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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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 مھن لصف
 )ھمادا( ناسنا لوصا

 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم
  
 دوجو لیلد تقیقح رد .تسا یکانمغ عوضوم ،درک مھاوخ نآ زا تبحص لصف نیا رد ھچنآ
 یتح« دمآ ایند ھب ،ھتسباو یدوجوم ناسنا ھک دیشاب ھتشاد دایب( تسا نیمھ )یزاس زاب( هرواشم
 ار یتروشم نینچ .)وا ٔھناریگشیپ حیاصن و ،ادخ تیادھ ،ادخ رماوا ھب ھتسباو .»مدآ هانگ زا لبق
 .درب راکب ار نآ و درک هدافتسا ادخ اب طابترا و تبحاصم زا مدآ ھنوگچ ھک میدید ندع غاب رد
 .تسا ادخ مالک ھب ھتسباو ناسنا یگدنز ھلب
 یرگید داعبا ،طوقس زا سپ زین تروشم ،دیدرگ یگدنامرد و جنر ھب لیدبت ،راک ھک نانچمھ اما
 هرواشم ھب دیاب ار هریغ و ،حالصا ،خیبوت زاین لاح .دوبن نآ ھب یزاینً البق ھک تفرگ دوخب
  .)١(درک ھفاضا

 یاھ باتک ھب مزال ھک تسا یمیظع یریگ راک ،دراد ناسنا رب ھک یتارثا و هانگ تخانش
 ھن مناد یم مزال اما ،دیشاب هدش ھتسخ منک یم رارکت ار فرح نیا ھکنآ زا دیاش( دراد یرایسب
 ھک منکب یناگدنناوخ زا کمک یاضاقت نینچمھ ھکلب ،مھد رادشھ لصف نیا مک تیفیک ھب اھنت
   .)دنراد ار نآ یلمع و یملع یراکمھ یئاناوت
 Nouthetic( کیتتون یحیسم ٔهرواشم دنیوگ یم ھک یدارفا طلغ روصت زا ،زاغآ رد دیراذگب

Counseling( ھتفگ ادتبا زا .میئامن در ،دناد یم ناشناھانگ ٔھجیتنً امیقتسم ار ناسنا لئاسم مامت 
 ناھانگ رطاخب نایضاقتم لئاسم ٔھمھ ھک )Competent to Counsel رواشم یگتسیاش باتک( میا

 ایندب انیبان ھک یدرم و بویا دروم ود ھب عجار ،رواشم یگتسیاش باتک رد .تسین ناشدوخ
  .)٢()١ :٩ بویا( ما هدرک تبحص دوب هدمآ
 مدآ هانگ زا ،هریغ و ،یرامیب ،یگراچ یب ـ ناسنا یاھ یگدنامرد و جنر ٔھمھ ھک اجنآ زا

 شدوخ هانگ ھب یضاقتم رھ یگدنامرد و جنر تفگ ناوت یم ھنوگچ ،دنا ھتفرگ ھمشچرس
 نیا رد اھنت ،ار دشاب یم نآ راوازس ھک یئاھ یگدنامرد و جنر مامت ھکنآ ھن و .تسا طوبرم
 ،دیآ یم شیپ ھمھ یارب ،دشاب یم هانگ زا رپ ھک یئایند رد تمحز و جنر .دروآ یم تسدب ایند
 عوضوم .دز نآ ھب عجار ناوتب ھک تسا یفرح اھنت نیا ،اما .تسین رودب ادخ مشچ زا نآ و
 ناوت یم ادخ تیّشم روحم رد اھنت ار )هدشن فوشکم ام ھب لاحبات( تسین ام مھف رد ھک یئاھ
 ھب تسا نیا رواشم راک ً،اتجیتن .میا هدرک تفایرد ار میراد نآ ھب زاین ھچنآ مامت ام .درک یّجالح
 :دنک کمک یضاقتم
 
 و ،)١٩ :۴ ؛ ٢٣ :٢ سرطپ لوا( دشاب ھتشاد ادخ ّتیشم ھب دامتعا .١ 

 نیا درد ٔھسیاقم اب ھک( دروآ تسدب )یگدنام رد( درد و جنر زا یحیحص تشادرب .٢
 )١٨ :٨ نایمور و ١٧ :۴ نایتنرق مود ـ دیآ یم تسدب ،یدبا لالج لباقم رد ایند

 
 داسف
 
 اما .دوب لماک زین داسف نیا .دش داسف و موکحم ناسنا لسن ،مدآ هانگ رطاخب دیامرف یم ادخ مالک
 دساف دراد ناکما ھک یدح ھب یصخش رھ ھک تسین نیا روظنم ،مینک یم داسف زا تبحص یتقو
 زا یا ھبنج چیھ .هدش دساف شیگدنز داعبا مامت رد صخش ھک تسا نیا لماک زا روطنم .هدش



  4 
 

 ای ،دساف )لد ای( ناسنا ینورد صخش میئوگ یم یتقو .هدوبن ناما رد هانگ ذوفن زا ناسنا یگدنز
 ؛ ١٢ :١٨ ،٩ :١٧ ؛ ١٢ :١۶ ؛ ١٠ :١٣ ایمرا ؛ ٢٢ :۴ نایسسفا ؛ ١١ :۶ شیادیپ( هدش بلقتم

 ھنازخ نوچمھ )ینورد صخش( ناسنا لد ،میئوگ یم حیسم یسیع دننام ،)١۶ :۴٩ ؛ ١٧ :٢٣
 :تسیا
 

 ١٢ یتم
  ،کین صخش :٣۵

  دروآ یم رب یئوکین دوخ یوکین ٔھنازخ زا  
  ،دب صخش و   
 .یدب ،دوخ لد دب ٔھنازخ زا    

 
 :دنریگ یم ھمشچرس دولآ هانگ )راتفر یوگلا/قیرط( یاھ راتفر نآ زا ھک 
 

 ١۵ یتم
  ،دیآ یم نوریب ناھد زا ھچنآ اما :١٨

  ،دریگ یم ھمشچرس لد زا  
 .دزاس یم سجن ار یمدآ ھچنا تسا نیا و   

  تسا لد زا اریز :١٩
  تمھت و غورد تداھش ،یدزد ،یتفع یب ،انز ،لتق ،دیلپ راکفا ھک  
 .دریگ یم ھمشچ رس   

 
 رد ینورد داسف نیا نوچ ،مینام یم زاب تقیقح زا ،درادن قالخا اب یطبر هانگ میئوگب رگا

 :تسا ھتفھن صخش دوخ تعیبط
 

 ٢ نایسسفا
  ،میتسیز یم ناشیا نایم رد ینامز یگلمج زین ام :٣
  میدرک یم یوریپ دوخ سَفن یاوھ زا و  
  ؛میدروآ یم اج ھب ار نآ راکفا و اھ ھتساوخ و   
  دوخ تعیبط ھب انب ،نارگید نوچمھ زین ام    
 .میدوب بضغ نادنزرف     

 
 نافوت نآ .)۵ :۶ شیادیپ( دزیخ یم رب ّرَش ھک تسا لد زا ،دیامرف یم ادخ ھک تسا لیلد نیا ھب
 .دنتفای تاجن یدادعت ھک دوب ادخ ّتیشم رد یلو ،درب نایم زا ار لد داسف ٔھیلوا جیاتن ،حون نامز
 اھ گنھرف دروخرب ثعاب نینچمھ ھک( زین لباب جرب رد اھ نابز ندش مھ رد و شاشتغا
 ھیلع ریرش مدرم .دش ناسنا ترارش یگتخیمآ عنام نوچ ،دیدرگ ادخ ضیف لماش )دیدرگ
 .دیدرگ یم ریگولج ّرَش ٔھعسوت زا ،دندیمھف یمن ار مھ نابز نوچ ،رگیدکی
 :دننادب دیاب ،)٣(دنرامش یمن قالخا رد ار ناسنا یحور داسف ھک یناسک ،تساجنیا عوضوم
 

 و ،تسین ادخ مالک رد نآ زا یا ھناشن .١
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 یلد ھب زاین ھک هدش بارخ ردقنآ تیعضو ھک( ھتفگ نآ ھب عجار ادخ مالک ھچنآ مامت ھیلع .٢
  :دننک یم تفلاخم ،)دشاب یم هزات

 
 ٣۶ لایقزح

  .دش دیھاوخ رھاط و دیشاپ مھاوخ امش رب کاپ بآ :٢۵
 .تخاس مھاوخ رھاط ناتیاھتب ٔھمھ زا و اھیکاپان ٔھمھ زا ار امش نم  

  دیشخب مھاوخ امش ھب هزات یلد و :٢۶
  داھن مھاوخ ناتنوردنا رد هزات یحور و  
  ،هدروآ رد امش رکیپ زا ار یگنس لد و   
 .داد مھاوخ امش ھب نیتشگ یلد    

  داھن مھاوخ ناتنوردنا رد ار دوخ حور :٢٧
  ،دینادرگ مھاوخ کلاس دوخ ضیارف ھب ار امش و  
  تشاد دیھاوخ هاگن ارم نیناوق امش و   
 .دروآ دیھاوخ اج ھب ار اھنآ و    

