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پيیشگفتارر مترجم  
 

کتابب "ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین کتابب کالً  هھھھشتمجزووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل 
امم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین شامل چهھل فصل می باشد وو اانتشارر تم

کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب 
ااززجنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند بشوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا 

بهھ ددست آآوورردد.  
اايیمانداارریی کهھ بهھ مشاووررۀۀ مسيیحی مرااجعهھ کرددهه ددرر اايین کتابب "اايیمانداارر" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر نيیز 

"مشاوورر مسيیحی" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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هھھھشتمفصل   
تأدديیب (اانضباطط کليیسا)مصالحهھ/ جريیانن کارر  

 
ررسيیدگی می باشد ددرر اايیمانداارراانن  رئيیهھ اايیجادد تغمربوطط بکهھ  موضوعع مهھمی ددررکالمم خداا بهھ ددرر اايین فصل
٬، هھھھر قدرر ااصل موضوعع رراا اايین ططورر می تواانن بيیانن کردد: مسائل شخصی ميیانن اايیمانداارراانن خوااهھھھيیم کردد.

:نيیممی بيیمتی  ١۱٨۸ فصلددرر بايید حل شوند. اايین ااصل رراا  کوچک بنظر آآيیند٬،  
 

١۱٨۸متی   
ايیش رراا بهھ ااوو گوشزدد کن. ااگر سخنت رراا ااگر برااددررتت بهھ تو گناهه ووررززدد٬، نزددشش بروو وو ددرر خلوتت خط«: ١۱۵

اایی؛ پذيیرفت٬، برااددررتت رراا باززيیافتهھ  
هھھھر سخنی با گوااهھھھِی ددوو يیا سهھ شاهھھھد ثابت ”ااّما ااگر نپذيیرفت٬، يیک يیا ددوو نفر دديیگر رراا با خودد ببر تا : ١۱۶

“شودد.  
ااجنبی يیا  ااگر نخوااست بهھ آآنانن نيیز گوشش ددهھھھد٬، بهھ کليیسا بگو؛ وو ااگر کليیسا رراا نيیز نپذيیرفت٬، آآنگاهه ااوو رراا: ١۱٧۷

خرااجگيیر تلقی کن.  
گويیم٬، هھھھر آآميین٬، بهھ شما می: ١۱٨۸ آآنچهھ بر ززميین ببنديید٬، ددرر آآسمانن بستهھ خوااهھھھد شد؛ وو هھھھر  آآنچهھ بر ززميین  

د٬، ددرر آآسمانن گشوددهه خوااهھھھد شد.ئيیبگشا  
گويیم کهھ هھھھر بازز بهھ شما می: ١۱٩۹ اایی کهھ ددرر خصوصص آآنن  گاهه ددوو نفر اازز شما بر رروویی ززميین ددررباررۀۀ هھھھر مسئلهھ 

د با هھھھم مواافق باشند٬، هھھھمانا اازز جانب پدرر من کهھ ددرر آآسمانن ااست براایی اايیشانن بهھکنن سؤاالل می اانجامم  
خوااهھھھد ررسيید.  

»کهھ ددوو يیا سهھ نفر بهھ نامم من جمع شوند٬، من آآنجا ددرر ميیانن اايیشانن حاضرمم. ئیززيیراا جا: ٢۲٠۰  
 

هھھھد. اايین منظورریی خاتمهھ می ددوو نادديیدهه گرفتهھ شدهه بهھ مسائلی کهھ ميیانن اايیمانداارراانن باقی ماندهه اانجامم چنيین کارریی 
ددااشت. بزررگتريین مشکلی کهھ ميیانن ززنن وو شوهھھھراانن٬، وواالديین وو فرززنداانن٬، وو ددرر آآيیاتت باال ااست کهھ عيیسی مسيیح 

ااست.  ديیگريیکميیانن (ررسيیدگی نشدهه) باقی ماندهه  ٬، مشکالتتووجودد دداارردد ااعضایی کليیسا  
تت کليیسا ضعيیف شدهه وو باقی بمانند. ااگر اايین ططورر باشد٬، قدرروو فصل مسائل ميیانن اايیمانداارراانن نبايید بدوونن حل 

نامم عيیسی مسائل حل نشدهه بهھ هھھھمهھ ضررر می ررساند وو يیک دديیگر عمل خوااهھھھند کردد.  خالفف برااعضایی آآنن 
خداا می خوااهھھھد صلح وو د. ننباقی بمانبايید ددرر کليیسا مسائل حل نشدهه دد. ددرر نتيیجهھ٬، مسيیح رراا بی حرمت می سازز

اارراانن می شودد رراا بايید اازز ميیانن برددااشت. هھھھر صفا رراا ددرر کليیسا اايیجادد کند. هھھھر چهھ باعث کدووررتت ميیانن اايیماند
اايیجادد آآنن  بهھ هھھھميین خاططر ااست کهھ خداا ررااهھھھی رراا براایی. )١۱(اازز ميیانن بردد ططريیق مصالحهھااختالفی رراا بايید اازز 
.فرااهھھھم ساختهھ ااست  

 
۵متی   
يیادد آآووررددیی کهھ برااددررتت اازز تو چيیزیی بهھ ددلل دداارردد٬، ااتت بر مذبح٬، بهھ پس ااگر هھھھنگامم تقديیم هھھھديیهھ: ٢۲٣۳  
ااتت رراا تقديیم نما. بر مذبح ووااگذاارر وو نخست بروو وو با برااددرر خودد آآشتی کن وو سپس بيیا وو هھھھديیهھ ااتت رراا هھھھديیهھ: ٢۲۴  
بردد٬، تا هھھھنوزز با وویی ددرر ررااهه هھھھستی٬، صلح کن٬، مبادداا تو رراا بهھ  با شاکِی خودد کهھ تو رراا بهھ محکمهھ می: ٢۲۵

قاضی سپارردد وو قاضی تو رراا تحويیل نگهھبانن ددهھھھد وو بهھ ززنداانن اافتی.  
ددرر نخوااهھھھی آآمد.  آآخر رراا نپرددااززیی٬، اازز ززنداانن بهھ يیم کهھ تا لایرگو آآميین٬، بهھ تو می: ٢۲۶  
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ددرر آآيیاتت باال می بيینيیم. ااگر مسئلهھ اایی ميیانن شما وو رراا  می ددهھھھدرروواابط ميیانن اايیمانداارراانن  خداا بهھااهھھھميیتی کهھ 
اا می گويید تا د. توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ خدبهھ آآنن مسئلهھ ررسيیدگی کنيی اايیمانداارر دديیگریی هھھھست٬، بايید هھھھر چهھ ززووددتر

