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

 )مود شخب( ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم
 
 

 دش هدیرفآ قالخا اب یدوجوم مدآ .٣
 
 ھب یطبر ھکنآ رطاخب ھن ،منکن ناسنا رد ادخ تھابش زا تبحص ما هدرک یعس لاحبات نم
 ات دزاس مھارف ار ھنیمز دش ھتفگ ھچنآ ادتبا دوب مزال ھکلب ،)دراد یتایح ٔھطبار( درادن عوضوم
 .منک تبحص نآ زا رتھب مناوتب
 
 :دش هدیرفآ ادخ )لکشو( تھابش رد ناسنا
 

 ١ شیادیپ
  :تفگ ادخ هاگنآ :٢۶

  ،میزاسب نامدوخ ھیبش و نامدوخ تروص ھب ار ناسنا«  
  نایاپراچ رب و نامسآ ناگدنرپ رب و ایرد نایھام رب وا و   
  ،دنزخ یم نیمز رب ھک یناگدنزخ ۀمھ و نیمز ۀمھ رب و    

 ».دنارب نامرف    
  ،دیرفآ دوخ تروص ھب ار ناسنا ادخ سپ :٢٧

  ؛دیرفآ ادخ تروص ھب ار وا  
 .دیرفآ هدام و رن ار ناشیا   

  :دومرف ناشیدب ادخ و داد تکرب ار ناشیا ادخ :٢٨
  .دیبای طلست نآ رب و دیزاس رپ ار نیمز و دیوش ریثک و روراب«  
  نامسآ ناگدنرپ رب و ایرد نایھام رب   
  ،دنک یم تکرح نیمز رب ھک یرادناج رھ رب و    
 ».دینارب نامرف     

 
 ،دنا هدرک ناونع ار یفلتخم یاھ تشادرب هدش ھتفگ تایآ نیا رد ھچنآ ینعم دروم رد نارّسفم
 :دنقفاوم نآ اب ھمھ ھک دراد دوجو لصا ود اما
 

 .دزاس یم داجیا ار تاناویح و وا نایم قرف ھک تسا ادخ ھب ناسنا تھابش .١
 .یقالخا تیلوئسم بحاص و ،شوھ اب )یدح ات ،دشابنً الک رگا( تسا یصخش ناسنا .٢

  
 ھک تسا نیا ناشداقتعا یخرب و ،دراد دوجو لکش و تھابش نایم یقرف دنراد داقتعا یدادعت
 لئاق ار یقرف چیھ ادخ مالک رگید فرط زا و ،تسین نایم رد یقرف مدقتعم نم( دنرادن قرف
  .)٣٢(دنشاب یم ضیوعت لباق ھک دنا هدش هدافتسا یا ھنوگب کی رھ و دوش یمن
 نارواشم یارب نوچ ،درک تبحص رتشیب یردق هدش دای لوصا ھب عجار تسا مزال اجنیا رد
  .تسا رادروخرب یدایز تیمھا زا یحیسم
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 رنیکسا .تسین ناسنا تعیبط ءزج تیلوئسم ،دنراد داقتعا ایند نیا “نارکفنشور”رثکا هزورما
 شطیحم رد یلماوع رییغت اب ار وا ناوت یم و ،دشاب یم شطیحم لرتنک طحت ناسنا دیوگ یم
 ریمض ناسنا دیوگ یم دیورف .دومن تیادھ تسھ نآ ھب زاین ھک یتاھج ھب )ھیبنت/شاداپ هارمھ(
 ھک یزیچان تمسق و ،دوش یم لرتنک و قیوشت نآ طسوت ھک دراد یھاگآدوخان و لوقعمان
 ھک دشاب یم یتروصب ،)میرامش یم لوقعم ار دوخ لوقعمان راتفر نآ قیرط زا و( تسا لوقعم
  .دراد یم فذح ار رگید یوگباوج یاھ ھنیزگ و درامش یم ینالقع ار تامیمصت
 زیچ ھمھ رب تاساسحا .هدرک ھطاحا لوقعمان یحور ،وس رھ رد ار ام فارطا ،رگید بناج زا

 اھ دص و ،یبسن تایقالخا ،Rogers زرجار یاھ یئارگ ساسحا ،رود رواخ نایدا .هدرک ھبلغ
 .“هدب شماجنا ،یراد نآ ھب تبسن یبوخ ساسحا رگا” ،دنھد یم ار راعش نیا رگید شبنج
  .دنریگ یم هدیدان ایند رد قالخا اب یقولخم ناونعب ار ناسنا تیلوئسم اھ شبنج نیا کیاکی
 .تسا هدش رو ھلمح وا ھب ھک ،تسا تاقولخم نایم رد ناسنا ندوب رصحنم نیمھ رطاخب
 ھشوگ ھب ھبرگ و گس اما .دنا ھتشاذگن ناویح و ناسنا نایم یقرف ،زرجار و ،دیورف ،رنیکسا
 رگید تاناویح و ادخ ھب هدشن مکح تاناویح ھب .دنا هدش یھانگ بکترم نوچ دنرب یمن هانپ یا
  .هدادن تاناویح ھب یقالخا نیناوق ادخ .دننک تبحم
  .دنزاس یم انب ار ناسنا تعیبط یگژیو ساسا یناحور قطنم ود نیا
 

 ۴ نایسسفا
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسّودق و ییاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   
 
 ٣ نایسلوک

  ،دیا هدرک رب رد ار دیدج ناسنا و :١٠
  دوش یم ون نآ رھ یقیقح تفرعم رد ھک  
 .دیآرد شیوخ ۀدننیرفآ تروص ھب ات   

 
 .)٢٨ ات ٢۶ :١ شیادیپ ھب فطع( دنک یم ادخ تھابش یزاس زاب زا تبحص نایسسفا رد سلوپ
 یم تھابش نیا ساسا ار ادخ یلک تخانش ،ھکنآ ربَ افاضم ،مینیب یم زین نایسلوک رد ار نیا

 دروم ریذپ لدابت لکش ھب ھیآ نیا رد تروص و تھابش ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً انمض( درامش
 .)دنا ھتفرگ رارق فرصم
 مدآ طوقس زا سپ ،ادخ تروص و تھابش ھک دننک یم اشفا ار تقیقح نیا نینچمھ ھیآ ود نیا
 و لد” تسا مزال و ،)٩ :٣ بوقعی دنا ھتشاد هاگن ار نآ زا یردق ھکنآ دوجو اب( دش فیرحت
 :دنک رییغت ناسنا “رکف
 

 ۴ نایسسفا
 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣

 
 یراکوکین و تیسودق نآ ٔھناشن ،دیآ یم تسدب یراکوکین و تیسودق قیرط زا ھک یلماک ملع
 ار ادخ تروص و تھابش ھک دنتسھ یرصانع کش نودب ھجیتن رد و ،تسا ادخ رد ھک دشاب یم
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 )لالدتسا( ار یدنمشیدنا و قالخا ھک تسا حضاو زین تھابش نیا .)٣٣(دنزاس یم انب ناسنا رد
  .دراد رب رد
 اھنت .درک یئاسانش یعقاو ینعم ھب ناوت یم ار ادخ تھابش ھک تسا یحیسم صاخشا رد اھنت
 ار ناشراکفا ھک دنتسھ نایحیسم اھنت .تسادخ لوبق دروم ناشیقالخا لوصا ھک دنتسھ نایحیسم
 تسدب دوخ ھکنآ رطاخب ھن ،زین ار تایصوصخ نیا .)تسا ادخ هاگدید زا( دراد لوبق ادخ
 رد ادخ ھک تسا یضیف رطاخب ھکلب ،دیسر ناشتسدب دنا هدوب نآ راوازس یا ھنوگب ای دندروآ
 .دومرف اطع دوخ تیشم
 رد ششوک زا رتمک یزیچ .مینک هرواشم میناوت یم ھک تسا نایحیسم اب اھنت ھک میریگ یم ھجیتن
 دراد ناسنا یارب ادخ ھک یفدھ نوچ ،دوب دھاوخن لوبق لباق ناسنا رد ادخ تھابش یزاسزاب هار
 ار یزاسکاپ و تاجن ھک( یحیسم ٔهرواشم اھنت ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .تسادخ ھب وا تھابش
 یرییغت ناوت یم ،دنا ھتفای تایح دیدجت ھک یناسک رد اھنت .ددرگ یم بسانم )هداد رارق فدھ
  درک داجیا ار
 

 ۴ نایسسفا
  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢

  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثات تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و یئاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 .دشاب ادخ ھیبش   

 
 درک کمک ناوت یم ار نامیا یب .درک هرواشم نانامیا یب اب ناوت یمن ھک تسا رطاخ نیمھ ھب
 رتمک یزیچ رھ .هرواشم ھن اما ،درک انشآ حیسم اب ار وا ای ،دیآ رد تسا نآ رد ھک یتیعقوم زا
 ،ددرگن یئاسراپ و شناد ندرک رب رد و ،هانگ ندروآرد نت زا ھب رجنم ھک یھار رھ ؛نیا زا

 دوش یم مان دب ادخ .دنک یم مان دب ار ادخ هدرک هارمگ ار نانامیا یب و ،تسین حیسم مان راوازس
 دوخ تھابش یزاسزاب شراک ،تسین ندرک حالصا شراک ادخ ؛دنھد یم هولج دب ار وا نوچ
 هار اب ار یدولآ هانگ هار ات دننک کمک نانامیا یب ھب شنارواشم دھاوخ یمن ادخ .تسا ناسنا رد
  .میشاب یقیقح یزاسزاب و یتشآ تمدخ رد هدناوخ ار ام وا .دننک ضیوعت یرگید دولآ هانگ
 .)٣۴(دنک یم زین شراتفر رد ناسنا تیلوئسم ھب هراشا ،)رگید دراوم رب هوالع( ادخ تھابش
 نآ زا یچیپرس رھ لوئسم ار ام و هدرک راکشآ ام یارب شمالک طسوت ار شدوخ تساوخ ادخ
 رد ادخ تساوخ یارجا مدع ینعی هانگ .)هدش ناطیش باذع راچد ھک تسا ناسنا( هدرک زین
 ھچنآ( دنشاب یم زین هانگ لوئسم ھمھ ھجیتن رد .)یسیع زج( دنا هدرک هانگ ھمھ .ناسنا یگدنز
 دناوت یمن ھتفاین تاجن ھک یسک .)دندوزفا نآ ھب یگدنز رد ھچنآ و دندرب ثرا ھب مدآ زا
 نوچ ،تسیچ وا تساوخ دناد یمن .درادن ار سدقلا حور نوچ ،ددرگ ادخ تساوخ یوگخساپ
 تراشب .تسا ناردنامیا یارب اھنت یحیسم ٔهرواشم لیلد نیا ھب .تسا هدرک در ار نآ ای و هدینشن

