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 مجرتم راتفگشیپ
 
 صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین رواشم
 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف

 
 

 
 



 3 

 مھدزای لصف
 )ھمادا( ناسنا لوصا

 دراذگ یم رثا راکفا رب هانگ ھنوگچ
 
 ضیف( هدیسر دوخ یدب ِلماکّ دح ھب ناسنا ھک تسین نیا ،)دش ھتفگً البق ھک یروطب( لماک داسف

 بناوج مامت هانگ ھکلب ،)دننک زاربا ار دوخ هانگ لماکّ دح دراذگ یمن و دشاب یم ھمھ لماش ادخ
 هدش جیگ تسا نکمم ،دوخ یرکف دنیارف زا عطقم رھ رد و .ھتفرگ ارف ار )کیاکی( وا یگدنز
 یمن ناسنا ،)دیازفا یم نآ ھب دوخ ھچنآ و( مدآ هانگ رطاخ ھب .دھدب تسد زا ار دوخ ٔھطلس و
 .دنک رکف تسرد دناوت
 :دروآ نابز ھب لکش نیا ھب ار نآ سلوپ
 

 )١(١ نایمور

  ،دنتخانش ار ادخ دنچ رھ اریز :٢١
  ،دنتفگن ساپس و دنتشادن تمرح ادخ نوچ ار وا اّما  
  دندمآ راتفرگ تلاطب ھب دوخ ۀشیدنا رد ھکلب   
 .تفرگ ارف یکیرات ار ناشیا ِمھف یب یاھلد و    

  ،دندرک یم تمکح یاعدا ھچ رگا :٢٢
 دندیدرگ قمحا اّما  

  ،تشادن یشزرا ادخ تخانش نانآ یارب ھک ھنوگ نامھ و :٢٨
  تشاذگاو ھیامورف ینھذ ھب ار نانآ زین ادخ  
 .دنوش تسیاشان لامعا بکترم ات   

 
 .دنزاس یم داجیا یحیسم ٔهرواشم رد یدایز یاھ دمآ یپ ،دنراد دوجو تایآ نیا رد ھک یقیاقح
 .داد مھاوخ حرش ار اھ نآ زا دروم ود یکی اج نیا رد
 دننام هانگ تاریثات .تسا فلتخم دراد ناشراکفا رب هانگ ھک یتاریثات زا  مدرم یاھ تشادرب
 .)هریغ و ،اعد ،اسیلک ،راک ،لزنم( ددرگ یم دراو ناسنا یگدنز داعبا کیاکی رب ھنایروم
 ھب ادخ ھک تسا گرزب ردقنآ ھلئسم .دھد یم رییغت ار ناسنا راکفا ادخ ھنوگچ مینیب یم نینچمھ
 :دنک یم نایب ار تسا ھطبار نیا رد ھک یداضت ،حضاو یقیرط
 

 ۵۵ ایعشا
 :دیامرف یم دنوادخ :٨ 
  ،تسین امش راکفا نم راکفا  
 .)٢(امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و   
 ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩ 
 و امش یاھھار زا زین نم یاھھار  
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا   
 
