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 مشش لصف
 

 بضاوم ھک دھد یم رادشھ شنادرگاش ھب ،نامز نآ نابتاک و نایسیرف ٔهزومآ ندنار نوریب زا سپ یسیع
 .دنشاب دنک یم تیارس ادخ نادنزرف ھب ھک یرگید ناھانگ و ،یئایند ،یئورود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،دننک یم نینچ ھک یناسک .دیراذگم شیامن ھب ار دوخ “یئاسراپ” دیوگ یم .دنک یم زاب ار عوضوم ١ ٔھیآ

 تفایرد یمامت ھب ار دوخ شاداپ دیوگ یم یسیع .دنشاب یم دوخ یارب شاداپ ناشدوخ و ،دننک یم یئامن دوخ
  .تسا “ناھن” رد .دیآ یمن تسدبً ارھاظ ادخ شاداپ نوچ ؟ارچ .ادخ زا ھن یلو ،دنا هدرک
 ار دوخ دوجو حور و .تسھ اجنآ یلو .دوش یمن هدید .تسا ناسنا نورد رب اھنت حور ھک تسنیا عوضوم
 .دراد ینورد تیلاعف نوچ ،دنک یمن یئامن دوخ ادخ حور .دھد یم ناشن راتفر و راکفا رد ،تسھ ھک ھنوگنآ
 زا ادخ .دروآ یم رد ادخ تھابش رد ار وا ھک تسوا ناھن رد ادخ دوجو ،دھد یم ناشن ار دنزرف رھاظ ھچنآ

  .تسا تبحم اب ردقچ شردپ ھک دنک مالعا ایند ھب دھاوخ یم دنزرف لاح .هداد وا ھب شدوخ
 نیا ھب و ،دنا هدرک هدافتساوس ام تایح نان و ردپ زا .دنا هدرک دولآ لگ ار بآ ھک دنتسھ یناسک ھنافساتم یلو
 ار یدازآ معط ھک یناسک ھب و ،دنا ھتشاد ظوفن دارفا نیا ھلب .دنک سویام ار دنزرف دھاوخ یم ناطیش قیرط
 یرایسب نورد رب نآ موھفم نوچ ،دش رتیوق “یئاسراپ” ،دوجو نیا اب یلو .دننک یم دراو ھمطل ،دنا هدیشچن
 تدش زا دنزرف ،لاح .داد یاج ار دوخ ادخ و دش زاب دنزرف نورد .دیدرگ یفرعم “نیب ناھن ردپ” .دش راکشآ
 مدرم رگا .“شاب هاگآ” ،دیوگ یم یسیع .دنوشب کیرش وا اب ات دنک توعد ار ھمھ دھاوخ یم ،تاجن ناجیھ
 یدارفا دنتسھ .یربب نآ زا هدافتسا و یوش ھسوسو تسا نکمم ،دنداد زین وت ھب ار لالج و دندید ار وت لالج
 یم ؟یونش یم ار ادخ یادن ایآ .یدش ادج ادخ زا ھک نادب .یآ دوخب ،یدرک زین وت رگا اما .دننک یم نینچ ھک
 نیشنب .دوش ناگناگیب شوختسد وت یئاسراپ راذگم .تسوت سرتسد رد ،داد تاجن ار وت ھک مالک نامھ دیوگ
 .تسوت عفن ھب .دشاب وت یامنھار نک ادیپ ار یحیسم رواشم .نک تروشم ادخ اب اعد رد و ،یآ دوخب و
 زا ار ناترون دیوگ یم یسیع اجنآ رد ؟تفگن یسیع ار نآ سکع رگم ١۶ :۵ یتم رد دنسرپب تسا نکمم
 ادخ ھب ار لالج هدرک قیوشت ار امش .دروآ ادخ بناج ھب ار مدرم و ،دشخردب ناترون .دیئامنن غیرد مدرم
 ینعم ھب “دننیبب” ٔھملک ١۶ :۵ یتم رد ھکنآ رگید .ناتدوخ ھن ،دھد ناشن ار ادخ ،ناترون .ناتدوخ ھب ھن ،دیھدب
 دیوگ یم و ،دراد شیامن ینعم theaomai یناربع ٔھملک ،١ :۶ رد اجنیا یلو .هدش فرصم دوخ لومعم
 یم و دننک یم نینچ ھک دنتسھ یناسک .)دنراذگب شیامن ھب( دلابب دوخ ھب ات هدادن شدنزف ھب ادخ ار “یئاسراپ”
 منھج رد ار دوخ تیاھن“شاداپ” نیا اھتنم .)مدرم نیسحت( ،“دنا ھتفای یمامت ھب ار دوخ شاداپ نانیا” ،دیوگ
 .دننک یم شیامزآ ار ادخ ربص دنراد نانیا .مینیب یم ھیآ یادتبا ھک تسا “نیمآ” رد رادشھ .تشاد دھاوخ زین
 متسھ نم ھک ھنوگنآ دیوگ یم یسیع یلو .تسا زابً العف زین هار ود رھ !تسین رتشیب هار ود .دنا هدروخ بیرف
  .شاب

 ۶ یتم
 ،دیروایم اج ھب مدرم ناگدید ربارب رد ار دوخ یئاسراپ ھک دیشاب هاگآ :١
 ،دننیبب ار امش ھک دصق نیا ھب 
 ،تسا نامسآ رد ھک دوخ ردپ دزن ھن رگو  
 .تشاد دیھاوخن یشاداپ   
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 )ناھن( دوخ نورد .)١ :١۵ شیادیپ( دھد یم شاداپ ار امش کین یاھ راک ادخ ضیف ھک دیا هدرک ھبرجت
  ؟دیا هدرک تشادرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسا نکمم .تسا ھنوگنیا بحذم و نید .دیدرگ یم ھضرع ادخ مان ھب ناطیش ٔهویم .دوب نینچ میدق دھع
 رد ادخ .رگید سک ھب یرگید فرح و ،دنز یمن یسک ھب یفرح ادخ .تسین ادخ زا یلو ،دوش عقاو یمحرم
 ار “حور رد یارقف” ،میور یم هار وا اب ھک لاح و .تسھ اجنآ میناد یم یلو .مینیب یمن ار وا .تسا “ناھن”
 )سدقلا حور(  تایح دوجو ٔهراسا زا ادخ شنیرفآ .دننک یم یگدنز زور یکیرات رد ام ٔھتشذگ دننام .مینیب یم
  .هدنام ادج
  یزور زین ام یارب ؟دشاب ھتشاد ار مدرم تکالح ندید لمحت ھک یسانش یم ار ھتخاس ایحا ادخ ھک یلد مادک
 ،یلام ظاحل زا مھ .مینک کمک نآ نیا ھب دیاب .میجنگ یمن دوخ رد لاح .میتفای تاجن .دیسر ام داد ھب یدنزرف
 یفاک ردقب ،راذگساپس نامشچ .دسر یم ام تسدب ،نادنمزاین ھب کمک رد ام “شاداپ” .یونعم ظاحل زا مھ و
 .میوشب کیرش زین ار ادخ ھکنآ ھب دسر ھچ ،دنشاب یم شاداپ
 لالج ،ادخ مالک ھک دوش یم هدروآ ینامز ناطیش ٔهویم .“نزن راج ،یھد یم ھقدص ھک یماگنھ” ،دیوگ یم
 یم نابز ھب یبوخب ار مالک .دننک یم یصخش ٔهدافتسا حیسم زا ھک دنتسھ یرایسب .دروآ یم ناسنا ھب ار
 نیا رد ار دوخ بیج و دنا هدرک ار ادخ راک دننک یم رکف .تسا ناشدوخ ھب )لالج( دوس ناشتین یلو ،دنروآ
 یمن نآ زا یصخش هدافتسا یلو ،دروآ یم نابز ھب یبوخب ار مالک یصخش ھک دش ھچ لاح .دنا هدرک رپ نایم
 نوچ ،دنوش یم ناطیش یاھ ھسوسو شوختسد ادخ نادنزرف .دنک ارجا ارنآ دنک کمک هدوبن یسک نوچ .دنک
 ،مینکن ارجا و مینادب رگا .دنیامن زین دوخ راتفر ھب لیدبت ار دنراد دوخ رکف رد ھچنآ هدرکن کمک اھنآ ھب اسیلک
 ٔهویم ات مینکن راکچ و ،دیآ لمع ام رد ادخ ٔهویم ات مینکب راکچ دیوگ یم ادخ .درک دھاوخ هدافتسا نآ زا ناطیش
 شدنزرف ناھن رد ھک تسادخ نیا .نکن ھچ و نکب ھچ دیوگ یم ھک تسین بحذم نیا .دیآ ین لمع ام رد ناطیش
  .دنک یم ایند نیا ناتخبدب و ناکچوک رای و ،دزاس یم اسراپ و کین ار
 ار ادخ .ادخ یتح ،ددرگ یم ھتفرگ راکب نان ندروآ تسدب یارب زیچ ھمھ .)ینامسج نان( تسا نان لابند ایند
 زین نایحیسم زا یرایسب .دننک یزاخا مدرم زا ات ،دنمان یم ادخ و نید ملاع ار دوخ ،دننک یم یشورف تسد
 .دنراذگ یم شیامن ھبً ارھاظ ار نآ دنا هدرکن مضھ نوچ .دننک یم هدافتسا وس مالک زا .دننک یم راتفر ھنوگنیا
 یم یسیع .دننک یم عورشمان ٔهدافتسا نآ زا .)دزیخ یم رب یراکایر( دنوش یم “راکایر” ھک تسا تقونآ
 ھقدص رد ،دنوش یم نارادنامیا هانگ ثعاب ھک دنک یم دروم ھس زا تبحص یسیع .دیریگن دای ناشیا زا دیوگ
 .هزور و ،ندرک اعد ،نداد

