
 

 

 دیه ي زوذگی(
 

 

 

 

 

  

 اول جلسة:

 دوم



 

 

 2ی صفحه

، تِ زلیل   طزیس تٛزٖ آٖتاظ ٍ ذالی  حما٘یت ضستاذیطی هطتَط تِ تطضسی آیِ

 تَزى ذساًٍس.  صازق اِعمَٛ
 

  :لّی / تَحیس زض ذالقیت / یگاًگی ذسا زض ذالقیت هحثت تِ شات حق / تََٓاهلل 
  :یط اظ ذساط اظ ضس ذسا / تثّطی / ًِ تِ ّط چِ غتٌفال 
  :ِٝتَحیس ػولی اجتواػی / هؼثَزی جع اهلل ًیستا 
 ُٕٓضطٍضت هؼاز / حقاًیت ضستاذیع: َِیٓجٕٕٓعَّٓٙى 

 

 ٓٔعَّٛ: ال ضٓیٕة  ضکی زض هؼاز ًیست چطا؟ 
 ًعّت: ْٔٓٗ اَصٕسٓقُ َِٔٗ اهللِ حٓسیثا  .چَى ذسا ضاستگَتطیي ضاستگَیاى است 



 

 

 3ی صفحه

 ٚ٘ی(( شیطاٖ )عأُ تیط1

 هَاًغ ضستگاضی 
 ( ٘فس أّاضٜ )عأُ زضٚ٘ی(2

 

ّلا  ی ضطاب )ذَوٕط( ٍ قواض )هٓیٕسط( کیٌِ ٍ زضوٌی تلیي اًسلاى  تِ ٍسیلِ شیطاٖ -1
 کٌس.ایجاز هی

 ّای ضیطاى تطای فطیة اًساى است. گٌاُ تطای اًساى اظ ضاُ ظیثا ٘شاٖ زازٖ -2
کٌلس تلا آضظٍی اللَ ًی ٍ    هیضسُ ضا ّن گوطاُ ّای ّسایتحتی اًساى شیطاٖ -3

 گًَِ )اَهٕلی(.سطاب



 

 

 4ی صفحه

 پٙساضز.شیطاٖ ذٛز ضا تطتط اظ آزٔیاٖ ٔی -

 سٌٛٙس یاز وطزٜ وٝ فطظ٘ساٖ آزْ ضا فطیة زٞس ٚ اظ تٟشت تاظ زاضز.  -

 واض اٚ ٚسٛسٝ وطزٖ ٚ فطیة زازٖ است ضاٜ ٘فٛش زیٍطی زض ٔا ٘ساضز. -

 



 

 

 5ی صفحه

: ظى ٍ هطز ّلط زٍ اضلطم هرلَقلات ّسلتٌس. /            لَقَسٕ کَطَّهٌٕا تٌی آزم
 ّای پاکضٍظیضٓظٓقٌْاّن: زضیا / تٓحٕط:  ذطکی /  تٓطّ:

ذٛزشٙاسی ٚ ایٙىٝ ذوٛز ضا   ٞای تمٛیت ععت ٘فس است،ایٗ آیٝ تیاٍ٘ط ضاٜ -
 ٝ تٟای ا٘سن ٘فطٚشیٓ.ت

 ایٗ آیٝ ٔطتٛط تٝ تٛحیس زض ضتٛتیت است.  -
  زّلس ٍ تَاًلایی   ی اًساى ضا زض ًظام ذلقلت ًطلاى هلی   جایگاُ ٍیژُ ایٗ آیٝ -

 ّا ٍ ظهیي ٍ ّطآًچِ زض آى است.هٌسی اظ آسواىتْطُ



 

 

 6ی صفحه

 

  کٌس. هٌغ هی ّای ظٍزگصضذَضیها ضا اظ  زٍضاًسیطیػق  تا  -
 

 زاضز.تاظ هی اللثیضاحتاظ  ّایصهحکوِى ها ضا تا ٍجسا -
 

 

 زٍ زیسگاُ زض هَضز هطگ ٍ حیات تؼس اظ هطگ ٍجَز زاضز:

 ( زیسگاُ هازیَى1

 ( زیسگاُ الْیَى2



 

 

