
بهمن 95 الی اردیبهشت 96
جامعة الزهرا)سالم اللـه علیها(- قم
معاونت تربیتی - فرهنگی

دوشنبه های فرهنگی



دوشنـبه های فرهنــگی 2

مقدمه:
معاونت تربیتی – فرهنگی ، بر اساس رسالت و بیانیه مأموریت جامعه الزهرا سالم اهلل علیها 
، با ایجاد یک شبکه فرهنگی و ارتباط با مجموعه های فرهنگی مختلف در سراسر کشور، 

اقدام به پشتیبانی فکری و فرهنگی طالب نموده است.
مراجعات مکّرر طالب محترم برای آموزش و فراگیری شیوه های مدیریت فرهنگی، تبلیغ 
و تعلیم و تربیت و همچنین فراگیری چگونگی هدفگذاری و ترسیم چشم انداز و طراحی 
ساختار ….. و از سوی دیگر آسیب های موجود ناشی از عدم آشنایی کافی و فهم صحیح از 
فرهنگ و تعلیم و تربیت و تبلیغ ، در یک کلمه عدم فهم درست و کامل از جهاد فرهنگی 
، زمینه ساز ایجاد دغدغه برای طراحی الگوی جامعی برای هدایت طالب، جهت برنامه 
ریزی  فرهنگی گردید. این امر سبب گردید که معاونت تربیتی –  فرهنگی بعنوان یک 
نهاد حوزوی خواهران با دارا بودن عقبه فکری و فرهنگی اساتید و طالب و داشتن رسالت 
در حرکت به سوی مرجعّیت علمی و عملی ، اقدام به برگزاری دوره مفاتیح الجهاد )دوره 

تبیینی نقشه جهاد فرهنگی( با همکاری نهاد های همسو، نماید.
نقشه جهاد فرهنگی مجموعه ایست، منسجم و نظام مند در حوزه دین شناسی، فرهنگ سازی، 
تربیت، تبلیغ، خودشناسی فرهنگی، دشمن شناسی فرهنگی، تهاجم فرهنگی و تمدن سازی 
که در گام آخر به جهاد فرهنگی )شامل روش های مدیریت فرهنگی، روش های مقابله 
با تهاجم فرهنگی، روش شناسائی اولویت ها( منتهی می شود. هدف این نقشه راهگشایی 
برای فعاالن و نهادهای فرهنگی در جهت غایتمندی، هماهنگی و همگرائی اقدامات 
فرهنگی در جبهه جهاد فرهنگی انقالب اسالمی علیه تهاجم فرهنگی غرب و آسیب های 

درونی فرهنگی جامعه است.
سرفصل ها و اساتید دوره به شرح زیر به اطالع می رساند:
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جلسه اول :  ادبيات مفهومي و مقدمات تبييني
مقدمه: )اصول 4گانه(

1. قله: تمدن سازي، غایت زندگي جهادي و هدف انقالب اسالمي
چشم انداز »تأسیس تمدن نوین اسالمي« براي جهاد فرهنگي

فرهنگ انتظار و جامعه سازی
نگاه اجتماعي و خروج از نگاه فردی

ضرورت جامعه سازي براي رسیدن به غایت اصلي انسانُ سازي
2.پایه: »تدّین« پایه و اساس »تمّدن«

فرهنگ معنویت گراي دیني پایه و نرم افزار تمدن دیني
»توحیدي« شدن »بینش«، »گرایش« و »رفتار« در تمام حوزه هاي سبک زندگي

حضور توحید در تمام عرصه هاي »فردي و اجتماعي« و »سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، دفاعي، امنیتي و ...«
اتصال دو عرصه ي »ایمان و مباني« و »عمل و کاربرد«

رابطه ایمان و عمل صالح
رابطه حوزه اندیشه و تفکر )جبهه روشنفکري انقالب( با حوزه عمل و اجرا )جبهه عملیات(

