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ــاب محمــدی اســت...،  امــروز جهــان تشــنه فرهنــگ اســام ن
ــا و مــرز نمی شناســد  ــده اســت و جغرافی جنــگ مــا جنــگ عقی
و مــا بایــد در جنــگ اعتقادیمــان بســیج بــزرگ ســربازان اســام 

را در جهــان بــه راه اندازیــم.

مــا بــه ظهــور امــام زمــان )ارواحنــا فــداه( ایــن محبــوب حقیقــی 
ــن  ــرای ای ــان را ب ــان خودش ــده ایم. جوان ــک ش ــان ها نزدی انس

حرکــت عظیــم آمــاده کننــد، ایــن آینــده قطعــی شماســت. 

ــک  ــم و در ی ــاال بزنی ــتین ها را ب ــد آس ــه بای ــت ک ــروز روزی اس ام
جبهــه ی فرهنگــی وارد شــویم، ســاح ایــن جبهــه علــم و تقواســت... 
ــن دوره  ــا اخــاص در ای ــه  ب ــران، ک ــرادران و  خواه ــه شــما ب ــن ب م
شــرکت می کنیــد بــا اطمینــان خاطــر می گویــم: اگــر آنچنــان کــه 
شایســته اســت تــاش کنیــد و مســلح شــوید، می توانیــد 
ــرد فرهنگــی برســید و از  ــام فرماندهــی لشــکر نب ــه مق ب
ــوید.  ــع ش ــج( واق ــام زمان)ع ــرت ام ــی حض ــاران واقع ی
بنــده در ایــن عمــر شــصت ســاله طلبگــی خویــش، کاری پربرکت تــر از 

طــرح والیــت ســراغ نــدارم. 
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   انقــاب اســامی بــه عنــوان یــک نهضــت مســتمر در جهــت رســیدن بــه اهــداف نهایــی خویــش معنا 
یافتــه اســت. زنجیــره ی منطقــی اهــداف انقــاب اســامی ایران شــامل تحقــق انقاب اســامی، اســتقرار 
و اســتحکام نظــام اســامی، تشــکیل دولــت اســامی، ایجــاد جامعــه ی اســامی )کشــور اســامی( و در 
نهایــت رســیدن بــه اّمــت اســامی )دنیــای اســام(1 اســت. با گذشــت بیش از ســه دهــه از تحقــق انقاب 
اســامی و بــا وجــود تاش هــای صــورت گرفتــه، همچنــان در تحقــق ســه مرحلــه اخیــر کاســتی های 

فراوانــی وجــود دارد.
ــوان هــدف نهایــی انقــاب  ــه عن ــران انقــاب اســامی،  تمــدن اســامی ب ــات راهبــردی رهب  در ادبی
اســامی دانســته مــی شــود و تمــدن اســامی دارای دو بخــش ســخت افزاری و نرم افــزاری اســت کــه 
بخــش دوم بــه تعبیــر امــام خامنه ای)حفظــه اهلل( بخــش متنــی، اصلــی و اساســی تمــدن می باشــد کــه 

البتــه بــه نظــر ایشــان در ایــن بخــش تــا کنــون پیشــرفت چشــمگیری صــورت نگرفتــه اســت.
البتــه پیشــرفت واقعــی در نرم افــزار یــا همــان فرهنــگ نــاب اســامی نیازمنــد شــناخت منزلــت و عناصــر 
آن می باشــد کــه محققــا آنچــه اســاس ایــن هندســه نرم افــزار تمدنــی قــرار می گیــرد و اســاس انســانیت 

و ســعادت انســانی می باشــد باورهــا و ارزش هــای مبتنــی بــر مبانــی صحیــح و مســتحکم اســت.
بعــد از اســتقرار نظــام مقــدس جمهوری اســامی و اســتمرار ارزش هــا و باورهــای دینی در جامعه، دشــمنان 
اســام حیــات مــادی خــود را در خطــر دیدنــد. از ایــن رو، در صــدد تضعیــف و ایجــاد انحــراف در مبانــی 
باورهــای دینــی نســل جــوان برآمــده، برانــدازی نرم اعتقــادات فکــری را با القائــات افــکار انحرافی همچون 

 1( عبارات به کاررفته، برگرفته از سخنان امام خامنه ای در دیدار دانشجویان کرمانشاه به موّرخ 1390/7/24 می باشد؛ همچنین عبارات داخل پرانتز برگرفته از لفظ 
اّولّیه ی عبارات در سخنرانی امام خامنه ای به موّرخ 1380/9/21 است که به نظر نخستین بار در سال 1379 بیان گردیده اند.

ضرورت شناسی طرح والیت در 
تحقق حوزه انقابی
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نســبیت و شــکاکیت معرفتــی، مــادی انــگاری جهــان و انســان، نســبیت ارزشــی، دموکراســی و ... طراحــی 
کردنــد. یکــی از راه کارهــای اصلــی مقابلــه بــا ایــن توطئه ها، توســعه و گســترش معرفــت و بصیــرت دینی، 
بــر پایــه اندیشــه های بنیادیــن اســامی بــرای تقویــت قــدرت تحلیــل منطقی و مســتدل می باشــد کــه در 

همیــن زمینــه، دوره آمــوزش مبانــی اندیشــه اســامی )طــرح والیــت( طراحی شــده اســت.
در ایــن بیــن، ضــرورت آشــنایی و تعمیــق مبانــی اندیشــه اســامی بــرای طــاب حوزه هــای علمیــه از 
آن جهــت مضاعــف اســت کــه ایــن قشــر فرهیختــه در پاســخگویی متناســب نســبت بــه پرســش های 
ــژه دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه مطــرح  ــه وی ــان، ب ــی کــه از ســوی جوان ــوع و شــبهات گوناگون متن
ــش های  ــا پرس ــوب ب ــۀ مطل ــرط مواجه ــن ش ــر دوش دارد. مهمتری ــل را ب ــی بدی ــالتی ب ــود، رس می ش
اساســی فرهیختــگان برخــورداری از نظــام فکــری متناســب بــا اندیشــه های نــاب اســامی و آشــنایی بــا 
پایه هــای معرفتــی تفکــر غربــی اســت. همچنیــن، اسامی ســازی دانشــگاه بــه طــور عــام و علوم انســانی 
ــه طــور خــاص، از اساســی ترین وظایــف طــاب و فضــای حوزه هــای علمیــه اســت. درک صحیــح  ب
اسامی ســازی علــوم و چگونگــی تولیــد علــم دینــی، مبتنــی بــر درکــی صحیــح از مبانــی اســام نــاب 
اســت. بــر ایــن اســاس، آشــنایی و تعمیــق مبانی اســام نــاب بــرای متولیــان اصلــی اسامی ســازی علوم، 

