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کلیدیسؤالسه
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درس یا عبرت ازگذشته

فعلی و وضع موجودشرایط ، هستم آنچه 

مطلوبوضع به از وضع موجود تغییر 

دیروز

امروز

فردا

چرایی؟

؟چیستی

چگونگی؟
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را  فهرستی از بزرگترین دغدغه ها و مسائل زندگی خود
.دبنویسید و چرایی و چگونگی ایجاد آنرا توضیح دهی

چگونگی؟ چرایی؟ چیستی؟
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ا  فهرستی از بهترین را ه حل هایی که به نظرتان می رسد ر
.ح دهیدبنویسید و علل انتخاب آن و چگونگی اجرای آنرا توضی

چگونگی؟ چرایی؟ چیستی؟
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(بالدینالعالج ( )Religion therapy)درمانی چیستی دین 
نیستیک نظریه دین درمانی!
 نیستیک مدل دین درمانی!
 نیستیک مکتب روان شناسی دین درمانی!
 تب است که برای درمان آالم بشر در کالهیقوانین فراموش شده مجموعه ای از دین درمانی

استت  ذتذا تمتامی   خداوناد مورد تأیید و تأکید تمام انبیاء و اولیااء آسمانی آمده است و 
ریات، روان شناسان و مشاورانی که دغدغه حل مشکالت خانواده را دارند بایستی در ارائه نظ

اقصنت و اَبتتر مدل ها و مکاتب مشاوره و درمان با این قوانین هماهنگ باشند وگرنه کارشان 
.است

 نظتام  رناپذیر قوانین تغییبر پایه دین و با استفاده از دین درمانی قانون حل مشکالت خانواده
. استعلوم حاکم بر جهان و فطرت، عترت، قرآنو برگرفته از هستی

یا   اتومبیله بموتور یا نسبت بدنبه سر مثل نسبت تناسب دین درمانی نسبت به سایر درمان ها
.سایر ورزش هاستنسبت به ورزش دو 



منابع و مآخذ دین درمانی
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ف
دی

ویژگیهایر
ویژگیهای  چرایی دین درمانی«دین درمانی مشکالت»

ف«  درمان های موجود»
دی

ر

1سخت و محدوددسترسی 987654321وام اَبَدیدآسان با سترسی د1

2موقت و سطحییار 987654321تمق بینهایعارهمیشگی با ی2

3صآداب ناقکننده با گمراه 987654321داب کامل جامع و مانعآبا هدایت ور ن3

4دیتک بعپیشداوری و قضاوت 987654321انش و اطالعات الزم و کافید4

5روش آزمون و خطا987654321وش مناسبر5

6(DSM)گراییمنفی 987654321ثبت گراییم6

7(های نفسانیتجربه)نفسهوای 987654321نفسعتماد به ا7

8نگرش مادی987654321گرش اذهین8

9از  هم گسیختگی شخصیت987654321(دیتوحی)شخصیت کپارچگی  ی9

جمعجمع
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سه طرح کلیدی/ چگونگی دین درمانی

9

«تغییر در خانوادهدرجه 180»طرح -1
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مراحل

اصول

موانع

مراحل

اصول

موانع

مراحل

اصول

موانع

مراحل

اصول

موانع

خودشناسی
توحید

اخالق
دینیمشاوره

مجادذه

خداشناسی
عدل

خودخواهی

خودباوری
نبوت

خودباختگی

خودسازیخداباوری
معادامامت

خودنماییخودمحوری
قانونعقلعلممنطق

حقوقیمشاورهعقالنیمشاورهیتخصصمشاورهخانوادهمشاوره
اختالفجهل و گمراهینوگماحدستحریف

نتأکید و تمریتأییدتسهیلتشویقتکریم
صالبتصراحتصمیمیتصبرصداقت

یو سستتحقیر تردیدوسردرگمیو سرزنشتهدید و سفسطهتحمیل هسلطو توهین 
مرابطهمعاتبهمحاسبهمراقبهمشارطه

اذهینگرشنفسبهاعتمادگراییمثبتمناسبروشو اطالعات دانش
نگرش مادیهوای نفسمنفی گراییآزمون وخطاپیشداوری
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خوداصالح 

خودشکوفایی

شناخت

خانوادهاصالح 

تعامل سازنده

جامعهاصالح 

رشد و تعالی

جهاناصالح 

داشتن وزیر ومشاور سخن قابل فهم  زبان روان و نرمشرایط آماده و آسانى صدر سعه

خودبینی

سوره طه29-25آیات 



www.dindarmani.ir

(اصالح بین خود و خدا)فصل خودشکوفایی (شکوفاییفصل )فصل بهار -الف

خودبینیخودشناسی مبتنی بر اصل توحید درمقابل 1
شناخت استعدادهای مادی و معنوی و شکوفایی آن درحد وسع: استعدادها1/1
(انسجام شخصیت) هماهنگ نمودن عالئق مادی و معنوی : عالئق2/1
(پذیرش مسئولیت سرنوشت )هماهنگی اهداف مادی ومعنوی : هدفها3/1

خودخواهیخداشناسی مبتنی بر اصل عدل درمقابل 2
خلقتدانایی و عدالت در 1/2
توانایی و عدالت در اداره نظام هستی2/2
انسانهابخشندگی، مهربانی و عدالت در سرنوشت 3/2

خودباختگیخودباوری مبتنی بر اصل نبوت درمقابل 3
(ایمان)اراده و قدرت انتخاب راه سعادت یا شقاوت 1/3
(عمل صالح)اثبات لیاقت و شایستگى تغییر با توبه و نیکوکاری 2/3
(تواصی به حق و صبر)بر محیط با بردباری اثرگذاری 3/3

خودمحوریخداباوری مبتنی بر اصل امامت درمقابل 4
(رب الناس)شهادت به ربوبیت خدا و اطاعت بی چون و چرا از او  1/4
(ملک الناس)هدایت به صراط مستقیم و طهارت و پاکی در این راه 2/4
(اله الناس)وراثت اخالقی انبیاءو اولیاء الهی و سبقت در احسان و عدالت 3/4

خودسازی مبتنی بر اصل معاد درمقابل خودنمایی5
(به غیبایمان)یوم الدین و اعتقاد به اصول دین1/5

(و بندگیعبادت)عمل به فروع دین جهت آمادگی  آخرت 2/5

احسان و نیکی به خلق خدا با ایمان به یوم الحساب3/5 12
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قانون مبتنی بر مشاوره حقوقی درمقابل اختالف5
(حق النفس)شناخت حقوق زیستی 1/5
(حق الناس)شناخت حقوق خانوادگی و اجتماعی 2/5
(حق اهلل)شناخت حقوق الهی 3/5