 ۶ یتم
  ،نزن راج ،یھد یم ھقدص ھک یماگنھ سپ :٢
 .دنیاتسب ار اھنآ مدرم ات دننک یم اھ ھچوک و اھ ھسینک رد ناراکایر ھکنانچ 
 .دنا ھتفای یمامت ھب ار دوخ شاداپ نانیا ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ  

  ،یھد یم ھقدص نوچ وت سپ :٣
 ،دوشن هاگآ ،دنک یم تتسار تسد ھچنآ زا تپچ تسد ھک نک نانچ 

 ؛دشاب ناھن رد وت ٔھقدص ات :۴
 ،وت نیب ناھن ردپ هاگنآ 
 .داد دھاوخ شاداپ وت ھب  
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 اعد
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یبسانم راتفر و رھاظ دوب مزال ،دنک یفرعم سانش ادخ ار دوخ تساوخ یم یصخش ھکنآ یارب ،میدق دھع رد
 دوخ لقع ال ای ،دربب دوس نآ زا دھاوخ یم ای .دھد ناشن سانشادخ ار دوخ دھاوخ یم زین ایند .دشاب ھتشاد ار
 ار عوضوم نوچ .دروآ تسدب ھنوگچ دناد یمن یلو ،دراد یدایز شزرا ادخ دناد یم .دنک عناق یوحن ھب ار
 زین عون ود و ،تسا “ناھن” رد حور .دید ار نآ ناوت یمن ھک تسا حور زا تبحص .هدرکن تشادرب تسرد
 ٔهویم و .دھد یم ار حور دوجو هاوگ ھک تسا “ناھن” اھنت نوچ ،دنک یم “ناھن” زا تبحص یسیع .تسھ
 ار وت شاداپ “تسا ناھن رد ھک وت ردپ” دیوگ یم .تسا راک رد ناھن رد ھک تسیحور ھب یگتسب زین حور
 تیارب ھک یھار ،دیوگ یم یضاقتم ھب .داد مھاوخ ار وت )“شاداپ”( تکرب نم و ،ورب ار هار نیا وت .دھد یم
 ھک تسا یتمکح .)“دناد یم ار امش یاھزاین”( درک مھاوخ هدروآرب ار تزاین ،نم و ،ورب ار متخاس مھارف
 ردقچ .دنھد یم هولج ار دوخ ھنوگچ ادخ مان رد .دننک یم راتفر ھنوگچ نارگید نکن هاگن .داد مھاوخ وتب

 ھب یسک زا و ،تسا یصخش یتیصاخ تمکح ً،الوا .دنسر یم رظنب تمکح اب ردقچ و دنیوگ یم نخس بوخ
 تمکح ھک تسوا ھب و ،درب یم راکب دنزرف رد ار شمالک ھک تسا سدقلا حور .دوش یمن لقتنم رگید سک
 ار شدوخ تمکح تسا مزال سک رھ .دروخ یم شدوخ درد ھب اھنت وا یگدنز تمکح .دھد یم ار وا یگدنز
 ادخ زا ،دینیب یم تمکح اب ار یصخش رگا .دشاب یم شنادنزرف یگدنز ھب طوبرم ادخ تمکح .دنک تفایرد
 .ینتسناد ھن ،تسا یبُرجت ادخ ھک دیمھف دیھاوخ ،دیتفای ھک تقونآ .دھدب امش ھب ،زین ار امش تمکح دیھاوخب

 ۶ یتم
 ،ینک یم اعد ھک یماگنھ :۵
  شابم ناراکایر نوچمھ 
 هداتسیا اھ ھچوک ِرس و اھ ھسینک رد دنراد یم تسود ھک  
 .دننیبب ار اھنآ مدرم ات دننک اعد   
 ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ    
 .دنا ھتفای یمامت ھب ار دوخ شداپ نانیا     

 ،ورب دوخ قاتا ھب ینک یم اعد ھک یماگنھ ،وت اما :۶
 .نک اعد ،تسا ناھن رد ھک دوخ ردپ دزن و دنبب ار رد 
 ،وت نیب ناھن ردپ هاگنآ  
 ،داد دھاوخ شاداپ وت ھب   

 ،دینکم رارکت یلاخوت یتارابع ،اعد ماگنھ ،نینچمھ :٧
 ،دننک یم تسرپ تب ماوقا ھک ھنوگنآ 
 ،نتفگ هدایز ببس ھب دنرادنپ یم اریز  
 .دوش یم باجتسم ناشیاعد   

 ،دیشابم ناشیا دننام سپ :٨
 ،دینک تساوخ رد وا زا ھکنآ زا شیپ امش ردپ اریز 
 .دناد یم ار امش یاھزاین  
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 یمن ادخ زا یشاداپ ،دروآ تسدب ار نآ ناوت یم ھنوگچ دیوگ یمن و دنک یم ادخ مالک زا تبحص اھنت ھکنآ
  .هدیشوپن مسج مالک .)دوشب زین هارمھ ھکنآ ھب دسر ھچ( هدرکن ناونع ار وکین ٔھبرجت .دریگ
 ار نآ .دنریگ یم ار دوخ شاداپ زین “ناراکایر” ھلب !دنک یم شاداپ زا تبحص تروص ود رھ رد یسیع اما
 نایم زا هانگ نوچ .درادن یماود اما .دنا هدرک تفایرد ار نیرتھب ایوگ ھک ،دنریگ یم قرب و قرز نانچ اب
 ،تسا یتمالس ادخ شاداپ ریخ .)دریگ یم یاج مسج رب( ددرگ یم هدقع ھب لیدبت ھک درذگ یمن یزیچ و ھتفرن
 و ادخ ھب یئوکین ثعاب ،زین ینورد یکین و .تسا ناھن رد یلو .دروآ یم یاجب طاشن هدرک دشر نامز اب ھک
  .دیدرگ دھاوخ دوخ ٔھیاسمھ
 ھچ رھ .دنراد “ادخ” زین بحاذم .دروآ یم نابز ھب ار هدوبر ناطیش و هدوب ادخ زا ھچنآ عقاوم رتشیب یسیع
 ،دنراد ار ناشدوخ “تبحم” .دنراد زین اھنآ ،ار تسھ ادخ تایصوصخ و ادخ ھب طوبرم ھک حالطصا و تغل
 دمُم و( دشاب یم ناسنا نورد ھب طوبرم ھچنآ .دنراد ار ناشدوخ “یاھاعد” و ،دنراد ار ناشدوخ “شاداپ”
 یم یسیع ھک تسا لیلد نیا ھب .دننک عناق ار نایفارطا و دوخ ات ،دنھد یم هولج رھاظ ھب ار )دشاب یم شتایح
 لد رد اھنت ادخ .دیھدن بیرف ار دوخ .دننک ناشدوخ لثم ار امش دنھاوخ یم اھنآ .دیریگن دای مدرم زا دیوگ
 یم ناراکایر .دراد قرف یرگید اب سک رھ .تخاس دھاوخ دھاوخ یم ھک ھنوگنآ شدوخ ار رھاظ و تسامش
 و دینک ھعلاطم ار ادخ مالک .دیربن الاب ار یسک ،دینکن هاگن یسک ھب دیوگ یم یسیع اما .دینک هاگن نمب دنیوگ
 ادخ رگا .درب دیھاوخ الاب ار حیسم یسیع ،تقونآ .دیامن مضھ امش دوجو رد ار نآ دیھاوخب سدقلا حور زا

 .دروآ دیھاوخ تسدب ھنوگچ و دیراد زاین ھچ دیوگب وا دیراذگب سپ ،دیھاوخ یم ار
 

 
 حیسم یسیع یاعد

 
  
 
 
 
 
 
 

 اب تبحص' عوضوم دھاوخ یم .“دینک اعد ھنوگنیا” دیوگ یم یسیع ،دنا هدرک هدافتسا وس اعد زا مدرم نوچ
 ؟میراذگب نایم رد ادخ اب ار اھنآ ھنوگچ و تسیچ ام یاھ زاین ؟میھاوخ یم ھچ ادخ زا .دزاس نشور ار 'ادخ
 تبحص وا اب )تسا تسرد مینک یم رکف ای( دھاوخ یم ناملد ھک ھنوگ نآ نامدوخ تقونآ ،دیوگن امب ادخ رگا

