگدیسر عوضوم نیا ھبً البق ام( دراد رظن رد ار تازاجم ادخ
 ینما ان یاج رطاخب سرت ھک میشاب ھتشاد دایب دیاب .)١۴()اسیلک تفھ اب حیسم راتفر ثحبم
 دازآ یگدنز رد ناطیش لاگنچ زا ار ام دھاوخ یم ادخ اما .میا ھتفرگ رارق نآ رد ھک تسا
 ھن( تسا ام هافر و دوخ تمرح رطاخب دنک یم ادخ ھچ رھ ھک میشاب ھتشاد دایب دیاب .دنک
 ھمیرج هزات .)میزادرپب ھمیرج میدرک ھک یئاطخ رطاخب دنک روبجم ار ام ھکنآ یارب
 .درادن دوجو دب ساسحا ادخ تشھب رد .ادخ ھن دروآ یم دوجوب هانگ ھک تسا یدب ساسحا
 ھبوت زا دیاب ،میروآ یور ادخ تشھب ھب ھتشگ جراخ ناطیش منھج زا میھاوخب رگا اما
 ،ھتساوخ ھشیمھ ھک ادخ .دنک نوگرگد ار ام یگدنز سدقلا حور ات )یدورو رد( میرذگب

 :دیوگ یم دشاب شنادنزرف یگدنز مکاح
 

 ٣ ھفشاکم
  .مبوک یم هداتسیا رد رب ناھ :٢٠

  ،دیاشگب میور ھب رد و دونشب ارم یادص رگا یسک  
  دش مھاوخ هرفسمھ وا اب و دمآ مھاوخ نورد ھب   
 .نم اب وا و    

  
 ناشیارب یتشھب یگدنز یامنھار و مکاح ات دنک زاب ار نایحیسم لد مشچ دھاوخ یم ادخ
 ھب ادخ مالک یتقو .تسا هانگ و تسین وا زا دب یاھ ساسحا نیا ھک ،دھد یم رادشھ .دشاب
 ھب رد ” ،دنک یم راکشآ ار ھبوت موزل ،دنک یم هراشا ناطیش میخو جیاتن و تافص یمامت
 لد مشچ .درادن دوجو یعاضوا نینچ نم توکلم رد ھک تسا ادخ رادشھ .دیاشگب میور
 ھک ینامز .)یزاسکاپ( دندرگ حالصا میخو عاضوا ات دنک یم زاب ادخ ھب ار نایحیسم
 لد مشچ ھک تسا ادخ ،)هانگ( دوش یم شدوخ یگدنز رد یعوضوم نینچ ھجوتم رادنامیا
 وت یگدنز مکاح دراذگ یمن ھک تسھ یھانگ دیوگ یم ادخ .تسا هدرک زاب تیقاو ھب ار وا
 نم تشھب رد ھک تسا نیا عوضوم .یدرگ زاب نم ھب ھبوت قیرط زا مھاوخ یم و ،مشاب
 ار تیگدنز ھچنآ زا ینامیشپ لاح و )یدیدن دوخ ( درادن دوجو یمتس و برذ عون چیھ
 ھب ھک یویند یگدنز ھب تسا ادخ رادشھ نیا .درگ رب و نک ھبوت دیوگ یم .هدرک بارخ
   .دراد یور گرم

 :)٨٢ ٔھحفص( دننک یم تبحص راک هانگ و هانگ  ھب عجار ھنوگ نیا ب/ب ،ھصالخ رد  .۶
 

 .تسا هابتشا ،دنک یم ریصقت ساسحا رگا ،دنیوگ یم .فلا
 تبحاصم هرابود وا اب ات دنک یم مزال ار ھبوت ادخ دنک یم رکف رگا ،دنیوگ یم  .ب

 .درادن تیعقاو و )٨٣ ٔھحفص( “تسا شدوخ راکفا” اھنت نیا ،دشاب ھتشاد
 دوخ رکف رد ار نآ ھک تسا رادنامیا اھنت ؛ھتخاسن ار یعنام چیھ ادخ ،دنیوگ یم  .پ

  .ھتخاس
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 هریغ و ،ھیبنت ،تواضق ،دنک یمن موکحم وا .دریذپ یم ار ھمھ ادخ ،دنیوگ یم   .ت
 هدیدان ٩-٧ :١ انحوی لوا و ٢۵ :١٢ نایناربع( دشاب یمن بیرغ وا .دنک یمن
 .)دنا ھتفرگ

 .)٨٧( “دنراد دوخ رد یجیاتن ناھانگ” ھک تسا نیا روظنم اھنت ،دنیوگ یم   .ث
 .“دنراذگ یم ام تاساسحا و ندب رد یرثا یھانگ رھ .....” ،دنیوگ یم ب/ب

 .مینیب یم ار وا یاھ شور ھب داقتعا نودب یتسرپ ادخ ام اجنیا
 یفلتخم لئالد رطاخبً ارثکا ام” :)١١٩( دراد دوجو زین “یلدب ریصقت”،دنیوگ یم   .ج

 تبحصً البق دروم نیا رد نم .“درامش یمن هانگ ادخ ھک مینک یم ریصقت ساسحا
 .)١۵(ما هدرک

 ھشیمھ” ھکلب ،)١٢٢( دشاب یمن ادخ یادن ھجو چیھ ھب هانگ ساسحا ،دنیوگ یم   .چ
 یمن ھمشچرس ادخ زا .دنتسھ ناطیش رازبا” اھنآ .“دشاب یم نیدلاو تیبرت ٔھجیتن
 ھب نینچمھ یلو ،میا هدرک تبحص بلطم نیا ھب عجارً البق ام .)١٢٣(“دنریگ
 دیھاوخ تھارک نتشیوخ زا .....” دیوگ یم ھک دینک ھجوت ٣١ :٣۶ لایقزح
  .“تشاد

 رارصا و نداد ناشن ار هانگ یامن ینعی ،)تیموکحم( ندش باجم ،دنیوگ یم   .ح
 .)١٢۴ ٔھحفص( دوش ضوع دیاب ھکنیا رب

  ؛دشاب ھتشاد یدب ساسحا دھاوخ یمن نوچ دنک یم فارتعا صخش ،دنیوگ یم   .خ
 رب ؛فدح ۴ یکشزپ ناور( دشاب یم catharsys سیسراتاک ،فارتعا ،دنیوگ یم   .د

 ھب ندش هاگآ و اھنآ زا تبحص هار زا یناور یاھ هدیقع و سارھ ندرک فرط
 .میروآ تسدب یبوخ لاح ات میروایب نوریب ار نآ ھک تسا نیا عوضوم .)اھنآ
 فارتعا دروم رد .)١٣۴( ادخ اب ھطبار ھن ،دنراد تاساسحا رب زکرمت اھنت اھنآ
 .درک مھاوخ تبحصً ادعب

      
 چیھ ھک میدید و ،)دنراد نآ ھب ھیبش تشادرب ھک یرگید دادعت و( دوب ب/ب نردم تشادرب میدید ھچنآ
 تسا نکمم نوچ مدرک نآ ھب نتخادرپ یارب ار دایز یاضف و تقو نم .درادن یسدقم باتک ساسا
 .دیھدب ار نآ باوج دیناوت یم دسرب امش ھب رگا .دیامن دشر رتشیب نایحیسم رد
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 )١ شخب( مھدزیس لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
)١( Karl Menninger -”Whatever Became of Sin“، New York :Hawthorn Books 
 ٔھمجرت سدقم باتک و هدش ھمجرت ینانوی و ،ینادلک ،یناربع یلصا یاھنابز زا ھک سدقم باتک )٢(

 .ون ٔهرازھ
 .١٢ :١٠٣ رومزم نینچمھ )٣(
 .١٨ :١٠ نایناربع نینچمھ )۴(
 .دیدرگ یم لیلحت و ھیزجت یا ھنیمز نینچ رد خیرات دش یم بوخ ھچ )۵(
 The Freedom of Forgiveness “ششخب یدازآ” David Augsburger رگروبزگآ دیوید )۶(

)Chicago: Moody, 1970, pp. 36, 37, 39(. 
 .دوب نافیتسا یاعد ھب باوج رد سلوپ یاھ تبحص عقاو رد )٧(
)٨( Guilt and Freedom (Santa Ana: Vision House Publishers, 1974) 
 یزاسکاپ فارتعا روظنم دنیوگ یم ،فارتعا ناونع ریز ،باتک ردً ادعب ھک تسا اجنیا بلاج )٩( 

 تالکشم زا یکی .دنرامش یم بوخ ار نیا و ،تسا دب تاساسحا ندنار نوریب ،تسا ینھذ
 .دراد دوجو نآ رد ھک تسا یضقانت ،باتک نیا ناگدنناوخ

 .١٨ :٣۴ رومزم نینچمھ )١٠(
 ٣ :١۴٧ رومزم نینچمھ )١١(
 .)١١ ٔھیآ( دوبن اھنآ بسانم ھک دندوب زین یرگید ناسک )١٢(
 تواضق ھک دوبن نیا ھلئسم .)١٧ :١٢ نایناربع( دوب یوق یتاساسحا لماش زین وسیع ٔھبوت یتح )١٣(

 تواضق .تخوس یم شدوخ یارب شلد رتشیب ھک دھد یم ناشن وا فسات .دوب یوق شدوخ زا
  .دراد دوخ رب زکرمت ،دوخ یارب یزوسلد و ،تسا ادخ ھب شزکرمت ،دوخ زا یناحور

 نیا .تسین زین “فالخ ٔھمیرج” ھب دودحم و تسین نانامیا یب ھب رصحنم ادخ مالک رد ھیبنت )١۴(
 بیدات زا تبحص ،۶ :٢ نایتنرق مود رد لاثم ناونعب .هدرک جیگ ار ھمھ ھک تسا هابتشا فیرعت
 ینعم و ،هدش هدرب راکب ھیبنت یارب ھک تسا یا ھملک epitimia اجنیا .هدش اسیلک )طابضنا(
 ،)هانگ( تسا یبیع زا ششخب ،١٠ و ٧ تایآ رد و .دھد یم ناشن ار “قوقح و قح تیدودحم”
 وزج ھمھ ،هریغ و ،تیدودحم ،نایز ،درد قیرط زا ھیبنت .ددرگ یم ھضرع ھبوت قیرط زا ھک
 .تفرگ تروص ھک تسا یبیع حالصا روظنم و دریگ یم ھمشچرس ناطیش زا ھک تسا یھیبنت

 .)١۴ ٔھحفص( “Competent to Counsel” باتک )١۵(
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 مھدزیس لصف
 یراگتسر لوصا

 )٢ شخب( یحیسم ٔهرواشم رد ششخب
 
 یسدقم باتک میلاعت

 
 عجار یدایز تبحص اجنیا ات نم ،دشاب یم دوجوم اھ تشادرب رد ھک یداضت نداد ناشن قیرط زا
 ٔھنوگب ادخ مالک زا یساسا تاعلاطم یرادقم نایم نیا رد و ،دراد ششخب اب یطبر ھچ و ریصقت ھب
 ٔھنوگ اب ار ھتفای نامزاس ھچنآ و ،مینک یسررب رت قیمع ھک هدیسر نآ تقو لاح .ما هدرک ،یتامدقم
  .مھد ماجنا میھاوخ یم اجنیا ھک تسا یراک نیا .میئامن لصتم یتامدقم
 ھچ :درک میھاوخ زاغآ )دنوش یم در و( دنھدب دنھاوخ یم ب/ب ھک یلاؤس ھب باوج اب ار راک لاح
 رد ام رگا ؟درک نایب ھبوت زا سپ ھبوت و ،ھیبنت زا سپ ھیبنت ،ششخب زا سپ ششخب ھب عجار ناوت یم
 هانگ ٔھمیرج وا رگا ؟میئامن تفایرد ار ششخب و ،تداھش ،ھبوت هرابود ارچ سپ ،میا هدش هدیشخب حیسم
 ار یرگید ھیبنت فوخ دیاب نارادنامیا ارچ سپ ،تفرگ دوخ رب ار ام ھیبنت و ،تفرگ دوخ رب ار ام
 مینک نیسحت ار اھنآ میناوت یم یلو .دنرادن ناشیارب یباوج ب/ب ھک تسا یتالاؤس اھنیا ؟دنشاب ھتشاد
 .دراد نارواشم یارب یدایز تیمھا نوچ ،بلاطم نیا رکذ یارب
 حرش منک یمن رکف .منک راھظا حوضو ھب ارنآ تسا مزال و ما هدرک “یتنس تشادرب” زا تبحص نم
 صوصخ رد Westminster Confession of Faith “رتسنیمسو ٔھمان فارتعا” رد ار یرتھب
 :درک ادیپ ناوتب “یئاسراپ”
 

 چیھ ھکنآ دوجو اب اما ،دشخب یم ار دنا هدش هدرمش اسراپ ھک یناسک ناھانگ ادخ
 راچد ناشناھانگ رطاخب تسا نکمم ،دنھد یمن تسد زا ار دوخ یئاسراپ تقو
 ،دننک نتورف ار دوخ ھکنآ رگم ،دندرگ هرھب یب وا رون زا و دندرگ ادخ شجنر
    .دننک ایحا ار ناشنامیا و دنبلطب ششخب ،دننکب ناشناھانگ ھب فارتعا

 
 ھب لاحب ات یلو .تسا ادخ مالک اب قباطم ھک دشاب یم یا هدیقع نینچ ھب ھلمح ب/ب باتک کش نودب
 رد حیسم یسیع میلعت ھب تسا مزال .میا ھتخادرپن ششخب زا دعب ششخب ینعی ،ھلئسم ساسا یسررب

 :میروآ یور ششخب صوصخ
 

 ۶ یتم
  ،شخبب ار ام یاھضرق و :١٢

 .میشخب یم ار دوخ نارادضرق زین ام ھکنانچ 
  ،دیشخبب ار مدرم یاھاطخ رگا اریز :١۴

 .دیشخب دھاوخ ار امش زین امش ینامسآ ردپ 
  ،دیشخبن ار مدرم یاھاطخ رگا اما :١۵

 .دیشخب دھاوخن ار امش یاھاطخ زین امش ردپ 
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 .دنک یم تبحص دنشاب یم وا وریپ ھک یناسک اب ،شا ھظعوم رساترس رد حیسم ھک دیشاب ھتشاد دایب
 یگدنز عون ھب یسرتسد و ،دنشاب یم وا وریپ ھک یناسک نآ ھکلب ،دنک یمن تبحص نانامیا یب اب
  .دنراد یم ،تسھ ناشراظتنا رد ھک یئاسراپ
 امش ردپ” ٨ ٔھیآ ؛“دوخ ردپ ....” ۶ ٔھیآ ؛“وت نیب ناھن ردپ ....” - دینک هاگن ۶ لصف نامھ ۴ ٔھیآ ھب
 یم تبحص وا اب ھک تسا ادخ نادنزرف ھب باطخ وا ٔھظعوم رساترس .“ام ردپ یا” ٩ ٔھیآ و “....
 نینچمھ .دوب حضاوً الماک نخس .دنشاب هدیمھفن ار عوضوم درادن ناکما .دننک یم یگدنز وا اب و دننک
 ردپ زا ،دنک یم نآ زا تبحص یسیع ھک )ندیشخبن ای( یششخب نآ مینیب یم ،١۵ و ١۴ تایآ رد
 ششخب ھک دوب یصاخشا ھب باطخ حیسم یسیع یاھ تبحص رساترس .دریگ یم یمشچرس
 نایاسراپ تساوخ یمً الباقتم و )دندوب ناشنایم زین نانامیا یب ھتبلا( دندوب هدرک تفایرد ار )یئاسراپ(
 عوضوم .دندوب ھتسشن مدرم عمج نایم رد ھک ،دوب ناتسرپ ادخ اب وا تبحص یور .دنشخبب ار رگید

 طوبرم )ششخب یاعد نینچمھ( اعد نیا ،دینک ھجوت ھتکن نیا ھب و .دوب ششخب زا سپ ششخب تبحص
 هدرک تفایرد ار ششخب ھک دوب یناسک یگدنز )اھ یراتفرگ و شکمشک( ھنازور جیار یاھ دادیور ھب
 ششخب ھب زاین ھنازور دنا هدش هدرمش اسراپ ھک یدارفا تسا روطچ ،تسا اجنیا لاؤس لاح .دندوب
 ؟دنراد
 میلعت حیسم یاعد دوصقم .میامن وگزاب ار یرگید دروم دراذگب ،مھدب ار لاؤس باوج ھکنآ زا لبق
 ینالوت و یرارکت ناشیاھاعد ،نامز نآ نانامیا یب .دوب شیالآ یب و رصتخم یاعد )ھنومن( یوگلا
 دیوگ یم حیسم اما .دینش دھاوخ ادخ هرخالاب دننزب فرح رتشیب ھچ رھ دندرک یم رکف .)٧ ٔھیآ( دوب
 نیا اب اما .دوب “ینابز ھتوک” زا یئوگلا ھک داد ھئارا ار ینابر یاعد تقونآ و ،درک اعد دیاب ھنوگنیا
 و ١۴ ٔھیآ( تسا ششخب ،دنک یم تبحص نآ زا شھاتوک یاعد رد لیصفت ھب ھک یئوضوم ،دوجو

  .درب یرتالاب ٔھجرد ھب ار ششخب حیسم یسیع .)١۵
 هدیشخب دوخ ھکنآ رطاخب ار شنادنزرف ادخ ھک دراد ینعم نانچ ١۵ و ١۴ تایآ دننک یم رکف یدارفا
 دننک یم رکف زین یدارفا .تسین ناسنا لامعا ٔھیاپ رب ادخ ششخب .درادن تحص نیا .دشخب یم ،دنا
 یم ھیآ ھچنآ اما ،دراد تحص ھتبلا نیا .دننارگید ندیشخب ناھاوخ ھک تسا نیا ناشندش هدیشخب هاوگ
 ساسا رب( تشاد دھاوخ غیرد ام زا ار دوخ ششخب دیوگ یم حضاو روطب ادخ .دراد قرف دیوگ
 ،تروص نیا رد سپ .میشاب نارگید ندیشخب ناھاوخ ھکنآ رگم ،)ام یگتسیاش ھن ،حیسم یگتسیاش
 ؟تسا حیحص ناشفرح ،تسین ام نارود ھب طوبرم تایآ نیا دنیوگ یم ھک یناسک ایآ ،تسا اجنیا لاؤس
 ریخ ؟دنتشاد دوجو یرگید ناکم و نامز رد ھک دوب یمدرم یارب ،یدازآ بسک یعرش هار نیا ایآ
 ـ لاح نامز رد ھچ و ھتشذگ نامز رد ھچ ،مدرم تاجن یارب تسھ هار کی اھنت .تسین یقطنم نیا
 .حیسم یسیع ھب نامیا و ضیف قیرط زا
 شتبحص یور وا .دوبن نیا شروظنم .تسا ادخ یئاسراپ رد ھک دنک یمن یششخب نآ زا تبحص وا
 رمع ششخب ھک یناسک ؛دندوب هدرک تفایرد ار دوب ادخ تلادع ساسا رب ھک یششخب ھک دوب یناسک اب
 دوخ “ردپ” ناکامک ار ادخ ھک دوب یناسک اب شتبحص .دندوب هدرک تفایرد ار )ھشیمھ یارب راب کی(
 ینانآ .)دننک باطخ نینچ ار ادخ سپ نیا زا ھک داد یم میلعت اھنآ ھب شیاعد رد عقاو رد( دندناوخ یم
 طوبرم ھک یششخب .دنا ھتخانشن ار ود نیا نایم قرف ،دننک یمن کرد ار ششخب زا سپ ششخب ھک
 ار ادخ اھ راب .دنک یم تبحص هورگ نیا اب حیسم .دوب هدش ماجنا ناشیاربً البق تسا ادخ تلادع ھب
 تلادع رد ھک یششخب ،هدش رکذ ١۵ و ،١۴ ،١٢ تایآ رد ھک یششخب نآ .دناوخ یم ناشینامسآ ردپ

 ،ددرگن شاف نایحیسم یارب رگا ود نیا نایم قرف .دوب ادخ نادنزرف ششخب روظنم ،دوبن تسا ادخ
 یکچوک یاطخ نیا .دش دھاوخ دشاب یم لد ھب طوبرم ،مالک رد ھچنآ زا یرایسب نتفرگ هدیدان ثعاب
 .دنک یم هاگن لد ھب ادخ .تسین
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 لوق لقن “رتسنیمسو ٔھمان فارتعا”لوا تمسق رد ھچنآ ھب ھجوت .ریخ ؟تسا یا هزات ٔهدیقع نیا ایآ
 ھمان فارتعا ناگدنسیون .“دشخب یم ار دنا هدش هدرمش اسراپ ھک یناسک ناھانگ ادخ” :دینکب مدرک
 دننک یم هانگ ھب فارتعا ھک ینادنزرف یششخب و تسا ادخ تواضقرد ھک یششخب نآ نایم قرفً الماک
 ھچنآ تخانش ،تسھ ود نیا نایم ھک یھباشت و قرف ندیمھف .دنتسناد یم ار دننک یم ششخب بلط و
 .دزاس یم مھارف ار دراد راک و رس نآ اب یحیسم رواشم
 و دور یم راظتنا زیچ کی یضاق زا .دراد قرف نامیا یب تواضق اب دنزرف تواضق ھک تسین یکش
 ناشنایم زین ار یتاھابش ،مینک یم رکف ود رھ یاھ اطخ ھب یتقو ،دوجو نیا اب .رگید زیچ دنزرف زا
 اھ تھابش و قرف نیا مینیبب لاح .دراد مھ اب تھابش زین اھاطخ ھب یگدیسرً اتجیتن و ، ،مینیب یم
 .دنتسھ ھنوگچ
 

 تبحص ریصقت ثحب ردً البق ار نیا .دوش یم عقاو رصقم ،دنک یم هانگ ناسنا هاگ رھ : ریصقت - ١
 میئوگ یم اعد رد ھک ینامز .ددرگ یم ششخب ناھاوخ ھک تسا ریصقت نیمھ و ،میدرک نآ زا
 دراد قرف ،یضاق ناونعب ادخ تواضق و .)مرج( تسھ راک رد یریصقت ،“شخبب ار ام ناھانگ”
 ششخب ،هانگ ٔهدش داجیا )یھدباسح( یھدب صوصخ رد ،اما .شنادنزرف اب ادخ ٔھناردپ تواضق اب
  .تسا قیرط نامھ ھب ود رھ

 تسا یکی ود رھ رد دوخ یدوخ ھب ھیبنت یلو ،دراد قرف یتقوم ھیبنت اب یدبا ھیبنت ھتبلا : ھیبنت - ٢
 دننک یم ھیبنت طابضنا و حالصا روظنم ھب ار ناشنادنزرف ناردپ اما .)نمشد گنچ زا یئاھر(
 ار یا هرود نینچ نادنزرف ٔھمھ دیوگ یم نایناربع .میا هدیشچ ار نآ دوخ ام .)راتفر و راکفا(
 دنزرف ادخ ھک تسین نینچ اما .)دنراد ینامسآ ردپ ھب قلعت ھک تسا نآ ٔھناشن نیا( دننک یم یط
 یروط ھب ادخ نادنزرف ٔھمھ .دنک یم مورحم ثرا زا ار وا و هدرک نوریب دوخ ٔهداوناخ زا ار دوخ
 ادخ تشھب ثراو حیسم یسیع اب ھمھ دوجو نیا اب یلو ،دنراد ار )یزاسکاپ( دوخ ھبنت ٔهرود
  .دنتسھ

 ار دوخ یور ادخ .دراد قرف دنک یم ار راک نیا ھنوگچ اما .دنک یم ھیبنت ار دوخ نادنزرف ادخ  - ٣
 ناطیش تسد تلآ ھتشگ مگ دنزرف ھجیتن رد .)تسا نادرگ یور هانگ زا نوچ( دراد یم رب وا زا
 و حور رد ار ھبوت و دناوخ یم یطخ بکترم زین )ناطیش هارمھ( ار دنزرف ادخ اما .ددرگ یم
 ار شیور ادخ ھک دوش یم زاغآ ینامز زا )ھیبنت( ینامسج و یحور بیسآ .دھاوخ یم یتسار
 .دنادرگ یم

 نودب خیبوت ھتبلا .دراد نایم رد ار تیموکحم ھک تسا ھبوت نایرج زا یتمسق خیبوت : خیبوت - ۴
 .دنک یمن لیمکت ار ھبوت نایرج حالصا

 ،مینیب یم ١۵ نایتنرق لوا و ٢ نایناربع رد ھک یروطب ،تسھ سرت یکی رد : ریصقت ساسحا - ۵
  .تسا هدش هدیجنر ینامسآ ردپ ھکنآ زا ینارگن یرگید رد و

 ھک ،ادخ ھب تسا یتقیقح یایوگ فارتعا ،ھنادنزرف ششخب و ھناردپ ششخب ود رھ رد : فارتعا - ۶
  .میراد ادخ ھب زاین و هدوب ھنوگچً البق یگدنز

 ھب یکی اما ،دراد دوجو ششخب ،)ھنادنزرف ششخب / ھناردپ ششخب( دروم ود رھ رد : ششخب - ٧
 ھب ھک تسا یتفص ناطیش بقاوعرطاخب ،یرگید و ،تسا منھج شتآ ضرعم رد ھک تسا یناسنا
 .هداتفا دنزرف نابیرگ

  .تسوا نامرف زا تعاطا و رسپ اب ردپ ددجم ٔھطبار : ھطبار - ٨
 
 ندروآ یاجب یکی یلو ،دشاب یم هانگ ھب طوبرمً الوصا ششخب ھک تسا نیا میریگ یم ھک یا ھجیتن

 ھک تسا  نایحیسم اب اھنت یحیسم ٔهرواشم .ادخ تساوخ ندروآ یاجب یرگید و تسا ناطیش تساوخ
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 و دھد یم رییغت نورد زا ار وا ،دنزرف ششخب ھک دھد یم ناشن ود نیا قرف .دراد ار تمدخ ناکما
  .دناسر یم تکرب
 
 
 
 
 فارتعا و ھبوت
 

 ھبوت .تسا ھبوت نیتسخن .میزادرپب هدش ناونع ادخ ششخب صوصخ رد ھک یمھم ٔھملک ود ھب لاح
 :دراد ادخ دنزرف ششخب رد یمھم شقن
 

 ٢۴ اقول
  :تفگ ناشیا ھب :۴۶

  دیشک دھاوخ جنر حیسم ھک تسا هدش ھتشون «  
 ،تساخ دھاوخ رب ناگدرم زا مّوس زور رد و   

  وا مان ھب و :۴٧
  دش دھاوخ ھظعوم اھموق ٔھمھ ھب ناھانگ شزرمآ و ھبوت  
 .دوب دھاوخ میلشروا زا نآ عورش و   

 
 )ناھانگ رفیک( درک ام ناھانگ یادف ار شناج حیسم یسیع ھک تسا نیا شوخ ربخ نایحیسم ام یارب
 ھب دیاب شوخ ربخ نیا و .)٣ :١۵ نایتنرق لوا( تساوخرب گرم زا )ناسنا ندب رد( موس زور رد و
 یم زاغآ )metanoia ،ایوناتم( ھبوت قیرط زا هزات یاھ راتفر و راکفا نیا و .دسرب ایند مدرم ٔھمھ
 مان ھب تسھ یا ھلمج .هدیدرگ شخپ تاساسحا و ھبوت ٔھنیمز رد یدایز حیحصان تاحالطصا .دندرگ
 .تسا هدروآ تسدب ھک تسا یھابتشا ٔھجیتن زا ینامیشپ / فسات ینعم ھک )melomiameta اینولماتم(
 دناوت یم ناسنا ھک تشاد ھجوت دیاب .دناسر یم ادخ یئاسراپ جرا ھب ار ناسنا یسدقم باتک ٔھبوت اما
 لد ھب ادخً الوصا .دریگب تروص شراتفر و راکفا رد یرییغت ھکنآ نودب ،دشاب نامیشپ / فساتم
 ھبوت ،)تساج نآ رد لد ،دشاب جنگ اج رھ نوچ( دنادرگ یم زاب ادخ ھب ار لد هار ھبوت و دنک یم هاگن
  .ددرگ راتفر رد یرییغت ھب لیدبت ،هدروآ تسدب لد ھک یرییغت ھک دراد تقیقح ینامز زین
 ویگولومھ ینانوی ٔھملک .قفاوت ینعی فارتعا عقاو رد .تسا ادخ ششخب یساسا شخب فارتعا

homologeo تسا هدش هدافتسا قفاوت ناونعب دراوم زا یرایسب رد و ،تسا نابز مھ یسراف نابز ھب. 
 فارتعا ھکنآ .هدش ھتشاک لد رد ھچنآ ھب تسا یقفاوت ندروآ نابز زین حیسم یسیع نامیا ھب فارتعا
 رد ارم و شخبب ارم ناھانگ .مراک هانگ ھک منک یم فارتعا ایادخ” ،دیوگ یم یترابع ھب دنک یم
    .“ریذپب دوخ توکلم
 یشومارف ھب ار نآ و میزادنا یم یرگید ندرگ ار ریصقت ،مینک یم یشارت ھناھب دوخ یاربً الومعم ام
 ار فارتعا یاعد زا یئاھ لاثم .تقیقح یئوگزاب ینعی فارتعا .تسا نآ سکع فارتعا .میراپس یم
 .دیبایب دیناوت یم ،٩ لایناد و ،٩ ایمھن ،٩ ارزع ،یاھ لصف رد
 :دراد هارمھ ار یرییغت ھشیمھ دشاب ھتشاد تقیقح ھک یفارتعا ھک مینیب یم ،١٣ :٢٨  لاثما رد
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 ٢٨ لاثما
  ،دناشوپب ار دوخ یاھینامرفان ھک رھ :١٣

 ،دش دھاوخن بایماک 
  دنک فارتعا ار اھنآ ھک رھ اما        
  ،دیامن کرت و  
  .تفای دھاوخ ششخب   

 
 یم ٣٢ رومزم رد .دراد هانگ کرت و فارتعا ھب زاین تسا یسیع هارمھ ھک یگدنز ،ھجیتن رد 

 :میناوخ
 ٣٢ رومزم
 .دیدرگ هدیناشوپ شھانگ و ،هدش هدیزرمآ شنایصع ھک نآ لاح ھب اشوخ :١
  ،مدوب هدیزگ یشوماخ ھک یماگنھ :٣
  دیسوپ یم میاھناوختسا 
 مدیشک یم رب زور مامت ھک یا ھلان زا  

  مدرک فارتعا وت دزن دوخ هانگ ھب هاگنآ :۵
 ،متشادن ناھنپ ار ممرج و 
  ؛»درک مھاوخ فارتعا دنوادخ دزن ار دوخ نایصع«:متفگ       

 .یدرکوفع ار مھانگ مرج وت و   
    

 ندرک ناھنپ ٔهرود ٣ ٔھیآ رد .)شزرمآ( ششخب اب ؟ھنوگچ ،دیناشوپ ار هانگ ادخ رومزم نیا ١ ٔھیآ رد 
 ھچ دعب .“مدرک فارتعا وت دزن دوخ هانگ ھب هاگنآ” دیوگ یم دوواد ۵ ٔھیآ رد و ،میناوخ یم ار شھانگ
 .“یدرکوفع ار مھانگ مرج وت” ؟دش
 ار ادخ .تسین دوخ کانفسا عضو اھنت دنیب یم دوخ نورد ھچنآ ،دنک یم فارتعا ناسنا ھک ینامز
 ھک ھنوگنآ( درک باسح “یناور ٔھیلخت” یعون اھنت ناوت یمن ار نیا .دنیب یم راوید فرط نآ زین
 دوجو شیارب هار ود .دراد ھک ھب قلعت ھک تسا ناسنا ناج ،عوضوم .)دننک یم تشادرب ناسانشناور
 و تسا نامیشپ و )هانگ( هدوب ناطیش ٔھطلس رد ھک دنک یم ادخ ھب ھک تسا یلد درد ،فارتعا .دراد
  .دنادرگ زاب وا ھب ار شیور ادخ ھک تسا نآ ھب شدیما
 ،تخانش رطاخب تسا مزال و دراد دوجو ایند نایحیسم یاھاسیلک نایم رد زین یرگید یاھ تشادرب

 ھب ھتشون یباتک Philip Sweetheart تراھ تیوس پیلیف مان ھب یصخش .مینکب ناشدروم رد یتبحص
 ھب یدایز تھابش ھک How to live with Your Feelings “مینک یگدنز دوخ تاساسحا اب ھنوگچ” مان
 .درامش یم تاساسحا یصالخ یعون ار فارتعا و دور یم رتارف یردق اما ،دراد دنا ھتفگ ب/ب ھچنآ
 امش رد ھک دیرادب لوبق ار دوخ تاساسحا .تسا دوخ تاساسحا اب ندش ورب ور” فارتعا ،دیوگ یم
 یسک .تسین هدش مرج وا ھب ھک یرگید سک ای ادخ اب یطابترا چیھ .“دینکب دیناوت یمن یراک و دنتسھ
 ،ھتفگ یتسھ قلاخ ھچنآ اب یقیبطت یلو ،دنیآ یم باذج رظنب تامیلعت ھنوگ نیا .تسین دوخ زا رتالاب
 دنک دنم ھقالع زین ار نایحیسم دناوت یم ھک دراد یدایز فطل ندرک یئاریذپ دوخ زا ھتبلا .درادن
 وحم ار ادخ ،ناطیش ٔھبذج اب ھک تسا یفارحنا .تسین نآ رد ادخ تایح اما .)ندع غاب بیس دننام(
 ھچ رھ !دنراد دوجو اھ تشادرب نینچ اب یئاھ اسیلک .درامگ یم دوخ یادخ ار دوخ و دزاس یم
 ھچ رھ ھک دنسانش یم یعبنم ار ادخ .دنسانش یم ادخ لوبق دروم ،)هریغ و یحیسم( ار دنکب صخش
 ار نآ ،تسوا رد ھک “یوق نامیا” نآ ،درادن یراک سدقلا حور .داد دھاوخ وا ھب ادخ ،دھاوخب یسک
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 ھجوت دیاب دنراد داقتعا سدقلا حور و ،حیسم یسیع ،ردپ یادخ ھب اھنت ھک ینایحیسم !دروآ یم دوجوب
  .“دندز اسیلک” دوخ لوقب و هدرک لافغا ار یرایسب دارفا ،“یحیسم” مان اب تافارحنا نیا ،دنشاب ھتشاد
 ھب فارتعا ھک تسا نیا میا ھتشاد فارتعا دروم رد ادخ مالک زا ھک یتشادرب ،ھصالخ روطب لاح
 زاین ،تشادرب نیا .)١٨ :١۵ یقول( هدش )رگید نایحیسم( وا توکلم و ادخ ھب تبسن ھک تسا یھانگ
 .دراد یرتشیب تبحص ھب
 ،تارابع نیا حیحصان کرد .دومن کرد ار یرگید ھب هانگ و لد رد هانگ نایم قرف تسا مزال ادتبا
 .)ھیاسمھ ھب هانگ یتح( تسا لد رد ،هانگ عون رھ تفگ دیاب ،ادتبا .ددرگ فارحنا ثعاب دناوت یم
 ھب نت ناسنا .تسا ھتشاد دوجو لد رد هانگ ،دشاب هدش زاربا یھانگ ھکنآ زا لبق :تسا نیا روظنم
 ھکنآ زا سرت دیاش .تسا راک هانگ ،دشاب هدادن لد هانگ ھب نت رگا یتح .دھد یم تسا لد رد ھچنآ
 ناکامک شھانگ یلو ،دنک یمن رھاظ ار دراد لد رد ھک یھانگ ،دورب شیوربآ و هدش ھتخانش مرجم
 ار دوخ یور ادخ دوش یم ثعاب ھک )لد هانگ( تسا ناھانگ نینچ دوجو .تسا نکاس وا لد رد
 :دیوگ یم حیسم یسیع .دنادرگب
 

 ۵ یتم
  ،میوگ یم امش ھب نم اما :٢٨

  ،درگنب ینز ھب توھش اب ھک رھ 
 .تسا هدرک انز وا اب دوخ لد رد مد نامھ  

 
 ،)میدق دھع( دوب هدش هدرمش هانگ رھاظ ھب ھچنآ ھک ،دینکب “میوگ یم امش ھب نم اما” ھب زین ھجوت

 ار )یسدقم باتک( مزال تمواقم ،لد هانگ ھک ینامز .درامش یم “لد” ردً اقیمع ار نآ دوجو یسیع
 .)مینیب یم ار ششخب زا سپ ششخب زاین اجنیا رد( دش دھاوخ جراخ لد زا ،دشچب

 اھنت ھن دولآ هانگ تاروصت و راکفا .دنک یم راکچ لد هانگ اب یحیسم رواشم ھک تسا اجنیا لاؤس لاح
 ھب ناسنا رگا دراد هدیاف ھچ .ددرگ یم ادخ رد دشر و تاکرب عنام ھکلب ،دزاس یم نیگھودنا ار ادخ
 رگید ناھانگ یارب ار هار یھانگ رھ ،یفرط زا .دریگب ار وا راک یولج اما دروآ نامیا حیسم یسیع
 ردق رھ ،نینچمھ و .دھد یم رارق توم ریسم رد ار وا ،هانگ ھک دروآ دایب دیاب یضاقتم .دنک یم زاب
  .دش دھاوخ رت لکشم شیارب دزادنا یب ریخات ھب ار ھبوت و فارتعا
 نایضاقتم .صخشم درک دیاب ھچنآ و تسا نآ دھاش وا ،میدرک یرگید ھب تبسن ھک یھانگ عوضوم
 “لد هانگ” صوصخ رد اما .)١٧(دننک فارتعا رگید صخش و ادخ ھب ار هانگ ھک دنوش هدروآ دایب دیاب
 ، لد رد یزاب سنجمھ ،لد یانز دننام( ؟درک دیاب ھچ ھتفرگ تروص یرھاوخ ای ردارب ھب تبسن ھک
 هانگ دوجو نیا اب اما ،)ینورد یگدنز( دنورن لد زا رت ارف دراد ناکما ناھانگ نیا ٔھمھ .)هانگ روصت
 هانگ وا ھب لد رد ھک یسک و ادخ ھب ای ،درک فارتعا ادخ ھب دیاب اھنت تروص نیا رد ایآ .دنشاب یم
 ؟هدش
 تسا مزال ادتبا .)١۵ :١٨ یتم( دشاب ھتشاذگ ریثات ھچنآ ھب هدرتسگ دیاب هانگ ھب فارتعا دیوگ یم ادخ
 دش مزالرگا( درکن لصاح ھجیتن ھیلوا مدق ھک یتروص رد .دورب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دزن اھنت دوخ
 زا سپ ھک ینامز اھنت .دورب وا دزن )رواشم ای رواد( رفن دنچ ای کی اب تسا مزال ،)راب کی زا شیب
 اھنت فدھ ھک تسا حضاو .درپس اسیلک ھب ار عوضوم دش دھاوخ مزال ،دیسرن ھجیتن ھب ررکم رارکت
 تلاخد نودب ،ادتبا ھلئسم ھک دوب دھاوخ نیا رب یعس رطاخ نیا ھب .تسا ادخ نادنزرف نایم حلص داجیا
 ھب فارتعا زا سپ تسین مزال ،)انزً الثم( یرگید ھب تبسن لد هانگ ٔھنیمز رد .دشاب هدش لح اسیلک
 اب لد رد یگناگی ،فارتعا زا روظنم ،اما .هدشن دراو وا ھب یئاطخ .تفر صخش نآ دزن ،ادخ
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 رد ار ادخ ھناردپ ششخب ادتبا دیاب .دشاب یم یسدقم باتک ٔھبوت زا یا هدمع تمسق فارتعا .تسادخ
 .میوشب رگید صخش زا ششخب یایوج میناوتب ات ،میشاب هدرک تفای

 ،دریگب تروص تافارتعا ھنوگ نیا تسا مزال یتقو .تسا ھنوگچ یرگید ھب فارتعا مینیبب لاح
 دروم فارتعا ات دنشاب هدرک یسررب یضاقتم ابً البق ار نآ )فلتخم( شیپ و سپ تاکن دیاب نارواشم
  .دوش عقاو لوبق
 نآ یاوتحم و نابز ھب ھجوت دیاب ،دوش یم فارتعا هانگ ھب ھک ینامز .تسا مھم دوش یم ھتفگ ھچنآ
 ،دوش ھتفگ دیابن ھک تسھ یئاھ فرح .)١٧(دوب
 

 ۵ نایسسفا
  ،دیوشن میھس یکیرات رمث یب یاھ راک رد :١١

 ،دینک اشفا ار اھنآ ھکلب 
  ،دننک یم افخ رد ناسک نینچ ھچنآ ندروآ نابز رب یتح اریز :١٢

 .تسا روآ مرش 
 

 ندناسر کمک روظنم .هدش یتسردان تشادرب “دینک اشفا ار اھنآ ھکلب” ،دیوگ یم ھک اجنآ رد هزورما 
 فارتعا صوصخ رد لاثم ناونعب .میئامن عوجر شیشک ھب ،میتسین راک نیا ھب رداق دوخ رگا ھک تسا
 ،دوشب توھش تایعزج دراو یضاقتم رگا .بسانم ھن و دنمزال ھن نآ تایصوصخ ،یسنج هانگ ھب
 رواشم ھتبلا .تسا تیمھا زئاح درذگ یم یضاقتم لد رد ھچنآ .تشاذگ دھاوخ یکانرطخ یاج ھب یاپ
 رد لد ناھانگ .دوش هداد رادشھ نآ دروم رد تسا مزال یلو ،دنک “تواضق” ار یسک لد دناوت یمن
 هانگ بقاوع .دشاب هدوب ھک یلکش رھ ھب لاح ،تسا هانگ ،هانگ .دنرادن رگید هانگ اب یقرف ادخ اب ھطبار
 .میناد یم ھمھ زین ار
 :دنشاب یم نینچ دنوش یم رگید صخش ھب فارتعا ھب طوبرم ھک یلماوع

 

 .دروآ ین نابز ھب ار هدننک کیرحت و ای زیمآ سوھ یاھ فرح زا دیئوگب نایضاقتم ھب .١
 .)١٩ :١٠ لاثما( دنشاب رصتخم ناکما دح ات و ،یعقاو ،هداس ،حیحص اھ فرح

 حیحص تاملک دیھدب رادشھ یضاقتم ھب .تسا ینامیشپ و ینتورف فارتعا رد مزال ٔھیحور .٢
 .)١١ :٢۵ لاثما( دننکن زاربا حیحص ان ٔھیحور اب ار

 .)هریغ و ،“دش نم توھش ثعاب وا” ،“درک لافغا ارم وا”( دینکن مرج کیرش ار یرگید .٣
 .دینکب )“ ..... واً الوا” ،“ .... مھ وا” ،نوچ یئاھ فرح ھب ھجوت

 ھب ھجوت صوصخ نیا رد .دریگن فارتعا هارمھ ار یئاھ ھناھب یضاقتم دیوش نعمطم .۴
 ار راک نیا دیابن ،دوب دایز ھسوسو ھکنآ دوجو اب”( دینکب “ھکنیا دوجو اب” دننام یتالمج
 .)“مدرک یم

 

 شقن .تسین یناسآ راکً الک نوچ ،دنوش یم زین حیحصان تایعزج لماش تافارتعا ھنوگ نیاً الومعم
 .دنک ھنیمز نیا رد یدایز کمک دناوت یم نآ ھب عجار وگ و تفگ و یلبق یزاب
  باتک رد ھچنآ رکذ اب ار عوضوم دیراذگب .درک هابتشا دیابن یھاوخ رذع اب ار فارتعا نینچمھ
 :منک رارکت اجنیا ار ما هدرک ناونع “یحیسم هرواشم ٔھمیمض”
 
 
 
 



 183 

 دیھاوخن ترذعم
 

 شور ار نآ نایحیسم ،دوجو نیا اب .دینک یھاوخ رذع ھتفگن اج چیھ ادخ مالک ھک دوش ھتفگ تسا مزال
  .“دیھاوخب ترذعم سک نآ زا و دیورب” دنیوگ یم نارواشم و دنرامش یم ّیداع
 .دراد یلاکشا ھچ ترذعم مینیبب لاح
 

١ 
 
 ،“مھاوخ یم ترذعم” میئوگ یم یتقو .دشاب یم ددرگ ماجنا دیاب ھچنآ )لدب و( یویند ٔهویش ترذعم
 و هدش زین اسیلک دراو ھتساوخ ادخ ھچنآ زا لدب ٔهویش نیا .میوش یم فرحنم ھتفگ ادخ مالک ھچنآ زا
  .هدرک لھنیال ار رگیدکی زا نایحیسم یئادج ٔھلئسم
 .درادن رارکت ھب زاین و ما هدرک تبحصً البق دروم نیا رد نم .تسا هدرک مزال ار ششخب ادخ مالک
 مالک یاھاعد مامت ھک تسا یراک نیا .دراد هارمھ ار ششخب ھشیمھ فارتعا ھک موش یم روآ دای اھنت

 .دنکش یم ار لاصتا نیا ترذعم .دنا هداد ماجنا ادخ
 ھیبش یتاملک ای( “مھاوخ یم ترذعم” ،دنیوگب دندرک دراو یمرج ھک یناسک ھب نایحیسم ھک ینامز ات
 تفایرد ار ششخب ھک ینامزات و ،“؟یشخب یم ارم ؛ما هدش هانگ بکترم نم” دنیوگب ھکنآ یاجب ،)نآ
 یقاب اسیلک یاضعا نایم یخلت و شجنر .دنام دنھاوخ یقاب دوخ یاجب ناکامک لئاسم ،دنا هدرکن

  .دنام دھاوخ
 هابتشا نتساوخ ترذعم .مھد باوج دیراذگب .منزیم ار فرح نیا ارچ ھک دیآ شیپ لاؤس تسا نکمم
 .... ھکلب ،تسا یناسنا لدب ٔهویش ھکنآ رطاخ ھب اھنت ھن ،تسا
 

