


ادخ مان هب

مهدزای هفسلف باتک یداهنشیپ همانخساپ

(1) تسیچ هفسلف

:2 هحفص لمات

. تسا تقیقح نامه هک دنک یم یراشف اپو دیوگ یم ار شدوخ رظن سک ره

فرح . دنهد رارق یسررب دروم ار مهف دعاوق نازومآ شناد دوش یم داهنشی

هتشاد هلصوحو ربص ناشناتسود الل دتسا ربارب .رد دننک شوگ ار رگید مه

. دنشاب

:3 هحفص وجو تسج

یارب رکفت یدادادخ یورین زا هک دنتسه یدارفا ینامز و رصعره رد ریخ -

تسا رتهب .. دننک یم هدافتسا یقطنم ریغ روط هب ناشفادها هب ندیسر

قطنم 13 سرد هب هجوت اب دوش یروآ دای نازومآ شناد یارب هطلا غم عاونا

. دنتسه انشآ هطلا غم عاونا زا یخرب اب مهد سلا

تاطلا .غم نایکلم یاقآ هوزج : تمسق نیا یارب هدش یفرعم عبنم

. تسا یرامآ هطلا ،غم هطلا غم عون نیرت جیار

هجرد 37 امد نیگنا می تسا شتآ رد نآ یاپو خیرد یصخش :«رس دننام

. دراد یلکشم صخش نیا .ایآ تسا

. تسا تقیقح بلا ،ط شناد رادتسود -

یاهرواب و درب یم رگید یاهرواب فاصم هب ار شیاه رواب تقیقح بلا ط

دنک. یم لوبق ار رت مکحم

مه راغ لیثمت و طارقس ناتسادو دوش هدافتسا یروهمج متفه باتک زا



دنک. یم کمک

:4 هحفص یبای هنومن

. دمهفب ار یفسلف و یملع یارچ نیب توافت دیاب تمسق نیا رد زومآ شناد

خساپ راد هدهع هفسلف و دهد یمن باوج یزورما مولع ار اهارچ زا یضعب

. تساه نآ هب ییوگ

؟ دیآ یم دوجوب فوسخ ارچ

؟ میناوخ یم زامن ارچ

؟ مینک یم شزرو ارچ

؟ دیآ یم دوجوب یداصتقا دوکر ارچ

؟ تسا بوخ ییوگتسار ارچ

: خساپ

همه ای هام زا یتمسق ،رب دریگب رارق هام و دیشروخ نیب رد نیمز هک یتقو

زا یقیاقد نیمز لکش یا هریاد هیاس عقوم نیا .رد درادنا یم هیاس هام

. دنمان یم ( فوسخ ) یگتفرگ هام ار تلا ح .نیا درذگ یم هام یور

شمارآ بجوم و تسا ناسنا یاهزاین زا یکی شتسرپ و تیدوبع نوچ

دوش یم ناسنا

زا یرایسب الهب تبا لا متحا شزرو و میشاب تسردنت و تم سال هکنیا یارب

دهد یم شهاک اهار یرامیب

تبسن اضاقت ندوب  ،مک یداصتقا دوکر زورب داللی نیرت  یلصا زا یکی

تسا هضرع هب

یم هبناجود دامتعا بجوم و تساهناسنا طباور ندش رادیاپ ثعاب نوچ

دوش

:4 هحفص یبای هنومن



دنمشناد شسرپ یلو دنوش یم ریحتم شسرپ ،اب تسا تریح رب مدقم ارچ

رد ار ییارچ نآ هب خساپ ات فوسلیف ، تسا توافتم فوسلیف شسرپ اب

مامت تریح نیا و درذگ یمن یتحار هب شتریح ،زا دنک یمن ادیپ رارق دباین

دنک. یم ریگ رد ار شدوجو

:5 هحفص لمات

؟ متسه نم ارچ -

؟ منک یم یگدنز نم ارچ -

:7 هحفص یبای هنومن

،هچ دشابن نآ رد تیلع هدعاق هک تسین تعیبط ردعملا ینییبت چیه

. یفسلف نییبت هچ و یملع نییبت

و دیسا نیب تیلع ۀ طبار رگنایب ، دیسا اب لسنروت گنر ندش زمرق دننام

. تسا لسنروت لولحم ندش زمرق

:7 هحفص یسررب

ندرک لمع ناسکی - شیامزآ و هبرجت شور یتسرد : یعیبط یبرجت مولع

نوناق - تعیبط ندوب تخانش لباق - ناهج نتشاد تیعقاو – تعیبط

تیلع -

، ناهج نتشاد تیعقاو ، تیلع هدع ردکالس:اق هدش طمرح رگید رظن

( یبرجت مولعو مولع ی همه ) تعیبط ندوب تخانش لباق

:7 هحفص قیبطت

ناهج نتشاد تیعقاو -1

تعیبط درک لمع ناسکی -2

تیلع لصا زا تادوجوم همه تیعبت - شیامزآ و هبرجت شور یتسرد -3

تیلع لصا زا تادوجوم همه تیعبت -4

ترابع ره4 رد اه هدعاق مهۀ هک دوب نیا رب ناراکمه رتشیب رظن هتبلا



: تروص نیا ،هب دراد دوجو

( ناهج نتشاد تیعقاو ). دراد دوجو شتآ -

( ندوب تخانش لباق ). دراد ترارح شتآ هک متفایرد -

شور یتسرد ). دراد ترارح هک مرب یم یپ منک یم شتآ رد هک ار متسد -

( شیامزآ و هبرجت

( تعیبط ندرک لمع ناسکی ). دراد ترارح دوش نشور شتآ هاگ -ره

زا تادوجوم تیعبت ). تخوس دش، کیدزن شتآ هب متسد هک یماگنه -

( تیلع لصا

:9 هحفص لمات

زاین و دنتسین خساپ لباق یبرجت شور هب ینابم نیا زا کی چیه نوچ

. دنوش ثحبو حرط هفسلف رد دیاب دنراد قعالین نییبت هب

10و11 هحفص : تانیرمت

ایفوسولیف – ینانوی -1
راک هطلا :غم ییانعم لوحت دنمشناد : تسیفوس -2

دنمشناد : ییانعم لوحت ییانادرادتسود : ایفوسولیف
قعالین نییبت : هفسلف شور -3

شیامزآ و هبرجت : یبرجت مولع شور
ناسنا کاردا -4

ای تسا ندیفسلف اب ناسنا ندش بذج . تسا رکفت دوگ هب ندش دراو یزرو هفسلف -5
دنچ ندناوخ ، یناوخ هفسلف ای یناد هفسلف . تسا یهاگآ اب ناسنا حور ندش یکی
تسا داوس اب مدآ کی دناوخب ار یفسلف راثآو اه باتک هک یمدآ . تسا یفسلف باتک
نامه دراد جاور هفسلف هک یرا دقم نآ عماوج رتشیب .رد دوش یم یفسلف لئاسم رد

کی یزرو هفسلف تسا مک یلیخ یزرو هفسلف . تسا یناد هفسلف و یناوخ هفسلف
تاناکما ، تسا یگتشذگدوخ وزا یراکادف کی دعب و وعالهق قوذ کیو دادعتسا

یناوخ هفسلف دوش.زا یمن ادیپ اج همه و هشیمه اه نیا هک دهاوخ یم مه ینوریب
دوش. یمن زرو هفسلف یسک
. تسا زومآ شناد هدهع 6-رب



وایزا تسا راظتنا و تداع الف خرب هک دوش  یم ور هبور یروما اب یتقو ناسنا -7
 یم لا ؤس روما نیا ییارچ .زا درادن الیع طا هدش نآ شیادیپ ببس هک یلماوع
قعال نییبت نامه ییارچ سپ دیآ یم تسد هب لقع اهاب تلع و هشیر فشک دنک.

. تسا ین
. تسا زومآ شناد هدهعرب -8

هلدا لا بندب هاوخان هاوخ مادکره هب خساپ یارب . تسا هتفهن تیلع مادک ره 9-رد
داجیا ِتلع لا بندب و میتسه یناهرب

ندش کیدزن ای ندش رود و تسا دیسا اب ترواجم لسنروت گنر ندش زمرق تلع -10
. تسا جوم لوط رییغت تلع هدنونش هب توص ۀ مشچ

تیلع لصا -11
نتشاد تیعقاو – تعیبط ندرک لمع ناسکی - شیامزآ و هبرجت شور یتسرد -12

تیلع نوناق - تعیبط ندوب تخانش لباق - ناهج
شیامزآ رب توص جوم لوط ریثأت -13

دوش.  یم یبآ زاب اب ترواجم ورد زمرق دیسا اب ترواجم رد لسنروت لولحم -14
یعقاو یروما اهنیا هک تسا نیا رگنایب دیسا زاب، ، لسنروت میهافم دربراک -

. دنراد تیعقاو سپ . دنتسین یلا یخ و دنتسه
تعیبط ندوب تخانش لباق . تسا نآ نیناوق و تعیبط تخانش هب رداق ناسنا -

ساوح هب ناوت  یم و میدیسر هجیتن نیا هب شیامزآ و هبرجت شور کمک هب -
شیامزآ و هبرجت شور یتسرد درک. دامتعا

ندرک لمع تخاونکی لصا دوش.  یم هتفرگ هباشم جیاتن هباشم طیارش رد -
تعیبط

گنر هب هک نیا تلع و تسا دوش،زاب  یم یبآ لسنروت لولحم هک نیا تلع -
همه تیعبت . تسا یتلع یاراد یلولعم ره سپ . دیسا دیآ یم رد رمرق
تیلع لصا زا تادوجوم

ییانادرادتسود : ایفوسولیف 15-
شناد رادتسود : سوفوسولیف

دنمشناد : هیلوا یانعم رد تسیفوس
راک هطلا :غم هیوناث یانعم رد تسیفوس

ناسنا کاردا : تسیفوس رظن زا تقیقح سایقم

(2) تسیچ هفسلف
هدام اب هنوگچ و تسیچ ناور ؟ تسا یزیچ هچ یلجت راتفر :13 هحفص قیقحت

یاهدنیآرف نییبت نیرترثؤم ؟ تسیچ ناور و راتفر ی هعلا طم رتهب ؟هار تسا طبترم
؟ دنمادک یراتفر و یناور



:13 هحفص یدقن رکفت
. تسا یفسلف مه ضرف شیپ و یفسلف ضرف

:14 رکفت
( تنک تسوگا ارگ( راتفر هی رظن -

یاهراتفر زا بکرم هک دوش یم یقلت ینیشام ناسنا هیرظن نیا ساسارب -هلب.
. تسا ینیعم

یم قافتا ییزجو یبرجت مولع و یکیزیف نیناوق دروم رد ینیب شیپ عقاو رد اما
. دنتسه ریذپ ینیب شیپ نوچ دتفا

:15 هحفص لیلحت
. دشاب زمرق مهۀعملا دراد ناکما :1 ضرف -

. تسین زمرق العملا 2:صا ضرف -
. تسین زمرق نآ زا یضعب و تسا زمرق زاعملا یضعب :3 ضرف -

:15 هحفص قیبطت
ارگ راتفر ددددددد ناسنا تاساسحا -
ارگ راتفر طقفددددد ام یاهرواب و راکفا -

تلا تشگ د تسا یلقتسم تقیقح ، ناور -
ارگراتفر د هناروکروک راتفر یعون یریگدای -

تلا تشگ ود لخد زا ترابع ، یریگدای -
تلا تشگ ددد یدیفس حول ناور و حور -
تلا تشگ دد ناسنا تیعقاو مامت هدام -

. تسام نهذ راتخاس اب قباطم 16:عملا هحفص لمات
هب اریز ، تسا ام نهذ اب قباطم هکعملا تفگ ناوت یم قلطم روط هب هن هیرظن نیا رد
اب قباطم ام نهذ راتخاس هک تفگ ناوت یم وهن دراد دوجو جراخ عملا حلا ره
،ورد ینیشیپ میهافم التو وقم یرس کی اب هراومه ناسنا نهذ اریز ، تسا عملا

