
هندسه شناخیت
ورنراهیاندرآمدی بر هندسه شناخیت 



های کالیس دوره صراط نورسرفصلعناوین و 

بسته
اول

بسته
دوم

بسته
سوم

نورراهیانافق نمایی 
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

هندسه شناخیت 

نورراهیانرضورت های معرفیت شناخت پدیده •
شهداءخاستگاه تاریخی و دیین زیارت •
نور راهیانتعریف •

اسوه های حیات 
برریس سبک زندگی زنان در دفاع ) 

(مقدس

نقش زنان در دفاع مقدس•
زنان و مرحله دولت اسالمی•
بستهمحتوای متناسب با راهیان نور خواهران•

پنجم

بسته
چهارم

روایت سوم
دستگاه شناخیت دفاع مقدس •
دستگاه تحلیلی دفاع مقدس •
محور تحلیل دفاع مقدس•

نورراهیاننقشه های 

روند طراحی نقشه راهیان نور فناورانه•
رمراحل سه گانه برگزاری و سری زیارت راهیان نو•
الزامات اجرایی راهیان نور•



نورراهیاناداره 

تعریف پدیده 
راهیـــــــــان نور

رورت هایضــــــ
ــــــــــــــه به وجتــ

شناخت پدیده
راهیــــــــــان نور

بر مقدمه ای
هنـــــــــــدسه 

اخیتشنــــــــــــ
راهیـــــان نور

1

2

3

4



راهیـــــان نوراخیتبر هنــــــدسه شنــــــمقدمه ای

و نور بهه روشهت یبیهنش نشهدهراهیان
ده عدم یولید ادبنات متناسب بها ددیه

چالش هههاینههور باعههج ای ههاد راهیههان
شههههده سیاسههههت گنارانهشههههناخیت و 

با نظر داشت ایش امر کهه یرهرار و. است
عههدم نههو وری در یههک ددیههده ا تمههاعی 
قتلگههههاه  ن اسههههتد شههههناخت دقیههههق 

زمینهه هایعوامل مهثرر در یهک ددیهده 
.رشد  ن را فراهم می  ورد

نهور راهیهانبا طرح مباحهج بنیهادیش 
یوسط مقام معظهم رهه ی در دیهدار 

نهور  در سها  راهیهاندست اندرکاران 
ایش مهم که هویت و  ماهیت ایش 95

عملیات بزرگ چیسهتد یهک بهار دیگهر
مورد غفلهت ماافهل علمهی و ا رایهی 

.قرارگرفت

عدم یو ه 
ههههای فرری دستگاه ه

به مطالعاتالبههههههانق
نور بعد از طرح راهیان

مباحههههههههههج بنیادیههش
مقام معظم ره ی

یدویش هندسه 
نور راهیانشناخیت 

مطرایوسط گروه 



راهیان نور؛ 
ز ددیده گفتمان سا

ه ههعهامههههههدر اداره  
فرهنگ بنیان

راهیان نور؛
بهرتیش موقف برای

استخراج گنج 
دفاع مقدس

شهههههههکاه
دیههههکار م

راهیان نور
در فعالیت های 
عدم شناختفرهنگی کشور

صایح؛ عامل ای اد 
انارافد روزمرگی و 

یردید در کارایی 
عملیات راهیان نور

ههی انتقا  نسله
راهیهههههان نور و 

حفظ هویت 
 ن در طو  

سالیان بعد

لزوم شناخت 
عنارص و فر یند 

رای هههههههددیده ب
سیاست گناری 

ات هههههههههههههههعملی
ی هههههرهنگههههههههف

1

2

3

4

5

6

توجهرضورت های
به شناخت پدیده 

نورراهیان



مفاهیم کلیدی؛

. تعریا  مای کمای آ  هااناور را ااا راهیاا سه مفهوم اصلی وجود دارد که ما 
دیاد  نور می ااشد و ما در تحلیل پراهیا اود  زیارت بنیان آ ، مه  ترین

