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 مجنپ لصف
 هوک رس ٔھظعوم

 )یئارگ  نورد تایآ(
 
 

 
 

 مراھچ لصف
 
 
  
 
 بناج ھب هدش ھتفگ ھچنآ .دننک یم هدش هدیمان هوک رس ٔھظعوم ھچنآ زا تبحص یتم لیجنا متفھ ات لوا لصف

 یارب ،دھد شرورپ ار اھنآ ھک دوب ھتفای بیکرت یلکش ھب ،داد ماجنا و تفگ وا ھچنآ .)١( تسا یسیع نادرگاش
 کبس اب رتمک ناشیشک .تسا مزال ھنوگ نیمھ ھب زین یحیسم نارواشم شرورپ .داد دنھاوخ ماجنا ھک یراک
 یم ناواکناور و ناسانشناور دزن ار نایضاقتم اھنآ رتشیب ،تقیقح رد .دنشاب یم انشآ یحیسم ٔهرواشم راک
 یم ١۶ :٣ سواتومیت مود رد ادخ مالک .دنا هدربن ماکب ار مالک ٔهدیاف .دنزادرپب لئاسم ھب ،دوخ ھکنآ ات دنتسرف
 .“تسا دنمدوس یئاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدات و میلعت یارب و تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت” ،دیوگ
 زا یرایسب .)رگید زیچ زا رتھب ینعی( دراد ینعم زین “عفن ھب” ،هدش ھمجرت “دنمدوس” ھیآ نیا رد ھچنآً اقافتا
 یعس دیاب ،)nouthetic ،کیتتون( یحیسم رواشم رھ ،ھجیتن رد .دنا هدرب مان زین ،sufficient “یفاک” نارسفم
 هدافتسا طقف( یحیسم ٔهرواشم بوچ راھچ رد ار دوخ یناحور تروشم دنک کمک ار اسیلک نیمداخ ٔھمھ دنک
 .دزاس یم ار یحیسم ھک تسا مالک یدنمدوس .دنھد رارق )ادخ مالک زا
 شزومآ ھک یدارفا ھب عجار اما ؛میتسھ قفاوم نآ اب ھمھ ،دنراد شرورپ و شزومآ ھب جایتحا مدرم ھک اجنآ زا
 ،٧ ات ۵ یاھ لصف رد یسیع یشزومآ ھک یتروص رد .دنک یم قرف دیاقع دنا ھتشاد یحیحص ان شرورپ و
 ھب .دندوب هدرک تفایرد نایسودَس و نایسیرف زا ھک دشاب یم یتسردان دیاقع و راکفا یزاسکاپ ھب عجار رتشیب
 ،تسا شنادرگاش دیاقع و راکفا هابتشا ندروآ رد فرص وا شزومآ زا رادقم ھچ دینک ھجوت دیناوخ یم ھچنآ
  .هزات میلعت اھنت ات
 لباق ریغ ،دینک یم وگزاب ار تقیقح ھکنآ اب ،درامش یم “اناد” ار دوخ ھک یسک یارب ،دیوگب دھاوخ یم ھچنآ
 ندرک نیزگیاج قیرط ،داد دیھاوخ رگید نارواشم ھب ھک یمیلعت .میئامن دیکات نآ ھب اجنیا دیاب و ،تسا لوبق
 مضھ و ،تسا شیپ رد ھچنآ و هدوبً البق ھچنآ تقیقح یاشفا میمان یم یزاسکاپ ھچنآ .تسادخ هار اب ایند هار
 .مینکب دیاب ار یششوک نینچ زین ام ،دوشب ،“یزاسکاپ” دیاب راکفا تشاد داقتعا یسیع رگا .نامدوجو رد نآ

 
 
 
 
 
 
 

 ۵ یتم
 .تسشنب و دمآ رب یھوک ھب ،دید ار اھتعامج نآ یسیع نوچ :١
 دندمآ وا دزن شنادرگاش هاگنآ 
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 زا تبحص ،هدش نایب ٢١ ات ١۴ :١٢ نایمور رد ھک یتسرھف دننام .تسا یسیع شوخ تایآ ھب تبون لاح
 فلاخمً الماک ،دیوگ یم یسیع ھچنآ لیلد نیمھ ھب .تسا ناسنا راک هانگ تعیبط فالخ ھک دشاب یم یتافص

 سرتسد رد ات دیھدب دوخ نایضاقتم ھب هدرک پاچ ار تایآ نیا ھک تسیبوخ رکف .دراد جاور ھعماج رد ھچنآ
 .دنشاب ھتشاد دوخ
 زین ام .دنک یم یفرعم ار دوخ ادخ ھنوگ نیا .تسا “شوخ” ،دیآ یم رد یسیع ناھد زا ھکیا ھملک نیلوا
 امش یضاقتم ھک دنک یم یشوخ نآ زا تبحص یسیع .میشاب ھتشاد تسد رد دیاب ار هرواشم تاسلج ھنوگنیا
 تسکش ،هدش سویام امش یضاقتم ایآ .دشاب ھتشادن لاح ھب یطبر ھک یشوخ زا ھنوگ نآ ینعی ،تسا نآ جاتحم
 تسد زا ار دوخ یلاح شوخ ،شدوجوم عضو رطاخب دیاش .“هدیسر بل ھب شناج” ،فورعم لوقب و ،هدروخ
 دنک یم نآ زا تبحص یسیع ھک یشوخ اما .ھتشاد وا دعاسم )لاح ای( عضو ھب ھتسباو وا یلاح شوخ .هداد
 زا طاشن .میا ھتشاذگ طاشن و یداش ار نآ مان یسراف نابز رد رطاخ نیا ھب .درادن )لاح ای( عاضوا ھب یطبر
 ءزج طاشن و ،تسا دوخ تایحّ دمُم ادخ ،دننادب دیاب نایضاقتم .میراد وا ھب ھک تسا ینانیمطا و حیسم تخانش
 ھب کمک یارب رطاخ نیا ھب و )“حور رد ناریقف”( دنا هدرسفاً ارثکا نایضاقتم .دشاب یم نآ زا یا هدمع
 ،دیراد هاگن زاب شیارب ،)کیراب ادتبا رد دنچ رھ( ار مالک رون نآ دیناوتب دیاب امش .دنروآ یم یور نارواشم
  .ددرگ یگدرسفا نیزگیاج )“اشوخ”( طاشن و ،ددرگ لماک سدقلا حور راک ھک یتقو ات
 :دراد ار دوخ تایآ زین ایند نوچ .دنشاب داضت رد یمومعراکفا اب ھک دنا ھتفای بیکرت ھنوگنآ شوخ تایآ نیا
 “ریقف” ھک یسک ایند .“نادنمتردق لاح ھب اشوخ” ،“ناسانشرس لاح ھب اشوخ” ،“نادنمتورث لاح ھب اشوخ”
  .درادن لوبق یلو ،دھدب هار دوخ رد ار وا دیاش ھعماج .دنک یم هرخسم ،)لاح شوخ( داش و دشاب
 ادخ راکفا ناسنا راکفا ،دھد ناشن دھاوخ یم .تسا عوضوم لصا یسیع بیجع تشادرب نیا ،دوجو نیا اب
 تیحیسم ھک ،دننک کرد شنادرگاش دھاوخ یم یسیع .)٨ :۵۵ ایعِشا( تسین ادخ راتفر ناسنا راتفر و تسین
 ،هدومن شاف سدقلا حور ،هدش ادخ دنزرف یراتفرگ ثعاب ھک یا ھسوسو .تسا یگدنز رد یا هزاتً الماک شور
 .دنامب وا رد ھشیمھ یارب طاشن و ددرگ حالصا یضاقتم راتفر و راکفا ات هدرک هدافتسا شمالک زا وا و
 یاج شلد نورد رب ھچنآ رب ھکلب ،تسین درذگ یم شفارطا رب ھچنآ ھب طوبرم وا یداش دیھد ناشن وا ھب
 ،دوش هدیدرگ مضھ شلد رد ادخ تافص ھک ینامز اھنت .درذگ یم ھچ شلد رد ھکنآ ھب یگتسب وا طاشن .دراد
  .تشاد دھاوخ دوجو طاشن
 یتایصوصخ اھنیا .دنتسین نامرف اھنیا .دراد یدایز تیمھا زین دنراد ھظعوم رد “شوخ” تایآ نیا ھک یبیکرت
 یگنوگچ ،ھظعوم تایآ ٔھیقب .دندرگ یم وا یشوخ ثعاب و دنریگ یم یاج ناسنا نورد رب ھک دنرب یم مان ار
 قیرط دعب و تسا دیوگ یم مالک ھچنآ حرش ادتبا ،ھجیتن رد .دنھد یم ناشن ار تایصوصخ نیا ندروآ تسدب
 .نآ ندروآ تسدب
 فلاخم ھک تسا یملاسان حور رطاخب یگدرسفا و رقف .تسین یگدرسفا و رقف رد یلاح شوخ ھک دننادب دیاب اما

 .دنادرگ یم وکین و ،دنمتورث ،یوق ،شوخ ار ام ھک تسادخ .تسین وا زا یتمالسان و تسا تبحم ادخ .تسادخ
 تالکشم و لئاسم ھب میناوتب ات دزاس یم اناوت و رداق ار ام ،)مالک زا هدافتسا( دھد یم ام ھب ھک یکاروخ طسوت

 ۵ یتم
 :تفگ و درک زاغآ ناشنداد میلعت ھب وا و :٢
 ،حور رد ناریقف لاح ھب اشوخ« 
 نامسآ یھاشداپ اریز  
 .تسا ناشیا نآ زا   
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 یم زاب یگدنز ھب یداش تقونآ .میئامن یگدیسر )دنا ھتفرگ ھمشچرس ناطیش کاروخ زا ھک( دوخ یگدنز
 میناوت یم تقونآ ،تسیفاک یگدنز رد ام یارب ادخ تساوخ و میتسین دوخ ھب یکتم رگید ھک ینامز .ددرگ
 یم ناملد “هاشداپ” وا و ،میروآ یم تسدب ادخ زا ھک تسا یتایصوصخ لماش “ادخ یھاشداپ”.میشاب شوخ
 نآ اب ھک تسا یرایعم ،هدرب مان “اشوخ” تایآ نیا رد یسیع ھچنآ .دنک یم زین دشر“یھاشداپ” نیا .ددرگ
  .میشاب نآ دھاش میناوت یم .میجنسب ار نامدوخ یداش میناوت یم
 “اشوخ” دیوگ یم یسیع یلو ،دزاس یمن داجیا ار یشوخ )یلام ھچ و یحور ھچ( ناونع چیھ ھب رقف ھتبلا
 رد هدش مزال ادخ حور دیوگ یم .تسوا )“حور رد ناریقف”( یحور رقف رد شلاکشا دنادب ھک یسک لاحب
 .هدرک زاغآ ار دوخ دشر تایح و ،ھتخیرگ خلت ٔھتشذگ رگید .دروآ دوخ هارمھ ار یشوخ و دتفا راکب یضاقتم
 ،تسا ادخ زا ھچنآ .)ادخ یقالخا تایصوصخ رد تورث( دش دنمتورث و درک یگدنز تایح مالک اب دیاب لاح
 تخانش نیا ھک یتریغ اب و ،دھد یم ار مالک یصخش تخانش سدقلا حور .دنک یم زین دشر ھک تسا تکرب
 ھک تسین یزاین یسیع ھب رگید .دنارورپ یم ار ادخ مالک زا )یرادیاپ( یرادفرط تعرج ،دروآ یم دوجوب
 .نیمآ .دنتسھ یفاک ھک میراد ار )تسا یسیع زا ھک( شمالک و سدقلا حور لاح ،دزومایب ار ام
 نرادنامیا تمدخ عوضوم .دراد زین ار )یعامتجا( ینوریب دوجو ،دوخ ینورد دوجو زا سپ “ادخ یھاشداپ”
 هداد امش ھب ھک دیھاوخب” ،دیوگ یم رگید یاج رد یسیع .درک نآ ھب زاغآ دوخ یسیع ھک ،تسا مالک رد
 مالک ادخ .)٣٨ :۶ اقول( “دوش هداد امش ھب ات دیھدب” دیوگ یم رگید یاج رد زاب و ،)٧ :٧ یتم( “دش دھاوخ
 مداخ .میوشب کیرش نارگید اب ار نامھ میناوتب ات )“دیھاوخب” قیرط زا( دنارورپ یم ام رد ار شخب تایح
 ناکماً اتقیقح ھک ،دشاب ھتسناد ارنآ دیاب دوخ ،دنک وگزاب دھاوخ یم ھچنآ تیفیک ظاحل ھب ھک دناد یم دوخ ،بوخ
  .دزاس یم ار دوخ مداخ نورد زا ادخ .تسین ای تسھ ریذپ
 
 
 
 
 
 
 
  
 ،متام ھتبلا .دشاب هدیشچن ار متام ھک تسھ زین یسک رتمک !دنک رواب ار نیا ھک ایند رد تسھ یسک رتمک
 ادخ ھک تسا “یلست” ،“اشوخ” زا روظنم .دنشاب ھتشاد یلاح شوخ دنناوت یمن ،نآ لاثما و ھصغ ،یگدرسفا
 دراد یدایز جاور ایند رد و ،دنک یم نآ زا تبحص ادخ ھک یمتام .دراذگ یم اھ هدز متام رایتخا رد )یسیع(
 زا دناوت یم ادخ ار ھمھ ،)روشک ناماسبان عاضوا ای ،ھتخاس دوخ ھک یا ھلئسم ای الب ،یسک گرم رطاخب(
 محرم ،هدش بلقنم یلیلد رھ ھب امش تساسحا رگا .تسادخ تسد رد )دشاب ھچ رھ( ھلئسم لح .درادرب نایم
 ادخ نوچ ؟“تسایند رد یتخبدب و گنج ردقنیا ارچ سپ ،تسوکین ادخ رگا” دنیوگ یم .تسادخ تسد اھ درد
 شوخ و مظن و یتمالس ادخ .)دنا هدشن کین( دنا هدربن هرھب وا زا و دنا هدرکن لوبق ار ادخ مدرم اما ،تسوکین

 .دروآ یم دوجوب ھعماج و ناسنا رد ار متس و ملظ و تسا ایند رب مکاح ھک تسا ناطیش .دنک یم انب ار یلاح
 یم یلو ،هداد امب ادخ ار تاساسحا .دادن هار دوخ ھب ارنآ و درک زیھرپ متام زا دیاب ھک تسین نیا روظنم ھتبلا

 شوختسد ھچنآ یلو ،دھاوخ یمن ار متام ادخ .میریگ راکب و ،مینک هدافتسا تقیقح مالک هار رد نآ زا دھاوخ
 نیزگیاج ار ادخ و ،دنک جراخ وا زا دھاوخ یم ار نآ ،هدش شدنزرف یتحاران و یگدرسفا ثعاب و هدش ناطیش
 یسیع فرح هاگنآ ،دنیآ یم شیپ یگداوناخ و یلام لئاسم ،یمسج و یحور تلاسک ،گرم ھک ینامز .دیامن نآ
 نوچ” دیوگ یم ١٠ :٧ نایتنرق مود رد سلوپ .تسادخ یھاشداپ اھ “متام” نیا باوج .دنک یم ادیپ ینعم
 یھاشداپ” ینعی .تسا راتفر و راکفا رییغت لماش ھبوت .“دوش یم ھبوت بجوم ،دشاب ادخ یارب ھک یھودنا

 ۵ یتم
 ،نایمتام لاح ھب اشوخ :۴
 .تفای دنھاوخ یلست نانآ اریز 
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 ھب ندروآ نامیا اب اھنت ،هانگ .ددرگ نامراتفر و راکفا هاشداپ ،ادخ .میئامن نامراتفر و راکفا بیسن ار “ادخ
 رد ار یزاسکاپ ٔهرود دنوادخ .میروایب شمالک ھب نامیا ام ات داد ار تاجن یسیع .دور یمن نیب زا یسیع
 ادخ تھابش رد ،ار ادخ دنزرف ات دنک یم هدافتسا )سدقم باتک( شمالک زا سدقلا حور .دنک یم زاغآ یگدنز
 وا رد )تایح دض( یکاپان ٔھناشن ھچنآ ھک ،تسنیا دبلط یم ار ادخ یھاشداپ ناسنا ھکنآ لیلد .دھد شرورپ
 .دراد ادخ تاجن ھب زاین ،)هدمآ شیپ لکشم ای ھلئسم( ھتخاس اپ رب متام و )ھن ای دشاب ادخ دنزرف ھچ( تسھ
 ؛دیتفرگ متام ،هریغ ای ،ادخ ھب تشپ ،یرھم یب ،نابز مخز رطاخب امش ھک یراب نیرخآ .تسادخ ،درد جالع
 طوبرم ھمھ و ،تسا ھبوت زاغآ ،اھ “ینامیشپ” نیا ٔھمھ ،دیدش نامیشپ دوخ راتفر و رکف زا ھک یراب نیرخآ
 ھشیر )ناطیش یھاشداپ( هانگ نورد رب ھچنآ قمع ھب دیاب .تسا شدنزرف رد “ادخ یھاشداپ” شرتسگ ھب
 .تسا سرتسد رد مالک .دیربب یپ )ھعجاف( ھلئسم قمع ھب ینعی متام .)هدش ھلئسم ثعاب ھچنآ( درب یپ هدنکفا

 .دیتفای یلست .ناتلاھب اشوخ
 یم )یدرف نایم راتفر و راکفا( نارگید اب ام ٔھطبار و ،)نامراتفر و نامراکفا( ام نورد ھب طوبرم ھچ رھ
 .دنک دوخ بیسن ار )هدنھد “یلست”( “ادخ یھاشداپ” و ،)ددرگ ادخ ھب طوبرم دیاب( دوش سیدقت دیاب ،دوش
 رگید تقونآ .دریگب رارق “فرصم” دروم ادخ مالک ھک ،دیآ یم دوجوب ینامز ،)“ادخ” یھاشداپ ای( سیدقت
 و راکفا( شلد رد هزات ادخ ھچنآ تقونآ .هدروآ تسدب ار ادخ توکلم نوچ ،دوب دھاوخن ایند لام رادنامیا

 نآ شزرا تقونآ .دھد یم رادنامیا ھب ار یداش ساسحا و دنک یم دوخ قلاخ شتسرپ ھب زاغآ ،ھتشاک )راتفر
 یھاشداپ ھلب .دوش یم رتشیب زین نآ زا هدافتسا تیلباق و دنک یم دشر و ،دوش یم رتشیب بتارم ھب ،زین تکرب

 نآ رد ھک یسانجا و لوپ( ایند نیا لام .دنک یم قدص زین تسھ ایند رد ھک یلام و سانجا صوصخ رد ادخ
 یلو ،هدرکن یقرف سنج دوخ ھتبلا .ھتفر راکب مدرم یصخش ٔهدافتسا یارب و هدوب ناطیش تسد رد ،)تسا
 یکی ھچنآ و هدش فرصم ایند نیا “نان” تساوخ یارب زیچ ھمھ .هدومن تنعل ٔھلیسو ار نآ ،هدش ماجنا ٔهدافتسا
 سانجا و دیایب سدقلا حور ھک ینامز .ددرگ یم اپرب لادج و گنج تقونآ و دھاوخ یم زین یرگید ،دھاوخ یم
 دنھاوخن مدرم نایم شکمشک و یتحاران ثعاب و دندرگ یم تایح دّمُم تقونآ ،دربب راکب ار ایند نیا یفرصم
 ثعاب ،)نوریب ھچ ،ناسنا نورد ھچ( هدش ناطیش تسد تلاع ھچ رھ دیوگ یم ھیآ نیا رد یسیعً اتجیتن .دش
 نیزگیاج ار یلاح شوخ و دھد یلست ات( دروآ تسدب ار )ادخ تیکلام( “ادخ یھاشداپ” تسا مزال و ،هدش متام
  .)دیامن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یگدنز یوق و نشخ دیاب .دنفیعض نامیلح دنک یم رکف ایند .)اسیلک زا جراخ لقعال( تسا یبایمک تفص نیا
 یارب یفاک دمآرد و ،دشاب میلح ناسنا تسا نکمم روطچ دنسرپ یم .دایز مکش و ،تسا بایمک نان نوچ ،درک
ً البق نوچ !؟دنام هدنز ندوب میلح اب تسا نکمم  روطچ ،دنیوگ یم یرایسب ؟دروآ تسدب زین شا ھنازور نان
 تبحم ،تسا میلح ھک یسک .تسادخ تافص زا یکی ملح  .ادخ مالک اب ھکلب دنک یمن یگدنز نان اب ناسنا ،میتفگ
 جک ار دوخ هار .دناسرن یسک ھب ار یدرد ای ،بیسآ دنک یم یعس .ددرگ یم راکشآ شراتفر و راتفگ رد وا
 نانیمطا .دشاب یفاک شیارب ادخ ھک تسا ریذپ ناکما ینامز یراک نینچ .دناسرب یسک ھب کمک ات ،دنک یم

 ۵ یتم
 ،نامیلح لاح ھب اشوخ :۵
 .درب دنھاوخ ثاریم ھب ار نیمز نانآ اریز 
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 کیرش شا ھیاسمھ اب ار دراد ھچنآ دناوت یم تقونا .درک دھاوخ یگدیسر ،وا دوخ یاھ زاین ھب ادخ دراد
  .دوش یم کیرش ،دوجو نیا اب یلو ،دشاب ھنسرگ شدوخ تسا نکمم .دوشب

 اب .“متسھ هداتفا و میلح اریز” دیوگ یم ٢٩ :١١ یتم رد یسیع .)تریغ یب( دنک یمن فیعض ار ناسنا میلح
 ار شناج و ،دیشکن هآ ،دندرک دراو وا ھب ھک یرازآ و ھبرض مامت اب ھک دوب یوق رایسب یناسنا ھکنآ دوجو
 روز اب ار شتردق .داد ناشن دوخ بیلص یالاب یسیع ار یمیظع تردق .دوب میلح ،درک ادف ناسنا یارب دوخ
 و تبحم رد ھک یمیظع تردق تساوخ یم نوچ ،دادن ناشن )تسھ ایند رد ھک گنج( لثم ھب ھلماعم و یئوگ
  .دیشاب میلح ،دنشاب ھتشاد ناتتسود دیھاوخ یم و دیراد تسود ار مدرم رگا .دھد ناشن ار ،تسھ ادخ ملح
 وا تسد رد ار “نیمز رب و نامسآ رد تردق یمامت” ادخ ،دوب “هداتفا و میلح ھکنآ” ھب مینیب یم مالک رد
 نامز و نیمز و ،دوب هدش فرط رب شزاین ،دوب هدش ون قولخم ادخ حور رد ھکنآ .)١٨ :٢٨ یتم( تشاذگ
 ،دنک یم زیھرپ یتلادع یب زا .دنیب یم وکین ار زیچ ھمھ ،تسوکین شلد ھکنآ .دید یم ادخ و دوخ لام ار
 درگاش نارادنامیا( دوب یسیع درگاش ھک سلوپ .دروآ یم وا بناج ھب )ملح اب( ار زیچ ھمھ یسیع مان اب یلو
 یم دنمتلود ار یرایسب اما ،ریقف یئوگ ؛مینامداش هراومھ اما ،نیگمغ یئوگ” دیوگ یم ،)دنشاب یم یسیع
 ھمھ بحاص و ،یدنمتلود ،یداش نیا .)١٠ :۶ نایتنرق مود( میزیچ ھمھ بحاص اما ،زیچ یب یئوگ ؛میزاس
 .دھد یم نآ ھب ار نامز و نیمز و ،دنک یم هزات ار لد ھک تسادخ ضیف .لد رد ؟دوش یم تفای اجک رد ،زیچ
 و لاح نامز هاوخ ، گرم هاوخ ،یگدنز هاوخ” ،دیوگ یم ٢٢ :٣ نایتنرق لوا رد دوب یسیع درگاش ھک سلوپ

