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:حضرت امام خمینی
ــوده، و  ــاال ب ــا ح ــام از اول ت ــرای اس ــه ای ب ــک فاجع »ی
آن فاجعــه این کــه اســام را نشــناخته اند. کســانی هــر 
کســی یــک ُبعــدی از ابعــاد اســام را در آن نظــر کــرده 
اســت و همــۀ مطالبــی کــه در اســام بــوده اســت و در 
قــرآن کریــم بــوده اســت، بــه همــان معنایــی کــه خودش 

ادراک کــرده، برگردانــده«.1

:مقام معظم رهبری
»ایــن انقــاب، یــک تفّکــِر صحیــِح درســِت تعریف شــدۀ 
مّتکــی بــر یــک جهان بینــی صحیــح و یــک تلّقــِی 
مســتدل و متیــن از آفرینــش عالــم دارد. براســاِس ایــن 
ــد کجــای دنیــا و کجــای راه  مجموعــه، هرکســی می دان
ــد.  ــت می کن ــدف حرک ــدام ه ــمِت ک ــه س ــرار دارد و ب ق
ــود.  ــدف د ار می ش ــز ه ــارزه نی ــدف دار و مب ــی، ه زندگ
... تفّکــر فلســفی اســام و فهــم درســت از مبانــی 
اســامی، کاری می کنــد کــه انســان در هــر لحظــه ای از 
لحظــات، احســاس می کنــد در کجــای راه و بــه ســمت 
کــدام هــدف حرکــت می کنــد؛ قــدرت تحلیــل بــرای 
حــوادث می یابــد و وظیفــۀ خــودش را در هــر شــرایطی 
تشــخیص می دهــد. امــروز بایــد جــوان مــا این گونــه 

ــد«.2 باش

1  . صحیفه امام، ج4، ص6. 
. بیانات مقام معظم رهبری، 1379/6/13.  2
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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
آرمــان  تحقــق  نویدبخــش  اســامی  انقــاب  دوم  گام 
تمدن ســاز قــرآن کریــم و مکتــب تعالی بخــش اهــل بیــت^ 
اســت. ایــن گام بــا تأکیــد بــر »اراده جمعــی« و نیــرو و قــدرت 
نســل جــوان انقابــی در بســتر »نظــام انقابــی« محقــق 
از ســوی  انقــاب اســامی  بیانیــه گام دوم  خواهــد شــد. 
تکاملــی  حرکــت  منشــور  خامنــه ای  العظمــی  آیت اللــه 
جامعــه و راهبــرد کان مشــارکت و فعالیــت ســازنده نیروهــای 
ــه  ــر پای ــامی ب ــاب اس ــه گام دوم انق ــت. بیانی ــاز اس آینده س
»نظــام جامــع اندیشــه اســامی« طراحــی و صورت بنــدی 
شــده کــه ریشــه در افــکار و اندیشــه های امــام خمینــی& 
ــه راه  ــامی دارد و نقش ــاب اس ــل انق ــران اصی ــایر متفک و س
حرکــت در مســیر تحقــق »تمــدن نویــن اســامی« و »آمادگــی 
بــرای طلــوع خورشــید والیــت عظمــی#« اســت. ایــن مهــم 
در گــرو »اراده ملــی«، حضــور فعــال و »حرکــت منضبــط و 
ــت. ــوان اس ــاب ج ــژه ط ــه به وی ــاد جامع ــۀ آح ــول« هم معق
حرکــت در مســیر گام دوم انقاب اســامی، نیازمند »نظام 
جامــع اندیشــه اســامی« و نگــرش نظام منــد و اجتماعــی بــه 
معــارف دینــی اســت؛ به گونــه ای کــه الهام بخــش انســان 
مســلمان در عرصــه نظــر و عمــل گــردد و موجــب قــدرت 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح دوره نظام جامع اندیشه اسالمی10

قلبــی و اســتحکام رفتــاری و صورت دهنــده نظــام اجتماعــی 
ــدرت  ــت و ق ــت هوّی ــک نهض ــت و ی ــک مّل ــه ی ــه ب ــد. آنچ باش
می دهــد، »زیربنــای فکــری مســتحکم« اســت. نداشــتن 
دام  در  افتــادن  موجــب  اســامی  اندیشــه  جامــع  نظــام 
انحــراف از صــراط مســتقیم و گرفتارشــدن بــه التقــاط ســلبی 
ــواب،  ــای ناص ــب و بغض ه ــدن در دام ح ــی و اسیرش ــا ایجاب ی
ــه  ــت.  ب ــا اس ــات بی مبن ــاس و تمای ــای بی اس تقابل گرایی ه
ــی از  ــه خیل ــت این ک ــه ای »عّل ــه خامن ــرت آیت الل ــان حض بی
ــلطه و  ــّد س ــی را ض ــد و حرکات ــاب کردن ــه انق ــورهایی ک کش
ضــّد اســتکبار و ضــّد ظلــم و اســتبداد بــه وجــود آوردنــد، بعــد 
ــا  ــال، بعضی ه ــج س ــد از پن ــا بع ــی -بعضی ه ــّدت کوتاه از م
بعــد از ده ســال- به کّلــی از آن راه برگشــتند و رفتنــد در همــان 
راه َاســاف خودشــان و مثــل آن هــا شــدند، ایــن بــود کــه یــک 

ــود«.1 ــان نب ــی در اختیارش ــری محکم ــای فک زیربن
بــدون نظــام جامــع اندیشــه اســامی و طــرح کلــی از 
دیــن و معــارف اســامی، حیــرت و تردیــد بــر آدمــی مســتولی 
می شــود، مســیر حرکــت و پویایــی مســدود می شــود و انســان 
ــازی  ــه ای ب ــودآگاه در نقش ــد ناخ ــی و تقلی در دام خودباختگ
ــق  ــر منط ــق، تغیی ــه ح ــف جبه ــت آن تضعی ــه نهای ــد ک می کن
ــل  ــی و تکام ــکان تعال ــد در ام ــامی و تردی ــارف اس ــم مع فه

فــردی و اجتماعــی می شــود.
طلبــه در آغــاز شــکفتن و در آســتانه رســالت نورانــی خــود 

. بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی، 1399/11/29.  1
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ــی  ــامی« و هماهنگ ــه اس ــام اندیش ــتی از »نظ ــه درک درس ب
ــد در  ــطه آن بتوان ــه واس ــا ب ــت ت ــد اس ــی نیازمن ــری و عمل فک
ــه  ــاب نهفت ــای ن ــد و ُدره ــنا کن ــامی ش ــارف اس ــوس مع اقیان
ــد.  ــانی کن ــان نورافش ــق در جه ــن طری ــد و از ای در آن را دریاب
به خصــوص در عصــر جدیــد و تمــدن مــادی کــه ظلمــات 
و  اســت  کــرده  احاطــه  را  بشــر  زندگــی  تردیــد  و  حیــرت 
ــی  ــه و اوج ترق ــق اندیش ــت و عم ــری از روح معنوی ــت بش دس
ــاه شــده اســت. در عصــر جدیــد پرســش های  انســانی کوت
نوپدیــد ذهــن انســان امــروزی را بــه خــود مشــغول کــرده 
ــت وجوی  ــی در جس ــر زمان ــش از ه ــروز بی ــان ام ــت و انس اس
ــان  ــان انس ــا می ــد. ام ــاش می کن ــعادت ت ــات و س ــیر نج مس
اندیشــه  نــاب و  اقیانــوس معــارف  بــا  امــروزی  پرســش گر 
ــول  ــو محص ــک  س ــه از ی ــن فاصل ــت. ای ــاد اس ــه زی ژرف فاصل
سیاســت های کنترلــی امپراتــوری رســانه ای غــرب اســت کــه 
اجــازه دسترســی بــه اطاعــات آزاد را بــه مخاطــب نمی دهــد 
ــه و  ــه داران اندیش ــی، طای ــه ناهم زبان ــر نتیج ــوی دیگ و از س
ــان امروزیــن عصــر  ــا عصــر جدیــد اســت. زب تفکــر اســامی ب
ــی  ــت؛ یعن ــتمی( اس ــرا )سیس ــدن و نظام گ ــان تم ــد، زب جدی
دســتگاهی  و  ســاختار  در  می بایســت  گزاره هــا  و  مفاهیــم 
ــا نظامــات اجتماعــی  ــه شــود و نســبت خــود را ب منســجم ارائ
ــن  ــر در ای ــد. دیگ ــن کن ــی روش ــی و جهان ــای تمدن و عرصه ه
ــرا  ــای  جزءگ ــکولی و گزاره ه ــات کش ــه اطاع ــر، مجموع عص

ــد.  ــا ده ــذب و ارتق ــروز را ج ــتمی ام ــر سیس ــد بش نمی توان
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ــه ای  ــام اندیش ــری و نظ ــتگاه فک ــک دس ــه ی ــروز ب ــر ام بش
نیــاز دارد تــا بتوانــد در پرتــو آن بــه حیــات خــود معنایــی تــازه 
ــو  ــود را از ن ــی خ ــبات اجتماع ــردی و مناس ــط ف ــد و رواب بخش
تنظیــم کنــد و نســبت خــود را بــا محیــط داخلــی و سرنوشــت 

جهانــی روشــن ســازد. 
ورود ســازنده و اثربخــش بــه چنیــن عرصــه ای، بــدون 
داشــتن تصــوری روشــن از »نظــام اندیشــه اســامی« و »طــرح 
کلــی اندیشــه اســامی« میســر نخواهــد بــود. بــه ایــن دلیل که 
ــدا  ــتمر از ابت ــیر مس ــردن مس ــری و نگاه نک ــی جزئی نگ »گاه
ــی آدم راه را  ــی گاه ــد؛ حّت ــراه می کن ــان را گم ــا، انس ــا انته ت
ــم  ــم بگویی ــد. نمی خواهی ــم می کن ــدف را گ ــد، ه ــم می کن گ
جزئی نگــر نباشــیم؛ چــرا، نگــرش بــه جزئیــات، یعنــی همــان 
برنامه ریــزی؛ ایــن را مــا منکــر نیســتیم. برنامه ریــزی، نــگاه بــه 
ــری.  ــی جزئی نگ ــف، یعن ــای مختل ــف و بخش ه ــول مختل فص
ــب  ــزا موج ــا و اج ــه بخش ه ــگاه ب ــن ن ــم ای ــم بگویی می خواهی
نشــود کــه مــا غافــل بشــویم از نــگاه بــه کل. چــون نــگاه بــه کل 

بــرای مــا درس آمــوز اســت«.1
خاصــه، طلبــه موفــق در دوران جدیــد کســی اســت کــه 
چشــمۀ بابرکتــی از معرفــت درســت اســامی و صراط مســتقیم 
ــاب  ــام ن ــاک اس ــۀ تابن ــت اندیش ــد حقیق ــد و بتوان ــی باش اله
ــواب و  ــح، ص ــور صحی ــه ط ــود ب ــت خ ــدی� را در کلی محم
نظام منــد بفهمــد، آن را درســت تبییــن و تبلیــغ کنــد و بــه 

. بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز، 1387/2/14.  1
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ــت  ــت و معرف ــای حقیق ــان جوی ــژه جوان ــی به وی ــۀ جهان جامع
ــایی  ــگ گره  گش ــر و فرهن ــم فک ــد در عاَل ــا بتوان ــد ت ــه کن عرض
کنــد و گره       هــای ذهنــی را بــاز کنــد و افق هــای نویــن معرفتــی 

اســام نــاب را بــه جهانیــان نشــان دهــد. 
خوشــبختانه دســِت طــاب در زمینــه »نظــام اندیشــه 
اســامی« خالــی نیســت زیــرا در شــش دهــۀ اخیــر برخــی از 
ــش های  ــامی کوش ــل اس ــان اصی ــلمان و عالم ــران مس متفک
ــته اند و در  ــامی داش ــه اس ــام اندیش ــتنباط نظ ــراوان در اس ف
ــر و  ــجم، فراگی ــی، منس ــی کل ــود طرح های ــمند خ ــار ارزش آث
تمدنــی از اندیشــه اســامی ارائــه کرده انــد کــه می توانــد 
اثربخــش  و  ســازنده  حضــور  بــرای  غنــی  دســت مایه ای 
عرصه هــای  و  جهانــی  مناســبات  و  اجتماعــی  روابــط  در 
امــام  حضــرت  همچــون  عالمانــی  باشــد.  تمدن ســازی 
خمینــی، آیت اللــه خامنــه ای ، عامــه طباطبائــی، عامــه 
جعفــری، شــهید مطهــری، شــهید محمدباقــر صــدر، شــهید 
بهشــتی، آیت اللــه مصباح یــزدی و آیت اللــه جوادی آملــی از 
ایــن دســته متفکــران مســلمان هســتند کــه آشــنایی بــا طــرح 
ــی کــه  ــرای طاب کلــی ایشــان از »نظــام اندیشــه اســامی« ب
می خواهنــد در عرصــه جدیــد بدرخشــند و نورافشــانی کننــد 

ــت. ــروری اس ــری الزم و ض ام
ــرعت  ــا س ــه ب ــرور و البت ــه م ــت ب ــوع الزم اس ــن موض در ای
ــرد: ــه صــورت پذی فعالیت هــای متنوعــی در حوزه هــای علمی
ــامی و  ــع اس ــش در مناب ــد پژوه ــش: بی تردی ــف( پژوه ال



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح دوره نظام جامع اندیشه اسالمی14

ــن راه ضــروری  ــرای ادامــه ای ــزرگ ب اندیشــه اسام شناســان ب
اســت. تدویــن متــون درســی و غیردرســی کــه توصیــف کامــل، 
ــد  ــه ده ــمندان ارائ ــری اندیش ــه فک ــنی از منظوم روان و روش
ــز  ــتناد آن و نی ــت و اس ــت و مانعی ــارۀ جامعی ــز داوری درب و نی
انتشــار نشــریات تخصصــی در ایــن موضــوع کــه حاصــل 
تأمــات دانشــوران را بــه روش اســتاندارد علمــی عرضــه کنــد و 
نیــز اســتفاده از روش مصاحبــه و گفتارپژوهــی برای دســتیابی 
بــه اندیشــه بــزرگان حــوزوی از اهــم کارهــای تحقیقــی در ایــن 