یادتبازا هک یسک دننام تسرد . دسانش یم ار جراخ ،عملا ناکم و نامز بلا ق
. دنیب یم کنیع نآ اراب وعملا دراد مشچ رب گنر خرس کنیع دلوت

:18 هحفص قیبطت
مسیسکرام

یاهرواب و حرط میهافم قیمعت یارب ار یرگید وساالت دناوت یم مرتحم ملعم
. درازگب یفسلف یسررب و دقن هب یعامتجا مولع ثحابم رد ار ناریگارف نیداینب

:19 هحفص وجو تسج
هیآ « نوعکار مه و هاکزلا نوتویو اله صلا نومیقی نیذلا و هلوسر هللاو مکیلو «امنا



55
ناریقف هبو هتشاد اپ هب زامن هک دنتسه ینانموم واو لوسر ادخ، امش روای و رما یلو

(. دشاب یم (ع) یلع ترضح ماقم :رد لوزن ناش ). دنهد یم هوکز عوکر حلا رد
56و120 تایآ نینچمه

:20 هحفص رکفت
هتفرگ رظن رد یبسن الق خا دوش یم ثعاب نوچ تسین یناسنا یاهداد رارق زج ریخ

دوش.
:20 هحفص هسیاقم

یرطف ، دراد ناسنا رد دحاو ۀ شیر ، تسا کرتشم ینید یاه هزومآ نایدا مامت رد
. تسا

:20 هحفص قیبطت
یبسن . دیوگ یم غورد دوخ عفانم ظفح یارب -درف

قلطم . تسا دقتعم ییوگتسار ندوب بوخ هب اج همه رد -درف
یبسن . تسا ربتعم دادرق یعون ساسا رب یدبو یبوخ -
یبسن . تسا هتسباو یعمج ای یدرف عفانم هب الیق خا شزرا -
قلطم . دراد ناسنا تشرس رد هشیر الیق خا یاه شزرا -
قلطم . تسا هاوخ تلا دع اترطف ناسنا -

:22 هحفص یسررب
رد تسا یرطف دادعتسا کی ییابیز تسا توافتم ییابیز هب هجوت ، ییابیز قوذ -

دنک. یم دشر رتشیب یضعب ورد رتمک یضعب
دنک. یم نایب ییابیز رد ار نوط فاال رظن -
دوش. یسررب نوط فاال رظن زا یسانش ابیز

یفسلف رکفتو هفسلف هب نازوما شناد زاین : مایپ جارختسا
همه ، تسا هداتفا اه ناسنا ام بلق ۀ نیآ رد وت ییابیز هک ینامز زا قوشعم یا

. دنا هداتفا نامگ و مهو رد مدرم
راچد و تسا تخس اه مدآ ام یارب وا یاه ییابیز کرد و دنوادخ رادید : تشادرب

. میوش یم ماهبا
ییارچ هک دننک یم تالش ماهبا نیا نییبت و عفر رد اه ناسنا زا یضعب حلا

رنه ملع و هفسلف هک تساج نیا دننک فشک ار دنوادخ یاه هناشن و تایآ ییابیز
. دننک یم ادیپ طابترا مه اب

:23 هحفص رکفت
ردو تسا هداد خساپ دروم نیا رد هک یناوعا اضرم غال همجرت تراهکروب باتک یفرعم



. تسا دوجوم نایسیجرب یاقا لیاف

هتشاد بسانت و یناوخمه الیم وسا یهلا فراعم اب رنه عاونا یخرب هک نیا لیلد هب

یلجتم تیلباق نینچمه و هدوب الیم سا میهافم یخرب ی هئارا یارب بسانم یفرظ و

. تسا هدوب اراد ار الیم سا یلا عتم نیماضم نتخاس

24و25 هحفص : تانیرمت
. تسا توافتم دنشاب هتشاد یفسلف یهاگدید هچ هکنا هب هجوتاب -1

هب یخرب و دنهد  یم درف هب ار تیمها ناشتایرظن رد ناسانش هعماج یضعب -2
تلا صا » بتکم ناوریپ میمهف  یم مینک هجوت شرگن ود نیا توافت هب رگا . هعماج
یادج هعماج یارب و دنناد  یمن دارفا عومجم ءزج یزیچ ار هعماج تقیقح »رد درف
یدوجو دوخ یارب هعماج ایآ هک نیا . تسین لئاق یلقتسم دوجو و تیثیح ، دارفا زا

. تسا یفسلف ثحب کی درادن ای دراد هعماج دارفا زا لقتسم
هب هکنیا بسح رب درف ره هک داقتعا نیا مسیسکرام یفسلف بتکم 3-رد

زا کی مادک

 یم یگدنز خیرات زا هرود مادک ورد هتشاد قلعت هعماج یداصتقا تاقبط

دننام ناسنا بتکم نیا .رد تسا گنهرف اهو شرزا ، دیاقع یاراد دنک

تسد ورد دهد لکش شدوخ هب دناوت  یمن شدوخ هک هدش ضرف موم

زرط نیا لباقم .رد دریگ  یم لکش دوخ یداصتقا و یعامتجا طیارش

و یدام ریغ حور اب ناسنا هک دندقتعم الم) (سا یرگید نافوسلیف رکفت

ارزا دوخ دناوت  یم هک تسا دازآ یا هدارا بحاص دوخ یهلا ترطف

دوخ یارب قطنم و لقع یوزارت واب دزاس اهر یتاقبط هاگیاپ دنب و دیق

طیارش عبات و ندوب روبجم ای ناسنا ندوب دازآ دنک. باختنا یصاخ گنهرف

. تسا یفسلف ثحب کی وا ندوب یتاقبط

. تسا ( ایراتلورپ ) رگراک هقبط نآ زا تموکح مسیسکرام بتکم رظن 4-زا
وال قح دنک نایب ار ادخ مکح هک یسک و تسا دنوادخ نآ زا تموکح الم سا رظن زا

. دراد مدرم رب تی
و وگتسار دیاب یمدآ ارچ دبو تنایخ و غورد و تسا بوخ یتسرد و یتسار ارچ -5

دوش.  یم الق ۀخا فسلف هب طوبرم داد نآ هب دیاب یخساپ هچ دشاب راکتسرد
. تسناد تشز دیاب ار زیچ هچ و ابیز دیاب ار زیچ هچ و تسیچ یتسار  هب ییابیز -6

دوش.  یم رنه ۀ فسلف هب طوبرم تسیچ ییابیز تیهام و تقیقح
7-ج
8-ب



9-ج
10-د

. تسا زومآ شناد هدهع 11-رب
ریخ -12

(3) تسیچ هفسلف

:27 هحفص یبایزرا

یارب کیزیف مه و هدیرفآ هلئسم کیزیف یارب هفسلف :مه کارتشا هطقن

کرتشم تاعوضوم زا تکرح ثحب ). دنراد کارتشا مه اب لئاسم رد هفسلف

(. تسا کیزیفو هفسلف

هب ام یارب جراخ هبعملا تبسن تخانشو تفرعم هک دنتسه یملع ود ره

( ءایشا دوجو تخانش : هفسلف ، هدام صاوخ تخانش : کیزیف ). دنروآ یم دوجو

هک حیلا .رد تسا یبرجت نآ قیقحت شورو ییزج کیزیف لئاسم الف: تخا

. دشاب یم یلقع مه نآ شورو دوجو نآ عوضوم و یلک هفسلف لئاسم

:28 هحفص یسررب

یتسه : هعیبطلا دعبام

تاسوسحم : یعیبط یبرجت مولع

یناسنا عماوج و ناسنا تعیبط : یناسنا یبرجت مولع

:29 هحفص یسررب

کرتشم یتسه مان هب یدحاو تقیقح »رد لیف »،« بسا » هدشرکذ تایهام

و یتسیچ رد اه الفنآ تخا و زیامت . دنراد دوجو ود ره ینعی دنتسه

تخا دوجو و یتسه رد سپ . تساه نآ ندوب « بسا »و« لیف » ینعی تایهام

. دنراد الف تخا مه اب تیهامو یتسیچ ،رد دنرادن الیف

یم رکف هابتشا هبو دوش یم جیگ زومآ شناد ثملا نیا :اب ینانید رتکد رظن

جراخ ردو نوریب هک یلا حرد تیهام اب مه تسا دوجو اب مه تلا صا هک دنک



هچ ونآ تسا نهذ عازتنا تیهام هک حیلا رد تسا تسه ، تسه هچ ره

. دشاب یم ینیع تسا جراخ رد

:29 هحفص یبای هنومن

" میلع یش لکل وه و نطابلا و رهاظلا واآلرخو "وهااللو

عملا روما همه هب ووا تسوا همه دوجو ناهنپو ادیپو یتسه رخآ و لوا

. تسا اناد

( ناهج ماجنا و زاغآ ؟( تسیچ یتسه نایاپ و ادبم -

. دشاب رخآ مه و لوا مه دحاو نآ رد دناوت یم تقیقح کی -ایآ

. دراد نطاب و رهاظ ناهج -ایآ

:30 هحفص یسررب

یرهاظ و نیعم تیصوصخ و تفص ظاحل ارزا تادوجوم یبرجت مولع

تسد و تخانش لا بند هب هفسلف یلو دهد یم رارق ییاسانش دروم ءایشا

عوضوم نیارب .عالهو تسا اه هدیدپ یلصا تلع و هیاپ و هشیر هب نتفای

رسارس هفسلف هک یلا حرد تسا ءایشا رهاوظ هب دودحم یبرجت مولع

هعیبطلا دعبام ثحابم همه رادمو دهد یم رارق هعلا طم دروم ار یتسه

زا ثحب هب تیاهن رد رگید تاعوضوم زا قعالین نییبت عون ره تسا دوجو

. دماجنا یم اه نآ یتسه و دوجو

31 هحفص : تانیرمت

یتسه دعاوق و ماکحا یوجتسج رد هک تسا هفسلف زا شخب نآ هعیبطلا دعبام -1
نتشاد دوجو تهج زا تسا تادوجوم لا وحا هب ملع تقیقح رد هعیبطلا دعبام . تسا

.رد دنتسه راد تیمک یدوجو هک تهج نآ زا هن دنراد دوجو هک تهج نآ زا ًافرص
رادقم و تیمک هکلب تسین دوجو هک تهج نآ زا دوجو زا ثحب رگید تروص نیا

دیآ. یم شیپ رد تایضایر یاپ اجنیا و تسا هجوت دروم
.رد مینک  یم هعلا طم دراد رادقم و تیمک هک تهج نآ ارزا زیچره تایضایر 2-رد



،رد نوکس و تکرح ، یدرس و یمرگ لثم هدام صاوخ ظاحل زا ار زیچ ره کیزیف
. مینک  یم یسررب دنا هدنز هک ثیح نآ زا ار هدنز یاهزیچ یسانش تسیز
ثمالً میهد رارق یسررب دروم ار ءایشا یاه  تیصوصخ زا هبنج کی ام تقوره

هعلا طم میهاوخب ار اهنآ ندوب هدنز و تایح ای اهنآ یدام عضو تیفیک ای ءایشا تیمک
اه، گنس نامه ینعی ءایشا اما تسا مولع زا یکی اب امراک ورس حلا نیا رد مینک

نوگانوگ تایصوصخ رد مه اب هک نآ اب رگید یاهزیچ زا یرایسب ...، ناهایگ ، تازلف
. دنتسه همه و دنراد دوجو همه تسا نیا ونآ دنتسه کیرش زیچ کی رد دنراد قرف

ب–غ ص – فلا -3
تایضایر : رادقم و تیمک -4

هعیبطلا دعبام : ءایشا یتسه لصا
د هنیزگ -5

؟ ریغتم ای تسا تباث یتسه لصا --6

زا یکی هب طوبرم ای ددرگ  یم زاب ءایشا یتسه لصا »هب تیلع ۀ« طبار ایآ -
؟ تسا یتسه تایصوصخ

ثمالً دنک یم یسررب ار ءایشا یرهاظ تایصوصخ یبرجت مولع ریخ، -7
شور هب تاعلا طم هنوگنیا ، یمرگ و یدرس هب کیزیف ، رادقم و تیمک هب تایضایر