 ٔهرواشم ٔھچخیرات .تسا هدنادرگ سکعرب ار ادخ راکفا ،دولآ هانگ راکفا ھک میا هدید اھ راب
 نوگژاو ،ھنومن ناونعب .دنراد دولآ هانگ راکفا اب یمیظع لکشم مدرم ھک هداد ناشن زین یحیسم
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 تدم ھک دشاب یم نانز قوقح زا یرادفرط تیعمج ،نآ ھنومن( جاودزا نیفرط شقن یزاس
 ناشتعیبط ھچنآ سکع مدرم راکفا .تسا یبوخ ٔھنومن ،)دراذگ یم نآ زاغآ زا تسین یدایز
 دینک ضرف لاح .)تسا نامسآ ات نیمز زا( راکفا ٔھلصاف .دننک باختنا ات هداد ناشن ار دراد مزال
 تبحم نتخاس )یانب( لوئسم ھک تسا درم ،دیوگ یم ادخ مالک دیئوگب دیھاوخ یم یضاقتم ھب
 دنام دھاوخ بجعتم وا .هدش هداد )قشع( تبحم نامرف ھک تسوا ھب و دشاب یم ھناخ رد )قشع(
 رگا .دنرادن لوبق ھک تفگ دنھاوخ ،دندروآ نابز ھب ار ناشراکفا رگا .)ددرگ کرد ھک ینامز ات(
 ،)یویند هدیقع( دروآ تسدب ار دوخ تیاضر ھک تسین نیا نیفرط زا کی رھ قح دیئوگب
 دیوگ یم حیسم یناحور بتکم .)درادن تیاھن ناطیش رظن زا ناسنا یدازآ( درک دنھاوخ بجعت
 ھچ ھکنآ ھن( ددرگ وگباوج شلباقم فرط یاھ زاین ھب ات دوش یم یئوشانز یگدنز دراو ناسنا
 یم شلباقم فرط یاضرا وا شقن زین یسنج طباور رد و ،)یروحم دوخ - دیآ یم نم تسدب
 ارجا ھکنآ ھب دسر ھچ( دنناد یمن ار تقیقح نیا نایحیسم زا یرایسب .دوخ یاضرا ھن دشاب
 ندرک تفایرد زا نداد” ھک دننادب دیاب .ادخ اب رادنامیا ٔھطبار رد دشاب یم یدیلک ٔھتکن و ،)دننک
 ھک یگتسباو .دننک یمن لمع نآ ھب دنناد یم ھک یرایسب و ،دنناد یمن ار نیا مدرم ؟“تسا رتھب
 ندینش زا سپ یتح .)درامش یم لقتسم ار ناسنا هدرک راکنا ناطیش ار تسا ادخ تعیبط رد
 ھب زاین و دننک راکچ دنناد یمن دوخ نوچ ،دیآ یم شیپ ناشیارب یدایز ھحبش و کش ،تقیقح
 اب زین کمک نیا .تسا ادخ هار ناگدنامرد یرای شتمدخ اھنت یحیسم رواشم .دنراد کمک
 یضاقتم یارب ار ھبرجتً اصخش و دنک یم لمع سدقلا حور زا ماحلا و ادخ مالک زا تعاطا
  .دروآ یم تسدب
 ،هدرک دراو یگدنز یناحور یاھ شزرا رب ھمطل خیرات لوط رد یردقب ،ناسنا دولآ هانگ راکفا
 لاثم ناونعب .دنتشادرب ماگ ھنیمز نیا رد یرایسب و ھتخاس مزال ار یدیدج یاھ حرط ھک
 و یقحان ،تراسج ،یھاوخ دوخ رطاخب اما ،)٣(درک زاغآ ار یدیدج حرط Nietzsche “یچین”
 هرواشم زا یدایز رادقم ھنافساتم .درک ھبلغ اھ حرط نیا رب ،)دوخ ٔھنوگ ھب کی رھ( هریغ
 یم .هدش راوتسا یگدنز یاھ یھاوخ دوخ و یروحم دوخ ساسا رب زین هزورما “یناحور”
 نیا .)۴()!“داد میھاوخ ناشن ار دیراد ھک یئاھزاین مامت دروآرب و شیاسآ هار امش ھب ام” ،دنیوگ
 :دشاب یم ھتفگ ادخ مالک ھچنآ اب فلاخمً الماک یناسفن یاضرا
 

 ۶ یتم
  ،دنیاھزیچ ھنوگ نیا ۀمھ یپ رد ادخ زا رود ماوقا اریز :٣٢

 .دیراد زاین ھمھ نیدب ھک دناد یم امش ینامسآ ردپ اّما  
  ادخ یھاشداپ یپ رد تسخن ھکلب :٣٣

  ،دیشاب وا ۀدارا ماجنا و  
 .دش دھاوخ اطع امش ھب زین اھنیا ۀمھ هاگنآ   

 
 نیا .دنرادیمرب مدق یناحور گنج رد یضاقتم و رواشم صخش هزادنا ھچ ات ھک مینیب یمً اتجیتن
 تبحص نیا ھب عجارً ادعب( ما ھتشاذگ مان “نارکفنشور اب بیجن گنج” ار گنج زا تمسق

