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 ثسن اهلل الرحوي الرحین

  !، سالماودیشه جوی گرامی

با همفکری و تعامل دوستان خود  در گروه های مباحثه، و مطابق با گام های ذیل به ایه سواالت 

 پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

اهرٍزُ در ثسیبری از جَاهغ غرثی کِ خَد را پیطتبز آزادی قلوذاد هی کٌٌذ، قلورٍی آزادی ّر فرد جبهؼِ   الف(

تؼریف ٍ تؼییي هی گردد. ثِ ایي هؼٌب کِ فرد آزاد است کِ ّر کبری ثب تَجِ ثِ حقَق ٍ آزادی ّبی دیگر افراد 

ایي ػجبرت صحیح آیب ثِ ًظر ضوب حبل  ، تب جبیی کِ هٌجر ثِ ًقض آزادی فرد یب افراد دیگر ًگردد.اًجبم دّذ

 ؟«ٍارد ًکٌذکِ ثِ آزادی دیگراى لغوِ  هی ثبضذتب جبیی  فرد در اجتوبعآزادی ّر حذ »است کِ: 

 

ٍ جَاى  ی ضبداةضبدی ٍ ًطبط ٍاقؼی ثر اسبس خَد ػبلی ٍ داًی چیست؟ چگًَِ هی تَاى هولکتهٌظَر از   ب(

ٍ قصذ داریذ  ّستیذتصَر کٌیذ در یکی از هذارس، داًطگبُ ّب یب ٍزارتخبًِ ّب دارای هسئَلیتی  داضت؟ پرًطبطی یّب

ریسی ًوبیذ، چِ عرح ّب ٍ ثرًبهِ ّبیی ارائِ  تب در جْت تقَیت رٍحیِ ًطبط ٍ ضبداثی جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ثرًبهِ

 خَاّیذ ًوَد؟  

 

 

ػجبدت ٍ »، «تقَا»، «ّجرت ٍ جْبد»، «آزادی»در ًظبم فکری ضْیذ هغْری راثغِ خَدػبلی ٍ خَدداًی را ثب ج( 

ارتجبط هٌغقی ّریک از تجییي ًوبییذ؟ ثب ّوفکری یکذیگر تالش ًوبییذ   «ثسرگی ٍ ثسرگَاری رٍح»ٍ  «دػب

 هفبّین ریل را ثب یکذیگر تحلیل ًوبییذ. 

 :ّر یک از اػضب ٍ ّن ثِ صَرت عرح جوؼی آى در گرٍُ تَسظ عرح سَال، ّن ثِ صَرت هغبلؼِ فردی گام اول 

:چٌذ دقیقِ تفکر ٍ تبهل ثرای رسیذى ثِ ًظن فکری ٍ چیٌص هغبلت هرتجظ در رّي ّر یک از اًذیطِ جَیبى گام دوم 

:تَسظ هرثیبىارائِ ٍ عرح دیذگبُ ّب تَسظ ّر یک از اػضب در زهبى ثٌذی هقرر  گام سوم 

:ًقذ ٍ تحلیل دیذگبُ ّبی هغرح از سَی دیگر اػضبی گرٍُ در زهبى هقرر  گام چهارم 

:جوغ ثٌذی گام پنجم 

 


