"یا لطیف"

دوره سیر مطالعاتی آاثر استاد شهید مطهری (ره)

دوره مجازی سیر مطالعاتی آاثر استاد شهید مطهری (ره)

اکن ن ای سؤال مطرح است کظ در شظرایط حظساس کن نظی و یهظ

دوره مجازی سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مطهری (ره) در مظدن

تک تک ما ب عن ان قار مسلران داناج ی فعال چیست؟

 2سال و در  5سطح برگزار ،و طی آن سیر مطالعاتی آسان ب ماکظل

ضرورت مطالعه آاثر عالهم شهید مرتضی مطهری(ره)
از منظر امام خامنه ای(مد ظله العالی)



 ”آثار استاد شهید مطهری ،مبنای فکری نظاظاج هظرظهظ ری
اسالمی ایران است .دیگران بظ مظمظدمظان ایظ
انمالب خیلی کرک کردند ،ولی افکار آنها در ساخظت نظاظاج
هره ری اسالمی ایران ،نمش آن چنانی نداشت است ]...[ .اگظر

شد ک پیش از آن باید اسالج را از طریق بهتری واسط ها کظ بزرگظان

ما بخ اهیم ای نااج در ذه مردج عرق پیدا کند و حظرکظان

ما را ب آن ت صی کرده اند باناسیم و با چارچ ب فکری

انمالبی ای مردج هرچنان ادام یابد ،بایستی افظکظار اسظتظاد

منسجم ت انرندی پاسخ ب سیل شبهان مطرح شده در

 ”حمیمتاً محص ل بسیار عایم و باارزشی از شهید مطهظری در
اختیار ماست و باید آثار ای استاد گظران قظدر را ،کظ بظا فکظر

هامع و هم چنی فضای مجازی را کسب کنیم.
دوره سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری فرصت مناسبی است

برنام های مکرل نیز در اختیار اندیا ه یان قرار خ اهد گرفت.
هر سطح آم زشی در  3یا  4ماه برگزار می ش د ،بدی صظ رن کظ در
ابتدای هر ماه ،برنام مطالعاتی یک ماهظ بظرای اندیظا ه یظان روی
سایت قرار می گیرد.
در انتهای هر سطح امتحظان تظاریحی بظ صظ رن اینترنظتی برگظزار
می ش د .نرره کل مجر عی از نرره حض ر غیاب و نرره آزم ن پایانی
است ک در ص رن م فمیت در کسب نرره قب لی ،فرد وارد سطح بعظد
خ اهد شد.
هر س االن شرکت کنندگان در ای دوره از طریق سایت و یا ت سظط
سرگروه ها پاسخ داده می ش د.
هم چنی برگزاری برنام های حظض ری ناظیر هرظایش هظا و  ،...در
ص رن فراهم شدن امکانان الزج ،در حی دوره اعالج خ اهد شد.

واالی خ د ب هامع ی فکری ما اهدا کرده اسظت ،بظ درسظتی

تظظا بظظا رونظظدی مناسظظب و برنام ظ ای منظظسجم ب ظ آم ظ زش عمایظظد و

دریافت کرد و آن را آم خت .م احساس مظی کنظم هنظ ز در

کارآمدسازی آن پرداخت ش د .ای دوره ب شظکل حظض ری و مجظازی

هامع ی ما ه انان ،روش فکران ،ن یظسندگان ،دانظاگاهیان و

برگزار می ش د.

روحانی نی هستند ک آثار فکری شهید مطهری را ب ط ر کامل

دوره حض ری در تهران و ب میزبانی بسیج داناج یی دانظاگاه شظهید

برای آشنایی بیاتر با طرح ب سایت  www.aligholami.irمراهع

نخ انده و یا م رد تأمل قرار ندادهاند .پس اقداج اول ایظ اسظت

بهاتی(ره) از اول مهر ماه آغاز خ اهد شد .ثبت ناج  33شهری ر مظاه از

فرمایید.

ک ما آثار ای فیلس ف بزرگ را مظ رد تأمظل و اسظتهاده قظرار

طریق سایت ص رن می پذیرد.

دهیم“.


گسترش دهیم تا با باال بردن بینش عمیدتی هامع  ،ان شظااا

زمینظ

ساز ه ر حضرن ولی عصر(عج) باشد .اما نباید از ایظ م وظ غ غافظل

شهید مطهری در میان مردج رواج یابد“.


بی شک دغدغ اکثر ما آن ب ده ک در حظد بظضاعت معظارف دیظنی را

آثار شهید مطهری(ره) مطالع می ش د .در حی دوره بر حسب نظیظاز،

دوره غیرحض ری ای امکان را ایجاد می کند تا افرادی ک ب هر علتظی

 "اگر کسی فمط آثار ایاان را از اول تا آخر بظا دقظت بخ انظد،

امکان شرکت در کالس های حض ری را ندارند ،ب ص رن مجظازی و از

کافی است ک او را ب یک سطح راقی از معارف عریق اسظالمی

طریق سایت در دوره شرکت کنند .برنام دوره آمظ زش مجظازی کامظال

برساند".

شبی دوره ی حض ری است .ثبت نظاج ایظ دوره نظیز هزمظان بظا دوره
حض ری از طریق سایت ص رن می پذیرد.
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ت ب ی ائرظ و پیظامبران
معص ج ب چ معناست؟

اسالمی ک  0433سال پیظش
تکلیف اعرظال خیظر

مطابق نیازهای اعراب هاهلی،

غیرمسلرانان در عالم

در منطم عربستان آمده است

بنیاد شهید پالیزوانی برگزار می کند:

چگ نظظ مظظی ت انظظد امظظروز
پاسظظخگ ی

نیازهظظای بظظار

هایگظظاه آزادی بیظظان،
عمیظظظده و تهکظظظر در

برای کسب اطالعان بیاتر ب پایگاه اینترنتی مراهع فرمایید.

هامع کجاست؟
چرا هزین کات یک
پیرمرد معتاد بی س اد

www.aligholami.ir

بی کار ،دو برابظر یظک

چرا در سهرهای مماج معاظم

دختر ه ان متخظص

رهظظبری بظظ اسظظتان هظظای

نخب الرپیادی است؟

مختلف ایاان اعتراوظی بظ

در ص رن ترایل برای معرفی طرح در داناگاه ،با شراره تله
 39393439392تراس حاصل فرمایید.

دویدن مردج در ط ل مظسیر
حرکت خ د نرظی کننظد ،در
حالی ک حضرن علی علیظ

آیا در عظصر پیامبظر

السالج خطاب ب افرادی کظ

بزرگ ار اسظالج نیظز

ب دنبال اسظب ایظاان مظی

رعایظظت حجظظاب در

دویدند فرم دند ایظ کظار را

هامع اسالمی برای

انجاج ندهید ،چظرا کظ مایظ

هر اهباری ب د؟

تحمظظیر شظظرا و غظظرور مظظ

پایگاه اینترنتی

می گردد؟

www.aligholami.ir
اگر خداوند عالم ب هر چظیز در هرظ
زمان هاست ،پس اختیار انسان در نااج
عالم چ هایگاهی دارد؟
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