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حبضطیي زض جلسِ :
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ذالغِ جلسِ :
اٍلیي جلسِ حلوِ غبلحیي اسبتیس ثسیجی ذَاّط ضٍظ چْبضضٌجِ زٍم هطزاز

 ٍ 1392هػبزف ثب هیالز اهبم حسي هجتجی(ع) زض هحل زكتط هؼبًٍت

كطٌّگی ٍاحس ػلَم ٍ تحویوبت تطٌیل گطزیس  .زض ایي جلسِ ثِ ًوص اسبسی ظًبى زض اضتوبی جبهؼِ اضبضُ ضسُ ٍ اّساف اسبسی ایجبز حلوِ ذَاّطاى اظ
جولِ  :ضطٍضت هوبثلِ ثب جٌگ ًطم  ،تَجِ ثِ حوَم ظًبى ٍ اّویت اسالم ثِ ظى ٍ لعٍم آگبّی زازى ثِ زاًطجَیبى زض ایي ذػَظ ً ،وي ثِ هسیطاى
ًالى  ،ایجبز ثستط تحَل زض ػلَم اًسبًی ،ایجبز ثستط هٌبست جْت ایجبز جْبًی ًطزى ٍ ًوص ظًبى ٍ ثیساضی اسالهی هَضز تبًیس هطاض گطكت ٍ اسبتیس
عطح ّب ٍ ثطًبهِ ّبی ًبضثطزی ضا اضائِ ًوَزًس ّ .وچٌیي زض ایي جلسِ ًتبثربًِ  300جلسی اظ ًتبثْبی ًبة زض حَظُ ػلبف ٍ حجبة ٍ كلسلِ حجبة
زضاذتیبض اسبتیس هطاض گطكت  .ضاٌّبضّبی هغطح ضسُ زض ایي جلسِ جْت تطٍیج ٍ تطَین حجبة ٍ ػلبف :
ثطای زاًطجَیبى زض ایي ضاستب

 -1توَیت پبیِ ّبی زیٌی  -2ایجبز اًگیعُ

 –3بررسی ً بیان مسالو از طریق اساتید غیر معارف ً فرىنگ سازی آن

 -4ایجاد امتیازات فرىنگی جيت

پژًىش در این حٌزه  – 5ظهیٌِ سبظی ّبی الظم جْت ایجبز اًگیعُ ٍ هیل ثبعٌی ثِ حجبة ٍ اضظضی ًطزى آى ٍ ثطگعاضی جلسبت هتؼسز زض اضتجبط ثب
ضكغ ضجْبت  – 6استلبزُ اظ هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی غبحجبى كي ( اسبتیس ضٍاًطٌبسی ٍ اسبتیس حَظُ ّبی زیٌی) زض ایي اضتجبط  -7اعالع ضسبًی هطاحل ًبض ٍ
كؼبلیت ّب ثطای جلَگیطی اظ هَاظی ًبضی  -8توَیت ًبًَى هطٍجیي ٍ هجلـیي حجبة ٍ ػلبف ٍاحس ثب ایجبز ًبضگطٍُ ّبی ترػػی
جلسِ ثب ثیبى هغؼِ ضؼطی اظ زیَاى ضوس هَالًب تَسظ ذبًن زًتط لجبًی هغلن ٍ غلَات ثط هحوس (ظ) ٍذبًساى پبى ٍ هٌعّص زض سبػت
ضسیس.