(اصالح بین خود و خانواده)فصل شناخت (وجودفصل نمایش میوه های )فصل تابستان -ب
مبتنی بر مشاوره دینی درمقابل مجادلهاخالق1

(من اگر خوبم و گر بد تو برو خود را باش)مرتبطدرگفتار با شناخت آیات و روایات ادب : اخالق فردی 1/1
(دی من خوبمتوب-توخوبی من بدم-توبدی من بدم-من خوبمتوخوبی)مرتبطدر رفتار با شناخت آیات و روایات تواضع : اخالق اجتماعی2/1
( یف الهیتو اگرخوبی و گر بد منمو خوبی و تکل)خداعظیم در سبک زندگی با شناخت سیره  انبیاء و اولیاء خلق : اخالق الهی3/1

مبتنی بر مشاوره خانواده درمقابل تحریفمنطق2
می بردانسان نخست از روی فطرت می اندیشد؛ یعنی با عقل سلیم و منطق فطری کار تفکر را پیش:منطق فطری1/2
اشکال مختلف مواجهه با مشکالت:منطق صوری2/2

3/2
ل واحد،  روش های مورد قبول عام در ریاضیات هرگاه که به طور همه جانبه، کلی نگرانه و به عنوان یک ک:منطق ریاضی

.در نظر گرفته شود، به هیچ نوع تناقضی منجر نخواهد شد
حدس وگمانعلم مبتنی بر مشاوره تخصصی درمقابل 3

جسمینیازهای شناخت (: علم نظری)1/3
روانینیازهای شناخت :(علم عملی)2/3
اجتماعینیازهای شناخت (: علم لدنی)3/3

جهل و گمراهیمشاوره عقالنی درمقابل عقل مبتنی بر 4
عقالو تعیین شناخت (: ابزاری()عقل معاش)1/4
مشکالتو تحلیل شناخت (: فطری()عقل مطبوع)2/4
مصلحتو تشخیص شناخت (: تجربی()عقل مسموع)3/4
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تمرین مبتنی بر صالبت درمقابل تحقیر با سستی5
(حق جویی و شناخت حق)آموزش مستمر 1/5
.(حق را بگویید ، هر چند به ضرر شما باشد)آهستگی و  پیوستگی در حق گویی2/5
(دفاع از حریم حق)و  ورزیدگی در حق پویی آمادگی با تکرار 3/5

(اصالح بین خود و جامعه)سازنده فصل  تعامل (فصل دور ریختن اضافه ها و ذخیره خوبیها)فصل پاییز -ج

سلطهتکریم مبتنی بر صداقت درمقابل توهین با 1
(احترام به همه انسان ها به صِرف انسان بودن علی رغم خطاهایشان)(کرامت انسانهاعمومیت ( )فطری)ذاتیکرامت 1/1
(دریافت احترام از دیگران کسب احترام به خود( )بیان کرامات کسب شده)( نسبی( )اکتسابی)انسانی کرامت 2/1
( )برخورد بزرگوارانه با مشکالت)( اتم و اکمل)ملکوتی کرامت 3/1

تشویق مبتنی بر صبر درمقابل تحمیل با سفسطه2
(تقویت توان خویشتنداری در برابر گناه)نسبی فکری تشویق 1/2
(تقویت توان ترک لذت و کسالت و تنبلی)روزانه گفتاری تشویق فاصله ای 2/2
(تقویت توان تحمل سختیهای ناشی از مشکالت)تشویق رفتاری3/2

تسهیل مبتنی بر صمیمیت درمقابل تهدید با  سرزنش3
خیر خواهی با ساده سازی تکالیف1/3
(تبدیل تهدیدها به فرصتها)اولویت بندی مشکالت2/3
(عدم سرزش به خاطر خطاهای گذشته)آینده نگری3/3

سردرگمیتردید با تأیید مبتنی بر صراحت درمقابل 4
(اهداف مورد تأیید به روشنی مشخص شود)تشخیص درست هدف 1/4
(سیر الی المطلوب)تقویت مثبت برنامه ها 2/4
(برنامه روزانه برای رسیدن به اهداف)ایجاد انگیزش در عمل 3/4

14
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(اصالح بین خود و نظام هستی) فصل رشد و تعالی(بهارفصل حساب و کتاب و آمادگی برای )فصل زمستان -د

مبتنی بر دانش و اطالعات درمقابل پیشداوریمشارطه1
(الیقینعلم )، انتقادات و پیشنهاداتاحساسات( شنیدن): اعتماد متقابل1/1
(عین الیقین)شناسیروان شناسی، طرحواره شناسی، رفتارشناسی، شخصیت شناسی، مزاج ( دیدن: )عالمانهتشخیص 2/1
(همدلی()حق الیقین)، چرایی و چگونگی اجرای تصمیماتچیستی( باور قلبی): تصمیم همدالنه3/1

مبتنی بر روش مناسب درمقابل آزمون و خطامراقبه2
منفیتدریجی افکار ، گفتار و هیجانات حذف (: تخلیه)1/2
پسندیدهنمودن رفتار و عادات فهرست (: تحلیه)2/2
سرنوشتفضائل اخالقی جهت تغییر شخصیت و تقویت (: تجلیه)3/2

مبتنی بر مثبت گرایی درمقابل منفی گراییمحاسبه3
طبقه بندی افکار مثبت1/3
توصیف گفتار مثبت2/3
پیش بینی رفتار مثبت3/3

مبتنی بر اعتماد به نفس درمقابل هوای نفسمعاتبه4
(جهان شناختی، خداشناختی، انسان شناختی)مهارت های شناختی :مهار نفس1/4
(حرکت در حدود الهی)مهارت های رفتاری :کنترل نفس2/4
(تقوا و صبر-نماز-ایمان)مهارت های معنوی : هدایت نفس3/4

مبتنی بر نگرش الهی درمقابل نگرش مادیمرابطه5
(نگرش)دینیروی آوردن به دستورالعمهای : مواظبت1/5
(گرایش)تبعیت از دستورات الهی : متابعت2/5
(روش)دینی زندگی و روشسبکتداوم زندگی طبق : مداومت3/5 15
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خودباوری
نبوت

خودباختگی

خودسازیخداباوری
معادامامت

خودنماییخودمحوری
قانونعقلعلممنطق

حقوقیمشاورهعقالنیمشاورهیتخصصمشاورهخانوادهمشاوره
اختالفجهل و گمراهینوگماحدستحریف

نتأکید و تمریتأییدتسهیلتشویقتکریم
صالبتصراحتصمیمیتصبرصداقت

یو سستتحقیر تردیدوسردرگمیو سرزنشتهدید و سفسطهتحمیل هسلطو توهین 
مرابطهمعاتبهمحاسبهمراقبهمشارطه

