
چرایی، چیستی و چگونگی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری



مطهرییدشهآثارمطالعاتیطرحاساتیدومسئوالندیدار(دامظله)فقیهمعظمولیبیانات

وگیزهانوایماندارایوتحقیقوفضلاهلجوانهایشماخوداوالً.میدانمذیقیمتبسیارراکارمن
روعشجاهراز.استارزشباواهمیتباخیلیاینکردهاید؛شروعراکاراینجوانینیرویووافرعالقهی

درموجودقعشوشوروشوقوجوانینیروی.داشتخواهدخوبیخیلیآیندهیمیکنیمفکرماباشید،کرده
اینکهشمانبنابرای.باشدارزشیبابسیارآثارمنشأمیتواندشود،همراهراسخیوعمیقایمانبااگرجوانها
.استارزشیباکاریقیناًواستقدردانیخوردرکردهاید،شروعراکار

مغزیپُروکرفباوعمیقبسیارمردمطهریشهیدمرحوم.کنیددنبالوبگیریدجدیراکارمیکنمتوصیه
فقه،میدانستکالممیدانست،فلسفهبود؛برخوردارتحقیقاتاینبرایالزمهایدانشازایشانبود؛

ایشانثارآبنابراینمیکرد؛کاوشراآنزوایایمیشد،واردبحثیهردرایشان.میدانستتاریخمیدانست،
دقتباآخرتااولازراایشانآثارفقطکسیاگر:میگفتمطلبهدوستانبهوقتیکمن.استارزشباخیلی

لخیصترااینهاکهشما.برسانداسالمیعمیقمعارفازراقیسطحیکبهرااوکهاستکافیبخواند،
.استارزشبابسیاروخوبمیدهید،ارائهشدهدادهشکلوشدهبرنامهریزیوکردهاید



هایاندیشهوآثارتعلیموتدریسمباحثه،مطالعه،تجربهسال20ازبیشمبارکزاییدهمطهربینشمطالعاتیطرح
و(ص)اهللرسولمحمدسپاهدانشگاهمطهر،بینشمجموعه،(ع)صادقامامدانشگاهدرمطهریمرتضیشهیدارزشمند

صورتبهدانشگاهدانشجویان78تا72سالازهافعالیتنخستینکهمیباشداسالمیانقالبراهبردیمطالعاتمرکز
آثاراینتخلیصبهاقدامشهیداستادآثارمطالعهضمنوکردهمطالعاتیحلقههایتشکیلبهاقداماختیاریوخودجوش

کردنهمگانینیزوشهیداستادارزشمندهایاندیشهترویجوبسطلزوموموضوعاهمیتبهتوجهبا78سالاز.نمودند
مطالعهسیرمبنایبرالسالمعلیهصادقامامدانشگاهدر(ره)مطهریشهیدآثارمطالعاتیطرحآن،درتدقیقومطالعه
گنجاندهدانشجویاندرسیواحدهایازواحد7دررسمیصورتبهدقیقبررسیهایازپسوطراحیمشکلبهآسان
مراکزدرراطرحاینکهشدبرآنتصمیمطرحاینخوبنتایجبهتوجهباومباحثهحلقههایتشکیلبادانشجویانوشد

أسیستبازمینهایندرفعالیتادامهشوداندازیراهتهراناستانمساجدعلیالخصوصآموزشیفرهنگیدینیعلمی،
.میباشدمحتوااینگسترشوفعالیتحالدرنیزاکنونویافتادامهمطهربینشمجموعه

یتفعالهایحوزهوگیریشکلروندتاریخچه،



:نیاز امروز ما 
اطالعات : دانش

ارائه نقشه راه: بینش

:ویژگی آثار شهید مطهری
دانش افزایی

ایجاد قوه تجزیه و تحلیل(:ایجاد بینش)ایجاد یک نظام فکری منسجم 

چرایی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری( الف

مطهریچرایی طرح مطالعاتی آثار شهید ( الف

مطهریطرح مطالعاتی آثار شهید چیستی ( ب
اجرای طرح مطالعاتی آثار شهید مطهریچگونگی ( ج

