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 سمه تعالیاب

 مبانی

 . مبانی خداشناختی1

 ف،دا   غندی،  ر، یدم، قد علد، حدی، حکد،م،   ازلی و ابدد،،  ، ، قائم به ذاتیکتا خداوند

 الخالق،ن است. االطالق و احسن علی

 حدامم  و مستقل حق،قی عدالم و آد   مالک تنها ، یتغاهاد،،  ،دگاررپرو ،آفریدگار او

بده  هدا، اابدت و متر،در نهدا  را      از طریق سنت ،مندصورت نظا  مطلقی است مه به

 مند.  هدایت و تدب،ر مین،کوترین ونه ممکن 

  .او عادل در تکوین، تشریع و سزادهی است 

 منندده   شدنوا و انابدت   ،مخلوقدات  دهنده وز،ر، مننده بخشنده، نبرا واسع، بدیع،  او

 ست.ها و حانت دعاها

  هدا،   سپاسدززارنده ن،کدی   ؛سدزادهنده انسدا   گواه و تر از انسا  به خودش،  نزدیکاو

 ؛ا مظلومدد حددامی ؛مجاهدددا  راه خدددا بددوی ه ،یدداور منمنددا و  سرپرسددت، دوسددت

 و عهد و پ،ما  خویش است. هوفامننده به وعدموبنده ستمزرا ،  درهم

 شناختی . مبانی جهان2

   حک،م، تحت ربوب،ت و ق،وم،ت او آفریده خداوندسرشتی توح،د، دارد؛ زیرا نها، 

 سو، او است. و منسجم و یکپارچه در مس،ر تکامل و حرمت به

  و نها ِ ماد،ِ  ، استاخرودارا، عوالم و مراتب روحانی و ماد،، اینجهانی و  نها

 ترین مرتبه آ  است. منونی، پای،ن

  مدل و  تکامحدل عمدل، آزمدایش و بسدتر     ، به امر الهی در خدمت انسا منونی  نها

 . یا سقوط معنو، اخت،ار، او استو  عروج روحانی

  نسبت به رفتارها، آدم،دا  وامدنش نشدا     ها، الهی نهفته درآ   بر اساس سنت نها

 . ن،ست و طب،عی علل ماد،اسباب و و علل و عوامل موار در آ  منحصر به  دهد می
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   ن،داز   در مندابع زیسدتی و ح،داتیِ مدورد     ،بردار، صح،حدر صورت بهرهماد،، نها

انسددا  و او را امانتدددار و  اخت،ددارنداشددته، خداونددد آ  را در  ،ممبددودهدد،  انسددا ، 

 مننده آ  قرار داده است. آباد

  ،ت برپایی نها  است. اغایزمره  درتحقق انسا  مامل و رشدیافته 

 شناختی . مبانی انسان3

 ا، است مه هدف از آفرینش و، عبادت پروردگار و در پرتو آ  دسدت،ابی  انسا ، آفریده

 اهلل است. ، یعنی قرب الیممکنبه باالترین مراتب ممال 

      انسا  دارا، ساحات و مراتب ماد، و روحانی و ح،دات دن،دو، و اخدرو، اسدت و در

 باشد. میاینجهانی و فرااینجهانی اابت و متر،ر، نت،جه دارا، ن،ازها، ماد، و معنو،، 

  ست مه برگرفته از نفخۀ الهی است؛ لذا دارا، مرامت هما  بعد روحانی او انسا هویت

نویدا،   گدرا و طلب، حق،قدت  خواه، ممال ، ن،کورزذاتی، فطرت خداآشنا وخدانو، دین

 ها، متعالی است. ارزش

   هانسا  در عرصه ب،نش، گرایش، منش و توانش بر دیزر ح،وانات برتدر، دارد. از نملد :

؛ پدذیر، و تعل،م و ترب،ت لحاظ دارا بود  قوه عقل و دانش انتقالی ها به در ناح،ه ب،نش (1

هدا   ها و منش از نهت توانش( 3لحاظ گرایشات فطر، متعالی؛  ها به در ناح،ه گرایش( 2

ز دارا و توا  منترل و مدیریت آنها، ن،د نبود  لحاظ افعال تدب،ر،، محکو  صرف غرایز  به

 سرآمد زیستندگا  است. اخت،ار و قدرت انتخاب،بود  

 را از درو  توسد  فطدرت و عقدل و از     وشده اسدت. خداوندد ا   انسا  مونود، هدایت

تناسب مرتبده و   به باتقواب،رو  از طریق دین هدایت مرده است. افزو  بر آ  انسا  مومن 

 مند است.ها، خاص الهی بهره از هدایتهمواره قابل،ت خود 

 مند، از عقل و اخت،ار مونود، مسئول، مکلد  و مدورد بازخواسدت    دل،ل بهره انسا  به

 الهی است.  