بازگشت به دین: قرآن، عترت، عقل: قرآن، عاشورا و مهدویت
3.جبهه: عملکرد جبهه اي: والیت طولي و عرضي )اندیشه هم گرا و عمل هم افزا(
تقابل دائمي تمدن »معنویت گراي« اسالمي، در برابر تمدن »مادي گراي« غربي

گفتمان واحد جهادي
ارائه تعریف مشترك، صحیح و جامع از فرهنگ و جهاد فرهنگي

جهاد کارشناسي در حوزه فرهنگ با تسلط بر »مباني و اهداف جهاد«، »فرآیند جهاد«، »پیام و محتوا« و »ابزار جهاد«
فهم و تفکیک اصول و فروع از همدیگر؛ و تأکید بر اصول در عرصه فرهنگ

حاکمیت نگاه منظومه اي در فهم دیني و عمل دیني
وحدت کلمه در کنار کلمه توحید

4.جوشـش: نیـاز بـه »عـزم ملـي« در عرصـه فرهنگ و توجـه ویژه بـه »جبهه مردمـي فرهنگ« و تعریـف صحیـح و هم افزا از 
ارتبـاط دو جبهه حاکمیـت و مردم

»تربیت نیروي نخبه« و »تولید فکر« دو بال جهاد فرهنگي
اهمیت فعالیت های خودجوش مردمي
کار تشکیالتي مقدمه ي کار جبهه اي

تشکیالت فرهنگي و فرهنگ تشکیالتی
منظومه جهاد فرهنگي

مباني جهاد فرهنگي
فرآیند جهاد: تبلیغ، انسان سازي، جامعه سازي

محتوا و پیام جهاد
ابزار جهاد
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جلسه دوم : مباني ديني جهاد فرهنگي
جایگاه مبانی دینی در نقشه جهاد فرهنگی

اول: جایگاه و شرایط فرهنگی و تمدنی انقالب اسالمی
دّوم: آرمان انقالب اسالمی)تمدن نوین اسالمی( و جهاد فرهنگي

سّوم: ضرورت و جایگاه نقشه جهاد فرهنگی
چهارم: ضرورت و جایگاه مبانی دینی نقشه جهاد فرهنگی

نیاز جامعه به دین)نسبت دین و فرهنگ(
لزوم تبعیت از دین حق و فرهنگ الهی

جایگاه دین شناسی در نسبت با سایر بخش ها
گزارشی از محتوایی دین شناسی

تبیین اجمالي مفهوم دین
انسان و دین )نیاز بشر  به دین(

جامعه و دین )نسبت دین و فرهنگ(
بخش اول: کلیات دین )صیرورت انسان و جامعه بر اساس دین(

دین حق
دین باطل

اقسام انسان ها و جوامع بر اساس تبعیت از دین حق و باطل
تقابل دین حق و دین باطل)تقابل انسان و جامعه حق با انسان و جامعه باطل(

بخش دوم: مباني نظري
خدا شناسی

خلقت شناسی
انسان شناسی
جامعه شناسی

خانواده کوچکترین واحد اجتماع
حدوث جسمانی و اعتباری خانواده

بقای روحانی و حقیقی خانواده
ماهیت جامعه

مبدأ جامعه)حدوث ماّدی و اعتباری جامعه(
بقای روحانی و حقیقی جامعه

جامعه حقیقی بسط حقیقی خانواده است
فرهنگ عامل حیات جامعه

مرگ جامعه در اثر التقاط با ادیان و مکاتب الحادی
بخش سوم:  مبانی عملی
هدف غایی فرد و جامعه

اول: اهداف و وظایف فرد
ساحت تعامل فرد با خویشتن

ساحت تعامل  فرد با خدا
ساحت تعامل فرد با جامعه
ساحت تعامل فرد با خلقت

دّوم: اهداف و وظایف جامعه
ساحت تعامل درونی جامعه با خود

ساحت تعامل  جامعه با خدا
ساحت تعامل جامعه  با دیگر جوامع

ساحت تعامل  با خلقت
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جلسه سوم : تبليغ 
1. مفهوم تبلیغ
2.تعریف تبلیغ
3.مقصد تبلیغ