اذهینگرشنفسبهاعتمادگراییمثبتمناسبروشو اطالعات دانش
نگرش مادیهوای نفسمنفی گراییآزمون وخطاپیشداوری
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خودشکوفایی

شناخت

تعامل سازنده

رشد و تعالی

ر داشتن وزیر ومشاوسخن قابل فهم  زبان روان و نرمشرایط آماده و آسانى صدر سعه

خودبینی

سوره طه29-25آیات 

اصالح بین
خود و خدا

اصالح بین 
خود و خانواده

اصالح بین
خود و جامعه

اصالح بین
خود و نظام هستی



آل عمران 
159

29-25طه 

سوره قدر

سوره فیل

سوره مسد

نرمی و  
مهربانی

سعه صدر

عبرت از جنگ 
با خدا

عبرت از افراد

عدم خشونت

شرایط آماده 
و آسان

درک شب 
قدر

بخشش

زبان نرم و  
روان

برنامه ریزی  
برای یک عمر

طلب بخشش
مشورت  
در امور

سخن 
قابل فهم

داشتن وزیر و
مشاور

کمک گرفتن
از فرشتگان

شب زنده 
داری

عدم نیرنگ  
با خدا

توجه به عذاب
ناگهانی الهی

توجه به  
شدت عذاب

یعاقبت اندیش

عدم 
نگرش مادی

مشارکت ترس از جهنم
در گناههمسر 

ب کیفر متناس
با گناه 
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مطاذعه ترجمه
قرآن
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ارتباط با خاذق

قمخلوباارتباط 

عتطبیباارتباط 

زمانباارتباط 

28رعد/14طه

21روم

12اذرحمان 

86نمل

نماز

همسر

بوی خوش

شب



سوره آل عمران159درمان اختالفات خانوادگی با استفاده از محتوای آیه 
 وَ شاوِرْهُمْ فِی  فِرْ ذَهُمْتَغْرَحْمَةٍ مِنَ اذلَّهِ ذِنْتَ ذَهُمْ وَ ذَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ اذْقَلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَوْذِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْفَبِما 

اذْمُتَوَکِّلِینَاذْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اذلَّهِ إِنَّ اذلَّهَ یُحِبُّ 

با مردم مهربان  ( که شامل حال تو شده،)پس به خاطر رحمتى از جانب خدا !( اى رسول ما)1.
اىگشته

.  شدندمىپراکندهاز دور تو ( مردم)بودى، سنگدلو خشنو اگر 2.
پس . درگذر آنان ( تقصیر)از 3
و . کن  طلب آمرزش براى آنها 4
و . نما،  مشورت در امور با آنان 5

پس . (  قاطع باش و)گرفتى تصمیم هنگامى که 6
بر . .داردکنندگان را دوست مىتوکّلبراستى که خداوند . خداوند توکّل کن7

www.dindarmani.ir 19



دادن در حل مسئلهتذکرمراحل 
چیستی) :تذکر1

چرایی) :تذکر2

چگونگی) :تذکر3

www.dindarmani.ir

مطلوببه رفتارغلطجهت تغییر رفتارهای مکرراصالح اشتباهات 

عموضوو کیفیت اوذویت، کمیت 

هیجاناتسعه صدر با رعایت مراحل کنترل -1
(ته باشددر حضورجمع نباشد و طرف مقابل آمادگی داش)شرایط آماده و آسان برای تذکر-2

محبتزبان نرم و روان همراه با -3
سخنان قابل فهم فرد مورد تذکر-4
تعریف+ تذکر + تعریف -5

آزمون و خطابجای روش مناسب براساس مراقبه
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(سوره طه29-25آیات )برای همه مشاوره موفق قرآنیفنون 

www.dindarmani.ir21

سعه. «یصَدْرِذِیاشْرَحْرَبِّ».(هیجاناتکنترل)صدرى1

شرایط. «أَمْرِیذِیوَیَسِّرْ».آسانوآماده2

زبان. «ذِسانِیمِنْعُقْدَةًوَاحْلُلْ».نرموروان3

سخن. «قَوْذِییَفْقَهُوا»فهمقابل4

داشتن. «اهلیمنوَزِیراًذِیاجْعَلْوَ»ومشاوروزیر5



رگ  اکنون که مرا به این کار بز! )پروردگارا: گفت( موسى( )25)رَبِّ اشْرَحْ ذِی صَدْرِی 
(.اام بیفزو بر صبر و حوصله)ام را برایم گشاده گردان سینه( مأمور فرمودى

www.dindarmani.ir22

مشاورباتماس-10

ذکر-3

سردآبنوشیدن-6

هیجاناتمراحل کنترل 
انهسکوت متفکر-1

نفس عمیق-2

تغییر حاذت-4

تغییر مکان-5

گرفتنوضو-7

نمازآرامشرکعتدو-8

عضالنیآرامسازی-9



هستیقوانین تغییرناپذیر نظام 

حفاظت خداوند از دینش: پنجمقانون •

وندیاری  پیامبران و مؤمنان از سوی خدا: قانون ششم•
اتقوتابعیت برکات الهی از ایمان و : هفتمقانون •

www.dindarmani.ir
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 ریشه کن شدن جریان کفر و باطل: دوازدهمقانون

حتمی بودن پیروزی حق بر باطل: قانون سیزدهم

بازتاب اعمال انسان: قانون یکم

رشد تصاعدی حسنات همه انسان ها: قانون دوم

والیت الهی شامل حال همه مؤمنان: قانون سوم

اختالف درجات در انبیاء، اولیاء و مؤمنان: قانون چهارم

عمرآزمایش و ابتالء و امتحان انسان در طول: قانون هشتم

عهد الهای باه ظاالمین،    : قانون چهاردهم

آناان  فاسقین، خائنین و کافرین نمی رسد و از

.انتقام می گیرد بنا شدن عالم بر پایه عدالت: قانون نهم

(مهلت دادن و عذاب تدریجی)امالء و استدراج : قانون دهم

گمراهی و سردرگمی کافران و مشرکین: قانون یازدهم



(یکپارچگی شخصیت)توحیدقانون-1

(زوجیت در خلقت)اثنینقانون-2

(اساس اداره نظام هستی)مثلثاتقانون-3

(یعناصر تشکیل دهنده نظام هست)اربعهقانون-4

(سطوح درمان مشکالت خانواده)خمسهقانون-5

(برنامه هفتگی درمان)سبعهقانون-6

(مقیاس اندازه گیری)تسعهقانون -7

(تعداد جلسات درمان)عشره قانون-8

(گام های درمان)عشرون قانون-9

(زمان درمانحد اقل )اربعین قانون-10

24
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(یتیکپارچگی شخص)توحیدقانون-1

