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منشأ

هجشت فاػمه ملصىمه)ظالمهللاكلیها( ةه شهش كم
و پاشیذن ةزس ملشفت و والیت دس ػىل معیش

نتیجه

ظاػم شذن انىاس كلم و ملاسف اهلةیت )كلیهم العالم( ةه رسارس دنیای اظالم

راهنام:
محوربیانات
زیرمجموعه
رشحدرصفحهبعد
رشح درپیوست

"نىادسالدکمه" مدمذةن اخمذةن یدیی
"ةصائشالذسجات" صفاس

اهمّیت خىصه كم

تتذیل آن ةه مشکض ملشفتی دنیای اظالم و

"الرشایم" كلیةن ةاةىیه كمی

صادس شذن اولین کتابهای فله و ملاسف شیله و پیشوان اهلةیت اص كم

پایگاه اصلی ملاسف اهلةیت )كلیهم العالم(

شىاهذ

"مداظن" ةشكی

تىلیذ کتابهای اظاظی مىسد اكتامد و اتکای فلیهان ،كاملان و مدذجان دس شهش كم

مصادیم

کتث اخمذةن مدمذةن كیعی

مدفل فیع شذن مدرض شخصیتهای پشوسش یافته دس كم دس اكؼاس كامل اظالمی

مصذاق

جمم شذن كلام ،فظال و ةضسگان ةغذاد دس پای منرب شیخ صذوق)سض(

كلم و ملشفتآمىصی دهها هضاس نفش دس كم دس ػىل ظالهای متامدی

تشکیل اولین خىصه اظاظی تشییم دس شهش كم
و تشةیت ةضسگانی چىن شیخ کلینی و شیخ صذوق

حوزههایعلمیه

تىجه افکاس و انـاس جهانی ةه خىصههای كلمیه
دلیل

تتذیل خىصه ةه جشیانی مؤجش دس ظیاظتها و رسنىشت جهانی
ةیشرت شذن دوظتان و خؼشناکتش شذن دشمنان خىصه كلمیه
پاظخ

اخرتام ةشانگیض نتىدن هیچ مجمىكه ةااسصشی ةه خاػش
کناسهگیشی و خنحی خشکت کشدن
صىسی و اهانت آمیض ةىدن اخرتام ةه مجامم ةیتفاوت و تنضه ػلث
ةه خزف و انضوا انجامیذن خاشیهنشینی خىصههای كلمیه

وسود خىصه ةه معائل جهانی و چالش ملّی و
ةیناملللی

آظیث دیذن دین دس صىست خشکت خىصه دس خاشیه

معائل

آظیثشناظی

مغالؼهی مدرتمتش ةىدن خىصه دس صىست کناسه گیشی اص معائل چالشی

كلل ةؼالن

فشصتآفشین ةىدن دشمنیها و مىجث خیش شذن آن دس جممةنذی نهایی

دلیل

خظىس سوخانیت شیله دس منت خىادث ةا کلیت خىد،
ةا كؼم نـش اص اظتحناهای فشدی و ملؼلی

كلّت

رسةاص و خادم ةىدن خىصه كلمیه ةشای دین

مصذاق

آظیث دیذن دین دس صىست کناسهگیشی سوخانیت اص انلالب

كلّت

تدشیک انگیضهها و غیشتها ةه خاػش دشمنیها

ملنا

انجام خشکات ظاصنذه دس ملاةل خصىمتوسصیها

رشغ

ةیذاسی ،آگاهی و صنذه ةىدن خىصه كلمیه

نتیجه

نفىر و كمم مندرص ةه فشد سوخانیت شیله دس جامله
دس كیاط ةا ظایش سوخانیىن كامل

تىلیذ چنذین کتاب منتم شیلی دس ملاةل کتاب یک نىیعنذه متلصث طذ شیله
تالیف "کشف االرساس" تىظؽ امام)سه( دس پاظخ ةه کتاب "ارساس هضاس ظاله"
مصادیم

