
 علوم و معارف اسالم موسسه مطالعات راهبردي سخنان بزرگان در مورد

 97/ 11/ 11جمعی از محققان عرصه تمدن نوین اسالمی  دار یدر د  ،حفظه اهللا ياهللا خامنه ا تیآحضرت 

شما   ي به خاطر بحثها  د یاز جلسه که بروم با  من.  دیدنبال کرده ا  يمسئله را از لحاظ نظر  نکهیخوشحال شدم از ا   یل یخ
 .  اورمیسجده شکر به جا ب

 (رحمت اهللا علیه)  آیت اهللا مصباح یزدي حضرت 

ت  اول خداي متعال را شکر می کنم که حیاتی افاقه فرمود و توفیقی که بعد از تشرف به آستان حضرت ثامن الحجج ص
  شرفیاب بشوم و از این آستان والیت را دارید،  به  اهللا علیه و  ابنا المعصومین، خدمت شما عزیزان که افتخار خدمتگزاري  

واندیشه و طرح برنامه اطالع پیدا کنم. از این نعمت عظیم بندة ضعیف خیلی احساس شعف    همه فعالیت و نشاط و فکر
افراد مخلص، مهّ   و سرو اینچنین  نر می کنم که خداي متعال در این زمان  با   ، ابتکار مقشذب  ر  داط، امیدوار و داراي 

 گفتار ها بهره مند بشویم.  امیداوریم ما و ملت عزیز والیت مدارمان و همه مسلمانهاي دنیا ترجیحاً از اینفرموده و 

 ی اهللا اراک تیآحضرت 

شده    دیعلم تول   يبرا  د یباشد و با  ی م   ی سخت  اریکار بس  یاسالم  نیتمدن نو  نهیدر زم  ینید  ی علم   يعلم و محتو  دیتول
که در دو    م یرا دار  یآمادگ  نیو ا   می کن  ی دو مجموعه استقبال م   نیب  يهمکار  سطوحشدن    کی شود. از نزد  جاد یتقاضا ا

 .میداشته باش یتوافقات يمحور با موسسه مطالعات راهبرد

 ی طهران ینیمحمد صادق حس دیاهللا س تیآحضرت 

  یاسالم و تمدن اسالم  تیحاکم  يبرا   زیاسالم عز  ی عمل  ينسخه ها  دیتول  ی عنی   دینما  یدنبال م  موسسه  نیکه ا  ی هدف
  ن یباشد متاسفانه کمتر موسسه و مجموعه در ا  ی م   هیعلم  ياهداف حوزه ها  نیارزشمند و مقدس است و از مهمتر   ی هدف

است   ی متیطالب مستعد غن ي برا شده سیکه در موسسه تاس ی لیتحص  يرشته ها نیپردازد.همچن یم  ت یجهت به فعال
 .مدارس از حضور در آن بهره مند شوند نیدر ا  یو عمل   ی علم  یکه در صورت استفاده و رشد و تعال

 یگرگان  ياهللا علو تیآحضرت 

حرکت    میکنیم  دییاست تا  ی است و موسسه شما عال  ی . روش شما که روش عالدیو انجام ده  دیریکار را محکم بگ  نیا
 .دیان شاء اهللا موفق باش میکنیشما را و دعا م

 نظام مصلحت صیتشخ رمجمعیدب ،ییرضا محسن

  تواند ی بلکه کل جهان را م  یو جوامع اسالم  ران یموسسه صورت گرفته است نه تنها ا  نیکه در ا  ییکارها  ن یا  میما مطمئن
 ي هاشهیبه اند  ی ابیدر دست  ي دیحرکت جد  ک یموسسه به    نیکنم دوستان ما در ا   یکند. احساس م   رابیاز خودش س

 .کرده اند دا یدارد دست پ ازینظام ما به آن ها ن وکه جامعه ما  ییدر حوزه ها ی ناب اسالم

 



 

 ي زدی اشدر نیحجت االسالم و المسلم

است    ی اندک  نیبه جلو برود؛ ا  هیدو ضلع زاو  ياست که انسان رو  نیمثل ا  اشندهیاست که واقعاً آ  يموسسه، موسسه ا
 .شودی تر م روشن رودی دانم و هر چه جلوتر م   ی که من م 

 
 آیت اهللا علیدوستحضرت 

 
 

إِنَّهُمْ فِتْیَۀٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  ق من خدا را شاکرم که توفیق اي داده فرصتی رو در این جمع مستطاب که باید گفت مصدا          

الزمه تشکیل تمدن نوین اسالمی که امروزه دغدغه مقام معظم رهبري   .سوره کهف) حاضر باشم  13آیه(ىوَزِدْنَاهُمْ هُدً

است، دستیابی به فقه تمدنی یا فقه حکومتی می باشد. در این ویدئو حضرت آیت اهللا علیدوست به شرح برخی بایسته 

.تعیین و اختصاص  2  .لزوم شبکه داللی از ادله و اسناد در فقه تمدنی نه نگاه گزاره اي1هاي فقه تمدن ساز می پردازند:  

.استنباط نظام و  4کشف است نه فقه عذر (اال شذ و ندر)  _ .فقه تمدن ساز فقه3ردیف بودجه براي ظنون در فقه تمدنی  

.اصالح  5پذیرش نظام مند بودن احکام در فقه (اینکه در فقه نظام سیاسی، اخالقی، اقتصادي، تربیتی، قضایی و.. داریم).  

به نظام حاکمیتی (رابطه مصلحت و صاحب مصلحت به جاي رابطه ارباب و رعیت) ، توجه به فقه نگاه متناسب با تمدن  

 بشریت) _ مشترك _ دانشگاه#تعامل بجاي فقه تقابل (ایجاد خانه و 

 


