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 , ٥ٛٗ إٝٞة , ٕٝث یزةان ق٤اؿ (4

 ی٨ّٞم ٚؼآ٣ (5

 ا و آظؼتیم٥ د٣, ٗؼ٤٦گ و ظال ی, ٨ّٞم ا٣ـا٣ يدر ج١غن ؿاز ی٢ ا٦غاف ًٞتگییجت (6

 ی٤ی٠ٌاْٝات د یو روش ق٤اؿ يٙ کارةؼدیروش جضٜٛ و یروش جضن (7

 ي٤٠ٌٙ کارةؼد (8

 ٢ , ٗؼق و ٠ػا٦ب و ... (یغ ) ٗٞـ٥٘ دیٟ و زغیکالم ٚغ (01

 ٗٞـ٥٘  (00

 ی٠ْؼٗث ق٤اؿ (01

 ؼ ٚؼآن یٚؼآن و ج٘ـ (02

 یٞیط جضٞیجار (03

  یؼه و ؿتک ز٣غگیؿ (04

 ات االصکامی٥ٛٗ و آ (05

 ام٨ل ٥ٛٗ (06

 یّؼٗان اؿال٠ (07

 ؼ و ؿ٨ٞك ی, ؿ ٥٘ اظالقاظالق و ٗٞـ (08

 ٓی٢ٗ جتٞ (11

 ٥ یادّ (10

 خ (یخ , ٥ٛٗ اٝضغیط اٝضغی٥ , جاریخ ) رزال , درای٨ّٞم صغ (11

 ٢ ٣گارشیآئ (12

 زةان ظارز٥ (13

  



4 
 

 اتیکل

 ٟ:یؼیٟ ٠غ ٣ُؼ ةگیج٨ا٣ـح یرا ٠ یرا٦تؼد کٞ 2در ًؼح  جض٨ل ص٨زه 

 ا٦غاف ص٨زه يًالب ٣ـتث ة٥ ٥١٦  یث صغاٚٞیکـب زا٠ْ يةاقغ ةؼا ی٠ٛغ٠ات و ؿٌش ٠٨١ّ يدوره  (0

ؿٌش ةاقغ جا  يرقح٥ ٦ا يک٥ ٥ٛٗ و ام٨ل درس ٠كحؼك ٥١٦  يةاقغ ة٥ ٨ًر یؿٌش جعنن يو دوره  ی٠ٛغ٠ات ٠٨١ّ يدوره  (1

 ؽ ةاق٤غ.یدرس ظارج ٣ يًالب آ٠اده 

غا یپکا٦ف  ی٢ صال ؿٌش ١ّٞیغا ک٤غ و در ّیٜ پیؿال جٛٞ 5ا ی 4ٜ ٚتٜ در ظارج ة٥ یجضن يٟ ک٥ ؿال ٦ایاگؼ امؼار داقح٥ ةاق (2

ک زٞـ٥ ةا یا ... ( و ٠تاصذ٥ ک٤٤غ و ٦ؼ ٦٘ح٥ یا قؼح ی یٜ م٨جیـث ک٥ ًالب درس ٦ا را ظ٨دقان ةع٨ا٤٣غ ) ةا ٗای٣ ي٣ک٤غ چاره ا

 اؿحاد ٠ؼة٥ً٨ رِٗ اقکال ةؼگؽار ق٨د.

 ا ٗٞـ٥٘( ةؼود. (یا کالم )یف ٥ٛٗ ةع٨ا٣غ ةْغ ة٥ ًؼ ییغ جا زای: ًٞت٥ ةا ي) ا٠ام ظا٥٤٠ ا٠ا راه صٜ اول ٠غ ٣ُؼ ٚؼار گؼٗث. يك٧٤ادیدر ًؼح پ

 ج١ام ؿال پ٤ر صغاکذؼ َؼف در ؿ٨ٌح، و ادةیّات ى دوره ک٥ ةاقغ ٨ًرى ةایغ ص٨زه در جضنیٜ"ای٢ ک٥ آٚا در ؿال ٦اي ظیٞی دور ٗؼ٨٠د٣غ: 

و ووْیث  ٞی٠حاؿ٘ا٥٣ ةا دروس ظارج ْٗ ".اؿث ام٨ل ٨٣ةث ٣كـث، ظارج درس پاى وٚح٩. ة٤كی٤غ ظارج درس پاى ًٞت٥ ةْغ و ق٨د

 .رؿغ ة٥ ٣ُؼ ١٣ی، ١ّٞیاجی ک٣٨٤ی

 ظ٨ا٤٦غ ة٨د:ص٨زه  يدر ا٠حضان ورود

 + ... ٚؼآن ٥١21 دوم زؽء یصٍ٘ ٣ٚؼآن + ٚؼائث ١٣از +  یغ و روظ٨ا٣ی+ جس٨ ی٣ض٨ ٠ٛغ٠اج

ژه یو ي٥ ای٥ ة٨ده ؿ١٧آ٣ان زةان ظارز یدا٣كگا٦ يٓ در ظارج از کك٨ر دار٣غ و رقح٥ یک٥ ٚنغ جتٞ یًالة يق٨د ةؼا یك٧٤اد ٠ی٢ پی١٦چ٤

 ز٣غه الزم اؿث ( یک زةان ظارزی) آٚا: آ٨٠زش صغاٜٚ  در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د.

گشار تز ياى در لثال اتفالات جاريحَسٍ يفِ یطالب ٍ ٍظ ياسیس يآگاّ ياًِ تزایٌار هاّیک سوي ْا،در طَل توام سالهْن: 

آًاى  ِکٌذ ت يه کوککِ تِ طالب  يذيجذ يدستاٍرد ّاذ ٍ ًشَ يادآٍريٍ اّذاف درٍس  يذ اّذاف طلثگيي تایّوچٌ ،گزدد

 , فمِ ٍ اخالق تِ ها کوک ًخَاٌّذ کزد ( ياسیس ي: تذٍى آگاّ ي) اهام خاهٌِ ا شًَذ. يهؼزف

٦غف ٦ؼ درس ةاقغ. ) آٚا:  يؽان ٧٠ارت ًٞت٥ در راؿحای٠ يغ روق٢ ک٤٤غه یًالب و ا٠حضا٣ات ةا یاةیٜ , ارزقیجضن يدر ج١ام ؿال ٦ا

 و ا١ٔاض ٣غاقح٥ ةاقغ ( ي٦ا ة٥ دور ةاقغ و ؿ٧ٜ ا٣گار يؽه کاریو ر ی٣ات از ص٨اقا٠حضا

 ٟ.یاز ١ّؼ ًالب و ص٨زه ٦ا ةاق يكحؼیة يا ٠ؼداد ٤٠حٜٛ ق٨د جا قا٦غ ة٧ؼه وریؼ٠اه یگؼدد ا٠حضا٣ات ظؼداد ٠اه , ة٥ ج یك٧٤اد ٠یپ

د٤٦غ ,  یاز ٠ٌٞب را از دؿث ٠ يف ٠ٌا٥ْٝ ٠ٛغاریةغون پ غة٤١٧٘ ةاقغ ک٥ ًالب يغ ة٥ گ٥٣٨ ایةا یؾ ج١ام دروس امٞیجغر ي٣ض٨ه 

 ي٨ه ٦ای: قا٠ام ظا٥٤٠ اي)  غ چ٤غ ؿ٨ال در ٨٠رد ٠ٌاٝب زٞـات ٚتٜ ؿ٨ال ک٤غ جا ًالب وادار ة٥ ٠تاصذ٥ ق٣٨غ.ی٢ اؿحاد ٦ؼ روز ةای١٦چ٤

 ( يحفظ هحَر اساس کار تفکز است ًِغ ةاقغ, یف ٠ٌا٥ْٝ و ٠تاصذ٥ ةایت٥, پٞا٣حعاب آزاد اؿحاد ج٨ؿي ً
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روز ؿ٨ال و ز٨اب داقح٥ ا٣غ ک ؿال ٦ؼ یک٥  یغ در ٨٠رد قاگؼدا٣یج٨ان از اؿاج یگؼدد ٠ یةؼگؽار ١٣ یان ٦ؼ ؿال ا٠حضا٣ات ق٘ا٦یاگؼ در پا

 ـث!یان ؿال ٣یٖ جؼ از ا٠حضا٣ات پایوْ ياریغ در ٨٠رد ًالب ٠ْی! ٣ُؼ اؿاجپؼؿیغ

 ؿُتَْضانَ ان کالس: یگؼدد , ذکؼ پا یکالس ٠ٌؼح ٠ يک٨جاه در اةحغا یذیقؼوع قغه و صغ و م٨ٞات٠حْال  يا ظغایکالس ٦ا ةا ٣ام و  ي٥١٦ 

َٞامٌ وَ یَن٨ُِ٘نَ ١ََّّا اِْْٝؽَّةِ    رَبّ رَةِّکَ َْا١َِٝی٢َ   َربّ ٥َِِّٞٝ  ١ْغُ اٝضَ وَ ا١ُْٝؼْؿَِٞی٢َ  ٩ََّٞ  ؿَ  ، م٨ٞات. اْٝ

 يرا ة٥ ًالب آ٨٠زش د٤٦غ و ٦ؼ ٠غرؿ٥ اجاق ٦ا ي٠ساز يي ٦ای٤حؼ٣ث و ٠ضیاا٥٣ و یةا را یکاٗ یی٥ آق٤ایق٨د ٠غارس ١ّٞ یك٧٤اد ٠یپ

 داقح٥ ةاقغ. ی٤حؼ٣حیا يگ٘حگ٨

آ٣سا را  ي٥ ق٨د و ًالب ظا٥٣ ٦ایدر ق٧ؼ ج٧ یاد دارد , ٠سح١ِ ٠ـک٣٨ی٥ ک٥ ًالب ٠حا٦ٜ زی٠ا٤٣غ ٠ْن٠٨ یق٨د در ٠غارؿ یك٧٤اد ٠یپ

 دارد. ياریكان ٨ٗائغ ةـی٦ا٥ ة٨دن ًالب و ظا٨٣اده یؼا ١٦ـایازاره ک٤٤غ ز

 ًالب ٗؼا٦ٟ ةاقغ. يؼ ةؼایة٥ م٨رت ا٣ٌْاف پػ ییغ ا٠کان ارجٛای٢ ةای( ٦ـح٤غ و ١٦چ٤ ی) ٠ٌاْٝاج يؼ صى٨ری٦ؼ ؿا٥ٝ چ٤غ درس ٔ

ج٨ؿي آ٧٣ا ةؼگؽار  ييحل توز يکالس ّاق٣٨غ و  یی١٠حاز ق٤اؿا ي, ًٞت٥ ٦ا)صحی اماٝی( یق٨د در ج١ام دروس ٨ّٞم آٝ یك٧٤اد ٠یپ

 يکارةؼد ي٢ ٦ایاز٤٠غ ١٠ارؿث در ج١ؼیاؿث و ٣ يوؼورار یةـ٢ ٨ّٞم ی٤غه اؿث. کـب ٧٠ارت در ایغ آیث اؿاجی٢ کار جؼةیا یق٨د. ظؼوز

وادار ک٤غ جـٞي  در ٣ُؼ گؼٗث جا ًالةی ک٥ ا٣گیؽه ي ک١حؼي دار٣غ را ٣یؽ ی٧ٚاةٜ ج٨ز ي٢ ١٣ؼه یصٜ ج١ؼ يغ ةؼای٢ ةایاؿث ة٤اةؼا آن ٨ّٞم

 ک٤٤غ.الزم را کـب 

 ي١٤٦اا) کحاب رٙ یٜ و روش جضٛی, ا٣حُارات از ص٨زه , روش جضن یا٦غاف ًٞتگدو ٠اه در جاةـحان  یکی,  یٞیٚتٜ از قؼوع ؿال جضن

٢ گؼدد. ) از ظ٨اؿح٥ ییًالب جت يغ ةؼایدر ص٨زه ةاا ...( ی یدکحؼ ٚؼا٠ٞک ی٤ی٠ٌاْٝات د یا روش ق٤اؿی یغ واؿٌی١ّتغاٝض يٙ آٚایجضٛ

 ( ي گزددییطلثِ تث يّواى اتتذا تزا يل ٍ اّذاف آهَسشیز تحصیس: ي٥٤ اا٠ام ظا٠ ي٦ا
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و  یذ٤٦ يؼیگ کارةؼد آن ّٟٞ و ز٧ث ک٥ ٣غا غهیگؼد٢ یجغواي  گ٥٣٨ ة٥ةا ای٢ ادّا ک٥ ، اؿحعؼاج قغه  isin.irث یاز ؿا ٢ ا٦غافی٧ٗؼؿث ا

 :ٜ آن ّٟٞ را ارائ٥ ک٤غیدر ٤٦گام جضن ی١ّٞ

 دتیات ػزباّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ ا

 ٦غف ٠ؼکؽي و صغاٜٚ الزم:

 ایساد ٧٠ارت ا٣حٛال پیام ظغاو٣غ ة٥ ٠عاًب ا٠ؼوز

 اي ک٥ ٠عاًب ةح٨ا٣غ ّالوه ةؼ جن٨ر اوٝی٥ ٠٘ا٦یٟ، ٔؼض ٠حکٟٞ را اصـاس ١٣ایغ. گ٥٣٨ ة٥

 )هْارت تزجوِ تالغي لزآى ٍ حذيث(

 :ادةیات ّؼب و ادةیات ٗارؿیدرواصغ آ٨٠زقِی  ا٦غاف جک١یٞی

 ٨ؿي: ا٦غاف ٠ح

ةح٨ا٣غ ٠ح٨ن ١ّٞی ّؼةی ٚغیٟ و زغیغ را ةا ١٦ؼا٦ی کحب ٕٝث جؼز٥١ ک٤غ و در م٨رت ٣ٛغ قغن، از جؼز٥١ ظ٨د دٗاع  .1

 ١ّٞی ١٣ایغ.

اؿحغالل ةیاورد و ج٘اوت آ٧٣ا را در جؼز٥١ آقکار  ٠كاة٦٥اي  ٦ا و ؿیاق ٦ا و جؼکیب ٦ا و وزن ةح٨ا٣غ ةؼاي جكعیل ریك٥ .2

 ک٤غ.

 ٦اي ک١ٞات ٚؼآن و ادّی٥ ج٧ی٥ ک٤غ. از ج١ام ریك٥ (ا ذکؼ ظن٨میث ١٠یؽه از ریكة ٠كاة٥ )ة دٚی٤ْ٠ِٙی  زغول ٕٝثةح٨ا٣غ  .3

٠ْادالت ادةی جضٞیٜ و ج٘ـیؼ اٝتال٥ٔ و ادّیة رایر را ةؼاؿاس  ٦اي ٚؼآن و ٧٣ر ٦ا و ک٤ای٥ ٦ا و اؿحْاره ٦ا و جكتی٥ ةح٨ا٣غ ٠َذَٜ .4

 کؼده، ٠ْادل ٗارؿی ٨١ٞ٠س ةؼاي آ٧٣ا ّؼو٥ ١٣ایغ.

و ٠تاصخ ٧ٛٗی را ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٤٠اةِ ادةی، ارزیاةی ( ج٘اؿیؼ ادةی را اّحتارؿ٤سی ک٤غ) ٦اي ادةی در ج٘اؿیؼ ةح٨ا٣غ جضٞیٜ .5

 ک٤غ.

يِ در ٨٠و٨ّات ٠كاة٥، ا٣سام د٦غ و ٠عاًب ةح٨ا٣غ ةؼرؿی جٌتیٛی ٠یان ؿتک گ٘حاري و ٠ضح٨ایی ٚؼآن و گ٘حار٦اي ةكؼ .6

 را ٚادر ة٥ ٠ٛایـ٥ و ٚىاوت ١٣ایغ.

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

اي ١ّٞی در ٨٠و٨ّات ٨ّٞم دی٤ی را ک٥ صاوي آیات و روایات و ٣ن٨ص جاریعی، ج٘ـیؼي، ٧ٛٗی و اؿا٠ی  ةح٨ا٣غ ٠ٛا٥ٝ .7

ح٤اؿب ةا ٠ْا٣ی ز١الت ة٥ ّؼةی و ٗارؿی اقعاص و ا٠اک٢، کحب و اقْار اؿث در یک ٠س١ِ ١ّٞی ةغون ٔٞي و ةا ٝض٢ ٠

 ظ٨ا٣یِ او، ةح٨ا٣غ ةا اؿح٤اد ة٥ ٨ٚاّغ ادةی، ١ّٞکؼد ظ٨د را ادتات ک٤غ. ٚؼائث ک٤غ و در م٨رت ایؼاِد ٣ٛغ ة٥ درؿث

ق٨د  ٦اي اًالّاجی ٗارؿی و ّؼةی اؿح٘اده ک٤غ و ة٥ ؿ٨االجی ک٥ درةاره آ٧٣ا ٠ی ٦ا و پایگاه ا١ْٝارف ةح٨ا٣غ کحب اقْار، دائؼه .8

 پاؿط ةگ٨یغ.

٦اي اٝکحؼو٣یکی را ةغون ٔٞي  ٦اي گ٘حگ٨ و ٣ا٥٠ ٦اي ٨٣قحاري در اًاق ٦اي درؿی، ٠ضح٨یات وةالگ، جتادل ةح٨ا٣غ یادداقث .9

 در دؿح٨ر زةان و در ا٠الء ة٥ ٗارؿی و ّؼةی ة٨٤یـغ.

file:///G:/ØÙ�Ø²Ù�â��%20Ø¹Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø¯Ø³ØªÙ�Ø±Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�â��Ù�Ø§Ù�%20ØªØØµÙ�Ù�%20Ø¯Ø±%20Ø¹Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ø®ØªÙ�Ù�%20ØÙ�Ø²Ù�%20-%20Ù¾Ø±Ù�ØªÙ�Ù�â��Ù�Ø§Ù�%20ØªØØµÙ�Ù�Ù�/Ø³Ù�Ø¯%20Ø±Ø§Ù�Ø¨Ø±Ø¯Ù�%20ØªØÙ�Ù�%20Ø¯Ø±%20Ù�Ø¸Ø§Ù�%20Ø¢Ù�Ù�Ø²Ø´Ù�%20ØÙ�Ø²Ù�%20-%20Ù�Ø³Ù�Øª%20ØªØ¯Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø§Ø·Ø¹%20Ù�%20Ø§Ù�Ø¯Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø·Ø¹%20Ø¹Ù�Ù�Ù�Ù�.doc#_ftn1
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ش، ٚا٨٣ن و ٗؼ٤٦گ جكیِ و ٦اي گ٘حگ٨ و در ٠ضاورات ٔیؼرؿ١ی ةا اٗؼاد، ٣گؼ ٦اي گ٘حگ٨یی در اًاق ةح٨ا٣غ در جتادل .11

 قیْیان ایؼا٣ی را ة٥ ٗارؿی و ّؼةی ج٨میٖ ک٤غ. 