یعنــی طــاب حوزه هــای علمیــه امــری الزم اســت. 
پیــرو فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و تأکیــد معظــم له بــر ضــرورت نهضت نــرم افــزاری، دوره آشــنایی 
بــا نظــام تفکــر دینــی یــا همــان طــرح والیت بــا هــدف رفــع نواقص مذکــور، از ســوی مؤسســه آموزشــی 
و پژوهشــی امــام خمینــی )ره( تحــت اشــراف  آیــت اهلل مصبــاح یــزدی طراحــی و خدمــت مقــام معظــم 
رهبــری پیشــنهاد و ارائــه گردیــد کــه معظــم له ضمــن موافقــت بــا برگــزاری دوره های مذکــور ایــن کار را 

جــزء کارهــاي بنیانــي دانســتند و بــر گســترش آن بــه منزلــۀ امــری ضــروری تأکیــد کردند. 
بــا توجــه بــه تاکیــد معظــم لــه بــر ضــرورت انقابــی مانــدن حــوزه هــای علمیــه و بــا عنایــت به ایــن که 
الزمــه ی ایــن امــر تعمیــق باورهــا و ارزشــهای اســامی در قشــر طــاب  اســت و بــا توجــه بــه نقشــی 
کــه الزم اســت حــوزه ی علمیــه در تحقــق تمــدن نویــن اســامی ایفــا کنــد طــرح والیــت مــی توانــد در 
زمینــه ی تعمیــق باورهــای دینــی نقــش مهمــی  ایفــا کــرده و گام موثــری در راســتای ایــن اهــداف بزرگ 

 . شد با

مهم ترین اهداف طرح والیت عبارت است از:
1-ارائه نظام صحیح تفکر دینی و دست یابی به معرفت دینی؛

2-آشناسازی، تعمیق و تحکیم مبانی اندیشه اسامی؛
3-نقد اندیشه های باطل، انحرافی و معارض با مبانی اندیشه اسامی؛

4- تربیت نیروهای هم طراز انقاب اسامی؛
5-تأثیرگذاری فرهنگی و عقیدتی در مراکز علمی و فرهنگی؛

6-گســترش اعتقــاد نظــری و التــزام عملــی بــه والیــت فقیــه بــر اســاس مبانــی 
اندیشــه اســامی.
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فوري ترین ضرورت تفکر مذهبی
ــجم و  ــي منس ــي و داراي اصول ــلکي اجتماع ــورت مس ــه ص ــام ب ــرح اس ط
ــن  ــي از فوري تری ــان ها، یک ــي انس ــي جمع ــه زندگ ــر ب ــگ و ناظ ــک آهن ی
ــورت  ــه ص ــام، ب ــري اس ــائل فک ــت... مس ــي اس ــر مذهب ــاي تفک ضرورت ه
ــرد و هــر  ــرار گی ــوان اجــزاي یــک واحــد، مــورد مطالعــه ق ــه عن پیوســته و ب
یــک بــه لحــاظ آن کــه جزئــي از مجموعــه دیــن و عنصــري از ایــن مرکــب 
و اســتوانه اي در ایــن بنــاي اســتوار اســت و بــا دیگــر اجــزا و عناصــر، هــم آهنــگ و مرتبــط اســت و 
نــه جــدا و بي ارتبــاط بــا دیگــر اجــزا بررســي شــود تــا مجموعــا از شــناخت ایــن اصــول، طــرح کلــي 
ــادي متناســب  ــام و داراي ابع ــل و بي ابه ــوژي کام ــک ایدئول ــه صــورت ی ــن، ب ــه اي از دی و همه جانب
بــا زندگــي چندبعــدي انســان، اســتنتاج شــود. »مقدمــه کتــاب طــرح کلــی اندیشــه اســامی درقــرآن 

»53/8/3
مبانی فرهنگ

ــتوار  ــم و اس ــگ محک ــی فرهن ــن و مبان ــی دی ــا مبان ــنایی ب ــا -آش ــن آگاهی ه ــا، ای ــن معرفت ه ای
ــر شــود.  ــه نظــر مــن ایــن طــرح )والیــت( بایســتی فراگی ــی عظیمــی اســت؛ و ب ــز خیل دینــی- چی
ــاره ی آن ســرمایه گذاری  ــد و خــوب و ســازنده اســت کــه هرچــه درب ــدر مفی ــه طرح هــا آن ق این گون
شــود، بــه نظــر مــن زیــاد نیســت. دنیــای اروپــا، دنیــای مســلّط امــروز -کــه عمدتــًا همــان دنیــای 
ــک اندیشــه ی  ــر، ی ــک فک ــاِء ی ــد و آن، خ ــن خــأ را دارن ــش هســتند- مهمتری ــن تََبع ــرب و َم غ
ــه یــک فکــر صحیــح و یــک  ــوژی اســت کــه مّتکــی ب ــداول، یــک ایدئول راهنمــا و به اصطــاِح مت
تلّقــی درســت از عالَــِم وجــود باشــد. مهمتریــن خــاِء آن هــا نداشــتن ایــن اســت؛ لــذا مرتّــب ســعی 
ــن  ــه از ای ــده ای ک ــت عم ــک علّ ــد. ی ــق کنن ــت و تزری ــی، درس ــای دروغ ــد ایدئولوژی ه می کنن
ــِح درســِت تعریــف شــده ی  ــِر صحی انقــاب می ترســند، همیــن اســت کــه ایــن انقــاب، یــک تفّک

بیانات امام خامنه ای )مد ظله العالی(
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مّتکــی بــر یــک جهان بینــی صحیــح و یــک تلّقــِی مســتدل و متیــن از آفرینــش عالــم دارد. )بیانــات 
ــت 06/13/ 78(  ــدار طــرح والی در دی

ماک بصیرت
ایــن معرفت هــا بایــد مــاک فعالیــت سیاســی را هــم بــه دســت شــما بدهــد. در یــک جامعــه زنــده 
ــر از  ــر از سیاســت زدگی اســت. غی ــاش سیاســی غی ــاش سیاســی هســتند. ت ــه ت ــه موظــف ب هم
ــی کــه  ــه و خطرات ــی جامع ــان کنون ــی؛ آگاه شــدن از جری سیاســت بازی اســت. تــاش سیاســی یعن
آن را تهدیــد می کنــد و مشــخص کــردن جبهــه دوســت و جبهــه دشــمن 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 باشــد. اگــر ایــن ماک هــا در دســت یــک فعــال سیاســی نباشــد، 
ــز  ــم تمی ــد، از ه ــوط می  کن ــم مخل ــا ه ــل را ب ــق و باط ــه ح ــد، جبه ــتباه می کن ــا را اش جبهه ه

ــت 81/5/17( ــرح والی ــدار ط ــات دردی ــد. )بیان نمی ده
تمدن سازي امکان ندارد!

