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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
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 مھدزاود لصف
 یراگتسر لوصا
 یراگتسر زا شیب

 
 دوخ بناج ھب ناھج شنیرفآ ودب زا ار شنادنزرف و دیشک ار ناسنا یراگتسر ٔھشقن ،تیدبا زا ادخ
 :دناوخ
 

 ١ نایسسفا
  دیزگرب یو رد ار ام ،ناھج شنیرفآ زا شیپ اریز :۴
 ،تبحم رد و .میشاب بیع یب و سدقم شروضح رد ات  

  ،دوخ ٔهدارا یوکین دصق رب انب :۵
  حیسم یسیع ٔھطساو ھب ات درک نییعت شیپ زا ار ام  
 ؛میوش رادروخ رب وا یگدناوخرسپ ماقم زا   

 
 تایح رتفد رد ناھج شنیرفآ ودب زا ناشمان” ھک یناسک یارب ار شناج ،ادخ ٔهّرب ،حیسم یسیع
  ،دیوگ یم سرطپ .درک ادف )٨ :١٣ ھفشاکم( “هدش تبث
 

 ١ سرطپ لوا
  ،دش باختنا ناھج شنیرفآ زا شیپ وا :٢٠

 .درک روھظ امش یارب رخآ یاھنامز نیا رد اما  
 
 دنزرف قیرط زا ار ینادواج تاکرب ادخ ھک )“هدش نییعت شیپ زا”( دوب صاخشا نامھ رطاخب 

 ؛دوبن یوناث رکف ادخ یارب تاجن ھک تسا صخشمً اتجیتن .درک ایھم )١(“ناھج شنیرفآ زا” دوخ
 ادخ ھک تسا یھار تاجن .دنک حالصا ار دوب هدش بارخ ھک یئایند ادخ ات دوبن تصرف نیرخآ
 عوضوم نیا ھبً اقیمع لصف نیا رخاوا رد ام( دناسر یم دوب وا تقلخ رد ھچنآ زا رتالاب ار ناسنا

  .)درک میھاوخ یگدیسر
 روطچ ھک هدوب نآ رکف رد هدز تفگش ،تشھب رد ھتسشن ھک درک تشادرب ھنوگنآ ار ادخ دیابن
 یارب دناوت یم ار شدنزرف ھک دمآ شرکف ھب ناھگان و ،دھدب رییغت ار هدش داجیا ناماسبان عضو
 تاجن :دناسر یم ار نآ سکع“ناھج شنیرفآ زا” ترابع – دوبن روطنیا ریخ .دنک ادف ناراک هانگ
 .دھد ناشن حیسم قیرط زا ار شتبحم ھک هدوب نآ ناھاوخ ادخ ،تدم مامت .دوب ھشقن ءزج زاغآ زا
 ار شدنزرف تسناد مزال ھک دسانشب ادخ یدبع ٔهدارا زا یتمسق دیاب ار تاجن یحیسم رواشم
 دوجوب ناھج شنیرفآ زا سپ هانگ( دشن ھتفرگ ایند رد هانگ داجیا زا دعب میمصت نیا .دنک ینابرق
 نآ رد ھک یئایند ای ،دنک هانگ ات دشاب ھتشاد دوجو یمدآ ھکنآ زا شیپ - نآ زا شیپ ھکلب ،)دمآ
  .دوب هدش هدیشکً الماک ھشقن ،دوش هانگ بکترم
 زا - منک نایب ار یمھم یعوزوم تسا مزال ادتبا اما ،هدش داجیا دروم نیا رد یدایز تالاؤس
 ،دروآ دیدپ ار دوب هدمآ دوجوب شنیرفآ رد ھچنآ زا “شیب” ھک دوب نیا ادخ ٔھشقن ،تاجن نیا قیرط
 ،دوب ھچنآ زا رتالاب ار ناسنا تساوخ یم قیرط نیا زا .تسا “یراگتسر زا شیب” نآ ینعم و
 ،تسیا ھطبار زا یمھم رصنع یحیسم رواشم یارب بلطم نیا ،دید میھاوخ ھک یروطب .دناسرب
 ّلک ـ میوگب دیراذگب ،دشاب یم ھلئسم زا تبحص ھک لاح و .دراد شا ھلئسم و یضاقتم اب ھک
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 تشادرب و امن یاراد ار زیچ ھمھ ،یدبع ُدعب نیا نتشاد رظن رد اب ،هدرک اپ رب ّرَش ھک یلئاسم
 یاطع اب ادخ ھک تسا یلالج ھب طوبرم نآ و ،تسا خیرات ٔھناوتشپ یا ھشقن( دھد یم یرگید
 یارب خیرات رد ادخ ؛دمآ ین دوجوب )یفداصت ای( یقافتا ،خیرات .)دروآ یم تسدب ،ناسنا ھب ضیف
  .تسا هدوبً البق ھچنآ یارف ناسنا ندرب الاب ،ضیف نیا زا ادخ فدھ .هدرک راک ناسنا لسن
 نآ رواتسد ناختسا و تسوپ رد حیسم یسیع شدنزرف ،دیشک ار نآ ٔھشقن لزا زا ردپ یادخ ھچنآ