  .دشاب یم نانامیا یب ٔھمزال
 .دش هدیشک یھابت ھب زین ناسنا یوقت و شناد تیفرظ ،دش فیرحت ادخ تھابش ھکنآ زا سپ

 .)سدقلا حور( دنک یم داجیا ادخ تساوخ تخانش یارب ار یا هزات تیفرظ ھک تسا ون تایح
 تیفرظ ،دنا هدمآ ایند ھب راب ود ھک یناسک .میا هدرک نآ زا تبحص ھک تسا یزاسزاب نامھ نیا
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 ھنازور ار ادخ دنناوت یم و ،)دوش یم رتشیب ھنازور ناشتشادرب( دنا هدروآ تسدب ار یقالخا
 یم ناطیش شوختسدً اتعیبط و ،دنراد قالخا زا یتسردان هدیا نانامیا یب .دنزاس دونشوخ
 اب دننک یم رکف ھک یناسک( دوش یم یئارگ تعیرش ھب لیدبتً اتاھن نامیا یب قالخا .دندرگ
 .)٣۵()٨ :٨ ؛٢٣ :٣ نایمور( دنک یم ماندب ار ادخ و )دننک یم دونشوخ ار ادخ ناشبوخ لامعا
 اھ نآً اشنم ھک هدش راوتسا تسرد ان )یاھ هزیگنا( یاھ تین ساسا رب ھتفاین تاجن ھک یقالخا
 اھنت ھن نوچ ،دراد یدایز تیمھا یحیسم نارواشم یارب اھ تیعقاو نیا .تسا ادخ فیرحت
 نایضاقتم هزات تیفرظ دیاب ھکلب ،دننک یم تبحص ھک تسا قالخا ھب عجارً امئاد ھکنآ رطاخب
 ار سدقلا حور نوچ ،هدرک تفایرد ار هزات تایحً اتقیقح ھک یسک رھ  .دنریگب رظن رد زین ار
 مامت ماجنا ناکما ھجیتن رد و ،دراد ار نآ ھب لمع و ادخ مالک تخانش یاناوت ،هدرک تفایرد
 رتمک اما ،تسین یثحب دراد تقیقح نیا ھکنآ رد .تشاد دھاوخ زین ار دھاوخ یم وا زا ادخ ھچنآ
 ،تیفرظ ھک میناد یم ھمھ .دنشاب هدرک ادیپ یسرتسد دوخ لماک تیفرظ ھب ھک دنتسھ یناسک
 یزاس زاب .مینک یم دشر ادخ تھابش رد ام ھک تسا رطاخ نیا ھب و ،تسا دشر لاح رد ھشیمھ
 ،دوشیم انب جیردت ھب
 

 ٣ سرطپ مود
  ،دیناد یم ار نیا ھک لاح ،نازیزع یا امش سپ :١٧

  دیوش هارمگ نانید یب تسردان هار ھب ادابم دیشاب شوھ ھب 
 ،دیھدب فک زا ار نات یرادیاپ و  

  دنوادخ تخانش و ضیف رد ھکلب :١٨
  ،دینک ومن حیسم یسیع ام ٔهدنھد تاجن و 
 .نیمآ !داب لالج دابالادبا ات لاح زا ار وا ھک  

 
 ات ،ددرگ یم انب بترمان ام یجیردت یزاس زاب نیا ،تسھ ام دوجو رد هانگ زونھ نوچ ً،انمض 
 رواشم ،رطاخ نیا ھب .میوش لماک ادخ روضح رد هدش دازآ هانگ زا ،لماک روطب ھک ینامز
  .دنک یگدیسر یضاقتم یگدنز بناوج زا یرایسب ھب دراد ار ناکما نیا یحیسم
 ناوت یم یظاحل زا ؟ھتفای نایاپ هرواشم نامز دناد یم رواشم ھنوگچ ؛تسا اجنیا لاؤس لاح
 تالکشم و لئاسم دادعت رد ناوت یمن ار باوج .دریگ یمن نایاپ تقو چیھ هرواشم تفگ
 :هاگنآ نوچ ،تفای یضاقتم
 

 ای ،)تسھ تالکشم و لئاسم ھشیمھ نوچ( تفای دھاوخن نایاپ تقو چیھ هرواشم )١
 یزیچ نایاپ دیوگب ھک تسا یسک ھچ اما( دبای یم نایاپ یرایتخا روطب ھک ینامز )٢

 )تسا نم رایتخا رد
 
 ھک یلئاسم .رگید لماوع ھب یا هزادنا ات و دراد هدش لح لئاسم تیفیک ھب یگتسب هرواشم نایاپ

 رد یاپ زا ار یضاقتم و )دنوش یم صخشم هرواشم یط رد ای( دنشاب یم صخشمً ارھاظ
 ماجنا هرواشم رد اھراک ھمھ )دیاب ھن و( ناوت یمن ھک یروطب و .دنراد تیولوا ،دنا هدروآ
 رظنب یئاھنت ھب راک نیا اما .دنریذپ نایاپ لئاسم نیا لح زا سپ تسا نکمم تاسلج ،دنریگب
  .دیآ یمن یفاک
 ایآ ؟دوش ھجاوم اھ نآ اب ادرف یضاقتم تسا نکمم ھک دنک یلئاسم ھب ھجوت دیابن رواشم ایآ
 لئاسمً انیقی ؟دشاب یمن زین ھناریگ شیپ تامادقا لماش ،یزومآ زاب و حالصا رب هوالع شراک
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 تسا نکمم راک نیا ،اما .دنوش ھتفرگ هدیدان دیابن ھک دنشاب یم صخشم یا هزادنا ات زین هدنیآ
 ھچ ھجیتن رد .دنکب زین رواشم ھب ھتسباو ار یضاقتم و دشکب لوط اھ لاس هرواشم دوش ثعاب
 ؟درک دیاب راک
 ،)هدش اشفا و( هدش ھئارا وا ھب ھک دنک یم یلئاسم رب زکرمت اھنت ھن رواشم ھک تساجنیا باوج
 اب وا ات دنک یم اھ نآ ندش لح یگنوگچ زا یرورم یضاقتم هارمھ ،لئاسم لح زا سپ ھکلب

 هدنیآ لئاسم لح یارب ار هدمآ تسدب لوصا و دوش انشآ مالک قیرط زا لئاسم لح قیرط
 شیپ تسناوتن رگا اھ نآ لح قیرط و( لئاسم یریگ شیپ قیرط شزومآ رب هوالع .دنک هدافتسا
 شزومآ زین ار نآ زا هدافتسا قیرط و ادخ مالک لوصا دھاوخ یم یحیسم رواشم ،)دنک یریگ
  .دبای ھمادا یناحور دشر ات دھد
 یلئاسم زا یتسرھف ادخ مالک .دنک یم ام اب ادخ ھک دریگ یم ھمشچ رس اجنآ زا عوضوم نیا
 باتک عومجم ادخ مالک .درک ناشلح ناوت یم ھنوگچ و دنتفا یب قافتا تسا نکمم ھک تسین
 یم ناشن ھک یئاھ تیعقوم هارمھ ،دنشاب یم یگدنز ّلک ھب طوبرم لوصا لماش ھک تسا یئاھ
 یضعب .)٣۶(درک هدافتسا اھ نآ زا ناوت یم ھنوگچ و دننک یم ادیپ طبر لوصا نیا روطچ دنھد
 شور ،لاثم ناوعب( هدش نآ زا تبحص لیصفت اب هدش عقاو نآ رد یضاقتم ھک یتیعقوم عقاوم
 زا دش دھاوخ مزال ،رگید عقاوم .)٣ سرطپ مود ـ تسا نامیا یب شرھوش ھک ینز یگدنز
 زا ھنوگچ دزومایب دیاب رواشم .درک هدافتسا هدش ناونع ھک یئاھ لاثم و ،یلک لوصا ،لالدتسا
 .دیامن هدافتسا ،هریغ و لالدتسا و ھیبشت و سایق
 .)٣٧( دنزومایب یگدنز فلتخم یاھ تیعقوم رد ار ادخ مالک لیلحت ٔهویش تسا مزالزین نایضاقتم
 ھلئسم لح راک نایرج یلک لوصا یضاقتم ھک هدیسر نایاپ ھب هرواشم دناد یم ینامز رواشم
 رد ار ھبرجت نیا ھنوگچ دناد یم و هدرک کرد یبوخ ھب ،راک نایاپ ات ادتبا زا ،ار ھتشاد ھک یا
 یضاقتم ھک ینامز .)نادنچ ھن راک ماجنا اما ،تسا ینالوط شنتفگ( درب راکب دوخ ٔهدنیآ لئاسم
  .... میئوگب میناوت یم ھصالخ رد .تسا ھتفای نایاپ هرواشم تقونآ ،دش انشآ مالک زا هدافتسا اب
 :نایاپ

 زا ،)هدش اشفا هرواشم لوط رد ھچنآ و( یضاقتم یلصا لئاسم ھک تسا ینامز )١
 ؛دنا هدش لح ادخ مالک قیرط

 ار هدوب راک رد شا ھلئسم لح و تخانش رد ھک یلوصا ،یضاقتم ھک تسیا ینامز )٢
 ؛تسا هدرب راکب یرگید ٔھلئسم لح رد و ،ھتخومآ

 ،تسناوتن رگا و ،دنک زیھرپ لئاسم زا ھنوگچ ھتخومآ یضاقتم ھک تسا ینامز )٣
 .دیامن کمک تساوخرد اجک زا و ھنوگچ

