
 به نام خدا 

 دوباره  يمطالعاتی تولد سیر
 

. انسان هم از این قاعده مستثنی  شود ی معلوم مآن موجود دارد که بر اساس ساختار   ی عالم هدف ن یدر ا  يهر موجود
که تامین کننده سعادت واقعی انسان   نید  و  ستوا یبه آن هدف سعادت واقع دنیرسنیست، انسان نیز هدفی دارد که 

شده و  مند نظامبه دین شود نگاه  ی موجب مچنین نگاهی به دین کند. او را  ترسیم می به هدف  دنی رس ریمساست، 
 باشد.  ی و خم زندگ چ یدر پ  يکاربرد  ی یه مثابه راهنما ب نی دبرخورد با 

نگاهی نو داشته و    به خود و  کرده  دا یپ  زی دات و غراعا از  دوباره ي تولدانسان که   دهد ی نگاه آن هنگام رخ م  ن یا 
ر  بستست و ابنا شده این نگاه اساس  بر  ییصفا ی استاد عل شه یاند بداند.  نی و کتاب د  ی فهم کتاب هست د یرا کلانسان 
 . باشد یو سعادت م  قتی حق ندگانیجو  ي فکر ر یس ي برا یمناسب

  .شود  یم  مودهیتفکر و عمل پ يکه با پا بل  ،مطالعه ي فقط با پاکه نه است  ي فکر سیري  دوباره ي تولد  یمطالعات  ریس 
انسان رسیده و نهایتا جریانی اجتماعی را به دنبال خواهد   يوجود  انیجرآغاز شده و به  ي فکر ان ی از جرکه  ی شایپیم

  يکتابها  یتمام  باً یشده و تقر نی استاد تدو شهیاند  یبر اساس مبان دوره مطالعاتی در سه فصل و نه گام،   نی اداشت. 
هاي تکمیلی نیز هستند که مطالعه  ها عالوه بر کتاب اصلی داراي کتاب . برخی از گام شودی مرور م  ریمس ن یاستاد در ا

 شود. این کتب نیز سفارش می 

 
 اول : تولد انسان از خود  فصل

 (مبانی رشد انسان )
 

و  خود متولد شده و با خود برخوردي دوباره داردو عادات  زیغرا آشنا می شویم. در این فصل انسان از  رشد انسان یمبانبا فصل اول در 
دارد. و در این  یعمل يازهایو ن ينظر یمبان چه به شناخت  اجیاحت ریمس نیا  در چیست وهدف  نیبه ا  دنیرس ریهدف و مسشود میمتوجه 

، معلوم شناسندی کامال مراه را و بم  ریکرده و ز یرا ط  مسیر رشدخود که  يراهبرهاي مرحله ضرورت وجود راهبر این مسیر و ویژگی
 : شده است نیتدو  یو راهبر شناس ی شناسازین ،ی شناسی مبان ،یشناسریمس ، یشناسهدف لذا فصل اول در پنج گامِ گردد.می

 
 شناسی هدفگام اول: 

 .به عنوان هدف انسان«رشد» تببین ضرورت وجود هدف و اثبات  رشد:  .۱
هاي مختلف دینی با توجه به این هدف و نقش آنها در  ولفه و باز تعریف متفصیلی هدف توضیح  : ، رکود و انحطاطعوامل رشد .۲

 .رشد و خسر
 

 مسیرشناسی گام دوم: 
 شناخت هدف. از ، پسشناخت مسیر رسیدن به این هدف  : صراط .۳

 تکمیلی:
 شناسی آن. : توصیف مراحل سلوك الی اهللا و آسیبفوز سالک

 : توصیف مراحل نهایی سلوك اخبات
 

 شناسی مبانی گام سوم: 
 : )197قسمت اول کتاب ، تا صفحه (مسئولیت و سازندگی  .٤

آورد. در این  طی این مسیر احتیاج به آمادگی داشته و این آمادگی به واسطه تربیت و هدایتی است که دین براي ما به ارمغان می 
هایی را در انسان براي رسیدن به آن هدف ارائه  کتاب به دین به مثابه نظام تربیتی نگاه شده و خواهیم آموخت دین چه مبانی و ریشه

 می دهد . 
 