 یردقب ،تسین خیرات یاوس یزیچ )تاجن( یراگتسر .)دوب هدش نآ زا ینیب شیپ میدق رد و( دش
 دوخب نت ھک دوب ادخ حیسم یسیع .دومن نییعت ار نایحیسم ام میوقت ھک تسا خیرات زا تمسق
 :دنکب دھاوخب ھچ رھ ھک هدماین ایند ھب ھک تفگ دوخ وا .دناسر ماجنا ار ادخ ٔهدارا و ھتفرگ
 

 ۶ انحوی
  ،منک لمع دوخ تساوخ ھب ات ما هدماین دورف نامسآ زا اریز :٣٨

 .مناسر ماجنا ھب ار شیوخ هدنتسرف ٔهدارا ات ما هدمآ ھکلب  
 
 :دیوگ یم ؟دھد ماجنا تساوخ یم وا زا ردپ یادخ ھک تسیچ و
 

 ۶ انحوی
  تسا نیا نم ٔهدنتسرف ٔهدارا و :٣٩

  ،هدیشخب نمب وا ھک یناسک نآ زا ھک  
  ،مھدن تسد زا ار کی چیھ   
 .منازیخ رب نیسپزاب زور رد ار نانآ ھکلب    

 
 .دنا هدرک زیخاتسر ناگدرم زا ھک )یسیع دننام( دزاسب یمدرم ،تاجن قیرط زا تساوخ یم ادخ
 دوخ ،)تسین یرسک و مک رگید( هدناسر ماجناً الماک ار ردپ یادخ تساوخ ھکنآ صوصخ رد و
 :دیوگ یم دوخ یاعد رد
 

 ١٧ انحوی
  ،یدرپس نم ھب ھک یراک نم :۴
  ،مدناسر لامک ھب  
 .مداد لالج نیمز یور رب ار وت ھنوگ نیا و   

 
 مالک یتقو ً،اتجیتن و .دوب نآ “تمظع” ٔھناشن ھکلب ،دوبن ادخ ٔھشقن “راوگوس” نایاپ حیسم گرم
 :دیوگ یم
 

 ١٩ انحوی
 :تفگ ،دیشچ ار بارش یسیع نوچ :٣٠

  ».دیسر ماجنا ھب«  
 .دومن میلست ار دوخ حور و هدرک مخ رس سپس   
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 یزوریپ اب  ھک تسا یراک ٔھناشن ھکلب ،تسین یدیماان و سای رد یا ھلان ای ،تحار َسَفن ٔھناشن نآ
 ار ردپ لام ؛مداد تسکش ار نمشد ؛مدش قفوم” ،دیوگ یم یرگید ترابع ھب .دیسر ماجنا ھب
 .“مدرک دیرخزاب
 رتھب ار ادخ ات دننک فیرعت دیاب ار ناسنا یناحور ٔھچخیرات یحیسم نارواشم ،ھجیتن رد
 ھتشک ناویح نارازھ نآ رد ھک( ندرک ینابرق ٔھیور ینعی .)دعب ھب ١۵ :٣ شیادیپ زا(دنسانشب

 تمسق و( نید یفرعم و ھیاپ ناونعب ار دوب ادخ یایوج لکش نیا ھب لیئارسا ھنوگچ و )دندش
  .دنسانشب )ادخ ٔھشقن زا یمھم
 

 ٢ نایناربع
  ،دراد دوجو وا ٔھطساو ھب و وا یارب زیچ ھمھ ھک ادخ دوب اج ھب :١٠

 ،دناسرب لالج ھب ار رایسب نارسپ ھکنیا یارب 
  ،جنر لمحت هار زا ار ناشیا تاجن نامرھق  
 .دنادرگ لماک   

 
 ار نیا .دوبن تاجن لماش اھنت ادخ ٔھشقن اما .داد ماجنا ار ھشقن ،دوب “ناشیا تاجن نامرھق” ھک وا
 یتمدخ ،دمآ ایند ھب حیسم ھک یناکم و نامز( مینیب یم دش ماجنا میدق دھع رد ھک یئاھ توبن زا
 هوالع .)دمآ دھاوخ وا رس رب ھچنآ و درک دھاوخ ھک یتمدخ تایعزجً اصوصخ ؛درک دھاوخ ھک
 :درک یم تبحص دوخ یدنب نامز ٔھشقن ھب عجار ھتسویپ ،نیا رب
 