 
 ھب لاح .مینک هدروآ رب دروم رھ رد ار ادخ تساوخ میناوتب ھکنآ یارب دنتسھ یطیارش نیا
 .میزادرپب یرگید دروم
 ٔھسفلف ھنوگچ میداد ناشن و ،میدرک “قالخا اب قولخم” ناونعب ناسنا تیلوئسم زا تبحصً البق
 یتیلوئسم فلاخم ّیدح ھب دارفا نیا عضوم .دنزاس یم لطاب ار تیلوئسم نیا رنیکسا و دیورف
 ینادنچ قرف .دزاس یم در تاقولخم نایم رد ار ناسنا یگناگی ھک ،هداد ناسنا ھب ادخ ھک تسا
 ،تروص ود رھ رد .درادن دوجو زین ادخ ھب تھابش ،ھجیتن رد و دنراذگ یمن تاقولخم ریاس اب
 عاضوا تسد تلآ ار وا .تسین ناویح کی زا رتھب یدوجوم ؛تسین قالخا اب یدوجوم ناسنا
 یاھ راشف شوختسد شیاھ میمصت ٔهزیگنا ھک دنرامش یم فرط یب یطیحم و ،مدرم ،لاوحا و
  .تسا ینالقع ریغً الماک
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 لبق زا ار زیچ ھمھ ادخ”( ادخ طسوت ناسنا تشونرس شنیزگشیپ ھب عجار سپ” ،دنسرپ یم اما
 .ریخ . )٣٨(“؟دوب دھاوخن نامھ یئاھن ھجیتن رگم .دیئوگ یم ھچ )“هدرک نییعت
 “؟ارچ”
 یم یقطنم و ،رادتقا اب ،اناد یادخ راک )هدش نییعت شیپ زا( شنیزگشیپ .مھد حیضوت دیراذگب
  .دروآ یم دوجوب ار قرف لک نیمھ .ھبقرتم ریغ یاھ دمآ شیپ یدادعت ھن ،دشاب
  “؟روطچ”
 :صاخ ٔھنوگ ود ھب
 
 
 ٔھشقن دناوت یم اھنت ھن ھجیتن رد .دشاب یم زین اناد ھکلب ،تسا یقطنم و رادتقا اب اھنت ھن ادخ )١(

 ات دھد ماجنا ار راک نیا یا ھنوگب ھکلب ،دشکب ار )تاقولخم و شنیرفآ ٔھمھ ٔهدنیآ( ٔهدنیآ
 نامھ نیا ،تفگ ناوت یم یتسار ھب .دنکن داجیا کی رھ ٔھنادازآ یریگ میمصت اب یفالتخا
 ،تسین ھک ھنوگنآ “ھنادازآ” دناوت یمن ناسنا .)ینوردنا یدازآ( تسا “یصخش یدازآ”
 )میتسھ ام ھک یا ھنوگب( دوخ زین ادخ .)دشاب یم تسھ ھچنآ روحم رد وا یدازآ( دشاب
 .)تسھ زین دودحم ان دنرب یم نامگ ،تسا تیاھن یب نوچ( دشاب یم تسھ ھچنآ ھب دودحم
 فالخ ھچنآ دناوت یمن .دیامن لمع دوخ تیصخش زا جراخ دناوت یمن وا ،لاثم ناونعب

 دسیون یم سوطیت لوا رد سلوپ مینیب یم یتقو ھجیتن رد .دناسر ماجنا ار تسھ شتعیبط
 .تسوا رد ھک دشاب یم یتسار تیصخش ھب دودحم وا ،“غورد رھ زا هّزنم یادخ ....”
 رد ھک تسا یلماک یدازآ ٔھناشن ،)تسھ دوخ ھچنآ ھب دودحم(زین ناسنا یصخش تیدودحم
 یم ھک تسا نانچ ،)یگدنز ٔهدودحم رد( یدازآ نیا .دشاب یم دوجوم شیارب هدودحم نآ
 رد و ،تسا تیاھن یب ادخ صوصخ رد ھک( دیامن لمع و دشاب دھاوخ یم ھک ھنوگنآ دناوت

 ادخ ،ناسنا رھ درکلمع شنیزگشیپ اب .)دراد ھک تسا یتیصخش ھب دودحم ناسنا صوصخ
 نامرف نیا .ددرگ ظفح ھتخاس مھارف وا یارب ھک یدازآ ات دناسر یم رمث ھب ار نآ یا ھنوگب
 زا ھکلب ،ددرگن عقاو دازآ ناسنا تیصخش فالخ اھنت ھن ات دناسر یم ماجنا یا ھنوگ ھب ار
 رازبا ھکلب ،درک نییعت ار اھ تبقاع ادخ اھنت ھن .دریگب ماجنا ات دنک یم هدافتسا وا تیصخش
  .تسا باختنا قح زین رازبا زا یکی .درک نییعت زین ار راک

 دننام ادخ مالک یاھ هدنسیون .مینیب یم ادخ مالک ماھلا رد ار شنیزگ نیا زا یرگید ٔھنومن 
 نیا .)دوب نینچ عقاوم یضعب ھتبلا( دنسیونب ار دش یم ھتکید ناشیا ھب ھچنآ ھک دندوبن یشنم
 یم ار دوب اسیلک و مدرم بسانم دندرک یم رکف ھچنآ ،دوخ ناگژاو و کبس ھب ناگدنسیون
 و ،راکفا ،ناگژاو ،کبس نیوکت اب( درک یم ناشتیادح و تراظن سدقلا حور اما .دنتشون
 دوب نآ ،لاح نامھ رد ،دنتشون یم ھچنآ و )دندرک یم هراشا نآ ھب ھک یتیعضو اب قباطم
 و تیصخش )١( ات تشاد تسد رد ار زیچ ھمھ یا ھنوگب وا .دنسیونب تساوخ یم ادخ ھک
 ار اطخ یب )یئاھ باتک ای( یباتک )٢( ات درک هدافتسا نآ زا و ،ددرگ ظفح هدنسیون یدازآ
 انحوی ھتشون مھ انحوی لیجنا ،لاثم ناونعب .تسوا تساوخ اب قباطمً اقیقد ھک دنیامن دیلوت
 چیھ ھب ناسنا یاھ میمصت و راتفر شنیزگشیپ ،تروص نیمھ ھب .دوب ادخ مالک مھ و دوب

 .تسین ،دراد نآ ربارب رد ھک یتیلوئسم و ،باختنا قح یدازآ عنام ناونع
 
 بناوج زا یکی .)دیشوپ مسج( دیرفآ دوخ تھابش رد ار ناسنا و ،تسا صخش دوخ ادخ )٢(

 تسرد ؛دیوگب غورد دناوت یمن( یقالخا اب تسا یدوجوم ادخ .دشاب یم قالخا ،تیصخش
 مھارف دوخ تعیبط قبط رب ار اھ نآ رایعم وا .دنراد تیمھا شیارب تقیقح و اطخ ،طلغ و
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 زا( “یصخش ریغ” یئورین دنتسھ یعدم ھک یتاداقتعا فالخ رب ً،اتجیتن .)تخاس
 تایآ ،)هریغ و ،رنیکسا ،دیورف دننام( دوش یم ناسنا تاباختنا و هزیگنا ٔھیاپ ،)نوریب
 ھچنآ ٔھمھ لبق زا ھک ،یقطنم و قالخا اب ،تسا یصخش ھک دننک یم ادخ زا تبحص مالک
 دوخ تساوخ تسا ممصم ،شنم وکین و یصخش یادخ نیا .تسا هدرک نییعت ار درذگ یم
 .دناسر ماجنا ھب ،نآ زا هدافتسا اب ھکلب ،ناسنا باختنا قح نتفرگ هدیدان اب ھن ،ار
 ار ناسنا ٔھنارگ لوئسم و قالخا اب راتفر ھک تسا نامھً اقیقد ،ھجیتن رد وا شنیزگشیپ

 .دیامن یم ظفح
 ارجا ناسنا ٔهرادا یارب ار یا ھشقن ،دوخ فادحا و ھشقن فالخ رب ادخ تسا نکمم ریغ 

 یمن و درکن راتفر ھنوگ نیا ادخ ،ریخ .دنک یم لامیاپ ار اھ نآ یقالخا تیلوئسم ھک دنک
 راکشآ ام یارب زونھ ھک یا ھنوگب .دیرفآ دوخ تھابش رد ار اھ نآ ،ضوع رد ؛دنک
 دنراد ھک یگدنز لوئسم ار اھنآ مھ و دومن نییعت لبق زا ار ناسنا یگدنز مھ وا ،تسین
  .دشاب ھتشاد تسد رد دیاب یحیسم رواشم رھ ھک تسا یلداعت نیا .دیامن یم و ،دومن

 
 رھ زا رتمھم .دراد یدایز طبر تقیقح رد .دراد هرواشم ھب یطبر ھچ عوضوم نیا مینیبب لاح
 دیامن دیکات زین دوخ ،هدرک دیکات مالک ھک اج رھ رد ار ناسنا تیلوئسم دناوت یم رواشم ،زیچ
 داقتعا نیا رب راوتسا دیاب دیکات ،نیا رب هوالع .)دوب دھاوخ ناطیش اب ھلباقم تروص رھ ھب(
 .)دیامن یم قیبطت هدرک تفایرد ھچنآ اب ینعی( دراد یم شراتفر لوئسم ار ناسنا ادخ ھک ،دشاب
 شراتفر لباقم رد ناسنا ھک یتیلوئسم لصا ،شنیزگشیپ ھک تسا تروص نیا ھب ھصالخ رد و
 ھن .دروآ یم ھنحص ھب ،ناسنا یارب ادخ تساوخ نوچ یرادتقا اب عجرم اھنت اب ،ار دراد
 نوچ ،دنراد دوخ رد ار تقیقح ناکما دیورف یارگ عامتجا ٔھیضرف ھن و ،رنیکسا لماکت ٔھیضرف
 صخش ار وا و دیرفآ ار ناسنا ادخ ـ دنشاب یم ھتفگ شمالک رس ات رس رد ادخ ھچنآ اب فلاخم
  .)دوخ ناج زا تظافح لقع دح( درامش یم یلوئسم
 
 دنروآ یاج ھب ار ادخ یقالخا لوصا دنناوت یمن و دنا ھتفاین نامیا زونھ ھک یصاخشا سپ”
 “؟ھچ
 
 یب .دنک یمن نییعت ار دنراد هدھع ھک یتیلوئسم رایعم ،ناشیا یلعف یئاناوت .دنک یمن یقرف
 اھ نآ تعیبط و تامیمصت فالخ ادخ شنیزگشیپ ھک درک تشادرب یا ھنوگب دیابن ار نانامیا
 دننام اما .)راک هانگ تعیبط دیوگ یم ادخ( دننک یم راتفر دوخ تعیبط قبط زین اھ نآ .تسا
 دوجو اب ،درمش دنھاوخن فاصنا یب ار ادخ ،دوب دنھاوخن راک ھبوت ھک یناسک ،دنمتورث درم
 ناعذا وا دننام ،سکعب .)درک راکنا ناوت یمن ار تقیقح( دنشک یم باذع منھج رد ھکنآ
  .)١۶ اقول( درک دنھاوخ ار دوخ تیلوئسم
 

