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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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  مھدراھچ لصف 
 یراگتسر لوصا

 ون یگدنز و هرواشم
 
 ھب طوبرم ار یحیسم ٔهرواشم نم ،Competent to Counsel )١(“رواشم یگتسیاش” باتک رد
 نارادنامیا اب اھنت یحیسم ٔهرواشم ھک تسا لیلد نیمھ ھب .مدرب مان )یزاسکاپ( یراگتسر دنیارف
 ھک( Nouthetic کیتتون یقیقح ٔهرواشم .)ددرگ یم مزال تراشب نانامیا یب اب( دریگ یم ماجنا
 یم ماجنا عماج و قیمع یا هدر رد ،)مینک یم نا زا تبحص ھک ھک تسا یحیسم ٔهرواشم نامھ
 لد رد ھک تسا یراک نیا .دروآ یم یاج ھب نورد زا ار رییغت ھک تسا سدقلا حور یلو ،ددرگ
 .دریگ یم تروص ،)ون تایح لیلد ھب( هدش مالک اب قفاوم ھک یرادنامیا
 زا یتخانش ات ما ھتخاس یرادومن ،دنتسین انشآ یناحور بتکم تاحالطصا اب ھک یناسک یارب
 :دیآ تسدب اھنآ زا یضعب
 

 
 بتکم

 
 راک

 
 راک نایرج

 ماجنا ادخ اھنت
 دھد یم

 اناوت ار ناسنا ادخ
 دھد ماجنا دنک یم

     ون تایح
     نامیا و ھبوت : یروآ نامیا

     ندش هدرمش لداع
     )یزاسکاپ( سیدقت

     لالج
 
 نینچمھ .دراد لماش ار “راک نایرج” )یزاسکاپ( سیدقت اھنت ھک دھد یم ناشن رادومن نیا
 دناسرد یمن ماجنا ار نآ ،یئاھنت ھب ادخ ھک دنتسھ یبتکم اھنت ،“یروآ نامیا” و “راک نایرج”
 تردق اب ناسنا ،“یروآ نامیا” رد .)دھد یم ماجنا شنادنزرف زا هدافتسا اب ،میقتسم ریغ روطب(
 ،دنک یم اناوت راک نیا رد ار وا ادخ( دروآ یم نامیا و دنک یم ھبوت ،سدقلا حور زا تمکح و
 و ادخ ھب تعاطا و دامتعا اب رادنامیا “یزاسکاپ” رد .)دھد یم ماجنا ار نآ ھک تسا ناسنا یلو
 ناسنا یلو ،دنک یم اناوت ار ناسنا ادخ ،زین اجنیا( دناسر یم ماجنا ار راک سدقلا حور یئاناوت
  .)دھد یم ماجنا ار نآ ھک تسا
 یشقن ون تایح رد( دراد یشقن ود رھ رد رادنامیا دوخ ،“یروآ نامیا” و “یزاسکاپ” رد ً،اتجیتن
 نامیا” رد .تشاد دھاوخ کمک ھب جایتحا ،دراد هارمھ ار “راک” رادانمیا شقن نوچ و .)درادن
 “یزاسکاپ” .دروآ دوجوب ار ادخ ھب نامیا ات دنک یم هدافتسا ادخ مالک زا سدقلا حور ،“ندروآ
  .)دید ناوت یم ٣ ،٢ :٣ نایطالغ رد ار تھابش نیا( دریگ یم ماجنا روط نیمھ زین
 )١۶ :٣ سواتومیت مود( دنزاس یم داجیا ار یناحور رییغت ،دنوش یم هداد نایضاقتم ھب ھک یتایآ
 ،دنھد یم دشر حیسم رد ھنوگ نیا و
 
 ٢ سرطپ لوا
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  دیشاب یناحور صلاخ ریش قاتشم ،ناگدازون نوچمھ و :٢
 ،دینک ومن تاجن یارب نآ ددم ھب ات 
 ھب دوخ ،هرواشم تاسلج رد رادنامیا .تسا هدش نآ زا تبحص ھک تسا یراک نایرج نآ نیا 

 .دریگ یم لکش تروص نیا ھب رییغت و درب یم یپ )ادخ هاگدید زا( دراد ھک یا ھلئسم تقیقح
 اب ھک یا ھطبار و یزاسکاپ راک نایرج ھب عجار تسا مزال دوخ ٔھعلاطم زا عطقم نیا رد لاح
 ردً البق عوضوم نیا ھب عجار .ما هدش وربور یلکشم اب اما .منک تبحص دراد یحیسم ٔهرواشم
 رارکت اب تسا رتھب مناد یمن .ما هدرک تبحص لصفم روطب “یحیسم ٔهرواشم یامنھار” باتک
 رارکت ،نم رظن ھب .میامن ھیصوت ار نآ ھب عوجرً الک ای ،مھد ھمادا ار ھعلاطم نآ زا یئاھ تمسق
 .تسا هار نیرتھب ،دوش یم ام ھعلاطم ھب طوبرم ھچنآ
 
 

 ادخ مالک قبط رب رثوم رییغت
 

 رییغت : فدح
 ،رییغت ھک درک لوبق دیاب یلو .تسا یحیسم ٔهرواشم فدح ،دشاب ادخ مالک اب قباطم ھک یرییغت
 :دیوگ یم هراب نیا رد ایمرا .تسا یلکشم راک
 

 ١٣ ایمرا
 ؟داد یناوت رییغت ار شیوخ تسوپ ،یَشبَح ایآ :٢٣

 ؟ار دوخ یاھلاخ گنلپ ای  
 )تسا نم زا یشک طخ( ،دیا ھتفرگ وخ ندرک یدب ھب ھک امش ایآ ،ھنوگ نیمھ ھب
 ؟درک دیناوت کین راک  

    
 

 تایآ .هدش تشادرب هابتشا ٔھنوگب تایآ نیا دیوگ یم دوخ ریسفت رد John Calvin نیولک ناج
 زا یرایسب رد زین هزورما ،تشادرب نیا ھنافساتم .دننک یمن ناسنا دولآ هانگ تعیبط ھب هراشا
 رارکت زا سپ ھک تسا یتداع ،ھتفرگ “وخ” زا روظنم دیوگ یم نیولک .دوش یم هدید اھ اسیلک
 رد ایمرا .دشاب یم حیحص نیولک تشادرب مینیب یم ،میرگنب ھیآ ھبً ایقد رگا .دیآ یم دوجوب ررکم
 :دیوگ یم یرگید یاج
 

 ٢٢ ایمرا
 ،متفگ نخس وت اب یدنمتداعس رد :٢١

 “!دینش مھاوخن” ،یتفگ اما 
 ،تسا هدوب نیمھ وت تداع یناوج راگزور زا
 .یھدن ارف شوگ نم زاوآ ھب ھک 

