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کنید. 12یکبار دیگر   آیه ابتدای سوره مبارکه یس را مطالعه 
حِي  ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستي ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

(1يس )  یا، سین. 
كِي ) (2وَّ اْلُقْرآِن اْْلَّ  قسم به قرآن حکیم. 

نَّ  ِ كَّ َلَّ لنيَّ )ِإن َّ ْرسَّ (3اْْلُ  که تو از رسوالن الهی هستی. 
ىل قٍي ) عَّ (4ِصراٍط ُمْستَّ  باشی.بر راه راست می 

حِي ) يِز الر َّ ز يلَّ اْلعَّ ْنز (5تَّ  این قرآن، نازل شده از جانب خداى مقتدر و مهربان است. 

ُهْم  ْنِذرَّ آباُؤُهْم فَّ
ُ
ْومًا ما أ (6اِفُلونَّ )غِلُتْنِذرَّ قَّ  

که پدرانشان نترسیدند و در غفلت به سر تا مردمی را  بیم دهی 
 برند.می

ىل ْوُل عَّ ق َّ اْلقَّ ْد حَّ قَّ ُهْم  لَّ ِرِهْم فَّ ْكثَّ
َّ
(7 ُيْؤِمُنونَّ )الأ  آورند.کالم حق درباره بیشتر آنان محقق شده ولی ایمان نمی 

ْلنا يف عَّ ا جَّ ِهيَّ  ِإن َّ ْغالاًل فَّ
َّ
ْعناِقِهْم أ

َّ
ْذقاِن  أ

َّ
ِإَلَّ اْْل

ُهْم  ُحونَّ )فَّ (8ُمْقمَّ  
گردن که هایی نهادههایشان غلما به  هایشان چانهتا ایم 

 حرکت مانده است.است و سرهایشان بی

ا وَّ ِمْن  د ً ْيدهِيْم سَّ
َّ
نْيِ أ ْلنا ِمْن بَّ عَّ ا وَّ جَّ د ً ْلِفِهْم سَّ  خَّ

ُهْم ال ُيْبِصُرونَّ ) ْيناُهْم فَّ ْغشَّ
َّ
أ (9فَّ  

ى آنها سّدى قرار دادیم و  در پشت سرشان و ما در پیش رو
 بینند.ایم و نمیچشمانشان را پوشانده سّدى.

 ْ ْم لَّ
َّ
ْم أ ُ ْرَتَّ ْنذَّ

َّ
 أ

َّ
ْم أ ْْيِ

لَّ واٌء عَّ ُتْنِذْرُهْم ال ُيْؤِمُنونَّ  وَّ سَّ
(10)  آورند.چه آنها را بترسانی، یا نترسانی هرگز ایمان نمی 

ِِشَّ  ْكرَّ وَّ خَّ ِ عَّ الذ  بَّ ِن ات َّ ا ُتْنِذُر مَّ ْْحنَّ بِ ِإمن َّ ْيِب  الر َّ اْلغَّ
رمٍي ) كَّ ْجٍر 

َّ
ٍة وَّ أ ْغِفرَّ ْرُه ِِبَّ ِ ش  بَّ (11فَّ  

کسی را انذار می کند و در پنهان فقط  که پیروى از قرآن  دهی 
از خدا بترسد و چنین شخصی را به بخشش و پاداش پرارزش 

 بشارت ده.

ْوىت ِي اْْلَّ ُن َُنْ ْ ا َنَّ ْكُتُب ما قَّ  ِإن َّ ُهْم وَّ وَّ نَّ ُموا وَّ آثارَّ د َّ
 

ْ ُكل َّ ْيناُه يفشَّ ْحصَّ
َّ
(12ِإماٍم ُمبنٍي ) ٍء أ  

که مرده کنیم و آنچه را پیش ها را زنده میما هستیم 
نویسیم و همه چیز را در امامی اند و اثرهاشان را میفرستاده

کرده  ایم.آشکار شماره 
گذشته بیان شد،  چنین رسالت انبیای الهی ها از مهمترین اهداف نزول قرآن و همانسان« هشیارسازی»چنانکه در درس 

کردن ندارد، و همین یکبار عاقبت ما را برای همیشه رقم میرود. به شمار می زند، هر یک از ما یکبار بیشتر فرصت زندگی 
که در این فرصت اندک، امکان شکوفایی و سعادت خود را از دست داده و از رسیدن طبیعتا هیچ انسانی نمی خواهد 

که بر ینتبه اهداف واالیی  های دنیایی ها و خواهشای خلقت او تعیین شده است، باز بماند. با این حال انواع و اقسام ز
کند. موجب غفلت ما از این مسئله مهم شده و این فرصت استثنائی و غیرقابل بازگشت را با تهدیدات جدی روبرو می

کتاب دهد، تا از این خطر جدی می« هشدار»ها را انسان های آسمانی و ارسال انبیای الهی، مااز این رو خداوند با نزول 
 رها شویم.

