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 .خب٘ٛادٜ ٔغّٛة                                خب٘ٛادٜ ای وٝ ثتٛا٘ذ ٚظبیف خٛد را ثٝ خٛثی ا٘جبْ دٞذ              

 :وٝ دچبر آسیت ضذٜ است یخب٘ٛادٜ ا             

 

 .وٝ ٘تٛا٘ذ ثٝ خٛثی ٚظبیف خٛد را ا٘جبْ دٞذخب٘ٛادٜ ای  

 .راثغٝ خب٘ٛادٜ ثب دیٍز ٟ٘بدٞبی جبٔؼٝ دچبر ٔطىُ ٔی ضٛد: در چٙیٗ حبِتی                                   

 .ٚدر ٟ٘بیت ،آسیت ثٝ ٕٞٝ جبٔؼٝ سزایت ٔی وٙذ                                                                                                               

 

 .است دلت در ا٘تخبة ٕٞسزاِٚیٗ ٌبْ در راٜ تطىیُ یه خب٘ٛادٜ سبِٓ ،                                       

 ضزٚع س٘ذٌی ٔطتزن

 .استا٘تخبة صحیح ٕٞسز یىی اس ػٛأّی وٝ ٔٛجت سبسٌبری ٚ آرأص در خب٘ٛادٜ ٔی ضٛد ،                                

 :، ٔثال فمظ  اٌز افزاد ثزای ا٘تخبة ٕٞسز فمظ ثز ٔؼیبرٞبی ٘بدرستی تىیٝ وٙٙذ

 سیجبیی ظبٞزی 

  ثزٚت ٕٞسز 

 .افشایص ٔی یبثذ را در ٘ظز ثٍیز٘ذ ،احتٕبَ ایٙىٝ در س٘ذٌی خب٘ٛادٌی ثب ضىست رٚثٝ رٚ ضٛ٘ذ         

 
 



ٚضؼیت • اخالق•
 خب٘ٛادٌی

اػتمبد •
 دیٙی

 فزًٞٙ•

 رٚحیبت•

 تحصیالت•

. . 

. . 

 

 .خٛد ثب عزف ٔمبثُ تٛجٝ ٕ٘بیذتٙبست ٚ ٍٕٞٛ٘ی ثٝ ا٘تخبة ٕٞسز ثزای س٘ذٌی خٛة ٚ ثب سؼبدت ، افزاد ثبیذ در           

  

 

 

 ثب ٞٓ ٕٞبٍٞٙی داضتٝ                                                                             .                                                                                               

 ثبضٙذ ، س٘ذٌیطبٖ ثبدٚاْ تز                                                                                                                     ٞز چٝ افزاد اس ٘ظز 

 .خٛاٞذ ثٛد                                                                                                                                                                

 

 

        

 .افزاد استایٕبٖ ٚ اػتمبدات دیٙی ، ػبّٔی وٝ ثبیذ در ٕٞسز ٌشیٙی ثٝ آٖ تٛجٝ وزدٟٔٓ تزیٗ ، اس دیذٌبٜ اسالْ       

 :٘یش تبویذ دارد اصبِت خب٘ٛادٜاسالْ ثز 

 .پزٚرش یبفتٝ ثبضذ خب٘ٛادٜ ای صبِح ٚ اُٞ ایٕبٖ ٚ تمٛایؼٙی فزدی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞسز ا٘تخبة ٔی ضٛد ، در  

       جٛا٘بٖ ٕٞسز خٛد را ثب ٕٞفىزی ٚ حٕبیت خب٘ٛادٜ ٞب ا٘تخبة ٚ اس تجزثٝ ٞبی آ٘بٖ استفبدٜ وٙٙذ، اس ثزٚس ثسیبری ٘بسبسٌبری ٞب  اٌز     

 .جٌّٛیزی ٔی ضٛد



 

 سبسٌبری سٖ ٚ ضٛٞز در خب٘ٛادٜ

 .ٛٞز استثیٗ سٖ ٚ ض آرأص ٚ ٔحجت،ثزلزاری  ٟٔٓ تزیٗ اٞذاف اسدٚاجیىی اس                         

 : پس اس اسدٚاج               

 .سٖ ٚ ضٛٞز ثبیذ یبٚر ٞٓ ثبضٙذ                                                      

 .ثب ٕٞذِی ٚ وٕه ثٝ یىذیٍز ، ٔحجت ٚآرأص درخب٘ٛادٜ ثزلزار وٙٙذ                                           

 :یه ٕٞسز خٛة ثبیذ              

 .ثبضذثب ٚظبیف ٚ ٔسئِٛیت ٞبی خٛد ثٝ خٛثی آضٙب                                                   

 .ٚ ػالٜٚ ثز آٖ ثز ا٘جبْ دلیك آٖ ٞب ، ضزیه س٘ذٌی خٛد را در ا٘جبْ ٔسئِٛیت ٞبیص ،یبری وٙذ                                 