 ادخ .تفر یم ردھ ھب ناشیاھ اعد و دندوبن ادخ رد مدرم .تسا هدوب ھنوگ نیمھ زین لاحب ات .درک میھاوخ
 .میزادرپب یسیع یاعد ھب تسا رتھب لاح سپ .مینک تبحص وا اب میناوتب ات داد ار شدنزرف
 نامیا وت ھب ھک ام .یسدقم ،یتسھ “ناھن” رد ھک وت .یسدقم وت میئوگ یم .“داب سدقم وت مان ،ینامسآ ردپ یا”
 حور ،نم زا سپ ھتفگ یسیع .میراد وت تمکح ھب زاین ام .میھاوخ یم زین ار تسا سدقم ھچنآ ،میا هدروآ
 سدقم ھک ار وت سپ نیا زا .دروآ دھاوخ نم تھابش رد ار امش و دوب دھاوخ نکاس امش رد ھشیمھ سدقلا
 میھاوخ یم ام .مینیب یم ار وت سدقم و کاپ دوجو تمان رد .“داب سدقم وت مان” .دناوخ میھاوخ ردپ یتسھ
  .نادرگ دوخ لثم ار ام .میشاب وت لثم
 و ادخ ھب طوبرم لوا ٔھنومن ھس .هدرب مان ھنومن شش ھب ار اھزاین .دزادرپ یم نامیاھزاین ھب یسیع سپس و
  .نامدوخ یاھ زاین ھب طوبرم رگید ھنومن ھس و تسوا لالج
 
 

 ۶ یتم
 :دینک اعد ھنوگ نیا امش سپ :٩
 ،ینامسآ رد ھک ام ردپ یا 
 .داب سدقم وت مان  
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 یادخ ،وت ارم یگدنز ناکُس مھاوخ یم .یوش نم هاشداپ وت مھاوخ یم نم ینعی .“دیایب وت یھاشداپ” دیوگ یم
  .یریگب تسد رد ،سدقم
 دنک یم لمع ناسنا رد ھک ،تسا مالک میتفگ و میدرک تبحص “ادخ یھاشداپ” ھب عجار ھتشذگ یاھ لصف رد
 مالک زا ھچنآ ،هدروآ نامیا تراشب اب اھنت و هدناوخن ار مالک ھک یسک یتح .دنادرگ یم ناسنا هاشداپ ار ادخ و
 دنمورین لمع اب ھک تسادخ اریز” ،دیوگ یم ١٣ :٢ نایپیلیف رد ادخ مالک .ھتشگ وا ندروآ نامیا ثعاب هدینش
 .“دروآ یم دیدپ امش رد ،دزاس یم شدونشخ ھک ار ھچنآ ماجنا تردق مھ و میمصت مھ ،دوخ
 یم ناشدوخ دصاقم یارب ار یسیع ھک یناسک یارب عوضوم نیا .تسھ زین ادخ ٔهدارا لماش ادخ یھاشداپ

 یم ام یگدنز رد “وا” ھچنآ .)میھاوخب و( میئوجب ار وا ٔهدارا دیوگ یم ادخ .تسین یبوخ ربخ ،دنتساوخ
 رب درذگ یم نامسآ رد ھچنآ ینعی .“دسر ماجنا ھب زین نیمز رب” ،دیوگ یم .میھاوخب ارنآ ،دوش ماجنا ،دھاوخ
  .میھاوخ یم دوخ یارب ار وت فادحا و میرب یم الاب ار وت ام .دوش ماجنا زین میتسھ نیمز یور ھک ام
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھک یروطب .میھاوخ یم وا زا ار ھنازور نان ،مینک یم تبحص ھک تسیک اب دش صخشم ھکنآ زا سپ ،لاح و
 رھ .)یناحور و ینامسج یاھ زاین( تسا نرادنامیا یگدنز ٔھنازور تاجایتحا “ھنازور نان” ،دش ھتفگً البق

 نامیا زا لبق تسا نکمم .میراد زاین ھچ دناد یم و تخاس ار ام وا نوچ میھاوخ یم ادخ زا ار میراد زاین ھچ
 هدرپس ادخ تسدب ھمھ ھک تسنیا قرف ،لاح یلو .میدروآ یم زین تسدب و میتساوخ یم ار اھ زیچ نیمھ ادخ ھب

 و ،تسادخ یارب ،مینک یم ھک یراک لاح .میھد ماجنا تسا مزال ،ار ھتشاذگ ام یاپ شیپ ھچنآ اھنت ام و هدش
 .مینک رکش ار ادخ ،میدرک تفایرد ھک دوب ینامسج نان رگا .دیھاوخب وا زا ار ھنازور نان دیوگ یم یسیع
 باوخ زا سپ یتقو .میھاوخب ادخ زا ار زیچ ھمھ میزومایب دیاب .مینک رکش ار ادخ نینچمھ ،دوب یناحور رگا
 نان ھک دید دیھاوخ ،تقونآ .دوب دھاوخ رتشیب زور نآ رد امش یناحور تشادرب ناکما ،دیوشب رادیب اعد اب
 ار ادخ .تسا راک رد ھک تسا سدقلا حور .تشاد دھاوخ امش ٔھنازور یگدنز رب یگرزب ریثات ،ادخ یناحور
 .رکش
 
 
 

 ۶ یتم
 .امرف اطع ام ھب زورما ار ام ٔھنازور نان :١١

 

 ۶ یتم
 دیایب وت یھاشداپ :١٠

 ،دوش یم ماجنا نامسآ رد ھکنانچ ،وت ٔهدارا 
 .دسر ماجنا ھب زین نیمز رب  
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 ای( تسا ضورقم یسک ھب یسک !هدشن ھیفصت ھک ،تسا مدرم نایم باسح روظنم ؟تسیچ اھضرق زا دوصقم
 و گنج ای دور یم ھمکحم ھب ،دوشن تخادرپ رگا و )هدرک شاخرپ یسک ھب دوخ لمحت نداد تسد زا رطاخب

 .دوش یم هدیشک اجنیا ھب ھک تسا یھاوخ دوخ .)دنک یم رھق ای( دھد یم خر لادج
 ھب ھک ھنوگنامھ نوچ ؟“شخبب ار ام یاھضرق” میھاوخ یم ادخ زا ارچ .“شخبب ار ام یاھضرق” ،دیوگ یم
 امش .میھدب وا ھب دیاب زین ردقنامھ ،مینک یم تفایرد وا زا ھک ردقنامھ .میراد زین ادخ ھب ،میراد یھدب نارگید
 تساوخ زا زین امش سپ ؟دیشخبن ارنآ ادخ ایآ ؟دیا ھتفرگ هدیدان دوخ یگدنز رد ار ادخ تساوخ ھک هدش راب دنچ
 ،دیوگ یم ٨ :١٠ یتم رد یسیع .دیئامن سکعنم نارگید ھب ار هدش تفایرد ششخب .دیرذگب ھیاسمھ زا دوخ
 .میھدب دوخ ٔھیاسمھ ھب ار میراد ھچ رھ ھک تسین نیا روظنم ھتبلا .“دیھدب مھ ناگیار ھب ،دیا ھتفای ناگیار ھب”
 تبحم .تسا یسیع رطاخب ششخب و تشذگ لیلد .دریگ یم تروص یسیع مان رد ھک تسا یتشذگ روظنم
 یم ار ام تشذگ یئاناوت ھک تسا ادخ تبحم ،دیوگ یم .میا ھتفای یسیع زا ار نآ و دنک یم تشذگ ھک تسا
 رادروخرب ادخ دوجو زا “دوخ نارادضرق” و امش ات ،دیربب الاب ار شمان و ،هدرک راکچ دیھدب ناشن لاح .دھد
  .دیوش
 
 
 
 
 
 
 
 
 رگا و .میوشن هدیشک اجنآ ھب رگید تقوچیھ ھک مینک یم اعد ،دوش رود ام زا هانگ ھک میا هدرک اعد ھکنآ زا سپ

 یم حرطم ار عوضوم لصا .ریگب هار رد ار ام تسد و هدب ناشن امب ار هار ،)میوش یمً الومعم ھک( میدش
 مسج نورد رب ار دھد یم ھچنآ ھک تسنیا ادخ تساوخ .تسادخ تساوخ ،تسا رظن دم ادتبا ھچنآ نوچ ،دنک
 ،زین میدروآ رگا و .میروآ ناطیش شیپ میھاوخ یمن ار یداد ھچنآ ،میئوگ یم .میرادب هاگن دوخ ناج و حور و
 رھ رد .ادخ مالک ندرب راکب اب ؟روطچ .“هد نامیئاھر ریرش زا” ،دیوگ یم .نک صالخ نآ رش زا ار ام
 وربور یلکشم ای ھلئسم اب ھک ینامزً اصوصخ .دراد ار دوخ تساوخ و تسھ اجنآ رد ادخ ،میشاب ھک یطیارش
 شیشک ھب .یوجب نم رد ار تسھ ھچ رھ .مراد ار نآ لح هار نم دیوگ یم .دنز یم ادص ار ام ادخ ،میوش یم
 ھک یترارش زا .دیوگ یم ھچ یراد ھک یلکشم ای ھلئسم ھب عجار ادخ نیبب و نک عوجر یحیسم نارواشم ای
 اھنت ھن .دیراذگب ارجا ھب لمع رد ار نآ یناحور ٔھبنج .دینک تبحص وا اب “ریرش زا یئاھر” هار و ھتساخرب
 .تسھ زین ام تالکشم و لئاسم لح رد ادخ لالج .دبای یم لالج نآ لح رد ادخ ھکلب ،دوش یم لح ھلئسم
 ام ترارش ار ام یتمالس .تسام رد ھک دشاب یم هانگ رطاخ ھب ھمھ اھنیا .تسین یلکشم ای ھلئسم ،تشھب رد
 و دنک یم دراو ھمطل مدرم و ،ھیاسمھ ،هداوناخ اب ام طباور ھب ھک تسا ھنوگنیا .درب یم نیب زا ھنوگ نیا ھب

