
 

 

 سخن سردبیر

 مکتب  و مدرسه سلیمانی

)در عرصه  ( مکتب قم، نجف و تهرانی)در حوزه حکمران یمانیتب امام و سلمانند مک ییهاتاکنون واژه 

 . دیادهی)در حوزه اقتصاد( را شن کاگویو ش شی( و مکتب اتریاسی)در حوزه س اورانی( مکتب نیفقه

ما را به  زیسردار عز»فرمودند:  یمانیسل دیدر خصوص شه (یالعال)مدظلهامتداد رهبر معظم انقالب  نیهم در

روشن  هیقض نیا تی. آن وقت اهمدیچشم نگاه کن نیآموز با امدرسه درس کیراه،  کیمکتب،  کیچشم 

 2« )ره( بود ینیشدگان اسالم و مکتب امام خم تیاز ترب یااو نمونه برجسته»  1«خواهد شد

. ترجمه شده است «یمکتب حکمران»و هم  «یمدرسه حکمران»( هم Governance Schoolسو ) گرید از

 نیدر ا هست «یمانیمکتب سل»حاضر در خصوص  نامهژهیو نکهیبه موارد مذکور با توجه به ا تیبه عنا

 یاو چه رابطه ست؟یچ« مدرسه»و « مکتب»که منظور از  میپرسش هست نینوشتار درصدد پاسخ به ا

 باشد؟یمدرسه و مکتب برقرار م نیب

 :مکتب

من؛ فرهنگ لغت النگ در است. 5دگاهیو د 4دی، عقا 3منظور از مکتب نظرات ج؛یدر فرهنگ لغت کمبر

 .شودیاز افراد به اشتراک گذاشته م یاست که توسط گروه یزیطرز تفکر در مورد چ ایمکتب نظر 

   6اند.روز بودن برشمردهو به ینظام ساز ،ینیمکتب امام را ابتناء برجهان ب یهایژگیمعظم انقالب و رهبر

اقتصادنا: )« ارتباط دارد یعدالت اجتماع دهیاست که با ا یاساس یاقاعده»صدر  دیشه دگاهیاز د مکتب

16) 

که هدف آن  داندیطرح جامع و هماهنگ و منسجم م کیو  یکل یتئور کی»مکتب را  یمطهر دیشه

 «.است یسعادت همگان نیتکامل انسان و تأم

و  (ییمضاف )چرا یها(؛ فلسفهیستی)چ یفلسف یمنسجم از مبان یامکتب؛ مجموعه ر:مختا فیتعردر 

اج گوناگون از آن استخر یهامختلف حل مسائل در حوزه ی( است که الگوهایی+چرایستی)چ اتینظر

 نییتب بهمه جامعه است. در ادا یآن در حل مسائل واقع ییمکتب توانا کی یکارآمد یارهای. از معشودیم

 :میپردازیمکتب م کی یاجزا
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 :یفلسف یمبان

[، ی[، معرفت]شناسی]شناسی[، هستیمکتب شامل خدا]شناس یفلسف یمبان «یستیچ»قسمت  نیدر ا

 .شودیم نیی[ تبی]شناستی[ و غای[، ارزش]شناسیانسان]شناس

لم صرف عهستند و با  یکل اریهرچند بس یمانیو ... مکتب سل یارزش شناس ،یانسان شناس ،یشناس خدا

حل مسائل  یو برا گذارندیم ریعناصر مکتب و مدرسه تأث گریبر د یمسائل را حل نمود ول توانیها نمآن

 .نمود نییمضاف را تب یهاآمد و فلسفه ترنییسطح پا کی یفلسف یاز مبان دیبا یواقع

 :مضاف یهاهفلسف

اع، فرهنگ، اجتم ت،یگوناگون حکومت مانند دفاع، امن یهاپرداختن به حوزه «ییچرا»بخش  نیدر ا

 «ییچرا». شودیم حیو عمران تشر یحقوق، اقتصاد، علم و فناور ،یداخل استیس ،یخارج استیس ن،ید

 یفلسف یمبان «یستیچ»است که در مرحله قبل در خصوص   ییهامتأثر از پاسخ یهااز حوزه کیهر

 داده شد.

