
 هو العلیم

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش علمی از

 �ؤس�ه �طا�عات را��ردی ع�وم و �عارف اسالم
 مؤسسه حوزوی در مشهد مقدس

 

 سازي تمدن اسالم و تولید فقه تمدنیبا مأموریت شبیه
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 از مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم محتواییگزارش 

 سازِی تمدن اسالممأموریت مؤسسه: شبیه

گیری تمدن اسالم، بر اساس حکمت صدرایی، فقه جواهری و عرفان شیعی، با دو ها و فرآیندهای الزم برای شکلیعنی استخراج سیستم
 خروجی مشخِص:

 با توصیف کلیات و جزئیات زندگی در یک شهر متمدن اسالمی» آرمان شهر اسالم«مانند ـ تولید کتاب داستان١

ده های یک تمدن تنظیم شهای یک تمدن است، و ابواب فقه، بر اساس سازهاش، سیستمتوضیح المسائِل تمدنی (که فهرستـ تولید ٢
 است.)

 این نحوه تفکر، از روش علمی و عملی مرحوم عالمه حسینی طهرانی قدس سره اخذ شده است. 

 گزارش ده سال اول که گذشت:

 سازی و فرآیندسازیسازی، نقشهمبناسازی، روشسازی مأموریت فوق در چهار مرحله: فعال

علمی:  ای (و به تدریج رایجمرحله یک، مبناسازی از امتداد حکمت متعالیه، یک نظام فکری و مدل معرفتی تولید شد: نظام معرفتِی شبکه
 ای)پارادایم شبکه

پس به لکه ابتدا، مسأله و نیاز تعریف شود، سنشود بمراجعه در کل تولیدات این مؤسسه، مبنا این بوده است که ابتدا به علوم غربی  نکته:
 منابع دینی عرضه شود، پاسخ استخراج شود و در نهایت، به زبان علمِی رایج ترجمه شود. 

 ای، اشاره به شبکه هستی بر اساس حکمت متعالیه است که به صورت زیر به تصویر کشیده است:مقصود از کلمه شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها، در کل شبکه هستی است. ها و اثرپذیریای، توجه دادن به ضرورت محاسبه اثرگذاریاصطالِح شبکه هدف از

 ساِز تولید نظریات دیگر هستند.)ی راهنما تولید گردید: (نظریات راهنما، زمینهنظریه ١٠ی مبناسازی، در ادامه

ای، های شبکهای، نیاز ای (یا نگرش سیستمی)، روش تحقیق شبکهشبکهای، معرفت ای، حق شبکهای، انسان شبکهی هستی شبکهنظریه
 ای. ای، تربیت شبکهای، عدل شبکه ای، رشد شبکهتوان شبکه

 در این مرحله، مأموریت دین به صورت زیر بازتعریف شد:

و رفتاری، فردی، جمعی، با پایدارِی ر هستی برای اتصال به خداوند است (حرکت فکری، قلبی،  دین، ارائه معادالت حرکت انسان در شبکه
 به بینهایت)

 خروجی، کتاب و مقاالت زیر تولید شدند:محور در 
 های حکمت متعالیه در تولید علوم انسانی اسالمینگرش سیستمی به دین + پارادایم علم دینی + ظرفیت

 
 

 خاِص فقهی) سازی: (در دو سطِح روش عاِم علمی و روشمرحله دوم از مأموریت مؤسسه: روش

متناسب با علوم انسانی اسالمی تولید شدند؛ و کتاب راهنمای » روش تحقیِق «با امتدادگیری از حکمت متعالیه، ابزارهای  در سطح عام:
 بر اساس نگرش اسالم منتشر گردید.تحقیق 

