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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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 مھدزون لصف 
 اسیلک لوصا

 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم
 
 

 متبحص .منک تبحص سانشناور نایوجشناد یلیصحت نایاپ مسارم رد مدش توعد شیپ لاس دنچ نم
 :مدرک عورش روطنیا ار

 
 ار تسا ادخ تقلخ ھب طوبرم ھچنآ ناوت یمن اھنت ھن .تسین امش تالیصحت ٔهرود ھب یزاین”
 .دش دھاوخ لبق زا رتدب ناسنا عضو مینک نینچ رگا ھکلب ،درک دروآرب یناسنا ضیارف اب
 ،دراد دوخ رد ار ناسنا تالکشم و لئاسم لح هار اھنت ھن ھک سدقم باتک مان ھب تسھ یباتک
 راک ھک دشاب یمن لیلد ،دیا هدرکن ھبرجت نوچ .ھتفرگ رارق هدافتسا دروم ھک تساھ لاس ھکلب
 “.دنک یمن

 
 تقو مامت .دنتفای یم عالطا یحیسم ٔهرواشم زا ،نایوجشناد نیا دوب راب نیلوا ھک تسا اجنیا بجعت
 ،اسیلک رد یحیسم ٔهرواشم عوضوم .دوب نآ درکلمع ٔهوحن و یحیسم ٔهرواشم ھب طوبرم وگتفگ و ثحب
 !تسا هدمآ نابز ھب هزات
 ود ،دیآ یم رفن کی( تسا رییغت لاح رد مئاد ناشیاضعا ھک ،میتسھ یئاھاسیلک یانب دھاش هزورما
 ،دننک لمحت رگا دننک یم رکف )ناربھر ای( ربھر .)دور یم رفن ھس ،دنیآ یم رفن ود ،دنور یم فرن
 مداخ ھک ار یناسک ادخ .تسادخ شنیرفآ ،یترابع ھب و دزاس یم ادخ ار اسیلک .دش دھاوخ رتھب عضو
 یمن یناحور مولع ٔهدکشناد ار شیشک .دزاس یم دوصقم نآ یارب دوخ ار دنتسھ شیاسیلک دنمراک و
 وا ادخ ،)ھتفای دوخ رد( دراد ار یا ھیطع ھكنآ .دنک یمن شیشک ار )شدوخ ای ( یسک ناسنا .دزاس
 ھک( ھبذاج نامھ ،هدوب راک رد سدقلا حور ٔھبذاج نوچ و ،دنک یم تیادھ نآ زا هدافتسا تھج رد ار
 .دنرادن دوخ یایاطع زا یعالطا نایحیسم ھک تساج نیا رد لاکشا .دزاس یم انب ار اسیلک )تسوا رد
 .دنراد رب ار ایاطع زا هدافتسا و تخانش عناوم سدقلا حور تیادھ اب ات ،دنرادن ار مزال یرگ نورد
 .دنرادن دوخ زا یتخانش نینچ نایحیسم رثکا ارچ مینیبب لاح
 

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

 ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
  امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  

 
 زا ادج )دنشاب یم مھ ھب طوبرم ھک( ار صاخ عوضوم ود ادخ ھک مینیب یم ،میشاب هدرک ھجوت رگا
 دوجو تسا مزال راکفا ،ادتبا ھتبلا .)“یاھھار”( راتفر یرگید و راکفا یکی :تسا هدرک نایب مھ
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ً اقافتا .دنتسین لماک ،)دنرواین رد دوخ زا هویم راکفا( دنیاین رد لمع ھب ھک ینامز ات یلو ،دشاب ھتشاد
  .)١(دوب دھاوخ راب نایز ،ارجا و شیامزآ نودب ،دایز تاعالطا
 هدرک ھک یئاھ راک و حیسم یسیع تخانش ،دوش یم هدھاشم اھاسیلک رتشیب رد ھچنآ تفگ دیاب ھتبلا
 قیرط زا ھنازور ادخ .دشاب هداد ماجنا یگدنز رد ار دسر یم شوگب ھچنآ تسھ یسک رتمک اما ،تسھ
 دنک هاگآ )ناطیش( اھنآ أشنم زا ار ام دھاوخ یم نوچ ،دریگ یم سامت ام اب یگدنز تالکشم و لئاسم
 نتفرگ هدیدان ٔھلزنم ھبً اتدئاق ،دشاب ھتشاد دوجو هدشن لح ٔھلئسم رگا .میریگب دوخب ار یسیع تحابش ات

