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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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 مراھچ و تسیب لصف 
 هدنیآ لوصا

 تواضق و هرواشم
 

 ٩ نایناربع
 نآ زا سپ و ندرم راب کی ناسنا یارب ھک ھنوگ نامھ :٢٧

 ،تسا ررقم یرواد 
 
  kino “ونیک” ٔھملک .دش دنھاوخ یرواد گرم زا سپ ھمھ ،دش هداد ناشن لبق لصف رد ھک یروطب
 مھم .دراد زین ار ندرک اپ رب و ،ادج ،کیکفت ،دراد )یرواد( ار تواضق ینعم یسراف نابز رد ھک
 ندرک انب و نتخاس اپرب ینعم ھک دشاب یم “تفش” shaphat ،میدق دھع رد هدش فرصم ٔھملک نیرت
 “؟دروآ دھاوخن اج ھب ار تلادع ناھج یمامت یرواد ایآ” دسرپ یم ادخ زا یسوم میدق دھع رد .دراد
 کیکفت و ھیزجت لماش سدقم باتک رد تواضق ھک میئوگب میناوت یم عومجم رد .)٢۵ :١٨ شیادیپ(

  .دنراد مھ اب قرف ھچنآ زا تسا یحیحص
 
 ٣ انحوی

  ،دنک موکحم ار نایناھج ات داتسرفن ناھج ھب ار رسپ ادخ اریز :١٧
 .دنبای تاجن وا ٔھطساو ھب ات داتسرف ھکلب 

  ،دوش یمن موکحم دراد نامیا وا ھب ھک رھ :١٨
  ،درادن نامیا وا ھب ھک رھ اما 
  ،تسا هدش موکحم نونکا مھ  
 .تسا هدرواین نامیا ادخ ٔھناگی رسپ مان ھب اریز   
 
 اب یگرزب قرف ھک دنریگ یم رظن دم ار “تواضق” ٔھملک یفنم بناوجً الومعم ھک دنتسھ ینایحیسم
 ،دراد مالک موھفم
 
 ٨ نایمور
  ،دنتسھ یسیع حسم رد ھک نانآ یارب نونکا سپ :١
 ،تسین یتیموکحم چیھ رگید 
 

 زین یرگید تقیقح یلو .درک شومارف دیابن ھک تسا یتقیقح نیا .دنک یمن موکحم ار نایحیسم ادخ
  .دش میھاوخ تواضق زین ام ھک تسھ
 
 ١۴ نایمور

  ؟ینک یم موکحم ار دوخ ردارب ارچ وت سپ :١٠
  ؟یرگن یم ریقحت ٔهدید ھب دوخ ردارب ھب ارچ وت و 
 .دش میھاوخ رضاح ادخ یرواد دنسم ربارب رد ام ٔھمھ اریز  
 و شاداپ فلتخم تاجرد ،دنک یم اوس اھ زب زا ار اھ هرب .تسا نتشاذگ قرف تواضق ،ھصالخ رد
 هارمھ ار سدقلا حور و ،رسپ ،ردپ یادخ مان و ،دنک یم عفر ار اھ لاکشا ،دنک یم ارجا ار ھیبنت
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 تبثم زین یرایسب یلو ،تسا یفنم ادخ تواضق بناوج زا یضعب .دناسر یم لالج ھب شنادنزرف
 ،دزاس یم ادج زرھ فلع زا ار  زبس مدنگ ھک ،تسا لوصحم تشادرب نامز زا تبحص .دنشاب یم
 نیا .دنک یم ادج هدرم لامعا زا ار کین لامعا و ،دنادرگ یم اوس نایورود زا ار یقیقح نارادنامیا
  .درک دھاوخ عیزوت شمالک و هدارا قبط رب ،اناد یادخ زین ار شاداپ و ھیبنت .تسادخ تواضق
 

 ٢ نایمور
 .»داد دھاوخ ازس شلامعا بسح رب سک رھ ھب ادخ« :۶
  ،وکین لامعا ماجنا رد یرادیاپ ھک یناسک ھب وا :٧
  ،دنیاقب و تمرح و لالج یپ رد 
 ؛دیشخب دھاوخ نادیواج تایح  

  ،ناگشیپ ترارش و تقیقح نارکنم و ناھاوخدوخ رب اما :٨
 تخیر دھاوخ ورف ار دوخ بضغ و مشخ 
 

