
 

 

 

 

 

شما احتیاج دارید بخوانید، احتیاج دارید بدانید. شماا          

بیندازید، واقعاً کاتااب          خوانی باید راه    نهضت کتاب 

بخوانید، مطالعه کنید. من البتّه در جلسات قبلی که باا     

ام، مکرّر صحبت کتابهای شهید مطهّری      دانشجوها داشته 

ام اّما نمیخواهم بگویم صرفًا آن؛ نه، شمااهاا            را کرده 

  های پیشکساوت    ورزتان، بچّه   خودتان، هیئتهای اندیشه  

ی مطالعاتای     ترتان بنشینند فهرست مطالعاتی و برنامه     

ریایی     برای جاهای مختلف، قشرهای مختلف برنامه     

کنند، طرّاحی کنند و تعریف کنند، و مانند این کارهاا.       

 این خیلی چیی الزمی است.

   89دیدار با دانشجویان ، اردیبهشت 

 رهبر حکیم انقالب 

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

WWW.FATEHAN.NET 

 یک درد مشترک
حتما برای شما نیز بارها پیش آمده است که         
کتابهایی را سالهاست بنا دارید مطالعه کنید       
ولی به دالیل مختلف این آرزوی شما محقق        
نشده است. وقتی به کتابخانه خود نگاه           
میکنید با انبوهی از کتاب های خریداری          
شده ولی مطالعه نشده یا نیمه مطالعه شده         
مواجه می شوید که معلوم نیست کی بناست        
خوانده شوند. وقتی این مساله پیچیده تر         
می شود که هر روز سیر مطالعاتی جدیدی          
توسط استادی عزیز ارائه می شود! عمق          
بحران آنجایی است که شما با انبوهی از           
سیرهای مطالعاتی مواجه می شوید که          

 پیگیری هرکدام عمری طوالنی می طلبد.

  درمان

1 

گروه تشکیل  یکی از راه حل های این مساله        
است.تجربه نشان می دهد      های مطالعاتی 

حتی مجموعه های چند جلدی مفصلی را که        
بارها ناخنک زده ایم را نیز می توانیم با             

تشکیل گروه های مطالعاتی پیش ببریم.             

گروه علمی فرهنگی فتح    در واقع ما در     
را با  “  ید اهلل مع الجماعه     ”می خواهیم    

در زمینه مطالعات نیز     ”طرح بشارت   ”
 جاری کنیم. 

2  

 

 سرفصل ها و کتب مطالعاتی
حوزه مطالعاتی در نظر گرفته شده با توجه        

گروه علمی فرهنگی فتح     به اهداف    
می باشد؛  حیطه روان شناسی اسالمی     

البته برخی مطالب ارائه شده ارتباط          
مستقیمی با مباحث روان شناسی اسالمی      
ندارد اما بعنوان پیشنیازی ضروری در این       
مسیر تلقی می شود. مباحث مورد نظر         

)چهار فصل(  طی یک دوره یکساله         
 مطالعه خواهد شد:

گروه علمی فرهنگی فتح 
 برگیار می کند:
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 مبانی علوم انسانی اسالمی 
 )احمدحسین شریفی(
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 در تکاپوی بهشت زمینی
 )محمد جبارپور(
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 روانشناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان
 )زرشناس(

 مکتب های روانشناسی و نقد آن
 )دو جلدی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(
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 الگوی اسالمی شادکامی
 )عباس پسندیده/دارالحدیث(

 ان شناسی در قرآن و حدیثرو
)دو جلدی/محمدصادق شجاعی/پژوهشگاه حوزه و 

 (دانشگاه

 دیدگاه های روانشناختی آیت اهلل مصباح ییدی
  )محمدصادق شجاعی/موسسه امام خمینی(

 معناشناسی افسردگی از منظر قرآن

 )مدرسه قرآن و عترت(

 برنامه مطالعاتی طرح بشارت 
غرب با توجه به اینکه پیگیری مباحث            

شناسی و مبانی علوم انسانی اسالمی          
پیشنیاز ورود به مباحث روانشناسی اسالمی      

 89است، این دو سرفصل را در تابستان           
 مطالعه خواهیم کرد:

.مبانی علوم انسانی اسالمی 1

 )احمدحسین شریفی(

.در تکاپوی بهشت زمینی2  

()محمد جبارپور  

 شیوه برگیاری طرح بشارت
پس از طی شدن مراحل ثبت نام، شرکت            

عضو “  بله“نرم افیار   کنندگان در گروه هایی در      
خواهند شد. در آنجا برنامه مطالعاتی هفتگی        
قرار داده خواهد شد و شرکت کنندگان            
مطالعات شان را طی برنامه مشخص شده           
پیگیری خواهند کرد. همچنین هر هفته یک         
جلسه نیز برنامه مباحثاتی مجازی خواهیم         
داشت.در صورت لزوم از اساتیدی)ترجیحا        
نویسندگان کتاب ها( برای پاسخگویی به          

 سواالت دعوت به عمل خواهد آمد.

 زمانبندی برگیاری دوره تابستانه

مطالعه و مباحثه کتاب در تکاپوی بهشت          
 مرداد 4تیر الی  11زمینی: 

مطالعه و مباحثه کتاب مبانی علوم انسانی         
 شهریور 98مرداد الی  1اسالمی: 

 شیوه ثبت نام
“ طرح بشارت ”عالقه مندان به شرکت در        

موجود در  ثبتنام  لینک  می توانند با ورود به       
تکمیل فرم ثبت نام در این دوره         سایت با   

 شرکت نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین ثبت       
نام در طرح بشارت می توانند از طریق آیدی         

 ی اجتماعی بله اقدام نمایند: زیر در شبکه

@m_a_hosseini 

 

نکته مهم: با توجه به اینکه تهیه کتب             
مطالعاتی برعهده شرکت کنندگان است،        

میباشد.با   کامال رایگان شرکت در این دوره      
)خصوصا در دوره   توجه به عمومیت این مباحث    

دانشجویان و طالبی که مطالعات          تابستانه(
روان شناختی ندارند نیز می توانند در دوره         

 تابستانه بشارت حضور داشته باشند.
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