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 مجرتم راتفگشیپ
 
 زین رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “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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 مھدزیس لصف
 یراگتسر لوصا

 )١ شخب( یحیسم ٔهرواشم رد ششخب
 
 یم یناسآ ھب دنا هدرک تفایرد ار ادخ ششخب ھک نایحیسم اما .دراد ششخب ھب زاین زیچ رھ زا شیب ناسنا
 یا هدنزاس تشادرب ھک یتروص رد . دننک شومارف زین ار وا ششخب تفای رد و ،حیسم ھب نامیا موھفم دنناوت
 .میھد یم تسد زا ار دوخ “نیتسخن تبحم” نآ نودب .تسام یناحور یگدنز ٔھمزال ،ششخب زا
 
 ٢ ھفشاکم 
  مراد وت رب ار داریا نیا اما :۴ 

 .یا ھتشاذگ ورف ار دوخ نیتسخن تبحم ھک  
 
 یرایسب .دش دھاوخ رتمک زین نارگید ندیشخب ھب تبسن ام شیارگ ،میربب دای زا ار دوخ ششخب رگا ،نینچمھ و
 یحیسم نارواشم ،تسا بجاو لیلد نیا ھب .دندرگ یم زاغآ دنراد مھ ھب تبسن ھک یراتفر زا مدرم لئاسم زا
 تفایرد تشذگرس دھدب ھیجرت رواشم دیاش ھطبار نیا رد .دنزومایب ار ششخب اب ھطبار رد دنناوت یم ھچنآ رھ
  .)١(دھدب حرش ار دوخ ششخب
 ناسنا اب ناشقرف .دنشاب راذگساپس و دننامب ششخب نیا رد دیاب و ،ھتفای ششخب دنتسھ یئاھ ناسنا نایحیسم
 ،دینکب ار شرکف  .دننک یم یگدنز ادخ تاشن رد و دنتسھ راذگساپس زین یرایسب .تسا نیمھ نامیا یب یاھ
 ٔھمادا یارب و ،دیدرگ زاغآ ادخ ششخب اب طاشن نیا ،اما .دننک یم یرپس طاشن اب ار دوخ یگدنز یاھزور
  .دنوش ماجنا دیاب ھک تسا راد هدھع زین ار یئاھ تیلوئسم دوخ دشر
 

 ۴ نایسسفا
  دیشاب زوسلد و نابرھم رگیدکی اب :٣٢

  ،تسا هدوشخب حیسم رد ار امش ادخ ھک ھنوگ نامھ و  
 .دییاشخبب ار رگیدکی زین امش   

 
 نایحیسم رد دیاب ھک تسا یتایح یعوضوم نیا .دنشخبب ار نارگید ھنوگچ دنزومایب نایحیسم دھاوخ یم ادخ
 ،دھد تاجن ار ام ات درک ادف ار دوخ ٔھناگی دنزرف و درک تبحم ار ام ادخ ھک ھنوگنامھ دننادب دیاب .دبای جاور
 راھچ رد و ،رادنامیا یگدنز رد تسا یمھم عوضوم نیا .میرادب ینازرا نارگید ھب ار تبحم نیا دیاب زین ام
 .ددرگ هدیجنس یضاقتم اب نآ ٔھطبار و دوش هدروآ نایم ھب تسا مزال یحیسم ٔهرواشم تاسلج بوچ
 امب ادخ ،یراکشآ ٔھنوگب نآ رد ھک )دیسر میھاوخ نآ ھبً ادعب و( میناوخ یم ار یلاثم ٣۵ - ٢٣ :١٨ یتم رد
 “تسا ناھانگ زا شزرمآ” نامھ نیا .میھد یم دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب ،ھک تسا یدھعت ششخب ھک دیوگ یم
 یم ادخ نادنزرف لاح و دندوب ادخ مداخ نارادنامیاً البق ھک یگرزب قرف اب دوب هدش ھتفگ ام ھب میدق دھع رد ھک
  .دنشاب
 ششخب ھکلب ،حیسم یسیع ششخب اھنت ھن ؛هدرک نآ ھب یدایز ٔهراشا ادخ مالک ھک دراد تیمھا یدح ھب ششخب
 تیولوا ام شتسرپ رب دوش یم یتشآ و حلص ھب رجنم ھک یششخب ھک میناوخ یم ۵ یتم رد( نارگید زا ام
 رگیدکی دنھاوخ یمن ای دنھاوخ یم ھک ددرگ یم یناسک لماش اسیلک طابضنا ھک میناوخ یم ١٨ یتم رد ؛دراد
 نارگید ھب دیاب ،میراد نامنادنزرف ھب تبسن نیدلاو ام ھک یششخب ،میناوخ یم ١٨ یتم رد نینچمھ ؛دنشخبب ار
 .)دسرب مھ
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 دراد ھک یبناوج مامت دیاب ؛دنراپسب رطاخب ار ھتفگ ششخب ھب عجار ادخ مالک ھچنآ تسا مزال یحیسم نارواشم
 بتکم ،ریسفت ظاحل زا دیاب .دننک بسک ار نآ زا یلماک تخانش )هدرک رورم ار نآ راب دنچ( هدرک یسررب ار
 یم نآ زا لصف نیا رد یدایز تبحص ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .دنشاب هدوب انشآ نآ یلمع بناوج و ،یناحور
 .دشاب ھتشاد ار یرتشیب تیمھا ھک تسین یرگید عوضوم نم رظن رد .منک
 و زرد نیا زا یرایسب .دور یم ردح ھب تردق اھ نآ زا ھک هدش یئاھ فاکش و زَرد زا رپ هزورما یاسیلک
 مدع رطاخب زین لئاسم نیا زا یرایسب و .دنا هدروآ دوجوب یدرف نایم لئاسم زین ار )اھ خاروس( اھ فاکش
 تسا یبناج تیلاعف یناحور ٔهرواشم .تسا ھتفرگ تروص ادخ تساوخ نتخاسن لمع و ،یفاک میلعت ،تخانش
 ھچنآ زا ار نایحیسم .تسین راک نایاپ هرواشم .دنزادرپب دوخ یلصا تیلاعف ھب دزاس یم رداق ار نایحیسم ھک
 رد ار یسیع و هدرک یگدنز دھاوخ یم حیسم یسیع ھک ھنوگنآ ات دنک یم دازآ ،دریگ یم ار ناشراک یولج
  .دننک تیامھ یزرم نورب تامدخ و ،شتسرپ ،میلعت ،تراشب
 رد وا .“؟دش ھچ هانگ سپ” مان ھب ھتشون ار یباتک ،فورعم سانشناور ،)١(Karl Menninger رگنینم لراك
 رتمک لاح ؛دندرک یم هانگ زا تبحص مدرم ،میدق رد دیوگ یم .دنک یم حرطم ار یمھم عوضوم باتک نیا

ً البق ھچنآ .هدش هداد نآ ھب یرگید بسچرب ھکلب ،هدش مک هانگ ھک تسین نیا لیلد .دننک یم نآ زا تبحص
 ھن نوچ دراذگ یم یاجب ار یگرزب رثا زین رییغت نیا .هدش ھتخانش ضرم ای مرج الاح ،دوب هانگ ھب فورعم
 ریذپ ناکما رگا ای( دنبای افش دیاب ضارما ؛دنوش تخادرپ دیاب میارج .ضرم ھن ،دیشخب ناوت یم ار مرج
 ،دنراد ششخب ھب زاین و دنا هدرک هانگ ھک دنتسھ یرایسب ،هدش هداد رییغت نیا رطاخ ھب .)دنوش هدیشخب ،تسین
 دوجو اب ،دیوگ یم تسرد ظاحل نیا زا رگنینم .دننک تفایرد ار نآ دنناوت یمن )دنیوگ یم دوخ ھک یروطب( اما
 .)ادخ ھن ،ناسنا ھیلع تسا یئاطخ هانگ دنک یم رکف وا لاثم ناونعب( تسا هابتشا لماش شباتک ٔھیقب ھکنآ
 هدش ھتسش یروطب ناشزغم یلو ،هدش هداد تسد زا یزیچ ای ،هدش داجیا یلاکشا دنناد یم ھک دنتسھ یرایسب
 هدرب مان ار تقیقح ھمھاو نودب یحیسم نارواشم ھک ینامز ات .دشاب ناشسرتسد رد ششخب ھک دننک یمن رکف
 یتخبدب رد ناکامک ناراک هانگ - )دناسر یم ار رازآ نیرت مک هار نیاً انمض ھک( دنرامشب “هانگ” ار هانگ -
 .دننام دنھاوخن یقاب دوخ
 مینک یط دھاوخ یم ادخ ھک یئاھ هار تقونآ و ،دیوگ یم ھچ ششخب ھب عجار ادخ مالک مینیبب ادتبا مدقتعم نم
 .دندرگ راکشآ نامیارب میربب راکب ار نآً المع ات
 
 
 

 ادخ مالک رد ششخب یناعم
 میدق دھع
 
 ٔهژاو ھک دشاب یم salach “خالاس” یلوا .دنشاب انشآ اھ نآ اب دیاب نارواشم ھک تسھ هژاو ود میدق دھع رد
 ینامز .دشاب یم “ندرک نتشادرب اب ندرک ُکبس” نآ )یانب ریز ای( داینب .تسا ود نآ نایم نیرت مھم و یساسا

 نامشود زا ار ام ناھانگ راب ،دوخ دنزرف ھناگی ناج یادف اب ھک میوش یم ادخ ششخب رکف ھک دنک یم ادیپ طبر
 ششخب ھن ،دنک یم دای ناسنا ناھانگ ھب تبسن ادخ ششخب زا ھشیمھ ھملک نیا .داد تاجن ار ام ناج و تشادرب
 ٔھمجرت زجب( )٢(دنشاب یم تسد رد ھک سدقم باتک یسراف نابز میدق ٔھمجرت ود رھ رد .رگید ناسنا زا یناسنا
 ھمجرت ینانوی نابز ھب ادتبا سدقم باتک ھک ینامز رد .تسا هدش ھمجرت “شزرمآ” خالاس ٔھملک ،)یریسفت

 یگدیسر تغل نیا ھب( هدش ھمجرت aphiemi “یّمیفآ” ھب خالاس ٔھملک ،)هدناوخ داتفھ نابز ھب فورعم( دش
 ،بسانم ،یضتقم ،دعاسم ینعی( hilaskomia “ایمُکسالیھ” ای ،hileos “سوئلیھ” ھبً الومعم اما ،)دش دھاوخ
  .)١٣ :١٨ اقول( دنا هدش ھمجرت )قفاوم و
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 و هرافک نآ ٔھمیمض ھشیمھ .تسا ادخ تبحم و فطل اب هدننک فلخت یزاسزاب و حالصا نآ ینمض ینعم
 ،٣١ ،٢۶ ،٢٠ :۴ نایوال :دشاب یم طوبرم تمارغ و هرافک تخادرپ ھب رتشیب هزورما .دشاب یم زین تمارغ

 نیا ھبً اددجم نم .ددرگ یم ماجنا رس ششخب ھب هرافک تخادرپ ،تایآ نیا رد و ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٠ :۵ و ٣۵
 :هدرک نایب لکش نیا ھب ام نامز یارب ار عوضوم دیدج دھع .تشگ مھاوخ رب عوضوم

 ٩ نایناربع
  ،تعیرش رب انب ،تقیقح رد :٢٢

  دوش یم کاپ نوخ ٔھلیسو ھب زیچ ھمھً ابیرقت  
 .تسین یشزرمآ ،نوخ نتخیر نودب و   
 

 رد نآ زا هدافتسا یگنوگچ ھب ،“خالاس” زا یفاک کرد یارب .هدش هدافتسا نآ زا ھک تسھ زین یرگید عجارم
 :دینک عوجر تایآ نیا
 

 ؛دنراد ھمادا نآ جیاتن ،دنا هدش هدوشخب هانگ ھکنآ دوجو اب مینیب یم اجنیا رد( ٢٠ و ١٩ :١۴ دادعا .١
 )دش دھاوخ یگدیسرً ادعب عوضوم نیا ھب

 ١٧ :٩ ایمھن .٢
  ٣ :١٠٣ لاثما .٣
 )میراد لد رد ھک تسا یھانگ یگدوشخب سکع رب دینک ھجوت( ۴ :١٣٠ لاثما .۴
 ٧ :۵۵ ایعشا :۵
 .دوب هدرک ھیآ نیا ھب هراشا ،درک ارجا ار دوخ رخآ ماش حیسم یسیع ھک ینامز( ٣۴ :٣١ ایمرا .۶

 .)دشاب یم هدرب دای زا هانگ ھک تسا نآ لماش اجنیا ششخب ھک دیشاب ھتشاد ھجوت
 

 یدایز شزرا و دروآرب تیافک اھ نیا کش نودب یلو ،درک عوجر اھ نآ ھب ناوتب ھک دنتسھ زین یرگید تایآ
 .دنا هدرک نایب ار دراد ششخب ھک
 ٔھمجرت زجب( سدقم باتک یسراف نابز میدق ٔھمجرت ود رھ رد زین ھملک نیا .تسا nasa “اسان” رگید ٔھملک
 ،ندرک دنلب زین نآ موھفم و دراد خالاس ھب یرایسب تھابش نآ ینعم .تسا هدش ھمجرت “شزرمآ” ،)یریسفت

 ندرک دنلب زا لصاح ھک یجّرف زا تبحص خالاس ھک اجنآ زا .تسا ندیشخب و ،ندش راد ھیکت ،ندرک لمح
 ،زین رگید یاھ ھنیمز رد .دراد ندرک دنلب اب نتشادرب نایم زا رب زکرمت “اسان” ،دنک یم ) ریصقت سح( راب
 ندروآراب ،سابل ،کدوک ندرک لمح ،تسد ای ادص ،تروص ،رس ،نامشچ ندرک دنلب زا تبحص ھملک نیا
 ای( ندنکفا رودب دراد تیمھا ام یارب ھچنآ ھتبلا .تسا ندرک لمحت و ،ندیشک جنر و ،)تخرد نوچمھ( هویم
 .دشاب یم هانگ )ندرک جراخ
 :لماش دنیوگ یم نخس تاصخشم نیا اب ھک یتایآ
 

 رد .دشاب یم ناسنا ھب ادخ و ،ناسنا ھب ناسنا ھب طوبرم اجنیا ششخب دینک ھجوت .١٧ :۵٠ شیادیپ .١
 .دراد خالاس اب یدایز قرف تروص نیا

 ھتشاد ھجوت( دشخب یم ار ناسنا “هانگ و ،ینامرفان و  ریصقت سح” ادخ اجنیا .٧ و ۶ :٣۴ جورخ .٢
 .)درادن یصوصخب هانگ رب زکرمت ادخ ششخب ھک دیشاب

ً البق ھک یتشادرب و لکش نآ .ددرگ یم رسیم “ششوپ” لکش ھب اجنیا ششخب .۵ و ١ :٣٢ رومزم .٣
 یم تسدب تایآ نومضم رد ھچنآ ھب لاح ،)نتشادرب نایم زا قیرط ھب ششخب( میتشاد “اسان” زا
 یم مامتا دصقم کی ھب ھک تسا یھار ود نیا .تسا هدش لیدبت )ششوپ قیرط ھب ششخب( دیآ
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 ،درک فارتعا دوخ مرج ھب ناسنا ھکنآ زا دعب ادخ ھک دیشاب ھتشاد زین ھجوت .هانگ تشادرب :دریگ
  .دیناشوپ ار نآ