گػاري ٤٦گام جؼز٥١، از ک١ٞاجی اؿح٘اده ک٤غ ک٥ ةیكحؼی٢  در اؿح٘اده از ک١ٞات ٗارؿی ٤٦گام مضتث یا کحاةث و ٠ْادل .11

کار رٗح٥ در  ١ٞات و جْاةیؼ ة٥ا٣ؾ را ةا ٠عاًب و ةا ادةیات دی٢ دارد. )ةؼآی٤غي از ج٤اؿب ةا ا٣ؾ ٠عاًب و ج٤اؿب ةا ک

 ٤٠اةِ دی٤ی ّؼةی(

 ٦اي ٗارؿی و ّؼةی در کالم و ٨٣قحار ظ٨د اؿح٘اده ک٤غ. ا١ٝذٜ ةح٨ا٣غ اقْار را ةع٨ا٣غ و ة١٧٘غ و از اقْار و وؼب .12

 ٦ا و ؿاظحار٦اي ؿتک,ق٤اؿی ّٟٞ زةان,ادةیات و زةان ٨٦یّث اي ١ّٞی در ٦ؼ یک از ٨٠ارد زیؼ ة٨٤یـیغ: ةح٨ا٣غ ٠ٛا٥ٝ .13

 ,  ةالٔث و اّساز ٚؼآن,  ٣ٛغ ادةی,  ق٤اؿی ٤ْ٠ی,  ق٤اؿی ٣كا٥٣, دالٝث, دؿح٨ر زةان,ق٤اؿی و اّحتارؿ٤سی آ٧٣ا ٠ْسٟ,زةا٣ی

 , کحاةك٤اؿی ادةی , ٣ٛغ جؼز٥١ ٠ح٨ن دی٤ی, ٦اي جؼز٥١ ٨٦یث جؼز٥١ و جئ٨ري, ٦ا و ج١ایؽ٦اي زةان ّؼةی ویژگی

 ق٤اؿی ادةی قعنیث

ک٤٤غة ظيِ ٣ا٥٠ اصـاس ک٤غ ةا  اي ک٥ رویث گ٥٣٨ رؿ١ی، ٣ا٥٠ ظٌی ةا ظي جضؼیؼي ة٨٤یـغ ة٥ ةح٨ا٣غ ةؼاي ٠ضاٜٗ ١ّٞی و .14

 کؼده و ٤٠ىتي ٨٠از٥ اؿث. ٗؼدي جضنیٜ

 اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 هٌطكٍ  شٌاسي هؼزفت

 ٦غف ٠ؼکؽي و صغاٜٚ الزم:

 ایساد ٧٠ارت اؿحغالل و ٣ٛغ یک دؿحگاه ٗکؼي و ازؽاء آن

 ّاي هٌطمي تثذيل کٌذ ٍ تزّاى يا هغالطِ را استخزاج ًوايذ. لالةتتَاًذ گفتارّا را تِ 

 

 :ق٤اؿی ٠ْؼٗثو ٤٠ٌٙ در واصغ آ٨٠زقیِ  ا٦غاف جک١یٞی

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

اي ةازؿازي ک٤غ ک٥ از جن٨ر از١اٝی و کٞی ظارج قغه و ٤٠كاء جن١یٟ و  گ٥٣٨ ةح٨ا٣غ ٠٘ا٦یٟ و جن٨رات ظ٨د و دیگؼان را ة٥ .1

٦ـح٤غ؛ ٠ٛن٨د از ق٘اٗیث ای٢ اؿث ک٥ زا٠ْیث « جن٨رؿازِي کارةؼدي»ق٘اٗیث و ا٣ـسام دوقاظل امٞی ) رٗحار ق٣٨غ.

اي ةؼاي ٠عاًب ٨١ٞ٠س ق٨د ک٥ ةح٨ا٣غ در ٠ٛایـ٥ ٠یان ٨٠ارد ٠كحؼك،٨٧٘٠م ٨٠رد ٣ُؼ را ةا وز٥  گ٥٣٨ و ٠ا٣ْیث جْؼیٖ ة٥

کار رٗح٥ در جْؼیٖ ةا قتک٥ ٠٘ا٦یٟ پای٥ در جْارض  ة٥اظحالٗف جن٨ر ١٣ایغ. و ٠ٛن٨د از ا٣ـسام ای٢ اؿث ک٥ ز٤ؾ وٗنٜ 

 (٣تاق٤غ.

را ةك٤اؿغ و کی٘یث پغیغ آ٠غن یک دؿحگاه ٗکؼي را ةغا٣غ و ةح٨ا٣غ ةا ٤٧٠غؿی ٠ْک٨س ة٥ ذرات « دؿحگاه ٗکؼي» .2

ٚغم ٣كان  ة٥ م٦ا از ةغی٧یات را در١ّٞکؼد ذ٤٦ِی ٚغ ٧ٗؼؿث ةغی٧یات را ج٧ی٥ ک٤غ و کی٘یث ج٨ٝیغ گؽاره) ة٤یادی٢ آن ةؼؿغ

 و دؿحگاه را دوةاره ةازؿازي ١٣ایغ.(  د٦غ
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٦اي ٤٠ٌٛی را داقح٥ ةاقغ و ٠ٛغ٠ات ٠ع٘ی  ج٨ا٣ایی جسؽی٥ و جؼکیب گ٘حار٦اي روز٠ؼه و ةاٝعن٨ص آیات و روایات ة٥ ٚاٝب .3

 و ٔیؼ٠ػک٨ر در آ٧٣ا را آقکار ؿازد و ةؼرؿی ١٣ایغ.

٥َ٣ ٗٛي ٠عاًب را ؿاکث ک٤غ ةٞک٥ ٣ـتث ة٥ اقحتاه ٨٠ز٨د در ج٘کؼش ةح٨ا٣غ در ٤٦گام ٨٠از٥ ةا یک ج٘کؼ و ادّاي ٔٞي،  .4

 ا٤ٚاع ١٣ایغ.

 كؼٗح٥: یا٦غاف پ

 ةح٨ا٣غ وز٨د پٜ و راةٌة ٠یان ذ٢٦ و ظارج از ذ٢٦ را داةث ک٤غ و مغق دؿحگاه ٗکؼي ٨٠رد ٣ُؼ ظ٨د را ٠ـحغل ١٣ایغ. .5

 اقغ.ج٨ا٣ایی جكعیل و ارائ٥ ٨ٝازم ٤٠ٌٛی گ٘حار٦ا و ادّا٦ا را داقح٥ ة .6

 ةح٨ا٣غ راةٌة ٤٠ٌٙ و ادةیات را در و٢١ دؿح٨رزةان ٣كان د٦غ. .7

٦ا و ظ٨ب و ةغ٦اي روزا٥٣ ٣كان د٦غ و کی٘یث ج٨ٝیغ  ةح٨ا٣غ راةٌة ٤٠ٌٙ و ٚىایاي اّحتاري را در و٢١ ا٠ؼ و ٧٣ی .8

 ٦اي ٤٠ٌٛی ارائ٥ ک٤غ. اّحتاریات از صٛایٙ را در ٚاٝب ٚیاس

 ٦اي ٠ح٘اوجی ةؼاي یک ٨٠و٨ع ج٨ٝیغ ١٣ایغ. ٤غ و اؿحغاللجؼی٢ ٠ـیؼ، اؿحغالل ک ةح٨ا٣غ در ک٨جاه .9

٤٠ٌٙ زغیغ را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ ّٞث پیغایف و وز٨ه ج١ایؽ آن ةا ٤٠ٌٙ ٚغیٟ را ج٨ویش د٦غ و ١ٞٚؼو اّحتار ٤٠ٌٙ  .11

 ارؿ٨ٌیی را در ةؼاةؼ ٣ٛغ٦اي ٤٠ٌٙ زغیغ ٠كعل ک٤غ.

   ٚىایاي روز٠ؼه اؿح٘اده ک٤غ. ٦ا و ةح٨ا٣غ از ٤٠ٌٙ اصح١االت و ٤٠ٌٙ ٗازي در جضٞیٜ گؽاره .11

 ذيکالم جذٍ  يي شٌاسيداّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ 

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 اي هؼزفي کٌذ کِ هخاطة ػاللوٌذ تِ تزرسي آى شَد. گًَِ تتَاًذ ديي را تِ

 «:ق٤اؿی و کالم زغیغ دی٢»ا٦غاف جک١یٞی درواصغ آ٨٠زقِی 

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

اي ج٨میٖ ک٤غ )٦ٟ ق٘ا٦ی و ٦ٟ کحتی( ک٥ ٠عاًب ةا  گ٥٣٨ دی٢، کارکؼد دی٢ را ة٥ ةح٨ا٣غ ٨٦یّث دی٢، ا٦غاف دی٢، ١ٞٚؼو .1

 داري و ٠ؼاز٥ْ ة٥ دی٢ در ز٨ا٣ب ٠عحٖٞ ز٣غگی ة١٤ایغ. جن٨رِ آن، جنغیٙ ة٥ وؼورت دی٢

٦اي یک دی٢ مضیش و صٙ را ٨ًري ّؼو٥ ک٤غ ک٥ ٠عاًب ةح٨ا٣غ ةؼاي  ةح٨ا٣غ ّٞث جکذّؼ ادیان را جتیی٢ ک٤غ و قاظل .2

 کار ةتؼد. كعیل درؿحی و ٣ادرؿحی ٣٨١٣ة ٨٠رد ٣ُؼش ة٥ج

اي ةیان ک٤غ ک٥ ٠عاًب ٥َ٣  گ٥٣٨ ٦ا را ة٥ ٦اي گ٘حگ٨ و وةالگ ةح٨ا٣غ پاؿط قت٧ات داراي ٗؼاوا٣ی در ؿٌش دا٣كس٨یی، اًاق .3

 ٗٛي ؿاکث ةٞک٥ ٚا٣ِ ق٨د و جنضیش ٣گؼقی ةؼاي او م٨رت پػیؼد.

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

٦اي گ٘حارِي  ٦ا، ؿتک گ٘حاري و ظن٨میات زةا٣ی دی٢ را در یک ةؼرؿی جٌتیٛی ةا ؿتک ذالةح٨ا٣غ ةا ذکؼ ق٨ا٦غ و ٠ .4

 ٦اي دی٢ و قؼائي الزم ةؼاي ٧ٟٗ جضٞیٞی آ٧٣ا را ارائ٥ د٦غ. دیگؼ ٠ٛایـ٥ ک٤غ و دؿح٨را١ْٜٝ ازؼایی ةؼاي ٧ٟٗ اوٝیة گؽاره
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ؿاز در جاریط ةكؼ ج٧ی٥ ک٤غ و در یک  ا٦بِ زؼیانادیان و ٠ػ کارکؼدو   ، ٚا٨٣ن، ٗؼ٤٦گ ةح٨ا٣غ زغوٝی جٌتیٛی از ٣گؼش .5

زٞـ٥ ٠٨١ّی در ؿٌش ًالب و دا٣كس٨یان، ٣ٛاط وْٖ و ٨ٚت ٦ؼ کغام را ارائ٥ ١٣ایغ و ةا اؿح٤اد ة٥ ٣ُؼ ٠حعننی٢، 

 ٦اي رٚیب اؿالم و جكیِ در ز٠ان صال و آی٤غه را ّؼو٥ ١٣ایغ. ٦ا، ٨ٚا٣ی٢ و ٗؼ٤٦گ ٣گؼش

و  ک٤غ، ٤٠اةِ اًالّاجی )اّٟ از چاپی، ق٘ا٦ی، اٝکحؼو٣یکی ق٤اؿی ّؼو٥ ٠ی ٠تاصخ دی٢ةح٨ا٣غ رازِ ة٥ ٠ٌاٝتی ک٥ در  .6

 ٦اي ١ّٞی( ٠ْؼٗی ک٤غ و اّحتارؿ٤سی ١٣ایغ. قعنیث

 زیٍ تفس يػلَم لزآً اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 سزػت تاسياتي کٌذ ٍ شَد، آيات راجغ تِ آى هَضَع را تِ تتَاًذ ٍلتي هَضَػي هطزح هي

 کار تثزد. تِ ػولاي تَضیح دّذ کِ هخاطة تتَاًذ در  گًَِ پیام خذاًٍذ در آى آيات را تِ

 «:٨ّٞم ٚؼآ٣ی و ج٘ـیؼ»در واصغ آ٨٠زقیِ  ا٦غاف جک١یٞی

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

٨ًري ک٥ صغاٜٚ پاؿط ة٥  ٦ا را ٠ْؼٗی ک٤غ ة٥ جک ؿ٨ره ةح٨ا٣غ در یک چکیغة ج٨می٘ی )ق٘ا٦ی و کحتی(، کٜ ٚؼآن و جک .1

 ت زیؼ ةاقغ: ؿ٨اال

 اؿث؟ ؿ٨االجی چ٥ ة٥ پاؿط ؿ٨ره ای٢        أ. 

 چیـث؟ ؿ٨ره ای٢ امٞی ٦غف    ب. 

 اؿث؟ قغه ًی ٠ؼاصٞی چ٥ و اؿث؟ قغه آٔاز اي ٥ٌٛ٣ چ٥ از ٨ٗق ٦غفِ  ة٥ رؿیغن ةؼاي      ج. 

 اؿث؟ چگ٥٣٨ ٚؼآن کٜ در ؿ٨ره ای٢ ٨٠ْٚیث       د. 

 چیـث؟ ٠كاة٥ ي٦ا ؿ٨ره ةا ؿ٨ره ای٢ ج١ایؽ       ه. 

 ک٤یٟ؟ اؿح٘اده ز٣غگی در رقغ ةؼاي ؿ٨ره ای٢ از چگ٥٣٨       و. 

٨ًري ک٥ ٠عاًب جن٨یؼي ک٥ پیؼوان ٦ؼ یک از ای٢  ٦اي ادیان دیگؼ ٠ٛایـ٥ ک٤غ ة٥ ةح٨ا٣غ ٚؼآن و ظن٨میاجف را ةا کحاب .1

 کحب در ذ٢٦ دار٣غ را صّؾ ک٤غ و ةح٨ا٣غ ةؼجؼي ٚؼآن را ظ٨د ٣حیس٥ ةگیؼد.

 ادتات ک٤غ ٚؼآ٣ی ک٥ در دؿث دارد، جضؼیٖ ٣غارد و ١٦ان وصی ا٧ٝی ة٥ پیا٠تؼ اؿالم اؿث.ةح٨ا٣غ  .2

٤٠غ ة٥ ٠ؼاز٥ْ ٠ـحٛیٟ و جغةؼ  اي جكؼیش ک٤غ ک٥ ٠عاًب از ؿ٨یی ّال٥ٚ گ٥٣٨ ةح٨ا٣غ ظن٨میات گ٘حاري و زةا٣ی ٚؼآن را ة٥ .3

 ٤غ.یتة در آیات ةك٨د و از ؿ٨ي دیگؼ ظ٨د را ٣یاز٤٠غ ٠ؼاز٥ْ ة٥ ج٘ـیؼ و ٠حعنل
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اي ةیان ک٤غ ک٥ ٠عاًب ٥َ٣  گ٥٣٨ ٦ا را ة٥ ٦اي گ٘حگ٨ و وةالگ ةح٨ا٣غ پاؿط قت٧ات داراي ٗؼاوا٣ی در ؿٌش دا٣كس٨یی، اًاق .4

 ؼد.یٗٛي ؿاکث ةٞک٥ ٚا٣ِ ق٨د و جنضیش ٣گؼقی ةؼاي او م٨رت پػ

 ١٣ایغ. اٗؽار٦اي ٚؼآ٣ی ةؼاي ٠ٌاْٝات جٌتیٛی ٠یان آیات و ٠یان ج٘اؿیؼ اؿح٘اده ةح٨ا٣غ از ٣ؼم .5

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

ةا ذکؼ « ج٨ا٣غ ز٣غگی پیچیغة ا٠ؼوز و ٗؼدا را ٠غیؼیث ک٤غ؟ ٠ٌاٝب چ٤غی٢ ٚؼن گػقح٥ چگ٥٣٨ ٠ی»ةح٨ا٣غ ة٥ ؿ٨الِ ا٣حٛادِي  .6

 ق٨ا٦غ و ٠ـح٤غات پاؿط ةگ٨یغ.

ِٖ روق٤١غ و ٠ْحتؼ، ٤ْ٠ی آیات را از زوایاي ٠ع ةح٨ا٣غ ةا اؿح٘اده از ٤٠اةِ ج٘ـیؼي ةا ؿتک .7 دؿث آورد و  حٖٞ ة٦٥اي ٠عحٞ

 ة٤غيِ داراي ا٣ـسام ارائ٥ ک٤غ. م٨رت یک ز١ِ ة٥

ةؼداري ة٧ی٥٤  ٦اي ٠عحِٖٞ ٠ؼدم ٤٠اةِ ج٘ـیؼي ٤٠اؿب ةؼاي ٠ٌا٥ْٝ ٠ْؼٗی ک٤غ و قی٨ه ة٧ؼه ةح٨ا٣غ ةؼاي ؿ٨ٌح و گؼایف .8

 از آن ج٘ـیؼ را ج٨ویش د٦غ.

اي ک٥ ٠عاًب دو جن٨یؼ ٠ح٘اوت در ذ٢٦ ظ٨د  ٥گ٣٨ ةح٨ا٣غ ج٘اوت ٠یان آیات ٠كاة٥ در یک ٨٠و٨ع را ج٨ویش د٦غ ة٥ .9

 جؼؿیٟ ١٣ایغ.

 ٤٠ك٨ر را٦تؼدي ایساد ج١غن اؿالم را ةؼاؿاس آیات ٚؼآن جغوی٢ ک٤غ. .11

 ةح٨ا٣غ ةؼاي ٧ٗؼؿحی از ٨٠و٨ّاتِ ٠تحالة٥ در ز٣غگی، صغاٜٚ یک آی٥ را از صٍ٘ ةع٨ا٣غ. .11

 ک٤غ.٦اي ٨٠و٨ّی از آیات را از ٚؼآن ةازیاةی  ؿؼّث ٠س٥ّ٨١ ةح٨ا٣غ ة٥ .12

جغریر ظ٨د را ٠عاًب کالم ا٧ٝی اصـاس ١٣ایغ و واؿي زةا٣ی را صؾّ  در ٚؼائث روزا٣ة ٚؼآن، مضیش و صؽی٢ ةع٨ا٣غ و ة٥ .13

 ٣ک٤غ و در ٦ؼ ؿال ٣ـتث ة٥ ؿال ٚتٜ، جٞٛی و دریاٗث ٤ْ٠ایی ةیكحؼي ٣ـتث ة٥ آیات در ظ٨د ةیاةغ.