 ٢۵ یتم
  دش دنھاوخ رضاح وا ربارب رد اھموق ٔھمھ و :٣٢

  ،دنک یم ادج اھزب زا ار اھ دنفسوگ ھک ینابش نوچمھ وا و 
 ؛درک دھاوخ میسقت هورگ ود ھب ار نامدرم  

  تسار تمس رد ار نادنفسوگ :٣٣
 .داد دھاوخ رارق دوخ پچ تمس رد ار اھزب و 

  :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس رد ھک نانآ ھب سپس :٣۴
  ،نم ردپ زا ناگتفای تکرب یا ،دیئایب 
  دیبای ثاریم ھب ار یھاشداپ و  
 .دوب هدش هدامآ امش یارب ناھج زاغآ زا ھک   

  ؛دیداد کاروخ نم ھب ،مدوب ھنسرگ اریز :٣۵
  ؛دیداد بآ نم ھب ،مدوب ھنشت 
 دیداد اج نم ھب ،مدوب بیرغ  

  ؛دیدیناشوپ ارم ،مدوب نایرع :٣۶
  ؛دیدرک متدایع ،مدوب ضیرم 
 .دیدمآ مرادید ھب ،مدوب نادنز  

  ،ام رورس” :داد دنھاوخ خساپ نایاسراپ هاگنآ :٣٧
  ،میداد کاروخ وت ھب و میدید ھنسرگ ار وت یک 
 ؟میداد بآ وت ھب و میدید ھنشت  

  میداد اج وت ھب و میدید بیرغ ار وت یک :٣٨
 ؟میدناشوپ ار وت و ،نایرع ای و 

 ؟میدمآ ترادید ھب و میدید نادنز رد ای و ضیرم ار وت یک :٣٩
  :تفگ دھاوخ خساپ رد هاشداپ :۴٠

  ،دیدرک نم ناردارب نیرتکچوک زا یکی یارب ھچنآ ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ” 
 .“دیدرک نم یارب عقاو رد   

  :تفگ دھاوخ دنتسھ وا پچ تمس رد ھک نانآ ھب هاگنآ :۴١
  دیور ینادواج شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم یا 
 ،تسا هدش هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا یارب ھک  
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 ٢ نایسسفا
  ،میئادخ تسد ٔھتخاس اریز :١٠

  میا هدش هدیرفآ یسیع حیسم رد و 
  ،میھد ماجنا کین یاھ راک ات  
  درک ایھم شیپ زا ادخ ھک یئاھراک   
 .میرادرب ماگ اھنآ رد ھک    
 
 تیصخش ھشیمھ ،دوش یم تاجن ثعاب ھک یقیقح نامیا نآ ھک ،دنا هداد ناشن ود رھ بوقعی و سلوپ
  .تسا هدرم نآ ندرب راکب نودب نامیا .درک یئاسانش ار نآ ناوت یم ھک دزاس یم داجیا ار یراتفر و
 
 ٧ یتم

  .تخانش دیھاوخ ناشیاھویم زا ار اھنآ :١۶
 ؟دننیچ یم زرھ فلع زا ار ریجنا و راخ ٔھتوب زا ار روگنا ایآ 

  ،ناس نیمھ ھب :١٧
 .دب ٔهویم دب تخرد اما ،دھد یم وکین ٔهویم وکین تخرد رھ 

  ،دھدب دب ٔهویم دناوت یمن وکین تخرد :١٨
 .دروآ وکین ٔهویم دناوت یمن دب تخرد و 

  ،دھدن بوخ ٔهویم ھک یتخرد رھ :١٩
 .دوش یم هدنکفا شتآ رد و هدیرب 

  ،نیا ربانب :٢٠
 .تخانش دیھاوخ ناشیاھ هویم زا ار نانآ 
 
 ارف ادخ تواضق یتقو .دشخب یم تاجن ار وا ھک تسین دھد یم ماجنا ناسنا ھچنآ ،دیشاب ھتشاد ھجوت
 لیلد نیمھ ھب و ،)هدروآ نامیا ناسنا( هدش بوخ تخرد ھب لیدبتً البق تواضق دروم تخرد ،دسر یم
 ،هرب ،بوخ تخرد ار وا ھک تسا دراذگ یم یاجب دوخ زا ناسنا ھچنآ .دروآ یم بوخ ٔهویم ھک تسا
 .دزاس یم یحیسم و
 یم یناسک لماش تواضق مود ٔهرود ،دندش اوس مھ زا زب و هرب نآ رد ھک ھیلوا تواضق ٔهرود زا سپ