  هدا، ابزارهدا و    هدا، مسداعدت   انسا  همواره در حال شد  و ص،رورت است و با هددایت

عل،د،ن  تواند در مماالت امتسابی تدا اعلدی  امکاناتی مه خداوند در اخت،ار او قرار داده می
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هدایی چدو  ملدم،     ها، الهی بده ددد ارزش   واند با مفرا  نعمتت؛ چنانکه میندعروج م

 سافل،ن سقوط مند.پرستی و...رو، آورده، تا اسفلحرص، نهل، بخل، شرک، شهوت

 ها  سوى استقالل و حامم،ت بر سایر ننبه انسان،ت انسا  به هر نسبت تکامل پ،دا مند به

م،ت مح،  ب،رونى )قدرت، اروت یافته یعنى وارسته از محکو دارد، انسا  تکامل گا  برمى

یافته اس،ر هواها،  و...( و درونى )نفس اماره(، و وابسته به عق،ده و ایما  و انسا  سقوط

 نفسانی و عوامل ب،رونی است. 
 ح،ات انتماعی انسدا ، بسدتر تعامدل و مشدارمت در      ؛طبع خود انتماعی است انسا  به

ا، از ممداالت  نهت تام،ن شمار، از ن،ازها، نسمی، روانی و روحدی و ن،دل بده پداره    

 امتسابی است. 

 مبتنی بدر یابد و چزونزی بعث او در ح،ات اخرو،،  ح،ات انسا  پس از مرگ تداو  می 

 ت.ها، و، در ح،ات دن،و، اس چزونزی عقاید، اعمال و خصلت

 شناختی . مبانی جامعه4

  ،و مدنش اراد،   ، گرایشبه ب،نش، منشل،کن ن،ست،  اعضاءنامعه، نافی هویت فرد

 دهد.  نهت می هاآن

 تاا،ر سدنن الهدی و قدوان،ن تکدوینی      ها، تحت ا، تفاوتنوامع در ع،ن دارا بود  پاره

 .،ستنانسا   ،اراخت ینافمشترک و فراگ،ر، هستند؛ این سنن و قوان،ن 

 مثابده هویدت و رو     مبتنی بر فرهنگ است مه بده تا حد زیاد، یافتزی نامعه  ساخت

 . ضور داردملی نامعه در تما  انزاء و عناصر خرد و مال  آ  ح

 معنا، دگرگونی در ساختار، و الزوها، ارزشی و رفتار، حامم بدر   تر،،ر انتماعی، به

ن عوامدل تر،،در انتمداعی    تری مهم شمار، ازا، نمعی است.  رواب  انتماعی، پدیده

( 4( عوامل اقتصداد،،  3( عوامل فرهنزی، 2( عوامل نمع،تی و انسانی، 1عبارتند از: 

 و فناورانه. دانشی ( عوامل 5عوامل نرراف،ایی، 

  گ،در، مدال     ( نهدت 1 الهی حامم بر نوامع و تاریخ عبارتندد از:  ،ها سنتبرخی از

 ایما  و تقدوا اد ماد، و معنو، با حامم،ت ا، پ،شرفته در تما  ابع سو، آینده تاریخ به
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( یار، 3اراده انسا ، نفس و  اپ،وند تحوالت انتماعی ب( 2، اما  معصو )ع(و رهبر، 

عذاب و م،فر نامعه در صورت گسترش ملم، فسداد، گنداه و تدرک امدر     ( 4منمنا ؛ 

امهدال  ( 6عدالت و استقامت، تقو،، وفور نعمت در اار ( 5معروف و نهی از منکر،  به

  و... ( سلطه مجرما  بر اهل باطل7و استدراج، 

    ِ،پ،شرفت حق،قی در نامعۀ اسالمی، اوالً، تحت هدایت دین اسال  و اان،اً، بدا رهبدر

و االثاً، همراه با انسجا  و اتحاد مرد  در تبع،ت از رهبر الهی و رابعاً، بدا   پ،شوا، الهی