 
 تسا یلکشم راک ،رییغت
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 حیسم یسیع ھک یرییغت رد ھتبلا .دنشاب نیب عقاو دوخ تمدخ صوصخ رد دیاب یحیسم نارواشم
 ھتفرگ دای” ھک ینادنزرف .تسا یلكشم راک ندرک رییغتً الک اما ،تسین یکش دروآ یم دوجوب
 هزات ھک یئاھ جوز ؛دندنبب ھتسھآ ار نآ دنریگ یم دای تمحز اب ،دندنبب مکھم ار ھناخ برد “دنا
 ٔهزات هار و ھتشاذگ رس تشپ ار دندرک یم یگدنز درجمً البق ھک ھنوگنآ دیاب ،دنا هدرک جاودزا
 ھنوگچ دنزومایب دیاب ،دشاب یم رییغت لاح رد ناشمسج ھک یئاھ هدروخلاس ؛دنزومایب ار کرتشم
 ،نایحیسم .تسا یلکشم راک یلو ،تسھ مزال ھمھ اھنیا .دنھد ھمادا ار یگدنز لایخ شیاسآ رد
  ھچنآ ھنوگچ دنناد یمن ای ،دنریذپب ار رییغت دنھاوخ یمن ای ھک دنوش یم ھجاوم لاکشا اب ینامز
   .دنھد ماجنا ار دھاوخ یم ادخ
 ھنافساتم” ای “موش یمن ضوع تقو چیھ نم” ،ریظن یئاھ فرح نایضاقتم یتقو درادن بجعت
 هدیسر ثرا تعیبط اب ار ھتخومآ راتفرً الومعم نارادنامیا .دننز یم ار “متسھ ھک متسھ نیمھ نم
 یراک ای یگدنز عون رھ ھک ،دنشاب ھتشاد دایب ھشیمھ ار هدعاق نیا دیاب نارواشم .دننک یم هابتشا
 یضاقتم ھک ینامز ً،اتجیتن .تسا ریذپ ناکما سدقلا حور یرای اب ،دھاوخ یم ناسنا زا ادخ ھک
 و مدمآ ایند ھب ھنوگ نیا نم” ،تسا نیا شروظنم و ،“مرادن ربص نم یلو” دنک یم ضارتعا
 ،دروآ تسدب ناوت یم ار ھلصوح و ربص ھک دیوگب تسا مزال رواشم ،“درک دوش یمن یراک
 .دناوخ یم سدقلا حور ٔهویم ءزج ار نآ ادخ مالک نوچ
 نآ زا ،دننک تفایرد ار سدقلا حور یایادھ ٔھمھ دنناوت یمن نایحیسم ٔھمھ تسا مولعم ھک اجنآ زا

 هدش هدیشخب ضیف ،حیسم ششخب ٔهزادنا روخارف ھب ام زا کی رھ ھب اما” ،دیوگ یم مالک ھک ور
 ۵ نایطالغ رد ھچنآ کیاکی ھب نارادنامیا .)٧ :۴ نایسسفا ؛١١ - ۴ :١٢ نایتنرق لوا( “تسا
 .دنراد یسرتسد ،هدش ناونع سدقلا حور ٔهویم ناونعب
 

  ماود اب رییغت داجیا رد تیقفوم مدع
 
 یارب ھک ،ششخب - فارتعا - هانگ / ششخب - فارتعا - هانگ :یگدنز رد یرارکت تسھ ینایرج
 تاسلج رد ھک یفدح ارچ .دنوش یم تسکش و یدیما ان ثعاب )یفاک ردق ھب( دوخ و ،تسانشآ ھمھ
 یم ھجاوم تسکش اب ،دنریگ یم زورون دیع رد ھمھ ھک یفادحا دننام ،دنیآ یم تسدب هرواشم
 لح ار ھلئسم نیا ناوت یم ھنوگچ و ؟تسا یتقومً الومعم ددرگ یم انب ھک یرییغت ارچ و ؟دنوش
 :مینک عورش یلاؤس اب دیراذگب ؟درک
 “؟تسین برد لزنم برد ینامز ھچ”
 “!تسا زاب ھک ینامز” :دیناد یم ار باوج ھتبلا

 :میئوگب یرگید ٔھنوگب ار باوج لاح
 “؟تسین برد یلزنم برد ینامز ھچ”
 “تسا یرگید زیچ ھک ینامز”
 ھکلب ،)تسا برد نامھ برد( هدرک رییغت یزیچ ھک تسین نآ رطاخب اھنت رییغت مینیب یم لاح
 یمن یرگید صخش ار وا یصخش راتفر رییغت .)تسا یرگید زیچ( هدش داجیا رییغت ھک ینامز
 ینامز صخش یلو .دشاب هدیدرگ داجیا هداتفاً اتقوم ھک یقافتا رطاخب تسا نکمم رییغت نیا .دنک
 زا رظن فرص ،هدیدرگ )راتفر و راکفا( وا ھنازور یگدنز زا یئزج رییغت نآ ھک ،دنک یم رییغت
  .دتفا یب تسا نکمم ھک یئاھ قافتا

 :مینک حرطم ھنوگ نیا ار لاؤس .میریگب رظن رد ار نآ زا ھنومن دنچ لاح
 “؟تسین ......... ،......... ینامز ھچ”
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 :لاثم روطب .مینک رپ تسا یضاقتم ٔھلئسم ھچنآ اب میناوت یم ار یلاخ یاج
 “؟تسین وگ غورد رگید وگ غورد ینامز ھچ”
 “؟تسین دزد رگید دزد ینامز ھچ”
 :تسا حیحص اھ باوج نیا ایآ ؟تسیچ باوج
 “؟دیوگ یمن غورد رگید ھک ینامز”
 “؟دنک یمن یدزد رگید ھک ینامز”
 رظاح لاح رد ،تسا مولعم ھچنآ .دنکن یدزد هرابود دزد ھک تسین یتنامض .تسین روطنیا ریخ
 یدزد رگید ھتفرگ میمصت مھ دیاش .دنکن یدزدً العف ھک تسا رتھب شرظن ھب دیاش .دنک یمن یدزد
 ھب .دنک عوجر هدرک یم افتکاً البق ھچنآ ھب ،دوش دراو وا رب یلام راشف ھک ینامز یلو ،دنکن

 ،دنیوگ یمن غورد ھشیمھ نایوگ غورد و ،دننک یمن یدزد ھشیمھ اھ دزد نوچ ،رگید ترابع
  .ھتفرگ تروص رادیاپ یرییغت ھک دشاب یمن لیلد
 

 )٢(تداع بسک / تداع کرت رصانع

 
 ۴ لصف رد .دیوگ یم ھچ مینک یم تبحص نآ زا ھک یعوضوم ھب عجار ادخ مالک مینیبب لاح
 ،ھتخاس یرکف حیاصن زا رپ ار نآ اھنت ھن .دزادرپ یم رییغت ٔھلئسم ھبً امیقتسم سلوپ ،نایسسفا
 :دنک یم وگزاب زین ار نآ یلمع هار ھکلب
 

 ۴ نایسسفا
  منک یم دیکأت دنوادخ رد و میوگ یم ار نیا سپ :١٧

  دشاب ادخ زا رود ماوقا دننامھ دیابن رگید امش راتفر ھک  
 .دننک یم راتفر دوخ نھذ تلاطب رد ھک   