خدای اَحَد•

کتاب واحد•

پیامبران واحد•

www.dindarmani.ir25

انسان واحد

  برنامه واحد

 واحدراهنمای

استعدادهای واحد

عالئق واحد

 واحداهداف

www.dindarmani.ir



(زوجیت در خلقت)اثنینقانون-2

افکار دوسویه•

هگفتاردوسوی•

رفتاردوسویه•

www.dindarmani.ir26

نسیت دوسویهج

آفرینش دوسویه

قرآن دوسویه

زمان دوسویه

مکان دوسویه

طبیعت دوسویه

www.dindarmani.ir



(نظام هستیارکان اداره )مثلثاتقانون-3
(شعور-شور-شعار)نظام هستی رکن(3)•

(جهاد تبیین-جریان سازی-جریان شناسی)زندگی بشر رکن(3)•

(تجلیه-تحلیه-تخلیه)نظام خانواده رکن(3)•

27

(3)(توجه به روحیات فردی-فهم درست نیازها-گوش دادن فعال)تحکیم خانوادهرکن

(3)(  حسن جویی-تجزیه و تحلیل-مثبت اندیشی)خودشکوفاییرکن

(3)(وقت شناسی-احترام-ذبخند)رشد و تعاذی رکن

(3)(یدتخلیه جد-جریان شناسی جدید-شعارجدید)شناخت خانواده رکن

(3)(تحلیه جدید-جریان سازی جدید-شورجدید)تعامل سازنده رکن

(3)(تجلیه جمعی-جهاد تبیین جمعی-شعورجمعی)اصلی درمان رکن

www.dindarmani.ir



إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ (2)ذِرَبِّکَ وَ انحَْرْفَصَلّ(1)إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ اذْکَوْثَرَ

(3)اذْأَبْترَُ

إِذَّا اذَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ 

وَ اذصَّاذِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِاذْحَقّ

(3)تَوَاصَوْاْ بِاذصَّبرِْ

إِنَّ اذْانسَانَ ذَفِى

(2)خُسْرٍ
(1)والْعَصْرِ

28

هُ کَانَ فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْهُ  إِنَّ

(3)تَوَّابَا

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اذلَّهِ وَ 

(1)اذْفَتْحُ

وَ رَأَیْتَ اذنَّاسَ یَدْخُلُونَ فىِ دِینِ 

(2)اذلَّهِ أَفْوَاجًا

www.dindarmani.ir



جلسه و 9قانون مثلثات درمان مشکالت در 
.هر جلسه یک مثلث قابل اجراست

:تاقانون مثلثات دین درمانی کمک می کند •

.  بپردازیدخداو خودمیاناصالحبه « خودشکوفایی»با •

.اقدام نماییدخانوادهو خودمیاناصالح به «شناخت»با•

.اقدام نماییدجامعهو خودمیاناصالحبه « تعامل سازنده»با•

.بپردازیدنظام هستی و خودمیاناصالحبه « رشد و تعاذی»با•

www.dindarmani.ir29
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:  شعور-3

از اعضای  هرکدام 

گروه به شعارهای  

مطرح شده رای موافق  

. یا مخاذف می دهد

:  شور-2

از اعضای  هرکدام 

گروه شعارهای مطرح 

.  شده را نقد می کند

:  شعار-1

از اعضای  هرکدام 

گروه شعارهای خودش 

.  را مطرح می کند
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:جهادتبیین-3

هرکدام از اعضای 

گروه به تبیین 

جریانات شکل 

گرفته جدید می 

.  پردازد

:جریان سازی-2

هرکدام از اعضای 

د گروه سعی می کن

جریان جدید 

ه به  مشترکی با توج

ضا جریانات بقیه اع

.  ارائه کند

:جریان شناسی-1

هرکدام از اعضای 

گروه جریان 

بوجود آمدن 

شعارهای خودش 

.  را مطرح می کند
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: تجلیه-3

کلی جریاناتی کهطرح 

و  دارای بیشترین محاسن

.کمترین معایب هستند

:  تحلیه-2

معایب و محاسن هربیان 

جریان توسط اعضای 

.گروه

: تخلیه-1

هیجانات منفی تخلیه 

اعضای گروه نسبت به 

.جریانات جدید
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: تحلیه جدید-3

از اعضای گروه به جریانات  هرکدام 

ف  جدید پیشنهادی رای موافق یا مخاذ

.  می دهد

:جریان سازی جدید-2

هرکدام از اعضای گروه جریانات  

جدیدتر مشترک را پیشنهاد می

.  دهد

:  شورجدید-1

هرکدام از اعضای گروه دالیل  

مخاذفت یا موافقتش را در باره 

. جریانات جدید مطرح می کند
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:تجلیه جمعی-3

وه  اکثریت اعضای گر

به مسئوذین اجرای 

شعار مشترک رأی می

.دهند

:جهادتبیین جمعی-2

اکثریت اعضای گروه

شعار مشترک و  

ا مسئوذیت مشترک  ر

.تبیین می نمایند

:شعور جمعی-1

وه  اکثریت اعضای گر

با  به یک شعار مشترک

أی مسئوذیت مشترک ر

.می دهند
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توجه به روحیات فردی و  -3

:  شخصی

تصمیمات همدالنه که اتخاذ 

چیستی، چرایی و چگونگی  

اجرای تصمیمات برای تمام  

ا اعضای گروه محرز و آشکار و ب

.روحیاتشان سازگار باشد

:فهم درست نیازها-2

تشخیص عاذمانه نیازهای 

روهاعضای گروه توسط مسئول گ

:  گوش دادن فعال-1

احساسات، انتقادات وشنیدن 

ط پیشنهادات اعضای گروه توس

مسئول گروه



37 www.dindarmani.ir

:حُسن جویی-3

توجه به محاسن  

مراحل طی شده 

و پیشرفت های  

اعضای گروه

:  و تحلیلتجزیه-2

چیستی،  بررسی 

چرایی و چگونگی  

ر  ایجاد موانع در مسی

نیل به مطلوب

:مثبت اندیشی-1

تار و افکار، گفتقویت

رفتار مثبت در 

اعضای گروه برای 

رسیدن به مطلوب  
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:وقت شناسی-3