              

     

 

 

 

 



      

 فزس٘ذاٖ ،ٌزٔب ثخص خب٘ٛادٜ

 ٚ  أٙیت ٚ ثجبت خب٘ٛادٜیىی اس ػٛأّی وٝ ٔٛجت                        

 .          است ٚجٛد فزس٘ذاٖآٖ ٔی ضٛد ، ٌزٔی ٚ ٘طبط                   

 

 : ػمیذٜ ثزخی رٚا٘طٙبسبٖ در ٔٛرد چٙذ فزس٘ذی در خب٘ٛادٜ 

  ٖافشایص تجزثٝ اجتٕبػی ضذ 

  ٖافشایص رضذ اجتٕبػی وٛدوب 

 در ایٗ ٘ٛع خب٘ٛادٜ ٞب وٛدوبٖ ٞٓ ثبسی دار٘ذ. 

 رلبثت ٚ ثبسی ٞب ٚ دػٛاٞب ی وٛدوب٘ٝ ٕٞٝ در رضذ ٚ اجتٕبػی ضذٖ وٛدن ٔٛثز است. 

 وٛدوبٖ د رایٗ خب٘ٛادٜ ٞب اس خٛاٞز ٚ ثزادر اٍِٛ ثزداری ٔی وٙٙذ. 

 :ػالٜٚ ثز ٕٞٝ ایٗ ٔٛارد                                                

 افزادی وٝ ثزادر ٚ خٛاٞز دار٘ذ در آیٙذٜ اس ارتجبعبت ٚسیغ تز خب٘ٛادٜ ِذت ٔی ثز٘ذ. 

 اس حٕبیت ٚ ٔحجت ثزادر ٚ خٛاٞز ثزخٛردار٘ذ. 

 فزس٘ذا٘طبٖ ٘یشاس داضتٗ ػٕٛ ٚ خبِٝ ٚ دایی ٚ ػٕٝ ثزخٛردار٘ذ ٚ. 

                                               

 



 

 حمٛق ٚ تىبِیف ٚاِذیٗ ٚ فزس٘ذاٖ

 .ثب تطىیُ خب٘ٛادٜ حمٛق ٚ تىبِیفی ثز رٚاثظ سٖ ٚ ضٛٞز حبوٓ است                        

 .ثیٗ ٚاِذیٗ ٚ فزس٘ذاٖ ثٝ ٚجٛد ٔی آیذ حمٛق ٚ تىبِیف ٔتمبثّیثب تِٛذ فزس٘ذاٖ                        

 

 پذر ٚ ٔبدر ٔىّف ا٘ذ سزپزستی وٛدن را ثز ػٟذٜ ثٍیز٘ذ             

 .ٚ ٘یبسٞبی ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی فزس٘ذاٖ را رفغ وٙٙذ             

 

 

 ٚظبیف فزس٘ذاٖ ٘سجت ثٝ پذر ٚ ٔبدر

 .در ٞز حبَ ثٝ آٖ ٞب احتزاْ ثٍذاریٓ 

 اٚ راضی ٘جبضٙذ، فزس٘ذی وٝ پذر ٚ ٔبدر اس 

 .اس رحٕت خذا دٚر ٔی ضٛ٘ذ

 رػبیت اخالق خٛش،  اعبػت اس ٚاِذیٗ 

 ثٝ آٖ ٞب در ٞز ضزایغی ٚ خٛد داری اس ثی احتزأی

 .ٚاجت است

 اعبػت اس ٚاِذیٗ تٟٙب در صٛرتی جبیش ٘یست 

 .وٝ ثٝ ٌٙبٜ ٚ ٘بفزٔب٘ی اس خذا دستٛر دٞٙذ



یىی اس ػٛأُ وبٞص دٞٙذٜ ٘بسبسٌبری ٞب در  
ایجبد راثغٝ صحیح ٚ ٔٙبست اػضبی : خب٘ٛادٜ 

 .خب٘ٛادٜ ثب یىذیٍز است

. 

. 

