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Abstract  
A comprehensive and detailed pattern of Iranian Islamic progress is the prerequisite for 
achieving the transcendent ideals of good individual and social life style at the individual 
and society level in order to revive modern Islamic civilization. The end goal of maximum 
progress is to obtain the most proper, profound and complete knowledge of God, His 
Caliph, human society, history and nature of civilizations, and how different cultures are in 
parallel involved in the evolution of divine beliefs, values, and traditions. In this approach, 
the knower is the human and the identification dependent is himself, too; the end goal of 
knowledge is finding divine privilege of man as much as possible in all individual, national 
and international spheres. The critical need to process a general theory of pattern 
development is the most important point and component in the formation of the pattern of 
Islamic-Iranian progress pattern. After processing this support theory, while it is employed 
by all existing and future schools, to enrich and deepen it, a mechanism for constant and 
dialectical trading (back and forth) of experiences are defined between the principles’ 
workgroups and the issues of all schools (for more specialized investigations). 
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 چكيده
ي فردي و اجتماعي در سطح فرد و   هاي متعالي حيات طيبه  يابي به آرمان  نياز دست  الگوي جامع و تفصيلي پيشرفت اسالمي ايراني، پيش

ترين شناخت   ترين و كامل  ترين، ژرف  يابي به صحيح  اكثري، دست  تمدن نوين اسالمي است. غايت پيشرفت حدجامعه در راستاي احياي 
هاي گوناگون به موازات   آفريني فرهنگ  ها و چگونگي نقش  ي انساني، تاريخ و سرشت تمدن  ي وي، جامعه  از پروردگار، خليفه

ست. فاعل شناسا در اين رويكرد، خود انسان و متعلق شناسايي نيز هموست؛ غايت معرفت، ها و سنن الهي ا  آفريني باورها، ارزش  تحول
آفرين در   ي نقش  ترين نكته و مؤلفه  المللي است. مهم  هاي فردي، ملي و بين  يافتن انسان در تمام ساحت  ي الهي  تر صبغه  هرچه بيش

ي   ي عام پيشرفت الگوست. بعد از پردازش اين نظريه  ي پردازش نظريهايراني، ضرورت حيات-دادن به الگوي پيشرفت اسالمي  شكل
سازي و ژرفابخشي به   شود، در راستاي غني  هاي موجود و آتي استفاده مي  كه اين نظريه از سوي تمام انديشكده  حال  پشتيبان، در همان

ها (براي   ي انديشكده  هاي مباني و مسائل همه  ها بين كارگروه  هبرگشتي) تجرب و ستد مستمر و ديالكتيكي (رفت  و  آن، سازوكاري براي داد
 شود.  تر) تعريف مي  هاي تخصصي  بررسي

 
 نگري.  گرايي، واقع  پژوهي، آرمان  سازي، آينده  پردازي، عقالنيت وحياني، تمدن  نظريه هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
گذاري   سياسي، اقتصادي و فرهنگي، سياستهاي   بدون الگوي تفصيلي و جامع ناظر به ساحت

نگر كشور پيشاروي   مدت و آينده  ي سياست كالن بلند  پارچه  كارآمد ميسور نيست. اگر الگوي يك
خواهند براي مسائل خرد و كالن جامعه، اهداف   ها برچه اساسي مي  گذاران نظام نباشد، آن  سياست

يابي به اين الگو در   مدت تدوين و اجرا نمايند؟! دست  هاي بلند  اي و برنامه  راهبردي و مرحله
اي كه تاكنون بررسي يا   ي راه، امري دور از دسترس نيست؛ نقشه  صورت طراحي سنجيده نقشه

ارائه نشده است. در اين مقاله صرفاً به مختصات كلي طرح خواهيم پرداخت تا در مجالي ديگر، 
شود، نه كاري پژوهشي، كه حاصل   در ذيل آورده ميچه   دقائق و ظرائف آن بررسي شوند. آن

ها و تأمالت شخصي در پنجاه   ورزي  ي سياست و انديشه  اي حدوداَ پنج ساله در انديشكده  تجربه
 سال فعاليت انديشگي است.

 اند از:  مراحل عبارت راستا، در ترسيم الگو اهم  در اين
 الگو؛تر غايت   تر و دقيق  چه واضح  . تعيين هر1
 تر مبناي الگو؛  تر و ژرف  . تبيين هرچه تفصيلي2
 . بيان مختصات انسان موحد؛3
 هاي جامعه و تاريخ؛  . تبيين مباني و مؤلفه4
 ي عدالت؛  . توجيه نظريه5
 . معرفي دستگاه روشگان؛6
 سازي.  . تشريح ظرفيت تمدن7

 ايراني -. غايت توحيدي الگوي پيشرفت اسالمي1
لحاظ كميت و سرعت) و   اكثري (به  الگو: پيشرفت فراگير، پويا، پايا، بهينه، حد ي  غايت بايسته

ي   ساختن گوهر ذات انسان و جامعه  تر نوراني  چه بيش  تاز معنوي و مادي كشور ايران، براي هر  پيش
ت مندي و شراف  ملي و فراملي به انوار هدايت و صفات الهي (با توجه به فطرت الهي انسان و عزت
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بخشي وي) است. اين تعالي و پيشرفت بايد   يابي و مسئوليت كمال  و حكمت او و توان كمال
) و "خودسازي عملي"و  "خودشناسي علمي"هاي علم صائب و نافع، عمل صالح (  بر مؤلفه  مبتني

هاي آگاه از نقص خويش،   ها و جامعه  ضميري ناشي از اين دو) باشد. انسان  بصيرت ويژه (روشن
اهللا و انسان   نمايند و با رجوع به خليفه  رورت نيازمندي به معلم و مزكي بيروني را احساس ميض

نمايند (جوادي   ي شايسته تلقي مي  گونه  را به -ي سراسر نوراني خداي سبحان  هديه -كامل، دين 
 ).171 -168ك: 1387آملي، 

 . مبناي توحيدي2
-هيچ استثنايي، امتداد اجتماعي  هاي امور، بي  ساحتبايد تالش شود در حد امكان، در تمام 
جهت) سريان يابد.   اكثري (از همه  صورت حد  آن) به سياسي توحيد (با توجه به مراتب تشكيكي

توحيد فراگير و عبادت  بخشي به اين  ي معتقدات و افعال را خدا ديدن و امتداد  مبدأ و مقصد همه
نمودن حسن فاعلي و   و لحاظ -ها   ز باورها، اخالق و كنشاعم ا -هاي زندگي   به تمام ساحت

ي كتب آسماني و   هاي ناظر به يك فعل، مفاد اصلي دعوت همه  فعلي و قوانين الهي در تمام جنبه
 پيامبران است.

