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 -1تا تٛخ ٝتٔ ٝتٗ ظیط ،ت ٝسؤاالت پاسد زٞیسٕ٘ 3( .ط)ٜ
" .1فصُ ذعاٖ زض ٘عز وائٙات ٔظٟط غٓ  ٚا٘س ٜٚتٛز ٚ ٜحتی ضاػطاٖ ٘یع تطای ٕ٘ایص ا٘س ٜٚزض اضؼاض ذٛز اظ
٘اْ پاییع تٟطٜٞا خستٝا٘س؛ تا ایٗ حاَ ،ایٗ فصُ ،پازضا ٜفصُٞاست .فصُ ضیعش ٘ؼٕتٞای آسٕا٘یٕٞ ،اٖ
لغطات ضیع تاضاٖ ،است و ٝصٛضت ٌطٔازیس ٚ ٜآفتابسٛذت ٝظٔیٗ ضا و ٝسٔ ٝا ٜآظٌاض تاتستاٖ تط آٖ
تاذت ٝاستٔ ،یضٛیسٕ٘ .ایاٖ ضسٖ لٛس لعح پس اظ تاضاٖ ٘یع خّ ٜٛای زیٍط اظ خٕاَ ایٗ فصُ است .وّٕٝ
تطيضیعاٖ تٟٙا ٔرتص پاییع است؛ تسیٗ ٔؼٙا و ٝزض ایٗ سٔ ٝا ٜزضذتاٖ ذٛز ضا ٔیتىا٘ٙس  ٚتطيٞای ظضز
 ٚسطخ ذٛز ضا ضٞا وطز ٚ ٜتط زأاٖ ظٔیٗ ت ٝأا٘ت ٔیٌصاض٘س  ٚضاذٞٝای ذطىطاٖ ٘یع چٙسیٗ ٔاٜ
تطٚٝٙٞاض ٔٙتظط ٔیٔا٘ٙس تا زض تٟاضی زیٍط إِاسٞای آسٕا٘ی تط ضاذٞٝایطاٖ تٔ ٝیٕٟا٘ی آیٙس.
 .2ایٗ فصُ ضا تا ٘اْ ذصذص ٘یع ٔیضٙاسیٕٓٞ .اٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپا تط ضٚی ذانٞای تطنتطزاضت ٝلسْ ٔیٌصاضز
 ٚآ ًٙٞظیثا ٔیساظز ،صسای ذصذص تطيٞا ٘یع ٕٞیٗ احساس ضا زض زَ ٔا ایداز ٔیوٙس .ایٗ صسا پس
اظ ضٙیسٖ تٔ ٝاٚضای زضٔ ٖٚا ٔیضٚز  ٚضٚح ٔا ضا تا آسٕاٖٞا تاال ٔیوطا٘س .پاییع ضا ٔیتٛاٖ فصُ ٟٔاخطت
٘یع ذٛا٘س؛ تسیٗ ٔؼٙا و ٝپط٘سٌاٖ زض ایٗ فصُ اظ واضا٘ ٝذٛز ضٞایی خست ٚ ٝزض وطا٘ٞٝای آسٕاٖ تٝ
خستٚذیع ٔیپطزاظ٘س تا ال٘ٝای ٔٙاسة پیسا وٙٙس .تٕاضای حطوات پط٘سٌاٖ زض آسٕاٖ پاییع احساسی
ٚصف ٘اضس٘ی زض زَ ایداز ٔیٕ٘ایس.
 .3زض فصُ پاییع وطاٚضظاٖ ظٔیٗٞا ضا ضرٓ ظز ٚ ٜزض آٖ ٔحصٛالتی ٔا٘ٙس ٌٙسْ  ٚخٔ ٛیواض٘س .زض ایٗ ایاْ
ضٚظٞا وٛتاٜتط  ٚضةٞا عٛال٘یتط ٔیٌطزز و ٝاٚج ایٗ ٘اتطاتطی ضا زض ضة یّسا ٔیتیٙیٓ.