هیــچ ملتــي کــه داعیــه ي تمدن ســازي دارد، بــدون ایدئولــوژي نمي توانــد حرکــت کنــد و تــا امــروز 
حرکــت نکــرده اســت. هیــچ ملتــي بــدون دارا بــودن یــک فکــر و یــک ایدئولــوژي و یــک مکتــب 
ــدن  ــا تم ــد در دنی ــه مي کنی ــما ماحظ ــروز ش ــه ام ــي ک ــد. همین هائ ــازي کن ــد تمدن س نمي توان
ــا  ــد م ــد؛ گفتن ــم گفتن ــح ه ــدند؛ صری ــوژي وارد ش ــا ایدئول ــا ب ــد، این ه ــود آورده ان ــه وج ــادي را ب م
ــم؛ مطــرح  ــاد داری ــه اقتصــاد ســرمایه داري اعتق ــا ب ــد م ــا کاپیتالیســتیم، گفتن ــد م کمونیســتیم، گفتن
کردنــد، بــه آن اعتقــاد ورزیدنــد، دنبالــش کار کردنــد؛ البتــه زحماتــي هــم متحمــل شــدند، هزینــه اي 
هــم بــر دوش آن هــا گذاشــته شــد. بــدون داشــتن یــک مکتــب، بــدون داشــتن یــک فکــر و یــک 
ــام  ــدارد. )مق ــکان ن ــازي ام ــاي آن، تمدن س ــن هزینه ه ــراي آن و پرداخت ــاش ب ــدون ت ــان، و ب ایم

ــري 91/7/23( ــم رهب معظ
 فهم درست از مبانی اسامی چکار می کند؟

تفّکــر فلســفی اســام و فهــم درســت از مبانــی اســامی، کاری می کنــد کــه انســان در هــر لحظــه ای 
ــدرت  ــد؛ ق ــت می کن ــدف حرک ــدام ه ــمت ک ــه س ــای راه و ب ــد در کج ــاس می کن ــات، احس از لحظ
تحلیــل بــرای حــوادث می یابــد و وظیفــه ی خــودش را در هــر شــرایطی تشــخیص می دهــد. امــروز 
بایــد جــوان 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 طــرح والیــت 78/06/13(

مبنای همه ی معارف در ذهن و عمل
فلســفه ی اســامی-همان طور کــه شــما فرمودیــد و درســت هــم گفتیــد- فقــه اکبــر اســت؛ پایــه ی 
دیــن اســت؛ مبنــای همــه ی معــارف دینــی در ذهــن و عمــل خارجــی انســان اســت؛ لــذا ایــن بایــد 
گســترش و اســتحکام پیداکنــد و بروَیــد و ایــن بــه کار و تــاش احتیــاج دارد. )بیانــات دردیدارگروهــی 

ازفضــای حــوزه ی علمیــه ی قــم 29/ 10/ 82( 
مبانی اسامی، قالب کلی و کیفیت اداره جامعه را معین می کند 

ــه ایــن دلیــل قبــول  ــرای ذهنیــات نیســت. مــا توحیــد اســامی را فقــط ب معــارف اســامی فقــط ب
ــا در  ــدارد. م ــا ن ــت و دو ت ــی اس ــود دارد و یک ــدا وج ــه خ ــت ک ــی اس ــک واقعیت ــه ی ــم ک نمی کنی
ــد اســامی،  ــن نیســت. توحی ــط ای ــد فق ــأله توحی ــیم. مس ــته باش ــول داش ــن را قب ــد ای ــان بای ذهنم
ــد؛  ــن می کن ــا را معی ــا را شــکل می دهــد؛ عمل ه ــا و دل ه ــا را می ســازد؛ روح ه ــردی م شــخصیت ف
ــن  ــا را معی ــت اداره  جامعه ه ــه و کیفی ــی جامع ــب کل ــد؛ قال ــن بشــری را ترســیم می کن ارتباطــات بی

ــری 83/6/9( ــم رهب ــام معظ ــات مق ــد. )بیان می کن
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حاصل کار و تاش های عقبه های فکری نظام
دوره طــرح والیــت و شــش کتــاب آن حاصــل تاش هــا و فعالیت هــاي 
ده هــا نفــر در طــول ده هــا ســال اســت کــه از افــکار عامــه طباطبائــي، 
شــهید مطهــري و حضــرت امــام )ره( در آن هــا اســتفاده شــده اســت و 

بــه تبییــن مبانــي اندیشــه اســامي پرداختــه اســت.

طــرح والیت حاصل کار بزرگان انقاب
انقــاب اســامی ایــران بزرگانــی دارد کــه بیــش از 50 ســال در راه مباحــث اســامی تــاش 
کردنــد کــه حاصــل آن ایــن مجموعــه تفکــرات دینــی اســت کــه امــروز طراحــی شــده اســت. 

مســائل بنیادین که همه باید بدانند چیست؟
ــن  ــه، ای ــاي علمی ــور در حوزه ه ــال حض ــه 70 س ــب ب ــول قری ــده در ط ــم بن ــل فه حاص
ــي  ــته کل ــش دس ــه ش ــد، ب ــد بدان ــلماني بای ــر مس ــه ه ــادي اي ک ــائل بنی ــه مس ــت ک اس
ــامي  ــت اس ــا حکوم ــن آن ه ــي و آخری ــا معرفت شناس ــن آن ه ــه اولی ــود ک ــیم مي ش تقس
ــده اســت. ــروف ش ــت مع ــرح والی ــام ط ــه ن ــروز ب ــث ام ــه مباح ــن مجموع ــه ای اســت ک

معارف اســام نظام مند یا تفکیک شده
ــه اســام می دانیــم چــه رابطــه اي بیــن  ــوط ب ــاره چیز هایــی کــه مرب یــک ســؤال: مــا درب