که در صورت عدم با مطالعه مجدد دوازده آیه ابتدایی سوره مبارکه یس، می « هشیاری»توانیم به ابعاد مختلف خطراتی 
کرده و فهرستی از این خطرات انسان گرفت، پی ببریم. این آیات را مطالعه  گریبان آنها را خواهد   تهیه نمایید:ها 
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کتاباستفاده می« غفلت»، از واژه «انذار»سوره مبارکه یس در مقابل واژه  های لغت در معنای این واژه چنین کند. در 
 اند:هنوشت

کمی در به خاطر سپردن، هشیاری و توجه، دچار آن می - که انسان بواسطه  شود. )کتاب کوتاهی و خطایی 
 مفردات راغب اصفهانی(

کوتاهی و فراموشی از مصادیق آن است. )کتاب التحقیق فی « یادآوری»و « ذکر»مقابل واژه  - است و مواردی چون 
 کلمات القرآن الکریم(

ک -  گویند و در مقابل واژه بیداری است. )کتاب قاموس قرآن(ردن را میعدم توجه و اشتباه 
که برای غفلت می گرفت عبارتست از:با توجه به آیات سوره مبارکه یس، تبعاتی   توان در نظر 

o شود.بر ایشان محقق می عذاب الهی 
o  (کنند.زندگی نمیهرگز به قوانین الهی اعتماد نکرده و بر اساس آن . )دنآورنمیاین افراد ایمان 
o  گونه، شوندمیدچار اغالل گردن خود را به  که توان حرکت دادن  که مانع از ) .هم ندارندای  اغالل قیدی است 

کردن و عوض شدن را از دست میبسط و حرکت و تغییر حالت می  (دهند.شود، لذا چنین افرادی قدرت تغییر 
o گاهی و شناختی را از دست شوند، بنابرهایی پوشیده میاز همه جهات با حائل یت و آ این قدرت هر رو

 دهند.می
o  کسودبخش نبوده و برایشان فرقی نمیدیگر هیچ هشداری برای آنها  .ه به آنها هشداری داده شود یا نهکند 

کنیم، میاز چنانچه بتوانیم هر یک از تبعات فوق را  توانیم زمینه پذیرش هشدارهای الهی را در خودمان خودمان دور 
کنید به چه میزان مولفه کنیم. بررسی  کنید حضور این مولفهغفلت های ایجاد  ها را در زندگی در شما وجود دارد؟ )تالش 

کاهش دهید تا برای همیشه از زندگی شما خارج شوند.(  خود 
 اغلب گاهی به ندرت هرگز 

ام قرار زندگی توجهی به قوانین الهی نداشته و آنها را مبنای زندگیدر 
 دهم.نمی

    

توانم به سرعت رفتارم را شوم، نمیوقتی متوجه خطایی در رفتارم می
 تغییر بدهم.

    

توانم به سهولت فکر شوم، نمیوقتی متوجه اشتباهم در فکر و اندیشه می
 ام را تغییر بدهم.و اندیشه

    



 

 

که بخواهم چیزی را خالف آنچه فکر می ام، کردهبرایم سخت است 
 بپذیرم، هر چند حق و درست باشد.

    

برنامه مشخصی برای مطالعه ندارم و شناختم نسبت به خودم و معارف 
 دینی به صورت مستمر در حال ارتقا نیست.

