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 طلیعِ

ٍ  ٍوَحش، ػلوبى ی لموبىّبایي ًظبم ًبهِ وِ ثب ّوىبسی ؿَسا

 ی ػلوبى ٍوَحش تٌظین گشدیذُ، رْت ًظبمػشاهؼئَلیي حىوت

ثبؿذ ٍ ّش یه اص هی رَیبى ػضیضّبی ؿوب حىوتفؼبلیت ثخـی ثِ 

ؿوب حك داسیذ ثشای استجبط ثب حىوت ػشا یىی اص ساُ ّبی صیش سا 

 اًتخبة ًوبییذ:

رْت پبی ثٌذی ثِ ایي ًظبم ًبهِ دس ؿؾ هبُ ربسی، آى سا اهضب  (4

 یذ.ًوبی

ّبی آى ثِ هذیش حىوت شای تَریِ یب اكالح ّشیه اص لؼوتث (2

 .هبییذػشا هشارؼِ فش
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 تعریف -1

ًوی ثبؿذ یه هىبى آهَصؿی یب فشٌّگی  هحذٍد ثِ حىوت ػشا

رَ ثتَاًذ ثشای توبم ػبختبسی اػت وِ حىوتػشا ثلىِ حىوت

 ّبػبػبت ؿجبًِ سٍص خَد ثشًبهِ ّبیی تٌظین وٌذ ٍ ثب ػول ثِ آى ثشًبهِ

 ثِ اّذاف هتؼبلی ٍ خذاپؼٌذاًِ دػت یبثذ.

 ؿبهل هزوَػِ ٍیظگی ّبی صیش هی ثبؿذ:ایي ػبختبس 

بص ًیت هلل دس اثتذای ًوبص ٍ پبی الف( ّوبى گًَِ وِ اٍلیي سوي ًو

 رکه ّبی فغشی ؿوب)دس عَل ًوبصاػت، تَرِ ثِ خَاػتِثٌذی ثِ آى 

 ػشا اػت.( اٍلیي سوي فؼبلیت ّبی حىوتگیزهاو ویت و

ثش اػبع الگَگیشی اص سٍؽ تشثیتی سػَل اوشم)ف( دس حىوت ة(

ػشا تٌَع لَاًیي ثِ هیضاًی اػت وِ ّش یه اص ؿوب حىوت رَیبى حك 

داسیذ اص لذست اًتخبة خَد حذاوخش اػتفبدُ سا ثٌوبییذ ٍ هَظفیذ 

 ًؼجت ثِ اًتخبة ّبی خَد پبی ثٌذ ثبؿیذ.
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ثلىِ هؼٌی لغَی  ثبؿذتَرِ فشهبییذ وِ اًتخبة ثِ هؼٌی آصادی ًوی 

 (واختیار رکه اوتخاب)اػت. "ثشتش گضیٌی"یب  "ثِ گضیٌی"آى 

تٌْب ًزبت ثخؾ هب اػوبل خَثوبى  ،ح( ّوبى گًَِ وِ پغ اص هشي

لی اًزبم دّیذ وِ ؿوب سا اػت ؿوب دس حىوت ػشا ثبیذ ثتَاًیذ اػوب

 (رکه عمل صالحسؿذ دّذ.)

ٍ خواسته  ،داوستهخالكِ ی ػِ ٍیظگی فَق ایي اػت وِ ؿوب دس 

 هَفك ثبؿیذ. تواوسته
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 اّداف ٍ راّبردّا -2

هؼشفی ّش ًَع خذهبتی  گضاساى دس حىوت ػشا( ّذف خذهتالف

اػت وِ ؿوب سا ثشای ؿشٍع یه صًذگی هؼتمل) آهبدگی اصدٍاد ٍ 

 خذاپؼٌذاًِ آهبدُ هی وٌذ. اؿتغبل(

ثشتشیي ایي اػت وِ ثتَاًین ة( اص رولِ هْن تشیي اّذاف حىوت ػشا 

 خذهت گضاسِ ثشتشیي ثٌذگبى خذاًٍذ)هتمیي( ثبؿین.