 دریگ یم میمصت و دنک یم یگدنز ھک ھنوگنآ درادن رابجا ینامیا یب صخش چیھ
 .دنامب ھنوگنآ ھشیمھ یارب و دشاب

 
 نیا دش دھاوخ مزالً اتیاھن .دشابن شدوخ تساوخ اب قباطم دوش یمن ،دنک یم ھک یھانگ رھ
 .)درامشب نوصم شدوخ یگدنز نایرج زا دناوت یمن ار دوخ( دنک قیدصت ار تقیقح
 ھک ار رادنامیا ھن و دنک هانگ ھک ار راک هانگ ھن ،دنک یمن روبجم ار سک چیھ ادخ شنیزگشیپ
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 دنک یم نییعت ار تبقاع اھنت ھن ادخ ؛میدرک هراشاً البق ھک تسا یلیلد نامھ ھب نیا .دیامن تعاطا
  .دزاس یم مھارف زین ار نآ داجیا ٔھلیسو ھکلب
   

 دش هدیرفآ یعامتجا یدوجوم مدآ .۴
 
 و ندروآ نابز رد ،شتیفرظ ،ادتبا زا .دنک یگدنز اوزنا رد و دشاب اھنت ھک دوب هدشن ھتخاس مدآ

  ،دنامن اھنت ھکنآ و ،زور یکنخ رد ادخ اب شنخُس و دمآ و تفر
 

 ٢ شیادیپ
  :دومرف ادخ هوھی :١٨

  ،دشاب اھنت مدآ تسین وکین« 
 »دزاس یم وا یارب بسانم یروای سپ  

 
 اب اھنت زین وا یعامتجا ٔھبنج نیا .تسا یعامتجا یدوجوم ناسنا ھک تسا یراکشآ هاوگ ھمھ
 ـ صوصخم ٔھیطع نتشاد اب رگم( دیدرگ یمن اضرا رگید ناسنا اب اھنت ای و ادخ اب تبحاصم
 مھ و دشاب ھتشاد ادخ اب ھطبار مھ ھک دیرفآ نانچ ار ناسنا ادخ .)٧ نایتنرق لوا و ١٩ یتم
 زا تبحم و دنکب نارگید ھب تبحم و دیامن رارق رب طابتراً اھافش تسناوت یم مدآ .ناسنا
 هانگ ھکنآ دوجو اب .دیامن تبحم ار دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ات دش هدیرفآ ناسنا .دیامن تفایرد نارگید
 نیا زا کی چیھ ،تسا هدناشک یھابت ھب و ،هدش فیرحت ،دساف ار یئامتجا بوخ تافص نیا ٔھمھ

 زین یا هدیچیپ لکش ھب نانامیا یب .دشاب هدنامن یقاب نآ زا یناشن ھک ھتفرن نایم زا ردقنآ تافص
 ھک یناسک یتح و .دننک رارقرب طابترا دننک یم زین یعس و دنتسھ نارگید اب سامت راتساوخ
 باطخ ھنوگچ ار درادن ادخ اب یملاس ٔھطبار ھکنآ حیسم یسیع دینک ھجوت( دنتسھ “تریسَدب”
 ،“دنھدب وکین یایادھ دوخ نادنزرف ھب دیاب ھک” دنناد یم )هدرک
 

 ١١ اقول
  دیناد یم نات یتریسدب ٔھمھ اب امش لاح :١٣

  رتشیب ردقچ ،دیھدب وکین یایادھ دوخ نادنزرف ھب دیاب ھک  
  ،دھاوخب وا زا ھک رھ ھب ار سدقلا حور امش ینامسآ ردپ   
 .دومرف دھاوخ اطع    

 
 ،)“وکین یایادھ”( دوب هدرک یحارط ادخ ھچنآ لابق رد ناشیاھ شالت نیرتھب ،لاح نیا اب اما
 اب یرایسب ٔھلساف ھمھ ،رگیدکی ھب ناشتبحم و ،تبحاصم ،طابترا .دماجنا یم هاتوک و فیحن
 ششوک و زاین نیا رد ناوت یم ار ناسنا “یعامتجا تعیبط” ،لاح نیا اب .دراد ادخ مالک رایعم
  .دید اھ
 رگید اب ھک ینیشن مھ اب و ،دنراد دوخ ٔھیاسمھ و ادخ اب ھک یا ھطبار اب ھک دنتسھ نایحیسم اھنت
 ناسنا ھچنآ ٔھبرجت زاغآ یئاناوت ،دنراد دوخ رسمھ ھب ھک یتبحم و ،دنراد اسیلک یاضعا
 ھک “دیدج ینیمز و نامسآ” رد اھنت و .دنشاب ھتشاد ار دشاب ھتشاد “دوب رارق” یئامتجا
 ار دوخ طباور یتسار ھب تسناوت دنھاوخ ،)١٣ :٣ سرطپ مود( “تسا ییاسراپ هاگلزنم”
 .“دبای شیازفا ناکما دح ات” یحیسم دشر دنیارف ات دنک کمک تسنآ رواشم ٔھفیظو .دنیامن ھبرجت
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 ٣ سرطپ مود
  وا ٔهدعو رب انب ام اما :١٣

  دیدج ینامسآ راظتنا رد ھناقاتشم 
  میتسھ دیدج ینیمز و  
 .تسا یئاسراپ ھگلزنم ھک   

 
 اجنیا رد ناوت یمن ھک دشاب یم عیسو ّیدحب یحیسم نارواشم یارب نارادنامیا یعامتجا ٔھبنج
 یاضعا اب تبحاصم و ینیشن مھ ،دوخ ٔھیاسمھ ھب و ادخ ھب تبحم میظع ثحبم .درک حرطم
 نایحیسم ٔھطبار ٔهوالعب ،دنشاب یم حرطم ھمھ اج نیا رد یگداوناخ طباور و جاودزا و ،اسیلک
 دھاوخ باتک دلج نیدنچ نتشون ھب زاین مینک یگدیسر اھ نآ ٔھمھ ھب میھاوخب رگا .نانامیا یب اب
 رد ام تارودقم ٔهزوح زا رتارف راک نیا ھک تسا حضاوً اتجیتن .)باتک کی اھنت ھن( دوب
 ٔهداوناخ رد یگدنز” نوچ یئاھ باتک ھب ھک ،تسا نیا منکب مناوت یم ھک یراک اما .تساجنیا
 رب ھنوگچ” و ،)ما هدرک هداوناخ و جاودزا ھب طوبرم فلتخم یاھ عوضوم ھب ھک( “یحیسم
 نایمور رد سلوپ ھک یا ھنوگب ،نانامیا یب اب رادنامیا ٔھطبار ھب عجار ھک( “مینک ھبلغ ترارش

 ھتشون ھک یرگید یاھ باتک رد .منک هراشا )٣٩()ما هدرک تبحص ،هدرک حرطم ٢١ ات ١۴ :١٢
 رد .ما هدرک یگدیسر زین یرگید یاھ عوضوم ھب )“یحیسم نارواشم یامنھار”ً اصوصخ( ما
 بناوج زا یضعب ھک تسا نیا )یصاخ بیترت نودب( منکب مناوت یم ھک یراک اجنیا ،ھجیتن
 حرطم ما هدرکن ناونع یرگید یاج رد لاحبات ھک ار نایحیسم یئامتجا عوضوم ھب طوبرم
  .منک
 دزاس یم عنم ای دودحم ار نانامیا یب اب نایحیسم ھطبار ھک یبلط تضایر ھنوگ ھمھ ،زاغآ رد
 رھ عنام “نک تبحم نتشیوخ نوچمھ ار تا ھیاسمھ” ،ادخ مود نامرف .درک درً ادیکا ،دیاب ار
 ،١١ ـ ٩ :۵ نایتنرق لوا رد .)۴٠()یعامتجا ھچ یناحور ھچ( ددرگ یم یئارگ راصحنا عون
 تظافح ذوفن( ندوب ایند کمن ،نیا رب هوالع .مینک یم هدھاشم ار نارگید اب ھطبار ظفح لومرف
 یم ھیاسمھ ھب تبحم نامرف رگناشن ،ود رھ )هدننک امنھار ذوفن( ندوب ناھج رون و )هدننک
  .دنزاس یم مسجم ار نارگید اب ینیشنمھ ھب زاین ھک دنشاب
 

 ۵ نایتنرق لوا
  .دینکن ترشاعم ناتفع یب اب ھک متشون امش ھب ،دوخ نیشیپ ٔھمان رد :٩

  دوبن نیا یور چیھ ھب مدوصقم اما :١٠
 ترشاعم ناتسرپ تب ای نادایش ای نازرو عمط اب ای ایند نیا ناتفع یب اب ھک 
 .دیئوگ کرت ار ایند تسیاب یم تروص نیا رد اریز    ،دینکن

  مسیون یم امش ھب نونکا اما :١١
  ،دناوخ یم ردارب ار دوخ ھک یسک اب ھک 
 دایش ای و راسگیم ای راگزاسان ای تسرپ تب ای عامط ای ،تفع یب اما  
 .دیوشم رفسمھ یتح سک نینچ اب و دینکن ترشاعم    ،تسا

 
 سکعنم ایند رب دناوت یمن هدرک یوزنم ھناخ ھبھار رد ای نیشن ھعموص ار دوخ ھک یسک رون

 صخش و ،دناسر ماجنا ار ادخ توکلم ھب طوبرم روما ناوتب ات تسا مزال یئامتجا طباور .دوش
  .دیدرگ ،دھاوخ یم حیسم یسیع ھک یتبحم اب
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 حیسم یسیع یتح .دشاب یم مزال زین نامدوخ هافر یارب )هداوناخ زا جراخ( یعامتجا طباور
 ار وا نارگید نوچ ،دوب یئاھنت شتالکشم زا یکی .دوب نارگید اب هارمھ ادخ شیاتس راتساوخ
 .دندرک یمن کرد
 