 ۶ یتم
 ،شخبب ار ام یاھضرق و :١٢

 .میشخب یم ار دوخ نارادضرق زین ام ھکنانچ 
 

 ۶ یتم
 ،روایم شیامزآ رد ار ام و :١٣

 .هد نامیئاھر ریرش نآ زا ھکلب 
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 ،مینک یم ارجا ار شمالک ھک ینامز .دیآ یم تسدب شمالک یارجا رد ادخ ششخب .میوش یم “رادضرق”
 .تفر میھاوخ هار مدرم نایم رد یسیع دننام و دشوپ یم مسج ام رد مالک تقونآ .مینیب یم دوخ رد ار رییغت
 .دھد یم لالج نآ رطاخ ھب ار ادخ و دنک یم تفایرد ار دوخ یجنم تھابش رتشیب یمک ادخ دنزرف تقونآ
ً البق ،میدرک زاب رگا یلو ،مینکن هانگ میھاوخ یم ادخ زا تقونآ .ددرگ یم رتشیب یمک ناطیش زا “نامیئاھر”
 زا تبحص اھنت دماین .تسا نیمھ ادخ تساوخ نوچ ،مینک ھبوت دیاب زین راب نیا میناد یم و میا هدوب راک ھبوت

 یاج ھک تسادخ تمکح .دنک رپ دوخ ضیف اب ار نآ یاج سدقلا حور .دنک نک ھشیر ار نآ دمآ .دنکب رَش
 یگدنز رد یا ھنوگ ھب رش ھک لاح .ددرگب ام یگدنز کلام ادخ ات داد ار شناج یسیع .دریگ یم ار ترارش
 .میزاس یم مھارف سدقلا حور یارب ار راک ھنیمز ،مالک یارجا اب و میرب یم هانپ ادخ ھب ،هدرک دنلب رس ام
 ھچنآ و مینک یم تعاطا ام .دریگ یم ماجنا “ناھن” رد و ،ینورد تسیراک .دھد یم یئاھر ار رش ھک تسوا
 یم شرورپ .دتفا یم راکب لکش نیا ھب ام نامیا .تسادخ اب راک ٔھیقب .مینک یم ارجا ار هدش ھتساوخ ام زا
 یادتبا .دنک یم رادیاپ زین یگدنز رگید تالکشم و لئاسم ربارب رد ار ام ،هدش تفایرد ضیف زا تردق .دبای
 تداھش نیا .هدرب زین ار نآ تکرب ،هداد ماجنا ھکنآ یلو .تسین یا هداس راک ندرک ھبوت .تسا تخس نآ
 .تسا نایحیسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ار لمحت .دراد ار ادخ لمحت اھلاس ردق ھک دھد یم ناشن ،دھد یم جرخ ھب لمحت شردارب ربارب رد ھک یسک
 اھنآ ھب تسناوت دیھاوخ تقونآ .دنک دایز مدرم ترارش ربارب رد ار امش لمحت دیھاوخب ادخ زا .دھد یم ادخ
 .داد امش ھب ار تاجن مایپ یسک .دھد تاجن ناشناھانگ زا ار مدرم دھاوخ یم ھک تساھلاس ادخ .دینک کمک
 دوخ ادتبا .دیشخبب ادخ تاجن مایپ اب ار نارگید یاطخ ھک تسامش تبون لاح .دیشخب ار امش یاھاطخ ادخ
 تقونآ .تسادخ راک قیرط نیا .تشاد دیھاوخ تسد رد ار نارگید ششخب یئاناوت تقونآ ،دیوش یم هدیشخب
 ار دوخ ھک تسا سدقلا حور .ددرگ یم داجیا نورد زا .تسا ناگیار ادخ تبحم نوچ ،دیشخبب دیناوت یم
 :٧ نایمور رد سلوپ .تخاس ار یدازآ و ،دش ھنحص دراو ھک تسوا .میدرکن شیارب یراک .دھد یم ناشن

 ھب ،مھاوخ یمن ھک ار یدب لمع ھکلب ،مھد یمن ماجنا ،مھاوخ یم ھک ار وکین لمع نآ اریز” ،دیوگ یم ١٩
 نم .تسا نم دوخ رد اطخ .مشاب مھاوخ یم ھک ھنوگنآ دراذگ یمن ھک تسا هانگ دیوگ یم ؟ارچ .“مروآ یم اج
 ات ،مبوک یم و منک یم ارجا ار تمالک .شخبب ارم ناھن رد تمالک اب .یشخبب ار میاطخ مراد زاین ھک متسھ
  .مشخبب ار دنراد نآ ھب زاین نم ناگیاسمھ ھچنآ مناوتب ات .منک تفایرد ار مکاروخ وت تایح زا و دوش زاب برد
 
 
 
 
 

 ۶ یتم
 ،دیشخبب ار مدرم یاطخ رگا اریز :١۴

 .دیشخب دھاوخ ار امش زین امش ینامسآ ردپ 
 ،دیشخبن ار مدرم یاھاطخ رگا اما :١۵

 .دیشخب دھاوخن ار امش یاھاطخ زین امش ردپ 
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 هزور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تساوخ عیطم ارنآ ات میروآ یم دوخ مسج رب ھک تسا یئاھراشف زا یکی ھک ،یراد هزور ھب میسر یم لاح
 ار ام ،هانگ زا هدش هدوسرف مسج .دنا هدناشک داسف ھب ار دنزرف و دنا هدرک دنلب رس دولآ هانگ لایما .مینادرگ ادخ
 هدیشک هانگ ھب ھک هدوب ام رد یفعض .دناشک یم هانگ ھب ار ام و دروآ یم راشف نورد زا .دنک یم رود ادخ زا

 .ناطیش اب ھلباقم رد تسا یرگید ھحلسا .دش دھاوخ فرط رب ،هزور و مالک ندرب راکب اب زین فعض نآ .دش
 هزور هام کی زین یسیع .مینکب ،میراد وا زا ھک یزاین و ادخ رب زکرمت ،دوجو مامت اب ات میریگ یم هزور
 .دش نشور مسج فیلکت تقونآ .دنارذگ یئاھنت ھب ردپ اب ھک تسا ینامز .دوب نابایب رد ھک دوب ینامز .تفرگ
 مامت اب ار ادخ ھک میئوگب میناوت یم تقونآ .ددرگ یم ردپ لام ام مسج ،هزور رد .دش امرف مکح ردپ تساوخ
  .میراد یم تسود ،ناج مسج و حور
 هزور ریخ !دننک داش ار ناشیاھ تب ات دنریگ یم هزور اھ تسرپ تب .هدرک رابتعا یب ناطیش زین ار هزور
 تاظحل .دشاب ھتشاد روضح دیاب ردپ .دنشاب ھتشاد روضح سدقلا حور و مالک ھک دروخ یم درد ھب ینامز
 و میوش یم ادج مسج زا .مینک یم ھک تسیراک ھمھ و زیچ ھمھ رد وا ندید و ادخ زا تعاطا لماش هزور نیا
 نآ شاداپ .ددرگ یم میھاوخ یم ادخ زا ھچنآ رب زکرمت .دناسر ماجنا ار ادخ تساوخ سدقلا حور میراذگ یم
  .میریگ یم ادخ یارب ار هزور .دروخ میھاوخن ار ناطیش لوگ ریخ .میروآ یم تسدب ناھن و نورد رب زین ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یھار .دننک یم نارگید ھچنآ ھب نکن هاگن .هاوخب ادخ زا ار یتمالس و شاب دوخ یتمالس رکف رد وت دیوگ یم
 درب یم دوخ نورد رب ار ام هزور .دریگ یم ماجنا “ناھن” رد ھک تسیراک .ینک یط دیابً اصخش وت ھک تسا
 .میریگب ادخ زا باوج ات میریگ یم هزور .یناحور تسینامز .دنک یم ادخ زا تعاطا ھب روبجم ار ام مسج و

 ۶ یتم
 ،دیشابم ورشُرت ناراکایر دننام ،دیریگ یم هزور ھک یماگنھ :١۶

  دننک یم نوگرگد ار دوخ ٔهرھچ تلاح نانآ اریز 
 .دنیامنب راد هزور ،مدرم دزن ات  
 ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ   
 .دنا ھتفای یمامت ھب ار دوخ شاداپ ھک    