 
 لماک روطب ،)ناسنا ینورد یگدنز ّلک( لد ھک تسا نیا مینک یم تشادرب ادخ مالک زا ھچنآ
 ٔهدننک داجیا ای ،تسین دولآ هانگ ھک دراد دوجو ناسنا تعیبط رد یئاج ھکنآ نتفگ .دوب هدش دساف
 ـ دنک یم داجیا ار دولآ هانگ لامعا ،دولآ هانگ نَدب یتح ھک دید میھاوخ دعب لصف رد( تسین هانگ
 رارق هانگ ریثات تحت لک روطب ایند رد ناسنا .تسا کانرطخ رایسب )١٩ ـ ١۶ :۶ نایمور
 انثتثا نودب وً الماک ،ناسنا ینورد ینامسج ریغ تمسق نآ ،لد .تسا دشر لاح رد هانگ و ھتفرگ
  .دراد ون یلد ھب زاین ناسنا و هدش دساف
 سدقلا حور ھک ینامز( ددرگ یم ھتشذگ یگنس لد نیشناج ھک )٢۶( “ون لد” تفایرد زا لبق
 ناکما ،)١٠ :٨ ؛ ۵ :۵ نایمور ؛)٢٧( ـ دھد یم رییغت ار نآ و دوش یم ینورد یگدنز دراو
 نیا ھک تسا ون لد نآ .)٢ نایتنرق لوا( درک تعاطا نآ زا و دیمھف ناوتب ار ادخ مالک درادن
 لایما زا رودب ،ایند نیا رد ار رمع یقبام ات دھد یم ار نا ناکما و ،دزاس یم داجیا ار ناکما
 :میھد ھمادا ،ادخ تساوخ وریپ و ،یناسنا
 

 ۴ سرطپ لوا
  ،یرشب دیلپ لایما تمدخ رد ھن ،مسج رد ار رمع یقاب ھجیتن رد :٢
 .دنارذگ یم ادخ ٔهدرا ماجنا هار رد ھکلب  

 
 راک هانگ ناسنا .دنزیخ یم رب برخم یاھ راتفگ و راتفر ٔھمھ ھک تسا ینورد داسف نیا زا
 نایسسفا( تسا راک هانگ )۴ً(اتعیبط .تسا راک هانگ نوچ دنک یم هانگ ،دنک یم هانگ نوچ ،تسین

 :دیوگ یم دواد ۵ :۵١ رومزم رد .)٣ :۵٨ ؛ ۵ :۵١ رومزم( ھتفای دلوت ھنوگنیا .)٣ :٢
 

 ۵١ رومزم
  ،راکھانگ و ،ما هدش هداز راک ریصقت ھک یتسارب :۵
  !دش نتسبآ نم ھب مردام ھک ینامز زا  

 
 ھتشرس مردام محر رد ھنوگ نیا نم دیوگ یم دواد .دیرفآ نینچ ار وا ادخ ھک تسین نیا روظنم
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 = naar( “تسا دب یناوج زا ناسنا لد تین ھک دنچ رھ” ،دیوگ یم ادخ ٢١ :٨ شیادیپ رد .مدش
 ١۵ :٢٢ لاثما .)دشاب ھتشاد ینعم دناوت یم ھک تسا یکدوک اھنت ھنیمز نیا رد ؛یناوج /یکدوک
  .)دزومآ یب ار یدب دوبن مزال( هدرک )۵(ھنال کدوک لد رد تقامح دیوگ یم ھنیمز نیا رد زین
 ساسا ،)نارگید مشچ زا رودب( دراد دوخ نورد ھک یگدنز نآّ اصوصخ ،صخش لماک داسف
 ،دش ھتفگً البق ھک یروطب .دروآ تسدب یبوخ تخناش نآ رب دیاب رواشم رھ ھک تسیا عوضوم
 ،یفرط زا اما .تسا ریذپ ماجنا ھتفایزاب لد رد اھنت ،دزاس یم داجیا ادخ مالک ھک یرییغت
 ھتفایزاب رادنامیا چیھ زا .دشاب ھتشاد زین دراد ون لد ھک یمیظع تاناکما ھب ھجوت دیاب رواشم
 ضرف دیاب ،ناشنامیا ھب فارتعا رطاخب اھنت ھک یناسک ای( دوش فرصنم ای و درسلد دیابن یا
 حور .)٢٧ :٣۶ لایقزح( دنراد ار ادخ زا تعاطا و تخانش تیفرظ اھنآ ؛)دشاب ھتشاد نآ رب
 ناکما ای هرواشم .دنک یم یئاسانش یتسرد ھب ار عوضوم .دھد یم ار ناکما نیا ،نکاس سدقلا
 هدشن هانگ ٔهدولآ ھک تسین نامیا یب رد یا یئاج .تسین نایم رد یا ھلصاف .تسین ای تسھ ریذپ
 عورش اج رھ زا .دنک هدافتسا نآ زا دناوتب رواشم ھک تسین یا یئاج ،رگید ترابع ھب .دشاب
 تبحص دراد ھک یبقاوع و هانگ ھب عجار دناوت یم ھتبلا .دروآ یم رد رس هانگ ھبً اتیاھن ،دنک
  .دروآ نامیا و هدرک زاب ار وا لد ادخ ات دنک اعد و ،دراد یجنم ھب ھک یزاین و دنکب
  
 
 ریصقت
 
 لکش نیا ھب .)۵ نایمور( دوب نآ راذگ ناینب ،مدآ هانگ .دیآ یم ایند ھب هدید مخز نادجو اب ناسنا
 :۵ نایمور( دندش هدرمش رصقم زین لافطا یتح .)١٩ :۵ نایمور( دندش هدرمش رصقم ھمھ زین

 ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٢ تایآ دیشاب ھتشاد ھجوت( هانگ کی قیرط زا )مدآ( صخش کی .)١۴
 ،دیشک داسف ھب اھنت ھن ار ناسنا لسن لک ،)دننک یم هانگ کی و صخش کی زا تبحص ھمھ ،١٩

 .دومن زین رصقم ھکلب
 گرم عون ھمھ لماش نیا و(“تسا گرم هانگ دزم” دیامرف یم ٢٣ :۶ نایمور رد ادخ مالک
 ھچ رگید اھنیا .دنریم یم ،هدماین ایند ھب یتح ،نادازون اما ،)دشاب یم ینامسج و یناحور
 دریمب تسناوت یمن حیسم یسیع .دنوش یم هدرمش مدآ هانگ ھب رصقم دارفا نیا ؟دندرک یھانگ
 زین مدآ .)۵٣ ایعشا ؛ ٢۴ :٢ سرطپ لوا( نارگید ناھانگ زا تلافک ناونعب رگم ،)دوب هانگ یب(
 ھفشاکم ؛ ١٧ :٢ شیادیپ( دمآ دوجوب هانگ ٔھجیتن رد گرم .دریمب تسناوت یمن طوقس زا لبق

١ :٢٠۴(.  
 ار ریصقت ساسحا ھک یناسک و دنرصقم ھک یناسک نایم قرف ھب عجار تسا مزال اجنیا ،لاح
 .درادن دوجو ود نیا نایم یقرفً الومعم ناواکناور و ناکشزپناور نابز رد .منک تبحص ،دنراد
 ار مرج ینعم ھشیمھ ریصقت ،ھتشذگ رد .دنشاب ھتشاد ھجوت عوضوم نیا ھب تسا مزال ناشیشک
 .تفرگ دوخب ار “ریصقت ساسحا” ینعم یسانشناور ٔھصرع رد لاح اما ،تشاد هارمھ
 )ریصقت زا تاجن و( تاجن ھب یزاین ھجیتن رد و دنرامش یم مرجم ار یسک تردنب ناسانشناور
 یحیسم ٔهرواشم رب مکاح لوصا ھب ادتبا نامھ زا دیاب یحیسم نارواشم ھجیتن رد .دننیب یمن
  .)مالک( دنیامن ھیکت
 داینب اھنت ار دریگ یم ھمشچرس هدیسر ثرا ھب مدآ زا ھچنآ ینعی ،هانگ داینب زا ھک یریصقت
 صخش دوخ ھک یھانگ .دراد یم رب نایم زا ،دش ناھانگ ٔهرافک ھک حیسم یسیع ینعی ،ششخب
 دتفا یم نایرج ھب سدقلا حور قیرط زا ھک ،ھناردپ ششخب ار دوش یم بکترم یحیسم
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 ریصقت ھک دنامن ھتفگان ھتبلا .)۶(دھد یم شرورپ ار ادخ تھابش و دزاس یم مھارف )یزاسکاپ(
 .دنریگ یم ھمشچرس ،هانگ ینعی اج کی زا ،ریصقت ساسحا و )هدشن ساسحا(
 ـریصقت ساسحا ینعی( ریصقت ھب عجار ،)مدرک هراشاً البق ھک یروطب( یسانشناور تایبدا رد
 تبحص ،دزاس یم دراو تراسخ ھک “یضرف” و ،))بذاک ریصقت( دیورف ریصقت ساسحا دننام
  .هدش یدایز یاھ
 تفایرد ار ششخب و هدشن ھبوت ھک یھانگ )دراد یدایز ناکما عقاو رد( دراد ناکما ھک اجنآ زا
 ھب نآ ساسحا ،یلو ،)٧(دزاس یم دراو زین ار ینامسج شنکاو دنامب دوخ یاجب رگا ،هدرکن

