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ع:  
ضو

مو
روح

ت 
قدر

ت و 
قو

  ي

  يقوت و قدرت روح
  جلسه)1 - 92محرم - يرهبر تي(ب

  بحث: يمعرف
از  يكـ يهسـتند كـه كسـب     نگونهيا لياز فضا ياريبس ن،يمنظومه معارف د در

قوت  ل،يفضا نياز ا يكيهم هست.  گريد ليو مقدمه كسب فضا ساز نهيآنها، زم
ـ و اريبسـ  گاهيارزش و جا يكه دارامؤمن است  يو قدرت روح . باشـد  يمـ  يا ژهي

و  يقرآن يررسب كيمؤمن، مستلزم  يبا ابعاد مختلف قوت و قدرت روح ييآشنا
كسب  يامر مهم آشنا شد. چگونگ نيبا حدود و ثغور ا شترياست تا بتوان ب ييروا

عـدم قـوت    يهـا  بيقـدرت، آسـ   نيا جيشناخت آثار و نتا ،يقوت و قدرت روح
ـ هستند كه در ا يضعف و ترس، از جمله موارد جاديعوامل او  يروح جلسـه   ني

ـ تمـام افـراد    ياگر چـه بـرا   ،ي. قوت روحرنديگ يمورد اشاره قرار م جامعـه   كي
 يدارا ياسـ يس نيو مسـؤول  رانيمد ياز آن برا يالزم است اما برخوردار يمانيا

 چيبـه هـ   نتوا ينم صهيخص نيا يمضاعف است، چرا كه از ابعاد اجتماع يتياهم
  .ديرو غفلت ورز

  :فهرست
 گريد ليمقدمه فضا لت،يكسب هر فض  
 يمهم قوت و قدرت روح گاهيجا  
 يقوت و قدرت روح ديبا فوا ييآشنا  
 يمنشأ قوت و قدرت روح  
 يموانع كسب قوت و قدرت روح  
 يقوت و قدرت روح فيتضع يدشمن برا كرديرو  
 يرابطه فرهنگ غرب با قوت و قدرت روح  
 يقوت و قدرت روح يو فرهنگ ياسيس ،يآثار اجتماع  
 روضه شب عاشورا  
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ع:  
ضو

مو
شغول

م
 يقيحق تي

سان
ان

     

  مشغوليت حقيقي انسان
  )جلسه 1،مشغوليت حقيقي انسان ،دانشگاه هنر( 

  معرفي بحث:
هاي آن كافي است تا دريابيم دريـايي از  نگاهي به معارف ديني و ابواب و شاخه

كنـد و  مطالب گوناگون در آن وجود دارد. اين گسـتردگي انسـان را متحيـر مـي    
-س دشوار و بلكه دست نايافتني ميوصول به حقيقت و نيل به هدف را كاري ب

تواند بـدون ايـن   نماياند. اما بايد گفت راه معنويت و رسيدن به خداي متعال مي
هاي پرخطر محقق گردد. وقتـي انسـان درسـت تأمـل     ها و عبور از راهپيچيدگي
فهمد انبوه مطالب و منابع در معارف ديني، نه به خاطر دشواري و پيچ و كند، مي

باشد كه بـا عـدم   هاي بدقلق مي هاي ناهنجار و دلكه به علت روانخم راه؛  بل
انـد بـراي   اند و عالمان را مجبور ساختههاي انحرافي پديد آوردهپذيرش حق، راه

  پاسخ انباشتي از مطالب و كتب را فراهم آورند.
تـرين   استاد پناهيان در اين سخنراني با توضيح اين مطلب، خود خداوند را كوتـاه 

نمايد. رسيدن بـه خداونـد آسـان    بر به سوي او معرفي مي در واقع راه ميان راه و
است به شرط آن كه با صفاي فطرت گام برداريم و زندگي و انديشه خود را بـه  
رابطه با خود خداوند اختصاص دهيم. ايشان در اين باره به زندگي و سيره اوليـاء  

خدا و غرق شـدن در آن، چـه    دهند كه رابطه باكنند و نشان ميدين استناد مي
كند. براي اين كه به ايـن هـدف   هاي نابي به انسان هديه ميها و لذتشيريني

دست يابيم بايد در قرآن و دعاهاي معصومين دقت كنـيم و چنـد و چـون ايـن     
  رابطه را از خالل آنها كشف نماييم.

  فهرست:
 دنبال راه ميانبر بودن، نتيجه كمال عقل  
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ع:  
ضو

مو
شغول

م
 يقيحق تي

سان
ان

     

 برخود خدا، راه ميان  
 ضرورت انديشه در باب رابطه با خدا  
 شناخت صحيح خداوند  
 لذت از خدا، تمام مسأله زندگي انسان  
 غرق بودن حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) در رابطه با خداوند  
 مطالعه ادعيه، راهي براي شناخت رابطه با خدا  
 (ع)روضه حضرت علي اكبر  
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ع:  
ضو

مو
اصل

رط 
ش

يپ ي
فت

شر
     

  شرط اصلي پيشرفت
  جلسه) 1 هيد احمدي روشن ،مسجد دانشگاه شريف ، سالگرد ش( 

  معرفي بحث:
هاي اخالقي و معنوي همه يكسان نيستند و برخي از آن ها داراي اهميت  ارزش

و اثر بيشتري هستند. ويژگي بـارز شـهداي انقـالب اسـالمي همچـون شـهيد       
احمدي روشن كه نقش بسيار حياتي در حركت رو به جلو و غلبه بر مشكالت و 

كنند. اين عزيـزان از خـود و    دارد، اين است كه ايثار ميها  فائق آمدن بر كاستي
هـاي واالي   آسايش و منافع خود براي تعالي كشور گذشتند. خود را فداي ارزش

اسالم و انقالب كردند. در جنگ تحميلي همين عامل باعث پيروزي رزمنـدگان  
ر اي، ايثـا  اسالم بر سپاه كفر جهاني گرديد. امروز نيـز در عرصـه انـرژي هسـته    

اسـت.   است كه دستاوردهاي بزرگ را ممكن سـاخته   روشن امثال شهيد احمدي
ايم بر مشكالت غلبه نماييم، علت اساسي آن اين  ها نتوانسته اگر در برخي ميدان

هـاي مـا را از    است كه ايثار كافي وجود ندارد. ايثار خصلتي است كـه پيشـرفت  
مـا بـا سـرعت و كيفيـت     شود  بخشد و باعث مي دستاوردهاي ديگران تمايز مي

بهتري رشد نموده و بر مشكالت غلبه كنيم. بنابراين امروز هماننـد دوران دفـاع   
مقدس بايد بر ايثـار تأكيـد كنـيم و بـا همـين عامـل، راه پيشـرفت و عبـور از         

  مشكالت را هموار سازيم.
  فهرست:

 ايثار، ارزشي اجتناب ناپذير  
 مقام بلند شهيد احمدي روشن  
 ها، مشكل اصلي پيشرفت كشور نفقدان احمدي روش  
 (عج)ايثارگري، مقدمه عدالت مهدوي  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
اصل

رط 
ش

يپ ي
فت

شر
     

 پيشرفت بدون ايثار، تأمين منافع صهيونيسم  
 (ع)روضه حضرت علي اكبر  
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ع:  
ضو

مو
يرس  راه

 دن
التر

ه با
ب

 ني
ذت

ل
     

  رسيدن به باالترين لذت  راه
  جلسه) 1هيئت محبين العباس ، ( 

  معرفي بحث:
 هايي كه همت بلند دارنـد در هـر چيـزي بـه دنبـال بهتـرين و بـاالترين        انسان

هـا از چيزهـاي    هاي وجود انسان، لذت بردن است. انسـان  هستند. يكي از زمينه
شود كه معموال هر كـدام از آنهـا حسـرت     برند اما مشاهده مي مختلفي لذت مي
خورند و نگاهي به لذت ديگران هم دارند. در اين ميـان يـك    ديگران را هم مي

رق در آن هسـتند،  كنـد و كسـاني كـه غـ     ها فرق مي لذت است كه با ساير لذت
ها چشـم ندارنـد. ايـن لـذت عـالوه بـر ايـن ويژگـي، ايـن           هرگز به ديگر لذت

خصوصيت و توانايي را هم دارد كه باالترين ميـزان لـذت را در فـرد بـه وجـود      
ناگفته پيداست كه دنيا و امور ». محبت«بياورد. اين لذت چيزي نيست جز لذت 

انسـان فراتـر و برتـر از همـه لـذات       دنيوي اساساً ظرفيت محبت را ندارند زيـرا 
  دنيوي است.

دهند كه تنها اهل بيت(ع) هستند كه  استاد پناهيان در اين سخنراني توضيح مي
توانند تا اين انداره محبوب باشند و باالترين درجه محبت را ايجاد و انسان را  مي

ه در كننـد كـ   در باالترين سطح از لذت محبت برخوردار نمايند. ايشان بيان مـي 
ميان ائمه معصومين(ع) نيز علي(ع) است كه بيشترين محبت را بـه خـود جلـب    

نمايد. براي اين كه انسان به محبت هـر چـه بيشـتر اميرالمـؤمنين علـي(ع)       مي
هـاي مختلفـي ارائـه     دست يابد و از اين طريق به باالترين لذت برسد، استاد راه

  دهند. مي
  فهرست:

 ،تكننده باالترين لذ تأمين محبت  
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ع:  
ضو

مو
يرس  راه

 دن
التر

ه با
ب

 ني
ذت

ل
     

 شدت و ضعف محبت  
 محبوبان حقيقي)ع(اهل بيت ،  
 ع(ترين حد محبت به حضرت علي هاي رسيدن به عالي راه(  

o 1- (ع)و افزايش آن كسب معرفت به اميرالمؤمنين  
o 2- (ع)ياد علي  
o 3- (ع)شبيه شدن به حضرت علي  

 مشابهت در رفتار و ابعاد ديگر  
 ترين شباهت، تحمل سختي و مبارزه با نفس مهم  

o 4- ي و خدمت به دوستان علي(ع)دوست  
o 5- (ع)دشمني و بغض دشمنان علي  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  نفاق
  جلسه) 24(تهران، هيأت شهداي گمنام،  

  معرفي بحث:
تواند فراديني هم باشد؛ يكي از عوامل مهـم در   نفاق، به عنوان موضوعي كه مي

تهديد ايمان و تضعيف جامعه ديني بوده است. نفاق به دليـل انـواع گونـاگون و    
هاي خاصي را هم به هنگام مبارزه نياز دارد. البته قبـل   دنش، پيچيدگيپنهان بو

نفاق آشنا شويم. نگاه ديـن  ي ايهاي شناس از آغاز مبارزه نياز است كه با انواع راه
به نفاق، نحوه تأثير منافقين بر جامعه ايماني، رابطه منافق با واليـت، مكانيسـم   

دهـد كـه    مباحث مهمي را شكل مـي پيدايش نفاق، عالئم نفاق و .... بخشي از 
     اند. ها پرداخته جلسه به تبيين آن 24استاد پناهيان طي 

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  1جلسه

  امتحان با اولياء الهي
 ها با اولياء الهي امتحان انسان  
 امتحان شدن با ولي خدا  پيچيدگي  
 مراتب امتحان با اولياء الهي  
 ايمان مستقر و ايمان مستودع به اولياء  
  به ولي خدا براي هميشهحفظ ايمان  
 انواع امتحان با اولياء الهي  
 مراحل رشد و ارتقاء در ارتباط با ولي خدا  
 (ع)روضه اسارت اهل بيت  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  2جلسه

  ها نفاق؛ اهميت و پيچيدگي
 ضرورت بحث از نفاق  
 نفاق؛ موضوعي فراديني  
 روابط نفاق و كفر  
 تر شدن نفاق روند پيچيده  
 بررسي نفاق با توجه به آيات قرآن  
 عناي نفاقم  
 نفاق اخالقي  
 ظرفيت نفاق  
 پيچيدگي مبارزه با نفاق  
 نفاق و واليتمداري  
 (ع)روضه امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  3جلسه 

  هاي شناسايي نفاق راه
 نفاق در آينه روايات  
 سيره مؤمن در ترس از نفاق  
 ضرورت تضعيف نفاق  
 سازي براي ظهور تضعيف نفاق و مقدمه  
 پيچيده بودن شناخت منافق و نحوه كار او  
 بندي نفاق جهدر  
 اي با تاريخ طوالني نفاق؛ پديده  
 قرآن؛ شرحي بر ايمان و نفاق  
 اهداف شناسايي نفاق  
 هاي شناخت نفاق راه  
 ابعاد اجتماعي نفاق  
 روضه امام سجاد(ع) و تدفين شهدا اشاره به  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  4جلسه 

  هاي رشد نفاق در دين زمينه
 هاي رشد نفاق در دين زمينه  

o پنهان بودن درجه ايمان  
o ز سوءظنپرهيز ا  
o توصيه به حسن ظن  
o پوشي عيب  

 هايي براي رشد نفاق فرصت  
 مظلوميت مؤمنين در مقابل جريان نفاق  
 آداب برخورد با نفاق  
 (ع)روضه امام حسن  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  5جلسه 

  منافقين و يارگيري از گناهكاران
 عالقه منافقان براي جذب گناهكاران  
 گيرانه يا آسان؟ دينداري؛ سخت  
 تسامح و تساهل در دين  
 راي دور كردن گناهكاران از منافقينتالش ب  
 دلسوزي؛ ريشه نهي از منكر  
 با گناهكاران در سيره خوبان  مهرباني  
 هاي منافق ويژگي  

o انعطاف پذيري مطلق  
o رنگ به رنگ شدن  
o گير به ديگران ، سختگير بر خود سهل  
o طعنه به عيب ديگران 

o زبان زيبا و قلب سياه  
  اربعين و بازگشت حضـرت  اشاره به روضه حضرت علي اصغر(ع) و روضه

  زينب(س) به كربال
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  6جلسه 

  واليت گريزي منافق
 اي بودن برخي از معارف قرآن رمزآلود و اشاره  
 نسبت كلمه متقي با شيعه  
 ارتباط مؤمن و متقي با واليت  
 واليتمداري و معناي تقوي  
 تقواي قلب و پاسداشت زحمات ولي خدا  
 (ع)قرآن؛ مدح اهل بيت و ذم دشمنان اهل بيت  
 ها واليت پيامبر(ص) و مخالفت  
 واليت گريزي منافق  
 هايي از سوره منافقين پيام  
  حضرت زهرا(س)روضه 
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  7جلسه 

  عدم انفاق؛ مهمترين ويژگي منافقين
  صفت كليدي در مورد نفاقيك بررسي  
 نگاهي دوباره به كار اقتصادي و كسب ثروت  

o عرضگي و زهدنمايي بي  
o مؤمن و دنياي آباد  
o ت حاللمؤمن و كسب و تجار  
o وار هاي زندگي انگل زشتي  
o نقش ويژه مادران در تربيت مالي فرزندان  
o  و حب دنياحب مال  
o فرهنگ جامعه ما در مورد اقتصاد  

 عدم انفاق؛ مهمترين ويژگي منافقين 

 گيري از منافقين انفاق به خوبان؛ محل مچ  
 جمعبندي سوره منافقين در مورد انفاق  
 (ع)ارزش انفاق در راه اهل بيت  
 ه به روضه امام حسين(ع)اشار  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  8جلسه 

  مال و ثروت نزد مؤمن و منافق
 همراه بودن عمل دنيوي و زندگي معنوي  
 توصيه به خريد و فروش  
 اقتصادي در دين هاي جايگاه فعاليت  
 آثار فعاليت اقتصادي مؤمنين  

o سلب قدرت از دشمنان دين  
o تأثير رواني و شخصيتي  
o سلب امور از منافقين  

 )ع)عالقه مؤمن به علي  
 عالقه منافق به مال و ثروت  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  9جلسه 

  نفاق پنهان
 جهل منافق به نفاق خودش  
 چرا ايمان و چرا نفاق؟  
 هاي ايمان و نفاق پيچيدگي  
 هاي واقعي وابستگي ايمان به خوبي  
 وابستگي اخالق به صفات ژنتيكي  
 مؤمن بد اخالق و منافق خوش اخالق  
 گري اخالقي منافق و افزايش فتنه خوش  
  پنهانعالئم نفاق  
 (ع)روضه اسارت اهل بيت  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  10جلسه 

  منافق و جمع اضداد 
 جمع اضداد براي اولياء خدا  
 جمع اضداد در منافق  
 وجوه مختلف جمع اضداد  
 جمع اضداد منفي و مثبت  
 مع اضدادهايي از ج مثال  

o اهللا حاج آقا مجتبي تهراني آيت  
o شهيد شاطري  

 اكبر(ع)  روضه امام حسين(ع) و حضرت علي  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  11جلسه

  ايمان؛ خطري هميشگي كاهش
 خطر زوال ايمان، خطري هميشگي  
 ترين گرايش قلب ايمان؛ ناشناخته  
 ايمان مستقر و ايمان مستودع  
 ترس از عدم عاقبت به خيري؛ ترسي ضروري  
 دعا و تضرع براي حفظ و افزايش ايمان  
 ها و نفاق پنهان در امتحانات رو آمدن بدي  
 سير برطرف شدن عيوب فرد و جامعه  
 رت معصومه(س) و حضرت زينب(س)روضه حض  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  12جلسه 

  مكانيسم پيدايش نفاق
 شناخت ايمان؛ مستلزم شناخت نفاق  
 ها اثر شناخت بدها بر تشخيص دادن خوب  
 مكانيسم پيدايش نفاق  
 ها گناه و عدم اصالح بدي  
 تأكيد بر خوب بودن  
  ها غره شدن به خوبي  
 تأكيد ويژه دين بر اصالح بدي پنهان  
 بين مؤمنين اهميت صلح و دوستي  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  13جلسه 

  گري زبان در فتنه نقش منافق خوش
 فلسفه اطاعت از خدا و رسول  

o حيات روح  
o شكوفايي مضاعف  
o نتايج عرفاني اطاعت از خدا و رسول  

 فتنه، نتيجه عدم اطاعت از رسول  
 گري منافق مهمترين ابراز فتنه  
 چه كساني كمر حضرت علي(ع) را شكستند؟  

o فاسق عليم اللسان  
o منافق چرب زبان فريب امت با  
o بازي نكنيم براي دفاع از خود، زبان  

      (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  14جلسه 

  فاصله گرفتن از نفاق
 د در منظومه معارف دينجايگاه تقرّب و تبع  
 انتها تقرب؛ مفهومي بي  
 ها تبعد از بدها و بدي  
 تر شدن؛ هدفي متعالي خوب  
 تر شدن دور شدن از بدها؛ ضرورتي براي خوب  
 فقين بسيار دور باشيماز منا  
 منافق با نماز مشكل دارد  
 عشق به نماز؛ راه دور شدن از نفاق  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  15جلسه 

  شناخت پديده نفاق
 شناخت ايمان؛ مستلزم شناخت نفاق  
 اي اعتقادي نفاق؛ پديده  
 خطر مخدوش شدن ايمان  

o ايماني پنهان كردن بي  
o از دست دادن ايمان  

 يد است؟ايماني، امري پل چرا بي  
o لطافت ايمان  
o ايمان قساوت قلب فرد بي  
o دشواري توضيح چيستي ايمان  

   توجه به تاريخ و درك اهميت تغيير ايمان  
 بازي منافق با ايمان مردم  
 ايماني مردم به واليت نقس نفاق در بي  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  16جلسه 

  نقش واليت و تقوي در تشخيص خبيث و طيب
 دن طيب از خبيثاي از جدا ش تشخيص، مرحله  
 هاي تميز دادن خبيث از طيب دشواري  
 ايمان به واليت، راه تشخيص خبيث از طيب  
 ضعف ايمان صرف به خدا، براي تشخيص خبيث از طيب  
 ها بي تقوايي؛ عامل ريزش خبيث  
  (ع)روضه حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  17جلسه

  نقش تقوي در تعريف قدرت براي ولي خدا
 رابطه اولياء خدا با قدرت  
  ولي خدا براي كسب مستقيم قدرتعدم تالش  
  تبيين رابطه قدرت با واليت  
 سيره تاريخي اميرالمومنين(ع) در برخورد با قدرت  
  نقش بصيرت و ايمان مردم در قدرت ولي خدا  
 رابطه قدرت و ولي خدا؛ يك بررسي قرآني  

o تفسير آيه فاستقم كما امرت  
 تقواي ولي خدا در پرهيز از زد و بندهاي سياسي  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  18جلسه 

  امتحان با ولي حي؛ امتحاني هميشگي
 ترسيم اطاعت از رسول خدا در قرآن  
 هاي بعد چگونگي اطاعت از رسول در دوره  
 تواضع به ولي خدا؛ فلسفه اطاعت از رسول خدا  
 ها باقي بودن فلسفه اطاعت از رسول در همه دوره  
 ؛ امتحاني هميشگيحي امتحان با ولي  
 دشواري حي هاي امتحان با ولي  
 عبادت و ذكر، معيار خوب بودن نيست  
 (ع)كلثوم و اسارت اهل بيت روضه حضرت ام  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  19جلسه 

  تأثير تقوي و شجاعت بر اطاعت از ولي خدا
 ضرورت شناخت نفاق براي شناخت ايمان  
 شجاعت؛ نياز جدي ما در مسايل معنوي  
 برخي از آثار سوء ترس  
 ترس؛ يكي از مهمترين ابزارهاي شيطان  
 ت مبتني بر ترس در جامعهفراگيري تربي  
 ترس از عذاب؛ ترسي نادر و كمياب  

o هاي عاشق است ترس از عذاب؛ مختص دل  
 هاي موهوم زشتي ترس  
 آثار ترس در عرصه هاي سياسي  

o ترسند مؤمنين ضعيف از كفار مي  
o ساز نفوذ دشمنان مؤمنين ضعيف؛ زمينه  
o گريز توفيقي مديران واليت بي  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  20جلسه 

  خدااهميت شخص ولي در دين 
 هاي خدا در برنامه هدايت انسان دقت  

o  هاي امنيتي دشمن آگاهي از سيستم  
o هاي جزيي دشمن در مقابله با ما دقت  

 جايگاه ويژه انسان در ساختار دين  
 ها اولياء خدا و تربيت انسان  
 روش دين در تربيت انسان با ولي  
 پذيري محوري و واليت شخص  

o عشق به عادل؛ مهمتر از عشق به عدالت  
 گاه شخص ولي در دينجاي  
 ريزي براي افزايش محبت به ولي اهللا برنامه  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  21جلسه 

  شيطان و امنيت كاذب
 نقش منافق در سلطه كفار  

o ترساند منافق، مؤمن را از كفار مي  
o طلبي در جامعه ترويج عافيت  

 نقش شيطان در ايجاد آرامش كاذب  
o به تهديدها فكر كنيم  
o هاي شيطان براي غفلت از خطرات وسوسه  

 هاي ترويج آرامش كاذب در جامعه يبآس  
o اي در مورد دشمن عملكرد نامناسب رسانه  
o خو شده دشمنان و آرامش كاذب جامعه خشن و درنده  
o غير انقالبي شدن فضاي انتخابات  

 اقتدار و شهادت؛ عوامل حفظ كشور  
o شود اقتدار با ترساندن دشمن حاصل مي  

 ها توكل به خدا؛ تنها راه غلبه بر ترس  
 ها در حفظ اقتدار  اقبت از ارزشتأثير مر  
 نقش منافقين در ايجاد امنيت كاذب  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  22جلسه 

  شفاف بودن حق و ابهام نفاق
 ها در رسالت پيامبر اكرم(ص) آموزش انسان  

o اختالف در هدف و روش با كفار  
 روش كسب اقتدار در كشور  

o احزاب، عامل اقتدار نيستند  
o هاي كسب اقتدار در كشور ما و در غرب تفاوت  
o وات در روش و در اهدافتف  

 هاي متناسب با فرهنگ ما ضرورت درك روش  
 (ص)شفاف بودن شيوه تبليغي پيامبر  
 مقابله نفاق با شفافيت  

o تركيب حق و باطل در روش منافق  
o هاي غير شفاف براي بيان نظرات انواع روش  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  23جلسه 

  رورت دعا و توسل در تمام مسايلض
 ايطضرورت دعا و مناجات در همه مسايل و شر  
 دعا و ندبه در تاريخ اسالم و ايام دفاع مقدس  
 خدمت به نظام با دعا و توسل  
 دعا و توسل در عرصه انتخابات  
 مناجات شعبانيه؛ دعايي مختصر ولي عميق  
 بررسي فرازهايي از مناجات شعبانيه  
 (ع)روضه حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  24جلسه 

   داشته باشم »نگاه به آسمان«
  ِسر به هوا بودن«معناي خوب«  
 ام(ره) نگاهش به آسمان بود!ام  
  تن 72معجزة تداوم انقالب پس از شهادت  
 بركت شهداي هفتم تير  
 باوري كه هفتم تير به مردم داد  
 ها اللهي اولين تجمع بزرگ حزب  
 »يعني ارتباط ناقص با خدا» خسران مبين  
 چيزت نباشد... اگر خدا همه  
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ع:  
ضو

مو
 بس

الق
اخ

     يجي

  اخالق بسيجي
  لسه)ج 3الزهرا ، طرح صالحين، هحسينيه فاطم( 

  معرفي بحث:
ترين نهادهاي انقالبي است. همان طور كه درجه اهميـت آن   بسيج يكي از مهم

باالست، لزوم شناخت آن هم بسيار زياد است. شناخت بسيج از دو بعد درونـي و  
بيروني اهميت دارد. اوالً خود بسـيجيان بايـد بداننـد بسـيج چيسـت و بسـيجي       

و خود را بـه معيارهـاي واالي آن    كيست تا به يك بسيجي حقيقي تبديل شده
  ها رفع گردد. نزديك سازند. ثانياً ديگران هم بسيج را بشناسند و سوء تفاهم

پردازد. هـر چنـد    ترين ويژگي بسيجيان مي استاد پناهيان در اين مباحث به مهم
شود اما تفاوت بسيجي با ساير مؤمنين اين است  اين ويژگي به ايمان مربوط مي

بسيجي به ايمـان و سـخن حـق بسـيار باالسـت. قلـب يـك        كه سرعت جذب 
بسيجي نسبت به حقيقت چنان پاك و آماده است كـه بـا كمتـرين اشـاره آن را     

دارد. بـه همـين تناسـب     پذيرد و در عمل طبق آن سعي خود را مبـذول مـي   مي
بسيجي از باطل دور است و نسبت به پـذيرش آن مقاومـت دارد و آن را قبـول    

نما باشد، قلب بسيجي از قبـول آن ابـا دارد.    باطل آراسته و حق كند؛ هرچند نمي
اين مطلب بسيار ظريف و دقيق است لذا اعتراف به آن بـراي بسـياري از افـراد    
دشوار است. به همين علت استاد پناهيان ضمن تشـريح ايـن ويژگـي، آيـات و     

ت شـود و  دهد تا مطلب عميقاً اثبـا  روايات فراواني بر صحت اين مطلب ارائه مي
  جاي شبهه باقي نماند. 

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
 بس

الق
اخ

     يجي

  1جلسه 

  باور حق و انكار باطل
 اهميت موضوع  

o لزوم شناخت عالمانه اخالق بسيجي  
o منتظران شهادت  

  اولين ويژگي  
o پذيرش سريع و آسان حق و سخن خداوند  
o انكار و عدم پذيرش باطل و غير خدا  

 وظيفه امروز  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
 بس

الق
اخ

     يجي

  2جلسه 

  تيزي مؤمن در آيات و رواياتحق پذيري و باطل س
 سرعت و سبقت به سوي خير در آيات قرآن  
 (ع)روايت امام صادق  

o شرايط پذيرش حق و باطل  
o از مردم دست برداريد  

 (ع)روايت اميرالمؤمنين  
o هاي كمال مؤمن قبول حق از نشانه  
o پذيرش حق و سبقت به سوي عرش خدا 
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ع:  
ضو

مو
 بس

الق
اخ

     يجي

  3جلسه 

  هاي  بسيجيان ويژگي
  بودن از خودخواهيمحبت به يكديگر و خالي  
 هاي گنهكاران هاي نيكوكاران و دوري دل الفت دل  
 ت به يكديگر بر محور واليت، عامل قدرت مؤمنينمود  
 انقالب و روضه  
 (ع)روضه اصحاب  
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ع:  
ضو

مو
 يگناه

 يهمپا
رك

ش
     

  گناهي همپاي شرك
  جلسه) 1، 91،دعاي ندبه، سالحرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع)( 

  معرفي بحث:
شيعيان، آنقدر مهم بوده كـه حتـي    ها بين تنظيم صحيح روابط و تحكيم محبت

توصيه شده اگر نتوانستيد ما اهل بيت(ع) را زيارت كنيد، بـه زيـارت دوسـتان و    
شيعيان ما برويد. پرهيز از مجادله، تواضع به مؤمنين، رفت و آمد با آنان و اقبال 
به يكديگر نيز حاكي از اهميت تحكيم روابط بين مؤمنين است. با توجه به آنچه 

ايات نقل شده، اگر كسي عيب مؤمني را پنهـان كنـد تـا روزي او را رسـوا     در رو
نموده و وجهه اجتماعي وي را خراب كند، گناهي همپاي شرك را مرتكب شـده  

  است.  
  فهرست:

 (ع)جايگاه ويژه دوستان و شيعيان اهل بيت  
 توصيه به مراوده و تحكيم روابط بين شيعيان  
 گآزار اولياء خدا؛ گناهي بسيار بزر  
 اختالف افكني؛ گناهي همانند شرك  
 زشتي سوء استفاده از عيوب پنهان مؤمنين  
 ضه غربت فرزندان امام حسين(ع)رو  
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ع:  
ضو

مو
ف پذ

عطا
ان

     يري

  انعطاف پذيري
  )جلسه 3 ،92سال (دانشگاه اميركبير، فاطميه دوم، 

  معرفي بحث:
شـود ماننـد    ها اخالقي كـه بـه مؤمنـان توصـيه مـي      بسياري از صفات و ويژگي

اي يكسان دارند. اما گاهي در ميان اوصافي كه  ص و... رويهشجاعت، ايثار، اخال
رسـد داراي   يابيم كه بـه نظـر مـي    مؤمنان بايد به آن متصف باشند، عباراتي مي

اسـت كـه    تضاد و تناقض باشند. در جايي مؤمن به كوهي اسـتوار وصـف شـده    
شود كـه   تواند او را به حركت در آورد و در جاي ديگر بيان مي ها هم نمي طوفان

آيد. اين دو وصف  اي باشد كه با نسيمي به حركت در مي مؤمن بايد مانند خوشه
  چگونه با هم قابل جمع هستند؟

تـرين   هـا يكـي از برجسـته    استاد پناهيان در اين جلسات بر اساس همين وصف
كنـد.   بررسي و مطرح مـي » پذيري انعطاف«هاي مؤمنين را تحت عنوان  ويژگي

كند كه تا چه اندازه وجود  اره اين ويژگي به خوبي تبيين ميايشان با توضيح درب
خـورد.   اين صفت در مؤمن ضروري است و ايمان انسان با اين صفت محك مي

نكته بسيار مهم در اين باره اين است كه اين صفت در منـافق هـم وجـود دارد،    
پـذيري مـؤمن و منـافق در     لذا حساسيت بحث در اين است كه تفاوت انعطـاف 

  ت. چيس
هـايي از انعطـاف اوليـاء الهـي و      استاد پناهيان با ارائه مستندات تاريخي و مثال

نمايند. اين بحث در عين اين  پذيري مؤمن را تشريح مي منافقان، عوامل انعطاف
كه بحثي فردي م در جهت ارتقاء ايمان و معرفت است، جنبه اجتماعي هم دارد؛ 

طرنـاك اسـت. تأمـل در ايـن بحـث بـه       اي اجتماعي و بسيار خ زيرا نفاق پديده
  كند. شناخت منافق و اوصاف او كمك مي

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
ف پذ

عطا
ان

     يري

  1جلسه

  پذيري، ويژگي برجسته خواص مؤمنين انعطاف
  پذيري  انعطافمفهوم  
 پذيري اهميت انعطاف  
 من و منافقؤپذيري م تفاوت انعطاف  
 در سيره بزرگانپذيري  انعطاف  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
ف پذ

عطا
ان

     يري

  2جلسه

  پذيري عطافعوامل مهم عدم ان
 پذيري علت اهميت انعطاف  
 ناپذيري عوامل انعطاف  

o ها كاري بر اثر خوبي احساس طلب  
o ريشه داشتن عادت و انس در انسان  

 هاي خاص خداوند ها با رحمت جبران تحمل سختي  
 پذيري، نتيجه عبد بودن انعطاف  
 انس حضرت فاطمه(س) به زهد  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
ف پذ

عطا
ان

     يري

  3جلسه 

  ه و منافقانهپذيري مؤمنان انعطاف
 پذيري بداء و اهميت انعطاف  

o پذيري با آن ماهيت بداء و ارتباط انعطاف  
o هاي گذشته هايي از بداء در امت نمونه  

 پذيري در مؤمن و منافق انعطاف  
o ويژگي خوارج در انعطاف ناپذيري  
o پذيري در اولياي الهي انعطاف  
o پذيري تمرين انعطاف  

 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
ول

 تح
ناي

مب
     

  مبناي تحول
فاطميه سينيه آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي، هيأت ثاراهللا، (قم، ح 

  جلسه) 3، 92سال، دوم
  معرفي بحث:

هاي مختلف و متنوعي باشـد، امـا    تواند متأثر از روش تغيير و تحول انسان مي
مبناي اصلي تحول فرهنگي در جامعه و مبناي تحول براي تعالي روحي انسـان  

هـاي موجـود در ايـن حيـات، همـان       چيست؟ درك حقيقت حيات دنيا و سختي
تواند فضايي معنوي را در جامعه ايجـاد نمايـد.    مبنايي است كه آشنايي با آن مي

هاي حيات دنيا و نقشي كه ديـن در فرآينـد    تر مختصات و ويژگي شناخت دقيق
آشنايي با حيات دنيا دارد؛ جلساتي را بـا عنـوان مبنـاي تحـول شـكل داده كـه       

بي براي شناخت دنيا، به مباحثي مانند اصالح تلقي و زاويه عالوه بر ارائه چارچو
  هاي حيات و .... نيز اشاره دارد.   ديد از دين و دنيا، نقش و كاركرد دين در سختي

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
ول

 تح
ناي

مب
     

  1جلسه

  شناخت حيات دنيا؛ مبناي تحول
 تواند مبناي تحول باشد؟ چه چيزي مي  
 درك حقيقت حيات دنيا  

o م؟ گني ما در چه دنيايي زندگي مي  
o توانيم بخواهيم؟ چه چيزهايي مي  
o توانيم بكنيم؟ چه كارهايي مي  

 سختي؛ حقيقتي اجتناب ناپذير  
 ها نقش و جايگاه دين در مورد سختي  

o ها آموزش شيوه مديريت سختي  
o هاي براي رشد روحي ارائه سختي 

 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
ول

 تح
ناي

مب
     

  2جلسه

  ذهنيت ما از دين و دنيا چيست؟
 نها در حركت و سكو نقش ذهنيت  
 اشتباه ما از دين و دنيا  ذهنيت  
 هاي حيات دنيا؛ يك بازشناسي مجدد سختي  

o هاي تربيتي و فرهنگي در تلقي از حيات ضعف  
o همراهي هميشگي حيات دنيا با دو زجر  

 1- ها داشتني محل نداشتن بسياري از دوست  
 2- ها داشتني محل از دست دادن بسياري از دوست  

 اصالح ذهنيت در مورد دين  
o  ها دين و سختينسبت  
o كند؟ هايي را اضافه مي دين چه سختي  
o برنامه رياضت نفس در دين  
o ها را مديريت كنيم چگونه سختي  

 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
ول

 تح
ناي

مب
     

  3جلسه

  ها نسبت دين و سختي
 دروغ بزرگ غرب در مورد زندگي راحت  

o هاي موهوم علمي شدن راحتي  
o  لذت بيشتر؛ فلسفه پنهان هاليوود ترويج  

 ها ين دنيا و سختيصراحت دين در تبي  
o ها فلسفه سختي  
o نقش ادب در تربيت  
o ها داشتني رشد و مخالفت با دوست  
o سختي؛ رمز كسب قدرت  
o هاي رياضتي دين برنامه  

 نماز  
 احترام به والدين  
 عتجو  
 تحصيل علم  
 .. ورزش و  

 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
هم

 تفا
سوء

     

  سوء تفاهم
، سال روز شهادت حضرت زهرا(س)، تجمع عزاداران در ميدان كاج( 

  جلسه) 1، 92
  معرفي بحث:

سوء تفاهم، مهمترين عاملي است كه ممكن است در جامعه مـانع خـوب شـدن    
ها عالقمندند ولي سـوء   برخي از افراد باشد. مردم به دليل فطرت الهي به خوبي

شـود. سـوء    ها مـي  تفاهم به خوبان باعث گريز از آنها و در نهايت گريز از خوبي
راي خوب شدن و نزديك شـدن بـه خوبـان و    تفاهم مشكلي است كه بايستي ب

  اوليا خدا به رفع آن همت گماشت.
  فهرست:

 (ع)حضرت زهرا و تالش براي رفع سوء تفاهم مردم به حضرت علي  
 ها عالقه فطري مردم به خوبي  
 آخر الزمان و تالش براي رفع سوء تفاهم  
 اي دشمن براي ايجاد سوء تفاهم تالش رسانه  
 ي افزايش دينداريضرورت رفع سوء تفاهم برا  
 (س)روضه حضرت زهرا  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
اسه

 حم
ت و

عز
     

   عزت و حماسه
  جلسه) 3، 92، سالدوم هيفاطم (دانشگاه شريف، 

  معرفي بحث:
هاي متعددي هم هسـت   يكي از مفاهيم مهم در معارف اسالمي كه داراي جنبه

و در امور اخالقي، عبادي، اجتماعي و حتي سياسـي مـورد نيـاز و داراي كـاربرد     
يابيم كه عزت يكي  ست. از بررسي آيات و روايات در ميا» عزت«مفهوم  ،است

 از نيازهاي اساسي انسان است و خداوند آن را در فطرت انسان قرار داده اسـت. 
هـا دور   انساني كه براي خود عـزت قائـل اسـت از بسـياري از آفـات و آلـودگي      

خواهان عزت باشد به سـمت رشـد حركـت     ،ماند و جامعه هم اگر براي خود مي
ند. لذا عزت فضيلتي است كه در امور مادي و معنوي باعـث رشـد و دوري   ك مي

گردد. استاد پناهيان در اين جلسات درصدد است بـه نحـو مختصـر     از سقوط مي
ترين مسائل در باب عزت را  توجه ما را به اهميت اين مطلب معطوف كند و مهم

و چـه چيـزي   مطرح نمايد. مانند اين كه منشأ حقيقي عزت براي انسان چيست 
دهد؟ كجا بايد عزت خود را حفظ كنيم و كجا بايد عزت خود  به انسان عزت مي

  را خرج نماييم؟
  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
اسه

 حم
ت و

عز
     

  1جلسه 

  نگاهي به مفهوم و اهميت عزت
 تقابل عزت با منفعت و لذت  
 اثر عزت بر بندگي و عبادت خداوند  
 كربال يعني عزت  
 استفاده صهيونيسم از آزادي به جاي عزت  
 نه عدم عزتبدحجابي، نشا  
 اميرالمؤمنين و احترام به عزت انساني  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
اسه

 حم
ت و

عز
     

  2جلسه 

  خداوند، منشأ عزت
 طلبي فطري بودن عزت  
 عزت، از كجا و نزد چه كسي  
 االيمان طلب عزت از كفار، خصلت منافق و ضعيف  
 لزوم مرعوب نشدن از غير خدا  
 مانند علي(ع) عزت بي  
 (س)روضه حضرت زهراء  
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ع:  
ضو

مو
اسه

 حم
ت و

عز
     

  3جلسه 

  عزت در سياست اسالميجايگاه 
 عزت، يك نياز فطري  
 (ع)حفظ عزت در سيره معصومين  
 ظرفيت باال، نياز ضروري فعاالن سياسي  
 كسب عزت حقيقي با ايمان و اسالم  
 (ع)روضه حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
در ا

نها 
ت

 ني
ت د

صور
ي

 يندار
ن م

آسا
 ي

     شود

  شود تنها در اين صورت دينداري آسان مي          
  جلسه)  1 ،92فاطميه دوم، سال  (كن، منزل آيت اهللا باقري كني،

  :معرفي بحث
كار آسان شـود. اگـر كسـي     ما براي اينكه دينداري كنيم، بايد دينداري برايمان

اش اين است كه در اثر دينداري دچار عجـب   دينداري را آسان ببيند، يك نتيجه
گـذارد.   شود چون معتقد است كار آساني انجام داده و سـر خـدا منـت نمـي     نمي

تـوان دينـداري    كند، اما چگونه مي يدينداري آسان است و زندگي را هم آسان م
اي و  توان رسيد؟ اصـالح ريشـه   را آسان دانست؟ چگونه به اين تلقي از دين مي

اساسي تلقي از دينداري اينگونه است كه واقعيت زندگي در دنيـا را درك كنـيم   
كه بسيار سخت است و همواره با مشكالت همراه است. كسـي كـه زنـدگي در    

حلـي مناسـب در نحـوه     بيند؛ دين را راه ها و مشكالت مي يدنيا را همراه با سخت
  برخورد با مشكالت خواهد يافت. 