 
 دیکأت دنوادخ رد و” دیوگ یم ھک یئاجنآ .دنک یم مالعا هدنناوخ یارب ار یترورض وا ھیآ نیا رد
 ترورض ھک تسیچ و .دشابن نآ رد یکش ات دروآ نابز ھب ار یمھم زاین دھاوخ یم ،“منک یم
 لاح :تسا نیا روظنم .)نانامیا یب( “دشاب ادخ زا رود ماوقا دننامھ دیابن رگید امش راتفر” :دراد
 .دنک رییغت دیاب ،زین )یگدنز قیرط ،ھنازور لومعم راتفر( امش راتفر ،دیدش یحیسم ھک
 زا تبحص ھکلب ،“!دینکن دنیاشوخان راتفر” دیوگ یمن سلوپ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت ،نینچمھ
 یمن “راتفر دوخ نھذ تلاطب رد ” “رگید” و ھتفای رییغت ھک دنک یم )اھ راتفر عیمج( یگدنز
 :دنک
 

 ۴ نایسسفا
  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢

  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و ییاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   
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 و راکفا دیاب رادنامیا ؛دریگب تروص )“ادخ ھیبش”( ماوداب یرییغت تسا مزال دیوگ یم سلوپ
 شنادنزرف دھاوخ یم ادخ نوچ دراد دوجو یناوارف دیما رییغت نیا رد و .دننک رییغت شراتفر
  .دھد یم زین ار نآ ناکماً امتح سپ ،تسا نیا وا تساوخ رگا و .“دنشاب ادخ ھیبش”
 دوخ” و “هاوخ دوخ” نانامیا یب یگدنز قیرط ،دیوگ یم “نھذ تلاطب” ھب عجار سلوپ ھچنآ
 رھ ھب تسد ھناصیرح” ،دیوگ یم ھک مینیب یم ب١٩ ٔھیآ رد رتھب ار عوضوم نیا .تسا “روحم
 هدش نآ ھب داتعم( دنا هدرک تداع نآ ھب و دنا هدیشچ ار هانگ معط صاخشا نیا .“دنیالآ یم یکاپان
 تبحص ھک دینک ھجوت .دنا هدش “داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت” ،٢٢ ٔھیآ قبط و )دنا
 یدیدج یگدنز دیدج ناسنا .دنک یم ھک یراتفر اھنت ھن ،تسا “دیدج ناسنا” و “میدق ناسنا” زا

 رد و )٢٣ ٔھیآ( هدرک رییغت شراتفر و راکفا ھک تسا هزات یشنیرفآ زا تبحص .دنک یم زاغآ ار
 ھک تسا یرییغت .حیسم یسیع ھب ھیبش یصخش ؛)٢۴ ٔھیآ( درب یم رسب تیسودق و یئاسراپ
 ادخ مالک ٔھیاپ رب ،زین رییغت نیا .دریگ یم رب رد ار وا یگدنز مامت و دوش یم داجیا ناسنا نورد
 و گنت هار” نآرد ار ادخ تھابش ات ،)دنک یم تشادرب ار ادخ مالک یضاقتم دوخ( دوش یم انب
 .دنادرگ یم حیسم ھیبش ار رادنامیا ،ددرگ یم تشادرب حیسم زا ھچنآ .دروآ دوجوب ،“کیراب
 زا . . . ار میدق ناسنا نآ” :تسا نیا عوضوم لصا .)٢۴ - ٢٢( دھ یم ناشن ار “راک قیرط”
 .)“ندرک رب رد / ندروآ رد” - سپ نیا زا( “دینک رب رد ار دیدج ناسنا” ،و ،“دیروآ رد ھب نت
 تروص رییغت ات دنشاب ھتشاد دوجو دیاب بناج ود رھ .تسا ھبناج ود دھاوخ یم ادخ ھک یرییغت
 ،یئاھنت ھب ندرک رب رد ،سکعب و .تشاد دھاوخن ماود “ندرک رب رد” نودب “ندروآ رد”.دریگب
 :دوب دھاوخ ماود ان و یراکایر
 

 ١٢ یتم
  ،دیآ یم نوریب دیلپ حور ھک یماگنھ :۴٣

 .دبای یمن اما ،دبایب تحارتسا یارب ییاج ات دور یم ریاب و کشخ یاھناکم ھب  
  دیوگ یم سپ  :۴۴

  .“مدرگ یم زاب ،مدمآ نآ زا ھک یا ھناخ ھب”  
 ،دبای یم ھتسارآ و ھتفُر و یلاخ ار ھناخ و دسر یم اھنآ ھب نوچ اما   

  دنوش یم لخاد یگمھ و دروآ یم زین ار دوخ زا رتدب حور تفھ و دور یم :۴۵
  .دننیزگ یم تنوکس اھنآ رد و  
  .دوش یم وا تسخن تلاح زا رتدب صخش نآ ماجنا رس ،ھجیتن رد   
 .دوب دھاوخ نینچ زین ریرش لسن نیا تبقاع    

 
 .دزد و وگ غورد ھب میدرگ رب لاح
 “؟تسین وگ غورد رگید وگ غورد ینامز ھچ”
 .“تسا یرگید صخش ھک ینامز”

 ھک تسا یلاؤس نیا( ؟دنکب دیاب راک ھچ دیوگ یمن غورد ھک ینامز ؟یصخش ھچ یلو ،حیحص
 ھچنآ ھب میدرگ رب لاح .)دنھاوخب ار نآ باوج و دننکب نایضاقتم زا ھشیمھ دیاب یحیسم نارواشم
 :دیوگ یم سلوپ
 

 ۴ نایسسفا
  ،ھتفات رب یور غورد زا ،سپ :٢۵

  ،دییوگ یتسار ھب نخس دوخ ٔھیاسمھ اب کی رھ  
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 .میرگیدکی یاضعا ،ھمھ ام ھک ارچ   
 
 .تسا ام لاؤس باوج نیا
 “؟تسین وگ غورد رگید وگ غورد ینامز ھچ”
 “ددرگب وگتسار ھک ینامز”
 تلاح ھب ،دسرب کیراب یاج ھب راک رگا ،)تداع بسک / تداع کرت( هدرکن رییغت ھک ینامز ات
 تداع کرت .)هدشن رپ( هدشن ھتفرگ تداع کرت یلاخ یاج نوچ ،تشگ دھاوخ زاب دوخ یلبق
 دیدج تاداع زا رپ دیاب یضاقتم یگدنز .دشاب زین تداع بسک لماش ھک دوب دھاوخ رسیم ینامز
 .ددرگ
 :میدرگ رب دوخ لاثم ھب هرابود
 “تسین دزد رگید دزد ینامز ھچ”
 
 :دیوگ یم سلوپ
 

 ۴ نایسسفا
  ،دنکن یدزد رگید دزد :٢٨

  ،دوش لوغشم راک ھب ھکلب  
  ،دھد ماجنا دنمدوس یراک دوخ یاھتسد اب و   
 .دھد یزیچ زین ار نادنمزاین دناوتب ات    

 
 یتقوم و ،درادن تیافک ،دھدن ھمادا دوخ یدزد ھب اھنت دزد رگا ھک میریگ یم ھجیتن ھیآ نیا زا

