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

 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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 مھدفھ لصف 
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا

 یرادیاپ و هرواشم
 
 تاجن ھشیمھ یارب ھتفای تاجن” ای ،“یدبا تینما” ھن ؛تسا “نیسدقم یرادیاپ” ،رظن دروم لصا مان
 تقیقح نیا زا بناج کی رب زکرمت یکانرطخ ٔهزادنا ات اما ،تسین قیاقح نیا رد یکش ھتبلا .“ھتفای
 تسا یسک سدقم( دریگ یم ماجنا یزاسکاپ راک نایرج رد ھک تسا یشنت ،نیسدقم یرادیاپ .دننک یم
 دوجو نارادنامیا یارب تینما عون ود .دوش یم رادنامیا تینما ھب رجنم نآ ٔھجیتن رد ھک ،)هدش ادج ھک
 ھن یلو .دنرادروخرب یدبا تینما زا نارادنامیا ٔھمھ .یدبا تینما یرگید و ینونک تینما یکی ،دراد
  .دنوش یم عشنم نآ زا اھ یتحاران و ینارگن .ینونک تینما زا ھمھ
 

 ١۵ انحوی
  متسھ کات نم :۵

  .نآ یاھ ھخاش امش و  
  ،وا رد نم و دنام یم نم رد ھک یسک   
  ؛دروآ یم رایسب ٔهاویم    
 .درک دیناوت یمن چیھ ،نم زا ادج اریز     
  ،دنامن نم رد یسک رگا :۶

  .دوش یم کشخ و دنزادنا یم شرود ھک تسا یا ھخاش نوچمھ  
 .دننازوس یم ،هدنکفا شتآ رد و دنروآ یم درگ ار هدیکشخ یاھ ھخاش   

 
 رگا .)دیآ دوجوب هویم ات( دنامب نامیا رد دیاب ینعی .دشاب لصتم ھنت ھب دیاب ھخاش ،ندروآ هویم یارب
 .)۶( دوش یم “هدنکفا شتآ” ھب و تسین یقیقح شنامیا ،دنامن
 ھک مھد ناشن مھاوخ یم اھنت .درک مھاوخن فیدر اجنیا رد ار دنھد یم میلعت ار یرادیاپ ھک یتایآ نم
  .دوش یم داجیا یرادیاپ ھک تسا نامیا قیرط زا

 

 ١ بوقعی
 .دروآ یم راب ھب یرادیاپ ،اھشیامزآ ٔھتوب زا امش نامیا نتشذگ دیناد یم اریز :٣