موضــوع اســت. 
ــای  ــا و دوره ه ــزاری کاس ه ــی و برگ ــوزش: طراح ب( آم
ارائــۀ ســیر های مطالعاتــی،  و مجــازی،  متعــدد حضــوری 
اجــرای برنامه هــای مطالعاتــی بــرای انتقــال ایــن معــارف 
خصوصــًا بــه طــاب کــه مســئولیت عالمــان دیــن را بــر دوش 

ــد. دارن
ــه  ــی ب ــی و ترویج ــای فرهنگ ــواع فعالیت ه ــج: ان ج( تروی
منظــور ایجــاد گفتمــان و عمومی ســازی ایــن مفاهیــم و ایجــاد 
یــک ذهنیــت پــرورده و آمــاده از طریــق مســابقات کتابخوانــی، 
انــواع  و  ترویجــی  ســخنرانی های  هم اندیشــی،  و  میزگــرد 
محصــوالت فرهنگــی از قبیــل کتــاب، ســایت، کانــال، فیلــم،  

کلیــپ، عکس نوشــته و... .
د( هماهنگــی و ارتباطــات: شناســایی نهادهــا و مراکــز 
ــور  ــه منظ ــوع ب ــن موض ــترک ای ــتاد مش ــکیل س ــط و تش مرتب

شبکه ســازی. و  هم افزایــی 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

15 طرح دوره نظام جامع اندیشه اسالمی

ــام  ــی نظ ــه آموزش ــه برنام ــا ب ــت تنه ــن فهرس ــان ای از می
جامــع اندیشــه اســامی ویــژه طــاب می پردازیــم:

دورۀ »نظام جامع اندیشۀ اسالمی« طالب
نظــام اندیشــۀ اســامی عبــارت اســت از: مجموعــه ای از 
ــب  ــه در قال ــن ک ــی بنیادی ــای کل ــدی و گزاره ه ــم کلی مفاهی
ــر  ــای زی ــود و ویژگی ه ــه ش ــد ارائ ــی و نظام من ــرح کل ــک ط ی

ــند: را دارا باش
مستدل، مستند و حجت؛. 1

دارای ارتباطات شبکه ای؛. 2

دارای هماهنگی و انسجام اجزا و عناصر؛. 3

دارای غایت مشترک و هدف واحد بلندمدت؛. 4

ــف . 5 ــاد مختل ــر ابع ــذاری ب ــت و تأثیرگ ــت، عمومی دارای جامعی

ــان؛ ــی انس ــردی و اجتماع ــات ف حی

ــا . 6 ــم ب ــن و مالئ ــا، روش ــز، رس ــاِن حکمت آمی ــوردار از زب برخ

ــان. ــع انس ــرت و طب فط

البتــه نظــام اندیشــه غیــر از منظومــۀ معرفتــی اســت کــه 
ــک  ــا ی ــمند ی ــک اندیش ــای ی ــم و گزاره ه ــۀ مفاهی ــامل هم ش

مذهــب و مکتــب می شــود.
به خصــوص  مســلمان  متفکــران  اندیشــه های  و  آرا  از 
ــه ای+   ــه خامن ــرت آیت الل ــی& و حض ــام خمین ــرت ام حض
نیــز روشــن می گــردد کــه اســام یــک منظومــه جامــع معرفتــی 
ــای  ــدی و گزاره ه ــم کلی ــله مفاهی ــک سلس ــه دارای ی ــت ک اس
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ــری  ــن )عمومــات( اســت کــه نشــانگر جهت گی ــی و بنیادی کل
کلــی اســام و اســاس دســتگاه فکــری و رفتــاری انســان 
ــۀ  ــع اندیش ــام جام ــان، نظ ــاد ایش ــه اعتق ــت. ب ــلمان اس مس
اســامی از جامعیــت و عقانیــت و انســجام درونــی برخــوردار 
ــت و  ــن اس ــان مؤم ــخصیت انس ــاکله و ش ــازندۀ ش ــت و س اس
ــور  ــی او حض ــی و َمنش ــی، گرایش ــای بینش ــه بخش ه در هم

ــذار دارد. ــدی و تأثیرگ ج
ــامی،  ــۀ اس ــام اندیش ــدی نظ ــناخت و صورت بن ــرای ش ب
الگوهــای متمایــز و متفاوتــی از ســوی متفکــران مســلمان 
ــاس  ــر اس ــد ب ــعی کرده ان ــدام س ــر ک ــت و ه ــده اس ــه ش ارائ
ــامی  ــۀ اس ــام اندیش ــاختاری از نظ ــج خــود، س ــق و منه منط

ــد.  ــه دهن ارائ

1. منطق و مبانی طّراحی نظام جامع اندیشۀ اسالمی
ــگ  ــی و هماهن ــر اصل ــار عنص ــل از چه ــام حداق ــر نظ ه

برخــوردار اســت : 
1. عناصر و اجزا؛ 

2. هدف؛ 
3. ارتباط و پیوستگی؛  

4. انسجام. 
ــش  ــرض نق ــدف و غ ــر ه ــده، عنص ــر یادش ــان عناص از می
ــۀ  ــک مجموع ــه ی ــی ب ــده را در نظام بخش ــی و تعیین کنن اصل
فکــری و اجتماعــی بــر عهــده دارد. ازایــن رو بــرای کشــف 
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ارتباطــات منســجم و نظام منــدی یــک مکتــب می بایســت 
اهــداف آن شــناخته شــود. بــر ایــن اســاس ابتــدا بایــد ببینیــم 

ــت؟ ــام چیس ــی اس ــرض اصل ــدف و غ ه

هدف اسالم
از مجمــوع بیانــات و کلمــات امــام خمینــی و آیت اللــه 
خامنــه ای این گونــه اســتفاده می شــود کــه هــدف اصلــی 
ــه  ــی اســام، اقامــۀ توحیــد و رشــد و هدایــت انســان ب و بنیان
ــد  ــح و کارآم ــای صحی ــۀ الگوه ــی و ارائ ــح زندگ ــیر صحی مس
رفتــاری )عمــل صالــح( اعــم از فــردی و اجتماعــی در جهــت 
ایجــاد حیــات طیبــه و ســعادت جامــع انســان در دنیــا و آخــرت 

اســت.
بیــرون،    و  درون  اســارت های  قیــود،  از  انســان  رهایــی 

از  انســان  آزادی  اجتماعــی،  و  اخالقــی  انحطاط هــای 

خــدا؛ غیــر  عبودیــت  و  حکومــت 

ــیر    ــتعدادها در مس ــکوفایی اس ــل و ش ــارۀ عق ــر و اث ــری فک راهب

ــد؛ ــل و رش تکام

معرفــی مبــدأ و معــاد در جهــت معنابخشــی بــه زندگــی و   

انســان. پویایــی  و  حرکــت  بــه  جهت بخشــی 

امام خمینی در این زمینه می فرماید:
بســازد  انســانی  یــک  را  انســان  می خواهــد  »اســام 
جامــع؛ یعنــی رشــد بــه آن طــور کــه هســت بدهــد. حــّظ 
طبیعــت دارد، رشــد طبیعــی بــه او بدهــد؛ حــّظ برزخیــت 
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دارد، رشــد برزخیــت بــه او بدهــد؛ حــّظ روحانیــت دارد، 
رشــد روحانیــت بــه او بدهــد؛ حــّظ عقانیــت دارد، رشــد 
عقانیــت بــه او بدهــد؛ حــّظ الهیــت دارد، رشــد الهیــت 
بــه او بدهــد. همــۀ حظوظــی کــه انســان دارد و بــه طــور 
ــه  ــد ک ــان آمده ان ــت؛ ادی ــیده اس ــت، اآلن نرس ــص اس نق
ایــن میــوه نــارس را رســیده اش کننــد؛ ایــن میــوه ناقــص 
ــرای همــۀ این هــا هــم دســتور دارد  را کاملــش کننــد... ب
اســام؛ نســبت بــه یــک جهــْت دوِن جهــت دیگــری 
ــرای  ــتور دارد، ب ــامی دس ــت اس ــرای حکوم ــت؛ ب نیس
تشــکیاتش دســتور دارد؛ بــرای مقاتلــه بــا دشــمنان 
ــرای  ــتور دارد، ب ــه دس ــرک جامع ــرای تح ــتور دارد، ب دس
رســیدن بــه مــاورای طبیعــت دســتور دارد، همــۀ این هــا 

دارد«.1 را 
استاد شهید مطهری نیز معتقد است:

»اســام واقعــًا... طرحــی اســت جامــع بــرای هدف هــای 
ــا همــکاری و معاضــدت افــراد و ایــن  کلــی و اجتماعــی ب
ــدف و  ــا و ه ــا و روبن ــت، زیربن ــازمان اس ــرح دارای س ط
وســیله مشــخص شــده اســت، اهــم و مهــم در آن معیــن 
اســت، افــراد بایــد مطابــق و متناســب بــا آن تربیــت 

ــوند«.2 ش
ــام  ــت اس ــد اس ــم معتق ــه ای ه ــه خامن ــرت آیت الل حض

ــام،  ــۀ ام ــس، 1357/7/22، )صحیف ــم پاری ــان مقی ــع ایرانی ــات در جم . بیان  1
ص9(. ج4، 

. مطهری، یاداشت ها، ج1، ص460.  2
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مســلکی اجتماعــی و دارای اصولــی منســجم و یک آهنــگ 
و ناظــر بــه زندگــی جمعــی انســان ها1 در جهــت توحیــد 
ــارزه  ــدف دار و مب ــی، ه ــام، زندگ ــرح اس ــاس ط ــت. براس اس
ــا  ــای دنی ــد کج ــی می دان ــر کس ــود. ه ــدف دار می ش ــز ه نی
و کجــای راه قــرار دارد و بــه ســمِت کــدام هــدف حرکــت 
از لحظــات، احســاس  می کنــد. انســان در هــر لحظــه ای 
می کنــد در کجــای راه و بــه ســمت کــدام هــدف حرکــت 
ــۀ  ــد و وظیف ــوادث می یاب ــرای ح ــل ب ــدرت تحلی ــد؛ ق می کن

خــودش را در هــر شــرایطی تشــخیص می دهــد.2
»دیــن خــدا قالــب و شــکل زندگــی بشــر اســت، و نه تنهــا 
گوهــری بــر تــارک آن. دیــن یــک نظــام اجتماعــی بــه 
بشــر ارائــه می کنــد، و نــه فقــط یــک سلســله عبــادات و 
عــادات. هرچنــد کــه عبــادات و عــادات نیــز انباشــته از 
روح زندگــی و در جهــت همــان نظــام اســت؛ و ایــن نظــام 
ــه  ــاخته ب ــی و س ــان جهان بین ــر هم ــی ب ــی مبتن اجتماع

شــکل آن اســت«.3
ــام  ــر »اس ــدی« در براب ــاب محم ــام ن ــگاه »اس ــن ن در ای
آمریکایــی  اســام  چراکــه  می گیــرد؛  قــرار  آمریکایــی« 
از  را  مســلمانان  و  آورده  روی  اســام  تجزیــۀ  و  تقلیــل  بــه 

ســازد. دور  زندگی ســاز  و  اجتماعــی  نگرش هــای 

. آیت الله خامنهای، طرح کلی اندیشۀ اسامی در قرآن، 33.  1
. بیانات آیت الله خامنه ای در 1379/6/13.  2

ــازمان  ــی س ــع عموم ــن مجم ــه ای در چهل ودومی ــه خامن ــخنرانی آیت الل . س  3
ملــل، 31/ 06/ 1366.
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و  اســت  ُپرجاذبــه  طبیعتــی  نــاب،  اســام  »طبیعــت 
دل هایــی را کــه آلــودۀ غــرض ورزی و کینه تــوزی نباشــد، 
بــه خــود جلــب می کنــد و ایــن همــان اســت کــه انقــاب 
مــا و امــام مــا دوبــاره در جهــان مطــرح کردنــد و بــر دل هــا 
و چشــم های نیازمنــد و جســت وجوگر عرضــه داشــتند. 
ــاط  ــذارد، بس ــان گ ــا بنی ــام م ــه ام ــاب ک ــۀ انق در مدرس
ــک  ــم و مناس ــام مراس ــی، اس ــفیانی و مروان ــام س اس
میان تهــی، اســام در خدمــت زر و زور و خاصــه اســام 
آلــت دســت قدرت هــا و آفــت جــان ملت هــا برچیــده 
شــده و اســام قرآنــی و محّمــدی�، اســام عقیــده 
ــام  ــوم، اس ــون مظل ــم و ع ــم ظال ــام خص ــاد، اس و جه
ســتیزنده بــا فرعون هــا و قارون هــا و خاصــه اســام 
کوبنــدۀ جبــاران و برپاکننــدۀ حکومــت مســتضعفان، 
ســر برکشــیده اســت. در انقــاب اســامی اســام کتــاب 
و ســنت، جایگزیــن اســام خرافــه و بدعــت؛ اســام 
ــارت و  ــود و اس ــام قع ــن اس ــهادت، جایگزی ــاد و ش جه
ــاط  ــام التق ــن اس ــل، جایگزی ــد و تعق ــام تعب ــت؛ اس ذل
و جهالــت؛ اســام دنیــا و آخــرت، جایگزیــن اســام 
معرفــت،  و  علــم  اســام  رهبانیــت؛  یــا  دنیاپرســتی 
جایگزیــن اســام تحجــر و غفلــت؛ اســام دیانــت و 
ــی؛  ــاری و بی تفاوت ــام بی بندوب ــن اس ــت، جایگزی سیاس
و  بی حالــی  اســام  جایگزیــن  عمــل،  و  قیــام  اســام 
افســردگی؛ اســام فــرد و جامعــه، جایگزیــن اســام 
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نجات بخــش  اســام  بی خاصیــت؛  و  تشــریفاتی 
ــن اســام بازیچــۀ دســت قدرت هــا؛  محرومیــن، جایگزی
ــام  ــن اس ــدی�، جایگزی ــاب محّم ــام ن ــه اس و خاص
بدیــن  اســام  مطرح شــدن  و  گردیــد.  امریکایــی 
ــب  ــه موج ــت ک ــت اس ــت و جدی ــن واقعی ــا ای ــورت و ب ص
ــه  ــت ک ــده اس ــانی ش ــه وار کس ــیمه و دیوان ــم سراس خش
کشــورهای  همــۀ  در  و  ایــران  در  اســام  زوال  بــه  دل 
نامــی  فقــط  اســام،  از  یــا  و  بودنــد  بســته  اســامی 
ــردم را  ــال م ــق و اغف ــرای تحمی ــیله ای ب ــوا و وس بی محت

1 می پســندیدند«.
ــه ای از  ــام مجموع ــاب« اس ــام ن ــرح »اس ــاس ط ــر اس ب
ــم  ــب مفاهی ــش را در قال ــش و رهایی بخ ــای معرفت بخ آموزه ه
ــی  ــریت ارزان ــه بش ــر( ب ــزا و عناص ــی )اج ــای معرفت و گزاره ه
داشــته اســت تــا از طریــق آن اجــزا و عناصــر، انســان ها 
بتواننــد مســیر صحیــح زندگــی و حیــات طیبــه را پیــدا کننــد 
و در آن مســیر رشــد و تعالــی یابنــد. در مجمــوع می تــوان 

ــرد: ــیم ک ــی تقس ــش کل ــه بخ ــه س ــامی را ب ــارف اس مع
1. خّط مشی زندگی و الگوها و هنجارهای رفتاری؛

2. جهان بینی؛
3. نمونه های رفتاری در بستر تاریخ.