  :فهرست
 شود؟ دينداري چگونه آسان مي  
 ضرورت اصالح نگاه به دين و دنيا  
 هاي زندگي در دنيا سختي  
 هاي دنيا دين؛ تنها راه حل برخورد با سختي  
 دي ادبها؛ مثال مور روش تربيتي دين در مواجهه با سختي  
 ها ادب؛ محور آشنايي با سختي  
 كمك دين در نحوه برخورد با مشكالت  
 (س)روضه حضرت زهرا  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
رتر

ب
 ني

دف
ه

     

  برترين هدف
  جلسه) 2، 92جلسات هفتگي، سال  (مسجد امام صادق(ع)،

  :معرفي بحث
تعيين هدف بسيار مهم و اساسـي اسـت و بعـد از انتخـاب هـدف اسـت كـه        

فكر كرد. داشـتن هـدف كلـي و     توان به راه و مسير رسيدن به آن هدف هم مي
هـاي   تـرين گرفتـاري   اجمالي، درست نيست. تعيين درست هدف يكي از عمـده 

ها نيز ريشه در انتخاب هـدفي بـد دارد. پـس     انسان است و بسياري از گرفتاري
بايد به هدف، دقت و توجه بسيار داشت. هدف اصلي خلقت، مالقات خدا اسـت.  

ر، همـان هـدفي اسـت كـه بـراي آن خلـق       لحظه ديدار خدا و كيفيت اين ديدا
ايم و بايد آمادگي الزم را براي رسيدن به آن كسب كنـيم. راه رسـيدن بـه     شده

تر هدف برتر، موضوعي را شكل داده كـه اسـتاد    اين هدف، در كنار تبيين دقيق
  اند. پناهيان در اين دو جلسه به تبيين آن پرداخته

  :فهرست
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ع:  
ضو

مو
رتر

ب
 ني

دف
ه

     

  1 جلسه

  خلقتمالقات خدا؛ برترين هدف 
 تعيين هدف و راه  
 نقش كليدي درست انتخاب كردن هدف  
 هدف اجمالي؛ هدفي نادرست  
 نتايج انتخاب هدفي درست  
 هاي انسان ترين گرفتاري تعيين هدف؛ يكي از عمده  
 مالقات خدا؛ هدف اصلي  
 نتايج نشناختن هدف اصلي  
 ضرورت بزرگ روح شدن انسان براي مالقات با خدا  
 قاتنماز؛ مهمترين تمرين مال  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
رتر

ب
 ني

دف
ه

     

  2 جلسه

  مسير مالقات با خدا چيست؟
 نتايج تعيين هدف بر تشخيص راه صحيح  
 خوب بودن، هدف اصلي نيست  
 گيرد؟ طلبي نامحدود انسان با چه هدفي آرام مي لذت  
 مالقات خدا؛ مهمترين هدف خلقت  
 نيازهاي ما براي رسيدن به مالقات خدا  
 نماز؛ تمرين مالقات  
 مه اتساع روحي براي مالقاتها؛ مقد سختي  
 هدف: مالقات خدا، مسير: سختي كشيدن  
 انواع سختي كشيدن: تقديري و تكليفي  
 وظيفه ما در انواع سختي  
 (ع)روضه حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
صاد

 اقت
هاد

و ج
راء 

 زه
رت

حض
     ي

  حضرت زهراء و جهاد اقتصادي
  جلسه) 1 ،92سال  ،)س(مسجد امام بازار، ميالد حضرت زهراء( 

    معرفي بحث:
اسـت.   براي تفكر درباره شخصيت آن حضرتميالد حضرت زهراء(س) فرصتي 

شود اهميت دادن حضرت زهراء(س) به  يكي از ابعادي كه كمتر به آن توجه مي
هاي اقتصادي و توليد ثروت و استفاده از آن براي بهبود معيشت فرزندان  فعاليت

باشد. متأسفانه بسياري از مردم توجـه بـه ثـروت را ناپسـند و      و مردم جامعه مي
رساني هـم بـه آسـاني     دانند. اگر ثروت توليد نشود، خدمت ز معنويت ميبيگانه ا

ميسر نيست و عباداتي مانند زكـات، انفـاق و جهـاد اقتصـادي و مـالي ممكـن       
تواند تصورات نادرسـت در بـاره كـار و     شود. تأمل در سيره اهل بيت(ع) مي نمي

  توليد ثروت را اصالح نمايد.
يـابي   ساخته شدن شخصيت انسان و كمـال از سوي ديگر كار و كسب درآمد در 

توان به اهميت و لزوم اصـالح   بديل دارد. از اين مطالب مي بي يمعنوي هم اثر
نظام آموزشي پي برد به صورتي كه در پايان دوره متوسطه يك جوان بتوانـد از  
عهده بسياري از كارهاي خود برآيد و مهارت الزم براي تأمين معيشـت خـود را   

دهند كه فرهنگ، اساس رونق  استاد پناهيان در پايان توضيح مي به دست آورد.
  اقتصاد جامعه است و حاكمان در اين باره نقشي مهم دارند. 

  
  
  
  

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
صاد

 اقت
هاد

و ج
راء 

 زه
رت

حض
     ي

 (ع)ءفدك و فعاليت اقتصادي حضرت زهرا  
 لزوم رفع غفلت از اهميت توليد ثروت  
 ضرورت اصالح نظام آموزشي در جهت اشتغال و كسب درآمد  
 بود فرهنگ اقتصاديلزوم اصالح به  
 نقش مسؤوالن در فرهنگ جامعه  
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ع:  
ضو

مو
 زهيانگ

دن
ه ش

طلب
     

  انگيزه طلبه شدن
  جلسه) 1 ،92سال، شهرك غرب- دبيرستان امام صادق(ع)( 

    معرفي بحث:
هـاي افـراد بـراي ادامـه تحصـيل،       پس از پايان دوره متوسطه يكي از انتخـاب 

هاي علميه و كسب معارف ديني است. تفاوت حوزه و دانشگاه در چيست؟  حوزه
هـاي كـاري حاصـل از     آيا حوزه نسبت به دانشگاه برتـري خاصـي دارد؟ زمينـه   

هـا   هاي علمـي و اجتمـاعي بـراي طلبـه     تحصيالت حوزوي چيست؟ چه فعاليت
فراهم است؟ آيا امروز براي نيازهاي ديني و فرهنگـي جامعـه بـه انـدازه كـافي      

هاي شود با تمسخر هاي طلبگي چيست؟ كسي كه طلبه مي سختي طلبه داريم؟
  احتمالي برخي افراد چگونه بايد برخورد كند؟

چه نسـبتي بـين تحصـيل در حـوزه و دانشـگاه برقـرار اسـت؟ آيـا تحصـيالت          
دانشگاهي براي طلبه ضرورتي دارد؟ اگر كسي بخواهـد عـالوه بـر تحصـيالت     

باشد با چه شرايط و مالحظاتي بايد به  حوزوي تحصيالت دانشگاهي هم داشته 
از آن جا كه طلبگي يك شغل معنوي و در حقيقـت خـدمت    د؟اين كار اقدام كن

   به مكتب اهل بيت(ع) است، توسل چه جايگاهي در آن دارد؟
ها سؤاالتي مهم است كه در برابر كساني كه قصد ورود بـه حـوزه را دارنـد،     اين

بـراي   دهد. مطرح است و استاد پناهيان به طور مختصر و مفيد به آنها پاسخ مي
هاي برنامه آينده آنها است يـا بـراي    صيل در حوزه يكي از  گزينهكساني كه تح

تواند آنهـا   اي مطرح است، اين سخنراني مي فرزندان و شاگردانشان چنين گزينه
  گيري بهتر ياري كند.   را در تصميم

  
  :فهرست
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ع:  
ضو

مو
 زهيانگ

دن
ه ش

طلب
     

 هاي حوزه مواردي از فضيلت و برتري  
o گستردگي زمينه پژوهش و كار علمي  
o ين)شرافت موضوع حوزه (د  
o تأمين نيازهاي معنوي شخصي  
o هاي كاري تنوع فراوان زمينه  
o شور و هيجان حقيقي  

 لزوم تحمل برخي تمسخرها  
 (ع)طلبگي؛ سربازي امام زمان  
 هاي الزم درباره پيوند حوزه و دانشگاه دقت  
 ضرورت توسل به اهل بيت(ع) در طلبگي  
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ع:  
ضو

مو
 نياول

 برا
قدم

 ي
س

ت نف
عرف

م
     

  اولين قدم براي معرفت نفس
  جلسه) 1 ،92سال ،كافايام اعت ،مسجد موسي بن جعفر(ع)( 

    معرفي بحث:
اي در قبـال   رتبه به ما و يا ديگري احترام بگذارد و رفتار ويـژه  اگر شخصي عالي

دهـيم. چنـين رفتـاري از سـوي آن      ما داشته باشد، بـه آن بسـيار اهميـت مـي    
شود ما از آن با افتخار ياد كنيم و پس از آن دسـت بـه هـر     شخصيت باعث مي

بادا از شأن ما كاسته شود. اما اگر اندكي دقت كنيم خـواهيم  زنيم تا م كاري نمي
تـرين شخصـيت    است يعني بزرگ  ديد كه بارها و بارها اين اتفاق براي ما افتاده

هـا را دربـاره مـا بـه جـا       باشد، بيشترين و بهترين احتـرام  هستي كه خداوند مي
چندين بـار بـه مـا     است و هر روز است. او در آغاز از روح خود در ما دميده  آورده

  دهد تا مستقيماً با خود او به سخن گفتن بنشينيم. اجازه مي
تواند در پـي داشـته باشـد؛     احسان و خوبي ديگران به ما، دو گونه برخورد را مي

حيايي و ناديده گرفتن آن و ديگري حيا نمودن و برخورد شايسته با آن.  يكي بي
به مـا، كـدام يـك از دو راه را انتخـاب     در برابر اين همه احترام و اكرام خداوند 

شويم؟ يا بر تواضـع و   كنيم؟ آيا دچار غرور و فريفتگي و نافرماني مي كرده و مي
  شود؟   اطاعت ما در برابر خداوند افزوده مي

استاد پناهيان در اين سخنراني با بيان اين نكته كه درك عظمت روح و فطـرت  
ترين آثـار   دارد ما را با برخي از مهمانساني، اولين قدم معرفت نفس است، سعي 

  باور اين عظمت آشنا نمايد.   
  فهرست:

 اولين قدم معرفت نفس، درك عظمت انسان  
 احترام و عظمت انسان نزد خداوند  
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ع:  
ضو

مو
 نياول

 برا
قدم

 ي
س

ت نف
عرف

م
     

 عظمت انسان، راز منع تكبر و تحقير ديگران  
 معناي فقر الي اهللا، نياز بيشتر به خداوند براي رشد استعدادها  
 داوند به اوعلي(ع) و احترام خ  
 احترامي و ذلت انسان فرهنگ غرب، فرهنگ بي  
 تفاوت اطاعت ناشي از حقارت با اطاعت ناشي از كرامت  
 ها كيد شيطان براي خراب كردن انسان  
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ع:  
ضو

مو
روح

ت 
ظم

ر ع
باو

     

  باور عظمت روح 
  جلسه) 1 ،92سال  ،ايام اعتكاف ،)ع(مسجد امام حسين( 

  معرفي بحث:
مـا در اولويـت باشـد؟ اسـتاد     آيا خوب بودن هدف ما است؟ آيا بايد اخالق براي 

دهد. چرا؟  ها اولويتي نمي پسندد و به آن پناهيان مطرح كردن اين مفاهيم را نمي
به نظر ايشان هماهنگ با ادبيات قرآني بايد تقوا براي ما اهميت داشته باشد و با 
توجه به معارف ديني، نه خوب بودن بلكه خودسازي بايد هدف ما باشد. معنـاي  

ت و اين مفاهيم با يكديگر چه تفاوتي دارند؟ آيا همه افراد براي خودسازي چيس
خودسازي بايد از يك برنامه پيروي كنند؟ آيا براي همه يك نسخه بايد نوشت؟ 

نويسند؟ مگر نـه ايـن اسـت كـه      مگر براي همه بيماران جسمي يك نسخه مي
وت هاي جسمي داراي تفـا  ها و دردهاي روحي و معنوي همچون بيماري كاستي

  و اختالف است؟
هاي جسمي هم گاهي تشخيص دشوار است چـه رسـد بـه دردهـاي      در بيماري

توان از درستي برنامـه و راه مبـارزه بـا     روحي و معنوي. با اين وصف چگونه مي
توان چاره كرد؟ چـه   نفس و خودسازي مطمئن بود؟ نگراني حاصل را چگونه مي

  آرامش الزم را به دست آوريم؟كنيم تا در مسير خودسازي و مبازره با نفس، 
ها با هدف وجود انسان و سرنوشـت او پيونـد دارد و اسـتاد     اين مطالب و پرسش

  نمايد. يد به اين موارد ارائه ميپناهيان در اين سخنراني پاسخي مف
  فهرست:

 هدف از مبارزه با نفس و نگراني از نتيجه  
 چيستي خودسازي  
 خالقتفاوت خودسازي و تقوا با خوب بودن و ا  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
روح

ت 
ظم

ر ع
باو

     

 مشابهت با علي(ع)؛ هدف خودسازي طبق دستور خداوند  
 تفاوت خودسازي افراد با يكديگر  
 نگراني از درستي انتخاب وظيفه  
 راه خروج از نگراني  
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ع:  
ضو

مو
رصت

ف، ف
تكا

اع
 يبرا ي

ب دن
ك ح

تر
     اي

  اعتكاف، فرصتي براي ترك حب دنيا
  جلسه) 1 ،92سال ، ايام اعتكاف ،دانشگاه تهران ( 

   معرفي بحث:

ـ    اي هسـتند و در ايـن ميـان،     ار ويـژه هريك از اعمال عبـادي اسـالم، داراي آث
تواند داشته باشد. در  اعتكاف عبادت خاصي است كه آثار منحصر به فردي را مي

تر يكي از آثار اعتكاف بـا عنـوان تـرك     اين جلسه استاد پناهيان به تبيين دقيق
  كنند. پردازند و ابعاد جديدي از اين مطلب را ذكر مي حب الدنيا مي

  فهرست:
 ي از دنيا براي شناخت دنيااعتكاف، دور  
 ترين آثار معرفت دنيا مهم  
 هاي الهي در دنيا ضرورت شناخت سنت  
 هاي ترك محبت دنيا راه  

o شناخت ذات پليد دنيا  
o هاي دنيا به اولياء خدا شناخت ظلم  

 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
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وم ا
مفه

طه 
راب

     

  رابطه مفهوم اطاعت با هدف خلقت انسان
  جلسه) 1 ،92سال ،ايام اعتكاف ،پونك )ع(مسجد امام علي( 

    معرفي بحث:
تـوان اهميـت    رود، مـي  وقتي مفهومي در قرآن كريم به تعداد فراوان به كار مـي 

العاده آن را دريافت. يكي از اين موارد مفهوم اطاعت است  كه بيش از صد  فوق
بار در قرآن كريم به كار رفته است. چرا چنين است و هدف از اين همـه تأكيـد   

هـاي خـوبي    ن به جاي اين كه سـفارش شـود انسـان   بر اطاعت چيست؟ در قرآ
هاي مطيعي باشيم. اين شكل از تأكيـد بـر    باشيم، سفارش شده است كه انسان

شد خداوند  اي را از دين متنفر سازد. آيا نمي تواند عده دستورپذيري و اطاعت مي
ها را جذب دين كند، آن چنان كـه   ساختاري طراحي كند كه بدون دافعه، انسان

كنـد؟ حـال كـه اطاعـت و      هاي كاذب فراريـان از دسـتور را جـذب مـي     نعرفا
هـا   دستورپذيري از خود خداوند سخت است، چرا خداوند اطاعت از برخي انسـان 

  است؟ مانند پيامبر و ولي خود را هم واجب كرده 
كند و ربـط اطاعـت    استاد پناهيان در اين سخنراني اين موضوع را موشكافي مي

سازد نـه تنهـا    نمايد. از سوي ديگر روشن مي نسان تبيين ميرا به هدف خلقت ا
انسان از دستور گريزان نيست بلكه فطرتاً خواهان دستور هـم هسـت و در بـين    

  است. اي خاص داده  اديان وجود دستورهاي فراوان به اسالم جاذبه
  فهرست:

 گزارشي از كاربرد مفهوم اطاعت در قران كريم  
  اطاعتضرورت نظام دستوري و لزوم  
 وجود ميل به عدم اطاعت در انسان  
 عبوديت و اثبات بندگي، هدف خلقت انسان  
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ع:  
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مو
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ت ان
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ف 
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طاع

وم ا
مفه

طه 
راب

     

 تناسب فطرت انسان و دستورپذيري  
 ،كمال اطاعت از خدا اطاعت از رسول  
 دستور ولي فقيه، ادامه امتحان اطاعت  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
ساس

ل ا
عام

ده، 
ارا

 ي
     تيهدا

  اراده، عامل اساسي هدايت
  جلسه) 1 ،92سال ، ايام اعتكاف ،دانشگاه علم و صنعت ( 

    معرفي بحث:
ميان روش انساني در ساختن شخصيت آدمي بـا روش خداونـد تفـاوت اساسـي     

شـان   ها در چهـارچوب مطلـوب   هاي بشري براي اين كه انسان وجود دارد. نظام
هـا مجبـور باشـند     زنند كه انسان هايي مي رفتار كنند يا بيانديشند دست به روش
ها مهم نيست كه آيا ايـن   د. براي اين نظامخود را به سرعت با آنها هماهنگ كن

ها با كرامت و شخصيت انسـاني افـراد تضـاد دارد يـا خيـر. امـا در روش        روش
خداوند آن چه مهم است، كرامت انسان است كه حتي در سعادت يـافتن او هـم   
بايد حفظ شود، لذا هيچ اجبار و اكراهي در اين روش وجود ندارد. خداوند هرگـز  

كه همه درهاي بدي به روي انسان بسته شود بلكه زمينه خـوب   كند كاري نمي
گذارد كـه بـا اراده و اختيـار خـود      كند و كار را به انسان وامي بودن را فراهم مي

  گزيند. كدام راه را بر
هـاي بشـري تلقـي     بسياري از افراد ممكن است هدايت الهي را همچون تربيت

سوي هدايت بكشاند. اين تلقي غلـط در   كنند و منتظر باشند تا خداوند آنها را به
شود كه انسان به خطا رود و بـراي يـافتن راه    موارد و مسائل متعددي باعث مي

باشد. با توجه به اهميت اين مسأله استاد پناهيان   درست، انتظارهاي نابجا داشته
كند تا به يك نگاه درست  پردازد و به خوبي آن را بررسي مي به اين موضوع مي

  يابيم.   دست 
  فهرست:

 اسالم، زمينه خوب شدن  
 تفاوت تربيت اجباري غربي و هدايت اختياري الهي  
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ع:  
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ل ا
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ارا
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 ناز كشي از ولي خدا براي هدايت  
 كاركرد جنگ در اسالم، رفع زمينه بدي و حفظ زمينه خوبي  
 حضرت زينب(س)، نگاهبان زمينه هدايت  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
اف

نعط
ا

 ،يريپذ 
ندگ

ت ب
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     ي

  پذيري، اثبات بندگي انعطاف
  جلسه) 1 ،92سال ،ايام اعتكاف ،د بهشتيدانشگاه شهي( 

    معرفي بحث:
هـايي سـفارش    شـود، بـه راه   تفكر مادي براي اين كه به انسان آرامش داده  در
سويي داشـته باشـد.    هاي ديني هم شود كه ممكن است در بعضي موارد با راه مي

اين  يكي از اين موارد راه برخورد با مشكالت و ناماليمات است. راه تفكر مادي
هـا از   تواني آنها را حل كني بايد با آنها كنار بيايي و در برابر آن است كه اگر نمي

هاي معنوي اهميتـي نـدارد و مهـم     خود انعطاف نشان دهي. در اين تفكر ارزش
هاي الهـي   توان نسبت به ارزش آرامش انسان است. در معارف الهي و ديني نمي

هـايي دارد. اسـتاد    طـاف غيردينـي تفـاوت   توجه بود، لذا انعطاف دينـي بـا انع   بي
پـردازد و   هاي انعطاف دينـي مـي   ها و ويژگي پناهيان در اين سخنراني به تفاوت

پذيري بايـد   كند. به بيان ايشان انعطاف برخي از رموز انعطاف ديني را روشن مي
در برابر خواست الهي باشد و اين امر به بندگي انسان و عبد بودن او ارتباط دارد 

  برخالف انعطاف مادي، انعطاف در برابر خداوند محدود به هيچ حدي نيست. و
  فهرست: 

 تفاوت انعطاف ديني و انعطاف غير ديني  
 پذيري علت نياز به انعطاف  
 ناپذيري انعطاف ديني  توقف  
 علت اهميت انعطاف پذيري  
 ترين امتحان انعطافواليتمداري، سخت  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
اف

نعط
ا

 يريپذ 
ه خ

ت ب
عاقب

و 
     يري

  بت به خيريپذيري و عاق انعطاف
  )جلسه 1 ،92، سالاعتكافايام (مسجد جامع شهرك شاهد،  

   معرفي بحث:
اي هستند كه دامنه اثر آنها بسيار زياد و پراهميت اسـت   ها به گونه برخي ويژگي

هـا و فوايـد بسـيار و فقـدان آنهـا موجـب        و وجود آن ها در انسان باعث بركـت 
پـذيري   هـا انعطـاف   ايـن ويژگـي  گردد. يكي از  ها و ضررهاي فراوان مي خسارت

دهـد كـه چگونـه عاقبـت بـه       است. استاد پناهيان در اين سخنراني توضيح مـي 
خيري و اطاعت از ولي خدا كه عالمت بودن در صراط مستقيم هدايت است بـه  
اين ويژگي ربط دارد و گمراهي و عاقبت به شري در اثر نداشتن انعطـاف پديـد   

  آيد. مي
در ميان اقشار مختلـف جامعـه، مـادران هسـتند كـه      نكته جالب اين جاست كه 

گـذارد بـه ايـن صـورت كـه       وجود اين صفت در آنها اثر مضاعف بر ديگران مي
پذير قدرت تأثير بيشتري بر فرزندان و حتي شوهران خود دارند و  مادران انعطاف

تر و بيشتر سوق دهند. چگونگي چنـين امـري    ها راحت توانند به سوي خوبي مي
  پردازد. گري است كه استاد پناهيان با اختصار به آن ميمطلب دي

  فهرست:
 ها ضرر مضاعف بدعاقبتي خوب  
 ها چگونگي بد شدن خوب  
 پذيري؛ عبد بودن و واليتمداري انعطاف  
 پذير بر همسر و فرزندان هاي انعطاف تأثير تربيتي زن  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
ي تيجامع

تن،
اف
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ن ا
 بود
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ز خ

تر ا
مهم

     

  ، مهمتر از خوب بودن استيافتنجامعيت 
  )جلسه 1 ،92شب نيمه شعبان، سال ،تهراندانشگاه ( 

  معرفي بحث:
هـا الزم   هايي دارند. وجـود ايـن خـوبي    بسياري از افراد به داليل مختلف خوبي

هـايي هـم در وجـود مـا      ها، نقـص  كافي نيست زيرا در كنار اين خوبي است اما
ها، سرمايه اوليه و نقطه آغاز حركت  ها الزم است. خوبي هست كه رفع كردن آن

ها  هاست. در واقع هدف اصل اين است كه با كسب همه خوبي براي رفع كاستي
و كماالت و رفع نواقص به جامعيت دست يـابيم. كسـب جامعيـت نـه فقـط در      

  عرصه فردي بلكه در عرصه اجتماعي هم الزم و ضروري است.
عدم جامعيت در فرد و اجتماع خطراتي در پي دارد و داشتن جامعيـت، بركـات و   

يابد  فراواني به همراه دارد. مسأله جامعيت هم به خود فرد و جامعه ربط مي فوايد
و هم به رابطه با امام و خداوند. در اين سخنراني استاد پناهيـان در صـدد اسـت    

ترين بركات مرتبط با جامعيت را پـس از تعريـف جامعيـت، تبيـين      برخي از مهم
  كند.  

  فهرست: 
 ضرورت جامعيت داشتن  
 غربت انسان جامع بي توجهي به جامعيت؛ خطر اجتماعي  
 ...اثر توجه به جامعيت در تضرع و استغفار و  
 اي تك بعدي جامعه غربي، جامعه  
 جامعيت، شرط كمال رابطه با خداوند  
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ع:  
ضو

مو
وند

خدا
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ك ار
در

     

  درك اراده خداوند
  )جلسه 1 ،92سال ،نيمه شعبان ،حسينيه شهداي بسيج( 

  معرفي بحث:
گـذارد؟   انـدازه در زنـدگي مـا اثـر مـي     دامنه اختيار ما چقدر است؟ خداوند تا چه 

دهد و ما شـاهد آنهـا هسـتيم     حوادث و اتفاقاتي كه در طول روز براي ما رخ مي
  چه ارتباطي به خداوند و به ما و رشد و تعالي ما دارد؟

و يـا اشـتباهات خودمـان     هـا  ريـزي  بسياري از ما زندگي را حاصل كارها، برنامه
مان بوده است به طوري كه نقش خداونـد در  دانيم كه همگي ناشي از اختيار مي

مـان را   خـواهيم زنـدگي   نمايد و با ايـن نگـاه مـي    رنگ مي آن بسيار اندك و كم
درست كنيم و آن را تدبير نماييم، در حالي كه ايـن نـوع نگـاه بـه كلـي دور از      
واقعيت است. حقيقت اين است كه اختيار و دامنه انتخاب ما بسيار محدود اسـت  

اي كه خداوند آنها را براي ما طراحـي كـرده و بـراي     از بين چند گزينه و ما تنها
است، امكان گزينش داريم. از صبح تا شـب، ريـز بـه ريـز      رشد ما مناسب ديده 

ريـزي   دهد همگي بـه تـدبير و برنامـه    حوادث و وقايعي كه در اطراف ما رخ مي
شـود   د بسيار زياد ميشود. با اين نگاه، وابستگي انسان به خداون خداوند واقع مي

شـود. بايـد بـا     و حالت دعا و نيايش و دينداري در انسان تشديد و تسـهيل مـي  
تصحيح نگاه درك كنيم كه اراده خداونـد بـر همـه چيـز سـيطره دارد، در ايـن       

  گردد.   تر مي صورت است كه درك حوادث فردي، اجتماعي و جهاني واقعي
  فهرست:

 » با ظهور اي مرتبط آيه» اليغير...ان اهللا  
 ادث زندگي، شرط آسان شدن دينداريتغيير نگاه به حو  
 اراده گسترده خداوند و اختيار محدود ما  
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 وجه به وسعت دخالت خدادعا و اطاعت بيشتر با ت  
 اراده خير خداوند براي جامعه ما  
 وضعيت دشمنان، بشارتي براي ظهور  
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  نقش عبادت در سبك زندگي
  جلسه) 8ـ  92مبارك رمضان  (تهران ـ مسجد امام حسين(ع) ـ ماه

  معرفي بحث:
 ها افتاده و جا دارد به آن توجه ويژه شود يكي از مفاهيمي كه اخيراً بر سر زبان

چگـونگي تنظـيم   سبك زندگي به بيان سـاده يعنـي   مفهوم سبك زندگي است. 
مـا در زنـدگي شخصـي و اجتمـاعي، همچنـين عـادات       روزي  رفتارهاي شـبانه 
دهـد،   هايي كه انسـان در رفتارهـاي خـود نشـان مـي      عالقه ها و رفتاري، برنامه

ها و آداب و رسوم اجتماعي نيز همگي در بحث سـبك زنـدگي مطـرح     سرگرمي
  .شود مي

نقـش تعيـين    »هـاي عبـادي   برنامـه «سبك زنـدگي،   دردر ميان عوامل مؤثر 
. دهـد  توان گفت؛ عبادات به زندگي ما سبك مـي  ميدارند به حدي كه  اي كننده
بينيد كه سعي  نگاه كنيد ميو روزة ماه مبارك رمضان به عباداتي مانند نماز  اگر

چرا عبادت اصرار دارد رفتار مـا را بـه    دارد براي ما برنامة رفتاري تعيين كند. اما
توان پاسخ داد: چون عمل و رفتـار   صورت دائمي تغيير دهد؟ به طور خالصه مي

و به همين خاطر است  او خيلي اثر دارد ها، عقايد و حتي بر علم انسان بر عالقه
اي به آداب رفتاري و سـبك زنـدگي داده و بـراي همـة      ما اهميت ويژهكه دين 
هاي زندگي ما برنامه دارد، به حدي كه اگر به اسالم اجـازه دهـيم، حتـي     بخش

  كند. رنگ و فُرم لباس، خانه و شهر ما را هم تعيين مي
و بـه آن عـادت    گيـرد  انـس مـي   خـود  ن به طور طبيعي به سبك زندگيانسا
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و  خواهيم اُنـس  چه چيزهايي مي بهريزي كنيم كه  لذا بايد از قبل برنامه كند، مي
و ما اسير و بندة  كند پيدا مي هايي . روح انسان خواه ناخواه عادتعادت پيدا كنيم

. كنـيم  بايد مراقب باشيم به چه چيزهايي عادت مي هستيم پسهاي خود  عادت
هستند كه براي  ريزي نكنيم، كساني خود برنامه مان براي سبك زندگياگر خود

   ريزي كنند. تغيير و تخريب سبك زندگي ما برنامه
در اين سلسله جلسات ضمن اشاره به آثار فردي و اجتماعي سبك زندگي، بـه  

تأثيرگذار عبادت در تنظيم سبك زندگي يك انسان مسلمان پرداخته شـده   نقش
هايي مانند نماز و روزة ماه رمضـان   آثار روحي و رواني عبادت و همچنين دربارة

 و نقش آن در تنظيم رفتارهاي ما بحث شده است. 
   

  فهرست:
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 : 1 جلسه

  هاي عبادي در تغيير سبك زندگي تأثير برنامه
 تعريف سبك زندگي و چگونگي تنظيم رفتارها  
 اثر عبادت و برنامه هاي عبادي در سبك زندگي  
 گي اهميت سبك زند  
 چگونگي تبديل سبك زندگي به سبك زندگي سالم؟  
 تأثير عبادت در سبك زندگي ما  
 دهد: ماه رمضان سبك زندگي ما را تغيير مي  

o زمان سحري و افطاري خوردن  
o تغيير روابط خانوادگي و اجتماعي  
o اطعام در مساجد  
o  رونق قرائت قرآن، سخنراني و مناجات  

 تأثير نماز روزانه بر سبك زندگي ما  
 دهد نامة ثابت روزمره، زندگي آدم را تغيير ميبر  
 گيرد وضو و طهارت جزء زندگي قرار مي  
 دهد   عبادت، سبك زندگي ما را تغيير مي  
 اجازه بدهيم ماه رمضان روي زندگي ما تأثير بگذارد  
  تأثير روزه بر سبك زندگي  
 خواري علني دليل شدت برخورد با روزه  
  كراهت مجادله با زبان روزه  
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 ر مناسك حج بر سبك زندگي و رفتارتأثي  
 كند   برنامة عبادي سبك زندگي درست مي  
   نكاتي از خطبه شعبانيه  
 عبادات اصرار دارند روي سبك زندگي ما تأثير بگذارند  
 دليل اهميت سبك زندگي  
  هاي انسان  بر علم و عالقه» عمل«تأثير  

o اهميت رفتار و عمل مدام  
o روايات مربوط به عمل مداوم  
o دهند هاي دائمي ما سبك زندگي ما را شكل ميرفتار  

  در سبك زندگي» روضه«نقش سازندة  
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 اثر سبك زندگي بر شاكلة روحي انسان

 انس انسان به سبك زندگي  
 اهميت ثبات و انس در زندگي  

o عمل مداوم  
 خوب بودن يا بد بودن عادت  
 چرا سبك زندگي اهميت دارد؟  

o براي زندگي ابدي آخرت  
 كند؟ ا را چه كسي تعيين ميسبك زندگي م  

o حساسيت خدا نسبت به جزئيات زندگي ما  
 كنيم؟ هايي عادت مي به چه چيز  

o عادت به قرآن خواندن و نماز خواندن  
 تأثير عمل مداوم بر روح انسان  
 برنامه ريزي خدا براي اصالح سبك زندگي ما  
 تصور حد اقلي و اشتباه از بهشت  
 انجامد آخر سبك زندگي به عاشقي مي  
 اثر انس و مداومت  
 (ع) (س) به امام حسين انس زينب كبري  
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  عنصر عادت در سبك زندگي
 ضرورت اهميت دادن به سبك زندگي  
 عادت، موجب سبك زندگي  

o (روايات در اين زمينه) اهميت عادت  
o تمرين عادت به گفتار خوب  
o !!عادت بد با دعا كردن  
o تشكر كردن يكي از آداب دعا كردن  

 ها ردن براي عادتبرنامه ريزي ك  
 هاي خوب عادت  

o (ع)عادت به اهل بيت  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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 ها ريزي براي عادت لزوم برنامه

 تأثير رفتار بر سبك زندگي  
 هاي بد عادت  

o ها با روزه شكستن عادت  
o دستور اسالم براي غذا خوردن  
o فوايد گرسنگي  
o ترك عادات بد با مجاهده با نفس  

 زيباترين عادت  
o ترك شهوات  

 (ع) و علي اصغر(ع) روضه اباعبداهللا  
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 نقش عبادت در تنظيم رفتارها و روحيات انسان

 نقش عبادت در تعيين سبك زندگي  
 ترين بخش زندگي عبادت مستحكم  

o استحكام بخشي عبادت به روح و روان آدمي  
o تأثير عبادت بر جسم  
o جايگاه اصلي عبادت در رفتار ثابت روزانه  

 اند؟ موال تكراري و دائميهاي ما مع چرا عبادت  
o ضرورت و اهميت دائمي بودن رفتار  
o عادت كردن به عبادت  

 گاه عبادت اباعبداهللا(ع) در قتله  
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 هاي حاكم بر حيات، براي دينداري ضرورت درك واقعيت

  براي كسب چيزهايي باارزش» عمل مداوم«استفاده از اهرم  
 عاشق خدا شدن«هاي   دشواري  «  

o نيا و حب خداعدم جمعِ حب د  
 چگونه عاشق خدا بشويم؟  

o ترين راه عشق به خدا  مداومت در عبادت؛ اصلي  
o تر است  دل از كوه سخت  
o برنامه امام در دوام در عبادت  

   مداوم تقبيح قطع كردن عبادت  
  راحت ترين عمل براي مداومت  
 »كند سبك زندگي ما رامعنادار مي» عبادت  

o روح بودن سبك زندگي بدون عبادت بي    
 بركات صلوات در زندگي  

o از بين رفتن نفاق دل  
o   تشبيه زيبايي از ثواب صلوات  

  (ع)روضه اباعبداهللا  
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 زدگي انسان عبادت، مانعي در مقابل هواي نفس و طغيان

 احترامي آسان شود سبك زندگي طوري نباشد كه بي  
   تأثير عبادات در تعيين سبك زندگي سالم  
  سبك زندگيكنترل زندگي با فرهنگ و  
 اخالق بد با تشويق و تنبيه زياد  
 تقبيح كارت ساعت زني  
 اثرات تربيتي نماز نمايش داده نشده  
 تأثير عبادت در مبارزه با نفس  

o ادب شدن با عبادت  
o گيرد عبادت جلوي هواي نفس را مي  
o اثر عبادت بر كاهش جرائم  

   نماز؛ جزء مهمي از سبك زندگي  
o  يردگ نماز جلوي طغيان انسان را مي  

 نقش روضه اباعبداهللا (ع) در جلوگيري از طغيان آدم  
 (ع)روضه علي اكبر  
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 ؛ محور عبد بودن»امام داشتن«

  اهميت هويت زندگي  
o تعيين هويت زندگي با نحوه زندگي كردن  
o نياز ما به هويت زندگي  
o  افتخار ما به هويت  

  عبد بودن هويت اصلي ما  
o افتخار به عبد بود  
o معناي عبد  

 از ستون خيمه دين است؟چرا نم  
 معرفي هويت با سبك زندگي  
 امام داشتن، محور عبادت  

o كند امام هويت ما را تعيين مي  
 نقش امام در تعيين سبك زندگي  
 شباهت مناسك حج و كربال  
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  حجرات سوره ريتفس در قرآن يتيترب نگاه
  جلسه) 21، 92(تهران، مصلي امام خميني(ره)، ماه رمضان  

  معرفي بحث:
براي مردم جهان از اهميت خاصـي برخـوردار   » سبك زندگي«موضوع  امروزه

بوده، و مدتي است كه اين موضوع به انحاء مختلـف در جامعـة مـا نيـز مطـرح      
شود خصوصاً اينكه مقام معظم رهبري بر لزوم پرداختن بـه موضـوع سـبك     مي

و اند. اما دليل اهميت سبك زندگي چيست  اسالمي تأكيد فرموده-زندگي ايراني
دهندة سبك زندگي  ها و عناصر تشكيل چرا براي ما مهم است؟ مهمترين بخش

كدامند؟ در دين ما چقدر به سبك زندگي بها داده شده است؟ آيا الزم است بـه  
در سـبك  » ادب«آداب و رسوم قومي و خانوادگي خودمان پايبند باشيم؟ نقـش  

نـه بايـد برخـورد    ادبي و معصيت ديـديم چگو  ها بي اگر از جوان زندگي چيست؟
پردازد چيسـت؟ در ايـن سلسـله     عواملي كه به تخريب ادب در جامعه مي كنيم؟

به سـؤاالت فـوق و    نگاه تربيتي قرآن در تفسير سوره حجراتجلسات بر اساس 
  شود. هاي ديگر در باب سبك زندگي پاسخ داده مي بسياري پرسش
در ايـن   باشـد. ترين سورة قرآن با سبك زندگي سـورة حجـرات    شايد متناسب

سوره از جهات مختلف به آداب و عادات رفتاري پرداختـه شـده و نكـات بسـيار     
مهمي در باب رفتار مؤدبانه بيان شده است. اولين الگوي رفتاري صحيح كـه در  

تـوان   مـي  از خدا و پيغمبر(ص) اسـت. » ادبِ اطاعت«سورة حجرات بيان شده، 
كند ادب است و رعايـت ادب   ميمهمترين عاملي كه سبك زندگي را زيبا گفت: 
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اي برخوردار  و احترام خصوصاً در مقابل بزرگان جامعه و اولياء اهللا از اهميت ويژه
  كند. بخش و جذّاب مي است. ادب، زندگي و بندگي انسان را زيبا، لذت

كند كه در سـبك زنـدگي مـا بسـيار      سورة حجرات آداب و اخالقي را بيان مي
گفتن) و لباس(سبك لبـاس پوشـيدن) دو بخـش    مؤثر است. زبان(سبك سخن 

كنتـرل  «شوند و در ايـن سـوره دربـارة     بسيار مهم از سبك زندگي محسوب مي
هاي بسيار جدي و مهمي بيان شده است از جمله؛ مسخره نكردن،  توصيه» زبان
جويي نكردن، لقبِ بد ندادن و غيبت نكردن، كه در اين جلسات، به بررسي  عيب
  هر يك از اينها پرداخته شده است.ها و آثار  ريشه

   

  فهرست:
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  :1جلسه

 1آيه  –پرداختن به آداب رفتاري در سورة حجرات 

 ترين سوره به سبك زندگي سوره حجرات متناسب  
 چرا سبك زندگي اهميت دارد؟  
 اهميت رفتار  

o تر از افكار و احساسات رفتار سازنده  
o زمان آموختن سبك زندگي و تنظيم رفتار فرزندان  
o  يعني مؤدب ايستادن در خانه خداوند متعالنماز  
o رفتار هم نتيجه افكار است و هم اثر بر افكار دارد  

 فضيلت قرائت سوره حجرات  
  ادب اطاعت از خدا و ولي خدا  

o اهميت آداب از اصل كار بيشتر است  
  (ص)جلو نيافتادن از خدا و رسول خدا  

o جا، در حضور پيامبر(ص) اظهار نظر نكردن بي  
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  :2جلسه

 1آيه  -ادب در زيبايي و جذابيت سبك زندگي نقش

  زيبايي رفتار؛ از عناصر مهم در سبك زندگي  
 جذابيت سبك زندگي قرآني و اسالمي  
 نقش زيبايي در انتخاب يك رفتار ديني  
 كند؟ چه عاملي يك رفتار را زيبا مي  

o تبليغات؛ از عوامل زيبايي رفتار  
o ادب؛ ز عوامل زيبايي رفتار  

 ه شكل رفتاري مااهميت دادن خدا ب  
 ادب در روابط فردي  

o جزئيات رفتاري فردي  
o پوشش در تنهايي  

 ؛ مهمترين عاملي زيباكنندة سبك زندگي ادب  
o ادب يك رفتار را زيبا مي كند  
o  اخالق بيشتر دروني است و ادب بيروني است  

