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 مجرتم راتفگشیپ
 

 باتك زا میدق دھع ھب طوبرم تایآ و ،هدـــش لقن فیرـــش لیحنا زا دیدج دھع ھب طوبرم تایآ .١
 .دنشاب یم هدش لقن )مالیا تاراشتنا( میدق ٔھمجرت سدقم
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 دیرادب روذعم ارم
 
 
 .“...... دینك یگدنز نم نز ھیبش ینز اب دیدوب روبجم امش رگا اما ،ھلب”
 .“... هدیشکن ،ار ما هدش لمحتم مراك طیحم رد نم ھچنآ یسك چیھ”
 .“ ... دنراذگ یمن ناشنادنزرف یارب ییاھ تیدودحم نینچ رگید یاھ ھچب ناردام و ردپ”
 
 ،لك رد .دوش یم هدروآ اسیلك ناشیشك بناج ھب ھك تسا یتاضارتعا ،نآ زا رگید ٔھنومن اھدص و نیا
 نوچ ،دینادرگ فاعم یحیسم یگدنز تیلوئسم زا ارم منكیم شھاوخ” :دنیوگ یم ار زیچ كی ھمھ
 .“مراد ار یصوصخب لكشم
 
 و ؟دنادرگ یم وربور یدرف ھب رصحنم نومزآ اب ار یرادنامیا دنوادخ ایآ ؟تسا نینچً اعقاو ایآ اما

 ار )مالک یارجا( “ادخ رارف هار” ندید ھب رادنامیا زاین ناشن نآ ایآ ،دوب نینچ ضرف ھب رگا یتح
 ؟دادیمن ناشن
 :تسین صوصخب ،یعضو چیھ دیوگ یم ام ھب مالك عقاو رد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :منک یم بلج ھیآ زا تمسق نیا ھب ار امش ھجوت
 .“دیآ یم شیپ مدرم مامت یارب ھك تسا یئاھ ھسوسو”

 
 
 ،دوخ یگدنز تاقوا ھمھ رد مدرم ٔھمھ ھك تسا نیا ،دوش یمن لئاق یئانثتسا چیھ ادخ مالك ھكنآ لیلد
 تسا لیلد نیمھ ھب .درادن دوجو یصاخ تیعضو چیھ .دنوش یم مھ ھب ھیبش یتالكشم و لئاسم راچد
 ٔھچخیرات ھب لسوت اب ،ُستنرق رھش دوھی ریغ یاسیلك ھب دوخ ٔھلاسر زا تمسق نیا رد لوسر سلوپ ھك
 قرف ناشتالكشم رھاظ ھب دنچرھ ھك دھدیم ناشن ،یسوم نارود رد نایدوھی اب دنوادخ راتفر زرط
 هاگن ،گنھرف و نابز ،ناكم و نامز تیعقوم عاروام یتقو .دوب یكی مھ اب ساسا رد یلو ،دركیم
 :دیوگیم سلوپ ،مینكیم
 

 ١٠ نایتنرق لوا
  ،دیوش یم وربور نآ اب امش ھك یئاھ ھسوسو :١٣

  ،دیآ یم شیپ مدرم مامت یارب ھك تسا یئاھ ھسوسو      
  دنك یم افو دوخ یاھ هدعو ھب ادخ اما  
  .دیوش ھسوسو دوخ یئاناوت دح زا شیب امش دراذگ یمن و  
  یا ھسوسو رھ اب هارمھ   
  دنك یم مھارف نآ زا رارف یارب مھ یھار دنوادخ   
 .دینك یرادیاپ نآ لباقم رد دیناوتب ات    
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 ٔهژیو یامن و لكش ،یلكشم و ھلئسم رھ ھتبلا .دنك یم قدص زین امش و نم ھب عوضوم نیا ھتبلا و
 ادخ مالك ھك ار ھچنآ اما .تسا رباربً اقیقد رگید تیعقوم اب یتیعقوم تفگ ناوت یمن و ،دراد ار دوخ
 یم ،میزادنا یم دنراد ھک یا هژیو یامن تشپ رب رظن یتقو ھك ،تسا نیا دزاس یم شاف ام یارب
 و زجع و( مور یروتارپما رد نایتنرق یاھ ھسوسو اب ،انیس یارحص رد نایدوھی لئاسم ھك مینیب
 ناسنا و ؛هدركن رییغت وا نیمارف ؛هدشن ضوع ادخ .دنرادن توافت ردقنآ )هزورما نایناریا یگدنامرد
 اب ار یراتفر نامھ مدرم .دوب ھك تسا نامھ زونھ ،دوخ گنھرف اب و نردم یامیس تشپ ،راك هانگ
 دوخ یگدنز صوصخ رد ار ادخ مالك مایپ ھك رطاخ نیا ھب .دنتشاد ھتشذگ رد ھك دنراد رگیدكی و ادخ
  .دنراد زاین کمک ھب .دنا هدرکن تشادرب
 
 .“دینك یرادیاپ نآ لباقم رد دیناوتب ات دنك یم مھارف نآ زا رارف یارب مھ یھار دنوادخ” ،دیوگ یم
 ،ادخ تساوخب ار شمالک ،تسا نکاس ادخ دنزرف رد ھک سدقلا حور .ادخ ؟تسیچ نآ زا رارف هار
 .دزاس یم نایامن ار دوخ تمکح و لالج و ،دنک یم دنزرف یگدنز لماش
 
 ار شناج و ،دیامن یگدنز دوخ نیبختنم یاجب ات دش ناسنا ھك ،دنكیم حیسم یسیع زا تبحص مایپ نیا
 درد ،دیشچ ار ترفن و مشخ ،دیشچ ار مھافتوس و ریبعتوس ،دیشچ ار یگنسرگ زین وا .دیامن ناشیادف

 یاھ یریگ میمصت یراوشد نینچمھ وا .دروآ بات یلو ،دیشچ ار اھ ییاھنت و یدیماان و اسرفناج
 و تسود تنایخ و ،دیشچ نیب رھاظ و یحطس تعامج راوج رد ار قلطم ییاھنت ،دیشچ ار جنرغب
  .دیشچ ار دندوب دنمرھب وا تیمیمص و تبحم زا ھك ینانآ راكنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یطیارش نینچ وا ،دشاب تیفاعم و انثتسا ناھاوخ ،دوخ درف ھب رصحنم عضو رطاخب ھك هدوب یسك رگا