  ااودایـا هذکـر نور زاویه اصلی نگا  ما  زیاار  اساو و سا   راهیا 
نهایتااًنااور اسااو و راهیااا نااور اسااو کااه از پایااه هااای اصاالی تعریاا  راهیااا 

.نور که در ایانا  رهربی معظ  آمد  اسوراهیا فناورانه بودن 

نورراهیانتعریف پدیده 



نورراهیانتعریف پدیده 

ایا هذکر 

یارتز 

ازفناورانه بودن راهیان نور در نگاه ره ی؛ معادالت الگوس

دهیولید معادالت الگوساز از منابع  به غرض یولید ارزش افزو: فناوری
(سوراه ابراهیم8یا 4 یات )مفهوم ایام هللا در قر ن

ههی مفهوم یوم هللا در نگاه ره  انقالب؛ ایامی که دست قهدرت ال
.در  ن مشهود است 

و  لههوه ایههام هللا؛ روزهههای  شههرار شههدن دسههت قههدرت خداونههد
نمایی عزت خدایی 

(  اللهم انفعت)د  هت سازد یر مه(ربتت علی قصدهم) هت

(یرصف و معیت)اریباط و نسبت زائر و مزور در یک زیارت

فناوری 

مفهوم ذکر ایام  هللا و برخی مصادیق ایام هللا از نگاه ره ی

دفاع مقدسایام هللانور ؛ از مصادیق یاد وری کننده راهیان

خاستگاه دیت زیارت شهداء و زیارت نامه شهدای احد

(زائرد مزورد مزار و متش زیارت)مفهوم شنایس و ارکان زیارت

 هت زیارت راهیان نور؛ بهره برداری کردن از رروت عظیم دفاع مقدس با هدف ایصا  
(زیارت با معرفت)-(افق نمایی) دفاع مقدس و شهیدان به امروز  امعه اسالمی 

یادماند خادم و راوی؛  هت سازهای ماوری راهیان نور

...(اسراند حمل و نقل و: ماقق کننده زیارت)  هت سازهای عمومی راهیان نور 

بسته زیارت؛ برنامه ای  امع شامل مقدمه زیارتد سری زیارتد یداوم زیارت



مطراتعریف 
نور بر مبنای مفاهیم کلیدیراهیاناز پدیده 

فماااو ی زیااار  امیااا  اها  اااادا ی از ماارو   ظاای "
هشو سااااایه ایااااام ق دفاااااا م ااااد  در ممااااا   
 ملیااتی اااه جهااو  تح اا  اهااداس ان اا   اساا می
اسو که موجا  اتاااد دفااا م اد  ااه م اا ل 
اماااااااااروز می شاااااااااود کاااااااااه هماااااااااا  تعمااااااااای  

ااااااای تح اااا  دویااااو ( ماحلااااه دوم)نظام سااااازی
."اسو( ماحله سوم)اس می 
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نظام معرفیت

نظام ماتوایی 
و معنایی

نظام حاکمییت

نظام ا رایی

نظاماتزیرساخت نظری سایر 

ی نظام معافیت ااه دناااد ایدااد زیاسااظو نظار
.راهیا  نور ااای تامیما  میدانی اسو

نور راهیانماتوای مطلوب دفاع مقدس در 

معااانی و محتااوایی کااه از دفاااا م ااد  
ماتااار ااااا نظاااام معاااافیت ااااه مخا ااا  
انت اد داد  می شود مورد واکااوی رااار 

.  می گرید
ی فه  نظام نیازها و ارتضا ا  زما  یکا
ی از مویفه های اسایس در نظام محتوای

.اسو 
یصهههههمیم گریی هایدرسههههت در عقالنیهههههیتبههههه کارگریی

م موعه حاکمییت  هت یطبیق ماتوا در عملیات
ا  نااور نظاام حااکمییت ااه اارریس سی ات  مادیرییت و سااظتار راهیا

تلا  می پادازد، گ رت  و کیفیو حضور نهادهای متویی و ارشاار مخ
رریس را مورد اا...( ا یج دانشدویی، ا یج دانش آموزی و )ا یج 

