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�پیشگفتار

انقــالب  �کیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه �ــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر 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 �ــه 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 �ــه 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 � 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 �کیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و �یف �ّم
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
زمستان1400شمسی
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آشنایی با
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امام خامنه ای )مدظله العالی(: 

جــزء  والیــت(  )طــرح  کار  ایــن   
ً
واقعــا

کارهــای بنیانــی اســت، خیلــی کارهــای 

کارهــای  بعضــی  ولــی  یــم،  دار خــوب 

ــن  ــرم ای ــه نظ ــت. ب ــازی اس ــوب بنیان س خ

طــرح بایــد فراگیــر شــود. 

حضرت امام خمینی&:

نـاب  اسـام  فرهنـگ  تشـنه  جهـان  امـروز 

محمـدی اسـت...، جنـگ ما جنـگ عقیده 

اسـت و جغرافیـا و مرز نمی شناسـد و ما باید 

در جنـگ اعتقادی مان بسـیج بزرگ سـربازان 

یم.  اسـام را در جهـان بـه راه انداز

 :امام خامنه ای

ــداه(  ــا ف ــان )ارواحن ــام زم ــه ظهــور ام ــا ب م

ایــن محبــوب حقیقــی انســان ها نزدیــک 

ــن  ــرای ای ــان را ب ــان خودش ــده ایم. جوان ش

ــده  ــن آین ــد، ای ــاده کنن ــم آم ــت عظی حرک

ــت.  ــی شماس قطع
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حضرت آیت اهلل مصباح یزدی&:

امــروز روزی اســت کــه بایــد آســتین ها 

را بــاال بزنیــم و در یــک جبهــۀ فرهنگــی 

علــم  جبهــه  ایــن  ســاح  شــویم،  وارد 

و تقواســت... مــن بــه شــما بــرادران و 

ــن دوره  ــاص در ای ــا اخ ــه ب ــران، ک خواه

خاطــر  اطمینــان  بــا  می کنیــد  شــرکت 

ــت  ــته اس ــه شایس ــر آن چنان ک ــم: اگ می گوی

ــد  ــوید، می توانی ح ش
ّ
ــل ــد و مس ــاش کنی ت

ــی  ــرد فرهنگ ــکر نب ــی لش ــام فرمانده ــه مق ب

ــام  ــرت ام ــی حض ــاران واقع ــید و از ی برس

زمــان# واقــع شــوید. بنــده در ایــن عمــر 

کاری  خویــش،  طلبگــی  ســاله  شــصت 

پربرکت تــر از طــرح والیــت ســراغ نــدارم. 
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 ضرورت شناسی طرح والیت در تحقق 
حوزه انقالبی

نهضــت  یــک  عنــوان  بــه  اســامی  انقــاب 
مســتمر در جهــت رســیدن بــه اهــداف نهایــی 
منطقــی  زنجیــره  اســت.  یافتــه  معنــا  خویــش 
ــق  ــامل تحق ــران ش ــامی ای ــاب اس ــداف انق اه
و اســتحکام نظــام  انقــاب اســامی، اســتقرار 
اســامی، تشــکیل دولــت اســامی، ایجــاد جامعــه 
اســامی )کشــور اســامی( و در نهایــت رســیدن به 
امــت اســامی )دنیــای اســام( اســت. بــا گذشــت 
بیــش از ســه دهــه از تحقــق انقــاب اســامی و بــا 
در  وجــود تاش هــای صورت گرفتــه، همچنــان 
ــی  ــتی های فراوان ــر کاس ــه اخی ــه مرحل ــق س تحق

وجــود دارد.
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در ادبیــات راهبــردی رهبــران انقاب اســامی، 
تمــدن اســامی بــه عنــوان هــدف نهایــی انقــاب 
اســامی  تمــدن  و  می شــود  دانســته  اســامی 
دارای دو بخــش ســخت افزاری و نرم افــزاری اســت 
 کــه بخــش دوم بــه تعبیــر امــام خامنــه ای
بخــش متنــی، اصلــی و اساســی تمــدن می باشــد 
کــه البتــه بــه نظــر ایشــان در ایــن بخــش تاکنــون 
اســت.  نگرفتــه  پیشــرفت چشــم گیری صــورت 
البتــه پیشــرفت واقعــی در نرم افــزار یــا همــان 
فرهنــگ نــاب اســامی نیازمنــد شــناخت منزلــت و 
عناصــر آن می باشــد کــه محققــًا آنچــه اســاس ایــن 
هندســه نرم افــزار تمدنــی قــرار می گیــرد و اســاس 
ــانیت و ســعادت انســانی می باشــد باورهــا و  انس
ارزش هــای مبتنــی بــر مبانــی صحیــح و مســتحکم 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتقرار نظ ــد از اس ــت. بع اس
ــا و باورهــای دینــی  اســامی و اســتمرار ارزش ه
در جامعــه، دشــمنان اســام حیــات مــادی خــود 
ــف و  ــدد تضعی ــن رو، در ص ــد. ازای ــر دیدن را در خط
ــل  ــی نس ــای دین ــی باوره ــراف در مبان ــاد انح ایج
ــری  ــادات فک ــرم اعتق ــدازی ن ــده، بران ــوان برآم ج
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ــبیت  ــون نس ــی همچ ــکار انحراف ــات اف ــا القائ را ب
و  جهــان  مادی انــگاری  معرفتــی،  شــکاکیت  و 
انســان، نسبیت ارزشــی، دموکراســی و ... طراحی 
کردنــد. یکــی از راهکارهــای اصلــی مقابلــه بــا 
و  معرفــت  گســترش  و  توســعه  توطئه هــا،  ایــن 
ــی، بــر پایــه اندیشــه های بنیادیــن  بصیــرت دین
ــی  ــل منطق ــدرت تحلی ــت ق ــرای تقوی ــامی ب اس
ــه، دوره  ــن زمین ــه در همی ــد ک ــتدل می باش و مس
آمــوزش مبانــی اندیشــه اســامی )طــرح والیــت( 
طراحــی شــده اســت. در ایــن بیــن، ضــرورت 
آشــنایی و تعمیــق مبانــی اندیشــه اســامی بــرای 
ــف  ــت مضاع ــه از آن جه ــای علمی ــاب حوزه ه ط
اســت کــه ایــن قشــر فرهیختــه در پاســخ گویی 
و  متنــوع  پرســش های  بــه  نســبت  متناســب 
شــبهات گوناگونــی کــه از ســوی جوانــان، به ویــژه 
دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه مطــرح می شــود، 
مهم تریــن  دارد.  دوش  بــر  را  بی بدیــل  رســالتی 
ــا پرســش های اساســی  ــوب ب شــرط مواجهــۀ مطل
فرهیختــگان برخــورداری از نظــام فکری متناســب 
بــا  آشــنایی  و  اســامی  نــاب  اندیشــه های  بــا 
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پایه هــای معرفتــی تفکــر غربــی اســت. همچنیــن، 
اسامی ســازی دانشــگاه بــه طــور عــام و علــوم 
انســانی بــه طــور خــاص، از اساســی ترین وظایــف 
ــت. درک  ــه اس ــای علمی ــای حوزه ه ــاب و فض ط
ــد  ــی تولی ــوم و چگونگ ــازی عل ــح اسامی س صحی
ــر درکــی صحیــح از مبانــی  ــم دینــی، مبتنــی ب عل
ــنایی و  ــاس، آش ــن اس ــر ای ــت. ب ــاب اس ــام ن اس
تعمیــق مبانــی اســام نــاب بــرای متولیــان اصلــی 
ــای  ــاب حوزه ه ــی ط ــوم، یعن ــازی عل اسامی س
ــام  ــات مق ــرو فرمایش ــت. پی ــری الزم اس ــه ام علمی
معظــم رهبــری و تأکیــد معظم لــه بــر ضــرورت 
ــا نظــام تفکــر  نهضــت نرم افــزاری، دوره آشــنایی ب
دینــی یــا همــان طــرح والیــت بــا هــدف رفــع 
نواقــص مذکــور، از ســوی مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی& تحــت اشــراف آیت اللــه 
مصباح یــزدی طراحــی و خدمــت مقــام معظــم 
رهبــری پیشــنهاد و ارائــه گردیــد کــه معظم لــه 
ضمــن موافقــت بــا برگــزاری دوره هــای مذکــور 
ــر  ــتند و ب ــی دانس ــای بنیان ــزء کاره ــن کار را ج ای
گســترش آن بــه منزلــۀ امــری ضــروری تأکیــد 
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کردنــد. بــا توجــه بــه تأکیــد معظم لــه بــر ضــرورت 
ــه  ــا عنایــت ب انقابی مانــدن حوزه هــای علمیــه و ب
این کــه الزمــۀ ایــن امــر تعمیــق باورهــا و ارزش های 
اســامی در قشــر طــاب اســت و بــا توجــه بــه 
نقشــی کــه الزم اســت حــوزۀ علمیــه در تحقــق 
تمــدن نویــن اســامی ایفــا کنــد طــرح والیــت 
می توانــد در زمینــۀ تعمیــق باورهــای دینــی نقــش 
ــری در راســتای ایــن  مهمــی ایفــا کــرده و گام مؤث

