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 مجرتم سیون شیپ
 
 
 و تشون یسیلگنا نابز ھب زمادآ یج ھک ،تسا یباتک نابز یسراف ٔھمجرت ،دیراد تسد رد ھک یباتک
 نآ تیھام یلو ،دشاب ھتشادن وا باتک ھب تھابشً ارھاظ تسا نکمم هدش ماجنا ھمجرت .تخاس رشتنم
 نابز ھب مجرتم ار ھتفگ زمادآ یج ھچنآ مامت و ،ھتفرگ ماھلا سدقلا حور و وا زا .تسا یکیً الماک
 ھنوگنامھ ،دنناوخ یم ھک ھنوگنآ و دنراد ار دوخ گنھرف نانابز یسراف ھک تسا نیا رد قرف .هدروآ
  .دنیامن یم تفایرد
 سدقلا حور .میھد یم ھمادا ار هدرک زاغآ ھچنآ ٔھلابند ،وا نادرگاش ام و ،دوب راذگ ناینب زمادآ یج
  .میوش لماک ات دنک یم تیادھ ار ام ھک تسا
 هدعو ھک ھنوگنمھ ادخ یھاشداپ و دھد تکرب امش یارب ادخ ار دیراد تسد رد ھک یباتک مراودیما
 نیمآ .دریگب یاج ناھج نانابز یسراف ٔھمھ لد رد )۴٩ ایمرا( هداد
 

 یوفص خرھاش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 

 موس لصف
 

 هدنھد هدیمعت یایحی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هار” ،دیوگب مدرم ھب ات دوب هدرک تیادھ ھنوگنیا ادخ ار ییحی .میوش یم انشآ ییحی اب موس لصف رد
 .دزاس مھارف هدنھد تاجن یارب ار ھنیمز ات داتسرف یسیع زا شیپ ار ییحی ادخ .“دینک هدامآ ار دنوادخ
 یمن اتسور و رھش ھب نارگید دننام وا .“درک یم ھظعوم ھیدوھی نابایب رد” ییحی ھک تسا بلاج
 ادخ ھب یبای تسد  هار رس رب یعنام رتمک ھک یناسک .درک یم عوجر هداس مدرم و ارحص ھب .تفر
 ،تفگ یم و .دیمارخ یم و درک یم )ھعماج بحذم و گنھرف رطاخب( تنوکس ناشنایم رد ،دنراد
 .دوش زاب هار ات ،“دینک ھبوت”
 زا سابتقا رد ،)راتفر رییغت ینعم ،دیدج دھع رد و دراد راکفا رییغت ینعم میدق دھع رد ھک( ھبوت
 ود .“امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و ،تسین امش راکفا نم راکفا” دیوگ یم ھک تسا ٨ :۵۵ ایعشا
 ،دوش یم لیدبت ھچنآ ھب و ،دیآ یم رکف ھب ھچنآ .دنک یم نایب اجنیا رد ار یناحور یگدنز هدمع دروم
 ھب و دننک ھبوت ھک هدیسر نآ نامز ھک تفگ یم ییحی ؟دراد یئانعم ھچ یگدنز .تسین ای تسادخ زا

 .دنروآ یور ادخ
 یسک رتمک .دراد یدنیاشوخان ٔھبنج یمومع ناھظا رد ھبوت .داد ماجنا ناوتب ات ،دیمھف دیاب ار ھبوت
 اب هارمھ یئاوسر نوچ ؟ارچ .دنوش اوسر دنسرت یم ھکنآ یارب ؟ارچ .دنک ھبوت دھاوخب ھک تسھ
 رطاخ ھب و تفرگ یم ماھلا ادخ زا ھک دوب نایدوھی راکفا اھنت میدق دھع رد .دوب )راس گنس( مادعا
 دنتفگ یم ؛دنھد ماجنا ار دھاوخ یم ادخ ھچنآ ھنوگچ دنتسناد یمن .دش یم ورب ور تسکش اب نیمھ
 ناشن ات دمآ یسیع .دھد ناشن )تاجن( ار هار ات دندوب دوعوم حیسم روھظ راظتنا رد !میئادخ ام رگم