 .4پاییع ٔماضٖ تا تاظ ضسٖ زٚتاضٔ ٜساضس  ٚزا٘طٍاٜٞا ٘یع ٞست .تٕاْ زا٘صآٔٛظاٖ  ٚزا٘طدٛیاٖ تٔ ٝیٕٟا٘ی
س ٝفطظ٘س پاییع ،یؼٙی ٟٔط  ٚآتاٖ  ٚآشض ،زػٛت ٔیض٘ٛس  ٚپس اظ چٙسی استطاحت تاتستا٘ ،ٝتالش ٚ
ٔغاِؼ ٝضا اظ سط ٔیٌیط٘س.
ٞ .5طچٞ ٝست ،پاییع زض ٔماتُ ایٗ  ٕٝٞظیثایی و ٝزض اذتیاض ٔا ٔیٌصاضز اظ ٔا چیعی ٕ٘یذٛاٞس ،خع ایٗ وٝ
ت ٝتفىط تٙطیٙیٓ  ٚت ٝذسا ٘عزیهتط ضٛیٌٕٓ .اٖ ٔیو ٓٙپاییع ظیط ِة تطایٕاٖ چٙیٗ زػا ٔیوٙس و ٝتطي-
ٞای غٓ زض زَٞایٕاٖ ٞطچ ٝظٚزتط تطیع٘س  ٚزضذت ٚخٛزٔاٖ ٞطچ ٝظٚزتط تٟاضی ٌطزز".
 ضٕاض ٜتٙسٞای تس٘ ٝضا ٔطرص وٙیس. ٔٙظٛض اظ "إِاسٞای آسٕا٘ی" چیست؟1

 وساْ تٙس زض حىٓ ٔمسٔ ٝاست؟ ٔٙظٛض اظ فطظ٘ساٖ پاییع چیست؟ اظ وساْ فصُ زض ایٗ ٘ٛضت ٝضز پایی ٘یست؟ ضٕاض ٜتٙس ٘تیدٌٝیطی ضا تٛٙیسیس. -2تصٛض وٙیس آی ٝٙضا تطزاضتٝایس  ٚتطای اِٚیٗ تاض تا زلت ت ٝصٛضت ذٛز ٍ٘أ ٜیوٙیس .آ٘چ ٝضا و ٝزض آیٝٙ
ٔیتیٙیس ،زض یه تٙس پٙحذغی تٛصیف وٙیسٕ٘ 3( .ط)ٜ
 -3زض ٔتٗ ظیط ٞطت غّظ أالیی ٚخٛز زاضز .آٖٞا ضا تیاتیس  ٚاصالح وٙیسٕ٘ 4( .ط)ٜ
"ضٚظ زٚضٙث ٝأیط ٔسؼٛز ضثٍیط تط٘طست  ٚت ٝوطاٖ ضٚز ٞیطٔٙس ضفت تا تاظاٖ  ٚیٛظاٖ  ٚحطٓ ٘ ٚسیٕاٖ ٔ ٚغطتاٖ  ٚتا
چاضتٍا ٜت ٝصیس ٔطغ َٛتٛز٘س .پس ت ٝوطاٖ آب فطٚز آٔس٘س  ٚذیٕٞٝا  ٚضطاعٞا ظز ٜتٛز٘س".
"زیٍط ضٚظ أیط ٘أٞ ٝا فطٔٛز ت ٝغع٘یٗ تط ایٗ حازث ٝتعضي  ٚسؼة و ٝافتاز  ٚسالٔت و ٝت ٝآٖ ٔمط ٖٚضس ٔ ٚثاَ زاز تا
ٞعاض ٞعاض زضْ ت ٝغع٘یٗ  ٚزٞٚعاض ٞعاض زضْ ت ٝزیٍط ٕٔاِه تٔ ٝستحماٖ  ٚزضٚیطاٖ زٙٞس ضىط ایٗ ضا ٘ ٚثطت ٝآٔس  ٚتٝ
تٛلیغ ٔؼىّس ٌطت ٔ ٚثطّطاٖ تطفتٙس".