  .)۶ :٣۴ جورخ( دوب دھاوخن راک رد یمحر و تشذگ .ششخب )فالخم( داضتم .۶ :١ عشوھ .۴
 
 قیمع و عیسو رایسب ششخب عوضوم ھک ددرگ یم ملسم ام یارب هدش دای تایآ زا یمک دادعت رورم زا سپ
 تخانش موزل و میظع شزرا نیا یاھ ھناشن و .رادنامیا رھ یگدنز زا تسا یلصاح رپ نیمزرس .تسا

 .دراد یعونتم لاکشا ششخب .مینیب یم ادخ مالک رد ار رادنامیا رھ یگدنز رد نآ یصخش
 
 

 دیدج دھع
 
 نیا نایم .charizomai “یاموزیراک” وapheimi  “یمیفآ” :تخادرپ میھاوخ ھملک ود ھب زین دیدج دھع رد
 ینانوی تاملک نیا .دراد “خالاس” ھب یدایز تھابش و دشاب یم ششخب ھب طوبرم یلصا ٔھملک “یمیفآ” ،ود
 .میزادرپ یم یمیفآ ھب ادتبا .دنراد زین قرف ،مھ اب تھابش دوجو اب زین
 نایم زا( میدید میدق دھع رد ھچنآ زا یتھابش .“وفع ای ،ندش صالخ ،ندرک اھر” ینعی “یمیفآ” ینعمً اساسا
 فالخ رب( نآ زا یلصا ٔهدافتسا .دنک یم رییغت یمک نآ کبس ،دوجو نیا اب .مینیب یم ار )ندرک دنلب ،نتشادرب
 نتخاس اھر صوصخ رد نینچمھ( دشاب یم هدش ھتفرگ هدیدان ای هدیشخب یھدب اب ھطبار رد )یسانش ھشیر
 لئاسم اب ھطبار رد ھملک نیا زا .)ھتفرن نایم زاً الماک - هدشن تخادرپ زونھ - یھدب اب ھطبار رد ھک - ینادنز
 ار )هدشن وغل ای( هدش تخادرپً الماک یھدب نتخاس راکشآ ناشروظنم ھک هدش هدافتسا یددعتم یقوقح و یلام
  .دنناسر یم
 .)١٢ :۶ ؛٣٢ و ٢٧ :١٨ یتم( هدرک هدافتسا یظفل و یرھاظ قیرط ود ھب ھملک نیا زا سدقم باتک دیدج دھع
 ۴١ :٧ اقول( دوش یم “زواجت” زا تبحص یتقو .دشاب ھتشاد دوخ لابند ار “یھدب” دراد جایتحا یمیفآ ٔھملک
 ھب وا ؛دنک یم راکھدب ار ناسنا ،زواجت .تشاد رظن رد ار هدش دراو )تاراسخ ناربج( یھدب دیاب ،)۴٢ و
 راب ھک تسا یئاج رد وا .دوش هدناوخ یسر باسح ھب نامز رھ دراد ناکما و تسا راکھدب ادخ ھب لکش نیا
 ٔھشیدنا و رکف رد ھک هدش یھانگ ششخب زا تبحص ٢٢ :٨ لامعا رد .دروخ یمن ناکت و تسا وا شود رب
 ھب ار هانگ .)“دوش هدیزرمآ تلد ٔھشیدنا دیاش ات هاوخب دنوادخ زا و نک ھبوت دوخ ترارش نیا زا”( تسا ام
 ھجوت دروم ھچنآ و .دوش ھتخادرپ شیارب یئاھب دیاب ھک تسا یتیلوئسم ای ،یھدب ھک مینیب یم حضاو روط
  .تسا نآ لصاح ھک یگدنز گرزب راب زا تسا یجرف و ،ششخب ،یشوپ مشچ ،دریگ یم رارق
 دوخ لابند ار )hamartia - ایشراماھ( “هانگ” راب هدزای ،)ششخب ،یئاھر ،ندرمش دودرم( “یمیفآ” ٔھملک
 :٢۶ ؛٣٨ :١٣ ؛٣١ :۵ لامعا ؛٧ :١ نایسسفا ؛٢٩ :٣ سقرم ؛١۴ :١ نایسلوک( ار “زواجت” رابکی و دراد

 .)١٨ :۴ اقول ؛١٨
  charisزیراک نآ ینانوی ٔھشیر .تسا charizomai “یامُزیراک” ،هدش هدافتسا دیدج دھع رد ھک یرگید ٔھملک
 تسین نآ رد یتقایل ھک تسا یششخب .دراد ار طرش نودب و ناگیار ششخب ینعم ھک )ضیف ،تافتلا( دشاب یم
 ھن ،دراد هدنھد یارب یا ھنیزھ ھک تسا یا ھیدھ ششخب .)دش یم تخادرپ دیاب هدراو تراسخ ای مرج یلو(
 ثحب دروم ،یگدوشخب نازیم اجنیا و ،۴٣ و ۴٢ :٧ اقول ؛١٣ :٣ ؛١٣ :٢ نایسلوک ؛٣٢ :۴ نایسسفا( هدنریگ
  .دریگ یم رارق
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 ششخب ینعم
 
 ھتفگ ھچنآ نوچ ،یئادتبا میوگ یم .درک مھاوخ تبحص ششخب ینعم ھب عجار ،یئادتبا ٔھنوگ ھب ھلحرم نیا رد
 و دشاب ھتفای نامزاس و هدش لیصفت ،راد تیحالص دیاب میوگ یم ھچنآ .تسین لماک ؛تسا یبیرقت دوش یم
 یم ھچنآ .دنب کی یتح ھن و ،مرادن ھلمج کی رد ار ششخب ینعم ٔھئارا یئاناوت نم .دیامن یط ار یریسم
 .دراد ادخ مالک رد یفلتخم داعبا ھک تسا یعوضوم ،ششخب ھک تسا نیا منک راکشآ ھلحرم نیا رد مھاوخ
 تخانش ،یعوضوم تخانش هار نیرتھبً الومعم .مینک ھسیاقم تسا نآ اب فلاخم ھچنآ اب ار ششخب دیراذگب لاح
 رد ار تایآ نیا ؟دیوگ یم ھچ ششخب زا عانتما ای ندیشخبن ھب عجار ادخ مالک .دشاب یم تسا نآ فلاخم ھچنآ
 :دیریگب رظن
 

 ٣ سوقرم     .١
  میوگ یم امش ھب ،نیمآ :٢٨

  ناسنا ناھانگ مامت ھک  
  دیوگب ھک یرفک رھ و   
 ؛دوش یم هدیزرمآ    

  ،دیوگ رفک سدقلا حور ھب ھک رھ اما :٢٩
  ،دش دھاوخن هدیزرمآ زگرھ  
 .»تسا یدبا یھانگ ھب مرجم ھکلب   

 
 یامنھار” باتک رد یرتشیب تبحص عوضوم نیا ھب عجار( میناوخ یم ار “هریبک هانگ” عوضوم تایآ نیا رد
 رھ اما” ،دنتسھ ششخب لباق ناھانگ عاونا دیوگ یم حیسم یسیع .)تسا هدش ،٣٧ لصف ،“یحیسم نارواشم
 ینخس رھ ھب ھکلب ،تسین ادخ ھب اھنت اجنیا رد رفک .درادن ار ششخب ناکما “دیوگ رفک سدقلا حور ھب ھک
 مینیب یم ٣٠ ٔھیآ رد .تسین هریبک هانگ ،اھ نیا زا کی چیھ ،قالط ،ندز قلج ،انز .دشاب زیمآ نیحوت ھک تسا
 .درامشب “دیلپ” ار ادخ حور ات دشاب تسپ یلیخ دیاب ناسنا .)»دراد دیلپ حور«( تسا سدقلا حور ھب یئوگ رفک
 :میسانش یم وا سدقت زا ار ادخ حور
 

 ١ نایمور
  ،ناگدرم نایم زا زیخاتسر اب و :۴
  ،تیسودق حور ببس ھب  
  ،دش بوصنم ادخ دنمتردق رسپ ماقم ھب   
 .حیسم یسیع ام دنوادخ ینعی    

 
  .دنک یم سیدقت زین ار ناسنا ،تسا سدقم دوخ نوچ وا
 هدوسآ دنناوت یم ،)دنا هدش نآ بکترم دننک یم رکف ای( دنا هدش هریبک هانگ بکترم دیاش ،دننارگن ھک یناسک
  دنک یم ناگژاو ار ادخ تایصوصخ ھکنآ .دنا هدشن نآ بکترم ھک دنشاب
 

 ۵ ایعشا
 ؛دنناوخ یم یدب ار یکین و یکین ار یدب ھک یناسک رب یاو :٢٠

 ؛دنناشن یم تملظ یاج رد ار رون و رون یاج رد ار تملظ ھک نانآ رب یاو 
 !دنھن یم یخلت یاج رد ار ینیریش و ینیریش یاج رد ار یخلت ھک نانآ رب یاو  
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 یفاک ھنیمز ات متفگ ار نیا .دشاب یم )نج( یسجن حور سدقلا حور شرظنب .دنک یم سدقلا حور ھیلع هانگ
 .مزاس مھارف ار ششخب ینعم یسررب یارب
 تفایرد ار ھچ ،اّما .درک دھاوخن تفایرد ار ششخب تقو چیھ ،٢٩ ٔھیآ قبط رب هدش هانگ نیا بکترم ھکنآ

 مرج بکترم ھکنآ .)منھج( “»تسا یدبا یھانگ ھب مرجم ھکلب” دیوگ یم ھیآ داضتم تمسق ؟درک دھاوخ
 ھتشاد زین ھجوت اما .تسین وا یارب یدیما ٔھنزور .دنک یم تفایرد یدبا زین ار جیاتن ،هدش “یدبا یھانگ”
 رد ھک enochos سوکونا ٔھملک .ھتفرگ ندرگب ار ّینیِد .تسا ششخب لباق ریغ هدش هدرمش مرجم ھکنآ ،دیشاب
 ،ھجیتن رد .)گرم راوازس ای نویدم( ندوب یزیچ راوازس ای )یریگ ندرگ( ّنیِد ینعی ،هدش هدافتسا اجنیا

 هدرک ھک یھانگ لباقم رد ّینیِد رگید تروصنیا رد و هدرک تفایرد ار ششخب ھک تسا یصخش نآ سکع
 ینایز و جنر ،)میدق دھع تشادرب( دشاب یم نآ زا تبحص ھک “ھتفرگ ندرگب ار ّینیِد” تشادربً الوصا .درادن
 یتقو .دشاب یم نویدم ناطیش ھب ھک تسا یتایح ،ّنیِد .دشاب یم هدروآ دوجوب یگدنز رد ناطیش ھک تسا
 شروضح یارب یعنام چیھ رگید و ددرگ یم دازآ ،)ناطیش( تسوا ھیلع ھچنآ زا ،دیآ یم تسدب ار ششخب
 یم ادج ششخب ماگنھ ھب ،ناطیش برخم راثآً اعیمج و ،ّنیِد ،یھدب ،ھمیرج نآ .درادن دوجو ادخ هاگشیپ رد
 زاب ناسنا رب )دوب هدش نوزحم ھک( شیور ھشیمھ یارب ،ادخ و ،)دوش یم تخادرپ دیوگ یم میدق دھع( دوش
 .ددرگ یم
  

 ٧ لامعا     .٢
  ھک داد رد ادن دنلب زاوآ ھب و دز وناز سپس :۶٠

  .»راذگم ناشیا یاپ ھب ار هانگ نیا ،ادنوادخ«  
 .تفخب و تفگ ار نیا   

 
 ھب ار هانگ نیا ،ادنوادخ” ،دنک یم اعد )دندرک یم شراسگنس ھک یلاح رد( شیاھ تبحص یاھتنا رد نافیتسا
 ارنآ ،اعد روظنم ،مینیب یمن نآ رد ار ششخب ٔھملک ھکنآ دوجو اب .تسا ششخب یاعد نیا .“راذگم ناشیا یاپ
 . . .شخبب ار نانیا ،ردپ یا”( دشاب یم بیلص یالاب رب حیسم یسیع یاعد زا یساکعنا ؛دزاس یم صخشم
 تسا یسوکعم یاعد .تسا یسررب ھب مزال هدرب راکب نافیتسا ھک یتاملک ھیآ نیا رد .)٣۴ :٢٣ اقول - “
 ار ینعم نیا “me steses autois ”ینانوی یلصا نابز رد .راذگم ناشیا ھیلع ار ناشھانگ ؛)دروم فالخ(
 یتیعضو ششخب ھجیتن رد .“دنامب ناشھار رس راذگن” ای ،“راذگم ناشیا ھیلع” ،“راذگم ناشیا یاپ ھب” دراد
 .دنک دشر ادخ رد ھک دوش یم زاب هار و ،دندرگ یمن باسح وا ھیلع صخش ناھانگ رگید نآ رد ،ھک تسا
 و دنیبب ار نیا دنوادخ ھک دشاب . . .” :دینکب وا ندش راسگنس ماگنھ ھب ایرکز یاعد ھب ھجوت ،ھسیاقم رد
 ھب ار “یفالت” و “ماقتنا” و دشاب یم “تساوخداد” ای “مازلا” یسراف نابز ھب darash ٔھملک “!دنک تساوخزاب
 نوچ .تسا نافیتسا یاعد سکعً اقیقد نیا .هدش ماجنا لمع رطاخب ،تسا یتمارق تخادرپ موزل .دراد لابند
 ثعاب ھچ .دزاس یم راکشآ ار داضت ،)تسا یکی زین شیوخ نمشد یارب اعد یتح( تسا یکی ود رھ تیعقوم
 .)یحیسم( دوب هدش یرگید صخش نافیتسا ؛درک ھلخادم بیلص یالاب نامدنوادخ یاعد ؟دش رییغت نیا دش
 هدش ھتشادرب شود زا ھک تسا یراب .تسا ناطیش یمنھج تایح زا یئاھر ،ششخب ھک میریگ یم ھجیتن سپ
 .)٣(دنام یمن یاجب نآ زا یرثا رگید دشخبب ار هانگ ادخ یتقو ،دیوگ یم ٢٠ :۵٠ ایمرا .داتسیا ناوت یم لاح و
 ھتشذگ زاً الماک و ،هدرک تفایرد ار هزات تایح ،هدش هدیشخب صخش .دنارذگ یم ار یزاسکاپ نارود رادنامیا

 تفایرد ار ششخب ھک یناسک .)دیامن یم تسیز نآ رد ھک تسادخ تیناحور ٔهزات ملاع( دوش یم صالخ دوخ
 نامز و دنا هدش هدیشخب ھک دراد یناسک ھب قلعط هدنیآ .دنراد دوخ هارمھ ھشیمھ ار دوخ ٔھتشذگ ،دنا هدرکن

 .تسا هدش ھتخاس نعمطم ناشیارب هدنیآ و لاح
 



 9 

 ششخب ساسا و ھیاپ
 
 ،)charizomai “یامُزیراک”( تسا طرش نودب و ناگیار هدننک تفایرد یارب ششخب ،دش ھتفگً البق ھک یروطب
 .مینک یسررب رتشیب ار دروم نیا تسا مزال لاح .دراد )اھب( ھنیزھ نآ ٔهدنھد یارب اما
 تسین یزیچ .تسین نآ لیالد و ھشیر زا رذگ .تسین هانگ نتفرگ هدیدان ادخ ششخب ھک دیشاب ھتشاد دای ھب ادتبا
 .دش یرادیرخ حیسم یسیع ناج تمارغ تخادرپ اب ادخ ششخب .درادن یجرخ و دوش یم هزرا یگداس ھب ھک
 یمن تسدب “نوخ نتخیر نودب” ششخب ھک میناوخ یم ٢٢ :٩ نایناربع رد .درک ادف ار دوخ دنزرف ھناگی ادخ
 و ۴ یاھ لصف رد ھک دیشاب ھتشاد دایب( دشاب ھتشاد دوجو نآ رد یکش دیابن و ،تسا ساسا و ھیاپ نیا .)۴(دیآ