 رفتار ظاهري بر افكار انسان مؤثر است  
  نماز مؤدب ايستادن در خانه خداست  
 ي كه آداب دارد با فرهنگي كه آداب نداردتفاوت فرهنگ  
  سالگي 7آغاز سن ادب كردن  
 رابطه ادب با سبك زندگي  
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 ادب اطاعت در ابتداي سوره حجرات  
o جلو نيافتادن دراظهار نظر در مقابل حرف خدا و رسول  
o مودب بودن در مقابل حكم خدا در مقام اطاعت  
o توجه به احكام شرعي نشانه ادب  
o اال مي بردادب بركت زندگي را ب  
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  :3جلسه

 3و  2آيه  –ادبي  آثار مخرب بي

 دهد   دين ما به سبك زندگي خيلي اهميت مي  
 نقش رفتار و عمل در سبك زندگي  
 ها ها و لذت تنظيم سبك زندگي بر اساس زيبايي  
 كند  بخش و جذاب مي ادب، زندگي را زيبا، لذت  
 عد زيباشناختي به ادب نگاه كنيمبايد از ب  
 داب را كاهش داده استفرهنگ غرب، آ  
 (آيه دوم)آداب و اخالق در سوره حجرات  
 (ص)ادب برخورد با پيامبر گرامي اسالم  

o (ص) ادبي به پيامبر اكرم حبط عمل با بي  
o ادبي ديگران العمل پيامبر(ص) به بي عكس  

 ادبي فرزند به پدر و مادر يك بي  
 ترين نوع تقوا براي افراد مؤدب نسبت به پيامبر(ص)   عالي 

o علي(ع) در برابر پيامبر(ص) دب اميرامؤمنينا  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
 ترب

گاه
ن

 يتي
تفس

 در 
رآن

ق
 ري

رات
حج

وره 
س

     

  :4جلسه

 3و  2آيه  –ضرورت رعايت ادب خصوصاً نسبت به اولياءاهللا

 شود  سبك زندگي به ظاهر رفتارها اطالق مي  
o تأثير متقابل ظاهر رفتار و باطن رفتار  

 ها و شخصيت اثر رفتار بر گرايش  
 تأثير ادب بر شخصيت انسان  

o (ع)  (ص) و اميرالمؤمنين راكرمهايي از ادب پيامب نمونه  
 لزوم رعايت ادب در برخورد شخصي  
 انتقاد به فرهنگ غرب در رعايت ادب  
 فوايد رعايت آداب در زندگي  

o از فوائد ادب  دوري از هواپرستي  
 (ع) بيت مواردي از رعايت ادب توسط اهل  
 ادبي به اباعبداهللا(ع) در كربال روضه بي  
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  :5جلسه 

 4آيه –عقل  گاه و سرچشمة ادب؛ تجلي

 ضرورت و اهميت ادب براي زندگي انسان  
 رابطه ادب و عقل  

o اهميت ادب در روايات  
o زني زشتي كارت ساعت  
o كنندة انسان است ادب كنترل  

 قيمت رعايت ادب  
 ادب نسبت به چه كساني بايد رعايت شود؟  
 ها ادبي نحوه برخورد با بي  
 ها ادبي توجهي به معصيت و بي هاي بي پيامد  
  اكبر(ع)روضه علي  
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  :6جلسه

 5و4آيه  -ادب نسبت به بزرگان؛ محور توسعة ادب

  دليل توجه به فرهنگ و آداب بومي  
 لزوم رعايت فرهنگ قومي و رسوم خانوادگي  
   خوراك و پوشاك به اقتضاي زمان، مكان و فرهنگ  
  برخي از صفات ژنتيك ايراني ها  
  سبك زندگي اسالمي و ايراني  
 امعهضرورت احترام به بزرگان ج  
 خدا   اهميت احترام و ادب به اولياء  
 ادب به بزرگترها محور توسعه ادب  

o ستون خيمة ادب، ادب به بزرگترهاست  
 راه شناسايي و انتخاب همسر خوب  
 :دو اصل كليدي در خانواده  

o  تواضع مادر به پدر  
o محبت پدر به مادر  

 (ع)ادب حضرت عباس  
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  :7جلسه

 6آيه –سازد  را ميسبك زندگي، افكار و عقايد و عاليق ما 

 تأثير رفتار انسان بر افكار او  
 طور نيست كند ولي هميشه اين اش عمل مي   انسان براساس عالقه  
 ساز است  ها عمل عقيده خيلي وقت  
 كند كار بيشتر عملش را توجيه مي آدم گنه  
 هاي او تأثير رفتار انسان بر احساسات و عالقه  
 شود مي تر اي كه در عمل متجلي شود، قوي عالقه  

o كند ابراز عالقه، عالقه را شديدتر مي  
o ها هاي بد با جلوگيري از بروز آن تضعيف عالقه  
o  اگر چيز بدي را دوست داشتي زياد حرفش را نزن  
o   در اثر ناراحتي زياد جزع و فزع نكن  
o كند اظهار درد، درد را تشديد مي  

 سازد سبك زندگي افكار و عاليق ما را مي  
 منفي بر وجود خودمان بافي تأثير بد  
  سوره حجرات 7شان نزول آيه  
 تعريف فسق و فاسق  
 اولين فاسق عالم خلقت  
 نتيجة گوش كردن به حرف فاسق در ماجراي كربال  
 (ع)روضه اباعبداهللا  
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  : 8جلسه

 7آيه –اهميت زيبايي و محبوب بودن سبك زندگي 

 هاي سبك زندگي خوب ويژگي  
o مفيد بودن و مضر نبودن  
o زيبايي و محبوبيت  

  سوره حجرات 7اهميت زيبايي در سبك زندگي با توجه به آيه  
o  زندگي بايد توأم با لذت بردن باشد  

  خدا ايمان را محبوب قرارد داده  
 بيت(ع) سرشار از زيبايي مجالس روضه اهل  
 خدا كفر و فسق و گناه را مورد نفرت قرار داده  
 كننده براي زيبايي عامل تعيين  
 هاي عالم زيبايي حماسه اباعبداهللا(ع) يكي از  
 دين را از زاوية زيبايي ببينيم  
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  :9جلسه

 7آيه  –افزايش محبت در اثر رعايت آداب

  اثر سبك زندگي بر عمل و انديشة ما  
 دستور اسالم در بارة اعالم محبت به يكديگر  
 دو دستور كليدي در روابط زن و شوهر  

o رعايت آداب براي افزايش محبت  
 كند  زيبا مي خدا ايمان را در دلها محبوب و  
 احترام به زيبايي  
 تقويت محبوبيت و زيبايي ايمان با رفتار  

o درك زيبايي دستورات خدا  
 ها ها و زيبايي وظيفة هنرمندان در نشان دادن زشتي  
  امكان افزايش محبوبيت ايمان با سبك زندگي  
 است  بيت(ع) وظيفه منتقل كردن محبت به اهل  
 (س)روضه حضرت خديجه  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
 ترب

گاه
ن

 يتي
تفس

 در 
رآن

ق
 ري

رات
حج

وره 
س

     

  :10جلسه

 8و7آية  - ديني بايد به زيبايي نشان داده شودمفاهيم 

 ها قرار داده چيزهايي كه خدا منفور قلب  
 منفور بودن كفر و فسوق و عصيان  
 لزوم انتقال محبوبيت ايمان  

o فرزندانمان بايد زيبايي ايمان و زشتي گناه را بچشند  
 زدگي در تعليم دين پرهيز از علم  

o ّاب و خُشك علمي بيان كردنبايد دين را با تعابيرِ نازيبا، غيرجذ  
 بيان متفاوت و زيباي حضرت امير(ع) از نماز  
 هاي زيباي خدا در قرآن  بيان  
 (ع) هاي ناز در قرآن و رفتار اهل بيت جلوه  
 گري بر ولي جريان تحميل  
 (ص)كمك خدا براي اطاعت از پيامبر اكرم  

o محبوبيت ايمان و نفرت از كفر و فسوق و عصيان  
  الهيمحبوبيت ايمان، فضل  
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  :11جلسه

 10و9نگاه سبك زندگي اسالمي به موضوع نبرد بين مؤمنين آية 

  نگاه انسان به زندگي، در سبك زندگيتأثير  
 ها تفاوت نگاه اسالم با نگاه غرب در مورد حقوق انسان  

o نگاه غرب: لزوم رعايت حقوق شهروندان  
o و خواهران هم هستند  نگاه اسالم: مردم برادران  

 سايه در اسالماهميت دادن به هم  
 نگاه اسالم به برادري  
 سه مرحله براي جامعه اسالمي  

o نبرد بين كافران و مومنان  
o نبرد مومنان و منافقان  
o برخورد پيامبر(ص) با يك منافق  
o نبرد مومنان و مومنان  

 (ع)روضه حضرت عباس  
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  :12جلسه

 11آيه –در سبك زندگي/موضوع تمسخر » كنترل زبان«اهميت 

  مهم از سبك زندگيزبان و لباس دو بخش  
 اهميت كنترل زبان در سبك زندگي  

o هاي سبك زندگي  مهمتر بودن سبك حرف زدن نسبت به ساير بخش  
o نحوه حرف زدن هنگام غم، شادي و عصبانيت  
o تواند انسان را اسير خودش كند  زبان مي  

 ها ها دل، مهمتر از كنترل ورودي كنترل خروجي  
o   كند خراب نمياگر دل دل باشد هيچ وقت ديده دل را  
o نشده  قدر كه از زبان شكايت شده از چشم شكايت در روايات آن  
o هاي چشم هاي زبان بيشتر از جرم جرم  

  كنترل دل مهمتر از كنترل چشم و گوش  
o مهمترين عامل براي كنترل دل كنترل زبان است  
o  وابستگي دل به زبان  
o زبان مؤثرترين خروجي دل است  

 تمسخر و تحقير كردن ديگران  
o خره كردن مقدسات  مس  
o   حكم اعدام براي كسي كه مقدسات را تمسخر كند  
o  آثار تمسخر مقدسات  
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o رنگ كردن حجاب با تمسخر كم  
 اهميت دادن اسالم به حفظ شخصيت افراد  
 ادبي كردند عذاب سريع براي كساني كه به اباعبداهللا(ع) بي  
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  : 13جلسه

 11آية  –ريزي براي كنترل زبان  ضرورت برنامه

 ريزي براي كنترل زبان رنامهلزوم ب  
 اهميت زبان در خانواده و تربيت  
 شود زة زبان موجب عذاب انسان نميهيچ عضوي به اندا  
 رد شود از زبان بهترين بهره ميها را ب  

o ة زبان استبهترين صدقه، صدق  
o ها در بكارگيري زبان توانايي ويژة خانم  
o قدرت زبان در تربيت فرزندان  

 مذمت مسخره كرده  
 هاي الهي براي تمسخر عذاب  
 برخورد بزرگوارانة امام حسن(ع) با تمسخر ديگران  
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  :14جلسه

 12آية  -هاي تعيين سبك زندگي  عزت؛ از انگيزه

 هاي تعيين سبك زندگي  عزت و آبرو؛ از انگيزه  
 تغيير ندادن رفتار براي كسب آبرو  

o هاي بد دنبال عزت نباشيم  پيش آدم 

o كم نگذاريم به خاطر آبرو و عزت خود، از دين 

 سن به جاي عيبهاي ديگران باشيم جويي، دنبال ح  
  مزمت اسم و لقبِ بد دادن  
 گمان بد نداشتن وتجسس نكردن از ديگران  
 خوار كننده به آدم تشبيه غيبت  
 غيبت؛ بدترين گناه  
 ها بعد از شهادت ايشان بدگويي از علي(ع) سال  
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  :15جلسه

 12آية  –موضوع غيبت و دليل زشت بودن آن

 اسالمي  اهميت اطالع داشتن از سبك زندگي  
 تعريف غيبت  
 برخي از آثار غيبت  
 هاي غيبت ريشه  
 ترك غيبت  
 نحوه برخورد با كسي كه غيبت شما را كرده  
 عادت به غيبت  
 اگر پيش شما غيبت كسي را بكنند  

o دفاع از غيبت شونده  
 چرا غيبت بد است؟  
 حرام بودن غيبت يك مكتب تربيتي  
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  :16جلسه

 13آية  –كنندة سبك زندگي اهل دنيا  عوامل تعيين تفاخر؛ از

 كننده در سبك زندگي تفاخر؛ از عوامل تعيين  
 دارد افتخار كردن، حد  
 اسراف كردن از سرِ تفاخر  
 سبك زندگي اهل دنياكنندة  عوامل تعيين :  

o بازي  
o بيهودگي  
o زينت  
o تفاخر  
o  تكاثر  

 تفاخر به امور دنيايي بايد در نظر ما زشت باشد 

o  سال پيش تفاخر به نژاد را نهي كرده 1400اسالم  
 يك تمرين براي زياد شدن تواضع 
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  )19شب قدر شب نياول(:17جلسه

 امتيق روز با قدر شب شباهت

 امتيق روز با قدر شب شباهت    
o كنند يم نيمع را ندهيآ گذشته، به توجه با قدر شب در  

 است اوضاع رييتغ يبرا يفرصت قدر شب  
o رهالحس ومي امت؛يق روز  

 يخر ارزشدل با د  
o ين ارزشميده انجام مينتوان اگر يحت خوب؛ كار ت  
o كند يم نگاه مؤمن ةبند دلِ به خدا  

 ميبخور حسرت قدر شب:  
o ميبشو بهتر ميتوانست يم ما« كه«  
o م؟يبر ينم لذت شتريب خدا ذكر از چرا« كه«  

 قرآن يةآ كي انيب با كردن، توبه روش  
 رديبگ ديبا ما دلِ كردن، توبه در      



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
 ترب

گاه
ن

 يتي
تفس

 در 
رآن

ق
 ري

رات
حج

وره 
س

     

  ماه رمضان)20:(شب 18جلسه

 بحث رابطة با خدا در آيات پاياني سورة حجرات

 كدام روش انتخاب همسر درست است؟  
o  روش سنتيِ خودمان  
o روش مدرن كه از غرب آمده  

 تناسب زوجين مهمتر از شناخت  
 پذيري مهمترين اصل ازدواج: آمادگي براي انعطاف  

o هاي جوان توصية امام(ره) به زوج  
 رابطة اصلي«خدا؛  رابطة با «  
 بحث رابطة با خدا در آيات آخر سورة حجرات  
  تفاوت اسالم آوردن و ايمان آوردن  
 ايمان، چيزي فراتر از عشق و عالقه  
 ارزش بااليي كه خدا براي ايمان قائل است  
 تواضع به خدا قبل از عشق به خدا  

o ر ما را ميشكند استحكام كالم خدا در قرآن، تكب  
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  ماه رمضان 22: شب 19جلسه

 14آيه  –ايمان بايد با قلب پذيرفته شود 

 »زيباترين كلمة عالم» ماناي  
o تبليغ خدا براي زيبايي و محبوبيت ايمان  

 هاي ابتداييِ قابل لمس و اكتسابي احساس  
o ايمان يك احساس اكتسابي  
o  تالش كرد ايمانبايد براي كسب  

 لذت و حالوت ايمان  
 ها  ها و شادي نقش ايمان در سختي  
 امام زمان(ع) اي مان به محبت  

o باور كنيم كه امام زمان(ع) ما را دوست دارد  
o (ع)تالش شيطان براي خراب كردن رابطة ما با امام زمان  

  مهرباني خدا نسبت به بندگانشايمان به  
 ايمان بايد با قلب پذيرفته شود  

o شوند؟ ايمان مي ها بي چرا برخي با كوچكترين شبهه 

  قلب ما شود؟چه كنيم كه ايمان وارد 
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  : 20جلسه

 15آية  –اهميت اهل جهاد بودن و داشتن روحية جهادي

 اهل جهاد بودن اهميت   
 رابطة ايمان و اهل جهاد بودن  
 ها روحية جهادي ندارند  بعضي  
  در سبك زندگي» جهاد«نقش مفهوم  
 شيرين و جذاب بودن حماسه  
 ضرر سياسيوني كه روحية جهادي ندارند  
 ن و دنيانقش جهاد در ساختن دي  

o شود اهل جهاد نبودن موجب ناامني مي  
 !الاقل اهل جهاد را تخطئه نكنيد  
 اثر سازندة جهاد و حماسه بر روحية جوانان  
 حماسي بودن حادثة كربال  
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  )جلسة آخر(: 21جلسه

 16آيه  –لزوم پذيرش كبريايي خدا و دوري از عجب و غرور
 18و  17و

 لزوم انس گرفتن با قرآن  
o ودن قرآنب   كننده سرگرم  
o شناخت خدا از راه شنيدن كالم او  
o با خواندن قرآن!شخصيت خدا  درك  
o جذابيت قرآن واقعاً فكر كنيد به  

 به قلب شك نكردن عالوت ورود ايمان  
o و ترديد منشأ شك  

 تقدم جهاد با مال بر جهاد با جان در قرآن  
 جب و غرور؛ مهمترين عامل فساد مذهبيها ع  
 تند!ها به خدا بدهكارتر هس خوب  
  تعريف كردن خدا از خودش  

o رانه سخن ميگويد  خدا خودپسندانه و متكب  
o ر براي خدا زيباستتكب  
o ر خدا برايپذيرش تكب ر سختيآدم متكب  

 لزوم پذيرش كبريايي خدا 
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  ياد خدا
  جلسه) 12، 92سال (شبكه قرآن، برنامه ياد خدا،  

  معرفي بحث:
ها، ابعاد و آثار  اي دين است كه روشه به ياد خدا بودن، يكي از مهمترين توصيه

بسياري دارد. راه و روش اهل ياد خدا شدن و فراموش نكردن اين ياد در پـيچ و  
هاي زندگي، مستلزم رعايت نكاتي است. همچنين باور به آثار ياد خدا، لـزوم   خم

كند. اين دست مطالـب، در كنـار مـواردي     براي ذكر را گوشزد مي داشتن  برنامه
ثير ذكر خدا بر افزايش محبت به خدا، ياد خدا و اصالح سـبك زنـدگي،   مانند تأ

الذكر بودن و .... مجموعه مباحثي را در موضوع ياد خدا شكل داده است كه  دائم
استاد پناهيان در اين جلسات ضمن توجه به اين موضوعات، مطالبي ديگـري از  

ي ينمـاز جـا  ا افكـار بـد،   اند: راه هاي مقابله ب اين دست را مورد بررسي قرار داده
هاي توفيق بر دوام و كثرت ذكر، توصـيه قـرآن كـريم در     ، راهبراي تمرين ذكر

مورد ذكر، و ....؛ و در نهايت اين بحث با طعـم واليـت، شـيريني ديگـري پيـدا      
كند و جايگاه ياد اميرالمؤمنين علي(ع) و اهل بيت(ع) براي ياد خـدا تحليـل    مي
  گردد. مي

  فهرست:
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مو
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     خدا

  1سه جل

  ياد خدا در سبك زندگي
 غروب؛ زماني مناسب براي ياد خدا  
 نقش سازنده رفتار بر عقايد  
 تأثير عمل بر عالقه  
 اي از رفتارهاي تأثيرگذار بر عاليق و عقايد سبك زندگي؛ مجموعه  
 ادب و تقوي؛ مفاهيمي در تعيين سبك زندگي اسالمي  
 هاي سبك زندگي اسالمي برخي از ويژگي  

o توجه به منافع  
o توجه به زيبايي  
o محبوب بودن  
o همراه بودن با نشاط  

        تأثير سبك زندگي بر ياد خدا  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  2جلسه

  معني و آثار ياد خدا
 معناي ياد خدا چيست؟  
 آثار ياد خدا  

o آثار روحي ياد خدا  
o آثار وضعي ياد خدا  
o آثار عملي ياد خدا  
o ها تأثير ياد خدا بر روابط بين انسان  
o  ها  بديتأثير ياد خدا بر برطرف شدن  
o      تأثير ياد خدا براي برطرف شدن سختي  
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ع:  
ضو

مو
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     خدا

  3جلسه

  چند نكته مهم در باره ذكر
 راه و روش اهل ياد خدا شدن  

o باور اثر ذكر خدا  
o لزوم برنامه براي ذكر  

 ذكر و كالم  
o ويژگي هاي ذكر  
o كالم، حقيقت ذكر نيست  
o اثر كالم در ذكر قلب  

 كدام كلمات و كدام اذكار  
o اهتمام به اذكار معروف  
o خود نزد خدا هاي د نقصيا  
o ها و نعمات خدا ياد خوبي  
o ذكر براي خروج از فكر، نگاه و عمل بد  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  4جلسه 

  رابطه ذكر و حب خداوند
 چند نكته و حديث در باب ذكر  
 ذكر، مقدمه به عشق خدا  
 فرق ادب و محبت  
 ترين سفارش، دوام ذكر خدا الزم  
 عدم اشتياق مالقات خدا، نشانه عدم ذكر  
  ،درك فاصله ما با خدااثر دوام ذكر  

o عدم اكتفا به حداقل، تفاوت اسالم و غرب  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  5جلسه 

  چند نكته كليدي در باره ذكر 
 اي ديگر ضرورت ذكر از زاويه  

o زندگي بهتر و خوب شدن، تلقي متوسط ولي غير دقيق از ذكر  
o (مالقات خدا) ذكر، راه ميانبر به هدف نهايي  

 راه هاي مقابله با افكار بد و تقويت ايمان  
o مرور زندگي اولياء الهي و مؤمنين  
o فداكاري و سرمايه گذاري در راه خدا  

 پاسخ به چند پرسش  
 اطاعت از خدا، ذكر كامل  
 لزوم اصالح نگاه به واجبات  
  مطالعه و تفكر در زمان خستگي و ادبار قلب  
 عادت خوب و عادت بد  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  6جلسه

  پايان زندگي با خدالذت بي
  مشكل، مطالبه عمق و اصالت ذكردو تلقي براي ذكر: كاربرد در حل  
 حقيقت ذكر از نگاهي ديگر  

o ذكر زندگي با خدا در عالم باطن  
o استغفار امام از هر لذت غير از ذكر خدا  

 راه چشيدن لذت ماورا  
o  مالقات با ولي خدا و نشانه هاي خدا  
o نماز يك جاي ديگر براي تمرين ذكر  

 تمرين لذت ذكر  
o كساني كه از ذكر بيزارند  
o ن درك لذات ذكرهمگاني بود  
o راهي براي درك لذت ذكر خدا  
o  بسم اهللا الرحمن الرحيم«ذكر«  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  7جلسه

  ها و آثار مداومت در ذكر، راه 
 در باب كثرت و دوام ذكر روايت چند  

o ترين كار، ذكر كثير بهترين و مقبول  
o دوام ذكر، نورانيت قلب وفكر  

 هاي توفيق بر دوام و كثرت ذكر راه  
o تمرين ذكر  
o  براي ذكربرنامه داشتن  
o فكر و مطالعه در باره موضوعات معنوي  
o هاي بد هاي خوب و رفع عالقه افزايش عالقه  
o داشتن خلوت با خدا  
o پرهيز از شكمبارگي و خوردن به خاطر لذت  
o دوري از تشريفات دنيا  
o معاشرت با اهل ذكر و عدم معاشرت با اهل غفلت  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  8جلسه

  ذكر شديد
  خداوند» ذكر شديد«توصيه قرآن كريم به  
 مفهوم ذكر شديد  
 عوامل مؤثر در ذكر شديد  
 ساز ذكر شديد عبادت، زمينه  
 راه رسيدن به ذكر شديد  
 ال بينندگانؤس  
 تقوا و رسيدن به خواسته ها  
 بهترين ذكرها  
 تفاوت ذكر كثير و ذكر شديد  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  9جلسه

  ماهيت ذكر، همنشيني و مجالست
 ياد هر چيزي، همنشيني با آن است  
 كران بر ياد خدااثر همنشيني با خوبان و ذا  
 انتخاب كنيم: مجالست با خدا، يا دنيا و اهل آن  
 لزوم داشتن برنامه براي مجالست و همنشيني  
 پرسش و پاسخ  

o  نعماتي را كه داريم ببنييم  
o ها راه هايي براي كاهش سختي  
o دغدغه نماز با توجه، مبارك است  
o لباس تقوا  
o راه مقابله با خشم  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  10جلسه

  در راه خدا و قبولي آن اهميت مسأله قرباني دادن 
 اهميت قبولي  

o دستور به باز گويي فرزندان آدم و قرباني دادن آنها  
o (ع)دعا براي قبولي شهادت امام حسين  
o اهميت قبولي نسبت به عمل  
o تقوا، مالك قبولي  

 مسأله قرباني دادن 

o مؤمنين همه بايد قرباني بدهند  
o ،اوج حج قرباني دادن  
o ها قرباني كردن دوست داشتني  
o بودن قرباني عام  
o لذت معنوي و عاشقانه باالي قبولي قرباني  
o اشك حضرت ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) بر معافيت از قرباني  

 پرسش و پاسخ  
o ها، آري يا نه؟ تفكر در باره خواسته  
o رهايي از فشار رواني ياد گناه و مرگ  
o ازدواج و تكميل دين  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  11جلسه

  ونور ذكر و عبادت خداوند با ياد كردن اولياء ا
 نورانيت ذكر  

o ذكر نور است  
o هاي نور و شباهت نور مادي و معنوي ويژگي  
o اثر نور ذكر در ديد و درك بهتر  
o نورانيت، اثر دوام ذكر  
o انتقال نور معنوي  

 ارتباط ياد اولياء خدا و عبادت خداوند  
o ذكر عليٍ، عباده  
o »همان اهل بيت(ع) هستند» اهل الذكر  
o  هذكر علي عباد«توافق فريقين بر روايت«  
o هاي مومن يادآوري خدا، از  ويژگي  
o علي(ع)، امير مؤمنان  
o هاي خدا، در شخصيت و سيره اولياء او نشانه  

 هاي خوبان، بهترين راه خوب شدن يادآوري خوبي  
 مطالعه زندگي اهل بيت(ع)، ذكر توأم با فكر  
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ع:  
ضو

مو
 ادي

     خدا

  12جلسه

  يادآوري ايام اهللا
 داستان يوم اهللا مباهله  

o خن پيامبر(ص) در مذاكرهقرار نجرانيان بر عدم پذيرش س  
o دستور خدا به مباهله  
o آمدن پيامبر با اهل بيت(ع) به مباهله  
o ها بر اساس عقالنيت بندي انسان جزيه، طبقه  

 قرآن و تذكر ايام اهللا  
o سيره امام صادق(ع) در باب محرم  
o عالقه به غير خدا به دستور خدا همان عالقه به خداست  

 رواياتي در ابعاد مختلف ذكر  
 كر و حضور در جلسات ذكر و مجالس اهل بيت عثمرات ذ  

o وظيفه است )ع(ابراز محبت به اهل بيت  
o اهميت دسته هاي عزا، در بيان و سيره بزرگان  
o لزوم عزاداري به شيوه سنتي  
o آمادگي براي ورود به محرم: خدمت به عزاداران  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  هاي آن دين و زيبايي
  جلسه) 12، 92شناس(ره)، محرم (حسينيه آيت اهللا حق
  عرفي بحث:م
هاي دين و رفتار ديني را درك كنيم. اگر كسـي   ما به داليل مختلف بايد زيبايي

زيبايي دين را به خوبي درك نكند و از آن لذّت نبرد، احتمال زياد دارد كه دچـار  
 كـه  است نيانيز  نيد ييبايز درك يبرا ياجتماع ضرورت بيماري عجب شود.

 هـم  ما كشد، يم ما رخ به را خودش يها ييبايز كه ييايدن با مقابله يبرا امروزه
 از هـا  يياگرايـ دن مقابل در شهيهم توان ينم. ميبده جلوه را نيد يها ييبايز ديبا

 ما يايدن اتفاقاً كه ميده نشان يماد تفكر به ديبا ما. كرد استفاده ليدل و منطق
 يبـرا  يحرفـ  يكسـ  ن،يد حالوت و ييبايز مقابل در. است آنها يايدن از باتريز

 بـا  ارتباط زانيم سنجش يبرا يشاخص ن،يد ييبايز درك. به عالوه ندارد گفتن
. بچشـد  را مانيا ييبايز ديبا باشد، گرفته قرار يكس دل در مانيا اگر .است نيد

ي دين را درك كرد. در ها تياولوهاي دين بايد ابتدا  همچنين براي درك زيبايي
كند، اسـتاد پناهيـان    ه دين ترسيم مياين جلسات، كه فضايي جديد را در نگاه ب

هـاي كفـر و    هاي دين و ايمان پرداخته و به تبع، زشـتي  تر زيبايي به تبيين دقيق
  كنند.   فسوق و عصيان را بيان مي

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  1جلسه

  هاي درك زيبايي دين ضرورت
 هاي درك زيبايي دين داليل و ضرورت  
 به عجبضرورت فردي براي درك زيبايي دين: جلوگيري از ابتال   
        ضرورت اجتماعي درك زيبـايي ديـن: تبليـغ ديـن و تأثيرگذاشـتن بـر

  ديگران
 زيبايي دين؛ بياني مشترك براي تبليغ دين  
 درك زيبايي دين، شاخصي براي سنجش ميزان ارتباط با دين  
 درك زشتي و پليدي كفر، فسوق و عصيان  
 مراحل زشتي و پليدي كفر، فسوق و عصيان  
 براي درك زيبايي دينها  ضرورت درك اولويت  

o فكر ديني خود را درست تنظيم كنيم  
o مثال: گناه بدحجابي بدتر است يا قبول نداشتن واليت؟  

 امام حسين(ع)؛ يك زيبايي درك شده از دين  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  2جلسه

  توجهي به زيبايي دين هاي بي آسيب
 درك زيبايي دين به اذن خدا ممكن است  

o مات درك زيبايي دين را فرا ما ميكنيم هم ميتوانيم مقد  
 بحث زيبايي دين يك بحث ذوقي نيست  
 توجهيي به زيبايي دين خطر بي 

 جب و حسادت؛ نتايج لذت نبردن از دينداريع  
 تأثير درك زيبايي دين در امر و نهي ديگران  
 زيبا پنداشتن دنياي ديگران؛ عامل كشش به دنيا  
 آسيب اخالقي و اجتماعي لذت نبردن از دينداري  
 شود ن را درك كرده، دلسوز ديگران ميكسي كه زيبايي دي  
 زيبا جلوه كردن اعمال؛ نقطه مقابل زيبايي دين  

o  زيبايي اعمال نزد كافران  
o زيبايي دنيا نزد كافران  

 ها    امام حسين(ع) آغازي بر زيبايي  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  3جلسه

  درك زيبايي ايمان، ضرورتي مهم و حياتي
 درك زيبايي دين؛ اولين پاداش دنيوي مؤمن  
  از نيازهاي اصلي مؤمنزيبايي؛ يكي  
 عجب؛ اثر منفي زيبا نديدن ايمان  
 درك زيبايي ايمان، ضرورتي مهم و حياتي  
 تبيين زيبايي دين؛ اقتضاي جامعه امروز  
 آموزش زيبايي دين، راهكاري مبنايي براي مقابله با تهاجم فرهنگي  
 عدم آموزش زيبايي دين؛ خأليي جدي در نظام تعليم و تربيت  
 زيبا نديدن ايمان حسادت؛ اثر منفي  
 ضرورت نمايش اجتماعي زيبايي دين  

o اي مهم از نمايش زيبايي دين  ، نمونهها ها در خيابان حضور دسته  
   محروميت از شيريني دين؛ كمترين عذاب دنيوي  
 هايي كامل از كسـاني كـه لـذت ديـن را      فرزندان امام حسين(ع)؛ نمونه

 چشيده بودند
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  4جلسه

  اي دينه اهميت نشان دادن زيبايي
 احساسي هاي دوره فعلي، دوره گرايش  
 هاي احساسي ضرورت به نمايش گذاشتن زيبايي دين در دوره گرايش  
 مرور برخي از آيات قرآن در مورد زيبايي  
 تأثير باالي زيبا ديدن اعمال بر عدم هدايت  
 روش ابليس در زيبا جلوه دادن گناه  
 بايد كرد؟ در مقابل روش ابليس در زيبا جلوه دادن اعمال، چه  
 ها در بيان زيبايي و زشتي وظيفه خانم   
 هايي ساده براي بيان زيباي دين راه  
 ايم را به همگان اعالم كنيم زيبايي و لذتي كه از امام حسين(ع) چشيده  
 كند ديني با تخيل زيبا بودن رواج پيدا مي بي  
 زيبايي فقط به افراد احساسي مربوط نيست  
 ها صراحت قرآن در بيان زشتي  

o قرآن كريم زشتي غيبت را چگونه بيان كرده است؟  
 هاي عزداري وجوه زيبايي در دسته  
 تعظيم شعائر، نشانه تقواي قلب است  
 كنند ها بهتر درك مي برخي از آيات قرآن را هيئتي  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  5جلسه

  راه درك زيبايي دين
 زيبايي دين؛ حقيقتي بسيار مهم  
  درك زيبايي دين، شاخصي براي سنجش ايمان  
 گذاشتن زيبايي دين به نمايش  

o هاي دين در محيط خود باشم آور زيبايي پيام 

  راه درك زيبايي دين چيست؟  
o هاي دنيا چشم بستن از زيبايي  
o ماهواره، برداشته شدن حالوت ايمان از قلب است هاي يكي از آسيب  

 حالوت ايمان، حالوتي بيشتر از حالوت دنيا  
o سرگرم كند  ها را تواند غربي هاي ظاهري ديگر نمي زيبايي  

 معنوي هاي نقش ويژه هنرمندان در به نمايش گذاشتن زيبايي  
 (ع)ت به امام حسينمعجزه محب  

o هاي دنيا لذتي بودن زيبايي بي 

 از لذت معنوي تا غم معنوي  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  6جلسه

  راه درك زيبايي دين
 چگونه زيبايي دين را درك كنيم؟  
 ت و زيبايي باشيماساساً اهل محب  
  در رفتار مؤمنشيريني و حالوت ايمان  

o توجه خاص امام حسن(ع) به زيبايي در هنگام نماز  
o زيبايي و آراستگي علماي اسالم از نگاه جاسوس انگلستان  

 هاي ديگران را جذب كند تواند دل زيبايي رفتار مي  
 هاي مهم زيبايي كالم، يكي از زيبايي  
 زنند آميز حرف منفي مي ها به هنگام ناراحتي، به صورت مبالغه خانم  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  7جلسه

  شدن امتحانات  نقش زيبايي بر پيچيده
 استفاده دشمنان از زيبايي كالم براي گمراه كردن مؤمنين  
 هاي فريبنده دشمن؛ يكي از امتحانات مؤمنين عبور از زيبايي  
 هاي آخر الزمان به دليل زيبايي تأثيرگذاري فتنه  
 شود؟ چرا خداوند مانع زيبايي حرف باطل نمي  

o د به محبت اولياء خودش اطمينان باالي خداون  
 زيبايي، يكي از عناصر امتحان  
 هاي واليي زيبايي  
 بيت(ع) براي مقاومت در برابر زيبايي حرف باطل درك زيبايي اهل  
 هاي واليي خطرات عدم درك زيبايي  
 معيار نيست ظاهر زيباي عبادت ،  
 عدم محبوبيت كفر در دل مؤمن  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  8جلسه

 ستداللو كاربردهاي زيبايي نسبت به ا  برتري

 درك زيبايي؛ جايگزين خوبي براي استدالل  
o هاي رفتاري ولي خدا درك زيبايي  
o هاي ارائه دليل دشواري  
o هاي رفتاري پيامبر(ص) بر پذيرش اسالم تأثير زيبايي  
o اي براي مقابله با مخالفين استدالل؛ وسيله  

 ارادت عوام و خواص به زيبايي  
 هاي مريض زيبايي قالبي؛ عامل انحراف دل  
 رود نه با استدالل گي با محبت و زيبايي پيش ميزند  
 مقايسه زيبايي با عقل نظري  
 هاي استدالل كاربردهاي زيبايي و ضعف  
 هاي كربال زيبايي  
 برداري از عقل دينداري عاشقانه، مقدمه بهره  
 هاي دين اصالت درك زيبايي  

o هاي حضرت علي(ع) در بيان پيامبر(ص) زيبايي  
o زهد؛ يك مثال از زيبايي  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  9سهجل

  هاي زيبايي دين برخي از جلوه
 شناسي جايگاه زيبايي در روان  

o بررسي جدول مازلو  
 جايگاه واالي زيبايي در دين  
 هاي باطني زيبايي  
 بررسي اولويت زيبايي بر استدالل عقلي  
 اش بشناسيم دين را با زيبايي  
 ما در انتقال زيبايي دين  هاي ضعف  
 روي اربعين هاي پياده زيبايي  
  در ميان شيعيانغربت غدير  

o اهميت اطعام در روز غدير  
 هاي زيبايي دين هاي عزاداري؛ يكي از جلوه دسته  
 رابطه زيبايي با عزيز بودن  
 فتوت يكي از عوامل زيبايي دين  
 هاي مختلف ها و مكان انواع فتوت در زمان  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  10 جلسه

  هاي درك محبت ولي خدا زيبايي
 نانبياء پيشي  پيچيده شدن ايمان نسبت به دوره  
 ابهام در رد يا پذيرش اعمال  
 محبوب بودن ايمان؛ از عالئم ايمان  
 نقطه مقابل زيبا نماياندن دين؛ بيان زشتي كفر و فسوق و عصيان  
 تر از درك زشتي كفر و فسوق و عصيان درك زيبايي دين؛ راحت  
 آسان بودن كسب محبت اولياء خدا  
 نقش شيطان در زيبا جلوه دادن دنيا  
 حقوق ولي خدا زشتي ناديده گرفتن  
 از عاشورا درس برائت بگيريم  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  11 جلسه

  رابطه كار تبليغي با درك زيبايي دين
   شدت حالوت دين نزد شيعيان  
 رابطه كار تبليغي با درك زيبايي دين  
 مشكالت حاصل از عدم درك زيبايي دين  

o عدم توفيق در كار تبليغ 

o انگيزه غلط داشتن در تبليغ 

o دلسوزي نكردن 

 از عزاداري در جذب كردن ديگران تأثير لذت بردن  
 انتقال لذت دينداري در هنگام شادي و عروسي  
 انتقال لذت دينداري در روز عيد غدير  
 تأثير مسخره شدن بر كسي كه لذت دينداري را نچشيده  
 عزت حضرت زينب(س) در كوفه  
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ع:  
ضو

مو
     آن يها ييبايو ز نيد

  12جلسه 

  يباطن ييبايز مظهر نيمهمتر ت؛يوال و امامت
 زيبايي مهم است  
 ا حركت كنيمدر مسيري زيب  
 زيبايي باطني؛ مهمترين وجه زيبايي دين  
 امامت و واليت؛ مهمترين مظهر زيبايي باطني  

o فهمد كسي كه امامت را بفهمد، زيبايي دين را مي  
o (ع)انتقال دين، با انتقال زيبايي محبت به اهل بيت  
o امام؛  شيريني دين  

 آرامش؛ عامل زيبايي باطني  
o ها  آرامش؛ ميراثي براي هيأتي  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  ندگي برترز
  )جلسه 10 ،92محرم ، شهرك غرب- هيئت بيت الزهرا(س)( 

  معرفي بحث:
پذيرد و يقيناً يـك زنـدگي ابـدي در سـراي      قطعاً زندگي انسان در دنيا پايان مي

آخرت خواهيم داشت با اين وجود چرا زندگي موقتي ما در دنيا اغلب همه ذهـن  
ابـدي و جـاودان اسـت توجـه     كند؟ آيا ضرورت ندارد آنچه  ما را متوجه خود مي

جدي و هميشگي ما را به خود جلب نمايد؟ زنـدگي در قيامـت  چگونـه اسـت؟     
هـايي ميـان آخـرت و     ها و مختصات آخرت چيست و چه تفاوت اوصاف، ويژگي

توان از فكر دنياي محدود و پرزحمت خـود را آسـوده    دنيا وجود دارد؟ چگونه مي
انديشـي وجـود دارد؟    كـه بايـد آخـرت   كرد؟ آيا در فرهنگ جامعه مـا آن چنـان   

انديشي چه آثاري بر زندگي دنيا دارد؟ آيـا انديشـيدن بـه آخـرت و مـرگ       آخرت
شود؟ آبادي دنيا و اهتمام بـه آخـرت چـه     باعث اندوه و تلخي زندگي دنيايي مي

  نسبتي با هم دارند؟  شخصيت انسان آخرت انديش چگونه است؟ 
غدغه ما باشد زيرا به زودي زندگي ابدي و ترين د شك مسأله آخرت بايد مهم بي

شود. استاد پناهيان در اين سلسله جلسات از  حقيقت زندگي ما در آن جا آغاز مي
پردازد تا اهميت آخرت و اهميت انديشيدن و تفكر  ابعاد مختلف به اين موارد مي