 

 ثيػلَم حذ اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 اديث هؼتثزتزاي اًتمال ًظز ديي تِ هخاطة ارائِ کٌذتتَاًذ اح

 اي کِ هخاطة را تزاي ايجاد تغییز در سًذگي فؼال کٌذ گًَِ تِ

 «:٨ّٞم صغیخ»در واصغ آ٨٠زقیِ  ا٦غاف جک١یٞی

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

ي ک٥ صغاٜٚ ٨ًر ةح٨ا٣غ در یک چکیغة ج٨می٘ی )ق٘ا٦ی و کحتی(، ٧ٗؼؿحی از کحب صغیذی قی٥ْ و ّا٥ّ٠ را ٠ْؼٗی ک٤غ ة٥ .1

 پاؿط ة٥ ؿ٨االت زیؼ ةاقغ:

 اؿث؟ پؼداظح٥ اصادیخ ة٥ اي ا٣گیؽه چ٥ ة٥ کحاب        أ. 



11 
 

 اؿث؟ چگ٥٣٨ کحاب در اصادیخ ة٤غي دؿح٥ و ة٤غي  ًت٥ٛ ؿاظحار    ب. 

 ث ٣ٜٛ و ٠ـح٤غؿازي اصادیخ در کحاب چگ٥٣٨ اؿث؟ )وؼیب اّحتار کحاب(کی٘ی      ج. 

 چیـث؟ ٠كاة٥ کحب از بکحا ١٠یؽة ظن٨میث       د. 

 داد؟ ا٣سام را ةؼداري ة٧ؼه ةیكحؼی٢ کحاب از ج٨ان ٠ی چگ٥٣٨       ه. 

ؿ٤ِغ ای٢ صغیخ »ةح٨ا٣غ ؿ٤غ یک روایث را پیغا ک٤غ و ةؼاؿاس ٣ُؼ ٠حعننی٢ اّحتارؿ٤سی ١٣ایغ ی٤ْی ةح٨ا٣غ ة٥ ؿ٨الِ  .2

ک٤٤غه اّحتار صغیخ را  اي ک٥ ؿ٨ال گ٥٣٨ ةغ٦غ ة٥پاؿط روق٤١غ و ٠نغاٚی « کساؿث؟ و از کسا ٨ْٞ٠م اّحتار داقح٥ ةاقغ؟

 ١ٝؾ ک٤غ.

از١اع ٠حعننی٢، از اؿؼائیٞیات یا زْٞیات ّا٥٠ ٦ـح٤غ را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ ّغم اّحتار آ٧٣ا را  ٧ٗؼؿحی از اصادیذی ک٥ ة٥ .3

 ةا ذکؼ ٤٠تِ ة٥ ٠عاًب ٤٠حٜٛ ک٤غ.

 ةح٨ا٣غ روایات را ة٥ زةان ز٣غگی ٠ْامؼ جؼز٥١ ک٤غ. .4

جؼی٢ ز٠ان، ةیكحؼی٢ اًالّات  اي ک٥ در ک٨جاه گ٥٣٨ اٗؽار٦اي صغیذی و رزاٝی ظام٥ و ّا٥٠ اؿح٘اده ک٤غ ة٥ ٣ؼمةح٨ا٣غ از  .5

  ٠ؼجتي و ک١حؼی٢ اًالّات ٣اظ٨اؿح٥ ةازیاةی ق٣٨غ.

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

ؿا٥٣ از ق٤ا ةح٨ا٣غ ٤٦گام اؿح٘اده از یک صغیخِ ٠ْحتؼ، ةؼاي ا٣حٛال صؾّ اّحتاِر صغیخ ة٥ ٠عاًب، ٣کات قعنیث .6

 ظن٨میات ةؼظی راویاِن داراي ٗؼاوا٣ی در ؿ٤غ اصادیخ ذکؼ ک٤غ.

ةح٨ا٣غ ٤٦گام ّؼوة صغیخ ٔیؼ٠ْحتؼ، ٣ادرؿحِی صغیخ را صغس ةؽ٣غ و ؿ٨االت صاوي ٚؼائ٢ الزم ةؼ ّغم اّحتار صغیخ را  .7

 ةؼ گ٨ی٤غة صغیخ ّؼو٥ ک٤غ.

 غیخ را از صٍ٘ ةع٨ا٣غ.ةح٨ا٣غ ةؼاي ٧ٗؼؿحی از ٨٠و٨ّاتِ ٠تحالة٥ در ز٣غگی، صغاٜٚ یک ص .8

 ٤٠ك٨ر را٦تؼدي ایساد ج١غن اؿالم را ةؼاؿاس روایات جغوی٢ ک٤غ. .9

 ٦اي ٨٠و٨ّی از اصادیخ را از ٤٠اةِ ةازیاةی ک٤غ. ؿؼّث ٠س٥ّ٨١ ةح٨ا٣غ ة٥ .11

  اٝضغیخ را ٨ًري ک٥ ٠عاًب ا٣ـسام و ٤٠ٌٛی ة٨دن آن را اصـاس ک٤غ ارائ٥ د٦غ. ةح٨ا٣غ جضٞیٜ و ج٘ـیؼ ٔؼیب .11

از کسا ٨ْٞ٠م ٠ٌٞب ای٢ صغیخ »گام اؿح٤اد ة٥ یک صغیخ ةؼاي ایساد جٕییؼ در رٗحار ٠عاًب، ة٥ ؿ٨ال ا٣حٛاديِ ةح٨ا٣غ ٤٦ .12

اي  گ٥٣٨ ١٦ؼاه ق٨ا٦غ ةغ٦غ ة٥ پاؿط روق٤١غ و ة٥« ٠ؼة٨ط ة٥ ز٠ان ٠ا ٦ٟ ةاقغ و اظحناص ة٥ ز٠ان مغور آن ٣غاقح٥ ةاقغ؟!

کار ةؼدن ؿ٨ال ا٣حٛادِي ٠ػک٨ر ةؼاي ٨٠ارد ةْغي جؼدیغ  یغ و در ة٥ک٥ ٠عاًب اذّان ة٥ کٞیّث و ٠٨١ّی ة٨دن صغیخ ة١٤ا

 ک٤غ.

 ٦اي ظٌی اؿح٘اده ک٤غ و ة٥ آ٧٣ا اؿح٤اد ١٣ایغ. ةح٨ا٣غ از ٣ـع٥ .13

ک٥ ةح٨ا٣غ  ٨ًري کار رٗح٥ در روایات را در ٨٠و٨ّات ٠عحٖٞ ةك٤اؿغ ة٥ ٦اي ة٥ ؿتک گ٘حاري و ٨٣ع ک١ٞات و جؼکیب .14

 ک٤٤غة جضٛیٙ و ٠ٌا٥ْٝ، ّؼو٥ ١٣ایغ. ةؼاي زـحس٨ را ة٥ درظ٨اؿث٦اي مضیش  ٧ٗؼؿحی از کٞیغواژه
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 زُیخ ٍ سيتار اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 تزداري شَد. اي کشف کٌذ کِ تزاي ايجاد تغییز در آيٌذُ تْزُ گًَِ تتَاًذ حمايك تاريخي را تِ

 «:جاریط و ؿیؼه»در واصغ آ٨٠زقیِ  ا٦غاف جک١یٞی

٦ا و ٠ـح٤غات جاریعی ارائ٥  ٦اي گػقح٥ ٦ـح٤غ، گؽارش آیات و روایاجی ک٥ ٠ؼة٨ط ة٥ پیا٠تؼان، ا٨ٚام و ٠ٜٞ و ج١غن ةح٨ا٣غ در ج٘ـیؼ .1

اي ک٥ جن٨یؼي دٚیٙ و ق٘اف از آیات و روایات ٠ؼة٥ً٨  گ٥٣٨ ک٤غ و یک زغول جٌتیٛی از ظن٨میات و ج١ایؽات آ٧٣ا ّؼو٥ ١٣ایغ ة٥

 صامٜ ق٨د.

و ...ک٥ در ؿؼاؿؼ ز٧ان رازِ ة٥ « اٝـالم ا٠ام ّٞی ّٞی٥»، «اٝـالم ٨٠ؿی ّٞی٥»، «٠ض١غ رؿ٨ل اهلل»ٟٞ ٦ایی ٠ا٤٣غ ٗی ةح٨ا٣غ ٗیٟٞ .2

 جاریط ا٣تیاء و ا٠ا٠ان ؿاظح٥ قغه اؿث را ةا ارائ٥ ق٨ا٦غ و ٠ـح٤غات ٣ٛغ ک٤غ.

٠ْؼٗی ک٤غ و صغاٜٚ ده  ةح٨ا٣غ قعنیث و ٗؼ٤٦گ ٦ؼ یک از ا٣تیاء ٠ػک٨ر در ٚؼآن و ٦ؼ یک از ٠ْن٠٨ی٢ را در یک ٠ٛا٥ٝ ١ّٞی .3

اي ک٥ ٠عاًب پؾ از اؿح١اع، ٣گؼقی زغیغ و  گ٥٣٨ دٚی٥ٛ در ٨٠رد ٦ؼ یک از آ٧٣ا ؿع٢ ةگ٨یغ و کار٣ا٠ة آ٧٣ا را ارائ٥ ک٤غ، ة٥

 گیؼي در ظ٨د اصـاس ١٣ایغ. ٠ْادالجی جازه ةؼاي جن١یٟ

٦ا را  ا١ْٝارف گػقح٥ و صال، در کحب جاریعی و دائؼه ٦اي جاریط ج٨ؿي ک٘ار، ا٦ٜ کحاب، ّا٥٠ در ةح٨ا٣غ صغاٜٚ پ٤ر ٥٣٨١٣ از جضؼیٖ .4

 غ.ةا ٠ـح٤غات ارائ٥ ک٤

 ؿؼّث ٚىایا و ص٨ادث جاریعی را از ٤٠اةِ ةازیاةی ک٤غ. ةح٨ا٣غ ة٥ .5

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

 ارائ٥ کؼده ةاقغ:١ّٞی ة٨٤یـیغ ک٥ ای٢ ٠٘ا٦یٟ را ج٨ویش داده و جادیؼ آ٧٣ا ةؼ ٣گؼش ة٥ جاریط را   ةح٨ا٣غ رازِ ة٥ ٨٠و٨ّات زیؼ ٠ٛا٥ٝ .6

 ق٧ؼي ق٤اؿی ا٣ـان        أ. 

 آن کٞی ٠ْادالت و ق٤اؿی زا٥ْ٠    ب. 

 ج١غن و ٗؼ٤٦گ      ج. 

 داري صک٠٨ث ٠ْادالت و ؿیاؿث       د. 

 ي ١ّٞکؼد آن٦ا قی٨ه و اؿح١ْار       ه. 

 ٣گاري جاریط ٦اي روش       و. 

 زٕؼاٗیا ٗٞـ٘ة       ز. 

 جاریعی ٦اي ّکؾ و اقیاء اؿ٤اد، ج٘ـیؼ و جضٞیٜ ٦اي قی٨ه      ح. 
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کار ةتؼد جا ةح٨ا٣غ ج٘اوت  ةح٨ا٣غ جسؽی٥ و جؼکیب ٠ضح٨ا٦اي جاریعی را ا٣سام د٦غ و اةؽار جضٞیٜ ٠ضح٨ا را در ٨٠اد جاریعی ة٥ .7

 .٦غگیؼي ٧٣ایی ٣كان د را در ٣حیس٦٥اي جاریعی ا٣سام قغه ج٨ؿي ٠حعننی٢ را جكعیل داده و جادیؼ ای٢ ج٘اوت  جضٞیٜ

ةا ج٨ز٥ ة٥ جض٨الت ةـیار گـحؼده ز٣غگی ا٠ؼوزه، ٠ٌاْٝات جاریعی کارةؼد چ٤غا٣ی ٣غارد و ةیكحؼ ةایغ »ةح٨ا٣غ در ةؼاةؼ ؿ٨الِ ا٣حٛاديِ  .8

٦اي ا٠ؼوز و آی٤غه را  یاةی ة٥ اؿتاب و ّٜٞ و رو٣غ ص٨ادثِ گػقح٥، در ةؼ٣ا٥٠ ةا ذکؼ ق٨ا٦غ، جادیؼ ١ّیٙ دؿث« ة٥ آی٤غه پؼداظث!!

 غ.٣كان د٦

ؿاز در ٨ًل جاریط اؿالم را در زغوٝی جٌتیٛی ارائ٥ د٦غ و چگ٣٨گی جادیؼ آ٧٣ا ةؼ ایساد  ٦اي زؼیان ٦ا و گؼایف ةح٨ا٣غ اٗکار و ٣گؼش .9

 ص٨ادث را جكؼیش ک٤غ.

ٞب را ةؼ ةح٨ا٣غ ٤٦گام ٣ٜٛ یک وا٥ْٚ جاریعیِ ٔیؼ٠ْحتؼ، ٣ادرؿحیِ ٣ٜٛ را صغس ةؽ٣غ و ؿ٨االت صاوي ٚؼائ٢ الزم ةؼ واْٚی ٣ت٨دن ٠ٌ .11

 گ٨ی٤غه ّؼو٥ ک٤غ.

اي ک٥ ٠عاًب ٣ـتث ة٥ جکؼار  گ٥٣٨ ّٞی٧ٟ را ةا ٠ـح٤غات ّؼو٥ ک٤غ ة٥ اهلل ٦اي ٔیؼ٠ْحتؼ ٌْٚی در ٠ؼادی ٠ْن٠٨ی٢ ؿالم ةح٨ا٣غ ٣ٜٛ .11

 در ٣ٜٛ آ٧٣ا ا٣نؼاف صامٜ ١٣ایغ.

صٜ  ن آن را اصـاس ک٤غ و راهاي ةؼاي ٠عاًب ج٨ویش د٦غ ک٥ ٤٠ٌٛی ة٨د گ٥٣٨ ٦اي جاریعی را ة٥ ةح٨ا٣غ ّٞث اظحالف ٣ٜٛ .12

 دؿث ةیاورد. ٦اي ٌْٚی از جاریط را ٣یؽ ة٥ یاةی ة٥ صغاٜٚ دؿث

 ةح٨ا٣غ ةؼاي ٧ٗؼؿحی از ٨٠و٨ّاتِ ٠تحالة٥ در ز٣غگی، صغاٜٚ یک مض٤ة جاریعی از ز٣غگی ا٣تیاء و ائ٥١ را از صٍ٘ ٣ٜٛ ک٤غ. .13

ج٤ُیٟ ١٣ایغ جا ٨٠ْٚیث ٠ـ١ٞی٢ و کی٘یث ١ّٞکؼد رؿ٨ل ظغا و ةح٨ا٣غ ج٨ٛیٟ جٌتیٛی درون ز٧ان اؿالم ةا ةیؼون ز٧ان اؿالم را  .14

 جؼ ٚاةٜ جن٨ر و جؼؿیٟ ةاقغ. جؼ و دٚیٙ اٝـالم ةا ٠ٛایـ٥ ةا ٨٠ْٚیث کالن ز٧ا٣ی ق٘اف ٠ْن٠٨ی٢ ّٞی٧ٟ

 

 يفلسفِ اساله اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 ة را تا استذالل ػملي ارائِ کٌذ.تتَاًذ ًگزش ديي ًسثت تِ ّستي ٍ تزتزي ايي ًگزش تز هَارد رلی

 :«ٗٞـ٥٘»در واصغ آ٨٠زقیِ ا٦غاف جک١یٞی 

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

 ٦ایی ٦ـح٤غ. )ظارج از ظیال و ج٦٨ٟ ٠ا( ةح٨ا٣غ ادتات ک٤غ واْٚیث .1

ا٣غ و جنادٗی و از  یک قتک٥ و دؿحگاه ٤٠ـسٟ و یکپارچ٥ وز٨دي را جكکیٜ داده  ٦ا، ةح٨ا٣غ ادتات ک٤غ ای٢ واْٚیث .2

 ٣یـح٤غ. گــح٥ ٦ٟ

 ةح٨ا٣غ رواةي ةی٢ ٨٠ز٨دات و ؿاظحار کالن ٦ـحی را جؼؿیٟ ک٤غ و ةؼاي ٠غّیات ظ٨د اؿحغالل ةیاورد. .3

رویٟ؟ در کسا ٦ـحیٟ؟ ةا چ٥  ایٟ؟ ة٥ کسا ٠ی ایٟ؟ چگ٥٣٨ آ٠غه گا٣ة چ٥ ٦ـحیٟ؟ از کسا آ٠غه ؿ٨االت ٦٘ث ةح٨ا٣غ ة٥ .4

  غ.ک٤یٟ؟ پاؿط ّٛال٣ی ةغ٦ ٨٠ز٨داجی ٦ـحیٟ؟ چگ٥٣٨ صؼکث ٠ی

  ةح٨ا٣غ وز٨د ظغا و ظن٨میات وز٨دي او را ةا ةؼ٦ان ّٛٞی ادتات ک٤غ. .5

 ةح٨ا٣غ کی٘یث رةي ٨٠ز٨دات ةا ظغاو٣غ را ج٨ویش د٦غ و ةؼاي ٠غّاي ظ٨د اؿحغالل ةیاورد. .6
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ق٨د پاؿط  ٦ا و ٠ٛاالت جعننی ٗٞـ٘ی را درك ک٤غ و ة٥ ؿ٨االجی ک٥ در ٨٠رد ٠ضح٨اي آ٧٣ا پؼؿیغه ٠ی ةح٨ا٣غ ؿع٤ؼا٣ی .7

 ٦غ.ةغ

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

 ٠ٛایـ٥ زغیغ ٗیؽیک ٗؼویات ةا و د٦غ ارائ٥ ةح٨ا٣غ جن٨یؼ ٗٞـ٘ی ةا اؿحغالل از ز٧ان ٠ادي، ٠اده، ٗىا، ز٠ان، ٨٣ر، ا٣ؼژي  .8

 .ک٤غ

٦اي ّؼٗا٣ی )مادق و کاذب(  ٦اي ٠اوراء ٠اده ارائ٥ د٦غ و ةؼ آن اؿحغالل ةیاورد و ةا ج٨میٖ ةح٨ا٣غ ج٨می٘ی از ز٧ان .9

 اّحتارؿ٤سی ١٣ایغ. ٠ٛایـ٥ ک٤غ و

ق٤اؿی و  ةح٨ا٣غ صٛیٛث ٣٘ؾ و روح و ذ٢٦ و راةٌة آ٧٣ا ةا یکغیگؼ و ةا ةغن را ةا اؿحغالل ج٨میٖ ک٤غ و ةا ٗؼویات روان .11

 ٦اي ّؼٗا٣ی ٠ٛایـ٥ ک٤غ. ج٨میٖ

قتک٥  ٦ا ة٥ ٦ـحی و ٦اي ٠ٌؼح در ٗٞـ٥٘ اؿال٠ی را در یک زغول جٌتیٛی ّؼو٥ ک٤غ و جادیؼ ا٨٣اع ٣گؼش ةح٨ا٣غ ٣گؼش .11

یاةی ة٥ ٣گؼقی مضیش و زا٠ِ از ٦ـحی  اي ک٥ ٠عاًب ا١٦یث دؿث گ٥٣٨  ٨٠ز٨دات، در ز٣غگی را ة٥ جن٨یؼ ةکكغ ة٥

 )داقح٢ اًالّات ٗٞـِ٘ی درؿث( را ١ٝؾ ک٤غ.

