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 :اعتقادی  
 .، تٔؼذ اػتمادی استؼذتشیٗ تٔ ٟٔٓ

)ظ( ٔا٘ٙذ ٘یاص تطٙٝ  ٔشدْ ٘یاص تٝ أاْ داس٘ذ ٔا٘ٙذ ایٙىٝ ٘یاص تٝ آب داس٘ذ. ٘یاص فشد تٝ أاْ ٚ اُٞ تیت

، تطٍٙی سا . رات آبیؼٙی آب ٌٛاسا است« ؼیٗٔاء ٔٓ»تؼثیش لشآٖ دستاسٜ أاْ ػػش)ػج( تٝ آب است. 

 )ظ( ػػٕت ایطاٖ است. وٙذ، ٚ رات اُٞ تیت تشطشف ٔی

؛ وٝ اٌش وسی اٚ سا ٘طٙاسذ دس وفشاٖ ، ضٙاخت أاْ صٔاٖ)ػج( استیىی اص ضشٚسیات دس تؼذ اػتمادی

 اص د٘یا خٛاٞذ سفت؛ چٖٛ خذاٚ٘ذ سا آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ تایذ ٘طٙاختٝ ٚ دس ٟ٘ایت ػثٛدیت ٘ىشدٜ است.اػتمادی 

 ْٞش وس تٕیشد دس  «جاّٞیة ؼشف إٔاْ صٔا٘ٝ، ٔات ٔیتةًٓ یَِٓ ٗ ٔات ٚٔٓ»فشٔایٙذ:  )ظ( ٔی پیأثش اوش

 ،2ج تٕاْ اِٙؼٕٝ،وٕاَ اِذیٗ ٚ ) .حاِى وٝ أاْ صٔا٘ص سا ٘طٙاسذ، تٝ ٔشي جاّٞى اص د٘یا سفتٝ است

 (409ظ

ضرورت طرح 

 مباحث مهذویت

 اجتماعی

 سیاسی

 تاریخی

 فرهنگی

 اعتقادی



 
2 

ٞایی تٝ ػٙٛاٖ دختشاٖ خذا لشاس دادٜ تٛد٘ذ؛  لثَٛ داضتٗ، أا دس وٙاس اهلل تتاػشاب جاّٞی ٚجٛد اهلل سا 

( ٔسیش اِٟی )خّیفٝ اهللاتّیس، اهلل سا تٝ یٍاٍ٘ی لثَٛ داسد. أا ٔطىُ اٚ تا دس ٘تیجٝ ٔطشن تٛد٘ذ. 

 است ٚ آٖ سا لثَٛ ٘ذاسد.

 !؟طٛیٓ٘داسی ٔا غحیح است وٝ دس ٟ٘ایت ضثیٝ ضیطاٖ ٚ حتی پاییٗ تش اص اٚ  دیٗآیا 

 سا تا أاْ ٚ  ؛ سٚص لیأت، ٞش ٌشٚٞی«یْٕٓٛٓ َ٘ذٕػٔٛ وَُُّ أَُ٘اسٍ تِإِٔٓأِِٟٕٓ»فشٔایذ:  خذاٚ٘ذ دس لشآٖ وشیٓ ٔی

 (71)اسشاء/ خٛا٘یٓ. پیطٛای خٛد فشا ٔی

  ساٜ ضٙاخت خذا ٚ اطاػت اص اٚ ایٗ است وٝ »فشٔایٙذ:  ٔی« ٔؼشفت خذا»أاْ حسیٗ )ع( دس ساتطٝ تا

، 1ج )ػُّ اِطشایغ، «ٞا ٚاجة است، تطٙاسٙذ ٔاْ صٔاٖ خٛد سا وٝ اطاػتص تش آٖٔشدْ ٞش صٔاٖ، ا

 (409ظ

 أأاٖ ٚ  ی ای ٔٛٔٗ ٘یست، ٍٔش ایٙىٝ خذا ٚ سسَٛ اٚ ٚ ٕٞٝ ٞیچ تٙذٜ»یٙذ: فشٔا )ع( ٔی أاْ تالش

تاب ٔؼشفٝ  ،1ج وافی،) «ٌشدا٘ذ ٚ تسّیٓ أش اٚ تاضذسا تٝ اٚ تش أٛس ی ٕٞٝ أاْ صٔا٘ص سا تطٙاسذ ٚ

 (180ظاسد اِیٝ، االٔاْ ٚ

  وٝ دس صٔاٖ غیثت ٚ أتحاٖ ضیؼٝ تخٛا٘ٙذ ٘ذفشٔٛد آٔٛختٙذ ٚ ساسٜصٔ تٝایٗ دػا سا  )ع(حضشت غادق :

فَاَِّ٘هٓ اِْٖ َِٕٓ تُؼٓشِّفْٙى َ٘فْسٓهٓ َِٕٓ اَػٕشِف َ٘ثِیَّهٓ أََِّّّٟٓ ػٓشِّفْٙى سٓسَِٔٛهٓ فَاَِّ٘هٓ اِْٖ َِٕٓ أََِّّّٟٓ ػٓشِّفْٙى َ٘فْسٓهٓ  »

 «تٔ ػْٓٗ دیٙىتُؼٓشِّفْٙى سٓسَِٔٛهٓ َِٕٓ اَػٕشِفٕ حٔجَّتَهٓ أََِّّّٟٓ ػٓشِّفْٙى حٔجَّتَهٓ فَاَِّ٘هٓ اِْٖ َِٕٓ تُؼٓشِّفْٙى حٔجَّتَهٓ ضََّّْ