 . در مسیر رشد اخالق و عمل گاهیجاو فهم  یو سلوك اخالق شاتیگرا  يالزم برا  يهانشیب آشنایی بانامه هاي بلوغ: تکمیلی: 
به   ییپاسخگو يبرا  نسبت به مکاتب دیگر دین يبرترو تبیین  مبانی دینی هدف و باز تعریف زانیبا مدین  ینقد و بررس: اندیشه من

  .بشر يازهاین
 

 نیازشناسی گام چهارم: 
 . و چه در رابطه با محیط چه در رابطه با دیگران و  نیازهاي حرکت چه در رابطه با خود انسان  تبیین : حرکت .٥
روي در  عوامل افزایش بهره  و تعیینعوامل و اهداف جمع دینی توصیف  نیازهاي حرکت جمعی و  طرح ها: ها و حاصل جمع جمع  .٦

 . هااین جمع 
 راهبرشناسیگام پنجم: 

  .و جایگاه امام و نسبت ایشان با هدف انسانقت والیت یحقتبیین : غدیر .۷
   .هدفاین در پرتو  و تحلیل جایگاه امام  حرکت امام حسین و هدف قیام او تحلیل  : عاشورا .۸
 .نسبت به ایشانضرورت وجود امام و وظیفه ما تبیین  : آییتو می  .۹

 
 تکمیلی:

 . امامت و وظیفه ما نسبت به امامطرح اضطرار به  :وارثان عاشورا 
 سالم اهللا علیها.جایگاه والیت از زبان حضرت زهرا . تبیین شرح خطبه فدکیه  :روزهاي فاطمه

 
 

 
 دوم : بلوغ انسان در جامعه   فصل

 
  که همانشود. پس از آنکه در فصل قبل مقدمات رشد فراهم و انسان عازم حرکت در مسیر توحید شد به فصل دوم حرکت وارد می

رسد و حرکت انسان در جامعه شکل  به بلوغ خویش می انسان از خود  در این فصل است که تولد  .مسئولیت انسان در برخورد با جامعه است
شود خود مراحلی دارد که در نسبت با شرایط و اهداف توضیح می طرحشناسی صل که با گام ششم یعنی مسئولیتاین ف. کندخود را پیدا می 

 :کندپیدا می
 

 شناسی مسئولیت گام ششم: 
 
  و سازندگی: روشنگري •

   .اصول روشهاي سازندگی انسان در دو فصل قبل و بعد از بلوغ  آشنایی با فصل:  انسان در دو .۱۰
 .هاي مختلفنسبت به روحیه  هاي مختلف برخورديروش بررسی ): 2مسئولیت و سازندگی (ج  .۱۱

 تکمیلی: 
 . مجموعه خانوادهبه با نگاه تربیتی مدیریت روابط زوجین تبیین  روابط متکامل زن و مرد:  .۱۲
و چگونگی نهادینه  یدر زندگ يو سعادت و  تیترببراي تضمین  از بلوغ  شیپمورد نیاز کودك در    اتیخصوصتبیین   تربیت کودك:  .۱۳

 کردن این خصوصیات. 
 ري سازي و فریادگآماده  •
 
  برايسازي جامعه آماده طرح مرحله نوبت به آماده سازي جامعه براي تحول بنیادین است.  ،روشنگري به واسطه بیناتاز  پس  انتظار:  .۱٤

 .ها بر اساس مبانی دینیروابط جامعه و تشکل  و شکل و تبیین چگونگی جامعه بر اساس مبانی دینی  لتشکی
 کاري و مبارزه:پنهان •
   .و نفوذ در دشمن  یپنهانمبارزه   ینوع عنوانو فهم دقیق معناي آن به  هیتق مرحله  آشنایی با : تقیه .۱٥
 در او.  کردن دشمن به واسطه نفوذ   فیو ضع يپس از آماده ساز طرح مرحله قیام   : قیام .۱٦

