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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

 
 

 
 



 3 

 مجنپ لصف
 یحیسم ٔهرواشم رد ادخ مان

 )ھمادا( ادخ لوصا
 

 ھب جایتحا ،دنشک یم یگراچیب و یتخبدب و هدیشک شودب ار یگدنز تالکشم و لئاسم ھک یناسک
 ھچنآ ھب رگناشن یمان اب ار دوخ ادخ ،مالک رسارس رد .دننک ھیکت نآ ھب ات دنراد یعطاق عجرم
 رد ادخ ھچنآ زا فیلکتالب و توھبم میھاربا ھک ینامز .هدرک اشفا ،دنا ھتشاد نآ ھب زاین شنادنزرف

 :دینش ادخ زا ار نیا ،دوب هدنام ،تساوخ یم وا زا یریپ نس
 
  ١٧ شیادیپ

  ،دوب ھلاس ھن و دون مارَبا نوچ :١
  :دومرف و دش رھاظ وا رب دنوادخ  
  ؛قلطم رداق یادخ متسھ نم«   
 .شاب لماک و رادرب ماگ نم یور شیپ    
 
 رداق یادخ متسھ نم” دیوگ یم ھک دینش ار ادخ یادص شینادان و فعض لامک رد ماربا ،دینک ھجوت
 تشادن یموزل ماربا .درک یم هدروآرب ار وا تیاضر و کاروخ ھچنآ ٔھناشن ؟دینش ار ھچ .“قلطم
 جایتحا )موق نادیفس شیر و( مارَبا ھچنآً اقیقد “قلطم رداق” .دنک لاوحا و عاضوا ای دوخ ھب ھیکت
 دنراد مزال زین نایضاقتم زا یرایسب .داد وا ھب ار )ادخ تساوخ دربشیپ یارب مزال تشادرب( تشاد
 رد فیعض و کاکش نایحیسم .“قلطم رداق یادخ متسھ نم” ،دیوگ یم ادخ ھک دنونشب ار نیا
  .دنبایرد ،هدرک لمع لاحب ات ادخ ھک یا ھنوگب ار وا و هدش انشآ ادخ اب هرابود تسا مزال ،نامیا

 یارب یلو ،تسا رداق ادخ ھک تسا تسرد .دسانشب “هوھی” مان ھب ار ادخ یضاقتم تسا مزال دیاش
 مزال .دوش یمن یضاقتم ٔھلئسم دراو ھشیمھ عوضوم نیا ،تسا ناسارھ و فیعض ھک یضاقتم
 “دھع ھب رادافو” ـ ناونعب ھک تسا یمان ،هوھی .ددرگ وربور و انشآ “رادافو” یادخ اب هرابود تسا

 :درک انشآ دوخ موق و یسوم ھب ار دوخ مان نیا اب ادخ .دش ھتخانش شموق بناج زا ،دوخ
 

 ٣ جورخ
  ،وگب نینچ لیئارسا ینب ھب :تفگ یسوم ھب زاب ادخ و :١۵

  ،بوقعی یادخ و قاحسا یادخ و میھاربا یادخ ،امش ناردپ یادخ هوھی  
  ،دابالادبا ات نم مان تسا نیا ،هداتسرف امش دزن ارم   
 .لسن دعبً السن نم ِیراگدای تسا نیا و    
 
 Kurios سویروک ینانوی ناونع رد ،دیدج دھع رد .هدش هدرب راکب میدق دھع رد راب ۶٨٠٠ مان نیا
 ھکنآ متسھ” ھب ھک تسا “ندوب” لعف یعون تقیقح رد ھملک نیا .دش هدرب راکب یسیع یارب
 دیدج دھع یاھ هدنسیون .هدش ھمجرت مالک رد )۵٨ :٨ انحوی( “متسھ نم” و ،)١۴ :٣ جورخ(“متسھ
 و تسھ دوب ھک ینامھ” هوھی .دنا هدرب راکب “دوب دھاوخ و تسھ و دوب ھکنآ” ،ھنوگنیا ار نآ ینعم
 ار نارادنامیا دھاوخ یم مان نیا .درک باسح وا رب ناوتیم ھک تسا نیا روظنم .“دوب دھاوخ
 ھب ھک دشاب ھتشاد دامتعا دناوت یم یضاقتم ایآ .درک دھاوخ افو دوخ دھع ھب ادخ ھک دشخب نانیمطا
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 ار شماجنا تردق هداد هدعو دوخ ھک یئادخ ـ ھتفگ ادخ ھک تسا یفرح نیا !ھتبلا ؟دنک افو شا هدعو
  .دراد زین