٢ 
 
 یم یتقو اما .دنک یم مھارف ار یزاین ھنوگ رھ فافک دوخ .دھاوخ یمن یسک زا ار یزیچ ترذعم
 ار “مشخب یم ھلب” خساپ ھک ینامز و .میوش یم یرگید زا خساپ دنمزاین ،“یشخب یم ارم ایآ” میئوگ
 :دیامرف یم دنوادخ .مینکن رکف نآ ھب عجار رگید مینک یم یعس ،مینک یم تفایرد
 

 ٨ نایناربع
  دیزرمآ مھاوخ ار ناشیا ترارش ھک ور نآ زا :١٢

 .دروآ مھاوخن دای ھب رگید ار ناشناھانگ و  
 
 :دھد یم لوق ،دھد یم ار “مشخب یم ار وت نم” ،باوج یصخش ھک ینامز
 

 ؛“دروآ مھاوخن نابز ھب ار عوضوم نیا رگید راب نم” .١
 ؛“دروآ مھاوخن نابز ھب رگید صاخشا اب نم” .٢

 .“دروآ محاوخن دای ھب ار نآ دوخ نم ” .٣
 
 ھکنآ هارمھ ،هدش هدیشخب ھکنآ .دراد یدایز تادھعت “مشخب یم ار وت نم” نتفگ ھک مینیب یمً اتجیتن
 ترذعم ،سکعب .دنزاس یم داجیا ار یئوکین ٔھطبار و دنراد یم رب دوخ نایم زا ار عوضوم ،هدیشخب
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 عوضوم .دراپس یم نامز تشذگ ھب هدشن لح ار عوضوم و ،)دھعت( درادن یزیچ ھب زاین یھاوخ
 ار نایضاقتم دیاب نارواشمً اتجیتن .دنھدن هار رطاخ ھب ارنآ رگید ھک دراد نیفرط تساوخ ھب یگتسب
 ھنوگنیا زا یرایسب لماش اسیلک .درادب ضوفحم دوخ رد ار تبحم اسیلک ات دنھد میلعت ھنیمز نیا رد
 .تسا هدوب لئاسم
 ھک یھانگ رطاخب دھاوخب ادخ زا دیا ھتفگ دوخ یضاقتم ھب امش دینک ضرف .میریگب رظن رد ار یلاثم
 زین یضاقتم .دنک ششخب تساوخرد زین وا زا و دورب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دزن و دشخبب ار وا هدرک
 لئاسم ھب امش و دور یم شیپ بوخ راک ھمھ .دھد یم ار راک ماجنا ربخ دعب ٔھتفھ رد و دنک یم لوبق
 دیوگ یم یضاقتم ،یدعب ٔھسلج رد .)دیشاب ھتخادرپ راک تایعزج ھب ھکنآ نودب( دیزادرپ یم رگید
 رد ؛هدشن رتھب یزیچ .“دروخ یم ناتدوخ درد ھب ھمھ ،ندش ردارب و نتساوخ ششخب یاھراک نیا”
  .“مداد شوگ امش یاھ فرح ھب مفساتم نم” دیوگ یم .هدش زین رتدب عضو تقیقح
 لاح .)هدشن تساوخرد ششخب ای ،هدشن هداد ششخب تسا نکمم( دراد یدایز داعبا ھلئسم نیا ھتبلا
 :هدوب رارق نیا زا نایرج مینک ضرف ،مینک کرد رتھب ار عوضوم ھک نآ یارب
 اب” ھنوگ نیا ار “ششخب تساوخرد” رب ینبم ار امش فرح ،اما .داد شوگ امش تحیصن ھب یضاقتم
 یفرح نیا .هدومن تشادرب “نک یھاوخ ترذعم” ای ،“یفساتم وگب وا ھب” ای “وشب تسود هرابود وا
 و صقان تفرگ ماجنا ھچنآ .درک تشادرب نینچ وا یلو ،دوبن نیا امش دوصقم و دیدز امش ھک تسین
 نم” یاجب ،“مھاوخ یم ترذعم” ،تفگ .درکن تیاعر ار دوب ھتساوخ ادخ ھچنآ وا .دوب فرحنم
 “؟یشخب یم ارم ایآ ،مدرک هانگ امش ھب تبسن
 :ھنومن ود .یراک نینچ یارب تسھ یفلتخم لئالد
 

 .دناسر یم ماجنا دھاوخ یم دوخ ھک یروط ار راک وا .١
 .تسا اجک رد قرف تسناد یمنً اعقاو تسا نکمم .٢

 
 مزال نارواشم .تسا راک فالخ زین رواشم ،صوصخ نیا رد .مینکب ٢ ٔهرامش ھب یرتشیب ھجوت لاح
 تساوخ دنھاوخ ترذعم ،دنشابن انشآ ندوب ششخب بلاط صاوخ اب نایضاقتم ھک ینامز ات دننادب تسا
 :دیوگب دناوت یم تروص نیا رد .دروآ دھاوخن هویم و تشاد دھاوخن هدیاف یناحور ظاحل زا نایرج و
 یکی .دنشاب یم ھلئسم لح یارب یتوافتمً الماک هار مادک رھ ،نتساوخ ترذعم و ندوب ششخب بلاط”
 بلط و هانگ ھب فارتعا( تسا ھبوت ادخ هار .تسا یناسنا لدب یرگید و هداد ادخ ھک تسا یھار
 :دریگ یم ھمشچرس فسات زا وسیع دننام رگید هار .دراد ادخ ھک تسیراظتنا .)ششخب
 

 ١٢ نایناربع
  ،دوشن مورحم ادخ ضیف زا یسک دیشاب بظاوم :١۵

 ،دنکن ومن یخلت ٔھشیر چیھ و  
  دوش یمارآان بجوم ادابم    
 .دنک هدولآ ار یرایسب و    

  دساف امش زا کی چیھ ھک دیشاب رایشوھ :١۶
  ،شآ ٔھساک رطاخ ھب ھک دوشن یویند وسیع نوچمھ ای  
 .تخورف ار دوخ ندوب دشرا رسپ قح   

 .دشن عقاو لوبقم ،دوب تکرب نآ ندرب ثاریم ھب ناھاوخ ھک دعب ،دیناد یم ھکنانچ و :١٧
  ،دوب نآ یپ رد یراز اب دنچ رھ 

 .درکن ادیپ ھبوت یاج   
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 یناحور فسات اما .درادن دوخ یارب یا هراچ ھک تسا یویند فسات یکی .دراد دوجو فسات عون ود
 هدیدان و دراد یرایسب شزرا ادخ ششخب .تسوا ضیف لماش ادخ هار .دروآ یم یور ادخ ھب ار ام
 یزیچ .تسا ادخ تساوخ ھب ندرک تشپ ،نتساوخ ترذعم .تشاد دھاوخ ار یموش بقاوع نآ نتفرگ
 اب ھطبار تاملک نیا نوچ .)مھاوخ یم ترذعم میئوگب تسا یفاک( تسین تاساسحا زاربا زا شیب

 رظن زا اما .دنزاس یم دازآ خساپ ھب زاین نودب ار راک هانگ .دنرادن زین ار یطرش و دیق ،دنرادن یزیچ
 داجیا ود نآ نایم ھطبار رد یقرف و دنام یم یقاب دوخ یاجب ناکامک ھلئسم ،هدش وا ھب هانگ ھک یسک
 .هدشن
 یور .دشاب یم )رظن دروم هانگ( هدش عقاو یرگید رب ھچنآ ھب صتخم یحیسم ششخب بلط ،سکعب
  :میئوگ یم هدش وا ھب هانگ ھکنآ ھب
  

 .)١٨ :١۵ اقول( ما هدرک هانگ امش ھب و ادخ ھب نم”
 ،ما ھتفایرد ار وا ششخب و ما هدرک فارتعا ادخ ھب

 .مھاوخ یم امش زا ار نامھ لاح و
 “؟دیشخب یم ارم ایآ

 
 یرگید هانگ ،دھاوخب ترذعم رگا اما .هدش دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب ھک تسا یھانگ ھب صتخم تاملک نیا
  .دنک یم ھفاضا نآ ھب ھک تسا
 یم ار امش” راظتنا .دراد یدایز بیع امش یارب و دیدرک هانگ امش .دینکن لوبق ار “درادن یبیع”
 :دراد یتیلوئسم زین هدش هانگ وا ھب ھک یسک .دیشاب ھتشاد ار “مشخب
 

 ١٧ اقول
  .دیشاب دوخ بقارم سپ :٣
  ،نک خیبوت ار وا ،دنک هانگ تردارب رگا  
 .شیاشخبب ،درک ھبوت رگا و   

  ،دزرو هانگ وت ھب زور رد راب تفھ رگا :۴
  :دیوگ و دیآ زاب وت دزن راب تفھ و  
 .اشخبب ار وا “منک یم ھبوت”   

 
 :دیوگب تسا مزال وا .)رگید وضع هارمھ( دمآ دھاوخ راکب ١۵ :١٨ یتم ،دیشخبن دوجو نیا اب رگا
 ھطبار رگا .تسا زیمآ تبحم ٔھطبار هار رد ششوک زاغآ “مشخب یم” .“مشخب یمن” ای “مشخب یم”
  .دنام یم یاجب اسیلک رد باسح هدروخ .دنام یم مامت ان ھلئسم لح دوشن رارق رب
 ،دیشخب حیسم یسیع رد ار امش ادخ ھک ینامز .دنھد یم رگیدکی ھب نیفرط ھک ،تسا هدعو ششخب
 ششخب راتساوخ ھک یسک .“دروآ مھاوخن دای ھب زگرھ رگید ار ناشناھانگ” ھک داد )دھع( هدعو وا
 :دراد ھلحرم ھس هدعو نیا .تسا نامھ ناھاوخ زین تسا
 

 ؛“درک مھاوخن تبحص امش اب نآ ھب عجار هاگچیھ نم” .١
 ؛“درک مھاوخن تبحص نارگید اب نآ ھب عجار هاگچیھ .٢
 .)درک مھاوخن رکف نآ ھب عجار( “دروآ مھاوخن دای ھب” ار نآ دوخ هاگچیھ .٣
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 نیا زا کی رھ رگا .)١٧ :۴ نایسسفا( دنک یم مھارف ود رھ یارب ار یا هزات نامز ششخب نتفریذپ
 دسرپب دیاب رواشم رخآ رد .دنک یم در زین ار )امش ششخب( ادخ ٔهدعو ،دینکن ارجا ار ھلحرم ھس
 “؟دیراد متفگ ھچنآ ھب عجار لاؤس ایآ ؟دینک یم رکف ھچ ،نآ ھب عجار امش”
 ،عوضوم قمع ھب ندش دراو اب .دوش هداد تسا مزال ھک تسا یتامیلعت زا یبوخ ٔھنومن دش ھتفگ ھچنآ

 زا ار تامیلعت باتزاب رگا اھ تبحص یاھتنا رد نینچمھ .دش دھاوخ ھتفرگ لئاسم زا یرایسب یولج
 یرتشیب میلعت ھب زاین یضاقتم زینً الومعم .درک دیھاوخ دروآرب ار وا کرد نازیم ،دیھاوخب یضاقتم
  .دراد
 میناوخ یم میدق دھع رد .هدش دراو زین تراسخ دراوم یضعب رد ؟دش دھاوخ ھچ تراسخ ناربج
 ١٠ -١ :١٩ اقول رد .دراد یم مزال ار هدراو تراسخ زا یرتشیب رادقم دنوادخ ،)٧ :۵ دادعا(
 ھچنآ ربارب راھچ نم تفگّ اکز .تخادرپ ار دوب مزال ھچنآ زا رتشیب یلیخ ھک مینیب یم ار یصخش
 تراسخ دھاوخ یم اھنت ھن ھک مینیب یم ار ینتورف ٔھیحور صوصخ نیا رد .داد مھاوخ مزادرپب دیاب
 ود نیا نایم تبحم ،روظنم .دیامن بلج دوخب زین ار هدید تراسخ ھک نآ تبحم ھکلب ،دنک نربج ار
 ردص رد هدید تراسخ ھک دوخ ھیاسمھ ھب تبحم .دیآ یم دوجوب هرابود تراسخ ناربج اب ھک تسا
 .دراد رارق تیمھا
 :دینک ھجوت ھتفگ دروم نیا رد اقول ھچنآ ھب رگید راب
 

 ١٧ اقول
  .دیشاب دوخ بقارم سپ :٣
  ،نک خیبوت ار وا ،دنک هانگ تردارب رگا  
 .شیاشخبب ،درک ھبوت رگا و   

  ،دزرو هانگ وت ھب زور رد راب تفھ رگا :۴
  :دیوگ و دیآ زاب وت دزن راب تفھ و  
 .اشخبب ار وا “منک یم ھبوت”   
 

 وا )٢( و ،دورب هدرک هانگ ھکنآ دزن و دوش مدقشیپ )١( دیاب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دیوگ یم ھصالخ رد
 :دشخبب ار وا )٣( و ،)دیوگب ار دوخ لد درد( دیامن خیبوت ار
 

 ،درک ھبوت رگا .١
 ،)دش مزال رگا زور رد راب ٧( درک ھبوت ھک راب رھ .٢
 ،“منک یم ھبوت نم دیوگ یم” ،تسا ھتفگ ھچنآ ساسا رب اھنت .٣
 ،درادن ای دراد هدش ھک یھانگ ھب تبسن یبوخ ساسحا ھکنآ زا رظنفرص .۴
 .تسا ھتفگ ادخ ھکنآ رطاخب .۵
 

 مزال ھجیتن رد .دنک یم ناونع ار دوش یم ششخب ھب رجنم ھک خیبوت عوضوم ،تبحص ھمادا رد اقول
 هدرب راکب خیبوت یارب ھملک ھس میدق دھع یاھ ھتشون رد .میزادرپب زین خیبوت ٔھملک ٔھعلاطم ھب تسا

  .هدش
 .هدش یراذگ مان “خیبوت” یسراف ھب و هدش هدافتساً ابلاغ ھملک نیا .دشاب یم yakach چاکای لوا ٔھمک
 دیدش تساسحا زاربا روظنم .دراد ار لالدتسا ٔھتساوب خیبوت ای ،شھوکن و شنزرس ینعم ،اوتحم رد
 عوضوم ،قیاقح ٔھئارا اب ھک تسا نیا روظنم .دشاب یم ھتسارآ و یقطنم لالدتسا ٔھناشن ھکلب ،تسین
 تسا ثحب ھب مزال عوضوم .دشاب یم لصتم نآ ھب زین نتخاس دعاقتم و باجم ٔھبنج .ددرگ نشور



 187 

 رگید ٔھنومن .دشاب یم خیبوت یارجا قیرط رگناشن تایصوصخ نیا .)تاساسحا تلاخد نودب(
 رومزم ؛ ١٧ :١٩ نایوال ؛ ۴٢ :٣١ شیادیپ :دید دیھاوخ تایآ نیا رد ار yakach چاکای ٔھملک فرصم
 .٢٣ :٢٨ ؛ ٢۵ :٢۴ ؛٨ ،٧ :٩ لاثما ؛ ١ :۶
 حیحص ھچنآ نداد ناشن ،ندز فرح اب حالصا ،خیبوت نآ ینعم .تسا tokachath تاچاکوت رگید ٔھملک
 :١٠ ؛٢٣ :۶ ؛١٢ :١۵ ؛٣٠ ،٢۵ ،٢٣ :١( لاثما ،مینیب یم تایآ نیا رد ار ھملک نیا .دشاب یم تسا

 )١۵ ،١ :٢٩ ؛ ٣٢ ،٣١ ،١٠ ،۵ :١۵ ؛١٨ :١٣ ؛١ :١٢ ؛١٧
 :١٧ اقول رد ھملک نیا( دراد دیدحت و ،شھوکن ،خیبوت ینعم ھک تسا gaar راگ میدق دھع رد موس ٔھملک
 ،٣١ :١۵ ؛١ :١٣ لاثما :تسا هدش فرصم تایآ نیا رد و دراد یرتیوق ینعم نیا .)درادن یاج ٣

 .٢٣ :٢٨ ؛۵ :٢٧ ؛٢۵ :١٩ ؛٣٢
 لوا رد ھک دشاب یم elengcho وچگنلا یلوا .دراد دوجو خیبوت یارب ھملک ود زین دیدج دھع رد
 .هدش هدافتسا ١٩ :٣ ھفشاکم و ؛۵ :١٢ نایناربع ؛١۵ :٢ ؛١٣ :١ سوتیت ؛٢٠ :۵ سواتومیت
 .دوش ھتخانش مرجم ھکنآ ات ندرک لابند یرگید ھیلعرب ار یدروم ینعم ھک ،یقوقح تسا یحالطسا
 ندرک باتع ،نتشاذگ یسک شود رب ینیگنس ینعم ھک epitimao وامیتیپا دیدج دھع رد رگید ٔھملک
 ھیآ رد نآ زا .٩ ادوھی و ٢ :۴ سواتومیت مود رد نینچمھ یلو هدش هدافتسا لیجانا ردً الومعم .تسا
 ینامز .هدافتسا ھنافصنمان خیبوت ینعم ھب نآ زا ٢٢ :١۶ یتم رد .هدش هدافتسا ٣ :١٧ اقول میدید ھک یا
 خیبوت تسناد دھاوخن وا .دور شیپ دیدرت اب دیاب دور یم شردارب دزن خیبوت روظنم ھب یصخش ھک
 دور یم راک هانگ دزن خیبوت روظنم ھب ھکنآ .دونشب وا زا ار ھجیتن ھکنآ رگم ھتشادن ای ھتشاد رثا ،وا
 لاح ؛تسا دروم نیا رد نم رظن نیا” ،دیوگب و دنزب ار شفرح )ھنیک ھن( تبحم و یگداس اب دیاب
  .“تسیچ امش رظن دیئوگب

 ھک تفگ دیاب ادتبا .دراد یاج ھنوگچ ششخب رد مینیبب ،میا هدروآ تسدب خیبوت زا ھک یتشادرب اب لاح
 ھنسرگ  ھکنآ دوجو اب راکتمدخ .تسا هداد حرش یبوخب ار نآ ١٠ -٧ :١٧ اقول .تسین ساسحا ششخب
 یرگید ھک یسک ،ھنوگنامھ .دروخب شکلام ادتبا ات دروخن یزیچ دوخ کلام زا تعاطا رطاخب ،دوب
 .دشخبب ار وا ،هدش ھک راب تفھ ات دنک یم راھم ار دوخ تاساسحا ،دشخب یم ار
 رد یساسحا ،دشخب یم ھبوت زا سپ ار یراک هانگ ادخ یتقو .تسا لوق ای هدعو ؟تسیچ ششخب سپ
 مھاوخن دای ھب رگید ار ناشھانگ و دیزرمآ مھاوخ ار ناشیا ریصقت” دیوگ یم ادخ .تسین راک
 ام ،رطاخ نیمھ ھب .)٣٢ :۴ نایسسفا( تسا ادخ ششخب ام ششخب یوگلا .)٣۴ :٣١ ایمرا(“دروآ
 .)١٨(تسا یمئاد ھک میراد نانیمطا میا هدرک تفایرد یرگید زا ھک یششخب زا زین
 تیمھا نآ لوق ٔھبنج .دھد یم ھک تسا یلوق ،“مشخب یم ار وت نم” دیوگ یم یضاقتم یتقو ،ھجیتن رد
 یم نانیمطا وا ھب و درادیمرب راک هانگ زا ار ریصقت راب ھک تسا یمسر مالعا ششخب .دراد یرایسب
 زا قیرد ،ار هدعو ھک میروآ یم دای ھب نینچمھ .دش دھاوخن رارکت عوضوم تقو چیھ ھک دشخب
 فالخ رب ،ندش باجم رطاخب یرھوش ،لاثم ھب( میناسر یم ماجنا میراد نآ ھب تبسن ھک یساسحا
 لوق ھب و ،“درب مھاوخ ناروتسر ھب ھعمج بش ار وت نم ھلب مزیزع” دیوگ یم ،دراد ھک یساسحا

  .درک دھاوخ افو دوخ
 :مینک ھصالخ ار دش ھتفگ ھچنآ ھمھ میناوت یم لاح
 ار وا هانگ تقو چیھ ھک دراد یم مالعاً امسر و دراد یم رب رگید صخش زا ار ریصقت راب ششخب
 .دروآ دھاوخن دای ھب
 هانگ ھکنآ نودب ،داد ھئارا ناوت یمن ار ششخب .تسا ھبوت ساسا رب ششخب ھک درب دیابن دای زا ھتبلا
  .)لکش نیا ھب یفرح ای( “دیشخبب ارم مھاوخ یم امش زا ،منک یم ھبوت نم” ،دیوگب راک
 ثعاب نیا ،دیشاب هدیجنر وا زا لد نورد امش و ،دنکن ھبوت یراک هانگ رگا لاح”،دیآ یم شیپ لاؤس
 قح نایحیسمً الوا .دوش یمن نآ ثعاب ریخ “؟مینک یم راکچ نیا اب .ددرگ یمن ظیغ و یروخ دوخ
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 هراچ هار ،برخم تاساسحا نینچ داجیا تروص رد و دنرادن دوخ لد رد ار یراکفا و ساسحا نینچ
 نیا رد سقرم .درک مھاوخن رارکت اجنیا رد و ما هدرک نآ زا تبحص رگید یاج رد نم .دنراد زین ار
 :هدرک یمھم تبحص ھنیمز
 

 ١١ سقرم
  ،دیتسیا یم اعد ھب هاگ رھ سپ :٢۵

  ،دیراد لد ھب یزیچ یسک ھب تبسن رگا  
  ،تسا نامسآ رد ھک زین امش ردپ ات دیشخبب ار وا   
 دشخبب ار امش یاھاطخ    

 
 .دراد قرف میا ھتفایرد ششخب زا لاحب ات ھچنآ اب نیا .هدشن ھبوت ھب یا هراشا ھک مینیب یم اجنیا رد اما
 ؟مینک راکچ نیا اب
 هار دوخ ھب ار یخلت و مشخ دیابن مینیب یم ھیشاح رد .میرگنب ٢۵ :١١ سوقرم ھب رت قیمع یردق
 یم ایآ ؟مینک راکچ ھیآ نیا اب یلو .تسا حضاو رادقم نیا .)دیراد لد ھب یزیچ یسک ھب تبسن”( میھد
 رسارس رد ششخب و ھبوت .ریخ ؟میشخبن ار نارگید رگا دشخب یم ار ام ادخ ایآ ؟میشخب یمن ای میشخب
 یم تیادھ ششخب و ھبوت بناج ھب ار تلم زین هدنھد دیمات یایحی .دنا هدوب ھتسویپ مھ ھب ادخ مالک
 سپ .)۴٧ :٢۴ اقول( مینک ارجا ار نامھ دراد راظتنا زین ام زا و ،درک نینچ زین حیسم یسیع .درک
 ؟تسا یچ دیوگ یم ٢۵ :١١ سوقرم ھچنآ ینعم
 زا ١٨ یتم ؛درادن دوجو دیراذگب نایم رد راک هانگ اب ار عوضوم امش ھکنآ یارب یتیدودحم ،لوا

 .)١۴ - ١٢ :١٨ یتم( ددرگ داجیا ھبوت ات دیروآ نایم ھب یدح ھب ار عوضوم دھاوخ یم امش
 ،دیوش یم نیگ مشخ یصخش زا امش یتقو .ریخ ؟دھد یم امش ھب مشخ هزاجا وا قفاوت مدع ایآ ،مود
 ٔھناشن ھمھ اھنیا .دیوش یم نیگ مشخ وا دب تواضق زا و دینیب یم مک وا ربارب رد ار دوخ شزرا

 .دزاس یم داجیا یروحم ادخ یاجب ار یروحم دوخ ھک تسا رورغ
 یئاطخ نینچ راچد ،دینک ھسیاقم یسک اب ار دوخ هاگ رھ .هدش داجیا ھک تسا دوخ یارب یزوسلد ،موس
 ار نارگید اب ھسیاقم ھکنآ نودب ،میراد تمحز ادخ زا یئاورنامرف رد یفاک ردقب ام .دیدرگ دیھاوخ
 نینچ رگا .دشاب یم یا ھلحرم ھچ رد رگید نارادنامیا یگدنز میناد یم اجک زا .مینک ھفاضا نآ ھب زین
 یم ام زا ادخ ادتبا .دناھر نوریب ناملد زا ار نآ میھاوخب ادخ زا اعد رد تسا مزال ،داتفا یقافتا

 ھناردارب ٔھطبار میھاوخب سپس و ،)دوخ یارب یزوسلد یاجب( میرادب دوخ تساوخ ،ار ششخب دھاوخ
 ھک تسین ینعم نآ ھب نیا اما .میھاوخب ادخ زا ار نآ لیلد نیا ھب اھنت نینچمھ و .دوش رارق رب هرابود
 .تسا ادخ ششخب ھب لیامت زاربا اھنت .تسین ششخب نداد ھب یمسر دھعت .داد میھاوخً امتح ار ششخب
  .دنک یم تبحص لد ششخب زا ٔھیآ نیا
 

 ١٣ نایتنرق لوا
  ،دنک یم ارادم زیچ ھمھ اب تبحم :٧
  ،دراد نامیا هراومھ  
  تسا راودیما ھشیمھ   
 .دنک یم یرادیاپ لاح ھمھ رد و    

 
 تیادھ ھبوت بناج ھب ار راک هانگ دناوتب ات ،دشاب ھتشاد هارمھ ار ششخب دیاب دزیخ یم رب لد زا ھچنآ
 زا یوریپ و تعاطا .دوش یمن هداد یلوق نینچ راک هانگ ھب ؛ادخ ھب اھنت تسا یلوق ،١١ سقرم .دنک
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 سقرم هاگدید زا لقع دح .عوضوم لصف و لح یارب تسا یتصرف رھ زا هدافتسا روظنم .تسا ادخ
 هدشن رید ات ار هراچ هار تسا مزال نارواشم .دنک لح ار ھلئسم دناوت یم نیفرط زا یکی ،٢۵ :١١

  .)٢۶ :۴ نایسسفا “دنکن بورغ امش مشخ رب دیشروخ ات”( دننک زاغآ
 زا ار هانگ جیاتن مامت ششخب ھک تسا نیا ،تشاد دای ھب دیاب ششخب صوصخ رد ھک یرگید دروم
 ،ادخ ششخب زا سپ ،درک عطق ھشیش اب ار دوخ تسد یتسم لامک رد یصخش رگا .درب یمن نایم

 ،دراد یم رب ششخب ار دراذگ یم راک هانگ شود رب هانگ ھک یراشف .دوش یمن یرگید تسد بحاص
 دوب دھاوخ بقارم ھشیمھ و هدش هدرک ھک یھانگ ھجوتم .تشاد دھاوخن نآ یالب زا ھمھاو ھجیتن رد و
 .ددرگن داجیا )نآ ھب ھیبش هانگ ای( هرابود
 یبوخ لاثم .دنشاب یم هانگ جیاتن اھنت ،ریخ .تسا ادخ زا ھیبنت یعون جیاتن نیا دننک یم رکف یرایسب
 ،١١ لیئوماس مود( داد خر ابیشتب اب انز ٔھجیتن رد ھک دشاب یم شدنزرف گرم و دوواد ،ھطبار نیا رد

 رود وت ٔھناخ زا ریشمش”( دیامن یم وگزاب ار یجیاتن و دھد یم حرش ار یناتساد ،یبن ناتان .)١٢
 اھنیا مامت ھک تفگ وا ھب ناتان قیرط زا ادخ ار اھنیا - دش دنھاوخ یدب راچد تا هداوناخ ؛دش دھاوخن
 تناھانگ زین دنوادخ” ،دیوگ یم دوواد ھب ناتان و دنک یم ھبوت دوواد .دروآ دھاوخ ارجا ھب ناطیش ار
 ،دنیوگ رفک ار وا دنوادخ نانمشد ھک یا هدش ببس دوخ لمع نیا اب نوچ اما .درم یھاوخن و هدودز ار
 ،درک نینچ زین ناطیش .)١۴ ،١٣ :١٢ لیئوماس مود( “درم دھاوخ نیقی ھب ،هدش هداز تیارب ھک یلفط
 وگزاب شیارب ادخ ھک دوب یھانگ ٔھجیتن ھکلب ،دوبن ادخ ھیبنت نیا .دوب ھتشگرب دوواد زا ادخ یور نوچ
 زا ادخ ھک دوب نیا ٔھناشن یلو ،دوب تخس نآ لمحت دوواد یارب ھتبلا .)گرم ھن تسا تایح ادخ( دومن
 .دیامن یم وگزاب شنادنزرف ھب و دناد یم ار هانگ ٔھجیتن و دراد ربخ زیچ ھمھ
 زا شیب” نامھ ؟دشاب ھتشاد ار هانگ جیاتن لمحت یضاقتم ات دنک کمک دناوت یم ھنوگچ رواشم
 تکرب ھب لیدبت دنناوت یم زین میارج یتح ادخ ضیف رد .دش نآ زا تبحصً البق ھک تسا “یراگتسر
 :دنوش

 ٨ نایمور
  دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد دیناد یم :٢٨

  ،دنا هدش هدناوخ ارف وا ٔهدارا قبط رب و  
 .تسا راک رد تیریخ یارب مھ اب اھ زیچ ٔھمھ   

 
 اب دناوت یم )ھبوت زا سپ( ،دنز یم رس هانگ زا ھکیا ھجیتن رھ .دشاب ھتشاد نامیا نآ ھب دیاب یضاقتم
 ار ناطیش مشخ و دشاب یم هانگ ھنوگ رھ زا رتگرزب ادخ .ددرگ تکرب ھب لیدبت ،مزال راظتنا و نامیا
 ھب رشب مشخ ھک نیقی ھب” ،دنادرگ دوخ ھب رتکیدزن ار دنزرف ات دھد یم ناشن دوخ تبحم لباقم رد
 .تسادخ زا وت شیاتس و تسا ناطیش زا رشب مشخ .)فلا١٠ :٧۶ رومزم( “دماجنا یم وت شیاتس
 نم ،دشاب یم یحیسم هرواشم رد یمھم رایسب عوضوم )نآ نوگانوگ یاھ دمایپ و( ششخب نوچ
 نآ ھب عجار ھچنآ مامت اب تسا مزال یحیسم نارواشم .ما هداد صاصتخا نآ ھب ار یدایز یاج و تقو
 .منک نایب ار یدروم تسا مزال ،نایاپ زا  لبق اما .دنوشب انشآً الماک هدش ھتفگ
 یلو ،هدیشخب ارم مھ دوعسم نینچمھ و هدیشخب ارم ادخ ھک مناد یم نم” ،دنیوگ یم یدارفا هزورما
 یم لح ار ھلئسم نیا ھنوگچ رواشم .“مشخبب ار مدوخ مناوت یمن و دیآ یم مدب مدوخ زا زونھ نم
 ار ھتفگ ادخ ھچنآ و دوش یم تشادرب یسناشناور بسح رب ھچنآ قرف تسا مزال یضاقتم ادتبا ؟دنک
 .میشخبب ار نامدوخ دیاب ام ھتفگن ادخ مالک .درب یم نامز و دنک یم مزال ار رییغت ششخب ،ھلب .دسانشب
  .درک ارجا و ھتفرگ رظن رد دیاب ھک تسا راک رد )یزاسکاپ( یھار .تسین اجنیا ھلئسم
 ششخب .دراد قح ،“تسین یفاک نیا” دنک یم رکف زونھ یلو هدرک تفایرد ار ششخب یضاقتم یتقو
 یم عطق ار یطباور ششخب .دنادرگ یم زاغآ زین ار یعورش ھکلب ،دروآ یم یاجب ار ینایاپ اھنت ھن
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 یم دوجو ھب ون یزیچ ھب زاینً اتقیقح .تسا لوحت ٔھطقن ششخب .دیامن داجیا ار یدیدج طباور ات دنک
 .)دبای یم نایاپ ون ھطبار اب ششخب ھک دیشاب ھتشاد دای ھب( تسین رتشیب ششخب ،روظنم یلو ،دیآ
 .دنک نشور ار عوضوم ،حوضو ھب دیاب رواشم
 .درک مھاوخ تبحص نآ زا یدعب لصف رد ھک دراد یدایز تیمھا ندش ون و دیدج ناسنا
 
 
 
 
 
 
 )٢ شخب( مھدزیس لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 قرف .دزاس یم داجیا ار نارگید اب دروخرب و دنک یم دوخ ھب دودحم ار تبحم شیارگ نیا )١۶( 

 .دریگ یم هدیدان ار )دوخ “ٔھیاسمھ”( ،یرگید ھب هانگ و ،لد رد هانگ نایم
 .درک میھاوخ یگدیسر اھنآ ھبً ادعب ھک دنراد دوجو ھنیمز نیا رد یلئاسم )١٧(
 .تشاد میھاوخ ھبوت ھب جایتحا زین ام تروص نیا رد ھک ،مینک شومارف تسا نکمم ھتبلا )١٨(
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  مھدراھچ لصف
 یراگتسر لوصا

 ون یگدنز و هرواشم
 
 دنیارف ھب طوبرم ار یحیسم ٔهرواشم نم ،Competent to Counsel )١(“رواشم یگتسیاش” باتک رد
 یم ماجنا نارادنامیا اب اھنت یحیسم ٔهرواشم ھک تسا لیلد نیمھ ھب .مدرب مان )یزاسکاپ( یراگتسر
 ٔهرواشم نامھ ھک( Nouthetic کیتتون یقیقح ٔهرواشم .)ددرگ یم مزال تراشب نانامیا یب اب( دریگ
 حور یلو ،ددرگ یم ماجنا عماج و قیمع یا هدر رد ،)مینک یم نا زا تبحص ھک ھک تسا یحیسم
 قفاوم ھک یرادنامیا لد رد ھک تسا یراک نیا .دروآ یم یاج ھب نورد زا ار رییغت ھک تسا سدقلا
 .دریگ یم تروص ،)ون تایح لیلد ھب( هدش مالک اب
 یضعب زا یتخانش ات ما ھتخاس یرادومن ،دنتسین انشآ یناحور بتکم تاحالطصا اب ھک یناسک یارب
 :دیآ تسدب اھنآ زا
 

 
 بتکم

 
 راک

 
 راک نایرج

 ماجنا ادخ اھنت
 دھد یم

 اناوت ار ناسنا ادخ
 دھد ماجنا دنک یم

     ون تایح
     نامیا و ھبوت : یروآ نامیا

     ندش هدرمش لداع
     )یزاسکاپ( سیدقت

     لالج
 
 نایرج” نینچمھ .دراد لماش ار “راک نایرج” )یزاسکاپ( سیدقت اھنت ھک دھد یم ناشن رادومن نیا
 ریغ روطب( دناسرد یمن ماجنا ار نآ ،یئاھنت ھب ادخ ھک دنتسھ یبتکم اھنت ،“یروآ نامیا” و “راک
 حور زا تمکح و تردق اب ناسنا ،“یروآ نامیا” رد .)دھد یم ماجنا شنادنزرف زا هدافتسا اب ،میقتسم
 نآ ھک تسا ناسنا یلو ،دنک یم اناوت راک نیا رد ار وا ادخ( دروآ یم نامیا و دنک یم ھبوت ،سدقلا

 ار راک سدقلا حور یئاناوت و ادخ ھب تعاطا و دامتعا اب رادنامیا “یزاسکاپ” رد .)دھد یم ماجنا ار
  .)دھد یم ماجنا ار نآ ھک تسا ناسنا یلو ،دنک یم اناوت ار ناسنا ادخ ،زین اجنیا( دناسر یم ماجنا
 یشقن ون تایح رد( دراد یشقن ود رھ رد رادنامیا دوخ ،“یروآ نامیا” و “یزاسکاپ” رد ً،اتجیتن
 نامیا” رد .تشاد دھاوخ کمک ھب جایتحا ،دراد هارمھ ار “راک” رادانمیا شقن نوچ و .)درادن
 زین “یزاسکاپ” .دروآ دوجوب ار ادخ ھب نامیا ات دنک یم هدافتسا ادخ مالک زا سدقلا حور ،“ندروآ
  .)دید ناوت یم ٣ ،٢ :٣ نایطالغ رد ار تھابش نیا( دریگ یم ماجنا روط نیمھ
 و )١۶ :٣ سواتومیت مود( دنزاس یم داجیا ار یناحور رییغت ،دنوش یم هداد نایضاقتم ھب ھک یتایآ
 ،دنھد یم دشر حیسم رد ھنوگ نیا
 
 ٢ سرطپ لوا

  دیشاب یناحور صلاخ ریش قاتشم ،ناگدازون نوچمھ و :٢
 ،دینک ومن تاجن یارب نآ ددم ھب ات 
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 تقیقح ھب دوخ ،هرواشم تاسلج رد رادنامیا .تسا هدش نآ زا تبحص ھک تسا یراک نایرج نآ نیا 
 .دریگ یم لکش تروص نیا ھب رییغت و درب یم یپ )ادخ هاگدید زا( دراد ھک یا ھلئسم
 ٔهرواشم اب ھک یا ھطبار و یزاسکاپ راک نایرج ھب عجار تسا مزال دوخ ٔھعلاطم زا عطقم نیا رد لاح
 یامنھار” باتک ردً البق عوضوم نیا ھب عجار .ما هدش وربور یلکشم اب اما .منک تبحص دراد یحیسم
 نآ زا یئاھ تمسق رارکت اب تسا رتھب مناد یمن .ما هدرک تبحص لصفم روطب “یحیسم ٔهرواشم
 ھعلاطم ھب طوبرم ھچنآ رارکت ،نم رظن ھب .میامن ھیصوت ار نآ ھب عوجرً الک ای ،مھد ھمادا ار ھعلاطم
 .تسا هار نیرتھب ،دوش یم ام
 
 

 ادخ مالک قبط رب رثوم رییغت
 

 رییغت : فدح
 راک ،رییغت ھک درک لوبق دیاب یلو .تسا یحیسم ٔهرواشم فدح ،دشاب ادخ مالک اب قباطم ھک یرییغت
 :دیوگ یم هراب نیا رد ایمرا .تسا یلکشم
 

 ١٣ ایمرا
 ؟داد یناوت رییغت ار شیوخ تسوپ ،یَشبَح ایآ :٢٣

 ؟ار دوخ یاھلاخ گنلپ ای  
 )تسا نم زا یشک طخ( ،دیا ھتفرگ وخ ندرک یدب ھب ھک امش ایآ ،ھنوگ نیمھ ھب  
 ؟درک دیناوت کین راک   

    
 

 هراشا تایآ .هدش تشادرب هابتشا ٔھنوگب تایآ نیا دیوگ یم دوخ ریسفت رد John Calvin نیولک ناج
 هدید اھ اسیلک زا یرایسب رد زین هزورما ،تشادرب نیا ھنافساتم .دننک یمن ناسنا دولآ هانگ تعیبط ھب
 یم دوجوب ررکم رارکت زا سپ ھک تسا یتداع ،ھتفرگ “وخ” زا روظنم دیوگ یم نیولک .دوش یم
 یم یرگید یاج رد ایمرا .دشاب یم حیحص نیولک تشادرب مینیب یم ،میرگنب ھیآ ھبً ایقد رگا .دیآ
 :دیوگ
 

 ٢٢ ایمرا
 ،متفگ نخس وت اب یدنمتداعس رد :٢١

 “!دینش مھاوخن” ،یتفگ اما 
 ،تسا هدوب نیمھ وت تداع یناوج راگزور زا  
 .یھدن ارف شوگ نم زاوآ ھب ھک   

 
 تسا یلکشم راک ،رییغت
 
 حیسم یسیع ھک یرییغت رد ھتبلا .دنشاب نیب عقاو دوخ تمدخ صوصخ رد دیاب یحیسم نارواشم
 “دنا ھتفرگ دای” ھک ینادنزرف .تسا یلكشم راک ندرک رییغتً الک اما ،تسین یکش دروآ یم دوجوب
 جاودزا هزات ھک یئاھ جوز ؛دندنبب ھتسھآ ار نآ دنریگ یم دای تمحز اب ،دندنبب مکھم ار ھناخ برد
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 ار کرتشم ٔهزات هار و ھتشاذگ رس تشپ ار دندرک یم یگدنز درجمً البق ھک ھنوگنآ دیاب ،دنا هدرک
 لایخ شیاسآ رد ھنوگچ دنزومایب دیاب ،دشاب یم رییغت لاح رد ناشمسج ھک یئاھ هدروخلاس ؛دنزومایب
 ھجاوم لاکشا اب ینامز ،نایحیسم .تسا یلکشم راک یلو ،تسھ مزال ھمھ اھنیا .دنھد ھمادا ار یگدنز
   .دنھد ماجنا ار دھاوخ یم ادخ  ھچنآ ھنوگچ دنناد یمن ای ،دنریذپب ار رییغت دنھاوخ یمن ای ھک دنوش یم
 نم ھنافساتم” ای “موش یمن ضوع تقو چیھ نم” ،ریظن یئاھ فرح نایضاقتم یتقو درادن بجعت
 هابتشا هدیسر ثرا تعیبط اب ار ھتخومآ راتفرً الومعم نارادنامیا .دننز یم ار “متسھ ھک متسھ نیمھ
 زا ادخ ھک یراک ای یگدنز عون رھ ھک ،دنشاب ھتشاد دایب ھشیمھ ار هدعاق نیا دیاب نارواشم .دننک یم
 یم ضارتعا یضاقتم ھک ینامز ً،اتجیتن .تسا ریذپ ناکما سدقلا حور یرای اب ،دھاوخ یم ناسنا
 دوش یمن یراک و مدمآ ایند ھب ھنوگ نیا نم” ،تسا نیا شروظنم و ،“مرادن ربص نم یلو” دنک
 ار نآ ادخ مالک نوچ ،دروآ تسدب ناوت یم ار ھلصوح و ربص ھک دیوگب تسا مزال رواشم ،“درک
 .دناوخ یم سدقلا حور ٔهویم ءزج
 ور نآ زا ،دننک تفایرد ار سدقلا حور یایادھ ٔھمھ دنناوت یمن نایحیسم ٔھمھ تسا مولعم ھک اجنآ زا
 “تسا هدش هدیشخب ضیف ،حیسم ششخب ٔهزادنا روخارف ھب ام زا کی رھ ھب اما” ،دیوگ یم مالک ھک
 ٔهویم ناونعب ۵ نایطالغ رد ھچنآ کیاکی ھب نارادنامیا .)٧ :۴ نایسسفا ؛١١ - ۴ :١٢ نایتنرق لوا(
 .دنراد یسرتسد ،هدش ناونع سدقلا حور
 
 
 

  ماود اب یرییغت داجیا رد تیقفوم مدع
 
 ھمھ یارب ھک ،ششخب - فارتعا - هانگ / ششخب - فارتعا - هانگ :یگدنز رد یرارکت تسھ ینایرج
 هرواشم تاسلج رد ھک یفدح ارچ .دنوش یم تسکش و یدیما ان ثعاب )یفاک ردق ھب( دوخ و ،تسانشآ
 ارچ و ؟دنوش یم ھجاوم تسکش اب ،دنریگ یم زورون دیع رد ھمھ ھک یفادحا دننام ،دنیآ یم تسدب
 اب دیراذگب ؟درک لح ار ھلئسم نیا ناوت یم ھنوگچ و ؟تسا یتقومً الومعم ددرگ یم انب ھک یرییغت

 :مینک عورش یلاؤس
 “؟تسین برد لزنم برد ینامز ھچ”
 “!تسا زاب ھک ینامز” :دیناد یم ار باوج ھتبلا

 :میئوگب یرگید ٔھنوگب ار باوج لاح
 “؟تسین برد یلزنم برد ینامز ھچ”
 “تسا یرگید زیچ ھک ینامز”
 ینامز ھکلب ،)تسا برد نامھ برد( هدرک رییغت یزیچ ھک تسین نآ رطاخب اھنت رییغت مینیب یم لاح
 نیا .دنک یمن یرگید صخش ار وا یصخش راتفر رییغت .)تسا یرگید زیچ( هدش داجیا رییغت ھک
 ،دنک یم رییغت ینامز صخش یلو .دشاب هدیدرگ داجیا هداتفاً اتقوم ھک یقافتا رطاخب تسا نکمم رییغت
 ھک یئاھ قافتا زا رظن فرص ،هدیدرگ )راتفر و راکفا( وا ھنازور یگدنز زا یئزج رییغت نآ ھک
  .دتفا یب تسا نکمم
 :مینک حرطم ھنوگ نیا ار لاؤس .میریگب رظن رد ار نآ زا ھنومن دنچ لاح
 “؟تسین ......... ،......... ینامز ھچ”
 :لاثم روطب .مینک رپ تسا یضاقتم ٔھلئسم ھچنآ اب میناوت یم ار یلاخ یاج
 “؟تسین وگ غورد رگید وگ غورد ینامز ھچ”
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 “؟تسین دزد رگید دزد ینامز ھچ”
 :تسا حیحص اھ باوج نیا ایآ ؟تسیچ باوج
 “؟دیوگ یمن غورد رگید ھک ینامز”
 “؟دنک یمن یدزد رگید ھک ینامز”
 رظاح لاح رد ،تسا مولعم ھچنآ .دنکن یدزد هرابود دزد ھک تسین یتنامض .تسین روطنیا ریخ
 یدزد رگید ھتفرگ میمصت مھ دیاش .دنکن یدزدً العف ھک تسا رتھب شرظن ھب دیاش .دنک یمن یدزد
 ترابع ھب .دنک عوجر هدرک یم افتکاً البق ھچنآ ھب ،دوش دراو وا رب یلام راشف ھک ینامز یلو ،دنکن
 دشاب یمن لیلد ،دنیوگ یمن غورد ھشیمھ نایوگ غورد و ،دننک یمن یدزد ھشیمھ اھ دزد نوچ ،رگید
  .ھتفرگ تروص رادیاپ یرییغت ھک
 
 

