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  الناشر کلمة

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
بين  آله الطّيید وعلنا محّمدنا ونبّي سّيی والصالة والسالم عل، العالمينالحمدهللا رّب

  .الطاهرين المعصومين
ة ّور المعرفي الذي يشهده عالمنا اليوم في مختلف المجاالت، بخاصّ التطإّنف ؛دوبع

الع الواسع، ودفعت بعجلة أت فرصاً فريدة لالطّصاالت الحديثة التي هّيبعد ثورة االتّ
  . آفاق واسعةیإلوالتعليم الفکر والثقافة 

هج  يوم تطّوراً جديداً في البحوث العلمية، وفي المنا اإلنسان يترقّب في کلّغداو
حبيسة  ومع کلّ ذلک بقيت بعض المناهج الدراسية ،التي تنسجم مع هذا التطّور الهائل

  .راتهالماضي ومقّر
، انبثقت ثورة + أن بزغ فجر الثورة االسالمية المبارکة بقيادة اإلمام الخمينيوبعد

ا ا حدا برجال العلم والفکر في الجمهورية اإلسالمية أن يعملو مّم،یية وثقافية کبرمعل
؛  جديدة لمجمل العلوم اإلنسانية، اإلسالمية بشکل خاصّ دراسية صياغة مناهجیعل

 الدراسية في الحوزات العلمية الکتباً في اً وأساسّي جذرّيراًفأحدث هذا األمر تغيي
  .والجامعات األکاديمية



       فلسفة األخالق٦

؛ أخذت )مّدظله( إرشادات قائد الجمهورية اإلسالمية اإلمام الخامنئي ظلّوفي
 ی الدراسية وتحديثها علکتب عاتقها تجديد الیالثقافية علوت العلمية ساالمؤّس

 هي ثمرة جهود کبار الفقهاء ية مناهج الحوزة العلمية، الت، خاصّاألصعدةمختلف 
  .رين عبر تاريخها المجيدوالمفکّ
 في الحديث المنهج العلمي ي تبنّی العالمية إل|ی هنا بادرت جامعة المصطفمن

 وفي التأليف، والتحقيق وتدوين الکتب الدراسية لمختلف المراحل نظامها الدراسي،
ما ينسجم مع المتغّيرات ب الموضوعات یالدراسية ولجميع الفروع العلمية، ولشتّ
  .الحاصلة في مجمل دوائر الفکر والمعرفة

تدوين کتب دراسية علی االُسس  بمخاطبة العلماء واألساتذة، ليساهموا في فقامت
کعلوم القرآن، : ة، ولسائر العلوم اإلنسانية للعلوم اإلسالمية خاصّديثةالمنهجية الح

 وعلم الکالم والفلسفة، والسيرة والتأريخ،  صول، واالُ  والفقه، والتفسير،،والحديث
 طابعاً لمناهج حملت هذه ا وقدواألخالق، واآلداب، واالجتماع، والنفس، وغيرها،

 في  العلميةاتمي األصيل المتّبع في الحوز الجانب العلیأکاديمياً مع حفاظها عل
  . الرسالية^البيت مدرسة أهل

 ی إل| العالميةی أجل نشر هذه المعارف والعلوم بادرت جامعة المصطفومن
لتحقيق وترجمة ونشر کلّ ما »  العالمي للترجمة والنشر|یمرکز المصطف«تأسيس 

لماء واألساتذة في مختلف ا ألّفه أو حقّقه العيصدر عن هذه الجامعة الکبيرة، مّم
  .االختصاصات وبمختلف اللغات

هو مفردة من مفردات  فلسفة األخالق  ـئقارال يعزيزـ  الذي بين يديک والکتاب
 و ترجمه ميحسن معلّ ستاذ الفاضلُ  األههذه المنظومة الدراسية الواسعة، قام بتأليف

  .يةمن اللغة الفارسية إلي اللغة العرب فراز  خضر آتشالدکتور
 مابذله من یفه الجليل عل تسجيل تقديره لمؤلّی العالمي علی مرکز المصطفويحرص



