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 اوقالة اسالمی ي مُذيیت

  

 :اوقالة اسالمی ي مُذيیت پیًوذَبی
 

 

 

 

 

 

 
 حبکمیت سيیکشد سطحی، حذاقلی ي عبطفی وسبت بٍ آمًصٌ مُذيیت: 

ٍیت هتبعفبًِ در رٍسگبر هؼبصز، هب دچبر حبوویت رٍیىزد عطحی، حذاللی ٍ ػبطفی ًغجت ثِ آهَسُ هْذ

ّب  داًؾگبُدر ّبیی هثل ًیوِ ؽؼجبى، هحذٍد اعت.  . رٍیىزدّبی هْذٍیِ هب ثِ هٌبعجتدر خبهؼِ ّغتین

یَْدیت ٍ هغیحیت، . ثزخالف هب، ی هب، رؽتِ ٍ حتی گزایؼ هْذٍی ٍخَد ًذارد ّبی ػلویِ ٍ حَسُ

یي ثبٍرداؽت آهَسُ ث ،هب ی در خبهؼِ دارًذ. گزایی ّبی هٌدی ثِ آهَسُ راّجزدی ٍ توذًیوالى،  ًگبّی

توذًی ایي آهَسُ ًبدیذُ گزفتِ ؽوبر  ّبی ثی ًَذ ثزلزار ًؾذُ ٍ ظزفیتّبی توذًی، پی هْذٍیت ٍ ًظبم

 حبل ایٌىِ ایي پیًَذ، دعتبٍردّبی فزاٍاًی دارد. ؽذُ اعت.
خَد . گزدد ثزهی «خَد وٌتزلی»عبسی ثبٍر ثِ هْذٍیت، ثِ  تزیي دعتبٍردّبی ًْبدیٌِ اس ثشريیىی 

احغبط ٍظیفِ  ي ٍ دیگز ػَاهل ًظبرتی،ای تزثیتی اعت وِ در آى فزد ثذٍى ًظبرت ٍالذی وٌتزلی ؽیَُ

داؽت هٌدی، خَد وٌتزلی را اس اهزٍسُ غزة، ثب تَخِ ثِ ثبٍر ّذ.د وزدُ ٍ وبرػ را ثِ درعتی اًدبم هی

وٌذ ٍ هزدم را ثِ ایي ثبٍر عَق  عبسی ظَْر هؼزفی هی ی ٍ تزثیتی ثبٍر ثِ هٌدی ٍ سهیٌِپیبهذّبی اخالف

 ثِ درعتی اًدبم دّذ. ذ ٍظیفِ خَد رادّذ تب ّزوظ ثذاًذ وِ ثخؾی اس پبسل ظَْر هغیحبعت ٍ ثبی هی

 این. در ایي سهیٌِ ّیچ وبری ًىزدُ عت وِ هبا ّبی والى آهَسُ هْذٍیت یىی اس ظزفیت ،خَد وٌتزلی

 .گغتزُ تبریخ ؽیؼِ حبوویت داؽت ، رٍیىزد عطحی، حذاللی ٍ ػبطفی، درتب پیؼ اس اًمالة اعالهی

 ًصٌ مُذيیت ي اوقالة اسالمیضشيست تبییه پیًوذَبی آمدالیل 

 حبکمیت سيیکشد سطحی، حذاقلی ي عبطفی وسبت بٍ آمًصٌ مُذيیت

 َبی کالن ساَبشدی ي تمذویِ ببيسداضتِ آمًصٌ مُذيیتظشفیت

 تبصی سقبب دس مىجی ببيسیپیط
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َسُ ٍالیت فمیِ را ثِ درعتی ٍیىزد توذًی ثِ فمِ، آهاهبم خویٌی ثزای اٍلیي ثبر در تبریخ تؾیغ ثب ر

حىَهت ثبیذ  )ػح(، عبسی ظَْر اهبم هْذی ، در رٍسگبر غیجت ثزای سهیٌِریشی وزد وِ ثز اعبط آى پبیِ

 تؾىیل داد.