ــد. ــزرگ باش ــداف ب اه

 مهم ترین اهداف طرح والیت 
ــت یابی  ــی و دس ــر دین ــح تفک ــام صحی ــه نظ 1. ارائ

ــه معرفــت دینــی؛ ب

ــه  ــی اندیش ــم مبان ــق و تحکی ــازی، تعمی 2. آشناس

ــامی؛ اس

3. نقـد اندیشـه های باطـل، انحرافـی و معـارض بـا 

مبانـی اندیشـه اسـامی؛

4. تربیت نیروهای هم طراز انقاب اسامی؛

5. تأثیرگــذاری فرهنگــی و عقیدتــی در مراکــز علمــی 

و فرهنگــی؛
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6. گســترش اعتقــاد نظــری و التــزام عملــی بــه 

ــامی. ــه اس ــی  اندیش ــاس مبان ــر اس ــه ب ــت فقی والی

 بیانات مقام معظم رهبری

الف( فوری ترین ضرورت تفکر مذهبی

طــرح اســام بــه صــورت مســلکی اجتماعــی و 
ــه  ــی منســجم و یــک آهنــگ و ناظــر ب دارای اصول
زندگــی جمعــی انســان ها، یکــی از فوری تریــن 
ضرورت هــای تفکــر مذهبــی اســت... مســائل 
ــوان  ــه عن ــته و ب ــورت پیوس ــه ص ــام، ب ــری اس فک
اجــزای یــک واحــد، مــورد مطالعــه قــرار گیــرد و هر 
ــن و  ــه دی ــی از مجموع ــه جزئ ــاظ آن ک ــه لح ــک ب ی
عنصــری از ایــن مرکــب و اســتوانه ای در ایــن بنــای 
اســتوار اســت و بــا دیگــر اجــزا و عناصــر، هماهنگ 
ــر  ــا دیگ ــاط ب ــدا و بی ارتب ــه ج ــت و ن ــط اس و مرتب
ــن  ــناخت ای ــًا از ش ــا مجموع ــود ت ــی ش ــزا بررس اج
ــه  ــن، ب ــه ای از دی ــی و همه جانب ــرح کل ــول، ط اص
صــورت یــک ایدئولــوژی کامــل و بی ابهــام و دارای 
ــا زندگــی چندبعــدی انســان،  ابعــادی متناســب ب
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کلــی  طــرح  کتــاب  )مقدمــه  شــود.  اســتنتاج 
ــرآن 53/8/3(. ــامی در ق ــه اس اندیش

ب( مبانی فرهنگ

ــا  ــنایی ب ــا ]آش ــن آگاهی ه ــا، ای ــن معرفت ه ای
ــتوار  ــم و اس ــگ محک ــی فرهن ــن و مبان ــی دی مبان
ــر  ــه نظ ــت؛ و ب ــی اس ــی عظیم ــز خیل ــی[ چی دین
ــود.  ــر ش ــتی فراگی ــت[ بایس ــرح ]والی ــن ط ــن ای م
این گونــه طرح هــا آن قــدر مفیــد و خــوب و ســازنده 
اســت کــه هرچــه دربــارۀ آن ســرمایه گذاری شــود، 
ــای  ــا، دنی ــای اروپ ــاد نیســت. دنی ــه نظــر مــن زی ب
ــرب  ــای غ ــان دنی ــًا هم ــه عمدت ــروز ک ــلط ام مس
ــد  ــأ را دارن ــن خ ــتند، مهم تری ــش هس ــن تبع و م
و آن، خــأ یــک فکــر، یــک اندیشــۀ راهنمــا و 
ــه  ــت ک ــوژی اس ــک ایدئول ــداول، ی ــاح مت به اصط
متکــی بــه یــک فکــر صحیــح و یــک تلقــی درســت 
آن هــا  خــأ  مهم تریــن  باشــد.  وجــود  عالــم  از 
نداشــتن ایــن اســت، لــذا مرتــب ســعی می کننــد 
تزریــق  و  درســت  دروغــی،  ایدئولوژی هــای 
ــاب  ــن انق ــه از ای ــده ای ک ــت عم ــک عل ــد. ی کنن
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می ترســند، همیــن اســت کــه ایــن انقــاب، یــک 
تفکــر صحیــح درســت تعریف شــدۀ متکــی بــر 
یــک جهان بینــی صحیــح و یــک تلقــی مســتدل و 

ــم دارد.1 ــش عال ــن از آفرین متی

ج( مالک بصیرت

ــد مــاک فعالیــت سیاســی  ــن معرفت هــا بای ای
را هــم بــه دســت شــما بدهــد. در یــک جامعــه زنــده 
همــه موظــف بــه تــاش سیاســی هســتند. تــاش 
سیاســی غیــر از سیاســت زدگی اســت. غیــر از 
یعنــی  سیاســی  تــاش  اســت.  سیاســت بازی 
ــی  ــه و خطرات ــی جامع ــان کنون ــدن از جری آگاه ش
ــد می کنــد و مشــخص کردن جبهــه  کــه آن را تهدی
دوســت و جبهــه دشــمن و گرفتــن موضــع مناســب 
در مقابــل آن هــا. ایــن آن فهــم سیاســی اســت 
ــای  ــا ماک ه ــد ب ــت و بای ــه الزم اس ــرای هم ــه ب ک
ناشــی از همیــن معرفــت اســامی باشــد. اگــر ایــن 
ــد،  ــی نباش ــال سیاس ــک فع ــت ی ــا در دس ماک ه
و  حــق  جبهــه  می کنــد،  اشــتباه  را  جبهه هــا 

1. بیانات در دیدار طرح والیت، 1378/06/16.
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ــز  ــم تمی ــد، از ه ــوط می کن ــم مخل ــا ه ــل را ب باط
نمی دهــد.1

د( تمدن سازی امکان ندارد! 