1  . پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی،1369/03/10.
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اجزا و بخش های اسالم
1. خّط مشی زندگی و الگوها و هنجارهای رفتاری

انســان بــرای حرکــت و رســیدن بــه اهــداف خــود نیازمنــد 
آموزه هایــی روشــن و جامــع اســت تــا خّط مشــی زندگــی 
ــع و  ــرح جام ــک ط ــب ی ــاری را در قال ــد رفت ــداف و قواع و اه
ــعادت  ــیر س ــا مس ــد ت ــه کن ــگ ارائ ــجم و هماهن ــوی منس الگ
ــکات و  ــختی ها، مش ــع و س ــا موان ــه ب ــد و در مواجه را بپیمای
بحران هــا و در گــرداب اختافــات و دشــمنی ها بهتریــن راه را 

ــد. ــام ده ــار را انج ــن رفت ــاب و بهتری انتخ
ــان را  ــت انس ــی و عبودی ــودن، رهای ــیِر ب ــه مس ــی ک طرح
براســاس فطــرت و ســاختمان وجــودی او ترســیم کنــد. از 
مــادی،  »ذهنــی،  قیدو بند های هــای  و  بت هــا  عبودیــت 

شــهوانی و اجتماعــی« رهایــی بخشــد.
ــی، یــک طــرح  ــه یــک تئــوری کّل ــاز ب ــن رو انســان »نی ازای
جامــع و هماهنــگ و منســجم کــه هــدف اصلــی، کمال انســان 
ــی  ــوط اصل ــت و در آن، خط ــی اس ــعادت همگان ــن س و تأمی
و روش هــا، بایدهــا و نبایدهــا، خوب هــا و بدهــا، هدف هــا 
و  مســئولیت ها  درمان هــا،  و  دردهــا  نیازهــا،  وســیله ها،  و 
تکلیف هــا مشــّخص شــده باشــد و منبــع الهــام تکلیف هــا 
ــن  ــر همی ــد«.1 ب ــوده باش ــراد ب ــۀ اف ــرای هم ــئولیت ها ب و مس
ــاز  ــارف الگوس ــام، مع ــارف اس ــادی از مع ــش زی ــاس، بخ اس

1  . مرتضی مطهری، انسان و ایمان، مجموعۀ آثار، ج2، ص55.
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رفتــار فــردی و جمعــی اســت. حضــرت امــام خمینــی ایــن 
دســته معــارف را »فریضــۀ عادالنــه« می داننــد کــه شــامل 
علــم اخــاق و علــم ســلوک می شــود و همچنیــن »ســنت 
قائمــه« کــه شــامل علــم آداب معاشــرت و تدبیــر منــزل و 
سیاســت مــدن1 و تعمیــر بــاد و تنظیــم ِعبــاد2 می شــود. امــام 
خمینــی همچنیــن در عرفان،3 اخــاق و فقه خود به »نظام 
مدینــۀ فاضلــه« توجــه دارد و همــۀ احــکام اســام را مرتبــط بــا 
ــق  ــرای تحق ــزاری ب ــت را اب ــد4 و سیاس ــه می دان ــۀ فاض مدین

ــد.5 ــی می کن ــالم معرف ــۀ س ــه و جامع ــۀ فاضل مدین
اســام  برنامــه  و  خط مشــی  نیــز  خامنــه ای  آیت اللــه 
و  می دانــد  جامعــه«6  بــرای  اســام  عملــی  »طرح هــای  را 
اجتماعــی  نظام ســازی  و  دســتورالعمل ها  همــۀ  زیربنــای 
ــد  ــه می دان ــدی جامع ــکل توحی ــواره و ش ــن ق ــام را تعیی اس

. ر.ک: امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص 397-386.  1
. همو، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص10.  2

ــه و  ــۀ فاضل ــام مدین ــا نظ ــت ب ــْر مخالف ــه در     ظاه ــیطانّیه، ک ــات ش . »... عام  3
ــی  ــْن خودبین ــِن باط ــت     و در باط ــال آن اس ــتکبار و امث ــب و اس ــْن عج در باط
ــت  ــالک رخ ــْر س ــن و     ظاه ــت باط ــت، از مملک ــال آن اس ــی و امث و خودخواه
بنــدد؛ و بــه جــای آن، ســمات الّلــه، کــه در ظاهــْر حفــظ نظام     مدینــۀ فاضلــه 
و در باطــْن عبودّیــت و ذّلــت نفــس و در باطــن باطــن خداخواهــی و     خدابینــی 
اســت، بــه جــای آن هــا جایگزیــن شــود. و چــون مملکــت الهــی شــد و 
ــه در آن پیــدا شــد، خــود  از     شــیاطین جــّن و انــس خالــی شــد و ســمات الهّی
ســالک تحقق     بــه مقــام اســمّیت پیــدا کنــد«، )امــام خمینــی، آداب الصلــوة، 

ص234(.
. همــان، ص 236 – 237؛ شــرح چهــل حدیــث، ص134 و شــرح جنــود عقــل   4

و جهــل، ص 242.
. صحیفۀ امام، ج 13، ص433-431.  5

. آیت الله خامنه ای، طرح کلی اندیشۀ اسامی در قرآن، ص191.  6



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح دوره نظام جامع اندیشه اسالمی24

کــه در آن شــکل و ســاختار جامعــه، اصــول روابــط اجتماعــی، 
ــۀ  ــردم در زمین ــف م ــه، تکالی ــای جامع ــه، هدف  ه ــیر جامع س
مســئولیت  هایی کــه انســان ها در مقابــل خــدا، در مقابــل 
یکدیگــر، در مقابــل جامعــه و در مقابــل پدیده  هــای دیگــر 

عالــم دارا هســتند تبییــن می شــود.1
نکتـــۀ بســـیار مهـــم ایـــن اســـت کـــه قواعـــد رفتـــار هنجارهـــای 
اجتماعـــی اســـام برخـــاف مباحـــث هستی شناســـی و 
مبانـــی، فقـــط و فقـــط بـــه صـــورت یـــک الگـــوی رفتـــاری و 
ــام فکـــری عملیاتـــی قابـــل مطالعـــه و بررســـی اســـت و  نظـ
ــه  ــا بـ ــردی آن هـ ــر و راهبـ ــح و معتبـ ــناخت صحیـ ــکان شـ امـ
ـــدارد؛  ـــود ن ـــزء وج ـــه ج ـــزء ب ـــتقل و ج ـــه ای و مس ـــورت تجزی ص
زیـــرا زندگـــی انســـان یـــک کل دارای اجـــزا و عناصـــر اســـت 
ـــل  ـــر متقاب ـــر و تأث ـــتقیم و تأثی ـــات مس ـــا ارتباط ـــان آن ه ـــه می ک
ـــا  ـــط ب ـــور مرتب ـــۀ ام ـــد هم ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــت و ب ـــرار اس برق
ـــگ  ـــد، هماهن ـــورت نظام من ـــه ص ـــان ب ـــی انس ـــا و زندگ رفتاره
و در قالـــب نظامـــات و الگوهـــای منســـجم طراحـــی و ارائـــه 

ـــود. ش
استاد شهید مطهری دراین باره می نویسد:

»کســانی کــه فکــر می کننــد مســائل زندگــی از یکدیگــر 

. »توحیــد اســامی الهامــی ا  ســت در زمینــۀ حکومــت، در زمینــۀ روابــط   1
ــۀ  ــه، در زمین ــای جامع ــۀ هدف  ه ــه، در زمین ــیر جامع ــۀ س ــی، در زمین اجتماع
تکالیــف مــردم، در زمینــۀ مســئولیت  هایی کــه انســان ها در مقابــل خــدا، 
ــم  ــر عال ــای دیگ ــل پدیده  ه ــه و در مقاب ــل جامع ــر، در مقاب ــل یکدیگ در مقاب
ــۀ  ــی اندیش ــرح کل ــه ای، ط ــه خامن ــت«. آیت الل ــن اس ــد ای ــتند، توحی دارا هس

اســامی در قــرآن، ص209.
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ــاص  ــرو خ ــک قلم ــرز و ی ــک م ــزی ی ــر چی ــت و ه جداس
دارد و هــر گوشــه ای و قســمتی از زندگــی بشــر بــه یــک 
شــی ء به خصــوص تعلــق دارد، ...بعضــی پــا فراتــر نهــاده 
ــی یــک مســئله اســت  ــور کل ــی بــه  ط و گفته  انــد زندگ
ــی  ــائل زندگ ــا مس ــد ب ــن را نبای ــر، دی ــئله دیگ ــن مس و دی
مخلــوط کــرد. اشــتباه  ایــن اشــخاص ایــن اســت کــه 
مســائل زندگــی را مجــرد فــرض می  کننــد؛ خیــر، زندگــی 
ــت؛  ــر اس ــا یکدیگ ــوأم ب ــئونش ت ــه ش ــد و هم ــک واح ی
صــاح و فســاد در هریــک از شــئون زندگــی در ســایر 
 

ً
شــئون مؤثــر اســت. ممکــن نیســت اجتماعــی مثــا
ــت و  ــاق و تربی ــا اخ ــاوت ی ــا قض ــت ی ــا سیاس ــگ ی فرهن
ــد و  ــت باش ــش درس ــا دین ــد ام ــد باش ــادش فاس ــا اقتص ی

بالعکــس«.1
ــاز اســام را در  بنابرایــن خط مشــی های عــام و زندگی س
ــوان طبقه بنــدی کــرد: ــاری می ت دو نظــام کان و الگــوی رفت
1. فریضــۀ عادلــه: نظــام تربیتــی و اخاقــی اســام ناظــر 
بــه ارزش هــا و فضایــل رفتــاری انســان و بیــان طریــق تهذیــب 
و تحصیــل  ارجــاس طبیعــت  از  بواطــن  تطهیــر  و  نفــوس 

ــعادت؛ س
2. ســنت قائمــه: نظــام اجتماعــی اســام کــه خــود دارای 

چنــد بخــش اســت: 

. مرتضــی مطهــری، نظــری بــه نظــام اقتصــادی اســام، مجموعــۀ آثــار، ج20،   1
ص401.
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الــف( شــکل و ســاختار جامعــه )مدینــۀ فاضلــه( و نظامــات 
آن؛1 

ب( آداب معاشرت و آداب و سنن الهیه؛ 
ج( تدبیر منزل؛ 

د( سیاست مدن.2
2. جهان بینی

جامــع  رفتــاری  برنامــۀ  و  طــرح  ایــن  بــه  پیوســتن 
)ایدئولــوژی( و عمــل بــه مســئولیت ها و تکلیف هــای مقــرر در 
آن بــا زور و اجبــار و اغفــال و جهــل نمی شــود؛ بلکــه نیازمنــد 
»ایمــان« اســت و ایمــان هــم محصــول شــناخت عمیــق 
ــای  ــه شــریعت و الگوه ــاز ب ــتی و درک درســت نی ــق هس حقای

ــت. ــاری اس رفت
ــوژی آن گاه صــورت  ــه یــک ایدئول »پیوســتن یــک فــرد ب

ــکل گیری  ــی و ش ــبات اجتماع ــا و مناس ــر رفتاره ــوع و تکث ــه تن ــه ب ــا توج . ب  1
نهادهــای اجتماعــی، در این جــا خرده نظام هــای اجتماعــی را داریــم؛ در 
علــوم  دانشــمندان  میــان  ایــن خرده نظامــات چندتاســت  تعــداد  این کــه 
اجتماعــی اختــاف وجــود دارد؛ امــا در مجمــوع می تــوان نظامــات مهــم 
ــاد،  ــوق، اقتص ــوزش، حق ــگ، آم ــرد: فرهن ــان ک ــه بی ــن گون اجتماعــی را ای

صنعــت، ســامت، دفاعــی و امنیتــی، اداری و ســازمانی.
ــات آن  ــی از نظام ــی یک ــی و به نوع ــی از ارکان اجتماع ــت یک ــد سیاس . هرچن  2
ــه  ــل آن در جامع ــش بی بدی ــت و نق ــاظ اهمی ــه لح ــا ب ــود، ام ــوب می ش محس
ــت و  ــوده اس ــوردار ب ــتر برخ ــه بیش ــی از توج ــات اجتماع ــایر نظام ــق س و تحق
آثــار علمــی مختلفــی بــا رویکردهــای مختلــف علمــی همچــون رویکــرد فقهــی، 
اســت.  تدویــن شــده  آن  پیرامــون  و...  فلســفی، سیاســت نامه، شــاهنامه 
ــن رو در نظــام اجتماعــی اســام، بخــش سیاســت مــدن و نظــام سیاســی  ازای
اســام از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و می بایســت بــه حکومــت اســامی 
و اصــل مترقــی والیــت فقیــه و نقــش آن در جمهــوری اســامی و مردم ســاالری 
دینــی عنایــت بیشــتری شــود و مخاطبــان بیــش از پیــش بــا ایــن نظریــه 