 . بيان مختصات انسان موحد3
به اسماي الهي و بودن   لحاظ معلَم  ي كرامت فطري و سرشتي و تقواي الهامي (به  انسان از مؤلفه

افتخار خالفت الهي و برخورداري از فصل مقوم تأله) برخوردار است و در راستاي پاسداشت 
اخالقي لحاظ شود.  -هاي انساني  در تعامل "انسان بما هو انسان"منزلت وي، همواره بايد ارزش 

يابي   ث امتيازمداري، باع  البته شاخص ايمان (برخورداري از نسبت ويژه با خداي سبحان) و حق
مداري و پذيرش   هاي كفرورزي، عصيان و طغيان (هوا  شود. شاخص  انسان مؤمن از انسان عادي مي

 گردد.  اسارت شهوت و غضب) موجب تنزل به سطح حيوانيت و فروتر از آن مي
با عنايت به غايت حيات فردي، ملي و فراملي انسان، معيار سنجش كاركرد بايسته عبارت 

ها بايد بين   موجب آن  ايد و نبايدهاي: اخالقي، حقوقي و فقهي و حكمت عملي؛ كه بهاست از ب
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ي   ساختن ساحت متعاليه  فرما باشد. در جهت غالب  شهوت و غضب و عقل تعادل حكم
سازي استعدادهاي فطري از راه شناسايي   ، شكوفا"دنيازدگي"ي   بر ساحت متدانيه "گرايي  فطرت"

ها، اقدامي   گيري و درمان آن  رت و نيز شناخت موانع آن در راستاي پيشعوامل بالندگي فط
 است. ضروري

 اند از:  عوامل بالندگي فطرت عبارت
 ي حس، خيال، عقل و دل؛ با محتوا و روشي هماهنگ با فطرت؛  ـ تغذيه

 ـ ارجاع متشابهات حس، خيال و وهم در بخش انديشه به محكمات عقل نظري،
 متشابهات بخش شهود به شهود معصومـ ارجاع 

 ـ ارجاع متشابهات شهوت و غضب در بخش عقل عملي به محكمات عقل عملي
هاي   نموني  ي نظري و عملي و ره  ـ ارجاع متشابهات نقل به محكمات آن، از راه شناسايي سيره

هر انسان كامل معصوم (كه خود تبلور عيني محكمات نظري و عملي وحي الهي و مصون از 
عنوان منبع و پيامبر درون) و نيز   ي تحريف هستند)؛ رهنمودهاي عقل برهاني (به  شائبه

 كه شايسته رهبري هستند.  ترين عالمان و عارفان متعهدي  بلندمرتبه
آميز و وحدت و همياري (تعاون)،   هاي همزيستي مسالمت  خاطر داشت كه مؤلفه  بايد به

ي ملي و فراملي هستند؛ چراكه   تر قسط و عدل در جامعه  بيش چه  نيازهاي اصلي اقامه هر  پيش
 ).306الف: 1389اند (همو،   هاي دين  ترين اصل  توحيد، حقانيت و عدالت مبنايي

 سوي  اهللا و مسئول به  شناسي توحيدي برخالف اومانيسم و فردگرايي، انسان خليفة  در انسان
 ،58ق: ج1404(مجلسي، » تخلقوا باخالق اهللا. «شدن خويش و ديگران است  رفتن و خدايي  خدا
129.( 

هاي   بر فطرت و غايات توحيدي انسان، با سرشت پيشيني انسان و سرمايه  ها و علوم مبتني  بينش
طلب   خواه و عدالت  جو، آزادي  هاي حقيقت  ها و ملت  تواند تمام انسان  آن، چنان سازوار است كه مي

هايي خود نخواهند در اين مجموعه   كه افراد و گروه  هم آورد؛ مگر اينرا بر محور دينِ فطري گرد
 وارد بشوند.
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37Fي فطرت الهي انسان است  شناسيِ اسالم، نظريه  ي تمركز انسان  بنابراين، نقطه

و علوم انساني  1
سازي يا تحريف و   بايد در راستاي شكوفايي معارف فطري انسان باشند، نه در جهت بيگانه

اصطالح   ها و مدعاهاي به  گونه نيست كه انسان در برابر انواع گوناگون انگاره  نمودن آن. اين  مستور
ها استفاده نمايد. رسالت اصلي   اي پيشيني باشد و نتواند از هيچ بديلي در برابر آن  علمي، فاقد زمينه

ي عظيم را   ين گنجينههاست؛ تا مبادا انسان ا  ي فطري انسان  انبيا، تالش براي حفاظت از سرمايه
38Fكند و به دام شك  دفن

39Fخالف واقع و عزم برخالف  و جهل مركب و جزم به 2

درافتد (جوادي  3
 ).141الف: 1388آملي، 

 هاي جامعه و تاريخ  مؤلفه. تبيين مباني و 4
ي   استفاده  ها، سوء  هاي مادي پشتيبان آن  ها و الگوهاي توسعه و فلسفه  خاستگاه ناكارآمدي نظريه

ها، مراكز   گران در راستاي تحميل نگرشي خاص به جامعه و تاريخ، علوم انساني، دانشگاه  سلطه
رو در   ي ثروت و قدرت باشند. از اين  هاست تا همگي ابزارهايي در خدمت سلطه  پژوهشي و رسانه

وناگون ها و سطوح گ  شناختي و ساحت  ايراني، بايد مباني جامعه-ترسيم الگوي پيشرفت اسالمي
ي جهاني) و   ترين آن، يعني جامعه  ترين نهاد جامعه، يعني خانواده، تا بزرگ  جامعه (اعم از كوچك

ي تاريخ (كه در قرآن كريم و سخنان   شناختي و مسائل مورد اهتمام فلسفه  هاي تاريخ  مباني و مؤلفه
اي قرار   مورد توجه شايستهاند) با نگرشي اسالمي و بومي   مورد اهتمام بسيار بوده (ع)معصومان
هاي: توحيد، عدالت اجتماعي، منابع معرفتي   ترتيب بايد نقش بنيادي مباني يا مؤلفه  همين  بگيرند. به

معتبر، اخالق، وحدت اجتماعي، تعاون، امنيت، وحدت با پيروان مذاهب اسالمي، اديان توحيدي، 
انساني، نقش بنيادين باور نظري و عملي  ها در جوامع الحادي براساس اصول مشترك  روابط انسان

                                                           
1» .الَّت طْرَت اللَّهيفًا فنينِ حلدك لهجو مافَأَقلَيهع 30(روم: » ي فَطَرَ النَّاس .( 

 ). 9(دخان: » بلْ هم في شَك يلْعبونَ«) و 45(توبه: » فَهم في ريبِهِم يتَرَددونَ. «2

 ).14(نمل: » وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا. «3
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اي اموري مانند تقوا و تحريف دين و   در توحيد، ضرورت استقرار عدالت و وحدت، نقش پايه
 تضعيف مردم در تحوالت تاريخي،... مورد توجه باشند.