 تولید شد. اجتهاد تمدنی در سطح خاِص فقهی: روش 

 اصول فقِه موجود به دست آمد:: دو مورِد تکمیلی نسبت به توضیح اینکه

 ـ عدم اکتفا به حکِم فعل مکّلف، بلکه ارتقاء به حکِم فرآیندها در ادله١

 اند. کرده یک موضوع را ارائهابعاد مختلف ـ عدم اکتفا به جمع بین ُمثِبَتین در جمِع داللی، و ارتقاء به چگونگی جمع داللی در ُمثبتات، که ٢

اقتصادی،  هایکه در سیستمهسته اصلی تمدن، فرآیندها هستند  که یمبه این نتیجه رسید» تمدن«هویت  در تحلیل توضیح مورد اول:
» یندهافرآ«شوند، لذا تا نتوانیم میو به راهبرد و استراتژی تبدیل ، هدشخانوادگی، معماری و غیره جاری  فرهنگی، سیاسی، آموزشی،

 نخواهیم شد. ، به فضای تمدنی وارد را از ادله استخراج کنیم

 . (فقه فرآیندها یا تفریع فروِع در فضای فرآیندها)کردیماز ادله حرکت روش استنباط فرآیندها  بنابراین به دنبال کشِف 

رد توجه مو» وضع الفاظ برای روح معنا«ی ، نظریه»خطابات قانونیه«ی و نظریه» جعل احکام به نحو قضیه حقیقه«در این مورد، غیر از بحث 
ندها روح معانی همان فرآیای که از عرفان به تفسیر و اصول فقه وارد شده بود، این نظریه تحلیل شد و به دست آمد که گرفت، نظریهقرار 

 باشد.  موّجهسازی شد تا این استنباط، ؛ لذا به چگونگی کشف روح معنا توجه شد و بر اساس قواعد اصولی فقهی روشهستند

 اریابی سندی و داللی):: (با مالحظه اعتبچند نمونه

ح معنا و توجه به معنای فرآیندِی کلمات، به یک راهبرد کالن اجتماعی تبدیل این توصیه اخالقِی فردی، با استخراج رو »: اقنع تعز«ـ روایِت ١
اهبردی نای ر راین معسازِی مصرف است؛ و عّزت، فرآیند ایجاد برتری در محیط رقابت، بنابشود، بدین صورت که: قناعت، فرآیند حداقلمی

 سازی مصرف سبب برتری در محیط رقابت است. شود: حداقلروایت چنین می

این توصیه اخالقِی به پرشک، با استفاده از ابزار استنباط فرآیندها، به یک راهبرد کالن »: من تطبب فلیتق الله و لینصح و لیجتهد«ـ روایت ٢
رآیند است و یجتهد، ف رسانِی با عالقهفرآیند مدیریت احساس است، ُنصح، فرآیند نفعشود بدین صورت که: تقوا، اجتماعی تبدیل می
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شود: راهبرد سیستم درمانی در تمدن اسالم، ایجاد مهارت برای حداکثرسازی نفع بیمار حداکثرسازی است لذا معنای روایت چنین می
 است. (مهارِت حداکثرسازی نفع بیمار)

ی اخالقِی فردِی جزیی، با ابزار استنباط فرآیندها به یک راهبرد کالن اجتماعِی مؤثر، این توصیه»: ز الشعیراستحباب اکل خب«ـ فتوا به ٣
سازی است؛ اکل، فرآیند مصرف در الگوی تغذیه است، لذا معنای روایت چنین استحابا، فرآیند فرهنگشود بدین صورت که: تبدیل می

 سازی شود. ر گرفتن نان جو در سبد غذایی مردم فرهنگشود: در سیستم تغذیه، باید برای قرامی

م (مثال دهیرا در مقیاس کالن انجام می تفریع فروع که با همان عملیاِت قبل،»: النظافة من االیمان، و الله الله في نظم أمرکم«ـ روایت ٤
 ترین کشور در منطقه باشد. و منظم باید تمیزترین ١٤٠٤شود: ایران در افق اندازی)، و مدلول روایت چنین میمقیاس چشم

