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اصلی ترین دغدغه هاي صف اول روحانیت اصیل و انقالبی در روزهاي آغازین تحقق انقالب اسالمی 
مکتبی ناظر به زندگی  .معرفی اسالم ناب به عنوان یک مکتب در مقابل اسالم التقاطی به جوانان کشور بود

، انسان و اجتماع ملی الزمه یک مکتب که در آن هستیاجتماعی انسانها و برخوردار از تمام عناصر فکري و ع
؛ یعنی برخوردار از هر دو بخش اساسی یک حقیقی است به جوانان معرفی گردد بشر آنگونه که مدنظر اسالم

آفرینش و در وهله دوم ارزش ها و هاي ن بینی، باورها و معرفی دقیق هستمکتب یعنی در وهله اول، جها
 .فلسفه هاي فردي و اجتماعی آن یعنی ایدئولوژي به صورتی که این ارزشها ریشه در باورها داشته باشد

دغدغه اي که حیات ظاهري شهید مطهري را آن زمان که دست به قلم برد و در برابر انحراف ها و التقاط 
ناي بر معرفی اسالم ناب گرفت خاتمه داد. هرچند که ثمره هاي فکري گروهک ها مثل فرقان و مجاهدین ب

پایه حرکت ” مقدمه اي بر جهان بینی اسالمی“تالشهاي سال هاي پایانی عمرشان یعنی شش جلد کتاب 
معرفی اسالم ناب در دهه هاي آینده انقالب شد اما این دغدغه عظیم در آن سال هاي آغازین انقالب و 

انی هاي نیروهاي تراز اول انقالب چون شهید بهشتی را رقم می زد که در آن نامه پاسخی که نمی یافت دلنگر
دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه “نوشتند:  1359معروف به حضرت امام (ره) در سال 

، شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد شخصی داشته باشد، به اختالف دو بینش مربوط می
اجتهادي که در عین زنده بودن و پویا بودن، باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر کتاب و سنت باشد، 

چنان که باید و  کلی از وحی بریده است و نه آن هاي بینابین، که نه به ها و برداشت بینش دیگر در پی اندیشه
 … ها بر این موضوع بینابین گواه کردهها و  ها و نوشته بند، و گفته شاید در برابر آن متعهد و پاي

به توکل بر خدا و اعتماد  بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادي به نظام، سخت 
هاي بیگانگان معتقد و  سوزي ها یا دل به نفس و تکیه بر توان اسالمی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوري

نویسد، اما  گوید و قلمش همین را می خواهد و زبانش همین را می د دلش همین را میملتزم. بینش دیگر، هرچن
 .چون همه مختصات الزم براي پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان

سوي همه نوع  اي براي زندگی امت ما معتقد است که در عین گشودن راه به بینش اول به نظام و شیوه
ها در دستاوردهاي شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام و  ی، مانع حل شدن مسلمانپیشرفت و ترق

هاي آن، جامعه را به  ارزش اصیل و مستقل اسالم استوار دارد. بینش دیگر با حفظ نام اسالم و بخشی از ارزش
گشاید. اگر این  ضد اسالم می هاي بیگانه از اسالم و بلکه روي ارزش کشاند که خود به خود درها را به راهی می

کند، نه  دو بینش در اداره امور جمهوري اسالمی ادامه یابد، نه کارهاي جاري مردم سر و سامان پیدا می
دیده و محروم و ایثارگر با سرعت  مشکالت موجود دینی، فرهنگی، اخالقیات اجتماعی و اقتصادي این مردم رنج

” هاي اصیل اسالمی ریخت و به مرحله عمل درآورد. ن براي آینده طرحتوا شود و نه می و قاطعیت کافی حل می
 22/12/1359-نامه تاریخی شهید بهشتی به حضرت امام (ره)

رهبر معظم انقالب نیز در سال هاي قبل از انقالب معرفی مکتب اسالم را با تمام عناصر و مفاهیم فکري و 
ري ترین ضرورت هاي تفکر مذهبی می دانند و در مقدمه عملی که ناظر به زندگی جمعی انسان ها باشد از فو
طرح اسالم به صورت مسلکی اجتماعی و داراي اصولی “کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی چنین می نویسند: 