هاي اجتماعي و تاريخي، با نگرش اسالمي و   عنوان نمونه، از اهم نكات كاربرديِ ساحت  به
و مفيد براي الگوي پيشرفت اسالمي ايراني، توجه شايان به حضور در صحنه و مشاركت  بومي

لحاظ كميت و كيفيت)؛ عزم ملي براي صيانت از حقوق مشترك و   اكثري (به  حد فعال همگاني و
اكثري (از تمام جهات)   حفاظت از توحيد كلمه و هماهنگي و وحدت در راستاي ترميم حد

هاي جامعه و دولت،   ي شهروندان و گروه  ف اجتماعي و سياسي همههاست. از وظاي ضعف
ي   ملي بر پايه -اكثري همگان و همبستگي ديني  ي مشاركت فعال و حد  آوردن زمينه  فراهم
40Fگرايي و آزادگي در راستاي جلب بشارت الهي  فطرت

ي   و بلكه برخوردارشدن از رحمت ويژه 1
سازي زمين از فساد طاغيان و دفاع از حقوق   به ظرفيت رهايابي مؤمنان   پروردگار است. دست

هاي مبارك اين مشاركت و همبستگي   و دفع تبهكاران و مفسدان، از ثمره يي انسان  جامعه يفطر
ي   طلب و جبهه  ي مستضعفان استقالل  ). بايد توجه داشت كه در رويارويي جبهه251است (بقره: 

نحو   به"، "عدم اتكاي صرف به اسباب و علل مادي"چون:   هم ستيز، عوامل مستكبرانِ استقالل
تمام قدرت "، "ي امور عالم را در دست برين خداي عليم دانستن  ي تدبير همه  موحدانه سررشته

احساس نياز به عنايات ذات اقدس "، "مستكبران عالم را در برابر قدرت مطلق وي ناچيزشمردن
عناصري هستند كه ضامن پيروزي و رفع مشكالت  "مقاومت"و  "توكل اجتماعي"، "الهي

 173؛ صافات: 21؛ مجادله: 64؛ طه: 40-39؛ مرسالت: 55و  49؛ هود: 2شوند (انفال:  محسوب مي
هاي كارهاي   پايايي، پيروزي و اصالت؛ و از ويژگي  هاي كارهاي نيك  )؛ زيرا از ويژگي105و انبياء: 
ريشگي، تباهي و شكست است و خودنمايي و برجستگي ظاهري امور باطل، گذرا و  بد، بي

 است. شدني  تباه

                                                           
 ).21(توبه:  »منْه يبشّرُهم ربّهم بِرَحمةٍ. «1



270   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

 ي عدالت  . توجيه نظريه5
ي پيش (يعني: غايت، مبناي توحيدي، انسان، جامعه و تاريخ)،   از لوازم گريزناپذير چهار مقوله

هاي   زنمودن بر تمام ساحتي عام عدالت در جهت استقرار قسط و برّ و تمرك  عنايت به نظريه
الملل (دفاع از   هاي فردي، اجتماعي و نظام بين  سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي، ...، در سطح

 مظلومان و مقابله با مستكبران) است.
ي   چارچوب، مباني، اصول و معيارهاي كلي و عام عدالت تجويزي و مطلوب، عمدتاً در حوزه

ي عقال يا نقل   اي عدالت عمدتاً از راه سيره  اي خاص و عرصهحكمت نظري و عملي، و معياره
هاي   ي عدالت از ادله و مؤلفه  شوند. معيارهاي عدالت در پرتو شناسايي نظريه  تعيين تكليف مي

سياسي  -عنوان مثال، معيارهاي عدالت اجتماعي  شوند. به  معتبر معرفتي استنباط شده و تعريف مي
 اند از:  عبارت

 داشت كرامت انسان؛ـ پاس
 ـ برابري؛

 ـ عدم ايجاد مانع نامعقول و نامشروع بر سر راه آزادي فرد، گروه، ملت و واحدهاي سياسي؛
 دهي براي مشاركت بيشينه و آگاهانه؛  ي آزادي بيشينه در راستاي امكان  سازي زمينه  ـ فراهم
 اكثري؛   هاي ممكن پيشرفت حد  ترين زمينه  سازي بيش  ـ هموار

هاي داراي سرنوشت   ها، انسجام مواضع و وحدت جبهه  تر تقريب انديشه  چه افزون  ـ ترغيب هر
 مشترك؛

ي اقوام و پيروان اديان و مذاهب در يك جامعه و نيز بين   آميز بين همه  ـ همزيستي مسالمت
بين همگان در تر   چه بيش  هاي همگرايي و همبستگي هر  آوردن زمينه  ها در جهت فراهم  تمام ملت

 افزايي، همياري و تعالي؛  سازي هم  اكثر  سطوح ملي و فراملي، در جهت حد
 سازي امنيت براي فرد، گروه، ملت و واحدهاي سياسي؛  ـ فراهم

هيچ   ها و واحدهاي سياسي از حق تعيين سرنوشت، بي  ـ برخورداري تمام آحاد ملت و گروه
 قدرت؛ ايه  فشار پيدا و ناپيدايي از سوي كانون
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 ي ملي و فراملي؛  هاي جامعه  ـ برقرار نمودن تعادل بين تمام بخش
 مدار؛  ـ ايجاد برابري شايستگي

ي برخورداري از حكمراني خوب برخوردار از شجاعت كافي، حكمت   نمودن زمينه  ـ فراهم
 واال و عفت شايسته.

اكثري به تمام   خشي حدب  تقواست. اقتضاي عينيت يكي از مظاهر عدالت، اخالق متعالي و
ي   شدن از نظريه المللي، برخوردار هاي فردي، اجتماعي و  ي سطح  هاي اخالق در همه  ساحت

 روزآمد و كارآمد اخالق است.

 . معرفي دستگاه روشگان6
ترين نياز، وجود يك دستگاه روشگان   سازي الگوي پيشرفت، اصلي  ايراني-در راستاي اسالمي

هاي برآمده از دو منبع   بر علوم انساني اسالمي است كه بتواند تركيبي از روش  متكيجامع و كارآمد 
اهللا جوادي آملي در آثار خويش، اين دستگاه   اصلي معرفتي اسالم، يعني عقل و نقل، باشد. آيت

انساني، هاي   ي انواع موضوع  اند كه براي مطالعه  بر عقالنيت وحياني را ارائه نموده  روشگان مبتني
اندازه و   جا و به  ي به  طبيعي، ... از منظر اسالم قابل استفاده است. اين دستگاه قابليت استفاده

كند. دستگاه مذكور: جامع،   هاي دخيل را فراهم مي  همزمان از ظرفيت تمام ابزارها و منابع دانش
ناي اين دستگاه، خاستگاه گرا، روزآمد و پوياست. بر مب  گرا، اخالقي، كمال  فطرت گرا،  حقيقت

هاست و   ي آن دو، مبنا و مقصد جميع معرفت  گرايانه  ي عالم و آدم و غايت كمال  توحيدي منظومه
روش بررسي يك  -اش عقل و نقل است   شناختي  ترين منابع معرفت  كه عمده -ي دين   در منظومه

هاي نقلي و عقلي قابل   و دانشي وابسته به نوع موضوع مورد بررسي و منابع گوناگون   مقوله
 استفاده براي آن موضوع است.

