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 آزادی هعنوی :-1.

 (جلسِ اٍل: آزادی هؼٌَی ) فصل اٍل 

 (جلسِ دٍم: ػجبدت ٍ دػب ) فصل دٍم 

 (جلسِ سَم: تَثِ ) فصل سَم 

 (جلسِ چْبرم: ّجرت ٍ جْبد، ثسرگی ٍ ثسرگَاری رٍح ) فصل چْبرم ٍ پٌجن 

 سیری در سیره نبوی: -2.

 جلسِ پٌجن: پیطگفتبر، هؼٌی سیرُ ٍ اًَاع آى، هٌغك ػولی حبثت، سیرُ ٍ ًسجیت اخالق 

  جلسِ ضطن: کیفیت استخذام ٍسیلِ، پبسخ ثِ دٍ پرسص، سیرُ ًجَی ٍ گسترش سریغ

 اسالم
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 جاذبه و دافعه علی علیه السالم:  -3.

 جلسِ ّفتن: همذهِ، ًیرٍی جبرثِ ػلی ػلیِ السالم 

 جلسِ ّطتن: ًیرٍی دافؼِ ػلی ػلیِ السالم 

 سیری در سیره ائوه اطهار:  -4.

 ( 2( ٍ )1جلسِ ًْن: صلح اهبم حسي ػلیِ السالم) 

 ( هسب2( ٍ )1جلسِ دّن: اهبم صبدق ػلیِ السالم ٍ هسبلِ خالفت ،) ِلِ ٍالیتؼْذ اهبم رضبػلی

 (2( ٍ )1السالم )

 ( :1حواسه حسینی) جلد  -5.

  (4جلسِ یبزدّن: تحلیل ٍالؼِ ػبضَرا )فصل 

  (1(، حوبسِ حسیٌی) فصل 5جلسِ دٍازدّن: ضؼبرّبی ػبضَرا )فصل 

  (6(، ػٌصر اهر ثِ هؼرٍف ًٍْی از هٌکر )فصل 3جلسِ سیسدّن: هبّیت لیبم حسیٌی)فصل 

  (7جلسِ چْبردّن: ػٌصر تجلیغ در ًْضت حسیٌی )فصل 

  (2جلسِ پبًسدّن: تحریفبت در ٍالؼِ تبریخی کرثال )فصل 

 لیام وانمالب ههدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف : -6.

  ثیٌص دیبلکتیکی یب اثساری تبریخ تب اثتذای دٍ "جلسِ ضبًسدّن: کل کتبة ) غیر از هجبحج

 ("ضْیذ همبلِ"ٍ  "تلمی از اًسبى
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..

 ده گفتار: -1.

 (2( ٍ )1جلسِ اٍل: تمَا ،) 

  جلسِ دٍم: اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر 

  جلسِ سَم: اصل اجتْبد در اسالم 

  جلسِ چْبرم: احیبی فکر دیٌی، فریضِ ػلن 

 (2( ٍ)1جلسِ پٌجن: رّجری ًسل جَاى، خغبثِ ٍ هٌجر) 

 پانسده گفتار: -2.

 طن: غذیر ٍ خغری کِ هسلویي را از داخل تْذیذ هی کرد، هسبلِ ًفبقجلسِ ض 

  (2( ٍ)1، لسٍم تؼظین ضؼبئر اسالهی)13جلسِ ّفتن: دفبع از 

 جلسِ ّطتن: جستجَی حمیمت، رٍاثظ ثیي الولل اسالهی 

 بیست گفتار: -3. 

 (، هجبًی 2(،اصل ػذل در اسالم) فصل1جلسِ ًْن: ػذالت از ًظر ػلی ػلیِ السالم) فصل

 (3اٍلیِ حمَق از ًظر اسالم)فصل

 (،دستگبُ ادراکی 16(،لرآى ٍ هسبلِ تفکر)فصل12جلسِ دّن: ًظر اسالم درثبرُ ػلن)فصل

 (22(، اًکبرّبی ثیجب)فصل19ثطر)فصل
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 هدف زندگی: -4.

 ِجلسِ یبزدّن: کل همبل 

 هماله تکاهل اجتواعی انساى در کتاب نبرد حك و باطل: -5. 

 ِجلسِ دٍازدّن: کل همبل 

 انساى کاهل: -6. 

 جلسِ سیسدّن: کل کتبة 

 اخالق جنسی در اسالم و جهاى غرب : -1. 

 جلسِ اٍل: ػاللِ جٌسی یب گٌبُ راتی در جْبى لذین، اخالق جٌسی 

 جلسِ دٍم: آضفتگی غرایس ٍ هیلْب، اًضجبط جٌسی، غریسُ ػطك، ػطك ٍ ػفت 

 نظام حموق زى در اسالم: -2. 

 (5جلسِ سَم: پیطگفتبر،همبم اًسبًی زى از ًظر لرآى )ثخص 

 (7(، تفبٍت ّبی زى ٍ هرد )ثخص6جلسِ چْبرم: هجبًی عجیؼی حمَق خبًَادگی )ثخص 

 (3جلسِ پٌجن: زى ٍ استمالل اجتوبػی )ثخص 
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 (8(، هْر ٍ ًفمِ )ثخص1جلسِ ضطن: خَاستگبری ٍ ًبهسدی )ثخص 

 (9جلسِ ّفتن: هسبلِ ارث )ثخص 

 (2جلسِ ّطتن: ازدٍاج هَلت )ثخص 

 (11جلسِ ًْن: تؼذد زٍجبت )ثخص 

 (12جلسِ دّن: حك عالق )ثخص 

 هساله حجاب: -3.