 یجنر و درد ،تقیقح رد .هدش کیرحت ھک تسا نادجو .دزاس یمن دراو یتراسخ دوخ یدوخ
 یرادشھ شروظنم ،)دوخ یصخش رایعم زا ندش جراخ( دریگ یم ھمشچرس نادجو زا ھک
 یم داجیا غاد قاجا ھب ندز تسد زا ھک یدرد .دش دھاوخ داجیا یلاکشا ھک ،تسا ھناتسود
 ،دروآ یمن داجیا ار یتراسخ ،درد دوخ .تسا شیپ رد نتخوس رطخ ھک تسا یرادشھ ،دوش
 دوخ زا یتسردان راتفگ ای راتفر رطاخب ھک ھنوگ نامھ .دمآ دنھاوخ دراو ھک یتاراسخ ھکلب
 .مینک داجیا دوخ راتفر و ھیحور رد یرییغت دیاب ھک تسا یراطخا روظنم ھب ،دیآ یم نامدب
 ھک یتراسخ ھب تبسن )ریصقت ساسحا( تسا یرادشھ ھکلب ،دروآ یمن راب یتراسخ زین نادجو
  .دنک یم راک ھنوگچ “رادشھ” نیا مینیبب لاح .دشاب یم شیپ رد
 رد و( دراد ار یدایز شنت داجیا ناکما ،ددرگ دراو مسج رب ھک یراشف ھنوگ رھ ھک اجنآ زا
 ھک ھنوگ نامھ( دنامب یاج رد ینالوط تدم شنت رگا -)دزاس دراو یرتشیب ھمدص ھجیتن
 رطاخب( زین یدایز تامدص ،)تخوس دھاوخ میراذگب غاد قاجا یور ینالوط یتدم ار تشگنا
 و ،دنراد ناسانشناور ھک تسین یتشادرب نیا اما .دش دنھاوخ دراو )رادشھ ھب ندادن رثا بیترت
 ،نکّسُم قیرط زا( دوش هدرب نایم زا دیاب ھک ینوردنا تسا ینمشد اب ریصقت دنیوگ یم
 عطق ار تسد باصعا تسا مزال میئوگب ھک ،تسیا ھنوگب تشادرب نیا .)هریغ و ،شخبمارآ
 ام رای درد .تسین )تسد باصعا( رادشھ ٔھلیسو رد ،لاکشا .دورب نایم زا نآ درد ات درک
 اب ،ددرگ یم ام دراو یا ھلیسوب ھک یدرد .دراد زین ار یعفان روظنم ریصقت ساسحا .تسا

 عقاو اھوراد لیبق نیا ٔھنیمز رد رگا ،داد نآ ھب رثا بیترت دیاب و تسا یرادشھ ھکنآ تخانش
  .ددرگ یم ناھنپ عوضوم لصا و ،دوش یم سح یب ،ددرگ
 زا زواجت( ریصقت ساسحا تسا دقتعم )یحیسم( میکح رواشم ،دنک ھلمح درد ھب ھکنآ یاجب

 )فلخت( “یعقاو یریصقت” بناج زا )دوخ یاھ رایعم میرح ،میراد دوخ یارب ھک یمیرح
 یم ھتشادرب نایم زا بسانم روطب ھک ،تسا نآ ھب حیحص رثا بیترت اب و ،دریگ یم ھمشچرس
 و وراد و بط زا یا هدمع تمسق ،لاح نیا اب اما .درادن یعفن نآ رب نتشاذگ شوپ رس .دوش
 ،ندرک فیعض ،ندناسر بیسآ قیرط زا ندرک سح یب نامھً اقیقد ،هزورما ٔهدش ماجنا ٔهرواشم
  .دریگ یم تروص اھ رادشھ ندرب نایم زا ای
 میرح ھب زواجت ،متفگً البق ھک روط نامھ ،ادتبا .منک ناونع ار یمھم تاکن مناد یم مزال اجنیا
 ،تسا تقیقح نیا .دنادرگ یم ادخ ربارب رد یعقاو یھانگ ھب رصقم ار صخش ،دوخ یاھ رایعم
 بسانم و یقیقح تسا یتشادرب ریصقت ساسحا ،ھجیتن رد .دشاب هدوبن یحیسم رایعم رگا یتح
 ،هانگ لابق رد )دشاب یمن بذاک دیورف رظن فالخ(
 

 ١۴ نایمور
  ،تسا دیدرت راچد یکاروخ ِندروخ ۀرابرد ھک یسک اّما :٢٣

  ،دوش یم موکحم دروخب ار نآ رگا  
  تسا هدروخن نامیا اب اریز   
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 .تسا هانگ ،دشابن نامیا زا ھچنآ و    
 

 ،دزادرپب هانگ ھب ھک تسا نیا اھنت ھن یحیسم رواشم ٔھفیظو ،دشاب تسردان رایعم رگاً انمض
 یطیارش نینچ رد .دیامن حیحصت زین ار )رایعم( هدوب ادخ مالک زا ھک یتسردان تشادرب ھکلب
 :دیاب رواشم
 

 ساسحا و هدناوخ یعقاو ار ریصقت قیرط نیا ھب( دنک ھبوت دھاوخب یضاقتم زا )١(
 ،و )هدرمش اجب زین ار ریصقت

 یوق ار شنامیا ات ،دنک کرد ار ھتفگ مالک ھچنآ ینعم یضاقتم دنک کمک دیاب )٢(
  .)٨(دیامن

 
 یھانگ رھ ھک تسا نیا شروظنم ،دنک یم ریصقت زا تبحص یحیسم رواشم یتقو ،ھجیتن رد
 هانگ ای دشاب مدآ ٔھیلوا هانگ رطاخب تسا نکمم ،)ھجیتن( زین مرج نیا .دراد )ھجیتن( ار دوخ مرج
 ساسحا زا تبحص ،دنک یم هانگ ساسحا زا تبحص یتقو ،تروص رھ ھب اما .یضاقتم دوخ
 تسا نکمم .تسا هدش رھاظ مسج رد و ھتفرگ ھمشچرس نادجو زا ھک دنک یم یراوگان

 یقالخا ریغ طباوض رطاخب ھک “فیعض نادجو” ای( دنکب زین تسردان یاھ رایعم زا تبحص
  .تسا بذاک ریصقت ،درک دھاوخن لوبق ھچنآ اما ،)تسا هدش لاعف
 
 
 هانگ
 
 ھچنآ نداد ماجنا ای تسا ادخ تساوخ ماجنا مدع نآ ،متفگ هانگ ھب عجار باتک نیا لیاوا رد
 هانگ .)۴ :٣ انحوی لوا( تسا یگدعاق یب هانگ تفگ ناوت یم ھجیتن رد .تسین ادخ تساوخ
 یم .دشاب یم دنا ھتشون هانگ ھب عجار ناسانشناور ھچنآ فلاخمً الماک نیا .تسا ادخ زا ینامرفان
 ادخ زا یتبحص .یرگید ھیلع رب یکی ،)صخش دوخ رد ھن( تسا ایند مدرم نایم هانگ دنیوگ
 دنک یم ادخ ھب تناھا هانگ .درک یئاسانش ام یارب ار هانگ ھک تسا ادخ ھک یتروص رد .تسین
 مھاوخ یم ار دھاوخ یم ملد ھچنآ نم” ،)یرگید ای شدوخب( دیوگ یم صخش .ً)اصوصخم(
 .“دشاب هدش هداد روتسد ھچنآ زا رظنفرص ،مھدب ماجنا
 داعبا رد ار هانگ ادخ مالک نوچ میوگ یم ار نیا .دراد ار یدایز بناوج هانگ ھک میدید اجنیا ات
 راکب هانگ یارب فلتخم  حالطصا ١٧ زا شیب ادخ مالک رد ،لاثم ناونعب( هدرک یفرعم یدایز
 .دزاس مھارف ام یارب ار دراد ھک یبقاوع و ،هانگ زا یتسرد لاثمت ات دمآ دوخ ادخ .)هدش هدرب
 رورس نوچ میوگ یم باوج رد ؟دینک یم هانگ رب زکرمت ردقنآ ارچ دنیوگ یم اھ یضعب

 یب میناوت یم ھچ مینیبب و میزادنا یب ھملک ١٧ نیا رب یرظن لاح .هدرک زکرمت نآ ھب ام یتمالس
  .میزومآ
 
 هانگ میدق دھع تاملک
 
 نیمھ .دروخ یمن لفق ھب ھک دنام یم یا هدش جک دیلک رظن ھب ـ هدش جک ینعی ،)Avah( اوآ .١ 

 ھب و ،دش جک هانگ ٔھلیسوب ،دوب هدش قلخ وا دصاقم یارب و ادخ ھب تھابش رد ھک مدآ روط
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 مسج ،نیا رب هوالع .)٨ :٨ نایمور( تشادن ار ادخ یدونشوخ یئاناوت رگید ھک دیسر یئاج
 ٔھشقن قبط ھک تسین یناسنا چیھ لاح و هدش فرحنم شراکفا ،دیآ یم ایند ھب هدش جک ناسنا
 ھک ینارادنامیا دنک یم کمک یحیسم ٔهرواشم .دیامن راتفر ھتشاد شیارب ادخ ھک یا ھیلوا
 یزاسزاب ار نآ ناوت یم .دننک راتفر و رکف دھاوخ یم ادخ ھک ھنوگنآ هرابود ،دنا هدش جک
 یبایزاب یسراف نابز رد ھک هدش هدرب راکب Katartizo ھملک ١ :۶ نایطالغ رد( درب مان زین
 .دراد ینعم یزاسزاب و