ورريیتی ددرر اامر نيیست کهھ فصرفهھ نظر کنيید. شکی  ااوو پرستشاازز بايید ٬، ددااررندووجودد ی کهھ آآنن مسئلهھ ززمان
نشانن تقدمم بر پرستش  با مصالحهھ ررااااهھھھميیت . عيیسی مسيیح “نخست بروو”ووجودد دداارردد. خداا می گويید مصالحهھ 

ی کهھ وو بايید جدیی گرفتهھ شوند وو نمی تواانن هھھھر موقعددااررند  “ااضطراارریی ااوولويیت”دداادد. مسائل حل نشدهه 
ررسيیدگی کردد.  آآنهھابهھ  باشدخوااست خودد   

رریی کرددهه٬، بازز شما مانداارریی بر عليیهھ شما کا. ااگر اايیرراا نيیز می بيینيیمموضوعع  یی ااززدديیگر ٬، ططرفف١۱٨۸ددرر متی 
بردداارريید د شما بايیقدمم ااوولل رراا  هھھھميیشهھ ووظظيیفهھ با شما ااست وو(مصالحهھ رراا آآغازز کنيید).  “بروويید”هھھھستيید کهھ بايید 

عيیسی  “نزدد من آآيید! تقصيیر با ااووست. ااوو بايید”انن ااست). شما نبايید بگوئيید٬، نيیز هھھھم (وو هھھھمچنيین ووظظيیفۀ ااوو
 شما ١۱٨۸وو متی  ۵بر عليیهھ شما٬، ططبق متی  ااووبر عليیهھ ااوو بوددهه اايید وو يیا  شماچهھ نن رراا نمی ددهھھھد. مسيیح ااجاززۀۀ آآ

.هه ااستررسيیدگی کردد موضوعع جواانب تماممبايید قدمم رراا بردداارريید. عيیسی مسيیح بهھ   
هھم ددااشتهھ ااند. ووقتی آآرراامش خودد رراا بدست آآووررددند٬، اايیدهه بنسبت کدووررتی رراا ريید کهھ ددوو برااددرر رراا ددرر نظر بگيی

فرقی نداارردد تقصيیر با  ند. عيیسی مسيیح می گويیدميیانن ررااهه مصالحهھ با هھھھم ببيین يیک دديیگر ررااآآلل اايین ااست کهھ 
.ووظظيیفهھ ددااررند ططالب مصالحهھ باشند هھھھر ددوو کيیست٬،  

 
 

مرااحل سهھ گانهھ  
 

سائل باقی ماندهه ميیانن اايیمانداارراانن اازز ااهھھھميیت ززيیاددیی برخورردداارر ااست وو اازز کهھ حل م توجهھ کرددهه اايیمتا اايینجا 
د چهھ کارر بايید کردد؟ هھ يیکی اازز ططرفيین مواافق مصالحهھ نباشااما ددرر صوررتی کططريیق مصالحهھ اايیجادد می گردددد. 

دهه. شررسيیدگی  ١۱٨۸متی ددرر اايین موضوعع   
نيیست کهھ  منظورر آآنندديیگر بروودد.  مصالحهھ نزدد ططرففاايیجادد  برااییی ئتنهھابهھ بايید  مسئلهھاابتداا٬، يیکی اازز ططرفيین 

بکند. وولی ددرر صوررتی کهھ ددرر اايین ررااهه بايید تمامم کوشش خودد رراا  گيیردد بلکهھ فقط يیک مالقاتت با ااوو صوررتت
یی ددرر مخالفت با مصالحهھ پاوو ططرفف دديیگر  ااوو بی فايیدهه بوددکوشش هھھھایی تمامم پس اازز مرااجعاتت پی ددرر پی٬، 

  .برددااررددبايید قدمم ددوومم رراا آآنن ووقت ٬، برجا ماندهه
خودد برددهه وو جويیایی مسيیح ددرر اايین صوررتت می گويید ااوو بايید يیک يیا ددوو نفر اايیمانداارر دديیگریی ررااهھھھمرااهه  عيیسی

وورر رراا خوااهھھھند ددااشت وو کمک خوااهھھھند کردد تا مصالحهھ مشاوو  نقش ددااوورر ٬،ااشخاصص دديیگر مصالحهھ شودد. اايین
نانن کسب کرددهه اامکانن دداارردد چنديین بارر بهھ مدااخلۀ خودد اادداامهھ ددهھھھند تا ااططميینيیز  شخاصصاايین اا. )٢۲(اايیجادد گردددد

نيیز موفق نشوند٬، با  آآنهھاددرر صوررتی کهھ باشند کهھ تمامم اامکاناتت خودد رراا براایی اايیجادد مصالحهھ بکارر برددهه ااند. 
.بهھ کليیسا بسپاررنددد رراا کسب خوااهھھھند نمودد٬، وو تمامم موضوعع رراا بايید بی ميیلی نقش شهھو  

. کليیسا اازز جانب هھھھد گرفتخواابهھ خودد رراا  اانضباططمرحلۀ مصالحهھ خاررجج شدهه وو  جريیانن کارر اازز جنبۀآآنن ووقت 
بر اايیجادد مصالحهھ  ااوو)٬، سعی حضوررددرر ررسماً (يیعنی ررهھھھبراانن کليیسا بعنواانن نمايیندگانن عيیسی مسيیح وو شيیوخخ 
)٬، ی کهھ ددااررنداامکانات تماممکارر بردد . ااگر شيیوخخ کليیسا نيیز نتواانند مصالحهھ رراا اايیجادد کنند (بعد اازز د نموددخوااهھھھ

 مانی کهھ کافر وو بی گانهھ شمرددهه شدااما حتی زز گردددد.می ططردد ررسماً اازز کليیسا وو کافر شناختهھ شدهه  شخصآآنن 
آآووررند.  وو سعی کنند ااوو رراا بهھ جانب توبهھنگاهه ددااشتهھ با ااوو وو اازز کليیسا ااخرااجج گردديید٬، شيیوخخ بايید تماسس خودد رراا 

