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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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 موس و تسیب لصف 
 هدنیآ لوصا

 گرم فرش رد و گرم ٔهرواشم
 

 
  .)٢٧ :٩ نایناربع( “تسا ررقم یرواد نآ زا سپ و ندرم راب کی ناسنا یارب . . .”
 

 عوضوم گرم .درم دنھاوخ ھمھ ،دنشاب یم هدنز حیسم یسیع تشگزاب نامز ھک ینارادنامیا زج
ً اتدمع ھک ،هدش رشتنم ھنیمز نیا رد یرایسب تالاقم مینیب یم رطاخ نیا ھب و .ناسنا یارب تسا یمھم
 تربار و  Raymon Moody  یدوم دنومیر ، Elizabeth Kubler Ross ساررلبوک تبازیلا زا دیاب
 دنوشب انشآ دنا هدرک رشتنم دارفا نیا ھچنآ اب دیاب یحیسم نارواشم .درب مان  Robert Monroe ورنام
 تلآ ،تسا ادخ زا ھچنآ دنراذگن و ،)حیحص ٔھنوگب( دننک اشفا ارنآ یناھنپ و نیغورد تیھام دنناوتب ات
 .ددرگ ناطیش تسد
 رد ھک یصاخشا ٔھنیمز رد ار شتاقیقحت ساررلبوک .دنراد مھاب یکیدزن تھابش رفن ھس نیا تاقیقحت

 ار )دندش هدنز و( دندوب هدش مالعا هدرم ھک یناسک ٔھبرجت یدوم ؛هداد ماجنا دنا هدوب گرم فرش
  .تسا هدرک ندب زا جراخ تایبرجت زا تبحص ورنام و ؛هدرک رشتنم
 رارکت اجنیا ار ما ھتشون دنشاب یم گرم فرش رد ھک یناسک ٔهرواشم و گرم دروم ردً البق ھچنآ نم
 Shepherding God's Flock و  The Big Umbrella یاھ باتک رد ار نآ دیناوت یم و درک مھاوخن
 دروآ یاج ھب حیسم یسیع ھچنآ نایم یدایز داضت ،میوگب مناوت یم ھصالخ رد اجنیا .دینک ھعلاطم
 لوا( دراد دوجو ،دننک یم نآ زا ناشتبحص دارفا نیا و ،)هدش نایب ١ نایپیلیف و ١۵ نایتنرق لوا(
 :دنراد ادخ هاگدید اب یقرف ھچ مینیبب لاح  .)۴ نایکینولاست
 

 دنا ھتشاد یدنسپ لد تایبرجت ،ندرم زا سپ ھک یناسک زا تسھ تسد رد یدھاوش ،دنیوگ یم .١
 یم ناج هرابود سپس و دنک یم تکرح یدیفس رون یوس ھب و دوش یم ادج ندب زا ناشحور(
 هدیدانً الماک ،سدقلا حور ٔهویم ،ھبوت ،هانگ .دنور یم تشھب ھب ھمھ ھک دیسر یم رظنب .)دریگ
 .تسین تاجن ھب یزاین و تسا تسرد ایند هار سپ ،دنور یم تشھب ھب ھمھ رگا .دنشاب یم ھتفرگ
 نآ ھیلع رب و دنک یم رود ناسنا یگدنز ھنحص زا ار )نآ لماوع و( گرم ،حیسم یسیع تاجن
 رمع( درم دنھاوخن ھک دنا هدرک فارتعا ایند نایحیسم .دنک یم لوبق ار نآ ھکنآ ھن ،دتسیا یم
 .دنور یم تشھب ھب نوچ ،)نادواج

 
 دناوت یمن ھک ھتخاس مھارف گرم یارب ار یلدم سار رلبوک .تسا کوکشم دنا ھتفرگ ھک یا ھجیتن  .٢

 :دیوگ یم ادخ مالک نوچ ،دشاب نایحیسم لماش
 

 ٢ نایناربع
 ،دنرادروخ رب نوخ و مسج زا نادنزرف ھک اجنآ زا :١۴

  ،دوخ گرم اب ات دش میھس اھنیا رد زین وا  
 ،دشِک ریز ھب ار سیلبا ینعی گرم تردق بحاص   

  ار نانآ و :١۵
  ،دنا هدرب رس ھب گرم زا سرت یگدنب رد رمع ٔھمھ ھک  
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 .دزاس دازآ   
 
 ١۵ نایتنرق لوا

 ؟تساجک وت یزوریپ ،روگ یا« :۵۵
  ،گرم یا و  
 »؟اجک وت شین   

  تسا هانگ گرم شین :۵۶
 تعیرش ،هانگ یورین و  

  ار ادخ رکش اما :۵٧
  حیسم یسیع ام دنوادخ ٔھطساو ھب ھک 
 .دشخب یم یزوریپ ام ھب  
 
 ١ نایپیلیف

  ،تسا حیسم نتسیز ارم اریز :٢١
 دوس ،ندرم و  

  ،مھد ھمادا ندب نیا رد دوخ تایح ھب دیاب یم رگا :٢٢
  .دوب دھاوخ رمثرپ یششوک و راک ٔھلزنم ھب میارب نیا  
 !مینزگ رب ار مادک مناد یمن و   

  :مشکمشک رد تخس ود نیا نیب اریز :٢٣
  ،مشاب حیسم اب و مدنب رب ناھج نیا زا تخَر مراد وزرآ ھک ارچ  
 ؛تسا رتھب بتارم ھب نیا ھک   