بای هشیر ، ءایشا تقیقحو قمع رد هعلا طم یلو تسا یهاگشیامزآ رازبا واب یبرجت
ۀ لیسوب نیمز هبذاج دوش.ثمالً  یم طوبرم هعیبطلا دعبام هب هک تسا قیمع و
( لولعم ) هبذاج نیا ببس هک یتلع یلو تسا هدش هتخانش یسح ۀ برجت و شیامزآ

دوش.  یم هتخانش هعیبطلا دعبام ملع رد قعالین شور اب طقف دوش  یم
ات تسا اهدیدپ و اهدادیور یقیقح و یلصا تلع نتخانش یارب ششوک هفسلف -8
رارق یتسه نماد رد تادوجوم همه ، مینک نییبت قعالین وحن هب ار هدیدپ نآ میناوتب

 یقیقح ، دوجو و یتسه سپ ، دنراد « دوجو زا« دنراد هچ ره دنتسه همه و دنراد
زاب نآ هب اه هدیدپ و ءایشا تایصوصخ مهۀ هک تسا ییانبم نیرت  یلصا و نیرت

دوجو قلطم ماکحا تخانش انامه هک هعیبطلا دعبام ای یسانش  یتسه و ددرگ  یم
رسارس یلوا هفسلف . تسا هفسلف قادصم نیرت  مهم و نیرتزراب عقاو رد تسا

دنک. قعالین نییبت ار دعاوق و ماکحا دهد؛ات  یم رارق دوخ هعلا طم هضرع ار یتسه
رد قیقحت . ددرگ  یم زاب دوجو و یتسه لصا هب لولعم و تلع هطبار نوچ -9

. تسا یلوا هفسلف یاه  ثحب زا یکی دوجو لصا رد لولعم و تلع ۀ طبار
د هنیزگ -10

هفسلف زاغآ

فصحه35: وج و تسج
نیقتم هکلب تسین نیقتم ان یلو تسا دودحمان و یکی یداینب تعیبط : سدنیمسک -انآ



ۀ لئسم .و دوش یم فلتخم ، ندش ظیلغ و ندش قیقر ۀ لیسو هب یلو ت سا
درک. حرطم )ار طاسبنا ) لخلختو ( ضابقنا ) فشاکت

اه نآ هک تسا نیتسخن ۀ یام ، همشچرس ای هشیر راهچ هک دوب دقتعم :وا سلکدپما -
هشیر راهچ دنا.نیا هدش هتخاس اه نآ زا ناهج رامش یبیاه هدیدپ و دنا نادیواج

.هک دنتسه بآ و کاخ اوه، ، شتآ
. دمان )یم رصنع ) جیشخآ اهار نآ

اه جیشخآ نتخیمآ مهرد و ندمآ درگ زا هک دنا ینهذ یاه م وهفم شیاز و شیادیپ
زین انف ای نتفر نایم وزا گرم و دیآ یم دیدپ ام (.)رد قشع تیلا عفرثا رد

و یگدنکارپ زا هک تسا یمیهافم
یورین ..)ود تیلا عف رثا (رد دهد یم یور ام نهذ رد اه جیشخآ نیا یگدش ادج

دوش. یم رصانع ۀ لدابم ثعاب هزیتس ایدنفآ ایدددو قشع

:36 هحفص یبای هنومن

یم تسیرورت عفادم ار ناریا و دنک یم تفلا خم مسیرورت اب هک اکیرمآ -

دنک. یم تیامح شعاد زا شنانامیپ مه و دوخ هک حیلا رد دناد

و نمی مدرم ارب یلو دننز یم رشب قوقح زا مد هک ار ییاهروشک -ای

. دنهد یمن ماجنا یمادقا چیه گنج حلا رد یاهروشک

عاونا و دنک یم یا هتسه یاه سالح تخاس هب مهتم ار ناریا هک اکیرمآ -ای

سالح هدنزاس مه دوخ هک حیلا رد دهد یم ماجنا ناریا هیلع اهار میرحت

دنک. یم هدافتسا اه نآ زا مه و تسا یا هتسه یاه

:37 هحفص هطبار فشک

یمن یگدنز نآ رد یرگید ناویح چیه هک مینک یم یگدنز یا هناخ رد ما هبرگو "نم

دنک."

هدنیوگ صخش ، دنتسه " ناویح " یقطنم فیرعت "رد هبرگ "و" ناسنا هک" نیا هب هجوت اب

. تسا اعدم ضقن هک تسا هدرک راکنا هناخ رد ار هبرگو دوخ دوجو

ضیقن یدرف "رگا تسازیچ همه رایعم ناسنا هک" تسا هدیقع نیا رب مه سروگ ات ورپ

دیاب ساروگاتورپ . دنادب تقیقح و دریذپب "ار تسین زیچ همه رایعم ناسنا " اروا هلمج



هدرک ضقن ار دوخ ۀ دیقع تروص نیا رد هک دنک لوبق تقیقح دروم رد ار وا هاگدید

. تسا

:37 هحفص یبایزرا

هب دوخ ساوح اب ناسنا هک تسا یتخانش یقیقح ییاسانش ساروگاتورپ رظن هب

تقیقح نیع وا یارب ، دهد یهاوگ نآ هب ناسنا ساوح هک هچ نآره ،و دروآ یم تسد

و یبسن یرما تقیقح ، مینادب ناسنا کاردا ار تقیقح رایعم مالکو رگا .و تسا

و رادیاپ شناد چیه )و دجنس یم دوخ اراب تقیقح یسک ره ینعی ) دوش یم یتقوم

و انبم نیاربانب میبای تسد یعطق ۀ جیتن هب میناوت یمن ، تشاد دهاوخن دوجو یقلطم

اریز دنور یم نیب زا مولع مامت تروص نیا دور دوب دهاوخن شنادو ملع یارب یساسا

سپ . دنراد تقیقح هک هک دنتسه راوتسا ینیناوق و ینابم رب مولع دندقتعم دارفا همه

یارب هک مینیب یم ار یدارفا لمع رد دنچره تسین یصخش و یصوصخ یرما تقیقح

و قح دشاب ناشعفن هب هچره و هدرک لمع یا هقیلس ناشفادها و عفانم هب نیسر

یدارفا زونهو هدوب لزلزتم و یبسن زیچ همهدنمان یم لطاب دشاب ناشررض هب هچره

. مینیب یم ساروگاتورپ رکف زرط اب

:38 هحفص یبایزرا

یتقیقح چیه هک" تسا نیا شروظنم ،" درادن دوجو زیچ چیه ": دیوگ یم سایگرگ -

دراد دوجو ، تقیقح ناونع هب سایگرگ سپ دهد، یم سایگرگ اررظن ؟"نیا تسین

راکنا ار شدوخ دوجو ، درادن دوجو زیچ چیه هک دشاب تسرد وا فرح .رگا تسهو

. دنام یمن یقاب ابوا یثحب چیه یاج سپ تسا هدرک

یم نایب وا هک یا هیرظن نیمه ".ایآ تسین ینتفای تسد تقیقح ": دیوگ یم سایگرگ -

؟ تسین " تقیقح " شیارب دنک

نیمه "ایآ دهد میلعت نارگید هب ار شراکفا دناوت یمن سک چیه ": دیوگ یم سایگرگ -

. تسین نارگید هب شراکفا نداد میلعت دنک یم وا هک یراک

تسین تباث و رادیاپ و تسا یبسن و یتقوم تقیقح وا رظن :زا ساروگاتورپ هطلا غم

رگنایب ترابع نیمهو " تسا زیچ همه رایعم ناسنا هک" تسا نیا شراعش هک حیلا رد

. تسا دقتعم تباث لصا کی هب وا هک تسا نیا

و تسا تیعقاو و تقیقح نامه دمهفب یسک ره وا رظن ساسا رب نیا رب عالهو

لیمحت نارگید هب ار دوخ دیاقع و تارظن ناوت یمن سپ تسا یصخش یرما تقیقح



درک. یم ار راک نیا ساروگات ورپ دوخ هک حیلا رد دنک

:39 هحفص یسررب

و دناسانش وا دوخ هب ار ناسنا لقع ییاناوت وا تسا هفسلف راذگ ناینب طارقس اریز

داد ناشنو . تفای تسد تقیقح وهب دیشیدنا ح یحص یشور اب ناوت یم هک داد ناشن

. تفای تسد الیق خا لئاضف و یقیقح تفرعم هب ناوت یم لقعت هوق کمک اب هک

:40 هحفص یبایزرا

ور مدرم ناهذا . میشاب رمع نایاپ ات تقیقح هدنیوج و شناد رادتسود طارقس دننام

کش اهارزا نآ رکفت هدرک رو هلعش اه نآ رد ار تقیقح هب قایتشا و هتخاس رادیب

. دومن کاپ دیدرتو

:40 هحفص تانیرمت

ات دش ببس ، دنتشاد هضرع ناتساب ناسانش ناهج هک یداضتم وغًابلا نوگانوگ تارظن و ءارآ -1
هشیدنا و شناد هب تبسن یدامتعا  یب رذب و ضراع راگزور نآ مدرم رب ینارگن و شیوشت یعون

 یب یدانم هک دندش ادیپ یهورگ هک دوب نیا یرکف یگتفشآ نیا هرمث دش. هدنکارپ اهنآ نهذ رد
ناهج نخس هک دوب نیا اه نآ رظن . دندیمان تسیفوس ار دوخ ، دندوب هشیدنا و ملع یرابتعا
تسد هب ناهج زا یحیحص ریسفت دنا هتسناوتن اهنآ و دراد ضراعترگیدکی اب ناتساب ناسانش

یرونخس و تسایس مولع شزومآ نآ یاج وهب تسا هدوهیب اهنآ شور ندرک لا بند . دنهد
. دندرک جیورتار

. دنسرب رظن تدحو هب تقیقح مان هب یکرتشم لصا چیه رد دنناوت  یمن ناگمه نوچ -2 .1

وا یارب دنک لیخت و درادنپب هچ ره سک وره دراد یصوصخ و یصخش هبنج تقیقح سپ
. تسا تقیقح

کاردا زا یادج یتقیقح هک دوب دقتعم و تسناد یم یدرف و یبسن یرما ار تقیقح ساروگاتورپ
و تسا تقیقح نامه ، دنک کاردا و دمهفب شدوخ هچ ره سک ره سپ درادن دوجو ناسنا یسح

. درادن ساروگاتورپ رظن اب یتوافت " تسا نم فرح ، تسرد فرح هک" نخس نیا عقاو رد

تفگ  یم سایگرگ یلو تسا تقیقح نامه تشادنپ هچ ره سک ره تفگ  یم ساروگاتورپ -3
. تفای ناوت  یمن ار یتقیقح چیه

یاراد ناسنا هک داد ناشن و دناسانش وا دوخ هب ار ناسنا لقع ییاناوت هک دوب وا اریز -4 .2

هب دناوت یم مه دنک هدافتسا یتسرد هب نآ زا رگا هک تسا لقع مان هب یدادادخ یا هوق
. دبای تسد الیق خا لیاضف هب مه و نیتسار تفرعم و تقیقح

هدام ینعی ییاهن رصنع نتفای و یدام ناهج قعالین نییبت لا بند هب طارقس زا شیپ نافوسلیف



عوضوم عقاو ورد داد رارق هشیدنا و رکفت عوضوم ار ناسنا طارقس یلو دندوب یتسه داوملا
دیناشک " ناسنا " ینعی اسانش لعاف تمس هب جراخ وعملا هدام ناهج ارزا رکفت

راگدای هب دوخ زا یا هتشون چیه وا تشاد هنوگ ربمایپ یا هویش ، تمکح میلعت رد طارقس -5
هفسلف جیورت هب دوخ یحور تمارک و یراوگرزب الیق، خا شنم ، راتفر ، نانخس اب هکلب تشاذگن

. تخادرپ

و دناسانش وا هب ار ناسنا لقع ییاناوت . تشارفارب رگید راب ار تقیقح و ملع مچرپ طارقس -6
نتشیوخ سفن رد لمأت هب اهار ناسنا .وا دیشیدنا حیحص یشور اب ناوت  یم هک داد ناشن

الیق خا لئاضف و ینیقی تفرعم هب نآ ددم وهب دننک فشک ار لقع یهلا رهوگ ات درک یم توعد
دوش. لئان

نیا هب رجنم دنتشاد  یم هضرع ناتساب ناسانش ناهج هک یداضتم و نوگانوگ تارظن و ءارآ -7
دش. دیدرت و کش

یرکف یاضف رد ار تیکاکش و یروراب ان زا یجوم – دنتخاس لزلزتم ار تقیقحو ملع ینابم -8
و نادرگرس تقیقح لیصحت رد ار ناوج لسن یوژه هب مدرم – دندرک رشتنم شیوخ راگزور

. دنتخاس هجاوم یدج رطخ اراب یناسنا یلا عتم الق وخا نیتسار تفرعم هب یبایتسد ناکما
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آموزشی یازدهمبسته فلسفه

ها فعالیت  پاسخنامه

حکمت راه شهید : جاودانه–دروس و اصیل گوهرهای

شکری مرجان : تنظیم و کبیریان–تهیه الهام

تهران شهر فلسفه  گروه

: تحصیلی 96-97سال
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ر :شهید حکمت اه

صفحۀ :44بررسی  

اندیشه-1 نقد دانایی-2نبود مدعیان صرف بودن مرکب-3مقلد جهل و دروغ شدن-4رواج رانده حاشیه به

اندیشه ثروت-5ناقدان به نفس-6رسیدن کمال شدن فراموش

صفحۀ :45ارزیابی  

ملتوس- همچنین ، بودند زیادی قدرت و نفوذ دارای ، خواندند فرا دادگاه به را سقراط که کسانی و ملتوس زیرا

ب توانست و بود توانا تاثیرسخنوری داواران نظر و رای گردید،گذاربر حقیقت مبنای دلنشین سخنان درد.