"ٍٙٞأی و ٝتٟاءِٚس ٔٙاصه حح ضا ت ٝپایاٖ تطز ،زض تاظٌطت ت ٝعطف ضاْ ضٚاٌ٘ ٝطزیس ٔ ٚستی زض آٖ ٘ٛاٞی ت ٝسط تطز.
آٚا ظ ٜفضُ  ٚتأثیط تٟاءِٚس  ٕٝٞخا ضا فطاٌطفت  ٚپازضا ٜسّدٛلی ض ،ْٚػالءاِسّیٗ ویمثاز ،اظ ٔمأات ا ٚآٌاٞی یافت  ٚعاِة
زیساض ٚی ٌطزیس .تٟاءِٚس اظ آ٘دا و ٝزیاض ض ْٚاظ تاذت  ٚتاظ سپأ ٜغ َٛتطوٙاض تٛز  ٚپازضاٞی زا٘ا  ٚصاحة تصیطت ٚ
ٔحیغی ػآِپطٚض  ٚآظاز زاضت ،تساٖ خا ٞدطت ٌعیس".
"تط ذالف ٔازضْ و ٝذطه  ٚوٓسرٗ تٛز  ٚاظ زایطٔ ٜسائُ ضٚظٔطٔ ٚ ٜصٞثیات ذاضج ٕ٘یضسٚ ،ی اظ ٔثاحث ٔرتّف حطف
ٔیظز؛ اظ تاضید ،حسیثٌ ،صضتٞ ٝا ٕٞ ٚچٙیٗ ضؼط .حتی ٚلتی اظ آذطت  ٚػٛاضض ٔطي سرٗ ٔیٌفتٌ ،فتاضش تا ٔمساضی
ضطافت ٘ ٚمُ  ٚزاستاٖ ٕٞطا ٜتٛز".
"سطاچ ٝش ٓٙٞآٔاس ٔیوطز .تیطتط تط فٛضاٖ تریُّ ضأ ٜیضفتٓ تا تط ضٚی ز ٚپا .لٛظ ٔیوطزْ  ٚاظ فطط ٞیداٖ ِىّٔ ٝیزٚیسْ.
وسا٘ی و ٝتٛی وٛچٔ ٝطا ایٌٗٔ ٝ٘ٛیزیس٘س ،ضایس وٕی ذُ ٔیپٙساضتٙس".
"ػعیعتطیٗ ضفمای ٔٗ و ٝحسٗ سیطت ضا تا صثاٞت تٛأْ زاضتِ ،ثرٙسی ظزٌ ٜفت :ضفما! ظ٘سٌی آیٙسٔ ٜا زسترٛش تصازف
 ٚاتّفاق است .أطٚظ واض تسعا ایٗ است و ٝتا یىسیٍط ػٟس وٙیٓ و ٝاظ وٕه ت ٝیىسیٍط فطٌٚعاضی ٕ٘ٙاییٓ  ٚتطای ایٙى ٝایٗ
ػٟس ٞطٌع اظ ذاعط ٔا ٘طٚز ،تایس ت ٝضىُ تسیٟیٔ ،یثاق أطٚظی ضا لغؼی ساظیٓ".
"حك تؼاِی چ ٖٛاصٙاف ٔٛخٛزات ٔیآفطیسٚ ،سایظ ٌ٘ٛاٌ ٖٛزض ٞط ٔماْ تط واض وطز .چ ٖٛواض ت ٝذّمت آزْ ضسیسٌ ،فت:
اّ٘ی ذاِك تططا ٔٗ تیٗ .ذا٘ ٝآب  ٌُ ٚآزْ ٔٗ ٔیساظْ .خٕؼی ضا ٔطتث ٝضس؛ ٌفتٙس ٕٝٞ ٝ٘ :ت ٛساذتٝای؟ ٌفت :ایٙدا
اذتصاصی زیٍط ٞست و ٝایٗ ضا ت ٝذٛزی ذٛز ٔیساظْ تیٚاسغ ٝو ٝزض اٌٙ ٚح ٔؼطفت تؼثی ٝذٛا ٓٞوطز".