؛ ااوولل ١۱۵وو  ١۱۴: ٣۳؛ ددوومم تسالونيیکيیانن ٢۲٠۰: ١۱ددرر ااوولل تيیموتاووسس کليیسا  اانضباططآآنچهھ پولس ددرر رراابطهھ با 
گفتهھ گويیایی اايین حقيیقت می باشند. ٨۸تا  ۵: ٢۲؛ وو ددوومم قرنتيیانن ٬١۱١۱، وو ٬٩۹، ۵: ۵قرنتيیانن   
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ی کهھ ددرر آآنن ااستوو محاسن اانضباططقصد   
 

:اانجامم می شودداايین مقاصد بخاططر اانضباططدد. دداارراا بايید با محبت اانجامم  اانضباطط  
.حرمت نامم خداا “حفظ. ”١۱  
.)٧۷: ۵(ااوولل قرنتيیانن  ضمانت پاکی کليیسا. ٢۲  
. ااصالحح خالفف کارر. ٣۳  

 
ااگر ااهھھھداافف وو ططرقق . نخوااهھھھد بوددخداا کالمم  اانجامم شدهه مطابق اانضباطط٬، ااجراا نشدهه باشندااگر هھھھر سهھ اايین مواارردد 

خودد خوااهھھھی وو نيیازز هھھھایی . نخوااهھھھد ددااشتاامکانن جاللل ددااددنن خداا ووجودد مرااعاتت وو ااجراا نگرددند٬،  خدااعمل 
ناهه کارر اازز کليیسا اابراازز . پولس اازز ااخرااجج شدنن شخص گاايیجادد نخوااهھھھند کرددکليیسا رراا خيیر وو سعاددتت  ٬،شخصی

باشد. بايید ااوو رراا بهھ خاططر رراا ددااشتهھ ززگشت ااعضایی ااخرااجج شدهه تأسف کردد. کليیسا هھھھميیشهھ بايید ااميید وو اامکانن با
  ددااشت وو براايیش ددعا کردد تا بهھ عضويیت کليیسا برگردددد.

ً بايی. مشاووررۀۀ مسيیحی ااست توصيیف کرددهه رراا قدمم بهھ قدمم اانضباططعيیسی مسيیح جريیانن کارر مصالحهھ/ د قائدتا
. )۴(کليیسا صوررتت بگيیردد اانضباططقبل ااززهھھھميیشهھ   
نمی خوااهھھھد خوررددهه کهھ خداا فرموددهه  آآنجااايیجادد می ساززدد. اازز ااميید ززيیاددیی رراا  اانضباططمصالحهھ/کارر  جريیانن

٬، ددليیلی فرااهھھھم ساختهھ آآنهھاررفع براایی ررااهه مؤثریی رراا  وو ٬،ززنداانش ددرر کليیسا ووجودد ددااشتهھ باشدحسابی ميیانن فر
ر مسئلهھ اایی رراا می تواانن اازز . هھھھباشد يیشميیانن ااعضاددرر  یئخوررددهه حسابب هھھھاچنيین متحمل کليیسا ووجودد نداارردد 

  دد.خداا حل کر کالمم ططريیق
حسابب هھھھایی تصفيیهھ نشدهه ميیانن ااعضایی کليیسا وو بهھ هھھھميین خاططر . )۵(رراا نادديیدهه گرفتهھ اانضباطط یی اامرووززههکليیسا

ددووباررهه  بايیدسا صحيیح کليی اانضباططاازز ووجودد آآنن ررنج می برند. نيیز  یی کليیساااعضاکاستهھ ااست. اازز قدررتت آآنن 
ااحيیا گردددد.  

:اازز ددست ررفتهھ بپرددااززيیماانضباطط  اايیجاددااصل مهھمی کهھ بخاططر ضعف مشايیخ کليیسا ددرر ددوو بهھ  ٬،بهھ عنواانن مثالل  
(وو هھھھمهھ دديیر يیا ززوودد مجتاجج بهھ آآنن  ااستددرر ززمانی کهھ ااحتيیاجج بهھ آآنن  ٬،اامتيیازز ددااوورریی وو مشاووررهه برااددرراانهھ .١۱

لغزشش  می آآوورردد رری کهھ باوو تمامم نتايیج ٬،ددرر گناهھھھشانن هه شدههددبهھ مسيیحيیانن ااجاززهه دداا .ووجودد نداارردد خوااهھھھيیم بودد)
ااما بجایی آآنن٬،  ٬،حل می شوندبا کوشش تمامم اانجامم گرددند) . بيیشتر مسائل ددرر مرااحل ااوولل يیا ددوومم (ااگر بخوررند

عيیسی مسيیح دد. نادديیدهه گرفتهھ شو آآنهھاداا ددرر قبالل پيیموددهه وو خوااست خمسائل سيیرططبيیعی خودد رراا  شدههااجاززهه ددااددهه 
ۀ ررووحانی کليیسا بهھرمند باشند. مصالح جريیانن کاررزز ااعضایی کليیسايیش اايین اامتيیازز رراا ددااددهه کهھ اازز بهھ هھھھر يیک اا

متصديیانن کليیسا اايین اامتيیازز رراا اازز آآنانن گرفتهھ ااند. وولی  
ریی می کنند. عيیسی مسيیح گفت جلوگيی اانضباططمصالحهھ/ جريیانن کارراازز حضورر عيیسی مسيیح ددرر ااجراایی  .٢۲
 (اايین آآيیهھ براایی تشويیق“ن جمع شوند٬، من آآنجا ددرر ميیانن اايیشانن حاضرممکهھ ددوو يیا سهھ نفر بهھ نامم م ئیززيیراا جا”

). عيیسی مسيیح بهھ شاگردداانش ااططميینانن دداادد کهھ ددرر صوررتت ااجراایی صحيیح نشدههبهھ ددعایی ددوو يیا سهھ نفر ددااددهه 
ااوو شفاهھھھاً اايین ااططميینانن . )۶(دد٬، ااوو شخصاً آآنهھا رراا هھھھداايیت خوااهھھھد کراانضباططددستوررااتش ددرر خصوصص مصالحهھ وو 

ااجراایی فرااميین آآگاهه بودد. ااما با ووجودد تأکيیدیی کهھ عيیسی مسيیح بر اايین موضوعع  سرپيیچی ااززچونن  ٬،رراا دداادد
کرددهه٬، فرززنداانش اازز ااوو نافرمانی می کنند.   