دکتر عصمت سوادی
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13ثِ پبیبى

ضطح ًلی جلسِ :
اٍلیي جلسِ حلوِ غبلحیي اسبتیس ذَاّط هوبضى ثب ضٍظ هیالز اهبم حسي است ٍ اهیسٍاضین جلسبت ثؼسی ثِ یوي ثطًت ایطبى پطثبضتط ثطگعاض گطزز .اگط
ثتَاًین هطط ظًبى ضا تَاًوٌس ًٌین ٍزض ّوِ ظهیٌِ ّبی ػلوی  ،پژٍّطی ٍ كطٌّگی ثِ زضجبت ػبلی ثطسبًین  ،جبهؼِ ایسُ آل ذَاّین زاضت  .اهبم ذویٌی
هی كطهبیس " :هطزاى اظ زاهي ظًبى ثِ هؼطاج هی ضًٍس " ایي حویوت است اگط ظًبى زض سغح ػبلی زاضای سیبست ً ،یبست ٍ زیٌساضی ثبضٌس هی تَاًٌس جبهؼِ
ثسیبض ػبلی ضا ایجبز ًوبیٌس ّ .وِ ًطَضّبی استؼوبضی ثط ایي ثبٍضًس ًِ ثطای تسلظ ثط ّط ًطَضی ثبیس اظ ظًبى جبهؼِ ضطٍع ًطز .یؼٌی آًبى ضا زض هسیط
ذَاستِ ّبی ذَز حطًت زّیس تب ذَاستِ ّبیتبى اجطا گطزز ٍ اگط هیرَاّیس جبهؼِ ضا زض جْت اضتوب سیط زّیس ثبظ ّن ثِ سطاؽ ظًبى ثطٍیس .ثِ ّویي زلیل
است ًِ هی تَاى گلت ّوَاضُ زض عَل تبضید زض حن ظًبى ظلن ضسُ ،زاًطجَیبى ّویطِ ایي ضجِ ضا زاضًس ًِ چطا ایي ّوِ سویٌبض ٍ ًتبة زض ذػَظ
حوَم ظًبى ًَضتِ ضسُ ٍ چطا یي ثبض ًوی گَیٌس حوَم هطزاى ؟ ثِ ذبعط حسبسیت هسبلْبست ًِ تؼلین ٍ تطثیت جبهؼِ زض زست ظًبى جبهؼِ است.
اهطٍظ اٍلیي جلسِ حلوِ غبلحیي ظًبى ثسیجی ٍاحس ثطگعاض گطزیسُ تب زض ٍاهغ ًوغِ آؿبظی ثبضس ثطای اًجبم كؼبلیت ّبی پطثبض زض ذػَظ هسبئل ظًبى ٍ
حجبة ٍ ػلبف اظ زیس اسالم ػعیع هطآى ًطین  ،اظ ّوِ اسبتیس زاضای زؿسؿِ ٍ هسئَل زضذَاست هی گطزز ًظطات ٍ پیطٌْبزات ٍ عطح ّبی سبظًسُ ذَیص ضا
اضائِ ًوبیٌس.
اهطٍظ اسبتیس ثسیجی ذَاّط ٍاحس ػلَم ٍ تحویوبت ً 28لط ّستٌس  ،یؼٌی  28كٌط هی ثبضٌس ًِ جبی اهیسٍاضی ظیبزی هی ثبضس  28اًسیطِ ٍ  28استبز
زاضای زؿسؿِ .اّساف تطٌیل حلوِ غبلحیي اسبتیس ثسیجی ٍاحس ػجبضتٌس اظ:
 -1ایجبز اتحبز ثیي اسبتیس ثسیجی ذَاّط جْت ًبض ٍ كؼبلیت هسئَالًِ ٍ توَیت ًوبط هَت ٍ اًتوبل تجطثیب ت جْت حطًت ثِ سَی اّساف هوسس.
 -2تؼوین ثبٍضّبی زیٌی .
 -4هوبثلِ ثب جٌگ ًطم  .اهطٍظُ ًطَض ّبی ؿطثی زض ضجٌِ ّبی هرتلق هبَّاضُ ای ضجْبتی ضا زض ذػَظ زیي ٍ اّویت حوَم هیٌٌٌس ثِ سجٌی ًِ ضجْبت
ظیبزی ضا زض اشّبى زیگطاى ایجبز ًطزًس . .زض غَضتی ًِ سیطُ ضسَل اهلل جبیگبُ حضطت ظّطا (س) ضا ثِ ذَثی هطرع ًطزُ ٍ ّوچٌیي سَضُ ًَثط زض ضبى
حضطت ظّطاست  ،هب هٌبثغ ظیبزی زاضین ثبیس ضجْبت ضا هجل اظ ضٍثطٍ ضسى زاًطجَ ثب آًْب ضكغ ًوبیین .
ً -5وي ثِ عطح اسالهی ًطزى زاًطگبُ ٍ ًوي ثِ هسیطاى ًالى زض ایي ضاستب  .پطّیع اظ تٌس ضٍی یب ًٌس ضٍی  .اسالم ًبة هحوسی (ظ) زػَت ثِ هیبًِ
ضٍی ًوَزُ ًِ ثبیس تَجِ زاضت اسالهی ًطزى زاًطگبُ ًِ ثب ظٍض ٍ تحٌن ًِ اظ عطین ایجبز ظهیٌِ سبظی ثطای ضٌبذت هلبّین كطٌّگ اسالهی اهٌبى پصیط
است. .اسبتیس ثبیس ثطًبهِ ٍ ًظطات ٍ ضاٌّبضّب ٍ ثستِ ّبی ضاّجطزی ٍ ػولی ذَز ضا اضئِ ًوبیٌس تب  28كٌط ٍ ًظط ثسیجی ّسایتگط حطًتْبیوبى زض ذػَظ
هسبلِ حجبة ٍ ػلبف ثبضس.