 )جلسِ یبزدّن: تبریخچِ حجبة ) ثخص اٍل(، فلسفِ پَضص در اسالم ) ثخص سَم 

 )جلسِ دٍازدّن: ػلت پیذا ضذى حجبة) ثخص دٍم(، ایرادّب ٍاضکبل ّب ) ثخص چْبرم 

 )جلسِ سیسدّن: حجبة اسالهی ) ثخص پٌجن 

.

 خدهات هتمابل اسالم و ایراى: -1.

 )جلسِ اٍل: اسالم از ًظر هلیت ایراًی) ثخص اٍل 

 )جلسِ دٍم: خذهبت اسالم ثِ ایراى ) ثخص دٍم 

 نهضت های اسالهی در صد سال اخیر: -2. 

 جلسِ سَم: کل کتبة 
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 آینده انمالب اسالهی: -3.

  ( جلسِ چْبرم: هبّیت ٍ ػَاهل اًمالة اسالهی ایراى،ًمص زًبى در جوَْری اسالهی

 ثخص چْبرم(، اّذاف رٍحبًیت در هجبرزات ) ثخص اٍل(

 :هفَْم آزادی ػمیذُ ) ثخص دٍم(، جوَْری اسالهی ) ثخص پٌجن(، ػذالت  جلسِ پٌجن

اجتوبػی، استمالل ٍ آزادی، هؼٌَیت در اًمالة اسالهی، رٍحبًیت ٍ اًمالة اسالهی، 

 ٍظبیف حَزُ ّبی ػلویِ، آزادی ػمیذُ ) ثخص چْبرم(

 والءها و والیت ها : -4.

 جلسِ ضطن: کل کتبة 

 (:)عج(کتاب جهاد و هماله شهید ) ضویوه کتاب لیام وانمالب ههدی -5.

 ِجلسِ ّفتن: کل کتبة، کل همبل 

 ختن نبوت : -6.

 جلسِ ّطتن: کل کتبة 

 . 

 ( :2و 1اسالم و نیازهای زهاى) جلد  -7
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  ،جلسِ ًْن: همذهِ، همٌضیبت زهبى،ػلت تغییر همتضیبت زهبى ّب، دٍ ًَع تغییر در زهبى

 ِ ًسجیت اخالق، آیب اخالق هغلك است یب ًسجی؟، ًسجیت آداةثررسی ًظری

  جلسِ دّن: ػجبدت ٍپرستص ًیبز حبثت اًسبى، ًظریِ ًسجیت ػذالت، رد ًظریِ ًسجیت

ػذالت، ججر زهبى ٍ هسبلِ ػذالت، ججر تبریخ از دٍ دیذگبُ، ًیرٍی هحرن تبریخ 

 چیست؟، ًظریِ ججر التصبدی تبریخ ٍ ثررسی آى

  :اجتْبد ٍ ًفمِ در دیي، لبػذُ هالزهِ، ػلی ػلیِ السالم ضخصیت ّویطِ جلسِ یبزدّن

تبثبى، عرح اضکبل ٍ پبسخ اجوبلی، همبم ػمل در استٌجبط احکبم اسالهی، آیب اجتْبد ًسجی 

 است؟

  ،جلسِ دٍازدّن: جبهؼِ در حبل رضذ، افراط ٍ تفریظ ّب، راُ هیبًِ، ػمل ٍراُ اػتذال

هی، اخجبرگیری، هطرٍعیت، ضئَى پیبهجر صلی اهلل ٍ ػلیِ خَارج، ػَاهل تصفیِ فکر اسال

 ٍآلِ ٍسلن رسبلت ٍ لضبٍت ٍ حکَهت

 :تذریس اداهِ جلسِ سیسدّن 

.

 نبرد حك و باطل:-1.

 )جلسِ اٍل: کل کتبة ) غیراز ضویوِ تکبهل اجتوبػی اًسبى 

 اهدادهای غیبی در زندگی بشر: -2.
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 جلسِ دٍم: کل کتبة 

 علل گرایش به هادیگری: -3.

 )جلسِ سَم: کل کتبة ) غیر از ًبرسبیی هفبّین فلسفی غرة 

 جاهعه و تاریخ: -4.

 ِجلسِ چْبرم: جبهؼ 

 جلسِ پٌجن: تبریخ 

 فطرت: -5.

 جلسِ ضطن: کل کتبة 

 تعلین وتربیت در اسالم: -6.

 جلسِ ّفتن: کل کتبة 

 فلسفه اخالق: -7.

  ِجلسِ ّطتن: اخالق چیست؟، فؼل عجیؼی ٍ فؼل اخاللی، ًظریِ ػبعفی ٍ ًظریِ فالسف

 اسالهی، ًظریِ ٍجذاًی، ًظریِ زیجبیی، ًظریِ پرستص

 جلسِ ًْن: از اثتذای اخالق اسالهی تب اًتْبی کتبة 
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 هساله شناخت: -8.

 جلسِ دّن: کل کتبة 

 انساى و سرنوشت: -9.

 جلسِ یبزدّن: کل کتبة 

 عدل الهی: -11.

 )جلسِ دٍازدّن: همذهِ، هؼٌب ٍ اّویت ػذل )ثخص اٍل(، ٍجَد تجؼیض )ثخص سَم 

  جلسِ سیسدّن: ٍجَد ضرٍر ) ثخص چْبرم ٍ پٌجن(، ػذم تٌبست اخرٍی ثب جرم دًیَی

 )ثخص ّفتن(

 )جلسِ چْبردّن: ضفبػت )ثخص ّطتن(، ػول خیر غیرهسلوبى )ثخص ًْن 

 اهاهت و رهبری: -11.

 جلسِ پبًسدّن: کل کتبة 

 