 

 ٣ یتم
  .درک روھظ هدنھد دیمعت یایحی اھ زور نآ رد :١
 و درک یم ھظعوم ھیدوھی نابایب رد وا 

 »!تسا هدش کیدزن نامسآ یھاشداپ اریز دینک ھبوت« :تفگ یم :٢
 دیوگ یم شا هراب رد یبن یایعِشا ھک تسا نامھ نیا :٣
 :دروآ یم رب دایرف نابایب رد ھک نآ یادن 
 !دینک هدامآ ار دنوادخ هار”  
 »“!دیزاس راومھ ار وا یاھقیرط   

  تشاد نت رب رتش مشپ زا ھماج ییحی :۴
  ،تسب یم رمک رب نیمرچ یدنبرمک و 
 دوب ییارحص لسع و خلم شکاروخ و  

 ،ندرا دور فارطا یحاون یمامت و ھیدوھی رسارس و میلشورا نامدرم :۵
 دنتفر یم وا دزن یگلمج 

  ،هدرک فارتعا دوخ ناھانگ ھب و :۶
 .دنتفرگ یم دیمعت وا زا ندرا دور رد 
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 ،دیمعت لسغ مسارم ماجنا اب ییحی ھک دوب ھبوت ،دوب مزال ھچنآ .درک یگدنز ادخ اب ناوت یم ھک دھد
  .داد یم ماجنا مدرم یارب
 یم رب دایرف نابایب رد ھک نآ یادن”،تفگ ھک دوب ایعشا یئوگشیپ نامھ دننام ییحی دیوگ یم یتم
 ،دنک تبحص ادخ ھب عجار ناشنایم رد دناوتب ات تخاس راید نآ مدرم نوچمھ ار دوخ وا .)٣( “دروآ
  .)۶ و ۵( دندمآ یم وا بناج ھب یدایز ٔهدع ھک میمھف یم ،“دروآ یم رب دایرف” ھک اجنآ زا و
 حور .ناسنا ھن و تسا سدقلا حور راک رییغت نیا و .راتفر رییغت :دراد زین ار یرگید بنانج ھبوت اما
 نیا ھب و .دھاوخن ار نیا ھک تسیک .دزاس یم ادخ ھیبش ار حیسم یسیع ھب رادنامیا ھک تسا سدقلا
 یم امب ار یدیدج یامن ھبوت عوضوم کرد .تسھ زین بوخ رایسب ھکلب ،تسین دب اھنت ھن ھبوت لیلد
 اب ینارگ راک .)٣( “!دیزاس راومھ ار وا یاھقیرط !دینک هدامآ ار دنوادخ هار” دیوگ یم ییحی .دھد
 اھ یگدمآ رب و دوش رپ دیاب دوجوم یاھ ھلاچ .دندرک یم زاب هاشداپ روبع یارب ار هار ،گنلک و لیب

 حیسم ات ،دنوش ھتفرگ رظن رد دیاب هانگ یاھ هاچ و رورغ یاھ یگدمآ رب ،لکش نامھ ھب .ددرگ فاص
 ام ھبوت رد ادخ .دوب دھاوخ و هدوب ناسنا رد ادخ راک زاغآ ھشیمھ ھبوت .دوش دراو و هدید زاب ار هار
 تشپ ار هانگ ،هداد ام ھب ھک ینامیا اب و ،)ام یحیسم یگدنز لوط رد( دنک یم هانگ یارجام دھاش ار
 کیرش ادخ اب یگدنز رد هدش ھتساخ ام زا .دروآ یم ناغمرا ھب ار دھاوخ یم ادخ ھچنآ و ھتشاذگ رس
 .دزاسب یسیع ھیباش ار ام میھاوخب وا زا و میشاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هدنکتسوپ و فاس شتبحص ییحی .تسا نید ناربھر اب ییحی دروخرب ،مینیب یم ١٢ ات ٧ تایآ رد ھچنآ
 “ناگداز یعفا” ار اھنآ ،دنریگب دیمعت لصق دنا هدمآ زین یبھذم ناربھر دید یتقو .دوب ریذپان ھمدص و
  .دندرب یم ھھار یب ھب ار مدرم ادخ مان رد نوچ ،)٧( درب یم مان