بودن باطل یا حق و نادرستی و درستی به قاضی باید که وصورتی دلنشین سخنان به نه کند توجه سخنان

فریبنده.  

و- زدن حرف خوب به بسته فرد یک سخن درستی و راستی رادلیل آن نمونۀ . نیست سخنوری در وی مهارت

دانست. دادگاه در ملتوس سخنان توان   می

برعکس نه باشد سخنوری مبنای باید .راستگویی

صفحۀ پیام : 48استخراج

بو کسی خودسقراط به که نمونهد عنوان به را او غیبی سروش پس بود واقف خود نادانی به و بود رسیده آگاهی

هستند. داناتر همه از باشند داشته علم خود نادانی به که کسانی که کند می یاد مطلب این برای ومثالی

خ مقابل در را خود و بپذیرد را مدلل و معقول سخن باید انسان که فهمید توان ومی گفتار به نسبت داوند

بدانداعمال مسئول .خود
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صفحۀ یابی :48نمونه

اشاره- او سخنان و ملتوس به توان ومی خود زندگی محیط در دقت با باید آموزان دانش همچنین . کرد

کن ذکر هایی نمونه ، افراد گفتار و د.ناعمال

صفحۀ :48تکمیل

از را انسان تواند می سقراطی آوروش بیرون مرکب از:جهل عبارتست سقراطی روش . ورد مستمر پرسش

نقادانه–درست نقادانه.–تفکر مرکبگفتگوی جهل و جمود و تقلید از شدن رها باعث کردن پرسش مهارت

شود .می  

 

صفحۀ :50ارزیابی

غی و آگاه نا افراد دست به اگر و است مهمی مسئلۀ ) جوانان ( انسان تربیت شودزیرا سپرده گمراه و متخصص ر

شود، می جوانان گمراهی خودباعث شود می سپرده او به جوانان تربیت که کسی حتما علمبایدبنابراین دارای

باشد.وودانش زمینه این در کافی تخصص  

صفحۀ :51ارزیابی

خواه می که هستند کسانی همواره . بشود مواجه هایی تهمت با فرد است ممکن راهمیشه خود جهل یا ند

سقراط نیز ملتوس . بزنند هایی تهمت دیگران به متعدد دالیل به یا و بدهند فریب را دیگران یا ، کنند راپنهان

ماه و سنگ را خورشید و پذیرند نمی خدایی به را خورشید و ماه و ندارد اعتقاد یونانی خدایان به که کرد  متهم

ایرا .کره داند می خاکی  

صفحۀ : 51تکمیل

کنند. بیان زمینه این در را خود نظر باید آموزان  دانش

خود از دفاع به مدافعانه تفکر اساس بر توانیم می ما و است مهم بسیار نقادانه تفکر برای سقراط های  گام
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دهد. می زندگی درس ما به خود های دفاعیه در سقراط واقع در و  بپردازیم

صفحۀ وجو :52جست

هابه لذت به ای عده یا دانند می عدم و مطلق نیستی را مرگ ای عده مثال کرد اشاره توان می متعددی دالیل

ولی غیره. و بدانند وحشتناک خیلی امر یک را مرگ کسانی است ممکن و هستند وابسته زندگی های خوشی  و

عدم سقراط بزرگ درس . ندارند درستی دالیل ما های وهراس ترس از ازبسیاری ترس ، است مرگ از ترس

ا مهم خیلی جا این در آن دالیل و فریبی خود بررسی . است نادانی نشانۀ ،مرگ خودست دچار بخواهیم اگر

ف خود . برداریم را سقراطی فلسفی های گام باید نشویم :فریبی دهد می رخ متعددی دالیل به ریبی

زندگی مهم موضوعات به نکردن موضع–توجه ساتخاذ دالیل اساس مخالفان–ستبر سخنان به نکردن گوش

صفحۀ :52تکمیل

. کنند بیان زمینه این در را خود نظر باید آموزان  دانش

صفحۀ :53بررسی

را واقعی سعادت نسقراط دانست می خود روح به پرداختن مال.اودر و تن واقعیه سعادت به را ها انسان دعوت

عهدۀ بر خداوند که دانست می خود برایرسالت خداوند فرمان از پیروی سقراط رسالت و بود گذاشته وی

خداوند فرمان از مسلما دانست می مطلق خیر و مطلق حکیم را خداوند سقراط وچون . بود مردم به  خدمت

و خطاها باالترین را خدا فرمان از پیچی سر سقراط و کند می ناگپیروی دانستناهی می .بخشودنی

صفحۀ یابی :54نمونه

نیکان با نشینی هم و دادگر داوران با رویارویی و دیگر جهان به انتقال مرگ هراسید،اگر مرگ از نباید پس است

استو دشوار یدی از گریز .لی



شکری کبیریان–مرجان الهام حکمت  راه جاودانه–شهید و اصیل گوهرهای یازدهم فلسفه  پاسخنامه

5 

مهارت) فعالیت این دارددر اهمیت آموزان دانش کردن تفسیر و تحلیل ، (توضیح .

ص : 54فحۀارزیابی  

برای را خود دالیل و شود انتخاب برداشت بهترین سپس و کنند بیان را خود های برداشت آموزان دانش باید

کن ذکر برداشت د.ناین

صفحۀ : 55ارزیابی  

باشد.( می آموزان دانش فلسفی تفکر رشد ارزیابی این هدف کنند.) بیان را خود نظر آموزان دانش از یک هر  باید

صفحۀ : 55تکمیل

سقراط عمل و سخن میان سقراط–تعارض بودن گو و–دروغ حکمت اعتباری مردمبی اعتماد عدم و اخالق

سقراط تعالیم در–به و بود داده فریب را مردم بودسقراط پذیرفته را اتهامات تمام .اصل

صفحۀ : 57تکمیل

بیان را خود نظر آموزان دانش از یک هر .باید کنند

صفحۀ وجو :59جست

کنند.- استخراج درس از را سقراط صفات آموزان دانش باید و است فیلسوف سقراط  

تفکر- با و بود مخالف ها آن با دلیل همین به و بود آگاه سوفسطائیان اندیشۀ خطر به کسی هر از بهتر سقراط  

کرد. مبارزه ها آن  
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صفحۀ :59ارزیابی

: سقراط دانم  نمی

دانم-1 نمی که دانم است–2می ثابت معیاری دارای دارد–3شناخت وجود ومحکم مدلل آزادی–4دانش

مرکب جهل یقین–5از به ظن از سیر و خدادادی عقل بر دانایی–6تکیه و حکمت آغاز سر

: سوفسطائیان دانم  نمی

بدانم–1 توانم نیست–2نمی ثابتی معیار دارای استد–3شناخت نسبی جهل–4انش به شدن گرفتار

وگمان–5مرکب ظن به دلخوشی  

-). شود تقویت آوری استدالل های مهارت (. کنند بیان زمینه این در را خود نظر باید آموزان دانش از یک هر  

صفحۀ ، ها 61تمرین  

سی-1 ک ست ا ممکن سانآیا ان وجود منکر ولی بپذیرد را سانی اموران وجودوجود سی ک ست ا ممکن آیا و شود
فوقاسببب عدالت و قدرت و علم که هسببت کسببی آیا و بپذیرد؟ را دهنه و لگام و زین وجود ولی کند، انکار را

شود؟ منکر را خدا وجود ولی باشد، داشته قبول را بشری

می-2 فرار زندان از سقراط سرزنشاگر مورد آیندگان و خود روزگار مردم توسط میکرد خاطرقرار به که گرفت
کرد فرار زندان از مرگ از میترس سرمتهم پیرانه به و ست ا بهه واینشد شته دا ست دو را دنیا زندگی او، که

بهرهمی آن از بیشتر نمیشودمندخواهد همچنین و باشد.، متفاوت هم با عملش و گفتار خواست

بودن-3 نادرست یا درست

جز-4 مرگ از بیترس بپندارد دانا را خود آدمی که نیست نمیاین که را چیزی یعنی باشد. دانا گمانآنکه داند
می که نمیکند کس هیچ نمیداند. رو این از و چیسببت مرگ که اسببت.داند سببهمگین امری که کند ادعا تواند

بی آن از ما و باشد بزرگی نعمت انسان برای مرگ باشیم.شاید خبر

با«دانمنمی»-5 هرگز ست.«دانمنمی»سقراط نی سه مقای قابل سطائیان واقع«دانمنمی»سوف در سطائیان سوف
جز بدانمنمی»معنایی می«توانم ختم نقطه این به سوفسطائیان فکر ثابتیدربرنداشت. معیار هیچ به بشر که شد
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نمی عمل و شناخت عنکبدر تارهای همچون معرفت و دانش یابد. دسترسی بشرتواند و است لرزان و سست وت
بی و شببک و جهل به محکوم همیشببه امابرای اسببت. کاشببانۀ«دانمنمی»اعتمادی در اسببت طوفانی سببقراط

بر که دهد شان ن آنها به و سازد آزاد مرکب جهل سارت ا از و کند بیدار غرور ستی م از را آنها تا سطائیان ایسوف
به و ندارند قاطعی برهان هیچ خود کردهادعاهای دلخوش خود گمان و هستند.ظن خرسند خود جهالت از و اند

نمی-6 همان سببقراط خودخودآگاهی نادانی از دیگران ولی اسببت خودآگاه نادانی به نسبببت یعنی اوسببت. دانم
هستند.بی خبر

راسقرا-7 سوفسطائیان خطای ریشه میط آنها شوند.غرور مرکب جهل اسیر بود شده باعث که داند

را-8 اسب وجود کسی است ممکن آیا شود؟ انسان وجود منکر ولی بپذیرد را انسانی امور کسی است ممکن آیا
می پیدا کسببی آیا بپذیرد؟ را اسببب به مربوط امور سببایر و دهنه لگام، زین، وجود ولی کرده وانکار علم که شببود

فو عدالت و شبببودققدرت خدا وجود منکر ولی داشبببته قبول را منبشبببری گفتار صبببحت دلیل ملتوس سبببکوت و
است.