 ٢٢ اقول
  :تفگ ناشیا ھب هاگنآ :١۵

 .مروخب امش اب ار حََسپ نیا ،مندیشک جنر زا شیپ متشاد رایسب قایتشا« 
 

 یم ھظعوم تعامج یارب حیسم یسیع .دراد یئامتجا طباور رد ار فلتخم تاجرد ،کارتشا
 ناشیا ھب کاروخ و ،افش ،میلعت ،نیا رب هوالع و ،داد یم ناشن ناشیا ھب ھقالع و ھجوت و( درک
 رد ار حیسم اھ نیا( تشاد شدرگاش هدزاود اب یرتکیدزن ٔھطبار ،رتکچوک حطس رد .)داد یم
  ،درب مان “دوخ تسود” ار صاخشا نیا .)دندرک یم تشادرب یصخش داعبا
 
 
 
 
 

 ١۵ انحوی
  ،مناوخ یمن هدنب ار امش رگید :١۵

  .درادن یھاگآ شبابرا یاھراک زا هدنب اریز 
  ،مناوخ یم دوخ تسود ار امش ھکلب  
  ،مدینش ردپ زا ھچنآ رھ اریز   
 .ما ھتخاس هاگآ نآ زا ار امش    

 
 و .دوش یم هارمھ و لدمھ وا اب ھک دناوخ یم یصخش ،ار تسود حیسم ھک دیشاب ھتشاد ھجوت
 رفن ھس نیا .تشاد انحوی و بوقعی و سرطپ اب یمیقتسم ٔھطبار ،زین نآ زا رتکچوک حطس رد
 اھنت .دندش دھاش و ،دنتفر دش نوگرگد وا یامیس اجنآ رد ھک یھوک یالاب ھب وا هارمھ ھک دندوب
 انحوی ،ھس نیا نایم رد و .دنتفر ینامیستج غاب ھب رخآ بش نآ رد وا هارمھ ھک دندوب نانآ
 :دیامرف یم مالک .دوب وا ھب ھمھ زا رتکیدزن
 

 ١٩ انحوی
 هداتسیا وا رانک رد تشاد یم تسود ھک ار یدرگاش نآ و شردام یسیع نوچ :٢۶

  ،دید
 .»ترسپ کنیا ،وناب« :تفگ دوخ ردام ھب 

 
 ار تقافر و یتسود فلتخم یاھ ھجرد درادن لاکشا ،)رگید نایحیسم و( ناشیشک یارب ً،اتجیتن
 ھنومن نیا دوخ حیسم یسیع .)دنھدب جرخ ھب ار یحیحص دربراک ھک یتروص رد( دنشاب ھتشاد
 اھنت ای( ،دنرادن ار یقیفر و تسود ھک یناسک .تشاد دوخ یگدنز رد ار یعامتجا ٔھطبار زا
 نیاضاقتم ناتسودً ھبنج ھب تسا مزال نارواشم .دنراد زاین کمک ھب ،)دنراد یرھاظ ناتسود
 .دنیامنب ار مزال یاھ کمک ،دنراد ھطبار نیا رد یلکشم ھک یناسک ھب و ،دنیامن یگدیسر
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 ھک دشاب یم یا ھطبار لماش ،تسود اب ھطبار رد ١۵ :١۵ انحوی رد حیسم یسیع مالک
 نارواشم یارب یدایز تیمھا نیا و ،تسا درذگ یم لد رد ھچنآ رد ندش کیرش راتساوخ
 ھنوگ نیا تسا مھم ،تاعالطا یروآ عمج رد ای ،یحیسم ٔهرواشم یاھ ھمانشسرپ رد .دراد
 دیناوت یم ھک دنتسھ امش ھب کیدزن ردقنآ ھک دیراد ار رفن ھس ای ود ایآ” ،دنوش حرطم تالاؤس
 ؛درمش رواشم راک روتسد ار نیا ناوت یم عقاو رد .“؟دیئوگب اھ نآ ھب ار ناتلد تقیقح
  .دش دھاوخ لکشم راچد ،درادن شیگدنز رد ار یدارفا نینچ ھک یصخش
 ھتشاد قرف رگید صخش اب تسا نکمم دراد یئامتجا لکشم ھک یصخش ھب کمک ،لاح نیا اب
 لئاسم ؛دشاب ھتشاد رگید یضاقتم اب یدایز قرف تسا نکمم وا ھلئسم رب ینبم لئالد .دشاب
 ھلئسم نیاً انمظ( “رورغ” رطاخب یضاقتم کی .دنوش یم خلت یگدنز ثعاب ھک دنتسھ یرایسب
 دزرو عانتما ندش کیرش زا تسا نکمم ،)تسا دشاب یم هدیمان تلاجخ ھچنآ رتشیب یانب ریز
 ار نآ ناوت یم ،دنک یم مرش ساسحا دوش یم نآ زا تبحص یتقو .)مالک شزومآ ردً الثم(
 یضاقتم .)ددرگ اشفا دھاوخ یمن ھک دشاب ھتشاد ار “یرصقت زار” تسا نکمم ھتبلا( تخانش
 زار ھک یسک زا یدب ٔھبرجت نوچ دزرو عانتما نارگید اب کیدزن ھطبار زا تسا نکمم یرگید
 راب کی ار نآ خلت ٔهزم .تسا ھتشاد )هدرک هدافتسا دوخ عفن یارب ای( هدرک اشفا ھمھ ھب ار وا

 لوقب تسا نکمم ،موس صخش .“مدرگب رسدرد لابند هرابود مھاوخ یمن” دیوگ یم و هدیشچ
 نیا( دشاب ھبرجت یبُ دنک تسود نتشاد هاگن و ندرک ادیپ رد و دشاب “یتفلچ اپ و تسد” فورعم
  .)نامیا یب ای دشاب یحیسم دنک یمن قرف
 
 
  ،دنادن تسا نکمم
  ،ھچ ینعی تسود )١(  
  ،دنک ادیپ ار تسود اجک )٢(  
  ای دراذگب ارجا ٔھلحرم ھب ار یتسود ھنوگچ )٣(  
  .درادب هاگن ار تسود )۴(  
 
 ،)دراد ھک یرضم راثآ هارمھ( دشاب یم دوجوم یئامتجا کارتشا ٔھلئسم ھک یئاج رد ،ھجیتن رد
 ھک دراد ار دوخ )لیئالاد عومجم ای( لیلد ،یدروم رھ .درادن دوجو ھمھ یارب یکرتشم لیلد
 یاشفا .دیآ تسدب ،هدش ماجنا فیلاکت زا یقمع تشادرب و ،تاعالطا یروآ عمج قیرط زا دیاب
 دھاوخ مولعم صوصخب دروم ھب طوبرم مالک داعبا و( داد دھاوخ ناشن ار لح هار دوخ ،لیلد
  .)دش
 تبحاصم ،دشاب یم نرادنامیا یئامتجا ٔھلئسم ھب طوبرم هزورما ھک یدروم نیرت مھم اما
 و تبرغ زا تبحص رتشیب ھک مینک یم یگدنز یئایند رد .تسا نایحیسم جاودزا و ،نایحیسم
 زا یرایسب .یسک اب یتسود دقاف و ،تسا یئامتجا یدرف ناسنا دنیوگ یم .دشاب یم یگناگیب
 رد یددعتم یاھ ششوک .تسا رگیدکی زا صاخشا یئادج ھب طوبرم زین هزورما عامتجا لئاسم
 یاھ هورگ ،یصخش دادما یاھ کھورگ( درادرب نایم زا ار هدراو فاکش ات هدش ھنیمز نیا
 تبحاصم رد باوج ھک دنناد یم یحیسم نارواشم ھتبلا .)هریغ و ،جاودزا زا ینابیتشپ و دادما

 ھک تساج نیا رد و .دشاب ھتشاد ار یحیحص درکلمع ھک یجاودزا و ،تسا نایحیسم ملاس
 دنراد یئاھ دوبمک دروم ود رھ ردً امتھ ،نامیا هزات نارادنامیا .دشاب یم مزال کیدزن تکارش
 یم رب یناحور یئامتجا طباور ٔھبرجت زا ھک یطاشن نآ .تسا اھ نآ ھب یگدیسر ھب زاین ھک
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 ھبرجت ھب زاغآ ناوت یم زورما نیمھ ھچنآ و ،دوب دھاوخ تسا تیدبا رد ھچنآ رگناشن ،دزیخ
 .دومن

 یم “کرحم” ھعماج ار نآ ھک میناراذگ یم ار ینامز هزورما .میریگب رظن رد ار یلاثم لاح
 ھب ھچ و رابجا ھب ھچ( هدش یتیعضو نینچ ثعاب رگید یاج ھب یئاج زا تکرح تلوھس .دنناوخ
 ھب سپس و ،دننک یم یرپس دنا هدمآ ایند ھب ھک یئاج رد ار یدودحم تدم یرایسب .)تساوخ
 ھچ .دشاب هدوب دیاب نانامیا یب یارب هدنھد ناکت لماعً اتقیقح نیا .دنبای یم لاقتنا رگید یاج
 لوط ردقچ ؟تشاد دنھاوخ ار یدیدج یاھ تکراشم و ناتسود ھچ ؟تشاد دنھاوخ یگدنز عون

 رھ ،دنرگیدکی لیماف و دنتسھ اج ھمھ ،دنشاب دنب یئاج ھب تسین مزال نایحیسم اما ؟دیشک دھاوخ
 طباور نایحیسم اب و ھتفر لحم یاسیلک ھبً اروف دنناوت یم ،دنورب اج رھ .دنشاب ھک ایند یاج
 .دنک یم تراظن ھک تسادخ .دننک رارق رب ار یدیدج
 و مالسً ابلاغ نالوسر .دوب یمھم عوضوم مالک دیدج دھع نارود رد نایحیسم تبحاصم
 ار اھ نآ ات دنتشاد یم ناونع اھاسیلک و نایحیسم رگید ھب ناشیاھ ھمان رد ار دوخ تافراعت
 و ،دننک تیوقت ار اجنآ نارادنامیا ات دنتفر یم رگید یاج ھب یئاج زا .دننک تبحاصم ھب قیوشت
 .)انحوی موس و مود( دوب یزاون نامھم ھب طوبرمً الک ناشیاھ ھمان زا یضعب
 ٔهدننیرفآ ،نایحیسم اب ھطبار رد .تسا هدوب یئامتجا زین وا زا دعب لسن و دوب یئامتجا یدرف مدآ