 ٣ یتم
 دید ار نایقودص و نایسیرف زا یرایسب نوچ ییھی اما :٧
  :تفگ نانآ ھب ،دندمآ یم داد یم دیمعت وا ھک اجنآ ھب ھک 
  !ناگداز یعفا یا«  
  داد رادشھ امش ھب یسک ھچ   
 ؟دیزیرگب ،تسا شیپ رد ھک یبضغ زا ات    

 دیروآ یب ھبوت ٔھتسیاش یرمث سپ :٨
  “.تسا میھاربا ام ردپ” دیئوگم دوخ اب و :٩
  اھگنس نیا زا تسا رداق ادخ میوگ یم امش ھب اریز 
 .دروآ دیدپ میھاربا یارب نادنزرف  

  .تسا هدش هداھن ناتخرد ٔھشیر رب ھشیت نونکا مھ :١٠
 .دش دھاوخ هدنکفا شتآ رد و هدیرب ،دھدن بوخ ٔهویم ھک یتخرد رھ 

  ؛مھد یم دیمعت بآ اب ،ھبوت یارب ار امش نم« :١١
  تسا نم زا رتاناوت دیآ یم نم زا سپ ھک نآ اما 
  .متسین شیاھشفک نتفرگ رب ٔھتسیاش یتح نم و  
 .داد دھاوخ دیمعت شتآ و سدقلا حور اب ار امش وا   

  .درک دھاوخ کاپ ار دوخ هاگنمرخ و دراد تسد رد ار دوخ لیب جک وا :١٢
  ،دومن دھاوخ هریخذ رابنا رد ار شیوخ مدنگ و 
 ».دینازوس دھاوخ ریذپان یشوماخ یتشتآ اب ار هاک اما  
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 یرایسب ھک یئاجنآ زا و .تسا توافتم ادخ زا نایحیسم تشادرب ھک دنشاب ھتشاد رظن رد دیاب نارواشم
 بتکم تسا مزال ،)دنشاب ھتشاد یناحور یگدنز ھکنآ ھن( دنسانش یم دوخ هدافتسا یارب اھنت ار حیسم
  .دنزاس نشور ناشیارب ار حیسم یناحور
 “دیروآ یب ھبوت ٔھتسیاش یرمث سپ” :درک ھصالخ تفگ یم ییحی ھچنآ ھب ناوت یم ار حیسم بتکم
 تقیقح نتسناد .دروآ یم راب ھب “ھتسیاش یرمث” ھک تسا راتفر و راکفا رییغت ھک داد ناشن ییحی .)٨(
 تقیقح نیا ندینش زا ،دننک دوخ یگدنز زا یئزج ار حیسم دنھاوخ یم ھک ینایضاقتم .تسین یفاک
 ریثات دناوت یم حیسم رگا و ،دنھد ھمادا دنا ھتشاد ھک یگدنز ھب دنھاوخ یم اھنآ .دمآ دھاوخن ناششوخ
 .دنا هدروآ تسدب حیسم زا یتسردان تشادربً انیقی .رتھب ھچ ،دنشاب ھتشاد یریذپلد یگدنز ات دراذگب

 هدروآ تسدب ار یحیحصان تشادرب دوخ ای ،دنا هدرک تفایرد ار یحیحصان میلعت تسا نکمم لاح
 یدایز ریثات هانگ ،تروص رھ ھب .دشاب هدوب حیحص زین راتفر ات دشاب ھتشاد تحص دیاب راکفا .دنا
 کی رھ .دنک یم باختنا ار هار مادک دریگب میمصت دوخ دیاب یضاقتم و ھتشاذگ نامراتفر و راکفا رب
  .تسا هدرک یرگید رب تشپ ،دنک باختنا ار
 یسک ھکنآ رطاخ ھب .یگناگ ادخ ات ،تسا مدرم تاساسحا رب اسیلک نیمداخ زا یرایسب زکرمت هزورما