 فشلبىی ػَسُ ی هجبسوِ  71آیِ یسا هی تَاًین دس دػبی ایي ّذف 

 :ثیبثین

 لِلْمُتَّقِينَ اجِعَلْنَا وَ   أَعِينُ قُرَّةَ ذُرِّيَّتِنَا وَ أَزِوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبِ ...رَبَّنَا

 إِمَامّا

 روشنىِ مايه كه ده آن فرزندانمان و همسران از ما به ...پروردگارا،»

 .«گردان پرهيسگاران پيشواى را ما و باشد،[ ما] چشمان

ح( حفظ ٍ تمَیت ربیگبُ خبًَادُ یىی دیگش اص اّذاف حىوت 

ػشاػت. ثشاػبع حك ٍالیت پذستبى، ثْشُ هٌذی ؿوب اص ّشیه اص 

هزوَػِ خذهبت حىوت ػشا ًجبیذ ثذٍى سضبیت ایـبى ثبؿذ ٍ دس 
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حمیمت حىوت ػشا ٍاطُ ای اػت وِ تحت ًظش اٍلیبی ؿوب فؼبلیت 

 هی ًوبیذ.

شا ثشای ؿوب حىوت رَیبى هؼشفی ت( یىی اص ساّجشدّبی حىوت ػ

اػت تب ثتَاًیذ دس  )هؼلن ربهغ(ٍ ایزبد تؼبهل ثب ؿخلی ثِ ًبم ثبصٍگیش

 -9  ػَاعف  -2  ػمالًیت  -4ؿبهل اثؼبد: )رٌجِ ّبی هختلف صًذگی

ػضم ٍ  -7تحلیلی ٍ هْبستی    -6اػتمبدی    -5ارتوبػی    -1رؼوبًی   

 ٍی اػتفبدُ ًوبییذ. اص پـتیجبًی ٍ ثِ عَس دائوی (اسادُ ای

دس حىوت ػشا الصم اػت ّشیه اص حىوت رَیبى چٌیي ؿخلی سا 

 اًتخبة وشدُ ثبؿٌذ.

! چَى حىوت حىوت رَیی ّن اثتذای ساُ اػت ٍ ّن اًتْبی ساُ ث(

-رَی آى هیهیذ ٍؿوب ثِ عَس دائوی دس رؼت ٍتَاى حمیمت ًبسا هی

  ثبؿیذ.

 ؿوب ثِ هیضاًی وِ:ثِ ػجبست دیگش حىوت رَیی ربیگبّی اػت وِ 

 یذ،بذان                                      
 بخواهیذ                                                               

 و   بتوانیذ                                                                                           

 ًضدیه وٌیذ اص حىوت رَیی ثْشُ هٌذ هی ؿَیذ.خَد سا ثِ حمیمت 
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رَیی پبیبى ًذاسد ی حىوتحمیمت ثی اًتْبػت اص ایي سٍ دٍسُد( 

اهب تَرِ داؿتِ ثبؿیذ حذالل داًؾ ٍ هْبستی وِ ؿوب ثِ آى ًیبص داسیذ 

گبًِ آؿٌب ؿَیذ ٍ  92ایي اػت وِ دس چْبس ػبل ػوَهی ثب ػبحبت 

وِ اػتؼذاد ٍ ػاللِ داؿتِ ٍ ػپغ دس چْبس ػبل تخللی دس ػبحبتی 

 تـخیق هی دّیذ ربهؼِ ثِ آى ًیبصهٌذ اػت، فؼبلیت ًوبییذ.

تؼییي گشدیذُ 4/46الصم ثِ روش اػت چگًَگی اػتفبدُ اص ػبحبت دس ضویوِ )

 .(اػت

س( یىی اص اثضاسّبی الصم ثشای حىوت رَیی ػلن آهَصی اػت. 

بیؼتِ ّذف حىوت ػشا آهَختي ػلَهی اػت وِ ػَدهٌذ ثبؿذ ٍ ؿ

سحوت )ف( ثبؿیذ وِ هی  پیبم آٍس اػت ؿوب ثِ دًجبل اػتزبثت دػبی

 فشهبیٌذ: 

 «اللهم انی اعوذبک من علم الينفع»
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 جایگاُ درٍس دبیرستاى ٍ داًشگاُ -3

دسیبفت دیپلن ٍ لیؼبًغ تَػظ ػشا ثب تَرِ ثِ اّذاف حىوتالف( 

گٌزذ ٍ ؿوب هوىي اػت ثِ رَ، دس ثشًبهِ ّبی اكلی ًویحىوت

 دالیل صیش ثشای دسٍع دثیشػتبى ٍ داًـگبُ اسصؽ لبئل ؿَیذ :

ًغ داؿتِ ثبؿٌذ دس كَستی وِ اٍلیبئتبى اص ؿوب اًتظبس دیپلن ٍ لیؼب (4

ػشا ثشای دسیبفت ّبی حىوتّب اص ساٌّوبییثِ احتشام ًظش آى

 هذاسن سایذ سػوی ووه ثگیشیذ.

