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با توجه به ضرورت ارائه مستدل و جامع منظومه نظری و کاربردی اسالم ناب 
محمدی به منظور تأمین نیازهای نظام و جامعه اسالمی و ترویج اندیشه ها 
و معارف بنیادین اسالمی و علوم انسانی اسالمی، برای اقشار گوناگون در گستره 
ملی و بین المللی به ویِژه دانشجویان و اقشار مستعد و تأثیرگذار، مرکز آموزش 
 اندیشه های بنیادین)مآب( زیر نظر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

به ریاست حضرت آیت اهلل مصباح یزدی در سال 1375 تأسیس گردید.
مرکز آموزش اندیشه های بنیادین معموال به اسم مرکز طرح والیت شناخته 
می شود. طرحی که در آن مبانی انسانی و اسالمی در شش سرفصل)در قالب 
شش کتاب( تدریس می شود: معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، فلسفه 

اخالق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست.
فعاالن  نیز  و  دانشجویان  و  از طالب  که  خود  مخاطبین  برای  مرکز  این 
فرهنگی در سطح کشور هستند، تاکنون بیش از 5270دوره )به صورت اردوی 
متمرکز 40روزه و غیرمتمرکز و نیز آموزش مجازی در طول سال( برگزار 
کرده است. دوره های برگزار شده توسط مراکز گوناگون فرهنگی و سیاسی 
همچون حوزه های علمیه استان ها، طالب خارجی)جامعه المصطفی العالمیه(، 
عقیدتی سیاسی سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، بسیج دانش آموزی، 
دانشجویی و اساتید دانشگاه ها، آستان قدس و نهادهای مختلف مردمی در دو 

بخش خواهران و برادران برگزار شده است.
این مرکز در تدوین چشم انداز خود، اهداف 
تعریف  چنین  را  خود  ساله(  کوتاه مدت)5 
حضوری،  دوره های  توسعه  است:  کرده 
انگلیسی،  و  عربی  دوره های  برگزاری 
دوره های غیرحضوری، تدوین متون مورد 
نیاز برای سطوح و رده های سنی مختلف، 
و  ترویج  و  بصیرتی،  دوره های  برگزاری 
تعمیق مبانی و معارف اسالمی با استفاده 

از ظرفیت  رسانه   ای در سطح ملی و فراملی تا سقف بیست هزار نفر.
همچنین این مرکز در راستای اهداف خود و تامین نیروی 
انسانی الزم برای اجرای طرح والیت، از سال1395 اقدام به 
برگزاری دوره های مختلف تربیت مدرس )جامع، تک درس، 

کوتاه مدت و دانش آفزایی( برای 700نفر طلبه خواهر و برادر نموده 
است. 

 عالمه مصباح یزدی درباره این طرح می فرمایند: »حاصل تالش ها و 
فعالیت های ده ها نفر در طول ده ها سال است که از افکار عالمه طباطبایی، 
شهید مطهری و حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیهم در آن ها استفاده شده«  و 
نیز فرمودند: »حاصل فهم بنده در طول قریب به 70سال حضور در حوزه های 

علمیه، این است که مسایل بنیادی که هر مسلمانی باید بداند، به شش 
دسته کلی تقسیم می شود که اولین آن ها معرفت شناسی و آخرین آن ها 

فلسفه سیاسی است« و »این کار، حاصل 40 – 50سال تدریس و تحقیق 
در مسایل اسالمی است که ثمره اش امروز به این شکل فشرده در اختیار شما 

قرار گرفته است«.
 مقام معظم رهبری نیز این طرح را جزو کارهای بنیانی دانسته و فرمودند: »واقعا 
این کار جزء کارهای بنیانی است. یعنی خیلی کارهای خوب داریم؛ ولی بعضی 
کارهای خوب، شفته سازی و بنیان سازی است. 
انشاهلل این کار هم باید روز به روز به همین 
صورت قوی و خوب توسعه پیدا کند و کسانی 
که دست اندر کار مسائل فرهنگی هستند مغتنم 
بشمارند، قدر بدانند و از آن استقبال کنند« و 
نیز فرمودند: »به نظر من این طرح بایستی 
و  مفید  آن قدر  طرح ها  این جور  شود،  فراگیر 
آن  درباره  چه  هر  که  است  سازنده  و  خوب 

سرمایه گذاری شود به نظر من زیاد نیست«.

معرفی و آشنایی با مرکز آموزش اندیشه های بنیادین

طرح والیت؛ میراث ماندگار

 مقام معظم رهبری: »واقعا این کار جزء کارهای بنیانى است. یعنى خیلى کارهای خوب 
داریم؛ ولى بعضى کارهای خوب، شفته سازی و بنیان سازی است. انشالله این کار هم 
باید روز به روز به همین صورت قوی و خوب توسعه پیدا کند و کسانى که دست اندر 

کار مسائل فرهنگى هستند مغتنم بشمارند، قدر بدانند و از آن استقبال کنند.«
  

:عالمه مصباح یزدی
 »مسایل بنیادی که هر مسلمانى باید بداند، به شش دسته کلى تقسیم مى شود که 
اولین آن ها معرفت شناسى و آخرین آن ها فلسفه سیاسى است« و »این کار، حاصل 

40 - 50سال تدریس و تحقیق در مسایل اسالمى است که ثمره اش امروز به این شکل 
فشرده در اختیار شما قرار گرفته است«.