اشیاء-9 از ثابت تعاریف به رسیدن طریق از

به .10.11.12.13.14.15سواالتپاسخ است آموز دانش برعهدۀ
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: جاودانه و اصیل گوهرهای

صفحۀ یابی :65نمونه

دلیل ذکر با ای نمونه گوناگون علوم از باید آموزان دانش از .هریک دهند توضیح و بیاورند

و خطا دارای هم منطق و ریاضی علم آیا که کنند بیان دلیل با و کنند بیان تجربی علوم در را اشتباهات )مثال

بودند.(  اشتباه

صفحۀ : 68بررسی

آموز بیاندانش افالطون نظر اساس بر باید طبیعتکهدنکنان نمیهموارهچون بنابراین است تغییر حال در

باشد. معرفت متعلق  تواند

صفحۀ :68تکمیل

آموز افاندانش های رساله به مراجعه پاسخبا سوال این به توانند می .الطون دهند

صفحۀ وجو :70جست

واقع با و–مطابقت بودن تردید و شک قابل غیر  

صفحۀ : 71ارزیابی

ط عالم در واگر شد می فرشتگان زندگی و مجردات عالم در زندگی مانند زندگی گاه آن نبود تغییری بیعت

. بود می فرشتگان و مجردات مانند هم  انسان
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صفحۀک رابطه :72شف

باشد.واقع می مثال عالم شناخت حقیقی، معرفت و است مثال عالم به متعلق عالم یت  

صفحۀ :72تکمیل

مراجعه با آموزان دهند.دانش پاسخ پرسش این به باید منطقی کتب به

باشدحتوایماگر)  مشبهات ، مظنونات ، مشهورات شودقضیه می اشتباه و خطا دچار عقل ،).

صفحۀ : 73تکمیل

الگو و مثال یک از ها اسب همۀ هستند.یعنی مند بهره کامل نمونۀ و

صفحۀ :76تکمیل

دوتا افالطون جمهوری هفتم دفتر .تمثیلدر خورشید تمثیل دیگری و خط تمثیل یک دارد

افالطون خط تمثیل است.،در پذیر امکان خرد وسیلۀ به شناسایی

شناسی وجود(شناخت )مراتب شناسی هستی شناسی( )معرفت

مثلعلم یا علمی صور

معقولمعرفت عالم

ریاضیات عقلی استدالل یا تعقل

 

(عقیده جان بی و جاندار ( محسوس اشیاء

خیال یا محسوسپندار اشیاء سایۀ و شبح ( ها سایه و محسوس(تصاویر عالم
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صفحۀ :77تامل

دار فعلیت ، مثال جهان که این دلیل بهبه که این خاطر به ماده جهان ولی ندارد تغییر به نیازی و د

. است تغییر از پر نرسیده .فعلیت است نیاز دلیل ، فقدان و نداشتن

صفحۀ : 78تفکر  

است- بدن بر حاکم و بدن از باالتر ای مرتبه دینی(نفس کتاب به مراجعه (.

-. است کار سوار همچون نفس و اسب همچون بدن  

صفحۀ :78تفسیر

جمهوری، هفتم کتاب .در است شده ذکر تربیت مراحل و شده مشخص نجات راه

مولوی شعر . داریم را نفس زندان بحث اسالمی فرهنگ در ("..... ملکوتم باغ مرغ

رادر نفس ، غار رزندان ، اند کرده پرسشزندانی سقراط، نظر از و است پرسش نجات حرکتاه ترین اساسی

است.(  عقل

صفحۀ : 79تطبیق  

.5و1 اوست نظر و پذیرد می افالطون را  

.4و3و2 کند می رد افالطون را  

صفحۀ :80مقایسۀ

، کرده پیدا تنزل ماده عالم به وقتی و داشته تعلق مثال عالم به قبال آنروح یاد به ، بیند می جا این در چه هر

دارد وجود انسان در مُثُل جهان به بازگشت شوق همواره و افتد می ) مثال ( .عالم
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رود می جا آن کآمد جا همان از رود می دریا به دریا از  آنچه

مثال( عالم ( مثال(معقوالتمعقوالت )عالم

". گردیم می باز خدا به و هستیم خدا "از

صفحۀ :80تامل  

است- آوری یاد بلکه نیست یادگیری ، دانش ، افالطون نظر .از

. بودیم بلد قبال رو مسائل از بعضی کنیم می احساس گویند می آموزان دانش مثال عنوان  به

) خودآگاه نا ضمیر ( 

تربیتین- های نظریه در زیادی تاثیر افالطون های .ظریه است داشته بعدی

صفحۀ : 82تمرینات  

دیالکتیک-1 یا عقلی سقراط–گفتگوی

خطا-2 انسببان حواس کهزیرا درحالی هسببتند تغییر درحال دائماح که داشببته وکار سببر امورجزئی با و بوده پذیر
خطا حقیقی، بانامعرفت و بوده دارد.پذیر سروکار کلی امور

تعلق-3 پایدار و ثابت حقایق به حقیقی معرفت که درحالی اسببت دگرگونی حال در چیز همه جهان این در زیرا
متغیر جهان این ورای در باید پس این،دارد او است. شده تشکیل حقیقی و اصیل موجوداتی از که باشد جهانی

می مثل را نامد.جهان

سانحواس-4 کهازان سروکارودارند اموری با دیگر سوی از و ستند ه لغزش و خطا معرض در سته پیو سو یک
بهنمی گرفت سراغ آنها در را پایداری و ثبات اینتوان افالطون دلیل نمیهمین اعتنا شایستۀ را ادراک داند.گونه

درستی-5 و ثبات–صحت و دوام

مح-6 مرز از عقالنی عروج با آدمی دیارچنانچه آن حقایق عقالنی شببهود به ماوراءالطبیعه در و عبور سببوسببات
می مالحظه شود آنموفق که سایهکند تنها دارد وجود محسوس جهان این در است.چه برین حقایق آن از هایی
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به-7 برای ماوالح: آوردن مدددسبببت عقل نام به دیگری ابزار از و رفت فراتر حواس سبببطح از باید حقیقی عرفت
می که است ادراکی عقالنی، ادراک درجست. افالطون ازدید ثانیاح: کرد. پاک خطایی هرگونه از را آن ساحت توان

است دگرگونی و حرکت در پیوسته که طبیعت بهنمیعالم یافت؛توان دست بادوام و ثابت ویژگیچیزی بنابراین
نمی تممین محسببوسببات جهان در پایدار امور به داشببتن تعلق یعنی )دوم برتر جهانی در را آن باید بلکه شببود،

کرد. جستجو ماوراءالطبیعه(

ک-8 را، مشترک محمول یک یعنی مشترکند چیز یک در اما هستند مختلف شخص چند رضا، پروین، هحسن،
آ همۀ به ست ا سان ان مینهمان سبت ن میها کلمۀدهیم. شناختدانیم برای ما و ست ا کلی صور ت یک سان ان

می ستفاده ا کلی صور ت این از ... و پروین سن، عالمح در حقیقی برموجودات کلی لفظ این افالطون نظر از کنیم.
می داللت کلمُثُل مثال یک به اشببباره انسبببان کلی تصبببور یعنی دکند؛ انسبببان وی دارد قرار مُثُل عالم در که اشبببته

همۀ و پروین و سببایۀهایانسببانحسببن بهدیگر میاو بهشببمار انسببانروند. همه دیگر انسببانعبارت مثال از ها
ازبهره هسببتند. همۀمند افالطون کهدید هسببتند حقیقی مرجع دارای ... نیکی، عدالت، قبیل از کلی تصببورات
رامی آنها میتوان عقالنی سیر یک با تنها و گرفت سراغ مُثُل عالم آندر هستتوان که چنان را کرد.ندها ادراک

می-9 اسببتفاده غار تمثیل از مثال، عالم با انسببان و طبیعت عالم رابطه سبباختن روشببن برای باافالطون او کند
می غار درون به که آتشببی پرتو محسببوسببات، عالم با غار زندان وتابدتطبیق بیرون اشببیای خورشببید، نیروی با

شناساییانسان عالم به روح صعود و سیر به غار از آدمی خروج مُثُل، باعالم را آمد و رفت درحال است،های برآن
رنج تحمل از پس و سلوک و سیر پایان در آدمی آنچه دهد، شان ن سان ان به درمیکه سا فر طاقت اینهای یابد،

مُثُل، همه مبدأ که سایهاست همگی موجوداتش تمامی با طبیعت و است نیک رامثال آنها اصل که هستند هایی
به دیگر عالمی در بهباید را حقایق این کرد. ستجو ج مثال مینام درک عقالنی سیر سیلۀ میو و ادعاکنیم توانیم

رسیده حقیقی شناخت به که ایم.کنیم

شن-10 و یافتنی ست د حقیقت افالطون نظر جزئیاز امور با را سان ان تنها سی، ح شناخت دارد. مراتبی اخت
می شنا یقینیآ و باالترین ست. ا سات سو مح شناخت ابزار حواس، درکند. حقایق شناخت شناخت، مرتبه ترین

می حاصل عقالنی ادراک طریق از که است مُثُل شود.عالم
ب حواس طریق از تنها انسببان که بودند معتقد سببوفسببطائیان میاما شببناخت داوره بهترین هرکس و رسببد

دانش و بوده ممکن غیر حقیقی شناخت به رسیدن است. نسبی و شخصی شناخت است. خودش احساسات
ندارد. وجود مطلقی و پایدار

که-11 اسببت ادراکی عقالنی ادراک جسببت. مدد عقل نام به دیگری ابزار از و رفته فراتر حواس سببطح از باید
اولمی مشخصه و کرد پاک خطایی هر از را آن ساحت توانتوان می است، ناپذیری خطا که حقیقی بهمعرفت با

نمود. تممین عقل قوۀ کاربردن
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انسببانی-21 هر یعنی حقیقت بودن میمینسبببی را هرچه میتواند را هرچه و حق درخواهد کند باطل خواهد
کاوش تمامی اینضمن در بدانیم. سبی ن را حقیقت اگر ست، ا عالم حقایق به سیدن ر برای سفی فل و علمی های

سته دان سان ان سلیقه و ذهن ساخته را حقیقت عقیدهصورت و پندار هر شد با قرار اگر واقع در ستایم در ای
اشمرده پس یکدیگرشود با عقایدخود دربارۀ مردم که است شوند.بلهانه نائل حقیقت به بخواهند و کنند گفتگو

و-31 تغییر در که بدن، بخش یک جداگانه، بخش دو دارای است موجودی جهان، همانند انسان افالطون نظر از
احوال دستخوش است، جهان با ناگسستنی پیوندی در چون و است دیگردگرگونی بخش و بود خواهد جهان این

می تشکیل را ما وجود اصلی بخش که طبیعت آثار همۀ از مجرد و جاودانه روح بهیک ازدهد. برخورداری واسطۀ
صل حا معرفت متعالی، حقایق آن به و افکنده نظر مُثُل جهان به بود خواهد قادر سان ان که ست ا مجرد روح این

بر مقدم را روح افالطون میکند. وبدن حرکت مبدأ و دارد تسبببلط بربدن که اسبببت حقیقی نفس یا روح داند.
است. سکون

اول:-15 میدلیل بدن احوال و اوضاع تابع بود، بدن هماهنگی نفس میاگر تغییر بدن شرایط چنانچه و کرد،بود

چی که هم جزنفس شرایطزی آن سب برح ست نی بدن می،هماهنگی وتغییر که درحالی ایننمود. از غیر اقعیت
می نفس و میاسببت کند. حکومت برآنها و باشببد داشببته تسببلط آن امیال و آرزوها و بدن بر راتواند میلی تواند

به بدن در جدیدی هماهنگی حتی یا و کند تضبببعیف را میلی یا و نماید صبببورتتقویت این در و آورد وجود
باشد.نمی هماهنگی خودش تواند

دوم: صدلیل نفس میاگر نفس یک پس شد، با بدن هماهنگی زیرارفاح شد، با دیگر نفس یک از شتر بی تواند

می نقصان و افزایش که ست ا اموری از یاهماهنگی بیشتر دیگر فرد نفس از فرد یک نفس نتیجه در و پذیرد
است. نامعقول فرضی البته این و بود خواهد کمتر

یاد جزء چیزی دانش و علم افالطون اعتقاد بهبه نیسبببت، برتر عالم حقایق ماآوری ویژگی دانش دیگر عبارت
می بیدار را انسان روح طبیعت، جهان با ارتباط بلکه شود افزوده انسان روح به که نیست ازارزشی خاطرات و کند

رفته مییاد یاد به را است.اش یادآوری صرفاح بلکه نیست، یادگیری دانش است. روح بیداری دانش پس آورد،