 درف ھب رصحنمً اعقاو ،دنزرف نیا .دركن یچیپرس ادخ ھب تبسن دوخ تیلوئسم زا زگرھ اما .تشاد ار
 یناحور یگدنز ھكلب ،دیامن هدنز ادخ رد ار ام و ،دریمب ام ناھانگ یارب ات دیدرگ ام لثم اھنت ھن ،ادخ

  ١٠ نایتنرق لوا
  دمآ نانآ رس رب یا ھنومن ناونع ھب تاقافتا نیا ٔھمھ : ١١

  دش ھتشون تربع ناونعب ام تیبرت یارب و 
 .مینكیم یگدنز رخآ یاھ نامز رد ام اریز  

 

  ۴ نایناربع
  تسین یسك ام گرزب نھاك اریز :١۵

  ،دشاب ربخ یب ام یاھفعض اب یدردمھ زا ھك 
  ام دننام تسرد ھك تسا یسك ھكلب  
  دش ھسوسو ظاحل رھ زا  
 .دیدرگن هانگ بكترم یلو   
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 ھب ،میتسناد دوخ یادخ و یجنم ار وا ھك یماگنھ ھب یو ییوكین ات ،دناسرب ماجنا ام یارب زین ار
 .دیآیب زین ام باسح
 

 وا ضیف اب دیوگ یم ،دیدرگن یھانگ چیھ بكترم و دیشچ ار ددرگ یم ھبرجت ام رب ھچنآ وا نوچ
 ار ام تالكشم و لئاسم ھك وا رطاخ نیا ھب .دنریگب ار هار لابند دنناوت یم زین شا ھتفایزاب نادنزرف

 ھسوسو ،دیوشیم وربور نآ اب امش ھك یئاھ ھسوسو” :دیوگ یم ،دسانش یمً اقیقد و هدرك ھبرجت دوخ
 ،دش دیھاوخ ھجاوم نآ ابً انیقی امش سپ ،تفگ نینچ وا رگا .“دیآیم شیپ مدرم مامت یارب ھك تسا یئاھ
 .ھتفگ شمالک رد ار “رارف هار” وا ھك دیشاب ھتشاد نانیمطاً انمض و
 
 نینچ دوخ حیسم یسیع .درادن دوجو یصاخ لكشم و ھلئسم چیھ ،زیزع یحیسم رھاوخ و ردارب
 راگزور نیا رد .دیئامن نینچ زین امش دراد راظتنا وا و ،داد ناشن دوخ گرم و یگدنز اب ار یتیعقاو
 دوخ ناھانگ ریصقت ھك دنا ھتخومآ مدرم و ،هدرك دوخ بوذجم ار ھمھ Freud یتیلوئسم یب ٔھفسلف ھك
  .هدناوخ ارف یناحور و تیلوئسم اب یگدنز بناج ھب ار امش حیسم یسیع ،دنراذگب نارگید رب ار
 ھب” و ،)٣٩ :۵ یتم( “نادرگب وا فرطب ار دوخ رگید ٔھنوگ” :دیناوتن ھكنآ یارب یلیلد چیھ رگید
 هار ،امش و نم یارب حیسم یسیع .درادن دوجو ،)٢٧ :۶ اقول( “دینك یكین دنرفنتم امش زا ھكینانآ

 رد ار وا هار و ،میروآ تسدب ار مزال ییاناوت ات ،درك زین اعد ام یارب و ،دومیپ ار راوشد و تخس
 .مینك لابند تالكشم و لئاسم اب ھلباقم
 

 اب و اعد رد ،ضوع رد .تساجک ریصقت درادن قرف .دیشابن ارگ ریصقت و دیریگن ھناھب رگید امش
  :دینك یم تفایرد سدقلا حور زا ھك یتردق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۴ نایسسفا
  ،منك یم اظاقت امش زا :١
  دشاب یماقم ٔھتسیاش امش یگدنز 
 .دیا هدش هدناوخ نآ ھب ھك  
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 میتسھ میھس تالكشم و لئاسم نیا رد ھمھ
 
 نوچ ،دیشابن نارگن یلو ،مروآ یب رد ار هدغ و منك لمع دیاب ھنافسآتم” :دیوگ یم امش ھب رتكد یتقو
 ،بوخ“؟تسناد یئزج ناوت یم ار لمع مادك” :دیئوگب دوخ ھب تسا نكمم ،“دوب دیھاوخ یئزج یلمع
 و دیور یم لزنم ھب ؟درك دیھاوخ راكچ لاح ؛دیراد شیپ رد ار لمع و هدرك ار دوخ زیوجت رتكد
 امش رطاخ شمارآ ثعاب شیاھ فرح ھكنآ ھب دیما اب ،دیراذگ یم نایم رد دوخ رسمھ اب ار عوضوم
 هدزناپ مھ نم یومع نوچ ،تسین یمھم لمع :دیوگ یم و هدركن سویآم ار امش زین وا .دش دھاوخ
 .“هدوب بوخ یلیخ لاحب ات شلاح و درک ار یلمع نینچ شیپ لاس
 
 مھ نم" :دیوگ یم زین وا و دیھد یم دوخ سیئر ھب ار دوخ ٔهدنیآ لمع ربخ ناتراك رس رد دعب زور
 ار دوخ لومعم یگدنز و مداتفا هار ھب ھك دوب بوخ یردقب ملاح زور ود زا سپ و متشاد ار لمع نیا
 نس دوجو اب و تشاد ار لمع نیا نم ٔھیاسمھ” :دیوگ یم زین امش ناراكمھ زا یكی .“دروآ تسدب
 یسك اب عوضوم نیا ھب عجار تقو رھ !“دوب راك ھب لوغشم شغاب رد ،زور دنچ زا سپ شدایز

 ساسحا ھك دشك یمن لوط و ،دیدرگ یم وربور ریذپلد و دعاسم یرابخا اب نانچمھ ،دینك یم تبحص
 .دوریم نایم زا امش ینارگن و ھتفشآ
 
 .مدش زگنیرپسوداُرلُك رھش رد یفورعم و ابیز رایسب كراپ دراو نیشام اب شیپ لاس دنچ مراد دایب
 ندید لاح رد لیبوموتا نورد زا ھكنامھ .ادخ تقلخ بیاجع زا رپ ،دوب یندید و افص اب رایسب كراپ