 )٢(تداع بسک / تداع کرت رصانع

 
 ،نایسسفا ۴ لصف رد .دیوگ یم ھچ مینک یم تبحص نآ زا ھک یعوضوم ھب عجار ادخ مالک مینیبب لاح
 یلمع هار ھکلب ،ھتخاس یرکف حیاصن زا رپ ار نآ اھنت ھن .دزادرپ یم رییغت ٔھلئسم ھبً امیقتسم سلوپ
 :دنک یم وگزاب زین ار نآ
 

 ۴ نایسسفا
  منک یم دیکأت دنوادخ رد و میوگ یم ار نیا سپ :١٧

  دشاب ادخ زا رود ماوقا دننامھ دیابن رگید امش راتفر ھک  
 .دننک یم راتفر دوخ نھذ تلاطب رد ھک   

 
 یم دیکأت دنوادخ رد و” دیوگ یم ھک یئاجنآ .دنک یم مالعا هدنناوخ یارب ار یترورض وا ھیآ نیا رد
 :دراد ترورض ھک تسیچ و .دشابن نآ رد یکش ات دروآ نابز ھب ار یمھم زاین دھاوخ یم ،“منک
 یحیسم ھک لاح :تسا نیا روظنم .)نانامیا یب( “دشاب ادخ زا رود ماوقا دننامھ دیابن رگید امش راتفر”
 .دنک رییغت دیاب ،زین )یگدنز قیرط ،ھنازور لومعم راتفر( امش راتفر ،دیدش
 یگدنز زا تبحص ھکلب ،“!دینکن دنیاشوخان راتفر” دیوگ یمن سلوپ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت ،نینچمھ
 :دنک یمن “راتفر دوخ نھذ تلاطب رد ” “رگید” و ھتفای رییغت ھک دنک یم )اھ راتفر عیمج(
 

 ۴ نایسسفا
  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢

  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و ییاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   
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 شراتفر و راکفا دیاب رادنامیا ؛دریگب تروص )“ادخ ھیبش”( ماوداب یرییغت تسا مزال دیوگ یم سلوپ
 .“دنشاب ادخ ھیبش” شنادنزرف دھاوخ یم ادخ نوچ دراد دوجو یناوارف دیما رییغت نیا رد و .دننک رییغت
  .دھد یم زین ار نآ ناکماً امتح سپ ،تسا نیا وا تساوخ رگا و
 “روحم دوخ” و “هاوخ دوخ” نانامیا یب یگدنز قیرط ،دیوگ یم “نھذ تلاطب” ھب عجار سلوپ ھچنآ
 یم یکاپان رھ ھب تسد ھناصیرح” ،دیوگ یم ھک مینیب یم ب١٩ ٔھیآ رد رتھب ار عوضوم نیا .تسا
 ٔھیآ قبط و )دنا هدش نآ ھب داتعم( دنا هدرک تداع نآ ھب و دنا هدیشچ ار هانگ معط صاخشا نیا .“دنیالآ

 و “میدق ناسنا” زا تبحص ھک دینک ھجوت .دنا هدش “داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت” ،٢٢
 تبحص .دنک یم زاغآ ار یدیدج یگدنز دیدج ناسنا .دنک یم ھک یراتفر اھنت ھن ،تسا “دیدج ناسنا”
 یم رسب تیسودق و یئاسراپ رد و )٢٣ ٔھیآ( هدرک رییغت شراتفر و راکفا ھک تسا هزات یشنیرفآ زا
 مامت و دوش یم داجیا ناسنا نورد ھک تسا یرییغت .حیسم یسیع ھب ھیبش یصخش ؛)٢۴ ٔھیآ( درب
 ادخ مالک یضاقتم دوخ( دوش یم انب ادخ مالک ٔھیاپ رب ،زین رییغت نیا .دریگ یم رب رد ار وا یگدنز
 حیسم زا ھچنآ .دروآ دوجوب ،“کیراب و گنت هار” نآرد ار ادخ تھابش ات ،)دنک یم تشادرب ار
 .)٢۴ - ٢٢( دھ یم ناشن ار “راک قیرط” .دنادرگ یم حیسم ھیبش ار رادنامیا ،ددرگ یم تشادرب
 رب رد ار دیدج ناسنا” ،و ،“دیروآ رد ھب نت زا . . . ار میدق ناسنا نآ” :تسا نیا عوضوم لصا
 .)“ندرک رب رد / ندروآ رد” - سپ نیا زا( “دینک
 تروص رییغت ات دنشاب ھتشاد دوجو دیاب بناج ود رھ .تسا ھبناج ود دھاوخ یم ادخ ھک یرییغت
 ،یئاھنت ھب ندرک رب رد ،سکعب و .تشاد دھاوخن ماود “ندرک رب رد” نودب “ندروآ رد”.دریگب
 :دوب دھاوخ ماود ان و یراکایر
 

 ١٢ یتم
  ،دیآ یم نوریب دیلپ حور ھک یماگنھ :۴٣

 .دبای یمن اما ،دبایب تحارتسا یارب ییاج ات دور یم ریاب و کشخ یاھناکم ھب  
  دیوگ یم سپ  :۴۴

  .“مدرگ یم زاب ،مدمآ نآ زا ھک یا ھناخ ھب”  
 ،دبای یم ھتسارآ و ھتفُر و یلاخ ار ھناخ و دسر یم اھنآ ھب نوچ اما   

  دنوش یم لخاد یگمھ و دروآ یم زین ار دوخ زا رتدب حور تفھ و دور یم :۴۵
  .دننیزگ یم تنوکس اھنآ رد و  
  .دوش یم وا تسخن تلاح زا رتدب صخش نآ ماجنا رس ،ھجیتن رد   
 .دوب دھاوخ نینچ زین ریرش لسن نیا تبقاع    

 
 .دزد و وگ غورد ھب میدرگ رب لاح
 “؟تسین وگ غورد رگید وگ غورد ینامز ھچ”
 .“تسا یرگید صخش ھک ینامز”

 ھک تسا یلاؤس نیا( ؟دنکب دیاب راک ھچ دیوگ یمن غورد ھک ینامز ؟یصخش ھچ یلو ،حیحص
 ھچنآ ھب میدرگ رب لاح .)دنھاوخب ار نآ باوج و دننکب نایضاقتم زا ھشیمھ دیاب یحیسم نارواشم
 :دیوگ یم سلوپ
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 ۴ نایسسفا
  ،ھتفات رب یور غورد زا ،سپ :٢۵

  ،دییوگ یتسار ھب نخس دوخ ٔھیاسمھ اب کی رھ  
 .میرگیدکی یاضعا ،ھمھ ام ھک ارچ   

 
 .تسا ام لاؤس باوج نیا
 “؟تسین وگ غورد رگید وگ غورد ینامز ھچ”
 “ددرگب وگتسار ھک ینامز”
 یلبق تلاح ھب ،دسرب کیراب یاج ھب راک رگا ،)تداع بسک / تداع کرت( هدرکن رییغت ھک ینامز ات

 رسیم ینامز تداع کرت .)هدشن رپ( هدشن ھتفرگ تداع کرت یلاخ یاج نوچ ،تشگ دھاوخ زاب دوخ
 .ددرگ دیدج تاداع زا رپ دیاب یضاقتم یگدنز .دشاب زین تداع بسک لماش ھک دوب دھاوخ
 :میدرگ رب دوخ لاثم ھب هرابود
 “تسین دزد رگید دزد ینامز ھچ”
 
 :دیوگ یم سلوپ
 

 ۴ نایسسفا
  ،دنکن یدزد رگید دزد :٢٨

  ،دوش لوغشم راک ھب ھکلب  
  ،دھد ماجنا دنمدوس یراک دوخ یاھتسد اب و   
 .دھد یزیچ زین ار نادنمزاین دناوتب ات    

 
 دھاوخ یتقوم و ،درادن تیافک ،دھدن ھمادا دوخ یدزد ھب اھنت دزد رگا ھک میریگ یم ھجیتن ھیآ نیا زا
 تفایرد ،ار نداد تکرب و ،درک راک تقادص اب ،دروآ تسدب ار یلغش و درک ھبوت ھک ینامز اما .دوب
 یم تکرب زین ار نارگید ،ندرک راک اب ھک تسین دزد ینامز دزد .دوب دھاوخن دزد تقو نآ ،درک
  .دناسر
 دینیبب ،لاثم روطب نایسسفا ۴ لصف رد .مینیب یم مھ اب ار بناج -٢ نیا ،سدقم باتک رسارس رد
 :دیوگ یم ھچ مشخ ھب عجار سلوپ
 

 ۴ نایسسفا
  ،دیشاب نیگمشخ :٢۶

  :»دینکم هانگ اما  
 ،دسر رس ھب مشخ رد ناتزور دیراذگم   

 
 )یروخلد( مشخ  :  ندروآ رد
 .هدرک ھنخر دوجو رد ھک یھانگ ھب تبسن مشخ :ندرک رب رد
 
  :دینک ھجوت ھتفگ نخس ھب عجار ھچنآ ھب
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 ۴ نایسسفا
  ،دوشن هدوشگ دب نخس چیھ ھب ناتناھد :٢٩

  دیآ راک ھب نارگید یانب یارب یمامت ھب ناتراتفگ ھکلب  
  ،هدروآ رب ار یزاین و   
 .دناسر ضیف ار ناگدنونش    

 
 )یویند یگدنز ھب طوبرم( دب نخس  :ندروآ رد
 .دشخب یم ضیف وا ھب و دنک یم انب ادخ رد ار یرگید ھک ینخس :ندرک رب رد
 
 :دیوگ یم ،دب نخس دروم رد
 

 ۴ نایسسفا
  ار یھاوخدب عون رھ و ییوگ ازسان ،دایرف ،تینابصع ،مشخ ،یخلت ھنوگ رھ :٣١

 .دینک رود دوخ زا  
  دیشاب زوسلد و نابرھم رگیدکی اب :٣٢

  ،تسا هدوشخب حیسم رد ار امش ادخ ھک ھنوگ نامھ و  
 .دییاشخبب ار رگیدکی زین امش   

 
 ٣١ ٔھیآ :ندروآ رد
 ٣٢ ٔھیآ :ندرک رب رد
 :میزاس ادج ھنوگنیا میناوت یم ار شخب ود نیا سرطپ رد
 

 ٣ سرطپ لوا
 اریز ،دیبلطب تکرب ،لباقم رد ھکلب  // دییوگم خساپ مانشد اب ار مانشد و یدب اب ار یدب :٩

 .دیوش تکرب ثراو ات دیا هدش هدناوخ ارف نیمھ یارب
 
 :مینیب یم زین انحوی رد و
 

 انحوی موس
 کین اریز ؛ریگ قشم رس ییوکین زا ھکلب  // زاسم دوخ قشم رس ار یدب ،زیزع یا :١١

 .تسا هدیدن ار ادخ رادرکدب اما ،تسادخ زا رادرک
 
 :مینیب یم نایربع رد
 

 ١٠ نایناربع
 ھکلب  //  تسا هدش تداع ار یضعب ھکنانچ ،میشکن تسد رگیدکی اب ندمآ درگ زا و :٢۵

 .دیتسھ زور نآ رتکیدزن دھاش ھک نونکا صوصخب - مینک قیوشت رتشیب ار رگیدکی
 
 ود زا ،)۴٠ :۶ اقول( وا ھب تھابش داجیا رد حیسم یزاس درگاش .رگید تایآ زا یرایسب دادعت و
 :هدش لیکشت تمسق
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 ١۶ یتم
  ،دنک یوریپ ارم دھاوخب یسک رگا« :دومرف و درک نادرگاش ھب ور سپس :٢۴

  ،)دروآ رد( هدرک راکنا ار دوخ دیاب  
 .دیایب نم یپ زا و دریگ رب شیوخ بیلص   

 
 و )ینیب دوخ ،یھاوخ دوخ( دنک بولصم ار “دوخ” ھک تسا نیا ،حیسم درگاش ٔهزات یگدنز قیرط
 ھب ندروآ یور و // اھتب نتخاس بولصم اب زین نآ زاغآرس .دھد ھمادا ار یگدنز ادخ ھب تمدخ رد
 نادرگ یور هانگ زا رادنامیا ھک تسا ھنوگ نیمھ زین یزاسکاپ .)٩ :١ نایکینولاست لوا( دشاب یم ادخ
 .دروآ یم یور یئاسراپ ھب و // دوش یم
 
 

 تداع بسک / تداع کرت یگنوگچ
 
 میا هدراذگ تداع ار نآ مان ھک یلاعرایسب تیصاخ نیا .هدش تداع یدایز دح ات ام ٔھنازور یگدنز
 لیدبت وا یارب راک نآ ،دنک رارکت یفاک ردق ھب ار یراک یصخش ھک عقوم رھ .داد ناسنا ھب ادخ ،ار
 )ناشدوخ نینچمھ( نایضاقتم ھب تیصاخ نیا ھک دنشاب ھتشاد دایب دیاب نارواشم .ددرگ یم تداع ھب

 دننادب تسا مزال .داد ناشن اھنآ ھب ار دایتعا راک یگنوگچ ددرگ یم مزال عقاوم یضعب اما ،هدش اطع
 .میھد یم ماجنا هاگادوخان و یتھار ھب ھمھ ھک تسا یزیچ نآ نوچ ،دنک یم رییغت یتخس ھب تداع ھک
  :درک فیرعت ھنوگنیا ارنآ ناوت یم
 

 ،دیدش رادیب باوخ تخت زا یتقو حبص زورما ،منزب ار یلاثم دیراذگب ناخ دومحم”
 ،دیا هدادن باوج زونھ و دیتسھ رکف رد ؟تسار شفک ای دیدرک اپب ار پچ شفک ادتبا
 یمن ار شرکف رگید اھ حبص امش .دیشاب هدرک شومارفً الماک مھ دیاش ؟تسین روطنیا
 دیئوگ یمن دوخب امش .دیھد یم ماجنا ار نآ ندرک رکف نودب ؛دیھد ماجنا ادتبا ار ھچ دینک
 ار دیداد ماجنا اھ راب ھک یراک .ار پچ شفک دعب و درک مھاوخ اپ ار تسار شفک لوا
 ار یرگید لاثم .هداد امب ادخ ھک تسا یناکما نیا .دیھد یم ماجنا ندرک رکف نودب
 یکانسرت ٔھبرجت .دیروآ دای ھب ار دیتسشن لیبوموتا نامرف تشپ ھک یراب نیلوا :مینزب
 ھمگد ،دیدید ار هدند ،دیدید ار لر ،دیدش لیبوموتا دراو ھک ینامز ؟تسین روطنیا دوب
 عون ھچ دناد یم ادخ و زاگ ،زمرت لادپ هدرک هاگن نیئاپ سپس ،دیدید ار فلتخم یاھ
 هوالع هزات .)دیدنام یم هدنز و( دیدرب یم راکب نامزمھ دیاب ھک دیدید ار یرگید ٔھلیسو
 روطچ دیدیسرپ دوخ زاً انیقی .دیشاب ھتشاد زین رگید یاھ لیبوموتا ھب مشچ ،زیچ ھمھ رب
 کیرات بش ؟دینک یم راکچ لاح اما ؟دیآ یم ناتدای .داد مھاوخ ماجنا ار اھ راک نیا ھمھ
 ،دینک یم نشور ار نیشام ندید ھب جایتحا نودب ،دیوش یم لیبوموتا دراو ناترسمھ اب
 هار ھب هدش نابایخ دراو و دیوش یم جراخ گنیکراپ زا ،دیراذگ یم بقع ھب ار هدند
 یم ثحب یناحور بتکم ھب عجار ھک یلاح رد ،زین ار اھنیا مامت .دیھد یم ھمادا دوخ
 و هدیچیپ لامعا امش ؟تسین روطنیا ،تسا یزیگنا تفگش راک .دیھد یم ماجنا دینک
 اب نیرمت ،نیرمت اب ،دیتخومآ ھنوگچ .دیھد ماجنا دیتخومآ ندرک رکف نودب ار یقیقد
 نیمھ سلوپ روظنم .دیدرگ امش زا یئزج یئوگ ھک دیدنار یردقب ار لیبوموتا .طابضنا
 ھنوگنیا .)٧ :۴ سواتومیت لوا( “نک تیبرت یرادنید رد ار دوخ” :تشون یتقو دوب
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 - دنک یم یگدنز نآ قبط رب و دزاس یم انب ار دوخ یگدنز قیرط ناسنا ھک تسا
 “تداع

 
 :میناوخ یم نایناربع رد
 

 ۵ نایناربع
  ،تسا راوخ ریش ھک رھ :١٣

  ،تسین انشآ نادنچ یئاسراپ میلعت اب  
 .تسا کدوک زونھ اریز   
 

 ،دندوب هدروآ تسدب یدایز میلعت ھکنآ دوجو اب نوچ ،دنک یم شنزرس ار یحیسم نایناربع سلوپ
 کدوک زونھ اھنآ .دندربن راکب ار دندوب ھتخومآ ھچنآ نوچ ؟تسیچ لیلد .دندوب هدرواین یاجب ار یرمث
  .دندوب )راوخ ریش(
 

 ۵ نایناربع
  تسا ناغلاب نآ زا نیگنس یاذغ اما :١۴

  ،موادم نیرمت اب ھک  
  دنا هدرک تیبرت ار دوخ   
 .دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک    

  
 ھنوگنآً اتعیبط ،هاگنآ .تخاس دھاوخ ار یئاسراپ یگدنز ،یئاسراپ نیرمت .تسا نیمھ رخآ فرح
 رگا .تسا نیرمت ،نیرمت ،نیرمت ،دنک یم اسراپ ار یگدنز ھچنآ ،تفگ ناوت یمً اتجیتن .دش دیھاوخ
 مزال ار ١۴ ٔھیآ رگید راب ،داد دھاوخ ماجنا ار شراک دوخب دوخ ،دنا ھتفای میلعت ھچنآ دننک یم رکف
 .دنناوخب تسا
 قحب امش ضارتعا .“مھد ماجنا ار نآ مناوتب دیآ یمن رظنب” ،دینک ضارتعا امش تسا نکمم ھتبلا
 اھ زیچ یلیخ و دیا ھتشاد یرایسب تانیرمت یگدنز رد امش .دیا هداد ماجنا ار نآ امشً البق یلو .تسا

 هانگ ،یرگید راک هانگ رھ دننام امش .دیھد یم ماجنا هاگآ دوخان ھک تسھ یدایز دراوم .دیا ھتخومآ ار
 زا یتمسق ھک ھنوگ نامھ ،هدش امش یگدنز زا یتمسق ،دیا هداد ماجنا ار نآ اھراب نوچ و دیا هدرک
 روظنم ھب ھک تسا اجنیا ھلئسم .دراد دوجو ھمھ رد تداع تیفرظ ھک تسین یکش .هدش ام ٔھمھ یگدنز
 راکب تھج ود رھ رد ناوت یم ار تیفرظ نیا ھک تسا اجنیا لکشم .دوش یم هدرب راکب یتسردان
 نودب ار نامتقو میناوتب ات هداد ادخ ار تیفرظ نیا .دنک یگدنز تداع نودب دناوت یمن سک چیھ .درب

 ندیباوخ و ندروخ یارب اھنت ار ام ادخ .میزادرپب رتمھم یاھ عوضوم ھب ،یعزج لئاسم فرص
  .میزادرپب رتمھم یاھ عوضوم ھب ار نامتقو دھاوخ یم ھکلب ،هدادن تاجن

 دراد یگتسب .ناطیش تنعل ای دشاب ادخ تکرب دناوت یم ؛ام ررض ھب ای دشاب ام عفن ھب دناوت یم تداع
 ھک یتاعالطا دننام - تسا بلطم لصا میا هدرک دوخ یگدنز کاروخ ھچنآ .میا هدرک نیرمت ھچنآ ھب
 یدب ای یبوخ .دنک یم راک تسھ نآ رد ھک یتاعالطا یبوخب اھنت رتویپماک .مینک یم رتویپماک دراو
 زا هدافتسا .)دوش یم ھتفرگ راک ھب ھچنآ( دراد دوخ نورد ھک تسا یتاعالطا عون ھب یگتسب شراک
 ار ناطیش ،تفص ناطیش تاعالطا زا هدافتسا .دزاس یم ار تداع ،میراد دوخ نورد ھک یتاعالطا
 یم .“!دنتسد هریچ یسب یزرو عمط رد” دیوگ یم ١۴ :٢ سرطپ مود رد سلوپ .دزاس یم ناسنا رد
 ھب ھک تسوا لد رد لاکشا .دوش یم تداع و دنک یم رارکت .“دوش یمن ریس ندرک هانگ زا” دیوگ
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 یم یزرو عمط نامز رھ ،دنک رکف ھکنآ نودب .)ھتفرگ لکش وا لد رد هانگ( هدش زاب ناطیش یور
 دوخ عفانم اھنت و ،هدش شدوخ دنب رد و ریسا )دشاب یم دوجو کرحم ھچنآ( شلد نوچ ؟ارچ .دنک
  .تسا مھم شیارب

 هرواشم ھب هدش تداع لئاسم اب یدایز نایضاقتم ،دنراد دوخ یگدنز رد ھمھ ار تداع تیفرظ نوچ
 شیگدنز قیرط دنیبب شدوخ ات ،دنک تیادھ دوخ نورد ھب ار یضاقتم دیاب رواشم .دنروآ یم یور
 هاگآدوخان ھچنآ .دوش ھتخانش دیاب ،دنروآ یم نابز ھب ندرک رکف نودب نایضاقتم ھچنآ .تسا ھنوگچ
 دوخ یگدنز رد ھک ینوگانوگ یاھ شور ھب نایضاقتم ھک ینامز و .ددرگ هاگآ دوخ دیاب دشاب یم
 رد وا ھچنآ .دننک یبایزرا ادخ مالک اب ار اھ شور زا کی رھ دنناوت یم تقونآ ،دنوش یم انشآ ،دنراد
 یضاقتم ٔھنازور یگدنز یداع لاور رد ھچنآ .دشاب ھتفای ھمادا غولب رد تسا نکمم ھتخومآ یناوجون
 تشادرب اب( دنک یبایزرا ،ھتفگ نآ ھب عجار ادخ ھچنآ ربارب رد دناوتب شدوخ دیاب ار دریگ یم ماجنا
 دب زین رشب یارب تسا دب ادخ یارب ھچنآ .دربب یپ نآ یدب ای یبوخ ھب ات )رواشم کمک و مالک زا
 یراتفر ھب تداع نآ و ،دشاب ھتشاد ار ادخ تھابش وا یگدنز ھکنآ یارب تسھ هار کی اھنت .تسا
 کرت ھب طوبرم ،دراد دوجو ادخ مالک رد ھچنآ .دھاوخ یم وا زا ادخ ھک )تسا یئاھ راتفر( تسا

 یناسآ راک .دنیآ یم تسدب سدقلا حور یرای اب ھک تسا یدیدج تاداع بسک و دولآ هانگ تاداع
 اھنت هار نیا رد ھتبلا ؟یتشھب تافص ای دیھاوخ یم ار یمنھج تافص .تسا یبجاو راک یلو ،تسین
  :دیشاب یمن
 

 ٢ نایپیلیف
  تسادخ اریز :١٣

  ،دوخ دنمورین لمع اب ھک  
  ،دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا تردق مھ و میمصت مھ   
 .دروآ یم دیدپ امش رد    
 

 ؟دروآ یم دیدپ ھک تسیچ و
 

 ۵ نایطالغ
  ،حور ٔهرمث اما :٢٢

 ،یرادافو ،ییوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم  
  .تسا یرادنتشیوخ و ینتورف :٢٣

 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ  
 
 هد ٔھچب رد ھچ ،دنک ضیوعت اسراپ تاداع اب ار دولآ هانگ تاداع دناوت یم ھک تسا سدقلا حور اھنت

 دسر یم یگلاس داتشھ ای یگلاس هاجنپ ھب یصخش یتقو ھتفگن ادخ .ھلاس تصش ٔهدروخلاس ای ھلاس
 ار یمیظع تارییغت ھچ ادخ دینیبب .درک راک ھچ یگدروخلاس رد میھاربا دینیبب .دنک رییغت دناوت یمن
 .دھد رییغت ار یحیسم رھ دناوت یم سدقلا حور .تساوخ وا زا ،الاب نینس رد
 هار ات دروآ یم دوجوب ناطیش ار سرت .تسا ندرک رییغت زا سرت ،تسا نشور ھک یعوضوم اما

 مدرم” ،“دش دھاوخ یطاق یگدنز” ،“تسا تخس یلیخ” ،“یناوت یمن” دیوگ یم ناطیش .ددنبب ار
 کمک اب( یضاقتم ھک ینامز اما .دزاس داجیا ار سرت ات ،اھ فرح ھنوگنیا و ،“تفگ دنھاوخ ھچ
 .دنک در ار اھنآ تسناوت دھاوخ ،دسانشب ار راکفا نیا روظنم و عشنم )رواشم
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 انشآ دراد یگدنز رد ھک یناوارف شزرا اب دیاب یضاقتم .تسا یمئاد یرییغت لماش یحیسم یگدنز
 یم قدص “مناد یم ار زیچ ھمھ نم” دنیوگ یم ھک ینایحیسم دروم ردً اصوصخ عوضوم نیا .دوشب
 یا هزات راک ،تسین نم یارب ادخ مالک رد یا هزات زیچ” دنیوگ یم رگید ترابع ھب .)یلبنت( دنک
 .“دراد یگدیسر ھب زاین ھک تسین رگید هانگ ،مروآ تسدب تسین یا هزات تراھم ،مھد ماجنا هدنامن
 :تفگ حیسم یسیع یتقو
 

 ٩ اقول
 :دومرف ھمھ ھب سپس :٢٣

  ،دنک یوریپ ارم دھاوخب یسک رگا«  
  ،هدرک راکنا ار دوخ دیاب   
  دریگ رب شیوخ بیلص زور رھ    
 .دیایب نم یپ زا و     

 
 رھ”( درمش یمئاد رییغت لماش ار یحیسم یگدنز .داد خساپ نینچ ار اھ فرح و راکفا ھنوگنیا

 .)دشکب بیلص ھب( دشکب ار “دوخ یناسفن لایما” و “دوخ” ینعی “دریگ رب شیوخ بیلص” .)“زور
 ادخ لیدبت و رییغت ھب زاین ھک دنوش یم ھجاوم یگدنز تالکشم و لئاسم اب نایحیسم ،زین ھنازور
  .)“دیایب نم یپ زا و”( دنھد یم ناشن
 “رابدرب” ادخ مالک ھک تسا یزیچ نآ و ،دنوش یم وربور یگرزب عنام اب ھنیمز نیا رد نایحیسم اما
 ،)٣(دمان یم )مدق تباث / رادیاپ(
 

 ١ بوقعی
  ،دھد یم ناشن یرادیاپ اھشیامزآ رد ھک نآ لاح ھب اشوخ :١٢

  ،دیآ نوریب دنلبرس شیامزآ ٔھتوب زا نوچ اریز  
  تفای دھاوخ ار تایح جات نآ   
 .تسا هدومرف هدعو شیوخ نارادتسود ھب ادخ ھک    

 
 ۵ نایمور
  ،دزاس یم ار تیصخش ،یرابدرب و :۴
 ؛ددرگ یم دیما ببس تیصخش و 

 
 دوجو اب ،دوب دھاوخ لکشم یضاقتم یاربً انیقی )تداع بسک / تداع کرت( ادخ دیدج هار ندومیپ 
 تعیبط نوچ .تسا هدرک داجیا زین ینالضع درد ،نایضاقتم یضعب رد .دراد سدقلا حور ھک یذوفن
 زا تمسق نیا رد رواشم تراظن .تسا رییغت لاح رد )وا حور اھنت ھن( وا لک .دنک یم دشر دراد ون
 رب یمئاد زکرمت ھب زاین ،ادخ هار ررکم رارکت . دراد یدایز تیمھا ،نایضاقتم یناحور یگدنز
 دیاب راب تشھً الومعم ،رارکت .دنک ارجا نامز زا عطقم نآ رد دھاوخ یم سدقلا حور ھک دراد یتایآ
 یضاقتم و دننک یم داجیا ار اھ ھبرجت نیرت لکشم ،ھیلوا یاھراب .ددرگ تداع ھب لیدبت ات دریگ ماجنا
  .دراد یم هاگن زاب سدقلا حور یارب ار هار ھک تسوا یرابدرب ھک دنادب دیاب
 نآ زا تبحص ھچنآ ؛دوش ھتشادرب هابتشا تسا نکمم ،دنک یم رادنامیا شالت رب ادخ مالک ھک یدیکات
 ھک تسا سدقلا حور .یناسنا راک ھن ،ددرگ یم ماجنا سدقلا حور تیامھ اب ھک تسا یشالت منک یم
 یم ناسنا .)ددرگ یمن ماجنا راک دشاب ھتشادن رگا( دراد تسد رد ار راک ماجنا و تردق و هزیگنا
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 .تسین ریذپ ناکما ھنوگنیا ھب تیناحور یلو ،دریگب دای ار یراوس ھخرچود دوخ یراکتشپ اب دناوت
 .هدرک راک ،وکین اھنآ رد سدقلا حورً البق نوچ دننک یم وکین یاھ راک نایحیسم
 تشادرب( .هدیدرگ تشادرب هابتشا دنک یم سدقلا حور ھچنآ .تسین یزیمآ رارسا دوجوم سدقلا حور
 .درادن دوجو تاھابتشا نیا یارب یلیلد اما .)درادن بجعت رگید ھک دنشاب یم عیسو یردقب هابتشا یاھ
 ٔھتشون سدقم باتک .دنک یم راک شمالک قیرط زا ھتفگ وا .دنک یم راک ھنوگچ ھتفگ دوخ سدقلا حور
 اب ات ،درک تیادھ نانچ ار شمالک ناگدنسیون وا .دریگ یم ھمشچرس وا زا ماھلا .تسا سدقلا حور
 ،دننک یم راک ادخ عیسو داعبا رد ،ھتفگ شمالک رد ھچنآ .دزاس فوشکم ار دوخ ،ادخ نیریش تاملک
 ،تسا نیا روظنم !دنک یم تبحص نارادنامیا ام صوصخ رد .دناوخ یم “حور ریشمش” ار دوخ و
 ٔهویم ھک تسین یکش ؟میا هدروآ یا هویم ایآ ،میا هدرک تفایرد ادخ زا ھک یتمحر و ضیف دوجو اب ھک
 امش ار شرادقم ھچ یلو ،تسا ادخ تمحر و ضیف زا نیا و ،هدمآ دوجوب امش تایح رد یناوارف

 ھک یفاکش یارب مینک اعد ھک هدیسر نآ تقو لاح ؟دیا هداد ماجنا ،تسادخ تساوخ ھکنآ رطاخبً ادمع
  .هدش داجیا ام یادخ و ام نایم
 داجیا هدنیآ رد ھچ رھ یازج میناد یم و ،میا هدیشچ ار هدوب ھچ رھ یازج یگدنز رد ام” ،دنیوگ یم
 .“میئآ یم رب نآ سپ زا ،فورعم لوقب .تسین یا هزات زیچ ام یارب .دیشچ میھاوخ زین ار دش دھاوخ
 کیاکی یارب تسا یرادشھ !تسا ناطیش رد ھک دشاب یم یگدنز فیرعت نیا ،دیا هدرک ھجوت یلو
 ام یلبق بحاص نوچ .مینارذگ یم ھنوگچ ار نامزور مینیبب ھک ،ناوج ای ریپ ،نز ،درم ھچ ،ام
 .تسین یفاک نتساوخ طقف اما .میریگب ار )یھاوخدوخ - سوح( وا یاھ ذوفن یولج دیاب و هدوب ناطیش
 ھچنآ نوچ ؟ارچ .دنروآ یمن تسدب یلو ،دنھاوخ یم ار هدش ھتفگ مالک رد ھچنآ نایحیسم زا یرایسب
 زا یمک اب ناطیش .یرابدرب و ھبوت ،ھتفگ مالک دوخ زین ار نآ یارجا .دنناسر یمن ماجنا ار ھتفگ مالک
 ینامز دیاش .دریذپ یمن ار ناطیش زا یا ھناشن چیھ ادخ اما ،دھد ھم تیاضر یگدنز رد ادخ تیناحور
 مزال ھک یتروص رد .مینیب یم ار ادخ زا یمک و ناطیش زا یمک نامھ ،مینک یم هاگن دوخ یگدنز ھب
 صخشم شمالک قیرط زا ادخ تساوخ ،ھبوت زا سپ .هداد ناشن ار تاجن هار ادخ .دشاب روطنیا تسین

 نامھ زا سپ یلو ،تسا یراوشد راک ھک تسا تسرد .ددرگ یگدنز لماش ات دریگب ماجنا دیاب و هدش
 رد اھنت ،میتشاد زیچ ھمھ ھب ھک یکش ،میوش یم ھجوتم تقونآ .ددرگ یم زین رت هداس راک ،لوا زور
 لمع یزاسکاپ رد هویم( دروآ یم هویم ام قیرط زا سدقلا حور ھک تسا لکش نیا ھب .دوب ام لایخ
 ،)میا هدناوخ ھک یا ھیآ ای میراد ھک یا ھلئسم رطاخب لاح( میھدب “ماجنا” ار ادخ مالک هاگ رھ .)دیآ یم
 .تسا مالک ندرب راکب رد یناحور یگدنز تفگ ناوت یم سپ .میھد یم “ماجنا” ار ادخ تساوخ
 یم ھمھ ام .ھتبلا ؟دوشب ام یگدنز زا یئزج میھاوخ یمن ایآ ،میناوخ یم ار ادخ مالک ام ھک ینامز
 .میرادن نانیمطا دوخ راک ھب .میرادن نانیمطا ھک دیآ یم شیپ ینامز لکشم .میشاب ادخ ھیبش میھاوخ
 حور و ،)میراد مزال ھک یتایآ نآ( میراد ار مالک ام .دھاوخ یمن ام زا یراک ھتفگ ادخ ھک یتروص رد
 دوجو ینارگن رگاً اقافتا .تساجک رد ینارگن سپ .میراد دوخ رد زین ار تسا نآ یرجم ھک سدقلا
 زا اعد رد دیاب یضاقتم .تسا ھنیمز نیا رد ناشتمدخ نارواشم .میوش راک ھب تسد دیابن دشاب ھتشاد
 ضیف ٔھملک .دنک ارجا ار رظن دروم تایآ ات دناسرب ار مزال کمک دوخ ضیف قیرط زا ،دھاوخب ادخ
 “هار” رد ار نارادنامیا سدقلا حور .تسا )یرای( کمک اھ نآ زا یکی ،دراد ینعم دنچ ادخ مالک رد
 یاوس ھن ،هداد راک ماجنا لاح رد ار کمک ٔهدعو وا .دناسر یم کمک ،)نآ یارجا( ادخ تساوخ ماجنا
 ادخ تھابش ھک تسا ادخ مالک ماجنا رد اھنت یلو ،دراد یرایسب بناوج سدقلا حور کمک ھتبلا .نآ

 .)دشوپ یم مسج ھملک ھک ینامز( دروآ یم دوجوب ار
 .دھد یم ماجنا نارادنامیا یارب ار راک عون راھچ ادخ مالک دیوگ یم سلوپ ،سواتومیت مود رد
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 ٣ سواتومیت مود
  تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت :١۶

 ،تسا دنمدوس ییاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدأت و میلعت یارب و  
  لامک ھب ادخ درم ات :١٧

  .ددرگ زیھجت وکین راک رھ یارب  
 

 .دھد یم میلعت ،ار دھاوخ یم ادخ ھچنآ .١
 .دزاس یم )“بیدات”( موکحم ،هانگ دوجو رطاخب .٢
 .دنک یم “زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب” ار رادنامیا .٣
 .دنک یم تیبرت یئاسراپ رد ار ام .۴

 
 قبط( یگتفای نامزاس .تسا )یئاسراپ( یراک وکین ھتفای نامزاس تیبرت ادخ مالک مراھچ تعفنم
 سکع مدرم .دنک یم داجیا ار مظن طابضنا .دھد ماجنا ار شراک ات دزاس یم دازآ ار ناسنا )ھمانرب
 .دننک یم در ار نآ و درادن طابضا و نامزاس ھب یجایتحا یدازآ دننک یم رکف .دننک یم رکف ار نیا

 :دیریگب رظن رد ار لاؤس نیا لاح
 روبع اھ ھپت و عرازم زا نانک زیخ تسج ھک تسا ینامز ایآ ؟تسا دازآ یرب رفاسم نرت ینامز ھچ
 نھآ لیر )رب دودحم( یور ھک تسا دازآ ینامز .ریخ ؟)دروآ یم رد اپ زا زین ار دوخ و( دنک یم
 ٔهدنزاس دصق نوچ ،درک دھاوخ تکرح دنمفدح و رثوم و راومھ تقونآ .)کیراب و گنت هار( تسا
 مزال زین نایضاقتم ٔهرواشم .دنک راک بوخ ات )ھتفای نامزاس( دشاب لیر یور تسا مزال .دوب نیمھ نآ
 تھج و رادربنامرف یگدنز .تسا ادخ مالک نامھ ادخ لیر .دشاب ھتفای نامزاس نھآ لیر دننام تسا
 دھد یم ناکما ،ادخ مالک اب تقباطم .دسرب فدح ھب و دوش ارجا تسرد ات دراد نامزاس ھب زاین ،راد
 نایحیسم ھک تسا ھنوگنیا .دریگ نت ھب ار یئاسراپ و ،دنک رود دوخ زا ار هانگ ،دنک رییغت رادنامیا

 .دنروآ یم تسدب ار ادخ تھابش
 
 قبط ار ھتفگ ھچنآ اعد اب ،دیناوخب ار ادخ مالک بترم :یضاقتم ھب رواشم باوج تسا نیا ً،اتجیتن
 ھلئسم ساسحا .دیراد یساسحا ھچ ھکنآ زا رظن فرص ،نیا و ،دیھد ماجنا یلبق هدش میظنت ٔھمانرب
 یدب ساسحا نوچ ،دننک یم اھر راک نایم ار دراد رارکت ھب زاین ھچنآ .نایضاقتم یارب تسا یرگید
 یلو .دیوش رادیب باوخ زا زورما دیدرک یمن ساسحا دیاش امش” ،دیوگب دیاب رواشم .دنا هدروآ تسدب
 ھب ھک دیدش لاحشوخ و درک رییغت ناتساسحا ،دیداتفا هار ھب ھکنآ زا دعب .دیدش رادیب دوجو نیا اب
 اب ھک دوب دھاوخ یتامیصت نینچ زا رپ ناتزور ھیقب ،زین میمصت نآ زا سپ .دیدادن شوگ ناتساسحا
  .“دیریگب هدیدان ار ناتساسحا دوش یم مزال ،ادخ زا تعاطا
 
 دنشاب ھتشاد ھجوت دیاب اما .دنرادن نآ ماجنا ھب تبسن یبوخ ساسحا مدرم ھک تسھ یرایسب یاھ راک
 نیا زا یبیکرت و( دننک باختنا ار مادک دنریگب میمصت دیاب و دراد دوجو یگدنز یارب هار ود اھنت ھک
 قباطم نم” ،دیوگ یم یکی .دنشاب یم فلتخم قالخا ود لماش هار ود نیا .)تسا ناطیش هار زین ود
 مھاوخ یگدنز ادخ تساوخ اب قباطم نم” دیوگ یم یرگید و ،“درک مھاوخ یگدنز مدوخ تساوخ اب
 و )ارگ ساسحا( ارگ دوخ یگدنز و ،درک اھر ار رادرب نامرف یگدنز ،درک هانگ مدآ یتقو .“درک
 ساسحا یگدنز ھنافساتم .ارگ ساسحا ای ،تسا رادرب نامرف ای یگدنز .درک باختنا ار زیمآ توھش
 یم ھناگادخ یگدنز ٔهراب رد ھچنآ .هدرک داجیا ام یارب ار یعنام یرتگرزب و هدرک رپ ار ایند ارگ
 ھنوگچ .دنشاب ادخ ماکحا ھب ّدیقم مھ و دنریگب هدیدان دیاب ار ناشساسحا مھ .تسا تمحز زا رپ ،میونش
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 ار منھج ای .تشھب ؛هدرک مھارف ناسنا یارب ادخ ھک یا هدیاف اب ؟دش وربور تالکشم نیا اب ناوت یم
 باختنا ار ھچ تسا ملسم ،دنراد ناسنا یارب کی رھ ھک یدیاوف ٔھسیاقم اب .تشھب ای دنریگ یم شیپ

  .درک دنھاوخ
 
 یکی .“ندرک رب رد” یرگید و “ندروآ رد” یکی ،دراد ھلحرم ود تداع نتسکش ھک میا هدید ام
 نامزمھ ،دنک یم دوخ میدق راتفر ھب تشپ ،یضاقتم یتقو .دش دھاوخ ھجاوم تسکش اب یرگید نودب
 شیپ راک ات ،دنمزال مالک و ،نامیا ،زاین .دنک رارکت ار نآ زین راب دنچ و دریگ شیپ ار ادخ راتفر دیاب
 ،هرابود ھک دھد یم ناشن نیا .دھد ھمادا دیابن و ،دھد ھمادا دناوت یمن ،دشاب مھبم و رات ،هار رگا .دورب
 یلاؤس و ،دوش هداد میلعت ،لماک روطب “ندرک رب رد” و “ندروآ رد” عوضوم تسا مزال ،ادتبا زا
 :دیریگب رظن رد ریز لکشب ار نایرج نیا .دشاب ھتشادن دوجو یضاقتم یارب

 
 » دنک رثا ات دشاب هدش ارجا مزال رادقم ھب دیاب بناج رھ و ،تسا ھبناج ود رییغت « 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 یحیسم ٔهراشم تاسلج دادعت
 

 تداع بسک     تداع کرت
١ ١* 
٢ ٢* 
٣ ٣* 
۴ ۴* 

 
 تاسلج نامھ رد ار دشاب یم تداع بسکً الباقتم و ،تداع کرت ھب طوبرم ھچ رھ دنناوت یم رواشم
  .تسا راک نایرج زاغآً الومعم دشاب یم “ندروآ رد” ھب طوبرم ھچنآ تخانش .دنک یئاسانش ھیلوا

تاداع
ک ی

یاب ھ
د د

وآ ر
در

 

 درک رب رد دیاب ھک یتاداع
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 ،)دشاب یم یمھم عوضوم ھکنآ دوجو اب( هدشن وربور تداع ٔھلئسم اب لاحب ات یناحور بتکم نوچ
 دنھاوخ راک و رسً امعاد ھلئسم نیا اب یحیسم نارواشم .دش یم نآ زا تبحص اج نیا رد دوب مزال
 .تشاد
 

 .ددرگ یم ماجنا راک نیا ھنوگچ مینیبب تسا مزال ،میرک رییغت زا تبحص ھک لاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مھدراھچ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحب ات باتک نیا )١(
 .دیئامن عوجر “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ١٩ لصف ھب دیناوت یم نینچمھ )٢(
 هریغ و ؛١٢ :١٢ نایمور ؛٣۶ :١٠ نایناربع ؛١٨ - ١٢ :١ بوقعی ؛۴ - ٣ :۵ نایمور )٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 206 

 مھدزناپ لصف 
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا

 سدقلا حور ٔهویم و هرواشم
 
 

 رد سدقلا حور ٔهویم ،یلو هدشن هداد رادنامیا رھ ھب سدقلا حور یایاطع ٔھمھ ،)١(متفگً البق ھک نانچ
 ھکلب ،تسا یناسفن راکفا و لامعا نتخاس نوریب اھنت ھن یزاسکاپ فدح .تسھ اھنآ ٔھمھ سرتسد
 .دشاب یم سدقلا حور ٔهویم نیا و ،تسا یناحور راکفا و لامعا اب ناشندرک نیزگیاج
 هدنز تخرد ھک دراد نآ رب ضرف هویم .میھد ماجنا هویم ٔھملک صوصخ رد یلیلحت تسا مزال ادتبا
 ھتشاد دوجو نانامیا یب رد دناوت یمن سدقلا حور ٔهویم ھک تسا نیا روظنم ؛تسا راک رد زین یا
 سدقلا حور( دنا هدرک تفایرد ار سدقلا حور ھک دبای یم شرورپ یناسک رد سدقلا حور ٔهویم .دشاب

 .)تسا ناشیا رد نکاس
 وا ھک یا هویم !میتسھ وا ٔهویم غاب ام .میراد سدقلا حور ھب قلعت ،میا ھتسویپ حیسم یسیع ھب ھک ام
 .سدقلا حور و رسپ ھب نینچمھ ھکلب ،دھد یم ردپ ھب لالج و تمرح اھنت ھن ،دروآ یم راب

 هدرب مان “هویم” ناونع ھب ٢٣ و ٢٢ :۵ نایطالغ رد ھک تسا یبلاطم لماش ،یگدنز نیا تایصوصخ
 :دنا هدش

 ۵ نایطالغ
  ،حور ٔهرمث اّما :٢٢

 ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم 
  .تسا یرادنتشیوخ و ینتورف :٢٣

