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	�ۀ ��� � ،��رم	�و� ا� �� در د�� دار��ا�- ���ب �ً, . ا��" راه)��� م'�وران م$#"!" ���ب 
�� ��� م! �0ش و ان�'�ر ��0 ن���ر ��� ه�� ا�- . ���م ���ب در ا�- م�3ن ام�3ن �12
 ن#$�ش�م� 
د:�� م- ا�- ا�� �� ا���ناران ��ر�! ز�0ن از 8
�7 ا�- ���ب . ���ب 6�0رت 	ا�4ن� ان�'�ر ����� ان


م) 0'6ن �� �?#$�� ��ر�! ز�0ن :#$! م$#< ن���� �#= و رح�� ;ا را �س 0Aب م��ۀ :�?! �B(	از
  .�0 د�� Cورد


د� در ا�- ���ب � �D	ا
ن�م#� ش�، و شFG م'�ور ن#� " ا���نار"ا���نار� �� �0 م'�ورۀ م$#"! م
  .ن�م#� ش� ا��" م'�ور م$#"!"

�6Hخ ص
  ش�ه
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  ���رم��� 
  )�#ا!.- ,����(ای��ن�ار 

  
  ه" ا,��ن ا456�ت زی�د را در دس0 داری� 

  
م)'P ا�- ا8,:�ت . ر د�� داردد	O �0 ا���نار  ا8,ع ز��د� را- 	?$�از ش
وع اول#�BL م'�ور م$#"! 


0ۀ BL?! م'�ور) ٢(م ;ا، �,) ١. (ا���� 	�نQ از T� ،)ل6د) ٣C ��(4 7 :�� دل�
8)١(.  

. �,م ;ا اول#- و ا���! �
�- م
	O ا8,:�ت 0
ا� ش)�;� شFG 4)�� ��ر ا��Vد� Qن�	ا،دو   -�

� ( 6�G0ص
60ط �0 شFG را ماص� ((� �D	ا
در م6�Tع ا�- �) و ��و ه� . )٢(م! �))) ا���نار/ م
  . )٣(نم#�ن م'�ور و ا���نار �
اه] م! ��ز  0
ا� ان�Tم ��ر م'�ورۀ م$#"!راار��Bط Zزم و ح#��! 

  
 و!�د ن�ارد�  ��:9ۀ ت�ز� و ش(%0 ان(�

  
0
ا� 0��  انV#�ۀ Zزم �,م ;ا Q6ان	وردن C �� دو و  Z�0ن#� را
  :�د ا��Tد �

  
  ١٠اول ;#��$��ن 


 ن�Bش ه#[ Cزم��'! 0
 ش�� ن�!: ١٣'0 Q��(م �� �C .ز� ن�!و�	ا ام#- ا��؛ او اده 0#_ از �6ان   ;
��زد �� ��ب �"�?_ را داش��  ;6د Cزم6د� ش�6، 0?�3 �0 وC �ِLزم��_، را� 4
��� ن#� �
اه] م!

  .�0ش#
  

 

ن� ، و ا4
 62لb �0 �?#$�� �� ن'� و	6د ناردم$a?ۀ ش)�;ا4L 6د��ن�� 
0 �cنC �6V0 �$6ان�ن م! 
L
ه#[ م$a?ۀ �0 ا���ناران �H4، م! �6ان ام
وز� ن#�  ن#� رd0 دارد، b2 ه�� 14ش�� رو� Cورد، �0 ا�'�ن
 م6رد 0#_ ن#$�). ��ز� و ش�HV انV#�� و	6د نارد(�ر�'ۀ م'�ور� م�3- ا�� الB�� . 4)�ه�ن ا���! 

#2ا  ن�6ان!�0 دل#?م$a?� را (� �T#�و در ن ، 0 �
eن 

 :�د� و م)"�#f�C د
H0 ان م$#"!ول! م'�ور. 