ــوند. ــق ش ــنا و هم اف ــی آش سیاس
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واقعــی بــه خــود می گیــرد کــه شــکل »ایمــان« بــه خــود 
ــا زور و بــه خاطــر  بگیــرد، و ایمــان حقیقتــی اســت کــه ب
بــه  می تــوان  زور  بــا  نیســت.  صورت پذیــر  مصلحــت 
ــوژی  ــی ایدئول ــاد، ول ــردن نه ــد و گ ــلیم ش ــی تس مطلب
و  پذیرفتنــی  ایدئولــوژی  نیســت،  گردن نهادنــی 
ــوژی ایمــان می طلبــد. یــک  جذب شــدنی اســت، ایدئول
ایدئولــوژی کارآمــد، از طرفــی بایــد بــر نوعــی جهان بینــی 
تکیــه داشــته باشــد کــه بتوانــد عقــل را اقنــاع و اندیشــه 
ــد منطقــًا از  ــد بتوان ــه نمایــد، و از طــرف دیگــر بای را تغذی
جهان بینــی خــودش هدف هایــی اســتنتاج کنــد کــه 
ــق  ــگام عش ــن هن ــند. در ای ــته باش ــه داش ــش و جذب کش
و اقنــاع کــه دو عنصــر اساســی ایمان انــد دســت بــه 

دســت یکدیگــر داده، جهــان را می ســازند«.1
برایــن مبنــا نظامــات و الگوهــای رفتــاری از حیــث بنیــان 
فکــری و ایمــان متوقــف بــر »جهان بینــی« اســت. بــه عبــارت 
و  الگوهــا  در طــرح  اساســی  نقــش  دو  دیگــر جهان بینــی 

نظام واره هــای رفتــاری و اجتماعــی دارد:
1. تولید زیربنای فکری و نظری؛

2. ایجاد ایمان و تعلق خاطر. 
بــر ایــن اســاس طــرح جهان بینــی در ترتیــب منطقــی 

ــت. ــی اس ــات اجتماع ــا و نظام ــای رفتاره ــر الگوه ــدم ب مق
ــه  ــردازد ک ــی می پ ــات و موجودات ــه موضوع ــی ب جهان بین

. مرتضی مطهری، انسان و ایمان، مجموعۀ آثار، ج2، ص57.  1
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ــه از  ــت؛ بلک ــان نیس ــی انس ــۀ اراده و آگاه ــاخته و پرداخت س
هســتی مســتقل برخــوردار و در ســاخت الگوهــای رفتــاری و 

ــر اســت. نظامــات اجتماعــی انســان مؤث
بنابرایــن بخشــی از معــارف اســامی نیــز بــه بیــان حقیقت 
ــردازد  ــا می پ ــله مراتب آن ه ــط و سلس ــن رواب ــودات و تبیی موج
ــما و  ــال و اس ــد متع ــود خداون ــات وج ــه اثب ــق ب ــن طری و از ای
ــودات  ــط موج ــم و رب ــام عال ــت نظ ــن حقیق ــات او و تبیی صف
از  آن شــناختی  از  پــس  و  متعــال می پــردازد  بــه خداونــد 
انســان و جایــگاه، هــدف و مســیر حرکــت او و نیــاز بــه ایمــان 
می تــوان  کلــی  طــور  بــه  کــه  می دهــد  ارائــه  شــریعت  و 
بیــان  و  الّلــه  معرفــت  بیــان  نامیــد.  »جهان بینــی«  را  آن 
ــله مراتب  ــان و سلس ــت جه ــناخت حقیق ــه در ش ــارف الهی مع
موجــودات، حقیقــت انســان، نیازهــای انســان، احــوال معــاد 
ــام  ــارف اس ــن مع ــه مهم تری ــاب ازجمل ــواب و عق ــت ث و کیفی
در زمینــه جهان بینــی اســت. امــام خمینــی ایــن قســم از 
معــارف اســامی را »آیــۀ محکمــه« می دانــد کــه متکفــل بحــث 
ــه ذات مقــدس حــق و معرفــت  ــم ب ــن معــارف اســت: عل از ای
ــل  ــه، از قبی ــم غیبی ــه عوال ــم ب ــال، و عل ــال و ج ــاف جم اوص
مائکــه و اصنــاف آن، از اعلــی مراتــب جبــروت و ملکــوت 
اعلــی تــا مائکــۀ ارضیــه و جنــود حــق، و علــم بــه انبیــا و اولیــا 
ــه کتــب الهــی و کیفیــت  ــم ب و مقامــات و مــدارج آن هــا، و عل
ــرت  ــئۀ آخ ــه نش ــم ب ــه و روح، و عل ــزل مائک ــی و تن ــزول وح ن
و کیفیــت بازگشــت موجــودات بــه عالــم غیــب و حقیقــت 
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ــه  ــم ب ــرزخ و قیامــت و تفاصیــل آن هــا؛ همچنیــن، عل ــم ب عال
مبــدأ وجــود و حقیقــت و مراتــب آن و بســط و قبــض و ظهــور 

و رجــوع آن.1
و  تصــور  بینــش،  را  جهان بینــی  خامنــه ای  آیت اللــه 
برداشــت مبتنــی بــر فکــر و اندیشــۀ پیرامــون جهــان، انســان، 
ــان  ــاورای انس ــت و م ــاورای طبیع ــان، م ــان و انس ــۀ جه رابط
ــک  ــی ی ــر مکتب ــت ه ــد اس ــد و معتق ــی می کن ــان معرف و جه
بینــش، دیــدگاه، برداشــت و دریافــت خاصــی از جهــان، 
انســان و مــاورای این هــا دارد.2 اســتاد شــهید مطهــری نیــز در 

همیــن زمینــه می فرمایــد:
ــر  ــواه ب ــی خواه ناخ ــفۀ زندگ ــک فلس ــلک و ی ــک مس »ی
ــر  ــتی و ب ــارۀ هس ــی درب ــش و ارزیاب ــاد و بین ــی اعتق نوع
یــک نــوع تفســیر و تحلیــل از جهــان مبتنــی اســت. 
ــارۀ  ــب درب ــک مکت ــه ی ــری ک ــرز تفّک ــت و ط ــوع برداش ن
ــه گاه  ــاز و تکی ــی دارد، زیرس ــه م ــتی عرض ــان و هس جه
فکــری آن مکتــب بــه شــمار مــی رود. ایــن زیرســاز و 
نامیــده می شــود.  تکیــه گاه اصطاحــًا »جهان بینــی« 
ــفه های  ــا و فلس ــۀ مکتب ه ــا و هم ــا و آیین ه ــۀ دین ه هم
ــت.  ــوده اس ــی ب ــی جهان بین ــر نوع ــی ب ــی مّتک اجتماع
بــه  و  مــی دارد  عرضــه  مکتــب  یــک  کــه  هدف هایــی 
تعقیــب آن هــا دعــوت می کنــد و راه و روش هایــی کــه 

. امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص 386.  1
. آیت الله خامنه ای، طرح کلی اندیشۀ اسامی در قرآن، ص184.  2
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تعییــن می کنــد و بایــد و نبایدهایــی کــه انشــا می کنــد و 
مســئولیت هایی کــه بــه وجــود مــی آورد، همــه بــه منزلــۀ 
ــه  ــه عرض ــت ک ــی ای اس ــروری جهان بین ــج الزم و ض نتای
ــه  ــد ب ــیم می کنن ــت را تقس ــا حکم ــت. حکم ــته اس داش
حکمــت عملــی و حکمــت نظــری. »حکمــت نظــری« 
دریافــت هســتی اســت آن چنــان کــه هســت، و »حکمــت 
عملــی« دریافــت خّط مشــی زندگــی اســت آن چنــان کــه 
بایــد. این چنیــن »باید« هــا نتیجــۀ منطقــی آن چنــان 
»هست«هاســت، باألخــص آن چنــان »هســت« هایی کــه 
فلســفۀ اولــی و حکمــت مابعدالّطبیعــی عهــده دار بیــان 

آن هاســت«.1
مطهــری  اســتاد  عبــارت  پایانــی  بخــش  از  چنان کــه 
مشــخص می شــود، ایشــان تقســیم جهان بینــی و ایدئولــوژی 
ــی و  ــت عمل ــه حکم ــت ب ــیم حکم ــر تقس ــق ب ــًا منطب را کام

حکمــت نظــری می دانــد.
ــه  ــت ک ــی اس ــوع آن موجودات ــه موض ــری )ک ــت نظ حکم
ایجادشــان بــه اراده و آگاهــی انســان وابســته نیســت( بــه 
ســه دســته تقســیم می شــود: طبیعیــات، ریاضیــات و فلســفۀ 
ــوده  ــی ب ــفۀ اول ــری فلس ــت نظ ــه در حکم ــا و پای ــی. مبن اول
ــکل  ــیم بندی هایی ش ــز تقس ــی نی ــفۀ اول ــود فلس ــت. در خ اس
گرفتــه اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه تقســیم بــه االهیــات 
عــام )مباحــث عــام وجودشناســی( و االهیــات خــاص )مباحث 

. مرتضی مطهری، جهان بینی توحیدی، مجموعۀ آثار، ج2، ص77.  1
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خــاص مبدأشناســی، معادشناســی و راهنماشناســی( اشــاره 
کــرد. همچنیــن دانــش کام اســامی بــا رویکــرد درون دینــی 
بــه تبییــن و دفــاع از آموزه هــای دینــی همچــون ضــرورت علــم 
ــه دیــن، اثبــات وجــود خــدا، اســما و صفــات الهــی، معــاد،  ب
ــه  ــی مجموع ــور کل ــه ط ــردازد. ب ــت می پ ــی و امام ــوت، وح نب
ــر  ــای زی ــامی را در محوره ــی اس ــم در جهان بین ــث مه مباح

می تــوان طبقه بنــدی کــرد:
1. معرفت شناسی؛1

ــال و  ــما، افع ــری: ذات، اس ــد نظ ــی )توحی 2. خداشناس
ــی(؛ ــد عمل توحی

3. جهان شناسی؛
4. انسان شناسی؛

ــفی  ــای فلس ــاص، بنیان ه ــات خ ــی )االهی 5. دین شناس
نبــوت، شــریعت و والیــت(.

ــی  ــزو مبان ــی« را ج ــندگان، »جامعه شناس ــی از نویس برخ
می کننــد2  ذکــر  رفتــاری  الگوهــای  نــه  و  اســام  نظــری 
ــکل و  ــان ش ــه بی ــد؛ بلک ــق نمی آی ــدان دقی ــر چن ــه نظ ــه ب ک

از هستی شناســی عــام اســت و هــم مقدمــه ای  . معرفت شناســی جزئــی   1
ــت  ــای معرف ــا معیاره ــت ت ــی اس ــری و جهان بین ــتگاه نظ ــرای دس ــروری ب ض
صــادق از کاذب را معرفــی کنــد. بــه اعتقــاد متفکــران مســلمان، یکــی از 
موانــع مهــم در راه خداشناســی و دین شناســی، موانــع معرفتــی همچــون 
جهــل، شــک و تحیــر، و نداشــتن پایــگاه محکــم بــرای معرفــت و اندیشــه 
اســت. ازایــن رو الزم اســت تــا قبــل از هــر مقولــه ای بــه معرفت شناســی توجــه 
ویــژه ای بشــود. ر.ک: نامــۀ امــام خمینــی بــه گورباچــف، صحیفــۀ امــام، ج 21، 

ص221.
. ر.ک: سیدحسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسام، ص121 – 134.  2
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قــوارۀ جامعــه مطلــوب )مدینــۀ فاضلــه و حیــات طیبــه( جــزو 
الگوهــا و نظامــات رفتــاری انســان اســت و پایــۀ همــۀ نظامــات 
ــت  ــوالت انســانی اس ــه از مق ــع جامع ــت. درواق ــی اس اجتماع
کــه بــه اراده و آگاهــی انســان وابســته اســت و بــه تبــع آگاهــی 
و اراده انســان دارای نســخه ها و الگوهــای متنوعــی می توانــد 
باشــد کــه ارائــۀ الگــوی مطلــوب و متناســب بــا ســعادت انســان 
ــاری و  ــی هنج ــه بحث ــی«، بلک ــث »توصیف ــک بح ــط ی ــه فق ن
توصیــه ای اســت؛ البتــه بیــان برخــی از مبانــی جامعه شناســی 
نقــش  اجتماعــی،  زندگــی  بــه  انســان  گرایــش  همچــون 
ــه جامعــه،  جامعــه در ســعادت انســان، چرایــی ورود انســان ب
ماهیــت تاریــخ انســانی و... می توانــد از مباحــث مبنایــی 

جامعه شناســی ذیــل انسان شناســی باشــد.
ــی  ــامی و جهان بین ــارف اس ــاس مع ــل و اس ــع اص درواق
ــی  ــد در زندگ ــۀ توحی ــی و اقام ــد عمل ــام، توحی ــن اس بنیادی
فــردی و اجتماعــی اســت.1 هــدف انبیــا بســط توحیــد در 
زندگــی بشــر اســت. بــه نظــر متفکــران مســلمان، توحیــد 
اصــل مهــم عملــی، فــردی و اجتماعــی اســت و همــۀ شــئون 
ــیار  ــه بس ــد. آنچ ــامان یاب ــم و س ــو آن نظ ــد در پرت ــی بای زندگ
مهــم اســت »توحیــد عملــی« اســت.2 بــر همیــن اســاس 
آیت اللــه خامنــه ای می فرمایــد: »توحیــد، غیــر از آن کــه یــک 
بینــش فلســفی اســت، یــک شــناخت علــم زا و زندگی ســاز نیــز 

. صحیفۀ امام، ج19، ص284.  1
. امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص650.  2
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هســت؛ یعنــی عقیــده ای اســت کــه بنــای زندگــی اجتماعــی 
ــهید  ــود«.1 ش ــاده ش ــۀ آن نه ــر پای ــد ب ــان ها بای ــردی انس و ف
مطهــری نیــز در دو کتــاب »خــدا در اندیشــه انســان« و »خــدا 

ــت.2 ــرده اس ــه ک ــرفصل توج ــن س ــه ای ــان« ب ــی انس در زندگ
3 . تطبیقات و نمونه های رفتاری در بستر تاریخ