: لبخند-1



چوب دین درمانی(4)اربعهقانون 

اصلیعنصر(4)•

فصل(4)•

مزاج(4)•
www.dindarmani.ir39

(4)طبع

(4)رفتار

(4)شخصیت

(4)زمان

(4)شاخص

(4)سنیدوره
www.dindarmani.ir



موانع
شناخت

موانع  
یخودشکوفای
موانع  

رشدوتعاذی
موانع

هتعامل سازند
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میانه رو

زنمرد

بچه

سیاست در خانواده



(رمانبرنامه هفتگی د)سبعهقانون-6

نپیش آزموهفته اول )•

3-1گام دوم هفته )•

6-4گام سوم هفته )•
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( 9-7گام چهارم هفته

( 12-10گام پنجم هفته

( 15-13گام ششم هفته

( 18-16گام هفتم هفته

( 20-19گام هشتم هفته

( پس آزموننهم هفته

( ارزیابی نهاییدهم هفته



در 
می تواند با کشف 

ذاتی خودش و  
با توجه به 

بلندمدت، میان مدت و  
کوتاه مدت برای خودش  

.  برنامه ریزی نماید

و  کتاب خداو با کمک 
داانبیاء و اولیاء خراهنمایی 

شیاطینِو درونی ظلماتاز 
رها شده و از سدّ بیرونی

فته نجات یا
و به 

.برسد
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عمل در زندگیهنر زندگیبرکت زندگیعلم زندگیفرصت ها
پیریمیانسالیجوانیکودکی و نوجوانیدوران زندگی

رشد و تعالیتعامل سازندهشناختخودشکوفاییدرجه180تغییر
پیدا و پنهانگفتار و کردارزبان و دلنهاد و فطرتعوامل تأثیرگذار

(ارتباط با طبیعت)استعمار (ارتباط با خلق)احسان (ارتباط با خود)تقوا (ارتباط با خدا)ایمان سبک زندگی الهی

.دامنیت غذایی و قضایی ایجاد می کنن.به پرستش خدا می پردازند.پیمان می بندند.زود اُنس و الفت گیرندخانواده دینی

از اعضاء و جوارح او گناهی صادر نمی .قلب سلیم دارداخالص
.شود

همه تالش خود را در امور خیر بکار می 
.آزارش به کسی نمی رسد.گیرد

.توبه کند.حیا کند.بفهمد.مهربانی کندایمان

از خدا می ترسد، از شدت و تندی خدا برحذر  پارسایی
.است

اند چنان صبح را به شب و شب را به صبح می رس
.  که گویی خدا را با چشم می بیند

نیا به  برای دنیا اهمیتی قائل نیست و هیچ چیز د
.خوش اخالق و نیکونهاد است.دیده او بزرگ نیاید

ى اعمال و رفتار از کارهاى زشت و تزکیهى جسم از خبائثتزکیهى اخالق از رذائل اخالقىتزکیهى روح از عقاید انحرافىتزکیهتزکیه
ناشایست

اشتیاق به کار خیرپیوسته با حق بودنترک باطلانجام کارهای خالصانه برای خداتوبه 

مناجات با خدااندیشه در باره حسابرسی روز قیامتانجام کارهای نیکناظر دانستن خدا در نهان و عیانخشوع

برای مردم همان را بپسندد که برای خود می .از خود به دیگران حق دهد.به حق داوری کندخیرخواهی
.به حق هیچکس دست درازی نکند.پسندد

نفس خود را مهار می کند، واجبات را بر پا می.تبه حرام ها بی رغبت است و فرمانبر خوبی اسزهد
.کند، فرمانروای خوبی است

یرد و متعصب نیست، کینه کسی را به دل نمی گ
.نددر حق کسی که به او بدی کرده خوبی می ک

به آن کسی که به او زیان رسانده سود می 
، و رساند، از آنکه بر او ستم کرده در می گذرد

.در ادای حق الهی فروتنی می کند
کسی را جز خدا تعظیم نکردنراضی بودن به قسمت الهیشکیبایی در گرفتاری هاشکر در برابر نعمت هاسپاسگزاری

بردباریفروتنیتصمیم به کارهای نیکصبر بر نامالیماتشکیبایی
.همه کارهایش را اصالح کند.درآمدش را بهسازی کند.کردارش رابازسازی کند.دلش را پاکسازی کندصالح بودن

.از حیله و خیانت پرهیز می کند.به عهد و پیمان خویش وفادار است.به بیم و نوید الهی ایمان دارد.سخن به راستی گویدصداقت

خداجویی می کند، برای خدا دوست می دارد،  نیکوکاری
.برای خدا دشمن می دارد

جدایی او برای خداست، خشم او برای خداست،
رضایت او برای خداست،    

همنشینی او برای خداست، عمل او برای  
خداست و برای خدا کار می کند و برای رضای

.خدا احسان می کند

برای خدا خشوع می کند در حالی که از او 
بیمناک و هراسناک است و حالت پاکیزگی و

.پاکدلی و حیا و مراقبت از خود دارد

یمان به حقانیت خدا یقین پیدا کرده ولذا به او ایقین
.آورده است

یقین دارد که مرگ حق است لذا از آن پروا می
.کند

ی باور دارد که رستاخیز حق است لذا از رسوای
.در آن روز می ترسد

ای  یقین دارد که بهشت و جهنم حق است لذا بر
.نجات خویش می کوشد

www.dindarmani.ir47



مثلث پاسداری از نظام زندگی
اذْمُؤْمِنِینَوَبَشِّرِ اذلَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا ذِأَنْفُسِکُمْ وَقَدِّمُوا شِئْتُمْ أَنَّى نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ ذَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ 

رصت بهره گرفته،  سعی نمائید از این ف)و . زنان شما، محل بذرافشانی شما هستند  پس هر زمان که بخواهید، می توانید با آنها آمیزش کنید
مؤمنان، بشارت  و از خدا بپرهیزید و بدانید او را مالقات خواهید کرد و به! اثر نیکی برای خود، از پیش بفرستید( با پرورش فرزندان صاذح

(223:بقره!)ده
ذلَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ ذطَّیِّباتِ أَ فَبِاذْباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ ا اوَ اذلَّهُ جَعَلَ ذَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ ذَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَکُمْ مِنَ

(72نحل)
ا روزى ها شما رو خداوند از جنس خودتان همسرانى برایتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى قرار داد و از پاکیزه

ورزند؟آورند و به نعمت اذهى کفر مىبه باطل ایمان مى( باز هم)داد، پس آیا 

نظام  

خانواده

تربیت فرزند

همسرداریازدواج
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مثلث تحکیم خانواده
إِذَیْهِ أَبَوَیْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اذلَّهُ آمِنِینَعَلَى یُوسُفَ آوَى فَلَمَّا دَخَلُوا 

همگی داخل مصر شوید، که انشاء اهلل در امن و امان خواهید »: و هنگامی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت، و گفت
(99:یوسف)«!بود