ــازی دارد،  ــه تمدن سـ ــه داعیـ ــی کـ ــچ ملتـ هیـ
بـــدون ایدئولـــوژی نمی توانـــد حرکـــت کنـــد و 
ــا امـــروز حرکـــت نکـــرده اســـت. هیـــچ ملتـــی  تـ
ــوژی  ــر و یـــک ایدئولـ ــودن یـــک فکـ ــدون دارابـ بـ
تمدن ســـازی  نمی توانـــد  مکتـــب  یـــک  و 
ــه  ــما ماحظـ ــروز شـ ــه امـ ــی کـ ــد. همین هایـ کنـ
ــود  ــه وجـ ــادی را بـ ــدن مـ ــا تمـ ــد در دنیـ می کنیـ
ــدند؛  ــوژی وارد شـ ــا ایدئولـ ــا بـ ــد، این هـ آورده انـ
صریـــح هـــم گفتنـــد؛ گفتنـــد  مـــا کمونیســـتیم، 
ـــه اقتصـــاد  گفتنـــد مـــا کاپیتالیســـتیم، گفتنـــد مـــا ب
ـــه  ـــد، ب ـــرح کردن ـــم؛ مط ـــاد داری ـــرمایه داری اعتق س
ـــه  ـــد؛ البت ـــش کار کردن ـــد، دنبال ـــاد ورزیدن آن اعتق
ـــر  زحماتـــی هـــم متحمـــل شـــدند، هزینـــه ای هـــم ب
ـــک  ـــتن ی ـــدون داش ـــد. ب ـــته ش ـــا گذاش دوش آن ه
ـــان،  ـــک ایم ـــر و ی ـــک فک ـــتن ی ـــدون داش ـــب، ب مکت

1. بیانات در دیدار طرح والیت، 1381/08/17.
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ـــای  ـــن هزینه ه ـــرای آن و پرداخت ـــاش ب ـــدون ت و ب
آن، تمدن ســـازی امـــکان نـــدارد. 1

ه ( فهم درست از مبانی اسالمی چه کار می ککند؟ 

از  درســت  فهــم  و  اســام  فلســفی  تفکــر 
مبانــی اســامی، کاری می کنــد کــه انســان در 
می کنــد  احســاس  لحظــات،  از  لحظــه ای  هــر 
ــت  ــدف حرک ــدام ه ــمت ک ــه س ــای راه و ب در کج
ــد  ــوادث می یاب ــرای ح ــل ب ــدرت تحلی ــد؛ ق می کن
ــخیص  ــرایطی تش ــر ش ــودش را در ه ــۀ خ و وظیف
ــه باشــد.  ــا این گون ــد جــوان م می دهــد. امــروز بای
البتــه دشــمن، خوشــش نمی آیــد. دشــمن هرجــا 
چنیــن چیزهایــی را مشــاهده کنــد، هــر طــور 

بتوانــد بــا آن مبــارزه می کنــد.2

و( مبنای همه معارف در ذهن و عمل

فلســفه اســامی همان طــور کــه شــما فرمودیــد 
و درســت هــم گفتیــد، فقــه اکبــر اســت؛ پایــۀ 

1. بیانات معظم له، 1391/07/23.
2. بیانات در دیدار طرح والیت، 1378/06/13.
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دیــن اســت؛ مبنــای همــۀ معــارف دینــی در ذهــن 
و عمــل خارجــی انســان اســت؛ لــذا ایــن بایــد 
گســترش و اســتحکام پیــدا کنــد و برویــد و ایــن بــه 

ــاج دارد.1 ــاش احتی کار و ت

ــه را  ــت اداره جامع ــی و کیفی ــب کل ــالمی، قال ــی اس ز( مبان

می ککنــد معیــن 

معــارف اســامی فقــط بــرای ذهنیــات نیســت. 
مــا توحیــد اســامی را فقــط بــه ایــن دلیــل قبــول 
نمی کنیــم کــه یــک واقعیتــی اســت کــه خــدا 
وجــود دارد و یکــی اســت و دو تــا نــدارد. مــا در 
ذهنمــان بایــد ایــن را قبــول داشــته باشــیم. مســئله 
اســامی،  توحیــد  نیســت.  ایــن  فقــط  توحیــد 
شــخصیت فــردی مــا را می ســازد؛ روح هــا و دل هــا 
را شــکل می دهــد؛ عمل هــا را معیــن می کنــد؛ 
ــب  ارتباطــات بیــن بشــری را ترســیم می کنــد؛ قال
ــن  ــا را معی ــت اداره جامعه ه ــه و کیفی ــی جامع کل

می کنــد.2

1. بیانات در دیدار گروهی از فضای حوزه علمیه قم، 1382/10/29.
2. بیانات معظم له، 1383/06/09. 
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 بیانات عالمه مصباح یزدی 
الف( حاصل کار و تالش های عقبه های فکری نظام

ــل  ــاب آن حاص ــش کت ــت و ش ــرح والی دوره ط
طــول  در  نفــر  ده هــا  فعالیت هــای  و  تاش هــا 
ده هــا ســال اســت کــه از افــکار عامــه طباطبائــی، 
آن هــا  در  امــام&  حضــرت  و  مطهــری  شــهید 
اســتفاده شــده اســت و بــه تبییــن مبانــی اندیشــه 

ــت. ــه اس ــامی پرداخت اس

ب( طرح والیت حاصل کار بزرگان انقالب 

 انقــاب اســامی ایــران بزرگانــی دارد کــه بیش 
از پنجــاه ســال در راه مباحــث اســامی تــاش 
کردنــد کــه حاصــل آن ایــن مجموعــه تفکــرات 

ــت.  ــده اس ــی ش ــروز طراح ــه ام ــت ک ــی اس دین

ج( مسائل بنیادین که همه باید بدانند چیست؟ 

حاصــل فهــم بنــده در طــول قریــب بــه هفتــاد 
ســال حضــور در حوزه هــای علمیــه، ایــن اســت که 
مســائل بنیادینــی کــه هــر مســلمانی بایــد بدانــد، 
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بــه شــش دســته کلــی تقســیم می شــود کــه اولیــن 
ــت  ــا حکوم ــن آن ه ــی و آخری ــا معرفت شناس آن ه
اســامی اســت کــه ایــن مجموعــه مباحــث امــروز 

بــه نــام طــرح والیــت معــروف شــده اســت.

د( معارف اسالم نظام مند یا تفکیک شده

ــاره چیزهایــی کــه مربــوط  یــک ســؤال: مــا درب
بــه اســام می دانیــم چــه رابطــه ای بیــن خــود 
فــرض می شــود؛ چنــد  قائلیــم؟ چنــد  این هــا 
تــا گزینــه در این جــا وجــود دارد. یکــی این کــه 
این هــا مجموعشــان یــک دســته گل اند، یکــی گل 
رز اســت، یکــی گل یــاس، یکــی گل زنبــق. معــرف 
فــرض  متعــددی  گل هــای  همچــون  را  دینــی 
کنیــم بــا رنــگ و بوهــای مختلــف خوش رنــگ 
ــم  ــه ه ــی ب ــا ربط ــد، ام ــتند و مفی ــبو هس و خوش
و  را کنــار هــم می گذاریــم  این هــا  مــا  ندارنــد، 
دســته گل.  می شــود  می بندیــم؛  نخــی  آن  دور 
ــی اش گل رز  ــت؛ بخش ــته گل اس ــک دس ــام ی اس
اســت، بخشــی اش گل یــاس اســت و... امــا خــود 
گل هــا در هــم تأثیــری ندارنــد؛ نــه گل یــاس از گل 
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ــر  ــد. ه ــوض می کن ــن آن را ع ــه ای ــد، ن رز می روی
کــدام یــک گل مســتقلی هســتند برای خودشــان؛ 
ایــن یــک بینــش. خــب براســاس ایــن بینــش اگــر 
ــته  ــا را داش ــی از این ه ــک بخش ــه ای ی ــک جامع ی
ــا اخــاق  باشــد، مثــًا اعتقاداتــی داشــته باشــد ی
ــت  ــوب رعای ــت را خ ــارت و نجاس ــه، طه ــا در فق ی
کنــد، خــب یــک بخشــی از اســام را دارد؛ چــون 
ــا را  ــی از گل ه ــذا بخش ــود؛ ل ــته گلی ب ــا دس این ه