طرح بحث در سه بخش



مطهربینشفکرینظام

بهیدسترسکند،میتهدیدرادانشگاهودرحوزهفعالوفرهنگیاقشارخصوصاماجامعهافرادهمهامروزکهآسیبهاییازیکی
تجربهماازاریبسیسخندیگربه.نمایدافرادعایدچندانینفعاینکهبدوناستنامنظموبرنامهبیهایدانشواطالعاتازانبوهی
کهایمافتادهکرفاینبهالبتهو.ایمنیافتهحاضرقبلی،دانشوجودعلیرغمراآنپاسخکهایمداشتهراشبهاتییاسوالبامواجهه
.است«دانش»فراگرفتنعلیرغم«بینش»ازبرخورداریعدمآنواستکلمهیکسواالت،اینبهپاسخ.شودمیناشیکجاازمشکل

شدهگرفتهفرادانشکاربردبرایکهمیباشدذهندراطالعاتاولویتبندیوجمعآوریچینش،برنامهوکلینقشهمعنایبه«بینش»
برایایبرنامهرابینشمیتواندیگربیانبه.بودخواهدضروریانسانزندگیمختلفشئوندرموجودمقتضیاتونیازهابامتناسب
.استفکرینظامایجادایبرنامهچنیننتیجهکهدانستدانشهاتنظیم

تضیمرشهیداستادتوسطکهاستراهینقشهبراساساسالمیاندیشهناباطالعاتازایمجموعهارائهدرصددمطهربینش
.نمایدایجادرامحمدیناباسالمفکرینظامانسانبرایاوالکهاستشدهترسیممطهری

در.آوردنارمغابهراهدایتیوتربیتیهدفهایمخاطببرایهمبانسبتوربطدرالهی،معارفدانشهایازمنظممجموعهاینثانیا
بینشنامهبرازمهمرکندومربیتربیتطریقازترویجیهایجنبهتقویتنیزوهامجموعهوافراددرفکرینظامایجادراستااین

.باشدمیمطهر



ویژگی های نظام فکری

ایجابی.1
محکممبانیدارای.2
گریالابالیوتحجرنفی:«متغیرها»و«هاثابت»ارائهلزوم.3
هاعرصههمهدرهاانسانهمهمخاطب:فراگیروعام.4
زیستمحیطبادیگران،باخدا،باخود،با:انسانیشؤونهمهجامع.5
موثرومفید.6
دانیخودوعالیخودبحث:بندیاولویتدربرگیرنده.7
رفتاربهمعرفتتبدیلقابلیت.8
زابصیرت.9
باطلبهنسبتپرخاشگریوتهاجمیحالت.10
اسالمیعلم+اسالمیعمل:فکرینظاماعضایمیانانسجاموجود.11
استداللقابلیتوعقالنی.12
روانوساده.13



نینیاز سنجی و آسیب شناسی مفاهیم دی.1

کاربردی کردن اصول و مبانی در جامعه معاصر     

:  دربرگیرنده اجزای مختلف دین: جامعیت.2

جمع آوری همه اجزا در یک جا

: ارائه یک نظام فکری منسجم.3

برقراری ارتباط صحیح میان اجزا

(ره)مطهریشهیدآثارهایویژگی

:مطهریآزاد اندیشی شهید .4

قوی برای طرح نظر منطق 

اسالم

در مقابله با اندیشهشجاعت 

مقدمه کتاب نظام)مخالف های 

(حقوق زن در اسالم

:  شهید مطهریتالش .5

قلنتعامل میان عقل و : اسالم نه سنت و نه تجدد

:  زمان شناسی و جامعه شناسی از عصر ما.6

(  بحث ثابت و متغیر)توجه به اقتضائات زمان 



مطهریچیستی طرح مطالعاتی آثار شهید ( ب
آنهااز ایرادات احتمالی بر طرح و پاسخگویی به برخی 