نعتت سوخانیت و نـام اظالمی،
خامیت و نصیدت متلاةل

ساه افتادن نرشیهها و مجالت دینی ةا پىل وجىهات ةا اجاصه مشخىم ظیذاةىالدعن
اصفهانی دس ملاةل خشکتهای خصامنه دوسان سطاخانی

تدىل خىصههای كلمیه
تىجه ةه سشته فلعفه

ظاکت منانذن دشمن سوخانیت ةا ةی ػشف مانذن سوخانیت دس
معائل چالشی اظاظی

تىجه ةه سشته تفعیش

تىجه ةه پذیذه كـیم خىاهشان ػلته

کتاب اصىل فلعفه و سوش سئالیعم دس پاظخ ةه تدشک گشایشهای ماسکعیعتی

جممةنذی

ةیػشف منانذن خىصههای كلمیه دس كتال معائل چالشی ملّی و ةیناملللی رضوستی اظت
که منیشىد اص آن غافل شذ

شاهذ
كلّت

هشوكت آنها دس ما اخعاط طلف و انفلال کشدنذ ،جلى آمذنذ
كلم غشةیها ةه ؿشفیت كـیم فکش شیله ةشای مىاجهه ةا ؿلم و اظتکتاس جهانی
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منفی و طذ اسصش ةىدن آخىنذ خکىمتی
ملنا
ةش رس کاس ةىدن خکىمت سوخانیىن

چالش
اهمّیت
خىصه كم

ػشح مفاهیم اندشافی
"آخىنذ خکىمتی" و "خکىمت آخىنذی"

مدشوم کشدن نـام اظالمی اص پشتىانه كـیم فکشی ،اظتذاللی و كلمی كلامی دین

هذف
منضوی و ةذ نام کشدن سوخانیت معئىل و سوخانیت انلالةی خارض دس صدنه

جمهىسی اظالمی خکىمت اسصشها ،اظالم ،رشق و فله اظت،
نه خکىمت افشاد سوخانی

كلّت ةؼالن

حوزههایعلمیه

وسود خىصه ةه معائل چالشی ملّی و ةیناملللی

اص ةشتشین مصادیم امشةهملشوف و نهیاصمنکش و مجاهذت ةىدن
سفنت ةه ظمت خکىمت ةا هذف ملنىی

نتیجهگیشی

کافی نتىدن سوخانی ةىدن ةشای ظلؼه خکىمتی پیذا کشدن

نلؼهملاةل

سفنت ةه ظمت هش چیضی ةه كصذ دنیا ،مزمىم اظت

نتیجهگیشی

اسصش ةىدن سوخانی خامی نـام اظالمی ةا هذف ادای دین و معئىلیت رشكی خىد

كلّت

رضوست متخصص دینی و دینشناط ةىدن دس اسائه نـش اظالم دس ةاب معائل تشةیتی،
اكتصادی ،و ...

نتیجه

ةه كهذه كلامی دین ةىدن نـشیهپشداصی دس همه جشیانهای
اداسهی یک ملّت و نـام

معائل

نعتت سوخانیت و نـام اظالمی،
خامیت و نصیدت متلاةل

نتیجه فلذان

پش شذن جای این نـشیهپشداصی ةا نـشیههای غشةی و غیشدینی

تشةیت مذیشان ةخشهای مختلف ةا جهانةینی غشةی
جایگضین شذن نـامهای مذیشیتی ،ظیاظی و اكتصادی مادی