٦غ گیؼي و ٤ْ٠ی ز٣غگی، ةا ق٨ا ق٤اؿی، جن١یٟ ریؽي و ٠غیؼیث، دی٢ ةح٨ا٣غ جادیؼ ٠تا٣ی ٗٞـ٘ی را در جْٞیٟ و جؼةیث، ةؼ٣ا٥٠ .12

 و ٠ـح٤غات ٣كان د٦غ.

 ٦اي قؼٚی و ٔؼةی را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ صغاٜٚ یک ٣ٛغ ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا ارائ٥ ک٤غ. ٦اي اٝضادي و ٗٞـ٥٘ ٠غّاي ٗٞـ٥٘ .13

کار رٗح٥ در ٚؼآن و روایات را در دؿث داقح٥ ةاقغ و ةح٨ا٣غ  ٦اي ٗٞـ٘ی ة٥ ٦اي ّٛٞی و اؿحغالل ٧ٗؼؿحی از ةؼ٦ان .14

٦اي ٨٠ز٨د در کحاب ا١ٝیؽان و  ز ای٢ آیات و روایات را جضٞیٜ و جكؼیش ک٤غ. )٠ذاًل ةیان٦اي ٗٞـِ٘ی ٠حعننی٢ ا جتیی٢

 کحاب ةضاراال٨٣ار(

 

 يکالم اساله اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 تتَاًذ دستگاُ فکزي ديي را تزسین کٌذ ٍ ػمالًیت آى را اثثات ًوايذ.

 :«کالم»در واصغ آ٨٠زقیِ ا٦غاف جک١یٞی 

 ٠ح٨ؿي:ا٦غاف 

 ةح٨ا٣غ در م٨رت ایؼاد ؿ٨ال یا ٣ٛغ ٣ـتث ة٥ ٨ْٛ٠ل ٣ت٨دِن ٠ضح٨اي گؽارة دی٢، ّٛال٣یث ٠ضح٨ا را داةث ک٤غ. .1

اؿح٤اد آیة...٣گؼش   اؿحغالل ٣ٛٞی ةیاورد. )٠ذال ةگ٨یغ: ة٥  زاي ةؼ٦ان ّٛٞی، ةح٨ا٣غ ةؼاي کٞی٥ ا٦غاف ٠ػک٨ر در ٗٞـ٥٘، ة٥ .2

 ک٥....( گ٥٣٨ اؿث دی٢ ٣ـتث ة٥ کی٘یث ظٞٛث ای٢

٦اي  ٣ت٨ت، ا٠ا٠ث و ٠ْاد را ةؼاؿاس ةؼ٦ان ّٛٞی ادتات ک٤غ و گؽاره ةح٨ا٣غ وؼورت اظحیارِ ا٣ـان و ّغل ا٧ٝی، د٨اب و ّٛاب، .3

 اي ک٥ ٤٠سؼ ة٥ جٕییؼ جن١یٟ و جٕییؼ رٗحار در ٠عاًب ق٨د. گ٥٣٨ ؿاز ٣ـتث ة٥ ای٢ ٨٠و٨ّات را جتیی٢ ک٤غ ة٥ دی٤ِی ٣گؼش
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٦ا ک٥ داراي ٗؼاوا٣ی در زا٥ْ٠ و ز٧ان ٦ـح٤غ را ج٧ی٥ ک٤غ و ةح٨ا٣غ در  دی٤ِی ٠ؼجتي ةا ٣گؼش٧ٗؼؿحی از قت٧ات ةح٨ا٣غ  .4

 یک ٤٠اَؼة دا٣كس٨یی پاؿط ا٤ٚاّی ةغ٦غ.

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

م٨رت یک قتک٥ ٤٠ـسٟ در یک ٠ٛا٥ٝ یا  ٦ا )آیات و روایات( ة٥ اي از گؽاره م٨رت ٠س٥ّ٨١ ةح٨ا٣غ دؿحگاه ٗکؼي دی٢ را ة٥ .5

 ١ٞی ةا ق٨ا٦غ و ٠ـح٤غات ارائ٥ ک٤غ. )٣گؼش اؿالم ة٥ ٦ـحی، ا٣ـان و ز٣غگی چیـث؟(ؿع٤ؼا٣ی ّ

 ٦ا ج٧ی٥ ک٤غ. ٦اي دی٢ و ٗؼویات دیگؼ ٣گؼش زغاول جٌتیٛی ةی٢ گؽاره .6

ٗٞـ٥٘ جاریط، ٗٞـ٥٘ ز٣غگی، ةؼاؿاس ٣گؼش اؿالم را ةا ذکؼ   ق٤اؿی، ق٤اؿی، ٗٞـ٥٘ زا٥ْ٠ ا٣ـان  ةح٨ا٣غ ٗٞـ٘ة دی٢، .7

 ئ٥ د٦غ.٠ـح٤غات ارا

٦اي ٗکؼي رٚیب در ز٠ان صال و آی٤غه را در ٨٠و٨ّات ٨ٗق ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ آ٧٣ا را صغاٜٚ در یک  ٦ا و دؿحگاه ٣گؼش .8

 ٨٠رد ٣ٛغ ک٤غ.

٦اي دی٢ )آیات، روایات مضیش، ؿیؼة ٌْٚی٥ ٠ْن٨م( را  ّٛال٣یث ٨٠ز٨د در ج١ام گؽاره  ةح٨ا٣غ ةا اؿح٘اده از ٤٠اةِ جعننی، .9

 ري ة٥ ٠عاًب ارائ٥ د٦غ ک٥ ٤٠ٌٛی ة٨دن آن ٨١ٞ٠س ق٨د.اؿحعؼاج کؼده و ٨ً

 

 يػزفاى اساله اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 تتَاًذ اهکاى رسیذى تِ شَْد خذاًٍذ، کیفیت ايي شَْد ٍ هزاحل آى را تثییي کٌذ.

 :«ّؼٗان»در واصغ آ٨٠زقیِ ا٦غاف جک١یٞی 

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

 ةا ظاٝٙ ٣ا٠ضغود کی٘یث صى٨ر و ١ّٞکؼد ظغاو٣غ در ٦ـحی را جتیی٢ و ادتات ١٣ایغ. ةح٨ا٣غ کی٘یث رةي ٠ع٨ٞٚاِت ٠ضغود .1

 ةح٨ا٣غ کی٘یث رةي ٣٘ؾ ا٣ـان ةا ظغاو٣غ را جتیی٢ و ادتات ١٣ایغ. .2

 ةح٨ا٣غ ّغم ک٘ایث ذ٤٦یات و ٣یاز ا٣ـان ة٥ ق٨٧د ٚٞتی را جن٨یؼ و ادتات ک٤غ. .3

 ا ٨٠و٨ّات ّؼٗان، را ة١٧٘غ و اّحتارؿ٤سی ک٤غ.٦اي ّؼٗا٣ی در ج٘ـیؼ آیات و روایات ٠ؼجتي ة جضٞیٜ .4

 ای٢ ٠ضح٨اي و ک٤غ ةح٨ا٣غ از اقْار ةا ٠ىا٠ی٢ ّؼٗا٣ی در ادةیات ٗارؿی و ّؼةی ةؼاي ا٣ػار و جتٞیٓ، وٍّ و ظٌاة٥ اؿح٘اده  .5

 ةؼاي ٠عاًب ج٨ویش د٦غ. را اقْار

اي ک٥ ٠عاًب اصـاس ک٤غ ةا ةكؼي  گ٥٣٨ را ةؼاؿاس ٣گؼش اؿالم، ج٨میٖ ک٤غ ة٥« اهلل وٝی»و « ا٣ـان کا٠ٜ»ةح٨ا٣غ  .6

از او صامٜ ک٤غ و ةح٨ا٣غ ادتات ک٤غ « ٚاةٜ ةؼٚؼاري ارجتاط»ز٠ی٤ی ک٥ ٠ضح٨یات ٚٞتی ٠ٞک٨جی دارد روةؼوؿث و جن٨ري 

 وز٨د ا٣ـان کا٠ٜ ةؼاي ٦ـحی وؼوري اؿث و ج٨ویش د٦غ ک٥ ا٣ـان کا٠ٜ چگ٥٣٨ در ٠غیؼیث ٦ـحی ٣ٛف دارد؟

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ
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 و ٨ّاٟٝ ٗی١ا ةی٢ ٣٘ؾ ا٣ـان و ظغاو٣غ را ج٨میٖ ک٤غ و ةؼاي ٠غّاي ظ٨د اؿحغالل ةیاورد.٠ؼاصٜ  .7

 ةح٨ا٣غ ادتات ک٤غ ٚٞب ٠ا٤٣غ ذ٢٦ از ٤٠اةِ ق٤اظث اؿث و دؿحگاه ادراکی ٤٠ـس١ی دارد. .8

  ةح٨ا٣غ ظن٨میات ق٨٧د، واردات و ظ٨اًؼ مادق را در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ ج٨میٖ، ٠ـحغل و جٌتیٙ ک٤غ. .9

 ّت٨ر از ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ و ارجٛاء ة٥ ّاٟٝ ةؼجؼ را ج٨میٖ، ٠ـحغل و جٌتیٙ ١٣ایغ. ةح٨ا٣غ کی٘یث .11

 ةح٨ا٣غ ق٨٧د٦اي کاذب و ظالف را صغس ةؽ٣غ و ةا ارائ٥ ق٨ا٦غ و ٠ْیار٦ا، ّغم اّحتار آن را ادتات ١٣ایغ. .11

ةا ٣گؼش ّؼٗان  ٦اي رایر و رٚیب را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ در یک زغول جٌتیٛی ةؼاي ٦ؼ یک از ٨٠ارد ٨ٗق، ٠غّاي ٣گؼش .12

 اؿالم، ة٥ ٚىاوت ٠عاًب ةگػارد.

 ؿ٨ي ای٢ ک١ال را ج٨میٖ، ٠ـحغل و جٌتیٙ ک٤غ. ةح٨ا٣غ را٦تؼد٦اي صؼکث ة٥ .13

٦اي کاذب و ٣اِٚل داراي ًؼٗغاران ٚاةٜ ج٨ز٥ را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ در یک زغول جٌتیٛی ة٥ ٚىاوت ٠عاًب ةگػارد  ّؼٗان .14

 زد.و ةح٨ا٣غ صغاٜٚ یک ٣ٛغ ةؼ آ٧٣ا وارد ؿا

 

 فمِ ٍ اصَل اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

 تتَاًذ دستگاُ لاًًَي اسالم را تثییي کٌذ ٍ

  لَاًیي خاص در ّزهَضَػي را اس هٌاتغ فتَايي استخزاج ًوايذ

 ٍ تزتزي آى را تز لاًَى رلیة ػمال اثثات کٌذ.

 :«٥ٛٗ و ام٨ل»در واصغ آ٨٠زقیِ ا٦غاف جک١یٞی 

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

٤ّاوی٢ و ٨٠و٨ّات ٧ٛٗی را ةا ٠ـائٜ و ٠كکالت ا٠ؼوز ز٣غگی ٠ؼجتي کؼده، جؼز١ة ٤٠اؿب از ٦ؼ یک از ٤ّاوی٢ ٧ٛٗی ارائ٥  ةح٨ا٣غ .1

  ١٣ایغ.

اي ک٥ ٠حعننی٢ ٦ؼ ٨٠و٨ع  گ٥٣٨ ق٤اؿی ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٤٠اةِ ٠ؼة٥ً٨ ج٨میٖ ک٤غ ة٥ ةح٨ا٣غ ٨٠و٨ّات ٧ٛٗی را از ز٧ث ٨٠و٨ع .2

 ای٢ ج٨میٖ را ٠ْحتؼ ةغا٤٣غ.

اي ک٥ در ٨٠ارد ّغم ٚاةٞیث اؿح٘اده از ٣ل، ةح٨ا٣غ ٠ؼاصٜ  گ٥٣٨ گػاري را ةك٤اؿغ ة٥ رو٣غ و کی٘یث ج٨ٝیغ یک ٚا٨٣ن و ٨ٚاّغ ٚا٨٣ن .3

 پغیغ آ٠غن ٚا٨٣ن زغیغ را ةؼاي ٠عاًب جكؼیش ک٤غ جا ٨ْٛ٠ٝیث و ا٣ـسام دؿحگاه ٚا٣٨٣ی اؿالم ٨١ٞ٠س ق٨د.

٦اي دی٢ در ٨٠و٨ّات ٠عحٖٞ ج٧ی٥ ک٤غ و ٨ٚاّغ و روش صٜ ای٢  ؼظی گؽاره٦ا ٠یان ة «اصـاس جْارض»ةح٨ا٣غ ٧ٗؼؿحی از  .4

گػاري، اةالغ و ازؼاي ٚا٨٣ن  ٦ا را در ٚا٨٣ن ٦ا و ج٘اوت رجت٥ اي ک٥ ٠عاًب ج٘اوت ٨٠ْٚیث گ٥٣٨ کار ةتؼد ة٥ ٦ا را ة٥«اصـاس جْارض»

 ١ٝؾ ک٤غ. 
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قؼصی ةؼ ٦ؼ یک از ای٢   و ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٤٠اةِ ج٘ـیؼي و ٧ٛٗی، االصکام رازِ ة٥ ٦ؼ ٨٠و٨ع را از ٚؼآن اؿحعؼاج ک٤غ ةح٨ا٣غ آیات .5

 آیات ة٨٤یـغ و ٠نادیٙ آن در ز٠ان صاوؼ را ٠ـح٤غا ة٥ ٤٠اةِ ج٨میٖ ١٣ایغ.

 اي از اصادیخ ٠ت٤ایی ک٥ صا٠ٜ ٨ٚاّغ ٦ؼ ةاب ٦ـح٤غ را ج٧ی٥ ک٤غ و قؼصی ةؼاي ٦ؼ کغام ارائ٥ ١٣ایغ. ٠س٥ّ٨١ .6

ٚغم چ٥ ةایغ ةک٤غ و  ة٥ اي ک٥ او ةغا٣غ ٚغم گ٥٣٨ ٥ زةان ٠عاًب )از ةیـ٨اد جا ٠حعنل( جؼز٥١ ک٤غ ة٦٥ا را ة ةایغ ةح٨ا٣غ ٠ح٢ رؿا٥ٝ .7

  ٦ا، از ز٧ث ّٛال٣ی ج٨زی٥ ق٨د. ٣ـتث ة٥ ةؼظی اة٧ا٠ات و اؿحٕؼاب

٠ـح٤غ  ٠ٛاالت و گ٘حگ٦٨اي جعننی ٧ٛٗی را ک٥ صاوي اؿحغالل اؿث ة١٧٘غ و در م٨رت ٨٠از٥ قغن ةا درظ٨اؿث  ةح٨ا٣غ ٠ح٨ن، .8

 یک ٗح٨ا، ٠ـح٤غات و اؿحغالِل ٗح٨اي ٨٠رد ٣ُؼ را ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٤٠اةِ ٠ؼة٥ً٨ اؿحعؼاج ک٤غ و ةؼاي ٠عاًب ج٨ویش د٦غ.

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

اي ةك٤اؿغ ک٥ ةح٨ا٣غ ٥ٛٗ اؿالم را در یک دؿحگاه و ٣ُام ص٨ٛٚی ةؼاؿاس ٠ْادالت ّٛال٣ی  گ٥٣٨ ٗٞـ٘ة ٥ٛٗ و ٗٞـ٘ة ص٨ٛق را ة٥ .9

 ٦اي ص٨ٛٚی دیگؼ ٠ٛایـ٥ ١٣ایغ. در یک زغول جٌتیٛی ةا دؿحگاه جتیی٢ ک٤غ و

ةح٨ا٣غ ٧ٗؼؿحی از ٨ٚاّغ پای٥ و ٠ت٤اییِ دؿحگاه ص٨ٛٚی اؿالم ج٧ی٥ ک٤غ و ٨٠ْٚیث ٦ؼ یک را در دؿحگاه ص٨ٛٚی اؿالم ج٨ویش د٦غ  .11

 اي ک٥ کارةؼد ٚاّغه در جن١ی١ات و رٗحار٦اي ص٨ٛٚی ةؼاي ٠عاًب ٨١ٞ٠س ق٨د. گ٥٣٨ ة٥

٦اي ٠ح٘اوت در ؿاظحار ٥ٛٗ را در یک زغول جٌتیٛی ارائ٥ د٦غ و ج٘اوت ١ّٞکؼد و جادیؼ ٦ؼ یک را ةا  ة٤غي ة٤غي و دؿح٥ غ ًت٥ٛةح٨ا٣ .11

 ق٨ا٦غ و ٠ـح٤غات ّؼو٥ ک٤غ.

٦اي ٦ؼ ٚـ١ث ة٥ ٨ٚا٣ی٢ و ٠ٛؼرات  ٦اي آن را ة٥ جن٨یؼ ةکكغ و ٣یاز٤٠غي ةح٨ا٣غ قتک٥ کالن ز٣غگی، ج١غن، صک٠٨ث و زیؼؿیـحٟ .12

 دؿث آورد. قغه از ٣یاز٦اي ةكؼي را ة٥ ة٤غي اي ک٥ ٠عاًب ٧ٗؼؿحی ًت٥ٛ گ٥٣٨ ج٨ویش د٦غ ة٥ را

کار ةتؼد و در یک ةؼرؿی جٌتیٛی ةا ١ّٞکؼد  ٚا٣٨٣ی ة٥ ٠ح٨نگػار )ج٘ـیؼ ٠ح٢( را در  ةح٨ا٣غ ٨ٚاّغ و روش کكٖ ٠ٛن٨د ٚا٨٣ن .13

 ٠حعنل، جضٞیٜ ظ٨د را ةازؿازي ک٤غ.

ق٣٨غ ٠ٌِٞ ةاقغ و ةح٨ا٣غ صغاٜٚ در یک ٨٠رد آن را ٣ٛغ  ٦اي ج٘ـیؼ ٠ح٢ ک٥ رٚیب ٠ضـ٨ب ٠ی روشاز ٣ُؼیات ٠ٌؼح در ٨ٚاّغ و  .14

 ک٤غ.