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 -4ت ٝوٕه ضٚش تاضش فىطی ،چٟاض ٚاغٔ ٜطتثظ تا ظٔاٖ  ٚچٟاض ٚاغٔ ٜطتثظ تا ٔىاٖ تطای "ػیس ٘ٛضٚظ"
تٛٙیسیسٕ٘ 2( .ط)ٜ
 -5تا تٛخ ٝت ٝضطبإِثُ "ت ٝظتاٖ ذٛش ٔاض اظ سٛضاخ تیطٔ ٖٚیآیس ".یه زاستاٖ وٛتا ٜتیٗ پٙح تا ز ٜذظ اظ
ذٛزتاٖ تٛٙیسیسٕ٘ 3( .ط)ٜ
ٛ٘ -6ضت ٝظیط ضا ترٛا٘یس  ٚسپس یىی اظ چٟاض ػٛٙاٖ پیطٟٙازی ضا ت ٝػٛٙاٖ ٘اْ آٖ تطٌعیٙیسٕ٘ 1( .ط)ٜ
" ضید یه تاض ت ٝعٛس ضسیسٔ .طزٔاٖ اظ ضید استسػای ٔدّس وطز٘س .اخاتت وطز.
تأساز زض ذا٘ما ٜترت تٟٙاز٘سٔ .طزْ ٔیآٔس٘س ٔ ٚی٘طستٙس.
چ ٖٛضید تیط ٖٚآٔسٔ ،مطیاٖ لطآٖ تطذٛا٘س٘س ٔ ٚطزْ تسیاض زضآٔس٘س؛ چٙا٘ىٞ ٝیچ خای ٘ثٛز.
ٔؼطّف تط پای ذاست ٌ ٚفت :ذسایص تیأطظاز وٞ ٝطوسی اظ آ٘دا وٞ ٝست ،یه ٌاْ فطاتط آیس.
ضید ٌفت ٚ :صّّی اهلل ػّی ٔحّٕس  ٚآِ ٝاخٕؼیٗ .زست ت ٝضٚی فط ٚآٚضز ٌ ٚفتٞ :طچٔ ٝا ذٛاستیٓ ٌفت ٕٝٞ ٚ
پیغٕثطاٖ تٍفتٝا٘س ،ا ٚتٍفت و ٝاظ آ٘چٞ ٝستیس ،یه لسْ فطاتط آییس.
وّٕٝای ٍ٘فت  ٚاظ ترت فطٚآٔس  ٚتط ایٗ ذتٓ وطز ٔدّس ضا".

آ) تٛاضغ ،ضا ٚ ٜضٚش ٔطزاٖ ذسا

ب) یه ٌاْ فطاتط

ج) فطاض اظ ضیغاٖ

ت) ٔٙثط غطٚض

 -7تصٛض ضٕا اظ ضیغاٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟ ا ٚضا ت ٝچ ٝضىّی تصٛض ٔیوٙیس؟ چ ٝحطفٞایی ت ٝضٕا ٔیظ٘س؟ ضٕا
ت ٝا ٚچٔ ٝیٌٛییس؟ پٛضص ِ ٚحٙص چٍ ٝ٘ٛاست؟ تا تٛخ ٝت ٝایٗ لثیُ سؤاالت ٞ ٚط ٔٛضٛع ٔطتثظ زیٍط،
زض چٟاض تٙس ،ضیغاٖ ضا اظ زیسٌا ٜذٛز ٚصف وٙیسٕ٘ 4( .ط)ٜ
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