 ٧ انحوی
  ،هدیسرن ارف نم تقو زونھ«:تفگ ناشیا ھب یسیع سپ :۶
 .تسا بسانم یتقو رھ امش یارب اّما  

 
 لالج ِتعاس” ،)٣٠ :٧ ؛۴ :٢ انحوی( هدیسرن ارف زونھ نم ِتعاس” :دیوگ یم یرگید یاج رد و
 تعاس نیا ھب روظنم نیمھ یارب اّما” ،)٢٣ :١٢ انحوی( “تسا هدیسر ارف ناسنا رسپ نتفای
 عقوم رَس حیسم یسیع ھک درک شومارف دیابن تقوچیھ و .هریغ و ،)٢٧ :١٢ انحوی( “ما هدیسر
  :دمآ ایند ھب
 

 )٢(۴ نایطالغ

  ،دیسر ارف لامک ھب ررقم نامز نوچ اما :۴
  دوش هداز ینز زا ھک داتسرف ار دوخ رسپ ادخ  
 دمآ ایند ھب تعیرش ریز و   
 

 اما .دیدرگ ارجا قیقد روطب و دوب هدش یزیر حرط تسرد ھک دوب یا ھنارکفتم ٔھمانرب تاجن
 یصخش رھ سدقلا حور رد ھکلب ،دوبن رسپ یارجا و ردپ ٔھشقن لماش اھنت ناسنا تاجن ٔھمانرب
 یناسک ،درک لوبق دیاب .دنک یم تکرح دوخ تاجن زا رتالاب تاجرد ھب ھنالاعف هدروآ نامیا ھک
 حور ٔھطساو ھب زج سک چیھ” ،)١ :٢ نایسسفا( دنا “هدرم دوخ ناھانگ و اھینامرفان سبس ھب” ھک
 تخانش یئاناوت تقیقح رد .)٣ :١٢ نایتنرق لوا( »تسا دنوادخ یسیع« دیوگب دناوت یمن سدقلا

  .دنکب زین لوبق ار نآ ھکنآ ھب دسر ھچ ،درادن ار ادخ
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 ٢ نایتنرق لوا
  دریذپ یمن ار ادخ حور ھب طوبرم روما یناسفن ناسنا اما :١۴

  ،تسین ناشکرد ھب رداق و ،تسا تلاھج شرظن رد اریز  
  اھنآ ٔهراب رد تسرد تواضق ھک ارچ   
 .تسا رسیم یناحور یھاگدید زا اھنت    
 

 سدقلا حور ھک یناسک اھنت ،رگید ترابع ھب .دنک یم مظح ،مسج رد ار مایپ ھک تسا سدقلا حور
 نامیا شمالک ھب و ،دننک ھبوت هدرک کرد ار یسیع دنناوت یم ،دنا هدرک تفایرد ناشدوجو رد ار
 اب تاجن تفگ ناوت یم .دنراد تسد ناسنا تاجن رد ،ھس رھ ،سدقلا حور و ،رسپ ،ردپ .دنروآ
 ،سدقلا حور لمع اب و ،داتفا نایرج ھب )رسپ یادخ( حیسم یسیع اب ،دیدرگ زاغآ ردپ یادخ ٔھشقن

  .تسا تاجن لماع ثیلثت .داد لالج ار ادخ
 زا ناوت یم لاثم ناونعب .دراد دوجو تاجن فیرعت یارب )یرگید داعبا( یرگید یاھ هار ھتبلا
 :درک تبحص تاجن ٔھناگس لحارم
 
 .)یئاسراپ( میدش هدرمش اسراپ ،ھتفای تاجن هانگ ٔھمیرج تخادرپ زا ام :ھتشذگ نامز 
 .)یزاسکاپ( میبای یم تاجن لد ناھانگ زا ام :لاح نامز 
 .)لالج( میدرگ یم )دازآ( تاجن ،هانگ دوجو زا :هدنیآ نامز 
 
 و )هریغ و ،ون تایح ،هرّافک :دھد یم ماجنا ادخ ھچنآ( یناحور بناج ود ھب ار تاجن ناوت یم ای

  .درک میسقت )هریغ و ،دامتعا ،ھبوت :دھد یم ام ھب ار نآ توق سدقلا حور ھچنآ( نآ یناسنا بناج
 .دراد دوجو تاجن زا ھک تسا یئاھ هاگدید زا یکچوک تمسق اھنت مدرب مان ھک یا ھنومن ھس ھتبلا
 لثم ھک تسا نیا مدرک نایب ار عون ھس مان ھک نآ لیلد اما .دنتیاھن یب ،تسا ادخ زا نوچ عقاو رد
 تاجن ھب عجار یدایز تبحص ،تسا تاجن ادخ مالک یلصا عوضوم نوچ ،منک مالعا نشور زور
 دراد ھک یفلتخم بناوج زا ناوت یم ؛دراد یرایسب داعبا تاجن .تشاد رظن رد دیاب ھک هدش ناسنا
 دوش ھتفگ تاجن ھب عجار تسا نکمم ھچنآ مامت ً،اتجیتن .تسیرگن نآ ھب )بناوج زا یعومجم ای (
 !دش دھاوخن ھتفگ اج نیا رد
 ادتبا .دروآ یور تاجن عوضوم ھب دیاب ھنوگچ ،یحیسم ٔهرواشم هاگدید زا ھک دید دیاب لاح
 یم مھارف ار یحیسم ٔهرواشم ناکما ھک تسا تاجن ،منک رارکت ار دش ھتفگً البق ھچنآ دیراذگب