4.تبلیغ و نیازهای شناختی و معرفتی
5. موانع تبلیغ
6.غایت تبلیغ
نتیجه گرایی

برانگیخته شدن عقل و فطرت آدمی
جهان بینی و ایدئولوژی

7.ارکان تبلیغ
- منبع پیام

- پیام و سطوح آن
حاکمیت در اسالم

اقسام پیام های دینی
صدور پیام انقالب

8. مقصد و مخاطب
ابزار

ساختار جامعه الحادی و الهی
تقسیم انواع مخاطبین

برنامه ریزی صحیح تبلیغی
- مسیر و ابزار

- مبلغ و پیام رسان
- روش و فرآیند

- اصول
-اقسام موانع

-موانع بیرونی
- موانع درونی

جلسه چهارم : انسان سازي
فصل اول: ابعاد وجودی انسان

1.جسم
2.روح

3.نسبت بین روح و جسم
فصل دوم: ویژگیهای انسان ایده آل)غایت و نقطه مطلوب یک انسان کامل(

1.در ارتباط با خود
2.در ارتباط با خدا

3.در ارتباط با دیگران
4.در ارتباط با خلقت
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فصل سوم: مراتب انسانها
الف(تفاوت استعدادهای انسانی و انتظار معقول از افراد مختلف

ب(اهمیت کادرسازی و الگوسازی؛ انسانهای جامعه ساز برای جامعه انسانساز
فصل چهارم: رشد و تعالی معنوی انسان

1.تعریف رشد معنوی
2.عوامل رشد و تعالی معنوی

الف(عوامل درونی
ب(عوامل بیرونی

3.موانع رشد و تعالی
الف(موانع درونی
ب(موانع بیرونی

4.اصول کلی رشد
4.1.اصل جامع نگري و اعتدال، رشد همه جانبه و متناسب

4.2.اصل تدریج، استمرار و مداومت
4.3.توجه به آزادی اراده و حق انتخاب

4.4.تقدم پیشگیری بر درمان
4.5.جایگاه تذکر

4.6.تأثیر متقابل ظاهر و باطن بر یکدیگر
4.7.تکرار
4.8.تجربه

5.مراحل رشد و اصول حاکم بر هر مرحله
الف(کودکی
ب(نوجوانی

ج(بلوغ
د(جوانی اول

و(جوانی دوم)بزرگسالی(

جلسه پنجم : جامعه سازی
فصل اول: ابعاد جامعه

1.جسم
2.روح

3.نسبت بین روح و جسم
فصل دوم: ویژگی های جامعه ایده آل و رشدیافته)پیشرفته یا پیشرو(

1.در ارتباط با خود
2.در ارتباط با خدا

3.در ارتباط با دیگر جوامع
4.در ارتباط با خلقت
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فصل سوم: الیه های جامعه
1. فرد

2. خانواده
3. مجموعه فرهنگی

4. محله و شهر
5. کشور
6. تمدن

فصل چهارم: رشد جامعه
1.عوامل رشد

2.موانع رشد و تعالی
3.اصول کلی رشد

4.مراحل رشد و اصول حاکم بر هر مرحله
فصل پنجم: تمدن سازی

تمدن شناسی
تمدن اولیه اسالم: عوامل شکل گیری و دالیل افول

عوامل و موانع تمدن سازی
اصول تمدن سازی

فصل ششم: تمدن مهدوی

جلسه ششم : فرهنگ سازی
1.فرهنگ شناسی

عناصر فرهنگ
فرهنگ و سبک زندگی

فرهنگ و سایر عرصه ها
فرهنگ و دین

2.عوامل و موانع فرهنگ سازی
درونی
بیرونی

3.اصول فرهنگ سازی
فرمول و قاعده  کلي

اصول کلی
اصول جزئی و مرحله ای

جلسه هفتم : خودشناسی
1.حق شناسی

ضرورت حق شناسی
مفهوم حق
تعریف حق

جریان حق در طول تاریخ
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جبهه حق
نسبت مفهوم عقالنیت با حق مداری

