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 غزب ٍ هْدٍیت

  

 :شٌاسی دشوي
شٌاسی  ّویي هثٌا اتتذا تِ جایگاُ دشوي است؛ تز شٌاسی دشوي ،ی تحث ؿزب ٍ هْذٍیت سهیٌِ پیش

 پزداسین. هی

ّایی هاًٌذ: تقزُ، آل ػوزاى ٍ...،  ٍ در سَرُ ت قزآى قاتل اثثات استشٌاسی تا آیا هَضَعِ دشوي اصلِ

 تیاى شذُ است. ،دشوٌاى هختلق تا ی تزخَرد شیَُ

در ) ّزکس چشن اس دشوٌاى تثٌذد»كزهایٌذ:  هی شٌاسی اّویت دشوي خصَص حضزت ػلی )ع( در

 .«دشوي اٍ را اس خَاب تیذار خَاّذ کزد ی خَاب تاشذ(، هکز ٍ حیلِ

 

 

 
 

 دشوٌاى درٍى هذّبی:  

 ًِ(اّل تَقیت) .پزداسًذ ّاًِ تِ دشوٌی هیگاًاآّای ًادرست،  تزداشت کساًی کِ تِ ٍاسطِ :جاّال 

 :ًِپزداسًذ آگاّاًِ تِ دشوٌی هی ،ّای خطزًاک کساًی کِ تِ ٍاسطِ تزداشت عالوا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌدی دشوٌاىتقسین

 دشوٌاى بزٍى هذّبی دشوٌاى درٍى هذّبی

 ندشوٌاى درٍى هذّبی عالِ

 هذّبیهدعیاى درٍى 

 اًجوي حجتیِ

 تشیع اًگلیسی

 اًد. )بْاییت( اس دیي خارج شدُ ًْایتاً هدعیاًی کِ

 .دارًد ٍ ادعای ًیابت هاًٌدهدعیاًی کِ در دیي باقی هی
 

 )یواًی درٍغیي( جزیاى احود بي الحسي

 کٌٌد(دگزاًدیشاى )دیي را هطابق سلیقِ خَد تعزیف هی
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 دشوٌاى بزٍى هذّبی: 

 ٍُتزادراى اّل سٌت در حَسُ هْذٍیت هشکلی ًذارین؛ هشکل ها : ها تا ای تکفیزیّ ٍّابیت ٍگز

کٌذ؛ اها الگَیی کِ هؼزكی  ٍّاتیت تِ هْذٍیت اػتقاد دارد ٍ تزای آى تثلیؾ هی تا ٍّاتیت است.

 ّویي تثلیـات ًادرست است. ،ستیشی ّای هْذی ریشِکٌذ، الگَی خطزًاکی است ٍ یکی اس  هی

 ِبْاییت ٍ قادیاًی 

 ٍ یکی اس تشرگتزیي  ،ایي دٍ جزیاى دست در دست ّن صْیًَیست هسیحی: صْیًَیست یَْدی

 دشوٌاى هْذٍیت در ػزصِ کًٌَی ّستٌذ.

 ( هسیحیت تبشیزی)تبلیغی 
 ؛ٍ سخت تجْیش خَد تزای هثارسُ تا آًْا در جٌگ ًزم، ٍ شٌاسایی ٍ رصذِ دشوٌاى

 است. دشوٌاى ایي هقاتلِ تا ّای راُ
 

 :غزب ٍ هْدٍیت

  ُآخزالشهاى: بِغزب ًگا 
 هَضَع گزایاًِ تسیار پزرًگ است؛ ایي اى ؿزب، هسائل آخزالشهاًی ٍ هٌجیدر تخش قاتل تَجْی اس جْ

 کٌذ. را شَاّذ ٍ هذارک هَجَد اثثات هی

 :هاًٌذ كیلن رٍس استقالل، شًَذ ّای ّالیٍَدی کِ تا هَضَع آخزالشهاى ساختِ هی كیلن اٍلیي شاّد .

 شَد. تخش شاهل هستٌذ، كیلن کَتاُ ٍ حتی سزیال ّن هیایي ٍ...  گاًِ هاتزیکس سِ

 :هاًٌذ سایت پیشگَیی ػْذیي ّا ّا ٍ کتاب سایت دٍهیي شاّد .
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 :شذُ است.  هزاکش ػلوی ؿزب گزكتِ در آهارّایی است کِ ایي شاّذ، هٌثغِ. آهارّا سَهیي شاّد

 گزایاًِ است. ؿزب تِ هسائل آخزالشهاًی ٍ هٌجی تَجِ ی دٌّذُ ایي آهارّا ًشاى

  ُاهام سهاى: بِغزب ًگا 
 شَد: ، تِ دٍ تخش تقسین هیاقذاهات ؿزب در هَاجِْ تا هَضَع هْذٍیت اسالهی

، ساخت ٍ در رساًِ ()ػج سهاىهذاراى ؿزتی در هَرد اهام  اظْار ًظز سیاست :ی سیاسی رساًِ .1

 ّای ایي اقذام است. ّای پز هخاطة؛ اس ًوًَِ تا هحَریت اهام هْذی )ع( در شثکِّایی  پخش تزًاهِ
ّای  ؛ اس ٍیژگیگزایاًِ در هَرد اهام سهاى ی هطالة سزاسز کذب ٍ هٌلی ارائِ، ٍ ستیش ٍ دشوٌیِ صزیح

 تاشذ. ی سیاسی هی حیطِ رساًِ
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 ، هٌثغ تـذیِ تزای گزٍُ اٍل است.گزٍُ دٍم :علوی داًشگاّی .2
 :شَد هاتی کِ در ایي حیطِ اًجام هیاقذا

 ٍُپژٍّی ٍ  ، شیؼِپژٍّی اسالم -ّای ػلوی تا ایجاد کزسی :پژٍّشی -یّای علو تشکیل گز

 در صذد تزتیت داًشجَ ّستٌذ.  ؛پژٍّی هْذی

 :استاد  ،دیَیذ کَک تزتیت کارشٌاس است. ،هاحصل ایي تحقیقات کارشٌاس ٍیژُ هْدٍیت

  یاكتگاى است. ، یکی اس ایي تزتیتداًشگاُ رایس آهزیکا

 ّای علوی بزگشاری ّوایش 
 

 ها چیست؟ ی ٍظیلِحال 

 شَین. تاٍر شٌاس ٍ هْذی هْذی 

 ع( سزاؽ جاهؼِ پیزاهَى خَد تزٍین. تؼذ اس شٌاخت اهام هْذی( 

 ِّای تاستز كؼالیت کٌین. ٍ در ًْایت سؼی کٌین، در ػزص 

 .ها باید پاسدار ٍ هحافظ اهاهواى باشین
 

 تذریس استاد دّقاًی

 ؿزب ٍ هْذٍیتهَضَع: 

 ی آهَسشی هؼارف هْذٍیتّاارائِ شذُ در کالس خالصِ ٍ چکیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ شذُ در ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاراى
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