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 اًحزافبت هْذٍیت

  

 :هقذهِ
ّا ٍ هثاًی  اگز فزدی، هثاحث خذاضٌاسی را ػویق دریافت کزدُ ٍ فْوص اس دیي ػویق تاضذ ٍ استذالل

 ضَد. را تزای خَدش حل کزدُ تاضذ، ّیچ ٍقت دچار تشلشل ٍ اًحزاف ًوی

ضیؼِ »: ضذُ است گًَِ تیاى ایي ()ضیؼِ ٍاقؼی تصیزت تا  ّای اًساى ضاخصِ )ع( در حذیثی اس اهام سجاد

 «تاال )ضٌاخت ًسثت تِ اهام( ٍ هؼزفتًِگاُ ػقالًی تِ دیي ، فْن در دیي: استاخصِ ٍاقؼی دارای سِ ض

 سِ دستِ ّستٌذ: ضٌبس ّبی اهبم اًسبى

  کٌٌذ اهام هقاتلِ هی ضٌاسٌذ ٍ تا اهام را هیگزٍّی. 

  کٌٌذ ضٌاسٌذ ٍ تا اهام هؼاهلِ هی اهام را هیگزٍّی. 

  کٌٌذ ضٌاسٌذ ٍ تا اهام هؼاضقِ هی اهام را هیگزٍّی. 

 تاضذ. زاقثت ّنفت تایذ ههؼزالثتِ در کٌار  .تزیي ضٌاخت را ًسثت تِ اهاهطاى دارًذ دستِ سَم درست
 

 ّبی اًحزافی: جزیبى
تَاًذ  کِ ػقل هی دّذ ٍ ایي هَضَع ًطاى هی گزیش ّستٌذ ستیش ٍ ػقل ّای اًحزافی دًیا، ػقل اکثز جزیاى

 اًساى را در هسیز هؼزفت، هصَى ًگِ دارد.

 

 

 

 

 راُ هثارسُ: جذی  پذیزفتي ایي هَضَع کِ غیثت اهام، دلیل تز ًثَدى اهام ًیست. :فطزت اهبم

 گزفتي دػَت

 آٍردى استذالل ٍ دلیلراُ هثارسُ:  .سزگزداًی تزای ّوِ هزدم :حیزت 

 ٌِپاسخ تِ ضثْاتراُ هثارسُ:  ضَد. ٍجَد آیذ، فتٌِ ایجاد هیِ فطزت ٍ حیزت ت چالصِ ٍقتی :فت 

 ّب در عػز غیجتچبلص

 فتٌِ

 یأس

 حیزت

 فطزت اهبم
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 ت اس ّالکتًجا هذ ًظز قزار دادىِ راُ هثارسُ: .اهیذی در اهز ظَْرًا :یأس 

 تفبٍت فزقِ ٍ اًحزاف:

 :ِآى، دارای اػتقاد، تیٌص،  اػضای اس ٌّجارّای اصلی جاهؼِ است، کِ گزٍّی جذایی طلة فزق

 .داًٌذ ٍ خَد را تزتز اس دیگزاى هیخاظ ّستٌذ  ٍ آئیيِکتاب، رّثز 

 :در اًحزاف، آیذ ِ ٍجَد هیدارًذ، ت اػتقادی اس هثاًی ، گزٍّیکِ یّای ًاصحیح اس تزداضت اًحزاف .

 کتاب ٍ آئیيِ هستقلی ٍجَد ًذارد.
 

 :ّبی اًحزافی ثزرسی جزیبى ضزٍرت 
 ّطذار خذا ٍ اّل تیت 

  ُتاساى ٍ هٌحزفیي حقِتاس تَدى راُ تزای سَء استفاد 

 تطاتِ حق ٍ تاطل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 داًٌذ. ّبی اًحزافی ایي است کِ علوب را هبًع ظَْر هی ًقطِ اضتزاک توبم جزیبى

 

 کٌٌذ: استعوبرگزاى در کطَرّبی اسالهی، در پٌج هحَر کبر هی
 دٍلت ساسی 

 هلت ساسی 

 ًخثِ ساسی 

 فزٌّگ ساسی 

 فزقِ ساسی 

 ثستزّبی اًحزاف

 دیٌی ثِ هجبًی ٍ ثػیزت عذم هعزفت

 عذم ًگبُ جبهع هزدم ثِ دیي

 دخبلت افزاد غیز هتخػع
 

 ًخجِ ّبفبغلِ گزفتي اس علوب، اًذیطوٌذاى ٍ 
 

 اغزاؼ سیبسی ٍ ضیطٌت ّبی استعوبری
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عَاهل ظَْر 

 اًحزافیّبی جزیبى

 عَاهل تحزیک کٌٌذُ

 عَاهل تسْیل کٌٌذُ

 سا عَاهل ضتبة

 تطجیق ٍقبیع ثب عالئن ظَْر

 ًبثسبهبًی فزٌّگی، اقتػبدی ٍ اجتوبعی

 سَادی جْل ٍ ثی

 سبختي هسلک ٍ هکتت جذیذ

 جزیبًبت اس ثزخی ّب درٍ هسئَلیت حذف تکبلیف

 اًحزافبت اعتٌبیی خَاظ ًسجت ثِ یب ثی حوبیت ٍ

 ّبی ًبغحیح اس احبدیثجعل حذیث ٍ ثزداضت

 رٍحی ٍ رٍاًی ّبیًبکبهی

 در اعتقبدات لغشش ضعف ایوبى ٍ یب

 ّباس ایي جزیبى حوبیت افزاد هختلف ٍ سزضٌبس در دًیب

 داراى در جبهعِکبری دیيثذ عول کزدى ٍ کن

 گزی )تکلیف گزیشی(ِاثبح

 ًجَد هتَلی ٍاحذ در اهز هْذٍیت
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 :ّبی اًحزافی کبرّبی هقبثلِ ثب جزیبى راُ

 کبر علوی (1
 ضَد. ضَد، هثارسُ ٍ هقاتلِ تا جْل تقَیت ضذُ ٍ جلَی اًحزافات گزفتِ هی اگز ػلن در جاهؼِ فزاگیز

 .ُ ػقالًی ّن تایذ ٍارد جاهؼِ ضَددرکٌار ًگاُ ػلوی، ًگا

 کبر عولی (2
 تفاٍت ًثاضین تی 

 ًذ.ضَ تفاٍتی هی دٍ اصلی ّستٌذ کِ هاًغ تیهزاقثِ ٍ هْزٍرسی تِ اهام، 

 سدایی کٌین افطاگزی ٍ جْل 

 افزاد هذػی ٍ هٌحزف را ضٌاسایی ٍ در هَرد آًْا افطاگزی کٌین.

 ایجاد حساسیت در جاهؼِ در هسائل اػتقادی 

سزاؽ افزاد هَرد  فقطهٌثغ ٍ یا ّز فزدی فزا ًگیزًذ ٍ  تایذ کاری اًجام دّین کِ هزدم، کالم دیي را اس ّز

 اػتواد تزًٍذ.

 

 ُ ٍ خَد را در هسیز اٍ قزار دّین.ها تایذ در کار ػلوی ٍ ػولی، الگَیی هٌاسة تزای خَد اًتخاب کزد

 ثْتزیي الگَ، ائوِ ٍ افزادِ هَرد اطویٌبى ایطبى ّستٌذ.
 

 ًصَریتذریس استاد 

 اًحزافات هْذٍیتهَضَع: 

 ّای آهَسضی هؼارف هْذٍیتارائِ ضذُ در کالس خالصِ ٍ چکیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ در ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاراى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

