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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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 مھدزناش لصف 
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا
 ینک ھشیر و هرواشم

 
 ایند ھب اھنآ اب ھک تسا یتایصوصخ زا ندش دازآ ھناشن یزاسکاپ ھک میدیسر یعطقم ھب اجنیا ات ام
 ون تایح ھک دش زاغآ ینامز تارییغت نیا .ادخ تایصوصخ دیدج )نیزگیاج( شرورپ و ،میدمآ

 ،)دنک یم رییغت راتفگ و راتفر( دنک یم رییغت شرھاظ هدش ایحاً اتقیقح ھک یسک .میدرک تفایرد ار
 ٔھبنج رد .دراد“هدش ادج” ای “هدش اوس” ینعم هدش سیدقت ٔھملک .تسا رییغت لاح رد شنطاب نوچ
 ادج نارگید زا وا .ادخ یارب هدش اوس تبثم بناج رد و ،هانگ زا )هدش ادج ای( هدش اوس ،یفنم
 .ادخ صوصخم و درفب رصحنم ؛تسا درفب رصحنم و ،هدش
 هدش هداد تبسن ام ھب وا لداع یگدنز لک .حیسم رد کاپً الماک ؛میتسھ هدش ادج ادخ رظن زا ام
 یتشھب ٔھصرع رد و ،میا ھتساخرب ،هدش هدرپس کاخ ھب ،هدش بولصم ،هدش ھنتخ یسیع رد نوچ
 رد ار اھ زیچ نیا مامت اما .دریگ یم ار یمنھج یگدنز یاج یتشھب یگدنز .میشاب یم نکاس
 ات ؛دریگ یم ماجنا یزاسکاپ ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .میا هدروآ ین تسدب دوخ یلعف یگدنز
 ھتبلا .میتسھ یسیع رد ھک میوشب ھنوگنآ دیاب ام .میشاب ھتشاد دوخ یلعف یگدنز رد زین ار شناکما
 میداد یم ماجنا دوخ تمح ابً البق ھچنآ اب نیا .یسیع راک رد تکارش اب ھکلب دوخ یئاناوت اب ھن
 یئافک دوخ” ٔھناکریز یمیلعت Maslow ولزم .میتسھ ھک میوشب ھنوگنآ ینعی یزاسکاپ ؛دراد قرف
 یلصا هار اب یتھابش )یرابدرب و ششوک( یتاھج زا تسا نکمم ھک هداد ھعارا ار ،“یرای دوخ و
 حور ،)طاقتلا( دوش یم ھتخیمآ یحیسم میلاعت اب و دوش یم اسیلک دراو یتقو اما .دشاب ھتشاد ادخ
  .دنک یم زاب نمشد یور ھب ار برد و دنک یم سوبحم ار سدقلا

  .دریگ یم ماجنا ھنوگچ یزاسکاپ مینیبب لاح
 

 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 یئاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   

 
 ھب ھک یحور( دننک یم تفایرد ار یدیدج ٔھیحور و دنک یم رییغت ناشراتفر و راکفا نایحیسم
 ینیرفآ عون نیا یناسنا ٔھبنج ھب عجارً البق نم ھک اجنآ زا .)٢۴ و ٢٣( )دوش یم لیدبت راتفر

 ،تسا راک رد ھک یدیدج “ حور” نآ ھب عجار یردق مناد یم مزال ،)٢۴ و ٢٢( ما هدرک تبحص
 ،منک تبحص
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 ٣ نایسلوک
  ،دیئوگم غورد رگیدکی ھب :٩

 دیا هدروآ رد ھب نت زا شیاھراک اب ار میدق ناسنا نآ اریز 
  ،دیا هدرک رب رد ار دیدج ناسنا و :١٠

  دوش یم ون نآ رھ یقیقح تفرعم رد ھک  
 .دیآ رد شیوخ ٔهدننیرفآ تروص ھب ات   

 
 ١٢ نایمور
  ،ناردارب یا سپ :١

  ،ادخ یاھتمحر وترپ رد  
  منک یم اعدتسا امش زا   
 ادخ ٔهدیدنسپ و سدقم و هدنز ینابرق نوچمھ ار دوخ یاھندب ھک    