ــت. ــد اس ــی را فاق دارد بخش
نگــرش دیگــر نقطــه مقابــل ایــن نگــرش اســت. 
ــرع  ــل و ف ــه اص ــارف رابط ــن مع ــه ای ــور ک ــن ط ای
دارد، رابطــه ریشــه و شــاخه و بــرگ دارد. بخشــی از 
این هــا حکــم ریشــه درخــت را دارد، بعضــی معارف 
حکــم تنــه درخــت را دارد، بعضــی شــاخه های 
ــز،  ــازک و ری ــی ن ــاخه های خیل ــی ش ــی، بعض اصل
ــد؛  ــم میوه ان ــی ه ــره بعض ــد و باألخ ــی برگ ان بعض
ــاخ  ــر ش ــد. اگ ــم مربوط ان ــه ه ــه ب ــا هم ــی این ه ول
ــر  ــد. اگ ــود نمی آی ــه وج ــوه ای ب ــد می ــرگ نباش و ب
ریشــه بخشــکد همــه درخــت از بیــن مــی رود. ایــن 
هــم یــک تصــوری اســت از ارتبــاط بخش هــای 
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ــن  ــر ای ــر. اگ ــه هم دیگ ــام ب ــارف اس ــف مع مختل
نمی توانیــم  را  نظــر  آن  دیگــر  پذیرفتیــم،  مــا  را 
بپذیریــم. اگــر ایــن درخت بخواهــد باشــد اول باید 
ریشــه محکــم داشــته باشــد. اگــر ریشــه خشــکید 
ــة  ــجرة خبیث ــت. »کش ــه ای اس ــا عاری ــر آن ه دیگ
اجتثــت مــن فــوق االرض مــا لهــا مــن قــرار«، دوام 

ــا در هواســت.  نمــی آورد خــودش هــم پ
این هــا  آیــا  اســت؟  اســام چگونــه  معــارف 
ــزی  ــه چی ــد؟ از ریش ــم دارن ــا ه ــک ب ــه ارگانی رابط
ــه  ــا ب ــد ت ــد می کن ــود، رش ــه می ش ــد، تغذی می روی
ــی هســتند  ــه این هــا گل های ــا ن ــوه می رســد؟ ی می
هــر کــدام طبــق شــرایط خاصــی و احیانــًا اتفاقــی 
می روینــد و ربطــی بــه هــم ندارنــد؟ شــاکله صحیح 
اســام در تعبیــر قرآنــی شــجره هســت. ضــرب الله 
ــت و  ــًا کلمــة طیبــة کشــجرة طیبــة اصلهــا ثاب مث
ــا کل  ــی أکله ــت: توت ــماء. آن وق ــی الس ــا ف فرعه
حیــن بــإذن ربهــا دیــن رابطــه اجزایــش رابطــه 
درخــت اســت و ریشــه دارد، تنــه دارد، شــاخ و برگ 
ــه  ــت ک ــی نیس ــای متنوع ــوه دارد، گل ه دارد، می
ــبانیم  ــم بچس ــا ه ــا را ب ــند. این ه ــم باش ــدا از ه ج
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ــته گل.  ــک دس ــم ی ــم بگویی ــخ دورش ببندی ــک ن ی
ــه خیــر یــک درخــت هســت.  ن

ه ( حاصل عمر

تحقیقــات و زحمــات هفتــاد ســاله بنــده در 
حــوزه علمیــه همچــون درختــی اســت کــه میــوه 
آن طــرح والیــت اســت. ایــن میــوه را قــدر بدانیــد و 

ــمارید.  ــبک نش س
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  شخصیت عالمه مصباح یزدی& 
در بیان رهبر معظم انقالب:

ــاح پرداختــن  یکــی از خصوصیــات آقــای مصب
بــه کارهــای بنیانــی اســت. شــما بدانیــد اگــر 
ســراغ  می خواهیــم  کار  ایــن  بــرای  می گفتیــد 
آقــای مصبــاح برویــم مشــکل می دانســتم ایشــان 
قبــول کننــد، ولــی بعــد کــه شــنیدم، واقعــًا خــدا را 
شــکر کــردم. کســی بهتــر از ایشــان را نمی توانیــد 
پیــدا کنیــد. ایشــان هــم از لحــاظ علمــی در ســطح 
باالیــی قــرار دارنــد و هــم از لحــاظ معنــوی. خیلــی 
مهــم اســت ایــن وارســتگی و صفــای معنــوی و مــن 
خــدا را شــکر می کنــم کــه چنیــن جلوه هایــی 

ــود دارد.1 وج
ــف و  ــد توصیـ ــر از حـ ــا بزرگ تـ ــن فعالیت هـ ایـ
ـــارک  ـــه ای مب ـــت. مؤسس ـــع اس ـــد توق ـــارج از ح خ
و خوشـــحال کننده اســـت. ایـــن همـــه ظرفیـــت و 

1. دیدار با شورای سیاست گذاری طرح والیت، 1375/06/20. 
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تـــوان کار، مـــژده ای بـــزرگ اســـت، البتـــه این هـــا 
ـــازی  ـــته و ممت ـــات برجس ـــه خصوصی ـــردد ب برمی گ
کـــه در شـــخص جنـــاب آقـــای مصبـــاح وجـــود دارد. 
ـــان  ـــا ایش ـــی ب ـــه  س ـــی ده ـــال های میان ـــن از س م
ــا  ــان ایـــن ویژگی هـ ــان زمـ ــنایی دارم و از همـ آشـ
ـــوا و  ـــل، تق ـــردم. فض ـــاهده می ک ـــان مش را در ایش
ـــی  ـــاارزش و باعظمت ـــای ب ـــا چیزه ـــاص این ه اخ
اســـت و خداونـــد بـــا ایـــن ویژگی هاســـت کـــه 
ــر  ــه کار بـ ــد. چنانچـ ــت می دهـ ــی برکـ ــه حرکتـ بـ
ــدۀ کار،  ــود و کننـ ــذاری بشـ ــم پایه گـ ــای علـ مبنـ
ـــا نیـــت خالـــص انجـــام دهـــد و خـــودش هـــم  آن را ب
ـــت  ـــد این هاس ـــه باش ـــوا و مراقب ـــل تق ـــل اه در عم
ــاب  ــد. جنـ ــرک می کنـ ــه را متبـ ــک جامعـ ــه یـ کـ
حســـنات  از  انصافـــًا  و  حقـــًا  مصبـــاح  آقـــای 
آن  بـــر  خـــدا  رحمـــت  حوزه انـــد.  ذخایـــر  و 
ــته اند و  ــر گذاشـ ــان تأثیـ ــر ایشـ ــه بـ ــاتیدی کـ اسـ
ایشـــان را تربیت کرده انـــد و رحمـــت و تفضـــل 
خـــدا بـــر خـــود آقـــای مصبـــاح کـــه منشـــأ ایـــن 
همـــه برکات انـــد. ایـــن مؤسســـه خـــوب، جامـــع 
و کامـــل می توانـــد از لحـــاظ تـــاش پیگیـــر، 
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خســـتگی ناپذیر، خالصانـــه و عالمانـــه الگویـــی 
بـــرای حـــوزه باشـــد.1 

