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امام رضا )علیه السالم ( فرمودند:

اإلیماُن ُهَو َمعِرَفٌة بِالَقلِب َو اِقراٌر بالِلّساِن َو َعمٌل بِاألَرکاِن؛

ایمان عبارت است از: شناخت قلبی،
اقرار و اعتراف زبانی و عمل با اعضا و جوارح.

تحف العقول، ص ٤٢٢
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ــا  ــد ب ــت و میتوان ــح اس ــل صال ــه عم ــی مقدم ــت دین معرف
ــی  ــی و فرهنگ ــای سیاس ــه فعالیته ــای الزم، ب ــن مالکه تبیی
دانشــجویان جهــت دهــد ... بــه فضــل پــروردگار، نســل 
جــوان ایــن کشــور بــه وظایــف تاریخــی خــود عمــل خواهــد 
ــی دشــوارتر  ــل دشــمن، وظایف ــردن کام ــد ک ــا ناامی ــرد و ب ک
انجــام خواهــد  انقــالب را بخوبــی  از وظایــف نســل اول 
داد و پایــه هــای انقــالب را مســتحکم تــر خواهــد کــرد.

امام خامنه ای )مدظله العالی(
١٣٨١/٠٥/١٧
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مقدمه
چرایی نیاز به طرح های معرفت افزایی در دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

ـــا،  ـــان ه ـــی انس ـــی جمع ـــه زندگ ـــر ب ـــگ و ناظ ـــک آهن ـــجم و ی ـــی منس ـــی و دارای اصول ـــلکی اجتماع ـــورت مس ـــه ص ـــالم ب ـــرح اس ط
ـــت. ـــی اس ـــر مذهب ـــای تفک ـــرورت ه ـــن ض ـــوری تری ـــی از ف یک

ـــاظ  ـــه لح ـــک ب ـــر ی ـــرد و ه ـــرار گی ـــه ق ـــورد مطالع ـــد م ـــک واح ـــزاء ی ـــوان اج ـــه عن ـــته و ب ـــورت پیوس ـــه ص ـــالم، ب ـــری اس ـــائل فک مس
ـــر،  ـــزاء و عناص ـــر اج ـــا دیگ ـــت و ب ـــتوار اس ـــای اس ـــن بن ـــتوانه ای در ای ـــب و اس ـــن مرک ـــری از ای ـــن و عنص ـــه دی ـــی از مجموع ـــه جزئ آنک
ـــرح  ـــن اصـــول، ط ـــناخت ای ـــا از ش ـــا مجموع ـــود ت ـــی ش ـــرر م ـــزا ! ب ـــر اج ـــا دیگ ـــاط ب ـــی ارتب ـــدا و ب ـــه ج ـــط هســـت و ن ـــگ و مرتب هماهن
ـــد  ـــی چن ـــا زندگ ـــب ب ـــادی متناس ـــام و دارای ابع ـــی ابه ـــل و ب ـــوژی کام ـــک ایدئول ـــورت ی ـــه ص ـــن ب ـــه ای از دی ـــه جانب ـــی و هم کل

ـــود ؟١ ـــتنتاج ش ـــدی، اس بع
ـــت.  ـــرده اس ـــت نک ـــروز حرک ـــا ام ـــد و ت ـــت کن ـــد حرک ـــی توان ـــوژی نم ـــدون ایدئول ـــازی دارد، ب ـــدن س ـــه ی تم ـــه داعی ـــی ک ـــچ ملت هی
ـــی  ـــن های ـــد. همی ـــازی کن ـــدن س ـــد تم ـــی توان ـــب نم ـــک مکت ـــو ی ـــوژی وب ـــک ایدئول ـــر و ی ـــک فک ـــودن ی ـــدون دارا ب ـــی ب ـــچ ملت هبی
ـــم  ـــح ه ـــوژی وارد شـــدند؛ صری ـــا ایدئول ـــا ب ـــد، اینه ـــود آورده ان ـــه وج ـــادی را ب ـــدن م ـــا تم ـــد در دنی ـــی کن ـــما مالحظـــه م ـــروز ش ـــه ام ک
ـــه آن  ـــد، ب ـــرح کردن ـــم؛ مط ـــاد داری ـــرمایه داری اعتق ـــاد س ـــه اقتص ـــا ب ـــد م ـــتیم، گفتن ـــا کاپیتالیس ـــد م ـــتیم، گفتن ـــا کمونیس ـــد م گفتن
ـــدون  ـــد. ب ـــته ش ـــا گذاش ـــر دوش آنه ـــم ب ـــه ای ه ـــدند، هزین ـــل ش ـــم متحم ـــی ه ـــه زحمات ـــد؛ البت ـــش کار کردن ـــد، دنبال ـــاد ورزیدن اعتق
ـــدن  ـــای آن، تم ـــه ه ـــن هزین ـــرای آن و پرداخت ـــالش ب ـــدون ت ـــان، و ب ـــک ایم ـــر و ی ـــک فک ـــتن ی ـــدون داش ـــب، ب ـــک مکت ـــتن ی داش

ـــدارد.٢ ـــکان ن ـــازی ام س
ـــادی  ـــتگی م ـــا آراس ـــه حتم ـــوی ک ـــال معن ـــت؛ کم ـــال اس ـــات کم ـــه درج ـــیدن ب ـــان، رس ـــات انس ـــدف حی ـــالمی، ه ـــر اس ـــا و تفک در بن
ـــه  ـــک جامع ـــه، ی ـــه ی عادالن ـــک جامع ـــاد ی ـــد ایج ـــی کن ـــور م ـــا عب ـــه از دنی ـــی ک ـــج، آخرت ـــر رای ـــه تعبی ـــی ب ـــودش دارد؛ یعن ـــا خ را ب
ـــالق  ـــا اخ ـــوی، ب ـــری معن ـــت گی ـــا جه ـــادی، ب ـــای واالی م ـــدرت ه ـــال دارای ق ـــن ح ـــوی، در عی ـــرو و معن ـــور پیش ـــک کش ـــح، ی ی صال
ـــالب،  ـــن انق ـــه ای ـــن اســـت ک ـــند، همی ـــی ترس ـــالب م ـــن انق ـــه از ای ـــده ای ک ـــت عم ـــک عل ـــانیت. ی ـــی انس ـــا احســـاس حقیق انســـانی و ب
ـــش  ـــن از آفرین ـــتدل و متی ـــی مس ـــک تلق ـــح و ی ـــی صحی ـــان بین ـــک جه ـــر ی ـــی ب ـــده ی متک ـــف ش ـــت تعری ـــح درس ـــر صحی ـــک تفک ی

ـــم دارد.٣ عال
ـــن  ـــیده، ای ـــالمی – اندیش ـــوری اس ـــام جمه ـــاد نظ ـــی ایج ـــم - یعن ـــه ی عظی ـــن حادث ـــال ای ـــابگر در قب ـــمن حس ـــروز دش ـــه ام ـــه ک آنچ
ـــد  ـــار تردی ـــا را دچ ـــن ه ـــی ذه ـــبهه افکن ـــا ش ـــی ب ـــد؛ گاه ـــزل کن ـــان را متزل ـــه ی ایم ـــد؛ پای ـــی کن ـــن ارکان را متالش ـــه ای ـــت ک اس

ـــد.٤ کن
ـــی  ـــی عظیم ـــز خیل ـــی - چی ـــتوار دین ـــم و اس ـــگ محک ـــی فرهن ـــن و مبان ـــی دی ـــا مبان ـــنایی ب ـــا - آش ـــی ه ـــن آگاه ـــا، ای ـــت ه ـــن معرف ای
اســـت. تفکـــر فلســـفی اســـالم و فهـــم درســـت از مبانـــی اســـالمی، کاری مـــی کنـــد کـــه انســـان در هـــر لحظـــه ای از لحظـــات ، 
ـــد و  ـــی بای ـــوادث م ـــرای ح ـــل ب ـــدرت تحلی ـــد؛ ق ـــی کن ـــت م ـــدف حرک ـــدام ه ـــمت ک ـــه س ـــای راه و ب ـــد در کج ـــی کن ـــاس م احس

ـــد.٥ ـــی ده ـــخیص م ـــرایطی تش ـــر ش ـــودش را در ه ـــه ی خ وظیف
ـــد.  ـــذاری کنی ـــر گ ـــر اث ـــعی ب ـــگاه س ـــط دانش ـــت. در محی ـــه دانشگاههاس ـــتر ب ـــا بیش ـــه ج ـــمن از هم ـــه دش ـــروز توج ـــن ام ـــزان م عزی
ـــا  ـــگاه، دل ه ـــط دانش ـــد. در محی ـــل کنی ـــس و منتق ـــه آن را منعک ـــد ک ـــن باش ـــان ای ـــعی ت ـــد؛ س ـــا نکنی ـــد، اکتف ـــرا گرفتی ـــه ف ـــه آنچ ب
ـــوان  ـــه ج ـــت ک ـــن اس ـــمن ای ـــعی دش ـــرد. س ـــور ک ـــارف، من ـــن مع ـــعاع ای ـــا ش ـــا را ب ـــوان آنه ـــی ت ـــه م ـــتند ک ـــادی هس ـــای زی و فکره
ـــام  ـــاره پی ـــه{. درب ـــأون عن ـــه و ین ـــون عن ـــم ینه ـــد}و ه ـــی کن ـــه م ـــرآن مالحظ ـــه در ق ـــان ک ـــد. همچن ـــارف دور بمانن ـــن مع ـــا از ای ه
ـــران را از  ـــم دیگ ـــمنان، ه ـــود. دش ـــور ب ـــن ط ـــز همی ـــالم نی ـــر اس ـــام پیغمب ـــاره ی پی ـــت. درب ـــوده اس ـــور ب ـــن ط ـــز همی ـــران نی پیغمب
ـــا  ـــه آنه ـــعاع ب ـــن ش ـــه ای ـــند ک ـــی کش ـــب م ـــان را عق ـــم، خودش ـــد، و ه ـــی کنن ـــی م ـــی نه ـــکار نوران ـــن اف ـــعاع ای ـــن در ش ـــرار گرفت ق
ـــای  ـــجویی و دله ـــل دانش ـــوان، محاف ـــل ج ـــان محاف ـــکار را در می ـــن اف ـــد ای ـــعی کنی ـــما س ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــه اش همی ـــد. راه مقابل نتاب

ـــد.6 ـــده ببری ـــی و پذیرن ـــاک، نوران پ
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ـــه صـــورت  ـــه ب ـــی اســـت ک ـــی از نکات ـــای معرفت ـــودن زیربن ـــای اســـالمی و مســـتحکم نم ـــه اندیشـــه ه ـــق بخشـــیدن ب ـــن، عم ـــن بی در ای
ـــی شـــوند:  ـــادآور م ـــز ی ـــر نی ـــد جـــای دیگ ـــه شـــده اســـت.البته ایشـــان در چن ـــا مطالب ـــه و از آنه ـــان و دانشـــجویان توصی ـــه جوان ـــرر ب مک
ـــن   ـــم م ـــن ه ـــر روی ای ـــت. ب ـــجویان اس ـــن دانش ـــی در بی ـــت دین ـــه معرف ـــیدن ب ـــق بخش ـــود دارد و آن عم ـــم وج ـــر ه ـــه دیگ ـــک نکت »ی
ـــم.  ـــرض بکنی ـــد ع ـــم بای ـــما ه ـــه ش ـــی اســـت و ب ـــه  ی متبّدل ـــه دانشـــجویی، بدن ـــا بدن ـــه شـــده؛ منته ـــن گفت ـــم ای ـــا ه اصـــرار دارم  و باره
ـــان  ـــه  ای نش ـــا عالق ـــیم ی ـــته باش ـــه  ای داش ـــی عالق ـــر دین ـــن و مظاه ـــه دی ـــی، ب ـــی و احساس ـــاظ عاطف ـــا از لح ـــه م ـــت ک ـــی نیس کاف

ـــرد.«٧  ـــام بگی ـــق انج ـــی عمی ـــد کار معرفت ـــت. بای ـــی نیس ـــن کاف ـــم. ای بدهی
ـــا  ـــت: برادره ـــن اس ـــم، ای ـــر بده ـــزان تذک ـــما عزی ـــه ش ـــتم ب ـــه میخواس ـــری ک ـــه ی دیگ ـــد:» نکت ـــی فرماین ـــر م ـــای دیگ ـــن در ج  همچنی
ـــد،  ـــا بع ـــد ت ـــدی بگیرن ـــی را ج ـــی معرفت ـــت مبان ـــکلها تقوی ـــه ی تش ـــد ... مجموع ـــدی بگیری ـــی را ج ـــی معرفت ـــت مبان ـــا! تقوی و خواهره
ـــای  ـــی، ضرره ـــن مبان ـــف ای ـــت. ضع ـــی الزم اس ـــی خیل ـــی معرفت ـــت مبان ـــجوها. تقوی ـــه ی دانش ـــود روی مجموع ـــرریز بش ـــکلها س از تش

ـــد زد. «٨ ـــکلها خواه ـــه ی تش ـــور و مجموع ـــجوئی کش ـــه ی دانش ـــه مجموع ـــی ب بزرگ
ـــق  ـــا سرمش ـــریف( ، ب ـــه الش ـــی فرج ـــل اهلل تعال ـــام زمان)عج ـــات ام ـــل توجه ـــد دارد ذی ـــوی ، امی ـــت رض ـــری معرف ـــای سراس دوره ه
ـــق  ـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی در تحق ـــاالن فرهنگ ـــرای فع ـــی ب ـــه عطف ـــی(، نقط ـــه العال ـــد ظل ـــم انقالب)م ـــر معظ ـــات رهب ـــری از منوی گی

ـــد. ـــالمی باش ـــالب اس ـــداف کالن انق اه
ـــا اســـتعداد  ـــا گردهـــم آوری اســـاتید برجســـته حـــوزوی، نخبـــگان دانشـــگاهی و تشـــکیالتی و دانشـــجویاِن ب دوره هایـــی کـــه ســـعی دارد ب
ـــه  ـــت و عمـــق بخشـــیدن ب ـــرای تقوی ـــه ای در درجـــه اول ب ـــای سراســـر  کشـــور، زمین ـــد دانشـــگاه آزاد اســـالمی از واحـــد ه ـــه من و عالق

ـــم آورد. ـــالب اســـالمی فراه ـــای انق ـــرو ه ـــی نی ـــازی و همگرای ـــد شـــبکه س ـــه بع ـــن اســـالم  و در درج ـــن مبی ـــارف دی مع

١مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن از مقام معظم رهبری-٣ آبان ١٣٥٣
٢بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در٢٣ مهر١٣9١
٣بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در٢٣ مهر١٣9١

٤ بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی١٠شهریور ماه ١٣٧9
٥ بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی١٣ شهریور ماه ١٣٧٨
6 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی١٠ شهریور ماه ١٣٧9

٧ بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ٢٥ مهر ماه ١٣٨٥
٨ بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی٣١مرداد ماه١٣٨9
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ثبت نام و گزینش

پــس از ابــالغ طــرح کلــی دوره معرفــت رضــوی ســه و دســتور العمــل ثبــت نــام از طریــق نامــه هایــی بــه رؤســای واحدهــای اســتان در 
سراســر کشــور ، ثبــت نــام دوره از طریــق ســایت طــرح معرفــت رضــوی بــه نشــانی https://velayat.iau.ir آغــاز گردیــد.

زمــان ثبــت نــام از تاریــخ ١١ /١٣99/٤ شــروع و تــا تاریــخ ١٣99/٤/٢٥ ادامــه پیــدا کــرد کــه بــه دلیــل اســتقبال گســترده دانشــجویان 
و درخواســت مســئولین فرهنگــی واحــد هــا ، زمــان ثبــت نــام در ســه نوبــت و هــر کــدام بــه مــدت دو روز تمدیــد شــد.

در پایــان تعــداد نهایــی ثبــت نــام کننــدگان 9١٧ نفــر بــوده انــد کــه بــه تفکیــک تعــداد ٣٥٢ نفــر از بــرادران و٥6٥ نفــر از خواهــران 
مــی باشــند.

پراکندگی ثبت نام استان ها در جدول شماره )١( ذکر شده است.
پس از اتمام زمان ثبت نام، فرآیند گزینش آغاز گردید. گزینش دانشجویان طی دو مرحله انجام شد :

مرحله اول( آزمون و مصاحبه کتبی
مصاحبــه کتبــی دانشــجویان از طریــق ســایت دوره و در هنــگام ثبــت نــام انجــام مــی پذیرفــت و دانشــجویانی کــه متقاضــی ثبــت نــام 

بــوده انــد مــی بایســت پــس از تکمیــل مشــخصات فــردی و دانشــگاهی خــود بــه ســواالت بارگــذاری شــده پاســخ مــی دادنــد.
سواالت مصاحبه کتبی نیز در ذیل ذکر شده اند:

١. آیــا تاکنــون مســئولیت یــا عضویتــی در مجموعــه هــای فرهنگــی دانشــگاهی مثــل کانــون یــا تشــکل هــا و همچنیــن غیــر دانشــگاهی 
داشــته ایــد؟ ســمت و عنــوان مســئولیت هــای خــود را ذکــر کنیــد.

٢. تاکنون در چه دوره های فکری، مطالعاتی شرکت داشته اید؟
٣. آثار کدام اندیشمندان را می پسندید؟

٤. بهترین کتابی را که خوانده اید بنویسید.
٥. سه مورد از مهم ترین فعالیت های فرهنگی دانشجویی خود را ذکر فرمایید.

6. در کدام حوزه تمایل به همکاری با کادر اجرایی دوره را دارید؟
٧. اگر در جمعی قانونی وضع شود که شما با آن مخالف هستید از آن تبعیت می کنید؟ چه موقع از آن تخطی می کنید؟

٨. چه میزان به خواندن قرآن می پردازید؟ چه میزان به دستور های قرآن توجه می کنید؟
9. تعریف شما از جایگاه دانشجو و نقش آن در کشور چیست؟

١٠. به نظر شما ولی فقیه با سایر راهبران سیاسی چه تفاوتی دارد؟
١١. نظر شما در مورد نقش مسلمانان جهان و آینده ی آن ها چیست؟

١٢. نظر شما در مورد انقالب اسالمی و آینده ی آن چیست؟
١٣. بزرگترین مشکل کشور را چه می دانید؟ راهکار حل آن چیست؟

١٤. چه پیشنهاداتی برای ارتقا وضعیت علمی و فرهنگی دانشگاه خود دارید؟
مرحلــه دوم مصاحبــه تلفنــی مــی باشــد کــه ایــن مرحلــه توســط کارشناســان فرهنگــی اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد 
ــام نمــوده انــد در ابتــدا ســواالتی مــی  ــا افــرادی کــه ثبــت ن ــا تمــاس ب اســالمی صــورت پذیرفــت.در ایــن مرحلــه نیــز کارشناســان ب
ــا محتــوا و برنامــه هــای طــرح ســنجش مــی  پرســیدند کــه بــه وســیله آنهــا، ظرفیــت فراگیــران را از نظــر محتوایــی و تــوازن آنهــا ب
نمودنــد و در قســمت بعــد نیــز آشــنایی نســبی بــا برنامــه دوره و قوانیــن آن بــه فراگیــران مــی دادنــد و در پایــان نظــر خــود را راجــع بــه 
تاییــد یــا رد افــراد در جدولــی ثبــت مــی نمودنــد کــه در آخــر مســئول گزینــش بــا در کنــار هــم قــرار دادن مصاحبــه کتبــی و نتیجــه 

مصاحبــه تلفنــی نظــر نهایــی در خصــوص پذیرفتــه شــدن یــا نشــدن دانشــجویان ، را مشــخص مــی کــرد.
پــس از پایــان فرآینــد گزینــش ، اســامی پدیرفتــه شــدگان هــر واحــد بــه صــورت مســتقل طــی نامــه بــه رئوســای واحدهــای اســتان 

اعــالم گردیــد.
عــالوه بــر آن کــد ملــی تمامــی پذیرفتــه شــدگان بــه تفکیــک جنســیت در کانــال مربــوط بــه دوره در پیــام رســان بلــه و همچنیــن 

ســایت طــرح معرفــت رضــوی بارگــذاری گردیــد.
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نتایج پذیرفته شدگان به تفکیک جنسیت و استان نیز در جدول شماره )٢( آمده است.

مجموعخواهرانبرادراناستان محل تحصیل
283159آذربایجان شرقی
161531آذربایجان غربی

246اردبیل
4762109اصفهان

31013البرز
51217ایالم
17623بوشهر
265581تهران

112031چهار محال بختیاری
033خراسان  جنوبی
163450خراسان رضوی
033خراسان شمالی

314172خوزستان
152136زنجان
246سمنان

101525سیستان و بلوچستان
162844فارس
224قزوین

42125قم
254974کرمان

4913کرمانشاه
011کردستان

133245کهگلویه و بویر احمد
178گلستان
10414گیالن

121022 مازندران
71017لرستان
162339مرکزی

41115هرمزگان
61319همدان

3912یزد
352565917مجموع

3لیست پراکندگی ثبت نام کنندگان  دوره معرفت رضوی 

جدول شماره 1
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مجموعخواهرانبرادران استان محل تحصیل
12517آذربایجان شرقی
7512آذربایجان غربی

011اردبیل
221941اصفهان

235البرز
156ایالم

538بوشهر
92837تهران

527چهار محال بختیاری
022خراسان  جنوبی
61521خراسان رضوی
011خراسان شمالی

11819خوزستان
9615زنجان
123سمنان

167سیستان و بلوچستان
41317فارس
022قزوین

268قم
142236کرمان

358کرمانشاه
011کردستان

61723کهگلویه و بویر احمد
123گلستان
314گیالن

639 مازندران
459لرستان
61117مرکزی

145هرمزگان
246همدان

156یزد
144212356مجموع

3لیست پراکندگی  پذیرفته شدگان دوره معرفت رضوی 

جدول شماره2

9



نمونه تبلیغات ثبت نام

10



11



پذیــرش مجــازی دانشــجویان از دو روز قبــل شــروع دوره تــا روز ٢٠ مــرداد مــاه در بســتر شــبکه اجتماعــی ایتــا و ســایت آموزشــی برگــزار 
گردیــد. همچنیــن بســته فرهنگــی دوره شــامل کتــاب هــای آموزشــی) کتــاب بنیــادی تریــن اندیشــه هــا، کتــاب قطــب نمــا ، جــزوه 
بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی و جــزوه وصیــت نامــه ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی (، یــک دفتــر اختصاصــی دوره معرفــت 

رضــوی، برگــه شــعر دوره و در هنــگام در قبــل از پذیــرش بــرای منــازل دانشــجویان ارســال شــد.