ااوو چهھارر سالل ااست کهھ ززنن من مراا ررهھھھا کرددهه وو با مردد دديیگریی ززندگی می کند. ” اايیمانداارریی بهھ مشاوورر گفت:
“بازز گردداانم٬، وولی فايیدهه اایی ندااشتهھهه اامم تا ااوو رراا با اايین مردد ززندگی می کند. من تمامم سعی خوددمم رراا کردد  
مشاوورر اازز ااوو پرسيید با ااوو شخصاً صحبت کرددهه اايید؟  

ی کهھ بهھ من وواارردد صدماتفايیدهه اایی ندااشتهھ. با ووجودد تمامم  االبتهھ. من بارر هھھھا با ااوو شخصاً صحبت کرددهه اامم وولی”
“حاضرمم ااوو رراا ببخشمااگر تصميیم بگيیردد بر گردددد کرددهه٬، ااوو رراا ددووست ددااررمم وو   
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ً مو”ااوو پرسيید:  مشاوورر اازز اازز ااعضایی کليیسا رراا با خودد فق نشديید٬، ددوو يیا سهھ نفر دديیگریی پس اازز آآنکهھ شخصا
“بردديید؟  

.“خيیر”  
حتی قدمم ددوومم آآنچهھ بايید بکنيید رراا بر ندااشتهھ د ئيیيینطورر کهھ می گوتمامم سعی خوددمم رراا کرددمم. ااااما شما گفتيید ”
اازز چند . ززنن شما هھھھنوزز عضو هھھھميین کليیسا ااست٬، وو بايید چهھ بايید بکنيید بهھ شما گفتهھ ١۱٨۸. کالمم خداا ددرر متی اايید

. شکی کرددهه اايید شرووععتنهھا آآنچهھ خداا گفتهھ رراا ررهھھھبراانن کليیسا بخوااهھھھيید شما رراا نزدد ااوو هھھھمرااهھھھی کنند. شما نفر 
.“يید خوااست شما رراا نيیز اانجامم ررساندااططاعت اازز ااوو رراا برکت خوااهھھھد دداادد٬، وو شاخداا نيیست کهھ   

با رراا نفر اازز شماسانن کليیسا ددوو . مشاوورر اازز ااوو خوااست بودد هه گرفتهھ شدههاانضباطط ددرر کليیسایی اايین شخص نادديید
مردد  صحبت هھھھايیشانن٬، ززنن ررااضی شدخودد نزدد ززنش ببردد تا با ااوو ررااجع بهھ اايین موضوعع صحبت کنند. پس اازز 

سالل رراا اايین شوهھھھر ددرر ررنج وو عضابب سپریی کردد چونن ررااهه رراا ترکک کند وو بهھ شوهھھھرشش بپيیونددد. چهھارر دديیگر 
بودد.رددهه ددنبالل نکخداا رراا   

ااميید رراا باقی نگاهه می  مصالحهھ/تأدديیب جريیانن کارروولی گرفتهھ نمی شودد. االبتهھ هھھھميیشهھ چنيین نتيیجۀ مطلوبی 
 ٬،. ددرر کالمم خداا ررااهه ررسيیدگی بهھ مسائل ميیانن فرززنداانن خداا موجودد ااستخداا ما رراا بدوونن ااميید نگذااشتهھ .دداارردد
مسائل.  هھھھمۀ  

:تقديیم شد وو گوبراایی بحث وو گفت کشيیشانن٬، اايین مورردد  ئیددرريیک گرددهھھھم آآ  
 

ميیانن ااعضا وو کليیسا هھھھایی مجاوورر  ٬،مديیرۀۀ کليیسا هھھھيیئتززنن وو شوهھھھریی شايیعاتی رراا بر عليیهھ 
ددرر ززمانی کهھ براایی مشاررکت ساالنۀ پخش می کرددند. کشيیش کليیسا هھھھمراا با يیکی اازز مشايیخ 

ند. ززنن وو شوهھھھر مسائلی کهھ صحبت شد ووااررددبا آآنن ززنن وو شوهھھھر خانوااددگی فرااهھھھم شدهه بودد 
کليیسا ددااددند. صحبت وو تباددلل نظرااتت بسيیارریی  بهھ هھھھيیئت مديیرههٴٔ ططريیق اايین ددوو  ددااشتند رراا اازز

ااشتباهھھھی کهھ اازز مديیريیت هھھھایی صوررتت گرفت. کشيیش وو شيیخ کليیسا سعی کرددند برددااشت 
رراا برددااررند. اايین جريیانن با خوااندنن کالمم وو ددعا شرووعع شد وو خاتمهھ  بدست آآمدهه بوددکليیسا 
د کهھ ااگر با ززبانن وو يیا ررفتاررشانن صدمهھ اایی بهھ کشيیش وو شيیخ بهھ اايین ززنن مردد گفتهھ بوددنيیافت. 
اايین ززنن وو شوهھھھر بهھ شايیعهھ پرااکنی خودد اادداامهھ ددااددهه با اايین ووجودد وواارردد کرددهه ااند متأسفند.  آآنهھا

  ااند. ما چهھ بايید بکنيیم؟
 

اازز اايین موضوعع بخصوصص براایی ٬، ااووالً ند. بايید بهھ نحو دديیگریی اانجامم می شداانجامم شدهه  هھھھایی کارربنظر می آآيید 
رراا براایی آآنن  مخصوصیشدهه ااستفاددهه کرددند؛ يیعنی جلسۀ  ترتيیب ددااددههراایی مشاررکت خانوااددگی ززمانی کهھ ب

ترتيیب می  اايین مسئلهھددرر جريیانن بودد٬، بايید جلسۀ خاصی براایی بر خالفف کليیسا  شايیعاتیفرااهھھھم نساختند. ااگر 
عمومی کرددهه بودد . شايیع کنندهه موضوعع رراا گذشتهھ بودد “ددوو يیا سهھ نفر”رراابطۀ خصوصی اازز موضوعع . ددااددند