سوال به پاسخ کنند.16و 15در بیان را خود نظر باید آموزان دانش از یک هر
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افالطون: معرفت نظریۀ

نیست پایداری و ثبات عالم ومحسوسات ماده عالم هراکلیتی شناسی .هستی

است. حسی ادراک مساوی حقیقی معرفت پروتاگوراس شناسی شناخت  

به حسی دارد.ادراک تعلق محسوسات و ماده عالم  

و ثابت محسوسات و ماده عالم چون و دارد تعلق محسوسات و وطبیعت ماده عالم به ادراک چون : افالطون

لذا باشد داشته تعلق پایدار و ثابت امور به و باشد ناپذیر خطا باید حقیقی معرفت که این دلیل به . نیستند پایدار

ه تواند نمی حقیقی باشد.معرفت حسی ادراک مان

: کند می رد حقیقی معرفت باب در افالطون که را  نظریاتی

است.-1 حسی اداراک مساوی حقیقی معرفت  

است.-2 حکم همان حقیقی معرفت  

3-. است حقیقی حکم حقیقی معرفت  

یک-4 عالوه به حقیقی حکم حقیقی است.«بیان؛تبیین»معرفت

ب–الف کلمات با ب–بیان جبیان اولیه اجزای به تجزیه معنی یعنی–ه ( اضافی بیان معنی به بیان

فصل( یعنی دیگر چیزهای با چیز آن تفاوت وجه  ذکر

حسی ادراک و حس بودن نسبی پذیرفتن پروتاگوراس و  افالطون

کلی پروتاگوراس و عام نسبیت

شناخت حصول امکان ناپذیرافالطون خطا و مطلق

باشد. حسی ادراک همان تواند نمی حقیقی معرفت افالطون

. باشند حقیقی معرفت متعلق توانند نمی و نیستند تعریف قابل جزئی امور و اشیاء  افالطون

باشد وپایدار ثابت باید حقیقی معرفت عل–افالطون و واضح تعریف کلیبا درباره که ( می

شود. می درک )  است

دارد، وکار سر کلی با تعریف است ) تعریف ( علمی معرفت هدف افالطون و سقراط

دارد. کار سرو کلی با علمی معرفت  پس
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معرفت ترین عالی کلی معرفت ، معرفت ترین پست جزئی  معرفت

کلیافالطون مفاهیم نیست عینی مرجع و محتوا از خالی و صرف انتزاعی صورت ، کلی مفهوم

است. مثل عالم آن و است عینی مرجع دارای

واقعی غیر و انتزاعی معرفت حقیقی معرفت آیا : که شود می داده پاسخ ِاشکال این به ترتیب این به

 است.

مت طبق بر معرفت مراتب و درجات افالطون نظریۀ تشبیهدر به که ، شوند می مشخص ، معرفت علقات

است. معروف   خط

 

وجود( )مراتب شناسی هستی شناسی( )معرفت شناسی شناخت  

 

مثل یا علمی صور علم

معقول عالم  معرفت

ریاضیات عقلی استدالل یا تعقل  

 

) جان بی و جاندار ( محسوس اشیاء عقیده

محسوس عالم محسوس( اشیاء سایۀ و شبح ( ها سایه و تصاویر خیال یا پندار  

ا معقول جزئیات از ای طبقه افالطون کلیاتریاضیات از فروتر و محسوس جزئیات از فراتر یعنی ست

. دارند وجود هم مانند ی بسیار که معقول اشیایی یعنی است. حقیقی

) است کثیر اما معقول ریاضیات ، است واحد و معقول و کلی مُثُل (

است. دیالکتیک گرد فرا این . است اولیه اصول به عروج ، نوئزیس یا  علم
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مثال :عالم  

کنیم.- می درک عینی ذواتی ها آن در بلکه نیستند، ذهنی مفاهیم صرفا کلی مفاهیم  

-. باشند واقعی باید کلیات پس یابد می در را کلیات .فکر یابد می در را واقعیت فکر  

که- این نه کنیم می کشف را کلیات .ما کنیم می اختراع را ها آن

-. است گرفته یکی مطلق جمال با را مطلق خیر افالطون  

جنسی- ذات یک تابع یا تحت ) ........ و انسان ذات ، اسب ذات ( عینی ذوات تمام افالطون نظر از

. شوند می متحد  عالی

-. دهد می را ایده یا مُثُل نام عینی ذوات به افالطون  

یا- محتوامثال به صور یا مُثُل افالطون نظر به ولی است ذهنی مفهوم معنای به معمولی زبان در تصور

گذارد. می مُثُل را عینی ذوات نام و . کند می اشاره کلی مفاهیم عینی مرجع  یا

از- جدا یعنی ، متعالی عالَم یک در که هستند خود به قائم کلیات یا عینی مُثُل ، کلی مفاهیم متعلقات

موجودند. محسوس  اشیاء

در- و اند دگرگونی دستخوش محسوس اشیای که آن حال و ، دارند جای خود آسمانی مقر در مُثُل

ذهن از و جدا یکدیگر از خود آسمانی مقر در مُثُل . هستند ) صیرورت ( شدن حال در همیشه واقع

دارند»هر وجود جدا نیز ... .«متفکری

مُثُل- که این ا»معنای از مستقل واقعیتی مُثُل : دارند وجود محسوس اشیاء .. از جدای

که اندازه همان به مُثُل . هستند مکانی در که این نه ، دارند محسوس

اشیای

محسوس«در» اشیای

از»هستند، هستند.»خارج نیز محسوس «اشیای

: مجرد روح و نفس  بقای

ن- بقای مسئله حول بحث فیدون رساله گردد.در می فس

کاررفته- به نفس بقای دلیل برای ای پشتوانه عنوان به عینی ذوات یا مثل وجود فیدون رساله در

 است.

است.- تذکر همان ، افالطون نظر در یادگیری فراگرد  

مرتبه- به عروج و بدنی حواس بر آمدن فائق مستلزم زندگی این در ) مثل ( ذوات عقالنی معرفت چون

است ،عقالنی نیست او پایبند و مانع بدن دیگر که مرگ از پس را ذوات این فیلسوف نفس پس .

. کند می  مشاهده
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قله- عنوان به دو هر و است یکی ذاتی زیبایی یا زیبایی مثال با جمهوری در ذاتی خیر خیریا مثال

. اند شده معرفی عقالنی عروج  رفیع

تصور- متوجه ،«مطلق»افالطون است اصلبوده یعنی اشیاء همه اعالی نمونه و مطلق کامل یعنی

این و ، شناختی هستی است.«مطلق»نهایی متعالی حال عین در و است درونی

است.- یکی افالطون نظر از زیبا و خیر ، واحد  

نیست.- مشخص افالطون نزد در شوند می ناشی واحد از صور که این چگونگی تبیین  

منشا تنها نه ، استواحد ها آن ذات و وجود همچنین بلکه ، است معرفت متعلقات تمامی در معقولیت

. 

برای- رمزی احتماال افالطون تیمائوس رساله در است.«عقل»دمیورژ جهان در

افالطون النفس :علم

نفس ، است خرد و عقل دارای خاصه که موجودی شیء تنها : گوید می ئوس تیما رساله در افالطون

اند.ا مرئی اجسام همگی ، هوا و خاک ، آب ، آتش که صورتی در است، مرئی نا شیء این و ، ست

باشد. بدن بر فرع ای پدیده صرفا تواند نمی نفس که کند می ثابت فیدون رسالۀ در افالطون

می میان از هم آن ، برود میان از بدن که هنگامی و است بدن هماهنگی فقط نفس گوید می سیمیاس

د.رو  

شهوانی. جزء و اراده و همت جزء ، عقالنی جزء : است جزء سه شامل نفس ، افالطون نظر از

کند. می متمایز درنده جانوران از را انسان و است نفس اصل یا رکن ترین عالی عقالنی جزء

. است عقل یاور و ویار تر شریف اراده . همت جزء . پذیرند فنا شهوانی جزء و اراده و همت جزءجزء

است. مربوط بدنی امیال به شهوانی

اسب از یکی که اسب دو به را شهوانی و اراده عنصر دو و کرده تشبیه ران ارابه یک به را عقالنی عنصر

. سرکش و بد دیگری و است خوب ها

است ساخته آن از را جهانی نفس که است ساخته مقومی اجزای همان از را نفس عقالنی عنصر دمیورژ

حال اند.و ساخته آسمانی خدایان ، تن با همراه ، را نفس فانی اجزای که آن  

-. است نفس بقای به قائل افالطون  

داشته- وجود بدن با اتحاد ا قبل نفس یعنی . است تذکر گرد فرا ، یادگیری فراگرد افالطون نظر به

ماند.( می باقی تن مرگ از بعد نفس که کند نمی ثابت این (  است.
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یاهر- واسطۀ به است ممکن که را تاثیری اما ، است قائل بدن و نفس بین ذاتی تمایز به افالطون چند

میان در را بدنی تربیت جمهوری رسالۀ در افالطون . کند نمی انکار شود، اِعمال نفس بر بدن طریق از

گنجاند. می حقیقی تربیت و تعلیم دهنده تشکیل اجزای

سر و مزاج ، نظرافالطون یااز ناقص تربیت و تعلیم و رسیده ارث به والدین از که معیوبی و ناقص شت

چنان اقتضا، حسب بر افالطون اگر حتی این بنابر اند، نفس های بیماری اغلب مسئول ، عیبناک محیط

به را وی مانباید ، ندارد را آن از استفاده و بدن در سکونت جز کاری نفس گویی که گوید می سخن

منک کنیم.عنوان معرفی یکدیگر بر بدن و نفس متقابل عمل گونه هر ر  

ف تاریخ : اولمنبع جلد ، کاپلستون فردریک ، لسفه



میحرلا نمحرلا هللا مسب

(( فاکشومو مظنم یدنمشناد وطسرا )) متفه سرد

96-97 یلیصحت سلا فیلا تلا دیدج باتک

ص87 یبای هنومن ***

. دییامن نشور ار هناگراهچ یاهتلع ، باتک لا ثمزا ریغ یرگید یاهلا ثماب

: خساپ

هناگراهچ یرگیاهتلع باتکهزوک

یلعاف رگتلع هدنسیونهزوک

یدام سرتلع ذغاکلگ

یروص هزوکتلع حرطو تساملکش یور شیپ هک یباتک

ییاغ ،تلع نامدوخ هدافتسا ، شورف

یروکد ،ای هیدهای

یملع هدافتساو ندناوخ

نارگید

داهنشیپ ص88 ***

؟ دریگ رارق هناگراهچ للع زا یکی اهنآ زا کیره خساپ رد هک دینک حرط شسرپراهچ دیناوتیم ایآ

یلعاف تلع ( یزیچ ای(هچ یسک هچ : خساپ

یدام تلع )؟ یزیچ هچزا (ای یزیچ هچاب

یروص تلع )؟ تسیچ ای( یلکش هچ هب

( تسا لعاف هزیگنا و فده رگنایب ارچ ) ییاغ تلع ارچ؟

ص91 یبایزرا ***

. دینک هسیاقم یعیبط ثداوحو یرشب لا عفارد ار یلعاف تلع

فادها یاراد ، ینیب شیپ لباق ریغو نیعمان شلعف لعف، عونت یاراد ، راتخم ، هاگآ : یرشب لا عفا رد یلعاف تلع : خساپ

. تسا سوملم شلعفو صخشم یرشب لا عفا لعاف یملع

تیاغ یاراد ، ینیب شیپ لباقو نییعم شلعف ، عونت نودب شلعف ، یدارا ریغ ، هناهاگآان : یعیبط یاه هدیدپ رد یلعاف تلع

نودب یعیبط االت عفنا لعف هک دنکیم مکح لقع دید.اما مشچابارنآ ناوتیمنو سوسحمان لعاف بلغا یملعریغو یعیبط

. تسین ریذپ ناکما لعافو لماع

؟ دتفا یم یقافتا هچ دشابن یلعاف تلع رگا امش رظن ص91:هب مایپ جارختسا ***

جرمو جره زا رپ ناهج دوش یمن رداص یلعف چیه دیآ. یمن دوجوب یتسه ملا عرد زیچ چیه دتفا یمن یقافتا چیه : خساپ

