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 اَمیت ريیکرد ي مًضًع باوًان

 ضريرت طرح ي پرداخته بٍ مًضًع زوان ي باوًان

 مطالعٍ ي تبییه مسائل اساسی فکری، مطالعاتی ي تدبیری مسالٍ زوان تًسط عالمان دیىی

 وقاط قًت مساجد در حًزٌ باوًان

 يضع وامطلًب مساجد در حًزٌ باوًان
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 :اَمیت مًضًع ي ريیکرد باوًان

اهام جواعت حلقِ اتصال 
بیي هَهٌیي، هسجذ ٍ 
 .ساحت قذس ربَبی است

عالن دیٌی ٍ اهام جواعت 
هحل هراجعِ ٍ تاهیي کٌٌذُ  

 .ًیازّای هخاطبیي است

در ًگاُ تربیتی اهام جواعت 
 .یک هربی هشفق است

اهام جواعت بِ عٌَاى یک 
هشاٍر اهیي هَرد هراجعِ 

 .قرار هی گیرد

اهام جواعت هذیر با کفایت  
 .هسجذ است

باًَاى  ًیوی از هخاطباى اهام جواعت با لحاظ ایي ًکات، از آًجا کِ 
 . ّستٌذ، بایذ برای ایي بخش هْن از هخاطبیي تذبیر ٍ برًاهِ ریسی کرد
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 :باوًان ضريرت طرح ي پرداخته بٍ مًضًع زوان ي 
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 فشصت ّا

ًیوی اص هخاعثیي هساجذ ٍ ائوِ جواػات سا تاًَاى 
 .تطکیل هی دٌّذ

رات هسالِ اص هٌظش دیٌی جایگاُ ٍ ستثِ تاالیی داسد، چِ دس 
 جایگاُ دختشی، چِ دس جایگاُ هادسی ٍ چِ دسجایگاُ ّوسشی

ًگاُ آیات ٍ سٍایات تِ تاًَاى ٍ استثاط آًْا تا هحشاب 
 ٍ هسجذ ٍ تثؼیض هثثت تشای تاًَاى

قاتلیت ّا ٍ تَاًایی ّای تاًَاى دس قیاس تا آقایاى دس 
 :هسائلی هاًٌذ

تشخَسداسی اص َّش هؼٌَی قَی دس استثاط تا 
 هحشاب، ًواص، دػا ٍ ػالن قذس ٍ هلکَت

ٍجَد اًگیضُ تاال تشای فؼالیت ّای  
اجتواػی تْوشاُ ٍقت ٍسیغ، احساس 

 تؼْذ ٍ سٍحیِ ػول گشایی

 تْذیذّا
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 :باوًان ضريرت طرح ي پرداخته بٍ مًضًع زوان ي 

 تْذیذ ّا

 هسالِ فوٌیسن تِ ػٌَاى یک گفتواى غالة دس صهاى حاضش

 تشٍیج تی حیایی ٍ تی ػفتی دس جاهؼِ صًاى تا جٌثِ ّای فشٌّگی ٍ سیاسی

 دفاع ًادسست اص حقَق ٍ حذٍد هشتَط تِ صًاى تَسظ تشخی افشاد داخلی
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سساًِ ٍ هحیظ 
 ّای فشٌّگی

 ٍضؼیت اهشٍص صًاى

کاسکشد هساجذ دس هقاتل 
سایش ًْادّا دس آغاص ّضاسُ  

 سَم

 خاًَادُ
 سثک صًذگی

ٍضؼیت تشتیتی دختشاى دس 
 هذاسس

تؼلین ٍ 
 تشتیت
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 :باالخص در حًزٌ َای. مسالٍ زوان باید تًسط جامعٍ عالمان دیىی ما جسء مسائل اساسی فکری، مطالعاتی ي تدبیری قرار گیرد
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 :وقاط قًت مساجد ما در حًزٌ باوًان واشی از

 ػصش اًقالب اسالهی

حیات هجذد صًاى ٍ کشاهت یاتی آًاى اص  
 هسجذ
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 :حًزٌ باوًان واشی ازدر وقاط قًت مساجد 