 .)دراد دنویپ ششخب اب دح ھچ ات هرافک ،نایوال ۵
 نم نوخ تسا نیا” تفگ حیسم یسیع ،رخآ ماش رد ھک مینیب یم ٢٨ :٢۶ یتم رد ار یدروم نینچ تیمھا
 دوصقم .“دوش یم ھتخیر ناھانگ )apheimi  “یمیفآ”( شزرمآ تھج ھب یرایسب رطاخ ھب ھک دیدج دھع یارب
 رد ھچ ،هاگ چیھ ار یتیعقاو نینچ .دوب )یمئاد نامتخاس( ششخب یانب دوخ گرم زا حیسم یسیع )فدح(
 .درک شومارف دیابن ،یحیسم ٔهرواشم رد ھچ و یناحور بتکم صوصخ
 ادخ ارچً الوصا ؟یچ یارب ینابرق ؟یچ یارب نوخ ؟یچ یارب هرافک” ،دنسرپ یم )اھ لاربیل( نایوج ھناھب

 ؟دراد یم مزال ششخب یارب ار هرافک ؟دریگ یمن هدیدان ار ھمیرج
 ھکنآ رب هوالع ادخ نوچ ؟تشاد ادخ دنزرف ھناگی گرم ھب زاین ام ششخب ارچ .تسا یمھم و اجب لاؤس
  .دنوش تیاعر دیاب ادخ تایصوصخ نیا ود رھ .تسھ زین صدقم و لداع ،تسا نابرھم و هدنشخب
 

 ٩ نایمور
  ادخ رگا تفگ ناوت یم ھچ :٢٢

  دھد ناشن ار دوخ بضغ دھاوخ یم ھکنیا اب  
  ،دزاس نایامن ار شیوخ تردق و   
  دنا هدش هدامآ تکالھ یارب ھک ار بضغ دروم فورظ    
 ،دنک لمحت رایسب یرابدرب اب    

  ،دنادرگ مولعم ششخب دروم فورظ رب ار دوخ لالج تمظع دناوتب ات :٢٣
 ؟تسا هدرک هدامآ لالج یارب شیپاشیپ ار نانآ ھک یفورظ   

 

 تبحم و ددرگ یم وحم ناطیش بضغ .دھد ناشن ار دوخ ششخب و بضغ ود رھ تساوخ یم ادخ دیوگ یم
 زا ناطیش تایح نوچ ،دنتسناد یم ادخ زا ھتشذگ رد ار بضغ .دریگ یم ار نآ یاج ششخب لکش ھب ادخ
  .دشاب هدوب دیاب زین ادخ رد ناطیش تایصوصخ ھک دنتفرگ ھجیتن ،دوب ادخ
 رداص ار شیاھ نامرف ،دنک یم ینار مكح فاصنا اب ار ایند و دروآ یم یاجب ار تلادع و مظن ھک یئادخ
 ،طیارش نینچ لابق رد ،دروآ یاجب زین ار ششخب ھک لاح .درک راکشآ زین ار اھنآ تسکش میارج و دومن

 یگدنز لالج و یزاسکاپ رومام ار سدقلا حور رطاخ نیا ھب .ددرگ ظفح دیاب وا تلادع ؟دش دنھاوخ ھچ میارج
 ار ھمیرج شگرم اب و داد ناشن ار ھناگ ادخ یگدنز ،شیوخ یلمع و یرکف یئاور نامرف اب حیسم .دومن
 .تخادرپ
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 ٣ نایمور
  ،تسا یسیع حیسم رد ھک ییاھر یاھب نآ ٔھطساو ھب و وا ضیف ھب اما :٢۴

 دنوش یم هدرمش اسراپ ناگیار ھب  
  ،تشاد ھضرع ناھانگ ٔهرافک نوچ ار وا ادخ :٢۵

  وا نوخ طسوت ھک یا هرافک  
  .دوش یم لصاح نامیا هار زا و   

  ،داد ماجنا دوخ تلادع نداد ناشن یارب ار نیا وا    
  ،شیوخ یھلا لمحت رد اریز     
  ،دوب ھتفرگ تروص رتشیپ ھک یناھانگ زا      
 .دوب هدیشوپ مشچ       

  ،دنک تباث رضاح نامز رد ار دوخ تلادع ات درک نینچ وا :٢۶
  دشاب لداع دوخ ات و  
  ،دراد نامیا یسیع ھب ھک زین ار یسک و   
 .درامشب اسراپ    

 
 رگا .دیدرگ انب بیلص یاپ رب )ادخ توکلم( یسیع ششخب و دش تخادرپ )حیسم یسیع ناج( بضغ یاھب
 دھاوخن یکحضم راک ایآ ،منک ششخب بلط ھتسشن امش رانک ھک یصخش زا و منزب یلیس امش تروصب نم
 وا ھب ھک یسک اھنت ؛دشخبب ارم دناوت یمن یرگید .مھاوخب ششخب امش زا دیاب و مدرک فلخت امش ھب نم ؟دوب
 .ددرگ یم ماجنا ،فلخت فرط ود نایم ھشیمھ ھک تسیا ھلماعم ششخب .دشخبب ارم دناوت یم ما هدیزرو هانگ
 دوخ ادخ .تشاد روضح مسج رد ھک دوب ادخ وا ؛دوبن ھتسشن رانک رد ھک یرگید صخش نآ حیسم یسیع
  .دیدرگ ارجا ،دش یم ارجا دیاب ھچنآ ٔھمھ ،لکش نیا ھب .تفرگ شودب ار ھمیرج )ھمیرج نیفرط زا یکی(
 یم ناسکی شریذپ اب ار ششخب ھک تسا نیا )سانشناور نایحیسم - اھ لاربیل( نایوج ھناھب تشادرب اما

 The Freedom of “تسا ششخب رد ھک یدازآ” شباتک رد David Augsburger رگروبزگآ دیوید .دنرامش
Forgiveness تسا هدرک ناونع ار دوش یم ھتفگ نایحیسم ھب دازآ لوحم رد ھچنآ ٔھنومن: 

 
 ششخب لماش ھک یگدنز .....داد ،دنھاوخب ھکنآ زا لبق یتح ار ششخب ھک دوب نینچ حیسم یسیع هار
 نوچمھ نارگید ندرک لوبق نودب یششخب .تفریذپً الماک دیاب ار نارگید ھک تسا ھنوگنآ دشاب یم
  .انثتسا نودب تسا نتفریذپ ششخب .... ،تسین راک رد دوخ

 
 ششخب ،)هدرک هراشا نآ ھب رگروبزگآ ھک( بیلص یالاب ششخب یارب حیسم یسیع یاعد ھک تسا نیا تقیقح
 دیاب ھچ تسناد یم دوخ حیسم یسیع ھتبلا .دشخبب ادخ ھک دوب اعد ھکلب ،)هدرک تشادرب وا ھک یروطب( دوبن

 یاعد ندرک ادج .)دوب زیچ ھمھ رھوج بیلص یالاب شندوب عقاو رد( دیآ لمع ھب ششخب نآ ات دریگب تروص
 .تسا یگرزب هابتشا )شناج نداد( شبیلص زا حیسم یسیع
 تروص نیا ریغ رد( میرادب لوبق دنتسھ ھک ھنوگ نآ ار نارگید )درکن زین حیسم یسیع ھک یا ھنوگب( دیابن ام
 دزاس یم کالھ ار ناسنا تایح ھک تسا یھانگ نتفرگ هدیدان ،یراک نینچ .)؟داد زین اھنآ یارب ار شناج ارچ
 نآ ساسا رب ،هاگنآ یلو ،میشخب یم نایحیسم ام .تسا ادخ مالک فالخ نیا .)دوب دھاوخ ام هانگ زین نیا(
 قباطم ھک یششخب .)درک مھاوخ تبحصً ادعب ششخب ٔھئارا و عوضوم نیا ھب عجار نم( میریذپ یم ششخب
 و ایند ھب - تبثم”( تسین ،دشاب یم Rogerian نایرجور ششخب ھک ھنوگ نآ ؛تسا طورشم تسا ادخ مالک اب
 Carl زرجار لراک فرحنم بتکم رگم ،تسین یا ھشیدنا نینچ یارب یحیحص ساسا چیھ .)“طرش نودب

Rogers تسا بوخ دوخ قامعا رد ناسنا دیوگ یم ھک. 
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 ١٨ اقول
  :داد خساپ یسیع :١٩

  ؟یناوخ یم وکین ارم ارچ« 
 .طقف ادخ زج تسین وکین سکچیھ  

 
 ششخب .ھبوت - تسا یکی ود رھ ،تشگرب و دورو هار .هدیشچ ار یئوکین دوخ ھک دسانش یم ار یئوکین یسک
  ،دنک یم لمحت ار نآ ،دریگ یمن هدیدان ار هانگ تقو چیھ
 

 ۴ نایسسفا
  ؛تمیالم و ینتورف لامک رد :٢
  تبحم و یرابدرب اب و 
 .دینک لمحت ار رگیدکی  

 
 هانگ رطاخب ششخب .دروآ هویم سدقلا حور و هدومن کرد ات دراد زاین ار دوخ نامز سک رھ دناد یم نوچ
 - درذگ یمن نآ زا ؛دناسر ماجنا ار مزال یزاسکاپ سدقلا حور ات دراد نیا رب زکرمت اما ،)هانگ زا ھبوت( تسا
   .دنک یم یگدیسر نآ ھب
 .تسا رگیدکی زا مدرم شریذپ ناھاوخ رطاخ نیا ھب و دنامب فرط یب هانگ ھب تبسن دنک یم یعس عامتجا
 ھبً امئاد ھک یناسک ناوت یمً اتقیقح ایآ اما .دنک یگدنز دھاوخ یم شلد روط رھ دشاب دازآ دیاب مدآ دنیوگ یم
 و تسا ادخ ھیلع هانگ .دش میھاوخ رگیدکی نمشد ھمھ لکش نیا ھب ؟تفریذپ و هدرک لمحت ار دننک یم هانگ ام
 یم قیوشت ار هانگ عقاو رد ،دننکن تواضق دننک یم یعس ھک یناسک .دنام فرط یب ادخ ھب تبسن ناوت یمن
 هانگ یارب ات داتسرف ار یسیع درک هابتشا ادخ ھک دراد ار ینعم نآ تسھ وا ھک ھنوگ نآ راک هانگ شریذپ .دننک
 .درک ادف ،نآ ندرب نایم زا یارب ار دوخ دنزرف اھنت ھک تشاد تیمھا یردقب هانگ ،ادخ یارب اما .دریمب ناراک
 .میریذپب دنتسھ ھک یا ھنوگب ار ناراک هانگ میناوت یمن ام ،دریذپ یمن ار هانگ ادخ رگا

 نوچ دشخب یم ار ناسنا ادخ .وا هانگ ھن دشخب یم ار صخش ھک تشاد ھجوت دیاب یلو ،دشخب یم ار هانگ ادخ
 هانگ ادخ” ،دنیوگ یم .دنراذگب یقرف شھانگ و راک هانگ نایم دننک یم یعس یضعب .ددرگ کالھ دھاوخ یمن
 ھب ار ناراک هانگ ناطیش .تسین ریذپ ناکما یقرف نینچ .“تسا رفنتم شھانگ زا یلو دراد تسود ار راک
 یحیسم ٔهرواشم رد ام .شھانگ ھن ،درم و دیشک درد بیلص یالاب حیسم یسیع .ار ناشھانگ ھن دتسرف یم منھج
 .مینک ناھنپ لذتبم یاھ فرح اب ار تقیقح تسین بوخ .هدروآ یور ناراک هانگ ھب ھک میراد راک یئازج اب
 .دراد ششخب ھب جایتحا راک هانگ ناسنا
 ام ھتبلا .هانگ ھن مینک هدافتسا راکھانگ ٔھملک زا ،دوش یم هانگ زا تبحص هرواشم رد یتقو ھک تسا نیا مھم
 حرطم میھاوخ یمن ای میھاوخ یم ام ھچنآ .تسین نیا عوضوم .مینک تواضق “راک هانگ” ار مدرم میھاوخ یمن
 نامز نآ اھنت .میسانشب هانگ ار هانگ ھک تسا نیا باوج ؟دھاوخ یم ھچ ام زا ادخ ھک تسا نآ عوضوم ،تسین
 .دوش هدیشخب دناوت یم هانگ .)ھبوت( مینک تیادھ حیسم یسیع ششخب بناج ھب ار مدرم میناوت یم ھک تسا
 ،تسین یحیسم دنکن ششخب و هانگ زا تبحص ھک یا هرواشم .تسا راوتسا ششخب ٔھیاپ ربً اساسا تیحیسم
  .تسیچ نآ مسا دنک یمن یقرف

 ھب میدرگرب ،میتشاذگ رس تشپ ار )ناریگ ھناھب( دشاب یم ھعماج یاھ لاربیل ھب طوبرم ھک یدراوم لاح
 .یلصا ٔھعلاطم
 .ھلب .“؟دشخبب ار نانآ تساوخن شردپ زا ایآ” .ھلب .“؟درکن اعد زین شنارگمتس یارب حیسم یسیع رگم اما”
 ،دندش هدیشخب سرطپ ٔھظعوم ٔھجیتن رد تساکتنپ زور رد یضعب .“؟ھنوگچ ،یک” .ھلب .“؟دیشخب ار نانآ ایآ”
 .)٧(تاجن مایپ نودب ھن و ،ھبوت نودب ھن اما
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 ٢ لامعا
  :دنتفگ نالوسر ریاس و سرطپ ھب ،ھتشگ شیرلد ،دندینش ار نیا نوچ :٣٧

 »؟مینک ھچ ،ناردارب یا«  
  دینک ھبوت« :تفگ ناشیدب سرطپ :٣٨

  دیریگ دیمعت دوخ ناھانگ شزرمآ یارب حیسم یسیع مان ھب امش زا کی رھ و  
 .تفای دیھاوخ ار سدقلا حور یاطع ھک   

 
 نارواشم ار تقیقح نیا .نآ یاوس ھن ،دوب هرافک رطاخب ششخب .دنروآ نامیا و هدرک ھبوت دوب مزال اھنآ 
  .دنروآ نابز ھب ھشیمھ دیاب یحیسم
 یتسردان راکفا نوچ ،مینک تبحص رتشیب تسا مزال ،هانگ ھب ندش باجم و ریصقت سح عوضوم رطاخب ،لاح
 .هدش رشتنم ناشیاھ باتک رد ناسانشناور بناج زا
 
 

 یحیسم ٔهرواشم رد ریصقت ساسحا یاج و دوصقم
 
 هزورما نردم تافارحنا اب ،ار میراد ادخ مالک زا ھک یمیلعت ،مزاس نشورً الماک ار عوضوم نیا ھکنآ رطاخب
 زتنوک لیب و Bruce Narramore رومیرال سورب ھک دوب دھاوخ یباتک رب نم زکرمت .درک میھاوخ ھسیاقم

Bill Counts دریگ یم رارق یحیسم نارواشم لاؤس دروم ھک یتاعوضوم بلغا باتک نیا .)٨(دنا هدرک رشتنم 
 و ھسیاقم و ،تفگ مھاوخ ار دوخ راکفا ،درک مھاوخ نآ یلصا تاعوضوم زا تبحص نم .هدرک ناونع ار
 رد هزورما ھچنآ زا تسیا ھنومن ،رظن دروم باتک .داد مھاوخ ناشن دزومآ یم مالک ھچنآ اب ار اھنآ تریاغم
   .دنک یم نایب ار تسا جیار ادخ ششخب و ریصقت صوصخ رد یلیجنا تامیلعت