 
 یم تسکش اھراب ھکنآ ،ھجیتن رد .“دروآ راب” ار یرادیاپ ات دشاب هدوب دیاب نامیا ،تفگ ناوت یم
 رگید لئاسم لح رد تسا نکمم .ھتفاین ار تسھ حیسم یسیع رد ھک یدازآ و تاجن ھب نامیا ،دروخ
 مزال ٔهراصع نامیا .درمش نامیا یب ار وا ناوت یم )شیامزآ عون( ظاحل نیا زا یلو ،هدوب قفوم
 .ندرک ناھنپ و نتشاد دوخ یارب ھن یلو ،تسا سدقلا حور یاطع نامیا ھتبلا .تسا راک عورش یارب
 تسا ھنازور یگدنز رد و .دنک هدروارب ار ادخ تساوخ ات هدش هداد ھنازور یگدنز رد هدافتسا یارب
 “نامیا” نآ ات دنک یم دوخ دنب رد و فیعض ار ام ،)“اھشیامزآ”( شتالکشم و لئاسم اب ناطیش ھک
 ھک ،ام )یناسنا( دودحم تشاد رب یاروام ،تسا یتردق نامیا .دسرن ادخ دنزرف تسد ھب تقوچیھ
 ،ھیلوا نامیا .مینک ارجا ار ادخ تساوخ میناوتب ات دھدب ام ھب ار دوخ تبحم میظع تردق تسا رظاح
 لح ار ھلئسم ھچنآ ماجنا( مالک تایآ زا هدافتسا اب ھتفر ھتفر یلو ،دوش یم زاغآ )یسیع ھب( دیما اب
 ؟دوش یم زاغآ اجک زا “یسیع ھب دیما” ،دیسرپ دیاب لاح .ددرگ یم )ھبرجت( نامیا ھب لیدبت ،)دنک یم
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 مامتً اقافتا( دھد یم ار نامیا ادخ .دبای تاجن دھاوخ یم ھک تسوا .درادرب دیاب رادنامیا ار لوا مدق
 ھک تسا رادنامیا تفایرد نیمھ رد .دنکب زین تفایرد ار نآ دیاب رادنامیا یلو ،)دھد یم ار شدوجو
 .دناسر یم رمث ھب ار سیدقت لمع سدقلا حور
 رکف ھکنآ یاجب .دنا هدرک ھبرجت دوخ نوچ ،دننام یم رادیاپ )یقیقح( نیسدقم ھک دننادب دیاب نارادنامیا
 دوخ ھیاسمھ و یسیع هار رد ھک یمدق رب ار ناشرکف ،دروخ یم تسکش ای دنوش یم قفوم ایآ دننک
 .دوب دھاوخن ریذپ ناکما ،مینک باسح دوخ یور میھاوخب رگا .دننک یم زکرمتم دنرادرب دنناوت یم
 دوخ ھن( میتسھ ھیاسمھ و ادخ ھب تمدخ و رکف رد تقو رھ - روظنم .دوب هدش لاحب ات دش یم رگا
 ینامز زا ،دراد یحیسم کی ھک ینامیا اھنت رگا .میوش یم دنمرھب زین ادخ دوجو تکرب زا ،)یروحم
 ادتبا زا دیاب ،)یچ زا تاجن تسین مولعم یلو ،هدروآ تاجن ھب نامیا( دوب هدروآ نامیا هزات ھک تسا
 راب ریز دیابن .مینک رارکت شیارب هرابود )تسا درفب رصحنم ھک( ار حیسم یسیع تاجن لوصا
 یم ھتخاس تخرد ٔھنت ھک تسا ھشیر زا .میورب “مناد یم ار اھ زیچ نیا نم” ،نوچ یئاھ ضارتعا

 ،ھتفرگ لکش زین ھلئسم لح یارب مالک تایآ زا هدافتسا قیرط و هدیدرگ شاف یضاقتم ٔھلئسم رگا .دوش
  .دسر یمن یئاج ھب راک ،درادنرب ار لوا مدق یضاقتم اما
 ھچنآ اما .دنراد یویند ضراوع و تسین ام فالخ رطاخب ھک تسھ زین یتالکشم و لئاسم ھتبلا

  .دیامن ظاختا ار ھبوت ریسم حیسم یسیع یزوریپ و یرای ھب تسا مزال ،تسام اب شباسح
 یب ناطیش ماد ھب ار وا ھک تسین روظنم نآ ھب ،دنک یم دوخ ٔهداوناخ لماش ار یدنزرف ادخ ھک ینامز
 “یاھ شیامزآ” ھک تسین ادخً الوا !دھد ماجنا وا یور رب ار ینوگانوگ “یاھ شیامزآ” و دنکفا
 یم “یگدنز تالکشم و لئاسم” ار اھ شیامزآ نیا ایند .تسا ناطیش ،دنک یم داجیا ار نوگانوگ
 ّرش زا ھک درامش یم شنادنزرف یارب یناکما ار “اھ شیامزآ” ،دوخ هاگدید زا ادخ یلو ،دناوخ
 و .تسا ادخ راک نیرخآ و ھنایم و نیلوا ،تاجن .دنریگب دوخب ار ادخ تھابش و ھتفای یصالخ ناطیش
 :میراوتسا ام ھک تسا قیاقح ھنوگنیا اب
 

 ١ سرطپ لوا
  ،دوخ میظع تمحر زا ھک حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ داب کرابتم :٣

  ،ناگدرم زا حیسم یسیع زیخاتسر ٔھطساو ھب ار ام  
 هدنز یدیما یارب ،دیشخب هزات یدلوت   
  یندرمژپ ان و شیالآ یب و ریذپان داسف یثاریم و :۴

 ؛تسا هدش ھتشاد هاگن نامسآ رد امش یارب ھک  
  ،نامیا ٔھتساو ھب و ادخ تردق ھب زین امش و :۵