چیه دیآ یمن دوجوب زیچ چیه دمآ. دهاوخن دوجو هب یملع چیه دوش، یم مکاح ناهجرب یمظن یبو ینو ناق یب دش دهاوخ

دنزرف یلعاف ره لعفدراد مدقت ش دوخ لعف رب یلعاف ره هک تسا رکذ هب .المز تسویپ دهاوخن عوقو هب یا هثداح

هب زگره تامدقم نودب ی هجیتن ردامو ردپ ن ودب دنزرف دیآ. یم نوریب شلعاف لدزا هک تسا یا هجیتن . تسوا

یم مهب روما مظن تسا هداد ماجنا ار یراک هچ یسک هچ هک دوب دهاوخن صخشم هک ییاجنآزاو دمآ. دهاوخندوجو

لباق یباوثو هانگ چیه یضرف نینچرد دنکیم بلس ناسنا ارزا تخانشو لیلحتو تواضق ناکما دیدرتو کش یگتفشآدزیر



دوبن اب بیترت نیا هب درک کیکفت رگیدمه زا اردبو بوخ دارفا ناوتیمن هجیتنردو تشاد دهاوخن اردوخ لعاف هب باستنا

. تفرگدهاوخارف ار عملا دیدرتو کشو جرمو جره زا یجوم یلعاف تلع

ص92 یسررب ***

؟ دراد دوجو و) ناسناو بیس ، غرمو ا یبول ) عاونا ی هیلوا هدام اب ناهج هیلوا هدام نیب یتوافت هچ

دوخ تیلعف هب ارنآ هک دراد یسوملمو سوسحم الت وحتو تارییغت عاونا هیلوا هدام ناهج هیلوا هدام الف خرب : خساپ

. دزاس یمرتکیدزن

: یبای هنومن ***

. دیروایب لودج بلا قرد تروصو هدام ندوب یبسن یارب لا ثمود

تروصهدام

ریش

تسام

غود

یگنرف هجوگ مخت

یگنرف هجوگ

تسام

غود

کشک

یگنرف هجوگ

یگنرف هجوگ بر

ص93 وجو تسج ***

؟ دوش یم رگید هدیدپ زا هدیدپ کی زیامت بجوم یلماع هچ امش رظن هب

. تسا تیلعفو تروصزا یشان زین اه هدیدپ راثآ مامتو تسا هدیدپ کی تیلعف مامت رگنایب تروص اریز ، تروص : خساپ

ص93 قیبطت ***

. دیهد حییضوت ؟ دومن قیبطت یریپ نامزات دلوت ودب زا ناسنا دننام یدوجوم اراب تروصو هدام ثحب ناوت یم ایآ

رمع زا هلحرمره رخآآ یلا روطنیمه نینج تروص دازون دازون یارب هدام نینج تروص هدام : هیلوا هفطن :هلب خساپ

نس تلوهکرثارب هدش توف صخش . یریپ .ات تروص دوشیم باالرت دشر هلحرم یارب هدام دوشیم لبق هلحرم یارب دشرو



. تسا هدام کاخ هب تبسنو تروصریپ هب تبسن

ص94 یبای هنومن ***

. دیهد ناشن نآردار ییاغ تلعو دینزب ثملا یدام هدیدپ کی ـ

نداد هویم هایگ شیور : خساپ

هنومن نیا ی همه رد ود کاخریز زارذب دشر ، بآ ندوب لا یسو تکرح مرگ، یاوه نتفر ،باال شتآ یاه هلعش نتفر باال

. دناسرب تسا نکمم لا مک هک یا هطقن نیرت هبباال ارنآ دهاوخیم هک دراد دوجو ینوردو یعیبط یلیماه

. دیهد ناشن نآرد ار ییاغ تلعو دینزب ثملا یناسنا تیلا عف کی

؟ دیهد ناشن نآ رد ار ییاغ تلع و دینزب ثملا یناسنا تیلا عف کی ـ: خساپ

شناد زا ینایاپ دصردناحتما و یریگدای یهدزاب نییعت نازومآ

یلوبق

یم شرب ار هچراپو دریگ یم تسد هب یچیقو دنزیم زودو تخود هب تسد طایخ کی هک ینامز

ات دنک هیهت نهاریپ هک دشاب نیا شدصق ال ثمو ( ییاغ تلع ). دشاب هتشاد نهذ رد یتین هک دهد

. دنیوگ یم ییاغ تلع ار تینو هزیگنا نیا . دنک هدافتسا شلوپ زاو دشورفب ارنآ

دنوادخ یاضرو عون مه هب کمک وا فده دنکیم تکرش هیریخ روماو اهراک رد هک یناسنا

( ییاغ تلع ). تسا

بوخ هتشر کیرد یلوبق ای ینایاپ ناحتمارد بوخ هرمن بسکو یلوبق شفده دنکیم یملع هکتالش یزومآ شناد

. تسا کی هجرد هاگشنادو

ص94 ***

؟ تسا هنوگچ ییوطسرا هاگدید ساسارب ناهج نییبت دینک یم رکف

نآرد الت وحتو رییغت مامت هک تسا دنمفده کی ناهج ، ناهج ثداوح قعالین نییبت : خساپ

یاهتلع قیرطزا همه تعیبطو ناسنا االت عفناو لعف . تسا یگنهامهو مظن یعون یانبمرب

. دوشیم نیببت هناگراهچ

یبای هشیر ار یعیبط ی هثداح ره عوقو رد رثوم لماوع لقع، رازبا (اب یفسلف یسانش تعیبط

دنک) یم

قیمع یسررب هب هکلب ، درادن یهاگشیامزآ رازبا و هاگشیامزآ هب زاین قعالین یسانش تعیبط

دنتسه دنمفده ناهج ءازجا مامت وطسرا شنیبرد . دزادرپ یم نآ هب طوبرم لئاسم و دوجو هرابرد

تسارودقم اهنآ یارب مکلایهک زا هبترم نیرخآ یوسب یگمهو

هک تسا یعیبط روماو یعیبط دنیارف نآ یلصا عوضوم وطسرا تعیبط هفس دنا.لف تکرحرد

لا وس دشاب یم نوط فاال تایرظن اب ضراعتو طارقس زا شیپ هفس ابفال یوا اهشلا چ هجیتن



اهینوگرگد نیا نیا لیلد ماجنارس دیآ یم دوجوب هنوکچ ءایشا هک دوب نیا ناینیشیپ یلصا

ندش نیا یلصا هزیگنا وا تسا تکرح وطسرا یعیبط هفسلف یلصا هتسه ؟ تسیچ تادوجومرد

. دنادیم تکرح ار ینوگرگدو

ص95 یدنب هقبط ***

هناگراهچ یاهتبسن اراب اهنآ ی هطبارو دینک یدنب هقبط دوخ ناتسود کمک اراب ریز میهافم

. دیهد حییضوت قطنمرد

: خساپ

یهامناویح ، نیفلد ، کشجنگ وهآ، ، گنهن ریش، ، رتوبک ، عاونابسا یارب سنج مکحرد اههورگ نیوانعزا کیره

بساو سنج ناویح ثمال تسا دوخ یوربور

هب اهیدنب میسقترد ناوتیم نینچمه . دنتسه عونوهآو

هب ار ناویح سنج ثمال درک هجوت زین اههورگ ریز

هک درک میسقت نایزبآو ناگدنرپ دننام رت ییزج عاونا

یخدو هعومجم ریز عاونا یارب سنج مکحرد دوخ

. دوبدنهاوخ

نیمزموجن ، هراتس ، هرایس ،هام، هموظنم ، ناشکهک ، نامسآ

امزدحاو

ن

نرق، ،سلا، لصف ،هام، هتفه ،زور، تعاس

اکمدحاو

ن

روشک ، ناتسا ، هچوک ، هراق هناخ، ، نابایخ

ناوجنس

ص95 لمات ***

؟ تسا هدرک ملع تفرشیپ هب یکمک هچ وطسرا یدنب هقبط امش رظن هب

یصاخ هقبطو هورگرد ارنآ میهدیم صیخشت ار یزیچ ام یتقو دنکیم اه هدیدپو ءایشا تخانش هب یدایز کمک : خساپ

یم وا دراذگب دوخ دوخ یاجرس ار یزیچرهو دهد ناماس عت یبط زاام تخانش هبات تشاد یعس وطسرا . میهدیم رارق

ثملا ناونعب دنشاب دوخ صخشمو نییعم یاجرس ناهجرد زیچ همهات دهد لیکشت ییاههورگ ریزو اههورگ تساوخ

ناراد هرهمو اه هرهم یب درسنوخو مرگنوخ ن اسناو ناویح تابن ناجیب رادناج هدنزریغ هدنز هب تادوجوم یدنب هقبط

نامزرد ییوج هفرصو هعلا طم لیهست ثعاب نمضردو . تسا هدومن یهجوت لباق ککم یسانش تسیز ملع تفرشیپ هب

هزورماو دش لیمکتو الح صا هتشذگ یاه یدنب می سقت ملع تفرشیپاب هتبلا . تسا هدشرکفت یهد ناماسو مظن هب رجنم

. میتسه هجاوم اهیدنب هقبط رتاب قیقدو رت یملع تروص هب

ص96 لیلحت ***



؟ دیروآ تسدب ارریز میهافم هدنهد لیکشت یازجا دیناوت یم دیا.ایآ هدش انشآ قطنم اب هتشذگ سلا هکنیا هب هجوتاب

لوطرد دتمم تیمک طخ: -1

سوسحم فیک : گنر -2

قطان ناویح : ناسنا -3

زیگنا یخلا نخس رعش: -4

دعب ودرد دتمم تیمک : حطس -5

هئارا اراهنآ ناوت یم یقطنم تروص دن چرد مینک مظنم . دنهد یمربخ ملا عزا هک ییایاضق یاهتروص میهاوخبرگا -2

. دینک هئارا خساپ ریز هنومن لیمکت درک.اب

. دراد یتسیچ فلا سپ دراد یتسیچ دراد یتسه هچره تسه فلا *

درادن یتسیچ فلا سپ درادن یتسیچ درادن یتسه هچره تسین فلا *

( تسا سوسحم مه فلا تسا سوسحم ئش کی (ب تسا ب تیصوصخ یاراد فلا *

( تسین سوسحم فلا ) تسین ب تیصوصخ یاراد فلا *

( دنتسه یتسود هطبار یاراد ناکشاو شرآ ) تسا یج هطبار یاراد باب فلا *

( دنتسین یتسود هطبار یاراد ناکشاو شرآ ) تسین ج هطبار یاراد باب فلا *

( میرادن نیا زا ریغو تسات 6 نیمه یقطنم یلقع رصح هب ایاضق یقطنم تروص هک تسا نیا روظنم )

ص97 لمات ***

؟ تسا تخبشوخو دنمتداعس کیمادک ریز دارفا زا امش رظن هب

لوا عونزا تداعس . دنراد یشوخاب ماوت یگدنز هک یدارفا -1

مود عونزا تداعس . دننک یم ساسحا دازآ یدنورهش ار دوخ هک یدارفا -2

مود عونزا تداعس . دننادیم مدقم دوخ ریخرب ار هعماج ریخ هک یدارفا -3

. درادن نتسیز شزرا هدشن هبساحم یگدنز هک دندقتعمو دنشیدنا یم یگدنز درومردو دنرکفتم هک یدارفا -4

هوق نیرتفیرش لصاح هک ندیشیدنا اب هارمه یگدنز ( وطسرا رظن زا تداعس عون نیرتیلا (ع موس عونزا تداعس

اراب یقیقح تداعس یعقاو فوسلیفو . تسا رشب عون درواتسد نیرترب ار هفسلفودشاب یم لقع ینعی ناسنا ی

. دنادیم لماتو لقعت اب ماوت الق خا

کت فلا خمو تسا هتسباو مه هب تسینادج رگیدکیزا تداعسو یتخبشوخ عون هس نیا هک تسا دقتعم وطسرا