 شود. قق میاهلل مح تونه به هدف و غایت پایدار تحقق ملمۀ

 دارا،   ا،نامعه عبارت است از ینامعه مطلوب اسالم ها،ی گیو ینتر عمده 

شریعت گرا،  عقل( 3ی، )اخالق( 2،د،، )توح (1،: )محتوابا  ،همه نانبه ،شرفتپ

سلسله ( 6) ،اقتدار( استحکا  و 5ی، )انتماع یهمبستز ( دارا،4، )گرا قانو محور و 

توانایی(،  ،یدانائاخالقی،  ایمانی،شایستزی ) مبتنی بر یانتماعو تقس،م مار مراتب 

،ت امن ها، انتماعی از نمله اعتماد و رشد و توسعه سرمایه( 8) یش،رفاه و آسا( 7)

( 11) ،و التزا  به فرام،ن او به خدا یما ا یهدر سا ،آزاد (9)نانبه و فراگ،ر،  همه

  خواهی. و فض،لت نوئی ممال

 شناختی . مبانی ارزش5

 ها اابت و مطلق هستند. برا، مثال،  آ ها، اخالقی ریشه در واقع،ت داشته و اصول  ارزش

هدا،   بد است؛ و اخدتالف در ناح،دۀ ارزش   نا خوب و ملم همواره همه عدالت هم،شه و

 اخالقی عمدتا ناشی از تشخ،ص یا تطب،ق است. 

 اصد،ل و  ها از طریق عقل و فطرت قابل مشد  اسدت، امدا مشد  مامدل تف      اصول ارزش

 نزئ،ات آ  تنها از طریق دین ممکن است.

  )عملی اخالقی است مه دارا، حُسن فعلی )مانند مف،د در ممال و تقرب انسا  به خداوند

 و حسن فاعلی )ن،ل به خ،ر و ن،ّت قرب( باشد.

 ها، چهارگانه ارتباطی انسا )با خدا، خود، خلق و خلقت(  ها در همه ساحت ارزش

 حضور دارند. 
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  ،خدا و دیزر عقاید  به) ما یا( 1ها، پایه در قرآ  و سنت عبارتند از: ) ارزش ازشمار

 ( عدالت. 5) مکار  اخالق( 4) قوا( ت3) علم( 2حقه دینی( )

 مه هدف نهایی است الهی قرب و خالفت ها در راستا، ن،ل انسا  به ارزش همۀ 

تقوا و... باعث هایی چو  عدالت،  حال پاسداشت ارزش در ع،نشوند.  دهی می نهت

ن،ز ها،  فقرزدایی و بهبود و توسعه در زندگی اینجهانی فرد و نامعه  پایدار، نعمت

 شود.  می

 شناختی . مبانی دین6

 شدده از طدرف خداوندد بدرا،      ها، اعتقاد،، اخالقی و رفتار،ِ نازلدین، مجموعۀ آموزه

 هدایت انسا  و ن،ل به سعادت دن،و، و اخرو، است. 

 بده  توس  آ  حضرت پ،امبر خاتم)ص( نازل و  ر  است مه با وحی الهی باسال ،دین حق

 . اندو تفص،الت ب،شتر آ  را اهل ب،ت)ع( ب،ا  مردهبشر ابالغ و ب،ا  شده 

 سدت و در رتبده فراتدر از    نبع معرفدت و مصدو  از هرگونده خطا   ترین م وحی الهی مامل

 چو  حس، عقل و شهود قرار داشته و تعاردی با عقل و علم قطعی ندارد. ییابزارها

      ناپدذیر آ  در   دین هماهنزی مامل با نظا  هسدتی و سرشدت انسدا  دارد و نقدش بددیل

از یکسو، و ن،ز محدودیت مجار، عداد،   ها، فرد، و انتماعی، دن،و، و اخرو، حوزه

 تمسک بدا  است. بخش  درورت معرفت بشر، در شناخت مامل راه سعادت،

 اند ناودانهاابت و  دین ،ها و ارزش یدعقا . 

  پذیر عصر، ن،ست تحوّلتناسب ن،ازها،  ا، قوان،ن متر،ر بهمانع دارا بود  پارهابات دین 

در چارچوب اصولی اابت و را  یو مکان یزمانگویی به ن،ازها، نوشونده  پاسخ ،تمرف و

 باشد. می داراپایدار 

 هدا و   مرنع الزو، پ،شرفت در سه سازه تعری  پ،شدرفت، هددف، ارزش  ترین  دین مهم

ماربست عقدل و  مطالعات علمی و بدو  آنکه عرصه را بر  ؛هنجارها، حامم بر آ  است

 تنگ و محدود سازد. در موارد ن،از دانش بشر، 
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  چهارگانه )متاب،  مدارکفهم دین با روش استنباط و انتهاد روشمند از طریق

تاریخی مانع فهم  -نماع ماش  از سنت( ممکن است؛ و فاصلۀ فرهنزیسنت، عقل و ا

 دین و مراد خداوند متعال ن،ست. 