 نداد تکرب و ،درک راک تقادص اب ،دروآ تسدب ار یلغش و درک ھبوت ھک ینامز اما .دوب دھاوخ
 ار نارگید ،ندرک راک اب ھک تسین دزد ینامز دزد .دوب دھاوخن دزد تقو نآ ،درک تفایرد ،ار
  .دناسر یم تکرب زین
 دینیبب ،لاثم روطب نایسسفا ۴ لصف رد .مینیب یم مھ اب ار بناج -٢ نیا ،سدقم باتک رسارس رد
 :دیوگ یم ھچ مشخ ھب عجار سلوپ
 

 ۴ نایسسفا
  ،دیشاب نیگمشخ :٢۶

  :»دینکم هانگ اما  
 ،دسر رس ھب مشخ رد ناتزور دیراذگم   

 
 )یروخلد( مشخ  :  ندروآ رد
 .هدرک ھنخر دوجو رد ھک یھانگ ھب تبسن مشخ :ندرک رب رد
 
  :دینک ھجوت ھتفگ نخس ھب عجار ھچنآ ھب
 

 ۴ نایسسفا
  ،دوشن هدوشگ دب نخس چیھ ھب ناتناھد :٢٩

  دیآ راک ھب نارگید یانب یارب یمامت ھب ناتراتفگ ھکلب  
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  ،هدروآ رب ار یزاین و   
 .دناسر ضیف ار ناگدنونش    

 
 )یویند یگدنز ھب طوبرم( دب نخس  :ندروآ رد
 .دشخب یم ضیف وا ھب و دنک یم انب ادخ رد ار یرگید ھک ینخس :ندرک رب رد
 
 :دیوگ یم ،دب نخس دروم رد
 

 ۴ نایسسفا
  ار یھاوخدب عون رھ و ییوگ ازسان ،دایرف ،تینابصع ،مشخ ،یخلت ھنوگ رھ :٣١

 .دینک رود دوخ زا  
  دیشاب زوسلد و نابرھم رگیدکی اب :٣٢

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

 
 ٣١ ٔھیآ :ندروآ رد
 ٣٢ ٔھیآ :ندرک رب رد
 :میزاس ادج ھنوگنیا میناوت یم ار شخب ود نیا سرطپ رد
 

 ٣ سرطپ لوا
 ،دیبلطب تکرب ،لباقم رد ھکلب  // دییوگم خساپ مانشد اب ار مانشد و یدب اب ار یدب :٩

 .دیوش تکرب ثراو ات دیا هدش هدناوخ ارف نیمھ یارب اریز
 
 :مینیب یم زین انحوی رد و
 

 انحوی موس
 اریز ؛ریگ قشم رس ییوکین زا ھکلب  // زاسم دوخ قشم رس ار یدب ،زیزع یا :١١

 .تسا هدیدن ار ادخ رادرکدب اما ،تسادخ زا رادرک کین
 
 :مینیب یم نایربع رد
 

 ١٠ نایناربع
 ھکلب  //  تسا هدش تداع ار یضعب ھکنانچ ،میشکن تسد رگیدکی اب ندمآ درگ زا و :٢۵

 .دیتسھ زور نآ رتکیدزن دھاش ھک نونکا صوصخب - مینک قیوشت رتشیب ار رگیدکی
 
 ود زا ،)۴٠ :۶ اقول( وا ھب تھابش داجیا رد حیسم یزاس درگاش .رگید تایآ زا یرایسب دادعت و
 :هدش لیکشت تمسق
 

 ١۶ یتم
  ،دنک یوریپ ارم دھاوخب یسک رگا« :دومرف و درک نادرگاش ھب ور سپس :٢۴
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  ،)دروآ رد( هدرک راکنا ار دوخ دیاب  
 .دیایب نم یپ زا و دریگ رب شیوخ بیلص   

 
 )ینیب دوخ ،یھاوخ دوخ( دنک بولصم ار “دوخ” ھک تسا نیا ،حیسم درگاش ٔهزات یگدنز قیرط
 ندروآ یور و // اھتب نتخاس بولصم اب زین نآ زاغآرس .دھد ھمادا ار یگدنز ادخ ھب تمدخ رد و
 یور هانگ زا رادنامیا ھک تسا ھنوگ نیمھ زین یزاسکاپ .)٩ :١ نایکینولاست لوا( دشاب یم ادخ ھب
 .دروآ یم یور یئاسراپ ھب و // دوش یم نادرگ
 
 

 تداع بسک / تداع کرت یگنوگچ
 
 هدراذگ تداع ار نآ مان ھک یلاعرایسب تیصاخ نیا .هدش تداع یدایز دح ات ام ٔھنازور یگدنز
 یارب راک نآ ،دنک رارکت یفاک ردق ھب ار یراک یصخش ھک عقوم رھ .داد ناسنا ھب ادخ ،ار میا
 نینچمھ( نایضاقتم ھب تیصاخ نیا ھک دنشاب ھتشاد دایب دیاب نارواشم .ددرگ یم تداع ھب لیدبت وا

 .داد ناشن اھنآ ھب ار دایتعا راک یگنوگچ ددرگ یم مزال عقاوم یضعب اما ،هدش اطع )ناشدوخ
 و یتھار ھب ھمھ ھک تسا یزیچ نآ نوچ ،دنک یم رییغت یتخس ھب تداع ھک دننادب تسا مزال
  :درک فیرعت ھنوگنیا ارنآ ناوت یم .میھد یم ماجنا هاگادوخان
 

 ،دیدش رادیب باوخ تخت زا یتقو حبص زورما ،منزب ار یلاثم دیراذگب ناخ دومحم”
 ،دیا هدادن باوج زونھ و دیتسھ رکف رد ؟تسار شفک ای دیدرک اپب ار پچ شفک ادتبا
 ار شرکف رگید اھ حبص امش .دیشاب هدرک شومارفً الماک مھ دیاش ؟تسین روطنیا
 دوخب امش .دیھد یم ماجنا ار نآ ندرک رکف نودب ؛دیھد ماجنا ادتبا ار ھچ دینک یمن
 اھ راب ھک یراک .ار پچ شفک دعب و درک مھاوخ اپ ار تسار شفک لوا دیئوگ یمن
 .هداد امب ادخ ھک تسا یناکما نیا .دیھد یم ماجنا ندرک رکف نودب ار دیداد ماجنا
 .دیروآ دای ھب ار دیتسشن لیبوموتا نامرف تشپ ھک یراب نیلوا :مینزب ار یرگید لاثم
 ،دیدید ار لر ،دیدش لیبوموتا دراو ھک ینامز ؟تسین روطنیا دوب یکانسرت ٔھبرجت
 و زاگ ،زمرت لادپ هدرک هاگن نیئاپ سپس ،دیدید ار فلتخم یاھ ھمگد ،دیدید ار هدند
 و( دیدرب یم راکب نامزمھ دیاب ھک دیدید ار یرگید ٔھلیسو عون ھچ دناد یم ادخ
 ھتشاد زین رگید یاھ لیبوموتا ھب مشچ ،زیچ ھمھ رب هوالع هزات .)دیدنام یم هدنز
 یم ناتدای .داد مھاوخ ماجنا ار اھ راک نیا ھمھ روطچ دیدیسرپ دوخ زاً انیقی .دیشاب
 ،دیوش یم لیبوموتا دراو ناترسمھ اب کیرات بش ؟دینک یم راکچ لاح اما ؟دیآ
 زا ،دیراذگ یم بقع ھب ار هدند ،دینک یم نشور ار نیشام ندید ھب جایتحا نودب
 اھنیا مامت .دیھد یم ھمادا دوخ هار ھب هدش نابایخ دراو و دیوش یم جراخ گنیکراپ
 راک .دیھد یم ماجنا دینک یم ثحب یناحور بتکم ھب عجار ھک یلاح رد ،زین ار
 ندرک رکف نودب ار یقیقد و هدیچیپ لامعا امش ؟تسین روطنیا ،تسا یزیگنا تفگش
 ار لیبوموتا .طابضنا اب نیرمت ،نیرمت اب ،دیتخومآ ھنوگچ .دیھد ماجنا دیتخومآ
 :تشون یتقو دوب نیمھ سلوپ روظنم .دیدرگ امش زا یئزج یئوگ ھک دیدنار یردقب
 ناسنا ھک تسا ھنوگنیا .)٧ :۴ سواتومیت لوا( “نک تیبرت یرادنید رد ار دوخ”
 “تداع - دنک یم یگدنز نآ قبط رب و دزاس یم انب ار دوخ یگدنز قیرط
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 :میناوخ یم نایناربع رد
 