 یردق یتقو .دوب هدرك تسب نب ار هار ھك مدش وربور یگرزب ٔهرخس اب ناھگان ،مدوب اھ ھنحص
 ھكیلاح رد .دومن یم روبع كََرت نآ نایم زا ییوگ هداج و مدش یكیراب كََرت ھجوتم ،مدش نآ ھب رتكیدزن
 :دوب ھتشون ھك داتفا یمالعا ھب ممشچ ،مدوب تشگرب یارب یھار یوجتسج رد
 

  ،تسا یكیراب روبع
 دیوشب در دیناوتیم یلو

 دنا هدرك روبع نآ زا نویلیم كی
 
 !مدوب مكی نویلیم كی رفن زین نم ھقیقد دنچ زا سپ  ھك مدش ھجوتم بجعت اب
 

 لوبق ار هار رد ندرك ریگ رطخ لامتحا ارچ ؟دنك یم لمع قاطا دراو نانیمطا اب ار ام ھك تسیچ
 .دنزاس یم عمج رطاخ ار ام دوخ تایبرجت اب نارگید ھك تسا نیاً انعمطم لیالد زا یكی ؟مینك یم
 نآ اب امش ھك یئاھ ھسوسو” :دسیون یم ستنرق یاسیلك ھب ھكنآ یارب تسا سلوپ مود لیلد نیا و
 :دیئوگب دیناوت یم .“دیآیم شیپ مدرم مامت یارب ھك تسا یئاھ ھسوسو ،دیوش یم وربور
 

 دمآیپ ھنوگ چیھ و ،دنا هدرك یرپس تیقفوم اب ار لمع نامھ یرگید صاخشا رگا
 .میامن یرپس ار لمع تیقفوم اب زین نم ھك دراد یدایز ناكما ،دنا ھتشادن یدب یاھ
 دایز لامتحا ھب زین نم ،دنا هدش در بیسآ نودب یا ھگنت زا لیبوموتا نویلیم كی رگا

 ییوگ دب لمحتم یرایسب نایحیسم رگا .میامن روبع نآ زا بیسآ نودب تسناوت مھاوخ
 اب ،دنھدب ییادخ تیبرت ار دوخ نادنزرف دنا ھتسناوت رگا ،دنا هدش اھ مھافتوس و اھ
 و دننك روبع توم ٔھیاس یداو زا ،دننك یگدنز نم ریظن یرھوش ردام و رھوش
 .تسناوت مھاوخ زین نم ،. . . تسا ناشیا اب ناشیادخ اریز دنسرتن
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 .دنك یگدنز و دروآیب ماود هداتفا لالج زا یایند نیا رد دناوتب ات دراد مزال ناسنا ھك تسیا ھیحور نیا
ً اساسا دنشابیم وربور نآ اب هزورما ھچنآ اب ھتشذگ یاھ نامز رد مدرم تالكشم و لئاسم ھكنآ اب ھتبلا
 .دنشاب ھتشاد ار یئاورپ یب دشر و دنریگب دوخ ھب ار یصاخ یگدیچیپ دراد ناكما هزورما ،تسا یكی
 میھس تالكشم و لئاسم نیا رد یگمھ .دیتسین اھنت ھلئسم نیا رد امش ھك دیشاب ھتشاد دای ھب دیوگ یم
 هرھچ لاح و هدوب ھتشذگ رد ھك یلئاسم نینچ دیناوت یم امش ھك دیامرف یم دنوادخ و .میتسھ و هدوب
 یرایسب ادخ ضیف اب و ،دنا هداد ماجنا ار نآ ھتشذگ رد یرایسب .دینك لح زین ار ھتفرگ دوخ ھب هزات یا
 .دننك یم لح ادخ ار ناشتالكشم و لئاسم ،نایغط و رییغت لاح رد و هدیچیپ نارود نیا رد زین
 
 هانگ ھب لسوت نودب ار تالكشم و لئاسم نیرت راوشد و نیرتگرزب حیسم یسیع ھك دیشاب ھتشاد دای ھب

 یتاناكما نامھ زا اما ،دینك لح و دیوشب وربور تدش نینچ ھب یلئاسم اب دیرادن مزال امش .دومن لح
 ،ارحص رد )راب ھس( ادخ مالك ندروآ نابز ھب اب .دیشاب یم رادروخرب زین امش ،تشاد وا ھك ار
 تخادرپ( ادخ تساوخ ماجنا زا وا ندرك فرحنم یارب ار ناطیش یاھ ھشقن تسناوت حیسم یسیع
 رد .دریمب و هدیشك جنر ھك دوب مزال اجنیا رد .دیامن یثنخ ،)بیلص یور رب ناسنا ناھانگ ٔھمیرج
 مھارف شنادنزرف یارب تشھب رد ردپ ھچنآ رطاخب ،ار ایند نیا رخسمت و ھنعط بات دوب مزال اجنیا

 زاربا ام یارب ھك دوب یتبحم ھچ .دریمب امش و نم یارب دوب مزال اجنیا رد .دیامن لمحت ،دوب ھتخاس
 ام ھب زین ار ادخ هار ندومن لابند و ایند نیا كئالم ندرك در هار ھكلب ،درم ام یارب اھنت ھن ھك دومن
 .داد ناشن
 
 رب حیسم یسیع .دومن هدافتسا ادخ مالك تردق زا ،هزور و اعد رد زور ھنابش لھچ ،دوخ یرادیاپ رد
 .دومن لمع ادخ مالك اب قباطم ھكلب ،)دایز یگنسرگ ساسحا دوجو اب( دركن لمع دوخ تاساسحا قبط
 :تفگ نینچ وا یتقو ،تقیقح رد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ماجنا ،اھ نآ لح و هزرابم هار .داد یم ناشن ام ھب ار یگدنز تالكشم و لئاسم لح و هزرابم هار
 ھب ،تالكشم نیرت راوشد نورد زا و ،دومن یم ظفح ار وا ھك ،دوب هدروآ نابز ھب ھك دوب یمالك
 امش یارب زین ار راك نامھ و ،دیراد سدقم باتك رد ار مالك نامھ لاح .دومن یم یئامنھار نوریب
 ھتشاد نانیمطا دیناوت یم ،دنشاب اسرف تقاط و راوشد امش تالكشم و لئاسم ردق رھ .دھد یم ماجنا
 كیاكی دراو دناوت یم و ،تسا امش اب دردمھ و ،لدمھ ھك دیراد ار یمظعا نھاك .دیتسین اھنت ھك دیشاب
 .تسا هدیشچ اھ نآ دوخ نوچ ،دوشب اھ نآ
 