مباحــث  بــا  اســامی  معــارف  میــان  اصلــی  تفــاوت 
ــخ«  ــرای »تاری ــامی ب ــارف اس ــه در مع ــت ک ــن اس ــفی ای فلس
ــود دارد و  ــژه ای وج ــار وی ــگاه و اعتب ــان جای ــت انس و سرگذش
بســیاری از معــارف اســامی در بســتر تاریــخ و سرگذشــت 
انســان ها و ملــل گذشــته تبییــن و تفســیر می شــود تــا انســان 
ــود و  ــنا ش ــز آش ــاری نی ــای رفت ــی الگوه ــای تاریخ ــا نمونه ه ب
آثــار و کاربســت های هــر نظــام و الگــوی رفتــاری را ببینــد و از 
آن درس بگیــرد؛ بنابرایــن یکــی از بخش هــای مهــم و پرتکــرار 
ــه از  ــت ک ــی اس ــای تاریخ ــخ و نمونه ه ــامی، تاری ــارف اس مع
ــل  ــخ« و عل ــه »ســنت های الهــی در تاری ــوان ب ــق آن می ت طری
صعــود و ســقوط ملت هــا و تمدن هــا و ســعادت و شــقاوت 

ــرد. ــی ب ــان ها پ انس
ــت  ــری نیس ــی نظ ــی و مکتب ــًا انتزاع ــی صرف ــام دین اس
کــه بــه مباحــث انتزاعــی و ذهنــی اکتفــا کــرده باشــد و از 
ــوه های  ــان اس ــخ و بی ــق تاری ــق و ناموف ــای موف ــان نمونه ه بی
رفتــاری غفلــت کــرده باشــد؛ بلکــه در متــن آن نــگاه کان بــه 

. آیت الله خامنه ای، طرح کلی اندیشۀ اسامی در قرآن، ص239.   1
. ر.ک: مرتضی مطهری، »خدا در اندیشه انسان« و »خدا در زندگی انسان«.  2
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ــی از  ــود دارد و نمونه های ــر وج ــی بش ــی اجتماع ــخ و زندگ تاری
جریان هــا و افــراد را معرفــی کــرده اســت کــه زندگــی و ســیرۀ 
ــوان عبرت هــا و درس هــا آموخــت. حضــرت امــام  آن هــا می ت

خمینــی دراین بــاره می فرمایــد:
»دیگـر از مطالـب این صحیفۀ الهیه، قصص انبیـا و اولیا و 
حکمـا اسـت و کیفیت تربیت حـق آن هـا را، و تربیت آن ها 
خلـق را، کـه در ایـن قصـص فوایـد بی شـمار و تعلیمـات 
الهیـه و  به قـدری معـارف  بسـیار اسـت. و در آن قصـص 
تعلیمـات و تربیت هـای ربوبیـه مذکـور و مرمـوز اسـت کـه 
عقـل را متحیـر کنـد... و دیگـر از مطالـب ایـن صحیفـۀ 
نورانیـه، بیـان احـوال کّفـار و جاحدیـن و مخالفـان بـا حق 
و حقیقـت و معاندیـن بـا انبیـا و اولیـا^، و بیـان کیفیـت 
عواقـب امـور آن هـا و چگونگـی بـوار و هاک آن هـا، چون 
قضایـای فرعـون و قـارون و نمرود و شـداد و اصحاب فیل، 
و دیگـر از کفـره و فجـره، که در هر یـک از آن ها موعظت ها 

و حکـم بلکـه معارفـی اسـت بـرای اهلش«.1
»نهضت هایـی کـه به وسـیلۀ انبیـا و اولیا علیهم السـام 
واقـع شـده اسـت قابـل مطالعه اسـت. مـا که تابـع مکتب 
و  کنیـم  مطالعـه  را  نهضت هـا  آن  بایـد  هسـتیم  انبیـا 
بفهمیـم نهضـت چـه بوده اسـت؛ و برای چه بوده اسـت؛ 
مقصـد انبیـا از نهضـت چـه بـوده اسـت، مقصـد پیغمبـر 
اسـام� از نهضـت اسـامی چـه بـوده اسـت؛ مقصـد 

. ر.ک: امام خمینی، آداب الصلوة.  1
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ائمـه مـا^ چـه بـوده اسـت. آیـا فقط ایـن بوده اسـت که 
دسـت سـتمکاران را کوتـاه کننـد؟ آیـا دعـوت انبیـا فقـط 
بـرای ایـن بـوده اسـت کـه مزاحمیـن بـا مسـتضعفین را 
کنـار بزننـد؛ و همیـن کـه غلبـه بـر آن هـا کردنـد و کار را 
بـه پیـروزی و رانـدن آن هـا رسـاندند، کار تمـام اسـت؟ آیـا 
مقصـد انبیـا ایـن اسـت کـه ظالـم نباشـد فقـط، یـا مقصد 
اسـت،  ایـن  از  باالتـر  مقصـد  اگـر  اسـت.  ایـن  از  باالتـر 
بایـد مـا هـم کـه تابـع انبیـا هسـتیم و تابـع مکتب اسـام 
هسـتیم، بـه تبعیـت از آن بـزرگان دیـن و دنیـا مقصدمان  

همـان مقاصـد باشـد...«. 1
استاد شهید مطهری می نویسد:

ــوام  ــۀ اق ــه مطالع ــه ب ــت ک ــیاری اس ــات بس ــرآن آی »در ق
گذشــته دعــوت می کنــد و آن را ماننــد یــک منبــع بــرای 
کســب علــم معّرفــی می کنــد. از نظــر قــرآن، تاریــخ بشــر 
ــس  ــنن و نوامی ــله س ــک سلس ــق ی ــر طب ــّوالت آن ب و تح
و  قیت هــا 

ّ
موف ذّلت هــا،  و  عّزت هــا  می گیــرد،  صــورت 

تاریخــی  بدبختی هــای  و  خوشــبختی ها  شکســت ها، 
بــا شــناختن آن  حســاب هایی دقیــق و منّظــم دارد و 
حســاب ها و قانون هــا می تــوان تاریــخ حاضــر را تحــت 
فرمــان درآورد و بــه ســود ســعادت خــود و مــردم حاضــر 

از آن بهره گیــری کــرد«.2

. صحیفۀ امام، ج 7، ص531.  1
. مرتضی مطهری، انسان و ایمان، مجموعۀ آثار، ج2، ص72.  2



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح دوره نظام جامع اندیشه اسالمی36

ــد در طــرح  ــه ای هــم معتقــد اســت کــه بای ــه خامن آیت الل
ــه  ــم ب ــرآن کری ــاز ق ــارف زندگی س ــم مع ــامی و فه ــد اس عقای
تاریــخ توجــه ویــژه شــود. بــه نظــر ایشــان تاریــخ درس و تفســیر 

قــرآن اســت:
ــت،  ــم اس ــی مه ــه خیل ــت ک ــائلی  اس ــائل، مس ــن مس »ای
این هــا مســائِل مهــم اجتماعــی اســت. مــا روی قــرآن از 
ــا  ــم و این ه ــم کار کرده ای ــی ک ــائل، خیل ــن مس ــدگاه ای دی
ــم. و چقــدر  ــخ اســام خیلــی کــم تطبیــق دادی ــا تاری را ب
ــِب  ــرآن و صاح ــه ق ــد ب ــراد عاقه من ــه اف ــت ک ــوب اس خ
تاریخــی  مخصوصــًا  و  اجتماعــی  مســائل  در  تدبــر، 
قــرآن، بیشــتر دقــت و تدبــر کننــد؛ بعــد این هــا را بــا 
معلــوم  بدهنــد،  تطبیــق  کــه  تاریخــی  واقعیت هــای 
می شــود کــه کــدام تفســیرها و توجیه  هــای تاریخــی، 

ــت«.1 ــع اس ــا واق ــق ب مطاب
ــک  ــوان ی ــه  عن ــخ را ب ــت. تاری ــی اس ــز مهم ــخ چی »تاری
ــخ  ــرد؛ تاری ــال ک ــد خی ــیه ای نبای ــا حاش ــک ی ــز کوچ چی
ــۀ اطاعــات  واقعــًا مهــم اســت. تاریــخ، درس و گنجین
مــا از گذشــتۀ بشــریت اســت؛ سرگذشــت ماســت. مگــر 
ــوم  ــۀ عل ــود؟ هم ــا ب ــخ بی اعتن ــه تاری ــبت ب ــود نس می ش
ــه  ــۀ آنچ ــری و هم ــای بش ــۀ تاش ه ــارف و هم ــۀ مع و هم
کــه امــروز در ایــن صحنــۀ عالــم وجــود دارد، فقــط زمــان 
ــِر ایــن تاش هــا در گذشــته  حــال اســت؛ میلیون هــا براب

. آیت الله خامنه ای، طرح کلی اندیشۀ اسامی در قرآن، ص599  و 600.  1
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ــخ«.1 ــی تاری ــا؛ یعن ــت این ه ــت. سرگذش ــه اس ــام گرفت انج
»اگــر تاریــخ یــک چیــز اصلــی نبــود، قــرآن بــا ایــن عظمت 
-کــه اصــًا برنامــۀ انسان ســازی و برنامــۀ بشــریت اســت- 
تاریــخ را وارد خــودش نمی کــرد؛ امــا شــما می بینیــد کــه 
در قــرآن تاریــخ هســت؛ البتــه بخش هایــی کــه بــرای 
ــخ  ــن تاری ــت...؛ بنابرای ــاز اس ــرآن کارس ــداف ق ــان اه بی

مهــم اســت«.2
»مــن واقعــًا بــه شــما بــرادران و خواهــران عزیــز توصیــه 
ــخ درس اســت؛  ــخ آشــنا شــوید. تاری ــا تاری می کنــم کــه ب
از تاریــخ بســیار درس هــا می شــود آموخــت و بســیار 
ســعی  عــّده ای  آورد.  دســت  بــه  می شــود  تجربه هــا 
می کننــد حــوادث روزگار مــا را یــک حــوادث اســتثنایی 
ــت-  ــتفاده نیس ــل اس ــخ قاب ــه از تاری ــچ وج ــه هی ــه ب -ک
زندگــی  اســت. رنگ هــای  ایــن غلــط  وانمــود کننــد. 
عــوض می شــود، روش هــای زندگــی عــوض می شــود؛ 
امــا پایه هــای اصلــی زندگــی بشــر و جبهه بندی هــای 

اصلــی بشــر تغییــری پیــدا نمی کنــد«.3
و  تطبیقــی  بحــث  نوعــی  تاریــخ  بــه  توجــه  بنابرایــن 
مقایســه ای در خّط مشــی زندگــی و الگوهــای رفتــاری اســت. 
ــه نوعــی آزمایشــگاه  ــد ب ــخ می توان در مباحــث تطبیقــی، تاری

ــران،   ــامی ای ــوری اس ــدای جمه ــخ ص ــروه تاری ــای گ ــدار اعض ــات در دی . بیان  1
.1370/11/8

. همان.  2
. بیانات در دیدار با جوانان در مصّای بزرگ تهران، 1/ 2/ 1379.  3
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نظــام اندیشــه اســام و علــوم اســامی باشــد، چراکــه تاریــخ 
ــت.  ــانی اس ــات انس ــور تجلی ظه

امــام  حضــرت  آثــار  در  صورت گرفتــه  تحقیقــات  بنابــر 
ــه  ــری& س ــهید مطه ــه ای+ و ش ــه خامن ــی&، آیت الل خمین
بــوده  نظام ســاز  و  اندیشه ســاز  مهــم  بســیار  تاریخــی  دوره 
اســت و نقــش تعیین کننــده ای در شــناخت نظــام اندیشــۀ 

اســامی و تطــورات تاریخــی آن داشــته اســت:
ــام و  ــدر اس ــامی: دوران ص ــۀ اس ــون اندیش ــر تک 1. عص
حیــات پیامبــر اکــرم� و اهــل بیــت^ )از بعثــت تــا غیبــت 

بــه مــدت 263 ســال(.
ــت  ــامی: از غیب ــۀ اس ــترش اندیش ــط و گس ــر بس 2. عص
ــی و  ــت علم ــت نهض ــا محوری ــامی )ب ــاب اس ــا انق ــری ت صغ
ــیعه و  ــای ش ــه و علم ــای علمی ــی حوزه ه ــی و سیاس اجتماع

ــنفکری(. ــورات روش ــی تط بررس
3. عصـر رویارویـی تمدنی اندیشـه اسـام با تمـدن مادی: 
جمهـوری  در  محمـدی«  نـاب  »اسـام  اقامـه  و  طـرح  دوره 
اسـامی ایران و نهضت بیداری اسـامی و رویارویی با »اسـام 
آمریکایـی« )بـا تأکیـد بـر شـناخت غـرب از رنسـانس تاکنون و 

نقـش آن در اسـتعمار فکـری و فرهنگـی جهـان(.1

ــن راه را  ــه او، ای ــوکل ب ــا ت ــدا و ب ــد خ ــه امی ــد ب ــا بای ــه ای: »م ــه خامن . آیت الل  1
ــدا،  ــا در راه خ ــیم. م ــاب نمی ترس ــام و انق ــمن اس ــا از دش ــم. م ــه بدهی ادام
قدرت هــای  ابهــت  نمی کنیــم.  ضعــف  و  خســتگی  احســاس  إن شــاء الّله 
پوشــالی مــاّدی، نخواهــد توانســت مــا را در ایــن راه و بــه ســمت ایــن هــدف، 
ــته  ــام توانس ــه اس ــم ک ــم داری ــل چش ــا آن روزی را در مقاب ــد. م ــزل کن متزل
باشــد بــه همــۀ مســلمانان عالــم عــزت بدهــد، بــه آن هــا زندگــی شــرافتمندانه 
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ــرد  ــا رویک ــت ب ــده اس ــعی ش ــی س ــای تاریخ ــن دوره ه ای
و  مــورد مطالعــه  نــام »جریان شناســی«  بــه  میان رشــته ای 
بررســی قــرار گیــرد، تــا از طریق شــناخت نقــاط مثبــت و منفی 
جریان هــای فکــری، مســیر صحیــح از جریان هــای فکــری 
انحرافــی و التقاطــی تشــخیص داده شــود و کاربســت های 
هــر کــدام در تاریــخ روشــن شــود و از ایــن طریــق بتــوان مســیر 

آینــدۀ نظــام جامــع اندیشــۀ اســامی روشــن شــود.