 هویم و هانگ رادقم ھب تبسن شاداپ و ھیبنت زین ھلحرم نیا رد .دنرامش یم یحیسم ار دوخ ھک دوش
 ،دنناسر یم ماجنا ار نآ ھک دنتسھ نارادنامیا و ددرگ یم عیزوت هدروآ
 
 ۶ نایتنرق لوا

  نیسدقم ھک دیناد یمن ایآ :٢
  ؟درک دنھاوخ یرواد ار ایند 
  ،دینک یرواد ار ایند تسا رارق ھک امش سپ  
 ؟دیتسین رتکچوک سب لئاسم ٔهراب رد تواضق ھب رداق ھنوگچ   

  ؟درک میھاوخ یرواد ار ناگتشرف ام ھک دیناد یمن ایآ :٣
 .یگدنز لئاسم ٔهراب رد تواضق ھب دسر ھچ 
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 اب فالتخا ھک ینرادنامیا نایم ،مینک تیاعر ار اسیلک طابضنا ھک ھتساوخ ام زا ادخ ،باسح نیا رب
 ھچنآ تسا صخشم لاح .دنوش لسوتم ایند یاھ هاگداد ھب نایحیسم میراذگن و ،مینک یرواد دنراد مھ
  .دراد طبر ام ٔهزورما یگدنز ھب ردقچ دیوگ یم هدنیآ ھب عجار سلوپ
 ؛٨ - ۴ :١ نایتنرق لوا( ناوت یم ھلمج زا .دننک یم تبحص شاداپ ھب عجار ھک تسھ یرایسب تایآ

 :١ نایپیلیف ؛١٠ - ۵ :۶ نایطالغ ؛٨ - ۶ :٩ ؛١٠ :۵ ؛١۶ :۴ نایتنرق مود ؛۵٨ ،٣٢ :١۵ ؛٨ :٣
 :١ نایکینولاست مود ؛٢٣ :۵ ؛١٣ :٣ نایکینولاست لوا ؛٢۴ :٣ ؛۵ :١ نایسلوک ؛١۶ :٢ ؛٢۶ ،١٠

 ،١۴ ،٨ ،۴ :۴ ؛١١ :٢ سواتومیت مود ؛١٩ ،١٨ :۶ ؛٢۵ :۵ ؛٨ :۴ ؛١٨ :٢ سواتومیت لوا ؛٧
 .درب مان ار ،١۶

 ضیف بسح رب ھکلب ،میتسھ نآ قیال ھک تسین نآ رطاخ ھب اھ شاداپ نیا ھک دوش شومارف دیابن ھتبلا
  .میناسر ماجنا میناوت یم ار دور یم راظتنا ام زا ھچنآ ،اھنت ام .دنشاب یم دنوادخ
 
 ١٧ اقول

  زین امش ،سپ :١٠
  ،دیدروآ یاج ھب ،تسا هدش هداد نامرف امش ھب ھچنآ نوچ 
  میا تنم یب یناراکتمدخ” :دیئوگب  
 »“میا هدرک ھفیظو ماجنا اھنت و   
 
 .دراد زین ار رمث یب و هدیاف یب ینعم ،هدش ھمجرت “تنم یب” یسراف نابز ھب ھک archreios ٔھلمک
 هدش ماجنا راک یارب قوقح تخادرپ ینعم ھب ،ینانوی نابز رد )١٢ :۵ یتم( misthos شاداپ ً،اتجیتن
ً الماک شاداپ تخادرپ .)درادن تیاھن ھک( تسا سدقلا حور ٔهویم ناردنامیا صوصخ رد ھک ،دشاب یم
 ،دیوگ یم سلوپ .درادن ام ھب ینید وا و ،تسا ادخ ضیف باسح رب
 
 ۴ سواتومیت مود
  مندش ھتخیر لاح رد ،ینتخیر یا ھیدھ نوچمھ ،نونکا مھ ،نم اریز :۶
 .تسا هدیسر ارف متلحر نامز و 