پذیرش

جدول برنامه ها

جدول برنامه های دوره در ذیل آمده است.

ایام هفتهتاریخ

دوشنبهمرداد ماه20

21:00-22:30 و 19:00تا 20:30  19:00-11:00ایام هفتهتاریخ

سه شنبه مرداد ماه21
تحویل خالصه نویسی 

کالس های بینش 
توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

چهارشنبه مرداد ماه22
تحویل خالصه نویسی 

کالس های بینش 
توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

پنجشنبهمرداد ماه23
تحویل خالصه نویسی 

کالس های بینش 
توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

جمعه مرداد ماه24

شنبه مرداد ماه25
تحویل خالصه نویسی 

کالس های بینش 
توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

یکشنبه مرداد ماه26
تحویل خالصه نویسی 

کالس های بینش 
توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

(، گعده تحلیلی با موضوع گفتمان انقالبی در دانشگا ه ها1سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر آقا تهرانی، مسابقه متن و حاشیه  )فوق برنامه

(سخنرانی جناب آقای دکتر جهان بین و جت االسالم و المسلمین دکتر ابوطالبی و جناب آقای زارع )افتتاحیه 

14:00-15:30

3برنامه کلی دوره سراسری معرفت رضوی 

8:00-18:00
 (بینش توحیدی)کالس

 ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)
((آفالین

 (بینش توحیدی)کالس
 ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

((آفالین
 (بینش توحیدی)کالس

 ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)
((آفالین

 (بینش توحیدی)کالس
 ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

((آفالین
 (بینش توحیدی)کالس

 ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)
((آفالین
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تحویل خالصه نویسی دوشنبه مرداد ماه27
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

تحویل خالصه نویسی سه شنبه مرداد ماه28
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

تحویل خالصه نویسی چهارشنبه مرداد ماه29
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

تحویل خالصه نویسی پنجشنبه مرداد ماه30
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

جمعه مرداد ماه31

تحویل خالصه نویسی شنبه شهریور ماه1 
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

یکشنبهشهریور ماه2

تحویل خالصه نویسی دوشنبه شهریور ماه3
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 

تحویل خالصه نویسی سه شنبه شهریور ماه4
کالس های بینش توحیدی

جلسه پرسش و پاسخ
(آنالین) و مباحثه علمی برخط 

(هر کالس در یکی از بازه های یک ساعت و نیمی) 
(سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوطالبی و جناب آقای زارع، انتشار نشریه ویژه دوره، اعالم برندگان و نفرات برتر)اختتامیه چهارشنبه شهریور ماه5

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

،2سخنرانی دکتر رجبی  دوانی، سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر رضائیان، مسابقه متن و حاشیه )فوق برنامه 
( گعده تحلیلی با موضوع تمدن نوین اسالمی و مساله سبک زندگی 

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)

، برگزاری مسابقه دلنوشته،3سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر رضائیان، مسابقه متن و حاشیه  )فوق برنامه 
( گعده تحلیلی با موضوع بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 (بینش توحیدی)کالس
((آفالین ) دقیقه ای به صورت برون خط20 کلیپ 9حدود)
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افتتاحیه

بــا حمــد و ســتایش خــدای منــان و اســتعانت بــه ســاحت مقــدس امــام عصــر عجــل اهلل تعالــی فرجــه شــریف، ســومین دوره معرفــت 
رضــوی ویــژه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی سراســر کشــور در تاریــخ بیســتم مرداد١٣99آغــاز بــکار کــرد. 

در افتتاحیــه ی دوره، ابتــدا جنــاب آقــای دکترجهــان بیــن، معاونــت محتــرم فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی ســخنانی را در 
مــورد هــدف و ضــرورت دوره بیــان کردنــد. همچنیــن حجــت االســالم و المســلمین ابوطالبــی ، مســئول محتــرم مرکــز آمــوزش اندیشــه 
هــای بنیادیــن )مــآب( موسســه ی آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره( ، بــه صــورت مجــازی بــا فراگیــران گفتگــو کردنــد و نکاتــی 

در موردکلیــات رونــد آموزشــی دوره بیــان کردنــد.
در ادامــه جنــاب آقــای زارع مســئول محتــرم دوره ، در مــورد رونــد اجرایــی ، شــیوه امتیــاز دهــی و مــالک هــای تعییــن نفــرات برتــر و  

جزییــات بیشــتر،  بــا فراگیــران صحبــت کردنــد. 
همچنیــن توضیــح دادنــد کــه ایــن دوره بــا هــدف تعمیــق مبانــی دینــی و بســط مفاهیــم معرفتــی و بــا محوریــت کتــاب بنیــادی تریــن 
ــرادران و  ــرای ب ــه صــورت همزمــان ب ــه صــورت مجــازی و ب اندیشــه هــا و همــکاری اســاتید برجســته ی موسســه امــام خمینــی ره ب

خواهــران برگــزار مــی شــود کــه امیــد اســت فراگیــران گرامــی ارتبــاط خوبــی بــا مباحــث و اســاتید دوره برقــرار نماینــد.
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کالس های آموزشی

بخــش اصلــی و محــوری دوره معرفــت رضــوی٣، کالس هــای آموزشــی بــوده کــه از کیفیــت و کمیــت باالیــی برخــوردار بــوده اســت. 
ایــن دوره بــر مبنــای یــک محــور اصلــی یعنــی  »بینــش توحیــدی« طراحــی گردیــده بــود کــه بــا بهــره گیــری از کتــاب بنیــادی تریــن 

اندیشــه هــا برگــزار شــد.
ــن  ــه شــد. بدی ــن(  ارائ ــن( و ٢٤ ســاعت جلســه برخــط )آنالی ــرون خــط )آفالی موضــوع بینــش توحیــدی طــی ٢٥ ســاعت جلســه ب
ترتیــب در طــول ایــن دوره، خواهــران و بــرادران مجموعــا طــی ٤9 ســاعت درســی بــا کتــاب یــاد شــده در راســتای تعمیــق معــارف 

اســالمی آشــنا شــدند.

محتوای کالس ها

محتوای سومین دوره سراسری معرفت رضوی با محوریت کتاب »بنیادی ترین اندیشه ها« به صورت خالصه به شرح ذیل بوده است:
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در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. مقصود از معرفت یا علم در مباحث ما، هر گونه شناخت و آگاهی است.

ــه کمــال و ســعادت  ــن اســالم اســت کــه مجموعــه ای از هســت هــا و بایدهــا را کــه در رســیدن انســان ب ــن، دی ــا از دی ٢.مقصــود م
ــد، شــامل مــی شــود حقیقــی نقــش دارن

٣. مقصود از معرفت دینی، مجموعه شناخت ها درباره اسالم و اجزای آن یعنی عقاید، اخالق و احکام اسالمی است.
٤. در علــم حضــوری، عالــم خــود حقیقــت معلــوم را بــدون واســطه مفهــوم نــزد خــود مــی یابــد. در مقابــل، علــم حصولــی بــا واســطه 

مفهــوم اســت؛ بدیــن معنــا کــه عالــم از طریــق مفهومــی کــه از معلــوم در ذهــن او انعــکاس مــی یابــد از آن آگاه مــی شــود.
٥. علــم حضــوری دارای اقســامی اســت کــه مهــم تریــن آنهــا، علــم بــه خــود، علــم بــه حالــت هــای درونــی خــود، علــم بــه افعــال درونــی 

خــود، علــم هســتی بخــش بــه معلــول خــود، علــم بــه مبــدأ هســتی خــود و علــم بــه مفاهیــم ذهنــی خــود اســت.
6. از آنجــا کــه در علــوم حضــوری، علــم و معلــوم دو چیــز نیســتند، ایــن علــوم خطاناپذیرنــد؛ یعنــی بــه هــر چیــز علــم حضــوری داشــته 

باشــیم، واقعیــت آن را چنــان کــه هســت مــی یابیــم.
- علم حضوری بسته به مرتبه وجود عالم و معلوم و توجه به معلوم، دارای مراتبی از شدت و ضعف و وضوح و خفاست.

ــر حکــم و قضــاوت باشــد،  ــی نباشــد، »تصــور« مــی گوینــد و چنانچــه  مشــتمل ب ــی کــه شــامل حکــم و قضاوت ــه علمــی حصول ٨. ب
»تصدیــق« نامیــده مــی شــود.

9. تصــور بدیهــی بــه تصــوری گفتــه مــی شــود کــه بــه طــور مســتقیم و بــدون ارجــاع بــه تصورهــای دیگــر حاصــل شــده باشــد و تصــور 
نظــری آن اســت کــه بــا ارجــاع بــه تصورهــای دیگــر حاصــل شــده باشــد، و تصــور نظــری، آن اســت کــه بــا ارجــاع بــه تصورهــای دیگــر 

و از راه تعریــف مفهومــی حاصــل شــود.
١٠. تصدیــق بدیهــی، تصدیقــی اســت کــه از راه تصدیــق هــای دیگــر حاصــل نشــده باشــد. ایــن گونــه تصدیــق هــا از راه علــم هــای 

حضــوری در ذهــن انعــکاس مــی یابنــد. تصدیــق هــای نظــری بــا ارجــاع بــه تصدیــق هــای دیگــر حاصــل مــی شــوند.
١١. تصدیــق هــای بدیهــی نشــان گــر واقعیــت هایــی هســتند کــه آنهــا را بــا علــم حضــوری مــی یابیــم، و بدیــن جهــت، یقینــا صــادق 

انــد.
١٢. درجــه معرفــت تصدیــق هــای نظــری وابســته بــه درجــه اعتبــار روش اســتدالل مــورد اســتفاده و نیــز درجــه اعتبــار تصدیــق هایــی 

اســت کــه از آنهــا در اســتدالل اســتفاده کــرده ایــم.
١٣. تصدیق هایی نظری که با روش استدالل یقینی به تصدیق های یقینی بازگردانده شوند، یقینا صادق خواهند بود.

١٤. شک گرایی به معنای انکار یا ادعای تردید در امکان با وجود هر گونه معرفت یقینی است.
١٥. شــک گرایــان نمــی تواننــد در وجــود و شــک خــود، تردیــد کننــد و هنگامــی کــه بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه اســتدالل متوســل 
مــی شــوند، ناخــود آگاه، بــه وجــود طــرف بحــث و امــکان یقیــن پیــدا کــردن او بــه مدعــای ایشــان و نیــز یقیــن آور بــودن روش بحــث 

و اســتدالل خــود یقیــن دارنــد. بــه عــالوه، ادعــای نفــی شــناخت یقینــی نیــز ادعــای نوعــی یقیــن و خودمتناقــض اســت.
١6. نســبی گرایــان معتقدنــد همــه معرفــت هــای مــا تنهــا نســبت بــه فــرد یــا جامعــه خــاص، بــا نســبت بــه شــرایط عینــی خــاص، 

ماننــد زمــان یــا مکانــی خــاص معتبرنــد، نــه نســبت بــه همــه و در همــه شــرایط، و معرفــت مطلــق وجــود نــدارد.
١٧. برخــی نســبی گرایــان بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه تغییــر پذیــری همــه واقعیــت هــا اســتناد مــی کننــد؛ امــا ایــن ادعــا بــی دلیــل 
و خودمتناقــض اســت. بــه عــالوه، هــر موجــودات، ماننــد خداونــد، تغییرناپذیرنــد، و هــم بســیاری از قوانیــن ثابــت  و دائمــی هســتند، 

ماننــد قوانیــن ریاضــی و قوانیــن معتبــر اســتنتاج منطقــی.
١٨. راه معرفت حضوری، شهود است که در آن خطا راه ندارد.

١9. راه هــای اصلــی معرفــت حصولــی، اســتفاده از ابزارهــای حــس، خیــال و عقــل اســت بــرای اثبــات صــدق تصدیــق هــای حاصــل از 
ایــن راه هــا بایــد از اســتدالل عقلــی کمــک گرفــت.

بخش اول: معرفت دینی
فصل اول : اعتبار معرفت دینی
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٢٠. قیــاس، اســتقرا و تمثیــل، ســه نــوع اســتدالل عقلــی هســتند و تجربــه نیــز نوعــی قیــاس عقلــی اســت کــه در آن از مقدمــات حســی 
نیــز اســتفاده می شــود.

٢١. مرجعیــت، ماننــد اســتناد بــه نظــر پزشــکان بــرای دانســتن راه درمــان بیمــاری هــا، وعلــم بــه وقایــع تاریخــی، از طریــق اعتمــاد 
بــه قــول تاریــخ نــگاران، از راه هــای فرعــی علــم حصولــی اســت.

٢٢. علــم بــه بســیاری از آمــوزه هــای دینــی، از طریــق اعتمــاد بــه نقــل قــول ناقــالن و نیــز اعتمــاد بــه قــول معصومــان حاصــل مــی 
شــود کــه در علــوم دینــی »دلیــل نقلــی« نامیــده مــی شــود و مــی تــوان آن را از نــوع مرجعیــت محســوب کــرد.

ــه  ــاد، ب ــه جهــت نقــل افــراد زی ــا اســتفاده اســتدالل عقلــی، ب ــواع راه مرجعیــت دانســت، ب ٢٣. در »تواتــر« کــه آن را مــی تــوان از ان
واقعــه ای علــم پیــدا مــی کنیــم، بــه طــوری بــاور نمــی کنیــم همگــی آنهــا توافــق کــرده باشــند کــه امــری خــالف واقــع را نقــل کننــد.

٢٤. اعتبــار راههــای فرعــی علــم حصولــی، وابســته بــه اعتبــار امــوری اســت کــه در ایــن راه هــا از آنهــا اســتفاده مــی شــود. بــرای مثــال، 
دالیــل عصمــت معصومــان از خطــا، پشــتوانه اعتبــار اســتناد بــه اقــوال ایشــان اســت.

٢٥. در حــوزه معرفــت دینــی، یافتــن بــی واســطه رابطــه وجــودی خــود بــا خــدای متعــال، و تجربــه حــاالت مختلــف درونــی ای کــه در 
اثــر توجــه بــه ایــن رابطــه حاصــل مــی شــوند، همچــون خشــیت، رضــا، تــوکل، محبــت و عبودیــت، کــه گاه »تجربــه دینــی« نامیــده 

مــی شــود، بــا معرفــت حضــوری و شــهودی اتفــاق مــی افتــد.
٢6. وحــی، الهــام و تحدیــث از نــوع شــهود و از راه هــای معرفــت حضــوری در دیــن هســتند. البتــه معرفتــی کــه از ایــن راه بــه امــور 
دیگــر پدیــد مــی آیــد، نســبت بــه آن امــور، از نــوع علــوم حصولــی اســت و تضمیــن واقــع نمایــی محتــوای ایــن معــارف، وابســته بــه 
اســتداللی اســت کــه اعتبــار آنهــا را اثبــات مــی کنــد، چنــان کــه اســتدالل یقینــی صحــت و اعتبــار وحــی و الهــام هایــی را کــه بــه 

معصومــان مــی شــود و ســخنی را کــه فرشــتگان بــا آنهــا مــی گوینــد تضمیــن مــی کنــد.
ــا شــنیدن آیــات و روایــات و دیــدگاه هــای اســالم  ــرای کســب بســیاری از معرفــت هــای دینــی، ماننــد دیــدن ی ٢٧. حــس راهــی ب
شناســان، اســت. ایــن معرفتهــا نزدیــک بــه بدیهــی هســتند؛ هــر چنــد بــا دالیــل عقلــی مــی تــوان اعتبــار آنهــا را نیــز اثبــات نمــود.

٢٨. اثبــات وجــود خداونــد، اوصــاف او و لــزوم اطاعــت از او، و نیــز لــزوم نبــوت و اثبــات معــاد از راه عقــل صــورت مــی گیــرد. معرفــت 
هــای عقلــی دیــن، چنانچــه بــر مبانــی یقینــی معرفــت مبتنــی باشــند، کامــال معتبرنــد.

٢9. اتــکا بــه کالم خداونــد و ســخنان منقــول از معصومــان بــرای معرفــت بــه محتــوای آنهــا را، کــه در علــوم دینی»دلیــل نقلــی« نامیــده 
مــی شــود، مــی تــوان از نــوع مرجعیــت محســوب کــرد.

٣٠. مرجعیت گفته معصومان من با پشتوانه دلیل عصمت آن بزرگواران، به محتوای کالم ایشان اعتبار کامل می بخشد.
٣١. اخبــار و روایاتــی کــه دیگــران از قــول پیشــوایان دیــن نقــل کــرده انــد، در صورتــی اعتبــار معرفتــی دارنــد کــه از راه تواتــر یــا قرایــن 

قطعــی دیگــر، گفتــه معصــوم را اثبــات کننــد و داللتشــان نیــز قابــل تردید نباشــد.
٣٢. در صورتــی کــه دلیلــی قطعــی بــر اعتبــار برخــی اخبــار از جهــت عمــل، وجــود داشــته باشــد، بایــد آنهــا را مبنــای عمــل قــرار داد، 

هرچنــد بــه لحــاظ معرفتــی یقینــی نباشــند.
٣٣. هر گاه دو معرفت دینی یا غیردینی با یکدیگر ناسازگار باشند، معرفت یقینی بر غیریقینی ترجیح داده می شود.

فصل دوم: تعدد قرائت ها از دین  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. مقصــود از قرائــت یــک متــن، فهــم و برداشــت کســی اســت کــه بــا آن متــن مواجــه مــی شــود و مقصــود از قرائــت یــک واقعیــت، 

فهــم و برداشــت شــخص، از واقعیتــی اســت کــه بــا آن روبــه رو مــی شــود.
٢. مقصود از تعدد قرائتها، فهم ها و برداشت های متفاوت و احیانا متضاد از یک متن یا یک واقعیت است.

٣. یکــی از دالیــل تعــدد قرائــت هــا از دیــن آن اســت کــه زبــان دیــن، زبانــی ســمبولیک اســت، نــه زبانــی واقــع نمــا، و بدیــن جهــت، 
برداشــت هــای مختلــف و احیانــا متضــاد از متــون دینــی مــی تواننــد معتبــر باشــند.

٤. بــا توجــه بــه اینکــه دیــن بــرای هدایــت انســان بــه ســعادت و کمــال واقعــی نــازل شــده و محتــوای آن دعــوت بــه ایمــان بــه چنیــن 
آمــوزه هایــی و عمــل بــر طبــق دســتورالعمل هــای آن اســت، نمــی تــوان زبــان دیــن را ســمبولیک دانســت.

٥. یکــی از دالیــل تعــدد قرائــت هــا ایــن اســت کــه در فهــم متــن، برداشــت مفســر مهــم اســت، نــه مقصــود مؤلــف، و برداشــت هــای 
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بــی ضابطــه و بــی پایــان مفســرها از یــک متــن بــه یــک انــدازه معتبرنــد.
6. ایــن دلیــل قابــل قبــول نیســت؛ زیــرا، بــی شــک، یکــی از مهــم تریــن اهــداف در مواجهــه بــا متــون، از جملــه در مواجهــه بــا ســخن 

صاحبــان نظریــه تعــدد قرائتهــا، فهــم مقصــود مؤلــف اســت.
٧. گاه بــرای اثبــات نظریــه تعــدد قرائــت هــا بــه هرمنوتیــک فلســفی اســتناد مــی شــود کــه عمــل فهــم پیــش دانســته هــای پیــش 

داوری هــا و پیــش ســاختارهای مفســر را دخیــل دانســته، فهــم واقــع را آنگونــه کــه هســت، ناممکــن مــی دانــد.
٨. هرمنوتیــک فلســفی کــه موجــب بســته شــدن بــاب مفاهمــه بــه طــور کلــی مــی شــود قابــل قبــول نیســت. بــه عــالوه، ایــن مدعــا 

شــامل خــود نیــز مــی شــود و در ایــن صــورت، معلــوم نیســت صاحبــان نظریــه تعــدد قرائــت هــا از چــه مدعایــی دفــاع مــی کننــد.
9. تأثیــر پیــش دانســته هــا مختلــف اســت. برخــی، ماننــد قواعــد زبــان شــرط امــکان فهــم هســتند کــه بایــد از آنهــا اســتفاده کــرد. 
برخــی دیگــر صرفــا امــکان تأثیــر دارنــد کــه بــه ســه قســم تقســیم مــی شــوند: قســم نخســت، بــه عنــوان قرینــه بــرای فهــم مقصــود 
مؤلــف از میــان چنــد معنــای محتمــل قابــل اســتفاده مــی باشــند کــه بایــد از آنهــا اســتفاده کــرد. قســم دوم، امــکان اســتنطاق متــن 
را فراهــم مــی کننــد و مــی تواننــد در گســتره اســتفاده از یــک متــن تأثیــر بگذارنــد. قســم ســوم، ماننــد ســلیقه هــا و تمایــالت مفســر، 

ارتباطــی بــا متــن و مقصــود مؤلــف ندارنــد و بایــد از دخالــت دادن آنهــا در تفســیر متــن اجتنــاب کــرد.
١٠. پذیرفتن اعتبار قرائت های گوناگون از واقعیت، مستلزم نسبیت گرایی مطلق، و مردود است.