بیانات عامه مصباح یزدی  )دامت برکاته(
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ــا گزینــه در این جــا وجــود دارد. یکــي  خــود این هــا قائلیــم؟ چنــد فــرض مي شــود؛ چنــد ت
ــاس،  ــد، یکــي  گل رز اســت، یکــي  گل ی ــن کــه این هــا مجموعشــان یــک دســته گل ان ای
ــگ و  ــا رن ــم ب ــرض کنی ــددي ف ــی را همچــون گل هــاي متع ــرف دین ــق. مع یکــي  گل زنب
ــا  ــد، م ــه هــم ندارن ــا ربطــي ب ــد، ام ــف  خوشــرنگ و خوشــبو هســتند و مفی بوهــاي مختل
ــام  ــته گل. اس ــود دس ــم؛ مي ش ــي مي بندی ــم و دور آن نخ ــم مي گذاری ــار ه ــا را کن این ه
یــک دســته گل اســت بخشــي اش گل رز اســت، بخشــي اش گل یــاس اســت و... امــا خــود 
ــن آن را عــوض  ــه ای ــد، ن ــاس از گل رز مي روی ــه گل ی ــد؛ ن ــري ندارن ــا در هــم تأثی گل ه
ــب  ــش. خ ــک بین ــن ی ــان؛ ای ــراي خودش ــتند ب ــتقلي هس ــک گل مس ــدام ی ــد. هر ک مي کن
براســاس ایــن بینــش اگــر یــک جامعــه اي یــک بخشــي از این هــا را داشــته باشــد، مثــا 
اعتقاداتــي داشــته باشــد یــا اخــاق یــا در فقــه، طهــارت و نجاســت را خــوب رعایــت کنــد، 
خــب یــک بخشــي از اســام را دارد؛ چــون این هــا دســته گلي بــود؛ لــذا بخشــی از گل هــا 

را دارد بخشــی را فاقــد اســت.
نگــرش دیگــر نقطــه مقابــل ایــن نگــرش اســت. ایــن  طــور کــه ایــن معــارف رابطــه اصــل و 
فــرع دارد، رابطــه ریشــه و شــاخه و بــرگ دارد. بخشــي از این هــا حکــم ریشــه درخــت را دارد، 
ــاخه هاي  ــي  ش ــي، بعض ــاخه هاي اصل ــي  ش ــت را دارد، بعض ــه درخ ــم تن ــارف حک ــي مع بعض
خیلــي نــازک و ریــز، بعضــي برگ انــد و باالخــره بعضــي هــم میوه انــد؛ ولــي این هــا همــه بــه 
ــد. اگــر ریشــه بخشــکد  ــه وجــود نمي آی ــوه اي ب ــرگ نباشــد می ــد. اگــر شــاخ و ب هــم مربوط ان
همــه درخــت از بیــن مــي رود. ایــن هــم یــک تصــوري اســت از ارتبــاط بخش هــاي مختلــف 
ــم  ــر را نمي توانی ــر آن نظ ــم، دیگ ــا پذیرفتی ــن را م ــر ای ــر. اگ ــه هم دیگ ــام ب ــارف اس مع
بپذیریــم. اگــر ایــن درخــت بخواهــد باشــد اول بایــد ریشــه محکــم داشــته باشــد. اگــر ریشــه 
خشــکید دیگــر آن هــا عاریــه اي اســت. َکَشــجَرٍة َخبِیَثــٍۀ اجُتثَّــت مــن َفــوِق اأَلرِض مــا لَهــا مــن 

َقــَراٍر، دوام نمــي آورد خــودش هــم پــا در هواســت.  
معــارف اســام چگونــه اســت؟ آیــا ایــن هــا رابطــه ارگانیــک بــا هــم دارنــد؟ از ریشــه چیــزي 
ــي  ــا گل های ــه این ه ــا ن ــد؟ ی ــوه مي رس ــه می ــا ب ــد ت ــد مي کن ــود، رش ــه مي ش ــد، تغذی مي روی
ــم  ــه ه ــي ب ــد و ربط ــي مي روین ــا اتفاق ــي و احیان ــرایط خاص ــق ش ــدام طب ــر ک ــتند ه هس
ندارنــد؟ شــاکله صحیــح اســام در تعبیــر قرآنــي شــجره هســت. َضــَرب اهلّل مَثــًا َکلمــًۀ َطیبــًۀ 
ــإِْذِن  ِ ــٍن ب ــا ُکلَّ حی ــي ُأُکلَه ــت: ُتْؤت ــي الســماء. آن وق ــا ف ــت وَفْرعه ــا ثَابِ ــٍۀ أَصُله ــجرٍة َطیب َکَش
ــرگ دارد،  ــه دارد، شــاخ و ب ربهــا دیــن رابطــه اجزایــش رابطــه درخــت اســت. ریشــه دارد، تن
ــم بچســبانیم  ــا ه ــا را ب ــم باشــند. این ه ــدا از ه ــه ج ــي نیســت ک ــاي متنوع ــوه دارد، گل ه می

ــر یــک درخــت هســت. ــه خی ــم یــک دســته گل. ن ــم بگویی ــخ دورش ببندی یــک ن

حاصل عمر
تحقیقــات و زحمــات 70 ســاله بنــده درحــوزه علمیــه همچــون درختــی اســت کــه میــوه 

آن طــرح والیــت اســت. ایــن میــوه را قــدر بدانیــد و ســبک نشــمارید. )94/11/8(
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ــه  ــن ب ــاح پرداخت ــای مصب ــات آق ــی از خصوصی √ : یک
کارهــای بنیانــی اســت. شــما بدانیــد اگــر می گفتیــد برای 
ایــن کار می خواهیــم ســراغ آقــای مصبــاح برویم مشــکل 
می دانســتم ایشــان قبــول کننــد، ولــی بعــد کــه شــنیدم؛ 
واقعــا خــدا را شــکر کــردم. کســی بهتر از ایشــان را 
نمی توانیــد پیــدا کنیــد. ایشــان هــم از لحــاظ علمی 
ــد و هــم از لحــاظ معنــوی.  در ســطح باالیــی قــرار دارن
خیلــی مهــم اســت ایــن وارســتگی و صفــای معنــوی و 

مــن خــدا را شــکر می کنــم کــه چنیــن جلوه هایــی وجــود دارد.   دیــدار بــا شــورای سیاســت گــذاری طــرح والیــت 1375/6/20