اْ، خذایا  ات سا ٘طٙاختٝ تٝ ٔٗ ٘طٙاسا٘ى فشستادٜخذایا خٛد سا تٝ ٔٗ تطٙاساٖ، صیشا اٌش خٛد سا 

اْ، خذایا  تٝ ٔٗ ٘طٙاسا٘ى حجتت سا ٘طٙاختٝات سا  تٝ ٔٗ تطٙاساٖ، صیشا اٌش فشستادٜات سا  فشستادٜ

 وافی،. )ٔى ضْٛ تت سا تٝ ٔٗ ٘طٙاسا٘ى، اص دیٗ خٛد ٌٕشاٜت سا تٝ ٔٗ تطٙاساٖ، صیشا اٌش حجتحج

 (337ظفی اِغیثٝ،  تاب ،1ج

أاْ صٔا٘ت سا ٘طٙاسی، ٌٕشاٞی ٚ تا صٔا٘ی وٝ اص ٚجٛد أاْ ٔحشْٚ تاضی، یؼٙی ٔٛسدِ غضةِ  اٌش

 «یَٗاَِّضَّ آِ ٚالَیَِّٟػٓ ٛبٓغضُإِٓ یشِغَ» خٛا٘یٓ پس ٞش سٚص دس ٕ٘اص ٔی .خذاٚ٘ذی

 

 اجتماعی: 
٘یاص تٝ یه ٘خ وٝ تشای دس وٙاس ٞٓ ٔا٘ذٖ ٚ ٚحذت تیٗ آٟ٘ا،  ٞستٙذٞای تسثیح  دا٘ٝٔا٘ٙذ  ٞا ا٘ساٖ

ٚحذت ایجاد  دس جٟاٖ وٙذ ٚ تسثیح ٔشدْ سا دس وٙاس ٞٓ جٕغ ٔیٔا٘ٙذ یه ٘خ  أاْتسثیح است. 

 ٔا٘ٙذ استؼیٗ(. )وٙذ ٔی

خٛاٞی ٚ  ٞا تٝ سٕت ػذاِت ، ایٗ است وٝ آدْٟٔذٚی اص تؼذ اجتٕاػی آسٔا٘یِ ی ٚیژٌی یه جأؼٝ

تالش دس تسط ػذاِت  ،. فشد اص خا٘ٝ ٚ خا٘ٛادٜ ٌشفتٝ تا ٔحیط واس ٚ اجتٕاعسٚ٘ذ ٔحٛسی پیص ٔی ػذاِت
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وٝ  ٞستٙذ تٝ د٘ثاَ أاْ ٔؼػٛٔی ، تٙاتشایٗ ضیؼیاٖأأت ٚ ػذاِت جضء اغَٛ دیٗ ضیؼٝ استوٙذ.  ٔی

 تیایذ ٚ ػذاِت سا ٌستشش دٞذ. 

 

 :سیاسی 
خٛد سا تٝ وُ تطش  ٚ ٘اواسآٔذیِ دٞٙذ ، أتحاٖ خٛد سا پس ٔیظٟٛسٞا تا لثُ اص  تٕاْ ٔىاتة ٚ حاوٕیت

تٝ غیش اص خذاٚ٘ذ یا فشد  تاضذ. یت اص ٘ظش ضیؼٝ ٚ لشآٖ ٔتؼّك تٝ خذاٚ٘ذ ٔتؼاَ ٔیحاوٕدٞٙذ.  ٘طاٖ ٔی

فّزا دس ایٗ ػػش تاسیه ٔا  ٔٙػٛب ضذٜ اص طشف اٚ ، حاوٕیت دست ٞش وس دیٍشی تاضذ، ظّٓ است.

 داسیٓ تا ٔشدْ طٕغ ٚ ٔضٜ ٘ٛس سا تفٟٕٙذ ٚ ٘ٛس سا فشأٛش ٘ىٙٙذ. فمیٝ( سٚضٗ ٍ٘ٝ ٔییه ضٕغ )ٚالیت 

 

 :تاریخی 
ٞای غٛست ٌشفتٝ دس طَٛ  اضتٝ است. لیاْدس طَٛ تاسیخ ٕٞیطٝ ٍ٘اٜ ٟٔذٚی ٚ آخشاِضٔا٘ی ٚجٛد د

)ػج( ٞذف ٛیّت ٚ اص أاْ ٟٔذی )ع( ٞ ضیؼٝ اص أاْ حسیٗتاسیخ ضیؼٝ، تا ٍ٘اٜ ٟٔذٚیت تٛدٜ است؛ ٚ 

 ساحتی ٘اتٛد ضذ٘ی ٘یست.ٝ ای وٝ داسای ٞذف ٚ ٞٛیّت است ت لطؼا جأؼٝ ٌیشد. ٔی

 

 :فرهنگی 
اش  ْ أىا٘اتص سا تشای سسیذٖ تٝ ٞذفاص ٘ظش فشٍٞٙی فشد ٔٙتظش آٔادٌی ٚ أیذ تٝ آیٙذٜ داسد ٚ تٕا

 وٛضذ. ت تشٚیج ٚ تثییٗ فشًٞٙ ا٘تظاس ٔی؛ ٚ دس جٟوٙذ تسیج ٔی

سا پیذا وٙذ ٚ ایٗ ٔستّضْ  تطخیع حك اص تاطُدس تؼذ آسیة ضٙاسی فشد ٔٙتظش تایذ أىاٖ 

 ضٙاسی است.  دضٕٗ

 پٛستذسیس استاد سائفی
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