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 دشابیم ادخ ضیف لاسما عوضوم
 
 
 .میا هدرک باختنا دوخ ھک یدورس و مینکیم عورش اعد اب
 

 و ناینادنز رب ،نادنز رد ادخ نیمداخ و ناشیشک رب شتمحر و شضیف یارب مینکیم ادخ زا رکش •

  نادنز نادنمراک

 
 :مینکیم اعد ار دوواد ریمازم زا یکی مھ اب
 

 یا !دناوخ کرابتم ار وا سودق مان ،تسا نم نورد رد ھچ رھ و !ناوخب کرابتم ار دنوادخ نم ناج یا“

 !نکم شومارف ار شیاھناسحا ۀمھ زا کی چیھ و ناوخب کرابتم ار دنوادخ ،نم ناج

ار  دنوادخ  ،نم  ناج  ای  ید ! ناوخ کرابتم  شا  یی اورنامرف ی  اجک رھ  رد  ار  وا  ،دنوادخ  ی  اھراک ۀ  مھ ای 

! ناوخب  کرابتم 

 ”،یّسبلم هوکش و َّرف ھب وت .یمیظع تیاھنیب وت ،نم یادخ ،هوھی یا !ناوخب کرابتم ار دنوادخ ،نم ناج یا

 )١ :١٠۴ ،٢٢ ، ٢-١ :١٠٣ ریمازم(

 

 
 :نامیگدنز یاھزور یارب ھبوت یاعد •

 
 :مینکیم اعد ار دوواد ریمازم زا یکی مھ اب
 

 و دھدیم ھیدف ھیواھ زا ار وت تایح ھک !دشخبیم افش ار تیاھیرامیب ۀمھ و ،دزرمآیم ار تناھانگ ۀمھ ھک“

 یناوج ،باقع نوچمھ ات دنکیم ریس وکین یاھزیچ ھب ار وت ناج ھک !دھنیم ترس رب ار تمحر و تبحمِ جات

 یسوم ھب ار دوخ یاھھار وا .دروآیم اج ھب نامولظم ۀمھ یارب ار فاصنا و لدع دنوادخ .دوش هزات وت

 دبا ات .تبحم زا هدنکآ و مشخرید ،تسا ضایف و میحر هوھی .لیئارساینب ھب ار شیوخ لامعا و تخومآ

 بسح رب ام ھب و دنکیمن راتفر نامناھانگ قباطم ام اب وا .تشاد دھاوخن ضُغب ھشیمھ و ،درک دھاوخن ھمکاحم

 ادخ تبحم زین هزادنا نامھ ھب ،تسا رتارف نیمز زا نامسآ ھک یاهزادنا ھب اریز .دھدیمن ازس نامتاریصقت

 یاھینامرفان زین هزادنا نامھ ھب تسا رود برغم زا قرشم ھک یاهزادنا ھب !تسا میظع وا ناگدنسرت ھب تبسن

 ناگدنسرت رب زین دنوادخ نانچمھ ،تسا فوئر دوخ نادنزرف رب ردپ ھکنانچ .تسا هدرک رود ام زا ار ام

 یاھزور ،ناسنا اما و !میتسھ کاخ ام ھک دراد دای ھب و ،دنادیم ار ام ِتشرس اریز .دنکیم تفأر شیوخ

 زا یرثا رگید و ،دوریم نایم زا یداب شزو ھب اما ،دفکشیم ارحص لگ دننام ؛تسا فلع نوچمھ شرمع

 لاح لماش وا تلادع و ،تسوا ناگدنسرت لاح لماش دنوادخ تبحم دبا ھب ات لزا زا اما !دنامیمن یاج رب وا

 دنوادخ .دنرادیم دای ار شماکحا ندروآ اج ھب و دننکیم ظفح ار وا دھع ھک نانآ و ،ناشیا ِنادنزرف ِنادنزرف

 ”.تسا طلسم ھمھ رب شایھاشداپ و ،ھتخاس راوتسا نامسآ رد ار شیوخ تخت
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  .دنک تیادھ سدقلا حور قیرط زا ھک مینکیم تساوخرد ادخ زا •

 اب ار ادخ مالک ،هدش رپ سدقلاحور زا ھمھ و دمآرد هزرل ھب دندوب عمج نآ رد ھک یناکم ،ناشیا یاعد زا سپ“

)    ”.دندرکیم نایب تماھش ٣١ لامعا  :۴ ) 
 

 
 
 
  ١١ :٢ سوتیت ،١٩ :٣٣ جورخ ، ١٠ :١۵ نایتنرق ١ :مالک تئارق
 

 وا  تظافح اتح و .تسوا ضیف زا نیا ،میراد ھک ھچ رھ و میتسھ ھک ھچ رھ یارب ،شضیف یارب رکش ار ادخ