چنين   ي محض و مضاف، هم  گيري از فلسفه  ي روشگان عقالنيت وحياني با بهره  منظومه
ي كامل (و   ي استفاده  هاي استنباط قرآن و عقائد و احكام و علوم طبيعي، هم زمينه منطق

هاي گوناگون   هاي علمي از منابع و روش  ها يا گرايش  گونه احساس محدوديت) تمام رشته هيچ بي
 سازد.  ها را مهيا مي  نيكوي آن سازي  نمايد؛ و هم ظرفيت تركيب و هماهنگ  را فراهم مي
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گونه معرفت، حق (برخورداري از خاستگاه و چارچوب   اين دستگاه روشگان، ميزان هر در
ي منابع   و معيارهاي حق از راه تعامل پيوسته معتبر و اثبات پذير) است. چارچوب، مباني، قواعد

ي عيني يا ذهني، نظريه و مباني   برگشتي بين غايت توحيدي، مسأله  و  معرفتي معتبر و حركت رفت
ي انديشه يا دين يا عينيت؛ تبيين، تحرير و تحليلِ بهتر از   شود. در منظومه  توحيدي تحصيل مي

ي آن موضوع عيني يا   دقيق و تبيين علل چهارگانه حقيقت هر موضوعي، وابسته به شناسايي
به علوم يا امور، نوع  هاي مضاف  گون فلسفه  عنوان مثال، علت فاعلي ظهور گونا  اعتباري است. به

نگرش كلي الهي يا الحادي فيلسوفان علم و عالمان به هستي، مبدأ و غايت انسان و جهان، ... 
 باشد. مي

زمان از تمام منابع معرفتي است. رهبري فكري   گيري هم  ه به بهرهمعرفت نسبت به دين، وابست
و هدايت مكتبي اگر از علم حصولي حكيم و برهان قطعي عاقل يا تهذيب نفس، اخالص عمل و 

تواند   راهه هيچ فرجام ديگري نمي  كژ علم شهودي عارف، يا پرتو وحي آسماني نور نگيرد، جز
كس مجاز نيست به صرف   ). بنابراين، هيچ119الف: 1383همو، و  72ك: 1387داشته باشد (همو، 

كه   مراجعه به تمام قرآن، مدعي شود اسالم در مورد فالن مسأله چنين نظري دارد؛ چه رسد به اين
ي مطلبي بپردازد. تنها مجموع قرآن،   بيان نظر اسالم درباره  بخواهد با گزينش يكي دو آيه، به

معرّف احكام اسالم و حجت شرعي باشد؛ زيرا برخي از آيات مفسر تواند   روايات و عقل مي
ي توان)، نخست تمام آيات مرتبط   ي يك موضوع، بايد (به اندازه  بعضي ديگر هستند؛ هنگام مطالعه

ها را به قرآن عرضه   ديگر مالحظه نمود و بعد روايات را بررسي كرده، آن  با آن موضوع را با يك
كنار نقل باشد تا فهم كتاب يا سنت  د يادشده، بايسته است كه عقل پيوسته درنمود. در طول فراين

ي عقال، سيره متشرعه و ...) با برهان عقلي   هاي متفاوت آن مانند اجماع، بنا و سيره  (و زيرمجموعه
چنين اگر دليل نقلي،   ). هم40ب: 1383و همو،  73-72ك: 1387در تعارض قرار نگيرد (همو، 

نحو قطعي به شارع مقدس اسناد داد؛ بلكه در حد ظن باشد، بايد اسناد   را به  د تا بتوان آنقطعي نباش
صورت مظنه باشد (يعني پژوهنده بگويد: گمان من اين است كه شارع   نحو قطع، بلكه به  نه به

فن  گر بايد از  اي، پژوهش  مقدس چنين فرموده يا چنين كرده است). براي سنجش اعتبار چنان مظنه
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توان نظر اسالم   كه مي چنين فرايندي است كامل رسيدن پايان پس از به اصول فقه استمداد جويد.
 ).36ه: 1392نمود (همو،  مطلبي را اظهار ي  درباره

هايي مانند فقه، اصول فقه، تاريخ و علوم طبيعي، قطع برهاني بسيار كم است. بحث   در رشته
اصل استناد به دين و كسب قداست ديني از اين  ي  بحث درباره ي امتثال، غير از  ي نحوه  درباره

توان مطلبي تجربي، عقلي، تاريخي و مانند آن را به   ها مي  رهگذر است. تنها با اعمال برخي روش
لحاظ تطابقش با وحي مقدس اثبات كرد؛ زيرا   به   را   دين اسناد داده، قداست توصلي نه تعبدي آن

قصد قربت هم  شوند؛ ولي احكام توصلي بي  ، بدون قصد قربت امتثال نمياحكام تعبدي دين
 ).183ب: 1381شدني هستند (همو،  امتثال

 سازي  . تشريح ظرفيت تمدن7
 سوي برترين  سازي استعدادهاي جامعه براي پيشرفت به  تر شكوفا  چه بيش  در راستاي هر

ي تشريعي و تكويني مبدأ فاعلي، نقشي بسيار   طلبي انسان و جامعه و مشيت و اراده  كمال، آرمان
هاي   سازي گرايش  ها و شفاف  ي بينش  جانبه  اكثري و همه  سازي حد  اي در شكوفا  كننده  تعيين
گيري از   هاي عملي وي و چگونگي بهره  گراي فطري، چارچوب و منطق فهم انسان، انگيزه كمال

ها در حيات ملي و   هاي دين و كاربست آن  ارزشي محض و مضاف و علم و باورها و   فلسفه
 هاي علوم انساني اسالمي و پيشرفت، برآيندي  كنند. علت و مبدأ صوري فلسفه  فراملي پيدا مي

از نوع نگرش فيلسوف علوم انساني اسالمي و پيشرفت به شرايط الزم و كافي فرضيه، نظريه و 
 عالم و آدم و منابع معرفت و ارزش و سو، و نوع نگرش وي به هستي و هويت  روش از يك

هاي علوم انساني   ديگر است. علت و مبدأ مادي فلسفه  سوي ها از  شناسي برآمده از آن  نيز روش
يابي   عينيت اليه است كه محمل و ظرف  اسالمي و پيشرفت يك علم يا امر، همان علم يا امر مضاف

هاي   فرض  و نيز اصول موضوعه و پيش - ي عالم نسبت به علت صوري  گفته  هاي پيش  نگرش
شدن مختصات آن علم   است كه سبب الهي يا الحادي -شده توسط آن عالم براي آن علم   پذيرفته

 شود.  يا امر مي
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 اي  اي و فهم منظومه  . نگرش منظومه8
يك  هنگام بررسي  وار آن است. يعني به  اي به فهم دين، بررسي منظومه  مراد از نگرش منظومه

طور كلي هر مكتب فكري ديگري، موضوع يا پديدار آن انديشه يا موضوع را در   انديشه، دين يا به
ي آن انديشه را ترسيم نماييم. يعني ابتدا غايت   قالب يك منظومه بررسي كرده و سعي كنيم منظومه