اذلَّهُ رَبُّ اذْعَاذَمِینَفَتَبَارَکَ اذلَّهُ رَبُّکُمْ ذَذِکُمُ یِّبَاتِ ذطَّاذلَّهُ اذَّذِی جَعَلَ ذَکُمُ اذْأَرْضَ قَرَارًا وَاذسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَرَزَقَکُمْ مِنَ ا
ورتتان را   و شما را صورتگری کرد، و ص(باالی سرتان)خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی 

جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عاذمیان! نیکو آفرید  و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد  این است خداوند پروردگار شما
(64:غافر!)است

إِنَّ اذلَّهَ ۚ  مْ بِاذْقِسْطِ وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُۚ  وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئًا ۚ  فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ  سَمَّاعُونَ ذِلْکَذِبِ أَکَّاذُونَ ذِلسُّحْتِ 
یُحِبُّ اذْمُقْسِطِینَ

اگر صالح )ایآنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند  مال حرام فراوان می خورند  پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن،
ی کن، که و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی رسانند  و اگر میان آنها داوری کنی، با عداذت داور! آنها را به حال خود واگذار( دانستی

(42:مائده!)خدا عادالن را دوست دارد

خانواده

عداذت

کرامتامنیت
www.dindarmani.ir49 www.dindarmani.ir



جمعجمع

1گام 
ر    مبتنی بخودشناسی 

توحیداصل 
1گام خودبینی987654321

ها
ام

گ

درمانمشاورهآموزشراهنمایی

ها
ام

گ یخودشکوفای

5گام 
مبتنی برخداشناسی
5گامخودخواهی987654321عدلاصل 

9گام 
مبتنی بر  خودباوری
نبوتاصل 

9گام خودباختگی987654321

13گام 
مبتنی بر  خداباوری

امامتاصل 
13گام خودمحوری987654321

17گام 
مبتنی بر  خودسازی
معاداصل 

17گام خودنمایی987654321

خودتحقیری
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جمعجمع

2گام 
مبتنی بر اصل  اخالق

دینیمشاوره 
2گام مجادله987654321

6گام 
مبتنی بر اصل  منطق

خانوادهمشاوره 
6گام تحریف واقعیات987654321

10گام 
مبتنی بر اصل علم

تخصصیمشاوره 
10گام حدس و گمان987654321

14گام 
مبتنی بر اصل عقل

عقالنیمشاوره 
14گام جهل و گمراهی987654321

18گام 
مبتنی بر اصل  قانون

مشاوره حقوقی
18گام اختالف987654321

ها
ام

گ

درمانمشاورهآموزشراهنمایی
ها

ام
گ

عدم شناختشناخت
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جمعجمع

3گامتوهین با سلطه987654321داقتصبراصلمبتنی تکریم3گام 

7گامهسفسطتحمیل با 987654321برصبراصل مبتنی تشویق7گام 

11گام تهدید با سرزنش987654321میمیتصبراصل مبتنی تسهیل11گام 

15گام یسردرگمتردید با 987654321راحتصبراصلمبتنی تأیید15گام 

19گام تحقیر با سستی987654321البتصبراصل مبتنی تمرین19گام

ها
ام

گ

درمانمشاورهآموزشراهنمایی
ها

ام
گ

تعارضهتعامل سازند
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جمعجمع

4گام 
اصلمبتنی بر مشارطه

واطالعاتدانش 
4گامتپیشداوری و قضاو987654321

8گام 
اصلمبتنی بر مراقبه

مناسبروش 
8گامآزمون و خطا987654321

12گام 
اصلمبتنی بر محاسبه

گراییمثبت 
12گام منفی گرایی987654321

16گام 
اصلمبتنی بر معاتبه

به نفساعتماد 
16گام هوای نفس987654321

20گام 
مبتنی بر اصل مرابطه

نگرش الهی
20گامنگرش مادی987654321

ها
ام

گ

درمانمشاورهآموزشراهنمایی
ها

ام
گ

لفساد و تنزّرشد و تعاذی
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توحیدخودشناسی مبتنی بر اصل -1
درمقابل خودبینی

هدفهاعالئقاستعدادها
(کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت)(گذاری استعدادهاارزش)(توانمندی ها، وسع)
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جمعجمع

م 
گا

1

خودشناسی مبتنی بر
اصل توحید

م خودبینیدرمانمشاورهآموزشراهنمایی
گا

1
1

مربی )پرورش استعدادهای توحیدی 
987654321(اصلی خداست

عدم پرورش استعدادها
1(من از مربی بی نیازم)

987654321دیشکوفایی استعدادهای معنوی توحی2
خودبرتربینی 

2(اتکا به توانمندیهای ظاهری)

987654321شکوفایی استعدادهای مادی توحیدی3
خودپسندی 

3(من استعداد برترم)

4دذبستگی به ارزشهای مادی987654321دذبستگی به ارزشهای اذهی4

5
تالش برای تحقق عالئق و ارزشهای 

5ادیتالش برای تحقق عالئق و ارزشهای م987654321معنوی  توحیدی

6
استفاده از عالئق مادی 
6دفوابستگی به عالئق مادی به عنوان ه987654321به عنوان وسیله نه هدف

7عدم توفیق بندگی خدا987654321توفیق بندگی خدا7

8
ت موفقیت در توفیق بندگی خدا و خدم

987654321به خلق خدا
ی و موفقیت در رسیدن به جایگاه اجتماع

8اقتصادی مناسب 

9
ه رسیدن به اهداف مادی و معنوی در سای

987654321رحمت اذهی
سعی و تالش برای رسیدن به اهداف 

9مادی 
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جمعجمع

م 
گا

1/
1

استعدادهای معنوی  
(اصیل)

درمانمشاورهآموزشراهنمایی
موانع شکوفایی  

استعدادها
م 

گا
1/

1

1اثرپذیری منفی987654321مثبتىاثرپذیر1
2شیطنت و حیله گری987654321فرشته خویی و فطرت2
3ضعف در انتخاب987654321بانتخارتقد3
4مسئوذیت گریزی987654321ىت پذیرّیمسئوذ4
5بی وجدانی987654321وجدان5
6انجماد فکری987654321تیخلاّق، رابتکا6
7تعارضات درونی987654321نىدروىاهت ّیظرف7
8ایستایی و درجازدن987654321ایت طلبىهبى ن8
9تغییرناپذیری987654321پذیریر ییتغ9
10ذفّاظی و ظاهربینی987654321معنابخشی10
11تقابل تضادها987654321ادهتضاترکیب 11
12بی تفاوتی987654321اثرگذاری12
13طغیان987654321بندگی13
14توهشوهغریز987654321عقالنیت14
15گستاخی و ذجاجت987654321نىدروش هجو توبه 15
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جمعجمع