 ھچنآ ھک تسا نیا روظنم .انف زا تسا یرادومن .ندش هابت ـ ندش ھتسکش ینعی ،)Ra( ار  .٢
 ھک دھد یم ار یرسدرد ینعمً الومعم .هدش هدیشک یھابت ھب هانگ قیرط زا ،هدیرفآ ادخ
 رمث یب و ،لیماف مادھنا ،جاودزا دھع تسکش قیرط زا هانگ .هدروآ شیپ ار دوجوم عضو
 دم ود رھ ،دروآ یم راب ھک یا ھعجاف و هانگ لمع .دننک یم داجیا رسدرد ،ھفرح نتخاس
 نمظ رد نیا( تسا یگدوسرف لاح رد دولآ هانگ یایند رد زیچ ھمھ .دشاب یم ھملک نیا رظن
 ندرک دساف لوغشم ناسنا ،لاحب ات مدآ نارود زا .)دشاب یم زین کیمانیدومرت مود نوناق
 هار ادخ مالک .دھد رییغت ار عضو نیا دھاوخ یم یحیسم ٔهرواشم .تسا هدوب رگیدکی و ایند
 ،لاثم ناونعب( ھتخاس مھارف ناسنا تالکشم و لئاسم لح یارب ار یا هدنزاس یاھ لح
 ناتراتفگ ھکلب ،دوشن هدوشگ دب نخس چیھ ھب ناتناھد” ،دیامرف یم ٢٩ :۴ نایسسفا
  .)“دناسر ضیف ار ناگدنونش ،هدروآرب ار یزاین و دیآ راک ھب نارگید یانب یارب یمامت ھب

 ،ادخ ھب تنایخ .تسا تنایخ هانگ .بالقنا ـرایتخا بحاص ھیلع شروش ینعی ،)Pasha( اشاپ .٣
 ادخ نتخاس نوگنرس روظنمب داد خر غاب رد ھچنآ تسا صخشم .وا توکلم و تعیرش ھب
 یم شاف عوضوم لصا ،ھملک نیا رد .داد یکیرات یادخ ھب ار شیاج یئانشور یادخ .دوب
 یدایز ششوک هزورما !“دریگب ماجنا نم ٔهدارا ،دریگن ماجنا وت ٔهدارا” ،دیوگ یم .ددرگ
 ھب یگدیسر دیاب ،دشاب ھک یلکش رھ ھب زاین نیا .دروآ تسدب ار شلالقتسا ناسنا ات دوش یم
  .ددرگ ھتشادرب نایم زا و دوشب نآ

 مارآ ھک تسا یصخش رگناشن ھملک نیا .ھتفشآ ـ نیرفآ لاجنج و راج ینعی ،)Rasha( اشار .۴
 یگتفشآ عوضوم لصا .دنک یم کیرحت ار ھمھ و تسا تکرح لاح رد مئاد ،دنام یمن
 دورب اجک دناد یمن نوچ ،دور یم وسنآ و وسنیا ھب ھمیسارس ھک تسا یصخش .تسا
 دناوتن یمارآ ھک دنمطالتم ییایرد نوچ ناریرش اما” ،دیامرف یم ٢١ و ٢٠ :۵٧ ایعشا(
 یتمالس ار ناریرش« :دیوگ یم نم یادخ .دروآ یم رب نجل و لگ شیاھجوم و ،تفای
 رب تسا ینامتخاس ،نآ فدھ .درک دھاوخ تیادھ و یئامنھار یحیسم ٔهرواشم .)»تسین
 مگ ناسنا ،دشابن راک رد یرایعم یتقو .دراذگ یم یاجب شمارآ و حلص ھک ،ادخ مالک ساسا
  .دش دھاوخ جیگ و

 رسمھ ـ یطویرخسا ادوھی .یئافو یب ـ تنایخ ـ نداد تسد زا رابتعا ینعی ،)Maal( لآام .۵
 یم تسھ ھملک نیا رد ھچنآ رگناشن ھمھ ،)٢٠ :٢٢ ؛١ :٧ عشوی( ناخَع هانگ ـ راکانز
 زا جراخ .دھد یم ناشن ار دزاس یم دراو نامیا ھب ھمدص ھک یتماخو ،ھملک نیا .دنشاب
 یانز ،هانگ .دھد یم ناشن ار ناگیاسمھ و ادخ اب دھع تسکش و کیراب و گنت ریسم
 ،صخش یگدنز اب قباطم ھکنآ ھن ،تسا ھتفھن ادخ تساوخ سدقلا حور رد .تسا یحور
 وا تساوخ زا جراخ رگا و ،هدوب تباث ام کت کت یارب ادخ تساوخ لزا زا .دنک رییغت
 یم هانگ زا تبحص یحیسم نارواشم یتقو .دوب دھاوخ ناطیش بناج زا شرمث ،مینک راتفر
 ات ،بلطم نیا ندروآ شیپ .دنیامن فرص یفاک تقو بلطم نیا کرد یارب تسا مزال ،دننک
  .هدش یرایسب ھبوت و فارتعا ثعاب لاحب
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 تسا یتمحز یایوگ ھملک نیا زا تشادرب .رورغ زاربا ـ هدیاف یب و چوپ ینعی ،)Aven( نوآ .۶
 هانگ رد ھک دشاب یم یگدنز ٔھجیتن “نوآ” .ینعم یب / هدیاف یب ؛هدش فرصم هدیاف یب ھک
 یگدنز ھک دنا ھتفگ حیحص ،“existentialist” ایند نیا نایارگ یتسھ .)٨ :٢٢ لاثما( تسا
 دننک یم کمک نارواشم .تسا کحضم لیلد ھچ ھب دنناد یمن اما .تسا “کحضم”
 زرط” و حیحص ّتین اب ھکلب ،)١٧ :۴ نایسسفا( دننکن راتفر “نھذ تلاطب” رد نایحیسم
  .دنشاب ھتشاد ھنارگ لوئسم یراتفر )٢٣ :۴ نایسسفا( “ون رکف

 ھک ینامز .هدش داجیا یھجوت یب ای ینادان رطاخب ھک یریصقت ینعی ،)Asham( ماشآ .٧
 یھانگ چیھ .)ناربج ینابرق( دزادرپب ار ھمیرج دوب مزال ،دش یم ھتخانش “ماشآ” یصخش
   .دشاب هدوب ینادان رطاخب رگا یتح ،درک یگدیسر دیاب ھمھ ھب .دوش ھتفرگ هدیدان دیابن

 دھع ٔھنیرق دننام .ندروآ مک ـ ندیسرن فدح ھب ـ هار زا ندش فارحنا ینعی ،)Chatha( اتاچ .٨
 ھملک ود رھ .دراد ار هانگ عون ھمھ ینعم زین “اتاچ” ،hamartia “ایشراماح” نآ دیدج
 روظنم .دنراد ار ادخ تساوخ ندادن ماجنا ای ندروآ مک موھفم ،)دیدج دھع و میدق دھع(
 .راک هانگ ینورد عضو ات دنک یم هدش ماجنا هانگ لمع رب زکرمت یلو ،تسا ریصقت راوازس
  .دوبن هرواشم ھب یجایتحا دوبن نینچ رگا ،دنا هروآ مک ادخ رایعم زا نایضاقتم ٔھمھ

 و درد .دزادنا یم یوح و مدآ رب دراو تنعل دای ھب .هودنا ـ تمحز ینعی ،)Amal( لامآ .٩
 ناج ،رسدرد .مینیب یم ھملک نیا رد ار دنک یم داجیا ّرَش ھک یا ھلئسم مامتً الک و ،جنر
 یسیع ھچنآ یحیسم نارواشم رطاخ نیا ھب .دنشاب یم “لامآ”رصانع ،یگتسخ ،ندنک
 لد هداتفا و میالم اریز .... دیریگ شود رب ارم غوی” :دننک یم رارکت ار دومرف حیسم
 .درادن هارمھ یتخبدب و تبیصم زج یزیچ و تسا هانگ هار ایند هار .“متسھ

 دوخ .مینیب یم ۶ :٢ یکالم رد ار نآ سکع .ھنالداع ان ـ ھنافصنم ان ینعی ،)Aval( لاوآ .١٠
 زکرمت ھک تسا نآ رواشم ٔھفیظو .دھد یم ناشن ار دشاب یم هانگ یانبریز ھک یروحم
 زا لئاسم ھنوگ نیا ،دش جراخ دوخ زا زکرمت یتقو .ددرگب شا ھیاسمھ و ادخ رب یضاقتم
  .تفر دنھاوخ نایم

 
 
 هانگ دیدج دھع تاملک
 
 .نامک و ریت اب ھطبار رد تسا یحالتصا .ندروخن فدح ھب ینعی ،)Hamartia( ایشراماح .١ 

 ناشن حیحص قیرط ھب ریت .دراد )Chatha( اتاچ ،دوخ میدق دھع یاپمھ اب یدایز تھابش
 یم مورحم دوخ یگدنز دوصقم زا ،دنک یم هانگ ھک یسک .هدشن بسک فدح .هدشن یریگ
 دیاب ار نازیم و هزادنا .میروآ یم تسدب ار نامراگدیرفآ رایعم ھک ،تسا ادخ مالک رد .دنام
 رواشم .)دینکب ھیآ نیا رد “هاتوک” ٔهزادنا ھب ھجوت ؛ ٢٣ :٣ نایمور( دزاس مھارف ادخ مالک
 مالک زا زین ار نآ ماجنا قیرط ھکلب ،دھد یم ناشن مالک رد ار فدح اھنت ھن یحیسم
 لوا ،دوب سلوپ ھک ھنوگ نآ( دراذگ مان یرادنامک ناملعم ناوت یم ار اھنآ .دنک یم تشادرب
  .)٢١ و ٢٠ :۶ سواتومیت

 ار زرم ادخ .تسا ادخ میرح ھب زواجت .هدش جراخ زرم زا ینعی ،)Parabasis( سیساباراپ .٢
 داھن غاب طسو تخرد رود یراسح ندع غاب رد ادخ .دش جراخ نآ زا ناسنا یلو ،داد ناشن
 ھملک زا هدافتسا .تفرگ هدیدان ار نآ ناسنا اما .تشاذگ نآ رب ار “عونمم دورو” تمالع و
 تعیرش ھک ییاج اّما ؛دماجنایم بضغ ھب تعیرش اریز” ،مینیب یم ١۵ :۴ نایمور رد ار
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 یاجب ،ارچ دنادب ادتبا دھاوخ یم رشب دولآ هانگ تعیبط .“تسین مھ تعیرش زا زواجت ،تسین
 ار شدوخ راک دھاوخ یم ھک فرحنم زاین نیا .ارچ دمھفب دعب ات دھد شوگ نآ ھب ادتبا ھکنآ
   .تسا هدش هدید دایز یحیسم هرواشم رد ،دنکب