 
 داري و محافظت: نگه •

تا   ندشومستقر در قالب حکومت دینی ها این ارزش  باید شود بلکههاي توحیدي در جامعه، کار تمام نمی قیام پیروزي ارزش از پس 
 .یممشغول شو یمابه محافظت و نگهدارى و توسعه و گسترش آنچه که به دست آورده  یمبتوان



 
 آن.پاسخ و شبهات مطرح شده پیرامون آن طرح مبانی حکومت دینی و تبیین  از معرفت دینی تا حکومت دینی:  .۱۷
کند، شکل و معیار انتخاب حاکم و خصوصیات حاکم  بر اساس اهدافی که دین براي حکومت تعیین می  اهداف حکومت دینی:  .۱۸

 شود   تعیین می 
   به آن برخورد کرد. حکومت دینی در فرض حضور و غیبت معصوم چیست و چگونه بایدمشکالت    مشکالت حکومت دینی:  .۱۹

 
 تکمیلی: 

   ی.نیو محافظت از جامعه د ينگهدار ریدر مسمبارزه با آن  يشناخت ابعاد مسئله فقر و راه ها: فقر 
 . در نظام تربیتی و اجتماعیمبارزه با فقر انفاق و بررسی ابعاد آن به عنوان راه  گاهیتبیین جا: انفاق 

 
 

 گام سوم : فهم عمیق مبانی رشد 
خواهیم پس از زاده شدن به زادن و پس از تولد به  می گیرد. اگر هاي طی شده، همه بر اساس فهم عمیق از دین شکل می فصول و گام

هاي صحیح دینی و تولید روي بیاوریم باید به آن فهم عمیق دست یافته و مبانی حرکت و رشد آدمی در دین را بر اساس منابع و روش
هاي شناخت و در گام  ن فصل روشآوریم؛ در گام اول ایعقلی بشناسیم. لذا است که در فصل سوم با سه گام به این فهم عمیق روي می

 بررسی می شود:  ،دیگر مکاتب نسبت به این حرکت مطرح است در دوم منابع دین و در گام سوم شبهاتی که
 
 

 شناسیروش گام هفتم: 
 

 آموزش ادبیات : •
این  گیري بیشتر از به منظور بهره  يحوزو دینی وعلوم  یروش آموزشو تحلیل شناخت : روش آموزش ؛استاد و درس .۲۰

 علوم به عنوان دریچه ورود به شناخت دین.
 . نینو یروشبه  اتیقرآن و روا یعنی ؛نیمنابع شناخت دی به عنوان زبان اصلی  زبان عربآموزش   : صرف و نحو ؛استاد و درس .۲۱

 تکمیلی :             
 کننده در ارائه مفاهیم دینی. عنوان نقشی تعیینیل به  اص اتیشناخت هنر و ادب يهاشاخصهمعرفی : استاد و درس ادبیات، هنر، نقد

 .معاصر  یآثار مختلف ادب  يو هنر بررو اتیادب يارهایاصول و مع  تطبیق: ذهنیت و زاویه دید
 

 روش برداشت:   •
 قرآن بر اساس موازین خود قرآن.روش فهم طرح روش برداشت از قرآن:   .۲۲
 .و باالخص نهج البالغه اتیوارطرح روش فهم   روش برداشت از نهج البالغه:  .۲۳

 تکمیلی :  
فقه در   طرح براي لی بدیع در این علمئمسا تبیین و  ینیروش استخراج احکام و نظامات د به عنوان صول فقها   بررسی :درآمدي بر علم اصول

 . و جامعه نیوسعت د
 
 روش تبلیغ:   •
   . بعد هاينسل  به ینیروش انتقال معارف د تبیین: خط انتقال معارف .۲٤

 
  تکمیلی:           

 آن وضعیت بهبود  يبرا  نهاد و ارائه پبشنهاداتی ، نید غیکز تبلر م نیمهمتربه عنوان حوزه  يساختار ها بررسی :روحانیت و حوزه         
 