 ار یئاھ مان شنیمداخ قیرط زا اما ،هدادن شمان رد دوخ تیصخش و تعیبط ھب عجار یتاعالطا ادخ
 ھب یگرزب کمک دنناوت یم زین اھ مان نیا .دننک یم زاربا ار شتایصوصخ زا یدادعت ھک هدرب راکب
 تالکاشم و لئاسم ھب عجار دوخ تبحص ٔھلابند رد ادخ ار اھ مان ھکنیا ربً افاضم .دننک نارواشم
 ادخ ار اھ مان ھک تشاد زین ھجوت تسا مزال .دنوش هدرب راکب ادخ تایصوصخ ات ،دومن اشفا یگدنز
 ھک تسا نیا روظنم .دنشاب وا رب زکرمتم دھاوخ یم نوچ )سدقلا حور قیرط زا ( ھتخاس فوشکم
 ادخً اصخش دوخ یضاقتم ات دشاب هدش نشور یضاقتم ٔھلئسم اب نآ ٔھطبار و هدش ریسفت دیاب یمان رھ
 نیا ھب و ،درک تبث شمالک رد ار اھ مان نیا سدقلا حور ٔھلیسو ھب ھک ،دوب ادخ .دننیبب ھلئسم رد ار
 :دیجنس ار اھ مان نیا یلمع بناوج تسا مزال لیلد
 

  .تسا اجنآ ادخ ـ ھّمَش هوھی .١
 

 ۴٨ لایقزح
 .دوب دھاوخ ھّمَش هوھی زور نآ زا رھش مسا و دشاب یم )ین( رازھ هدجھ شطیحم و :٣٠

 
 تساوخ اب قباطم ھک ینامز .تفای دنھاوخ ،دوش ھتخاس دیاب تراسا زا سپ ھک یرھش رد ،ار ادخ
 تکرب و تیادھ ار ام دراد ھک )یزاسکاپ ،رییغت لاح رد( دید میھاوخ نآ رد ار ادخ ،مینک لمع ادخ
 ادخ .“تسا اجنآ ھک تسا یئادخ” نیا .دشک یم ار ام راظتنا و هداتسیا ،زین هار رخآ رد و ،دھد یم
 نیا .دریذپب دوخ روضح رد ار وا ،زین رخآ رد و ،دزاسب ار وا ات دنک یم تیادھ ار رادنامیا یروط
 هدافتسا )اھ تراسا( تالکشم و لئاسم نامھ زا .دنک یم شنادنزرف ٔھمھ یارب ھک تسا یراک
 ادخ .دھد یم هولج یضاقتم رد ار یسیع شدنزرف و ،دنک یم ناربج ار یناحور یاھ فعض ،هدرک
 .درک نایب رصع نیا رد ناوت یمن ار شراک تمظع .رکش ار
 

  .درک دھاوخ مھارف ادخ ـ هرای هوھی .٢
 
 ٢٢ شیادیپ

  ار ناکم نآ میھاربا سپ :١۴
  .دیمان »درک دھاوخ مھارف دنوادخ«  
 ».دش دھاوخ مھارف ،دنوادخ ِهوک رب« :دوش یم ھتفگ زین زورما ات و   
 
 ھب جایتحا و میتسھ انشآ ار هدرک شاف ھک یمان و تیعقوم و ھتفرگ یاج نآ رد ھیآ نیا ھچنآ نتم