 نیمآ .“تسادخ ِنآ زا حیسم و دیا حیسم ِنآ زا امش و تسامش ِنآ زا ھمھ و ھمھ ،هدنیآ نامز هاوخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شوخ ھمھ ناگنشت و ناگنسرگ الاح و ،نایمتام ،ناریقف .میونش یم ار نآ سکع ھک تسا یفرح زین نیا

 ھب اشوخ ای ،دنتسین ھنشت و ھنسرگ ھک ناگدشریس لاح ھب اشوخ .دز دیاب ار اھ فرح نیا سکع ،دیاش !دنلاح
 عوضوم ھب تھج مادک زا دراد یگتسب ؟دیدش ھجوتم الاح .دنشچ یمن ار رقف ٔهزم رگید ھک نادنمتورث لاح
 ،ادخ رظن زا یلو ،دنراد )تیولوا( تیمھا ،لاح شوخ و سانشرس و دنمتورث ،ایند رظن زا .دینک یم هاگن
 زا قولخم ای ،دیتسرپ یم ار قلاخ یادخ .دزاس یم ار لاح شوخ و سانشسرس و دنمتورث ھک تسا حور
 تلود تسین مولعم و هدش هدروخ ھمھ قح .تسا یتلادع یب مینیب یم ایند رد ھچنآ ؟)ایند( ار شا هداتفا لالج
 یم زین رتدب دراد ،دوش یمن رتھب اھنت ھن عضو ھک تسا نیا ،تسا صخشم ھچنآ .مدرم دوخ ای تسا لوئسم
 ھنشگ و ھنشت تفگ ھک ،دیبات نانچ رون ،درک یم یگدنز نآ رد یسیع ھک یلاخ و کشخ نابایب نآ رد و ،دوش
 رطاخ نیمھ ھب .دریگ یم ار قح ناطیش .دھد یم ار قح ھک تسادخ .داد دھاوخ وت ھب وا و ،هاوخب ادخ زا ،یا
 یتلادع یب و ،ایند یتلادع یب زا یسیع .دوش یم هدید اج ھمھ رد یتلادع یب و دننیب یم اھنت ار دوخ مدرم زین
 ؟تسیچ عوضوم !دھد یم طبر ناھج ثرا ھب ار یتلادع یب نیا یلو .دنک یم تبحص میراد دوخ رد ھک
 دنک عمج یرتشیب تورث و لام سک رھ دنک یم رکف .دوش یمن ریس یلو دروخ یم ایند ھک تسنیا عوضوم
 نوچ ؟ارچ .دوش یم زاغآ اجنا زا یتلادع یب و ،دتفا یم هرجاشم ھب یرگید اب لام رس تقو نآ .تسا رتھب

 ریس ار ھنسرگ ھک تسا قلاخ .نآ قلاخ ھن ،میا ھتخود )ایند نیا تورث و لام( هداتفا لالج زا قولخم ھب مشچ

 ۵ یتم
 ناگنسرگ لاح ھب اشوخ :۶
 ،تلادع ناگنشت و 
 .دش دنھاوخ ریس نانآ اریز  
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 ھب ار قح .دنک یم رارقرب ار تلادع .دزادنا یم نایرج ھب ناسنا رد ار نیریش بآ یاھ ھمشچ و دنک یم
  .دنامب ھنشت و ھنسرگ ھک دنام دھاوخ یسک رتمک ،تقونآ .دناسر یم )شنایضاقتم( شنادنزرف بناج
 زا یرایسب( تسام قح نیا .میشاب دوخ مکاح نامدوخ میھاوخ یم .میھاوخ یم یدازآ و لالقتسا دنیوگ یم
 عضو زورب زور و ،دنا هدرک ششوک هار نیا رد ھک تساھنرق یلو .)دنتفگ یم ار نیا زین عقوم نآ نایدوھی
 شوخ یظاحل زا و دنا هدرک ادیپ تسد یتفگنھ تورث و لام ھب نایم نیا رد یضعب تسا نکمم .دوش یم رتدب

 .دنک یم اغوغ یتلادع یب .درب یم رسب یتخبدب و گنج و رقف رد ایند رثکا یلو .)زرل و سرت اب یلو( دنلاح
 .ریگب ادخ زا ار تقح ،یوشب زاین یب یھاوخ یم .هدز مھ ھب ار زیچ ھمھ ھک تسا راک رد یحور نوچ ،ارچ
 ھک دزادنا یم نایرج ھب ار یبآ ٔھمشچ ھکلب ،دھد یم یناوارف ھب ار میشوپ یم و میروخ یم ھچنآ اھنت ھن وا
 یم ار قح رگا .رگید یھاگدید زا اھتنم ،تسا “ادخ یھاشداپ” زا تبحص هرابود .دنک یم باریس ار ھمھ
 زا ،روطچ” ،دنسرپ یم .دناسر یم ار کاروخ ھک تسا سدقلا حور .درک دھاوخ ریس ار وت ادخ ،یھاوخ
 نایحیسم ام یلو .هداد خر ھک هدوب یقافتا ای و سناش زا و بیغ زاً امتح دنیب یمن ھکنآ نامشچ رد .“!بیغ
 رب نایم زا اھنت ھن ار ام تالکشم و لئاسم .هداد ناشن یفاک ام یارب ار دوخ و تسا قلاخ ادخ ھک میناد یم
 .دنک یم زین لاح شوخ و یوق ار ام ھکلب ،هدرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 نآ زا رتمک هزورما ھک تسیا ھملک تمحر .دننادب دیاب ار تمحر لیلد نایضاقتم .دنلاحشوخ زین “نامیحر”
 رد ھناخ ھبھار کی برد یور یئولبات .ھتشاد ار یحیحصان تشادرب ،هدش ھک ینامز و ،دوش یم هدافتسا

 :ھتشون اکیروآ رد رومیتلاب رھش
 

 

 تمحر نارھاوخ
 

  دوش لخاد هزاجا نودب ھک رھ
 تفرگ دھاوخ رارق ینوناق لک درگیپ تحت

 
 
 نایضاقتم زا یرایسب .دنا هدرکن تفایرد ار تمحر ینعم نارھاوخ نیا تسا مولعم !“ینوناق لک درگیپ تحت”
 ،دنا ھتفای یسیع رد ار ادخ تمحر ھک یناسک دنا هدرک شومارف .کانبضغ یتح و ،دنیآ یم هرواشم ھب مشخ اب
 ناشیارب ار ھیآ نیا ،دننک یمن محر اھنآ ھب نارگید ارچ دنسرپ یم رگا .دننک ھضرع زین نارگید ھب دیاب ار نآ
 رازبا یسیع شوخ تایآ .دنجنسب ار ناشدوخ ٔھیحور درک دھاوخ راداو ار اھنآ یسیع شوخ تایآ .دیناوخب
 .دنشاب یحیسم ٔهرواشم تاسلج رد دنناوت یم یوق رایسب
 یارب یراتفر روظنم .)٢(دراد زین ار )دردمھ ،زوسلد ،نابرھم( ینعم ،هدش ھمجرت “میحر” ھک ینانوی ٔھملک
 تسا نیا ام داقتعا .دھاوخ یم زین ار یبسانم راتفر ھکلب ،تسین هدش داجیا ساسحا اھنت .تسا یمحر یب عفر
 .دریگ یم قلعط ناھانگ نیا ھب ادخ ضیف .دیدرگ زاغآ اجنآ زا )یتخبدب( یمحر یب و داتفا هانگ رد مدآ ھک

 ۵ یتم
 ،نامیحر لاح ھب اشوخ :٧
 دش دھاوخ محر نانآ رب اریز 
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 .دنا هدید بیسآ هانگ رطاخب ھک یمدرم ھب ندرک کمک ینعی تمحر .دریگ یم قلعط یتخبدب و درد ھب ،تمحر
  .دنیامن یم لقتنم دنراد نآ ھب جایتحا ھک یناسک ھب ار تمحر ،هدومن تفایرد ار تمحر ھکنآ

 دوبن نارگید ھب ندرک محر ھب رظاح ھک دوب محر یب مداخ یکی .داد ام ھب ار تمحر زا لاثم عون ود یسیع
 و ،تسالاب زا ھک تمکح نآ” امش یضاقتم .)٣٧ :١٠ اقول( وکین یرماس یرگید و ،)٣۵ - ٢٣ :١٨ یتم(
 جنر و درد ھب تبسن یرایسب .دراد مزال ار دشاب یم )١٧ :٣ بوقعی( “وکین تارمث و تمحر زا راشرس
 دوخ یارب ار یبوخ اھنت( دندش هاوخ دوخ ھک داتفا قافتا ینامز نیا .دنا هدش درسلد و هدش ساسحا یب نارگید
 دش زاغآ ادخ زا ادتبا تمحر ھک تسا نآ تقیقح .دینکب هرواشم تاسلج رد عوضوم نیا ھب ھجوت .)دننیب یم
 ،مسانش یم ار یراد ھناخراک .میھدب دیاب نارگید ھب ارنآ ھنوگنامھ زین ام و ،داد امب ار نآ حیسم یسیع و
 .هدرکن شیب هابتشا کی اھنت ھک تفگ کیربت وا ھب ،دنک شنزرس دوب هدرک هابتشا ھک ار شرادباسح ھکنآ یاجب
 هدامآ یدعب ٔھقباسم یارب ار دوخ درک قیوشت ار وا ،شنزرس یاجب ،دوب ھتخاب ار ھقباسم شدنزرف ھک یردپ
  .دشاب یم قیوشت هارمھ ھشیمھ تمحر .درب راکب ار تمحر وا .)١٣ :١٠٣ رومزم( دنک
 ھتشادن مزال زین ار ناسنا و ادخ تمحر ھک تسین یسک میوش یم ھجوتم ،میشاب ھتخانش ار دوخً اتقیقح ام یتقو
 .هار رس عناوم دوجو اب ،دیشک یم شیپ ار وا ھک دوب تمحر .دُرم زین تمحر اب .دروآ ار تمحر حیسم .دشاب
 نایم ھتبلا .میشاب یراک نینچ دھاش دوخ دیاب .مینک زاربا ار میا ھتفای ھک یتمحر دیاب ،نایحیسم ناونعب ام
 یضاقتم دراد ناکما ،دیدرک هدھاشم ار یفعض نینچ رگا .دنتسین محر لد ھک دینیب یم ار یدارفا نایضاقتم
 ،دندوب هدش تیمھا مک تایئزج شوختسد یردقب نایسیرف .)١٣ :٢ بوقعی( دشابن ادخ دنزرف تقیقح رد
 ار نایضاقتم .)٢٣ :٢٣ یتم( “دندوب ھتفرگ هدیدان” ،)دوب تمحر یکی ھک( ار اھ نامرف یلصا عوضوم
  .هدش ھتفرگ ناشقح دننک یم رکف یتقو دیزاس روآدای
 
 
 
 
 
 
 
 
 دناوتب ار دوخ ات دھاوخ یم ار کاپ لد ادخ .دشاب هدش کاپ شلد ھکنآ رگم ،دنیبب دناوت یمن ار ادخ سک چیھ
 دوش یم رھاط ینامز لد .دھد یم ناشن ار ادخ ھک تسین رھاظ .)دوش یم زاغآ نورد زا یکاپ( دھد ناشن
 ھبوت ناسنا ھک ینامز .ددرگ یم داجیا )طاشن( یلاح شوخ تقونآ .دناسر ماجنا ار ھتساوخ یسیع ھچنآ ھک
 دھد یم ماجنا شنورد رب سدقلا حور ھچنآ ھجوتم و دوش یم زاب وا یناحور مشچ ،دروآ یم نامیا و هدرک
 تاسلج رد ھچ( شمالک زا هدافتسا قیرط زا ادخ ار ھبرجت .دنیب یم راک رد شنورد رب ار ادخ .ددرگ یم
 ھک تسادخ مالک .دزاس یم مھارف وا یارب یتداھش و ،دروآ یم دوجوب )یصخش ٔھعلاطم ای ،یحیسم ٔهرواشم
 دھاوخ ناشن )لد رد( یضاقتم ھب ار شدوخ ادخ تقونآ .دروآ یم دوجوب ار ادخ ھب قشع هدرک کیرحت ار لد
 .درک ناھنپ ار یزیچ تسین مزال تقونآ .دوش یم زین راکشآً اتیاھن ،تسا لد رد ھچنآ ،میناد یم ھمھ و .داد
  .ددرگ یم رارق رب لد رد حلص .دنسر یم مھافت ھب نوریب و نورد
 زا ار نامناج ھک تسا فلتخم یاھ لاکشا رطاخب .تسین نآ رد یلاکشا رگید ھک تسین ینعم نیا ھب لد یکاپ
 ،یگزرھ ،یکاپان ،یتفع یب :تسا نشور سفن لامعا” ،دیوگ یم ١٩ :۵ نایطالغ رد سلوپ .میھد یم تسد
 شراک سدقلا حور .تسا ).... ،شمارآ ،یداش ،تبحم ،حور ٔهرمث اما” ،دیوگ یم ٢٢ :۵ ٔھیآ رد و ،).....
 ادخ دیاب ار شیاج و ،ددرگ کاپ ھبوت قیرط زا دیاب )“سفن لامعا”( تسین ادخ زا ھچنآ .تسا لد یزاسکاپ
 بوقعی( “دش دھاوخ کیدزن امش ھب زین وا ھک ،دیوش کیدزن ادخ ھب” ،دیوگ یم بوقعی .)حور ٔهرمث( دنک رپ

 ۵ یتم
 ،نالدکاپ لاح ھب اشوخ :٨
 .دید دنھاوخ ار ادخ نانآ اریز 
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 تسھ یدایز لئاسم .داد دھاوخ ناشن ار شدوخ ادخ هاگنآ ،دراد یم رب ادخ بناج ھب مدق یضاقتم ادتبا .)٨ :۴
 نآ .تسھ زین یئورود عشنم نیا ھک تسین یکش .دوش یم زاغآ )لد ود( هدش میسقت ھک یلد زا نآ عشنم ھک
 ادخ ھچنآ وا یداھ .“دھد یم ماجنا لد و ناج زا” ار شتمدخ ،)٢٣ - ٢٢ :٣ نایسلوک( تسا لد کی ھک سک
 یتم( دنک یم ار دروخ یم مشچ ھب ھچنآ رییغت رب دیکات یتم رد زین حیسم یسیع .دشاب یم ھتشاذگ شلد رد
 یگدنز رد یا ھلئسم رھ و .دھدب ماجنا دھاوخ یم ادخ ھک تسا یرییغت یاھ ھناشن ھمھ اھنیا .)٢٣ - ٢٢ :۶
 دننام ،دراد یضاقتم ھک یلکشم ای ھلئسم رھ .دراد هارمھ ار ھناگادخ رییغت زا دروم کی لقع دح لماش

 یتارییغت ،تارھاوج نیا .دھدب وا ھب یرھاوج قیرط نیا زا دھاوخ یم ادخ ھک دنام یم یرھاوج قودنص
 رد ادخ ندید .“دننیبب ار ادخ نانآ” ،دنوش یم ثعاب و دندرگ یم داجیا ادخ نادنزرف یگدنز رد ھک دنتسھ
 ؟دیھاوخ یم رھاوج ایآ .دراد هارمھ ار یداش و یشوخ تیاھن یگدنز
 ،نیرفایب نم رد رھاط یلد ،ایادخ” ،دیوگ یم ١٠ :۵١ رومزم رد دوواد .دنراد کاپان لد ھک دنتسھ یرایسب
 ات دوش اھر اھنآ زا ،تساوخ یم ادخ زا و دوب هدید ار شیاھ فعض .“زاسب هزات نم رد راوتسا یحور و
 ناملاکشا ھجوتم ار ام و ،دنز یم ادص ،میراد ھک یتالکشم و لئاسم قیرط زا ار ام زین ادخ .ددرگ کاپ دناوتب
 ھفاضا نآ ھب دوخ و( درب ثرا ھب ناطیش زا ھک تسا ناسنا رد لاکشا .تسین یلاکشا ادخ رد .دزاس یم
 .ھتشاذگ یاجب )سدقلا حور( دوخ زا یا ھناعیب و درک زاب شنادنزرف یور ھب ار تشھب ٔهزاورد ادخ .)هدرک
 میناد یم و .“ددرگ لماک نام یداش ات میسیون یم امش ھب ار نیا ام” ،دیوگ یم ۴ :١ انحوی لوا رد انحوی

 هدرشف و هدش ھتشابنا تاکرب دینکب ار شرکف لاح .میرادروخ رب وا تکرب زا ھنازور و ،تسادخ زا یداش
 ،هدرشف ،ُرپ یا ھنامیپ .دوش هداد امش ھب ات دیھدب” ،دیوگ یم ٣٨ :۶ اقول .درک دنھاوخ اپ رب یطاشن ھچ هدش
 هداد امش ھب ھنامیپ نامھ اب ،دیھدب ھک یا ھنامیپ رھ اب اریز !دش دھاوخ ھتخیر ناتنماد رد زیربل و هداد ناکت

 رد یسیع .دھد یم ،یرگید ھب ار تسا دنمشزرا ھچنآ ناگیار نداد ناکما ھک ،تسادخ لد یکاپ .“دش دھاوخ
 ھنوگچ ؟“دیا ھتفای” دیوگ یم ھک تسیچ .“دیھدب مھ ناگیار ھب ،دیا ھتفای ناگیار ھب” ،دیوگ یم ٨ :١٠ یتم
 رس رب ھچنآ .“دینک نوریب ار اھوید ،دیزاس کاپ ار اھیماذج ،دینک هدنز ار ناگدرم ،دیھد افش ار نارامیب”
 تارثا و دتفا یم راکب ،ھبوت زا سپ سدقلا حور .تسا راک رد ھک دشاب یم یحور رطاخب درذگ یم ناسنا
 دوخ رد ار ادخ و ،دوش یم یضاقتم لماش ادخ یوکین تافص ھک تسا تقونآ .دراد یمرب نایم زا ار هانگ
 شدنزرف و ،شیاھراک ،شمالک رد ار وا و تسا حور ادخ .دراد ار یلحارم نینچ “ادخ یھاشداپ” .دنیب یم
  .دشاب هدوب ادخ دھاش ،ھلئسم لح زا سپ ،زین امش یضاقتم تشاد راظتنا دیابً اتجیتن .مینیب یم
 دنک یم کرت ار اسیلک دوعسم .دنداد شراکمھ ھب ار رتالاب ماقم نوچ دھد یم افعتسا شراک زا نیگمشخ میرم
 یاضعا ،رھاوخ اب ردارب ،نانز اب نارھوش .هدوب نینچ ھشیمھ .دندادن وا ھب ار تساوخ یم ھک یتمدخ نوچ
 رس رب دنتشاد فالتخا مھ اب ابانراب و سلوپ یتح .ندع غاب نامز زا ،دنتفا یم مھ ناج ھب ناگیاسمھ و اسیلک
  .دندرک ادیپ یدیدش فالتخا .سقرم ھب فورعم ،انحوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 .میشاب زین هدنھد حلص میناوت یم دیوگ یم یسیع ،میراد ام ھک یقالخا یاھ لاکشا و فعض مامت دوجو اب
 وربور یدایز تالکشم و لئاسم اب ار ناسنا ،هانگ .نتشاد دوخ رد ار “ادخ یھاشداپ” ،ینعی ندوب ادخ دنزرف
 ات ،دراد ناکما رگا” ،دیوگ یم ١٨ :١٢ نایمور رد ادخ مالک .تسا زیتس و گنج اھنآ نیرت تَسپ و ،دنک یم

 ۵ یتم
 ،ناگدنھد حلص لاح ھب اشوخ :٩
 .دش دنھاوخ هدناوخ ادخ نادنزرف نانآ اریز 
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 عقاوم یضعب و دنراد قرف مھ اب مدرم .“دینک یگدنز افص و حلص رد ھمھ اب ،دوش یم طوبرم امش ھب ھک اجنآ
 ار دوخ لکش نیا ھب ھک ،)دنیب یم ار دوخ اھنت( تسا یھاوخدوخ نامھ نیا .دوش یم ناشدروخرب ثعاب نیا
 لکش راب رھ( هداد ناشن ار دوخ ،هدمآ شیپ ھچنآ رطاخب ،دشاب یم رادنامیا لد رد ھچنآ .هداد هولج رترب
 زاغآ ،)لد( ینورد حلص زا )یرھاظ( ینوریب حلص .دراد مزال ار ادخ محرم و یزاسکاپ و )دراد یرگید
 یروطب ،زین دوخ رد حلص .دشاب هدنھد حلص دناوتب ات دشاب ھتشاد ار حلص دوخ رد دیاب هدنھد حلص .دوش یم
 یم ھناگادخ ار وا و ،دنوش یم هانگ نیشناج ھک ،تسادخ تایصوصخ و تافص ،میونش یم یسیع زا ھک
 داش .)دشاب یم ادخ راک هارمھً الومعم زین 'یداش' یلاح شوخ( دریگ یم رب ار ردپ تھابش ،دنزرف .دنزاس
 و روش .هدرک رھاظ ار ادخ رون  ،نیا رب هوالع و هدش لح ھلئسم ،)١(هدش راک رد یشیاشگ نوچ ،میوش یم
 سپ زین دولآ هانگ تعیبط .تسا ناطیش رد یتخبدب و لادج و گنج .دھاوخن ھک تسیک ار یتخبشوخ و طاشن
 دوخ رد ار یسیع تھابش ات ،دزاسب ار ھناگادخ )مسج( تعیبط دیاب ،)سدقلا حور( ادخ کاپ حور تفایرد زا
  .دنیرفآ یب
 یلو ،دننک یم اعد حلص یارب یرایسب .درادن یمامت گنج یلو ،دنراز یب گنج زا ھک تسا اھلاس مدرم
 یم !“دش دنھاوخ ایند “ثراو” نامیلح یک هرخالاب ،ای ادخ” ،دیسرپ یم ادخ زا یصخش .مینیب یمن یا ھجیتن
 ایند نیا ھک میونش یم رگید فرط زا و ،دش دنھاوخ ایند ثراو ادخ نادنزرف ھک میونش یم یفرط زا” دنیوگ
 یم و هدید ار ود رھ ناشلد ھک تسا نیا لاکشا .“دنشاب یمن داضت رد مھ اب ود نیا ایآ !تفر دھاوخ نایم زا