 شناسیمنبع گام هشتم: 
 

 قرآن : •
    30جزء هاي تفسیر نوین و نگاهی نو به برخی از سوره :  1جلد تطهیر با جاري قرآن  .۲٥

 : بخشی از سوره هاي این کتاب به صورت جداگانه هم چاپ شده اند



چشم  . 5  (سوره ناس و فلق)تنها پناه. 4 (سوره نصر)آنگاه که یاري شدي . 3 )مسد سوره (وقتی که از خودت می سوزي . 2،  (سوره توحید) بگو که او  .1
 (سوره کافرون)چشمه هاي کور هاي بسته 

 
 سوره بقره به تفسیر نوین و نگاهی نو : 2تطهیر باجاري قرآن جلد  .۲٦
 ...)   ، مدثر و سوره آل عمرانتفسیر نوین و نگاهی نو به : 3تطهیر با جاري قرآن جلد  .۲۷

 
 تکمیلی: 

 . کاربردي و عمیق از معاد بر اساس آیات قرآنی یفهم يارائه  :حیات برتر
 . مراحل و مناسک حج بر اساس تفسیر آیات مربوط به حج  طرح :حقیقت حج 

 
 روایات و ادعیه:  •
 : تبیین حاالت انسان در رابطه با خدا و چگونگی برخورد فرد با خدا در سلوك در ضمن شرح دعاي ابوحمزه ثمالی.بشنو از نی  .۲۸
    .دالشهدایاز س ثیخداوند بر اساس چهل حد یو بندگ ینید  یسبک زندگتبیین  امام حسین: چهل حدیث از   .۲۹

 
 تکمیلی: 

   سالم اهللا علیها. شرح دعاهاي روزانه حضرت زهرا : خورشید در خاك نشسته
 .مکارم االخالق  ياسالم در ضمن شرح دعا ینظام اخالق درآمدي بر: شرح دعاي مکارم االخالق

 . نهج البالغه 32شرح خطبه  : ستمگرروزگار 
 

 مروري بر دعاهاي ورود و وداع ماه مبارك رمضان. : بهار رویش
  

 تاریخ •
 . یحرکات اجتماعفهم و نقد  يارهایمع و طرح به عنوان منبع شناخت  خیتار معرفی: نگاهی به تاریخ معاصر ایران .۳۰

 
 شبهه شناسیگام نهم: 

 
 آن مکاتب.  ها بر اساس نقد اهداف  مکتب  طرح نقد:  1روش نقد جلد  .۳۱
 .انسان  كدر سلو یقیحق  ينقش آزادطرح  یستیبرالیدر مکاتب ل يرمان آزادآتبیین و نقد : : 2روش نقد جلد  .۳۲
  .عرفان قتیبه دور از درك حق  ي نقدهابررسی و  دنقو  و عرفان  یرمان آگاهتبیین و نقد آ: : 3روش نقد جلد .۳۳
  ی.ستیمارکس  مفه ابرمان تکامل تبیین و نقد آ: :  4روش نقد جلد  .۳٤
 . فلسفه معاصرمهم شاخه   کی  به عنوان سمیالیستانسیفالسفه اگز برخی از آرا تبیین و نقد آرمان تکامل در  :  5روش نقد جلد  .۳٥

 
 شبهات مطرح شده نسبت به احکام دینی به شکل بنایی و مبنایی.  و نقد بررسی بررسی:  .۳٦
شبهات مطرح شده در کالم جدید خصوصا مباحث طرح شده از آقاي مجتهد شبستري در کتاب  و نقد بررسی  نقدي بر هرمونتیک:  .۳۷

 هرمونتیک کتاب و سنت.
 شبهات فلسفه دینی آقاي سروش  و نقد بررسی از وحدت تا جدایی:  .۳۸
 بررسی و نقد روش نهضت آزادي در برداشت از منابع دینی درباره مسایل اجتماعی و سیاسی  نهضت آزادي:  پاسخی به پیام .۳۹

 