د �� م$a?ۀ )��0 ا�8#)�ن داش�� �0شH0
، �'F#G  انم6ا	� ش�C �0ن م'3?! �� .  و	6د نارد�م)"�

  . )g(م$a?� ا��
Cن�c 4)�� . دغ :ن ش)���ئ! �
 در �0از اول#- C ��(4دم و ح6ا) �0 ش�3 ;�م( را م! �6ان ا���ناران م$�ئ�


درا H0
. ، ن� 	)Bۀ ا0�ائ! �� دارد)ن#� م! ش6د�� k:�0 ا����ر (�jنC �6ن ا��  م! �) 	)Bۀ م)"�
Q6ان	ن�6 4)�� ه�#'� �j د
H0
او 2
ورش ن، و وا0$�� �0 زم�ن، م"#d، و ش�G! م! �0ش) �� در م)"�
�����، د��  �jن�6 �0 ! وL�! م�ح#� 	6انQول.  ان(�Cۀ ا?a$و م Q?mش ن�6د� وص?! را :�7 م�� 

 'FG ;6اهم��   . ��ز� ا� ن#$�م6رد ش
  
  

  @#ا ه# ��:9- را� ح�9 ه�0
  

 ن�Bشداش�� و	6د  0
ا�_ !�� را� ح?ا�  ، ه#[ م$a?�ش)�;�� ن'� ا� و	6د نارد ه��ن6mر �� ه#n م$a?ۀ
�0 �
د و 4)�� م' .)o(و	6د ناردن#� 
T� 4! را�ور م$#"! م! دان �� :#$! م$#< ;6د ���م م$�ئ� زن
  .ن3
د
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  A4B#ان��ن 
١o :-ا ��ه
��� م� ه�رد� �)، 0?�3 �$! ا�� �� از ه
 ح#k  ز�HDp �0      ا:e] م� �)�ن ن#$� �� ن�6ان

  .ه�6cن م� و���6 ش� ا��، 0ون ا�)4 �3)�� �)
  

��  ه�,م ;ا ;6د م! �64 
!4  :دار�] را ;ا �
اه] ��;�� ا��Zزم  ;ا �4ن� 0
ا� زن
  

  ١دوم *D#س 
٣ :
رت ال�ِ! او هL  ا�� ��م� ارزان! داش 
ا�- از 8
�C . 7ن�c را 0
ا� ح#�ت و د�)ار� ن#�ز دار�] 0

  .وا�mۀ 	,ل و ن�63#! ;�6_ �
ا;6ان� ا��  ش)�;ِ� او م#ّ$
 ش� �� م� را �0
  

m0 6ع راp6و6را�- م >pا . م! 0#)#]ن#�  ٢٣ در م�م6ر ا��26ن �0 4?ۀ ;6د; و ش�H،  ;6راr، م�ن)
_#���C;6د را در د�� دارد، " :�� و �6ب د��!"#- ;�8
 �0 ه�.  م! �)ح�s�Hاز او  و  م! ر��ن

امD?�! �� از / �'#_ و ; #?A�  ��T�0 ه�#- ش�3 م ،(�  . �� ا�- ��ر را ان�Tم ده;6اه ش
  
  

-Eن�دارد F$ز @- دان��ور ����� ن����   
  

 در ح�A#A از. م'�ور م$#"! �BL از ش
وع ��ر �� ا8,:��! را در د�� دارد؟ ا8,:�ت او ز��د ا��
�� ن#�ز دارد را در د�� دارد 
8
�7 �,م ;ا، ه)u( .!ال ه��v� ��(�  در �� �� 0
ا�_ L�0! م! م�ن

Cن ه� را در���� �	6اب ��0 	?$�ت م'�ور� (  : ا�- ه� م! �0ش)
�#$�؟. ١ �?a$م م���ال v� 6اب	- �ت ا�- ش�م� دان$�	در  .)٧( م$a?� م! �0ش
  �,م ;ا �0 م$a?� م
60ط م! ش6ن؟�� اص6ل! از . ٢

د 0
ا� Cن. ٣� � و �� ��ر ��0#��  ؟ ا	
ا ش6ن �� �x��3 ا�- اص6ل �
  


� 	6اب 0�� Cوردنن#�ز ا�- �vاZت Vت د�Zاv� �#ن  را نC �0 ب��6م ا�- �� _G0 در �� م! �))
  . و در ا�)�T ص"�B از Cن ه� ن6Gاه] �
د2
دا;�;6اه#] 

، ح� �);6د 6ان$�� �نا���نار �� را  م'�ور م$#"! م$�ئ� ش)�;�� ش� ا� م! �6ان �H4،در ;,ص� 


ا�'� �� ا�- م�نO ( او �� را. ز ا�- �0�0 ا�8#)�ن داش�� �0ش م'�ور م$#"! م! �6ان ا.دد� و ح� ;6اه