 ۶ یتم
 ،یریگ یم هزور نوچ وت اما :١٧

 یوشب ار دوخ تروص و نزب نغور دوخ رس ھب 
 ،دشابن نایع مدرم رب وت ٔهزور ات :١٨

 ،تسا ناھن رد ھک وت ردپ رب ھکلب 
 ،وت نیب ناھن ردپ و  
 .داد دھاوخ شاداپ وت ھب   
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 .هریغ و ،دبای تاجن ام ٔھیاسمھ ھکنآ یارب میریگ یم هزور .میوش صالخ ناطیش رش زا ات میریگ یم هزور
 تداع اھ زیچ یرایسب ھب هدوسرف مسج .دنک یگدنز وا اب ھک تسادخ ،)نادنزرفً اصوصخ( ناسنا رھ قح
 ھب عیطم ار مسج .دنک لمع و دراذگب نادیم رب یاپ ،میا ھتشاد دوجو رد ھچنآ سکع ات میریگ یم هزور .هدرک
 ار باوج .تساجک رد وت تایح ینادب مھاوخ یم نوچ ،مھد یمن کاروخ وت ھب میئوگ یم .تسا ندومن ادخ
 شاداپ وت ھب ،وت نیب ناھن ردپ” ،ھک تسا لکش نیا ھب .نامدوخ راتفر رد و فلتخم لاکشا ھب ،دھد یم ادخ
 نیمآ .“داد دھاوخ
 
 

 ینامسآ یاھجنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تاجن ار ام ،کین لامعا .دھد یم ایند دوخ ھب تبسن رادشھ یسیع ،ایند نیا لالج ھب تبسن رادشھ زا سپ
 .تسادخ زا تبحم .)دھد یم ار نآ شاداپ/تکرب ادخ و( دنک یم دونشوخ ار ادخ ،کین لامعا .دنھد یمن
 نامیا وا ھب ھک رھ ات داد ار دوخ ٔھناگی رسپ ھک درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز” ،دیوگ یم ١۶ :٣ انحوی
 .دزاس یم رپ ار دوخ ،دوخ زا نداد اب ھک تسا تبحم نیا .“دبای نادیواج تایح ھکلب ،ددرگن کالھ دروآ

 اب و تسا نم زا یراد ھچنآ دیوگ یم .تشاد دھاوخ ھمادا ام رد تیاھن ات و دش زاغآ ردپ زا ھک تسا ینایرج
 ،داد )ام( دنزرف ھب ردپ .دراد نایرج نآ رد ادخ ھک تسیئاج .دوش یم رپ شیاج ،ناگیاسمھ ھب نتشاد ینازرا
  .درادب لوبق حیسم مان رد ار نآ ھک رھ ھب دنزرف و
 هدافتسا نآ زا دیاب .دیزادنا یب نایرج ھب دیوگ یم .تسامش یاھ جنگ اھنآ ؟دنمادک دیا ھتفای دنوادخ زا ھک یتاکرب

 ینامسآ یاھ جنگ .دنتفایب تیصاخ زا کمن دیراذگن .دننزب گنز و دیب دیراذگن .دوش رپ هرابود شیاج ات دوش
 ،میدرب راکب و میتساوخ رتشیب ھچ رھ و ،دش زاغآ نامشوگ رد مالک اب ھمھ .میراد ادخ رد ھک تسیا ھتخودنا
 تسا ناھن رد .تسین دوش یم هدرمش جنگ نیمز رب ھچنآ دننام ادخ جنگ دیوگ یم یسیع .میدرک تفایرد رتشیب
 نایفارطا ھب ار شرون ،ام قیرط زا ادخ تقونآ .دنک یم شرورپ ام رد ھک تسادخ تایصوصخ .ینامسآ و
 رد .دوش یم رپ هرابود و دوش یم یلاخ هدش زیربل تبحم .دوش یم رپ و یلاخً امئاد ھک تسا یجنگ .دراب یم
 یارب رکش ار ادخ .دسر یم دنزرف ھب ،ردپ زا یرتشیب تھابش و دنک یم دشر رتشیب ادخ تیسودق نایم نیا
 .ادخ تبحم
 
 
 
 

 ۶ یتم
 ،دیزودنایم جنگ نیمز رب :١٩

 دنناسر یم نایز ،گنز و دیب ھک یئاج 
  .دننک یم تقرس و دننز یم بَقن نادزد و  

 ،دیزودنایب نامسآ رد ار دوخ جنگ ھکلب :٢٠
 دناسر یمن نایز گنز و دیب ھک اجنآ 
 دننک یمن تقرس و دننز یمن بَقن نادزد و  
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 دیوگ یم یسیع .ددرگ یم ناسنا ناج یتخبدب ثعاب ،دراد یاج )“ناھن”( لد رد ھک یھانگ ،میدرک هراشاً البق
 ای کی رھ ،لومت ،ترھش ،ماقم ،ھشیپ ،ھناخ تسا نکمم .تساجنآ رد ام لد ،دراد شزرا ام یارب ھچ رھ
 .دش دراو یسیع و تفر رانک ایند .میا هدرک قرف ام اما .ھتفای لکش نآ زا یویند یگدنز .دیناھاوخ ار ھمھ
 تفرگ یناحور بناج ،ھشیپ .تفرگ یناحور بناج ،ھناخ .دش یئادخ ،دوب یویند ھچنآ .دروآ هویم ام رد مالک
 لالج ار ادخ لومت و ترھش .درک زارفا رس ار نآ ادخ و دروآ دورف رس ،ماقم .داتفا راکب یناحور یایاطع و
 ناتنوردنا رد هزات یحور و دیشخب مھاوخ امش ھب هزات یلد و” ،دیوگ یم ٢۶ :٣۶ لایقزح رد ادخ .دناسر
 لد رد ھک تسیجنگ .“داد مھاوخ امش ھب نیتشوگ یلد ،هدروآ رد ھب امش رکیپ زا ار یگنس لد و داھن مھاوخ
 .تسا لد رد یلاکشا ھک تسادخ یادن ،دیآ یم شیپ یا ھلئسم ھک ینامز .دنک یم زیربل و دریگ یم یاج
 ھک روطنآ ،حیحص ٔھنوگب ھلئسم ات دیربب راکب ار شمالک .هداد ار نآ لح هار و هدرک هراشا ھلئسم ھب شمالک
  .ددرگ یم ناگیاسمھ تکرب ثعاب و دنک یم دشر امش دوجو رد ادخ ٔھنیجنگ تقونآ .ددرگ لح ،دھاوخ یم ادخ
 
 

 مشچ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ھب ھچنآ ،یھاوخ یم ار یتمالس رگا .دراد میقتسم ٔھطبار ،لد اب مشچ .دوش یم یرایسب ناھانگ ثعاب مشچ
 ھب و یھاوخب و یرگنب ،دوواد دننام راذگن .نادرگرب یور ،تسین ادخ زا رگا و ،هدب تیمھا دروخ یم مشچ
 نآ تشادرب یلو ،هدش دازآ ام یارب زیچ ھمھ ندید .داتفا ماد ھب مشچ قیرط زا شیادیپ رد زین اّوح .یتفایب ماد
 ،دروخرب شوخ ،ابیز تسا نکمم .میراد یم رب نآ زا یور ،تسا نآ فلاخم رگا و میراپس یم مالک ھب ار
 ھتفر ردھ ھب و دوب دھاوخ ناطیش تسد رد ھمھ ،تسین وا بحاص ادخ رگا ،دشاب زین دنمتورث و نابز شوخ
 :داد حرش ھنوگ ھس ھب ناوت یم ار مشچ .دش دھاوخ
 یم داجیا ار درخ و کرد ام یارب و دنیب یم ار نوریب نورد زا ھک ام ینورد صخش .تسا لد مشچ ادتبا
 ناطیش تسد رد ،ددرگن یبایزرا ھتفگ مالک ھچنآ ساسا رب رگا ،دروخ یم لد مشچ ھب ھچنآ ،دیوگ یم .دنک
 وا مشچ رب ھک یریثات ھجوتم ،دوب زاب ادخ ھب وا لد مشچ یلو ،دید دوواد ھک ینامز رگا .تفرگ دھاوخ رارق
 دروخ یم مشچ ھب ھچنآ ھک یتیمھا ٔھجرد ھب نایحیسم زا یرایسب .دنادرگ یم رب ار شیور و ،دش یم ھتشاذگ
 سرتسد رد و میراد مزال نوچ دنیوگ یم .هدش رتشیب ادخ زا تعاطا شزرا زا ،ندید شزرا .دنتیسن فقاو