 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ 
 

 دناوت یم ناسنا .دیآ یم لمع جیردت ھب و یمارآ ھب ھک دشاب یم یدشر یایوگ هویم ،نیا رب هوالع
 .دشاب ھتشاد نآ دمآرب زا ینانیمطا ھن و ،دنک زاغآ ار نآ دناوت یمن یلو ،دوشب لمع دراو و دنک کمک
 دوخ یفاک تقو ھب زاین ،یا هویم رھ .تشاد ذوفن نآ دشر رد ناوت یم یلو ،تخاس ناوت یمن ار هویم
 نامداخ زین یحیسم نارواشم .دسرب لامک ھب رتدوز دناوت یم رادنامیا یرای اب و ،دوش لماک ات دراد
 یم هویم ٔھملک زا ،ھجیتن رد .دنوش یم ادخ تمکح و ضیف راک کیرش ھک دنتسھ سدقلا حور غاب
 یگتخابلد و ششوک ھب زاین و ،دراد لماک و )ظاحل رھ زا( عماج یدشر ھک مینک تشادرب نینچ میناوت
 .دراد زین یضاقتم
 .دنشاب یم کیرش نآ رد ود رھ ناسنا و ادخ ھک تسا یلصا یزاسکاپ ھک ،دش ھتفگ لبق لصف رد
 رد سلوپ یلو .دروآ تسدب یگدنز رد ،شدوخ ار هویم ھک دنک یم اناوت نانچ ار رادنامیا سدقلا حور
 کیرش اھنت ،راک رد رادنامیا و تسا سدقلا حور راک ساسا و ھیاپ ھک دنک یم هراشا ٢٢ :۵  نایطالغ
 ادتبا دیاب ،تسا ھنوگچ وا تیلاعف مینادب میھاوخب رگا یلو ،تسھ لاعف و کیرش رادنامیا .دوش یم
 ھچ “یرادنتشیوخ و ینتورف ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،حلص ،طاشن ،یئاسراپ” مینادب
 یرگید تایآ ھب دیاب ،درادن دوجو کی رھ یارب یصاخ ٔھیآ نوچ و .دننک یم لمع ھنوگچ و ،دنتسھ
 یم رظنب ادتبا رد نوچ ،میوش یم یگرزب هابتشا بکترم مینکن نینچ رگا .میروآ یور ھنیمز نیا رد
 یم ار ادخ راک راظتنا اھنت ھک دنناسر یم ار )ھبھار( ھعماج زا ندش رود راتساوخ تایآ نیا ھک دسر
ً الماک دیدج دھع یلو ،میشاب هدید میدق دھع رد ار ھیحور نیا تسا نکمم .دروآ رمث ھب ار هویم ات دنشک
 :میریگب رظن رد ار ریز ٔھیآ ود ادتبا .تسا نآ فلاخم
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 ۶ سواتومیت لوا
  ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١

 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و  
 
 ٢ سواتومیت مود

  ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
  ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و  
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ رد   

 
 .دنتسھ یکی هدمآ ۵ نایطالغ رد ھچنآ اب )تاملک یضعب یتح و( ھیآ ود نیا تایصوصخ تسا مولعم
 ً،اتجیتن .شاب اھنیا “یپ رد” دیوگ یم سواتومیت ھب سلوپ ،دینک ھجوت تسھ اجنیا رد ھک یا ھتکن ھب اما
 رد .دیآ یمن دوجوب ندوب نآ “یپ رد” نودب هویم ؛دشاب یم زین ناسنا شلاچ لماش سدقلا حور ٔهویم
 رد ھنوگچ مینادب تسا مزال .دشاب یم زین یحیسم هرواشم تیلاعف زا یا هدمع تمسق ندوب هویم یپ
 ثحب ھب ھکنآ زا لبق .دروآ یم هویم نارادنامیا یگدنز رد سدقلا حور ھنوگچ و میشاب هویم یپ

 ؟دراد ینعم ھچ ندوب هویم “یپ رد” مینیبب ادتبا دیاب ،میزادرپب تایصوصخ
 
 یحیسم ٔهرواشم رد هویم “یپ رد” 
 
 ،حلص ،تبحم دننام یتایصوصخ .تسا یحیسم ٔهرواشم یلصا فادحا زا سدقلا حور ٔهویم بسک
 نارواشم رگا یلو ،دنھد یم لیکشت ار یتایح لوصا نوچ ،دنھاوخ یم ھمھ ار هریغ و ،طاشن
 کی رھ ینعم و مان ناشدوخ تسا مزال ،دننک ادیپ تایصوصخ نیا ھب یسرتسد نایضاقتم دنھاوخب
 یناوتان و فعض دنناوتب تسا مزال نارواشم .دنورب “نآ یپ” رد یضاقتم هارمھ دنناوتب ات ،دننادب ار
 زین ار تایصوصخ زا کی رھ و ،دنھد صیخشت ار هدمآ دیدپ تایصوصخ نیا نادقف رطاخب ھک
 .)٢(دنشاب انشآً الماک دیاب سدقلا حور ٔهویم اب ،منک رارکت دیاب ھصالخ رد .دنھد حرشً اقیمع دنناوتب
 هوبنا دنتسناوتن یحیسم نارواشم یتح اما ،هدش ھتشون ناسنا تیصخش ھب عجار ایند رد یدایز بلاطم
 مناوت یمن ھک اجنآ زا .دنروآ عمج ار هدش ھتشون یحیسم تیصخش ھب عجار ادخ مالک رد ھک یبلاطم
 ھتکن دنچ مناد یم مزال ،مزادرپب ادخ مالک رد تیصخش ھب عجار )یعطق ای ( یا هدرتسگ ثحب دراو
 تیصخش دروم ردً اصوصخ ،منک تبحص ھتفگ ناسنا تیصخش ھب عجار شمالک رد ادخ ھچنآ ھب عجار
 .)ما هدرک تبحص یفاک ردقب هداتفا لالج زا مدآ ھب عجار( تسھ ریذپ ناکما نایحیسم یارب ھک یئاھ
 ادخ مالک رد ،ھطبار نیا رد ھک یتاعالطا یئادتبا ٔھنوگ ھب یتح یسک لاحب ات ھک تسا فسات یاج
 ار ناسنا تیصخش ادتبا تسا مزال یراک نیا یارب .تسا هدادن رارق رظن دروم ار دشاب یم دوجوم
 دشر و دیدج تایح ،رخآ و ،مینیبب حیسم یسیع زا ادج ار تیصخش دشر سپس ،مینک ھعلاطم دلوت زا

 :دنک ھجوت ریز مھم دروم ود ھب زیچ رھ زا لبق اما .میفاکشب ار حیسم رد تیصخش
 

 نامز زا ھحرب رھ رد سک چیھ .درامش یم رییغت لاح رد ار تیصخش اج ھمھ رد ادخ مالک .١
 ،یحیسم تیصخش .)دشاب یم رییغت لاح ردً امئاد( دنک یمن ریگ یصاخ تیصخش رد ،شیگدنز
 یگدنز تیریخ یارب نآ زا ھنوگچ ،(phusis) دیآ یم ایند ھب نآ اب ناسنا ھک تسا یتعیبط لماش
 .تسا هداد رییغت نونکا ھب ات ار وا یگنز و وا ،ادخ ھنوگچ ،نیا رب هوالع و ،دنک یم هدافتسا دوخ

 ھتبلا( دراذگ یم زاب )تیصخش رییغت داجیا یارب( ار نارواشم کمک ناکما ،زین رییغت تیلباق نیا .٢
 .)دنشاب ھتسباو نآ ھب زین نایضاقتم و ھتشاد دوخ سرتسد رد یبوخب ار ادخ مالک ھکنآ رب طورشم
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 تیصخش کی تاصخشم و تایصوصخ کت کت رد هداس روطب ناوت یم ار سدقلا حور ٔهویم
 ھب یزاین ،دروآ تسدب یگدنز رد روفو ھب ار اھ هویم نینچ ھتخومآ ھک یسک و ،تسناد یحیسم
 نامھ ندوب هویم “یپ رد” ،ھجیتن رد .)دشاب ھتشاد یئامنھار ھب زاین یھاگھگ رگم( درادن هرواشم
 .)٣(هدرک نآ زا تبحص سلوپ ھک تسا “یندرک رب رد”

 
 ات دننک کمک دنناوت یم ھنوگچ نارواشم و ،دروآ یم هویم ھنوگچ سدقلا حور ،دیسرپ دیاب لاح
 ،)درک کمک ناوت یم ھنوگچ و دروآ یم هویم ھنوگچ( لاؤس ود نیا ھب ؟دنشاب نآ “یپ رد” نایضاقتم
 ھک تسا نیا هاتوک و هداس باوج .دنشاب یم لاؤس کی زا بناج ود نوچ ،داد ار باوج کی ناوت یم
 ھک (dioko) “یپ رد” ھملک .دسر یم رمث ھب و ،هدرورپ ادخ مالک یارجا و اعد رد سدقلا حور ٔهویم
 گنارتس ٔھمان تغل رد ،مینک یم هدھاشم ،٢٠ :٢ سواتومیت مود و ١١ :۶ سواتومیت لوا رد

(Strong's Numbers) ناشن نیا .دراد زین ار ندید افج یتح و ،هار ھب شھج ،هار رد ندیشوک ینعم 
 تبحص ،عومجم رد (dioko) ھملک نیا .دشاب“رایسب ٔهویم” ناھاوخ دیاب ردق ھچ رادنامیا ھک دھد یم
 .دنک یم صخش یعقاو ششوک و ،تیمھا ،یراشفاپ ،تیعبات زا
 ھتشاد شمارآ دناوت یم یحیسم کی ھنوگچ .میریگب رظن رد ار )شمارآ ای( “تمیالم” ،لاثم ناونعب
 لحارم نیا .دراد ھلحرم ھس )ینارگن لباقم رد( شمارآ ھک مینیب یم ،٩ ات ۶ :۴ نایپیلیف رد ؟دشاب

 ششوک اب ھک تسیا هویم شمارآ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت اما ،دنشاب یم ندرک رب رد و ندروآ رد لماش
 اھ نکمم ریغ ،تسا ادخ ٔهدرورپ ھکیا هویم .دوب نآ “یپ رد” دیاب )یاضاقتم و رواشم( یرابدرب و
 .دشاب هدوب راک رد زین رادنامیا دوخ ندوب راکتشپ و تعاطا ھک یتروص رد اما ،دزاس یم نکمم ار
 ،قلاخ یادخ .هدیدرگ نکاس رادنامیا رد شیپ یتدم نامسآ نوچ ،دراب یمن نامسآ زا رگید تکرب
 .دناسر یم ماجنا ار راک سدقلا حور و دریگ یم تسد رد ار دوخ ٔهرورپ
 

 ۴ نایپیلیف
  ،دیشابن نارگن زیچ چیھ یارب :۶
  ،ھثاغتسا و اعد اب زیچ رھ رد ھکلب  
  ،یرازگ رکش اب هارمھ   
 .دینک زاربا ادخ ھب ار دوخ یاھتساوخ رد    

  ،تسا لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ ،ھنوگ نیدب :٧
 .تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد   

  ،ناردارب یا ،نایاپ رد :٨
  ،تسا تسار ھچنآ رھ  
  ،تسالاو ھچنآ رھ  
  ،تسا تسرد ھچنآ رھ  
  ،تسا کاپ ھچنآ رھ  
  و ینتشاد تسود ھچنآ رھ  
  .دیشیدنیب نادب ،تسا یندوتس ھچنآ رھ  
 .دینک لمات نآ رد ،شیاتس نایاش و تسا یلاع یزیچ رگا   

  دیا ھتفریذپ و ھتخومآ نم زا ھچنآ :٩
  ،دیا هدید نم رد ای و هدینش نم زا ھچنآ رھ و  
 .دوب دھاوخ امش اب شمارآ یادخ ھک ،دیروآ لمع ھب ار نامھ   
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 :دیوگ یم
 ار رییغت دناوتب ات دشاب دازآ یگدنز راب زا دیاب لد .)٧ و ۶( دینک اعد دوخ لئاسم یارب .١

 لح هار ات دوش ھتفگ )راب( ھلئسم دھاوخ یم اما ،دریذپ یم ناملد راب اب ار ام ادخ .دریذپب
 ،“دیریگ شود رب ارم غوی” ھتفگ ادخ نوچ و .نتفگ ینعی “زاربا” .ددرگ فوشکم زین
 ام ھک ینامز .دوش ھتشاذگ حیسم شودب و ھتشادرب ام شود زا دیاب )یگدنز راب( ایند غوی
 ار سقلا حور ٔهویم ھک تسا ینامز ،میریگ یم ندرگب یدروم رھ رد ار “حیسم غوی”
 هرابود ،هداد تکربً البق ھک روطنامھ ادخ ھک میراد نانیمطا نوچ و .درک میھاوخ تفایرد
 رطاخب یراذگرکش .دمآ میھاوخ شھاگشیپ رد “یراذگرکش اب” ،داد دھاوخ تکرب زین
 ھب دھاوخ یم ادخ .)!دوب راذگرکش دیاب هرخالاب ای( میھاوخ یم یزیچ وا زا ھک تسین نیا

 .یلایخ ھن ،میشاب راذگرکش ار وا یتسار
 ١٠ و ٩ تایآ ھک یتروص رد .تسا عوضوم مامتا ٨ ٔھیآ دننک یم رکفً اھابتشا نایحیسم 

 .دشاب یم لوا )ٔھلپ( ٔھلحرم اھنت اعد .دننک یم تبحص شمارآ ندروآ تسدب ھب عجار زین
 ادخ .درک تشادرب وا زا ناوتب ات )اعد( دوب سامت رد سدقلا حور اب تسا مزال ادتبا ھتبلا
 تبحص وا اب نامیا اب میناوت یم رطاخ نیا ھب و دنک یم هاگآ دوخ روضح زا ار ام اعد رد
 .دنشاب یم راک رد زین یرگید ٔھلحرم ود ،یلو .میئوگب ار نامیاھتساوخرد و مینک

 یفاک نارگن راکفا ندنار نوریب ،دش ھتفگً البق ھک یروطب .)٨ ٔھیآ( راکفا و لد یزاسکاپ .٢
 دیاب ،ھجیتن رد .دمآ دنھاوخ ام غارس یرتشیب یاھ ینارگن ،دنامب یلاخ شیاج رگا .تسین
 هار .دنک ام یاھ ینارگن نیزگیاج میھاوخب ادخ زا اعد رد ار هدش هدرب مان ٨ ٔھیآ رد ھچنآ
 ھچنآ رھ ،تسا تسرد ھچنآ رھ ،تسالاو ھچنآ رھ ،تسا تسار ھچنآ رھ” ھب ھک تسا نیا
 یزیچ رگا .دیشیدنیب نادب ،تسا یندوتس ھچنآ رھ و ینتشاد تسود ھچنآ رھ ،تسا کاپ

 تسا نیا ،“دینک لمات نآ رد” زا روظنم .“دینک لمات نآ رد ،شیاتس نایاش و تسا یلاع
 ام رد ار نآ سدقلا حور ات مینامب نآ تفایرد راظتنا رد و میشاب ھتشاد نامرکف رد ھک
 شرورپ و ،میدمآ ایند ھب اھنآ اب ھک یتایصوصخ زا ندش دازآ ینعی یزاسکاپ .دھد شرورپ

 .ادخ دیدج تایصوصخ
 یحیسم یگدنز .دھد یم ناشن یناحور یگدنز رد ار یئوگلا نتشاد تیمھا )٩ ٔھیآ( ھیآ .٣

 دشر نایحیسم رانک رد ار یئاھزور تسا مزال نایضاقتم یضعب یارب و تخومآ دیاب ار
 نارواشم .دریگ ارف ار یضاقتم یگدنز زا یرتشیب داعبا سدقلا حور ات دننارذگب هدرک
 ،ناسامش ،خیاشم ،اھ اشیشک زا دنناوت یم یلو ،دنریگ هدھعب ار تمدخ نیا دنناوت یمن دوخ
 نایضاقتم ھک ینامز .دنریگ شودب ار یتمدخ نینچ دھاوخب ھبرجت اب نایحیسم رگید و
 دھاوخ اھنآ اب “شمارآ یادخ” تقونآ ،دندش دنمرھب نایحیسم رگید رد ادخ ضیف زا دوخ
 .دوب

 
 تعاطا رد ادخ شمارآ .دراد یدایز قرف دراد جاور ایند رد ھچنآ ابً اتعیبط ادخ شمارآ مینیب یم لاح
  .دیآ یم تسدب ادخ مالک زا یوریپ و
ً الومعم .دنک یئامنھار تافص نیا بسک حیحص ریسم رد ار یضاقتم ھک تسا نیا رواشم فیلکت
 ار نآ لاح نیمھ رگا دننک یم رکف و( دننک تفایرد عیرس ار تسھ ھچ رھ دنراد راظتنا نایضاقتم
 شلابند ناشدوخ ار دنھاوخ یم ھچنآ دنا هدرک تداع .)دروآ دنھاوخن تسدب تقوچیھ ،دنرواین تسدب
 یناحور یاھ ھتساوخ ھک یتروص رد .)َکلَک ایّ ھقُح اب ھچ( دنروآ تسدب زین رتدوز ھچ رھ و دنورب
  .دشاب یم ربص ادخ تافص زا یکی .دراد تسد رد وا ار نآ نامز ھک دنشاب یم سدقلا حور ٔهدیدپ
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 حور ھک ،تسادخ بولطم ٔهدنیآ ھب نامیا و ربص .)نامیا( دراد یاج زین رطاخ تیاضر ،ربص رد
 زاغآ ھبوت اب دش ھتفگ ھک یروطب زین ،“هار” نیا .دنک یم تیادھ مزال رییغت هار رد ار رادنامیا سدقلا
 .دبای یم نایاپ هویم رمس اب و دوش یم
 
 میتسھ نآ یپ رد ام ھکیا هویم
 
  لماش زین تارییغت نیا ،میتفگً البق ھک یروطب .دروآ یم راب ناسنا رد ادخ ھک تسا یرییغت ،هویم

 یم عماج ھک( ٢٢ :٢ سواتومیت مود و ،١١ :۶ سواتومیت لوا ،۵ نایطالغ رد ھک دنشاب یم یتافص
  .دنا هدش هدرب مان )لماک ھن اما ،دنشاب
 

 ۵ نایطالغ
 ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم ،حور ٔهرمث اّما :٢٢
 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ .تسا یرادنتشیوخ و ینتورف :٢٣

 

 ۶ سواتومیت لوا
 تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١

 .شاب تمیالم و یرادیاپ و
 

 ٢ سواتومیت مود
 یپ رد ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢

 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ
 

 

 ٢٢ :٢ سواتومیت مود ١١ :۶ سواتومیت لوا ۵ نانیطالغ
                        تبحم .١
 طاشن .٢
 شمارآ .٣
 ربص .۴
 ینابرھم .۵
 یئوکین .۶
  یرادنامیا / نامیا .٧
 ینتورف .٨
 یرادنتشیوخ .٩

١٠.  
١١.  
١٢.  

 تبحم
 
 
 
 
 

  یرادنامیا / نامیا
 ینتورف

 
 یئاسراپ
 یرادنید
 یرادیاپ

 تبحم
 

 شمارآ
 
 
 

 یرادنامیا / نامیا
 
 

 یئاسراپ
 

 

 دوجو اب تسرھف نیا .میربب یپ یحیسم کی تیصخش ھب میناوت یم ،تایصوصخ هدزاود نیا عیمج زا
 دیدج دھع رد ادخ مالک ھک دھد یم ناشن ار یریسم ،هدرب مان ار نایحیسم تایصوصخ زا یئزج ھکنآ
 رد رییغت ملسم ردق اما .دنک یم قرف نارادنامیا رد کی رھ راتفر و لکش .دور یم شیپ نآ بناج ھب
 .دنتسھ ھچ تایصوصخ نیا دید دیاب لاح .دراد دوجو اج امھ
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 تبحم .١
 
 
 نینچمھ( هداد نآ ھب سلوپ ھک تسا یتیولوا و تیمھا ٔھناشن نیا و ،مینیب یم ھیآ ھس رھ رد ار ھملک نیا
 یعیسو داعبا ادخ تبحم نوچ( هدش رشتنم یرایسب یاھ باتک ،(agape) تبحم ٔهراب رد .)یرادافو
 ناشن ١٣ نایتنرق لوا رد ار نآ یّصاخ یئابیز اب سلوپ یلو ،دنتسھ هدافتسا لباقً اعیمج و )دراد
 زج یزیچ مناوت یمن ،)رشب یتح و( مراد نم ھک تسا یتاناکما زا رتارف عوضوم نوچ و .)۴(هداد
 )هویم( دشاب یم رظن دروم ھک یتبحم ،تفگ ناوت یم ھصالخ رد .منک ھفاضا نآ ھب )۵(سیون ریز کی
 .دروآ تسدب ار ادخ تبحم ،وا دوجو نودب دناوت یمن ناسنا .دروآ یم دوجو ھب سدقلا حور ار
  

 ۵ نایمور
  ،دماجنا یمن ام یگدنکفارس ھب دیما نیا و :۵
  ،هدش هدیشخب ام ھب ھک سدقلا حور طسوت ادخ تبحم اریز  
 .تسا هدش ھتخیر ام یاھلد رد   

 
 ھنیمز ھک ،تسا ناگیاسمھ اب تکارش و ادخ اب نتسیز و تخانش ھب زاین ،تفگ ناوت یم عومجم رد
 .دراد مالک ندناوخ ھب یگتسب ،زاین .دناسر ماجنا ار شراک سدقلا حور ات دنادرگ یم زاب ار
 

 ۵۵ ایعشا
  ؛دوش یم رداص مناھد زا ھک نم مالک دوب دھاوخ نانچمھ :١١

  ،تشگ دھاوخن زاب نم دزن رمث یب  
  ،دروآ دھاوخ اج ھب متساوخ ار ھچنآ ھکلب   
  مداتسرف شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد و    
 .دش دھاوخ نارماک     

 
 نیا اما .دنک نوگرگد ار ام و دوشب ام یگدنز دراو ھک تسا رتشیب شناکما ،میناوخب ار مالک ھچ رھ 

 یلصا لماع ام تاساسحا نوچ ،)دشاب ھتشاد تلاخد تشاذگ دیابن و( دشاب یمن ام تاساسحا لماش
 تفلاخم اب ام یلبق تاساسحا .دوب دھاوخ یرییغت رھ فلاخم و )یئارگ ساسحا( هدوب ام ھتشذگ یگدنز
 زا سپ ھک میناد یم ھمھ .درک ھبلغ مالک اب فلاخم تاساسحا رب ناوتب دیاب .دوب هدرک تداع ادخ ھب

 )ھنازور بوخ ساسحا( مالک بناج و درک دھاوخ رییغت زین تاساسحا ،مالک ریسم رد یھاتوک شلاچ
 دراو ناطیش ،مینک یم شلاچ ادخ هار رد ھک )تدم( یھاتوک ھلصاف نیمھ رد اما .تفرگ دھاوخ ار
 و( تشاد دمآ و تفر اھ نآ اب یضاقتم ھک دندوب ینایانشآ ،یعقاو رصقم ،ھتشذگ رد .دوش یم لمع
 هدش یعامتجا فلتخم یاھ ھناسر ریثات تحت یگدنز ،هزورما اما .)تفر یم نایم زا ھطبار عطق اب
 تاطابترا ھک یذوفن زا تسا مزال سپ نیا زا نارواشم .ھتفای تعسو زین ناطیش راک هزادنا نامھ ھب و
 دیاب نآ ریثات و هدش رشتنم اج ھمھ رد ادخ تساوخ فالخ .دننک یسررب ار دنراد نایضاقتم رب یعمج
 .دوش هدنک و هدش ھتخانش یضاقتم یگدنز رد
 تبحم ناسنا تکارش اب و ،تشادرب ادخ ار لوا مدق ھک دوب یا ھنوگ ھب ناسنا ھب تبسن ادخ تبحم
 سمل ،ادخ یایر یب تبحم اب ناوت یم ار دوخ تقایل یب رسمھ ھک تسا لکش نیا ھب .دمآ دیدپ یعقاو
 اب یلو ،)دنھد یم ناشن شنکاو یلبق تساسحا( دوش یم ورب ور یتخس ابً الومعم رییغت یادتبا .درک
  .دسر یم مامتا ھب ،“یرادیاپ” دیوگ یم ادخ ھچنآ
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 طاشن .٢
 
 میدق دھع رد لعف ناونع ھب راب ٧٢ و ،دیدج دھع رد راب ۶٠ ،طاشن .تسا طاشن زا رپ یحیسم یگدنز
 ار نآ تھابش .دراد دوجو نایحیسم رد ھک تسا یقیمع دامتعا و ھیحور ٔھناشن و هدش هدرب مان نآ زا
 نوچ( تسا یمئاد طاشن ھک یا ٔهدمع قرف اب ،تفای ناوت یم “یلاحشوخ” ،نآ یویند تیصاخ رد
 .)تسا یمئاد ادخ
 

 ١ بوقعی
  ،نم ناردارب یا :٢
  ،دیوش یم ور ھب ور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ  
 .دیراگنیب یداش لامک ار نآ   

 
 دراد ار وا ادخ نوچ ،دشاب (chara) “اراچ” داش دناوت یم دراد یلکشم ای ھلئسم ھک یلاح رد رادنامیا
 و( دنیآ یم شیپ ھک تسا یگدنز تالکشم و لئاسم ،ھیآ نیا رد “اھشیامزآ” زا روظنم .دزاس یم
 ادخ تکرب نوچ !ارچ ،“دیراگنیب یداش لامک” ،دیوگ یم .)درادرب انیم زا دھاوخ یم سدقلا حور
 تفایرد وا تیمکاح زا ار شلمحت و دنشک یم شودب ھک تسا یسیع راب نوچ .تسا هار رد ھک تسا

 یم نآ نیزگیاج ھک تسا ادخ تشھب و ،دوش یم جراخ ندب زا ھک تسا رام رھز نوچ .درک دنھاوخ
 بناج ھب گنرد  یب تقونآ ،میرب یم یپ هدرک ام رد ادخ ھک یراک تمظع زا ام ھک ینامز و .ددرگ
 میرادن ربخ ناملاح زا ماگنھ نآ .میوش یم زیربل ام طاشن و میریگ یم لغب رد ار وا و میباتش یم وا
  .ھتفرگ ارف ار ام دوجو مامت طاشن نوچ ،)میتسین ای میتسھ لاحشوخ میئوگب ھک(
 

 ١۵ انحوی
  ،دیراد هاگن ارم ماکحا رگا :١٠

  ؛دنام دیھاوخ نم تبحم رد  
  ما ھتشاد هاگن ار دوخ ردپ ماکحا نم ھکنانچ   
 .منام یم وا تبحم رد و    

  متفگ امش ھب ار نانخس نیا :١١
  دشاب امش رد نم یداش ات  
 .دوش لماک امش یداش و   

 

 :دیآ یم تسدب مھم دروم ھس تایآ نیا زا
 

 .دراد دوجو حیسم رد اھنت طاشن نیا .١
 لماک امش یداش و دشاب امش رد نم یداش ات”( ددرگ یم رداص حیسم بناج زا طاشن نیا .٢

  .)“دوش
 )“دیراد هاگن ارم ماکحا رگا”( مالک یارجا قیرط زا ، طاشن ھک مینیب یم یفرط زا اما .٣

 تسا یطاشن .)میشاب نآ رظتنم و مینیشنب - کیتاموتا( تسین دوخ ھب دوخ .دیآ یم تسدب
 )“دیراد هاگن ارم ماکحا رگا”( دروآ یم تسدب ادخ زا یمکح یارجا زا سپ رادنامیا ھک
 ادخ دنناد یم نوچ نایحیسم یضعب .)ندناسر لمع( نداد ماجنا ینعی “نتشاد هاگن” .
 روطنیا رگا اما .دنھد ماجنا یراک تسین مزال دننک یم رکف ،درادن ناسنا کمک ھب یزاین
 منک یم رکف ؟)“دیراد هاگن ارم ماکحا رگا”( دیوگ یم نایحیسم ھب یسیع ارچ ،تسا
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 اھ راک مامت ھک تسا تسرد .دنراد ادخ زا نایحیسم یضعب ھک تسا یتشادرب رد لاکشا
 ھب عجار ادخ یتقو یلو ،)تسا ام رد ھک یتیدودحم رطاخب( دناسر یم ماجنا دوخ ادخ ار
 یم ،دنک یم تبحص ددرگ یم رداص سدقلا حور زا ھک یتردق و ،تماقتسا ،یرابدرب

  .دنوشب زین وا راک زا دنمرھب و کیرش ار ام دھاوخ
 

 ١ بوقعی
  ،دیشاب مالک ٔهدنروآ یاج ھب :٢٢

  ؛نآ ٔهدنونش طقف ھن  
 !دیھدم بیرف ار دوخ   

  دونش یم ار مالک ھک سک رھ اریز :٢٣
  ،دنک یمن لمع ھب اما  
 درگن یم دوخ ٔهرھچ ھب ھنیآ رد ھک دنام یسک ھب   

  ،دنیب یم نآ رد ار دوخ و :٢۴
  ،دوش رود نآ ربارب زا ات اما  
 .تسا ھتشاد ییامیس ھنوگچ ھک درب یم دای زا   

  ،ھتخود مشچ تسا یدازآ تعیرش ھک لماک تعیرش ھب ھک نآ اما :٢۵
  ،دراد یمن رود رظن زا ار نآ  
  .تسین راکشومارف ٔهدنونش و   
  ،تسا هدنروآ یاج ھب ھکلب    
 .دوب دھاوخ ھتسجخ شیوخ لمع رد وا     

 

 ھک تسا نیا ادخ تساوخ ھکلب ،تسا ادخ دوجو رد یتافص نینچ اھنت ھن ھک دننادب دیاب نایضاقتم
 ادخ یادن ،ددرگ یم داجیا یگدنز رد یلکشم ای ھلئسم ھک ینامز .دنروآ تسدب زین ار اھنآ کیاکی
 مالک “شیامزآ” نارود .دریگب ار شیاج ادخ ات دوش ھتشادرب نایم زا دیاب ھک تسا یھانگ ھب تبسن

 نارحب ،نارود نیا رد .تسا ندش ماجنا لاح رد یلوحت و رییغت ھک دنک یم ینامز زا تبحص ،ادخ
 تیبرت ار یحیسم نارواشم ادخ رطاخ نیمھ ھب .دشاب ھتشاد نایرج تسا نکمم زین یحور و یرکف
 .دننک تیادھ و تیامح هار نیا رد ار نایحیسم ات هدرک
 

 ١ سرطپ لوا
  ،دینامداش رایسب نیا رد و :۶
  ترورض اب انب هاتوک ینامز نونکا دنچ رھ  
 ،دیا هدش نیگمغ نوگانوگ یاھشیامزآ رد   

  دسر توبث ھب شیامزآ ٔھتوب رد ناتنامیا تلاصا ات :٧
  ،دماجنایب مارکا و لیلجت و دیجمت ھب حیسم یسیع روھظ ماگنھ ھب و  
  ،تسا یناف دنچ رھ ھک تسالط زا رتاھبنارگ سب ھک نامیا نامھ   
 .دوش یم هدومزآ شتآ ٔھلیسو ھب    

  ،دیا هدیدن ار وا ھچرگ امش :٨
  ؛دیراد یم شتسود  
  ،دینیب یمن ار وا نونکا ھچرگ و   
  دیراد نامیا یو ھب    
 ،دیا هدنکآ لالجرپ و ریذپان فصو ینامداش زا و     
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  شیوخ نامیا تیاغ اریز :٩
 .دیبای یم ار ناتیاھناج تاجن ینعی  

 
 ھک دنریگ یم ار یبناج )۶(عومجم رد ،دنھد یم خُر نارادنامیا یگدنز رد ھک یتالکشم و لئاسم
 :دیوگ یم رومزم
 

 ٢٣ رومزم
 ،مرذگب زین گرم ٔھیاس یداو زا رگا یتح :۴
 ،دیسرت مھاوخن یدب زا 
 ؛ینم اب وت اریز  
 وت یتسدبوچ و اصع   
 .دنشخب یم مبلق تّوق    

 
 .تسا هدرک نآ زا تبحص ٢ :١ بوقعی ھک تسا یطاشن ٔهراصع نامھ “بلق تّوق” نیا
 
 
 

 شمارآ .٣
 
 .میدرک نآ زا تبحص ھک تسا یطاشن ٔهدمع تمسق و ھتسباو (eirene) “نیریا” شمارآ
 

 ۴ نایپیلیف
  ؛دیشاب داش ھشیمھ :۴
 .دیشاب داش :میوگ یم مھ زاب  

  .دشاب راکشآ ناگمھ رب امش تمیالم دیراذگب :۵
 .تسا کیدزن دنوادخ  

  ،دیشابن نارگن زیچ چیھ یارب :۶
  ،ھثاغتسا و اعد اب زیچ رھ رد ھکلب  
  ،یراذگرکش اب هارمھ   
 .دینک زاربا ادخ ھب ار دوخ یاھتساوخ رد    

  ،تسا لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ ،ھنوگ نیدب :٧
 .تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد  

  
 ات ۶ :۴ نایپیلیف( ما هدرک تبحص )میدق دھع رد ُملاش( شمارآ ھب عجارً البق ھچنآ زا شیب یزیچ نم
 ار “تسا لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ” دنک یم فارتعا دوخ سلوپ .درک مھاوخن ھفاضا )٩
 فیرعت یفاک ردقب ار )ادخ( تسا دودحمان ھچنآ دناوت یمن ،دودحم ناسنا .تفایرد لقع اب ناوت یمن
 .دیامن
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 یرابدرب و ربص .١٢ و ۴
 
 قالخا شوخ” ینعم ،هدش ھمجرت ربص یسراف ھب ھک ،(makrothumia) “ایموتُرکام” ینانوی ٔھلمک
 یئاناوت” و “نارگید لمحت” تمسق ود زا زین باصعا رب تلصت .دراد زین ار “باصعا رب تلصت /

 رگیدکی ھب یرابدرب و تبحم ھک مینیب یم نارگید لمحت صوصخ رد .هدش لیکشت “دوخ یریگ ولج
 :)دنراد مھب لاصتا شمارآ و طاشن ھک ھنوگ نامھ( دنلصتم
 

 ١٣ نایتنرق لوا
  ؛تسا نابرھم و رابدرب تبحم :۴
  ؛دزرو یمن دسح تبحم  
  دشورف یمن رخف تبحم   
 .درادن رورغ و ربک و    

 

 یناحور دشر ٔهرود یحیسم رھ :درک تشادرب لکش نیا ھب ناوت یم ار )نارگید لمحت( یرابدرب
  !نارگید ھب دسر ھچ ،میتسھ نامدوخ دشر زا هرود ھچ رد میناد یمن ام و دراد ار شدوخ

 

 ٢۵ یتم
  ،مداخ رھ تیلباق روخارف ھب :١۵

  ،داد راطنق جنپ یکی ھب  
 .دش رفس یھار هاگنآ .راطنق کی یرگید ھب و ود یکی ھب   

 

 ھک یتیلباق ھکلب ،تسین رگید یحیسم اب یحیسم کی تیلباق ھسیاقم ،“تیلباق روخارف ھب” زا روظنم
 تداسح و ھسیاقم یارب یئاج .دشاب یم )ایاطع/راطنق زا هدافتسا( هداد وا ھب ادخ ھچنآ زا هدافتسا یارب
 نییعت لزا زا .هدش هداد وا ھب ،هدرک نییعت وا یارب ادخ ھک یصوصخب راک ماجنا تیلباق .هدشن زاب

 رد ھمھ .میریگب هدروخ نآ زا یبناج چیھ زا میناوت یمن ھجیتن رد و ،تسا دشر لاح رد و ،دوب هدش
 یارب یشزرا رگا .داد دھاوخ امب ار نآ شلماک تقو رد و میراد مزال ھچ دناد یم ادخ و ،میدشر لاح
 ات ١۴ :١٢ نایمور رد سلوپ .میھد جاور رگیدمھ نایم دیاب ھک تسا یحیسم تبحم ،میراد رگیدکی

 دوخ راک ات داد ادخ ھب دیاب ار مزال تقو و تسا دودحم ردقچ یریگ هدروخ یاج ھک هداد ناشن )٧(٢١
 ٩ :١ نایسلوک رد ار دننک یم نایب ار (makrothumia) ینعم ھک تایآ نیرتھب دیاش .دناسر ماجنا ار
 :میناوخ یم ١٢ ات
 

 ١ نایسلوک
  ،مدینش ار نیا ھک یزور زا ،ور نیمھ زا :٩
  ،میا هداتسیان زاب امش یارب ندرک اعد زا  
  مھاوخ یم ادخ زا ھتسویپ ھکلب   
  یناحور مھف و تمکح رھ رد وا ٔهدارا تخانش زا امش ھک    
 ،دیوش رپ     

  ،دشاب دنوادخ ٔھتسیاش امش راتفر ات :١٠
  :دیزاس دونشخ تھج رھ زا ار وا دیناوتب و  
  دیروآ رمث کین راک رھ رد ینعی   
 دینک دشر ادخ تخانش رد و    
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  ،دریگ یم ھمشچرس وا لالج رپ تردق زا ھک ییورین ٔھمھ اب و :١١
  دیوش دنمورین ثیح رھ زا  
 .دیشاب ھتشاد ینامداش اب رایسب لمحت و ربص ات   

  نیسدقم ثاریم رد ندش میھس ٔھتسیاش ار امش ھک دیئوگ رکش ار ردپ :١٢
 .تسا هدینادرگ رون ورملق رد  

 
 ھب .“دیوش رپ یناحور مھف و تمکح رھ رد وا ٔهدارا تخانش زا” ات نایسلوک یارب درک اعد سلوپ

 “ھتسیاش راتفر” اب و ،هدومیپ دوخ یصخش یگدنز رد ار ادخ هار ھنوگچ دیشاب ھتخومآ ،رگید ترابع
  “یناحور مھف و تمکح رھ رد ” نایسلوک تساوخ یم ادخ زا سلوپ .دیروآ هویم ،“کین رمث” و
 ادخ ربص .دنشاب “ھتشاد ینامداش اب رایسب لمحت و ربص” و “دنروآ کین رمث”دنناوتب ات ،دنوش رپ
 لمحت ار ام کیاکی ،شلماک یکاپ دوجو اب ادخ ھک میروآ دایب میناوت یم ،مینک کرد میھاوخب رگا ار
 ،طاشن یگتسباو ،تایآ نیا رد زین یبناج زا .میریگب قشمرس وا زا دیاب ام .دنک یم زونھ و هدرک

 مھ زا ناوت یمن ،دنشاب یم “هویم” زا یفلتخم بناوج دنچ رھ ھک مینیب یم ار یرابدرب و ،ربص
 یئاناوت ،میراذگ راکب یگدنز رد حیحص ٔھنوگب ار ١٢ ات ٩ :١ نایسلوک رگا دیوگ یم سلوپ .درک اوس
 ار مینک لمحت درادن یموزل ھچنآ و ،تشاد میھاوخ ار (hupomene) تسا رییغت لاح رد ھچنآ لمحت
 .مینک لمحت ھیاسمھ ھب یئوکین و حیسم رطاخب زین
 یئوکین و ینابرھم .۶ ، ۵

 
 ۵ نایطالغ

 ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم ،حور ٔهرمث اّما :٢٢
 
 ناسنا ھب تبسن ادخ ٔھیحور اب ھطبار رد ،دیدج دھع رد (chrestotes) “ستوتزرک” ینابرھم ٔھملک
 “یپ رد” ھک تسا یرگید تیصاخ نیا .هدرک یفرعم ام ھب ار ینابرھم لکش نیا ھب و ،هدش هدافتسا
 زین ار دیفم و تبحم اب ٔھیحور ،یلاع قالخا ینعم (chrestotes) ،گنارتس ٔھمان تغل رد .دوب دیاب نآ
 ار نآ ناوت یم روطچ و تسا ھنوگچ ینابرھم نیا دھد ناشنً اقیقد ھک یصاخ ھیآ نوچ اما .دراد
 ینابرھم ،٢٢ :١١ نایمور رد ادتبا .هدش هدافتسا مالک رد نآ زا یوحن ھچ ھب مینیبب دیاب ،دروآ تسدب

(chrestotes) ایموتوپآ” یریگتخس ،نآ سکع لباقم رد ھک مینیب یم ار“ (apotomia) ھتفرگ رارق، 
 

 ١١ نایمور
  ؛شاب ھتشاد رظن رد ار ادخ یریگتخس و ینابرھم سپ :٢٢

  ،دنا هدرک طوقس ھک یناسک ھب یریگتخس  
  ،وت ھب ینابرھم اما   
  ؛ینامب تباث وا ینابرھم رد ھک طرش نیا ھب ھتبلا    
 .دش یھاوخ هدیرب زین وت ھنرگو     

 
 (apotomia) ھفاضا ار محر یب یتح و ،“تخُمز و نشخ” ،“تخسرس و قیقد ”ینعم ناوت یم ار 
 یتیصاخ نیا .تسا نآ فلاخم و ،سکع رب )chrestotes( ھتبلا .)٢٢ :١١نایمور رد ھن ھتبلا( درک
 لاح .دوب نآ زا یعزج (apotomia) و دمآ ایند ھب هانگ رد ام میدق تعیبط .درک تفایرد دیاب ھک تسا
 ام رد ادخ ار یتیصاوخ نینچ ،ات میزومایب ار estotes)(chr ینابرھم دیاب ،میراد ار دیدج تایح ھک
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 ،دروآ یم راب ار “هویم” نآ دوخ بسانم تقو رد و دناسر یم ماجنا ھک تسا ادخ ھتبلا .دنک نیزگیاج
  .تسا ام رد ؟دوش یم هدروآ راب هویم نآ ھک تسیک رد یلو
 :دیاب تروص نیا رد
 
  و ،)لد( دوش هداد ام ھب ات میھاوخب ادخ زا ار نآ )١( 
 .)لمع( مینک دوخ ٔھنازور یگدنز لماش ار نآ )٢( 
 
 “نوسوتاگآ” ،دوخ ٔھلابند رد (chrestotes) مینیب یم ٢٢ :۵ نایطالغ رد ،یرگید بناج زا

(agathosune) ھک ،میریگ یم ھجیتن تروص نیا رد .تسا یئوکین رد لاعف ینعم ھک دراد ار 
(chrestotes) و ،دنک یم )تبحم ،یقالخا شوخ( لد ینورد بناج زا تبحص (agathosune) 

 .دنک یم )دیفم یاھ راک ماجنا ،تبحم زاربا ،وکین لامعا( تبحم و یقالخا شوخ نآ رمث زا تبحص
 دریگ یم یاج لد رد ادتبا )ادخ( تبحم .رادنامیا راتفر یرگید و ،تسا رادنامیا رکف ھب طوبرم یکی
 :دناشفا یم ار دوخ رون دعب و

 
 ۵ یتم

  .دیناھج رون امش :١۴
 .درک ناھنپ ناوتن هدش انب یھوک زارف رب ھک ار یرھش  

  دزورفا یمن ار غارچ سکچیھ :١۵
  ،دھنب یا ھساک ریز ار نآ ات  
  دراذگ یم نادغارچ رب ار نآ ھکلب   
 .دباتب ،دنا ھناخ ھک نانآ ٔھمھ رب شرون ات    

  دباتب مدرم رب امش رون دیراذگب سپ :١۶
  دننیبب ار ناتکین یاھراک ات  
 .دنیاتسب ،تسا نامسآ رد ھک ار امش ردپ و   
 

 ھک دنھد یم ناشن ار راتفر و راکفا رییغت و دنشاب یم رگیدکی هارمھ یئوکین و ینابرھمً الومعم
 ار تسادخ تبحم رد ھک یتیصاخ ناوتب ات تخومآ دیاب ار ود رھ .تسا اھ نآ تشرس ادخ تبحم
 :)تسا یھاوخ دوخ( “یبلط هاج” دوش ھتشادرب نایم زا دیاب ھچنآ .درک تفایرد
 

 ٣ بوقعی
  ،دیراد یبلط هاج خلت ِدسح دوخ لد رد رگا اما :١۴

 .دیئوگم نخس تقیقح فالخ و دیلابم دوخ ھب  
  ،دوش یمن لزان الاب زا یتمکح نینچ :١۵

 .تسا یناطیش و یناسفن و ینیمز ھکلب  
 
 فارتعا )هدش ھلئسم ثعاب و( میا ھتشاد لکوت ھچنآ ھب دیاب .)٧(تسا یحیسم ٔھبوت هار نیا رد لوا مدق
 ناطیش ھب ار ام ھچنآ نیگنن بیکرت دھاوخ یم ادخ .دوش مھارف ام یارب ادخ روضح ٔھلیسو ات مینک
 رگید مدق .دریگب ار نآ یاج سدقلا حور ات دورب رانک دیاب دیلپ حور .مینیبب دوخ ار دوب هدرک ھتسباو
 زا یحیسم تبحم .دنک یم تیادھ یزاسکاپ ریسم رد ار ام و ،میریگ یم حیسم زا ھک تسا یشزومآ
  .دروآ “هویم” ام رد ،)راتفر حور و راکفا حور( تسا ادخ زا ھک یا ھیحور ھک دزیخ یم رب اجنآ
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 دایب دیاب زیچ رھ ردص رد .میھد شورپ دوخ رد ار راتفر و ھیحور نیا میناوت یم ھنوگچ مینیبب لاح
 میناوت یم تروص نیا ھب .میشاب ھتشاد ار راتفر و ھیحور نیا ام ھک تسا ادخ تساوخ ،میشاب ھتشاد
 یرتھب تشادرب یارب لاح .درک دھاوخ یرای هار نیا رد ار ام سدقلا حور ھک میشاب ھشاد نانیمطا
 .میریگب رظن رد ار یلاثم بلطم نیا زا
  ؟تسا حیحص مادک 
 

 ای ،دنک یگدیسر ام تساوخ ھب دش مامت نویزیولت ٔھمانرب تقو رھ میھاوخب نامدنزرف زا .١
  ؟دنک تعاطا ام زا و دنک شوماخ ار نویزیولتً اروف میھدب روتسد

 ھنالاس دوس اھنت ای ،دنریگب رظن رد ار نارگراک و نادنمراک هافر میھاوخب نایامرف راک زا .٢
 ؟دشاب ناشرظن دم

 
 “ایموتوپآ” یریگتخس و (chrestotes) “ستوتزرک” ینابرھم فلاخم بطق ود رگناشن ود نیا

apotomia)( راکفا رییغت ھب زاین .دننک یم راکشآ رگید یوس ھب یئوس زا ار رییغت زاین ھک دنشاب یم 
 یارجا .تسا مزال زین نآ یارجا .تسین یفاک نارگید ھب تبحم زاربا نتساوخ اھنت .دنراد راتفر و
 :دنا هدش هدرب مان ھیآ کی رد ود رھ راتفر و راکفا رییغت .دراد مالک رد ار دوخ تایصوصخ زین نآ
 

 ۵۵ ایعشا
  دیامرف یم دنوادخ :٨
 امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و تسین امش راکفا نم راکفا« 

  ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
 امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  

 