كلّت

هیچ مجمىكهای دس خأل منیتىانذ مذیشیت کنذ

اهمّیت

كلّت هشذاس ةنذه دسةاسه كلىم انعانی دس دانشگاهها

ظیاظی

كلّت
اةلاد

اكتلادی
ملشفتی
ناةىدی پشتىانههای انعانی نـام

ةه كهذه كلامی دین ةىدن ملاةله ةا شتهات ػشح شذه كلیه نـام

اتکای نـام ةه خىصههای كلمیه ةه لداؾ نـشی و كلمی

تدىل خىصههای كلمیه

اهذاف
شتههها

مخذوش کشدن متانی اصلی نـام دس رهنها
دشمنی ةا نـام

تىجه ةه سشته فلعفه

خىصه مادس نـام و ةه وجىد آوسنذهی انلالب اظت

كرش هذف
شتهات

جىانان

تىجه ةه سشته تفعیش
مىؿف ةىدن نـام ةه خامیت اص خىصههای كلمیه

تىجه ةه پذیذه كـیم خىاهشان ػلته

نتیجه

ةیتفاوت نتىدن خىصه نعتت ةه نـام
دلیل

ملنا

اظتلالل همیشگی خىصههای كلمیه اص خکىمتها دس ػىل تاسیخ

اظتلالل كلامیی ماننذ مدلم کشکی و پذس شیخ ةهائی اص ظیاظت صفىیه
دس كین کمک و همکاسی ةا آنها

شىاهذ

اظتلالل کاشفالغؼاء اص خکىمت فتدللیشاه
ةا وجىد تجلیل صیاد او اص فتدللی شاه دس کتاب کشفالغؼاء

اظتلالل میشصای كمی دس اسائه نـش فلهیاش دس ةاب جهاد
ةا وجىد تجلیل پادشاهان صمان ایشان اص او

خفف اظتلالل خىصهها ةا وجىد خامیت متلاةل نـام و خىصه
هذف
آظیثشناظی

مغالؼه اظتلالل خىصه سا ةه ملنی كؼم ساةؼه خىصه و نـام دانعنت

ملنی

خعاست خىسدن سوخانیت و كلامی دین دس صىست رضةه خىسدن نـام

كلت
كلّت ةؼالن

جممةنذی

واةعتگی رسنىشت نـام اظالمی
و خىصههای كلمیه ةه یکذیگش

كؼم ساةؼه خىصه ةا نـام
امکانناپزیشی ةشخی هضینههای خىصهی كلمیه جض ةا کمک ةیتاملال

واةعتگی غیش اص خامیت و همکاسی اظت
رضوست خامیت نـام اص خىصه ةه دلیل مذیىن ةىدن نعتت ةه آن

مصادیم
تاسیخی
مصذاق

ظاخنت مذاسط مشهذ تىظؽ خّکام صمان
ظاخنت مذاسط اص هضینه ةیتاملال
دس اختیاس گزاشنت تشیتىنهای ملی ةشای خىصه و مشاجم
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آظیث
ملنای غلؽ