 دیاب دنرب یم رسب یئاھنت رد ھک ینایحیسم .تسا هدرک مھارف عمج رد ار دنراد مزال ھچنآ ناش
 .)تسا ناطیش ٔھناشن سرت( دننک داجیا ھطبار نارادنامیا رگید اب ات دنوش قیورت و قیوشت
 یعوضوم ،دننک نآ ھب ھجوت دیاب .دنا هدربن یپ عوضوم نیا تیمھا ھب ،لاح ھب ات نارواشم
 تایآ رد ھک یتایصوصخ ھب( هدش تبحص نآ زا ،مالک زا یفلتخم یاھ ھنیمز رد ھک تسا
 اوزنا نیا .تسا هانگ ٔھجیتن اوزنا .)دینک عوجر هدش هدرب مان “رگیدمھ” و “رگیدکی” ھب طوبرم
 درک ادخ زا نانامیا یب یئادج ھب هاگن ھک ،دیمھف ناوت یم یتروص رد ار مدآ زا مدآ یئادج و
 حورمھ و لدمھ ادخ اب ھک نایحیسم نایم اما .)دشاب یم یھاوخ دوخ هانگ نامھ لادج و گنج(
 ،دننک یم ساسحا ھمھ زا رود و ادج ار دوخ رگا ؛دشاب راک رد اوزنا یارب یلیلد دیابن ،دنا هدش
 ات ،دنریگب هدیدان ھیلوا یاھ مدق رد ار دوخ ساسحا تسا مزال دیاش .تسا ناشدوخ اب ریصقت
 یتسود یارب ار یتیاھن یب تاناکما ادخ .دریگ نآ ھب لیامت زین ناشساسحا یھاتوک تدم زا سپ
 ات درک لمحت دیاب )یراوس ھخرچود دننام( ار ھیلوا یاھ تسکش .تسا ھتخاس مھارف تقافر و
 .دروآ تسدب ار وکین ٔھجیتن

 صخش رگا .درک مالعا نایضاقتم ھب دوش مزال دیاش ھک ھطبار نیا رد تسھ یرگید قیاقح
 و ،وا ٔهدنب ،ادخ ھب شھانگ .دنک یم هانگ ،دراد هاگن ناھنپ دوخ رد ار هدرک تفایرد ھچنآ یحیسم
 ھب لیدبتً الومعم یئاھنت .)تسا نارگید ھب تبحم ادخ مود نامرف( دماجنا یم شدوخ نینچمھ
 .تفرگ هدیدان ناوت یمن ار یگتسبمھ و یتسود داجیا ھب دیکات .دوش یم زین یرتگرزب لئاسم
  .دراد نانآ یگدنز تایصوصخ رد ھک یشقن و ،ناناوج دروم ردً اصوصخ
 یاج چیھ .دشاب یم ھطبار نیرت هدمع و نیرتکیدزن یحیسم جاودزا ،یئامتجا طباور ٔھنیمز رد
 یلو .دزاس مھارف ار مھاب یلدمھ و یکیدزن ناکما ،هزادنا نآ ھب دناوتب ھک تسین یرگید
 روشک رد جاودزا .دھد یم ناشن رتمک ار یلدمھ و یکیدزن نیا زین نایحیسم جاودزا ،ھنافساتم
 تخانش نآ .)هدرک تیارس زین ناھج طاقن رگید ھب و( تسا یگتفشآ لاح رد برغ یتعنص یاھ
 نآ یاج یروحم دوخ و( دور یم نایم زا دراد ،دوب نیفرط نایم “دھع” رد ھک یتیمیمص و
 ،هدیمان رگیدمھ “روای” و “رای” ار جاودزا ادخ مالک ھک تسا یلاح رد نیا .)دنک یم رپ دراد
 

 ٢ شیادیپ
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  :دومرف ادخ هوھی :١٨
  ،دشاب اھنت مدآ تسین وکین« 
 .»مزاس یم وا یارب بسانم یروای سپ  
 
 ٢لاثما

  هدرک کرت ار شیوخ یناوج کیرش ھک :١٧
  ،ھتسب دوخ یادخ روضح رد ھک ار ینامیپ و 
 .تسا هدرب دای زا  
 
 ٢ یکالم

  »؟مریذپ یمن ارچ« :دییوگ یم امش اما :١۴
 ه ،تسا هدوب دھاش تا یناوج مایا رسمھ و وت نایم رد دنوادخ ھک ببس نآ زا 
  ،یا هدیزرو تنایخ یو ھب وت ھک یرسم  
 .تسوت نامیپ مھ ِرسمھ و وت مدمھ وا ھکنآ اب   

 
  .)۴١(“تسا یرای نامیپ و دھع” جاودزا مینیب یم ،میریگب رظن رد ار تایآ نیمھ اھنت یتقو
 
 تشادرب “یروای” و “رای” ناونع ریز ،تسا مزال ار رھوش و نز نایم ھطبار ساسا ً،اتجیتن
 ،)دیآ لمع ھب رکف زا( دشاب ناشنایم دیاب ھک تسا هزات یرما ھکنآ تلعب زین ھطبار نیا .درک
 ریز رفن ود نتشاذگ اب دوخب دوخ ھک تسین یزیچ .ددرگ قفوم ات دوشب راک و تشک تسا مزال
 اھنت .دنروآ هویم و هدرک دشر دناوتب ات دشاب ناشنایم دیاب یکارتشا ھجو .دیآ دوجوب فقس کی
 ھب ود رھ ھک تسا ینامیا ،)دنراد نآ ھب جایتحا ھک یئورین ای( دراد ار مزال ماود ھک یئورین

  .دنراد ادخ مالک و حیسم یسیع
 قفوم یداھن نینچ ھب زاین نودب تاناویح .درکن یحارط دلو و داز ٔھیاپ رب ار جاودزا ساسا ادخ
 ھک تسا نیا رد قرف ،اما .ددرگ یم ریثکت دلو و داز اب زین ناسنا لسن ھتبلا .دنا هدوب دلو داز ھب

 زج یرگید مازلا ،یریگ تفُج رد .دنک یم جاودزا ناسنا یلو ،دننک یم یریگ تفُج تاناویح
 یگداوناخ تالیامت تاناویح یضعب ھکنآ دوجو اب( درادن دوجو ،دوخ یسنج یاھ زاین یاضرا
 ار یریگ تفُج ٔھطبار زا رتارف یزیچ ،)۴٢(یرای “دھع” یراذگ ناینب اب ادخ ،اما .)دنراد زین
 یکیدزن و تیمیمص ھک دنوش یم دھعتم نیفرط ،جاودزا رد .تسا ھتشاد روظنم ناسنا یارب
 و ١۴ :٢ یکالم رد( دنرادب “هاگن” ناشنایم ار )دشاب یم زین یسنج طباور لماشً انیقی ھک(
 یم رارق دوخ تلصو دھاش ار ادخ ،رگیدکی اب “نامیپ” ٔھلیسو ھب ود رھ مینیب یم ١٧ :٢ لاثما
 نیا .)مینیب یم تکراشم نیا لابق رد ار تیلوئسم یواست ۴ :٧ نایتنرق لوا رد و ؛دنھد

 مھ زا ار اھ نآ تسناوت یمن سابل یتح ھک دوب هداد بیترت نانچ ادخ ار یکیدزن و تیمیمص
  ،دنشاب یم “نتکی” یئوگ ھک دندرک یم رییغت یا ھنوگب و )٢۵ :٢ شیادیپ( دزاس ادج
 

 ٢ شیادیپ
  ،هدرک کرت ار دوخ ردام و ردپ درم ،ور نیمھ زا :٢۴

  تسویپ دھاوخ شیوخ نز ھب 
 .دش دنھاوخ نت کی و  

 .دنتشادن مرش و دندوب نایرع ود رھ شنز و مدآ :٢۵
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 کارتشا روظنم دننک یم رکف نوچ دنا هدرک تشادرب هابتشا یرایسب ار ندش نتکی حالطصا

 نآ زا یرتشیب تیمھا ،یلصا لماع یلو ،تسھ یسنج ٔھطبار نآ ٔھبنج کی ھتبلا .تسا یسنج
  ،دراد
 

 ۵ نایسسفا
  .دننک تبحم شیوخ ندب نوچمھ ار دوخ نارسمھ دیاب نارھوش ،ناس نیمھ ھب :٢٨

  ،دنک یم تبحم ار دوخ نز ھک نآ 
 .دیامن یم تبحم ار نتشیوخ  

  ،درادن ترفن دوخ ندب زا یسک زگرھ اریز :٢٩
  ،دنک یم یرادھاگن نآ زا و دھد یم کاروخ نآ ھب ھکلب 
 ؛دیامن یم تبقارم اسیلک زا زین حیسم ھکنانچمھ  

 .میئوا ندب یاضعا اریز :٣٠
 
 یم دوخ نز یارب رھوش ھچ رھ ھک ،دنک یم یفرعم ھنوگنآ ار کیدزن ٔھطبار نیا ادخ مالک
 ،٢۴ :٢ شیادیپ رد ،مالک دیدج دھع زا ریسفت نیا وترپ رد .دنک یم دوخ یارب تقیقح رد ،دنک
 یم ھعلاطم ار یناربع یاھ هژاو ھک ینامز و .درک ریسفت “رفن کی” ناوت یم “نت کی” یاجب
 :۶ شیادیپ( تسا اراد ار ینعم نیمھً اقیقد ھک مینیب یم ،)هدش هدافتسا نتکی ھک یئاج رد( مینک

 کی ھن و هدش ھمجرت “دسج یذ” یسراف نابز ھب רַׂשָּב یناربع ٔھملک نآ رد ھک ،٢٢ :٧ ؛١٧
 مسج اھنت “دسج” زا روظنم ،میدق ای دیدج دھع رد ھچ .)تسین مسج اھنت روظنم نوچ ،ندب
 نابز ھب רַׂשָּב ،)هدش لوق لقن نآ زا ٢ لامعا رد ھک( ٢٨ :٢ لیئوی رد نینچمھ .تسین
 ھطبار ھک ،تسا نیا دنوش یم “نتکی” ود رھ ھکنآ ینعم ،ھجیتن رد .هدش ھمجرت “رشب”یسراف
 کی” ھب لیدبت ار اھ نآ ،دنویپ نیا تفگ ناوت یم ھک تسا یمیمص و کیدزن یردقب ناشنایم
  .)۴٣(تسا هدرک “رفن