ثب ّبی دٍلتی ٍ سػوی سا داسیذ اگش للذ اؿتغبل دس هؼئَلیت (2

ؿتِ ٍ ًَع تحلیل ّب، سِ ثِ هالن ّبی پزیشؽ ایي هؼئَلیتتَر

 ثیٌی ًوبییذ.سػوی خَد سا پیؾ

ثب تَرِ ثِ ایٌىِ الصم اػت اص آى چِ ػوَم رَاًبى ّن ػي ٍ ػبل  (9

گیشًذ، ثی اعالع ًجبؿیذ ثِ ؿوب دس دثیشػتبى ٍ داًـگبُ فشا هی

یبص هیضاًی وِ ثِ ایي اعالػبت ػوَهی ّن ػي ٍ ػبالى خَد ً

دثیشػتبى ٍ داًـگبُ سا داسیذ، اداهِ تحلیل دس ػبختبسّبی سػوی 

 ّبی خَد ثگٌزبًیذ. دس ثشًبهِ
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ة( دس كَستی وِ دس حىوت ػشا للذ ثْشُ هٌذی اص دسٍع هذسػِ 

 الصم اػت دسٍع خَد سا ثِ ػِ دػتِ صیش تمؼین ًوبییذ: سا داؿتِ ثبؿیذ

 وِ دس آى ّب ثِ هؼلن ًیبص داسیذ. دسٍع پیشٍ( 4

وِ ثشای یبدگیشی آى ثِ هُجبحج ٍ والع ّبی سفغ  دسٍع ّوشٍ( 2

 اؿىبل ًیبصهٌذیذ.

ٍ حتی  وِ هی تَاًیذ ثِ كَست خَد آهَص فشاثگیشیذ دسٍع پیـشٍ( 9

 ثِ دیگشاى آهَصؽ دّیذ.

ّبی الصم سا اًزبم ساٌّوبییی فَق ػشا ثشای ّشػِ دػتِحىوت

 خَاّذ داد.

ح(اص آى رب وِ حضَس دس والع ّبی ارجبسی سایذ هذاسع هبًغ 

ی وؼت ػلَم ػَدهٌذ اػت اػتفبدُ اص حك اًتخبة ؿوب دس صهیٌِ 

ثٌبثشایي ثشای گشفتي دیپلن ٍ لیؼبًغ هی تَاًیذ ثِ كَست داٍعلت 

 آصاد یب ؿجبًِ دس آصهَى ّبی هشثَعِ ؿشوت ًوبییذ.
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 زهاى ٍ هکاى -4

هَفك ّؼتیذوِ صهبى ثیـتشی اص ػوش  ؿوب ثِ هیضاًی دس حىوت رَیی

  خَیؾ سا دس رؼت ٍ رَی حمیمت ثبؿیذ.

صهبى حىوت رَیی هخل صهبى داًؾ آهَصی ًوی ثبؿذ وِ ثتَاى 

 ثشای آى فبسؽ التحلیلی ٍ یب فشاغت تبثؼتبى دس ًظش گشفت.

رَیی هؼٌب ًذاسد ثِ ب ٍیظُ وشدى صهبى خبكی ثشای حىوتالف( اػبػ

م رَیی ٌّگبی ؿوب ثشای حىوتّبی ٍیظُتػٌَاى هخبل یىی اص فشك

ی خَد    ّب ٍ اػوبل سٍصاًِی ًیتخَاة ؿجبًگبُ اػت وِ ثِ هحبػجِ

 پشداصیذ.هی

-رَیی سا دسوٌبس دیگش حىوتحىوت ّبیة( ؿوب ثؼضی اص فؼبلیت

رَیبى دس اص ایي سٍ صهبى حضَس ػوَهی حىوت دّیذرَیبى اًزبم هی

 گشدد.ؼیي هیه ػبلّبی هـخق دس ّش ًینهىبى

ّبی اختلبكی وِ ؿوب ّبی فشدی ؿوب ٍ ثشًبهِح( ثب تَرِ ثِ ٍیظگی

ّبی رَیی خَاّیذ داؿت لؼوتی اص فؼبلیتی حىوتدس دٍسُ
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رَیی خَد سا دس عَل ؿجبًِ سٍص ثِ اًتخبة خَد ٍ دس هىبى حىوت

 اًزبم هی دّیذ. ٍثبصٍگیشتبى ّبی هَسد تبییذ ٍالذیٌتبى

دّیذ ّبی ّوگبًی خَد سا اًزبم هیى ثشًبهِآ ّبیی وِ دست( هىبى

ّبیی وِ ؿوب یب ثؼضی دٍػتبًتبى ثشای ؿَد ٍ هىبىًبهیذُ هی "پبتَق"

وٌیذ ّب اػتفبدُ هیی خَد یب تؼبهل ثب ثبصٍگیش اص آىػبحبت اًتخبث

 ؿَد.ًبهیذُ هی "هىبى هىول"
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 قَاًیي حکوت سرا -5

-ًجبیذّبی تحویلی ثِ ؿوب ًویػشا ثبیذّب ٍ هٌظَس اص لَاًیي حىوت

 رَیی ػجبست اػت اص:ثبؿذ ثلىِ لَاًیي حىوت

 الف( حمَلی وِ خذاًٍذ ثشای ؿوب ایزبد وشدُ اػت.