 

 شود که:  گونه می بنابراین برآیند مبانی پایه این
 اهلل است. پ،شرفت، تحول در صورت ماد،، مثالی و روحیِ همۀ مونودات به قرب الی .1

پ،شرفت نامعه در همۀ ابعاد در راستا، یافتزی توح،د، هستی مستلز  آ  است مه  نهت .2

 عبودیت الهی باشد.

پ،شرفت بایستی همواره بر مدار عدالت بوده و با حقوق طب،عی و فطر، انسا ، اش،اء و امور  .3

 درو ِ نها  در تعار  نباشد.

عنوا  فرایند استکمالی ح،ات انسا  در ابعاد مختل  بایستی بر مبنا، اقتضائات  پ،شرفت به .4

 ا  و سرشت توح،د، نها ، فهم و تب،،ن شود.فطر،ِ انس

پ،شرفت انسا  و نامعه باید منطبق با اراده تکوینی و تشریعی خداوند و همزا  با حرمت  .5

 عمومی انزاء نها  باشد.

 ها، ماد، تقد  دارند ها، معنو، بر ارزش در فرآیند پ،شرفت ارزش .6

 در فرآیند پ،شرفت مصالح نمعی بر منافع فرد، تقد  دارند. .7

پ،شرفت بایستی همواره با تعالی و ممال ب،نشی، منشی و منشیِ فرد و نامعه، همراه باشد مه  .8

از طریق بس  امکانات ماد، و معنو، نامعه بر مبنا، اقتضائات فطر، انسا  محقق می 

 شود.  

ریز، مبتنی بر عقل،  ساز، و برنامه گذار،، نظا  پ،شرفت بایستی در ابعاد هدفزذار،، قانو  .9

نزر و تحت هدایت ارشاد، و مولو،ِ  وار، آینده نزر، منظومه نامع تجارب انبوه گذشته، 

 ها، دینی صورت پذیرد. آموزه

 نزر باشد. گرا و واقع،ت پ،شرفت بایستی توأما  آرما  .11

 گرایی است.  ن،ازها، فطر، و دائمی انسا  مستلز  ارائه اصول ارزشی عا  و نفی نسبی .11
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املی و اشتداد، بوده و با تونه به شرای  و خصوص،ات هر مقطع از پ،شرفت، باید تک .12

 حرمت رو به نلو، نامعه، فهم و تب،،ن شود.

ب،نی  پ،شرفت باید در موانهه با مسائل و شرای ، دارا، انعطاف روشی و قدرت پ،شالزو،  .13

 ها، مختل  باشد. حل مسائل و راه

ها، انسانی از سو، دیزر،  عت و واقع،تن،از بشر به هدایت الهی از سویی، و هماهنزی شری .14

 مستلز  تمسک به دین و مرنع،ت آ  در تدوین الزو، پ،شرفت است

الزو، اسالمی پ،شرفت، مامل ترین الزو، نهانشمول مبتنی بر فطرت انسا  و رهاورد دین  .15

 خاتم است.

 انزاى هماهنزى و خویشاوند،  ، به معنا، وحدت، یکپارچزی، سرشت توح،د، نها  .16

)اصل وحدت(؛ فرمانبردار، و اطاعت تکوینی آنها در برابر خدا )اصل قانونمند،(؛ و    نها

همزا  و  هدفدار، آفرینش )اصل غایتمند،( مستلز  آ  است مه: پ،شرفت انسا  و نامعه

خالق  مطابق با اراده تشریعی و تکوینی اراده بر منطبق هماهنگ با حرمت عمومی نها  یعنی

 .باشد آ 

و امکا   -از نقطه نظر طب،عت انسانی -مرامت ونود، و یکسانی در رابطه با خدا  برابر، در .17

تعالی و تکامل همه انسا  ها )اصل برابر،(، به معنا، گشودگی راه تعالی، تکامل و پ،شرفت 

 برا، همه انسا  ها در همه نوامع است

عادالنۀ حدامثر آحاد مندانه، آزادانه و  پ،شرفت بایستی در بستر مشارمت خردمندانه، فضل،ت .18

 نامعه تحقق یابد.

-  بنیان، آرمان =  مبتنی بر مبانی پایه: پیشرفت دارای ویژگی توحیدی، فطرت

 جانبه و انعطاف روشی است. ی، همهاشتداد - نگر، عقالنی، تدریجی واقع 