 رد ار نآ زا هدافتسا .دننکش نوناق نایضاقتم ٔھمھ .ینوناق یب ینعی ،)Anomia( ایمونآ .٣
 ھچنآ رھ سک رھ و ،دوبن لیئارسا رد یھاشداپ ،راگزور نآ رد” ،مینیب یم ٢۵ :٢١ نارواد
 ھک تسا نیا دنز یم دوخب ناسنا ھک یا ھقح نیرتگرزب .“درک یم ،دمآ یم دنسپ شرظن رد
 ھتشاد ھجوت عوضوم نیا ھب تسا مزال نارواشم .دنک یم نییعت دوخ ار دوخ یگدنز نیناوق
 مزال .دنک تشادرب دنسپان ار ادخ نیناوق یضاقتم ھک دوش یم داجیا ینامز لکشم .دنشاب
 .تسا رتھب یگدنز یارب ادخ تساوخ ھک دنک کرد تسا

 یمن باوج رسپ یلو ،دنز یم ادص ار شرسپ یردام .یتعاطاان ینعی ،)Parakoe( وکاراپ .۴
 ۶ :١٠ نایتنرق مود رد ار نآ زا هدافتسا .دھد یمن شوگ ادخ یادن ھب ناسنا ھنوگ نیمھ .دھد
 یتعاطاان رھ ،دوش لماک امش ِدوخ تعاطا یتقو ات ،میتسھ شاب هدامآ ِلاح رد و” ،مینیب یم
 راکشآ نایضاقتم یارب ار ادخ یاھ ادن دنناوتب ھک یئاج ات نارواشم .“میناسر تازاجم ھب ار
 دنھد ناشن دنناوتب نارواشم ات ،دنھدب رثا بیترت دنھاوخب دیاب نایضاقتم ادتبا .دننک یم
  .دنھدب رثا بیترت ھنوگچ

 نیمز ھب شراک ھک تسا یصخش .نداتسیا یاجب نداتفا ینعی ،)Paraptoma( اموتپاراپ .۵
 و ،یراد تناما ،یرادافو ادخ تساوخ .تسا ادخ لباقم رد ندش رابتعا یب روظنم .هدروخ
 رد ،ادخ مالک ندرب راکب اب ار تایصوصخ نیا دنک یم یعس رواشم .تسا ار تماقتسا
    .دروآ دوجوب یضاقتم

 .دشاب یمن ھناھب ادخ نیناوق نتسنادن .داد ماجنا دیاب ھچنآ نتسنادن ینعی ،)Agnoema( امیاونگآ .۶
 یناسک زا یرایسب ناکم منھج .دزاس یم دراو ،ھتسنادن ای ھتسناد ھچ ار دوخ بیسآ هانگ
 راب کی زین حیسم اریز” ،دیامرف یم ١٨ : ٣ سرطپ لوا .دنا هدرک هانگ ھتسنادن ھک تسا
 شناج یسیع .“دروایب ادخ دزن ار امش ات ،ناراکدب یارب ییاسراپ ،دیشک جنر ناھانگ یارب
 ھن .مینیب یم زین ار نتسناد تیمھا ،یبناج زا .درک ادف زین دنتسناد یمن ھک یناسک یارب ار
 یم زین ار تایآ ینعم ندرک زاب تیمھا ھکلب ،مینیب یم ار ادخ مالک ندناوخ تیمھا اھنت
 .تسا ینادان رطاخب مینک یم دروخرب نآ اب هرواشم رد ھک یلئاسم رثکا .مینیب

 ادخ تسدب ار دوخ یگدنز زا یتمسق اھنت ھک ینامز .مامت ان / صقان ینعی ،)Hettema( اّمتِھ .٧
 ھب اھنت .میروخ یم نیمز رطاخ نیا ھب و ،مینک یم یدنب تمسق ار نامنامیا ،میراپس یم
 ھن ،دھاوخ یم ار ام یگدنز مامت ادخ .ددرگ یم مامتان و صقان .تسین یفاک ندمآ اسیلک
 زج یھار ھک دوش یم داجیا ینامز .دنادرگ یم صقان ار نآ یئارگ طاقتلا .ار نآ زا یتمسق
 یمامت اب  نایضاقتم ات دننک کمک تسا مزال یحیسم نارواشم .ددرگ یم حیجرت ادخ هار
  .دنیامن تبحم ار ادخ ،دوخ رکف یمامت اب و تّوق یمامت اب ،ناج یمامت اب ،لد
 

 ،دننک یم هانگ لمع زا تبحص تاغل نیا زا یدادعت .دراد یفلتخم لاکشا هانگ ھک میدید اجنیا ات
  .دننک یم ود رھ زا تبحص دیآ یم رظنب زین یضعب .نآ راثآ زا ھیقب و
 بناوج زا ار ھلئسم دنناوت یم ،دنتسھ انشآ ادخ مالک رد هانگ یناعم قمع ھب ھک ینارواشم
 ،“مدرکن یراک ھک نم ،بوخ” دیوگ یم یضاقتم یتقو ،لاثم ناونعب .دنرگنب دراد ھک یفلتخم
 ،باوج رد .)avah( دب رایسب یراک ای ،)pasha( دناد یم رگید صخش یاطخ ار هانگً الومعم
 امش زا ھک یتروص رد ،دیدرکن یراک ،تسا نیمھ عوضوم بوخ” ،دیوگب تسا نکمم رواشم
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 agnoema یتح ای asham / paraptoma / hettema اجنیا( “دیناسرب ماجنا ار نآ تفر یم راظتنا
 )chatha ای( hamartia ،یرگید تیعضو رد .)دراد عاضوا طیارش ھب یگتسب و ،دننک یم قدص
 ،دیھد ماجنا ار دیراد دوخ یئاناوت رد ھچنآ نیرتھب تسین یفاک” ،دنشاب طیارش دجاو تسا نکمم
 اب ھک( رواشم ھک تسا صخشم .“دیا هدنام هاتوک نآ زا امش و ،دھاوخ یم ار بولطم لامک ادخ
  .دشاب هدوب انشآ ھتفرگ تسدب ھک یعضو اب دیاب )دنک یم راک دراد ھک یفلتخم لاکشا ھب هانگ
 

 باذع
 
 زین ار دنک یم داجیا هانگ ھک یباذع فلتخم بناوج ،دش اھ نآ زا تبحص ھک یتاملک زا یدادعت
 Competent to Counsel “یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک ردً البق ھچنآ نم .دننک یم فیرعت
  .میامن یسررب ار عوضوم زا رگید ھیواز ود تسا یفاک .منک رارکت اجنیا مھاوخ یمن ار متشون

 ندع غاب رد .دراد رب رد زین ار ادخ تواضق ھکلب ،دراد ار هانگ ضراوع اھنت ھن ناسنا باذع
 دراو تنعل ٔھجیتن ناسنا یگدنز یاھ باذع رگید و ،درد ،مغ .دوبن راک رد یباذع طوقس زا لبق

  .دشاب یم و دوب هدش
 هارمھ راک اما ،درک یم راک ناسنا ،هانگ زا لبق .درک یسررب راک وترپ رد ناوت یم ار باذع
 ،دوبن تمحز ثعاب تقو چیھ .دوب شخب تیاضر و روآ ماک .دوب تاشن

 
 ١ شیادیپ

  :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     
 

 تسناوت یم ناکامک ناسنا ھتبلا .تخاس رشب دض ار ایند ناطیش ،دیدرگ داجیا تنعل ھک ینامز
 :٣ شیادیپ( دوب تمحز و جنر هارمھ راک اما ،دنارذگب ار دوخ شاعم رارما ،راک قیرط زا

 راخ زا ،قافتا بسح رب( دریگب ار ناسنا شالت یولج ات دمآ نایم رد راخ و غیت .)١٩ ،١٧
 و ،دیدرگ رابنارگ راک .)دشکب رشب ناھانگ لماح ناونعب ار جنر و درد حیسم ات دش هدافتسا

 ھعماج( ،دربن نایم زاً الماک ار یرادرب هرھب زا تیاضر ادخ اما .دش وحم نآ تاشن و تیاضر
۵: ١٢(.  
 مدآ یگدنز رد ناطیش تنعل ھک دنشاب یم یباذع زا یتمسق اھنت ،جنر و درد ھک تسا حضاو
 و درد مامت لماش ھکلب ،دوبن ھعونمم ٔهویم زا ندروخ یازج اھنت ،گرم مکح .دروآ یاجب
 یضعب و( نانامیا یب یارب .)هدرمن یتمالس زا سک چیھ( دوب ،زین نآ هارمھ یاھ تبیصم
 دور یمن نایم زا ھک ،تسا یسرت و دشاب یم یگدنز رب شین گرم ،)هدرکن تشادرب نایحیسم
 دوب رگیدکی زا و ادخ زا یگناگ یب لماش تنعل .)١۵ :٢ نایناربع ؛۵۶ :١۵ نایتنرق لوا(
   .دوب مدآ هانگ دمایپ نیموس باضع .)١٠ ، ٨ :٣ شیادیپ(
 رگم ،درک روصت ناوت یمن ار درد دوجو ،دیرفآ ادخ ھک یئایند رد .دیریگب رظن رد ار درد
 لیلد دناوت یم یئاھنت ھب ،دش دراو مدآ ندرگ رب ھک یریصقت .دوش ھتفرگ رظن رد مدآ هانگ ھکنآ
 دوجو یارب فلتخم ٔهدیقع ھس ھک مینیب یم ،مینک هاگن ّرش ھب ھیواز نیا زا رگا .دشاب درد دوجو
 :دراد دوجو ایند رد درد
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 )Christian Science( سنیاس نیتسیرک یاسیلک .دینک راکنا ار جنر و درد دوجو .١