 ضیف رد ادخ اما .)دریگ یم سامت ام اب تالکشم و لئاسم قیرط زا ادخ( دوش بوسحم دیاب ادخ
  .دھد تکرب ار ام ات دراذگ یم زاب ار برد ،دوخ
 .دنادرگ یم زاب یضاقتم یارب ،یگدنز تالکشم و لئاسم لح قیرط زا ار ادخ هار ،یحیسم ٔهرواشم
  .دنازوسب ار تسین وا زا ھچنآ ھشیر ادخ ات ،دزاس یم مھارف ار مزال یرگ نورد
 نیا اب یلو ،ھتفای جاور اکیرمآ و اپورا یاھ روشک رد (Nouthetic Counseling) یحیسم ٔهرواشم
 ملعم و شیشک چیھ .رگید زیچ ندرک ھبرجت ،تسا زیچ کی نتسناد .تساج رب یاپ زونھ عناوم ،لاح
 تسیچ تقیقح مینادب دیاب ھک میتسھ ام .دھدب زین شماجنا امش یارب ار دیوگ یم ھچنآ دناوت یمن ،یلاع
 رتھب ای( میناد یم ھچ رھ ،تروص نیا ریغ رد .)ادخ راتفر( مینک ارجا ھنوگچ ار نآ و ،)ادخ راکفا(
 نیا ادتبا دیاب اسیلک اما .نایحیسمً اصوصخ ،دنراد کمک ھب زاین ھمھ .دروآ یمن هویم اھنت )مینادب

 دنک قیوشت ار دوخ یاضعا و شیشک ،یئاسیلک رگا .دنکب زین ار شیارجا دناوتب ات دریذپب ار تقیقح
 .دبات یم یدنلب رب شرون ھک دیدرگ دھاوخ یئاسیلک تقونآ ،دنزومایب زین ار ادخ مالک یلمع مولع
 لاح رد ھنالاس Nouthetic)( یحیسم ٔهرواشم شزومآ ٔهرود رد یسیون مسا ناگدننک تساوخرد دادعت
 .رکش ار ادخ  .)٢(تسا دشر
 
 
 یحیسم ٔهرواشم و اسیلک
 

 :دنھد رییغت مالک رادتقا قیرط زا ار مدرم یگدنز ،هدرک فظوم ار اسیلک ٔهدش هدناوخ ناربھر ادخ
 

 ٣ سواتومیت مود
  یا ھتسناد ار سدقم بتک یکدوک زا ھنوگچ و :١۵

  دزومآ تمکح ار وت دناوت یم ھک  
 .تسا یسیع حیسم ھب نامیا هار زا ھک یتاجن یارب   

  تسادخ ماھلا سدقم ِبتک یمامت :١۶
 ،تسا دنمدوس یئاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدات و میلعت یارب و  

  وکین راک رھ یارب لامک ھب ادخ درم ات :١٧
 .ددرگ زیھجت  

 
 تبحص ؛“زیھجت”( dunamis و ،)دنک یم هدش اطعا رادتقا زا تبحص ؛“دناوت یم”(exousia  تغل ود
 .)دنا هدش هدناوخ نادب ھچنآ قبط( هدش هداد اسیلک باربھر ھب ،)دنک یم ینورد تاناکما و رادتقا زا

exousia دنک یم یئاورنامرف و یربھر طیارش دجاو ار اھنآ: 
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 ١٣ نایناربع
  ؛دیشاب اھنآ میلست و دینک تعاطا دوخ ناربھر زا :١٧