 ار ود نیا .دراد ششخب اب یکیدزن ٔھطبار نوچ میئامن شواکً اقیمع ار دنک یم ھک یراک و ،ریسقت تسا مزال
 دیاب ؛دراد هارمھ ار ریصقت دوجو ،ششخب .درک ادج مھ زا دریگب تروص یئاطخ ھکنآ نودب ناوت یمن
 مامت .ناسنا ھب تبسن و ادخ ھب تبسن تسا یمرج زین ریصقت .دشاب راک رد ششخب ات دشاب هدوب یریصقت
 ھب طوبرم ،)میدرک ھظحالم ھمان تغل تمسق ردً البق ھک یروطب( هدش هدرب راکب ششخب یارب ھک یتاملک
 .دنشاب یم ،هدوب وا ھیلع ھچنآ تشادرب و ،هدش دراو وا باسح ھب ھک ینید وغل ،ناسنا ریصقت راب تشادرب
 ام ھنافساتم یلو ،دنا هدرک تبحص یمھم عوضوم ھب عجار )ب/ب سپ نیا زا( زتنوک لیب و رومارال سورب
 .تسین اما ،تسا یسدقم باتک دندقتعم دنچرھ ھک دنرب یم ریصقت دوجو زا یدازآ یارب یھار ھب ار
 یناسک یارب نیا .درادن یا هدیاف چیھ ھک تسا یساسحا ریصقت دیوگ یم ب/ب ؟تسیچ  ریصقت زا دوصقم
 هدرک ھبرجت ام ٔھمھ ھچنآ زا تبحص بتارم ھب ادخ مالک .تسا روآ بجعت ،دنا هدناوخ ار ناشسدقم باتک ھک
 ھکنآ زا میوشب هاگآ ھک ینعم نآ ھب .تسا هدرک ،مینک ساسحا ار  ریصقت ھک ھتخاس نانچ ار ام ادخ ینعی - میا

 و ینیب دوخ تیفرظ( ام نادجو .میا هدرک تفایرد ار یدب ساسحا ،نآ ٔھجیتن رد و میا هدش بکترم ار یفالخ
 ار یدب تاساسحا یعقاوم نینچ رد )دروآ یم ھبوت یوس ھب و دنک یم موکحم ار ام ھک - دوخ زا تواضق
 تشادرب و ساسا نیا .دوش یگدیسر نآ ھب دیاب و تسین تسرد یزیچ ھکنآ زا دشاب یرادشھ ات دزاس یم داجیا

 یم ھبوت ھب یور ار ناسنا ھک تسا یرادشھ ،ریصقت ساسحا :ادخ مالک میلعت لک زا تسا نایحیسم یتنس
 .دھد یم هولج رتھب ار دوخ ھک تسا یمئاد ریصقت ھک تسھ زین یرگید هاگدید .)نآ تبثم هاگدید( دروآ

 مالک اب ربارب دنیوگ یم دوخ ھچنآ اب ار یراکفا نینچ دنھاوخ یم ناشیا .تسین روطنیا ریخ دیوگ یم ب/ب
 یم .دننک یم“یزاب ریسقت” ،ادخ مالک یتنس هار رد ھک دننک یم یمدرم زا تبحص اھنآ .دنیامن ضیوعت ،تسا
 ھک( یئاھ راک ھب تسد نایحیسم ،)دنرامش یم دودرم ار نآ یلکب ھک( هدمآ دوجوب ریصقت ساسحا نوچ دنیوگ
 تساوخرد” و “فارتعا” و “ادخ مالک زا ارچ و نوچ یب تعاطا” دننام ،دننز یم )تسین تسرد ناشرظنب
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 زیرگ یارب اھنت یرایسب )تروص رھ ھب( و ،تسا )٩(“لکشم رایسب” اھ راک نیا دنیوگ یم !“ادخ زا ششخب
 یم “عماج ٔھجیتن” کی ھب ار ام اھ زیچ نیا رثکا دنیوگ یم ب/ب سپس .)١٠(دننک یم فارتعا ،دب ساسحا زا

 ینامتخاس ھب ھلمح ،“ناشعماج ٔھجیتن” نیا اما .“تسین یلمع” و “دنک یمن راک ریصقت ساسحا” ینعی - دنناسر
 هدوب حیحص مالک زا ام تشادرب رگا( دراد ناسنا اب ادخ ھک تسیا ھطبار و ،ھتخاس ناسنا رد ادخ ھک تسا
 یگرزب فارحناً املسم ،)هدمآ ٣٣ ٔھحفص رد ھک یروطب( تسا “یلماک تسکش” ریصقت سح ھکنآ نتفگ .)دشاب
 نایم رد ار “یکانرطخ و گرزب هابتشا” ام تشادرب ھک دنھدب نانیمطا دھاوخ یم ام ھبو ،هدرک مالعا ار
 ام تشادرب نیزگیاج ار مالک زا ناشدوخ ٔهزات تشادرب دنھاوخ یم :دشاب یم ب/ب فدحً اقیقد نیا .دراد
 ؟تفگ دیاب ھچ لاح !دننکب
 نیا تشادرب رد “هانگ ھب فارتعا و ششخب” .دیرفآ صقان ار ام ادخ ،دشاب تسرد ناشفرح ب/ب رگا ،ادتبا
 اھنآ رد ھک ،اوتحم زا یلاخ ،دنتسین شیب یتاملک اھنت ناشیارب هدمآ ادخ مالک رد ھک تاملک نیا .تسا هدوھیب ود
 تشادرب یتسردب تاملک .)دنک یم زاب ار مالک ھک تسا سدقلا حور اھنت نوچ( دنا ھتخاس دراو ار یبیجع ینعم
 .دش ادخ مالک ریسفت ھنحص دراو یسانشناور ؛دنا هدروآ تسدب ار یطلغ ریبعت و هدشن
 زا ای ،تسھ عماج و یملع ،هدرب راکب ادخ ھک یتاملک زا هدنسیون تشادرب ایآ ،تسا شسرپ ھب مزال ھشیمھ
 هدافتسا دروم ،دنا هدرب راکب ادخ مالک یاھ هدنسیون ھک ھنوگنآ مالک تالمج ایآ .تسا ھتساوخرب یرگید یاج
 دوخ” بتکم .تسا ھتفرگ دوخب ار هداد ھئارا “ون یریسفت” ناونعب باتک ٔهدنسیون ھک یلکش ای ،ھتفرگ رارق
 دشاب دیاب نامساوح و میا هدید Narramore روماران رد و Freud دیورف ردً البق ام ار “یروحم دوخ و ینیب
 .دنک ذوفن اسیلک رد یویند ھناھاوخدوخ راکفا یارب یا ھنزور ادابم ھک
 یتح ای( ھشیمھ ریصقت ساسحا ھک ھتشون شمالک رد دوخ ادخ .دننک یمن ریصقت ساسحا صاخشا یضعب ھتبلا

 مدرم بلغا نوچ .تسا رثا یب ای هابتشا نآ ھک دوش یمن لیلد نیا یلو .دناشک یمن ھبوت ھب ار ناسنا ً)ابلاغ
 دیئوگب دیھاوخ یم ،دنا هدرک باختنا ار )دوش یم یھتنم تکالھ ھب ھک( خارف یا هزاورد و ضیرع یھار
 و دنھد صیخشت ار دوخ هانگ مدرم ات دندوب هدروآ راب دایرف میدق زا ادخ یایبنا ؟تسا رثا یب ادخ تاجن
 هدیاف یب هانگ رطاخب ریصقت ھک دشاب یمن لیلد نیا .دندادن رثا بیترتً ارثکا اما ،دنریگب ندرگب ار ناشریصقت
 ناشنورد رب ھک یبرخم تاساسحا دوجو اب یتح ،دنا درک تخس ار دوخ لد مدرم ھک تسا اجنیا لیلد .تسا
 ادخ مالک .تسا تقیقح زا رودب ،تسا “هدیاف یبً الماک” ریصقت سح ھکنآ نتفگ ،نیا رب هوالع .دوش یم داجیا

 ھکلب ،ادخ مالک تشادرب رب تسا یلماک شروی اھنت ھن ینابز نینچ . هداد ھئارا ار نآ فالخ زا یھوبنا دھاوش
 زین قفومً الومعم و ،هدرک لمع قیرط نیا زا ادخ ،خیرات لوط رد .درامش یم شزرا یب زین ار ادخ لمع
  .هدوب
 ھب نیدلاو ھک یشزومآ قیرط زا اھنت ریصقت و ،دادن ناسنا ھب ار ریصقت سح شنیرفآ رد ادخ دنیوگ یم
 ،دشاب یم میا ھتخانش “مدآ” زا ام ھچنآ سکعً اقیقد نیا ،بوخ .دیسر اھنآ ھب )ھعماج ای( دنا هداد ناشنادنزرف
 راک ریصقت ھک دوب نآ رطاخب اھنیا ٔھمھ و ،تخادنا یرگید ندرگب ار ریصقت ،تشاذگ شوپرس ،درک رارف ھک
 ،دوخ ٔھمانرب قبط ادخ - دیئوگب ھکنآ رگم .تشادن یردام و ردپ مدآ ؟دندوب اجک “مدآ” نیدلاوً انمض .دوب هدش
 .داد وا ھب زین ار ینامرفان یاھ ھمیرج و رادشھ و ،تخاس مھارف وا یگدنز یارب ار یماکحا و دیرفآ ار مدآ
 یم وا زا ادخ یتقو .نیدلاو ھن ،دوب ناطیش زا ریصقت اشنم ،تروص رھ ھب .تسا امش اب قحً الماک تقو نآ
 نادجُو رب ریصقت .دوب هدش نآ ھب بکترم مدآ ھک تسا یمرج ھب هراشا “؟ینایرع ھک تفگ ار وت ھک” ،دسرپ
 ینامز ات .)تسا ناسنا رد شنیرفآ زا ھک دوخ زا تواضق و ینیب دوخ تیفرظ - نادجو( دوب هدرک تیارس مدآ
 ،هانگ دوجو اب لاح اما .دوب ھتخاس مھارف شیارب ادخ ار یئوکین و تبثم یتسیزمھ ،دوب هدرکن هانگ مدآ ھک
 دوب هدروآ راب شیارب ،میئوگ یم ریصقت نآ ھب ام ھک ار یراوگان ساسحا و دوب هدرک موکحم ار وا شنادجُو
 دنک یمن ندروآ نامیا ھب باجم ار اھنآ ناشھانگ سح دنیوگب ایند ناراک هانگ رثکا رگا یتح ً،اتجیتن .)هانگ راب(
 .دننک یم “هدوھیب” ار نآ هدمآ تسدب ریصقت و دنراد ار یحیحصان تشادرب
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 ٣ نایمور
  ،دنشاب وگغورد اھناسنا ٔھمھ رگا یتح !یور چیھ ھب :۴
  !تسا وگتسار ادخ   
  تسا هدش ھتشون ھکنانچ    

 ،یقحرب ،ییوگ یم نخس نوچ ،ور نیا زا«     
 .»ییآ یم بلاغ ،ینک یم یرواد نوچ و      
 
 و تسا بوخ ھچ میریگ یمن یار ام .درک انب دنتسھ نآ رادفرط رفن دنچ ھکنآ بسح رب ناوت یمن ار دعاوق

 لاح ؛دناسر یم ماجنا ار یراک ھتخانش ار ادخ ھک یسک رد “ریصقت سح” .دیوگ یم امب ادخ - تسین ھچ
 :دنک یم هزرا ار یتنس تشادرب ۵١ رومزم .دیوگ یم ھچ ثحب نیا ھب عجار ادخ مالک مینیبب
 

 ۵١ رومزم
  !امرف اطع ضیف ارم دوخ تبحم بسح رب ،ایادخ :١
 شیوخ نارکیب ششخب بسح رب 
 .زاس وحم ار میاھینامرفان  
 

 دروخرب اب ار شھانگ ناتان و ،دیزرو هانگ ابیشتب و ایروا ھب دوواد ھکنآ زا سپ .راک ھبوت تسا یرومزم نیا
 نآ رد .دومن تیارس ار رومزم نیا دوواد ،)١٢ ات ١٠ لیئوماس مود( دومن شاف )یحیسم ٔهرواشم( کیتتون
 )ادخ زا یچیپرس( هانگ ھب فارتعا زا ار وا ھک ینامیشپان زا و تفگ نخس دوب هدمآ شغارس ھک یتخبدب زا
 ،هانگ زا ریصقت سح رطاخب ھک هدرک شاف ار یصخش یگدنز عضوً الک رومزم نیا .دوب ھتشاد هاگن رودب
 :میناوخ یم ٣ ٔھیآ رد .دوب هدرک هدامآ ،ناتان ھب )فارتعا( ندرک لد درد یارب ار وا ھک دوب نیا .درب یم جنر
 

 ۵١ رومزم
 مھاگآ شیوخ یاھینامرفان زا نم اریز :٣
 .تسا نم رظن رد ھشیمھ مھانگ و  

 
 یم رظاح منامشچ رب زور و بش .دنک یم کالح دراد ارم ،مرادن دوخ یارب ماد نیا زا یزیرگ دیوگ یم
 :دینکب ۴ ٔھیآ ھب ھجوت لاح .ددرگ
 

 ۵١ رومزم
 ما هدیزرو هانگ ،وت ھب اھنت یرآ ،وت ھب :۴
 .ما هدروآ لمع ھب تسا دب ترظن رد ھک ار ھچنآ و 
 !یبیع یب ،ینک یم یرواد نوچ و  

 
 ادخ ایآ ؟تسا ھتفرگ تروص راک رد یرواد ھکنآ نودب ،دنز یم دنخبل دوواد ھب ھک دینیب یم ار ادخ اجنیا ایآ
 مدرم زا ب/ب ھک تسا نیمھً اقافتا ؟دنک یمن تواضق ادخ ایآ ؟دوب وا یاریذپ ،دنک هانگ ھب فارتعا ھکنآ زا لبق
 ناشن هدش ھتشون ھچنآ زا یمک شنیب یتح .)دنیوگ یم ناشباتک ردً ادعب ھک یروطب( دنرادب رواب دنھاوخ یم
 یمرج دسر یم شرظنب .دوب هدرک دب تواضق )دوب هدمآ شرس رب ھچنآ( هانگ رطاخب ار دوواد ادخ ھک دھد یم
 دراو وا رب یدایز یماکان و تازاجم ناطیش .دوب هدش راکشآ شیارب دوب هدش بکترم دوخ و ادخ ھیلع رب ھک
 ادخ تواضق دوواد نوچ ھمادا رد و ،درک یئاسانش راک هانگ ار وا و هدرک تواضق ار دوواد ادخ .دوب هدرک
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 ای دوواد ؟تسا حیحص ناشفرح مادک .تشگ وا نآ زا ششخب ،درک یئاسانش “بیع یب” ار نآ هدرک لوبق ار
 :دینکب ١٢ و ٨ ٔھیآ ھب ھجوت لاح ؟ب/ب

 
 ۵١ رومزم
 ،ناونشب نم ھب ار رورس و یداش :٨
 .دیآ دجو ھب یا هدیبوک ھک ییاھناوختسا راذگب 