√ : ایــن فعالیت هــا بزرگتــر از حــد توصیــف و خــارج از حــد توقــع اســت. مؤسســه ای مبــارک و خوشــحال 
کننــده اســت. ایــن همــه ظرفیــت و تــوان کار، مــژده ای بــزرگ اســت، البتــه اینهــا بــر می گــردد بــه خصوصیــات 
برجســته و ممتــازی کــه در شــخص جنــاب آقــای مصبــاح وجــود دارد. مــن از ســال های میانــی دهــه 30 بــا ایشــان 
ــا  ــوا و اخــاص این ه ــردم. فضــل، تق ــا را در ایشــان مشــاهده می ک ــن ویژگی ه ــان ای ــان زم ــنایی دارم و از هم آش
چیزهــای بــا ارزش و بــا عظمتــی اســت و خداونــد بــا ایــن ویژگی هاســت کــه بــه حرکتــی برکــت می دهــد. چنانچــه 
کار بــر مبنــای علــم پایه گــذاری بشــود وکننــده ی کار، آن را بــا نیــت خالــص انجــام دهــد و خــودش هــم در عمــل 
اهــل تقــوا و مراقبــه باشــد این هاســت کــه یــک جامعــه را متبــرک می کنــد. جنــاب آقــای مصبــاح حقــاً و انصافــًا 
از حســنات و ذخایــر حوزه انــد. رحمــت خــدا بــر آن اســاتیدی کــه بــر ایشــان تاثیــر گذاشــته اند و ایشــان را تربیــت 
ــد... ایــن مؤسســه  ــر خــود آقــای مصبــاح کــه منشــأ ایــن همــه برکات ان ــد و رحمــت و تفضــل خــدا ب کرده ان
خــوب، جامــع و کامــل می توانــد از لحــاظ تــاش پیگیــر، خســتگی ناپذیــر، خالصانــه و عالمانه 
الگویــی بــرای حــوزه باشــد.  ســخنرانی رهبــر انقــاب در دیــدار بــا اعضــای  هیــأت علمــی موسســه امــام خمینــی)ره( 3/ 1389/8 

عامه طباطبایی  و  مطهری زمان



11

√  : بنــده هــم بــه ســهم خــودم قــدر آقــای مصبــاح را می دانــم. واقعــا می دانــم کــه ایشــان در کشــور 
و بــرای اســام چــه وزنــه ای هســتند و حقــا و انصافــا مــا امــروز نظیــر ایشــان را  حــاال بــه ایــن تعبیــر 
بگوییــم خیلــی نــادر نظیــر آقــای مصبــاح 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 ایشــان 
جمــع اســت؛ هــم علــم، هــم بصیــرت بــه معنــای حقیقــی کلمــه و هــم صفــا. این ســه 
تــا بــا هــم در وجــود ایشــان خیلــی ارزشــمند اســت. خداونــد متعــال انشــاء اهلل وجــود ایشــان را بــرای مــا و 
انقــاب محفــوظ بــدارد و وجــود ایشــان را ســالم بــدارد تــا همــه بتواننــد از بــرکات ایشــان اســتفاده نمایند.  

رهبر معظم انقاب اسامي در منزل آیت اهلل مصباح یزدي1389/11/20

√  : مــن خواهــش می کنــم کــه یکایــک بــرادران بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه معــارف بایســتی در 
ســطح راقــی و اعلــی ارائــه بشــود. معنــای اعلــی، پیچیــده بــودن نیســت -پیچیده تریــن حرف هــا را 
می شــود ســاده بیــان کــرد- منظــور مــا متین تریــن حرف هاســت. بایــد متین تریــن و صحیح تریــن 
ــه بشــود. آن چیــزی کــه مــن از معــارف توقــع دارم، ایــن اســت.  و پیشــرفته ترین حرف هــا گفت
ممکــن اســت شــما بگوییــد کــه مــا ایــن را چگونــه تأمیــن کنیم. شــما بایــد یــک گــروه مشــاوره ی محتوایی 
از مناســبترین شــخصیت هایی کــه امــروز می توانیــد پیــدا کنیــد، داشــته باشــید؛ مثــًا از آقــای مصبــاح دعوت 
کنیــد و اصــرار هــم بکنیــد؛ یــا مثــًا از شــاگردان آقــای مصبــاح دعــوت کنیــد. خوشــبختانه یکــی 
از موفقیت هــای آقــای مصبــاح یــزدی در قــم ایــن اســت کــه ایشــان برخــاف خیلــی از فضــای مــا کــه 

فضلشــان در خودشــان منحصــر مانــده، فضلــش در شــاگرداِن خوب ســرریز شــده اســت.  
 بیانات در دیدار اعضای گروه ویژه و گروه معارف اسامی صدای جمهوری اسامی ایران  1370/12/13

√  : مــن ایشــان را نزدیــک بــه چهــل ســال اســت می شناســم و بــه ایشــان ارادت قلبــی دارم؛ فقیه، فیلســوف، 
متفّکــر و صاحب نظــر در مســائِل اساســی اســام. اگــر خــدای متعــال بــه نســل کنونــی ما ایــن توفیــق را نداد 
کــه از شــخصیتهایی مثــل مرحــوم عّامــه ی طباطبایــی، یــا مرحــوم شــهید مطّهری اســتفاده 
کنــد، بحمــداهلَلّ ایــن شــخصیت عزیــز و عظیــم، خــاءِ آن عزیــزان را در زمــان مــا پــر مــی کنند.  

از بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان بسیجی طرح والیت  1378/6/13

ــاش  ــن ت ــران ای ــدرکاران و مدی ــتادان و دســت ان ــان و اس ــم از معلم √  : الزم اســت تشــکر کن
ــًا  ــا ارزش اســت، مخصوصــاً از شــخص جنــاب آقــای مصبــاح کــه حقیقت فرهنگــی کــه بســیار ب
یکــی از وجود هــای مبــارک و مغتنــم در دوره ی مــا هســتند و منبــع فکــر و اندیشــه ی بــی 
غــل و غــش معــارف اســامی. ان شــاءاهلل خداونــد بــه ایشــان و دیگــر دســت انــدرکاران 
ــد و وســیله ی بهره منــدی هــر چــه  ــا ارزش را عنایــت کن توفیــق ادامــه ی ایــن خدمــت بســیار ب

ــد.  ــم کن ــت فراه ــمه های معرف ــن سرچش ــان را از ای ــر جوان ــترده تر و عمیق ت ــتر، گس بیش
مقام معظم رهبری در جمع شرکت کنندگان در طرح والیت 1381/5/17
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ــی  ــزار مطلوب ــت از نرم اف ــدم نخس ــه در ق ــت ک ــی اس ــوب، تمدن ــامی مطل ــدن اس تم
ــت  ــارت اس ــامی عب ــدن اس ــکیل دهندة تم ــزاری تش ــش نرم اف ــد. دو بخ ــوردار باش برخ
ــوان  ــی می ت ــر، زمان ــارت دیگ ــه عب ــا(. ب ــا )رفتاره ــرات( و کنش ه ــا )تفک از بینش ه
ــم  ــه و ه ــر جامع ــم ب ــه های حاک ــم اندیش ــه ه ــیم ک ــامی برس ــزرگ اس ــدن ب ــه تم ب

ــد. ــامی باش ــای آن اس ــی اعض ــردی و اجتماع ــای ف رفتاره
ارتباط ارگانیک نظام معرفتی نرم افزار اسامی