2. بررسی مفهوم عقل
تبیین نسبت عقالنیت و حق مداری
جنود حق دروني )عقالنیت فردی(

جنود حق بیرونی)عقالنیت اجتماعی(
3.خودشناسي

مقصود ما از خودشناسی
بررسی مفهوم هویت خودی

هویت ظاهری جمهوری اسالمی
هویت باطنی جمهوری اسالمي

ساخت حقیقي و حقوقي جمهوری اسالمی
4. اهداف جمهوری اسالمی ایران
5. تبیین زنجیره ی تمدن اسالمی

اهداف
وضعیت سنجی

راهبردها
6.خودشناسي فرهنگي

تبیین جایگاه فرهنگ در جامعه
اهداف فرهنگي جمهوری اسالمی

تربیت انسانهای الهی
ساختن جامعه دینی

تشکیل تمدن نوین اسالمی
7. وضعیت سنجی

در حوزه ی انسان سازی
در حوزه ی جامعه سازی
در حوزه ی تمدن سازی

8.راهبرد فرهنگی

جلسه هشتم : دشمن شناسی
1.تعریف دشمن

2.انواع دشمن
-1-2. دشمن درونی
-2-2. دشمن بیرونی

اهداف دشمن
هدف غایی دشمن

اهداف میانی دشمن
کسب منافع و سلطه سیاسی و اقتصادی

اهداف ناظر به تضعیف بینشهای اسالمی، انقالبی و ملی



دوشنـبه های فرهنــگی 9

اهداف ناظر به تضعیف گرایشهای اسالمی، انقالبی و ملی
3.وضعیت فعلی دشمن )نقاط ضعف و قوت(

نقاط قوت
نرم افزاری )نقاط قوت تمدن غرب(

سخت افزاری )نقاط قوت تمدن غرب(
نقاط ضعف

الف. سخت افزاری
ب. نرم افزاری

4. راهبرد
1. راهبردهای فکری و فرهنگی

1.1. تهاجم به جنبه های بینشی؛ تضعیف ایمان غیورانه به ارزشهای اسالمی و انقالبی
2.1. تهاجم به جنبه های گرایشی؛ شکل دهی به  فکر و ذهن مردم بر اساس شاخصه های  فرهنگ مهاجم

.3.1 تهاجم به عوامل مؤثر بر رفتار )کنش( جامعه؛ تضعیف عوامل مؤثر بر صبر، استقامت و اراده مردم
2.   راهبردهای سیاسي

1.2. ائتالف )ایجاد همگرایی میان کشورها، علیه ج.ا.ا.(
2.2. انزوا )منزوی کردن ج.ا.ا. در میان کشورهای همسایه و جهان(

جلسه نهم : عمليات جهاد فرهنگی
تعریف )چیستي(
ضرورت )چرایي(

شیوه ها )چگونگي(
انواع نگاه ها به جهاد فرهنگي

نگاه فردگرایانه
نگاه جمع گرایانه

نگاه جبهه اي
انواع

ارکان:
جبهه ي حاکمیتي

جبهه ي مردمي
ماهیت )چیستي(:

سخت افزار
عیني

علمي )منظومه فرهنگي(
نرم افزار: فرهنگ جهاد فرهنگي

جهاد من )وظیفه ي هر شخص و مأموریت او در جبهه ي جهاد فرهنگي چیست؟(
شناخت )بصیرت افزایي(

زمانه شناسي )خودشناسي و دشمن شناسي در تمام ابعاد آن(
وظیفه شناسي )فردي و اجتماعي(

مسأله شناسي و نیازسنجي، اولویت شناسي
منابع بصیرت افزایي

برنامه ریزي )سخت افزار و نرم افزار(
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رویکرد برنامه ریزي استراتژیک :
جبهه ي دشمن )غیرخودي(

جبهه ي انقالب )خودی(
اقدام جبهه اي )فردي و جمعي(

آرایش هاي جهادي
منظم )کالسیک(:

نامنظم )چریکي یا پارتیزاني(
تاکتیک هاي جهادي

روحیات جهادي
آداب اقدام جهادي و جبهه اي

اصول جهادي
مهارت هاي جهادي

ویژگي هاي مدیر جهادي
ویژگي هاي مدیریت جهادي

ارزیابي:
دائمي
عالمانه
بومي

جلسه دهم : مديريت فرهنگي
1.ضرورت بحث

2. »مدیریت فرهنگی چیست؟«
بخش یک: تشکل فرهنگی

1.1.تشکل چیست؟
2.1.تشکل فرهنگی چیست؟

3.1.چرا تشکل؟ و چرا کار تشکیالتی؟!
4.1.عناصر یک تشکل

5.1.ارتباطات چهارگانه در تشکل های فرهنگی
6.1.ربط و نسبت حکومت و دولت با تشکل های مردمی؟

7.1.تشکل فرهنگی ... جبهه فرهنگی
بخش دو: مدیریت در تشکل  فرهنگی

1.2.مفهوم مدیریت فرهنگی؟
2.2.از مدیریت غربی... تا مدیریت اسالمی

3.2.اصول مدیریت فرهنگی
4.2.ویژگیهای مدیریت فرهنگی

1.4.2.دو ویژگی همه مدیران موفق!
5.2.وظایف مدیریت فرهنگی: چرخه تعالی
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حجت االسالم نورالدين زنديه                                         

دانشجوي دكتري قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق  علیه السالم 
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث هاي »نگاه نقشه اي، عملکرد جبهه اي )مقدمات تبییني(« و »تبلیغ« )سطح 1(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

مدرس  و هیأت علمي دروس معارف اسالمي دانشگاه امام صادق علیه السالم
مطالعات جدي در حوزه مباحث معارف اسالمي بخصوص اندیشه مقام معظم رهبري مدظله، آثار آیت اهلل جوادي آملي 

و استاد مطهري ره و ...
مدیر دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السالم

آقاي دكرت ميثم صداقت زاده           

دكتري فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم قم
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث هاي »اخالق« )سطح 2( و »انسان سازي و رشد« )سطح 1(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

مدرس دروس معارف اسالمي دانشگاه امام صادق علیه السالم
هیأت علمي پژوهشي شوراي عالي انقالب فرهنگي

عضو تدوین »نظام تربیتي حلقه هاي صالحین بسیج« بر اساس مباني دیني
مطالعات جدي در حوزه مباحث معارف اسالمي بخصوص آثار آیت اهلل جوادي آملي و استاد مطهري ره و ...



دوشنـبه های فرهنــگی 12

آقاي عيل جعفري                                                

دكتري م.ا و علوم سیاسي دانشگاه امام صادق علیه السالم
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث هاي »جامعه سازي« )سطح 1( و »اندیشه اسالمي« )سطح 2(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

مدرس دروس معارف اسالمي دانشگاه امام صادق علیه السالم
عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم

مطالعات جدي در حوزه مباحث معارف اسالمي بخصوص آثار حضرت امام ره، عالمه طباطبایي ره، آیت اهلل جوادي آملي 
و استاد مطهري ره و ...

آقاي سيدجواد حسيني                                                 

دانشجوي دكتري علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبایي ره
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث هاي »خودشناسي« )سطح 1( و »سیره معصومین علیهم السالم« )سطح 2(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

کارشناس گروه دروس معارف اسالمي دانشگاه امام صادق علیه اسالم
مدرس دروس معارف اسالمي دانشگاه امام صادق علیه السالم

مدرس درس سیره دانشگاه امام صادق علیه السالم



دوشنـبه های فرهنــگی 13

آقاي حامد آثاري                                                  

دكتري م.ا و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه اسالم
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث هاي »فرهنگسازي« )سطح 1( و »سبک زندگي« )سطح 2(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

دانشجوي دکتري دانشگاه
مدرس دروس معارف اسالمي دانشگاه

آقاي حجت االسالم نبي الله بيايت                                     

كارشناس ارشد تخصصی تبلیغ 
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث »تبلیغ« )سطح 1(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