 ،هدزاب نم ھب ار دوخ تاجن یداش :١٢
 .امرف متیامح بغار یحور ھب و 

 
 ھجیتن رد و )هدروآ یور ناطیش ھب دوواد و( هدینادرگ وا زا ار شیور ادخ تسناد یم دوواد ھک تسا حضاو
 ادخ ھب تبسن )یمنھج یگدنز( وا مرج .دوبن نیدلاو حیحصان تیبرت ٔھجیتن نیا .هدش یتخبدب راچد وا یگدنز
 دینابوک یم ار وا یاھ ناوختسا ناطیش دوب هدش ثعاب و )دوش ھتشادرب وا زا ادخ یور دوب هدش ثعاب ھک( دوب
 رازآ ،هدیبوک ناوختسا درد ردقب ھک تسھ یدرد رتمک .دھد یم ناشن ار ناسنا یماکان و درد ھک یلاثم(
 دوب هدروآ راب ار )“هدنزاس درد”( دنھاوخ یم ب/ب ھچنآ زا شیب یتح یزیچ دسر یم رظنب نیا .)دناسرب
 .)درک میھاوخ عوجر نآ ھبً ادعب(
 

 ۵١ رومزم
 ؛تسا ھتسکش حور ادخ ٔهدیدنسپ یاھینابرق :١٧

 .درمش یھاوخن راوخ ار راک ھبوت و ھتسکش لد ،ایادخ 
 

 ،دوب هدیشچ دب ار ادخ زا یرود یتسار ھب رگا .دونشب و دنیبب تساوخ یم ار دوواد ھتسکش لد و حور ادخ
 ندیشچ اب تساوخ یم ادخ .دوب ھتخاس ھناور نمشد لاگنچ رب ار وا ادخ زا یرود .دنادب تساوخ یم ارنآ
 کالح ناسنا تساوخ یمن وا .دنادرگ زاب دوخ یوسب ار دوواد و دنک کرت ار هانگ ،دولآ هانگ یگدنز گنن

 رورغ زا ناطیش ،تقونآ .دنک یم راذگاو ناطیش ھب ار ناسنا ادخ ھیلع شروش و مایق .)دبای تاجن ھکلب( دوش
 لد ھک تسیک .دیامن دوخ دنبیاپ ار ناسنا ات دنک یم هدافتسا ،)تسوا تافص زا( تسوا رد ھک یھاوخدوخ و
 دوب “راک ھبوت و ھتسکش لد” ؟دید ار ادخ یور هرابود دوواد ھک تسا ھنوگچ .ناطیش ؟دنکش یم ار ناسنا
 ار هزاورد ھک دوب ادخ ھب هانپ و ،هانگ زا ھبوت .دنک محر وا ھب دھاوخب ادخ زا و دنیبب ار دوخ هانگ دش ثعاب ھک
 بتکم و بطق ود( ناطیش و شدوخ ،ادتبا نامھ زا ادخ .تفای تاجن ناطیش لاگنچ زا و درک زاب ادخ یور ھب
 شیگدنز و دوب هدروخ ار ناطیش لوگ دوواد ھک تسا اجنیا لاکشا .دوب هدرک یفرعم ناسنا ھب ار )مھ اب فلاخم
 :دوش کالح هدیرفآ دوخ ھک یناسنا دھاوخ یمن ادخ یلو .دوب هدش ناطیش ٔھمعط

 
 ۵٧ ایعشا

  ،تسا ھبترم دنلب و عیفر ھک نآ اریز :١۵
  ،دوش یم هدیمان سودق و تسا نکاس تیدبا رد ھکنآ  
 ،منکاس سدقم و عیفر ناکم رد نم« :دیوگ یم نینچ   

  ؛دراد هداتفا و راک ھبوت حور ھک نآ اب ،زین و    
 ،منک ایحا ار ناگداتفا حور ات    
 .)١١(مزاس هدنز ار ناراک ھبوت لد و     
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 یمن ادخ ھک تسا رطاخ نیا ھب دنیوگ یم ب/ب .دریذپ یم ار راک ھبوت و )ناطیش بناج زا( ھتسکش لد ادخ
 ھتشاد ار یدب ساسحا درادن زاین ،دیدرک هانگ ادخ ھب یتقو دنیوگ یم .دشاب ھتشاد ار یدب ساسحا ناسنا دھاوخ
 یا ھناشن چیھ .هداد ماجنا امش یگدنز رد یسیع قیرط زا ادخ ھچنآ زا دیشاب داش ،نیا یاجب دنیوگ یم !دیشاب
  .تسا توافتمً الماک ناشرظن ب/ب و دوواد ھک تسا حضاو !دشاب دیابن و تسین مزال جنر و درد زا
 دنیبب( دنک تشادرب دھاوخ یم ار “راک ھبوت و ھتسکش لد” و “ھتسکش حور” ادخ دیوگ یم امب ۵١ رومزم اما
 ار دروم نیا ٣٨ رومزم . دزاس مھارف سدقلا حور یارب ار یا ھنزور ات )یگدوشخب و فارتعا - دونشب و
 مھاوخن یوگ زاب ار رومزم نیا )تقو فرص رطاخب( رگید نم .تسا هدرک ناونع زین یرتنیگنس نحل ھب
  .درک
 یمن تفای رومزم رد ،تفریذپ شھانگ اب ار دوواد و دادن ماجنا ار یتواضق ادخ ھکنآ زا یناشن ھک مراد نیقی

 صاخشا یضعب .میوش یم رادربخ هدش داجیا ادخ ھب هانگ زا یشان ھک یباضع و جنر زا ام ،نآ یاجب .دوش
 ناطیش زا دشاب راک رد یئازج و بضغ رگا .دنرامش یم “یھلا بضغ ای” ادخ یازج ار باذع و جنر نیا
 ار وا ھک تسیک یلو .دوب هدش دراو دوواد یگدنز رب یناوارف هودنا و بضغ ھک تسا تسرد .ادخ زا ھن تسا
 ھکنآ ھن ،داد تاجن ار وا ادخ .درک هانگ ھک دوبن دوواد رگم ؟)دوب هدش ازج و بضغ ثعاب و( دناشک هانگ ھب

 رد یکیرات چیھ .تسین ادخ زا یلو تسا یھلا تفگ ناوتب دیاش ار بضغ .تخاس دراو وا رب ار یھلا بضغ
 یم زین یرگید رب طوبرم یکی تافص دشاب یمن لیلد ،دیرفآ ار ود رھ ،ناطیش و ناسنا ادخ نوچ .تسین ادخ
 لیلد نیا ھب .داتفا نیمز ھب ادخ لالج زا و درک کرت ار ادخ توکلم اما ،دوب ادخ ٔھتشرفً البق ناطیش .ددرگ
 ناوت یمن ار ادخ کین تافص .درک راکشآ شیارب زین ار ینامرفان ٔھجیتن و داد رادشھ مدآ ھب ادخ ھک تسا

 .دھد یم تاجن ناطیش بضغ زا ار ناسنا ادخ .تسا ناطیش زا اھنت بضغ .درک ناطیش رش تافص لماش
 چیھ ،ریخ ؟هدش هدید ادخ مالک رد یئاطخ ایآ ؟هدرک ادخ بضغ زا تبحص ادخ مالک ارچ سپ دنسرپ یم
 نادنزرف دشر اب سدقلا حور هزورما ھک ،تسا مالک زا تشادرب ھلئسم .دوش یمن تفای ادخ مالک رد یئاطخ
 ام یارب ار تقیقح ،حیسم یسیع لیجنا بتکم ناوریپ ام رد ھک تسا سدقلا حور .دنک لماک دھاوخ یم دوخ
 اما .دوب هدرواین تسدب زونھ ار مزال تمکح نوچ ،دید یم ار ھیضق رھاظ میدق دھع .دنک یم و هدرک شاف
 .دیدج دھع ات ھتفرگ میدق دھع زا ،میئادخ رد دشر لاح رد ھمھ .دیدج دھع یارب دوب یا ھیاپ میدق دھع تشادرب
 .دیدرگ لد ٔھنتخ ھب لیدبت دیدج دھع رد ،دوب مسج ٔھنتخ میدق رد ھچنآ
  ،ھک میرگ یم ھجیتن ٢١ ٔھیآ رد ،زیچ ھمھ زا سپ تیاھن رد ،ریصقت ٔھعلاطم ھب میدرگرب رگا و
 

 ٣٨ رومزم
 ؛نکم مکرت ،ادنوادخ :٢١

 .شابم رود نم زا ،نم یادخ یا 
 

 شدوجو رد ھکنآ ھب شھانگ .)“شابم رود نم زا ،نم یادخ یا”( دید یمن ار وا و دوب هدرک مگ ار ادخ دوواد
 یادخ و .دوب هدش نآ شیرلد و تخانش یم ار سدقم یگدنز .دید ادخ رد ار شا هراچ .دوب هدرک ملظ هدوبً البق
 ھک دوب ادخ زا یرود )بضغ( باذع نآ .دش هدنز هرابود و دینادرگ وا ھب ار شیور ،ششخب و ضیف زا رپ
  .داد تاجن ار وا و )ادخ ھب تشگرب هار( دومن دراو وا رب ار راک ھبوت حور
 ادج )ندوب مرجم( “یناحور ریصقت” بقل اب ار دنا هدرمش “یناور ریصقت ” بقل ھچنآ دنک یم یعس ب/ب
 نیا .)٣۴ ٔھحفص( یرکف ای )ینھذ( ٔھبنج ار یمود و ،دنا هدناوخ )“ھنانیبعقاو”( یلمع ٔھبنج ار یلوا .دنزاس
 رطاخب اجنیا ھتبلا .دنا ھتخاس ادج شھانگ اب ار راک هانگ .ھتخاس مھارف ناشیارب ار یبسانم و زیمت رایسب قرف
 دراو ھچنآ .دراد قرف دوش یم ارجا ھچنآ اب )هدش نھذ دراو( هدش ھتشون ھچنآ تفگ ناوت یم تقیقح ھب اکتا
 یم دوخ ھب ھک هدش هدیدغاد یردقب یصخش نادجو رگا اما .ددرگ یمن لیدبت لمع ھب ھشیمھ دوش یم نھذ
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 ھب تبسن و ھتفرگ هدیدان ار قرف نیا ھک تسا ھنوگچ ،)۶ :٣٨ رومزم( ددرگ یم هدز متام هزور ھمھ و دچیپ
  .دشاب هدرکن زین لمع نآ

 ھنانیبعقاو ار شھانگ ،دزاس دونشوخ ار ادخ دھاوخ یم اھنت ھک ،یعقاو رادنامیا کی تسا نکمم روطچ
 ،دراذگن یرثا شنورد رب یلکش ھب اما ،دنکب تشادرب
 

 ١٨ رومزم
 ،دشابن ناشنتساوخرب یارای ھک مبوک یم ناشنیمز رب نانچ :٣٨

 .دنتفا یم ورف میاھاپ ریز و 
 ،یا ھتسب توق ھب گنج یارب ارم رمک وت :٣٩

 .ینکفا یم میاھاپ ریز دنزیخرب نم دض ھب ھک ار نانآ و 
 یا هدرک نم میلست ار منانمشد یاھندرگ :۴٠

 .مزاس یم کالھ ار مناگدننک ترفن و 
 
 نیا ھب و دننک یم ناھنپ دوخ رد ار هانگ ،حیسم مان رد دارفا نیا ھک دشاب نامساوح دیاب ھک تسنیا روظنم
 .“میشکن جنر و درد رگید ام ات دیشک بیلص رب ار ام یاھ جنر و درد مامت ادخ” ،دنیوگ یم ھک تسا رطاخ
 ینامز ات و .دننامب ردپ ششخب نامھ رد دنراد لیم .نادنچ ھن ار یسیع ششخب اما ،دنراد لوبق ار ردپ ششخب
 ٔهرواشم رد رگا .تسا یکانرطخ بتکم .دزاس ناشباجم دناوتب ھک ادخ زج تسیک ،دنا هدشن یھانگ بکترم ھک
 ار یدایز نارادفرط دسر یمن رظنب ،ھناتخبشوخ .تخاس دھاوخ دراو یدایز ٔھمدص ،دنک ضوفن یحیسم
 .دشاب هدروآ تسدب

 دندقتعم و )دنا ھتفرگ ١٠ ات ٨ :٧ نایتنرق مود زا ھک( دنا هدیمان “هدنزاس ینامیشپ” ار نآ دوخ ھک یزیچ ،ب/ب
 یمن نوچ دننک یم “ساسحا” زا تبحص هرابود .تسین “تیموکحم ساسحا” لماش دنیوگ یم ،دراد دوجو
 ھتشاد لاحب ات ھک تسا یراک هانگ یگدنز ٔھجیتن ،دننک یم نآ زا تبحص ھک “تیموکحم” ساسحا نیا ھک دنناد
 .تسادخ رد )یتشھب( شیگدنزاس ،“هدنزاس” ساسحا و ،دنا
 و یویند هودنا :دراد دوجو هودنا عون ود نایم ھک دنک یم یقرف زا تبحص نایتنرق ھب شمود ٔھمان رد سلوپ
 :یناحور هودنا
 

 ٧ نایتنرق مود
  ،دشاب ادخ یارب ھک یھودنا نوچ :١٠

  ،دوش یم ھبوت بجوم  
  .درادن ینامیشپ و دماجنا یم تاجن ھب ھک   
  ،تسایند یارب ھک یھودنا اما    
 .دروآ یم راب گرم     

 
 ٔھمان .دَرد یارب تسا یصخاش ٔھملک ،هدش ھمجرت زین “هودنا/ینامیشپ” عقاوم یضعب رد ھک lupe پول ٔھملک
 ھک یتشادرب دیآ یمن رظنب زین اجنیا( دوش نامیشپ نآ نداتسرف زا دوب کیدزن ھک دوب کاندرد یدح ھب سلوپ
 زا هدش داجیا درد زا ادخ( دوب هدروآ تسدب ھک یا ھجیتن رطاخب لاح اما .)دوب “ینھذ” اھنت دوب هدرک هانگ زا
  .دوب نیبشوخ شراک زا )دماجنا یب ھبوت ھب ات درک هدافتسا هانگ
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 ٧ نایتنرق مود
  دوب ادخ یارب ھک یھودنا دینیبب :١١

  .تسا هدروآ دیدپ امش رد یتارمث ھچ  
  ،ناتیھانگ یب تابثا ھب یقایتشا ھچ ،یقوش و روش ھچ   
  .یتازاجم و تریغ ،یگنتلد ھچ ،یرطخ ساسحا و یئاضران ھچ    
 .دیا هدوب ریصقت یب ھیضق نآ رد ھک دیدرک تباث ثیح رھ زا امش     