 نآ زاربا قیرط و دراد )ھیاسمھ( نارگید رب زکرمت و دریگ یم یاج لد رد ھک تسا یتبحم ،روظنم
 و تسا دوجوم ھک تسا یتیعقوم ھب طوبرم زین نآ زاربا یگنوگچ .دزاس یم فوشکم دوخ یارب ار
 .تسا ھتفرگ رظن رد ار یتیعقوم رھ ادخ مالک
 ھک ناسنا ھب تبسن ادخ (chrestotes) “ستوتزرک” ینابرھم زا دوخ نارواشم تسا مزال ً،اساسا
 هژاو نیا زا سلوپ اھنت( هداد ناشن ٧ :٢ نایسسفا ؛٢٢ :١١ نایمور ؛۵ و ۴ :٣ سوتیت رد سلوپ
 .دنشاب ھتشاد یبوخ تخانش )هدرک هدافتسا
 

 ٣ سوتیت
 ،دش راکشآ ،ادخ ام ٔهدنھد تاجن یتسودناسنا و ینابرھم نوچ اما :۴
  ،میدوب هدرک ھک یئوکین یاھراک ببس ھب ھن ار ام :۵
  ،دیشخب تاجن شیوخ تمحر زا ھکلب  
 ؛تسا سدقلا حور زا ھک یندش ون و هزات دلوت لسغ ھب   
 ١١ نایمور

  ؛شاب ھتشاد رظن رد ار ادخ یریگتخس و ینابرھم سپ :٢٢
  ،دنا هدرک طوقس ھک یناسک ھب یریگتخس  
  ،وت ھب ینابرھم اما   
  ؛ینامب تباث وا ینابرھم رد ھک طرش نیا ھب ھتبلا    
 .دش یھاوخ هدیرب زین وت ھن رگو     
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 ٢ نایسسفا
  ،هدنیآ رصع رد ات :٧
  ،یسیع حیسم رد ار دوخ دننام یب و ینغ ضیف  
 .دھد ناشن ام ھب تبسن دوخ ینابرھم ٔھطساو ھب   
 

 “ینابرھم” ٔھیحور لماش ھک مینیب یم ،مینک یم ھعلاطم ار ناسنا ھب تبسن ادخ تبحم یتقو
(chrestotes) تسا )“دھد ناشن ام ھب”( یراتفر و ،دریگ یم ھمشچرس سدقلا حور زا ھک تسا 

(agathosune) نوسوتاگآ” .دریگ یم ماجنا نارگید ھب یئوکین رد ھک“  (agathosune) رگید راب ھس 
 :تسا هدش فرصم )۵ نایطالغ رب هوالع( دیدج دھع رد
 

 ٢ نایکینولاست مود
  ادخ ام ردپ و حیسم یسیع ام دنوادخ دوخ :١۶

  درک تبحم ار ام ھک  
 ،دیشخب وکین یدیما و ینادواج یمرگلد ام ھب دوخ ضیف ھب و   

  دشخب یمرگلد ار امش :١٧
 .دنادرگ راوتسا وکین راتفگ و رادرک رھ رد و  
 
 ۵ نایسسفا

  ،دیدوب یکیرات ینامز امش :٨
  .دیتسھ رون دنوادخ رد نونکا اما  
 دینک راتفر رون نادنزرف نوچمھ سپ   

  ،رون ٔهرمث اریز :٩
 .تسا یتسار و یئاسراپ ،یئوکین ھنوگ رھ رد  
 
 ١۵ نایمور

  ،ناردارب یا :١۴
  ،ولمم یئوکین زا دوخ امش ھک مراد نانیمطا دوخ نم  
  دیرادروخ رب لماک تفرعم زا و   
 .دیئاناوت زین رگیدکی ھب نتفگدنپ ھب و    

 
 ینامیا و ادخ تاجن زا ،ھک تسا یشمارآ و افص و حلص لماش ،١٧ و ١۶ تایآ رد “یمرگلد” ٔھملک
 نآ ادخ .دراد نارگید اب تکارش ھب زاین ،زین یمرگلد نیا .دریگ یم یاج ام )لد( رد میراد وا ھب ھک
 .ھتخاس ار
 

 ٢ نایپیلیف
  ،دوخ دنمورین لمع اب ھک تسادخ اریز :١٣

  ،دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا تردق مھ و میمصت مھ  
 .دروآ یم دیدپ امش رد   
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 و ،)“دوخ دنمورین لمع اب ھک تسادخ اریز”( دروآ یم هویمً اتعیبط ،دشاب نکاس سدقلا حور یتقو
 .دیمان ایند تلادع سکع ناوت یم ار ادخ تبحم .“دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا” رد هویم نآ

 زاین ھچنآ نم ،ریخ” ،دیوگ یم ادخ تبحم اما ؛“مراذگ یم شتسد فک ار شقح” ،دیوگ یم تلادع
  .“داد مھاوخ وا ھب ار دراد نآ ھب
 
 

 )یرادافو( یرادنامیا .٧
 
 مود و لوا رد  هدش ھمجرت “یرادنامیا” ای “نامیا” ینانوی نابز رد ھک (pistis) “سیتسیپ” ھملک
  :هدش هدرب راکب زین سواتومیت
 

 ۶ سواتومیت لوا
  ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١

 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و  
 
 ٢ سواتومیت مود

 ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
  ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و   
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ رد   

  
 مود رسارس رد ھک یا هدافتسا ھب ھجوت( دراد ندوب رادنامیا ینعم (pistis) ھملک ،ھیآ ود رھ رد
 ،دنک یم رادنامیا دوخ نامیا تیلباق زا تبحص اھنت ھن (pistis) تیلباق .)دیئامن هدش نآ زا سواتومیت
 ،تیعبات ،یرادافو ،یرادتناما ،دامتعا ،نانیمطا ،رابتعا( ھعماج رد نآ باتزاب تیلباق زا تبحص ھکلب
 ار نآ راشتنا تیلباق ات دشاب ھتشاد روضح لد رد دیاب (pistis) ادتبا .دنک یم ،زین )رادنامیا لکوت و
 ارجا حرط سپس .دبای شرورپ ات دنارذگب تسا مزال ار دوخ لماکت ٔهرود .)ددرگ زیربل( دریگب تسدب
 رھ زا( دوش هدیجنس عورش زا لبق دیاب تیعقوم .)دروآ یم شیپ ادخ( دمآ دھاوخ شیپ نآ )زاربا ای(
 .دوش هدروآ حیسم یسیع ھب لالج ،دوجو مامت اب سپس و ،)ظاحل
 

 ۵ یتم
  ،دھنب یا ھساک ریز ار نآ ات دزورفا یمن ار غارچ سکچیھ :١۵

  دراذگ یم ینادغارچ رب ار نآ ھکلب  
 .دباتب ،دنا ھناخ رد ھک نانآ ٔھمھ اب شرون ات   

 
  .تسا نایضاقتم ینامیا یب ،دنا هدش ھجاوم نآ اب ناشتمدخ لوط رد نارواشم ھک یا هدمع ٔھلئسم
 فیلاکت ،دننکب لمع ناشفرح ھب ھک تشاد نانیمطا ناوت یمن .دننانیمطا لباق ریغ تاھج زا یرایسب رد
 لاکشا ھنوگ نیا یارب تسھ یرایسب لیالد .دنبای روضح تاسلج رد یتح و ،دنھد لیوحت عقوم ھب ار
 رطاخب تسا نکمم .دننک یگدیسر و شُواک شتایصوصخ اب ھطبار رد دیاب نارواشم ار کی رھ و ،اھ
 تداع یاھ راتفر رطاخب تسا نکمم ،هدروآ نامیا رگا ای ،هدرواین نامیا زونھ یضاقتم ھک تسا نآ

 ریز ناوت یم ،عومجم رد .درادن ربخ دراد ندوبن لوئسم ھک یررض زا ای ،تسا یراگنا لھس هدش
 ریز دوخ یطابضنا یب و یمظن یب .تسناد یطابضنا یب و یمظن یب ار اھ فعض ھنوگنیا ٔھمھ یانب
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 نتخومآ ھب زاین ،عومجم رد نرادنامیا تفگ ناوت یم .دنوش یم زین یرگید تالکشم و لئاسم یانب
 ات ددرگ رارکت و دوش ھتخومآ دیاب ھک تسا یراک نیا .دنراد یگدنز ٔھناھام و ھنازور ٔھمانرب و حرط
 عوضوم نیا ھب عجار نم .دنراد هدھع یحیسم نارواشم ھک تسیا هدمع تامدخ زا نیا .دروآ هویم
 نآ ھب ناوت یم دشاب مزال رگا و ما هدرک تبحص یفاک ردق ھب ،)٨(“امش تالکشم و حیسم” باتک رد
 .درک عوجر
 ھک یتیمھا زا دیاب نایضاقتم .مینک یم هدھاشم ار “نامیا” یلمع ٔھبنج ٢٢ :٢ سواتومیت مود رد
 .حیسم یسیع ھب ھکلب ،هریغ و ،امرف راک ،نیدلاو ،رسمھ ھب اھنت ھن ،دنوشب هاگآ دراد یرادافو
 دصاقم ماجنا یارب ادخ ،ار دنراد ھچ رھ و ،دنتسھ ھک ھنوگنآ .دنتسھ حیسم یسیع نیمداخ نارادنامیا
 دصاقم ماجنا یارب ھمھ ،ناشیایاطع ،ناشتقو ،ناشلام و لوپ .دھد یم رارق هدافتسا دروم دوخ یوکین

 ،دنتسین کلام یلو .دنرادن ار اھنآ زا تذل و هدافتسا قح ھک تسین روطنیا ھتبلا .هدش هداد اھنآ ھب ادخ
 یلو ،هدرک حیسم “نارشابم” و “نیمداخ” زا تبحص ،٢ و ١ :۴ نایتنرق لوا رد سلوپ .دنرادیارس
 .دنزومایب ار تناما و یرادافو ینعم دیاب و دشاب یم حیسم رشابم و مداخ یحیسم رھ تقیقح رد
 

 ۴ نایتنرق لوا
  دنرگنب ینارشابم و حیسم نامداخ ٔهدید ھب ام ھب دیاب ناگمھ سپ :١
 .تسا هدش هدرپس تناما ھب نانآ ھب ادخ یاھزار ھک  

  تسا نیا دور یم رشابم زا ھک یراظتنا لاح و :٢
 .دشاب نیما ھک  

 
 اقل ؛ ٢٣ و ٢١ :٢۵ ؛ ۴۵ :٢۴ یتم :هدش یدایز تبحص ادخ مالک رد )“نیما”( یرادافو ھب عجار

 .١٧ :١٩ ؛ ١٢ ات ١٠ :١۶ ؛ ۴٢ :١٢
 
 

 ینتورف .٨
  
 یحیحصان تشادرب لاحب ات ھک تسیا ھملک .“ینتورف” ینعی (prautes) ستوئارپ ھب میسر یم لاح
 یحیحص تشادرب نیا .دراد ندوب ریزب رس و فعض ینعم ینتورف دننک یم رکف یرایسب .هدش نآ زا
 ،میالم ،فیطل ،مارآ تسیا ھیحور ینتورف .دوبن فیعض ناونع چیھ ھب یلو ،دوب نتورف یسوم .تسین
 یداُمپ دننام( تسا تبحم زاربا و ،ندرک مارآ ،نداد نیکست شراک .رادافو و ،میلح ،بیجن ،نابرھم
 زا ھنوگچ دناد یم ،نتورف رادنامیا .)دناسر یم مخز ھب ار مھرم ھک ینغور ؛دزاس یم مارآ ھک
 .)دریگب هدیدان ار لئاسم ھکنآ نودب( دربب راکب یگدنز متالتم یاھ بآ ندرک مارآ یارب نغور
 تسد زا ار دوخ رب طلست ھکنآ نودب دنک یم یگتشذگ دوخ زا ؛دراد زین ار عضاوت ینعم ینتورف
 یمن رورغم .دھد جرخب عضاوت ات دزاس یم ار یدرف نینچ ادخ .دیآ یمن ایند ھب نتورف ناسنا .دھدب
 .دنادب “رتھب دوخ زا ار نارگید ینتورف اب” ھنوگچ ھتخومآ وا ھب ادخ نوچ دشاب
 

 ٢ نایپیلیف
  ،دینکن ربکت ای یبلط هاج َرس زا ار یراک چیھ :٣
 .دینادب رتھب دوخ زا ار نارگید ینتورف اب ھکلب  
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 نارگید یگدنز دراو ات دزاس یم ار نآ ناکما وا ینتورف ؛تسوا ینتورف نیمھ رد وا تردقً اقافتا
 .دنک یرای تقیقح هار ھب ار اھنآ و دوشب
 فرح ینامز ھچ :دنادب ات دزاس یم اناوت ار رادنامیا ھک تسا یتیصاخ ینتورف تفگ ناوت یمً اتجیتن
 رد ینتورف زا هدافتسا قیرط .دنامب ادخ ھب یکتم و ،دنک لمع ای دنزب فرح ھنوگچ ،دنک لمع ای دنزب
 :هداد ناشن مشش لصف یادتبا رد سلوپ ار یحیسم ٔهرواشم
 

 ۶ نایطالغ
  ،دوش راتفرگ یھانگ ھب یسک رگا ،ناردارب یا :١
  .دینادرگ زاب تسار هار ھب تمیالم اب ار وا دیتسھ یناحور ھک امش  
 .یتفین ھسوسو رد زین دوخ ھک شاب شوھ ھب ،لاح نیع رد   

 
 ھکلب ،)دنک یدردمھ راک هانگ اب اھنت ای( دریگب هدیدان ار هانگ ھک تسین نیا “تمیالم” زا روظنم
 )رظن دروم هانگ( ار ھتفگ عوضوم ھب عجار ادخ ھچنآ ینعی ،“تسار هار ھب تمیالم اب” ار رادنامیا
 )رھاوخ( ردارب” ،دیوگب دناوت یم یترابع ھب .)دھدب ار مزال تاحیضوت( دنادرگ “زاب” وا یارب

 یراک هانگ ،امش لثم مھ نم .مرتھب امش زا منک یم رکف نوچ منز یمن ار اھ فرح نیا نم ،زیزع
 .منک کمک امش ھب مناوتب منک یم رکف .مشاب یم حیسم رد یزاسکاپ لاح رد ادخ تسد ریز ھک متسھ
 .ددرگ یم ھتساک امش زا رادنامیا میب و یقالخا عناوم لکش نیا ھب “؟منک کمک امش ھب دیھاوخ یم ایآ
 .تسا ادخ مالک ندناسر عوضوم لصا اما
 

 یرادنتشیوخ .٩
 
 نادقف .تسا “یرادنتشیوخ” (egkrateia) ایتارکا مینیب یم ٢٣ :۵ نایطالغ رد ھک یتیصاخ نیرخآ

 ام ٔھتشذگ یگدنز رد .ددرگ یم یرایسب تالکشم و لئاسم ساسا و ھیاپ ،(egkrateia)  یرادنتشیوخ
 و شالت دوخ یگدنز ظفح یارب میدوب هدرک تداع ھک ینامز .دوب یلکشم رایسب راک یرادنتشیوخ
 ار ام ،ام ٔهزات تایح اما !دوب فعض ٔھناشن یرادنتشیوخ .دوب یلکشم راک یرادنتشیوخ ،مینک ھلجع
 .میرب راکب ھنازور ار یرادنتشیوخ و ربص میناوتب ھک یئاج ات دھد یم دشر یسیع تھابش ردً اجیردت
 یرایسب رد ھنافساتم .ادخ ھب طوبرم ھچ و دشاب یم ام ھب طوبرم ھچ میھدب صیخشت میناوتب ھک یئاج ات
 )فرح نایم ای( یناھگان روطب یضاقتم ھک ینامز .دوش یمن هدید یرادنتشیوخ نایضاقتم زا
 ار نیا ،)دراد هاگن دوخ شیپ دناوت یمن( دنزب ار شفرح دراد ھلجع ای ،دنک یم نایب ار یعوضوم
  .دومن ضرف یرادنتشیوخ )دوجو مدع( نادقف ناوت یم

 
 ١۶ یتم

  :تفگ نانک شنزرس و درب یرانک ھب ار وا سرطپ اما :٢٢
 .»دوش عقاو وت رب زگرھ یزیچ نینچ ھک دابم !مرورس ،وت زا رود«  

  :تفگ وا ھب ،هدینادرگرب یور یسیع :٢٣
  ،ینم هار عنام وت !ناطیش یا ،نم زا وش رود«  
 .»یھلا ھن تسا یناسنا وت راکفا اریز   

 
 .تسوا زا یوریپ دوش یم ناسنا ھب طوبرم ھچنآ و ،تسوا تسد رد دشاب یم ادخ ھب طوبرم ھچنآ
 ،تسا ھتخانش سوھ ادخ مالک ار نایضاقتم تالکشم و لئاسم زا یرایسب یانبم
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 ٧ نایتنرق لوا
  ،دننک یمن یرادنتشیوخ رگا اما :٩
  ،دننک رایتخا رسمھ  
 .تسا رتھب سوھ شتآ رد نتخوس زا جاودزا اریز   

 
 ات دراد جایتحا ینارواشم ھب یلو ،)دوخ قیرط ھب عون رھ( ھتخاس مھارف ار سوھ زا رارف هار ادخ
 تایآ موھفم ات )دنھد ناشن ار دراد ھلئسم اب ھکیا ھطبار( دننک “زاب” نایضاقتم یارب ار طوبرم تایآ

 .دننک بذج دنناوتب ار
 وا یگدنز رد یئاج یرادنتشیوخ و طابضنا ،هدمآ ایند ھب نآ اب ناسنا ھک یئارگ ساسحا لد رطاخب
 رھ ،یگدنامرد ،یدیماان ،هودنا ،مشخ .تسھ و هدوب ناسنا راتفر و راکفا رب مکاح ،ساسحا .ھتشادن
 دیاب یرییغت ھچ ھتفگ کی رھ دروم رد ادخ .دنھد یم ناشن نایضاقتم رد ار دوخ یعون ھب کی

 یزیچ .دیآ یمن ایند ھب یرادنتشیوخ اب ناسنا .)رکش ار ادخ( ددرگ ارجا ھنوگچ و دریگب تروص
 رد دناوتب( دشاب ھتشاد دوخ رب طلست دھاوخب ادخ زا اعد رد دیاب .)دنک بسک( دزومایب دیاب ھک تسا
 زین ار “نتشاد هاگن” و “یراددوخ” ینعم (egkrateia) .)دریگب ار دوخ یولج یرورض عقاوم
  .دراد
 و ھمانرب حرط ھب زاین ،یناحور طابضنا .دروآ یم دوجوب ار ھتساوخ نیا ھک تسا یناحور طابضنا
 سدقلا حور ،دوش یم ادخ مکح  ھمانرب یارجا لاح رد رادانامیا ھک ینامز .دراد نآ ررکم یارجا
 ،دنک یم رییغت شلد ھک تسا نایم نیا رد و .دزاس یم لیامت ادخ سفن و حور بناج ھب ار وا لد
 

 ٣۶ لایقزح
  دیشخب مھاوخ امش ھب هزات یلد و :٢۶

  داھن مھاوخ ناتنوردنا رد هزات یحور و  
  ،هدروآ رد ھب امش رکیپ زا ار یگنس لد و   
 .داد مھاوخ امش ھب نیتشوگ یلد    

 

 سدقلا حور راک یارب یرتشیب ٔھنیمز ،دوش رارکت رتشیب ھچ رھ .دریگ یم زاغآ لد زا رییغت لک
  .)تسوا رد ھک( تسادخ حور و سفن رب طلست ،دروآ یم تسدب رادنامیا ھچنآ و ددرگ یم مھارف
 
 

 یئاسراپ .١٠
 
  .شاب “یئاسراپ یپ رد” دیوگ یم سواتومیت ھب سلوپ ،سواتومیت مود و لوا ٔھیآ ود رھ رد
 

 ۶ سواتومیت لوا
  ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١

 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و  
 
 ٢ سواتومیت مود

  ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
  ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و  
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ رد   
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 رارق یدایز ٔهدافتسا دروم ھک تسیا ھملک ،(dikalosune) “نوسولاکید” ادخ  مالک رد “یئاسراپ”
 ھتخانش ندوب اسراپ و ندرمش اسراپ نایم قرف تسا مزال ادتبا .)سلوپ یاھ ھتشون رد راب ۶۶( ھتفرگ
 .دوش یم هدرمش اسراپ ادخ بناج زا دروآ یم نامیا حیسم یسیع ھب راب نیلوا یارب ھک یسک .دوش
 .ددرگ رھاظ وا رد یسیع تھابش ات دھد یم زین شرورپ رادنامیا یگدنز رد ار یئاسراپ نیا ادخ اما
 یسک .دبای یم شرورپ یگدنز رد سدقلا حور قیرط زا ھک دننک یم یئاسراپ زا تبحص تایآ نیا
 .دراد تسا حیحص ھچنآ ماجنا ھب لیامت وا تیصخش .تسا تقیقح و یسانش قح زا رپ ،تسا اسراپ ھک
 .دریگ یمن ھناھب و دیوج یمن ادخ ماکحا زا رارف یارب یھار .دنک یمن ھیجوت تقوچیھ ار شناھانگ
 مالک ،ھجیتن رد .تسوا یگدنز غارچ ادخ مالک ھک دناد یم و درب یم تذل یئوکین زا ،شیادخ دننام وا

 .)دوشب ای( ددرگب اسراپ ات ،دبای یم دوخ یگدنز رد ار نآ یارجا هار و )٩(دنک یم ھعلاطمً اقیمع ار
 

 )حیسم اب ھطبار( یرادنید .١١
 
 نیا روظنم .مینیب یم اھ شیشک تمدخ اب ھطبار ردً الومعم ار (eusebeia) “ایبسوا” یرادنید ٔھملک
 .دزومایب نارگید ھب ار یگناگادخ دناوتب ات دشاب ھناگادخ دیاب ،)رواشم( شیشک دوخ یگدنز ھک تسا
 نآ بسک هار رد و دھاوخب ار نآ دیاب یرادنامیا رھ ھکلب ،تسین ناشیشک صتخم تیصاخ نیا اما
 اب وا ٔھطبار و ،ادخ ھب تبسن اوقت ٔھناشن یرادنید .تسین وا یاپ غارچ ادخ مالک رگم .دیامن ششوک
 ھناگادخ ار وا و دنک یم ذوفن رادنامیا یگدنز رد ھک تسا یتبیھ .)نیدلاو ھب مارتحاً الثم( تسا نارگید
 رد ھک )راتفر و راکفا( تسا یگدنز عون ھکلب ،تسین یئاسیلک یاھ تیلاعف اھنت روظنم .دنادرگ یم
 (eusebeia) .دھد یم رارق دوخ ششوپ تحت ار رادنامیا یاھ راتفر و ،راتفگ ،راکفا مامت ،ادخ شیاتس
 ،یگنھرف ،یملع ،یراجت( دشاب )یتیعقوم رھ رد( رادنامیا )یورین( کرحم حور ھشیمھ دیاب

  .)هریغ و ،یگداوناخ
 یارب ،مزال یاھ کمک تفایرد و ،ورین یایحا ناکم اسیلک .تسین اسیلک رد اھنت یرادنید ھک میتفگ
 ٔھتفھ یارب ات )سدقلا حور هزات یورین( دھد یم ناج ام ھب اسیلک .تسا اسیلک زا جراخ رد تمدخ
  .دشاب ادخ اب وا ٔھطبار ساسا رب دیاب ،رادنامیا کی یدرف نایم طباور .مینک زھجم ار دوخ ،هدنیآ
 ،درادن (eusebeia) تقیقح ھک تسھ زین )تیناحور( یرادنید یعون اما
 

 ٣ سواتومیت مود
  ،دنراد ار یرادنید ِرھاظ ِتروص دنچ رھ و :۵
  .دوب دنھاوخ نآ تردق رکنم  
 .نیزگ یرود ناسک نینچ زا   

 
 و ،دراد شراتفر رد ار یا ھشقن .دزاس یم دراو ادخ توکلم رب یدب ٔھمدص و دراد یلاخ وت تیھام
 یتدم یارب )یکیرات زا( ار دوخ ٔهدید جنر لد دیاش ات دنکفا یم دشاب اریذپ ھک سک رھ یارب یماد
 یصاخشا نینچ دوجو ناکما ھک دننادب دیاب نارادنامیا .)دنک یلاخ ار دوخ دولآ رھز شین( دھد نیکست
 ،)(eusebeia) داجیا قیرط و ادخ مالک یئوگ زاب( تسا ادخ یناحور تبحم رد اھنت و ،تسھ اسیلک رد
  ،دنادرگب نآ تھج رد ار شیگدنز رادنامیا ھک دوش یم داجیا ینامز (eusebeia) .دوش یم داجیا ھک
 

 ۴ سواتومیت لوا
  ،دشابن یراک نانز ریپ یاھتیاکح و رفک یاھ ھناسفا اب ار وت :٧
 .نک تیبرت یرادنید رد ار دوخ ھکلب  
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 روما و تاظحل مامت دراو ار ادخ ،)“نک تیبرت یرادنید رد ار دوخ”( دصق زا ،رگید ترابع ھب
 یسیع ھب نھذ روضح ھشیمھ دیاب .)هداتسیا وت رانک رد حیسم یسیع یئوگ( نادرگب دوخ ٔھنازور
  .دنک یم حیسم یسیع ھب لیامتم ار نھذ روضح ھک تسا ادخ مالک .میشاب ھتشاد
 یحیسم نارواشم تسا مزال .میدرک یسررب )یا هزادنا ات( ار سدقلا حور ٔهویم یاوتحم ،بیترت نیدب

 اب ار اھنآ زا یرادومن ،ناشسدقم باتک رخآ یلاخ تاحفص رد دنناوت یم .دنزاس انشآ نآ اب ار دوخ
 :دننک ھیھت تایصوصخ نیا
 
 ،کی رھ ینعم .١ 
 ،هرواشم رد نآ زا یئاھ دربراک .٢ 
 ،داد جاور ار کی رھ ناوت یم ھک یئاھ هار .٣ 
 .)١٠(دنا هدش هدرب مان نآ رد کی رھ ھک یتایآ .۴ 
 
 نیا ھکنآ یارب هار کی .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم هرواشم تاسلج رد ھک تسا لکش نیا ھب
 .دھد ھئارا اھنآ اب ھطبار رد ھظعوم ھس ای ود ھک تسا نیا دنامب ناشنھذ رد اھ عوضوم
 
 
 
 مھدزناپ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .٣٠ لصف ،“یحیسم نارواشم یامنھار” باتک )١(
 یارب ار یبوخ ٔھنیمز ،دنشاب یم لماکان ھکنآ دوجو اب ،۵ نایطالغ رد تایصوصخ تسرھف )٢(

 لوا رد ھک یتایصوصخ زا ،ثحبم نیا رد ام روظنم یارب .دنزاس یم مھارف راک ھب عورش
 .درک میھاوخ هدافتسا دوش یم هدھاشم ٢٢ :٢ سواتومیت مود و ١١ :۶ سوتومیت

 ھیجرت ،تقو فرص یاجب یلو ،منک تبحص زین “ندروآرد” رگید ٔھبنج ھب عجار مناوت یم نم )٣(
 .مزادرپب تبثم بناوج ھب عجار مھد یم

 هدروآ تسدب ار تایآ نیا زا یلماک حرش دیاب ،دنا هدرک زاغآ ار ناشتمدخ هزات ھک ینارواشم )۴(
 .دنشاب

 .میروآ یم تسدب یدرف نایم طباور رد ار تبحم ینعم ھک مینیب یم ١٨ :٣ نایسسفا رد )۵(
 “یزاسکاپ” زا یرصب یاھ رادومن ،سیردت شخب ،(www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد )۶(

 .دنیامن یم شاف ار عوضوم نیا یرگید ٔھنوگ ھب ھک دنشاب یم دوجوم
 اھ باتک /(www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد ،“مینک ھبلغ ترارش رب ھنوگچ” )٧(
 ٔھبوت ٔھناگ جنپ لحارم” ،تاوزج شخب ،(www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد نینچمھ 

 .دیریگب رظن رد دیناوت یم ار “رادنامیا
 .اھ باتک / (www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد ،“امش تالکشم و حیسم” )٨( 
 .دیئامرف عوجر Four Weeks with God and Your Neigbor نم باتک ھب )٩( 
 )هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب باتک نیا( 
 .دومن رادومن ھب هراشا ناوت یم )سدقم باتک رد( تایآ نیا زا کی رھ ٔھشوگ )١٠(
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 مھدزناش لصف
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا
 ینک ھشیر و هرواشم

 
 ایند ھب اھنآ اب ھک تسا یتایصوصخ زا ندش دازآ ھناشن یزاسکاپ ھک میدیسر یعطقم ھب اجنیا ات ام
 ار ون تایح ھک دش زاغآ ینامز تارییغت نیا .ادخ تایصوصخ دیدج )نیزگیاج( شرورپ و ،میدمآ
 نوچ ،)دنک یم رییغت راتفگ و راتفر( دنک یم رییغت شرھاظ هدش ایحاً اتقیقح ھک یسک .میدرک تفایرد
 ،یفنم ٔھبنج رد .دراد“هدش ادج” ای “هدش اوس” ینعم هدش سیدقت ٔھملک .تسا رییغت لاح رد شنطاب

 و ،هدش ادج نارگید زا وا .ادخ یارب هدش اوس تبثم بناج رد و ،هانگ زا )هدش ادج ای( هدش اوس
 .ادخ صوصخم و درفب رصحنم ؛تسا درفب رصحنم
 نوچ هدش هداد تبسن ام ھب وا لداع یگدنز لک .حیسم رد کاپً الماک ؛میتسھ هدش ادج ادخ رظن زا ام
 نکاس یتشھب ٔھصرع رد و ،میا ھتساخرب ،هدش هدرپس کاخ ھب ،هدش بولصم ،هدش ھنتخ یسیع رد
 یلعف یگدنز رد ار اھ زیچ نیا مامت اما .دریگ یم ار یمنھج یگدنز یاج یتشھب یگدنز .میشاب یم
 رد زین ار شناکما ات ؛دریگ یم ماجنا یزاسکاپ ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .میا هدروآ ین تسدب دوخ
 ھکلب دوخ یئاناوت اب ھن ھتبلا .میتسھ یسیع رد ھک میوشب ھنوگنآ دیاب ام .میشاب ھتشاد دوخ یلعف یگدنز
 ینعی یزاسکاپ ؛دراد قرف میداد یم ماجنا دوخ تمح ابً البق ھچنآ اب نیا .یسیع راک رد تکارش اب
 هداد ھعارا ار ،“یرای دوخ و یئافک دوخ” ٔھناکریز یمیلعت Maslow ولزم .میتسھ ھک میوشب ھنوگنآ
 دراو یتقو اما .دشاب ھتشاد ادخ یلصا هار اب یتھابش )یرابدرب و ششوک( یتاھج زا تسا نکمم ھک
 برد و دنک یم سوبحم ار سدقلا حور ،)طاقتلا( دوش یم ھتخیمآ یحیسم میلاعت اب و دوش یم اسیلک
  .دنک یم زاب نمشد یور ھب ار
  .دریگ یم ماجنا ھنوگچ یزاسکاپ مینیبب لاح
 

 ۴ نایسسفا
  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش  ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢

  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و یئاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   

 
 راتفر ھب ھک یحور( دننک یم تفایرد ار یدیدج ٔھیحور و دنک یم رییغت ناشراتفر و راکفا نایحیسم
 هدرک تبحص ینیرفآ عون نیا یناسنا ٔھبنج ھب عجارً البق نم ھک اجنآ زا .)٢۴ و ٢٣( )دوش یم لیدبت
 ،منک تبحص ،تسا راک رد ھک یدیدج “ حور” نآ ھب عجار یردق مناد یم مزال ،)٢۴ و ٢٢( ما
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 ٣ نایسلوک
  ،دیئوگم غورد رگیدکی ھب :٩

 دیا هدروآ رد ھب نت زا شیاھراک اب ار میدق ناسنا نآ اریز 
  ،دیا هدرک رب رد ار دیدج ناسنا و :١٠

  دوش یم ون نآ رھ یقیقح تفرعم رد ھک  
 .دیآ رد شیوخ ٔهدننیرفآ تروص ھب ات   

 
 ١٢ نایمور
  ،ناردارب یا سپ :١

  ،ادخ یاھتمحر وترپ رد  
  منک یم اعدتسا امش زا   
  ادخ ٔهدیدنسپ و سدقم و هدنز ینابرق نوچمھ ار دوخ یاھندب ھک    

 .تسا نیمھ امش لوقعم تدابع ھک دینک میدقت   
  ،دیوشم رصع نیا لکشمھ رگید و :٢

  .دیوش نوگرگد دوخ نھذ ندش ون اب ھکلب  
  ؛دوب دیھاوخ ادخ ٔهدارا صیخشت ھب رداق هاگنآ   
 .وا لماک و هدیدنسپ ،وکین ٔهدارا    

 
 یم فوشکم ار یمھم بلطم ھک هدش ناونع“ون” و )١(“راکفا” یدیلک ٔھملک ود ،٢٣ :۴ نایسسفا رد
 نایسلوک و ٢ :١٢ نایمور رد “ون” ٔھملک .دزاس یم ون ار ام ،ون راکفا قیرط زا سدقلا حور ؛دنزاس
 راک هانگ ٔهدیسوپ و یمیدق راکفا نآ .دراد “نتخاس ون ار تیفیک” ینعم anakainoo “ونیاکانآ” ١٠ :٣
 باتک ون و هزات راکفا اب دیاب )“دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت ھک ار میدق ناسنا نآ”(
 رادنامیا ندب رد ھک “ینوگرگد” .تسا ادخ زا لوصحم یلو ،تسا ام زا شالت ،ھلب .ددرگ رپ یسدقم
 ،راکفا رییغت اب و تسا سدقلا حور راکً افرص ،)“دینک رب رد  / دیروآ رد ھب نت زا”( دوش یم داجیا
  .درب یم هار )ون تایح( یگدنز ریسم رد ار وا

 رب دیاب نارواشم ،)ادخ ٔھیحور( راکفا رییغت روظنم ھب ،تسا ناسنا نورد رب سدقلا حور راک نوچ
 زاب( دنیامن زکرمت ھتفگ یحیسم یگدنز ٔهویش و لوصا و راتفر ھب عجار )تایآ( سدقم باتک ھچنآ
 )یروظنم رھ ھب( ادخ تساوخ یارجا ٔھشقن .)دریگ یمن ار ھیآ دوخ یاج اما ،دیفم دنچ رھ ھیآ ندرک
 زا )تایآ ای( ھیآ مادک ساسا رب دھد یم ماجنا ھچنآ دنادب دیاب یضاقتم .دشاب ادخ مالک ساسا رب دیاب
  .دشوپ یم مسج وا رد دراد دیدج حور ھک دشاب ھتشاد ھجوت دیاب .تسا ادخ مالک
 نامز رد( دننک باسح وا یور دنناوت یم نایضاقتم ،دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا حور نوچ
  .داد دھاوخ تکرب ،ادخ تساوخ “ماجنا” هار رد ار اھنآ شالت ھک )شلماک
 هدرکن نآ زا تبحص لاحب ات ھک( یزاسکاپ نایرج زا یرگید تمسق ھب عجار مھاوخ یم لصف نیا رد
 یضاقتم رد یمعاد یرییغت دنھاوخ یم نارواشم رگا . منک تبحص ،“دیروآ رد ھب نت زا” ینعی )ما
 .ما ھتشاذگ “ینک ھشیر” ،ار نآ مسا نم . دنربب راکب و دنوشب انشآ نآ اب دیاب دننک داجیا ناشیاھ
 

 :دیوگ یم نینچ عوضوم ھب عجار ۵ یتم رد حیسم یسیع
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 ۵ یتم
 ،“نکم انز” هدش ھتفگ ھک دیا هدینش :٢٧
  ،درگنب ینز ھب توھش اب ھک رھ ،میوگ یم امش ھب نم اما :٢٨

 .تسا هدرک انز وا اب دوخ لد رد مد نامھ  
  ،دنازغل یم ار وت تتسار مشچ رگا سپ :٢٩

  ،نکفا رود و رآ رد ھب ار نآ  
  ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک تسا نآ رتھب ار وت اریز   
 .دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات    

  ،دنازغل یم ار وت تتسار تسد رگا و :٣٠
  ،نکفا رود و نک عطق ار نآ  
  ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک تسا نآ رتھب ار وت اریز   
 .دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات    

 
 هانگ یارب ار دوخ هزادنا نآ ات - دیوگ یم حیسم یسیع رگید ترابع ھب .تسین وضع صقن دوصقم
  .دشاب ھتشادن دوجو نآ عوقو یارب یا هرابود ناکما ھک مینک ناوتان )رظن دروم هانگ(
 :تسا ھلحرم راھچ لماش نآ ھب یسر تسد
 

 رطاخب رابکی ار ششخب رگا .دش میھاوخ راچد یا ھسوسو نینچ ھب هرابود ھک مینک لوبق دیاب    .١
 نینچ ھب ھجوت رگا .دوشن رارکت هانگ نآ هرابود ھک دشاب یمن لیلد ،میا هدرک تفایرد یھانگ
 ناکما دیاب ادتبا نامھ زا نایضاقتم ً،اتجیتن .تفرگ میھاوخن زین ار اھنآ یولج ،مینکن یقیاقح
 .دنریگب ّیدج هدنیآ رد ار تسکش

 یم ھجاوم یفلتخم لئاسم اب ھکنآ لیلد ً،ابلاغ .میزاس هدامآ اھ ھسوسو تسکش یارب ار دوخ دیاب   .٢
 زا ام تاجن یارب اھنت حیسم یسیع .میا هدرکن اھنآ زا یریگشیپ یارب یراک ھک ،تسا نیا میوش
 ،دنازغل یم ار وت تتسار مشچ رگا” ،دیوگ یم .نآ زا یریگشیپ یارب نینچمھ ھکلب ،دماین هانگ
 نآ راچد هدنیآ رد مینک راکچ ھک تسا نآ ھب رتشیب شھجوت وا ؛“نکفا رود و رآ رد ھب ار نآ
 لماک ینامز رواشم راک .)“نکفا رود”( دنک یم ینک ھشیر زا تبحص ،رطاخ نیا ھب و .میوشن

 .دشاب هدش ماجنا زین عوضوم رارکت زا یرادزاب ،حالصا و یزومآزاب رب هوالع ھک دش دھاوخ
 .تسھ زین تداع کرت یلصا رصنع ینک ھشیر لمع

 یھار دیاب تقونآ ،)هدادن تروص  یراک ھیلوا یاعد( میریگب ار ھسوسو یولج میناوت یمن رگا   .٣
 اھنت ھن ،مینک یم هدھاشم ۵ یتم رد ھک یتایآ .میدرگن نآ راچدً اددجم ات مینیب کرادت یعطق
 نیا یارب یعقاو و یعطق یمادقا ھکلب ،دنھد یم ناشن ار دراد هانگ زا کرت ھک یتیمھا ٔھجرد
 و ،مینک یم سمل ،مینیب یم ھچنآ ھک تسا نیا روظنم .دنا هدرب مان یزاس نک ھشیر ار راک
 ،یعقاو و یعطق یمادقا اب ،دناشک یم هانگ ھب ار ام رگا ،مینیبب و میجنسب ار مینک یم ساسحا
  .مینک نک ھشیر ار نآ

 مزال راک نآ یور و دوش ھتفرگ رظن رد دیاب )هانگ زا یریگشیپ یارب( یعنام رھ . ینک ھشیر    .۴
 .مینک عطق ار یوضع دشاب مزال ھک دراد تیمھا یدح ھب ھک تسا نیا تایآ روظنم .دریگب ماجنا

 ،یراک نینچ یارجا قیرط و .دوش ھتفرگ یتمیق رھ ھب دیاب بسانمان و تسیاشان راتفر یولج
 .تسا ینک ھشیر

 مسجت اب دناوت یم درم .دوش ھتفرگ مک تسد دیابن ھک تسا مولعم .تسیچ اھنیا ٔھمھ ینعم مینیبب لاح
 دوخ مھم بناوج ینک ھشیر .دشاب هداد تسد زا ار شمشچ ود رھ رگا یتح ،دنک انز ینز اب شرکف
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 ریغ ای( نک راوشد دوخ یارب ار هانگ نیا رارکت )یقیرط ھب( دیاب یضاقتم ھک تسا صخشم .دراد ار
 ار یراتفر و عایشا ای صاخشا تسا نکمم .دنک داجیا دوخ یارب ار رارکت هار عناوم دیاب .)نکمم
 ،هاگآدوخان ھک دنک داجیا یتیعقوم دوخ یارب دیاب مزال تروص رد .دنک رود دوخ یگدنز زا دشاب مزال
 و دنکن شومارف ار ھتشاد هانگ ھک یریثات رگا ،لاثم روطب .دوشب ندرک هانگ ناکما و ھسوسو ھجوتم
 .دش دھاوخن هدنار هانگ بناج ھب ماگنھب ان ؛دش دھاوخ رطخ ھجوتم ،دوش بلج نآ ھب وا رظن یوحن ھب
 .دوشب داتفا قافتاً البق ھچنآ دای ھب ات دزاس مھارف دوخ یارب ار یقیرط دیاب
 ھک لاح یلو .دھد یم تسد زا ار شتاجن دوش یم هانگ بکترم ھک یرادنامیا ھک تسین نیا روظنم
 تسا نآ رتھب ار وت اریز”( ،میریگب رظن رد زین ار تایآ زا تمسق نیا تسا رتھب ،میدیسر اج نیا ھب
 تسا یرادشھ اجنیا .)“دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک
 رتشیب ھچ رھ شوختسد ،)دنھدن هانگ ھب تیمھا( دنریگب هدیدان ار هدرک راکشآ ادخ ھک یناھانگ رگا ھک
 ای ھتساوخ ھک تسا یراک هانگ ،تسین ادخ رصقم .)“دوش هدنکفا خزود ھب”( دش دنھاوخ ناطیش
  :دیوگ یم و هداتسیا ام لد رد تشپ ھشیمھ ادخ .تسا هدنام یقاب ناطیش تسد رد ناکامک ھتساوخن
 

 ٣ ھفشاکم
  .مبوک یم هداتسیا رد رب ناھ :٢٠

  ،دیاشگب میور ھب رد و دونشب ارم یادص رگا یسک  
  دمآ مھاوخ نورد ھب   
  دش مھاوخ رفسمھ وا اب و    
 .نم اب وا و     

 
 لد رد ار ادخ ،دھد یمن مزال راک ھب لد اما دھد یم دیوگ یم رواشم ھچنآ ھب شوگ اھنت ھک یضاقتم
 ماجنا تیمھا ھک یئاج ھب ات داد تراشب ون زا ار یضاقتم تسا مزال تروص نیا رد .دنک یم در دوخ
 ناوت یم ار ھتفگ یرادیاپ و تمواقم ھب عجار مالک ھچنآ ھب تقونآ .دیامن کرد ار ادخ تساوخ نداد
 ،تفای ناوت یم فلتخم لاکشا ھب و روفو ھب ادخ مالک رد ار هانگ هدنرادزاب لوصا .درک یریگیپ
 

 ١۵ نایتنرق لوا
 .»دزاس یم دساف ار بوخ قالخا ،دب رشاعم« :دیروخم بیرف :٣٣

 
 ادخ اب نم لد” دنیوگ یم نوچ ،درادن یبیع هانگ ھب ندادن تیمھا دننک یم رکف یرایسب نایضاقتم
 یگدنز ھک تسا لکش نیا ھب و دنوش یم یرگید ناھانگ ھب لیدبت یھانگ رھ ھکنآ زا لفاق .“تسا

 عنام لقع دح و دوب دھاوخ اج رب یاپ یگدنز رد ،دوشن “نک ھشیر” هانگ ات .دننک یم هایس ار ھنازور
  .دوزفا نآ ھب زین ار یرادشھ و ،دومرف رما ار نآ حیسم یسیع .ددرگ یم ادخ رد رادنامیا دشر
 

 مھدزناش لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 

 هراشا Nous ھملک نیا .ما هرک تبحص لصفم روطب باتک نیا ردً البق Nous “رکف” ھب عجار )١(
 ھب نینچمھ و دنک یم لالدتسا و ،یرکفنشور ،قطنم دننام ،“رکف” فلتخم بناوج ھب یصاخ
 رد .دنک یم تبحص مزال ھحور و ،تادقتعم ،اھرظن ھطقن ،دیاقع داجیا رد نآ هدافتسا ٔهوحن
 قیرط ھن و دشاب یم حرطم )رکف ٔھجیتن( مود تمسق دسر یم رظن ھب ،١٢ نایمور رد و ،اجنیا

 بناوج ات ،ام راکفا رییغت و هزرابم لاح ردً امعاد ،تسا راک لاح رد سدقلا حور .نآ ھب ندیسر
 .دشاب حیسم یسیع راکفا قباطم ،)داقتعا و ھیحور( ام یرکف فلتخم
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 مھدفھ لصف
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا

 یرادیاپ و هرواشم
 
 تاجن ھشیمھ یارب ھتفای تاجن” ای ،“یدبا تینما” ھن ؛تسا “نیسدقم یرادیاپ” ،رظن دروم لصا مان
 تقیقح نیا زا بناج کی رب زکرمت یکانرطخ ٔهزادنا ات اما ،تسین قیاقح نیا رد یکش ھتبلا .“ھتفای
 تسا یسک سدقم( دریگ یم ماجنا یزاسکاپ راک نایرج رد ھک تسا یشنت ،نیسدقم یرادیاپ .دننک یم
 دوجو نارادنامیا یارب تینما عون ود .دوش یم رادنامیا تینما ھب رجنم نآ ٔھجیتن رد ھک ،)هدش ادج ھک
 ھن یلو .دنرادروخرب یدبا تینما زا نارادنامیا ٔھمھ .یدبا تینما یرگید و ینونک تینما یکی ،دراد
  .دنوش یم عشنم نآ زا اھ یتحاران و ینارگن .ینونک تینما زا ھمھ
 