٦ا را  یاةی ٗؼدي و ازح١اّی و ز٧ا٣ی ة٥ ای٢ صغاٜٚ ٦اي ٌْٚی ٚا٣٨٣ی در ٦ؼ ةاب را ج٧ی٥ ک٤غ و ةؼ٣ا٥٠ دؿث اي از صغاٜٚ ٠س٥ّ٨١ .15

 ٚغم ّؼو٥ ١٣ایغ. ة٥ م٨رت ٚغم ة٥

آیغ ج٧ی٥ ک٤غ و کی٘یث اؿح٘اده از آ٧٣ا را  ٦اي ٚا٣٨٣ی پغیغ ٠ی ٦ا را ةؼاي ٠كکالجی ک٥ در ٠ـیؼ جضٛٙ صغاٜٚ صٜ اي از راه ٠س٥ّ٨١ .16

 ٚغم ارائ٥ ١٣ایغ. ة٥ م٨رت ٚغم ةؼاي جنضیش ٠ـیؼ یا ةازؿازي ٨٠و٨ع، ة٥

١٣ایغ. )صغس زدن  ةح٨ا٣غ صاالت ٠عحٞ٘ی را ک٥ ١٠ک٢ اؿث ةؼاي اٗؼاد در ارجتاط ةا یک ٨٠و٨ع ٠كعل پغیغ آیغ ٧ٗؼؿث .17

  ٚغم ازؼا ک٤غ. ة٥ اي ج٨ویش د٦غ ک٥ ٠عاًب ةح٨ا٣غ ٚغم گ٥٣٨ ٗؼوّات( و صکٟ ٦ؼ صاٝث را ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٣ُؼ ٠حعنل ة٥

ة٥ آیات و روایات اؿح٤اد ک٤غ و ایساد صّؾ ٠عاًب ٚؼار گؼٗح٢ِ ٠ـحٛیٟ   ةح٨ا٣غ در ج٨ویش ٠ـائٜ قؼِّی ٠ض٨ري و کالن در ٦ؼ ةاب، .18

 ّؾ ٠ـحضکٟ ة٨دن ٗحاوا، ا٣گیؽة آ٧٣ا در ا٣سام دؿح٨رات قؼّی را ج٨ٛیث ١٣ایغ.ةؼاي اٗؼاد و ص

ک٤٤غگاِن ٠عحٖٞ ةا ٠ؼازِ  ٦اي ٠ٌؼح در زا٥ْ٠ را اؿحعؼاج ک٤غ و جکٞیٖ ٌْٚی ة٥ ؿ٨ال ةح٨ا٣غ ٚغر ٠كحؼك و ٠حی٢ٛ از رؿا٥ٝ .19

 ٠عحٖٞ، ّؼو٥ ١٣ایغ و ّٞث اظحالف ٗحاوي را ةؼاي ٠عاًب ج٨ویش د٦غ. 

ؿازي ک٤غ جا جن٨یؼي مضیش از ازح٧اد در ذ٢٦ ٠عاًبِ ةا  ٚغمِ یک اؿح٤تاط و ازح٧اد را ةؼاي ٠عاًب قتی٥ ة٥ ش ٚغمةح٨ا٣غ رو .21

 ٦ا و ازح٧اد٦ا را ٠كا٦غه ک٤غ. ٦اي ٔٞي، ایساد ق٨د،و ٤٠كاء ج٘اوت اؿح٤تاط ٗؼض پیف

 ١٣ایغ.ةح٨ا٣غ از ٠ح٨ن ص٨ٛٚی اؿح٘اده ک٤غ و در یک زغول جٌتیٛی ةا اصکام قؼّی ٠ٛایـ٥  .21
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ةح٨ا٣غ در ا٨٠ر ص٨ٛٚی)ظا٨٣ادگی و ٠اٝی(٠كاوره ةغ٦غ، ٚؼارداد ج٤ُیٟ ک٤غ، صٜ اظحالف ١٣ایغ، ٠ضاؿتة ظ١ؾ و زکات، ارث و دی٥  .22

 را ا٣سام د٦غ، ٠ْا٠الت رایر در ةازار ظُؼد ٠٨١ّی و ةازار٦اي ظُؼد ظاص )٠ا٤٣غ ة٨رس( و ةازار٦اي کالن را اّحتارؿ٤سی ک٤غ.

دؿث آورد و در یک زغول جٌتیٛی ةا ٚا٨٣ن اؿالمِ قیْی  ٦اي دیگؼ و ٨ٚا٣ی٢ ٠ػا٦ب دیگؼِ اؿال٠ی را ة٥ و ٠ٞث ةح٨ا٣غ ٨ٚا٣ی٢ ادیان .23

 ٠ٛایـ٥ ک٤غ.

 ةح٨ا٣غ ة٥ ؿ٨االت و ٣ٛغ٦ایی ٠ا٤٣غ ٨٠ارد زیؼ ةا ارائ٥ ٠ـح٤غات و ق٨ا٦غ پاؿط ةغ٦غ: .24

 .گیؼد ٚؼار ص٨ٛٚی ٦اي ٣ُام ٠الك ةایغ ةكؼ ص٨ٛق        أ. 

 دار٣غ؟ را ا٠ؼوز ا٨٠رپیچیغة ج٤ُیٟ ٚغرت ٚتٜ ٚؼن د٧٦ا ة٥ ٠ؼة٨ط ٨ٚا٣ی٢ آیا   ب. 

 ضکٟ ةایغ جٕییؼ ک٤غ.ای٤ و ق٣٨غ ٤٠ٌتٙ ٠کان و ز٠ان قؼایي ةا ةایغ اصکام     ج. 

 .اؿث قعنی ا٨٠ر ة٥ ٠ؼة٨ط ٠غیؼیح٧ٛ٘ی و ک٤غ اداره را زا٥ْ٠ ج٨ا٣غ ٠ی ١ّٞی ٠غیؼیث       د. 

 !!٣یـث ّادال٥٣ و ٨ْٛ٠ل زن دی٥ ارد٨ صساب، ٠ؼد، ٚی٠٨١یث ٚناص، جغاد،ار ٠ا٤٣غ اصکا٠ی       ه. 

 دارد؟ ج٨ؿ٥ْ ةؼاي ٠غٝی اؿالم آیا       و. 

  ج٨ان ج١غ٣یؼٚیب ج١غن ٔؼب ؿاظث؟ دؿحگاه ٚا٣٨٣ی و ٗؼ٤٦گی اؿالم ٠ی ةا آیا       ز. 

 

 اخالق اّذاف ٍاحذّاي آهَسشيِ

 صغاٚٞی ٌْٚی:

ّاي رلیة همايسِ کٌذ َضَػات ٍ جَاًة هختلف سًذگي تا فزٌّگتتَاًذ فزٌّگ اسالم را در ه  

 :«اظالق و ٗؼ٤٦گ»در واصغ آ٨٠زقیِ ا٦غاف جک١یٞی 

 ا٦غاف ٠ح٨ؿي:

اي ة٥ ٠عاًب ٣كان د٦غ ک٥  گ٥٣٨ را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ آن را ة٥« ظ٨ب و ةغ»، «ةایغ٦ا و ٣تایغ٦ا»کی٘یث ج٨ٝیغ و پیغایف  .1

 او ةؼایف آقکار قغه، ة٥ د٣تال جٕییؼ در ٣گؼش و رٗحار ةؼآیغ.٦اي جن١ی١ات و رٗحار٦اي  مض٥٤ پكث

ةح٨ا٣غ ٤ّاوی٢ و ٨٠و٨ّات ٗؼ٤٦گی و اظالٚی را ةا ٠ـائٜ و ٠كکالت ا٠ؼوز ز٣غگی ٠ؼجتي کؼده، جؼز١ة ٤٠اؿب از ٦ؼ یک از  .2

  ٤ّاوی٢ اظالٚی ارائ٥ ١٣ایغ.

اي ک٥ ای٢  گ٥٣٨ را در یک زغول جٌتیٛی ارائ٥ ک٤غ ة٥« ای١ان»و « ّغاٝث»، «ک١ال»، «ؿْادت»ةح٨ا٣غ ٣ُؼیات ٠عحٖٞ در ٨٠رد  .3

 گیؼي جتغیٜ ق٨د. ا٣غازه ٠٘ا٦یٟ از ٠٨٧٘٠ی از١اٝی ةؼاي ٠عاًب ة٥ ٠٘ا٦ی١ی داراي قاظل ٚاةٜ
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ةح٨ا٣غ ٠کاجب ٠عحٖٞ اظالٚی را در یک زغول جٌتیٛی ةا ٠کحب اظالٚی اؿالم ٠ٛایـ٥ ک٤غ و ٠عاًب را ةؼاي صکٟ ة٥ ةؼجؼي آن  .4

 ةکكا٣غ.ة٥ ٚىاوت 

اي ک٥ ٠عاًب ٤٦گام ٨٠از٥ ةا  گ٥٣٨ صٜ آ٧٣ا را ارائ٥ ١٣ایغ ة٥ ٠ـائٜ اظالٚی ج٧ی٥ ک٤غ و راه  ةح٨ا٣غ ٧ٗؼؿحی از ٣ٛاط جْارض و جؽاصٟ .5

 ای٢ ٨٠ارد، ةح٨ا٣غ جن١یٟ مضیش ةگیؼد و رٗحار درؿث را ةؼوز د٦غ.

٦اي اظالٚی را ةؼاي  ١ّٞاء و ةؽرگان( و وٚایِ و داؿحان٦اي ٠ؼزِ و اٝگ٨ )اّٟ از ٠ْن٠٨ی٢،  ةح٨ا٣غ رٗحار٦ا و جن١ی١ات قعنیث .6

ؿازي او  ک٥ ٨٠زب ْٗال جن١یٟ و رٗحار، جضٞیٜ ک٤غ و ةا ق٨ا٦غ و ٠ـح٤غات ٨ًري ة٥ ٠عاًب ارائ٥ ١٣ایغ  ٠الكِ یاةی ة٥  دؿث

 ةؼاي ایساد جٕییؼ در رٗحار ق٨د.

٦ا ارائ٥  ٚغم ةؼاي جضٛٙ ای٢ ٧٠ارت ة٥ ٦اي ٚغم ، دؿح٨را٦ٜ١ْٝاي ز٣غگی را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ ةؼاؿاس اظالق و ٗؼ٤٦گ اؿالم ٧٠ارت .7

 ١٣ایغ.

 كؼٗح٥:یا٦غاف پ

اي ةك٤اؿغ ک٥ ةح٨ا٣غ ٗؼ٤٦گ و اظالق اؿالم را در یک دؿحگاه و ٣ُام رٗحاري ةؼاؿاس ٠ْادالت ّٛال٣ی  گ٥٣٨ ٗٞـ٘ة اظالق را ة٥ .8

 ؼ ٠ٛایـ٥ ١٣ایغ.٦اي ٗؼ٤٦گی و اظالِٚی دیگ جتیی٢ ک٤غ و در یک زغول جٌتیٛی ةا ٣ُام

ةح٨ا٣غ ٧ٗؼؿحی از ٨ٚاّغ پای٥ و ٠ت٤اییِ دؿحگاه اظالٚی اؿالم را ج٧ی٥ ک٤غ و ٨٠ْٚیث ٦ؼ یک را در ای٢ دؿحگاه ج٨ویش د٦غ  .9

 اي ک٥ کارةؼد ٚاّغه در جن١ی١ات و رٗحار٦ا ةؼاي ٠عاًب ٨١ٞ٠س ق٨د. گ٥٣٨ ة٥

٦اي ٦ؼ ٚـ١ث ة٥ ٗؼ٤٦گ و اظالق  ٥ جن٨یؼ ةکكغ و ٣یاز٤٠غي٦اي آن را ة ةح٨ا٣غ قتک٥ کالن ز٣غگی، ج١غن، صک٠٨ث و زیؼؿیـحٟ .11

 دؿث آورد. قغه از ٣یاز٦اي ٗؼ٤٦گی و اظالٚی ةكؼي را ة٥ ة٤غي اي ک٥ ٠عاًب ٧ٗؼؿحی ًت٥ٛ گ٥٣٨ ظ٨د را ج٨ویش د٦غ ة٥  ظاصِ

 م ٠ٛایـ٥ ک٤غ.ق٤اؿی جؼةیحی را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ در یک زغول جٌتیٛی ةا ٣ُؼات اؿال ق٤اؿی رقغ و روان ٠غّیات روان .11

 ق٤اؿی را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ در یک زغول جٌتیٛی ةا ٣ُؼات اؿالم ٠ٛایـ٥ ک٤غ. ٠غّیات زا٥ْ٠ .12

 اي ١ّٞی ارائ٥ ک٤غ. ةح٨ا٣غ رازِ ة٥ ٗؼ٤٦گ و ٤٧٠غؿی ٗؼ٤٦گی و اةؽار٦اي ْٗال ٠ذتث و ٤٠٘ی در ای٢ ٨٠رد ٠ٛا٥ٝ .13

٦ا و ج١ایالت و  ت را٦تؼدي ارائ٥ ١٣ایغ و ٣ٛف ذ٢٦، ظ٨اًؼ، گؼایفم٨رت ٠ْادال ٦ا را ة٥ ٦ا، ٨ٚا٣ی٢ و ٗؼ٤٦گ ةح٨ا٣غ راةٌة ٣گؼش .14

 ؿازي آ٧٣ا ّؼو٥ ١٣ایغ. ٦اي ٚٞتی در جٕییؼ رٗحار٦ا را جتیی٢ ک٤غ و ةؼ٣ا٥٠ ١ّٞیاجی ةؼاي ة٧ی٥٤ دریاٗث

ارجٛاء ةعكغ « ٠ْادالت ٤٧٠غؿی ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠»ة٥ « دؿح٨راجی ةؼاي جٕییؼ رٗحار٦اي ٗؼدي»ةح٨ا٣غ ٣گؼش ظ٨د ة٥ اظالق را از  .15

٦ا، اصکام اظالٚی اؿالم را ةا زةان ٤٧٠غؿی ٗؼ٤٦گی و ةؼ٣ا٠ة  ٦ا و ؿاز٠ان اي ک٥ در زٞـات ٠كاورة ٗؼ٤٦گی ةؼاي ٠س٥ّ٨١ گ٥٣٨ ة٥

 را٦تؼدي ةؼاي جضٛٙ آن ارائ٥ ١٣ایغ.

گیؼي ک٤غ و ةؼ٣ا٠ة  ا٣غازهاي جتیی٢ ک٤غ ک٥ ٠عاًب در ١ّٜ ةح٨ا٣غ جكعیل د٦غ و  گ٥٣٨ ةح٨ا٣غ م٘ات اظالٚی ٠ذتث و ٤٠٘ی را ة٥ .16

 ٚغم ةؼاي ج٨ٛیث یا امالح آن در دؿث داقح٥ ةاقغ. ة٥ ٚغم

.ال.پی، آرا٠ف و ج١ؼکؽ ذ٢٦، ی٨گا، و ... را ةك٤اؿغ و ةح٨ا٣غ در یک زغول جٌتیٛی ةا  ٦اي ٨٠ٗٛیث، ان ٦ا و کالس ٠غّیات دوره .17

 ١ّٞیاجی ةؼاي ازؼاي ٠غل اؿالم ة٥ ٠عاًب ّؼو٥ ک٤غ. ٣ُؼات اؿالم، ةؼجؼي ٠غل اؿالم را ة٥ ٚىاوت ٠عاًب ةگػارد و ةؼ٣ا٥٠

 ةح٨ا٣غ ةؼاي ٦ؼ ٨٠و٨ع اظالٚی و ٗؼ٤٦گی، صغاٜٚ یک آی٥ یا روایث ارائ٥ ک٤غ. .18

٦اي جؼةیحی اظالٚی ٠عحٖٞ را در یک زغول جٌتیٛی ارائ٥ د٦غ و ج٘اوت قی٨ة جؼةیحی ّؼٗان ةا قی٨ة جؼةیحی اظالق را  ةح٨ا٣غ قی٨ه .19

 ٣كان د٦غ.ةا ق٨ا٦غ و ٠ـح٤غات 

 ، ج١ؼی٢ کؼده ةاقغ.کارگاه ٠غیؼیث ٗؼ٤٦گیو  کارگاه ١ِّٞی ج١ؼی٤یکی٘یث ١ّٞیاجی کؼدن دؿح٨رات اظالٚی را در  .21
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 سال اٍل:

و کار ةا + ٥ٛٗ إٝٞة اؿث(  يزٞغ2ٟ )یا مؼف در ٚؼآن کؼی( یز١اٝ ی)٠نٌ٘ يمؼف کارةؼد ي٢ ٦ایمؼف ؿاده + ج١ؼ (0

 ١٣ؼه دارد 4جا  1گاه ٢ و کاری١ؼج٣ؼم اٗؽار ٚا٨٠س ا٨٤ٝر+ 

 (جؼم اول زٞغ اول جؼم دوم زٞغ دوم) ير٦تؼ ی: رؿا٥ٝ آ٨٠زق0اصکام  (1

 ١٣ؼه 4جا  ٢1 ی( + ج١ؼی١ا٣یؿٞ يّـکؼك٥ )یار ا٣غیا ٠ْی)ظ٤غان(  يا ٤٠ٌٙ کارةؼدی( ي: ٤٠ٌٙ )٤٠حُؼ٤٠0ٌٙ  (2

 ٢ی+ ج١ؼ ٥3 جیاْٝؼة ي: ٠تاد٣0ض٨  (3

 غه (ی٥ ) ٥٣ ةؼگؽؼ ٣٨١٣یاز ظ٨د ج٘ـ ي: ٠ٛغار0ٚؼآن (4

 یا کحاب دیگؼي در ٨٠رد جاریط ا٣تیاء )ع( ( یات ا٨ٞٛٝب ّال٥٠ ٠سٞـیا ) جؼز٥١ صیط اال٣تیاز جار ي: ٠ٛغار0ط یجار (5

 ٠ذال ز٧اد اکتؼ ا٠ام )رض( اهلل یؼ و ؿ٨ٞك اٝیؿاده در ٨٠رد ؿ ی+ کحاة ي٢ دا٣ك٨ری: آئ0اظالق (6

 ١٣ؼه 1 يغ ٧ٌ٠ؼیٙ و پژو٦ف در آدار ق٧ی+ جٌت (یرةا٣ يآٚا٦ؼ دو از ) یٛیا کالم جٌتی یغ اؿحغالٝی: ّٛا0کالم (7

 (ی)و٨ٝ ٠ٌاْٝاج یًب اؿال٠ يدرؿ٤ا٥٠  (8

٦اى اظال٩ٚ و امالص٩، کالس جؼةیث و ج٧ػیب، آ٨٠ظح٢ ٠ْارف ا٧ٝی٥، ک٥ ٠ٛنغ ام٩ٞ ةْذث ا٣تیا  ةؼ٣ا٥٥٠: یّٞ یرو٨ان اهلل جْاٝ ی٤یا٠ام ظ١

 ( 12قغ.)ز٧اد اکتؼ ص ٦ا رایر و رؿ٩١ ةا ةاقغ، ةایغ در ص٨زه ّٞی٧ٟ اٝـالم ٩٠

 غ کالس اظالق ةاق٤غ.ی٥ ةای١ّٞ يص٨زه ٦ا يـث ةٞک٥ ج١ام کالس ٦ایش ٣یغ اؿث مضکالس اظالق ٗٛي در ٠ـس ي٢ ج٘کؼ ک٥ زایا

غ در ؿ٥ یک ؿٌش ظ٨ا٣غ و ؿپؾ آن را ر٦ا کؼد ةٞک٥ ٤٠ٌٙ را ةایک دوره و یغ در ی: ٤٠ٌٙ را ٣تایگا٣یگٞپا یرةا٣صسث االؿالم و ا١ٝـ١ٞی٢ 

٢ یا٦ح١ام ة٥ ا یو کال٠ یٙ جؼ ةا ٠تاصذ٥ و در ٠ح٨ن اؿحغالٝیک دور ٤٠ٌٙ ظ٨ا٣غه ق٨د , ةْغ دوةاره ١ّیکتار یدر  ی٤ْیغ. یوره آ٨٠زش دد

 غ.یایا٣ـان ة٥ م٨رت ٠ٞک٥ در ة يازؼا ق٨د جا ٤٠ٌٙ ةؼا يةاقغ ک٥ ٨ٚاّغ ٤٠ٌٙ ة٥ م٨رت کارةؼد

٠ی ق٨د ًٞت٥ از ٣ُؼ ٕٝث ٣یؽ ٚغري ٨ٚي ق٨د و ای٢ کحاب ةؼاي ٝیـا٣ـ٥ اي ک٥ ٣ض٨ ٠تادي اْٝؼةی٥ پؼ اؿث از آیات و روایات ک٥ ةاّخ 

 ٠ٛغ٠اجی را ظ٨ا٣غه ؿ٤گی٢ ٣یـث.

