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ركت و باشد. البته اين حتعالیم اسالمي، مهمترين رسالت فرد و اجتماع توجه به رشد و تعالي در ابعاد مختلف وجودی انسان مي در

تالش تكاملي، در راستای تربیت ابعاد عالي وجود انسان و جامعه خواهد بود. به عبارت ديگر در نظام تربیت اسالمي نه تنها به 

شود بلكه استفاده و به استخدام در آوردن اين نیازها برای تربیت ابعاد فطری توجهي نميگذر انسان كمنیازهای مادی، غريزی و زود

های توان گفت بقا و گسترش انقالب اسالمي ايران در مقابله با فرهنگ و انديشهو الهي انسان، امری ضروری است. همچنین مي

باشد. در عصر كنوني كه سهولت برقراری ارتباط بر عمق در اين عرصه ميريزی علمي و مجاهدت عملي مهاجم، وابسته به برنامه

ت مند نسبت به فرهنگ و تربیافزايد ، با فراهم نمودن امكان آموزش و تربیت برنامه ريزی شده افراد دغدغهارتباطات فرهنگي مي

ظام دهي به برنامه های پراكنده در حیطه معرفتي نظام دانشگاهي به منظور ساماندهي و ن های انقالبي در قالب رشته وديني و آرمان

 توان امید داشت.                                     های اجرايي و عملیاتي فرهنگ و تربیت اسالمي، ميو همچنین توانمند ساختن آنها در صحنه

گزيده بیانات رهبر انقالب درباره طرح مطالعاتي آثار شهید مطهری:  

 31/679731ديدار مسئوالن و اساتید طرح مطالعاتي آثار شهید مطهری 

 

 ی وافر و نیروی جوانيدانم. اوالً خود شما جوانهای اهل فضل و تحقیق و دارای ايمان و انگیزه و عالقهقیمت ميمن كار را بسیار ذی

ي ی خیلي خوبكنیم آيندهايد؛ اين خیلي با اهمیت و با ارزش است. از هر جا شروع كرده باشید، ما فكر ميرا شروع كردهاين كار 

تواند منشأ آثار خواهد داشت. نیروی جواني و شوق و شور و عشق موجود در جوانها اگر با ايمان عمیق و راسخي همراه شود، مي

 .ايد، در خور قدرداني است و يقیناً كار با ارزشي استا كه اين كار را شروع كردهبسیار با ارزشي باشد. بنابراين شم

كنم كار را جدی بگیريد و دنبال كنید. مرحوم شهید مطهری مرد بسیار عمیق و با فكر و پُر مغزی بود؛ ايشان از دانشهای توصیه مي

ثي دانست. ايشان در هر بحدانست، تاريخ ميدانست، فقه ميدانست، كالم ميالزم برای اين تحقیقات برخوردار بود؛ فلسفه مي

اگر   :گفتمكرد؛ بنابراين آثار ايشان خیلي با ارزش است. من يک وقت به دوستان طلبه ميشد، زوايای آن را كاوش ميوارد مي

معارف عمیق اسالمي برساند. شما كسي فقط آثار ايشان را از اول تا آخر با دقت بخواند، كافي است كه او را به يک سطح راقي از 

 .دهید، خوب و بسیار با ارزش استريزی شده و شكل داده شده ارائه ميايد و برنامهكه اينها را تلخیص كرده

:چرايي برگزاری طرح 

 های جامعهمبحث اول: جامعیت دين و نابساماني

آورده، در عین اينكه مكتبي است اخالقي و تهذيبي، سیستمي اسالم نظامي نوين و طرز تفكری جديد و تشكیالتي تازه، به وجود .3

 .«اطمینان داريم كه اسالم در بردارنده پاسخ به نیازهای مردم است»همچنانكه امام خمیني)ره( فرمودند: است، اجتماعي و سیاسي.

 معارف اسالمي يآموزش و شاخص های : چالشهادوممبحث 

 (401سوره مبارکه ابراهيم، آيه ) "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ": ، با فهم و فرهنگ مخاطبزباني و سنخیت محتوا و متنالف(عدم هم

 .ب(عدم نیازسنجي و نپرداختن به نیازهای واقعي جامعه

 .توجهي به اقتضائات زمانج(بي

 : ويژگي آثار شهید مطهریسوممبحث 

جستن از تفكر و انديشه در عین عقالنیت و بهره ؛ايمان و تعبد ●  

و.... شجاعت و استقالل فكری در عین علم و ايمان ●  
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:پاسخ سواالت زير را در طرح بینش مطهر خواهید يافت 

 

اده اختصاص د ;ين طرح و سیر مطالعاتي به آثار شهید مطهریاانديشمندان ساير موضوعات متنوع از آثار  هچرا به جای مطالع.3

 شده است؟

 تری پرداخته شود؟تر و منظمدارای پراكندگي نیست؟ آيا بهتر نیست به مباحث منسجم ;آيا مباحث آثار شهید مطهری.2

شود تا پس از محكم نمودن ای شروع نكنیم؟ و چرا ابتدا به مباحث اصول دين پرداخته نميچرا مطالعه را از مباحث اصلي و ريشه

بپردازيم؟جويان، به مسائل كاربردی معارف اسالمي فكری و اعتقادی انديشههای پايه  

ای كه ديگر كهنه و قديمي نشده به گونه ;مربوط به سالها پیش است، آيا آثار شهید مطهری ;با توجه به اينكه آثار شهید مطهری.1

 باشد؟های جامعه خصوصاً نسل جوان ميپاسخگوی نیاز ;آيا آثار شهید مطهری ؟برای زمان فعلي كارايي نداشته باشد

 كند؟ آيا نبايد ازبعدی نميسويه و يکفرد را از لحاظ طرز تفكر و نگرش در مباحث دين، يک ;آيا مطالعه آثار شهید مطهری.1

 ؟شودچرا فرضاً به آثار دكتر شريعتي پرداخته نمي نظريات متعارض استفاده نمود؟

ها، وجود اين سؤال ،نمايد كه قبل از مطالعة آثارها و اشكاالت را در اذهان ايجاد ميی از سؤالبسیار ;مطالعة آثار شهید مطهری.5

 ؟شودجويان نميكشیدن تفكر انديشهنداشته است. آيا اين ويژگي باعث به چالش

به آثار  صورت موضوعيشود؟ آيا بهتر نیست به پرداخته مي ;آثار شهید مطهریچرا بر اساس سیر مطالعاتي آسان به مشكل به .9

 ايشان بپردازيم؟

توان باز به نتیجة مطلوب اين طرح اگر بعضاً استادی مناسب و مربي توانمند برای تدريس اين طرح وجود نداشت، آيا مي./

 ؟امیدوار بود

 ـ و انديشه ايشان با اذعان و اعتراف به عظمت فكر ـ را ;توان آثار خود شهید مطهریآيا به عنوان يک هدف عالي و راقي مي.8

 ؟مورد نقد و ارزيابي و يا تكمیل و تتمیم قرار داد
 

 

 صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهماللهم 

 