 .میدرک فایرد وا زا ھک یمادنپ نیح رد

 
 

 زا مینکیم تمدخ نادنز رد ھک ینیمداخ و ناشیشک ام امتح و نانابنادنز ،ناینادنز ھک دشابیم وا ضیف رد

  .میوشیم تظافح یسیع مان رد وا ضیف

  .دھدیم ناشن ار تسا ھتفرگ رارق ام رب ھک ضیف ام یاھ یگدنز

 .دشابیم ام رب ادخ ضیف ھک دنتسھ یریوصت ام نادنزرف و ام نارسمھ

 ادخ ضیف قیرط زا نیا ،دننکیم تمدخ ار دنوادخ ناینادنز رانک رد نادنز رد نیمداخ و ناشیشک ھک ینامز

 .دشاب یم

 نینچمھ و دنوشیم اھنادنز یاھ هزاورد دراو ادخ نیمداخ و ناشیشک زور رھ ھک تسوا ضیف قرط زا

 .دندرگیمرب دوخ ھناخ ھب ھتشگرب

 .شضیف اب نینچیمھ مینکیم رکش ار ادخ ام و شضیف قرط زا دنکیم یرای ار ام وا

 .میراد ام ھک یسیع مان رد تسوا ضیف طقف

 .دشابیم ام لباقم رد وا ییوکین

 .میا هدش دنمرھب وا تمحر زا ام اھتما نیب رد ھک میاهدرک تفایرد یتکرب و یراختفا ھچ

 .دزاسیم روراب ار ام یاھیگدنز ھک یسیع مان رد تسادخ تمحر یلو ،میتسھ راک هانگ ام

 رب ،ام یاھ هداوناخ رب تتمحر و ضیف یارب میوگیم ترکش ادنوادخ میوگب میناوتیم یمادنپ نامز نیا رد ایآ

 ؟ناینادنز و نانابنادنز

 رد میا هدش عمج ام زورما شتمحر و ضیف قیرط زا یلو ،دوبن نکمم ام ییامھدرگ وا تمحر نودب ھک نوچ

 .ادنوادخ رکش میوگیم و وا روضح

 .دشخب تاجن ار نایمدرم ھک درک لوظن ادخ ضیف

 .حیسم یسیع مان رد وا ضیف قیرط زا ادنوادخ رکش میوگ یم و میا ھتفای تاجن ام

 نیمآ
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 : مینک اعد مھ اب
 .داب سدقم وت مان ،ینامسآ رد ھک ام ردپ یا

 .دیایب وت یھاشداپ

 .دسر ماجنا ھب زین نیمز رب ،دوشیم ماجنا نامسآ رد ھکنانچ ،وت هدارا

 .امرف اطع ام ھب زورما ار ام ھنازور نان

 .میشخبیم ار دوخ نارادضرق زین ام ھکنانچ ،شخبب ار ام یاھضرق و

 .هد نامییاھر ریرش نآ زا ھکلب ،روایم شیامزآ رد ار ام و

 .تسوت نآ زا دبا ات ،لالج و تردق و یھاشداپ اریز

 نیمآ

 
 

 دوخ باختنا اب :دورس
 

 
 
 :اعد تساوخرد
 

 .دنداد تسد زا ار دوخ نازیزع و دندش یمادنپ راچد ھک یناسک •

 نادنز رد ھک نیمداخ و ناشیشک نینچمھ و نانابنادنز و ،ناینادنز شمارآ و تظافح  ،یتمالس یارب •

 .دننکیم تمدخ

 .هاگباوخ و سدقم باتک ،کاشوپ ،کاروخ یدوب مک ھک یناسک یارب •

 ام قطانم نینچمھ و ام یناھج تیریدم ھتیمک یارب •

 

 
 
 

 ضیف یاعد •
 
 
 

_______________________________________________________ 

 نیا رد ھک یناسک زا دنکیم توعد اھنادنز رد اھاسیلک تامداخ یللملا نیب یاروش یربھر تئیھ دشابیم لاس ١١
 ٫دشابیم تسوگآ ٢۵ زور نیا و یناھج یاعد یارب صوصخم زور کی ھب دنتسھ تمدخ

 .)IPCA( اھنادنز رد اھاسیلک تامدخ یللملا نیب یاروش زاغآ زور 

 .دندرک هدامآ ار لاسما ھمانرب ھک  اپورا و اقیرفآ رد  IPCA زا مینکیم رکشت نینچمھ و