 

 

 
 

 :ًذاؽتِ ٍ دؽوي آى ّغتٌذ هْذٍیت ثبٍر آهَسُ ثِای  ػذُ مُذيیت ستیض. 

 :س، ثِ ٍظبیف خَد ًغجت ثِ اهبم ذ ثِ اػوبل دیٌی هبًٌذ ًوبوِ ثب ٍخَد تمیّ افزادی مُذيیت گشیض

 .اًذ تفبٍت طزف ٍ ثی ًغجت ثِ آهَسُ هْذٍیت ثیثَدُ ٍ  تَخِ ثی

 :وزدى ثب ًظبم آهَسُ هْذٍیت ٍ داؽتي ًگبُ حذاللی ٍ عطحی ثِ خَرد گشیٌؾی ثز مُذيیت گضیه

یؼٌی ثب ایٌىِ اهبم  .هٌذ ثِ هْذٍیت ًذارد ًگبُ ًظبمایي افزاد ی هزدم در ایي گزٍُ لزار دارًذ.  تَدُ آى.

 آًْب هجتٌی ثز رضبیت اهبم ًیغت. ؽٌبعٌذ، اهب سًذگی ٍ ٍظبیف خَد ًغجت ثِ ایؾبى را هی

 :وغبًی وِ عت؛ یؼٌی ای ػبلی ٍ هتؼبلی ًغجت ثِ هْذٍیت ا ایي رٍیِ، رٍیِ مُذيیت پزیش

 .ؽبى هجتٌی ثز رضبیت اهبم سهبى اعت سًذگی

خَاّین ایي ًگبُ عطحی ٍ   وٌین، ثزای ایي اعت وِ هی ٍلتی اس اًمالة اعالهی ٍ هْذٍیت صحجت هی

 ؽَد.ٍ ػبطفی، تجذیل ثِ یه ًگبُ والى، راّجزدی ٍ توذًی  حذاللی

 داضت آمًصٌ مُذيیتساَبشدی ي تمذوی ببيس َبی کالنِ ظشفیت: 

هب اس ایي اًمالة اعالهی، ػالٍُ ثز ؽؼبرّبی التصبدی، ؽؼبرّبی اختوبػی ٍ فزٌّگی فزاٍاًی داؽت. اهب 

ّبی اختوبػی، فزٌّگی ٍ  آهَسُ هْذٍیت، وِ در عبهبًذّی گغغت ّبی والى راّجزدی ٍ توذًی ظزفیت

یىی اس  این. در حبل حبضز، ٍ در ایي ػزصِ وبر ًىزدُ غبفلین ثِ ؽذت ثزای هب وبرایی دارًذ، توذًی،

 وٌذ. آٍیَ سًذگی هی اعت وِ در تل «وَلجزياتبى »تزیي هْذی ؽٌبعبى دًیب فزدی یَْدی ثِ ًبم  ثشري

 وٌٌذ. اهثبل وَلجزي، اس ایي داًؼ در خْتِ تخزیت هْذٍیت اعتفبدُ هی

 مىجی ببيسی تبصی سقبب دسپیط: 

اؽغبل فلغطیي،  ّبی پیًَذ اًمالة ٍ هْذٍیت اعت. در هٌدی ثبٍری ًیش یىی اس ضزٍرت تبسی رلجبپیؾ

 ّبی آخزالشهبًی ٍ هٌدی ثبٍری ثَدُ اعت. ثزاعبط آهَسُ

الهی، هب ؽبّذ فمذاى پظ اس اًمالة اع اًمالثی ؽىل داد، اهب ،اهبم خویٌی هجتٌی ثز ثبٍر آهَسُ هْذٍیت

 هْذٍیت، آهَسُ داؽت ثِّبی ثبٍر . در حبلی وِ ظزفیتت ّغتینٍار ٍ الگَیی ثِ آهَسُ هْذی ًظبمرٍیىزد 

 تبریخ اس چِ سهبًی ؽىل گزفتِ، در فلغفِ تبریخ، در هَرد ایٌىِ. ؽَد ذى، دیذُ هیتبریخ ٍ تو در فلغفِِ

