
  کارگاُ آزادی اًساى

 

 پژٍّاى تکثیر ٍ تَزیع گردد.ّا بِ تعداد اًدیشِ: کاربرگ1گام 

ًفرُ تقسین شًَد ٍ در هَرد  5-4ّای پژٍّاى بِ گرٍُ: هجوَعِ اًدیش2ِگام 

 سَاالت هباحثِ اًجام دٌّد.

: در ایي هرحلِ هی تَاى فعالیت بیي گرٍّی اًجام داد ٍ فرصتی هقرر 3گام 

 ّا بپردازًد.گرٍُ بِ طرح بحث ٍ پاسخ بِ سَاالت سایر گرًٍُوَد تا ّر 

 

 کپی گرفتِ شَد. A5ّای ایي کارگاُ در برگِ ًکتِ: کلیِ کاربرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رٍابط بیي الوللی اسالهیّن اًدیشی: 

راتطِ جوَْری اسالهی ایزاى تا فلسطیي، لثٌاى ٍ اخیزا تا سَریِ، ٍ . 1

هثاًی رٍاتط تیي الولل در اسالم چگًَِ تَجیِ هی حوایت اس آًْا تا تَجِ 

 گزدد؟

تز چِ اساسی تایذ در تٌظین رٍاتط ها تا دیگز دٍلتْا ًگاُ ایذئَلَصیک ها . 2

سایِ افکٌذ؟ آیا ًوی تَاًین فارؽ اس ایٌکِ دائوا هحتَای ػقیذُ ٍ جْت 

د تِ گیزی دٍلتْا را ارسیاتی کٌین، در راستای تاهیي هٌافغ کشَر ٍ تا استٌا

 اصَل رٍاتط تیي الولل هذرى  تا دٍلتْا راتطِ تزقزار کٌین؟ 

چزا در اسدٍاج افزاد هسلواى تا غیز هسلواًاى هحذٍدیت ّایی هقزر شذُ . 3

 است؟ آیا ایي اهز هغایزتی تا حقَق تشز ٍ آسادی افزاد  ًذارد؟ 

آیا اػوال سٍر ػلیِ حکَهت ٍ دٍلتْایی کِ هلت ّای تحت حکوزاًی . 4

را تِ استعؼاف کشاًذُ ٍ هاًغ آسادی تفکز ٍ ػقیذُ آًْا شذُ اًذ، در خَد 

 ػول هٌجز تِ اػوال خشًَت ٍ کشتار افزاد ٍ هزدم ػادی ًخَاّذ شذ؟

 

 

 



 

 اسالم ٍ آزادی عقیدُ ٍ تفکرّن اًدیشی: 

تؼزیف ٍ توایش آسادی ػقیذُ ٍ هذّة ٍ آسادی تفکز چیست؟ آیا در ػالن .1

هیاى آًْا توایش قائل گزدیذ ٍ هؼیارّای ػیٌی ایي ٍاقغ ٍ در ػول هی تَاى 

 تفکیک چِ هی تاشذ؟

تفاٍت رٍیکزد غزب ٍ اسالم ًسثت تِ آسادی ػقیذُ ٍ آسادی تقکز ٍ هثاًی . 2

 ٍ ریشِ دیذگاُ غزب چِ هی تاشذ؟ 

چزا تزخی اقلیت ّای دیٌی ٍ گزٍُ ّا در ًظام اسالهی تا هحذٍدیت ٍ . 3

 ّستٌذ؟ تزخی ًیش تا هوٌَػیت هَاجِ 

هؼٌای اختیار ٍ اجثار در دیي چیست؟ آیا تِ سٍر هیتَاى کسی را پایثٌذ . 4

 تِ اسالم کزد ٍ ایي اهز هطلَب اسالم است؟ 

آیا حکن ارتذاد در دیي اسالم هغایز تا آسادی ػقیذُ ٍ تِ هؼٌی ًقط . 5

 آسادی افزاد ًیست؟  

 

 



 

 «ّجرت ٍ جْاد» ّن اًدیشی:

 تحلیل ًواییذ.«  آسادی»را تا تحث « ّجزت ٍ جْاد»راتطِ  .1

آیا اس ًظز اسالم، توسک جستي تِ جثز هحیط تزای ارتکاب گٌاُ ٍ . 2

هؼصیت پذیزفتِ شذُ است؟ تِ تؼثیز دیگز، آیا ایي ػذر رایج کِ اٍظاع ٍ 

شزایط جَاهغ اهزٍسی اقتعا هی کٌذ کِ هزتکة گٌاُ شَین، اس ًگاُ اسالم 

 پذیزفتٌی است؟

را چگًَِ هی « اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز»ٍ « ّجزت»راتطِ هیاى . 3

 تَاى اس هٌظز تؼالین اسالهی تثییي ًوَد؟

 چیست؟ آیا دفاع است یا تجاٍس؟در اسالم هاّیت جْاد . 4

اسالم تا ٍظغ قاًَى جْاد ٍ هجاس داًستي جْاد ٍ جٌگ تزای هسلواًاى، . 5

درصذد تحویل ػقایذ خَد تِ هلت ّا تزآهذ، تٌاتزایي آیا جْاد در اسالم تا  

راتطِ آسادی ػقیذُ تا در تؼارض است؟ « آسادی ػقیذُ»حقَق تشز اس جولِ 

ا تزای اس جْاد چگًَِ است؟ اگز اسالم آسادی ػقیذُ را قثَل دارد پس چز

 داًذ؟ جْاد را جایش هی ،تیي تزدى شزک

 