م 
گا

1/
2

استعدادهای مادی 
(کمکی)

م دادهاموانع شکوفایی استعدرمانمشاورهآموزشراهنمایی
گا

1/
2

97غیر کاربردی987654321(بهره از امکانات موجود)کاربردی1

98عینی987654321(حل ذهنی مسائل)انتزاعی2

99عملیاتی987654321(طراحی چندبعدی)فضایی3

100بی هنری987654321هنری4

101عدم تحرک987654321حرکتی، ورزشی-بدنی5

102عدم درک اقتصادی987654321اقتصادی6

103مشکل در تکلم و بیان987654321زبانی یا کالمی و فن بیان7

104غیر اجتماعی987654321اجتماعی8

105ضعف در ریاضی987654321(عددی)ریاضی9

106ناتوانی عملی987654321(کاربا ابزار)مکانیکی10

107عدم تخیل987654321...(قصه، شعر، نقاشی و)تخیل11

108عدم مهارت موسیقی987654321موسیقی و صدا12

109غیر فلسفی987654321(به دنبال چرایی)منطق و فلسفه13

110حس ششم ضعیف987654321(حس ششم)پیش بینی 14

111تفکر سطحی987654321(ریشه یابی مسائل)تفکر عمیق15
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جمعجمع

م 
گا

1/
م  ضد ارزشهادرمانمشاورهآموزشراهنماییعالئق و ارزشها3

گا
1/

3

1
پاکی

987654321(وضع یا کیفیت پاک بودن)
پلیدی

1(وضع یا کیفیت پلید بودن)

2...(شلختگی و)بی نظمی987654321...(آراستگی،انضباط)نظم2
3(تن پروری،کاهلی)تنبلی987654321(تالش و کوشش)جدّیت3
4(تظاهر و دورویی)ریا987654321(یکدذی و بی غشی)خلوص4
5(وقت گذرانی)وقت کشی987654321(موقعیت شناسی)وقت شناسی5
6بخل و سنگدذی987654321بخشندگی ومهربانی6

7
سرمایه

7فقر اقتصادی،علمی و فرهنگی987654321(دارایی مادی و معنوی)

8
تجهیزات

8عدم آمادگی987654321(تدارکات،آماده سازی)

9
مدرک

9مدرک قالبی و غیر رسمی987654321(دذیل،نوشته و سند رسمی)

11حسود، بخیل یا ترسو987654321(مربی، راه بلد)راهنما11
10گواهی تأیید نشده987654321(تأییدوتصدیق)گواهی10

12(دوست دو رنگ)یارمخاذف987654321(دوست همدم)یار موافق12
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جمعجمع

م 
گا

1/
4

اهداف مادی و 
معنوی

درمانمشاورهآموزشراهنمایی

موانع رسیدن به 
اهداف

م 
گا

1/
4

1بندگی شیطان987654321بندگی خدا1

2سوء عمل987654321حُسن عمل2

3غضب اذهی987654321رحمت اذهی3

4خانواده از هم گسیخته987654321حفظ نظام خانواده4

5خانواده نا ایمن987654321حفظ امنیت خانواده5

6اعضای خانوادهخواری و ذذت987654321حفظ کرامت اعضای خانواده6

7به خانوادهظلم و ستم987654321حفظ عداذت در خانواده7

8(بیراهه)انحطاط و پستی987654321رشد و تعاذی خانواده8

9سقوط خانواده987654321شکوفایی خانواده9
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جمعجمع

م 
گا

5

دل عمبتنی بر خداشناسی 
الهی

م خودخواهیدرمانمشاورهآموزشراهنمایی
گا

5

987654321درک نظارت خداوند بر تمام اعمال و رفتار1
عدم درک نظارت خداوند بر تمام اعمال و 

1رفتار

2نعدم ترس از خدا در نها: ناظر تکریم نشده987654321ترس از خدا درنهان: ناظر تکریم شده2

3اخودپرستى، کفران و طغیان در برابر خد987654321داتوجّه انسان به مقام و کرامت خود و شکر خ3

4
ی  درک بخشندکی و مهربانی خدا  با دسترس

آسان
987654321

عدم مطاذعه قرآن برای یافتن راه حل  
4مشکالت

5احساس تنهایی و بی کسی987654321شناخت خدا به عنوان یارهمیشگی5

6طاغوت هاغرق در ظلمت و گمراهی987654321شناخت خدا به عنوان نورهدایت6

7
ام شناخت حاکمیت خدا در حل مشکالت با دو

اَبَدی
987654321

تکیه بر حاکمان بی دوام 
7غیر اذهی  

8دذی که از خدا تهى شده987654321شناخت خدا با عمق بینهایت8

9
ر اوامباآداب کامل،جامع و مانعحل مشکالت

اذهی  
9نحل مشکالت با آداب و رسوم ناقص نیاکا987654321
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جمعجمع

م 
گا

9

م درمانمشاورهآموزشراهنمایی
گا

9

1
علم و آگاهی از عمل خویش

1گمراهی و ضالذت987654321(شهادت به توحیدونبوت)

2دارای غل و غش و ناخاذصی987654321اخالص قبل از عمل2

3
مشیّت 

3فرصت طلبی  و غفلت زدگی987654321(خواستن و طلب کردن)

4بی اراده و بدون تصمیم987654321(عزم وتصمیم)اراده4

قَدَر 5
5سردرگمی  و بالتکلیفی987654321(تعیین حدود و اندازه خواسته ها)

6
(صدورحکم)قضا 

6احساس بی ذیاقتی987654321شایستگی ها و قابلیتهاکشف 

(تأیید نهایی)اِذن 7
7شک و تردید987654321(عداذت)زمینه های رشدتدارک 

8
(  ثبت و ضبط)کتاب 

8حواس پرتی و پرش افکارهنگام عمل987654321و مواظبتمراقبت 

9
(  پایان کار)اَجَل 

9ریا و غرور بعد از عمل987654321عاقبت به خیریطلب 
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608
عبودیت خالصانه

987654321(طلب شهادت در راه خدا)
زندگی منافقانه  

608(دورویی و ریاکاری)