 مذهبی تفکر هاي¬ضرورت ترین¬فوري از یکی ها،¬منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان
 یک هر و گیرد قرار مطالعه مورد واحد، یک اجزاي عنوان به و پیوسته صورت به اسالم، فکري مسائل …است
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 با و است استوار بناي این در اي¬جزئی از مجموعه دین و عنصري از این مرکب و استوانه که¬آن لحاظ به
 از مجموعا تا شود بررسی – اجزا دیگر با ارتباط بی و جدا نه و – است مرتبط و آهنگ هم عناصر، و اجزا دیگر

 داراي و ابهام¬بی و کامل ایدئولوژي یک صورت به دین، از اي جانبه همه و کلی طرح اصول، این شناخت
 3/8/1353”شود استنتاج انسان، چندبعدي زندگی با متناسب ابعادي

خال حرکت شهید مطهري و پاسخی که باید به نیاز جوانان و نسل هاي پیاپی در جهت شناخت اسالم کامل 
داده می شد سال هاي متمادي پس از پیروزي، انقالب و انقالبیون را آزار می دهد و امام خامنه اي حفظه اهللا 

ی که افکار اسالمی را همین طور که واقعا نیاز است به کسان“می فرمایند:  5/2/1366در این باره در تاریخ 
شهید مطهري نگاه می کرد [بنگرند] با همان دقت، با همان همه سونگري، با همان اخالص، با همان بی 

 پر باید خالء این…ابعاد، به هرشکلی  تمام به خودش شخصیت از کند گذاري سرمایه بود حاضر …توقعی، 
 وجود کنیم؛ ناشکري ما که نباشد معنی این به این ، داریم اي برجسته هاي چهره ما البته. شکلی یک بشودبه
 باید را اینها قدر واقعا ما هستند، گرانبهایی گوهر یک هرکدام واقعا که اندیشمندانی و محققین و علما و فضال

لکن آن نه افراد داریم در حوزه علمیه، در بیرون حوزه علمیه، شخصیت هاي بزرگی هستند. گو این از و بدانیم،
 ”.شخصیت چند جانبه چند بعدي در همه زمینه ها خیلی کم پیدا می شود و ما واقعا این خال را احساس میکنیم

ده و ایمان در موسسه باقر تا اینکه ثمره تالشهاي آیت اهللا مصباح در طول سالهاي دفاع از مرزهاي عقی
با هدایت امام خامنه اي(حفظه اهللا) به بار می  (ع) با هدایت حضرت امام (ره) و موسسه امام خمینی(ره)العلوم

هاي فکري و بنیان هاي اساسی اندیشه ¬نشیند و اولین دوره هاي طرح والیت که هدف اساسی آن معرفی پایه
 رهبر پیاپی سال ده و گردد¬آغاز می 1375اسالمی است با استقبال صدها جوان از سراسر کشور در سال 

 دیدارها این تمام در و کنند می دیدار والیت طرح التحصیالن فارغ و کنندگان برگزار و متولیان با انقالب
مشان مسئولیتی سنگین بر دوش دغدغه مندان حاکمیت باورها و هرکدا که فرمایند می را هایی توصیه

 .ارزشهاي اسالمی می گذارد
ایشان در دیدارهاي آغازین با دانشجویان 
شرکت کننده در طرح والیت با صراحت تمام 
بشارتی عظیم در پرشدن خالء وجود شهید 
مطهري در انقالب اسالمی می دهند و آیت اهللا 
مصباح یزدي را پرکننده این خالء بزرگ در انقالب 
و مرکز توجه جوانان سراسر کشور قرار می دهند و 

امروز بحمداللَّه نظام اسالمی ما مفتخر  می فرمایند:
ي علمی و معنوي در  است که شخصیتهاي برجسته

آن حضور دارند؛ مثل همین شخصیت عزیز و 
عظیم جناب آقاي مصباح که بحمداللَّه این کار هم 
از برکات ایشان است. من ایشان را نزدیک به 
چهل سال است میشناسم و به ایشان ارادت قلبی 