 هار رد ادخ ھک تسا یتردق و توق ٔھناشن ،ھتشاد خیرات رد ھک یریثات ،دوجو نیا اب .دنرادن تبحص
 ھب اھلد .تسا هدومن فرصم ،ریذپان ناکماً الک و ،ریذپ بیسآ ،کوکشم ،مھبم ،لکشم رظنب یاھ
 میھاربا ھک یدنفسوگ اب دوخ ادخ ار دش یم هداد هار رد دیاب ھک یئاھ ینابرق و دیدرگ زاب دنوادخ
 شنادنزرف تاجایتحا .تخاس مھارف ،میتشاد مزال بیلص رب ام زا کی رھ ھک یدنفسوگ ؛تشاد مزال
 وا یوس ھب نانیمطا اب و میسرتن .تخاس مھارف تشاد تسد رد لزا زا ھک شتاجن ٔھشقن قبط رب ار
 .دزاس یم مھارف ار سدقلا حور راک یانبریز ھک تسا ام نامیا .میرادرب ماگ
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 .دنیب یم ارم ادخ ـ یُور لِا .٣
 
 ١۶ شیادیپ

  ،دوب ھتفگ نخس وا اب ھک ار دنوادخ مان رَجاھ :١٣
  ،دناوخ »ینیب یم ارم ھک یتسھ ییادخ وت«  
 »؟مدید ،دنیب یم ارم ھک ار وا اجنیا رد یتسارب ایآ« :تفگ اریز   
 
 و ،دنرب یم رسب نادرگرس و مگردرس طیارش نامھ رد ھک دنتسھ یرایسب یاھ رجاح زین هزورما
 قالط ناردام و ناردپ .تسا ھتخاس مھارف تداھش نیمھ قیرط زا ادخ ھک دنراد ینانیمطا ھب زاین
 یگدنز یاھرطخ و ،دیدرت ،یفیلکتالب راچد و ،دنا ھتفای یھاگ ھیکت نودب و اھنت ار دوخ ھک ،ھتفرگ
 یم ار ھمھ .“دنیب یم” ار اھنآ ادخ .دوب دنھاوخن اھنت ،تقو چیھ ادخ نادنزرف ھک دننادب دیاب ،دنا هدش
 ار تسا شیپ رد ھچنآ .دننکب زین لمع قیرط نآ زا ھک هداد ار سدقلا حور شنادنزرف ھب ،اما .دنیب

  .میراد رب مدق “دنیب یم” ھک وا رب ھیکت و تعرج اب .دوش یم هارمھ ناشیا اب و دنیب یم ادخ
 

 .هرخص .۴
 
 ٣٢ ھینثت

  .لماک وا لامعا و تسا هرخص وا :۴
  .تسا فاصنا وا یاھقیرط ٔھمھ اریز

 .وا تسا تسار و لداع .اربم ملظ زا و نیما یادخ
 

 ادخ تایصوصخ مامت ھب( نآ زا رتشیب و ،تسا تسار و لداع ،نیما ،فاصنا اب ،لماک ،مکحم ادخ
 یمکحم هرخص وا نوچ ،ددرگ یم لح وا رد ،دشاب ھچ رھ ،ھلئسم و ناکم و نامز .)میا هدشن انشآ
 ربص ،توکس رد اما ،تسا تکاس عقاوم یضعب رد .دنک یگدیسر نآ ھب ھنوگچ دناد یم ادخ .تسا
 .دشاب هدرکن تشادرب ار وا روضح ھک تسین یرادنامیا چیھ .دھد یم زین ار مزال یناحور شنیب و
 یئادخ نامھ .میجاتحم نآ ھب ھمھ ھک دنک یم زاب زین ار مالک ،تاجن نیا و .میتفای تاجن نامیا اب ھمھ
  .دھد تاجن ار وا زین ھلئسم نیا رد تسا رظاح لاح ،داد تاجن ار یضاقتم ھک
 