 
 اھنآ بسانم ھک یناسک نآ یارب ھک یدرد( دوب هدروآ راب ار یا ھجیتن نینچ ھک دوب دایز یردقب هودنا/درد نیا
 هدش نآ زا فیرعت ھچنآ .)١١ ،١٠ ٔھیآ( “دوخ تازاجم و هودنا ،یتیاضران ،رطخ ساسحا” دننام ))١٢(دوب
 سکع ،سکعب .دروآ راب ار“هدنزاس ٔھجیتن” ھک ،دوبن هودنا یمک اب هارمھ ،یرکف و میالم یلمعلا سکع ٔھناشن
 .دنک سویام و درسلد ار اھ نآ تساوخ یمن ،دید یم ار طابضنا و میلعت زاین دوجو اب نوچ دوب یبصع یلمعلا
 ھک )فلتخم ھجیتن و اشنم اب( دوب یھودنا عون ود نایم ھکلب ،)١٣(دوبن )دایز و مک( هودنا رادقم ود نایم قرف
 ،یگنتلد ھچ ،یرطخ ساسحا و  یئاضران ھچ”( دوب ایند زا ھک یھودنا .دندوب یدایز جنر و درد لماش ود رھ
 ،دوب ادخ زا ھچنآ .دوب هدروآ راب ار ینامیشپ و درد و ،دوب هدش داجیا ھک دوب یھانگ زا ،)“یتازاجم و تریغ
 تابثا ھب یقایتشا ھچ ،یقوش و روش ھچ”( دوبن نآ رد ینامیشپ و جنر و درد چیھ ھک تشاد ار یتبثم ٔھجیتن
 یم داجیا یفلتخم لیالد رطاخب ود نیا( تشادن دوجو ینارگن و سرت ھک دوبن نیا ھلئسم .)“ناتیھانگ یب
 ،دنشاب یم یخلت ٔھبرجت ود رھ یناحور هودنا و یویند هودنا .دوب هدمآ دوجوب خلت ٔھبرجت نیا ارچ ھکلب ،)دندرگ
 ار ناسنا ،دیآ یم دوجوب هدش ماجنا یایاطخ رطاخب ھک یھودنا ً،اتجیتن .دراد ھبوت ھب یور یناحور هودنا یلو
 ھبوت زا یا هراشا ،هدش ریصقت زا تبحص ھک اجرھ ،ب/ب باتک رد ھک تسا بلاج .دروآ یم ھبوت ھب یور
 ھک تسا رطاخ نیا ھب و ،تسین یسدقم باتک ٔھبوت یارب یئاج .دزاس یم نشور ار اھنآ بتکم نیا و ،هدشن

 سلوپ .دشاب یم )دوخ زا تواضق( دوخ تیموکحم لماش ھشیمھ یسدقم باتک ٔھبوت .دشاب یمن نآ زا یتبحص
 یلبق یئانشآ” ینعی “دوب ادخ زا”روظنم ھتبلا( دیدرگ ھبوت ھب یھتنم ،دوب ادخ زا ھک یھودنا نیا ،دیوگ یم
 ارچ میئوگب میناوتب دیاب ،میتسھ نکاس نمشد رتسب رد رگا .)دوب ھتشگ هودنا ثعاب و “دوب هدروآ دای ھب ار ادخ
 .مینزب لوگ ار دوخ دھاوخ یمن ادخ .میدرگ ادخ ٔهدنھانپ میھاوخ یم

 “میشاب ھتشاد ار یناور ریصقت ساسحا دیاب ھک دیوگ یمن هاگ چیھ ..... سدقم باتک” ،دیوگ یم ھناحتاف ب/ب
 دوجو یریصقت عون چیھ دھاوخ یمن سدقم باتک( تسا تسرد ناشفرح ھک تسا اجنیا بلاج .)٣۶ ٔھحفص(
 هدافتسا یتاملک نینچ زا ادخ مالک ھک نآ رطاخب تسا تسرد ان یلو ،)رگید عون ھچ یناور ھچ ،دشاب ھتشاد
 یم نآ رب دیکات اج ھمھ سدقم باتک .)هدشن لح( تسا یقاب دوخ یاجب ناکامک ھلئسم تروص رھ ھب و هدرکن
 زاب ٔھچیرد ھبوت ھک دنشاب ھتشاد دای ھب و ،دندرگب نآ ھب )ھجوتم( هاگآ دیاب دننک یم هانگ ھک ینایحیسم ھک دنک
 جنر و درد ساسحا .دنراد یمن رب وا هار رد مدق ھک دیآ یمن شوخ ار ادخ و ،یتشھب یگدنز ھب تسا ادخ
 یگدنز قرف( ھتفرگ ماجنارس ھبوت ھب ھک ،)تسھ و( هدوب ناسنا یارب ھشیمھ ،)نادجو رازآ ( هانگ زا ینامیشپ
 تسا هدنادرگرب ار یگدنز طاشن و )هدش ھتخیگنارب صخش تریغ و هدش هدید یمنھج یگدنز و یتشھب
 :دشاب ھتفگ رتھب ار نآ بوقعی دیاش .)دنھاوخ یم ب/ب ھچنآ - بوخ تاساسحا(
 

 ۴ بوقعی
  .دینک یراز و ھُبدن و دیتفیب راز ِلاح ھب   :٩
 .ددرگ لَدب هودنا ھب امش یداش و ،متام ھب امش ٔهدنخ  

 .دنک زارفارس ار امش ات دیوش نتورف ادخ روضح رد :١٠
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 .دیرفاین دب تاساسحا یارب ار ام وا .تسین یکش نآ رد و میشاب ھتشاد یدب ساسحا ام دھاوخ یمن ادخ ھتبلا
 رطاخب( دب تاساسحا یتقو .ددرگ زاب امش رب ادخ یور ات دیشوپب مشچ هانگ زا دھاوخ یم ادخ دیوگ یم بوقعی
 مکاح ینعی( تسا ناطیش ،ھتخاس مھارف ار نآ ادخ ھک تسین لیلد ،دیآ یم ناسنا غارس )تسا یگدنز رد ھچنآ
 یقولخم ھن ،)قلاخ( دشاب شنادنزرف یگدنز مکاح دھاوخ یم ھک تسا ادخ اما .ھتخاس مھارف ھک )یگدنز یلعف
 هدش انب ادخ و ناطیش نایم ھک )ربعم دس( راوید نیا .)ناطیش( داتفا لالج زا و دوب ادخ زاً البق ھک )لیئاربج(
  .دوش یم ھتشادرب یسدقم باتک ٔھبوت قیرط زا اھنت

 ھمشچرس “مدرک یم لمع نیا زا رتھب دیاب و مدروخ تسکش نم” زا ھک “یدب ساسحا” نآ دیوگ یم ب/ب
 ھب ھکنآ ھب فارتعا ،ھبوت ساسا ھک( “رادنامیا” ٔھبوت ،رگید ترابع ھب .)٣۴ ٔھحفص( درادن یعفن ،دریگ یم
 حیسم یسیع ایآ ،دیسرپ دیاب سپ .)تسین مزال ای( درادن یعفن )تشگرب وا بناج ھب تسا مزال و ،هدش هانگ ادخ
  .دننک ھبوت تساوخ یم شیاسیلک زا ؟دننک ھبوت ھک تساوخ اھنآ زا ،شیاسیلک تفھ ھب اھ ھمان رد درک هابتشا
 

 ٢ ھفشاکم
  مراد وت رب ار داریا نیا اما :۴
 .یا ھتشاذگ ورف ار دوخ نیتسخن تبحم ھک 

 
 یم نینچ سسفا یاسیلک ھب حیسم .دھد یم تسد زا ار دوخ “نیتسخن تبحم” ،دنک یم هانگ رادنامیا یتقو 
 ،میدیدً البق ھک یروطب و .)هدش هدافتسا اھ ھمان رساترس رد ھک یا ھلمج( “مراد وت رب ار داریا نیا اما” ،دیوگ
  .میسانش یم مرجم ار وا ،میرامش یم یسک فالخ رب ار یعوضوم ای یزیچ یتقو

 زا اھ راب لاح نیا اب .تسا هدشن ھتخاس ادخ بناج زا )یربعم دص ای( یراوید چیھ ،ریخ دیوگ یم ب/ب
 ردً امتھ ود نیا زا یکی .ھتخاس انب یسیع ار )ربعم دص ای( راوید نیا ھک مینیب یم ،اھ ھمان نیمھ قیرط
 رود دوخ زا ار دب ساسحا مینک یعس ھک تسین نیا )تخاس انب ادخ ھچنآ( دراد یم رب ار راوید ھچنآ !دنھابتشا
 رد ام تلاخد نودب و دوخ یدوخب ادخ تساوخ مینک رکف ای( تسا بوخ زیچ ھمھ ھک مینک رکش ار ادخ و مینک
 ،دریگب ماجنا هانگ زا ھبوت دھاوخ یم ادخ ،ریخ .)تفرگ دھاوخ ماجنا یگدنز
 

 ٢ ھفشاکم
  .یا هدرک طوقس اجک زا ھک رآ دای ھب :۵
  نک ھبوت سپ  
  .یدروآ یم اج ھب زاغآ رد ھک روآ اج ھب ار یلامعا و   
  ،ینکن ھبوت رگا ھچ    
 .مریگ یم رب تسھ ھک اجنآ زا ار تنادغارچ و دمآ مھاوخ دوخ     
 

 دنیوگ یم .میشاب ھتشاد هانگ رطاخب ار یریصقت/مرج ساسحا دھاوخ یمن ادخ دیوگ یم ب/ب رگید بناج زا
 ھب ار ام “دش دھاوخ یتخبدب ثعاب ادخ یرود ھکنآ زا سرت” ای و “دوخ زا دب تشادرب” قیرط زا ار ام ادخ
 ریغ راک نیا دیوگب ناشیا ھب ھک تسین یسک .مینک حالصا ار نامدوخ دیاب نامدوخ دنیوگ یم !دناشک یمن ھبوت
 تسا ینارادنامیا ھب طوبرم ھک دینکب یتایآ ھب ھجوت لاح .دوب هدش ارجا لاحبات ،دوب نکمم رگا .تسا نکمم
 :دننک یم هانگ ھک
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   ٢ ھفشاکم  .١
 .یریگ یم ناسآ ،دناوخ یم ھیبن ار دوخ ھک مان لبازیا نز نآ رب ھک مراد وت رب ار داریا نیا اما :٢٠

  دنیالایب یتفع یب ھب تسد ات دبیرف یم ارم ناگدنب دوخ میلعت اب ھک وا مھ  
 .دنروخب اھتب ھب یمیدقت کاروخ زا و   

  ،دنک ھبوت یگزرھ زا ات ما هداد تلھم وا ھب :٢١
 .درادن لیامت ھبوت ھب اما  

  دنکفا مھاوخ یروجنر رتسب ھب ار وا سپ :٢٢
  ،درک مھاوخ راتفرگ میظع یجنر ھب دننک یم انز وا اب ھک ار نانآ و  
 .دننک ھبوت وا یاھھار ھب نتفر زا ھکنیا رگم   

 
 ھب ار شدنزرف ادخ ھک دسر یم رظنب ادتبا .“دنکفا مھاوخ یروجنر رتسب ھب ار وا سپ” دیامرف یم ٢٢ ٔھیآ
 ھک میریگ یم ھجیتن ،تسین ادخ رد یکیرات چیھ ،میناد یم ھک اجنآ زا یلو .درک دھاوخ راتفرگ یروجنر رتسب

  .هدش ناطیش ٔھمعط هدش مگ دنزرف نوچ ،هدنادرگرب ار شیور ادخ
  .ددرگ یم “یروجنر رتسب” بجوم و تسا ناطیش اب نتسیز ،ادخ زا یرود ھک تسا یرادشھ
 زا میراد ادخ زا ام ھک یتشادرب .ددرگ یھابتشا تشادرب ثعاب تسا نکمم “دنکفا مھاوخ یروجنر رتسب ھب”
 زیچ ھمھ ،)میدق دھع( زاغآ رد .تسا دشر لاح رد لاحب ات نامز نآ زا زین تشادرب نیا .دش زاغآ میدق دھع
 زا ار ھمھ ،ناطیش ،اوح ،مدآ ،گرم ،یگدنز .دوب هداد ناشن ادخ ار زیچ ھمھ نوچ ،دنتسناد یم ادخ زا ار
 ناطیش رد ھک یبضغ ،لاثم ناونعب .دنتسناد یم ادخ زا ار ھمھ تایصوصخ ،ھجیتن رد و دنتخانش یم ادخ
 لاح .)دیدج دھع( دیدرگ راکشآ مالک یاوتحم ،دیراب سدقلا حور ھک ینامز اما .دنتسناد یم ادخ زا ار تسا
  .ناطیش زا ھچ و تسادخ زا ھچ مینیب یم
 

   ٣ ھفشاکم  .٢
  !نادرگ راوتسا ،تسا گرم ٔھناتسآ رد و هدنامزاب ار ھچنآ و وش رادیب :٢
 .متفاین لماک میادخ دزن ار وت لامعا ھک ارچ  

  ؛رآ دای ھب ،یا هدینش و ھتفای ھچنآ سپ :٣
  .نک ھبوت و راد هاگن ار نآ  
  دمآ مھاوخ تغارس ھب ھنادزد ،یوشن رادیب رگا   
 “تسناد یھاوخن ،میآ یم تغارس ھب ار تعاس نآ وت و    
 

 ضوع رد اما .)دراد یفنم ذوفن( “ما هدروخ تسکش” ینک فارتعا دوخب دھاوخ یمن ادخ دیوگ یم ب/ب
 راوتسا ،تسا گرم ٔھناتسآ رد و هدنامزاب ار ھچنآ و وش رادیب” ،دیوگ یم “سیدراس نارادنامیا” ھب یسیع
 نیبب ،نک ھجوت هدمآ شیپ یگدنز رد ھچنآ ھب دیوگ یم .“متفاین لماک میادخ دزن ار وت لامعا ھک ارچ !نادرگ
 .“نادرگ راوتسا تسا گرم ٔھناتسا رد” ھک ،ادخ تخانش ینعی “هدنامزاب ار ھچنآ” و ،هدروآ ترس رب ھچ
 ناسنا ادخ( دتسرف یم منھج ھب ار وا ھک تسین ادخ یلو .یا هدش هداد قوس منھج یوس ھب ھک دھد یم رادشھ
 و درک نوریب )تشھب( ندع غاب رد ار هانگ ادخ .دتسرف یم منھج ھب ار وا ھک تسا هانگ .)دھد یم تاجن ار
 ،دنکن ذوفن ناطیش ات تسب مکحم ار نیشتآ ٔهزاورد
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 ٣ شیادیپ
  ،دنار نوریب ار مدآ سپ :٢۴

  ندع غاب یقرش بناج رد و  
 داد رارق ار نایبورک   
 ،تشگ یم وس رھ ھب ھک ار رابشتآ یریشمش و    
 .دنک ینابھاگن ار تایح تخرد هار ات      

 
 بناج ھب دھاوخب رگا .درذگب شتآ زا دیاب ،دنک روبع دھاوخب ھک رھ نوچ ،دینکب زین رابشتآ ریشمش ھب ھجوت

 ھتشادرب نایم زا هدش ھتخوس )گرم ٔهدنامزاب تارثا( شیاھ یصلاخان و درذگب شتآ زا دیاب ،ددرگرب ادخ
  .دنوش
 ھبوت یراکھانگ رگا یلو .تسا هداد رادشھ ھشیمھ نآ دوجو ھب تبسن و ،تسا رفنتم هانگ زا ادخ نوچ ؟ارچ
 ھکنآ ھن ،دزاس داجیا ار یرادیب ات دنک یم منھج زا تبحص ادخ .تسین ادخ ریصقت ،دورب منھج ھب و دنکن
 ھک ،مسج یگدوسرف اب هارمھ ،دنشاب یم یگدنز تالکشم و لئاسم .دیامن لصاو منھج ھب ار دوخ قولخم
 یسیع .تخاس ناطیش ،تخاسن ادخ ار منھج .ددرگ یم مطخ یدبا گرم ھب و دنزاس یم یمنھج ار یگدنز
 “یتفای ھچنآ” .“نک ھبوت و راد هاگن ار نآ ،رآ دای ھب ار ،یا هدینش و یتفای ھچنآ سپ” دیوگ یم ٣ ٔھیآ رد حیسم
 تشگرب تشھب یوس ھب هدرک ھبوت ات “رآ دای ھب” دیوگ یم ار تسا ادخ زا ھک یا هدینش ھچنآ و ،تسا تاجن
 .یئامن
 لامک ھب اسیلک رد ییوکین راک چیھ ؟هدرک راک ھچ سپ ،هدرکن ناونع ار یتسکش اجنیا حیسم یسیع رگا
 .تسا لماک ھک دراد یبتکم و تسا لماک ادخ .دوب هدیسرن مامتا ھب ،دوب هدش نآ ھب زاغآ ھچ رھ .دوب هدیسرن
 یلاکشا ،دنامب مامت ان ادخ تساوخ رگا .دنام یمن مامت ان .دراد لامک ھب یور ھشیمھ ،تسادخ تساوخ ھچنآ
 رد” و تسین ادخ زا تلامعا ،رگید ترابع ھب .“متفاین لماک میادخ دزن ار وت لامعا” دیوگ یم .تسا راک رد
 لماک ان میلعت زا ناطیشً الومعم( نیبب ار یدروخ ناطیش زا ھک یلوگ و وش رادیب .یشاب یم “گرم ٔھناتسآ