 7ی صفحه

زیسٌاٜ ٔازیٖٛ:  -1  
  زٞٙس.ٔی ٔٙفیپاسد ٔیُ تٝ جاٚزاٍ٘ی تٝ  -

 )آٖ ز٘یا ٚجٛز ٘ساضز.(                            
 

 شٛ٘س:*** ٔازیٖٛ زٚ شاذٝ ٔی
ٌیط٘وس ٚ آٖ ضا فطأوٛ    اِف( ٌطٚٞی وٝ وأُ ضاٜ غفّت اظ ٔطي ضا پیش ٔوی 

 ضٚ٘س.ٞا فطٚ ٔیوٙٙس ٚ زض ٌطزاب آِٛزٌیٔی
تٛا٘ٙس فىط ٔطي ضا اظ شٞٗ ذٛز تیطٖٚ تطا٘ٙس ٚ توٝ ٕٞویٗ   ب( ٌطٚٞی زیٍط ٕ٘ی

ٌیط٘وس ٚ  افسوطزٌی ٔوی   شوٛز، اضظ  ٔیزِیُ ظ٘سٌی چٙس ضٚظٜ ز٘یا تطایشاٖ تی
 شٛ٘س. سطٌطزاٖ ٔی



 

 

 8ی صفحه

زیسٌاٜ اِٟیٖٛ: -2  
  زٞٙس.ٔی ٔثثتتٝ ٔیُ تٝ جاٚزاٍ٘ی پاسد  -

 زاضز.(ز٘یا ٚجٛز )آٖ                             
 

 

 شٛ٘س:زٚ شاذٝ ٔی اِٟیٖٛ*** 

 شٛض ٚ ٘شاط زاض٘س تٝ زِیُ عسَ اِٟی. اِف( 

ذّك ذسا توا ٞطچوٝ تیشوتط آذوطت      زٞٙس ٚ ذسٔت تٝب( واضٞای ٘یه ا٘جاْ ٔی

 ذٛز ضا ظیثاتط وٙٙس.  



 

 

 9ی صفحه

ِ   « تََٓفّی زاضین»آیِ زض هَضز  سٝ ی یؼٌی زضیافت تولام ٍ کولار ضٍب تَسلیل
 هالئکِ ٍ ٍصف ػالن تطظخ.

 

 
کسی کِ تِ ذَز ظلن کطزُ، هظلَم ًثَزُ کِ زیگطاى تِ اٍ  :تًََفّی ريح ظالم -1

 َ زُ زض جاهؼلِ، ضضلَُ گطفتلِ، زظزی کلطزُ،     ظلن کٌٌس، تلکِ چَى تحت فطاض تل
 اذتالس کطزُ.

 

تِ ذاالط کاضّای ًیک هستوط زًیَی ٍاضز تْطلت تلطظخ    تًََفی ريح پاک: -2
ضًَس. هی



 

 

 10ی صفحه

 
 
     ﴾حٓتّی اِشا جاءٓ اَحٓسّٓٔنٔ الوَٕٓت﴿ تًََفّی َر ريحی: -3
 

گوینییدخرایید افرگییفرر راییرررداییفراکاییکر  ر ییفر فرهییف ردرگیینررسییهییفراییک رگیینوقتییمرگییکیرازیینر  ر  
شوررکرر انرشخصرگشککر ست.رداکر دجفمررهامرررر انجفرگشخصرگن



 

 

 11ی صفحه

 ًاپصیط.آیات هطتَط تِ اّسام پایاى
 

 

 آذطت   + ز٘یا   +  فَعْٕٙسٓ اهلل  +  ثٛاب اِس٘یا  + یٔطیس  -1

 (  ا٘ساٖ ظیطن ٚ تاٞٛ ) یٔطیس:

 )تٝ ز٘ثاَ پازا  ز٘یاست(   :اثٛاب اِس٘ی

 ٘اپصیطاٞساف پایاٖ )ٞٓ ز٘یا ٚ ٞٓ آذطت ٘عز ذساست.(  :ز٘یا + آذطت

 

 



 

 