مسئلهھ اازز هھھھمانن اابتداا مرااحل نهھائی خودد رراا بدست آآووررددهه بودد. وو   
نمی پرااکنی بخاططر شايیعهھ مالقالتت رراا اايین ززنن وو شوهھھھر ددليیل پنهھانن شدهه بودد.  آآغاززمالقاتشانن اازز ااما ددليیل 
 مسئلۀ موجودد با حقيیقتددرر صحبت ررااجع بهھ شايیعهھ پرااکنی نبوددهه. بنظر می ررسد٬، . وو اازز آآنچهھ دداانستند

کشيیش  ٬،با اايین ووجوددند بهھ ميیانن آآووررددهه شد. هه بودداازز جانب ززنن وو شوهھھھریی کهھ مرتکب گناهه شد ٬،مديیريیت کليیسا
اانتخابب  رراا “آآساننررااهه ”آآيید کهھ بنظر می تنهھا موضع کليیسا رراا بيیانن کرددند وو اازز آآنن ددفاعع کرددند. کليیسا وو شيیخ 

اانجامم  ددررست ااست وو الززمم بودد ن کارر االبتهھکهھ موضع کليیسا رراا ررووشن کنند. اايی کرددند. سعی بر آآنن کرددند
ررفتارر اايین  اايین ززنن وو شوهھھھر اازز موضع مديیريیت کليیسا نبودد٬، بلکهھبرددااشت ناددررست  ااصلیبگيیردد. ااما مسئلۀ 

بهھ کماکانن مسئلۀ شايیعهھ پرااکنی  آآنن ووقتددوو عضو بودد. فرضض کنيیم مسئلۀ برددااشت ناددررست حل شدهه بودد٬، 
  یی دديیگر نيیز فرااهھھھم نمی باشد؟ جایی خودد باقی بودد. آآيیا ززميینهھ براایی شايیعهھ پرااکنی هھھھا
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تأدديیب رراا ررااهه مصالهھ/. خداا ددرر اايین رراابطهھ چهھ گفتهھ ااستنا معلومم٬، بايید آآموخت اايین خط مشی ماليیم وو بجایی 
جلسۀ مالقاتت خانوااددگی دداارردد نزدديیک می ”يیسا بهھ يیکديیگر گفتند: بايید پيیش گرفت. شايید کشيیش وو شيیخ کل

. ددرر ززمانن مالقاتت شايید موضوعع آآوورريیم اا آآنن موقع پيیشنن صبر کنيیم وو مسئلهھ ررشودد٬، بهھتر ااست تا آآنن ززما
ً ددرر ميیانن آآيید وو آآنن . ااما کشيیش وو شيیخ بايید جلسۀ خاصی رراا “ووقت ررااجع بهھ آآنن صحبت خوااهھھھيیم کردد ططبيیعتا

د. عهھ پرااکنی اايین ززنن وو شوهھھھر می کرددنمورردد بحث رراا شايیبراایی ررسيیدگی بهھ اايین موضوعع اايیجادد می کرددند٬، وو 
وضوعع دديیگر مربوطط بهھ برددااشت غلط وو بيیانن موضع کليیسا کشيیدهه نمی ددرر اايین صوررتت صحبت ررااجع بهھ م

. ددرر ووااقع تنهھا پس اازز ررسيیدگی بهھ موضوعع ااصلینيیز بايید ررسيیدگی می شد٬، وولی اايین موضوعع هھھھا االبتهھ بهھ شد. 
عضا نمی دد. اايین ااهھ موضوعع ااصلی اابتداا حل گردديیدهه بوددرر صوررتی بهھ ددررستی بهھ آآنن ررسيیدگی می شد ک

کهھ ددرر چشم خودد ددااررند٬، چوبی کهھ ددرر چشم مديیريیت کليیسا بودد رراا برددااررند.  تواانستند با پر کاهھھھی  
ددااددهه بودد ااستفاددهه نکرددند.  بهھ اايیشاننددرر حالل ددفاعع بوددند بجایی حملهھ. اازز ااقتداارریی کهھ عيیسی مسيیح وو شيیخ  شکشيی

ً مرتکب خالفی شدهه ااند٬، بايید ااعتراافف کرددهه وو ددررخوااست بخشش می کرددند می کرددنداالبتهھ ااگر فکر  . ووااقعا
ً ططلب بخششی کهھ کرددند ووااقع شدهه ددرر ددست نيیستاازز آآنکهھ چنيین ااما هھھھيیچ نشانی  می  ئیبنظر ددوورروو. نتيیجتا

نمايید.   
بهھ ست. بخاططر جاللل خداا٬، خيیريیت کليیسا٬، وو برکت خالفف کنندگانن٬، بايید اا مخربب کنندهه ااییگناهه بسيیارر  ٬،شايیعهھ

با  ررااجع بهھ آآنناامهھ ددااددهه ااند٬، چونن کسی آآنن ررسيیدگی می شد. تعجب نيیست کهھ اايین ددوو هھھھنوزز بهھ شايیعهھ پرااکنی اادد
ررسيیدگی نکرددهه ااست.  آآنهھااادداامهھ دداارردد. هھھھيیچ کس بهھ  آآنهھاتعجب نيیست کهھ ناررضايیتی آآنهھا صحبت نکرددهه ااست. 

هھھھنوزز براایی اانجامم اايین کارر هھھھا دديیر نشدهه. ااما ااگر متصديیانن کليیسا تصميیم بگيیرند ددووباررهه کوشش خودد رراا بکنند٬، 
ااجراا نکرددند ططلب ددررست بايید بهھ ددليیل آآنکهھ ووظظيیفهھ خودد رراا قبالً . ررنددداااايین بارر ددليیل براایی ططلب بخشش 

اازز اايین ررووحح االقدسس ٬، کند رراا باعث جاللل خدااقاددرر ااست خشم اانسانن کهھ  ددرر مشيیت االهھیشايید بخشش کنند. 
ا برکت مالمت سخت وولی با محبت کشيیش وو د وو ددلل اايین ززنن وو مردد رراا نرمم کند٬، تااستفاددهه کنلب بخشش طط

مايیند.شيیخ رراا ددرريیافت ن  
 
 

ست؟اا آآغازز کارر اازز کجا  
 

:آآنن رراا نشانن خوااهھھھم دداادد نادديیدهه گرفتهھ شدهه٬، يیک نمونهھ اازز ططريیق شرووعععموماً بهھ ددليیل آآنکهھ اانضباطط کليیسا   
 