بنــده هــم بــه ســهم خــودم قــدر آقــای مصبــاح 
ــور  ــان در کش ــه ایش ــم ک ــًا می دان ــم. واقع را می دان
و بــرای اســام چــه وزنــه ای هســتند و حقــًا و 
ــن  ــه ای ــاال ب ــان را ح ــر ایش ــروز نظی ــا ام ــًا م انصاف
ــاح  ــای مصب ــر آق ــادر نظی ــی ن ــم خیل ــر بگویی تعبی
ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، بــا ایــن وزانــت 
علمــی و عمــق علمــی و احاطــه و وســعت و بــا 
ایــن آگاهــی و بینــش و صفــا. ایــن ســه جهــت در 
ــه  ایشــان جمــع اســت؛ هــم علــم، هــم بصیــرت ب
ــا  ــه ت ــن س ــا. ای ــم صف ــه و ه ــی کلم ــای حقیق معن
بــا هــم در وجــود ایشــان خیلــی ارزشــمند اســت. 
خداونــد متعــال انشــاء اللــه وجــود ایشــان را بــرای 
ــان را  ــود ایش ــدارد و وج ــوظ ب ــاب محف ــا و انق م
ــان  ــرکات ایش ــد از ب ــه بتوانن ــا هم ــدارد ت ــالم ب س

ــد.2  ــتفاده نماین اس

ــی&،  ــام خمین ــه ام ــی موسس ــت علم ــای هیئ ــا اعض ــدار ب ــخنرانی در دی 1. س
 .1389/08/03

مصباح یــزدی،  آیت اللــه  منــزل  در  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر   .2
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مـن خواهـش می کنـم کـه یکایـک بـرادران بـه 
در  بایسـتی  معـارف  کـه  کننـد  توجـه  نکتـه  ایـن 
سـطح راقـی و اعلـی ارائـه بشـود. معنـای اعلـی، 
را  حرف هـا  -پیچیده تریـن  نیسـت  پیچیده بـودن 
می شـود سـاده بیـان کـرد- منظـور مـا متین تریـن 
و  صحیح تریـن  و  متین تریـن  بایـد  حرف هاسـت. 
چیـزی  آن  بشـود.  گفتـه  حرف هـا  پیشـرفته ترین 
کـه مـن از معـارف توقـع دارم، ایـن اسـت. ممکـن 
اسـت شـما بگوییـد کـه مـا ایـن را چگونـه تأمیـن 
کنیـم. شـما بایـد یـک گـروه مشـاورۀ محتوایـی از 
مناسـب ترین شـخصیت هایی کـه امـروز می توانید 
پیـدا کنیـد، داشـته باشـید؛ مثـًا از آقـای مصبـاح 
دعـوت کنید اصـرار هم بکنید، یا مثًا از شـاگردان 
یکـی  خوشـبختانه  کنیـد.  دعـوت  مصبـاح  آقـای 
ایـن  قـم  در  مصباح یـزدی  آقـای  موفقیت هـای  از 
اسـت کـه ایشـان برخاف خیلـی از فضـای ما که 
فضلشـان در خودشـان منحصـر مانـده، فضلش در 

شـاگردان خـوب سـرریز شـده اسـت.1 

1. بیانــات در دیــدار اعضــای گــروه ویــژه و گــروه معــارف اســامی صــدای 
 .1370/12/13 ایــران،  اســامی  جمهــوری 
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ــت  ــال اس ــل س ــه چه ــک ب ــان را نزدی ــن ایش م
دارم؛  قلبــی  ارادت  ایشــان  بــه  و  می شناســم 
در  صاحب نظــر  و  متفکــر  فیلســوف،  فقیــه، 
اگــر خــدای متعــال  اســام،  مســائل اساســی 
ــه از  ــداد ک ــق را ن ــن توفی ــا ای ــی م ــل کنون ــه نس ب
ــی  ــۀ طباطبائ ــوم عام ــل مرح ــخصیت هایی مث ش
کنــد-  اســتفاده  مطهــری  شــهید  مرحــوم  یــا 
بحمداللــه ایــن شــخصیت عزیــز و عظیــم خــأ آن 

عزیــزان را در زمــان مــا پــر می کننــد.1 
ــتادان  ــان و اس ــم از معلم ــکر کن ــت تش الزم اس
و دســت اندرکاران و مدیــران ایــن تــاش فرهنگــی 
ــخص  ــًا از ش ــت، مخصوص ــاارزش اس ــیار ب ــه بس ک
از  یکــی  حقیقتــًا  کــه  مصبــاح  آقــای  جنــاب 
ــتند  ــا هس ــم در دوره م ــارک و مغتن ــای مب وجوده
و منبــع فکــر و اندیشــۀ بــی غل و غــش معــارف 
اســامی . ان شــاءالله خداونــد بــه ایشــان و دیگــر 
دســت اندرکاران توفیــق ادامــۀ ایــن خدمــت بســیار 
ــر  ــدی ه ــیله بهره من ــد و وس ــت کن ــاارزش را عنای ب

1. از بیانــات معظم لــه در دیــدار دانشــجویان و دانش آمــوزان بســیجی طــرح 
والیــت 1378/06/13.
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ــان را از  ــر جوان ــترده تر و عمیق ت ــتر، گس ــه بیش چ
ــد.1  ــم کن ــت فراه ــمه های معرف ــن سرچش ای

والیــت،  طــرح  در  شــرکت کنندگان  جمــع  در  رهبــری  معظــم  مقــام   .1
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 معرفی نظام محتوایی طرح والیت طالب 

ــه  ــت ک ــی اس ــوب، تمدن ــامی مطل ــدن اس تم
ــوردار  ــی برخ ــزار مطلوب ــت از نرم اف ــدم نخس در ق
دهنــدۀ  تشــکیل  نرم افــزاری  بخــش  دو  باشــد. 
بینش هــا  از  اســت  عبــارت  اســامی  تمــدن 
عبــارت  بــه  )رفتارهــا(.  کنش هــا  و  )تفکــرات( 
دیگــر، زمانــی می تــوان بــه تمــدن بــزرگ اســامی 
ــه  ــر جامع ــم ب ــه های حاک ــم اندیش ــه ه ــیم ک برس
ــای آن  ــی اعض ــردی و اجتماع ــای ف ــم رفتاره و ه