  ،ما هدیگنج ار وکین گنج :٧
  هدناسر نایاپ ھب ار ھقباسم 
 .ما ھتشاد ظوفحم ار نامیا و  

  ،تسا هدامآ میارب یئاسراپ جات نونکا :٨
  درک دھاوخ اطع نم ھب زور نآ رد ،لداع رواد نآ ،دنوادخ ھک یجات 
  ،نم ھب اھنت ھن  
 .دنا هدوب وا روھظ قاتشم ھک نانآ ٔھمھ ھب ھکلب   
 ،میشک یم راظتنا یکالاچ و تبقارم اب ار حیسم یسیع ٔهرابود تشگرب ھک تسا لیلد نیمھ ھب
 
 ٣ نایسلوک
  ،دنک روھظ ،تسامش یگدنز ھک حیسم نوچ :۴
 .دش دیھاوخ رھاظ لالج ھب وا هارھ زین امش هاگنآ 
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 ۵ بوقعی
  ،ناردارب یا سپ :٧
  .دینک ھشیپ ربص دنوادخ ندمآ ات 
  دشک یم راظتنا ناقھد ھنوگچ دیرگنب  
  ؛دروآ راب ھب ار دوخ شزرا رپ لوصحم نیمز ات   
 .دنرابب نیمز رب یراھب و یزیئاپ یاھناراب ات دنک یم ربص ھنوگچ    

  ،دیراد یوق لد و دیشاب روبص زین امش سپ :٨
 !تسا کیدزن ام دنوادخ ندمآ اریز 
 
 ٣ انحوی لوا

  ،میئادخ نادنزرف کنیا ،نازیزع یا :٢
  .تسا هدشن راکشآ زونھ دوب میھاوخ ھچنآ یلو 
  ،دنک روھظ وا ھک هاگنآ میناد یم اما  
 .دید میھاوخ تسھ ھکنانچ ار وا نوچ ،دوب میھاوخ وا دننام   

  ،دراد یو رب یدیما نینچ ھک رھ :٣
 .تسا کاپ وا ھکنانچ ،دزاس یم کاپ ار دوخ 
 
 ار وا رگا .میشاب وا راکب لوغشم ھک ،تشاد میھاوخ راظتنا دیما و یداش اب ار حیسم تشگرب ینامز
 ھتبلا .دنتسھ دوخ ٔهدنیآ نارگن ھک دنتسھ زین ینایحیسم اما .دوب دھاوخ ام هارمھ زین طاشن ،مینک تمدخ
 دیاب و تسین ادخ زا اھ ینارگن نیا ھک درک شومارف دیابن یلو ،دنا هدرکن یفاک دشر حیسم رد زونھ
 .دوش ھتشادرب نایم زا
 
 ٢ انحوی لوا

  دینامب وا رد ،نادنزرف یا ،لاح سپ :٢٨
  میشاب ھتشاد نانیمطا دنک روھظ وا ھک هاگنآ ات 
 .میوشن هدنمرش یو زا شندمآ ماگنھ و  
 
 تسھ ادخ مالک و )“لاربیل”( نایارگناسنا ھیبنت/شاداپ نایم ھک یگرزب قرف ھب عجار تسا مزال اجنیا