چرا مطالعه را از مسایل اصلی و ریشه ای 

شروع نمی کنیم؟

پاسخ ـ وجود دو شیوه در آموزش معارف 

:اسالمی

آموزش اصول دین: شیوه اول•

آغاز آموزش از ثمرات و : شیوه دوم•

میوه های ملموس بحث، توجه به شاخ و

برگ ها ، بدنه ،  ریشه

آیا آثار کهنه و قدیمی نشده است؟

ز آموزش رویکرد به رو: خود آثار-پاسخ اول

(جدی شهید مطهریدغدغه  )شدن به مخاطب 

ار عدم خلق آثاری به جامعیت آث-پاسخ دوم

شهید مطهری

آیا آثار شهید مطهری دارای پراکندگی 

نیست؟

:پاسخ ـ وجود یک نظام مشخص و واحد 

میوه ها              •

شاخ و برگ ها  •

(  انسان شناسی)بدنه درخت •

(توحید و جهان بینی وحیانی)ریشه •

آموزش حروف الفبا: مثال



چگونگی اجرای طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری( ج

:چینش و تهیه کتاب ها

سیر آسان به مشکل
سیر دارای رویکرد موضوعی

:سه اصل اساسی در اجرای طرح

مطالعه فردی
مباحثه گروهی
کالس و تدریس

:اهداف اصلی اجرای طرح

ردایجاد یک نظام فکری منسجم برای هر ف
تربیت مربی

آنچهمهماست
درطرحبینشمطهراینکه
اندیشهجویی،بایدهر
مربیشدنسمتبه

...برداردگام



برگزاری دوره های تربیت مدرس در دانشگاه های مختلف 

دانشگاهخراساندانشگاهتهران

دانشگاهاصفهان(ع)دانشگاهامامصادق

دانشگاهفرهنگیان

دانشگاهمشهد



در سازمان ها ی دولتی و خصوصیبرگزاری دوره های تربیت مدرس

وزارتراهوشهرسازیشهرداریوزارتنفت

حوزهعلمیهقممجتمعآموزشیتزکیهوزارتنیرو



حضوریبه صورت حضوری و غیر برگزاری دوره های تربیت مدرس



مباحثه و تشکیل حلقه های مباحثاتی

در اين طرح، انجام مباحثه بسيار مهم است؛ 
.ده و نقص هاي مهم در ارائه مطلب واضح و مشخص مي شودف شاست  انديشه جويي مطلبي را مطالعه، و تصور  کند که مطلب را فهميده است، ويل هنگامي که در مقام بيان مطلب برمي آيد بر نقاط ضعف واقممکن 



تعداد بکارگیری
در مرکز و نواحی 

بسیج 
جمع کل  تعداد اندیشه جویان دوره جنسیت

187 2155: مرکز 

176 اول

خواهران و برادران
(تربیت مدرس مرکز)

372 دوم
347 سوم
287 چهارم
326 پنجم
290 ششم
163 هفتم
90 هشتم

104 نهم

73
:مراکز بیرونی

620

330 سپاه سید الشهدا

خواهران و برادران
تربیت مدرس مراکز )

(بیرونی

30 سپاه البرز
15 ناحیه میثم
20 ناحیه کربال
20 (1)مجتمع تزکیه
100 (2)مجتمع تزکیه
35 مجتمع قرآنی بصیرت
30 ( عج )حوزه علمیه حجت 
30 ارتش

40 (شهر ری)دانشگاه علوم قرآن و حدیث 

260 2775مجموع کل 



نمونه گواهی ها و کارنامه و سایر اسناد علمی



جمال السالکین

استاد شهید در نگاه والیت

دامت برکاتهو ولی معظم فقیه (ره)آزادی انسان از منظر امام خمینی  

(ویژه مخاطبین نوجوان)بینش مطهر

(  ویژه مخاطبین نوجوان)آزادی انسان

....بینش مطهر در تفسیر المیزان و

محصوالت جانبی بینش مطهر

عاتی بینش مطهر اقدام به تدوین سیر مطال
دامت و ولی معظم فقیه ( ره)از آثار امام 

نموده است؛برکاته 

همچنین با ارائه مجموعه ای در قالب سیر 
شهید مطهری؛ امام و )مطالعاتی اسالم ناب؛ 

به هم افزایی اندیشه های( ولی معظم فقیه
. همسوی این بزرگوران اقام نموده است



موسسه فرهنگی بینش مطهر
www.bineshemotahar.ir

دبیرخانه استانی31کشور در قالب سراسر 

سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی

گستره اجرای طرح

مدیر مسئول