ــد. ــامی باش اس

الف( ارتباط ارگانیک نظام معرفتی نرم افزار اسالمی

ــر  ــا متأث ــوع کنش ه ــه ن ــا ک ــویی، از آن ج از س
از بینش هــا هســتند، باورهــا و ارزش هــا بــرای 
نــوع رفتارهــای جامعــه پایــه محســوب می شــوند. 
بنابرایــن، نــوع رفتارهــای افــراد بســتگی بــه نظــام 
ارزشــی آن هــا دارد. از ســوی دیگــر، از آن جــا کــه 
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نظــام ارزشــی بایــد مــاک واقعــی داشــته باشــد، 
ــه باورهــا شــکل بگیــرد.  ــد بــدون توجــه ب نمی توان
تمــدن  بدهــای  و  دیگــر، خوب هــا  عبــارت  بــه 
آن  نیســت های  و  هســت ها  در  ریشــه  اســامی 
دارد. ارزش هــای دینــی ازهم گســیخته نیســت، 
به طوری کــه هــر کســی هــر چیــزی را خــوب یــا بــد 
بدانــد. بــا توجــه بــه باورهــا، فقــط چیزهایــی خوب 
اســت کــه در نســبت بــا واقعیــت ارزش مثبتــی 
داشــته باشــد و چیزهایــی بــد اســت کــه در نســبت 
باشــد؛  برخــوردار  منفــی  ارزش  از  واقعیــت  بــا 
ــت ها  ــت ها و نیس ــان هس ــبت می ــا از نس ــی م یعن
را تشــخیص  بــد  و  انســان، خــوب  بــا ســعادت 
ــدن  ــوق، در تم ــکات ف ــه ن ــه ب ــا توج ــم. ب می دهی
اســامی بــه یــک نظــام بینشــی و رفتــاری منســجم 
ــته،  ــک و پیوس ــورت ارگانی ــه ص ــه ب ــم ک نیازمندی
ــا  ــتند و ارزش ه ــا هس ــرای ارزش ه ــه ب ــا پای باوره

ــوند.  ــوب می ش ــا محس ــرای رفتاره ــه ب ــز پای نی

ب( مراتب معرفتی نظام بینشی 

یکــی از مشــکات جــدی مــا امــروزه عــدم 
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توجــه بــه نظــام معرفتــی در اندیشــه اســامی 
اســت؛ زیــرا: 

ارگانیــک  و  نظــام وار  مــا  بینشــی  امــور   :
ً
اوال

نیســت. یعنــی جوانــان مــا از یــک نظــام معرفتــی 
دارای ســاختار منطقــی برخــوردار نیســتند؛ بلکــه 
ــد  ــت یــک شــناخت ازهم گســیخته ای دارن در نهای
کــه بــا ایــن روش، نظــام و چارچــوب بینشــی 
ــوء آن  ــر س ــه، اث ــرد. در نتیج ــکل نمی گی ــا ش آن ه
ــه  ــا ب ــن رو، م ــذارد. ازای ــاری می گ ــوزه رفت را در ح
ــه از چارچــوب  ــم ک ــد نیازمندی ــک تفکــر نظام من ی
ــی  ــی نگاه ــن یعن ــد. ای ــوردار باش ــجمی برخ منس

ــن. ــه دی ــتماتیک ب سیس
: مبانــی یــا همــان پایه هــای اصلــی اندیشــه 

ً
ثانیــا

ــرد.  ــرار نمی گی ــام ق ــه و اهتم ــورد توج ــامی م اس
در هیــچ نظــام معرفتــی )در حوزه هــای فکــری 
ــدارد  ــا ن ــا انســانی( معن ــی ی ــوم تجرب گوناگــون عل
ــوان  ــا می ت ــرد. آی ــرار گی ــی آن مــورد غفلــت ق مبان
بــدون برخــورداری از مبانــی الزم، نظام اندیشــه ای 
را تبییــن و براســاس آن الگــو ارائــه کــرد؟ باالتفــاق 
ــود  ــتم وج ــم سیس ــی ه ــته های علم ــۀ رش در هم
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دارد و هــم مبانــی آن علــم؛ زیــرا هــر نظریــه ای 
مبتنــی بــر مبانــی و اصولــی اســت. چنان کــه 
ــا  ــد ب ــاش می کنن ــی، ت ــوم تجرب ــمندان عل دانش
دیدگاه هــای  پذیرفته شــده،  مبانــی  از  اســتفاده 
خویــش را معقــول جلــوه دهنــد. مباحــث بنیادیــن 
ــه  صــورت تخصصــی در رشــته هایی ماننــد  دیــن ب
فلســفه و کام مطــرح می شــوند کــه آموختــن 
آن هــا عمومــًا دشــوار و نیازمنــد صــرف زمانــی 
طوالنــی اســت و بــه همیــن دلیــل عمــوم جوانــان 
از حاصــل ایــن تحقیقــات عمیــق بی بهره انــد. 
ــق را  ــارف عمی ــن مع ــه ای ــد ک ــد بیاموزن ــاب بای ط
ساده ســازی کــرده و حاصــل آن را در اختیــار عموم 
جوانــان قــرار دهنــد؛ کاری کــه عامــه طباطبائــی 
ــن  ــوده و از ای ــگام ب ــری در آن پیش ــهید مطه و ش
ــان  ــه رشــد دینــی جوان ــق خدمــت شــایانی ب طری
در آســتانه انقــاب اســامی کردنــد و شــبهات 
ــه دیدگاه هــای انحرافــی  ذهنــی آن هــا را نســبت ب
ایــن  بــر  گفتنــد.  پاســخ  مارکسیســم  همچــون 
اســاس، تقــدم اندیشــه های بنیادیــن اســامی 
ــت.  ــکار اس ــامی غیرقابل ان ــارف اس ــایر مع ــر س ب



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

37 کلیات طرح والیت ویژه طالب

ــه  ــامی را ب ــه اس ــی اندیش ــتیم مبان ــرگاه توانس ه
نحــو معقــول و منطقــی تبییــن کنیــم، می تــوان از 
الگــوی جامــع معرفــت دینــی ســخن گفــت. بایــد 
ایــن واقعیــت را قبــول کنیــم کــه خأهــای فــوق در 
نظــام اندیشــه ای حوزه هــای علمیــه وجــود دارد و 
بایــد اصاحــش کــرد. متأســفانه در نظــام معرفتــی 
طــاب نیــز چنیــن چارچــوب معرفتــی شــکل 
نگرفتــه اســت. وقتــی در انتقــال معــارف دینــی بــه 
ــند،  ــوردار نباش ــری برخ ــام فک ــن نظ ــاب از ای ط
نظــام وار  شــکل دهی  توانایــی  دیگــران  قهــرًا 

ــد. ــز ندارن ــامی را نی ــه اس اندیش

ج( ارتباط منطقی میان مبانی اندیشه اسالمی 

ــامی  ــن اس ــه های بنیادی ــی اندیش ــیر منطق س
از: معرفت شناســی،  اســت  ترتیــب عبــارت  بــه 
خداشناســی فلســفی، انسان شناســی، فلســفه 
اخــاق، فلســفه حقــوق و فلســفه سیاســت. ارتباط 
ــش گانه را  ــای ش ــن محوره ــی ای ــک و منطق ارگانی