ترين محورها و موضـوعاتي كـه    درباره آخرت را به ما گوشزد كند. برخي از مهم
گردد. ايشـان در ضـمن    ايد به آنها فكر كرد در اين جلسات معرفي و تبيين ميب

كننـد تـا درك قيامـت و زنـدگي      مباحث به راهكارها و ميانبرهايي هم اشاره مي
 تري ميسر شود. اخروي به روش ساده

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  1 جلسه

  اهميت آخرت و لزوم توجه به قيامت
 ترين موضوع آخرت، مهم  
 اي زندگيآخرت، اصل حيات و سر  
 پاسخ عالقه به حيات، جاودانگي در بهشت  
 ها ها و محدوديت دنيا محل ممنوعيت  
 زندگي در آخرت ، راه اصالح دنيا  
 (ره)نگاه به آخرت در آخرين سخنراني امام خميني  
 با حسين(ع) در آخرت باشيم  
 (ع)روضه حضرت مسلم  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  2 جلسه

  لزوم درك قلبي حقيقت زندگي اخروي
 زندگي دنيا تفاوت زندگي آخرت با  
 ايمان قلبي، راه درك آخرت  
 تفاوت ماهوي لذت دنيا با لذت آخرت  
 رابطه لذت دنيا و رنج  
 كيفيت زندگي مؤمن در دنيا و آخرت  
 برخي آثار توجه به آخرت  

o آباد كردن دنيا، يكي از آثار زندگي در آخرت  
o العاده براي زندگي در دنيا قدرت فوق  

 روضه ورود به كربال  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  3 جلسه

  آخرت، مالك عقالنيت توجه به
 ارتباط عقل و عاقبت بيني  
 گرايي و تعقل آخرت  
 عقل، تنظيم كننده همه جانبه امور دنيا و آخرت  
 ضرورت ترك معاشرت با غافالن از آخرت  
 آثار وضعي توجه به آخرت بر زندگي دنيا در روايت نبوي  
 (ع)عشق آخرت به واسطه اهل بيت  
 (س)روضه حضرت رقيه  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  4 جلسه

  در باره آخرت اهميت تفكر
 اثر فكر در شخصيت انسان  
 ريزي و تمرين براي فكر لزوم برنامه  
 اداره فكرت را به ديگران نده  
 رواياتي در باب اهميت تفكر درباره آخرت  
 نتيجه تفكر درباره آخرت  
 هنگام عبادت و زيارت از فكر دنيا بيرون بياييم  
 (س)روضه جوانان حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
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 5 جلسه

  يح زمانمعاد باوري و درك صح
 موقتي بودن دنيا و جاودانه بودن آخرت  
 دنيا در حال رفتن و آخرت در حال آمدن است  
 درك زمان، بهترين راه رفع غم  
 انگار كربال ديروز بوده است  
 (ع)روضه عبداهللا بن حسن  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  6 جلسه 

  عشق ورزيدن به بهشت
 دو صورت نگاه به موضوع آخرت  

o ها(سلبي) مرگ مانع تكبر و بدي  
o الندگي و شور(ايجابي)آخرت عامل ب  

 ترجيح نگاه ايجابي  
 ميل به آخرت مانع ميل به دنيا  
 آخرت بايد انسان را به وجد بياورد  
 (ع)باالترين لذت بهشت، مالقات خدا و اهل بيت  
 استقبال اهل بيت(ع) از مؤمن در هنگام مرگ  
 (ع)روضه حضرت قاسم بن حسن  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
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  7 جلسه

  راه جدي گرفتن آخرت
  به دنيا و آخرتعدم امكان توجه يكسان  
 غفلت مومن حقيقي از زيبايي دنيا  
 راه حل جدي شدن آخرت براي انسان  

o شوخي و بازي تلقي كردن دنيا  
o استفاده از فرصت نماز براي ترك دنيا  

 (ع)روضه علي اصغر  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
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  8 جلسه

  تأثير تربيتي آخرت انديشي
 نگاه رايج در مورد آخرت  
 اثر تربيتي فضا بر رفتار و شخصيت انسان  

o ضاي جامعه و ساختارهاي اجتماعي تأثير ف  
o  تأثيرفضاي ذهني و تفكرات انسان  

 تأثيري موعظه در فضاي خراب بي  
 دهنده فضاي تربيتي ترين شكل حكومت، قوي  
 انديشي اصالح تربيت فردي و اجتماعي به وسيله آخرت  
 (ع)روضه حضرت علي اكبر  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  9 جلسه

  باور و شهود قيامت
 عياي غير طبي دشواري دينداري، پديده  
 عدم ياد آخرت در جامعه  
 (ع)بي توجهي به قيامت، مانع تأثير محبت اهل بيت  
 قيامت و امام حسين(ع) تأمين كننده همه چيز  
 محال بودن تعادل و سالمتي بدون قيامت  
 قيامت را مانند اباالفضل(ع) شهود كن  
 (ع)روضه حضرت عباس  

o (ع)يأس حضرت عباس  
o (ع)اخالص حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
ندگ

ز
 ي

رتر
ب

     

  10 جلسه

  ر در باب آخرتموضوعات تفك
 باوري و سخن از جهنم در كالم اولياء قيامت  
 به آخرت و مختصاتش بيانديشيم  
 (ع)درك آسان بهشت با كمك اهل بيت  
 هايش بيزاري از دنيا  به خاطر محدوديت  
 انديشي، مالك شايستگي مديريت جامعه آخرت  
 نفرت از دنيا؛ يك راه ميانبر  
 (ع)روضه امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  ن راه، نزديك تريمحبت خدا
  جلسه) 8، 92(مسجد دانشگاه تهران، محرم 

  معرفي بحث:
تـوانيم از دينـداري    تواند سرگرمي انسان را تأمين كند؟ چگونـه مـي   آيا دين مي

تـوان از برخـي آفـات دينـداري ماننـد عجـب        خودمان لذت ببريم؟ چگونه مـي 
، ترين راه براي رسيدن بـه معنويـت، نورانيـت    جلوگيري كرد؟ بهترين و مطمئن

است. » دينداري توأم با محبت«حكمت و قدرت چيست؟ پاسخ اين سؤاالت در 
از دينداري خودش چنان لـذتي  كسي كه محبت به خدا را در قلبش تقويت كند، 

انسان با محبت خـدا بـه    .برند نميچنين لذتي كه اهل دنيا از دنياي خود برد  مي
  مين شده و قطعي نيست.رسد و هيچ راهي غير از راه محبت خدا، تض جا مي همه

و فوايـد دينـداري   و بركات آثار بيان  استاد پناهيان ضمن در اين سلسله جلسات
  هاي رسيدن به محبت خدا و فاصله گـرفتن از حـب   ، برخي از راهتوأم با محبت

هـايي ماننـد مؤاخـذه نفـس، تفكـر، واليـت و ... .        كنند؛ راه مينيز بيان را الدنيا 
راهي بـراي رسـيدن بـه    «تلقي شود و هم » هدف«ند توا هم مي» محبت خدا«

ه جاي اينكـه بـه سـراغ كارهـاي     بتلقي كنيم، » راه«اگر محبت خدا را . »هدف
كنيم محبت به خـدا راهـي    خوب ديگر برويم تا به محبت خدا برسيم، سعي مي

حاال اگر راه خودمـان را محبـت خـدا قـرار      براي انجام بقية كارهاي خوب شود.
» مالقـات خـدا  « ،هـدف در ايـن صـورت    اين راه چه خواهد شـد؟ داديم، هدف 

يعني خود خدا هدف ما خواهد شـد. اهـداف خـوب ديگـر اصـالً در       ؛خواهد بود
ديگري به دين و مسير سعادت  ، نگاهبازند و اين نگاه مقابل محبت خدا رنگ مي

  .است
 فهرست:
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  1 جلسه

  »حب اهللا«پرداختن به  لزوم
 ها اغلب انسان مهم گرفتاري  
  ها داشتني دوستتغيير امكان  
 عشق ورزيدن به عبادت و دينداري  
 هاي دل محبوبتوجه به  اهميت  
  در صورت عدم توجه به عاليقحب الدنيا خطر  
 راه خارج كردن حب الدنيا از دل  
 حب اهللا«پرداختن به  لزوم«  

o تالش براي دوست داشتن خدا  
 حب اهللا خطرِ فراموش شدن  
 محبت غير خدا فتار شدن بهو گر فراموش كردن حب اهللا  
 محبت خدا اثبات وجود خدا و غفلت از بحث  
  ها آلودگيو پاك شدن جامعه از » حب اهللا«رابطة پرداختن به  
 هحب اهللا در فرهنگ جامع نحوة جاافتادن  
 با محبت حسين(ع)از حب اهللا اي  چشيدن ذره  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  2 جلسه

  هدف نهايي دين و معضل اخالق حداقلي
 راه رسيدن به هدف« و» هدف«؛ محبت خدا«  
 »راهي براي انجام بقية كارهاي خوب» محبت خدا  
 هدف نهايي؛ مالقات خدا  
  اخالق حداقلي ودين  
  سطح دينپايين آوردن  
 دينداري پناه بردن به اخالق حداقلي براي خالصي از!  
 عمر سعدمداري  اخالق  
 مكارم اخالق معناي  
 ها ها و سريال در فيلم هاي اخالقي پيام  
 از اخالق حداقلي دهسوء استفا  
  اخالق«نه  »عبوديت«دين هدف«  
 ها به خاطر خدا گذشتن از خوبي؛ مرحلة اصلي دين  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  3 جلسه

  عاليق قلببودن جهته  يك ارزش محبت و
 اولين اشتباه رايج دربارة محبت  
 توجهي به جايگاه محبت بي  
  در كسب علم» عالقه«نقش مهم  
 »وزير» معرفت«سلطان است و  ؛»محبت  
  معرفت به محبتوابستگي  
  علم«و » عمل«ارزش محبت در مقايسه با«  
 عاليق قلب انسانبودن جهته  يك  

o قبلتين باشد تواند ذو دل انسان نمي  
  دله كردن دل يكشرط  
  از همه تر يك عالقه قويدر بين عاليق؛  
 (ع)آتش محبت حسين(ع) و عشق خداي حسين  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  4 جلسه

  محبت امام به امتش
 دنتفاوت مؤمن شدن و مسلمان ش  
 بدون محبت خدا ،نماز و عبادت منفعالنه 

 فقط با محبت خدا ؛دينداري فعاالنه  
 بدون محبت خداايمان معنا بودن  بي  
 محبت به خدا و رهايي از حسادت  
 ت هر كسي؛ مبناي دين اومحب  
 ايمان چيزي از جنس محبت  
 (ع)مهمترين راز داستان يوسف  
 (ع)تشنماد محبت امام به ام ؛عشق يعقوب(ع) به يوسف  
 هاي از محبت خدا به بندگانش محبت امام به امتش، شم  
 هايي از محبت ائمة هدي(ع) به شيعيانشان نمونه  
  انسان به حب اهللا رسيدنهمة كارهاي خوب براي  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  5 جلسه

  ي براي كسب محبت خداراه
 يك راه براي كسب محبت خدا  
  نفس به خاطر نداشتن محبت خداتوبيخ  
  محبت خدا كردنِآرزو تأثير  
 ستوبيخ نفزوم وقت گذاشتن براي ل  
 يك راه خوب براي سير و سلوك  

o ها ها و تحقير بدي خوبي كردن آرزو  
  شهواتبه خاطر  خدا شيريني محبتنچشيدن  
 ضرورت مراقبت از دل  
  به شهوات پيدا كردنمحبت لزوم پرهيز از  
 خطر تعلق خاطر پيدا كردن به شهوات  
 فقط شايستة پروردگار ؛تكبر  
 حساب بردن از خداوند يكي از تجليات  
 (ع)رابطة محبت به خدا و گريه براي امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  6 جلسه

  تفاوت تسليم شدن با مؤمن شدن
 چيزي غير از اعتقاد و آگاهي به خدا؛ ايمان  
  ه خدا و غيببكافران امكان اعتقاد داشتن  
  نفس«هاي ما، در  محبتخالصه شدن حب«  
 اهللا هاي حب نفس و حب  زيرمجموعه  
 نفس و حب الدنيا رابطة حب  
  ،همه چيزخود و از  تربيشدوست داشتن خدا  
  ايمانفقط براي ايجاد زمينة كالس اصول عقايد؛  
 تفاوت تسليم شدن با مؤمن شدن  
 منطق و استدالل براي بعضي افراد فايده بودن بي  
 است از سر اعتراض و گريزپاييتي كه سؤاالارزش بودن  بي  
 قدوست داشتن خدا و درست شدن اخال  
 زياد دوست داشتن خدا  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  7 جلسه

  آثار و فوايد دينداري توأم با محبت
 آثار و فوايد دينداري توأم با محبت  
 ترين افراد در مقابل دينداري توأم با محبت دين تواضع بي  
 بودنِ محبتآفرين  قدرت  
 ياران حضرت ترس دشمنان امام زمان(ع) به خاطر شدت محبت  
  ل دشمن ايجاد كردهدرعبي كه محبت ما به حسين(ع) در  
  لذت بردن از دينداريافزايش  وافزايش محبت به خدا  
 ،توسط امام(ره) معرفي دشمنان راه خدا  
  دين با قوانين خُشك راهنمايي و رانندگيتفاوت  
 ها تهاجم فرهنگي و ماهوارهاثر شدن  راه بي  
  در دينتأمين سرگرمي و لذت انسان  
 جب نقش محبت به خدا در جلوگيري ازع  
 راه ديگر براي ورود محبت خدا به دل يك  
 كردن به محبت خدا فكراهللا با  رسيدن به حب  
 »تفكر و» اولي االلباب  
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ع:  
ضو

مو
 نزد

خدا،
ت 

محب
     راه نيتر كي

  8 جلسه

  اهللا در مقابل حب الدنيا و شهواتّ  لزوم تقويت حب
 پرستش هواي نفس«روزگار ما روزگار«  
 طبق هواي نفس  زندگي امروز انسان  
 هواپرستي يعني دوست داشتن هواي نفس  
 »ها ؛ مكتب غربي»خواهد مي دلم  

o خواهد، همان هواپرستي دلم مي  
 ها ها، با مكتب تروريست يكي بودن مكتب غربي  
 طلبان عالم هرزه بودن جوانان، به نفع قدرت  
 خدا و اولياءاهللا در مقابل حب الدنيا و شهوات ترويج لزوم تمحب  
 اهللا تر از حب  محبت حسين(ع)، قابل دسترس  
 ا از دل، با فكر كردنالدني حب خارج كردن  
 تضميني بودنِ راه محبت خدا  
 يك راه ديگر براي رسيدن به حب اهللا؛ تبعيت از واليت  
 واليت؛ شرط رسيدن به محبت خدا  
 پذيري كنندة واليت امام حسين(ع)؛ آسان  
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مل
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  ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين
  جلسه) 11، 92(دانشگاه امام صادق(ع)، محرم 

  :معرفي بحث
امتحـان   و بـتالء ا،  آزمايش«ترين عامل در مقدرات ما،  كننده ترين و تعيين اصلي
لـذا همـة    ايم براي اينكه در اين دنيا آزمايش بشويم شده  است. ما آفريده »الهي

تعيين خواهد شـد و سـاير عوامـل    » دستگاه امتحان الهي«مقدرات ما بر اساس 
ند بـود كـه دسـتگاه امتحـان     كنندة مقدرات ما تنها در صورتي مؤثر خواه تعيين

و محـل امتحـان اسـت و    آزمايشگاه اجازه بدهد. بايد باور كنيم كه دنيا براي ما 
 چنـين  اگـر  .دهـد  حتي يك اتفاق در زندگي ما خارج از امتحـان الهـي رخ نمـي   

بـا   يـم هرلحظه دار يم كهكن احساس ميوقت  نگاهي به زندگي داشته باشيم، آن
گونه  مان به زندگي و امتحانات الهي اين يعني نگاه يم.كن زندگي ميمان پروردگار

دانيم كه در آن سوي  خواهد بود كه خداوند را مانند يك مربي دلسوز و ماهر مي
هايي كه به سمت چپ و راسـت مـا    پنگ زندگي ما ايستاده و با توپ  ميز پينگ

الح و دهد تا خودمان را اص را به ما نشان ميمان  فرستد، در واقع نقاط ضعف مي
  تقويت كنيم.  

. 1خواهـد:   انسان براي امتحان پس دادن و كسـب ارزش دو نـوع شـرايط مـي    
بـراي ايجـاد شـرايط درونـي      ونـد طراحـي خدا . . شرايط بيروني2شرايط دروني 

در مقابـل عاليـق   مـا را  تـر و پنهـان    عاليـق قـوي  گونه است كـه   اين امتحان
تخـاب و امتحـان بـراي مـا بـه      ما قرار داده است تا شرايط ان تر و آشكار ضعيف

هم امكان گناه كه كند  اقتضاء مي نيز شرايط بيروني امتحانخوبي شكل بگيرد. 
و اجازه  دهد اسالم به گنهكاران فرصت و مهلت مي ، لذاباشد و هم امكان ثواب

بـا وضـع قـوانين    ها و گناهان را بگيريم،  دهد براي اينكه جلوي برخي ظلم نمي
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توانـد   مـي  »تا حـدي «حكومت فقط بزنيم. لذا را به هم صحنة امتحان  ،اضافي
شـود   نمي چونتوان زيادي جلوي گناه را گرفت  نميو  كاري را بگيرد جلوي گنه

  .زمينة امتحان را از بين برد
؛ يعنـي بـه   غيرمسـتقيم  نيز گاهي و درس مي خداطرف  گاهي امتحان مستقيماً از

هاي ديگر محل امتحان مـا   انسان شود و از ما امتحان گرفته مي واسطة ديگران
و امتحـان از طريـق    ءمـا، ابـتال   »امتحانـات سـازماني  «يكـي از  گيرند.  قرار مي

در ايـن   ، همسـر، همسـايه و ...امـا   به واسطة پدر و مادرمثالً  الحقوق است ذوي
. وقتـي  است» امتحان به واسطة ولي خدا«مهمترين امتحان در زندگي ما ميان، 

حان ما قرار بگيرد، مهمترين امتحان زندگي مـا رقـم خواهـد    ولي خدا محل امت
ولي ؛ چون ترين آسان همترين امتحان است و  سختهم امتحان ولي خدا خورد. 

دوسـت داشـتني، مهربـان و دلسـوز اسـت. بـه نظـر شـما اگـر          العـاده   خدا فوق
  !الحسين(ع) محل امتحان ما باشد سخت است يا آسان؟ اباعبداهللا

  :فهرست 
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  1 جلسه

  لزوم توجه به اصل مقدرات در زندگي انسان
  بايدها«مهمتر از توجه به » ها هست«توجه به«  
  ها ارزش«مضرّتر از غفلت از » ها واقعيت«غفلت از«  
  هواي نفسدر مبارزه با هاي عالَم،  توجه به واقعيتنقش  
 هايي از زندگي ما اختياري نبودن بخش  
 ها را تغيير داد توان همة واقعيت مين  
 هاي كاذب آموزة برخي عرفان  
  به مقدرات هميشگي انسان توجهضرورت  
 كاهش احساس معنويمقدرات؛  عامل توجهي به  بي  
  عوامل تأثيرگذار بر مقدرات مافهرست  
 ايم كه بر مقدرات خود تأثير بگذاريم ما خلق شده  
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  2 جلسه

  بيني در كنار ايمان ضرورت واقع
 ماخارج از اختيار  هاي بخش ؛مقدرات  
 شامل اتفاقات خاص زندگي نيستفقط قدرات م  
 لزوم توجه به محدوديت اختيار انسان  
 شوند؟ ها محشور مي ها با فرعون چرا بعضي  
 اي به بحث جبر و اختيار اشاره  
 گاهي انسان اسير گذشتة خود است  
  بيني توأم با واقعاميدواري  
 متكي به ايمان وارياميد  
 لزوم توجه به اثر خون شهيد  
  بيني است ة واقعزمانامروز  
 بيني در ايستادگي جلوي آمريكا واقع  
 سه اثر مهم توجه به مقدرات الهي  
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  3 جلسه

  آثار معنوي توجه به مقدارت
 آثار فرعي توجه و باور كردن مقدرات  

o كم كردن غم و اندوه انسان  
o آرامش روحي  
o كاستن از هيجانات كاذب  
o هاي نابجا نگرانيو ها  حسادت ،ها حسرت از بين بردن  

 همترين اثر توجه به مقدراتم  
o حساب بردن از مقام خدا  

 اهميت ترس از مقام خدا  
o  ترين عامل جوشش محبت خدا عاليخوف از خدا؛  

  بر مقدراتتأثير دعا  
  ترين عامل در مقدرات ما كننده تعيينامتحانات الهي؛  
  مابراي  »آزمايشگاه بودن دنيا«لزوم توجه به  
  ات زندگي مااتفاقامتحانات؛ همة  
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  4 لسهج

  چيز براي امتحان همه
 معناي درست موفقيت  

o موفقيت در امتحان الهي  
o ؛ ابزاري براي امتحانها موفقيت  

 نگاه امتحاني داشتن به زندگي و بندگي  
 عملياتي؛ امتحان خلقت انسان اولين هدف  
 هدف نهايي و مياني خلقت  
  چيز در دنيا براي امتحان  همهطراحي  
 ياييدن نتايج اينخوش نبودن به  دل  
 برخي فوايد نگاه امتحاني داشتن به زندگي  
 ّدوري از خودبيني و تكبر  
 كردن خدا در متن امتحانات زندگي حس  
 گويد مي خدا با ما به زبان امتحان سخن  
 فرق دستورات دين با مقررات رانندگي  
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  5 جلسه

  »دستگاه امتحان«لزوم نگاه به 
 تعيين مقدرات ما بر اساس امتحانات ما  
 ح ما با امتحانات مارابطة مصال  
 عدم امكان فرار از امتحان الهي  
  در تنظيم نظامات اجتماعي نگاه به دستگاه امتحانلزوم  
 مهلت و فرصت دادن به گنهكاران  
 هاي گناه از بين نبردن همة زمينه  
 گير بودن دستگاه امتحان همه  
 دليل قدرت دادن به ابليس براي وسوسة بشر  
 ياصل بودن امتحان در حكومت دين  
 داري دليل غربت اولياء خدا در حكومت  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
 نييتع

نده
كن

 نيتر 
عام

شر
ت ب

قدرا
در م

ل 
     

  6 جلسه

  شرايط الزم براي امتحان
 فلسفة امتحان گرفتن خدا از انسان  
  براي انسان» افزوده ارزش توليد«ضرورت  
 شرايط الزم براي امتحان گرفتن از انسان  
 شرايط دروني  
 شرايط بيروني  
 طراحي خدا براي ايجاد شرايط دروني امتحان  
 ؛ الزمة دينداريهاي سطحي هپاگذاشتن روي عالق  

o  پا روي نفس گذاشتن«مدرسه؛ محلي براي تمرين«  
o ها طلبي؛ معضلي در تربيت بچه ي و لذتطلب راحت  

  عاليق خوب در مقابل  عاليق بد و كملزوم قرباني كردن  
  حفظ صحنة امتحانضرورت  

o  از بين بردن كامل زمينة گناهامكان عدم  
o  تمسخر مقدساتنقش مخرب  
o بد بودن آزادي براي  

 وانين اضافهق« نظمي با و بي ظلم ازي گيرجلو عدم امكان«  
  از بين بردن زمينة گناه براي وضع قوانين اضافهاشتباه بودن  
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  7 جلسه

  ها در امتحان ها و بدي روآمدن خوبي
 وجود تلخي و شيريني در مقدرات ما  
 در دنيا ها اصل بودن سختي  
 يك تصور عاميانه دربارة دينداري  
 هواي نفس مردم براي كسب محبوبيت تبعيت از  
  توجه به امتحان و فكري آثار روحيبرخي  
  فضاي تربيت دينيتصور غلط در مورد  
  در تبليغ دين قدرت انتخاب مردملزوم حفظ  
  ي دينداري در كنار همو شيرين يتلخبيان  
 :دو وجه امتحان  

o  شرايط انتخاب ما مهيا كردن   
o  ا هاي پنهان م ها و بدي خوبيرو آوردن   

  در امتحانانسان » ما في الضّمير«ظاهر شدن و تقويت  
 هاي پنهانش لزوم نگران بودن انسان از بدي  
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 8 جلسه

  و عنصر جهل در امتحان» وابستگي عاقالنه«
  توجه به موضوع امتحانكسب آرامش با  
 »به خدا »وابستگي هيجاني«و » عاقالنه  وابستگي  
 و امتحان وابسته شدن به خدا از راه توجه به تقدير  
  ها و احساسات عاشقانه معنويتاصيل نبودن برخي  
  در امتحانات الهي» جهل«نقش عنصر  
 از اركان امتحان ؛ندانستن سؤال امتحاني  
  موسي(ع) مقابل خضر(ع)عنصر جهل در امتحان  
  جريان امتحان الهيلزوم تحمل جهل در  
 امتحان در مقام تشخيص تكليف  
  امتحانسخت بودن تشخيص تكليف؛ جزئي از  
  ها حيرت در بحراناز  رهاييهاي  راهبرخي  
  ها در گرفتاري استغفار وشكر نقش  
 چگونگي فهميدن خواستة خدا از ما در هر امتحان  
 امكان تبديل كردن جهل نهفته در امتحان به علم  
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  9 جلسه

  امتحان به واسطة ديگران
 :منشأ مشكالت ما  

o دستگاه امتحان خدا  
o عوامل پديدآورندة آن مشكل  
o عناي حفظ آرامش در جريان امتحانم  

  در زندگي مؤمن» هيجان زميني«دليل كمبود  
 سرچشمة هيجان و سرگرمي مؤمن  
 امكان تشخيص فصل يا زمان امتحان  
 مهرباني خدا در پسِ امتحان و بال  
 هايي از مهرباني خدا در امتحان جلوه  
  و به واسطة ديگران غيرمستقيمامتحانات  
 قالحقو امتحان از طريق ذوي  
 مفهوم امتحانات سازماني  
 گيرند: برخي كساني كه محل امتحان ما قرار مي  

o پدر و مادر  
o همسر  
o همسايه  
o  واسطة امتحان همديگرزن و شوهر؛  
o فصل جديدي از امتحانات ازدواج؛ شروع  
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  خدامهمترين امتحان؛ امتحان به واسطة ولي  
 خدا؛ محل امتحان مردم ولي  
  خدا؛ امتحان ترين و آسان ترين سختامتحان ولي  
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  10 جلسه

  امتحان واليت؛ مهمترين امتحان
 تقرب به خدا؛ هدف دستگاه امتحان  
 ها در امتحانات امكان بروز شايستگي  
 ممكن نبودن فرار از امتحان  
 برخي از امتحانات سازماني  
  امتحان واليتمهمترين امتحان؛  
 خدا؛ در امتحان واليت مالك مهم احترام به ولي  
  و احترام به اولياء اهللا» تقواي قلب«رابطة  
 خدا ضرورت احترام به دوستانِ ولي  
 ها با يكديگر؛ بخش سخت امتحان امتحانِ آدم  
 خدا پيچيده تر شدن امتحان با امر ولي  
 خدا در شرايط خاص و غيرمعمول امرِ ولي  
 خدا به ظرفيت آدم ها توجه ولي  
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  11 جلسه

  امتحان واليت؛ مهمترين امتحان
  مينة گناهز«از بين بردن«  
 لزوم تشخيص غرض امتحان  
 (انقالب) غرض خدا از امتحان اجتماعي ما  
 انقالب ما؛ يك امتحان الهي  
 سازي براي ظهور؛ غرض اصلي امتحان انقالب مقدمه  
 واليت؛ محور حكومت منجي  
 ساز لزوم تشكيل حكومت واليي توسط قوم مقدمه  
 بعد از انقالب هاي تثبيت جايگاه واليت در دوران  
 هاي جامعه ها و بدي سيون؛ نمايندة خوبيسيا  
 هاي جامعه به وسيلة سياسيون ها و بدي روآمدن خوبي  
 ساز ظهور با امتحان انقالب تربيت يك جامعة واليي، مقدمه  
 امتحان الهي متناسب با ظرفيت و توان افراد  
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  شكر، آغازي بر اتمام نعمت
  جلسه) 12، 92محرم  (هيئت نور،

  :معرفي بحث
رغم شـهرت فراوانـي    كه علي استز موضوعات كليدي، ناب و نادر يكي ا شكر،

كساني كه از اين صفت خوب برخوردارند، كم تعداد هسـتند. پروردگـار    ،كه دارد
كـه   كند مند شده و گلة خود را ابراز مي عالم در مورد كم بودن چنين صفتي گله

و  مـؤثر باشـد  آرامش دروني فرد بر تواند  هم مي شكر،. قليل من عبادي الشكور
و و مهمتر اينكه رابطه مـا را بـا پروردگـار عـالم تنظـيم      ابر روابط اجتماعي  هم
اي نسبت به پروردگار داشته باشيم تا بهتـرين رابطـه را بـا     ما چه روحيه كند. مي

پروردگار عالم برقرار كنيم؟ بهترين جواب به اين سؤال، شكر است. شكر عالوه 
نيز كند، رابطه ما را با خودمان و با ديگران  تنظيم مي بر اينكه رابطه ما را با خدا

 ،آرامـش  ر، محال است كسي بتوانـد بـه قـرار،   كند. غير از طريق شك تنظيم مي
هاي منحصـر بـه فـردي در ميـان      شكر، ويژگي تعادل و سكينه برسد. ،طمأنينه

توان شناخت بهتـري   اعمال و وظايف ما دارد كه در خالل اين دوازده جلسه مي
  ز آن به دست آورد.ا

  فهرست:
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  1جلسه 

  اهميت فردي و فرهنگي شكر
 رابطه با خداوسيله ، بهترين ه شاكرانهروحي  
  ،آرامش، تعادل و سكينهوسيله كسب شكر  
 شكر، غايتي براي تقوا  
 گرانبها و كمياب شكر، در  
 ،و كليدي آسان عملي شيرين، شكر  
 هاي فرهنگ فعلي ما ناشكري، يكي از مشخصه  
 ن(ع)؛ بزرگترين نعمتامام حسي  
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  2جلسه

  هاي شكر عناصر و ويژگي
 بررسي برخي از روايات شكر  
 ناسپاسي؛ معيار مجازات  
 هاي ناسپاسي بررسي ريشه  
 فراگير شدن ناشكري در فرهنگ ما  
 شكر بر نعمت، يكي از آداب دعا  
 (ع)تناسب شكر با محرم و امام حسين  
 شكر؛ عبادتي با فضيلت و احساسي قابل تجربه 

 شكر؛ تواضع، حيا، محبت عناصر  
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  3جلسه

  جايگاه شكر در منظومه معارف ديني
 بررسي مراحل سير الي اهللا  

o 1- بي قراري 

o 2- (لقاء اهللا)تالش براي يافتن قرارگاه 

o 3- (پذيرش سختي ها)بررسي راه براي رسيدن به لقاء اهللا 

o 4- (تقوا)داشتن عزم براي پيمودن اين راه 

o 5- نبايدها) رعايت اعمال ظاهري(بايدها و 

o 6- (رضايت و شكر)رعايت اعمال باطني 

 شكر؛ تنها كار آسان و شيرين در سير الي اهللا  
 غفلت؛ مهمترين مانع شكر  
 (س)روضه حضرت رقيه  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
غاز

ر، آ
شك

 ي
مت

م نع
اتما

بر 
     

  4جلسه

  شكر، يك فرآيند كامل تربيتي
 شكر، عامل رابطه نوراني عبد با موال  
 اي براي شكر دعاي عرفه، نمونه  
 شكر، عامل افزايش نعمت  
 ثير شكر بر دنيا و آخرت انسانچگونگي تأ  
 شكر، يك فرآيند كامل تربيتي  
 هاي خدا شكر، محل درك مهرباني  
 داليل عدم شكرگزاري انسان  
 (س)روضه فرزندان حضرت زينب  
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  5جلسه

  رابطه شكر با صبر، رضايت و تواضع
 رابطه شكر و صبر  
 رابطه شكر و رضايت  
 آثار سوء ناشكري در جامعه  
  اصالح فرهنگ جامعهتوانايي فرهنگ شكر براي  
 تأثير شكر بر حل مشكالت  
 رابطه شكر و تواضع  
 (ع)روضه حضرت عبداهللا بن الحسن  
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  6جلسه 

  سازي براي شكر انگيزه
 روابط نزديك كفر و كفران  
 زشتي هاي روحيه ناشكري  
 شكر، فضيلتي آسان  
 حرص؛ عامل تضعيف شكر  
 عوامل تقويت شكر؛  

o 1- هاي ديگران توجهي به داشته بي  
 هاي ديگران ء توجه به داشتهآثار سو  

o 2- حسرت خوردن براي گذشته 

 نعمت واليت؛ باالترين نعمت  
 (ع)روضه حضرت قاسم بن الحسن  
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  7جلسه

  موانع شكر
 1- عصبانيت؛ موقف ناشكري  

o آثار و نتايج سوء عصبانيت  
 2- عمومي بودن نعمت 

 3- دائمي بودن نعمت 

 4- ها توجه به بالها و سختي 

 دتي شاكرانهعبادت اهل بيت(ع)؛ عبا  
 محيط خانواده؛ محيطي براي امتحان شكر  
 زبان ناسپاس نداشته باشيم  
 نيازهاي واقعي زن و مرد  
 (ع)روضه حضرت علي اصغر  
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  8جلسه 

  شكر؛ فضيلتي راهبردي
 شوند؟ با كسب كدام فضيلت، ساير فضايل هم حاصل مي  
 هاي فضايل كليدي ويژگي  
 شكر، فضيلتي كليدي  
 ها خوبي صداقت، شرط تأثير فضايل و  
 بخشي شكر، مهمتر از خود نعمت سعادت  
 ها شكر؛ جامع همه خوبي  
 غرق نعمت نشدن؛ راه رسيدن به شكر  
 (ع)روضه حضرت علي اكبر  
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  9جلسه

  هاي كالن الهي شكر نعمت
 شكر؛ فضيلتي آسان  
 كالن  ضرورت شكر نعمت  
 هاي بزرگ نگري، الزمه درك و شكر نعمت كالن  
 ههاي كالن در دعاي ندب شكر نعمت  
 الهي  واليت؛ نعمت كالن  
 (ع)شكر محبت اهل بيت  
 سؤال از نعمت واليت در روز قيامت  
 (ع)روضه حضرت عباس  
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  10جلسه 

  نعمت واليت و شكر آن
 نگري، عاملي براي ناشكري جزئي  
 هايي مورد غفلت است؟ شكر چه نعمت  
 درك نعمت واليت و اهميت كليدي آن  
 تر؛ مستلزم شكر بيشتر تر و مهم نعمت بزرگ  
 كند تر را درك نمي شرايط كسي كه نعمت بزرگ  
 تر را درك نمي كند آدم مريض، نعمت بزرگ  
 آيا كسي كه خوبي امام را نفهمد، آدم خوبي است؟  
 امامت؛ نظام امت  
 (ع)روضه امام حسين  
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  11جلسه

  نگري و فهم نعمت واليت كالن
 هاي مهمتر شكر بيشتر در نعمت  
 ادههاي س هاي بزرگ توسط آدم عدم درك نعمت  
 پيچيدگي درك نعمت واليت  
 فهميدن ارزش نعمت، نوعي شكر است  
 مسايل سياسي، مسايلي از جنس كالن  
 نگري، براي فهم نعمت واليت ضرورت كالن  
 نگري براي تحليل عزاداري امام حسين(ع) اقتضائات كالن  
 كفر يعني مخالفت با واليت و شكر يعني موافقت با واليت  
 م غريبانروضه اسارت اهل بيت(ع) و شا  
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  12جلسه 

  مراحل شكر
 مروري بر مباحث گذشته  
 شكر؛ از بدايات تا غايات  
 تالش شيطان براي ناشكر شدن انسان  
 ها ناشكري؛ آغازي براي تمام بدي  
 تأثير شكر بر سعادت  
 تأثير فيزيكي شكر  
 شكر بر واليت را ابراز كنيم  
 مراحل شكر  

o  شكر زباني 

o  گناه نكردن با نعمت خدا 

o  راه خدامصرف نعمت در  
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     سوز

  سوز معنويت حماسهمعنويت حماسه ساز، 
  جلسه) 10، 92(دانشگاه هنر، محرم 

  معرفي بحث:
زمانة ما، زمانة مخالفت با معنويت نيست. زمانة مـا زمانـة تحقيـر و تـوهين بـه      
معنويت هم نيست. زمانة ما فقط زمانة تحريـف معنويـت اسـت. بعـد از مـدتي      

گـرايش بـه معنويـت در     دا تنگ شـده و مردم براي خ دل ،فاصله گرفتن از خدا
اند كه معنويت با علـم   سراسر جهان بازار پيدا كرده است. مردم همه قبول كرده

 ،دورة تحريف معنويـت اسـت   ه كهدوردر اين قابل جمع است و خرافات نيست. 
بخشي به معنويت، معنويت اصيل  بخشند تا در اثر اين تنوع به معنويت، تنوع مي

ا معنويت اصيل چيست و مهمترين مشخصـه آن كـدام اسـت؟    ام فراموش شود.
 كه است يناب تيمعنو است و همان ساز حماسهمعنويت اصيل معنويتي است كه 

ـ معنودر مقابـل،  . شـود  يمـ  يمعرفـ ) ص(اكـرم  امبريـ پ و ميكـر  قرآن توسط  تي
 ميرجـ  سيابل كه است يگريد يها تيمعنوشامل همه  قرار دارد كه سوز حماسه
هـاي تحريـف شـده را از معنويـت      و طيـف وسـيعي از معنويـت    دكن يم يمعرف
ـ معنو. گيـرد  هـاي غيرسياسـي در برمـي    گـري و وهابيـت تـا معنويـت     سلفي  تي
 .لوح شـود  تواند باعث گمراهي افراد ساده ظاهر خوبي هم دارد و مي سوز، حماسه

شناخت ابعاد اين دو نوع معنويت، موضوع اصلي جلسات دانشگاه هنـر را شـكل   
نقـش محبـت   ، هـا  علت پيدايش انواع معنويت كه موضوعات ديگري مانند داده

بررسي ابعـاد   ،هاي هنر و معنويت شباهت، اهل بيت(ع) در شناخت معنويت ناب
و .... نيـز در   نقش جوانمردي و فتـوت در معنويـت  ، ها صداقت در انواع معنويت

  اين سلسله جلسات مورد توجه استاد پناهيان قرار گرفته است.
  هرست:ف
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 هاي معنويت در عصر حاضر ويژگي

 عبور از دوران مخالفت، تحقير و توهين به معنويت  
 زمانة ما فقط زمانة تحريف معنويت است  
 ها بخشي به معنويت دوره تنوع   
 دوره فراموشي معنويت اصيل  
 ها مسألة آينده بشر؛ تقابل انواع معنويت 

 نقش پيامبران الهي در ترويج معنويت اصيل  

 معنويت، ابزار قدرت  
 معنويت؛ حقيقتي غيرقابل اجتناب 

 معنويت و سياست 

 نهايي دو جريان عمده معنويت  رقابت 

 هاي تحريف شده معنويت اصيل و معنويت  
 (ص)معنويت غيراصيل؛ عامل مخالفت با پيامبر اكرم 

 معرفي اجمالي بحث 

 ساز اي از معنويت حماسه حضرت علي اكبر(ع)، نمونه 
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  ساز بودن معيار اصلي معنويت ناب حماسه
 سوز ساز است يا حماسه معنويت يا حماسه  
 انواع معنويت عليه معنويت ناب 

 افزايش گرايش به معنويت و افزايش كاالي تقلبي در اين عرصه  
 معنويت قالبي؛ سرپوشي براي وجدان 

 ها است اختالف اصلي بين انواع معنويت 

 سطوح و اشكال مختلف انواع معنويت  
 تراشي در معنويت غير اصيل دليل 

 هاي غير اصيل و ظواهر فريبنده امتحان با معنويت 

 تأثير معنويت غيرحماسي بر گريه و حال معنوي 

 شود؟ سوز مي معنويت قالبي چگونه تبديل به معنويتي حماسه  
 گيرد كسي كه معنويت قالبي دارد، تحت واليت طاغوت قرار مي 

 امام زمان(عج)سوز و مقابله با  معنويت حماسه 

 مشكل ابليس با معنويت اصيل 

 تأثير معنويت اصيل بر انقالبي شدن  
 معنويت اصيل با زجرهايي همراه است 

 (ع)معنويت ناب حضرت عباس 
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  3جلسه

  ها علت پيدايش انواع معنويت
 نقش معنويت در سياست و اجتماع 

 دغدغه بشر؛ معنويت بهتر  
 نقش محبت اهل بيت(ع) در شناخت معنويت ناب 

 گي در معنويت بوجود آمده است؟ را چند پارهچ  
 هاي هنر و معنويت شباهت  
 كنند هنر و معنويت، با نماد و نشانه كار مي  
 دهد دهد بلكه نشانه مي خدا، چيزي را نشان نمي  
 هاي مختلف نشانه، عامل پيدايش راه 