١١. یک متن می تواند معانی طولی - ظاهر و باطن - داشته باشد.
١٢. فهــم معرفــت هــای عقلــی و قطعــی دیــن و نیــز نصــوص دینــی ثابــت انــد، و فهــم بخــش هایــی از دیــن کــه تنهــا منبــع آنهــا، 
متــون دینــی ظنــی اســت، بــر روش صحیــح اســتنباط - فقاهــت - مبتنــی اســت و در ایــن بخــش، اختــالف نظرهایــی وجــود دارد و در 
مــوارد اختــالف در فتــاوای عملــی، فهمــی کــه بــا بهــره گیــری از باالتریــن تــوان علمــی و بــه دور از تمایــالت نفســانی، اســتنباط شــده 

باشــد اعتبــار عملــی خواهــد داشــت.
١٣. در دین اسالم، از تأویل دین بر اساس تمایالت شخصی و تفسیر به رأی به شدت نهی شده است.

بخش دوم: خداشناسی

فصل سوم: رابطه خداوند با مخلوقات  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. اگرچه رابطه وجودبخشی به ظاهر مانند رابطه اعطای پول است، اما با آن تفاوت هایی دارد.

٢. اولین تفاوت جودبخشی با رابطه اعطای پول این است که وجود معلول چیزی جز خود معلول نیست، در حالی که پول غیر از گیرنده 
پول است.

٣. تفاوت دیگر وجودبخشی با رابطه اعطای پول این است که کار علت وجود بخش )ایجاد( چیزی جز خود معلول نیست؛ زیرا در غیر این 
صورت، باید افزون بر تحقق معلول، علت وجودبخش کار دیگری انجام دهد و به معلول وجوداعطا کند  یعنی خود معلول را به خودش 

اعطا کند که بی معناست. اما در رابطه اعطای پول، کار اعطا کننده پول، غیر از خود پول و گیرنده پول است.
٤. در رابطه وجودبخشی تنها دو چیز داریم: علت وجودبخش و معلول آن که همان فعل علت )ایجاد( است.

٥. از آنجا که هر فعلی موجود رابط است، معلول که همان فعل علت است، موجود رابط است، نه مستقل، و خود ربط است، نه شیئی 
مرتبط با علت.

6. در رابطه وجودبخشی، معلول که عین ربط است، صرفا یک طرف ربط دارد. 
٧. نیاز معلول به طرف ربط، مانند هر موجود رابط دیگر، برای وجود خودش است، نه به جهتی خاص؛ و این بدان معناست که موجود 

رابط خود نیاز است؛ نه صرفا شیئی که از جهتی نیازمند علت وجودبخش باشد.
٨. نیازمندی دائمی مخلوقات به خداوند، توحید در مالکیت و ربوبیت تکوینی خداوند نسبت به سایر موجودات و به تبع آن، توحید در 
ربوبیت تشریعی، نفی اومانیسم و سکوالریسم، نیازمندی به خداوند در دارایی ها و ناداری ها، تفاوت علیت خداوند با علیت پدیده های 

مادی، و درک رابطه  نزدیک با خداوند متعال، از نتایج نظری تعمیق بینش ما نسبت به رابطه خداوند متعال با مخلوقات است. 
9. تقویت روحیه خشوع، پرهیز از سرکشی و طغیان در برابر خداوند دعا و تضرع در درگاه الهی، شکر گزاری، عدم ترس بی جا از غیر 
خدا، احساس محبت عمیق نسبت به خداوند، و نیز پرورش سایر فضایل اخالقی و دوری از رذایل اخالقی، از نتایج عملی نگرش عمیق 

نسبت به رابطه خداوند با مخلوقات است.
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فصل چهارم : هدف آفرینش  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. هدف همان چیزی است که فاعل مختار بدان جهت فعل خود را می خواهد و آن را انجام می دهد.

٢. حب ذات سرسلسله اهداف )هدف غایی( برای فعل هر فاعل مختار است.
٣. در مرحله بعد، دوست داشتن آثار خود، و دوست داشتن کامل تر شدن خود، هدف فعل اختیاری هستند.

٤. افعال خداوند هدف مند است و هدف غایی در این افعال نیز حب ذات است.
 ٥. پس از حب ذات، هدف افعال الهی تحقق آثار کماالت خداوند است.

6. همه کماالت از آثار خداوند است و بنابراین، هرچیزی که امکان وجود داشته باشد، خداوند می خواهد که موجود باشد.
٧. امور متزاحم نمی توانند با هم موجود شوند، و از میان آنها آنچه کمال بیشتری دارد موجود می شود.

٨. خداوند از میان همه نظام های قابل فرض، نظام احسن را به خواست خود می آفریند.
9. برخی از نقص هایی که در مخلوقات دیده می شود نقایص ذاتی است که مربوط به ضعف مرتبه وجود مخلوقات نسبت به خداوند است و 

برخی دیگر نقایص عرضی است، که در تزاحم موجودات مادی با یکدیگر پدید می آید.
١٠. نقایص ذاتی الزمه خلقت اند، و نقایص عرضی، به گونه ای ترتیب می یابند که از مجموع آنها بیشترین کمال و خیر ممکن قابل حصول 

باشد.
١١. مقصود از نظام احسن این نیست که وضعیت هر موجود در هر زمان، بهترین وضعیت ممکن برای آن است و اعتقاد به چنین نظامی، 

منافاتی با لزوم های تکامل بیشتر و رفع نقایص خود و دیگران ندارد.
١٢. مصلحت هر کسی عبارت است از بیشترین کمالی که با انجام دادن کارهای ممکن می تواند برای او حاصل شود.

١٣. اگر با انجام دادن کاری، بیشترین کمال ممکن به طور کلی حاصل شود، در این صورت، مصلحت به طور مطلق تأمین شده است،نه به 
طور نسبی .

 ١٤. خاوند در خلقت موجودات، مصلحت مخلوقات را به طور مطلق در نظر می گیرد، نه مصلحت مخلوقی خاص را.
 ١٥. حکمت وصفی است که اگر فاعل مختار دارای آن باشد، کار وی حقیقتا با کمال او متناسب است.

١6. تمام افعال اختیاری خداوند با کمال مطلق او متناسب اند و به عبارت دیگر، تمام کارهای او حکیمانه است و هیچ کار بیهوده ای انجام 
نمی دهد.

١٧. حکمت همه افعال الهی تأمین مصلحت مطلق مخلوقات است.
١٨. از میان مخلوقات، کامل ترین آنها مطلوب و مقصود اصلی خداوند از آفرینش است.

١9. هدف از آفرینش همه مخلوقات، به وجود آمدن نوع انسان است که قابلیت وصول به باالترین درجات کمال را دارد، هدفی که در وجود 
انوار پاک معصومان به فعلیت کامل رسیده است

٢٠. آزمایش، بندگی خدا و برگزیدن راه قسط و عدالت و مسیری که خداوند  برای سعادت و کمال انسان تعیین فرموده از اهداف متوسط 
آفرینش انسان هستند.

٢١. پرورش فضایلی همچون صبر، رضا و توکل، و پرهیز از سرمستی در برابر نعمت ها و اندوه و افسردگی در برابر از دست دادن آنها، فهم 
حکمت تفاوت در برخورداری ها و برطرف شدن شبهات مربوط به عدالت خدا، جلوگیری از ناهنجاری هایی همچون مرد گرایی زنان و 

زن گرایی مردان و پرهیز از آمال و آرزوهای بی جا، جدیت در شناخت دین حق و استفاده از همه امکاناتی که خداوند در این جهان برای 
تکامل انسان فراهم کرده در چارچوب دین الهی، و نیز جهت دهی به ابعاد مختلف زندگی و معنابخشی به آن از نتایجی است که می تواند 

بر فهم هدف از آفرینش مترتب شود.
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بخش سوم: انسان شناسی  

فصل پنجم: هویت واقعی انسان  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١.بــا توجــه بــه اینکــه بــدن تقســیم پذیــر اســت و »مــن« تقســیم ناپذیــر، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه در انســان، ســاحتی بــه جــز 

بــدن جســمانی وجــود دارد کــه روح نامیــده مــی شــود.
٢. اگــر خــود را در هوایــی آزاد و معلــق فــرض کنیــم بــه طــوری کــه از بــدن خــود آگاهــی نداشــته باشــیم نیــز خــود را مــی یابیــم. 

بنابرایــن، در مــا ســاحتی غیــر از بــدن نیــز وجــود دارد.
٣.مــا مــی توانیــم صحنــه هــای گســترده را بــا همــان بزرگــی و گســتردگی اش درک کنیــم در حالــی کــه مغــز یــا دیگراجــزای مــادی 
انســان ظرفیــت درک ایــن امــور را ندارنــد. بنابرایــن، بایــد ســاحتی دیگــر، غیــر از بــدن و اجــزای آن در انســان وجــود داشــته باشــد کــه 

منشــأ درک ایــن صحنــه هــای گســترده باشــد.
٤. آتوســکی، تلــه پاتــی، اندیشــه خوانــی، احضــار ارواح، خــارج ســاختن اختیــاری روح از بــدن، کرامــت هــای اولیــای الهــی، و رؤیاهــای 

صــادق از شــواهد تجربــی - نقلــی بــر وجــود روح هســتند.
٥. بســیاری از آیــات قــرآن بــر وجــود روح داللــت دارنــد، از جملــه آیاتــی کــه در آنهــا از تعبیــر »توفــی« بــه معنــای دریافــت کامــل 
بــرای توصیــف مــرگ اســتفاده شــده، آیــه ای کــه در آن، نفــس مطمئنــه هنــگام مــرگ مخاطــب قــرار داده شــده، آیــه ای کــه در آن، 
مالئکــه هنــگام مــرگ ســتمگران بــه آنهــا مــی گوینــد خــود را خــارج ســازید، و نیــز تمامــی آیاتــی کــه دربــاره زندگــی پــس از مــرگ 

ســخن مــی گوینــد.
6. دالیــل اثبــات روح، نشــان مــی دهنــد کــه هویــت واقعــی انســان )مــن( بــه همــان روح بســیط و تقســیم ناپذیــر اوســت کــه ادراک و 

اراده دارد و تــا در ایــن دنیاســت، از بــدن و اجــزای آن بــرای انجــام دادن فعالیــت هــای خــود اســتفاده مــی کنــد.
٧. بــا توجــه بــه اصیــل بــودن روح و ابــزار بــودن بــدن، انســان بایــد تــا جایــی کــه بــرای تکامــل روح، الزم و مفیــد اســت از بــدن اســتفاده 

. کند
٨. »سرشــت مشــترک انســانی« یــا »ویژگــی هــای فطــری انســان« آن دســته ویژگــی هــای روح انســان انــد کــه بــه انســان اختصــاص 
داشــته، میــان انســان هــا مشــترک هســتند. ایــن ویژگــی هــا، از نــوع بینشــی، گرایشــی و توانشــی هســتند و نقطــه مشــترک همــه آنهــا، 

فراحیوانــی بــودن، غیــر اکتســابی بــودن و زوال ناپذیــری آنهاســت.
9. برخــورداری از دســتگاه ادراک عقــل، گرایــش هایــی ماننــد کمــال خواهــی، میــل بــه جاودانگــی، و میــل بــه پرســتش، و توانــش هایــی 

ماننــد توانایــی انتخــاب آگاهانــه اســتعداد رســیدن بــه کمــال بــی نهایــت، و قــدرت خودســازی، از ویژگــی هــای فطــری انســان اســت.
ــا تربیــت صحیــح مــی تواننــد  ١٠. خداشناســی، خداجویــی و خداپرســتی را مــی تــوان از ویژگــی هــای فطــری انســان دانســت کــه ب

شــکوفا شــوند، چنــان کــه در اثــر توجــه بــه امــور دیگــر، یــا ظلــم و گنــاه مــی تواننــد پوشــیده بماننــد.
١١. انســان امــکان نزدیــک شــدن بــه کمــال مطلــق )خداونــد( را دارد؛ امــا از آنجــا کــه ابزارهــای عــادی ادراک او محــدود هســتند، بــرای 

دســتیابی بــه ســعادت ابــدی و کمــال حقیقــی خــود نیازمنــد وحــی و دیــن الهــی اســت.
١٢. مکاتــب مــادی و الحــادی، در تعییــن هویــت انســان بــه انحــراف رفتــه انــد. بنابرایــن، علــوم انســانی و نظــام هــای برخاســته از ایــن 

مکاتــب و دســتورالعمل هایــی کــه بــرای بشــر صــادر مــی کننــد نمــی تواننــد انســان را بــه ســعادت و کمــال حقیقــی برســانند.
١٣. بــا توجــه بــه دو ســاحتی بــودن انســان، ویژگــی هــای هریــک از روح و بــدن، تأثیــر متقابــل آنهــا، و وابســتگی هویــت واقعــی و کمــال 
حقیقــی انســان بــه روح، تفســیر فیزیکالیســتی از پدیــده هــای روحــی کــه بــه نادیــده انگاشــتن مؤلفــه هــای اصلــی تعالــی انســان مــی 

انجامــد قابــل قبــول نیســت.
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فصل ششم : اختیار و آزادی انسان

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١.»اختیــار« بــه ســه بــه معنــا بــه کار مــی رود: تأثیــر خواســت فاعــل در فعــل خــود، انتخــاب بــا وجــود گرایــش هــای متضــاد، و تأثیــر 

خواســت فاعــل در فعــل خــود، بــدون فشــار عوامــل بیرونــی.
٢.منظور از اختیاری که در مقابل جبر قرار می گیرد، معنای نخست، یعنی تأثیرخواست فاعل در فعل خود است.

ــودن موجــودات دیگــر را از راه علــم حصولــی و اســتدالل  ــودن خــود را از راه علــم حضــوری درک مــی کنیــم و مختــار ب ٣. مختــار ب
مــی فهمیــم.

٤. منظــور از مختــار بــودن انســان، آن اســت کــه بســیاری از کارهایــی کــه انســانها انجــام مــی دهنــد بــه اختیــار آنهاســت، و مقصــود 
از آن، اختیــار تکوینــی اســت، نــه تشــریعی.

٥. در شــبهه جبــر فلســفی، بــا اســتناد بــه قاعــده ضــروت علــی - معلولــی، کــه تحقــق هــر کاری را بــا وصــف ضــرورت مــی دانــد، نتیجــه 
گرفتــه مــی شــود کــه همــه کارهــا جبــری اســت؛ زیــرا کاری کــه ضــروری باشــد، وابســته بــه خواســت فاعل نیســت.

6. جبــر فلســفی قابــل قبــول نیســت؛ چــون در کارهــای اختیــاری، خواســت فاعــل ازعوامــل ضــرورت ســاز اســت و ضــروری بــودن بــا 
وابســته بــودن بــه خواســت فاعــل منافاتــی نــدارد.

٧. یکــی از شــبهات جبــر الهــی مبتنــی بــر اختیــار مطلــق خداونــد اســت و از اینکــه ایــن اختیــار شــامل کارهــای مــا نیــز مــی شــود، 
نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه کارهــای مــا بــه اختیارمــا وابســته نیســتند و مــا در انجــام دادن آنهــا مجبوریــم؛ مگــر آنکــه اختیــار مطلــق 

خداونــد را انــکار کــرده، تفویــض
را بپذیریم.

٨. شــبهه مزبــور مبتنــی بــر ایــن پنــدار نادرســت اســت کــه اگــر کاری نســبت بــه خداونــد اختیــاری باشــد، نســبت بــه هــر فــرد دیگــری 
غیــر اختیــاری خواهــد بــود امــا ایــن مالزمــه درســت نیســت و یــک کار مــی توانــد بــه دو فاعــل مختــار در طــول یکدیگــر مســتند 

باشــد، و بدیــن ترتیــب، آنچــه قابــل قبــول اســت راهــی میــان جبــر تفویــض اســت.
9. از مختــار بــودن انســان مــی تــوان بــرای اثبــات مســئولیت انســان اســتفاده کــرد، چنــان کــه اختیــار جایــی بــرای توجیــه ال ابالــی 

گــری و اباحــه گــری باقــی نمــی گــذارد.
١٠. اختیــار تکوینــی، انســان را قابــل ســتایش یــا نکوهــش، قابــل خطــاب بــه احــکام اخالقــی، قابــل امــر و نهــی و توصیــه، و مســتحق 

پــاداش و تنبیــه و ثــواب و عقــاب مــی ســازد، و امــکان وضــع قوانیــن حقوقــی، و احــکام کیفــری و جزایــی را فراهــم مــی کنــد.
ــرای خــود آیینــی انســان، نســبیت  ــروز مغالطــه هایــی اســت کــه از آن ب ــع ب ــه تفــاوت اختیــار تکوینــی و تشــریعی، مان ١١. توجــه ب

اخــالق، و مشــروعیت انســانی در حقــوق و سیاســت اســتفاده مــی شــود.
١٢. راه میــان جبــر و تفویــض، موجــب مــی شــود کــه در عیــن مســئولیت پذیــری، از تدبیــر الهــی غافــل نباشــیم و در همــه حــال، بــه 

او تــوکل کنیــم و از او کمــک بجوییــم.
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بخش چهارم: فلسفه اخالق  

فصل هفتم : واقع گرایی و غیر واقع گرایی اخالقی  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. واقع گرایی اخالقی، در برابر غیر واقع گرایی اخالقی است و به این معنا است که ارزشها و الزام های اخالقی پشتوانه واقعی دارند و تابع 

سالیق فردی یا قراردادهای جمعی نیستند.
٢. واقع گرایان در برابر غیر واقع گرایان، دیدگاه های اخالقی را قابل درست و نادرست می دانند، می توانند برای آنها استدالل بیاورند، و 

اخالق مطلق می دانند.
٣. مطلق بودن اخالق بدین معناست که برخی احکام اخالقی، بدون هیچ قید و شرطی معتبرند، و آن دسته از احکام اخالقی نیز که با 

قیودی اعتبار دارند، به شرایط واقعی مقیدند، نه به سلیقه شخصی یا قراردادهای جمعی.
٤. مطلق گرایان برای تربیت اخالقی اهدافی از پیش تعیین شده دارند، تهاجم فرهنگی را امری جدی می دانند، امر به معروف و نهی از 

منکر و دفاع از ارزش ها و صدور آنها را ارزشمند و وظیفه می دانند، اما نسبی گرایان بدون داشتن اهداف از پیش تعیین شده برای تربیت 
اخالقی، بر آزادی، تساهل و تسامح تاکید می کند و دفاع از ارزش ها را بی ارزش یا ضد ارزش می دانند.

٥. نسبی گرایان با استناد به وجود اختالف نظرهای اساسی در اخالق، اعتبار احکام اخالقی را به سلیقه یا قرارداد وابسته می دانند. اما غیر 
از آنکه وجود اختالف نظر اساسی در اخالق اثبات نشده و دالیلی بر نفی آن هست، چنین اختالفی برای اثبات نسبیت کافی نیست،چنان 
که در علوم واقع نمای دیگر وجود دارد. به عالوه، ممکن است عام ترین احکام اخالقی را نیز بدیهی ندانیم، افزون بر آنکه اختالف نظر در 

احاکم بدیهی نیز ممکن است، همچنین بسیاری از اختالف ها در اخالق ممکن است ناشی از لحاظ پیامدهای عملی باشد، نه مربوط به 
سلیقه یا قرارداد.

6. برخی نسبی گرایان همه معرفتها را نسبی می دانند، و به تبع، احکام اخالقی را نیز نسبی قلمداد می کنند. اما مبنای معرفت شناختی 
این دیدگاه خود - متناقض و غیر قابل قبول است.

٧. احساس گرایان گاه با استناد به پوزیتویسم منطقی، و انحصار راه معتبر معرفت در حس و تجربه، احکام اخالقی را بی معنا و صرفا 
ابراز کننده احساسات اخالقی می دانند. اما مبنای معرفت شناختی مزبور درست نیست، چنان که در این صورت، مدعای آنها نیز بی معنا 

خواهد بود.
٨. برخی احساس گرایان واژه های اخالقی را دارای بار احساسی و غیرواقع نما دانسته اند؛ در حالی که، نه همه واژه های اخالقی بار 

احساسی دارند، نه هر واژهای بار احساسی داشته باشد، غیر واقع نماست.
9. قراردادگرایان قواعد اخالقی را نوعی قرارداد اجتماعی برای رفع تناقض ها یا تأمین منافع جمع می دانند و در نتیجه، اعتبار آنها را به 
قرارداد مزبور وابسته و آنها را نسبی قلمداد می کنند. اما اخالق فراتر از روابط اجتماعی است، و غیر واقع گرایان نمی توانند اهداف مزبور 
را دارای ارزش واقعی بدانند، و عقد قرارداد دیگر برای اعتبار بخشیدن به قراردادها، هم مستلزم تسلسل است و هم اعتبار همگانی برای 

لزوم تبعیت از قواعد مورد توافق ایجاد نمی کند.
١٠. بنابر نسبیت فردی، هیتلر و گاندی به لحاظ اخالقی تفاوتی ندارند، و جلوگیری از تعدی افراد با وضع حقوق و قوانین، تشکیل 

حکومت، مجازات و تربیت اخالقی اموری ناموجه اند.
١١. یک دیدگاه در نسبیت اجتماعی روح جمعی را ارزش آفرین می داند، اما  وجود روح جمعی مستقل از افراد، به لحاظ فلسفی قابل 

قبول نیست. دیدگاه دیگر، جامعه را برآیند افراد دانسته، بدون آنکه سلیقه افراد را در احکام اخالقی معتبر بداند، اعتبار احکام اخالقی را 
به نظر اکثریت افراد، وابسته می داند، اما معلوم نیست برآیند امور بی ارزش چگونه ارزش می آفریند.

١٢. بنابر نسبیت اجتماعی، تکلیف عضو مشترک میان دو جامعه با ارزش های اخالقی متعارض روشن نیست.
١٣. بنابر نسبیت اجتماعی، کار تبهکاران درست، و کار پیامبران و مصلحان اجتماعی نادرست است.