است کِ تبلَر آى را هی تَاى در هَارد زیر  حیات هجذد زًاى ٍ کراهت یابی آًاى از هسجذ
 .هشاّذُ ًوَد

ضکل گیشی  
حَصُ ػلویِ  
خَاّشاى تِ  
ػٌَاى یک 
 ضثکِ ػظین

الگَساصی 
 تشای تاًَاى

صًاى اهشٍص دس تخص 
ّای هختلف ّش چِ 

داسًذ اص تشکت اًقالب 
است ٍ اًقالب ّش چِ 
داسد اص تشکت هساجذ 

 است

قطش تاًَاى دس  
هثذا اًقالب 

اسالهی، تخص اص 
دست سفتِ جاهؼِ 

 تَدًذ  

ایي قضیِ هذیَى  
ػالواى دیي، حَصُ  
ػلویِ، هساجذ ٍ 
اًقالب اسالهی 

 است
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 :ضعف َای ي چالش َای پیش ري در حًزٌ مسجد ي باوًان



 اضکال دیذگاّی ٍ ًگشضی

سٍایات جؼلی ًطات گشفتِ اص دٍساى سقیفِ ٍ تَجَد آهذى 
 هساجذ سجالی

 (ع)ٍ ائوِ( ظ)تِ تاسیخ صًذگی پیاهثش  ًگاّی
 .دس هسجذ خغثِ خَاًی هی کشد( س)هسجذ ًثَی، تاب الٌساء داضتِ ٍ حضشت صّشا 

حضَس دس حاضیِ تاًَاى دس هسجذ دس ًقغِ هقاتل  
 حضَس فؼال
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 :يضع وامطلًب مساجد ما باالخص در حًزٌ باوًان واشی از



 ضؼف ٍ هطکل کالثذی

ًاضی اص ضؼف ًگشضی ٍ دیذگاّی  
 .است

 .ًاضی اص هؼواسی غلظ است

 .ًاضی اص تی سلیقِ گی است

ًاضی اص دس ًظش ًگشفتي اقتضائات خاظ 
 .حضَس تاًَاى دس هسجذ است
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 :حًزٌ باوًان واشی ازدر يضع وامطلًب مساجد 



 ضؼف ٍ هطکل تشًاهِ ای

 .تاًَاى دس اغلة تشًاهِ ّا دس حاضیِ تَدُ ٍ هخاعة دسجِ چٌذم ّستٌذ

 هَضَػات هَسد تحث دس هٌاتش ٍ اّن تشًاهِ ّا هؼغَف تِ آقایاى است 

 (هحتَای غالب، هرداًِ است)

 .ًاخَد آگاُ ٍ ًاخَاستِ تاصخَسد تشًاهِ ّا اص آقایاى گشفتِ هی ضَد

 .دس حَصُ هسائل تاًَاى ًیاص سٌجی ٍ اٍلَیت سٌجی ًذاسین

 .  دس حَصُ هسائل اختصاصی تاًَاى ضؼف داسین

 .  هذ ًظش ًذاسین کِ تاًَاى ّن هْواى خاًِ خذا ّستٌذ
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 :حًزٌ باوًان واشی ازدر يضع وامطلًب مساجد 



 ضؼف ٍ هطکل هذیشیتی

دس تؼضی هساجذ، اص ظشفیت هطَستی ٍ فکشی تاًَاى استفادُ ًطذُ ٍ هذیشیت 
 .هسجذ هشداًِ است

 .تشخی هَاسد هذیش هسجذ اهام جواػت ًیست

 . تشخَسد احساسی تا ایي هَضَػات صَست هی گیشد

 .دس تؼضی هساجذضَسای هطَستی تاًَاى تطکیل ًوی ضَد

 .یکی اص هحاسم دس ایي ضَسا ٍ دس کٌاس اهام جواػت حضَس ًذاسد

 .اص ظشفیت حَصُ ػلویِ خَاّشاى استفادُ ًوی ضَد
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 :حًزٌ باوًان واشی ازدر يضع وامطلًب مساجد 