 .ام مچرپ ـ یسن هوھی .۵
 

 ١٧ جورخ
 .دیمان یِّسن هوھی ار نآ و درک انب یحبذم یسوم و :١۵

 
 دنزرف رگا ،تسین یکش .دشاب یمن نآ زا رتمک یزیچ زین ادخ هدعو .دنوش قفوم دنھاوخ یم مدرم
 قامعا رد ار ادخ .دروآ دھاوخ تسدب ار دراد ھک یزاین و درک دھاوخ ادیپ ار وا ،دیوجب ار وا ادخ
 یم ھتخاس فدھ ار ھمھ ھک ینوگانوگ یاھ ھسوسو لباقم رد .تفای ناوت یم تالکشم و لئاسم
 زاین ھک تسا تریغ ،رگید ترابع ھب .ادخ )حبذم( مچرپ ریز هزرابم اب ؟تسا مادک هار .تفای ناوت
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 رد ار دشاب یمن ناطیش یاپ ریز ندش دروخ زج یزیچ ھک ،رگید ٔهراچ یتقو .دراد ندرک راک ھب
 رارق نآ زکرم رد ام و ،راکنا لباق ریغ ،تسا نایم رد یگنجً اتقیقح ھک مینیب یم ،میریگب رظن
 وا ھک مینک هدافتسا یرازبا زا اھنت دیاب نینچمھ ،اما .میگنجب دیاب ھکنیا زج تسین یا هراچ و میراد
 شمالک تشک زا ادخ ٔهویم .دیآ یم رد زاورپ ھب هدش تعاطا شمالک ھک یئاج رد ادخ مچرپ .هداد
  .دوش یم روراب
 
 تلادع هوھی( ونیقدص هوھی ؛)٢٣:١ رومزم( “تسا نم نابش دنوادخ” :تسھ مھ یرگید یاھ مان
 خیرات لوط رد ھک تسا ھتفھن ادخ تایصوصخ زا یرایسب ادخ یاھ مان رد .)۶ :٢٣ ایمرا()ام
 .دنک یم هدافتسا نآ زا و درک اشفا ار نآ ھک تسا سدقلا حور .هدوب وا موق یرای ثعاب
 رد لاثم ناونعب( درک هدافتسا حیسم یسیع ھک تسا یمان ،هدشن هراشا نآ ھب ھک یمان ،نایاپ رد
 ،تظافح ،تبحم ،تیمھا ؛)دشاب دیاب( تسھ ردپ ھچنآ مامت .ینغ رایسب تسا یمان .“ردپ” :)شیاعد
 زاب یضاقتم یارب ار نآ دیاب .دنک اشفا دیاب ھک تسا سدقلا حور .مینیب یم نآ رد ار ھمھ ،هریغ و
 دیاب دراد وا طیارش و یضاقتم ھب طوبرم ھک یبناوج ھب عجار .درک تبحص نآ ھب عجار هدرک

 ھب دنھاوخب زین دوخ و دنونشب دیاب .دنک یم رتشیب زین ار ردپ زا نادنزرف تخانش .درک تبحص
 اما .دبای شرورپ وا رد دیاب ھک تسادخ تساوخ .دھد ماجنا ار شراک سدقلا حور ات ،دنروآ نابز
 نآ نوچ ،)دنوش کیرش یگدنز رد ار ادخ( دھاوخب دیاب زین شدوخ ،تیاھن رد ھک ددرگن شومارف
 رتھب سدقلا حور ،دھاوخب رتشیب ھچ رھ .دشاب یم سدقلا حور لمع یارب مزال یانب ریز لماش زین

 یاجب ار یلماک ذوفن ،دراد یضاقتم صاخ زاین ھب طوبرم ھک یمان هارمھ ،ردپ مان .درک دھاوخ لمع
 یم زاب ار یا ھیدھ ٔھتسب ھک یا ھنوگب( مان ندرک “زاب” ھک دوش دیکات دیاب هرابود اما .دروآ یم
  .دشاب یم راک طیارش هدمع زا ،تسا نآ نورد رب ھچنآ تیور و ،)مینک
 
 ار تشاد نتفگ ھب مزال ھچنآ نم و درادن یمامت درک تبحص عوضوم نیا ھب عجار ناوت یم ھچنآ
 رد ـ دوخ یارب ـ ار دسر یم “ردپ” زا امش رظنب ھچنآ .تسا امش تسد رد راک ماجنا لاح .متفگ
 :دیھد حرش دوخ یارب ار تسھ و هدوب ردپ امش یارب ھکنآ .دیسیونب ریز
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