 ادخ زیچ ھمھ رگا ،دنیوگ یم .دنک یم در ،“نوئتناپ” رظن ھطقن قبط ار درد دوجو
 ساسحا ار درد ادخ .میتسھ ادخ زا یتمسق ام ھجیتن رد ،تسا زیچ ھمھ ادخ و ،تسا
 لئالد رطاخ ھب نایحیسم .مینک یمن ساسحا ار درد زین ام ھجیتن رد .دنک یمن
 درد ھک ،تسا نیا تسا انشآ ھمھ یارب ھک یلیلد .دننک یم در ار هدیقع نیا یرایسب
 .دنک یم در ار ناھ هانگ رطاخب بیلص یور رب حیسم یسیع جنر و

 یلو دنک کمک دھاوخ یم ادخ دیئوگب دوخب یلو ،دینک لوبق ار جنر و درد دوجو .٢
 .دسانش یمن یتسھ ملاع ٔهدنراد هاگن و قلاخ ناونعب ار ادخ هدیقع نیا .دناوت یمن
 .ادخ تمظع ھب دراد دوجو یمود تردق ھک )ھتسنادن ای ھتسناد( دنراد نآ رب ضرف
 نیا ءاشنم( تسین ادخ مالک قباطم نوچ دننک یم در نایحیسم زین ار هدیقع نیا

 دراد تسد رد ار زیچ ھمھ رایتخا و تسا قلاخ ادخ .)تسا یتشترز بھذم زا هدیقع
 ھچایرد وا .تسناد یکی ھتخاس وا ھچنآ اب دیابن ار ادخ .)وا یاھ راک و ناطیش یتح(
 تسین مزال .تسین ناطیش اما ،تخاس ار ناطیش وا .تسین ھچایرد اما ،تخاس ار
  .میسانشب ار تبحم اب یادخ میناوتب ات مینک “تیاھن یب ود” ٔھفسلف دنبیاپ ار دوخ

 یم دوخ ھیبش ار امش قیرط نیا زا ادخ دیئوگب یلو ،دینک لوبق ار جنر و درد دوجو .٣
 ،میا هدربن یپ تقیقح نیا لئالد مامت ھب ھکنآ دوجو اب .تسا یحیسم هدیقع نیا .دزاس
 یتخبدب و درد اب ار ناسنا ادخ ،مدآ طوقس اب ھک میناد یم .مینک لکوت نآ ھب میناوت یم
  .دوب یقحب یازج ناسنا تبیصم .)درک نوریب غاب زا ار وا( درک تنعل

 
 ادخ ایآ” دنیوگ یم .مینک یم هدھاشم نایضاقتم رد فلتخم لاکشا ھبً الومعم ار لوا ٔهدیقع ود
 رگا ادخ دینک یم رکف” ای “؟دراد تسد رد ار لرتنک ادخً اقاو ایآ” ای “؟دھد یم تیمھاً اعقاو
   .“؟دوش دراو یتبیصم نینچ تشاذگ یم ،دنکب یراک تسناوت یم
 رد دنھاوخ یم ھک ینایضاقتم اما ،دوش یم هدھاشم ایند رد رتمک درد دوجو زا لماک راکنا
 یلو ،تسھ دب بوخ”( دنناسرب لقع دح ھب یوحن ھب ار نآ ای ،دنھد ناشن یتخس رس نآ لباقم
 و درد دوجو راکنا ادخ مالک .دنوش یم زین ود نآ ھب کیدزن )“دوش رتدب مھ نیا زا تسناوت یم
 یئاھ جنر مامت اب دیاب ار درد دوجو .)یئزج ای یلک ھچ( دنک یمن قیدصت ھجو چیھ ھب ار جنر
 نیا تسا مزال نارواشم .)دننک یم رطخ نالعا نوچ( تخانش یعقاو دنک داجیا تسا نکمم ھک
 ھک یناسک .)میھدب بیرف ار دوخ دھاوخ یمن ادخ( دننک نشور نایضاقتم یارب ار عوضوم
 سرازال ربق رانک رد حیسم یسیع ھک یروظنم فالخ( دننک ناھنپ ار دوخ درد دننک یم یعس
 .درک ھیرگ حیسم یسیع .دوش هداد حیضوت اھ نآ ھب نآ لیلد تسا مزال و دننک یم هابتشا )تشاد
 رطاخب ھکلب ،تسوا ینامیا مک رطاخب دندرک یمن رکف دندید یم نینچ نیا ار وا ھک ینایفارطا
 بلق میمص زا ھک ددرگ یم زاربا ینامز ،نینچ نیا یتبحم و .دندید یم وا رد ھک یلماک تبحم
  .دشاب دودحمان و
 صخش ،دراد دوجو یگدنز رد ھک یدرد و مغ عون ھمھ و رابنارگ یاھ تبیصم لباقم رد
 وت مراودیما ھن( نارادنامیا ندب یراگتسر ھب دیما رطاخب .دراد یرتیوق و هزات هاگدید یحیسم
 .ددرگ یمن یدیماان لماش وا هودنا و مغ ،)یلاخ
 رد قرق ار زلافاکوت یحیسم هاگشناد و تسکش )اکیرمآ رد( زلافاکوتّ دص ،یدالیم ١٩٧٧ رد
 تلود .دندوب کدوک اھ نآ زا یرایسب ھک دنداد تسد زا ار ناشناج رفن ٣٩ .درک بآ

 دشن ھتفریذپ اھ نآ کمک اما .دننک کمک ھعجاف نآ ناگدنامزاب ھب ات درک لاسرا ار یناسانشناور
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 ھبرجت نآ ھک داد شراذگ ناسانشناور زا یکی .دنتسناد یرورضریغ و ھتساوخان ار نآ و
 ینایحیسم ،تفگ ھمادا رد وا .داد رییغت راب تبیصم عیاجف ھب تبسن ار تلود نیققحم تشادرب
 زا یرتھب یناور یتمالس رد . . . ،دندوب هداد تسد زا ار ناشنازیزع ھصداح نیا رد ھک
  .دندوب هدید اھ نآ زا ار یرتشیب بیسآ ھکنآ دوجو اب ،دندرب یم رسب نارگید
 
 :دیوگ یم وا

 رد ،داد ار دوب هدمآ ناشرس رب ھچنآ ھیجوت و ،کرد ،ناشینید مکحم یگدرپسرس   
 دش مزال رطاخ نیا ھب .دندوب هدمآ رد یاپ زاً الماک رگید ناگدید بیسآ ھک یتروص

 میھد رییغت ،ار راب تبیصم عیاجف لابق رد مدرم یناور شنکاو ھب تبسن ار نامرظن
 .)٩(مینک ھفاضا ار یتنس یاھ شزرا و

 
 ،دھد یم ھمادا

 یلکش ھب دنتفگ یم ،دندرک یم نفد ار دوخ ناگدرم هاگشناد ناگدنامزاب ھک ینامز
 یم رت هداس زلافاکوت مدرم اب دسیون یم سانشناور نیا .)١٠(دوب ادخ ھشقن ءزج نیا

 هدرک بجعت ام .دندوب هدروخ ھمدص ھک یرگید یاھ رھش مدرم ات درک تبحص دش
 ھناعا یتح اسیلک نآ یاضعا .)١١(دننک یمن ینادنچ یراز و ھیرگ نایحیسم ارچ میدوب

 هاگشناد” ،دسیون یم ھمتاخ رد .دننکب دوب مزال ھک یناسک ھب کمک ات دندرک عمج
 .“دراد ار یبوخ یناور عضو زلافاکوت
 

 ردپ تیشم و روظنم اب جنر و درد قمع ندرک لوبق ،نایحیسم یارب ھک تسا لکش نیا ھب
 جنر مدرم یارب یکمک ھچ ،دناوت یمن یلو دھاوخ یم ادخ ھکنآ ٔهدیقع .ددرگ یم هداس ینامسآ
 ار ھچ رھ دناوت یم وا و ،تسا ادخ تیشم رد زیچ ھمھ ھکنآ ھب نایحیسم هدیقع ؟دنک یم هدید
 و چوپ ار یگدنز ،دش دراو ھک ھعجاف .تسا یگرزب کمک ،دھد رییغت شنادنزرف تیریخ یارب
  .داد نآ ھب یتایح یانعم ھکلب ،دینادرگن کحضم
 و درد ،دراد دوجو حیسم یسیع رد ھک یراگتسر رطاخب یلو .تسا هانگ یتخبدب دوجو لیلد
 ھک یلاح رد .)تشھب رد زاورپ و نوریب منھج زا( ددرگ یم ادخ سیدقت ٔھلیسو ،رادنامیا جنر
 و ،هداد نآ ھب ار یرترب لکش ادخ ھک دنناد یم نایحیسم ،دراد هدرپ تشپ ار جنر و درد ،مرج
 ھک تسا یمھم عوضوم نیا .دوب زلافاکوت ٔھبرجت نیا .ددرگ یم نآ شین نتشگ ُدنک ثعاب نیمھ
 زا شیب( ما ھتشاذگ نینچ ار باتک نیا مان ھک یروطب ،درک مھاوخ تبحص رتشیب نآ ھب عجار
 .منک ناونع ار رگید ٔھتکن ود تسا مزال اجنیا .)یراگتسر
 بویا باتک زا ھچنآ ،ددرگ جراخ ثحب زا دیابن هاگچیھ و هدش حضاو مرج عوضوم ھک لاح
 دوخ ھک یناھانگ اب قباطم ،دشک یم صخش ھک یجنر و درد ھک تسا نیا دوش یم تشادرب
 سپ .درواین دوخ رس رب شدوخ ار الب و درد بویا .)١ :٩ انحوی نینچمھ( تسین هدش بکترم
 یفیحن نازیم و هدید ار نآ زا یا ھمش اھنت ام ھک تسا ادخ فادحا ھب طوبرم ،دش ھچنآ ؟دش ھچ
 یدایز نایز و دوس ھک دنچ رھ( تشادن یویند ٔھبنج اھنت ،دش ھچنآ میناد یم .میا هدیمھف ار نآ زا