 ود نیا .دش دھاوخن راکشآ دراد مالک یقبام اب ھک یمھم ٔھطبار ،دوشن نآ زا تبحص رگا .منک تبحص
  .دننک یم قرف مھ اب ظاحل ھمھ زا تشادرب
 ماجنا زا سپً اروف دیاب ار شاداپ ،دیوگ یم Skinner رنیکسا .منک نایب ار نآ زا ھنومن کی دیراذگب
 و داد ماجنا تاناویح یور ار شیاھشیامزآ رنیکسا .دریگب ماجنا هرابود هدش ھتساوخ ھچنآ ات داد راک
 ناویح یعون ار ناسنا ھک دوب رطاخ نیا ھب زین وا تشادرب .درک طوبرم ناسنا ھب ار دروآ تسدب ھچنآ
 نوچ ،دیامن یم قیوشت یروف شاداپ اب ار هدش ھتساوخ راتفر ھک تسا یا ھنوگب وا شور .درمش یم
 یاپ یتقوً اصوصخ ،درک قیوشت تدم زارد فادحا اب ناوت یمن ار ھبرگ و گس( درادن لمحت ناویح
 یظاحل زا ھتبلا .تسا ناویح زا یرترب دوجوم ناسنا ادخ مالک ساسا رب اما .)!دیآ یم نایم ھب گرم
 یقرف اما ،)دنور یم هار نیمز یور ،دنروخ یم تاجیزبس و تشوگ ،دنشک یم سفن( دنربارب مھ اب
 یئاھ دیما و رادشھ ،هانگ زا لبق ندع غاب رد .دنا هدش هدیرفآ ادخ تھابش رد ھک تسا نیا دنراد ھک
 ،درب یم رس ھب هانگ رد ھک نا هزورما یتح .تشاد رب رد ار یتدم زارد جیاتن دوب هداد مدآ ھب ادخ ھک
 .دیامن یم قیوشت ار وا ھک دراد یگدنز رد ار یتدم زارد دصاقم
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 یناویح راتفر ھب رجنم نآ ٔھجیتن ،)دشاب ھتشاد ناکما رگا( میئامن تیبرت ناویح دننام ار ناسنا رگا
 یم ھچ رھ و منک رود دوخ زا ار اھ جنر و درد ٔھمھ مھاوخ یم نم” ،دیوگ یم ناسنا .دش دھاوخ
 لوصا .داد دنھاوخ یروف تیاضر ھب ار ناشیاج ،تدم زارد فادحا .“مربب تذل یگدنز زا مناوت
 ھک ینامز اما .دش دھاوخ نکمم ریغ دراد ھطبار تیاھن یب ھب ھک یحیسم قالخاً اصوصخ ،یقالخا

 ،درک عوجر ١١ نایناربع ھب دیاب ،دوش یم سدقم مالک ھیبنت /شاداپ زا تبحص
 

 ١١ نایناربع
  ،دش گرزب ھک یماگنھ یسوم ھک دوب نامیا ھب :٢۴

 .دوش هدناوخ نوعرف رتخد رسپ تساوخن 
  ار ادخ موق اب ندید رازآ وا :٢۵

 .داد حیجرت هانگ رذگدوز تذل رب 
  ار حیسم رطاخ ھب یئاوسر و :٢۶

  ،درمش رصم یاھجنگ زا رتشزرا اب 
 .دوب ھتخود مشچ شاداپ ھب شیپ زا اریز  
 
 .تسا تیافک یب یروف یاضرا ھک دھد یم ناشن ،مینیب یم )لصف مامت و( تایآ نیا رد ھک ینامیا
 ٔهدنیآ ،دنراد یماکحتسا اب نامیا ھک ینارادنامیا اما .تسین طیارش نیا رد یزیچ یارب یماوداب ٔهزیگنا
 ینارفاسم نارادنامیا .دننک یمن بارخ یتاظحل رطاخ ھب ار ناشزور اھنآ .دنریگ یم رظن رد ار یرتھب
 هزورما یایند .تسا هدش ھتفھن هدنیآ ردً اقیمع اھنآ ٔھشیر .دشاب یم ناشیدبا ٔھناخ ناشدصقم ھک دنتسھ
 .تشاد دھاوخن ناشیگدنز رب یا هدمع ضوفن رگید ،شیاھدرد و فیک مامت اب
ً اتاھن و ھتفر نایم زا زیچ ھمھ نامز رورم اب دیوگ یم ھک ،یپورتنا مان ھب دراد یکیزیف تیصاخ ایند
 .درادن یمئاد تیاضر ھک تسا لیلد نیا ھب .)درب هانگ زا ھک یتنعل لیلد ھب( دش دھاوخ زاگ ھب لیدبت
 ،دننک یم هدھاشم رود زا ار ادخ یاھ هدعو و ،)ناشلد مشچ ندش زاب اب( دنناد یم ار نیا نایحیسم
 

 ١١ نایناربع
  ،دوب هدرمً ابیرقت ھک یسک زا مھ نآ ،نت کی زا ،ھنوگ نیا :١٢

 .دمآ دیدپ ،ایرد ٔهرانک یاھنش دننام رامش یب و ،نامسآ ناگراتس نوچمھ ریثک یلسن 
  ،دنتشذگ رد نامیا رد ھمھ نانیا :١٣

  ،دندوب ھتفاین زونھ ار اھ هدعو ھک یلاح رد 
  .دندوب ھتفگ دماشوخ و هدید رود زا ار اھنآ طقف ھکلب  
 .دنبیرغ و ھناگیب ،نیمز رب ھک دندرک قیدصت ناشیا   