 باوج دھاوخ یم ار ادخ .دھاوخ یم یگدنز ینشاچ یارب مھ ار یسیع و دھاوخ یم ار یویند یگدنز .دھاوخ
 اب ،دراد یضاقتم رد ھک یصاخ لکش ھب ،زین هانگ نیا ،دیوگ یم یسیع .دشاب شدوخ یاھ ھتساوخ یوگ
 ھتشادرب نایم زا ،نآ ھب ام یگتسباو نوچ ،میتسھ ایند “ثراو” ام .دور یم نایم زا ،شیگدنز رد مالک دربراک
   .میراد )تشھب( یوامس میلشروا ھب قلعت ام و ،تسین مکاح ام رب رگید ایند .میدش ادخ ھب ھتسباو .هدش
 دوب یحلص ھچ ؟دراد ینعم ھچ یناربع نابز ھب مولاش ؟تسیچ دنک یم تبحص نآ زا یسیع ھک یحلص نیا
 مولاش بناج کی اھنت ،دیوگ یم ھچنآ اما .دنک یم نآ زا تبحص ھینثت ،؟درک یم داجیا ماوقا نایم ار نآ ھک
 رد ھک یحلص .دشاب یم لماش زین ار یصخش تبثم یزاسمھ و یلدمھ .تسا نآ زا رتگرزب مولاش .دشاب یم
 ھب طوبرم و تسین راک رد یحلص رگید ماوقا اب ینعی ،تسا یموق حلص ،هدش تبحص نآ زا ۶ :٢٣ ھینثت

 نیا ،مینیب یم لاح .دوش ھتشک یسک دھاوخ یمن و ،هدرواین ایند ھب ار ھمھ ادخ رگم ،اما .تسا دوخ ٔھعماج
 یم رھاط لد .درادن یرگید سک یارب یئاج و هدش دوخ ھب دودحم ھک تسا لد ھب طوبرم ھیقب دننام دروم
 ھک نیمھ رطاخ ھب ایآ« :تفگ باوج رد یسیع”( دسانشب دوخ ریجنا تخرد ریز ار یسیع هدش مزال .دھاوخ
 انحوی( “»دید یھاوخ رتگرزب یاھزیچ ،سپ نیا زا ؟یروآ یم نامیا ،مدید ار وت ریجنا تخرد نآ ریز متفگ
 یم ناشن ار هانگ ٔھشیر .تسا ندرک نیزگیاج ھشیمھ یسیع هار .درک رپ ار هانگ یلاخ یاج یسیع .)۵٠ :١
 درامش یم حلص ادخ ھچنآ .دناسر یم رمث ھب ،ادخ هار ندوزفا اب ،ار نآ زا ندش اھر هار و ،)ھلئسم أشنم( دھد
 اب ،تسا نادنمزاین ھب کمک رگا .دیئامن قیوشت ،تسا قیوشت رگا” ،دیوگ یم ٨ :١٢ نایمور رد مالک ار
 ،تسا نارگید ھب تقفش و محر رگا و .دیھد ماجنا تّیدج اب ار راک نیا ،تسا یربھر رگا .دنک نینچ تواخس
 .“دشاب لوغشم راک نیا ھب ھنامداش
 رگید یور ھک تسا نیا لاکشا میتفگً البق .میروآ یم تسدب ار تاجن وکین یاھراک اب ھک تسین نیا روظنم
 تعاطا اب ھک ،تسا تاجن ،راک لصا .مینک یم وکین یاھ راک ،میا هدرک ادیپ تاجن نوچ .دینیب یم ار عوضوم
 سدقلا حور و ،دنشاب یم ادخ ناگتفای تاجن ھمھ ادخ نادنزرف .دھد یم ھمادا دوخ تایح ھب ادخ ھب نامیا و
 دننام( دنا هدش لصتم وا ھب و دنا ھتفای ار دوخ ٔهدننیرفآ نوچ .)هداتفا لالج زا یایند رد( ناشتایح یامنھار
 و ،)رھاظ( دندرک یم ندب رب میدق دھع رد ھک تسیا ھنتخ دننام .دنا ھتفای ار یقیقح شمارآ و حلص ،)ابر نھآ

 ار )لد( شکیدزن ٔھطبار ،ادخ ھک مینیب یم سپ .دناسر یم لامک ھب ار ادخ تھابش ھک تسا سدقلا حور لاح
 )یضاقتم و( ام زا .دناسر یم ماجنا نورد رب ار راک و ،دریگ یم تسدب سدقلا حور زا هدافتسا اب ،یضاقتم اب
 ،تسھ وا ھک ھنوگنآ ات ،میورب شیپ و میھد ماجنا ار )هداد ناشن ھک یھار ای( هداد ناشن ھک یراک ،دھاوخ یم
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 ،دیوگ یم ١١ :۴ نایکینولاست لوا رد مالک .تسا شمارآ و حلص ادخ تایصوصخ زا یکی .میوشب مھ ام
 یاھ یراتفرگ رتشیب .“دیرادب لوغشم شیوخ راک ھب رس و دیشاب ھتشاد یمارآ یگدنز ھک دیشاب نیا دنموزرآ”
 ردق رھ اھ رظن ،عامتجا و راک ٔھنحص رد ھچ و ،جاودزا ٔھنحص رد ھچ .تسا رظن فالتخا رطاخب نارادنامیا
 شمالک فلاخم ھچنآ زج درادن یزیچ چیھ اب فالتخا ادخ .دیسر دنھاوخ فالتخا ھبً اتاھن ،دنشاب کیدزن ھک
 ھبوت ھک یتروصرد یلو ،دراد ار شدوخ هابتشا قح سک رھ .تسین زیاج فالخ ،هدودحم نیا زا جراخ .تسا
 ار ھبوت تسا مزال یلو ،تسا هدنشخب ادخ ،میتفرگ هدیدان ار ادخ تایح رگا .دھد ھمادا تایح هار ھب و هدرک
 یم ٢ :۶٣ لاثما .ددرگ یم رب ھبوت اب ھتفر تسد زا تایح .دنک راک ام رد وا تایح هرابود ات میروآ یاجب
 باوج ،تسا هدنھد حلص ھکنآ .“ما هدش رگ هراظن ار تلالج و تردق و ما ھتسیرگن وت سدق رد نم” ،دیوگ
 :١۵ لاثما( “!دزیگنا یم رب ار بضغ دنت نخس اما ،دنادرگ یم رب ار مرن باوج” :دھد یم مارآ نابز اب ار
 ناتیاھلد رب حیسم حلص” :تسا نایوج حلص رگناشن دوش یم اسیلک یاضعا نایم حلص ثعاب ھچنآ .)١
 رازگ رکش و ،دیرب رس ھب افص و حلص رد ندب کی یاضعا نوچ ات دیا هدش هدناوخ ارف اریز ،دشاب امرفمکح
 ھیدھ میدقت ماگنھ رگا سپ” :دنشاب یم ندرک یتشآ ھب رضاح ھشیمھ ناگدنھد حلص .)١۵ :٣ نایسلوک( “دیشاب
 ورب تسخن و راذگاو حبذم رب ار تا ھیدھ ،دراد لد ھب یزیچ وت زا تردارب ھک یدروآ دای ھب ،حبذم رب تا
 راچد یتقو ،تفگ دیابً الک .)٢۴ - ٢٣ :۵ یتم( “امن میدقت ار تا ھیدھ و ایب سپس و نک یتشآ دوخ ردارب اب و
 و ،تساجک رد نآ ھشیر دھد ناشن دھاوخ یم ھک ،دیرامشب ادخ زا یئادن ارنآ ،دیوش یم یلکشم ای ھلئسم
 نایضاقتم قیرط نیا زا .)دراد یضاقتم یگدنز ھب یگتسب قیرط( دینادرگ نآ نیزگیاج ار وا دیناوت یم ھنوگچ
  .دید دنھاوخ ار ادخ زین
 و( دنکب کرد ار یضاقتم درد رواشم دیاب ھتبلا .تسین یدردمھ .تسین تیمیق رھ ینعم ھب یسیع حلص اما

 و تسکش لاح رد ار یضاقتم و دنک یمن کمک ھلئسم لح ھب یدردمھ یلو ،)دھدب ناشن یوحن ھب یتح
 کرد اب رواشم .دوش یم زین ریثکت ،ادخ ٔهویم دننام ھک تسا ناطیش ٔهویم مغ و درد .دراد یم هاگن یگدرسفا

 یسیع تاجن ،شمالک قیرط زا ھک( دناسرب ادخ داش ناکم ھب ار وا دیابً اتاھن ،یضاقتم تسکش و درد قمع
 ار سدقلا حور راک نوچ ،دنک یور هدایز یضاقتم مغ رد تکارش نامز رد دیابن رواشم .)دناسرب لامک ھب ار
 تسا مالک ندرک زاب .دناسرب فدح ھب ار دینارذگ یم وا اب ھک ینامز ،دراد نیا رب یعس .دزادنا یم قیوعت ھب
 تسوا .)٣٧ ات ٣٢ :١٠ یتم( نآ یارجا یگنوگچ ھب عجار تبحص و ،)یضاقتم اب ھطبار رد تایآ ریسفت(
 بتارم بوقعی .دنک رارق رب طابترا دیاب مالک ھک تسوا رد .دنک فشک دیاب شا ھلئسم اب ار مالک ٔھطبار ھک

 میالم و زیمآ حلص سپس ،تسا کاپ تسخن ،تسالاب زا ھک تمکح نآ اما” ،دھد یم حرش ھنوگنیا ار حلص
 و حلص سپس ،دریگب ماجنا دیاب صخش دوخ “یکاپ” ادتبا دیوگ یم .)١٧ :٣ بوقعی( “...ریذپ تحیصن و

 )٢٢ :٢ سواتومیت مود ؛ ١١ :۶ سواتومیت لوا ؛ ٢٣ ،٢٢ :۵ نایطالغ :ادخ تایصوصخ( ،هریغ و ،افص
  .“دش دنھاوخ هدناوخ ادخ نادنزرف” )یضاقتمو ( ام دیوگ یم یسیع ھک تسا ور نیا زا .دش دنھاوخ داجیا
 یم یگدنز درد ھب ھک تسا ینید دننک یم رکف یرایسب .تسا راوشد حیسم هار ھک درک راکنا ناوت یمن ھتبلا

 ھب یسیع ھتبلا .دنا هدنام هدرم ،تایح حور راکنا رد و دنا ھتفاین دوخ نورد ار تسادخ رد ھک یتقیقح .دروخ
 ھتشاد مزال ار ینامز یضاقتم تسا نکمم ھتبلا .ددرگ یم دوجو رد زین یدبا اھتنم .دروخ یم یگدنز درد
 یم ھبوت ٔهرود نیا .دشاب هارمھ تمحز و یتخس اب ھک تسھ زین نکمم .دنک مضھ و ھتخانش ار مالک ات دشاب
 ردقب یگدنز و دننک یم داجیا تمھازم اھ نیا ،دنیوگ یم .دسرت یم نآ زا ایند ھک )یناحور لاقتنا و لقن( دشاب
 یارب ،تسھ زین راک رد ،جنر و تقو ھک نیمھ اما ،دنا هدینش ار هداعلا قراخ جیاتن ھتبلا .دراد یراتفرگ یفاک
 نآ ھب طوبرم ھچنآ و تشھب دنناد یمن .)هدرکن سمل ادخ( دنا هدیدن ار فدح نوچ ؟ارچ .تسا یفاک ندرک در
 اھنت ھن( تشھب ٔهرابود میدقت یارب دمآ یسیع دنناد یمن .ددرگ یم یفاضا ناشیا یگدنز ھب یسیع طسوت تسا
 دھاوخ دشاب دیاب ھک ھنوگنآ ناسنا .درادن دوجو یلکشم و ھلئسم چیھ ،تشھب رد .دھاوخب ھک رھ ھب )تبقاع رد
 ادخ( دروآ یم تسدب ار شیگدنز رب طلست و ،تسیدبا زین اھ تیاضر کیاکی .تساجنآ رد لماک تیاضر .دوب
 دنکن شومارف و ،دھدب تراشب دیاب ادتبا رواشم .تسا هداد ار نآ سکع ایند ھک دنامن ھتفگان ھتبلا و ،)دھد یم
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 )ھشیر( ھیاپ رد ،نامتخاس تردق و لداعت و نزو .ددرگ انب یسیع نامتخاس ات دوش ھتخیر دیاب “ھیاپ” ھک
 .درک دھاوخ انب ار نامتخاس ھیاپ تقونآ .دھاوخ یم زین ار دوخ مزال ٔھیاپ دوش ھتخاس ھچ رھ و تسا نامتخاس
 انب ریظن یب ینامتخاس ات دھاوخ یم ناھاوخ لد طقف ،ادخ شخب تایح مالک و ،سدقلا حور ،حیسم روضح
   .دنک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لبق(ً البق ھک یمدآ .دزاس رجفنم ار مشخ شتآ تسا نکمم ،یا ھناھب رھ .تسا راجفنا لاح رد هدید افج یایند
 رایسب ناسنا یاھ فعض .هدش شلاوحا و عاضوا مالغ لاح ،تشاد دوخ لاوحا و عاضوا رب طلست )طوقس زا
 مدرم ھب عجار شنادرگاش اب .دراد ار ناشدرد نامرد ادخ .دنریگ یم رارق ھلمح دروم زین نایحیسم و تسا

 ،مانشد ،رازآ” دیوگ یم یسیع .دنکب دھاوخ یم راکچ ادخ دیوگب ناشیا ھب دھاوخ یم نوچ دنک یم تبحص
 نیا بلاج .)دش دھاوخ ای( دوش یم عقاو ھک ،)یئافج زا یا ھشوگ( تسا یئافج عون “یئوگ غورد ،دب نخس
 و دیشاب شوخ”( ددرگ یم زین یلاح شوخ یارب یا ھلیسو ،)نوریب زا ھلمح( دننک یم نارگید ھچنآ ھک تسا

 سیلبا هاگنآ” ،دیوگ یم یتم رخآ رد ھک دنک یم سیلبا اب یسیع ٔھناتخسرس ٔھلباقم دایب ار ام نیا .)دینک یداش
 درد یدبا محرم .داد افش ار شیاھ مخز ادخ .)١١ :۴ یتم( “دندرک شتمدخ ،هدمآ ناگتشرف و درک اھر ار وا
 یب ادخ ،ددرگ دراو )یضاقتم( رادنامیا بناج ھب یئافج رگا .“دندرک شتمدخ ،هدمآ ناگتشرف” ؛تسادخ اھ
 روضح ھب و اھ ھسینک ھب ار امش نوچ” ،دیوگ یم ١٢ و ١١ :١٢ اقول رد دنوادخ !دیسرتن .تسین نآ زا ربخ
 ماگنھ نآ رد اریز ،دیئوگب ھچ ای دینک عافد دوخ زا ھنوگچ ھک دیشابم نارگن ،دنرب نابصنم بحاص و نامکاح
 هدامآً البق ار دوخ ھک تسین نیا روظنم ھتبلا .“تخومآ دھاوخ امش ھب دیئوگب دیاب ھک ار ھچنآ سدقلا حور
 نارواشم سپس .تسا رثؤم رایسب یھورگ و یصخش یاعد .تسا رثؤم مدق نیلوا یراک رھ رد اعد .دیزاسن
 .دنتسین اھنت نایحیسم .ددرگ دیآ زین یدرف یاھ کمک ات دنشاب یم سرتسد رد زین اسیلک یقوقح و یحیسم
 اھنت ھن امش یضاقتم .دنونشب ادخ ھب عجار یزیچ دنھاوخ یمن ،دنا هدش رازیب بھذم زا نوچ )ایند( نانامیا یب
 ،دریگ یم رارق رازآ دروم زین نارگید یاھ فعض رطاخب ھکلب ،دنیب یم افج شینورد یاھ فعض رطاخب

 یاھ هدافتسا بھذم زا ناطیش .“میسانش یم ار ادخ ام” دنیوگ یم .درادن ار ملاس حور لمحت ملاسان حور نوچ
 هدادن تسد زا ار ناشدیما ھتبلا .هدش راوشد )یحیسم نارواشم( شنادرگاش و یسیع یارب راک و هدرک یدایز
  .درادن هدیافً اتقیقح بھذم نوچ ،دنا هدربن بھذم زا هدیاف یلو ،)'میسانش یم ار ادخ ام'( دنا

  ۵ یتم
  ،دننیب یم رازآ یئاسراپ هار رد ھک نانآ لاح ھب اشوخ :١٠

 .تسا ناشیا ِنآ زا نامسآ یھاشداپ اریز 
 

  دنھد مانشد ار امش ،نم رطاخ ھب مدرم ھک هاگنآ ،امش لاح ھب اشوخ :١١
 .دنیوگب نات ھیلع غورد ھب یدب نخس رھ و دنناسر رازآ و 
 

  دینک یداش و دیشاب شوخ :١٢
  .تسا میظع نامسآ رد ناتشاداپ اریز 
 .دندیناسر رازآ ،دندوب امش زا شیپ ھک ار یناربمایپ ھنوگ نیمھ ھک ارچ  

 



 13 

 رد ،)دیدج دھع( نآ ماجنا قیرط زا تقونآ و )میدق دھع( دھد یم ناشن ار ھلئسم یرھاظ بناوج ادتبا ادخ
 ھب طوبرم( هات مسج .دراد هدیاف ادخ ھک تسا ھنوگنآ .)یضاقتم ندب رد هزات مسج( دریگ یم یاج شدنزرف

 .دنک یم راک دنزرف مسج رد سدقلا حور .)دنک یم دشر( دھد یم شرتسگ دوخ رد ار حور ،)یلبق ٔھلئسم لح
 و ،دُرم دوب ھتسیز نآ رد ناطیش ھک یمسج زا تمسق نآ .)کمن( دنک یم ظفح دنزرف رد ار تسادخ زا ھچنآ

 و دبات یم فارطا رب شرون ادخ دنزرف تقونآ .تفای زاب ار ادخ تحابش یضاقتم .دش نآ نیزگیاج هزات مسج
 ھچ دننیب یم .داد دنھاوخ لالج ار ادخ و ،دننیب یم ار ھتشاد شدوخ یگدنز رد ھک یقرف ھجوتم ار نانامیا یب
 سرت ھک دنتسھ نایم نیا رد یناسک ھتبلا .هدرب ادخ زا ھک یا هدیاف ھچ و ،هدرک بسک دوخ یگدنز رد یقرف

 یئوگ افج ھب مادقا و( دنریگ یم رارق دیدھت دروم ناشنایم رد ادخ دنزرف ندید زا و دنراد دوخ رد ار ناطیش
 ،دوز ای رید و هرخالاب و هداد ناشن شیگدنز رد ار ادخ هدیاف ،ادخ دنزرف ناکامک اما .)دننک یم یرگبوشآ و
  .دمآ دنھاوخ رد وناز ھب ھمھ
 .تسھ زونھ و ھتشاد دوجو ھک تساھ نرق ،حیسم ھب نانامیا یب بذج ھلئسم ھک دناد یم حیسم یسیع یاسیلک
 دنروآ تسدب شقوف ھچنآ ،دنشابن اسیلک رد سدقلا حور ظوفن ثعاب و ،دنزادرپن یگدنز لئاسم لح راک ھب رگا
 دھاوخ هدافتسا تصرف نیا زا ناطیش ھن رگا ،دننک تشادرب ادخ زاً امعاد دیاب نایحیسم .دنراد ھک تسا نیمھ
  .درک
 یم اسیلک زا ھچنآ ات ،دنک یحیسم ٔهراشم نتخومآ ھب قیوشت ار اضعا تسا مزال ،دنک دشر دھاوخب اسیلک رگا

 یور ،دننیبن ناشنایم رد ار ادخ ٔهدیاف نانامیا یب رگا .دیآ دیدپ ناشیگدنز رد یقرف .دننکب زین مضھ ار دنونش
 کمک وا ھب اسیلک نالف دیوگ یم و هدرک قرف شیگدنز صخش نیا ھلب :دنیوگب یتقو اما .دش دنھاوخ نادرگ
 ھنوگنیا .تشگ دھاوخ لح نانامیا یب بلج ٔھلئسم و ،داد دھاوخ رثا بیترت دونش یم ار ادن ھکنآ تقونآ ،درک
  .تسا “دیفم” حیسم یسیع نوچ ،ددرگ یم دیفم طیحم یارب اسیلک
 دنچ و شیشک زج( دوبن یسک نوچ ،دندوب ماخ حیسم یسیع اسیلک لیکشت یادتبا رد نابز یسراف نایحیسم
 ار ناشدوخ لئاسم ناشدوخ دندرک یم رکفً ارثکا ادخ نادنزرف .دیامن ذوفن مالک و دنک یرای ار ناشیا )خیش
 نیمھً اقیقد ات تخاس انب ار شنادرگاش نآ زا سپ و نایوال و نارواد ادخ میدق زا ھک یتروص رد .دننک لح دیاب
 ٔھعلاطم اب نایحیسم .درک دھاوخ دشر یناترس ٔهدغ ،دنامب لحان اسیلک یاضعا لئاسم ھک ینامز ات .دننکب ار راک
 ،دنتساوخ یمً ارثکا و دوب مک ناشدادعت یلو ،دندرک یم داجیا ار سدقلا حور تیلاعف ناکما دوخ ،اعد و مالک
 کمک .دوبن نایم رد )مالک ندروخ( یلمع میلعت اما ،)ھظعوم( دوب یملع میلعت .دشاب ناشرای دوبن یسک یلو
 مولعم یحیسم ٔهرواشم تیھام لاح اما .تشادن دوجو نامز نآ رد )یحیسم نارواشم( مالک نیمداخ یرای و
 ٔھفیظو ،دش یا ھلئسم راتفرگ یوضع ھک ینامز ،لاح .دراد رارق ھمھ سرتسد رد نآ سیردت و هدافتسا و هدش
 ھچنآ زا میرذگب( دنکب دیاب راکچ و دیوگ یم ھچ ،وا ٔھلئسم ھب عجار ادخ دھد ناشن لقع دح ھک تساسیلک
 .دننیبب دوخ یگدنز رد ار مالک دنک قیوشت ار اضعا دیاب اسیلک .)دنناسر یم ماجنا ناشیارب یحیسم نارواشم
 تشوگ ءزج ،دنوشن ارجا رگا .دنراد ار ادخ “راکفا” ٔھبنج اھنت اھنیا .تسین یفاک مالک ٔھعلاطم و غیلبت و ظعو
 یم ٨ :٣۴ رومزم .)دنام هدیشوپن مسج ھملک .دش دھاوخن دراو یضاقتم رد ھملک( دش دنھاوخن ناوختسا و
 شنادرگاش دھاوخ یم یسیع .“دریگ هانپ وا رد ھک نآ لاح ھب اشوخ ؛تسوکین دنوادخ ھک دینیبب و دیشچب” ،دیوگ
 ھک ھنوگنامھ یلو ،دنوشب افج راتفرگ زین یسیع نادرگاش تسا نکمم ھلب .دش دنھاوخ یراک ھچ دراو دننادب
 تمکح و توق سدقلا حور ھنوگنامھ ،دروآ رد لد زا ار ناطیش شین ات دنک یم راک نورد زا سدقلا حور
  .دیامن بسک طیحم رد ار شیاج اسیلک ات داد دھاوخ ار مزال
 ادخ تکرب نوچ  ؟ارچ !دنک یم لاح شوخ ادخ دیوگ یم مالک ،دننیب یم افج ندوب یحیسم رطاخب ھک یناسک
 تمواقم راظتنا ،هدوب ناطیش لامً البق ھک دراذگب یطیحم رب یاپ یسک رگا .تسا رایسب یتمدخ نینچ یارب