�� ، )اص?! م! �6ان �0ش(�yDpا ا��ه
 م'�ور م$#"! ��0 �,م را �0 .  ش)�;� و ا���Hد� از �,م ;
، و(� �Dل�mم �#�H� ل6د ;6د راC ��(4 دل -#(cذر� 0#- �,م ز ه� 
�
ار دهL . -#(��'#_ �?#$� ن#� 


ار ده  را ز�
 ذر�� �?#$��_ا:}�و�H#s ا� را �0 دوش ;6د دارد، و ��0 ه
 �x از L م . 0#- �,م,�
 �Lا را ه#[ و
ان;V60ط �0 د�
م ;ا را م! وL�! �,.  0?�3 ه�#'� م
60ط �0 ;6د 6G0ان# ن6Gان#م

�ً�Gا �0 ش�� ش; ،�0 ش�� ا�� و Cن ه� ح
ف ه�� او .  ص"�B م! �);6ان#�
#Vن �   .)٨(را ن�د�
  
  

  G �� ,����(�ن- ا456�ت در دس0 ,�
  

 

��A  ��ل� ا� 60د �� وال�)_ ٢٠م
�] د;��C �0 درم
�] b2 از دو ��ل ام� . ;م� 0'�رت م'�6ل 60دن
د��
 ه� 0#��ر� .  0#��ر���ن م)��A ش�6رًا �0ز4'� و �د و �0 �'6رش Cم
��3 0د�� دا�,م�! ;6د را از 

! 60د �� از او م!  �vاZ� ص"�B او 	6اب �0�)��. �'F#G داد� 60دن schizophreniaا�3#�و�
ن#� او را 



o 
 


�Bً� مت دو ��ل در 0#��ر���ن �6ن او .  60د"ن�"�� " 0?�"و Cن ه]  ش�� ���� 60د، ه�� �3
 م! �
دن
"�b2 از �� هH�� . �0 ن�ام#� ز��د� 60د �� او را ن�د م'�ور م$#"! Cوردن ، و"دا;� رو��� ;6د ش

��
4
د�  در او !#2' �م'�هD0 6ع را وp6م �H4 �cنC دن ن�6د، و
� �B"وع �0 ص
 از Cن م
�] ش
 .  ن�6دروش-

ه
 ��ل 0
ا� مت . ��دن�دور د��! �
ش�Bن� روز� ر�#، وال�)_ او را �0 وL�! م
�] �0 �- مر�� 
مC OL6ن از . ادام� ����از د#0
���ن او ��رغ ال�"�#?!  0
ن�م� �� زم�ن�6��ه! �0 او �
 م! زدن و ا�- 

 �?a$او م
�! ;6ش و ��ل] 60د، ول! در ن��ن ��s[Gه
ًا BLً, م
�]. ش
وع ش� ��ش�� ن$�B �0 وال�-  دل 

 60دو از دور� �� ا��Tد �
د� 60د  ن�)_ ان�Tم م! داداو از ;م�! �� وال. ش� 60دH(�م . �cنC ا واز ;

0 
H(�60د م �ن 2ر م�درش را 0')�� و C �0ن ه� و�L ا ش�4
د A0#ۀدل_ م! ;6ا�� م�ن). 60د� او �"�#� ش

 م�3- 0
ا�_ 1V0ران، ول! #f �
ش � 0. 60دشe60د، ول! �0ن � ه#[ �b را	O �0 ا�- ح7 او ;6رد� ش

68ل ��� زم�ن! �� ��رغ ال�"�#� ش د� ��ل مت ا�- 0 ��4ن! . � 60دم6p6ع ص"�B ن3
د#' . �L6نC

  �0 و	6د. �'F#G دادنرا  "ا�3#�و�
ن#�"4
�� �� روان')���ن ;6د � �8#�ن او ش�3 م
م6ز� را 0H(� 

_(� و د،ن�C 6ن ه� را از ;6د دور ;6اهرا	O �0 م6p6ع ، �
س از ا�- داش� �� �0 ص"�B ن$�B �0 وال
4
�� ه#[ ح
�! ن�ن [#��� �T#�در ن.  