 یبوخ ساسحا میھاوخ یم ھمھ ھتبلا .دننکن داجیا ار یدب ساسحا دننک یم یعس ،دنھدن تسد زا ار
 یضاقتم میناوت یم ھنوگچ تقونآ ،ددرگ یم زین یدب ساسحا لماش ھبوت ھک ینامز اما ،میشاب ھتشاد
 ھب نامیا و ،ھبوت تخس ٔهرود لمحت اب اھنت و ،هدرک ذوفن ام راکفا و مسج رد هانگ ؟مینک یضار ار
  .میسر یم فدح ھب ،درک دھاوخ اھر ناطیش دنب زا ار ام ادخ ھکنآ
 تفای دنھاوخ تاجن ،دنراد ھک یثاریم رطاخب نایدوھی ٔھمھ دندرک یم رکف نامز نآ یبھذم ناربھر 
 .دیا هدرک تفایرد ار ادخ ،دیشاب یم میھاربا لسن زا نوچ دینکن رکف دیوگ یم .)٩( دوبن قفاوم ییحی
 رادنامیا دناوت یم ادخ دیوگ یم .درادن قلعت یموق و ،داژن ،ھقرف ھب و ،تسا یصخش یرما تاجن

 .درک نایدوھی یتفگش نایم رد زین ار راک نیمھ و .)“گنس”( دروآ دوجوب یدیعب ناکم زا ار دوخ
   .دومن اسیلک دراو ار نایدوھی وا
 ییحی ھک تسا مولعم .)یدالیم ٧٠( دنک یم تسا میلشروا شیپ رد ھک یرواد زا تبحص ١٠ ٔھیآ
 ریوصت .“تسا هدش هداھن ناتخرد ٔھشیر رب ھشیت نونکا مھ” ،دیوگ یم .دید یم کیدزن ار یرواد
 رد دیابن یریخات .تسا ھبوت زا تبحص .دروآ رد ھشیر زا ار تخرد دراد ھک مینیب یم ار یرب بوچ
 یم حیجرت نایضاقتم زا یرایسب .درک دیکات راک ماجنا تیروف رب تسا مزال هرواشم رد .دشاب راک
 درک تعاطا نآ زا دیاب ھک تسا ینامز ،دھد یم نامرف ادخ ھک ینامز .دنزادنا یب بقع ھب راک دنھد
 .)میدید فسوی صوصخ رد لوا لصف رد ھک یروطب(
 اج زا تخرد ،ذشابن راک رد یا هویم رگا .)١٠( هدوب هدش ماجنا یاھ راک ساسا رب ھشیمھ یرواد
 دھاش(دنک یم ادیپ تاجن نامیا قیرط زا اھنت ،ادخ ضیف طسوت رادنامیا .دوش یم هدنکفا شتآ ھب هدنک
 یم دوھشم ھک ،تسا )هویم( شیاھ راک قیرط زا ،وا رد هدنھد تاجن ضیف ،یلو .)دوش یم نآ دوجو
 تاجن شیاھراک اب یسک چیھ ھتبلا .دیوگ یم بوقعی ھک تسا نانمھً اقیقد نیا .)دوش یم هدید( ددرگ
  .درواین هویم و دشاب ھتفای تاجن ھک تسین یسک یلو ،دبای یمن
 دیمعت یلو ،داد یم دیمات بآ اب ییحی .دنک یم ھسیاقم یسیع دیمعت اب ار دوخ دیمات ییحی ١١ ٔھیآ رد
 .)میناوخ یم ار هدعو زا تمسق نیا ،لامعا مود لصف رد( “دوب دھاوخ شتآ و سدقلا حور” اب یسیع
 هزات هار ھک یروط ھب ،دوب تبثم یسیع دیمعت یلو .ھبوت قیرط زا ندش هزیکاپ ؛دوب یفنم ییحی دیمعت
 نایتنرق لوا ؛ ٣ :۶ نایمور( دوشب )شیاسیلک و حیسم( ادخ توکلم دراو ات درک زاب رادنامیا یارب ار