 دس کطًسسيیکشدَبی مختلف بٍ آمًصٌ مُذيیت 

 مُذيیت پزیش گضیهمُذيیت  گشیضمُذيیت  ستیضمُذيیت 
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هبروظ در غزة ٍ ِّگل، وبًت ٍ . ؽَد ٍ... ثحث هی ٍخَد ثیبیذِ ؽَد وِ تبریخ ث چِ چیشی ثبػث هی

 فیلغَفبى تبریخ ّغتٌذ.  در ایزاى، ؽْیذ هطْزی

فزاًغَی،  ای هبًٌذ وٌت دٍهیٌَ ػذُ داًذ. هیدار را هحزن تبریخ  ، ًشاع طجمِ وبرگز ٍ عزهبیِهبروظ

در اعالم ٍ اس دیذگبُ لزآى ٍ رٍایبت، ًشاع ٍ عتیش دٍ خجِْ حك داًٌذ.  ّب را عبسًذُ ٍ هحزن تبریخ هیًضاد

 ، هحزن ٍ عبسًذُ تبریخ اعت ٍ ایي اهز یه عٌت تبریخی در لزآى اعت.ٍ ثبطل

اس حیث افكِ توذًی ٍ فلغفِ تبریخ ٍ  ،ثِ آهَسُ هْذٍیت وِ در اًمالة هب داؽتّبی ثبٍر یىی اس ظزفیت

، یؼٌی اعت ٍػذُ دادُ ؽذُ در اعالم ی هَضَع تمبثل حك ٍ ثبطل ٍ آیٌذُ ؛را ًؾبى داد خَد ،توذى

 .ثز ثبطل، ثِ رّجزی اهبم هْذی )ػح( حكپیزٍسی 

عبس ظَْر هْذی )ػح(  الگَیی وِ خَد را سهیٌِهب در خْبى ثب دٍ الگَی آخزالشهبًی هَاخِ ّغتین؛ 

ثب اًمالة خَد فزهَد اهبم خویٌی  .داًذ عبس ظَْر هغیحب )هبؽیح( هی الگَیی وِ خَد را سهیٌٍِ  داًذ  هی

الوللی، ثز  تىبپَی عیبعی ثیي ،ایي ثِ ثؼذ تین ٍ هؼتمذ ثَد اس)ػح( ّغ عبس ظَْر هْذی وِ هب سهیٌِ

 عبسی اعت. هحَریت ایي سهیٌِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مًاوع محتًایی: 

 ٍپزداختي ػوَم هزدم ثِ دخبل یب هؾخصبت ظبّزی  ت:یبة دس عشصٍ مُذيی فقذان وگبٌ مسئل

 .ًوب ّغتٌذ؛ ًِ هغبئل ٍالؼی ٍ ًجبیذ اٍلَیت اٍل ثبؽٌذ ب اهَری هبًٌذ اسدٍاج ایؾبى، هغئلِحضزت ی

 صایی تمذوی ببيسداضت آمًصٌ مُذيیت بعذ اص اوقالةمًاوع تحًل

 سيیکشدیمًاوع  تذبیشیمًاوع  محتًاییمًاوع 

 یبة دس عشصٍ مُذيیتفقذان وگبٌ مسئلٍ

 عذم پشداصش محتًایی معبسف مُذيی

 غیشتخصصی بًدن مطبلعبت آمًصٌ مُذيیت

 صمبوٍ صدگی

 کُىٍ گشایی

 وذاضته سيیکشد ساَبشدی بٍ آمًصٌ مُذيیت

 ضىبسیاحسبس امىیت کبرة ي عذم دضمه

 اوحصبسگشایی ي عذم فعبلیت مطبسکتی

 پسىذ بش فشَىگ دیىیغلبٍ فشَىگ عبمٍ

 صدگی ضخصیت
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  :اًغتِ این هحتَای هؼبرف هْذٍی راًتَهب هتبعفبًِ عذم پشداصش محتًایی معبسف مُذيی 

هخبطت ارائِ دّین.  ، ثِهٌبعت ٍ در لبلت ٍ عبختبرّبی ًی وٌینرعب رٍسِ ثزاعبط هخبطت خَد، ث

