


ِهمذه

اّویت هَضَع•

هبّیت صًذگی اجتوبػی اًسبى•

ًسجت اجتوبػیبت ًسجت ثِ هسبئل فشدی دس آیبت لشآى
...تأثیش هَضَع دس فْن هسبئل فمْی، اجتوبػی، تبسیخی، سیبسی ٍ 

اهش ثیشًٍی هحذٍدیت صا ػلیِ اًسبى: ػبهلاضغشاسی
ًیشٍی ػمل هحبسجِ گش اًسبى: اًتخبثی

عجیؼت دسًٍی اًسبى دس توبیل ثِ خبًَادُ: عجیؼی

ًظش اسالم
دلیل ػملی

دلیل ًملی

ضشط فؼلیت ثسیبسی اص استؼذادّب: 

آیبت لشآى ٍ سٍایبت: 

ػبهل

ػبهل

اثش صًذگی اجتوبػی•
اًسجبم اًذیطِ حبون

تمسین وبس ٍ ثْشُ

هؼٌبضٌبسی•
اغبلت

اػتجبس

تحمك خبسجی ٍ ػیٌیت یبثی: 

تبثؼیت اص هفَْهی اغیل: 



هبّیت جبهؼِ ٍ آثبس آى

ًظش اٍل•
هبّیت جبهؼِ

آثبس
اغبلت فشد هحض

ػذم ججش ثِ خبعش ػذم ٍالؼیت اجتوبع

ػذم تَلیذ سٌت اجتوبػی

اص افشاد( غیشٍالؼی)تشویجی اػتجبسی : 

ًظش دٍم•
هبّیت جبهؼِ

آثبس
اغبلت فشد دس ػیي ساثغِ فیضیىی

ػذم ججش ثِ خبعش فمذاى ساثغِ هتبفیضیىی

ػذم تَلیذ سٌت اجتوبػی هگش سٌي هبضیٌی غشف ٍ هحذٍد

(حمیمی ٍلی ًِ عجیؼی)تشویجی غٌبػی : 

ًظش سَم•
هبّیت جبهؼِ

آثبس
اغبلت اجتوبع هحض

ججش اجتوبػی ثِ خبعش اغبلت غشف جبهؼِ

تَلیذ سٌي اجتوبػی ججشسبص ثِ ػٌَاى تٌْب سٌت هوىي الَجَد

تشویجی حمیمی ٍ ثبالتش اص عجیؼی: 



ًظش چْبسم•

هبّیت جبهؼِ

آثبس

جوغ اغبلت فشد ٍ اغبلت جبهؼِ

ػذم ججش ثِ خبعش اغبلت تَأهبى فشد ٍ جبهؼِ

تَلیذ سٌي اجتوبػی

تشویجی عجیؼی ٍ حمیمی اص ًَع فشٌّگی: 

ٍجَد فغشت اًسبًی
فشٌّگی ٍ ًِ هبدی ثَدى

تشویت جبهؼِ 

هستمل اص ته ته اجضای جبهؼِ
ٍجَد استمالل ًسجی افشاد دس ػیي تأثش اص

سٍح جوؼی 

هَسد تأییذ اسالم

ػول هطتشن

سشًَضت هطتشن

ًبهِ ػول هطتشن

ُبًُه :  ُيم ِبَذنِبِيْم َفَكذَّ ِيْم َربُّ ُْ اَىاَفَعَقُروَىا َفَدْمَدَم َعَل ًَّ (ضوس14)َفَس

ٍة َاَجٌل َفِإَذا َجاء َوِلُكّلِ :  ْسَتِاِخُروَن ُامَّ ََ  َساَعة  َاَجُلُيْم اَل
ْسَتْقِدُمًَن   ََ (اػشاف34)َواَل 

ٌ  وُلُّ: 
َ
ٍة ُتْدَعٌ ِإل َتاِبَيا ُامَّ (جبثی28ِ)ك ِ



ِتىول

سیطِ لغت ثٌذی ّبی اجتوبػی•

هبدیت تبسیخی
اغل هبلىیت: 

ته لغجی

استثوبسگشدٍلغجی
استثوبسضذُ

هجٌبی تمسین

اًَاع جَاهغ

لشآى
هجٌبی تمسین

ته لغجی

چٌذلغجی
دٍلغجی اًَاع جَاهغ

حك ٍ ثبعل: 