١٤. نسبیت هنجاری، اصول اخالقی عامی است که از نسبیت گرایی در اخالق نتیجه می شود و بنابر آن، قضاوت اخالقی درباره رفتار 
و منش دیگران، بر اساس نظریه اخالقی مورد قبول خود، اخالقا درست نیست، و هر فرد یا جامعه ای باید در انتخاب و عمل به نظریه 

اخالقی مورد قبول خود آزاد باشد، با مخالفان خود مدارا کند و به انتخاب و عمل آنها احترام بگذارد.
١٥. افزون بر آنکه نسبیت اخالقی درست نیست، مطلق بودن اصول نسبیت هنجاری نیز با آن ناسازگار است، و بنابر نسبیت اخالقی باید 
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بتوان نقیض این اصول را هم پذیرفت، گذشته از آنکه در این استدالل، از دید نسبی گرایان، مغالطه باید و هست نیز صورت گرفته است.
١6.در دفاع از اصول نسبیت هنجاری مستلزم دفاع از نفی این اصول نیز هست، همان طور که اصل آزادی با اصل تساهل در مواردی 

تعارض دارند.
١٧. عمل بر اساس نسبیت هنجاری مستلزم هرج و مرج است و خود نسبیت گرایان نیز نمی توانند به آن عمل کنند.

١٨. مقید کردن اصل آزادی به مواردی که مانع آزادی دیگران نباشد، قابل قول نیست؛ زیرا نه اصل آن مبنای موجهی دارد، نه غیر واقع 
گرا می تواند بر اساس پیامدهای واقعی ارزش گذاری کند، نه در موارد تعارض نشان می دهد کدام آزادی باید فدا شود.

١9. مقید کردن آزادی به محدوده نظر و بیان نیز افزون بر آنکه قیدی واقعی است و غیر واقع گرا نمی تواند از آن برای تعیین محدوده 
ارزش استفاده کند، مرز میان نظر و عمل را بیان نمی کند، و به فرض آنکه لحاظ این قید از سوی نسبیت گرا بر اساس پیامدهای واقعی 

مجاز باشد، معلوم نیست چرا پیامدهای نامطلوب احتمالی برای آزادی بیان به حساب نیامده اند.
٢٠. برخی از مطلق گرایان با استناد به فهم عرفی، معتقدند هیچ حکم اخالقی استثناپذیر نیست. اما افزون بر آنکه استناد به فهم عرفی 

برای اثبات حقیقت کافی نیست، عرف در قضاوت خود، شرایط انجام فعل و نتایج آن را در نظر می گیرد.
٢١. دیدگاه مورد قبول در مطلق گرایی آن است که برخی احکام اخالقی بدون قید و شرط معتبرند، و برخی دیگر مقید به شرایط واقعی 

هستند و اعتبار هیچ حکم اخالقی به سلیقه فرد یا توافق گروهی از مردم وابسته نیست.

فصل هشتم : ارزش اخالقی از دیدگاه اسالم  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. ارزش تقریبا به معنای مطلوبیت است.

٢. در اخــالق، عــام تریــن هدفــی کــه از مجمــوع فعالیــت هــای اختیــاری مطلــوب اســت و نیــز فعالیــت هایــی کــه مــا را بــه ایــن هــدف 
مــی رســانند ارزش منــد هســتند.

٣. انسان کمال طلب است و عام ترین هدفی که در کارهای اختیاری دنبال می کند، کمال است.
٤. بــا توجــه بــه اینکــه هویــت واقعــی انســان بــه روح اوســت، و سرشــت انســانی کــه ویژگــی هــای انســانی انســان را نشــان مــی دهــد، 
امــکان حرکــت بــه ســمت کمــال بــی نهایــت را فراهــم مــی کنــد، کمــال حقیقــی انســان از دیــدگاه اســالم، تقــرب بــه کمــال مطلــق، 

یعنــی خداونــد اســت.
٥. تقرب به خداوند مراتبی دارد و انسان کامل به باالترین درجات تقرب )ارزش نهایی( دست می یابد.

6. از نشــانه هــای وصــول بــه ارزش نهایــی، یافتــن کامــل وابســتگی وجــودی خــود بــه خداونــد اســت؛ زیــرا علــم حضــوری انســان بــه 
خــود، کــه عیــن وجــود اوســت، همــراه بــا تکامــل انســان کامــل تــر و واضــح تــر مــی شــود و بــا رســیدن بــه باالتریــن درجــه کمــال، 

نحــوه وجــود خــود را کــه وابســتگی کامــل بــه خداونــد اســت، بــه روشــنی مــی یابــد.
٧.انســان کامــل از ســویی، محبــوب تریــن مخلــوق نــزد خداونــد اســت؛ زیــرا کــه خداونــد دوســت دار کمــال اســت، و از ســوی دیگــر، 
خداونــد را بیــش از هــر موجــودی دوســت دارد؛ زیــرا بــه کمــاالت الهــی نزدیــک شــده و چیزهایــی را دوســت دارد کــه خداونــد دوســت 

مــی دارد.
٨. از آنجــا کــه لــذت بــا درک وصــول بــه نوعــی کمــال حاصــل مــی شــود، انســان کامــل کــه بــه برتریــن کمــاالت دســت یافتــه، بــه 

باالتریــن لــذت نیــز دســت مــی یابــد، لذتــی کــه خالــص و پایــدار اســت.
9. انســان کامــل در ســایه تقــرب بــه خداونــد کــه منبــع و واجــد قــدرت نامحــدود اســت، بــه برتریــن قــدرت دســت مــی یابــد، در برابــر 

هیــچ قــدرت معــارض احســاس ضعــف و تــرس نمــی کنــد، بلکــه ماننــد خداونــد مــی توانــد در هســتی تصــرف کنــد.
١٠. از نشــانه هــای واصــالن بــه ارزش نهایــی آن اســت کــه بــا اینکــه از مواهــب دنیــا متناســب بــا کمــال حقیقــی خــود اســتفاده مــی 
کننــد، بــه آن دســته از امــور دنیــا کــه بــا تقــرب بــه خــدا تزاحــم دارنــد بــی رغبــت مــی شــوند، و بدیــن ســبب، بــه آرامــش روحــی 

کامــل دســت یافتــه، بــه زندگــی دیگــران رشــک نمــی برنــد.
١١. ارزش گــذاری اخالقــی همــه افعــال اختیــاری انســان، اعــم از فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی را از آن جهــت 

کــه در کمــال یــا نقــص روح، و نزدیــک شــدن بــه خــدا یــا دور شــدن از او تأثیــر دارنــد شــامل مــی شــود.

23



١٢. ارزش رفتــار اختیــاری هــم بــه نــوع رفتــار وابســته اســت و هــم بــه نیــت فاعــل، و برابــر اســت بــا آن درجــه از کمــال حقیقــی 
فاعــل کــه بــا آن کار تناســب داشــته، و در نهایــت مقصــود فاعــل نیــز هســت.

١٣. اظهــار بندگــی در برابــر خــدا و همــوار کــردن راه تکامــل دیگــران، مــی تواننــد فاعــل را بــه ارزش نهایــی برســانند و بنابرایــن، بــا 
ارزش تریــن کارهــا از جهــت نــوع رفتــار هســتند.

١٤. ارزش کار از جهــت نیــت، بســتگی بــه آن دارد کــه فاعــل در انجــام دادن آن تــا چــه انــدازه تقــرب بــه خــدا را قصــد کــرده و از 
انگیــزه هــای مزاحــم پیراســته اســت.

١٥. عقــل، تجربــه و وحــی، ســه راه بــرای تشــخیص ارزش رفتــار هســتند، و کارآیــی آنهــا وابســته بــه ایــن اســت کــه بتواننــد تأثیــر 
آن رفتــار را در کمــال حقیقــی انســان مشــخص کننــد.

١6. حداقــل ارزش هــای اخالقــی مــورد نظــر اســالم، اعتقــاد بــه ســه اصــل توحیــد، نبــوت و معــاد اســت؛ چــرا کــه بــدون آن، قصــد 
تقــرب بــه خــدا، تشــخیص همــه کارهــای شایســته و بایســته، و لحــاظ نتایجــی کــه کارهــا در زندگــی پــس از مــرگ دارنــد، ناممکــن 

اســت. بــه همیــن جهــت، مشــرکان، کافــران و منافقــان، اعمالشــان در آخــرت ســودی نــدارد.
١٧. مکتــب اخالقــی اســالم از مکاتــب واقــع گراســت کــه ارزش رفتارهــا را بــر حســب تأثیــری کــه در کمــال حقیقــی انســان دارنــد 

تعییــن مــی کنــد.
١٨.از دیــدگاه اســالم، رفتــاری ارزش حقیقــی دارد کــه هــم از حســن فعلــی برخــوردار باشــد و هــم از حســن فاعلــی، و بنابرایــن، هیــچ 

فضیلــت اخالقــی بــدون ایمــان ارزش حقیقــی نــدارد.
١9. انســان در تشــخیص راه درســت زندگــی همــواره نیازمنــد وحــی آســمانی اســت، و تعییــن وظیفــه عملــی در بســیاری از موضوعــات 

و مشــاغل خــاص تنهــا بــا مراجعــه بــه احــکام شــرع امــکان پذیــر اســت.
٢٠. از آنجــا کــه اخــالق بخشــی از دیــن اســت و شــامل همــه رفتارهــای اختیــاری انســان مــی شــود، از دیــدگاه اســالم، سکوالریســم 

کــه دیــن را بــه زندگــی فــردی و خصوصــی انســان محــدود مــی کنــد، مــردود اســت.
٢١. هیچ یک از مکاتب بشری، آیین های زمینی و عرفانهای کاذب، نمی توانند سعادت حقیقی انسان را تضمین کنند.

٢٢. ارزش هــای مقدمــی، ماننــد خیــر خواهــی و ایثــار، بــا اینکــه موجــب ســعادت ابــدی مــی شــوند فــرد را بــه مــرز ارزش هــای اصیــل 
نزدیــک مــی کنند.
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بخش پنجم : فلسفه حقوق

فصل نهم: مکاتب حقوقی  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١.مقصــود از حقــوق، مجموعــه ای از مقــررات اجتماعــی اســت کــه افــراد یــک جامعــه ملــزم بــه رعایــت آنهــا بــوده، دولــت ضمانــت 

ــر عهــده دارد و هــدف مســتقیم از آن، ایجــاد نظــم و امنیــت در جامعــه اســت. اجــرای آنهــا را ب
ــت  ــع و محدودی ــارض مناف ــا و تع ــون انســان ه ــال گوناگ ــی حاصــل از امی ــات اجتماع ــری از منازع ــو گی ــرای جل ــوق ب ــن حق ٢. تعیی

ــه ضــروری اســت. ــت در جامع ــراری نظــم و امنی ــع، و برق ــات و مناب امکان
٣. دســته ای از مکاتــب حقوقــی، قوانیــن حقوقــی را هماننــد قوانیــن طبیعــی یــا عقلــی حاکــی از واقعیــت و قابــل کشــف دانســته، آنهــا 

را ثابــت، مطلــق و قابــل ارزیابــی مــی داننــد.
٤. دسته ای دیگر از مکاتب حقوقی، قوانین حقوقی را قابل جعل، متغیر و نسبی می دانند.

٥. پیــروان مکتــب حقــوق طبیعــی، قوانیــن حقوقــی را از ســنخ قوانیــن طبیعــی دانســته، منشــأ واقعــی اعتبــار ایــن قوانیــن را در طبیعــت 
ــا اســتفاده از عقــل کــه تنهــا یــا برتریــن مرجــع  مــی جوینــد و معتقدنــد قانــون گــذاران بــدون آنکــه حقیقتــا قانــون وضــع کننــد، ب
تشــخیص ایــن حقــوق اســت، قوانیــن طبیعــی خــاص جامعــه انســانی را کشــف و بــه دیگــران توصیــه مــی کننــد. ایشــان مهــم تریــن 

اصــل و مبنــای حقــوق طبیعــی را عدالــت مــی داننــد.
6. مکتــب حقــوق طبیعــی در دوران مــدرن تحوالتــی یافتــه، بــه طــوری کــه ریشــه اعتبــار قوانیــن را بــه نوعــی در قــرارداد، توافــق و 

رضایــت دانســته و بدیــن ترتیــب، بــه مکتــب حقوقــی پوزیتویســم نزدیــک شــده اســت.
٧. ابهــام در مفاهیــم بــه کار رفتــه در مکتــب حقــوق طبیعــی موجــب شــده اســت از ســویی قدرتمنــدان آن را دســتاویزی بــرای توجیــه 
تجاوزهــای خــود بــه ضعفــا قــرار دهنــد، و از ســوی دیگــر، در نگــرش هــای جدیــد، انســان بــه موجــودی ذاتــا بــی قیــد و بــی مســئولیت 

تبدیــل شــود کــه تنهــا در قبــال قراردادهایــی کــه مــی بنــدد مســئول باشــد.
٨. در مکتب حقوق طبیعی گویا این امر که هر چه به طور طبیعی هست، باید باشد، مسلم گرفته شده است.

9. حقــوق حتــی اگــر ناشــی از طبیعــت انســان باشــد، بایــد بــر اســاس مصالــح تعدیــل شــود، و عقــل بــه تنهایــی بــرای تشــخیص مصالــح 
حقیقــی کافی نیســت.

١٠. مکتــب حقوقــی پوزیتویســم ریشــه در پوزیتویســم فلســفی دارد کــه واقعیــت هــای غیــر مــادی را نمــی پذیــرد و تنهــا معرفتــی را 
کــه از راه تجربــه حســی بــه دســت آیــد معتبــر مــی دانــد.

١١. بــر اســاس پوزیتویســم حقوقــی، قوانیــن حقوقــی بایــد متکــی بــر امــور ملمــوس باشــند، نــه امــوری معقــول همچــون طبیعــت یــا 
ارزش هایــی ماننــد عدالــت، و چنیــن قوانینــی نیــاز بــه وضــع دارنــد و قابــل کشــف نیســتند.

١٢. از نظر پوزیتویسم حقوقی، منشأ اعتبار حق، اراده دولت حاکم، رضایت مردم، سودمندی یا مصلحت های عملی است.
١٣. انحصــار معرفــت معتبــر در تجــارب حســی قابــل قبــول نیســت، افــزون بــر آنکــه طرفــداران پوزیتویســم حقوقــی، خــود از مفاهیمــی 

ماننــد »اراده«، »رضایــت«، ســودمندی«، »مصلحــت« و »حــق« اســتفاده کــرده انــد کــه حســی و تجربــی نیســتند.
١٤. مبنــا قــرار دادن صــرف اراده دولــت یــا خواســت مــردم، مــی توانــد بــه ابــزاری بــرای ارضــای هــوس هــا تبدیــل شــود و بــه عــالوه، 

در ایــن صــورت، امــکان مقایســه و ارزیابــی قوانیــن جوامــع مختلــف وجــود نــدارد
١٥. تأمیــن رضایــت همــه مــردم در تدویــن قوانیــن حقوقــی ممکــن نیســت و ترجیــح دســته ای خــاص بــی وجــه اســت، و اتــکا بــه نظــر 

اکثریــت نیــز افــزون بــر آنکــه احــراز آن در عمــل دشــوار اســت، مســتلزم بــی اعتنایــی بــه رضایــت اقلیــت اســت.
١6. ســود و مصلحــت مــورد نظــر پیــروان پوزیتویســم حقوقــی، افــزون بــر آنکــه بــه امــور مــادی و تجــارب بشــری محــدود بــوده، تضمین 
کننــده مصالــح واقعــی نیســت، قابــل ســوء اســتفاده نیــز هســت؛ زیــرا انــدازه گیــری آن بــه تجــارب بشــری و تشــخیص آن بــه فهــم 

افــراد واگــذار شــده اســت.
ــاره پوزیتویســم حقوقــی ایــن اســت کــه در حالــی کــه انســان عبــد و مملــوک خداســت و بــدون اذن او  ١٧. مهــم تریــن اشــکال درب
واجــد هیــچ حقــی نیســت، »اراده دولــت«، »رضایــت مــردم«، »ســودمندی« و »مصلحــت منــدی« نمــی تواننــد بــه حقــوق موضوعــه 

اعتبــار ببخشــند.
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فصل دهم: مکتب حقوقی اسالم  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. در مکتــب حقوقــی اســالم، مفاهیــم و احــکام حقوقــی »اعتبــاری- واقعــی« هســتند: اعتبــاری هســتند، بدیــن معنــا کــه مســتقیما از 
واقعیــت حکایــت نمــی کننــد، و واقعــی هســتند، بدیــن معنــا کــه از ســویی، پشــتوانه وضــع آنهــا هدفــی واقعــی، یعنــی تأمیــن نظــم و 

مصالــح اجتماعــی اســت و از ســوی دیگــر، دارای پیامدهــای عملــی و اجرایــی واقعــی هســتند.
٢. قانــون گــذار حقــوق هــم بایــد دانشــی داشــته باشــد کــه تشــخیص دهــد قوانیــن در جهــت تأمیــن هــدف حقــوق و نهایتــا مطابــق 

مصالــح واقعــی انسانهاســت، و هــم بایــد در تصــرف در امــور انســان هــا مجــاز باشــد.
٣. از آنجــا کــه تنهــا خداونــد عالــم مطلــق و مالــک مطلــق اســت، خاســتگاه حــق و مــالک مشــروعیت حقــوق از دیــدگاه اســالم، تنهــا 

خداونــد و اراده تشــریعی اوســت.
٤. انســان هــا هــم از جهــت محدودیــت دانــش، و هــم از ایــن جهــت کــه خــود مملــوک خداونــد هســتند، ذاتــا نمــی تواننــد قانــون 

گــذار باشــند و بنابرایــن، قوانینــی کــه انســانها وضــع مــی کننــد بــدون اذن خداونــد مشــروعیت نــدارد.
٥. خداونــد بــه مقتضــای حکمــت خــود، کار گــزاف انجــام نمــی دهــد و بنابرایــن، در وضــع قوانیــن، مصالــح واقعــی انســانها را در نظــر 

مــی گیــرد.
6. خداونــد حــق وضــع برخــی قوانیــن ثابــت و دائمــی را بــه پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــه اطهــار)ع( داده اســت، چنــان کــه آن بزرگــواران 
و نیــز ولــی فقیــه از جهــت مشــروعیت الهــی حکومــت شــان، مــی تواننــد بــه وضــع احــکام حکومتــی و موقــت بپردازنــد یــا بــرای وضــع 

چنیــن قانــون هایــی بــه افــراد بــا نهادهــای دیگــر اجــازه قانــون گــذاری دهنــد.
٧. هــدف از آفرینــش همــه مخلوقــات، بــه مقتضــای حکمــت الهــی، بــه وجــود آمــدن نــوع انســان بــرای وصــول بــه باالتریــن درجــات 
کمــال اســت و ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه انســان حــق اســتفاده از مواهــب طبیعــی را بــرای پــرورش همــه اســتعدادهایش در 

جهــت کمــال حقیقــی خــود داشــته باشــد.
٨ بــر اســاس حکمــت الهــی، هــم اصــل اعتبــار حــق اســتفاده از مواهــب طبیعــی در پــرورش اســتعدادها و هــم محدودیــت ایــن حقــوق 
در جهــت کمــال حقیقــی انســان تبییــن مــی شــود؛ امــا اعتبــار ایــن حــق تنهــا از ایــن جهــت اســت کــه خداونــد آن را اجــازه داده، و 

عقــل تنهــا کاشــف از ایــن اجــازه اســت.
9. از دیــدگاه اســالم، فعالیــت هــای اجتماعــی بخشــی از فعالیــت هــای اختیــاری انســان هســتند و هــدف حقــوق کــه تأمیــن مصالــح 
اجتماعــی در زندگــی دنیاســت مقدمــه ای بــرای هــدف اخــالق کــه قــرب بــه خداونــد اســت، بــه شــمار مــی رود، و بدیــن ترتیــب، 

حقــوق در دامنــه اخــالق قــرار گرفتــه، هــدف حقــوق در ســایه هــدف اخــالق ارزش مــی یابــد.
١٠. رفتارهــای اجتماعــی از جهــت تأثیــری کــه در نظــم و امنیــت جامعــه دارنــد، در حقــوق، و از جهــت تأثیــری کــه در ســعادت و 

کمــال حقیقــی انســان دارنــد، در اخــالق ارزیابــی مــی شــوند.
١١. نیت که نقش مهمی در ارزش اخالقی دارد، در ارزش حقوقی تأثیری ندارد.

١٢. قوانین حقوقی ضمانت اجرای دولتی دارند، اما قوانین اخالقی نیاز به چنین ضمانت اجرایی ندارند.
١٣. حقــوق بخشــی از احــکام عملــی دیــن اســت کــه در کمــال و ســعادت حقیقــی انســان نقــش دارد. بدیــن جهــت، حقــوق اســالمی 

بخشــی از دیــن اســالم اســت کــه طبــق تعریــف، شــامل عقایــد، احــکام عملــی و اخالقــی مؤثــر در کمــال و ســعادت انســان اســت.
١٤. قوانین حقوقی اسالم، از عقل قطعی، کالم خداوند و سنت معصومان باید با استفاده از روش فقاهت استنباط می شوند.

ــر خــالف مکاتــب حقــوق طبیعــی و پوزیتویســم حقوقــی، در راســتای هــدف مکتــب اخالقــی  ١٥. هــدف مکتــب حقوقــی اســالم، ب
اســالم - تقــرب بــه خداونــد- قــرار مــی گیــرد.

١6. مکتــب حقوقــی اســالم، بــر خــالف مکتــب حقــوق طبیعــی، حقــوق را مســتقیما کاشــف از واقعیــت نمــی دانــد، چنــان کــه بــر 
خــالف پوزیتویســم حقوقــی، آن را اعتبــاری محــض نیــز نمــی شــمارد، بلکــه آن را امــری »اعتبــاری - واقعــی« مــی دانــد.

١٧. در مکتــب حقوقــی اســالم، خاســتگاه حــق، نــه همچــون مکتــب حقــوق طبیعــی، صــرف انطبــاق بــا طبیعــت اســت، و نــه همچــون 
ــد متعــال و اراده تشــریعی او خاســتگاه حــق و مــالک مشــروعیت  ــت، بلکــه خداون ــا اراده دول پوزیتویســم حقوقــی، رضایــت مــردم ی

احــکام حقوقــی اســت.
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١٨. روایــت مــورد قبــول اســالم از حقــوق طبیعــی، از ایــن جهــت کــه منشــأ اعتبــار آن را خداونــد مــی دانــد، نــه انطبــاق بــا طبیعــت، 
و آن را در جهــت تأمیــن کمــال حقیقــی انســان محــدود مــی دانــد، نــه مطلــق، بــا مکتــب حقــوق طبیعــی متفــاوت اســت.