مدرس بیش از 50 دوره آموزشي
کارشناس مباحث »مخاطب شناسي«، »کالس داري«، » تربیت دینی کودك« و ...
داراي تألیفاتي همچون: »منبر و محراب« و » چگونه کالسی جذاب داشته باشیم؟ «
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آقاي مجتبي باباخاين                                                    

دكتري م.ا و علوم سیاسي دانشگاه امام صادق علیه اسالم
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث هاي »دشمن شناسي« )سطح 1( و »اندیشه غرب« )سطح 2(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

دانشجوي دکتري دانشگاه
مدرس دروس معارف دانشگاه

همکاري با دفتر اعزام مبلغ در زمان دانشجویي

آقاي دكرت فرزاد جهان بني
دكتري مدرس معارف اسالمي دانشگاه ها

موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:
بحث هاي »تمدن سازي« و »خودشناسي« )سطح 1( و »معارف انقالب« )سطح 2(

توانمندي ها و سوابق متناسب:
مدرس دانشگاه هاي تهران

عضو هیأت علمي دانشگاه شاهد
عضو کارگروه فرهنگي و پژوهشي بیت

دبیر علمي همایش ملي ساالنه هفته تمدن سازي
مطالعات گسترده در حوزه نهج البالغه
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آقاي حميدرضا محمدي                                       
دانشجوی مقطع دكتری مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها،  

دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث  »مدیریت فرهنگي« )سطح 1( 
توانمندي ها و سوابق متناسب:

طراحی کارگاه های آموزش کار تشکیالتی ویژه دانش آموزان و دانشجویان و فعالین فرهنگی
مسئول تارنمای اینترنتی پایگاه مضمار )mezmar.ir( با محوریت تشکیالت اسالمی

مدرس مباحثي همچون: »مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی«، »مدیریت فرهنگی«، »تشکیالت و سازماندهی« 

داراي تالیفات با عناوین: » اسوه های تشکیالتی: نگاهی تشکیالتی بر زندگانی شهدا «، » هنر راهبری، گامهایی برای 
مدیریت تشکل های فرهنگی«، » یک ُقُلپ مدیریت؛ آموزش کار تشکیالتی ویژه فرماندهان و اعضای شورای واحد بسیج 

دانش آموزی«، »تشکیالت اسالمي«

آقاي مهدي ممي زاده                                         

دانشجوي دكتري م.ا و حقوق دانشگاه امام صادق علیه اسالم
موضوعات تدریس در دوره مفاتیح الجهاد:

بحث »جهاد فرهنگي« )سطح 1(
توانمندي ها و سوابق متناسب:

مدرس دروس معارف اسالمي دانشگاه
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جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر به دفتر معاونت تربیتی - فرهنگی مستقر در 
اداری خواهران طبقه فوقانی مهد کودك مراجعه فرمایید.

شماره تماس:۳۲۱۱۲۵۹۱-۹۲

شروع کالس ها از تاریخ 95/11/11 الی 96/02/27
ساعت شروع کالس:14 الی 17



بهمن 95 الی اردیبهشت 96
جامعة الزهرا)سالم اللـه علیها(- قم
معاونت تربیتی - فرهنگی

دوشنبه های فرهنگی

نقشـه جهـاد فرهنگی مجموعه ایسـت، منسـجم و نظام منـد در حوزه دین شناسـی، فرهنگ سـازی، 
تربیـت، تبلیـغ، خودشناسـی فرهنگی، دشمن شناسـی فرهنگـی، تهاجـم فرهنگی و تمدن سـازی که 
در گام آخـر بـه جهـاد فرهنگـی )شـامل روش های مدیریـت فرهنگـی، روش های مقابلـه با تهاجم 
فرهنگـی، روش شناسـائی اولویت هـا( منتهـی می شـود. هدف این نقشـه راهگشـایی بـرای فعاالن و 
نهادهـای فرهنگـی در جهـت غایتمندی، هماهنگی و همگرائـی اقدامات فرهنگـی در جبهه جهاد 
فرهنگی انقاب اسـامی علیه تهاجم فرهنگی غرب و آسـیب های درونی فرهنگی جامعه اسـت.