  .تسا ناسنا لک یارب گنج ،تسین ینالقع اھنت گنج نوچ ،)درک مھاوخ
 

 ١٠ نایتنرق مود
  ار زیمآ ّربکت یاعدا رھ و اھلالدتسا ام :۵
  مینک یم ناریو دنک ملع دق ادخ تخانش ربارب رد ھک  
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 .میزاس یم ریسا حیسم زا تعاطا ھب ار یا ھشیدنا رھ و   
 
 حیحصً الماک سک چیھ .تسین بجعت ثعاب یحیسم نارواشم یارب ناسنا راکفا رب هانگ ریثات
 ھب ینوتراک ار یمومع هابتشا نیا .درکن ابتشا ھک دوب یصخش اھنت حیسم یسیع ؛دنک یمن رکف
 یم رکف روطنیا راب کی ؛مدرکن هابتشا تقوچیھ نم” ،دیوگ یم ھک هداد هولج یبوخب تانیپ مان
  .“دوب هابتشا یلو ،مدرک
 ینورد ناسنا رب هانگ ھک تسا یریثات زا یتمسق اھنت دراد دوجو ناسنا راکفا رد ھک یھابتشا اما
 زا دادم دوخ زا لبق نک کاپ دادم یضعب یارب ؛میا هدرک هدافتسا نک کاپ دادم زا ھمھ( ھتشاذگ
 و “نھذ تلاطب” زا تبحص رگید یاج رد( هدیمان “لد یکیرات” ار نآ سلوپ .)!دور یم نایم
 یلدتخس ۀجیتن ھک یتلاھج” نیا .)درامش یم یکی لقع اب ار لد و دنک یم )۵(“کیرات لقع”
 ،ھنارگ نایصع یاھ ھشقن لماش ھکلب ،تسا هابتشا اھنت ھن ،تسوا مالک و ادخ ھب تبسن “ناش
 ھمشچرس لد زا اھ نآ یمامت .تسا هارمھ زین لد یناوھش تاروصت و ،دولآ هانگ یاھ ھلیح
 .دنا ھتفرگ
 

 ١۵ یتم
  تسا لد زا اریز :١٩

  تمھت و غورد ِتداھش ،یدزد ،یتفعیب ،انز ،لتق ،دیلپ راکفا ھک  
 .دریگ یم ھمشچرس   

 
 صوصخ رد تسا نکمم )دندرگ یم هابتشا یاھ راتفر ھب رجنم ھک( هابتشا یاھ تشادرب
 رت عیسو هانگ تاریثات زا ار ام تشادرب ،ھلئسم دُعب نیا .دشاب ناشینامسج صقن رطاخب یدارفا
 نایرج رد لالتخا .میئامنب دوخ یاھ یبایزرا و هرواشم ریسم طایتحا اب دیاب و ،دزاس یم
 هانگ ٔھجیتن رد( دیآ یم دیدپ ینامسج یاھ یئاسران رطاخب ھک ،ندب یاھ یئایمیش و یکیرتکلا
 .دزاس مھارف ار یتسردان تشادرب تسا نکمم )دنک یم هابتشا ھک یصخش دوخ هانگ ھن و ،مدآ
 ریثات هریغ و یوب ،سمل ،معط ،یئاونش ،یئانیب یاھ سح زا کی رھ تسا نکمم یئاسران نیا
 ،تسین دولآ هانگ یگدنز ٔھجیتن دوش یم هدید دراوم عون نیا رد ھک یتاھابتشا .دنک داجیا ار یفنم
 .هدیسر مدآ زا تسا یثرا ھکلب