١9. در مکتــب حقوقــی اســالم، بــر خــالف مکاتــب حقــوق طبیعــی و پوزیتویســتی اکتفــا بــه عقــل و تجــارب انســانی نادرســت شــمرده 
شــده و افــزون بــر عقــل قطعــی، از منابــع وحــی، یعنــی قــرآن و ســنت معصومــان )ع( نیــز اســتفاده مــی شــود.

٢٠. مکاتبــی حقوقــی کــه بــدون توجــه بــه مبانــی هســتی شــناختی، انســان شــناختی و اخالقــی یــا بــر اســاس مبانــی نادرســت شــکل 
گرفتــه باشــند، قابــل قبــول نیســتند.

٢١. در مکتــب حقوقــی اســالم، احــکام حقوقــی در راســتای قــرب بــه خداونــد تنظیــم مــی شــوند. از ایــن رو، حقــوق بشــر غربــی کــه بــر 
مبنــای اومانیســم شــکل گرفتــه ناقــص اســت و حقــوق طبیعــی مــورد قبــول اســالم، ماننــد حــق حیــات نیــز مقیــد اســت.

ــی از وضــع  ــداف واقع ــن اه ــراد در تأمی ــش اف ــات و نق ــا، امکان ــی ه ــا ویژگ ــی ب ــن حقوق ــی مقتضــی تناســب قوانی ــت حقوق ٢٢. عدال
آنهاســت، و بــه دلیــل وجــود برخــی تفــاوت هــای ســاختاری و نقــش هــای اجتماعــی میــان زن و مــرد، برخــی حقــوق و تکالیــف آنهــا 

متفــاوت اســت، همــان گونــه کــه اشــتراک آنهــا در بســیاری از جهــات، مســتلزم حقــوق و تکالیــف مشــترک اســت.
٢٣. از دیدگاه اسالم، زن و مرد در نیل به کمال انسانی مشابه اند و حقوق و تکالیف هر کدام نیز متوازن است.

بخش ششم : فلسفه سیاست  

فصل یازدهم: مشروعیت حکومت در فلسفه سیاسی اسالم

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. حکومــت ارگانــی رســمی اســت کــه عهــده دار هدایــت جامعــه بــه ســوی اهــداف آن از طریــق وضــع قوانیــن حقوقــی، اجــرای آنهــا 

ورســیدگی بــه تخلفــات قانونــی و برخــورد بــا متخلفــان اســت.
٢. آنچه وجود قوانین حقوقی را ایجاب می کند، ضرورت وجود حکومت را نیز به دنبال دارد.

٣.سیاست در اصطالح، به معنای مدیریت و رهبری جامعه به سوی اهداف آن است.
٤. فلســفه سیاســت، دانشــی اســت کــه بــه مســائل اساســی دربــاره سیاســت، همچــون ضــرورت حکومــت، انــواع حکومــت، و مــالک 

مشــروعیت حکومــت مــی پــردازد.
٥. میــزان اعتمــاد مــردم بــه حقانیــت نظــام سیاســی اســالم در مقــدار حمایــت عملــی آنهــا از ایــن نظــام مؤثــر اســت و بدیــن جهــت، 

الزم اســت آحــاد مــردم، بــه ویــژه فرهیختــگان جامعــه اســالمی، بــا مبانــی آن آشــنایی عمیــق داشــته باشــند.
ــه معنــای حقانیــت اســت و مقصــود از آن توجیــه اعمــال حکومــت از ســوی دســتگاه  6. مشــروعیت در اصطــالح فلســفه سیاســت ب

حاکــم و بیــان منشــأ حــق حاکمیــت آنهاســت.
٧. بــر اســاس نظریــه ارزش هــای اخالقــی در بــاب مــالک مشــروعیت، حکومــت در صورتــی مشــروع قلمــداد مــی شــود کــه در جهــت 

بســط ارزش هــای اخالقــی در جامعــه و در رأس آنهــا عدالــت بکوشــد.
ــوان  ــی ت ــا مســئله مشــروعیت را پاســخ نمــی دهــد، چــون م ــوب اســت، ام ــه مطل ــی از آرمانهــای جامع ٨. بســط ارزش هــای اخالق
پرســید حاکمانــی کــه در پــی بســط ایــن ارزش هــا هســتند حــق حاکمیــت خــود را از کجــا بــه دســت آورده انــد. بــه عــالوه، تشــخیص 

مصادیــق ارزش هــای اخالقــی و عدالــت، بــدون راهنمایــی وحــی امــکان پذیــر نیســت.
9. در نظریه قرارداد اجتماعی، مالک مشروعیت حکومت مقبولیت آن نزد همه با اکثریت مردم است.

١٠. در نظریــه قــرارداد اجتماعــی، مصــداق مشــروعیت همــان مقبولیــت اســت، امــا ایــن امــر مســتلزم هــم معنــا دانســتن مشــروعیت 
و مقبولیــت نیســت.

١١. پیــروان نظریــه قــرارداد اجتماعــی گاه بــه اســتناد آنکــه مــردم صاحــب زندگــی اجتماعــی خــود هســتند و ســود و زیــان خــود را 
تشــخیص مــی دهنــد، بــه آنــان حــق مــی دهنــد کــه بــرای خــود حاکــم تعییــن کننــد.

١٢. بنابــر دیــدگاه اســالم، انســان هــا نمــی تواننــد همــه مصالــح واقعــی خــود را تشــخیص دهنــد و از طرفــی، مملــوک خــدا هســتند و 
بــدون اذن او حــق تصــرف در امــور خــود و دیگــران را ندارنــد و نمــی تواننــد کســی را بــه حاکمیــت نصــب کننــد.
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ــدارد،  ــراری و دوام ن ــکان برق ــی ام ــت مردم ــدون مقبولی ــت ب ــه حکوم ــتناد آنک ــه اس ــی گاه ب ــرارداد اجتماع ــه ق ــروان نظری ١٣. پی
ــد. ــی دانن ــردم م ــت م ــا رضای ــت ی ــی از خواس ــروعیت آن را ناش مش

١٤. مســئله مشــروعیت در فلســفه سیاســت مربــوط بــه منشــأ حــق حاکمیــت اســت، نــه مربــوط بــه شــرایط برقــراری و دوام حکومــت 
کــه مســئله ای جامعــه شــناختی اســت.

١٥. بنابــر نظریــه اذن الهــی، کــه مــورد قبــول اســالم اســت، خداونــد مالــک انســان هاســت و تنهــا کســانی حــق حاکمیــت بــر دیگــران 
را دارنــد کــه از طــرف او مــأذون باشــند و در اعطــای حــق حاکمیــت بــه حاکــم، هیــچ شــریکی بــرای خــدا نیســت.

١6. مــأذون بــودن از جانــب خــدا یــا بــه نصــب بــی واســطه اســت ماننــد نصــب پیامبــر اکــرم و ائمــه اطهــار، یــا بــا واســطه، ماننــد 
نصــب مالــک اشــتر از ســوی امیــر مؤمنان.همچنیــن، نصــب یــا خــاص اســت، یعنــی شــخصی معیــن بــه حکومــت نصــب مــی شــود، 
یــا عــام اســت، یعنــی بــه کســانی کــه دارای ویژگــی هــای معیــن باشــند اذن حکومــت داده مــی شــود، ماننــد نصــب عــام فقهــا در 

زمــان غیبــت.
١٧. مشــروعیت گاه بــه معنــای مطابقــت بــا قانــون رســمی جامعــه اســت و حاکمــی کــه ازطریــق راهــکار معیــن شــده در قانــون بــه 

حکومــت رســیده باشــد، بــه ایــن معنــا مشــروعیت دارد.
١٨. مشــروعیت گاه بــه معنــای مطابقــت بــا شــریعت الهــی اســت، و حاکمــی کــه مطابــق دســتورات شــرع عمــل مــی کنــد و از جملــه 

بــه خواســت مــردم و بــدون تحمیــل خــود بــر آنهــا، حکومــت را مــی پذیــرد، بــه ایــن معنــا مشــروعیت دارد.
١9. حــق حاکمیــت ملــی بــا حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش، در حــوزه بیــن الملــل بــه معنــای نفــی حــق بــرای اســتعمارگران 
در دخالــت در امــر حکومــت یــک ملــت اســت و در حــوزه داخــل کشــور، بیانگــر نفــی حــق ویــژه بــرای طبقــه ای خــاص، و هــر دو 

دربــاره رابطــه میــان انســانها بــا یکدیگــر، و مــورد قبــول اســالم اســت.
٢٠. حق حاکمیت ملی، چنانچه به معنای مشروعیت بخشی مردم به حاکمان باشد، از دیدگاه اسالم قابل قبول نیست.

٢١. هــدف سیاســت در اســالم در راســتای هــدف اخــالق اســت، چنــان کــه احــکام سیاســی اســالم جزئــی از احــکام اســالم مــی باشــد، 
و بنابرایــن، سیاســت اســالمی نیزبخشــی از دیــن اســالم اســت، و انــگاره جدایــی دیــن از سیاســت، از دیــدگاه اســالم غیرقابــل قبــول 

. ست ا
٢٢. از نتایــج مشــروعیت الهــی حکومــت ایــن اســت کــه تــالش مــردم بــرای برقــراری حکومــت حــق و ســپردن حکومــت بــه افــراد 
واجــد صالحیــت، افــزون بــر آنکــه حــق آنهاســت، تکلیــف آنهــا نیــز هســت و در ایــن بــاره بایــد در پیشــگاه الهــی پاســخگو باشــند، 
همــان گونــه کــه اگــر از حاکمــی کــه از طــرف خداونــد مــأذون نیســت، بــدان دلیــل کــه از حکومــت او رضایــت دارنــد حمایــت کننــد 

معــذور نخواهنــد بــود.
ــه نظریــه مشــروعیت الهــی حکومــت آن اســت کــه کســانی کــه شایســتگی احــراز مناصــب حکومتــی  ٢٣. از نتایــج عملــی التــزام ب
را دارنــد، در تبلیــغ از خــود تنهــا بایــد بــه معرفــی ویژگــی هایــی بپردازنــد کــه مــردم را در انتخــاب اصلــح کمــک مــی کنــد و حــق 

ندارنــد بــا وعــده تحقــق خواهــش هــای نفســانی مــردم، بــه جلــب رأي آنهــا در تبلیغــات انتخاباتــی بپردازنــد.
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فصل دوازدهم: والیت فقیه  

در این فصل اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:
١. امامــت بــه معنــای رهبــری اســت و در اصطــالح، بــه رهبــری مســلمانان اختصــاص دارد. گاه مقصــود از آن، امامــت گروهــی خــاص 
اســت، ماننــد امامــت جمعــه، و گاه بــه معنــای رهبــری جامعــه اســالمی و حاکمیــت بــر مســلمانان اســت و در گســترده تریــن معنــا، 

رهبــری امــت اســالمی در همــه شــئون دینــی و دنیــوی را شــامل مــی شــود کــه بــه امــام معصــوم اختصــاص دارد.
٢. والیــت بــه معنــای قــرار گرفتــن چیــزی در کنــار چیــزی بــدون فاصلــه اســت و از ایــن جهــت دربــاره رابطــه میــان دو نفــر کــه یکــی 
یــا هــر دو قــدرت یــا حــق تصــرف در امــور دیگــری را داشــته باشــد بــکار مــی رود. والیــت تشــریعی، گاه شــامل همــه امــور فــردی و 
اجتماعــی اســت و گاه بــه امــور اجتماعــی یــا امــور خــاص اختصــاص دارد، گاه بــر کســانی اســت کــه حــق تصــرف در امــور خــود را 

ندارنــد، و گاه بــر کســانی کــه چنیــن حقــی دارنــد.
٣. والیت به معنای حکومت نوعی والیت تشریعی است.

٤. فقیــه یعنــی کســی کــه در مســائل دینــی بینشــی عمیــق داشــته باشــد و مطابــق اصطــالح، بــه کســی گفتــه مــی شــود کــه بــا روش 
اجتهــاد، تــوان اســتنباط دیــدگاه هــای اســالم را از منابــع دینــی داشــته باشــد.

٥. والیــت فقیــه، بــه معنــای شــئونی از والیــت تشــریعی اســت کــه فقیــه واجــد آن مقصــود از آن در فلســفه سیاســی اســالم، حــق 
حاکمیــت فقیــه جامــع الشــرایط در صــورت عــدم دسترســی بــه امــام معصــوم اســت.

6. اســالم دینــی جامــع و جاودانــه اســت و حــاوی احــکام سیاســی - اجتماعــی کــه در هــر زمــان تــا حــد ممکــن بایــد اجــرا شــوند. از 
آنجــا کــه اجــرای ایــن احــکام مســتلزم تشــکیل حکومــت اســت، در زمــان عــدم حضــور معصــوم، شایســته تریــن فــرد بــرای تصــدی 
حکومــت، شــبیه تریــن فــرد بــه معصــوم، از جهــت علــم بــه احــکام الهــی، تشــخیص مصالــح جامعــه و تــوان اداره آن، و نیــز تقــوا و 

عدالــت اســت کــه فقیــه جامــع الشــرایط نامیــده مــی شــود.
٧. حکمــت خداونــد اقتضــا دارد کــه وســایل الزم بــرای رشــد و تعالــی انســان را فراهــم کنــد و اجــازه اســتفاده از آنهــا را بدهــد. تشــکیل 
حکومــت از جملــه امــوری اســت کــه بــرای بقــا و رشــد جامعــه ضــروری اســت و برتریــن شــکل آن کــه تأمیــن کننــده هــدف الهــی 
اســت، حکومــت معصــوم اســت. امــا در زمــان عــدم حضــور معصــوم، خداونــد خواهــان نزدیــک تریــن حکومــت بــه حکومــت معصــوم 

اســت، کــه بــا والیــت فقیــه جامــع الشــرایط تحقــق مــی یابــد.
٨. مقبولــه عمربــن حنظلــه بیانگــر آن اســت کــه فقهــا از ســوی ائمــه بــه عنــوان حاکــم نصــب شــده انــد و قبــول حکــم آنهــا قبــول 

حکــم خــدا، و رد حکــم آنهــا رد حکــم خداونــد اســت.
9. در توقیــع شــریف امــام عصــر تــا مــردم در حــوادث واقعــه )امــور اجتماعــی( مربــوط بــه زمــان غیبــت بــه راوایــان حدیــث )فقهــای 

بصیــر در دیــن( ارجــاع داده شــده انــد.
١٠ .والیت در زمان غیبت، با کسی است که دارای سه شرط فقاهت، توان مدیریت و تدبیر، و عدالت و تقوا باشد.

١١. شــرط فقاهــت در ولــی فقیــه از آن روســت کــه حکومــت اســالمی بــرای تأمیــن اهدافــی اســت کــه بــا اجــرای احــکام الهــی حاصــل 
مــی شــود و نزدیــک تریــن فــرد بــه معصــوم از جهــت آگاهــی بــه ایــن احــکام، فقیــه اســت.

١٢. حاکــم اســالمی بایــد بتوانــد موضوعــات اجتماعــی و سیاســی را بــر احــکام کلــی  تطبیــق داده، در معضــالت اجتماعــی و سیاســی 
در چارچــوب شــرع، راهــکار مناســب را تشــخیص داده، آن را اجــرا کنــد. بدیــن ترتیــب، ولــی فقیــه بایــد تــوان مدیریــت و تدبیــر داشــته 

باشــد کــه مســتلزم داشــتن بصیــرت و آگاهــی نســبت بــه شــرایط زمــان اســت.
١٣. شــرط عدالــت و تقــوا کــه مرتبــه نازلــه عصمــت از لغــزش عملــی اســت، در ولــی فقیــه از ایــن جهــت اســت کــه در عمــل، از علــم و 
تــوان خــود در جهــت منافــع اســالم و مســلمانان اســتفاده کنــد، نــه منافــع شــخصی و گروهــی، و نیــز از ایــن جهــت کــه افــراد جامعــه 

بــا الگــو قــرار دادن او، بــه فضایــل اخالقــی گرایــش پیــدا کننــد
١٤. والیت برای فقیهی است که در مجموع شرایط سه گانه بر دیگران برتری داشته به معصوم نزدیک تر باشد.

١٥. بــرای تعییــن ولــی فقیــه کــه مســئله ای اجتماعــی اســت، تشــخیص هــر فــرد بــرای خــودش حجیــت نــدارد و بــا توجــه بــه عــدم 
تعییــن از ســوی خداونــد یــا معصــوم، تنهــا راه، رجــوع بــه نظــر اکثریــت کارشناســان اســت و ایــن امــر، در قانــون اساســی جمهــوری 

اســالمی ایــران، از طریــق مجلــس خبــرگان رهبــری تأمیــن شــده اســت
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١6. بــا توجــه بــه اینکــه ولــی فقیــه، مســئولیت اداره جامعــه اســالمی در تمــام شــئون آن دارد و همــه وظایــف حاکــم معصــوم در زمــان 
غیبــت بــر عهــده اوســت، بایــد همــه اختیــارات حکومتــی معصــوم را نیــز داشــته باشــد کــه از آن بــه والیــت مطلقــه فقیــه تعبیرمــی 

شــود و در برابــر والیتــی اســت کــه محــدود بــه امــور خــاص یــا شــرایط ویــژه باشــد
١٧. تبعیــت از ولــی فقیــه بــه دلیــل والیــت او واجــب اســت همچــون وجــوب تبعیــت زن ازهمســر در مــواردی کــه بــر او والیــت دارد، 
ــا وجــوب تبعیــت از او نــدارد و موجــب  و لــزوم تبعیــت از مرجــع تقلیــد دراحــکام کلــی. پــس عــدم عصمــت ولــی فقیــه منافاتــی ب

کاهــش اعتبــار والیــت او نمــی شــود
١٨. لــزوم تبعیــت از ولــی فقیــه در امــر حکومــت، از آن جهــت نیســت کــه اســتنباط او در احــکام کلــی بــر دیگــران حجــت اســت، 
بلکــه از بــاب والیتــی اســت کــه بــر امــت اســالمی دارد، و بدیــن جهــت، تبعیــت از احــکام صــادره از ســوی ولــی فقیــه بــرای تمــام 

افــراد جامعــه اســالمی، حتــی بــر مراجــع تقلیــد دیگــر و مقلــدان آنهــا واجــب اســت.
١9. دلیــل کینــه ورزی هــای ابرقــدرت هــا و لیبــرال هــا بــا نظــام اســالمی مــا، اهمیــت اصــل والیــت فقیــه در فلســفه سیاســی اســالم 

. ست ا
٢٠. پایبنــدی عمومــی بــه اصــل والیــت فقیــه، موجــب همبســتگی امــت اســالمی در تبعیــت از محــور نظــام بــرای دســتیابی بــه اهــداف 

متعالــی آن، و ضامــن آســیب ناپذیــری نظــام اســالمی اســت.
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آشنایی با اساتید سومین دوره معرفت رضوی

تحصیالت:
دکتراي فلسفه 

درس خارج فقه و اصول
برخی آثار و تالیفات:

 »فلسفه اخالق« ، »فلسفة االخالق« )ترجمه عربي( ،»بنیاد اخالق« ، 
»احتمال معرفت شناختي«، »بنیادي ترین اندیشه ها«،»معرفت شناسي« ،»فلسفه اخالق« نگارش جدید و...

تحصیالت: دکتری فلسفه تطبیقی
برخی آثار و تالیفات :

اندیشه و فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخالق، کالم جدید فلسفه اسالمی، فلسفه غرب،
 فلسفه فقه نظام اجتماعی ،فقه تمدن و فقه پیشرفت و...

سوابق تحصیلي:
خارج فقه و اصول حوزه علمیه ) ٨ سال( 

 دکتراي فلسفه دین موسسه امام خمیني )ره(
آثار و تالیفات:

عقل و دین از منظر روشنفکران دیني معاصر
 ) ترجمه عربي این کتاب نیز در لبنان به چاپ رسیده است(، نظریه فلسفي وحي،

تعبد و عقالنیت ،نقد معنویت مدرن، باورهاي دیني ،ایمان در سپهر ادیان، مباحثي در کالم جدید،
 پلورالیسم دیني، معنویت دیني و معنویت سکوالر، قطب فلسفه دین ،برداشتهاي کالمي از آیات و روایات و...

تحصیالت: دکتری حکمت و فلسفه
برخی آثار و تالیفات:

 کتاب »امیرمؤمنان« از مجموعه چهل چراغ حکمت، کتاب »نصر، سنت و تجدد« ،
کتاب »چرا دعایم مستجاب نمی شود؟« ، کتاب »ابزارهای فکری جنگ نرم«

استاد مجتبی مصباح 

استاد جعفری هرندی 

استاد عبداهلل محمدی

استاد امین رضا عابدی نژاد داورانی
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آشنایی با اساتید سومین دوره معرفت رضوی

تحصیالت :
دکتراي حکمت متعالیه 

آثار و تالیفات:
 بنیان مرصوص )بررسي نگاه مکتب تفکیک به کلیت فلسفه اسالمي( و...

تحصیالت: 
دکتری رشته علوم سیاسی گرایش فلسفه سیاسی

قائم مقام مدیر گروه فلسفه سیاسی در دایره المعارف علوم عقلی اسالمی- رئیس کمیسیون
 مباحث بنیادین همایش ملی تمدن نوین اسالمی-مدیر کمیته علمی بخش سیاست معاونت پژوهش

 بســیج اســاتید حــوزه علمیــه قــم - دبیــر پژوهشــی گــروه فلســفه سیاســی پژوهشــگاه اندیشــه سیاســی اســالم)خبرگان رهبــری( - 
عضــو شــورای پژوهــش ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کشــور - دبیــر پژوهشــی گــروه علــوم سیاســی موسســه علــوم انســانی 

جامعــه المصطفــی)ص( العالمیــه.
برخی از کتب و تالیفات:

آییــن عرفــی- اســالم جهانــی شــدن و جهانــی ســازی - تکلیــف گرایــی نتیجــه نگــر- انســان متعالــی در فلســفه سیاســی متعالیــه - 
رویکــرد معرفتــی فلســفی بــه بنیادهــای سکوالریســتی علــوم انســانی- نتایــج فلســفی تربیتــی حرکــت جوهــری نفــس- تعقــل و تدیــن 

در ســاحت هــای تمــدن از منظــر حکیــم متألــه جــوادی آملــی.