 رد ،)۶ :۶٨ رومزم ؛هدیمان “ناسک یب” ار نآ ادخ مالک ھک( یئامتجا یگناگیب ٔھلئسم ٔهراچ
 جاودزا و یحیسم تعامج رد ھک )دوخ تایصوصخ رد یئامتجا ٔھقبط رھ( تسا یتیمیمص
 ٔھطبار ھنوگ رھ یاروام ھک یا ھقالع و ،)۴۴(طباور صوصخ رد ندوب زاب لد .دراد دوجو
 هدنز نایضاقتم یارب ار دیما نیا دیاب نارواشم .دشاب یم دوجوم نایحیسم یارب ،تسا یویند
 .)تمدخ و تظافح( دنسانشب ار مزال فادحا و ،دنرادب هاگن
 و نز نایم جاودزا دنراد یعس ،یوس ھمھ زا یئاھ تردق ھک ،تسا نیا رد ام نامز تبیصم
 ات دننکب ار دوخ ششوک مامت دیاب یحیسم نارواشم ھجیتن رد .دنیامن فیعضت و تسپ ار درم
 کمن ھک تسا لکش نیا ھب .دنروآ تسدب ار یتخبشوخ و ملاس جاودزا ،حیسم ھب نرادنامیا
 .دیدرگ دنھاوخ ،هداد تسد زا ار دوخ ٔهزم و ینشاچ ناشجاودزا ھک ینایحیسم ریاس یارب
 دوجو شیاسیلک و حیسم یسیع نایم ھک تسیا ھنامیمص ٔھطبار ،یحیسم مکحم و راوتسا جاودزا
 .)دراد ندرک زاب ھب زاین و ،هدش حیرشت ۵ نایسسفا رد ھک یحیسم جاودزا ٔھطبار یوگلا( دراد
 رد و ،“یحیسم ٔهداوناخ رد یگدنز” باتک ھب دیناوت یم ،جاودزا دروم رد مالک ٔھعلاطم یارب
 .دیئامن عوجر “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ھب ،یسنج طباور دروم
 نآ ھب عجار ھچ رگا( ددرگ یم ھتسجرب یتروصب ،باتک نیا “یراگتسر زا شیب” ناونع لاح
 یاھ ناتساد ھب یحیسم نارواشم یتقو .)درک مھاوخ تبحص یراگتسر لوصا لصف رد رتشیب
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 ھئارا دنناوت یم ار یدایز دیما ،دنھد یم شوگ نایضاقتم ٔهدنامرد یاھ جاودزا ِراب تبیصم
  :دنیوگب دنناوت یم )۴۵(نایحیسم ھب .دنھد
 

 ار نآ هزادنا چیھ ھب مھاوخ یمن نم و ،تسا راوگان امش تیعضو مناد یم نم”
 بتارم ھب ،تسھ حیسم یسیع رد مناد یم ھک یلح هار اما .مریگب مک تسد
 لح دناوتن ھک تسین یا ھلئسم اھنت ھن .دیراد امش ھک تسیا ھلئسم زا رت یوق
 دھاوخ یم )٢( و ،دنک لح امش یارب ار نآ دھاوخ یم وا )١( ھکلب ،دنک
 ھلصو متمدخ نم .دناسرب ھتشذگ زا یرت یلاع یاج ھب یتح ار امش جاودزا

 و .دشخرد یم ھک تسا یجاودزا اھنت نم فدح .تسین جاودزا ریمعت ای یزاس
 .دیشاب یدّج حیسم یسیع اب رگا ،دروآ دیھاوخ تسدب ھک تسا نامھً اقیقد نیا

 تیاھن یب ضیف ،دش نوزفا هانگ ھک ییاج” رد دیامرف یم شمالک رد ادخ
 .“میھاوخ یم امش و نم ھک تسا نامھ نیا و )۴۶(“دیدرگ رتنوزفا
 

 ھب ھک )دب ای بوخ جاودزا( دروآ یم راب ھتشذگ جاودزا یارب ار یدیما ادخ مالک ھجیتن رد
 ھب لیدبت ار اھ بیلص دناوت یم ھک تسا نیا رد ادخ یداش .دوبً البق ھچ رھ زا رت یلاع بتارم
 یم یزوریپ ھب لیدبت ار تبیصم وا .دناسر لالج ار اھ ندب و هدرک یلاخ ار اھ ربق و دنک جات
 نیمھ ناشیا زا ادخ تساوخ .دننک یوریپ ار یعضوم نینچ ھشیمھ نارواشم مراودیما .دنک
 .تسا
 ھک )دنھد ناشن ار تقیقح نیا دیاب نایحیسم و( منک دیکات هرابود تسا مزال ،تمسق نیا ٔھمتاخ رد
  .دوب یئامتجا یدوجوم مدآ
 
 
 
 
 

 دش هدیرفآ یلغاش دوجوم مدآ .۵
 
 ھک لاح اما .دوب یعامتجا و ،یقالخا ،یناحور ،ینامسج یناسنا مدآ ھک میا هدید تمسق نیا ات
 بناوج ٔھمھ رد ھک میشاب ھتشاد عقوت دیاب ،)ظاحل رھ زاً الماک ھن ھچرگ( دنا هدش دساف ھمھ مدرم
 رد ادخ طباوض لباقم رد ار لئاسم نیا زا یدادعت ام لاحب ات .تشاد دنھاوخ زین ھلئسم یگدنز
 .تسا راک ،لئاسم نیا زا رگید یکی .میا هداد رارق ،مدآ
 ار اوح دوب هدش هدناوخ شطوقس زا لبق مدآ .دنک یم راک ادخ .تسین هانگ ٔھجیتن ندرک راک
 و ،دوش هریچ ایند رب ،دوش مکاح اھ نآ رب و هدرب مان ار تاناویح ،دنک نیذآ ار غاب ،دنک تبحم
 ھن ،دوب ینامداش و تذل داجیا نآ دصق و ،دوب راک ھمھ اھ نیا .دزاس رشتنم ار ناسنا لسن
 .دوب یم زین داش ،درک یمن هانگ رگا ھتبلا .تمحز
 یم ماجنا مسج و رکف ندرب راکب اب ام ھک یفلتخم یاھ راک .داد یفلتخم یاھ راک مدآ ھب ادخ
 یب و رادناج ھنوگ ھمھ اب وا .دوب یناسنا ریغ شنیرفآ اب و ناسنا اب ھطبار لماش مدآ راک .میھد
  .تشاد راک ،ناج
 نآ رد لوپ .)۴۶(دناسر یم ماجنا تبحم اب و لآ هدیا یا ھنحص رد دوب مزال ار اھراک نیا مدآ

 و ،)دوش یمن راک زا تیاضر ثعاب لوپ ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً انمض و( دوبن نایم رد نامز
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 ھک میوش یم ھجوتم ،میریگ یم رظن رد ار دوب هدرک لوحم وا ھب ادخ ھک یئاھ راک ٔھنیمز یتقو
 یداصتقا گنھرف ظاحل ھب( دنتسین و دندوبن )یریگ هزادنا لباق( ریذپ شرامش اھراک زا یرایسب
 نیمات رطاخ ھبً اموزل ،راک ؛داد رکذت دیاب ار یبلطم نینچ ام ٔهزورما ٔھعماج رد .)ام زورما
  .تسین شاعم

 راک ھک میدید ار مدآ .تسا ھتفھن ناسنا رد )شخبرمث و )۴٧(راکتبا اب ماجنا( راک ماجنا ترورض
 .)تفر دھاوخ نایم زا تکرح نودب ناسنا( دوب هدش ھتفھن وا نورد رب راک ماجنا زاین .درک یم
 ،مینیب یم تعنص و شناد و ملع لکش ھب ھعماج رد ار یواکجنک سح و زاین نیا ،زین هزورما
  .تشاد شدوجو رد ادتبا رد مدآ ھک تسا یراک ھب زاین نامھ میئوگب میناوت یم و
 .دوخ تقو تحارتسا و شیاسا و دراد ار دوخ تقو راک ھتبلا .تسا یرورض ناسنا یارب راک
 ھچب یارب ندرک یزاب( دشاب راک نودب ھتفھ رد زور شش دیابن یا ھچب و درم و نز چیھ ،اما
 ھک ینامز .دراد ار یروظنم نینچ ادخ .)نالاس گرزب یارب ھسردم و ،تسا راک کچوک یاھ
 هدرسفا ھک یناسکً اصوصخ ،تسھ نایضاقتم زا یرایسب رد ھلئسم نیا و( دنک یمن راک ناسنا
 نایکینولاست مود( دنک یم تیاکش و یریگ هدروخ تقونآ و ،ددرگ یم یضاران شدوخ زا ،)دنا

 یم ھمشچرس ،دنشاب یمن مھ یاوسً اموزل ھک ،ھشیر ود زا یدنسروخان نیا .)١٢ ،١٠ ،٨ :٣
 :دریگ
 
 رگا .)١٢ :۵ ھعماج( ... “،تسا نیریش رگراک باوخ”:دیوگ یم ھعماج ٔهدنسیون .ینامسج )١(

 رس ات رس رد .میروآ یم تسدب زین یرگید لئاسم و ،میوش یم لاح یب و لبنت ،مینکن راک
 راک یسک رگا دیوگ یم نایکینولاست مود رد سلوپ و ،هدش هداد رکذت یلبنت ھب عجار لاثما
  .دروخن ،دنکن

 
 ٣ نایکینولاست مود

  ھک میداد امش ھب ار مکح نیا میدوب امش اب ھک ینامز یتح اریز :١٠
 .»دروخن مھ نان ،دنک راک دھاوخ یمن ھک رھ« 

  .دنا هدرک ھشیپ یلھاک یخرب امش نایم رد میا هدینش :١١
 .دنیامن یم یلوضف نارگید یاھراک رد ھکلب ،دننک یمن راک نانیا 

 
 
  .)تسا ریگاو یلھاک حور نوچ( دینک یرود دنک یم “یلھاک” ھکنآ زا دیوگ یم و 
 

 ٣ نایکینولاست مود
  ،دنکن تعاطا ھمان نیا رد ام میلاعت زا یسک هاگ رھ :١۴

 .دوش هدنمرش ات دیئامنن ترشاعم یواب و دینک ناشن ار وا 
 دیرامشم نمشد ار وا یلو :١۵

 .دیھد رادشھ یو ھب ردارب نوچمھ ھکلب 
 

 ار نآ ھشیر دنناوتب ات ،دننک ادیپ نایضاقتم رد ار هدش یلھاک ثعاب ھچنآ دیاب نارواشم 
 .دنرادرب نایم زا و  ھتخانش
  ،دسرپ یم یصخش  
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  ای ،“؟ما ھتسخ ،ما هدادن ماجنا یراک ھک یزور ارچ”  
  .“؟موش یم رادیب باوخ زا ھتسخ ،مدرک یتحار باوخ ھکنآ زا سپ ارچ”  
  