 12ی صفحه

 ًاپصیط.آیات هطتَط تِ اّسام پایاى
 

 سٓعٕیٟٓٔٓٔ ٔٓشىٛضاً   ٔٔؤٔٗ  اضازٓ  +  االذط٠   +  سٓعی  +  ٞٔٛٓ -2

 )ا٘ساٖ ظیطن ٚ تاٞٛ ( :اَضازٓ

 ٘اپصیط ضا ا٘تراب وطزٜ(ٖ)اٞساف پایا :االذط٠

 وٙس.()تال  ٔی :سٓعی

 )ا٘ساٖ ظیطن ٚ تاٞٛ ( :ٞٔٛٓ ٔٔؤٔٗ

 ٌیط٘س.()پازا  ا٘تراب ذٛز ضا ٔی: سٓعٕیٟٓٔٓٔ ٔٓشىٛضاً



 

 

 13ی صفحه

 ًاپصیط.آیات هطتَط تِ اّسام پایاى
 

 حٓسٓٙٝ  +  االذط٠ حٓسٓٙٝ  +  لٙا عصابٓ اِٙاضزٔ٘یای ِْٟٔٙٔٓ  +   -3

 اٖ ظیطن ٚ تاٞٛ ()ا٘س :ِْٟٔٙٔٓ

 ذٛاٞس()ٞٓ ز٘یا ٚ ٞٓ آذطت ٘یىٛ ٔی :ز٘یای حٓسٓٙٝ + االذط٠ حٓسٓٙٝ

 ذٛاٞس اظ عصاب آذطت زض أاٖ تاشس.()ٚ ٞٓ ٔی :لٙا عصابٓ اِٙاض

 ای زٚست شىط تٟتط یا آ٘ىٝ شىط ساظز       شعط:    -4

 ط یا آ٘ىٝ لٕط ساظزتی لٕط تٟتذٛ                                                    



 

 

 14ی صفحه

 

 سٝ ٔسأِٝ ضا اشتثاٜ ٍ٘یطیس:

 ٍاقؼِ تعضگ -1
 ضٌیسُ ضسى صسایی هْیة -2
 ّای اًساىظًسُ ضسى ّوِ -3

 



 

 

 15ی صفحه

 

 ی بسرگ:ياقعٍ -1
 افتس.اتفاق ٔی ٘اٌٟاٖا٘س، وٝ ٕٞٝ زض حاَ ٚ ٞٛای ذٛیش -

 پٙساشتیٓ.ٔی زٚضٚ ٔا آٖ ضا  ٘أعّْٛظٔا٘ش  – حتٕیٚلٛعش  -

 آغاظی است تط حیات اتسی ا٘ساٖ.یأت ل -

ٔسوت  ضسوٙس،  توٝ ٘روط ٔوی    افطاز ٔسوت ٕٞچٖٛ  ضٚظ آٖ ٞیثتٔطزْ اظ  -

 ٘یستٙس.

 ا٘س.٘یىٛواضاٖ زض أاٖ -
  



 

 

 16ی صفحه

 شىیذٌ شذن صذایی مُیب: -2
 ٌیط٘س. ٞا ٚ ظٔیٗ ضا فطا ٔیٚ سٍٟٕیٗ آسٕاٖ صسای ٟٔیة -

 وٙس. ٔیٍّیط غافزٞس وٝ ٕٞٝ ضا ضخ ٔی ٘اٌٟا٘یایٗ اتفاق چٙاٖ  -

 َا:ی اوسانزوذٌ شذن َمٍ -3

ٞا آغاظ حیات ٔجسز ا٘ساٖپیچس ٚ زض عآِ ٔی تاً٘ سٟٕٙاویتاض زیٍط  -

 شٛز. ٔی

ٞای ٌطز٘س ٚ زَٔی ضاٜ فطاضیتٝ ز٘ثاَ  ٌٙاٞىاضٞای زض ایٗ ٍٞٙاْ ا٘ساٖ -

 افىٙسٜ است.  تطس تٝ ظیطاظ  ٞایشاٖسرت ٞطاساٖ ٚ چشٓآ٘اٖ 



 

 