 ١۵ انحوی
  متسھ کات نم :۵

  .نآ یاھ ھخاش امش و  
  ،وا رد نم و دنام یم نم رد ھک یسک   
  ؛دروآ یم رایسب ٔهاویم    
 .درک دیناوت یمن چیھ ،نم زا ادج اریز     
  ،دنامن نم رد یسک رگا :۶

  .دوش یم کشخ و دنزادنا یم شرود ھک تسا یا ھخاش نوچمھ  
 .دننازوس یم ،هدنکفا شتآ رد و دنروآ یم درگ ار هدیکشخ یاھ ھخاش   

 
 رگا .)دیآ دوجوب هویم ات( دنامب نامیا رد دیاب ینعی .دشاب لصتم ھنت ھب دیاب ھخاش ،ندروآ هویم یارب
 .)۶( دوش یم “هدنکفا شتآ” ھب و تسین یقیقح شنامیا ،دنامن
 ھک مھد ناشن مھاوخ یم اھنت .درک مھاوخن فیدر اجنیا رد ار دنھد یم میلعت ار یرادیاپ ھک یتایآ نم
  .دوش یم داجیا یرادیاپ ھک تسا نامیا قیرط زا

 

 ١ بوقعی
 .دروآ یم راب ھب یرادیاپ ،اھشیامزآ ٔھتوب زا امش نامیا نتشذگ دیناد یم اریز :٣

 

 یم تسکش اھراب ھکنآ ،ھجیتن رد .“دروآ راب” ار یرادیاپ ات دشاب هدوب دیاب نامیا ،تفگ ناوت یم
 رگید لئاسم لح رد تسا نکمم .ھتفاین ار تسھ حیسم یسیع رد ھک یدازآ و تاجن ھب نامیا ،دروخ
 مزال ٔهراصع نامیا .درمش نامیا یب ار وا ناوت یم )شیامزآ عون( ظاحل نیا زا یلو ،هدوب قفوم
 .ندرک ناھنپ و نتشاد دوخ یارب ھن یلو ،تسا سدقلا حور یاطع نامیا ھتبلا .تسا راک عورش یارب
 تسا ھنازور یگدنز رد و .دنک هدروارب ار ادخ تساوخ ات هدش هداد ھنازور یگدنز رد هدافتسا یارب
 “نامیا” نآ ات دنک یم دوخ دنب رد و فیعض ار ام ،)“اھشیامزآ”( شتالکشم و لئاسم اب ناطیش ھک
 ھک ،ام )یناسنا( دودحم تشاد رب یاروام ،تسا یتردق نامیا .دسرن ادخ دنزرف تسد ھب تقوچیھ
 ،ھیلوا نامیا .مینک ارجا ار ادخ تساوخ میناوتب ات دھدب ام ھب ار دوخ تبحم میظع تردق تسا رظاح
 لح ار ھلئسم ھچنآ ماجنا( مالک تایآ زا هدافتسا اب ھتفر ھتفر یلو ،دوش یم زاغآ )یسیع ھب( دیما اب
 ؟دوش یم زاغآ اجک زا “یسیع ھب دیما” ،دیسرپ دیاب لاح .ددرگ یم )ھبرجت( نامیا ھب لیدبت ،)دنک یم
 مامتً اقافتا( دھد یم ار نامیا ادخ .دبای تاجن دھاوخ یم ھک تسوا .درادرب دیاب رادنامیا ار لوا مدق
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 ھک تسا رادنامیا تفایرد نیمھ رد .دنکب زین تفایرد ار نآ دیاب رادنامیا یلو ،)دھد یم ار شدوجو
 .دناسر یم رمث ھب ار سیدقت لمع سدقلا حور
 رکف ھکنآ یاجب .دنا هدرک ھبرجت دوخ نوچ ،دننام یم رادیاپ )یقیقح( نیسدقم ھک دننادب دیاب نارادنامیا
 دوخ ھیاسمھ و یسیع هار رد ھک یمدق رب ار ناشرکف ،دروخ یم تسکش ای دنوش یم قفوم ایآ دننک
 .دوب دھاوخن ریذپ ناکما ،مینک باسح دوخ یور میھاوخب رگا .دننک یم زکرمتم دنرادرب دنناوت یم
 دوخ ھن( میتسھ ھیاسمھ و ادخ ھب تمدخ و رکف رد تقو رھ - روظنم .دوب هدش لاحب ات دش یم رگا
 ینامز زا ،دراد یحیسم کی ھک ینامیا اھنت رگا .میوش یم دنمرھب زین ادخ دوجو تکرب زا ،)یروحم
 ادتبا زا دیاب ،)یچ زا تاجن تسین مولعم یلو ،هدروآ تاجن ھب نامیا( دوب هدروآ نامیا هزات ھک تسا
 راب ریز دیابن .مینک رارکت شیارب هرابود )تسا درفب رصحنم ھک( ار حیسم یسیع تاجن لوصا
 یم ھتخاس تخرد ٔھنت ھک تسا ھشیر زا .میورب “مناد یم ار اھ زیچ نیا نم” ،نوچ یئاھ ضارتعا

 ،ھتفرگ لکش زین ھلئسم لح یارب مالک تایآ زا هدافتسا قیرط و هدیدرگ شاف یضاقتم ٔھلئسم رگا .دوش
  .دسر یمن یئاج ھب راک ،درادنرب ار لوا مدق یضاقتم اما
 ھچنآ اما .دنراد یویند ضراوع و تسین ام فالخ رطاخب ھک تسھ زین یتالکشم و لئاسم ھتبلا

  .دیامن ظاختا ار ھبوت ریسم حیسم یسیع یزوریپ و یرای ھب تسا مزال ،تسام اب شباسح
 یب ناطیش ماد ھب ار وا ھک تسین روظنم نآ ھب ،دنک یم دوخ ٔهداوناخ لماش ار یدنزرف ادخ ھک ینامز
 “یاھ شیامزآ” ھک تسین ادخً الوا !دھد ماجنا وا یور رب ار ینوگانوگ “یاھ شیامزآ” و دنکفا
 یم “یگدنز تالکشم و لئاسم” ار اھ شیامزآ نیا ایند .تسا ناطیش ،دنک یم داجیا ار نوگانوگ
 ّرش زا ھک درامش یم شنادنزرف یارب یناکما ار “اھ شیامزآ” ،دوخ هاگدید زا ادخ یلو ،دناوخ
 و .تسا ادخ راک نیرخآ و ھنایم و نیلوا ،تاجن .دنریگب دوخب ار ادخ تھابش و ھتفای یصالخ ناطیش
 :میراوتسا ام ھک تسا قیاقح ھنوگنیا اب
 

 ١ سرطپ لوا
  ،دوخ میظع تمحر زا ھک حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ داب کرابتم :٣

  ،ناگدرم زا حیسم یسیع زیخاتسر ٔھطساو ھب ار ام  
 هدنز یدیما یارب ،دیشخب هزات یدلوت   
  یندرمژپ ان و شیالآ یب و ریذپان داسف یثاریم و :۴

 ؛تسا هدش ھتشاد هاگن نامسآ رد امش یارب ھک  
  ،نامیا ٔھتساو ھب و ادخ تردق ھب زین امش و :۵

  هدش هدامآ نونکا مھ زا ھک یتاجن یارب دیتسھ ظوفحم  
 ؛دسر روھظ ھب رخآ نامز رد ات   

 
 ،درادن یا هدیاف “یرادنامیا” نودب نامیاً الوصا
 

 ٢ بوقعی
  !ینک یم وکین .تسا یکی ادخ ھک یراد نامیا وت :١٩

  دنراد نامیا ھنوگنیا زین اھ وید یتح  
 !دنزرل یم دوخ ھب سرت زا و   

 ؟تسا رمث یب لمع نودب نامیا ارچ ینادب یھاوخ یم ،نادان یا :٢٠
  ،دشن هدرمش اسراپ لامعا ھب میھاربا امّ دج ایآ :٢١

 ؟دومن میدقت حبذم رب ار قاحسا دوخ رسپ ھک هاگنآ  
 .دش لماک شلامعا اب وا نامیا و ،دندرک یم لمع مھ اب وا لامعا و نامیا ھک ینیب یم :٢٢
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 مھارف سدقلا حور رتشیب تاحوتف یارب ار هار ھک تسا شزرمآ نیمھ و ،میا هدش هدیزرمآ دبا ات ام
 :تسا ینادواج ام شزرمآ .دزاس یم

 
 ٨ نایمور

  ؟دزاس ادج حیسم تبحم زا ار ام ھک تسیک :٣۵
 ؟ریشمش ای رطخ ای ینایرع ای یطحق ای رازآ ای راشف ای یتخس  

  :تسا هدش ھتشون ھکنانچ :٣۶
  میور یم گرم ماک ھب وت رطاخ ھب ،زور ٔھمھ ام«  
 »میوش یم هدرمش یراتشک نادنفسوگ نوچمھ و   

  ،مینادنمزوریپ زا رترب ام روما نیا ٔھمھ رد ،سکع ھب :٣٧
 .درک تبحم ار ام ھک وا ٔھطساو ھب  

  ،اھتسایر ھن و ناگتشرف ھن ،یگدنز ھن و گرم ھن ھک مراد نیقی اریز :٣٨
 ،یتردق چیھ ھن ،هدنیآ یاھ زیچ ھن و لاح یاھ زیچ ھن  

  ،تقلخ یمامت رد رگید زیچ چیھ ھن و ،یتسپ ھن و یدنلب ھن و :٣٩
 .دزاس ادج ،تسا یسیع حیسم ام دنوادخ رد ھک ادخ تبحم زا ار ام دوب دھاوخن رداق  

 
 لمح ار ایند نیا یگدنز راب هرابود تسین مزال .دیشک شودب بیلص رب ار ام ناھانگراب حیسم یسیع
 یرگید قوشم زین نیا .تفرگ ار ادخ بناج ناوتب تئرج اب ینعی )ناطیش تلصت زا( یدازآ .مینک
 هار زج زین یرگید هار ھک دش عناق یضاقتم ھک ینامز .)دیما اب( ھیلوا مدق نآ تشادرب یارب تسا
 .دوب دھاوخ لوا مدق تشادرب ٔهدامآ تقونآ ،دراد دوجو شیارب “منھج”
 یمن .دراد زین ار یفلتخم تاجردً امتھ ،دراد یفلتخم عاونا هانگ نوچ ،دننک یم رکف نایحیسم یضعب
 دیاب .دناشک یم رانک ار شیور ،یا هداتفا اپ شیپ و کچوک هانگ رطاخب یتح ادخ ھک دننک لوبق دنناوت
 یگدنز رب یبرخم رثا نوچ و ،دایز ای دشاب مک دنک یمن قرف ،دراد ار ناطیش تشرس هانگ ھک دننادب
 رد تسا یعنام .درادن دوجو ،دب نادنچ ھن ای و ،دب هانگ .دنک یم در ار نآ ادخ ،دراد ادخ نادنزرف
 نیا یلو ،ھتشاد ظوفن یگدنز زا یکچوک تمسق ھب لاح ھب ات تشرس نیا مینک ضرف لاح .ادخ لباقم
  .درک دھاوخ دشُر ،دوشن هدروآ رد ھفتن زا رگا میناد یم زین ار
 

 ١ انحوی لوا
  ،میھانگ زا یَرب میئوگب رگا :٨

 تسین ام رد یتسار و میا هداد بیرف ار دوخ 
  ،میا هدرکن هانگ میئوگب رگا :١٠

  میھد یم هولج وگغورد ار وا 
 .درادن یاج ام رد وا مالک و  

 
 .)تسا هاگآ ام لد زا ادخ( مینک یسولپاچ و یزاس رھاظ و میروآ نابز ھب اھنت ھک تسین نیا روظنم
 هداد بیرف ار دوخ” ،مینکن رگا .مینک تشادرب و میسانشب دوخ تایح دض ار هانگ ھک تسا نیا روظنم
  .میا هدوزفا دوخ یاھ ھکل ھب رگید یا ھکل و “میا
 .تسا ادخ ھب تشگرب هار ،ھبوت .ام ررض ھن ،تسا ام عفن ھب ھبوت .درک راکنا ناوت یمن ار ھبوت موزل
 زین تازاجم ،دشاب هدش یفالخ ھب مھتم یسک رگا ایند رد .دشاب یسک ررض ھب دناوت یم روطچ نیا

 نادنز ھب ،یوشب ھتخانش مرجم ،یورب هاگداد ھب دیاب ،یشاب هدش یمرج بکترم رگا .دش دھاوخ
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 ھب و .)خزود( ینک یرپس ار دوخ یگدنز یاھ زور ریاس ،یمسج و یحور یاھ ھجنکش اب و ،یورب
 دسر ھچ( میشن ھتخانش مرجم میدرک یم یعس ،تسا شیپ رد ھچنآ زا رارف و ینارگن و سرت رطاخ
 یگدنز رب ناطیش ھچنآ نتخانش ھبوت .تسین ھنوگ نیا ھبوت اما .)مینکب زین فارتعا دوخ ھکنیا ھب
 دیاب و دشاب یم مکاح ھک تسا یحور زا تبحص .ھتخاس مھارف ادخ ھک تسا یتاجن تفایرد و ،هدروآ
 نآ زا زیرگ هار ھبوت .دنک تفایرد ار ادخ حور دناوتب ات دوشب ھتخانش مرجم یضاقتم فرط زا ادتبا
 ،)هانگ( دروآ یم هویم ناطیش حور ھک ھنوگ نامھ اما .ھتخاس ھمھ یارب ناطیش ھک تسا یخزود
  .دروآ یم هویم زین ادخ حور
 ار هدروخ تسکش ٔھیحور .تسا )لھاک( یلبنت دوش یگدیسر حیحص ٔھنوگب دیاب ھک یرگید عوضوم
 مینکب میناوت یم ھک یکمک ھب عجارً البق ام ؟دبای تاجن مینک کمک وا ھب دیاب .درک لمحت ناوت یمن
 .)دیآ راکب سدقلا حور( دورب دیاب شدوخ یاپ اب ار هار .میورب زین ار هار میناوت یمن اما ،میا هدرک
  .دروآ یم هویم و دنک یم لمع سدقلا حور ھک تسا نتفر هار رد
  ھک دنک یم شنزرس ار نارادنامیاً امئاد ادخ ھک مینیب یم ،یرادیاپ عوضوم ھب میدرگرب رگا لاح
 

 ١٠ یتم
 .دوب دنھاوخ رفنتم امش زا نم مان رطاخ ھب مدرم ٔھمھ :٢٢

  ،دنامب ادیاپ نایاپ ھب ات ھک رھ اما 
 .تفای دھاوخ تاجن  
 ٢ نایمور
  ،وکین لامعا ماجنا رد یرادیاپ اب ھک یناسک ھب وا :٧
  ،دنیاقب و تمرح و لالج یپ رد 
 ؛دیشخب دھاوخ نادواج تایح  

 
 یرایسب نایضاقتم نوچ ،دشاب یحیسم نارواشم نابز رس رب دیابً امئاد ھک تسا یعوضوم نیا

 فلاخمً الماک “درادن ناکما” ای “دراد یا هدیاف ھچ” ٔھیحور .دننک یم ھعجارم ماکان و هدروخ تسکش
 یزوسلد .دشاب یم ناشیارب ادخ تساوخ ،دراد هدیاف ھک داد ناشن اھنآ ھب دیاب .دشاب یم ھتفگ مالک ھچنآ
 .نآ ٔھجیتن رد نادیواج تایح و تسا ناشسرتسد رد ھبوت .دراد هدیاف ھچ دوخ یارب
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 مھدجھ لصف
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا
 جنر و درد و هرواشم

 
 تسھ زین یرگید عون یلو .تسا نامدوخ اب نآ ریصقت ھک مدرک یدرد زا تبحص نم لبق لصف رد
 تسا صوصخ نیا رد .مینیب یم )حیسم یسیع ای( بویا رد ھک تسا یعون .هدشن نآ زا تبحص ھک
 .منک تبحص درد عون ود رھ ھب عجار مھاوخ یم ھک
 اب دنناوتب ات دنشاب انشآ ھتفگ جنر و درد ھب عجار ادخ مالک ھچنآ اب تسا مزال یحیسم نارواشم
 دیاب ار ناشیاھزور ھک نایحیسمً اصوصخ .دنشک یم جنر ھمھ .دننک تبحص نآ ھب عجار نایضاقتم
 لیلد یلو .تفای ھمادا و دش زاغآ مدآ طوقس اب درد و جنرً اشنم .دننارذگب هداتفا لالج زا یایند رد
  .دنشکب زین نارادنامیا ار جنر و درد نیا ھک دوش یمن
 .میشک یم جنر ھمھ .میشاب ھتشادن ای میشاب ھتشاد جنر و درد میھاوخ یم ھک تسین نیا عوضومً الوصا
 :تسا نیا عوضوم
  
 .دنک یم تشادرب ھنوگچ یضاقتم ار جنر و درد .١ 
 .درب یم راکب ھنوگچ ار جنر و درد .٢ 
 

 تشادرب ھب دیابن نایحیسم ،ھجیتن رد .دوزفا جنر و درد ھب ار تمرح و لالج حیسم یسیع بیلص
 .دنھد ھمادا جنر و درد زا دوخ میدق

 ار تشادرب نیا زین نایحیسم زا یرامش ھنافساتم( تسیچ جنر و درد زا ایند تشادرب مینیبب لاح
 یوراد بناج ھب ھمھ ایند رد( دنرارف هار یایوج و ،جاو و جاھ ،راکنا ،سوسفا ،ناغف ،ھلان .)دنراد
 ھک تسا یتشادرب ھمھ .ما هدرب مان ھک تسا یدروم دنچ اھنت اھنیا و ،)دنرب یم هانپ شخب مارآ و درد
 رد ار هداتفا قافتا ھچنآ زا ینورد شنیب و ،دشکب ار جنر و درد یسک رگا .دراد جنر و درد زا ایند
 دردً اشنم زا تبحص سکچیھ هزورما .تفای دھاوخن ار دراد جاور ایند رد ھچنآ زج ،درادن دوخ لد
 اقلطم جنر و درد ایند رد .)دنک یم هایس ار یگدنز ھکنآ دوجو اب( دنک یمن دراد یگدنز رد ھک ینعم و
  .دوش یم هدرمش یگدنز نمشد
 ھکلب ،درک لمحت ار اھ نآ ناوت یم اھنت ھن ھک مینیب یم ،میرگنب ادخ مالک بناج زا جنر و درد ھب رگا
 دروم ،دیسر یم رظنب نمشد و ،کانتشحو ،راوگان ھچنآ ،دینکب ار شرکف .درک زین اھ نآ زا هدافتسا
  .دریگ یم رارق رادنامیا هدافتسا

 صوصخ نیا رد( منک یمن ینامسج بناوج زا تبحص نم .دنشاب یم ھچ جنر و درد نیا مینیبب لاح
 )١(“یحیسم رواشم یبط عجرم” باتک منک یم هدافتسا ھچنآ نم و ،هدش رشتنم یدایز یاھ باتک
 یم مسج رب یراوگان ریثات ھک تسا یساسحا ،جنر و درد ھک تفگ ناوت یم هداس روط ھب .)تسا
 ھب ھک ینامز ؟درک دروارب ناوت یم ھنوگچ ار یناور ینارگن و بارطضا سپ دیسرپب دیاش .دراذگ
 دنھاوخ زین مسج رب رثا یوحن ھب و دندرگ یم یگدنز تالکشم و ھلئسم ھب لیدبت ،دنسرب دوخ جوا
 .)!“نامرد یب درد” ات ھتفرگ لومعم درد رس زا( تشاذگ
 جنر و درد ھچنآ .دوش یگدیسر نآ ھب دیاب و تسا راک رد یھانگ ھکنآ ھب تسا یرادشھ ،جنر و درد 

 ثعاب ھک تسا یحور رطاخب ،یحور جنر و درد اما .ددرگ ھعجارم بیبط ھب دیاب ار تسا ینامسج
 .هدش جنر و درد ثعاب و هدرک بارخ ار یگدنز ھک تسا یحور .هدش جنر و درد
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 هانگ ،یکیدزن نداد تسد زا هودنا( دنشاب یم دوجوم عضو بسانم ھک تسھ یئاھ جنر و درد ھتبلا
 .دنک هدروآرب نیمز رد ار ردپ تساوخ ات دیشک درد بیلص رب حیسم یسیع .)هریغ ،یدنزرف
 دیلپ حور ،اشنم .)اشنم( دزیخ یمرب نآ زا ھک تسا یئاج ھکلب ،تسین جنر و درد دوخ رد لاکشا

 یم سح ام ھک یدرد .دنک یمن داجیا ار جنر و درد ادخ .ھتشاذگ یگدنز رب ریثات ھک تسا ناطیش
  ،مینک
  ای ،میتشادً البق ھک تسا یگدنز عون رطاخب .١ 
  .دوش یم جراخ ام ندب زا یزاسکاپ ٔهرود رد ھک تسا ناطیش حور رطاخب .٢ 
 
 هدوب نآ دھاش ام و دیوگ یم سلوپ ھک یروطب و .مینامب رادیاپ ام دھاوخ یم ادخ تسا رطاخ نیمھ ھب
 :تسین شیب “یراذگ” جنر و درد عون نیا ،میا
 

  ۴ نایتنرق مود
  ام یارذگ و یئزج یاھجنر اریز :١٧

  دروآ یم ناغمرا ھب نامیارب یدبا یلالج  
 .تسین ریذپ سایق اھجنر اب ھک   

  ،تسا یندید ھچنآ رب ھن سپ :١٨
  ،میزود یم مشچ تسا یندیدان ھچنآ رب ھکلب  
  ،ارذگ اھیندید اریز   
 .تسا ینادواج اھیندیدان اما    

 
 و ،تسنادن دوب شتعفنم ھب ھچنآ اب سایق لباق ار اھ جنر و درد نیا اما ،دوب انشآ جنر و درد اب سلوپ
 یگنسرگ و ،یباوخ یب ،تخس راک ،مدرم نیگمشخ موجھ ،اھنادنز ،اھ ھنایزات تسناوت قیرط نیا ھب
 دیدپ ادخ هار رد ھک یجنر و درد رھ تبقاع و رخآ ،تسناد یم وا .)۵ :۶ نایتنرق مود( دنک لمحت ار
  .وا ھب تکرب و دناسر یم ادخ ھب ھک تسا یلالج ،دیآ
 ادخ ھک یراک تمظع ھب ام یتقو .تسام عفن ھب یلو ،دشاب تخس تسا نکمم “ندروآ رد نت زا” ،ھلب

 میھاوخ رادیاپ و لمحت دوشب ام بیسن ھک یجنر و درد رھ لباقم رد تقونآ ،میرب یم یپ درک دھاوخ
 :دیوگ یم سلوپ .دوب
 

  ۴ نایتنرق مود
  .میوش یمن درسلد سپ :١۶

  ،دوش یم هدوسرف ام یرھاظ ناسنا دنچ رھ  
 .ددرگ یم رت هزات زور ھب زور ینطاب ناسنا   

 
 :دنک یم نایب جنر و درد اب ھطبار رد سلوپ ار یرگید عوضوم
 

 ١٠ نایتنرق لوا
  .دشابن رشب بسانم ھک هدماین امش رب یشیامزآ چیھ :١٣

  ،دیوش هدومزآ دوخ ناوت زا شیب دھد یمن هزاجا وا ؛تسا نیما ادخ و  
  دزاس یم مھارف زین یزیرگ هار شیامزآ هارمھ ھکلب   
 .دیشاب ھتشاد ار شلمحت بات ات    
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 تسناد یم سلوپ .دنا هدماین رب نآ سپ زا و دنا ھتشادن نارادنامیاً البق ھک تسین یشیامزآ چیھ دیوگ یم
 .دیمھف دوب نادنز رد ھک ینامز ار نیا .تسا جنر و درد لماش هداتفا لالج زا یایند رد ادخ ھب تمدخ
 یم ادخ ھچنآ و دوب راک رد ادخ ھکنآ ھب شنانیمطا ،دش جنر و درد لمحت ثعاب ھچنآ دیوگ یم یلو
  .تسا ھمھ عفن ھب ،دنک
 یاھ جنر و درد ھک تسا نآ رطاخب ،دنک یم ادخ ھک یمکح نآ ،دیوگ یم ١١ نایتنرق لوا رد سلوپ
   .دنک نوریب ام زا ار ایند نیا
 

 ١١ نایتنرق لوا
  دنرامیب و فیعض امش زا یرایسب ھک تسور نیمھ زا :٣٠

 .دنا ھتفخ مھ یرامش و 
  ،میدرک یم مکح دوخ رب رگا اما :٣١

 .دش یمن مکح ام رب 
  ،دنک یم مکح ام رب دنوادخ ھک هاگنآ سپ :٣٢

 .میدرگن موکحم ایند اب ات میوش یم بیدات 
 
 جنر ،میوش صالخ نآ رش زا میھاوخ یم و ،میوش یم میدروخ ناطیش زا ھک یلوگ ھجوتم ھک ینامز
 دننام( تسا ناطیش ندش نوریب زا یشان ،)“میدرک یم مکح دوخ رب رگا”( میشک یم ھک یتمحز و
 ار شرخآ روز دیلپ حور .ددرگ یم تروص سدقلا حور طسوت ھک )داتعم زا نیئورھ ندش نوریب
 نیا .دوش ھتشادرب نایم زا هانگ رصانع مامت ات ،دھد یم ار مزال یرادیاپ ادخ ھب لکوت یلو ،دنز یم
  .میونش یم ار ادخ یادن و مینک یم ھبوت ھک دھد یم خر ینامز رتشیب تیعضو
 

 ١ نایکینولاست مود
 ،اھیتخس و اھرازآ لمحت رد امش نامیا و یرادیاپ رطاخ ھب ادخ یاھاسیلک رد ام ،ور نیا زا :۴

 .مینک یم راختفا ناتدوجو ھب 
 

 دنک یم داجیا یدونشوخ نانچ ھکلب ،دھد یم اھ یتخس لباقم رد ار یرادیاپ تردق اھنت ھن ھک تسیچ
 ناطیش رش زا ندش صالخ ،ھلب .سدقلا حور راک ؟“منک یم راختفا ناتدوجو ھب” ،تفگ ناوت یم ھک
 ار نآ دھاوخن ھک تسیک ،تسا زاب تاجن هار رگا یلو ،دشاب ھتشاد هارمھ ار جنر و درد تسا نکمم
 سدقلا حور ھک تسا نآ ٔھناشن نامزمھ یلو ،دوش یم عنام مسج و حور قیرط زا ناطیش .دنک باختنا
 ،دوشن لمحت رگا .)٢(تسا ام لام یزوریپ ،یناحور گنج نیا تارثا لمحت اب و هدرک ھلمح ناطیش رب

 ناطیش جورخ لمحت یلو ،تسا زاب ،تسا تبحم شمان ھک ادخ شوغآ .دش دھاوخن جراخ ناطیش
 :دیوگ یم رومزم .دراد یم هاگن زاب سدقلا حور راک یارب ،)لد( ار ھنیمز
  

 ١١٩ رومزم
 ،مدید تبیصم ھک تسوکین ارم :٧١

 .مریگ ارف ار وت ضیارف ات 
 

 :دیوگ یم یرگید یاج رد حیسم یسیع
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 ١١ یتم
  ،نارابنارگ و ناشکتمحز یمامت یا ،نم دزن دییایب :٢٨

 .دیشخب مھاوخ شیاسآ امش ھب نم« ھک  
  دیریگ شود رب ارم غوی :٢٩

  ،دیبای میلعت نم زا و  
  ،متسھ لد هداتفا و میلح اریز   
 .تفای دیھاوخ شیاسآ شیوخ یاھناج رد و    

  تسا تحار نم غوی ھک ارچ :٣٠
 ».کبس نم راب و  

 
 یم ھمھ ار دیآ یم شیپ ھچنآ و دریگ یم “شودرب” ار یایند راب ،دنک یم هانگ رادنامیا ھک ینامز
 جنر دیوگ یمن .ددرگ یم داجیا ادخ تساوخ ماجنا رد ھک تسا یتمحز و جنر لمحت عوضوم .میناد
 ھک دراد نانیمطا یضاقتم ھک تسا ینامز تحار .تسا کبس و تحار اما ،تسھ ،تسین یتمحز و
  .ددرگ یم ایند غوی نیزگیاج حیسم غوی یھاتوک نامز رد نوچ کبس و ،تسا راک رد ادخ
  .ادخ هاگدید زا ای ،)میدرک نآ ھب هراشاً البق ھک( دنیبب ایند هاگدید زا دناوت یم رادنامیا ار جنر و درد
 

 ۴ سرطپ لوا
  ،نازیزع یا :١٢

  ،تساپرب ناتنایم رد امش ندومزآ یارب ھک یشتآ زا  
  ،دیشابم تفگش رد   
 .ھتشذگ امش رب بیرغ یزیچ یئوگ ھک    

 
 دشاب نارگن دیاب ایآ و ھتفرگ ھمشچرس اجک زا جنر و درد نیا دنادب دیاب یضاقتم ھک تسا نیا روظنم
 :دھد یم ھمادا سلوپ .دشابن ای
 

 ۴ سرطپ لوا
  دیشاب داش ھکلب :١٣

 ،دیوش یم میھس حیسم یاھجنر رد ھکنیا زا  
  وا لالج روھظ ماگنھ ھب ات    
 .دیدرگ نامداش تیاغ ھب    

 
 ام اب ،حیسم روھظ ماگنھ ھب ات دیوگ یم ھک ،تسا “حیسم غوی” نامھ یترابع ھب “حیسم یاھجنر”
 .ددرگ یم نوزفا ام یداش و ھتشگ لماک ام رد ادخ دوجو تروص نیا ھب و دوب دھاوخ
 
 
 مھدجھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
)١( The Christian Counselors Medical Desk Reference, Robert D. Smith, M.D.  
 دوش یم جراخ ندب زا جنر و درد اب ھک دنام یم نیئورھ ھب دایتعا لثم هانگ )٢(
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 مھدزون لصف
 اسیلک لوصا

 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم
 
 

 متبحص .منک تبحص سانشناور نایوجشناد یلیصحت نایاپ مسارم رد مدش توعد شیپ لاس دنچ نم
 :مدرک عورش روطنیا ار

 
 ار تسا ادخ تقلخ ھب طوبرم ھچنآ ناوت یمن اھنت ھن .تسین امش تالیصحت ٔهرود ھب یزاین”
 .دش دھاوخ لبق زا رتدب ناسنا عضو مینک نینچ رگا ھکلب ،درک دروآرب یناسنا ضیارف اب
 ،دراد دوخ رد ار ناسنا تالکشم و لئاسم لح هار اھنت ھن ھک سدقم باتک مان ھب تسھ یباتک
 راک ھک دشاب یمن لیلد ،دیا هدرکن ھبرجت نوچ .ھتفرگ رارق هدافتسا دروم ھک تساھ لاس ھکلب
 “.دنک یمن

 
 تقو مامت .دنتفای یم عالطا یحیسم ٔهرواشم زا ،نایوجشناد نیا دوب راب نیلوا ھک تسا اجنیا بجعت
 ،اسیلک رد یحیسم ٔهرواشم عوضوم .دوب نآ درکلمع ٔهوحن و یحیسم ٔهرواشم ھب طوبرم وگتفگ و ثحب
 !تسا هدمآ نابز ھب هزات
 ود ،دیآ یم رفن کی( تسا رییغت لاح رد مئاد ناشیاضعا ھک ،میتسھ یئاھاسیلک یانب دھاش هزورما
 ،دننک لمحت رگا دننک یم رکف )ناربھر ای( ربھر .)دور یم رفن ھس ،دنیآ یم رفن ود ،دنور یم فرن
 مداخ ھک ار یناسک ادخ .تسادخ شنیرفآ ،یترابع ھب و دزاس یم ادخ ار اسیلک .دش دھاوخ رتھب عضو
 یمن یناحور مولع ٔهدکشناد ار شیشک .دزاس یم دوصقم نآ یارب دوخ ار دنتسھ شیاسیلک دنمراک و
 وا ادخ ،)ھتفای دوخ رد( دراد ار یا ھیطع ھكنآ .دنک یمن شیشک ار )شدوخ ای ( یسک ناسنا .دزاس
 ھک( ھبذاج نامھ ،هدوب راک رد سدقلا حور ٔھبذاج نوچ و ،دنک یم تیادھ نآ زا هدافتسا تھج رد ار
 .دنرادن دوخ یایاطع زا یعالطا نایحیسم ھک تساج نیا رد لاکشا .دزاس یم انب ار اسیلک )تسوا رد
 .دنراد رب ار ایاطع زا هدافتسا و تخانش عناوم سدقلا حور تیادھ اب ات ،دنرادن ار مزال یرگ نورد
 .دنرادن دوخ زا یتخانش نینچ نایحیسم رثکا ارچ مینیبب لاح
 

 ۵۵ ایعشا
 :دیامرف یم دنوادخ :٨
 ،تسین امش راکفا نم راکفا 
 .امش یاھحار ،نم یاھحار ھن و  
 

 ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
  امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  

 
 زا ادج )دنشاب یم مھ ھب طوبرم ھک( ار صاخ عوضوم ود ادخ ھک مینیب یم ،میشاب هدرک ھجوت رگا
 دوجو تسا مزال راکفا ،ادتبا ھتبلا .)“یاھھار”( راتفر یرگید و راکفا یکی :تسا هدرک نایب مھ
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ً اقافتا .دنتسین لماک ،)دنرواین رد دوخ زا هویم راکفا( دنیاین رد لمع ھب ھک ینامز ات یلو ،دشاب ھتشاد
  .)١(دوب دھاوخ راب نایز ،ارجا و شیامزآ نودب ،دایز تاعالطا
 هدرک ھک یئاھ راک و حیسم یسیع تخانش ،دوش یم هدھاشم اھاسیلک رتشیب رد ھچنآ تفگ دیاب ھتبلا
 قیرط زا ھنازور ادخ .دشاب هداد ماجنا یگدنز رد ار دسر یم شوگب ھچنآ تسھ یسک رتمک اما ،تسھ
 دنک هاگآ )ناطیش( اھنآ أشنم زا ار ام دھاوخ یم نوچ ،دریگ یم سامت ام اب یگدنز تالکشم و لئاسم
 نتفرگ هدیدان ٔھلزنم ھبً اتدئاق ،دشاب ھتشاد دوجو هدشن لح ٔھلئسم رگا .میریگب دوخب ار یسیع تحابش ات

 ضیف رد ادخ اما .)دریگ یم سامت ام اب تالکشم و لئاسم قیرط زا ادخ( دوش بوسحم دیاب ادخ
  .دھد تکرب ار ام ات دراذگ یم زاب ار برد ،دوخ
 .دنادرگ یم زاب یضاقتم یارب ،یگدنز تالکشم و لئاسم لح قیرط زا ار ادخ هار ،یحیسم ٔهرواشم
  .دنازوسب ار تسین وا زا ھچنآ ھشیر ادخ ات ،دزاس یم مھارف ار مزال یرگ نورد
 نیا اب یلو ،ھتفای جاور اکیرمآ و اپورا یاھ روشک رد (Nouthetic Counseling) یحیسم ٔهرواشم
 ملعم و شیشک چیھ .رگید زیچ ندرک ھبرجت ،تسا زیچ کی نتسناد .تساج رب یاپ زونھ عناوم ،لاح
 تسیچ تقیقح مینادب دیاب ھک میتسھ ام .دھدب زین شماجنا امش یارب ار دیوگ یم ھچنآ دناوت یمن ،یلاع
 رتھب ای( میناد یم ھچ رھ ،تروص نیا ریغ رد .)ادخ راتفر( مینک ارجا ھنوگچ ار نآ و ،)ادخ راکفا(
 نیا ادتبا دیاب اسیلک اما .نایحیسمً اصوصخ ،دنراد کمک ھب زاین ھمھ .دروآ یمن هویم اھنت )مینادب

 دنک قیوشت ار دوخ یاضعا و شیشک ،یئاسیلک رگا .دنکب زین ار شیارجا دناوتب ات دریذپب ار تقیقح
 .دبات یم یدنلب رب شرون ھک دیدرگ دھاوخ یئاسیلک تقونآ ،دنزومایب زین ار ادخ مالک یلمع مولع
 لاح رد ھنالاس Nouthetic)( یحیسم ٔهرواشم شزومآ ٔهرود رد یسیون مسا ناگدننک تساوخرد دادعت
 .رکش ار ادخ  .)٢(تسا دشر
 
 
 یحیسم ٔهرواشم و اسیلک
 

 :دنھد رییغت مالک رادتقا قیرط زا ار مدرم یگدنز ،هدرک فظوم ار اسیلک ٔهدش هدناوخ ناربھر ادخ
 

 ٣ سواتومیت مود
  یا ھتسناد ار سدقم بتک یکدوک زا ھنوگچ و :١۵

  دزومآ تمکح ار وت دناوت یم ھک  
 .تسا یسیع حیسم ھب نامیا هار زا ھک یتاجن یارب   

  تسادخ ماھلا سدقم ِبتک یمامت :١۶
 ،تسا دنمدوس یئاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدات و میلعت یارب و  

  وکین راک رھ یارب لامک ھب ادخ درم ات :١٧
 .ددرگ زیھجت  

 
 تبحص ؛“زیھجت”( dunamis و ،)دنک یم هدش اطعا رادتقا زا تبحص ؛“دناوت یم”(exousia  تغل ود
 .)دنا هدش هدناوخ نادب ھچنآ قبط( هدش هداد اسیلک باربھر ھب ،)دنک یم ینورد تاناکما و رادتقا زا

exousia دنک یم یئاورنامرف و یربھر طیارش دجاو ار اھنآ: 
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 ١٣ نایناربع
  ؛دیشاب اھنآ میلست و دینک تعاطا دوخ ناربھر زا :١٧

  دننک یم ینابدید امش یاھناج رب ناشیا اریز  
  .دنھدب باسح دیاب و   
  دنھد ماجنا ینامداش اب ار دوخ راک دیراذگب سپ    

  ،ھلان و هآ اب ھن     
 .دوب دھاوخن امش عفن ھب نیا اریز      

 
 :دنناسر ماجنا ار ناشراک ات دزاس یم مھارف ار مزال تردق dunamis و
 

 ١ سواتومیت مود
  ،هدیشخب ام ھب ادخ ھک یحور اریز :٧

  ،سرت حور ھن  
 .تسا یرادنتشیوخ و تبحم و توق حور ھکلب   

 
 حیسم یسیع ،)مالک قبط رب( دننک هدافتسا تسرد دنراد تسد رد ھک یرادتقا زا ،ناربھر نیا رگا
 :دھدب ناشیا ھب ار تردق و تمکح و قیوشت ات دوب دھاوخ رضاح ناشنایم رد ھک هداد هدعو
 

 ١٨ یتم
  نیمز یور رب امش زا رفن ود هاگ رھ ھک میوگ یم امش ھب زاب :١٨

  دننک یم لاؤس نآ صوصخ رد ھک یا ھلئسم رھ ٔهراب رد  
  ،دنشاب قفاوم مھ اب   
  تسا نامسآ رد ھک نم ردپ بناج زا انامھ    
 .دیسر دھاوخ ماجنا ھب ناشیا یارب     

  ،دنوش عمج نم مان ھب رفن ھس ای ود ھک یئاج اریز :١٩
 .مرضاح ناشیا نایم رد اجنآ نم  

 
 یم هدافتسا نآ زا رتمک و دنا هدرک دنراد ھک یرادتقا ھب ھجوت رتمک ،اھاسیالک ناشیشک و ناربھر
 بوسنم اسیلک تمدخ ھب ھک یسک .دننام یم یقاب اسیلک رد تالکشم و لئاسم رطاخ نیمھ ھب .دننک
 رب ناربھر ھک تسا لیلد نیا ھب .هداد ناشن دوخ رد ار یتمدخ نینچ ٔھیطع ھک تسا یسک ،دوش یم
 راکب ار نآ و هداد ار ھیطع ھک تسا سدقلا حور .دنناسر یم ماجنا ار ادخ تساوخ و ھتشاذگ تسد وا
 ناربھر یراذگ تسد .دھد یم ھک تسا اسیلک و تسا مزال یحیسم ٔهرواشم رد رادتقا .درب یم
 یم رارق اسیلک یناحور ششوپ و یناب هدید ریز ار یحیسم رواشم ،)مداخ باستنا و ھیطع تخانش(
 یم هدھعب ار تمدخ نیاً الومعم اسیلک شیشک و تسا اسیلک ٔهدمع تامدخ ءزج یحیسم ٔهرواشم .دھد
  .دریگ

 ٢٠لامعا
  دیروآ رطاخ ھب و دیشاب رایشوھ سپ :٣١

  ،زور و بش ،مامت ِلاس ھس نم ھک  
  ،اھکشا اب امش زا کی رھ ھب نداد رادشھ زا یمد   
 .مداتسیان زاب    
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 زا ،)دراد ار ھیطع دنک یم رکف ھک یوضع ای ،اسیلک شیشک ھچ( هدیرفآ ادخ ار “هدناوخ” نوچ
 ،دوش رادروخرب دیاب دشاب یم ھمھ سرتسد رد لاح ھک یشزومآ
 

 ١ نایسلوک
  ،دوب هدش ھتشاد هاگن ناھنپ یدامتم یاھلسن و راصعا یط ھک ار زار نآ ینعی :٢۶

 .تسا هدش راکشآ وا نیسدقم رب نونکا اما  
 

 هرواشم رگا .تسا نایحیسم تالکشم و لئاسم ھب یگدیسر ٔهوحن ،دزومآ یم یحیسم ٔهرواشم ھچنآ
 ھلئسم حیحص صیخشت .دریگ یم ماجنا حیحص ٔھنوگب زین ادخ تساوخ ،دریگ ماجنا حیحص ٔھنوگب
 یم ماجنا زین ار یحیسم هرواشم و تسا ظعاو ھک یشیشک .رگید راک ھلئسم لح و تسا راک کی
 نینچ اسیلک یاضعا .ددرگ یم شیاضعا یارب یرتھب نابش و دوش یم هدومزآ راک ود رھ رد ،دھد
 راک نآ بناج ود اب ھشیمھ مالک مداخ .“دمھف یم ارم درد و دنک یم کرد بوخ وا” ،تفگ دنھاوخ
 راکب و دنوش یم ناونع مھ ابً الومعم زین بناج ود نیا .یلمع یرگید و )ینالقع( یرکف یکی ،دراد
 یناوارف لوصحم ،دوش هدرب راک حیحص قیرط ھب ادخ مالک رگا .)٩ و ٨ :۵۵ ایعشا( دنوش یم ھتفرگ
  ،دروآ یم راب زین ار
 

 ۵۵ ایعشا
 ،دراب یم نامسآ زا فرب و ناراب ھکنانچ :١٠

 ،ددرگ یمن زاب اج نادب رگید و 
 ،هدرک باریس ار نیمز ھکلب  
 ،دزاس یم دنمورب و روراب ار نآ   
 ،دشخب یم نان ار هدنروخ و رذب ار رگزرب و    

 ،دوش یم رداص مناھد زا ھک نم مالک دوب دھاوخ نانچمھ :١١
 ،تشگ دھاوخن زاب نم دزن رمث یب 
 ،دروآ دھاوخ اج ھب متساوخ ار ھچنآ ھکلب  
 .دش دھاوخ نارماک مداتسرف شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد و   
 

 نآ ھچنآ رد” و “دشخب یم نان ار هدنروخ و رذب ار رگزرب” ،دینکب زین اھ ھیآ زا تمسق نیا ھب ھجوت
 جاور ار یحیسم ٔهرواشم تمدخ اسیلک دیراذگب ً،اتجیتن .“دش دھاوخ نارماک مداتسرف شماجنا ھب ار
 لح هار اب یتحار ھب دناوتب ،دراد یلکشم ای ھلئسم ھک رھ ات ،دنک تیبرت ار یرایسب نارواشم و دراد
 .دوب دھاوخ ادخ تساوخ اب فلاخم نوچ ،دریگب ار هار یولج یسک دیراذگم .دوش انشآ ادخ

 

 مھدزون لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 

 )دنتسین لماک نوچ( درمش یناحور ناوت یمن اھ نآ زا هدافتسا و لمع نودب ار یناحور تاعالطا )١(
 نامھ هدافتسا یارب اھنت ار انم ھتفگ ادخ مالک ،میدق زا .دندرگ یم ناطیش تسد تلاع ھجیتن رد و
 .دینک تشادرب زور

)٢( www.nouthetic.org )دیامن ھضرع یسراف ھب ار هرود نیا ھک تسا نیا مجرتم یاعد(. 
 دننام یم هرھب یب نآ تاناکما زا ،دنھد یم ماجنا ار یحیسم هرواشم اسیلک زا جراخ ھک یناسک )٣(

 دھاوخ یم ھکنآ .تسا ھتخاس مھارف یراک نینچ یارب ادخ ھک تسا یماظن زا جراخ ناشلمع و
 تکرب ار وا تمدخ ادخ ات دشاب یراذگ تسد ناھاوخ اسیلک رد دیاب دریگ هدھعب ار هرواشم تمدخ
 .دھد
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 متسیب لصف
 )ھمادا( اسیلک لوصا
 نارادنامیا هزات ٔهرواشم

 
 رد )مناد یم ھک یئاج ات( ار یدیدجً الماک شور ،درک مھاوخ نآ زا تبحص لصف نیا رد نم ھچنآ
 .)ادخ مالک اب قباطم اما( دنک یم ناونع اسیلک
 دادعت .داد دشر و درک اسیلک بذج ار دیدج نارادنامیا ناوت یم ھنوگچ ھک هدوب نیا ھلئسم ھشیمھ
 دننام و ،دنوش یم ھقالع یب ،دننک یمن دشر رگید لاس ود ای کی تشذگ زا سپ نرادنامیا زا یدایز
 یم یفلتخم لئاسم ھتبلا ؟ارچ .دندرگ یم توافت یب ناشنامیا ھب تبسن اسیلک میدق یاضعا زا یرایسب
 ھب ار وا ھچنآ( یئادتبا ٔهرواشمً اروف ،ندروآ نامیا زا سپ رگا اما ،دننک داجیا ار یعضو نینچ دنناوت