    

کنند گوشزد  کرده و یا اشتباهم را به من  بسیار  از اینکه من را نصیحت 
 دهم.آید و هرگز خودم را در چنین موقعیتی قرار نمیبدم می

    

که می کسی  گر  کوچکا تر باشد و یا غریبه خواهد به من تذکر بدهد، از من 
گوش نمی  دهم.باشد، اصال به حرف او 

    

که موجب پذیرش هشدارهای الهی میتوان مولفهبا مطالعه سوره می آیه  12این عوامل در یکی از شود، هایی را شناخت، 
کنید. )می کرده و آن را با خط خوش یادداشت  ای نوشته توانید آیه را در برگهابتدایی سوره ذکر شده است، آن آیه را پیدا 

کنید.(  و در جایی مقابل دیدگان خود نصب 

 با توجه به آیه فوق دو مولفه اصلی برای پذیرش هشدارهای الهی، عبارتست از:
o تواند از مسیرهای مختلفی ذکر به معنای یادآوری حقیقتی برای انسان است )این یادآوری می: ز ذکرتبعیت ا

که البته اصلی کتاب خداوند و دعوت انبیای الهی است.( ترین و جامعبه انسان برسد،  ترین این مسیرها 
کرتبعیت از ذکر به معنای تمایل داشتن به بهره  دن از آن است.مندی از این یادآوری و پیروی 

o کنترل و نگهداری نفس خشیت خداوند رحمان از غیب که موجب  : خشیت به معنای مراقبت داشتن است 
که الزم است می شود. بدین ترتیب خشیت از خداوند به معنای مراقبت نفس نسبت به دستورات الهی است 

که جز خود انسان و خداوند فرد دیگری نیست، رعایت شود.  در نهان و غیب 
گفتگو نموده و مصادیق و نمونه گفته شده برای دو مولفه فوق، با دوستان خود  هایی برای تحقق هر یک با توجه به معنای 

 از این دو ارائه دهید.
 هایی برای خشیت خدای رحمن از غیبنمونه هایی برای تبعیت از ذکرنمونه

  
 

  
 

  
 

  



 

 

 
  

 
که به چه میزان این دو مولفه اصلی در  کنید  کنون بررسی  توانید میزان ، برای این منظور میجریان زندگی شما حضور داردا

یابی قرار دهید.حضور مصادیق و نمونه چنانکه نسبت به برخی از ابعاد آن دارای ضعف ] های یادداشت شده را مورد ارز
کنید.هستید برای رفع آن برنامه  [ریزی 

 کامال 
 بیشتر
 اوقات

بصورت 
کنده  پرا

 هرگز

 برنامه منظمی و مستمری برای خواندن قرآن و تدبر در آن دارم.
 
 

   

کردهبرای شنیدن مسائل اخالقی و معرفتی برنامه ام و برای این ریزی 
کرده و یا در جلساتی شرکت می  کنم.منظور به صورت مستمر مطالعه 

    

که ایراداتم را به من بگویند و ام خواستهخانوادهاز دوستانم و همچنین  ام 
ی باز از آن استقبال می  کنم.با رو

    

کنم، وقتی از من ایرادی می گیرند، قبلی از اینکه بخواهم از خودم دفاع 
کرده و همواره نکته ای را برای بهتر شدن خودم آن را به خوبی بررسی 

 کنم.جستجو می

    

خود مراقبت نموده و دائما خود را در انتهای هر روز یا نسبت به رفتارهای 
یابی می  کنم.هر هفته ارز

    

نماز خواندن و دیگر امور عبادی را در خلوت با همان مراقبتی انجام 
که در جمع و در حضور دیگران انجام میمی  دهم.دهم 

    

که از انجام  کارهایی در خلوت به یاد خداوند هستم و این سبب شده 
 که مورد رضایت خدواند نیست، در خلوت هم پرهیز داشته باشم.

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

کتاب درسی: درس دوم  (تدوام هدایت) نگاهی به 
 (اسالم)واحد بودن دین الهی 



 

 

است  یاله نیهمان د ده،یها برگزانسان یزندگ یکه خداوند برا یراه و روش .راه و روش است یبه معنا «نید» -
که ندیگویم« اسالم»که بدان   بودن در برابر خداوند است. میتسل یبه معنا، 

 غیمردم تبل انیرا در م نیفرمان داده است تا همان د امبرانیها فرستاده و به همه پانسان یبرا نید کیخداوند  -
 .کنند

 یاست. وقت نشینوع خاص آفر یفطرت به معنا هاست.خداوند، فطرت مشترک انسان نیمنشأ واحد بودن د -
که خداوند در اصل آفر ییها یژگیخاص انسان و و نشیمنظور آفر م،ییگو یاز فطرت انسان سخن م  نشیاست 