.راار می دهد

ینظیم فر یندها و الگوهای ا رایی

ایگااوی  ملیاااتی راهیااا  نااور اااا تمظاای 
ام فاایماادها، ن اااا تااوازنی ماتاار اااا نظاا

معافیت و محتاوایی و  ویکادهاای حااک 

نظامااااا  ( تعاااادیلگاهای)ن اااااا تااااوازنی
ه سن، ممط ا-راهیا  نور؛ جم یو، ررش

زیارتی 

اصلینظامات
اداره

نورراهیان

نظام ارزیابی

نظام ارزیابی فرایندها و دستاورها

 هااد  دار تحلیاال فاایمااد هااا و پیرشاافو
نظاما  ااه رااع  ادم انحاااس و ا ات   

راهیا  نور



نورراهیانرویکردهای کالن در اداره درنظرگرفتنضرورت 
مطابق با یک نگاه کالنبرنامه هایعدیل 

رویررد یربیت ماور تربیو جوا  مؤمن ان  ای

توجااه اااه حااوادل محتماال رویررد امنیت ماور
در سفا راهیا  نور

رویررد یقویت منطقه محرومیو هایتوجه اه رفع 
هفاهمگی و ارتاادی ممط 



ِِ وٍل ِإَلَا ِبِلَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُس َساا

للَّاه َفُيِضا ُِّ  ۖ  ْم َقْوِمِه ِلُيَبيِِّن َلُه

ۖ  َيَشااُءْن َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َما

َوُهَو  ْلَعِزيُز  ْلَحِكيُم

سوره ابراهیم4آیه 

ِْ ٰى ِبآَياِتَناا َأَوَلَقْد َأْرَساْلَنا ُموَسا

ِِ ِإَلاىَأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن  لظَُّ لَماا

َِِّ ِإۖ  يَااا   للَااه  لنُاور َوَذكِِّْرُهْم ِبَأ

ٍِ ِلُك ََِفي ذَِٰلَك ََلَيا ُكوٍر ِِّ بَبَ ار 

سوره ابراهیم5آیه 

ه ْذُكُرو  ِنْعَمَة  للَااَوِإْذ َقاَل ُموَسٰى ِلَقْوِمِه  

َِ َعَلااْيُكْم ِإْذ َأْنَااااُكْم ِمااْن آِل ِفْرَعااْو

َِ َيُسااوُموَنُكْم ُسااوَء  ْلَعااَ  ِ   َوُيااَ ِبَِّحو

َِ َوِفااي ۖ  ِنَساااَءُكْم َأِبَناااَءُكْم َوَيْسااَيْحُيو

 َعِظيٌمذَِٰلُكْم ِبََلٌء ِمْن َرِبَِّكْم

سوره ابراهیم6آیه

ََاَكْرَوِإْذ َتَأذَِِّ َرِبَّك ِِْن  ُتْم ْم َلا

َِِّ ِِْن َكَفاْرُتَوَلۖ  َلََِزيَدنََّكْم  ْم ِإ

َعَ  ِبي َلَشِديٌد

سوره ابراهیم7آیه 

ِْ َت ْم ْكُفُرو  َأْناُيَوَقاَل ُموَسٰى ِإ

ََِِّوَمْن ِفي  َلَْْرِض َج ِِ ِميًعا َفا

ٌد للَِّه َلَغِنيٌِّ َحِمي

سوره ابراهیم8آیه 









ٰى ِه،  لسَِّلُ  َعَل لسَِّلُ  َعلٰى َرُسوِل  للِّٰ

َعْبِد لٰى ُمَحمِِّد ِبِنَنِبيا  للِِّٰه،  لسَِّلُ  َع

 ِبْيِيااِه  للِّٰااِه،  لسِّااَلُ  َعلااٰى َأْهااِ 