يید.ددهھھھيید وو ااهھھھميیتی کهھ دداارردد رراا ررووشن ساززآآموززشش مشايیخ کليیسا اانضباطط ررووحانی کليیسا رراا بهھ . ١۱  
ليیسا رراا اازز ااهھھھميیتی کهھ دداارردد آآشنا ساززيید.. سپس ررااجع بهھ اايین موضوعع موعظهھ کنيید وو ااعضایی ک٢۲  
کهھ نيیازز بهھ آآنن دداارردد ااجراا کنيید.یی اانضباطط کليیسا رراا ددرر مورردد ٬،. بعد٣۳  

 
 

مصالهھ/تأدديیب جريیانن کاررااززددووااجج٬، ططالقق٬، وو   
 

 جريیانن کارربراایی نشانن ددااددنن ااهھھھميیت  ٬،عنواانن مثالی ددررست وو کاملاازز مسئلۀ ططالقق ميیانن مسيیحيیانن می تواانن بهھ 
د شد. مثالل ندديیر يیا ززوودد با آآنن موااجهھ خوااهھھھ اايین مسئلهھ اايیست کهھ ااکثر کشيیش هھھھادد. نمو /تأدديیب ااستفاددههمصالحهھ

م. آآغازز می کن ٧۷قرنتيیانن با ددرر نظر گرفتن ااوولل رراا   
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٧۷ااوولل قرنتيیانن   
کهھ ززنن نبايید اازز شوهھھھر خودد جداا ـ  نهھ حکم من٬، بلکهھ حکم خدااووند ـ حکم من براایی متأهھھھالنن اايین ااست: ١۱٠۰

شودد.  
دد٬، دديیگر نبايید شوهھھھر ااختيیارر کند وو يیا اايینکهھ بايید با شوهھھھر خودد آآشتی نمايید. مردد نيیز نبايید ااّما ااگر چنيین کر: ١۱١۱

ززنن خودد رراا ططالقق گويید.  
اايیمانن دداارردد وو آآنن ززنن حاضر   کهھ ااگر برااددرریی هھھھمسریی بیگويیم نهھ خدااووند ـ   من میـ گويیم   بهھ بقيیهھ می: ١۱٢۲

ااست با ااوو ززندگی کند٬، آآنن برااددرر نبايید ززنن خودد رراا ططالقق گويید.  
اايیمانن دداارردد وو آآنن مردد حاضر ااست با ااوو ززندگی کند٬، آآنن ززنن نبايید اازز   هھھھمچنيین ااگر ززنی شوهھھھریی بی: ١۱٣۳

شوهھھھرشش جداا شودد.  
ووااسطۀ شوهھھھرشش. ددرر غيیر   اايیمانن بهھ  شودد وو ززنن بی  ووااسطۀ هھھھمسرشش تقديیس می  اايیمانن بهھ  ززيیراا شوهھھھر بی: ١۱۴

کهھ آآنانن مقّدسند.بوددند؛ ااّما چنيین نيیست٬، بل  اايین صوررتت٬، فرززنداانن شما ناپاکک می  
اايیمانن ااست بخوااهھھھد جداا شودد٬، مانع مشويید. ددرر چنيین ووضعی شوهھھھر يیا ززنن مؤمن   ااّما ااگر آآنن کهھ بی: ١۱۵

ااجبارریی نداارردد با ااوو ززندگی کند. وولی خداا ما رراا بهھ صلح وو آآشتی خوااندهه ااست.  
 

ددوومسيیحی  کهھبراایی آآن جز ززنا یکالمم عيیسی مسيیح رراا تکراارر می کند وو می گويید ددليیل ٬،پولس ددرر اايین فصل
بعد صحبت اازز موررددیی می کند کهھ  ووجودد نداارردد. ااما )١۱١۱وو  ١۱٠۰: ٧۷ااززددووااجشانن رراا لغو کنند (ااوولل قرنتيیانن 

لبی رراا اازز جانب خداا مکشوفف می مطپولس با هھھھداايیت ررووحح االقدسس ). ١۱٢۲عيیسی مسيیح چيیزیی نگفت (آآيیۀ 
 ااگر بماندااززددووااجج خودد ددرر د داارر وو بی اايیمانن ااست. اايیمانداارر بايیموضوعع مربوطط بهھ ااززددووااجج ميیانن اايیمان دد.سازز

ئی رراا اادداامهھ ددهھھھد. ددرر بی اايیمانن شايید نخوااهھھھد ززندگی ززناشو االبتهھاايینطورر صالحح می ددااند.  شبی اايیمانهھھھمسر 
چنيین ووضعی پيیش می آآيید٬، پولس می گويید  ووقتی). ١۱۵مواافقت نمايید ( متاررکهھ٬، اايیمانداارر بايید با چنيین صوررتی

ططالقق رراا  رراا پيیموددهه متاررکهھاايیمانداارر آآززاادد ااست کهھ مرااحل  نيیست. ددرر اايین صوررتت٬، “بند”ددرر دديیگر اايیمانداارر 
  .)٧۷(بگيیردد٬، وو ددووباررهه ااززددووااجج کند

تواافق بدست نمی آآووررند وو مصالهھ نمی کنند٬، چهھ بايید  ٬،ست کهھ ززمانی ززنن وو شوهھھھر مسيیحیاا جاااما مسئلهھ آآن
نمی کند. شايید  رراا قبولل مصالحهھ با ززنن اايیماندااررشش ٬،ااستیی کهھ ااعتراافف کرددهه اايیمانداارر کردد. فرضض کنيیم شوهھھھر

کماکانن بخوااهھھھد کرددهه مصالحهھ رراا اايیجادد کنند. ااگر خوددشش رراا ززنش رراا ترکک نيیز کرددهه ااست. ززنش نيیز سعی 
ً ددرر اايین کارر موفق نمی شودد٬، شخ)٬، وو ١۱٨۸اامهھ ددهھھھد (مطابق با متی مصالحهھ رراا اادد بايید يیک يیا ددوو نفر اازز صا

فرضض کنيیم اايین بارر نيیز شوهھھھرشش پس  حاللوو شودد. رر بهھببردد وو با شوهھھھرشش رروو خودد ااعضایی کليیسا رراا هھھھمرااهه 
ددرر چنيین صوررتی٬، ززنن الززمم ااست موضوعع دد. بازز اازز مصالحهھ اامتناعع ووررزز ٬،اازز ميیانجی شدنن ااعضایی دديیگر