نظر در مسائلِ  ، فیلسوف، متفکّر و صاحبدارم؛ فقیه
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ي  اساسی اسالم. اگر خداي متعال به نسل کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیتهایی مثل مرحوم علّامه
طباطبایی، یا مرحوم شهید مطهري استفاده کند، بحمداللَّه این شخصیت عزیز و عظیم، خالء آن عزیزان را در 

 به ما جوان نسل که یافتم اطّالع کشور سرتاسر در کردم خبر کسب که هرجا از دهبن …زمان ما پر میکنند
 این سالمت دلیل و خدا بزرگ نعمت هم این. است قدردان و معتقد و مند عالقه شدیداً] مصباح عالمه[ایشان

طور میشود. امیدوارم  والیت] است. وقتی انسان با روح و با هدف خدایی وارد میدان شد، همین طرح[کار
 )13/6/78شاءاللَّه این کار در حد عالی، نتایج و ثمرات خودش را به بار بیاورد. ( ان

 :و درباره ضرورت و اهمیت طرح والیت در این دیدارها فرمودند

کارهاي بنیانی است، خیلی کارهاي خوب داریم ولی بعضی کارهاي خوب واقعاً این کار[طرح والیت] جزء "
 از لحظه هر در انسان که کند می کاري اسالمی مبانی از درست فهم و اسالم فلسفی تفکر …سازي است بنیان

 پیدا حوادث براي تحلیل قدرت کند، می حرکت هدف کدام سمت به و راه کجاي در که کند می احساس لحظات
 )20/6/75(دهد می تشخیص شرایطی هر در را خودش وظیفه و کند می

پس از آن، معظم له در دیدارهاي پیاپی مدام بر گسترش طرح والیت براي جوانان تاکید می نمایند تا آنکه، 
 هرچه …به نظر من این طرح (طرح والیت) بایستی فراگیر شود“امر به فراگیر شدن آن را صادر می فرمایند: 

 )13/6/78(نیست زیاد من نظر به شود، گذاري سرمایه آن ي درباره
و در هجمه سنگین معاندین داخلی و خارجی علیه مطهري زمان در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت 

و هم ینهون ” هشدارهایی میدهند که براي همه دلسوزان تفکر ناب اسالمی جاي تامل دارد که می فرمایند: 
رارگرفتن در شعاع این ق از را دیگران هم دشمنان،. بود طور نیزهمین پیغمبراسالم پیام  درباره …عنه وینأون عنه

 به برجسته، شخصیتهاي به که را تبلیغاتی هجومهاي این …افکار نورانی نهی میکنند، و هم خودشان را
 یک وقتی. است دشمن نیات و اهداف  دهنده نشان اش همه اینها میکنند؟ برجسته اخالقهاي با و واال انسانهاي

ي دلسوزان اسالم و  عزیز، جزو شخصیتهایی است که همه شخصیت این حقیقتاً که مصباح آقاي جناب مثل نفر
معارف اسالمی بایستی از اعماق دل قدردان و سپاسگزار این مرد عزیز باشند، مورد هجوم تبلیغاتی قرار میگیرد، 

و نافذ، منطق قوي و مستحکم، هرجایی که باشد،  حرف رسا». وهم ینهون عنه وینأون عنه«می بینید که
 ” 10/06/79گونه برخوردکردند.  نجا را زود تشخیص می دهد؛ با شهیدمطهري نیز همین دشمن آ

اما افسوس با وجود حمایت هاي بی دریغ امام خامنه اي عزیز مبنی بر گسترش طرح والیت که همه دست 
 این …ا شاء ان“: فرمایند¬می و خوانند¬و استقبال فرا می اندرکاران فرهنگی کشور را به مغتنم شماري

رح والیت) هم باید روز به روز به همین صورت قوي و خوب توسعه پیدا کند و کسانی که دست اندرکار ط(کار
آنگونه که باید از سوي )” 13/6/78مسائل فرهنگی هستند مغتنم بشمارند، قدر بدانند و از آن استقبال بکنند(

هاي دانشجویی و فرهنگی توجه جدي نمی شود و این ثمره علماي اسالم و صدها سال مجاهدت مجموعه 
هاي فکري در طول قرون و ده ها سال مجاهدت هدفمند در نیم قرن اخیر که عالمه مصباح درباره آن تعابیر 