مت ز��د� از ;�ن6اد� دور ] م
�وL�! م'�ور ا8,ع ���� �� :  ش�3 ا��Tد ش�0 ا�- م'�ور�4'��_ در 

ددر ا�- م6رد �6ش_  � #0'�
�تا8,:د�� Cوردن 0
ا�  ،60د�� . -�ه��3ر� در ا�- زم#)� ن#� او وال


دن� .-�م� در را� �G08ه$�)، و دور� از �
زنش�ن " ان�Tم ��ر ;ا" �3
 م! �
دن در ح�ل وال; 

 و :�#Aً� ��06  �� 4)�� �0ر4! را م
�Q3 ش� ان6	� شن وال�- م�،اول#�	?$�ت ه��ن در . ;ا 0"7 60د

  .��ر شن
C �0 �	6� �0 [�
د، و او را ��ش ن��6_ ااص6ل �,م ;ا را 0
م'�ور ، 60دح6ا�_ �
 	��_ ن �� م

 �� �;�� -D�mا� �� دارد، م �?a$از م 
eف ن
0
ا� 0�6Bد� اوص ا�- 0
ا�_ م6p6ع .  L�0! ا��ام#

ار از م$�ئ� و  و ش�! ، ح�ل زن �0ل�ز وال�- ;6ددور� ام'�3  �0 و	6د  ��ش�3 روش- ش� ��T0

�0 وال�)_  �Bط ��ل�! �� ه�#'� م! ;6ا��;6اه �6ان$� ار� ت زن4!، ا4
 C �0ن ه� رو0
و ش6دم'3,

ار از م$�ئ� و م'3,ت . Cورد�� 0 را داش�� �0ش��
 �0 ا��Tد م$�ئ� و م'3,ت #0'�)T(م � �
�

، ن�#"� و � م��Dدل! از ام#، ه'ارم6�Tع. م! �'�ن0#��ر���ن روان!  او را �0 ���ً� و ن�شم! 
ا�_ 0
 ،7�6'�
Hص �ًB�
� �� داش� ا��Tد 4
د�در 0
ا0
 وا�)_ ��)٩( . b2 و �6ش_ ز��د از �B"در ا�- ص

 م�0�A #)� ه� م
�] �زمC 6ر �� م'�ور �0 او ن�#"�;6د را ش3$�، وmد� 60ن
 �0 را	�0O وال�)_  د �

دۀ ;6د ص"�Bا��3ر رنn د�اح$�س و � .  

8
 ا��Tدم'�ور� 	?$�ت b2 از Cن، �G0 !"#$! م�شC و  و م��ل"� و ا��Tد راm0ۀ ��ل�! م#�ن �
زن
 -�را 2#_  دان'��V و ;م� �0 ;ا  را�] b2 از �x ��ل زن4! �0 وال�)_م
�. 2#_ ر�� ن�6دوال
��
4.  

و	6د را� در���� ا8,:�ت - مA�6#�! را �0 و	6د م�نO �0ر4! �� در م'�ور م$#"! �)#�6ان$� �6Vن� 
Cش�3ر شن  b2 از ،ا0�ا. دو م6رد را م! �6ان �0ز64 �
د0
ا� ���2 �0 ا�- �vال  0�� Cورد؟ داش�


ار داد#0'�
 وال�- را م6رد 2
س و 	�6 م'�ور ،  	�C Oور� ا8,:�ت از م
�] م"ود��L .�:,8ت ا
 ;'] و رن��n د�Z 	0! ا:�)�ئ! را �,م ;ا .  ز��د� در م#�ن ا�� داد �� رنn و �?G!در���� ش� ن'�ن

  . داد� ا��ان$�ن ن'�ن 
 �?a$م  :دو64ن� م! �6ان$� �0ش

   ��، وال�-دور� از . ١
٢ .Q�
f و ��ن� ش)�; d#"4! درم  . )مر�ۀ ش�Bن� روز� (زن



u 
 

 و رنT_ را	f �0 O#��,م ( ;ا م�, م'�ور �0 .، ن� دومن�6داول  ن6عا8,:�ت 0�� Cم� اش�ر� �0 
4! 0
د� و 2#_ را �'7�6 �0 �06وال�- و و  ا،ن�#"� م
�]�0  و ��#3 �
د) ص"�B ز��د� م! �) را� زن

�0
داش� او ص"#< ;6د  ،b2 از 0
ر�! 0
داش� م'�ورن#� Cن ه� .  ن�6د�	 �� (��
4 �T#�و �0 60د�ن 
 ��x م! �) (ادام� دادنا�- ��ر �0
داش� م6ا�7 ا���نار �0 #2_ 0
د را� 	(.  