ٚجٛد اختالف در ٘ظز ٚ سّیمٝ فش٘ذاٖ ثب ٞٓ ٚ 
 .ثب ٚاِذیٗ ،تب حذی عجیؼی است

ػّت آضٙبیی ایٗ اختالف ٘ظز یب ٘بسبسٌبری ثٝ 
 در جبٔؼٝ استفزس٘ذاٖ ثب ٔحیظ ٚ ٌزٜٚ ٞبی ٔختّف 

وٝ دارای ٞٙجبرٞب ٚ ارسش ٞبی ٔتفبٚت ثب خب٘ٛادٜ 
 .است

 أب ٕٞیٗ اختالف ٘ظز ٞب اٌز ثٝ خٛثی ٔذیزیت ضٛد ،

ا٘سجبْ ثیطتز اػضبی ٚ رضذ فىزی ٔی تٛا٘ذ ثٝ 
 .خب٘ٛادٜ وٕه وٙذ

 

     چٍٍٛ٘ی ارتجبط ثٟتز ثب خب٘ٛادٜ

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفٛی دثیز ٔغبِؼبت اجتٕبػی ، فبرس ، جٟزْ                                                                                                                                   



 

 فزض وٙیذ ثزای ضٕب ٔطىّی در خب٘ٛادٜ                                                                                                                             

  .پیص آٔذٜ است                                                                                                                                        

 یه ارتجبط خٛة ثب دیٍزثٝ ٔٙظٛر ایجبد                                                                                                                                            

 :اػضبی خب٘ٛادٜ                                                                                                                                       

 

 ضزٚع یه ٌفت ٚ ٌٛی صٕیٕی تب حُ 

 ضذٖ ٔطىُ ٔیبٖ ضٕب ثب ٚ پذر ٚ ٔبدر یب 

 تٛجٝ ( 11تب  1) خٛاٞز ٚ ثزادرتبٖ ثٝ ٔٛارد

 .ٕ٘بییذ        

                                                                                                                                            

                      

 

 



 .السْ ٚ ضزٚری است  15ا٘جبْ وبرثزي                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 رٚ٘ذ اجتٕبػی ضذٖ وٙذتز اس فزس٘ذا٘ی پیص ٔی رٚد وٝ خٛاٞز ٚ ثزادر  -3

 احسبس تٟٙبیی -ثبسی در وٛدوی احسبس تٟٙبیی ٚ ٘ذاضتٗ ٞٓ. دار٘ذ

 تٛجٝ ٚ ٍ٘زا٘ی ثیص اس حذ پذر ٚ ٔبدر ٘سجت  -ٚ ثذٖٚ حبٔی در ثشرٌسبِی

 ...ٚ ٚاثستٍی ضذیذ ثٝ ٚاِذیٗ ٚ ٘بسبسٌبری ثب جبٔؼٝ -ثٝ فزس٘ذ

 ػّٓ تِٛیذجبٔؼٝ اس داضتٗ ٘یزٚی جٛاٖ ٚفؼبَ ٔحزْٚ ضذٜ ،پیطزفت ٚ -4

 ٘یزٚٞبی جٛاٖ ثبیذ چٙذ ثزاثز ظزفیت . ٕی ٌیزد٘صٛرت  آٖ چٙبٖ وٝ ثبیذ

 وٝ ایٗ أز تب  فؼبِیت وٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ وٕجٛد جبٔؼٝ را ججزاٖ ٕ٘بیٙذ خٛد

 ...ٚ حذٚد  سیبدی ٕٔىٗ ٘یست



 

 ٔذیزیت ٔطىالت ٚ حٛادث غیز ٔٙتظزٜ در خب٘ٛادٜ

 .را در ثز ٔی ٌیزد خب٘ٛادٌی یه دٚرٜ عٛال٘ی اس اسدٚاج تب پبیبٖ ػٕزس٘ذٌی                   

 :س٘ذٌی خب٘ٛادٌی ػالٜٚ ثز ضیزیٙی ٞب ٚ خبعزات ٔب٘ذٌبر ،ٕٔىٗ است ثب ٔطىالت ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔب٘ٙذ      

 ثیىبری ٚ فمز 

 ثیٕبری ضذیذ ٚ عٛال٘ی                              

 ٜفٛت یىی اس اػضبی خب٘ٛاد 

  ٚ ٔؼِّٛیت وٛدن            .... 

 

 .آٚرد ٚ حتی اروبٖ خب٘ٛادٜ را دچبر تشِشَ وٙذٔٛاجٝ ضٛد ٚ ضزایظ دضٛاری را ثزای خب٘ٛادٜ ثٝ ٚجٛد 

 :در چٙیٗ ٔٛالؼی اػضبی خب٘ٛادٜ ثبیذ                         

  ثب تٛوُ ثز خذا 

  صٕیٕیت ٚ ٕٞىبری 

 ثبال ثزدٖ صجز ٚ تحُٕ خٛد 

  ٕٞزاٞی اػضب ثب یىذیٍز ٚ دػٛت یىذیٍز ثٝ صجز 

 حٛادث را ٔذیزیت وزدٜ ٚ ٍ٘ذار٘ذ خب٘ٛادٜ دچبر                                     

 .ثحزاٖ ٚ تشِشَ ٚ آسیت ضٛد                                     



 