 ھنامیکح دیاب ،زین صخش حیحصان یاھ تشادرب زا کی رھ ،ینامسج یاھ یئاسران رب هوالع
 ،)دوش یم رتلکشم عاضوا ینعی( دوبن لکشم یفاک ردقب ھلئسم رگا و .دنوش ھتفرگ رظن رد
 یاھ راتفر یارب یششوپ و یدمع بیرف روظنمب حیحصان تشادرب ھک داد دیاب زین ار نآ ناکما
 ھچ روظنم منادیم نم” ای ،“یدرک روطنیا ارم وت” ریظن یئاھ فرح .دشاب هدرب راکب دولآ هانگ
 هدوب تقیقح یارب یشوپرس ،روظنم اھنت و دشاب ھتشادن یساسا تسا نکمم تقیقح رد ،“هدوب
 :حیحصان تشادرب ھک تفگ ناوت یمً اتجیتن .دشاب
 

 مُھّوت و حیحصان شنیب ثعاب ھک هریغ و ،ردخم داوم فرصم ،یباوخ یب رطاخب .١
 ای ،دنوش یم

 ای ،دنوش یم مُھّوت و حیحصان شنیب ثعاب ھک ینامسج یاھ یئاسران رطاخب .٢
 ھتسباو ار ناسنا ھک ،دشاب یم ادخ مالک یفاک ٔھعلاطم دوبمک و حیحصان میلعت رطاخب .٣

 .دنیامن یم یصخش تاروصت ھب
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 هدیچیپ عوضوم .درادن نتفگ )دراوم زا کی رھ( تسا راک رد ھچنآ تقیقح تخانش ترورض
 ھیلوا مدآ هانگ ٔھجیتن ھشیمھ هابتشا .دننک دیلوت ار ھجیتن نآ یرایسب لئالد تسا نکمم نوچ ،تسا
 .تسین هداس عوضوم .صخش دوخ هانگ ٔھجیتن اب هارمھ اما ،تسھ
 یم هابتشا نآ لوئسم شدوخ ،درب یم راکب ار حیحصان یاھ شزومآ ای تشادرب یضاقتم یتقو
 تشاد دھاوخ وا ٔھلئسم رد یشقن ھشیمھ هابتشا نیاً اتجیتن و .)دنام دھاوخن رثا نودب( دشاب
 رھ ھب( ادخ مالک زا تسردان یاھ تشادرب و حیحصان تامیلعت .)وا یرھاظ ٔھلئسمً الومعم(
 هابتشا .)۴۵ :٨ انحوی( “تساھغورد ٔھمھ ردپ” ،دزیخ یم رب ناطیش زاً اتیاھن )دشاب ھک یلکش
 ،ندرک در یاجب یضاقتم رگا اما .مینک ھلباقم نآ اب میلوئسم ام ھجیتن رد .هدوب وا حیاصن ھشیمھ
 ھکلب ،)ھبوت( هدرک در ار ادخ تحیصن اھنت ھن نوچ ،تسا هدش هانگ ود بکترم وا ،دریذپب ار نآ
 ،“تشاد دنناوتن هاگن ار بآ ھک هدروخ کرت یاھ رابنا بآ ،دنا هدنک اھ رابنا بآ.....”
 

 ٢ ایمرا
دنا هدش هانگ ود بکترم نم موق اریز  : ١٣  

 دنا ھتفگ کرت ،متایح بآ ۀمشچ ھک ارم     
 ،دنا هدنَک اھرابنا بآ نتشیوخ یارب و           
 .تشاد دنناوتن هاگن ار بآ ھک هدروخ کََرت یاھرابنا بآ                

 
 لالج یگدنز رد سپس و  ،)راکفارییغت( دنک تیادھ ھبوت بناج ھب ار یضاقتم ادتبا دیاب رواشم
 ما ھتشاذگن راتفر رییغت و راکفا رییغت نایم یقرف میاھ باتک زا یرایسب رد نم .دناسرب ادخ ھب
 ٔهراشم ھک دنا ھتفرگ ھجیتن دارفا یضعب لیلد نیا ھب اما .)درادن ار قرف نیا زین ادخ مالک(
 ود دناوت یم یتشادرب نینچ .دنک یم افتکا )ارگ راتفر( راتفر رییغت ھب اھنت nouthetic کیتتون
 :دشاب ھتشاد لیلد
 