 گرم ناطیش .تسین ادخ راک گرم و ،دھاوخ یمن ار ناسنا گرم ادخ .)دنک یم هدافتسا اسیلک یلمع و یملع
 رادشھ اجنیا یسیع .دھد یم تاجن گرم زا ار ناسنا ادخ .)ادخ زا یچیپرس قیرط زا( تخاس ناسنا یارب ار
  .)گرم( تسا هار رد )ھبوت نودب( لماکً ابیرقت یتسکش ھک دھد یم
 

   ٣ ھفشاکم  .٣
  ،درس ھن و مرگ ھن ،یمرلو نوچ اما :١۶

 .مزادنیب نوریب ناھد زا ُفت نوچ ار وت ھک هدنامن یزیچ  
  “.متسین جاتحم یزیچ ھب و ما ھتخودنا لام ؛مدنمتلود” :ییوگ یم :١٧

 .ینایرع و روک و دنمتسم و زیگنا فسا و تخب هریت ھک یلفاغ و  
 

 مھب ار ملاح و “یمرلو” دیوگ یم یسیع اما .مینکب دوخ زا )یمک ای( یدب تواضق تسین مزال دیوگ یم ب/ب
 یگرزب فالتخا ٔھناشن دوخ ،تاملک نیا .“مزادنیب نوریب ناھد زا ُفت نوچ ار وت ھک هدنامن یزیچ”و ،ینز یم
  .)دراد دوجو و( تشاد دوجو حیسم یسیع و نایارگ بحذم نایم ھک دوب
 یسیع ھک تسا یمشخ نامھ “مزادنایب نوریب ناھد زا ُفت نوچ ار وت ھک هدنامن یزیچ” دیوگ یم ھک اجنیا
 تسین یکش “... امش رب یاو” دیوگ یم یسیع ٢٧ :٢٣ یتم رد .تشاد نایدوھی )ّرش( بتکم ھب تبسن حیسم
 ریسا نادزد ار امش ٔهداوناخ زا یردارب ای رھاوخ رگا .دیزرو یم مشخ دوخ ٔھلگ نادزد ھب تبسن یسیع ھک
 ؛مدنمتلود” :ییوگ یم” ،دیوگ یم ھچ رگید دینیبب لاح .تسا یعیبط .دش دیھاوخ نیگمشخ زین امش ،دننک دوخ
 روک و دنمتسم و زیگنا فسا و تخب هریت ھک یلفاق و” دیوگ یم و “متسین جاتحم یزیچ ھب و ما ھتخودنا لام
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 دوخ تشادرب اب تشادرب نیا .دنتسھ اھنیا ،دروآ نیئاپ ار دوخ شزرا ھک دراد دوجو یتاملک رگا .“ینایرع و
 یلو ،دنراد ار یتاعالطا .دنک یم داجیا ار قرف ھک تسا بحذم .دنک یم قرف یلیخ ایند نادنسپ دوخ و نایارگ
 سدقلا حور .دنراد کمک ھب جایتحا و دننک لمع دنناوت یمن اھنت نوچ ؟ارچ .دننک یمن لمع دنراد ھچنآ ھب
 هدش )یگدرب( راد باقن نادزد تسد تلآ و دنھد یم تیاضر بآ هرطق کی و نان ھکت کی ھب و ،هدش نوزحم
  .دنا

 ۶ یتم
  ،دیزودنیم جنگ نیمز رب :١٩

  دناسر یم نایز ،گنز و دیب ھک یئاج  
 .دننک یم تقرس و دننز یم َبقن نادزد و   
 

 یحیسم ٔهراشم تیبرت و میلعت اب اما .تسا یناحور هرواشم ،اسیلک شیشک مھم فیاضو زا یکی
)www.nouthetic.org( یاھ ھنیمز مامت رد ادخ مالک .دروآ یاجب ار یرتھب و رتشیب کمک تسناوت دھاوخ 
 کیاکی دناوتب دیاب شیشک ھک تسا نیا ھلئسم .تسھ یگدنز دروم رھ رد یفاک دھاوش و هدرک راک یگدنز
 ٔهرواشم میلعت .دناسر ماجنا دناوت یمن یئاھنت ھب و ،دنک تیادھ ادخ مالک یلمع و یملع هار رد ار اسیلک یاضعا
 ،دھد یم رارق فدح ار ادخ تساوخ بناج ود رھ نوچ تسا تابجاو زا یحیسم
 

 ۵۵ ایعشا
 :دیامرف یم دنوادخ :٨
 ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 .امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و  

 
   ٣ ھفشاکم  .۴

 .نک ھبوت و ایب تریغ ھب سپ .مراد یم ناشتسود ھک منک یم بیدأت و خیبوت ار یناسک نم :١٩
  

 نم اما ،تسھ یرگید عجارم ھتبلا( میا هدیسر اھ اسیلک ھب حیسم یسیع ٔھمان تفھ زا عجرم نیرخآ ھب اجنیا
 و ھصالخ ار دوخ شور هار و دوصقم حیسم یسیع اجنیا و ،)منک فرص ار یرتشیب تقو مناد یمن مزال
 سپ .مراد یم ناشتسود ھک منک یم بیدأت و خیبوت ار یناسک نم” زا شروظنم دیوگ یم ،دنک یم هزرا عماج
   .تسیچ “نک ھبوت و ایب تریغ ھب
 .هدمآ دیدپ صخش راتفر ای رکف رد ھک تسا )یناھانگ ای( یصاخ هانگ ھب طوبرم تسیا ھبوت ،یسدقم باتک ھبوت
 هدیدان دیابن ار هداد ناشن ام یگدنز رد ادخ ھک یلاکشا .ددرگ یم انشآ ،هدش نآ ثعاب ھچنآ و ،هدمآ شیپ ھچنآ اب
 و ھتخانش ار دوخ ٔھلئسم ھک ینامز .دنک یم رود شدنزرف زا ار ردپ ھک تسا اھ لاکشا نیمھ نوچ ،تفرگ
 ار ناسنا ادخ ھک تسا ھنوگ نیا .دنک ششخب تساوخرد ادخ زا دناوت یم تقونآ ،دنک فارتعا نآ ھب اعد رد
 ھمادا رد .)دھد یم سپ ای( دراد یم هزرا )یمنھج سکع( ار دوخ یتشھب یگدنز و دریذپ یم شروظح رد
 مان ھبوت .دنراد لباقم رد زین ار )ادخ تیریخ( حیسم یسیع یتسود ٔھبنج ،اھ خیبوت و بیدات و نیا دیوگ یم
  .تسا ادخ یدورو برد

 
 ٨ نایمور

  دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد میناد یم :٢٨
 ،دنا هدش هدناوخ ارف وا ٔهدارا قبط رب و 
 .تسا راک رد تیریخ یارب مھاب اھ زیچ ھمھ  
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 .دننامب رود اھنآ زا دھاوخ یمن .دنک یم تظفاحم دوخ ناگتفای تاجن زا ،دشرا نابش ناونعب حیسم ،١٩ ٔھیآ رد
 شا ھطبار عنام ،یلد رد یھانگ دنک یمن لوبق ھک ،تسا عیسو و قیمع یردقب شیناحور ٔهداوناوخ زا تظافح
 .هابتشا ھن ،درمش “هانگ” ار هانگ ،دریگب هدیدان ار هانگ ھکنآ یاجب ،اتسار نیا رد و .ددرگ وا “ناتسود” اب

 دنب رد ار )منھجً اتیاھن و( تکالھ و یتخبدب ،هانگ راک ٔھمادا ھک دھد یم رادشھ و ،دنکش یم ار رورغ یسیع
 رد ار “بیدأت و خیبوت” ھک تسا ناطیش توکلم رد نتسیز ٔھناشن هانگ ھک تشاد ھجوت دیاب اجنیا هرابود .دراد
 ناطیش یلو ،دوب هدرک ھضرع اھنآ ھب ار یتشھب یگدنز ادخ .دبای یم ھمطاخ منھج ھب و دراد هارمھ یگدنز
 دساف تایصوصخ راچد و دوب هانگ اسیلک نیا رد .تخاس یمنھج ار )اضعا زا یکی ای( ناشیگدنز و هدز لوگ
 تسا مزال ینعی .)روآ دای ھب ار تشھب( “نک ھبوت و ایب تریغ ھب” دیوگ یم یسیع .دوب هدش ناطیش )یمنھج(
 ،“مراد ناشتسود” ار نارادنامیا دیوگ یم یسیع .یدنویپب ادخ توکلم ھب هدش اھر ناطیش ماد زا ات ینک ھبوت
 رد ھک یروطب .ما هداتسرف ناشغارس ار )“بیدأت و خیبوت”( ناطیش دساف تایصوصخ ھک متسھ نم ھکنآ ھن
 ،دیوگ یم ٨ :۴ انحوی لوا و “تسین وا رد یکیرات چیھ و تسا رون ادخ .....” ،میدناوخ ۵ :١ انحوی لوا
 رد یدوجوم چیھ یارب یبیسآ چیھ .“تسا تبحم ادخ اریز ،تسا ھتخانشن ار ادخ ،دنک یمن تبحم ھکنآ”
  .)ناطیش یارب یتح( تسین ،ادخ تشھب
 ،“ریصقت زا رود بتکم” رب هوالع لاح .میدرک دنا هدروآ دوجوب ب/ب ھک یا هدمع لئاسم ھب رظن ،اجنیا ات
 یزیچ اب ؟دننک ضوعدنھاوخ یم ھک تسیچ اب ار هداد امب ادخ ھک یتشادرب ؟دنھد یم ھئارا ھک تسیچ مینیبب
 رگا ،تقیقح تشادرب ذاھل زا ھتبلا .)٣۶ ٔھحفص( !“دشاب تیعقاو زا رود رظنب تسا نکمم” دنیوگ یم دوخ ھک
  .میشاب قفاومً الماک دیاب ناشیا اب ،دشاب ادخ مالک زا “رود رظنب تسا نکمم” ناشروظنم
 دنیوگ یم ،سکعب .دراذگ یم مدرم شود ار تیموکحم و مرج راب دنیوگ یم نوچ دنتسھ هرواشم فلاخم اھنآ
 “ساسحا” زا ار نایحیسم دھاوخ یم قیرط نیا زا ھک ،دشاب یم “ششخب یدازآ” ناشباتک مان نامھ ناشبتکم
  .دننک دازآ هانگ
 

 . . . ؟روطچ
 

 نیمھ .دھدب امب یدنیاشوخ رایسب تشادرب دیاب نآ و هدرک ھچ ام یارب حیسم میروآ دایب دنیوگ یم .١
 میراد نآ ھب جایتحا ھچنآ یلو .درادب هاگن دازآ ریصقت و دولآ هانگ تایبرجت زا ار ام تسا یفاک
 میناوت یم ھک تسا تقونآ .تسا دوخ زا حیحص تشادرب ھکلب ،تسین دوخ زا دنیاشوخ تشادرب
 رد ھتسجرب و بوخ ردقچ ھکنآ ھب رکف اب میناوت یمن ام .مینک یگدیسر نامتالکشم و لئاسم ھب
 و ون یقولخم ار ام ادخ ھک تسا تسرد ھتبلا .میشاب ھتشاد دوخ زا یبوخ تشادرب ،میتسھ حیسم
 ادخ رظن زا ھک دنادب یحیسم رھ تسا نیا مھم نینچمھ .تسا مھم رایسب نیا و ؛تسا هدرمش لماک
 یئاسراپ .مینیبب لماک ار دوخ ھک هدنام زونھ و میتسھ حیسم یسیع نوخ ریز ام یلو .تسا لماک وا
 هابتشا )میوش یم ھتخاس حیسم رد ھک ھنوگنآ( یزاسکاپ اب دیابن ار )میتسھ حیسم رد ھک ھنوگنآ(
 ،مینک راکنا ار نامیگدنز رد هدش دراو ریصقت میناوت یم دیوگ یمن میتسھ حیسم رد ھک ھنوگنآ .مینک
 )رادشھ( دھدب تسد ھب ساسحا نیا رتدوز ھچ رھ ،تقیقح رد .میشاب ھتشادن نآ زا یدب ساسحا ای
 رد سلوپ .مینامب هدروخ تسکش درادن یموزل .میوشب صالخ نآ زا میناوت یم رتدوز نوچ .رتھب
 ھک میناد یم ،میا هدرک تفایرد حیسم زا یزیچ ھک لاح دیوگ یمً امئاد ٣ نایسلوک و ۴ نایسسفا
 .دیتسھ حیسم رد نونکا مھ ھک دیشاب دوخ نورد ھنوگنآ :دیوگ یم وا قطنم .میشاب وا لثم میناوت یم
 ٔهزادنا ھب امش تیعقوم ؛دیراد یسرتسد هدرک مھارف امش یارب حیسم یسیع ھکیا هزادنا نآ ھب امش
 .ددرگ یم در ،دنشاب یم یکی یزاسکاپ اب یئاسراپ ھکنآ ثحبً اتجیتن .دسرب دیاب دیراد ھک یماقم
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 ادخ اب ام ات تخادرپ ار اھب تیاھن حیسم نوچ ..... میدنمشزرا ام” ،دیوگ یم ب/ب ھمادا رد .٢
 ای ؟داد ار دوخ ناج حیسم ھک دوب رطاخ نیا ھب دیئوگ یم .)۴٩ ٔھحفص( “میشاب ھتشاد تبحاصم
 چیھ !ریخ ؟تشادن ار ام نداد تسد زا یئاناوت ھک میتشاد شزرا شیارب یردقب ھکنآ رطاخ ھب

 یم تفلاخم وا اب ھک( نمشد و )نکش نامرف( راک هانگ ،)تردق نودب( فیعض ھک ام رد یزیچ
 سکع زج یزیچ قح ام .تسا ادخ ضیف رطاخبً الماک ام تاجن .دنک هدنزرا ار ام ھک دوبن )میدرک
 !تسا هدراذگ یراگ تشپ ار غالا ب/ب ؛تسا یسیع گرم هدرک هدنزرا ار ام ھچنآ .میتشادن ار نآ
 باختنا یتسھ یرگید زا رتھب ھکنآ رطاخب ار وت نم ھک دوب نیا تفگ لیئارسا ھب اھ راب ادخ ھچنآ
 .درک دازآ حیسم ھک ،دنتسھ یا هدش مگ یاھ دیراورم اھ ناسنا ٔھمھ دنک یم رکف ب/ب .مدرکن
 .تسا یسیرف تشادرب ناکامک دنیوگ یم ھچنآ