 ۵ نایناربع
  ،تسا راوخ ریش ھک رھ :١٣

  ،تسین انشآ نادنچ یئاسراپ میلعت اب  
 .تسا کدوک زونھ اریز   
 

 ،دندوب هدروآ تسدب یدایز میلعت ھکنآ دوجو اب نوچ ،دنک یم شنزرس ار یحیسم نایناربع سلوپ
 زونھ اھنآ .دندربن راکب ار دندوب ھتخومآ ھچنآ نوچ ؟تسیچ لیلد .دندوب هدرواین یاجب ار یرمث
  .دندوب )راوخ ریش( کدوک

 ۵ نایناربع
  تسا ناغلاب نآ زا نیگنس یاذغ اما :١۴

  ،موادم نیرمت اب ھک  
  دنا هدرک تیبرت ار دوخ   
 .دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک    

  
 ھنوگنآً اتعیبط ،هاگنآ .تخاس دھاوخ ار یئاسراپ یگدنز ،یئاسراپ نیرمت .تسا نیمھ رخآ فرح
 .تسا نیرمت ،نیرمت ،نیرمت ،دنک یم اسراپ ار یگدنز ھچنآ ،تفگ ناوت یمً اتجیتن .دش دیھاوخ
 ار ١۴ ٔھیآ رگید راب ،داد دھاوخ ماجنا ار شراک دوخب دوخ ،دنا ھتفای میلعت ھچنآ دننک یم رکف رگا

 .دنناوخب تسا مزال
 قحب امش ضارتعا .“مھد ماجنا ار نآ مناوتب دیآ یمن رظنب” ،دینک ضارتعا امش تسا نکمم ھتبلا
 زیچ یلیخ و دیا ھتشاد یرایسب تانیرمت یگدنز رد امش .دیا هداد ماجنا ار نآ امشً البق یلو .تسا
 راک هانگ رھ دننام امش .دیھد یم ماجنا هاگآ دوخان ھک تسھ یدایز دراوم .دیا ھتخومآ ار اھ
 ھنوگ نامھ ،هدش امش یگدنز زا یتمسق ،دیا هداد ماجنا ار نآ اھراب نوچ و دیا هدرک هانگ ،یرگید
 اجنیا ھلئسم .دراد دوجو ھمھ رد تداع تیفرظ ھک تسین یکش .هدش ام ٔھمھ یگدنز زا یتمسق ھک
 ناوت یم ار تیفرظ نیا ھک تسا اجنیا لکشم .دوش یم هدرب راکب یتسردان روظنم ھب ھک تسا
 هداد ادخ ار تیفرظ نیا .دنک یگدنز تداع نودب دناوت یمن سک چیھ .درب راکب تھج ود رھ رد
 ار ام ادخ .میزادرپب رتمھم یاھ عوضوم ھب ،یعزج لئاسم فرص نودب ار نامتقو میناوتب ات
 رتمھم یاھ عوضوم ھب ار نامتقو دھاوخ یم ھکلب ،هدادن تاجن ندیباوخ و ندروخ یارب اھنت
  .میزادرپب

 یگتسب .ناطیش تنعل ای دشاب ادخ تکرب دناوت یم ؛ام ررض ھب ای دشاب ام عفن ھب دناوت یم تداع
 دننام - تسا بلطم لصا میا هدرک دوخ یگدنز کاروخ ھچنآ .میا هدرک نیرمت ھچنآ ھب دراد
 یم راک تسھ نآ رد ھک یتاعالطا یبوخب اھنت رتویپماک .مینک یم رتویپماک دراو ھک یتاعالطا
 ھتفرگ راک ھب ھچنآ( دراد دوخ نورد ھک تسا یتاعالطا عون ھب یگتسب شراک یدب ای یبوخ .دنک
 تاعالطا زا هدافتسا .دزاس یم ار تداع ،میراد دوخ نورد ھک یتاعالطا زا هدافتسا .)دوش یم
 عمط رد” دیوگ یم ١۴ :٢ سرطپ مود رد سلوپ .دزاس یم ناسنا رد ار ناطیش ،تفص ناطیش
 یم تداع و دنک یم رارکت .“دوش یمن ریس ندرک هانگ زا” دیوگ یم .“!دنتسد هریچ یسب یزرو
 ھکنآ نودب .)ھتفرگ لکش وا لد رد هانگ( هدش زاب ناطیش یور ھب ھک تسوا لد رد لاکشا .دوش
 و ریسا )دشاب یم دوجو کرحم ھچنآ( شلد نوچ ؟ارچ .دنک یم یزرو عمط نامز رھ ،دنک رکف
  .تسا مھم شیارب دوخ عفانم اھنت و ،هدش شدوخ دنب رد
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 ھب هدش تداع لئاسم اب یدایز نایضاقتم ،دنراد دوخ یگدنز رد ھمھ ار تداع تیفرظ نوچ
 قیرط دنیبب شدوخ ات ،دنک تیادھ دوخ نورد ھب ار یضاقتم دیاب رواشم .دنروآ یم یور هرواشم
 .دوش ھتخانش دیاب ،دنروآ یم نابز ھب ندرک رکف نودب نایضاقتم ھچنآ .تسا ھنوگچ شیگدنز
 ھک ینوگانوگ یاھ شور ھب نایضاقتم ھک ینامز و .ددرگ هاگآ دوخ دیاب دشاب یم هاگآدوخان ھچنآ
 ادخ مالک اب ار اھ شور زا کی رھ دنناوت یم تقونآ ،دنوش یم انشآ ،دنراد دوخ یگدنز رد
 لاور رد ھچنآ .دشاب ھتفای ھمادا غولب رد تسا نکمم ھتخومآ یناوجون رد وا ھچنآ .دننک یبایزرا