  ،دنیوگ یم نخس نینچ ھک نانآ :١۴
 .دنتسھ ینطو یوجتسج رد ھک دنھد یم ناشن اراکشآ 
 
 نآ یایازم زا و میوش یم رتکیدزن تشھب ھب ،میوش کاپ هانگ زا ردق رھ و ،هداد ام ھب ادخ ار تشھب
 یم رتشیب زور ھب زور یگدنز یاھ یراتفرگ و هدش ناطیش بالجنم زا رپ ایند .میوش یم دنمرھب
 حیسم یسیع تاجن قیرط زا ار ادخ تشھب دیاب .تسا هدروآ یور ناطیش منھج یوسب ایند .ددرگ
 حور زا تبحص .تسین یناسنا ٔھیضرف ای دیدج بتکم .تسین یا هزات بھذم زا تبحص .دنروآ تسدب

 ،دیوگب دناوت یم یحیسم رجات .دراد یم رب نایم زا ار منھج ھک تسا یتشھب دوجوم ھک تسا ادخ
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 هاگن ار شنادنزرف ادخ .تسا نیمھ ایند نیا رد یگدنز یلو ،مداد تسد زا ار یدایز لام و لوپ ھلب”
  .“دراد یم
 یب یگدنز زا یا هدمع تمسق ،نآ نودب .دشاب هدش نشور نایحیسم یارب دیاب هدنیآ ھک مینیب یم لاح
 ریغ رظنب ھک یتالاؤس باوج نتفای یارب یدیما تقونآ .دیسر دھاوخ رظنب چوپ و ھتفشآ ،فاصنا
 دھاوخ راک رد یتواضق ھک مینک یم ادیپ نانیمطا ھک ینامز یلو .دمآ دنھاوخن تسدب دنشاب یم نکمم
  .تفای دھاوخ رییغت زیچ ھمھ ،دراد یم رب نایم زا ار اھ لاکشا ھمھ ھک دوب
 ھک تسا نامز نآ رد اھنت .دنروآ تسدب هدنیآ شنیب اب ،ناشتایح نامز رد ار ادخ تساوخ نارادنامیا
 درد اب سلوپ ھنوگچ میدیدً البق .دنک یم ادیپ ینعم ،دراد دوجو یفاصنا یب و هودنا و درد ھچ رھ
 ،دش وربور
 
 ۴ نایتنرق مود

  ،میوش یمن درسلد سپ :١۶
  ،دوش یم هدوسرف ام یرھاظ ناسنا دنچ رھ 
 .ددرگ یم رت هزات زور ھب زور ینطاب ناسنا  

  ام یارذگ و یئزج یاھجنر اریز :١٧
  دروآ یم ناغمرا ھب نامیارب یدبا یلالج 
 تسین ریذپ سایق اھجنر نآ اب ھک  
 
 تبسن یتیلوئسم نایحیسم ھجیتن رد و هدرک مولعم ار هدنیآ ،تدم زارد هاگدید دنیوگ یم دارفا یضعب
 دھاوخ یگدنز رد راکتبا و تمکح تفایرد ھب رجنم یتشھب هاگدیدً اقافتا .دنرادن دوخ ٔهزورما یگدنز ھب

 ای تشھب ،دراد یرتشیب شزرا مادک ،دیسرپ دیاب .دروآ یم دوجوب ار نیا یدبع شاداپ لصا ؛دش
 دناسر نایاپ ھب ار ھقباسم و ،تشاد هاگن ار شنامیا ،دیگنج بوخ وا .دینک هاگن سلوپ ھب ؟منھج
 ،دیوگ یم .)!هدنرب(
 
 ۴ سواتومیت مود
  ،ما هدیگنج ار وکین گنج :٧
 .ما ھتشاد ظوفحم ار نامیا و هدناسر نایاپ ھب ار ھقباسم 

  ،تسا هدامآ میارب یئاسراپ جات نونکا :٨
  درک دھاوخ اطع نم ھب زور نآ رد ،لداع رواد نآ ،دنوادخ ھک یجات 
 .دنا هدوب وا روھظ قاتشم ھک نانآ ٔھمھ ھب ھکلب ،نم ھب اھنت ھن  
 
 
 