 رد دارفا نیا تمدخ نوچ ،ارچ .“تسا میظع نامسآ رد ناتشاداپ” دیوگ یم .دشاب ھتشاد دیاب زین ار ناطیش
 یاپ ھک دھد یم شرورپ ھنوگنآ ادخ ار دارفا نیا .دنھد شماجنا دھاوخ یم ار ادخ تماھش ھک تسا یطیحم
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 رارق ناطیش اب هزرابم لوا فیدر رد نانیا .دنیامن مالعا ار ادخ تاجن و ،دنراذگب ناگدننک افج نیمزرس رب
  !دنروآ یب زین ماود و دنھد ماجنا ار ادخ راک دنناوتب ات هدرک یوق و زھجم یردقب ار اھنآ سدقلا حور و ،دنراد
 تقو و دینک رکف اھنآ ھب عجار مراودیما .دراد یحیسم ٔهرواشم رد یدایز ٔهدافتسا حیسم یسیع شوخ تایآ

 یم تایآ نیا رد یسیع ھچنآ ھک دیشاب ھتشاد زین ھجوت .دینکب دنراد ھک یرایسب یاھ هدافتسا زا یئانشآ فرص
 یضاقتم ھب و هدرک پاچ ار اھنآ تسا بوخ .دنشاب یم دیوگ یم هوک رس ٔھظعوم ٔھیقب رد ھچنآ عومجم ،دیوگ
 .دیھدب دوخ
 

 هوک رس ٔھظعوم
 )ھنارگ نوریب تایآ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .دراد هدافتسا و ،تیمھا ناشدوجو ردقچ دھدب ناشن دھاوخ یم ھک تسنآ یارب )کمن و رون( ھیباشت نیا
 .دناوخ یم تمدخ ھب ار اھنآ و دزاس یم دوخ درگاش )دنھاوخب ھک( ار ھمھ یسیع ھک دننادب دیاب زین نایضاقتم
 ار ناشقوقح کمن اب نازابرس ،نامز نآ ناتساب نارود ردً اصوصخ .دراد رایسب ٔهدیاف یگدنز یارب کمن
 هزم و .دریگب ار ناشندش بارخ یولج ات دندیلام یم کمن نوگانوگ یاھتشوگ و یھام ھب .دندرک یم تفایرد
 یداش و دنراد هاگن ظوفحم ھسوسو ھنوگ رھ زا ار دوخ دیاب زین یسیع نادرگاش .دیشخب یم یگدنز ھب زین

 زین کمن نیا شریذپ ٔهدامآ دننک یم یگدنز نآ رد ھک یطیحم .دننکن شومارف ،تسیگدنز ٔهزم ھک زین ار تایح
 لاح و )سدقلا حور( دنراد دوخ رد ار کمن ھمھ نارادنامیا تقیقح رد .)دراد یفرصم ھچ دننیبب رگا( تسھ
 یم یناسک اھنت نایحیسم .دراد ار دوخ صاخ ٔهدافتسا یصخش رھ و ،دوش ماجنا دیاب ھک تسا نآ زا هدافتسا
 تفایرد دنناوت یم ار نآ اجک زا نارگید دنناد یم و ،دنا هدیشچ ار ادخ اب یگدنز )هزم شوخ( معط ھک دنشاب
 یم هزم یب کاروخ دننام .ددرگ یم ینعم یب و ،هدننک لسک ،تخاون کی دشاب ھتشادن ار ادخ ھک یگدنز .دننک
  .دوش یمن ناسنا مضھ ھک دنام
 زین ایند ھب دیاب ار هدروآ تسدب لد رد ھک یشنیب نآ .هداد وا ھب ایند رد ار یمھم شقن ادخ دمھفب دیاب یضاقتم
 ھب” ،دیوگ یم ٨ :١٠ یتم رد یسیع .دھدب ناشن و حرش مدرم ھب ار ون تایح و تاجن  ٔهزم .درادب ینازرا

 ار اھ نآ دیاب ھک دسر یم ینامز ،تسین شدوخ لام اھنت دراد ھچنآ .“دیھدب مھ ناگیار ھب ، دیا ھتفای ناگیار
 رد ھک تسیرذب .دیامن یفرعم باذج لکش ھب ،هداتفا لالج زا یایند یارب )هدش هداد وا ھب ھک یا ھیطع قبط(
  .دناسر یم ناوارف تاکرب و دوش یم هدیشاپ فارطا رب ،هار
 کمن هرابود ار نآ ناوت یمن زین تقونآ !دھد یم تسد زا زین ار شتیصاخ کمن ،دیوگ یم یسیع اجنیا یلو
 و هدش فیعض ھک دنتسھ ینایحیسم دیوگ یم .ددرگ یم ھل مدرم یاپ ریز و دوش یم ھتخیر رودب .درک نیگ
 اما ،دراد یرایسب شزرا دنا هدرک تفایرد ادخ زا ھچنآ دنناد یم .دنا هداد تسد زا ار )حیسم حور( ناشحسم
 نوچ ؟ارچ .دنا هدشن کیرش .دنا هدادن ھمادا نآ نایرج ھب یلو ،دنا هدرک تفایرد ار هزم .دنا هدربن راکب
 ھچنآ تسا نکمم روطچ .دھد یم تسد زا زین ار شا هزم کمن ھتفگ یسیع ھک دنناد یمن اما !دراد تمحز

 ۵ یتم
  .دیناھج کمن امش« :١٣

  ؟تخاس نیکمن زاب ار نآ ناوت یم ھنوگچ ،دھدب تسد زا ار شتیصاخ کمن رگا اما 
 .ددرگ مدرم لامیاپ و دوش ھتخیر نوریب ھکنآ زج دیآ یمن یراک ھب رگید  
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 رگا .دروخ یم ،)ندروخ( ندرک فرصم درد ھب اھنت کمن ؟میھدب تسد زا ار میا هدرک تفایرد ادخ زا
 سدقلا حور )کمن( هداد نایحیسم ام ھب ادخ ھچنآ .دور یم یاپ ریز و دنام یم نیمز یور دوشن فرصم
 زا ار شتیصاوخ ،دنکن راک سدقلا حور رگا دیوگ یم .دروآ یم هویم و دنک یم راک ادخ لالج یارب ھک تسا
 نایسسفا رد مالک.)“ددرگ مدرم لامیاپ و دوش ھتخیر نوریب ھکنآ زج دیآ یمن یراک ھب رگید”( دھد یم تسد
 ار تاجن  .“دیزاسم نیگمغ ،دیا هدش رھم یئاھر زور یارب نادب ھک ار ادخ سدقلا حور” ،دیوگ یم ٣٠ :۴
 رگا ینعی .)دراد نایرج و تسین دودحم ادخ نوچ( دھد یم تسد زا ار شتیصاخ ،اما ،دھد یمن تسد زا

  !دتفا یم راک زا ،دوشن ھتفرگ راکب سدقلا حور
 )یویند( تسا ناطیش هاگنآ ،درواین ادخ ھب لالج ام یگدنز رگا .نارادنامیا ٔھمھ ھب دشاب یگرزب رادشھ دیاب نیا
 تاجن ادخ رطاخب ام دینکن شومارف .راک رد زین حور و تسا نایرج رد نامز .دنک یم بسک ار لالج ھک
 ام یگدنز دھاوخ یم وا و هدیدرگ ام کلام ادخ لاح و دوب ناطیشً البق ام کلام .نامدوخ رطاخب ھن ،میتفای
 ھتشاد ار شدوخ یبرم دیاب سک رھ .دشاب لاعف دیاب اسیلک .میشاب ھعماج رد ادخ مداخ میناوتب ات دیامن حالصا ار
 رورپ نت و هاوخ دوخ زین اھ اسیلک یتح .دنا هدش رورپ نت و هاوخ دوخ یرایسب .)دھد سپ باسح وا ھب( دشاب

 .درک دھاوخ حالصا ار اھنآ ادخ مینک یم رکف و میوش یم در یلو ،تسین تسرد نیا میناد یم ھمھ .دنا هدش
 ار تاجن !دوش یمن ایحا رگید .“؟تخاس نیکمن زاب ار نآ ناوت یم ھنوگچ” ،دیوگ یم یسیع ھکنآ دوجو اب
 تسد زا ار ادخ فطل .)دنا هداد تسد زا ار یگدنز لرتنک( دنا هداد تسد زا ار ادخ اب یسامت  یلو ،دنراد
 حور دنوش یم ثعاب ھمھ ،یلبنت ،یگ ھقالع یب ،یشارت ھناھب ،یروحم دوخ و یھاوخ دوخ ،تلاھج .دنا هداد
 دینک پاچ تسا بوخ ار رادشھ نیا .)دوش رتشیب شتیصاخ ناطیش و( دھدب تسد زا ار “شتیصاخ” سدقلا
  :دنراذگب دوخ نامشچ یولج ات دیھدب نایضاقتم زا کی رھ ھب و

 
 !رادشھ! 

  .دیناھج کمن امش
 ،دھدب تسد زا ار شتیصاخ کمن رگا اما

 ؟تخاس نیکمن زاب ار نآ ناوت یم ھنوگچ
 .ددرگ مدرم لامیاپ و دوش ھتخیر نوریب ھکنآ زج دیآ یمن یراک ھب رگید

 
 یکی نالوسر لامعا .)دوخ ینورد ٔھبرجت زا سپ سک رھ( دنا هدش هدناوخ ارف )لمع( “راک” ھب ھمھ نایحیسم
 لح یحیسم ٔهرواشم ای نامز قیرط زا دنوادخ ھک یلکشم ای ھلئسم رھ .تسا دنوادخ دیدج دھع یاھ باتک زا
 ادخ یارب ار مینک یم دوخ یارب ھک یراک میناوت یمن .تسادخ ھب نداد لالج و شدنزرف یگدنز یارب دنک یم
 ھظحل رھ .میا هدروخ ار ناطیش لوگ .مینز یم لوگ ار نامدوخ .دز لوگ ناوت یمن ار ادخ .مینک باسح زین
 حور( کمن رگا ،دیوگ یم یسیع ھک ؛میریگ یم ھجیتن سپ .میناطیش اب ،میشابن رگا نوچ ،میشاب ادخ اب دیاب
 ار دیشروخ رون و بآ ھک ،تسا لگ دننام .دور یم زین نایم زا ،ددرگ لیم و فیح ،میزادناین راکب ار )سدقلا

 لامیاپ و دریم یم ،ھن رگا .)دشاب ھتشاد نایرج وا رد رون و بآ ینعی( دھد ھمادا دوخ تایح ھب ات دراد مزال
 .داد دھاوخ تسد زا ار سدقلا حور ،دشاب یمدرم زین اسیلک رگا .)دروآ یم یکاپان ھب یور( ددرگ یم مدرم
 ؛تسا دوک ُٔھپک روخ رد ھن و دیآ یم نیمز راک ھب ھن” ،دیوگ یم تیصاخ یب کمن ھب عجار ٣۴ :١۴ رد اقول
  .“!دونشب ،دراد اونش شوگ ھک رھ .دنزیر یم رود ار نآ ھکلب
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 ام ھک تسا یسیع نامھ رون .دنیبب ادخ زا ار زیچ ھمھ و ھتشگ زاب شلد مشچ ات دراد مزال ار ادخ رون ناسنا

 یئانشور ات دندرب یم رسب یکیرات رد مدرم میدید مراھچ لصف رد .درپس سدقلا حور ھب و دیشخب تاجن ار
 ،دیوگ یم ٩ :٣۶ رومزم .تخاس ناشفارون ار ام و دیبات ام رب ھک دوب ناھج رون یسیع .دسرب اھنآ ھب زور
 شنایرج رگا ھک تسا یبآ نایرج دننام .“منیب یم ار رون ھک تسوت رون رد و ،تسا تایح ٔھمشچ وت دزن اریز”
 ھک مینیب یم مالک یاج ھمھ .دش دھاوخ بادرم ھب لیدبت و دریم یم تسا نآ نورد ھچ رھ ،دشاب ھتشادن ھمادا

  .)١٨ و ١٧ :۴ نایسسفا ؛ ١٣ :١ نایسلوک( هدومن ناسکی یکیرات اب ار هانگ ادخ
 رد مالک( مینیب یمن ار تقیقح و دنک یم روک ار ام ھک ،تسیکیرات .دنک یم راکشآ ار ھتشگ ناھنپ ھچنآ ،رون
 دیاب نادنزرف دیوگ یمن یسیع .دراد سدقلا حور کمن و یسیع رون ھب زاین یضاقتم ٔھلئسم .)هدرکن راک ام
 راتفرگ رگا و دنا هدرک ھبوت .هداد ناشتاجن تقیقح و دنا هدید ار تقیقح اھنآ .دنتسھ رون دیوگ یم ،دنشاب رون
 :٢ نایپیلیف رد مالک  .)٩ - ۴ :١ انحوی( دشخردب ایند رب هرابود ناشرون و هدرک ھبوت دنناوت یم ،دندرگب ایند

 ھک فرحنمو ورجک یلسن نیب رد ،دیشاب ادخ بیع یب نادنزرف و ،شیالآ یب و ھیاریپ یب ات” ،دیوگ یم ١۵
 ،تفگ هدینشن ھک سکنآ ھب دیاب ار یسیع تاجن مایپ .“دیشخرد یم ناھج نیا رد ناگراتس نوچمھ ناشنایم رد
 و ،تفر دھاوخ ردح ھب ،دینک یبوخ ھچ رھ ،ددرگن سکعنم رون رگا .دبایب ار تاجن و دنک ھبوت زین وا ات

  .دناسر دھاوخن ادخ ھب یلالج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بوخ یاھراک زین نانامیا یب .دھدب حیسم ھب ار لالج ھک ددرگ یم وکین ینامز نایحیسم ام بوخ یاھ راک
 مزالً امئاد .دنام یمن بوخ ،درادن تفایردً الباقتم ھک ینامز ات .درادن یماود و تسا یویند یلو ،دننک یم
 ھک ،دراد ار یسیع رون ھک تسنیا ام بوخ راک قرف اما .دشاب ھتشاد یبوخ لاح ات دنک تفایرد یبوخ تسا
 نامیا ھمھ هدشن ھتساوخ ام زا .تسا حیسم رد ھک یتاجن ٔهوالعب ،دشاب راک نامھ دناوت یم بوخ راک .تسیدبا
 .میتسین اھنآ یگدنز لوئسم ام .دننکن تسا نکمم .دننکن ای دننکب لوبق ار ادخ ھکنآ ھب دراد یگتسب نآ .دنروآ

 ۵ یتم
  هدش انب یھوک زارف رب ھک ار یرھش .دیناھج رون امش :١۴

 .درک ناھنپ ناوتن 
 

 ،دھنب یا ھساک ریز ار نآ ات دزورفا یمن ار غارچ سکچیھ :١۵
  دراذگ یم نادغارچ رب ار نآ ھکلب 
 .دباتب ،دنا ھناخ رد ھک نانآ ٔھمھ رب شرون ات  

 

 ۵ یتم
  دباتب مدرم رب امش رون دیراذگب سپ :١۶

 دننیبب ار ناتکین یاھراک ات 
 .دنیاتسب ،تسا نامسآ رد ھک ار امش ردپ و  
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 یتسرد قیرط دھد یم ناشن ،رتھب ھچ دندرک لوبق رگا لاح .دشاب اھنآ یگدنز تیلوئسم میھاوخ یم ھک تسادخ
 تقونآ .ادخ اب نامدوخ ھبرجت و ،دھاوخ یم شزومآ ،یسیع ھب عجار تبحص .میا ھتخومآ تراشب یارب ار
 ھب ام ھجوت تقونآ .دسر یم مامتا ھب اھنآ ام راک و دنوش یم تیادھ  مالک ٔھعلاطم و اسیلک ھب ،دروآ نامیا رگا

 ادخ .)دنک یم سمل ھک تسادخ( دننک لوبق ار یسیع ادتبا نامھ تسین مزال ھتبلا .دور یم رگید صخش بناج
 ینعی .“دنیامن دیجمت ،شرادید زور رد ار ادخ ،ناتکین لامعا ٔهدھاشم اب” ،دیوگ یم ١٢ :٢ سرطپ لوا رد
 نامیاً ادعب رگا لاح .دیا هدرک ھبرجت دوخ ھک ،تسا حیسم یبوخ رطاخب )“ناتکین لامعا”( ناتیبوخ دیئوگب
 دوخ رد ار نآ ھک تسادخ لاح ،میشاپ یم ار رذب ام .درک دنھاوخ دیجمت ار ادخ ،)“شرادید زور”( دندروآ

  .دنک دشر ام دننام زین نآ ات دھد یم نآ ھب بآ و رون و دھد یم یاج
 ام سپ ،دھد یم ماجنا ادخ ار راک رگا .دنک یئامن دوخ ادخ راک رد یضاقتم ھک تسین نیا دش ھتفگ ھچنآ ینعم
 .تسا هدش هدرمش وکین ھک تسین اھ لمع و راک ھب رصحنم “ناتکین لامعا” ینعم . میروآ مایپ ام ؟میا هراکچ
 دھاوخ ادخ ھب ار لالج دندوب هدید ھک یئوکین ،)دیشاب دھاش ار یسیع و( دننیبب وکینً انطاب وً ارھاظ ار امش رگا
 یلو ،تسھ ام رد رون .دروآ دھاوخ ار هویم ،)بسانم تقو( دنوادخ تقو رد و دیا هدرک ار دوخ راک امش .داد
 راد نامیا ات داد تاجن ھک تسوا .)دروخ دھاوخن درد ھب ،دباتن رگا و( میا هدرک تفایرد )هدیبات( یسیع زا
 ھنوگنیا ،دوب ادتبا رد رون ھچنآ ات ،)ناوختسا و تشوگ( دنک یم زین دشر ام رد نامیا نیا ھنازور و .میوشب
 ھچنآ .دزاس مھارف ار ادخ زا یرگید تھابش ٔھنیمز و ،دروآ ادخ ھب ار لالج ،ددرگ سکعنم هدش بذج ام رد
 نامسآ رد ھک تسیک .تشاد دھاوخ )نامسآ زا و( نامسآ رد ار دوخ شاداپ ،دھد یم ماجنا ادخ هار رد رادنامیا
 یور رب ھچنآ قرف سپ .میریگ یم تکرب میراد نیمز رد ام ،تساج نیا لاؤس یلو .ادخ ؟دھد یم ار شاداپ و
 راک ھب ات دنک یم ادخ ھک تسا یقیوشت روظنم ؟تسیچ میریگ یم شاداپ نامسآ رد و میریگ یم تکرب نیمز
 ام یارب ادخ ار ود رھ ،نامسآ رد شاداپ هارمھ ایند نیا رد تکرب دیوگ یم .میوش لوغشم وا یوکین یاھ
 ھچنآ دینک کمک نایضاقتم ھب .میروآ یم تسدب ار اھ نیا ھک ،تسا ادخ اب ندش لکش مھ اب ،ام .ھتشاذگ رانک
  .)روآ دای( دنشاب ھتشاد دوخ هارمھ و دنسیونب دوخ طخ اب ار ھتفگ یسیع
 
 
 
 
 
 
 
 
 یم نآ زا تبحص یسیع ھک یمالک نیا .دروآ یم هویم ناسنا رد ھک دوب هدرک مالک زا تبحص یسیع ادتبا
 یتسھ یدوھی رگا .)“ناربمایپ یاھ ھتشون و تاروت”( دوب هدرک اشفا میدق دھع رد ادخ ھک تسیمالک نامھ ،دنک
 ناشققحت ات” ،دیوگ یم .دیوگ یم ھچ یسیع نیبب نک شوگ سپ ،تسھ ود نیا نایم قرف ینک یم رکف و
 نودب یکی .تسھ مھ ینداد ماجنا ھکلب ،تسین ینتسناد اھنت ادخ ھک تسا نآ ینعم ؟دراد ینعم ھچ نیا .“مشخب
 :دیھدب وا ھب تساوخ ھک رھ و دینک پاچ یضاقتم یارب دیناوت یم زین ار نیا .درادن هدیاف یرگید
 
 
 
 
 
 

 ۵ یتم
 ؛منک خسن ار ناربمایپ یاھ ھتشون و تاروت ات ما هدمآ ھک دیربم نامگ :١٧

 .مشخب ناشققحت ات ما هدمآ ھکلب ،منک خسن ار اھنآ ات ما هدماین 
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 تسین وت راکفا دننام نم راکفا
 تسین وت راتفر دننام زین نم راتفر

  تسوکین یراک ھچ دنادب ھک رھ
 تسا هدرک هانگ ،دھدن ماجنا ار نآ و

 
 