 سدقلا حور نوچ تسا هدوھیب ندرک تروشم نامیا یب اب .)تسین ریذپ ناکما تاجن نودب( دزاس
 رد ار هرواشم روما ادخ ھک دنناد یم یحیسم نارواشم .دنا هدرکن تفایرد ار )یلصا لماع(
 .)ھیاسمھ و ادخ ھب طوبرم لئاسم( دشابن نکمم نآ لح ھک تسین یا ھلئسم چیھً اتجیتن و دراد تسد
  .دراد ھشیر مالک و حور رد ،ناسنا رییغت
 .دشاب ھتشاد ار ادخ ٔهویم رد تکارش یعدم ھک تسین یحیسم ٔهرواشم زج یرگید شور چیھ
 ھچنآ .دنرب یم راکب ار یرگید کاپان و یطاقتلا یاھ شور نایحیسم یضعب ھک تسا فسأت یاج
 .دناسر یم ار ادخ ھب دیما یحیسم ٔهرواشم .تسا دیما ،دراد شزرا یشور و  هار رھ زا شیب
 ھب دیما ندرپس اب یدایز قرف نیا .تسا هداد هدعو شمالک رد ھچنآ و ادخ ھب نایحیسم ام دیما

 ادخ مالک زا ھچنآ رھ .دراد قرف تیاھن یب تقیقح رد تفگ ناوت یم .دراد دیورف دننام یصخش
 ادخ ،رگید بناج زا .تسا هدنھد دیما مالک یاج ھمھ .دشاب یم دیما لماش مینک یم تشادرب
 ماجنا تردق و هداد ناشن ار هار ھکنآ رگم دنھد ماجنا دھاوخ یمن یراک شنادنزرف زا تقوچیھ
 :دیوگ یم ھنیمز نیا رد سرطپ .دشاب هداد زین ار نآ
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 ١ سرطپ مود
  وا یھلا تردق :فلا٣
  میراد زاین یرادنید و تایح یارب ار ھچنآ رھ  
 .تسا ھتشاد ینازرا ام رب   

 
 ھنوگنیا ناوت یم ار عوضوم نیا .میراد نامردپ نتخاس دونشوخ یارب ار زیچ ھمھ نایحیسم ام
 :داد ناشن
 

 رییغت ناکما = کرادت + نامرف
 

 رییغت ناکما  = کرادت  + نامرف
 ۴ نایپیلیف  ؛ ۶ یتم :هار .١ شابن نارگن

 ۴ نایپیلیف :تردق .٢
 نک راک ینارگن یاجب

 
 - ھتشاذگ ناسنا نابز رب رثا هانگ ھنوگچ ،لاثم روطب( تفگ ناوت یم ھک تسھ یرتشیب بلاطم
 دیاب لاح اما ،)دراد یگدنز رب ھک یزوفن و – میراد ھطبار مھ اب و مینک یم رکف نآ قیرط زا ھک
  .مینک افتکا ھتشاذگ ریثات ناسنا راکفا رب هانگ ھکنآ تخانش اب
 ندروآ رمث ھک دناد یم نوچ ،تسا دایز شدیما ،دراد یحیسم رواشم ھک یلکشم راک دوجو اب
 مزال رییغت ادخ مالک ندروآ راکب اب سدقلا حور نوچ ،تسین یضاقتم تسد رد ای وا تسد هویم
 :درک دھاوخ داجیا ار
 
 ١٢ نایمور 
  ،ناردارب یا سپ :١ 
  ،ادخ یاھتمحر وترپ رد  
 ار دوخ یاھندب ھک منک یم اعدتسا امش زا   
  ادخ ٔهدیدنسپ و سدقم و هدنز ینابرق نوچمھ                 
  .تسا نیمھ امش لوقعم تدابع ھک دینک میدقت     