 -7ایجبز ثستطسبظی زض تحَل ػلَم اًسبًی ًِ زض ایي ذػَظ كؼبلیت ّبی اًجبم ضسُ ضبهل  :ایجبز زثیطذبًِ ٍحست حَظُ ٍ زاًطگبُ

– ثطگعاضی ًطسی

آظاز اًسیطی – ثطگعاضی ًطسی ًظطیِ پطزاظی – ًبضگبُ سجي ظًسگی است ً .بض هْوی ًِ ثبیس اًجبم زّین اًست ًِ ًبضّبیی ًِ تب اهطٍظ اًجبم ضسُ جوغ
آٍضی ضَز  .ثب یي هسیطیت ذَة ًیطٍّب ضٌبسبیی ضًَس اكطاز غبحت عطح  ،عطح ّب ضا تحَیل زٌّس .
 -8ایجبز ثستط ثسیج جْبى اسالم  .االى ظًبى زض ثیساضی اسالهی ًوص ثسیبض هْوی زاضًس هی ذَاّین زض ٍاحس ذَز اًطباهلل حطًت ذَثی ضا ضاُ اًساظی
ًٌین .
زض ایي اضتجبط ًبًَى هطٍجیي حجبة ٍ ػلبف ًِ اسبتیس – ًبضًٌبى – زاًطجَیبى هی ثبضٌس یي سبل ٍ اًسی است ًِ ضاُ اًساظی ضسُ استٍ . .ظیلِ هب
آًست ًِ زاًطجَیبى ضا ػبضن زیي  ،ػبضن حجبة ًٌین ثب استسالل ٍ هٌغن ،آًَهت هی ثیٌین ًِ زاًطجَ ذَزش هجلؾ ٍ هطٍج ذَاّس ضس ٍ حجبة ضا تبج
ثٌسگی ذَز ذَاّس زاًست ً .بضی ًٌین زاًطجَ ثِ حجبثص اكتربض ًٌس  .ثبیس آثبض ضٍحی