 :زیر را می فرمایند؛ همچنان در جامعه محجور می ماند
ول تحصیل علوم دینی هستم و به اندازه وسع خودم ، کارهایی نیز چه سال است که مشغ 70بنده قریب به -

قبل از انقالب و چه بعد از انقالب انجام داده ام؛ اما صادقانه می گویم که آنچه امروز به نام طرح والیت معروف 



۵ 
 

 عتقدمم بنده …سال در انجام آن سهمی داشته ام،  70است ، بهترین خدمتی بوده است که بنده در طول این 
مفاهیم به صورت معقول و قابل باور و قابل عمل  این انتقال کرد، آینده نسل براي توان می که خدمتی بهترین

 .است
دوره طرح والیت و شش کتاب آن حاصل تالش ها و فعالیت هاي ده ها نفر در طول ده ها سال است که -

 .آن ها استفاده شده استاز افکار عالمه طباطبائی، شهید مطهري و حضرت امام (ره) در 
 کند، امتیاز و ویژگی اول این طرح این است که طرح والیت، یک نظام هماهنگ فکري را عرضه می-
شناسم که به اندازه  ام کمتر کاري را می ساله عمرم انجام داده 70-60بنده در کارهاي فرهنگی که در طول -

اش  تدریس و تحقیق در مسائل اسالمی، که ثمره سال 50-40طرح والیت برکت داشته باشد. این کار حاصل 
 .امروز به این شکل فشرده در اختیار شما قرار گرفته است

مسائلی که به صورت چند کتاب در اختیار شما قرار گرفته و شما در مدت یک ماه آن را می خوانید، دست -
و روان تدوین شده، به دست شما  سال مورد تفکر و کار دقیق علمی قرار گرفته تا چنین ساده 40کم بیش از 

 .برسد
تا اینکه دوباره تاکیدات امام خامنه اي مینی بر اهمیت تقویت بنیه هاي اعتقادي و ضرورت طرح والیت 

 :دوباره لب به سخن می گشایند و می فرمایند
تقویت بنیه معرفت دینی بسیار مهم است. احساسات خوب است، عواطف خوب است و تحریک آن هم  –

 احساسات اما. کنند¬خوب است مثل همین اربعین که مردم با عواطفشان و با احساساتشان شرکت می
 هاي¬بنیه. کرد تقویت اذهان در را مبانی و اصول باید. باشد مبانی بر مبتنی تواند می و باشد پوچ تواند¬می

 و خوب چیز والیت طرح همین …کرد تقویت باید را دینی معرفت را، فکري هاي بنیه. است مهم خیلی فکري
بقائه است،که ایشان هم منبع فکر و محتوا را داشتند و هم ابزار  اهللا ادام مصباح آقاي محصول که است الگویی

 )تلخیص با -19/8/1395.(شود حمایت باید است تجربه این -شاگردان مانند –را 
درك می شود و نه عمق توصیه اما افسوس بسیار که نه آن دغدغه هاي شهید مطهري و شهید بهشتی 

هاي امام خامنه اي عزیز، و مشغول شدن متولیان فرهنگی کشور به ظاهر ساختمان فرهنگی آن، غفلتی عظیم 
از بنیان هاي فرهنگی را رقم زده است که نمی دانند این ساختمانی که بنیان آن سست و ستون آن ترك 

ت و آنچه در ظاهر امروز نمایان می شود ریشه در باورها و برداشته را نماکاري و آینه کاري نگه نخواهد داش
ارزش هاي زیرین جامعه دارد و بالي عظیمی است این مشغول شدن به تظاهرات فرهنگی که پی جویی 
درمان آن، جمعی از افسران جنگ نرم گذشته از خود را الزم دارد که در جهت معرفی باورها و ارزشهاي اصیل 

 .ن عالقه مند؛ سر از پا نشناسنداسالمی به سیل جوانا
به اذعان و اقرار بسیاري از فراگیران تحوالت عمیقی در بنیه هاي فکري، معرفتی و اخالقی ایشان شکل 

دلنوشته این عزیزان در سال هاي اخیر؛ خود گواه روشنی بر این تاثیر گذاري  800گرفته است که چیزي قریب 
 .شنه بسیاري از معارف جویان را سیراب کرده استمعارف اصیل و ناب اسالمی ست که کام ت