ــا  ــا و ارزش ه ــتند، باوره ــا هس ــر از بینش ه ــا متأث ــوع کنش ه ــه ن ــویی، از آنجا ک از س
بــرای نــوع رفتارهــای جامعــه پایــه محســوب می شــوند. بنابرایــن، نــوع رفتارهــای افــراد 
بســتگی بــه نظــام معرفتــی آنهــا دارد. از ســوی دیگــر، از آنجــا کــه نظــام ارزشــی بایــد 
ــه  ــرد. ب ــکل بگی ــا ش ــه باوره ــه ب ــدون توج ــد ب ــد، نمی توان ــته باش ــی داش ــاک واقع م
عبــارت دیگــر، بایدهــا و نبایدهــای تمــدن اســامی ریشــه در هســت ها و نیســت های آن 
دارد. ارزش هــای دینــی از هــم گســیخته نیســت، بــه طــوری کــه هــر کســی هــر چیــزی 
را خــوب یــا بــد بدانــد. بــا توجــه بــه باورهــا، فقــط چیزهایــی خــوب اســت کــه در نســبت 
بــا واقعیــت ارزش مثبتــی داشــته باشــد و چیزهایــی بــد اســت کــه در نســبت بــا واقعیــت 
ــا  ــت ها ب ــت ها و نیس ــان هس ــبت می ــا از نس ــی م ــد؛ یعن ــوردار باش ــی برخ از ارزش منف
ــوق، در  ــکات ف ــه ن ــه ب ــا توج ــم. ب ــخیص می دهی ــد را تش ــوب و ب ــان، خ ــعادت انس س
تمــدن اســامی بــه یــک نظــام بینشــی و رفتــاری منســجم نیازمندیــم کــه بــه صــورت 

معرفی نظام محتوایی
 طرح والیت طاب

حجت االسام دکتر الهی راد    مدیر مرکز  آموزش های آزاد مؤسسه امام خمینی )ره(
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ــرای  ــه ب ــز پای ــرای ارزش هــا هســتند و ارزش هــا نی ــه ب ارگانیــک و پیوســته، باورهــا پای
ــوند. ــوب می ش ــا محس رفتاره

مراتب معرفتی نظام بینشی
یکــی از مشــکات جــدی مــا امــروزه عــدم توجــه بــه نظــام معرفتــی در اندیشــه اســامی 

اســت؛ زیــرا:
ــام  ــک نظ ــا از ی ــان م ــی جوان ــت. یعن ــک نیس ــام وار و ارگانی ــا نظ ــی م ــور بینش اواًل؛ ام
معرفتــی دارای ســاختار منطقــی برخــوردار نیســتند؛ بلکــه در نهایــت یــک شــناخت های 
ــکل  ــا ش ــی آن ه ــوب بینش ــام و چارچ ــن روش، نظ ــا ای ــه ب ــد ک ــیخته ای دارن از هم گس
ــه  ــا ب ــن رو، م ــذارد. از ای ــاری می گ ــوزه رفت ــوء آن را در ح ــر س ــرد. در نتیجــه، اث نمی گی
یــک تفکــر نظام منــد نیازمندیــم کــه از یــک چارچــوب منســجمی برخــوردار باشــد. ایــن 

ــن. ــه دی ــی نگاهــی سیســتماتیک ب یعن
ثانیــًا؛ مبانــی یــا همــان پایه هــای اصلــی اندیشــه اســامی مــورد توجــه و اهتمــام قــرار 
ــا  ــی ی ــوم تجرب ــی )در حوزه هــای فکــری گوناگــون عل ــچ نظــام معرفت ــرد. در هی نمی گی
انســانی( معنــا نــدارد مبانــی آن مــورد غفلــت قــرار گیــرد. آیــا می تــوان بــدون برخــورداری 
از مبانــی الزم، نظــام اندیشــه ای را تبییــن و بــر اســاس آن الگــو ارائــه کــرد؟ باالتفــاق در 
ــر  ــرا ه ــم؛ زی ــی آن عل ــم مبان ــود دارد و ه ــتم وج ــم سیس ــی ه ــته های علم ــۀ رش هم
نظریــه ای مبتنــی بــر مبانــی و اصولــی اســت. چنانکــه دانشــمندان علــوم تجربــی، تــاش 
ــوه  ــول جل ــش را معق ــای خوی ــده، دیدگاه ه ــی پذیرفته ش ــتفاده از مبان ــا اس ــد ب می کنن
ــد فلســفه و کام  ــن بصــورت تخصصــی در رشــته هایی مانن ــن دی ــد. مباحــث بنیادی دهن
ــی  ــی طوالن ــد صــرف زمان ــًا دشــوار و نیازمن ــن آنهــا عموم مطــرح می شــوند کــه آموخت
اســت و بــه همیــن دلیــل عمــوم جوانــان از حاصــل ایــن تحقیقــات عمیــق بی بهره انــد. 
طــاب بایــد بیاموزنــد کــه ایــن معــارف عمیــق را ساده ســازی کــرده و حاصــل آن را در 
ــی و شــهید مطهــری در  ــد؛ کاری کــه عامــه طباطبائ ــرار دهن ــان ق ــار عمــوم جوان اختی
آن پیشــگام بــوده و از ایــن طریــق خدمــت شــایانی بــه رشــد دینــی جوانــان در آســتانه 
ــی  ــای انحراف ــه دیدگاه ه ــا را نســبت ب ــی آن ه ــد و شــبهات ذهن ــاب اســامی کردن انق
ــن  ــه های بنیادی ــدم اندیش ــاس، تق ــن اس ــر ای ــد. ب ــخ گفتن ــم پاس ــون مارکسیس همچ
ــی  ــکار اســت. هــرگاه توانســتیم مبان ــل ان ــر قاب ــر ســایر معــارف اســامی غی اســامی ب
اندیشــه اســامی را بــه نحــو معقــول و منطقــی تبییــن کنیــم، می تــوان از الگــوی جامــع 
ــوق  ــای ف ــه خأه ــم ک ــول کنی ــت را قب ــن واقعی ــد ای ــت. بای ــی ســخن گف ــت دین معرف
ــفانه  ــرد. متأس ــش ک ــد اصاح ــود دارد و بای ــه وج ــای علمی ــه ای حوزه ه ــام اندیش در نظ
ــه اســت. وقتــی  ــز چنیــن چارچــوب معرفتــی شــکل نگرفت در نظــام معرفتــی طــاب نی
ــه  ــی ب ــارف دین ــال مع ــراً در انتق ــند، قه ــوردار نباش ــری برخ ــام فک ــن نظ ــاب از ای ط