 ها:به طور مثال همه انسان قرار داده است. یو
o برخوردارند. اریتعداد تفکر و قدرت اختاز اس 
o مانند ظلم، ید و از رذائل اخالقرا دوست دارن یرخواهیمانند عدالت و خ یاخالق یها لتیضف 

 .زارندیسادت و دروغ بح
o کماالت نامحدودند. یها، خوب ییبایدنبال ز  ها و 
o جاودانه هستند. یزندگ یو در جست وجو زانیگر یز فنا و نابودا 

 محتوای دین اسالم
 در حیطه اندیشه و باور و پذیرش قلبی: -

o از شرک یو دور گانهی یخدا ایمان به 
o نید انیو راهنما یفرستادگان اله ایمان به 
o عادالنه یآخرت، و پاداش و حسابرس یسرا ایمان به 
o یعادالنه بودن نظام هست ایمان به 

 در حیطه رفتار و عمل: -
o عبادت و بندگی خداوند از طریق انجام دادن واجبات و ترک نمودن محرمات 
o یاکسب فضایل اخالقی مانند عّفت و راستگویی و ترک رذائل اخالقی م  انند ظلم و نفاق و ر
o بنا نمودن جامعه دینی بر اساس عدالت 

کننده دین واحدی بوده - اند، تنها برخی از احکام فرعی همه پیامبران مردم را به این امور فراخوانده و دعوت 
گاهی مردم و نیازهای هر دوره متفاوت بوده است، مثال نحوه نماز خواندن هر  ایشان متناسب با زمان و سطح آ

 دام متفاوت بوده است.ک
 علل فرستادن پیامبران متعدد

و آداب و فرهنگ مردم استمرار و پیوستگی در دعوت )این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی  .1
 .(کنار بگذارند ینتوانند آن را به راحت نیشود و دشمنان د

 سطح فکر مردم یجیدررشد ت .2
 تحریف تعلیمات پیامبران پیشین .3

 ختم نبوتعوامل 



 

 

 یکامل زندگ ۀبرنام افتیدر یبرا یبشر ۀجامع یآمادگ .1
کرحفظ  .2  فیاز تحر میقرآن 
کرم امبریوجود امام معصوم پس از پ .3  ا
)اسالم برای هر دو نوع نیازهای ثابت و متغیر انسان، قوانین و احکام ثابت و  اسالم نیو روزآمد بودن د ییایپو .4

کلی قانون داشته و برای انواع جدید آن نیز قوانین و احکام  متغیر دارد. چنانکه برای نیاز به معامله به صورت 
که توسط فقیهان و مجتهدان از متن دین شناسایی می ر دین اسالم شود. ضمنا این امکان دمخصوصی دارد 

کم نظام اسالمی با توجه به شرایط و ضرورت که حا ها، احکام متناسب را از متن دین شناسایی وجود دارد 
کشور، حمایت های از این ضرورتتوان نمونهنموده و آنها را عملی نماید، چنانکه می ها را در مسئله استقالل 

کاالی داخلی و همچنین اشتغال جوانان مشاهده نمود که توسط  از  که بعضا نیازمند به احکام جدیدی است 
کم نظام اسالمی شناسایی و صادر می  شود.(حا

گذشته  وظیفه پیروان پیامبران 
، کرده اند انیدوران خود ب یهاانسان شه  یرا در خور فهم و اندیعنی اسالم  یاله واحد نید امبران،یاز پ کیهر  -

کتاب جد دیجد امبریآمدن پ بنابراین که بخش نینشانگر ا دیو آوردن  کنون قبلی ،  امبریپ ماتیاز تعل یاست  ا
داد یبشارت م یبعد امبریآمد به آمدن پیکه م از این رو هر پیامبری مردم باشد. یازهاین یگوتواند پاسخینم

ک یرویو بر پ در حقیقت ایمان به آخرین پیامبر، ایمان به تمامی پیامبران قبلی است. هر یک  کرد.یم دیاز او تأ
کدام از انبیای الهی معلمان یک مدرسه در پایه که به ترتیب تدریس نموده و هر  های تحصیلی متفاوت بودند 

 مطالب سال قبل را تکمیل نمودند.
یمان بیاورند، در غیر این صورت از حکم خداوند و بایست به پیامبر آخر الذا تمامی پیروان پیامبران قبلی می -