 دين اسالم، دين اشاره   
 دوران اسالم علت عدم نزول بال در 

 هان استرد و قبول اعمال، پن  
 ضرورت توجه به پذيرش عمل در معنويت فردي  
 شب عاشورا، شب توسل  
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  ها بررسي ابعاد صداقت در انواع معنويت
 سوز هستند هجا، حماس هاي نابه تمام معنويت 

 معنويت اصيل  نتيجه قطعي؛ ساز بودن حماسه  
 ،مفهومي با سطح و عمق متفاوت صداقت  
 ها نويتمعوجه مشترك انواع  انواع صداقت؛ 

 ها صداقتديگر تر از  عميقمفهومي ، دين صداقت مدنظر 

 مراد از صداقت در دنياي امروز؛ صداقت در گفتار  
  در دين؛ صداقت وجودي صداقتمراد از  

o  صداقت عملي تر از وجودي؛ مفهومي عميقصداقت 

o دايره بسيار وسيع صداقت وجودي  
  ساز در معنويت حماسهصداقت  
 ت باشدراست و درس توجود صداقت؛ 

o  امتحانات سخت حضرت ابراهيم(ع) در مورد صداقت 

o كند صداقت در عمل و گفتار هم به معنويت كمك مي 

 رسد؟ صداقت چگونه به حماسه مي  
 شود گويد، حماسه ساز مي كسي كه راست مي 

o صداقت منهاي حيا، صداقت زشتي كه غرب مروج آن است 

o صداقت خود را صادقانه بررسي كنيم 

 رت زينب(س)صداقت ايمان حض 
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  روحيه در انتخاب معنويتنقش محوري 
 شرايط آخرالزمان در نزاع بين انواع معنويت  

o هاي معنوي زمانه ما، زمان فتنه  
o ها و سكوالرها وحدت هدف تروريست  
o هاي غير اصيل در آخرالزمان تحليل معنويت  
o وظيفه ما در مورد شناخت معنويت اصيل  
o راستي آزمايي دين  
o  هاي غيراصيل جذابيت معنويتنقش شيطان در  
o مسأله اصلي؛ معنويت در خدمت استكبار  

 ها ها؛ ريشه اصلي انتخاب معنويت روحيه  
o طلبد خاص خود را مي  هر معنويتي، روحيه  
o اي داريم يك بررسي دقيق: ما چه روحيه  
o روحيه اصلي ما؛ معنويت منتخب ما  
o هاي عالي در فضايي غير ديني روحيه  

  ها باالترين روحيهروحيه صداقت و مروت؛  
 ساز كسب ديگر فضايل صداقت؛ مقدمه  
 (ع)روضه امام سجاد  
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  نقش جوانمردي و فتوت در معنويت
 تصور ما از دينداري چيست؟  

o جزءنگري در تحليل دين  
o تمام دين را به چه چيز بشناسيم؟  
o رسد؟ اولين مفهومي كه از دين به ذهن ما مي  

 ت؛ مفاهيمي مناسب براي نامگذاري روي دينجوانمردي و فتو  
o ي از نامردي ا ديني؛ ترجمه بي  
o هايي نزديك به هم ظلم و نامردي؛ عبارت  
o مردانگي و فتوت؛ عالمت معنويت ناب  
o بودن؛ عامل نجات و عاقبت به خيري  جوانمردي و مشتي  
o نامردي؛ يكي از مهمترين علل جهنمي شدن  

 تأثير تعاليم دين بر افزايش جوهر مردانگي  
 ها به شهادت رساندند ) را با انواع نامرديامام حسين(ع  
 (س)روضه حضرت رقيه  
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  معنويت و صداقت برجوانمردي  بررسي تأثير روابط
 تعريف دين و معنويت را از كجا شروع كنيم؟  
 مردانگي؛ نقطه عزيمت مناسبي براي تعريف دين و معنويت  
 شود كند، اصالح مي گناهكاري كه نامردي نمي  
 ر نامردي داردبد شدن، ريشه د  
 مروت و جوانمردي؛ خالصه دين  
 هاي كاذب انواع نامردي در معنويت  
 تناسب ميزان صداقت با ميزان مروت و جوانمردي  
 تناسب صداقت با هدايت و عاقبت به خيري  
 يق اكبرحضرت علي(ع)؛ صد  
 روضه ورود اهل بيت(ع) به كوفه  
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  نگاه اجتماعي به مروت و تأثير آن بر معنويت
 ر به معروف و نهي از منكر؛ عنواني فراگيرام  
 امر به معروف و نهي از منكر؛ الزمه حيات اجتماعي  
 سطوح مختلف امر به معروف و نهي از منكر در فرهنگ عمومي  
 اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر؛ عالمت سالمت جامعه  
 ارزيابي جوامع از نظر دلسوزي براي يكديگر  
 نهي از منكر با مروت تناسب امر به معروف و  
 جامعه بايد نسبت به نامردي حساس باشد  
 زدايي از نامردي رويكرد غرب براي حساسيت  
 دين و معنويت را به مردانگي تعريف كنيم  
 هاي درك نامردي و ارتباط آن با دين پيچيدگي  
 افراد پست، مروت ندارند  
 آورد مروت، معنويت ناب مي  
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  ويت نابجايگاه حماسه و مروت در معن
 اي بودن شباهت هنر و دين در پيچيده و اشاره  

o هنر با نمادها كار دارد  
o ضرورت رمزگشايي در هنر و دين  

 ساز به ديگران وظيفه ما در انتقال معنويت حماسه  
 حماسه؛ مهمترين وجه تمايز معنويت ناب و معنويت خراب  
 گريزي هاي خراب؛ حماسه وجه مشترك تمام معنويت  
 عد اجتماعي معنويت نابفتوت؛ ب  
 ديني ذاتي بر بي هاي تأثير نامردي  
 هاي جوانمرد ويژگي  
 جب با كمك جوانمرديدرمان ع  
 جب؛ مهمترين خطري كه ديندارها را تهديد ميكند ع  
 جبتأثير ترجمه دين به مروت بر از بين بردن ع  
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  كسب و تقويت صداقت و مروت
 نگاهي تاريخي براي تحليل معنويت  
 اده كفر و الحاد از قدرت معنويتسوء استف  
 سازي؛ مهمترين شاخص معنويت ناب حماسه  
 هاي خراب سوزي در معنويت حماسه  
 صداقت؛ راهي براي كسب معنويت اصيل  
 ساز پيشنهاداتي براي كسب معنويت حماسه  

o روضه امام حسين(ع) را ترك نكنيم  
o اشك بر حماسه  
o كسب و تقويت صداقت  
o كسب و تقويت جوانمردي  

  ضعف در مراتب مختلف نامرديشدت و  
 وجوه مختلف جوانمردي  
 تمحاسبه نفس؛ راهي براي تشخيص مرو  
 بررسي رابطه مروت با صداقت در روايات  
 منطق صداقت؛ منطقي تأثيرگذار بر همگان  
 (س)روضه حضرت زهرا(س) و حضرت زينب  
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  چشم انداز دينداري
  جلسه) 4، 92(مسجد جامع قلهك، محرم 
  :معرفي بحث

دينـداري مبتنـي بـر    « از آيندة دينداري در جامعة ما و جامعة جهـاني، اند چشم
تـوأم بـا عقالنيـت و علـم و     «است، به بيان ديگر در آينده، دينداري » عقالنيت
خواهد بود. يعني مردم از روي عقل و علم، به دينداري متقاعد خواهنـد  » آگاهي

ساس ضرورتي كـه  شد و به دليل حاكم شدن عقالنيت در جهان، مردم از سرِ اح
كنند، به سراغ دين خواهند رفت نـه از روي تـرس    خودشان به دينداري پيدا مي
وقت اگر كسي دينداري نكنـد، خـود بـه خـود در      يا به خاطر اجبارِ حاكميت. آن

به نفع دنيا و آخـرت  «گويد:  اي خواهد بود؛ چون عقل مي جامعه، آدمِ تحقيرشده
كنـد كـه آدم    قل عقالنيـت اقتضـاء مـي   يعنـي حـدا  » تو است كه دينداري كني

  دينداري كند.
در اين جلسات ضمن اشاره به عقالنيت حاكم بر جامعـة مهـدوي، بـه آثـار و     

شـود كـه    شود و به اين مطلـب اشـاره مـي    بركات دينداري عاقالنه پرداخته مي
تناقضي ندارد چون همان عقلـي كـه بـه تـو     » اخالص«با » عاقالنه«دينداري 

گويد: به نفعِ تو است كه  اري به نفعِ تو است، همان عقل به تو ميگويد: ديند مي
اين كارها را فقط براي خدا انجام بدهي! در اينجـا دو نـوع اخـالصِ عوامانـه و     

طور بيـان   گيرد و راه رسيدن به اخالصِ عالمانه اين عالمانه مورد بررسي قرار مي
شـود و   تـو تقويـت مـي    وقتي عقل، تو را به سمت خدا كشاند، ايمـان «شود:  مي
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شود، و وقتي محبت تو به  وقتي ايمانت تقويت شد، محبت تو به خدا شديدتر مي
كني كه اين كار به نفعِ تو اسـت، بلكـه فقـط بـه      خدا شديد شد، ديگر نگاه نمي

  »  دهي خاطر خدا آن را انجام مي
  :فهرست
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  دينداري مبتني بر عقالنيت
 تفاوت بين آرمان و چشم انداز  
 چشم انداز آيندة دينداري در جامعه و جهان  

o  دينداري عاقالنه تر  
o احساس ضرورت به دينداري  

 اخالص عوامانه  
 اخالص عالمانه  

o دوست داشتن خدا؛ شرط اخالص عالمانه  
 عقل؛ مانع سقوط و انحراف انسان  
 عشق و ايمان؛ عامل صعود انسان  

o عشقِ توأم با دانايي  
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  عاقلي مقدمة عاشقي
 مبتني بر عقالنيت دينداري  
 جامعة مهدوي مبتني بر عقل  
 حاكم شدن عقالنيت ديني در جهان  

o حجاب صرفاً يك ارزش نيست  
o حجابي و عدم تعادل رواني بي  

  شهدا عاشق بودند يا عاقل؟  
o شهداء اول عاقل بودند  
o اندازد جهاد، مرگ را جلو نمي  
o شهادت معامله است  

  دشمني عقل و هواي نفس  
o  عقلكنترل هواي نفس با  

  عاقلي مقدمة عاشقي  
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ع:  
ضو

مو
از د

 اند
شم

چ
ي

     يندار

  3 جلسه

  اخالق حداقلي و حداكثري
 آيندة دينداري در جامعة جهاني  

o دينداري سرشار از عقل و علم  
o تر شدن دينداري با عقل و علم آسان  

 نگاه  عقالني و علمي به دين  
 قابل جمع بودن دينداري عاقالنه و مخلصانه  
 اخالق حداقلي عامل بدبختي فرد و جامعه  

o نم اخالقِ ناقص!امان از جه  
o فريبنده بودن اخالق حداقلي  

 اكتفا به اخالق حداقلي مانع رشد انسان  
 هاي ناقص اخالقي خطر گزاره  
 اخالق ناقص، عامل بردگي بشر  

o ها اي در دست صهيونيست اخالق ناقص؛ حربه  
o بند فساد ناشي از اخالق نيم  
o هاي اخالقي در هاليوود دليلِ ساختنِ فيلم  

 براي اخالق حداكثري اخالق حداقلي مانعي  
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ع:  
ضو

مو
از د

 اند
شم

چ
ي

     يندار

  4 جلسه

  دينداريِ عاقالنه در جامعة قبل از ظهور
 دينداري عاقالنه منحصر به جامعة مهدوي نيست  

o توان در هر كاري نيت خالصانه داشت؟ چگونه مي  
 برتري دورة قبل از ظهور  
 برترين مردم كدامند؟  

o عقل و فهم موجب برتري برخي مردم  
  از ظهورفراگير شدنِ دينداري عاقالنه، پس  
 عقالنيت، براي عبور از فتنه هاي آخرالزمان ضرورت  

o ها در آخرالزمان عدم امكانِ اتكاء به وليجه  
  سي ها رغم همة دشمني سالة ايران علي رشد  

o رهبري كالن ايران تقو  
 دنيا سالة آمريكا علي افول سي رغم غارت  

o ضعف مديريت كالن آمريكا  
 غرب دموكراسي  انداز آيندة ليبرال چشم  

o داري بست رسيدنِ نظام سرمايه به بن  
 عقلِ سرشارِ عرفاي ما  
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

  خودنمايي
  جلسه) 5، 92(مسجد امام صادق(ع)، ماه صفر

  معرفي بحث:
اخالص، داراي جايگاه خاصي در ميان معارف دين است طوري كه شايد كمتر 
عملي را بتوان پيدا كرد كه انجام آن، بهشت را واجب كرده و ترك آن، جهنم را 

اي اسـت كـه برخـورداري از آن، باعـث      در پي داشته باشد. اما اخالص به گونه
بهشت رفتن و نداشتن آن(يعنـي رياكـار بـودن)، باعـث بـه دوزخ رفـتن اسـت.        

زند؛ آنگونه كـه   ترين رابطه انسان را با پروردگارش را رقم مي اخالص، خصوصي
ت كـردن يكـي از   توان مشـاهد كـرد. نيـ    تأثيرش را بر تمام اتفاقات زندگي مي

توان بسيار بيشتر از حوزه عمل، كار انجام داد.  مختصات ديني است كه با آن مي
گرا، نيت است. اما فراتـر از تمـام    نيت، يكي از مرزهاي دقيق دين با تفكر مادي

آيـد   هاي منحصر به فرد اخالص؛ اين دغدغه براي هر مؤمني بوجود مـي  ويژگي
ياكاري چيست؟  چگونـه رياكـاري را برطـرف    كه آيا من اخالص دارم؟ عاليم ر

كنم و به زيور اخالص آراسته شوم؟ و ....؛ اين دسـت سـؤاالت و مـوارد مشـابه     
اي را شكل داده  كه در آن استاد پناهيان به پاسخ به  جلسه 5اي  ديگر، مجموعه

اين سؤاالت پرداخته و مطالب كاربردي و مورد نيازي را در حـوزه اخـالص بـه    
  اند. بحث نشسته

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

  1جلسه 

  اهميت اخالص و ريا در منظومه معارف
 جايگاه بسيار ويژه اخالص و ريا  

o انجام كدام اعمال، بهشت و ترك آن جهنم را در پي دارد؟  
o توان خود را بين بهشت و جهنم مخير ديد؟ چه زماني مي  
o اخالص، عملي كه بهشت را در پي دارد  
o ريا، عملي كه جهنم را در پي دارد  

 از روايات در مورد ريا برخي  
 برخي از روايات در مورد اخالص  
 درك اهميت اخالص و ريا در منظومه معارف  
 هاي اخالص و ريا پيچيدگي  
 مرزهاي تظاهر و حفظ عزت  
 زيبايي اخالص قابل درك است  
 نماز يكي از مواقف درك اخالص  
 اثر اخالص  

o دهد خداوند اجازه اشتباه فاحش را به آدم مخلص نمي  
 ارت اهل بيت(ع)روضه اس  
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

  2جلسه 

  هايي براي تجربه اخالص نماز و روضه امام حسين(ع)، فرصت
 اهميت ماه صفر و برگزاري عزاداري در اين ماه  
 عزاداري براي امام حسين(ع)؛ بزرگترين سرمايه معنوي  

o اي بودن؛ يك سبك زندگي روضه  
o عزاداري نياز به رونق بيشتري دارد  

 پي دارند اخالص، بهشت و ريا، جهنم را در  
 اخالص؛ نوعي احساس باطني  
 دشواري توصيف يك احساس  
 توان به سهولت تجربه كرد؟ اخالص را كجا مي  

o 1- (ع)در روضه امام حسين  
o 2- در نماز  

 توان اخالص را تجربه كرد؟ چرا در نماز و روضه مي  
 هاي مسلمانان تأثير دعا براي رفع گرفتاري  
 ن(ع)روضه اسارت اهل بيت(ع) و روضه امام حسي  
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

  3جلسه 

  اخالص؛ رابطه درست با خدا داشتن
 اي خصوصي با خدا اخالص؛ رابطه  
 تأثير اخالص بر تمام اتفاقات زندگي  
 انسان؛ مخلوقي براي پروردگار عالم  
 ضرورت اصالح رابطه با خدا  
 جايگاه صداقت با خدا براي اصالح رابطه با خدا  
 اخالص؛ رابطه درست با خدا داشتن  
 ودناخالص؛ غايت خوب ب  
 ريا؛ غايت بد بودن  
 ها تمرين اخالص؛ پنهان كردن خوبي  

o روحيه تظاهر نداشته باشيم  
o بدحجابي؛ نوعي روحيه تظاهر و خونمايي  
o حجاب؛ نوعي اخالص  

 هاي مبارزه با نفس براي كسب اخالص شاخصه  
 حضرت زينب(س) و روحيه اخالص  
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

  4جلسه

  رياكاري؛ عالئم و نتايج
 اي ديگر بررسي اخالص از زاويه  

o اخالص؛ بحثي شيرين و متفاوت  
 اخالص؛ ضرورتي از ابتدا تا انتهاي راه خدا  
 اخالص در عمل؛ مهمتر از انجام عمل  
 بررسي زشتي رياكاري در روايات  

o ها براي رياكاران شديدترين عذاب  
o فلسفه برخورد شديد با رياكاري  
o رياكاري نفطه شروع ضربه زدن به دين  

 ها هان كردن خوبيهاي دوري از ريا: پن يكي از تكنيك  
 نفس و مطالبه مرحله به مرحله رياكاري  
 هاي اساسي دين و دنيا نيت؛ يكي از تفاوت  
 العاده نيت اهميت و ارزش فوق  

o كند مؤمن با نيت خود كار مي  
o غيرمؤمن با نيت كاري ندارد  
o براي هركاري نيت كنيم  
o دهد شما ماترياليست نيستي نيت كردن نشان مي  
o بر كار با جوارحكار با نيت، صدها برا  

 عاليم رياكاري  
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

o انجام حريصانه عمل در حضور ديگران و با كسالت در تنهايي  
o رعايت خوب بودن ظاهر كارها  
o از دست دادن روحيه در صورت مذمت شدن  

 مخلص بودن هدف دين است، نه خوب بودن  
 (ع)چگونگي اخالص در محبت به اهل بيت  
 (س)روضه حضرت رقيه  
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ع:  
ضو

مو
دنما

خو
     يي

  5جلسه

  يي براي رسيدن به اخالصها ها و روش تكنيك
 مبارزه با نفس؛ مبارزه با عاليق فروكاهنده  
 اي فروكاهنده حب جاه و تالش براي آبرو داشتن نزد ديگران؛ عالقه  
 ريا؛ نتيجه تالش افراطي براي كسب آبرو نزد ديگران  
 آبرو و عزت نبايد جاي خدا را بگيرد  
 هايي براي رسيدن به اخالص ها و روش تكنيك  

o تن نظر ديگرانمهم ندانس  
o عاشق خدا شدن و محبت شديد به او داشتن  
o شهود كردن قيامت و معاد  
o به اضطرار رسيدن  
o تر تمرين اخالص در موارد راحت  
o هاي ديگران بي عالقه بودن به تعريف  
o تشويق ديگران برايمان مهم نباشد  
o كنارآمدن با غربت و قدرناشناسي اطرافيان و مردم  
o ارزش دانستن آن براي خدا بي صرف تمام توان در راه خدا و  

 (س)روضه اسارت اهل بيت(ع) در شام و اشاره به روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  )ص(امبريپ غربت
  جلسه) 9، 92(حسينيه آيت اهللا حق شناس(ره)، ماه صفر

  معرفي بحث:
 شـد  آغاز بانهيغر اسالم: «ديفرما يم نيد غربت ةدربار) ره(اسالم يگرام امبريپ
ـ ا كـه  يكسـان  سـعادت  بـه  خوشا و دش خواهد بيغر سرعت به و  را يبـ يغر ني

لَام  بدأَ ؛كنند يم تحمل غَرِيبـاً  الْإِسـ و  ودعي ا  سـ أَ  كَمـد ى  بـفَطُـوب  اء لْغُرَبـاعـالم (» ل 
ـ ا با پيامبر اكرم(ص) .)279ص/نيالد  يمخصوصـ  وزن »غربـت « بـه  كـالم  ني

سان در اين دنيا اساساً ان .است بحث قابل مختلف جهات از بتغر موضوع. دادند
شـود.   غريب است و مؤمن به دليل رعايت بايدها و نبايدهايي بيشتر غريـب مـي  

غربت امام يكي از ديگر وجوه غربت است كه بـه داليـل مختلفـي بـراي ائمـه      
. ميكنـ  كمـك  غربـت ايـن   رفـع  بـه  ميتوان يم چگونه ماولي  وجود داشته است.

بـراي ائمـه اطهـار(ع) و     عوامل ايجاد غربت براي مؤمنين و به صـورت خـاص  
اي كه ما در اين مورد داريم در كنـار مباحـث شـنيدني ديگـر، مجموعـه       وظيفه

  را شكل داده است.» غربت پيامبر(ص)«مباحث 
  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  1جلسه 

  عنوان: غربت دين و ضرورت تالش براي رفع آن
 بيان پيامبر اكرم(ص) در مورد غربت اسالم  
 معناي غريب در بيان اميرالمؤمنين(ع(  
 ناپذير غربت مؤمن، حقيقتي اجتناب  
 عالئم و مقدمات برطرف شدن غربت دين  

o عالمت رفع غربت اسالم 

o ها براي امام حسين(ع)روي اربعين و تحول قلب پياده  
o هاي فرهنگي براي امام حسين(ع) كاري دستگاه كوتاهي و كم  

 عوارض غفلت از برطرف كردن غربت دين  
o توليد دين قالبي و پرورش تروريست   

  به دين و اصالح نفسخدمت وظيفه  
  وسيله براي اصالح جامعهحسين(ع)امام روضة ،  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  2جلسه 

 غربت مؤمن در دنيا

 غربت پيامبر(ص) و غربت دين  
 غربت انسان  
 شود يم طرف بر خدا با فقطكه  يغربت  
 مؤمن غربت  

o علت غربت مؤمن در دنيا  
 عزت مؤمن  

o كند مؤمن از غربت، جزع و فزع نمي  
 غربت مردم غرب  
 نتيجه غريب بودن  
 نگاه امام باقر(ع) در مورد علت غربت  
 (ع)روضه امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  3جلسه 

  ضرورت تالش براي رفع غربت دين
 غربت؛ يكي از اوصاف مهم مؤمن  
 ترين مؤمن پيامبر اكرم(ص)، غريب  
 نيد غربت رفع يبرا تالش ضرورت  

o  افتد يم ها بهيدست غر نيد نيا م،يرا بر طرف نكن نيغربت داگر   
 هايي براي رفع غربت دين ونهنم  

o غدير را معرفي كنيم  
o (ع)توجه به امام حسين  

 زندگي بي فروغ، نتيجه عدم تالش براي رفع غربت دين  
 از غربت نهراسيم  
 خدا؛ تنها راه برطرف شدن غربت  
 غربا چه كساني هستند؟  
  غربت حضرت زينب(س) در شهر مدينهروضه  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  4جلسه 

  خوريم؟ ما چقدر به درد دين مي
  خوريم؟ چقدر به درد دين ميما  
 اي حل شده است خورد؛ مساله اينكه دين چقدر به درد ما مي  
 است بيغر اريبس ست،ين ينداريد اهل كه يكس  
 غربت دين؛ مهمي كه مورد غفلت است  
 اند مشهور نشده يخوب و اصل يها از حرف يليخ  
 غربت دين در حال بر طرف شدن است  
 سارتروضه غربت اهل بيت(ع) در دوران ا  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  5جلسه 

  پنهان بودن غربت پيامبر اكرم(ص)
 كند هيچ كس جز خدا غربت انسان را برطرف نمي  
 نقش ولي خدا در برطرف شدن غربت انسان  
 غربت؛ فرصتي براي پيوستن با خدا  
 احساس نياز به خدا  
 ضرورت پذيرش غربت  
 به دليل ترس از غربت، دين را زير پا نگذاريم  
 شود؟ چگونه از امام رفع غربت مي  
 ضرورت تالش براي رفع غربت دين  
 (ص)پنهان بودن غربت پيامبر اكرم  
 (ص)غربت منحصر به فرد پيامبر اكرم  
 اهل بيت(ع)؛ سپر دفاعي پيامبر  

o  مواردي تاريخي در مورد فداكاري اهل بيت(ع) براي پيامبر  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  6جلسه 

  فرآيند رفع غربت امام در جامعه اسالمي
 آشنايي با غربت و قدرت اسالم  
 يت غربت ؛ مروري بر مباحث گذشتهاهم  
  انسان، موجودي غريب  
 مراحل تمجيد از غربت  

o 1- ربت ذاتي خود را بپذيريم و آن را فراموش نكنيمغ  
o 2-تر است مؤمن از همه غريب  
o 3- است يگرياز هر كس د تر بيغر نيمؤمن يامام و ول  

 غربت مؤمن در عرصه سياست  
o شود استيعرصه س وارد ديندارد، نبا تبغر تيكه ظرف يهر كس    

 در مراحل رعايت دستورات اخالقي دير جامعهفرآيند غريب شدن م  
 ظرفيت تحمل غربت براي مديران جامعه  
 ي براي غربتتيموقع ت،يريمد تيموقع  
  اسالمرفع غربت  رايامام زمان(عج) بقدرت  

o نباشد؟ بيكه غر ميداشته باش يكه امام ميا ما چقدر آماده  
 رفع غربت از اسالمهاي الزم براي  آمادگي  

o  1- شود بدانيم امام، غريب مي  
o  2- عمل خواهد كرد؟ گونهبدانيم اگر يك امام غريب نباشد، چ  

 (ع)روضه امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  7جلسه 

  علت غريب شدن امام در جامعه
 به امام غريب عادت نكنيم  
 هاي واقعه كربال ريشه  

o پذير در مقابل مردم امام غريب؛ يعني امامي انعطاف  
o ع برخورد مقتدرانه از امام را نداشتندمردم توق  
o كسب آمادگي براي تغيير رفتار امام  

 امام زمان(عج)؛ امامي مقتدر، نه مظلوم  
 (ع)تنهايي و غربت امام حسن  

o ياراني كه خيانت كردند و امامي كه غريب شد  
o فرازهايي از جمالت امام حسن(ع) در مورد غربت خويش  
o (ع)اشاره به غربت پيامبر(ص) و حضرت علي  

 علت غريب شدن امام در جامعه  
o بزرگوارانه برخورد كردن امام  
o آزادي دادن و حفظ آبروي اطرافيان  
o هايي از برخوردهاي بزرگوارانه پيامبر اكرم(ص) نمونه  
o هايي از برخوردهاي بزرگوارانه حضرت علي(ع) نمونه  
o هايي از برخوردهاي بزرگوارانه در تاريخ انقالب نمونه  

   مام حسين(ع) و حضرت زهرا(س)اشاره به روضه ا  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  8جلسه 

  علت غريب شدن امام در جامعه
 غربت ذاتي انسان  
 عوامل غربت مؤمن در دنيا  
 ترين فرد امام؛ غريب  
 نسبت غربت دين و غربت امام  
 عوامل غربت امام  

o شود علت مهر و قهر امام، فهم نمي  
o ها توسط مردم عدم درك مصلحت  
o تأكيد به دوري از ساختارهاي غربي  
o ش امام در اداره جامعهرو  

 امام زمان(عج)؛ امامي مقتدر  
 شناخت پيچيدگي دين براي رفع غربت از امام  

o دين اسالم؛ دين اشاره  
o اي بودن اسالم، مانع نزول بال اشاره  
o ها هست هايي كه در روضه اشاره  
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ع:  
ضو

مو
ت پ

غرب
ي

مبر
ا

ص)
)

     

  9جلسه 

  لزوم اضطرار به امام زمان(عج)
 مروري بر جلسات گذشته  
 م زمان(عج)لزوم اضطرار براي ظهور اما  
 بررسي عوامل اضطرار  
 كند؟ آيا زياد شدن ظلم اضطرار ايجاد مي  
 كند؟ آيا افزايش معرفت، اضطرار ايجاد مي  
 (عج)دليل تجربي براي ايجاد اضطرار به ظهور امام زمان  
 ايجاد ناامني توسط دين تحريف شده  
 آثار سوء دينِ بد  
 قدرت دين  
 ضرورت قدرت يافتن مؤمنين  
  بشناسيم و بشناسانيمدين خود را درست  
 (عج)معرفت به امام زمان  
 دعاي  ندبه؛ دعاي امام شناسي  
 رابطه روحيه جهاد و كسب محبت  
 (عج)معرفت به جا به امام زمان  
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ع:  
ضو

مو
الق

م اخ
كدا

     

  كدام اخالق
  جلسه) 5، 92(مسجد امام حسين(ع)، ماه صفر

  معرفي بحث:
هـر   در معارف دين، مفاهيمي مانند تقوي، تزكيه، ايمان و .... وجود دارنـد كـه  

اين ميان ها و نتايج منحصر به فردي براي مؤمن هستند. در  يك داراي ضرورت
مفهومي به نام اخالق هم مطرح شده كـه داراي عمـق و كـاركردي بـااليي در     

مـداري؛   منظومه معارف ديني نيست. از طرف ديگر، تأكيد بـر اخـالق و اخـالق   
ايـن ابـزار در طـول     تبديل به ابزاري براي مخالفت با ضرورت ايمان شده است.

تاريخ هم مستمسكي را براي مخالفت با دين فراهم كرده است. تأكيد صرف بر 
اخالق، داراي پشتوانه روايي هم نيست و سند و داللت حـديث معـروف مكـارم    
االخالق، مخدوش است. اسـتاد پناهيـان در ادامـه بـه تبيـين بيشـتر ايمـان در        

  اند.  مقايسه با اخالق پرداخته
  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
الق

م اخ
كدا

     

  1جلسه 

  اخالق؛ يكي از نتايج تقوي
 اصالح و اكمال فضايل؛ يكي از اهداف انبياء  
 قرابت معناي اخالق با آداب معاشرت؛ نه عموم ملكات و صفات  
 اخالق؛ حسن سلوك با ديگران  
 محدوديت معناي اخالق  
 سوء استفاده از تعميم معناي اخالق  
 تقوا؛ مفومي ويژه در معارف ديني  
 ج تقوااخالق؛ يكي از نتاي  
 سفارش به اخالق؛ سفارشي حداقلي  
 ايمان ولي خوش اخالق در جامعه پذيرش آدم بي  
 ايمان، تقوي و تزكيه؛ مفاهيمي برتر از اخالق  
 كسي كه تقوي دارد؛ اخالق هم دارد  
 اصرار صرف بر اخالق و ترويج فساد  
 اشاره به روضه حضرت زهرا(س) و روضه شام  
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ع:  
ضو

مو
الق

م اخ
كدا

     

  2جلسه 

  اخالق و سوء استفاده از آن
 بررسي سند روايت مكارم االخالق  

o اين روايت سند محكمي ندارد  
 بررسي استدالل روايت مكارم االخالق  

o اخالق، جايگاه رفيع و عميقي ندارد  
o معناي مكارم اخالق  
o اين روايت داللت كاملي ندارد  

 هاي سوء استفاده از اخالق نمونه  
 توان عليه خدا و ولي خدا قيام كرد با اخالق مي  

o  اي از قرآن كريم) خدا با شعاري اخالقي(نمونهقيام عليه  
o اي از تاريخ اسالم) قيام عليه پيامبر(ص) با شعارهاي اخالقي(نمونه  
o اي از تــاريخ  قيــام عليــه حضــرت علــي(ع) بــا شــعارهاي اخالقي(نمونــه

  اسالم)
o قيام عليه امام زمان(عج) با شعارهاي اخالقي  

 سوء استفاده از اخالق در مسايل سياسي  
o روريست با شعارهاي اخالقيتربيت ت  
o  88سوء استفاده از اخالق در فتنه سال  

 هاي نا به جا اخالقي شدن  
 (ع)روضه پيامبر اكرم(ص) و روضه اسارت اهل بيت  
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ع:  
ضو

مو
الق

م اخ
كدا

     

  3جلسه 

  مبارزه با دين با دفاع از حقوق و اخالق
 هاي دين جايگاه دعوت به اخالق در توصيه  
 هاي پيچيده با اخالق دشمني  

o  ن توجه به دين؛ دشمني با اخالق استدعوت به اخالق بدو  
o ي اخالقها رغم انبوه توصيه ضعف اخالق در جامعه، علي  

 توجه به تكليف، راهكاري براي تقويت اخالق  
 مبارزه با دين با دفاع از حق و حقوق  
 ها و برتري تقوي نسبت به اخالق ويژگي  
 اخالق، هدف بعثت انبياء نيست  
 هدف اصلي؛ اصالح رابطه با خدا  
 رستي؛ ريشه مخالفت با انبياءهواپ  
 ها با اخالق مبارزه ليبرال  
 تقدم شناخت تكليف بر شناخت حق  
 نتيجه دامن زدن به حق بر از بين رفتن اخالق  
 شود؟ اگر همه مواظب حق خود باشند، چه كسي ايثارگر مي  
 (ع)اشاره به روضه حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
الق

م اخ
كدا

     

  4جلسه  

  داآثار اخالق بدون خ
 اخالق بدون خدا؛ چيزي در حد يك آرزو  
 تواند انسان را نجات دهد اخالق به همراه دين مي  
 هاي اخالق منهاي خدا هايي از آسيب نمونه  
 ها طلب صهيونيسم و ترويج اخالق سلطه  
 تأثير باور به قيامت بر اخالق  
 تأثير باور به امامت بر اخالق  

o الممصاديقي از اخالق منهاي امامت در تاريخ اس  
 آثار اخالق بدون خدا  

o عدم پذيرش توسط خدا  
o مورد سوء استفاده قرار گرفتن  
o عدم شمول و فراگيري  
o عدم پايداري الزم  
o جذب شدن افراد ترسو  
o عدم تضمين براي سعادت بشر  

     (ع)روضه حضرت زهرا(س) و امام حسن  
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ع:  
ضو

مو
الق

م اخ
كدا

     

  5جلسه 

  رابطه اخالق و ايمان
 رابطه اخالق و ايمان  

o آيند؟ يمان، با اخالق به نظر ميا چرا بعضي از افراد بي  
 اي از جلسات قبل خالصه  

o اخالق عموميت ندارد  
o بررسي سند و داللت روايت مكارم االخالق  
o برتري تقوي و تزكيه نسبت به اخالق  
o اي جبري بين مربي و متربي تربيت؛ رابطه  
o تاكيد اسالم بر مبارزه با نفس  

 سوء استفاده از اخالق  
 ها ق بردهها و اخال تفاوت اخالق بنده  
 ضرورت بااخالق بودن اهل ايمان  

o هاي ايمان بدون اخالق آسيب  
o فرد بداخالق، ايمانش كم است  
o ها داشته باشيم اخالقي تري از فلسفه بي بررسي دقيق  
o تواند فيزيولوژيك باشد بداخالقي مي  
o اي براي  امتحان شدن اطرافيان بداخالقي؛ وسيله  
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ع:  
ضو

مو
فاق

شد ن
ر

     

  رشد نفاق
  )جلسه 1، 92واره فيلم عمار، سال(سينما فلسطين، چهارمين جشن

  :معرفي بحث
در اين جلسه ضمن تقدير از بابت برگزاري جشنواره فيلم مردمـي عمـار و لـزوم    

اي  هايي، درباره ظهور جريان نفـاق در جامعـه   استقبال مسئولين از چنين فعاليت
هـا   شود و رشد نفاق و تظاهر بـه ارزش  ها در آن حاكم شده، بحث مي كه ارزش

در حال افـزايش   آن روز به روزها در  قدرت اسالم و نفوذ ارزش اي كه معهدر جا
شود كه بايـد انتظـارش را داشـته باشـيم، و تأكيـد       تلقي مي طبيعي امري است،
گـاه دچـار تظـاهر و نفـاق      سو بايد مراقبت كنيم خودمان هيچ از يكشود كه  مي

اشيم و از سـوي ديگـر   ها دنبال نان و نامي نب نشويم و از طريق تظاهر به ارزش
ها كنند ولي درون و  بايد مراقب ديگراني باشيم كه ممكن است تظاهر به ارزش

  برخوردار نيست.    ها محتواي قلم و قدمشان از ارزش
ها و منافقين، بـه   در ادامه با توجه به سخنان حضرت امام(ره) در خصوص ليبرال

كساني كه فرهنگ ليبرالي را در ادبيات امام(ره) شود كه  اين موضوع پرداخته مي
برند هـيچ   گناه را مي هاي بي كنند با افراطيوني كه سر انسان در جامعه منتشر مي

خواهنـد جبهـة حـق را     آشام وقتي مي تفاوتي ندارند. ضمن اينكه افراطيون خون
هايي كه دوقلوهاي همسان  كوبند و ليبرال هاي ليبرالي مي بكوبند، آنها را با اتهام

خواهند جبهة مقاومت را بكوبنـد آنهـا را    وقتي مي هاي افراطي هستند تروريست
كوبند و در اين ميان جبهة مهربان مقاومت قـرار دارد   هاي افراطي مي با برچسب

  .كه تنها و مظلوم است
  :فهرست

  بروز جريان نفاق در جامعة ارزشيطبيعي بودن  
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ع:  
ضو

مو
فاق

شد ن
ر

     

 چند نمونه از تظاهر و نفاق در آثار هنري  
 ي رفتارهاي منافقانهامكان شناساي  
  ه نفاق؛ الزمة آمادگي براي ظهوربنسبت افزايش هشياري  
 هاي منافقانه ها و كرشمه لزوم شناخت جلوه  
 هاي نفاق دم زدن از آزادي؛ يكي از جلوه  
 هاي مردمي شدن فرهنگ جشنوارة عمار؛ از جلوه  
 ها با منافقين و افراطيون، در كالم امام(ره) رابطة ليبرال  
 اندوقلوهاي همس و افراطيون؛ ها ليبرال  
 اه تكيه نظام سلطه بر فراموشي ملت  
 ها لزوم بيدار كردن حافظة تاريخي ملت  
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ع:  
ضو

مو
 يبرا ييمبنا

ندگ
ك ز

 سب
الح

اص
     ي

  مبنايي براي اصالح سبك زندگي
، اسالمي انديشي فعاالن سبك زندگي هم(فرهنگسراي شفق، نشست 

  جلسه) 1، 92 سال
  معرفي بحث:

مخالفت با جامعه است.  توجه به موضوع سبك زندگي، بسيار مهم و  نشانة بلوغ
هواي نفس، نقطة كانوني ايجاد يك سبك زندگي درست است. اساساً دو تمدن 
و سبك زندگي وجود دارد؛ يكي تمدن الحادي كه محورش هواي نفس است و 
يكي تمدن الهي است كه محورش مبارزه بـا هـواي نفـس اسـت. امـا چگونـه       

و ... را در جامعـه رواج داد؟  توان همة رفتارهاي خوب مانند صداقت، عـدالت   مي
چرا با اينكه ما نسبت به خوب بـودن ايـن رفتارهـا علـم و آگـاهي داريـم، امـا        

دهيم؟ چون مخالفت با هـواي نفـس كـه گـوهر مركـزي همـة        نمي شان انجام
رفتارهاي خوب است در سبك زندگي ما نيست، چون ما در آمـوزش و پـرورش   

، چـون مـا بـه مخالفـت كـردن بـا       دهيم مخالفت با هواي نفس را آموزش نمي
  ايم. هاي خود عادت نكرده داشتني دوست

  فهرست:
 توجه به سبك زندگي، نشانة بلوغ و كمال جامعه  
 زدگي و توجه به ارزش عمل زدگي و ايمان عبور از علم  

o گردد همة مشكالت جامعه به ايمان مردم برنمي  
o هاي انسان تأثير ويژه عمل براي اصالح گرايش  
o ها ها و محبت م از اصالح گرايشناتواني عل  

 زدگي در سبك زندگي جامعة مؤمنانة ما  علت رواج غرب  
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ع:  
ضو

مو
 يبرا ييمبنا

ندگ
ك ز

 سب
الح
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     ي

o تواند سبك زندگي اسـالمي را در جامعـه رواج    مهمترين عاملي كه مي
  دهد چيست؟

 »گوهر مركزي وجود انسان ، محور توليد ارزش و»مبارزه با هواي نفس  
o هاي دنيا شناخت درست از سختي  

 تمدن غرب  كزيهواپرستي، گوهر مر  
 »گوهر مركزي سبك زندگي اسالمي »مخالفت با هواي نفس ،  
 »مهمترين عامل از بين رفتن سبك زندگي غربي»مخالفت با هواي نفس ،  
 ،كارخانة توليد ارزش مبارزه با نفس   
 هاي جامعه ما در مورد مبارزه با هواي نفس ضعف  
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     ي

  ضرورت تحصيل علوم اسالمي
 1، 92افتتاحيه حوزه دانشجويي، سال (دانشگاه اميركبير، مراسم  

  جلسه)
  معرفي بحث:

كسب معارف ديني امروزه ضرورتي حياتي پيدا كرده و دين در حال تبديل شدن 
به الفباي حيات بشر است. امروزه تمام دعواها بر سر دين است، نه بين دينداري 

و درسـتي  ديني. افراد زيادي در دنيا، تشنه دين هستند كه اگر پيام صحيح  و بي
به آنها نرسد، حرف كساني را اطاعت خواهند كرد كه دين غيراصـيل و تحريـف   

كنند. ضرورت ديگر بـراي آشـنايي بـا معـارف اسـالمي،       شده را به آنها ارائه مي
  شرايط خاصي است كه براي تشخيص اهل علم در دوره آخرالزمان نياز است.  