  ۴ یتم
  :تفگ باوج رد یسیع :۴
  :دیامرفیم سدقم باتك« 
  تسین نان ھب ھتسب طقف ناسنا یگدنز  
 .»دیامرف یم ادخ ھك یا ھملك رھ ھب ھكلب   
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 ترابع ھب و ،دیشك یم ھچ دناد یم وا .دناد یم ار امش هودنا و مغ وا .دناد یم ار امش لد درد وا
 :دیوگ یم رگید
 

 رضاح لاح نیمھ رد ار تالكشم و لئاسم نیمھ زین )رگید نایحیسم( نارگید
 یم ھبلغ اھ نآ كیاكی اب تیقفوم اب ،دنا هدومن تفایرد نم زا ھك یضیف اب و ،دنراد
 و ،مداد ناشن و هدرك زاب ار هار و ،مدرك ار راك نیا ناشیا زا لبق دوخ نم .دننك
 .دیورب ار هار نیا دیناوت یم زین امش
 

 ،دننک یم یراکبارخ یگدنز تالكشم راب ریز )دنسانش یمن رتھب ای( دنسانش یمن ار یسیع ھك ینانآ
 دنوادخ !دیتسیاب دیاب امش ،ریخ .دیتسیاب دیناوت یم امش .دیدرگ نایز نیا راچد تسین مزال زین امش یلو
 ار دوخ تردق و ضیف باجعا ات ،دیشاب ھتشاد ار ناشیا تالكشم و لئاسم نامھ امش ھك هداد هزاجا
 هدیسر رس نافوط جوا یتقو .دیامن مکحتسم ،تسا شیپ رد ھچنآ یارب ار امش و دھدب ناشن امش رد
 ھتسویپ ھك دشاب یتعاس دننام دیاب امش لد ،هدش سرت زا زیربل مدرم لد و هدرك مخ ار اھ تخرد و
 .تسا نیما شمالك رب مالك یادخ ھك دیھدب ناشن دیاب امش .دتسیا یمن و دنكیم راك
 
 ھب ار سدقم باتك .دیھدن هار دوخ لد رد ار ینارگن و دیرادرب ندرك تیاكش و ندز قن زا تسد
 و هدش دازآ ات دیئامن هدافتسا تالكشم و لئاسم لح یارب نآ یاھ یئامنھار و توق زا و دیریگب تسد
 .دیھدب دیراد دوخ رد ھک یئادخ ھب ار لالج
 

 مینك کمك رگیدكی ھب میناوت یم ام
 
 یلكشم راچد دوعسم ؟تسین روطنیا ،دوش یم ادیپ ھك یئاج ھب ھتبلا ؟دیروآ یم هانپ اجك ھب كمك یارب

 رطاخب لاح و ،دوب هدز یدزد ھب تسد ،لوپ ھب زاین رطاخ ھب ،دوب یحیسم ھكنآ دوجو اب .دوب هدش
 ھب ،یدیما ان لامك رد .دوب هدش هدنامرد و فیعض دوخ فیاظو ماجنا رد ،هانگ ھب تبسن مرج ساسحا
 شاف ار یزیچ ،دیسرت یم هانگ ھب ندرك فارتعا بقاوع زا نوچ یلو ،درك ھعجارم اسیلك شیشك
 ھب ار وا ،تشادن ھتفگ یگدرسفا ھب عجار ادخ مالک ھچنآ زا یتخانش نوچ زین اسیلك شیشك .دومنن
 و ،دنداد یقرب کوش وا ھب اجنآ و دروآ رد یناور ناتسرامیب زا رس وا .داتسرف یناور “صصختم”
 فارتعا زا ھک دوب نآ رطاخب ،تالكشم و لئاسم نیا مامت .دروخ مھب شناتسود و نز اب زین شطباور
 .دوب هدرك بانتجا هانگ ھب
 

  ۴ نایناربع
  تسین یسك ام گرزب نھاك اریز :١۵

  ،دشاب ربخ یب ام یاھفعض اب یدردمھ زا ھك 
  ام دننام تسرد ھك تسا یسك ھكلب  
  دش ھسوسو ظاحل رھ زا  
 .دیدرگن هانگ بكترم یلو   
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 وا ھب تبسن شیشك و نز یھاتوك ھكلب ،دوبن دوعسم ناماسبان عضو تیاكح نیا راب فسأت تمسق اھنت
 وا .دنك تفایرد یقرب کوش ای ،ددرگب یناور ناتسرامیب ٔھناور دوعسم ھك تشادن یموزل .دوب زین

 رد یردقب شیاسیلك و وا لیماف یلو .دریگب شیپ ار ادخ تاراسخ ناربج و ششخب هار تشاد مزال
 رطاخب دوعصم یگدرسفا لیلد ھك دندرك یمن روصت هاگچیھ ھك ،دندوب هدش عابشا Freud ٔهزورما نیئآ
 .دننك كمك وا ھب دنتسناوتن ً،اتجیتن .دشاب هانگ
 
 لبق لاس دنچ تدم نم ھك ھنوگنامھ( هدرك تمدخ یسانشناور تاسسؤم رد ھك یئاسیلك مداخ رھ
 زا یدادعت( دارفا نیا .دنشاب یم دوعسم نوچ یدارفا زا رپ تاسسؤم نیا ھك دوشیم ھجوتم ،)مدرك
 رگا ھتبلا ،دنشاب ھتشاد ار یا هویم رپ و رابرپ یگدنز ناكما دنتسناوت یم )دندوب زین یحیسم اھنآ
 هدیمان “یناور نارامیب” یرایسب .درك یم انشآ ناشیگدنز رد هانگ دوجو ناكما اب ار اھنآ ینایحیسم
 هدش هدعم مخز راچد ینارگن تدش زا ھك دنتسھ یصاخشا ھتبلا .دنشاب یمن رامیب عقاو رد ھك دنا هدش
 نیا یلو ،دنا ندش جلف یگدنز ھب تبسن ددرگ فشك ناشیا دروم رد یتقیقح ھكنآ زا سرت زا ای و ،دنا
 یمن ناكشزپناور ار ناشیا لكشم .نآ ببس ھن و ،دنشاب یم )دمآ یپ( نآ ٔھجیتن و رثا اھ یرامیب ھنوگ
  .دراد ار ناشلكشم لح حیسم یسیع ؛دننك لح دنناوت
 