کرده گذشته سرپیچی   اند.پیامبران 
کتاب - کریم با دیگر  کتاب همچنین باید به تفاوت میان قرآن  کرد، محتوای حفظ شده این  های آسمانی توجه 

کنار  کامل از جانب خداوند بدانیم و بدین ترتیب بررسی آن در  که آن را بطور  کتابموجب شده است  های دیگر 
گواه دیگری بر حقانیت و جامعیت پیامبر خاتم است.  آسمانی خود 

-------------------- 
که ها همواره سبب شدهانواع و اقسام غفلت تفاوت شده و بدین ترتیب انسان نسبت به هشدارهای انبیای الهی بیاند 

کمالش محروم سازد.  که همگی انبیای الهی انسانخود را از رسیدن به غایت خلقتش و نهایت  ها را این در حالی است 
که با توجه به دورهبه یک دین واحد مبتنی بر تسلیم بودن در برابر خداوند دعوت نموده های مختلف اند. طبیعی است 

ها و تفاوت ایشان در سطح درک و عمل، این نسخه یگانه برای سعادت بشریت )عبودیت و تسلیم در برابر رشد انسان
کنند.خداوند( هر بار به صورت خاصی برای انسان  ها تبیین شده است تا بتوانند آن را درک نموده و بدان عمل 

کت و از  گرچه همه آنها انسان را از هال این مسئله مهم در انذارهای مربوط به هر یک از انبیای الهی هم مشهود است، ا
های از زندگی بشر عنوان هشدار و هشیارسازی در هر دوره چه به»دست دادن زندگی حقیقی بر حذر داشتند، لیکن آ



 

 

ها های آن زمانه بوده است، ولی نکته قابل توجه آنکه خداوند هیچیک از انسانعنوان شده است، متناسب با درک انسان
 های زندگی بشر را بدون نذیر و هشداردهنده قرار نداده است.و دوره

گرامی اسالم را  توان با توجه به آیات ابتدایی سوره مبارکه یس بررسی از منظر هشداردهندگی میبحث خاتمیت پیامبر 
که برای بیداری تمامی  گرامی اسالم خود از زمره پیامبران الهی است  که پیامبر  کرد، چنانکه این آیات تصریح دارد 

گرامی اسالم، وابستهانسان به جامعیت قرآن حکیم است  ها فرستاده است و این جامعیت و خاتمیت در رسالت پیامبر 
کرده است. که انسان برای زندگی حقیقی خود بدان نیاز دارد، احصاء نموده و برای او بیان   که تمام آنچه را 

کتاب درسی نیز تصریح شد، طبیعتا می بایست پیروان پیامبران قبلی بعد از فرستاده شدن پیامبر بعدی به او چنانکه در 
که در دنیای امروز همچنان جمعیت انسانایمان بیاورند، این در حا های غیر مسلمان بر مسلمانان غلبه دارد. لی است 

یشه این مسئله را می  توان یکی از دو وجه زیر بازگرداند:ر
کتاب ممکن است برخی از انسان .1 که  گوششان نرسیده باشد، یعنی خبردار نشده باشند  ها هنوز پیام اسالم را 

ای دنیای ت آخر برای بشر ارسال شده است. البته این مسئله با وجود ابزارهای رسانهو پیامبری به عنوان رسال
کمی بعید به نظر می گرفتن در تبلیغات امروز  که برخی بواسطه قرار  رسد، با این حال این احتمال وجود دارد 

که هست نمیگسترده  گر چندنیای استکبار، بسیاری از حقایق را آنگونه  کسی وجود داشته شنوند. طبیعتا ا ین 
دانسته مورد عتاب و شود و لزوما به دلیل آنکه نمیباشد، مسئله عاقبت و آخرت او توسط خدواند تعیین می

که می گرفت. )البته خداوند است  کرده است یا خیر(عقاب قرار نخواهد  کوتاهی   داند او در این نداستن خود 
که انسانعامل اصلی در عدم پذیرش دین پیامبر آخر بیشتر  .2 خواهند آنچه را ها نمیاز همه برای آن است 

گرفتهمی که انجام میدانند و با آن خو  کاری  کنند، هر چند به خطا بودن  دهند، واقف شوند. در اند، رها 
کردن دافعه ها در پذیرش انذارها و هشدارهای الهی سبب میحقیقت ضعف انسان که نسبت به تغییر  شود 