بر آن غايت   نيچند اجمالي شناسايي بايد كرد و سپس در پي شناسايي مباني مبت  آن منظومه را هر
تر   يك را شفاف  وبرگشتي بين غايت، مباني و مسائل آن منظومه، پيوسته هر  صورت رفت  برآمد؛ و به

ترين مبنا   و بنيادي تر از آن منظومه نايل گرديد. در اين نگرش، غايت  چه دقيق  ساخت تا به فهم هر
ها و   ي تمام مباني، اركان، عناصر، روش  كننده  هاي منظومه هستند و تعيين  ترين مؤلفه  (توحيد) اصلي

ي آن منظومه   هاي زيرمجموعه  ها و آموزه  هاي علوم و گزاره  مسائل تمام رشته شناسي  حتي گونه
  باشند. مي

هاي دين يا مكتب هماهنگي كامل   ها و آموزه  عنوان مثال: بين غايت، مباني و تمام گزاره  به
 ديگر دارند؛ لذا در غياب توجه به  تكميلي براي يك  ها نقش هم  دانش وجود دارد. تمام مباني و

 ترين شناخت از دين صورت گرفته است؛  ترين و جامع  توان ادعا كرد كه دقيق  آن مباني، نمي
ي   كننده  هاي بخشي صرفاَ فردگرايانه، خردنگر، تقطيع  توان ادعا كرد كه معرفت  بلكه با قاطعيت مي

ارتباط با هويت دين   ي دين يا توهماتي بي  مايه  دين، گاهي به معرفتي بر ضد جاناجزاي اصلي 
 انجامد. مي

ها و   ها، مؤلفه  اي رعايت شود و تمام منابع، روش  اگر اقتضائات بررسي نگرش و فهم منظومه
هاي متشكل از متخصصان گوناگون بررسي بشود، ديگر شاهد   علوم دخيل توسط كارگروه

اي جواب داده بود كه امروز   هاي غيرمنظومه  مانده مسلمان نخواهيم بود. اگر شيوه  هاي عقب  جامعه
هاي   باري نداشتند. اين نوع نگرش اگر تجربه شود، فايده  مسلمانان چنين سرنوشت سراسر فاجعه

ي انجام رسيد، ول  نظر مي  هايش نيست. ايجاد و حفظ انقالب هم ناممكن به  آن قابل قياس با هزينه
ي پيچيدگي   هاي زيادي الزم داشت و هنوز هم دارد. دشواربودن كار، الزمه  شد؛ هرچند هزينه

كند. از نظر نگارنده   ها را جبران مي  ي آن تمام صعوبت  اي است؛ ولي ميزان فايده  نگرش منظومه
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ت يافته است؛ تنها ممكن، كه توسط برخي بزرگان مانند حضرت امام خميني عيني  چنين نگرشي نه
 هاي فراواني براي اعتال دارد.  هرچند هنوز ظرفيت

 ي استنباط ادق و بسيار ژرف  سازي زمينه  اي به دين، فراهم  هاي نگرش منظومه  يكي از فايده
 هاي ديني و   ها و گرايش  بخشي از انحراف در بينش  از منابع دين (نقل و عقل)، مصونيت

 ي دستاوردهاي بينشي  آزمايي پيوسته  در راستاي ارزيابي و درستيسازي دستگاه سنجماني   فراهم
صورت زير   ي دين به  عنوان مثال، منزلت عدالت در منظومه  باشد. به  ي دين مي  و دانشي منظومه

 شود:  تبيين مي
ي   سنجي بايد در درون شبكه  شود و اين نسبت  ديگر سنجيده مي  عدالت در نسبت امور با يك

مطمح نظر باشد، بايد دين  "عدالت عام در دين"عنوان مثال   هاي عالم صورت پذيرد. اگر به  منظومه
ترين   ي مزبور در نظر گرفته شود و با توجه به غايت و بنيادي  هاي شبكه  مثابه يكي از منظومه  به

لحاظ نماييم كه تمام گيريم، عدالت را مبناي بعد از آن مبناي بنيادي   كه براي دين در نظر مي مبنايي
شود. يعني اگر مثالً موضوع مورد   شود و با آن سنجيده مي  ي دين بر آن بنا مي  معارف منظومه

باشد، مبناي  "توحيد"ي دين   ترين مبنا در منظومه  باشد و بنيادي "علوم سياسي"ي ما   مطالعه
نموني چگونگي   ره است؛ و غايت علوم سياسي، "توحيد سياسي"مناسب براي علوم سياسي، 

گيري از اقتدار براي رساندن ملت به برترين كمال سياسي ممكن و برخوردارنمودن جامعه از   بهره
ي سياسي بايد با   در هر مقوله "عدالت سياسي"صورت   ترين ساختارهاي سياسي است. در اين  بهينه

هاي   شان منابع و مؤلفه  اين غايت و مبنا سنجيده شود و چارچوب و معيارهاي حق كه خاستگاه
 هاست، لحاظ گردد.  شناختي و مانند آن  شناختي و انسان  معتبر معرفت

سازي مقدمات   ي شايسته غايت حقيقي دين جهاني و فراهم  ي فهم دين و مالحظه  منطق بايسته
مهم دين هاي بس   ها و ديگر مؤلفه  آفرين براي انسان  بخش بشريت و كمال  و لوازم آن، غايت نجات
ستيزي،   چون:عقالنيت، عدالت، استبداد  هايي هم  اي به دين هستند؛ مؤلفه  وابسته به نگرش منظومه

مداري و ديپلماسي وحدت، همزيستي   گرايي، وحدت  باوري، علم  ياوري، تعاون  بخشي، مظلوم  آزادي
گرايي،   جامعه ستيزي،  گريزي، استكبار  آميز، رعايت حقوق مسلم زنان و تبعيض  مسالمت
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اقتصادي و علمي،  -بخشي سياسي، استقالل سياسي  شناسي، آگاهي  انديشي، سياست  جهاني
من رِباط الخَيلِ  أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ و و«بخشي به مفاد   جانبه، عينيت  خودبسندگي همه

و اللَّه ودع بونَ بِهكم  تُرهودفي ع ن شَيءقوا مما تُنفم وهيعلَم اللَّه مهِم ال تَعلَمونَهن دونآخَرينَ مو
كه   گونه فهم كرد. اين  ، مقتضيات زمان و مكان، ... را بايد اين»سبيلِ اللَّه يوف إِلَيكم وأَنتُم ال تُظلَمونَ

اندازه در پشتيباني از   ايم، يا تا چه  مودهها توجه كافي و وافي ن  اندازه به اين مؤلفه  در گذشته تا چه
هاي تحجر، تعصب، ارتجاع روشنفكري و امثال   شدن در دام  لحاظ گرفتار  هاي مستكبران به  توطئه

تر   اي از دين، بسيار بهتر و روشن  وهمه در پرتو نگرش منظومه  ايم، همه  اين امور ايفاي نقش نموده
 شود.  قابل فهم مي