 ۶ یتم
 ،تسوت جنگ اج رھ اریز :٢١

 دوب دھاوخ اجنآ زین وت لد 

 ۶ یتم
 .تسا ندب غارچ مشچ :٢٢

 ،دشاب ملاس تمشچ رگا 
 .دوب دھاوخ نشور تدوجو مامت  
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 ار ناطیش .دیھد یم تسد زا ار دوخ یتمالس ھک تسا لکش نیمھ ھب ھک دنناد یمن .مینک یم هدافتسا ،تسا
 .دزاس ناشدوجو دراو ار دراد الب ھچنآ ناطیش دنھد یم هزاجا و دنوش یم نیشنمھ وا اب .دننک یم دوخ ٔھچیزاب
 ھک تسوا ِدوخ سَفن یاوھ ،دوش یم ھسوسو یسک ھک یماگنھ” ،دیوگ یم ١۶ - ١۴ :١ باوقعی رد ادخ مالک
 ،دسر رمث ھب نوچ زین هانگ و دیوز یم هانگ ،دوش نتسبآ ھک سَفن یاوھ ،دنکفا یم ماد ھب و دبیرف یم ار وا
 .دینکن .تسا نیمھ ندرک یزاب ریش مد اب ھلب .“دیوشم ھتفیرف ،نم زیزع ناردارب .دروآ یم راب ھب گرم
 یور رَش زا .دیبوکب .دیوش صالخ رَش نیا زا دیھاوخ یم ھک دیئوگب وا ھب اعد رد و دیھدب جرخ ھب تعرج
 امش زا ھک ،دینک یگداتسیا سیلبا ربارب رد .دیشاب ادخ میلست سپ” ،دیوگ یم ٧ :۴ رد بوقعی .دیوش نادرگرب

 .“تخیرگ دھاوخ
 مالک ساسا رب رگا ،تسام کرحم ھچنآ و ،نادجو ،هرمزور تواضق ،کرد .تسا درخ مشچ رگید مشچ
 یم راکشآ ام یارب مالک تخانش نتشاد تیمھا ،ھجیتن رد و .دش دھاوخ ناطیش تسد تلاع ،دشابن یتمالس
 لاوز رگا .تسا دروخ یم مشچ ھب ھچنآ ینھذ تواضق و لیلحت و ھیزجت لاح رد مادم ،ام ینورد مشچ .ددرگ
 ادخ هار رگا .دمان یم مشچ یتمالس ارنآ یسیع .دروآ دھاوخ راب ار یکیرات ،دشابن سدقلا حور تسد رد نآ

 ھنوگچ ،انیبان مشچ ،اما .دوب دھاوخ ام ناج حور و مسج یتمالس نآ ھجیتن و تسا ملاس ام مشچ ،مینیب یم ار
 درخ مشچ ھک تسا سدقلا حور .درادن راک نیا ماجنا یارب یکالم .دنیبب و دھدب صیخشت ار ترارش دناوت یم
 لباقتم لمع ،درخ مالک ،میدرک دروخرب دوخ زا یھانگ ھب رگا .مینک راتفر و مینک رکف تسرد ات دنک یم زاب ار
  .میوش صالخ نآ رش زا ات داد دھاوخ ناشن ام ھب ار
 یم هار ادخ اب رگا ؟دینیب یم ھنوگچ ار دوخ هدنیآ .ام یاھ تین و فادحا و تسا هدنیآ ھب مشچ ،هرخالاب و
 نآ یتمالس سپ ،تسادخ رد رگا ،دیراد دوخ یور شیپ ھک یھار .دوب دھاوخ امش یامن هار امش مشچ ،دیور
 ھچ رھ .دینک انشآ یسیع اب ار ناشلد ھکلب ،دیئوجن ار مدرم مشچ .تشاد دھاوخ رثا زین امش حور و مسج رب
 ،دیوگ یم ٣۵ :٢٠ نالوسر لامعا .دیدرگ دھاوخ رتشیب زین دوخ تیناحور ،دیزاس رشتنم ار یسیع تیناحور
 نانخس و ،میئامن ریگتسد ار نافیعض میناوتب ات مینک راک تخس نینچ دیاب ھک ما هداد ناشن امش ھب ظاحل رھ زا”
 .“تسا رت هدنخرف نتفرگ زا نداد” :دومرف ھک میشاب ھتشاد دای ھب ار یسیع دنوادخ دوخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یم تملظ هانگ .تسا تملظ ،دروخ یم مشچ ھب ایند زا ھچنآ ،دیوگ یم .مینیب یم ار ھیضق سکع ھیآ نیا رد
 دیایب امش مشچ ھب دراد یعس ایند .دنادرگ رب یور دناوت یمن ،دشاب هدوبن ساسح هانگ ھب تبسن مشچ رگا .دروآ
 قرز اب و میوش یم وربور فلتخم تانالعا اب زور رھ .دنکب دھاوخ یم ھک یراتفر و رکف ھب راداو ار امش و
 نآ ھک دید نز نوچ” ،دیوگ یم ۶ :٣ شیادیپ رد ادخ مالک .دنک دوخ بلج ار ام رظن ،دننک یم یعس قرب و
 و تفرگ نآ ٔهویم زا سپ ،شناد ندوزفا یارب هاوخلد یتخرد و ،زاون مشچ و تسا کاروخ شوخ تخرد
 رد هانگ ھلب .دیدش “میظع تملظ” ھجوتم لاح .“دروخ وا و ،داد دوب یو اب ھک زین شیوخ رھوش ھب و ،دروخ

 ۶ یتم
 ،دشاب دساف تمشچ رگا اما :٢٣

 .تفرگ دھاوخ ارف تملظ ار تدوجو مامت 
 ،دشاب تملظ تسوت رد ھک یرون رگا سپ  
 !دوب دھاوخ یمیظع تملظ ھچ   
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 مھارف ناھانگ کیاکی زا تاجن .دیسر مشچ ھب یکیرات رد رون یلو .تفرگ ارف ار “دوجو مامت” و دش دراو لد
 .دینادرگ تمالس یرگید زا سپ یکی ار “دوجو” و دیدرگ لمع ھب لیدبت ادخ ملع .دش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ار ھجیتن و هدید ار ود رھ نوچ دشاب ورود دناوت یمن ادخ دنزرف .تسیھاوخ دوخ و یئورود زا تبحص
 )نوریب و نورد رب( ادخ تمدخ ھب ار دنزرف )ھناگادخ یگدنز قیرط( ادخ تمکح لاح .هدروآ نامیا و ھتخانش
 و تسادخ زا مادک ھک ھتخومآ یلو ،دنتسھ ادخ دنزرف مشچ یولج و ،وا یور شیپ ود رھ ھنازور .درامگ یم
 ای تسا لالج رپ راگدیرفآ زا .منھج ای تسا تشھب زا .یتخبدب ای و تسا یتخبشوخ زا تبحص .ناطیش مادک
  .هداتفا لالج شنیرفآ زا
 .فلاخم بناج یرگید و دراد هار بناج کی ھب یکی .دنرگیدکی سکع نوچ ،دومیپ ار هار ود رھ ناوت یمن
 زا و دیشاب یحیسم دیناوت یم دینکن رکف ھک تسنیا روظنم .منھج و تشھب .گرم یرگید و تسا تایح یکی
 دننام .دیا هدرک نوزحم ار سدقلا حور ،دیزادناین راکب ار تاجن رگا .تسین یگدنز ٔھلیسو ادخ .دیربب تذل ایند
 لامیاپ ،دش هداد تاجن یارب ھک یناج .دوش یم رتسبمھ وا نمشد اب هدرک ردپ ھب تشپ ھک دنام یم یدنزرف

 .“لوپ ٔهدنب مھ ،دیشاب ادخ ٔهدنب مھ ناوت یمن” .یآ دوخب .ددرگ یم ناطیش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۶ یتم
 ،درک دناوتن تمدخ ار بابرا ود سک چیھ :٢۴