2. اهداف طرح
1. آشــنایی بــا طــرح کلــی و نظام منــد از معــارف اســامی 
ــای  ــاخصه ها و مؤلفه ه ــان ش ــدی� و بی ــاب محم ــام ن و اس
ــرای  »عقانیــت«، »معنویــت« و »عدالت خواهــی« اســامی ب
یک جانبه نگــری،  ســطحی نگری،  جزئی نگــری،  از  پرهیــز 
و  خواب رفتگــی  تحّجــر،  قشــری گری،  جزم اندیشــی، 
و  سیاســی  عمومــی  جریــان  در  آنچــه  بــه  تسلیم شــدن 

اقتصــادی دنیــا می گــذرد؛

عطــا کنــد و شــّر غــدۀ ســرطانی اســرائیل را از پیکــر اســامی و میهــن اســامی 
ــد، از  ــه و متح ــلمان، یکپارچ ــت مس ــه ام ــم ک ــه روزی داری ــم ب ــا چش ــد. م بکن
ــاب   ــام ن ــد و اس ــت گیرن ــه  دس ــام را ب ــم اس ــامی، پرچ ــورهای اس ــۀ کش هم
ــوق و  ــد و ش ــه کنن ــان عرض ــردم جه ــم های م ــل چش ــدی� را در مقاب محّم
محبــت انســان ها در همــه جــای عالــم را بــه ســمت آن جلــب نماینــد. هــدف 
مــا این هاســت. راه مــا همــان راهــی اســت کــه امــام بزرگوارمــان ترســیم 
کردنــد. هم ســفر ملــت ایــران در ایــن راه طوالنــی، دل هــای مشــتاق ملت هــای 
ــد اتحادمــان را حفــظ کنیــم و یــک آن،  ــن راه بای مســلمان دیگــر اســت. در ای
هدف هــای متعالــی را از چشــم دور نداریــم«. ســخنرانی در مراســم اولیــن 

ــی&، 1369/3/14. ــام خمین ــرت ام ــال حض ــالگرد ارتح س
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2. تعمیــق و تحکیــم دیــن داری، ارزش هــای معنــوی، 
ســازنده  و  فعــال  مشــارکت  و  میانــه روی  آینده نگــری، 
اجتماعــی در راســتای جامعه ســازی دینــی و نقش آفرینــی 

در تمــدن نویــن اســامی؛ 
ــام و  ــان اس ــری جه ــوالت فک ــخ و تح ــا تاری ــنایی ب 3. آش
مســائل نوپدیــد جامعــه اســامی از منظــر نظــام اندیشــه 

اســامی؛ 
4. کســب توانایــی فکــری و علمــی بــرای مواجهــه انتقادی 
و فعــال بــا شــبهات و اندیشــه های باطــل، انحرافــی، التقاطــی 

و معــارض بــا اســام نــاب؛
در  فرهنگــی  گفتمان ســازی  و  فکــری  تأثیرگــذاری   .5

مراکــز علمــی و فرهنگــی؛
6. جهت بخشــی بــه برنامــه درســی و مطالعــات طــاب در 

راســتای نقش آفرینــی تمدنــی.

3. سیاست های حاکم بر طراحی 
نظام اندیشۀ اسالمی

تمرکز بر نظام فکری و اصول ثابت »اسالم ناب محمدی«؛  

یــب میــان متفکــران معاصــر اســالم نــاب در عیــن    وحــدت و تقر

توجــه بــه تنــوع و تکثــر فکــری و موضوعــی آن هــا؛

کتاب محــوری و ارتباط گیــری طــالب بــا متــون اصلــی متفکــران   

ــالمی؛ معاصر اس

رشد جامع مخاطب )نظری، بصیرتی، مهارتی(؛  
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ــرح وارۀ    ــل ط ــرب در ذی ــرح غ ــالمی و ط ــۀ اس ــت اندیش ی محور

ــه  ــت دادن ب ــدم اصال ــرب و ع ــه غ ــی ب ــه طفیل ــالم )توج اس

آن(؛

آن هــا    تحلیلــی  بررســی  و  پیشینه شناســی طرح هــای مشــابه 

جهــت شناســایی نقــاط قــوت و کاســتی های هــر یــک و 

اســتفاده از تجربیــات آن هــا؛

کیــد بــر حاکمیــت معنویــت و اخــالق    تربیت محــوری و تأ

ــال؛ ــازنده و فع س

یــت    مدیر و  جهت بخشــی  بــرای  ســتادی  رویکــرد  اتخــاذ 

همــۀ ظرفیت هــا و اســتعدادهای انســانی و مجموعه هــای 

هم ســو؛ دغدغه منــد 

4. الگوی برگزیده از نظام اندیشۀ اسالمی
ــام  ــرح »نظ ــه در ط ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خاص ــه ط ب
کــه  دارد  وجــود  اصلــی  محورهــای  اســامی«  اندیشــۀ 
می بایســت در برنامــه آموزشــی بــدان توجــه جــدی شــود:
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1. مبانی:
الف( معرفت شناسی؛

ب( خداشناسی )توحید نظری و توحید عملی(؛
ج( جهان شناسی؛
د( انسان شناسی؛

ه( دین شناسی.
2. نظامات رفتاری و خط مشی زندگی:

الف( نظام تربیتی و اخاقی؛
ب( مبانی و مبادی ارزش شناختی؛
ج( شبکه فضایل و مسائل اخاقی؛

از  بواطــن  تطهیــر  و  نفــوس  تهذیــب  طریــق  بیــان  د( 
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ســعادت؛ تحصیــل  و  طبیعــت  ارجــاس 
د( نظام اجتماعی؛

ــات  ــه( و نظام ــۀ فاضل ــه )مدین ــاختار جامع ــکل و س ه( ش
آن؛

و( آداب معاشرت و آداب و سنن الهیه؛
ز( تدبیر منزل؛

ط( سیاست مدن.
3. تطبیقات:

الف( عصر تکون اندیشۀ اسامی؛ 
ب( عصر بسط و گسترش اندیشۀ اسامی؛

ج( عصــر رویارویــی تمدنــی اندیشــه اســام بــا تمــدن 
غــرب.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح دوره نظام جامع اندیشه اسالمی44

جدول نظام واره و ربط شبکه ای 
و محورهای کالن نظام اندیشۀ اسالمی
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۵. متفکران نظام اندیشۀ اسالمی
در  مطالعــه  بــرای  منســجم  برنامــه ای  بخواهیــم  اگــر 
ــال  ــه دنب ــد ب ــر بای ــم، ناگزی ــن کنی ــی معی ــۀ اسام شناس زمین
آثــار متخصصانــی برویــم کــه هــم در شــناخت زوایــای اســام 
متبحــر و مجتهــد باشــد و هــم در زمان شناســی پیش قــدم 
شــناخت  ماســت،  امــروز  احتیــاج  آنچــه  چراکــه  باشــد؛ 
ــا  ــای روِز م ــه نیازه ــه ب ــامی ک ــت؛ اس ــام اس ــردی اس کارب
پاســخ گو باشــد؛ در مقــام حاضــر، مــا بــه دنبــال ایــن نیســتیم 
کــه مثــًا مفســر یــا فقیــه شــویم؛ بلکــه صرفــًا بــه دنبــال ایــن 
هســتیم کــه بــه عنــوان یــک مســلمان، بــا آگاهــی و بصیــرت از 

ــم. ــت کنی ــام تبعی اس
ـــه جـــز شـــناخت عمیـــق از اســـام و  چنیـــن متخصصـــی، ب
زمان شناســـی )بـــه معنـــای شـــناخت اجتماعـــی و کاربـــردی 
اســـام نـــه صـــرف اطاعـــات خـــام(، بایـــد ویژگـــی دیگـــری 
نیـــز داشـــته باشـــد کـــه عبـــارت اســـت از بیـــان شـــیوا، روان 
ــا  ــط بـ ــًا و فقـ ــمندی صرفـ ــر دانشـ ــه اگـ ــم؛ چراکـ و قابل فهـ
ـــه بیـــان مســـئله ای بپـــردازد،  اصطاحـــات و بیـــان تخصصـــی ب
ــد  ــا او را نخواهـ ــاط بـ ــراری ارتبـ ــکان برقـ ــام امـ ــب عـ مخاطـ
ــا  داشـــت؛ البتـــه بایـــد توجـــه داشـــت کـــه ساده نویســـی بـ
ـــد  ـــردی بای ـــن ف ـــن چنی ـــاوت دارد. همچنی ـــی تف سطحی نویس
در عیـــن توانایـــی در بیـــان ســـاده و روان مطلـــب، حتمـــًا بـــا 
شـــیوۀ اســـتداللی و برهانـــی بـــه تبییـــن مباحـــث بپـــردازد و 
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ــه  ــی در این گونـ ــا ذوقـ ــی و یـ ــیوه های خطابـ ــتفاده از شـ اسـ
ـــا  ـــت م ـــرار اس ـــرا ق ـــت؛ زی ـــد داش ـــی نخواه ـــر مثبت ـــث اث مباح
ـــا  ـــن را ارتق ـــود از دی ـــتداللی خ ـــم اس ـــم و فه ـــری کنی ـــد فک رش
دهیـــم، نـــه این کـــه براســـاس جذابیت هـــای احساســـی، 

یـــک سلســـله مطالـــب را بـــاور کنیـــم.
ــه  ــخصی ب ــر ش ــت؛ اگ ــث اس ــوع مباح ــدی تن ــئله بع مس
دنبــال نظــام فکــری منســجمی از معــارف اســام اســت، بایــد 
ســراغ متخصصــی بــرود کــه در عرصه هــای متنــوع وارد شــده 
باشــد تــا مخاطــب، ارتباطــات ابعــاد مختلــف اســام را دریابــد 
و درکــی از نحــوۀ ارتباط برقرارکــردن پیــدا کنــد؛ بنابرایــن بایــد 
بــه ســراغ متفکــری برویــم کــه در اغلــب عرصه هــا آن هــم بــه 

شــیوۀ اســتداللی و عمیــق وارد شــده باشــد.
شـاخصۀ اسام شناسـان زمان شـناس معاصـر بـه قـرار زیـر 

است: 
1. مجتهد جامع؛ 
2. حکیم عمیق؛ 

3. کنشگر فعال و مرتبط با مسائل جامعه و جهان؛
4. مدعی ارائۀ نظام اندیشۀ اسامی؛ 
5. دارای آثار علمی متنوع و متکثر؛  

6. مورد اعتماد بزرگان حوزه.1
ــه  ــخص چ ــن ش ــه ای ــت ک ــرح اس ــئله مط ــن مس ــال ای ح

. همــۀ افــراد انتخاب شــده مــورد عنایــت خــاص مقــام معظــم رهبــری در بــاب   1
نظــام فکــری و رجــوع بــه اندیشــه های ایشــان اســت.
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کســی باشــد؟ بــرای تشــخیص ایــن مســئله دو راه وجــود دارد، 
یکــی این کــه آثــار متعــددی از افــراد مختلفــی را مطالعــه 
کنیــم تــا بفهمیــم کــدام شایســته تر اســت کــه ایــن راه بســیار 
ــت.  ــازگار اس ــا ناس ــدت م ــدف میان م ــا ه ــت و ب ــر اس وقت گی
ــی  ــان زمان شناس ــراغ اسام شناس ــه س ــت ک ــن اس راه دوم ای
ــم او  ــم و ببینی ــر داری ــان خاط ــه او اطمین ــبت ب ــه نس ــم ک بروی

ــد.  ــد می کن ــی را تأیی ــه کس چ
زمان شـناس  اسام شناسـان  مهم تریـن  از  تردیـد  بـدون 
معاصـر کـه شـاخصه های فـوق را دارند ایـن بزرگان هسـتند که 
مـورد تأییـد اغلـب متفکـران و اندیشـمندان معاصـر هسـتند:

امام خمینی؛  

آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای؛  

عالمه آیت الله سیدمحمدحسین طباطبائی؛  

عالمه آیت الله شهید مرتضی مطهری؛  

آیت الله شهید سیدمحمد حسینی بهشتی؛  

آیت الله شهید سیدمحمدباقر صدر؛  

آیت الله عبدالله جوادی آملی؛  

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی؛  

آیت الله محمدتقی جعفری؛  

از مهم تریـــن دالیـــل و شـــواهد اساســـی بـــرای انتخـــاب 
مکـــرر  سفارشـــات  و  تأکیـــدات  فـــوق،  شـــخصیت های 
حضـــرت آیت اللـــه خامنـــه ای و مراجعـــه بـــه آثـــار ایـــن 

متفکـــران اســـت.
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۶. اصول حاکم بر طرح 
ــه ای  ــه خامن ــه آیت الل ــول از کام و اندیش ــن اص ــدۀ ای عم

اتخــاذ شــده اســت:
اصــل اتقــان و ســندیت )بهره منــدی از منابــع معتبــر یعنــی قــرآن،   

ســنت و عقــل، و روش حجیــت آور یعنــی برهــان و اجتهــاد(؛

توجــه بــه اســالم نــاب محمــدی و شــناخت انقــالب اســالمی1   

ــم  ــام معظ ــی2 و مق ــام خمین ــار ام ــه ها و آث ــاس اندیش ــر اس ب

ــن  ــئلۀ ای ــت. مس ــی اس ــیار عظیم ــدۀ بس ــاب، پدی ــن انق ــن! ای ــزان م . »عزی  1
ــود.  ــدود نمی ش ــامی، مح ــوری اس ــام جمه ــکیل نظ ــه تش ــی ب ــاب، حّت انق
ایــن انقــاب، تاریــخ را عــوض کــرده و یــک راه جدیــد در مقابــل بشــر بــه 
 وجــود آورده اســت - چــه برســد بــه ملت هــای اســامی - ایــن انقــاب، حادثــۀ 
ــدار دانشــجویان و دانش آمــوزان بســیجی  ــات در دی بی ســابقه ای اســت«. بیان