 ھب عجار ادخ ھچنآ ربارب رد دناوتب شدوخ دیاب ار دریگ یم ماجنا یضاقتم ٔھنازور یگدنز یداع
 ھچنآ .دربب یپ نآ یدب ای یبوخ ھب ات )رواشم کمک و مالک زا تشادرب اب( دنک یبایزرا ،ھتفگ نآ
 ادخ تھابش وا یگدنز ھکنآ یارب تسھ هار کی اھنت .تسا دب زین رشب یارب تسا دب ادخ یارب
 ھچنآ .دھاوخ یم وا زا ادخ ھک )تسا یئاھ راتفر( تسا یراتفر ھب تداع نآ و ،دشاب ھتشاد ار
 اب ھک تسا یدیدج تاداع بسک و دولآ هانگ تاداع کرت ھب طوبرم ،دراد دوجو ادخ مالک رد
 یم ار یمنھج تافص .تسا یبجاو راک یلو ،تسین یناسآ راک .دنیآ یم تسدب سدقلا حور یرای

  :دیشاب یمن اھنت هار نیا رد ھتبلا ؟یتشھب تافص ای دیھاوخ
 

 ٢ نایپیلیف
  تسادخ اریز :١٣

  ،دوخ دنمورین لمع اب ھک  
  ،دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا تردق مھ و میمصت مھ   
 .دروآ یم دیدپ امش رد    
 

 ؟دروآ یم دیدپ ھک تسیچ و
 

 ۵ نایطالغ
  ،حور ٔهرمث اما :٢٢

 ،یرادافو ،ییوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم  
  .تسا یرادنتشیوخ و ینتورف :٢٣

 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ  
 
 ٔھچب رد ھچ ،دنک ضیوعت اسراپ تاداع اب ار دولآ هانگ تاداع دناوت یم ھک تسا سدقلا حور اھنت
 یم یگلاس داتشھ ای یگلاس هاجنپ ھب یصخش یتقو ھتفگن ادخ .ھلاس تصش ٔهدروخلاس ای ھلاس هد
 تارییغت ھچ ادخ دینیبب .درک راک ھچ یگدروخلاس رد میھاربا دینیبب .دنک رییغت دناوت یمن دسر
 .دھد رییغت ار یحیسم رھ دناوت یم سدقلا حور .تساوخ وا زا ،الاب نینس رد ار یمیظع
 ات دروآ یم دوجوب ناطیش ار سرت .تسا ندرک رییغت زا سرت ،تسا نشور ھک یعوضوم اما

 ،“دش دھاوخ یطاق یگدنز” ،“تسا تخس یلیخ” ،“یناوت یمن” دیوگ یم ناطیش .ددنبب ار هار
 یضاقتم ھک ینامز اما .دزاس داجیا ار سرت ات ،اھ فرح ھنوگنیا و ،“تفگ دنھاوخ ھچ مدرم”
 .دنک در ار اھنآ تسناوت دھاوخ ،دسانشب ار راکفا نیا روظنم و عشنم )رواشم کمک اب(
 دراد یگدنز رد ھک یناوارف شزرا اب دیاب یضاقتم .تسا یمئاد یرییغت لماش یحیسم یگدنز
 “مناد یم ار زیچ ھمھ نم” دنیوگ یم ھک ینایحیسم دروم ردً اصوصخ عوضوم نیا .دوشب انشآ

 ،تسین نم یارب ادخ مالک رد یا هزات زیچ” دنیوگ یم رگید ترابع ھب .)یلبنت( دنک یم قدص
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 ھب زاین ھک تسین رگید هانگ ،مروآ تسدب تسین یا هزات تراھم ،مھد ماجنا هدنامن یا هزات راک
 :تفگ حیسم یسیع یتقو .“دراد یگدیسر
 

 ٩ اقول
 :دومرف ھمھ ھب سپس :٢٣

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

 
 رھ”( درمش یمئاد رییغت لماش ار یحیسم یگدنز .داد خساپ نینچ ار اھ فرح و راکفا ھنوگنیا

 بیلص ھب( دشکب ار “دوخ یناسفن لایما” و “دوخ” ینعی “دریگ رب شیوخ بیلص” .)“زور
 و رییغت ھب زاین ھک دنوش یم ھجاوم یگدنز تالکشم و لئاسم اب نایحیسم ،زین ھنازور .)دشکب
  .)“دیایب نم یپ زا و”( دنھد یم ناشن ادخ لیدبت
 ادخ مالک ھک تسا یزیچ نآ و ،دنوش یم وربور یگرزب عنام اب ھنیمز نیا رد نایحیسم اما
 ،)٣(دمان یم )مدق تباث / رادیاپ( “رابدرب”
 

 ١ بوقعی
  ،دھد یم ناشن یرادیاپ اھشیامزآ رد ھک نآ لاح ھب اشوخ :١٢

  ،دیآ نوریب دنلبرس شیامزآ ٔھتوب زا نوچ اریز  
  تفای دھاوخ ار تایح جات نآ   
 .تسا هدومرف هدعو شیوخ نارادتسود ھب ادخ ھک    

 
 ۵ نایمور
  ،دزاس یم ار تیصخش ،یرابدرب و :۴
 ؛ددرگ یم دیما ببس تیصخش و 

 
 اب ،دوب دھاوخ لکشم یضاقتم یاربً انیقی )تداع بسک / تداع کرت( ادخ دیدج هار ندومیپ 
 .تسا هدرک داجیا زین ینالضع درد ،نایضاقتم یضعب رد .دراد سدقلا حور ھک یذوفن دوجو
 رواشم تراظن .تسا رییغت لاح رد )وا حور اھنت ھن( وا لک .دنک یم دشر دراد ون تعیبط نوچ
 ھب زاین ،ادخ هار ررکم رارکت . دراد یدایز تیمھا ،نایضاقتم یناحور یگدنز زا تمسق نیا رد
 ،رارکت .دنک ارجا نامز زا عطقم نآ رد دھاوخ یم سدقلا حور ھک دراد یتایآ رب یمئاد زکرمت
 اھ ھبرجت نیرت لکشم ،ھیلوا یاھراب .ددرگ تداع ھب لیدبت ات دریگ ماجنا دیاب راب تشھً الومعم
 هاگن زاب سدقلا حور یارب ار هار ھک تسوا یرابدرب ھک دنادب دیاب یضاقتم و دننک یم داجیا ار
  .دراد یم
 زا تبحص ھچنآ ؛دوش ھتشادرب هابتشا تسا نکمم ،دنک یم رادنامیا شالت رب ادخ مالک ھک یدیکات
 سدقلا حور .یناسنا راک ھن ،ددرگ یم ماجنا سدقلا حور تیامھ اب ھک تسا یشالت منک یم نآ
 .)ددرگ یمن ماجنا راک دشاب ھتشادن رگا( دراد تسد رد ار راک ماجنا و تردق و هزیگنا ھک تسا
 ناکما ھنوگنیا ھب تیناحور یلو ،دریگب دای ار یراوس ھخرچود دوخ یراکتشپ اب دناوت یم ناسنا
 .هدرک راک ،وکین اھنآ رد سدقلا حورً البق نوچ دننک یم وکین یاھ راک نایحیسم .تسین ریذپ
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 .هدیدرگ تشادرب هابتشا دنک یم سدقلا حور ھچنآ .تسین یزیمآ رارسا دوجوم سدقلا حور
 تاھابتشا نیا یارب یلیلد اما .)درادن بجعت رگید ھک دنشاب یم عیسو یردقب هابتشا یاھ تشادرب(
 .دنک یم راک شمالک قیرط زا ھتفگ وا .دنک یم راک ھنوگچ ھتفگ دوخ سدقلا حور .درادن دوجو
 ار شمالک ناگدنسیون وا .دریگ یم ھمشچرس وا زا ماھلا .تسا سدقلا حور ٔھتشون سدقم باتک
 رد ،ھتفگ شمالک رد ھچنآ .دزاس فوشکم ار دوخ ،ادخ نیریش تاملک اب ات ،درک تیادھ نانچ
 نارادنامیا ام صوصخ رد .دناوخ یم “حور ریشمش” ار دوخ و ،دننک یم راک ادخ عیسو داعبا