 ٧      الناشر کلمة

  .اء الکرامجهد وعناية، کما يشکر کلَّ من ساهم بجهوده إلعداد هذا الکتاب وتقديمه للقّر
 العلماء واألساتذة وأصحاب الفضيلة للمساهمة في ی الختام نتوّجه بالرجاء إلوفي

ة وخبرات علمية ومنهجية، وأن ءسالمي بما لديهم من آراء بنّاترشيد هذا المشروع اإل
يبعثوا إلينا بما يستدرکون عليه من خطأ أو نقص يالزم اإلنسان عادة، لتالفيهما في 

  . التوفيق والسداد، واهللا من وراء القصدی وتعالتبارکالطبعات الالحقة، 
  

 ي العالم|ی المصطفمرکز  

   والنشرةللترجم  
  





  
  ةم المناهج الدراسّيقسمة مقّد

رأس  مهّمة التربية والتعليم على  ـ عبر تاريخها المجيد ـوضعت الحوزات العلمية
 معارف اإلسالم السامية إيصالية، األمر الذي ضمن ساس رساالتها األها و جزءاً منمهاّم

، وفي هذا  بأمانة علمية صارمة األجيال المتعاقبةخاللإلينا  ^وعلوم أهل البيت
  . بالمناهج الدراسية التعليمية تلک الحوزة العلمّية جاء اهتماماإلطار

صاالت ّن التطّور التکنولوجي الذي شهده عصرنا الحالي وثورة االتّإومّما ال شّک فيه، 
الکبری أفرزتا تحّوالً هائالً في حقل العلم والمعرفة، حتّى أصبح بمقدور البشرية في عالم 

بسرعة قياسية وبسهولة وع المعارف الالزمة في جميع الفراليوم أن تحصل على المعلومات و
 فقد حلّت األساليب التعليمية الحديثة والمتطّورة محلّ األساليب القديمة والموروثة ،ويسر
  . و نوعاً ، وسارت هذه التطّورات بسرعة نحو تحقيق األهداف التعليمية المنشودةکّماً

ة يخضم کمؤسسة حوزو في هذا ال العالمية’جامعة المصطفى وبرزت
تأخذ على عاتقها مسؤولية إعداد الکوادر العلمية والتعليمية األجنبية في وأکاديمية 

مجال العلوم اإلسالمية، حيث تعکف أعداد غفيرة من الطلبة األجانب الذين ينتمون 
 وضمن ،ات مختلفة على مواصلة الدراسة في مختلف المستويات التعليميةإلى جنسّي

  .العلوم اإلنسانية التابعة لهذه الجامعة وميةاإلسالالعلوم روع العديد من ف



       فلسفة األخالق١٠

وبطبيعة الحال، إّن العلوم والمعارف اإلسالمية التي يتوافر عليها الطلبة األجانب تتمايز بتمايز 
 إلی تدوين مناهج  العالمية’جامعة المصطفىا يدفع البلدان واألصقاع التي ينتمون إليها، مّم

  .عة التمايز الذي يفرضه تنّوع البلدان وتنوع حاجات مواطنيهاحديثة تستجيب لطبي
 وسماحة قائد ،& وال سّيما اإلمام الخميني ـريها الحوزة ومفکّأساتذةلطالما أکّد و

ساليب الحديثة  لأل التعليم الحوزوييستندعلى ضرورة أن ـ ) ظله دام(الثورة اإلسالمية 
لجواهري، وأن يتّم سوقه نحو مسارات التألّق المستلهمة من مناهج االستنباط في الفقه ا

 وفي هذا السياق نشير إلى مقطع من الکلمة المهّمة التي ألقاها سماحة قائد ،واالزدهار
  :  مخاطباً فيها رجال الدين األفاضلم،۲۰۰۷في عام ) دام ظله(د الخامنئي الثورة السّي

يالً متـسارعاً فـي     بالطبع، إّن حرکة العلم فـي العقـدين القـادمين ستـشهد تعجـ             
وفيمـا  ،  ...حقول العلم والتکنولوجيا مقارنة بما مّر علينـا فـي العقـدين المنـصرمين               