 ة(ٍظبیفی وِ دس همبثل ایي حمَق تجییي گشدیذُ اػت.

ضوي  .تَاًیذ ثی ؿوبس لبًَى سا ؿٌبػبیی ًوبییذایي اػبع ؿوب هیثش 

تَاًذ لؼوتی ثِ ربهؼِ داسیذ هی ایٌىِ هزوَػِ ٍظبیفی وِ ؿوب ًؼجت

 ػشا ثبؿذ.اص لَاًیي حىوت

هَسد اص آى اؿبسُ هی  3ثِ  كفحِ ی ثؼذ  رذٍلدس  ثِ ػٌَاى هخبل

 وٌین:
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 و در مقابل وظیفه دارد: هر حکمت جو حق دارد: عرصه

ن
رک

 
 و

ت
نی

 
زه

گی
ان

 

1 
لجللللل اص یللللبدگیشی ّللللش ػلوللللی اص  

 ػَدهٌذی آى آگبّی یبثذ.

تـلللخیق داد، ساولللِ ػلللَدهٌذ  ػلولللی 

 فشاثگیشد.

2 
دس رؼللت ٍ رللَی ّللذف صًللذگی    

 خَیؾ ثبؿذ.

اص ًؼوت ّبی هَرلَد دس اختیلبسؽ ثلشای    

 ؿٌبػبیی ّذف خَیؾ اػتفبدُ ثجشد.

3 
خَدؿٌبػلی خلَیؾ سا ًؼلجت ثلِ ّللش     

 هَضَع دیگشی دس اٍلَیت لشاس دّذ.

ی اهىبًبت حىولت ػلشا ٍ ربهؼلِ    ّوِاص 

 اػتفبدُ ثجشد.خَیؾ رْت خَدؿٌبػی 

ب
خا

انت
ن 

رک
 

ار
تی

اخ
و

 

 ثِ اًتخبة ّبیی وِ وشدُ پبی ثٌذ ثبؿذ. ػلَم هَسد ًیبص خَد سا اًتخبة ًوبیذ. 4

5 
ػبل فشاگیشی ّلش ػلبحت سا اًتخلبة    

 ًوبیذ.

ثِ اهىبًبت هَرَد دس اعشاف خَد رْلت  

 یبدگیشی ػبحت تَرِ ًوبیذ.

6 
هللتي ػلوی)هٌللبثغ دسػللی(هشثَط ثللِ   

 ًوبیذ.ػلَم هَسد ًیبص خَد سا اًتخبة 

اص ساٌّولللبیی ّلللبی هتخلللللیي رْلللت  

 اًتخبة هتي آهَصؿی اػتفبدُ ًوبیذ.

لح
صا

ل 
عم

ن 
رک

 

7 
ثشاػبع ػولی وِ اص خَد اًتظبس داسد، 

 ػلن ػَدهٌذ خَیؾ سا تـخیق دّذ.

)ػولل ثلذٍى   .اػوبل خَد سا ػبلوبًلِ وٌلذ  

 ػلن ًجبؿذ(

8 
ثللشای فشاگیللشی ػلللَم اص سٍؽ ّللب ٍ   

 ًوبیذ.ػولىشدّبی گًَبگَى اػتفبدُ 

)ػللن ثلذٍى   .ثِ داًؼتِ ّبی خَد ػول وٌذ

 ػول ًجبؿذ(

9 
 ػللشاحىوللت هختلللفّللبی فؼبلیلت دس

 .ًمؾ ایفب وٌذ

احؼللبع ػللشا دسهمبثللل ًیبصّللبی حىوللت

 .هؼئَلیت وٌذ

 ..ان شاءاهلل زمینه ساز فرج مهدی آل فاطمه باشیم.
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ایي ًظام ًاهِ تَسط شَرای راّبردی لقواى تٌظین ٍ تَسط شَرای حکوت  

 تصَیب گردیدُ است. 1334جَیاى برای استفادُ در هْر تا اسفٌد سال 

تَسط شَراّای حکوت جَیی سلواى ٍ 1335ایي ًظام ًاهِ برای اجرا در سال 

 کَثر بِ رٍز رساًی هی گردد.