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

 
 لاح .دنراد ناسنا رییغت ھب تبسن شخب دیما و یعقاو یتشادرب ،نایحیسم ھک تسا لکش نیا ھب
 ناشن دھاوخب وا زا )١( دناوت یم ،دشاب ھتشاد کش دونش یم رواشم زا ھچنآ ھب یضاقتم رگا
 ھتساوخ رواشم ار راک نیاً اتدعاق ھک( تسا ادخ مالک زا )تایآ( ھیآ مادک ساسا رب شتحیصن دھدب
 تروص رھ ھب ھک( دیوجب مالک رد دوخ ار تحیصن تحص )٢( ای ،)دھدب ماجنا دیاب ھتساوخن ای
 :١٧ لامعا ،تسا اجک دنادب دوخ ات دھدب ماجنا یضاقتم ار راک نیا تسا مزال لحارم مامت رد

 ً:اتجیتن ،ھتفرگ رارق یضاقتم و رواشم ود رھ سرتسد رد ادخ یناحور حیاصن نوچ .)١١
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 ار یگتسباو نیا ،رگید یاھ هرواشم رثکا( دوب دھاوخن رواشم ھب ھتسباوً اتیاھن یضاقتم )١(
  و ،)دنراد

  .دیامن هدھاشم مالک رد ار هرواشم ریسم و فدح ،لحارم مامت رد دناوت یم یضاقتم )٢(
 

 ھتشاد تقباطم مالک ماب یلکش ھب رگا یتح( تسا صقان درادن ادخ مالک رب زکرمت ھک یا هرواشم
 ردپ دنیاشوخ وا لامعا و میمصت ھک دشاب هدرک لصاح نانیمطا یضاقتم تسا مزال نوچ )دشاب
 .)دنک تفای دوخ دوجو رد ار نآ دیاب( دشاب یم تیحالص و ریبدت اب دنک رکف تسین یفاک .تسوا
 ،دنیبب مالک اب قباطم ار دوش یم ھتفگ ھچنآ مامت یضاقتم دنھاوخ یم اھنت ھن یحیسم نارواشم
 رب یضاقتم ھک دنیب یم رواشم یتقو .دننک یم زین قیوشت هار نیا رد ار وا )سلوپ دننام( ھکلب
 دوخ دھع رب ھک تسیا ادخ ساسا رب زین دیما نیا .دوش یم رتشیب زین وا دیما ،تسا یکتم مالک
 دوجوم یحیسم ٔهرواشم رد ھک یدیما ھک مینیب یم لاح و .دناسر یم ارجا ھب ار نآ و تسا رادافو
 .تسا تاجن ٔھجیتن ردً الماک دشاب یم
 دیا هدوب “یراگتسر زا شیب” - باتک نیا مان ھب نم ٔهراشا دھاش باتک نیا نیشیپ یاھ لصف رد
 هدعو نیا ھب دیاب ھک تسا اجنیا .دیراد دایب ار درک مھاوخ نآ زا تبحص لیصفت ھب ھک نآ هدعو و
 .منک افو
 رواشم رد ھک یعضوم زا تسا یحضاو ٔھناشن دنک یم هراشا نآ ھب یتایح عوضوم نیا ھچنآ
 یروطب( مینک یم هدھاشم دراد دیما اب ھک یا ھطبار رد رتشیب ار نآ هراشا .تسا دوجوم یحیسم
 یضاقتم ادتبا نامھ زا نوچ ،تسین یلایخ و باوخ دیما زین دیما نیا .)دش نآ زا تبحصً البق ھک
 ماجنا رظن دروم یاھ ینوگرگد ات دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا حور( دنک یم عورش مالک اب
 .)دنریگب
 ٔهدعو( ما هدرب مان ار دراد دوجو یحیسم ٔهرواشم رد دیما یارب ھک یمھم لیلد ھس نم اجنیا ات

 و دراد ار یرتشیب تیمھا ھمھ زا ھک تسھ زین یرگید لیلد اما .)سدقلا حور و ،ادخ مالک ،ادخ
 .دوش یم هدید یراگتسر زا شیب ،باتک نیا مان رد
 ھچنآزا شیب ھملک نیا .منک نایب حضاو روطب ار دراد ادخ مالک رد دیما ھک یموھفم تسا مزال ادتبا
 ھک یریگ یھام دننام( “مراودیما” ینعی دیما ھعماج رد .دشاب یم هدش یئاسانش ھعماج ردً الومعم
 ،ادخ مالک اما .)مراودیما ،تفگ “ھن ای تفرگ یھاوخ یھام ینک یم رکف” - لاؤس ھب باوج رد
 تقو دیاش ھکنآ دوجو اب .تسین نآ رد یکش ،تسا ادخ زا نوچ .دنک یم نامیا ھب لیدبت ار دیما
  .تفرگ دھاوخ تروص دشاب ھتشاد نانیمطا دھاوخ یم ،هدیسرن نآ
 

 ٨ نایمور
  ،میتفای تاجن دیما نیمھ اب اریز :٢۴

  .تسین دیما رگید ،دمآ تسد ھب ھک یدیما اما  
 ؟تسا ھتفای ار نآ ھک دشاب یزیچ دیما ھب دناوت یم یسک ھنوگچ   

 