کار نداشته باشند، بنابراین ترجیح میداشته و عزم و برنا که هستند و زندگی مه جدی برای این  دهند همانطور 
گریزانند.می  کنند، به زندگی خود ادامه داده و از تغییر 

پذیری یکی از اساسی یج روحیه انذار که میایترین و پایهبنابراین ترو ها بایست در ما و تمامی انسانترین صفاتی است 
یج داده  شود تا پذیرش حقایق ناب و بلند الهی برای همه فراهم شود. ترو

 تمرین عملی برای تقویت هشیارسازی
گفته شد هر یک از ما می پذیری را در ما ارتقا میچنانکه  که انذار دهند، تقویت نماید تا در مواجهه با بایست عواملی 

داوند، مسیر خود را در جهت دستیابی به سعادت و حقایق الهی، از قدرت تغییر برخوردار بوده و بواسطه هشدارهای خ
 کمال حقیقی اصالح نماید.

کارهای مستمر و بازبینی آنهاتمرین اول:   تعیین فهرستی از 
که به صورت دائمی و هر یک از ما می کاری  کارهایی را به صورت مستمر و دائمی انجام دهد، با این حال هر  بایست 

کار را انجام بدهیم. از این رو دهیمف لزوما درمستمر انجام می کردن آن  ست نیست، بلکه ممکن است به دلیل عادت 
کارها را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم، آنها را اصالح نمود.می  بایست این قبیل 

که به صورت مستمر انجام می کارها دهم.کارهایی   دلیل انجام دادن آن 



 

 

  روم.هر روز به مدرسه می
 

  خوانم.بعد یا قبل از نماز صبح، پنجاه آیه قرآن می هر روز
 

کردن صرف  هر روز وقتی را برای دیدن تلویزیون یا بازی 
 کنم.می

 

  کنم.هر روز صبح ورزش می
 

کالس همیشه سعی می کنم نفر اول مدرسه یا حداقل 
 خودمان باشم.

 

همیشه با دو نفر از دوستانم با هم هستیم و با افراد دیگر 
 ارتباطی ندارم.

 

  
 

  
 

 سرعت داشتن در تغییر و اصالحتمرین دوم: 
که نادرست است و یا اصالح نمودن  کارهایی  که روحیه تغییر دادن  گفته شد برای ارتقای انذارپذیری الزم است  چنانکه 

که در خود شناسایی می تغییر و اصالح داشتن در کنیم، در ما تقویت شود. برای این منظور سعی در سرعت نواقصی 
 بسیار موثر است.

کنید. که از همین االن آنها را اصالح  کرده و تصمیم بگیرید  که از خودتان سراغ دارید یادداشت   فهرستی از ایراداتی 
o ................................................................................. 
o ................................................................................. 
o ................................................................................. 
o ................................................................................. 
o ................................................................................. 
o ................................................................................. 

گرفته می که از ما  کنش مناسب و شایسته با ایراداتی   شود.تمرین سوم: وا
که با آنها مواجه می که ممکن است فقط هر یک از افرادی  شویم، از خانواده و نزدیکان تا معلمان و دوستان و حتی افرادی 

کنند. طبیعتا برخی از این ایرادات  که از ما انتقاداتی نموده و ایراداتی را عنوان  یکبار با آنها روبرو شویم، ممکن است 
کنیم، صحیح و برخی نیز ممکن است نادرست باشد، با این حال وقتی ما قصد داشته  که دائما خودمان را اصالح  باشیم 



 

 

که از ما می کنیم تا بجای پاسخ دادن به آنها و رفع آن ایراد از شود مراقبت نموده و سعی مینسبت به تمامی انتقاداتی 
 ای برای رشد و تعالی خود قرار دهیم.خودمان، آن را بهانه

که به تازگی از  که در قبال این ایراد )چفهرستی از مهمترین ایرادات و انتقاداتی  کنید  کرده و بیان  ه شما شده است تهیه 
کنید.وارد باشد و چه نباشد( شما سعی می  کنید تا چه اصالحی در رفتار و فکر خود ایجاد 

که از من شده است. گرفتم. ایراد و انتقادی  که در ازای آن در رفتار و فکرم در نظر   اصالحی 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  