٥ْ در یق یکیـح٤غ، یؼ ٣گارش قغه ا٣غ ا٠ا کا٠ٜ ٣یاظ يّٟٞ کالم، در د٥٦ ٦ا یاز ٠ح٨ن درؿ ياری: ةـیٞیاالؿالم ٠ض١غ م٘ؼ زتؼئ صسث

٢ یغ ةؼًؼف ق٨د، ١٧٠حؼیدار٣غ ک٥ ةا یتیاد ٠ْای٢ کحاب ٦ا ةا وز٨د ٠ضاؿ٢ زیا١ْٝارف و ٠ضاوؼات. اة یغ، ةْغ ةغایاؿالم،ةْغ آ٨٠زش ّٛا

 یغ ؿیک٤غ.آ٨٠زش ّٛا یٟ ١٣یث ّٟٞ کالم را جؼؿی،ظغ٠ات و ا١٦یـحیك٥ و ٣كا٥٣ ٦ا،چیچ کغام ری٢ اؿث ک٥ ٦ی٢ کحاب ٦ا در ای٣ٛل ا

گؼ یغ ک٤ار گػاقح٥ ق٨د، اقکال دیـث ةای٣ یة ا١ْٝارف کحاب درؿیق٨د،ةغا یـیغ ٠ح٤اؿب ةا ٠ـائٜ روز ةاز٨٣یف ٨٣قح٥ قغه و ةایؿال پ

 ی٤ْی٢ یایِ دار٣غ. )ک٤غ و ٗٛي ٣ُؼ ة٥ جك یدر ز٧ان ٠ْامؼ ا٦ٜ ؿ٤ث آق٤ا ١٣ یر در ٔؼب و صحیچ کغام، ًٞت٥ را ةا ج٘کؼ رای٢ ک٥ ٦یا

 ٟ(یٚؼار داد ٥3یث آ٨٠زش ٗؼق و ٠ػا٦ب ک٥ ٠ا در پایا١٦
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 سال دٍم:

 (ی٨ًی)ؿ٥ یقؼح االٝ٘ ی٥ ٗی: ة٧سة ا١ٝؼو٣2ض٨ (1

جا  2( ی١ٚ یدر ٧ٟٗ ٚؼآن )٠ض١غ ٗالص یؼ ٨ّٞم ادةی٢ جادیب + ج١ؼیاالد ی+ ةاب راةِ ٤ٕ٠(  یز١اٝ ی٥ ) ٠نٌ٘یاٝ٘ٛ ی: ٣3٤ٕ٠ض٨ (2

 )ی٤ْی ٦ؼ ًٞت٥ یک ٠ـئ٥ٞ را قتی٥ جضٛیٛات ٨٣یـ٤غه جضٛیٙ ک٤غ( ١٣ؼه 5

اده یک صؽب ٚؼآن پی يؼ ٠تاقؼ را ٦ؼ ًٞت٥ روی٠تاقؼ و ٔ ي٢ )اؿحغالل ٦ای+ ج١ؼ ا٤١ٌٝٙ ٠ُ٘ؼ )ةغون ظٌاة٥ و قْؼ(: ٤٠2ٌٙ (3

 ظ٤غان( يا )٠ٕاٌٝات آٚای( یٗحض یّٞ ی٥٤ ٠ْارف اؿال٠یا )٤٠ٌٙ در آیک٤غ( 

  انیاز جؼز٥١ ٠س١ِ اٝت ي: ٠ٛغار2ٚؼآن (4

 1ج یؼة ا٤ٝتیش ٢٠ ؿیاٝنض يدرؿ٤ا٥٠ ا یا٠تؼ اکؼم )ص( یّنؼ پ یٞیط جضٞی: جار2طیجار (5

 )٠٘اجیش ة٧حؼ اؿث چ٨ن زا٠ِ جؼ و کارةؼدي جؼ اؿث( (ییّال٥٠ ًتاًتا) یا ؿ٢٤ ا٤ٝتی( يث اهلل ز٨ادیآاة )یش اٝضی: ٠٘اج2اظالق (6

 ث اهلل ٠ْؼٗثیآ ی: آ٨٠زش ٨ّٞم ٚؼآ٣ی٨ّٞم ٚؼآ٣ (7

 یوٚث ًالب را جٖٞ ٠درس ظارج ٣ض٨ اؿث و  یق٨د, ٤ٕ٠ یاؿح١ْال ٠ یٟ ٦ؼ صؼف در چ٥ ٠ْا٣ی٢ اؿث ک٥ ةغا٣یآٚا: ٦غف از ٠٘ؼدات ا

 ک٤غ.

 ٤غ.ی٥ را ٠ٌا٥ْٝ ١٣ایاٝ٘ٛ یكگ٘حار ٤ٕ٠یـ٥ ک٤٤غ صح١ا پی٥ ٠ٛایاٝ٘ٛ یب و ٤ٕ٠یاالد ی٢ دو کحاب ٤ٕ٠یظ٨ا٤٦غ ة یک٥ ٠ یةؽرگ٨ارا٣

ائغ ٦غر درمغ از کحاب ٤ٕ٠ی اوا٥ٗ و زائغ اؿث، ةایغ پؼؿیغ ک٥ چ٤غ ؿاّث از وٚث ًٞت٥ ةاةث ای٢ زو 31جا  ٧٠21ٟ آ٣ک٥ اگؼ ٚت٨ل ک٤یٟ 

 121جا  111ؿاّث ٠ٌا٥ْٝ ةؼاي ا٠حضان و ... ، ظالم٥ صغود  15جا  11 ؿاّث ٠تاصذ٥ اش+ 31جا  21 زٞـ٥ کالس+ 71جا  ٠61ی ق٨د؟ 

، وٚث ص٨زه چٌذ صذ ّشار ًفز ساػترا در جْغاد ًالةی ک٥ ٤ٕ٠ی ٠ی ظ٨ا٤٣غ وؼب ک٤یغ، ة٥ٞ! ؿاّات ؿاّث از وٚث ٦ؼ ًٞت٥! صال ای٢ 

اگز ؿ٨ال زغي آن اؿث ک٥  س ٦ا را ة٥ ٨ًر جٛؼیتی صـاب ک٤یغ!صال زوائغ ٥١٦  در اةث ٗٛي زوائغ یک کحاب.ی ق٨د ة٦اي ١ّٞی٥ جٖٞ ٠

شوا کِ اس  ( آهذًذ ٍ فزهَدًذ هي راضي ًثَدم ٍجَّات را صزف ايي اضافات کٌیذ،اهام سهاى)ػجل اهلل تؼالي فزجِ الشزيف

چِ جَاتي خَاّین داشت؟! دستتاى را هي ٍالؼا زاف کزديذ؟! آى هَلغ ها اس دستتاى تز هي آهذ اصالح کٌیذ، چزا ًکزديذ؟ چزا

ة٥ ای٢ ک٥ چ٥ جْغاد از ًالب ةؼاي جض٨ل پیك٧٤اد یا ا٣حٛاد دار٣غ ج٨ز٥ ٣ك٨د، ٠ا ةایغ جکٞیٖ  .تَسن، تْذية درٍس را جذي تگیزيذ

 ظ٨د٠ان را در پیكگاه ظغاي ّٞیٟ و ظتیؼ ة٥ ٣ض٨ اصـ٢ ا٣سام د٦یٟ.

ؼا صٍ٘ کؼدن ی٤غ زیایة ية٥ ٨ًر ٠٘نٜ جؼٟ( ی٥ ٦٘حٟ ٚؼار دادی)ک٥ ٠ا در پآ ی٢ٗ جتٞک درس ٠سؽا ة٥ ٣ام یغ در یة٥ و قْؼ ةا٠تاصخ ظٌا

غه ی٢ ٠ا را دیک از ٠تٕٞیکغا٠ ا٠حضان و ةْغ ٦ٟ ٗؼا٨٠ش کؼدن آ٧٣ا , اجالف ١ّؼ و اؿؼاف اؿث. يـث ةؼایـث و ٨١ّد چی٢ ک٥ ا٨ّان چیا

 حاب ا٤١ٌٝٙ دؿحف ةاقغ؟ٓ، کیجتٞ ٤٦گامغ ک٥ یا

ٙ کؼده و کكٖ ّتؼت ک٤غ. یث جٌتیّنؼ ا٦ٜ ة یعی٤٠اؿب جار يرا ةؼ وا٥ْٚ  يةاقغ ک٥ ًٞت٥ ةح٨ا٣غ اج٘اٚات زار يغ ٨ًریةا یٞیط جضٞیجار

 ك٨رت ق٨د.٣کؼده اؿث ، ةغ ٣یـث ةا اٗؼادي ٠ا٤٣غ آٚاي رؿ٨ل زْ٘ؼیان ٠ یچ ک١کیتا ٦ی٥٤ جٛؼی٢ ز٠یان در ایك٨ایؼه پی٠حاؿ٘ا٥٣ کحاب ؿ

 ؟ یا ... ؟(يازیا یات االصکام )٠ض١غّٞیآ ي٣ُؼ یةؼ٠تا٣ يا درآ٠غی٠ذال ک٤ؽ اْٝؼٗان )ٗاوٜ ٠ٛغاد( ٣یؽ الزم اؿث؟ ات االصکام یآآیا 
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 سال سَم:

 (يؼی٠ض١غ ّكا٥ )ی٥٘ ؿسادی٧٣ر اٝتال٥ٔ و مض یةٜ ادی٢ جضٞیج١ؼا ز٨ا٦ؼاٝتالٔة+ی(يؼیٚؼآن)٠ض١غ ّكا یةالٔ ی٤اق٤اؿ٠ْةالٔث: (1

 ة اٝضک١ةیا ةغایاؿث(  يغ ٧ٌ٠ؼیث ک٥ ةؼ گؼٗح٥ از آدار ق٧ی)ّتغ اٝؼؿ٨ل ّت٨د ی: ٗٞـ٥٘ ٠ٛغ٠اج1ٗٞـ٥٘ (2

 يد٢ ام٨ل ٥ٛٗ کارةؼی( + ج١ؼيغریص ی٣ٛ یغ ّٞیا ام٨ل االؿح٤تاط )ؿی یا ص٥ٛٞ اوٝی: ا٨١ٝزؽ 1ام٨ل ٥ٛٗ (3

 یؼ ادةیا ج٘ـیؼ کكاف یاز ج٘ـ ي: ٠ٛغار3ٚؼآن (4

 )ظن٨ما زادد٥ ّاق٨را(٢ جا ّاق٨را یؼا٤٠٨١ٝیا٠ز٠ان  یٞیط جضٞی: جار3طیجار (5

 )زیؼا صاوي آداب دّا اؿث( ی: ظٌت٥ ١٦ام + ّغة اٝغا3ّاظالق (6

 (یث اهلل ؿتضا٣یا١ٜٝٞ و ٣ضٜ )آ ی+ ٠ؼاز٥ْ ة٥ ةض٨ث ٗ (یرةا٣)یکال٠ةا ٗؼق و ٠ػا٦ب  یی: آق٤ا2مکال (7

 (ییًتاًتاصسث االؿالم خ )ی: ٤٠ٌٙ ٧ٟٗ صغ 1خی٨ّٞم صغ (8

 ا ؿ٥ کالس ٠عحٖٞ ةؼگؽار کؼد جا ًالب در ا٣حعاب آزاد ةاق٤غ.یج٨ان دو  ی٥ٛ ٠در ٨٠رد ام٨ل ٗ

ا٣گؼ ٠ٛا٠ات و ٠غارج و ی٥ و اذکار ک٥ از ائ٥١ ا٧ًار ٠ا مادر قغه اؿث و ةی٥، مضٖ ادّی٦اى ١ّٞ غ آ٣ک٥ در ص٨زهیا٠: یّال٥٠ صـ٢ زاده آ٠ٞ

٤غ، یا٣غ و راه ١٣ا  اٗح٥ی  ؼ و ؿ٨ٞک٤غ و راهیا٩٣ ک٥ زةان ٧ٟٗ و ا٦ٜ دّا و ؿؼ٣غ، و در ٠ضىؼ کـی٠ْارج ا٣ـان اؿث از ٠ح٨ن کحب درؿ٩ ٚؼار گ

٨ٚت ا٨ٞٛٝب اة٨ ًاٝب »، و ةْغ از آن «٧ٗغ  اة٢ یّغة اٝغاّ»، و پؾ از آن «ط ة٧ائ٩ی٠٘حاح اٝ٘الح ق»ب اول یدرس ظ٨ا٣غه ق٣٨غ. ٠ذال ة٥ جؼج

٤غ ی، در ّغاد کحب درؿ٩ درآ«٥ی٥٘ ؿسادیمض»و زة٨ر آل ٠ض١غ )ص(  ثیٜ ا٦ٜ ةی؛ و در آظؼ ا٣س«غ ة٢ ًاوسیاٚتال ؿ»، و ؿپؾ «٠ک٩

 .ٜ اؿال٩٠ اؿثیاى ٠ْارف امیک٥ ٣ٛف ظ٨ة٩ در اص

غ یکحاب ق٧ٞت٥ را ٦غر ک٤غ. آٚا: غ وٚث ًی٣تا یصؼٗ ی٠ْا٣ یا ٠تا٣یٛث و ٠ساز ی: ٠تاصخ کٟ کارةؼد ٥ٛٗ و ام٨ل ٠ا٤٣غ صٛيا٠ام ظا٥٤٠ ا

 اؿث. یکحاب ظ٨ة يغریص ی٣ٛ یغ ّٞیؿآٚا: کحاب  اؿث. یمغر کحاب ظ٨ة

 يكحؼیث ةیاو٨ِٝ در ةالٔث، ی٢ دو درس از ّٟٞ ةغی٢ ایکؼد , ١٦چ٤ ياریرا اظح یکی 8و  7 دروس٢ یج٨ان ة یدر م٨رت ک١ت٨د وٚث ٠

ا١ٝٛغ٥٠  ي٥ و ذان ٠ٛغ٠یؿال ٗام٥ٞ ٠ 5آن اؿث و  يؼا ٤٠ٌٙ ٠ٛغ٥٠ یٟ زیٗٞـ٥٘ را ةْغ از ٤٠ٌٙ آورد دار٣غ. يكحؼیدار٣غ چ٨ن کارةؼد ة

 ؿاٝگی آ٣ان ة٥ جاظیؼ ا٣غاظث. 26یا  ١٦25چ٤ی٢ ةؼاي ًالةی ک٥ از دا٣كگاه آ٠غه ا٣غ قؼوع ٗٞـ٥٘ را ٣تایغ دیؼجؼ از  ـث.یزاٝب ٣

٥ ی٠عحنؼ جؼ از ةغا ی, در ٗٞـ٥٘ ٠ح٤ ٚتٜ از قؼوع ؿٌش، در ٠ٛغ٠ات( ی٤ْی)ق٨د ٚتٜ از ٠ضاوؼات ی٠ ك٧٤ادی: پیگا٣یگٞپا یرةا٣ اؿحاد

 ٥ اؿث.یجؼ از ٧٣اآن دق٨ار يٚـ١ث ٦ا یاؿث و در ةؼظٗٞـ٥٘  یی٢ کحاب ةاالجؼ از ؿٌش اةحغایک٥١ ظ٨ا٣غه ق٨د چؼا ک٥ ااٝض

ث و ةْغ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ یّت٨د يآٚا ی٥ , کحاب ٗٞـ٥٘ ٠ٛغ٠اجیةغا ي٢ ظـؼوپ٤اه: ٢٠ ٠ْحٛغم اگؼ در ص٨زه ة٥ زایصسة االؿالم و ا١ٝـ١ٞ

و ٠ْؼٗث و  یّالوه ةؼ ٗٞـ٥٘ ٦ـح ی٤ْیک٤غ  یا٨٠ر ةضخ ٠ يٗٞـ٥٘ ٦ا يگؼ ک٥ از ٥١٦ ید یحاب ٗٞـ٘ک کیظ٨ا٣غه ق٨د ة٧حؼ اؿث و ةْغ 

ةؼ ٨ّٞم  يؼی٢ ٗٞـ٥٘ ٦ا چ٥ جادیا اظالق و ... ةضخ ک٤غ و ٣كان ةغ٦غ ک٥ ای٣٘ؾ و وازب ، از ٗٞـ٥٘ زةان، ٗٞـ٥٘ رؿا٥٣ ، م٤ْث،زا٥ْ٠،ظٞٙ 