  دننک یم ینابدید امش یاھناج رب ناشیا اریز  
  .دنھدب باسح دیاب و   
  ،ھلان و هآ اب ھن دنھد ماجنا ینامداش اب ار دوخ راک دیراذگب سپ    
 .دوب دھاوخن امش عفن ھب نیا اریز     

 
 :دنناسر ماجنا ار ناشراک ات دزاس یم مھارف ار مزال تردق dunamis و
 

 ١ سواتومیت مود
  ،هدیشخب ام ھب ادخ ھک یحور اریز :٧

  ،سرت حور ھن  
 .تسا یرادنتشیوخ و تبحم و توق حور ھکلب   

 
 حیسم یسیع ،)مالک قبط رب( دننک هدافتسا تسرد دنراد تسد رد ھک یرادتقا زا ،ناربھر نیا رگا
 :دھدب ناشیا ھب ار تردق و تمکح و قیوشت ات دوب دھاوخ رضاح ناشنایم رد ھک هداد هدعو
 

 ١٨ یتم
  نیمز یور رب امش زا رفن ود هاگ رھ ھک میوگ یم امش ھب زاب :١٨

  دننک یم لاؤس نآ صوصخ رد ھک یا ھلئسم رھ ٔهراب رد  
  ،دنشاب قفاوم مھ اب   
  تسا نامسآ رد ھک نم ردپ بناج زا انامھ    
 .دیسر دھاوخ ماجنا ھب ناشیا یارب     

  ،دنوش عمج نم مان ھب رفن ھس ای ود ھک یئاج اریز :١٩
 .مرضاح ناشیا نایم رد اجنآ نم  

 
 یم هدافتسا نآ زا رتمک و دنا هدرک دنراد ھک یرادتقا ھب ھجوت رتمک ،اھاسیالک ناشیشک و ناربھر
 بوسنم اسیلک تمدخ ھب ھک یسک .دننام یم یقاب اسیلک رد تالکشم و لئاسم رطاخ نیمھ ھب .دننک
 رب ناربھر ھک تسا لیلد نیا ھب .هداد ناشن دوخ رد ار یتمدخ نینچ ٔھیطع ھک تسا یسک ،دوش یم
 راکب ار نآ و هداد ار ھیطع ھک تسا سدقلا حور .دنناسر یم ماجنا ار ادخ تساوخ و ھتشاذگ تسد وا
 ناربھر یراذگ تسد .دھد یم ھک تسا اسیلک و تسا مزال یحیسم ٔهرواشم رد رادتقا .درب یم
 یم رارق اسیلک یناحور ششوپ و یناب هدید ریز ار یحیسم رواشم ،)مداخ باستنا و ھیطع تخانش(
 یم هدھعب ار تمدخ نیاً الومعم اسیلک شیشک و تسا اسیلک ٔهدمع تامدخ ءزج یحیسم ٔهرواشم .دھد
  .دریگ

 ٢٠لامعا
  دیروآ رطاخ ھب و دیشاب رایشوھ سپ :٣١

  ،زور و بش ،مامت ِلاس ھس نم ھک  
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  ،اھکشا اب امش زا کی رھ ھب نداد رادشھ زا یمد   
 .مداتسیان زاب    

 
 زا ،)دراد ار ھیطع دنک یم رکف ھک یوضع ای ،اسیلک شیشک ھچ( هدیرفآ ادخ ار “هدناوخ” نوچ
 ،دوش رادروخرب دیاب دشاب یم ھمھ سرتسد رد لاح ھک یشزومآ
 

 ١ نایسلوک
  ،دوب هدش ھتشاد هاگن ناھنپ یدامتم یاھلسن و راصعا یط ھک ار زار نآ ینعی :٢۶