 اب ربارب ،دیشک رلتیھ ھک یجنر و درد ،زین رگید بناج زا .)تخاس مھارف بویا یارب ار
  .دوبن ،درک ھک یتایانج
 ام درد قیرط زا ادخ ،لاثم ناونعب .دنک یم هدافتسا یرایسب یاھ روظنم یارب درد زا ادخ
 یگدنز یلو ،تسا یگدنز زا ھلحرم نیا ھب طوبرم اھنت درد ھک دروآ یم دای ھب ار نارادنامیا
 رگید یگدنز ھب دیاب ار نامنامشچ ھک دروآ یم دای ھب .دراد ھمادا ،تسین ھلحرم نیا رد اھنت
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 ،رگید بناج زا .)٢۵ ات ١٨ :٨ نایمور( دسرب نآ نامز ھک تقو رھ ،)ادخ رانک رد( میزودب
 ،دور یم راکب ام یزاسکاپ و شزومآ یارب درد
 

 ۵ نایناربع
  ،دوب رسپ دنچ رھ :٨
  دیشک ھک یجنر اب 
 .تخومآ ار تعاطا  

 
 نایضاقتم یارب )ادخ مالک بناج زا( ار درد عوضوم ھک تسا نیا یحیسم نارواشم فیاظو زا
 ،)دنسانشب ار بوخ و دب( دنیاشگب یبوخب
 
 
 

 ۴ نایتنرق مود
  ام یارذگ و یئزج یاھجنر اریز :١٧

  دروآ یم ناغمرا ھب نامیارب یدبا یلالج  
 .تسین ریذپ سایق اھجنر نآ اب ھک   

  
 جنر و درد ردق رھ ،ھسیاقم ماجنا اب .درادن یروز طاشن لباقم رد درد .“تسین ریذپ سایق” 

 اب زین نارگید ھنوگچ داد ناشن تسا مزال نینچمھ .دیدرگ دھاوخ تقوم و فیعض ،دشاب دیدش
 رب زکرمت ،هار .)١٣ :١٠ نایتنرق لوا ؛ ٩ :١ سرطپ لوا( دنا هدناسر ماجنا ار نآ تیقفوم
 و ،میناوت یم دیوگ یم ادخ رگا .)١٩ :۴ ؛ ٢٣ :٢ سرطپ لوا( تسا ادخ زا تعاطا و نامیا

 دردً الوصا .تسین یناوتان یارب یا ھناھب رگید سپ ،هداد نارگید یاھ تیقفوم زا یفاک تداھش
 ،هدرک ادیپ جاور ایند رد هدیقع نیا ھک یروطب .دشاب یمن راتفر و ھیحور یارب ھناھب جنر و
 مالک زا تسا مزال .دنشاب هدرک فرص بلطم نیا کرد یارب یفاک تقو نارواشم تسا مزال
 یا ھچناتک ،بلطم نیمھ صوصخ رد .دھد یم ار راک نیا تیافک سرطپ لوا و ،دننک هدافتسا
  “Trust and Obey” تعاطا و لکوت مان ھب )سرطپ لوا ساسا رب( نیظعاو و نارواشم یارب
 .ما ھتخاس مھارف
 یجنرغب ٔھلئسم ،دازون نایحیسمً اصوصخ ،نایحیسم زا یرایسب یارب جنر و درد عوضوم
 ،دنشک یم نانامیا یب ھک دنشک یم جنر و درد ردق نامھ نایحیسم ھکنآ نتفریذپ ناشیارب .تسا
 و ام یارب یگدنز جنر و درد روطچ سپ ،تسا ام اب ادخ رگا” دنیوگ یم .تسین ناسآ ناشیارب
 ؟“تسا هدنام یقاب جنر درد ھک تسا روطچ ،میا ھتفای ون شنیرفآ رگا” ؟“تسا یکی اھ نآ
 ینوگانوگ یاھ باوج .؟“میشاب ھتشاد زین دیدج تایح رد ار نامنامیا زا لبق یاھ درد دیاب ارچ”
 و درد اب هارمھً الومعم یحیسم دشر و شزومآ .دراد دوجو )اھ نآ ھیبش و( تالاؤس نیا یارب
 رب ،ادخ بیترت و مظن ھب ،یویند یگدنز یناماسب ان زا راذگ ٔھجیتن رد ھک ،دشاب یم یجنر
 ھچ وا تاجن ھک دھد ناشن دھاوخ یم ادخ .ددرگ کاپ دیاب اسیلک .ددرگ یم عقاو رادنامیا یگدنز
 ار راک نیا ادخ ارچ ھکنآ لیلد ً،اتیاھن اما .)زلافاکوت ٔھبرجت دننام( دنک یم مدآ یگدنز رد یرییغت
 ،هدیدرگ ناونع ٢٩ ھینثت رد ھک تسا ادخ تیشم فیدر رد ،دنک یم
 

 ٢٩ ھینثت
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  ،تسام یادخ هوھی ِنآ زا ناھن روما :٢٩
  ،تسام نادنزرف و ام ِنآ زا دبا ات فوشکم ِروما اما  
 .میروآ یاج ھب ار تعیرش نیا تاملک مامت ات   

 
 نیا ـ تسا یدزد ؛تسین یتسرد راک نیا یلو ،مینک یزادرپ نامگ میھاوخب تسا نکمم 
 .تسا ادخ لام ؛دشاب یمن طوبرم ام ھب تاعالطا

 :دیوگ یم ھک دننک باختنا ار موس عون دیاب نارواشم ھک میدیسر ھجیتن نیا ھب لاح
 

 و ،دروآ دنھاوخ دوجوب ار دراد ادخ ھک یروظنم و ،دنراد دوجوً اتقیقح جنر و درد )١(
  .دننک یم یرپس ،دندرک یرپس زلافاکوت یلاھا ھک ھنوگنآ ار جنر و درد نایحیسم )٢(

  
 مدرم لباقم رد ار ادخ .دنھد یمن ناشن لمعلا سکع زلافاکوت یلاھا دننام )ارثکا( نایحیسم اما

 ھتشاد راک و رس دارفا ھنوگ نیا اب یحیسم نارواشم ھک دراد یدایز ناکما .دنھد یمن لالج
 ،اھ تیعقوم نینچ رد .)١٢(دنراد زاین هرواشم ھب ھک تسا یا هدمع تلع ،اھنآ یشکرس .دنشاب
 ٔهدیقع یلمع بناوج و ،دنرادرب ار ادخ تیشم زا یتیاضر ان و کش ھک تسا نآ رواشم ٔھفیظو
  .دنزاس انب ار )تبیصم ربارب رد زلافاکوت نایحیسم لمعلا سکع( موس
 .))١٣(ھنافطاع( ھنازوسلد تفلاخم ،باوج ؟درک راتفر ،نایضاقتم )هانگ( یشکرس اب دیاب ھنوگچ
 ،)ددرگب یضاقتم جنر و درد دراوً اقیمع دراد مزال رواشم( دراد ار دوخ تیمھا یزوسلد ھتبلا
 دھاوخ مزالً اتیاھن .درادب لوبق ار ینامرفان و یتعاطا یب دیابن )ھیناث کی یتح( هاگچیھ یلو
 ،رگید بناج زا .)ھبوت( درامشب هانگ ار نآ و دسانشب مالک قیرط زا ار تقیقح یضاقتم ،دش
 ھچنآ( دوش یم رتشیب ملاسان ٔھیحور اب هارمھ جنر و درد ھنوگچ دھد ناشن رواشم تسا مزال
  .)دوش دراو یضاقتم رب تسا نکمم
 
 :تفگ بویا ھب باوج رد ادخ ھچنآ زج تسین یرگید ٔهراچ ،ھصالخ رد
 

 ٣٨ بویا
 :تفگ ،هداد خساپ ار بویا داب درگ نایم زا دنوادخ هاگنآ :١

 
  ۴٠ بویا

  ؟دنک حالصا ار وا ،دنک یم ھلداجم قلطم رداق اب ھکنآ ایآ” :٢
  ،دنک یم شھوکن ار ادخ ھک نآ راذگب  
 .“دیوگ خساپ ار وا   

 
 ھبوت ،درک فرصم ھک یتاملک و ھیحور رطاخب دھاوخ یم وا زا .تسب ار بویا ناھد ادخ
  .دنک )رظن دیدجت(
 

 ٩ نایمور
  ؟ینک ھلداجم ادخ اب ھک یتسیک وت ،ناسنا یا اّما :٢٠

 »؟یتخاس نینچ ارم ارچ دیوگب دوخ عناص ھب دناوت یم عونصم ایآ«  
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 نیرخآ زین یضاقتم بسانم شنکاو اھنت و .دوب عوضوم نیا ھب عجار ادخ فرح نیرخآ نیا
 :دشاب یم بویا فرح
 