 زات هدومن زاغآ ار )یحیسم ٔهرواشم( ادخ مالک تمدخ یگزاتب ،حیسم یسیع نانابز یسراف یاسیلك
 مالک و رواشم و ،بناج کی زا وراد و بط .دننک ادیپ یسرتسد لامک ھب ات دنک کمک ار نایحیسم
  .درک دنھاوخ هدروآرب ار ادخ تساوخ ،)ناج و حور و مسج( رگید بناج زا ادخ
 

 شرورپ ھکنآ یاجب ،داد یم سرد اھنت ،میدق کبس ھب اسیلک نوچ ؟دیشک لوط ردقنآ ھک دش ھچ لاح
 یتم( “زرھ فلع” .دنک ھفخ ار نآ راگزور تشاذگ یم و درک یم اھر یلو ،دیشاپ یم ار مخت .دھد

 یم کمک یحیسم رواشم .دنک یم دشر دشاب شیارب کاروخ ھک یئاج رھ و ،تسور دوخ )٢۵ :١٣
 ھک تسا مالک قیرط زا .دنک مھارف )سدقلا حور راک( ادخ مالک تشک یارب ار ھنیمز رادنامیا ات دنک
 یگدنز رد ادخ تساوخ .دنوش یم یزاسکاپ زین قیرط نامھ زا و ،دنروآ یم نامیا نایحیسم
  .دریگ یم ماجنا قیرط نیا ھب شنادنزرف
 
 ھک تسا تسرد .دنراد زین ار یلکشم ای زاینً الومعم ،دنروآ یم نامیا حیسم یسیع ھب ھک یناسک یلو
 )ناشیشک ،نیمداخ ،نادرگاش( ینارواشم !ادخ هانپ رد دیورب لاح ھک تفگن یلو ،داد ار تاجن یسیع
 .دنشاب ھتشادن مک یزیچ و دنوش لماک و غلاب ات دننک کمک ار شنادنزرف ات داد شرورپ شیاسیلک یارب
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 مدقم ار اھنآ یاھ تساوخ و ،دنناد یم دوخ زا رت مھم ار نارگید ھك ،دیسانش یم ار یحیسم رفن دنچ
 ؟دنرامش یم دوخ رب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟دیا هدوب رگیدكی اب اضعا ٔھلباقم و هرجاشم دھاش اسیلك مادك رد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۶ نایطالغ
  ،ناردارب یا :١
  دوش هدید اطخ باكترا نیح رد یسك رگا 
  دیتسھ یناحور ھك امش 
  ،دیروآ تسار هار ھب ینتورف حور اب ار وا 
 .دیوش ھسوسو شوختسد زین امش ادابم دیشاب دوخ بظاوم اما  

  دینك لمح ار رگیدكی یاھراب :٢
 .دروآ دیھاوخ اجب ار حیسم نوناق قیرط نیا ھب و 

 

  ٢ نایپیلیف
 دیناسر لامك ھب ارم یشوخ منك یم اظاقت سپ :٢
  مھ اب و  
  ،یركف قفاوت  
  ھبناجود تبحم  
 .دیشاب ھتشاد كرتشم فدھ و  

  یمشچمھ یور زا ار یلمع چیھ :٣
  ،دیھدن ماجنا یھاوخ دوخ و 
  ،ینتورف اب ھكلب  
 .دینادب رتھب دوخ زا ار نارگید   

 

  ۵ یتم
  یربب هاگنابرق ھب ار دوخ ھیدھ رگا سپ :٢٣

  یروآیب رطاخ ھب اجنآ رد و 
 ،دراد یتیاكش وت زا تردارب ھك  

  راذگب هاگنابرق یولج ار دوخ ٔھیدھ :٢۴
  نك یتشآ دوخ ردارب اب ورب لوا و 
 ".نك میدقت ار شیوخ ھیدھ و درگرب هاگنآ و  
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 شیپ ھمھ یارب یگدنز تالکشم و لئاسم .دنتسھ اسیلک کی وضع حیسم یسیع ھب نارادنامیا ٔھمھ
 زا سپ ھک تسا اھنآ لح ،تسادخ رظن دروم ھچنآ .دیشابن ای دیشاب یحیسم درادن یقرف و ،دیآ یم
 یسیع .دروآ یاجب شدنزرف یگدنز رد ار ادخ تساوخ ات درب یم راکب ار شمالک سدقلا حور ،تاجن
 اب ھشیمھ ھک داد دھاوخ امش ھب یرگید نابیتشپ وا و درک مھاوخ تساوخرد ردپ زا نم” تفگ حیسم
 .دنک یم لمع نآ قبط رب ھک هداد ام ھب ار یمالک ،زین “نابیتشپ” نیا .)١۶ :١۴ انحوی( “دنامب امش
 .“میورب هار”)نادرگاش( نارادنامیا اب دیاب زین ام ،تفر یم هار شنادرگاش اب دوخ ھک ھنوگنامھ اما

 تشادرب یئاناوت دوخ ھمھ .دراد دوخ یناشفا کمن ھب زاین لاح و هدش رھاظ ندب رد سدقلا حور
 ھکنآ یلو ،دنیبب ار تاجن هار دناوت یمن ھتفر ورف شتآ قمع رد ھک یسک .دنرادن ار مالک زا ار تسرد
 .دنیبب ار رارف هار دناوت یم رتھب ،درگن یم نورد ھب شتآ نوریب زا
 
 دشر تیلؤسم اسیلک .میوش یم میھس رگیدکی اب ار دوخ یاھ تشادرب و میزومآ یم یسیع زا ھمھ ام
 دناسر یم ماجنا شمالک قیرط زا سدقلا حور زین ار ادخ نادنزرف دشر .دراد هدھع ار ادخ نادنزرف
 شرورپ( دومن تیبرت ار نادرگاش ،دنرادن ار مزال تشادرب یئاناوت ھمھ نوچ اما .)دھد یم شرورپ(
 نیا ھک دنتسھ یگدنز تالکشم و لئاسم .“دننک لمح ار رگیدکی یاھراب” و دنشاب ناشیرای ات ،)داد
 دنزرف لد .ھتفرگ تسد رد ار لد نامسیر و هدش ھنحص دراو ھک تسادخ .دنھد یم لیکشت ار اھ راب
 شرون و دبایم رد ار دوخ ینامسآ ردپ تیدوجوم ،یگدنز تالکشم و لئاسم نیمھ قیرط زا ھک ،تسا