هاي   ي جهاني، معرف شاخص  گر براي جامعه  اي، ظرفيتي بس غني و تعيين  نگرش منظومه
هاي نظري ما از   ي امروز و ميزاني قابل اعتماد براي داوري نسبت به دريافت  مطلوبيت براي جامعه
كه آيا ما همواره در پي   مان است. مثالً اين  ي عملي ما در نسبت با دين و دنياي  دين و نقادي پيشينه

كه اين غفلت و   سو؛ و اين  ايم، يا نه، از يك  تعيين نسبت خويش با غايت حقيقي دين جهاني بوده
باوران، محرومان و مستضعفان داشته است، از   ماندگي ملل مسلمان، دين  جهل ما چه نقشي در عقب

مردم ي ديگر، چه ياري عظيمي به مستكبران تاريخ در جهت استثمار، استحمار و استعمار   سو
ها باشيم.   گوي آن  وهمه اموري هستند كه ما بايد پاسخ  داشته است؛ بسياري از موارد مثل اين، همه

عامدانه بوده   عالمانه و غير  هاي خطا، نوعاً غير  ها يا اقدام  گونه برداشت  هرچند در موارد بسياري اين
اند و مقصر هستند و   وضعيت بوده يقين همواره چنين نبوده است و كساني مسبب اين  باشد؛ ولي به

) در 24(صافات:  »وقفُوهم إِنَّهم مّسئُولُونَ«ي   مورد بازخواست آگاهان اين جهان و نيز مشمول آيه
 عالم آخرت قرار خواهند گرفت.

، وجود (عج)بخش به امت براي ظهور حضرت مهدي  آشكار است اگر يكي از عوامل قابليت
لحاظ ظرفيت   ها به  براي همراهي با آن حضرت است و هريك از آن يار واجد صالحيت 313

ها همه مانند حضرت   تر از امثال امام خميني نباشند، و اگر بنا نباشد كه آن  وجودي و منزلت، كم
بخشي به انتظار واقعي و   گرايي، مهدويت، معنا  مسيح از آسمان به زمين فرود بيايند، منجي
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آفرين،   بخش، شوق  زا، احياگر، اميد  اي بس عظيم، آرمان  توانست سرمايه  مي سازي براي ظهور زمينه
ي ما براي تربيت چنان افرادي   ي پيوسته  در راستاي دغدغه گر، ...  آفرين و بسيج  مقدس، حركت

 باشد.
 چه موجب اختالل نظام  ضرورت تشكيل حكومت اسالمي، وجوب حفظ نظام يا حرمت آن

گونه موارد، عقل است كه مصالح يا مفاسد   باشند. در اين  دست مي  حكامي از اينباشد، همه ا  مي
هاي   ناپذير است. البته در سياست  نمايد؛ رعايت مصلحت، امري واقعي و تعبد  آور را درك مي  الزام

هاي   تواند از تمام راه  ي حاكم است و وي مي  كالن نظام، تشخيص مصاديق مصلحت بر عهده
ي نظر اكثريت، و يا در صورت   ، عقاليي و عرفي (مشورت با اهل فن و خبره يا مالحظهعقالني

صالحديد مراجعه به آراي عمومي و ...) استفاده نمايد. مستند حاكم در تشخيص غايات و مصالح 
تواند عقل قطعي باشد يا   اجرا، مي عنوان خطوط كليِ راهنماي فهم و پيش از  مورد نظر دين، به

 و ظهور نصي معتبر يا الغاي خصوصيت، تخريج و تنقيح مناط قطعي و يا استقراي صراحت
ي تشخيصِ مصاديق احكام حكومتي،   ديگر، در حوزه  عبارت  بخش). به  كم اطمينان  آور (و دست  يقين

هاي تقديم اهم بر مهم و دفع افسد به   چند در جريان قاعده  ي عقال حاكم است. هر  عقل و سيره
 حاكم به عقل  ي رجوع فقيهان غير  توان به لسان امارات ظني هم رجوع نمود. سيره  فاسد، مي

قابل احصاست؛ در مواردي نيز براي اثبات يك حكم   ي اربعه) بسيار كثير و غير  (و استناد به ادله
 زاميلحاظ تشخيص مصالح ملزمه توسط عقل، به آن فتواي ال  دليل عقل تمسك كرده، به  تنها به

41Fاند.  داده

1 
ها الزم است؛ از لسان نصوص و   گيري آن  ي اهم و پي  طور كلي، حفاظت از مصالح ملزمه  به

                                                           
از احكام تكليفي يا واليت فقيه از احكام وضعي نيز از همين قبيل است. در تشخيص مصالح،  "حرمت فعل متجري به". 1

يابي به چنين معرفتي، در راستاي اجتناب از تعليق   اصلِ حصول يقين يا اطمينان است؛ ولي در صورت عدم امكان دست
شناسي   روشتر به كتاب   قال (بما هم عقال) و قواعد عقاليي پيروي نمود. براي توضيح بيشامور مردم، بايد از روش ع

 از محمد عرب صالحي، فصل چهارم، گفتار سوم و فصل پنجم مراجعه شود. حكم
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بودن يك موضوع يا حكم نسبت به موضوع يا   توان به اهم  انحاي گوناگون مي  ي احكام به  ادله
كه امام   روست  . از هميني اسالم  از بين مباني خمسه "واليت"كيد بر أبرد. مانند ت  حكمي ديگر پي

اهللا(ص) است، يكي از   ي رسول  اي از واليت مطلقه  حكومت كه شعبه«فرمايد:   ) مي1378خميني (
). 452-451: 20(ج» احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است

سبعانه ملل ضعيف را نابود  هاي نظامي يا اقتصادي يا علمي برتر،  كه قدرت  در اين جهاني
تواند از مصالح ملزمه و اهم يك نظام اسالمي   ها نمي  اكثري در تمام ساحت  سازند، پيشرفت حد  مي

خطر انداخته است و   هاي شيطاني را در سراسر جهان به  كه منافع نامشروع قدرت  نباشد؛ نظامي
 هاست.  پيوسته مورد تهاجم آن

داند كه دين نيز يكي از   ها مي  اي از منظومه  دين، كل عالم را مجموعهاي به فهم   نگرش منظومه
گر مباني،   و تعيين مؤلفهترين   هاي متعدد است. غايت منظومه مهم  ها و داراي زيرمنظومه  آن منظومه

هاست.   ي بين آن  يك و نسبت بايسته اركان و اجزاي منظومه، وضعيت مطلوب يا نامطلوب هر
هاست.   ها و مسائل آن  هاي رشته  هاي فهم، مختصات موضوع  گر منابع دين، منطق  عيينغايت دين، ت

هاي معتبر   مؤلفهاست و سپس مباني، ادله و  "توحيد"ترين مبنا   ي دين، بنيادي  در منظومه
ي عقال، دل، عدالت، مصلحت، عرف، ...)،   شناختي (فطرت، وحي، سنت، عقل و سيره  معرفت
ها و   الملل، همه پايه  خالقي و نوع نگرش دين به انسان، جامعه، تاريخ و نظام بينهاي ا  ارزش