 17ی صفحه

   احثات اهکاى هؼاز: ز ی
 هؼاز جسواًی )الؼِظام / تُطاتاً(         

 گَش / چطن / زست / پا / پَست / گَضت )لَحٕواً(
 

 اشارٌ بٍ پیذایش وخستیه اوسان: -1

 ی ذَز ضا فطاهَش کطزًس ذلقت اٍلیِ* ًَِسٓی ذَْلَقِ                             

ٍٓ َّٔٓ ِتکُ ِّ ذَلٍق ٓػلین         ذساًٍس تِ ّط ذلقتی آگاُ است.          * 

 اضاضُ تِ پیسایص ًرستیي اًساى* َاًْطَأّا َاٍََّر هٓطَُّ                       



 

 

 18ی صفحه

 

 

 اشارٌ بٍ قذرت وامحذيد الُی: -2

 قسضت ًاهحسٍز الْی * قازضیي                            

ًُسَِٓیٓ ٓتٌاًِ                         ًگاضیػلن اًگطت –ّا ًگطتاى اًساىسط ا* 

 ذساًٍس تط ّط چیعی تَاًاست.* اهلل ٓػلی کُ ِّ َضیءٍ قسیط         

 ًاپصیط ٍ ّسفوٌس است.ذساًٍس ضکست* َإػلَن َاىَّ اهلَل ػعیع حٓکین        

  



 

 

 19ی صفحه

 اشارٌ بٍ وظام مرگ ي زوذگی در عالم طبیعت: -3

 * کصلک الٌُطَُض

 چٌیي است.ذطٍج اظ قثط ٍ ضستاذیع 

                           * کصلک تُرْطِجَى

 اتط                                       سٓحاتاً* 

 تاز                                       الطّیاب* 

 ظًسُ ضسى الثیؼت          فَاَحٕیٓیٌٕا تِِِ األضٕضٓ تٓؼٕسٓ هَٕٓتِْا  * 

 ضًَس.ّای هٔطزُ، ظًسُ هیسطظهیي                                    تٓلَسٍ هٓیِّت* 

 ٍ چْاض پطًسُ )ع(اتطاّین زاستاى                          زاستاىُ ػٓعیط ًثی* 



 

 

 20ی صفحه

 ز ی  احثات ضطٍضت هؼاز زض پطتَ حکوت الْی:
 

 
  کٌلس، تلِ پعضلک هطاجؼلِ     اظ ًاتَزی گطیعاى است، زفاع هی میل بٍ جايداوگی: -1
 کٌس.هی
 
ّاسلت  ی کوا ت ٍ ظیثلایی ّط اًساًی ذَاستاض ّوِ وُایت:میل بٍ کماالت بی -2

 ضَز.زض ّیچ حسی هتَقف ًوی
  



 

 

 21ی صفحه

 
                                          عثثا     -3
 حك   -4
  ضاجعٖٛ   –تُطجٓعٖٛ  -6                                      حىیٓ     -5
 اِّ٘ا ِِّّٝ ٚ اّ٘ا اِیٝ ضاجعٖٛ   -8              تصیط )تاظٌشت(    –ٔصیط  -7
 ضٚیٓ  ٔا ظ زضیاییٓ ٚ زضیا ٔی -10                   اَال اَِِی اهلل تَصٕیط االُٔٛض -9
 ضٚیٓ   ٔا ظ تاالییٓ ٚ تاال ٔی -11
 ٞا سٛی وُ است * تّثالٖ ضا عشك تا ضٚی ٌُ است  جعء ٞا ضا ضٚی -12
ٞوای آسوٕا٘ی تایوس توٝ وٕواَ      تعس اظ استفازٜ اظ عمُ ٚ اذتیاض ٚ پیأثطاٖ ٚ وتاب -13

 تطسیٓ.



 

 

 22ی صفحه

 ز ی  احثات ضطٍضت هؼاز زض پطتَ ػسر الْی:
 

 ؤفسِسیي فِی الْاَضضَا ٍٓ ػٓوِلَُا الصّالِحاتِ کَاْلآهٌ -1
 فُجّاضلاَمٕ ًَجٕؼٓ ُ الؤتَقیيَ کَاْْ -2
 تاّن تطاتط ًیستٌس.پاکاى ٍ ًاپاکاى  -3
 ضسس.ضْیس زض ایي زًیا تِ پازاش کاض ذَز ًوی -4
 ّا ضا ًساضز.ایي زًیا ظطفیت جعاء ٍ پازاش کاه  اًساى -5
   یٓسٕتََی الَّصیي اَصٕحاب الٌاض ٍ اَصٕحاب الجٌَِّٓ -6
 ّا زض زًیا قات  جثطاى ًیستٌس. تؼضی اظ ًیکی -7
 هاًٌس: قت  ّعاض ًفططاى ًیستٌس،        ّا زض زًیا قات  جثتؼضی اظ ظلن -8