  هدش هدامآ نونکا مھ زا ھک یتاجن یارب دیتسھ ظوفحم  
 ؛دسر روھظ ھب رخآ نامز رد ات   

 
 ،درادن یا هدیاف “یرادنامیا” نودب نامیاً الوصا
 

 ٢ بوقعی
  !ینک یم وکین .تسا یکی ادخ ھک یراد نامیا وت :١٩

  دنراد نامیا ھنوگنیا زین اھ وید یتح  
 !دنزرل یم دوخ ھب سرت زا و   

 ؟تسا رمث یب لمع نودب نامیا ارچ ینادب یھاوخ یم ،نادان یا :٢٠
  ،دشن هدرمش اسراپ لامعا ھب میھاربا امّ دج ایآ :٢١
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 ؟دومن میدقت حبذم رب ار قاحسا دوخ رسپ ھک هاگنآ  
  ،دندرک یم لمع مھ اب وا لامعا و نامیا ھک ینیب یم :٢٢

 .دش لماک شلامعا اب وا نامیا و  
 مھارف سدقلا حور رتشیب تاحوتف یارب ار هار ھک تسا شزرمآ نیمھ و ،میا هدش هدیزرمآ دبا ات ام
 :تسا ینادواج ام شزرمآ .دزاس یم

 
 ٨ نایمور

  ؟دزاس ادج حیسم تبحم زا ار ام ھک تسیک :٣۵
 ؟ریشمش ای رطخ ای ینایرع ای یطحق ای رازآ ای راشف ای یتخس  

  :تسا هدش ھتشون ھکنانچ :٣۶
  میور یم گرم ماک ھب وت رطاخ ھب ،زور ٔھمھ ام«  
 »میوش یم هدرمش یراتشک نادنفسوگ نوچمھ و   

  ،مینادنمزوریپ زا رترب ام روما نیا ٔھمھ رد ،سکع ھب :٣٧
 .درک تبحم ار ام ھک وا ٔھطساو ھب  

  ،اھتسایر ھن و ناگتشرف ھن ،یگدنز ھن و گرم ھن ھک مراد نیقی اریز :٣٨
 ،یتردق چیھ ھن ،هدنیآ یاھ زیچ ھن و لاح یاھ زیچ ھن  

  ،تقلخ یمامت رد رگید زیچ چیھ ھن و ،یتسپ ھن و یدنلب ھن و :٣٩
 .دزاس ادج ،تسا یسیع حیسم ام دنوادخ رد ھک ادخ تبحم زا ار ام دوب دھاوخن رداق  

 
 لمح ار ایند نیا یگدنز راب هرابود تسین مزال .دیشک شودب بیلص رب ار ام ناھانگراب حیسم یسیع
 یرگید قوشم زین نیا .تفرگ ار ادخ بناج ناوتب تئرج اب ینعی )ناطیش تلصت زا( یدازآ .مینک
 هار زج زین یرگید هار ھک دش عناق یضاقتم ھک ینامز .)دیما اب( ھیلوا مدق نآ تشادرب یارب تسا
 .دوب دھاوخ لوا مدق تشادرب ٔهدامآ تقونآ ،دراد دوجو شیارب “منھج”
 یمن .دراد زین ار یفلتخم تاجردً امتھ ،دراد یفلتخم عاونا هانگ نوچ ،دننک یم رکف نایحیسم یضعب
 دیاب .دناشک یم رانک ار شیور ،یا هداتفا اپ شیپ و کچوک هانگ رطاخب یتح ادخ ھک دننک لوبق دنناوت
 یگدنز رب یبرخم رثا نوچ و ،دایز ای دشاب مک دنک یمن قرف ،دراد ار ناطیش تشرس هانگ ھک دننادب
 رد تسا یعنام .درادن دوجو ،دب نادنچ ھن ای و ،دب هانگ .دنک یم در ار نآ ادخ ،دراد ادخ نادنزرف
 نیا یلو ،ھتشاد ظوفن یگدنز زا یکچوک تمسق ھب لاح ھب ات تشرس نیا مینک ضرف لاح .ادخ لباقم
  .درک دھاوخ دشُر ،دوشن هدروآ رد ھفتن زا رگا میناد یم زین ار
 