 ییحی نادرگاش ھک مینیب یم ۵ - ١ :١٩ لامعا رد لیلد نیمھ ھب و دوبن لماک ییحی دیمعت .)١٣ :١٢
  .)دیدرگ ھفاضا اھنآ ٔھبوت ھب زین یگناگادخ یمومع ٔھبنج( دنبای دیمعت دوب مزال زین
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 و ،“دراد تسد رد ار دوخ لیب جک” یسیع دیوگ یم هدیدرگ مالعا عوضوم تیروف زین ١٢ ٔھیآرد
 نیا رد تشھب برد .تسھ زونھ ادخ ھب نامیا و ھبوت یارب تقو .دزاس ادج هاک زا ار مدنگ هدش هدامآ

  .هدش رید رگید ھک دسر یم ینامز .تسا دوجوم زین یتیروف یلو .تسا زاب هزورما یایند و تایح
 

 یسیع دیمعت
 ٣۴ - ٣١ :١ انحوی ٢٢ - ٢١ :٣ اقول ١١ - ٩ :١ سقرم ١٧ - ١٣ :٣ یتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یسیع اما .تشادن ھبوت دیمعت ھب جایتحا یسیع .میوش یم حیسم یسیع دیمعت دھاش ،١٧ - ١٣ تایآ رد
 رانک ھب رطاخ نیا ھب دوب مزال و ،دوب دوخ تمدخ زاغآ فرش رد وا .تشاد رظن رد یرگید رکف
 تسا ھتسیاش” ،دیوگ یم ١۵ ٔھیآ رد ھک تسا رطاخ نیا ھب .ددرگ هدیمان دوعوم حیسم و دوش ھتشاذگ
 تروص بآ اب دیمعت زا سپ ھلصافالب ھک یحور حسم نآ .“میشخب ققحت لامک ھب ار ییاسراپ ام ھک
 ار مزال تردق و هدرک دوخ فقو ار وا ات داھن یسیع رب ار شحور دنوادخ ھک دوب نیا ٔھناشن ،تفرگ
 نایم رد یھانگ ھب فارتعا ھنوگ چیھ .)بحذم( دوبن راک ھبوت دیمعت نیا .دھدب شیاھراک ماجنا یارب
 .)١٧( دیمان دوخ دنزرف ار یسیع ھک درک مالعا و داھن یسیع رب ار شحور ردپ یادخ ،سکعب ؛دوبن
 .دناسر دنھاوخ زین ار یرتشیب یاھ تشادرب یدعب یاھ لصف
 
 
 
 
 

 

 ٣ یتم
 .دریگ دیمعت ییحی زا ات دمآ ندرا دور ھب لیلج زا یسیع هاگنآ :١٣
  :تفگ وا ھب و دراد زاب ار وا دیشوک ییحی یلو :١۴

  ،مریگب دیمعت وت زا دیاب ھک َمنَم« 
 »؟ییآ یم نم دزن وت لاح و  

  ،دوش نینچ نونکا راذگب« :تفگ خساپ رد یسیع :١۵
 ».میشخب ققحت لامک ھب ار ییاسراپ ام ھک تسا ھتسیاش اریز 
 .داد تیاضر ییحی سپ   

  ،تفرگ دیمعت یسیع نوچ :١۶
  .دمآ رب بآ زا گنرد یب 
  دید ار ادخ حور وا و دش هدوشگ نامسآ مد نامھ  
 .تفرگ رارق یو رب و دمآ دورف یرتوبک نوچمھ ھک   

  ھک دیسر رد نامسآ زا ییادن سپس :١٧
 ».مدونشخ وا زا ھک مبوبحم رسپ تسا نیا« 
 
 

 