 :تسا ھنوگ نیا زین باوجً الومعم  
 

 یزور زا سپ رگا .دیا هداد ماجنا ار یدایز راک امش ،دینک یم رکف ھچنآ سکع نوچ”
 .دیا هدرک راک ،دیشاب هدنک ار یھوک ھکنآ لثم دیاش ،دیورب باوخ ھب دیا هدرکن راک ھک
 ار ناتزور نوچ ،دوب دیھاوخ دوخ زا یضاران و ،نیگمشخ ،نارگن ،یبصع ،هاگنابش
 و .تسا ھتفرگن رارق فرصم دروم امش ھنازور یژرنا و دیا هدنارذگ تقو فالتا اب
 اھ نآ ندش ضبقنم و اھ ھچیھام کیرحت ثعاب باوخ رد ،هدشن فرصم یژرنا نیا
 ،)دوب باوخ رد نوچ( دوبن ینالضع تاکیرحت لابق رد ینامسج تکرح نوچ .دیدرگ
 یتح( دیدرگ امش یگتسخ ساسحا ثعاب و دشن اھر )هدشن فرصم( دوجوم یژرنا
 و رکف اھ تعاس زا سپ رطاخ نیمھ ھب .)ددرگب زین ندب یگتفوک ثعاب تسا نکمم
 زور رد یتقو !هدوب )لصاح یب( راک لاح رد امش ندب بش مامت ،ینالضع تاکیرحت
 رد رطاخ نیا ھب .دینک یم فرصم ار ینالضع یژرنا ،)۴٨(دینک یم ینامسج راک
 باوخ”:دیوگ یم مالک تسا لیلد نیا ھب و ،دندرگ یم مارآ امش تالضع باوخ عقوم
 یم باوخ ھب دوخ زور زا یرمث رپ ساسحا اب ،مارآ و ھتسخ وا .“تسا نیریش رگراک
 و ھتسخ صاخشا رد ھک تسا یقرف نیا .دراد یتحار نادجو و دشاب یمن نارگن .دور
 ھک یسک یتح .میدید “نالھاک” رد ار یضاران و ھتسخ .)۵ ھعماج( دراد دوجو یضار
 رد هدش ھتخاس یژرنا نآ دناوت یم )ناتسرامیب تخت ای( تسا رادخرچ یلدنص دنب رد
 .دور باوخ ھب ھتسخ )نتشون ای ،ندناوخ اب( و دریگ راکب ار شتالضع
 
 
 
 
 
 

 

 یم یچیپرس مینک لمح دوخ “ار دوخ راب”دیوگ یم ھک یمالک زا یتقو .دوخ زا یتاضران  )٢(
 )١٠ :٣ نایکینولاست مود و ۵ :۶ نایطالغ( میا هدرک هانگ ،مینک

 
 ۶ نایطالغ
  .دیامزایب ار دوخ لامعا دیاب سک رھ :۴
  ،دوب دھاوخ شدوخ ھب وا رخف تروص نآ رد 
 .دنک ھسیاقم نارگید اب ار دوخ ھکنآ یب  

 .درب دھاوخ ار دوخ راب سک رھ اریز :۵
 
 کیرحت ثعاب ھک یراکفا( دزاس یم رھاظ مسج رد ار یدب ساسحا ام نادجو هاگنآ 

 هوالع .دزاس یم داجیا ار نآ ھب رثا بیترت نداد زاین لکش نیا ھب و ،)دنوش یم تالضع
 ھک تسھ یلام یاھ تیلوئسم ،تسا ھتفھن صخش رھ نورد رب ادخ ھک ندرک راک زاین رب
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 و جنر بجوم اھ نآ زا کی رھ زا یچیپرس و ،میشاب یم ھتسباو نآ ھب ھمھ هزورما
 ،دنوش یم ام تکالف

 
 ١٠ لاثما

  ،دزاس یم ریقف ،لھاک ناتسد :۴
 .دنمتلود ،یراک ناتسد 

  ،دروآ یم درگ ناتسبات رد ھک یرسپ تسا لقاع :۵
  ،دباوخ یم ورد لصف رد ھک یرسپ اما 
 .دزاس یم راسمرش  

 
 و یمرگرس فرص نامز و تقو و دوش یم هدراذگ رانک ،راک ھک یتروص ھب( یگتسشنزاب

 یرگید راک اب راک ضیوعت روظنم رگا ،اما .درادن ینعم حیسم رد )دوش یم ینارذگ شوخ
 ادخ یتقو .تشاد دھاوخ هارمھ ار ادخ تیاضر ،)حیسم هار رد یتمدخ لاثم ناونعب( دشاب هدوب

  ،دیوگ یم و دنک یم راک زا تبحص
 

 ٢٠ جورخ
  ،هدب ماجنا ار تیاھراک ۀمھ و نک راک زور شش :٩

 
 هرھب مھ نایحیسم ام یارب راک .درک یرادرب هرھب نآ زا ناوتب ھک تسین یراک ،اھنت شروظنم
 دنھاوخ و هدوب ضوع الب ھشیمھ ھیریخ یاھ راک .ادخ شیپ نامسآ رد مھ و دراد ایند نیا رد
 .دوب
 
 
 
 
 )مود شخب( متشھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دنھد یم حیضوت ار یرگید کی رھ ،ود نیا )٣٢(
 .١٠ :٣ نایسلوک ؛ ٢۴ :۴ نایسسفا )٣٣(
 :درامش یم زین دراد نارگید اب ھک یا ھطبار لوئسم ار ناسنا ادخ )٣۴(

 )٩ :٣ بوقعی ؛۶ :٩ شیادیپ(
 ھک یصخش و ،دھد یم ناشن ار ادخ نادنزرف یقالخا بیکرت ریمازم باتک ،لاثم ناونعب )٣۵(

 نآ دننک طایتحا دیاب نانامیا یب یتح .دنک هدافتسا نآ زا دناوت یمن هدرکن تفایرد ار تاجن
  .دنربن راکب دوخ روز اب ار

 رظن دروم لوصاً الومعم .دشاب یم زین نیا لماش اما ،تسا نیا زا شیب ادخ مالک ھتبلا )٣۶(
 .دنا ھتفرگ یاج هدش هدرب مان ھک یئاھ تیعقوم رد

 :یاھ باتک ھب راک نیا ماجنا ھب کمک یارب )٣٧(
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 riptures in CounselingThe Use of the Sc ”یحیسم ٔهرواشم رد ادخ مالک زا هدافتسا“ 
 “دوخ ٔھیاسمھ و ادخ اب ھتفھ راھچ” Four Weeks with God and Your Neighbor و
 )دنا هدشن ھمجرت لاحب ات اھ باتک نیا( .دینک عوجر

 هدافتسا ادخ مالک رد اھ راب ھک proorizo ٔھملک .تسا ادخ مالک لوصا زا یکی شنیزگشیپ )٣٨(
 ، ۵ :١ نایسسفا ؛ ٣٠ـ٢٩ :٨ ؛ ٢٨ :۴ لامعا( .دراد “هدش نییعت لبق زا” ینعم ،هدش

 .)٧ :٢ نایتنرق لوا ؛١١
 .دنا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب اھ باتک نیا )٣٩(
 “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ١۵ لصف ھب ،دوخ ھب تبحم عوضوم ھب عجار )۴٠(

 .دیئامن عوجر
 یم مھارف ار ادخ تساوخ ،مھ اب ود رھ .“یرای” و “دھع” ؛دنا هدش یفرعم ھبنج ود )۴١(

 تشاد مدآ ھک یزاین رطاخب اوھ ،١٨ :٢ شیادیپ رد ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً انمظ .دنروآ
 .“دشاب اھنت مدآ ھک تسین وکین” :دش هدیرفآ

 ددرگ یم یئاھ میرحت لماش ھک تسیا ھناقداص قفاوت ،دنادرگ یم دھاش ار ادخ ھک یدھع )۴٢(
 .ددرگ ھتشاد هاگن رگا یتاکرب و ،دوش ھتسکش رگا

 طباور ھب طوبرم ھک یتایآ اھنت( هدمآ ١۶ و ١۵ :۶ نایتنرق لوا و ٢۴ :٢ شیادیپ رد ھچنآ )۴٣(
 روطنیا ھک یتروص رد .مراد نم ھک دشاب یتشادرب فالخ رظنب تسا نکمم )تسا یسنج
 “تسا حور کی وا اب”( دنک یم حیسم اب کیدزن ٔھطبار زا تبحص نینچمھ سلوپ .تسین
 زین ھجوت .١۶ ٔھیآ “دوش یم نت کی وا اب” و دور یم نایم زا یشورفنت اب ھک )١٧ ٔھیآ
 ار ٢۴ :٢ شیادیپ سپس و .دنشاب یمن یکی “حور کی” اب “نت کی” ھک دیشاب ھتشاد
 ھک یکیدزن نآ ،تسھ ندوب نتکی رد ھک یکیدزن :رتعیسو ٔهدودحم رد( دنک یم حرطم
  .)ددرگ یم لماش ار تسا دوجوم یسنج طباور رد

 .دینک ھعجارم )طابترا( ٣ لصف ،یحیسم ٔهداوناخ رد یگدنز باتک ھب نینچمھ )۴۴(
 صخش ھک ینامز ات .دنھد ھئارا َرد لباقم فرط رد ار دیما دنناوت یم نایحیسم ریغ ھب )۴۵(

 .درادن دوجو شیارب یدیما ،هدرواین نامیا )َرد( حیسم یسیع ھب
 ار یجنم ھکلب ،درامشب کچوک ار ھلئسم دیابن رواشم ھک دینک ھجوت .ب٢٠ :۵ نایمور )۴۶(

 .دھد هولج ھلئسم زا رتگرزب
 تالاکشا رطاخب ناوت یمن ار ادخ ھیلع نایصع ھک دھد یم ناشن حضاو روطب مدآ هانگ )۴٧(

  .دنتشاد یم ار یلماک طیارش ود رھ .دومن تشادرب یطیحم طیارش ای )کیتنژ( یثوروم
 ار زیچ ھمھ چیھ زا ھک تسا ادخ اھنت( دوب ادخ شنیرفآ ساسا رب ھک یراکتبا ھتبلا )۴٨(

  .دش یم وا لالج عیام و ،)تخاس
 یم فرصم ار ندب یرلاک ؛تسھ زین ینامسج ،دراد رظن رد ار یلصاح ھک یرکف راک )۴٩(

 .دنک
 

 