 یحطس ٔھعلاطم .١ 
 .دنیبب ار تقیقح دراذگ یمن ھک صخش یدنمضرغ ای ضیعبت .٢ 
 
 نم ھک دنیوگب دنناوت یمن یلو ،دننکب ندوبن حیرص و نشور لوئسم ارم تسا نکمم ھتبلا

 ھک ما ھتشاد نیا رب یعس میاھ باتک مامت رد .ما هدادن شزومآ نایضاقتم ھب ار مالک قیاقح
 رد ناشتیاکش ھک دنتسھ یدارفا تقیقح رد .منک تیادھ دھاوخ یم ادخ ھک یبناج ھب ار نایضاقتم
  !دشاب یم مراد ادخ مالک رب ھک یزکرمت رطاخ ھب لصا

 ھشیمھ کیتتون نارواشم ھک تسا نیا باوج کی .تساجک تایاکش نیا عشنم مینیبب لاح
 نیمارف زا تعاطا بسح رب شزومآ دنراذگ یمً الومعم ھکلب( دنھد یمن شزومآ “یبتکم”
 رد - داد یم شزومآ شنایوجشناد ھب حیسم یسیع ھک ھنوگ نامھ – دنک ادیپ نایرج حیسم یسیع
 ھک دننک یمن ھجوت ،)یسرد سالک( دنراد میدق نانوی شزومآ قیرط ھب داقتعا ھک یناسک .)هار
 صخش یگدنز داعبا مامت ھب ،)صخش یگدنز داعبا مامت( صخش کی مامت قیرط زا ادخ مالک
ً امئاد ادخ مالک و دزیخ یم رب یگدنز لئاسم زا تقیقح شزومآ .دوش یم هداد میلعت رگید

 :٨۶ رومزم ؛ ۴ :٢ ناھاشداپ لوا ؛ ۴ :١ انحوی موس( دنک یم تقیقح رد نتفر هار زا تبحص
 یگدنز لماش تسا مزال ،تقیقح ھک تسا ینعم نآ ھب زین نتفر هار نیا .)١۶ :۵ نایطالغ ؛ ١١

 ،ندوب وا اب - دراد یگدنز رد شقن حیسم یسیع ینعی یزاس درگاش .ددرگ
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 ٨ سوقرم
 تفگ نانآ ھب و دناوخ ارف دوخ نادرگاش اب ار تعامج هاگنآ :٣۴

 ،هدرک راکنا ار دوخ دیاب ،دنک یوریپ ارم دھاوخب یسک رگا« 
 .دیایب نم یپ زا و دریگرب شیوخ بیلص  

 
 ھک تسیچ دننادب دیاب لوا .دراد زین نداد ناشن ھب زاین ھکلب ،دراد نتفگ ھب زین اھنت ھن راک نیا

 .دننک ارجا ناشیگدنز رد ار نآ دنناوت یم ھنوگچ دننیبب سپس و ،دننک تعاطا تسا مزال
 

 ٨ انحوی
 تفگ ،دندوب هدروآ نامیا وا ھب ھک ینایدوھی ھب یسیع سپس :٣١

 »دوب دیھاوخ نم درگاش یتسارب ،دینامب نم مالک رد رگا 
 

 میدق میلعت ٔهداس بناج ،درادن دراد ھک یداعبا و یناحور میلعت ٔھبنج زا یفاک تاعالطا ھک یدارفا
 ار نآ ناشیا و ،تفگ مدرم ھب ار تقیقح تسا مزال اھنت دننک یم رکف .دنوش یم اریذپ ار ینانوی
 “ادخ ٔھلگ زا ینابش” مان ھب مباتک رد نم .)!یگداس نامھ ھب( درک دنھاوخ ارجا ھتفریذپ

’s FlockSheparding God متشون: 
 

 .دشاب یم نآ یرورض بناج ،میلعت ،تسا امنھار و هدنھد تھج یحیسم ٔهرواشم نوچ”
 ھک یتاعالطا دیاب وجشناد ھتبلا( درادن یگتسب یروئت اب اھنت ،یحیسم یگدنز سیردت
 .)دشکب ار نآ یارجا ٔھشقن دناوتب ات دنک روصت دوخ یگدنز رد ار هدرک تشادرب
 ،ھعلاطم لماش ھک ،دریگ یم تروص یزاسدرگاش قیرط زا اھنت ،لماک یریگدای
 ،ھبوت ،ھیلوا تاسلج ردً الومعم .ذشاب یم ارجا و ،وگ و تفگ و شجنس ،تکراشم
 سیردت ھک ینامز ات اما .دنوش یم هداد حیضوت بلاطم ھنوگنیا و ،ھحلاصم ،ششخب