 وOp ادام� م! داد و �63ت ;6دا4
 م
�] �0 روان')���ن 64ش داد� 60د، م�3- ا�� دور� از وال�- و 

� ان$�ن را �0 ر���ر ه��  ،ر�6ائ! �
س از ش
ا��D0}! در .  را 0�� م! Cورد] �
�ن� ��لe�(م 
#f

 ام�3ن ا��Tد ا�$
د4! را ن#� 2#_ م! "دل$6ز� 0
ا� ;6د" از ش3$� در زن4!، و "��f". نم! �'�
:b3 ال��D ه�� ا8,:�ت �0 ز�0ن Cورد� و (ا8,:�ت 0�� Cم� م'�ور م$#"! �6ان$� C . �0ورد

   . در ��ر ا��ن'�ن داد �� ;'] و رنT_) )١٠( م
�]	$��ن!
  

   �� ت�ان�� ت��H# ,���ای��ن�اران
  

 ، ”Competent to Counsel“ "ص,ح#� م'�ور م$#"! "BL �cٌ, در ���ب ان##�� �0 O	اران راا���ن

3
ار ن6Gاه] �
د، و � �T(ام را ا� ��ن6شC 
 �ت Zزم راا8,: �� ;6ان)�4ن داش�ن ;6اه] �
ض 0

 م�3-  را ���ناراندر ا ا���!��##
 �� دن#� روان')���ن  �#:A ;,ف .)١١(دارن#fمD0}! �� ، ! دان)

2 ��
�O و ا���! اتام�3ن ا��Tد ��##
ن، م$#"#�ن �0 ش�د� b از 14ش� زم�ن Z68ن! 6BLل دارCن را �)� 
Zزم ���2 و ا��س .  ا�� ;م� م'�ور م$#"!ا�- اص� م�]. 6BLل �
د� و ا:,م م! �))در ا���ناران را 

س  0
ا� Cن ��Aروح ال ،م'�ور  . ] ��;�- زم#)ۀ ام# و ا���ن �0 ;ا ا���
اه��ر ;6د را ان�Tم ر��ن
س  �� ا4
 �$! b2 از ��ل ه� ا:�#�د �0 م'
وب، 0�6ان �0 هداش�� �0شا���ن ��0  م$#"!Aا�� روح ال


د� دن#� را ز�
 1V0 �2ارد و � r
ا C�0ن را �; Q#T: ت  ��ر�Tن OB(از ا�- م ش��دت ده، ه�� م! �6ان)
و ح#�ت ا���Hد� �)) . �� !4ا�- . م$�ئ� و م'3,ت ا�� ن�! �0شاز م�"�� درد و رنn او م"63م �0 زن

�0 م$�ئ� و م'3,ت :B#T! ح�! ا�
ان#�ن! �� . ��Dدت ناردش�نb و رm0! �0 ام�3ن ��##
 ا�L�H! ن#$� و 
 !4
 م6ا	� 60د� ان،در زن##�� �� 0 و ا���! را در زن4! ;6د 0�� Cورن �6ان$�� انB� �FGش �	 

ا م)6eر داش�� ; �� !�0�j و
دنV0 . �� د
ا از Cن�c در 14ش�� 0
 Cن ه� C _#2م ا���Hد� �; OLن در واC
  .د ��V0راه� را ��##
 داد� و �0 ;م� ;

س �30ر 4
��� و م#6ۀ ;ا را ��##
 ا���! ام�3ن �12
 ه$�، و ا�- ا:��Aد0?�، Aورد�0ر را روح الC !م  .

 ا���!، 8�0)!، و �?! را �,م ;ا �##�� �D)! زن4! ��ز�. )١٢( ن�م 0
د� ا��ح#�ت 	� �� ح#�ت 	

  . م! �0ش�c م
60ط �0 ��ز� 60دن Cن م! ش6دش�م� ���م Cن
 
و از ان��T! �� ه�� . Zزم م! دانCن را و ا�� ��##
 ;6اه�ن �,م را 6G0ان#]، م! #0)#] �� ;ا � 	�ه

س را ;ن6ع ��##
;6ب ن#$�، Aا روح ال
 را م70�m �0 ;6ا�� ;ا ���- ن�6د، ��در 3#2
 ا���نار ##�� 
Tان و	6د دارد، �6ن ;ا ا�� �� در در 	?$�ت م'�ورۀ م$#"!0#)#] �� ام#  در ن�#�T م!. �م ر��ن

س دارد و �,م_ ا�� �� ح}6ر 	?$�تAو روح ال ، ا�� �� Cن را �0 ��ر 0
د� و را� را ن'�ن م! ده
ا ���م م)�Z O0زم را �
اه] ��;�� ا��. #�6 م! Cوردم; .  