شوند، که تا این فرآیندها به هم مرتبط ن یمبه این رسید» تمدن«: در تحلیل هویت توضیِح مورد دوِم تکمیلی نسبت به اصول فقه موجود
» ثبتاتجمع داللی در ُم «توجه شد و منطق  لذا به چگونگی ارتباط بین فرآیندهاآید گیرد و ُمدل به دست نمینظام و سیستم شکل نمی

 های داللی، به حجیت برسند. سازی شد تا این جمعو بر اساس قواعد اصول فقهی، روش یدتولید گرد

یشنهاد ی آموزش پد که چه مدلی را برای روش بهینهناستفتاء کن تفکر اسالم اگر جامعه روانشناساِن تربیتِی داخلی یا خارجی، از مثال:
 ُبعدیمدل آموزش پنج یات پاسخ داده خواهد شد:کنید؟ بر اساس روامی

 ابتدا توضیح پنج ُبعد، سپس بیان مستندات روایی:

ین صورت با سازی و تفکر نقادانه، که بدمحوری، تفکرسازی، بررسی تطبیقی، کاربردیپنج فرآینِد مسأله ب: ترکیآموزش پنج ُبعدی یعنی
 ):مهم استشوند (نحوه ترکیب هم ترکیب می

رای ب بازخوردگیریآموزش است که تفکر برای حل مسأله است، سپس  مرکز ثقلآموزش از مواجهه با مسأله است، سپس  شروعنقطه 
 های ارائه شده توسطحل است که با مقایسه با راه اعتبارسنجیی حل است، سپس مرحلهاصالح تفکر است که با عملیاتی کردِن راه

 گیرد. شکل می تفکر نقادانهسازی خالقیت است که با یند، فعالفرآ پایانِی متخصصین است، و در نقطه 

 این فتوا در پاسخ به آن استفتاء از کجا آمده است؟!

و داللی و فحص از خانواده حدیثی و ادله مرتبط به دست آمده و بر اساس منطق جمع داللِی بین  از پنج روایت، که پس از بررسی سندی
  اند:مثبتات، به هم مرتبط شده

(که داللت بر  »اعقلوا عقل درایة ال عقل روایة«ـ ٢محوری در آموزش دارد)، (که داللت بر فرآیند مسأله »مفتاح العلم السؤال«روایت اول: 
اضربوا بعض الرأی «ـ ٤(که داللت بر فرآیند کاربردی کردن آموزش دارد)،  »اطلب العلم باستعماله«ـ ٣فرآیند تفکرمحوری در آموزش دارد)، 

(که داللت بر فرآیند تفکر نقادانه  »کونوا نقادا للکالم«ـ ٥(که داللت بر فرآیند مطالعات تطبیقی در آموزش دارد)،  »ببعض یتولد منه الصواب
 در آموزش دارد). 

توان و می های رایج در آموزش در جهان، به قدر وسع، جستجو شد، در هیچ متِن مرجعی در روش آموزش، چنین مدلی وجود ندارددر مدل
شود، به عنوان مدل تشکیل می» های برتِر آموزش در هزاره سوممدل«ع و های تخصصی داخلی که با موضدر اجالسیه یونسکو یا نشست

 آموزش پنج ُبعدی بر اساس نگرش اسالم ارائه کرد و برنده شد.

(حاوی تعیین نوع دانه غذایی، نحوه » ی نان از دانه تا خانهچرخه«ی مرتبط با با ذکر ادله» نان در اسالم«همین کار در تحقیقی با عنوان 
 ذخیره، نحوه آرد کردن، نحوه تخمیر، نحوه چونه گرفتن، نحوه پخت و نحوه نگهداری) انجام شد و به صورت کتاب منتشر گردید.
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 سازی:مرحله سوم از مأموریت مؤسسه: نقشه

سازی بود و االن ی دوِم آن، روشی اوِل آن، مبناسازی، و مرحلهد و مرحلهسازی تمدن اسالم بو(تذکر: مأموریت مؤسسه، شبیه
 سازی است)ی سوم که نقشهتوضیِح مرحله