تحصیالت: 
دکترای تخصصی مدرسی معارف)مبانی نظری اسالم( 

برخی مقاالت و تالیفات:
 پژوهشــی در معنــای زمــان و مــکان در عالــم بــرزخ بــا توجــه بــه آیــات و روایــات معرفــت کالمــی، بررســی تطبیقی-انتقــادی دیــدگاه 
هــای عالمــه طباطبایــی و آلویــن پلنتینــگا دربــاره اثبــات وجــود خــدا اندیشــه نویــن دینــی ، جســتاری در ماهیــت انشــاء در نظریــة 

انتخــاب سیاســت، ســیری در حیــات برزخــی انســان و ویژگــی هــای آن بــا تکیــه بــر دیــدگاه مالصــدرا حکمــت اســالمی 

استاد حسین مظفری

استاد احسان ترکاشوند

استاد مهدی امیدی
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تحصیالت :
 درس خارج 

 دکتري فلسفه؛ گرایش حکمت متعالیه
برخی آثار و تالیفات:

حرکت جوهري نفس در حکمت متعالیه و کتاب و سنت، آشنایي با عرفان اسالمي و...
 

 تحصیالت:
دوره کامل خارج اصول 
دکتري فلسفه تطبیقي

آثار و تالیفات:
هویت شناسي بصیرت ، مجموعه مقاالت یادنامه عالمه طباطبایي،  مجموعه مقاالت تمدن نوین اسالمي و...

 

آشنا به زبان)های(: فارسی ،عربی، ترکی و انگلیسی
تحصیالت: 

دکتری مدرسی معارف اسالمی )مبانی نظری اسالم( دانشگاه معارف اسالمی
برخی تالیفات و مقاالت:

بررسی ادله ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت، تبیین امکان تحقق علم
 حضوری به نفس مجرد مطابق برهان هوای طلق

تحصیالت: 
درس خارج فقه و اصول 

دکتري حقوق عمومي
برخی آثار و تالیفات:

اصل منع توسل به زور و موارد استثناء آن در اسالم و حقوق بین الملل معاصر، پرسش ها و 
پاسخ ها )دانشجویي( ج ٧،کاوش ها و چالش ها؛ ج ٢ تحقیق و نگارش )گفتارهایي از استاد فرزانه

ــث:  ــرب؛ مبح ــالم و غ ــم ، اس ــجویي ج ٢٥، فمینیس ــخ هاي دانش ــش ها و پاس ــر، پرس ــر و پس ــط دخت ــزدي، رواب ــاح ی ــه مصب  آیت ال
هویــت،  تفــاوت هــا و جهــان شــمولي حقــوق بشــر،  حقــوق و شــخصیت زن و...

استاد احمد سعیدی 

استاد برهان

استاد  حامد شاد 

استاد سید ابراهیم حسینی
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تحصیالت: 
درس خارج

دکتري کالم 
آثار و تالیفات:

کتاب آشنایي با هرمنوتیک، ١٣9٥، انسان شناسي: سلسله دروس مباني اندیشه اسالمي )طرح والیت( ،
 الهیات پست لیبرال: بررسي ماهیت آموزه هاي دیني از منظر ُجرج لیندبک و...

 

مدرک تحصیلی: 
دکتری فقه سیاسی

عضو گروه فلسفه و فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی
نماینده ودبیر گروه فلسفه در بخش نیمه حضوری مؤسسه امام خمینی )ره()96-9٠(

عضویت شورای علمی گروه ارتباطات و تبلیغ حوزه امام رضا علیه السالم ) باقر العلوم (
عضو گروه تبلیغی نهاد رهبری در دانشگاهها

عضو فعلی شورای علمی حوزه علمیه امام رضا )تهران(

مدرک تحصیلی: 
دکتري علوم سیاسي

عضو شوراي علمي گروه اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي - عضو شوراي علمي
 گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه امام خمیني )ره( - قائم مقام مدیر گروه تاریخ اندیشه 

معاصر موسسه امام خمینی )ره( - دبیر اجرایي همایش تشیع و مدرنیته در ایران معاصر - دبیر
 علمي سلسله همایشهاي جریانشناسي تاریخ معاصر ایران - دبیر تحریریه فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي

برخی از کتب و مقاالت:
تربیــت دینــي از دیــدگاه امــام علــي )ع(-دوره شــکل گیــري شــیعه دوازده امامــی- ارتجــاع روشــنفکري در ایــران- احــزاب و تشــکل 
هــاي سیاســي از نــگاه امــام و رهبــري - تبییــن ناکارآمــدي علــم سیاســت غربــي در تحلیــل نهضــت امــام خمینــي )ره( - تطــورات 
ــت از  ــران - نقــش عالمــان دینــي در حمای علمــي فرهنگــي حــوزه و روحانیــت - بررســي و نقــد تئــوري هــاي انقــالب اســالمي ای

ســرمایه هــاي ملــي

استاد صفدر الهی راد

استادعلی رضائیان

استاد مهدی ابوطالبی
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ارزیابی نهایی

ـــی حضـــور خـــود در ایـــن دوره، در آزمـــون کتـــاب  دانشـــجویان در ١٤ ام شـــریور مـــاه ) یـــک هفتـــه پـــس از اتمـــام دوره ( جهـــت ارزیاب
ـــه  ـــور جداگان ـــه ط ـــه ب ـــه ای ک ـــار گزین ـــؤال چه ـــب ٢٠ س ـــا در قال ـــون ه ـــن آزم ـــد. ای ـــرکت نمودن ـــا ش ـــه ه ـــن اندیش ـــادی تری بنی

ـــد. ـــزار ش ـــود، برگ ـــده ب ـــرح گردی ـــه ط ـــای مربوط ـــاتید درس ه ـــط اس توس

ـــاط  ـــداوم ارتب ـــت، ت ـــگاه هاس ـــان در دانش ـــای ایم ـــمه ه ـــن چش ـــدن ای ـــاری ش ـــا و ج ـــال نوپ ـــن نه ـــتن ای ـــر نشس ـــه ثم ـــه در ب ـــه ک آنچ
ـــد  ـــی واح ـــاالن فرهنگ ـــبکه فع ـــاد ش ـــوی و ایج ـــت رض ـــر در دوره معرف ـــان حاض ـــت جوی ـــجویان و معرف ـــان دانش ـــه می ـــکل گرفت ش
ـــه  ـــان دغدغ ـــکار و بی ـــه راه ـــری، ارائ ـــرای همفک ـــه ب ـــجویان، زمین ـــن دانش ـــبختانه در بی ـــت. خوش ـــالمی اس ـــگاه آزاد اس ـــای دانش ه
ـــگاه  ـــزرگ دانش ـــواده ب ـــکاری خان ـــرح حضـــور و هم ـــده اســـت و ط ـــم ش ـــه فراه ـــن زمین ـــگاه در ای ـــجویان و مســـئوالن دانش ـــای دانش ه
ـــون  ـــاد کان ـــه زده، ایج ـــق زلزل ـــت در مناط ـــد فعالی ـــی مانن ـــطح مل ـــی، درس ـــی و اجتماع ـــوع فرهنگ ـــای متن ـــه ه ـــالمی در برنام آزاد اس
ـــی و  ـــای فرهنگ ـــه ه ـــور در زمین ـــر کش ـــای سراس ـــد ه ـــترک واح ـــع مش ـــع موان ـــت رف ـــات جه ـــاد ارتباط ـــوی و ایج ـــت رض ـــای معرف ه
ـــای دانشـــگاه  ـــت رضـــوی در واحـــد ه ـــای معرف ـــون ه ـــرای ایجـــاد کان ـــد ب ـــن دوره از دانشـــجویان عالقمن ـــد. در ای ـــم آم ـــی فراه اجتماع
ـــا  ـــی و ی ـــای فرهنگ ـــر دوره ه ـــی در دیگ ـــه کادر اجرای ـــتن ب ـــرای پیوس ـــد ب ـــجویان عالقمن ـــد و از دانش ـــی ش ـــام نویس ـــور ن ـــر کش سراس

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــی ب ـــام نویس ـــوت و ن ـــز دع ـــده نی ـــای آین ـــال ه ـــوی در س ـــت رض ـــای معرف ـــکاری در دوره ه هم
ـــوی ١و٢  ـــت رض ـــوی دوره معرف ـــت ج ـــجویان معرف ـــان دانش ـــوی ٣ از می ـــت رض ـــی دوره معرف ـــی از کادر اجرای ـــل توجه ـــداد قاب تع
ـــای  ـــرای دورهه ـــه ب ـــود را چ ـــروری خ ـــازی و نیروپ ـــداف کادرس ـــد اه ـــوی بتوان ـــت رض ـــا معرف ـــی رود ت ـــد م ـــن امی ـــد و ای ـــوده ان ب

ـــازد. ـــق س ـــالمی محق ـــالب اس ـــنگر انق ـــای س ـــگاه ه ـــر جای ـــرای دیگ ـــه ب ـــالمی و چ ـــگاه آزاد اس ـــی دانش ـــری و فرهنگ سراس

      ادامه مسیر؛  فعالیت و ایجاد کانون های معرفت رضوی
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کارگاه  لزوم بینش توحیدی

ـــه  ـــآب( موسس ـــن )م ـــه های بنیادی ـــای اندیش ـــوزش ه ـــز آم ـــئول مرک ـــی؛ مس ـــدی ابوطالب ـــر مه ـــلمین دکت ـــالم و المس ـــت االس حج
ـــه  ـــدی« در روز افتتاحی ـــش توحی ـــزوم بین ـــوع »ل ـــا موض ـــی ب ـــی کارگاه  آموزش ـــی )ره( ط ـــام خمین ـــی  ام ـــی و پژوهش آموزش
ـــان  ـــخنان ایش ـــه  ای از س ـــل خالص ـــه در ذی ـــت  ک ـــن پرداخ ـــی بنیادی ـــی و معرفت ـــائل  آموزش ـــه مس ـــن  ب ـــزوم پرداخت ـــه ل دوره ب

ـــت: ـــده  اس آورده ش
ـــه  ـــالمی، هم ـــادی اس ـــای بنی ـــه ه ـــا اندیش ـــجویان ب ـــنایی دانش ـــت و آش ـــش معرف ـــت افزای ـــت جه ـــوی دوره ای اس ـــت رض دوره معرف
ـــن  ـــم بهتری ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــا هس ـــا و روش ه ـــه ه ـــا و برنام ـــن راه ه ـــال بهتری ـــه دنب ـــی ب ـــای زندگ ـــه ه ـــات و برنام ـــرای حی ـــا ب م
ـــم.  ـــزی نمایی ـــه ری ـــن ســـبک برنام ـــه ای ـــان را ب ـــف زندگـــی خودم ـــای مختل ـــه ه ـــم از تحصیل،شـــغل و گزین ـــف اع ـــای مختل ـــه ه برنام
ـــا و راه  ـــه ه ـــا ،برنام ـــدل ه ـــم م ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــم هس ـــا و تعالی ـــناخت ه ـــی ش ـــد برخ ـــر نیازمن ـــن ام ـــرای ای ـــا ب ـــه ی م ـــا هم طبیعت

ـــم. ـــزی کنی ـــه ری ـــان برنام ـــرای خودم ـــم و ب ـــاب کنی ـــر را انتخ ـــر و بهت ـــوب ت ـــح و مطل ـــای صحی ه
ـــث  ـــرای بح ـــی ب ـــد و ضوابط ـــی قواع ـــد برخ ـــا نیازمن ـــد طبیعت ـــت یابن ـــح دس ـــناخت صحی ـــه ش ـــه ب ـــرای اینک ـــا ب ـــان ه ـــه ی انس  هم
ـــث،  ـــن بح ـــوان اولی ـــه عن ـــن دوره ب ـــه در ای ـــی ک ـــث های ـــی از بح ـــت یک ـــن جه ـــه همی ـــتند. ب ـــناختی هس ـــی و ش ـــای معرفت ه

ـــت. ـــی« اس ـــت شناس ـــث  »معرف ـــد بح ـــی کنن ـــس م ـــاتید تدری ـــه اس ـــی ک ـــد و مطالب ـــد ش ـــه خواه ـــا آن مواج ـــجو ب دانش
ـــناخت  ـــح ش ـــای صحی ـــت و روش ه ـــب معرف ـــم راه کس ـــه ببینی ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــا ب ـــی م ـــت شناس ـــای معرف ـــث  ه در بح
ـــه  ـــد؟ چگون ـــح بده ـــناخت صحی ـــا ش ـــه م ـــد ب ـــی توان ـــی م ـــه منابع ـــه اســـت؟ و چ ـــان آور چیســـت؟ و چگون ـــی و اطمین ـــت یقین معرف

ـــید. ـــی رس ـــق عقل ـــن و دقی ـــتدالل متق ـــک اس ـــه ی ـــود ب ـــی ش ـــه م ـــرد و چگون ـــدا ک ـــی پی ـــت یقین ـــوان معرف ـــی ت م
ـــه مباحـــث  ـــذا مباحـــث معرفـــت شناســـی اینگون ـــرای شـــناخت راه بهتـــر هســـتیم فل ـــه دنبـــال دلیـــل و برهـــان ب ـــا ب چـــون همـــه ی م
ـــک  ـــه ی ـــتیابی ب ـــای دس ـــی ،راه ه ـــت شناس ـــث معرف ـــا مباح ـــنایی ب ـــناخت و آش ـــا ش ـــوان ب ـــی ت ـــد و م ـــی ده ـــوزش م ـــا آم ـــه م را ب
ـــه  ـــم ک ـــت آوردی ـــه بدس ـــد از آنک ـــد و بع ـــنا ش ـــا آن آش ـــت و ب ـــی را دریاف ـــتدل و یقین ـــن و مس ـــح و متق ـــناخت صحی ـــع ش منب
ـــیم  ـــان را بشناس ـــی خودم ـــرایط زندگ ـــراف و ش ـــد اط ـــد بای ـــه ی بع ـــد، در مرحل ـــش باش ـــان بخ ـــد اطمین ـــی توان ـــی م ـــه معرفت چگون

ـــم. ـــاب کنی ـــان انتخ ـــی خودم ـــرای زندگ ـــن راه را ب ـــم بهتری ـــا بتوانی ت
ـــا  ـــه م ـــی شـــود بحـــث »خداشناســـی« و هســـتی شناســـی اســـت. اینک ـــه مطـــرح م ـــی ک ـــن بحث ـــت شناســـی اولی ـــد از بحـــث معرف بع
ـــدا  ـــیم. خ ـــود دارد( بشناس ـــی وج ـــر خدای ـــه اگ ـــدا) البت ـــا خ ـــود ب ـــم هســـتی و رابطـــه خ ـــن عال ـــان را در ای ـــت خودم ـــرایط و موقعی ش

ـــق چیســـت؟ ـــوق و خال ـــی دارد؟نســـبت مخل ـــا و صفات ـــی ه ـــه ویژگ ـــود دارد؟چ ـــی وج ـــه دلیل ـــه چ ب
ـــوان  ـــه عن ـــرد ب ـــود ف ـــی خ ـــد ،یعن ـــی رس ـــی م ـــان شناس ـــث انس ـــه بح ـــت ب ـــتی نوب ـــم هس ـــان در عال ـــگاه انس ـــن جای ـــد از تبیی  بع
ـــود  ـــی از وج ـــه برخ ـــاس_عواطف( ک ـــم از)قلب_عقل_احس ـــمانی،روحانی اع ـــای جس ـــی ه ـــی دارد؟ ویژگ ـــی های ـــه ویژگ ـــان چ انس
ـــن  ـــا ای ـــاب دارد؟.... و ب ـــق انتخ ـــد ح ـــه ح ـــا چ ـــت؟ ت ـــد هس ـــه ح ـــا چ ـــان ت ـــارات انس ـــره اختی ـــد. دای ـــی ده ـــکیل م ـــدارا تش خ
ـــبختی را  ـــعادت و خوش ـــیم و آن س ـــت بشناس ـــد اس ـــوب و مفی ـــرد مطل ـــه بـــرای ف ـــه ک ـــم انچ ـــاً بتوانی ـــود طبیعت ـــناخت از خ ش

ـــم. دریابی
ـــان  ـــن انس ـــه ای ـــد ک ـــی آی ـــش م ـــث پی ـــن بح ـــد، ای ـــرح ش ـــان مط ـــای انس ـــی ه ـــه ویژگ ـــد از آنک ـــی بع ـــان شناس ـــث انس در بح
ـــد و  ـــی کن ـــیری را ط ـــه مس ـــرود و چ ـــا ب ـــه کج ـــد ب ـــد بای ـــا برس ـــبختی  ه ـــای و خوش ـــذت ه ـــن ل ـــه  بهتری ـــد ب ـــی خواه ـــه م ک
ـــه  ـــم ب ـــی توانی ـــه م ـــا چگون ـــه م ـــود. اینک ـــی ش ـــرح م ـــن راه مط ـــان دادن بهتری ـــرای نش ـــی ب ـــه وح ـــاز ب ـــث نی ـــه بح ـــت ک اینجاس

ـــود. ـــی ش ـــرح م ـــا مط ـــان ه ـــادی انس ـــوان ه ـــه عن ـــه )ع( ب ـــران و ائم ـــث پیامب ـــا بح ـــم، طبیعت ـــدا بکنی ـــی پی ـــی دسترس وح
ـــعادت و  ـــن راه س ـــم بهتری ـــی کن ـــی م ـــه زندگ ـــم؟ چگون ـــی کن ـــی م ـــا زندگ ـــتم؟ درکج ـــی هس ـــه کس ـــن چ ـــه م ـــات اینک ـــی کلی وقت
ـــی  ـــم در زندگ ـــی خواه ـــن م ـــه االن م ـــر ،اینک ـــی ت ـــای جزی ـــث ه ـــه بح ـــیم ب ـــی رس ـــد، م ـــخص ش ـــت؟ مش ـــن چیس ـــبختی م خوش
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ـــی  ـــایل را ارزیاب ـــودش مس ـــری خ ـــی فک ـــاس آن مبان ـــر اس ـــانی ب ـــر انس ـــه ه ـــت؟ ک ـــا چیس ـــت؟ بده ـــا چیس ـــوب ه ـــم، خ ـــاب کن انتخ
ـــد. کن

ـــت و  ـــی چیس ـــای واقع ـــم ارزش ه ـــم بفهم ـــه بتوان ـــد ک ـــی ده ـــح را م ـــناخت صحی ـــن آن ش ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــی صحیح ـــت مبان آن دس
ـــراد اســـت  ـــلیقه اف ـــع س ـــا تاب ـــا ارزش ه ـــه آی ـــود. ک ـــی ش ـــای فلســـفه اخـــالق مطـــرح م ـــی چیســـت در بحـــث ه ـــای واقع ضـــدارزش ه

ـــود . ـــی ش ـــخص م ـــی مش ـــای عقالن ـــتوانه ه ـــری پش ـــاس یکس ـــر اس ـــا ب ـــه ارزش ه ـــر؟ بلک ـــا خی ی
ـــای الزم در  ـــی، آن ارزش ه ـــی اجتماع ـــه در زندگ ـــرای اینک ـــال ب ـــت؟ ح ـــا چیس ـــد ارزش ه ـــا و ض ـــدم ارزش ه ـــه فهمدی ـــی ک مادام
ـــت  ـــن اس ـــی ممک ـــی اجتماع ـــه در زندگ ـــرا ک ـــتیم چ ـــوق هس ـــن حق ـــررات و تعیی ـــع مق ـــد وض ـــا نیازمن ـــود طبیعت ـــاده ش ـــی پی زندگ
ـــوق  ـــه حق ـــم ک ـــد اول بفهمی ـــا بای ـــذا م ـــد،  ل ـــت نکنن ـــررا رعای ـــوق یکدیگ ـــند و حق ـــه باش ـــی توج ـــا ب ـــه ارزش ه ـــراد ب ـــی اف برخ
ـــررات را  ـــن و مق ـــد قوانی ـــه بای ـــت؟ چگون ـــوق چیس ـــای حق ـــت؟ مبن ـــد اس ـــه ح ـــا چ ـــه ت ـــرد در جامع ـــر ف ـــق ه ـــت؟ و ح ـــه اس چگون
ـــون  ـــک قان ـــد ی ـــه بای ـــی چگون ـــی اجتماع ـــت؟ در زندگ ـــون چیس ـــار قان ـــند. معی ـــود برس ـــی خ ـــوق واقع ـــه حق ـــه ب ـــا هم ـــرد ت ـــع ک وض
ـــک  ـــد ی ـــوق نیارمن ـــن حق ـــدن ای ـــی ش ـــرای اجرای ـــیم. ب ـــته باش ـــش داش ـــدون تن ـــالم و ب ـــه س ـــک جامع ـــه ی ـــتیابی ب ـــرای دس ـــوب ب خ
ـــرا  ـــع و اج ـــن را وض ـــدل قوانی ـــن م ـــت بهتری ـــت؟ و حکوم ـــت چیس ـــدل حکوم ـــن م ـــال بهتری ـــتیم. ح ـــت« هس ـــام» حکوم ـــه ن ـــاد ب نه

ـــالمی( ـــت اس ـــی کند.)حکوم م
ـــت  ـــای معرف ـــث ه ـــه از بح ـــود ک ـــی ش ـــرح م ـــا مط ـــه ه ـــن اندیش ـــادی تری ـــاب بنی ـــه در کت ـــتند ک ـــی هس ـــه مباحث ـــا مجموع ـــن ه ای
ـــت  ـــی حکوم ـــای سیاس ـــث ه ـــا بح ـــود ت ـــی ش ـــروع م ـــی ش ـــی و یقین ـــتدالل قطع ـــای اس ـــی و روش ه ـــناخت شناس ـــی و ش شناس

ـــه. ـــت فقی ـــالمی و والی اس
ـــث در  ـــن بح ـــل ای ـــود و تفضی ـــی ش ـــه م ـــرده خالص ـــورت فش ـــه ص ـــاب ب ـــن کت ـــه در ای ـــا ک ـــث ه ـــه بح ـــن مجموع ـــت ای در حقیق
ـــان  ـــت شناسی_خداشناسی_انس ـــوع )معرف ـــش موض ـــن ش ـــدام از ای ـــر ک ـــه ه ـــزار و ب ـــی٤٠ روز برگ ـــت در ط ـــرح والی ـــای ط دوره ه
ـــث  ـــن مباح ـــده ای ـــوی چکی ـــت رض ـــا در دوره معرف ـــود ، ام ـــی ش ـــت(پرداخته م ـــفه سیاس ـــفه اخالق_فلس ـــفه حقوق_فلس شناسی_فلس
ـــی  ـــح عقل ـــی صحی ـــناخت مبان ـــت ش ـــران جه ـــتفاده فراگی ـــرای اس ـــرب ب ـــده و مج ـــاتید زب ـــور اس ـــا حض ـــه روز ب ـــدود دو هفت ـــی ح ط

ـــود. ـــی ش ـــان م بی
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کارگاه نقش خواص در شکل گیری حادثه کربال

جنـــاب دکتـــر رجبـــی دوانـــی؛ محقـــق و مـــدرس و پژوهشـــگر تاریـــخ اســـالم ، بـــا حضـــور بیـــن دانشـــجویان  در فضـــای 
مجـــازی  بـــه  طـــرح  و تبییـــن موضـــوع »نقـــش خـــواص در شـــکل گیـــری حادثـــه کربـــال« پرداختنـــد.