.1378  /6  /13
. بنابرایــن بایــد در متــن طــرح نظــام اندیشــۀ اســامی متــن آثــار و اندیشــه های   2
ــور  ــی( حض ــی و فرع ــه تبع ــی )و ن ــدی و اساس ــورت ج ــه ص ــاب ب ــران انق رهب
داشــته باشــد. آیت اللــه خامنــه ای می فرمایــد: »نقشــۀ راه هــم در مقابــل 
مــا اســت. مــا نقشــۀ راه داریــم. نقشــۀ راه مــا چیســت؟ نقشــۀ راه مــا همــان 
ــت آن  ــر آن توانس ــۀ ب ــا تکی ــه ب ــی ک ــت؛ آن اصول ــا اس ــوار م ــام بزرگ ــول ام اص
ملــت عقب افتــادۀ ســرافکنده را تبدیــل کنــد بــه ایــن ملــت پیشــرو و ســرافراز. 
ایــن اصــول، اصولــی اســت کــه در ادامــۀ راه هــم بــه درد مــا می خــورد و نقشــۀ 
راه مــا را تشــکیل می دهــد. اصــول امــام، اصــول روشــنی اســت. خوشــبختانه 
بیانــات امــام، نوشــته جات امــام در بیســت و چنــد جلــد در اختیــار مــردم 
ــه  ــت؛ هم ــس اس ــام منعک ــۀ ام ــۀ جاودان ــا در وصیت نام ــۀ آن ه ــت؛ خاص اس
ــک  ــام تمس ــم ام ــه اس ــه ب ــم ک ــد نمی دانی ــا مفی ــد. م ــه کنن ــد مراجع می توانن
کنیــم؛ امــا اصــول امــام را بــه فراموشــی بســپریم؛ ایــن غلــط اســت. اســم امام و 
یــاد امــام به تنهایــی کافــی نیســت؛ امــام بــا اصولــش، بــا مبانــی اش، بــا نقشــۀ 
ــه اســت. نقشــۀ راه در اختیــار  راهــش بــرای ملــت ایــران یــک موجــود جاودان
امــام اســت و آن را بــه مــا عرضــه کــرده اســت؛ اصــول امــام مشــخص اســت... 
وصیت نامــۀ امــام جلــوی چشــم مــا اســت. نوشــته های امــام، فرمایشــات 
ــود  ــد، موج ــوار را درج کرده ان ــات آن بزرگ ــن کلم ــه مت ــی ک ــام، در کتاب های ام

ــام، 1392/3/14(. ــرم ام ــات در ح ــت«، )بیان اس
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ــر؛ ــش معاص ــران نظام اندی ــری و متفک رهب

ــتن و    ــی داش ــۀ عین ــی و نتیج ــداد اجتماع ــه امت ــه ب ــل توج اص
انتزاعی اندیشــی؛1 از  پرهیــز 

ــز از گســترش اطالعــات    ــل و تفکــر و پرهی تقویــت قــدرت تحلی

صــرف و حفظ محــوری؛

نگاه بین المللی و جهان اسالمی نیز باید مد نظر باشد؛  

۷. اصول ناظر به اجرا
یج و آموزش گام به گام؛   اصل تدر

شرایط    در  فکری  بنیان های  به  ناظر  و  به روزبودن  و  تناسب  اصل 

اندیشۀ  محیطی؛2 )بر این اساس ضروری است که طرح نظام 

. آیت اللــه خامنــه ای می فرمایــد: »معــارف و دســتگاه فکــری اســامی از   1
ــی  ــب اجتماع ــۀ مکات ــون هم ــته و همچ ــارج گش ــض خ ــت مح ــرد و ذهنی تج
- ناظــر بــه تکالیــف عملــی و به ویــژه زندگــی اجتماعــی باشــد و هــر یــک 
ــان و  ــی انس ــرای زندگ ــی ب ــه طرح ــه چ ــدگاه ک ــن دی ــری، از ای ــث نظ از مباح
ــه  ــدف ارائ ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــه راه ــودن او و چ ــرای ب ــی ب ــه هدف چ
می دهــد، مــورد بررســی و تأمــل و تحقیــق قــرار گیــرد«. طــرح کلــی اندیشــۀ 
ــه  ــد مــاک فعالیــت سیاســی را هــم ب اســامی در قــرآن. »ایــن معرفت هــا بای
ــی  ــاش سیاس ــه ت ــف ب ــه موظ ــده هم ــه زن ــک جامع ــد. در ی ــما بده ــت ش دس
هســتند. تــاش سیاســی غیــر از سیاســت زدگی اســت. غیــر از سیاســت بازی 
اســت. تــاش سیاســی یعنــی آگاه شــدن از جریــان کنونــی جامعــه و خطراتــی 
ــمن  ــۀ دش ــت و جبه ــۀ دوس ــخص کردن جبه ــد و مش ــد می کن ــه آن را تهدی ک
و گرفتــن موضــع مناســب در مقابــل آن هــا. ایــن آن فهــم سیاســی اســت کــه 
بــرای همــه الزم اســت و بایــد بــا ماک هــای ناشــی از همیــن معرفــت اســامی 
ــا  ــد، جبهه ه ــی نباش ــال سیاس ــک فع ــت ی ــا در دس ــن ماک ه ــر ای ــد. اگ باش
را اشــتباه می کنــد، جبهــۀ حــق و باطــل را بــا هــم مخلــوط می کنــد، از 
ــت،  ــرح والی ــیجی ط ــجویان بس ــدار دانش ــات دردی ــد. )بیان ــز نمی ده ــم تمی ه

.)81/5/17
ــد  ــامی، کاری می کن ــی اس ــت از مبان ــم درس ــام و فه ــفی اس ــر فلس . »تفّک  2
کــه انســان در هــر لحظــه ای از لحظــات، احســاس می کنــد در کجــای راه و بــه 
ســمت کــدام هــدف حرکــت می کنــد؛ قــدرت تحلیــل بــرای حــوادث می یابــد 
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اسالمی متناسب با شرایط و نیازهای جامعه و انقالب اسالمی 

همواره مورد بازخوانی قرار گیرد و بنیان های فکری ناظر به شرایط 
تبیین و مطرح شود(.1

ــل    ــد )مکم ــب باش ــی مخاط ــای آموزش ــا فعالیت ه ــب ب متناس

ــا  ــدی ب ــل ج ــد و از تداخ ــمی باش ــوزش رس ــای آم محوره

ــود(؛ ــز ش ــمی پرهی ــوزش رس ــای آم محوره

ایجاد    از  باشد؛  عاطفه«2  و  ر 
ّ
تفک از  و  ایمان  و  علم  از  »آمیزه ای 

ابعاد معنوی و عاطفی  به  پرهیز شود و  محیط خشک آموزشی 

ــد جــوان  و وظیفــۀ خــودش را در هــر شــرایطی تشــخیص می دهــد. امــروز بای
مــا این گونــه باشــد؛ البتــه دشــمن، خوشــش نمی آیــد. دشــمن هرجــا چنیــن 
چیزهایــی را مشــاهده کنــد، هر طــور بتوانــد بــا آن مبــارزه می کنــد«. )بیانــات 

در دیــدار دانشــجویان بســیجی طــرح والیــت، 78/06/13(
. بنابرایــن امــروزه، »طــرح نظــام جامــع اندیشــۀ اســامی« بایــد مبنــا و   1
معیــاری باشــد بــر مســائل زمانــه مــا کــه مســائل اصلــی انقــاب عبــارت اســت 
ــوم انســانی اســامی،  ــزاری، تولیــد عل ــم و جنبــش نرم اف از نهضــت تولیــد عل
زندگــی  ســبک  مقاومتــی،  اقتصــاد  فســاد،  بــا  مبــارزه  و  عدالت خواهــی 
ــازی،  ــازی، جامعه س ــرفت، دولت س ــی پیش ــامی – ایران ــامی، الگــوی اس اس

ــامی. ــاب اس ــامی، گام دوم انق ــن اس ــدن نوی تم
ــی  ــداف آموزش ــد و اه ــه فراین ــت ب ــی می بایس ــرفصل های آموزش ــم س در تنظی
توجــه کــرد؛ بــه همیــن جهــت ممکــن اســت برخــی مباحــث ذوابعــاد را کــه بــا 
چنــد محــور آموزشــی مرتبــط اســت را در یــک محــور ارائــه کــرد و در محورهــای 
ــم  ــی و ه ــث اخاق ــم بح ــت و آزادی ه ــًا عدال ــاع داد؛ مث ــه آن ارج ــدی ب بع
بحــث اجتماعــی اســت؛ امــا تبییــن نظــری آن در اخــاق ارائــه می شــود و در 

ــود. ــاع می ش ــه آن ارج ــی ب ــث اجتماع مباح
ــه ایــن  ــه ایــن اردو و ب ــه ایــن برنامــه، ب ــه ایــن اجتمــاع، ب . »آنچــه کــه مــن را ب  2
مجموعــۀ علمــی و آموزشــی و فرهنگــی دل بســته و معتقــد می کنــد، ایــن 
اســت کــه در این جــا آمیــزه ای از علــم و ایمــان و از تفّکــر و عاطفــه، مشــاهده 
ــف  ــوان عواط ــد می ت ــال می کنن ــه خی ــانی ک ــد کس ــتباه می کنن ــود. اش می ش
ــرد؛ و  ــدا ک ــور ج ــن کش ــن ای ــوان مؤم ــل ج ــان را از نس ــور ایم ــته از ش برخاس
اشــتباه می کننــد کســانی کــه ایــن عواطــف را دســت کــم می گیرند«)بیانــات 
مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا دانشــجویان بســیجی طــرح والیــت، 10/ 6/ 

.)1379
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هم توجه شود تا دورۀ تربیتی و خودسازی نیز باشد؛

ــالب در    ــای ط ــتعدادها و ظرفیت ه ــد و اس ــارکت محور باش مش

طــول دوره فعــال گــردد؛

استفاده از ظرفیت ها و خوبی های طرح های بدیل پس از شناخت و   

بررسی نقاط قوت و کاستی های هر یک از آن ها؛

قابلیت استمرار در طول سال را داشته باشد؛  

دوره    یک  که  کند  احساس  طلبه  دوره  اتمام  از  پس  و  باشد  کامل 

کامل را گذرانده است، البته این اصل منافاتی با قابلیت طراحی 

در چند سطح علمی )متوسطه وپیشرفته( ندارد؛

ــام    ــارت در مق ــق و مه ــه، تطبی ــام اندیش ــه مق ــان س ــع می جم

آمــوزش )در دورۀ آموزشــی »نظــام جامــع اندیشــۀ اســالمی« 

عــالوه بــر آن کــه بــه حجــم اطالعــات کلــی و بنیــادی 

ــز  ــق نی ــام تطبی ــت در مق ــود، می بایس ــزوده می ش ــب اف مخاط

ــت  ــان حرک ی ــی، جر یخ ــراث تار ــتفاده از می ــا اس ــده و ب برآم
ــود(.1 ــان داده ش ــز نش ــل نی ــق و باط ــه ح جبه

. آیت اللــه خامنــه ای می فرمایــد: »بایــد بگوییــم کــه تاریــخ چیــز مهمــی   1
ــال  ــد خی ــیه ای نبای ــا حاش ــک ی ــز کوچ ــک چی ــوان ی ــه  عن ــخ را ب ــت. تاری اس
کــرد؛ تاریــخ واقعــًا مهــم اســت. تاریــخ، درس و گنجینــۀ اطاعــات مــا از 
گذشــتۀ بشــریت اســت؛ سرگذشــت ماســت. مگــر می شــود نســبت بــه تاریــخ 
بی اعتنــا بــود؟ همــۀ علــوم و همــۀ معــارف و همــۀ تاش هــای بشــری و همــۀ 
ــم وجــود دارد، فقــط زمــان حــال اســت؛  آنچــه کــه امــروز در ایــن صحنــۀ عال
ــت  ــت. سرگذش ــه اس ــام گرفت ــته انج ــا در گذش ــن تاش ه ــِر ای ــا براب میلیون ه
این هــا؛ یعنــی تاریــخ، بنابرایــن تاریــخ چیــز کم اهمیتــی نیســت؛ واقعــًا نبایــد 
ــز  ــک چی ــخ ی ــر تاری ــرد... اگ ــگاه ک ــه آن ن ــیه ای ب ــز حاش ــک چی ــوان ی ــه  عن ب
اصلــی نبــود، قــرآن بــا ایــن عظمــت - کــه اصــًا برنامــۀ انسان ســازی و برنامــۀ 
ــخ را وارد خــودش نمی کــرد؛ امــا شــما می بینیــد کــه در  بشــریت اســت - تاری
قــرآن تاریــخ هســت؛ البتــه بخش هایــی کــه بــرای بیــان اهــداف قــرآن کارســاز 
اســت«، )بیانــات در دیــدار اعضــای گــروه تاریــخ صــدای جمهــوری اســامی 
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مهارتهــای الزم بــرای اســتفاده صحیــح از نظــام اندیشــۀ اســالمی   

ــم آمــوزش داده شــود.1 
ّ
در زندگــی بــه متعل

ایران، 8/ 11/ 1370(.
»یکــی از علــوم انســانی، تاریــخ اســت. بــاز هــم مــن توصیــه می کنــم کــه تاریــخ 
بخوانیــد. تاریــخ دورۀ اســتعمار را بخوانیــد تــا ببینیــد غربی هــا علی رغــم 
ظاهــر نونــواِر اتوکشــیدۀ ادکلــن زدۀ منظــم و مرتــب و داعیه هــای حقــوق 
بشرشــان، چــه وحشــیگری عظیمــی در ایــن مقولــه کردنــد. نــه این کــه فقــط 
آدم هــا را بُکشــند؛ در دورنگه داشــتن ملت هــای تحــت اســتعماِر خودشــان 
ــادی  ــاش زی ــم ت ــا ه ــۀ زمینه ه ــرفت در هم ــکان پیش ــرفت و ام ــۀ پیش از عرص
ــانی را  ــوم انس ــم عل ــا می گویی ــد. م ــاق نیفت ــن اتف ــم ای ــا می خواهی ــد. م کردن
یــاد بگیریــم تــا بتوانیــم شــکل بومــی آن را خودمــان تولیــد کنیــم و ایــن را بــه 
دنیــا صــادر کنیــم. بلــه، وقتــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد، آن گاه هــر یــک نفــری 
کــه از مرزهــای مــا خــارج می شــود، مایــۀ امیــد و اتــکای ماســت؛ بنابرایــن مــا 
ــانی  ــوم انس ــۀ عل ــا در زمین ــرف م ــیم. ح ــد نباش ــوم مقل ــن عل ــم در ای می گویی