 

 

 23ی صفحه

 

  )ص(پیأثط 
فطاٍاى تِ یاز هطگ ّستٌس ٍ تْتلط اظ زیگلطاى ذلَز ضا     تطیٗ ٔؤٔٙاٖ:تاٞٛ 

 تطای هطگ آهازُ کطزًس. 
 

 هٓيْ آهٓيَ تِاهللِ ٍٓ اْلیَٓمِ اْ ذط ٍ ػٓوِ َ صالِحاً فَال ذَمٌ ػلیْن ٍٓ   ّٔنٕ یٓحٕعًََى
 

 )ع(عّی 
    اظ ذَز ٍ ػو  ذلَز تلطای تؼلس اظ هلطگ حساتطسلی      : ٞاتطیٗ ا٘ساٖظیطن
 کٌس.هی



 

 

 24ی صفحه

 ای کاش    یالَیٕتٌَی    آیات
 

 

 فطستازین.ای کاش اػوالی ضا تطای ایي زًیا پیطاپیص هی: لَسَّٕٔتٓ ِِحٓیاتییا َِیٕتَٙی  -1
 

  :َِٔٗ إِؤٔٙیٗ ٚٓ َ٘ىَٖٛ ُ٘ىَصّبٔ تِأیاتِ ضٓتَّٙاٚ ال  ُ٘طَزُّیا َِیٕتَٙا  -2
               1    2                      3 

 ( ای کاش تطگطزین    1
 ( آیات الْی ضا تکصیة ًکٌین    2
 جعء هؤهٌیي تاضین   (3



 

 

 25ی صفحه

 3- یا َِیٕتَٙی اِتَّرَصَتٔ ٔٓعٓ اِطّسََٛ سٓثیالً: ای کاش ّوطاُ ٍ یاض پیاهثط )ظ( تَزین.

 

 : عِٓٗ اِصّوطَِمَسٕ  اً ذَّیالًفُال٘ اَتَّرِصُ َِٕٓ یا َِیٕتَٙی -4
                              1    2 

    )ٔعَّٛ(کطزین.   ( ای کاش زٍست تس اًتراب ًوی1

 )عّت(( ها ضا اظ یاز ذسا غاف  کطز. 2

  



 

 

 26ی صفحه

 ،ّاسلت کٌٌسُ( گطایص تِ ًیکلی هالهت –گط   ًفس لَاهِّ )ًفس سطظًصػاهِ
 یؼٌی:
  :   ػاهِ  *

 ٍٓ ًَفْسِ ٍٓ ها سَّٓاّا فَاَلْْٓوْٓا فُجَٔضّٓا ٍٓ تَقَاّا    اُقْسِنٔ تالٌَّفْسِ اللََّاهِ 
 ّا، سطضت ذسا آضٌاست یؼٌی: ّا ٍ ظیثاییػاهِ  گطایص تِ ًیکی *
  ﴾ٍٓ ًَفْس ٍٓ ها سََّاّا فَاَلْْٓوْا فُجَٔضّٓا ٍٓ تَقَاّا﴿

تلط  ٍیي ػجلة /  اظ هي تِ هي است تطزٍست ًعزیک»سطضت ذسا آضٌاست 
 «کِ هي اظ ٍی زٍضم



 

 

 27ی صفحه

 : قثلِ تٓؼٕس هٓؼِٓ)ع(ٍ حسیج اهام ػلی 
 چیست؟ ﴾  اُقْسِنٔ تالٌَّفْسِ اللََّاهِ﴿تؼطیف: 

 ًفس لَاهِّ چیست؟
                                                        1                                                      2 

 سطظًص ٍ هالهتزّس، ذَز ضا ًطاى هی ٍاکٌصاًساى زض هقات  گٌاُ ٍ ظضتی »
 «آیس. چطا؟آى تط هی جثطاىی کٌس ٍ زض اًسیطِهی