 .دریگب ناج هدش روراب ات ،دھاوخ یم ار ادخ دیشروخ رون و بآ ،هدش ھتشاک )مالک( مخت .دنابات یم ار
 یم کبس شراب و تحار یسیع غوی .مینک یم لمح ار رگیدکی یاھ راب قیرط نیا زا ھک میتسھ ام
 .)٣٠ - ٢٨ :١١ یتم( دشاب
 

 ،هداد ار ادخ نادنزرف تالکشم و لئاسم لح قیرط ،حیسم یسیع نابز یسراف یاسیلک ھب دنوادخ
 ،میوش یم وربور یگدنز تالکشم و لئاسم اب ھک نامز لاح .تسین یا ھناھب رگید لاح .رکش ار ادخ
 ھکلب ،هدش صخشم تاجن هار اھنت ھن لاح نوچ ،“میراگنا یب یداش لامک” ،بوقعی دننام میناوت یم
 مداخ یصاخشا و .دنناسر ماجنا زین ار مزال یھارمھ و تروشم یئاناوت ھک دنراد دوجو ینیمداخ
  .دنا هدش هدناوخ مالک
 

 دوخ نایم طباور حالصا و قفاوت ھب رظاح یحیسم ود رگا .یدرف نایم لئاسم ھب میدرگ رب لاح
 :دومن نایب نآ یارب یسیع ھک تسیا هراچ .درک دیاب راکچ دنشابن
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 ،زین شیاسیلک ظفح یارب .داد یم تاجن ار ھمھ و تفر یم هار مدرم نایم رد ،ام یجنم یسیع
 نانیمطا ات ،درک نایب زین ار )اسیلک یاضعا ،یدنمراک ،یئوشانز( یدرف نایم یتشآ و حلص لحارم
 .دزاس انب ار یتشآ و حلص و هدرک ھبوت ات دوش هداد راک هانگ ھب مزال ناکما مامت ھک دروآ تسدب

 یاھ ششوک و میھدب تقو وا ھب ھک تسا زیاج ،دشاب مالک تیناقح رکنم رگا .تسا نیا ادخ تساوخ
 یگدنز رد ار دوخ رادتقا یسیع ھک دش نشور ھمھ یارب یتقو یلو .میھدب ماجنا لماک روطب ار اسیلک
 ھب ،اسیلک زا هدش جارخا درف ،تقونآ .ددرگ یم زاغآ اسیلک زا درف جارخا ٔھلحرم ،هداد تسد زا وا
 یط ار تشگزاب هار هدشمگ دنزرف لثم و دیآ دوخب دیاش ات ،دوش یم هدرپس هداتفا لالج زا یایند تسد
  .دیامن
 دنھاوخ یم و دنروخ یم نیمز ھب ھک ینارادنامیا یارب یتح ،تسھ ھمھ یارب یسیع تاجن ھلب
 ماجنا ار شراک ات دنک یم دازآ ار سدقلا حور نوچ ،درک شومارف ناوت یمن ار ھبوت یلو .دندرگرب
  .دناسر

  ١٨ یتم
  ،دنك یدب وت ھب تردارب رگا« :١۵

  .نك تبحص عوضوم نآ ٔهراب رد یئاھنت رد وا اب و ورب 
 .یا ھتفای زاب ار دوخ ردارب دھد شوگ وت نخس ھب رگا  

  دھدن شوگ وت نخس ھب رگا و :١۶
  ربب دوخ اب ار رگید رفن ود ای كی 
 .دوش دیئأت عوضوم نیا دھاش ھس ای ود نابز زا ات  

  دونشب ار نانآ نانخس تسین رضاح رگا :١٧
  ناسرب اسیلك عالطا ھب ار عوضوم 
  ،دھد شوگ اسیلك ھب دوشن رضاح رگا و  
 "».نك راتفر ریگجاب ای ھناگیب كی لثم وا اب   

  دینك مارح نیمز رد امش ھچ رھ ھك دینادب« :١٨
  دش دھاوخ مارح نامسآ رد 
  دیئامن لالح نیمز یور رب ار ھچ رھ و  
 ".دش دھاوخ لالح نامسآ رد  

  دینادب زین و :١٩
  نیمز یور رد امش زا رفن ود هاگ رھ ھك 
 دنشاب لدكی دنھاوخ یم ادخ زا ھك ھچنآ ٔهراب رد  
 ،دیشخب دھاوخ ناشیا ھب ارنآ نم ینامسآ ردپ         

  اریز :٢٠
  رفن ھس ای ود اج رھ 
  دنوش عمج نم مانب 
 .»متسھ نانآ نایم رد اجنآ رد نم  
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 كرتشم فدھ و ھبناجود تبحم ،یركف قفاوت مھ اب ھک ،دناسر یئاج ھب ار اسیلک یاضعا ناوت یم ایآ
 رب مکاح یسیع تقونآ ،دنشاب هدرک ھبرجت دوخ یگدنز رد ار ادخ مالک ھک ینامز .ھلب ؟دنشاب ھتشاد
 یم رپ ار یھاوخدوخ یاج ،یھاوخرگید و دزاس یم یراج ار )تشھب( دوخ تایح ،ھتشگ یگدنز
 زاین ،یلکشم ای ھلئسم رھ زاغآ ھک ،درک شومارف دیابن یلو میراد ار دوخ یاھ فعض ھمھ ھتبلا .دنک
 رد مالک ھچنآ تسا مزال )دنامزاین( یضاقتم دوخ .دشاب یم دیوگ یم نآ ھب عجار ادخ ھچنآ تخانش ھب
 راکب اب )نورد رب( سدقلا حور ار هویم .دھدب نآ ھب رثا بیترت و ھتخانش ار ھتفگ وا ٔھلئسم دروم
 راک زا تسد ناوت یمن ،هدشن یلمع مالک زا تشادرب ھکینامز ات اما .دزاس یم روراب شمالک ندرب
 ناوت یم ،دشابن یرگید ناکما رگا .تسا رگید نارواشم و شیشک زا کمک ،لح هار کی .تشادرب

 ھتشاذگ رودب هرطاخ زا دیاب و تشادن هدیاف تشذگ ھچنآ نوچ ،درک زاغآ ون زا ار هرواشم تاسلج
 ھک یشیامزآ زا دیابن زین رواشم و ،درادرب تسد ادخ تمکح ھب نتفای تسد زا دیابن یضاقتم .دوش
 .درادرب تسد هدومن زاغآ
 