 ادخ .دوش یم نامیا ھب لیدبت ھک تسا یدیما )زیخاتسر اجنیا رد( دنک یم نآ زا تبحص ھک یدیما
 هرواشم ھک ینامز .هداد امب ادخ ار نآ ٔهدعو ھک میشک یم ار ینامیا راظتنا ام .هداد هدعو ار نآ
 دنھاوخ عقاو ادخ ضیف لماش یضاقتم ٔھلئسم ھب طوبرم تایآ ھک میراد لماک نانیمطا ،مینک یم
  .دش
 رد ھک تسیچ .دشاب یم نآ ھب طوبرم باتک نیا مان ھک تسیا هدعو مادک ساسا رب مینیبب لاح
 ھک درک عناق ار وا ناوت یم ایآ ؟تسیچ رد یضاقتم دیما ؟میشاب یم نآ قاتشم یحیسم ٔهرواشم
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 عضوم نم ھچنآ ٔھنیمز تالاؤس نیا باوج ؟درک لح ناوت یم ار )٧(یعقاو لئاسم ھنوگ ھمھ
 .دنزاس یم مھارف ار ما هدرب مان یحیسم رواشم
 ھشیمھ سدقلا حور ٔهویم .)درادن هدوبً البق ھچنآ ھب یتھابش( تسا نزاوتم ان یحیسم رواشم عضوم
 رد ون( دراد هدوب نآ یاجً البق ھچ رھ زا )یرت الاب( یرتشیب شزرا ،ون ٔهویم نیا و .تسا “ون”
 نآ نتفرگ راکب و عوضوم نیا تشادرب ،زین یبناج زا .)ھتشادن دوجوً البق ینعی ادخ مالک نابز
 .داد دھاوخ ھئارا باتک نیا ھک تسا یتمدخ نیرتگرزب ،یحیسم ٔهرواشم رد
 ھلصو ار )هریغ و ،جاودزا ،یصخش یگدنز( هدیشاپ مھ زا ھچنآ تقو چیھ دیابن یحیسم رواشم
 تسد “مدآ” ھچنآ ھب حیسم طسوت ام دنیوگ یم ھک “هوھی نادھاش” ھچنآ ھن و .دنک یزاس ھنیپ و
 دادرتسا ای ،یزاسزاب ای ،یضارا یایحا ھب اھنت یحیسم رواشم .میا ھتشگ رب ،تشاد نآ ھب یسر
 :دیامن یم ناونع ار یراگتسر زا شیب یزیچ مالک نوچ ،درادن )دوب ھتفر تسد زا ھچنآ(
 

 ۵ نایمور
  ،دش نوزفا هانگ ھک ییاج اما :ب٢٠

 .دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب ضیف  
 

 ))٨(ام ٔھنالاعف ریغ ای ھنالاعف تعاطا اب( ام یارب حیسم یسیع ھچنآ دیوگ یم سلوپ ھیآ نیا رد
 رب ھک یا ھجیتن و هانگ .دشاب یم میدوب هداد تسد زا مدآ طسوت ھچنآ زا رتشیب یزیچ ،دروآ مھارف
 ھک یراوگ ان تارثا دیابن یرواشم چیھ و ؛)هریغ ،گرم ،یتخبدب( تسا روآ جنر دزاس یم اپ
 ناوت یمن ار ضیف .دنادرگ یم گرزب زین ار شراک و حیسم ،اما - دنک باسح زیچان ار دراد هانگ
  .“تیاھن یب” ،منک یم رارکت.“دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب” - درک ھسیاقم هانگ اب
 داجیا یضاقتم یارب ار یعضو حیسم یسیع .تسین ناطیش دنب زا تاجن اھنت عوضوم ھجیتن رد
  .تشادن دوجو وا ردً البق ھک دزاس یم
 :دمآ ایند ھب “ناگتشرف زا رتمک” یدوجوم مدآ .تسا ھنوگچ عوضوم دینیبب
 

 ٢ نایناربع
  ،یتخاس ناگتشرف زا رتمک یکدنا ار وا :٧
 .یداھن شرس رب ار مارکا و لالج جات و 

 
 و درپس نآ یاھ یتخبدب و هانگ بالجنم ھب ار دوخ ناگدنیآ مامت و دوخ ، هانگ ھب ندش بکترم اب
 :)ریز ریوصت( دش هدنکفا ریز ھب شماقم
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 شنیرفآ رد 
 
 
 
 
 ناراگدنوادخ” و ،“اھ تسایر” ،“اھتردق” جوف( یرتالاب رایسب ٔھجرد ھب ناسنا ،حیسم رد اما
 ،دنیشنب دنوادخ تسار تسد رد و ھتسیز تشھب رد ات تفای ءاقترا ))٩(“کیرات یایند نیا
 