باشند؛ بين غايت و مباني   ها مي  هاي اقدام  هاي علوم و تمام گونه  ي رشته  معيارهاي اصلي براي همه
اهنگي كامل ها، هم  هاي دانش ديني و نيز رفتارها، باورها و ارزش  ي رشته  تمام اركان و اجزاي همه

ي   ورزي، بين منظومه  گيري از منطق صحيح، ژرف و متعالي انديشه  وجود دارد. در صورت بهره
ها،   ي عالم، فطرت انسان و مصالح بشريت، از جمله سعادت فردي و جمعي انسان  دين، منظومه

كامالَ هماهنگ با زمان   ، عقالني و عقاليي است و هم  وفاق كامل بس مشهود است. كل اين منظومه
باشد.   لحاظ نظر، هماهنگ با دستاوردهاي شهودي مي  هاي فطري و نيز به  ها و گرايش  نقل و آگاهي

 فرمايد:  اهللا جوادي آملي مي  آيت
ي منطقي از   آيد، حجت فكري و نظري است و طمأنينه دست  كه به . يقين منطقي از هر راه1
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 ب:1388جوز اقدام يا احجام است (جوادي آملي، كه حاصل بشود، حجت عملي و م هر راه
 بودن يك مطلب، "كشفي يا ديني"و يا  "عقلي يا شرعي")؛ بنابراين ادعاهاي 640-641

ايجاد رويارويي ناروا و جعل مقسم در موضع قسيم است؛ زيرا شرع يا دين (اراده و علم ازلي خدا 
 نقل، عقل و شهود است؛ نه مساوي بادر باب عقايد، اخالق، فقه، حقوق، ...) منبع سه راه 

 اند؛ كاشف مراد متكلم از راه كالم وي هستند و تنها  سه راه هماهنگ با هم  متن منقول. هر
). حصول قطع يا 641انسان كامل معصوم، قادر به كشف مراد متكلم از خود وي است (همان: 

رفت (فقه، كالم، حكمت و اطمينان منطقي، مشروط به رعايت شروطي ويژه براي هر قسم از مع
ي نفوذ آن، تنها نسبت به   ي رواني است و حوزه  ي حاصله  باشد؛ وگرنه يقين و طمأنينه  عرفان) مي

خود قاطع يا مطمئن است و هرگز قابل انتقال به ديگري نيست. هرچند گاه قطع رواني در حقيقت 
 اش بر وحي باز  ي انديشه  از عرضهيقين متفكري است درافتاده در تور مغالطه، كه آن گرفتار را 

 دارد.  مي
). 478-477و  472، 376: 1374و همو،  84ك: 1387اند (همو،   . قوانين منطق ميزان عاصم2
گيري از دخالت وهم و خيال در امور عقلي و   بودن قوانين منطق، وابسته به پيش  عاصم
ها   براي برحذرماندن از آثار سوء ده جاي محكمات و اعمال دقت الزم  ننمودن متشابهات به  عرضه

ي انديشمند بر قول سديد و   ). در مسائل علمي، تكيه350ه: 1392باشد (همو،   قسم مغالطه مي
بخش براي وي در برابر انواع   ترين مصونيت  اش به عقل نظري، قوي  سپردن امامت انديشه

امامت عقل نظري (از قواي فطري بينش ). علوم كسبي مدرِك به 384و  334هاست (همان:   مغالطه
ي   اند و مانند ديگر علوم كسبي، سابقه و الحقه  انسان)، هماهنگ با علوم فطري، ثابت و جاودانه

هاي غربيِ   ها و روش  هاي نظريه  ها و ناكامي  ). خاستگاه اصلي دشواره174عدم ندارند (همان: 
رو كه   هاست؛ از آن  گريزبودن آن  ارنبودن و دينمد  هاي اعتقادي يا سياسي، فطرت  تحليل جريان

سو با   اند. از يك  اند و فاقد نگرشي صحيح نسبت به انسان و جامعه  فطرت را ناديده انگاشته
مندي و عدم   سو با مكان  اند؛ و از ديگر  ها در طول زمان مواجه  تغييرپذيري پيوسته و ناگزير نظريه

هاي سياسي و مانند  آمدهاي نظام  ايي از علوم انسانيِ اسالميِ ناظر به پيه ها. البته بخش  فراگيري آن
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معناي   علوم معقول، معرفت يقيني به استفاده بنمايند و در غير يات و تجربياتسآن، بايد از ح
هاي معتبر معرفت كافي است؛ ولي در مباحث نظريِ علوم   اخص الزم نيست و ديگر صورت

 ).516-515ج: 1387األخص الزم است (همو،   معني  ..) يقين بهمعقول (فلسفي، كالمي، .

 هاي معصوم قسط و  را به ميزان اي، بايد آن  . در صورت شك نسبت به سالمت عقيده3
، انبيا و اوصيا را مصاديق (ع)عقايد (پيامبران و امامان) عرضه نمود و با ايشان سنجيد. امام صادق

چنين   شمرد. هم  ) برمي47(انبياء: » ضَع الْموازِينَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةونَ«ي:   هاي قسط در آيه  ميزان
ي اميرمؤمنان حضرت علي(ع)،   نامه  الحساب در زيارت  مفاد عبارت السالم عليك يا ميزان يوم

 ي  ي پيامبران و امامان(ع) صادق است. يعني در روز قيامت، اعمال مردم بر پايه  نسبت به همه
ها و بعد از ايشان ارزيابي   ها از دستورهاي آن  ها و قرب به ايشان و عصيان  ميزان پيروي از فرمان

، ]داري[چون: عدالت، امنيت، امانت  هايي هم  چنين مؤلفه  ). هم433-432ب: 1392شود (همو،   مي
تنباط و داوري محسوب هاي اصلي معتبر معرفتي و اس  ها نيز بايد از مؤلفه  وفاي به عهد و مانند اين

 شوند.
گونه  توان فهميد و تنها راه رسيدن به اين هايي از معارف دين را با تفكر عقلي نمي  . بخش4

 فهمد حقايق، طهارت دل و راه شهود است؛ زيرا عقل تنها مفاهيم حصولي را از راه برهان مي
احب يقين از شهود بهره تواند ادراك كند. تنها ص و حقايق شهودي را با عقل و استدالل نمي

 با هرگز جحيم رويت زيرا). 6-5: تكاثر( »الجحيم لَتَرَونَّ * كالّلَو تَعلَمونَ علم اليقين«برد:  مي
 و پاداش و جهنّم و بهشت وجود اصل توان مي تنها قطعي ي ادلّه با و نيست شدني استدالل،

ويد: گويا عرش خدا گ مي كه رسيد مالك بن حارثة مقام به توان نمي هرگز ولي كرد؛ ثابت را كيفر
 :2ق، ج1401شنوم (كليني،  ي اهل جهنّم را مي  اكنون زوزه  بينم و گويا من هم وضوح مي  را به