 FGش -�!Dد ن�! ��زدم�ن�Tا� 
0
ا� ��##  . �B"ص 
� را	O �0 ا�- م6p6ع #0'�(�C در ��� ه��

0#� و ان}�Bت;ا �4نV! از 8
�7 ";6د �0 ن�م �p)ً� در ���c0ۀ . ;6اه] �
د�")١٣( �B"ن صC �0 O	را ،

�)#- اL. را 0#�ن ;6اه] �
داز Cن 6رد در ا�)�T �� م. �
د� ام !� ان ��ل�)ا���نار �
د� �� ء�}�م'#� ال
 Cن�ن �$�ن! ه$�) �� ش�ه از د�� دادن دو���ن و ;�ن6ادۀ ;6د  .در زن4! ا��Tد �))را  �0ر4! ��##
ات

� شC �$3ن�ن �$�ن! ه$�) �. در 0
ا0
 ;6د م! #0))م! ش6ن، �,م�!، �0زن'$�V!، و ح�! م
گ را 

� ر�رواd0 و دل $0�V! ه��'#0 
�0 و دان_ ز��د� را ن#� ام� ��ل ;6رد4!. ا م�"�� م! ش6نT� ،

��ل ;6ردۀ ا���نار، . ��� شم! 14ارد ��fل�) از م$6aل#�! �� 0
 دوش ��T0 م! 14ارد، و ن�! �6ان 



٧ 
 


�0 و دان'! �� از T� از دل$B�V! ه�� دور� از ام#�ل و 0
ا� :#$! م$#< 0�� Cورد� ا���Hد� �) و ��0
0
دا�- دن#� را �30ر  .  

  
  A4١١#ان��ن 

١٣ :�ه� را ه)6ز ن#���� 60دن، C dA� �3?0ن�� را از دور   ا�)�ن ه�� در ا���ن در14ش�)، در ح�ل! �� و:
. د�� و ;6ش�م H4�� 60دن(B�
f ن� و�V#0 ،-#زم 
0 �� 7 �
دن�  .ا�'�ن ��

  
 ا�- ر�'ۀ �0ر4�
 و :�7# �
  و �0 14ش� زم�ن و ��6ل� �-،در :#$! م$#< ا��ر�'ۀ اص?! ا���نار 


 در ش�G#� ان��eر ه
 ا���نار ��0 .  ر�'� ه�� دن#� را از م#�ن 0
 م! دارددر ن�#�T، و م! 4
دد##��

 ش�"او ��0 �6	� داش�� �0ش �� در ا�- زن4! . ;6د را داش�� �0ش و Cن را �0 ;6ش! ا���BAل �)

0�'�او و	6د نارد، و " م�ن�4ر 
ون�  . ا��!ش
  

  A4١٣#ان��ن 
١g :[#�$ه �(�C 
�
� م�ن�4ر نار�] 0?�3 م'���Lن� در ان��eر Cن ش�  .ز�
ا در ا�)�T ش
  

ا ام# . �0 ا�- ام# ا�� �� م'�ور م$#"! م! �6ان �0 ش6ق و ش�د� ;م� ;6د را ارا:� ده; =#� �0
  .6	6د ا��0
ا� ه�� 64ن� ��##
 م
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 ���  ���رم��#س0 زی# ن�یJ ه�
  

ان ��x م! �)١٩: ٢٧در ام��ل ) ١(Vم! ;6ان#] �� ش)�;� دل ;6د، �0 ش)�;� دل د� .  
ا ;6د را ١٠ و ٩: ١٧در ارم#� . �Lدر �0 ان�Tم ��ر� ن6Gاه 60د;ا م'�ور م$#"! 0ون �,م ) ٢(; 


�! م!D�0زرس دل ان$�ن م(�  .�� در او م! 14رد را م! ش)�� 
 و ه�
�C ا ان$�ن را; . 
ا ه;
 ��;�رج از ا�- م)OB . ا�� را در �,م_ ا�'� ن�6د� ا��Zزم �ن 4)�� ��ر 0
ا� ش)�;� و ��##
 ان$

 60دان$�ن 0! ���� ;6اهم7j6، ه�ۀ �,ش و �6ش_ ه�� ش)�;� و �0ز��ز� .  