 ۴٠ بویا
 :تفگ دنوادخ خساپ رد بویا هاگنآ :٣
  ؛متسھ زیچان نم کنیا” :۴
  ؟میوگ خساپ ھچ ار وت 
 .مراذگ یم شیوخ ناھد رب تسد  

  ،متفگ نخس راب کی :۵
  ؛تفگ مھاوخن رگید و 
 “.دوزفا مھاوخن رگید و ،راب ود ھکلب  
 
 ۴٢ بویا

  ،مراد تھارک نتشیوخ زا ور نیا زا و :۶
 “.منک یم ھبوت رتسکاخ و کاخ رد و 

 یضاقتم ھک یجنر و درد اب سپ” ،دیئوگ یم ،“اما” .تسین یشکرس اب ھلباقم یارب یرگید هار
 دای ھب ار بویا جنر و درد ھک تسا نیا مراد ھک یباوج اھنت نم .“؟منک راکچ دشک یم نم
 عفر ھب ھک ،تسین مالک ھب ھتسباو ٔھیحور زا رتھب یزیچ چیھ ،دیشاب ھتشاد دای ھبً اتیاھن و .دیروآ
 ریغ یا ھیحور رھ ھک دنامن ھتفگان ھتبلا .)داد دھاوخ تکرب ار نآ ادخ و( دنک لمع جنر و درد
   .دنک یم رتشیب ار جنر و درد زین نآ زا
 عوضوم ،ھتفرن نایم زا )ینامرفان( یشک رس ھک ینامز ات دنک کردً الماک دیاب امش یضاقتم
 یفنم داعبا اھنت ات دنک یم هریت ار ناسنا زغم نانچ یشکرس .دش دھاوخن لح تقو چیھ درد جنر
 ھک ھنوگنآ رگا ،درک تکرب ھب لیدبت ناوت یم ھشیمھ ار نایحیسم جنر و درد .دنیبب ار یگدنز
  .)یریگ هدروخ و تمواقم یاجب( دنوش هدرب راکب هدومرف ادخ
 هودنا و مغ اب نارگید ھنوگچ دننادب نایضاقتم تسا مزال ھک دزومآ یم ١٣ :١٠ نایتنرق لوا
 ؛ ۴ نایتنرق مود( دیدش راشف ریز .دیریگب رظن رد ار سلوپ ،لاثم روطب .دنا هدش ھجاوم

 ھکنآ دوجو اب ،تخانشن رصقم یتلادع یب و تبیصم رطاخب ار ادخ تقو چیھ ،)٢٨ ات ١١:٢٣
 ،تشاد تمحز و جنر زا ھک یتشادرب رطاخب ار نیا .دیشک جنر حیسم یارب ام ٔھمھ زا شیب
 یاسیلک ھب شا ھمان رد .)٢۵ ،٢٣ ،٢٢ :١۶ لامعا ؛ ۴ نایتنرق مود( دنک لمحت تسناوت
 لکش نیا ھب .دناد یم لیجنا راشتنا راک زا یئزج ار دشک یم جنر و درد ھچنآ تفگ ،نایپیلیف
 ؛١٣ :١ نایپیلیف ـ نانابھگن نایم لیجنا عویش( دشاب رظاح ادخ فادحا یارجا رد تسناوت یم
 جنر لمحت رب یتشادرب نینچ ھک تسین یکش .)٢۴ :٢٧ لامعا ،رصیق ربارب رد سلوپ تداھش
 دروآ یم دای ھب ادتبا ،دش یم ھجاوم اھنآ اب سلوپ یتقو .دراد یدایز ریثات ،)هریغ و( تمحز و
 نیا ھب( دروآ یم ادخ ھب ار لالج ھتفر شیپ تماقتسا اب سپس و ،دنک یم یگدنز ادخ یارب ھک
 تسناوتً اتجیتن و ،درک ھبلغ وا ساسحا رب سدقلا حور .)تفرگ یم ادخ زا تردق لکش
  .دیامن هدافتسا دیدرگ یم داجیا شیارب ھک یدیدج تاناکمازا
 دننک لح ادخ بناج زا ار لئاسم دنناوتب ات دنشاب انشآ جنر و درد یحور بناوج اب دیاب نارواشم
 یتقو .دننادرگب انشآ اھ نآ لح هار اب ار نایضاقتم نینچمھ و ،)دنک یم تیادھ وا ھک ھنوگنآ(
 دننک رکف ای ،دنشاب نآ دوجو رکنمً الک ھک یا ھنوگب ،دشاب فیعض نارواشم یناحور بتکم
 ھک یرواشم .دش جنر و درد ثعاب ھچنآ ھب دندرگ یم رب ،درادن ار نآ ندرب نیب زا یئاناوت ادخ
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 ثعاب و ،دنک یم لقتنم یضاقتم ھب ار دوخ کرد و تخانش فعض ،تسین انشآ ثحابم نیا اب
 تخانش ھک مینیب یم لاح .دروآ تسدب ار یرت دب عضو و دنامب یمگردرس و هانگ رد دوش یم
 یم یحیسم رواشم ھک یکمک نیرتگرزب .تسا مھم ردق ھچ ،ادخ مالک هاگدید زا ،هانگ ٔھلئسم
 یئوکین یادخ ،تبیصم هدرپ تشپ ھک دھد ناشن وا ھب ھک تسا نیا دنکب یضاقتم ھب دناوت
  .تسا ریذپ ناکما راک ھمھ وا ضیف اب و ،دھاوخ یم ار وا تیریخ ھک هداتسیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مھن لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .ھناگادج تسا یثحب دوبن ای دوب یناسنا تروشم ھب یزاین ،دوب هدرکن هانگ مدآ رگا لاح )١(

 هداد تحیصن و دنپ زین ار ناشنادنزرف و دنک تروشم شرسمھ اب مدآ ھک هدوب نآ ناکما
 ٣۴ :٣١ ایمرا( تشادن دوجو )ھظعوم تمدخ دننام( هرواشم تمدخ ناکما اما .دشاب

  .)دشاب یمن هرواشم ھب یزاین ھک دنک یم یکاپ نارود زا تبحص
 .دیئامن عوجر ،٢٩ ٔھحفص What about Nouthetic Counseling  نم باتک ھب نینچمھ )٢(
 ،)یناور بناج( لد رب هوالع ،یرگید ینامسج ریغ بناج ھب یا هراشا نیرتکچوک ھن و )٣(

 رومََرن ھک یردقب رگا .دراد دوجو ادخ مالک رد ،دنرامش یم تیمھا اب یگدنز رد ار نآ ھک
Narramor یگدنز یارب یسناشناور باتک( درامش یم تیمھا اب یگدنز یارب ار نآ 

”Psychology for Living“(، سدقم باتک رظن زا .دوب هدرک نآ زا تبحص ادخ مالک، 
 .تسا مزال یگدنز یارب ادخ مالک

  .)هدشن ھتخومآ ھک یتمسق( هدرب ثرا ھب دلوت رد ھچنآ )۴(
 .دشاب یم لصتم وا لد رب تقامح .هدمآ ایند ھب تقامح اب ھک تسا یکدوک زا یریوصت )۵(

 .دوب دھاوخ ھشیمھ یگتسویپ .هدمآ ایند ھب نآ اب ھک دشاب یم کدوک لد یندشن ادج تمسق
  .دزاس یم مھارف ادخ زا نتخومآ و میلست یارب ار ھنیمز ھک تسا تاجن اھنت

 ار ناسنا ،تسا ادخ تواضق رد ھک ییاسراپ تخانش نآ” ،دیوگ یم شباتک رد یّرام ناج )۶(
  ـ “درامش یم کین وا لبقم رد

John Murray, The Imputation of Adams Sin, Grand Rapids, 1959 
 .دیئامن عوجر ،Update on Christian Counseling ،نم باتک ھب )٧(
  .دنشاب یم یقیقح هدراو ریصقت و هانگ ،)هدش بکترم( هانگ زا طلغ تشادرب ساسا رب یتح )٨(
 .ددرگ انب دوب مزال شیپ اھ تدم .دش ھتشاذگ تارییغت نیا یانب ،راظتنا اھ تدم زا سپ )٩(

 رد .تسین یا هزات ربخ نایحیسم یارب ،دشاب یم نآ رد ھک یتاکرب و یراگتسر عوضوم
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 ،یراوگوس نارود رد ھک مدرک هراشا ،یدالیم ١٩٧٢ شراگن The Big Umbrela ،مباتک
 .“دنک یم داجیا ار یدیما ان و دیما نایم قرف نیرتگرزب نایحیسم نامیا”

 .دینک ٢ ٔهرامش ٔهدیقع اب ھسیاقم ار هدیقع نیا )١٠(
 نآ ،درب یم نایم زا ھن و دزاس یم کچوک ھن ار هودنا و مغ نایحیسم داقتعا ھک اجنآ زا )١١(

 .دزاس یم داجیا ار قرف ھک تسا نامیا و دیما .دنک یم لمحت لباق و مک ار
 رگیدکی اب تسین یکش .دنتشادن هرواشم ھب زاین زلافاکوت یلاھا ھک تسین نیا روظنم ھتبلا )١٢(

 .دوب نآ یناحور بناوج ،دیشخرد یم ھچنآ .دندوب هدرک تروشم
 ٔھناشن )اب( sun “ناس” ٔھملک ،دیدج دھع رد .مراذگ یمن ود نیا نایم یدایز قرف نم )١٣(

 .دراد ار یقیمع یگتسبمھ
 
 