ــد. ــز ندارن ــی شــکل دهی نظــام وار اندیشــه اســامی را نی ــران توانای دیگ
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ارتباط منطقی میان مبانی اندیشه اسامی
از:  اســت  عبــارت  ترتیــب  بــه  اســامی  بنیادیــن  اندیشــه های  منطقــی  ســیر 
ــوق و  معرفت شناســی، خداشناســی فلســفی، انسان شناســی، فلســفه اخــاق، فلســفه حق
فلســفه سیاســت. ارتبــاط ارگانیــک و منطقــی ایــن محورهــای شــش گانه را بــه اختصــار 

توضیــح می دهیــم:
ارائــۀ مــدل مطلــوب جامعــه اســامی و ادارة صحیــح یــک جامعــه متوقــف بر برخــورداری 
از مبانــی سیاســی اســت کــه بتوانــد اواًل؛ ماهیــت حکومــت و رابطــۀ آن را بــا دیــن تبییــن 
ــق  ــًا؛ مصادی ــد. ثالث ــت را مشــخص کن ــق حکوم ــان ح ــا هم ــًا؛ مشــروعیت ی ــد. ثانی کن
ــه  ــی در زمین ــش های اساس ــه پرس ــًا؛ ب ــد. رابع ــف کن ــون کش ــرایط گوناگ ــق را در ش ح
ــردم،  ــم و م ــل حاک ــوق متقاب ــد آزادی و مشــارکت سیاســی، حق ــی، همانن ــت دین حکوم
ــد  ــن رو، نیازمن ــد. از ای ــه کن ــب ارائ ــخ های مناس ــم، و ... پاس ــارات حاک ــدود و اختی ح
ــژه  ــه وی ــال مســائل فــوق، ب ــی 6( هســتیم. پاســخ صحیــح در قب فلســفه سیاســی )مبان
حــق حکومــت و نقــش مــردم و مصادیــق حــق در شــرایط گوناگــون متوقــف بــر تلقــی 
ــا زمانــی کــه  ــع »حــق« اســت. روشــن اســت ت ــا، منشــأ، اهــداف و مناب صحیــح از معن
نتوانیــم تحلیلــی صحیــح از حــق، بــه عنــوان مبنایــی بــرای مســائل فــوق، ارائــه کنیــم، 
ــد  ــن رو، نیازمن ــیم. از ای ــته باش ــوب داش ــت مطل ــح از سیاس ــل صحی ــم تحلی نمی توانی
فلســفه حقــوق )مبانــی 5( هســتیم. بــه منظــور تحلیــل مناســِب مفاهیــم ارزشــی کــه در 
دو حــوزة فــوق بــکار گرفتــه می شــود، هماننــد حــق، باطــل، خــوب، بایــد، نبایــد، درســت 
ــد(  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــیار م ــم بس ــن مفاهی ــری ای ــۀ بش ــت )در جامع و نادرس
نیازمنــد برخــورداری از مبنایــی صحیــح و منظقــی از خــود »ارزش« اســت. چــه نســبتی 
ــاک  ــبی؟ م ــا نس ــد ی ــی مطلق ان ــور ارزش ــا ام ــود دارد؟ آی ــت وج ــان ارزش و واقعی می
ــش ها  ــن پرس ــه ای ــا ب ــت؟ ت ــی چیس ــک آن از ارزش منف ــت و تفکی ــف ارزش مثب کش
پاســخ صحیحــی داده نشــود، هیــچ نظــام حقوقــی و سیاســی قابــل دفــاع نیســت. بــرای 
ــام  ــر نظ ــی، ه ــبیت اخاق ــا نس ــی ی ــی اخاق ــرش غیرواقع گرای ــورت پذی ــال، در ص مث
ــر  ــد ب ــن صــورت، اصــرار و تأکی ــود. در ای ــد ب ــرش خواه ــل پذی ــی قاب سیاســی و حقوق
ــا  ــا ارزش ه ــد فلســفه اخــاق ی ــن رو، نیازمن ــود. از ای ــو خواهــد ب حکومــت اســامی لغ

ــی 4( هســتیم. )مبان
ــی  ــد تحلیل ــود، بای ــف می ش ــان« تعری ــا »انس ــبت ب ــی در نس ــام ارزش ــه نظ ــا ک از آنج
صحیــح از حقیقــت انســان داشــته باشــیم. هــر نــوع نــگاه بــه هســتی انســان می توانــد 
بــه نظــام ارزشــی خاصــی منجــر شــود. آیــا نظــام ارزشــی مبتنــی بــر انســان تک ســاحتی 
ــان  ــش انس ــوب از آفرین ــدف مطل ــه، ه ــژه آنک ــه وی ــت؟ ب ــان اس ــاحتی یکس ــا دو س ب
متوقــف بــر حقیقــت وجــودی انســان اســت. همچنیــن بــاور یــا عــدم بــاور بــه معــاد کامًا 
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بــه نــوع تلقــی از وجــود انســان بســتگی دارد. هــر نــوع هدف گــذاری نســبت بــه وجــود 
انســان، بایدهــا و نبایدهــا، و خوب هــا و بدهــای خاصــی را می طلبــد. از ایــن رو، نیازمنــد 
ــل  ــز در تحلی ــتی نی ــان هس ــان در جه ــگاه انس ــتیم. جای ــی 3( هس ــی )مبان انسان شناس
صحیــح هــدف انســان تأثیــر جــدی دارد. آیــا انســان موجــود مســتقل و قائــم بــه ذات 
اســت، یــا خــود وابســتۀ بــه موجــود دیگــری اســت؟ آیــا انســان خــود آفریننــدة خویــش 
اســت یــا نیازمنــد مبدئــی در آفرینــش )خداونــد( اســت. در صــورت وجــود مبــدأ آفرینــش، 
چــه نســبتی میــان انســان و خالــق او وجــود دارد؟ خالــق انســان چــه ویژگی هایــی دارد؟ 
تأثیــر ایــن موضــوع در مباحــث انسان شــناختی و ارزش شــناختی بســیار اساســی اســت. 
بــرای مثــال، در صــورت وجــود خداونــد، انســان موجــودی وابســته خواهــد بــود؛ در نتیجه، 
ــی آفرینــش  ــوب و هــدف نهای ــد هــم در تشــخیص کمــال مطل ــه وجــود خداون ــاور ب ب
انســان تأثیــر خواهــد گذاشــت و هــم در نــوع نظــام ارزشــی. نظــام حقوقــی و سیاســی 
در صــورت وجــود خداونــد و عــدم آن کامــًا متفــاوت خواهــد بــود. از ایــن رو، نیازمنــد 
مباحــث هستی شناســی یــا خداشناســی فلســفی )مبانــی 2( خواهیــم بــود. در نهایــت، از 
ــی  ــی کــه جــزو مبان آنجــا کــه در همــۀ موضوعــات فــوق و همچنیــن ســایر موضوعات
ــه  ــد نســبت ب ــد، عنصــر اساســی »شــناخت« مطــرح می شــود، بای ــه حســاب نمی آین ب
اصــل شــناخت و ماک هــای آن تحلیلــی صحیــح داشــته باشــیم. آیــا شــناخت یقینــی 
ــورت  ــد؟ در ص ــت نباش ــا نادرس ــناخت های م ــۀ ش ــوم هم ــا معل ــت؟ از کج ــن اس ممک
ــوع شــناخت وجــود  ــن ن ــه ای ــرای دسترســی ب ــی، چــه ماکــی ب امــکان شــناخت یقین
ــوم  ــا معل ــیم؟ از کج ــته باش ــی داش ــح دسترس ــم صحی ــه فه ــوان ب ــه می ت دارد؟ چگون
همــۀ شــناخت های مــا نســبی و وابســتۀ بــه شــرایط ذهنــی )نســبیت معرفتــی( نباشــد؟ 
ــی داوری  ــای دین ــت معرفت ه ــه وضعی ــبت ب ــد نس ــوق بای ــش های ف ــاس پرس ــر اس ب
صحیحــی داشــته باشــیم؟ در صورتــی کــه معرفــت یقینــی ممکــن نباشــد و راهــی بــرای 
ــچ معرفــت دینــی )حتــی  تشــخیص معرفــت درســت از نادرســت نباشــد، در نتیجــه هی
وجــود خــدا و معــاد( قابــل اعتمــادی وجــود نخواهــد داشــت. از ایــن رو، همــۀ آنچــه در 
بــاب خــدا، انســان، ارزش، حقــوق، سیاســت و هــر شــاخۀ معرفتــی دیگــر گفتــه می شــود، 
غیرقابــل اعتمــاد خواهــد بــود. الزمــۀ چنیــن نگاهــی بــه معرفــت، نفــی هرگونــه نظــام 