  تشاد دھاوخ ترفن یکی زا ای اریز 
 ،دیزرو دھاوخ رھم یرگید ھب و  
 دوب دھاوخ یکی ٔهدرپس رس ای و   
 .درمش دھاوخ راوخ ار یرگید و    
 .لوپ ٔهدنب مھ ،دیشاب ادخ ٔهدنب مھ دیناوت یمن     
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 ینارگن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،میوش یم نارگن ھک ینامز .دیراد زاین دوخ یگدنز یارب ھچ مناد یم و مدیرفآ ار امش نم دیوگ یم ادخ
 .؟دیونش یم ار ادخ یادن .میا هدش ایند متالتم یایرد شوختسد .میا هاد تسد زا ار یگدنز تمکح ھک تسینامز
 دوخ ساوح تلفغ ھجوتم ھک ینامز .هدمآ وت رس رب ھچ ینیبب ات نک زاب ار تلد مشچ .دنز یم ادص دراد ادخ
 رد هرابود ار وت ات ،نک زاب ار برد .متسھ تاجن یادخ نم دیوگ یم و دبوک یم ار ام لد برد ادخ ،میدش
 ممالک رد ار متایح هراُسا .یوش ملاس هرابود ات یراد مزال ھچ و دش ھچ مناد یم ،دیوگ یم .مریگب شوغآ
 کاروخ و زادنا راکب ارم .تسین تملظ نیا وت قح .بای زاب ار دوخ تمکح و ،ریگب کاروخ نآ زا و ،یوجب
 .ینارگن ارچ سپ .متسھ وت سرتسد رد .متسھ وت دوجو رد نم .روآ تسدب نم هارمھ ار تیاھزاین و کاشوپ و
 .یروآ تسدب ار نآ ھنوگچ و یراد مزال ار ینان ھچ مھد یم تمکح .هاوخب نم زا ار دوخ نان تمکح
 ناشن ار هار ،تنورد زا نم ؟یھاوخ یمن نم زا ارچ .یراد ھک یئاھ زاین ٔھیقب و کاشوپ یارب ،نینچمھ
 ات دیشک دھاوخن یرید نیبب نک اعد و ریگب مارآ .متسھ وت نورد نم .تفرگ مھاوخ ار تتسد و ،داد مھاوخ
 هرابود دیما .دیآ یم تسدب عاضوا ھب طلست تقونآ .تسادخ زا ینشور مشچ .دوش یم راکشآ تلد رد باوج
 .ادخ نیرب تشھب رد .درب یم رسب ادخ یتمالس هار رد ار شناج و دریگ یم لاب و دوش یم هدنز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زین یرایسب یاھ مکش و هدش زارد نآ بناج ھب یدایز ناتسد .دیآ یمن تسدب یگداس ھب نان ھک تسین یکش
 ادخ .تسین نازرا و دوش یمن تفای اج ھمھ رد .دراد نتخیر قرع و تمحز و راک ھب زاین نان .دنا ھنسرگ
 نآ لباقم رد ار وت و ،منیب یم وت زا رتھب نوچ ،مسانش یم وت زا رتھب ار نآ نم ،دیوگ یم .دناد یم ار نیا
 .دزاس یم مھارف جاتھیام نیمات یارب ار مزال راتفر و هار و دنک یم راکب زاغآ نورد زا ادخ .مزاس یم
 رد .دسر یم تسد ھب نورد زا نان ھلب .درامش یم دوخ ردپ ار وا ھک صخش رھ یارب تسا نآ رد یتمکح

 ۶ یتم
 دیشابن دوخ یگدنز نارگن ،میوگ یم امش ھب سپ :٢۵

 ،دیشونب ھچ ای دیروخب ھچ ھک 
 .دیشوپب ھک دوخ ندب نارگن ھن و  
  کاروخ زا یگدنز ایآ   
 ؟تسین رتمھم کاشوپ زا ندب و    

 ۶ یتم
  و دنراک یم ھن ھک دیرگنب ار نامسآ ناگدنرپ :٢۶

  دننک یم هریخذ رابنا رد ھن و دنیورِد یم ھن 
 .دھد یم یزور اھنآ ھب امش ینامسآ ردپ و  
 ؟دیتسین اھنآ زا رتشزرا سب امش ایآ   
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 نانیمطا یلو ،دیرواین تسدب ھظحل نامھ تسا نکمم .درک دیھاوخ تفایرد هرخالاب و دیھاوخب وا زا اعد
 هدوب مالک عیطم .دیا هداد ماجنا ار دوخ راک امش .تسا هداد “ناھن” نورد رب ار باوج ادخ ھک دیشاب ھتشاد
 .داد دھاوخ ار شنادنزرف یزور ،دوخ تمکح اب ھک تسادخ لاح .دیا
 و دراد دنزرف یارب یدایز شزرا ردپ ھک دھد ناشن لکش نیا ھب دھاوخ یم نوچ ،دنز یم لاثم ار ناگدنرپ
 .میرب یم راکب یگدنز رد ھک ،ادخ زا تسا یتشادرب .تسادخ تمکح ادخ نان .داد دھاوخ ار وا ٔھنازور نان

 ،میئوگ یم .میروآ تسدب ار نآ ھنوگچ و ،میھاوخب ار ھچ ،میورب اجک دھد یم ناشن ام ھب ھک تسا یتمکح
 یم هارمھ ار ادخ تقونآ .میئامن تفایرد ھنوگچ و میورب اجک هدب ناشن و ،هدب ار ام ٔھنازور نان ،ینامسآ ردپ
 ار نآ دیاب اعد رد لاح .تسیبوخ عورش .میا ھتفر هار حور رد تقونآ .دناسر لامک ھب ار تمکح ات ،میرب
 .نیمآ .دید میھاوخ ار ادخ تقونآ ،میا هداد تلاخد دوخ راتفر ھمھ و راک ھمھ رد ار ادخ ھک ینامز .داد ھمادا
 هدرک تفایرد دوخ ار نان لاحب ات رگا .دیآ یم ام تسدب ادخ زا ھک تسا یفلتخم یاھ ھبرجت ھب طوبرم ھمھ
 یم اجک ھب .دینک وگتفگ وا اب نآ ھب طوبرم سانجا و یلام ظاحل زا .دینک تروشم ادخ اب ادتبا سپ نیا زا ،دیا

 بناوج ھک ینامز .دیراذگب نایم رد ادخ ابً البق ار ھمھ ،دروآ دیھاوخ تسدب ھنوگچ و تفگ دیھاوخ ھچ و دیور
 هارمھ اج ھمھ ار ادخ .دینزن ایرد ھب لد ھتشذگ دننام .دیوش راکب تسد تقونا ،دیدرک یگدیسر ادخ اب ار راک
 شزرا کاشوپ و نان زا رتشیب ام ریخ .دینکب دیاب ھچ دناد یم رتھب وا نوچ .دینکن تکرح وا نودب .دیربب دوخ
 ھمھ .میراذگب وا ملاس یاھ تسد رد ار ام ناج و حور و مسج .داد تاجن ار ام وا .تسام ردپ ادخ نوچ میراد
 رد ھک تسا سدقلا حور دبعم امش ندب ھک دیناد یمن ایآ” ،دیوگ یم ١٩ :۶ نایتنرق لوا .تسیناحور راک
 “؟دیتسین دوخ ِنآ زا رگید و ،دیا ھتفای ادخ زا ار وا و تسامش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاب شیارب یھار ناطیش ھک دش زاغآ ینامز گرم .تسادخ زا تسا هدنز ھچنآ .تسادخ تسد رد ناسنا رمع
 ادخ زا ھچنآ .نیا ینعی نمشد .دیناشک گرم و داسف ھب ار تسوا زا ھچنآ و تشاذگ دنوادخ ٔھصرع رد مدق .دش
 تسا ناطیش .دوش یم رت تخس زورب زور یگدنز و ھتفرگ رارق ناطیش ٔھتفشآ ضرعم رد ،تسھ زین ام رد
 نادیم رد ار دوخ یاپ وا .دیسر ام داد ھب ادخ اما .دروآ یم رد یاپ زا ار ام و دنک یم لمع ھنازور ھک
 دیاش ای ،میدوب هدیدن لاحب ات ھک هدمآ شیپ یا هزات ٔھلئسم ؟مینارگن ھک دش ھچ لاح .ام تساوخ اب ھتبلا ،تشاذگ
 یدح ھب یگدنز لئاسم .میوش یم نارگن ھجیتن رد و ،مینک راک ھچ میناد یمن .درادن یقرف .هدش رارکت هرابود
 “ناھن”رد ادخ ؟دیونش یم ار ادخ یادن ایآ .دنک رکف تسرد مدآ دنراذگ یمن ھک ،دننک یم کیرحت ار تاساسحا
 .راذگب نایم رد ادخ اب ار زیچ ھمھ اعد رد .ربب هانپ نم ھب .متسھ وت لد رد نم .نکن شومارف ارم دیوگ یم
 رد شمالک نیبب .نک ھعلاطم ار تسا مالک ھب طوبرم ھچنآ .هاوخب وا زا ناھن رد ار باوج .هدب ادخ ھب تقو
 نم رد تاجن دیوگ یم ھک تسادخ یادن ،ینارگن ھک دید یھاوخ .نک لمع نآ ھب تقونآ .دیوگ یم ھچ هراب نیا
 دنزرف .دنک لح ار لئاسم شمالک قیرط زا وا دیراذگب و دیربب ادخ ھب اعد رد ار دوخ تالکشم و لئاسم .تسا

 .دیئامن یم لکوت وا ھب رطاخ نیا ھب و دیتسھ ادخ
 
 

 ۶ یتم
 ،ینارگن اب دناوتب ھک امش زا تسیک :٢٧

 ؟دیازفیب دوخ رمع ھب یتعاس 
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 زیچ ھمھ و دھاوخ یم ھچ دناد یمن .دراد یریگمشچ تاکرح و اھامن و اھگنر .دراد یدایز قرب و قرز ایند
 تسدب نآً اشنم رد ارنآ ،یھاوخ یم لالج و هوکش رگا .دھد یم گنر و نازیم و لکش رییغت زورب زور ار
 .تسادخ رد یھاوخ یم دادعتسا .تسا ناھن رد .)نوریب ھب نورد( تسادخ رد ،یھاوخ یم یئابیز .روایب