ایشـــان پـــس از بیـــان مقدمـــات بیـــان مطالبـــی از تاریـــخ صـــدر اســـالم و ارتبـــاط آنهـــا بـــا حادثـــه کربـــال و شـــخصیت 
شناســـی خـــواص در ایـــن موضـــوع، بـــه پاســـخ دهـــی بـــه پرســـش هـــای دانشـــجویان در ایـــن زمینـــه پرداختنـــد.

ایشـــان در ادامـــه نیـــز الزم دیدنـــد بـــه طـــور کل وقایـــع بـــه وقـــوع پیوســـته در ایـــن حادثـــه عظیـــم را توضیـــح دهنـــد و 
ـــران  ـــوب  فراگی ـــتقبال خ ـــا اس ـــه ب ـــن جلس ـــد.  ای ـــوت کردن ـــم دع ـــه ی عظی ـــن حادث ـــق در ای ـــر و تعم ـــه تفک ـــجویان را  ب دانش

ـــد. ـــرو ش روب
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کارگاه اخالق سیاسی

جنـــاب آقـــای حجـــت االســـالم و المســـلمین دکتـــر مرتضـــی آقاتهرانـــی؛ رئیـــس کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای 
ـــالق  ـــئله ی اخ ـــوص مس ـــازی در خص ـــای مج ـــوی در فض ـــت رض ـــومین دوره معرف ـــران س ـــن فراگی ـــور در بی ـــا حض ـــالمی ب اس
ـــالمی  ـــگاه اس ـــی در ن ـــالق سیاس ـــاوت اخ ـــن تف ـــد و همچنی ـــت نمودن ـــوع صحب ـــن موض ـــای ای ـــش ه ـــات و چال ـــی، ضروری سیاس

ـــد. ـــح دادن ـــه توضی ـــز در ادام ـــی را نی و غرب
ـــوال  ـــر س ـــه ه ـــی ب ـــل و مفصل ـــخ کام ـــان پاس ـــه و ایش ـــود پرداخت ـــواالت خ ـــرح س ـــه ط ـــجویان ب ـــان، دانش ـــات ایش ـــس از بیان  پ

ـــد.  ـــرف کردن ـــالمی را برط ـــورای اس ـــس ش ـــورد مجل ـــوص در م ـــه خص ـــبهات ب ـــی روز و ش ـــث چالش ـــد و مباح دادن
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کارگاه  لزوم دینداری در عصر حاضر 1 و 2

ـــازی  ـــای مج ـــور در فض ـــا حض ـــگاه، ب ـــوزه و دانش ـــته ی ح ـــاتید برجس ـــان، از اس ـــی رضایی ـــر عل ـــلمین دکت ـــالم و المس ـــت االس  حج
ـــد. ـــخنرانی پرداختن ـــراد س ـــه ای ـــر« ب ـــر حاض ـــداری در عص ـــزوم دین ـــوع »ل ـــوص موض ـــی ، در خص ـــی دو کارگاه آموزش ط

ایشان در ابتدا ابعاد زندگی مدرن و نحوه رفتارهای مختلف انسان ها در این زندگی را بیان نمودند.
ـــق  ـــد خال ـــه خداون ـــا ک ـــد و از آنج ـــواه ان ـــن خ ـــب و بهتری ـــت طل ـــی نهای ـــا ب ـــراد ذات ـــی اف ـــه  تمام ـــد ک ـــات کردن ـــان اثب ـــه ایش در ادام
ـــیدن  ـــی رس ـــود یعن ـــاز خ ـــه نی ـــخگویی ب ـــد پاس ـــا درص ـــر واقع ـــس اگ ـــت پ ـــت هاس ـــی نهای ـــا و ب ـــام متغیره ـــه تم ـــه آگاه ب و در نتیج
ـــون  ـــتاده رهنم ـــش فرس ـــل و کتاب ـــال رس ـــق ارس ـــا از طری ـــان ه ـــرای انس ـــه او ب ـــی ک ـــه راه و دین ـــد ب ـــتیم بای ـــا هس ـــن ه ـــه بهتری ب

ـــویم. بش
ـــک  ـــاب زندگـــی ی ـــه در ب ـــد و در ادام ـــان فرمودن ـــال مســـائلی را بی ـــد متع ـــا خداون ـــاط ب ـــاب بندگـــی و راه درســـت ارتب ـــن در ب همچنی

ـــد. ـــه پرســـش و پاســـخ دانشـــجویی پرداختن ـــان ب ـــد و در پای ـــر گردیدن ـــی را متذک ـــدار نکات ـــت م ـــرد والی ف
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کارگاه نقش مبانی اندیشه اسالمی در جریان شناسی سیاسی

ـــه  ـــآب( موسس ـــن )م ـــه های بنیادی ـــای اندیش ـــوزش ه ـــز آم ـــئول مرک ـــی؛ مس ـــدی ابوطالب ـــر مه ـــلمین دکت ـــالم و المس ـــت االس حج
ـــان  ـــالمی در جری ـــه اس ـــی اندیش ـــش مبان ـــا موضـــوع » نق ـــی )ره( طـــی کارگاه  آموزشـــی ب ـــام خمین آموزشـــی و پژوهشـــی  ام
ـــم  ـــتای فه ـــن در راس ـــی بنیادی ـــی و معرفت ـــائل  آموزش ـــه مس ـــن  ب ـــزوم پرداخت ـــه ل ـــه دوره ب ـــی« در روز اختتامی ـــی سیاس شناس

ـــت: ـــده  اس ـــان آورده ش ـــخنان ایش ـــه  ای از س ـــل خالص ـــه در ذی ـــت ک ـــی پرداخ ـــی و سیاس ـــرت دین و بصی
ـــان  ـــی و جری ـــری سیاس ـــای فک ـــان ه ـــناخت جری ـــن در ش ـــای بنیادی ـــه ه ـــی و اندیش ـــش مبان ـــا نق ـــروز م ـــه ام ـــث جلس ـــوع بح  موض

ـــت. ـــران اس ـــی ای ـــری سیاس ـــی فک شناس
ـــده  ـــرح و ای ـــه ط ـــی و ارائ ـــی و اجتماع ـــائل سیاس ـــرای مس ـــل ب ـــه راه ح ـــی، ارائ ـــری سیاس ـــات فک ـــن جریان ـــه ی ای ـــدف از مطالع ه

ـــت. ـــور اس ـــکالت کش ـــل مش ح
این جریان ها به سه دسته تقسیم می شوند:

ـــب  ـــی، مذه ـــی اجتماع ـــائل سیاس ـــه مس ـــخگویی ب ـــی پاس ـــع اصل ـــد مرج ـــی ک معتقدن ـــروه های ـــراد و گ ـــی: اف ـــای مذهب ـــان ه ١.جری
ـــود. ـــه ش ـــی مراجع ـــب دین ـــی و کت ـــع دین ـــه مناب ـــد ب ـــت و بای اس

ـــخ  ـــی است.پاس ـــی غرب ـــای علم ـــه ه ـــائل نظری ـــه مس ـــخ ب ـــی پاس ـــع اصل ـــه مرج ـــد ک ـــرا: معتقدن ـــرب گ ـــری غ ـــن فک ـــان روش ٢.جری
ـــرای  ـــت ب ـــاز نیس ـــه نی ـــد ک ـــرد و معتقدن ـــروی ک ـــد پی ـــوم جدی ـــد از عل ـــناختی،حقوق و ... بای ـــه ش ـــی، حقوقی،جامع ـــائل سیاس مس

ـــت. ـــن رف ـــراغ دی ـــه س ـــخ ب پاس
ـــم  ـــن و ه ـــه دی ـــم ب ـــد ه ـــی اجتماعی،بای ـــائل سیاس ـــه مس ـــخ ب ـــرای پاس ـــد ب ـــی: معتقدن ـــنفکری دین ـــا روش ـــی ی ـــان التقاط ٣.جری
ـــگاه در  ـــن ن ـــد. در ای ـــی کن ـــرح م ـــگاه رو مط ـــن دو ن ـــی از ای ـــوال ترکیب ـــود. معم ـــه ش ـــد مراجع ـــی و جدی ـــی علم ـــای غرب ـــه ه نظری
ـــق  ـــد طب ـــی بای ـــب دین ـــه مطال ـــت ک ـــن اس ـــرا ی ـــر ب ـــد، نظ ـــد بیای ـــی پدی ـــی و دین ـــای علم ـــه ه ـــن نظری ـــارض بی ـــه تع ـــی ک صورت

ـــود. ـــالح ش ـــی اص ـــای غرب ـــه ه نظری
ـــن  ـــه ای ـــازرگان ب ـــر ب ـــای دکت ـــت، در گفتگوه ـــن از سیاس ـــی دی ـــوان جدای ـــا عن ـــرد، ب ـــی ک ـــانس ط ـــد از رنس ـــرب بع ـــه غ ـــیری ک مس
ـــی  ـــن جای ـــد همی ـــی آمدن ـــش م ـــا پی ـــت انبی ـــا هدای ـــیر را ب ـــن مس ـــا همی ـــی ه ـــر غرب ـــه، اگ ـــرد ک ـــاره ک ـــوان اش ـــی ت ـــه م نکت
ـــی  ـــر" یعن ـــا راه بش ـــوان "راه انبی ـــا عن ـــتند ب ـــی نوش ـــان کتاب ـــازرگان شاگردانش ـــر ب ـــد از دکت ـــتند، بع ـــر هس ـــال حاض ـــه درح ـــد ک بودن
مســـیری کـــه بشـــر طـــی کـــرد در راســـتای مســـیر انبیاســـت. دکتـــر بـــازرگان معتقـــد بـــود، در حقیقـــت مباحـــث غربـــی بـــا 
ـــث  ـــا مباح ـــتی ب ـــی مارکسیس ـــی اجتماع ـــائل سیاس ـــیاری از مس ـــه بس ـــد ک ـــریعتی معتقدن ـــر ش ـــق دارد. دکت ـــی تطبی ـــث دین مباح

ـــت. ـــی س ـــا یک ـــی م دین
ـــالم  ـــن اس ـــه دی ـــت ک ـــد اس ـــی معتق ـــان مذهب ـــث جری ـــن بح ـــت در ای ـــالم اس ـــت اس ـــث جامعی ـــالف؛ بح ـــل اخت ـــا مح ـــن مبن اولی
ـــی. ـــور در مســـائل سیاســـی اجتماع ـــن ط ـــه دارد.همی ـــی برنام ـــای زندگ ـــوزه ه ـــام ح ـــرای تم ـــع ب ـــع اســـت،ودین جام ـــن جام ـــک دی ی

ـــی  ـــائل سیاس ـــت در مس ـــأنیت دخال ـــن ش ـــت دی ـــد اس ـــد ،معتق ـــی بین ـــی م ـــن را حداقل ـــه دی ـــنفکری ک ـــای روش ـــان ه ـــا جری ام
ـــاع داد. ـــی ارج ـــای غرب ـــه ه ـــه نظری ـــی را ب ـــی اجتماع ـــائل سیاس ـــد مس ـــدارد و بای ـــی را ن اجتماع

دین و خداوند در رسالت پیامبر و ائمه، شأنی بعنوان حاکمیت و حقی در مورد تشکیل حکومت قرار نداده است.
ـــام  ـــرای تم ـــان و ب ـــر الزم ـــا اخ ـــالم ت ـــت.دین اس ـــالمی اس ـــکام اس ـــی اح ـــت، بحـــث جاودانگ ـــالف اس ـــل اخت ـــه مح ـــری ک ـــای دیگ مبن

ـــدارد. ـــالمی ن ـــکام اس ـــری در اح ـــکان تاثی ـــان و م ـــت. زم ـــا الزم االجراس ـــکان ه ـــا و م ـــان ه زم
ـــا در  ـــم معن ـــم، عال ـــا داری ـــم معن ـــک عال ـــاده و ی ـــم م ـــم هســـت،یک عال ـــی تاثیرگذاره ـــگاه مذهب ـــه در ن ـــی هســـتی شناســـی ک درمبان
ـــه  ـــد و متوج ـــت دارن ـــا غفل ـــتند. ی ـــئله هس ـــن مس ـــر ای ـــا منک ـــن نگاه؛غربگراها،ی ـــل ای ـــت. در مقاب ـــذار اس ـــاده تاثیرگ ـــم م ـــوالت عال تح

ـــوند. ـــی ش ـــی نم ـــرات معنای ـــن تاثی ای
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند که در بحث رابطه با امریکا دو نگاه در کشور ما وجود دارد:
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ـــا  ـــا م ـــی ه ـــا و توانای ـــدرت ه ـــن ق ـــل ای ـــه دلی ـــی و ... دارد،ب ـــن الملل ـــای نظامی،بی ـــه ه ـــی در عرص ـــی های ـــک توانای ـــکا ی ١.آمری
ـــا  ـــه م ـــتند ک ـــاور هس ـــن  ب ـــر ای ـــه ب ـــرا ک ـــم چ ـــازش کنی ـــکا س ـــا امری ـــد ب ـــتیم و بای ـــکا بایس ـــا آمری ـــه ب ـــم در مقابل ـــی توانی نم

ـــم. ـــکا را نداری ـــا امری ـــه ب ـــی مقابل توانای
ـــل  ـــکا را در مقاب ـــدرت امری ـــن عظمـــت و ق ـــا ای ـــر اســـت ام ـــا جلوت ـــکا از م ـــی امری ـــه های ـــه در زمین ـــد ک ـــول دارن ـــه قب ٢.کســـانی ک

ـــد. ـــی دانن ـــچ م ـــی هی ـــدرت اله ق
ـــر  ـــه تاثی ـــاور ب ـــه در ب ـــکا ریش ـــر امری ـــت در براب ـــازش و مقاوم ـــه ی س ـــوع نظری ـــن ن ـــد ، ای ـــی فرماین ـــری م ـــم رهب ـــام معظ مق
ـــوم  ـــت ق ـــگام مقاوم ـــی در هن ـــداد اله ـــی و ام ـــرت موس ـــوم حض ـــال ق ـــاب مث ـــن ب ـــاده دارد. در ای ـــم م ـــر عال ـــا ب ـــم معن ـــذاری عال گ

ـــد. ـــان کردن ـــان را بی ـــر فرعونی ، در براب
ـــا  ـــم ی ـــه بدانی ـــل و تجرب ـــر عق ـــر ب ـــی را منحص ـــع معرفت ـــه مناب ـــت اینک ـــی اس ـــع معرفت ـــر، مناب ـــم دیگ ـــی مه ـــر از مبان ـــی دیگ یک

ـــم.  ـــت بدانی ـــع معرف ـــز منب ـــی را نی ـــا وح ـــن ه ـــر ای ـــالوه ب ـــه ع آنک
ـــال  ـــد عم ـــی دارن ـــی متفاوت ـــون مبان ـــت چ ـــی اس ـــی و اجتماع ـــائل سیاس ـــذار در مس ـــر گ ـــیار تاثی ـــالمی بس ـــه اس ـــی اندیش مبان
بـــه دســـته هـــای مختلفـــی تقســـیم مـــی شـــوند و در نتیجـــه اگـــر بخواهیـــم جامعـــه در راســـتای فرامیـــن اســـالم نـــاب و 
ـــه  ـــم ک ـــش کنی ـــالش و کوش ـــری ت ـــی فک ـــق مبان ـــم و تعمی ـــتای تعلی ـــد در راس ـــد بای ـــت کن ـــالب حرک ـــن انق ـــای امامی رهنموده

ـــد. ـــت گردن ـــه روز تقوی ـــد روز ب ـــتند و بای ـــت هس ـــیار بااهمی ـــتا بس ـــن راس ـــا در ای ـــن دوره ه ای
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کارگاه لزوم  تربیت نیرو  برای انقالب اسالمی

ـــزوم  ـــوع »ل ـــا موض ـــالمی، ب ـــگاه آزاد اس ـــی دانش ـــی و اجتماع ـــرم فرهنگ ـــرکل محت ـــی؛ مدی ـــم یکان ـــید کاظ ـــر س ـــای دکت ـــاب آق جن
ـــد. ـــازی آمدن ـــای مج ـــجویان در فض ـــع دانش ـــه جم ـــالمی« ب ـــالب اس ـــرای انق ـــروی ب ـــت نی تربی

ـــار  ـــاب رفت ـــه در ب ـــد. ایشـــان در ادام ـــی در دانشـــگاه را مطـــرح کردن ـــای انقالب ـــرورش نیروه ـــت و پ ـــن جلســـه نحـــوه تربی ایشـــان در ای
ـــود را  ـــار خ ـــم رفت ـــد بتوانی ـــده دانشـــجو بای ـــوان نماین ـــه عن ـــا ب ـــدند م ـــر ش ـــد و متذک ـــان نمودن ـــی را بی ـــرو نکات ـــرورش نی ـــح در پ صحی
ـــیم. ـــته باش ـــازده را داش ـــن ب ـــااهلل بهتری ـــق ان ش ـــن طری ـــرو اســـت  و از ای ـــرورش نی ـــه پ ـــود مقدم ـــن اصـــالح خ ـــه ای ـــم ک اصـــالح کنی

ـــادی  ـــای بنی ـــمت کاره ـــه س ـــرو ب ـــذب نی ـــی و ج ـــی معرفت ـــط مبان ـــتند در راه بس ـــی خواس ـــن انقالب ـــجویان موم ـــز از دانش ـــان نی در پای
ـــند . ـــدم باش ـــت ق ـــی ثاب معرفت
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گعده های تحلیلی 

ــر  ــا منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(، در ایــن دوره مجموعــا ب ــه آشــنایی ب ــه نیــاز دانشــجویان ب ــا توجــه ب ب
اســاس دو ســخنرانی معظــم لــه و بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی کــه صــادر نمودنــد در ســه جلســه بــا حضــور کارشناســان مباحــث 
گعــده هــای تحلیلــی در گــرو هــای مجــازی کالســی برگــزار گردیــد و در خلــل مباحــث کارشناســان فــن بــه ســواالت دانشــجویان در 

خصــوص مباحــث روز و.. نیــز پاســخ گفتنــد.
. عناوین و سرفصل های این سه گعده تحلیلی به شرح ذیل است :

1- انقالب زدایی از دانشگاه
)دیدار دانشجویان سال 1٣٩٦(

2- تمدن سازی اسالمی و مسأله سبک زندگی
)دیدار با جوانان خراسان شمالی در سال1٣٩1(

٣- نکات کلی و ساختار بیانیه گام دوم

در برگزاری این گعده ها از شیوه های آموزشی متنوعی بهره گرفته شد از جمله:
١. تأکید بر متن کتاب و در برخی موارد متن خوانی توسط فراگیران.