                                     3 

 ٞا زاضز. ٞا ٚ ظیثاییچٖٛ ٌطایش تٝ ٘یىی

 ﴾جَٔضّا ٍ تَقَْاّاها سَّٓاّا فَاَلْْٓوْٓا فٍُٓ ٍٓ ًَفْس﴿        



 

 

 28ی صفحه

 سِ آیِ زض هَضز ػق :
 

 شسیٓ.وطزیٓ وٝ زٚظذی ٕ٘یشٙیسیٓ ٚ تعمُ ٔیای وا  ٔی -1

ٞوا  ٞای آٖوٙٙس اتحاز ظاٞطی زاض٘س ٚ لّةزشٕٙاٖ چٖٛ تعمُ ٕ٘ی -2

 پطاوٙسٜ است. 

ٌیط٘وس  وٙٙس ٚ تٝ تواظی ٔوی  وسا٘ی وٝ ٕ٘اظٌعاضاٖ ضا ٔسرطٜ ٔی -3

 عمُ ٘ساض٘س.



 

 

 29ی صفحه

 زیسگاُ الْیَى زض هَضز هطگ:آیات هطتَط تِ 
 

 
ٖ ٍٓ اِىَّ السّاض ا ِذطَٓ لَِْیٓ  ٌَِٟٕٛ ٚٓ َِعِةٌٍٓ ها ّصُِِ اْلحٓیأُ السًٔیا اِلّا ﴿ -1 َِوٕٛ   اِْحٓیوٛا

 ﴾وا٘ٛا یٓعَّٕٕٖٛ
 یؼٌی ظًسگی زًیَی کن اضظش است ٍ ظًسگی اذطٍی حقیقی است. 

 

  



 

 

 30ی صفحه

 گاُ الْیَى زض هَضز هطگ:آیات هطتَط تِ زیس
 

ال ٞٔوٕٓ  ٚٓ عَُِٕٓ صاِِحاً فَوال ذوٛفٌ عَّٓویٕٟٓ     ٚٓاِْیِْٓٛ األذط ٍٓ آَٔٓٗ تِاهللِ هٓيْ ﴿ -2
 ﴾یٓحٕعَٖ٘ٛ

ی الْیَى ًِ تطسی زاضًس ٍ ًِ اًسٍّی ٍ ضَض ٍ ًطاط زاضًس، اًگیعُ یؼٌی:
سا تطًس ٍ زض ذسهت تِ ذلق ذکاض ٍ فؼالیت زاضًس ٍ اظ کاض ذَز لصت هی

 ّستٌس تا آذطت ذَز ضا ظیثاتط کٌٌس.
( / فَوال ذوٛفٌ   3( /  عَُِٕٓ صاِِحاً )عّت 2( / اِْیِْٓٛ األذط )عّت 1آَٔٓٗ تِاهللِ )عّت 
 (2( / ال ٕٞٔٓ یٓحٕعَٖ٘ٛ )ٔعَّٛ 1عَّٓیٕٟٓ )ٔعَّٛ 



 

 

 31ی صفحه

ی هازیَى ٍ زیسگاُ آًاى زض هَضز هطگ:آیِ  

 

ٍٓ ها لَْٔنٕ  السَّّٕطُاِلّا  یْٕٔلِکٌُآٍ ها  ًَؤَتٔ ٍٓ ًَحٕیاالسًُّیا ها ِّیٓ اِلّا حٓیاتٌُا  ٍٓ قالَا﴿
 ﴾یٓظٌَُّىاِلّا  اِى ّٔنٕ ػِلنٍتِصلِکٓ هِيْ 

ایي گطٍُ هؼتقسًس تا فطاضسیسى هلطگ اًسلاى ٍ هتالضلی ضلسى جسلن اٍ،      »
 «تٌسًس.ی اٍ ضا تطای ّویطِ هیپطًٍسُ

 

 



 

 

 32ی صفحه

ض هَضز هطگ:ی هازیَى ٍ زیسگاُ آًاى زآیِ  

 