 ایآ ،میا هدرک تفایرد ادخ زا ھک یتمحر و ضیف دوجو اب ھک ،تسا نیا روظنم !دنک یم تبحص
 و ضیف زا نیا و ،هدمآ دوجوب امش تایح رد یناوارف ٔهویم ھک تسین یکش ؟میا هدروآ یا هویم
 ؟دیا هداد ماجنا ،تسادخ تساوخ ھکنآ رطاخبً ادمع امش ار شرادقم ھچ یلو ،تسا ادخ تمحر
  .هدش داجیا ام یادخ و ام نایم ھک یفاکش یارب مینک اعد ھک هدیسر نآ تقو لاح
 هدنیآ رد ھچ رھ یازج میناد یم و ،میا هدیشچ ار هدوب ھچ رھ یازج یگدنز رد ام” ،دنیوگ یم
 رب نآ سپ زا ،فورعم لوقب .تسین یا هزات زیچ ام یارب .دیشچ میھاوخ زین ار دش دھاوخ داجیا
 تسا یرادشھ !تسا ناطیش رد ھک دشاب یم یگدنز فیرعت نیا ،دیا هدرک ھجوت یلو .“میئآ یم
 نوچ .مینارذگ یم ھنوگچ ار نامزور مینیبب ھک ،ناوج ای ریپ ،نز ،درم ھچ ،ام کیاکی یارب

 طقف اما .میریگب ار )یھاوخدوخ - سوح( وا یاھ ذوفن یولج دیاب و هدوب ناطیش ام یلبق بحاص
 تسدب یلو ،دنھاوخ یم ار هدش ھتفگ مالک رد ھچنآ نایحیسم زا یرایسب .تسین یفاک نتساوخ
 ،ھتفگ مالک دوخ زین ار نآ یارجا .دنناسر یمن ماجنا ار ھتفگ مالک ھچنآ نوچ ؟ارچ .دنروآ یمن
 ھناشن چیھ ادخ اما ،دھد ھم تیاضر یگدنز رد ادخ تیناحور زا یمک اب ناطیش .یرابدرب و ھبوت
 و ناطیش زا یمک نامھ ،مینک یم هاگن دوخ یگدنز ھب ینامز دیاش .دریذپ یمن ار ناطیش زا یا
 .هداد ناشن ار تاجن هار ادخ .دشاب روطنیا تسین مزال ھک یتروص رد .مینیب یم ار ادخ زا یمک
 یگدنز لماش ات دریگب ماجنا دیاب و هدش صخشم شمالک قیرط زا ادخ تساوخ ،ھبوت زا سپ
 یم زین رت هداس راک ،لوا زور نامھ زا سپ یلو ،تسا یراوشد راک ھک تسا تسرد .ددرگ
 لکش نیا ھب .دوب ام لایخ رد اھنت ،میتشاد زیچ ھمھ ھب ھک یکش ،میوش یم ھجوتم تقونآ .ددرگ
 مالک هاگ رھ .)دیآ یم لمع یزاسکاپ رد هویم( دروآ یم هویم ام قیرط زا سدقلا حور ھک تسا

 ار ادخ تساوخ ،)میا هدناوخ ھک یا ھیآ ای میراد ھک یا ھلئسم رطاخب لاح( میھدب “ماجنا” ار ادخ
 .تسا مالک ندرب راکب رد یناحور یگدنز تفگ ناوت یم سپ .میھد یم “ماجنا”
 ھمھ ام .ھتبلا ؟دوشب ام یگدنز زا یئزج میھاوخ یمن ایآ ،میناوخ یم ار ادخ مالک ام ھک ینامز
 نانیمطا دوخ راک ھب .میرادن نانیمطا ھک دیآ یم شیپ ینامز لکشم .میشاب ادخ ھیبش میھاوخ یم
 مزال ھک یتایآ نآ( میراد ار مالک ام .دھاوخ یمن ام زا یراک ھتفگ ادخ ھک یتروص رد .میرادن
ً اقافتا .تساجک رد ینارگن سپ .میراد دوخ رد زین ار تسا نآ یرجم ھک سدقلا حور و ،)میراد
 .تسا ھنیمز نیا رد ناشتمدخ نارواشم .میوش راک ھب تسد دیابن دشاب ھتشاد دوجو ینارگن رگا
 دروم تایآ ات دناسرب ار مزال کمک دوخ ضیف قیرط زا ،دھاوخب ادخ زا اعد رد دیاب یضاقتم
 .تسا )یرای( کمک اھ نآ زا یکی ،دراد ینعم دنچ ادخ مالک رد ضیف ٔھملک .دنک ارجا ار رظن
 ٔهدعو وا .دناسر یم کمک ،)نآ یارجا( ادخ تساوخ ماجنا “هار” رد ار نارادنامیا سدقلا حور
 یلو ،دراد یرایسب بناوج سدقلا حور کمک ھتبلا .نآ یاوس ھن ،هداد راک ماجنا لاح رد ار کمک
 .)دشوپ یم مسج ھملک ھک ینامز( دروآ یم دوجوب ار ادخ تھابش ھک تسا ادخ مالک ماجنا رد اھنت
 .دھد یم ماجنا نارادنامیا یارب ار راک عون راھچ ادخ مالک دیوگ یم سلوپ ،سواتومیت مود رد

 
 ٣ سواتومیت مود

  تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت :١۶
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 ،تسا دنمدوس ییاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدأت و میلعت یارب و  
  لامک ھب ادخ درم ات :١٧

  .ددرگ زیھجت وکین راک رھ یارب  
 

 .دھد یم میلعت ار دھاوخ یم ادخ ھچنآ .١
 .دزاس یم )“بیدات”( موکحم هانگ دوجو رطاخب .٢
 .دنک یم “زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب” ار رادنامیا .٣
 .دنک یم تیبرت یئاسراپ رد ار ام .۴

 
 قبط( یگتفای نامزاس .تسا )یئاسراپ( یراک وکین ھتفای نامزاس تیبرت ادخ مالک مراھچ تعفنم
 مدرم .دنک یم داجیا ار مظن طابضنا .دھد ماجنا ار شراک ات دزاس یم دازآ ار ناسنا )ھمانرب