 نارگید و دوخ یارب ،دریگ یم وا زا ھک یتاکرب و ،تسادخ اب ،رادنامیا یگدنز زا ھظحل رھ .دینکن شومارف
 .تشاد دنھاوخ تسدب رد امش زا یئوکین ٔهرطاخ ،دندش زین انشآ ادخ اب یزور رگا و دنسانشب ار امش ات .تسا
  .رگید یایند رد مھ و ایند نیا رد مھ ،دراد رایسب شداپ یئوکین
 یسیع .دومن هزرا ایند ھب ار یدیدج دھع و دمآ یسیع سپس .درک یم تبحص نایدوھی اب مالک میدق دھع رد
 تفگ یمن ،تسناد یمن رگا .تسناد یم ار میدق دھع مالک و دوب هدمآ ایند ھب دوھی نیمزرس رد و دوب یدوھی
 ،میروآ یم تسدب ار یسیع تاجن ھک ینامز .“مشخب ناشققحت ات ما هدمآ ھکلب ،منک خسن ار اھنآ ات ما هدماین” ھک
 ھملک” ٔھبرجت و میزاس دوخ دوجو لماش ار نآ میناوت یم ھک دنک یم راکشآ نانچ ام یارب ار مالک سدقلا حور
 ار ادخ .تسین ادخ زا وا دنتفگ یم و دندرک تفلاخم وا اب )نویبھذم( یرایسب اما .میروآ تسدب ار “دش ناسنا
 ررض ،دنھدن ماجنا رگا دندرک یم رکف .)دندرکن ارجا( دندرکن تعاطا شمالک زا نوچ ؟ارچ .دندید یمن
 حور ھک ارچ .داد یم ماجنا ار ادخ تساوخ یسک رتمک ،تشاذگ ناھج رب یاپ یسیع ھک ینامز ات .درادن
 و میدق دھع( تسیکی ادخ مالک ھک مینیب یم لاح ام .دوبن نکاس یلو ،تفر یم و دمآ یم مالک قیرط زا سدقلا

 مالک رد رگا .دناسر ماجنا ار نآ دناوت یمن سدقلا حور تفایرد و یسیع تاجن نودب ناسنا اما ،)دیدج دھع
  .دشاب تسناوت یمن ادخ زا ،ھلب تقونآ ،دش یمن تبحص وا زا
 یئاھ نآ .دزاس یم نیگمغ ار سدقلا حور و دشاب یم میدق دھع اب قباطم زونھ اھ تشادرب دوجو نیا اب یلو
 ناشناربھر .دنتخاسن انشآ ادخ حیحص هار ھب ار ام ھک دنیوگب دنناوت یم لاح دندرک یم یگدنز میدق دھع رد ھک
 ؟میراد یسیع زا یتسرد تشادرب ایآ ؟روطچ میراد دوخ رد نکاس ار سدقلا حور ھک ام یلو .دندوبن بوخ
 یم تشھب ھب ھک مولعم اجک زا سپ ،تسیفاک رگا .تسا یفاک ادخ تخانش یارب ام بھذم دنیوگ یم نویبھذم
 دنور یمن تشھب ھب ھک یناسک یاعد ھب ادخ ؟دینک یم اعد ھچ یارب سپ ،دیور یمن تشھب ھب رگا .ھن ای دیور
 !تسا لوھجم زیچ ھمھ ؟دینک یوریپ وا زا دیناوت یم ،ادخ ھب دیدرت و کش اب ھنوگچ سپ .دھد یمن باوج
 نوچ تسیفاک ام یارب نیا .دوش یم ادخ دنزرف و دبای یم تاجن دروآ نامیا نم ھب ھک رھ دیوگ یم یسیع
 و نید .دوش یم ادخ دنزرف و هدرک ادیپ تاجن ،تسا نید یب ای ،ناملسم ،یدوھی ھک رھ ھتفگن .میا هدیشچ
 کی زا دیدج دھع و میدق دھع مالک ھلب .دنتفگ یم ناشمالک رد ،دندرک یم ھعارا هانگ زا یتاجن رگا بھذم
 و دنک یم دشر نایحیسم ام تمدخ اب ھنازور ھک ،تسا سدقلا حور زا اھنت لماک تشادرب یھتنم ،تسادخ
 رھاظ ندب رد ھملک .دنبای یم “ققحت” )یضاقتم و( ام رد مالک تایآ .دنادرگ یم رتزاب و زاب ار ناملد مشچ
 راکب زاغآ نآ یاجب و دریگ یم سپ ناطیش زا ار ناسنا مسج ادخ حور .دشخرد یم یسیع دننام و دوش یم
 یسیع .دنروآ تسدب ھک تساوخ یم شناربمایپ و اھ نامرف زا ادخ ھچنآ مینیب یم ناملد مشچ اب لاح .دنک یم
  .تسیز مالک قبط ناوت یم ،داد ناشن
 ٔهرواشم مان ھب یتمدخ نامز نآ و ،تشاد یسیع مالک زا ار میدق دھع تشادرب ،ادتبا رد نانابز یسراف یاسیلک
 یئزج( دبای یم “ققحت” ،تشادرب ھک تسا مالک زا هدافتسا رد ھک هدش کرد لاح اما .تشادن دوجو یحیسم
 اضعا سرتسد رد یلمع شناد زونھ یلو ،دندرک یم تمدخ نیمداخ .)دھد یم ناشن و ،ددرگ یم ناسنا زا
 یا ھبرجت اسیلک رگا .دندرگ یم ھچ لابند دنتسناد یمن و ندز یم رس اھ اسیلک ھب مگ رد رس یرایسب و ،دوبن
 ھبرجت .تسین یزاب نابز روظنم .دنام دھاوخن یاپ رب و ھتشگ یویند ،دشاب ھتشادن دوخ یاضعا زا ار ادخ زا
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 ھمھ ات دوش ھتشاذگ برد رب دیاب ،هدوب اسیلک رد رگا تداھش نیا .ادخ مالک قبط رب ادخ راک تداھش ینعی
 دوخ لام زا ھک تسادخ .دیسرتن .دشخردب دیراذگب سپ ،تسیدبا رون رگا .هدرک ھچ اسیلک رد ادخ ،دننیبب

 زا ار نیا .تسا ندش بارخ لاح رد ایند .دنام دھاوخ یاپ رب دبا ات تسادخ زا ھچنآ اھنت .دنک یم تظافح
 .دشاب یم مدرم یناحور دشر و تخانش رد نآ نیمداخ و اسیلک تایح .)۴(مینیب یم مھ کیزیف نیناوق قیرط
 و رکف .ددرگ سکعنم نوریب زا و دوش دراو نورد زا .دشاب ھتشاد نایرج ناسنا نوریب و نورد زا دیاب ادخ
 راک یضاقتم نورد رب رگا .دننادرگ ادخ سمل ھب قیوشت ار نایفارطا و دننک رییغتً امعاد دیاب ود نیا ،راتفر
 دشر باسح دیاب اسیلک .ددرگ نشور تاعوضوم کیاکی اب شا ھطبار سپس و داد تراشب ادتبا زا دیاب ،هدرکن
 رادنامیا ار صخش دوخ ھک ھنوگنامھ( دنک یم اسیلک وضع ار رادنامیا ھک تسادخ .دشاب ھتشاد ار شیاضعا
 یم ریذپ ناکما یگدنز تالکشم و لئاسم قیرط زا نیا و .دشاب رییغت لاح رد دیاب ھک تسا ینایرج .)دنک یم
 نیا بوخ قیرط کی  .دنیرفآ یم شدنزرف رد ار دوخ ھک تسادخ .)ادخ حور اب ناطیش یاھ دروخرب( دشاب
 دمآ شیپ ھچ زورما ات و ،دش یسیع ھب نامیا ثعاب ادتبا ھچنآ ھب تداھش دھاوخب شیاضعا زا اسیلک ھک تسا

 نایم زا ادخ دیھاوخب ھک تسھ یزیچ ایآ ؟ھن ای دش هدرب نایم زا ضراوع ؟اھ دش ھچ و دوب ھچ .دنسیونب ار
 رد ار شدوخ دوجو اسیلک زا ادخ .ددرگ یم صخشم دنراد مالک ھب زاین ھک یناسک لکش نیا ھب ؟درادرب
 اھ تیولوا یارب یئانبم زین هدمآ تسدب فلتخم دراوم .)ادخ رون( دنشخردب دیاب اضعا .دھاوخ یم شیاضعا

 .دننامب فدح نودب و راکیب اضعا دیراذگن .دزاس یم مھارف سدقلا حور یارب ار ھنیمز نایرج نیا .دوب دھاوخ
 ماجنا یسیع مان رد میناوت یم ار راک ھمھ ،میتفگ ھک یروطب و .دنروآ ادخ ھب ھشیمھ ار لالج دھاوخ یم ادخ
  .دناسرب ادخ ھب ار لالج و دشابن ادخ اب فلاخم ھک یتروص رد ،)ھتفگ مالک ھچنآ اھنت ھن( میھدب

 دنتساوخ یم نوچ .دندوب هدنام رودب ادخ زا ،مالک نتشاد اب رطاخ ھچ ھب نایدوھی ھک دوش یم صخشم لاح
 )یناحور فعض( دوبمک نیا راچد زین نابز یسراف نایحیسم زا یرایسب ھنافساتم .دوش ناشدیآ تعفنم ادخ زا

 !تسیئامن دوخ تقونآ نوچ دوش هدید دیابن دننک یم رکف .دوش یم هدید ناشدوجو رد یرییغت رتمک و دنا هدش
 ایحا هرابود ،ار ادخ ٔھتفر تسد زا تھابش و دھد تاجن ار ناسنا ھکلب ،دوش هدید دھاوخ یم اھنت ھن ادخ ،ریخ
 دھاوخب یسک رگا” دیوگ یم ٢۴ :١۶ یتم رد یسیع .)۵(دوش یم ربارب دنچ و تسا نورد رب ،ون تایح .دیامن
 ادخ دنزرف رد هانگ ھچنآ .“دیایب نم یپ زا و دریگرب شیوخ بیلص ،هدرک راکنا ار دوخ دیاب ،دنک یوریپ ارم
 ھسوسو راچد ناطیش ھک تسا یفعض .دھد یم ناشن ھنازور عیاقو رد ار دوخ ،دراد دوجو )یضاقتم و ام(
 یارب ار سدقلا حور راک ھنیمز دیاب اسیلک .دنک یم دشر نامز رورم اب ،اسیلک نامشچ زا رودب و دنک یم
 )یضاقتم( ھیاسمھ و ،نامدوخ رد ار مالک دیاب ھلب .دیامن تیبرت یحیسم نارواشم و ،دزاس مھارف شیاضعا

 .میربب راکب ھنازور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میدق دھع ناربمایپ ھک تسا نامھ ،دنک یم و دیوگ یم ھچنآ .دنک یم ادخ مالک رابتعا زا تبحص اجنیا یسیع
 لیاز اھنت ھن ادخ نانخس دیوگ یم یسیع .دنتفرگ یم هدیدان مدرم و دنتفگ یم مدرم ھب ،زارد نایلاس لوط رد
 نکب ار راک نیا دیوگ یم بھذم .بھذم اب تسا یگرزب قرف نیا .تفرگ دنھاوخ زین ماجنا ھکلب ،دش دنھاوخن
 و ،سدقلا حور زا مزال تشادرب ،راک ماجنا قیرط ،مزال ٔهزیگنا ناتدوخ دیاب امش تقونآ .نکن ار راکنآ و

 ۵ یتم
  ،دوشن لیاز نیمز و نامسآ ات ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ اریز :١٨

  تاروت زا یا هزمھ ای ھطقن 
  ،دش دھاوخن لیاز زگرھ  
 .“دسر ماجنا ھب ھمھ ھکنیا ات   
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 نایم رد ار ادخ ات ،تخاس مھارف نایوال و نارواد شدوخ موق یارب ادخ !دیھد ماجنا ار یسیع راک ھب تداھش
 اسیلک خیاشم و نارواشم مان رد ار نایوال و نارواد تمدخ نامھ ادخ ،زین هدمآ یسیع ھک لاح .دنھد هولج موق
 یاسیلک ھب ار )لئاسم لح یارب مالک زا هدافتسا قیرط( یحیسم ٔهرواشم ملع ادخ نینچمھ و .تسا هدرک انب

 دنراد ادخ مالک زا تمکح ھب زاین ھک یمدرم یرای یارب )یحیسم نارواشم( دنک تیبرت ینیمداخ ات ،داد دوخ
 ناسنا ندب رد )دھاوخ یم و( دناوت یم ار ادخ مالک زا ھیآ رھ سدقلا حور .)“دسر ماجنا ھب ھمھ ھکنیا ات”(
 رد ھک دنراد ھتفھن دوخ رد یتایح و دنتسھ ناسنا یگدنز ھب طوبرم ود رھ دیدج دھع و میدق دھع .دزادنا راکب
 رکف مدرم ھک تسا نیا رد لاکشا .دروآ یم لوصحم ربارب نیدنچ و دوش یم افوکش ،یرادرب هرھب نامز
 وا و دندرک لوبق ار ادخ ھک نامھ دننک یم رکف .داد دھاوخ ماجنا ار شراک رادنامیا تلاخد نودب ادخ دننک یم
 ٔهدنونش طقف ھن ،دیشاب مالک ٔهدنروآ یاج ھب” ،دیوگ یم ادخ ارچ سپ تسا روطنیا رگا .تسیفاک دنراد تسود ار
 ادخ ،هدن تمھز تدوخب دیوگ یم ھک تسا ناطیش بیرف نیا .)٢٢ :١ بوقعی( “دیھدم بیرف ار دوخ ؛نآ

 ،ددرگ یم رتلکشم ھکلب ،دوش یمن لح اھنت ھن ھلئسم ،دھدن تمحز دوخب رگا .دھد یم ماجنا ار راک شدوخ
  .دروآ یم ار دوخ ٔهویم و دنک یم دشر قیرط نیا زا زین ناطیش حور نوچ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھب” و مینک “ارجا” ار مالک دھاوخ یم ادخ ھک تسا نیا روظنم .دنک یم مالک یارجا زا تبحص یسیع زاب
 لماش ام یگدنز .ددرگب ام تایح کلام .دنک دوخ لام ار ام مسج و حور دھاوخ یم ادخ .“میزومایب نارگید
 .تیمھا رپ و گرزب یضعب و ،)دنیآ یم رظنب( تیمھا مک و کچوک یضعب ،تسیرایسب یاھ بیشن و زارف
 نیا ٔھشیر ادخ .)هدروآ دب ٔهویم( هداد ناشن ار دوخ ھک تسیحور راک نایرج ٔھناشن ،اھ بیشن و زارف نیا و
 ناطیش راک جیاتن اھنیا .درادن دوجو یبیشن زارف ،تشھب رد .دنک یم اشفا شنادنزرف ام یارب ار اھ بیشن زارف
 .)ددرگ دوجو دھاش زین مسج( میھد یاج دوخ رد ارنآ دیاب لاح اما .هداد ام ھب ار اھنآ زا تاجن ،یسیع ھک تسا
 هدرک اشفا ام رد ادخ ار یگرزب ای کچوک دروم ھچ .تسا “ارجا” عوضوم .مینک دوخ مسج رب دراو ار مالک
 یم میدق رد( دنزیخ یم رب ملاسان مسج زا ھک تسا ناطیش یحور فعض ٔھناشن ھمھ .دنمالک دنمزاین ود رھ
 ای کچوک( تسین یھانگ چیھ .ھتخاس مھارف مالک رد کی رھ یارب ار یتشگرب هار ادخ و .)سجن دنتفگ
 ھب لیدبت یگدنز رد ،تسین ادخ زا ادخ قولخم رد ھچنآ .دشاب ھتشادن ناسنا یارب ینایز و ررض ھک ،)گرزب
 ،تسوا مسج رد ھک یھانگ ریثات رطاخب )نامیا یب و رادنامیا( ناسنا .درک دھاوخ زین دشر و دش دھاوخ ھلئسم
  .تسادخ رد نادیواج تایح .دھد یم تسد زا ار شناج
 
 
 

 ۵ یتم
 درامش تیمھا مک ار ماکحا نیا نیرتکچوک زا یکی ھک رھ سپ :١٩

  ،دزومایب نینچ زین نارگید ھب و  
  .دمآ دھاوخ رامش ھب نیرتکچوک نامسآ یھاشداپ رد  
  ،دنک ارجا ار ماکحا نیا ھک رھ اما   
  ،دزومایب نارگید ھب ار اھنآ و    
 .دش دھاوخ هدناوخ گرزب نامسآ یھاشداپ رد وا     
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 یتیصخش .تسادخ نادنزرف تیصخش مان ،یئاسراپ .دھد یم رییغت )زیچ ھمھ دننام( ادخ ار ناسنا تیصخش
 یم نامیا ھک ینامز .تسا ھتفای بیکرت هدرب ثرا ھچنآ زا ادتبا ،دھد یم ناشن ناسنا راتفر و راکفا رد ھک
 تارییغت نیا .دننک یم رییغت ام راتفر و راکفا ،درب یم راکب ام رد ار هدننک سیدقت لامعا سدقلا حور و میروآ
 و نید یاملع یئاسراپ زا رترب امش یئاسراپ ات” ،دیوگ یم یسیع .دنزاس یم “اسراپ” ار تیصخش ھک تسا
 نایسیرف ؟تسیچ نایسیرف زا رترب زا روظنم .“تفای دیھاوخن هار نامسآ یھاشداپ ھب زگرھ ،دشابن نایسیرف
 زا ناشراتفر یلو ،دوب هدرک رییغت تسا نکمم ناشراکفا .دندرک یمن ارجا دوخ اما ،دنداد یم سرد ار مالک
 زا ار ناسنا ادخ .دنک یم لمع ھنوگنیا بھذم .دنریگب هرھب اھنآ زا ات دنتشاد یم هاگن ھنشت ار مدرم .دوبن ادخ
ً المع ناسنا رد یگناگادخ .تسا ھنوگچ میدید یسیع شوخ تایآ ردً البق ار یئاسراپ .دھد یم رییغت نورد
 .دنریگ یم ار اھنآ یاج و ،دنرایسب یگدنز رگید یاھ رکف ،مینکب ار ادخ رکف اھنت دوب انب رگا .دیآ یم دوجوب
 .ددرگ یم ادخ ریسا یرگید رکف رھ و ،دوش یم ام دوجو عزج تقونآ ،میھد ماجنا ار ھتفگ ادخ ھچنآ یتقو اما
 ادخ تخانش ربارب رد ھک ار زیمآ ربکت یاعدا رھ و اھلالدتسا ام” ،دیوگ یم ۵ :١٠ نایتنرق مود رد ادخ مالک
 ناکما روطچ اھ راک نیا .”میزاس یم ریسا حیسم زا تعاطا ھب ار یا ھشیدنا رھ و مینک یم ناریو دنک ملع دق
 و تشوگ رد ھکلب ،)ددرگ یم ھسوسو ثعاب ھک( هدشن ھناگادخ نامرکف اھنت ھک ینامز ؟دوب دنھاوخ ریذپ
 اھنت نوچ نایسیرف .هدیرفآ ام رد ار یئاسراپ .هدروآ دوجوب نمشد لباقم رد یرپس و هدرک ھنخر ام ناوختسا
 نایمور .دیدرگ ناطیش ٔھمعط زین ناشرکفً اتیاھن و ،دندرواین تسدب ار یگناگادخ ،دندرک یم ار مالک رکف

 یئاسراپ تابثا یپ رد ھک ور نآ زا و ،تسادخ زا ھک یئاسراپ نآ زا یھاگآ ان ببس ھب اریز” ،دیوگ یم ٣ :١٠
 ٔھلحرم ھب ینعی “ندروآ دورف رس” .“دندرواین دورف رس ،تسادخ زا ھک یئاسراپ نآ ربارب رد ،دندوب شیوخ
 نایسیرف و نید یاملع یئاسراپ زا رترب امش یئاسراپ ات” ،دیوگ یم یسیع .)ندرک تعاطا( نتشاذگ ارجا
 شنیرفآ ھکلب ،تسین رادنامیا رکف رد اھنت نامسآ یھاشداپ .“تفای دیھاوخن هار نامسآ یھاشداپ ھب زگرھ ،دشابن
 و لئاسم ھب نداد رثا بیترت اب ؟روطچ .تسا رییغت لاح ردً امعاد رادنامیا .دراد زین وا دوجو رد یا هزات
 ،دیوش یم ورب ور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ ،نم ناردارب یا” ،دیوگ یم ٢ :١ بوقعی .یگدنز تالکشم
 .“دروآ یم راب ھب یرادیاپ ،اھشیامزآ ٔھتوب زا امش نامیا نتشذگ دیناد یم اریز !دیراگنیب یداش لامک ار نآ
 تماقتسا و ،دراد هارمھ ار ادخ زا یا هدعو ھلئسم نیا ھکنآ زا نانیمطا ینعی ،اھشیامزآ ٔھتوب زا نامیا تشذگ
 لامک ھب ار دوخ راک یرادیاپ دیراذگب اما” ،دیوگ یم دعب ٔھیآ رد بوقعی .دھاوخ یم ھچنآ ماجنا رد یرابدرب و
 .دناسر یم کاروخ ار تایح ھک تسادخ رد یرادیاپ .“دیشاب ھتشادن مک یزیچ و دیوش لماک و غلاب ات دناسر
 رت هداس ،تقونآ .میا هداد حیجرت ار ادخ و میا ھتخانش ،میا ھتخانش دوخ ھلئسم رد ار ناطیش و ادخ ٔھطبار
 ھتوب ھک یشتآ .میئامن روبع )ھتخاس مسج نورد رب ناطیش ھک یدنب زا تاجن( ار “شیامزآ ٔھتوب” دوب دھاوخ
 یاج ھتفایزاب مسج .)ھتشاذگ رثا مسج رب حور( ھتشاذگ نایم رد یاپ ھک تسیا هزات مسج ٔھناشن ،هدرک داجیا

 یم ادخ دیشاب ھتشاد ھجوت یلو .)ھتشگ ادخ عیطم مسج( ھتفای زاب ار ادخ اب ھطبار و ھتفرگ ار هدوسرف مسج
 میراد ھمھ ھک ھنازور تالکشم و لئاسم ینعی ،“اھشیامزآ” .تسین شیامزآ کی اھنت .“اھشیامزآ” ٔھتوب دیوگ
 هدیشچً البق ار نادواج تایح نآ نوچ ،تسام عفن ھب دیوگ یم ار “اھشیامزآ” نیا .دیآ یم شیپ ھمھ یارب و

 ۵ یتم
  ،میوگ یم امش ھب اریز :٢٠ 
  ،دشابن نایسیرف و نید یاملع یئاسراپ زا رترب امش یئاسراپ ات 
 .تفای دیھاوخن هار نامسآ یھاشداپ ھب زگرھ  

 



 22 

 میوش یم نامھانگ ھجوتم .درادن یاج ادخ توکلم رد مینیب یم و ،میا هدش تسا راک رد ھک یحور ھجوتم ،میا
 رد ار یھانگ لاح یلو ،هداد تاجن ار ام ادخ .دیدرگ ام ندش هاگآ ثعاب ام ٔھلئسم لاح .دنبای ھمادا دیابن ھک
 شزرا دیاب نایضاقتم .دنک لافغا ار ام دھاوخ یم .درادن ام رد یئاج .دشاب اجنآ میھاوخ یمن ھک مینیب یم دوخ
 تیاھن ادخ .دھدب دوخ زا ار یرتشیب یاھ شزرا ادخ ات دنشاب ھتشاد تسد رد ار دنا هدرک تفایرد ادخ زا ھچنآ
 تفایرد زین راب نیا نوچ ،میداش رایسب ،میا هدرک تفایردً البق ھکنآ رطاخ ھب و .تسام لام دراد ھچنآ و ،درادن