ــی 1( هســتیم. ــد معرفت شناســی )مبان ــن رو، نیازمن ــود. از ای ــی خواهــد ب معرفت
چنانکــه بیــان شــد، ایــن نظــام فکــری مبانــی بــه صــورت ارگانیــک اســت کــه بــه نحــو 
منطقــی بــه یکدیگــر وابســته اند. تــا تکلیــف پایه هــای قبلــی مشــخص نشــود، بحــث از 
پایه هــای بعــدی لغــو خواهــد بــود.  ایــن طــرح ویــژه طــاب گرامــی در دو ســطح طراحــی 

گردیــده اســت کــه ســرفصل های آن بــه شــرح زیــر اســت:
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1ـ معرفت شناسي)مبانی اندیشه اسامی 1(

درس اّول: کلیات
درس دّوم: علم حضوري

درس سوم: ارزش علم حضوري
درس چهارم: علم حصولی

درس پنجم: ارزش علم حصولی
درس ششم: راههای معرفت)1(
درس هفتم: راههای معرفت )2(

درس هشتم: شک گرایی و نسبیت گرایی
درس نهم: هرمنوتیک فلسفی

درس دهم: ارزیابی معرفت دینی
درس یازدهم: تعدد قرائتها

 

2ـ خداشناسي )مبانی اندیشه اسامی 2(
بخش اول: مباني فلسفي خداشناسي

درس اّول: وجوب، امتناع و امکان
درس دّوم: اصل علیت
درس سوم: اقسام علت

درس چهارم: وجودبخشي علت فاعلي
درس پنجم: نتایج اصل علیت

درس ششم: امتناع تسلسل و دور
بخش دوم: خداشناسي

درس هفتم: اثبات وجود خداوند
درس هشتم: کمال مطلق و یکتایي خداوند

درس نهم: اوصاف سلبي
درس دهم: اوصاف ثبوتي

درس یازدهم: جبر و اختیار
درس دوازدهم :حکمت خداوند
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3ـ انسان شناسي )مبانی اندیشه اسامی 3(

درس اّول: کلیات
درس دّوم : ساحتهای وجودی انسان

درس سّوم: سرشت انسان
درس چهارم: حیات انسان پس از مرگ

درس پنجم: هدف آفرینش انسان
درس ششم: نیاز انسان به راه سعادت و هدایت الهی

درس هفتم: آخرین هدایت الهی
درس هشتم: جامعیت و جاودانگی اسام

درس نهم: امامت
درس دهم: مهدویت

4ـ فلسفه اخاق )مبانی اندیشه اسامی 4(

درس اّول: کلّیات
درس دّوم: مفاهیم اخاقی

درس سوم: ارزش و واقعیت
درس چهارم: اطاق و نسبیت اخاق

درس پنجم: مکاتب اخاقي غیر واق عگرا
درس ششم: مکاتب اخاقی واقع گرا

درس هفتم: اثبات واقع گرایی اخاقی
درس هشتم: معیار ارزش اخاقی

درس نهم: ارزیابی صفات اکتسابی وکارهای اختیاری )1(
درس دهم: ارزیابی صفات اکتسابی وکارهای اختیاری )2(
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5ـ فلسفه حقوق )مبانی اندیشه اسامی 5(

درس اّول : کلیات تعاریف و اصطاحات
درس دّوم: شناخت حقوق موضوع بحث

درس سّوم: رابطه حقوق با اخاق و دین به طور عام
درس چهارم: رابطه حقوق و دین اسام به طور خاص
درس پنجم: مکاتب حقوقی )1(: مکتب حقوق طبیعی

درس ششم : مکاتب حقوقی)2(: مکتب حقوقی پوزیتیویستی
درس هفتم: مکاتب حقوقی)3(: مکتب حقوق اسام

درس هشتم: نظام های حقوقي
درس نهم: ویژگی های نظام حقوقی اسام

درس دهم: منابع حقوق اسام
درس یازدهم: حقوق بشر)1(: اعامیه ی جهانی حقوق بشر و نقد کلی آن

درس دوازدهم: حقوق بشر )2(: مقایسه ی حقوق بشر اسامی و اعامیه جهانی حقوق بشر

6ـ فلسفه سیاست )مبانی اندیشه اسامی 6(

درس اّول: مفاهیم و کلیات
درس دّوم: اسام و سیاست

درس سّوم: مشروعیت حکومت
درس چهارم: جایگاه مردم در حکومت اسامی
درس پنجم: تبیین مفهومی و ادله والیت فقیه

درس ششم : پیشینه والیت فقیه
درس هفتم: شرایط و چگونگی تشخیص ولّی فقیه

درس هشتم: گستره ی اختیارات ولّی فقیه
درس نهم: کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه
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