جمعجمع

م 
گا

13

م درمانمشاورهآموزشراهنمایی
گا

13

600
ل و شهادت دادن به یگانگی خدا و رساذت رُسُ

987654321امامت ائمه
ل  شهادت ندادن به یگانگی خدا و رساذت رُسُ

600و امامت ائمه

601اطاعت از غیر خدا987654321اطاعت از خدا601

602اطاعت از شیاطین987654321اطاعت از رسول602

603اطاعت از سالطین و طاغوتها987654321اطاعت از وذی امر603

604انحراف از صراط مستقیم987654321هدایت در صراط مستقیم604

605آذودگی به گناهان987654321طهارت و پاکی از هر گناه605

606سبقت در بدیها987654321سبقت در خوبیها606

987654321حکومت بر دلها با عدالت خواهی607
دوری از جمع مؤمنان

607(مردم گریزی)
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م 
گا

13

تجلی نشانه های خداباوری 
(  ص)در خاندان پیامبر

مضامین زیارت امین اهلل
م نشانه های خودمحوریدرمانآموزشمشاورهراهنمایی

گا
13

1خیانت در امانات اذهی987654321امین خدا در زمین1

2اذگوی شیطانی برای بندگان987654321حجت خدا بر بندگان2

3تالش های شیطانی987654321مجاهد در راه خدا3

4غافل از کتاب خدا987654321عامل به کتاب خدا4

5پیرو سنت های جاهلی987654321(ص)پیرو سنت پیامبران 5

6مغاذطه های منطقی987654321اتمام حجت کننده با برهان های رسا  6

7شک و تردید به تقدیر اذهی987654321مطمئن به تقدیر اذهی7

8ناراضی از قضای اذهی987654321راضی و خشنود از قضای اذهی8

9بی عالقه به ذکر و نیایش با خدا987654321آزمند ذکر ونیایش با خدا9

10دوستدار اوذیاء طاغوت987654321عاشق بر گزیدگان اوذیاء اذهی10

11محب اهل گناه987654321محب اهل زمین و آسمان11

12ناشکیبایی در نزول بالها987654321صابر و شکیبا بر نزول بالها12

13کفران نعمت های فراوان اذهی987654321شاکر بر فزونی نعمت های اذهی13

14کننده کامل عطاهای اذهیفراموش987654321یاد کننده کامل عطاهای اذهی14

15غافل از دیدار اذهی987654321مشتاق به شادی دیدار اذهی15

16ذخیره سازی گناه برای روز جزا987654321ذخیره کننده تقوا برای روز جزا16

17پایبندی به روشهای خودساخته987654321پیرو روش های اوذیاء خدا17

18تشویق به اخالق دشمنان خدا987654321جداکننده از اخالق دشمنان خدا18

19غافل از سپاس و ثنای خدا با دذبستگی به دنیا987654321غافل از دنیا به سپاس و ثنای خدا19

20سنگ دل و سرگردان به سوی غیر خدا987654321دارای دل فروتن و سرگردان به سوی خدا20

جمعجمع www.dindarmani.ir63



احساس حضور خداوند درهمه جا و همه حال

پاک کننده ها 
نماز اول وقت•
روزه اعضای بدن•
پرداخت خمس اضافه درآمد•
هزکات آنچه خدا به تو بخشید•
(دل خانه خداست)حج دل •
(مبارزه دائم اذعمر)جهاد اکبر•
امر به معروف با اعمال و رفتار•
نهی از منکربا افکار و گفتار•
خدابا دوستان دوستی :توذی•
دوری از دشمنان خدا : تبری•

هاپاکی
روح                                                                                    پاکی•
جسم                                                                                پاکی•
طعام                                                                             پاکی•
نعمتها                                                                          پاکی•
قلبپاکی•
نفس                                                                        پاکی•
اعمال و رفتار     پاکی•
ر افکار و گفتاپاکی•
دوستی ها                            پاکی•
www.dindarmani.irاز دشمنی ها            پاکی• 64
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919دوستی با دشمنان خدا987654321(دوری از دشمنان خدا)تبرّی 919

جمعجمع

م 
گا

17

م درمانمشاورهآموزشراهنمایی
گا

17

911ترک یا سبک شمردن نماز987654321اول وقتنماز911

گوش،چشم،زبان،دل،دست)روزه اعضای بدن 912
(و پا

987654321
عدم کنترل اعضای بدن 

(گوش،چشم،زبان،دل،دست وپا)
912

913استفاده از مال خمس و زکات نداده987654321خمس و زکات913

914کار و فعاذیت برای غیر خدا987654321(کار و فعاذیت برای خدا)حج دل 914

915تالشهای عبث و بیهوده987654321(کار و تالش برای خانواده)جهاد 915

916امربه منکر987654321امربه معروف916

917نهی از معروف987654321نهی از منکر917

918دوری از دوستان خدا987654321(دوستی با دوستان خدا)توذّی 918
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رفتن به جهادِ نفس، راهی ست بزرگ
از جبهه گریختن، گناهی ست بزرگ

ما بر سر پُستِ انقالبیم هنوز
خفتن سر پُست، اشتباهی ست بزرگ
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20گامنگرش مادی987654321مرابطه مبتنی بر اصل نگرش الهی20گام
جمعجمع

1گامخودبینی987654321خودشناسی مبتنی بر  اصل توحید1گام
2گاممجادله987654321اخالق مبتنی بر اصل مشاوره دینی2گام

ها
ام

گ

درمانمشاورهآموزشراهنمایی
ها

ام
گ

3گامتوهین با سلطه987654321تکریم مبتنی بر اصل صداقت3گام
4گامپیشداوری و قضاوت987654321مشارطه مبتنی بر اصل دانش واطالعات4گام
5گام(و تکبرغرور )خودخواهی987654321خداشناسی مبتنی بر اصل عدل5گام
6گامتحریف واقعیات987654321منطق مبتنی بر اصل مشاوره خانواده6گام
7گام(مغلطه)تحمیل با سفسطه987654321تشویق مبتنی بر اصل صبر7گام
8گامآزمون و خطا987654321مراقبه مبتنی بر اصل روش مناسب8گام
9گامخودباختگی987654321خودباوری مبتنی بر اصل نبوت9گام
10گامحدس و گمان987654321علم مبتنی بر اصل مشاوره تخصصی10گام
11گامتهدید با سرزنش987654321تسهیل مبتنی بر اصل صمیمیت11گام
12گاممنفی گرایی987654321محاسبه مبتنی بر اصل مثبت گرایی12گام
13گامخودمحوری987654321خداباوری مبتنی بر اصل امامت13گام
14گامجهل و گمراهی987654321عقل مبتنی بر اصل مشاوره عقالنی14گام
15گامسردرگمیتردید با 987654321تأیید مبتنی بر اصل صراحت15گام
16گامهوای نفس987654321معاتبه مبتنی بر اصل اعتماد به نفس16گام
17گامخودنمایی987654321خودسازی مبتنی بر اصل معاد17گام
18گاماختالف987654321قانون مبتنی بر اصل مشاوره حقوقی18گام
19گامتحقیر با سستی987654321تمرین مبتنی بر اصل صالبت19گام
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