ً بهھ کليیسا محولل کند٬، وو ددرر صوررتی کهھ شوهھھھرشش بهھ مخالفت خودد اادداامهھ ددهھھھد ممکن ااست اازز کليیسا  رراا ررسما
شمرددهه  “ااجنبی يیا خرااجگيیر”نامم برددهه ی مسيیح ٬، آآنن گونهھ کهھ عيیساازز کليیسا ااخرااجج گردددد. ااخرااجج شدنن ااوو

. د٬، يیعنی کسی کهھ خاررجج اازز کليیسا می باشدخوااهھھھد ش  
 

١۱٨۸متی   
   ااگر نخوااست بهھ آآنانن نيیز گوشش ددهھھھد٬، بهھ کليیسا بگو؛ وو ااگر کليیسا رراا نيیز نپذيیرفت٬، آآنگاهه ااوو رراا ااجنبی يیا  :١۱٧۷

خرااجگيیر تلقی کن.  
 

 براایی کوششبايید ززمانی رراا کهھ منظورر اايین ااست . )٨۸(فتارر نموددرر “ااجنبی يیا خرااجگيیر”حالل بايید با ااوو مانند 
٬، آآنن ززنن ددوورریی کندنيیز وو اازز ززنش  با کليیسا نيیز مصالحهھ نکند. ااما ددرر صوررتی کهھ گذررااند با کليیساالحهھ مص

توکل بهھ  ٨۸تا  ١۱: ۶می توااند اازز ططريیق قانونن ددررخوااست ططالقق نمايید (توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ ااوولل قرنتيیانن 
). )٩۹(منع کرددهه ااست برااددررااننقانونن رراا براایی   
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ميیانن می نيیز دد٬، وو ددرر ااکثر مواارردد مصالحهھ رراا بر جایی می گذااررپایی رراا ااميید مصالحهھ/تأدديیب  جريیانن کارر
. ااکثر کمتر موااررددیی ووجودد ددااررند کهھ پس اازز ااجراایی مصالحهھ/تأدديیب٬، باعث ااخرااجج عضویی شدهه ااند. )١۱٠۰(آآوورردد

 ااما ددرر مواارردد. )١۱١۱(سی رراا بهھ جانب نيیکی برددااشت می کنندر ااسايیيیتغااززددووااجج هھھھا نهھ تنهھا نجاتت می يیابند٬، بلکهھ 
ااوو مرااحلی رراا ددرر برززخخ نمی ماند.  آآنن کهھ ططالب مصالهھ بوددههحهھ نمی کنند٬، لمعدووددیی کهھ ززووجج تواافق بهھ مصا

تا اابد  لزوومی ندااررددانن کارر بهھ ااخرااجج ططرفف دديیگر منجر شد٬، ددرر ددست دداارردد کهھ ااميیدبخش هھھھستند٬، وو ااگر جريی
٬، ددرر ططولل مرحلۀ اانضباطط مخالف االبتهھ اايین تنهھا ددرر صوررتی صدقق می کند کهھ ططرفف .ددرر بند ااززووااجج بماند

بوددهه٬، اازز ااززددووااجج خاررجج شدهه٬، وو ددررخوااست متاررکهھ رراا نيیز کرددهه ااست. خودد اايیمانن  مخالف توبهھ وو نشانن ددااددنن
د.ننهھايیتاً منجر بهھ ااخرااجج می گردد ٬،اادداامۀ رردد ااقتداارر عيیسی مسيیح وو کليیسايیش  

هه٬، تا ززمانی کهھ توبهھ نکرددهه باشد٬، بايید هھھھمچونن ااجنبی وو خرااجگيیرشمرددهه شودد. ااوو کسی کهھ اازز کليیسا ااخرااجج شد
فيیض نداارردد. ووقتی ااوو اازز کليیسا ااخرااجج شد وو کماکانن بر مخالفت خودد اادداامهھ دداادد٬، ططرفف  هھھھيیچ نشانهھ اایی اازز

رااحل م مخالفی٬، اايیمانداارر رراا پس اازز ططی اايین يیعنی ووقتیاايیمانداارر می توااند ااوو رراا مانند يیک بی اايیمانن بشمردد. 
ررااجع بهھ ااززددووااجج  ٢۲١۱: ٧۷آآنن ووقت آآنچهھ ددرر ااوولل قرنتيیانن ترکک کند٬، اايیمانداارر دديیگر وواابستهھ بهھ ااوو نمی باشد. 

مصالحهھ/تأدديیب رراا بهھ مسئلۀ ااززددووااجج ـ اايیمانداارر با بی اايیمانن شرحح ددااددهه شدهه صدقق می کند. ووقتی جريیانن کارر 
-ططالقق ررااهه حلی ندااشتهھ ااند حل می گرددند.  ددررصد اازز موااررددیی کهھ قبالً  ٩۹٩۹مربوطط می کنيیم٬، ااززددووااجج ددووباررهه ـ 

ااما آآنانی کهھ مخالت می ووررززند وو توبهھ نمی کنند بايید ااميید ددرر آآنن ااست کهھ هھھھمۀ ططرفيین بهھ مصالحهھ ددست يیابند٬، 
.)١۱٢۲(ماند نخوااهھھھد هه وو خوررددهه حسابی ددرر جاديیهھ شوند. ددرر هھھھر حالل٬، مسائل حل شتنب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هھھھشتمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

هه وو مسائل کردد وو نگذاارريیم ددووباررهه سر بلندضوعع رراا فرااموشش کنيیم وم نيیستبهھتر ند: بگويی میاافرااددیی ) ١۱(
آآيیا شخصی کهھ صدمهھ دديیدهه اامکانن آآنن رراا ”د: نمی کن بيیاننموضوعع رراا اايین گونهھ  “بيیشتریی رراا اايیجادد کنند؟

دد٬، اانگيیز  نفرتت٬، نزااعهھا برمی”می فرمايید٬، ١۱٢۲: ١۱٠۰اامثالل  “؟مسئلهھ رراا براایی هھھھميیشهھ نادديیدهه بگيیردددداارردد 
 هھھھمهھ نوعع مسائل وو مشکالتتبهھ  کليیسا نمی تواانداالبتهھ ووااضح ااست کهھ  .“ااما محبت٬، خطاپوشش ااست