 هداتفا لالج زا یایند رد ار ام ھک تسوا تمکح .دراد تمکح ادخ .تسادخ رد مھنآ یھاوخ یم تعنص و ملع
 ار یگدنز باتک و باسح .دنک یم ایحا ار هدرم ناسنا .دھد یم ار شراتفر و راکفا .دراد یم هاگن ظوفحم
 یم وا ھب ھک تسادخ لاح .دش دنزرف یگدنز دراو تشھب .دنک یم یگدنز شدنزرف اب و ،دھد یم وا تسدب
 سکم دیاب .تفرگ رارق دنزرف سرتسد رد ردپ تایح ٔھنیجنگ .دروآ تسدب ار نآ ھنوگچ و دراد زاین ھچ دیوگ
 .دیروآ وا شیپ ار زیچ ھمھ و دینک اعد زور رھ .دمآ دوخب و درک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وت اب مھاوخ یم ار تمظع نیا ؟یا هدش نآ تمظع ھجوتم ؟یا هدرک ما هدیرفآ ھچنآ قمع ھب ھجوت دیوگ یم
 یگتسارآ نیبب نک هاگن دیوگ یم .موشب کیرش مدنزرف وت اب مھاوخ یم ھک دراد یشناد و ملع .موش کیرش
 دھاوخ ابیز و ھتسارآ ار وت تیگدنز یارحص رد .دراد ار دوخ یئابیز “ارحص فلع” یتح .مدیرفآ ھک یتقلخ
 .نیمآ .درابب ھمھ رب ناترون ات “دناشوپ” دھاوخ دوخ زا ار امش نانچ .تخاس
 ادخ تساوخ قبط رب ار ناشیگدنز دنناوت یم اھنآ زا هدافتسا اب ھک هداد یئایاطع شنادنزرف ھب دنوادخ
 زین نم دنزرف .دنرادن ،مدرک ارحص یاھ نسوس یارب ھچنآ زا یمک تسد ایاطع نیا دیوگ یم .)١(دننارذگب
 .درب یم رسب ارحص رد و ھتشگ مگ یظاحل ھب ھکنآ لاح .درادن تعیبط یابیز یاھ نسوس نیا زا یمک تسد
 نابز ھب ار متسناد یم ھچنآ .دمآ نم شیپ اعد رد و دمآ دوخب .دینش ارم یادن .دید ارم یارحص نسوس اما
 سابل تقونآ .مدومن کاپ ار شیور و تسد و مدیشک دوخ شوغآ ھب ار وا نم و ،دز ار شلد یاھ فرح ،دروآ

 ۶ یتم
 ؟دینارگن کاشوپ یارب ارچ و :٢٨

 ،دیرگنب ار ارحص یاھنسوس 
 ؛دننک یم ومن ھنوگچ ھک  
 .دنسیر یم ھن و دنشک یم تمحز ھن   

 شلالج و هوکش ٔھمھ اب زین نامیلس یتح ھک میوگ یم امش ھب :٢٩
 .دشن ھتسارآ اھنآ زا یکی نوچمھ 

 ۶ یتم
  ھک ار ارحص فلع ادخ رگا سپ :٣٠

 ،دوش یم هدنکفا رونت رد ادرف و تسھ زورما 
 ،دناشوپ یم نینچ نیا  
 ،نانامیا تسُس یا ،ار امش ایآ   
 ؟دیناشوپ دھاوخن رتھب بتارم ھب    
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 نادواج تایح .میتفای مسج و حور رد ار نآ محرم و میدرک هاگن ھلئسم قمع ھب .“مدناشوپ” وا ھب ار )تمکح(
 .دومن طاشن رپ و لالج رپ ار زیچ ھمھ سدقلا حور .دش دراو ناج حور و مسج رب ادخ یتمالس .داتفا راکب

 زا جراخ یتسد یئوگ .دش شخبتذل راک ماجنا .دیدرگ یم ماجنا بیترت و مظن اب و یتحار ھب یگدنز لاح نوچ
  .دوب راک رد ناسنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .میا هدیسرن نآ ھب زونھ نوچ .ارچ دیوگ یم ام ھب ار نآ یسیع و دراد رایسب رارکت ھب زاین عوضوم ھلب
 ھب هراومھ ار روما نیا سپ” ،دیوگ یم ١٢ :١ سرطپ مود .میراد ندروآدای ھب جایتحا نوچ ،دنک یم رارکت

 قیمع ام یگتسباو .“دیراوتسا دیا ھتفای ھک تقیقح نآ رد و دیناد یم ار اھنآ دنچ رھ ،درک مھاوخ یروآدای امش
 ھچ ای و میشونب ھچ ای میروخب ھچ”( دننک دنلب رس کی رھ هاگ رھ و ،دھد یم تیمھا اھنآ کیاکی ھب ادخ .تسا
 ایب نم شیپ اعد رد .متسھ تاجن یادخ نم .نکم شومارف ارم ،دنزرف ھک دھد یم نورد رب یئادن ،)“میشوپب
 میھاربا ھب ١ :١٧ شیادیپ رد ادخ .نک یگدنز و ورب هار نم اب .هاوخب نم زا ار “اھ زیچ ھنوگ نیا ٔھمھ” و
 ؛قلطم رداق یادخ متسھ نم« :دومرف و دش رھاظ وا رب دنوادخ ،دوب ھلاس ھن و دون مارَبا نوچ” ،دیوگ یم
 یھاوخ تسدب ار نآ ھنوگچ و یراد زاین ھچ تخومآ یھاوخ تقونآ .“شاب لماک و رادرب ماگ نم یور شیپ
  .دروآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثم دھاوخ یم ادخ دنزرف .ام ناج و مسج و حور رب تیمکاح .ام رب ادخ تیمکاح .میسر یم ھجیتن ھب لاح
 وت سرتسد رد نم .رگنب نورد ھب ،فارطا یاجب ،ینک یم ادیپ ھلئسم ھک ینامز دیوگ یم ردپ .دشاب شردپ
 هار ات شاب ایوج ارم مالک و ناوخب ارم .هدرک داجیا ار ھلئسم و تسا ناطیش زا ھک تسھ وت رد یئاج .متسھ
 فرص یفاک تقو .نوریب زا وت و لخاد زا نم .میھد ماجنا دیاب مھ اب ھک تسیراک .مھدب ناشن وت ھب ار لح
 ار هانگ .یا هدرک ادخ یھاشداپ لماش ار یرگید ٔھشوگ ،تقونآ و دزاس رپ ار تدوجو راذگب .نکب نآ یارجا

 ۶ یتم
 ،دیشابن نارگن سپ :٣١

 .میشوپب ھچ ای و میشونب ھچ ای میروخب ھچ دیئوگن و 
 ،دنیاھ زیچ ھنوگ نیا ٔھمھ یپ رد تسرپ تب ماوقا اریز :٣٢

 .دیراد زاین ھمھ نیدب ھک دناد یم امش ینامسآ ردپ اما 

 ۶ یتم
 ادخ یھاشداپ یپ رد تسخن ھکلب :٣٣

 ،دیشاب وا تلادع و 
 .دش دھاوخ اطع امش ھب زین اھنیا ٔھمھ هاگنآ  
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 رد رگا .تساھ نکمم ریغ یادخ ام یادخ ھلب .“دش دھاوخ اطع امش ھب زین اھنیا ٔھمھ” و رادرب هار رس زا
  .ددرگ مکاح امش یگدنز رب “ادخ تلادع” دراذگب .داد دھاوخ امب ار هزات یگدنز وا ،میشاب یدج وا اب ھطبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نکمم ،دمآ دھاوخ شیپ هرابود راک نیا اما .یوش صالخ ینارگن زا ات ینک ھچ متفگ وت ھب اجنیا ات دیوگ یم
 دنناوت یم اھنآ کیاکی ،دیوگ یم .تسھ زونھ یگدنز تالکشم و لئاسم یلو ،یرگید دروم و لکش ھب تسا
 یسیع تھابش ار وت .منک رادروخرب ملالج زا ار وت ات ایب نم شیپ ؟ینارگن .دنھد لالج تدوخ دوجو رد ارم
  .درک مھاوخ یحیسم ار وت .درک مھاوخ
 نادنزرف دوخ تسد رد ار اھنآ زا هدافتسا قیرط و ،هدرک حرطم شمالک رد ادخ ار ام تالکشم و لئاسم
 حور و مسج بذج ار نآ سدقلا حور و ،دننک ارجا ار شمالک ،دنراد ھک یتاناکما و طیارش اب ات ،ھتشاذگ
 ،یحیسم ٔهرواشم .دھد یم امب ار ام ٔھنازور نان ادخ .“تسا یفاک زورما یارب زورما تالکشم” .دنک ناشناج
  .تسا ھنیمز نیا رد شتمدخ و ھشیپ
 

 مشش لصف سیون ریز
 .١١ :۴ سرطپ لوا ؛١٠ - ٨ :١٢ نایتنرق لوا ؛٨ - ۶ :١٢ نایمور :سدقلا حور یایاطع )١(
 

 ۶ یتم
 ،دیشابم ادرف نارگن سپ :٣۴

 .تشاد دھاوخ ار دوخ ینارگن ادرف اریز 
 .تسا یفاک زورما یارب زورما تالکشم  