 و رواشم ھک ینامز ات .درادن تیافک هدش هداد میلعت ،ھتفرگن ار دوخ یلمع بناج
 یگدنز ھب طوبرم ھنوگچ دنا ھتسناد ھکلب ،دیوگ یم ھچ مالک دنا ھتسناد اھنت ھن یضاقتم
 طوبرم ھنوگچ” ،تسا نیا قلطم  لصا( تسا مامتان هدش هداد میلعت ،دوش یم یضاقتم
 یولج هدنیآ رد ھنوگچ دھد یم میلعت رواشم ،نینچمھ .)دوش یم یضاقتم یگدنز ھب

 ناربج ھنوگچ ،دروخ تسکش ھک یتروص رد و دریگب ار ھلئسم لباقم رد تسکش
 .“دیامنب ار هدش دراو تاراسخ

 
 عون مراد دیدرت نم .درمش ادخ مالک یبتکم میلعت دقاف ناوت یمن ار کیتتون ٔهرواشم ھک مینیب یم
 میلعت فلتخم داعبا ھنوگنیا ،تسا ادخ مالک ھب ندوب ھتسباو یعدم ھک یرگید یناحور ٔهرواشم
  .دشاب ھتشاد ار ادخ مالک
 ناشراک یبتکم شزومآ اب ھشیمھ کیتتون نارواشم نوچ ؟دنا هدش دراو تاماھتا نینچ ارچ سپ
ً اساسا ،ادخ مالک تیبرت و میلعت .دننک یمن یلاخ و ُرپ ار یضاقتم راکفا اھنت .دننک یمن زاغآ ار
 :دریگ یم ماجنا یزاس درگاش قیرط زا اھنت ھک دراد یضاقتم یگدنز ھب یگتسب
 

 ۶ ھینثت
 .نک تبحم دوخ توق یمامت اب و ناج یمامت اب و لد یمامت اب ار دوخ یادخ هوھی :۵
 .دشاب وت لد ھب ،میامرف یم رما ار وت زورما نم ھک نانخس نیا و :۶
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 ماگنھ و ،هار ھب نتفر و ھناخ رد نتسشن نیح و ،زومایب تنادنزرف ھب تقد اب ار اھنآ :٧
 .نک وگتفگ اھنآ زا ،ندیباوخ

 .راذگب تیناشیپ رب تمالع نوچ و دنبب دوخ تسد رب ناشن نوچ ار اھنآ :٨
 .راگنب شیوخ یاھ هزاورد رب و دوخ ھناخ رد بوچراچ رب ار اھنآ :٩

 
 رطن دم زینً امئاد ،دوش یم یضاقتم یگدنز ھب طوبرم ھک )“نتفر هار”( هرواشم یلمع بناوج
 :ندوب هارمھ ،ندرک لابند ینعی یزاس درگاش .دشاب یم
 
 ٣ سقرم 
  ،دناوخ لوسر ار نانآ و درک نییعت ار  نت هدزاود وا :١۴ 
 ،دتسرفب ھظعوم یارب ار اھنآ و دنشاب یو هارمھ ات  
 
 هانگ ،نایضاقتم .یریگیپ و دراد تعاطا ھب یگتسب میلعت .تسا نداد ناشن و نتفگ لماش راک نیا
  لماش هرواشم .دنھد یمن ماجنا دوخب دوخ ار دنزومآ یم مالک زا ھچنآً الومعم ھک دنتسھ یناراک
 میلعت .دھد یم میلعت یگدنز یارب ار ناسنا ادخ .تسھ زین قیوشت و یزاس عناق ،حالصا ،بیدات