 .تسا نیمھ امش لوقعم تدابع ھک دینک میدقت    
  ،دیوشم رصع نیا لکشمھ رگید و :٢

  .دیوش نوگرگد دوخ نھذ ندش ون اب ھکلب  
  ؛دوب دیھاوخ ادخ ٔهدارا صیخشت ھب رداق هاگنآ   
 .وا لماک و هدیدنسپ ،وکین ٔهدارا    

 
 فوشکم ار یمھم بلطم ھک هدش ناونع“ون” و )١(“راکفا” یدیلک ٔھملک ود ،٢٣ :۴ نایسسفا رد
 و ٢ :١٢ نایمور رد “ون” ٔھملک .دزاس یم ون ار ام ،ون راکفا قیرط زا سدقلا حور ؛دنزاس یم
 و یمیدق راکفا نآ .دراد “نتخاس ون ار تیفیک” ینعم anakainoo “ونیاکانآ” ١٠ :٣ نایسلوک
 اب دیاب )“دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثأت تحت ھک ار میدق ناسنا نآ”( راک هانگ ٔهدیسوپ
 .تسا ادخ زا لوصحم یلو ،تسا ام زا شالت ،ھلب .ددرگ رپ یسدقم باتک ون و هزات راکفا
 راکً افرص ،)“دینک رب رد  / دیروآ رد ھب نت زا”( دوش یم داجیا رادنامیا ندب رد ھک “ینوگرگد”
  .درب یم هار )ون تایح( یگدنز ریسم رد ار وا ،راکفا رییغت اب و تسا سدقلا حور
 دیاب نارواشم ،)ادخ ٔھیحور( راکفا رییغت روظنم ھب ،تسا ناسنا نورد رب سدقلا حور راک نوچ
 دنیامن زکرمت ھتفگ یحیسم یگدنز ٔهویش و لوصا و راتفر ھب عجار )تایآ( سدقم باتک ھچنآ رب
 رھ ھب( ادخ تساوخ یارجا ٔھشقن .)دریگ یمن ار ھیآ دوخ یاج اما ،دیفم دنچ رھ ھیآ ندرک زاب(
 ھیآ مادک ساسا رب دھد یم ماجنا ھچنآ دنادب دیاب یضاقتم .دشاب ادخ مالک ساسا رب دیاب )یروظنم
  .دشوپ یم مسج وا رد دراد دیدج حور ھک دشاب ھتشاد ھجوت دیاب .تسا ادخ مالک زا )تایآ ای(
 نامز رد( دننک باسح وا یور دنناوت یم نایضاقتم ،دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا حور نوچ
  .داد دھاوخ تکرب ،ادخ تساوخ “ماجنا” هار رد ار اھنآ شالت ھک )شلماک
 نآ زا تبحص لاحب ات ھک( یزاسکاپ نایرج زا یرگید تمسق ھب عجار مھاوخ یم لصف نیا رد
 یمعاد یرییغت دنھاوخ یم نارواشم رگا . منک تبحص ،“دیروآ رد ھب نت زا” ینعی )ما هدرکن
 “ینک ھشیر” ،ار نآ مسا نم . دنربب راکب و دنوشب انشآ نآ اب دیاب دننک داجیا ناشیاھ یضاقتم رد
 .ما ھتشاذگ
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 :دیوگ یم نینچ عوضوم ھب عجار ۵ یتم رد حیسم یسیع
 

 ۵ یتم
 ،“نکم انز” هدش ھتفگ ھک دیا هدینش :٢٧
  ،درگنب ینز ھب توھش اب ھک رھ ،میوگ یم امش ھب نم اما :٢٨

 .تسا هدرک انز وا اب دوخ لد رد مد نامھ  
  ،دنازغل یم ار وت تتسار مشچ رگا سپ :٢٩

  ،نکفا رود و رآ رد ھب ار نآ  
  ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک تسا نآ رتھب ار وت اریز   
 .دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات    

  ،دنازغل یم ار وت تتسار تسد رگا و :٣٠
  ،نکفا رود و نک عطق ار نآ  
  ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک تسا نآ رتھب ار وت اریز   
 .دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات    

 
 یارب ار دوخ هزادنا نآ ات - دیوگ یم حیسم یسیع رگید ترابع ھب .تسین وضع صقن دوصقم
  .دشاب ھتشادن دوجو نآ عوقو یارب یا هرابود ناکما ھک مینک ناوتان )رظن دروم هانگ( هانگ
 :تسا ھلحرم راھچ لماش نآ ھب یسر تسد
 