ــجویان، 1390/5/19(. ــی از دانش ــدار جمع ــات در دی ــت«، )بیان ــن اس ای
ــق  ــر طب ــل ب ــا عم ــر ب ــردن فک ــت. توأم ک ــۀ اول اس ــر، پای ــن! فک ــزان م . »عزی  1
ــی لهــم  ــوا الّصالحــات طوب ــن امنــوا و عمل ــۀ دوم اســت. »اّلذی آن اندیشــه، پای
ــت  ــرد، آن  وق ــراه ک ــل را هم ــر و عم ــه فک ــی ک ــان وقت ــآب«. انس ــن م و حس
– بــه ســمت دل هــا ســرازیر  تفضــّات الهــی – انــوار رحمــت و هدایــت 
ــه  وجــود می آیــد.  می شــود؛ اطمینــان و ســکینه و آرامــش و امیــد در انســان ب
ــع  ــد از تمــام موان مجموعــه ای کــه ایــن خصوصیــات را داشــته باشــد، می توان
عبــور کنــد«، )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا دانشــجویان بســیجی 

طــرح والیــت، 10/ 6/ 1379(.
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۸. سطوح آموزشی دوره
ــار  ــاب در چه ــه ط ــوزه ک ــی ح ــام آموزش ــه نظ ــه ب ــا توج ب
بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد دورۀ نظــام  ســطح آموزشــی 
اندیشــۀ اســامی نیــز در چهــار ســطح آموزشــی طراحــی شــده 

ــت: اس
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سطح اول: 
نظام شخصیت اسالمی

مخاطب: طاب پایه های یک تا سه

اهداف
1. آشنایی طاب با سلوک اخاقی مؤمنانه؛

و  طــاب  اســامی  شــخصیت  نظــام  تقویــت   .2
بحران هــا؛ و  حــوادث  برابــر  در  آن هــا  مســئولیت پذیری 
3. زمینه ســازی بــرای شــرکت در دورۀ نظــام اندیشــه از 

ــه. ــه و دغدغ ــاد عاق ــق ایج طری
محورها و موضوعات سطح اول

موضوعات سطح اولمحورهاعرصه

نی
مبا

.1
می
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ن

معرفتشناسی
علمآموزیونقشگپناهدر نقشمعنویتدر

خطاهاواشتباهات

خداشناسی
زندگی شاخصههایخداباوریونقشآندر

انسان

انسان؛خلیفةاللهی،تعهدهاورسالتهاانسانشناسی

دینورسالتدینیطلبهدینشناسی جایگاهطلبهدر
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چارچوبتربیتوسلوکاخالقیوطلبگینظاماخالقی

نظاماجتماعی
�پیچیدگیهایجامعهوبایستههایحضور

اخالقیاجتماعی

نظامسیاسی
انقالباسالمیونظام تربیتسیاسیطالبدر

جمهوریاسالمی

خی
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تا
ت

قا
بی

تط
.3
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کو
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س

تاریخعصرحضور
معصومین

اسالمواهلبیت سیرۀاخالقیوتربیتی�پیامبر
درهویتدادنوساختشخصیتاسالمی

تاریخعصرغیبت
ساخت سیرۀاخالقیوتربیتیعالمانشیعهدر

شخصیتاسالمیخودوشاگردان

تاریخغرب

تمدنغربوجوامع بحراناخالقومعنویتدر
مدرن

نیهیلیسموازبینرفتنشخصیتانسانیو
متعالیانسانغربی

سطح دوم:
 نظام اندیشه اسالمی 1

مخاطب: طاب پایه های چهار تا شش 

اهداف
ــتداللی  ــورت اس ــه ص ــام ب ــات نظ ــارۀ کلی ــد درب 1. بتوانن

ــند؛ ــته باش ــن داش تبیی
2. کمــک بــه فهــم »اســام نــاب محمــدی« بــه مثابــه یــک 

مکتــب جامــع و دســتگاه فکــری منســجم و هماهنــگ؛
ــری  ــرح فک ــی& و ط ــام خمین ــب ام ــا مکت ــنایی ب 3. آش
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متفکــران برجســتۀ انقــاب اســامی.
محورها و موضوعات سطح دوم

موضوعات سطح دوممحورهاعرصه
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یز
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.م

1

چیستیمعرفت،صدقوراههایشناختواقعیتمعرفتشناسی

خداشناسیوتوحیدخداشناسی

انسانشناسی
خلقتانسان،داراییها،خصوصیاتوکمال

انسان
قرآنکریم ازمنظر

دینشناسی
چیستیدین،ضرورتدین،قلمرودین،منابع

ساختحیاتطیبهوجامعۀ دینیونقشآندر
اسالمی

ساز
گی

ند
نز

کال
ت

ما
ظا

2.ن

نظاماخالقی

چارچوبوشبکۀمنسجممفاهیموگزارههای
�ایۀاخالقیوحقوقی)مانند:محبتوعشق،
عدالت،آزادی،حق،تکلیف،تقوا،حسن،قبح،

فضیلت،رذیلت،گپناه(

نظاماجتماعی
سازندۀجامعه،نسبت چیستیجامعه،عناصر

عاملوساختار،ساختارهایکالناجتماعی
)فرهنگ،سیاستواقتصاد(،جامعۀحقوباطل

نظامسیاسی
بالندگی انقالباسالمی،حکومتاسالمیومسیر

آن
برمحوربیانیۀگامدومانقالباسالمی
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تاریخعصرحضور
معصومین

ساختجامعهوزندگی نقشوالگویاهلبیتدر
اجتماعیمتعالی،

تقویتجبهۀحقومقابلهباجبهۀباطل

تاریخعصرغیبت
تطوراتمذهبتشیعونقشحوزهو سیر

گسترشجبهۀحقوتضعیفجبهۀ روحانیتدر
باطل

تاریخغرب
رنسانستاعصر بررسیتطوراتتاریخیغرباز

�پیشرفتمادیوعلمی،استعمار جدیدازمنظر
ملتهاوانحطاطاخالقی

سطح سوم: 
نظام اندیشه اسالمی 2 

)نظام علوم و دانش های اسالمی(
مخاطب: طاب پایه های هفت تا ده

اهداف
کان  چارچوب هــای  و  بنیان هــا  تحلیلــی  شــناخت   .1

ــامی؛ ــانی اس ــوم انس عل
2. آشــنایی بــا رســالت طلبــه در نهضــت تولیــد علــوم 

اســامی؛ انســانی 
رشــتۀ  دقیــق  انتخــاب  در  طــاب  قــدرت  تقویــت   .3

علمــی. مطالعــات  و  تحصیلــی 
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محورها و موضوعات سطح سوم

موضوعات سطح سوممحورهاعرصه

می
سال

یا
سان

مان
لو

یع
ها

ان
نی

وب
ی

بان
.م

معرفتشناسی1
فلسفۀعلمونظریههایعلمدینی

روششناسیحکمیواجتهادیوجایگاه باتأکیدبر
معرفتبشری اعتباریاتدر

جهانشناسی
جهانشناسی

آن )سلسلهمراتبنظامخلقتوجایگاهطبیعتدر
وقوانینطبیعت(

انسانشناسی

علمالنفساسالمی
)حقیقتنفسآدمیورابطۀنفسوبدن،عوامل

تکاملانسانمانندارادهوآگاهی( مؤثردر
نقدانسانشناسیهایغربی

نسبتعلمودین،قلمرودینومعرفتدینیدینشناسی
می

سال
تا

ما
ظا

نن
کال

ی
ها

ب
چو

چار
نظامتربیتیو2.

اخالقی
فلسفۀاخالق،بنیانهایاخالق،واقعگراییاخالقی

و�اسخبهنظریههاینسبیتاخالق

نظاماجتماعی
چارچوبحیاتاجتماعیوفرهنگیونقش
ساختنظاماتاجتماعی سنتهایالهیدر

علوماجتماعیاسالم درآمدیبر

نظامسیاسی
نظامسیاسیوالییوماهیتنظامانقالبی

�ایۀقانوناساسیجمهوریاسالمی بر
نظاماتونهادهایسیاسی

خی
ری

تا
ت

قا
بی

تط
.3

بی
غر

و
می

سال
نا

مد
وت

م
عل

تاریخعصرحضور
معصومین

تولیدعلموساختتمدن الگویاهلبیتدر
اسالمی

تاریخعصرغیبت
آشناییباعلوموتاریختمدناسالمی

کپنشهایعلمیوفرهنگیعلمای )باتأکیدبر
شیعه(

تاریخغرب
غربوچراییحذفدینوآثار نسبتعلمودیندر

ونتایجآن
تحوالتتاریخیومعناییعلموفلسفه( )باتأکیدبر
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سطح چهارم:
 نظام مفاهیم اسالمی و بایسته های 

نظریه پردازی در علوم اسالمی
مخاطب: طاب درس خارج 

اهداف
1. شــناخت تحلیلــی و اجتهــادی مفاهیــم پایــۀ اســامی و 

آشــنایی بــا نظریه هــای اســامی و غربــی؛
ــا  ــردازی و آشــنایی ب ــرای نظریه پ 2. آماده ســازی طــاب ب

ــردازی؛ ــته های نظریه پ ــوازم و بایس ل
3. عملیاتی ســازی روش شناســی اجتهــادی و حکمــی در 

علــوم انســانی انســانی اســامی بــا رویکــرد مســئله محور؛

محورها و موضوعات سطح 4
در ایــن ســطح هــر دوره بــر حــول یــک مفهــوم اساســی و 
ــۀ اســام کــه نقــش تعیین کننــده ای دارد شــکل می گیــرد  پای
و نظریه هــای ذیــل آن بررســی می شــود. ازایــن رو هــر مفهــوم 
محــور آمــوزش و پژوهــش یــک گــروه و کاس هــای آن گــروه در 
طــول دوره، پیرامــون همــان مفهــوم خواهــد بــود. در ایــن دوره 
نشســت های تخصصــی و مباحثــات علمــی بســیار پررنــگ 

خواهــد بــود.
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فهرسـت مفاهیـم پایه: فطـرت، عقل، علـم، والیت، عدالت 
و عدالت خواهی، آزادی، پیشـرفت، زیبایـی، خیر، تمدن.

محورهای مرتبط که برای هر مفهوم 
در هر گروه مطرح می شود:

یف
محورهارد

شناساییفهرستنظاممسائلمرتبطبامفهوم�ایه1

مفهومشناسیقرآنیورواییوزبانشناسی2

تمدناسالمی3 معرفیوتحلیلنظریههایموجوددر

تمدنغرب4 معرفیوتحلیلنظریههایموجوددر

تحلیلمطلوباسالمیوارائۀطرحوارهآنوربطآنباسایرمفاهیماسالمی5

مقایسه این طرح با طرح مطالعه آثار شهید مطهری
آیــا طرح هــای مطالعاتــی آثــار شــهید مطهــری کافــی 
ــه  ــرای ارائ ــت الزم ب ــری جامعی ــهید مطه ــار ش ــا آث ــت؟ آی نیس
ــا  ــت؟ آی ــامی را داراس ــه اس ــام اندیش ــل نظ ــته کام ــک بس ی
ــت  ــا محوری ــامی ب ــه اس ــام اندیش ــل نظ ــته کام ــوان بس می ت

ــرد؟ ــه ک ــری ارائ ــهید مطه ــون ش ــمندانی چ ــه اندیش اندیش
طرح هــای  گفــت:  بایــد  ســؤال ها  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــی  ــاط ضعف ــراوان دارای نق ــت ف ــاط مثب ــود نق ــا وج ــور ب مذک

ازجملــه: می باشــد.  نیــز 
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ــه    ــار اســتاد را ب ــد آث ــده می توانن ــراد مطالعه کنن تنهــا بخشــی از اف

ــه  ــم ده ــعارها و مفاهی ــالمی و ش ــالب اس ــد انق ــرایط جدی ش

ــث  ــرای مباح ــی ب ــتاد را ُپل ــار اس ــد و آث ــق دهن 80 و 90 تطبی

جدیــد مطــرح در نظــام اســالمی کننــد؛

ــفه    ــای فلس ــتن حداقل ه ــر دانس ــتاد ب ــث اس ــیاری از مباح بس

دانش پژوهــان  اکثــر  درحالی کــه  اســت،  مبتنــی  اســالمی 

)دانشــجویان کارشناســی و طــالب ســطح یــک( از آن اطــالع 

ــد؛ ــی ندارن چندان

ــث    ــی و مباح یان شناس ــه جر ــمند ب ــدی و روش ــه ج ــدم توج ع

ــر؛ ــران معاص ــخ ای ی ــالم و تار ــخ اس ی ــی تار تطبیق

ــون    ــردی همچ ــی و کارب ــم علم ــث مه ــه مباح ــه ب ــدم توج ع

ــالمی،  ــن اس ــدن نوی ــی، تم ــاد مقاومت ــی، اقتص عدالت خواه

ــالمی؛ ــی اس ــبک زندگ س

یــک الیــه و یــک ســطحی بــودن دوره هــا و عــدم توجــه بــه تنــوع   

ــی. ــته های تحصیل ــتعدادها و رش ــالیق و اس س

ــه    ــه ای ک ــه گون ــری ب ــجم فک ــتگاه منس ــک دس ــه ی ــدم ارائ ع

دورنمــای معــارف اســالمی را در قالــب یــک شــبکه متصــل، 

ــن  ــد، همچنی ــه کن ــب عرض ــه مخاط ــگ ب ــجم و هماهن منس

عــدم توجــه بــه همــه ابعــاد معرفتــی اســالم و مســائل جامعــه 

ــالمی؛ اس

عــدم اســتفاده وافــی و کافــی از آثــار و اندیشــه متفکــران   

یــرا بــرای شــناخت نظــام جامــع اندیشــۀ اســالمی  مســلمان؛ ز

ــد و  ــت نمی کن ــمند کفای ــک اندیش ــه ی ــر آرا و اندیش ــه ب تکی
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بــرای رســیدن بــه نظــام جامــع اندیشــه اســالم بایــد از ظرفیــت 

ــرد. ــره ب ــالم به ــاز اس ــران نظام س ــه متفک هم

بنابرایــن ضــرورت دارد مرکــز مدیریــت حــوزه با اســتفاده از 
نقــاط قــوت طرح هــای مذکــور، طرحــی جامــع بــرای تربیــت 
طــاب حوزه هــای علمیــه تدویــن کنــد و از همــه ظرفیت هــای 
متفکــران نظام ســاز اســامی بهــره گیــرد تــا عــاوه بــر آشــنایی 
ــی  ــق مبان ــامی و تعمی ــه اس ــام اندیش ــا نظ ــان ب دانش پژوه
فکــری آن هــا، بتواننــد برنامــه درســی و مطالعــات خــود را در 
راســتای نظــام اندیشــه اســامی تعییــن و برنامه ریــزی کننــد.