 یحیسم نارواشم ھک تسا رطاخ نیا ھب .تسا )ارجا( تعاطا و ،نامیا ،ھبوت ھب ھتسب ،تقیقح
 ھب لیدبت ،دوخب دوخ ون راکفا دننک یمن ضرف اھنآ .دننک یمن نایضاقتم راکفا رییغت ھب افتکا اھنت
 یم رظن رد زین ار دشاب یم نایضاقتم نامیا یارجا و داقتعا هار رس ھچنآ .ددرگ یم ون یگدنز
 تسد رد شرایتخا )ھشیمھ ای(ً الومعم ،تخانش ھک دنا ھتخومآ یحیسم نارواشم .دنریگ
 ھچنآ ھب شوگ نایضاقتمً الومعم ھک دنناد یم .تسا دولآ هانگ ضیعبت نآ ساسا و تسا یضاقتم
 دوجو اب ،دنناد یم یتح .دننک یم تشادرب هابتشا ار هدش ھتفگ ھچنآ ای و ،دنھد یمن هدش ھتفگ
 ادخ تمھر لماش نیا ھتبلا( دننک یمن ارجاً ابلاغ ار نآ ،دنا ھتخانش ار دھاوخ یم ادخ ھچنآ ھکنآ
  .ددرگ روآ دای دراد نایضاقتم یگدنز رد ادخ تساوخ ھک یتیمھا تسا مزال ً،اجیتن .)تسھ
 ؛ھتشاذگ ناسنا نابز رب رثا هانگ ھنوگچ ،لاثم روطب( تفگ ناوت یم ھک تسھ یرتشیب بلاطم
 لاح اما ،)دراد یگدنز رب ھک یذوفن و – میراد ھطبار مھ اب و مینک یم رکف قیرط نآ زا ھک
 ھک یلکشم راک دوجو اب اما .مینک افتکا ھتشاذگ ریثات ناسنا راکفا رب هانگ ھکنآ تخانش اب دیاب
 ،تسین یضاقتم ای وا تسد هویم ندروآ رمث ھب دناد یم نوچ ،دراد دیما یحیسم رواشم ،دراد
 :درک دنھاوخ داجیا ار مزال رییغت ادخ مالک و سدقلا حور و
 

 ١٢ نایمور
  ھک منک یم اعدتسا امش زا ،ادخ یاھتمحر وترپ رد ،ناردارب یا سپ :١
  دینک میدقت ادخ ٔهدیدنسپ و سدقم و هدنز ینابرق نوچمھ ار دوخ یاھندب  
  .تسا نیمھ امش لوقعم تدابع ھک   

  )۶(دیوش نوگرگد دوخ نھذ ندش ون اب ھکلب ،دیوشم رصع نیا لکشمھ رگید و :٢
  ؛دوب دیھاوخ ادخ ٔهدارا صیخشت ھب رداق هاگنآ  
 .وا لماک ٔهدنسپ و وکین ٔهدارا   

 
 ناسنا رییغت ھب تبسن شخب دیما و یعقاو یتشادرب ،نایحیسم ھک تسا لکش نیا ھب

 .تشاد دنھاوخ
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 مھدزای لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنشاب یم مھ اب فدارتم رکف و ،)تخانش( ھشیدنا ،لد ھنوگچ دینک ھجوت )١(
 دوجو )“نم راتفر. . . نم راکفا”( نداد ماجنا و ندرک رکف نایم ھک یا ھطبار ھب ھجوت )٢(

  .دینکب دراد
 زا و دنراد وا یاھ هار ھب لیامت زونھ )دنناد یم لقاع ار دوخ ھک یناسک( “نارکفنشور” )٣(

 .دننک یم ینادردق وا
 رظن رد ار نایضاتم یاھ تساوخ اھنت ات دینکب نارواشم ھب مالک یاھ رادشھ ھب ھجوت )۴(

  .دننادرگب اھ زاین دروآرب ساسا ار ادخ تساوخ ھکلب دنشاب ھتشادن
 .١٨ ،١٧ :۴ نایسسفا )۵(
 .ددرگ یم ون یگدنز ھب لیدبت “ون نھذ” ھک دیشاب ھتشاد ھجوت )۶(