  فهرست:
 امعارف اسالمي؛ ضرورتي حياتي در دوران م  
 معرفت ديني، آگاهي اوليه مورد نياز رهبران جهان  
 و تفاسير غلط از دين آخرالزمان  
 قدرت دين در عرصه سياست و اجتماع  
 موج عالقه به دين در سطح جهان  
 ارائه دين تحريف شده به عالقمندان  
 ضرورت رساندن پيام صحيح دين به تشنگان دينداري  
 نقش آشنايي با معارف بر شناسايي عالم خوب  
   شهيد ديالمه؛ الگويي براي فهم و بصيرت  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
يز

رت
ا

 
بان

خو
     

  زيارت خوبان
(شهر ري، هيئت انصار الساجدين(ع)، ميالد حضرت عبدالعظيم  

  جلسه) 1، 92حسني(ع)، سال
  معرفي بحث:

اي نـزد   كنـيم، داراي اهميـت ويـژه    اينكه ما با چه كسي نشست و برخاست مي
به تأثيرگذاري و اهميـت  هاي مختلفي  گذشتگان ما بوده است و در اشعار و مثل

هـاي مختلفـي وجـود     نشين خوب اشاره شده است. براي شناخت هر فرد راه هم
نشـيني   دارد كه يكي از مهمترين آنها شناختن كساني است كه انسان با آنها هم

كند. از باب همين معيت و همراه بودن است كه ما نياز  و نشست و برخاست مي
زيارت خوبان برويم. ايـن معيـت آثـار و بركـات     داريم به زيارت اهل بيت(ع) و 

توانـد بـا اهـل     زيادي را به دنبال دارد و به ما توصيه شده كه اگـر كسـي نمـي   
بيت(ع) ارتباط بگيرد، با خوبان و شيعيان ائمه رفت و آمد داشته باشـد. حضـرت   

اند كه مورد تأييد اهـل بيـت(ع)    عبدالعظيم حسني(ع) از بزرگان خوب تشيع بوده
  اند. اند و روايات بسياري را از قول اهل بيت(ع) نقل فرموده بوده

  فهرست:
 اهتمام به معيت با خوبان  

o كنيم؟ ما با چه كساني نشست و برخاست مي  
o جايگاه ارتباط با خوبان در ادعيه و ادبيات فارسي  
o تأثير شناخت همراهان انسان بر شناخت خود انسان  

 ما نياز به معيت با خوبان داريم  
  تر از معيت با خوبان قبور ائمه(ع)، واجتزيارت  
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ع:  
ضو

مو
يز

رت
ا

 
بان

خو
     

 (ع)فلسفه توصيه به زيارت قبور اهل بيت  
o تناسب روح با كسي كه با او معيت داريم  
o جايگاه ويژه خوبان و بزرگان تشيع  

 هاي اهل بيت(ع) به زيارت خوبان توصيه  
 (ع)جايگاه حضرت عبدالعظيم حسني(ع) نزد اهل بيت  
 ام رضا(ع) به عبدالعظيم حسني(ع)مبررسي روابط شيعيان در توصيه ا  
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  استيس و تيوال
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  شاخص مهم واليتمداران
  جلسه) 1 ميدان خراسان ، مسجد روحاني ، دهه واليت(غدير)،( 

  معرفي بحث:
ــرد اســت؛ هــم از نظــر شخصــيت     ــه ف ــه منحصــر ب ــه غــدير يــك واقع حادث

ت و اميرالمؤمنين(ع) و هم برخورد خداوند و پيامبر(ص) با اين حادثـه. نـوع آيـا   
خطاب خداوند در اين باره متفاوت از ساير امـور دينـي اسـت. پيـامبر(ص) هـم      
رفتاري خاص دارد، اصرار بر حضور همه، اصرار بر بيعت زن و مرد با علـي(ع) و  

  تأكيد بر خبر رساني و بازگويي غدير به ساير مردم.
آيـات   هاي متعددي از مؤمنان(واليتمداران) دارد اما در يكي از قرآن كريم وصف

گويد اگر شـما دسـت از    با لحن تهديدآميري به مسلمانان معاصر پيامبر(ص) مي
دين برداريد(و آن چنان كه بايد از دين دفاع نكنيد) در آينـده خداونـد قـومي را    

هاي مهم اين قـوم   ايستند. يكي از ويژگي آورد كه با تمام وجود پاي دين مي مي
ر ديگران. اگر مؤمنان بدون ترس عبارت است از عدم ترس از سرزنش و تمسخ

ها و تمسخرها، طبق حق عمل كنند و سخن بگويند؛ دشمن از امكان  از سرزنش
ها بر جامعه اسـالمي   گردد و از تحميل بسياري از هزينه تحقق اميالش نااميد مي

شود. همين ويژگي است كه در جامعه مهدوي باعـث اقتـدار امـام     جلوگيري مي
  گيرد. أت ابراز وجود و اقدام عملي را از منافقان ميشود  و جر زمان(ع) مي

  فهرست:
 وجوب گفتگو از غدير  
 (ع)اصرار پيامبر اكرم(ص) بر بيعت با حضرت علي  
 هاي مؤمنان به واليت در قرآن كريم ويژگي  
 (ع)استهزاء پيامبر اكرم(ص) به خاطر محبت حضرت علي  
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 (ع)عاقبت دفاع نكردن از دوستان علي  
 تمدارانيوال مهم شاخص؛ تمسخر و شسرزن از ترس عدم  
 محبت شديد شيعيان، عامل اقتدار امام زمان(ع) در جهان  
 هاي عزا، محل اعالم محبت دسته  
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  ترين آيه قرآن كريم سياسي
  جلسه) 1 حسينيه فاطمه الزهرا ، هيئت رزمندگان ،( 

  معرفي بحث:
لحني منحصـر   يابيم كه اين آيات همه با مرور آيات مربوط به واقعه غدير در مي

توان آيـات غـدير را    مي  .به فرد دارند و بعد سياسي در آنها بسيار برجسته است
ترين آيات قرآن كريم معرفي كرد. در ميان آيات مربوط بـه غـدير، آيـه     سياسي

تـرين آيـه    سياسـي » اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فالتخشوهم و اخشون«
ين حكومت ولي خدا است كه عامل اقتدار شود كه ا در اين آيه بيان مي باشد. مي

اسالم و جامعه اسـالمي اسـت. ايـن مسـأله آن قـدر مهـم اسـت كـه خداونـد          
  فرمايد پس از اين ديگر از دشمن نترسيد و بايستيد و از من بترسيد. مي

استاد پناهيان در اين سخنراني به شرح و توضيح آيـه مـذكور پرداختـه و بيـان     
هـاي   گيـري  يد به عملكرد دشمن توجه كنيم، نه موضعكند كه در اين باره با مي

كننـد. امـروزه بـا تثبيـت واليـت در       ها مطرح مي زباني و چيزهايي كه در رسانه
كشور، زمينه بسياري از تهديدها توسط دشمن از بين رفتـه اسـت و ايـن يعنـي     

  اقتدار جمهوري اسالمي.     
  فهرست:

  اليوم يئس الذين كفروا«بررسي«  
 نا اميدي كفار از اسالم غدير، روز  
 واليت، تنها عامل اقتدار جامعه  
 (ص)غدير، روز تجلي واليت رسول اهللا  
  ،از من بترسيد«تهديد خداوند«  
 درك بهتر آيه با دقت در عملكرد دشمن  
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 هاي عزا، تجلي واليتمداري دسته  
 (ع)روضه حضرت علي اصغر  
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     (ع)

  زيارت جامعه؛ بزرگترين هديه امام هادي(ع)
  جلسه) 1ميالد امام هادي(ع)،  اي بسيج،حسينيه شهد( 

  معرفي بحث:
ترين منابع معارف شـيعي   ترين و مهم شك زيارت جامعه كبيره يكي از بزرگ بي

است.  باشد كه از امام هادي(ع) براي ما به يادگار مانده و ميراث اهل بيت(ع) مي
ايـد و  نم هاي امامـان معصـوم(ع) را تبيـين مـي     نامه مقامات و ويژگي اين زيارت

شناسي است. در بيان اهميت اين زيارت همين بس كه  ترين متن جامع امام مهم
حضرت امام خميني(ره) در مدت اقامت چندين ساله خود در نجـف اشـرف هـر    
شب به حرم مطهر اميـر مؤمنـان(ع) رفتـه و بـه قرائـت زيـارت جامعـه كبيـره         

  پرداختند.   مي
اني دارد كه استاد پناهيان بـه دو  عالوه بر اين از جهات ديگري هم اهميت فراو

سـازند   اي از مخالفان چنين مطرح مـي  كنند. اول اين كه عده مورد آن اشاره مي
كه مذهب تشيع، در عهد صفويه سـاخته و پرداختـه شـده اسـت و پـيش از آن      

كنند، وجود نداشته است.  اعتقاداتي كه امروز شيعيان درباره اهل بيت(ع) بيان مي
دهد عقايد شيعي، خودساخته نيست و همگي برگرفتـه از   شان مياين زيارتنامه ن

معارف اهل بيت(ع) است. عالوه بر اين عده زيادي بـه داليـل گونـاگون مثـل     
تكبر و حسادت نسبت به اهل بيت(ع) حاضر نيسـتند مقامـات آنـان را اعتـراف     

هلـك  تواند اين رذيله م نمايند. مداومت و تكرار و تأمل در معارف اين زيارت مي
  را درمان نمايد.  

  فهرست:
 مداومت امام خميني(ره) بر زيارت جامعه كبيره  
 اهميت تكرار زباني  
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     (ع)

 زيارت جامعه، رفع كننده تهمت از تشيع  
 آثار مداومت بر زيارت جامعه كبيره  
 (ع)مخالفت با گريه و عزاداري، عالمت حسادت به اهل بيت  
 هاي عزاداري آثار معنوي و اجتماعي دسته  
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  نفاق
  جلسه) 24تهران، هيأت شهداي گمنام، ( 

  معرفي بحث:
تواند فراديني هم باشد؛ يكي از عوامل مهـم در   نفاق، به عنوان موضوعي كه مي

تهديد ايمان و تضعيف جامعه ديني بوده است. نفاق به دليـل انـواع گونـاگون و    
بـل  هاي خاصي را هم به هنگام مبارزه نياز دارد. البته ق پنهان بودنش، پيچيدگي

نفاق آشنا شويم. نگاه ديـن  ي ايهاي شناس از آغاز مبارزه نياز است كه با انواع راه
به نفاق، نحوه تأثير منافقين بر جامعه ايماني، رابطه منافق با واليـت، مكانيسـم   

دهـد كـه    پيدايش نفاق، عالئم نفاق و .... بخشي از مباحث مهمي را شكل مـي 
     اند. ها پرداخته آنجلسه به تبيين  24استاد پناهيان طي 

  فهرست:
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  1جلسه

  امتحان با اولياء الهي
 ها با اولياء الهي امتحان انسان  
 امتحان شدن با ولي خدا  پيچيدگي  
 مراتب امتحان با اولياء الهي  
 ايمان مستقر و ايمان مستودع به اولياء  
 حفظ ايمان به ولي خدا براي هميشه  
 انواع امتحان با اولياء الهي  
  ارتقاء در ارتباط با ولي خدامراحل رشد و  
 (ع)روضه اسارت اهل بيت  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  2جلسه

  ها نفاق؛ اهميت و پيچيدگي
 ضرورت بحث از نفاق  
 نفاق؛ موضوعي فراديني  
 روابط نفاق و كفر  
 تر شدن نفاق روند پيچيده  
 بررسي نفاق با توجه به آيات قرآن  
 معناي نفاق  
 نفاق اخالقي  
 ظرفيت نفاق  
 پيچيدگي مبارزه با نفاق  
 واليتمداري نفاق و  
 (ع)روضه امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  3جلسه 

  هاي شناسايي نفاق راه
 نفاق در آينه روايات  
 سيره مؤمن در ترس از نفاق  
 ضرورت تضعيف نفاق  
 سازي براي ظهور تضعيف نفاق و مقدمه  
 پيچيده بودن شناخت منافق و نحوه كار او  
 بندي نفاق درجه  
 اي با تاريخ طوالني نفاق؛ پديده  
 ن و نفاققرآن؛ شرحي بر ايما  
 اهداف شناسايي نفاق  
 هاي شناخت نفاق راه  
 ابعاد اجتماعي نفاق  
 روضه امام سجاد(ع) و تدفين شهدا اشاره به  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  4جلسه 

  هاي رشد نفاق در دين زمينه
 هاي رشد نفاق در دين زمينه  

o پنهان بودن درجه ايمان  
o پرهيز از سوءظن  
o توصيه به حسن ظن  
o پوشي عيب  

 هايي براي رشد نفاق فرصت  
 يت مؤمنين در مقابل جريان نفاقمظلوم  
 آداب برخورد با نفاق  
 (ع)روضه امام حسن  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  5جلسه 

  منافقين و يارگيري از گناهكاران
 عالقه منافقان براي جذب گناهكاران  
 گيرانه يا آسان؟ دينداري؛ سخت  
 تسامح و تساهل در دين  
 تالش براي دور كردن گناهكاران از منافقين  
 دلسوزي؛ ريشه نهي از منكر  
 با گناهكاران در سيره خوبان  بانيمهر  
 هاي منافق ويژگي  

o انعطاف پذيري مطلق  
o رنگ به رنگ شدن  
o گير به ديگران ، سختگير بر خود سهل  
o طعنه به عيب ديگران 

o زبان زيبا و قلب سياه  
   اشاره به روضه حضرت علي اصغر(ع) و روضه اربعين و بازگشت حضـرت

  زينب(س) به كربال
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  6جلسه 

  واليت گريزي منافق
 اي بودن برخي از معارف قرآن رمزآلود و اشاره  
 نسبت كلمه متقي با شيعه  
 ارتباط مؤمن و متقي با واليت  
 واليتمداري و معناي تقوي  
 تقواي قلب و پاسداشت زحمات ولي خدا  
 (ع)قرآن؛ مدح اهل بيت و ذم دشمنان اهل بيت  
 ها واليت پيامبر(ص) و مخالفت  
 واليت گريزي منافق  
 ه منافقينهايي از سور پيام  
  حضرت زهرا(س)روضه 
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  7جلسه 

  عدم انفاق؛ مهمترين ويژگي منافقين
  صفت كليدي در مورد نفاقيك بررسي  
 نگاهي دوباره به كار اقتصادي و كسب ثروت  

o عرضگي و زهدنمايي بي  
o مؤمن و دنياي آباد  
o مؤمن و كسب و تجارت حالل  
o وار هاي زندگي انگل زشتي  
o رزنداننقش ويژه مادران در تربيت مالي ف  
o  و حب دنياحب مال  
o فرهنگ جامعه ما در مورد اقتصاد  

 عدم انفاق؛ مهمترين ويژگي منافقين 

 گيري از منافقين انفاق به خوبان؛ محل مچ  
 جمعبندي سوره منافقين در مورد انفاق  
 (ع)ارزش انفاق در راه اهل بيت  
 (ع)اشاره به روضه امام حسين  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  8جلسه 

  مال و ثروت نزد مؤمن و منافق
 ه بودن عمل دنيوي و زندگي معنويهمرا  
 توصيه به خريد و فروش  
 اقتصادي در دين هاي جايگاه فعاليت  
 آثار فعاليت اقتصادي مؤمنين  

o سلب قدرت از دشمنان دين  
o تأثير رواني و شخصيتي  
o سلب امور از منافقين  

 (ع)عالقه مؤمن به علي  
 عالقه منافق به مال و ثروت  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  9جلسه 

  نفاق پنهان
 اق خودشجهل منافق به نف  
 چرا ايمان و چرا نفاق؟  
 هاي ايمان و نفاق پيچيدگي  
 هاي واقعي وابستگي ايمان به خوبي  
 وابستگي اخالق به صفات ژنتيكي  
 مؤمن بد اخالق و منافق خوش اخالق  
 گري اخالقي منافق و افزايش فتنه خوش  
 عالئم نفاق پنهان  
 (ع)روضه اسارت اهل بيت  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  10جلسه 

  منافق و جمع اضداد 
 اد براي اولياء خداجمع اضد  
 جمع اضداد در منافق  
 وجوه مختلف جمع اضداد  
 جمع اضداد منفي و مثبت  
 مع اضدادهايي از ج مثال  

o اهللا حاج آقا مجتبي تهراني آيت  
o شهيد شاطري  

 اكبر(ع)  روضه امام حسين(ع) و حضرت علي  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  11جلسه

  كاهش ايمان؛ خطري هميشگي
 خطر زوال ايمان، خطري هميشگي  
 ترين گرايش قلب هايمان؛ ناشناخت  
 ايمان مستقر و ايمان مستودع  
 ترس از عدم عاقبت به خيري؛ ترسي ضروري  
 دعا و تضرع براي حفظ و افزايش ايمان  
 ها و نفاق پنهان در امتحانات رو آمدن بدي  
 سير برطرف شدن عيوب فرد و جامعه  
 (س)روضه حضرت معصومه(س) و حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  12جلسه 

  مكانيسم پيدايش نفاق
  ايمان؛ مستلزم شناخت نفاقشناخت  
 ها اثر شناخت بدها بر تشخيص دادن خوب  
 مكانيسم پيدايش نفاق  
 ها گناه و عدم اصالح بدي  
 تأكيد بر خوب بودن  
  ها غره شدن به خوبي  
 تأكيد ويژه دين بر اصالح بدي پنهان  
 اهميت صلح و دوستي بين مؤمنين  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  13جلسه 

  گري زبان در فتنه نقش منافق خوش
 از خدا و رسول فلسفه اطاعت  

o حيات روح  
o شكوفايي مضاعف  
o نتايج عرفاني اطاعت از خدا و رسول  

 فتنه، نتيجه عدم اطاعت از رسول  
 گري منافق مهمترين ابراز فتنه  
 چه كساني كمر حضرت علي(ع) را شكستند؟  

o فاسق عليم اللسان  
o فريب امت با منافق چرب زبان  
o بازي نكنيم براي دفاع از خود، زبان  

 را(س)     روضه حضرت زه  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  14جلسه 

  فاصله گرفتن از نفاق
 د در منظومه معارف دينجايگاه تقرّب و تبع  
 انتها تقرب؛ مفهومي بي  
 ها تبعد از بدها و بدي  
 تر شدن؛ هدفي متعالي خوب  
 تر شدن دور شدن از بدها؛ ضرورتي براي خوب  
 از منافقين بسيار دور باشيم  
 منافق با نماز مشكل دارد  
  دور شدن از نفاقعشق به نماز؛ راه  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  15جلسه 

  شناخت پديده نفاق
 شناخت ايمان؛ مستلزم شناخت نفاق  
 اي اعتقادي نفاق؛ پديده  
 خطر مخدوش شدن ايمان  

o ايماني پنهان كردن بي  
o از دست دادن ايمان  

 ايماني، امري پليد است؟ چرا بي  
o لطافت ايمان  
o ايمان قساوت قلب فرد بي  
o  ايماندشواري توضيح چيستي  

   توجه به تاريخ و درك اهميت تغيير ايمان  
 بازي منافق با ايمان مردم  
 ايماني مردم به واليت نقس نفاق در بي  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  16جلسه 

  نقش واليت و تقوي در تشخيص خبيث و طيب
 اي از جدا شدن طيب از خبيث تشخيص، مرحله  
 هاي تميز دادن خبيث از طيب دشواري  
 راه تشخيص خبيث از طيبايمان به واليت ،  
 ضعف ايمان صرف به خدا، براي تشخيص خبيث از طيب  
 ها بي تقوايي؛ عامل ريزش خبيث  
  (ع)روضه حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  17جلسه

  نقش تقوي در تعريف قدرت براي ولي خدا
 رابطه اولياء خدا با قدرت  
 عدم تالش ولي خدا براي كسب مستقيم قدرت  
  تبيين رابطه قدرت با واليت  
 اريخي اميرالمومنين(ع) در برخورد با قدرتسيره ت  
  نقش بصيرت و ايمان مردم در قدرت ولي خدا  
 رابطه قدرت و ولي خدا؛ يك بررسي قرآني  

o تفسير آيه فاستقم كما امرت  
 تقواي ولي خدا در پرهيز از زد و بندهاي سياسي  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  18جلسه 

  امتحان با ولي حي؛ امتحاني هميشگي
 قرآن ترسيم اطاعت از رسول خدا در  
 هاي بعد چگونگي اطاعت از رسول در دوره  
 تواضع به ولي خدا؛ فلسفه اطاعت از رسول خدا  
 ها باقي بودن فلسفه اطاعت از رسول در همه دوره  
 ؛ امتحاني هميشگيحي امتحان با ولي  
 دشواري حي هاي امتحان با ولي  
 عبادت و ذكر، معيار خوب بودن نيست  
  كلثوم و اسارت اهل بيت(ع)روضه حضرت ام  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  19جلسه 

  تأثير تقوي و شجاعت بر اطاعت از ولي خدا
 ضرورت شناخت نفاق براي شناخت ايمان  
 شجاعت؛ نياز جدي ما در مسايل معنوي  
 برخي از آثار سوء ترس  
 ترس؛ يكي از مهمترين ابزارهاي شيطان  
 فراگيري تربيت مبتني بر ترس در جامعه  
 ترس از عذاب؛ ترسي نادر و كمياب  

o  هاي عاشق است عذاب؛ مختص دلترس از  
 هاي موهوم زشتي ترس  
 آثار ترس در عرصه هاي سياسي  

o ترسند مؤمنين ضعيف از كفار مي  
o ساز نفوذ دشمنان مؤمنين ضعيف؛ زمينه  
o گريز توفيقي مديران واليت بي  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  20جلسه 

  اهميت شخص ولي در دين خدا
 هاي خدا در برنامه هدايت انسان دقت  

o  تي دشمنهاي امني آگاهي از سيستم  
o هاي جزيي دشمن در مقابله با ما دقت  

 جايگاه ويژه انسان در ساختار دين  
 ها اولياء خدا و تربيت انسان  
 روش دين در تربيت انسان با ولي  
 پذيري محوري و واليت شخص  

o عشق به عادل؛ مهمتر از عشق به عدالت  
 جايگاه شخص ولي در دين  
 ريزي براي افزايش محبت به ولي اهللا برنامه  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  21سه جل

  شيطان و امنيت كاذب
 نقش منافق در سلطه كفار  

o ترساند منافق، مؤمن را از كفار مي  
o طلبي در جامعه ترويج عافيت  

 نقش شيطان در ايجاد آرامش كاذب  
o به تهديدها فكر كنيم  
o هاي شيطان براي غفلت از خطرات وسوسه  

 هاي ترويج آرامش كاذب در جامعه آسيب  
o رد دشمناي در مو عملكرد نامناسب رسانه  
o خو شده دشمنان و آرامش كاذب جامعه خشن و درنده  
o غير انقالبي شدن فضاي انتخابات  

 اقتدار و شهادت؛ عوامل حفظ كشور  
o شود اقتدار با ترساندن دشمن حاصل مي  

 ها توكل به خدا؛ تنها راه غلبه بر ترس  
 ها در حفظ اقتدار  تأثير مراقبت از ارزش  
 نقش منافقين در ايجاد امنيت كاذب  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  22جلسه 

  شفاف بودن حق و ابهام نفاق
 ها در رسالت پيامبر اكرم(ص) آموزش انسان  

o اختالف در هدف و روش با كفار  
 روش كسب اقتدار در كشور  

o احزاب، عامل اقتدار نيستند  
o هاي كسب اقتدار در كشور ما و در غرب تفاوت  
o تفوات در روش و در اهداف  

 هاي متناسب با فرهنگ ما ضرورت درك روش  
 ف بودن شيوه تبليغي پيامبر(ص)شفا  
 مقابله نفاق با شفافيت  

o تركيب حق و باطل در روش منافق  
o هاي غير شفاف براي بيان نظرات انواع روش  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  23جلسه 

  رورت دعا و توسل در تمام مسايلض
 ضرورت دعا و مناجات در همه مسايل و شرايط  
 دعا و ندبه در تاريخ اسالم و ايام دفاع مقدس  
 دعا و توسل خدمت به نظام با  
 دعا و توسل در عرصه انتخابات  
 مناجات شعبانيه؛ دعايي مختصر ولي عميق  
 بررسي فرازهايي از مناجات شعبانيه  
 (ع)روضه حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
فاق

ن
     

  24جلسه 

   داشته باشم »نگاه به آسمان«
  ِسر به هوا بودن«معناي خوب«  
 !امام(ره) نگاهش به آسمان بود  
  نت 72معجزة تداوم انقالب پس از شهادت  
 بركت شهداي هفتم تير  
 باوري كه هفتم تير به مردم داد  
 ها اللهي اولين تجمع بزرگ حزب  
 »يعني ارتباط ناقص با خدا» خسران مبين  
 چيزت نباشد... اگر خدا همه  
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ذر 
ي؛ گ

د
     

  دي؛ گذر از ديكتاتوري دمكراسي به سوي جامعه واليي 9
  جلسه) 1، همايش دانشگاه، سدي در برابر فتنه،  دانشگاه تهران( 

  رفي بحث:مع
اي در حال گذار بـوده و پويـايي، حركـت و تالطـم از الزامـات       جامعه ما، جامعه

جامعه در حال گذار است. جامعـه مـا در حـال گـذر از ديكتـاتوري پادشـاهان و       
ديكتاتوري پنهان دمكراسي به سوي جامعه واليي اسـت و ايـن در حـال گـذار     

مخـالفين و مـوافقيني هـم    هاي خاص خود،  بودن، عالوه بر اقتضائات و ويژگي
دي، در ايـن رونـد    9دارد. بررسي اين مـوارد و تحليـل جايگـاه ويـژه حماسـه      

  موضوعي است كه در اين جلسه مورد توجه استاد پناهيان قرار گرفته است.
  فهرست:

 جامعه ايران، جامعه در حال گذار  
 پويايي و حركت، ويژگي جامعه در حال گذار  
 ايستا اي جامعه غرب؛ جامعه  
  88دو جريان عمده در فتنه  
  دي 9بازشناسي جايگاه  
 فاصله ما با اهداف جامعه واليي  
 ها و مشكالت دمكراسي ضعف  
 مخالفين جامعه در حال گذار  
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ع:  
ضو

مو
ت پ
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ي
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ا
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ص) 
)

     

  محبت پيامبر(ص) به امت
  جلسه) 1، 91، سالشهادت پيامبر اكرم(ص)،  مسجد جامع قلهك( 

  معرفي بحث:
ه هميشـه او را نيازمنـد انسـان    تنهايي مشهودي در زندگي انسان وجود دارد كـ 

گاه او در زندگي باشد. وابستگي دوران  كند كه تكيه بزرگتر، دلسوز و مهرباني مي
اي از اين تنهـايي و نيـاز اسـت. پيـامبر اكـرم(ص)       كودكي به پدر و مادر، نشانه

اي در عـالم   همان بزرگتر و پدر مهربان و دلسوزي هستند كه داراي شأن ويـژه 
هستند. محبت ايشان به امت و نيازي كه مـا بـه ايـن محبـت      تكوين و تشريع

  داريم، موضوع اصلي اين جلسه را شكل داده است. 
  فهرست:

 رنج تنهايي انسان  
 نياز انسان به يك بزرگتر مهربان  
 پيامبر اكرم(ص)؛ پدري حقيقي ما  
 شأن ويژه پيامبر اكرم(ص) در نماز  
 (ص)محبت عمومي پيامبر  
 م و امتپيچيدگي درك رابطه اما  
 آثار سوء نشناختن محبت پيامبر به امت  
 ه پيامبر اكرم(ص) و امام حسن(ع)روض  
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  مهمترين اصل اعتقادي
، كنگره پيامبر اعظم(ص)،  دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران( 

  جلسه) 1، 91سال
  معرفي بحث:

اصل اعتقادي ما، با يكديگر تفاوت دارند؟ آيا اينطـور هسـت كـه پـذيرش      5آيا 
تر از پذيرش ديگر مـوارد باشـد؟ پـذيرش التـزام بـه پيـامبر        از آنها مشكليكي 
تر از پذيرش ساير اصول اعتقادي است. بسياري از كساني كه با التزام به  مشكل

اند، با خود پيام مشكلي ندارند و به همين دليـل اخـالق    پيامبر مشكل پيدا كرده
يامبر را چگونه بايد پـذيرفت و  شود. اما يك پ منهاي پيامبر به راحتي پذيرفته مي
  پذيرند؟ اصوالً چه كساني با پيامبران را مي

  فهرست:
 اعتقاد به پيامبر(ص)، يك اصل مهم اعتقادي  
 پذيرش التزام به پيامبر(ص)  دشواري  
 مواجهه مردم با پيام و پيامبر  
 سهولت پذيرش معنويت منهاي پيامبر  
 اصلي تعيين كننده در سعادت و شقاوت  
 رش يك پيامبرشرايط پذي  
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ع:  
ضو

مو
ش

آرام
     

  آرامش
 1، 91(تهران فرهنگ سراي خاوران،جلسات هفتگي عهد آدينه، سال 

  جلسه)
  معرفي بحث:

آرامش، از شرايط الزم براي زندگي فردي و اجتماعي است كه حفظ آن نيز آثار 
و بركات فردي و اجتماعي فراواني دارد. برخي عوامل در ايجاد آرامش و برخـي  

يرگذار هستند ولي حفظ آرامش اجتماع به دليل نتايجي در بر هم زدن آرامش تأث
هايي حتي اصالح جامعـه آن   توان با بهانه كه دارد، موضوع مهمي است كه نمي

  را بر هم زد.
  فهرست:

 اهميت آرامش و سكينه  
 آثار آرامش  

o افزايش خالقيت  
o بهبود روابط عاطفي  
o سازي براي تقوي زمينه  

 ضرورت حفظ آرامش جامعه  
  كننده آرامشعوامل تهديد  
 عوامل آرامش كاذب  
 عوامل ايجاد كننده آرامش  
 بررسي آرامش در قرآن  
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ع:  
ضو

مو
 يگناه
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ش
     

  گناهي همپاي شرك
  جلسه) 1، 91،دعاي ندبه، سالحرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع)( 

  معرفي بحث:
ها بين شيعيان، آنقدر مهم بوده كـه حتـي    تنظيم صحيح روابط و تحكيم محبت
(ع) را زيارت كنيد، بـه زيـارت دوسـتان و    توصيه شده اگر نتوانستيد ما اهل بيت

شيعيان ما برويد. پرهيز از مجادله، تواضع به مؤمنين، رفت و آمد با آنان و اقبال 
به يكديگر نيز حاكي از اهميت تحكيم روابط بين مؤمنين است. با توجه به آنچه 
در روايات نقل شده، اگر كسي عيب مؤمني را پنهـان كنـد تـا روزي او را رسـوا     

موده و وجهه اجتماعي وي را خراب كند، گناهي همپاي شرك را مرتكب شـده  ن
  است.  

  فهرست:
 (ع)جايگاه ويژه دوستان و شيعيان اهل بيت  
 توصيه به مراوده و تحكيم روابط بين شيعيان  
 آزار اولياء خدا؛ گناهي بسيار بزرگ  
 اختالف افكني؛ گناهي همانند شرك  
 ؤمنينزشتي سوء استفاده از عيوب پنهان م  
 ضه غربت فرزندان امام حسين(ع)رو  
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  شهيد شاطري؛ الگويي براي انقالبي بودن
 1، 91شهيد شاطري، سال مراسم بزرگداشتآباد،  (مسجدالرسول نازي 

  جلسه)
  معرفي بحث:

خوب شدن و در زمـره خوبـان قـرار گـرفتن، مـوهبتي الهـي بـراي دوسـتان و         
اي بود كـه   ي از خوبان برگزيدهبرگزيدگان از اولياء الهي است. شهيد شاطري يك

توانـد الگـوي بسـيار مناسـبي      هاي خاص اخالقي و رفتاري، مي به لحاظ ويژگي
  براي انقالبيون باشد. 

  فهرست:
 خوب بودن؛ توفيقي الهي  
 الگو بودن شهيد شاطري  
 اي درخشان در ميان شهدا شهيد شاطري؛ ستاره  
 شهيد شاطري؛ يك انقالبي نمونه  
 شهيد شاطري:هاي  برخي از ويژگي  

o 1- رابطه ويژه با اقشار مختلف 

o  2- ناپذيري پركاري و خستگي 

o 3- معنويت 

o 4- هاي بلند و خدمات عالي آرمان 

o  5- مالي  نداشتن انگيزه 

o 6- درايت 

o 7- ها به نام واليت ثبت خوبي 

 (ع)روضه حضرت عباس  
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  يقدرت و ارتقاء معنو
وشوقت، اهللا خ تيدانشگاه تهران، بزرگداشت آ ي(دانشكده فن 

  جلسه) 1، 911213
  بحث: يمعرف

 ياياز سجا يبودند كه عالوه بر برخوردار ياهللا خوشوقت، از بزرگان تيآ مرحوم
. پرداختنـد  يم زين ياسيس تيشاگردان، به هدا ياخالق تيو ترب يو عرفان يروح

ـ و معنو يرابطـه تقـو   يما را به بررس استيعرفان و س نيجمع ب بـا مسـأله    تي
از دخالت در  يشخص اتيروح لياز بزرگان به دل ياگر چه برخ .كشاند يقدرت م

 نينگاه درست و كامل ا يول كردند، يم يمرتبط با قدرت دور ليو مسا استيس
 ليدر مسـا  يتقـو  تيو با رعا دهيتالزم د است،يعرفان و س نياست كه مؤمن ب

ـ و ادلـه ا  يبـا مبـان   شـتر يب ييهم حضور داشته باشد. آشنا ياسيوس ياجتماع  ني
اسـت كـه    يموضوع شود، يم تيروابط قدرت و معنو نييبه تب يسخن كه منته

  اند.  جلسه بدان پرداخته نيدر ا انياستاد پناه
  

  :فهرست
 اهللا خوشوقت تيآ يها يژگيو يمقام و برخ رتبت  

o ياسيو عالم س عارف  
o ياسيس تيهدا  

 تيقدرت و معنو رابطه  
o استيحضور اهل عرفان در س ضرورت  
o ياسيس لياز عرفا در مسا يرخعدم حضور ب علت  

 استيعرفان و س تالزم  
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ع:  
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o رانيدر حل مشكالت مد يتقو نقش  
o يباتقو رانيبه مد ياله كمك  
o بر فرهنگ جامعه رانيمد ريتأث  

 ،آورد يفساد نم قدرت  
 تيو كسب معنو قدرت  
 قدرت، عامل پاك شدن جامعه يپاك  
 امتحان شدن يبرا ريفراگ يمطلب قدرت؛  
 ها يو بد ها يبدادن خو يعرصه تجل قدرت؛  
 (ع)نيامام حس روضه  
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  اختالفنوع اتحاد، بدترين  نوع بهترين
  جلسه)1 ،91قم مسجد اهل بيت(ع)، يادواره شهيد ضابط ،سال ( 

  معرفي بحث:
ها و اتحاد افـراد و جوامـع باشـد،     تواند باعث تشكيل جمعيت عوامل متعددي مي

ه يك مسأله. اما همـه  عواملي مانند داشتن درد، نياز و يا درك مشترك نسبت ب
بخش باشـد زيـرا    تواند هميشه وحدت ها شكننده و داراي آسيب است و نمي اين

تواند عامـل تفرقـه هـم باشـد.      بخشي، مي برخي از همين عوامل در عين وحدت
هاي  اند، اعتقاد به درمان مثالً در يك جامعه كه به خاطر درد مشترك متحد شده

آيد  ابر هم قرار دهد. در اين جا اين سؤال پيش ميها را در بر تواند آن مختلف مي
ها در امان باشـد؟   كه آيا عاملي براي وحدت و اتحاد وجود دارد كه از اين آسيب

  بهترين نوع اتحاد چيست؟
براي اختالف هم انواع مختلفي وجود دارد. معموالًًًًً در اختالفات يك طرف حـق  

اي از حق داشته يـا   طرف بهرهو ديگري باطل است. اگر چه ممكن است هر دو 
ضرر نيستند اما بدترين نوع اختالف كه  بر باطل باشند. اين اختالفات هرچند بي

  تر از اين اختالفات است كدام است؟ دامنه مضرات آن بسيار گسترده
كند كه بهترين نوع اتحاد، وحدت حـول   استاد پناهيان در اين سخنراني بيان مي

ختالف، اختالف دو گروه باطـل در جامعـه اسـالمي    واليت است و بدترين نوع ا
توان با تمسك بـه واليـت از    دهد كه چگونه مي است. استاد پناهيان توضيح مي

  بحران بدترين نوع اختالف به سالمت عبور كرد.   
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  فهرست:
 شناخت زمانه، ويژگي مهم شهيد ضابط  
 مساله مهم زمانه ما، درك بهترين اتحاد و بدترين اختالف  
 و اتحاد وحدت  

o ها ها و آسيب آن انواع وحدت  
 هاي متفاوت درد مشترك و درمان  
 هاي اجرا و عمل درك مشترك و نحوه  

o بهترين اتحاد، وحدت حول واليت  
 تفرقه و اختالف  

o ها انواع اختالف  
 حق و باطل  
 حق و حق  

o بدترين اختالف، اختالف باطل و باطل در جامعه سالم  
 هاي باطل نمايي گروه حق  
 هاي باطل(ناكثين، قاسطين، مارقين) (ع) با گروهبرخورد علي  

 تمسك به واليت، راه عبور از بدترين اختالف  
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  زمانه ما هم اكنون به تقوي رسيده است
  جلسه) 1، 91، سالبزرگداشت آيت اهللا خوشوقت (دانشگاه شريف، 

  معرفي بحث:
سـي  هاي متفـاوتي دارد. برر  ها و شاخص تحليل ميزان رشد در هر جامعه، مؤلفه

دهد كه ما از نظـر معنـوي و در كليـت     روند تكاملي جامعه اسالمي ما نشان مي
توان اين پيشـرفت   ايم؛ اما با چه شاخصي مي جامعه؛ همواره رو به پيشرفت بوده

اي از تاريخ اين جامعـه،   جامعه را درك كرد؟ در حوزه اجتماع و سياست، در دوره
اي ديگر داشـتن عمـل صـالح؛ بـه      ورهاهتمام به ايمان بسيار پررنگ بوده و در د

عنوان دغدغه اصلي افكار عمومي مطرح بوده است. اما امـروزه تقـوي، ويژگـي    
زند. تقوي، شاخصـي اسـت    مهم و اصلي را در عرصه اجتماع و سياست رقم مي

توان با آن رشد معنوي جامعه را سنجيده و به عنوان سنگ محكي بـراي   كه مي
  اي از مسؤولين، آن را تحليل كرد.  هشناخت سياستمداران و مطالب

  فهرست:
 بررسي روند تكاملي در جامعه اسالمي  

o دوران توجه و دفاع از ايمان  
o دوران توجه به عمل صالح  
o توجه به تقوي؛ دغدغه اصلي زمان ما  

 تقوي؛ معياري براي سنجش رشد جامعه  
 هاي تقوي اهميت و دشواري  
 هاي كنترل جامعه با اخالق آسيب  
 به امروز جامعهتقوي؛ مطال  
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ز

     

 نقش تقوي در حكومتداري  
 ضرورت توجه به تقوي در انتخابات رياست جمهوري  
 (ع)روضه امام حسين 
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  شهدا به دنبال قدرداني نبودند
  جلسه) 1، 91(حسينيه يوم الغدير، مراسم بزرگداشت شهدا، سال

  :معرفي بحث
و جـان   همه دوست دارند كه نتيجه و اثر كار خود را حفظ كنند. كسي كه خون

كند، طبيعي است كه اين نگراني و دغدغه را داشته باشد  خود را فداي هدفي مي
كه آيا خون من به نتيجه خواهد رسيد؟ شهدا چه فكري براي نتيجه جـان دادن  

اند؟ شايد نگرانـي و   خود كرده بودند؟ آيا نگران حفظ نتيجه و تداوم راه خود بوده
هايشان بتـوان فهميـد. اينكـه بـه      نامه هاي اصلي شهدا را از روي وصيت دغدغه

بار بر تبعيت از واليت فقيه تأكيد شده اسـت،   4نامه  طور ميانگين در هر وصيت
هاي مهم شهدا است. شهدا، براي حفظ اثـر خـون خـود،     گر يكي از دغدغه بيان