٢. توجــه بــه منتقــل شــدن روح و مقصــود کالس یعنــی لــزوم آشــنایی هرچــه بیشــتر دانشــجویان نســبت بــه مبانــی بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری

٣. توجه دادن به تکالیف دانشجویی

همچنین سعی شده سرفصل های اصلی ذیل، ناظر به منابع بیشتر مورد مداقه قرار گیرد:
١. نظام سلطه و انقالب زدایی از دانشگاه در دیدار دانشجویان سال ١٣96

٢. وظایف تشکل های دانشجویی در دیدار دانشجویان سال ١٣96
٣. هدف انقالب اسالمی و بیان زنجیره تمدن سازی اسالمی در دیدار رهبری با جوانان خراسان شمالی، در سال ١٣9١

٤. ابعاد تمدن اسالمی و جایگاه سبک زندگی در دیدار جوانان خراسان شمالی با مقام معظم رهبری، سال ١٣9١
٥. مسائل سبک زندگی و فرهنگ معارض غربی در دیدار رهبر معظم انقالب باجوانان خراسان شمالی، سال ١٣9١
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قرائت دسته جمعی قرآن کریم

ـــم  ـــرآن کری ـــی ق ـــته جمع ـــم دس ـــه دوره، خت ـــوق برنام ـــش ف ـــرآن ، در بخ ـــا ق ـــس ب ـــی و ان ـــرآن خوان ـــگ ق ـــعه فرهن ـــت توس ـــه جه ب
ـــر  ـــرار ، ه ـــق ق ـــد و طب ـــص داده ش ـــر تخصی ـــر فراگی ـــه ه ـــخصی ب ـــای مش ـــزب ه ـــدای دوره ، ح ـــه از بت ـــن برنام ـــد. در ای ـــرح ش ط
ـــدا  ـــان روز اه ـــهید هم ـــه ش ـــز ب ـــت را نی ـــواب قرائ ـــد و ث ـــی خواندن ـــده را م ـــخص ش ـــزب مش ـــا، ح ـــه ه ـــاز برنام ـــدای آغ ـــح ابت روز صب

ـــد. ـــی کردن م
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معرفت شهدایی

ـــمت  ـــت، در قس ـــه اس ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تاکی ـــری م ـــم رهب ـــام معظ ـــط مق ـــهدا توس ـــره ش ـــاد و خاط ـــتن ی ـــه داش ـــده نگ ـــواره زن هم
ـــا  ـــوی دوره ب ـــای معن ـــر فض ـــهداء و تعطی ـــدس ش ـــاحت مق ـــه س ـــل ب ـــرکات توس ـــتفاده از ب ـــتای  اس ـــز در راس ـــه دوره نی ـــوق برنام ف
ـــگار دوره  ـــترهای روزن ـــتا پوس ـــن راس ـــم و در همی ـــن کنی ـــهید مزی ـــک ش ـــام ی ـــه ن ـــر روز را ب ـــا ه ـــدیم ت ـــرآن ش ـــهدا ب ـــام ش ـــاد و ن ی
ـــای  ـــال ه ـــی و در کان ـــهید طراح ـــان ش ـــژه هم ـــتر وی ـــک پوس ـــپ و ی ـــک کلی ـــه ی ـــز روزان ـــد و نی ـــی ش ـــز طراح ـــهیدان عزی ـــام ش ـــا ن ب

ـــد. ـــر ش ـــوط دوره منتش مرب
نمونه های از پوسترها و روزنگاها در زیر آمده است:
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مسابقه متن و حاشیه 1 ،2 و3

ـــه  ـــری )مدظل ـــم رهب ـــام معظ ـــری مق ـــه فک ـــا منظوم ـــنایی ب ـــه آش ـــجویان ب ـــاز دانش ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــه دوره، ب ـــوق برنام ـــش ف در بخ
ـــم  ـــیار مه ـــخنرانی بس ـــه س ـــابقه  س ـــن مس ـــوای ای ـــد. محت ـــی ش ـــیه ( طراح ـــن و حاش ـــوان )مت ـــا عن ـــه ب ـــابقه و مباحث ـــی(،  مس العال
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــان فرمودن ـــال 9٤ بی ـــجویان در س ـــا دانش ـــدار ب ـــه در دی ـــا ک ـــگاه ه ـــی در دانش ـــالب زدای ـــث انق ـــود. اول بح ـــان ب ایش
ـــابقه  ـــه ی دوم مس ـــردد. در مرحل ـــوف گ ـــائل معط ـــن مس ـــه ای ـــران ب ـــه  فراگی ـــا توج ـــت ت ـــرورت داش ـــا ض ـــگاه ه ـــی دانش ـــرایط فعل ش
ـــه  ـــرم و هجم ـــگ ن ـــرایط جن ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــث نی ـــن بح ـــه ای ـــد ک ـــرح ش ـــالمی مط ـــن اس ـــدن نوی ـــی و تم ـــبک زندگ ـــث س بح
ـــز  ـــابقه نی ـــوم مس ـــه ی س ـــود. مرحل ـــوردار ب ـــی برخ ـــت خاص ـــود دارد از اهمی ـــی وج ـــی و مل ـــای دین ـــه باوره ـــمنان برعلی ـــدی دش ی ج
ـــه راه  ـــون و ادام ـــا کن ـــالب ت ـــاله ی انق ـــل س ـــا راه چه ـــران ب ـــت و فراگی ـــاص داش ـــده گام دوم اختص ـــن کنن ـــم و تعیی ـــه مه ـــه بیانی ب

ـــدند.  ـــنا ش ـــالمی آش ـــن اس ـــدن نوی ـــه تم ـــتیابی ب ـــا دس ـــیب ت ـــراز و نش ـــر ف ـــد و پ بلن
ـــر  ـــرار داده شـــد و فراگی ـــران ق ـــار فراگی ـــاران در اختی ـــق همی ـــات از طری ـــن مشـــخص از بیان ـــه مت ـــود ک ـــن شـــکل ب  روش مســـابقه بدی
ـــکل  ـــه ش ـــا ب ـــوب و ی ـــکل مکت ـــه ش ـــب را ب ـــه ی مطل ـــن، خالص ـــه مت ـــن مطالع ـــا ضم ـــت ت ـــاعت فرصـــت داش ـــار س ـــی بیســـت و چه ط
ـــرار  ـــران ق ـــورد اســـتقبال فراگی ـــب مســـابقه م ـــد. قال ـــاران ارســـال نمای ـــرای همی ـــه ای ب ـــوی ســـه دقیق ـــک ویدی ـــری در ی ـــه ی تصوی ارائ
ـــتند  ـــارکت داش ـــوب مش ـــکل مکت ـــه ش ـــران ب ـــام فراگی ـــا تم ـــا تقریب ـــود ام ـــاری ب ـــه اختی ـــرکت در برنام ـــه ش ـــم اینک ـــی رق ـــت و عل گرف

ـــد. ـــال ش ـــو ارس ـــکل ویدی ـــه ش ـــابقه ب ـــه مس ـــر مرحل ـــر در ه ـــاه اث ـــدو پنج ـــل یکص و حداق
در نهایت به برندگان این برنامه جوایز نفیسی اهدا گردید.
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مسابقه دلنوشته نویسی

ـــرای  ـــگارش درآورده ب ـــه ن ـــود را ب ـــخ و گاه شـــیرین  ب ـــه گاه تل ـــا درد و دل خـــود را ک ـــران خاطـــرات و ی  در مســـابقه دلنوشـــته،  فراگی
ـــاران دوره  ـــران و همی ـــن فراگی ـــت بی ـــای صمیمی ـــاد فض ـــابقه ، ایج ـــن مس ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــد. ه ـــی کردن ـــال م ـــود ارس ـــار خ همی

ـــرد. ـــدا ک ـــق پی ـــی تحق ـــه خوب ـــداهلل ب ـــه الحم ـــود ک ـــازنده ب ـــاد س ـــد و انتق ـــای نق ـــاد فض ـــن ایج و همچنی
همیاران دوره نیز با توجه به انتقادات سعی در برطرف کردن آن ها در اسرع وقت کردند.

ـــارگاه  ـــارت ب ـــرای زی ـــی ب ـــان دلتنگ ـــا )ع( و بی ـــام رض ـــه ام ـــرض ارادت ب ـــو از ع ـــا ممل ـــته ه ـــب نوش ـــه اغل ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ش
ـــای  ـــث ارتف ـــه باع ـــد ک ـــی جدی ـــدن فضای ـــاز ش ـــل ب ـــه دلی ـــکر از دوره ب ـــر و تش ـــادی تقدی ـــداد زی ـــن تع ـــود. همچنی ـــان ب ـــدس ایش مق

ـــت. ـــود داش ـــز در خ ـــود، را نی ـــده ب ـــان ش ـــر آن ـــم و فک فه
قسمت هایی از چند نمونه از دلنوشته ها در زیر آمده است:
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فضا سازی

بــه منظــور متناســب ســازی محیــط مجــازی برگــزاری ســومین دوره معرفــت رضــوی بــا محتــوای فرهنگی-آموزشــی آن، پوســتر هــا و 
بنرهایــی منقــش بــه تصاویــر شــهدا، تصاویــر اختصاصــی دوره و بیانــات و توصیــه هــای مقــام معظــم رهبــری خطــاب بــه دانشــجویان 
و معرفــت جویــان در محــل مجــازی برگــزاری کالس هــا دانشــجویان درج گردیــد. البتــه کلیــپ هــا و نماهنــگ  هایــی در ایــن فضــا 

تولیــد شــدکه در ایــن فضــا قابــل ارائــه  وگــزار ش نیســت.
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بسته فرهنگی

بســته فرهنگــی دوره شــامل: کتــاب بنیــادی تریــن اندیشــه هــا، دفتــر اختصاصــی ســومین دوره معرفــت رضــوی، کتــاب قطــب نمــا و 
تراکــت شــعر دوره، کــه قبــل از شــروع دوره بــه منــزل دانشــجویان ارســال گردیــد. همچنیــن جــزوه گام دوم و وصیــت نامــه ســردار 

رشــید اســالم حــاج قاســم ســلیمانی نیــز در بســته فرهنگــی تقدیــم فراگیــران گردیــد. 
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انتشار نشریه »رویش«  ویژه سومین دوره معرفت رضوی

گــروه فرهنگــی و رســانه ســومین دوره معرفــت رضــوی، یــک شــماره نشــریه ویــژه دوره منتشــر کــرد. در تامیــن محتــوای ایــن نشــریه، 
بــه جهــت مشــارکت دادن فراگیــران در ایــن امــر، فراخوانــی داده شــد و پــس از اعــالم آمادگــی چنــد نفــر از دانشــجویان، جلســات 
هیــات تحریریــه تشــکیل و موضوعــات تعییــن شــد و هــر یــک از اعضــای تحریریــه یکــی از موضوعــات را تهیــه و ارســال کردنــد. در 

انتهــا نیــز بــه مرحلــه طراحــی، و انتشــار الکترونیکــی آن رســید.
صفحات این نشریه در زیر آورده شده است:
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مستندسازی، ظرفیت ها و بازتاب رسانه ای  

ــن مســتند  ــی( و همچنی ــزارش تفصیل ــوب )گ ــه مســتند مکت ــروه رســانه، مســتند ســازی جهــت تهی ــای گ ــن کاره یکــی از مهمتری
تصویــری و... بــه وســیله ثبــت تصاویــر، فیلمهــا و پیــاده کــردن متــن برنامــه هــای مختلفــی بــود کــه در طــول دوره برگــزار مــی شــد، 

اســت. ایــن مــوارد در پایــان دوره بــه صــورت یــک مجموعــه کامــل بایگانــی شــده و در صــورت نیــاز اســتفاده مــی شــود.
دانشــجویان جهــت ثبــت نــام بــه ســایت دوره بــه نشــانی velayat.iau.ir مراجعــه مــی کردنــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت فضــای مجــازی 
ــا و  ــه و ایت ــه آدرس MarefatRazavi@ در پیامرســان بل ــال معرفــت رضــوی ب ــز، کان ــی نی و ضــرورت اســتفاده از پیامرســان هــای داخل
همچنیــن صفحــه رســمی دوره در اینســتاگرام بــرای ارتبــاط بــا مخاطــب و اطــالع رســانی ایجــاد شــد. مــوارد مختلــف از جملــه برنامــه 
هــای آموزشــی دوره، برنامــه هــای فرهنگــی، نماهنــگ هــای تولیــد شــده از جملــه موضوعــات مختلــف ... مــوارد اســتفاده کانــال هــا و 

صفحــه ارســمی معرفــت رضــوی در طــول دوره بــود.
یکــی از رســالت هــای واحــد رســانه انعــکاس دادن اخبــار دوره مــی باشــد کــه ایــن وظیفــه را بــا ارتبــاط گیــری بــا خبرگــزاری هــای 
معتبــر کشــور و ارســال خــوراک خبــری انجــام مــی دهــد. در اینجــا بــه خبرهــای مختلفــی کــه از دوره در خبرگــزاری مختلــف کار 

شــده اســت اشــاره مــی شــود.
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اختتامیه

ـــئول مرکـــز  ـــي؛ مس ـــلمین دکتـــر مهـــدي ابوطالب ـــا حضـــور حجـــت االســـالم و المس ـــه دوره در روز پنجـــم شـــهریورماه ب اختتامی
ـــاب  ـــرم دوره جن ـــي )ره( و مســـئول محت ـــام خمین ـــآب( موسســـه آموزشـــي و پژوهشـــي  ام ـــن )م ـــاي بنیادی ـــاي اندیشـــه ه ـــوزش ه آم

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــع فراگی ـــا زارع در جم ـــای علیرض آق
ـــا دانشـــجویان  ـــاط اســـاتید ب ـــه ارتب ـــی پیرامـــون ادام ـــن دوره، نکات ـــران در ای حجـــت االســـالم ابوطالبـــی ضمـــن تشـــکر از حضـــور فراگی

ـــد. ـــان فرمودن ـــه هـــای دوره بی و اعطـــای گواهـــی نام
ـــی در  ـــان نکات ـــه بی ـــر در دوره، ب ـــران حاض ـــاتید و فراگی ـــئولین، اس ـــکر از مس ـــر و تش ـــس از تقدی ـــای زارع ، پ ـــاب آق ـــه جن در ادام
ـــز ایشـــان  ـــد. در آخـــر نی ـــراد کردن ـــت رضـــوی ای ـــای معرف ـــون ه ـــی و تاســـیس کان ـــای تکمیل ـــران، دوره ه ـــاط فراگی ـــه ارتب ـــورد ادام م

ـــد. ـــدا گردی ـــا اه ـــه آنه ـــزی ب ـــد و جوای ـــالم کردن ـــی را اع ـــی و فرهنگ ـــر آموزش ـــرات برت نف
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کادر اجرایی

کادر اجرایـــی حاضـــر در دوره در قالـــب پنـــج واحـــد آمـــوزش، پذیـــرش و دانشـــجویی، پشـــتیبانی، فرهنگـــی و فـــوق برنامـــه و 
ـــل  ـــئول دوره و در تعام ـــارت مس ـــت نظ ـــد تح ـــج واح ـــن پن ـــد. ای ـــوده ان ـــغول ب ـــاز در دوره مش ـــورد نی ـــای م ـــت ه ـــه فعالی ـــانه، ب رس
ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــد ه ـــف واح ـــد. وظای ـــه ان ـــت پرداخت ـــه فعالی ـــهد ب ـــد مش ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس ـــگاهی دانش ـــد دانش ـــئولین واح ـــا مس ب

ـــت: ـــرح اس ش
واحد آموزش:

تقســـیم بنـــدی دانشـــجویان در کالس هـــا، برگـــزاری جلســـات آموزشـــی در زمـــان مقـــرر و تأمیـــن امکانـــات آموزشـــی الزم، 
همچنیـــن دعـــوت و هماهنگـــی حضـــور اســـاتید دوره، نظرســـنجی کیفیـــت فعالیـــت هـــای آموزشـــی از دانشـــجویان و اســـاتید، 
ـــن  ـــت ذه ـــت فراغ ـــه جه ـــی. ب ـــای آموزش ـــر کالس ه ـــه بهت ـــزاری هرچ ـــری برگ ـــجویان و پیگی ـــی دانش ـــات و ارزیاب ـــزاری امتحان برگ
ـــده کادر  ـــر عه ـــات الزم ب ـــن امکان ـــجویان و تأمی ـــور دانش ـــر حض ـــارت ب ـــه نظ ـــا از جمل ـــور کالس ه ـــه ام ـــاتید کلی ـــجویان و اس دانش

ـــت. ـــوده اس ـــوزش ب ـــد آم ـــی واح اجرای
واحد فرهنگی و فوق برنامه:

ـــه و فرهنگـــی  ـــوق برنام ـــای ف ـــه ه ـــزاری برنام ـــوا و شـــأن فرهنگـــی دوره، برگ ـــا محت ـــط ب فضاســـازی مجـــازی و متناســـب ســـازی محی
، برگـــزاری مســـابقات فرهنگـــی، ، ، توزیـــع بســـته هـــای فرهنگـــی مجـــازی و برگـــزاری برنامـــه معنـــوی معرفـــت بـــا شـــهدا و 

ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــوق برنام ـــی و ف ـــد فرهنگ ـــده واح ـــر عه ـــه دوره و... ب ـــه و اختتامی ـــمات افتتاحی ـــزاری مراس برگ
واحد رسانه:

ـــوق  ـــی و ف ـــای فرهنگ ـــه ه ـــی و برنام ـــای آموزش ـــازی کالس ه ـــط و مستندس ـــری، ضب ـــش خب ـــار دوره، پوش ـــانی اخب ـــالع رس اط
ـــی  ـــای دوره، طراح ـــگ ه ـــد نماهن ـــوی، تولی ـــت رض ـــمی دوره معرف ـــه  رس ـــا و صفح ـــال ه ـــوای کان ـــن محت ـــت و تأمی ـــه، مدیری برنام
ـــش )نشـــرییه  ـــون نشـــریه روی ـــگارش مت ـــرای ن ـــا ایشـــان ب ـــوت از دانشـــجویان و همـــکاری ب ـــف، دع ـــه هـــای مختل ـــر برنام پوســـتر و بن
ـــر،  ـــه ی طراحـــی شـــده، تصاوی ـــه آرشـــیو از مجموع ـــت رضـــوی(، طراحـــی، چـــاپ و انتشـــار نشـــریه دوره و تهی اختصاصـــی دوره معرف

ـــت. ـــوده اس ـــانه ب ـــد رس ـــده واح ـــر عه ـــوی ب ـــت رض ـــتندات دوره معرف ـــا و مس ـــم ه فیل
واحد پذیرش و دانشجویی:

ـــئولیت هماهنگـــی بـــا معاونیـــن فرهنگـــی اســـتان هـــا جهـــت اطـــالع و برنامـــه ریـــزی بـــرای ورود و پذیـــرش  ایـــن واحـــد مس
ـــده  ـــازی را عه ـــهای مج ـــتر کالس ـــودن بس ـــخص نم ـــرش، مش ـــد پذی ـــالوه در فرآین ـــه ع ـــت. ب ـــته اس ـــده داش ـــر عه ـــجویان را ب دانش

ـــت ـــوده اس دار ب
واحد پشتیبانی:

ـــات الزم  ـــدارک امکان ـــی دوره و ت ـــالم مصرف ـــداری اق ـــی، خری ـــا و کادر اجرای ـــد ه ـــر واح ـــرای دیگ ـــای الزم ب ـــات و ابزاره ـــن امکان تأمی
ـــت. ـــوده اس ـــتیبانی ب ـــد پش ـــده واح ـــر عه ـــجویان، ب ـــرای دانش ـــازی ب ـــای مج در فض

ـــران دوره اول ودوم  ـــوی از فراگی ـــت رض ـــومین دوره معرف ـــی س ـــد کادر اجرای ـــه ٩٩ درص ـــت ک ـــه اس ـــل توج قاب
ـــد. ـــوده ان ـــوی ب ـــت رض معرف
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ـــب  ـــه مطال ـــوه ارائ ـــجویان از نح ـــت دانش ـــزان رضای ـــی از می ـــرای آگاه ـــازی ب ـــورت مج ـــه ص ـــاتید ب ـــی اس ـــی ارزیاب ـــرگ های ـــون ب نم
ـــج آن  ـــت و نتای ـــرار گرف ـــجویان ق ـــار دانش ـــی دوره و.... در اختی ـــا و کادر اجرای ـــتر ه ـــا و بس ـــی فض ـــن ارزیاب ـــاتید و همچنی ـــط اس توس

ـــت: ـــرح اس ـــن ش ـــج آن بدی ـــودار نتای ـــی و نم ـــن ارزیاب ـــای ای ـــش ه ـــد. پرس ـــتخراج گردی اس

ضعیفمتوسطخوبعالیسواالت
بدون 
نظر

100نمره از مجموع

بيان رسا، شيوا و جذّاب و توانايي 
9034136014386در انتقال مطالب در درس معرفت شناسي

بيان رسا، شيوا و جذّاب و توانايي
8740124014386 در انتقال مطالب در درس خدا شناسي

بيان رسا، شيوا و جذّاب و توانايي
9034154014386 در انتقال مطالب  در درس انسان شناسي

بيان رسا، شيوا و جذّاب و توانايي
8332244014383 در انتقال مطالب در درس فلسفه اخالق

بيان رسا، شيوا و جذّاب و توانايي
7837225114382 در انتقال مطالب  در درس فلسفه حقوق

بيان رسا، شيوا و جذّاب و توانايي
7835225314381 در انتقال مطالب  در درس فلسفه سياست

8144135014385ميزان رضايت شما از تدوين فيلم هاي آموزشي

ميزان افزايش آگاهي و معرفت شما نسبت به 
7553141014385مباني انديشه  اسالمي در اين دوره

7652123014385جامع بودن مباحث ارائه شده در دوره

7250165014383تناسب محتواي درس با شيوه آموزش مجازي

ميزان رضايت شما از ساعت ارائه دروس مجازي 
48492916114372و نحوه ارائه ساعت

ميزان رضايت شما از محتواي ارائه شده در 
6446238214378شبکات اجتماعي

ارزیابی آموزشی و اجرایی سومین دوره معرفت رضوی
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ميزان رضايت شما از مباحث جلسات فوق برنامه 
64333211314375فرهنگي

48284124214366سرعت اينترنت و پهناي باند شما

51443315014372سهولت استفاده از سامانه آموزشي

ميزان جذابيت و زيبايي محيط
56482711114375 سامانه آموزشي

ارتباط )ميزان تعاملي بودن سامانه آموزشي 
49443217114371(تصويري، صوتي و متني با اساتيد

56502214114375ميزان رضايت شما از سامانه آموزشي دوره

8344122214385پشتيباني فني کاربران براي حل مشکالت

6950167114381نظم و انضباط در اجراي برنامه کالس

1211561014394حضور و پاسخگويي همياران در موارد مختلف

1171772014393نوع تعامل همياران در طول دوره

رعايت موازين اخالقي 
1211651014394در گفتار و کردار همياران

انتقاد پذيري، صبر و تحمّل 
1181771014394همياران در تعامل با دانشجو

7838187081معدل
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همیشــه آن کســانی کــه راه هــا را بــاز می کننــد، مانع هــا 
ــه  ــکافند و ب ــزرگ را می ش ــای ب ــد، کوه ه را بر می دارن
ــت  ــا حرک ــال آنه ــه دنب ــران ب ــد و دیگ ــش می تازن پی
ــده  ــالح عم ــه س ــتند ک ــده ای هس ــروه زب ــد، گ می کنن

آنهــا معرفــت اســت.
ــان راه را در  ــد آنچن ــما بای ــی ش ــت و آگاه ــروز معرف ام
مقابــل شــما روشــن کنــد کــه بتوانیــد کارهــای بســیار 
بزرگــی را کــه در ایــن دهــه و دهــه بعــد بــر دوش شــما 

جوانــان اســت، انجــام دهیــد.