به اختصــار توضیــح می دهیــم:
ارائــۀ مــدل مطلــوب جامعــه اســامی و ادارۀ 
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ــورداری از  ــر برخ ــف ب ــه متوق ــک جامع ــح ی صحی
ــت  ــد اواًل، ماهی ــه بتوان ــت ک ــی اس ــی سیاس مبان
حکومــت و رابطــۀ آن را بــا دیــن تبییــن کنــد. ثانیــًا 
ــخص  ــت را مش ــق حکوم ــان ح ــا هم ــروعیت ی مش
کنــد . ثالثــًا مصادیــق حــق را در شــرایط گوناگــون 
ــی در  ــش های اساس ــه پرس ــًا، ب ــد. رابع ــف کن کش
زمینــه حکومــت دینــی، هماننــد آزادی و مشــارکت 
سیاســی، حقــوق متقابــل حاکــم و مــردم، حــدود و 
ــه  ــب ارائ ــخ های مناس ــارات حاکــم، و ... پاس اختی
کنــد. ازایــن رو، نیازمنــد فلســفه سیاســی)مبانی6( 
ــوق،  ــائل ف ــال مس ــح در قب ــخ صحی ــتیم. پاس هس
ــق  ــردم و مصادی ــش م ــت و نق ــق حکوم ــژه ح به وی
تلقــی  بــر  متوقــف  گوناگــون  شــرایط  در  حــق 
صحیــح از معنــا، منشــأ، اهــداف و منابــع »حــق« 
نتوانیــم  کــه  زمانــی  تــا  اســت  روشــن  اســت. 
تحلیلــی صحیــح از حــق، بــه عنــوان مبنایــی 
نمی توانیــم  کنیــم،  ارائــه  فــوق  مســائل  بــرای 
داشــته  مطلــوب  سیاســت  از  صحیــح  تحلیــل 
باشــیم. ازایــن رو، نیازمنــد فلســفه حقــوق )مبانــی 
ــه منظــور تحلیــل مناســب مفاهیــم  5( هســتیم. ب
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گرفتــه  کار  بــه  فــوق  دو حــوزۀ  در  کــه  ارزشــی 
می شــود، هماننــد حــق، باطــل، خــوب، بایــد، 
نبایــد، درســت و نادرســت )در جامعــۀ بشــری ایــن 
ــد(  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــیار م ــم بس مفاهی
نیازمنــد برخــورداری از مبنایــی صحیــح و منطقــی 
میــان  نســبتی  چــه  اســت.  »ارزش«  خــود  از 
ارزش و واقعیــت وجــود دارد؟ آیــا امــور ارزشــی 
مطلق انــد یــا نســبی؟ مــاک کشــف ارزش مثبــت 
و تفکیــک آن از ارزش منفــی چیســت؟ تــا بــه ایــن 
پرســش ها پاســخ صحیحــی داده نشــود، هیــچ 
نظــام حقوقــی و سیاســی قابــل دفــاع نیســت. 
ــی  ــرش غیرواقع گرای ــورت پذی ــال، در ص ــرای مث ب
اخاقــی یــا نســبیت اخاقــی ، هــر نظــام سیاســی 
ــد بــود. در ایــن  ــی قابــل پذیــرش خواه و حقوق
صــورت، اصــرار و تأکیــد بــر حکومــت اســامی لغــو 
خواهــد بــود. ازایــن رو، نیازمنــد فلســفه اخــاق یــا 

ــتیم.  ــی 4( هس ــا )مبان ارزش ه
ــا  ــبت بـ ــی در نسـ ــام ارزشـ ــه نظـ ــا کـ از آن جـ
تحلیلـــی  بایـــد  می شـــود،  تعریـــف  »انســـان« 
ـــر  ـــیم. ه ـــته باش ـــان داش ـــت انس ـــح از حقیق صحی
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ـــه نظـــام  ـــد ب ـــه هســـتی انســـان می توان ـــگاه ب ـــوع ن ن
ـــی  ـــام ارزش ـــا نظ ـــود. آی ـــر ش ـــی منج ـــی خاص ارزش
مبتنـــی بـــر انســـان تک ســـاحتی بـــا دوســـاحتی 
یکســـان اســـت؟ به ویـــژه آن کـــه، هـــدف مطلـــوب 
ـــر حقیقـــت وجـــودی  از آفرینـــش انســـان متوقـــف ب
ــاور  ــدم بـ ــا عـ ــاور یـ ــن بـ ــت. همچنیـ ــان اسـ انسـ
بـــه معـــاد کامـــًا بـــه نـــوع تلقـــی از وجـــود 
ــذاری  ــوع هدف گـ ــر نـ ــتگی دارد. هـ ــان بسـ انسـ
ــا  ــا و نبایدهـ ــان، بایدهـ ــود انسـ ــه وجـ ــبت بـ نسـ
می طلبـــد.  را  خاصـــی  بدهـــای  و  خوب هـــا  و 
ازایـــن رو، نیازمنـــد انسان شناســـی )مبانـــی 3( 
ـــز  ـــتی نی ـــان هس ـــان در جه ـــگاه انس ـــتیم. جای هس
در تحلیـــل صحیـــح هـــدف انســـان تأثیـــر جـــدی 
ـــه ذات  ـــا انســـان موجـــود مســـتقل و قائـــم ب دارد. آی
ــود دیگـــری  ــه موجـ ــتۀ بـ ــود وابسـ ــا خـ اســـت، یـ
اســـت؟ آیـــا انســـان خـــود آفریننـــدۀ خویـــش 
ـــا نیازمنـــد مبدئـــی در آفرینـــش )خداونـــد(  اســـت ی
اســـت. در صـــورت وجـــود مبـــدأ آفرینـــش، چـــه 
نســـبتی میـــان انســـان و خالـــق او وجـــود دارد؟ 
خالـــق انســـان چـــه ویژگی هایـــی دارد؟ تأثیـــر 
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و  انسان شـــناختی  ایـــن موضـــوع در مباحـــث 
ــرای  ــت. بـ ــی اسـ ــیار اساسـ ــناختی بسـ ارزش شـ
مثـــال، در صـــورت وجـــود خداونـــد، انســـان 
ـــاور  ـــه، ب ـــود؛ در نتیج ـــد ب ـــته خواه ـــودی وابس موج
ــال  ــخیص کمـ ــم در تشـ ــد هـ ــود خداونـ ــه وجـ بـ
ـــر  ـــان تأثی ـــش انس ـــی آفرین ـــدف نهای ـــوب و ه مطل
خواهـــد گذاشـــت و هـــم در نـــوع نظـــام ارزشـــی. 
نظـــام حقوقـــی و سیاســـی در صـــورت وجـــود 
ـــود.  ـــد ب ـــاوت خواه ـــًا متف ـــدم آن کام ـــد و ع خداون
ــا  ازایـــن رو، نیازمنـــد مباحـــث هستی شناســـی یـ
ـــود.  ـــم ب ـــی 2( خواهی ـــفی )مبان ـــی فلس خداشناس
ــات  ــۀ موضوعـ ــه در همـ ــا کـ ــت، از آن جـ در نهایـ
فـــوق و همچنیـــن ســـایر موضوعاتـــی کـــه جـــزو 
مبانـــی بـــه حســـاب نمی آینـــد، عنصـــر اساســـی 
»شـــناخت« مطـــرح می شـــود، بایـــد نســـبت بـــه 
اصـــل شـــناخت و ماک هـــای آن تحلیلـــی صحیـــح 
ــن  ــی ممکـ ــناخت یقینـ ــا شـ ــیم. آیـ ــته باشـ داشـ
اســـت؟ از کجـــا معلـــوم همـــۀ شـــناخت های مـــا 
نادرســـت نباشـــد؟ در صـــورت امـــکان شـــناخت 
یقینـــی، چـــه ماکـــی بـــرای دسترســـی بـــه ایـــن 
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ـــه  ـــوان ب ـــه می ت ـــود دارد؟ چگون ـــناخت وج ـــوع ش ن
ـــا  ـــیم؟ از کج ـــته باش ـــی داش ـــح دسترس ـــم صحی فه
ـــتۀ  ـــبی و وابس ـــا نس ـــناخت های م ـــۀ ش ـــوم هم معل
ـــد؟  ـــی( نباش ـــبیت معرفت ـــی )نس ـــرایط ذهن ـــه ش ب
ــه  ــبت بـ ــد نسـ ــوق بایـ ــش های فـ ــاس پرسـ براسـ
ــی  ــی داوری صحیحـ ــای دینـ ــت معرفت هـ وضعیـ
ــی  ــت یقینـ ــه معرفـ ــیم؟ درصورتی کـ ــته باشـ داشـ
ـــت  ـــخیص معرف ـــرای تش ـــی ب ـــد و راه ـــن نباش ممک
درســـت از نادرســـت نباشـــد، در نتیجـــه هیـــچ 
معرفـــت دینـــی )حتـــی وجـــود خـــدا و معـــاد( قابـــل 
اعتمـــادی وجـــود نخواهـــد داشـــت. ازایـــن رو، 
انســـان، ارزش،  بـــاب خـــدا،  آنچـــه در  همـــۀ 
حقـــوق، سیاســـت و هـــر شـــاخۀ معرفتـــی دیگـــر 
ـــود.  ـــد ب ـــاد خواه ـــل اعتم ـــود، غیرقاب ـــه می ش گفت
ـــه  ـــی هرگون ـــت، نف ـــه معرف ـــی ب ـــن نگاه ـــۀ چنی الزم
ـــد  ـــن رو، نیازمن ـــود. ازای ـــد ب ـــی خواه ـــام معرفت نظ