 



۶ 
 

 قسمت هایی از بیانات امام خامنه اي حفظه اهللا درباره طرح والیت

ي علمی و آموزشی و فرهنگی  آنچه که من را به این اجتماع، به این برنامه، به این اردو و به این مجموعه-
 از علم و ایمان و از تفکّر و عاطفه، مشاهده میشود. اي جا آمیزه دلبسته و معتقد میکند، این است که در این

)10/6/79( 

هاي ناشی از  ها باید مالك فعالیت سیاسی را هم به دست شما بدهد. این باید با مالك این معرفت  •
کند،  ها را اشتباه می ها در دست یک فعال سیاسی نباشد، جبهه همین معرفت اسالمی باشد. اگر این مالك

 )17/5/81دهد(مقام معظم رهبري  کند، از هم تمیز نمی  باطل را با هم مخلوط میجبهه حق و 
اندرکاران و مدیران این تالش فرهنگی[طرح  الزم است تشکر کنم از معلّمان، استادان، دست •

والیت] که بسیار با ارزش است. مخصوصاً از شخص جناب آقاي مصباح که حقیقتاً یکی از وجود هاي 
در دوره ي ما هستند و منبع فکر و اندیشه ي بی غل و غش معارف اسالمی. ان شاءاهللا مبارك و مغتنم 

خداوند به ایشان و دیگر دست اندرکاران توفیق ادامه ي این خدمت بسیار با ارزش را عنایت کند و وسیله ي 
کند. بیانات  بهره مندي هر چه بیشتر، گسترده تر و عمیق تر جوانان را از این سرچشمه هاي معرفت فراهم

 ″17/5/1381 -در جمع دانشجویان و دانش آموزان طرح والیت

آموزان، این آگاهیهایی را  شما جوانان عزیز، هم پسرها و هم دخترها، هم دانشجویان و هم دانش •
هایی را که فرا گرفتید استمرار ببخشید. رابطه خود را  که به دست آوردید، معلوماتی که کسب کردید و کتاب

 )13/6/78ن مرکز ادامه بدهید.(با ای
درطول تاریخ هرجا شما پرچم برافراشته حقی را مالحظه میکنید،در پاي آن پرچم،یک جمع جوان  •

 این درمدینه هم پیغمبراکرم خود جوانان، به باد برشما…با ایمان خواهید دید،غیر از این نمیشود.فرموده اند:
ادند و اال این بار به منزل د قرار جوان تعدادي یک دوش بر بعثت درآغاز درمکه آن از وپیش را، سنگین بار

پذیري،کمی تعلقات دنیوي  نمیرسید هم نیروي معنوي جوانان،نیروي روحی جوانان،انگیزه،نشاط،روحیه حق
وهم توانایی وطاقت جسمی جوان آنها را براي کارهاي بزرگ آماده میکند و وقتی که معرفت ایمانی روشن 

غمبران به این دلهاي نورانی وبه این روحها تلقین ومنتقل میشد،آنوقت همان چیزي به ومستدل ازسوي پی
 ″.هاي پوالد آبدیده آمد که از او تعبیرشده است به زبرالحدید یعنی پاره وجود می

جوانی که با معرفت درست اسالمی مجهز است، همت او این نیست که فقط شبهه ها را برطرف  •
ندارد، موضع یک جوانِ آگاه داراي اعتماد به نفس، از لحاظ ابزار منطقی و فکري، کند یعنی موضع دفاعی 

 ″.موضع تهاجمی است

کارها   گونه این  براي  که  حقیقتاً ارجمندي  زحمات  و این  والیت  طرح  کار شماها و این  اهمیت •
  در دوران  خودتان  اجتماعی  حیات  ي ، وارد عرصه که شماها دارید با آگاهی  جاست شود، در این می  کشیده
،  و استوار دینی  محکم  فرهنگ  و مبانی  دین  با مبانی  آگاهیها و این آشنایی  معرفتها، این  شوید. این می  جوانی

 . است  عظیمی  چیز خیلی
 



۷ 
 

 ���وای ��ح والیت
  سلسله دروس مبانی اندیشه اسالمی

 