 دینک باسح نآ یور میناوت یم ام
 

 اجنیا ات امش ؟دیراد نانیمطا ردقنآ روطچ ؟دیناد یم ار اھ زیچ نیا اجک زا امش
 نوچ ایوگ ،دینک یم تبحص دیما زا و ،دیا هدرک مدرم لئاسم لح ناکما زا تبحص
 دیورف دیراد ھلگ ھک تسین یفالخ هار نامھ نیا ایآ .دنا ھتفای ھمھ ،دیا ھتفای امش
 رفن دنچ و امش ھک لاح دیاش و ،تسین راک رد ولغ دیتسھ نئمطم ؟دش نآ بکترم
 ؟دنشاب نینچ دیاب ھمھ دیراد راظتنا ،دیدش یراک نینچ ھب قفوم یرگید
 
 

 ار یزیچ یگداس ھب مدرمً الومعم ھلب .میوگب کیربت امش ھب دیراذگب دینک یم رکف روطنیا رگا بوخ
 ھچنآ تحص امش مراد راظتنا زین نم .دوش یم هدرپس یشومارف ھب یتدم زا سپ و دننک یم لوبق

 ۴ نایسسفا
 ،تسا ندب یمامت دشر أشنم وا :١۶

 ،دوخ ٔهدنرادھاگن ِلصافم ٔھمھ ٔھلیسو ھب ھک یندب 
 دبای یم لاصتا و دنویپ مھ ھب 
 وضع رھ ِبسانتم لمع رثا رد و  
 دنک یم دشر  
  تبحم رد ار دوخ و   
 .دیامن یم انب   
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 و امش ھک تسا یئادخ زا تبحص .دیشاب هدرک شاف دوخ یارب ادخ مالک رد ار ما هدرک نآ زا تبحص
  .دومن قلخ ار ایند نیا مدرم ٔھمھ و نم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادخ نادیواج تایح .دوش کالھ ای دنک یئوگ ھفاذگ ای ،دروخب لوگ یسک دھاوخ یمن امش و نم قلاخ
 اما .دشاب یم دوجوم ادخ رد اھنت ھک تسا یتخبشوخ نآ یاشگ هار شمالک و .دراد یتیاھن یب شزرا

 دینیبب دوخ و دینک صحفت ،دیتفگً البق ھک ھنوگنامھ یلو .دیریذپن ای دیریذپب ھک تسامش اب باختنا قح
 .تسین ای تسھ اریذپ
 
 ھناگادخ یگدنز یسرتسد ھب رداق ھمھ ھک دھد ناشن ات هدرک تبحص دنمفدح و حضاو ٔھنوگ ھب ادخ مالک
 اما .دشاب هدرکن لح شمالک قیرط زا ھک درادن دوجو سدقلا حور یارب یلکشم و ھلئسم چیھ .دنتسھ
 دوخ دیاب ار رارف هار یضاقتم رھ .تسیچ ١٣ :١٠ مایتنرق لوا رد “رارف هار” نآ دید دیاب لاح
 دشاب یم وا سرتسد رد ھچنآ زا .درب راکب دوخ یگدنز رد و )نآ یارجا قیرط و مالک( هدرک تفایرد
 روظح یحیسم رواشم زین لحارم نیا کیاکی رد .ددرگ ارجا شیگدنز رد مالک ات دنک یم هدافتسا
 .هداد وا ھب ادخ ار تمدخ نیا نوچ ،دنک یم کمک و دراد
 

 امش ھکنآ نوچ ،دینک عوجر واکناور و سانشناور ھب دوخ ٔھلئسم لح یارب تسین یزاین رگید لاح
 نم زا ھکنآ دوجو اب ،متسھ زونھ وت دوجو رد نم دیوگ یم و ،دنز یم ادص قیرط نیا زا دیرفآ ار
 هرھب ادخ تشھب زا و ،دبایم هار ،دشاب راک ھبوت ھک رھ .تسا زاب ھمھ یورب ادخ برد .یدش رود
  .دریگ یم
 
 

 مناوت یمن دیئوگن
 
 
 دیاب ادخ دنزرف ھک تسا نیا روظنم .ھتسب ار هار یرگید عنام ای فعضً امتھ ؟مناوت یمن ارچ دیسرپب
 یایوج ،اسیلک کمک اب یتقو .دنتسین مک زین فلاخم یاوق نوچ ،دشاب ممسم و اشوک ردپ زا تفایرد رد
 ات ار نآ نایحیسم ٔھمھ و ،تسادخ ٔهدعو نیا .دیروآ یم زین تسدب دوز ای رید ،دیوش یم ادخ تمکح
  :هداد حرش ھنوگنیا اسیلک یارب ادخ ار نادنزرف تالکشم و لئاسم عوضوم .دنا هدرک تفایرد لاحب
 
 

 ٣ انحوی
 درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز :١۶

  داد ار دوخ ٔھناگی رسپ ھک 
 دروآ نامیا وا ھب ھک رھ ات 
 ،ددرگن کالھ 
 .دبای نادیواج تایح ھکلب  
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 .دیشاب ھتشادن مک یزیچ و دیوش لماک و غلاب ات” ،تسنآ رطاخب دیوگ یم و دھد یم ناشن ار هار
 ھبوت نوچ ،دوش یمن ارجا ،میھاوخن دوخ ات یلو ،تسا نآ یرجم دوخ نوچ ،هداد هدعو ھک تسادخ
 نامھ ،نارادنامیا رگید یرای و اعد هارمھ ،سدقلا حور تردق دوجو اب اما .تسھ زین فارتعا لماش
 ،ون زا امش ھک تسنیا قرف .تسا هدوب دوجوم لاحب ات ھمھ یارب ھک دراد دوجو امش یارب ناکما
 دننام ،زین “شیامزآ” نیا رد .دیا هدروآ ھبوت ھب یور ،یرگید لکشم و ھلئسم اب ھطبار رد هرابود
 .تسا نیمھ شراک .دومن دھاوخ قفوم ار امش ادخ ،رگید یاھ شیامزآ
 

 ما هدرک ریگ سفق یوت نم
 

 زمرق نامشچ و هدیرپ گنر و تروص .تسشن زیم یولج و دش ھسلج دراو ،یحیسم نز کی ،امیس
 شرھوش .تفر یم یدوبان ھب یور شجاودزا .درک نآ نتفگ ھب عورش ھک دوب یرازآ زا تیاکح وا
 ،انز زج ،راک ھمھ ھب تسد وا .درک یم شاخرپ زین ار شنادنزرف ھب و دوب ھتفرگ هدیدانً الماک ار وا