 “یئاسراپ” لاح .مینک دشر ادخ رد ھنازور و مینک ارجا ھنازور ات ،تسام زا تّمھ و لمع اما .درک میھاوخ
 ار ادخ .مینکاس ادخ یھاشداپ رد ام لاح .میشاب یم نآ دھاش و میا هدرک ھبرجت نوچ هدرک ادیپ ینعم رتشیب

 .رکش
 مشخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هدش نکاس ناسنا رد ھک تسا یمشخ رطاخب لتق دیوگ یم .دزاس یم نشور ار دوب ھتفگ تعیرش ھچنآ یسیع
 مشخ نابز .درادن یاج ادخ نادنزرف رد ،دشاب ھک یلکش رھ ھب هانگ نوچ ،هدش ھمکاحم راوازس نآ دیوگ یم
 ادیپ ار یفعض ھطقن .دنک بارخ زین ار نارگید دھاوخ یم ،هدش بارخ شدوخ نوچ ناسنا و دنک یم بارخ
 یم تسد زا ار شلرتنک رادنامیا .دشک یم راکب هدرک کیرحت ارنآ و )تسین نآ رد ادخ ھک یدروم( دنک یم
 ھلئسم قمع ھب .درب دھاوخ رسب ناطیش دنب و ھمکحم رد و دنک یم بلج دوخب ار یرگید ناھانگ هزات .دھد
 قمع ھب دیوگ یم یسیع .دھد یم ناشن ار )۶ ٔهرامش( دیوگ یم ادخ نامرف ھچنآ رھاظ ،تعیرش .درب یپ دیاب
 ھک دوش یم لاکشا راچد یگدنز ینامز .تسا رظن دروم اج نآ نوچ ،رگنب دشاب یم دوجوم لد رد ھچنآ

 ات ،دیآ یم یکچوک لاکشا رظنب ھک ،یناھد دب  نوچ یدراوم رد .دشاب هدروآ یور نآ ھب یقیرط زا ناطیش
 هرابود .تسا هداتفا راکب ،نورد رب ھک دنشاب یم ناطیش دوجو یاھ ھناشن ھمھ ،دیآ یم گرزب رظنب ھک لتق

 تسا یھانگ رطاخب یگدنز تالکشم و لئاسم مامت .ددرگ حالصا دیاب ھچنآ و دشاب یم لد نورد زا تبحص
 زین راک نیا رد هداتفا لالج زا یایند ھتبلا .میا هدرک ھفاضا یگدنز رد نآ ھب دوخ ھچنآ و ،میا هدرب ثرا ھب ھک
 و ،مینیبب ار ھلئسم قمع ات دنک یم زاب ار ناملد مشچ شرون ھک میراد ار سدقلا حور ام اما .تسھ کیرش
  .میروخن بیرف نایسیرف دننام
 یم یور هرواشم ھب هدروخ بیرف ،دنا هدرک نوگژاو ار مالک ھک یئاھ باتک ندناوخ اب نایحیسم زا یرایسب
 ھلئسم ھک لاح و ،دنا هدش “یحیسم” مداخ یویند نانخس بوذجم ای ،دنا هدینش یسک زا ار مالک فالخ .دنروآ

 ۵ یتم
  ،هدش ھتفگ ناینیشیپ ھب ھک دیا هدینش :٢١

  ،نکم لتق” 
 “دوب دھاوخ ھمکاحم راوازس ،دنک لتق ھکرھ و  
 

 ،میوگ یم امش ھب نم اما :٢٢
 ،دریگ مشخ دوخ ردارب ھب ھک رھ 
 ،دیوگ 'اقار' دوخ ردارب ھب ھک رھ و ؛تسا ھمکاحم راوازس  
  ؛تساروش روضح رد ھمکاحم راوازس   
  ،دیوگ قمحا دوخ ردارب ھب ھک رھ و    
 .دّوب منھج شتآ راوازس     
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 ام ناج و مسج و حور زا یرایسب ناطیش .دومن هاگآ ھتفای شرورپ ناشلد رد ھچنآ اب ار اھنآ دیاب ،هدش داجیا
 لامک” ار ھمھ اما .دنوش راکشآ دراوم نیا زا یکی ینامز رھ دراد لامتحا و ،دوب هدرک رپ نامنامیا زا لبق ار
 رگا” ،دیوگ یم ٨ :١ انحوی لوا .تشاد میھاوخ مسج رد ار ادخ نوچ )٢ :١بوقعی( “میراگنا یم یداش
 قمع صوصخ رد یسیع مینیبب لاح .“تسین ام رد یتسار و میا هداد بیرف ار دوخ ،میھانگ زا یَرب میئوگب
 تسیچ .تسا مسج تلاسک رطاخب زین ناسنا ندرم .درم میھاوخ یزور میناد یم ھمھ .دیوگ یم ھچ ھلئسم
 نیا ً،اتیاھن و .ھتخاس انب ار تلاسک و هدرک ظوفن مسج رب ھک ناطیش حور ؟دروآ یم دوجوب ار مسج تلاسک
 ار هراچ میدیسر یمن بلطم قمع ھب رگا .دنرب یم نیب زا ار ناج ھک دنسر یم یدح ھب یمسج یاھ تلاسک
   .میداد یم ھمادا گرم یوس ھب ار هار ،دش ھتفگ ھک ھنوگنامھ و میدید یمن ادخ رد
 نینچمھ و( نایضاقتم دھاوخ یم ھک تسھ ایند رد لاکشا عون ھمھ ھک دنشاب ھتشاد ھجوت دیاب زین نارواشم
 زا ادخ ھتبلا .دننک زیحرپ ،دنام یم زیگنا ھسوسو ھچنآ زا دینک دزشوگ .دننادرگ فرحنم ار )رواشم دوخ
 میناد یم” ،دیوگ یم ٢٨ :٨ نایمور .دننکن دنلب رس هاگچیھ رگید ات دنک یم هدافتسا اھ ھسوسو نیا کیاکی
 یارب مھ اب اھ زیچ ٔھمھ ،دنا هدش هدناوخ ارف وا ٔهدارا قبط رب و دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد
 نامدوخ دھاوخ یمن ادخ یلو ،دھد یم رییغت دنزرف تریخ یارب ار زیچ ھمھ ادخ ،ھلب .“تسا راک رد تیریخ
 .دنریگ رارق سوح و اوح شوختسد میراذگن و مینک تظافح میراد ھچنآ زا دیاب .میشکب هانگ ھب ھناھاگآ ار
  .تشاد دھاوخ شیپ رد ار ھبوت ،ادخ یوس ھب ام هرابود تشگزاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یم .دنیب یم ار نآ ھب یگدیسر حیحص مادقا ود یضاقتم .دیاشگ یم ار مشخ عوضوم یسیع تمسق نیا رد
 ناطیش .دراد نارادنامیا نایم حلص و یتشآ ٔھلحرم رد )نتساوخ( “نتفر” ھک تسا یتیمھا .ورب “تسخن” دیوگ
 نایم ار هریغ و ،یھاوخدوخ ،تداسح ،هزرابم دھاوخ یم .دزادنا یب هار یگتسد ود و قافن دھاوخ یم
 هاگآ دوخ ان ھک ینامز یلو ،میراد هاگن رودب یناھانگ نینچ زا ار دوخ تسا مزال ھتبلا .دزادنا یب هار نایحیسم
 ،دیوگ یم ٢٧ و ٢۶ :۴ نایسسفا .“نک یتشآ دوخ ردارب اب و ورب تسخن” ،دیوگ یم ادخ ،داتفا قافتا
 سیلبا .“دیھدن لاجم ار سیلبا و ،دسر رس ھب مشخ رد ناتزور دیراذگم :»دینکم هانگ اما ،دیشاب نیگمشخ«”
 ھک تسینامز لاجم .دیھدن “لاجم” ار سیلبا ،دیوگ یم مالک .دنک ذوفن زین مسج رب دھاوخ یم و هدمآ غارس ھب
 رتملاس ،مینک رود ناطیش یالب زا ار دوخ رتدوز ھچ رھ ھک تسنیا روظنم .دراذگ یم رثا مسج رب حور
 و دش دھاوخ ام مسج دراو .“دسر رس ھب مشخ رد ناتزور دیراذگم” دیوگ یم رطاخ نیا ھب .دنام میھاوخ
 ار ناسنا و دش مسج دراو ندع غاب رد ناطیش ھک ھنوگ نامھ .دومن دھاوخ دوخ بذج زین ار یرگید ناھانگ
 ،تسادخ تعیبط فالخ نوچ وا لمع ،تقونآ .دنک لمع ات دشاب نکاس دیاب حور .دیناشک گرم ھب و ملاسان

 ۵ یتم
 ،حبذم رب تا ھیدھ میدقت ماگنھ رگا سپ :٢٣

 ،دراد لد ھب یزیچ وت زا تردارب ھک یروآ دای ھب 
 

 راذگاو حبذم رب ار تا ھیدھ :٢۴
  نک یتشآ دوخ ردارب اب و ورب تسخن و 
 .امن میدقت ار تا ھیدھ و ایب سپس و  
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 رب ھفاضا ار یرگید لئاسم و دنوش یم کیرحت تاساسحا .دیامن یم داجیا ار یگدنز تالکشم و لئاسم
 یسیع .دھد یم تسد زا )ملاسان حور دنب رد( ار شناوت .ددرگ یم هدوسرف ندب ھنوگنیا .دنیامن یم یگدنز
 و دیورب ،تسا غاد زونھ عوضوم ات ،رتدوز ھچ رھ .دش دھاوخ ناتدوجو بذج نوچ دنامب دیراذگن دیوگ یم
 داجیا تقونآ ھک( دیئامن نآ نیزگیاج ار ادخ تبحم و محر ھنوگچ دیزومایب ھک تسا نآ رتھب ھتبلا .دینک یتشآ
 راکچ دیوگ یم و ،دناد یم ار راک هانگ ٔھعماج تقیقح و تسا نیب عقاو دوخ تمحر اب یسیع یلو .)دش یمن
 مشخ )ھصالخ روطب( دننادب دیاب و ،تسا ناوارف نایضاقتم نایم مشخ دراوم ھک دنادب دیاب زین نارواشم .دننکب
 یم ار هانگ ٔھجیتن ادخ .دنام یم هدیرفآ ادخ ھکنآ نتشک دننام .)“ھمکاحم راوازس”( تسا تیانج ادخ مشچ رد
 ندب رد ار درد و درب یم ھمکاحم ھب ناطیش .تسا ندش ھمکاحم دننام دمآ دھاوخ شیپ ھچنآ دیوگ یم و دنیب
 لالج زا ندب .تسین ادخ زا نیا ،میراد درد ساسحا یتقو .دراد تبحم و قشع اھنت ادخ .دروآ یم دوجوب
 جالع .دھد یم دھاوخب ھک رھ ھب و دراد ار درد جالع ادخ .هدش راچد عضو نیا ھب و ھتشگ ملاسان و هداتفا

 ھچ رھ ،دوش انب مشخ رگا سپ .تسا هدش هداد امب ،یدبا تایح و ،تایح نیا رد مھ ھک ،تسا نادواج تایح
 یتشآ ھک تقونا .“امن میدقت ار تا ھیدھ و ایب” ،دیوگ یم نآ زا سپ تقونآ .تفرگ دیاب ار یتشآ بناج رتدوز
 دھاوخ “ھیدھ” ناونعب ادخ ار ینیب یم دوخ رد ھک یطاشن ،)یلاح شوخ( یدیشچ ار ادخ تبحم و یدرک
 و ،نداد ھیدھ و دزیگنا یم رب ار طاشن دوخب دوخ ھک تسا یتداھش لماش ادخ ھب امش ھیدھ تقونآ .تفریذپ
 امش ندب دراو ملاسان راتفر و راکفا دیراذگن .ددرگ یم لماک ادخ شتسرپ و ،دتفا یم نایرج ھب نتفرگ ھیدھ
 ھک تسیحور ،دھد یم ناشن یرگید رب ار امش ساسحا ھچنآ .دشاب یم هدیشوپ امش ندب رد امش دوجو .ددرگ
 ملاسان حور نآ ،تقونا .دوب دھاوخ ملاسان )دب( زین وا ھب تبسن ناترکف ،دشاب ملاسان حور رگا .تسا راک رد
 و هدرک داجیا هریغ و ،ظیغ ،مشخ ،هاگنآ .ددرگ مسج دراو ات ،دنام یم یاج رد ھتفرگن تروص یتشآ نوچ
 رگا .دیھدن تسد زا ار دوخ یتمالس .دزاس یم انب ار )هریغ ،سرت ،راتتسا ،ھمکحم( ناطیش یاھ یتمالسان
  .دیبای زاب ار یتمالس و دیرب راکب ار مالک .ددرگ مسج کاروخ دیراذگن ،دش دراو ملاسان حور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ار )هدش رظن فالتخا( هدیدرگ ھمکحم ھب نتفر ثعاب ھچنآ زا تمالم و ،ششخب دیوگ یم یسیع زین اجنیا
 یم امش دھد یم ناشن ھک تسیلمع .دریگ یم تروص ادخ تساوخ رطاخب ھک ،یدمع تسیلمع .میریگب شیپ

 امش سدقلا حور ،نورد زا .دھد یم تکرب ار نآ ادخ و دیراد یم رب مدق هار نیا رد .دیشاب ھنوگنیا دیھاوخ
 رگید درف ششخب و دشخب یم ار امش ھک تسادخ .“دیور یم” وا بناج ھب “تسخن” .دزاس یم ھنوگنیا ار
 ملاس و کاپ ام لد و ،)یتشآ( دنک ھنخر ام مسج رد ملاسان حور میا ھتشاذگن راک نیا تقونآ .دزاس یم داجیا ار
 قلاخ تردق ٔھناشن نیا .تسین فعض ٔھناشن “ینتورف” .دش دھاوخن رگید تالکشم و لئاسم ثعاب و دنام یم
 زا .تسادخ مالک ماجنا رد ادخ تمکح .دروآ یم شیپ شنادنزرف تیریخ یارب ار زیچ ھمھ ھک ،دشاب یم ملاع

 ۵ یتم
  ،درب یم ھمکحم ھب ار وت ھک دوخ یکاش اب :٢۵

 ،نک حلص ،یتسھ هار رد یو اب زونھ ات 
 .یتفا نادنز و دھد نابھگن لیوحت ار وت یضاق و دراپس یضاق ھب ار وت ادابم  
 

 ،یزادرپن ار رخآ ناِرق ات ھک میوگ یم وت ھب ،نیمآ :٢۶
 .دمآ یھاوخن رد ھب نادنز زا 
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 تالکشم و لئاسم نیمھ ،درک هانگ ھکنآ زا سپ “مدآ” رگا .دشخب یم تایح و دزیخ یم رب ناج و حور و مسج
 چیھ .دنام هدنز ام زا رتشیب اھ لاس نوچ ،دوبن ام ردقب میناد یم یلو ،تسین صخشم درک ھبرجت زین ار ام
 ھب زین اھ یتمالسان نیا .دنریم یم ً)اتعیبط( ینامسج یتمالسان رطاخب ھمھ .هدرمن مسج یتمالس رطاخب سک
 تسد رد هراچ نوچ و دننک یم تالکشم و لئاسم راچد ار یگدنز ،)هدومن ھفاضا دوخ و( هدش هدرب ثرا
 لوا( تسھ ریذپ ناکما وا تشگزاب ھک دناد یم ادخ دنزرف .دننک یم داجیا ار هدقع و هدش لد بذج ،هدوبن
 یسیع .دناسر ماجنا رتدوز ھچ رھ ار )هویم ،ادخ تساوخ( مالک و دنک لوبق دیاب ار رادشھ یلو ،)٩ :١ انحوی

 لیدبت یھانگ .دھدب ناشن ار هانگ لحارم ھلسلس دھاوخ یم نوچ دنک یم نادنز و نابھگن و یضاق زا تبحص
 هانگ ھک روطنامھ .دراد یم رب نایم زا ار لحارم نیا ٔھمھ ،نم حلص دیوگ یم ادخ .دوش یم رگید هانگ ھب
 .دیمد دھاوخ ایند ھب مدنزرف قیرط زا نام رون تقونآ .درک مھاوخ دشر دنزرف رد نم لاح ،دوب هدرک دشر
 .یورب نایم زا و یوش ملاسان یھاوخ یمن نوچ ؟ارچ !نک ھلجع .“یتسھ هار رد یو اب زونھ ات” ،دیوگ یم
 ،یدب تلحم رگا یلو ،تسا زاب برد .یریگب سپ زاب ار تیتمالس دنک یم کمک ادخ .گنجب تناج رطاخب

 ھچ رھ و ،دشاب یم ناشیتمالس ھب طوبرم عوضوم ھک ،دننکب کرد دیاب نایضاقتم .درک دھاوخ راک ھب عورش
 یم ٣٣ :۶ یتم .تسادخ رد و ادخ زا ملاس یگدنز .دروآ دنھاوخن تسدب ،دنشابن تمالس رگا ،دنھاوخ یم
 .“دش دھاوخ اطع امش ھب زین اھنیا ٔھمھ هاگنآ ،دیشاب وا تلادع و ادخ یھاشداپ یپ رد تسخن ھکلب” ،دیوگ
 رد ناطیش ھتبلا .دروآ تسدب ار دھاوخ یم ھچنآ دناوتب ات ،)دشاب هدنز( دشاب ھتشاد ار ادخ تایح دیاب ناسنا
 لیدبت ار نآ دناوت یم )یحیسم ٔهرواشم( حیحص تروشم اب ھک ،دراد ار مالک ادخ دنزرف اما ،تسھ ھمھ دوجو
 ار رخآ ناِرق ات ھک میوگ یم وت ھب”،٢۶ ٔھیآ .دوشب بحاص زین ار “زیچ نیا ٔھمھ” و دنک ادخ تریخ ھب
 توکلم رد .تخادرپ دیاب ھک تسیا ھمیرج رخآ نارِق زا روظنم .دمآ یھاوخن رد ھب نادنز زا ،یزادرپن

 دیلپ حور یراذگب رگا دیوگ یم .درادن ھمیرج ادخ توکلم .تسا یگدنز تالکشم و لئاسم ھمیرج ،ناطیش
  .درک دنھاوخ داجیا تالکشم و ھلئسم )“رخآ نارق”( یدایز رادقم ،دنامب
 

 توھش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یکش .دنشاب یم طوبرم زین قالط ھب رخآ ٔھیآ ود دنچرھ ،دنشاب یم توھش ھب طوبرم ھمھ ٣٢ ات ٢٧ تایآ
 یرھاظ ٔھبنج اھنت نویبھذم یلو ،تسا دروم کی ھب طوبرم ود رھ ،“نکم انز” و “نکم لتق” نامرف تسین
 یم اھ راتفر نیا ٔهزیگنا لوئسم ار ،دشاب یم “توھش” ھک ار )ھشیر( عوضوم قمع یسیع .دندید یم ار
 هدش راتفرگ توھش ھلئسم اب نایضاقتم زا یرایسب .دنشاب یم جاودزا ھب طوبرم اھنت ینسج طباور .)٢٨( دمان
 حور( توھش دوجو ،اما ،دسرن اجنآ ھب راک تسا نکمم ھتبلا .دشاب یم ای و هدش بارخ ناشجاودزا و دنا

 ۵ یتم
  ،هدش ھتفگ ھک دیا هدینش :٢٧

 .نکم انز 
 

  ،میوگ یم امش ھب نم اما :٢٨
  ،درگنب ینز ھب توھش اب ھک رھ 
 .تسا هدرک انز وا اب دوخ لد رد مد نامھ  
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 بلج ات دراد تکاپ یور ینز زیمآ توھش سکع مھ نوباص بلاق یتح ایند رد .دیزاس یم ملاسان ار لد ،)دیلپ
  .دنھاوخب ارنآ و دیامن ھجوت
 یم شیپ تعرس ھب اج ھمھ یسنج داسف .تسا لاح نیمھ ،تسارجا ھب مزال یئاھنامرف نینچ ھک ینارود رگا

  .ادخ زج ،دریگب ارنآ یولج دناوت یمن سکچیھ ھک تسا نیا تقیقح .دریگب ارنآ یولج تسین یسک و دور
 مود .دھد ناشن ار ھلئسم ٔھمشچ رس ات ،درب یم راکب ھلمج کی رد ار “توھش” و ،“درگنب” ٔھملک ود یسیع
 ،میتفگ ھک روطنامھ .“دوش یمن ریس ندرک هانگ زا ھک انز زا رپ دنراد ینامشچ” ،دیوگ یم ١۴ :٢  سرطپ
  مانب ،“دید ار ینز” دوواد .)“رپ دنراد ینامشچ”( ددرگ “رپ” ات دنک یم دشر مسج رد نامز اب دیلپ حور
 ،)تسیرگن یم ار یرگید زیچ و( تشاد یم رب نز یور زا ار شنامشچ رگا .“دش رتسبمھ وا اب” و ،ابشتب
  .ادخ تساوخ و تسا یضاقتم یتمالس ھب عجار تبحص دیشاب ھتشاد دایب .دنکن انز تشاد ناکما

 یسک ھنوگچ ،زیمآ توھش مئالع ھمھ نیا اب .دنوش یم وربور زیمآ توھش یاھ یھگآ اب اج ھمھ مدرم ھنازور
 یئاناوت سدقلا حور ھنازور یلو .مینک یم هانگ ھمھ ام .سکچیھ ؟دروآ یاجب ار اھ تساوخ نیا دناوت یم
 )“رگن”( ندید ٔھطبار دیاب ،مشچ توھش اب ھلباقم یارب .دزاس یم داجیا )ناھانگ( لئاسم اب ھلباقم رد یرتشیب
 زا ناوت یم اما .ناوت یمن ریخ ؟تفرگ ار ندید یولج ناوت یم رگم یلو .درپس رطاخ ھب ار )“توھش”( و
 هار ار درک بویا ھچنآ دیاب ام .امش یضاقتم نینچمھ و ،“درگنب” تشادن زاین دوواد .درک یریگولج ندید
 ینعی .“؟مزودب مشچ یا هزیشود رب ھنوگچ سپ ؛ما ھتسب دھع دوخ نامشچ اب” ،دیوگ یم ١ :٣١ بویا .میربب
 دروخ یم مشچ ھب ھچنآ رب مساوح .تخود مھاوخن وا ھب مشچ یلو ،مدید ار وا ،تساجنآ هزیشود مناد یم
 یاضعا ینامز .دجنس یم ار دروخ یم مشچ ھب ھچنآ لد یکاپ .دنک یم زین ظفح ار لد یکاپ ،مشچ .تسھ
 ،مسج .تخاس دنھاوخ انب یتمالسان لباقم رد یتمواقم و ھتخادنا راکب ار نآ ،دندش بیسن ار ملاس حور ندب
 و هدش ھنحص دراو هزات مسج .تسا هدنادرگ دوخ کلام ار تسادخ زا ھچنآ و ھتفرگ تسدب دوخ رد ار حور
 ادخ نیا .تسین یھاوخ دوخ یعون نیا .دنک یم دشر یگدنز رد زین نامز رورم اب .ھتفرگ تسد رد ار یگدنز
 ناسنا .تسین ادخ زا گرم .دنک ایحا دھاوخ یم ار دیرفآ ادتبا رد ھچنآ ،هدننیرفآ یادخ .تسا دوخ رد یھاوخ
 رد ،هدرب ثرا ھب ھک ملاسان حور .دھد یم تسد زا ار دوخ یتمالس ھک تسا هانگ ھب هدرک تداع مسج رطاخب