 .تسا هدش راکشآ وا نیسدقم رب نونکا اما  
 

 هرواشم رگا .تسا نایحیسم تالکشم و لئاسم ھب یگدیسر ٔهوحن ،دزومآ یم یحیسم ٔهرواشم ھچنآ
 ھلئسم حیحص صیخشت .دریگ یم ماجنا حیحص ٔھنوگب زین ادخ تساوخ ،دریگ ماجنا حیحص ٔھنوگب
 یم ماجنا زین ار یحیسم هرواشم و تسا ظعاو ھک یشیشک .رگید راک ھلئسم لح و تسا راک کی
 نینچ اسیلک یاضعا .ددرگ یم شیاضعا یارب یرتھب نابش و دوش یم هدومزآ راک ود رھ رد ،دھد
 راک نآ بناج ود اب ھشیمھ مالک مداخ .“دمھف یم ارم درد و دنک یم کرد بوخ وا” ،تفگ دنھاوخ
 راکب و دنوش یم ناونع مھ ابً الومعم زین بناج ود نیا .یلمع یرگید و )ینالقع( یرکف یکی ،دراد
 یناوارف لوصحم ،دوش هدرب راک حیحص قیرط ھب ادخ مالک رگا .)٩ و ٨ :۵۵ ایعشا( دنوش یم ھتفرگ
  ،دروآ یم راب زین ار
 

 ۵۵ ایعشا
 ،دراب یم نامسآ زا فرب و ناراب ھکنانچ :١٠

 ،ددرگ یمن زاب اج نادب رگید و 
 ،هدرک باریس ار نیمز ھکلب  
 ،دزاس یم دنمورب و روراب ار نآ   
 ،دشخب یم نان ار هدنروخ و رذب ار رگزرب و    
 

 ،دوش یم رداص مناھد زا ھک نم مالک دوب دھاوخ نانچمھ :١١
 ،تشگ دھاوخن زاب نم دزن رمث یب 
 ،دروآ دھاوخ اج ھب متساوخ ار ھچنآ ھکلب  
 .دش دھاوخ نارماک مداتسرف شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد و   
 

 نآ ھچنآ رد” و “دشخب یم نان ار هدنروخ و رذب ار رگزرب” ،دینکب زین اھ ھیآ زا تمسق نیا ھب ھجوت
 جاور ار یحیسم ٔهرواشم تمدخ اسیلک دیراذگب ً،اتجیتن .“دش دھاوخ نارماک مداتسرف شماجنا ھب ار
 لح هار اب یتحار ھب دناوتب ،دراد یلکشم ای ھلئسم ھک رھ ات ،دنک تیبرت ار یرایسب نارواشم و دراد
 .دوب دھاوخ ادخ تساوخ اب فلاخم نوچ ،دریگب ار هار یولج یسک دیراذگم .دوش انشآ ادخ
 
 مھدزون لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 )دنتسین لماک نوچ( درمش یناحور ناوت یمن اھ نآ زا هدافتسا و لمع نودب ار یناحور تاعالطا )١(

 نامھ هدافتسا یارب اھنت ار انم ھتفگ ادخ مالک ،میدق زا .دندرگ یم ناطیش تسد تلاع ھجیتن رد و
 .دینک تشادرب زور
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)٢( www.nouthetic.org )دیامن ھضرع یسراف ھب ار هرود نیا ھک تسا نیا مجرتم یاعد(. 
 دننام یم هرھب یب نآ تاناکما زا ،دنھد یم ماجنا ار یحیسم هرواشم اسیلک زا جراخ ھک یناسک )٣(

 دھاوخ یم ھکنآ .تسا ھتخاس مھارف یراک نینچ یارب ادخ ھک تسا یماظن زا جراخ ناشلمع و
 تکرب ار وا تمدخ ادخ ات دشاب یراذگ تسد ناھاوخ اسیلک رد دیاب دریگ هدھعب ار هرواشم تمدخ
 .دھد