. دراد یفنمرثا یتخبشوخرد هزادنا کی هب طیرفتو طارفا . تساهناسنا ندوب یدعب

ص98 رکفت ***



دییامن هئارا اردوخ رظنو دینک ثحب دوخ ناتسود ؟اب دراد یا هطبار هچ رکفت القاب خا امش رظن هب

یگداوناخ یعامتجا یدرفرومارد طیرفتو طارفا زا دناوت یم یسک دراد یکیدزن هطبار رکفت القاب :خا خساپ

یاهراک ساساو هیاپ دیآ. یمن تسدب لقعتو لمات نودب ندرک هشیپ لا دتعاو دشاب لا دتعا لها هک دزیهرپب

تواخس تیاضر . تسا لقعت دنناوخیم وکین الق خا ارنآ اهناسناو دننک یم شیاتس ارنآ نادنمدرخ هک یا هدیدنسپ

. تسا لقع هوق نیریش تارمث زا یگمه د ودیما تفع تقادص تعانق

ص98 یس ***برر

. دیسیونبار ریز میهافم لا دتعا دح

( هزادنا هب فرصمای تواخس ) کاسماو فارسا 2-نیب ( تعاجش ) روهتو نبج 1-نیب

یویند و یورخارومارد یور هنایم ) ایند کرتو ایند بح 3-نیب ( سفن تزع ) ینیب مکدوخورورغ 3-نیب

( اهتمعنزا حیحص هدافتساو

ص100 تانیرمت ***

. دیهد خساپریز وساالت هب ثملا نیا هب هجوتابدزاس یم همسجمرمرم گنسزار تاال نییزت یارب دنمرنه -1

.(غ) تسا یروص تلع رمرم گنس و یلعاف تلع ، دنمرنه ـ فلا

.(غ) تسا ییاغ تلع همسجم و یلعاف تلع دنمرنه ـب

.(ص) تسا ییاغ تلع تاالر نیئزت و یدام تلع ، رمرم گنس ـج

.(غ) تسا یروص تلع رمرم گنس و ییاغ تلع همسجم ـد

؟ تسا هنیزگ مادک ینورد یاهتلع " دزاس یم یلدنص ودرگ بوچزاراجن " هلمجرد -2

یلدنص لکش ، ودرگ بوچ :ـد خساپ

؟ تسا هدرک هدافتسا یرما هچ زا یا هدیدپ ره قعالین هیجوت یارب وطسرا -3



هعبرا للع ـب

لیلد ؟ تسناد اه تّلع هیقب هب تبسن نیرتمهم ناونع هب ناوتیم ار هناگراهچ للع زا کیمادک -4

. دینک رکذ ار دوخ

ییاغ تلع دوش. یم هدام ییافوکش و تکرح نماض هک تسا تیاغ و فده اریز . ییاغ تلع

لعاف رگاودراد دوجو اهتناات ادتبازا تاظحل مامترد دنک. یم یزاب ار هدنهد نامزاس و هدنهاگآ شقن

نایرج تعیبط ناهج لکرد تلع نیاو . دیشک دهاوخ راکزا تسد دنک دیدرت هزیگنا نیارد یا هظحل

دنک. رتکیدزن دوخ لا مک هبترم هب ار زیچ همه هک تسا الش تردو دراد

؟ دراد قیبطت هنیزگ مادک اب لیذ نخس -5 ***

« دیآ لعف هب یزیچ ودب واو دوجو زا دوبیوزج و یزیچ ماوق رد دوب لخاد هک یتّلع »

( یروص تلع ) یلدنص ـج

. دیسیونب ار ینورد یاه  تّلع زیامت و هباشت هجو -6 ***

( یروص و یدام ) تلع ود ره دنا یبسن یروما یروص و یدام ینعی تلع ود :ره هباشت ـ فلا

کیکفت یعقاو (ردعملا دنوش یم ادج مه وزا هدوب ءیش دوجو زا ییزج و دنتسه ینورد

شیوخ یزاس دیرجت ییاناوت زا نهذ اه نآ کرد و تخانش یارب نهذ ردعملا هچرگا ( دنریذپان

دنک. یم یفرعمرگیدکی زا ادج اهار نآو هدرک هدافتسا

لخاد ودرهو دیآ. یم باسح هب نآ ینورد تلع اذلو تسا سوسحم ئش دوجورد لکشو سنج

. دنتسه ئش ماوق ودوجورد

زیام: ب-ت

و تیلا عف هلحرم ٬ یروص تلع اما هدوب ءیش دادعتسا و هوق ی هلحرم ٬ یدام تّلع ـ1

ءایشا یوگلا اب طبترم یروص تلعو سنج اب طبترم یدام تلع ینعی . دشاب  یم ءیش ییافوکش

. تسا تعیبطرد نوکسو تکرح ادبمو

ءیش تعیبط نامه ، مینادب ءیش نوکس و تکرح بجوم و ینورد یلماع هک هاگنآ ار تروص ـ2

. دشاب ءیش تعیبط دناوت یمن هدام یلو تسا

هدام ییافوکش نامه تروص رد اما درادن یدومن و هدوب ال ویه نامه دوخ، یدوخ هب هدام ـ3

. تسا

هدام لوحت لحارم رد هک تسا تروص ینعی تسا یندوب تروص اما تسا یندش هدام ـ4

و دوش یم رگید تروص نیزگیاج ًاجیردت یتروص هظحل ره اب دوش یم نآ ندش رادومن بجوم

. دنزاس یم ققحم ار هدام ندش و رییغت لحارم هلیسونیدب



صخشمو مولعم اهنآ یجراخ تلع هک یرومارد یلعاف تّلع وطسرا رظن ساسا 7-رب ***

. دیهد حییضوت لا ثمرکذاب ؟ تسیچ تسین

بآ ندوب ناور باالو هبور شتآ ندش رو هلعشو گنس طوقس لثم : خساپ

تعیبط دوش.( یم ءیش نوکس و تکرح ثعاب هک ینورد یلعاف تّلع = ءیش تعیبط ـد

. دوشیماهنآ تکرح ثعاب هک تسه ینورد لیمو تعیبط اهنیا همهرد ( مسج

. دیهد حیضوت ثملا ؟اب دوش یم لیان تّیلعف هلحرم هب هنوگچ یّدام تّلع ـ8 ***

رثارب ، یجیردت لوحت رثا رد هک تسا دادعتسا هلحرم ای هوقلا وب هیلوا دوجو ال ویه ای هدام

وهب دوش  یم رگید تروص نیزگیاج یتروص یجراخ لماع کی تلا خد ای دوخ ینورد تعیبط

لثم: . دسریم تّیلعف

هک سر لگ لثم دوش.ای یم لیدبت غرم هب نامز تشذگ واب هجوج هب ادتبا هک غرم مخت

. دوشیم هزوک هب لیدبت ماجنارس رگ هزوک ینعی یجراخ لماع کی طسوت

؟ دینک نایبار یروص تلعو تعیبط هطبار -9 ***

رظنرد ئش کی نوکسو تکرح ادبم ناونع هب ارنآ هک هاگنآ تسا تعیبط نامه تروص

. میریگب

دوش، یم ئش کی رد نوکس و تکرح أدبم هک مینادب ینورد لعاف تلع ار، تعیبط هک یتقو

راظتنا شدوخ هبترم رد ئش زا هک یا هفیظو و درکراک ، هبترمرهرد . تسا یروص تلع نامه نیا

تسا نیتسخن تروص نآ مسجره تعیبط . دشاب یم هبترم نامه رد ئش نآ یروص تلع ، دوریم

هباروا هک تسا یتروص غرم مخت کی تعیبط ثمال دربب شیپ باالرت یتروص یوس هب ار مسج هک

درب. یم شیپ . غرم تروص . یوس هبار اروا هک تسا یتروص هجوجو ندش هجوج یوس

( تسا ندنازوس نامه شتروص و تعیبط ) دنازوسیم ، شدوخ یدوجو هبترم رد شتآ )

زین یعیبط تاکرح هب ناسنا لا عفا رب ارعالهو ییاغ تلع وطسرا هنوگچ دیهد حیضوت 10 ***

؟ دهد یم تبسن

، تعیبط ملا عرد دشاب یم ءاقب و تکرح نماض تین و هزیگنا ، یناسنا لا عفا رد هک هنوگنامه

لماک یوس هب ار دوجو ی هدام .هک دراد ار ناشتاذ اب بسانمو یعیبط لیم ، شتادوجوم یمامت

ار ناهج رسارس . دنهدیم قوس ، نتفای تیلعف و ییافوکش هبترم نیرت وباال لا یمک هلحرم نیرت



یزیچ ره نورد رد یعیبط لیم نیاو . تسا هتفرگارف « لماکت »و« ندش ی« هزیگنا و تیاغ

یم هک یتیلعفو تروص نیرت باال یوس .هب تسا ءایشا ی هدام تکرح نماض لیم نیاو دراد دوجو

نامزاس لصا و هناهاگآ لماع کی تعیبط ردعملا ییاغ تلع رظن .هب دسرب نآ هب دناوت

یدارا لا عفا رب ارعالهو ییاغ تلع موهفم وطسرا : ایناث ادامج نایم رد هچ هک تسا یا هدنهد

یزیچره نوردرد یعیبط لیم . دهدیم تیارس زین ناهج ایشا تاکرح مامت ،هب ناسنا

دنناوتیم نآ هب هک یتیلعف و تروص نیرت باال یوس هب تساایشا ی هدام تکرح نماض . دراددوجو

تسا رودقم نآ هب هک یلا مک زا هبترم نیرخآ هب ات دوش یم ماجنارییغت و تکرح نیا و دنسرب

لیم دهدیم قوس یدیدج تیلعفو تروص یوس هب ار نآ هدام هک یزیچره تعیبط سپ . دنسرب

. دناسرب تسا رودقم نآ یارب هک یلا مکزا هبترم نیرخآ هب ار زیچ نآ ات دراد

نیمأت تعیبط ماظنرد ار یراد فده و مظن هک دراد دوجو نارادناج وطسرا نایم رد هچ تو

. دنکیم

. دینک صخشمار تلع عونریز یاه هنومنزا کیرهرد 11 ***

غرم هب تبسن هجوج یدام تلع

یورتلع هدایپ هب تبسن یتسردنت ییاغ

باتکتلع هب تبسن هدنسیون یلعاف

سیدنتتلع هب تبسنرمرم گنس یدام

حییضوت ینوگرگدو تکرح ی هرابرد وطسرا رظن اب ناوت یم ار ناسنا لا مک 12-ایآ ***

؟ درک نییبتو

هبباال تیاهنرد دراد لیم هدام ملا عرد یزیچره تع بطی دراد داقتعا وطسرا اریز :هلب خساپ

نامه عقاو رد اهینوگرگدو اهتکرح نیاو دسرب تسا رودقم شیارب هک یلا مک هلحرم نیرت

دشابن اه ینوگرگدو تکرح نیا رگا عقاورد تسا لا مک هب ندیسر یارب اه هدیدپ تقباطم

ثعاب دراد شنهذرد هک یا هزیگناو تین نیمهاب زین ناسنا دریگیمن تروص مه یلا مک

لا مک هب درادن هزیگنا عقاورد . دشاب هتشادن ینوگرگدو تکرح هک یناسنا دوشیم شتکرح

. دسر یمن مه دوخ فدهو

درک. ریسفت ناوتیم ناسنا ییوج لا مک یاتساررد التار وحتو رییغت مامت سپ

گرزب فوسلیف نیلوا وطسرا اریز ؟ دنا هدیمان یروص قطنم ار وطسرا قطنم ارچ -13 ***



یاهتروص لیلحت هب قطنم نفردو دومن دوخ نامز مولع یدنب هقبط هکتالشرد تسا ینانوی

رگیدکیزا اه هدیدپوءایشا زیامتو تخانش ی ارب هک دش هجوتمو . تسا هتخادرپ هشیدناو رکف

زاام تخانش هبات تشاد یعس وطسرا داد. ماجنا ار یدنب هقبط نیا اهنآ تروص ساسارب دیاب

. دنکادیپ ینییعم تییعقوم ناهجرد زیچ همهات دهد ناماس تعیبط

سابعردنب کی هیحان قطنم هفسلف ریبد ینیسح جاحونابرهش