ْيُكْم َأيََّهااا  لطِّاااِهِريَن،  لسِّااَلُ  َعَلاا

َِ  لشََّهد ُء  ْلُمْؤِمُنو

1

َِِ  ِبْيِت  لسَِّلُ  َعَلْيُكْم َيا َأْه  ْلِْيماا

اَر َأْنصاْيُكْم َياا ،  لسَِّلُ  َعَلاَو ليِّْوَِحيِد

آِلاِه َعَلْياِه َووِلِه ِديِن  للِِّٰه َوَأْنصاَر َرُسا

ِبَماا بََاَبْرُتْم لسَِّلُ ، َساَلٌ  َعَلاْيُكْم

َفِنْعَم ُعْقَبى  لدِّ ِر

2

ِّ  للِّٰااَه  َْااَهُد َأ  ِلِديِنااِه، ُكْم ْخياااَرَأ

ََْهُد َأنُِّكَو بََْطفاُكْم ِلَرُسو ِلِه، َو ْم َقْد َأ

ُيمْ َذِبْب، َوِجهاِدِهجاَهْدُتْم ِفي  للِِّٰه ََحقِّ

، َوُجاْدُتْميااِهِديِن  للِّٰاِه َوَعاْن َنِبَعْن 

ِبَأْنُفِسُكْم ُدوَنُه

3



َْااَهُد َأنُِّكااْم  َعلااٰى ِمْنهاااِج ْمُقِيْلااُيَوَأ

ِه لِّٰاُه َعاْن َنِبيااَرُسوِل  للِِّٰه، َفَاز ُكُم  ل

ْفَضَ   ْلَاز ِءَوَعِن  ْلِْْسَلِ  َوَأْهِلِه َأ

4

، َح ا ِرْضاو ِنِهُوُجوَهُكْم ِفي َمَوَعرَِّفنا

ِبياااايَن َماااَإ  لنَِّوَمْوِضاااِإ ِإْكر ِماااِه 

د ِء َو لصِّاااِلِحيَنَو لصااادايِقيَن َو لشَّااَه

َِِك َرِفيقًا َوََحُسَن ُأوٰل

5

ََْهُد َأنُِّكْم َِحْزُ   للِِّٰه ِّ َماْن َحااَرِبُكَأ ْم ، َوَأ

َن َلِماَن  ْلُمَقارِِّبيَفَقْد َحاَرَ   للِّٰاَه، َوَأنُِّكاْم

اٌء ِعْناَد َرِباِهاْم ُهاْم َأَْحيا ْلفاِئِزيَن  لِّاِ يَن 

َِ ِه َلُكْم َلْعَنااُة  للِّٰاا، َفَعَلااٰى َمااْن َقااَيُيْرَزُقااو

يَنَو ْلَمَلِئَكِة َو لنِّاِس َأْجَمِع

6



، ز ِئاارً ْوَِحيااِد َأْهااَ   ليَِّأَتْيااُيُكْم َيااا 

ِه ياَرِتُكْم ِإَلاى  للِّٰاَوِبِز، َوِبَحقاُكْم عاِرفًا

ََااِريِ   ِمااْن ، َوِبَمااا َسااَبَقُمَيَقراِبااًا

عاِل عاِلمًاَوَمْرِضيا  َلَْْف َلَْْعماِل

7

كاُتاُه، َوَرَْحَمُيُه َوِبَرَفَعَلْيُكْم َسَلُ   للِِّٰه

َََضاَوَعلٰى َمْن َقَيَلُكْم َلْع ُبُه َنُة  للِّٰاِه َو

.َوَسَخُطُه

اَرِتِهْم ْنَفْعِني ِبِزي للُِّٰهمِّ 
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ا َوَتاَوفِِّني َعلاٰى َما، َوَثباْيِني َعلٰى َقْصاِدِهْم

ُهْم ِفاي ْإ ِبْيِني َوِبْياَن، َو ْجَمَتَوفِّْيَيُهْم َعَلْيِه

َْ َرٌط، َهُد َأنُِّكْم َلَنا َفاُمْسَيَقرا د ِر َرَْحَمِيَك، َأ

َِ .َوَنْحُن ِبُكْم َلَِحُقو
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