اند. خدمت شهدا مانند خدمت افراد دنياطلـب   بيش از هر چيز توكل به خدا كرده
قع قدرداني داشته باشند. غربت و گمنامي و قدرداني نشـدن، رزق و  نبوده كه تو

  ها است كه فرمود طوبي للغرباء. روزي برخي از انسان
  :فهرست

 هاي شهدا براي بعد از خودشان چه بوده؟ نگراني  
 اهتمام انسان به حفظ نتيجه عملش  
 نگراني شهدا براي حفظ واليت فقيه  
 به خدا سپردن نتيجه كار  
 اي براي اهل دنيا تيجهقدرداني، ن  
 اطمينان شهدا به خدا  
 نيازي شهدا از قدرداني بي  
 شهدا؛ الگويي براي سياستمداران  
 روضه غريبي اسراي كربال  
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سته

برج
     ها ي

  ها خدمتگزار بودن، اولين ويژگي برجسته حزب اللهي
  جلسه) 1، 91مجتمع آدينه، سال( 

  معرفي بحث:
برجسته شناخته شـوند.  گروه مؤمنان بايد از ميان صفات گوناگون به يك صفت 

شـناخته  » از خـود گذشـتگي و ايثـار   «در زمان دفاع مقدس مؤمنان پيشـرو بـه   
شدند. همين ويژگـي و تلقـي از مؤمنـان باعـث نجـات كشـور و پيـروزي و         مي

موفقيت جامعه ما شد. اما در شرايط كنوني و زمان حاضر كدام ويژگي است كـه  
تا در سايه آن سعادت و پيشرفت  بايست ويژگي برجسته مؤمنان پيشرو باشد مي

جامعه، تضمين و محقق شود. هر چند عبادت، معنويت، علم و معرفـت اوصـاف   
توانند سعادت همه جامعه را تأمين نمايند. اسـتاد   مهمي هستند اما هيچ يك نمي

بايـد صـفت   » خدمتگـذاري «دهد كه امروز  پناهيان در اين سخنراني توضيح مي
توانيم همچـون گذشـته،    ا در اين صورت است كه ميبرجسته مؤمنان باشد. تنه

  حركت رو به پيش داشته باشيم.
سازد كه چگونه تلقي اين ويژگي به عنوان برجستگي اخالقـي   ايشان روشن مي

هاي باالي مسـؤوليت   تواند باعث سالمت عرصه سياست شود و رده مؤمنان مي
قدري است كه بايـد  سياسي را از آفات قدرت مصون دارد. اهميت اين مطلب به 

  هاي اساسي مردم در انتخاب مسؤولين باشد.  يكي از مالك
  

  :فهرست
 منان در زمان دفاع مقدسؤاز خودگذشتگي، ويژگي برجسته م  
 منان، ضامن سعادت و پيشرفت جامعهتوقع مؤ خدمت بي  
 منان پيشرو و آثار آنؤلزوم اصالح تلقي مردم از م  
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     ها ي

 مقدار خدمت، ميزان شوق ظهور  
  ،ولؤمشغولي يك مس تنها وظيفه و دلخدمت  
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ع:  
ضو

مو
     ياسيس يتقوا

  تقواي سياسي
  )جلسه1  ،91سال ، فردا-امروز-(برنامه تلويزيوني ديروز 

  معرفي بحث:
تقواي سياسي، مفهومي بسيار مهم، اثرگذار و سرنوشت ساز است. چرا بايـد بـه   
جاي اخالق سياسي از تعبير تقواي سياسي اسـتفاده كـرد؟ اهميـت و ضـرورت     

تقوايي سياسـتمداران بـر جامعـه، اخـالق و      ت؟ اثر تقوا و بيتقواي سياسي چيس
معنويت و معيشت مردم چيست؟ چرا بايد امروز از تقواي سياسيون سخن گفت؟ 

تواند خطرناك  تقوايي سياسيون تا چه اندازه براي جامعه و سرنوشت مردم مي بي
طـل در  تقوايي زباني چه پيامـدهايي در پـي دارد؟ چگونـه با    باشد؟ سكوت يا بي

ها سؤاالت بسيار مهمي است كه با تأملي در  شود؟ اين جامعه رسوخ و مستقر مي
  العاده آن را بهتر دريافت. توان اهميت فوق تاريخ و مسائل صدر اسالم، مي

در اين برنامه تلويزيوني، استاد پناهيان به پاسخ سؤاالت فوق پرداخته و با عبرت 
ا در سياسـتمدارن گوشـزد شـده و آثـار     از مسائل صدر اسالم، لزوم رعايـت تقـو  

تقوايي سياسيون تبيين گرديده اسـت. در شـرايط كنـوني ايـران و      بار بي هالكت
جهان و موقعيت و نقش خاص جمهوري اسالمي ايران، اين بحث بسـيار مهـم   
است و تأمل در آن براي همه كساني كه دغدغه تعالي ايران اسالمي و اعتالي 

  الم را دارند، ضروري است.   كلمه اهللا و عزت امت اس
  :فهرست

 مفهوم تقواي سياسي  
o اهميت تقوا نسبت به اخالق  
o معناي تقواي سياسي  
o هاي نظام تقوا عامل پيشرفت  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
     ياسيس يتقوا

 ضرورت امروزي تقوا  
o اي از پيشرفت ضرورت تقوا، نشانه  
o ها تقواي كامل، تكميل ديگران و پوشاندن عيب  
o لزوم پرهيز از سياه و سفيد نشان دادن افراد  
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  ماسه سازان و حماسه سوزانح
  جلسه) 1، 92، سال(ع)(سالن سيدالشهدا

  :معرفي بحث
تقوا، مفهومي بسيار كليدي و مهم در حيات فـردي و جمعـي اسـت كـه اگـر      

تواند به اصالح عرصه سياسـي و اجتمـاعي    اي به اهميت آن پي ببرد، مي جامعه
كنـد. تقـوا    فرق مـي  خود اميدوار باشد. تقوا با بسياري از مفاهيم خوب اجتماعي

سـازي، نيـز يكـي از ايـن مـوارد       ها و فضايل است كه حماسه مقدمه تمام خوبي
تواند دست به خلق حماسه بزنـد و از   شود. كسي كه با تقوا شد، مي محسوب مي

تواند مكانيسم تحقق حماسه را طراحـي   سازي بهره ببرد. تقوا مي فرصت حماسه
سوز  سازد ولي حماسه ا است كه حماسه ميه ساز با رعايت محدوديت كند. حماسه

هاي بسياري در  سوز تفاوت ساز و حماسه ها نيست. حماسه اهل رعايت محدوديت
طلبي، مصلحت، قانون و اخـالق دارنـد كـه اسـتاد در      تعريف منفعت، عزت، حق

  اند. بخش دوم كالم بدان پرداخته
  :فهرست

 ها مفهوم تقوا به عنوان باالترين خوبي  
 عه به اهميت تقوارسيدن جام  
 اثر تقوا در عرصه سياست  
 رابطه تقوي و حماسه  
 سازي براي حماسه گري تقوي و مقدمه  
 از تقواي سياسي تا حماسه سياسي  
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 سوزانسازان و حماسه ضرورت شناخت حماسه  
 سوزانسازان و حماسه فرق حماسه  
 تفاوت در منفعت طلب و عزت طلبي  
 تفاوت در حق طلبي  
 ان و حماسه سوزانساز مصلحت نزد حماسه  
 قانون نزد حماسه سوزان و حماسه سازان  
 تفاوت اخالقي حماسه ساز و حماسه سوز  
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     ياسي

  تقواي سياسي، گفتار سياسي
  )جلسه 1 ،92سال ،)ع((مسجد دانشگاه امام صادق 

  معرفي بحث:
سـاز اسـت و    تقواي سياسي، به تنهايي مفهومي بسيار مهم، اثرگذار و سرنوشـت 

اين حوزه، عاملي مهم و تعيين كننده است. آشنايي بيشتر با نوع گفتار و بيان در 
كاركردهاي گفتار و لسان سياسي و ضرورت رعايت تقوا در اين زمينه، موضـوع  

  اصلي اين جلسه را شكل داده است.
  :فهرست

 اهميت تقواي زبان در سياست  
 اهميت زبان  
 خطر منافق بيمار زبان  
 تقوايي سياستمداران مضاعف بودن خطر بي  
 علل شيوع و استقرار باطل در جامعه  

o شتاب به سوي سخن باطل  
o آور پوشي از كارهاي زيان چشم  

 (ع)روضه حضرت زهراء  
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ع:  
ضو

مو
     ياسيس يتقوا

  تقواي سياسي
  )جلسه 1 ،92سال ،ايام فاطميه ،(مصلي تهران 

  معرفي بحث:
رعايت تقوي، امري مهم و تاثيرگذار بر بسياري از مسـائل تـاريخي بـوده و بـه     

اريخ اسـالم، رعايـت تقـوي از جانـب بزرگـان جامعـه،       ويژه در مقاطع مختلف ت
توانسته سرنوشت بسياري از حوادث را تغيير دهد. حوادث ايـام فاطميـه(س)،    مي

اتفاقات مهمي در حوزه تقواي سياسي خواص بود كه در آن، تقـواي بسـياري از   
شناسـانه و تـاريخي بـه تقـواي      مدعيان، محك خورد. اين جلسه نگاهي آسـيب 

  د. سياسي دار
  :فهرست

 تر از رنج جسمي رنج روحي دردناك  
 (س)سكوت نخبگان سياسي، درد روحي حضرت فاطمه  
 عوامل اساسي استقرار باطل در جامعه  

o شتاب به سوي سخن باطل  
o تقوايي سياسيون چشم پوشي از بي  

 (س)روضه حضرت زهرا  
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ت

     ياسي

  تقوا در فرهنگ سياسي
  جلسه) 2 ،92(دانشگاه علم و صنعت، فاطميه دوم، سال

  :عرفي بحثم
فرهنگ، امري مهم و تأثيرگذار در سعادت و موفقيت جوامـع اسـت. اگـر چـه     

گيري فرهنگ ارائه شده است  تعاريف مختلفي از فرهنگ و عوامل مؤثر بر شكل
ولي اصالح فرهنگ، با دين و تقوا ميسر است. با مؤثر ديدن تقـوا بـر فرهنـگ،    

دهـد. وضـعيت    نشان مي نقش تقوا در فرهنگ سياسي هم اهميت خود را بيشتر
فرهنگ سياسي امروز جامعه چگونه است؟ رشد و ارتقاء فرهنگ سياسي به چـه  

هايي دارد و رابطـه آن   عواملي بستگي دارد؟ فرهنگ سياسي مطلوب، چه ويژگي
با تقوا چگونه است؟ .... پاسخ اين گونه سؤاالت را  در دو جلسه سخنراني استاد 

  توان پيدا كرد. نگ سياسي ميپناهيان با موضوع تقوا در فره
  :فهرست
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ع:  
ضو

مو
گ س

رهن
در ف

قوا 
ت

     ياسي

  1 جلسه

  سياسي  نقش تقوا بر فرهنگ       
 اهميت فرهنگ  
 تأثير فرهنگ بر سعادت جامعه  
 معناي فرهنگ؛ رعايت تقوا  
 فرهنگ، عامل حركت و فعاليت  
 ساز دين؛ عاملي فرهنگ  
 ارتباط تقوا و فرهنگ  
 فرهنگ سياسي و تقوا  
 جايگاه تقوا نزد افكار عمومي  
 قوا بر نحوه اداره جامعهآثار ت  
 تقوا و قدرت اسالم  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
ضو

مو
گ س

رهن
در ف

قوا 
ت

     ياسي

  2جلسه 

  مشكالت اصالح راه تقوا؛
 فرهنگ سياسي امروز جامعه  
 مطالبه تقوا؛ راه ارتقاء فرهنگ عمومي  
 انحطاط فرهنگ سياسي غرب  
 ارزشي تقوا در فرهنگ سياسي غرب بي  
 گرا فرهنگ سياسي مطلوب، فرهنگي فرآيند گرا؛ نه نتيجه  
 اي عمومي ضرورت تبديل تقوا به مطالبه  
 (ص)سابقه تقوا در حكومتداري پيامبر اكرم  
 تقوا؛ راه اصالح مشكالت  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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  مبارزه در چند جبهه
  جلسه) 1، 92(بيت رهبري، فاطميه دوم، سال 

  معرفي بحث:
 .دارد يو سـاكت  يعزّت، دشـمنان خـاموش، نـامرئ   اما  .حماسه است ةجيعزّت نت

 ياگـر كسـ   هسـتند. » عـزّت «كوتاه مدت دو دشمن عمدة » منفعت«و » ذتل«
. كند يپوش چشمها  و منفعتها  لذّت يارياز بس ديبخواهد عزّتش را حفظ كند، با

ـ ساز باشـد، با  كه بخواهد حماسه يهر امت ـ خـودش را بـا ا   فيـ تكل دي تقابـل   ني
ـ پاو لذايـذ  دهد، به منافع  حيكه عزّت را ترج يملّت مشخص كند. . رسـد  يمـ  داري

ارائه بحثي تفسيري، روايي و تاريخي و تطبيق آن با شرايط امروزي كشـور مـا؛   
مبحثي عالمانه، جذاب و شنيدني را رقم زده است كه استاد پناهيان ضمن ارائـه  
  آن در محضر مقام معظم رهبري، به تبيـين رابطـه حماسـه و ضـرورت تحمـل     

  اند. ها پرداخته سرزنش
  فهرست:

 اهي صالبت و شجاعتحماسه؛ همر  
 عزت؛ نتيجه حماسه  
 دشمنان عزت  

o لذت  
o منفعت  

 همراهي حماسه و عزت  
 چگونگي خلق حماسه؛ يك بررسي قرآني  

o گري و حرف شنيدن حماسه  
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o رابطه قناعت و حماسه  
o ها؛ رمز پيروز در حماسه نترسيدن از مالمت  
o گري در تاريخ اسالم هايي از مالمت نمونه  

 شماتت دوستان  
o  علي(ع)در دوران حضرت  
o در دوران حاضر  

 مبارزه در چند جبهه؛ تحليلي از شرايط موجود  
 (ع)روضه حضرت زهرا(س) و حضرت عباس  
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ا
     

  روحانيت و سياست
  جلسه) 1 ،92سال مروي ،  علميه حوزه( 

    معرفي بحث:
شود كه نبايـد روحانيـت وارد    در ميان عموم مردم و برخي ديگر چنين تصور مي

عرصه سياست معطـوف بـه قـدرت و منفعـت      عرصه سياست و قدرت شود زيرا
دنيوي است و از آن جا كه روحانيت بايد دور از دنيا باشـد ورود بـه سياسـت در    
شأن روحانيت نيست. اما اگر بـه مفهـوم قـدرت و حـوزه سياسـت دقـت كنـيم        
خواهيم ديد كه قدرت با مقوالت امنيـت، فرهنـگ و معنويـت؛ تـالزم و تقـارن      

توان انتظار داشت روحانيـت نسـبت بـه     اين وصف آيا ميناپذيري دارد. با  جدايي
توجه باشد و دخالتي نكند؟ آيا زماني كه بـه   امنيت، فرهنگ و معنويت جامعه بي

كشور حمله شد و روحانيت وارد عرصه دفاع گرديد و عده زيادي هم به شهادت 
  ؟رسيدند، اين اقدام و دخالت روحانيت جاي تعجب داشته و دور از انتظار بود

دهـد كـه روحانيـت بـراي      استاد پناهيان پس از تبيين اين مطلـب توضـيح مـي   
حفاظت از فرهنگ و معنويت جامعه بايد وارد عرصه سياسـت و قـدرت شـود و    

شـود. در   كند كه در غير اين صورت چه مصائبي دامنگير جامعـه مـي   تشريح مي
ـ  مطرح مي» شناسي زمان«پايان يك نكته بسيار مهم به نام  ن نكتـه تـا   شود. اي

براي اقدامات سياسي ضروري است كه عدم توجه به اين نكته توسـط   اي اندازه
  تواند جامعه را به انحراف بكشد. روحانيت مي

  
  
  

  فهرست
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 لزوم دخالت روحانيت در سياست  
o تالزم امنيت با قدرت  
o وظيفه روحانيت نسبت به امنيت  
o تالزم فرهنگ و معنويت با قدرت  
o  فرهنگ و معنويتوظيفه روحانيت نسبت به  

 شناسي براي ورود روحانيت به سياست لزوم زمان  
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  اخالق انتخاباتي
 ،رياست جمهوري ايام انتخابات ،برنامه راه سوم-سيما 2شبكه( 

  )جلسه 1 ،92سال
   معرفي بحث:
هاي داغ، پيامدهايي هم دارد و بـا   انتخابات در بسياري از جوامع به همراه رقابت

در اين ميان از سوي كانديداها و مردم رفتارهاي غير هايي همراه است و  حاشيه
هاي الهي و معنوي  كند. در جامعه اسالمي به علت وجود ارزش  اخالقي بروز مي

سـزايي   توان وجود بداخالقي را ناديده گرفت لذا رعايت اخـالق اهميـت بـه    نمي
راتر از شود و بسيار ف دارد. اما اخالق انتخاباتي منحصر به صداقت يا انصاف نمي

اين امور است زيرا اخالق حاكمان و مسئولين جامعه تأثيري عميـق بـر رفتـار و    
  گذارد. اخالق مردم مي

استاد پناهيان در اين برنامه به اختصار از اخـالق انتخابـاتي مطلـوب در جامعـه     
اي در  گويد و نكات ارزنده اسالمي و اثرات آن و بد خالقي هاي غرب سخن مي

  نمايد.   اين باب مطرح مي
  فهرست:

 اهميت يافتن اخالق در هنگام انتخاب  
 العاده مسئوالن و حاكمان بر جامعه تأثير فوق  
 هاي غرب بداخالقي  
 نمودهاي انتخابات با اخالق و كانديداي متخلق  
 تأثير رقابت اخالقي بر شور و مشاركت انتخاباتي  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
 يپاك

ر س
ها د

سان
م ان

 فه
م به

حترا
 و ا

رت
قد

 ياسيس رهي
مام

ا
 

(ع)
دق

صا
     

 امام ياسيس رهيس در انسانها فهم به احترام و قدرت يپاك
  )ع(صادق

 جلسه) 1، 92(مسجد امام صادق(ع)، شهادت امام صادق(ع)، سال

 :معرفي بحث

چرا امام صادق(ع) با اينكه به ظاهر شرايطي براي به قدرت رسيدن ايشان پيش 
آمده بود، از اين شرايط استفاده نكردند؟ چـرا بـا اينكـه هـزاران نفـر از ايشـان       

ند و مانند امامـان قبلـي،   خواستند كه قدرت را در دست بگيرند، حضرت نپذيرفت
معنـاي پيـام امـام صـادق(ع) بـه      باز هم مظلوميت و غربت را تحمـل كردنـد؟   

چـه  » تو از مردان من نيستي و زمانه زمانة مـن نيسـت  «ابومسلم خراساني كه: 
  بود؟ 

در اين جلسه ضمن پاسخ دادن به سؤاالت فوق، به اين نكتة مهم و مغفـول در  
شود كه پيام مظلوميت امام صادق(ع)، نورانيت و  يزندگي امام صادق(ع) اشاره م

حاضر نبود به هر  ايشان هاست. يعني پاكي قدرت و احترام به درك و فهم انسان
اي و با استفاده از هر شخص يا گروهي به قدرت برسد و تـا وقتـي مـردم     شيوه

شود. چـون مـردم و    زمانه به بصيرت الزم نرسند، ايشان وارد عرصة قدرت نمي
وصاً ياران امام بايد بتوانند پـاي همـة ديـن بايسـتند نـه اينكـه فقـط يـك         خص

هايي از دين رعايت شود و چند شعار ديني و ارزشي داده شود. كما اينكه  قسمت
وقتي مردم براي بيعت درِ خانة اميرالمؤمنين(ع) رفتند، ايشان در ابتدا خالفـت را  

  نند پاي همة دين بايستند.توا دانستند كه اين مردم نمي نپذيرفتند چون مي
امام صادق(ع) نشان داد حكومت ديني، حكومتي است كه به رأي ظاهريِ مردم 

خواهد. در مكتب امام صـادق(ع) حـاكم    كند و رأي باطني مردم را مي اكتفا نمي
شدن مردم بر سرنوشت خود و ارزشمند بودن فهم مـردم يـك سـخن شـعاري     
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، فقط دنبـال  ها و فريبها  ها با انواع دروغ يبينيم كه غرب نيست، اما در مقابل مي
  اين هستند كه رأي ظاهري مردم را به دست آورند.

  فهرست:
 نگاه امام صادق(ع) به پاكي قدرت  
 رت مردم در پذيرش قدرت توسط امامنقش بصي  
 ضرورت رعايت و اجراي همه دين  
 استانداردهاي مورد نظر امام صادق(ع) در مورد حكومت  
 پذيرند خدمتي را از هر كسي نمير اهل بيت(ع) ه  
  و درك مردم در مكتب امام صادق(ع)ارزش فهم  
 تالش ويژه براي جلب رأي مردم در غرب  
 نظر حكومت ديني به رأي باطني مردم  
 بيت(ع) دي واقعي در تبعيت از اهلآزا  
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  كنند ينم عمل شندياند يم كه همانطور استمدارانيس
هاي اسالمي  نجمن(دانشگاه تربيت مدرس، نشست اتحاديه ا

  )جلسه 1، 92دانشجويان مستقل، سال
  :معرفي بحث

مـورد  » امور تشـريعي «در كنار » امور تكويني«در اين جلسه ابتدا لزوم توجه به 
گيرد و اينكه امور تكويني از جانب خداوند، وجود انسان و جامعه را  بحث قرار مي

اجتماعي خودمان، عوامل  ريزهاي فردي و ، لذا اگر ما در برنامهكرده استاحاطه 
تكويني و تقديري را ناديده بگيريم و فقط روي عوامل تشريعي حساب باز كنيم، 

  ايم.  دچار اشتباه شده
 در ادامه با عنايت به اينكه در عرصة سياست نيز بايد در كنار عوامل تشريعي به

 رهـ شود كـه   ي و تقديري هم توجه شود، به اين واقعيت اشاره مينيتكو عوامل
ـ ر بعـد دچـار   و اشتباه دچار انقالب نيا در كه اي ياسيس انيجر اي شخص  زشي

 يريتقـد  عوامل نگرفتن درنظرمربوط به  اشتباهشمهمي از  بخش ، است شده
. البته اين واقعيت را هم بايد مورد توجه قـرار داد كـه   است بوده ياله ينيتكو و

ديري خداونـد  تقـ  امـل عو و زمـان  ذشـت هاي بعد از انقالب تا كنون، گ در سال
، كـه  اسـت  كـرده  حل حق ةجبه نفع به خود به خود را مسائل از ياريبس متعال
توان مشاهده كرد.  هاي بسياري از اين نصرت الهي را در تاريخ انقالب مي نمونه

مثالً اينكه امروز عوامل تقديري باعث شده كه ديگر كسي مثل گذشته نتواند از 
  ن و تفكر غربي دفاع كند.دموكراسي، جامعة مدني و تمد

  فهرست:
  انواع اوامر الهي در زندگي  

o امور تكويني و تقديري  
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o امور تشريعي  
 يري در كنار امور تشريعيتوجه به امور تقد  
 ضرورت توجه اهل سياست به عوامل تقديري 

 عوامل تقديري خداوند بر جبهة حق اثر  
 الهي در مراحل انقالب هاي چند نمونه از نصرت 

  هاي الهي باطل از نصرتوحشت جبهة  
 شرايط مناسب جبهة حق 

 مسئوليت ما در قبال مظلومين عالم  
 مظلوميت دوستان انقالب در كشورهاي ديگر  
 كاري در جبهه حقّ؛ مشكلي مهم كم  
 هاي بد در زمان پيشروي حق وت آدمسك  
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  تقواي سياسي
  جلسه) 3، 92(مسجد دانشگاه تهران، فاطميه دوم، سال 

  معرفي بحث:
هاي ديگر مانند اخـالق، رعايـت    فهوم جامع و كاملي است كه همه خوبيتقوا، م

قانون، عدالت و .... را با خـود همـراه دارد. شـرايط امـروز سياسـي، اجتمـاعي و       
اقتصادي ما به نوعي رقم خورده است كه تقوا را به عنوان مهمترين و ضـرورت  

دي مهـم اسـت، بلكـه    كند. تقوا نه تنها در زندگي فر مورد نياز جامعه ترسيم مي
حلي بـراي   ناپذير براي مسئولين و سياسيون كشور ما است و راه ضرورتي اجتناب

رفت از مشكالت است. آشنايي با ابعاد تقواي سياسي موضوعي اسـت كـه    برون
  اند. استاد پناهيان در اين سه جلسه بدان پرداخته
  فهرست:
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  1جلسه

  تقوا؛ مهمترين نياز امروز ما
 راگيرتقوا؛ مفهومي ف  
 تقوا؛ اولويتي براي اهل سياست  
 تأثير سياسيون بر تقواي جامعه  
 هاي اثربخشي تقوا عرصه  
 ماهيت و تعريف تقوا  
 تأثير تقوا بر كسب بصيرت  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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  2جلسه

  ها و نتايج تقواي سياسيون؛ ضرورت
 تقواهاي سنجش  دشواري  
 سنجش تقواي سياسيون  
 ضرورت اعتماد به تقواي سياسيون  
 قواي سياسيون و اصالح فرهنگت  
 تقوا؛ عامل هدايت  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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  3جلسه

  تقوا و تغيير شرايط
 ها تقوا؛ جامع همه خوبي  
 پذيري در سايه تقوا تغيير و انعطاف  
 ها بخواهي مغايرت تقوا با دل  
 تقوا؛ ترجيح دادن نظر خدا  
 ها تقوا در تغيير شرايط و اولويت  
 ياسيون به خدانقش تقوا در ايجاد وابستگي س  
 (ع)روضه حضرت زهرا(س) و حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
     ياسيس يتقوا

  تقواي سياسي
  )جلسه 1 ،92سال ،حسينيه شهداي بسيج( 

   معرفي بحث:
هـا   لذت، قدرت، راحتي، عزت، ثروت و ... اهداف انسان و آرزوي اوسـت. انسـان  

كننـد ايـن امـور     ها هستند. برخي گمان مي دين خواهان اين چه ديندار و چه بي
تـوان بـه آن رسـيد     هاي دنيوي مي دين است و تنها از راه هاي بي ناهداف انسا

است و دين نه   ها را خالق انسان در نهاد او قرار داده غافل از اين كه اين خواسته
ها مخالفتي ندارد بلكه دين خودش راه رسيدن به اين خواسته تنها با اين خواسته

ي در اين اهداف نيست، بلكـه  دين ها است. نكته اين جاست كه تفاوت دين و بي 
خواهنـد بـه سـرعت بـه ايـن       ها مـي  در راه رسيدن به اين اهداف است. بي دين

تـر   تـر و اصـيل   تر و عميق خواهد سطحي گسترده ها برسند ولي دين مي خواسته
هاي دنيوي و مادي براي انسـان بسـيار انـدك     ها برآورده شود. لذت اين خواسته

  مي كند.است و روح انسان را اشباع ن
دير رسـيدن بهتـر از   «در اين سخنراني استاد پناهيان با اشاره به يك قاعده عام 

هـاي بشـر در    ، تقوا را راه ديني رسيدن بـه همـه خواسـته   »هرگز نرسيدن است
كند و به اهميت تقواي سياسـي در رسـيدن    سطحي عميق و گسترده معرفي مي

كند كه يـك ملـت    و تبيين ميكرده  هاي مردم اشاره  جامعه به اهداف و خواسته
تقوا اعتماد كرده و رأي بدهد. يعني به تقوا در رسيدن  متدين نبايد به مسئول بي

  به اهداف خود اهميت بدهد.
  
  

  :فهرست
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ع:  
ضو

مو
     ياسيس يتقوا

 تقوا، راه دين براي رسيدن به همه اهداف انسان  
 تفاوت دين و بي ديني، راه رسيدن به هدف  
 تقوا عدم رأي ملت دين دار به مسؤول بي  
 اي سياسي، شرط ظهورتقو  
 هدف حضرت فاطمه(س) از مسأله فدك  
 شعار همه پيامبران: فاتقوا اهللا و اطيعون  
 (ع)روضه حضرت زهراء (س) و حضرت عباس  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  تاريخ تحليلي اسالم
  جلسه) 20 ،93و92سال، ، جلسات هفتگيگمنام يشهدا ئتيه(

  معرفي بحث
 يبررسـ  بـه  يگـر يد زمـان  هر از شيب كه ميبر يم سر به يا زمانه در االن ما
ـ  امروزه ما چون م،يدار ازين اسالم خيتار ـ د قيـ عم درك بـه  گذشـته  از شيب  ني
ـ د از خودش فهم و ها يآگاه بخواهد انسان اگر و ميهست ازمندين  شيافـزا  را ني

 خيتار ةمطالع گفت توان يم. بود خواهد بسيار ضروري شيبرا خيتار ةمطالع دهد،
 انسـان  روح در احكام اي ياخالق ،ياعتقاد ياه گزاره از ياريبس به نسبت اسالم
  .است مؤثرتر
 اسـت،  مشـهور  و گرفتـه  قـرار  همگان دسترس در كه اسالم خيتار از يمطالب
ـ و به و ستين اسالم خيتار مطالب نيتر يديكل لزوماً  ازيـ ن بـا  متناسـب  لزومـاً  ژهي
 طيشـرا  نيـ ا در و اسـت  كـرده  شـرفت يپ يليخ ما ةجامع. ستين ما ةجامع امروز
 كردن اكتفا. ميكن مراجعه اسالم خيتار بيغر يايزوا به شيپ از شيب ديبا ديجد
 بـه  خيتـار  يينهـا  برداشـت  در را مـا  اوقات از يگاه ،يخيتار مشهور مطالب به

 حيناصح برداشت موجب اسالم خيتار از ناصواب برداشت عتاًيطب. اندازد يم اشتباه
ـ زوا از جلسات سلسله نيا در .شد خواهد زين اسالم از  و ليـ تحل بـه  يخاصـ  ياي

مـواردي ماننـد تحليـل    . است شده پرداخته اسالم صدر خيتار يرخدادها يبررس
 امبريـ پ بـا  يدشـمن  و مخالفـت  ياصل يها شهير و علل صحيح از دوره جاهليت،

مقاومت در  ،استهزاء ،)ص(اكرم امبريپ يمعنو مقام به نسبت حسادت ،)ص(اكرم
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

 صـدر  در آوردن مـان يا مختلـف  ليدال و ها بهانه، خدا يبندگ رشيپذ لزومبرابر 
  و ...... . اسالم

  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  1 جلسه

  اهميت مراجعه به تاريخ اسالم و تحليل دقيق آن
 اهميت مراجعه مكرر به تاريخ اسالم  

o  تاريخ اسالم منبع شناخت دين  
o ميدار ازين اسالم خيتار به يهرزمان از شيب امروز   

 يخيتار مشهور مطالب بهنكردن  اكتفا  
  آن از يآگاهعالوه بر » تحليل دقيق تاريخ اسالم«نياز به  

o هاي حوادث اجتماعي تحليل كردن يكي از ضرورت  
o تحليل سياسي خوب از زمانه، متكي بر تحليل درست از تاريخ اسالم  

 سطحي برخورد نكردن با تاريخ  
 جوان به) ع(نيرالمؤمنيام نامه در خيتار ةژيو گاهيجا  
  در متقاعد كردن انسان يخيتار اتيواقعجايگاه ويژه  

o  داده نشان يدموكراس خيتارواقعيتي كه  
o  خود يگفتگوها و ها جحتجاااز تاريخ در  يهد ائمهاستفاده  

  ـ جاهل دوران خـراب  تيوضـع  خصوص درضرر مبالغه توسـط   عـرب  تي
  مستشرقين

 يجاهل عرب هاي برخي از ويژگي  
o 1 .مانيپ و عهد به يبنديپا  
o 2 .ازدواج قواعد  
o 3 .غذاها تيوضع  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

o 4 .سـته يشا و اخـالق  فرهنـگ (جامعـه  كانين و خوبان به احترام فرهنگ 
  ي)ساالر

o 5 .جهان يشهرها نيتر يمعنو از يكي اسالم، از قبل ةمك  
o 6 .جامعه يفرهنگ رشد يها شاخصه ازي ( قو اتيادب(  
o اسالم از شيپ ةمكباالي  فرهنگ  
o بدهند استير) ص(امبريپ به خود جانب از بودند حاضر مكه نيمشرك  

 باشد داشته يفاتيتشر يگاهيجا هيفق تيوال خواهند يم يبرخ  
o اي از صدر اسالم نمونه  

 ـ وال مـردم  بر) ص(امبريپ اگر ـ پ تي ـ  داي  و خـودش  احتـرام  كردنـد،  ينم
  ماند يم يباق فرزندانش
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  2 جلسه

  بررسي اوضاع اجتماعي دوران جاهليت و زمان بعثت پيامبر(ص)
 ه ساير معارف اسالميفرق مطالعه تاريخ اسالم با مطالع  
 ص(امبريپ بعثتزمان  ياجتماع ةنيزم(   
 مبالغه درباره بدي دوران جاهليت  

o ها يبد ةهم كنار در يجاهل عربهاي  خوبي  
o ع(نيرالمؤمنيام كالم در زنان با برخورد در يجاهل عرب يجوانمرد(   
o بوده كترينزد فيحن نيد به شهيهم تيجاهل در عرب): ع(صادق امام 

o ع هاي عرب جاهلي از زبان امام صادق از خوبيهايي  نمونه  
 منظور از جاهليت عرب چيست؟  
 آزاد و حرّ قوم كي انيم در اسالم زادگاه  

o گرفت؟ شكل آزاد قوم كي انيم در اسالم نيد چرا    
 بشر اتيح  مسائل نيتر ياصل ،(ص)امبريپ يها يريدرگ  

o ودنب يپرست پول و يپرست مقام ،)ص(امبريپ با مخالفت ياصل علت  
o ابوجهل راستگويي پيامبر(ص) را قبول داشت  
o علت اصلي مخالفت با نبوت پيامبرص، چيزي از جنس حسادت  

 هيمعاو به) ع(نيرالمؤمنيام نامه در تيوال و نبوت با مخالفت علت  
 ييوال نظام و كيدموكرات نظام رشيپذ يروان بار تفاوت 

 دكنن زده به تاريخ اسالم نگاه مي زده و شرق ها غرب بعضي  
 كشتند را انيليهاب كه بودند انيليقاب هم كربال در  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  3 جلسه

  اهميت و ضرورت شناخت دشمن و اوضاع زمانه
 سفارش ائمه به شناخت كفر  
 فلسفه خلقت ابليس قبل از خلقت آدم  
 توجه به دشمن يك توجه بسيار كليدي  

o ديدن دشمن ساده تر از ديدن دوست  
o حس كردن دشمن ساده تر از حس كردن ولي خدا  

 مقابل فهم كربال بيشتر وابسته است به شناخت جبهه  
o كربال بيشتر نمايش اشقياست  

 خلقت ابليس در كنار آدم  ها، در حكمت محوري ترين پيام  
 اهيمت شناخت حال قابيل  
 اوج مقدمه سازي براي ظهور حضرت  
 ها ضرورت شناخت دشمن براي زندگي انسان  
 گيريطراحي حيات زندگي بشر و تولد دين در متن در  
 استهزاء اولين عمليات دشمني  
 حسادت اولين روش براي دشمني  
 ضرورت شناخت مخالفين قرآن براي شناخت قرآن  
 نحوه و علل دشمني  
 شماتت مصيبت ديده از انسانيت به دور است  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  4 جلسه

  ايمان آوردن و پاي ايمان ماندن
 اهميت مطالعه تاريخ اسالم  

o رآن مطالعه تاريخ از جهتي مقدم بر عقائد و ق  
 اي از مباحث گذشته خالصه  
 وضعيت مكه در زمان ظهور اسالم  
 هاي ته جهنم بدترين  
 پيامبر اول دعوتشان را با چه چيزي شروع كردند؟  

o اولين آيات نازل شده در باره چيست؟  
 ها دليل دير قبول كردن حق از سوي بعضي  
 نحوة ايمان آوردن ابوذر  
 ن به اصل مسير، با كوچكترين شبههشك كرد  
 ي ايمان خود ماندن و شك نكردنپا  
 ايمان مستقر و مستودع  
 (ع)به تأخير افتادن وعدة فرج قوم نوح  
 »گيرها در پيوستن به جبهة حقّ شدن بعضي» جو  
  آخر«گفتن توسط پيامبر(ص) در همان آغاز دعوت» حرف  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  5 جلسه

  پذيرش عبوديت و دادن اختيار خود به پيامبر(ص)
 با پيامبر(ص) ها ريشة برانگيخته شدن دشمني  

o ص( هاي دشمني با پيامبر بهانه(  
 بودن محور اصلي دعوت همة انبياء يكي  
 لزوم پذيرش بندگي خدا؛ محور دعوت انبياء  

o »وا اللَّهدب؛ شعار مشترك همة انبياء»اع  
o بندگي خدا در مقابل بندگي طاغوت  

 مسلوب االختيار شدنِ عبد  
 (ص)و دادن اختيار خود به پيامبر پذيرش عبوديت  
 تسليم امر خدا شدن و دادن اختيار به نمايندة خدا  
 لزوم درك حقيقت عبوديت و بندگي  
 سياسي بودن مسألة عبوديت  
 عبد طاغوت شدن، در صورت تمرد از عبوديت خدا  
 اختيار شدن در برابر معبود بعد عرفاني بي  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم
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  6جلسه 

  ها پنهان شدن كفر در پشت بهانه
 منان پيامبر(ص)رو نكردن علت اصلي مخالفت توسط دش  
 هاي مخالفت با پيامبر(ص) حفظ فرهنگ گذشتگان؛ از بهانه  
 كردن كفر در تفكرهاي الحادي جهانجويي و تئوريزه  بهانه  
 شت اكثر نظرات كفرآلود و غيردينيپنهان در پ  وجود بيماري  
 ها پنهان شدن كفر در پشت بهانه  
 ها بيان سخنان باطل در لفافه، توسط برخي ژورناليست  
 گيري از سالح قلم براي بيان سخن حقّ وم بهرهلز  
 ضرورت انجام كار هنري براي دفاع مقدس  
 بندة غير خدا نشدن؛ پيام عمومي جهاد  
 كوتاه آمدن دشمن در مقابل ما؛ نتيجة مقاومت ما  
  (ع)نشان دادن رذالت دشمن، نتيجة مقاومت اباعبداهللا  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  7جلسه 

  پيچيدگي ايمان و شفافيت كفر
  ها ايمان نياوردن بعضيتأملي در علت  
 زير بار سخن حقّ نرفتن و جدل كردن  
 بررسي تقاضاي معجزه از سوي كفار  
 پاسخ خداوند به درخواست معجزه از سوي مردم  
  عقالنيت«و » احساس خوب باطني«رابطة ايمان با«  
 پيچيدگي و ابهام در مسألة ايمان  
 شفاف بودن مسألة كفر  
 ايمان م ؤمنينكافران، محكي براي حقانيت  
 (ص)سخت بودن شناختن پيامبر  
 آسان بودن شناختن كفار  
 (ص)توصيف كافران در قرآن بيش از توصيف پيامبر 

 هاي بد باوري نسبت آدم پرهيز از خوش  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  8جلسه 

  ريشة مسخره كردن انبياء و مؤمنين
 (ع)دشمني مشركان با پيامبر(ص) از جنس دشمني يهوديان با عيسي  
 انة فرهنگايستادن در مقابل دين به به  
  در مخالفت با پيامبر(ص)» طلبي عتمنف«مبنايي نبودن  
  خاص ايمان آورندگان به پيامبر(ص)ويژگي  
 ر در مقابل حقّ؛ ويژگي مهم مؤمنينتكب  
 ات رواني مهم كافرين عليه مؤمنيناستهزاء؛ عملي  
 مواجهة همة انبياء با استهزاءكنندگان در بدو دعوت  
 ر(ص) از جرم قتال با پيامبر(ص)مبباالتر بودن جرم استهزاء پيا  
 ريشة مسخره كردن انبياء و مؤمنين  
 نفهميدن؛ اولين ريشة تمسخر  
 حسادت؛ دومين ريشة تمسخر  
 :برخي آثار تمسخر مقدسات  

o زدايي قداست  
o انداختن ديگران به شك  
o ري دادن تمسخركنندگان به همديگردلدا 

 ايجاد ديكتاتوري عليه جبهة حقّ با عامل استهزاء  
 مام(ره) دربارة سلمان رشديحكم ا 
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  9جلسه 

  توجه دين به آباد كردن دنيا و آخرت ما
 نزديك بودن روز پيروزي حق  
 دنياي بهتر«صريح پيامبر(ص) به  دعوت«  
 (ص)رسيدن به پادشاهي در صورت تبعيت از پيامبر  
  و آخرت ماتوجه دين به آباد كردن دنيا  
 ديدن نتيجة دينداري در همين دنيا  
 غلط دربارة دنيايي نبودن دين برخي تصورهاي  
 ها داشت ارزش تأمين شدن دنياي ما با پاس  
 وز ما نتيجة استقامت در راه دينعزت و اقتدار امر  
 كسب نور و معنويت در پي دينداري با نيت آبادي دنيا  
 آباد كردن دنيا؛ يك كار حسيني 
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  10جلسه 