 .دوش ماجنا اسیلک تیفیک رب یساسا یرییغت تسا نکمم ،دریگ ماجنا زین )هدروآ یسیع بناج
 ار لئاسم نیا مامت .ما هدوب ادخ مالک قیرط زا یگدنز لئاسم لح تمدخ رد ھک تسا یدایز تدم نم
 .منک وگ زاب ار مدروآ تسدب ھچنآ دروآرب دیراذگب .ما هدید یحیسم ٔهرواشم تمدخ رد زین
 نامیا هزات ھک یصخش رھ اب ار “یئادتبا” ٔهرواشم تسا مزال امش :تسا نیا میوگ یم ھچنآً اساسا
 عجار دیاب ادتبا نامھ زا .تسا هدروآ یور حیسم یسیع ھب لیلد ھچ ھب تسناد دیاب .دیھد ماجنا ،هدروآ
  .درک یفرعم یحیسم رواشم ھب ار وا ناوتب دوب جایتحا رگا و درک تبحص مھم عوضوم نیا ھب
 ینامز مینک ربص دیابن ام .دنک تعاطا حیسم یسیع زا دوش ھتساوخً اروف دیاب هزات رادنامیا رھ زا ادتبا
 یم یداینب شزومآ ار دیدج رادنامیا ام هزورما .میھد میلعت ار وا ،دش ادخ کمک ھب زاین رادنامیا ھک
ً الومعم( مھم دروم دنچ ام .دنکب زین هدافتسا نآ زا ھنوگچ ھکنآ ھن اما ،تسا یتسرد راک نیا و میھد
 اما ،تراشب و ،مالک ٔھعلاطم تاسلج رد روضح ،اسیلک ھب نتفر ،اعد :میھد یم میلعت ار )دروم راھچ
  .میریگ یم هدیدان ھک نتسھ زین رگید دراوم زا یعمج
 ادخ .دنک رییغتً املاک دیاب شیگدنز ھک تسا نیا دنادب دیدج رادنامیا تسا مزال ھک یدروم نیرت مھم
 میناوتب ات مینادب ار وا یگدنز تاصخشم تسا مزال زین راک نیا یارب .دزاسب ون زا ار وا دھاوخ یم
 ھب دنراد ھک یلکشم ای ھلئسم رطاخب مدرم زا یرایسب ،میتفگ ھک یروطب .میھد ناشن ار مزال تارییغت
 ار یئادتبا ٔهرواشم و مینک یسررب ار عوضوم تسا مزال نامیا یادتبا نامھ زا .دنروآ یم هانپ حیسم
  .دزاس مھارف دوخ یارب ار راک نیا ماجنا ٔھمانرب یئاسیلک رھ ،تسا مزال تروص نیا رد .میھد ماجنا

 رتشیب ،مدرک یم هاگن نآ ھب رتشیب ھچ رھ .مینک یسررب ار دش میاھ فرح نیا ثعاب ھک یا ھیآ ،لاح
 ؟درک ار راک نیا ناوت یم روطچ مدیسرپ یم دوخ زا نوچ ،داد یم جنر ارم

 
 ۴ نایسسفا

  منک یم دیکات دنوادخ رد و میوگ یم ار نیا سپ :١٧
  دشاب ادخ زا رود ماوقا دننامھ دیابن رگید امش راتفر ھک  
 .دننک یم راتفر دوخ نھذ تلاطب رد ھک   

 
 .دش ناونع نآ لوا لصف ھس رد ھک دنک یم یلوصا یلمع ٔھبنج زا تبحص نایسسفا مراھچ لصف
 تیادھ اب ار دوخ یاھ ھمان سلوپ رگم .تسا بیجع رظنب دیآ یم تسدب ھیآ نیا ندناوخ زا ادتبا ھچنآ

 رطاخب دنک یم رارکت ؟دنک یم حرطم هرابود ار عوضوم نیا ارچ سپ ؟تشون یمن سدقلا حور
ً امتھ ،هدشن ناتدیآ یزیچ رگا” ،دیوگ یم یترابع ھب .دراد یدایز تیمھا دیوگ یم اجنیا ھچنآ .“دیکات”
 .“دینک شوگ نیا ھب لاح” ای ،“دیروآ تسدب ار نیا
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 .دننک راتفر نانامیا یب دننام دیابن دیدج نارادنامیا ؟مینک شوگ نآ ھب هدش روط رھ دیاب ھک تسیچ سپ
 .دونشب دیاب ار نیا ،دشاب هدیشن ار یرگید زیچ رگا
 نامھً اقیقد نیا ھک درک تشادرب ناوت یم ،)رگید یاھاج و سرطپ ھتبلا و( سلوپ یاھ ھمان ندناوخ زا
 بجعت ،دینک ھعلاطم دصق نیا ھب رگید راب ار دیدج دھع رگا .دنداد یم ماجنا نالوسر ھک تسا یراک
 یم میلعت ار یناحور لوصا اھنت ھن .هدش دیکات نانامیا هزات ھب اھ فرح نیا ردقچ ھک درک دیھاوخ
 .دندرک یم تفایرد )تایعزج ابً الومعم و( یگدنز رد زین ار نآ زا دمآرب روج ھمھ ھکلب ،دنتفای
 رد ار یھاتوک تدم ھک( نایکینولاست یاپون یاسیلک ھب دوخ ٔھمان رد سلوپ ھچنآ ھب رگا لاثم ناونعب
 دناسر ماجنا ،دوب اھ نآ اب ھک یھاتوک نامز رد ھچنآ روآدای مینیب یم ،مینک هاگن ھتشون )دینارذگ نآ
 ،)دوبن مزال نآ رارکت ھک دوب ھتفگ زین ار یرگید بلاطمً انیقی ھتبلا(
 

 ٢ نایکینولاست لوا
  امش کی کی اب ام راتفر ،دیناد یم ھکنانچ :١١

 .دوب شنادنزرف اب یردپ راتفر نوچ  
  میداد یم یرادلد ،هدرک قیوشت ار امش :١٢

  دشاب یئادخ ٔھتسیاش ناتراتفر ٔهویش ھک میدرک یم شرافس و  
 .دناوخ یم ارف دوخ لالج و یھاشداپ ھب ار امش ھک   

 

 ھچ ھب عجار مینیبب لاح .)١١( تفرگ یم ماجنا نانامیا ون “کی کی” اب هرواشم نیا ھک دینک ھجوت
 لئاسم زا تبحص یتح وا ،٨ ات ١ :۴ نایکینولاست لوا قبط ؟درک یم هرواشم اھنآ اب یتاعوضوم
 لصف نیمھ ٔھلابند رد .هریغ و ،)۵ و ۴( تشگ دوخ رسمھ نز لابند دیاب ھنوگچ و دوب هدرک یسنج
  .)هریغ و ،یصخش نایم طباور ،یراجت( دوب هدرک زین یرگید بلطم زا تبحص مینیب یم

 

 ۴ نایکینولاست لوا
  دیشاب نیا دنموزرآ :١١

  دیشاب ھتشاد یمارآ یگدنز ھک  
  دیرادب لوغشم شیوخ راک ھب رس و   
 .میدرک مکح ار امش ھک ھنوگ نامھ ،دینک راک دوخ یاھتسد اب و    

  ،تخیگنا دھاوخ رب ار نوریب مدرم مارتحا امش ٔهرمزور یگدنز ،ناس نیدب :١٢
 .دوب دیھاوخن زین یسک جاتحم و  

  

 ،)یکینولاست رد اھنت ھن( تفرگ ماجنا ً)اروف( زین یرگید یاج رد راک نیا ھک دوش هداد ناشن ھکنآ یارب
 :دینکب ترک ٔهدیزج رد سلوپ میلاعت ھب ھجوت
 

 ٢ سوتیت
  تخاس ام یادف ار دوخ ھک :١۴

  دشخب نام یئاھر ترارش رھ زا ات  
  دنشاب شدوخ نآ زا ھک دزاس رھاط دوخ یارب یموق و   
 .وکین راک یارب رویغ و    
 ٣ سوتیت

  دنزومایب ام ناشیکمھ راذگب :١۴
  دننک وکین یاھ راک ماجنا فقو ار نتشیوخ ھک  
  دننیب کرادت یرورض یاھزاین عفر یارب ات   
 .دنشاب ھتشادن یرمث یب یگدنز و    
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 تسا رضاح و تسا هدامآ و لیام ھک عقوم نامھ رد .دوش اھر ندروآ نامیا زا سپ دیابن ون رادنامیا
 رد ھک ینامز رد .مینادرگ سویام یفاکان میلاعت اب ار وا دیابن ام ،دراد ار شراظتنا و ،دوش ضوع
 تبحص شیگدنز بناوج مامت ھب عجار وا اب دیاب ،درب یم رسب دوخ “نیتسخن ِتبحم” دوجو یامرگ
 نایسسفا .دنک رییغت شیگدنز داعبا مامت رد دناوت یم ھک )میھد ناشن وا ھب ام و( دنادب تسا مزال وا .درک
 یسیع هار رد مدق مینک کمک وا ھب و )دوش یم وا ھب طوبرم ھچنآ( مینک زاب شیارب دیاب ار ١٧ :۴
 .دراد رب حیسم
 رگید ھک ینامز .میھد میلعت وا ھب ات دھد خر شیگدنز رد یا ھلئسم ات مینام یم رظتنم نآ یاجب اما
 .دریگب ار نآ یولج تساوخ یم سلوپ .درک لح ار ھلئسم دوب دھاوخ لکشم ،هدش رید
 نانیا .ریخ ؟دوب راک نایاپ نیا ایآ اما .دنتفای دیمعت و دندرک ھبوت یفلتخم دارفا ،ایحی دیمعت نامز رد
 یگدنز رد ھک یرییغت ھب جایتحا رطاخب .دندش یم دنتشاد نآ ھبً اصخش ھک یجایتحا ھجوتم دوخ
 ناشیگدنز ھب طوبرم ادخ ھنوگچ تفگ یم اھ نآ کیاکی ھب ایحی و .“مینک ھچ سپ” دندیسرپ یم ،دنتشاد
 ،)هریغ و ،ریگ جارخ ،زابرس ھچ( دوش یم
 

 ٣ اقول
  :دندیسرپ وا زا تعامج« :١٠

 »؟مینک ھچ سپ  
  :داد خساپ :١١

  ،دھدب درادن ھک نآ ھب ار یکی ،دراد ھماج ود ھک نآ«  
 .»دنک نینچ زین دراد کاروخ ھک نآ و   

  .دنریگ دیمعت ات دندمآ زین ناریگجارخ :١٢
  :دندیسرپ وا زا اھنآ  
 .»مینک ھچ ام داتسا«   

  :تفگ ناشیا ھب :١٣
 .»دیناتسم جارخ ررقم ٔهزادنا زا شیب«  

  :دندیسرپ وا زا زین نازابرس :١۴
  »؟مینک ھچ ام«  
  دینزم ارتفا سک چیھ رب و دیریگن لوپ یسک زا روز ھب« :تفگ   
 .دیشاب عناق شیوخ دزم ھب و    

 
ً اروف ایحی ار نآ و .دھاوخ یم ادخ ھک دشاب یرییغت ریسم رد دیاب ناشیگدنز ھک دنتسناد ،زاغآ نامھ زا
 ادخ ھب یور ،دندش تالکشم و لئاسم رد قرق یتقو رگید هام ود ات دشن رظتنم وا ؛تفگ اھنآ ھب
 .تایصوصخ زا یرایسب رد رییغت ینعی هدنز یادخ ھب تمدخ و اھ تب زا ندنادرگرب یور !دنروآ
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 ٢٨ یتم
  :دومرف ناشیا ھب و دمآ کیدزن یسیع هاگنآ :١٨

 .تسا هدش هدرپس نم ھب نیمز رب و نامسآ رد تردق یمامت«  
  دیزاس درگاش ار اھموق ٔھمھ و دیورب سپ :١٩

 دیھد دیمعت سدقلا حور و رسپ و ردپ مان ھب ار ناشیا و  
  دیھد میلعت نانآ ھب و :٢٠

  ،ما هداد نامرف امش ھب ھچنآ رھ ھک  
  .دنروآ اج ھب   
 .»متسھ امش اب رصع نیا نایاپ ات هزور رھ نم کنیا    
 

 ندروآ نامیا اھنت یسیع روظنم مینیب یم ،مینک “میلعت” و “درگاش” تاملک ھب ھجوت تایآ نیا رد یتقو
 .تسھ زین یزاس درگاش ،تسین
 رد یسیون مان ،دیمعت .تسا یشزومآ داھن اسیلک ھک تسا نیا دیوگ یم تایآ نیا رد حیسم یسیع ھچنآ
 رد ھک ینارادنامیا .تسا نایوجشناد زا “ندروآ اج ھب” و ،)٢٠( تسا ادخ زا میلعت ،تسا هاگشناد
 ،ما هداد نامرف امش ھب ھچنآ رھ” :تسا رطاخ نیا ھبً اقیقد ،دننک یم یسیون مان حیسم یسیع هاگشناد
 نیا .دنشاب یم نشورً الماک زین اھ سرد و دوش یم یگدنز داعبا مامت ھب طوبرم نیا .“دنروآ اج ھب
 .تسا ندرک ارجا و نتسناد ھکلب تسین نتسناد لماش اھنت ؛ناشیگدنز یارب تسا یتایح یشزومآ
 فدح دنادب دیاب نامیا هزات کی ،زاغآ نامھ زا اما .داد میلعت زاغآ نامھ زا ناوت یمن ار زیچ ھمھ ھتبلا
 ھک تسا لوا زور نامھ زا ھک دنادب دیاب نینچمھ .تخومآ دھاوخ ھچ هدنیآ رد و تسیچ ھسردم نیا
 .ددرگ زاغآ دیاب
 ،)دش دھاوخ ای( هدش داجیا وا یگدنز رد ھک یتالکشم و لئاسم ھک دنک کرد تسا مزال نامیا هزات
 تسا قیرط نیمھ زا ادخ .دریگب تروص تسا مزال وا یگدنز رد یبجاو رییغت ھک ،تسا ادخ یادن
 یاھ یکاپان .درادن دوجو تالکشم و لئاسم ادخ تشھب رد .دروآ یم رد حیسم لکش ھب ار وا ھک
 یاراد لئاسم نیا زا کی رھ و .دنوش یم لئاسم ثعاب کی رھ ھک دنشاب یم یویند یگدنز
 ھکلب تسین هانگ کرت اھنت دوصقم .دزاسب دوخ دساقم یارب دھاوخ یم ادخ ھک دنشاب یم یتایصوصخ
  .دھد یم لالج ار ادخ ھک تسیا هزات نامتخاس
 :دنک یم راک وا یگدنز رد لاح ھک تسا سدقلا حور دنادب دیاب نامیا هزات

 
 ۴ نایسسفا

  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢
  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثات تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ماسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و یئاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 دشاب ادخ ھیبش   

 
 رگا .وا یگدنز رد تسا ادخ تساوخ زا یبوخ ٔھناشن )داد دھاوخ و( دھد یم خر وا یگدنز رد ھچنآ 
 وا زا ادخ ،دروآ یور اسیلک ھب اھنت تشاد کمک ھب زاین و دش یلکشم راچد هاگ رھ و دنامب مالک رد
 .تشاد دھاوخ تیاضر وا زا و درک دھاوخ تظافح
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 ،ھتفگ ھچ وا لغش ھب عجار حیسم یسیع دنادب ھکنآ زا لبق یرادنامیا ،تشاد راظتنا ناوت یمنً انیقی
 شغارس لئاسم ات دوش ھتفگ وا ھبً البق ھک رتھب ھچ سپ .دھد ماجنا ادخ تساوخ اب قباطم ار شراک
  .دراد وا یگدنز اب یا ھطبار ھچ حیسم دنادب ادتبا نامھ زا دیاب رادنامیا هزات .دیاین
 .دیزاسب ار دوخ ٔھمانرب تسا مزال امش ؛درادن دوجو یراک نینچ یارجا یارب یصوصخب ٔھمانرب
 دیابن امش .دننک ارجا دنناوتب نآ و ھتشاد تلاخد نآ نامتخاس رد اسیلک خیاشم ھک دشاب دیاب نانچ ھمانرب
 .دراد نآ ھب یگتسب امش یاسیلک و اضعا ٔهدنیآ ،دیریگب هدیدان ار عوضوم نیا
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 مکی و تسیب لصف
 )ھمادا( اسیلک لوصا
 اسیلک طابضنا و هرواشم

 
 عوضوم نیا ھب عجار ما ھتسناد مزال ،دراد یحیسم ٔهرواشم رد یدایز تیمھا اسیلک طابضنا نوچ
 اسیلک طابضنا .مھدب صاصتخا نآ ھب ار لصف نیا )دشاب یم ونً الماک یرایسب یاھاسیلک یارب ھک(
 هانگ ات دنک یم کمک اسیلک اضعا و نیمداخ قیرط زا ھکلب ،دنک یم ظفح ار اضعا تینوصم اھنت ھن
 .میھدن وا ھب ار نآ میرادن قح ام ؛داد راک هانگ ھب ار قح نیا حیسم یسیع .دروآ ھبوت بناج ھب ار راک
 رد ،دنا هداد ماجنا ار دراد ناکما )راک هانگ( ھلئسم لح یارب ھچنآ دننک یم رکف نایحیسم زا یرایسب

 اب اسیلک طابضنا ھب عجار دیاب نارواشم .دنا هدرکن زاغآ یتح ار ھتفگ حیسم یسیع ھچنآ ھک یتروص
 .دننک تبحص نایضاقتم
  .دننکن رواب تسا نکمم یتح .دننک یم بجعت ،دینک یم اسیلک طابضنا زا تبحص یتقو
 
 لکشم عفر یارب راک ھمھ نم و ،میا ھتشاد یگرزب ٔھلئسم لاح ھب ات مرھوش و نم .منیبب دینک ربص”
 )شیشک ای( میحیسم تسود اب نآ ھب عجار یتح نم .مھد ماجنا هدنامن یرگید راک !راک ھمھ ،ما هدرک

 ماجنا تسا نکمم ھچ رھ نم تفگ و درک رکف .منکب مناوت یم راکچ رگید مدیسرپ و مدرک تبحص
 .“ما دھاد
 ،میوگ یم نم باوج رد
 نامرد .تسھ ھشیمھ ھلئسم لح هار ،دشاب یم یحیسم امش رھوش رگا ،دیشاب یم یحیسم امش رگا”
 .“تشاد دیھاوخن مک ھلئسم لح تاناکما زا هاگچیھ امش .تسا امش سرتسد رد درد
 

 تسد ار زیچ ھمھ نم” ،میئوگب ھک تسین یزیچ .تسین یصخش تاروصت ای نافرع رد ھلئسم لح
 ادخ ھک یناسک تییریخ یارب زیچ ھمھ ،لاح رھ ھب .دریگب ماجنا یبوخ ھب مراودیما و مراذگ یم ادخ
 یم نایحیسم ھب ار شیاسآ و دشاب یم یلاع رایسب ٔھیآ نیا ھتبلا .“دریگ یم ماجنا ،دنراد تسود ار
 ھک تسین یرگید راک ھلئسم نیا لح یارب” ،میئوگب میناوت یم نایحیسم ام ھک تسھ زین ینامز .دھد
 نابز ھب ،تسھ رادنامیا ود نایم ھک یا ھلئسم ھب تبسن ناوت یمن ار فرح نیا ،اما .“داد ماجنا ناوتب
 ،دروآ
 

 ١٢ نایمور
  ،دراد ناکما رگا :١٨

  ،دوش یم طوبرم امش ھب ھک اجنآ ات  
 .دینک یگدنز افص و حلص رد ھمھ اب   

 
  .تسا نامیا یب و یحیسم کی نایم ھلئسم ھک ،تفگ ار نیا ناوت یم ھک ینامز اھنت 
 لح ،تسا نکمم ریغ ناشلح رطنب ھک یلئاسم ھنوگچ دھد یم ناشن ام ھب ١٧ ،١۶ ،١۵ :١٨ یتم
 یم وگزاب ار ادخ مالک زا یمھم تمسق ھکنآ دوجو اب ،هدش ھتفرگ هدیدان ھک تسا یبناج نیا .دنوش
  .تساسیلک طابضا ھب طوبرم .دنک
 
  “!؟اسیلک طابضنا دیتفگ”
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  .اسیلک طابضنا ،ھلب
  .“دنوش یم جارخا اسیلک زا ھک تسا یناسک ھب طوبرم اسیلک طابضنا !دینک یم یخوش”
 
 یم تشادرب ھنوگنیا ار اسیلک طابضنا ینعم زین امش رگا .دنراد مدرم رثکا ھک تسا یتشادرب نیا
 .دریگب ماجنا دروم ود رھ رد یدج یرییغت تسا مزال ،دشاب یم ھنوگنیا امش یاسیلک تشادرب ای ،دینک
 و حلص داجیا فدح ،راک ماجنا زا ھلحرم رھ رد .تسین یسک ندرک نوریب اسیلک طابضنا روظنم
 ،دیرگنب رظن دروم تایآ ھب رت قیمع یردق لاح .تسا یتشآ
 

 ١٨ یتم
  ،دزرو هانگ وت ھب تردارب رگا« :١۵

  ورب شدزن  
  .نک دزشوگ وا ھب ار شیاطخ وا و تدوخ نایم و   
 ؛یا ھتفای زاب ار تردارب ،تفریذپ رگا    

  ،تفریذپن رگا اما :١۶
  ربب دوخ اب ار رگید رفن ود ای کی  
 .“دوش تباث دھاش ھس ای ود یھاوگ اب ینخس رھ” ات   

  ،دھد شوگ زین نانآ ھب تساوخن رگا :١٧
  ؛وگب اسیلک ھب  
  ،تفریذپن زین ار اسیلک رگا و   
 .نک یقلت ریگجارخ ای یبنجا ار وا هاگنآ    

 
 یتالکشم و لئاسم زا یرایسب .یدودعم دادعت اما ،دنا هدرک تفرشیپ هزادنا نیا ات نایحیسم یضعب ھتبلا
 مدق یتح ھک تسا نیا رطاخ ھب ،)دشک یم ازارد اھ لاس یتح و اھ هام ھب و( میراد نارگید اب ام ھک
 یمن تروص یتشآ چیھ ھجیتن رد .تسا هدرک ام اب یدروخرب دناد یمن یتح وا .میا ھتشادن رب ار لوا
 یا ھلئسم دناد یمن وا یلو ،دیایب ام دزن راک فالخ ھکنآ رظتنم و میا هداتسیا دوخ یاج رد ام .دریگ
 نایم رد وا اب ار عوضوم و دورب هدرک هانگ ھکنآ شیپ دیاب هدش هانگ وا ھب ھک یضاقتم .هداد خر
 ماجنا دولآ مشخ ٔھیحور اب ار راک نیا دیوگ یمن “نک دزشوگ وا ھب ار شیاطخ” ،اما .)١۵ ٔھیآ( دراذگب
 ،دیئوگ یم یضاقتم ھب ادتبا .نک یلاخ وا شیپ ار تُرپ لد و ،ورب ھک تسین نیا ھیآ روظنم .هدب
 .دشاب یم لوا مدق نیا .“ورب شدزن”
 ھب راک هانگ ات ورب دیوگ یم .مینیب یم ھیآ رخآ تمسق رد ار “ورب شدزن” دیوگ یم ھکنآ لیلد و
 یم ھچ دونشب راک هانگ دھاوخ یم وا .)دنک عفر ار نآ هدوب مھافتوس رگا ای( دنک فارتعا شھانگ
 .“یا ھتفای زاب ار تردارب ،تفریذپ رگا” ،دیوگ یم .دننک یتشآ دنناوتب ود رھ ات دیوگب دھاوخ
 اسیلک طابضنا مدق نیلوا ً،اتجیتن .دنک جارخا ار یسک ھکنآ ھن ،دھاوخ یم رواشم ھک تسا یزیچ نیا
 ،تفریذپ رگا” :دراد ار روظنم و فدح کی اھنت مادقا نیا .دشاب یم مصاختم نیفرط یمسر ریغ سامت
 .“یا ھتفای زاب ار تردارب
 “؟منک شنزرس ار وا مناوت یم روطچ .مشاب مرھوش عیطم دیاب نم یلو” ،دسرپب یضاقتم تسا نکمم
 حلص دیھاوخ یم ھکنآ ھب فدح اب دینک تبحص وا اب  هدمآ شیپ ھلئسم ھب عجار ؛دش ھتفگ ھک روطنامھ
 اھنت ھن ندوب عبات .دنتسھ یفلتخمً الماک عوضوم ود ندوب عیطم و شنزرس .دوش رارق رب هرابود
 وا اب نتورف ٔھیحور اب رگا .دینک یم زین ارنآ ھنوگچ ھکلب ،دینک یم ھک تسا یراک ھچ ھب طوبرم

 یتشآ داجیا فدح فالخ یتبحص رھ تروص نیا ریغ رد .دوب دھاوخ زیاج شنزرس ،دینک تبحص
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 دوش یم رداص ادخ زا ھک یتردق .درک شنزرس ار دوواد یبن ناتان ،دیشاب ھتشاد دایب .دوب دھاوخ
 .تسا ادخ مالک ھب دودحم
 حلص دھاوخ یم ھک دشاب ھتشاد نانیمطا دیابً البق .دورب یرگید دزن ینتورف اب دیاب امش یضاقتمً اتجیتن
 رھ ھب عجار دناوت یم ،دوش وربور دوخ لباقم فرط اب نتورف ٔھیحور اب رگا .دوش رارق رب یتشآ و
 .دنک تبحص دشاب ھک یا ھلئسم
 یضعب اما ،مینک جراخ اسیلک زا ار یسک ھک تسین نیا اسیلک طابضنا زا روظنم ،میتفگ ھک یروطب
 .تسادخ ھب راک هانگ ندنادرگزاب فدح .تسین نآ فدح نیا یلو .دوش یم عقاو نینچ عقاوم
 نک ربص دیوگ یمن .دیورب وا شیپ درک هانگ امش ھب یرگید رادنامیا تقو رھ دیوگ یم حیسم یسیع
 حیسم یسیع اما .دیایب تسا بجاو زین وا ،دشاب هدوب شھانگ ھجوتم رگا دنچ رھ .امش شیپ دیایب وا
ً اتجیتن .دشک یم ار درد و دناد یم ار ھلئسم ھک تسوا .درادرب مدق دیاب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دیوگ یم
  .دورب تسا روبجم تفگ ناوت یم
 یلو ،دیایب دیاب وا ھتبلا .“دیایب دیاب فلختم .تسین تسرد نم رظنب نیا” ،دیوگب یضاقتم تسا نکمم
 رد و ،دش دھاوخن لح ھلئسم سپ دشاب نینچ رگا .تسا هدش فالخ بکترم دناد یمن وا مینک ضرف
 دوخ رد رگیدکی ھب تبسن ار یخلت و جنر اھ لاس یتح و اھ ھتفھ اسیلک یاضعا ھک تسا ھجیتن نیا
 .)دنوش یم زین هانگ بکترم دوخ ھک مینیب یم و( دنا ھتشادن رب ار ھیلوا مدق نیمھ نوچ ،دنراد یم هاگن
 وا ھب ار شیاطخ وا و تدوخ نایم و ورب شدزن ،دزرو هانگ وت ھب تردارب رگا” ،دیوگ یم ادخ مالک
 )“وا و تدوخ نایم”( تسا مزال رتدوز ھچ رھ ار راک نیا ھک دیشاب ھتشاد دایب نینچمھ .“نک دزشوگ
  ،دناسر ماجنا
 

 ۴ نایسسفا
  ،دیشاب نیگمشخ :٢۶

  دیراذگم ،دینکم هانگ اما 
 ،دسر رس ھب مشخ رد ناتزور  

 .دیھدن لاجم ار سیلبا و :٢٧
 
 ضرف .دوشب زین رتنیگمشخ دیاش ای .دھدن شوگ امش یاھ فرح ھب هدرک هانگ ھکنآ تسا نکمم اما
 چیھ متفگ نم و اجنیا دیا هدمآ راب شش ای جنپ امش .مرادن ار امش لمحت رگید نم ،نیبب” ،دیوگب دینک
 ؟درک دیھاوخ ھچ تقونآ .“منیبب ار امش مھاوخ یمن رگید نم .تسا یفاک .درک مھاوخن یراک
 رگید” ،تفگ مرجم یتقو اما .دشاب هدرک هدافتسا ھیلوا مدق تاناکما ٔھمھ زا یضاقتم دینک یعس ادتبا
 ینخس رھ ات ربب دوخ اب ار رگید رفن ود ای کی ،تفریذپن رگا اما” :دینک عوجر ١۶ ٔھیآ ھب ،“این اجنیا
 .“دوش تباث دھاش ھس ای ود یھاوگ اب

 شقن و دنریگ یم رارق مصاختم ود نایم ود نیا .درب یم دوخ اب ار )یجنایم( رفن ود یضاقتم لاح
 نآ نایم یتشآ و حلص ات درب دنھاوخ راکب ار تسھ ناشناوت رد ھچ رھو ،تشاد دنھاوخ ار رواشم
  .ددرگ داجیا ود
 دوخ اب ار اسیلک خیش ای شیشک ورب .وشن درسلد یدشن قفوم رگا” ،دیوگ یم حیسم ،رگید ترابع ھب
 .تسا مود مدق نیا .“دینزب فرح عوضوم ھب عجار و دینیشنب مھ اب رفن راھچ ای ھس .ربب
 ظاحل رد اما .دوب دھاوخن مود مدق ھب یزاین ،دشاب ھتفرگ ماجنا حیحص ٔھنوگب لوا مدق رگاً الومعم
 ،دیوگب تسا نکمم .تسین یرگید ناکما .دوش ھتشادرب زین مدق نیا دش دھاوخ مزال ،یدودعم دادعت
 بناوج دیراذگن .“دش دھاوخ رتنیگمشخ ھجیتن رد وا” ای ،“داد دھاوخن شوگ زین دارفا نیا ھب وا”
 مصاختم تسد رد زیچ ھمھ .درک دھاوخ راک ھنوگچ ادخ دناد یمن وا .دوش ھتفرگ هدیدان ھیضق یناحور
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 ،دشاب ھچ رھ ھلئسم .دنک یم مک ار سدقلا حور راک ناکما ،دنک یم تواضق ھنوگنیا یتقو .تسین
  .تشاد دھاوخن ار راک ٔھنیمز سدقلا حور ،دوشن ھتشادرب مدق ات و ،دراد یحور یانبریز
 ،تفگ دوخ حیسم یسیع
 

 ١٨ یتم
  ،دنوش یم عمج نم مان ھب رفن ھس ای ود ھک یئاج اریز :٢٠

 .مرضاح ناشیا نایم رد اجنآ نم  
 
 .دنک یم اسیلک طابضنا زا تبحص وا .میھد لیکشت اعد تاسلج و میوش عمج ھک تسین نیا روظنم
  ،دیوگب دناوت یم رواشم
 
 ھنیک و ظیغ و لیدبت نامز رورم اب ،دنوشن ھتشادرب نایم زا رتدوز ھچ رھ رگا یدرف نایم لئاسم”
 اب ھطبار و هداوناخ ،یئوشانز یگدنز رد( دش دھاوخ رتمیخو ھطبار و رتگرزب ھلئسم و دندرگ یم
 رگا یتح و ؟دیناد یم اجک زا .دش دھاوخ رت دب ھلئسم دیورب هرابود رگا دیئوگن نمب .)رگید اضعا
 ار دوخ ٔھفیظو امش لقع دح هاگنآ .دیھد ماجنا ار ھتفگ حیسم ھچنآ دیاب امش ،دوش رتدبً اتقیقح ھلئسم
 .“دیا هداد ماجنا
 
 هرخالاب و دنور یم وا شیپ راب جنپ ای راھچ دینک ضرف ؟ھچ درکن شوگ زین دارفا نیا ھب رگ اما”
 .“دیدرگن رب رگید و نوریب دیورب اجنیا زا .ما هداد تسد زا ار ملمحت رگید نم ،دینیبب” ،دیوگ یم
 

 اسیلک ھب ،دھد شوگ زین نانآ ھب تساوخن رگا” ؛دھد یم ناشن ١٧ ٔھیآ رد ار موس مدق حیسم یسیع
 .“نک یقلت ریگجارخ ای یبنجا ار وا هاگنآ ،تفریذپن زین ار اسیلک رگا و ؛وگب

 مان رد ات وگب اسیلک خیاشم و شیشک ھب ینعی ،وگب اسیلک ھب دیوگ یم .دراد یئانعم ھچ مینیبب لاح
 ھجیتن وا جارخا ھب تسا نکمم ھن رگا و درادرب یرگزیتس زا تسد ھک دنھد رادشھ وا ھب حیسم یسیع
 .دبای
 دھاوخ ھتساوخ اسیلک یاضعا زا و ددرگیم جارخا وا تقونآ ،دش نادرگ یور زین اسیلک زاً اتیاھن رگا

 یسیع یاسیلک لباقم رد ھک یربکت رطاخب ھکلب ،هدرک ھک یھانگ رطاخ ھب ھن ،دننک درط ار وا دش
 عطق یتح .میشب صالخ شتسد زا ھک تسین نیا روظنم ،لاح نیا اب اما .هداد ناشن دوخ زا حیسم
 .ددرگ هداوناخ ھب وا تشگرب ثعاب تسا نکمم زین ھطبار
 

 ٢ نایتنرق مود
  ،هدش لامعا وا رب امش رتشیب یوس زا ھک یھیبنت :۶
 .تسا یفاک  

  دیشخبب ار وا دیاب رگید نونکا :٧
  ،دیھد )١(یرادلد و  
  ،دح زا شیب هودنا ادابم   
 .دروآ رد اپ زا ار یو    

  مراد اعدتسا امش زا ،نیا رب انب :٨
 .)٢(دیزاس نعمطم دوخ تبحم زا ار وا  
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 ھطبار ،جارخا زا سپ ھک ھنوگ نامھ .تسا تبحم زاربا نامز لاح .“تسا یفاک” ،دیوگ یم سلوپ
  .ددرگ زاربا وا ھب دیاب ھمھ تبحم ،تشگرب زا سپ ،دوش یم عطق ھمھ بناج زا

 لاحب ات رگا .تسا ھتخاس مھارف یدرف نایم لکشم لح یارب ار یدنیارف حیسم یسیع ،بیترت نیا ھب
 ٔهرواشم .دیربب راکب ار ھتخاس مھارف ادخ مالک ھک یلوصا .دینک عورش زورما ،دیا هدرکن هدافتسا نآ زا

 .تشاد دھاوخ نآ ھب یگتسب امش
 
 یرگید ھلئسم نیا ھلب .“تفر دھاوخ یرگید یاسیلک ھب هدش جارخا ھک وا ،تسا روطنیا رگا بوخ”
 لیلد نیا ھب .دننک یم فیعضت ار اسیلک مادقا ساسا و ھیاپ ھتساوخ ان ،راوجمھ یاھ اسیلک ھک تسا

 نایم رد اھنآ اب ار عوضوم و ،تفرگ سامت تسھ لحم رد ھک یرگید یاھ اسیلک اب دوب دھاوخ مزال
 وا دنک یعس و دنک تبحص وا اب ھطبار نیا رد دیاب زین هدش قحلم نآ ھب ھک یرگید یاسیلک .تشاذگ
 اسیلک طابضنا ھک تسا یتروص نینچ رد اھنت .ددرگرب دوخ ٔھلگ ھب ،تساوخ رگا و هدناشک ھبوت ھب ار
  .دوش یم قفوم
 
 دراد قح مدآ !تسین یتسرد راک نیا مدرک یم رکف نم ؛دینک یم تواضق دیراد ار مدرم امش یلو”
  .“دشاب دھاوخ یم ھک یروجنآ

 دیوگ یم ام ھب ادخ یلو ،دیا ھتفای ایند زا امش ار قح نیا .ریخ مھ و تسا ھلب مھ ،لاؤس نیا باوج
 ،مینک یم تواضق ھتخومآ ام ھب حیسم یسیع ھک ھنوگنآ ام” .دھد یم قوس منھج ھب ار امش هار نیا
 ،)طابضنا ٔهرود زا سپ( هدش نوریب اسیلک زا ھک یسک تواضق .هدرک عونمم وا ھک یا ھنوگب ھن ھتبلا
 یراک نیا .دشاب یم یتسرد راک )“نک یقلت ریگجارخ ای یبنجا ار وا هاگنآ”( هدش عطق وا اب ھطبار و
 دناوت یم اھنت ناسنا ؛مینک یمن تواضق ار تسوا لد رد ھچنآ ام .تخومآ ام ھب حیسم یسیع ھک تسا

 یمن حیسم یسیع لام ار اسیلک ھکنآ .دراد ار ناسنا لد ندید یاناوت ھک تسا ادخ اھنت دنیبب ار رھاظ
  .داد رارق نامرفان حور ضرعم رد دیابن ار اسیلک یاضعا .تسین اسیلک رد شیاج دریذپ
 
 مزال ،دنوش یم راکب تسد عوضوم نیا ھب یگدیسر یارب ھک یدارفا رگید و شیشک .رادشھ کی اما
 ،)ناشضارتعا و نیضرتعم( دنونش یم ھچ رھ تیحالص ات دنھد جرخب ار طایتحا رثکا دح تسا
 ،تاعیاش .دیآ تسدب شلح هار ات دشاب ھتشگ نشور دیاب عوضوم .ددرگ یبایزرا ادخ مالک اب قباطم
 تابثا رد دناوتب ھک یتروص رد( تداھش .دنرادن تیحالص ،ھنالوجع میمصت ،یوناث دھاوش ،تبیغ
 لقع دح دیاب ،میرادب زین لوبق ار نآ میھاوخب رگا اما ،دومن دراو ناوت یم ار )دشاب ھتشاد یشقن ماھتا
 .دشاب ھتشاد دوجو زین نآ ھب دھاش ود
 ،دنک یم داجیا ار افص و حلص ھک تسا تبحم تیاھن رد ھک مینک شومارف دیابن اما
 

 ١٣ نایتنرق لوا
  اب تبحم :٧
  ،دنک یم ارادم زیچ ھمھ  
  ،دراد دامتعا هراومھ   
  تسا راودیما ھشیمھ    
 .دنک یم یرادیاپ لاح ھمھ رد و     
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 مکی و تسیب لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 ینانوی ٔھملک .اسیلک رد تیوضع ھب هرابود ینیزگیاج ،روظنم .تسا یقوقح حالطصا ٔھملک نیا )١(

parakalo دراد زین ار کیدزن ،شیاسآ ،قیوشت ینعم هدش ھمجرت “یرادلد” یسراف ھب ھک. 
 .دوش یم هانگ بکترم دوخ دنک تبحص عوضوم ھب عجار سپ نیا زا ھک رھ )٢(
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 مود و تسیب لصف 
 )ھمادا( اسیلک لوصا

 یدادما تامدخ و هرواشم
 

 ،مینیب یم لاح اما ،تشاد یرایسب جاور دوخ خیرات یادتبا رد حیسم یسیع اسیلک  یدادما تامدخ
 هدوب دنوادخ تمحر زا یا هدمع تمسق ھچنآ .هدروآ یور مالک تمدخ یناحور بناوج ھب رتشیب اسیلک
 یم زین راظتنا ،هدرک ادیپ ھعماج زاین نیا اب ار یرتکیدزن ٔھطبار تلود ھک لاح .هدش ھتشاذگ رانک
  .دریگب هدھعب ار اھ راک نیا مامت ھک دور
 ھک اجنآ زا .دنروآ یاجب ار ھتساوخ دوخ یاسیلک زا ادخ ھچنآ دنناوت یمن ایند یاھ یناپمک و تلود اما
 ایند ار دشاب یم ادخ ھب طوبرم ھچنآ تشاد راظتنا ناوت یمن ،دراد ار دوخ یناحور بناوج ،راک ھمھ
 ھعارا ینونک یاھ تلود ھچنآ اب ناوت یمن ار یسیع بناج زا کنخ بآ ھعرج کی .دھد ماجنا دناوتب
 ،نامیتی و نانز هویب اب ھطبار ردً اصوصخ .درک ھسیاقم دنھد یم
 

  ۶٨ رومزم
  تسادخ نانز هویب عفادم و نامیتی ردپ :۵
 .دوخ سدقم نکسم رد 

 
 .دنک هدروآرب ار ناشیاھ زاین ھک دنراد ادخ ھب یور نامیتی و نانز هویب ،رگید ترابع ھب
 

 ۶ نایطالغ
 میراد تصرف ات سپ :١٠

 ،مینک یکین ھمھ ھب 
 .نامیا تیب لھا ھب هژیو ھب  
 

 زا یوضع دشاب ھتشاد یموزل دیابن .تسا اسیلک ناسامش اب رتشیب لصف نیا رد نم تبحص یور
 .دروآ هانپ یعامتجا راک ددم ھب ،دراد ھک یزاین رطاخب حیسم یسیع اسیلک
 ھتبلا .تسین یلام زاین ھمھ و ،دنوش یم وربور یفلتخم تالکشم اب ھشیمھ یدادما تامدخ ناشیشک
 .تسین روطنیاً الومعم یلو ؛دنا هدرک داجیا دوخ یارب نایضاقتم دوخ ار تالکشم نیا عقاوم یضعب
 کمک ھب زاین ردخم داوم کرت یارب یدیدج رادنامیا ؛دراد کمک ھب زاین شدنزرف رطاخب یردام
 هرواشم رد ھتفھ رھ .رگید یاھ ھنومن زا یرایسب و ؛دنا هداد تسد زا ار ھیامرس یا هداوناخ ؛دراد
 تامدخ شیشک ،تروص نینچ رد لاح .دوش یم هدھاشم اھ زاین نیا زا دروم ھس ای ود مک دح یحیسم
 و دشاب یم دوخ تاناکما ھب دودحم وا ایآ ؟دنک یگدیسر اھ ھتساوخ نیا ھب دناوت یم روطچ یدادما
 :تسا رادروخرب اسیلک یوق عبنم ود زا وا ،ریخ ؟تسا یعامتجا نارگ دادما فرعم
 

 و )١(تسا رادروخرب اسیلک تاناکما مامت زا .١
 اسیلک ناسامش عمجم .٢
 
 یضاقتم ھک ینامز رد ،لاثم ناونعب .دریگ یمن ماجنا تالابم یب ،دادما تمدخ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت اما
 اسیلک ٔھنازخ زا ھکنآ ات ،تسا رتھب دنک هدروآرب ار زاین دناوت یم رواشم دوخ رگا ،دراد یلام زاین
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 راک یسک رگا ،دیوگ یم ادخ .دنک یم قیوشت ار یلگنا یگتسباو ،هرواشم ھنوگ نیا .دیامن هدافتسا
 یم ارجا زین نانز هویب صوصخ رد یشم طخ نیا .)١٠ :٣ نایکینولاست مود( دروخن نان ،دنکن
 نیا رد و دننک راک دنناوت یم ینز هویب ٔهداوناخ رگا ،لاثم ناونعب .)١۶ ـ ٣ :۵ سواتومیت لوا( دیدرگ
 اب( دنک کمک ھمھ ھب تسناوت یمن اسیلک .درک قیوشت راک نیا ھب ار اھنآ دیاب ،دننک کمک وا ھب هار
 ،دربب راکب )تساوخ یمن ھک ( ار یگتسیاش طیارش دوب مزال ھجیتن رد و ،)تساوخ یم ھکنآ دوجو
 

 ۵ سواتومیت لوا
  نک یسیونمان نانز هویب رامش رد ار یناسک طقف :٩
  ھتشاد لاس تصش زا شیب ھک 
 .دنشاب هدوب رادافو دوخ رھوش ھب و  

  ،دنشاب هدش ھتخانش یراکوکین ھب دیاب زین :١٠
  ،هدرک تیبرت وکین ار شیوخ نادنزرف ینعی 
  ،ھتفاتش نادنمدرد یرای ھب ،ھتسش نیسدقم یاھاپ ،هدوب زاون بیرغ  
 .دنشاب هدرک وکین راک عون رھ فقو ار دوخ و   

 
 ،باوج ؟دش دھاوخن رت هداس ناشیا یارب طیارش ،دننک ھبوت صاخشا نیا رگا ھک دیآ یم شیپ لاؤس
 زین یلام یاھ کمک یئاناوت ،دوب دودحم اسیلک ٔھنازخ نوچ )دوجو نیا اب( یلو ،دش دھاوخ ھتبلا
 یب ،نارامیب ،نامیتی ،نیلولعم ،ناینادنز ھکلب ،دنتشاد نانز هویب اھنت ھن ار مربم زاین .دوب دودحم
 .دنتشگ یم اسیلک دنمزاین ،هریغ و اھ نامناخ
 یرتقیمع ٔھنوگب دیاب اھنآ صوصخ رد اما ،دریگب هدیدان ار صاخشا یلام یاھ زاین دیابن رواشم ھتبلا

 یم شیپ ینامز لکشم ،اما .دنک دزشوگ دناوتب زین ار نآ یناحور بناوج ھک یئاجات ،دیامن یگدیسر
 ار تمدخ زا تمسق نیا یارب یفاک تقو .دروآ یاجب تسا مزال زین ار یلصا تمدخ نامزمھ ھک دیآ
 ناسامش تعامج ھب تسا مزال تروص نیا رد .)تشاد دھاوخنً الومعم ھک( دشاب ھتشادن تسا نکمم
 ھن صاخشا نیا .دیامن تیبرت یناحور ٔھنیمز رد ار دنراد یناسر کمک ٔھیدھ ھک یناسک و دروآ یور
 میلعت زین ار ھتفگ نآ ھب عجار دخ ھچنآ ھکلب ،دندرگ یم حیسم یاسیلک یلام یاھ کمک لماح اھنت

 نیلوئسم ھتبلا .دننک یم زاغآ رگیدکی اب ار یکرتشم تامدخ سامش و رواشم تقیقح رد .داد دنھاوخ
 ،تقونآ .دنیامن رارقرب یحیسم نارواشم اب ار یتمدخ نینچ تسا مزال ھک دنشاب یم ناسامش تمدخ
 یرتعماج تمدخ ،ناسامش کمک اب تسناوت دھاوخ رواشم ،دسر یم تاناعا عیزوت ھب زاین ھک ینامز
   .دنناسر ماجنا )دنیآ یم شیپ ھک فلتخم قرط ھب( ار
 ھعارا ار اسیلک ٔھناعا دوخ دناوت یم یحیسم رواشم ایآ ھک تسا نیا دیآ یم شیپ ھک یرگید لاؤس
 زین وا یناحور رواشم ھک یتروص رد( دراذگب یضاقتم تسدب زین ار یلام کمک رواشم رگا ؟دھد
 .دش دھاوخ ،هدرک تفایرد ھک یناحور کمک دح ھب ،ار اسیلک یلام کمک یضاقتم راظتنا ،)تسھ
 رواشم تسد رد زین ار نآ رادقم و درک دھاوخ هدھاشم یلام کمک و رواشم نایم یا ھطبار یضاقتم
 .دراد هدھعب یرگید عجرم ار اسیلک یلام یاھ کمک تخادرپ تیلوئسم ھک یتروص رد ،دید دھاوخ
 ٔھلئسم ات دھدب اھنآ ھب یفاک نامز رواشم تسا مزال ھک دنراد ینورد بناوج یلام یاھ زاین ،یفرط زا
 ،ددرگ لح یضاقتم یلام
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 ۶ لامعا
  :دنتفگ و دندناوخ ارف ار نادرگاش تعامج ،لوسر هدزاود نآ سپ :٢
  ،مدرم ھب نداد اذغ یارب ام ھک تسین ھتسیاش« 

 .مینام لفاغ ادخ مالک تمدخ زا  
  دوخ نایم زا ،ناردارب یا سپ :٣
  دینیزگرب دنشاب تمکح و حور زا رپ ھک ار مان کین نت تفھ 
 میرامگب راک نیا یارب ار نانآ ات  

 .»درک میھاوخ مالک تمدخ و اعد فقو ار دوخ ام و :۴
 
 دناوت یم رواشم .ددرگ یم راذگاو ناسامش ھب ،ددرگ یم خیش یلصا تمدخ عنام ھچ رھ ،ھصالخ رد
 هاگن ار لغش و ،دناسر ماجنا یبوخب ار ھبحاصم ،دنک ادیپ ار یبسانم لغش دنک کمک یضاقتم ھب
 یھارمھ ،راک فلتخم لحارم یارجا ،راک ٔھمانرب ٔھیھت( نآ یارجا رد ھک دورب راظتنا دیابن یلو ،درادب

 دسر یم ینامز ھکلب ،تسین وا نعش رد راک نیا ھک تسین نیا روظنم .دنک تلاخد زین )هریغ و ،مزال
 رگا ،لاثم روطب .دیامن راذگاو ،دنراد یا ھیطع نینچ ھک یدارفا ھب ار تامدخ ھنوگچ دزومایب دیاب ھک
 دناوت یم شیشک ،دراذگب نایم رد هداوناوخ ریاس اب ار شدیدج نامیا روطچ دناد یمن ینامیا هزات نز
 .)۵ ـ ٣ :٢ سوتیت( دنک راذگاو ،)ھن ای دشاب ناسامش نایم ھچ( نامیا رد هدرک دشر نز ھب ار تمدخ
 اسیلک یارب یئوگلا دناوت یم ھک ،هداد ھعارا یدادما تامدخ یامنھار ناونعب ار یطیارش ادخ مالک
 :دشاب
 

 ،دیدرگ ھیھت دنشاب یم یلام ٔھناعا طیارش دجاو ھک یناسک زا یتسرھف .١
 ،ار دنشاب یم طیارش دجاو ھک یصاخشا نآ ھب عجار میمصت .٢
  دنروآ لمع ھتخاس مھارف راک نیا یارب اسیلک ھک یرایعم بسح رب .٣
 .)١۶ ـ ٣ :۵ سواتومیت لوا( 

 
 
 
 
 
 
 مود و تسیب لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دیئامن عوجر ١١ لصف ،   Shepherding God's Flockنم باتک ھب )١(
 )تسا هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحب ات باتک نیا( 
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 موس و تسیب لصف 
 هدنیآ لوصا

 گرم فرش رد و گرم ٔهرواشم
 

 
  .)٢٧ :٩ نایناربع( “تسا ررقم یرواد نآ زا سپ و ندرم راب کی ناسنا یارب . . .”
 