 ػلت هْذٍیت گزیشی ػذُ ای اس افزاد، ًجَدى پزداسػ هحتَایی هٌبعت اعت.در فضبی فؼلی خبهؼِ، 

 ػبلوبًِ ٍ ثذٍى وبر تخصصی ٍ یزاظْبر ًظزّبی غ :بت آمًصٌ مُذيیتغیش تخصصی بًدن مطبلع

اس خولِ  ،ّبی دیٌی آهَسُ ًغجت ثِسدگی هزدم  هطبلؼبتی، ًیش اس خولِ اهَری اعت وِ ثبػث دل

 ؽَد. هْذٍیت هی

 :سهبًِ سدگی یؼٌی ایٌىِ فزد ثزای ارائِ تفغیزی ثِ رٍس ٍ ًَ اس آهَسُ هْذٍیت، ثؼضی  صمبوٍ صدگی

تَصیِ ؽذُ در اعالم، تؾىیل  گَیٌذ اس اًتظبرِ هی ای ػذُایٌىِ آهَسُ را سیز عَال ثجزد.  اس اصَل ایي

 آیذ، تفغیز عىَالر ٍ سهبًِ سدُ اس آهَسُ هْذٍیت اعت. حىَهت ثیزٍى ًوی

 :ای ثِ  اعت، وٌِْ گزایی یؼٌی ًگبُ ولیؾِثِ ّوبى اًذاسُ وِ سهبًِ سدگی یه آعیت  کُىٍ گشایی

 .تَاًذ آعیت ثبؽذ هْذٍیت ّن، هی

 مًاوع سيیکشدی: 

 ی ػزصِؽٌبعی یه ػلن اعت ٍ هب ثبیذ در  دؽوي ضىبسی: ي عذم دضمهىیت کبرة احسبس ام 

 را در ًظز ثگیزین: ییّب ؽبخصِ ،هْذٍیتهجبرسُ ثب دؽوٌبى 

 :یت هب هجبرسُ ثب ػلت ثبؽذ. لٍَّب هجبرسُ وٌین یؼٌی ا ثب ػلت مببسصٌ بب علت پیص اص معلًل

گفتٌذ آهزیىب ؽیطبى ثشري  ایٌىِ اهبم خویٌی هیٍ اهثبل احوذ الحغي هؼلَل ّغتٌذ. ثْبئیت 

ىب ٍ ّبی فىز آهزی طبلجبى، ثْبئیت ٍ... هؼلَل اتبق داػؼ، ُاهزٍس. اعت، ثِ هؼٌبی هجبرسُ ثب ػلت اعت

پزداختي ثِ هؼلَل ثِ خبی ػلت، ثبػث هؼطَف ؽذى اًزصی ٍ ٍلت ثغیبر ثِ  ٌذ.ّغتاًگلیظ ٍ... 

 ؽَد وِ خَد یه آعیت اعت. ذى اس تجییي اصل آهَسُ هْذٍیت هیهَر ٍ ثبسهبًایي ا

 :ثزخَرد هٌبعت ثب ٍالفیِ، تْذیذ آًْب را، ثِ  ثباهبم رضب )ع( ثزای هثبل  تبذیل تُذیذ بٍ فشصت

 فزصتی ثزای ثیبى هؼبرف آهَسُ هْذٍیت تجذیل وزدًذ.

 ٍُگزا وِ  ثب ؽجِْدٍ تفبٍت لبئل ؽذ؛ ثبیذ  ي: ثبیذ ثیي ایگشا صدٌ ي ضبٍُ تمبیض قبئل ضذن بیه ضب

ثب هالیوت ٍ ارائِ  سدُ ؽذت ػول ثزخَرد وزدُ ٍ ثب ؽجِْپزداسد، ثب  ثِ اًىبر هْذٍیت هی ،ثب ػلن

 وتبة ٍ ثحث ٍ درط ثزخَرد وٌین.