 ھمھ .دننک یم اشفا ار یقالخا یاھ فعض کی رھ ھک ،ھتشاک یگدنز رد ھشیر و ،هدرک دشر و هدمآ ایندب مسج
 ،تقونآ .دراد رب نایم زا ار اھ نآ دناوت یم شمالک اب سدقلا حور اھنت و .میرب یم رسب یعضو نینچ رد
 ،ترخآ یایند ردً اتاھن و ،ایند نیا رد مھ ھک یتایح .ھتشگ وکین دوخ نوچ ،تسوکین ادخ ھک دشچ یم دنزرف
  .تشاد میھاوخ تسدب
 نم نورد رد ھچ رھ و !ناوخب کرابتم ار دنوادخ نم ناج یا” ،دیوگ یم ١ ٔھیآ ١٠٣ رومزم رد دوواد
 اجنیا ھک نامھیم نیا ،لاح .میناوخ یم “کرابم” ار ھناخ نامھیم ام “!دناوخ کرابتم ار وا سودق مان ،تسا
 نیا ،“تسا نم نورد  ھچرھ” راذگب سپ ،دیوگ یم .هدروآ ام یارب یا ھیدھ و ،تسادخ میناوخ یم کرابم
 و ناج و لد اب زین ار دناوخ یم کرابتم ھکنآ لیلد .“دناوخ کرابتم ار وا سودق مان” و دنک تفایرد ار ھیدھ
 کرابتم” )هدرک ھنخر(  مسج “نورد رد” ،دیوگ یم .دناوخ یم کرابتم )ھیدھ( هدرک تفایرد ھک هزات تایح
 شیاھناسحا ٔھمھ زا کی چیھ و ناوخب کرابتم ار دنوادخ ،نم ناج یا” ،دھد یم ھمادا ٢ ٔھیآ رد و .“دناوخ
 یم نم فارطا رب ھچنآ ھنازور ینعی .ددرگ رپ ،ادخ یاھناسحا زا دھاوخ یم ار شناج .“!نکم شومارف ار
 .)“نکم شومارف”( ار )“کی چیھ”( تسوت زا ھک هزات یاھناسحا .نک ناسحا ھب لیدبت ار )“نم ناج”( درذگ
 و لئاسم ھک دش هراشاً البق .امن رپ تا ھنازور یاھناسحا اب ارم ٔھنازور تالکشم و لئاسم ،رگید ترابع ھب
 ھک” ،دھد یم ھمادا ٣ ٔھیآ رد دوواد .دندرگ یم شاف یگدنز قیرط زا ھک دشاب یم هانگ دوجو رطاخب تالکشم
 .تسا ناج و حور و مسج یافش ادخ ھلب .“!دشخب یم افش ار تیاھیرامیب ٔھمھ و ،دزرمآ یم ار تناھانگ ٔھمھ
 یم دوخ رد ار ادخ رون رگا .دھد یم هولج ار ادخ رون دوخ رد و .تسافش یصخش ھبرجت ،تسا حرطم ھچنآ
 افش ار تیاھیرامیب ٔھمھ” ،دیوگ یم .دنک یم ھچ زا تبحص دوواد دیناد یم سپ .امش یارب رکش ار ادخ ،دینیب
 یاج ناسنا “راکفا” رد اھنت ادخ دندرک یم رکف میدق دھع رد ھک تسنآ رطاخب بجعت تمالع .!“دشخب یم



 27 

 حور و )ادخ مالک( تشاک ار مخت .دیمارخ ام نایم رد و دیشوپ مسج ھک دوب ادخ یسیع ھک یتروص رد .دراد
 یم شنادرگاش زا ادخ ھلب .تسا راک نیا رد تکارش و تمدخ یحیسم ٔهرواشم .)ھبرجت( دروآ راب ار نآ

 راک ھنوگنآ ادخ .دنیامن لح ،ادخ مالک ماجنا قیرط زا ار ناشتالکشم و لئاسم دننک کمک رگیدکی ھب دھاوخ
 تسام راک یئوکین .میرادب ادج راک نیا زا ار دوخ میناوت یمن ام .دبای ھمادا شراک زین ھنوگنآ دیاب و هدرک
  .)ینوریب یاھ راک ھچ و ینورد یاھراک ھچ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رارصا وا ادتبا .)٣٢ - ٣١ و ٣٠ - ٢٩ تایآ( دنک یم ھفاضا لد یانز ھب عجار شتبحص ھب هرصبت ود یسیع
 و .دنک تفلاخم یراک نینچ اب تسیک .دنک ظفح ار )تایح( ناج ات دنک یم )نادند ،مشچ( یوضع عطق رب
 ھک هدرک ظوفن ندب رد یدح ھب یناطیش ٔهدغ .)مینک یم اعد ناشیارب ،تسھ و( هدوب ھنوگنیا نویبھذم یارب

 رگا و ،ھتسشن لد ھب ،تسین ادخ زا ھچنآ دیوگ یم .)دروآ ار هانگ ٔهویم و( دزادنا یب راک زا ار اپ و لد و مشچ
 دراد تیمھا ردقنآ ؟دیدرب یپ نآ تیمھا ھب ایآ .وش رود نآ زا ،هدرکن دراو ھمدص تناج و اپ و تسد ھب زونھ
 نآ ،دنازغل یم ار وت تتسار مشچ رگا” ،دیوگ یم ادخ .دھد تاجن ار شناج ات درک عطق ار شتسد ناسنا ھک
 ثعاب و دیآ یم مشچ ھب ھچنآ تواضق اب ؟مینک یم یریگولج مشچ شزغل زا ھنوگچ .“نکفا رود و رآ رد ھب ار
 و دنیشنب لد ھب دوش یم هدید ھچنآ میراذگ یمن .میوشن ھسوسو ات مینادرگ یم رب ار نامیور .ددرگ یم شزغل
  .دنور یم “خزود” تمس ھب ناطیش یاھ تلاسک .دروایب دوجوب ار داسف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ناسنا یور فلتخم لاكشا ھب ناطیش نوچ ؟ارچ .دروآ یم نابز ھب یرگید عون ھب ار تمکح نامھ هرابود
 دریگب رارق ریثات طحت راکفا دعب و ،دریگب رارق ناطیش ریثات طحت شنامشچ دیاش .ھتشاذگ رثا )ناسنا ندب و(
 راب رگید و دروآ یم یور فعض کی ھب راب کی ناطیش .دزاس دراو یرایسب یاھ تلاسک هدش مسج دراو و
 نامیاپ و تسد میراذگن و مینک یرود نآ زا ،میدش ناطیش ریثات ھجوتم ھک ینامز روظنم .یدعب فعض ھب
 ار نآ ،دنک یم قرف ھتفگ حیسم یسیع ھچنآ اب ھک تسیچ نیبب ،دیوگ یم .دناشکب “خزود” ھب ار )نام مسج(
 ،مینک لمات ،تسا لمات ھب زاین ھک اجنآ دیاب مھ ام یلو ،تسین یکش ،دنک یم رایسب کمک ادخ .نک رود دوخ زا

 ۵ یتم
  ،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   

 

 ۵ یتم
  ،دنازغل یم ار وت تتسار تسد رگا و :٣٠

  ،نکفا رود و رآ رد ھب ار نآ 
  ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک تسا رتھب ار وت اریز  
 .دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات   
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 یم رب ھناگادخ راتفر رد )یضاقتم( صخش ھک تسا یمدق دوصقم .میھد ماجنا تسیراک ماجنا ھب زاین ھک اجنآ
 یرگید نودب یکی نوچ ،دنوشب راتفر ھب لیدبت دیاب راکفا ،میتفگ ھک روطنامھ .دھد یم تکرب ار نآ ادخ و دراد
 رد مھ و یضاقتم رد مھ ،)یزاسکاپ( دھد یم ماجنا شنادنزرف رد ادخ ھک تسیراک نایرج نیا .درادن هدیاف
 ایند رد ھنوگنیا ام تایح .میشاب دھاش دوخ یگدنز رد ار ادخ میھاوخ یم ھمھ .شنادنزرف و ،شیشک ،رواشم
 زا دھاوخ یم ادخ ھک ھنوگنآ یلو ،دنراد ار ادخ تایح دنا هدنز ھک یناسک ٔھمھ .دنک یم دشر و دنام یم هدنز
 نآ زا ایند ھچنآ لاح و ،میا ھتفای زاب دوخ رد ار یتمالس ،)ادخ نادنزرف( ناگدش ایحا ام .دنا هدرکن هدافتسا نآ
 ھب و دیآ رد یتمالسان زا زین وا ات میھدب وا ھب دیاب ار نآ ،دگنج یم نآ ضراوع اب ھنازور و ھتشگ مورحم
 ریخب نامنامیا اب ار دوخ تبقاع اھنت ھن ،ام .دنک تفلاخم ایند نیا رد یتمالس اب ھک تسیک .ددنویپب ام عمج
  .)نیمآ .تشاد میھاوخ و( میراد یم ینازرا ،ار ادخ ریخ هداتفا لالج زا یایند نیا رد ھکلب ،میا هدرک
 رودب ھسوسو زا ات مینک یم جک ار نامھار ،)٩ :١ انحوی لوا( تسھ ام رد یئاھ فعض میناد یم ھک لاح سپ
 ار ھتفگ مالک ھچنآ .میتسیا یم نآ یولج و میھد یم جرخب تریغ و تیدج .مینک یم راھم ار دوخ مشچ .میشاب
 تسا یرادشھ .میریذپ یم ار وا نانیمطا اب و دنک یم راک ھنوگنیا ھتفگ ادخ .میرب یم راکب و میھد یم ماجنا
 دھاوخ هداد امشب ات دیھاوخب .هدشن لح زونھ و دنا ھتشاد ھک یناسک و ،دنراد یگدنز لئاسم ھک یناسک یارب

  .دش
 قالط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیوگ یم .درب یم مان تایآ نیا رد ار دنریگ یم رارق بھذم و ھعماج یتمرح یب دروم ھک ار ینانز یسیع
 رد یتمالس .یا هدیسر ناگناگیب و تدوخ یاھ زاین ھب ،ینک یگدیسر )رسمھ( وا یاھ زاین ھب ھکنآ یاجب

 اھ ھتساوخ .تسین یسنج ھمھ یئوشانز تافالتخا .)تسا جاودزا رد ھک یتمکح( ھتخاس ادخ ھک تسیا ھناخ
 میجنسب ار مینک یم فرصم ھچنآ دیاب .دننک یم دادیب اھ ھسوسو ھنازور و ،)نادرم رتشیب( تساھ زاین زا شیب
 زا ،میورن شلابند رگا .میھدن هار دوخ ھب ار ھچ رھ و )!دنمشوھ یاھ نفلت و رتویپماک اب طابترا رد هزورما(
 دیناد یمن ایآ” ،دیوگ یم ٢٠ و ١٩ :۶ نایتنرق لوا رد مالک .تسیک نامردپ مینکن شومارف .دش دھاوخ رود ام
 ھب ؟دیتسین دوخ ِنآ زا رگید و ،دیا ھتفای ادخ زا ار وا و تسامش رد ھک تسا سدقلا حور دبعم امش ندب ھک
 هزادنا نامھ ھب و دنتسھ ادخ نادنزرف زین نانز .“دینک لیلجت دوخ ندب رد ار ادخ سپ ،دیا هدش هدیرخ ییاھب
 ھچ .داد قالط و تفرگ نز  )یصخش روظنم ھب( یگداس ھب دھاوخ یمن ادخ .دنریگ یم هرھب ادخ زا ،نادرم
 :٢۴ ھینثت رد ادخ مالک !)ایند( دنداد یم زین یناوارف یاھ قالط و دنتفرگ یم یرایسب یاھ نز ھکنآ ھب دسر

 ۵ یتم
  ھک هدش ھتفگ نینچمھ :٣١

 دھد قالط ار دوخ نز ھک رھ” 
 “دھدب یا ھمانقالط وا ھب دیاب  
 

  ،میوگ یم امش ھب نم اما :٣٢
 ،دھد قالط یتفع یب تلع ھب زج ار دوخ نز ھک رھ 
 ؛ددرگ یم وا ندش راکانز ثعاب  
 ،دریگب ینز ھب ار هدش هداد قالط نز ھک رھ و   
 .دنک یم انز    
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 ھک ور نآ زا دیاین دنسپ شرظن رد سپس و ،دنک جاودزا یو اب ،هدرک رایتخا ینز یسک نوچ” ،دیوگ یم ١
 ورف دھاوخ یم ار ھتخاس انب ادخ ھچنآ و هدش دراو وا رد “حیبق” یزیچ دیوگ یم .“....دیایب وا رد حیبق یزیچ
 قالط .تسا هدرک نآ زا یئاور ان ٔهدافتسا ناطیش و ،دراد یدایز فرصم ھک تسیا ھملک “ھمانقالط” .دزیر
 رگیدکی زا ھتخادنا قافن ناطیش یلو ،دننک کمک رگیدکی ھب ات دنک یم عمج ار مدرم ادخ .دھاوخ یمن ادخ ار
 نایم رد اجک زا” ،دیوگ یم ١ :۴ بوقعی رد ادخ .ددرگ یم قافن داجیا ثعاب مدرم یاھ فعض .دنک یم رود
 لایما دیوگ یم “؟دنلوغشم هزیتس ھب امش یاضعا نورد ھک ناتلایما زا ھن ایآ ؟دیآ یم دیدپ لادج و گنج امش
 .دنک یضار ار “شلایما” ھکنآ یارب هدرک جاودزا دنک یم رکف .دنلوغشم زیتس ھب نورد رب ھک تسادخ دنزرف
 یم رھوش یگدنز رای نز .دنک هدروآرب ار شرسمھ تیاضر ات هداد بیترت ادخ ار جاودزا ھک هدرکن کرد
 یمن تسدب رھوش ای نز ھچنآ ھک ینامز .دنوش یم نت کی زین ھنوگنیا .نز یگدنز رای زین رھوش و ددرگ
 یم ۴ ٔھیآ رد .)دیروآ یمن تسدب مالک زا( “دینک یمن تساوخ رد ھک ور نآ زا” دیوگ یم ادخ ،زین دنروآ
 لیم ،یھاوخ دوخ ینعی ایند اب یتسود “؟تسادخ اب ینمشد ایند اب یتسود دیناد یمن ایآ ،ناراکانز یا” ،دیوگ
 .دیآ یمن تسدب زین ناشیاھزاین .دوب دھاوخ و هدوب لادج و گنج و بوشآ شیاھتنا ات نآ یادتبا زا و ،یئارگ
 :دیوگ یم باتک ور نیمھ زا .تسا رتنوزف سب ،دشخب یم وا ھک یضیف اما” ،مینیب یم ار ھلئسم لح ،۶ ٔھیآ رد
 و دیآ یم تسدب ینتورف رد ادخ ضیف .“»دشخب یم ضیف ار نانتورف اما ،دتسیا یم ناربکتم ربارب رد ادخ«
 لمع وا ضیف ،دیشاب نتورف ،دینک ربص .دروآ یم دوجوب )لادج و گنج یاجب( یداش و حلص یارب ار ھنیمز
 لح ار ھلئسم ھکنآ طرش ھب ،دشخب یم ادخ ،هدش داجیا دروخرب و هدوبن راک رد ادخ ضیف رگا و .دومن دھاوخ
 ،نزن روز دوخ یب ،یھاوخ یم ار تدوخ لرتنک رگا .دش دھاوخ ناطیش ٔهویم زا یرگید ٔھمعط نوچ ،دینک
  .دھدب ار لرتنک دناوت یم ھک تسادخ اھنت ،هاوخب وا زا
 ھچنآ نیزگیاج ،هدش انب مالک ساسا رب ھک ار یدیدج تاداع دیاب ،میوشن توھش راچد میھاوخب رگا ،ھجیتن رد
 یم ناطیش مالک نیزگیاج ادخ مالک تقونآ .)۶(میئامنب )هدرک رھاظ لکش نیا ھب ار دوخ دوجو و( دوبً البق
 .دننک یم لمع ھب زاغآ ادخ دنزرف رد ،)یتفص ناطیش( یناطیش راکفا یاجب ،)یئاسراپ( ھناگادخ راکفا .ددرگ
 .دراد ار شدوخ راک کی رھ .دیآ یم دیدپ ادخ دنزرف رد یناطیش راتفر یاجب ،قافتا ھب زین ھناگادخ راتفر
 وا .میئآرد وا لاگنچ زا یتحار نیا ھب دراذگ یمن ناطیش .لکشم شماجنا یلو ،دیآ یم ناسآ رظن ھب شنتفگ
 ریغ یادخ ام یادخ ،اما .دنروآ دوخ زا هویم دنھاوخ یم هدرک دشر اھ هدغ و ،ھتشاد هدھعب ار یدایز تقو
 روطب دناوت یمن ار ادخ ناسنا .)داد ناشن ار دوخ ،یسیع “نکمم ریغ” رظنب یاھ راک اب ھک( تساھ نکمم
 زین ار وا ات دھد یاج شدنزرف نورد ار شمالک دھاوخ یم ھلئسم رھ قیرط زا لیلد نیا ھب و ،دسانشب لماک
 ،)ادخ تبحم( ددرگ یم هدیدنسپ ادخ رطاخب ھچنآ ھب و دنک یم لمع ناسنا تاناکما زا شیب .دیامن دوخب ھیبش
 ؛دوش یم رداص مناھد زا ھک نم مالک دوب دھاوخ نانچمھ” ،دیوگ یم ١١ :۵۵ ایِعشا رد ادخ .دھد یم تکرب
 شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد و ،دروآ دھاوخ اج ھب متساوخ ار ھچنآ ھکلب ،تشگ دھاوخن زاب نم دزن رمث یب
 رکف ادتبا .“دش دھاوخ نارماک مداتسرف شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد” دیوگ یم .“دش دھاوخ نارماک مداتسرف
 ھنیمز ،مالک یارجا اب ھک تسا راتفر یرگید و ،دشاب ھتشاد دوخ رد ار ادخ مالک دھاوخ یم ادخ ھک تسا
 رد ادخ تھابش رد ار ناج و حور و مسج ،هدرک مضھ ار نآ وا و .ددرگ یم مھارف سدقلا حور راک یارب
 ندب .دش دھاوخ “نارماک” .دھد یم تکرب ار نآ ادخ تقونآ و ،میرادیم رب ادخ هار رد ام ار مدق .دروآ یم
 رد اھنیا نوچ ؟یگدنز ٔھفسلف و دیاقع و راکفا رد ھن و ،دیامن ضوفن دیاب ندب رد ارچ .دراد ار ملاس حور ملاس
 تاجن هانگ دنب زا ار ام ادخ .درادن تسا هدمع ھک ار تاجن .درادن و ھتشادن ناسنا یارب یعفن یلو ،تسھ ناسنا
 و مسج( دوخ دوجو رد ار ردپ تھابش و هدرک شوگ ار ردپ یاھ فرح دھاوخ یم شدنزرف ناونعب یلو ،داد
 .دراد زاین ار یسیع شخب افش مایپ ،لاح ضیرم ٔھعماج .میدرگ ھناگادخ .دیامن داجیا )ناج و حور
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 دنگوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ناونع ار دوخ رب هوالع یزیچ نوچ .“مدرکن ار راک نیا ادخ ھب” ،دروخ یم دنگوس ناسنا ،لاثم ناونعب
 رظن زا( تسین یفاک شدوخ فرح سپ .هدرک شدوخ فرح دھاش )ادخ ھطبار نیا رد( ار زیچ نآ سپ ،هدرک
 ادخ و میتسھ ادخ دنزرف ام رگا ،اما .هدرک ھفاضا دوخ فرح ھب ار یرگید زیچ و دراد کش دوخب .)شدوخ
 دوخ ای ،میتسھ ادخ ام ھک تسین ینعم نآ ھب نیا .میشاب ھتشاد مزال دھاش دیابن زین ام سپ ،درادن مزال دھاش
  .میناھاوخ ار وا تھابش یلو ،میتسین ادخ ام .هریغ و ،میتسھ هاوخ
 یم ار مدرم ٔھمھ یاھ فعض( دناد یم ار تیاھ فعض ادخ ،سرتن ،یرادن نانیمطا دوخ ھب رگا روظنم
 ھک هاوخب وا زا ھکلب ،)روخم نآ ھب دنگوس( نکن لکوت )یزیچ ای( یسک ای دوخ ھب دھاوخ یم و ،)دناد
  .داد دھاوخ دوخ زا ھنادنمتواخس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ناطیش ھک تسا یفعض زا یناشن .میرادن ار ادخ تیافک .میروخ یم دنگوس ،تسین یفاک ام فرح ھک ینامز
 دوخ )دنگوس( یتیافک یب و میئآ دوخ ھب ات دیوگ یم یسیع ار نیا .تسا هداد هولج یفاک ان ار ام هدرک هدافتسا

  .نآ زا رتشیب و رتمک ھن و “دشاب ھلب اھنت امش ھلب” دیوگ یم .دیامن رپ میھاوخب ادخ زا ار

 ۵ یتم
  ،روخم دنگوس زین دوخ رس ھب و :٣۶

 .درک یناوت یمن هایس ای دیفس ار یئوم یتح اریز 
 

  ،'ھن' امش 'ھن' و دشاب 'ھلب' نامھ امش 'ھلب' سپ :٣٧
 .تسا یناطیش ،نیا رب نوزفا اریز 

 

 ۵ یتم
  ،هدش ھتفگ ناینیشیپ ھب ھک دیا هدینش زاب و :٣٣

  ،روخم غورد دنگوس” 
 “.نک افو دنوادخ ھب دوخ یاھ دنگوس ھب ھکلب  
 

  ،میوگ یم امش ھب نم اما :٣۴
  ،نامسآ ھب ھن ،دیروخم دنگوس زگرھ 
 ،تسادخ یھاشداپ تخت ھک اریز  
 