 شود؟هایی تشکیل مینقشه یک تمدن چگونه است؟؟ یک تمدن از چه نظام

مان تمدنی تولید شدند، روایاتی مانند فری ابواب فقه با نگرش بندی علوم، نقشهبرای پاسخ به این سؤال مدل نیازهای انسان، مدل طبقه
مالک اشتر، روایات اول مکاسب، روایت اصول المعامالت و غیره بررسی شده و به زبان سیستم و فرآیند ترجمه شدند و نتیجه چنین به دست 

رآینِد ششصد فن سازه، حداقل ها دارند در کلِّ ایدارد و با ابعاد مختلفی که این سیستمپنجاه کالن سیستم آمد که: هر تمدنی حداقل 
 سازی دارد باید تکلیف اینها را روشن کند. باید تعریف شوند و هر مکتب و تفکری که داعیه تمدن کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 در چهار اَبرمحور:

 محور ارتباط با محیط، ارتباط با همنوع، ارتباط با خود، ارتباط با ماوراء

 در سه اَبرفرآیند:

ساز)، فرآیندهای قانونی، فرآیندهای ساز و آرمان*فرآیندهای فکری معرفتی (مبناساِز قوانین و اخالق، هدف
 فرهنگی

 در ده زیرساخت:

سیستم و مدل حکومت، آمایش سرزمین و شهرسازی، جمعیت و منابع انسانی، منابع غذایی و انرژی و مواد اولیه، 
ط و ارتباطات، حقوق و تکالیف و جرم و مجازات، دولت و ادارات، نیروی لباس و پوشش، مسکن و معماری، زبان و خ

 انتظامی نظامی و دفاعی و امنیتی

 در چهل کالن سیستم:

ی اجتماعی، ثبت سازی، سرمایهمالکیت، کشاورزی (فرآیندهای تولیدی)، محیط زیست، خانواده و ازدواج، جامعه
-ل، استخدام و دستمزد (فرآیندهای درآمدزایی)، ارتباطات، اطالعاسناد و احوال، ابزارسازی و صنعت، کار، مشاغ

ای)، پلیس و نیروی انتظامی و اطالعاتی، ادارات و مراتب اداری، انتخابات، رسانی، مطبوعات (فرآیندهای رسانه
گ و ریزی، مدیریت منابع و زمان، شهرداری و خدمات شهری، آموزش و تحقیقات (فرآیندهای دانشی)، فرهنبرنامه

پذیر (فرآیندهای تأمین اجتماعی)، بیمه و بازنشستگی (فرآیندهای پشتیبانی)، اخالق شهروندی، اقشار آسیب
ها و مراسم عبادی، تجارت، بازرگانی، بازار، واردات و صادرات، ورزی، مناسک و مکانالگوی رفاه عمومی، دین

زیست و حیوانات، دادگستری، پول، بانک،  بهداشت و درمان (جسمی، روحی، خانوادگی، کاری، شهری)، محیط
مصرف، مالیات و عوارض، سفر، جهانگردی و حمل و نقل، احزاب، و توزیع  و  اقتصاد، بازارهای سرمایه و بورس، تولید

افزایی)، نظارت، بازرسی، سنجش (فرآیندهای کنترلی و ارزیابی)، ها (فرآیندهای همکاری و همها، تعاونیسازمان
های اجتماعی خاص، ورزش، تفریح، های دینی، اقوام وگروهوری، اقلیتالملل، استانداردسازی، بهرهروابط بین

شناسی، نمادها، حقوق و اوقات فراغت و استراحت، بیت المال و بودجه، تاریخ و میراث فرهنگی، هنر و زیبایی
 فرهنگ کودک، زن، کهنسال. 