 .ذثزای ٔمبثّٝ ثب ٔطىالت تذاثیز ٔختّفی ا٘ذیطیذٜ ا٘تٛجٝ وٙیذ ، در ایٗ ٔٛلؼیت ٞب اػضبی خب٘ٛادٜ  1ٚ  1ثٝ ٔٛلؼیت ٞبی 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تٛجٝ وٙیذ ٚ در ٔٛرد 3ثٝ ٔٛلؼیت                           

 آٖ فىز وٙیذ؟                            

 ٔٛلؼیت لزار  اٌز ضٕب در ایٗ                                      

 صٕیٓ ضٕب چٝ ثٛد؟ت فتیذٌیزٔی                           

                 

  

 .در دیٗ اسالْ ثٝ صّٝ ارحبْ سفبرش ٚ أز ضذٜ است                 صّٝ ارحبْ 
 .است ٔؼٙبی اتحبد ٚ پیٛستٍیاس ٚصُ ٌزفتٝ ضذٜ ٚ ثٝ « صّٝ» ٚاصٜ          

 خٛیطبٖ ٚ ٘شدیىبٖثٝ ٔؼٙبی « ارحبْ »          

 .صّٝ ارحبْ اس آٖ دستٝ ٚاججبتی است وٝ فٛایذ سیبدی درآٖ است        

 ٔٛارد ٔختّف صّٝ ارحبْ

 .در اسالْ ،وٕه وزدٖ ثٝ خٛیطبٖ ٚ ٘شدیىبٖ ٘سجت ثٝ دیٍزاٖ در اِٚٛیت لزار دارد 

 .ٚ اعالع اس یىذیٍز است دیذار ثب خٛیطبٖ: ٔٙظٛر اس صّٝ ارحبْ  

  .ثبضذ ٕٞزاٜ ثب ٟٔز ٚ ٔحجتثبیذ دیذ ٚ ثبسدیذ ٞب اِجتٝ ایٗ  

 .رااس دیذارحضٛری فبٔیُ ٞبٔحزْٚ ٘ىٙذٔب...پیبٔه ٚتّفٗ،:ُ ارتجبعی ٔب٘ٙذ ثبیذدلت وزدوٝ ٚسبی 

 .جشءصّٝ ارحبْ ٔحسٛة ٔی ضٛد بٚ٘ذاٖوٕه ٔبِی ثٝ خٛیط 

 .اِٚٛیت لزار داردثذٞٙذ ، خٛیطبٚ٘ذ ٘یبسٔٙذ در ...در ٔٛاردی وٝ افزاد ٘ذری دار٘ذ یب ٔی خٛاٞٙذ سوبت یب صذلٝ ٚ 



 

 

      

 

 

 

 

 ٕٞیبری ٚ وٕه در ٔٛالغ ٘یبس –رفغ ٔطىُ یىذیٍز در صٛرت ثزٚس ٔطىُ  –حٕبیت خٛیطبٚ٘ذاٖ اس ٞٓ  –ضٛر ٚ ٘طبط  -6       

   

                                             

 

 

 

 

 



  

    

 در صٛرت اختالَ  ٚ تشِشَ در خب٘ٛادٜ. حفظ جبٔؼٝ أزی ضزٚری ٚ ٟٔٓ است چٖٛ صیب٘ت  ٚ پبسذاری اس خب٘ٛادٜ ٚ حفظ آٖ ثزای  -7

 .جبٔؼٝ ٘یش دچبر تشِشَ ٚ اس ٞٓ پبضیذٌی ضذٜ ٚ اس پیطزفت ثبس ٔی ٔب٘ذ

 

 در ٔٛالغ ٔختّف ثیٕبری ،اس وبر افتبدٌی یب فٛت سزپزست خب٘ٛادٜ خب٘ٛادٜ اس ٘ظز ٔبِی آسیت وٕتزی دیذٜ ٚ ثب دریبفت حمٛق -8

 .ا٘ذ تب حذٚد سیبدی اس ٘ظز التصبدی تبٔیٗ ثبضذٔی تٛ

 .در ٔٛالغ ثیٕبری اػضبی خب٘ٛادٜ ،سزپزست خب٘ٛادٜ ثزای تبٔیٗ ٞشیٙٝ درٔب٘ی اس ٘ظز التصبدی دچبرٔطىُ ٕ٘ی ضٛدٞٓ چٙیٗ   

 

خانواده یعنی داشتن کسی هک هب تو عشق می ورزد                                                                                 خاهن یعنی داشتن جایی ربای رفتن هب آن                                                              

            و داشتن ره دوی آن اه نعمت و خوشبختی است                                                                                           خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی

                                                                                                                                

 

                                                      دثیز ٔغبِؼبت اجتٕبػی ،صفٛی ،فبرس ،جٟزْ. ٔٛفك ٚ پیزٚس ثبضیذ  



 

 