يتعلّق بالمناهج الدراسية يجب علينا توضيح العبارات واألفکار التي تتضّمنها تلـک            
المناهج إلى الدرجة التي تنزاح معها کلّ العقبات التي تقف فـي طريـق مـن يريـد          

  .ار، طبعاً، دون أن نُهبط بمستوى الفکرةفهم تلک األفک
 تسند أن  ـ وهللا الحمد ـفي الحقيقة استطاعت الثورة اإلسالمية المبارکة في إيرانو

ومن هذا . هائلة لتفعيلها و تطويرهابطاقات وإمکانات والجامعات المحافل العلمية 
أتاحتها هذه  وبفضل األجواء التي ^البيت المنطلق، واستلهاماً من نمير علوم أهل

 العالمية’جامعةالمصطفىالثورة العظيمة إلحداث طفرة في النظام التعليمي، أناطت 
إلی  ،المناهج الدراسية التي تنسجم مع النظام المذکورترجمة وطباعة ونشر مهّمة 

، الکفوءةجان العلمية والتربوية اللّباالعتماد علی   العالمي، وذلک|مرکز المصطفی
  .هاة باإلقليمية والدولية الخاصّية األهّمج بالترکيز على وتنظيم هذه المناه
 تملک خبرة عالية في مجال تدوين  العالمية’جامعة المصطفىوللحقيقة فإّن 

المناهج الدراسية والبحوث العلمية، حيث حقّقت تحّوالً جديداً في ميدان انتاج المعرفة، 
صّة بالمؤّسستين السابقتين التي وذلک من خالل تجربتها في تدوين مجموعة المناهج الخا



 ١١      قسم المناهج الدراسيةمة مقّد

 الحوزات ةسمؤّس«و» المرکز العالمي للدراسات اإلسالمّية«: انبثقت عنهما، وهما
  .»والمدارس العلمية في الخارج
في مجال تدوين المناهج إصدار الجامعة  هات العلمية لهذوکانت حصيلة الفعالّي

  منهجٍمئتيداد أکثر من ، وإعها وخارج البالدداخلل دراسي أکثر من مئتي منهجٍ
المهدي  ماماإل رعاية بفضل العناية اإللهية وفي ظلّـ ة، والتي نأمل  علمّياسٍةوکّر

في نشر الثقافة والمعارف ـ   قليلولوـ أن تکون قد ساهمت بقسط ـ  #المنتظر
  .دية األصيلةاإلسالمية المحّم

ويثّمن ائل األو على أيدي الرّواد  العالمي’وبدوره يشّد مرکز المصطفى
لجامعة  العلمية التابعة للّجانلتعاون البنّاء لعن شکره جهودهم المخلصة، کما يعلن 

بات التربوية  في تلبية المتطلّالمبارکة هذه االنطالقة ة مواصل علی|المصطفی
  .ةجديد للمعايير الطبقاًوالتعليمية من خالل توفير المناهج الدراسية 

هو  فلسفة األخالقالکريم الذي يحمل عنوان يدي القارئ  الذي بين والکتاب
 من اللغة الفارسية إلی العربية وترجمه ميحسن معلّ ستاذ الفاضل الشيخُ ثمرة تأليف األ

  .)ذوالفقاري(خضر آتش فرازالدکتور 
ويحرص مرکز المصطفی العالمي علی تسجيل تقديره و شکره للمترجم المحترم 

  . کلّ من ساهم بجهوده إلعداد هذا الکتابعلی مابذله من جهد وعناية، کما يشکر
کما ال يفوتنا أن نتوّجه بالرجاء إلی العلماء و األساتذة و أصحاب الفضيلة أن يبعثوا إلينا 

  .بإرشاداتهم، و بما يستدرکونه عليه من خطأ أو اشتباه؛ لتالفيه في الطبعات الالحقة
  .تعالی التوفيق والسداد، واهللا من وراء القصد

  ةالعالمّي’ المصطفى جامعة   
 العالمّي’ مرکز المصطفى  
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