– ضٍاًی حجبة ضا زض جبهؼِ ثیبى ًوبیین .زض ایي ذػَظ

ًالسْبیی ثطگعاض گطزیسُ  -زٍم ًتبثْبی ًبة زض ًتبثربًِ ًِ هطیت  300جلس هی ثبضس ًِ زض اذتیبض ػعیعاى هطاض گطكتِ است ً .بضگبّْبی ترػػی ٍ حلوِ
ّبی ػلوی اسبتیس ًیع زض ایي ضاستب ضاُ اًساظی ضسُ است..
زض ازاهِ جلسِ اسبتیس ضوي هؼطكی ذَز ٍآضٌبیی اػضب ثب یٌسیگط  ،پیطٌْبزات ٍ عطح ّبی ذَز ضا هغطح ًوَزًس.
سیویي زٍلتی  :استبز ػلَم هطآى ٍ حسیث زاًطجَی زًتطی استبز هسػَ گطٍُ هؼبضف  :پیطٌْبز ثٌسُ اًست ًِ زض ذػَظ حجبة ضٍی چبزض تٌْب تبًیس
ًطَز ثلٌِ هطحلِ ثِ هطحلِ پیص ضٍین  ،تٌْب ضاٌّوب ثبضین ٍ اًتربة ضا ثط ػْسُ زاًطجَیبى هطاض زّین  .ثبیس پبیِ ّبی زیٌی ضا توَیت ًوبیین ٍ اظ هترػػیي
ضٍاًطٌبسی زض اضتجبط ثب حجبة ٍ ضٍاثظ زذتطاى ٍ پسطاى هطبٍضُ ثگیطین ًِ حتوب زض جلسبت حبضط ثبضٌس .اظ هجطای ػلوی زاًطجَیبى ضا تطؿیت ٍ تطَین
ًوبیین.
ظّطا ًطیوی  :توَیت پبیِ ّبی زیٌی  .ایجبز ضٌبذت ٍ هؼطكت .زض ًظط گطكتي ًوطُ ًالسی ثطای زاًطجَیبى ثطای تحوین زض ذػَظ حجبة.
الْبم ًَضیي  :اظ حَظُ كطٌّگی  .ثْطُ گیطی اظ اسبتیس ؿیط ضضتِ ّبی هؼبضف ثطای غحجت ثب زاًطجَیبى  ،ثِ ایي غَضت ًِ سیبستگصاضی ّب ثب اسبتیس اّل كي
زض ظهیٌِ ترػػی هؼبضف ثبضس اهب ثحث اجطا ثِ زلیل ًلَش ًالم اسبتیس گطٍُ ٍ زضٍس ترػػی زاًطجَیبى ثط ػْسُ ایطبى هطاض گیطز.
آهٌِ ضثیؼی :اظ حَظُ كطٌّگی -اضتوبی ثبٍضّبی زیٌی ضاُ ضا ّوَاض ذَاّس ًطز  .هوبثلِ ثب جٌگ ًطم  .ثط عطف ًطزى ضجْبت.
ػغط گل سَضاًی  :ضئیس زكتط كطٌّگ زاًطٌسُ كٌی ٍ هٌْسسی ّ -وِ تبًیس ثط ًبضگبّْبی سجي ظًسگی است ًِ زضثطگیطًسُ ّوِ هسبئل هغطح ضسُ هی
ثبضسّ .وِ هجبحث ضا هی تَاى زض ظیط سجي ظًسگی هطاض زاز زض ٍاهغ هسبلِ حجبة ثِ ًوص حجبة زض ظًسگی ثطهی گطزز ًِ ثبیس ّوِ ظیط هجوَػِ یي
ثرص ٍاحس ثبضٌس تب اظ هَاظی ًبضی ّب جلَگیطی ضَز ٍ ثؼس اظ آًٌِ ضضس ٍ گستطش پیسا ًطز جسا جسا هغطح ضَز. .زض ثحث ًویتِ اًضجبعی ثطای تَجیِ
زاًطجَیبى زض ظیط هجوَػِ ًبًَى حجبة ٍ ػلبف ثرطی ثبضس ثطای هؼطكی ٍ هطبٍضُ ً .السْبیی ثطای هطٍجیي ثطگعاض گطزز ٍ هطٍجیي زض زكبتط كطٌّگ
هطبٍضُ ثسٌّس ٍ گعاضضبت زازُ ضسُ اضائِ گطزز .ثبیس ًویتِ ای اظ اسبتیس زض اضتجبط ثب سجي ظًسگی ایجبز گطزز .
عجبعجبیی:اظ اسبتیس هسػَ هؼبضف  .ثطگعاضی جلسبت حلوِ غبلحیي ثِ غَضت هبّیبًِ ٍ هستوط زض ضاستبی كطٌّگ اسالهی تبثیط گعاض است
لجبًی  :زًتطی هسیطیت  .اظ عطین ػولٌطز ٍ ضكتبض تجلیؾ ًٌین  .اگط هب ثرَاّین هَكن ثبضین ؿیط هستوین ثب ػولٌطز زض سط ًالس ثبٍضّبی زیٌی ٍ هؼٌَی
ضا الوب ًٌین  .ثبٍضّبی زیٌی ٍ هؼٌَی ضا ضضس زّین ثٌیبى ضكتبضّب هصّت ٍ هؼٌَیت ٍ اضطام ضا زض ػول ثبیس تلْین ًٌین .پلِ پلِ ثِ هالهبت ذسا ثطٍین .