 شناسی معرفت

 )(ره خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات : ناشر
 329 تعداد صفحات

 معرفی کتاب
 از اي مجموعه با بشري علوم در تردید بدون   

 و محقق هر براي هستیم. مواجه قضایا
 چه با که است پرسش این جاي اندیشمندي

 و کند داوري آن هاي گزاره مورد در میزانی،
 اساسی چه بر و بشناسد را آنها ابزاري چه با

 دهد؟ تشخیص را آنها کذب و صدق معیار
 اسالم عملی و اعتقادي هاي آموزه و معارف

 تحقیق و ها آموزه این تعمیق آیند. می دست به نقل، و عقل راه همچون گوناگون، هاي راه از نیز
 نخستین عنوان به کتاب، این آنهاست. تحصیل هاي راه و معارف این اعتبار بررسی نیازمند آنها در

 ترین مهم منظور، بدین پردازد. می معارف این ارزیابی به اسالمی، هاي اندیشه در نیادینب بحث
 به پاسخ و آنها ارزیابی و معرفت هاي راه معرفت، اقسام بررسی همچون شناسی، معرفت مباحث
 با دینی پلورایسم و ها قرائت تعدد فلسفی، هرمنوتیک نیز و گرایی نسبیت و شکاکیت شبهات

 . گیرند می قرار بررسی مورد انرو بیانی
 
 



۸ 
 

 خداشناسی

 )(ره خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات : ناشر
 224 تعداد صفحات

 معرفی کتاب
 مبانی که یافته تدوین هدف این با حاضر کتاب
 صورت به را خداشناسی مباحث براي الزم فلسفی

 کامال حال، عین در و روان، و ساده نسبتا
 اعتقادات اساس آن، پایه بر و کند بیان استداللی

 صورتی به را مربوط شبهات کرده، اثبات را دینی
 .دهد پاسخ مناسب

 و ثالث مواد مانند فلسفی عام مباحث برخی شامل اول، بخش است: بخش دو بر مشتمل کتاب این
 ها نبدا شده گفته هدف تامین براي نیاز مورد حد در تنها است شده تالش که معلول و علت

 در شده اثبات فلسفی اصول همان که است استداللی خداشناسی کتاب، دوم بخش شود. پرداخت
 اثبات را افعالی و صفاتی، ذاتی، توحید و خداوند، وجود و گیرد می کار به عمال را نخست بخش

 .پردازد می نیز آفرینش هدف و اختیار و جبر مبحث به و کند می
 

 شناسی انسان

 )(ره خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات : ناشر
 279تعداد صفحات

 معرفی کتاب
 هاي ساحت همچون بنیادینی مسائل تحلیل    

 وجودي استعدادهاي و ها توانایی انسان، وجودي
 آفرینش از غایی هدف مرگ، از پس حیات وي،

 از حقیقی، سعادت به آدمی رسیدن راه و ها انسان
 که آنجا از اوالً دارد؛ اهمیت گوناگونی هاي جنبه



۹ 
 

 در جامع دیدگاهی به رسیدن در مسائل ینا به پاسخ است، انسان انسانی، علوم محور و موضوع
 و حق«،»نباید و باید« ،»بد و خوب« نندهما اخالقی، مفاهیم ثانیاً است؛ ضروري انسانی علوم مسائل
 مشخص مالکی تعیین اساس، همین بر.شوند می مطرح انسان وجودي حقیقت با نسبت در »باطل
 سیاست، حقوق، (همانند اجتماعی و فردي گوناگون هاي حوزه در هنجاري امور این براي

 ضرورت همچون معارفی اثبات و تبیین ثالثاً دارد؛ بستگی انسان به نگرش نوع به )… و هنر اقتصاد،
 شناختی بر مبتنی راه، این هاي ویژگی و )دین( انسان سعادت راه وجود و مرگ از پس حیات

 .شود می بررسی مورد شناسی) انسان( حاضر کتاب در فوق امور .است »انسان« کمال از صحیح
 

 اخالق فلسفه

 )(ره خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات : ناشر
 283 تعداد صفحات

 معرفی کتاب
 هاي راه اخالقی گوناگون مکاتب که هنگامی
 دهند، می ارائه مطلوب زندگی براي متنوعی

 در کنکاش با تواند می که است اخالق فلسفه
 را معقول مکتب گزینش مالك اخالق، مبانی
 مکتب از عقالنی دفاع پی در کتاب، این بیابد.