 ٢ نایناربع
  ،تفرگ رارق ناگتشرف زا رتنیئاپ ینامز کدنا ھک مینیب یم ار یسیع اما :٩
  ،تسا هدش هداھن شرس رب مارکا و لالج جات نونکا یلو  
  تشذگ گرم جنر زا ھک ارچ   
 .دشچب گرم معط ھمھ یارب ادخ ضیف بسح رب ات    

 

 دنھاوخ تفای ردً الماک نارادنامیا ٔھمھ یراگزور ار نآ ،٣ و ٢ ھفشاکم و ،٣ نایسلوک قبط و 
 :)ریز ریوصت( درک میھاوخ ھبرجت راگزور نیمھ رد زین ار نآ زا یدودح و ،درک
 
 
 
 
 
 
 ضیف     دوعس                   تاجن  
 
 
 
 
     طوقس         هانگ                
                                            
 
 
 
 
 
 

ناگتشرف  

)شنیرفآ رد ناسنا( مدآ  

)لالج زا طوقس زا سپ ناسنا( مدآ  

)شنیرفآ رد ناسنا( مدآ  

)لالج زا طوقس زا سپ ناسنا( مدآ  

)تاجن زا سپ( حیسم رد ناسنا  
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 ور نیا زا .دراد ار ادخ بناج نزاوت .تسا دوعس زا رتنیئاپ طوقس .درادن نزاوت یلبق ریوصت
 رد رتشیب رایسب ار میداد تسد زا هانگ رد ھک ار ھچنآ ام دیوگ یم ب٢٠ :۵ نایمور ھک تسا
  .میدرک تفایرد تاجن
 نامرد یارب ،دگنل یم و ھتشاد شیاپ رد یلاکشا دلوت زا ھک یرامیب .دیتسھ بیبط امش دینک روصت
 یور دناوت یمن رگید ھک یروطب ،هدش رتشیب یگزات شیاپ لاکشا دیوگ یم .دیآ یم امش شیپ
 ،میدق ننام ار وا ھک تسا نیا دینکب شیارب دیناوت یم ھک یراک اھنت دینک روصت لاح .دتسیاب شیاپ
 زین نابیبط تفگ ناوت یم ھک( !دھد ھمدا یگدنز ھب ناگنل ھتشذگ نوچمھ ات دیھد رارق شیاپ یور
 ؟دھد ھئارا دناوت یم زین یحیسم رواشم ھک تسا نیمھ نیا ایآ ما .)دنناسر یم ماجنا ار نیمًھاتیاھن

 .دگنل یم ھن و دراد درد ھن ھک تسا یئاھ مدق دننام دراد تسد رد ھچنآ !ریخ لک روطب !ریخ
 ادخ تسد رد زین بیبط تمدخ ھتبلا( تسا ھتشادن شرمع رد یتح رامیب ھک یتمالس ،هزات یزیچ
 یضاقتم ام .دنراد ار یرتالاب ٔھجرد ،دننک یم تمدخ ادخ ضیف و یسیع مان رد ھک یناسک .)تسا

 دودب یضاقتم ھک تسا نیا رد )سدقلا حور تردق و( ام دیما .دگنلب اھنت ھک مینک یمن هرواشم ار
  .)دریگ یم لیدبت نامیا ھب ندیود زا سپ ھک(
 ھک تسین نیا ناشراک یحیسم نارواشم ،دنیآ یم هراپ ھکت ھیاھ جاودزا اب نایضاقتم ھک ینامز
 ھب رادنامیا .تسین هدوب یضاقتم ٔھتشذگ رد ھچنآ ناشفدح .دنزودب مھ ھب و هدرک عمج ار اھ هراپ
 یب ادخ( دوب راتساوخ ار نیا زا شیب ،شگرم رد حیسم یسیع ھک نانچ .تسا ون یتقلخ حیسم
 فالخ ،اھ جاودزا ھنوگ نیا .دھاوخ یم ار نآ زا شیب زین یحیسم رواشم نانچمھ ،)تسا تیاھن
 تیاظر تقو چیھ و دنا ھتشاد زین ار یتسردان زاغآً الومعم ،تفرگ تروص ندع غاب رد ھچنآ
 ای یدرگرب میدق عضو ھب دھاوخ یم تلد ،دیسرپب یضاقتم زا رگا .دنا هدرواین تسدب ار یلماک
 یا هدیاف ھچ ھتشذگ ھب تشگرب .ار نیمود تفگ دھاوخً انیقی ،ھتشذگ زا رتھب و رتالاب یتیعضو ھب
 شریز دینیب یم دّینکب ار نیمز .هدرک داجیا ار ھتشذگ عضو ھک هدوب راک ردً امتھ یلماوع .دراد
 ھمھ ھب شرون .دشخرد یم ھک دھاوخ یم ار یجاودزا و تسا نیرفآ طاشن ادخ ،ریخ !تسا هاچ
 مھاوخ یمن نم ریخ” ،دیوگ یم یضاقتم یتقو و .تسا یحیسم نارواشم عضوم نیا .دباتیم یوس
 بجوم ھچنآ ھب دھاوخب ھک تسیک .دراد مھ قح و دیوگ یم ار تقیقح ،“مدرگرب عضو نآ ھب
 یانب ٔهدعو دناوت یم ھک تسا یحیسم رواشم اھنت .ھساک نامھ و شآ نامھ .ددرگرب هدش ھلئسم
 بتکم یحیسم ٔهرواشم ،ھک رطاخ نیا ھب .دھدب )سدقلا حور ٔهویم( حیسم رد ار یدیدج جاودزا