معرفت شناســـی )مبانـــی 1( هســـتیم.
چنان چــه بیــان شــد، ایــن نظــام فکــری مبانــی 
بــه صــورت ارگانیــک اســت کــه بــه نحــو منطقــی به 
ــی  ــای قبل ــف پایه ه ــا تکلی ــته اند. ت ــر وابس یکدیگ
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ــو  ــدی لغ ــای بع ــث از پایه ه ــود، بح ــخص نش مش
خواهــد بــود. ایــن طــرح ویژه طــاب گرامــی در دو 
ســطح طراحــی گردیــده اســت کــه ســرفصل های 

آن بــه شــرح زیــر اســت: 
1. معرفت شناسی )مبانی اندیشه اسالمی 1(

● درس اول: کلیات؛

● درس دوم: علم حضوری؛

● درس سوم: ارزش علم حضوری؛

● درس چهارم: علم حصولی؛

● درس پنجم: ارزش علم حصولی؛

● درس ششم: راه های معرفت1؛

● درس هفتم: راه های معرفت2؛

● درس هشتم: شک گرایی و نسبیت گرایی؛

● درس نهم: هرمنوتیک فلسفی؛

یابی معرفت دینی؛ ● درس دهم: ارز

● درس یازدهم: تعدد قرائت ها.

2. خداشناسی )مبانی اندیشه اسالمی 2( 

 بخش اول: مبانی فلسفی خداشناسی

● درس اول: وجوب، امتناع و امکان؛
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● درس دوم: اصل علیت؛

● درس سوم: اقسام علت؛

● درس چهارم: وجودبخشی علت فاعلی؛

● درس پنجم: نتایج اصل علیت؛

●  درس ششم: امتناع تسلسل و دور.

 بخش دوم: خداشناسی 

● درس هفتم: اثبات وجود خداوند؛

● درس هشتم: کمال مطلق و یکتایی خداوند؛

● درس نهم: اوصاف سلبی؛

●  درس دهم: اوصاف ثبوتی؛

● درس یازدهم: جبر و اختیار؛

● درس دوازدهم: حکمت خداوند.

3. انسان شناسی )مبانی اندیشه اسالمی 3( 

● درس اول: کلیات؛

● درس دوم: ساحت های وجودی انسان؛

● درس سوم: سرشت انسان؛

● درس چهارم: حیات انسان پس از مرگ؛

ینش انسان؛ ● درس پنجم: هدف آفر
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و  راه ســعادت  بــه  انســان  نیــاز  ● درس ششــم: 

الهــی؛ هدایــت 

ین هدایت الهی؛ ● درس هفتم: آخر

● درس هشتم: جامعیت و جاودانگی اسام؛

● درس نهم: امامت؛

● درس دهم: مهدویت.

4. فلسفه اخالق )مبانی اندیشه اسالمی 4( 

● درس اول: کلیات؛

● درس دوم: مفاهیم اخاقی؛

● درس سوم: ارزش و واقعیت؛

●  درس چهارم: اخاق و نسبیت اخاق؛

●  درس پنجم: مکاتب اخاقی غیر واقع گرا؛

● درس ششم: مکاتب اخاقی واقع گرا؛

● درس هفتم: اثبات واقع گرایی اخاقی؛

● درس هشتم: معیار ارزش اخاق؛

یابــی صفــات اکتســابی و کارهــای  ● درس نهــم: ارز

اختیــاری1؛

یابــی صفــات اکتســابی و کارهــای  ● درس دهــم: ارز

.2 ی اختیار
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5. فلسفه حقوق )مبانی اندیشه اسالمی5( 

یف و اصطاحات؛ ● درس اول: کلیات، تعار

● درس دوم: شناخت حقوق موضوع بحث؛

● درس ســوم: رابطــه حقــوق بــا اخــاق و دیــن بــه 

طــور عــام؛

ــه  ــام ب ــن اس ــوق و دی ــه حق ــارم: رابط ● درس چه

ــاص؛ ــور خ ط

● درس پنجــم: مکاتــب حقوقــی1: مکتــب حقــوق 

طبیعــی؛

● درس ششــم: مکاتــب حقوقــی2: مکتــب حقوقــی 

یتیویســمی؛ پوز

● درس هفتــم: مکاتــب حقوقــی3 : مکتــب حقــوق 

اســام؛

● درس هشتم: نظام های حقوقی؛

● درس نهم: ویژگی های نظام حقوقی اسام؛

●  درس دهم: منابع حقوق اسام؛

ــی  ــه جهان ــر1: اعامی ــوق بش ــم: حق ● درس یازده

ــی آن؛  ــد کل ــر و نق ــوق بش حق

● درس دوازدهــم: حقــوق بشــر2؛ مقایســه حقــوق 
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بشــر اســامی و اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر.

6. فلسفه سیاست )مبانی اندیشه اسالمی6( 

● درس اول: مفاهیم و کلیات؛

● درس دوم: اسام و سیاست؛ 

● درس سوم: مشروعیت حکومت؛

حکومــت  در  مــردم  جایــگاه  چهــارم:  درس   ●

اســامی؛

● درس پنجم: تبیین مفهومی و ادله والیت فقیه؛

● درس ششم: پیشینه والیت فقیه؛

● درس هفتــم: شــرایط و چگونگــی تشــخیص ولــی 

فقیــه؛

● درس هشتم: گسترۀ اختیارات کولی فقیه؛

ــر  ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــدی نظ ــم: کارآم ● درس نه

ــه. ــت فقی والی
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امام خامنه ای )مدظله العالی(: 

طرح اسـام بـه صورت مسـلکی اجتماعی و 

دارای اصولی منسـجم و یک آهنگ و ناظر به 

ین  زندگـی جمعی انسـان ها، یکـی از فوری تر

ضرورت هـای تفکـر مذهبـی اسـت، مسـائل 

فکـری اسـام به صورت پیوسـته و بـه عنوان 

اجـزای یـک واحـد، مـورد مطالعه قـرار گیرد 

و هـر یک بـه لحاظ آن کـه جزئـی از مجموعه 

دیـن و عنصـری از ایـن مرکـب و اسـتوانه ای 

در ایـن بنـای اسـتوار اسـت و بـا دیگـر اجـزا 

و عناصـر هـم آهنـگ و مرتبـط اسـت و نـه 

جـدا و بی ارتبـاط بـا دیگر اجزا بررسـی شـود 

 از شـناخت ایـن اصـول، طـرح 
ً
تـا مجموعـا

کلـی و همه جانبـه ای از دین، بـه صورت یک 

ایدئولـوژی کامـل و بی ابهـام و دارای ابعادی 

انسـان،  چندبعـدی  زندگـی  بـا  متناسـب 

شود.  اسـتنتاج 

مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
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