 رطاخب رابکی ار ششخب رگا .دش میھاوخ راچد یا ھسوسو نینچ ھب هرابود ھک مینک لوبق دیاب    .١
 نینچ ھب ھجوت رگا .دوشن رارکت هانگ نآ هرابود ھک دشاب یمن لیلد ،میا هدرک تفایرد یھانگ
 ناکما دیاب ادتبا نامھ زا نایضاقتم ً،اتجیتن .تفرگ میھاوخن زین ار اھنآ یولج ،مینکن یقیاقح
 .دنریگب ّیدج هدنیآ رد ار تسکش

 ھجاوم یفلتخم لئاسم اب ھکنآ لیلد ً،ابلاغ .میزاس هدامآ اھ ھسوسو تسکش یارب ار دوخ دیاب   .٢
 یارب اھنت حیسم یسیع .میا هدرکن اھنآ زا یریگشیپ یارب یراک ھک ،تسا نیا میوش یم
 تتسار مشچ رگا” ،دیوگ یم .نآ زا یریگشیپ یارب نینچمھ ھکلب ،دماین هانگ زا ام تاجن
 مینک راکچ ھک تسا نآ ھب رتشیب شھجوت وا ؛“نکفا رود و رآ رد ھب ار نآ ،دنازغل یم ار وت
 .)“نکفا رود”( دنک یم ینک ھشیر زا تبحص ،رطاخ نیا ھب و .میوشن نآ راچد هدنیآ رد
 رارکت زا یرادزاب ،حالصا و یزومآزاب رب هوالع ھک دش دھاوخ لماک ینامز رواشم راک
 .تسھ زین تداع کرت یلصا رصنع ینک ھشیر لمع .دشاب هدش ماجنا زین عوضوم

 دیاب تقونآ ،)هدادن تروص  یراک ھیلوا یاعد( میریگب ار ھسوسو یولج میناوت یمن رگا   .٣
 ،مینک یم هدھاشم ۵ یتم رد ھک یتایآ .میدرگن نآ راچدً اددجم ات مینیب کرادت یعطق یھار
 یعقاو و یعطق یمادقا ھکلب ،دنھد یم ناشن ار دراد هانگ زا کرت ھک یتیمھا ٔھجرد اھنت ھن
 سمل ،مینیب یم ھچنآ ھک تسا نیا روظنم .دنا هدرب مان یزاس نک ھشیر ار راک نیا یارب
 یمادقا اب ،دناشک یم هانگ ھب ار ام رگا ،مینیبب و میجنسب ار مینک یم ساسحا و ،مینک یم
  .مینک نک ھشیر ار نآ ،یعقاو و یعطق
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 راک نآ یور و دوش ھتفرگ رظن رد دیاب )هانگ زا یریگشیپ یارب( یعنام رھ . ینک ھشیر    .۴
 ار یوضع دشاب مزال ھک دراد تیمھا یدح ھب ھک تسا نیا تایآ روظنم .دریگب ماجنا مزال
 یارجا قیرط و .دوش ھتفرگ یتمیق رھ ھب دیاب بسانمان و تسیاشان راتفر یولج .مینک عطق

 .تسا ینک ھشیر ،یراک نینچ
 

 اب دناوت یم درم .دوش ھتفرگ مک تسد دیابن ھک تسا مولعم .تسیچ اھنیا ٔھمھ ینعم مینیبب لاح
 بناوج ینک ھشیر .دشاب هداد تسد زا ار شمشچ ود رھ رگا یتح ،دنک انز ینز اب شرکف مسجت
 دوخ یارب ار هانگ نیا رارکت )یقیرط ھب( دیاب یضاقتم ھک تسا صخشم .دراد ار دوخ مھم
 صاخشا تسا نکمم .دنک داجیا دوخ یارب ار رارکت هار عناوم دیاب .)نکمم ریغ ای( نک راوشد
 دوخ یارب دیاب مزال تروص رد .دنک رود دوخ یگدنز زا دشاب مزال ار یراتفر و عایشا ای
 رگا ،لاثم روطب .دوشب ندرک هانگ ناکما و ھسوسو ھجوتم ،هاگآدوخان ھک دنک داجیا یتیعقوم
 دھاوخ رطخ ھجوتم ،دوش بلج نآ ھب وا رظن یوحن ھب و دنکن شومارف ار ھتشاد هانگ ھک یریثات