 عوضوم گرم .درم دنھاوخ ھمھ ،دنشاب یم هدنز حیسم یسیع تشگزاب نامز ھک ینارادنامیا زج
ً اتدمع ھک ،هدش رشتنم ھنیمز نیا رد یرایسب تالاقم مینیب یم رطاخ نیا ھب و .ناسنا یارب تسا یمھم
 تربار و  Raymon Moody  یدوم دنومیر ، Elizabeth Kubler Ross ساررلبوک تبازیلا زا دیاب
 دنوشب انشآ دنا هدرک رشتنم دارفا نیا ھچنآ اب دیاب یحیسم نارواشم .درب مان  Robert Monroe ورنام
 تلآ ،تسا ادخ زا ھچنآ دنراذگن و ،)حیحص ٔھنوگب( دننک اشفا ارنآ یناھنپ و نیغورد تیھام دنناوتب ات
 .ددرگ ناطیش تسد
 رد ھک یصاخشا ٔھنیمز رد ار شتاقیقحت ساررلبوک .دنراد مھاب یکیدزن تھابش رفن ھس نیا تاقیقحت

 ار )دندش هدنز و( دندوب هدش مالعا هدرم ھک یناسک ٔھبرجت یدوم ؛هداد ماجنا دنا هدوب گرم فرش
  .تسا هدرک ندب زا جراخ تایبرجت زا تبحص ورنام و ؛هدرک رشتنم
 رارکت اجنیا ار ما ھتشون دنشاب یم گرم فرش رد ھک یناسک ٔهرواشم و گرم دروم ردً البق ھچنآ نم
 Shepherding God's Flock و  The Big Umbrella یاھ باتک رد ار نآ دیناوت یم و درک مھاوخن
 دروآ یاج ھب حیسم یسیع ھچنآ نایم یدایز داضت ،میوگب مناوت یم ھصالخ رد اجنیا .دینک ھعلاطم
 لوا( دراد دوجو ،دننک یم نآ زا ناشتبحص دارفا نیا و ،)هدش نایب ١ نایپیلیف و ١۵ نایتنرق لوا(
 :دنراد ادخ هاگدید اب یقرف ھچ مینیبب لاح  .)۴ نایکینولاست
 

 دنا ھتشاد یدنسپ لد تایبرجت ،ندرم زا سپ ھک یناسک زا تسھ تسد رد یدھاوش ،دنیوگ یم .١
 یم ناج هرابود سپس و دنک یم تکرح یدیفس رون یوس ھب و دوش یم ادج ندب زا ناشحور(
 هدیدانً الماک ،سدقلا حور ٔهویم ،ھبوت ،هانگ .دنور یم تشھب ھب ھمھ ھک دیسر یم رظنب .)دریگ
 .تسین تاجن ھب یزاین و تسا تسرد ایند هار سپ ،دنور یم تشھب ھب ھمھ رگا .دنشاب یم ھتفرگ
 نآ ھیلع رب و دنک یم رود ناسنا یگدنز ھنحص زا ار )نآ لماوع و( گرم ،حیسم یسیع تاجن
 رمع( درم دنھاوخن ھک دنا هدرک فارتعا ایند نایحیسم .دنک یم لوبق ار نآ ھکنآ ھن ،دتسیا یم
 .دنور یم تشھب ھب نوچ ،)نادواج

 یمن ھک ھتخاس مھارف گرم یارب ار یلدم سار رلبوک .تسا کوکشم دنا ھتفرگ ھک یا ھجیتن  .٢
 :دیوگ یم ادخ مالک نوچ ،دشاب نایحیسم لماش دناوت

 
 ٢ نایناربع

 ،دنرادروخ رب نوخ و مسج زا نادنزرف ھک اجنآ زا :١۴
  ،دوخ گرم اب ات دش میھس اھنیا رد زین وا  
 ،دشِک ریز ھب ار سیلبا ینعی گرم تردق بحاص   

  ار نانآ و :١۵
  ،دنا هدرب رس ھب گرم زا سرت یگدنب رد رمع ٔھمھ ھک  
 .دزاس دازآ   
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 ١۵ نایتنرق لوا
 ؟تساجک وت یزوریپ ،روگ یا« :۵۵

  ،گرم یا و  
 »؟اجک وت شین   

  تسا هانگ گرم شین :۵۶
 تعیرش ،هانگ یورین و  

  ار ادخ رکش اما :۵٧
  حیسم یسیع ام دنوادخ ٔھطساو ھب ھک 
 .دشخب یم یزوریپ ام ھب  
 
 ١ نایپیلیف

  ،تسا حیسم نتسیز ارم اریز :٢١
 دوس ،ندرم و  

  ،مھد ھمادا ندب نیا رد دوخ تایح ھب دیاب یم رگا :٢٢
  .دوب دھاوخ رمثرپ یششوک و راک ٔھلزنم ھب میارب نیا  
 !مینزگ رب ار مادک مناد یمن و   

  :مشکمشک رد تخس ود نیا نیب اریز :٢٣
  ،مشاب حیسم اب و مدنب رب ناھج نیا زا تخَر مراد وزرآ ھک ارچ  
 ؛تسا رتھب بتارم ھب نیا ھک   

 تسا رتیرورض امش یارب مسج رد مندنام اما :٢۴
  ،مراد نیقی نیا زا نوچ :٢۵

  ،نامیا رد امش یداش و تفرشیپ یارب ھک مناد یم  
  دنام مھاوخ هدنز   
 ،درب مھاوخ رس ھب امش ٔھمھ اب و    

 
 رگا .)دننک یم دومناو دارفا نیا ھک یروطب( دنور یمن تشھب ھب ھمھ ھک دنناد یم نایحیسم 

 رد ھک تفرگ ھجیتن دیاب ،)دندش هدنز دعب و دندرم ینعی( دشاب ھتشاد تقیقح صاخشا نیا تایبرجت
  .دندوبن هدرم تقیقح

 .درادن دوجو درک یئاسانش هدرم ار یصخش ناوت یم ینامز ھچ ھکنآ رب یقفاوت ،یملع ٔھبنج زا 
 ،درم یصخش رگا لاح .دنتفا یم راک زا ندب رصانع مامت ھک ،تسا ینامز گرم دندقتعم یرایسب
 یاراد ناسنا ندب ھتبلا ؟دتفا یب راکب هرابود دنناوت یم روطچ ،داتفا راک زا وا ندب یاضعا ٔھمھ و
 ات دروآ یم دوجوب ندب رد ار یشلاچ ،ندب یاضعا راک ٔھمتاخ نامز رد ھک ،تسا یتایصوصخ
 و لکش ھب دوخ ناسنا ندب ار تایبرجت نیا زا یرایسب .دسرب تیاھن ھب ندب یگدوسرف دراذگن
 ندب رد ھک هدش فشک Endorphine نیفُردنا مانب یا هدام یگزات ھب .دنک یم داجیا یصاخ بیکرت
 سکع ھمھ اھ نیا .دیامن سح یب ،یناھگان و تخس یاھ درد لباقم رد ار ندب ات دوش یم حشرت
 نیا ادخ .دریگب ناج هرابود و دنک لمحت ار بیسآ دناوتب ات ،دنشاب یم ندب یرارطضا یاھ لمعلا

 .دنراک رد زین یرگید یاھ هدام ھچ دناد یم ادخ و ،دنک ظفح ار ناسنا ناج ات دیرفآ ار رصانع
 

 ،دنا ھتشاد تسد )اھ راک ریظن نیاو( هاورا راضحا رد ھمھ ورنام و یدوم و سار رلبوک نوچ  .٣
 ،ھتفگ نایحیسم ھب ادخ نوچ ،دنشاب ھتشاد دنناوت یمن نایحیسم اب یا ھطبار
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 ١٨ ھینثت
  ،دییآ رد ،دھد یم امش ھب ناتیادخ هوھی ھک ینیمز رس ھب نوچ :٩
 .دیزومایب ار اجنآ ماوقا روآ تھارک موسر و بادآ دیابن 

  ،دنک ینابرق شتآ رب ار دوخ رتخد ای رسپ ھک دوشن تفای یسک امش نایمرد :١٠
 رگوداج ای رگنوسفا ھن و ،وگبیغ ای ریگلاف ھن و 

 .دنک وگتفگ ناگدرم اب ھک یسک ای و لامر ای ،حاورا اب هدننک تروشم ھن و ،رِحاس ای :١١
 

 دیاب و ،دننک رپ ار دوخ بیج هدرک یلاخ ار مدرم بیج ،گنرین و ھلیح اب دنھاوخ یم دارفا نیا .۴
 .دندرگ یم دارفا ھنوگ نیا یارب یبوخ ٔھمعط ،زین ھبرجت مک و نامیا ون نایحیسم ھک تشاد ھجوت
 یزاین و )تسا زاب ھمھ یورب تشھب برد( تسھ ھمھ یارب یدبا شیاسآ و دیما دنیوگب دنھاوخ یم
 .دشاب یمن حیسم یسیع تاجن ھب

 
 یم .دننک لافغا ار یرایسب نایحیسم دنناوت یم اھشیارگ ھنوگ نیا ھک تشاد ھجوت دیاب ،ھصالخ رد
 نایم زا ار گرم شین اھنت ھن حیسم یسیع ھک یلاح رد .دنراد رب نایم زا ار گرم شین دنھاوخ
 ،دننیب یمن دوخ هدنیآ رد ار یشوخ تبقاع ھک یناسک یارب .تشادرب نایم زا ار گرم ھکلب ،تشادرب
 ھمھ ٔھمتاخ دیوگ یم ادخ اما ،)تایح( تسا زیچ ھمھ ٔھمتاخ ٔھناشن ھک تسا یدولآ رھز شین گرم
  .تسوا تسد رد زیچ
 

 ٩ نایناربع
  ندرم کی ناسنا یارب ھک ھنوگ نامھ :٢٧

 ،تسا ررقم یرواد نآ زا سپ و 
  ،دشک شود رب ار رایسب ناھانگ ات دش ینابرق راب کی ھکنآ زا سپ زین حیسم :٢٨

  ،دش دھاوخ رھاظ راب رگید 
  ،هانگ عفر یارب ھن  
  ،دنیوا هار ھب مشچ ھناقاتشم ھک ار نانآ ات ھکلب   
 دشخب تاجن    

 
 رد ایند رد زین نآ زا یا ھناعیب یتح و( تسا یتشھب دنا ھتفای تاجن هانگ زا ھک یصاخشا تبقاع
  .)دشاب یم ناشسرتسد
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 مراھچ و تسیب لصف
 هدنیآ لوصا

 تواضق و هرواشم
 

 ٩ نایناربع
 نآ زا سپ و ندرم راب کی ناسنا یارب ھک ھنوگ نامھ :٢٧

 ،تسا ررقم یرواد 
 
  kino “ونیک” ٔھملک .دش دنھاوخ یرواد گرم زا سپ ھمھ ،دش هداد ناشن لبق لصف رد ھک یروطب
 مھم .دراد زین ار ندرک اپ رب و ،ادج ،کیکفت ،دراد )یرواد( ار تواضق ینعم یسراف نابز رد ھک
 ندرک انب و نتخاس اپرب ینعم ھک دشاب یم “تفش” shaphat ،میدق دھع رد هدش فرصم ٔھملک نیرت
 “؟دروآ دھاوخن اج ھب ار تلادع ناھج یمامت یرواد ایآ” دسرپ یم ادخ زا یسوم میدق دھع رد .دراد
 کیکفت و ھیزجت لماش سدقم باتک رد تواضق ھک میئوگب میناوت یم عومجم رد .)٢۵ :١٨ شیادیپ(

  .دنراد مھ اب قرف ھچنآ زا تسا یحیحص
 

 ٣ انحوی
  ،دنک موکحم ار نایناھج ات داتسرفن ناھج ھب ار رسپ ادخ اریز :١٧

 .دنبای تاجن وا ٔھطساو ھب ات داتسرف ھکلب 
  ،دوش یمن موکحم دراد نامیا وا ھب ھک رھ :١٨

  ،درادن نامیا وا ھب ھک رھ اما 
  ،تسا هدش موکحم نونکا مھ  
 .تسا هدرواین نامیا ادخ ٔھناگی رسپ مان ھب اریز   

 
 اب یگرزب قرف ھک دنریگ یم رظن دم ار “تواضق” ٔھملک یفنم بناوجً الومعم ھک دنتسھ ینایحیسم
 ،دراد مالک موھفم
 

 ٨ نایمور
  ،دنتسھ یسیع حسم رد ھک نانآ یارب نونکا سپ :١
 ،تسین یتیموکحم چیھ رگید 

 
 زین یرگید تقیقح یلو .درک شومارف دیابن ھک تسا یتقیقح نیا .دنک یمن موکحم ار نایحیسم ادخ
  .دش میھاوخ تواضق زین ام ھک تسھ
 

 ١۴ نایمور
  ؟ینک یم موکحم ار دوخ ردارب ارچ وت سپ :١٠

  ؟یرگن یم ریقحت ٔهدید ھب دوخ ردارب ھب ارچ وت و 
 .دش میھاوخ رضاح ادخ یرواد دنسم ربارب رد ام ٔھمھ اریز  

 
 و شاداپ فلتخم تاجرد ،دنک یم اوس اھ زب زا ار اھ هرب .تسا نتشاذگ قرف تواضق ،ھصالخ رد
 هارمھ ار سدقلا حور و ،رسپ ،ردپ یادخ مان و ،دنک یم عفر ار اھ لاکشا ،دنک یم ارجا ار ھیبنت
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 تبثم زین یرایسب یلو ،تسا یفنم ادخ تواضق بناوج زا یضعب .دناسر یم لالج ھب شنادنزرف
 ،دزاس یم ادج زرھ فلع زا ار  زبس مدنگ ھک ،تسا لوصحم تشادرب نامز زا تبحص .دنشاب یم
 نیا .دنک یم ادج هدرم لامعا زا ار کین لامعا و ،دنادرگ یم اوس نایورود زا ار یقیقح نارادنامیا
  .درک دھاوخ عیزوت شمالک و هدارا قبط رب ،اناد یادخ زین ار شاداپ و ھیبنت .تسادخ تواضق
 

 ٢ نایمور
 .»داد دھاوخ ازس شلامعا بسح رب سک رھ ھب ادخ« :۶
  ،وکین لامعا ماجنا رد یرادیاپ ھک یناسک ھب وا :٧
  ،دنیاقب و تمرح و لالج یپ رد 
 ؛دیشخب دھاوخ نادیواج تایح  

  ،ناگشیپ ترارش و تقیقح نارکنم و ناھاوخدوخ رب اما :٨
 تخیر دھاوخ ورف ار دوخ بضغ و مشخ 
 

 ٢۵ یتم
  دش دنھاوخ رضاح وا ربارب رد اھموق ٔھمھ و :٣٢

  ،دنک یم ادج اھزب زا ار اھ دنفسوگ ھک ینابش نوچمھ وا و 
 ؛درک دھاوخ میسقت هورگ ود ھب ار نامدرم  

  تسار تمس رد ار نادنفسوگ :٣٣
 .داد دھاوخ رارق دوخ پچ تمس رد ار اھزب و 

  :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس رد ھک نانآ ھب سپس :٣۴
  ،نم ردپ زا ناگتفای تکرب یا ،دیئایب 
  دیبای ثاریم ھب ار یھاشداپ و  
 .دوب هدش هدامآ امش یارب ناھج زاغآ زا ھک   

  ؛دیداد کاروخ نم ھب ،مدوب ھنسرگ اریز :٣۵
  ؛دیداد بآ نم ھب ،مدوب ھنشت 
 دیداد اج نم ھب ،مدوب بیرغ  

  ؛دیدیناشوپ ارم ،مدوب نایرع :٣۶
  ؛دیدرک متدایع ،مدوب ضیرم 
 .دیدمآ مرادید ھب ،مدوب نادنز  

  ،ام رورس” :داد دنھاوخ خساپ نایاسراپ هاگنآ :٣٧
  ،میداد کاروخ وت ھب و میدید ھنسرگ ار وت یک 
 ؟میداد بآ وت ھب و میدید ھنشت  

  میداد اج وت ھب و میدید بیرغ ار وت یک :٣٨
 ؟میدناشوپ ار وت و ،نایرع ای و 

 ؟میدمآ ترادید ھب و میدید نادنز رد ای و ضیرم ار وت یک :٣٩
 نیرتکچوک زا یکی یارب ھچنآ ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ” :تفگ دھاوخ خساپ رد هاشداپ :۴٠

 .“دیدرک نم یارب عقاو رد ،دیدرک نم ناردارب
  :تفگ دھاوخ دنتسھ وا پچ تمس رد ھک نانآ ھب هاگنآ :۴١

  دیور ینادواج شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم یا 
 ،تسا هدش هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا یارب ھک  
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 ٢ نایسسفا
  ،میئادخ تسد ٔھتخاس اریز :١٠

  میا هدش هدیرفآ یسیع حیسم رد و 
  ،میھد ماجنا کین یاھ راک ات  
  درک ایھم شیپ زا ادخ ھک یئاھراک   
 .میرادرب ماگ اھنآ رد ھک    

 
 تیصخش ھشیمھ ،دوش یم تاجن ثعاب ھک یقیقح نامیا نآ ھک ،دنا هداد ناشن ود رھ بوقعی و سلوپ
  .تسا هدرم نآ ندرب راکب نودب نامیا .درک یئاسانش ار نآ ناوت یم ھک دزاس یم داجیا ار یراتفر و
 

 ٧ یتم
  .تخانش دیھاوخ ناشیاھویم زا ار اھنآ :١۶

 ؟دننیچ یم زرھ فلع زا ار ریجنا و راخ ٔھتوب زا ار روگنا ایآ 
  ،ناس نیمھ ھب :١٧

 .دب ٔهویم دب تخرد اما ،دھد یم وکین ٔهویم وکین تخرد رھ 
  ،دھدب دب ٔهویم دناوت یمن وکین تخرد :١٨

 .دروآ وکین ٔهویم دناوت یمن دب تخرد و 
  ،دھدن بوخ ٔهویم ھک یتخرد رھ :١٩

 .دوش یم هدنکفا شتآ رد و هدیرب 
  ،نیا ربانب :٢٠

 .تخانش دیھاوخ ناشیاھ هویم زا ار نانآ 
 
 ارف ادخ تواضق یتقو .دشخب یم تاجن ار وا ھک تسین دھد یم ماجنا ناسنا ھچنآ ،دیشاب ھتشاد ھجوت
 لیلد نیمھ ھب و ،)هدروآ نامیا ناسنا( هدش بوخ تخرد ھب لیدبتً البق تواضق دروم تخرد ،دسر یم
 ،هرب ،بوخ تخرد ار وا ھک تسا دراذگ یم یاجب دوخ زا ناسنا ھچنآ .دروآ یم بوخ ٔهویم ھک تسا
 .دزاس یم یحیسم و
 یم یناسک لماش تواضق مود ٔهرود ،دندش اوس مھ زا زب و هرب نآ رد ھک ھیلوا تواضق ٔهرود زا سپ

 هویم و هانگ رادقم ھب تبسن شاداپ و ھیبنت زین ھلحرم نیا رد .دنرامش یم یحیسم ار دوخ ھک دوش
 ،دنناسر یم ماجنا ار نآ ھک دنتسھ نارادنامیا و ددرگ یم عیزوت هدروآ
 

 ۶ نایتنرق لوا
  نیسدقم ھک دیناد یمن ایآ :٢
  ؟درک دنھاوخ یرواد ار ایند 
  ،دینک یرواد ار ایند تسا رارق ھک امش سپ  
 ؟دیتسین رتکچوک سب لئاسم ٔهراب رد تواضق ھب رداق ھنوگچ   

  ؟درک میھاوخ یرواد ار ناگتشرف ام ھک دیناد یمن ایآ :٣
 .یگدنز لئاسم ٔهراب رد تواضق ھب دسر ھچ 
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 اب فالتخا ھک ینرادنامیا نایم ،مینک تیاعر ار اسیلک طابضنا ھک ھتساوخ ام زا ادخ ،باسح نیا رب
 ھچنآ تسا صخشم لاح .دنوش لسوتم ایند یاھ هاگداد ھب نایحیسم میراذگن و ،مینک یرواد دنراد مھ
  .دراد طبر ام ٔهزورما یگدنز ھب ردقچ دیوگ یم هدنیآ ھب عجار سلوپ
 ؛٨ - ۴ :١ نایتنرق لوا( ناوت یم ھلمج زا .دننک یم تبحص شاداپ ھب عجار ھک تسھ یرایسب تایآ

 :١ نایپیلیف ؛١٠ - ۵ :۶ نایطالغ ؛٨ - ۶ :٩ ؛١٠ :۵ ؛١۶ :۴ نایتنرق مود ؛۵٨ ،٣٢ :١۵ ؛٨ :٣
 :١ نایکینولاست مود ؛٢٣ :۵ ؛١٣ :٣ نایکینولاست لوا ؛٢۴ :٣ ؛۵ :١ نایسلوک ؛١۶ :٢ ؛٢۶ ،١٠

 ،١۴ ،٨ ،۴ :۴ ؛١١ :٢ سواتومیت مود ؛١٩ ،١٨ :۶ ؛٢۵ :۵ ؛٨ :۴ ؛١٨ :٢ سواتومیت لوا ؛٧
 .درب مان ار ،١۶

 ضیف بسح رب ھکلب ،میتسھ نآ قیال ھک تسین نآ رطاخ ھب اھ شاداپ نیا ھک دوش شومارف دیابن ھتبلا
  .میناسر ماجنا میناوت یم ار دور یم راظتنا ام زا ھچنآ ،اھنت ام .دنشاب یم دنوادخ
 

 ١٧ اقول
  زین امش ،سپ :١٠

  ،دیدروآ یاج ھب ،تسا هدش هداد نامرف امش ھب ھچنآ نوچ 
  میا تنم یب یناراکتمدخ” :دیئوگب  
 »“میا هدرک ھفیظو ماجنا اھنت و   

 
 .دراد زین ار رمث یب و هدیاف یب ینعم ،هدش ھمجرت “تنم یب” یسراف نابز ھب ھک archreios ٔھلمک
 هدش ماجنا راک یارب قوقح تخادرپ ینعم ھب ،ینانوی نابز رد )١٢ :۵ یتم( misthos شاداپ ً،اتجیتن
ً الماک شاداپ تخادرپ .)درادن تیاھن ھک( تسا سدقلا حور ٔهویم ناردنامیا صوصخ رد ھک ،دشاب یم
 ،دیوگ یم سلوپ .درادن ام ھب ینید وا و ،تسا ادخ ضیف باسح رب
 

 ۴ سواتومیت مود
  مندش ھتخیر لاح رد ،ینتخیر یا ھیدھ نوچمھ ،نونکا مھ ،نم اریز :۶
 .تسا هدیسر ارف متلحر نامز و 

  ،ما هدیگنج ار وکین گنج :٧
  هدناسر نایاپ ھب ار ھقباسم 
 .ما ھتشاد ظوفحم ار نامیا و  

  ،تسا هدامآ میارب یئاسراپ جات نونکا :٨
  درک دھاوخ اطع نم ھب زور نآ رد ،لداع رواد نآ ،دنوادخ ھک یجات 
  ،نم ھب اھنت ھن  
 .دنا هدوب وا روھظ قاتشم ھک نانآ ٔھمھ ھب ھکلب   
 

 ،میشک یم راظتنا یکالاچ و تبقارم اب ار حیسم یسیع ٔهرابود تشگرب ھک تسا لیلد نیمھ ھب
 

 ٣ نایسلوک
  ،دنک روھظ ،تسامش یگدنز ھک حیسم نوچ :۴
 .دش دیھاوخ رھاظ لالج ھب وا هارھ زین امش هاگنآ 
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 ۵ بوقعی
  ،ناردارب یا سپ :٧
  .دینک ھشیپ ربص دنوادخ ندمآ ات 
  دشک یم راظتنا ناقھد ھنوگچ دیرگنب  
  ؛دروآ راب ھب ار دوخ شزرا رپ لوصحم نیمز ات   
 نیمز رب یراھب و یزیئاپ یاھناراب ات دنک یم ربص ھنوگچ    
 .دنرابب

  ،دیراد یوق لد و دیشاب روبص زین امش سپ :٨
 !تسا کیدزن ام دنوادخ ندمآ اریز 
 
 ٣ انحوی لوا

  ،میئادخ نادنزرف کنیا ،نازیزع یا :٢
  .تسا هدشن راکشآ زونھ دوب میھاوخ ھچنآ یلو 
  ،دنک روھظ وا ھک هاگنآ میناد یم اما  
 .دید میھاوخ تسھ ھکنانچ ار وا نوچ ،دوب میھاوخ وا دننام   

  ،دراد یو رب یدیما نینچ ھک رھ :٣
 .تسا کاپ وا ھکنانچ ،دزاس یم کاپ ار دوخ 
 

 ار وا رگا .میشاب وا راکب لوغشم ھک ،تشاد میھاوخ راظتنا دیما و یداش اب ار حیسم تشگرب ینامز
 ھتبلا .دنتسھ دوخ ٔهدنیآ نارگن ھک دنتسھ زین ینایحیسم اما .دوب دھاوخ ام هارمھ زین طاشن ،مینک تمدخ
 دیاب و تسین ادخ زا اھ ینارگن نیا ھک درک شومارف دیابن یلو ،دنا هدرکن یفاک دشر حیسم رد زونھ
 .دوش ھتشادرب نایم زا
 

 ٢ انحوی لوا
  دینامب وا رد ،نادنزرف یا ،لاح سپ :٢٨

  میشاب ھتشاد نانیمطا دنک روھظ وا ھک هاگنآ ات 
 .میوشن هدنمرش یو زا شندمآ ماگنھ و  

 
 تسھ ادخ مالک و )“لاربیل”( نایارگناسنا ھیبنت/شاداپ نایم ھک یگرزب قرف ھب عجار تسا مزال اجنیا

 ود نیا .دش دھاوخن راکشآ دراد مالک یقبام اب ھک یمھم ٔھطبار ،دوشن نآ زا تبحص رگا .منک تبحص
  .دننک یم قرف مھ اب ظاحل ھمھ زا تشادرب
 ماجنا زا سپً اروف دیاب ار شاداپ ،دیوگ یم Skinner رنیکسا .منک نایب ار نآ زا ھنومن کی دیراذگب
 و داد ماجنا تاناویح یور ار شیاھشیامزآ رنیکسا .دریگب ماجنا هرابود هدش ھتساوخ ھچنآ ات داد راک
 ناویح یعون ار ناسنا ھک دوب رطاخ نیا ھب زین وا تشادرب .درک طوبرم ناسنا ھب ار دروآ تسدب ھچنآ
 نوچ ،دیامن یم قیوشت یروف شاداپ اب ار هدش ھتساوخ راتفر ھک تسا یا ھنوگب وا شور .درمش یم
 یاپ یتقوً اصوصخ ،درک قیوشت تدم زارد فادحا اب ناوت یمن ار ھبرگ و گس( درادن لمحت ناویح
 یظاحل زا ھتبلا .تسا ناویح زا یرترب دوجوم ناسنا ادخ مالک ساسا رب اما .)!دیآ یم نایم ھب گرم
 یقرف اما ،)دنور یم هار نیمز یور ،دنروخ یم تاجیزبس و تشوگ ،دنشک یم سفن( دنربارب مھ اب
 یئاھ دیما و رادشھ ،هانگ زا لبق ندع غاب رد .دنا هدش هدیرفآ ادخ تھابش رد ھک تسا نیا دنراد ھک
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 ،درب یم رس ھب هانگ رد ھک نا هزورما یتح .تشاد رب رد ار یتدم زارد جیاتن دوب هداد مدآ ھب ادخ ھک
 .دیامن یم قیوشت ار وا ھک دراد یگدنز رد ار یتدم زارد دصاقم
 یناویح راتفر ھب رجنم نآ ٔھجیتن ،)دشاب ھتشاد ناکما رگا( میئامن تیبرت ناویح دننام ار ناسنا رگا

 یم ھچ رھ و منک رود دوخ زا ار اھ جنر و درد ٔھمھ مھاوخ یم نم” ،دیوگ یم ناسنا .دش دھاوخ
 لوصا .داد دنھاوخ یروف تیاضر ھب ار ناشیاج ،تدم زارد فادحا .“مربب تذل یگدنز زا مناوت
 ھک ینامز اما .دش دھاوخ نکمم ریغ دراد ھطبار تیاھن یب ھب ھک یحیسم قالخاً اصوصخ ،یقالخا

 ،درک عوجر ١١ نایناربع ھب دیاب ،دوش یم سدقم مالک ھیبنت /شاداپ زا تبحص
 

 ١١ نایناربع
  ،دش گرزب ھک یماگنھ یسوم ھک دوب نامیا ھب :٢۴

 .دوش هدناوخ نوعرف رتخد رسپ تساوخن 
  ار ادخ موق اب ندید رازآ وا :٢۵

 .داد حیجرت هانگ رذگدوز تذل رب 
  ار حیسم رطاخ ھب یئاوسر و :٢۶

  ،درمش رصم یاھجنگ زا رتشزرا اب 
 .دوب ھتخود مشچ شاداپ ھب شیپ زا اریز  

 
 .تسا تیافک یب یروف یاضرا ھک دھد یم ناشن ،مینیب یم )لصف مامت و( تایآ نیا رد ھک ینامیا
 ٔهدنیآ ،دنراد یماکحتسا اب نامیا ھک ینارادنامیا اما .تسین طیارش نیا رد یزیچ یارب یماوداب ٔهزیگنا
 ینارفاسم نارادنامیا .دننک یمن بارخ یتاظحل رطاخ ھب ار ناشزور اھنآ .دنریگ یم رظن رد ار یرتھب
 هزورما یایند .تسا هدش ھتفھن هدنیآ ردً اقیمع اھنآ ٔھشیر .دشاب یم ناشیدبا ٔھناخ ناشدصقم ھک دنتسھ
 .تشاد دھاوخن ناشیگدنز رب یا هدمع ضوفن رگید ،شیاھدرد و فیک مامت اب
ً اتاھن و ھتفر نایم زا زیچ ھمھ نامز رورم اب دیوگ یم ھک ،یپورتنا مان ھب دراد یکیزیف تیصاخ ایند
 .درادن یمئاد تیاضر ھک تسا لیلد نیا ھب .)درب هانگ زا ھک یتنعل لیلد ھب( دش دھاوخ زاگ ھب لیدبت
 ،دننک یم هدھاشم رود زا ار ادخ یاھ هدعو و ،)ناشلد مشچ ندش زاب اب( دنناد یم ار نیا نایحیسم
 

 ١١ نایناربع
  ،دوب هدرمً ابیرقت ھک یسک زا مھ نآ ،نت کی زا ،ھنوگ نیا :١٢

 .دمآ دیدپ ،ایرد ٔهرانک یاھنش دننام رامش یب و ،نامسآ ناگراتس نوچمھ ریثک یلسن 
  ،دنتشذگ رد نامیا رد ھمھ نانیا :١٣

  ،دندوب ھتفاین زونھ ار اھ هدعو ھک یلاح رد 
  .دندوب ھتفگ دماشوخ و هدید رود زا ار اھنآ طقف ھکلب  
 .دنبیرغ و ھناگیب ،نیمز رب ھک دندرک قیدصت ناشیا   

  ،دنیوگ یم نخس نینچ ھک نانآ :١۴
 .دنتسھ ینطو یوجتسج رد ھک دنھد یم ناشن اراکشآ 

 
 نآ یایازم زا و میوش یم رتکیدزن تشھب ھب ،میوش کاپ هانگ زا ردق رھ و ،هداد ام ھب ادخ ار تشھب
 یم رتشیب زور ھب زور یگدنز یاھ یراتفرگ و هدش ناطیش بالجنم زا رپ ایند .میوش یم دنمرھب
 حیسم یسیع تاجن قیرط زا ار ادخ تشھب دیاب .تسا هدروآ یور ناطیش منھج یوسب ایند .ددرگ
 حور زا تبحص .تسین یناسنا ٔھیضرف ای دیدج بتکم .تسین یا هزات بھذم زا تبحص .دنروآ تسدب
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 ،دیوگب دناوت یم یحیسم رجات .دراد یم رب نایم زا ار منھج ھک تسا یتشھب دوجوم ھک تسا ادخ
 هاگن ار شنادنزرف ادخ .تسا نیمھ ایند نیا رد یگدنز یلو ،مداد تسد زا ار یدایز لام و لوپ ھلب”
  .“دراد یم
 یب یگدنز زا یا هدمع تمسق ،نآ نودب .دشاب هدش نشور نایحیسم یارب دیاب هدنیآ ھک مینیب یم لاح
 ریغ رظنب ھک یتالاؤس باوج نتفای یارب یدیما تقونآ .دیسر دھاوخ رظنب چوپ و ھتفشآ ،فاصنا
 دھاوخ راک رد یتواضق ھک مینک یم ادیپ نانیمطا ھک ینامز یلو .دمآ دنھاوخن تسدب دنشاب یم نکمم
  .تفای دھاوخ رییغت زیچ ھمھ ،دراد یم رب نایم زا ار اھ لاکشا ھمھ ھک دوب
 ھک تسا نامز نآ رد اھنت .دنروآ تسدب هدنیآ شنیب اب ،ناشتایح نامز رد ار ادخ تساوخ نارادنامیا
 درد اب سلوپ ھنوگچ میدیدً البق .دنک یم ادیپ ینعم ،دراد دوجو یفاصنا یب و هودنا و درد ھچ رھ
 ،دش وربور
 

 ۴ نایتنرق مود
  ،میوش یمن درسلد سپ :١۶

  ،دوش یم هدوسرف ام یرھاظ ناسنا دنچ رھ 
 .ددرگ یم رت هزات زور ھب زور ینطاب ناسنا  

  ام یارذگ و یئزج یاھجنر اریز :١٧
  دروآ یم ناغمرا ھب نامیارب یدبا یلالج 
 تسین ریذپ سایق اھجنر نآ اب ھک  

 
 تبسن یتیلوئسم نایحیسم ھجیتن رد و هدرک مولعم ار هدنیآ ،تدم زارد هاگدید دنیوگ یم دارفا یضعب
 دھاوخ یگدنز رد راکتبا و تمکح تفایرد ھب رجنم یتشھب هاگدیدً اقافتا .دنرادن دوخ ٔهزورما یگدنز ھب

 ای تشھب ،دراد یرتشیب شزرا مادک ،دیسرپ دیاب .دروآ یم دوجوب ار نیا یدبع شاداپ لصا ؛دش
 دناسر نایاپ ھب ار ھقباسم و ،تشاد هاگن ار شنامیا ،دیگنج بوخ وا .دینک هاگن سلوپ ھب ؟منھج
 ،دیوگ یم .)!هدنرب(
 

 ۴ سواتومیت مود
  ،ما هدیگنج ار وکین گنج :٧
 .ما ھتشاد ظوفحم ار نامیا و هدناسر نایاپ ھب ار ھقباسم 

  ،تسا هدامآ میارب یئاسراپ جات نونکا :٨
  درک دھاوخ اطع نم ھب زور نآ رد ،لداع رواد نآ ،دنوادخ ھک یجات 
 .دنا هدوب وا روھظ قاتشم ھک نانآ ٔھمھ ھب ھکلب ،نم ھب اھنت ھن  
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 مجنپ و تسیب لصف 
 بلاطم ٔھصالخ

 
 ،لاح نیا اب .میا هدرک یحیسم یناحور بتکم بناوج کیاکی ھب رفس .میا هدرک یط ار یدایز هار
 یم یسراو رتشیب ار یا ھبنج رھ و مھد ھمادا متساوخ یم یلیخ .میا ھتفرگ هدیدان ار یدایز رادقم
 یحیسم ٔهرواشم اب ار اھ نآ ٔھطبار و هدرک زاب رتشیب ار یناحور یاھ دامن زا یئاھتمسق ،مدرک
 اج نیا رد نآ یاج اما .هریغ و ،متخادرپ یم یزاسکاپ زا رگید یاھ تمسق ھب ،مدومن یم یسررب
 .هدش ینالوط یفاک ردقب باتک .تسین
 ٔهرواشم  ھب ھطبار ردً اصوصخ ،ار دراد رتقیمع یسررب ھب زاین ھچنآ ما هدرک یعس ،هار رس ات رس رد
 تیادھ ار ینابز یسراف نارواشم ،حیسم یسیع دنوادخ ھک تسا نیا نم دیما .)١(مھد ناشن یحیسم
 و دروآرب ٔھنیمز و ،دننک رشتنم ار دشاب یم نابز یسراف نارادنامیا صتخم ھک یئاھ تشادرب ات دنک
 ھک دینک روصت تسا نکمم .دنھدب رارق نابز یسراف یسیع یاسیلک سرتسد رد ار ناشلئاسم لیلحت
 یحیسم ٔهرواشم ھب زاین ھک دنشاب هدیسر یئاج ھب ،ناتسکیجاتً الثم ای ناریا یاسیلک تسا دوز زونھ
 تقو دح نیا ات رگا ،دوب مھ حیحص ھک یتروص رد یلو ،تسا یھابتشا ٔهدیقع ھتبلا .دنشاب ھتشاد

 یلمع بتکما .دشاب هدش راکشآ یفاک ردقب جایتحا منک رکف ،دیشاب هدنارذگ باتک نیا ندناوخ فرص
 .دراد نآ ھب یتایح زاین نانابز یسراف یاسیلک ھک تسادخ مالک
 ناوت یمن .دنشاب یم مھ رد و مھ اب یگناگادخ و تقیقح ،مھد ناشن ھک هدوب نیا رگید مھم دروم
  .دروآ تسدب )ادخ( تقیقح نودب ار یگناگادخ ناوت یمن و ،تشاد تسد رد یگناگادخ نودب ار تقیقح
 میوگب دیاب اما ؛دوب یلکشم و عیسو راک .دومن دھاوخ صخشم هدنیآ ،مدش قفوم نآ رد هزادنا ھچ ات
 تالکشم و لئاسم لح یارب ادخ مالک زا هدافتسا موزل و تیمحا مراودیما .دوب دیفم رایسب نم یارب ھک
 منک یم بجعت ،یحیسم ٔهرواشم رد زارد نایلاس تمدخ و سیردت زا سپ .دشاب هدش مھارف نایحیسم
 ،دننک یم افتکا مالک ٔھعلاطم و ھبنشکی یاھ سیورس رب ھیکت ،)نابز یسراف و( ایند یاھ اسیلک روطچ
 لماش رتشیب ھک( دنروآ یور دشاب یم تسد رد یمومع دیارج رد ھچنآ ھب ،موزل تروص رد و
  .تسا ھعماج نارگ ھناسفا یاھ ھتشون ای بحاذم ،یسانشناور
 
 :هداد نم ھب باتک نیا نتشون رد نم ٔھعلاطم ھچنآ
 

 دراد یحیسم ٔهرواشم اب مالک ھک یطبر و ،لئاسم یاب فلا یتح ھتسناوتن لاحب ات سکچیھ .١
 شیپ رد میارب یرتشیب یاھ راک مولعم .)نم هدوخ نوچمھ( دشاب هدروآ تسدبً الماک ار
 .مرمع رخآ ات - تسا

 .تسا نامز نیا تالکشم و لئاسم ھب طوبرمً الماک یحیسم ٔهرواشم ھب طوبرم تایآ .٢
 ؛دشاب ناج یب و کشخ درادن موزل ، Systematic Theology یناحور بتکم ٔھناماس .٣

 .دراد نآ رب ھیکت ھک تسادخ نادنزرف یگدنز
 ھن - دھد یم تکرب ار ام ،دوش یم یراج شمالک ٔهدافتسا زا ھک یتقیقح طسوت ار ام ادخ .۴

 .نآ زا جراخ
 ادیپ مالک نیمھ رد )میراد زاین دبع ات( میراد زاین یگناگادوخ و یگدنز یارب ام ھچنآ رھ .۵

 .میرادب رصقم میناوت یم ار دوخ اھنت ،مینک راک ھچ میناد یمن زونھ رگا .دوش یم
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 ات رگا !دینکن فقوت اجنیا .منکب ادخ یناحور بتکم ٔھعلاطم ھب قیوشت ار امش هرابود دیراذگب لاح
 مالک دوخ رد یرتشیب رایسب شناد و تاعالطا مھدب نانیمطا دیراذگب ،دیا هدرک تشادرب مالک زا اجنیا

 تقیقح بناج ود رھ یارب ینعی ،دینک ھعلاطم ناسنا راتفر و راکفا روحم رد ارنآ ھنازور .تسادخ
 .یگدنز رد
 
 
 
 
 
 
 

 مجرتم سیون ریز
 
 یاھ تشادرب ات ،دنک تیادھ ار ینابز یسراف نارواشم حیسم یسیع دنوادخ ھک تسا نیا نم دیما )١(

 زین نابز یسراف یاھ زاین و لئاسم لیلحت و دروآرب ٔھنیمز و ،دننک رشتنم زین ار نانآ ھب طوبرم
 ،ناریا یاسیلک تسا دوز زونھ ھک دشاب هدش روصت تسا نکمم .دریگب رارق اسیلک سرتسد رد
 ٔهدیقع ھتبلا .دنشاب ھتشاد یحیسم ٔهرواشم ھب زاین ھک دنشاب هدیسر یئاج ھب ،ناتسکیجاتً الثم ای
 نیا ندناوخ فرص تقو دح نیا ھب ات رگا ،دوب مھ حیحص ھک یتروص رد یلو ،تسا یھابتشا
  .دشاب هدش راکشآ زین نابز یسراف نایحیسم یارب نآ جایتحا منک رکف ،دیا هدرک باتک

 
 