 ػبهلیچٌذ
هجٌبی تمسین

ته لغجی

چٌذلغجی
دٍلغجی اًَاع جَاهغ

...ػَاهل سیبسی، التػبدی، اجتوبػی، فشٌّگی ٍ : 



یگبًگی یب چٌذگبًگی هبّیت جَاهغ•

یگبًگی: ًظش دیي

ٍحذت ًَع اًسبى

ٍحذت دیي

َرَة : 
ْ
اَس ِفط ِتٍ َفَطَر النَّ

َّ
ِو ال َيا اللَّ ُْ (سٍم30)َعَل

ٍحذت ًَع اًسبى هجتٌی ثش فغشت

تأثیش ًَػیت دس تؼییي هسیش سٍح جوؼی

ثمبء فغشت ثب ثمبء اًسبى

ثجبت حشوت ٍ ّذف جوؼی:  ثجبت هجٌبی سٍح فشدی

تىیِ گبُ سٍح جوؼی: سٍح فشدی 

ََن ِعنَد الّلِو ِإنَّ :  (آل ػوشاى19)اإِلْساَلُم الّدِ



ا : ًظش هخبلف ا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفًا ََ َناُكْم ُشُعًب 
ْ
ن َذَكٍر َوُانَثٌ َوَجَعل ا َخَلْقَناُكم ّمِ

اُس ِإنَّ َيا النَّ َُّ  َا
(حجشات13)                                                               

ػذم تَجِ ثِ اغبلت فشد ٍ تَجِ غشف ثِ اغبلت جبهؼِ

ًفی جْبى ثیٌی دیٌی: اًحػبس هزّت ثِ حَصُ ػمیذُ ٍ اختػبظ ضخػیت ثِ هلیت

ػذم داللت آیِ ثش آفشیٌص اص دٍ جٌس

داللت آیِ
ساثغِ ًسلی ّوِ اًسبى ّب ثب یه پذس ٍ هبدس

تسبٍی ّوِ اًسبى ّب دس جْت آفشیٌص

"لیتؼبسفَا "ًِ  "لتؼبسفَا"استفبدُ آیِ اص ػجبست 

تضبد ایي ثشداضت ثب ًظشیِ هْذٍیت ٍ یگبًگی ًبضی اص آى

هجٌب



ِهمذه

ضشٍست هغبلؼِ تبسیخ•

لَاًیي هَجَد دس ثستش جبهؼِ ٍ تبسیخ•

اّویت ضٌبخت تبسیخی

ػجشت آهَصی اص تبسیخ

لَاًیي ًبظش ثِ ثَدى

لَاًیي ًبظش ثِ ضذى

 ػلن تبسیخ

ػلن ثِ ٍلبیغ ٍ حَادث سپشی ضذُ ٍ اٍضبع ٍ احَال گزضتگبى : ًملی•

است ًِ ولیجضئی 
است ًِ ػملیًملی 

ػلن ثِ ثَدى ّبست ًِ ضذى ّب
ثِ گزضتِ تؼلك داسد ًِ حبل



ثشسسی ٍ  دس ًتیجِ ی هغبلؼِ، ػلن ثِ لَاػذ ٍ سٌي حبون ثش صًذگی ّبی گزضتِ : ػلوی•
گزضتٍِ ٍلبیغ تحلیل حَادث  

ثِ گزضتِ تؼلك داسد ًِ حبلتبسیخ ًملی هبًٌذ 
ًملی ػلن ثِ ثَدى ّبست ًِ ضذى ّبهبًٌذ تبسیخ 

ولی است ًِ جضئیتبسیخ ًملی ثش خالف 
است ًِ ًملی هحضًملی ػملی تبسیخ خالف ثش 

ثخطی اص جبهؼِ ضٌبسی است ٍ یىی اص هٌبثغ هؼشفت 

ثشثِ تحَالت ٍ تغَسات جَاهغ اص هشحلِ ای ثِ هشحلِ دیگش ٍ لَاًیي حبون ػلن : فلسفِ تبسیخ •
تحَالتایي  

هبًٌذ تبسیخ ػلوی ولی است ًِ جضئی
هبًٌذ تبسیخ ػلوی ػملی است ًِ ًملی

ضذى جَاهغ است ًِ ثَدى آًْبػلن ثِ ثش خالف تبسیخ ػلوی 

است ٍ صهبى ثِ ػٌَاى گزضتِ تب آیٌذُ ػلوی جشیبًی اص ثش خالف تبسیخ 
غشفب ظشف آى یىی اص اثؼبد آى است ًِ 



هؼیبسّبی ضٌبسبیی َّیت تبسیخ

دػَتاستشاتژی •

ثشخی هػبدیك

اسالم

هسیحیت
ًیچِ

هبسوس
...