 ٟ(یك٧٤اد کؼدیپ ٥4یپا ٠ىاف را ي.)ٗٞـ٥٘ ٦اگػارد ی٠ یو ا٣ـا٣ یْیًت

از ٗٞـ٥٘ را ٗؼا  یاجیغ کٞی٥ قؼوع ک٤غ، اةحغا ةایغ از ةغایقؼوع ٗٞـ٥٘ ٣تا يٟ ًٞت٥ ةؼای: ٠ا ٠ْحٛغی٢ صـ٢ ١ْٞ٠یاالؿالم و ا١ٝـ١ٞ صسث

٨ار از ٠تاصخ ؿاده ة٥ ؿ١ث ٠تاصخ دق ی٤ْیؾ ق٨د یغ ة٥ م٨رت کحاب صٞٛات جغری٢ کحاب ق٨د. ٗٞـ٥٘ ةایؿپؾ وارد ٠تاصخ اؼد یةگ

  ٟ.یغ روق٢ ک٤ی٥ را کا٠ال ةای٢ ٦ا رئ٨س د١ا٣یف از ایؾ ق٨د و پیط ٗٞـ٥٘ جغریغ جاریٟ و در ک٤ار آن ةایصؼکث ک٤
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 سال چْارم:

 زکات و ظ١ؾ(، م٨ٞة، : قؼح ٥ْ١ٝ ) ٧ًارت٥ٛٗ1 (1

 ة اٝضک١ة , ٣نٖ کحابی: ٧٣ا2ٗٞـ٥٘ (2

 ي , ٥١٦ ٣نٖ کحابیا ا٨ٝؿیا ام٨ل ٠ُ٘ؼ ی ی: ص٥ٛٞ دا2٣ام٨ل ٥ٛٗ (3

 ؽانیا١ٝاز  ي: ٠ٛغار4ٚؼآن (4

 ؿا٥ٝ ٧251ٟ اٝـالم( + ا٣ـان ی)ّٞ يط ا٠ام ؿساد جا ا٠ام ّـکؼی: جار4ط یجار (5

 )در ای٢ ٨٠رد کحاةی پیغا ٣کؼدم!( و ز١ِ اوغاد یرِٗ جؽاصٟ ٠ـائٜ اظالٚ ی٧٣ر + ٗٞـ٥٘ اظالق و چگ٣٨گ 31: ٣ا٥٠ 4اظالق  (6

 (يث اهلل ز٨ادی)آ ی٢ ق٤اؿیا دی( ییؼوززای٢ دکحؼ ٗیالم و ا١ٝـ٤١ٞغ و ةؼو٣غاد)صسة االؿی,ةؼآیکال٠ ی٢: ٠تا٣ی٧ٟٗ د: 3کالم (7

 ثیًؼح وال يا کحاب ٦ایظـؼوپ٤اه( ٠ىاف ) يٗٞـ٥٘ ٦ا يدرؿ٤ا٥٠  (8

 )ای٢ جْغد ّتارت ، ةی٢ آٚا و ا٠ام ، ةا ٤ّایث اؿث( اؿث. یؽ ظ٨ةیآٚا: قؼح ٥ْ١ٝ چ

 غ گـحؼش داد.ید ج٧ازٟ اؿث , آ٨٠زش آن را ةار٨٠ یت در چ٥ ٠ـائٞغ اؿث. ا٠ؼوز قت٧ای: ٠ٛن٨د ٠ا از کالم , کالم زغ يا٠ام ظا٥٤٠ ا

ٟ ک٤٤غ, اصح١اال یص٨زه ج٤ُ ی٢ ة٥ ٨٤ّان ٠ح٢ درؿیٗٞـ٥٘ د یک کحاب آ٨٠زقیدرظ٨اؿث ق٨د ک٥  يث اهلل ز٨ادیـث از آیك٧٤اد: ةغ ٣یپ

 ؿ٤گ ج١ام ظ٨ا٤٦غ گػاقث.

 ی٥ ٠ی٥ و ٧٣ایٜ د٦غ ١٦ا٣گ٥٣٨ ک٥ ةغای٥ٛٗ و کالم و ... ادا٥٠ جعن ظ٨ا٦غ در یک٥ ٠ یکـ یظـؼوپ٤اه: صح صسث االؿالم و ا١ٝـ١ٞی٢

ط یجار يار ٨٠دؼ اؿث، ةؼایةـ يةْغ يةضخ ٦ا ي٢ ٠ٌا٥ْٝ ةؼایؽ الزم اؿث. ایٔؼب ٣جاریط ٗٞـ٥٘ و  یط ٗٞـ٥٘ اؿال٠یک دور جاریظ٨ا٤٣غ،

ط یغ جاریظ٨ب اؿث،اگؼ ةع٨ا٦ يک٦٨ـار ی٤یصـ يو کحاب آٚا يغ ٧ٌ٠ؼیؼان و اؿالم از ق٧یکحاب ظغ٠ات ٠حٛاةٜ ا یاؿال٠ يٗٞـ٥٘ 

 غ اؿث.یؼ صک١ث در اروپا ٠٘یغ ادؼ کاپٞـ٨ن و اگؼ ٠عحنؼ، ؿیؼیةگ یٗٞـ٥٘ ٔؼب را ٠٘نٜ پ

وٚث  ياریـث ا٠ؼوزه ٦ٟ ةـیٔؼب الزم ٣ یؼاث ٗٞـ٘یث ٨ٌٞ٠ب ٗٞـ٥٘، دا٣ـح٢ کٜ ٠یغن ة٥ ووْیرؿ يث: ةؼایاؿحاد ّتغ اٝؼؿ٨ل ّت٨د

ٟ و در آن یغ اول ٗٞـ٥٘ ظ٨د٠ان را ةع٨ا٣یٟ، ةایغ ةا ٗٞـ٥٘ ٔؼب قؼوع ک٤یک٤٤غ، ٢٠ اّحٛاد ٣غارم ک٥ ٠ا ةا یجٖٞ ٠ ٥٤ی٢ ز٠یظ٨د را در ا

 )٠ا ای٢ ٣ُؼ را جؼزیش دادیٟ ةؼ ای٢ ک٥ جاریط ٗٞـ٥٘ )ظن٨ما ٗٞـ٥٘ ٔؼب( در دروس ٠٨١ِّی ص٨زه ةاقغ( ٟ.یٙ ق٨ی١ّ

جکؼار -2کحاب ٣اٚل اؿث. -1ٜ ٣ؽاع را ظ٨ب روق٢ کؼده ا٠ا ٣ٛاط ٤٠٘ی کٟ ٣غارد: ام٨ل ٥ٛٗ ٠ؼص٨م ٠ُ٘ؼ، ٦ؼچ٤غ ٠ح٢ روا٣ی دارد و ٠ض

٠ؼص٨م ٠ُ٘ؼ ٠حاظؼ از آظ٣٨غ وقیط اؿث پؾ ًٞت٥ ةایغ در -5و  ةْىی زا٦ا ا٤ًاب دارد -4ةْىی زا٦ا ظیٞی ٠كکٜ اؿث. -3زیاد دارد 

ن آن را پػیؼٗح٥ ة٨د و... کـا٣ی ک٥ اؿاجیغ ای٢ کحاب ٦ـح٤غ ادا٥٠ ي ٠ـیؼ آ٨٠زقی ة٥ ّٛب ةؼگؼدد و گا٦ی چیؽي را ةپػیؼد ک٥ ٚتال ةٌال

٧٤اد ة٥ ٦ؼ صال ای٢ چ٤غ کحاب ام٨ٝی ٦ؼکغام ٠ؽایا و ٠ْایب ظ٨د را دار٣غ پؾ پیك ةؼاي ٦ؼکغام از ای٢ ٨٠ارد چ٤غی٢ ٠ذال در ذ٢٦ دار٣غ.

ًٞت٥ گػاقح٥ ظ٨د گ٘ح٥ ق٨د و ا٣حعاب ة٥ ٧ّغه ي ٥١٦ جغریؾ ق٣٨غ و ٠ؽایا و ٠ْایب ٦ؼ کغام ة٥ ًٞت٥ ١٦ان اؿث ک٥ ای٢ دو ؿ٥ کحاب، 

 ق٨د جا ةا ا٦غاٗف ةـ٤سغ و کحاب و اؿحاد دٝع٨اه ظ٨د را ا٣حعاب ک٤غ. ظن٨ما ای٢ کار در ٠غارؿی ٠ذٜ ٠غرؿ٥ ٠ْن٠٨ی٥ کا٠ال ١ّٞی اؿث.
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 سال پٌجن:

 (یؼوا٣یث اهلل ای)آ ی٥ٛٗ اؿحغالٝ: ٥ٛٗ2 (1

 يظ٨ا٣ـار ي: زا٠ِ ا١ٝغارك آٚا٥ٛٗ3 (2

 ة اٝضک١ةی: ٧٣ا 3ٗٞـ٥٘ (3

 يیا ا٨ٝؿیا ام٨ل ٠ُ٘ؼ ی ی: ص٥ٛٞ دا3٣ام٨ل ٥ٛٗ (4

 یا ٠تا٣ی ج٘ـیؼ ٚؼآن )ؿیغ روا ٨٠دب( (يث اهلل ز٨ادیآ)جا ٚتٜ از ؿ٨ره ص١غ ٟ یؼ جـ٤یج٘ـ: زٞغ اول 5ٚؼآن (5

 ا... ؟ی ی٘یٗؼز٥ اٝكؼ یّسٜ اهلل جْاٝ يا٠ام ٧٠غ ياز دا٣ك٤ا٥٠  يدرؿ٤ا٥٠ اا ی: دادگـحؼ ز٧ان 5طیجار (6

 غ)ظـؼوپ٤اه(یةؼ ٠ـائٜ کالم زغ يا در آ٠غی( يث اهلل ز٨ادی٢ ادتات ظغا)آی٢ ةؼا٦ییا جتی( یغ )روا مادٚیکالم زغ: 4کالم (7

 (يؽیجتؼ ی٠ٞک يؼزا ز٨اد آٚای٥( + ةاده گٞگ٨ن )٠یّٞ ی)صىؼت ا٠ام رو٨ان اهلل جْا27ٝخ یخ جا صغی: چ٧ٜ صغ5اظالق (8

 ات ظ٨ا٣غه ق٨د.ی٠ٜ ٥ٛٗ از ٧ًارت جا دکا يک دوره یآٚا: در دوره ؿٌش ) ٚتٜ درس ظارج( 

ک دوره ٥ٛٗ ٚتٜ درس ظارج ی٢ اؿث ک٥ ًٞت٥ ةا یٟ , و اگؼ ٦غف ایک کحاب ةع٨ا٣ی يرا از رو ی٧ٛٗ يوز٨د ٣غارد ک٥ ٠ا ٥١٦ اة٨ا یٞیدٝ

 ٣غارد. يقؼح ٥ْ١ٝ آ٠غه د١ؼط و ... ک٥ ٔاٝتا ةغون اؿحغالل آ٧٣ا در یو ٠ٌا٥ْٝ ا٨ٚال ّال٥٠ و ق یغ دا٣یق٧ يآق٤ا ق٨د , صٍ٘ کؼدن ٗحاوا

٢ اگؼ یجؼ ق٣٨غ.١٦چ٤ یؽ اؿحغالٝی٣ ی٧ٛٗ يرقغ او در ام٨ل کحاب ٦ا يآق٤ا ق٨د و پا ة٥ پا یپؾ ة٧حؼ اؿث ًٞت٥ ةا  ٠ح٨ن ٠ح٘اوت ٧ٛٗ

٧حؼ اؿث ؽ ةع٨ا٣غ ؟ پؾ ةیغ ١٦ان ٠تاصخ را در دوره ٠ٛغ٠ات ٣یگؼ چؼا ةای٠کاؿب ةع٨ا٣غ د يٚؼار اؿث در دوره ؿٌش ٠حازؼ را از رو

در دوره ٠ٛغ٠ات یک دور کا٠ٜ ةا اصکام ٧ٛٗی آق٤ا ق٨د ةغون اؿحغالل، پؾ ة٧حؼ اگؼ امؼار داریغ ةؼ ای٢ ک٥ ًٞت٥  ٦ا صػف ق٣٨غ. يجکؼار

 اؿث رؿا٥ٝ ٦ا و اؿح٘حائات ٠ؼازِ ْٗٞی ٠ذٜ آیات اهلل ؿیـحا٣ی یا ٠کارم یا ر٦تؼي را صٍ٘ ک٤٤غ جا صغاٜٚ در جتٞیٓ ة٥ دردقان ةع٨رد.

ا صسٟ یٜ صػف: کارةؼد کٟ در ّنؼ ا٠ؼوز یدال الد و ... ؟یؼ , ٠کاجت٥ , اؿحیة٧حؼ اؿث صػف ق٣٨غ ٠ا٤٣غ صر , جغة یاة٨اب ٧ٛٗ یتح٥ ةْىاٝ

 ا ... ؟یٙ در آ٧٣ا یا ةـح٥ ة٨دن ةاب جضٛیق٣٨غ  ی٤غه جکؼار ١٣یک٥ در آ یاد و ٗؼار ة٨دن ٠ٌاٝتیز

 اؿث. یآٚا ٗؼ٨٠د٣غ زا٠ِ ا١ٝغارك کحاب ظ٨ة

غ ظ٨ا٣غه ق٨د یةا زغ یعح٥ ؿ٤حیک دوره کالم آ٠ی٦٘حٟ ،  یصح٥ چ٧ارم ، پ٤سٟ و قكٟ ی٢ اؿث ک٥ در پای٥ ام ایظـؼوپ٤اه: ٢٠ ج٨م ياآٚ

 ا٣سام داده ام. ی٢ اؿال٠ی٢ کار را در کحاب کالم ٨٣یک٥ ا

اؿث ی٢ وارد ّؼم٥ ؿیا دی٢ ک٥ آید٢ ١ٞٚؼو ییجْ ی٢ اؿث صحیغ، ةضخ ا٣حُار ةكؼ از دیاز ٠تاصخ کالم زغ یکیان: ی٨ؿ٘یدکحؼ صـ٢ 

ّٟٞ و  ي، راة٥ٌ ی٤ید يو جسؼة٥  ی٤یـٟ دی٢ ، ةضخ پ٨ٞراٝی٢ ادتات وز٨د ظغا، ةضخ قؼ، زةان دی، ةؼا٦ ی٤ید يا ٥٣ ، ةضخ جسؼة٥ یةك٨د 

ظالق ؿک٨الر ؿازگار ةا ا ی٤یا اظالق دی٢ و اظالق اؿث، آیگؼ راة٥ٌ دی٧٠ٟ اؿث ، ةضخ د ياز ةضخ ٦ا یکیؽ ی٢ ٣ی٢ ، راة٥ٌ ّٜٛ و دید

 غ اؿث.ی٢ ، ٥١٦ از ٠تاصخ کالم زغید ي٢ و کارکؼد ٦ایاز ة٥ دی٢ ةضخ ٧٠ٟ ٣یاؿث؟ ةضخ ٤٠كا د

 يق٣٨غ.ًٞت٥ ةؼا یؿال ةْغ دوره ؿٌش و ةْغ از آن ًالب و ارد درس ظارج ٠ 3ؿال اول دوره ٠ٛغ٠ات اؿث و  5 ی٢ ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقیدر ا

ان یـا٣ؾ دا٣كگاه اؿث. ) آٚا: ًالب پای٢ ٠غرك ٠ْادل ٝیـغ. ایغ ة٨٤یؽ ةایان ٣ا٥٠ ٣یک پای یا٦کـب ٠غرك ٠ٛغ٠ات ّالوه ةؼ ا٠حضان ق٘

 ـ٤غ (ی٣ا٥٠ ة٨٤
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 سال ششن:

 ات(یصغود و دجک١ٞة ا٧٤١ٝاج ) ی: ٠تا٥ٛٗ4٣ (1

 : ٠کاؿب٥ٛٗ5 (2

 ا رؿائٜیا ص٥ٛٞ داٝخ یا ا١ٝتـ٨ط ی٥ ی: ک٘ا4ام٨ل ٥ٛٗ (3

 (یآ٠ٞ ي٥ اٝضک١ة )اؿحاد زْ٘ؼیا جک٥ٞ١ ٧٣ای( یاویث اهلل ٗیآ)ی: ّٟٞ ا٤ٝ٘ؾ ٗٞـ4٘ٗٞـ٥٘ (4

 ا ... ؟ی( یث اهلل ؿتضا٣: ّٟٞ اٝؼزال )آی2خی٨ّٞم صغ (5

 یا ج٘ـیؼ ماٗی یا ٠ٛغاري از ز٨ا٠ِ اٝسا٠ِ : ج٘ـیؼ ؿ٨ره ص١غ در کحب ٠عحٖٞ ج٘ـیؼي6ٚؼآن (6

 (1زٞغ یؼوا٣یث اهلل ایا ٨ٚاّغ )آی( يغ ٠ض١غ کاَٟ ٠ن٨ٌ٘ی٥ )ؿیا٨ٛٝاّغ ا٧ٛ٘ٝ (7

 ا اؿؼار اٝن٨ٞة از ّا١ٝان ٠عحٖٞین٨ٞة اٝاب : آد6اظالق  (8

 اد اؿث.یک درس کٟ اؿث دو درس زیگ٘ح٤غ در روز  یک٥ ٠ یةؼزگ٨اران، گػقث آن ز٠ا٣

ا٧٤١ٝاج و آن ک١حؼ از  و آن ک١حؼ از جک١ٞة ی٢ جؼ از ٥ٛٗ اؿحغالٝییقؼح ٥ْ١ٝ پا ی٢ ة٨ده ک٥ ؿٌش ١ّٞیٟ دروس ٥ٛٗ ، ٗؼض ایدر ج٤ُ

 ک ةاب را چ٤غ ةار ةع٨ا٣غ.ی٢ ًٞت٥ ی٢ کحاب ٦ا پعف ق٣٨غ, ٥٣ ای٢ ایغ ةیةا ی٨اب ٧ٛٗاة٢ ی١٦چ٤ ٠کاؿب اؿث.

: ٣ُؼ ة٤غه ای٢ اؿث ک٥ کـی ک٥ ٚنغ ًٞتگی دارد، رؿائٜ را الزم ٣یـث ةع٨ا٣غ زیؼا ٠ح٢ درؿی ٣یـث ةٞک٥ کحاب جضٛیٙ آیث اهلل گؼا٠ی

ب ک٥ ًٞت٥ اةحغا صٞٛات ق٧یغ مغر ؿپؾ ام٨ل ٠ُ٘ؼ و ةْغ ک٘ای٥ را اؿث، ّالوه ةؼ ای٢ ٠ْحٛغم ةایغ ةی٢ ٟٚٞ ٦ا ز١ِ ق٨د ةغی٢ جؼجی

 ةع٨ا٣غ، ة٥ قؼًی ک٥ اؿحاد ّس٥ٞ ٣غاقح٥ ةاقغ ک٥ روزي دو م٘ض٥ ةع٨ا٣غ.