سترش گبخش، بسط و  یآزاد یهانهضت تیدفاع از مظلومان، تقو یمانیجهاد و دفاع در مکتب سل فلسفه

 یول میاشده ترکینزد ینیع یهاتیهرچند به شناخت واقع زیسطح ن نی. در اباشدیم یاسالم ناب محمد

 ،ینیبشیپ ن،ییبت ر،یرا تفس هادهیها بتوان پدکه با کمک آن میدار ازین یاتیبه نظر یحل مسائل واقع یبرا

 کنترل و متحول نمود.

 :هینظر

(. یی)چرا شودیم نییتب گریکدیها با ( و رابطه آنیستی)چ شوندیم فیها تعرو سازه میمفاه اتیدر نظر

ول داد. و تح رییتغنمود و  ینیبشیها را پرا فهم کرد، آن اتیواقع توانیهر حوزه م اتیبه کمک نظر

 لیو ... تشک یگهیبودن و مردم پا نبههمه جا ،یمانند بازدارندگ یمیاز مفاه یاسالم یجمهور یدفاع هینظر

 شده است. 

 :الگو

 یاست. الگوها تاینظر یساز ادهیپ یو چگونگ ندیبر فرا دیها تأکهستند و در آن اتیالگوها برگرفته از نظر

حور مقاومت مانواع مختلف الگوها هستند. توسعه  یو د( بافتار یج( رفتار ،یساختار ب( ،ییالف( محتوا

 یمانیسل یدفاع ی( الگورانی)ا حرمو مدافعان  ونیفاطم ون،ینبیز ،یشامل حشد الشعب ایجبهه لیو تشک

 در محور مقاومت بود.

 :مسائل

 1هستند. مسائل بغرنج و وضع مطلوبفاصله وضع موجود  انگریکه ب میروبرو هست یبا مسائل تیدر واقع

و سخت فرموله شدن  نفعانیتعدد ذ ،یچدگیمانند پ یهایژگیو یدارا -برای مثال داعش و مقابله با آن–

                                                           
1 Wicked Problem 
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مناسب  1یارگذرا با قاعده یمردم نهاد و خصوص ،یدولت یهابخش ستباییها محل آن یکه برا باشندیم

 کرد. تینموده و به سمت وضع مطلوب هدا یراهبر

 داده است: شینما ریالگو و مسائل در  شکل ز ه،یفلسفه مضاف، نظر ،یفلسف یمبان نیب رابطه

  

توان پیکانهای دو طرفه بیانگر  قیاسی و استقرایی بودن مدل است یعنی از حلِ موفقِ مسائل پیچیده می

)استقرایی( یا با استفاده از نظریات هنجاری، می توان الگوهای  علمی را توصیف نمودالگوها و نظریات 

 .)قیاسی( مطلوب طراحی کرد

های ر گرفتن و اصالح در الگوها، نظریات و حتی فلسفههای پایین به باال بیانگر بازخوهمچنین پیکان

شوند. برای خورند و اصالح میمضاف است. آنها با توجه به کارامدیشان در حل مسائل واقعی محک می

توان در الگو بازنگری نمود و اگر ترمیم الگوها مثال اگر به کارگیری الگویی سبب حل مسائل نشد، می

 .ریات بازاندیشی کردهم نتیجه بخش نبود در نظ

گردند و در مدرسه الگوهای حل مسائل در مکتب مبانی فلسفی، فلسفه مضاف و  نظریات تشریح می

 شوند.استخراج و آموزش داده می

     غالمرضا سلیمی

                                                           
1 ruling 

 مبانی فلسفه؛ چیستی

 فلسف مضاف؛ چرایی

 نظریه؛ چیستی + چرایی

 الگو؛ چیستی+چرایی+چگونگی

 مسائل

 مکتب

 مدرسه