  هاي الهي لزوم اعتماد به وعده
 دين مشكل پيدا كردن اهل دنيا با  
 نپذيرفتن دين به عنوان راه حلي براي بهبود دنيا  
 آورد! وقتي كه مالك اشتر هم كم مي  
 بستن به وعدة نصرت الهي لزوم دل  
 دگي بر اساس توكل و معادالت الهيزن  
 هاي الهي پذيري با ايمان به وعده ريسك  
 خدا در متن معادالت زندگي قرار دادن  
 هاي دين عدم اعتماد ما به وعده  
 »ها و دستورات دين ؛ عنصر اصلي برنامه»خدا  
 حساب كردن روي نصرت الهي  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  11جلسه 

  شخص ولي خدا؛ محل امتحان مردم
 ؛ مقولة ارتباط ما با اولياء خدامقولة دين  
 خدا محل امتحان مردم ولي  
 خدا اصلِ امتحان ما؛ ميزان ارادت ما به ولي  
  مردم در كربال، با امام حسين(ع)امتحان شدن  
 مبر(ص)، محل امتحان مردمشخص پيا  
 ترين امتحان م جهان در معرض اصليلزوم قرار گرفتن مرد  
 خدا«دعوت جهانيان به سوي  ضرورت ولي«  
 دعوت پيامبر(ص) به تبعيت مردم از ايشان  
 (ص)امتحان ابوطالب و حمزه در موضوع دفاع از پيامبر  
 خدا ها تالش بعضي براي فرار از امتحانِ ولي  
  خدا با پرداختن به  »شخصِ«دور زدن ولي»خدا» شخصيت ولي  
 خدا جذب كردن آدم هاي باصفا با معرفي ولي  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  12جلسه 

  »دين حق«قدرت 
 ها با دين غلط منحرف كردن انسان  
  ديني هاي غلط است، نه بي سر ديندعواي اصلي  
  در آخرالزمان» اديان ديگر«بر » دين حق«پيروزي  
 اسالم شدة مشركين مكه در مقابل دين تحريف  
 از زمان خود پيامبر(ص)ها  سازي آغاز دين  
 ها با ديدن قدرت اسالم سازي در بعضي تحريك هوس دين  
 دين حق«در برابر » دين باطل«لة مقاب«  
 دين حق«اد قدرت پايدار، فقط با امكان ايج«  
 طلبان عالم با دين ناب مني قدرتدليل دش  
 ترس امروز استكبار از قدرت اسالم ناب  
 ش قدرت اسالم تا تسليم شدن دشمنلزوم افزاي  
 پذير نبودن قدرت انقالب اسالمي رقابت  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  13جلسه 

  خواهي اسالم تماميت
 خواهي در اسالم وجود نوعي تماميت  
 (ص)داستان رفاقت عياض با پيامبر  
 اكتفا نكردن اسالم به خوب بودنِ حداقلي  
 هاي كفار و مشركين اشاره به برخي خوبي  
 المبيت! ي ليلهجوانمردي ابولهب در ماجرا  
 خواهي اسالم مشكل مشركين با تماميت  
 همة دين«خواهي دين يعني لزوم پذيرش  تماميت«  
 خواه بودن اسالم سختي كار پيامبر(ص) به خاطر تماميت  
 اند ريزش كساني كه همة دين را نپذيرفته  
 غربال آخرالزمان براي رسيدن به دين خالص  
 حداقليهاي  اكتفا كردن اسالم ليبرالي به خوبي  
 ها ها و تروريست ها از ليبرال حمايت همزمان غربي  
 ها و منافقين در بيانات امام(ره) ارتباط ميان ليبرال  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  14 جلسه

  تر كردن شرايط جبهة حق، توسط خداوند پيچيده
  در آغاز دوران غيبت» جعفر كذاب«مسألة  
 ترين شرايط امتحانات سخت شيعه در حساس  
 ها حرانترين ب عبور اسالم از دل سخت  
 ترين شرايط ياري خدا براي اهل حق، در نااميد كننده  
 پيروزي انقالب اسالمي در زمان يأس و نا اميدي  
 لغزش يكي از علماي مشهور شيعه در ابتداي دوران غيبت  
 رحلت امام(ره) يكي از مراحل سخت انقالب  
 شرايط سخت پيامبر(ص) در زمان دعوت خويشاوندان  
 ني پيامبر(ص)هاي شروع دعوت عل دشواري  
 تر كردن شرايط جبهة حق، توسط خداوند دليل پيچيده  
 امتحانات سخت الهي براي رسيدن به دين خالص  
 تر كردن فتنة سامري توسط پروردگار پيچيده  
 در آخرالزمان» عوام«هاي انحراف  زمينه  
 ياري خداوند با روش مخصوص به خودش  
 ترين تحوالت ترين نقاط تاريخ، آغاز بزرگ غريب  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  15لسه ج

  خاص پيامبر(ص) در تبليغ و دعوت مردم  روش
 رايـج    هـاي تبليغـي   پيـامبر(ص) در دعـوت مـردم بـا روش      تفاوت روش

  امروزي
 اي هميشگي مسألة ايمان؛ مسأله  
 كرد كه ايمان بياورند؟ ها را متقاعد مي پيامبر(ص) چگونه آدم  
 سخنان كوتاه و سادة پيامبر(ص) در دعوت به دين  
 آوردند راحت به پيامبر(ص) ايمان ميها خيلي  بعضي  
 هايي از نحوة ايمان آوردن به پيامبر(ص) نمونه  
 صفاي باطن زمينة روحي مناسب براي ايمان آوردن دارند  
  باشد» مستودع«يا » مستقر«ايمان ممكن است  
 توانيم با شيوة دعوت پيامبر(ص)، مردم را به واليـت فقيـه دعـوت     آيا مي

  كرد؟
 اند را نديده او اينكه حتي آورند با مى ص) ايمانها به پيامبر( بعضي  
  است» مبارزه با استكبار«االن حرف حساب واليت فقيه  
 ها تحليل اميرالمؤمنين(ع) دربارة دليل ايمان نياوردن بعضي  
     پيامبر(ص) در دعوت مردم به دين، مباحث پيچيـدة اعتقـادي را مطـرح

  كرد نمي
 رددانيم كه اين روش تبليغ، آفت هم دا مي  
 سوء استفاده از اين روش  
 زياد از خودش مشخصات نشان دهدبراي پذيرش حق، الزم نيست حق ،  
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ع:  
ضو

مو
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 يليتحل
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  16 جلسه

  پذيرد فهمد و مي آدم سالم راحت حق را مي
 نحوة ايمان آوردن مؤمنان و ايمان نياوردن كافران  
 روش تبليغ و دعوت پيامبر(ص) غالباً تالوت قرآن بود  
 بررسي روش تالوت در تبليغ  
 ت اولين بخش رسالتتالو  

o تزكيه و تعليم كتاب، بعد از تالوت  
o گشاست تالوت، حتي امروز هم خيلي گره  
o تالوت به تعبيري يعني مشاهدة كلمات خداوند  

 احساس و ادراك مفاهيم پس از شنيدن تالوت  
 درك زيبايي با دل سالم  
 درك صحت سخن حق، با عقل سالم  
 دمعجزة هر پيامبري متناسب با زمانة خودش بو  
 برخي از داليل متناسب با زمان ما براي اتمام حجت حقانيت انقالب  
 هاي خداوند در آخرالزمان افزايش فزايندة اتمام حجت 

 به استدالل ندارد تشخيص حق از باطل وابستگي تام  
 كسي كه حقِ آشكار را نبيند، شايستة تحقير شدن است  
 را دربياوريكفر باطل كه  باطل اين است وهاي جداسازي حق  از روش  
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ع:  
ضو

مو
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 يليتحل
الم
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  17 جلسه

  اسالم صدر در آوردن مانيا مختلف ليدال و ها بهانه
 متري زندگي پيامبر(ص) لزوم مطالعه ميلي  
 ها در معرض آيات الهي قرار گرفتن، زمينه هدايت انسان  
 عقالنيت مستتر در آيات الهي  
 افزايش ايمان با تالوت و مطالعه آيات الهي  
 قرآن موجود زنده است  
  رسمي تالوت قرآننماز اجراي  
 وقتي در معرض حق يا كالم حق قرار گرفتند مسلمان شدند  
 ها در صدر اسالم انواع ايمان آوردن  

o حيا، غيرت، شهامت، محبت و مهرباني  
 ايمان آوردن متوقف شد ها و داليل نبايد در بهانه  
 اي شروع ايمان و انقالبي بودن به چه دليل و بهانه  
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ع:  
ضو

مو
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 يليتحل
الم

اس
     

  18جلسه 

  انقالب و دوران دعوت و بعثتمقايسه بين دهه فجر 
 هاي تاريخي انقالب ريشه  

o  ساله انقالب اسالمي ايران 1400پيشينه  
 مقايسه بين دهه فجر و دوران دعوت و بعثت و آغاز فجر اسالم  

o (ص) انقالب اسالمي ايران شعاعي انقالب پيامبر  
o چرا كار پيامبرص دشوارتر از كار حضرت امام ره بود؟  
o ي در قبل از انقالب اسالمي ايرانظلم جهاني و ظلم درون  

 تحليل مذاكره با آمريكا  



 
 

 bayan.manavi@gmail.com | 021,77650576  |موسسه عصر بيان معنوي؛ ناشر آثار استاد پناهيان  | 7بيان معنوي 

ع:  
ضو

مو
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 يليتحل
الم
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  19 جلسه

  محبوبيت رسول خدا در جريان دعوت
 اهميت واقع بيني در مسائل  

o واقع بيني در باره انقالب و دفاع مقدس  
 در دفاع مقدس يك عده بار بقيه را به دوش كشيدند  

 آثار سوء واقع بين نبودن  
o منفي بافي  

 مبر(ص)واقعيت مهم زندگي پيا  
 محبوبيت رسول خدا در تاريخ و جريان دعوت  

o (ص)محبت اصحاب به پيامبر  
o (ص) ع به پيامبراكرم محبت اميرالمومنين  
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ع:  
ضو

مو
 خيتار

 يليتحل
الم

اس
     

  20 جلسه

  محبت مهمترين عامل گرايش به اسالم
 هاي آموزشي و تربيتي اهميت مطالعه تاريخ در برنامه  

o درك عميق و واقعي از موضوعات  
 متن تاريخدر  هاي پيامبر(ص) ديدن مهرباني  
 (اهل بيت ع)تدبركردن در آيات قرآن ناطق  
 حوادث زمان پيامبرص حوادث معناداري هستند  
 ي عيني بخشيدن به برخي از مفاهيمهزينه دادن خدا براي تجل  

o اهميت تجسم بخشيدن به مفاهيم ديني  
 افتاد به محض ايمان آوردن محبت پيامبر(ص) در دلشان مي  

o ياوردننفرت به پيامبر(ص) با ايمان ن  
 شان از رسول خدا هم باالتر برود برخي هوس دارند جاذبه  
 يامبرص پس از نزول آياتي از قرآنمحبت عثمان بن مظعون به پ  
 محبت به پيامبر با خون امتش آميخته شده است  
 هايي از محبت اصحاب به پيامبر(ص) نمونه  

o ها را لطيف مي كند محبت انسان  
 بر اساس محبتاي از عملگرايي  شهيد شاطري نمونه  
 (ص)محبت ابوذر به رسول اهللا  
 (س)روضه حضرت زهرا  
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ع:  
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  آخرالزمان و تيمهدو     
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ع:  
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ر ح
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  راه رسيدن به انتظار حماسي
  جلسه) 1 ،92سال ،ايام اعتكاف ،)ع(مسجد امام صادق( 

    معرفي بحث:
اميد و آرزو نقش بسيار مهمي در زندگي انسان و ساخته شدن شخصيت او دارد. 

زندگي هيچ جذابيتي نـدارد و   شود و الشي انجام نميبدون اميد هيچ حركت و ت
شود، تعادل خود  رود. بدون اميد انسان دچار ضعف مي نيرو و عمر انسان هدر مي

اما بايد دقت كرد اميد و آرزوي انسان چـه چيـزي باشـد     دهد و... را از دست مي
اشـد.  رسد كه آرزوي انسان كـم و نـاچيز نب   زيرا تنها زماني انسان به مطلوب مي

دهند كه هر آرزويي غير از انتظـار فـرج، كـم و پسـت      استاد پناهيان توضيح مي
است و شايسته نيست و منظور صرف ظهور نيست بلكـه بايـد آرزو داشـت كـه     
مؤثر در فرج و ظهور باشيم و پس از آن هم در زمره اطرافيـان خـاص حضـرت    

هـاي   در پـيچ و خـم  قرار گيريم. الزم است هميشه از اين آرزو مراقبت كنيم تـا  
  زندگي گم نشود.

دهنـد و از لـزوم داشـتن     استاد پناهيان راه رسيدن به چنين هدفي را توضيح مي
گويند و راه رسيدن به اين روحيه را  روحيه جنگندگي و قدرت درگيري سخن مي

  نمايند. هم به زيبايي تبيين مي
  فهرست:

 اميد و آرزو، جذابيت بخش زندگي انسان  
  بزرگ، الزمه حماسهاميد و آرزوي  
 نقطه آغاز انتظار حماسي، مذمت نفس بر آرزوهاي كوچك  
 گام دوم، مراقبت از آرزوها و اميدهاي بزرگ  
 ضرورت برخورداري از روحيه حماسي  
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 راه رسيدن به روحيه حماسي  
 (س)روضه حضرت زينب  
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ع:  
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     بت

  بتيغ دوران در عالمان شناختن در مؤمنان بلوغ
 1، 92ت امام عسكري(ع)، سال(مسجد و حسينيه يوم الغدير، شهاد

  جلسه)
  :معرفي بحث

در اين جلسه ضمن اشاره به نقش ائمة هدي(ع) در جلوگيري از تحريف ديـن و  
ذكر يك نمونه از اقدامات امام حسن عسكري(ع) در اين زمينه (مقابلة حضـرت  

شود كـه   گويي به قرآن كريم) اين سؤال مطرح مي با طرح شبهه و اتهام تناقض
ز تحريف دين و گمراهي مردم در دوران غيبت، بر عهدة چه كسـاني  جلوگيري ا

دانيم، خطر بدعت و انحراف دين در زمان غيبـت، بسـيار    است؟ ضمن اينكه مي
ترين زمان براي دينِ مردم وقتي است كه امام  جدي است و به تعبيري خطرناك

اده معصوم در بين مردم حاضر نباشد. در ادامـة بحـث، بـه ايـن سـؤال پاسـخ د      
شود كه اين نقش مهـم در دوران غيبـت بـر عهـدة علمـاء       شود و عنوان مي مي

ديني قرار دارد. البته خطر منحرف شدنِ خود علماء هم در دوران غيبـت وجـود   
و اين موضوع يعنـي خطـر    -هايي از آن را در تاريخ داريم كما اينكه نمونه-دارد 

يص عالم ديني خوب از بد توسـط  كند. لذا تشخ تر مي علماء بد، مسأله را پيچيده
بيـت(ع)، ريشـة    مردم بسيار ضرورت دارد. وقتي بدانيم كـه طبـق روايـات اهـل    

هاي آخرالزمان در خانـة برخـي از علمـاء اسـت، بـه ضـرورت و        بسياري از فتنه
  شويم. اهميت اين مسأله بيشتر واقف مي

  :فهرست
 شهادت امام حسن عسكري(ع) و آغاز دوران غيبت  
 انحراف دين در زمان غيبت بدعت و خطر  
 نقش امامِ حاضر، در جلوگيري از انحراف مردم  
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 يك نمونه از بركات حضور امام در جامعه  
 ويي به قرآن  توسط امام عسكري(ع)گ مقابله با اتهام تناقض  
 كنندگان دين لعنت خدا در مورد تحريف  
 ديني در برابر دين پايان دورة تقابل بي  
 دين حق هاي تقلبي عليه تقابل دين  
 نقش ائمة هدي(ع) در جلوگيري از تحريف دين  
 وظيفة علماي دين در دوران غيبت  
 جلوگيري از تحريف دين در زمان غيبت، توسط علماء  
 خطرِ منحرف شدن علماء در دوران غيبت  
 لزوم تشخيص عالم ديني خوب از بد، توسط مردم  
 احترام داشتن عالم درست و خطر عالم غلط  
 الزمان در خانة برخي از علماءهاي آخر ريشة فتنه  
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  غروب جمعه
  جلسه) 1، 92(مسجد جمكران، مراسم دعاي سمات، سال 

  معرفي بحث:
ي اسـت.   ا در ميان روزهاي هفته، شب و روز جمعه داراي ارزش و احتـرام ويـژه  

هـاي ايـن روز اسـت     گرفتگي عصرهاي جمعه نيز يكي از ويژگي قراري و دل بي
قـراري روزهـاي    اش كـرد. بـي   تر بررسي داشت و دقيقكه البته بايد بدان توجه 

ها باشد. نبايد به از بين بردن اين  تواند مقدمه خوبي براي كسب خوبي جمعه مي
اش دنيايي بود بايد علت و ريشـه   گرفتگي اصرار داشته باشيم، بلكه اگر ريشه دل

ه آن را اصالح كرد. غروب جمعه، پايان يك دوره كوتاه زنـدگي اسـت كـه البتـ    
هايي دارد. استاد پناهيان در ايـن جلسـه بـه بررسـي بيشـتر       گرفتگي آن پيام دل

  كنند. غروب جمعه پرداخته و مطالبي را نيز در مورد دعاي سمات بيان مي
  فهرست:

 گرفتگي غروب جمعه پيام دل  
 احترام و ارزش شب و روز جمعه  
 ها قراري روز جمعه؛ مقدمه كسب خوبي بي  
 اي داشته باشيم؟ چه رابطه گرفتگي عصر جمعه با دل  
 غروب جمعه؛ پايان يك دوران كوتاه زندگي  
 گرفتگي غروب جمعه چيست؟ پيام دل  
 بندي يك هفته از عمر انسان غروب جمعه؛ زمان جمع  
 محتواي باالي دعاي سمات  

o (عج)تناسب دعاي سمات با امام زمان  
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o توجه بزرگان به دعاي سمات  
o اشاره به اسامي الهي  
o ياد انبياء  
o هاي مقدس به مكان قسم  

  (ع)روضه امام حسن عسكري(ع) و روضه امام حسين  
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  آشنايي با دعاي ندبه
  جلسه) 1، 92(مهديه تهران، مراسم دعاي ندبه، سال 

  معرفي بحث:
دعا وسيله بسيار مفيدي براي تعليم و تربيت است. در ادعيه مفاهيم بسيار غنـي  

معنوي انسان ضروري اسـت.   و تعاليم وااليي نهفته است كه براي رشد روحي و
العـاده تربيتـي و    دعاي ندبه نيز به عنوان يكي از ادعيه، داراي يك معماري فوق

شود. ايـن دعـا از سـه     توان گفت مرامنامه شيعه محسوب مي معارفي است و مي
بخش خطبه كه بيش از يـك   -1بخش اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از: 

 -2شـود.   در آن مواضع اصلي شيعه بيان مـي  دهد و سوم اين دعا را تشكيل مي
نامه دعاي ندبه كه صحبتي ميان ما و ائمه بوده و بخش مياني دعا  بخش زيارت
هايي از خداونـد   بخش پاياني، كه فقط دعا است و خواسته -3شود.  محسوب مي

هـا و مختصـاتي    شود. هر كدام از اين سه بخش داراي ويژگـي  متعال مطرح مي
  اند. د پناهيان در اين جلسه به تبيين بيشتر اين موارد پرداختههستند كه استا

  فهرست: 
 تأثير دعا براي تربيت نفس  
 ارزش دعا در كالم بزرگان  
 دعاي ندبه، مرامنامه شيعه  
 العاده تربيتي در دعاي ندبه معماري فوق  
 هاي اصلي دعاي ندبه آشنايي با بخش  

o 1- خطبه دعاي ندبه  
o 2- نامه دعاي ندبه زيارت  
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o 3- بخش دعا در دعاي ندبه  
 هاي هر كدام از سه بخش دعاي ندبه ويژگي  

o ها آغاز و پايان هر كدام از بخش  
o محتواي معارفي هر بخش از دعاي ندبه  
o دعاي ندبه؛ تركيبي از سخنراني، زيارت نامه و دعا  
o نامه مفاهيم عاشقانه در بخش زيارت  
o بررسي بخش خطبه و جايگاه حمد الهي در آن  
o ي اوليائي كه قرار داده استحمد خدا برا  

   (ع)روضه حمزه سيدالشهدا و روضه امام حسين  
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  مادران جهادگر                         
 و مادران از تقدير مراسم، سالن بصيرت سازمان بسيج دانشجويي(

  جلسه) 1، 92، سال جهادگر شهداي همسران
  :معرفي بحث

نقـش مسـتقيم و مهمـي دارنـد ولـي يكـي از        مادران در تربيـت نسـل آينـده،   
ترين مشكالت در سبك زندگي امروزي اين است كه متأسـفانه بسـياري    كليدي

از مادران از ارائه سختي معقول به فرزندان خود پرهيز مي كنند. به عـالوه زيـاد   
شدن انواع لوازم و امكانات خـانگي، شـرايطي را بوجـود آورده كـه بـر تنبلـي و       

افزايد. در ايـن ميـان نقـش مـادراني كـه فرزنـداني        ي جديد، ميها راحتي نسل
كنند، بسـيار برجسـته اسـت. روش تربيـت ديـن در مـورد        جهادي را تربيت مي

اي است كه وي را از تنبلي دور كرده و به تالش بيشتر تشويق  فرزندان به گونه
تنبلـي  هاي جهادي نيز نتايج مهمي براي اصالح اخالق و دوري از  كند. اردو مي

به دنبال دارد كه تبيين برخي از اين آثار و نتايج  توسط اسـتاد پناهيـان در ايـن    
  جلسه صورت گرفته است.   

  :فهرست
 اردوهاي جهادي؛ كاري خالقانه و مبتكرانه  
 مشكالت فرهنگي موجود در مورد سبك زندگي  
 ضرورت سختي معقول در زندگي  
 هاي معقول سختي پرهيز اغلب مادران از آشنا كردن فرزندان با  
 مادران جهادگر؛ مادراني با روش تربيتي موفق  
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 طلبي مفاسد راحت  
 دوري زندگي امروزي از سبك زندگي جهادي  
 آفات تنبلي در نسل جوان  
 تأثير اردوهاي جهادي بر اصالح تربيت  
 ها ضرورت توسعه فرهنگ جهادي در تمام عرصه  
 آثار اخالقي اردوهاي جهادي  
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  خانوادة خوب
  جلسه) 5، 92محرم طرشتي،عبداهللا  (بقعة شيخ

  معرفي بحث:
رغـم وضـعِ    تواند علي شود، مي تربيت مي» خانوادة خوب«فرزندي كه در يك 

اي است كه در همين  نامطلوب جامعه، سالم بار بيايد. يك خانوادة خوب، خانواده
هاي خوبي تربيت كند. عالمت  وضع موجود و يا حتي در اوضاع بدتر از اين، بچه

خانواده خوب اين است كه فرزندان آن خانواده، سرشار از محبت و پر نشاط يك 
كننـد. داشـتن چنـين     هستند و هيچ كمبودي در بيـرون خـانواده احسـاس نمـي    

اي مستلزم رعايت قواعدي است كه پدر و مـادر بايـد آنهـا را در محـيط      خانواده
هـا   و پدر مطاع، بچهاي كه مادر محبوب است  خانواده رعايت كنند. مثالً در خانه

كنند. در اين مورد قوانين و قواعدي وجود دارد كه اگر چه زيـاد   متعادل رشد مي
و پرتعداد هستند، اما به هيچ وجه مانعي براي لطف و صفا و محبـت حـاكم بـر    

ها را در خانه قوام بخشـيده   گردند بلكه اين قواعد، محبت يك خانواده خوب نمي
افزايند. استاد پناهيان در ايـن   يك خانواده خوب مي هاي زندگي در و بر جذابيت

پنج جلسه، بنا به فراخور وقت و ظرفيت جلسه، به ضرورت تغيير نگاه به خانواده 
  اند. توجه ويژه كرده و برخي از قواعد مورد نياز در خانواده خوب را برشمرده

  فهرست:
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  1 جلسه

  »اصالح خانواده«اصالت دادن به 
 به تباهي ك شاندن جهاندو راه  

o گري در هرزگي افراطي  
o گري تحت پوشش دين افراطي  

 اعتنايي به دين و نجات بشر بي خطر  
 لَمي كه امروز به دست ما رسيدهع  
 اهميت پا گذاشتن روي نفس در تربيت فرزند  
 امكان تربيت فرزند خوب در وضع موجود جامعه  
 توسعة زياد در ابزار فساد حكمت  
 ارة فرهنگ وتمدن غرب لحظة برگشت فو  
  نسبت به دينداري فرد و جامعه» دينداري خانواده«اولويت  

o اصالح فرد و جامعه؛ رسيدگي به وضع دينداري خانواده راه  
  خانواده«لزوم اصالت دادن به«  
 رابطة فقدان خانواده با درست شدن تروريست  
 »اخالق سكوالر ؛ ويژگي»فردي خوب شدن  
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  2 جلسه

  هكسب معنويت با خدمت به خانواد
 راحت بودن اصالح و ارتقاء انسان در خانواده  
 ثواب خدمت كردن به خانواده  
 كسب درجات معنوي با خدمت به خانواده  
 سهولت ثواب جمع كردن در خانه  
 راحت بودن مبارزه با هواي نفس در خانه  
  دار خانم خانه«نگاه غلط به جايگاه«  
 دار شمار براي يك خانم خانه هاي بي ثواب  
 خانواده، بيشتر از عبادات فردي و اجتماعي ثواب خدمت به  
 مسئول بودن مرد نسبت به دين خانوادة خود  
 دار شدن ارزش قائل شدن براي بچه  
 رابطة عزتمند بودن با موضوع خانواده  
 خانواده بودن عزّت و بي تقبيح نظمِ ناشي از بي  
 خانه؛ جاي اصلي تربيت  
 »خوب شدن در خانواده» با هم  
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  3 جلسه

  نامه و مقررات سرشار از آيين خانه؛ محلي
  خانواده«سهل بودن اصالح انسان در«  
 اصالح فرد و جامع اصالح خانواده؛ كليد  
 عدم دعوا در خانه؛ شرط الزم، نه كافي  
 تأمين نيازهاي روحي و جسمي در خانواده  
 محبت؛ از عوارض فقدان خانوادة خوب كمبود  
 اكتسابي بودن خوشبختي  

o »ت دارد؟چقدر اهمي» انتخاب خوب  
 اولين قدم براي داشتن يك خانوادة خوب  

o به مقولة خانواده   ه اصالح نگا  
 پرستي، با ازدواج تعارضِ هواپرستي و لذت  

o   خانواده محل هوسراني نيست  
 نامه و مقررات خانه؛ محلي سرشار از آيين  
 نامه خانواده يعني: زندگي توأم با آيين  
 خانواده؛ محل مبارزه با هواي نفس  
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  4 جلسه

  نسبت به ازدواجها  لزوم اصالح تلقي
 هاي ناصحيح از ازدواج تلقي  
 سختگيري منفي در انتخاب همسر  
 لزوم سكوت مرد در قبال سخن تلخ همسرش  
 هاي زياد زن و مرد توجه به تفاوت  
 هاي ناشي از تلقي اشتباه در مورد ازدواج طالق  
 فرزندآوري« توجهي بعضي افراد به بي«  
 سبت به ازدواجنها  لزوم اصالح تلقي  
 تغافل والدين نسبت به برخي خطاهاي فرزندان  
 ها احترامي خانم به شوهرش در بد بارآمدن بچه اثر بي  
 حرمت پدر در خانه لزوم حفظ  
 لزوم محبت كردن پدر به مادر  
 ترين عوامل تعادل روحي فرزندان كليدي  

o محبوب بودن مادر و مطاع بودن پدر  
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ع:  
ضو

مو
نواد

خا
 ة

وب
خ

     

  5 جلسه

  در خانواده» عبوديت«نقش 
 ضرورت فكر كردن به هدف زندگي  
 رابطة آرامش روحي و فكر كردن به هدف  
 دو راه براي رسيدن به آرامش روحي  

o »شاكر بودن«  
o »نماز خواندن«  

 هدف تشكيل خانواده، در راستاي هدف خلقت  
 رونق بخشيدن به بندگي از راه خدمت به خانواده  
 محبت به خانواده، مهمتر از محبت به ديگران  
  براي همسر نه براي ديگرانآرايش كردن  

o اهميت آراسته بودن زن و مرد در خانه  
 نقش عبوديت در تقويت محبت زن و شوهر  

o ي مي دو نفرتوانند واقعاً عاشق هم باشند؟ ك  
o عشق به خدا؛ راه رسيدن زن و شوهر به عشق واقعي  

 براي خدا نه براي آبرو  تربيت كردن بچه  
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ع:  
ضو

مو
نواد

خا
 ة

وب
خ

     

  رسانه و هنر
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ع:  
ضو

مو
  نمايس

ظرف
و 

     آن يها تي

  هاي آن و ظرفيت  سينما
  جلسه) 1كده صدا و سيما ، دانش( 

  معرفي بحث:
هاي  باشد كه قابليت هاي هنري مي ترين عرصه عرصه فيلم و سينما يكي از مهم

هاي مختلف حركت رو  فراواني دارد. به بركت انقالب اسالمي كشور ما در زمينه
 ايـم  ها در جهان دست يافتـه  به رشدي دارد و در برخي از موارد به باالترين رتبه

هاي نوين كه بسيار پيچيده هستند و در انحصـار   هاي علم و فناوري مانند عرصه
هاي جهاني است. امـروزه جهـان و بـه خصـوص كشـورهاي       معدودي از قدرت

اسـت.   اي دارد كه در جمهوري اسالمي تبلور يافتـه  هاي تازه منطقه نياز به حرف
ان و منطقـه، در عرصـه   العاده انقالب و نياز جهـ  رغم توان فوق اما متأسفانه علي

تواند اين سخنان را به نحوي زيبا و مؤثر ارائه كند؛ با وضع  فيلم و سينما كه مي
مطلوب فاصله بسياري داريم. استاد پناهيان در جمع دانشجويان دانشكده صدا و 

توانـد   دهـد كـه مـي    سيما، ضمن بررسي مطالب فوق پيشنهادهايي هم ارائه مي
هـايي   رج كرده و آن را در سطح جهان مطرح نمايد، راهسينماي ما را از ركود خا

هـاي فـراوان دينـي و فرهنگـي مـا را نيـز فـراهم         كه امكان آزادسازي ظرفيت
  سازد.    مي

  فهرست:
 هاي وضع موجود در عرصه فيلم و سينما كاستي  

o سازي همگام با رشد علمي عدم پيشرفت در فيلم  
o و جهاني اي هاي منطقه عدم توجه به نيازها و درخواست  
o هاي فراوان ديني و فرهنگي گيري از ظرفيت عدم بهره  

 قدرت منحصر به فرد فيلم در بيان و انتقال مفاهيم  
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ع:  
ضو

مو
  نمايس

ظرف
و 

     آن يها تي

 كار پيشنهاد و راه  
o 1- استفاده از ظرفيت مردمي و افزايش آن به سينماي موجود  
o 2- تحول بنيادين در آموزش عالي هنر 

o 3- هوشمند باال بردن ظرفيت آموزشي و افزايش كمي متخصصان 

o 4- هاي فيلم سازي تشكيل گروه و تيم  
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ع:  
ضو

مو
 نمايس

الب
و انق

     

  سينما و انقالب
  جلسه) 2 ،91سيما، برنامه ققنوس، سال4(شبكه 

  معرفي بحث:
درباره رابطه سينما و دين نظريات مختلفي وجود دارد و برخي معتقدند سينما به 
 لحاظ ماهيت غير ديني، هيچ ارتباطي با دين ندارد اما استاد پناهيان معتقد است

هاست، لذا سينما نه تنها تعارض ذاتـي   اي براي بيان و طرح ديدگاه سينما وسيله
ترين ابزارهـاي انتقـال مفـاهيم اسـت.      با دين ندارد بلكه يكي از بهترين و مهم

تواند به آن عمـق و   ايشان معتقدند اگر مفاهيم عميق ديني وارد سينما شود، مي
  غناي در محتوا بدهد.
كه شأن يك سـينماگر بسـيار باالسـت و سـينماگر خـوب      وي بر اين باور است 

رتبه با حكيمان و فيلسوفان دانسته شود. در اين صـورت اسـت كـه     تواند هم مي
كند و انتظار مردم هـم از او   سينماگر از ايجاد آثار مبتذل و سطحي خودداري مي

  رود. باال مي
پـردازد و   البـي مـي  هاي سينماگر انق استاد پناهيان در اين برنامه به طرح ويژگي

كند كه اگر انقالبيون همان طور كه در عرصه دفاع مقدس و پيشـرفت   بيان مي
سازي هم وارد شوند؛ تحقـق سـينماي    علمي وارد شدند، در عرصه سينما و فيلم

  پذير خواهد بود.   امكان -كه در سطح جهان قابل عرضه باشد -انقالبي و ديني 
  فهرست:
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ع:  
ضو

مو
 نمايس

الب
و انق

     

  1جلسه 

  سينما و انقالب
 تباط دين و سينماار  
 مفهوم سينماي ديني  
 حماسه ديني و سينماي انقالبي  
 لوازم سينماگر انقالبي  
 عوامل رسيدن به سينماي انقالبي  
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ع:  
ضو

مو
 نمايس

الب
و انق

     

  2جلسه 

  هاي سينماگر انقالبي بايسته
 ارتباط سينما و دين  

o رابطه ذاتي و ارتباط مؤثر دين و سينما  
o دين عامل تعميق سينما  

 ماگران غربيبرتري سينماگران ما نسبت به سين  
 انقالبي بودن، صفتي خاص و برجسته  
 لزوم باال بردن شأن و حرمت سينماگر  
 هاي سينماگر انقالبي ويژگي  

o نگري قدرت تحليل و آينده  
o استقالل روحي  
o عشق به خوبي توأم با نفرت از بدي  

 بخش سينماي انقالبي حضور انقالبيون، تحقق  
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ع:  
ضو

مو
حق

هه 
 جب

الت
 رس

ه و
رسان

صر 
ع

     

  عصر رسانه و رسالت جبهه حق
  جلسه) 1، 91هاي ديجيتال، سال ايشگاه رسانه(مصالي تهران، نم 

  معرفي بحث:
آگاهي دادن به ديگران، اهميت خاصي دارد؛ هم براي جبهه باطل و هـم بـراي   

اي در  هاي ويـژه  اي در جبهه حق داراي تفاوت طرفداران حق؛ اگر چه كار رسانه
يـزان  ها، م اي در جبهه باطل است. كميت و كيفيت موفقيت مقايسه با كار رسانه

هـا متفـاوت هسـتند.     محـوري در ايـن جبهـه    نياز به مهارت و يا ميزان مخاطب
اي بـراي طرفـداران حـق،     گذشته از ضرورت تالش بيشـتر و مجاهـدت رسـانه   

مفهومي است كه جايگاه ويژه و محوري در رسالت جبهه حـق  » تقوي«مفهوم 
ها و چگونگي  اي بدان ورزيد. ضرورت در عصر رسانه دارد و بايستي اهتمام ويژه

حضور طرفداران حق در عرصه رسانه، موضوع مهمي است كـه در ايـن جلسـه    
   مورد دقت نظر استاد پناهيان قرار گرفته است.

  فهرست:
 ارزش باالي آگاهي دادن  
  هاي عصر ارتباطات فوايد و ويژگي  
 ظهور حق و باطل در عصر رسانه  
 اي طرفداران حق ضعف رسانه  
 انهاهميت مجاهدت در عرصه رس  
 هاي دفاع از حق در عصر رسانه ويژگي  
 اي تقوي و كار رسانه  
 اي از نگاه قرآن بررسي تقواي رسانه  
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ع:  
ضو

مو
قالب

ر ان
هن

 اي ي
قالب

د ان
رمن

هن
     ي

  هنر انقالبي يا هنرمند انقالبي
  جلسه) 1، 92(دانشگاه تهران، بزرگداشت شهيد آويني، سال

  :معرفي بحث
در هنر انقالب اسالمي، توجه به هنرمند ضرورت بيشتري نسبت بـه توجـه بـه    

ارد. هنر، محصول وجود هنرمند است؛ نه محصول احساسات يا انديشه. در هنر د
هاي خـود نيـاز دارد. لطافـت     ها، انقالب به هنرمنداني در حد و اندازه تمام دوران

روحي هنرمند اثر مستقيم بر اثـر هنـري او دارد و در توليـد هنـري نبايـد چيـز       
ا بـا قلـب خـود درك    ديگري را همراه صفات هنرمنـد كـرد. هنرمنـد، زيبـايي ر    

تواند با قلب خود زيبايي ايمان را درك كرده و بعد ديندارانه  كند و هنرمند مي مي
هـاي   تواند با قلب خود حقانيت و زيبايي به هنر روي بياورد. همچنين هنرمند مي

طلبي، لطافت شهادت، لطافت  انقالب اسالمي را درك كند؛ زيبايي و لطافت حق
توان به درستي شناخت كه با دشـمنان   اما حق را وقتي مي دفاع مقدس و .... را.

حق آشنا باشيم. كسي كه روح لطيفـي دارد، ايـن لطافـت روحـي نبايـد عامـل       
اند كه به دليل لطافت روحـي،   انحراف شود. اگر چه كساني شبيه ابن ملجم بوده

نتوانستند عملكرد قاطع حضرت علي(ع) را در مقاطعي به درستي تحليل كرده و 
  اند. در مقابل حق ايستاده

  :فهرست
 هنر، محصول هنرمند است  
 نياز به هنرمنداني در حد انقالب اسالمي  
 اهميت هنرمند انقالبي، نسبت به هنر انقالبي  
 ها هنرمند؛ انعكاس دهنده زيبايي  
 ضرورت درك زيبايي و لطافت انقالب در قلب هنرمند  
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ع:  
ضو

مو
قالب

ر ان
هن

 اي ي
قالب

د ان
رمن

هن
     ي

 ؟توان زيبايي و حقانيت انقالب را شناخت چگونه مي  
 شناخت حق؛ مستلزم شناخت دشمن حق  
 تواند عامل انحراف شود لطافت روحي، مي  
 اي از انحراف به دليل لطافت روحي ابن ملجم، نمونه  
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ع:  
ضو

مو
 يانروح

ب س
ر قا

د
     نماي

  روحاني در قاب سينما
  جلسه) 1 ،92سينما فلسطين ، همايش روحاني در قاب سينما، سال ( 

    معرفي بحث:
و بر همين اسـاس بسـياري   اي است كه در تمدن غرب زائيده شده  سينما پديده

معتقدند به دليل تعارض ذاتي تمدن غرب با دين و به خصوص اسـالم، ديـن و   
سينما هيچ تناسبي با هم ندارند. اما استاد پناهيان با اين باور كامالً مخالف بوده 

تواند بـه ديـن خـدمت كنـد. از      و معتقد است سينما بيش از هر چيز ديگري مي
تواند به سينما رونق ببخشد و خالقيـت   تي ويژه ميسوي ديگر دين هم به صور

هـا   نما و فـيلم روحاني در سـي هاي ديني و  شخصيتحضور  سينماگر را برانگيزد.
اي ظاهري و سـطحي   هم ضروري است و آثار خاصي به همراه دارد. دنيا پديده

هـاي فـراوان اسـت، بـه      اي عميق و با پيچيـدگي  است، در حالي كه دين پديده
هاي زيادي را به سينماگر الهام كنـد و كارهـاي    تواند حرف ل دين ميهمين دلي

  ساز را عمق و پيچيدگي ببخشد. فيلم
ها و داليل استاد پناهيان درباره اين مطالب چيست؟ آيا بـه آثـار توليـد     استدالل

سازان ما تحمـل انتقـاد    شده و وضعيت سينماي امروز، نقدي وارد است؟ آيا فيلم
شـود مشـاوران مـذهبي چـه نقشـي دارنـد و        ري كـه توليـد مـي   را دارند؟ در آثا

  كنند؟ ها برخورد مي سازان چگونه با اين مشاوره فيلم
  فهرست

 تناسب ذات سينما و دين  
 ضرورت حضور روحاني در سينما  
 هاي مرتبط با دين تحليل سطحي و عميق از فيلم  

o هاي ديني لزوم هماهنگي سطح و عمق در فيلم  
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ع:  
ضو

مو
وحان

ر
 ي

ب س
ر قا

د
     نماي

o يق ديني به سينمارونق بخشي مفاهيم عم  
o عمق دين و خالقيت سينماگر  

 روحانيت و طنز  
 ضرورت اعتدال در مقوالت خاص  