 هاي دیدگاه به توجه با اسالم، اخالقی و ارزشی
 با کتاب این است. موجود هاي ابهام و بدیل

 اثبات با کرده، بررسی را اخالقی گوناگون مکاتب اخالق، در گرایی عواق مسئله دادن قرار محور
 ارزیابی راه آن از استفاده با و پردازد، می اخالقی ارزش معیار ارائه به اخالق، در گرایی واقع

 است، عقلی مبانی، اثبات براي بحث روش کند. می بررسی را اختیاري کارهاي و اکتسابی صفات
 اسالم اخالقی مکتب معرفی در نیز السالم علیهم معصومین روایات و مکری قرآن آیات از اما

 .است شده استفاده
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 فلسفه حقوق

 )(ره خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات : ناشر
 305  تعداد صفحات 

 معرفی کتاب
 تحلیلی – عقلی و بیرونی کلی، هاي بحث که است مقبول و مرسوم زیادي حدود تا امروزه   

 فلسفه« و کنند مطالعه علم، یا پدیده آن »فلسفه« عنوان زیر را علم یک یا پدیده یک درباره
 تحلیلی، – عقلی شیوه با که است دانشی حقوق، فلسفه از مراد اثر، این در .است چنین نیز »حقوق

 مورد را )قانون(= حقوقی قواعد بیرونی، و کلی
 هدف، مبنا، چیستی، از و دهد می قرار بحث

 .گوید می سخن آن مانند و قانون مشروعیت
 زیر که مباحثی انبوه از کتاب، این در نویسنده

 به است، شدنی طرح »حقوق فلسفه« عنوان
 بیان از پس کرده، بسنده آنها ترین مهم طرح

 از بحث امکان تبیین و اصطالحات و مفاهیم
 بودن (اسالمی) دینی لزوم گفته، سخن دین و اخالق با حقوق رابطه از ،»اسالمی حقوق فلسفه«

 از را حقوق هدف و مبنا یعنی حقوق، فلسفه بحث ترین مهم آن، دنبال به و کرده، تبیین را حقوق
 و ادامه در و داده قرار مطالعه مورد اسالم حقوق و پوزیتویستی حقوق طبیعی، حقوق دیدگاه سه

 به تطبیقی نگاهی با سرانجام و گفته سخن اسالم حقوق منابع و ها ویژگی از بحث، تکمیل براي
 .است برده پایان به را کتاب اسالم، و بشر حقوق جهانی اعالمیه دیدگاه دو از »بشر حقوق«
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 سیاست فلسفه

 )(ره خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات : ناشر
 311 تعداد صفحات

 معرفی کتاب
 مباحث طرح متکفل که است اسالمی اندیشه مبانی کتب سلسله جمله از ،»سیاست فلسفه« کتاب

 نظام با مرتبط مبنایی و کالن مباحث اهم شده تالش است. اسالم سیاسی نظام به مربوط بنیادین
 بدین شود؛ گنجانده اثر این در اسالم سیاسی
 کلیدهاي واژگان برخی توضیح از پس منظور،
 میان به سخن سیاست و دین رابطه از مرتبط،

 مشروعیت از بحث در ادامه، در است. آمده
 نظریات برخی مفهومی، بررسی از پس سیاسی،
 گذاشته بحث به مشروعیت مالك به مربوط

 زمینه این در اسالم دیدگاه نهایت، در شده،
 مردم جایگاه تبیین منظور به است. شده مطرح

 عمده پس، آن از است. یافته اختصاص جایگاهی چنین تبیین به بعدي مبحث اسالمی، حکومت در
 ادلّه، پیشینه، مفهومی، تبیین همچون مسائلی گردیده، غیبت عصر به معطوف نوشتار این مباحث
 نظریه کارآمدي اثبات منظور به نیز، نپایا در است. شده مطرح فقیه ولی اختیارات میزان و شرائط
 .است شده داده نشان کارآیی این عملی، و نظري بعد از فقیه، والیت
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