 

 نقشه سازه هاي تمدنی 
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 آموزِش نیروی انسانی، و تولید محتوا) یدو حیطهدر مأموریت مؤسسه: فرآیندسازی: (مرحله چهارم از 

، برای طالِب درس خارج برگزار های تمدنیتربیت محقق طراح سیستممحور برای سه ساله پژوهش در حیطه آموزش نیروی انسانی، دوره
ـ مدل تأمین اجتماعی ١: شدندنفره مشغول دو پروژه امسال در دو تیِم پنجها، ده نفر بودند که از ابتدای گردید و محصول آن، بعد از ریزش

  ـ مدل شهرسازی در اسالم٢با اقتباس از نگرش اسالم، 

 اتخاذ گردید: شش راهبردبه جهت ایجاد اتقان در مباحث و گسترش آنها،  در طول این مدِت ده سال،

ندی بطح سه و چهاِر حوزه (عناوین زیر محقق شدند: ابواب فقه تمدنی، مدل طبقهس هاینامهپایان.قرار گرفتن موضوعات و مسائل، در ١
 های الگویشناسی اجتهاد تمدنی، زیرساختشهری، روشعلوم بر اساس نگرش اسالم، تأثیر نظریه روح معنا در استنباط، فقه آرمان

 اسالمی ایرانی پیشرفت)

معارف اسالم و عرضه مباحث و برگزاری نشست تخصصی، با آیات عظام و حجج اسالم های مختلف علوم و رشته نظرانصاحب.دعوت از ٢
مصباح یزدی، رشاد، اعرافی، اراکی، علیدوست، فیاضی، هادوی، واعظی، خسروپناه، پارسانیا، مصباحی مقدم، میرمعزی، میرباقری و غیره 

 نفر) ٣٠(

مرکز الگوی اسالمی  ۀگذشتهای سال همایش  در های معتبر (مثالً ایشدر مجالت و هم مقاالت علمی پژوهشی.ارائه مباحث در قالب ٣
 ایرانی پیشرفت، ده مقاله از این مؤسسه پذیرفته و عرضه شد که این حجم از پذیرش در مؤسسات و مراکز دیگر سابقه نداشت.)

به » ایعدل شبکه«گرفته شده و کرسی  نامه در نظرطرح ٢٠که  پردازیهای نظریهفرآیند کرسی.قرار گرفتن موضوعات و مسائل در ٤
 . خواهد شدبرگزار  امساللطف الهی 

 یازگذشته، امت های های مختلف با اساتید، طالب و دانشجویان (که در سالدر مدارس علمیه و دانشگاه های ترویجینشست.برگزاری ٥
که بر اساس مدل آموزش پنج  هد این مجموعه داده شدیتاسهای آموزشی برای اعضاء هیأت علمی در کل کشور به اکارگاه باالئی در زمینه

 .)ندکردُبعدی کارگاه را برگزار می

انداز و مانند: تدوین چشماجتهاد در علوم عقلی و نقلی  گیری فضایبرای شکل های آموزشی و پژوهشِی حوزویطراحی برنامه.٦
، به عنوان مجموعه آموزشِی مؤسسه »نور حکمت رضوی«راهبردهای پژوهش در حوزه، تأسیس مرکز تخصصی آموزش فلسفه و کالم با نام 

ی امام و تاسیس مرکز فقهی تخصصکردند اما به برکت سفارشی که فرموده بودید انجام شد)، ی مشهد قبول نمی(البته مدیریت قبلی حوزه
در مشهد مقدس. آن تأسیس شعبه  وسازی مجمع عالی حکمت رشته تخصصی فقه تمدنی، فعال الم برایرضا علیه الس

 آینده پیش رو:

 های نورانیقلبفقط یک کار: تمرکز بر شکار مغزهای خالق با 

 ما خسی بی سرو پاییم که به سیل افتادیم          و ختم کالم اینکه:

 اش را به شما حواله داد، خدمت رسیدیم.دریا ُبرد، بقیهرفت، فعال ما را تا لب او که می

و الحمدلله رب العالمین. 

مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم 

٦ 