 دای ھب ات دزاس مھارف دوخ یارب ار یقیرط دیاب .دش دھاوخن هدنار هانگ بناج ھب ماگنھب ان ؛دش
 .دوشب داتفا قافتاً البق ھچنآ
 لاح یلو .دھد یم تسد زا ار شتاجن دوش یم هانگ بکترم ھک یرادنامیا ھک تسین نیا روظنم
 رتھب ار وت اریز”( ،میریگب رظن رد زین ار تایآ زا تمسق نیا تسا رتھب ،میدیسر اج نیا ھب ھک
 اجنیا .)“دوش هدنکفا خزود ھب تندب مامت ھک نآ ات ددرگ دوبان تیاضعا زا یوضع ھک تسا نآ
 ،)دنھدن هانگ ھب تیمھا( دنریگب هدیدان ار هدرک راکشآ ادخ ھک یناھانگ رگا ھک تسا یرادشھ
 هانگ ،تسین ادخ رصقم .)“دوش هدنکفا خزود ھب”( دش دنھاوخ ناطیش رتشیب ھچ رھ شوختسد
 رد تشپ ھشیمھ ادخ .تسا هدنام یقاب ناطیش تسد رد ناکامک ھتساوخن ای ھتساوخ ھک تسا یراک
  :دیوگ یم و هداتسیا ام لد
 

 ٣ ھفشاکم
  .مبوک یم هداتسیا رد رب ناھ :٢٠

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

 
 رد ار ادخ ،دھد یمن مزال راک ھب لد اما دھد یم دیوگ یم رواشم ھچنآ ھب شوگ اھنت ھک یضاقتم
 ھک یئاج ھب ات داد تراشب ون زا ار یضاقتم تسا مزال تروص نیا رد .دنک یم در دوخ لد
 یرادیاپ و تمواقم ھب عجار مالک ھچنآ ھب تقونآ .دیامن کرد ار ادخ تساوخ نداد ماجنا تیمھا
 فلتخم لاکشا ھب و روفو ھب ادخ مالک رد ار هانگ هدنرادزاب لوصا .درک یریگیپ ناوت یم ار ھتفگ
 ،تفای ناوت یم
 

 ١۵ نایتنرق لوا
 .»دزاس یم دساف ار بوخ قالخا ،دب رشاعم« :دیروخم بیرف :٣٣

 
 ادخ اب نم لد” دنیوگ یم نوچ ،درادن یبیع هانگ ھب ندادن تیمھا دننک یم رکف یرایسب نایضاقتم
 یگدنز ھک تسا لکش نیا ھب و دنوش یم یرگید ناھانگ ھب لیدبت یھانگ رھ ھکنآ زا لفاق .“تسا
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 لقع دح و دوب دھاوخ اج رب یاپ یگدنز رد ،دوشن “نک ھشیر” هانگ ات .دننک یم هایس ار ھنازور
 نآ ھب زین ار یرادشھ و ،دومرف رما ار نآ حیسم یسیع .ددرگ یم ادخ رد رادنامیا دشر عنام
  .دوزفا
 
 
 
 
 مھدزناش لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 هراشا Nous ھملک نیا .ما هرک تبحص لصفم روطب باتک نیا ردً البق Nous “رکف” ھب عجار )١(

 نینچمھ و دنک یم لالدتسا و ،یرکفنشور ،قطنم دننام ،“رکف” فلتخم بناوج ھب یصاخ
 .دنک یم تبحص مزال ھحور و ،تادقتعم ،اھرظن ھطقن ،دیاقع داجیا رد نآ هدافتسا ٔهوحن ھب
 و دشاب یم حرطم )رکف ٔھجیتن( مود تمسق دسر یم رظن ھب ،١٢ نایمور رد و ،اجنیا رد
 راکفا رییغت و هزرابم لاح ردً امعاد ،تسا راک لاح رد سدقلا حور .نآ ھب ندیسر قیرط ھن
 .دشاب حیسم یسیع راکفا قباطم ،)داقتعا و ھیحور( ام یرکف فلتخم بناوج ات ،ام

 
 
 
 