عيیسی مسيیح منظورر ااما بخشيیم. هھ هھھھا رراا ب خطاکهھ ددرر محبت٬، بسيیارریی اازز  موززيیمد. ما بايید بيیآررسيیدگی کن
داارریی می )٬، عيیسی صحبت اازز اايیمان٢۲٣۳: ۵جا (متی ددرر آآناايین مسائل نيیست. فصل پنج وو هھھھيیجدهه آآيیاتت  ددرر

وو ووقتی الززمم می ٬، (echei ti kata sou)شتهھ) دداارردد (نگاهه ددااچيیزیی ددرر ددلل بر عليیهھ اايیمانداارر دديیگریی کند کهھ 
هھ مسائلی صحبت می کند عيیس مسيیح ررااجع ب. (ekerdesas)) ١۱۵: ١۱٨۸شودد صلح بر قراارر شودد (متی 

کن ااست تا ررووزز بعد هھھھست کهھ مم مسئلهھ ااییااگر . )20: 5(يیعقوبب “بپوشانند”نمی تواانند کهھ اايیماندرراانن 
دد.٬، بايید بهھ آآنن ررسيیدگی کراادداامهھ پيیداا کند  
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ددااررند٬، وو ددرر رراا سابقۀ آآنن شنائی کامل با مسئلهھ وو آآ ٬، مصالحهھ الززممجراایی توجهھ کنيید کهھ اايین اافراادد بخاططر اا) ٢۲(
رراا کرددهه وو برنامۀ هھھھمکارریی با يیکديیگر رراا قبل اازز ددخالت خودد مطالعاتت الززمم مربوطط بهھ موضوعع  ٬،نتيیجهھ

ااند.مروورر کرددهه   
کليیسا بايید  اانضباططاايیمانداارریی کهھ عضو کليیسایی عيیسی مسيیح می باشد٬، اازز تمامم برکاتت وو اامکاناتت ) ٣۳(

وو تربيیت ررسمی  وو غيیر  اانضباططغ ددااشتن يیحق ددرر ٬،وو نهھ کليیسا ٬،صدمهھ دديیدهه نهھ کسی کهھبرخورردداارر باشد. 
دد. دداارراازز متخلف آآنن رراا ررسمی   

اازز  یئجزمی تواانن گفت ااست٬، گناهه کارر س گرفتن کليیسا بازز پ اانضباططکهھ يیکی اازز ااهھھھداافف  آآنجا) اازز ۴(
مشاووررۀۀ مسيیحی ااست.   

وو  اانضباططتوااززنی کهھ ميیانن  ی می شماررند٬،قضاووتت گراائيیوو  ئینأدديیب کليیسا رراا قانونن گرااکهھ ) ااشخاصی ۵(
کارر ممکن اايین می کند وو ددرر جريیانن  اانضباططکهھ  ئیکليیسامصالحهھ موجودد ااست رراا نادديیدهه گرفتهھ ااند. 

لحهھ بوددهه. ددرر حقيیقت با مصاددرر ااست کهھ خوااهھھھانن وو کوشش د٬، تنهھا پس اازز ززمانی ااست ااخرااجج نيیز بکن
.مصالحهھ رراا تشويیق نيیز کرددهه ااست ٬،اامکانن ااخرااجج کرددنن  

اووتی ااست کهھ خداا ددرر آآسمانن قضعيیسی مسيیح می گويید ررفتارر شما ددرر ززميین اانعکاسی  ١۱٨۸: ١۱٨۸ددرر متی ) ۶(
رراايیج بودد وو اامرووززهه مانن ددرر ميیانن يیهھودديیانن کرددنن ااصطالحاتی بودد کهھ ددرر آآنن زز “بستهھ”وو “ بازز”کرددهه. 

ددرر مشاررکت با فرززنداانن خداا شخصی ناميید. منظورر اايین ااست کهھ  “منع”وو “ مجازز”رراا  آآنهھامی تواانن 
.يیا منع گردديیدهه ااستمجازز   

. توجهھ کنيید) ٢۲وو  ١۱: ٢۲۴تثنيیهھ (هھھھمچنيین بهھ  شامل اايین آآيیهھ می باشد ) ااززددووااجج ددووباررهه٧۷(  
نامم برددهه ااست.  “کامالً شبيیهھ”يیعنی (hosper)  رراا  (G5681) ٬،لغت نامۀ ااستراانگ) 8(  
اايیجادد گردددد چونن کالمم خداا  يین حقيیقت مهھمی ااست. محکمۀ کليیسا بايید هھھھميیشهھ قبل اازز محکمۀ قانونناا) 9(

وو  ااست کهھ ررفتارر عجوالنهھ  اايیجادد نگردددد ددليیلميیانن اايیمانداارراانن منع کرددهه. اايین بهھ آآنن رراا محکمۀ قانونن 
ددرر صوررتت شکست٬، بهھ مرااجع قانونی سپرددهه  ووصرفف گردددد  ووقت وو کوشش الززمم براایی مصالحهھ

 ً قبل اازز آآنکهھ چنيین ررفتارر هھھھا منجر بهھ صدماتت تا ددااددهه شدهه  بهھ مسيیحيیانن اامکانن ززيیاددییگردددد. نتيیجتا
.نتيیجۀ ااعمالشانن رراا برررسی کنندبيیشتریی گردددد٬،   

) چنيین اانتظارریی رراا بايید اازز مسيیحيیانن ددااشت.١۱٠۰(  
  فلز قویی تر ااست. جوشش ددااددهه شدهه ااززچهھ آآنمعموالً ) ١۱١۱(
 ااخرااججحتی ددرر موااررددیی کهھ بهھ  ٬،ددرر ددفاتر ررسمی کليیسا مرااحل اانضباطط کليیساااجراایی حکم وو ثبت  )١۱٢۲(

. ااهھھھميیت آآنن براایی ززووجج مورردد نظر اايینجا ااست کهھ ددرر آآيیندهه هھھھميیشهھ حيیاتی یی ااستاامر ٬،يیافتهھ خاتمهھ
خوااهھھھند تواانست بهھ گذشتهھ بنگرند وو نتيیجۀ مثبتی کهھ ددااشتهھ رراا ببيینند.  

 
 
 
 