پَضججبضی  :زكتط كطٌّگ هسیطیت .ضكتبضّب زض جْت اذالم ثبضس ّ .وِ غحجت ّب پیطاهَى اذالم ثَزُ  .ذسا هی گَیس اذالم ذَة زاضتِ ثبضین.تب ثتَاًین
جصة ًٌین
زًتط گیتب ثبهطی  :استبز زاًطٌسُ ًلت  .حجبة ٍ ػلبف هَضَع اّن جبهؼِ است  ،عطح ّب ثبیس ػولی ثبضس .زاًطجَ ضا ثِ حویوت آگبُ ًوبیین .ثبیس ضاُ ّبیی
ثبضس تب ثچِ ّب ثیطتط زض زاًطگبُ ثوبًٌس  ،هؼبًٍت كطٌّگی ثب ّوٌبضی هؼبًٍت پژٍّطی ٍ آهَظضی ثب ًویتِ ّبی ترػػی اكطاز ضا جصة ًٌٌس .ثسیج اسبتیس
هسوت ترػػی ضا هَیتط ًٌٌس .ثبیس ثب ثطًبهِ ّبیی ؿیط هستوین ٍ ترػػی ثچِ ّب ضا جصة ًٌین.
زض پبیبى هسئَل ثسیج اسبتیس ٍاحس زًتط ػػوت سَازی ضوي تطٌط اظ حضَض اسبتیس زض جلسِ آًْن زض آذطیي ضٍظ ًبضی هجل اظ تؼغیالت تبثستبًی زاًطگبُ
ثیبى ًوَزًس ًِ جْت اسبتیس كؼبل زض حلوِ ّب توسیطًبهِ ّبیی اظ عطف سبظهبى ثسیج اسبتیس اهتیبظات كطٌّگی زض ًظط گطكتِ ذَاّس ضس .جلسبت ثبیس پط
هحتَا  ،ػولیبتی ٍ هساٍم ثبضس.ضاٌّبضّبی اجطایی ثبیس هغطح ضَز ّن ًبضثطزی ٍ جصاة ثبضس  .ذغجِ ؿسیط زض سجي ظًسگی هَثط است .ضاٌّبضّبی اجطایی ضا
ثبیس ثیبى ًوَز  ،زض جطٌَاضُ ؿسیط كؼبل ثبضین .ثتَاًین ًبضگطٍّی زض اضتجبط ثب هسبئل ظًبى ثِ غَضت هٌغوی ٍ اسبسی ثب ضاٌّبضّبی اسبسی اضائِ ًوبیین ٍ
اعالع ضسبًی ّن اًجبم گطزز .
ذبًن زًتط هؼػَهِ لجبًی هغلن ّن ثطای پبیبى جلسِ هغؼِ ضؼطی اظ زیَاى ضوس تجطیع ثیبى ًوَزًس:
ًجب ضس احس ٍ پیوبًی ًِ ًطزی زٍش ثب ثٌسُ
ًِ ثبزا احس ٍ ثس احسی ٍ حسٌت ّط سِ پبیٌسُ
ثرَاُ ای زل چِ هی ذَاّی  ،ػغب ًوس است ٍ ضِ كبضل
ًِ آى هْطٍ ًلطهبیس ًِ ضٍ تب سبل آیٌسُ
ثِ جبى ضِ ًِ ًطٌیسم ظ ًوسش ٍػسُ كطزا
ضٌیسی ًَض ضخ ًسیِ ظ هطظ هبُ تبثٌسُ
ذیبلص چَى چٌیي ثبضس جوبلص ثیي ًِ چَى ثبضس
جوبلص هی ًوبیس زض ذیبل ًبًوبیٌسُ
ػجبیت ؿیط ٍ ال ؿیط است ًِ هؼطَم است ثب ػبضن
ٍغبل ثَل ػجت زاضز ظزٍزُ ثب ظزایٌسُ
جلسِ ثب شًط غلَات ثط هحوس ٍ آل هحوس (ظ) ثِ پبیبى ضسیس.