 تسا رتیرورض امش یارب مسج رد مندنام اما :٢۴
  ،مراد نیقی نیا زا نوچ :٢۵

  ،نامیا رد امش یداش و تفرشیپ یارب ھک مناد یم  
  دنام مھاوخ هدنز   
 ،درب مھاوخ رس ھب امش ٔھمھ اب و    

 
 تایبرجت رگا .)دننک یم دومناو دارفا نیا ھک یروطب( دنور یمن تشھب ھب ھمھ ھک دنناد یم نایحیسم 

 تقیقح رد ھک تفرگ ھجیتن دیاب ،)دندش هدنز دعب و دندرم ینعی( دشاب ھتشاد تقیقح صاخشا نیا
  .دندوبن هدرم

 .درادن دوجو درک یئاسانش هدرم ار یصخش ناوت یم ینامز ھچ ھکنآ رب یقفاوت ،یملع ٔھبنج زا 
 ،درم یصخش رگا لاح .دنتفا یم راک زا ندب رصانع مامت ھک ،تسا ینامز گرم دندقتعم یرایسب
 یاراد ناسنا ندب ھتبلا ؟دتفا یب راکب هرابود دنناوت یم روطچ ،داتفا راک زا وا ندب یاضعا ٔھمھ و
 ات دروآ یم دوجوب ندب رد ار یشلاچ ،ندب یاضعا راک ٔھمتاخ نامز رد ھک ،تسا یتایصوصخ
 و لکش ھب دوخ ناسنا ندب ار تایبرجت نیا زا یرایسب .دسرب تیاھن ھب ندب یگدوسرف دراذگن
 ندب رد ھک هدش فشک Endorphine نیفُردنا مانب یا هدام یگزات ھب .دنک یم داجیا یصاخ بیکرت
 سکع ھمھ اھ نیا .دیامن سح یب ،یناھگان و تخس یاھ درد لباقم رد ار ندب ات دوش یم حشرت
 نیا ادخ .دریگب ناج هرابود و دنک لمحت ار بیسآ دناوتب ات ،دنشاب یم ندب یرارطضا یاھ لمعلا

 .دنراک رد زین یرگید یاھ هدام ھچ دناد یم ادخ و ،دنک ظفح ار ناسنا ناج ات دیرفآ ار رصانع
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 ،دنا ھتشاد تسد )اھ راک ریظن نیاو( هاورا راضحا رد ھمھ ورنام و یدوم و سار رلبوک نوچ  .٣
 ،ھتفگ نایحیسم ھب ادخ نوچ ،دنشاب ھتشاد دنناوت یمن نایحیسم اب یا ھطبار

 
 ١٨ ھینثت

  ،دییآ رد ،دھد یم امش ھب ناتیادخ هوھی ھک ینیمز رس ھب نوچ :٩
 .دیزومایب ار اجنآ ماوقا روآ تھارک موسر و بادآ دیابن 

  ،دنک ینابرق شتآ رب ار دوخ رتخد ای رسپ ھک دوشن تفای یسک امش نایمرد :١٠
 رگوداج ای رگنوسفا ھن و ،وگبیغ ای ریگلاف ھن و 

 .دنک وگتفگ ناگدرم اب ھک یسک ای و لامر ای ،حاورا اب هدننک تروشم ھن و ،رِحاس ای :١١
 

 ھجوت دیاب و ،دننک رپ ار دوخ بیج هدرک یلاخ ار مدرم بیج ،گنرین و ھلیح اب دنھاوخ یم دارفا نیا .۴
 یم .دندرگ یم دارفا ھنوگ نیا یارب یبوخ ٔھمعط ،زین ھبرجت مک و نامیا ون نایحیسم ھک تشاد
 ھب یزاین و )تسا زاب ھمھ یورب تشھب برد( تسھ ھمھ یارب یدبا شیاسآ و دیما دنیوگب دنھاوخ
 .دشاب یمن حیسم یسیع تاجن

 
 یم .دننک لافغا ار یرایسب نایحیسم دنناوت یم اھشیارگ ھنوگ نیا ھک تشاد ھجوت دیاب ،ھصالخ رد
 نایم زا ار گرم شین اھنت ھن حیسم یسیع ھک یلاح رد .دنراد رب نایم زا ار گرم شین دنھاوخ
 ،دننیب یمن دوخ هدنیآ رد ار یشوخ تبقاع ھک یناسک یارب .تشادرب نایم زا ار گرم ھکلب ،تشادرب
 زیچ ھمھ ٔھمتاخ دیوگ یم ادخ اما ،)تایح( تسا زیچ ھمھ ٔھمتاخ ٔھناشن ھک تسا یدولآ رھز شین گرم
  .تسوا تسد رد
 

 ٩ نایناربع
  ندرم کی ناسنا یارب ھک ھنوگ نامھ :٢٧

 ،تسا ررقم یرواد نآ زا سپ و 
  ،دشک شود رب ار رایسب ناھانگ ات دش ینابرق راب کی ھکنآ زا سپ زین حیسم :٢٨

  ،دش دھاوخ رھاظ راب رگید 
  ،هانگ عفر یارب ھن  
  ،دنیوا هار ھب مشچ ھناقاتشم ھک ار نانآ ات ھکلب   
 دشخب تاجن    
 

 رد ایند رد زین نآ زا یا ھناعیب یتح و( تسا یتشھب دنا ھتفای تاجن هانگ زا ھک یصاخشا تبقاع
  .)دشاب یم ناشسرتسد
 
 
 