 ١ انحوی لوا
  ،میھانگ زا یَرب میئوگب رگا :٨

 تسین ام رد یتسار و میا هداد بیرف ار دوخ 
  ،میا هدرکن هانگ میئوگب رگا :١٠

  میھد یم هولج وگغورد ار وا 
 .درادن یاج ام رد وا مالک و  

 
 .)تسا هاگآ ام لد زا ادخ( مینک یسولپاچ و یزاس رھاظ و میروآ نابز ھب اھنت ھک تسین نیا روظنم
 هداد بیرف ار دوخ” ،مینکن رگا .مینک تشادرب و میسانشب دوخ تایح دض ار هانگ ھک تسا نیا روظنم
  .میا هدوزفا دوخ یاھ ھکل ھب رگید یا ھکل و “میا
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 .تسا ادخ ھب تشگرب هار ،ھبوت .ام ررض ھن ،تسا ام عفن ھب ھبوت .درک راکنا ناوت یمن ار ھبوت موزل
 زین تازاجم ،دشاب هدش یفالخ ھب مھتم یسک رگا ایند رد .دشاب یسک ررض ھب دناوت یم روطچ نیا

 نادنز ھب ،یوشب ھتخانش مرجم ،یورب هاگداد ھب دیاب ،یشاب هدش یمرج بکترم رگا .دش دھاوخ
 ھب و .)خزود( ینک یرپس ار دوخ یگدنز یاھ زور ریاس ،یمسج و یحور یاھ ھجنکش اب و ،یورب

 دسر ھچ( میشن ھتخانش مرجم میدرک یم یعس ،تسا شیپ رد ھچنآ زا رارف و ینارگن و سرت رطاخ
 یگدنز رب ناطیش ھچنآ نتخانش ھبوت .تسین ھنوگ نیا ھبوت اما .)مینکب زین فارتعا دوخ ھکنیا ھب
 دیاب و دشاب یم مکاح ھک تسا یحور زا تبحص .ھتخاس مھارف ادخ ھک تسا یتاجن تفایرد و ،هدروآ
 نآ زا زیرگ هار ھبوت .دنک تفایرد ار ادخ حور دناوتب ات دوشب ھتخانش مرجم یضاقتم فرط زا ادتبا
 ،)هانگ( دروآ یم هویم ناطیش حور ھک ھنوگ نامھ اما .ھتخاس ھمھ یارب ناطیش ھک تسا یخزود
  .دروآ یم هویم زین ادخ حور
 ار هدروخ تسکش ٔھیحور .تسا )لھاک( یلبنت دوش یگدیسر حیحص ٔھنوگب دیاب ھک یرگید عوضوم
 مینکب میناوت یم ھک یکمک ھب عجارً البق ام ؟دبای تاجن مینک کمک وا ھب دیاب .درک لمحت ناوت یمن
 .)دیآ راکب سدقلا حور( دورب دیاب شدوخ یاپ اب ار هار .میورب زین ار هار میناوت یمن اما ،میا هدرک
  .دروآ یم هویم و دنک یم لمع سدقلا حور ھک تسا نتفر هار رد
  ھک دنک یم شنزرس ار نارادنامیاً امئاد ادخ ھک مینیب یم ،یرادیاپ عوضوم ھب میدرگرب رگا لاح
 
 ١٠ یتم

 .دوب دنھاوخ رفنتم امش زا نم مان رطاخ ھب مدرم ٔھمھ :٢٢
  ،دنامب ادیاپ نایاپ ھب ات ھک رھ اما 
 .تفای دھاوخ تاجن  
 ٢ نایمور
  ،وکین لامعا ماجنا رد یرادیاپ اب ھک یناسک ھب وا :٧
  ،دنیاقب و تمرح و لالج یپ رد 
 ؛دیشخب دھاوخ نادواج تایح  
 
 یرایسب نایضاقتم نوچ ،دشاب یحیسم نارواشم نابز رس رب دیابً امئاد ھک تسا یعوضوم نیا

 فلاخمً الماک “درادن ناکما” ای “دراد یا هدیاف ھچ” ٔھیحور .دننک یم ھعجارم ماکان و هدروخ تسکش
 یزوسلد .دشاب یم ناشیارب ادخ تساوخ ،دراد هدیاف ھک داد ناشن اھنآ ھب دیاب .دشاب یم ھتفگ مالک ھچنآ
 .نآ ٔھجیتن رد نادیواج تایح و تسا ناشسرتسد رد ھبوت .دراد هدیاف ھچ دوخ یارب
 
 
 
 