 یزاسزاب( دشاب یم تاجن زا یرتالاب تاجرد لماش ھک ادخ ضیف بتکم - دراد ار ادخ یناحور
  .تسا ھتشگ لماش ار باتک نیا مان و )یحیسم
 رب یزوریپ .دننک جات ھب لیدبت ار ھتشادرب یاھ بیلص ھک تسا نیا ناشفدح یحیسم نارواشم
 و تسا دایز جرم و جرھ نیا تعسو .هدرک داجیا یگدنز رد ناطیش ھک تسا یجرم و جرھ
 یراک نینچ یئاناوت ھک تسا ادخ میظع ضیف اھنت .درادن ار نآ نامرد و تخانش یئاناوت ناسنا

 ضیف ،دش نوزفا هانگ” رطاخب ھک ھچنآ ات هداد رارق شنارواشم ناتسد رد ادخ ار نیا و ،دراد ار
 .ادخ تمحر و ضیف رب دشاب یتداھش و “دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب
 و دوب دشر لاح رد لامک نآ اما( دوب لماک ،داد تسد زا ندع غاب رد “مدآ” ھچنآ ھکنآ دوجواب
 دوخ ،ضیف .دھد یم ھئارا حیسم نادنزرف ھب ار یتاھن یب تاجرد ادخ ضیف ،)دوب هدشن لیمکت
 نیا ھب و .میروآ یم تسدب ار ددرگ عقاو “مدآ” رد “دوب رارق” ھچنآ حیسم رد ام .تسا تیاھن یب

 هدوبن نآ ردً البق ،هاگ چیھ ھک یھار ،دسرب نآ ھب تسناوتن مدآ ھک یھار لماکت رد ھک تسا لکش
 .)دوش یم رتنشور هار ،میور یم شیپ ھچ رھ و( میئامیپ یم ار میا
ّ دح نیا ھب ات امش ھکنآ دوجو اب” :دنک یم راکشآ ار دوخ عضوم ادتبا نامھ رد یحیسم رواشم
 دیشاب ھتشاد ھجوت( دش هدیشک هانگ ار ھب هدیرفآ ادخ ھک یناج و ،دیا ھتشگ لمحتم ار یباذع و رجز
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 مینک رکش ار ادخ دیئایب ،)میریگ یمن مک ھتسد و هدرب مان ار هدرک داجیا وا رد هانگ ھک یتاریثأت ھک
 امش ھک مینک رکش دیئایب نینچمھ و .دشخرد یم امش جاودزا ھک دروآ دھاوخ یئاج ھب ار امش ھک
 یگدنز ھب ادخ .دیدرگرب ،دوب ھچنآ ھب دیتسین یضار رگید و ،هدرک یا ھقباس یب رییغت ٔهدامآ ار
 ددرگ امش یارب یجاودزا ھب رجنم ھک دزاسب نآ رد یا هزات یاھ زور ات ،هداد ھمطاخ امش یمیدق
 “!دشخرد یم ھک
 هدرک ھنخر یگدنز رد یا ھجرد ھچ ات هانگ درادن یتیمھا ،دشاب ھچ ھلئسم درادن یقرف تقیقح رد
 حیسم یسیع ضیف اب ار نآ دوخ ،هدیرفآ ون زا ھکنآ ھک تسا نیا یحیسم نارواشم عضوم ،تسا
 تاجن یارب رکش ار ادخ !ادخ نیمزرس رد ھصرع ،دینکب ار شرکف .دروآ یم دوخ دزن ھب

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

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

 .دننک یم ینادردق
 ھتشادن 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
 .١٨ ،١٧ :۴ نایسسفا )۵(
 .ددرگ یم ون یگدنز ھب لیدبت “ون نھذ” ھک دیشاب ھتشاد ھجوت )۶(
 .دنشاب یم دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب تبحم ھب طوبرم ھک یلئاسم ینعی )٧(
 .دنزادرپ یم ار مکح تسکش ٔھمیرج و دنزاس یم ادخ مکح اب قفاوم ار ام ،ود رھ )٨(
 ١٢ :۶ نایناربع )٩(
 
 

 
 
 
 
 
 