(هجٌبثی )ًشهی: 
لذست هحض : 

 (ًسجیت اخالق) اخالق: 

ساّىبس دػَت
حىوت
هَػظِ 

جذل

آگبّی ّبی ضشٍسی دس دػَت اسالهی
تزوش هجذأ ٍ هؼبد

اًسبًیآگبّی ّبی 

ٍثِ حمَق آگبّی                
هسئَلیت ّبی اجتوبػی        

هىتتػٌَاى •

”هب”هتؼلك 

اسالم

پَستسًگ 
غٌف خبظ

خبظهسله 
...

حكتسلین دس ثشاثش : ”هب”



ضشایظ ٍ هَاًغ پزیشش•

تؼییي ضشایظ ٍ هَاًغ ثب تَجِ ثِ سبصٍوبس حشوت التػبدی ٍ هبدی
تب هؼٌَی ٍ ٍجذاًی 

اسالم

ضشط پزیشش دػَت

هبًغ پزیشش دػَت

،دس ثشاثش آفشیٌص، هسئَلیت پبوی:  
فغشیحیبت    

،للت، صًگبس فسبد سٍح ٍ اخالق: 
وَسوَساًِپیشٍی   

تؼبلی ٍ اًحغبط جَاهغ•

تؼییي لَاصم سمَط ثب تَجِ ثِ ضشایظ ایجبد ٍ ثمبء

اسالم

ثی ػذالتییب ػذالت 
تفشقیب اتحبد 

اجشا یب تشن اهش ٍ ًْی
فسبد یب غالح اخاللیفسك ٍ 



هحشن تبسیخ

ًظشیِ ًژادی•

ًظشیِ جغشافیبیی•

ًظشیِ لْشهبًبى•

ًظشیِ التػبدی•

ًظشیِ الْی•

ًظشیِ فغشت•

ًژادّب : 
ثشتش 

تشپست 

تحَل آفشیي ٍ پیطجشًذُ تبسیخ

ٍ ثشدُ ضذىوبسوشدى حیَاًی ضبیستِ 
(اسسغَ ٍ گَثیٌَ)

(هًَتسىیَ)

(وبسالیل)

(هبسوس)

(ثَسَئِ)

( هٌبعك هؼتذل)گشفتي دس هحیظ ّبی خبظ لشاس : 

تبسیخپیص ثشًذُ لْشهبًبى : 

سٍثٌبتبسیخی ًبضی اص تضبد ثیي صیشثٌب ٍ تحَالت : 

ػبهل تحَالت تبسیخیحىوت ثبلغِ الْی : 

استؼذادّب ٍ خػبئع اًسبى ػبهل حشوت ٍ تىبهل اجتوبػی: 



ِتىول

سیش تىبهل تبسیخ•

هجبسصُ حك ٍ ثبعل: ثستش
ووبل علجی اًسبى: 

استؼذاد حفظ ٍ جوغ تجشثِ ّب
استؼذاد یبدگیشی اص ساُ للن ٍ ثیبى
ثشخَسداسی اص ًیشٍی ػمل ٍ اثتىبس

هیل راتی ثِ ًَآٍسی

ػَاهل

ًیشٍی هحشن

هجبًی ًظشی

حبوویت اغل ػلیت ػوَهی ٍ ٍحذت ٍالؼی جْبى
فغشت ووبل جَی تؼییي وٌٌذُ جْت

ثؼذ الْی تبسیخ
صٍال ٍ ػذم تذاٍم جشیبى ثبعل
ثجبت ٍ هبًذگبسی جشیبى حك

ضشٍست هغبلؼِ تبسیخ توذى اسالهی•

oضوَلیت اسالم ًسجت ثِ توذى ّبی پیص اص خَد
oضشٍست ضٌبخت تبسیخی اسالم دس وٌبس ضٌبخت تؼبلین اسالهی
oاّویت ػجشت ّبی توذى اسالهی ثشای اًمالة اسالهی
oساثغِ اسالم ٍ توذى اسالهی ثب َّیت ایشاًی