�  م! ش)6د، C �0ن �6	� و اه�#� د�06 ;و م
60ط  نار م'FG 6ل �,م ;ا را ا���وL�! اص) ٣(�'#0

 ��C�. ;6اه داد(� !D� 
د�(�
د� " �0ز "م! ش6د را م
60ط �0 او ! ��م'�ور م$#"! ��0� 
#$H� ( و
 �0 �� !8�B�ۀ او دارد را روش- ن�اوار?a$و م ��0 از او ;6ا�� �0 ز�0ن ;6د. �� �ً(�s ا Cن�c �,م ;

 ��H4 �0ز"را "�C ��، �� ا�8#)�ن از ش)�;� او 0(�.  
)g ( �?a$م F#G'�6	 $� و	ت ز��د� ران#�ز �0  �0 ;6د اش���ل ، و �) ��و دارد، و ش�� ا�- ��ر م

 و �� 0�� Cوردن ر�'ۀده#(#Bن نC ول! اش�3ل! در ،  . م$a?� از �6ش_ د�� 0
دار ن�Bش#
)o(  #�ن�ن
L ا در اولم! �
م�� �� ه#[ م$a?� ا� ن#$� �� ا���ناران �0 ;ا �� 0"�ل  ١٣: �١٠,م ;

ا ح� �)); x�� �0 
 . ن�6ان$�� �0ش)�'#0 �B"ا� ص
م$#< و "در ا�- م6رد � �0��c0ۀ م- 0
  ).ب �0 ز�0ن ��ر�! �
	�� ش� ا��ا�- ���. (ر	6ع ن��ئ#" م'3,ت ش��

)u(ا�� در . ر د��
س م'�ور م$#"! 14اش�� 0$#�ر ا��را	O �0 ان$�ن و 4)�� د  ا8,:��! �� �,م ;(�

ور، اح$�س��� �6م #2ا�_f ،ائ!، ;6د م"6ر�
4 
#�A� �0 O	ائ!، 8ام#�/ را
0
 �#�ن ل 4 p
 ،
#�A� ،ار�Lر، و ش3$� ا���62ش 14ار�، ا�

س، ش
م، ا�$
د4!، ��d0روا،  . ا8,ع #2ا م! �)

)٧( ��0 �T(�0  در ا�“Competent to Counsel” ت�"H١ ، صg6ع ش6د ٢٠٠ و ٨	ر.  
  )ا�- ���ب �� �0 ح�ل �0 ز�0ن ��ر�! �
	�� ن'� ا��(  

)٨(  !�Gد� ش�H�ا� �ً�T#�و ن س را �0 ش�3 :�6م! �رس �
د� انAب م��ه�� دن#� � �$#?� 
Cن را از ا��
ح Cن ا��Tد را� ه��! 0
ا� اص,�?#$�� م- �6	� ;6اص! �0 ا�- م$a?� ن�6د� و . م'�3 ��;�� ان


د� ا���.  
ار را	
ز )٩(�
 �� م'�وران 8�C !2#_ م �T(ال ا�v� Rogers=�
��0 �0 م نA�v64ش داد " �� م" ،

  !در ا�- ;�6ص �6Vن� م7�6 م! شن

�x ش� و  ه
 و�L وال�- از )١٠("� [�
0
 ص)ل! ;6د دور� از م
�] ص"�B م! �
دن، ا:��ب م


 Cم#�� را وL�! وال�. 	� �T0 م! شH(� روح#ۀ [�
- اه�#� ;م� ;6د را �0 ز�0ن م! Cوردن، م
��
  .�0 ;6د م! 4


� را	. ١٧١، و ٧٧ �� ٧g، صH"�ت ”Competent to Counsel“ص,ح#� م'�ور م$#"! ) ١١(##�� �0 O
�(�C در ��� ه�� ا ا��Tد م! �); ��
� ;6اه ش�'#0 �B"و :�دت، در ;�6ص .  ص �
##��

ا ا; ��  .ن�Tم م! ده  �0��H#� ص"�B ;6اه ش
  .�6ح)� ��� ��) ١٢(
)١٣" (!Vا �4ن
0#� و ان}�Bت;� 7�
  .”Godliness Through Discipline“"  از 8

  )ا�- ���ب �� �0 ح�ل �0 ز�0ن ��ر�! �
	�� ن'� ا��        (
  
  
  