ي تكاثر در همين دنياست، وگرنه كافر نيز پس از مرگ   ). شهود جهنّم مورد اشاره در سوره54
 ). قرآن كريم عبادت را راهي براي تقويت12(سجده: » ربنا اَبصرنا و سمعنا«بيند:  جهنّم را مي

 ز:1387) (جوادي آملي، 99(حجر: » واعبد ربك حتّي يأتيك اليقين«داند:  چنين شهودي مي
142-145.( 
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 دست شيطان است  . فرجام هولناك عدم شناخت صحيح انسان، سپردن واليت وي به5
 ي نيكوي شناخت  بشنود، بگويد و فعاليت بنمايد؛ نتيجهجاي او بيانديشد، ببيند،   تا شيطان به

دست خداي سبحان است تا پروردگار، مديريت حيات   صحيح انسان نيز سپردن واليت وي به
 :10ج، ه1387سياسي وي را به بهترين وجه ممكن در اختيار بگيرد (همو،  -فردي و اجتماعي

274.( 
هاي   الگوي جامع و تفصيلي پيشرفت، يافتن پاسخترين و اولين اولويت در   رو مهم  از همين

 هاي زير است:  درخور براي پرسش
 هستند؟ هايي براي انسان و جامعه  ها و آرمان  حامل چه نگرش ـ فطرت الهي انسان و جامعه

 خواند؟  مي ها را در راستاي كدام غايت به تكاپو فرا  ـ فطرت االهي انسان و جامعه، آن
 باشند؟  يابي به آن غايت، چه اموري مي  دستـ مقدمات و لوازم 
 مند  صورت فطري بهره  هايي به  ها و گرايش  آن غايت، انسان از چه بينش ـ در جهت نيل به

 است؟
 اي نيازمند هستند؟  ـ افراد انسان و جوامع، به چگونه تربيت اجتماعي

هايي   بايد از چه ويژگيي راهبري انسان و جامعه چگونه است و رهبر آن   ـ الگوي بايسته
 برخوردار باشد؟

 هايي برعهده دارند؟  يك چه مسئوليت ـ انسان، جامعه و رهبر، هر
 ها بين انسان، جامعه و رهبر چگونه است؟  ـ ساختار تقسيم مسئوليت

 دارد؟ هايي برعهده  ها و جوامع چه مسئوليت  در برابر ديگر انسان اي  ـ هر انسان يا جامعه
اي در نظام اجتماعي   لهي فطري، انسان از كدام جايگاه شايسته و چگونه سهم بايستهـ در دين ا

 برخوردار است؟

 گيري  نتيجه
اند از: شناخت غايت الگو   ترين مراحل طراحي الگوي جامع و تفصيلي پيشرفت عبارت  مهم

سازي   هاي آن، در جهت فراهم  هاي توحيدي و شاخص  (غايت دين جهاني)، مباني و مؤلفه
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يابي به برترين كمال ممكن (كه در اسناد الگوي پايه در قالب مباني و آرمان   هاي دست  زمينه
هاي قدرت دولت (ايدئولوژي   مؤلفهمتأسفانه بس كلي و انتزاعي مطرح شده است). با لحاظ 

اي   هاي بومي عام و عرصه  انقالبي، ملت متحد، نيروهاي جهاني مقاومت، ...)؛ شناخت نظريه
از راه  مؤلفهها؛ يافتن الگوي پيشرفت براي هر   شناسي برآمده از آن نظريه  چند اجمالي) و روش  (هر

گيري بايسته از منابع   هاي مباني، مكاتب و مسائل)؛ بهره  فعاليت پژوهشي تيمي (متشكل از كارگروه
سازي   راه هماهنگو در فرجام، تدوين الگوي فراگير از  مؤلفهو روش معتبر معرفتي براي هر 

يابي الگو و ترويج و پايش آن، در گرو ايجاد قاطع ساختارهاي   ها. عينيت  دستاوردهاي بررسي
است كه همواره  اي  گونه  سازي حكمت سياسي در هويت كارگزاران نظام به  سياسي الزم و دروني

 وظ بماند.مدت مصالح و منافع محف  هاي اصلي، معنوي، دائمي يا بلند  اولويت ساحت
ي انديشه اسالم و پشتيبان   عنوان زيرمنظومه  ترين منابع معتبر علوم سياسي اسالمي (به عمده

الگوي پيشرفت سياسي): عقل سياسي و نقل سياسي است. رسالت اين علوم، شناسايي دقيق غايت 
ابدي،  شمول و  ي انسان و جهان و مقدمات و لوازم سياسي آن غايت، رسالت دين جهان  بايسته

هاي گوناگون فرهنگ   كتب آسماني و پيامبران نسبت به هدايت و مديريت سياسي مسائل ساحت
شمولي   سازي فرهنگ سياسي ملي (يا جهاني با توجه به جهان  ها، مهندسي و به  سياسي و حل آن

ي   رين درجهها) به برت  ها و جامعه  ي انسان  افزايي و رساندن ملت يا (همه  اسالم)، تالش براي هم
هاي   ممكن كمال و تضمين پيشرفت فراگير، پايا و پوياي فرهنگ سياسي جامعه بر اساس نظريه

ها و   ها، نظريه  فرض  هاي فياض براي اصطياد پيش  برآمده از منابع و مباني اسالم (سرچشمه
 ها و مسائل سياسي جاري و آينده) است.  هاي الزم براي اكتشاف موضوع  روش

ها، تالش   يك از انديشكده  هاي مطرح در هر  يك از مسأله  بنابراين شكل مطلوب پرداختن به هر
ي ناظر به   ي اجمالي يك نظريه  اقل شاكله  يابي به يك نظريه يا حد  ورز براي دست  ي انديشه  شايسته

ي حل آن است.   ي صحيح با آن مسأله و شيوه  آن مسأله، در راستاي استنباط بهترين روش مواجهه
هاي تاريخي مؤثر بر فرايند شناسايي مسأله يا   راستا توجه به دستاوردهاي جميع فراورده  در اين

 اي است.  العاده  هاي معتبر عقال و اقتضائات عقالنيت، حائز اهميت فوق  يافتن راه حل آن و نيز سيره
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ي برآمده از حكمت   عهكارگروه مباني بايد بر اساس منطق صحيح فهم، چارچوب علل ارب
شناسي   انسان"چيز   ي مضاف به علم يا امر مورد بحث در انديشكده، پيش از هر  متعاليه، فلسفه

را در نسبت با موضوع آن انديشكده بررسي كند؛ سپس عدالت و اخالق مضاف به علم  "توحيدي
ي   آن و سپس نحوه هاي كرامت انسان و امثال  يا موضوع مطرح در آن انديشكده، و بعد مؤلفه

انديشكده  هاي هر  سازي نتايج طرح  ي مباني و مسائل و در فرجام، چگونگي هماهنگ  ارتباط بهينه
 ، استنباط الگوي نهايي را بررسي نمايد.  ها و باالخره  و نيز نتايج تمام انديشكده
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