 :عیجی اعت وِ ثیؾتز هَعغبت، هزاوش ٍ آایي هَضَع،  اوحصبسگشایی ي عذم فعبلیت مطبسکتی

 ؽًَذ. هی ػزصِ هْذٍیت ثِ آى دچبر هحممبىِ

 ٍهَضَػبتی ثپزداسین  ثِ ثِ ایي هؼٌبعت وِایي آعیت  :فشَىگ دیىیپسىذ بش  غلبٍ فشَىگ عبم 
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م ثِ هزد چَى غبلت هثالً .حتی اگز اّویت ووتزی داؽتِ ثبؽٌذ ،دارًذ وِ هزدم ثِ آى ػاللِ

ّب اٍلَیت درخِ اٍل ًیغت،  ای ثب ایٌىِ ًؾبًِ دٌّذ، ػذُ ًؾبى هی ّبی ظَْر رغجت ثیؾتزی ًؾبًِ

 پزداسًذ.  ثِ آى هی ی ظَْر،ّب یٌِثیؾتز اس سه

  :یؼٌی ٍلتی فزدی در ایي ػزصِ ؽْزت پیذا وزد ٍ رغجت ػوَهی ثِ اٍ سیبد ؽذ، ضخصیت صدگی

 ٌشل داًغتي ٍ اس ًمذ ثزرعی اٍ اختٌبة وزدى.ٍحی هُ ،پیبم ٍ اًذیؾِ اٍ را

 

 

 

 

  .در ػزصِ هْذٍیت ّب آعیت ٍ ؽتي الگَی هطلَة هجبرسُ ثب ؽجْبتًذا :ٍفقذان مذیشیت مًاجُ .1

ثِ هزاوش  اهزٍسُ در خبهؼِ ٍ فضبی فزٌّگی وؾَر، اهز هْذٍیت صزفبً پزیشی: عذم مسئًلیت .2

ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ  ّب، آهَسػ ٍ حَسُ ّب حبلی وِ داًؾگبُ ؛ درتخصصی هْذٍیت عپزدُ ؽذُ اعت

 در ایي ػزصِ ٍظبیفی دارًذ. ،ّبی دیگز ّن ػبلی ٍ عبسهبى

 .ایبم خبؿ هبًٌذ ًیوِ ؽؼجبى ٍ رٍس خوؼِ هذیزیت هؼطَف ثِ ای ي مىبسبتی: مذیشیت لحظٍ .3
 

 :بشسسی مطکالت سيص
ًئَلیجزال وِ ثِ تحمك توذى ًَیي ای اس هذیزاى ٍ هغئَالى  حبوویت ػذُیزاى ٍ پظ اس اًمالة، در ا

شی ثَد، هَخت ثِ هذثح رفتي اعالهی ثبٍر ًذاؽتِ ٍ لبئل ثِ هذرًیتِ اعالهی ثَدُ ٍ الگَیؾبى تزویِ ٍ هبل

ّبی  هبدگی. یؼٌی هب آهبدُ ثَدُ ٍ آدم. ایي گزٍُ هؼتمذًذ اًتظبر یؼٌی آّبی هؼطَف ثِ اًتظبر ؽذ آرهبى

 ، اؽزافیت دٍلتیّب ؽَین. اتفبلبت تلخی هبًٌذ اختالطدر روبة حضزت خَثی ثبؽین تب اگز اهبم آهذًذ پب 

 ّبی اًمالة اعت. ًبؽی اس ایي تفىز ٍ ثبسگؾت اس آرهبىٍ ... 

 

 ػزفبى تذریظ اعتبد

 اًمالة اعالهی ٍ هْذٍیتضَع: هَ

 ّبی آهَسؽی هؼبرف هْذٍیتارائِ ؽذُ در والط خالصِ ٍ چىیذُ هطبلت

 Mahdiaran@   هَعغِ هصبف، هْذیبراىتْیِ ؽذُ در ٍاحذ هْذٍیت 

 وقالةاص ا بعذمُذيیت  َبی آمًصٌعذم سغبت مشدم بٍ ظشفیتًامل ع

 ای ي مىبسبتی لحظٍمذیشیت  پزیشیمسئًلیتعذم  مذیشیت مًاجٍُفقذان 

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