اهمّیت
خىصه كم

تغییش خؼىغ اصلی خىصهها

مصذاق

تغییش متذ اجتهاد
كلّت ةؼالن

غائث و منفلل نتىدن خىصه
دس صدنههای متلذد فلعفی ،فلهی ،و کالمی دنیا

وسود خىصه ةه معائل جهانی و چالش ملّی و ةیناملللی
رضوست

نعتت سوخانیت و نـام اظالمی ،خامیت و نصیدت متلاةل

پاظخ ةه ظیل معائل و نیاصهای نىةهنى
ملنای صدیذ

كىیتشین و منؼلیتشین شیىه ةىدن متذ کنىنی اجتهاد

الضامات

ناؿش ةىدن پاظخها ةه این نیاصها
ناؿش ةىدن پاظخها ةه پاظخ مکاتث و فشكههای گىناگىن

فشصتها

وظائل استتاػی رسیم
تتیین ملشفتشناظی اظالم

خشکت نىةهنى اجتهادی و مدتىایی

حوزههایعلمیه

مصادیم

خزف دین اص صدنه صنذگی ةرش
نتیجه فلذان

معائل

اندشاف و تدىل ةه ظمت ظلىغ

تتیین تفکش ظیاظی و اكتصادی اظالم و مفاهیم فلهی و خلىكی آن

تتیین نـام تللیم و تشةیت
تتیین مفاهیم اخالكی و ملنىی

انضوای سوخانیت

اهمیّت

اظاط تدىل خىصههای كلمیه

تدىل خىصههای كلمیه
آظیثشناظی

تتذیل شیىههای ظنتی ةه شیىههای سایج دانشگاهی امشوص

آظیث

استجاق و كلتگشد

انتخاب آصادانه اظتاد

خفف ظنتهای کاسآمذ تللیم و تللّم دس خىصه
مصادیم

نلؼه ملاةل

خفف مدىسی

مصذاق

ظنت پیشمؼالله ،متاخحه و تلشیش دسط ةشای دیگشان

اةتنای ػلتگی ةش تفکش و دكت

م نش أ

ةالی تللیم و تشةیت جذیذ

الضامات

اخرتام و وؿایف متلاةل اظتاد و شاگشد

مصادیم

همشاهی شاگشد ةا اظتاد ةلذ اص دسط تا خانه اظتاد

شاهذ

تألیف کتابهایی دسةاسه »آداب املتللمین«

گلذههای كلمی

پاظخگىیی ةه معائل مىسد نیاص مشدم

تىجه ةه سشته فلعفه

مصذاق

انؼتاق تالشهای كلمی ةا نیاصهای جامله

تىجه ةه سشته تفعیش

تىجه ةه پذیذه كـیم خىاهشان ػلته

اتالف وكت نکشدن دس مىاسدی که مشدم نیاص نذاسنذ

مصادیم
سکن

آظیثشناظی

تتذیل شیىههای ظنتی ةه شیىههای سایج دانشگاهی امشوص
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ملنای غلؽ

ملنای صدیذ

تکشیم مشاجم ،كنارص فاطل و اظاتیذ

الضامات

وسود خىصه ةه معائل چالشی ملّی و ةیناملللی

مصذاق

تدىل نـام سفتاسی و اخالكی خىصهها

رسفصلها

كلّت

الصم ةىدن صالخیتهایی صیاد ةشای سظیذن ةه این خذ

تهزیث و فیع ةشدن اص ملنىیات

نعتت سوخانیت و نـام اظالمی ،خامیت و نصیدت متلاةل
تىجه ةه گشایش و اخعاط انلالةی دس خىصه

تدىل خىصههای كلمیه

سکن

مذیشیت كىی و منعجم

الصمه

مذیشیت و تذةیش خىصه ةىظیله یک گشوه متمشکِض مىسد تأییذمشاجم و ةضسگان خىصه

اهمّیت
خىصه كم

حوزههایعلمیه
معائل

تىجه ةه سشته فلعفه

آظیثشناظی

غفلت اص سشته فلعفه ةخاػش اهمّیت و كـمت فله

رضوست

ةاكی مانذن پشچم فلعفه اظالمی ةذظت خىصههای كلمیه

نتیجه فلذان

ةیدفاق مانذن جامله و نـام دس ةشاةش شتهات و فلعفههای واسداتی
افتادن پشچم فلعفه اظالمی ةذظت کعانی که صالخیت الصم سا نذاسنذ

تىجه ةه سشته تفعیش

تىجه ةه پذیذه كـیم خىاهشان ػلته

اهمیّت

ةااسصش و مهم ةىدن این سشته

رضوست

نگاه ةذ و تدلیشآمیض دنیای مادی نعتت ةه پذیذه صن

نتیجه

اجشات كـیم دس دنیا
تلىیت آةشوی انلالب

هذف

مجتهذ یا فیلعىف شذن خىاهشان
آشنایی خىاهشان ةا ملاسف اظالمی و كشآنی

نتیجه

اظتفاده دیگش خىاهشان اص ملاسف اظالمی و كشآنی
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