 شیارب ،یتدم زا سپ یلو .درب یم زین تذل راک نیا زا ھک دمآ یم رظنب و ،دنک ھفالک ار وا ات دوب هدز
 چیھ .دوبن وا کیکر یاھ فرح و اھ راک ،داد یم رجز ار وا زیچ رھ زا شیب ھچنآ دش صخشم
 .“ما هدرک ریگ سفق یوت نم” ،تفگ یم .تشادن دوخ یارب ار یدیما
 

 لیماف و هدرک جاودزا نادنزرف .“یتسین اھنت وت” ،دیئوگ یم دوخب زین دیناوخ یم ار نیا ھک امش دیاش
 تقو .دوب رتناسآ ،دندوب اھ ھچب ھک ینامز .دیا هدنام ھناخ رد اھنت ناترسمھ و امش لاح .دنراد ار دوخ
 لولس ھب دودحم ھک دیآ یم رظنب .هدش ضوع یگدنز لاح .دیتفر یم باوخ ھب ھتسخ و ،دوب رپ زور
 یھاگ و ،دینک یم شاخرپ ناترسمھ ھب تاقوا یضعب زین امش .هرجنپ ھن و دراد یرد ھن ھک دیا هدش
 .“ما هدرک ریگ سفق یوت نم” ،دیئوگ یم دوخ ھب .امش ھب وا زین
 
 توف امش نابرھم رھوش .تسین شیب یا هرطاخ ،دیدرک یم یگدنز نآ رد ھک یئابیز لزنم نآ دیاش ای
 دوخ دینک یم یعس یعمج طابترا لیاسو اب و ،دیدرگ یم رب یلاخ ینامتراپآ ھب زور رھ لاح و هدرک

 ١ بوقعی
 ،نم ناردارب یا :٢
 ،دیوش یم وربور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ 
 !دیراگنیب یداش لامک ار نآ 

 ،اھشیامزآ ٔھتوب زا امش نامیا نتشذگ دیناد یم اریز :٣
 .دروآ یم راب ھب یرادیاپ 

 دناسر لامک ھب ار دوخ راک یرادیاپ دیراذگب اما :۴
 دیوش لماک و غلاب ات 
 .دیشاب ھتشادن مک یزیچ و  
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 ،زور ھب زور ھک ،دیوش یم ھجوتمً اتیاھن یتدم زا سپ یلو .دیباوخب و هدش ھتسخ ات ،دینک مرگرس ار
  .“ما هدرک ریگ سفق یوت نم”  ،دیئوگ یم دوخ ھب تقونآ و ،تسادوس نامھ و شآ نامھ
 ٔهراوید راھچ و ،دراد دوجو امش تاراظتنا و تقو رب یدایز راشف ھک دیتسھ یراد ھیامرس امش دیاش ای

 یمن ھکنا راشف ،رتشیب نتخاس لوپ راشف .دینیب یم راشف لمحت و رامش یب یاھ تیلوئسم رد ار دوخ
 ھمھ ھک ،راشف ،راشف ،راشف !دریگ یم ار یرگید تقو ،یکی ھب تقو .دیشاب یرتھب رھوش دیناوت
 بوخ رھوش و ،وس کی زا یگدنز جراخم نیمات .دنشک یم دوخ ھب فلاخم تاھج رد ار امش یئوگ
 .“ما هدرک ریگ سفق یوت نم” ،دیئوگب دیاش زین امش .ھتشاد هاگن دنب رد ار امش ،رگید یوس زا ندوب
 زا هدافتسا اب یلو ،)ناکما دح ات( دش ھسوسو دوخ زین وا ھک دینیب یم ،دیشاب ھتخانش ار یسیع رگا
  .داد تاجن دوخ مالک اب ار یرایسب سپس و دش زوریپ ،مالک
 

 نامھ رد سدقلا حور .تشاذگ رثا امش رب ھک دوب ادخ مالک رطاخب تاجن ،دیا ھتفای تاجن رگا امش
 امش ٔهدارا .تخاس ھناور یتخبشوخ و تاجن و نامیا و ھبوت بناج ھب ار امش هدش ھنحص دراو ھظحل

 ار ام ھک تسا سدقلا حور .درک امش دوجو رد ادخ دشر ھب زاغآ و درک فطعنم ناتقلاخ بناج ھب ار
 ار راکفا و تاساسحا و تسین رادرب تسد زین ناطیش ھتبلا .)نوریب و نورد( دنک یم هانگ ھجوتم
 :تاجن ارب رکش ار ادخ یلو .دنامب رود مشچ زا تقیقح ات دنک یم ریحتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دروآ ار دوخ ٔهویم و هدرک دشر امش رد ات داد تاجن ار امش ادخ ؟دیوش یم ادخ تمکح ھجوتم لاح
 رادرب تسد یگداس ھب ناطیش نوچ .ام زا تعاطا اب اما ،دناسر یم ماجنا دوخ ار دھاوخ یم ھچنآ
 ،دیوگ یم یلو .دنتسھ انشآ اھنآ اب یحیسم نارواشم .دزاس یم ادخ هار رس رب ار یرباعم و تسین
 ،دیوشن فرحنم ،دیوشن ھسوسو ،دیروخن لوگ ،دیسرتن ،ینعی .“دیتسھ ادخ زا ،نادنزرف یا ،امش”

 اھنآ رادشھ ام ھب شمالک رد ادخ ھک تسا یلبق بحاص راک ٔهویش ھمھ اھنیا ؛دیھدن هار دوخب فعض
  .هداد ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۴ انحوی لوا
 ،نادنزرف یا ،امش :۴
 دیتسھ ادخ زا 
 ،دیا ھتفای ھبلغ اھنآ رب و 
 تسامش رد ھک نآ اریز  
تسایند رد ھک نآ زا تسا رتگرزب   
  

 ١٠ نایتنرق لوا
  ،دیوش یم وربور نآ اب امش ھك یئاھ ھسوسو :١٣

  ،دیآ یم شیپ مدرم مامت یارب ھك تسا یئاھ ھسوسو      
  دنك یم افو دوخ یاھ هدعو ھب ادخ اما  
  .دیوش ھسوسو دوخ یئاناوت دح زا شیب امش دراذگ یمن و  
  یا ھسوسو رھ اب هارمھ   
  دنك یم مھارف نآ زا رارف یارب مھ یھار دنوادخ   
 .دینك یرادیاپ نآ لباقم رد دیناوتب ات    
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