  ،تسوا یاپ ریز یسرک نوچ ،نیمز ھب ھن و :٣۵
 .تسا گرزب هاشداپ نآ رھش ھک اریز ،میلشروا ھب ھن و 
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 و دنک لح ار تسا ناتزورما ٔھلئسم ھچنآ هاوخب ادخ زا .درادیم رب نایم زا کی ھب کی ار اھ یتیافک یب ادخ
 ،دوب هدرک هدافتسا دوجوم فعض زا ناطیش .دناسرب ار یدعب فعض فافک ات ،دیریگب تسد رد ار نآ فافک
  .)ددرگ دوجو مامت لماش ات( دومن دھاوخ مضھ سدقلا حور و دراد ادخ ار نآ یاج فافک یلو
 .دوب هدشن زاب زونھ ناشلد مشچ نوچ ،دندید یم رھاظ ھب اھنت ار دوب هداد نامرف ادخ ھچنآ ،مالک میدق دھع رد
 دشاب ناسنا نورد ھب طوبرم ھک یزیچ لاحب ات نوچ یلو ،داد یم ناشن ار )قیرط( یگدنز هار اھ نامرف نیا

 دوخب دیوگ یم یسیع .دندروآ ین تسدب نآ زا )یناطیش( یتشادرب دوخ و ،دنتخانشن ار نآ ،دندوب هدینشن ار
 کی دیوگ یم یسیع .تسا یمسج و یحور یتمالسان ٔھناشن اھ فعض .درذگ یم ھچ تدوخ رد نیبب و ،یآ
  .دھد یم ار نآ فافک ادخ ھک ،تسا ندروخ دنگوس ،نآ زا ھنومن
  

 ماقتنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دروخرب ،ادتبا ھمھ .دراد جاور مدرم نایم ھک دنک یم اھ باسح ھیفصت زا تبحص یسیع ،۴٠ ات ٣٨ تایآ رد
 ھک ادخ .دیرذگب .“دینکن یگداتسیا” دیوگ یم .درک دیاب ھچ لاح .هدناسر ھجیتن نیا ھب ھک ھتشاد ار یشکمشک ای
 وا عفن ھب ار باسح و ،دیرذگب دوخ قح زا .درک دھاوخ لح ار عوضوم و ھلئسم ،تسا نکاس امش دوجو رد
 نورد رب ھچنآ .دش دھاوخ هداد زین امش مھس و )دوخ تقو رد( درک دھاوخ لح ار عوضوم ادخ و ،دینک مامت
 عفن( وا ترارش راذگن .دنیبب دوخ عفنب ار باسح ،ریرش درف راذگب .دزاس یم داجیا ار ھطبار ،درذگ یم
 باریس ار وت )نورد زا( ادخ ضیف و شاب نتورف و ،یآ دوخب ،نک ثکم .دنک تیارس زین وت رب )یصخش
 ھچ شکمشک .هدن تسد زا یرگید لباقم رد ار فافک .تخاس دھاوخ نآ کلام ار وت ادخ و رذگب .درک دھاوخ
 ار یزیچ ترسح .دنا هدمآ زیتس ھب ام نورد رب ھک تسام لایما ھک تفگ امب ١ :۴ ردً البق بوقعی ؟دراد هدیاف
 رکف میدق دھع رد .میریگب میھاوخ یم ار یرگید ناج و نادند و مشچ ،میروا یمن تسدب نوچ و میروخ یم
 یترارش ھک نآ زا لفاغ اما .دنتخاس انب ار مشچ ضوع ھب مشچ و ،دننک ارجا ھنافصنم ار ادخ نامرف دندرک
 دیوگ یم یسیع .داد ھعماج لیوحت نادند یب و روک ود و .دنام یقاب دوخ یاج ھب ،دوب هدش نآ ثعاب ھک
 انب لد رد ھنال دھاوخ یم ھک تسا ملاسان حور .دشکب هریغ و ھمکحم و نوناق ھب راک راذگن .نکن یگداتسیا

 .تسادخ تافص ینتورف و ربص .تسین ادخ زا لادج و گنج .دیامن یمنھج تافص لماش ار یگدنز ات دزاس
 یم .دروخ یمن دردب و تسا فعض ٔھناشن ،دیدادن سپ امش و دز یلیس امش ھب یسک رگا دنک یم رکف ایند
 ثعاب ھچنآ ھک دناد یم یسیع ھتبلا .“یھد سپ باوج دگل و تشم اب ھک تسا نیا رد یگنادرم” ،دنیوگ
 لیلد .تساجرب یاپ نانچمھ ام تشذگ دوجو اب عوضوم .دوش یمن لح ام تشذگ و ینتورف اب هدش ترارش
 تشذگ تسا مزال .دھد یمن ار ادخ تمکح کرد ھب لاجم ھک تسیمارآ ان ّوج رطاخب ،ام ینتورف و تشذگ

 ۵ یتم
  ،هدش ھتفگ ھک دیا هدینش زین :٣٨

 .“نادند ضوع ھب نادند و مشچ ضوع ھب مشچ” 
 

  ،میوگ یم امش ھب نم اما :٣٩
  .دینکن یگداتسیا ریرش صخش ربارب رد 
  ،دنز یلیس وت تسار ٔھنوگ ھب یسک رگا  
 .نادرگب وا یوس ھب زین ار رگید ٔھنوگ   
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 لد مشچ یولج لایما .دشاب تمکح یاریذپ دناوت یمن ،مارآ ان لد .دنک شکورف شکمشک و مشخ شتآ ات درک
  .دنک یم رکف دوخب اھنت و ھتفرگ ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٔھناشن ھمکحم .دنک یم تواضق )اھ ندز داد( اھ شکمشک دروم رد ایند ھک تسا یئاج ،هاگداد ای ھمکحم
 فالتخا رطاخب مدرم .تسوا دوس ھب تواضق )دشاب هدننک عناق شنابز( دشاب رت دنلب شفرح ھک رھ و ،تساوعد
 دیوگ یم .دنک تواضق ایند زین ار شدنزرف دھاوخ یمن ادخ اما .دنروآ یم یور ھمکحم ھب رگیدمھ نایم
 ینامز .ریرش ھن تسوج حلص ادخ دنزرف .تفر ھمکحم ھب رطاخ نیا ھب و دھاوخ یم امش زا یزیچ یکاش
 دھاوخ ناربج ار نآ ،هداد رگا ادخ .دیھدب وا ھب ،)یشزرا اب زیچ یتح( دھاوخ یم امش زا یزیچ یسک ھک
 رد ھچنآ و ایند ھب ھتسباو .دھد یم امب ار تردق نیا ادخ ضیف نوچ مینک یم تشذگ ام .دراد ار شناکما .درک
 ار دوخ زا یزیچ تسا مزال ھک یضاقتم .تسا هدروآ رد ام زا کی ھب کی ادخ ار اھنآ نوچ ،میتسین تسا نآ

 اب زیچ ،نکن اوعد .ھتفگ ادخ نوچ ،دھد یم ار نآ ،دوش یم ھتفرگ وا زا دراد قح ان ھب دیاش و ،دنک اھر
 رگاً اصوصخ .داد دھاوخ تکرب ار وت میمصت نیا و هدرک لمع ادخ تقونآ .نک ھیدھ وا ھب ار یرگید شزرا
 .هدم تسد زا ار تکرب ناکما نیا .دیسر دھاوخ ادخ ھب لالج نوچ ،یشاب هداد ماجنا یسیع مان ھب ار راک نیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تبحم اب صاخشا ناونعب ایند رد نایحیسم ام .دزومآ یم ار ھناگادخ راتفر رگید ٔھنوگب یسیع زین اجنیا

 دوخ یلو ،دسانش یم ایند ار حیسم تبحم .میراد یمن قیرد وا زا ار دھاوخب یزیچ یسک رگا .میا هدش ھتخانش
 یمن ار تاجن و دیدج حور ھمھ .هدشن یفرعم یتمالس رو رس ناونع ھب نوچ ؟ارچ .تسا ھتخانشن ار حیسم
 یتمالس ،شمالک و سدقلا حور و یسیع قیرط زا ادخ ھک دننادب رگا .دنھاوخ یم ار یتمالس ھمھ یلو ،دنھاوخ
 ادتبا ھتبلا .دشابن ندش تمالس و ندروآ نامیا  ناھاوخ ھک تسیک تقونآ ،دزاس یم ار ناج و حور و مسج
 حور یسیع تاجن نوچ یلو ،دنھاوخ یم یھاوخ دوخ رد ھمھ ار یتمالس نوچ( دوب دھاوخ یھاوخ دوخ
  .دومن دھاوخ ار یھاوخ دوخ یاج ار یھاوخ ادخ سدقلا حور ،دراد لابند ار سدقلا

 

 ۵ یتم
 ،هدیشک ھمکحم ھب ار وت دھاوخب یسک هاگ رھ و :۴٠

  ،دریگب وت زا ار تیابق  
 .راذگاو وا ھب زین ار تیابع  

 

 ۵ یتم
 ،یورب وا اب لیم کی دنک تروبجم یسک رگا :۴١

 ورب شھارمھ لیم ود 
 



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زارباً اتعیبط و هدش مضھ مسج رد ات ،دنھد یم شرورپ شدنزرف رد ار ادخ تیصخش ،اھ راتفر نیا کیاکی
 یبوخ رکف اھنت ،)میدق دھع دننام( هدشن راگدنام و هدرکن زاب اج )مسج( لد نورد رب یسیع تبحم رگا .دندرگ
 ایند رد ھچنآ ھک دنادب دیاب .دنراد یلیلد ھچ یگدنز تالکشم و لئاسم ھک دنادب دیاب ایند .دیسر دھاوخ رظنب
 هراب ھس و هرابود یتمالسان .دشاب یمن هدرک ملاسان ھچنآ جالع .تسا یتقومً اتیاھن ،دراد دوجو یتمالس یارب
 ندش هدوسرف لاح رد ھک تسا مسج .)دتفا یم قافتا نایحیسم یگدنز رد ھک ھنوگنامھ( تشگ دنھاوخ زاب
 .تشاد دھاوخ جاور ایند رد ادخ دساقم درب شیپ و تشادرب لیلد تقونآ .تشاد دھاوخ تلالد ادخ تقونآ .تسا
 ایند یارب ،)ددرگ ناونع دراد یتمالس یارب ھک یشزرا نودب( دشاب نایم رد مالک ندناوخ و تاجن اھنت رگا

  .دروآ یم دای ھب ار هدش رازیب نآ زا ایند ھک بھذم و نید .تسا مک تشادرب ناکما .دنز یمن لد رب یگنچ
 نارادنامیا ،ھلب ؟دنریم یم ھیقب دننام ھک تسا روطچ ،دنا هدش ملاس نایحیسم رگا سپ ،دنسرپب تسا نکمم لاح
 !دنیوگ یم رکش ار ادخ و ،دنداش ھشیمھ ،دنا هدنز ھک ینامز یلو .دنریم یم یتمالسان زا نانامیا یب دننام زین

 ھشوگ نیا .دنا هدرک تفایرد ار تشھب زا یا ھشوگ و ،هدناسر ینامسآ تاجرد ھب ار اھنآ یگدنز ،تاجن نوچ
 ینامز و ،دننک یم لمع مھ اب ادخ ناج حور و مسج .دزاس ناربج ار اھ یتمالس ان ات تسا دشر لاح رد زین
 .دھاوخن ار ادخ ھک تسیک تقونآ .دنروآ یم ناغمرا ھب ار ناج حور و مسج یتمالس ،دنوشب صخش دراو ھک
 ھنوگچ ھک تسیگدنز زا تبحص .مھاوخ یمن ار نآ نم یلو ،تسا یلاع امش یارب نیا دیوگب ھک تسیک تقونآ
 ار یتقوم محرم شقوف و دنیآ یم شیپ یگدنز لئاسم .دنک یم تھاران و هدرسفا ار نآ ایند تالکشم و لئاسم
 یگدنز رد و ،ھصغ و مغ ،هدیرفآ وا ھکنآ دھاوخ یمن ادخ .ددرگ رب هرابود ھلئسم ھکنآ ات ،دننک یم تفایرد
 و ،دراد یا ھقباس یب شزرا مسج یتمالس یارب شتاجن ،ھلب .تسھ زین رطاخ نیا ھب شتاجن .دنیبب بیسآ

 بوقعی .)نامیا و رکف رد اھنت ھن( دزاسب ھنوگنیا ار امش سدقلا حور ات دینک راتفر ھنوگنیا دیوگ یم یسیع
 ھتشادن مک یزیچ و دیوش لماک و غلاب ات دناسر لامک ھب ار دوخ راک یرادیاپ دیراذگب اما” ،دیوگ یم ۴ :١ رد
 نوچ ؟ارچ .دیآ یم یتمالسان هرابود یلو ،دنامب ملاس یتدم تسا نکمم دنک فرصم وراد ردق رھ ایند .“دیشاب
 دوخ ،مالک .میدمآ ایند ھب نآ اب ھچنآ رد ھن ،تسا ملاس حور رد یتامالس .درادن ماود ،تسایند رد ھک یحور
 هار نیا رد ھک تسا مالک یارجا .دیامن یم زاب یتمالس نآ بذج یارب ار هار و دوش یم راک دراو دوخب
 دوخ ردپ ار ادخ شنادنزرف ،تقونآ .دشخب یم تقیقح ار نادواج تایح و ددرگ یم ناسنا مسج بذج )یگدنز(
 .ددرگ لماک ات دوش بذج دیاب نوچ .دنک یم راومھ شیارب ار هار هدرک تفایرد ادخ زا ھچنآ نوچ .درامش یم
 ار یگدنز ،ادخ نمشد حور اب ھک ،)یرھاظ ھچ ینورد ھچ( دروآ یم راب ار یتخب دب ھک تسا ناسنا مسج
 ،دیوگ یم یسیع ھک تساجنیا .دننک در ار وا یا ھناھب رھ ھب و هدرک ادخ رب تشپ ات ،دزاس یم ماکان و تخس
 شخب تایح مایپ دیونشب و دیئایب .متسھ مھ یتمالس رورس ھکلب ،متسین شتاکرب و ادخ فرعم و تاجن اھنت نم
 .مدش ھچ و مدوب ھچ .هدرک اھ ھچ نم رد دیونشب لقع دح .ار یسیع
 
 
 

 ۵ تم
  ،دھاوخب یزیچ وت زا یسک رگا :۴٢

 ،دھاوخ ضرق وت زا ھک یسک زا و هدب وا ھب 
 .نادرگم یور  
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 تبحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھک ینامز ات و ،دمآ دیدپ تبحم اب نم شنیرفآ .دشاب یمن تسھ ایند نیا رد ھچنآ دننام نم تبحم دیوگ یم ادخ
 یم ھمھ ھب شناراب و شرون .تسھ ھمھ یارب و ھمھ سرتسد رد ادخ .دش دھاوخ هداد وا ھب ،دھاوخب ارم
 کالھ دھاوخ یمن .دراد شزرا شیارب )یضاقتم و ام( هداد ھک یتایح .دنا هدمآ شوخ ھمھ وا یارب .دسر
 تایح ھک تسا ناج و مسج و حور .یتمالسان و یرامیب ھن تسا یتمالس وا کاروخ .تسین وا زا گرم .دوش
 کاپ ار دوخ هاگنمرخ و دراد تسد رد ار دوخ لیب جک وا” ،دیوگ یم ١٢ :٣ رد یتم .دراد مزال ار ادخ
 .دنازوس دھاوخ زیذپان شوماخ یشتآ رد ار هاک اما ،دومن دھاوخ هریخذ رابنا رد ار شیوخ مدنگ و درک دھاوخ
 ناطیش .ادخ ھن تخاس ناطیش ار منھج .دشاب یم ناطیش ھکلب ،دنازوس یم ھک تسین ادخ ھک تفگ دیابً انمظ
 تسیک .دشخب یم تایح ناسنا ھب ادخ .درب یم منھج ھب ار ادخ ٔهدش هدیرفآ و ،تسا نکاس منھج رد ھک تسا
 و ،دیرفآ ادخ ار مدرم .دزاس یم ناھد و شوگ و مشچ نآ زا ھک تسیک .دیامن یم روآ راب محر رد ار مخت ھک
 ناکین و نادب رب ار دوخ باتفآ” ،نامز نآ ات .دنروآ نامیا و دنھاوخب ار وا ات تسھ ھمھ سرتسد رد شتبحم
 .“دناراب یم ناراکدب و نایاسراپ رب ار دوخ ناراب و دنابات یم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .دنک یم تفایرد ار دوخ شاداپ ،ددرگ یم هداد ھک ینامز ادخ تبحم .تسا ناگیار و ھبناج ود ادخ تبحم
 ناسنا ھک تسیھاچ دننام .دریگ یم ادخ زا و ،دھد یم ناسنا ھب رادنامیا .دریگ یم مھ و ،دھد یم مھ ،رادنامیا
 دھاوخ یم ادخ تبحم .درادن یراظتنا ای ،یئاھب ،یراک .تسیناجم ادخ تبحم .دنک یم تشادرب بآ نآ زا
 اھنآ یگدنز .دنرادن تبحم ھنوگنیا “ناریگجارخ” ،میناد یم ھمھ اما .دیامن نامرد ار یدرد و دنکب یراک

 ۵ یتم
 ،هدش ھتفگ ھک دیا هدینش :۴٣

 .“نک ینمشد تنمشد اب و امن تبحم ار تا ھیاسمھ” 
 

 دیئامن تبحم ار دوخ نانمشد میوگ یم امش ھب نم اما :۴۴
 ،دینک ریخ یاعد ،دنناسر یم رازآ امش ھب ھک نانآ یارب و 
 

 .دیشاب نادنزرف ،تسا نامسآ رد ھک ار دوخ ردپ ات :۴۵
  دنابات یم ناکین و نادب رب ار دوخ باتفآ وا اریز 
 .دناراب یم ناراکدب و نایاسراپ رب ار دوخ ناراب و  

 

 ۵ یتم
  ،دننک یم تبحم ار امش ھک دینک تبحم ار نانآ اھنت رگا :۴۶

 ؟تشاد دیھاوخ یشاداپ ھچ 
 ؟دننک یمن نینچ ناریگجارخ یتح ایآ  
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 تبحم روطنیا سک رھ اب یلو ،دنریگن سپ یزیچ ،دننک یم تبحم وا ھب ھکنآ زا تسا نکمم .دنک یم قرف
 ار ناشدوس ات .دنراذگ یمن ھیام یسک یاربً اناجم دوخ زا .دنتسین زاب لد و تسد .دنرادن تشذگ .دنرادن
 ھب یناجم ار تبحم ادخ .تسین ھنوگنیا ادخ میناد یم ادخ نادنزرف ام یلو .دنتسین رادرب تسد ،دننکن تفایرد
 هدنز ار ناگدرم ،دیھد افش ار نارامیب” ،دیامرف یم ٨ :١٠ یتم رد دنوادخ .میدادن ماجنا شیارب یراک .داد ام
 .دیھدب مھ ناگیار ھب ،دیا ھتفای ناگیار ھب .دینک نوریب ار اھ وید ،دیزاس کاپ ار اھیماذج ،دینک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ار ھمھ و دینک راتفر نم دننام زین امش ،ما ھتشاذگ زاب نانامیا یب یورب ار برد نم ھک ھنوگنامھ دیوگ یم
 تفایرد ھچنآ ،ادخ ھب قشع رطاخب اھنت و ایر یب ھک دید دنھاوخ ادخ زا ار امش تبحم ینامز اھنآ .دیئامن تبحم
 ایند رد تبحم ،ھلب .دیوش کیرش دیھاوخ یم ار ،)دشاب یم ناج و حور و مسج یتمالس نامھ ھک( دیا هدرک
 یم تبحم یرگید ھب یسک .دوش یم شورف و دیرخ تبحم یئوگ .هدش نوِّسب و هدِب زیچ ھمھ دننام .تسین مک
 اب یرایسب .دنرب یم هدافتسا نآ زا .دنھد یمن ردح ھب ار دوخ تبحم .دشک یم ار لباقتم تبحم راظتنا و دنک
 مان لالج رد .تسوا مان لالج رطاخب اھنت ادخ تبحم اما .دنروآ یم رد ار یگدنز جرخ و دننک یم یبساک نآ
 هدنز نان ھب اھنت ناسنا ھک تسا هدش ھتشون” ،یسیع لوقب و دنک یم تفایرد ار ادخ تکرب ،دنزرف ھک تسوا
 .ددرگ بذج دیاب نان دننام ،دوش یم رداص ھک یمالک .“دوش رداص ادخ ناھد زا ھک یمالک رھ ھب ھکلب ،تسین
 دننام ارم تبحم ایآ ،دسرپ یم اجنیا یسیع .میا هدرک دوخ بذج ار نآ و تسیچ نان میا هدینش ھمھ
 تسا نیا رد امش یرترب ،دوب ادخ زا رگا سپ .داد امش ھب ادخ ھچنآ دننام ای ،دیا هدرک تفایرد “ناریگجارخ”
 .دیھدب ناگیار ھب دیناوت یم .دیتسین رگید ایند نیا نان ھب ھتسباو و دیراد نادواج تایح ھک
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھنوگنیا ار ام و تسا لماک ادخ .“دیشاب لماک” دیوگ یم اھتنا رد .یسیع ٔھظعوم یاھتنا ھب میسر یم لاح و
 یتمالس ھچنآ اب نآ نیزگیاج و ،)مالک ندرب راکب اب( تسین وا زا ھچنآ زا یئاھر قیرط زا .دزاس یم لماک
 یم شردپ ھیبش و دنک یم ادیپ ار هار ینامسآ مالک قیرط زا دنزرف .دراد دوخ رد ار ناج و حور و مسج
 .دنز یم ناروف یگدنز یداش و ،دراب یم وا رد ادخ رون .ددرگ
 .رکش ار ادخ
 

 ۵ یتم
 ،دیئوگ مالس ار دوخ ناردارب اھنت رگا و :۴٧

 ؟دیراد نارگید رب یرترب ھچ 
 ؟دننک یمن نینچ تسرپ تب ماوقا یتح رگم  

 

 ۵ یتم
  دیشاب لماک امش سپ :۴٨

 .تسا لماک امش ینامسآ ردپ ھکنانچ 
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 مجنپ لصف یاھ سیونریز
 
 .دیئامن عوجر “یحیسم ٔهرواشم ٔھناگ ھس لحارم” باتک مود ٔھلحرم ھب دیناوت یم “شیاشگ” ھب عجار )١(
)٢( nōmēele گنارتسا ٔهرامش اب G1655  Strong. 
)٣( rgwww.nouthetic. o 
 .جرم و جرھ ھب ور یجیردت لاوز و ،ینیبشیپ لباق ریغ و مظن دوبمک ینعی یپورتنآ )۴(
 .ددرگ یم روراب و دوش یم ربارب دنچ ردام محر رد ھک ناسنا مخت دننام )۵(
 .دیئامن عوجر “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ھب ینیزگیاج عوضوم ھب عجار )۶(

   