 
 .)۵٢ ٔھحفص( دریگ یمن ھمشچرس ادخ زا یبوخ تیاھن ھک ،تسا نیا ناشرگید تسردان بتکم .٣

 نیا رد ب/ب .چیھ ام زا و دریگ یم ھمشچرس ادخ زا اھ یبوخ ٔھمھ ھک دنھد یم میلعت زین یضعب
 ینامز عطقم ھچ رد” ،دیئوگب دنسرپ یم و .میا هدرک ار یبوخرایسب یاھ راک ام ،دنیوگ یم ھطبار
 یسانشناور و تیناحور قرف اجنیا رد( “؟مینک یم )دیدج تایح( راک ھب زاغآ ام و دور یم رانک ادخ
 دنز یم رس ام زا یئوکین ھچنآ رھ !دور یمن یئاج ادخ ،نازیزع میئوگ یم .)مینک یم هدھاشم ار
 سدقم باتک رد ھک یئامنھار و ،سدقلا حور تردق و تیامح اب ام .دریگ یم ھمشچرس ادخ زا
  .مینک یم یگدنز میروآ یم تسدب

 
 داد ناشن ھنوگنیا ناوت یم ار هابتشا یاھ تشادرب زا یا ھصالخ

 
 
 
 

 
 

١ 
 ھک تسا یسیع قیرط زا ادخ
 .دھد یم ماجنا ار یکین ھمھ

٢ 
 .دنک یم یکین یردق ادخ
 .مینک یم یکین یردق ام

 .دنک یمن ار ھمھ کی چیھ

٣ 
 ار یکین ھمھ ام

 .میھد یم ماجنا دوخ
 .میریگ یم دوخ زا کمک

 
 ھلئسم لح ٔھناشن نیا اما .دنریگ یم رارق ٣ و ٢ هابتشا تشادرب ود نیگنایم تفگ ناوت یم ار ب/ب
 نامھ نوچ ؟مینک لیمکت ار وا راک دیاب ام ارچ ؟دادن ماجنا ار یکین ٔھمھ دوخ یسیع ارچ .تسین

 .داد دھاوخ دشر ار ام و تسا راک رد ادخ تیدبا ات ،داد تاجن ار ام ھکیا ھبذاج
 

 ار نامدوخ ام” :دنا ھتشون .)۶٣ ٔھحفص( میشاب ھتشاد تسود ار نامدوخ دیاب ام دنیوگ یم ب/ب .۴
 زج مرادن عوضوم نیا ھب عجار یفرح رگید نم .“دیوگ یم امب ار نآ )ادخ( وا نوچ میراد تسود
 یارب .تسین حیحص فرح نیا ؛میشاب ھتشاد تسود ار دوخ ھک ھتفگن مالک زا یئاج چیھ ھکنیا
 نم باتک ھب میشاب ھتشاد تسود ار نامدوخ دیاب دنیوگ یم ھک یسانشناور دروم رد رتشیب عالطا
 .دیئامن عوجر “یحیسم ٔهرواشم یامنھار”

   یسدقم باتک تشادرب
 

 ،تسا ام زا ھک یکین مامت
 و ادخ زا تمکح اب ارنآ
 میھد یم ماجنا وا توق
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 ام ھب ھیبنت عوضوم ھب عجار .دنک یمن ھیبنت ار شنادنزرف تقو چیھ ادخ دنیوگ یم ام ھب ب/ب .۵
 :دزادنا یم دیورف دای ھب ار ام .هدش دراو ناسنا شود رب یگچب زا ھک تسا یراب ھک دوش یم ھتفگ
 یم ار ھیبنت راظتنا ،میا هدش غلاب ھک لاح” و ،دندرک یم ھیبنت یگچب رد ار ام )نارگید و( نیدلاو
 “میا هدش اھر ھیبنت زاً الماک” ایآ .دنک ھیبنت ار ام ادخ میسرت یم لیلد نیا ھب .)۶٩ ٔھحفص( “میشک
 یم اعدا ھک یا ھنوگب )۶٨ ٔھحفص( ھتفرن نایم زا یسیع رد “ھیبنت ھنوگ ھمھ” ایآ .)۶٩ ٔھحفص(
 نم اما ،میرذگب نآ زا ھکنآ زا لبق ددرگ ماجنا دیاب مھم عوضوم نیا ھب عجار یدایز تبحص ؟دننک
 ار ام( دنک یم )حالصا( بدا ار ام ادخ ھک دنراد لوبق ب/ب .مھد یم ار یمک خساپ اھنت اجنیا رد
 ٔھمیرج” ھیبنت دنیوگ یم .دننیب یم ھیبنت اب “توافتمً الماک” ار نآ یلو ،)دنک یم دوخ هانگ ھجوتم
 ھن ادخ ھک دنا هدرکن کرد یلو .تخادرپ ار اھ ھمیرج مامت حیسم و ،)٧٠ ٔھحفص( تسا “فالخ
 نیا و ،درادرب نایم زا ار اھ لاکشا ات دنک یم زین حالصا ھکلب ،دھد یم تاجن ار شنادنزرف اھنت
 ھک رھ .دشاب هریغ و ،ینامیشپ ،راجزنا ،مرش ،مرج ،ریصقت ساسحا لماش دناوت یم حالصا
 ،دنربب نیب زا دنھاوخ یم ب/ب ھچنآ .دنک یم ادیپ نآ ھب تبسن یدب ساسحا دوش دوخ هابتشا ھجوتم
 دراد رظن رد ار تازاجم ادخ ھکنآ زا سرت .دیآ یم دوجوب ھبوت رد ھک تسا یراوگان ساسحا مامت
 .)١۴()اسیلک تفھ اب حیسم راتفر ثحبم ردً اصوصخ ،میا هدرک یگدیسر عوضوم نیا ھبً البق ام(
 یم ادخ اما .میا ھتفرگ رارق نآ رد ھک تسا ینما ان یاج رطاخب سرت ھک میشاب ھتشاد دایب دیاب

 دنک یم ادخ ھچ رھ ھک میشاب ھتشاد دایب دیاب .دنک دازآ یگدنز رد ناطیش لاگنچ زا ار ام دھاوخ
 میدرک ھک یئاطخ رطاخب دنک روبجم ار ام ھکنآ یارب ھن( تسا ام هافر و دوخ تمرح رطاخب

 ادخ تشھب رد .ادخ ھن دروآ یم دوجوب هانگ ھک تسا یدب ساسحا ھمیرج هزات .)میزادرپب ھمیرج
 ،میروآ یور ادخ تشھب ھب ھتشگ جراخ ناطیش منھج زا میھاوخب رگا اما .درادن دوجو دب ساسحا
 ،ھتساوخ ھشیمھ ھک ادخ .دنک نوگرگد ار ام یگدنز سدقلا حور ات )یدورو رد( میرذگب ھبوت زا دیاب

 :دیوگ یم دشاب شنادنزرف یگدنز مکاح
 

 ٣ ھفشاکم
  .مبوک یم هداتسیا رد رب ناھ :٢٠

  ،دیاشگب میور ھب رد و دونشب ارم یادص رگا یسک  
  دش مھاوخ هرفسمھ وا اب و دمآ مھاوخ نورد ھب   
 .نم اب وا و    

  
 .دشاب ناشیارب یتشھب یگدنز یامنھار و مکاح ات دنک زاب ار نایحیسم لد مشچ دھاوخ یم ادخ
 تافص یمامت ھب ادخ مالک یتقو .تسا هانگ و تسین وا زا دب یاھ ساسحا نیا ھک ،دھد یم رادشھ
 رادشھ .دیاشگب میور ھب رد ” ،دنک یم راکشآ ار ھبوت موزل ،دنک یم هراشا ناطیش میخو جیاتن و
 دنک یم زاب ادخ ھب ار نایحیسم لد مشچ .درادن دوجو یعاضوا نینچ نم توکلم رد ھک تسا ادخ
 یگدنز رد یعوضوم نینچ ھجوتم رادنامیا ھک ینامز .)یزاسکاپ( دندرگ حالصا میخو عاضوا ات

 یھانگ دیوگ یم ادخ .تسا هدرک زاب تیقاو ھب ار وا لد مشچ ھک تسا ادخ ،)هانگ( دوش یم شدوخ
 عوضوم .یدرگ زاب نم ھب ھبوت قیرط زا مھاوخ یم و ،مشاب وت یگدنز مکاح دراذگ یمن ھک تسھ
 زا ینامیشپ لاح و )یدیدن دوخ ( درادن دوجو یمتس و برذ عون چیھ نم تشھب رد ھک تسا نیا
 یویند یگدنز ھب تسا ادخ رادشھ نیا .درگ رب و نک ھبوت دیوگ یم .هدرک بارخ ار تیگدنز ھچنآ
   .دراد یور گرم ھب ھک
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 :)٨٢ ٔھحفص( دننک یم تبحص راک هانگ و هانگ  ھب عجار ھنوگ نیا ب/ب ،ھصالخ رد  .۶
 

 .تسا هابتشا ،دنک یم ریصقت ساسحا رگا ،دنیوگ یم .فلا
 ھتشاد تبحاصم هرابود وا اب ات دنک یم مزال ار ھبوت ادخ دنک یم رکف رگا ،دنیوگ یم  .ب

 .درادن تیعقاو و )٨٣ ٔھحفص( “تسا شدوخ راکفا” اھنت نیا ،دشاب
  .ھتخاس دوخ رکف رد ار نآ ھک تسا رادنامیا اھنت ؛ھتخاسن ار یعنام چیھ ادخ ،دنیوگ یم  .پ
 .دنک یمن هریغ و ،ھیبنت ،تواضق ،دنک یمن موکحم وا .دریذپ یم ار ھمھ ادخ ،دنیوگ یم   .ت

 .)دنا ھتفرگ هدیدان ٩-٧ :١ انحوی لوا و ٢۵ :١٢ نایناربع( دشاب یمن بیرغ وا
 یم ب/ب .)٨٧( “دنراد دوخ رد یجیاتن ناھانگ” ھک تسا نیا روظنم اھنت ،دنیوگ یم   .ث

 یتسرپ ادخ ام اجنیا .“دنراذگ یم ام تاساسحا و ندب رد یرثا یھانگ رھ .....” ،دنیوگ
 .مینیب یم ار وا یاھ شور ھب داقتعا نودب

 ساسحا یفلتخم لئالد رطاخبً ارثکا ام” :)١١٩( دراد دوجو زین “یلدب ریصقت”،دنیوگ یم   .ج
 .)١۵(ما هدرک تبحصً البق دروم نیا رد نم .“درامش یمن هانگ ادخ ھک مینک یم ریصقت

 ٔھجیتن ھشیمھ” ھکلب ،)١٢٢( دشاب یمن ادخ یادن ھجو چیھ ھب هانگ ساسحا ،دنیوگ یم   .چ
 .)١٢٣(“دنریگ یمن ھمشچرس ادخ زا .دنتسھ ناطیش رازبا” اھنآ .“دشاب یم نیدلاو تیبرت
 ھجوت ٣١ :٣۶ لایقزح ھب نینچمھ یلو ،میا هدرک تبحص بلطم نیا ھب عجارً البق ام
  .“تشاد دیھاوخ تھارک نتشیوخ زا .....” دیوگ یم ھک دینک

 ھکنیا رب رارصا و نداد ناشن ار هانگ یامن ینعی ،)تیموکحم( ندش باجم ،دنیوگ یم   .ح
 .)١٢۴ ٔھحفص( دوش ضوع دیاب

  ؛دشاب ھتشاد یدب ساسحا دھاوخ یمن نوچ دنک یم فارتعا صخش ،دنیوگ یم   .خ
 فرط رب ؛فدح ۴ یکشزپ ناور( دشاب یم catharsys سیسراتاک ،فارتعا ،دنیوگ یم   .د

 عوضوم .)اھنآ ھب ندش هاگآ و اھنآ زا تبحص هار زا یناور یاھ هدیقع و سارھ ندرک
 رب زکرمت اھنت اھنآ .میروآ تسدب یبوخ لاح ات میروایب نوریب ار نآ ھک تسا نیا
 .درک مھاوخ تبحصً ادعب فارتعا دروم رد .)١٣۴( ادخ اب ھطبار ھن ،دنراد تاساسحا

      
 ساسا چیھ ھک میدید و ،)دنراد نآ ھب ھیبش تشادرب ھک یرگید دادعت و( دوب ب/ب نردم تشادرب میدید ھچنآ
 نایحیسم رد تسا نکمم نوچ مدرک نآ ھب نتخادرپ یارب ار دایز یاضف و تقو نم .درادن یسدقم باتک
 .دیھدب ار نآ باوج دیناوت یم دسرب امش ھب رگا .دیامن دشر رتشیب
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 )١ شخب( مھدزیس لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
)١( Karl Menninger -”Whatever Became of Sin“، New York :Hawthorn Books 
 ٔهرازھ ٔھمجرت سدقم باتک و هدش ھمجرت ینانوی و ،ینادلک ،یناربع یلصا یاھنابز زا ھک سدقم باتک )٢(

 .ون
 .١٢ :١٠٣ رومزم نینچمھ )٣(
 .١٨ :١٠ نایناربع نینچمھ )۴(
 .دیدرگ یم لیلحت و ھیزجت یا ھنیمز نینچ رد خیرات دش یم بوخ ھچ )۵(
 :Chicago( The Freedom of Forgiveness “ششخب یدازآ” David Augsburger رگروبزگآ دیوید )۶(

Moody, 1970, pp. 36, 37, 39(. 
 .دوب نافیتسا یاعد ھب باوج رد سلوپ یاھ تبحص عقاو رد )٧(
)٨( Guilt and Freedom (Santa Ana: Vision House Publishers, 1974) 
 ینھذ یزاسکاپ فارتعا روظنم دنیوگ یم ،فارتعا ناونع ریز ،باتک ردً ادعب ھک تسا اجنیا بلاج )٩( 

 نیا ناگدنناوخ تالکشم زا یکی .دنرامش یم بوخ ار نیا و ،تسا دب تاساسحا ندنار نوریب ،تسا
 .دراد دوجو نآ رد ھک تسا یضقانت ،باتک

 .١٨ :٣۴ رومزم نینچمھ )١٠(
 ٣ :١۴٧ رومزم نینچمھ )١١(
 .)١١ ٔھیآ( دوبن اھنآ بسانم ھک دندوب زین یرگید ناسک )١٢(
 زا تواضق ھک دوبن نیا ھلئسم .)١٧ :١٢ نایناربع( دوب یوق یتاساسحا لماش زین وسیع ٔھبوت یتح )١٣(

 زا یناحور تواضق .تخوس یم شدوخ یارب شلد رتشیب ھک دھد یم ناشن وا فسات .دوب یوق شدوخ
  .دراد دوخ رب زکرمت ،دوخ یارب یزوسلد و ،تسا ادخ ھب شزکرمت ،دوخ

 فیرعت نیا .تسین زین “فالخ ٔھمیرج” ھب دودحم و تسین نانامیا یب ھب رصحنم ادخ مالک رد ھیبنت )١۴(
 اسیلک )طابضنا( بیدات زا تبحص ،۶ :٢ نایتنرق مود رد لاثم ناونعب .هدرک جیگ ار ھمھ ھک تسا هابتشا

 ار “قوقح و قح تیدودحم” ینعم و ،هدش هدرب راکب ھیبنت یارب ھک تسا یا ھملک epitimia اجنیا .هدش
 .ددرگ یم ھضرع ھبوت قیرط زا ھک ،)هانگ( تسا یبیع زا ششخب ،١٠ و ٧ تایآ رد و .دھد یم ناشن
 دریگ یم ھمشچرس ناطیش زا ھک تسا یھیبنت وزج ھمھ ،هریغ و ،تیدودحم ،نایز ،درد قیرط زا ھیبنت
 .تفرگ تروص ھک تسا یبیع حالصا روظنم و

 .)١۴ ٔھحفص( “Competent to Counsel” باتک )١۵(