 ضَز(  * ٍٓ قالَا )کافطاى( * ًَؤَتٔ ٍٓ ًَحٕیا )ظًسگی زض تَلس ٍ هطگ ذالصِ هی

ضَز( * السَّّٕطُ )ػلت آى ضٍظگاض اسلت(  * یْٕٔلِکٌُا )تا هطگ ّوِ چیع ّالک هی
ظًٌس(* ػِلنٍ )کافطاى ػلن ًساضًس( * یٓظٌَُّى )تطاساس حسس ٍ گواى حطم هی



 

 

 33ی صفحه

 تّٝکٌس؟  عُٕتَاًس هاًٌس هازیًَی یًَی هیآیا یک الْ

اٌط ایٕاٖ ٚ تاٚض لّثی ٘ثاشس

ٞوسف ز٘یاٞاٞٛس

ظ٘سٌی ٚ ضفتاض یاز آذطت

2 

1 2 

1 



 

 

 34ی صفحه

 سِ تفاٍت اًساى تا سایط هرلَقات چیست؟ 

 ٘ٛع ٚصَٛ تٝ ٞسف :یٗ تفاٚتِاٚ
 

است ووٝ ٞوٓ    استعسازٞای ٘أحسٚز ا٘ساٖ :زٚٔیٗ تفاٚت

   ٔازی ٚ ٞٓ ٔعٙٛی است.
 

 ٟ٘ایت طّثی ا٘ساٖ است.ی تیضٚحیٝ :سٛٔیٗ تفاٚت



 

 

 35ی صفحه

 ًکتِ هْن زض هَضز سطضت ذساآضٌا:

 

ِٚی تواظ  ضَز اٍ هی فطأٛشی یازذسا ٍ  زٚضی ٔا اظسثة  ٞاغفّتاّی گ

 .یاتیٓاٚ ضا زض وٙاض ذٛز ٔی ٌطزیٓوٝ تٝ ذٛز تاظ ٔی

 

 تط اظ هي تِ هي است  زٍست ًعزیک

 تط کِ هي اظ ٍی زٍضمٍیي ػجة

1ٔعَّٛ  عّت 2ٔعَّٛ    

 عّت ٔعَّٛ



 

 

 36ی صفحه

 ی اٍر قیاهت:ٍقایغ هطحلِ

 

است ٍ غافلگیط ضَز، صسای هْیة، ًاگْاًی هی زض ضیپَض زهیسُ -1

 کٌس. هی

 ّا ٍ ظهیيهطگ اّ  آسواى -2

 ّا ٍ ظهیي  تغییط زض ساذتاض آسواى -3



 

 

 37ی صفحه

 ی زٍم قیاهت:ٍقایغ هطحلِ
  تلاض زیگلط تاًله سلْوٌاک ٍ حیلات هجلسز        َای اوسانزوذٌ شذن َمٍ -1

 ضَز. ّا آغاظ هیاًساى
حَازث تللد ٍ   –ًیات  –ضفتاض  –)اػوار کىار رفته پردٌ از حقایق عالم  -2

 ضیطیي(
ی قیاهت ضسلیسگی تلِ   )تا آهازُ ضسى صحٌِ برپا شذن دادگاٌ عذل الُی -3

 ضَز. اػوار آغاظ هی
 ی اعمالدادن وامٍ -4
فطضلتگاى   –اػضای تلسى   –، پیاهثطاى ٍ اهاهاى حضًر شاَذان ي گًاَان -5

 الْی



 

 

 38ی صفحه

 گیطز؟جص اػوار قطاض هیچطا اػوار پیاهثطاى ٍ اهاهاى هؼیاض ٍ هیعاى سٌ
 

 ّا چیعی است کِ ذسا تِ آى زستَض زازُ است. ظیطا اػوار آى -1
تلطی ذَاّلس   ّا ًعزیلک تاضلس اضظش افلعٍى   ٍ ّطچِ ػو  ها تِ ػو  آى -2

 زاضت.

 اًس؟چطا پیاهثطاى ٍ اهاهاى تْتطیي گَاّاى قیاهت
 

 اًس.سُّا ضا زض زًیا زیچَى ظاّط ٍ تاالي اػوار اًساى -1
.ّستٌس ذطایی هصَى ٍ حفَظ ّط چَى اظ - 2