 در ار نآ و درادن طابضا و نامزاس ھب یجایتحا یدازآ دننک یم رکف .دننک یم رکف ار نیا سکع
 :دیریگب رظن رد ار لاؤس نیا لاح .دننک یم
 اھ ھپت و عرازم زا نانک زیخ تسج ھک تسا ینامز ایآ ؟تسا دازآ یرب رفاسم نرت ینامز ھچ
 )رب دودحم( یور ھک تسا دازآ ینامز .ریخ ؟)دروآ یم رد اپ زا زین ار دوخ و( دنک یم روبع
 نوچ ،درک دھاوخ تکرح دنمفدح و رثوم و راومھ تقونآ .)کیراب و گنت هار( تسا نھآ لیر
 ٔهرواشم .دنک راک بوخ ات )ھتفای نامزاس( دشاب لیر یور تسا مزال .دوب نیمھ نآ ٔهدنزاس دصق
 یگدنز .تسا ادخ مالک نامھ ادخ لیر .دشاب ھتفای نامزاس نھآ لیر دننام تسا مزال زین نایضاقتم
 اب تقباطم .دسرب فدح ھب و دوش ارجا تسرد ات دراد نامزاس ھب زاین ،راد تھج و رادربنامرف
 .دریگ نت ھب ار یئاسراپ و ،دنک رود دوخ زا ار هانگ ،دنک رییغت رادنامیا دھد یم ناکما ،ادخ مالک
 .دنروآ یم تسدب ار ادخ تھابش نایحیسم ھک تسا ھنوگنیا
 
 قبط ار ھتفگ ھچنآ اعد اب ،دیناوخب ار ادخ مالک بترم :یضاقتم ھب رواشم باوج تسا نیا ً،اتجیتن
 ھلئسم ساسحا .دیراد یساسحا ھچ ھکنآ زا رظن فرص ،نیا و ،دیھد ماجنا یلبق هدش میظنت ٔھمانرب
 ساسحا نوچ ،دننک یم اھر راک نایم ار دراد رارکت ھب زاین ھچنآ .نایضاقتم یارب تسا یرگید
 رادیب باوخ زا زورما دیدرک یمن ساسحا دیاش امش” ،دیوگب دیاب رواشم .دنا هدروآ تسدب یدب

 لاحشوخ و درک رییغت ناتساسحا ،دیداتفا هار ھب ھکنآ زا دعب .دیدش رادیب دوجو نیا اب یلو .دیوش
 یتامیصت نینچ زا رپ ناتزور ھیقب ،زین میمصت نآ زا سپ .دیدادن شوگ ناتساسحا ھب ھک دیدش
  .“دیریگب هدیدان ار ناتساسحا دوش یم مزال ،ادخ زا تعاطا اب ھک دوب دھاوخ
 
 ھتشاد ھجوت دیاب اما .دنرادن نآ ماجنا ھب تبسن یبوخ ساسحا مدرم ھک تسھ یرایسب یاھ راک
 یبیکرت و( دننک باختنا ار مادک دنریگب میمصت دیاب و دراد دوجو یگدنز یارب هار ود اھنت ھک دنشاب
 ،دیوگ یم یکی .دنشاب یم فلتخم قالخا ود لماش هار ود نیا .)تسا ناطیش هار زین ود نیا زا
 تساوخ اب قباطم نم” دیوگ یم یرگید و ،“درک مھاوخ یگدنز مدوخ تساوخ اب قباطم نم”
 دوخ یگدنز و ،درک اھر ار رادرب نامرف یگدنز ،درک هانگ مدآ یتقو .“درک مھاوخ یگدنز ادخ
 .ارگ ساسحا ای ،تسا رادرب نامرف ای یگدنز .درک باختنا ار زیمآ توھش و )ارگ ساسحا( ارگ
 رد ھچنآ .هدرک داجیا ام یارب ار یعنام یرتگرزب و هدرک رپ ار ایند ارگ ساسحا یگدنز ھنافساتم
 مھ و دنریگب هدیدان دیاب ار ناشساسحا مھ .تسا تمحز زا رپ ،میونش یم ھناگادخ یگدنز ٔهراب
 یارب ادخ ھک یا هدیاف اب ؟دش وربور تالکشم نیا اب ناوت یم ھنوگچ .دنشاب ادخ ماکحا ھب ّدیقم
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 کی رھ ھک یدیاوف ٔھسیاقم اب .تشھب ای دنریگ یم شیپ ار منھج ای .تشھب ؛هدرک مھارف ناسنا
  .درک دنھاوخ باختنا ار ھچ تسا ملسم ،دنراد ناسنا یارب
 
 یکی .“ندرک رب رد” یرگید و “ندروآ رد” یکی ،دراد ھلحرم ود تداع نتسکش ھک میا هدید ام
 ،دنک یم دوخ میدق راتفر ھب تشپ ،یضاقتم یتقو .دش دھاوخ ھجاوم تسکش اب یرگید نودب
 ،دنمزال مالک و ،نامیا ،زاین .دنک رارکت ار نآ زین راب دنچ و دریگ شیپ ار ادخ راتفر دیاب نامزمھ
 ناشن نیا .دھد ھمادا دیابن و ،دھد ھمادا دناوت یمن ،دشاب مھبم و رات ،هار رگا .دورب شیپ راک ات
 ،لماک روطب “ندرک رب رد” و “ندروآ رد” عوضوم تسا مزال ،ادتبا زا ،هرابود ھک دھد یم
 رظن رد ریز لکشب ار نایرج نیا .دشاب ھتشادن دوجو یضاقتم یارب یلاؤس و ،دوش هداد میلعت
 :دیریگب

 
 
 
 
 

 » دنک رثا ات دشاب هدش ارجا مزال رادقم ھب دیاب بناج رھ و ،تسا ھبناج ود رییغت « 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 یحیسم ٔهراشم تاسلج دادعت
 

 تداع بسک     تداع کرت
١ ١* 
٢ ٢* 
٣ ٣* 
۴ ۴* 

تاداع
ک ی

یاب ھ
د د

وآ ر
در

 

 درک رب رد دیاب ھک یتاداع
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 نامھ رد ار دشاب یم تداع بسکً الباقتم و ،تداع کرت ھب طوبرم ھچ رھ دنناوت یم رواشم
 نایرج زاغآً الومعم دشاب یم “ندروآ رد” ھب طوبرم ھچنآ تخانش .دنک یئاسانش ھیلوا تاسلج
  .تسا راک
 یم یمھم عوضوم ھکنآ دوجو اب( هدشن وربور تداع ٔھلئسم اب لاحب ات یناحور بتکم نوچ
 و رسً امعاد ھلئسم نیا اب یحیسم نارواشم .دش یم نآ زا تبحص اج نیا رد دوب مزال ،)دشاب
 .تشاد دنھاوخ راک
 

 .ددرگ یم ماجنا راک نیا ھنوگچ مینیبب تسا مزال ،میرک رییغت زا تبحص ھک لاح
 
 
 مھدراھچ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحب ات باتک نیا )١(
 .دیئامن عوجر “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ١٩ لصف ھب دیناوت یم نینچمھ )٢(
 هریغ و ؛١٢ :١٢ نایمور ؛٣۶ :١٠ نایناربع ؛١٨ - ١٢ :١ بوقعی ؛۴ - ٣ :۵ نایمور )٣(