آیث اهلل اةؼا٦یٟ ز٤اجی: رؿائٜ و ٠کاؿب کحاب درؿی ٣یـح٤غ و ٣تایغ ة٥ م٨رت کحاب درؿی از آ٧٣ا اؿح٘اده کؼد. ةْغ ایكان چ٤غ ٥٣٨١٣ از 

زائغ و ج٨رم زا در ام٨ل را ةیان ٠ی ک٤٤غ ٠ا٤٣غ ٨٠و٨ع کٜ ّٟٞ ، واوِ اٝ٘اظ یْؼب ة٢ ٚضٌان اؿث یا ظغا؟ ، ای٢ ک٥ ًٞت٥ قف ٠اه  ٠ٌاٝب

 در ةضخ ٠كحٙ ٠ٌْٜ ٠ی ق٨د و ...

 در ای٢ ًؼح ًٞت٥ صغاٜٚ ٦كث ةار ٥ٛٗ ٠ی ظ٨ا٣غ و ای٢ ةؼاي اج١ام اة٨اب ٧ٛٗی الزم، کاٗی اؿث.

ات ق٧یغ مغر از ٣ُؼ ١ّٞی دؿث ک١ی از ک٘ای٥ ٣غارد، ٦ؼ چ٤غ ایكان ٠ٛغاري زا٣ب اصحیاط را گؼٗح٥. در ٨٠رد دکحؼ ّٞیؼوا ٗیه: صٞٛ

 رؿائٜ کحاب رؿائٜ اٝسغیغة ادؼ ٠٘یغي اؿث ک٥ ةؼظی از زوائغ رؿائٜ را صػف کؼده و ةؼاي آق٤ایی ًالب ةا آراي قیط کاٗیـث.

درؿی اؿث ک٥ جٛغم و جاظؼ ٠ٌاٝب در آن رّایث قغه، ة٥ ظالف ک٘ای٥ صحی رؿائٜ.  صسث االؿالم ؿیغ ّٞی اکتؼ صائؼي: صٞٛات یک کحاب

 دوره ي ؿ٥ گا٥٣ ي دروس ٗی ّٟٞ االم٨ل ًٞت٥ را از کحاب ٦اي دیگؼ از ز٥ٞ١ ام٨ل ٥ٛٗ ٠ُ٘ؼ و ک٘ای٥ ةی ٣یاز ٠ی ک٤غ و ة٧حؼ ًٞت٥ را ةؼاي

زدن ةا ّتارات ک٘ای٥ ًٞت٥ را ةؼاي ة٧ؼه ةؼداري از کحب گػقحگان آ٠اده ٠ی  درس ظارج آ٠اده ٠ی ک٤غ، اٝتح٥ از ٝضاظ ٍٝ٘ و ّتارت ؿؼ و ک٥ٞ

 ک٤غ.

 ا٠ؼوز ة٥ کـی ک٥ ٠کاؿب ظ٨ا٣غ ٠سح٧غ ١٣ی گ٨ی٤غ زیؼا ٠سح٧غ کـی اؿث ة٥ ةح٨ا٣غ در ٨٠رد ٠ـائٜ روي ز٠ی٢ ٠ا٣غه ٗح٨ا ةغ٦غ.
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 سال ّفتن :

 : ٠کاؿب٥ٛٗ6 (1

 : ٠کاؿب٥ٛٗ7 (2

 ا رؿائٜیص٥ٛٞ داٝخ ا یا ا١ٝتـ٨ط ی٥ یک٘ا: 5ام٨ل ٥ٛٗ (3

 خ و اصکا٥٠ ی: ام٨ل اٝضغ3خی٨ّٞم صغ (4

 (صسث االؿالم وا١ٝـ١ٞی٢ ٠ض١غ ا٠ی٤ی،٧٠غي اص١غي ٗؼاز) درآ٠غي ةؼ ٠تاصخ دا٣ف زغیغ ج٘ـیؼ: 7ٚؼآن (5

غ ی٠ـئ٥ٞ ق٤اظث )ق٧ا یث اهلل ٠نتاح( یا) 1ـ٥٘ زٞغا آ٨٠زش ٗٞی٠ٛا٥ٝ اول(  6ـٟ )ی: ام٨ل ٗٞـ٥٘ و روش رئاٝیؿ٠ْؼٗث ق٤ا (6

 غ مغر(یق٤اظث در ٗٞـ٥٘ ٠ا )ق٧ يا جئ٨ری( يؼ٧ٌ٠

 ی)٠ؼص٨م صاز ي روو٥ ظ٨انیا کحاب ٨ٝ٨ٝ و ٠ؼزان در قؼایان یؼةی٨٠ؿـ٥ ا٠ يٓ , قا٠ٜ ٠تاصخ ظٌاة٥ و قْؼ + کحاب ٦ای٢ٗ جتٞ (7

 ٓی+ کارگاه جتٞ (ي٨٣ر

 ؟اهلل جضؼیؼي ةؼ یکی از ادّی٥ یا ...یکی از قؼوح آیث اٝك٨١س اٌٝا٥ْٝ یا یا  (يث اهلل ز٨ادی)آ 1ادب ٤ٗاي ٠ٛؼةان ج: 7اظالق (8

 

ق٤اؿ٩  رود جتٞیٓ ک٤غ؛ و٩ٝ روان ج٨ا٣غ یک ّٟٞ ةاقغ و ٦ـث و ةایغ جغریؾ ق٨د. ٠ذًٞا ٩٠ جتٞیٓ ٦ٟ یک کار و ٢ّٗ اؿث و ٩٠: يا٠ام ظا٥٤٠ ا

ز٣غ و صؼ٩ٗ ک٥ ةایغ در روؿحا  وؿحا ٦٩٠ا ٣یـث! صؼ٩ٗ را ک٥ ةایغ در دا٣كگاه زد، در ر ز٣غ ک٥ صؼف آن جتٞی٩ٕ ٣غارد و ةا ٠ؼدم صؼ٩ٗ را ٩٠

در  -ق٤اؿ٩ ازح١ا٩ّ ٠ذٜ روان -یاة٩ ٩١ّٞ و ٗؼا٦ٟ کؼدن ٠ٛغ٠ّات ٩١ّٞ ةؼاى جتٞیٓ ز٣غ! ة٤اةؼای٢، جْٞیٟ و روش زده ق٨د، در کارظا٥٣ ٩٠

 .١ْی٢ ا٣سام گیؼد، وز٨د ٣غاردة٤غى و ٠كّعل کؼدنِ ٠تاصذ٩ ک٥ الزم اؿث ةؼاى ا٨٣اع ٠ـح ص٨زه ٣یـث. ٗؼا٦ٟ کؼدن ٨٠اد جتٞیٓ، ٠ذٜ دؿح٥

 ي روو٥ ظ٨ان.یقؼا ياؿٟ ةؼد٣غ ةؼا يکحاب ٨ٝ٨ٝ و ٠ؼزان را ر٦تؼ

ة٥ ٣ُؼ ٠ا در ٠ْؼٗث ق٤اؿی ام٨ل ٗٞـ٥٘ ک٥ پؾ از ٧٣ای٥ اٝضک١ة در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغه ة٧حؼ اؿث و اگؼ ٠ْؼٗث ق٤اؿی را ٚتٜ از جغریؾ 

 ٗٞـ٥٘ در ٣ُؼ ةگیؼیغ کحاب آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٧حؼ اؿث. 

 را ٠ی ج٨ان ة٥ ؿال ٦كحٟ ٤٠حٜٛ کؼد. 7ؼ ةؼاي ٨ٚاّغ ا٧ٛ٘ٝی٥ کحاةی ا٣حعاب قغ ک٥ ةیف از یکـال ٨ًل ٠ی کكیغ، ٚؼآناگ

ةؼاي قؼح ادّی٥، پیك٧٤اد ٠ی ق٨د قؼصی را ا٣حعاب ک٤یغ ک٥ ةغون ای٢ ک٥ از امٌالصات ّؼٗا٣ی اؿح٘اده ک٤غ ة٥ ٨ًر ٔیؼ ٠ـحٛیٟ ة٥ ًٞت٥ 

ةؼاي ٧ٟٗ قؼوح ادّی٥ ة٥ ٠كکٜ ةؼظ٨ا٦غ ظ٨رد. ای٢ کار ٠ٛغ٠ی٥ اي اؿث ةؼاي کحاب آٚاي پؽدان پ٤اه در  ة١٧٘ا٣غ ک٥ ةغون ّؼٗان ٣ُؼي،

قؼح ٗٛي ةؼ زیارت زا٥ْ٠ ٨٣قح٥ قغه ة٤اةؼای٢ ای٢ ک٥ کغام یک از ای٢ قؼوح ٠ح٢ درؿی  21ؿال ةْغ. ظب ، ة٤غه ٣گاه کؼدم دیغم پیف از 

 ةاقغ ٣یاز ة٥ ٠حعنل دارد.

گؼ ٦ـح٤غ ة٤اةؼای٢ ٝؽو٠ی ٣غارد اة٨اب را ة٥ ١٦ان جؼجیب قؼح ٥ْ١ٝ ةع٨ا٣یٟ، ٠ذال ةؼاي ةاب پیك٤یاز ةْىی دیٗی اٝس٥ٞ١ ة٨اب ٧ٛٗی اةْىی 

 ... آق٤ا ةاقغ.ٚىا ة٧حؼ اؿث ًٞت٥ ةا ٠حازؼ و صغود و دیات و 
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 سال ّشتن: 

 ب ٥ٛٗ ا٨ْٛٝد + ٠ـائٜ ٠ـحضغد٥یج٧ػ (1

 )در ای٢ ٨٠رد ةا آیث اهلل اراکی مضتث ق٨د( ) ز٧اد ، ٚىا ، ٠ـائٜ روز ( یکحاب ٥ٛٗ صک٠٨ح (2

 .ؽ ةاقغی٢ ٠ْامؼ ٣یی٣ُؼات ام٨ٝ يک٥ صاو ی، کحاة )٨ُ٤٠ر کحاب آٚاي روا اؿال٠ی ٣یـث(ی: ام٨ل ٥ٛٗ صک٠٨ح6ام٨ل ٥ٛٗ (3

 ؽدان پ٤اه(یث اهلل ی)ا یّؼٗان اؿال٠ ي٣ُؼ یا٣: ام٨ل و ٠تیةا ّؼٗان اؿال٠ ییآق٤ا (4

 ٥یؿساد ي٥٘ ی: مض8اظالق (5

 (ياری)درس اظح (یآ٠ٞ يث اهلل ز٨ادیة )آیؼ رؿاٝة ا٨ٝالیجضؼ (6

: غ آ٠غهی٠تاصخ زغ یب قغه اؿث، ةْىیكان ج٧ػیاؿث و ج٨ؿي قاگؼدان ا يث اهلل کاَٟ صائؼیک٥ از آ ب ٥ٛٗ ا٨ْٛٝدیدر کحاب ج٧ػ

 و ... ی, ٣کاح ٠ْاًاج ی, صٙ ؿؼٚ٘ٞیث ؿ٧ام ةا٣کی, ٠ا٦يق ٨٤ْ٠, ص٨ٛیص٨ٛٚ يث ٦ایقعن

 .اداره ٣ُام يٗؼد آ٨٠زش د٦غ ٦ٟ ةؼا ياداره  يرا ٦ٟ ةؼا یغ اؿح٤تاط ٧ٛٗی: ام٨ل ٥ٛٗ ةايا٠ام ظا٥٤٠ ا

ک ی٣کؼده  يٟ ک٥ ظغای٢ گ٥٣٨ اج٘اق ٦ا ٣تاقیگؼ قا٦غ ای٢ ک٥ دیٜ ایة٥ دٝ وؼورت داردؽدان پ٤اه ) ص٥ُ٘ اهلل ( ی ي٢ کحاب آٚایؾ ایجغر

ة٥ ّؼٗا ٧ٟٗ ّؼٗان را ةغا٣غ ةؼگؼدد و  ی٢ ک٥ ٠تا٣یةغون اة٤ٞغ ةك٨د و  يک گ٨ق٥ ایاز صاال غ یایةؿال در ص٨زه ة٨ده  41ؿال  31ک٥  یکـ

 غ در ص٨زه ٦ا جکؼار ق٨د.ی٦ؼگؽ ٣تا٢ اج٘اٚات ین ظ٨دش اؿث. ار قأغ ک٥ دیةگ٨ ییؽ٦ایچ

 "و ٦یچ کـی را ةاال ١٣ی آورد ٗایغه اي ٣غارد ّؼٗان ٣ُؼيةؼاي اظالق و ج٧ػیب، "ٗؼ٨٠د٣غ  89ک٥ آٚا در یک زٞـ٥ ظن٨می ؿال ٢ ای

ّؼٗان ٣ُؼي ةؼاي ٧ٟٗ ةـیاري از قؼوح ادّی٥ و ظ٨د  اظالق درس ٣یـث میؼورت اؿث وگؼ٥٣ة٨ده و ای٢ ک٥ ی ّؼٗان ١ّٞةؼاي جاکیغ ةؼ

٠ا٤٣غ صىؼت ا٠ام ظ١ی٤ی ٣یاز  اوٝیاءالزم اؿث ةؼاي ٧ٟٗ کحب  ٠ؼدماؿث، ةؼاي پاؿط ة٥ ؿ٨االت  دّا٦ا و زیارات ٠ْن٠٨ی٢)ع( وؼوري

 در دی٨ان قْؼ قان ٧٠ٟ اؿث و ... اؿث، ةؼاي رِٗ ج١٧ث از ّؼٗاي امیٜ ٣یاز اؿث، صحی ةؼاي درك ٠ؼاد ةؽرگان

ٟ , ٠گؼ ٚؼآن یٚؼار ٣غ٦ یق٨د ک٥ ٠ا آن را ٠ح٢ آ٨٠زق یٜ ١٣یدارد دٝ ی٤یٙ و ؿ٤گیار ١ّیم ٠ٌاٝب ةـ٥ اٝـالی٥٘ ا٠ام ؿساد ّٞی٢ ک٥ مضیا

٥ ٠ح٢ یادّ ي٢ کحاب ٦ایک٤٤غ ا ی٥ ٠یةؽرگان ٠ا ج٨م ياری٢ ک٥ ةـیؽ صػف ق٨د؟ ّالوه ةؼ ایغ ٚؼآن ٣ی؟ پؾ ةاٙ جؼ ٣غاردی٠ٌاٝب ١ّ

 ( اؿث. ی) دام ٥َٞ اْٝاٝ یاده آ٠ٞكان ّال٥٠ صـ٢ زیک ٣٘ؼ ایٗٛي  ،ؼدیٚؼار ةگ یآ٨٠زق

ـا٣ؾ دا٣كگاه ی٢ ٠غرك ٠ْادل ٨ٗق ٝیارائ٥ د٦غ. ا یٛیان ٣ا٥٠ جضٛیک پای,  یغ اةؼ کـب ٠غرك ؿٌش , ّالوه ةؼ ا٠حضان ق٘ا٦یًٞت٥ ةا

 اؿث.

ًؼح ٧٣ایی چاره اي ٣غاریغ ٠گؼ ١٦ی٢ ؿیؼ را ًی ک٤یغ ی٤ْی اول را٦تؼد ث وٝی ق١ا ةؼاي ٣اٚل اؿاوٝی٥ و ٦ؼچ٤غ ای٢ ًؼح جػکؼ پایا٣ی: 

ةیكحؼي زا٠ْیث را ةغون وؼة٥ زدن ة٥ ا٦غاف داقح٥ ةاق٤غ در ّی٢ کٞی را جْیی٢ ک٤یغ ةْغ ا٦غاف را ةْغ کحاب ٦ایی را ا٣حعاب ک٤یغ ک٥ 

ای٢ ًؼح ج٨ؿي یک ًٞت٥ پای٥ چ٧ار ج٤ُیٟ  ؿعحی اؿث ةؼایحان دّا ٠ی ک٤ٟ.کار  ّٟٞ صحی ا١ٝٛغور ؿازگار ةاق٤غ! صال ةا ٣ُؼات ةؽرگان ٦ؼ

 واٝض١غ هلل رب اْٝا١ٝی٢. .٘ؼ٠ائیغة٤غه را از دّاي ظ٨د ٠ضؼوم ٣ وقغه اؿث ة٤اةؼای٢ ٨٣اٚل آن را ة٥ کؼا٠ث ظ٨د ةتعكیغ 
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 هٌاتغ:

)ک٥ ة٥ م٨رت زؽوه اي ة٥ صاج آٚاي ٠ٞکی ٠غیؼ ٠غرؿ٥  ةیا٣ات ٠ٛام ٠ُْٟ ر٦تؼي در ٨٠رد جض٨ل در ص٨زه ٦اي ١ّٞی٥ (1

 ٠ْن٠٨ی٥ جض٨یٜ داده قغ(

 13،14،15،16،17،18، ق١اره ٦اي ي پژو٦فٗؼ٤٦گی ر٤٦ا٥٠ -٣كؼی٥ ١ّٞی (2

 ٨ّٞم اؿال٠ی ؼح پیك٧٤ادي صسث االؿالم و ا١ٝـ١ٞی٢ ّتغ اٝض١یغ واؿٌی و ؿایث ٨٠ؿـ٥ ٠ٌاْٝات را٦تؼديً (3

 کحاب زایگاه ق٤اؿی ّٟٞ ام٨ل (4

 صسث االؿالم و ا١ٝـ١ٞی٢ ٠ض١غ صـ٢ ١ٚیزؽوه ي گا٠ی ة٤ٞغ در امالح ٠ح٨ن آ٨٠زقی ٥ٛٗ،  (5

 پیف ٨٣یؾ اؿاؿ٤ا٥٠ ٠غرؿ٥ ١ّٞی٥ ٠كکات (6

 ٣ژاد )٠غیؼگؼوه ّٛایغ ٠غرؿ٥ ٠ْن٠٨ی٥( ٠ناصت٥ ةا اؿحاد ّالیی (7

 زؽوه ي ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٣عتگان (8

 ًؼح صاج آٚاي ١٦حیان و ٦اق١یان، ةعف اول و دوم (9

 ک٥ ر٦تؼي ةؼ آن جٛؼیٍ زده ا٣غ. 6ًؼصی ة٥ ٣ام پی٨ؿث ق١اره  (11

 ةؼ٣ا٥٠ پیك٧٤ادي ٠سیغ ٚادري و ٣ُؼات ٠ضـ٢ ٠حٛی،٠ض١غ مغر،روا ةاةایی و ... )از ًالب ٠ْن٠٨ی٥( (11

 آ٨٠زقی ٠غرؿ٥ ٗارغ اٝحضنیالن ًؼح (12

 ًؼح ٠غرؿ٥ ا٣ٛالب )گؼوه ٧ّغ ٠غرؿ٥ ٠ْن٠٨ی٥( (13

 و ... (14

 


